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 كلمة املركز 

مرياث مؤجل*  

م علينا سوابغَ نعمهِ  انا بلطفه، وربانا بصنعه فتمّ احلمد هللا الذي غذّ
ع عنا مكارهَ نقمهِ ،والصالة والسالم عىل نبيه املصطفى خري االنام  ودفَ

وعىل ال بيته الطيبني الكرام 

...... أما بعدُ

ففي سياق طموحنا من خالل ((سلسلة كنوز اآلل)) يف طباعة الرسائل 
 لقة معرفية بكالم أهل البيت واالطاريح اجلامعية التي ملوضوعاهتا عِ

وسريهتم العطرة ،تايت هذه الرسالة األكاديمية لتسلط الضوء عىل أسلوب 
رب املنهج األسلويب  االمام عيل بن احلسني  يف مناجاته وادعيته املباركة عِ
اء احلارض لتسلط الضوء عىل أدبية  بوصفه نقطة التقاء بني رواة املايض وقرّ

النص السجادي والكشف عن مستوياته الصوتية والرتكيبية والداللية.

إذ  اشتمل متهيد هذه الدراسة عىل موجز من حياة االمام   واطاللة 
ذ من  رسيعة عىل احوال الدولة االسالمية والدوافع التي محلته   أن يتخّ

الدعاء وسيلة للتحدي الفكري  وسلّط الفصل االول من هذه الدراسة 

هذا الكتاب يمثل ارثاً للباحث املرحوم الدكتور أدريس طارق حسني الذي وافاه االجل بعد اصابته *
بفريوس كورونا رمحه اهللا 



الضوء عىل االساليب التي 
استعملها االمام  كرضوب بالغية حققت 

وظائف نفسية وفكرية تسرتعي التأمل والتفكري،  ثم اهلندسة 
البنائية يف فصل ثانٍ من الدراسة اذ اعتمدها االمام  يف إظهار الرتاكيب 

بطريقة فنية وقصدية عالية. 

أما الفصل الثالث فقد رصد فيه الباحث أهم الصور البالغية التي كشفت عن 
اجلوانب الداللية يف كالم االمام  كاملجاز والتشبيه واالستعارة والكناية 

والتناص اظهاراً للقيم اجلاملية والداللية.

أخرياً  إنّ هذه السلسلة ملك للقراء واملبدعني املنصفني من االجتاهات وامليول 
واالعامر كافة واهللا ويل التوفيق 

بقلم: أ.د امحد صبيح الكعبي
رئيس قسم الرسائل واالطاريح اجلامعية



إىل ............

من ودهم تلبية وإميان

سادتي أهل البيت 

خدمًة وشهادة وسالما.

إىل ..........

من بدعواهتا تَقَر عيين

ويطيب خاطري والوجدان.. أمي احلبيبة.

إىل..........

 اليت أثقلت سنينها مهًا  وصربًا وعطاء

الطيبة أم طيبة... زوجيت.

أهدي هذا األثر،شاهد وفاء.

                                                                            الباحث



املقدمة
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املقدمة
     احلمد هللا ربّ العاملني،ثم احلمد هللا رب العاملني،وأفضل الصالة وأتم التسليم 
الطاهرين،وأصحابه  الطيبني  بيته  وآل  حممد  القاسم  أيب  أمجعني  اهللا  خلق  أكرم  عىل 

املنتجبني وبعد..
     حتاول فصول هذه الرسالة النفاذ إىل أعامق النص السجادي كشفا عن دالالته 
اخلبيئة.. وصوال إىل الكيفية التي اعتمدها مبدعه يف حتويل ما قرّ يف األذهان من القواعد 
اللغوية واستخداماهتا إىل عالقات عىل قدر كبري من الوعي إلنتاج قيم مجالية يمكن أن 

توسم بميسم الفرادة واالنعتاق.
الكشف،مستغلة مواضع  لذلك  الدراسة األسلوبية سببا  الرسالة       وقد اختذت 
االلتقاء املتحصلة من آلية التحليل املعتمدة يف الدراسة األسلوبية بجعلها مرتكزات ملدّ 
جسور ارتباط وحتاور بني قراءات املايض ورؤاه وقراءة احلارض خللق بيئة نصية تصحّ 
الرتاثية  النصوص  دراسة  يف  منها  واملعارصة،مفيدين  الرتاث  بني  والتداخل  للتامزج 
املناجيات  السجادية  النصوص  اعتامد  خالل  من  إليه  سعينا  ما  حداثية،وهذا  دراسة 

وأدعية األيام عند اإلمام زين العابدين ميدانا تطبيقيا هلا.
     وولوج هذا امليدان كان بتوجيه من أستاذي العزيز الدكتور قيس محزة اخلفاجي 
املرشف عىل هذه الرسالة الذي أكرمني باختياره املوضوع بعد تكرمه بقبول اإلرشاف 

، جزاه اهللا خريا.  عيلّ
     وكانت الرغبة املشرتكة يف التعريف بمظهر من املظاهر الفنية لرتاث أهل البيت  
اجتهدت-  التي  األدبية  البحث،تلك  مادة  الختيار  دافعا  أدبيته  عىل  الضوء  وتسليط 
حمايدا- يف كشفها من خالل مستوياهتا الصوتية والرتكيبية والداللية. كذلك أن العودة 
ع من ميدان الرؤ وتسهم يف إدامة التواصل. وقد بُنيت عملية الكشف  إىل الرتاث توسّ



١١

أهم  ت  ضمّ خامتة  أعقبتها  الرسالة،وقد  فصول  شكلت  ثالثة  حماور  عىل  إليها  املشار 
مع  تثبيتها  آثرت  املدروسة  النصوص  ضمّ  إليها،وملحق  توصلت  التي  البحث  نتائج 

الدراسة ملنح القارئ فرصة معايشة جو النص بعد إنعام النظر يف قراءته كامال. 
     وتقدم الفصل األول متهيد جاء بتعريف موجز عن شخص اإلمام زين العابدين
أن  عىل   محلته التي  والدوافع  اإلسالمية  الدولة  أحوال  عىل  رسيعة  إطاللة  مع   
مع  واإلصالح،  للمقاومة  سالحا  بجعله  الفكري  للتحدي  وسيلة  من(الدعاء)  يتّخذ 

اإلشارة إىل طبيعة املرحلة بعد واقعة كربالء.
     وتأسيسا عىل ما اشتملت عليه النصوص السجادية املدروسة من أساليب لغوية 
 أوهلا(املستو مستويات  ثالثة  عىل  جاءت  التي  الدراسة  فصول  بُنيت  بالغية  وصور 
 وثانيهام(املستو  ،العابدين زين  اإلمام  عند  األيام  وأدعية  للمناجيات  الصويت) 
 والثالث(املستو  ،العابدين زين  اإلمام  عند  األيام  وأدعية  للمناجيات  الرتكيبي) 
أهم  عىل  وقفنا  العابدين،وقد  زين  اإلمام  عند  األيام  وأدعية  للمناجيات  الداليل) 

املكونات لكل مستو من املستويات. 
فيه رضبني شائعني  تناولت  الذي  التكرار  ليضم كالً من  األول  الفصل       فجاء 
وظائف  من  التكرار  حققه  ما  إىل  مشريا  العبارة)  و(تكرار  االستهاليل)  مها(التكرار 
السجع(املتوازي والطريف  تناول صور  انتقلت إىل  ثم  التأمل.  نفسية وفكرية تستدعي 
ع) فكانت مادة املبحث الثاين. وشكل التجنيس بنوعيه(املضارع واالشتقاقي)  واملرصّ
مادة املبحث الثالث. ثم وقفت عند(التضاد اإليقاعي) حيث مادة املبحث األخري من 

الفصل األول. 
     وكشف الفصل الثاين عن اهلندسة البنائية التي اعتمدها  يف إظهار الرتاكيب 
اللغوية وذلك من خالل اعتامد التعبري باجلملة اإلنشائية بوساطة أساليب األمر والنهي 
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ت بطريقة فنية  رِضَ والنداء واالستفهام،والتعبري باجلملة الرشطية. وتلك األساليب عُ
واحلذف)  و(الذكر  والتأخري)  أساليب(التقديم  توظيف  طريق  من  عالية  وقصدية 
براعته  غائيا كشف عن  توظيفا  أسلوب(االلتفات)  والتعريف) عالوة عىل  و(التنكري 

 وتفنّنه يف الترصف بأساليب القول.
     أما الفصل الثالث الذي قام عىل رصد أهم الصور البالغية التي جاءت عىل سبيل 
املجاز العقيل أو عىل سبيل التشبيه أو االستعارة أو الكناية،عالوة عىل التناص والتكرار 

الداليل،وكانت يل وقفة عند هناية كل فصل إلجياز أهم النتائج املتحصلة. 
وبقدر حمدد،أي  باألسلوب اإلحصائي  مادته  الباحث يف عرض  استعان       وقد 
عرض  يف  املعتمد  لألسلوب  واجلاملية  الداللية  القيمة  إبراز  يف  منه  أفاد  الذي  باملقدار 
الذي  األسلويب  العدول  مواضع  إىل  اإلشارة  يف  منه  اإلفادة  عىل  النص،عالوة  مادة 
آثرت عدم إفراده بمبحث خاص لشيوعه الذي يتعذر معه احتواؤه يف ضمن مبحث 

واحد،واعتمدت اإلشارة امليدانية إليه حيثام ورد يف مباحث الرسالة.
      ومما جتدر اإلشارة إليه أن هناك طائفة من املعامل األسلوبية متكنت من رصدها 
وحتليلها،غري أين جتنبت ذكرها الرتباطها- كام يبدو يل- بعلم احلروف.. وآثرت عدم 
الدراسة  طبيعة  عن  خيرجه  آخر  ى  منحً البحث  ينحى  ال  لكي  االلتقاطات  تلك  ذكر 

األكاديمية،ولكي ال أقع يف رشاك االهتام بالتقويل. 
     ووردت يف النص السجادي بعض اإلشارات التي متكنت من رصدها، غري أين 
الوقوف عند رأي واحد يسوغ  إىل حتليل واحد،أو  الركون  فقد حتريت يف  أذكرها،  مل 
وجودها لكوهنا ذات طبيعة يمكن وصفها بـ(الرجراجة). وهنايات تلك اإلشارات- 
وإن كانت هلا بداية- تبقى معلقة،وهذه –حقيقة- هي أحد الصعوبات التي واجهتني 
التوتر) وقلة  بـ(الفجوات- مسافات  أدبية النص واكتنازه  أثناء العمل. ولعل رقيّ  يف 
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خربيت يف معاجلة النصوص وراء ذلك،فهو نص يرفض أن تكون له قراءة واحدة ويأبى 
إكراما  واإلخالص  باحليادية  نفيس  لزم  أُ أن  الدراسة  هذه  يف  حرصت  وقد  االنتهاء. 

لصاحب النص وعمال باألمانة العلمية التي تقتضيها الدراسة األكاديمية. 
الصعوبة  هي  حداثية  دراسة  البيت  أهل  تراث  درست  التي  املصادر  ندرة  وكانت 
إعاقة  يف  أثر  من  له  وما  اجلميع  خطره  يستشعر  الذي  األمن  فقدان  عىل  عالوة  الثانية 

البحث والتواصل. 
الوفاء  دواعي  أن من   أر للنور  الرسالة وظهرت  استوت فصول  وبعد،وقد       
هذه  عىل  املرشف  الفاضل  ألستاذي  االمتنان  وعظيم  الشكر  جزيل  تقديم  وااللتزام 
به من جهد ومتابعة وعون يف تسهيل  ملا حباين  أ. م. د. قيس محزة اخلفاجي  الدراسة 
مهمة الكتابة والسيام ما أمدين به من مصادر رئيسة قامت عليها فصوهلا، عالوة عىل 
له عنادي وربام مشاكستي،وعجزا عن الشكر ألوذ بالدعاء هللا تبارك وتعاىل بأن يمنَّ  حتمّ

عليه بلباس العافية ومتامها وشمول السالمة ودوامها.
وأخريا وليس آخراً فإنني ال أقول بالكامل هلذه الرسالة،ولكن أقول بالسعي اجلاد 
وتقبل  وجه  أحسن  عىل  تظهر  ألن  ومتوكال  عازما  واحلقيقة  للعلم  طلبا  واملخلص 
أوال  وتوفيقه  اهللا  فبفضل  سعيت،  إليه  الذي  الوجه  عىل  كانت  فإن  احلسن.  بالقبول 
وحلسن اإلرشاد والتوجيه للمرشف ثانيا. وإن مل تكن كذلك فحسبي شفيعا قلة خربيت 
يف  ويمكنني  يعينني  أن  احلكيم  العزيز  اهللا  وأسأل  املركب.  وصعوبة  دربتي  وحداثة 
قابالت األيام مفيدا من توجيهات أساتذيت األكارم، وناشدا ما هو أجد وأنفع،إنه 

سميع جميب. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.





املناجيات وأدعية األيام
(مدخل توثيقي)

التمهيد

املناجيات وأدعية األيام
(مدخل توثيقي)
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     هو اإلمام الذي عرف بـ(ابن اخلريتني) فقد اجتمعت فيه عراقة األصل وطيب املنبت 
ونبع العطاء اإلنساين الدافق.

 (*) ت عليه التامئمُ ألكرم من نِيْطَ وإن غالماً بني كرس وهاشمٍ  
، طاهر الثوب       شاعر اهللا( ١)، وموقظ املشاعر، عفيف الرسيرة والوجدان، نقيٌّ تقيٌّ

واللسان، فاضل اخللق، كريم املعرش، تَرِف الكلمة. 
     زين العابدين، السجاد، ذو الثفنات، سيد العارفني، وارث علم النبيني وخازن وصايا 
املتهجد،   ، الرسّ صدقة  صاحب  واخلاشعني،  القانتني  ومنار  املؤمنني،  إمام  املرسلني، 
اء، وإمام األئمة(٢ ) كان يصيل يف كل يوم وليلة ألف ركعة(٣ ). وإذا  الزاهد، العابد، البكّ

خاف شيئا اجتهد يف الدعاء( ٤). 
     ذلك هو عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب  أمجعني، ولد باملدينة سنة ثامن وثالثني 
من اهلجرة، وقبض باملدينة سنة مخس وتسعني(**) وله يومئذ سبع ومخسون سنة(٥ ). 

ه اإلمام عيل ، ثم نشأ يف مدرسة أبيه احلسني وعمه  قىض بضع سنني منها يف كنف جدّ

(*) البيت يُنسب أليب األسود الدؤيل، وكلمة (كرس) فيها إشارة إىل أمه سالمة بنت يزدجرد بن شهريار بن شريويه بن 
كرس ابرويز. ينظر: أصول الكايف (يف ضمن الكتب األربعة)، حممد بن يعقوب الكليني، دار األسوة للطباعة والنرش، 

إيران، ط٤، ١٤٢٤هـ.ق: ٥٣٠/١-٥٣١.
لبنان، ط٣، ٢٠٠١:  للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،  ينظر: لإلنسان واحلياة، حممد حسني فضل اهللا، دار املالك   (١)

.٣٨٨
(٢) ينظر: الصحيفة السجادية(مقال)، د. حسني عيل حمفوظ ، البالغ، بغداد، ع٧، س١، ١٩٦٧: ٥٤و ٦٢(يف اهلامش).

(٣) ينظر: ترمجة اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني، ابن عساكر، تح: الشيخ حممد باقر املحمودي، مؤسسة الطبع 
والنرش، طهران، إيران، ط١، ١٩٩٣م: ٤٠.

(٤) م. ن: ٤٨.
(**) قيل قبض سنة(٩٢هـ) وقيل سنة (٩٤هـ). وله يومئذ ثامن ومخسون سنة. ينظر: ترمجة اإلمام زين العابدين عيل 

.١٦، ٣٥ :بن احلسني
(٥ ) ينظر: هتذيب األحكام (يف ضمن الكتب األربعة)، أبو جعفر حممد الطويس: ٢/ ١٩٨٨ ، وأصول الكايف:١/ ٣٥٠.



١٧

احلسن سبطي الرسول وتغذ من نمري علوم النبوة واستقى من مصادر آبائه الطاهرين(١).
     وقد اختذنا من املناجيات وأدعية األيام ميدانا تطبيقيا لدراستنا األسلوبية املعتمدة، 

فللقارئ علينا حق الوقوف عند كل من(املناجاة) و(الدعاء) للتعريف هبام:
ه، وقد تناجيا مناجاة وانتجاء. - املناجاة: ناجى الرجل مناجاةً ونجاءً : سارّ

. والنّجو:       قال ابن إسحاق: وانتجاه إذا خصه بمناجاته. والنجو والنجي: الرسّ
الرس بني اثنني يقال نجوته نجوا، أي ساررته وكذلك ناجيته( ٢). 

ي( ٣). وناجيته. أي ساررته. وانتجيت فالنا: استخلصته لرسّ
- الدعاء: معنى الدعاء هللا عىل ثالثة أوجه: فرضب منه توحيده والثناء عليه، والثاين 
مسألة اهللا العفو والرمحة وما يقرب منه. والرضب الثالث مسألة احلظ من الدنيا، وإنام 

ر يف هذه األشياء بقوله يا اهللا، يا رب(٤ ).  سمي هذا مجيعه دعاء ألن اإلنسان يُصدِّ
     وعرفا: «الرغبة إىل اهللا تعاىل وطلب الرمحة منه عىل وجه االستكانة واخلضوع»(٥ ).

     وللدعاء آداب ينبغي استحضارها والعمل هبا وهي:
١.البسملة.
٢.التمجيد.

٣.الصالة عىل النبي وآله.

٤.االستشفاع بالصاحلني.

(١) ينظر:الصحيفة السجادية الكاملة ورسالة احلقوق من أدعية اإلمام زين العابدين، تقديم: السيد حممد باقر الصدر، 
دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط١، ٢٠٠٤م: ٨.

(٢) ينظر: لسان العرب املحيط، ابن منظور، إعداد وتصنيف يوسف خيّاط ونديم مرعشيل، دار لسان العرب، بريوت: 
٥٩٢/٣-٥٩٣ مادة (نجو).

(٣) ينظر: مفردات ألفاظ القرآن الكريم، الراغب األصفهاين، تح: صفوان عدنان داوودي، ، دار القلم، دمشق، والدار 
الشامية، بريوت، ط١، ١٤٢٦هـ: ٧٩٢مادة( نجو).

(٤) ينظر: لسان العرب: ٩٨٦/١مادة (دعا).
(٥) تلخيص الرياض أو حتفة الطالبني املقتطف من رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين ، أبو الفضل 

احلسيني، املطبعة العلمية، ١٣٨١هـ: ٢٤/١.



١٨

٥.اإلقرار بالذنب.
٦.الترضع واالبتهال.

٧.الصالة ركعتني.
٨.أن ال يستصغر شيئا من الدعاء.

٩.أن ال يستكثر مطلوبه.
١٠.أن يكون عايل اهلمة فيام يطلبه.

١١.تعميم [كذا] الدعاء.
١٢.اإلرسار بالدعاء.

١٣.االجتامع يف الدعاء.
١٤.حسن الظن باإلجابة.

١٥.اختيار األوقات املناسبة.
١٦.اإلحلاح(١ ). 

     إن التمعن بآداب الدعاء يكشف لنا عن قيمه التهذيبية التي تتحقق بعض صورها عن طريق (إعامم 
الدعاء) ذلك اإلعامم الذي يدفع بالنفس اإلنسانية إىل االنفالت من دائرة الذات الضيقة والذوبان يف 

عامل امللكوت اإلهلي الرحب الذي باستشعاره ومعايشته هنجر (أنانيتنا) ونلوذ باحلب للجميع.
     معلوم أن من األنبياء من مل يسألوا أجرا عن رسالتهم التي بعثوا هبا وهم يبلغوهنا 
لِكَ  أقوامهم غري أن النبي حممد  طلب بـ(أمر إهلي) أجر ذلك مودة أهل البيت{ذَٰ
ةَ  دَّ َوَ ا إِالَّ املْ رً هِ أَجْ يْ لَ مْ عَ لُكُ أَ لْ الَ أَسْ اتِ  قُ َ احلِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ ينَ آمَ هُ الَّذِ بَادَ ُ عِ ُ اهللاَّ بَرشِّ ي يُ الَّذِ
}(٢ ) ولعل يف إحياء  ورٌ كُ ورٌ شَ فُ َ غَ ا  إِنَّ اهللاَّ نً سْ ا حُ هُ فِيهَ دْ لَ ةً نَزِ نَ سَ ِفْ حَ رتَ نْ يَقْ مَ بَٰى  وَ رْ يفِ الْقُ

 .صورة من صور املودة التي سأهلا بحقهم النبي ذكرهم

(١) ينظر: الصحيفة السجادية الكاملة، شبكة املعلومات(االنرتنت).
.٢٠٠٥/١١/١٩  . bsam/LOCALS-�Temp/tricAtk.htm�١-File:��c:DOCUME

(٢) الشور/ من اآلية ٢٣.                                                            



١٩

ودراستها  األدبية-   – آثارهم  تالوة  منها  احسب  عدة،  أشكاال  الذكر  إحياء  ويتخذ 
ونرشها واعتامد كلمة احلق فيها. ويشكل النص السجادي أثرا خالدا من تلك اآلثار،  

لْق األديب املوسوم بميسم الفرادة. بدراسته نقف عند معامل توافر اجلامل الروحي واخلَ
التي امتزجت يف  بالقيم األدبية والرتبوية  النهاية، ويزخر       فهو نص مفتوح، معلق 
بوتقة واحدة وأنتجت أثرا(إنسانيا) تقف ترمجته التي جاوزت العرشات( ١) شاهدا من 

شواهد عدة عىل أدبيته وإنسانيته. 
     وملا كان الدين قوام احلياة الروحية وله كبري األثر يف هتذيب النفوس وارتقاء العقول 
فمن الطبيعي أن نجد آثاره حارضة يف كل زمان ومكان. وما هذا احلضور إالّ مصداق عىل 
ة إليه يف آن واحد. عىل أن الفاعلية واحلاجة كلتامها مرهونتان  فاعليته وعىل احلاجة امللحّ
بزماهنام ومكاهنام، وقبل ذلك بإنساهنام الذي يوظف الدين حلاجته أو يوظف حاجاته له.

     والفنون التي ال غنى لنا عنها هي من بني احلاجات اإلنسانية الرئيسة التي استثمرت 
وشائج الدين املمتدة واملؤثرة بجعلها سببا لالرتقاء، فكام أن النفوس ترتقي بالفنون فإن 
ب تلك النفوس- وما أعظم من اجتمع فيه العقل الراقي والنفس املهذبة-  الدين هيذّ
نشأ  اليوناين  فاملرسح  وتطورها،  الفنون  نشأة  األثر يف  «للدين عظيم  كان  األزل  ومنذ 

نشأة دينية »( ٢). وكان الشعر الديني مبدأ كل عمل فني يف كل أمة( ٣).

(١) ينظر: الصحيفة السجادية الكاملة لإلمام عيل بن احلسني، تقديم وحتقيق: سلامن جاسم اجلبوري، مطبعة الديواين، 
بغداد، ط١، ١٩٨٨: ٧.

(٢) يف األسلوب األديب، عيل بو ملحم، املكتبة العرصية، صيدا، بريوت، ١٩٦٨: ٦٤.
(٣) ينظر:م. ن: ٦٤.



٢٠

    وتنهض النصوص السجادية املتمثلة بـ(املناجيات وأدعية األيام) بوصفها من أبرز 
التجربة  البيان، معربةٌ عن أصالة  الدين وسحر  فيّاضة بروح  التي جاءت  القول  فنون 
التجربة،  التي زانت تلك  زاد عليها عبقريته  يُ التعامل،  التي عاشها اإلمام وصدق 
ويمكن لنا تصور بعض جتليات التجربة أو مظاهرها عن طريق الوقوف عىل(اجلاملية) 
اإلبالغ  يف  املجتمعني  والتفنن  الرباعة  خالل  ومن  السجادي،  النص  هبا  اتشح  التي 
شاهد  إالّ  ذاك  وما  واحــدة.  فقرة  يف  حتى  أو  واحد،  مقطع  يف  املتحققني  والشاعرية 
عىل عبقرية القائل وسلطته عىل الكلمة. وعىل ذلكم الوصف يكون النص السجادي 
مصداقا وشاهد تأييد آخر لقول أيب احلسن عيل أمري املؤمنني: (( وإنا ألمراء الكالم، 
ما الرس  ه، وعلينا هتَّدلَت غصونه)) (١ ). وثمة سؤال يطرح نفسه،  بَت عروقُ نَشَّ تَ وفينا 
وراء االحتفاء بالنص السجادي؟ أي ما الذي جيعله مطلوبا وقد مىض عليه أكثر من 

(١٣٠٠) ألف وثالث مئة سنة؟.
     إن الفرق الرئيس بني النص األديب والنص غري األديب يكمن يف الوظائف التي تؤدهيا 
ل  بناه، فالنص األديب وإن اختلفت بناه فإنام هي تلتقي يف الوظيفة اجلاملية الفنية املتحصَّ
عليها بمقتىض اإلحياءات اجلديدة(٢ ). تلك اإلحياءات املقرونة بتعدد القراءات، وتعدد 
القراءات عالمة إحيائية النص وفاعليته، ومها ما يمنحان النص صفة اخللود والتحدي 

لعاميل الزمان واملكان.
   
  

(١)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار اجليل، بريوت، ط١، ١٩٨٧: ١٣/ ١٢.
(٢) ينظر: حتاليل أسلوبية، حممد اهلادي الطرابليس، دار اجلنوب للنرش، تونس، ١٩٩٢: ١١٦.



٢١

لنا من  السجادي يكشف  النص  لدراسة  اعتمدناه منهجا  الذي    والتحليل األسلويب 
صدق  خلف  بتصور-  يتجسد-  هناك(مثاال)  أن  القراءات  وتعدد  البنى  تعدد  خالل 
التعبري وقوة االنفعال الصادرين عن اإليامن املطلق بام يذهب إليه من رؤ وأفكار تعربّ 

عن كل ما هو مجيل، ألهنا نابعة أصال من روافد اخلري واجلامل.
     وقد كشفت تلك الرؤ عن عمقها وبعدها، واألفكار عن ديمومتها بوساطة عرض فني 
مجيل شيق ومؤثر ييش بأن اإلمام زين العابدين كان خبريا ملام بأساليب اخلطاب وعارفا هلا.

وإدراك  كانت عن وعي  وإنام  السجادية حمض صدفة،  النصوص  تكن والدة  ومل       
بشخصه  النهوض  مقومات  فتجسدت  أبعادها   اإلمام استوعب  ملهمة  عميقني 
البثِّ  إىل  اإلمــام  جلوء  يف  نجده  املقومات  واستحضار  االستيعاب  ودليل  الكريم، 
اللغوي املعربّ عن املقاومة الفكرية التي تطلبتها املرحلة بعد واقعة كربالء. تلك الواقعة 
. فكانت واقعة الطف الدامية كفيلة بأن  ت فيه نفسا جاشت بحزن مل ينقضِ التي خلفّ
تستقطب شؤون اإلمام وشجونه وتثري أحزانه ومهومه. فهو يأسى للمستو اإلنساين 
أن ينحدر إىل اهلوة السحيقة خمتارا، ويعجب أن تتدنى النفوس انحدارا، ويسخط أن 
فا، ويعجب من تاليش  سْ ير الصفوة املختارة يذهب دمها هدرا ويُستأثر بمقامها عُ
القيم وتدهور األعراف. ومل تكن الواقعة لتستدر دموعه فحسب ولكنه شهرها سيفا 
دّ من البكائني لبكائه عىل أبيه أكثر من ثالثني سنة إال  يف وجوه الظاملني. فهو وإن عُ
أن العربة مل تقف به عند حد اجلزع، بل كافح ذلك بالصرب اجلميل حينا وباإلنكار عىل 

املجرمني حينا آخر..
   



٢٢

الريادية يف جماهبة  ددت مسؤوليته  فقد حُ اإلمام،  السيايس عصيبا عىل  امللحظ    وكان 
األحداث وكان يف رقابة منعته توجيه احلياة اإلسالمية كام أراد اهللا تعاىل، فاإلمام حمارص 

يف ظل إرهاب دموي طائش يشرتي الذمم ويستأجر الضامئر ويبيح املحرمات(١). 
عالوة عىل األخطار املحدقة بالدولة اإلسالمية التي أخذت بالتعاظم، فهناك خطر نجم 
خمتلفة  اجتامعية  وأوضاع  ترشيعية  وأعراف  متنوعة  ثقافات  عىل  املسلمني  انفتاح  عن 
موجة  عن  نجم  ما  عليه  زاد  يُ اهللا،  دين  يف  دخلت  التي  الشعوب  مع  تفاعلهم  بحكم 
باحلسبان  االنفتاح آخذين  أعقاب ذلك  املجتمع اإلسالمي يف  التي سادت يف  الرخاء 
خطر االنسياق- بموجب الرخاء- مع ملذات الدنيا واإلرساف فيه، وانطفاء الشعور 
نّة. وعليه كان ال بد من حركة فكرية  امللتهب بالقيم اخللقية والصلة الروحية باهللا والسُّ
وبدأ  اخلطر  هبذا   العابدين زين  اإلمام  أحسّ  وقد  الذهنية،  آفاقهم  تفتح  اجتهادية 
بعالجه( ٢) فلجأ إىل أساليب جديدة يف الدعوة والدعاء والتزم حياة الصمت السيايس 
ظاهرا ودأب إىل اإلصالح االجتامعي بمستجدات من التعبئة واإلعداد ال عهد حلياة 
املسلمني هبا من ذي قبل فابتكر من الظواهر الفكرية أبعادا مرشقة جديدة أد بإزائها 
ورأب  الكلمة  توحيد  تقتيض  القيادية  اإلمام  «فتطلعات   .( راسخة(٣  سليمة  واجباته 

الصدع من أجل اإلبقاء عىل ظاهر اإلسالم ووحدته»(٤ ).

(١) ينظر: اإلمام زين العابدين - القائد. الداعية. اإلنسان، د. حممد حسني عيل الصغري، الغدير للدراسات والنرش، 
بريوت، ط١، ١٩٩٩: ١٦ - ١٨.

(٢) ينظر: الصحيفة السجادية الكاملة ورسالة احلقوق: ١٢-١٣.
(٣) ينظر: اإلمام زين العابدين- القائد. الداعية. اإلنسان: ١٨.

(٤) م . ن: ٨٧.
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 كام أن اإلمام ملس تناقضات العرص االجتامعية وأبرص تقلبات املناخ السيايس فرأ أن 
الوسائل  النارص وفقدان  لقلة  الفشل وذلك  املرحلة-  الثوري- يف تلك  العمل  نتيجة 

الكفيلة باإلنجاح فعمد إىل إصالح الواقع بالدعوة إىل اهللا عمليا(١ ). 
فكان الدعاء مفتاح ذلك العمل(اإلصالح) وقد اختذ اإلمام هذا املنهج بحكمة وتدبري عن 
علم باألمر، وعمد له وأن وراءه سياسة مدبرة مدروسة. ملا سئل عن (الكالم والسكوت) 
أهيام أفضل؟ أجاب بام مل يقر يف األذهان من : إن الكالم إذا كان من فضة فالسكوت من ذهب 

وإنام قال: «لكل واحدٍ منهام آفات، وإذا سلام من اآلفات فالكالم أفضل من السكوت»( ٢).
     وملا سئل عن سبب ذلك مع خمالفة العتبار احلكامء املستقر يف أذهان الناس من فضل 
بعثهم  وإنام  بالسكوت  واألوصياء  األنبياء  بعث  ما  وجل  عز  اهللا  ألن  قال:  السكوت 
طبّق  وهكذا  بالسكوت...  النار  توقيت  وال  بالسكوت  اجلنة  استحقت  وال  بالكالم، 
 رسالته اإلهلية من خالل خطبه وكلامته ومواعظه  اإلمام هذه احلكمة البالغة، وأدّ
وي من حنجرة  تدّ نداءاته ظلت  وأحاديثه. وإذ ذبح احلسني ومخد يف كربالء، فإن 
اإلمام زين العابدين. وكان من أقو العوامل يف ختليد الثورة احلسينية وتفاعلها 
مع عواطف املجتمع وأحاسيسه املتمثلة بمواقفه البطولية التي منها خطابه يف بالط يزيد 

الذي يعدّ من أكثر الوثائق السياسية يف اإلسالم إثارة.
     وهكذا استطاع اإلمام  أن ينرش أهداف الثورة احلسينية العظمى وأن يربز قيمها 

بأسلوب مرشق كان يف منتهى التفنن واألصالة واإلبداع(٣ ).
  

(١) ينظر: اإلمام زين العابدين- القائد. الداعية. اإلنسان: ٢٠-٢١. 
(٢) جهاد اإلمام السجاد زين العابدين، السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل، مطبعة أمري، قم، ط١، ١٤١٣هـ: ٦٢.

(٣) ينظر: م . ن: ٦٢- ٦٥.



٢٤

وإذا ما اعتمدنا رأي(تودوروف) القائل: «لكل فرتة [كذا] نسق أجناس خاصة تربطه 
السائدة»(١)، وملا كان «الكاتب ال خيتار من األلفاظ إال ما  عالقات مع اإليديولوجية 
ال  الدعاء  وإن   .(٢ النفيس»(  تركيبه  وطبيعة  والوجدانية  الشعورية  وذبذباته  ينسجم 
يصدر إالّ لباعث اإليامن باهللا والتسليم ألمره(٣ ). نكون قد اقرتبنا من معرفة دافع آخر 
الفكري، ومن  السبيل  اعتامده  بن احلسني عىل  اإلمام عيل  التي محلت  الدوافع  من 
معرفة وجه الروح إلمامنا عن طريق اخلصائص األسلوبية التي جاءت هبا نصوصه 

املتشكلة بصيغة(الدعاء) ألن األسلوب- بحسب موريه- هو وجه الروح( ٤). 
     وتأسيسا عىل تقدم، جاءت نصوصه منطلقة من قناعته باملهمة العبادية التي أوكلها 
}( ٥) منتهجا فيها لغة الرشيعة  ونِ دُ بُ ِنْسَ إِالَّ لِيَعْ اإلْ ِنَّ وَ تُ اجلْ قْ لَ ا خَ مَ اهللا تعاىل للبرش {وَ
اإلسالمية التي اعتمدت القناة األدبية واحدة من أبرز القنوات يف توصيل املبادئ. فجاء 
حُ شاهدا لرأي(ستاروبنسكي)  خطابه كشفا للحقيقة واإلنسان(٦ )، آخذا فيه أسلوبا يَصِ
الذي ير أن عىل األسلوب أن يكون معربا باعتدال وتوازن بني ذاتية التجربة ومقتضيات 
التواصل، أي أنه يستوعب الذات واجلامعة(٧ ). ومع هذا االستيعاب كانت فلسفة العقيدة 

وصفات اجلالل والكامل للذات القدسية حارضة يف كل من املناجاة والدعاء(٨). 

ادة، الثقافة األجنبية، بغداد، ع١، س٢، ١٩٨٢: ٤٨. (١ ) أصل األجناس األدبية(مقال)، تزفتان تودوروف، ت: حممد برّ
(٢ ) األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، د. جميد عبد احلميد ناجي، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، 

بريوت، لبنان، ط١، ١٩٨٤: ٢٤١.
(٣ ) ينظر: يف ظالل الصحيفة السجادية، الشيخ حممد جواد مغنية، تح: سامي الغريري، مؤسسة دار الكتاب اإلسالمي، 

قم، ط١، ٢٠٠٢: ٤١.
( ٤) ينظر: مفهومات يف بنية النص(اللسانية- الشعرية- األسلوبية- التناص)، ت: د. وائل بركات، دار معد للطباعة 

والنرش، دمشق، سورية، ط١، ١٩٩٦: ٦٩.
(٥ ) الذاريات/ ٥٦.

( ٦) ينظر: اإلسالم واألدب، د. حممود البستاين، املكتبة األدبية املختصة، املطبعة ستارة، قم، ط١، ١٤٢٢هـ. ق: ١٧-١٨.
(٧ ) ينظر: نظرية النقد العريب وتطورها إىل عرصنا- اجلزء الثاين من نظرية الشعر العريب، حميي الدين صبحي، الدار العربية 

للكتاب، ليبيا وتونس، ١٩٨٤: ١٩٨.
( ٨)  ينظر:يف ظالل الصحيفة السجادية: ٤٢.
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سند النصوص(املناجيات وأدعية األيام):
     صحيح أن طبيعة الدراسة األسلوبية تقيض بعدم إمهال دور املنشئ، إالّ أهنا يف الوقت 
نفسه ال تعول عليه كثريا، لكوهنا دراسة حتليلية غري معيارية والباحث األسلويب ينطلق 

من النص وعليه يعتمد يف إقامة تصوراته وبلورة استنتاجاته.
فهذا  السجادية،  بالصحيفة  الدراسة) هي مما أحلق  النصوص(موضوع       وملا كانت 
يعني – ضمنا- أن صحة نسبتها مرتبطة بصحة نسبة الصحيفة السجادية لعائديتهام- 
عىل  للوقوف  باجتهاد  سعيت  وقد   (العابدين زين  واحد(اإلمام  مصدر  إىل  نسبة- 

صحة نسبة النصوص، واختذت لذلك سبيلني:
أوهلام: البحث والتفتيش بني أمات الكتب واملراجع.
ثانيهام: املقابالت مع أهل العلم من ذوي اخلربة(*).

 وكانت النتيجة أنني مل أقع عىل ما يقطع به بصحة نسبة(املناجيات وأدعية األيام) لإلمام     
وذهبت الدراسات والرشوحات- ما وقع منها حتت يد الباحث- يف ذلك أكثر من مذهب..
األول: من الدراسات( ١)، من مل تدرج(املناجيات وأدعية األيام) يف ضمن النصوص 
نسبة  إىل  أشار  من  املصادر  ومن  رشوحهم.  أو  لدراستهم  مادة  كانت  التي  السجادية 

الصحيفة السجادية دون اإلشارة- رصاحة- إىل املناجيات وأدعية األيام(٢ ). 

حسني  بشري  املفضال  الشيخ  وسامحة  اخلرسان،  مهدي  املحقق  السيد  سامحة  من  كل  مع  لقاءات  للباحث  كانت   (*)
النجفي، وسامحة الشيخ رعد اخلالدي الذين أكرموين ضيافة وإفادة، جزاهم اهللا خري اجلزاء وأدام ظالهلم الوارفة.

(١) ١= رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين، ابن معصوم املدين( ت١١٢٠هـ)، مؤسسة النرش اإلسالمي، 
طهران، د. ت.   ٢= تلخيص الرياحني أو حتفة الطالبني املقتطف من رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين، 
العلوم  دار  الشريازي،  احلسيني  حممد  السجادية،  الصحيفة  رشح   =٣   .١٣٨١ العلمية،  املطبعة  احلسيني،  الفضل  أبو 
للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، ط٥، ٢٠٠٢.   ٤= دراسة حول الصحيفة السجادية ، حممد حسني 

احلسيني اجلاليل، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط٣، ٢٠٠٠.
(٢) ١- االقبال، ابن طاووس، طهران، ط/حجر، ١٣١٣هـ.  ٢ - بحار األنوار، املجليس، رشكة طبع بحار األنوار، 
طهران.  ٣- الصحيفة الكاملة- أدعية اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني ريض اهللا عنهام، راجعهام وكتب مقدمتها: أمحد 

فهمي حممد، مطبعة حجازي، ١٣٧٣هـ- ١٩٥٤م. 
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السجادية  النصوص  مجعت  التي  املصادر  فبعض  باإلحلاق.  قال  من   ( ومنها(١  الثاين: 
قالت إن(املناجيات وأدعية األيام) هي مما أضيف إىل الصحيفة السجادية أو أحلق هبا. 

وقد حظي هذا الرأي بتأييد سامحة السيد املحقق مهدي اخلرسان(*). 
الثالث: وهناك من أنكر نسبة(املناجيات وأدعية األيام) إىل اإلمام السجاد وقال إهنا ال 

متت إىل الصحيفة السجادية بصلة(٢ ). 
الرابع: من الدراسات التي تناولت (املناجيات وأدعية األيام) موضوعا هلا وقد أخذت 
موقف احلياد من صحة النسبة فهي ال تؤيد صحة النسبة- من خالل سند الرواة- وال 
تنكرها، وقد اكتفت باإلشارة إىل أن هذه األدعية تتفق يف أسلوهبا مع أسلوب سائر أدعية 

الصحيفة السجادية، وتلتقي يف مضامينها مع احلقائق اإلسالمية القرآنية الروحية(٣ ). 
وير الباحث أن الذي وراء اختالف اآلراء يف صحة النسبة إنام يعود إىل التداخل واخللط 
أو قريب منها(٤ )-  بقت إىل مثل هذه اإلشارة  النسخة- وقد سُ النسبة وتواتر  تواتر  بني 

آخذين باحلسبان اختالف النسخ املعتمدة يف رواية النصوص يف وجوه متعددة(٥ ). 
إليها  السجادية وأضاف  النصوص  أن هناك من مجع  التنبيه عليه وباهتامم  ينبغي       ومما 
ح- علنا- بعدم صحة نسبة تلك النصوص إىل اإلمام زين العابدين وهو  نصوصا يرصّ
ق فيها صاحبها مع ذلك يذكرها!! ذلك ما جاءت به (الصحيفة السجادية اجلامعة) التي يعلّ

(١) ١= الصحيفة السجادية الكاملة لإلمام عيل بن احلسني.   ٢= مفاتيح اجلنان، عباس القمي، دار الفقه للطباعة والنرش، 
ط٣، ١٤٢٤هـ.ق.

(*) التقى الباحث بسامحته يف داره بالنجف األرشف يف ٢٠٠٥/٣/٢١م.
(٢) ينظر: الصحيفة السجادية يف معانيها اجللية، نبيل شعبان، أنوار الزهراء، ط٣، ٢٠٠٤: ٢٢-٢٣.

(٣) ينظر: مع روحانية الزمن، رشح أدعية أيام األسبوع، املرجع الديني السيد حممد حسني فضل اهللا، دار املالك للطباعة والنرش 
والتوزيع، بريوت- لبنان، ط١، ٢٠٠٥: ٥-٦.

(٤) ينظر: دراسة حول الصحيفة السجادية: ١٤. 
(٥) ينظر: م. ن: ٦٧.
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نسبتها  صحة  بعدم  اعتقادنا  مع  كذلك  نوردها  القول:«ونحن  ذلك  عىل 
إليه، ملا فيها من ضعف يف نظمها ولفظها، وهو عني الفصاحة ومنبع 
مقدمة  يف  السالم  عليه  إليه  نسبتها  بفساد  األمني  السيد  قطع  وقد  البالغة. 
إيرادها عدم كامل  ر صاحب الصحيفة((٤)) يف  ذْ الصحيفة((٥)) وقال: عُ

.(١) معرفته باللسان العريب»
فقد  للتكرار.  الصحيفة جتنبا  رواة سند  تتبع  إيراد  الباحث عدم  وآثر       
سبقني إىل هذا جهد طيب لباحثني أفاضل(*). وسأكتفي بعرض خطاطة 
واحدة مستقاة من (دراسة حول الصحيفة السجادية) للشيخ حممد حسني 
الصحيفة  روايات  تعدد  عىل  الوقوف  من  متابعتها  متكننا  اجلاليل،  احلسيني 

واألبواب امللحقة هبا، تلك هي املثبتة تفاصيلها يف أدنا :

(١) معرفة اإلمام، املجلد اخلامس عرش، القسم الثالث، نقد عىل التبويب املوضوعي للصحيفة، شبكة 
املعلومات(االنرتنت) ٢٠٠٦/٥/١

(*) أ. دراسة حول الصحيفة السجادية.
  ب. الصحيفة السجادية- دراسة أسلوبية(رسالة ماجستري)، حسن غانم فضالة، كلية اآلداب، جامعة القادسية، ٢٠٠٢.
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اإلمام زين العابدين

زيد بن عيل

حييى الشهيد

املتوكل عمر بن هارون البلخي

عمري بن املتوكل 

اإلمام جعفر الصادق

عيل بن النعامن االعظم حممد بن صالح 

عبد اهللا بن عمر الزيات

ابو عبد اهللا جعفر بن حممد العلوي

أبو عيل حممد بن مهام اإلسكايف
أبو منصور حممد بن حممد بن عبد العزيز العسكري

أبو املفضل حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب الشيباين

حممد بن احلسن رزهبان

حممد بن امحد املطهري 

          رواية ابن املطهر 
استند اليها النجايش والطويس

          رواية ابن مالك
        ذكره الطويس فقط

امحد بن عبد اهللا 
عيل بن مالك 

                   رواية ابن االعلم 
    مل يذكره النجايش وال الطويس 

اإلمام حممد الباقر



٢٩

السيد  به  قال  ما  نذكر  هبا  امللحقة  واألبــواب  السجادية  الصحيفة  سند  متابعة  وبغية 
الشريازي، كتابه(رشح الصحيفة السجادية): «قال املتوكل بن هارون: ثم أمىل عيلّ أبو 
عبد اهللا  األدعية وهي مخسة وسبعون بابا سقط عني أحد عرش بابا، وحفظت منها 
نيفا وستني بابا»(١) «وباقي األبواب بلفظ أيب عبد اهللا احلسني رمحه اهللا، حدثنا أبو عبد 
قال:  الزيات،  بن اخلطاب  بن عمر  اهللا  قال: حدثنا عبد  بن حممد احلسيني،  اهللا جعفر 
حدثني خايل عيل بن النعامن األعلم، قال: حدثني عمري بن متوكل الثقفي البلخي عن 
أبيه متوكل بن هارون ، قال: أمىل عيل سيدي الصادق أبو عبد اهللا جعفر بن حممد قال: 

أمىل جدي عيل بن احلسني عىل أيب حممد بن عيل  بمشهد مني»( ٢). 
     وأخريا نجعل ما قاله السيد حممد حسني اجلاليل يف دراسته املوسومة(دراسة حول 
الصحيفة السجادية) خامتةً ملسألة سند النصوص: «إن األعالم وإن ناقشوا يف السند، 
ال يسعهم إالّ توثيق النص حيث اتفقت الطائفة عىل العمل هبا عىل الرغم من اختالف 
رواياهتا»( ٣). أقول عىل الرغم من اختالف رواياهتا فهي مازالت مطلوبة لثرائها الروحي 

واألديب، فقد جاءت حافلة باملعايري والقيم الرتبوية مشفوعة بالقيم الفنية(اجلاملية).

(١) رشح الصحيفة السجادية: ١١.
(٢) م. ن: ١٤.

(٣) دراسة حول الصحيفة السجادية: ١٥.





املستوى الصوتي

الفصل األول

للمناجيات وأدعية األيام
عند اإلمام زين العابدين
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مدخل:
     إنّ مما يسهم يف حتقيق أدبية النص هو التضافر الوظيفي بني األركان أو املستويات 
الفاعلة يف إنشائه(الصوتية والرتكيبية والداللية)، مولدا- أي التضافر- اإلحيائية املنتجة 

عن كل مستو من املستويات املكونة للنص، إذ ال أدبية بدون إحيائية.
     فإذا ما نظرنا إىل األصوات عىل أهنا (دوال) للكشف عن مد قدرهتا عىل اإلحياء 
الصويت وهو ما يمثل القدرة الفنية األوىل(١)، واضعني باحلسبان«أن الصوتيات عنرص 
يف  تشرتك-  أو  تكمن-  الصويت   للمستو فدراستنا  الشعرية»(٢)،  البنية  عنارص  من 
عمليةالكشف عن كيفيات البناء فيه، ودالالت تشكيله مما يؤلف مظهرا أسلوبيا يعد 

جانبا من خصيصة التكوين والصناعة األدبية(٣).
     وتتجىل أمهية هذا اجلانب يف توضيح ما لألصوات من أثر يف حتقيق مجالية النص، 
ل  نظر إىل األصوات عىل أهنا وحدات صوتية صغر(فونيامت) بل التي تُشكَّ عىل أن ال يُ
ت، وقد اختذت هلا موقعا سياقيا(فللسياق-  ت أم كربُ رَ غُ بوحدة (تركيبية- صوتية) صَ
وللسياق وحده- خيضع التوجه املعطى للقدرة املشرتكة بني الشاعر وقارئه يف تصوير 

األصوات منتجةً للمعاين(٤).
     فليس هناك معان جوهرية لألصوات ما مل تبن عىل الرتاكم وعىل السياق العام 
واخلاص(٥)؛ ألن األصوات حينام تتكرر متتلك خصوصية كونية، هذه اخلصيصة تعمل 

عىل منح قيمة انفعالية وقدرة معينة عىل إنتاج الصور ملجموع املحتويات الفكرية(٦).
البعد  املنظم بطريقة خاصة- بحسب يوري لومتان- هو  التنميط الصويت       وإن 
(١) ينظر: خصائص األسلوب يف شعر العباس بن األحنف(رسالة ماجستري)، فرحان بدري كاظم، كلية الرتبية/ ابن 

رشد، جامعة بغداد، ١٩٩٧: ٣٢.
(٢) حتليل اخلطاب الشعري- اسرتاتيجية التناص، د. حممد مفتاح، دار التنوير، بريوت، لبنان، ط١ ، ١٩٨٥: ٣١.

(٣) ينظر: خصائص األسلوب يف شعر العباس بن األحنف:٣٠.
(٤) اللغة الشعرية- دراسة يف شعر محيد سعيد، حممد كنوين، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٩٧: ١٣٧.

(٥) ينظر: دينامية النص- تنظري وإنجاز، د. حممد مفتاح، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، والدار البيضاء، املغرب، 
ط١، ١٩٨٧: ٦٣.

(٦) ينظر: اللغة الشعرية- دراسة يف شعر محيد سعيد: ١٣٨.



٣٣

كانت  وملا  (الالشعر)(١).  عن  الشعر  الوضوح  درجات  بأقىص  يفصل  الذي  الشعري 
اللغة نظاما من اإلشارات جوهره الوحيد الربط بني املعاين والصور الصوتية(٢)، فإن 
بنائية وداللية  تفاعلت وأنتجت عالئق  ما مل تكن قد  تتحقق  الغائية من األصوات ال 
يتمكن  طريقها  عن  التي  العالئق  تلك  إنتاج  عىل  املنشئ  قدرة  تتضح  وهنا  مثمرة. 
املبدع من بسط سلطته يف إيقاظ قدرة التأمل لد املتلقي، ومن ثم محله عىل املشاركة 
أو إغرائه عىل حماولة ذلك؛ «ألن الكالم يف احلقيقة يكتسب طاقات داللية خالقة يف 
بة معاين جديدة طارئة بمقتىض تفاعلها »(٣)؛ ذلك التفاعل الذي  نطاق األصوات املكتسِ
 ، املعنى  اإليقاعي وتشكيل  آثاره بني احلضور  تتجىل  والذي  إثارته،  إىل  املنشئ  يسعى 

ومن ثم التمهيد للمنتج الداليل.
ن املنشئ يف       ويف ضوء استثامر الوظيفة الصوتية التي تظهر جتلياهتا من طريق متكّ
الفكر  «بربط  أي  بينهام،  التوافق  يتحقق  واملعنى(٤)،  الصوت  بني  العالقة  الكشف عن 
باإليقاع الفني للكلامت. [...] وهذا من شأنه أن جيعل للكلامت وقعا نفسيا مؤثرا يف 
ذهن املتلقي »(٥)؛ ألن «أثر الكلمة امللفوظة ال يتحدد يف إثارة حاسة السمع[فحسب]، 
وإنام يف إثارة اجلوانب الروحية الكامنة يف ذات اإلنسان أيضا»(٦). وهذا ركن من أركان 

حتقيق أدبية األدب.
    

(١) ينظر: اللغة الشعرية- دراسة يف شعر محيد سعيد: ١٣٨.
(٢) ينظر: علم اللغة العام، فردينان دي سوسري، ت: د. يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق عربية، بغداد، ١٩٨٥: ٣٣.

(٣) خصائص األسلوب يف الشوقيات، حممد اهلادي الطرابليس، منشورات اجلامعة التونسية، تونس، ١٩٨١: ٧٤.
(٤) ينظر: حتوالت النص- بحوث ومقاالت يف النقد األديب، د. إبراهيم خليل، منشورات وزارة الثقافة، عامن، اململكة 

األردنية اهلاشمية، ط١ ، ١٩٩٩: ١١٧.
(٥) ترشيح النص- مقاربات ترشحيية لنصوص شعرية معارصة، د. عبد اهللا حممد الغذامي، دار الطليعة للطباعة والنرش، 

بريوت، لبنان، ط١، ١٩٨٧ :١٠٧.
(٦) جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب، د. ماهر مهدي هالل، دار الرشيد للنرش، اجلمهورية 

العراقية، ١٩٨٠: ٣١٠.



٣٤

  بعد هذه التوطئة للمستو الصويت، وبغية تناول النصوص-موضوع الدراسة- 
ما  لتُسهم - مع  فنية  قيم  تنتجه من  أهم مكوناته وما  نقف عند  أن  لنا  أسلوبيا  تناوال 
تضافرت  أديب  نص  خلق  يف  والداللية)-  األخر(الرتكيبية  املستويات  قيم  فيه  تسهم 

مجالياته فتعددت قراءاته.
: التكرار: أوالً

يمكن  بارزا  مظهرا  املدروسة  السجادية)(١)  (النصوص  يف  التكرار  يشكل       
قيميا(فنيا)  معيارا  حيقق  لكونه  السجادي  لألسلوب  املائزة  املكونات  أهم  أحد  ه  عدّ
خاضعا لقواعد فنية ومجالية وذوقية(٢) جعلته ذا خصيصة أسهمت يف حتقيق ما يعرف 

بـ(األسلوب العدويل) (٣).
وتكمن قيمة التكرار- بخصيصته املشار إليها- يف امتداداته الوظيفية ال لكونه«وليد 
املنتج يف  لكشفه عن وعي  بل  توازن صويت»(٤) فحسب  أو  مدلولية  أو  لغوية  رضورة 
ة  دقّ يف  املتحقق  الداليل)  التوافق(النغمي-  عىل  قائام  توظيفا  التكرار  أسلوب  توظيف 
أن  عىل  عالوة  أيضا،  اللغوية  الرتاكيب  صناعة  يف  املعتمدة  التوزيع  ومهارة  االختيار، 
ف التكرار- كام يبدو للباحث- توظيفا نفسيا محل املتلقي  اإلمام زين العابدين وظّ

عىل االقناع والرتغيب.
     وما من شك يف أن للتكرار مزايا فنية عديدة سواء من حيث تأثريه يف املعنى أو من 
حيث تأثريه املوسيقي، فضال عن الداللة النفسية(٥). وبغية الوقوف عند أبرز مشاهد 

احلضور التكراري سأتناول عددا من الصور التي أنتجها التكرار.

راد هبا(املناجيات اخلمس عرشة وأدعية األيام السبعة). (١) حيثام وردت عبارة(النصوص السجادية) يُ
(٢) ينظر: ظواهر فنية يف لغة الشعر العريب احلديث- دراسة، عالء الدين رمضان السيد، منشورات احتاد الكتاب العرب، 

دمشق، ١٩٩٦: ٦٥.
ان، طبعة خاصة يصدرها عامل الكتب  (٣) ينظر: البيان يف روائع القرآن- دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين، د. متّام حسّ

(يف ضمن مرشوع مكتبة األرسة)، مهرجان القاهرة للجميع، ٢٠٠٢: ١١٩/٢.
(٤) خصائص األسلوب يف الشوقيات :٦٢.

(٥) ينظر: الشعر احلر يف العراق منذ نشأته حتى ١٩٥٨- دراسة نقدية، يوسف الصائغ، مطبعة األديب البغدادية، بغداد، 
.١٩٨٧: ٢١٢



٣٥

١.التكرار االستهاليل:
الوحدات،       حيقق (التكرار االستهاليل) وظيفة عضوية بوصفه عامل ربط بني 
يتعد املستو الصويت إىل املستو النحوي، وهو- عىل هذا- تقنية أسلوبية تظهر فيها 
براعة األديب وفنية النص وأصالته، كام أنه يرتبط بالتقسيم الفضائي للكتل النحوية(١).

مطالع  يف  الصيغ  أو  الكلامت  بعض  تكرار  يف  التكرار  من  اللون  هذا  ويتمثل       
فكرية  لوظائف  حامال  االستهاليل)  التكرار(ومنه  جاء  وقد  الفقرات(٢).  أو  األبيات 
ونفسية عالوة عىل اجلاملية، وذلك ما تقدمه لنا كل من أدعية األيام واملناجيات بطريقتي 

عرض يمكن من ورائهام استشفاف اخلصيصة األسلوبية لكل منهام عىل حدة.
     ولنا يف(دعاء يوم االثنني) شاهد عىل ما ذهبنا إليه، إذ نجد تكرارا للفظة(اللهم) 
ثالث مرات، يتوزع عىل ثالث فقرات، كل فقرة تشكل وحدة فكرية تتمتع بإيقاع نغمي 
مستقل(خاص) ختتلف بإيقاعها عن الفقرة التي تليها. وهذا التنوع اإليقاعي بالوقت 
الذي يكرس فيه رتابة التكرار فإنه يأخذ دور املحفز الذهني عند املتلقي لاللتفات إىل 
املضمون الفكري(املعنوي) للفقرة املقروءة والتهيؤ للقادم من األفكار، ونجد جتليا له 

:يف قول اإلمام زين العابدين
وذُ بِكَ  أَعُ ،   وَ اً هُ نَجاحَ رَ آخِ اً، وَ هُ فَالحَ طَ سَ أَوْ ، وَ اً الحَ ا صَ مِي هذَ لَ يَوْ لْ أَوَّ عَ مَّ  اجْ هُ (( اللَّ

. عٌ جَ هُ وَ رُ آخِ ، وَ عٌ زَ هُ جَ طُ سَ أَوْ ، وَ عُ زَ هُ فَ لُ م أَوَّ مِنْ يَوْ
 ْ مَّ ملَ ، ثُ هُ تُ دْ د  عاهَ هْ لِّ عَ لِكُ ، وَ هُ تُ دْ عَ د وَ عْ لِّ وَ لِكُ ، وَ هُ تُ رْ ر نَذَ لِّ نَذْ كَ لِكُ فِرُ تَغْ مَّ   إينِّ أَسْ هُ اللَّ

أَفِ لَكَ بِهِ[...]
ةً يفِ  مَ نِعْ ، وَ تِكَ لِهِ  بِطاعَ ةً يفِ أَوَّ عادَ : سَ ِ نْكَ  ثِنْتَنيْ ِ مِ تَنيْ مَ ِ نِعْ نَنيْ مِ اثْ لِّ يَوْ لِنِي يفِ كُ مَّ أَوْ هُ اللَّ

.(٣) (( واهُ نُوبَ سِ رُ الذُّ فِ ال يَغْ ، وَ وَ اإلِِلهُ نْ هُ تِكَ يا مَ رَ فِ غْ هِ بِمَ رِ آخِ

(١) ينظر: اللغة الشعرية – دراسة يف شعر محيد سعيد: ١٢٥.
(٢) ينظر: ظواهر فنية يف لغة الشعر العريب احلديث- دراسة: ٧٥.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة ، دار الكتب العلمية، بغداد، د. ت: ٢٠٤-٢٠٥.



٣٦

د  إذ نالحظ أن التكرار الذي جاء به النص املتقدم(هبندسته البنائية املعتمدة) قد مهّ
املتلقي  يغري  االتساع  هذا  وإن  (اللهم)،  النداء  بتكرير  تدرجييا  يتّسع  حواري  لفضاء 

بالتواصل الروحي مع
بتكرير  السؤال،  عىل  ال شعوريا  الداعي)  (املتلقي-  حلمل  ويمهد  البارئ سبحانه 
ح به. «وأجد يف هذا  لفظة (اللهم) مقرونة بطلب ذايت خمتمر يف نفس الداعي وإن مل يرصّ
تأييدا للرأي القائل باحلقيقة النفسية املتمثلة يف أن السلوك يعتمد يف أحد عنارصه عىل 

التكرار»(١).
وإبرازا لألثر التنغيمي للفظة (اللهم) التي أخذت موقع املنبه اإليقاعي واألسلويب 
معا، وبيانا ألثرها-موقعيا- يف التوزيع الفقري من جهة، وتوزيع األلفاظ (املوقعة) –
يف ضمن الفقرة الواحدة- من جهة ثانية ، قمنا برسم هذه اخلطاطة  التي تكشف عن 

وجه من وجوه موسيقية النص:

(١) اإلسالم واألدب: ١٢٩.



٣٧



٣٨

وجاء يف (دعاء يوم الثالثاء) شاهد آخر يؤكد ما تقدم ذكره، عالوة عىل اتساع 
عمل(التكرار االستهاليل) فكريا ودالليا بوساطة اللفظة نفسها(اللهم)، ونجد بيان 

:ذلك يف قوله
إنَّ  ; فَ بِكَ زْ نِي مِنْ  حِ لْ عَ اجْ ، وَ مُ الْغالِبُونَ كَ هُ نْدَ إنَّ جُ كَ فَ نْدِ نِي مِنْ جُ لْ عَ مَّ  اجْ هُ  (( اللَّ
مْ  هُ ال  وَ مْ  يْهِ لَ عَ فٌ  وْ خَ ال  كَ  لِيَاءَ أَوْ إنَّ  فَ  ; لِيآئِكَ أَوْ مِنْ   نِي  لْ عَ اجْ وَ  ، ونَ لِحُ ُفْ املْ مُ  هُ بَكَ  زْ حِ

. نُونَ زَ ْ حيَ
يْها مِنْ  إلَ ي، وَ رِّ قَ ا دارُ مَ َ إهنَّ يتِ فَ رَ لِحْ يلِ آخِ أَصْ رِي، وَ ةُ أَمْ مَ صْ إنَّهُ عِ نِي فَ يْ لِحْ يلِ دِ مَّ أَصْ هُ اللَّ

ي[...] رِّ فَ ئامِ مَ ةِ اللِّ رَ اوَ جمُ
 ، ينَ رِ اهِ بِنيَ الطَّ يِّ ىلَ   آلِهِ الطَّ عَ لِنيَ وَ سَ ُرْ ةِ املْ دَّ َامِ عِ متَ بِيِّنيَ وَ د خاتَمِ النَّ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ   صَ هُ اللَّ

ثآءِ ثَالثاً)) (١). بْ يلِ يفِ الثُالُ هَ بِنيَ وَ تَجَ ُنْ ابِهِ املْ حَ أَصْ وَ
فإن تكرار لفظة(اللهم) بآلية تشكيل النسق- كام جاء يف دعاء يوم االثنني- جعل 
اللفظة دالليا يف الظاهر- منبها  منه اإلمام زين العابدين - عىل الرغم من مألوفية 
أسلوبيا عىل املستو اإليقاعي، ذا خصيصة إيقاعية مائزة، متكن من إبعادها عن دائرة 
الفقري-  التوزيع  آلية  املنتج من  النسقي  اإليقاع  استثامر  التشبع واملألوفية، عن طريق 
األحادي واملزدوج والثالثي- لألسيقة النص والذي يمكن إبرازه وبيان أثره التنغيمي 

بوساطة اخلطاطة اآلتية: 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٦-٢٠٧.



٣٩

                      



٤٠

من مالحظة اخلطاطة املتقدمة يتبني لنا أن اإلمام زين العابدين يعي أثر موسقة 
ه عنرص تشويق وإثارة إلدامة التواصل املأنوس.  اخلطاب وفاعليته يف مهمة التوصيل بعدّ
بعض آثار تلك املوسيقى نجدها جتسدت بصورتني: األوىل، تتمثل بالتنويع يف اهلندسة 
البنائية، أي يف كرس اهليكلية الرتكيبية- وما يرافقها من تغيري إيقاعي حمسوس – املعتمدة 
ع  نوّ  إنه أوضح،  بمعنى  الواحد.  املقطع  لفقرات  املكونة  الداخلية  األسيقة  أبنية  يف 
يف عرض تراكيبه اللغوية بني فقرة وأخر ضمن املقطع الواحد من جهة، وبني عدد 

الفقرات بني مقطع وآخر من جهة أخر، وهذه هي الصورة الثانية.
     ففي الوقت الذي نجد فيه أن املقطع األول- بعد لفظة اللهم موضع احلديث- قد 
الثاين- بعد اللفظة  اشتمل عىل ثالث فقرات، نجده قد اشتمل عىل فقرتني يف املقطع 
الثالثة  ذاهتا- ثم جاء بفقرة واحدة يف املقطع الثالث، عالوة عىل ذلك نجد أن الفقرة 
الفقرتان  عليه  جاءت  عام  خيتلف  وإيقاعي  تركيبي  بواقع  جاءت  األول  املقطع  ضمن 

املتقدمتان . 
     وكذلك احلال مع املقطع الثاين إذ جاءت الفقرة الثانية بإيقاع خيتلف عن إيقاع 

الفقرة األوىل للمقطع نفسه.
 ،      وإمجاالً نقول إن التنوع اإليقاعي حصل يف الفقرات املكونة للمقطع الواحد مرةً
التنوع اإليقاعي  بأكمله. وهذا  للنص  املكونة  املقاطع  التنوع بني  ثانية حصل يف  ومرةً 

كان مفتاحه لفظة(اللهم) التي وظفها إيقاعيا وتركيبيا وداللياً.
     وقد جاء التكرار االستهاليل( املنغم) مساندا لعمل منظومتني: األوىل فكرية- 
فيها  ترد  مرة  لكل  املقطع  لثيمة   (١) املفتاح)  (اللهم)(الكلمة  بجعل  وذلك  داللية، 
كلمة(اللهم). واملنظومة الثانية نفسية. والتكرار يف املوضع املشار إليه يصدق عليه قول 
بشأن نص شعري، ير بأنه « يسلط الضوء عىل نقطة حساسة يف العبارة ويكشف عن 

(١) ينظر: علم األسلوب- مبادؤه وإجراءاته، د. صالح فضل، مؤسسة خمتار، القاهرة، ١٩٩٢: ٢٣٩.



٤١

اهتامم املتكلم، وهو هبذا املعنى ذو داللة نفسية قيمة»(١).
     وير الباحث أن(النقطة احلساسة) هذه يمكن حتديد جتلياهتا(ذهنيا) عن طريق 
فحص األفعال املعتمدة يف البنية الرتكيبية ألسيقة املقطع(اللهم اجعلني من جندك... 
واجعلني من حزبك... واجعلني من أوليائك...). فالفعل(اجعل) مقرونا بـ(اللهم) 
اهللا  قدرة  بيان  األوىل  ليؤكد حقيقتني:  لتكرارمها  اإليقاعية  الداللة   موظفا  اعتمده 
وقوته  الفعل(األدائية)(٢)  قوة  اعتامد  خالل  من  إظهارها  يف  وفّق  التي  وتعاىل  تبارك 
للعبد حتقيق كينونته- بمشيئته  بالعجز، فليس  الثانية هي اإلقرار  (املعنوية). واحلقيقة 

وحده- عىل وفق ما يشتهي دون اللجوء والرجوع إىل اإلعانة اخلارجية.
     وإذا ما انتقلنا إىل(املناجيات) نجد أن لفظة(إهلي) هي املعتمدة- وبتكرار- يف 
استهالل املقاطع املكونة للنص، وليس لفظة (اللهم). وهذا التحول يف اللفظة املعتمدة 
يكن  مل  إهلي)  و(املناجيات:  اللهم)  األيام:  (أدعية  من  كل  بني  االستهاليل  التكرار  يف 
اعتباطيا، وإنام تم بقصدية تامة جعلت منهام داال أسلوبيا، فقد جاءتا مرتبطتني فكريا 
لوالدة  البيئية  للظروف  مراعاة  كان  اعتامدها  أن  أعني  النصوص.  طبيعة  مع  وروحيا 
اً أراه يتوافق واملنظومة  عيّ ْ ساً مجَ النص. فلفظة (اللهم) املعتمدة يف (أدعية األيام) حتمل نَفَ
التي  لفظة(إهلي)  أما  العام-الداعي).  األدعية(املتلقي  إليها  خرجت  التي  القصدية 
بالياء-  اقرتاهنا  بفعل  توحي-  فإهنا  يف(املناجيات)   العابدين زين  اإلمام  اعتمدها 
مع  تتالءم  التي  والتقرب  واالنكسار  اللني  معاين  من  حتمله  ما  عىل  عالوة  بالفردية 
الرسية  معنى  من   (النجو) فعل  حيمله  ما  باحلسبان  آخذين   ،للنجو الروحي  اجلو 
مما  اخلصوصية  تلك  يستشعر  املتلقي  جيعل  ما  (إهلي)  لفظة  اعتامد  ويف  واخلصوصية. 

يدفعه ذلك الشعور إىل االندماج كليا مع النص اندماجا روحيا.

(١) ظواهر فنية يف لغة الشعر العريب احلديث- دراسة: ٦٦.
(٢) الفعل متعدّ وله القدرة عىل نصب مفعولني.



٤٢

:ففي (مناجاة الشاكرين) (١) يقول     
يْضُ  صآءِ ثَنآئِكَ فَ نْ إحْ ينِ عَ زَ جَ أَعْ ، وَ لِكَ وْ تابُعُ طَ كَ تَ رِ كْ ةِ شُ نْ إقامَ نِي عَ لَ هَ (( إهلِي أَذْ

[...]، كَ وآئِدِ فُ عَ كَ  تَرادُ امِدِ رِ حمَ نْ ذِكْ نِي عَ لَ غَ شَ ، وَ لِكَ فَضْ
ثَنآئِي  إيَّايَ  امِكَ  رَ إكْ نْبِ  جَ يفِ  لَ  اءَ تَضَ وَ رِي،  كْ شُ آالئِكَ  مِ  تَعاظُ نْدَ  عِ رَ  تَصاغَ إهلِي   

ي[...]  ِ نَرشْ وَ
ا  نَّ عَ عْ  فَ ادْ وَ  ، مِ النِّعَ غَ    وابـِ نَا سَ يْ لَ عَ مْ  تَمِّ فَ  ، نْعِكَ بِصُ نا  تَ يْ بَّ رَ وَ  ، فِكَ طْ بِلُ نا  تَ يْ ذَّ غَ ام  كَ فَ إهلِي 

.(( مِ هَ النِّقَ كارِ مَ
التي تكررت ثالث مرات قد شكلت تكرارا استهالليا عىل  فنجد أن لفظة(إهلي) 
النص،  أسيقة  بني  والنفيس  الفكري  التواصل  جسور  ملد   اعتمده النسق،  طريقة 
والتي  تشكلها،  الشاكرين) يف  العنوان(مناجاة  أسهم  التي  الرئيسة  النص  ثيمة  موظفا 
ذلك  وأخذ  للفظة(إهلي).  التالية  األسيقة  عىل  الرتابطية  امتداداته  توزيع  يف  نجح 
ما  وإذا  مرات.  مخس  تكرار(الشكر)  بوساطة  يتمظهر  والنفيس)  التواصل(الفكري 
األضواء  أحد  وهو  للعبارة  العاطفية  اهلندسة  من  جزء  التكرار  أن  يؤكد  رأيا  اعتمدنا 
املسلطة عىل ذات الباث(٢)، فإننا نكون أمام حقيقة قارة يف ذهن اإلمام زين العابدين

الذي حاول- بوصفه باثا- توجيه انتباهنا إليها من خالل تكرارها، وهبذا يكون التكرار 
قد خدم السياق يف الكشف عن حقيقة خبيئة يف(أنا) الباث، ويف جذب انتباه القارئ 
إليها أو التشديد عليها(٣)، عالوة عىل إحداث جو نغمي يف النص من شأنه أن يعمل 
هنا- كام عمل يف نصوص أدبية - عىل« تأكيد حضور وحدة أسلوبية وداللية من أجل 

إعطائها طابع االستمرارية يف النص»(٤).

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٥-٢٢٦.
(٢) ينظر: قضايا الشعر املعارص، نازك املالئكة، دار العلم للماليني، بريوت، ١٩٨١: ٢٧٦-٢٧٧.

(٣) ينظر: النقد التطبيقي التحلييل- مقدمة لدراسة األدب وعنارصه يف ضوء املناهج النقدية احلديثة، د. عدنان خالد عبد 
اهللا، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٨٦: ٢٤.

(٤) القراءة وتوليد الداللة- تغيري عاداتنا يف قراءة النص األديب، د. محيد حلمداين، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، 
املغرب، ط١، ٢٠٠٣: ١١٧.



٤٣

ثامين  املتكررة  لفظة(إهلي)  عرب  االستهاليل  بالتكرار  التائبني)  وحفلت(مناجاة       
مرات، مما عمل عىل خلق فضاء حواري واسع تعددت مشاهده بعدد مرات التكرار، 
وسمحت سعته بأن يأخذ املتلقي-عفويا- دورا فيه، أو أن جيد نفسه داخال يف فضاء 
مشهد  تصور-  أو  رسم-  من  الندائية  وظيفتها  بوساطة  لفظة(إهلي)  حتققه  ملا  النص 

حواري قائم بني طرفني:
الداعي(الباث) ومن ورائه (املتلقي-الداعي)، واملدعو(اهللا تبارك وتعاىل). أي أن 
قدمه  ما  واملواقف(١)، عالوة عىل  والصور  األفكار  لتنويع  النداء  تكرار  ل  توسّ املنشئ 

النداء يف دعم التامسك النيص(٢).
:وبيان ما تقدم ذكره نجده يف قوله      

أَماتَ  تِي، وَ نَ كَ سْ نْكَ لِباسَ مَ دُ مِ باعُ نِي التَّ لَ لَّ جَ تِي، وَ لَّ ذَ بَ مَ طايا ثَوْ َ تْنِي اخلْ بَسَ لْ (( إهلِي أَ
تِي[...] يَ غْ بُ يلِ وَ نْكَ يا  أَمَ بَة مِ يِه بِتَوْ أَحْ تِي، فَ نايَ يمُ جِ ظِ بِي عَ لْ قَ

. تِكَ فَ أْ حابَ رَ يُويبِ   سَ ىل عُ لْ عَ سِ أَرْ ، وَ تِكَ َ محْ اممَ رَ نُويبِ غَ ىلَ ذُ لْ عَ لِّ إهلِي      ظَ
. واهُ دٌ سِ هِ أَحَ طِ خَ هُ مِنْ    سَ ِريُ لْ جيُ الهُ أَمْ هَ وْ بْدُ اآلبِقُ إالَّ إىلَ مَ عُ الْعَ جِ لْ يَرْ إهلِي       هَ

[...] ادِمِنيَ تِكَ مِنَ   النَّ زَّ عِ إينِّ وَ ، فَ بَةً نْب تَوْ ىلَ الذَّ مُ عَ إهلِي       إنْ كانَ النَّدَ
. قْ يبِ فَ كَ   يبِ ارْ مِ لْ بِعِ نِّي، وَ فُ عَ نِّي اعْ كَ عَ مِ لْ بِحِ ، وَ َّ يلَ َّ تُبْ عَ يلَ تِكَ عَ رَ دْ إهلِي        بِقُ

،   فقلت توبوا إىل اهللا توبةً نصوحا[...] بَةَ هُ التَّوْ تَ يْ مَّ كَ سَ وِ فْ اً إىلَ عَ بادِكَ بَابَ تَ لِعِ تَحْ إهلِي     أَنْتَ الَّذي فَ
. كَ نْدِ وُ مِنْ عِ فْ نِ الْعَ سُ يَحْ لْ كَ فَ بْدِ نْبُ مِنْ عَ بُحَ الذَّ إهلي      إنْ كانَ قَ

يْهِ، يا  لَ تَ عَ دْ جُ ،  فَ وفِكَ رُ عْ ضَ بِمَ رَّ تَعَ يْهِ، وَ لَ بْتَ عَ تُ ، فَ صاكَ نْ عَ لِ مَ نَا بِأَوَّ إهلي     ما أَ
.(٣) (( ِّ فَ الرضُّ اشِ ، يا كَ رِّ طَ ُضْ ِيبَ املْ جمُ

فإن قراءة أولية للنص توحي بالرتابة الناجتة عن تكرار(إهلي) ثامين مرات، لكن.. 
(١) ينظر: لغة الشعر عند اجلواهري، د. عيل نارص غالب، دار الصادق ، بابل، العراق، ط١، ٢٠٠٥: ٢١.

(٢) ينظر: علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق- دراسة تطبيقية عىل السور املكية، د. صبحي إبراهيم الفقي، دار قباء، 
القاهرة، ط١، ٢٠٠٠: ٢١/٢.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٤-٢١٦.



٤٤

بإزاحة  ييش  ما  فيه  لرأينا  املتصورة-  بثيمته  التائبني)-  النص(مناجاة  عنوان  تأملنا  لو 
غ ذلك التكرار ويزيح تلك  يشء من تلك الرتابة، حتى إذا ما تلونا حمتواه نجد ما يسوّ
مَّ ؟  الرتابة كليا. بتعبري أوضح، ملا كان الداعي يف موضع التوبة، فلنا أن نعرف:التوبة مِ
لة، ومن الذنوب والعيوب  من اخلطايا- وليست خطيئة واحدة- التي ألبسته ثوب املذّ
)) فنالحظ أن كالّ  تِكَ فَ أْ حابَ رَ يُويبِ سَ ىل عُ لْ عَ سِ أَرْ ، وَ تِكَ َ محْ اممَ رَ نُويبِ غَ ىلَ ذُ لْ عَ لِّ ((ظَ
من الداللة الرصفية والداللة املعجمية بالوقت الذي أسهمتا يف إثراء النص دالليا، فقد 
تقوية  التكرار من خالل  ما حيققه  التكرار، عالوة عىل  كشفتا عن عدد من مسوغات 

النغم، وإسهامه يف ربط األلفاظ بعضها مع بعض(١). 
يف  الداعي  أن  راً)-  فّ شَ التكرار(مُ به  وشى  ما  بعض  وهو  ه-  رُ عِ تَشْ اسْ والذي       
موقف استذكار الذنوب والعيوب واخلطايا، ومن ثم فإن هذا املوقف يتطلب التوسل 
مع  والذنوب،  اخلطايا  تلك  يوازي  وبام  ر  فْ والغَ بالتوبة  السؤال  ومداومة  والتخضع 
اإلشارة إىل أن للمناجيات جوها النفيس والوجداين اخلاص هبا، أي أن املناجي يرتلها 
وقد عاش اهليام الروحي اخلالص مع الذات املقدسة، وهذا الوجد الروحي يرتك ظالله 
بوساطة ألفاظ التقديس والتوسل املوقعة واملشحونة بحب اإلله الذي بدعائه ومناجاته 
تِنَا،  نَ لْسِ ىل أَ كَ عَ رِ يانُ ذِكْ رَ يْنا جَ لَ مِ عَ مِ النِّعَ ظَ مِنْ أَعْ نعمة عظمى، وفيها الروح والراحة ((وَ

تِي)) (٣). راحَ ي وَ حِ وْ اتِكَ رَ نَاجَ يفِ مُ )) (٢) ((وَ كَ بِيحِ تَسْ هيِكَ وَ نْزِ تَ ، وَ عآئِكَ نا بِدُ نُكَ لَ إذْ وَ
التي  املشاهد  فضاء  بوساطة  الطقويس  اجلو  ذلك  استشعار  للمتلقي  ويمكن       
جاءت هبا أسيقة النص. فكأن هناك رشيطا يُعرض عىل خميلة الداعي ومع كل موقف 
من مواقفه(صورة من صوره) دعاء(طلب توبة)، وكأن اإلمام زين العابدين اعتمد 
فخوفه  النفسية،  املوازنة  ثم  ومن  اخلطايا  ملوازنة  السياقي)  املضمون  التكرار(إهلي+ 

(١) ينظر: جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: ٢٤٤.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٩.

(٣) م. ن : ٢٣٠.



٤٥

تعاىل.  اهللا  إال  له  بأن ال مالذ  يقر  التوبة- كبري، وقلقه عميق، وهو  – وهو يف موضع 
عُ  جِ لْ يَرْ وذلك القلق نستشعره بتكرار االستفهام(هل) الذي اعتمده يف قوله:(( إهلِي هَ
؟)). وكأين باإلمام يريد  واهُ دٌ سِ هِ أَحَ طِ خَ هُ مِنْ سَ ِريُ لْ جيُ الهُ أَمْ هَ وْ بْدُ االبِقُ إالَّ إىلَ مَ الْعَ
التوبة  إىل  إياه  داعيا  أمره، والتدبر يف عاقبته  التفكر يف  إىل  الداعي  من وراء ذلك محل 

النصوح. ولعل يف هذا شيئا من الوظيفة الرتبوية للرسالة السجادية. 
      وقد محلت لنا أدعية األيام تكرارا استهالليا يسرتعي الوقوف عنده لكونه شكل 
خصيصة أسلوبية ملا حققه من وظيفة فكرية وداللية، غري أن هذه اخلصيصة ليس لنا 
وحدة  أهنا  عىل  النصوص(األدعية)  بمعاجلة  إال  مجالية  قيمة  بوصفها  إليها  نلتفت  أن 
بنائية واحدة، وأن كل نص(دعاء كل يوم) يمثل مقطعا يف ضمن بنية النص السجادي 
يف  هللا)  عبارة(احلمد  تكرار  بوساطة  األيام  أدعية  به  جاءت  التكرار  وذلك  املدروس. 
مستهل أدعيته باستثناء(دعاء يوم األحد) الذي ابتدأ به و(دعاء يوم السبت) الذي 
أن  أعلم-  واهللا  عندي-  ذلك  ومرد  اهللا).  بعبارة(بسم  منهام  كال  استهل  إذ  اختتم  به 
اإلمام زين العابدين أراد أن يقول عن طريق هذا االستهالل(بسم اهللا) إن األشياء 
بتدأ وتقوم وتقىض  واحلاجات- التي هي مطلب لكل العباد يف كل يوم- ليس هلا أن تُ

إال باسم اهللا وإذنه، وبه تنتهي.
فكلها  واجلمعة)  واخلميس،  واألربعاء،  والثالثاء،  األخر(االثنني،  األيام  أما       
تستهل بعبارة(احلمد اهللا) وسأكتفي بعرض الفقرة األوىل من دعاء كل يوم شاهدا عىل 
ما تقدم ذكره، منبهني عىل أنه تعمد ابتداء أدعيته بدعاء يوم األحد؛ وذلك االبتداء 
جاء مرتبطا – كام نر- بعلة كونية(علة بدء اخللق) فقد ذهبت أكثر اآلراء وأشهرها إىل 

أن اهللا تبارك وتعاىل بدأ اخللق يوم األحد(١). يقول يف:

(١) ينظر: تاريخ الطربي- تاريخ األمم وامللوك، ابن جرير الطربي، راجعه وقدم له: نواف اجلراح، دار صادر، بريوت، 
ط١،  لبنان،  بريوت،  املعرفة،  دار  شيحا،  مأمون  خليل  تح:  األثري،  ابن  التاريخ،  يف  والكامل   ،١٤/١  : ٢٠٠٣م  ط١، 

٢٠٠٢م: ١٧-١٨.



٤٦

ال                                    وَ  ، لَهُ دْ عَ إالَّ  ى  شَ أَخْ الَ  وَ  ، هُ لَ فَضْ إِالَّ  و  جُ أَرْ الَ  ي  الَّذِ اهللاِ  مِ  بِسْ  )) األحد:  يوم  دعاء   -
.(١) (( لِهِ بْ كُ  إالَّ بِحَ َسَّ ال أَمتَ ، وَ لَهُ وْ دُ إالَّ قَ تَمِ أَعْ

مواتِ                                   السَّ رَ  طَ فَ نيَ  حِ اً  دَ أَحَ دْ  هِ يُشْ  ْ ملَ ي  الَّذِ  ِ َّ هللاِ االثنني:((احلمد  يوم  دعاء   -
.(٢) (( امتِ أَ النَّسَ نيَ بَرَ يناً حِ عِ ذَ مُ َ الَ اختَّ ، وَ ضَ رْ األَ وَ

 -.(٣)(( ثِرياً داً كَ ْ هُ محَ قُّ تَحِ ام يَسْ هُ كَ قُّ دُ حَ مْ َ احلْ ِ وَ دعاء يوم الثالثاء:(( احلمدُ هللاّ
لَ النَّهارَ  عَ جَ اً، وَ باتَ مَ سُ النَّوْ يْلَ لِباساً، وَ لَ اللَّ عَ ي جَ ِ الَّذِ ّ - دعاء يوم األربعاء: ((احلمدُ هللاِ

.(٤)(( وراً نُشُ
اً -  بْرصِ جآءَ بِالنَّهارِ مُ تِهِ،وَ رَ دْ ً بِقُ لِامَ ظْ يْلَ مُ بَ اللَّ هَ ي أَذْ ِ الَّذِ ّ  دعاء يوم اخلميس: ((احلمدُ هللاِ

.(٥)(( هُ تَ مَ آتاينِ نِعْ هُ  وَ يآءَ ساينِ ضِ كَ تِهِ، وَ َ محْ بِرَ
نآءِ                                  فَ دَ  بَعْ رِ  اآلخِ وَ  ، يآءِ اإلِحْ وَ اإلِنْشآءِ  بْلَ  قَ لِ  وَّ األََ  ِ ّ هللاِ اجلمعة:((احلمدُ  يوم  دعاء   -
 ، عاهُ نْ دَ يِّبُ مَ َ ال خيُ ه، وَ رَ كَ نْ   شَ صُ مَ نْقُ ال يَ ، وَ هُ رَ كَ نْ ذَ ى مَ نْسَ ي ال يَ لِيمِ الَّذِ ، الْعَ يَآءِ شْ األَ

.(٦)(( جاهُ نْ رَ جآءَ مَ عُ رَ طَ ال يَقْ وَ
ّ تَعاىل -  وذُ بِاهللاِ أَعُ ،وَ ينَ زِ رِّ ُتَحَ ةِ املْ قالَ مَ ، وَ نيَ مِ تَصِ ُعْ ةِ املْ لِمَ ِ كَ ّ مِ اهللاِ دعاء يوم السبت: (( بِسْ

ينَ ))(٧). امِدِ دِ احلْ ْ قَ محَ وْ هُ فَ دُ َ أَمحْ ، وَ ِنيَ املِ يِ الظَّ بَغْ ، وَ ينَ دِ اسِ يْدِ  احلْ كَ ، وَ ينَ آئِرِ رِ اجلْ وْ مِنْ جَ
االستهاليل  التكرار  إن  القول  إىل  تقودنا  املتقدمة  لألدعية  عجىل  قراءة  فإن 
لعبارة(احلمد هللا) كان تكرارا نمطيا رتيبا. لكن.. إذا ما عرفنا بأن الثناء عىل اهللا عز وجل 
وتقديم احلمد له والصالة عىل النبي حممد وآله، من لوازم الدعاء وآدابه(٨)، فعندئذ نجد 
غ تلك النمطية. كام أن البدء بحمد اهللا يعني إقرارا بفضله تعاىل فإن«احلمد ال  ما يسوّ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠١.
(٢) م. ن: ٢٠٣.
(٣) م. ن: ٢٠٦.
(٤) م. ن: ٢٠٨.
(٥) م.ن: ٢٠٩. 
(٦) م. ن: ٢١١.
(٧) م. ن:٢١٢.

.٢٤/١ :(٨) ينظر: أصول الكايف،: ٢٧٦، وتلخيص الرياض أو حتفة الطالبني املقتطف من رياض السالكني يف رشح صحيفة سيد الساجدين
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يكون إال بعد اإلحسان» (١)كام انه  عمل عىل جتاوز النمطية وكرس رتابة التكرار من 
خالل إعطاء التكرار قيمة داللية بالتمعن يمكن لنا كشف جتلياهتا عن طريق املضامني 
الفكرية لألسيقة التالية- مبارشة- لعبارة االستهالل، أي أنه بدد نمطية التكرار باعتامد 

مضامني فكرية(خمتلفة تركيبيا ومتفقة دالليا).
الة  الفعّ يعد من األساليب  بأكثر من عبارة  الواحد  للمعنى  التكرار        واستعامل 
أثر  التكرار من  الذهن(٢)، وذلك، مفيدين مما حيققه  التي تعمل عىل تركيز الصورة يف 
ألفتها ومن  العبارة املكررة- احلمد هللا- يف األذهان(٣) بعد  يف ترسيخ جرس أصوات 
إليه اإلمام زين  تبارك وتعاىل. وهذا ما سعى  التشديد عىل حتمية تقديم احلمد هللا  ثم 
ألفاظها  تباين  عىل  القائمة  احلمد  عبارات  تنوع  طريق  عن  يبدو-  كام   –العابدين
واختالف أساليبها وتراكيبها اللغوية التي يراد هبا- كام أظن- توجيه العناية لتأمل نعم 
اهللا وتعدد آالئه، ويف هذا مدعاة حلمد اهللا وشكره. وهذا ما أنتجه التكرار االستهاليل 

الذي اعتمده يف املواضع املشار إليها.
     وهذا النمط من اهلندسة(الفكرية- البنائية) مشفوعة بالتنظيم اإليقاعي يكشف 

حاً برهافة احلس. عن وعي املنتج ومتكنه من الترصف برصيده اللغوي متشِ
     وثمة يشء آخر ينبغي التنبيه عليه، وهو أن التكرار االستهاليل ألدعية األيام ومن 
خالل عباريت (بسم اهللا) و(احلمد هللا) مل تتولد معه بنية فضائية أو فضاء حواري متكن 
املتلقي من أن جيد له حضورا مشهودا كاحلضور الذي حتقق مع لفظتيّ (اللهم) و(إهلي) 
اللتني تقدم احلديث عنهام. وإنام ينطبق عليه قول – بشأن نص آخر- ير أنه عمل عىل 
إقامة عالقات متجددة ومتنوعة أكسبته انتامءات زمانية ومكانية متمحورة يف بنى داللية 
(١) ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، د. فاضل صالح السامرائي، دار عامر للنرش والتوزيع، عامن، األردن، ط٣ ، 

.٢٠٠٣: ١٢
(٢) ينظر: الصحيفة السجادية بني عظمة القدر وضياع العرص(بحث )، السيد رضا احلسيني اجلاليل، (يف ضمن األبعاد 
اإلنسانية واحلضارية للصحيفة السجادية لإلمام عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب)، املستشارية الثقافية للجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية يف دمشق، ط١، ٢٠٠٤: ٦٢-٦٣.
(٣) ينظر: جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: ٢٥١.
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كرب(١). وجتدد هذه العالقات واتساع رقعتها يرتبط بسعة خربة املتلقي وعمق جتربته 
واثرمها يف التمحور الداليل، الذي عمل التكرار االستهاليل عىل تفعيلها.

٢. تكرار العبارة:
     مل يشغل هذا الرضب من التكرار- حقيقة- مساحة واسعة من النص السجادي 
املدروس مثلام شغلها التكرار االستهاليل مثال، ولكن ارتأيت الوقوف عنده ملا حققه من 
وظيفة فكرية وداللية ذات قيمة عالية متأتية من قصدية يف التفكري والبناء معا شكلت 
معلام أسلوبيا من معامل النص السجادي الذي انامز بالتعاضد الوظيفي بني مستويات 

النص املنتجة ألدبيته.
الوظيفية واخلصيصة  القيمة  تلك  لنا كشف  ليس  أنه  التنبيه عىل  بأس من       وال 
األسلوبية باعتامد نص بعينه، وإنام ذلك يقتيض معاملة(أدعية األيام) و(املناجيات) كل 
منهام عىل حدة عىل أهنا وحدة نصية واحدة ملا يف ذلك التعامل من فسحة للمقارنة متكننا 

من أن نربز قيمة ذلك التكرار(تكرار العبارة) أدائيا.
قد  واملناجيات  األيام  أدعية  من  كالً  أن  وجدنا  السجادي  النص  دراسة  ومن       
بتكرار عبارة معينة ستكون هي حمور احلديث وموضع االستشهاد. والعبارة  احتفت 
املعتمدة(املكررة) يف أدعية األيام هي(الصالة عىل حممد وآل حممد) مع التنبيه عىل أن 

الصالة عىل آل النبي مقرونة بالصالة عىل النبي.

     صحيح أن هذه العبارة هي الزمة من لوازم الدعاء، بل هي رشط موجب من 

الدعاء حمجوبا حتى يصىل عىل حممد  أنه «ال يزال  رشوطه. فقد ورد يف صحيح اخلرب 

وآل حممد»(٢)، وصحيح أن هذه العبارة تقال- يف معظم األحوال- بعفوية وأهنا كثرية 

الرتديد، وقد ألفتها األسامع واعتادت عليها، غري أن اإلمام زين العابدين أخرجها 

(١) ينظر: التوازي يف القران الكريم:٢٥
(٢) أصول الكايف : ٤٨٢، وينظر: تلخيص الرياض: ٢٨٠.
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من منطقة املواضعة املألوفة، وجعل منها منبها أسلوبيا ذا خصيصة مائزة، وحمفزا ذهنيا 

وإيقاعيا  دالليا  موزعا  الرتكيب-  فنية  خالل  من  منها-  جعل  كام  (اإلجيايب).  للقارئ 

الستقبال  ويتهيأ  اآلنية  االستجابات  ل  يعطّ أن  شأنه  من  ذهني  وضع  خلق  عىل  عمل 

الوافد اجلديد.
     وبيان ذ لك نجده يف قصدية البناء والتوزيع للعبارة املقصودة خالل أيام األسبوع. 
إذ إنه  ذكر عبارة الصالة عىل حممد وآل حممد يف يومي اخلميس واجلمعة عىل وجه 
اخلصوص بطريقة ختتلف عن بقية األيام. ولإليضاح سأعرض العبارة املعنية فقط دون 
سياقها الذي وردت فيه ولكل األيام ليتسنى لنا من خالل العرض الوقوف عند الفارق 

الذي أرشت إليه سلفا.
:يقول اإلمام زين العابدين      

-.(١)(( آلِهِ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ َ عَ ىلِّ لُكَ أَنْ تُصَ أَ  دعاء يوم السبت: (( أَسْ
-.(٢)(( قِكَ لْ ِ خَ ريْ د خَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ  دعاء يوم األحد: ((فَصَ
-                                        َ يلِّ تُصَ أَنْ   [...] يَ هِ وَ  ، اجاتِ احلْ لِكُ  يَمْ نْ  مَ يا  لُكَ  أَ أَسْ فَ  )) االثنني:  يوم  دعاء   

د))(٣).                                       مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ عَ
ىلَ  عَ لِنيَ وَ سَ ُرْ ةِ املْ دَّ َامِ عِ متَ بِيِّنيَ وَ د خاتَمِ النَّ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ - دعاء يوم الثالثاء: (( اللَّ

.(٤)(( ينَ رِ اهِ بِنيَ الطَّ يِّ آلِهِ الطَّ
بِنيَ  يِّ الطَّ تِهِ  يْ بَ لِ  أَهْ ىل  عَ وَ  ، بِيِّنيَ النَّ خاتَمِ  د  مَّ َ حمُ ىل  عَ لِّ  ((فَصَ األربعاء:  يوم  دعاء   -

.(٥)(( ينَ رِ اهِ الطَّ
د                                         - مَّ َ حمُ ىل  عَ لِّ  صَ آلِهِ[...]  وَ د  مَّ َ حمُ بِيِّ  النَّ ىلَ  عَ لِّ  صَ ((وَ اخلميس:  يوم  دعاء 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة:٢١٣.
(٢) م.ن:٢٠٣.

(٣) م.ن:٢٠٥.
(٤) م.ن:٢٠٧.
(٥) م.ن:٢٠٩



٥٠

 .(١)(( آلِهِ وَ
د))(٢).- مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ دعاء يوم اجلمعة:  (( صَ

اختلفت  قد  املذكورة  للعبارة  والعرض  البناء  طريقة  أن  عرضه  تقدم  مما  يتضح  إذ 
يف دعاء يومي اخلميس واجلمعة عن بقية األيام. فقد جاءت يف دعاء يوم اجلمعة وقد 
مثال  بلفظة(اللهم)  العبارة  تقرتن  أن  ودون  الواو)  أو  رابط(الفاء  أي  عن  انفصلت 
هبذه  العبارة  أن  جمردةويبدو  هكذا  املذكور  اليوم  يف  جاءت  فقد  أن)  أو(أسألك 

راد منها التنبيه عىل يشء ما. الرتكيبة اتكأت عىل هلجة آمرة- جمازا- فيها إحلاح(٣) يُ
أخواهتا  منوال  عىل  نُسجت  العبارة  أن  فصحيح  اخلميس،  يوم  دعاء  يف  أما       
ذلك  ومردّ  األيام  بقية  عن  فرقا  مرتني،  وردت  فقد  بالتكرار،  عنهن  انامزت  أهنا  إال 
اخلميس  يوم  صالة  فضل  إىل  العناية  يلفت  أن  أراد    أنه  أعلم-  واهللا  عندي- 
بالعبارة  اإلتيان  طريقة  يف   وأر املسلمني...  عند  مباركة  وليلة  مبارك  يوم  ألنه 
وأفضليتها،  اجلمعة  صالة  أمهية  إىل  جلية  إشارة  اجلمعة  يوم  دعاء  يف  املذكورة 
ا  َ اأَهيُّ الكريمة{يَ القرآنية  اآلية  استحرض  قد   العابدين زين  باإلمام  وكأين 
يْعَ   بَ لْ ا وا  رُ ذَ ِ وَ رِ اهللاَّ كْ ذِ  ٰ إِىلَ ا  وْ عَ اسْ فَ ةِ  عَ مُ ُ مِ اجلْ يَوْ ةِ مِنْ  الَ لِلصَّ يَ  نُودِ ا  ذَ إِ وا  نُ آمَ ينَ  لَّذِ ا

.(٤){ ونَ مُ لَ مْ تَعْ تُ نْ مْ إِنْ كُ ٌ لَكُ ريْ مْ خَ لِكُ ذَٰ
     ولعل يف اشتامل العبارة- موضع الشاهد- عىل التضاد الصويت املتمثل بـ(الصاد) 
ترتكان  حادة»(٦)  ونربة  عالية  إيقاعية  هلجة  حيقق«  ما  لشدته،  و(الدال)  لرخاوته(٥) 
صدامها يف إشباع العبارة إشباعا موسيقياً مستأنساً. آخذين يف احلسبان ما يف (الصاد) 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة:٢١٠-٢١١.
(٢) م.نه: ٢١٢.

(٣) حتوالت النص- بحوت ومقاالت يف النقد األديب: ١٢٠.
(٤) اجلمعة/٩.

(٥) ينظر: األصوات اللغوية،  د. إبراهيم أنيس، مكتبة اإلنجلو مرصية، القاهرة، ط٤، ١٩٧١: ٢٥.
(٦) حتوالت النص- بحوث ومقاالت يف النص األديب: ١٢٠.



٥١

من صفري وما يف (الدال) من جهرية(١) ويف هذا ما يضفي عىل البنية الرتكيبية املعتمدة، 
إيقاعية مائزة تدعم التواصل السمعي والذهني.

     وإذا ما انتقلنا إىل املناجيات اخلمس عرشة نجدهن قد احتفني بتكرار عبارة(يا 
هي(مناجاة  فقط  واحدة  مناجاة  باستثناء  أي  مناجاة،  عرشة  أربع  يف  الرامحني)  أرحم 
قفال  منها  أنه جعل  أي  النص حتديدا.  املكررة يف هناية  العبارة  اخلائفني). وجاءت 
أو الزمة ختامية أخذت دورا إيقاعيا مائزاً متثل باستثامر ما يف النداء – املقرتن بالعبارة 
موضع الشاهد- من سمة خطابية عالية(٢). وقد كان-عىل الرغم من بساطته- مؤرشا 
بـ(يا)  الرامحني) مقرونة  (أرحم  بعبارة  اإلتيان  تعمد  النص. وجاء  بنهاية  أسلوبيا خيرب 
النداء، لتوكيد حقيقتني: األوىل هي التعبري عن شعور مستوطن يف ذات الداعي؛ وهو 
التيقن بحقيقة رمحة اهللا، وتعدد صورها ومظاهرها. تلك الصور التي وزع  مكوناهتا 
بوساطة تنوع عنوانات املناجيات، واختالف ثيامهتا عن طريق أسيقة النص. وما إثباهتا 
يف هناية النص إال تشديد عىل أن مآل الرمحة ومرجعيتها النهائية إىل اهللا تعاىل شأنه مع 
تأكيد  يوفر داللة عىل  أو  التأكيد  مهمة  يأخذ  تركيب معني  تكرار  أن  باحلسبان  األخذ 

موقف ما(٣). كام «يوفر فرصة لتقليب فكرة ما عىل وجوهها املختلفة»(٤).
يطلبها  ملن  مبذولة  اهللا  رمحة  أن  ومفادها  سابقتها،  مع  ترتبط  الثانية  واحلقيقة       
ويسعى لشموله هبا- دون حتديد معامل السعي فاألمر مرتوك للمتلقي ورؤاه- وال خيفى 
ما يف النداء من التعبري عن «الرغبة إىل اهللا تعاىل وطلب الرمحة منه عىل وجه االستكانة 
واخلضوع»(٥). وأر يف اقرتان(يا) النداء بعبارة(أرحم الرامحني) كشفا عن تلك الرغبة، 
بارقة  الدعاء وديمومته مع إعطائه  النداء يتضمن دعوة إىل حث(الداعي) عىل  أن  كام 

(١) ينظر: األصوات اللغوية: ٢٢.
(٢) ينظر: نظرية التلقي- أصول وتطبيقات: ٦٧.

أبريل، اجلامهريية  السابع من  الكواز، منشورات جامعة  ينظر: علم األسلوب- مفاهيم وتطبيقات، د. حممد كريم   (٣)
العربية الليبية الشعبية االشرتاكية العظمى، ط١، ١٤٢٦هـ: ١٥٣، واللغة الشعرية- دراسة يف شعر محيد سعيد: ١٣١.

(٤) علم األسلوب- مفاهيم وتطبيقات: ١٥٦.
(٥) تلخيص الرياض: ١/ ٢٤.
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األمل بقرب اإلجابة من خالل تركيب (يا أرحم الرامحني).
     وعودا عىل ما سبق ذكره من أن مناجاة واحدة فقط خلت من عبارة(يا أرحم 
التفتنا إىل عنوان  غه. فلو  الرامحني) وهي(مناجاة اخلائفني)، أر أن هلذا اخللو ما يسوّ
املناجاة لوجدنا فيه ما ييش بالقلق واالضطراب النفيس، وهو عادة ما يصاحب اخلائف 
الذي تدور حوله ثيمة النص الرئيسة. وإذا ما انتقلنا إىل دراسة أسيقة النص الداخلية 

نجد فيها ما يؤكد حقيقة ذلك الشعور ومصداقيته من خالل ما يأيت:
يمِ  ظِ عَ وَ بِكَ  ضَ غَ لِيمِ  أَ مِنْ  ينِ  رْ أَجِ ((إهلِي  ومنها:  تراكيبه،  محلتها  التي  املعاين  أوال- 
نِي  ، نَجِّ تَّارُ ارُ يا سَ فَّ ، يا غَ ارُ هَّ ارُ يا قَ بَّ ، يا جَ نُ محْ يمُ يا رَ حِ ، يا رَ نَّانُ نَّانُ يا مَ ، يا حَ كَ طِ خَ سَ

.(١) (( ةِ الْعارِ يحَ فَضِ ، وَ ذابِ النَّارِ تِكَ مِنْ عَ َ محْ بِرَ
يُظهر  االستفهام  أداة  وتنوع  النص،  يف  وكثرهتا  االستفهام  أدوات  تنوع  ثانيا- 
أرحم  عبارة(يا  غياب  فإن  ثم  ومن  عام(٢)،  وقلق  غالبة  حرية  من  الباث  نفس  يف  ما 
م وظيفة داللية كرب ألنه بذكر رمحة اهللا تطمئن القلوب وهتدأ  الرامحني) أمر مقصود قدّ
(٣){ وبُ لُ ئِنُّ الْقُ مَ ِ تَطْ رِ اهللاَّ كْ الَ بِذِ ِ أَ رِ اهللاَّ كْ مْ بِذِ ُ وهبُ لُ ئِنُّ قُ مَ تَطْ وا وَ نُ ينَ آمَ النفوس{الَّذِ
واطمئنان القلب يتعارض شعوريا مع حال القلق واحلرية التي هي عليها حال اخلائف، 
د لتشكيل إيقاعي –متخيّل- وهذه املفارقة التنغيمية من  ومن ثم فإن الغياب الصويت مهّ
ل آلية التواصل اآلين وحتفز املتلقي ذهنياً وشعورياً للكشف عامّ وراء ذلك  شأهنا أن تعطّ
الغياب، وصوالً للقيمة الداللية املنتجة لذلك الغياب. وهذه املفارقة األدائية حققت 
عدوال أسلوبيا مثريا نمّ بوعي يف التفكري واالختيار والتوزيع. وإن الوعي والقصد مها 

أول ظواهر الشعرية(٤).

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٠.
القاهرة،  والتوزيع،  للنرش  الفنية  الدار  امحد سليامن،  اهللا  فتح  د.  تطبيقية،  نظري ودراسة  األسلوبية- مدخل  ينظر:   (٢)

.١٩٩٠: ٦٤
(٣) الرعد/٢٨.

(٤) ينظر: قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث، د. حممد عبد املطلب، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٥: ٥٧.
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     ولعل فيام تقدم عرضه مظهرا من مظاهر الشعرية التي كان وراء إنتاجها الوعي 
اإلتيان  البحث-  قيد  السجادي-  النص  يف  توافرها  يؤكد  ما  بعض  التي  والقصدية، 
بعبارة( يا أكرم األكرمني) املضافة بعد عبارة( يا أرحم الرامحني) حمور احلديث املتقدم.

     واإلتيان بعبارة( يا أكرم األكرمني) يف املناجاة األخرية حرصا(مناجاة الزاهدين) 
مرة  إال  ترد  مل  العبارة  أن هذه  الرغم من  فعىل  بعناية.  إليه  د  صِ قُ وإنام  اعتباطا.  يكن  مل 
العابدين كلمة رئيسة يف موقع متميز اختذت بروزا  واحدة، جعل منها اإلمام زين 
داال يسرتعي الوقوف عنده، وكانت ميدانا تطبيقيا يصدق عليه الرأي القائل إنه مهام 
رص يف تأليفات  كانت فاعلية التشديد عىل التكرار فإن النسيج الصويت بعيد عن أن حيُ
متعددة ال غري، فإن (كيلو) من اللون األخرض ليس أكثر اخرضاراً من نصف (كيلو) 

كام يقول الرسامون(١).
بـ(الكلمة  األكرمني)  أكرم  العبارة(  هذه  وصف  يل  يمكن  ذلك  وتأسيسا عىل       
ة) وذلك لفاعليتها يف إنتاج سياق ذي كثافة داللية. و« السياق جمهود إبداعي  سَ سِّ املؤَ
عىل  عالوة  املعجمي  املعنى  من  يتشكل  فاعليتها  بعض  أن  كام  املبدع»(٢).  عن  يصدر 
كل  بأن  يوحي  سار  شعور  من  يرافقهام  وما  التفضيل)  لصيغة(أفعل  الرصيف  الفضاء 
القضاء،  ة  يرسَّ مُ اإلجابة  مأمولة  السابقة  النصوص  يف  رِحت  طُ التي  واحلوائج  املسائل 
فمرجعيتها اخلتامية هي عند أكرم األكرمني وأرحم الرامحني، فجاء توظيفها موقعيا مع 
ما حتمله من تنغيم إيقاعي الزمة ختامية خلامتة املناجيات ومفتاحا لداللة عميقة يمكن 

حتديد صورها- بمشاركة املتلقي الواعي –من السياق الغائب احلارض.

البيضاء، ط١ ،  الدار  للنرش،  توبقال  الويل و مبارك حنون، دار  ياكبسون، ت: حممد  الشعرية، رومان  ينظر: قضايا   (١)
.١٩٨٨ :٥٥

(٢) اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل الترشحيية- قراءة نقدية لنموذج إنساين معارص، د. عبد اهللا حممد الغذامي، النادي 
األديب الثقايف، جدة، ط١ ، ١٩٨٥: ٣٢٤.
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ثانيا:السجع
     ملا كان الدعاء يقرتن بعنرص(التالوة) وإن التالوة تتطلب(إيقاعا) يتناسب مع 
الصوتية(١). فلذا «ال نكاد نجد دعاءً يتخىل عن عنرص اإليقاع بخاصة الفواصل  وحداته

املقفاة »(٢).
أن(السجع) يقف ركنا أساسيا يف  السجادية كشفت عن  للنصوص       ودراستنا 
يتوشح  النص  من  جعلت  نغمية  صورة  شكل  توزيعه  وإن  هلا.  اإليقاعي  التشكيل 
بعذوبة التلقي، وهذا التوزيع إنام يعكس قدرة الباث عىل التفنن يف استعامل خصائص 
مكونات األلفاظ- بأصغر وحداهتا(الفونيامت)- واستثامرها يف أبنيته اللغوية بام جيعل 
منها عنرصا فاعال من عنارص النمو والتالحم بني أجزاء النص من جهة، وبني النص 

.ومتلقيه من جهة أخر
     وقد أخذ السجع املعتمد يف أبنية النصوص السجادية أكثر من صورة، سنقف 
عند أكثرها شيوعا التي منها ما يعرف بـ(السجع املتوازي) الذي شاع شيوعا بارزا يف 
كل من املناجيات وأدعية األيام عىل حد سواء. وجاء(السجع الطريف) يف املرتبة الثانية 

ع) وأدناه بيان لكل منهم. من حيث الشيوع، ويليهام(السجع املرصّ

أ. السجع املتوازي:
     وهو« أن تتفق اللفظة األخرية من القرينة مع نظريهتا يف الوزن والروي»(٣).

     ويبدو من التعريف أن هذا الرضب من السجع يتطلب مهارة يف االنتقاء وتفننا يف 
الرتكيب، عالوة عىل ما يعكسه من متانة الرصيد اللغوي لصاحبه. وقد شغل هذا اللون 
من السجع املرتبة األوىل من حيث كثرة التداول يف النصوص السجادية املدروسة. ومنه 
(١) ينظر: تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي، د. حممود البستاين، جممع البحوث اإلسالمية، بريوت، لبنان، 

.١٩٩٠: ٣٧٠
(٢) م. ن: ٣٧١.

(٣) خزانة األدب وغاية األرب، ابن حجة احلموي، رشح: عصام شعيتو، دار ومكتبة اهلالل، بريوت: ٤١١.
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مثال ما جاء يف(دعاء يوم األحد) الذي يقول فيه:
ال  ، وَ لَهُ وْ دُ إالَّ  قَ تَمِ ال أَعْ ، وَ لَهُ دْ ى إالَّ عَ شَ الَ أَخْ ، وَ هُ لَ و إِالَّ فَضْ جُ ي الَ أَرْ مِ اهللاِ الَّذِ ((  بِسْ
وامِها،  دَ ةِ وَ المَ ولِ السَّ مُ شُ امِها،  وَ متَ بُ يفِ لِباسِ الْعافِيَةِ وَ غَ إيَّاكَ أَرْ لِهِ [...] وَ بْ كُ  إالَّ بِحَ َسَّ أَمتَ
 [ ...] نيِ الطِ رِ السَّ وْ طانِكَ مِنْ جَ لْ ِزُ بِسُ رتَ أَحْ ،  وَ نيِ ياطِ زاتِ الشَّ َ بِّ مِنْ مهَ وذُ بِكَ يارَ أَعُ وَ
 ، ي ال يُضامُ كَ الَّذِ زِّ ينِ بِعِ زَّ أَعِ ، وَ كَ قِّ ي إىلَ حَ اعِ ، الدَّ قِكَ لْ ِ خَ ريْ د خَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ فَصَ
رِي، إنَّكَ أَنْتَ  مْ ةِ عُ رَ فِ َغْ بِاملْ رِي، وَ يْكَ أَمْ اعِ إلَ تِمْ بِاالنْقِطَ اخْ ، وَ تِي ال تَنامُ يْنِك الَّ وأحفظني بِعَ

. (( يمُ حِ ورُ الرَّ فُ الْغَ
:وبغية كشف القيمة اإليقاعية للنص املتقدم سأعرض ألفاظه بطريقة أخر     

فضله       عدله      قوله      حبله.♦ 
متامها      دوامها.♦ 
الشياطني      السالطني     ♦ 
خلقك       حقك.♦ 
ال يضام      ال تنام.♦ 
أمري      عمري.♦ 

فاملالحظ أن هذه األلفاظ يف الوقت الذي حققت تناغام تركيبيا( هيئة بنائية واحدة) 
فأهنا شكلت تناغام إيقاعيا ذلك من متاثل حروف هنايات املقاطع، وكالمها شكل مقاطع 
حمققة(التوازن)  الداخلية  النص  أسيقة  مع  بانسجام  وتقرص  نسبيا-  تطول-  موسيقية 
«السجع  الرتكيبي واإليقاعي، وهذا احلضور املشرتك يُسهم يف جعل الصورة أكمل ألن
هو الصورة املكملة للتوازن»(١)، واملوازنة مطلوبة يف الكالم الذي يُقصد فيه الفصاحة 
(١) األسس اجلاملية يف النقد العريب- عرض وتفسري ومقارنة، د. عز الدين إسامعيل، دار الفكر العريب، ط٣، ١٩٧٤: 

.٢٢٦
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ألجل االعتدال الذي هو مطلوب الطبع (١).
     وكشفاً للقيمة اإليقاعية املتحققة من (السجع املتوازي) املعتمد يف النص املتقدم 
إثراء  يف  النسقي  التشكيل  أثر  خالهلا  من  مبينا  مبسطة،  بخطاطة  منه  جانبا  سأعرض 

النص موسيقياً:

    

(١) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، مج٢: ٣/ ١٥٤.
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  وبمعاينة ما تقدم عرضه تتكشف قيمة التشكيل النسقي يف حتقيق التضافر الداليل، 
الرتكيبي  بالسجع واإليقاع  املتمثل  الصويت  اإليقاع  استثمر كالً من    اإلمام  إن  أي 
املتحقق نحويا ورصفيا يف اإلنتاج الداليل، ويف حسن االستثامر هذا كشف عن وعي 

املنتج بألفاظه اختياراً وتوزيعاً.
     ومن شواهد(السجع املتوازي) الواردة يف النص السجادي ما نجده يف(مناجاة 

املتوسلني) التي يقول فيها:
وارِفُ  ةٌ  إلَيْكَ إالَّ  عَ يعَ رِ ال يلِ ذَ ، وَ تِكَ أفَ فُ رَ واطِ ةٌ إلَيْكَ إالَّ عَ يلَ سِ ((إهلِي    لَيْسَ يلِ وَ
نَيْلِ  إىل  باً  بَ ام يلِ سَ هُ لْ عَ اجْ فَ ةِ،  مَّ الْغُ مِنَ  ةِ  مَّ األُ نْقِذِ  مُ وَ ةِ،   َ محْ الرَّ نَبِيِّ  بِيِّكَ  نَ ةُ  فاعَ شَ وَ  ، تِكَ َ محْ رَ
طَّ  حَ ، وَ مِكَ رَ مِ كَ رَ جآئِي بِحَ لَّ رَ دْ  حَ قَ ، وَ وانِكَ زِ بِرِضْ وْ ةً إىلَ الْفَ لَ صْ ا يلِ وُ َ مهُ ْ ريِّ صَ ، وَ رانِكَ فْ غُ

.(١) (( يلِ مَ ِ عَ ريْ َ تِمْ بِاخلْ اخْ ْ وَ يلِ قْ فِيكَ أَمَ قِّ حَ .  فَ ودِكَ نآءِ جُ ي بِفِ عِ مَ طَ
الفواصل  لتشابه  املقصودة  املراعاة  مع   اإلمام اعتمدها  التي  البنائية  فاهلندسة 
تَعذب املتلقي صداها يف تكرارها. مع االلتفات إىل أن هذه  أثمرت وحدات موسيقية يَسْ
القصدية يف اإليقاعني الرتكيبي والصويت مل تأت عىل نسق واحد(وهذا مما يثري النص 
موسيقيا) فنر كل فقرتني – أو ثالث أحيانا- تشكل مقطعا نغميا خيتلف بعض اليشء 
هيكلية  مكونات  لبعض  احلذف  أو  اإلضافة  من  متأت  االختالف  وهذا  سابقه،  عن 

النص آخذين باحلسبان أن التغيري يف اإليقاع املقطعي يمنح املقاطع استقالليتها(٢).
:ونلحظ مثل هذا مثال يف قوله      

.(٣)(( هُ نْ مَ مِ حَ ونَ أَرْ دُ ِدُ الْقاصِ ال جيَ ، وَ نْهُ مَ مِ رَ ىل أَكْ ونَ عَ نْ ال يَفِدُ الْوافِدُ ((يا مَ
:أو كام يف قوله

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٣.
العامة،  الثقافية  الشؤون  الشعري- دراسة أسلوبية لشعر سامي مهدي، أرشد عيل حممد، دار  البناء  ينظر: أسلوبية   (٢)

وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، ط١، ١٩٩٩: ٤٧.
(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٤.



٥٨

.(١)(( وانِكَ زِ بِرِضْ وْ ةً إىلَ الْفَ لَ صْ ا يلِ وُ َ مهُ ْ ريِّ صَ ، وَ رانِكَ فْ باً إىل نَيْلِ غُ بَ ام يلِ سَ هُ لْ عَ اجْ ((فَ
وال خيفى عىل املتلقي ما يف هذه القصدية من أثر يف كرس الرتابة والتحفيز عىل الرتقب 
والتواصل. مع التنبيه عىل أن اإليقاع مل يكن غاية املنشئ الرئيسة، وإنام كان املعنى وما 
يرتكه من أثر يف اإلنتاج الداليل هاجسه األكرب، أي أنه كان يقدم الرتكيب عىل اإليقاع. 
عىل أن ال يأخذنا الوهم بأن اإلمام كان اهتاممه باإليقاع الصويت اهتامما عارضا، بل 
كان اهتاممه واعيا ومقصودا، ذلك من خالل توظيفه للجرس الصويت دالليا، أي أن 

اجلرس يقوم بوظيفة جديدة هي تكثيف املعنى وتركيز الداللة(٢).
     وبحسب – ريتشارد- أن الصوت يف معظم األحوال هو مفتاح التأثريات(٣).

ويشكل(السجع) الذي اعتمده اإلمام احد مفاتيح تلك التأثريات.
ب. السجع املطرف:

     وفيه تكون هنايات الفواصل ملتزمة بحرف واحد دون التقيد بزنة عروضية وال 
حمصورة بعدد معني من العبارات. أي هو «ما اختلفت فيه الفاصلتان يف الوزن»(٤).

     وجاء هذا الرضب من السجع يف املرتبة الثانية من حيث الشيوع، فهو أقل تناوال 
عليه  أضفى   اإلمام فإن  قلته  من  الرغم  عىل  ولكن  املتوازي).  سابقه(السجع  من 
مجالية إيقاعية حمسوسة بالتفنن يف صياغة الرتاكيب اللغوية طوال وقرصا، وإضافة أو 
حذفا، عالوة عىل اختالف أحرف املقاطع السجعية، وهذا التفنن يزيد- كام اعتقد- يف 
التنغيمي الذي تستهويه النفوس، آخذين يف احلسبان بأن حاجة  التواصل بفعل األثر 
ه منبها أسلوبيا  املنطق إىل احلالوة كحاجته إىل اجلزالة والفخامة(٥). وهذا مما يمكن عدّ

يُسهم يف التحفيز الذهني للمتلقي.

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٤.
(٢) ينظر: شعرنا احلديث إىل أين؟، غايل شكري، دار املعارف، القاهرة، مرص، ١٩٦٨: ٨١.

(٣) ينظر: موسيقى الشعر العريب، د. شكري حممد عيّاد، دار املعرفة، القاهرة ، ط١ ، ١٩٦٨: ١٤٠، وينظر مصدره هناك.
 :١٩٨٤ ط٢،  بريوت،  لبنان،  مكتبة  وهبة،  وجمدي  املهندس  كامل  واألدب،  اللغة  يف  العربية  املصطلحات  معجم   (٤)

.١٩٧
(٥) ينظر: جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: ٨.



٥٩

     وقد ورد(السجع املطرف) يف مواضع عديدة من النصوص السجادية، نذكر منها 
ما جاء يف(دعاء يوم األربعاء) الذي يقول اإلمام فيه:

دُ  مْ َ وراً، لَكَ احلْ لَ النَّهارَ نُشُ عَ جَ اً، وَ باتَ مَ سُ النَّوْ يْلَ لِباساً، وَ لَ اللَّ عَ ي جَ ِ الَّذِ ّ ((  احلمدُ هللاِ
هُ  ْيصِ لَ ال حيُ بَداً، وَ عُ أَ طِ نْقَ ً ال يَ ائِامَ داً  دَ ْ داً محَ مَ ْ تَهُ رسَ لْ عَ ئْتَ جَ لَوْ شِ ي، وَ دِ قَ رْ نِي مِنْ مَ تَ ثْ أَنْ بَعَ

اً  )) (١). دَ دَ الئِقُ عَ َ اخلْ
     ومنه أيضا ما جاء يف(دعاء يوم الثالثاء) الذي يقول اإلمام فيه:

بَكَ  زْ إنَّ حِ ; فَ بِكَ زْ نِي مِنْ حِ لْ عَ اجْ ، وَ مُ الْغالِبُونَ كَ هُ نْدَ إنَّ جُ كَ فَ نْدِ نِي مِنْ جُ لْ عَ جْ امَّ هُ ((  اللَّ
[...] نُونَ زَ ْ مْ حيَ ال هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ كَ ال خَ لِيَاءَ إنَّ أَوْ ; فَ لِيآئِكَ نِي مِنْ أَوْ لْ عَ اجْ ، وَ ونَ لِحُ ُفْ مُ املْ هُ

 ، ينَ رِ اهِ بِنيَ الطَّ يِّ ىلَ آلِهِ  الطَّ عَ لِنيَ وَ سَ ُرْ ةِ املْ دَّ َامِ عِ متَ بِيِّنيَ وَ د خاتَمِ النَّ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ اللَّ
 ، تَهُ بْ هَ ً إالَّ أَذْ امّ ال غَ ، وَ تَهُ رْ فَ نْباً إالَّ غَ عْ يلِ ذَ ثآءِ  ثَالثاً: ال تَدَ لُ بْ يلِ يفِ الثُ هَ بِنيَ وَ تَجَ ُنْ ابِهِ املْ حَ أَصْ وَ
لَّ  فِعُ كُ تَدْ ، أَسْ مآءِ السَّ ضِ وَ رْ بِّ األَ مِ اهللاِ رَ ، بِسْ مآءِ سْ ِ األََ ريْ مِ اهللاِ خَ . بِبِسْ تَهُ عْ فَ اً إالَّ دَ وّ دُ ال عَ وَ
 َّ يلِ رانِ يا وَ فْ نْكَ بِالْغُ تِمْ يلِ مِ اخْ .  فَ هُ رِضاهُ لُ بُوب أَوَّ ْ لَّ حمَ لِبُ كُ تَجْ أَسْ ، وَ هُ طُ خَ هُ سَ لُ وه أَوَّ رُ كْ مَ

.(١)((. سانِ اإلِحْ
فالنصان املتقدمان يكشفان لنا وعي التوظيف اإليقاعي، حيث جاء منسجام معنويا 
كل رضبا من التناغم(٢).  ومتوافقا دالليا مع ثيمة املقطع. فالتالؤم الصويت بني األلفاظ يشّ
النصني  فواصل  هنايات  تشكيل  يف  الداخلة  والواو)  املد(األلف  أحرف  شيوع  أن  كام 
البطء  من  نوعا  املقطع  يكسب  النص  يف  فشيوعهام  إيقاعيا،  تراخيا  منحتهام  املتقدمني 
املوسيقي(٣). وهذا البطء اإليقاعي فيه من الديمومة ما تتناسب –كام اعتقد- وديمومة 

احلاجة املطلوبة واملقرتنة باحلقيقة القارة يف األذهان(الغلبة جلند اهللا، والفالح حلزبه).
(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٨.

(٢) ينظر: جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: ٢٢٣.
(٣) ينظر: دير املالك- دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعارص، د. حمسن أطيمش، دار الشؤون الثقافية 

العامة، بغداد، ط٢، ١٩٨٦: ٣٠٧.



٦٠

     وينبه الباحث عىل أن الرتاخي اإليقاعي املتحقق يف النصني- موضع الشاهد- مل 
يقوما عىل االنتظام املطلق يف مجيع البنى الرتكيبية للنص، ويف هذا- وبحسب كامل أبو 

ديب- خلق فجوة: مسافة توتر بني املكونات اإليقاعية(١).
ومن أمثلة(السجع املطرف) األخر ما جاءت به(مناجاة الزاهدين) التي يقول فيها:
البِيبَ  جَ ا   نَّ عَ عْ  انْزَ وَ  ، تِكَ مَ صْ عِ وَ فِيقِكَ  بِتَوْ نْها  مِ نا  مْ لِّ سَ وَ فِيها،  نا  دْ هِّ زَ فَ ((إهلِي 
التِنا  ِلْ صِ أَمجْ ، وَ تِكَ َ محْ ةِ رَ عَ نا مِنْ سَ يدَ زِ فِرْ   مَ أَوْ ، وَ فايَتِكَ نِ كِ سْ نا بِحُ ورَ مُ لَّ أُ تَوَ ، وَ تِكَ الَفَ خمُ
نا  قْ أَذِ ، وَ تِكَ فَ رِ عْ نْوارَ مَ نا  أَ ِمْ لَ أَمتْ ، وَ تِكَ بَّ َ جارَ حمَ تِنا أَشْ ئِدَ فْ رِسْ يفِ أَ اغْ ، وَ بِكَ واهِ يْضِ مَ مِنْ فَ
نْيا  الدُّ بَّ  حُ جْ  رِ أَخْ وَ  ، يَتِكَ ؤْ بِرُ لِقآئِكَ  مَ  يَوْ نا  نَ يُ أَعْ رْ  رِ قْ أَ وَ  ، تِكَ رَ فِ غْ مَ ةَ  لَذَّ وَ  ، كَ وِ فْ عَ ةَ  الوَ حَ
مَ  حَ تِكَ يا أَرْ َ محْ تِكَ   بِرَ بْرارِ مِنْ خاصَّ األَ ، وَ تِكَ وَ فْ ِنيَ مِنْ صَ احلِ لْتَ بِالصَّ عَ ام فَ وبِناكَ لُ مِنْ قُ

.(٢) (( مِنيَ رَ كْ مَ األَ رَ يا أَكْ ، وَ ِنيَ امحِ الرَّ
زين  اإلمام  اعتمدها  التي  الفاصلة  اختيار  يف  التنوع  املتقدم  النص  لنا  يكشف  إذ 
العابدين بني مقطع(سجعي) وآخر، وهذا التنوع يديم التواصل برغبة تتجدد –كام 
اعتقد- مع جتدد اإليقاع الصويت املعتمد يف تشكيل الفاصلة. وأود اإلشارة إىل أن اإلمام
 كان يتفنن يف اإليقاع السجعي املوحد، بتعبري آخر أنه كان يكرس رتابة السجعة 
الواحدة عن طريق تعمد االختالف يف البنى الرتكيبية للمقطع الواحد، والذي يستشف 
عرض  عىل  وحرصه  التواصل  ديمومة  يف  اإليقاع  لدور  املنشئ  وعي  التعمد  هذا  من 

أفكاره وما يريده إيصاله من دالالت بشكل متوازن مقبول.

(١) ينظر: يف الشعرية، كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث العربية، بريوت، لبنان، ط١، ١٩٨٧: ٥٢.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٤٣.



٦١

ع: ج. السجع املرصّ
     وهو ما اتفق فيه كل من القرينتني أو أكثر يف الوزن والتقفية(١).

وهذا اللون من السجع قليل الورود ملا يف استعامله من زيادة يف التكلّف كام ير ابن األثري(٢).
ع ما نجده يف(دعاء يوم األحد) الذي يقول فيه:      ومن أمثلة السجع املرصّ

مِي)) (٣). نَوْ تِي وَ ظَ نِي يفِ يَقْ ظْ فَ احْ مِي، وَ وْ قَ يتِ وَ ريَ شِ ينِ يفِ عَ زَّ أَعِ ((وَ  
ز التبلور الداليل لثيمة  بُني بتامثل تركيبي وإيقاعي مما عزّ نالحظ أن املقطع املتقدم 

املقطع، آخذين يف احلسبان أثر التضاد (يقظتي ونومي) الذي أسهم يف إثرائه.  
ع األخر ما جاء يف(دعاء يوم السبت):      ومن أمثلة السجع املرصّ

 ، ينَ آئِرِ رِ اجلْ وْ ّ تَعاىل مِنْ  جَ وذُ بِاهللاِ أَعُ ، وَ ينَ زِ رِّ ُتَحَ ةِ املْ قالَ مَ ، وَ نيَ مِ تَصِ ُعْ ةِ املْ لِمَ ِ كَ ّ مِ اهللاِ (( بِسْ
بِال  دُ  الْواحِ نْتَ  أَ مَّ هُ اللَّ ينَ  امِدِ احلْ دِ  ْ محَ قَ   وْ فَ هُ  دُ َ أَمحْ وَ  ، ِنيَ املِ الظَّ يِ  بَغْ وَ  ، ينَ دِ اسِ احلْ يْدِ  كَ وَ

.(٤) (( كَ كِ لْ عُ يفِ مُ نازَ ال تُ ، وَ كَ مِ كْ ادُّ يفِ حُ ْلِيك، ال تُضَ َلِكُ بِال متَ املْ يك، وَ ِ رشَ
عىل  نسجت  كلها  الظاملني)  وبغي  احلاسدين  وكيد  اجلائرين  فالرتاكيب(جور 
كة  ْ الرشِ هذه  فإن  ثم  ومن  الداليل.  اإلنتاج  يف  أسهم  واحد  إيقاعي)  منوال(تركيبي- 
شعرية(٥).  أكثر  النص  جعل  يف  تُسهم  والداللة)  والرتكيب  من(اإليقاع  لكل  الثالثية 
 إحد نجد  التي  الذاكرة(٦).  يف  الشعرية  الرسالة  دوام  يضمن  أيضا  يبدو  فيام  وهذا 

جتلياهتا يف النص املتقدم.
ع) يف نص واحد تأكيد  ولعل اعتامد أنواع السجع الثالثة (املتوازي واملطرف واملرصّ

:ملا تقدم ذكره، ذلك ما نجده يف(مناجاة املفتقرين) التي يقول فيها اإلمام السجاد

(١) ينظر: معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب: ١٩٧.
(٢) ينظر: املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، ابن األثري، تح: كامل حممد عويضه، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

ط١، ١٩٨٨ :٢٥٥.
(٣) الصحيفة السجادية الكاملة:٢٠٢.

(٤) م. ن: ٢٠٢.
(٥) ينظر: بالغة اخلطاب وعلم النص، د. صالح فضل، املجلس الوطني للثقافة للفنون واآلداب، الكويت، ١٩٩٢: 

.٢١٥
(٦) ينظر:م . ن: ٢١٢-٢١٣.



٦٢

 ، سانُكَ إحْ كَ وَ فُ طْ نِيهِ إالَّ عَ غْ رِي ال يُ قْ فَ ، وَ نانُكَ حَ كَ وَ فُ طْ هُ إالَّ لُ ُ ربُ ْ ي ال جيَ ِ رسْ (( إهلِي كَ
نِيها إالَّ  غُ لِّ بَ يُ تِي ال  نِيَّ مْ أُ ، وَ طانُكَ لْ ها إالَّ سُ زُّ عِ يُ تِي ال   لَّ ذِ ، وَ أَمانُكَ ا إالَّ  هَ نُ كِّ تِي ال يُسَ عَ وْ رَ وَ
هُ  جُ رِّ فَ يُ الَ   يبِ  رْ كَ وَ  ، كَ ُ ريْ غَ يها  ضِ يَقْ ال  تِي  حاجَ وَ  ، لُكَ وْ طَ إالَّ  ها  دُّ يَسُ تِي ال  لَّ خَ وَ  ، كَ لُ فَضْ
تِي  عَ لَوْ وَ  ، كَ لُ صْ إالَّ وَ ها  دُ ِّ يُربَ تِي ال  لَّ غُ وَ  ، تِكَ فَ أْ رَ  ُ ريْ هُ غَ فُ شِ يَكْ ي ال  ِّ رضُ ، وَ تِكَ َ محْ رَ  و سِ
ونَ  رُّ دُ يَقِ رارِي ال  قَ ، وَ هِكَ جْ رُ إىل وَ هُ إالَّ النَّظَ لُّ بُ يَ قِي إلَيْكَ ال  وْ شَ ، وَ كَ لِقآؤُ فِيها إالَّ  طْ يُ ال 
لِ  تَهى أَمَ نْ يا مُ ... فَ بُّكَ يهِ إالَّ طِ فِ ي ال يَشْ مِ قْ سُ ، وَ كَ حُ وْ ها إالَّ رَ دُّ تِي الَ يَرُ ْفَ هلَ ، وَ نْكَ ي مِ نُوِّ دُ
 [...] بِنيَ اغِ ةِ  الرَّ بَ غْ ىلَ رَ يا أَعْ ، وَ الِبِنيَ ةِ الطَّ لِبَ يا أَقْىص طَ ، وَ آئِلِنيَ لِ السَّ ؤْ يا غايَةَ سُ ، وَ لِنيَ اآلمِ
ا اللِّسانِ  ، ذَ لِيلَ كَ الذَّ بْدَ مْ عَ حَ ابْتِهايلِ [...] إهلِي ارْ ي وَ عِ ُّ إلَيْكَ تَرضَ ، وَ ؤايلِ سُ ي وَ عِ َضُّ لَكَ ختَ
يمُ  رِ لِيلِ يا كَ لِّكَ الظَّ ْتَ ظِ هُ حتَ فْ نُ اكْ ، وَ يلِ زِ َ لِكَ اجلْ وْ هِ بِطَ يْ لَ نُنْ عَ امْ ، وَ لِيلِ لِ الْقَ مَ الْعَ لِيلِ  وَ الْكَ

.(١) (( ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ، يا أَرْ ِيلُ يا مجَ
ثالثا: التجنيس:

     يُعد التجنيس بوصفه بنية(صوتية داللية) تنامز بإنتاجها اإليقاعي والداليل(٢) أحد 
املحسنات التي يتوسلها الباث إلغناء نصه موسيقيا(٣).

     وقد اعتمد اإلمام زين العابدين التجنيس يف نصوصه مجيعها مستثمرا موسيقاه 
املتولدة من  املائزة  املوسيقى  أفاد من   املقطع، وبتعبري آخر إن اإلمام لتكثيف داللة 

التداخل الصويت بني الدالني الذي يقوم بدوره يف إحداث التداخل الداليل(٤).
     ودراستنا للنصوص السجادية تكشف عن أن(التجنيس املضارع) كان األكثر 
تداوال يف بناء أسيقته، ثم يليه(التجنيس االشتقاقي) من حيث التداول، وسيكتفي 

الباحث بعرضها لكوهنام شكال ظاهرتني يمكن الوقوف عندمها.

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٥.
(٢) ينظر: قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث: ٣٨.

(٣) ينظر: دير املالك- دراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعارص: ٣٤٢.
(٤) ينظر: قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث: ٦٨.



٦٣

١- التجنيس املضارع:
     «هو اجلمع بني كلمتني ال خالف بينهام إال يف حرف واحد»(١).

     وقد ورد هذا اللون من التجنيس يف املناجيات أكثر منه يف أدعية األيام، وقد يعود 
ذلك إىل أن املناجيات تتمتع بزخم عاطفي(وجداين) أكرب منه يف أدعية األيام، لكوهنا- 
أي املناجيات- فيها انقطاع إىل اهللا تبارك وتعاىل والبتعادها عن املطالب الدنيوية وهذا 
ما يؤكده شيوع عبارات التنزيه والتقديس للذات العليا جل شأهنا عالوة عىل استشعار 
لده التصور الناتج عن احلوارية املعتمدة يف أسيقة  قرب املدعو ودنوه من الداعي ما يوّ

املناجيات، ولعل يف التجنيس إيقاعيا ما يوازن ذلك الدفق الوجداين.
ومن أمثلة(التجنيس املضارع) ما نجده يف(مناجاة التائبني) التي يقول اإلمام فيها:
؟[...]   وذُ نْ    أَعُ بِمَ نابِكَ فَ نْ جَ نِي عَ تَ دْ دَ إنْ رَ ؟ وَ لُوذُ نْ أَ بِمَ نِي مِنْ بابِكَ فَ تَ دْ رَ إنْ طَ ((فَ
 ، رآئِرِ َ وبِقاتِ اجلْ َبَ يلِ مُ ريِ، أَنْ    هتَ سِ مِ الْكَ ظْ يا جابِرَ الْعَ بِريِ، وَ نْبِ الْكَ لُكَ يا غافِرَ الذَّ أَ أَسْ

آئِر[...] حاتِ الرسَّ َّ فاضِ يلَ َ عَ رتُ تَسْ وَ
؟[...] واهُ دٌ سِ هِ أَحَ طِ خَ هُ مِنْ   سَ ِريُ لْ جيُ الهُ أَمْ هَ وْ بْدُ االبِقُ إالَّ إىلَ مَ عُ الْعَ جِ لْ يَرْ إهلِي     هَ

. كَ نْدِ وُ مِنْ عِ فْ نِ الْعَ سُ يَحْ لْ كَ فَ بْدِ نْبُ مِنْ عَ بُحَ الذَّ إهلِي      إنْ كانَ قَ
 ، رِّ طَ ُضْ ِيبَ املْ يْهِ، يا جمُ لَ تَ عَ دْ جُ ،فَ وفِكَ رُ عْ ضَ بِمَ رَّ تَعَ يْهِ، وَ لَ بْتَ عَ تُ ، فَ صاكَ نْ عَ لِ مَ نَا بِأَوَّ اهلي     ما أَ
 ، مِكَ إلَيْكَ رَ كَ ودِكَ وَ تُ بِجُ عْ فَ تَشْ ِ اسْ رتْ ِيلَ السِّ ، يا مجَ ِّ ً بِام يفِ الرسِّ ليامَ ، يا عَ ِّ لْربِ يامَ ظِ ، يا عَ ِّ فَ الرضُّ اشِ يا كَ

جآئِي))(٢). يِّبْ فِيكَ رَ َ ال ختُ عآئِي، وَ بْ دُ تَجِ اسْ ، فَ يْكَ ِكَ لَدَ محُّ تَرَ نابِكَ وَ لْتُ بِجَ سَّ تَوَ وَ
اإلمام وزعه  الذي  املضارع  للتجنيس  واضحة  كثرة  عن  تُفصح  النص  قراءة 
ر النص توزيعا أبعده عن دائرة التشبع واالبتذال، وجعله يتمتع بموسيقية  بعناية بني فِقَ
السجع  توسل  وأخر، عالوة عىل  فقرة  بني  التباين(الزمكاين)  اعتامد  خالل  من  عالية 
ع واملتوازي) يف التفعيل اإليقاعي، وباعتامد ما تقدم، يصدق القول بأن " بنوعيه(املرصّ
(١) حسن التوسل إىل صناعة الرتسل، شهاب الدين احللبي، تح: أكرم عثامن، دار احلرية للطباعة، بغداد،١٩٨٠: ١٩٣. 

(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٤-٢١٦.
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الدعاء يظل أكثر األشكال الترشيعية احتشادا بأدوات الفن بخاصة عنرص اإليقاع«ولعل 
الرس الفني وراء ذلك كامن يف طبيعة عنرص التالوة التي يمتاز هبا الدعاء عن غريه »(١). 

     وتبعا لذلك فإن التالوة تتطلب توقيعا يتمظهر بسجع وتكرار وجتنيس بتوافق 
وتداخل بني الوحدات الصوتية والبنى الرتكيبية ومن ثم التوزيع بني أسيقة النص عىل 

وفق اإلنتاج الداليل املقصود.
خالل  من  اإليقاعي  والتفعيل  الفقري  التوزيع  إيضاح  يمكن  للفائدة  وإمتاما       
إنْ  اخلطاطة اآلتية التي سيكتفي الباحث بعرضها مثاال توضيحيا، معتمدين املقطع ((فَ

؟)) مثاال توضيحيا. وذُ نْ أَعُ بِمَ نابِكَ فَ نْ جَ نِي عَ تَ دْ دَ إنْ رَ ؟ وَ لُوذُ نْ أَ بِمَ نِي مِنْ بابِكَ فَ تَ دْ رَ طَ

(١) اإلسالم واألدب: ١٧٥.



٦٥

السجادي نقف عند  النص  بنية  الداليل يف  التداخل اإليقاعي       ولتأكيد حضور 
ريِ) حيث هندسة البناء جتيل  سِ مِ الْكَ ظْ يا جابِرَ الْعَ بِريِ، وَ نْبِ الْكَ قول اإلمام (يا غافِرَ الذَّ
ع) املعتمد يف بناء املقطع، عالوة عىل ما يضفيه  املستو اإليقاعي املتولد من (السجع املرصّ
التجنيس (الكبري، الكسري) من زخم إيقاعي يمتد بامتداد حرف املد(الياء)، هذا االمتداد 
اإليقاعي قابله اإلمام بانفتاح داليل بوساطة اعتامد صيغة اسم الفاعل( غافر وجابر) 

التي توفر داللة زمنية تتسم بالدوام(١) واالنفتاح احلركي املعربِّ عن ديمومة الفعل.
     ومن األمثلة األخر للتجنيس املضارع ما جاء يف(دعاء يوم األحد) الذي يقول 

اإلمام زين العابدين فيه:
تي  اعَ سَ من  لَ  أفَضَ هُ  دَ بَعْ ا  مَ وَ لْ غدي  عَ واجْ مِي،  وْ صَ وَ اليتِ  مِنْ صَ كانَ  ما  بَّلْ  تَقَ فَ  ))

مِي )) (٢). نَوْ تِي  وَ ظَ نِي يفِ يَقْ ظْ فَ احْ مِي، وَ وْ قَ يتِ وَ ريَ شِ ينِ يفِ عَ زَّ أَعِ مِي، وَ يَوْ وَ
واضحا  تنغيام  أنتج  وقرصها-  فقراته  عدد  قلة  من  الرغم  -عىل  املتقدم  فاملقطع 
فقرات  يف  املعتمد  القصري)  إياه(السجع  منحها  التي  اليشء-  بعض  بالرسعة-  انامز 
يطيب  أنه  إال  املذاهب  وعر  املنال  بعيد  كان  وإن  السجع  من  اللون  املقطع،وهذا 
الدعاء ومتاثل  اجلملة) يف مجل  كلمة يف  الفواصل(آخر  تساوي  للسامع(٣). ويذكر«أن 
موسيقاها وهو مع تقطيع مجل الدعاء يف مواقف الطلب وطوهلا النسبي يف غريها يؤدي 

الغاية يف تعميق أثر الدعاء يف النفس» (٤).
     وأر ال بأس من التنبيه عىل رضورة االلتفات إىل التنظيم الفكري لثيمة املقطع 
األولويات،  تقديم  يف  التدرج  يف  يتجىل  التنظيم  ذلك  اإليقاعي،  التنويع  رافق  الذي 
املقدسة(تقبل  الذات  مع  املبارش  بالتواصل  املتعلقة  الروحية  اجلوانب  يقدم   فنجده

(١) ينظر: جتليات يف بنية الشعر العريب املعارص، د. حممد لطفي اليوسفي، رسار للنرش، د. ت: ٦٩.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة.
(٣) ينظر: املثل السائر: ٢٣٣/١.

اإلنسانية  (األبعاد  ضمن  يف  األشرت،  الكريم  عبد  د.  (بحث)،  السجادية  الصحيفة  من  الفنية  الصفات  من  (٤)مالمح 
واحلضارية يف الصحيفة السجادية): ٧٩. 
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الصالة والصوم) عىل اجلوانب الدنيوية(جعل الغد أفضل من اليوم) ويف هذا استحضار 
ها عمود الدين.  للقيم املرتبطة بالصالة-كام أعتقد- والتذكري بأمهيتها وأفضليتها بعدّ
ثم نجده جيعل العزة بني العشرية والقوم اسبق من طلب احلفظ يف اليقظة والنوم، 
القيم  إيثار  (اإليثار)  مفاده  تربوي،  مضمون  من  اآلخر  هو  خيلو  ال  التقديم  وهذا 
م  االعتبارية(املعنوية) عىل املطالب الشخصية، وصحيح أن املنشئ لو أخر املتقدم وقدّ
للنص، لكن ذلك سيحدث- ربام- ختلخال يف  اإليقاعي  الرتكيب  املتأخر حلافظ عىل 

التنظيم الفكري ألسيقة النص وملفهومها الداليل.
٢- التجنيس االشتقاقي:

ألفاظه-  أن  أي  منه(١).  يشتق  بام  وإنام  اللفظ  بذات  ليس  تكرار       هو يف حقيقته 
باملرتبة  التجنيس  من  الرضب  هذا  جاء  وقد  واحد.  لغوي  جذر  إىل  تعود  املتجانسة- 
أضفى  وقد  املضارع)  سابقه(التجنيس  من  تناوال  أقل  فهو  الشيوع،  حيث  من  الثانية 
استخدامه موسيقى مائزة أثرت النص دالليا. ومنه ما جاء يف قول اإلمام زين العابدين

 يف (دعاء يوم االثنني) الذي يقول فيه:
د                                هْ عَ لِّ  لِكُ وَ  ، هُ تُ دْ عَ وَ د  عْ وَ لِّ  لِكُ وَ  ، هُ تُ رْ نَذَ ر  نَذْ لِّ  لِكُ كَ  فِرُ تَغْ أَسْ إينِّ  مَّ  هُ اللَّ  ))
ة  ، أَوْ أَمَ كَ بِيدِ بْد مِنْ عَ ام عَ يُّ أَ ي، فَ نْدِ بادِكَ عِ ِ عِ ظاملِ لُكَ يفِ مَ أَ أَسْ ْ أَفِ لَكَ بِهِ. وَ مَّ ملَ ، ثُ هُ تُ دْ عاهَ

هِ، أَوْ يفِ مالِهِ)) (٢). ضِ رْ هِ، أَوْ يفِ عِ سِ اهُ يفِ نَفْ ها إيَّ تُ مْ لَ ةٌ ظَ مَ لَ ظْ هُ قِبَيلِ مَ انَتْ لَ ، كَ مِنْ إمآئِكَ
اللذين  إيقاعي واضح عن طريق(السجع والتجنيس)  بتنظيم  املتقدم جاء  فاملقطع 
تُمدا يف إقامة الفواصل الرتكيبية التي حددت بدورها الوحدات املكونة لثيمة املقطع،  اُعْ
صت  خُ التي  الوحدات(املفاهيم)  تلكم  عرض  يف   اإلمام عناية  إىل  االلتفات  مع 
بالذكر لتواتر ذكرها يف الكتاب العزيز(٣). ولدورها- ربام يف تنظيم العالئق االجتامعية 

(١) ينظر: جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: ٢٥٥.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٤-٢٠٥.

(٣) ينظر: ١. اإلنسان/٧، واحلج/٢٩، والبقرة/٢٫٢٧٠. إبراهيم/٢٢، ٤٧، واملائدة/٩، واحلج /٤٧.
٣. اإلرساء/٣٤، التوبة/ ١١١،٧٥ .
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بعد  الواردة  املعاين  به  توحي  ما  بعض  ودنيوية، وهذا  دينية  التزامات  من  يرافقها  وما 
املقطع (موضع الشاهد) مبارشةً 

هُ  انَتْ لَ ، كَ ة مِنْ إمآئِكَ ، أَوْ أَمَ كَ بِيدِ بْد مِنْ عَ ام عَ يُّ أَ ي، فَ نْدِ بادِكَ عِ ِ عِ ظاملِ لُكَ يفِ مَ أَ أَسْ ((وَ
بَةٌ  يْ أَوْ غَ هِ،  لَدِ وَ لِهِ وَ أَهْ أَوْ يفِ  أَوْ يفِ مالِهِ،  هِ،  ضِ رْ أَوْ يفِ عِ هِ،  سِ نَفْ اهُ يفِ  ها إيَّ تُ مْ لَ ةٌ ظَ مَ لَ ظْ قِبَيلِ مَ
بِيَّة غائِباً كانَ  صَ يآء، أَوْ عَ ِيَّة، أَوْ رِ ة، أَوْ محَ نَفَ ، أَوْ أَ ً وَ يْل أَوْ هَ هِ بِمَ يْ لَ لٌ عَ امُ ا، أَوْ حتَ تَهُ هبِ بْ تَ اغْ
لِ  لُّ التَّحَ يْهِ، وَ ها إلَ دِّ نْ رَ ي عَ عِ سْ ضاقَ وُ ي، وَ تْ يَدِ َ رصُ قَ ، فَ تاً يِّ اً كانَ أَوْ  مَ يّ حَ ــــداً، وَ أَوْ شاهِ
أَنْ  تِهِ،  ةٌ إىل إرادَ عَ ِ رسْ مُ تِهِ، وَ يَّ شِ بِمَ ةٌ  يبَ تَجِ سْ يَ مُ هِ ، وَ اجاتِ لِكُ احلْ يَمْ نْ  لُكَ يا مَ أَ أَسْ فَ   . نْهُ مِ

.(١) ((... ئْتَ نِّي بِام شِ يَهُ عَ ضِ رْ أَنْ تُ د،  وَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ َ عَ يلِّ تُصَ
     ومن أمثلة (التجنيس االشتقاقي) األخر ما جاءت به(مناجاة املفتقرين) التي 

يقول اإلمام فيها:
ىلَ  يا أَعْ ، وَ الِبِنيَ ةِ  الطَّ لِبَ يا أَقْىص طَ ، وَ آئِلِنيَ لِ السَّ ؤْ يا غايَةَ سُ ، وَ لِنيَ لِ اآلمِ تَهى أَمَ نْ يا مُ ((فَ

.(٢) (( بِنيَ اغِ ةِ الرَّ بَ غْ رَ
الراغبني)  الطالبني) و(رغبة  السائلني) و(طلبة  اآلملني) و(سؤل  (أمل  فالرتاكيب 
شكلت وحدة إيقاعية خاصة بفعل التكرار السجعي املائز لألصوات املتآلفة يف مواضع 
التجنيس تشاهبا جرسيا و«التشابه يف اجلرس يدفع الذهن إىل التامس معنى تنرصف إليه 

اللفظتان بام يثريه من قوة اجلناس» (٣).
رابعا: التضاد اإليقاعي

السجادية  النصوص  التضاد مل يشغل مساحة كبرية جداً يف  أن  الرغم من       عىل 
املدروسة إال أنه أسهم بشكل واضح يف التمهيد الداليل لألفكار التي يراد ملعانيها اخلفية 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٤-٢٠٥.
(٢) م. ن: ٢٣٥.

(٣) جرس األلفاظ وداللتها يف البحث البالغي والنقدي عند العرب: ٢٨٤.
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التشيؤ والظهور، فضال عن ما حققه االختالف املعنوي من توافق داليل سهل للمتلقي 
أكثر  جعلها  عىل  التضاد  عمل  التي  املنغمة  الدوال  تقديم  طريق  عن  النص  ثيمة  تبئري 

وضوحا وتأثريا.
     وثمة مالحظة يود الباحث اإلشارة إليها، وهي أن التضاد يف أدعية األيام خيتلف 
بعض اليشء عنه يف املناجيات. فقد جاء يف أدعية األيام أكثر تقابال(أوضح تضادا) منه 

يف املناجيات، وأغلب الظن أن مراعاة مستو التلقي كان وراء ذلك.
     ومن أمثلة التضاد التي وردت يف النصوص السجادية ما محله قوله يف(دعاء 

يوم الثالثاء) الذي جاء فيه:
بِّ  مِ اهللاِ رَ بِسْ  ، ...، ٍّ لِّ  رشَ ةً يلِ مِنْ كُ احَ فاةَ رَ الْوَ ، وَ ريْ لِّ خَ ةً يلِ يفِ كُ يادَ ياةَ زِ َ لِ احلْ عَ اجْ ((وَ
.(١) (( هُ رِضاهُ لُ بُوب أَوَّ ْ لَّ حمَ لِبُ كُ تَجْ أَسْ ، وَ هُ طُ خَ هُ  سَ لُ وه أَوَّ رُ كْ لَّ مَ فِعُ كُ تَدْ مآء، أَسْ السَّ ضِ وَ رْ األَ
فالنص- موضع الشاهد- حافل بالتنغيم اإليقاعي الذي تضافر يف إنتاجه كل من 
عىل  أضفى  فيه  التضاد  أن  غري  اللفظي،  والتضاد  الرتكيبي  والتوازي  الصويت  السجع 
انامز بإعطاء النص زمخا دالليا، فاإلمام قابل بني كل من(احلياة  إيقاعيا  النص لونا 
والوفاة) وبني(اخلري والرش) وبني(مكروه وحمبوب) وبني(سخطه ورضاه) كام قابل بني( 
أستدفع وأستجلب) وبني(زيادة وراحة) مع االلتفات إىل أن التضاد اختري بعناية فكرية 
عميقة يمكن رصد عدد من جتلياهتا عن طريق قصدية اإلتيان بحرف(السني) مقرتنا 
بالفعلني(أستدفع وأستجلب) موظفا معنى االستعانة التي حيملها(حرف السني)، ويف 
ذلك إشارة إىل عجز الداعي وإقرار ضمني بطلب العون من اهللا تبارك وتعاىل. كام أن 
العدول  أعني  املتوقع  بكرس  ذلك  عدوال  حققت  لتقابل(زيادة)  بلفظة(راحة)  اإلتيان 
عن لفظة(نقصاً) املتوقع ورودها، إذ إن الداللة السياقية حتتم االبتعاد عن لفظة(نقصاً) 
بعد  رغم التقابل املبارش بينها وبني(زيادة) إال أن اإلتيان بام هو متوقع يقدم معنى سلبيا يُ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٧.



٦٩

املقطع عن داللته املقصودة وكشفاً ملوسيقية النص املنتجة من التضاد نستعني باخلطاطة 
اآلتية التي نعمد فيها إىل مقابلة األلفاظ املتضادة يف النص- موضع الشاهد مفيدين من 
تلك املقابلة يف إظهار التشكيل اإليقاعي الذي نجده ينهض عىل نظام الثنائية الضدية 

والتي تعكس رؤية تأملية استبطانية(١).

التي وردت يف أدعية األيام قول اإلمام زين العابدين ومن أمثلة التضاد األخر
يف (دعاء يوم اخلميس) الذي جاء فيه:

تِهِ)) (٢). َ محْ اً بِرَ بْرصِ جآءَ بِالنَّهارِ مُ تِهِ، وَ رَ دْ ً بِقُ لِامَ ظْ يْلَ مُ بَ اللَّ هَ ي أَذْ ِ الَّذِ ّ ((احلمدُ هللاِ

(١) ينظر: مستويات الرسد اإلعجازي  يف القصة القرآنية –دراسة- شارف مزاري، احتاد الكتاب العرب، دمشق، مكتبة 
األسد، سوريا، ٢٠٠١: ١٤٤. شبكة املعلومات (االنرتنت).

(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٩.
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وهذا(التوافر التضادي) أسهم يف إثراء النص دالليا. ذلك لكون التضاد يعد وسيلة 
معرفية ويؤدي إىل جعل الداللة أكثر عمقا(١)؛ ألنه «كثريا ما يأيت التضاد ليعزز الداللة 
يف النص حيث يكون بني شيئني يتضادان يف الظاهر ويلتقيان يف العمق» (٢)، عالوة عىل 
يمنح  مما  املتضادين  بني  املعنوي  التضاد  جدلية  عن  ناجتة  حركية  من  التضاد  يقدمه  ما 
النص عمقا دالليا، ويعطي للمتلقي فرصة الكشف عن تلك اجلدلية وهذا يعني ضمنا 

سب للمبدع- كام أعتقد.  دخول املتلقي يف عامل النص وهذا مما حيُ
يصل  التي  النص  ملقاطع  الثيمي  التبلور  روافد  بني  من  كانت  هذه  املتضادات  إنّ 
املتلقي من خالهلا-تدرجييا- إىل االقتناع بحتمية الشكر هللا ومحده عىل نعامئه وتنوع آالئه.
     وقراءة ثانية للنص حتملنا عىل القول برباعة املنشئ يف حسن اختياره وتوظيفه 
ملفردات معجمه اللغوي، بعض ما يؤكد ذلك تعدية الفعل(ذهب) باهلمزة دون (الباء) 
التعدية). أضف إىل ذلك تعمد  مثال مستثمرا بذلك معنى(التمكن) الذي حتمله(مهزة 
اإلتيان بلفظة(قدرتك) وجعلها فاصلة –للفقرة األوىل- موظفا ما حتمله هذه املفردة 
ثقيل  الليل  أن  بام  الليل وشدة وطأته. أي  قابل هبا ثقل  أو  الذي وازن  القوة  من معنى 
ه أو الذهاب به حيتاج إىل قوة وقدرة خاصة، ولعل يف استدعاء نفس الصورة  عِ وشديد فدفْ
املنشئ يف  ما يعكس وجهاً من أوجه وعي  التضاد  الصوتية- والتي جاءت عىل سبيل 

استثامر توقيعات ألفاظه املنتقاة يف التشكيل الداليل الذي أسهم التضاد يف إبرازه.
     وبعض ما يؤكد ذلك التوظيف أيضا، أن اإلمام قرن معنويا جميء النهار بام 

حيمله من معاين البِرشْ واالنفراج قرنه برمحة اهللا.
     وهذا التنسيق بني(االختيار املفردايت) وتوظيف معانيه دالليا حيقق فاعلية األخبار 

التي أسهم التضاد اإليقاعي يف إبرازها.

(١) ينظر: اإلسالم واألدب: ١٥٨.
(٢) البناء الفني لشعر احلب العذري يف العرص األموي(رسالة ماجستري)، سناء محيد البيايت، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 

.١٩٨٩: ٩٢
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به(مناجاة  جاءت  ما  التضاد  ضمت  التي  األخر  السجادية  النصوص  ومن       
:الراغبني) التي يقول فيها اإلمام

نِي  تْ إنْ أَنامَ ، وَ بِثَوابِكَ تِي  نُ ثِقَ سْ نَنِي حُ دْ آذَ قَ ، فَ قابِكَ نِي لِعِ ضَ رَّ دْ عَ نْبِي قَ إنْ كانَ ذَ ((وَ
نِي  يْ شَ ما بَ حَ إنْ أَوْ ، وَ آالئِكَ مِكَ وَ رَ ةُ  بِكَ فَ رِ َعْ نِي املْ تْ هَ بَّ دْ نَ قَ ، فَ دادِ لِلِقآئِكَ تِعْ نِ االسْ ةُ عَ لَ فْ الْغَ

.(١) (( وانِ ضْ الرِّ رانِ وَ فْ  الْغُ َ نِي بُرشْ دْ آنَسَ قَ ، فَ يانِ غْ الطُّ يانِ وَ صْ طُ الْعِ رْ يْنَكَ فَ بَ وَ
الغفلة  النص تفصح عن تضاد لفظي بني(العقاب والثواب) وبني(أنامتني  فقراءة 
ونبهتني املعرفة) وبني( أوحش وأنسني). وهنا التضاد يف الوقت الذي حقق انسجاما 
صوتيا عمل(السجع) عىل تعزيز النص بالتنغيم اإليقاعي فإنه حقق انسجاما دالليا عزز 

ثيمة املقطع.
أسلوبيا  عدوال  مفرداته  بعض  يف  محل  املذكور  املقطع  يف  الوارد  التضاد  إن      
اإلمام أن  نجد  حيث  التسمية-  صحت  إن  املبارشة)-  املقابلة(غري  باعتامد  ذلك 
أسلويب  منبه  بمنزلة  كان  التضاد  وهذا  املعرفة)  (نبهتني  بقوله  الغفلة)  قابل(أنامتني 

وفكري يريد أن يشري املنشئ بوساطته – واهللا أعلم- إىل الغفلة الذهنية.
     وقدم التضاد الذي جاءت به( مناجاة الذاكرين) حشدا إيقاعيا ودالليا متحورت 
حوله ثيمة النص التي أسهم العنوان يف التمهيد الداليل هلا، وهذا احلشد املتحقق باعتامد 
التضاد يقود إىل حقيقة مفادها حتمية ذكر اهللا(قوال وعمال) يف كل األحوال واألوقات. 
يف اليرس والعرس ويف الشدة والرخاء ويف الليل والنهار، رسا وجهرا، وذلك ما نجده يف 

:قوله
آءِ  َّ يفِ الرسَّ ، وَ ارِ اإلِرسْ النِوَ اإلِعْ ، وَ النَّهارِ يْلِ وَ اللَّ ، وَ َالءِ املْ الءِ وَ َ كَ يفِ اخلْ رَ نا ذِكْ ِمْ هلْ أَ ((إهلِي فَ

.(٢) (( ّ يضِ َرْ ي املْ عْ السَّ ، وَ يِّ كِ لِ الزَّ مَ نا بِالْعَ لْ مِ تَعْ اسْ ،  وَ فِيِّ َ رِ اخلْ كْ نا بِالذِّ آنِسْ آءِ وَ َّ الرضَّ وَ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٣.
(٢)م .ن: ٢٣٩.
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وخالصة الفصل األول يمكن إجيازها بوساطة األسطر اآلتية:

التكرار توظيفاً نفسياً محل •  ف  التحليل األسلويب عن أن اإلمام وظّ كشف 
املتلقي عىل االقتناع والرتغيب. عالوة عىل اندماجه –ال شعورياً- مع روح النص 
إلحساسه باالنضواء حتت تأثريات ذلك الدعاء الذي أسهم التكرار يف تركيز صوره 

يف ذهن املتلقي.
للكتل •  مدخالً  باعتامده  ذلك  النص  فضاءات  تقسيم  يف  دوره  التكرار  حقق 

النحوية التي قام عليها النص.
كشف التحليل الصويت عن متكن اإلمام من استثامر معاين األصوات الدالة •

عىل الرتاخي والبطء املوسيقي يف التعبري عن األفكار واملعاين (احلاجات) التي تتسم 
بالديمومة واالستمرار.

الداعي • املوسيقي  لألثر  دائم  واضح  حضور  عن  النصوص  متابعة  أسفرت   
استثامر  إمكانية  بيان  مع  والتسجيع  التجنيس  استخدام  فنية  بوساطة  للتواصل، 

التداخل الصويت بني األلفاظ املتجانسة لتحقيق التداخل الداليل.
(أوضح تضاداً) •  جاء التضاد املعتمد يف أسيقة (أدعية األيام) بطريقة أكثر تقابالً

منه يف (املناجيات) وذلك بقصدية مراعاة مستو التلقي.



املستوى الرتكييب

الفصل الثاني

للمناجيات وأدعية األيام
عند اإلمام زين العابدين
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مدخل:
     كل إبداع جتاوز وتغيري، وكل أثر أديب يكشف غالبا عن أمرين: يشء جديد يقال، 
وطريقة قول جديدة(١). ذلك عن طريق التفنن يف صياغة تراكيب ذات عالقات واعية، 
يسعى من ورائها صاحبها- بتعمد- إىل حتقيق اإلبالغ الفني بطريقة خارقة للمألوف 

من القواعد القارة يف أذهان اجلميع.
     فالكاتب ال يتسنى له اإلفصاح عن حسه وال عن تصوره للوجود إال انطالقا من 
تركيب األدوات اللغوية تركيبا يفيض إىل صوغ الصورة املنشودة واالنفعال املقصود(٢). 
يسميه(برونو) خطأ  كام  معيار،أو  إىل  بالنسبة  أن حيقق عدوال  بام من شأنه  اإلتيان  أي 
تقود إىل ضخ دماء  إىل «اجرتاح عالقات جديدة  العدول يؤدي حتام  مقصود(٣). هذا 

جديدة يف السياق تبعث فيه احليوية واملغايرة» (٤). 
     وباعتامد ما تقدم يسعى املنشئ إىل تقديم ما من شأنه أن يمتع املتلقي عن طريق 
املشاركة اإلجيابية والتواصل اجلميل، ألن العمل األديب –بحسب كريسو- شكل من 
أشكال التواصل التي حيققها اإلبالغ اللغوي،عنارصه اجلاملية خمتارة بدقة وجودة عن 
وعي(٥). وبالوقوف عىل االختيار املقصود وإدراك الكيفية التي تتم هبا الصياغة نكون 
اللغة  «صوغ  يف  املتحقق  األديب  اخلطاب  وبني  العادي(النفعي)  اخلطاب  بني  فرقنا  قد 
عن وعي وإدراك» (٦)، أي يف اإلثارة، واإلثارة بنت التجاوز املقصود، التي تكشف أو 
ق البارع للعالمات اللغوية، العامل عىل حتويل الساكن  ف هبوية املبدع، ذلك املنسِّ تعرّ

القرن  هنايات  عند  العريب  الشعر  السامرائي، (يف ضمن:  ماجد صالح  ناقداً(مقال)،  احلديث  العريب  الشاعر  ينظر:   (١)
العرشين)(( مهرجان املربد الشعري التاسع))، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد، ١٩٨٩ :٣/ ١١٠.

(٢) ينظر: أسلوبية البناء الشعري- دراسة أسلوبية لشعر سامي مهدي: ٨٢.
(٣) ينظر: بنية اللغة الشعرية، جان كوهن، ت: حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال للنرش، الدار البيضاء، املغرب، 

ط١، ١٩٨٦: ١٥.
(٤) التلقي والنص الشعري- قراءة يف نصوص شعرية معارصة من العراق واألردن وفلسطني واإلمارات، ذياب شاهني، 

دار الكندي للنرش والتوزيع، أربد، األردن، ط١، ٢٠٠٤: ١٣٤.
العرب، دمشق، ١٩٨٩:  الكتاب  النظرية والتطبيق، عدنان بن ذريل، منشورات احتاد  النقد واألسلوبية بني  ينظر:   (٥)

.٣٠١
(٦) البالغة واألسلوبية، د. حممد عبد املطلب، مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب، ١٩٨٤: ٢٨٥.



٧٥

وثوابت  النحو  مقاييس  عن  باخلروج  التفاعل،  متجددة  عالقات  إىل  العالقات  من 
األسلوب(١).

ذاهتا ومن حيث  املفردات  القيمة يف  ليست   » القائل  الرأي       وعىل هذا يصدق 
االختيار  يف  لكنها  كذلك  هو  حيث  ومن  ذاته  يف  النحوي  النظام  يف  وال  كذلك،  هي 
الدقيق بني املفردات والنظام النحوي، والكلمة يف الرتكيب غريها جمردة مفردة، ألهنا 
جمردة مفردة ال هوية هلا ولكن شخصيتها الداللية تتميز عندما توضع يف تركيب»(٢). 
أي أن طبيعة الرتكيب هي التي حتدد قيمة اللفظة- سلباً أو إجياباً-   « فالرسالة وحمتواها 
ونظامها  اللفظية  العنارص  عدد  تغري  ما  إذا  واإلجبارية  املِّميزة  خصوصيتهام  سيفقدان 

وبنيتها» (٣).
اللغوية يقود إىل اختالف املعاين الذي       وبداهة فإن اختالف تركيب العالقات 
تعدد  به  نعني  اللغوية)  (الرتاكيب  اختالف  قولنا  ويف  خمتلفة(٤).  تأثريات  لد  يوّ بدوره 
األساليب املعتمدة والتي تعود إىل «اختالف املوقف وطبيعة املوضوع ومقدرة املتكلم 

وفنيته» (٥).
     وتأسيسا عىل ما تقدم فإن فاعلية تلك التأثريات تقو وتتزايد بفعل املشاكسة 
األديب  احلدث  إىل  (املعروفة) وصوالً  املركزية  التداول  قواعد  مع  املبدع  يامرسها  التي 
الذي يكمن يف جتاوز اإلبالغ إىل اإلثارة(٦) أي وصوال إىل اخللق الذي يرتبط –بحسب 
التي يكبله هبا االستعامل وتطهريه مما  القيود  الكالم من  بالقدرة عىل ختليص  فاغنار- 

ادة، دار الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، والرشكة  (١) ينظر: درجة الصفر للكتابة، روالن بارت، ت: حممد برّ
املغربية للنارشين املتحدين، الرباط، املغرب، ط١، ١٩٨٠: ٣٦.

القاهرة، ط١،  العلوم، جامعة  دار  كلية  د. حممد محاسة،  الداليل،  النحوي  املعنى  لدراسة  والداللة- مدخل  النحو   (٢)
.١٩٨٣: ١٧١

اجلديدة،  النجاح  دار  سال،  دراسات  منشورات  حلمداين،  محيد  د.  ت:  ريفاتري،  ميكائيل  األسلوب،  حتليل  معايري   (٣)
البيضاء، ط١، ١٩٩٣ :٧١.

(٤) ينظر: البالغة واألسلوبية: ٢٥٥.
(٥) البالغة واألسلوبية- مقدمات عامة، يوسف أبو العدوس، األهلية للنرش والتوزيع، عامن، اململكة األردنية اهلاشمية، 

ط١، ١٩٩٩: ١٦٣.
(٦) ينظر: األسلوبية واألسلوب، عبد السالم املسدي، الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط١، د.ت:٣٥.
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تراكم عليه من ضبابية املامرسة (١).
     اخللق واإلبداع والوظيفة الشعرية ومن ثم األثر ذلك ما سنتعرف إليه بوساطة 
العابدين زين  اإلمام  وموالنا  سيدنا  كالم  يف  األسلوبية  اخلصائص  عن  الكشف 
وباعتامد التحليل الرتكيبي للنصوص املدروسة من خالل الوقوف عند أهم األساليب 
املكونة هلا.. تلك األساليب التي جيء هبا –عىل وفق التصنيف الذي اعتمده الدارسون 

يف تقسيم اجلملة العربية- عىل سبييل اجلملة اإلنشائية واجلملة الرشطية.

١. اجلملة اإلنشائية:
ونتناول فيها أبرز األساليب التي تضمنتها النصوص السجادية ومنها:

أوال: النداء:
السجادية  النصوص  يف  واضحة  مساحة  شغل  الذي  النداء  أسلوب  ف  وظّ      
فكري   : إىل  التوظيف  هذا  تصنيف  ويمكن  االستخدام.  بوعي  ينم  توظيفا  املدروسة 
النداء يشكل(عدوال) يمكن  رضا بجاملية جعلت من أسلوب  قد عُ ونفيس. وكالمها 
يل وصفه باملتجدد، ذلك باخلروج عن املألوف من االستعامل(القار يف األذهان) إىل ما 

حيقق التحفيز عىل اإلثارة.
توزيعا مقصودا عىل  النداء  أدوات  توزيع  الفكرية من خالل  الوظيفة       وتتجىل 
فكرية مستقلة-  أداة وأخر وحدة  بني  املساحة  أو تشكل  النص وبام يشكل  مساحة 
وإن كانت هلا امتدادات ترابطية(داللية) مع الوحدات األخر- فالقارئ للنصوص 
ثيمي واحد،  فلك  تدور يف  تراكيب-  أو جمموعة  تركيبا-  أداة  بعد كل  السجادية جيد 
أو ترمي نحو غرض واحد، وقد متكن اإلمام زين العابدين من خالل هذا التوزيع 
عالوة  النص،  ألسيقة  املكونة  الوحدات  بني  الداليل  الفكري-  للرتابط  جسور  مد 
بغداد، ١٩٩٢: ٢٢٢-٢٢٣،  العامة،   الثقافية  الشؤون  دار  الكبييس،  احلداثة، طراد  منزلة  املنزالت-  كتاب  ينظر:   (١)

وينظر مصدره هناك.
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أداة  أخذت  باجلاملية، حيث  يمكن وصفها  منها سمة  التي جعل  البنائية  اهلندسة  عىل 
مضمون  بأن  املتلقي  ر  عِ أُشْ نداء  أداة  وردت  فحيثام  القارئ،  عند  الشيفرة  دور  النداء 
الفقرة(الفكرة) السابقة قد انتهى، وأن األداة القادمة تسرتعي االنتباه وحتفز الذهن إىل 

ل فكري جديد. كُّ التهيؤ الستقبال مفهوم أو تَشَ
     ومما جيدر ذكره، أن التهيؤ الذهني والتوظيف الفكري والنفيس للنداء مل يتحقق 
بقصدية  يتحقق  وإنام  فحسب،  النص  مساحة  عىل  النداء  ألدوات  التوزيع  بقصدية 
أدعية  يف   اإلمام فنجد  سواها.  دون  معينة  نداء  أداة  باختيار  أي  أيضا،  االختيار 
األيام- السبعة- يقترص عىل لفظة (اللهم) باإلضافة إىل الـ(يا) التي تعد أم الباب. عىل 
مقرون  االختيار  وهذا  لفظة(إهلي).  يعتمد  عرشة  اخلمس  مناجياته  يف   نجده حني 
بمحيط النص وسياقه العام. وقد ذكر الباحث ذلك يف موضع سابق(١*). وبغية التعرف 
 يف يوم االثنني شاهداً  إىل التوظيف الفكري ألدوات النداء نتخذ من دعاء اإلمام 

لذلك:
وذُ بِكَ  أَعُ ،  وَ اً هُ نَجاحَ رَ آخِ اً، وَ هُ فَالحَ طَ سَ أَوْ اً، وَ الحَ ا صَ مِي هذَ لَ يَوْ لْ أَوَّ عَ مَّ اجْ هُ ((اللَّ

. عٌ جَ هُ وَ رُ آخِ ، وَ عٌ زَ هُ جَ طُ سَ أَوْ ، وَ عُ زَ هُ فَ لُ م أَوَّ مِنْ يَوْ
 ْ مَّ ملَ ، ثُ هُ تُ دْ دعاهَ هْ لِّ عَ لِكُ ، وَ هُ تُ دْ عَ د وَ عْ لِّ وَ لِكُ ، وَ هُ تُ رْ ر نَذَ لِّ  نَذْ كَ لِكُ فِرُ تَغْ مَّ إينِّ أَسْ هُ اللَّ

أَفِ لَكَ بِهِ[...]
ةً يفِ  مَ نِعْ تِكَ وَ لِهِ  بِطاعَ ةً يفِ أَوَّ عادَ : سَ ِ نْكَ ثِنْتَنيْ ِ مِ تَنيْ مَ ِ نِعْ نَنيْ مِ اثْ لِّ يَوْ لِنِي يفِ كُ مَّ أَوْ هُ اللَّ

.(٢)(( واهُ نُوبَ سِ رُ الذُّ فِ ال يَغْ ، وَ وَ اإللهُ نْ هُ تِكَ يامَ رَ فِ غْ هِ بِمَ رِ آخِ
اليوم وتقسيم أوقاته إىل االستغفار من  انتقل مما يرغب يف كينونة   فنجد اإلمام
عدم اإليفاء بالنذر والوعد، ثم التحول إىل مسألته يف يوم االثنني، وأخريا االنتقال إىل 
الفكرية  االنتقاالت  تعدد  من  الرغم  الذنوب. وعىل  بغفر  والتفرد  بالوحدانية  اإلقرار 

(١*) ينظر:ص ٣٠ من هذا البحث.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٤-٢٠٥.
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يبقى الداعي مرتبطا ذهنيا وشعوريا مع املدعو جل شأنه، ذلك باستشعار قرب املدعو 
من خالل قناة النداء-املكرر-(اللهم).

     أما التوظيف النفيس ألسلوب النداء فنجده يتجىل يف تكرار حرف الـ(يا) ملرات 
عديدة، إذ إن اإلحلاح يف النداء وباستعامل حرف الـ(يا)- حتديدا- يعطي البناء الرتكيبي 
مدا زمنيا يستصحب نفسا أطول مما لو استعمل سواه(اللهم أو إهلي) مثال. وهذا املدّ 
الزمني وطول النفس يوازي أو يالئم عمق القلق واالضطراب التي عليها حال املنشئ. 
فكأنه جيد يف هذا الرضب من االستعامل متنفسا للعواطف املشحونة بالقلق والتوتر 
«بوصفه» جزءا من اهلندسة العاطفية للعبارة، حياول من خالهلا أن ينظم كلامته بحيث 

يقيم أساسا عاطفيا من نوع ما (١).
     ومما يشري إليه تكرار النداء أيضا، هو اإلعالن عن التخضع والتوسل واالعرتاف 
بالعجز والضعف، مما يوحي للمتلقي- مستثمرا املد الزمني الذي يوفره(يا) النداء من 
جهة، وما يقدمه تكراره من تواصل شعوري متنام حيفز عىل تصور املوقف أو ختيله، 

وربام معايشته ومن ثم املشاركة الوجدانية.
     وشاهد ما تقدم نجده واضحا يف (مناجاة املفتقرين) التي يقول اإلمام فيها:

يا  ، وَ الِبِنيَ ةِ الطَّ لِبَ يا أَقْىص طَ ، وَ آئِلِنيَ لِ السَّ ؤْ يا غايَةَ سُ ، وَ لِنيَ لِ اآلمِ تَهى أَمَ نْ يا مُ ((...فَ
 ، ينَ رِّ طَ ُضْ ةِ املْ وَ عْ ِيبَ دَ يا جمُ ، وَ آئِفِنيَ يا أَمانَ اخلْ ، وَ ِنيَ احلِ َّ الصَّ يلِ يا وَ ، وَ بِنيَ اغِ ةِ الرَّ بَ غْ ىلَ رَ أَعْ
رآءِ   قَ وائِجَ الْفُ َ حَ ايضِ يا قَ ، وَ تَغيثِنيَ ُسْ ياثَ املْ يا غِ نيَ ، وَ نْزَ   الْبآئِسِ يا كَ ، وَ مِنيَ دِ ُعْ رَ املْ خْ يا ذُ وَ
إلَيْكَ  وَ  ، ؤايلِ سُ وَ ي   عِ َضُّ ختَ لَكَ   ، ِنيَ امحِ الرَّ مَ  حَ أَرْ يا  وَ  ، مِنيَ رَ كْ األَ مَ  رَ أَكْ يا  وَ  ، نيِ َساكِ املْ وَ

ي وابتهايل)) (٢). عِ ُّ تَرضَ
فنر- بإفصاح النص عن نفسه- تكرار حرف النداء(الياء). فقد ورد ضمن املقطع 
احلوارية-  من  شيئا  النص  عىل  أضفت  اهليمنة  وهذه  مرة،  عرشة  ثالث  به  د  تَشهَ املُسْ

(١) قضايا الشعر املعارص: ٢٧٧.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٥-٢٣٦.
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الفاعلية  هذه  النداء،  فاعلية  دائرة  يل-  يبدو  سعت-كام  فوّ املناداة،  بفعل  املتصورة- 
منحت النص زمخا وعمقا نفسيا أزاح رتابة التكرار.

     وثمة خصيصة أخر حققها النداء- عىل الوصف الذي تقدم- ضمن النص 
النص، حيث جاء متوافقا وفكرة  الـ(يا) عىل  الغائي هليمنة بالتوظيف  تتمثل  املذكور، 
به اإلحلاح يف  ما ييش  نستدل عليه(دالليا) من خالل  التوافق  النص(االفتقار)، وهذا 
النداء(الطلب) مقروناً باملعاين املعربة عن الفقر واالحتياج املعنوي أو الروحي. ونستدل 
ي وابتهايل)).  عِ ُّ إلَيْكَ تَرضَ ، وَ ؤايلِ سُ ي  وَ عِ َضُّ به(لفظيا) من خالل قول اإلمام ((لَكَ ختَ
وإمجاال نقول حققت القصدية يف استخدام أسلوب النداء تضافرا(لفظيا- دالليا) وظفه
 غائيا ليتوافق مع عنوان املناجاة(مناجاة املفتقرين) ومعربة عن ثيمة النص ومثل هذا 
التوظيف الغائي نجده يتحقق يف (مناجاة املعتصمني) التي يقول اإلمام زين العابدين

 فيها:
 ، نيَ مَ الْبآئِسِ يا  عاصِ ، وَ نيَ الِكِ يَ اهلْ نْجِ يا مُ ، وَ ينَ عاذَ الْعآئِذِ يا مَ ، وَ ينَ ذَ الالئِذِ الَ مَّ يا مَ هُ ((اللَّ
يا  ،  وَ ينَ ِ رسِ ُنْكَ رَ املْ يا جابـِ ، وَ ينَ تَقِرِ ُفْ نْزَ املْ يا كَ ،  وَ ينَ رِّ طَ ُضْ ِيبَ املْ يا جمُ ، وَ نيِ َساكِ مَ املْ يا راحِ وَ
يا  وبِنيَ وَ رُ َكْ يثَ املْ غِ يا    مُ ، وَ آئِفِنيَ ِريَ اخلْ يا جمُ ، ، وَ فِنيَ عَ تَضْ ُسْ َ املْ يا نارصِ ، وَ نيَ عِ طِ ُنْقَ    املْ أْوَ مَ
لُوذُ ؟)) (١). نْ أَ بِمَ تِكَ فَ رَ دْ ذْ بِقُ لُ ْ أَ إنْ ملَ وذُ ؟ وَ نْ أَعُ بِمَ تِكَ  فََ زَّ ذْ بِعِ ْ أَعُ ني،  إنْ ملَ جِ نَ الالَّ صْ حِ

النظر إىل مالحظة  لفِت  أُ للنداء،  الفكري والنفيس  التوظيف       وإمعانا يف معرفة 
 فاملالحظ أن هناك عالقة متنامية بني املنادي واملناد ،(املناد) ما بعد أداة النداء أي
 ؤلة املنادي واإلجابة املأمولة من جهة - فقد بُنيت أو جاءت صفات املناد تتمثل يف سُ
من  للنص  العامة  والفكرة  املقطع  أو  الفقرة  ثيمة  املسألة- وبني  نوع  ويوافق  يقابل  بام 
جهة أخر. زيادة عىل ما حققته أداة النداء التي أخذت دور(املنبه األسلويب)- بحسب 
تعبري ريفاتري- املوظف فكريا ونفسيا وفق مقتضيات السياق واملشاركة الداللية لعنوان 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٤١.
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النص، وهذا ما وجدناه ظاهرا يف املناجيات أكثر منه يف أدعية األيام، للفارق بني غائية 
األدعية وروحيتها وغائية املناجيات وروحيتها.

ثانيا: األمر:
     ملا كانت النصوص السجادية متعددة املوضوعات، وذات مواقف خمتلفة فمن 

الطبيعي أن تتعدد أساليب التعبري عن مضامينها، املرتبطة بحاجات روحية وفكرية.
     ويعد أسلوب(صيغة) األمر أحد أهم األساليب املعتمدة يف اهلندسة البنائية ألسيقة 
التي  خر  األُ األساليب  بني  واضحا  حيزا  وشغل  فيها  شاع  وقد  السجادية،  النصوص 
راد به طلب الفعل  تنوعت بتنوع األفكار وطرائق عرضها. وكام هو معلوم أن(األمر) يُ
عىل وجه االستعالء واإللزام، ولكنه يف النصوص املدروسة خرج الطلب-جمازا- عىل 
سبيل الترضع، وبيان ذلك عبارات التودد والتخضع عالوة عىل االلتزام بآداب الدعاء.
العابدين زين  اإلمام  أن   ير الدراسة-  موضوع  للنصوص-  واملتفحص       
التي  اللغوية  القيمة  عليها  زاد  يُ وداللية.  معنوية  وظيفية  قيمة  األمر  ألسلوب  أعطى 
أسهمت يف حتديد مالمح الصورة املطلوبة إلصابة الغرض املقصود. وتتضح هذه القيم 
الرتكيز  تتجىل من خالل  من خالل وجهتني شكلتا خصيصة أسلوبية متميزة.. أوهلام 
وبصيغ  الفعل(جعل)  منها  للنظر  والالفت  ملفعولني.  املتعدية  األفعال  استعامل  عىل 
أمرية متلونة (اجعل، اجعلني، اجعلهام، اجعلنا،...) فنر الفعل (جعل) قد ورد يف 
املناجيات أكثر من عرش مرات، وورد متواليا  يف أدعية األيام-السبعة- ابتداء من(يوم 
أقول  وثانية  السبت).  يوم  (دعاء  باستثناء  اجلمعة)يعني  يوم  بـ(دعاء  وانتهاء  األحد) 

باستثناء(يوم السبت) ملاذا؟ سؤال يطرح نفسه.
     بعيدا عن تقويل النص وابتعادا عن أن ينحى البحث منحى آخر أقول:- ربام – إن 
الذي وراء غياب الفعل(جعل) من دعاء يوم السبت حتديدا مرتبط –ربام- بعلة كونية 
(علة خلق الكون)، فالرأي الثابت واملؤكد بالنص القرآين أن اهللا سبحانه وتعاىل خلق 
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ضَ يفِ  رْ َ األْ اتِ وَ وَ امَ قَ السَّ لَ ي خَ وَ الَّذِ هُ اخللق يف ستة أيام ومصداق ذلك قوله تعاىل:{وَ
وثُونَ مِنْ  بْعُ مْ مَ لْتَ إِنَّكُ ئِنْ قُ لَ الً  وَ مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ كُ يُّ مْ أَ كُ وَ بْلُ َاءِ لِيَ ىلَ املْ هُ عَ شُ رْ انَ عَ كَ امٍ وَ يَّ ةِ أَ تَّ سِ
َ}(١). وقد ذهبت أشهر اآلراء  بِنيٌ  رٌ مُ حْ ا إِالَّ سِ ذَ وا إِنْ هَٰ رُ فَ ينَ كَ ولَنَّ الَّذِ يَقُ تِ لَ َوْ دِ املْ بَعْ
اجلمعة(*).  يوم  منه  وانتهى  األحد  يوم  باخللق  بدأ  وتعاىل  سبحانه  اهللا  أن  إىل  وأكثرها 
ولعل يف خلو(دعاء يوم السبت) من فعل (اجلعل) ما يشري إىل تلك احلقيقة الكونية. 
آخذين باحلسبان أن معنى جعل: صنع(٢) وتسليام باحلقيقة القائلة بأن اهللا تعاىل مل يصنع 
واهللا  ذاك.  لغياب  هذا(جعل)  غياب  فكان  تقدم،  كام  اخللق  النتهاء  السبت  يوم  شيئا 

أعلم. وبيانا ملا تقدم نقف عند(دعاء يوم اجلمعة) الذي يقول اإلمام  فيه:
مِنْ  يلِ  بْ  هَ وَ نِي  تَ يْ دَ هَ إذْ  دَ  بَعْ بِي  لْ قَ غْ  زِ تُ ال  وَ نِي،  تَ يْ يَ أَحْ ما  ينِكَ  دِ ىل  عَ تْنِي  بِّ ثَ مَّ   هُ ((اللَّ
تِهِ  يعَ شِ هِ وَ تْباعِ نِي مِنْ أَ لْ عَ اجْ د وَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ ، صَ ابُ هَّ ، إنَّكَ أَنْتَ الْوَ ةً َ محْ نْكَ رَ لَدُ
 ، اعاتِ َّ فِيها  مِنَ الطَّ يلَ بْتَ عَ جَ ما أَوْ ، وَ عاتِ مُ ُ ضِ  اجلْ رْ داءِ فَ نِي ألَ قْ فِّ وَ تِهِ وَ رَ مْ ينِ يفِ   زُ ْ رشُ احْ وَ

يمُ  ))(٣). كِ َ يزُ احلْ زِ ، إنَّكَ أَنْتَ الْعَ زآءِ َ مِ اجلْ طآءِ يفِ يَوْ لِها مِنَ الْعَ هْ تَ ألَ مْ سَ قَ وَ
:ومثل ذلك ما نجده يف (مناجاة املحبني) التي يقول فيها         

مْ  هُ باهُ ، جِ نِنيُ األَ ةُ وَ رَ فْ مُ الزَّ هُ رُ هْ دَ ، وَ نِنيُ َ احلْ تِياحُ إلَيْكَ وَ مُ االرْ ُ أْهبُ َّنْ دَ نَا ممِ لْ عَ م َّاجْ هُ ((أَللَّ
بِّي إيَّاكَ قآئِداً إىل  لَ حُ عَ ْ أَنْ جتَ واكَ وَ َّا سِ َّ ممِ بَّ إيلَ لَكَ أَحَ عَ ْ أَنْ جتَ [... ] وَ تِكَ مَ ظَ ةٌ لِعَ دَ اجِ سَ
 ِ نيْ بِعَ رْ  انْظُ ،   وَ َّ يلَ إلَيْكَ عَ رِ  بِالنَّظَ نْ  نُ امْ ، وَ يانِكَ صْ نْ عِ إلَيْكَ ذآئِداً عَ قِي  وْ شَ ،  وَ وانِكَ رِضْ
 ، كَ نْدَ ةِ عِ وَ ظْ ُ احلْ عادِ وَ لِ اإلِسْ نِي مِنْ أَهْ لْ عَ اجْ ،وَ كَ هَ جْ نِّي وَ فْ عَ ِ ال تَرصْ ، وَ َّ فِ إيلَ طْ الْعَ دِّ وَ الْوُ

.(٤)(( ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ، يا  أَرْ ِيبُ يا جمُ
إذ ير الباحث- من خالل عرض النصوص املتقدم- أن اختيار اإلمام للفعل 

(١) الفرقان/٥٩.
(*) ينظر: ص٣٥ من هذا البحث.

ط١،  السامرائي،  إبراهيم  ود.  املخزومي  مهدي  د.  تح:  الفراهيدي،  أمحد  بن  للخليل  العني  كتاب  ترتيب  ينظر:   (٢)
١٤١٤هـ.ق: ٢٩٧/١ مادة(جعل).

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٢.
(٤)م.ن: ٢٣٢-٢٣٣.
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كان مقصودا(غائيا) يريد به توسل قوة الفعل عىل العمل(التعدية إىل مفعولني) دليال 
بيان(ضمني)  هذا  ويف  احلاجات،  تلبية  عىل  ومتكنه  وتعاىل  تبارك  اخلالق  قدرة  لبيان 
لرمحته التي تبعث الرجاء واألمل عند صاحب الدعاء يف االستزادة طمعا يف نيل سؤلته، 
الذي يؤكد ذلك كثرة أفعال األمر(الطلب) املقرونة بالعبارات الرتاكمية املتمثلة بعطف 
ما  عىل  شاهدا  هللا)  املطيعني  لنا(مناجاة  ومحلت  بعضها(١).  عىل  األمرية  الطلبية  اجلمل 
املناجاة-(املطيعني  النص-  عنوان  عىل  التنبيه  يف  شديدة  رغبة  وللباحث  ذكره.  تقدم 
هللا) فهي املناجاة الوحيدة التي أضيف فيها اسم اهللا إىل اسمها فرقا عن مجيع عنوانات 
املناجيات. ومرد ذلك عندي أن اإلمام زين العابدين أراد التنبيه والتوجيه إىل حتمية 
واملعامالت  العبادات  مجيع  تكون  أن  أي  سواه،  دون  وتعاىل  تبارك  هللا  الطاعة  جعل 
تصب يف طاعة اهللا. وما إضافة لفظ اجلاللة إىل العنوان إال تأكيد عىل ذلك. وصحيح أن 
بقية املناجيات يصح أن يقرتن اسم اهللا هبا كأن تكون(مناجاة التائبني هللا أو الذاكرين هللا 
أو الشاكني هللا أو املفتقرين هللا أو...الخ)، وهي كلها مقبولة وحتمل دالالت سياقية بينة، 
نتيجة واحدة مفادها أهنا كلها تصدر  املناجيات يقودنا إىل  التأمل يف عنوانات  غري أن 
عن طاعة اهللا أو تدور يف فلكها، آخذين باحلسبان أن طاعة اهللا تعني العمل بام أمر به 
واالمتناع عام هنى عنه. وما صورة التائبني أو املحبني أو الذاكرين أو اخلائفني أو... الخ 
إال وجه من أوجه طاعة اهللا تبارك وتعاىل. ثم إن دراسة النصوص السجادية كشفت عن 
أن كل عنوانات املناجيات كانت مفاتيح لداللة مركزية واحدة هي (طاعة اهللا). يقول 

اإلمام زين العابدين  يف مناجاة (املطيعني هللا):
ابْتِغآءِ  مِنِ  نّى  تَمَ نَ ما  وغَ  لُ بُ نا  لَ  ْ يَرسِّ وَ  ، يَتَكَ صِ عْ مَ بْنا  نِّ جَ وَ  ، تَكَ طاعَ نا  ِمْ أَهلْ مَّ  هُ ((اللَّ
فْ  شِ اكْ ، وَ تِيابِ حابَ االرْ نْ  بَصائِرنا سَ عْ عَ شَ اقْ ، وَ نانِكَ ةَ جِ بُوحَ نا بُحْ لِلْ أَحْ ، وَ وانِكَ رِضْ
نا،  ائِرِ قَّ يفِ  رسَ َ ثْبِتِ احلْ أَ نا، وَ مآئِرِ نْ ضَ لَ عَ قِ الْباطِ هِ أَزْ ، وَ ِجابِ احلْ ةِ  وَ يَ ِرْ ةَ املْ يَ شِ وبِنا أَغْ لُ نْ قُ عَ

(١) ينظر: الصحيفة السجادية- دراسة أسلوبية: ٧٠.
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ِنَن.  املْ َنآئِحِ وَ وِ    املْ فْ ةٌ لِصَ رَ دِّ كَ مُ ، وَ تَنِ نُونَ لَواقِحُ الْفِ الظُّ وكَ وَ كُ إنَّ الشُّ فَ
 ، بِّكَ حُ ياضَ  حِ نا   دْ رِ أَوْ وَ  ، ناجاتِكَ مُ يْذِ  ذِ بِلَ نا  تِّعْ مَ وَ  ، نَجاتِكَ نِ  فُ سُ يفِ  نا  ِلْ امحْ مَّ  هُ اللَّ
اتِنا يفِ  لِصْ نِيَّ أَخْ ، وَ تِكَ نا يفِ طاعَ َّ مهَ ، وَ نا فِيكَ هادَ لْ جِ عَ اجْ ، وَ بِكَ رْ قُ كَ وَ دِّ ةَ وُ الوَ نا حَ قْ أَذِ وَ

.(١)(( نا إلَيْكَ إالَّ أَنْتَ ةَ لَ يلَ سِ ال وَ ، وَ لَكَ ا بِكَ وَ إنَّ ، فَ تِكَ لَ عامَ مُ
فقراءة النصوص املتقدمة تُفصح عن كيفية االشتغال املعتمدة لد اإلمام التي 
من  نصل  مائزة،  خصيصة  شكلت  وقد  األسلوب  هذا  يف  املستخدمة  املعامل  أحد  تعد 
إليها،  اإلشارة  سبقت  وقد  األمر  ألسلوب  الثانية  الوظيفية  القيمة  معرفة  إىل  طريقها 
وهي عالوة عىل تداخلها مع سابقتها يف(القيمة األدائية)- إن صح القول- فإهنا تنامز 
التوظيف  ذلك  يتجسد  بالوجدانية(الروحية)،  اتشح  توظيفا  األمر  أفعال  بتوظيف 
عرض  يف  يتفنن   العابدين زين  اإلمام  فيها  نجد  التي  األيام  أدعية  يف  جيل  بشكل 

األفعال وتوظيفها، فهو يقول يف:
 ♦.(٢)(( ِ تَنيْ ثِنْ نْكَ ِ مِ تَنيْ مَ ِ نِعْ نَنيْ مِ اثْ لِّ يَوْ لِنِي يفِ كُ مَّ أَوْ هُ دعاء يوم االثنني: ((اللَّ
 ♦.(٣) (( ثآءِ ثَالثاً بْ يلِ يفِ الثُالُ هَ دعاء يوم الثالثاء: ((وَ
 ♦.(٤) (( اً بَعَ بِعآءِ أَرْ رْ مَّ اقْضِ يلِ يفِ األَ هُ دعاء يوم األربعاء:(( اللَّ
إالَّ                                            ♦  ا  هلَ عُ  تَّسِ يَ ال  ساً  ْ مخَ يسِ  مِ اخلَ يفِ  يلِ  اقْضِ  مَّ  هُ ((اللَّ اخلميس:  يوم  دعاء 

.(٥) (( كَ مُ ها إالَّ نِعَ يقُ طِ ال يُ كَ وَ مُ رَ كَ
ه الباحث عناية املتلقي عند قراءته       وبعد قراءة النصوص- موضع الشاهد-  يوجّ
التي  األمرية وصياغتها  األفعال  توظيف  الرتكيب يف  فنية  إىل  لاللتفات  األيام  ألدعية 
يوميا،  إعادهتا  إىل  السائل  وحتفز  ق  تشوّ تنغيمية)  بطريقة(بنائية-   اإلمام عرضها 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٧-٢٢٨.
(٢) م. ن: ٢٠٥.
(٣) م. ن: ٢٠٧.
(٤) م. ن: ٢٠٩.
(٥)م.ن: ٢١٠.
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التواصل  يف  الرغبة  باعثة  واإلجابة  باالطمئنان  االستئناس  شعور  نفسه  يف  مولدة 
النفيس، وهذا- وال شك- من أهداف  التهذيب  الروحي، وهي خطوة من خطوات 

الرسالة السجادية.
تشويقية،  مجالية-  تكون-  ان  د  صِ قُ نفسها  العرض  طريقة  أن  ذلك  عىل  أزيد       
ويف  ثالثا،  الثالثاء  يف  يسأل   نجده االثنني)  مسألتني(يوم  فيه  يسأل  الذي  فبالوقت 
األربعاء أربعا، ويف(يوم اخلميس) مع انه يسأل مخسا لكنه يعرضها بطريقة حاول من 
خالهلا كرس رتابة الرتديد مع هتيئة نفس املتلقي بتوقع اجلديد، ذلك حتقق بإضافة تركيب 
)) . هذا الرتكيب فتح  كَ مُ ها إالَّ نِعَ يقُ طِ ال يُ كَ وَ مُ رَ ا إالَّ كَ عُ هلَ تَّسِ جديد، اعني عبارة ((ال يَ
الباب للعدول عام ألفناه يف أدعية األيام السابقة، وذلك بمفاجأة املتلقي بصياغة جديدة 
اجلمعة)  يوم  (دعاء  يف  حتققت  املفاجأة  هذه  التكرار،  رتابة  وكرست  املتوقع  خرقت 
بطريقة (قصدية) جاءت متوافقة واألعامل املتعددة ليوم اجلمعة. التي إن عددها ولّدت 
داءِ  نِي ألَ قْ فِّ وَ جوا رتيبا، وربام ممال، فلذلك جاءت املطالب إمجاال مصوغة بقوله ((وَ

.(١) (( اعاتِ َّ فِيها مِنَ الطَّ يلَ بْتَ عَ جَ ما أَوْ ، وَ عاتِ مُ ُ ضِ اجلْ رْ فَ
     ومما يمكن رصده يف الشواهد املتقدمة أن اإلمام اعتمد- يف معظم نصوصه- 
صيغة فعل األمر. وذلك – ربام- لطبيعة هذه الصيغة التي   «  تتطلب خماطبا فضال عىل 
رضَ  تَحْ يُسْ الذي  اللسان» (٢). واملخاطب هو اهللا سبحانه وتعاىل  أيرس وأخف عىل  أهنا 
ثم  ومن  اإلجابة،  بقرب  يغري  أو  يوحي  مما  وهو  الداعي  ذات  يف  وشعوريا  ذهنيا 

االستئناس بذلك الشعور املقرتن باالطمئنان.
     مما تقدم نلحظ أن اإلمام بنى النص بناء منظام بوحدات تركيبية موزعة بقصدية 

غة وقد حقق عدوال أسلوبيا يسرتعي االلتفات إليه. مسوّ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٢.
(٢) لغة الشعر عند اجلواهري: ٦٢.
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ثالثا: االستفهام:
     الدعاء هللا- أي دعاء- إنام هو يف األصل مسألة. واملسألة إقرار واعرتاف باحلاجة 
والعجز والضعف. وملا كان االستفهام «طلب ما يف اخلارج أو حتصيله يف الذهن»(١). 
يكون  اآلخر  هو  الذي  الطلب  بطبيعة  متعلقة  اإلجابة  طريقة  تكون  أن  البدهي  فمن 

خمتلفا باختالف أساليبه وأدواته.
     ويعد(االستفهام) من عالمات الرتقيم الرئيسة يف اللغة التي من خالهلا يؤدي 

وظيفة التنغيم(٢).
الذي  بالوقت  االستفهام  أسلوب  أن  نجد  السجادية  للنصوص  قراءتنا  وعند       
اإلمام فإن  اجلميع-  فيها  يشرتك  مسألة  وهذه  اللغوية-  الوظيفة  حتقيق  يف  أسهم 
ف  أعطى لالستفهام وظيفة غائية أسهمت يف إغناء فكرة النص وتعبرييته فنراه قد وظّ
أدوات االستفهام توظيفا مقصودا، وهذا التوظيف يتضح من خالل التوزيع الواعي 
الذي  فبالوقت  مائزة.  أسلوبية  خصيصة  مكونا  النص  واسقيه  ينسجم  وبام  لألدوات 
نعدم حضورها- أي أدوات االستفهام- يف نص معني نراها قد جاءت متتالية يف نص 

آخر أو بشكل قليل يف نص ثالث.
     وباعتامد التصور الذي تقدم، نلحظ خلو(أدعية األيام) من أدوات االستفهام- 
قائم عىل تصور فكري- داليل مسبق، وعائدية ذلك اخللو مرتبط  م أسلويب  لَ عْ مَ وهذا 
ددت أبعادها بقصدية سابقة، وربام  بمضامني منتجة آلثار نفسية مرتبطة بغايات تربوية حُ
تعود الرغبة يف شيوع اهلدوء واالتزان النفيس يف ذات الداعي التي حرص اإلمام زين 
العابدين عىل توافره ليكون أرضية صاحلة لعرض املضامني التي طغى فيها اجلانب 
خلو  وراء  ذلك  كان  ربام  أقول  الذاتية،  املطالب  فيها  وشاعت  الوجداين  عىل  الفكري 
أدعية األيام من أدوات االستفهام التي بشيوعها تثري كوامن القلق واالضطراب النفيس.

(١) أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني، د. قيس إسامعيل األويس ، بيت احلكمة، بغداد، ١٩٩٨: ٣٠٨.
(٢) ينظر: التوازي يف القرآن الكريم: ٩٨.
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     أما يف النصوص األخر(املناجيات اخلمس عرشة) فنجد أدوات االستفهام قد 
شغلت حيزا كبريا، وذلك راجع لطبيعة النصوص التي تُسهم فيها عنواناهتا(التائبني، 
نفسية  دالالت  ذات  إشارات  إرسال  يف  املتوسلني...)  الراجني،  اخلائفني،  الشاكني، 
ومعايشته.  معني  تصور  لنسج  املخيلة  تنشيط  عىل  تعمل  املستقرة  بغري  وصفها  يمكن 
وتنوعها.  االستفهام  أدوات  كثرة  نلحظ  إذ  اخلائفني)،  نجد ذلك يف(مناجاة  ما  وأكثر 
الباث من حرية غالبة  التنوع يف أدوات االستفهام يعمل عىل إظهار ما يف نفس  وهذا 

: وقلق عام(١). ومما جاء يف املناجاة املذكورة قوله
جآئِي  رَ عَ  مَ أَمْ    ، ينِ دُ بَعِّ تُ إيَّاكَ  بِّي  حُ دَ  بَعْ أَمْ  نِي،  بُ ذِّ عَ تُ بِكَ  اإلِيْامنِ  دَ  بَعْ تَراكَ  أَ إهلي   ))
يمِ  رِ كَ الْكَ هِ جْ نِي؟ حاشا لِوَ لِمُ كَ تُسْ وِ فْ يتِ بِعَ تِجارَ عَ  اسْ نِي، أَمْ مَ مُ رِ ْ كَ حتَ حِ فْ صَ تِكَ وَ برمحَ
 ْ ملَ وَ ينِ  تَلِدْ  ْ ملَ ا  تَهَ يْ لَ فَ تْنِي؟  بَّ رَ نآءِ    عَ لِلْ أَمْ  ي،  مِّ أُ نِي  تْ لَدَ وَ قآءِ  لِلشَّ أَ رِي،  عْ لَيْتَ شِ نِي،  بَ يِّ َ ختُ أَنْ  
رَّ   تَقَ نِي؟ فَ تَ صْ صَ كَ خَ وارِ جَ بِكَ وَ رْ بِقُ تَنِي؟ وَ لْ عَ ةِ جَ عادَ لِ السَّ تُ أَمِنْ  أَهْ لِمْ نِي عَ تَ يْ لَ بِّنِي، وَ رَ تُ

. يسِ هُ نَفْ ئِنَّ لَ مَ تَطْ يْنِي، وَ بِذلِكَ عَ
ىلَ  نآءِ عَ تْ بِالثَّ قَ ةً   نَطَ نَ لْسِ رِسُ أَ ْ ؟ أَوْ ختُ تِكَ مَ ظَ ةً لِعَ دَ تْ ساجِ رَّ وهاًً خَ جُ دُ وُ وِّ لْ تُسَ إهلي  هَ
امعِ  تْ بِسَ ذَ ذَّ لَ اً تَ امعَ مُّ أَسْ ؟ أَوْ تُصِ تِكَ بَّ َ ىل حمَ تْ عَ وَ وب انْطَ لُ ىلَ قُ بَعُ عَ ؟ أَوْ تَطْ اللَتِكَ جَ كَ وَ دِ ْ جمَ
بْداناً  أَ عاقِبُ  تُ أَوْ  ؟  تِكَ فَ أْ رَ جآءَ  إلَيْكَ رَ ا اآلمالُ  تْهَ عَ فَ اً رَ فَّ أَكُ لُّ  تَغُ أَوْ  ؟  تِكَ كَ   يفِ إرادَ رِ ذِكْ

[...] تِكَ بادَ تْ يفِ عِ عَ الً سَ جُ بُ أَرْ ذِّ عَ ، أَوْ تُ تِكَ دَ اهَ لَتْ يفِ جمُ تَّى نَحِ تِكَ حَ لَتْ بِطاعَ مِ عَ
ىل  عَ دَ  قَ انْعَ ريٌ  مِ ضَ وَ ؟   رانِكَ جْ هِ هانَةِ  بِمَ ا  هلُّ ذِ تُ يْفَ  كَ  ، كَ يدِ حِ بِتَوْ ا  هتَ زْ زَ أَعْ سٌ  نَفْ إهلي 

؟))(٢). ةِ  نِريانِكَ ارَ رَ هُ بِحَ قُ رِ ْ يْفَ حتُ تِكَ كَ دَّ وَ مَ
إذ يُفصح النص املتقدم عن كثرة واضحة وتنوع ملحوظ ألدوات االستفهام التي 
ما  فنية االستخدام وقصديته. ذلك أوال من خالل اجلمع بني  إىل  إليه  فيام تشري  تشري 
يستعمل منها لطلب التصور فقط(اهلمزة) أو طلب التصديق فقط(هل) أو مها معا(بقية 

(١) ينظر: األسلوبية- مدخل نظري ودراسة تطبيقية: ٦٤.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٨-٢٢٠.
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اإلتيان  ولعل  مراعاة.  بنائية  هيكلية  ضمن  توزيعها  يف  وثانيا،  االستفهام).  أدوات 
املنبه  دور  فيه  أخذت  الذي  بالوقت  املراعاة، حيث  تلك  أوجه  بلفظة(إهلي) وجه من 
األسلويب لتوجيه ذهنية املتلقي نحو ثيمة املقطع التالية لكلمة(إهلي) فإهنا مثلت وقفة 
عاجلة لسحب النفس ومن ثم إلعادة التوازن الشعوري الذي قد يتخلخل بفعل رتابة 
تبارك  بفناء اهللا  دائام  بأنه-  الداعي  بكثرة، عالوة عىل إشعار  أدوات االستفهام  تكرار 
التي  الغايات  من  هو  الذي  الروحي  للتواصل  ديمومة  هذا  ويف  كنفه،  وحتت  وتعاىل 

حيرص اإلمام زين العابدين إىل جعلها حارضة دائام.
البنائية  الصيغ  ويف  االستفهام  أدوات  يف  التنوع  أن  ذكره،  تقدم  ما  إىل  أضف       
لرتاكيبها أسهم يف توسيع ميدان التصور املوظف لتحقيق التوافق بني الرتاكيب اللفظية 
وآثارها الداللية املعربة عن فكرة النص. أي إجياد عامل(لفظي-داليل) مشرتك. وهذه 
التقنية اإلخبارية تعمل عىل محل املتلقي عىل استشعار القلق واخلوف اللذين بثهام املنشئ 

من خالل هذه الكثرة وهذا التنوع ألدوات االستفهام.
     وير الباحث يف خلو خامتة النص(مناجاة اخلائفني) من عبارة( يا أرحم الرامحني) 

لت الزمة ختامية(قفال) لكل املناجيات دون استثناء تعضيدا ملا ذهبت إليه. عِ التي جُ
     ومما يشار إليه وهو من غائية استخدام أسلوب االستفهام ما نجده يف الرتاكيب 
االستفهامية التي مل يرد هبا منشؤها طلب ما يف اخلارج أو حتصيله يف الذهن عىل وجه 
جتوزا(االستفهام  به-  أُريد  وإنام  األمر.  بحقيقة  ومعرفته  السابقة  لدرايته  احلقيقة، 
املجازي) ربام- دعوة املتلقي إىل التأمل ومراجعة النفس ومن ثم ترويضها ومحلها عىل 
اإلقرار راغبة بأن اهللا وحده هو املرجو وبأنه تعاىل خري مرجو. أي أن االستفهام املجازي 
ف نفسيا عرب االستغناء عن اجلواب لكي «يبقى مفتوحا ليلقي يف ذهن املتلقي شتى  وظّ
اإلحياءات» (١) واالستفهام املجازي أقو يف داللته النفسية(٢). آخذين يف احلسبان أن 

(١) البناء الفني لشعر احلب العذري يف العرص األموي: ٤١.
(٢) ينظر: أسلوب النفي يف هنج البالغة- دراسة نحوية داللية(رسالة ماجستري)، عبد الكاظم جرب عبود، كلية اآلداب، جامعة القادسية، ٢٠٠٣: ١٢٨.
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احلوارية املتحققة من عرض السؤال وجوابه من خالل(أنا) الكاتب، هذه الـ(أنا) التي 
ة عنها نكشف عن  املنتجَ الرتاكيب وأساليبها والصور  تتبعها عن طريق  بعد  بتحليلها 
حقيقة(عظيمة وخبيئة) مفادها أن هناك (مثاال) يقف خلف تلك النصوص التي حتملنا 
بفنيتها، وبصدقها، وبأفكارها وعاطفتها عىل تتبّع آثار ذلك املثال واالقتداء به ألنه خري 
وحق، وألنه (مجيل)، وأن هذه احلوارية املتحققة من طريق (أنا) الكاتب حتمل املتلقي 

عىل الدخول إىل عامل النص.
     وبيان ذلك نجده يف(مناجاة الراجني) التي يقول اإلمام فيها:

ِياً  جتَ رْ مُ بِبابِكَ  أَناخَ   ي  الَّذِ نِ  مَ ؟ وَ تَهُ يْ رَ قَ ام  فَ قِراكَ  ساً  تَمِ لْ مُ بِكَ  لَ  نَزَ ي  الَّذِ نِ  (( إهلي  مَ
واكَ  سِ رِفُ  أَعْ تُ  لَسْ وَ وفاً،  ُ رصْ مَ بَةِ  يْ َ بِاخلْ بابِكَ   نْ  عَ عَ  جِ أَرْ أَنْ  نُ  سُ ْ أَحيَ ؟  تَهُ يْ لَ أَوْ ام  فَ نَداكَ 
لُ                                  مِّ ؤَ أُ يْفَ  كَ وَ ؟!  كَ بِيَدِ هُ  لُّ كُ  ُ ريْ َ اخلْ وَ كَ  َ ريْ غَ و  جُ أَرْ يْفَ  كَ وفاً؟  صُ وْ مَ سانِ  بِاإلِحْ ىلً  وْ مَ
؟!  لِكَ هُ مِنْ فَضْ لْ أَ ْ أَسْ نِي ما ملَ تَ يْ لَ دْ أَوْ قَ نْكَ وَ جآئِي مِ عُ رَ طَ أَقْ ؟! أَ رُ لَكَ مْ األَ قُ وَ لْ َ اخلْ اكَ وَ وَ سِ
تِهِ  مَ قَ بِنِقْ ْ يَشْ ملَ ، وَ ونَ دُ تِهِ الْقاصِ َ محْ دَ بِرَ عِ نْ سَ ؟! يا مَ بْلِكَ مُ بِحَ تَصِ نَا أَعْ أَ ثْيلِ وَ ينِ إىل مِ قِرُ فْ أَمْ تُ

راقِبِي ))(١). أَنْتَ مُ نْكَ وَ ُو عَ يْفَ أَهلْ كَ رِي؟! وَ لْ ذاكِ ْ تَزَ ملَ اكَ وَ نْسَ يْفَ أَ ، كَ ونَ فِرُ تَغْ ُسْ املْ
 وأود التنبيه عىل مسألة أر حسنا يف الوقوف عندها، لكوهنا شكلت قيمة وظيفية، 
أو بتعبري آخر أنتجت وظيفة سياقية-بعض مكوناهتا ارتباط االستفهام باجلمل احلالية- 
أفعال  تلتها  قد  النصوص  يف  وردت  التي  االستفهام  أدوات  معظم  أن  هي،  تلكم 
الزمني  االمتداد  من  املتأتية  املشاركة(التفاعلية)  قيمة  النصوص  منح  وهذا  مضارعة، 
 دالليا(ديمومة) أطول، ألنه بحكم  الذي يتمتع به الفعل املضارع، مما يعطي النص مدً
مواضعته «يعطي معنى التجديد احلضوري الذي يمتد إىل اآليت» (٢) وهذا ما عمل عىل 
خلق فضاء أرحب شكل وحدة حوارية(مفرتضة) متكن اإلمام من خالهلا استدراج 
املتلقي للمشاركة الوجدانية من حيث ال يعلم. وهبذا يكون األسلوب قد جتىل بتحقيق 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢١-٢٢٢.
(٢) قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث: ٣٨.
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«كيان عالئقي يف املفهوم التأثريي كام هو يف املفهوم التعبريي»(١)، أي حضور- نسبي- 
لكل من االبالغية واألدبية.

رابعا: النهي:
     النهي طلب الكف عن الفعل، والنهي خالف األمر. وأما يف اصطالح النحاة 
فـ(النهي): نفي األمر(٢). والبالغيون يشرتطون االستعالء يف صيغة(ال تفعل) ألجل 

) أو (التامسا) (٣). تسميتها هنيا. وإن مل تستعمل عىل سبيل االستعالء سموها(دعاءً
     إن «النهي كاألمر، فيكون استعالء مع األدنى، ودعاء مع األعىل، والتامسا مع 

النظري»(٤).
     وليس من شك يف أن الرتاكيب اللغوية خاضعة أو تابعة للمواقف واملوضوعات 
ون الرتاكيب وتعددها ألن  «التنوع يتم  املرتبطة أصال باملوقف الشعوري مما يقود إىل تلّ
أساسا بني املقاطع كحصيلة لالنتقال يف املوقف الشعوري، مما يبني أن له عالقة وطيدة 
باملضامني املوضوعية والنفسية تستلزم تغيريا يف األداء اللغوي»(٥). عىل أن ال يفوتنا بأن 
التغيري يف األداء اللغوي جيب أن حيقق توافقا، أي (هو املسؤول) عن التوافق بني املوقف 
التوافق نكون قد  الشعوري وبني املضامني الفكرية (املوضوعية)، ومتى ما حتقق هذا 

حققنا(تقنية اإلخبار) (٦).
 ،      وير الباحث أن(تقنية اإلخبار) يف النصوص السجادية قد حتققت بشكل واعٍ
نص  خلق  يف  أسهمت  التي  التقنية  هذه  مكونات  أحد  بوصفه  النهي  أسلوب  ويقف 
وظفت فيه األساليب اللغوية مع سائر املكونات يف خلق نص مبدع يتمتع بخصائص 

(١) البالغة واألسلوبية- نحو نموذج سيميائي لتحليل النص، هنريش بليث، ت: حممد العمري، منشورات دراسات 
سال، الدار البيضاء، ط١، ١٩٨٩: ٣٥.

(٢) ينظر: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني: ٤٦٥.
(٣) م. ن : ٤٦٥.

(٤) جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، السيد أمحد اهلاشمي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت،لبنان، ط١٢: ٨٢.
(٥) اللغة الشعرية- دراسة يف شعر محيد سعيد: ٦٨.

(٦) ينظر: نظرية التلقي- أصول وتطبيقات، د. برش موسى صالح، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٩٩: ٩٧.
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أسلوبية تسرتعي التأمل.
التي  املساحة  مل يشغل  املدروسة-  النصوص  النهي- يف  أن أسلوب       وصحيح 
شغلتها األساليب األخر. ومرد ذلك عائد إىل طبيعة األسلوب نفسه لكونه مقترصا عىل 
أداة أو صيغة واحدة هي(ال تفعل). وهو يف هذا عىل خالف ما وجدناه مثال يف أسلويب 
االستفهام والنداء يف تعدد أدواتيهام التي كانت وراء تكوين فضاءات واسعة ومتنوعة، 
غري أنه عىل الرغم من قلة املساحة املشغولة إال أن اإلمام وفِّق يف إرشاكنا بالتواصل 
مع النصوص من خالل صياغة الرتاكيب املتضمنة ألسلوب النهي صياغة واعية تتمثل 
القول  فعل  جعل«  بأنه  القول  عليه  يصدق  الذي  بالشكل  األفعال  وتوزيع  اختيار  يف 
الواقع حتت سيطرة (ال) الناهية نقطة تفجر الداللة إذ يعمل عىل تكوين ثنائية حوارية 
بني الذات الظاهرة والذات املسترتة»(١) وعن طريق هذا احلوار يتجىل املوقف الشعوري 

يف مجلته(٢).
     وشاهدنا ملا تقدم ذكره نجده يف(مناجاة املريدين) التي يقول اإلمام زين العابدين

 فيها:
ِيبَ  جمُ وَ بَتِي،   تَوْ قابِلَ  وَ تِي،  لَّ زَ غافِرَ  وَ  ، يتِ ثْرَ عَ قِيلَ  مُ وَ تِي،  شَ حْ وَ يفِ  نِيْيسِ  أَ نْ  كُ ((...فَ
ي  يمِ نَعِ يا  نْكَ  مِ ينِ  دْ بْعِ تُ ال   ، وَ نْكَ عَ نِي  عْ طَ تَقْ ال  تِي، وَ فاقَ نِيَ  غْ مُ وَ تِي،  مَ صْ َّ عِ يلِ وَ وَ  ، يتِ وَ عْ دَ

.(٣) (( ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ، يا أَرْ يتِ رَ آخِ نْيايَ وَ يا دُ تِي، وَ نَّ جَ وَ
فقراءة متأملة للنص املتقدم تقودنا إىل كشف قيمة االختيار والتوزيع لألفعال التي 
قامت عىل أساس التدرج الوظيفي(الداليل) املستند إىل رؤية فكرية منظمة عملت عىل 
املقصود  املكان  يف  املقصود  الفعل  اختيار  أن  أي  احلواري.  الفضاء  يف  التجانس  خلق 
يف  وتعثر  التواصل  يف  تشويش  حيصل  بتجاوزها  تركيبية  الزمة  املنشئ  عند  أصبحت 
العرشين  القرن  هنايات  عند  العريب  الشعر  ضمن  يف  املطلب  عبد  حممد  د.  احلداثة(مقال)،  شعر  يف  تعبريية  ظواهر   (١)

(مهرجان املربد الشعري التاسع): ١٦٢.
(٢) ينظر: م. ن: ١٦٢.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٠-٢٣١.
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لفسد  القصدية)  أُمهلت  لو  (أي  األفعال  ترتيب  عكس  لو  أنه  ذ لك،  وبيان  التفاعل. 
ال  ض- اآليت (وَ املعنى واختلت(تقنية اإلخبار). فلو جاء النص مثال عىل النحو- املفرتَ
أن  املنطقي  من  فليس  واضحا،  االضطراب  لكان   (، نْكَ عَ نِي  عْ طَ تَقْ ال  ،وَ نْكَ  مِ ينِ  دْ بْعِ تُ
لفِت النظر إىل املتعلق بالفعل، فقد جاء يف قوله أُ يكون االبتعاد قبل القطيعة.. كام 
(ال تقطعني عنك) ومل يقل(ال تقطعني منك) وال خيفى ما هلذا االختيار من حسن فطنة 
منك)  تقطعني  (ال  افرتضنا  الذي  التصور  وفق  عىل  املقطع  جاء  لو  إذ  إدراك،  وعمق 
هنا  لعد(من)  حمال-  وهذا  املقدسة-  اإلهلية  الذات  من  جزءا  نفسه  جعل   فكأنه

تبعيضية لذلك نر اإلمام عدل من(منك) إىل(عنك).
     ومثل هذا التوظيف وهذه القصدية يف االختيار والتوزيع نجده ضمن (مناجاة 

اخلائفني) التي يقول فيها:
رِ إىلَ  نِ النَّظَ تاقِيكَ عَ شْ بْ مُ ْجُ ال حتَ ، وَ تِكَ َ محْ بْوابَ رَ يكَ أَ دِ حِّ وَ ىل مُ لِقْ عَ غْ (( إهلي ال تُ

.(١) (( تِكَ يَ ؤْ ِيلِ رُ مجَ
     ومثال ذلك ما نجده يف(مناجاة املتوسلني) التي يقول فيها:

نْ  َ مَ ريْ ،  يا خَ نْهُ مَ مِ حَ ونَ أَرْ دُ ِدُ الْقاصِ ال جيَ ، وَ نْهُ مَ مِ رَ ىل أَكْ ونَ عَ نْ ال يَفِدُ الْوافِدُ ((يا مَ
مِكَ  رَ يْلِ كَ بِذَ ي وَ تُ يَدِ دْ دَ كَ مَ وِ فْ ةِ عَ عَ ، إىل سَ يدٌ رِ يْهِ طَ نْ أَو إلَ فَ مَ طَ يا أَعْ ، وَ يدٌ حِ ال بِهِ وَ خَ
مَ  حَ عآءِ يا أَرْ يعَ الدُّ مِ ، يا سَ انِ رسْ ُ اخلْ بَةِ وَ يْ َ لِنِي بِاخلْ بْ ال تُ ، وَ مانَ ِرْ ولِنِي احلْ ال تُ ي، فَ فِّ تُ كَ قْ لَ أَعْ

.(٢) (( ِنيَ امحِ الرَّ
التي من  إليها،       ويمكن لقارئ النصوص السجادية تتبع قيمة التوظيف املشار 
خالهلا يستنتج بُعد التوفيق يف استخدام(أسلوب النهي) الذي توسله اإلمام كأحد 

األساليب املعتمدة يف إيصال الرسالة وحتقيق غرضها.
     وثمة مالحظة أخر أود ذكرها ملا تيش به من حسن التوظيف ألسلوب النهي يف 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٩-٢٢٠.
(٢) م. ن: ٢٣٤.



٩٢

النصوص املدروسة واملتمثلة بمالزمة(ياء املتكلم) للفعل املسيطر عليه بـ(ال الناهية)، 
حيث نجد هذه املالزمة يف اغلب املواضع، ومنها ما جاء يف(دعاء يوم األربعاء) التي 

يقول فيه:
ةَ  فاعَ نِي شَ قْ زُ ارْ ، وَ ينَ رِ اهِ بِنيَ  الطَّ يِّ تِهِ الطَّ يْ لِ بَ ىل أَهْ عَ ، وَ بِيِّنيَ د خاتَمِ النَّ مَّ َ ىل حمُ لِّ عَ ((فَصَ

ِنيَ )) (١). امحِ مُ الرَّ حَ هُ إنَّكَ أَنْتَ أَرْ تَ بَ حْ نِي  صُ مْ رِ ْ ال حتَ آلِهِ، وَ يْهِ وَ لَ ُ عَ ىلَّ اهللاَّ د صَ مَّ َ حمُ
     ومثل هذه اهليئة البنائية أي مالزمة ياء املتكلم للفعل املسيطر عليه بـ(ال الناهية) 
القارئ  منح  من  بأساً   أر وال  املدروسة،  النصوص  مساحة  عىل  توزعت  قد  نجدها 

الكريم فرصة املشاركة من خالل متابعتها، التي منها:
رِين،  ال تقطعني، ال تبعدين، ال تولني، ال تبلني،....). عْ ( ال تفجعني، ال ختلِني،ال تُ
     إن هذه املالزمة بالوقت الذي تنبئ فيه بمشاركة خاصة باألحداث(٢)، فإهنا ترتك 
ظالهلا عىل املتلقي ملوحة بدعوة املشاركة التي حرص اإلمام عىل إعالهنا بشفافية 
مغريا بذلك املتلقي – وباستحباب- عىل املشاركة يف األحداث أيضا، ولعل التواصل 

الوجداين هو إحد ثامر تلك املشاركة.
٢. اجلملة الرشطية:

     شغل التعبري بأسلوب اجلملة الرشطية مساحة واضحة من النصوص السجادية 
املدروسة، وجاءت تراكيبه متلونة بتلون أدوات الرشط- اجلازمة منها وغري اجلازمة- 
الداخلة يف اهليكلية البنائية لألسلوب الرشطي، عالوة عىل ما أسهم فيه الرتاكم الرشطي 
من تلون منح النص تعددية صورية أثرت دالالته السياقية. ومن ذلك ما نجده مثال يف 

(دعاء يوم االثنني) الذي يقول فيه:
انَتْ  ، كَ ة مِنْ  إمآئِكَ ، أَوْ أَمَ كَ بِيدِ بْد مِنْ عَ ام عَ يُّ أَ ي، فَ نْدِ بادِكَ عِ ِ عِ ظاملِ لُكَ يفِ مَ أَ أَسْ ((  وَ
ةٌ  بَ يْ هِ، أَوْ غَ لَدِ وَ لِهِ وَ هِ، أَوْ  يفِ مالِهِ، أَوْ يفِ أَهْ ضِ رْ هِ، أَوْ يفِ عِ سِ اهُ يفِ نَفْ ها إيَّ تُ مْ لَ ةٌ ظَ مَ لَ ظْ هُ قِبَيلِ مَ لَ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٩.
(٢) ينظر: علم األسلوب- مفاهيم وتطبيقات: ١٤٨.



٩٣

بِيَّة غائِباً كانَ  صَ يآء، أَوْ عَ ِيَّة، أَوْ رِ ة، أَوْ محَ نَفَ ، أَوْ أَ ً وَ يْل  أَوْ هَ هِ بِمَ يْ لَ لٌ عَ امُ ا، أَوْ حتَ تَهُ هبِ بْ تَ اغْ
لِ  لُّ التَّحَ وَ يْهِ،  إلَ ها  دِّ رَ نْ  ي عَ عِ سْ ضاقَ وُ ي، وَ يَدِ تْ  َ رصُ قَ فَ  ، تاً يِّ مَ أَوْ  اً كانَ  يّ حَ داً، وَ أَوْ شاهِ
تِهِ، أَنْ  ةٌ إىل  إرادَ عَ ِ رسْ مُ تِهِ ، وَ يَّ شِ ةٌ بِمَ يبَ تَجِ سْ يَ مُ هِ ، وَ اجاتِ لِكُ احلْ نْ يَمْ لُكَ يا مَ أَ أَسْ .  فَ نْهُ مِ

.(١)(( ةً َ محْ كَ رَ نْدِ َبَ يلِ مِنْ عِ هتَ ، وَ ئْتَ نِّي بِام شِ يَهُ عَ ضِ رْ أَنْ تُ د ، وَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ َ عَ يلِّ تُصَ
فعل  مجلتي  يف  و(الواو)  (أو)  العطف  أدايت  دور  املتقدم  النص  قراءة  من  نالحظ 
الرشط وجواب الرشط اللتني أسهمتا يف إنتاج الرتاكم الرشطي الذي تعددت صوره 
بأوصاف خمتلفة ذات طابع  التي جاءت  املظامل)  (رد  ثيمة  الدائرة حول  تراكيبه  بتعدد 
يمكن وصفه باملنفتح أو املطلق، الذي عمل التنكري(عبدٍ من عبيدك أو أمة من إمائك) 
ما  بحسب  هي  –التي   ( (أيُّ حتمله  ما  عن  فضال  وتوسيعه،  االنفتاح  ذلك  تعزيز  عىل 

تضاف إليه- من تعميم ألوصاف اليشء(٢).
     ونظري هذا (الرتاكم الرشطي) وجدناه يف (مناجاة الراجني) التي قامت تراكيبها 
الرشطية عىل األداة (إذا) التي تنوعت داللتها الزمنية بتنوع القرائن اللفظية واملعنوية(٣)، 

وقد جاء فيها:
 ، ناهُ أَدْ بَهُ وَ رَّ هِ قَ يْ لَ عَ لَ بَ قْ إذا أَ ، وَ ناهُ هُ مُ غَ هُ بَلَّ نْدَ لَ ما عِ إذا أَمَّ ، وَ اهُ طَ بْدٌ أَعْ هُ عَ لَ أَ نْ إذا سَ (( يا مَ

اهُ ))(٤). فَ كَ بَهُ وَ سَ هِ أَحْ يْ لَ لَ عَ كَّ إذا تَوَ ، وَ اهُ طَّ غَ بِهِ وَ نْ ىلَ ذَ َ عَ رتَ يانِ سَ صْ هُ بِالْعِ رَ إذا جاهَ وَ
التي       ومحلت (مناجاة اخلائفني) شاهداً آخر للتعبري بأسلوب اجلملة الرشطية، 
اعتمدت األداة نفسها (إذا) غري أن اإلمام تفنن يف عرضها، فقد جاء بجملة جواب 
الرشط قبل مجلة فعل الرشط، وجاء اعتامد هذه اآللية انسجاما مع السياق العام للمقطع 

موضع الشاهد، الذي يقول  فيه:

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٤-٢٠٥.
(٢) ينظر: ارتشاف الرضب من لسان العرب، أبو حيان األندليس، تح: د. رجب عثامن حممد، املؤسسة السعودية بمرص، 

ط١، ١٩٩٨: ١٨٦٨/٤.
يوسف  مالك  والبيايت،  ونازك  السياب  يف شعر  لغوية  دراسة  املعارص-  العراقي  للشعر  اللغوي  الرتكيب  يف  ينظر:   (٣)

املطلبي، دار الرشيد للنرش، اجلمهورية العراقية، ١٩٨١: ٩٠.
(٤) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢١.



٩٤

تِكَ  َ محْ نِي بِرَ ، نَجِّ تَّارُ ارُ يا سَ فَّ ، يا غَ ارُ هَّ ارُ يا قَ بَّ ، يا جَ نُ محْ يمُ يا رَ حِ ، يا رَ نَّانُ نَّانُ يا مَ ((يا حَ
.(١) (( ارِ يارُ  مِنَ األَرشْ خْ تازَ األَ ا امْ ، إذَ ةِ الْعارِ يحَ فَضِ ، وَ ذابِ النَّارِ مِنْ عَ

يف  النداء-  وتكرار  الندائي)  بـ(الرتاكم  حفل  أنه  املتقدم  املقطع  قراءة  من  يتضح 
مستهل املقطع – هييئ ذهن املتلقي وحيفز شعوره للتطلع إىل معرفة ما بعد النداء، وهذا 
ما كان حارضاً – كام يبدو- يف ذهنه  فعمد إىل إجابة ذلك التطلع املعريف بتقديم مجلة 
جواب الرشط، وهذا من شأنه أن يديم التواصل الفكري والشعوري مع ثيمة املقطع 
موضع الشاهد. ولو جيء بجملة فعل الرشط أوالً –عىل وفق اآللية املعروفة يف تناول 
األسلوب الرشطي- حلصل انقطاع يف التواصل أو تعثر يف وصول املراد الذي حيرص 
 عىل توافره وتفعيله يف املواضع كلها. وهبذا االستخدام يكون اإلمام زين العابدين

 قد حقق عدوالً أسلوبياً أفاد منه يف تعزيز ثيمة املقطع الرشطي.
باستخدامه   العابدين زين  اإلمام  أن  نجد  السجادية  النصوص  قراءة  ومن       
من  األيام)  بخلو(أدعية  متثل  أسلوبياً  معلام  حقق  الرشطية  باجلملة  التعبري  أسلوب 
أدوات الرشط غري اجلازمة، وهيمنتها يف (املناجيات). مع التنبيه عىل أن أسلوب الرشط 
– يف  (املهيمنة)  اجلازمة  الرشط  أداة  إالّ يف موضعني فقط. وإن  األيام  أدعية  يرد يف  مل 

) وقد تعود هيمنتها إىل (قيمتها االستعاملية)(٢). املناجيات- هي (إنْ
     ومن النصوص التي هيمنت فيها إنْ الرشطية ما نجده يف (مناجاة الراغبني) التي 

يقول  فيها:
إنْ  وَ  ، يْكَ لَ عَ لِ  كُّ ِالتَّوَ نِّي    ظَ نَ  سُ حَ دْ  قَ لَ فَ  ، إلَيْكَ ريِ  َسِ املْ يفِ  زادِي  لَّ  قَ كانَ  إنْ  ((إهلِي 
إنْ  ، وَ تِكَ مَ نِقْ مِنْ  نِ  مْ بِاألَ ينِ  رَ عَ أَشْ دْ  قَ جآئِي  إنَّ رَ فَ  ، وبَتِكَ قُ مِنْ عُ نِي  أَخافَ دْ  قَ مِي  رْ انَ جُ كَ
نِ  ةُ عَ لَ فْ نِي الْغَ تْ إنْ أَنامَ ، وَ تِي بِثَوابِكَ نُ ثِقَ سْ نَنِي حُ دْ آذَ قَ ، فَ قابِكَ نِي لِعِ ضَ رَّ دْ عَ نْبِي قَ كانَ  ذَ
طُ   رْ يْنَكَ فَ بَ نِي وَ يْ شَ ما بَ حَ إنْ أَوْ ، وَ آالئِكَ مِكَ وَ رَ ةُ بِكَ فَ رِ َعْ نِي املْ تْ هَ بَّ دْ نَ قَ ، فَ دادِ لِلِقآئِكَ تِعْ االسْ

(١)  الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٠.
(٢) ينظر: يف الرتكيب اللغوي للشعر العراقي املعارص- دراسة لغوية يف شعر السياب ونازك والبيايت: ٩٢.



٩٥

.(١) (( وانِ ضْ الرِّ رانِ وَ فْ  الْغُ َ نِي بُرشْ دْ آنَسَ قَ ، فَ يانِ غْ الطُّ يانِ وَ صْ الْعِ
     ويف (مناجاة التائبني) التي يقول فيها: 

؟[...] وذُ نْ أَعُ بِمَ نابِكَ فَ نْ جَ نِي عَ تَ دْ دَ إنْ رَ ؟ وَ لُوذُ نْ أَ بِمَ نِي مِنْ بابِكَ فَ تَ دْ رَ إنْ طَ ((فَ
فارُ  تِغْ انَ االسْ إنْ كَ ، وَ ادِمِنيَ تِكَ مِنَ  النَّ زَّ عِ إينِّ وَ ، فَ بَةً نْب تَوْ ىلَ الذَّ مُ عَ إهلِي إنْ كانَ النَّدَ
ىض[...] إهلِي إنْ كانَ  تّى تَرْ تْبى حَ ، لَكَ الْعُ ينَ فِرِ تَغْ ُسْ إينِّ لَكَ  مِنَ املُ ، فَ ةً طَّ طيئَةِ حِ َ مِنَ اخلْ

.(٢) (( كَ نْدِ وُ مِنْ عِ فْ نِ الْعَ سُ يَحْ لْ كَ فَ بْدِ نْبُ مِنْ عَ بُحَ الذَّ قَ
فمن قراءة النصني املتقدمني نلحظ التوسع يف بناء النظام الرشطي اللغوي وقد أفاد 
أو  أداة الرشط  تكرار  باعتامد  التوسع(٣)، أي  املركب إلقامة هذا  التعليق  نظام   من 

باستخدام أداة العطف. 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٣.
(٢) م .ن: ٢١٤-٢١٦.

(٣) ينظر: يف الرتكيب اللغوي للشعر العراقي املعارص- دراسة لغوية يف شعر السياب ونازك والبيايت: ٣٤٠.



٩٦

ولنا أن نوضح نظام التعليق املركب املستثمر يف إنتاج التوسع يف البناء الرشطي من 
خالل اخلطاطة اآلتية:

٣. التنكري و التعريف:
يشكل أسلوب( التنكري والتعريف) أبرز مظهر من املظاهر اللغوية املعتمدة يف بناء أسيقة 
النصوص السجادية، فهو أسلوب مرن وطيّع يمنح الكاتب حرية الرتكيب واإلنتاج الداليل.
     ومن دراستنا للنصوص-موضوع البحث- وجدنا أن هناك قصدية حمكومة بوعي 
ام أسلوبيا واضحا، وبام  لَ عْ فكري يف استخدام هذا النسج الرتكيبي استخداما أنتج معه مَ

خيدم عرض الفكرة أو تعضيدها دالليا. وبيان ذلك نعرضه عن طريق:



٩٧

أ. التنكري:
االنفتاح  املتأيت من  للنص  الداليل  الفضاء  توسيع  أسهم يف  توظيفا  ف(التنكري)  وظِّ
والتعميم اللذين ينتجهام التنكري، عالوة عىل «ما يمنحه التنكري من تعددية وإطالق»(١).

لنقرأ قول اإلمام يف(دعاء يوم الثالثاء) الذي جاء فيه:
.(٢) (( تَهُ عْ فَ اً إالَّ دَ وّ دُ ال عَ ، وَ تَهُ بْ هَ ً إالَّ أَذْ امّ ال غَ ، وَ تَهُ رْ فَ نْباً إالَّ غَ عْ يلِ ذَ ((ال تَدَ  

رة (ذنبا، وغام، وعدوا) جاءت منفتحة  املالحظ من النص املتقدم أن األلفاظ املنكَّ
وهذا  عدو.  لكل  وكذا  وغم  ذنب  لكل  والشمولية  التعميم  صفة  لتعطي  دالليا، 
د ليعرب عن الرغبة الدفينة والعميقة للداعي يف التخلص مما سأله  تَمِ عْ ر) إنام أُ اجلائي(املنكَّ
واالستكانة  الضعف  استشعار  عىل  عالوة  ذلك.  عن  يُفصح  والسياق  منه،  اخلالص 
اللذين هيجس هبام النص ضمنا عن طريق استخدام صيغة اإلفراد (ال تدع يل) التي هي 

تعبري عام يستشعره الداعي من ضعف ووحدة.
رب عنه(دار       وجاء التنكري حامال لغرضني معا، أوهلام: التعبري عن هول وغرابة املعّ
الزاهدين)  لـ(مناجاة  العام  السياق  به  ييش  ما  وذلك  له،  التحقري  وثانيهام:  الدنيا)، 
(مناجاة  يف    العابدين  زين  اإلمام  يقول  النص.  ثيمة  مع  متوافقا  عنواهنا  جاء  التي 

الزاهدين):
ها،  رِ دْ بائِلِ غَ َنايايفِ حَ ي املْ يْدِ تْنا  بِأَ قَ لَّ عَ ها. وَ رِ كْ رَ مَ فَ تْ لَنا حُ رَ فَ تَنا داراً حَ نْ كَ (( إهلي أَسْ
ا  َ إهنَّ فَ ا،  تِهَ نَ يْ زِ خارِفِ  بِزَ ارِ  رتِ االغْ مِنَ  مُ  تَصِ نَعْ بِكَ  وَ ها،  عِ دَ خُ كآئِدِ  مَ مِنْ  ئُ  تَجِ نَلْ يْكَ  إلَ فَ

.(٣) (( باتِ ونَةُ بِالنَّكَ حُ َشْ ، املْ ةُ بِاآلفاتِ وَّ شُ َحْ َا، املْ هلَ الَّ ةُ حُ لِفَ ُتْ ا، املْ َ هبَ الَّ ةُ طُ لِكَ ُهْ املْ

(١) املرآة والنافذة، د. برش موسى صالح ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ٢٠٠١: ٦٦.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٧.

(٣) م.ن: ٢٤٢-٢٤٣.
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قراءتنا للنص املتقدم تشري إىل أن(االستهجان) كان وراء قصدية التنكري(داراً) وهو 
ت عنه وأكدته الرتاكيب التالية ملوضع الشاهد(داراً) الذي يمكن إيضاحه عرب  ما عربّ

اخلطاطة اآلتية:

     ويتبني من الشكل املتقدم، أن التنكري الذي جاء يف الشاهد املقصود عمل عىل رفد 
نه من رسم أكثر من صورة، وال خيفى ما يف ذلك من أثر يف حتفيز  التصور الذهني بام يمكّ

املخيلة عىل التصور والتشكل ومن ثمّ التلذذ باملشاركة.
ووردت نصوص(مقاطع) جاءت بمفردات معينة(حمددة) محلت دالالت متنوعة، 
فقد  والتنكري.  التعريف  حيث  من  أعني  الرتكيب،  بطبيعة  منوط  الداليل  التنوع  وهذا 
رفة وكانت وراء  رة ثم بعد ذلك –وقد حقق التنكري غرضه- جاءت معّ جاءت أوالً منكّ
هذا االستخدام قصدية واعية. من ذلك ما نجده يف(مناجاة التائبني) التي يقول اإلمام

 فيها:
: توبوا إىل اهللا  لْتَ قُ ، فَ بَةَ هُ التَّوْ تَ يْ مَّ كَ سَ وِ فْ اً إىلَ عَ بَابَ بادِكَ  تَ لِعِ تَحْ أَنْتَ الَّذي فَ ((إهلي 
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هِ))(١) تْحِ دَ فَ ولَ الْبابِ بَعْ خُ لَ دُ فَ نْ أَغْ رُ مَ ذْ ام عُ توبة نصوحا، فَ
االهتامم  هو  ذلك  وراء  الذي  والغرض  منّكرة،  لفظة(باباً)  جاءت  لقد 
الذي  الباب  هلذا  الفاتح  معرفة  من  عليه  االستدالل  يمكن  الذي  واإلكبار(التعظيم) 
الَّذي  أَنْتَ  ((إهلي   والتأكيد  التعريف  خالل  من  مقامه  علو  عن  الرتكيب  أفصح 
...)) ثم جاء التنكري بالتشويق إىل معرفة ماهية تلك الباب. وهذا التشويق يتبلور  تَ تَحْ فَ
السياق  بني  األفكار  من  املتخيَّل  طريق  عن   اإلمام منحها  التي  الزمنية  املساحة  يف 
م الذي ساعد التنكري عىل افرتاضه، واملساحة الزمنية املقصودة  األصيل والسياق املتوهَّ
التعريف به(التوبة) التي  التنكري(باباً) وبني  هي الفاصل الرتكيبي(اللفظي) املمتد بني 
 .(( ةَ بَ وْ التَّ هُ  تَ يْ مَّ كَ سَ وِ فْ اً إىلَ عَ بَابَ بادِكَ  لِعِ تَ  تَحْ فَ الَّذي  أَنْتَ  املقطع ((إهلي  جاءت ضمن 
عن  إليها  املشار  الزمنية  املساحة  أثناء  املفرتض-  السياق  ضمن  يسأل-  أن  وللمتلقي 
طبيعة أو ماهية ذلك الباب، أهي باب الرمحة أم باب العلم مثال أم باب الرزق...الخ. 
فا بـ(أل) التعريف (العهدية) ثم بعد ذلك نجد ما سبق تنكريه(باباً) نجده قد جاء معرّ
أن  فبعد  منطقي.   -أر ما  –عىل  وهو  النص  فكرة  تفرضه  بالتعريف  هنا  واملجئ   (٢)

ر، جيء بالتعريف ليكون حجة عىل املسؤول ( الغافل  أُزيل الغموض واإلهبام عن املنكَّ
 .(٣)  (( هِ تْحِ فَ دَ  بَعْ الْبابِ  ولَ  خُ دُ لَ  فَ أَغْ نْ  مَ رُ  ذْ عُ ام  ((فَ له)  ف  عرّ وقد  الباب  دخول  عن 
وباجتامع التعريف والتنكري يف سياق واحد تقام عالقة تبادل موقعي يؤدي إىل اختالف 

يف الداللة(٤).
ب. التعريف:

تتيح هلا تشكيل  بمرونة عالية  تتمتع  التي  اللغوية  الظواهر  يعد(التعريف) من       

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٦.
(٢) ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام األنصاري، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، 

بريوت، ١٩٨٧: ٥٠/١.
(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٦.

(٤) ينظر: الصحيفة السجادية- دراسة أسلوبية: ٩٦.
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بفعل  متحصلة  املرونة  وهذه  واجلاملية.  الفكرية  الدالالت  ذات  الرتاكيب  من  العديد 
أدوات  أنواع  العديد من  السجادية  النصوص  التعريف. ومحلت  يتم هبا  التي  الطرائق 
التعريف مما أنتجت تراكيبَ ذات دالالت متلونة ومتعددة أسهمت يف تعدد القراءات 

ذات الفضاءات املتعددة.
     وعند دراستنا للنصوص السجادية وجدنا أن التعريف بـ(اإلضافة) شغل احليز 
األكرب من املساحة النصية، وربام كثرة التداول هلذا األسلوب املنقادة لطبيعة االستخدام 
اللغوي هي التي كانت وراء شيوع هذا اللون من التعريف عالوة عىل ما يتمتع به من 
طرائق  من  وأرسع  أخف  يل  يبدو  بشكل  الغموض  وإزالة  اإليضاح  يف  تسهم  مرونة 
التعريف األخر. وشاهد ما تقدم ذكره نجده يف(مناجاة الراغبني) التي يقول اإلمام

 فيها:
لَطائِفِ  تِكَ وَ محَ فِ  رَ اطِ وَ يْكَ بِعَ لُ إلَ بْتَهِ أَ ، وَ كَ سِ دْ نْوارِ قُ بِأَ كَ وَ هِ جْ بُحاتِ وَ لُكَ بِسُ أَ ((أَسْ
لْفى  الزُّ ، وَ نْكَ بى مِ رْ ِيلِ إنْعامِكَ يفِ الْقُ مجَ ، وَ رامِكَ يلِ إكْ زِ هُ مِنْ جَ لُ نِّي بِام أُؤمِّ قَ ظَ قِّ َ ، أَنْ حتُ كَ بِرِّ
يْثَ  عٌ غَ تَجِ نْ مُ ، وَ فِكَ طْ عَ كَ وَ حِ وْ حاتِ رَ ضٌ لِنَفَ رِّ تَعَ نَا مُ ها أَ ، وَ رِ إلَيْكَ عِ بِالنَّظَ تُّ التَّمَ ، وَ يْكَ لَدَ
يْكَ  نَ ما لَدَ سَ ، راج أَحْ نْكَ إلَيْكَ ، هارِبٌ مِ كَ إىل رِضاكَ طِ خَ ارٌّ مِنْ سَ ، فَ فِكَ طْ لُ ودِكَ وَ جُ

.(١) (( عايَتِكَ رٌ إىل رِ تَقِ فْ ، مُ بِكَ واهِ ىل مَ لٌ عَ وِّ عَ مُ
     ومما يمكن مالحظته من النص املتقدم أيضا، هو إضافة (كاف اخلطاب) الذي 
الداعي  بني  الروحي  االتصال  بتوثيق  استشعارنا  ع  رسّ والذي  متميز  حضور  هلا  كان 
اتصاله  عند  الضمري(الكاف)  به  يوحي  ما  بفعل  ذلك  وتعاىل)  تبارك  واملدعو(اهللا 

باالندماج الكيل بني املنشئ ونصه(٢).
     ومن طرائق التعريف األخر التي كان هلا حضور واضح يف النصوص املدروسة 
هي(أل) التعريف التي أر فيها أهنا متنح اللفظة استقاللية ومتاسكا بفعل ما تعطيه(أل) 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة:٢٢٣-٢٢٤.
(٢) ينظر: دينامية النص- تنظري وإنجاز: ٧٤.
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من خصوصية قيمية.
     ومن النصوص السجادية التي كان لـ(أل) التعريف حضور واضح فيها(مناجاة 

الذاكرين) التي يقول اإلمام فيها:
يفِ  وَ  ، ارِ اإلِرسْ النِوَ اإلِعْ وَ  ، النَّهارِ وَ يْلِ  اللَّ وَ  ، َالءِ املْ وَ الءِ  َ اخلْ يفِ  كَ  رَ ذِكْ نا  ِمْ هلْ أَ فَ إهلي   ))
 ، ِّ يضِ َرْ املْ ي  عْ السَّ وَ  ، يِّ كِ الزَّ لِ  مَ بِالْعَ نا  لْ مِ تَعْ اسْ وَ   ، فِيِّ َ اخلْ رِ  كْ بِالذِّ نا  آنِسْ وَ آءِ  َّ الرضَّ وَ آءِ  َّ الرسَّ

. ِّ يفِ ِيزانِ الَوَ نا بِاملْ جازِ وَ
ئِنُّ  مَ ال تَطْ ، فَ بايِنَةُ ُتَ ولُ املْ قُ تِ الْعُ ِعَ تِكَ مجُ فَ رِ عْ ىل مَ عَ ، وَ َةُ وبُ الْواهلِ لُ تِ الْقُ إهلي بِكَ هامَ
كان،  مَ لِّ  كُ يفِ  بَّحُ  ُسَ املْ أَنْتَ   ، ياكَ ؤْ رُ نْدَ  عِ إالّ  وسُ  فُ النُّ نُ  كُ تَسْ ال  وَ  ، راكَ كْ بِذِ إالَّ  وبُ  لُ الْقُ

لِّ لِسان)) (١). وُّ بِكُ عُ َدْ املْ لِّ أَوان، وَ ودُ يفِ كُ جُ َوْ املْ مان، وَ لِّ زَ بُودُ يفِ كُ َعْ املْ وَ
عت  يتضح من قراءة النص املتقدم أن(أل) التعريف احلاملة ملعنى االستغراق، وسّ
نا  ِمْ هلْ أَ يف الفضاء الداليل املتشيّئ من االمتداد(الزمكاين) الذي وشت به ألفاظ النص ((فَ
النص(الذكر)  داللة  منح  الفضاء  وذلكم   ،(( النَّهارِ وَ يْلِ  اللَّ وَ  ، َالءِ املْ وَ الءِ  َ اخلْ يفِ  كَ  رَ ذِكْ

ديمومتها.
     وكان للتعريف عن طريق ضمري اخلطاب (أنت) وضمري املتكلم(أنا) وكذلك 
االسم املوصول(الذي) حضور أقل مما شهدناه مع طرائق التعريف األخر، ولكن عىل 
الرغم من قلة ورودها يف النصوص املدروسة إال أهنا وظفت توظيفا أسهم يف«إثبات 

تأثري البنية النحوية يف معامر النص» (٢).
     ومن املواضع التي ورد فيها ضمري اخلطاب-املنفصل- (أنت) مفيدا التعريف ما 

جاء يف(دعاء يوم اجلمعة) الذي يقول اإلمام فيه:
ةَ  لَ َ محَ ، وَ مواتِكَ انَ سَ كَّ سُ ، وَ تِكَ الئِكَ ِيعَ مَ دُ مجَ هِ أُشْ يداً، وَ هِ فى بِكَ شَ كَ كَ وَ دُ هِ (( إينِّ أُشْ
دُ أَنَّكَ  هَ ، أَينِّ أَشْ قِكَ لْ نافِ خَ أْتَ مِنْ أَصْ نْشَ أَ لِكَ وَ سُ رُ بِيآئِكَ وَ نْ ثْتَ مِنْ أَ نْ بَعَ مَ ، وَ كَ شِ رْ عَ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٩-٢٤٠.
ة، اململكة العربية السعودية، ط١، ١٩٩٩: ١٦٨. (٢) حتليل النص الشعري، حممد فتوح أمحد، النادي األديب الثقايف، جدّ
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 ، يْلَ بْدِ ال تَ لِكَ وَ وْ لْفَ لِقَ ال خُ يلَ وَ دِ ال عَ ، وَ يكَ لَكَ ِ كَ الَ رشَ دَ حْ ، وَ ُ ال إلهَ إالَّ أَنْتَ أَنْتَ اهللاَّ
 ِ دَ يفِ اهللاَّ جاهَ بادِ، وَ تَهُ إىلَ الْعِ لْ َّ  ما محَ ، أَدَّ ولُكَ سُ رَ كَ وَ بْدُ يْهِ وآلِهِ عَ لَ ُ عَ ىلَّ اهللاَّ داً صَ مَّ َ أَنَّ حمُ وَ

ِهادِ[...] قَّ اجلْ حَ
نْكَ  بْ يلِ مِنْ لَدُ هَ نِي،  وَ تَ يْ دَ دَ إذْ هَ بِي بَعْ لْ غْ قَ زِ ال تُ نِي، وَ تَ يْ يَ ينِكَ ما أَحْ ىل دِ تْنِي عَ بِّ مَّ ثَ هُ اللَّ
َّ فِيها مِنَ  يلَ بْتَ عَ جَ ما أَوْ ، وَ عاتِ مُ ُ ضِ اجلْ رْ داءِ فَ نِي ألَ قْ فِّ وَ [...] وَ ابُ هَّ ، إنَّكَ أَنْتَ الْوَ ةً َ محْ رَ

(١) (( يمُ كِ َ يزُ احلْ زِ ، إنَّكَ أَنْتَ الْعَ زآءِ َ مِ اجلْ طآءِ يفِ يَوْ لِها مِنَ الْعَ هْ تَ ألَ مْ سَ قَ ، وَ اعاتِ الطَّ
     وجاء ضمري اخلطاب(أنت) مصاحبا لالسم املوصول(الذي) يف (مناجاة التائبني) 

التي يقول فيها:
: توبوا إىل اهللا  لْتَ قُ ، فَ بَةَ هُ التَّوْ تَ يْ مَّ كَ سَ وِ فْ اً إىلَ عَ بادِكَ بَابَ تَ لِعِ تَحْ ((إهلي  أَنْتَ الَّذي فَ

توبة نصوحا)) (٢)
:وجاء يف(مناجاة الراجني) قوله     

 ، ناهُ أَدْ بَهُ وَ رَّ هِ قَ يْ لَ بَلَ عَ قْ إذا أَ ، وَ ناهُ هُ مُ غَ هُ بَلَّ نْدَ لَ ما عِ إذا أَمَّ ، وَ اهُ طَ بْدٌ أَعْ هُ عَ لَ أَ نْ إذا سَ ((يا مَ
نْ  [...] يا مَ اهُ فَ كَ بَهُ وَ سَ هِ أَحْ يْ لَ لَ عَ كَّ إذا تَوَ ، وَ اهُ طَّ غَ بِهِ وَ نْ ىلَ ذَ َ عَ رتَ يانِ سَ صْ هُ بِالْعِ رَ إذا جاهَ وَ
نْ  يا مَ ، وَ وٍّ عُ دْ مَ مَ رَ يا أَكْ ، وَ وٍّ جُ رْ َ مَ ريْ ِي، يا خَ جتَ اهُ يَرْ لُّ طالِب إيَّ كُ ، وَ ئُ تَجِ لْ هِ يَ يْ لُّ هارِب إلَ كُ
لُكَ  أَ يهِ، أَسْ وعٌ لِراجِ فُ رْ هُ مَ جابُ حِ يهِ، وَ اعِ تُوحٌ لِدَ فْ هُ مَ نْ بابُ ، يا مَ هُ لُ يَّبُ آمِ َ ال خيُ ، وَ هُ دُّ سآئِلُ رَ ال يُ

(٣) (( يسِ ئِنُّ بِهِ نَفْ مَ جآئِكَ بِام تَطْ مِنْ  رَ يْنِي، وَ رُّ بِهِ عَ طآئِكَ بِام تَقَ َّ مِنْ عَ يلَ ُنَّ عَ مِكَ أَنْ متَ رَ بِكَ
من  كل  حققه  الذي  الغائي  التوظيف  لنا  تكشف  املتقدمة  للنصوص  قراءتنا 
أفادا  اللذين  واإلقرار  التأكيد  عن  معربا  جاء  والذي  املوصول)  و(االسم  (الضمري) 
)). زيادة  ابُ هَّ )) و((إنَّكَ أَنْتَ الْوَ نْتَ ُ ال إلهَ إالَّ أَ نَّكَ أَنْتَ اهللاَّ دُ أَ هَ التعظيم والتنزيه((أَشْ
عىل ما حققته الضامئر من اختزال يف البناء الرتكيبي أد إىل االقتصاد يف اجلهد األدائي.

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١١-٢١٢.
(٢) م.ن: ٢١٦.

(٣) م. ن: ٢٢١-٢٢٢.
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٤. الذكر واحلذف:
     يعد الذكر القالب املعياري يف اجلملة العربية التي تقوم عىل املسند واملسند إليه. 
هذا يف األصل، ولكن أحيانا جييء اخلطاب خارجا عن هذا األصل(القاعدة)، وهذا 
مقرونا  يكون  اخلروج  أن  أعني  القول-  صح  إن   – احلال)  بـ(مقتىض  مرتبط  اخلروج 
يف  التفنن  من  صاحبه  متكن  عىل  زيادة  ومناسبته،  وموضوعه  اخلطاب  من  بالغرض 
استخدام األساليب اللغوية بام خيدم غاية اخلطاب، ويف ذلك- أي اخلروج- سهم فيام 

جيعل النصوص تتمتع بالصفة األدبية، أو تلك التي يمكن وسمها بأهنا(بالغية).
 وواحد من أوجه اخلروج هذه هو أسلوب(الذكر واحلذف)، ألهنام« يمثالن ظاهرتني 
إحداث(صدمة)  هبدف  املتقبل   لد فكرية  شحنات  تفجري  عىل  تقومان  أسلوبتني 
لغوية عند الطرف املستقبل وجعل ذهنه يف حالة استنفار دائم» (١). عىل أن نستحرض 
 .(٢) واحلذف»  الذكر  من  كل  ألمهية  املحددة  هي  السياق  متطلبات  «أن  األذهان  يف 
بناء  يف  يُسهم  غا  مسوّ عدوال  ليُحدث  واحلذف  الذكر  إىل  يعمد  املنشئ  آخرإن  بمعنى 
ضمن  النص  يف  يقع  إنام  مجلة)  أم  كان  (حرفا  احلذف  إىل  املنشئ  فلجوء  النص،  أدبية 
ما  عىل  وهو  داليل)  إلنتاج  خيايل  ذهني-  استدعاء  مع  تركيبي  مفرتضة(إبعاد  معادلة 
ير اجلرجاين «عجيب األمر، شبيه بالسحر، فأنك تر به ترك الذكر أفصح من الذكر 
والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأتم ما تكون 

بيانا إذ مل تبن»(٣). 
     وعىل هذا فاحلذف ما مل يكن قصديا فهو لون من العجز ورضب من العبث يف 
الرتكيب.. مما تقدم ندرك أن « احلذف ال حيسن يف كل حال». إذ ينبغي أال يتبعه فساد 
يف الرتكيب، لذا جيب أن يتأكد املرسل من وضوح املحذوف يف ذهن املتلقي وإمكان 

(١) األسلوبية- مدخل نظري ودراسة تطبيقية:٢٦.
(٢) اإلسالم واألدب: ١٠٩.

(٣) دالئل اإلعجاز، علق حواشيه: حممد رشيد رضا، دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ١٩٧٨: ١١٢.



١٠٤

جائز  «احلذف  ألن  الداللة  ويشوه  املعنى  يُفسد  املنشئ  عىل  ذلك  ر  تعذُّ فإن  ختيله(١). 
يف كل ما يدل الدليل عليه، ويف كل تركيب ترشد القرينة إىل اللفظ املحذوف ومعناه 

ومكانه »(٢)
     وألسلوب(الذكر واحلذف) حضور واضح يف النصوص املدروسة، جاء بوظائف 
تعددت بتعدد أنامط احلذف وغايات الذكر، ويمكن بيان ذلك من خالل التفصيل اآليت:
     يأخذ احلذف أنامطا متعددة. فمنه ما متثل يف حرف أو كلمة أو مجلة. فمن أنامط 
يقول  الذي  يوم اخلميس)  ما نجده يف (دعاء  السجادية  النصوص  حذف احلروف يف 

اإلمام زين العابدين فيه:
ساينِ  كَ تِهِ، وَ َ محْ اً بِرَ بْرصِ جآءَ بِالنَّهارِ مُ تِهِ، وَ رَ دْ ً بِقُ لِامَ ظْ يْلَ مُ بَ اللَّ هَ ي أَذْ ِ الَّذِ ّ ((احلمدُ هللاِ

(٣) (( تَهُ مَ آتاينِ نِعْ هُ وَ يآءَ ضِ
[لنا]  بقدرته، وجاء  الليل مظلام  الذي أذهب [عنا]  الكالم: احلمد هللا       وتقدير 
يف  جاءت  التي  القرينة  من  يستمده  ذلك،  إىل  الباحث  ودليل  برمحته.  مبرصا  بالنهار 
التخصيص  بمالحظة   (( هُ تَ مَ نِعْ آتاينِ  وَ هُ  يآءَ ضِ ساينِ  كَ املذكور((وَ للنص  التالية  الفقرة 
املتحصل من اقرتان الضمري(ياء املتكلم) بكل من الفعلني(كسا، وآتى) وبام حيمل هذا 

التخصيص من إشارة إىل شمول املتحدث(الداعي) بانتفاعه بنعمة الضياء.
     ومما جتدر اإلشارة إليه، هو أنني اعتمدت تقدير(عنا) وليس(عني) وقدرت(لنا) 
و(آتاين)  مع(كساين)  وتركيبيا  دالليا  يتوافق  املوضعني  لكال  الثاين  والتقدير  دون(يل) 
عالوة عىل انسجامهام مع الفضاء الرصيف هلام. وحقيقة عندي لذلك التقدير ما يسوغه.. 
لو كان التقدير(عني) و(يل) لكان يف ذلك ما يوحي أو يوهم بتحجيم لقدرة اهللا تعاىل 
شأنه وحتديدا لرمحته، وملا كان الواقع خالف ذلك جعلت التقدير(عنا) و(لنا) ملا فيه من 

(١) ينظر: األسلوبية- مدخل نظري ودراسة تطبيقية: ١٣٧.
(٢) األلسنية العربية، ريمون طحان، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط٢، ١٩٨١: ٨٠.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٩.



١٠٥

شمولية واتساع تتناسب وحقيقة املقام. 
ل دعامة من       واملستشفُّ من النص املتقدم أن احلذف حقق عدوال أسلوبيا شكّ
ح  ِّ رصُ لو  النص  حيققه  مما  أوسع  وتصوريا  ذهنيا  فضاء  بخلقه  األسلوب  متييز  دعائم 
ع فضاء النص وأضفى عليه شيئا من  هبذا املقدر بمعنى أن اإلمام هبذا احلذف وسّ
مع  يتناسب  وبام  الالحمدودية  استشعار  من  املتلقي  ن  يمكّ وبام  أو(الشمولية)  االمتداد 

القدرة والرمحة اإلهلية، فجاء احلذف أبلغ بيانا وأعمق داللة.
بمثابة(صدمة  كان  أسلوبيا  عدوال  أو  مفاجأة   العابدين زين  اإلمام  وحقق       
) دون اقرتانه  ذهنية)، ذلك من احلذف الذي تعمده عن طريق اإلتيان بفعل األمر(صلِّ
بمتعلق(رابط لفظي) كام اعتدنا مالحظته و(مالزمته) يف مجيع أدعية األيام. واملجيء 
هبذه الكيفية حقق غايتني، سأبينهام بعد اإلتيان بالشاهد الذي محله لنا(دعاء يوم اجلمعة) 

الذي يقول اإلمام فيه:
مِنْ  يلِ  بْ  هَ نِي،وَ تَ يْ دَ هَ إذْ  دَ  بَعْ بِي  لْ قَ غْ  زِ تُ ال  وَ نِي،  تَ يْ يَ أَحْ ما  ينِكَ  دِ ىل  عَ تْنِي  بِّ ثَ مَّ  هُ ((اللَّ
تِهِ  يعَ شِ هِ وَ تْباعِ نِي مِنْ أَ لْ عَ اجْ د وَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ ، صَ ابُ هَّ ، إنَّكَ أَنْتَ الْوَ ةً َ محْ نْكَ رَ لَدُ

.(١) (( عاتِ مُ ُ ضِ اجلْ رْ داءِ فَ نِي ألَ قْ فِّ وَ تِهِ وَ رَ مْ ينِ يفِ زُ ْ رشُ احْ وَ
لعبارة الصالة عىل حممد وآل  البنائية  اهليكلية  املتقدم وباعتامد  النص  إذ يتضح من 
حممد- مع استحضار هيكلية العبارة يف األيام األخر- بأن هناك حذفا مقصودا(غائيا) 
تعمده اإلمام لغاية فكرية- داللية أراد إيصاهلا إىل املتلقي. وبمقارنة العبارة- موضع 
الشاهد- مع قريناهتا يف أدعية األيام األخر نصل إىل أن هناك أكثر من احتامل يصح أو 
قبل لسد الفراغ(احلذف) الذي استعمله اإلمام كـ(شفرة أسلوبية) تستوقف املتلقي  يُ
إلثارته ذهنيا. فيمكن أن يكون احلرف املحذوف هو حرف(الواو). أو لفظة(اللهم). 
وتكون عبارة(أسألك أن تصيل) احتامال مقبوال. ويمكن أن يكون احلرف املحذوف هو 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٢.



١٠٦

حرف(الفاء) وهو االحتامل األرجح-كام أر- باعتامد السياق الذي ورد فيه الشاهد.
     وقد سبق التنبيه عىل أن جميء احلذف هبذه الكيفية حقق غايتني مها:

الفعل •  وجميء  التعقيب-  تفيد  التي  املقدرة)-  الرابط(الفاء  حذف  أن  األوىل: 
لة- وإن خرجت لغرض الدعاء- أفاد منه اإلمام يف التنبيه إىل  بالصيغة األمرية املعجّ
جعل فعل الصالة عىل حممد وآل حممد أصال، وليس مسبوقا أو متعلقا بمطلب آخر، 

فكأن الطلب(الصالة) غاية بذاته.
عن •  «للبحث  سيشغله  كان  وقتا  للمتلقي  ر  وفّ املقدر  احلرف  بحذف  أن  الثانية: 

أنواع العالقات التي تربر اجلمع بني املتعاطفات» (١)، التي بمعرفتها سينرصف الذهن 
والشعور إليها، ومن ثم تتهمش القصدية اخلفية(احلقيقة) ما جيعل طلب الصالة وكأنه 

ثانوي. 
     وأر يف هذا احلذف الذي حتقق يف دعاء يوم اجلمعة حرصا فارقا أسلوبيا قائام عىل 
عمق داليل ينوه بفضل الصالة وعظيم ثواهبا يف هذا اليوم املبارك، وأر فيه مصداقا 

بّ حذفٍ هو قالدة اجلِيْد وقاعدة التجويد»(٢). لقول اجلرجاين: «رُ
     ومن أمثلة حذف احلروف أيضا ما جاءت به(مناجاة الذاكرين) التي يقول اإلمام

 فيها:
ثِرياً  راً كَ وا اهللاَ ذِكْ رُ كُ وا اذْ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ : {يَ قُّ َ لُكَ احلْ وْ قَ لْتَ وَ ((إهلِي أَنْتَ قُ

يال} أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ بِّحُ سَ وَ
تَنا  رْ مَ أَ }  فَ ونِ رُ فُ الَ تَكْ وا يلِ وَ رُ كُ اشْ مْ وَ كُ رْ كُ وينِ أَذْ رُ كُ اذْ قُّ :{فَ َ لُكَ  احلْ وْ قَ لْتَ وَ قُ وَ

ام  وكَ كَ رُ نُ ذاكِ ها نَحْ اً، وَ ظامَ إعْ ً  وَ يامَ خِ تَفْ يفاً لَنا وَ ِ نا تَرشْ رَ كُ هِ أَنْ تَذْ يْ لَ تَنا عَ دْ عَ وَ ، وَ كَ رِ كْ بِذِ
(٣)(( ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ يا أَرْ ، وَ ينَ رِ اكِ رَ الذَّ نا يا ذاكِ تَ دْ عَ ا وَ نا مَ زْ لَ نْجِ أَ تَنا، فَ رْ أَمَ

ط١،  البيضاء،  والدار  بريوت،  العريب،  الثقايف  املركز  خطايب،  حممد  النص،  انسجام  إىل  مدخل   – النص  لسانيات   (١)
.١٩٩١: ٢٥٧

(٢) دالئل اإلعجاز: ١١٦.
(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٤٠.



١٠٧

تقدير  أن  أي  هي(به)  –تقديرا-  املحذوفة  الكلمة  بأن  تيش  املتقدم  النص  قراءة 
الكالم: ( فأنجز لنا ما وعدتنا [ به] يا ذاكر الذاكرين) والقرينة التي قادتنا إىل قول ذلك 
أَنْ  يْهِ  لَ عَ نا  تَ دْ عَ وَ وَ  ، كَ رِ كْ بِذِ نا  تَ رْ مَ أَ الشاهد((فَ موضع  للفقرة  السابقة  الفقرة  يف  تقدم  ما 
اً)) ويف قول اإلمام (عليه) إشارة إىل أن هناك شيئا  ظامَ إعْ ً  وَ يامَ خِ تَفْ نا وَ يفاً لَ ِ نا تَرشْ رَ كُ تَذْ
دَ (الذاكرون) بنيله. واحلذف املقدر(به) يتوافق دالليا و(عليه) الواردة يف النص.  عِ ما وُ
وأر أنه عمد إىل هذا احلذف بقصدية يريد من ورائها عدم حتديد هذا املوعود به 
- إقرارا وطمعا بان اهللا تبارك وتعاىل هيب أكثر مما نوعد  دَّ َ أو تعيينه- ألنه أكرب من أن حيُ
به، فكأن اإلمام جعل التنفيذ(اإليفاء بالوعد) مفتوحا ومطلقا تناسبا مع كرم البارئ 
وعطائه وتعدد آالئه. وبمعنى آخر أنه لو ذكر املحذوف املقدر(به) ألصبح يف النص ما 
يوحي بأن لعطاء اهللا حدا، وهو ما ال يريد ذلك وال يقصد إليه. ويستمد(احلذف) هنا 
أمهيته مما يفجره من شحنة فكرية تسهم يف خلق فضاء إحيائي يتسع ميدانه باتساع خيال 
املتلقي القائم عىل خرباته وجتاربه ألن «ظاهرة احلذف أو تغييب أحد عنارص التعبري تعد 

أكرب مساهم يف تكوين الفضاء الشعري أو يف توسيع دائرته عىل أقل االحتامالت» (١).
     ومما تضمنته النصوص السجادية من أساليب احلذف والذكر ما جاءت به(مناجاة 

الذاكرين) التي يقول اإلمام فيها: 
وُّ  عُ َدْ املْ لِّ أَوان، وَ ودُ يفِ كُ جُ َوْ املْ مان، وَ لِّ زَ بُودُ يفِ كُ َعْ املْ كان، وَ لِّ مَ بَّحُ يفِ كُ ُسَ ((أَنْتَ املْ
ة  لِّ راحَ مِنْ كُ ، وَ كَ رِ ِ ذِكْ ريْ ة بِغَ لِّ لَذَّ كَ  مِنْ كُ فِرُ تَغْ أَسْ نان، وَ لِّ جَ مُ يفِ كُ ظَّ ُعَ املْ لِّ لِسان، وَ بِكُ

.(٢) (( تِكَ ِ طاعَ ريْ ل بِغَ غْ لِّ شُ مِنْ كُ ، وَ بِكَ رْ ِ قُ ريْ ور بِغَ ُ لِّ رسُ مِنْ كُ ، وَ كَ نْسِ ِ أُ ريْ بِغَ
قراءة النص املتقدم تفصح عن أنه حذف كال من حرف النداء واملناد، مستعينا 
الكالم:  وتقدير  الشاهد.  موضع  املقطع  سبقت  التي  الفقرة  يف  ذكره(إهلي)  تقدم  بام 

(أستغفرك يا رب أو يا إهلي) وقد عمد اإلمام إىل هذا احلذف لعلتني:
(١) قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث: ٧٠. 

(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٤٠.



١٠٨

أوهلام: فنية، ذلك لرتشيق العبارة عن طريق الرتشيد األدائي.• 
املواضع •  يف  لفظا  اهللا  بذكر  الترصيح  من  احلياء  مفادها  تأديبية(توجيهية)  الثانية: 

   التي هي بعيدة - كام يوحي النص- عن مرضاة اهللا، وكأين باإلمام زين العابدين
خيجل- ويعلمنا من وراء ذلك- من ذكر لفظ اجلاللة يف مثل تلك املواقف، فالذ

باحلذف تأدبا وجتنبا للحراجة.
وقد جاءت النصوص السجادية بنمط آخر من احلذف متثل يف حذف الصفة وذكر 

املوصوف ومن ذلك ما نجده يف(مناجاة املعتصمني) التي يقول اإلمام فيها:
ا  إنَّ ةِ، فَ كَ َلَ دِ اهلْ ـوارِ نْ   مَ نا عَ دْ ذُ ، وَ ايَتِكَ عَ نَا مِنْ رِ رِ عْ الَ تُ ، وَ ايَتِكَ لِنا مِنْ محِ ْ (( إهلي فَال ختُ

.(١) (( نَفِكَ يفِ كَ يْنِكَ وَ بِعَ
أعان  رام]. والذي  يُ [الذي ال  تنام] ويف كنفك  [التي ال  بعينك  فإنا       والتقدير، 
للشاهد موضع  فيه موضع مشابه  التي وردت  اللفظية  القرينة  اعتامد  التقدير  عىل هذا 
ي ال  كَ الَّذِ زِّ ينِ بِعِ زَّ أَعِ –احلديث- لفظا وداللة. وذلك يف دعاء يوم األحد الذي جاء((وَ
))(٢). وما ترك اإلمام الذكر وإيثاره احلذف إال  تِي ال تَنامُ يْنِك الَّ ، وأحفظني بِعَ يُضامُ
لتعظيم املوصوف. ومثل هذا (ذكر املوصوف وحذف الصفة)« حيسن يف كالم القائل ملا 

لذلك من التطريح والتطويح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام الذكر»(٣).
     واحلذف املشار إليه يف النص املتقدم حقق عدوال إحيائيا ودالليا. فكان بمثابة دعوة 
وإضاءة  «تنشيط  من  احلذف  هذا  يعمله  ملا  يريد،  التي  الصورة  نسج  املتلقي يف  ملشاركة 
خليال املتلقي، إذ جيعله عنرصا فعاال يف عملية اخللق املتجدد للنص حال قراءته»(٤). وعىل 
رأي الناقد الفرنيس (سريجي دوبرفسكي) «أن األدب يتكون من عدد من املغيبات بقدر 

ما يتكون من كلامت، وأن ما يقوله النص ينجز معناه الكامل خالل ما مل يقله»(٥).
(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٤٢.

(٢) م. ن: ٢٠٣.
(٣) املثل السائر: ٨٣/٢. 

(٤) خصائص األسلوب يف شعر العباس بن األحنف: ١٩٦. 
(٥) الصوت اآلخر- اجلوهر احلواري للخطاب األديب، فاضل ثامر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٩٢: ٢٣٣، وينظر مصدره هناك.



١٠٩

ومن أنامط احلذف البليغة التي محلتها النصوص السجادية ما قاله اإلمام يف(دعاء 
يوم االثنني) الذي جاء فيه:

تِ  عَ اضَ تَوَ تِهِ،وَ فَ رِ عْ مَ نْهِ  كُ نْ  عَ ولُ  قُ الْعُ تِ  َ رسَ انْحَ وَ تِهِ،  فَ صِ غايَةِ  نْ  عَ نُ  لْسُ األَ لَّتِ  ((كَ
اتِراً  تَوَ مُ دُ  مْ َ احلْ لَكَ  فَ تِهِ.  مَ ظَ لِعَ يم  ظِ عَ لُّ  كُ ادَ  انْقَ وَ تِهِ،  يَ شْ َ وهُ خلِ جُ الْوُ نَتِ  عَ وَ تِهِ،  بَ يْ َ هلِ ةُ  بابِرَ َ اجلْ

.(١) (( اً قَ سِ تَوْ سْ الِياً مُ تَوَ مُ قاً، وَ تَّسِ مُ
هذا  يف  والقرينة  متسقا).  متواترا  [محدا]  احلمد  عندي(فلك  املحذوف  وتقدير 
الِياً  تَوَ مُ ، وَ قاً تَّسِ اتِراً مُ تَوَ املقطع قرينة معنوية قادتني إليها الداللة السياقية، فقوله ((مُ
به  الذي وشى  التكرار  إثر محد، وهذا  اً)) يفصح عن تكرار احلمد، أي محدا  قَ سِ تَوْ سْ مُ
املطلق)  بصيغة(املفعول  فجاءت  لفظا  كلمة(احلمد)  تقدير  يستلزم  والتوايل  التواتر 
فتضافرت الداللتان اللفظية واملعنوية لتحقيق غاية اإلمام الفكرية التي سعى إليها 
من خالل املقطع املقصود، وصحيح أن بعدم تقدير حمذوف(محدا) يتم املعنى ويستقيم، 
ذلك بجعل(متواترا) حاال للحمد، لكن.. بتقدير حمذوف نجعل(متواترا متسقا) صفة، 
ملا للصفة من الثبوت والدوام أكثر مما للحال. وإن املقام يستدعي الدوام والثبات عىل 
احلمد، فكان التقدير باحلذف أوىل ألنه أبلغ وأبني، والنص اجليد ال يكون تام الوضوح 

ظاهر الدالالت.
   

فهي  ودالليا  بالغيا  موظفة  بطريقة  أسلوب(الذكر)  فيها  ورد  التي  املواضع  أما    
بالتواصل  اإلحساس  إدامة  عىل  عمل  إحيائيا  فضاء  أضفت  وقد  متعددة،   األخر
الشعوري بني النص ومتلقيه، ولنا أن نعتمد ما جاءت به(مناجاة املعتصمني) شاهدا 

:عىل ما تقدم ذكره، يقول فيها اإلمام زين العابدين
لَ  عَ ْ أَنْ جتَ   ، تِكَ يَّ بَرِ ِنيَ مِنْ  احلِ الصَّ تِكَ ،  وَ الئِكَ تِكَ مِنْ مَ ـل خاصَّ بِأَهْ ـكَ  لُ أَ لَكَ أَسْ ((وَ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٤.



١١٠

.(١) (( يباتِ ُصِ ي املْ واهِ نا  مِنْ دَ نُّ كِ تُ ، وَ نا مِنَ اآلفاتِ بُ نِّ َ جتُ ، وَ َلَكاتِ ينا مِنَ اهلْ نْجِ ةً تُ يْنا واقِيَ لَ عَ
فلو  أسألك)  قوله(ولك  ذلك  املعنى،  فسد  ملا  ذف  أنه حُ لو  ما  ذكر   أنه  نر إذ 
الذكر  ة  علّ الداللة. ولكن  املعنى وحتقق  استيفاء  تاما مع  الرتكيب  لبقي  ذفت(لك)  حُ
ا عنه بكاف  عربّ تكمن يف أن اإلمام يريد من خالله تعظيم شأن املذكور عز شأنه مُ
اخلطاب الذي عمل عىل «دخول املرجع إىل دائرة الفخامة نتيجة لتحول عملية املواضعة 

من االسم الرصيح إىل ما يدل عليه»(٢).
     وأر يف هذا اللون من (الذكر) أنه يعمل عىل تعميق الشعور الذي ييش بالعجز 
والضعف من جهة، وبالطمع والرغبة يف نيل املسألة من جهة أخر من خالل تأكيد 
القصدية يف السؤال التي حققت تكثيفا دالليا بفضل فنية الصياغة(لك أسألك)، وهذا 
رصْ املرجعية إىل طرف حمدد بعينه، يدعم ذلك ويؤكد تلك القصدية  التكثيف يوحي بقَ
لَكَ ال  رادِي، وَ كَ مُ ُ ريْ نْتَ الَ غَ أَ ما جاء يف (مناجاة املريدين) التي جاء فيها قوله (( فَ
هادِي)) (٣). مما كشف عن براعته يف توظيف الضمري توظيفا فكريا  سُ رِي وَ هَ واكَ سَ لِسِ
ودالليا مع األخذ يف احلسبان الدور اجلوهري الذي تقوم به الضامئر يف النسيج النحوي، 

فهي خالفا لكل األسامء املستقلة األخر كيانات نحوية وعالئقية خاصة(٤).
     ومحلت لنا(مناجاة املريدين) شاهدا آخر عىل استخدام أسلوب (الذكر) استخداما 

:غائيا نقتطع منها قوله
مِنْ  مْ  ـِ هلِ زَ أَجْ وَ   ، الً نْزِ مَ كَ  نْدَ عِ مْ  الهُ أَعْ وَ اً،  ظّ نْكَ حَ مِ مْ  هِ رِ فَ أَوْ مِنْ  نِي  لَ عَ ْ جتَ أَنْ  لُكَ  أَ ((أسْ
كَ  وَ فَتْ نَحْ َ انْرصَ تِي،  وَ َّ تْ إلَيْكَ مهِ عَ دِ انْقطَ قَ ، فَ يباً تِكَ نَصِ فَ رِ عْ مْ يفِ مَ لِهِ أَفْضَ ، وَ مـاً كَ قِسَ دِّ وُ
يْني)) (٥). ةُ عَ رَّ كَ قُ لِقاؤُ هادِي، وَ سُ رِي وَ هَ واكَ سَ لَكَ ال لِسِ رادِي، وَ كَ مُ ُ ريْ نْتَ الَ غَ أَ تِي، فَ بَ غْ رَ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٤٢.
(٢) قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث: ١٤٣. 

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٠.
(٤) ينظر: قضايا الشعرية: ٧٣. 

(٥) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٠.



١١١

من قراءتنا للنص املتقدم نجد أن هناك ألفاظا ذكرت ما كان ليفسد املعنى لو أهنا 
ذفت هي تلك املتمثلة بقوله(ال غريك، وال لسواك) ضمن املقطع الذي جاء فيه حُ

داللية(تأكيدية)  غاية  ذكرها  سوغ  والذي  هادِي))  سُ وَ رِي  هَ سَ واكَ  لِسِ ال  لَكَ  ((وَ
كرت  ذُ التي  األفعال(املطالب)-  حتقق  مرجعية  أو  عائدية  إثبات   اإلمام منها  أراد 
ذكرها  تعمد   أنه أي  وتعاىل-  تبارك  اهللا  إىل  الشاهد-  ملوضع  السابقة  الفقرات  يف 

ختصيصا وتأكيدا عىل أن مقادير األمور مرهونة بالذات اإلهلية.
بـ(كاف اخلطاب)  الكلامت(املفرتض حذفها) وهي مقرتنة       عالوة عىل أن ذكر 
ب، ويف ذلك الذكر  ت به إىل لفظ اجلاللة إنام جاءت تعبريا عن التلذذ بذكر من حيُ املُلتَفَ
وذلك التخصيص ما يكشف عن وجه حقيقة املشاعر الكامنة يف ذات الداعي وفيه ما 

يعكس من قرب املدعو من نفس الداعي ومشاعره.
     وحققت(مناجاة املحبني) عدوال أسلوبيا مائزا من خالل اعتامد أسلوب(الذكر) 
الذي وظفه املنشئ توظيفا فكريا ينم بوعي وحسبان، ذلك بإدخال اسم اإلشارة(ذا) 
عىل االسم املوصول(الذي) مع إمكانية حذف األول واإلبقاء عىل سالمة املعنى واملبنى. 
علام بأنه حتقق مثل هذا فعال، أعني حذف اسم اإلشارة يف موضع مشابه ملوضع الشاهد، 

ذلك هو ما جاءت به(مناجاة الراجني)التي يقول اإلمام يف أحد مقاطعها: 
ِياً نَداكَ  جتَ رْ ي أَناخَ  بِبابِكَ مُ نِ الَّذِ مَ ؟ وَ تَهُ يْ رَ ام قَ ساً قِراكَ فَ تَمِ لْ لَ بِكَ مُ ي نَزَ نِ الَّذِ (( إهلي مَ

؟)) (١). تَهُ يْ لَ ام أَوْ فَ
 وليس من شك بأن املقطع املذكور تام املعنى سليم املبنى. عىل حني نجد أنه     
تعمد ذكر اسم اإلشارة(ذا) يف املقطع- موضع شاهد(الذكر)- الذي جاءت به(مناجاة 

املحبني) التي يقول  فيها:
 ، بِكَ رْ ي أَنِسَ بِقُ ا  الَّذِ نْ ذَ مَ ؟ وَ الً نْكَ بَدَ رامَ مِ ، فَ تِكَ بَّ َ ةَ حمَ الوَ اقَ حَ ي ذَ ا الَّذِ نْ ذَ (( إهلي مَ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢١.
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الً؟)) (١). وَ نْكَ حِ ى عَ ابْتَغَ فَ
القيمة  رصد  من  املشارك  القارئ  متكن  املحبني)  للمقطع(مناجاة  ثانية  وقراءة 
يمكن  التي  القيمة  النص.تلك  ثيمة  عىل  أسلوب(الذكر)-ذا-  أضافها  التي  الداللية 
وحدة   اإلمام منه  أنتج  الذي  املحبني)  النص(مناجاة  عنوان  باعتامد  جتلياهتا  كشف 

داللية فاعلة تركت آثار فاعليتها عىل اهلندسة البنائية ألسيقة النص.
(الذكر)  يف  املعتمد  النص  عنوان  العنوانني-  بني  املقارنة  عرب  نجده  ذلك  بيان       
ففي  الراجني)-.  (مناجاة  (احلذف)  يف  املعتمد  املقابل  النص  وبني  املحبني)  (مناجاة 
قول(املحبني) ما يفصح عن حتقق احلب يف صدور املحبني، أي أنه واقع فعال (موجود) 
عزز ذلك التصور هيمنة األفعال املاضية يف أبنية النص. أما يف لفظ(الراجني) ففيه ما ييش 
بوجود يشء ما متوقع احلصول. أي فيها –الراجني- ما ييش بالتأمل والتوقع، يعني أشياء 
يرجى حتقيقها، فهي ليس هلا وجود عىل أرض الواقع(غري متحققة). ومن ثم أن ذكر اسم 
اإلشارة(ذا) يف مناجاة املحبني ما يشري إىل ذلك املتحقق فعال(احلب). واإلتيان به مع أداة 
) أراه قد خرج للتعجب. أي كأين باإلمام يتعجب من هذا الذي ذاق  نْ االستفهام(مَ

ال. وَ حمبة اهللا ويروم منه بدال، ويعجب من الذي يأنس بقربه تعاىل ويبتغي عنه حِ
ف هذا الغياب       أما غيابه- اسم اإلشارة- يف(مناجاة الراجني) فكأين باإلمام وظّ
إشارة منه إىل غياب األفعال(املطالب) املرجوة، حتى وإن كان الغياب آنيا. وصحيح أن 
) االستفهامية خرج لإلنكار أي  نْ الرتكيب املعتمد يف مناجاة الراجني وهو مقرتن مع (مَ
(االستفهام اإلنكاري) إال أنه مع ذكر(ذا) يف (مناجاة املحبني) محل داللة االستغراق يف 

اإلنكار. وهذا –أي الذكر- يتوافق دالليا مع عنوان النص وثيمته معا.
٥. التقديم والتأخري:

التي جتعل منه نصا مفتوحا وذا قراءات متعددة، وجعل  أدبية نص ما هي       إن 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣١.
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النص يوسم باألدبية ليست رضبة حظ أو حمض صدفة، بل تتحقق بقصدية وبتخطيط 
منظم وواع ييش برباعة املنشئ ومتكنه من لغته عالوة عىل عمق األفكار وبالغة التعبري 

اللذين يمنحان األسلوب قوته عىل تشكيل السياق اإلنشائي املندفع(١).
إخبار-  عملية  هي  األديب)  أو  اللغوي(النفعي  االتصال  عملية  أن  وصحيح       
أيضا  ورائها  من  يريد  املنشئ  أن  غري  احلقائق،  لبعض  ونقل  املتلقي-  إىل  الباث  من 
أو  املنظم  بدور  يقوم  املنشئ  أن  أي  احلقائق(٢).  تلك  جتاه  املتلقي-  إىل  مشاعره-  نقل 
املوجه، فبالوقت الذي يعطي املجال للغة يف حتقيق وظيفتها اإلبالغية من خالل التعبري 
الشفاف وبخاصة إذا تعلق األمر بتبليغ رسالة ونرش ديني(٣)، نراه- أي املنشئ- يقوم 
قنوات  يشكل  بام  النص  مساحة  عىل  والوجدانية  الذهنية  املنبهات  أو  األدوار  بتوزيع 
اتصال (إخبارية وانفعالية) تعمل عىل إرشاك املتلقي فكريا ووجدانيا، ونجاح املنشئ 
الكتايب) ألنه ذو قدرة  انجاز(أثر) وهو ما يسميه(روالن بارت) (النص  يف هذا يعني 

عىل التجدد واالنفتاح(٤).
الذي  املشاعر  نقل  وبني  اإلخبار  بني  بالتوفيق  توحي  السجادية  النصوص  ودراسة 
إىل معامل شكلت خصيصة  اإلمام والتعرف  جعلنا نجد وبوضوح مالمح شخصية 
فيها  ونجد   .العابدين زين  اإلمام  شخص  يف  جوهرية  بحقائق  تنم  متميزة  أسلوبية 

مصداق لقول ماكس جاكوب«جوهر اإلنسان كامن يف لغته وحساسيته» (٥).
     وإن هذا التوفيق يف اإلخبار ويف نقل املشاعر، بل يف تصوير األحاسيس الذي 
تم عن طريق االستخدام العبقري للغة مع مراعاة حساسيتها قاد إىل «اخللخلة يف نظام 
قيمة  وعالئقية)  وتوزيعا  املفردة(اختيارا  أعطت  اخللخلة  هذه  وتربيتها»(٦).  األشياء 

(١) ينظر: يف األسلوب األديب : ٤٢.
(٢) ينظر: االجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة(مقال)، د. حييى أمحد، عامل الفكر، الكويت، ع٣، مج٢٠، ١٩٨٩: ٧٥. 

(٣) ينظر: دينامية النص- تنظري وإنجاز: ٢٠٨. 
(٤) ينظر: ترشيح النص- مقاربات ترشحيية لنصوص شعرية معارصة: ١٤.

دي، الثقافة األجنبية، بغداد،ع١، س٢، ١٩٨٢: ٤١.  (٥) األسلوبية والنقد األديب(مقال)، ت: عبد السالم املسّ
(٦) قصتي مع الشعر، نزار قباين، منشورات نزار قباين، ط١، ١٩٧٣: ١٤.
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شكلت  للفن»(١)  أداة  «الكلمة  من  جعلت  الذي  اجلملة  تركيبة  من  مستمدة  إضافية 
والتأخري)  أسلوب(التقديم  ومنها  العربية  اللغة  أساليب  استخدام  يف  للتفنن  منطلقا 
الذي أسهم يف إنتاج « كيان عالئقي يف املفهوم التأثريي كام هو يف املفهوم التعبريي»(٢). 
     واملستنتج من الدراسة أن أسلوب(التقديم والتأخري) وظف توظيفا فكريا أوال، 
عالوة عىل الغايات التي يمكن وصفها بـ(اإلشارية الغائية) ومن ذلك ما نجده مثال يف 

(مناجاة الشاكني) التي يقول اإلمام فيها:
 ، ةً ولَعَ يكَ مُ عاصِ بِمَ ،  وَ ةً رَ بادِ ةِ مُ طيئَ َ إىلَ اخلْ ، وَ ةً ارَ وءِ أَمَّ ساً بِالسُّ و نَفْ كُ (( إهلي إليْكَ أَشْ

نَ هالِك[...] وَ كَ أَهْ نْدَ نِي عِ لُ عَ ْ جتَ ، وَ َهالِكِ سالِكَ  املْ كُ يبِ مَ لُ ، تسْ ةً ضَ رِّ تَعَ كَ مُ طِ خَ لِسَ وَ
رِي،  دْ واسِ صَ سْ بِالْوَ أل     مَ دْ  قَ ينِي،  وِ يَغْ اً  يْطانَ شَ نِي، وَ لُّ يُضِ اً  وّ دُ إلَيْكَ عَ و  كُ أَشْ إهلي  

نْيَا[...] بَّ الدُّ يِّنُ يلِ حُ زَ يُ َو، وَ َ اهلْ دُ يلِ بِي يُعاضِ لْ هُ بِقَ سُ واجِ تْ هَ أَحاطَ وَ
نِ  اً عَ نَ يْ عَ بِّساً، وَ لَ تَ بْعِ  مُ الطَّ يْنِ وَ بِالرَّ ، وَ باً لِّ تَقَ واسِ مُ سْ عَ الْوَ ياً مَ اً قاسِ بَ لْ و قَ كُ يْكَ أَشْ إهلي  إلَ
 ، تِكَ رَ دْ ةَ إالَّ بِقُ وَّ ال قُ لَ وَ وْ [...]إهلي ال حَ ةً َ هاطاحمِ ُّ إىل ما تَرسُ ، وَ ةً دَ فِكَ جامِ وْ بُكآءِ مِنْ خَ الْ

.(٣) (( تِكَ مَ صْ نْيا  إالَّ بِعِ هِ الدُّ كارِ ال نَجاةَ يلِ مِنْ مَ وَ
إن قراءة متأملة للنص، ومنه الفقرة األوىل حتديدا، نجد منها أن اإلمام زين العابدين
قدما املشتكى إليه(كاف اخلطاب يف إليك)  و)) اعني مُ كُ يْكَ أَشْ  ابتدأ بعبارة((إهلي  إلَ
ل. عىل حني نجده فعل  عَ عىل فعل الشكو واملتعلق به، وكذلك يف الفقرة الثالثة فَ
العكس يف الفقرة الثانية، فقد قدم فعل الشكو(أشكو) عىل املشتكى إليه(إليك). ولنا 
التوظيف  إىل  تقودنا  اإلجابة  معرفة  أن  التنبيه عىل  مع  ذلك  الغاية من  نتساءل عن  أن 
الفكري ألسلوب التقديم والتأخري الذي أرشنا إليه سلفا.. املالحظ أن املشتكى منه يف 
الفقرتني األوىل والثالثة مها من جنس واحد، أو صنف واحد(جنس أصيل- إن صحت 
(١) النقد اللغوي عند العرب حتى هناية القرن السابع اهلجري، نعمة رحيم العزاوي، منشورات وزارة الثقافة والفنون، 

اجلمهورية العراقية، ١٩٧٨: ١٣٩. 
(٢) البالغة واألسلوبية- نحو نموذج سيميائي لتحليل النص: ٣٥.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٧-٢١٨.
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النفس  الفقرة األوىل هي  منه يف  فاملشتكى  التسمية-) جيمعهام عامل مشرتك(جامع). 
اإلنسانية اإلمارة بالسوء- إال ما رحم ريب- واملبادرة إىل اخلطيئة واملولعة بالعصيان، 
لكن نحن نعرف ونقر بأن هذه النفس هلا أن تستفيق من غيها وضاللتها وما جتنح إليه 
بح وسوء ذلك بفضل اهللا رمحةً وهداية. أي أن هلا أن تنتهي عن الطالح وتقصد  من قُ
جاء  عام  نقول  ذلك  ومثل  ب.  رَ باملُستَغْ وال  د  تَبعَ باملُسْ ليس  وهذا  الصالح  إىل  وتسعى 
يف الفقرة الثالثة حيث املشتكى منه القلب القايس املتقلب، ولكن.. هذا القلب- عىل 
الوصف الذي جاءت به مناجاة الشاكني- له يف حال من األحوال (هبدي اهللا وفضله) 
ب. لكن..  رَ د وال باملُستَغْ تَبعَ أن يلني ويعمر باإليامن ويثبت عليه، وهذا أيضا ليس باملُسْ
لو تأملنا املشتكى منه يف الفقرة الثانية لوجدناه من جنس آخر(جنس طارئ) وهو مما ال 
يمكن بحال من األحوال أن هيتدي وأن يرجع إىل جادة التوبة والصواب، بل رجوعه 
هو(الشيطان  ذلك  ملعون،  لعني  ألنه  ومستبعد،  ب  رَ ستَغْ مُ رجوعه  وبأن  مستحيل، 
عىل  الثانية  الفقرة  يف  الشكو(أشكو)  فعل  قدم   اإلمام نجد  لذلك  الرجيم)، 
كبرية  وغوايته  الشيطان  ضاللة  ألن  خطره،  وعظيم  منه  املشتكى  هلول  إليه  املشتكى 

وآثارها عظيمة وخطرية..
     وهذا التقديم يوحي لنا بأن اإلمام زين العابدين يدرك خطر الشكو وبعد 
الفقرتني  يف  إليه  املشتكى  قدم  حني  عىل  بالتقديم.  خصها  أي  هبا  رصح  لذلك  األثر، 
اهللا  برمحة  ومقر  فهو طامع  معاجلة شكواه  أمله يف  فهو عالوة عىل  والثالثة،  األوىل 
اإلجابة،  بقرب  االطمئنان  عن  املعرب  النفيس  الشعور  عن  ومفصح  وتعاىل،  تبارك 
الفقرة  يف  منه  املشتكى  عليه  الذي  اخلطر  درجة  إىل  يرتقي  ال  منه  املشتكى  فإن  أقول 

الثانية(الشيطان).
     وهذا االستخدام الواعي ألسلوب التقديم والتأخري حقق توظيفا فكريا ينم أو 
قيمة شعرية وإيصالية غاية يف  «للتقديم  ثم أسلويب ألن  تركيبي ومن  يشري إىل عدول 
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األمهية، حيث تسهم املوقعية يف تفسري قيمة التقديم الفنية» (١).
     وجاءت(مناجاة املحبني) برضب آخر من أرضب التقديم، ذلك بتقديم املتعلق 

:باخلرب عىل اخلرب نفسه وشاهد ذلك نجده يف قوله
.(٢) (( ةٌ فيهِ شآئِقَ وبِ عارِ لُ هِ لِقُ هِ جْ بُحاتُ وَ سُ ، وَ ةٌ ِبِّيهِ رآئِقَ بْصارِ حمُ هِ ألَ سِ دْ نْوارُ قُ نْ أَ ((يا مَ
أيضا  ومثله   (( ةٌ اخلرب((رآئِقَ ِبِّيهِ)) عىل  حمُ بْصارِ  باخلرب((ألَ املتعلق  تقديم  نجد  حيث 
)). وهذا التقديم أسهم يف توسيع املساحة الزمنية  ةٌ فيهِ)) عىل((شآئِقَ وبِ عارِ لُ تقديم ((قُ
املتعلق باخلرب  املبتدآت وأخبارها، حيث جاءت األخبار متأخرة بمسافة - تقديم  بني 
التواصل  ثم  ومن  والتأمل  للتشويق  مدعاة  هذا  ويف  مبتدآهتا،  عن  نفسه-  اخلرب  عىل 

الشعوري والفكري مع النص.
     وعمل تأخري الفواعل عن عواملها بمسافة- تطول وتقرص حسب أسيقة النص 
بطريقة مسوغة- عمل عىل إنتاج مساحة زمنية أسهمت يف توسيع فضاء النص، وهذا مما 
أعطى املتلقي فرصة املشاركة عن طريق البحث عن اخليوط الناسجة للعالئق الرتابطية 
النص  لثيمة  لة  املشكِّ الداللية  وحداته  وبني  الرتكيبية(البنائية)  املقطع  مكونات  بني 
العابدين زين  اإلمام  يقول  التي  العارفني)  نجده يف(مناجاة  تقدم  ما  الرئيسة، وشاهد 

 فيها:
 ، مْ هِ ورِ دُ دآئِقِ صُ إلَيْكَ يفِ  حَ وقِ  الشَّ جارُ  أَشْ تْ  خَ سَّ تَرَ ينَ  الَّذِ مِنَ  نا  لْ عَ اجْ فَ (( إهلي  
 ، مْ هُ ورُ دُ صُ ةِ  فَ رِ َعْ املْ قِيقِ  بِتَحْ تْ  حَ َ انْرشَ وَ  [...] ِمْ وهبِ لُ قُ جامِعِ  بِمَ تِكَ  بَّ َ حمَ ةُ  عَ لَوْ تْ  ذَ أَخَ وَ
لِسِ  ْ طابَ يفِ جمَ مْ وَ ُ هبُ ْ ةِ رشِ لَ ُعامَ نيِ املْ عِ بَ يفِ مَ ذُ عَ ، وَ مْ هُ مُ َ ةِ مهِ هادَ ةِ يفِ الزَّ عادَ بْقِ السَّ لَتْ  لِسَ عَ وَ
بابِ  رْ األَ بِّ  رَ إىل  عِ  وْ جُ بِالرُّ نَّتْ  أَ مَ اطْ وَ  ، مْ ُ هبُ ْ رسِ ةِ  َخافَ املْ نِ  طِ وْ مَ يفِ  أَمِنَ  وَ  ، مْ هُ ُّ رسِ نْسِ  األُ
رَّ  تَقَ اسْ ، وَ مْ هُ نُ يُ ِمْ أَعْ بُوهبِ ْ رِ إىل حمَ تْ بِالنَّظَ رَّ قَ ، وَ مْ هُ واحُ الحِ أَرْ الْفَ زِ وَ وْ نَتْ بِالْفَ يَقَّ تَ ، وَ مْ هُ سُ نْفُ أَ

(١) شعر صالح عبد الصبور- دراسة أسلوبية(رسالة ماجستري)، أنسام حممد راشد، كلية الرتبية، اجلامعة املستنرصية، 
.١٩٩٧: ١٧٠

(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٢.
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.(١)(( مْ ُ هتُ ارَ ةِ  جتِ رَ ا بِاآلخِ يَ نْ يْعِ الدُّ تْ يفِ بَ بِحَ رَ ، وَ مْ هُ ارُ رَ ولِ قَ َأْمُ نَيْلِ املْ لِ وَ ؤْ راكِ السُّ بِإدْ
ومن طرائق التفنن يف استخدام أسلوب التقديم والتأخري ما جاء به اإلمام     

يف(مناجاة الشاكرين) التي يقول فيها:
ثَنآئِكَ  صآءِ  إحْ نْ   عَ ينِ  زَ جَ أَعْ وَ  ، لِكَ وْ طَ تابُعُ  تَ كَ  رِ كْ شُ ةِ  إقامَ نْ  عَ نِي  لَ هَ أَذْ إهلي   ))
فِكَ  ِ عوارِ نْ نَرشْ ياينِ عَ أَعْ ، وَ كَ وآئِدِ فُ عَ كَ  تَرادُ امِدِ رِ حمَ نْ ذِكْ نِي عَ لَ غَ شَ ، وَ لِكَ يْضُ فَضْ فَ

.(٢)(( يادِيكَ تَوالِيأَ
فنيا  توظيفا  شكلت  اللغوية  للرتاكيب  واضحة  انتقائية  عن  أفصح  املتقدم  فاملقطع 
استخدام  يف  والرباعة  لغته،  من  املنشئ  بتمكن  للمتلقي  يوحي  مما  مقصودا  وغائيا 
املتعلق  مع  به  املفعول  تقديم  يالحظ  حيث  والتأخري  التقديم  أسلوب  ومنها  أساليبها 
التقديم  به. وهذا  الفاعل واملتعلق  إليه) عىل  به(اجلار واملجرور مع املضاف واملضاف 
والتأخري خلخل القاعدة الرتكيبية(البنائية) املعتادة، وهذه اخللخلة كانت بمنزلة صدمة 
وراء  عام  البحث  إىل  وتشويق-  برغبة  ودفعته-  للمتلقي  اآلين  اإلدراك  عطلّت  ذهنية 
تلك اهلندسة البنائية وصحيح «أن تغيري مواقع الكلامت ال يغري بالرضورة دائام يف املعنى 
األسايس للجملة، ولكنه قد حيدث تأثريا معنويا أسلوبيا ينقل مواقع الرتكيز املعنوي 

.(٣) «من كلمة إىل أخر
     وهذا ما سعى إليه اإلمام- كام نعتقد- وذلك بحملنا عىل التتبع ملعرفة الفاعل- 
م آثاره يف املتحقق (املتقدم) فضال عن زيادة  املؤخر احلضور وقتيا- بيانا ألمهيته بعدما قدّ

التشويق الذي هو من دعائم التواصل.
٦. االلتفات:

     يعد االلتفات خالصة علم البيان التي حوهلا يدندن، واليها تستند البالغة وعنها 
(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٧-٢٣٨.

(٢) م. ن: ٢٢٥.
(٣) التطور الداليل بني لغة الشعر ولغة القرآن- دراسة داللية مقارنة، عودة خليل أبو عودة، مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، 

ط١، ١٩٨٥: ٧٥. 
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يعنعن(١). وهو عىل ما ير ابن األثري- االنتقال من صيغة إىل صيغة‘، كاالنتقال من 
خطاب حارض إىل غائب، أو من خطاب غائب إىل حارض، من فعل ماض إىل مستقبل، 

أو من مستقبل إىل ماض أو غري ذلك(٢).
من  غريها  دون  به  ختتص  العربية  اللغة  فإن  العربية،...  «شجاعة  أيضا  ويسميه 
أن  أي  ذلك،  خالف  فيه   ير من  املعارصين  النقاد  من  هناك  أن  غري  اللغات»(٣). 

االلتفات غري قارص عىل اللغة العربية وحدها(٤).
ويُعمد إىل االلتفات بوصفه رضبا من التفنن يف الكالم والترصف فيه ألن«الكالم إذا 
نقل من أسلوب إىل أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع،وإيقاظا لإلصغاء 

إليه من إجرائه عىل أسلوب واحد» (٥).
بطريقة  به  ني  عُ قد  االلتفات  أسلوب  أن  نجد  السجادية  للنصوص  قراءتنا  وعند 
املتلقي  عناية  استدعت  وفنية  فكرية  لغايات  وظفت  أسلوبية  منبهات  منه  شكلت 

للتأمل. وكام سيتبني من العرض اآليت:
 يقول اإلمام زين العابدين يف(دعاء يوم األربعاء):

دُ  مْ َ وراً.  لَكَ احلْ لَ النَّهارَ نُشُ عَ جَ اً، وَ باتَ مَ سُ النَّوْ يْلَ لِباساً، وَ لَ اللَّ عَ ي جَ ِ الَّذِ ّ (( احلمدُ هللاِ
هُ  ْيصِ لَ ال حيُ بَداً، وَ عُ أَ طِ نْقَ ً ال يَ ائِامَ داً دَ ْ داً محَ مَ ْ تَهُ رسَ لْ عَ ئْتَ جَ لَوْ شِ ي، وَ دِ قَ رْ نِي مِنْ مَ تَ ثْ أَنْ بَعَ

اً)) (٦). دَ دَ الئِقُ عَ َ اخلْ

(١) ينظر: املثل السائر: ٤٠٨/١. 
(٢) ينظر: م.ن: ٤٠٨/١.

(٣) م. ن: ٤٠٨/١. 
(٤) ينظر: بالغة اخلطاب وعلم النص: ٢١٤.

(٥) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، الزخمرشي، رتبه وضبطه وصححه: مصطفى 
حسني أمحد، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ١٩٨٦: ١٤/١.

(٦) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٨
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من قراءة النص املتقدم نجد أنه انتقل من الغيبة إىل اخلطاب. وهذا االنتقال إنام 
اعتُمد لتعظيم شأن املخاطب(١) عالوة عىل ما حققه من شد ذهني يعمل عىل تدعيم 

التواصل.
     واشتملت (مناجاة الراجني) عىل التفات حتقق من طريق االنتقال من أسلوب 

:اخلطاب إىل الغيبة. ومن ثم العودة من الغيبة إىل اخلطاب، ذلك يف قول اإلمام
ةِ  نِي بِخالِصَ لِصْ أَخْ ، فَ يلِ تُ أَمَ طْ طاياكَ بَسَ يْلِ عَ لِنَ ي، وَ قتُ يَدِ لَ مِكَ أَعْ رَ يْلِ كَ ((إهلي بِذَ
اهُ  لُّ طالِب إيَّ كُ ، وَ ئُ تَجِ لْ هِ يَ يْ لُّ هارِب إلَ نْ كُ ك، يا  مَ بِيدِ ةِ عَ وَ فْ نِي مِنْ صَ لْ عَ اجْ ، وَ كَ يدِ حِ تَوْ
هُ  نْ بابُ ،يا مَ هُ لُ يَّبُ آمِ َ ال خيُ ، وَ هُ دُّ سآئِلُ رَ نْ ال يُ يا مَ ، وَ وٍّ عُ دْ مَ مَ رَ يا أَكْ ، وَ وٍّ جُ رْ َ مَ ريْ ِي، يا خَ جتَ يَرْ
رُّ  طآئِكَ بِام تَقَ َّ مِنْ عَ يلَ ُنَّ عَ مِكَ أَنْ متَ رَ لُكَ  بِكَ أَ يهِ، أَسْ وعٌ لِراجِ فُ رْ هُ مَ جابُ حِ يهِ، وَ اعِ تُوحٌ لِدَ فْ مَ

يْنِي)) (٢). بِهِ عَ
نالحظ من النص املتقدم أن اإلمام انتقل من اخلطاب إىل الغيبة، ثم عدل منه إىل 
اخلطاب مرة ثانية، ومثل هذا اللون من االنتقال «حيرك النفس ويزيد يف روعة املعنى 

وذلك من روعة االنتقال» (٣). 
اللتني  لفظتي(هارب) و(طالب)  يف  املتحقق  التنكري  اعتامد  أن  الباحث   وير      
جاءتا ضمن سياق واحد مع أسلوب الغيبة قد أسهمتا يف توسيع مفهوم االعامم الذي 
بسعته يتسع ميدان اخليال عند املتلقي مما يمكنه من تصور طبيعة امللجأ الذي يتسع لكل 
هارب، وعظمة املرجو الذي يقصده كل راج، ومن وراء ذلك التصور املفتوح تتجىل 

قدرة اهللا تبارك وتعاىل، فهي قدرة مطلقة أو ممتدة ال حدود هلا.
     وللباحث وقفة مع أسلوب بنائي(هندسة بنائية) ير فيها رضبا من االلتفات 
يمكن أن نجرتح عليه اسم (االلتفات الرتكيبي). وهو ما نجده يف قول اإلمام  يف 

(١) ينظر: املثل السائر: ٤٠٩/١. 
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة:٢٢٢.

(٣) تطور األساليب النثرية يف األدب العريب، أنيس املقديس، دار العلم للماليني، بريوت، ط٦، ١٩٧٩: ٥٦. 
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ضمن دعائه (يف يوم األحد) الذي يقول فيه:
رِ  تَواتُ ، وَ مانِ ِ  الزَّ ريَ مِنْ غِ ، وَ وانِ دْ الْعُ مِ وَ لْ وانِ مِنَ الظُّ ضْ الرِّ وِ وَ فْ ا الْعَ ريُ يا ذَ تَجِ ((بِكَ أَسْ
دُ  شِ ْ رتَ إيَّاكَ أَسْ ةِ.    وَ دَّ الْعُ بِ وَ أَهُّ بْلَ التَّ ةِ قَ ُدَّ مِنِ انْقِضآءِ املْ ثَانِ ، وَ دَ َ قِ احلْ وارِ مِنْ طَ ، وَ زانِ حْ األَ
بُ  غَ إيَّاكَ أَرْ . وَ اإلِنْجاحُ ِنُ بِهِ النَّجاحُ وَ رتَ نيُ فِيام يَقْ تَعِ بِكَ أَسْ ،  وَ الحُ اإلِصْ الحُ وَ ا فِيهِ الصَّ ملِ

وامِها)) (١). دَ ةِ وَ المَ ولِ السَّ مُ شُ امِها، وَ متَ يفِ لِباسِ الْعافِيَةِ وَ
نالحظ من قراءة النص أن االلتفات يف هذه املرة متثل يف «استئناف نظام جديد يف 
تنتج  بطريقة  النحوي  النسق  وتنويع  بتوزيع  ويتصل  السابق(...)  اجلمل خيالف  توايل 

شكال بالغيا جديدا» (٢).

    وتفصح قراءة النص املتقدم عن أمرين:
أوهلام: متكنه من التفنن يف الكالم والترصف فيه بوساطة تسخري إمكانيات اللغة - 

وتوظيف أساليبها مستغال ضغوطها الداللية واإلبالغية (٣).
ثانيهام: توظيف أسلوب االلتفات توظيفا نفسيا والذي يتضح عن طريق االنتقال - 

بمنزلة  الصيغتان  الذي جاءت هبام هاتان  فبالوقت  البارع بني صيغتي(بك) و(إياك). 
فقد  معا.  والتصور  للتفكر  اخليال  الذهن وإطالق  تركيبية عملت عىل حتفيز  إشارات 
جاءت غائية(فكرية- نفسية) وأمارة ذلك تتجىل فيام بعد الصيغتني املذكورتني، أعني 
ووصوال  املقطع.  بثيمة  املقرتنة  الطلب  طبيعة  أوضح  وبتعبري  بعدمها،  الواقع  الفعل 

للمراد أعرض جانبا من النص بالطريقة اآلتية:

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠١-٢٠٢
(٢) بالغة اخلطاب وعلم النص: ٢١٤. 

(٣) ينظر: البالغة واألسلوبية: ١٤٨.
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                        أستجري
     

  بك                                                 = حاجة توحي بحتمية التحقق القريب(اآلين).
    

                        استعني

      
   

                                        = حاجة مأمولة التحقق (توحي برجاء التحقق املستقبيل).
          

من مالحظة طريقة العرض املتقدم النص موضع الشاهد نجد أن اإلمام استعان 
واالستعانة)  طلبي(االستجارة  مع  ليرشكها(دالليا)  لـ(بك)  املختزلة  البنائية  باهلندسة 
اللذين يشيان بحاجة ملحة(آنية) مستعجلة القضاء. أي كأين باإلمام أراد أن يعربّ 
عن رغبته بالتعجيل يف قضاء حاجته فاستثمر االقتصاد األدائي لـ(بك) لتلك الرغبة. 

عىل حني نجده جاء بـ(إياك) مع الطلبات(األفعال) التي 
لكوهنا(حاجات  أي  قضائها،  يف  االستعجال  عدم  أو  الرتاخي  بإمكانية  توحي   

مستقبلية)- كام يبدو يل واهللا أعلم.
     ومجعت (مناجاة الشاكرين) رضبني من االلتفات. حتقق األول عن طريق االنتقال 
من اخلطاب إىل الغيبة ومن ثم االنتقال من الغيبة إىل اخلطاب. وحتقق الثاين من خالل 

اسرتشد

ارغب

إياك
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:   االنتقال من صيغة اإلفراد إىل صيغة اجلمع، وذلك نجده يف قوله
نْ فِنآئِهِ  دُ عَ رُ ال يَطْ يهِ، وَ دِ يِّبُ قاصِ َ ي ال خيُ ، الَّذِ يمُ رِ ُّ الْكَ يمُ الْربَ حِ وفُ الرَّ ؤُ أَنْتَ الرَّ ((وَ
نا  قابِلْ آمالَ ال تُ ، فَ ينَ فِدِ ْ رتَ ُسْ تِكَ تَقِفُ آمالُ املْ صَ رْ بِعَ ، وَ نيَ اجِ حالُ الرَّ طُّ رِ ُ تِكَ حتَ لِيهِ، بِساحَ آمِ

. اإلِبْالسِ نُوطِ وَ بالَ الْقُ ْ نا رسِ بِسْ لْ ال تُ ، وَ اإلياسِ يِيبِ وَ بِالتَّخْ
ثَنآئِي  إيَّايَ  امِكَ  رَ إكْ نْبِ   جَ يفِ  لَ  اءَ تَضَ وَ رِي،  كْ شُ آالئِكَ  مِ  تَعاظُ نْدَ  عِ رَ  تَصاغَ إهلي 

. دُ مْ َ : لَكَ احلْ ولَ َّ لِذلِكَ أَنْ أَقُ يلَ بَ عَ جَ ،  وَ دُ مْ َ : لَكَ احلْ لْتُ ام قُ لَّ كُ ي[...] فَ ِ نَرشْ وَ
ا  نَّ عَ عْ  فَ ادْ وَ  ، مِ النِّعَ غَ   وابـِ سَ نَا  يْ لَ عَ مْ  تَمِّ فَ  ، نْعِكَ بِصُ تَنا  يْ بَّ رَ وَ  ، فِكَ طْ بِلُ نا  تَ يْ ذَّ غَ ام  كَ فَ إهلي 

.(١) (( مِ هَ النِّقَ كارِ مَ
ي ال  الغيبة((الَّذِ انتقل من اخلطاب(أنت) إىل   املتقدم نجده فعند قراءتنا للنص 
وبعرصتك  حتط...  بساحتك  اخلطاب((  إىل  الغيبة  من  العدول  ثم  يهِ))  دِ قاصِ يِّبُ  َ خيُ
تقف...)) وهذا االنتقال حقق عدوال أسلوبيا ذلك بكرس املتوقع، إذ يتبادر إىل الذهن 
آمال  تقف  وبعرصته  الراجني،  رحال  حتط  الغيبة((بساحته  أسلوب  يف  االستمرار 
املسرتفدين)) إال أنه عدل عن هذا املتوقع وأتى بام جاء يف النص، ويف هذا إعظام 
ام  لَّ كُ ((فَ  اإلمام قول  إىل  انتقلنا  ما  وإذا  وتعاىل).  تبارك  املخاطب(اهللا  لشأن  وإكبار 
بصيغة  حتدث  أنه  نجد   (( دُ مْ َ احلْ لَكَ   : ولَ أَقُ أَنْ  لِذلِكَ   َّ يلَ عَ بَ  جَ وَ  ، دُ مْ َ احلْ لَكَ   : لْتُ قُ
ا  نَ يْ لَ مْ عَ تَمِّ ، فَ نْعِكَ تَنا بِصُ يْ بَّ رَ ، وَ فِكَ طْ نا بِلُ تَ يْ ذَّ ام غَ كَ اإلفراد، ثم انتقل إىل صيغة اجلمع((فَ

.(( مِ هَ النِّقَ كارِ ا مَ نَّ عْ عَ فَ ادْ ، وَ مِ غَ النِّعَ وابـِ سَ
من  صدر  الشكر  فعل  أن  األول  القول  يف  نجد  القولني  يف  النظر  أنعمنا  ولو       
الشاهد-  ملوضع  السياقية  الداللة  ضمن  اإلفراد-  بصيغة  واإلتيان  العبد(الداعي) 
نعم  جتاه  العبد  عن  الصادر  الشكر  وحقيقة  تتطابق  التي  واملحدودية  بالتقصري  توحي 
البارئ وتعدد آالئه، عالوة عىل ذلك فإن اإلتيان بـ(احلمد هللا) من جهة اإلفراد تأكيد 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٥-٢٢٧.
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ه  مَ حلقيقة منطقية مفادها أن (شكران اهللا) ال يصدر عن كل اخللق، فهناك من جيحد نِعَ
تبارك وتعاىل. ولعل وراء اعتامد صيغة اإلفراد- الشاهد- قصدية إشعار العبد(أي عبد) 
تبارك وتعاىل ومن ثم محله عىل االستزادة يف  الشكر) هللا  الشكر(حق  أداء  بتقصريه يف 
التغذية  القول(فعل  أثر  الثاين نجد  القول  إىل  انتقلنا  ما  وإذا  الشكر ومواصلته.  تقديم 
والرتبية وإمتام سوابغ النعم) متعلقا باخلالق عز شأنه ومن ثم فإن إضفاء صفة الشمول 
والتعميم يتوافق وحقيقة عظمة اهللا وقدرته وتواصل أياديه وكثرة عطاياه وفعله النافذ 
بناء األفعال عالوة عىل أن املطالب(األفعال)  الذي جاء مؤكدا باعتامد زمن امليض يف 
املتحققة يف النص هي مطالب يمكن وصفها بالشمولية، أي أهنا تشمل كل اخللق دون 

استثناء. أي هي ليست من املطالب التي متنح أو تتحقق للصفوة من عباد اهللا.
من مالحظة النصوص املتقدمة يمكن القول إن أسلوب االلتفات حقق أكثر من وظيفة:
عمل  االنتقال  إن  إذ  الفنية(اجلاملية)،  بالوظيفة  نعتها  يمكن  ما  األوىل:  الوظيفة 
عىل إضافة صوت جديد، وتعددية األصوات تضفي عىل النص فضاء حواريا يسهم 
وصفها  يمكن  العملية  وهذه  معه.  والتفاعل  احلدث  عمق  إىل  القارئ  استدراج  يف 
بـ(املشاركة التواصلية) التي تؤدي إىل توسيع أو تعدد فضاءات النص، وهذا التوسع 
التواصل  خالل  من  نفسية  وظيفة  حمققا  شعوري  فكري-  لتداخل  يمهد  الفضائي 
ليحقق  أمر حتمي  األيام)  النصوص(املناجيات وأدعية  الذي هو يف مثل هذه  النفيس 
املتعة الروحية بام تشيعه من أمارات االطمئنان والسكينة يف نفس الداعي واملتولدة من 
ذاته مدعاة  التأمل برسعة اإلجابة. وهذا يف حد  املدعو وطيب  بدنو  طعم اإلحساس 
للتواصل والتقرب إىل اهللا تبارك وتعاىل وديمومة السؤال(الدعاء) وهذا هو من صميم 

غايات الرسالة السجادية.
الوظيفة الثانية: وظيفة فكرية يمكن استشفافها عن طريق املقابلة بني ثيم املقاطع أو 
األسيقة الداخلية للمقاطع التي حتقق فيها أسلوب االلتفات، إذ إن املقارنة بني الفكرتني 
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متكن املتلقي من الوقوف عىل بواعث االلتفات مما يمنحه فرصة التأمل الذي هو جزء 
أسايس يف املهمة(الوظيفة) التوصيلية.

     إمجاال نقول إن القراءة الكلية للنصوص السجادية تبني لنا أن أسلوب االلتفات 
شكل «خاصية تعبريية تتميز بطاقتها اإلحيائية» (١).

نتائج التحليل األسلويب للمستو الرتكيبي من       ومما تقدم عرضه يمكن إجياز 
خالل األسطر اآلتية: 

براعة اإلمام وتفننه يف توظيف األساليب اللغوية وبام خيدم املنتج الداليل. من • 
ذلك مثالً ما نجده يف شيوع أدوات االستفهام يف( مناجاة اخلائفني ) يف الوقت الذي 

نجد فيه خلو أدعية األيام خلواً تاماً لعلة مرتبطة ببواعث نفسية كام تقدم بيانه.
أداة •  مراعاة  مع  احلال  بمقتىض  يتوافق  وبام  نفسيا  توظيفاً  النداء)  توظيف(أسلوب 

بطبيعة  منهام  كل  الرتباط  األيام)  و(أدعية  املناجيات)   ) من  كل  يف  املستخدمة  النداء 
املتلقي كام تم بيانه.

املتلقي وشد ذهنه عن طريق توظيف أسلوب(التقديم •  إثارة  اإلمام من  متكن 
والتأخري) فكريا، مما محل املتلقي عىل التأمل والبحث عن جواب لسؤال مفرتض (ملاذا 

؟) أي ملاذا قدم هذا وأخر ذاك، ثم يعمد إىل تقديم الذي تأخر وتأخري الذي تقدم.
أسهم أسلوب (الذكر واحلذف) يف إضفاء قيمة كبرية للمنتج الداليل، تلك القيمة • 

القراءات. من ذلك ما نجده مثالً يف حذف عبارة (يا أرحم  التي منحت النص تعدد 
الرامحني) من مناجاة واحدة فقط وذكر عبارة (يا أكرم األكرمني) يف مناجاة واحدة من 

أصل مخس عرشة مناجاة. 
عىل •  أضفت  التي  األصوات  تعدد  بوساطة  فنية(مجالية)  وظيفة  االلتفات  حقق 

النص صفة احلوارية.

(١) التحليل النقدي واجلاميل لألدب، د. عناد غزوان، دار آفاق عربية، بغداد، ١٩٨٥: ٢٤. 



املستوى الداليل

الفصل الثالث

للمناجيات وأدعية األيام
عند اإلمام زين العابدين
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مدخل:
معروف أن اللغة هي ملكية مشاعة للجميع، وهي هبذا الوصف «أداة غري فاعلة من 
الرغبة يف حتقيق خصوصية  تفعيل هذه األداة مع  أُريد  ما  إذا  أدوات األمة»(١). لكن.. 
يف آلية التفعيل، فعند ذاك يمكن(للكالم) أن يكون صورة لذلك التفعيل أو وجها له، 
بوصفه نشاطا فرديا يتمتع به هذا الشخص أو ذاك ويترصف به عىل وفق مشيئته، وهذه 
الترصف هبذا  والكيفية عىل  وبالقدرة  اللغوي،  بالرصيد  دينامياً  ارتباطا  مرتبطة  املشيئة 
الرصيد. وبام أن الكالم يعتد به صاحبه لكونه حامال لسامت شخصيته أو معربا عنها- 
أو  ممهدات  هناك  تكون  أن  البدهي  فمن  ودرجته-  االعتداد  كيفية  عن  النظر  برصف 
دة) هلذا الكالم الذي تدلنا عليه العنارص املشرتكة يف حتديده واملبتدئة  عّ تقنيات مصاحبة(مُ
«بالعنرص الصويت مرورا بالعنرص الرصيف والعنرص الرتكيبي والعرف االجتامعي وانتهاء 
باخلربة الشخصية»(٢)، مع مراعاة املواقف التي قيل فيها مقابل التنوعات يف املحيط(٣). 
أي استحضار ما يعرف بـ(تقنية اإلعداد)(٤). بمعنى آخر يدلنا عليه املستو الداليل الذي 
الفضاءات  باحلسبان  آخذين  للنص(٥)  املكونة  اللغوية  الوحدات  مضمون  حصيلة  هو 

املسهمة يف إنتاجه.
االتصال  بـ«وظيفة  املتمثلة  اللغة،  وظائف  استحضار  تستدعي  الوحدات  وهذه 
والوظيفة الشعرية»(٦) مع االلتفات إىل أن كلتا الوظيفتني تتحقق بفعل النظام الرتكيبي 
 للجملة وتوظيفه. فإن أي تغيري يرتتب عليه بالرضورة تغري الداللة وانتقاهلا من مستو

(١) األسلوب واألسلوبية، بيري جريو، ت: منذر عيايش، مركز اإلنامء القومي، بريوت، لبنان:٢٦.
(٢) علم الداللة واملعجم العريب، د. عبد القادر أبو رشيفة وآخرون، دار الفكر للنرش والتوزيع، عامن، ط١، ١٩٨٩: ٣٣.

(٣) ينظر: اللغة واألسلوب واملوقف(مقال)، جورج و. ترينر، جملة الثقافة األجنبية، بغداد، ع٣، س١٩، ١٩٨٨: ٤.
(٤) ينظر:علم الداللة، كلود جرمان وديمون لوبالن، ت: د. نور اهلد لوشن، دار الفاضل للتأليف والرتمجة والنرش، 

دمشق، ١٩٩٤: ٢٦.
الدار  وسوشربيس،  بريوت،  اللبناين،  الكتاب  دار  علوش،  سعيد  د.  املعارصة،  األدبية  املصطلحات  معجم  ينظر:   (٥)

البيضاء، ط١، ١٩٨٥ :٩٣.
(٦) ينظر: النقد واألسلوبية بني النظرية والتطبيق: ١٨.



١٢٧

إىل مستو آخر(١)،آخذين باحلسبان أن «األلفاظ ختتلف يف داللتها اإلحيائية التخييلية 
أو  االنتقال  هذا  كيفية  عن  نسأل  أن  ولنا  عنها»(٢).  اخلربات  رصيد  باختالف  الذاتية 
التغيري الداليل. وبتعبري أوضح: كيف يتحقق املستو الداليل مشتمال عىل قيم فكرية 

ومجالية ؟
بتحفظ-   – اعتمدنا  وإذا  الباث.  املنشئ/  هو  املسألة  هذه  يف  الفيصل  أن  أعتقد 
اخلاص»(٣)-  قانوهنا  لنفسها  توفر  الكلمة  بأن   »ير الذي  ياكبسون)  (رومان  رأي 
أقول(بتحفظ) ألن الكلمة، وإن وفرت لنفسها قانوهنا، ال تستطيع الثبات عليه أو التقيد 
بحدوده، فإننا نر تعمد املنشئ- أحيانا- التمرد عىل هذا القانون، أو أن جيعل منه ذا 
طبيعة زئبقية. وهذا التمرد وهذا اجلعل مها من الرضورات التي توسع ميدان(اجتهادات 
التأويل)(٤) التي هي ثمرة من ثمرات العدول الذي يمنح املتلقي معنى جديدا متأتيا من 
الداللة،  اكتشاف  املتلقي يف  أثر  التنبيه عىل  يفوتنا  خلق دالالت جديدة(٥). عىل أن ال 
إذ «إن القارئ املثايل يُسهم يف إجياد الداللة احلقيقية للعالمة اللغوية وهو خيرتعها تبعا 
للسياق الذي يعرب عنه النص»(٦). وهذا االخرتاع ال يتحقق بالتفتيش عن معنى الكلمة، 

وإنام بالتفتيش عن الطريقة التي تستعمل فيها(٧).
 «فاملجال الداليل يتحدد عن طريق العالقات بني دالالت األلفاظ يف نظام النص، فضال 
عن ارتباطها بالسياق اخلارجي يف شكل من األشكال»(٨). وبام أن الداللة حصيلة نتاج مجعي 
العالمات،  تنتج «من األلفاظ/  الظاهر منها واخلفي، فهي ال  النص  ملكونات(مستويات) 

(١) ينظر: البالغة واألسلوبية: ٢٥٢.
(٢) األسس النفسية ألساليب البالغة العربية: ١٥٧.

(٣) قضايا الشعرية: ١٩.
(٤) ينظر: حتليل النص الشعري: ٢٣٣.

(٥) ينظر: م. ن: ٢٣٢.
(٦) حتوالت النص- بحوث ومقاالت يف النقد األديب: ٦٥.

(٧) ينظر: علم الداللة- أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب، منقور عبد اجلليل، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، 
.١٩٨٣: ٨٨

(٨) خصائص األسلوب يف شعر العباس بن األحنف: ٢٤٩.



١٢٨

وال من الرتكيب/ النحو وحدمها، بل تنتج الداللة من خالل حتويل الداللة الكلية الناجتة 
.(١)«عن دالالت األلفاظ وعالقات الرتكيب إىل عالقة كلية حتيل إىل داللة أخر

السياق ال  السياقية، فعىل رأي(مارتيني):«خارج  املشاركة  وفضال عن ذلك هناك 
تتوفر الكلمة عىل املعنى»(٢).

«فالسياق هو الذي خيلص الكلمة من الدالالت املاضية التي تدعها الذاكرة ترتاكم 
التصور الذي تقدم  (٣). والداللة عىل وفق  عليها وهو الذي خيلق هلا قيمة حضورية» 
النصية  البنية  العثور عليها يف  أنه يستطيع  «ال يمكن أن متنح نفسها بسهولة ملن يعتقد 
وحدها[...] إهنا تتشظى يف كل املستويات»(٤). وعىل هذا فإن عمق الداللة وتعدديتها 
يتوقف عىل طريقة تشكيلها، أعني أهنا مرهونة بالوعي يف إنتاجها، وبالقدرة عىل استثامر 

الرتابط والتداخل اإلشاري.
الذي  التعبري  الكفاءة خللق  له  تتوافر  الذي  الوحيد  اخليال اخلصب هو  واملبدع ذو 
منتجا  فضاء  ختلق  التي  اهلامشية،  الداللة  لوظيفة  واحلامل  اإلشارة(٥)،  أصالة  يرتجم 

ملجموعة من الصور البالغية من تشبيه واستعارة وكناية وجماز(٦). 
والنص السجادي جاء حافال بام يسمى بـ(الدالالت املركزية واهلامشية)(٧) املتضمنة 

للعديد من الصور البالغية املشار إليه آنفا.
ومما جتدر اإلشارة إليه يف النصوص املدروسة هو ما حيقق خصيصة أسلوبية متأتية من 
(املفاجأة الداللية) املتولدة من العنوان الذي يعد من أهم املفاتيح القرائية يف النص(٨). 

البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف  املركز  زيد،  أبو  حامد  نرص  اهليمنة،  وإرادة  املعرفة  إرادة  واحلقيقة-  والسلطة  النص   (١)
املغرب، ط٤، ٢٠٠٠: ٢١٧.

(٢) علم الداللة: ٨٨، وينظر مصدره هناك.
(٣) البناء الفني لشعر احلب العذري يف العرص األموي: ٥٩، وينظر مصدره هناك.

(٤) الصوت اآلخر- اجلوهر احلواري للخطاب األديب: ٢٢٤.
(٥) ينظر: علم األسلوب- مبادئه وإجراءاته: ٤١.
(٦) ينظر: قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث: ٢٩.

(٧) ينظر: علم الداللة واملعجم العريب: ٥٩.
(٨) ينظر: التوازي يف القرآن الكريم: ١٦٦.



١٢٩

منه  غمض  ما  انسجام  ضبط  عىل  ويعيننا  ودراسته  النص  لتحليل  ثمني  بزاد  يمدنا  فهو 
وفهمه (١)، ملا حيمله العنوان يف النص السجادي من شحنة داللية كونت نصا موازيا للنص 

القائم ولدخوله يف ضمن التسلسل احلدثي الدائر حول فكرة النص املركزية(٢).
وبغية معرفة املستو الداليل، والوقوف عند قيمه الوظيفية، نتناوله متجليا يف أهم 
الصور البالغية املتحقق فيها ذلك التوظيف، واملنتجة من تشارك ما قيل من عالقات، 

ومما مل يقل، أي مما ليس ظاهرا عىل السطح ( الوعي النص)(٣).
أوال: املجاز العقيل:

املجاز هو «ما أريد به غري املعنى املوضوع له يف أصل اللغة»(٤). وهو هبذا يكون عىل 
اخلالف من احلقيقة التي يراد هبا«ما أُقر يف االستعامل عىل أصل وضعه يف اللغة»(٥).

عنهام؛  لنا  غنى  وال  مهام  ركنا  يعد  فكالمها  األصل،  هو  أهيام  عن  النظر  وبرصف 
املعاين  عىل  ألفاظها  داللة  بتطور  اللغة  تطور  لنا  يفرس  لغوي  حدث  ألن«املجاز 

اجلديدة»(٦). 
ويقرتن استعامل كل من احلقيقة واملجاز بمد احلاجة إليهام، وطبيعة اخلطاب الذي 
يضمهام، أعني- وبلغة اليوم- إذا كان اخلطاب ذا طبيعة إخبارية (نفعية) فاحلاجة إىل 
احلقيقة تكون أكرب، يف حني إذا أُريد للخطاب أن يكون ذا طبيعة تعبريية(أدبية) فاحلاجة 
التوسع  وسائل  من  مهمة  وسيلة  بوصفه  املجاز-  ألن  وأكرب؛  أوىل  تكون  املجاز  إىل 
اللغوي الذي يعطي جماال للتعبري عن كثري من األمور التي ال يراد ذكرها رصاحة(٧)- 

(١) ينظر: دينامية النص- تنظري وإنجاز: ٧٢.
(٢) ينظر: التوازي يف القرآن الكريم:١٦٦.

(٣) ينظر: التلقي والنص الشعري- قراءة يف نصوص شعرية معارصة من العراق واألردن وفلسطني واإلمارات: ٤.
(٤) املثل السائر: ٦٩/١.

(٥) اخلصائص، ابن جني، تح: حممد عيل النجار، دار اهلد للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط٢: ٤٤٢/٢.
(٦) الصورة الفنية يف املثل القرآين- دراسة نقدية وبالغية، د. حممد حسني عيل الصغري، دار الرشيد للنرش، اجلمهورية 

العراقية، ١٩٨١: ١٥٣.
(٧) ينظر: علم الداللة واملعجم العريب: ٩٢.



١٣٠

«يضفي عالقات لغوية جديدة توازن بني املعاين واأللفاظ»(١).
واملجاز شاهد عىل حيوية اللغة ونموها من جهة، ودليل عىل فاعلية أهلها وأخذهم 

بمواكبة الرقي والتطور من جهة أخر فهو «خري ما نقف به عىل أفكار جديدة»(٢).
وكان أبو الفتح عثامن بن جني سبّاقا يف اإلشارة إىل دواعي استعامل املجاز وذلك بقوله: 

«إنام يقع املجاز ويُعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالث هي: االتساع والتوكيد والتشبيه»(٣).
التحرر من قيود  الباحث أن حاجتنا إىل املجاز تعبري عن رغبتنا احلقيقية يف   وير
جتاوز  يف  وعقولنا  نفوسنا  حلاجات  تلبية  كذلك-  وفيه-  لفتها.  أُ ورتابة  املواضعات 
رَّ يف األذهان من صور  املرجعيات املقفلة. وهو- للمتلقي- وقفة سكونية ملراجعة ما قَ
ومعان، وموازنته أوال، وثانيا جلعله بداية الرشوع باملعارضة ونقطة التحول عن اإلذعان 
للمسلّامت املوروثة، مع التنبيه الشديد عىل أن احلاجة إىل املجاز والطريقة إليه جيب أن 
سن تدبري  تكونا واعيتني ومسيطرا عليهام. فاملجاز وظيفة لغوية (قيادية) حسنها من حُ

قائدها وإدارته. والسيطرة عليه تيش بالنبوغ وتوحي بالقدرة عىل اخللق والتجاوز.
التي  باملجازات  السجادية جاءت حافلة  النصوص  أن  إىل  تشري  القائمة  والدراسة 
عىل  اجلديد)  بـ(األفق  يعرف  ما  خلق  يف  أسهمت  بالغية  صورة  من  أكثر  يف  جتسدت 
حد تعبري(ياوس)، وهذا األفق اجلديد يُسهم يف ختييب ظن املتلقي يف مطابقة معايريه 
السابقة ملعايري العمل اجلديد. وهو الذي تتحرك يف ضوئه االنحرافات أو االنزياحات 

عام هو مألوف(٤). 

(١) الصورة الفنية يف املثل القرآين- دراسة نقدية وبالغية: ١٥٢.
(٢) النقد األديب احلديث، د. حممد غنيمي هالل، هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة: ١٢٢.

(٣) اخلصائص: ٤٤٢/٢.
(٤) ينظر: نظرية التلقي- أصول وتطبيقات: ٣١، وينظر مصدره هناك.



١٣١

      ويعد املجاز العقيل من بني أهم مكونات ذلك األفق. فقد شكلت املجازات العقلية 
ركنا يف معرض التنويعات البالغية التي أنتجها النص السجادي. ومن الشواهد التي 
يمكن االستدالل هبا، ما جاءت به(مناجاة العارفني) التي يقول اإلمام زين العابدين

 فيها:
 ، اللِكَ لِيقُ بِجَ ام يَ ، كَ وغِ ثَنآئِكَ لُ نْ بُ نُ عَ لْسُ تِ األَ َ (( إهلي       قَرصُ  

الِك، نْهِ مجَ راكِ كُ نْ إدْ ولُ عَ قُ تِ الْعُ زَ جَ عَ                                 وَ
[...] هِكَ جْ بُحاتِ وَ رِ إىل سُ ونَ النَّظَ بْصارُ دُ تِ األَ َ رسَ انْحَ                                 وَ

 ، مْ هِ ارِ بْصَ نْ أَ طآءُ عَ فَ الْغِ شِ دْ كُ                                 قَ
، مْ هِ قآئِدِ نْ عَ يْبِ عَ ةُ الرَّ مَ لْ لَتْ ظُ انْجَ                                وَ

، مْ هِ آئِرِ رسَ ِمْ وَ وهبِ لُ نْ قُ كِّ عَ ةُ الشَّ َ اجلَ تْ خمُ انْتَفَ                                وَ
 ، مْ هُ ورُ دُ ةِ صُ فَ رِ َعْ قِيقِ املْ تْ بِتَحْ حَ َ انْرشَ                              وَ

، مْ هُ مُ َ ةِ مهِ هادَ ةِ يفِ الزَّ عادَ بْقِ السَّ لَتْ لِسَ عَ                               وَ
مْ ،  ُ هبُ ْ ةِ رشِ لَ ُعامَ نيِ املْ عِ بَ يفِ مَ ذُ عَ                               وَ

مْ ، هُ ُّ نْسِ رسِ لِسِ األُ ْ طابَ يفِ جمَ                              وَ
، مْ هُ سُ نْفُ بابِ أَ رْ بِّ األَ عِ إىل رَ وْ جُ نَّتْ بِالرُّ أَ مَ اطْ                              وَ

.(١) (( مْ هُ واحُ الحِ أَرْ الْفَ زِ وَ وْ نَتْ بِالْفَ يَقَّ تَ                               وَ

عرفنا بام احتواه من مضامني فكرية وداللية متعاضدة، استطاع  فالقراءة املتأنية للنص تُ
اإلمام زين العابدين إيصاهلا بتوظيف املجاز العقيل املعتمد يف تصوير تلك األفكار، 
املتحقق يف كل فقرة مستقلة يف  املجاز  أنه استثمر  املراد منها. أي  املعنى  والكشف عن 
ضمن  يف  بينها  فيام  دالليا  واملتساندة  تركيبيا،  فقراته  املتشاهبة  البنائي)  ضمن(املقطع 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٦-٢٣٧.



١٣٢

الكشف عن  تعاضد داليل ساعد يف  استثمره يف حتقيق  للنص،  املشكلة  األخر  املقاطع 
تِ  َ فقوله*:((قَرصُ واحد،  داليل  فضاء  ضمن  يف  مكوناهتا  عت  مجُ التي  النص  ثيمة 
يليق بجالل قدره،  الشكر هللا كام  أداء  التقصري يف  للتعبري عن  )) جاء - جمازا-  نُ لْسُ األَ
فنراه  أسند التقصري إىل األلسن ال إىل أصحاهبا- أي ذكر اجلزء وأراد به الكل(العبد).

)) فقد أسند العجز إىل العقول ال إىل أصحاهبا.  ولُ قُ تِ الْعُ زَ جَ عَ ومثل ذلك قوله:(( وَ
وهذا اإلسناد(املجازي) دعوة- ضمنية- إلعادة التأمل والتفكر عام وراء ذلكم العجز 
رف أو تُوصف. ولعل يف هذا العجز-  عْ تُ نْه اهللا التي هي فوق أن  عن معرفة حقيقة كُ
وله، وهو  أعني اإلقرار بالعجز- عن املعرفة ما ييش بقدرة اهللا تبارك وتعاىل وعظمته وطَ

يف الوقت نفسه طريق معرفة اهللا.
)) نجد أن(املجاز  مْ هِ قآئِدِ نْ عَ يْبِ عَ ةُ الرَّ مَ لْ لَتْ ظُ انْجَ       وإذا ما انتقلنا إىل قوله:(( وَ
رسم  من  املتلقي  ن  يمكّ اإلسناد  وذلك  الريب،  إىل  الظلمة  إسناد  من  يتشكل  العقيل) 
العقيل  املجاز  لنا  يقدم  ذلك  بعد  ثم  وظلمته.  الشك  وقتامة  تتوافق  سوداوية  صورة 
ب رشهبم)، وأين؟  ذُ بوساطة صورة غنية الداللة، عن طريق إسناد الفعل إىل املصدر(عَ

يف املعاملة الظاهرة للعيان، املشهود بصفائها ونقائها وطيبها، وهو ما نشهده يف قوله:
الذي  اجلر(يف)  حرف  أمهية  إىل  االلتفات  مع   .(( مْ ُ هبُ ْ رشِ ةِ  لَ ُعامَ املْ نيِ  عِ مَ يفِ  بَ  ذُ عَ ((وَ
الرتكيبية. وهذا االستخدام حقق عدوال أسلوبيا، بوساطة  املقطع  بنية   يف  اعتمده 
التحول عن حرف اجلر(من) املتوقع اإلتيان به إىل(يف) مستثمرا ما حيققه حرف اجلر(يف) 

من جعل املساحة الفضائية حمال حيتوي الذات مكانا وزمانا(١).
      صحيح أن كل فقرة من فقرات النص هلا أن تشكل بمفردها صورة مستقلة حاملة 
لوظيفة فكرية معينة، إال أهنا تبقى فقرية(شاحبة) دالليا. وهذا – كام يبدو- مما التفت إليه 
اإلمام زين العابدين وجتاوزه باعتامده الرتاكم املجازي املتحقق من توايل الدالالت 

(١) ينظر: قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث: ١٢٠.



١٣٣

املتولدة من اختالف الرتاكيب بناء ومضمونا.
     وير الباحث أن الرتادف الداليل تم بقصدية وشى هبا التكرار الذي اعتمده اإلمام 
زين العابدين يف بناء أسيقة النص مما حقق زمخا دالليا موازيا لتعدد الصور املنتجة يف 
النص موضع الشاهد. واعتُمد جمموع هذه الصور وهذه الدالالت يف تدعيم التعاضد 
الداليل املوظف للكشف عن البؤرة االرتكازية (املعرفة) املعتمدة يف إقامة النص، مع 
التنبيه عىل أهنا ليست املعرفة باملعنى املتداول، لكنها املعرفة واإلقرار بالعجز عن املعرفة، 
وهذه  هي البؤرة االرتكازية التي بنيت عليها فكرة النص، التي تتجىل بقول اإلمام زين 
.))(١) وقد  تِكَ فَ رِ عْ نْ مَ زِ عَ جْ تِكَ إالَّ بِالْعَ فَ رِ عْ يقاً إىل مَ رِ قِ طَ لْ خَ لْ لِلْ عَ ْ ْ جتَ ملَ العابدين:((وَ
بنائية عالية- إن  بقيمة  النصوص السجادية (جمازات عقلية) جاءت  وردت يف ضمن 
صحت التسمية- وقد رافقتها قيمة بالغية عن طريق اعتامد االختزال يف الرتكيب الذي 
 ،العابدين زين  اإلمام  أثاره  الذي  الداليل  التكثيف  األدائي مع حتقيق  اجلهد  قلص 
وهذا ما نجده يف العديد من املواضع يف ضمن النصوص السجادية املدروسة. فقد ورد 

عنه يف (دعاء يوم السبت) قوله:
رِي)) (٢). زْ تِهِ وِ طَّ بِتِالوَ ُ حتَ رِي، وَ دْ تابِكَ صَ حَ بِكِ َ أَنْ تَرشْ ((وَ

إذ أسند انرشاح الصدر إىل الكتاب، وحطّ الوزر إىل التالوة، وهذا من املجاز العقيل 
حيصل  وإنام  بذلك،  القيام  للتالوة  وال  للكتاب  ليس  إذ  السببية،  العالقة  عىل  القائم 
بسببهام ملا حيمالن من معاين اهلداية واإليامن التي تعمر الصدور والنفوس باالطمئنان 

واالنرشاح.
.(٣)( مْ هُ ورُ دُ ةِ صُ فَ رِ َعْ قِيقِ املْ تْ بِتَحْ حَ َ انْرشَ      ومثل ذلك قوله  يف(مناجاة العارفني):((وَ

     

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٧.
(٢) م. ن: ٢١٣.
(٣) م. ن: ٢٣٧.



١٣٤

.(١) (( مْ ُ هتُ ارَ ةِ جتِ رَ ا بِاآلخِ يَ نْ يْعِ الدُّ تْ يفِ بَ بِحَ    ((رَ
هنا  والتجارة  الربح  من  وكل  التجارة،  إىل  الربح  بإسناد  يتمثل  هنا  العقيل  فاملجاز 
جمازيان، فال يراد هبام الزيادة عىل رأس املال واملعامالت السوقية، وإنام «املراد بالربح 
املعنى  بالتجارة  واملراد  األعامر،  خرسان  وعدم  بالفائدة  منه  املجازي  املعنى  حتقيق 

املجازي منهام باإلنابة وصالح األعامل» (٢).
:ومحلت لنا(مناجاة التائبني) شاهدا آخر عىل(املجاز العقيل)، وذلك يف قوله     

يَتِي)) (٣). غْ بُ يلِ وَ نْكَ يا أَمَ بَة مِ يِه بِتَوْ أَحْ تِي، فَ نايَ يمُ جِ ظِ بِي عَ لْ أَماتَ قَ ((وَ
إىل  بإسناد اإلحياء  العقيل، وذلك  املجاز  إقامة  (التجسيد) يف  اعتمد   أنه إذ نالحظ 
اجلناية  جمازا-  أماتته-  الذي  للقلب  إحياء  بمثابة  شأنه  جل  هللا  التوبة  فجعل  التوبة، 
إحياء  هي  وطاعته  بمرضاته  والعمل  هللا  التوبة  من  جعل  أنه  أي  العظيمة.  والذنوب 
الذي  العقيل  فاملجاز  له.  إماتة  والذنوب  اجلناية  وبارتكاب  بدوهنا  الذي  للقلب 
اعتمده اإلمام زين العابدين جعل ثيمة املقطع تتمحور حول بؤرة مركزية(فكرية) 

مفادها:(إن طاعة اهللا حياة، ومعصيته عدم (موت)).
     ومن املجازات العقلية املثرية التي ينبه الباحث عىل أمهية الوقوف عندها، تلك التي 

 :جاءت هبا (مناجاة الشاكرين) التي يقول فيها
نْ فِنآئِهِ  دُ  عَ رُ ال يَطْ يهِ، وَ دِ يِّبُ قاصِ َ ي ال خيُ ، الَّذِ يمُ رِ ُّ الْكَ يمُ الْربَ حِ وفُ الرَّ ؤُ أَنْتَ الرَّ ((وَ
قابِلْ آمالَنا  ال تُ ، فَ ينَ فِدِ ْ رتَ ُسْ تِكَ تَقِفُ آمالُ  املْ صَ رْ بِعَ ، وَ نيَ اجِ حالُ الرَّ طُّ رِ ُ تِكَ حتَ لِيهِ، بِساحَ آمِ

.(٤)(( اإلِبْالسِ نُوطِ وَ بالَ الْقُ ْ نا رسِ بِسْ لْ ال تُ ، وَ اإلياسِ يِيبِ وَ بِالتَّخْ
وإسناد  رحال،  إىل  الفعل(حتط)  بإسناد  يتمثل  املتقدم  النص  يف  العقيل  املجاز  فإن 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٨.
(٢) جماز القرآن- خصائصه الفنية وبالغته العربية، د. حممد حسني عيل الصغري ، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، 

.١٩٩٤: ١٢٠
(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٤.

(٤) م. ن: ٢٢٥-٢٢٦.



١٣٥

إىل  املوضعني  يف  الفعلني  إسناد  يكون  أن  يفرتض  حني  يف  آمال،  إىل  الفعل(تقف) 
الراجني وإىل املسرتفدين، فالراجون هم الذين حيطون برحاهلم، واملسرتفدون هم الذين 
يقفون بآماهلم. أقول ينبغي أن تكون لنا وقفة مع هذه الصورة البالغية التي جاءت عىل 
K.)ب السياق التي اقرتحها عَ سبيل(املجاز العقيل)، هذه الوقفة يفرضها علينا اجتامع شُ

Ammer) يف تقسيمه للسياق (١).

     إذ اجتمع يف النص موضع الشاهد كل من(السياق اللغوي) بام حيمله من قيمة بنائية- 
و(السياق  الصياغة،  فنية  من  املتحقق  العقيل)  إنتاجية(املجاز  بوساطة  وظفت  داللية 
جتد  اهلامشية  هذه  أن  غري  حتديدا-(هامشيا)،  الشاهد  هذا  يف  يبدو-  الذي  العاطفي) 
الشاكرين)  للنص(مناجاة  املتكاملة  القراءة  طريق  عن  والتمظهر  التبلور  إىل  طريقها 
إىل  وصوال  اخلاصة  األسيقة  بداللة  مرورا  العنوان  من  ابتداء  التمظهر  هذا  يتحقق  إذ 
بصيغة  بُنيت  التي  األفعال  اختيار  يف  القصدية  عىل  التنبيه  مع  العام  الداليل  املفهوم 
املضارع لتعطي حركية وديمومة تسهم يف توسيع الفضاء الداليل، والكشف – ضمنا- 
التعالق  خالل  من  واستشعارها  الداعي،  نفس  هبا  تعتمر  التي  الوجدانية  املشاعر  عن 
بأفعاهلا   – تراكيبه  بوساطة   العابدين زين  اإلمام  اعتمده  الذي  والبنائي  الفكري 
املاضية- للفقرات السابقة للفقرة موضع الشاهد(أذهلني...، أعجزين...، أعياين...)، 
الثقايف  السياق  يعي  أن  للقارئ(املشارك)  يمكن  وهنا  الثقايف).  (السياق  عن  فضال 
املناجيات.  األيام وأسلوب  أدعية  بأبسط صورها- بني أسلوب   – املقارنة  من خالل 
أي ملحيطه  اخلطاب،  ملقتضيات  مراعيا  كان   العابدين زين  اإلمام  إن  آخر:  وبتعبري 
يوحي   ،(( نيَ اجِ الرَّ حالُ  رِ طُّ  ُ حتَ تِكَ  قوله:((بِساحَ يف  فتوايل(احلاءات)  معا.  ومتلقيه 
اعتباطيا،  بتقديري مل يكن  التشكيل  له بتشكيل كلمة(راحة). وهذا  أو يمهد  للمتلقي 
الوصول) يف  غاية(رغبة  وهناك  وسفر(رحال)،  مسافر  وهناك  مكان(ساحة)،  فهناك 

(١) ينظر: علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط٥، ١٩٩٨: ٦٩.



١٣٦

(حتط). صحيح أن العالقة بني ما ذهبنا إليه، وما جاء به الشاهد مل تكن واضحة( أي 
غري مبارشة) غري أن عدم الوضوح «يثري يف املتلقي انفعال التشوق والتطلع إىل معرفة 
الداللة املجازية، حتى إذا وصل إليها حتس نفسه حينذاك باللذة واملتعة»(١). وقيمة هذا 
التشكيل تتحدد بالقدرة عىل املشاركة يف إنتاج املعنى املسترت(املخفي) ألن كيان العمل 
الفني بام هو نظام داليل من نوع خاص جدا، يكمن يف هذا النظام نفسه، «ذاك أنه يتكون 
من تقديم مستمر للمعنى ومن إخفاء مستمر للمعنى يف الوقت نفسه»(٢). وعدم البوح 

بجوانب املعنى كلها يف التعبري يبقي للمتلقي هامشا جيول فيه بخاطره وخياله(٣).
)) فقد جاء بصورة بالغية محلت  ينَ فِدِ ْ رتَ ُسْ تِكَ تَقِفُ آمالُ  املْ صَ رْ بِعَ      أما قوله: ((وَ
خصيصة أسلوبية متفردة؛ تلك اخلصيصة يكشفها لنا وعي االختيار لأللفاظ وما أنتجه 
حمققا  السياقي  واملعنى  املعجمي  املعنى  بني  موقعي  داليل  تعاضد  من  بوساطتها   
التالحم الداخيل الذي يشكل ما يسميه سبرتز بـ(جذره الروحي) (٤). وهنا تكمن النكتة 

البنائية والداللية.
فلو تأملنا كلمة(وقف) نجدها نقطة توسط بني اجللوس واملسري. وكلمة(آمال) هي 
تنفيذها، فهي أيضا موقف وسط بني العدم وبني  عبارة عن مشاريع مستقبلية مأمول 
بقرب  الزيادة(السني)  حرف  خالل  من  تشري  الكلمة  فهذه  أما(املسرتفدين)  اإلنجاز. 

الرفادة، فهي كذلك موقف وسط بني احلرمان والعطاء.
املذكورة.  للفقرة  املكونة  األلفاظ  بني  مشرتكا  جامعا  هناك  أن  تقدم  مما  نلحظ       
هذا  وسطها»(٥).  الدار:  و«عرصة  تك)  صَ رْ كلمة(عَ مع  بجامع  تشرتك   األخر وهي 
يكن  مل  كلها،  اللغوي  الرتكيب  مكونات(ألفاظ)  فيه  تشرتك  الذي  اجلامع(التوسط) 

(١) األسس النفسية ألساليب البالغة العربية: ٢١٥.
(٢) كتاب املنزالت- منزلة احلداثة: ٢٢٤.

القادسية  د. عباس حممد رضا، جملة  مثاال(مقال)،  رواحة  بن  اهللا  عبد  اإلسالم- شعر  الشعر يف صدر  نثرية  ينظر:   (٣)
للعلوم الرتبوية، ع٤، مج١، كانون١-٢، ٢٠٠١-٢٠٠٢: ١٩٧.

(٤) ينظر:األسلوب واألسلوبية:٥٢.
(٥) ترتيب كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي،: ١١٧٣/٢. مادة(عرص).



١٣٧

لغته  من   العابدين زين  اإلمام  ن  ومتكّ ووعي  بقدرة  ينم  وإنام  اعتباطيا،  أو  عفويا 
والترصف هبا بام خيلق عدوال أسلوبيا مائزا.

ثانيا: االستعارة:
املنقول  ذكر  طي  مع  بينهام  ملشاركة  لفظ  إىل  لفظ  من  املعنى  «نقل  االستعارة:       
إليه»(١). وهذا يعني إحداث عالقة بني طرفني من خالل إكساب أحدمها أو متثله صفة 
وغريبة  جديدة  صور   » من  تنتجه  ما  خالل  من  تتحدد  العالقة  هذه  وقيمة  اآلخر(٢). 
 وصادمة عن طريق تغيري عالقات اللغة» (٣). عىل أن مجالية تلك الصور تتمظهر بمد
قدرهتا عىل«دفع املتلقي إىل إعادة التأمل يف واقعه من خالل رؤية شعرية ال تستمد قيمتها 

من جمرد اجلدة أو الطرافة، وإنام من قدرهتا عىل إثراء احلساسية وتعميق الوعي»(٤).
افرتقت  «كلام  االستعاري  للمجاز  املوظفة  اللغوية  العالقات  إن  آخر:  بتعبري       
األهبى  املشاهبة  وإن  املتلقي»(٥)،   لد والغرابة  و(الالمتوقع)  التوتر  زاد  واختلفت 
إذا  االستعارة حسنا  تزداد  إذ  بني خمتلفات(٦)،  تكتشف  التي  -بحسب كولردج- هي 

توافر فيها التضاد والتمثيل(٧).
     وإمجاال نقول: إن قيمة االستعارة مرهونة بشدة الصدمة ودرجة التوتر املتولد 
وغري  اجلديد  وبني  األذهان،  يف  قار  هو  ما  بني  املفارقة  حجم  خالل  من  املتلقي   لد
األديب  قدرة  تتجىل  وهنا  اللغة(٨).  لقانون  اخلرق  حتصيل  هي  املفارقة  وهذه  املتوقع. 
املبدع عىل اإلنتاج االستعاري بإنزال الدهشة يف نفس املتلقي من خالل تشغيل القواعد 

(١) املثل السائر: ٣٥١/١.
(٢) ينظر: اإلسالم واألدب: ١٦٣.

(٣) اللغة الشعرية يف اخلطاب النقدي العريب- تالزم الرتاث واملعارصة، حممد رضا مبارك ، دار الشؤون الثقافية العامة، 
بغداد، ط١، ١٩٩٣: ٦٥.

(٤) الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، د. جابر أمحد عصفور، دار الثقافة، القاهرة، ١٩٧٤: ١٨.
(٥)حتليل اخلطاب الشعري- اسرتاتيجية التناص: ٩٧.

(٦) ينظر: يف الشعرية: ٤٦، وينظر مصدره هناك.
(٧) ينظر: النقد األديب احلديث: ١٢٥.

(٨) ينظر: بنية اللغة الشعرية: ١٠٩.



١٣٨

قيم مجالية تصنع  إنتاج  بام حيققه من عالئقية يف  التشغيل  نتائج هذا  اللغوية، واستثامر 
لنفسها حمطة للوقوف عندها بوصفها خصيصة أسلوبية؛ ألن األسلوب االستعاري هو 

الذي ال يمكن أن يستعريه املرء من غريه وهو آية املوهبة(١).
     وتشكل االستعارة بنوعيها(الترصحيية واملكنية) حجرا رئيسا يف إنتاج الوظيفة 
الداللية بوصفها(قضية سياقية)(٢) شغلت مساحة بنائية كبرية، وحيزا فضائيا ملحوظا 

من أسيقة النصوص املدروسة.
١. االستعارة املكنية:

     شكلت االستعارة مظهرا واضحا من مظاهر املجاز التي اعتمدها اإلمام زين العابدين
 يف إنشائه لنصوصه، وأخذت(االستعارة املكنية)- عىل وجه التحديد- حيزا كبريا 
الترصحيية). وقد كشفت طريقة  بـ(االستعارة  املدروسة مقارنة  النصوص  من مساحة 
 العرض واملساحة التي شغلتها االستعارة املكنية عن الثراء اللغوي الذي يتمتع به
«فاأللفاظ ختتلف يف دالالهتا  الفكرة دالليا  يعضد  بام  استثامره  التفنن يف  وقابليته عىل 

اإلحيائية التخييلية الذاتية باختالف رصيد اخلربات عنها»(٣).
     وير بعض البالغيني أن االستعارة املكنية أبلغ من االستعارة الترصحيية؛ ألن رد 
الفعل بإزاء األوىل مدعوم بحركة ذهنية مكثفة، يف حني أن رد الفعل بإزاء الثانية بدون 
دعم أو بدعم خمفف(٤). غري أين أر أن هبذا الرأي حاجة إىل تقليب وإعادة نظر؛ ألن 
ردة الفعل- كام أعتقد- مرتبطة بقوة احلافز الذهني املرتبط أصال بسعة الفجوة(مسافة 
التوتر) املُنْتَجة من هذه الصورة البالغية أو تلك بام يتوافق وأسيقة النص، أي بام تفرضه 
حاجة النص يف اإلبالغ والتأثري، فليس لنا أن نرجح االستعارة املكنية عىل الترصحيية، 

(١) ينظر: كتاب أرسطوطاليس يف الشعر، تح: شكري حممد عياد، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش، القاهرة، ١٩٦٧: 
.١٢٨

(٢) ينظر: التوازي يف القرآن الكريم: ١٨٩.
(٣) األسس النفسية ألساليب البالغة العربية: ١٥٧.

(٤) ينظر:البالغة العربية- قراءة أخر، د. حممد عبد املطلب، الرشكة املرصية العاملية للنرش، مرص، ط١، ١٩٩٧: ١٧٤.



١٣٩

أو القول بأن الكناية أبلغ من التشبيه؛ ألن عائدية ذلك مشرتكة بني الباث واملتلقي، وإن 
كانت األرجحية لألول «فمن الثابت أن استمتاع املرء بام يقرأ مرهون بقدرته عىل ختيل 

ما يقرأ وما ير ويسمع وعىل الصورة التي ينتزعها بنفسه»(١).
وقد جاءت النصوص السجادية بمجازات استعارية متعددة منحت املتلقي فرصة 
املشاركة والتمتع من خالل اإلحيائية التي خلفتها الرتاكيب املعتمدة يف إنتاج االستعارة 

املكنية. ومحلت (مناجاة العارفني) واحدة من تلك املجازات فقد جاء فيها:
 ، مْ هِ ورِ دُ دآئِقِصُ حَ يفِ  إلَيْكَ  وقِ  الشَّ جارُ  أَشْ تْ  خَ سَّ تَرَ ينَ  الَّذِ مِنَ  نا  لْ عَ اجْ فَ ((إهلي 
بِ  رْ ياضِ الْقُ يفِ رِ ، وَ ونَ أْوُ كارِ يَ فْ كارِ األَ مْ إىلَ أَوْ هُ ، فَ ِمْ وهبِ لُ جامِعِ قُ تِكَ بِمَ بَّ َ ةُ حمَ عَ تْ لَوْ ذَ أَخَ وَ

.(٢) (( ونَ عُ رَ ةِ يَكْ فَ ُالطَ أْسِ املْ ةِ بِكَ بَّ َحَ ياضِ املْ مِنْ حِ ،  وَ ونَ تَعُ ةِ يَرْ فَ ُكاشَ املْ وَ
إذ يُقدم لنا اإلمام زين العابدين– يف النص املتقدم- أكثر من صورة فياضة باملعاين 
املوحية من خالل الرتاكم االستعاري(املكني) الذي اعتمده يف إيصال املفهوم الداليل، 
املشرتك بني كل  املوسيقي  التنغيم  املتحقق من  الصويت(السجع)  األثر  موظفا كال من 
من  الذي  وتوزيعا)  اللغوي(اختيارا  الرتكيب  حدة، عالوة عىل  أو ثالث عىل  فقرتني 
فرصة  أعطى  مما  األذهان  يف  القارة  املرجعيات  جتاوزت  بطريقة  املعنى  عرض  خالله 
ثَة يف ذهن املتلقي عند القراءة. فسؤاله دَ للتأمل والتخييل من طريق األسئلة املُستحْ

للمتلقي  اآلنية  املدارك  بطريقة عطلت  لنا  مه  قدّ تعاىل شأنه  املشتاقني هللا  من  يكون  أن 
بخرقها للمألوف واملتداول من الصيغ التعبريية، واعتامد األسلوب املجازي الذي جاء 
عىل سبيل(االستعارة املكنية) إذ مثّل الشوق هللا باحلدائق أو الرياض، وقد حذفها وجاء 

بالزمة من لوازمها وهي(األشجار). 
      ثم نجد لذلك الشوق ولذلك احلب اإلهلي تعضيدا دالليا جاءت به الفقرة الثانية: 
غرضا  ذاهتا-  يف  استوفت-  فقرة  وهي   (( ِمْ وهبِ لُ قُ جامِعِ  بِمَ تِكَ  بَّ َ حمَ ةُ  عَ لَوْ تْ  ذَ أَخَ ((وَ

(١) األسس النفسية ألساليب البالغة العربية: ١٥٣، وينظر مصدره هناك.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٧.



١٤٠

دالليا، إذ مكننا  من استشعار لوعة احلب ليس من خالل األخذ بالقلوب وحسب، 
بل بمجامع القلوب أيضا، ويف ذلك بيان وتأكيد لكرب اللوعة وعمقها.

     ثم ينقلنا إىل صورة جديدة حيققها من خالل التوظيف البنائي والتعالق الداليل 
السكينة  معاين  من  حتمله  بام  األوكار  من  فجعل  و(اإليواء)  بني(األوكار)  احلاصل 
فكأن  والتأمل  اهلدوء  إىل  األخري  حلاجة  للتفكر   مأو املقصود،  واملالذ  واالطمئنان 
املكني)،  االستعاري-  (املجاز  اعتامد  طريق  عن  جاءت  الصورة  وتلك  هلذا.  تلك 
املرغوب  السكن  مواضع  التي هي  اآلمنة  املنازل  أو  باملحطات  األفكار  بتشبيه  وذلك 
فيها لطالبه وأليفه، وقد حذفها وجاء بالزمة من لوازمها وهي(األوكار). وأود اإلشارة 
الداليل بني(الرياض واحلياض) وبني(القرب واملحبة) وبني(يرتعون  التقارب  إىل  هنا 
ل لوحة حيلو الوقوف عندها  ويكرعون)، فهذا الرتابط والتداخل البنائي والداليل شكّ
املعتمد يف  التشكيل  ملا حققه  احلقيقة  يعيشها عىل وجه  أن  املتأمل  للتأمل حتى لريجو 
بناء الصورة االستعارية من حركية كأهنا ماثلة للعيان، فجعل القرب والبوح الصادق 

باملكنون مرتعا تطيب عنده اإلقامة، ويزيدها طيبا االرتواء من حياض املحبة.
ةِ)) ففيه  فَ ُالطَ أْس املْ      وير الباحث أنه ال بد من الوقوف قليال لتأمل قوله: ((كَ
القدرة وعىل  السياق عىل  ينم  الرتكيبي  الرغم من االختزال  صورة جمازية مثرية، فعىل 
حسن االختيار لأللفاظ من جهة وربطها بعالئق واعية من جهة أخر، والسيام أن 

براعة الرتكيب قد تضفي(الفضيلة) عىل الصيغة املعجمية(١).
املالطفة)  و(كأس  املحبة)  يف(حياض  املتحقق  االستعاري  املجاز  أن  وأحسب       
شبه إذ  وانسجامه،  التشكيل  برباعة  تتجىل  التي  الفضيلة  تلك  إظهار  يف  أسهم  قد 
املالطفة بالرشب الذي حذفه، وذكر الزمة من لوازمه وهي(الكأس). وال خيفى عىل 
املتلقي الواعي اشرتاك اللفظتني(الكأس واملالطفة) باالنسجام الداليل وتوافقه الذي 

(١) ينظر: علم الداللة- أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب: ١٤٩.



١٤١

يدور حول مفهوم واحد هو(الرقة). ولعل يف إبراز املعاين العقلية بصورة حسية ما يدفع 
املخاطب إىل االنتباه عىل التجميل. وفيه أيضا وجه من أوجه كامل البيان(١).

     وجاءت (مناجاة الزاهدين) برتاكم جمازي ظهر عىل سبيل (االستعارة املكنية) التي 
ارة جعلت اهلالك  وظفت من خالل صورها املتعددة، للكشف عن معامل دار خداعة مكّ
هبم،  لإليقاع  حفرا  بمكرها  هلم  حفرت  وقت  يف  ومنّتهم  هتم  غرّ وقد  طالهبا،  نصيب 
وتسليمهم للمنايا مقودين بحبال نُسجت من غدر وخذالن. وقد جاء  هبذا الرتاكم 

االستعاري ليوسع ميدان خيال املتلقي لريسم بحرية صورة تلك الدار القبيحة.
     ثم ينقلنا إىل معرض استعاري آخر وظف توظيفا نفسيا يريد به إزالة تلك احلرية 
النص(الزهد)  وثيمة  التوظيف  ذلك  لنا  يقدم  وهو  املتلقي،  نفس  عن  الشؤم  وذلك 
حارضة يف تراكيبه ومعانيه. فنجده  خيط الطريق لنا بالتوجه هللا تعاىل طالبني راجني 
ت بأشجار املحبة ويزيدها بالتنعم بأنوار املعرفة التي  رِسَ بأن جيعل أفئدتنا رياضا وقد غُ

تطرد ظلمة اجلهل ثم التلذذ بحالوة العفو والغفران.
     وما وراء ذلك- كام أعتقد- هو تشويق الداعي وإغراؤه بالدعاء وعدم قطع حبل 
الرجاء؛ ألن الداعي يف رحاب أكرم األكرمني وأرحم الرامحني. وليؤكد ذلك وجيعله 

قارا يف النفوس باعثا فيها االطمئنان، قال يف خامتة هذه املناجاة:
ها،  رِ دْ بائِلِ غَ َنايا  يفِ حَ ي املْ يْدِ تْنا بِأَ قَ لَّ عَ ها . وَ رِ كْ رَ مَ فَ تْ لَنا حُ رَ فَ تَنا داراً حَ نْ كَ (( إهلي أَسْ
ا  َ إهنَّ فَ ا،  تِهَ نَ يْ زِ خارِفِ  بِزَ ارِ  رتِ االغْ مِنَ  مُ  تَصِ نَعْ بِكَ   وَ ها،  عِ دَ خُ كآئِدِ  مَ مِنْ  ئُ  تَجِ نَلْ يْكَ  إلَ فَ

َا. هلَ الَّ ةُ حُ لِفَ ُتْ ا،   املْ َ هبَ الَّ ةُ طُ لِكَ ُهْ املْ
نا  ورَ مُ لَّ أُ تَوَ ، وَ تِكَ الَفَ البِيبَ خمُ نَّا جَ عْ عَ انْزَ ، وَ تِكَ مَ صْ عِ فِيقِكَ وَ نْها بِتَوْ نا مِ مْ لِّ سَ نا فِيها، وَ دْ هِّ زَ إهلي فَ
تِنا  ئِدَ فْ رِسْ يفِ أَ اغْ ، وَ بِكَ واهِ يْضِ مَ التِنا مِنْ فَ ِلْ صِ أَمجْ ، وَ تِكَ َ محْ ةِ  رَ عَ نا مِنْ سَ يدَ زِ فِرْ مَ أَوْ ، وَ فايَتِكَ نِ كِ سْ بِحُ

(٢) (( تِكَ رَ فِ غْ ةَ مَ لَذَّ ، وَ كَ وِ فْ ةَ عَ الوَ نا حَ قْ أَذِ ، وَ تِكَ فَ رِ عْ نْوارَ مَ نا أَ ِمْ لَ أَمتْ ، وَ تِكَ بَّ َ جارَ حمَ أَشْ
(١) ينظر:دينامية النص- تنظري وإنجاز: ١٥١.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٤٢-٢٤٣.



١٤٢

     ومما جيدر قوله هو أن البناء االستعاري يف أدعية األيام كان أقل ورودا منه يف املناجيات. 
وما وراء ذلك- كام يبدو يل من املقارنة بني أسلوب أدعية األيام وأسلوب املناجيات- أنه
 كان مراعيا ملستو التلقي، فهو يف املناجيات أرقى منه يف أدعية األيام، فاملناجيات 
وضعت ملتلق خاص عالوة عىل ما تتطلبه من جو طقويس مستمد من استعداد روحي 
خالص، يف حني أن أدعية األيام وضعت للجميع(للمتلقني كلهم). ومن املؤكد أن هذا 
(الكل)  ليس عىل مستو واحد من الوعي والنضج، وليس للكل هذا أيضا(االستعداد 
الروحي)عىل الوجه الذي تقدم يف املناجيات. ومن ثم فإن غياب املجاز االستعاري يف 
أدعية األيام تم بقصدية، مراعاةً ملستو متلقيها الذين آثر  عدم إشغاهلم بالتحليل 
إنه بمعنى آخر:  املجاز.  اعتمد  لو  فيام  إنجازه  املفرتض  الصوري  والربط واإلنتاج 
أراد –كام يبدو- أن يشد متلقي األدعية شعوريا أو وجدانيا أكثر منه ذهنيا بغية الفهم 
الرسيع(املرغوب فيه والواضح) املشفوع بالعاطفة، ويف هذا مدعاة للتواصل واملداومة 
عىل الدعاء، وهلذا يسعى وإليه يريد. وال بد أن نأخذ باحلسبان أن أدعية األيام تقوم 

عىل مطالب ذاتية أكثر منها روحية كالشأن الذي جاءت عليه املناجيات. 
     ومن الصور االستعارية(املكنية) التي محلتها أدعية األيام ما نجدها يف(دعاء يوم 

األحد) الذي يقول فيه:
وامِها)) (١). دَ ةِ وَ المَ ولِ السَّ مُ شُ امِها، وَ متَ بُ يفِ لِباسِ الْعافِيَةِ وَ غَ إيَّاكَ أَرْ ((وَ

فقد شبه العافية، من حيث الوقاية والسرت عالوة عىل وجوبية االرتداء، بالثوب، ثم 
حذف املشبه به وأبقى الزمة منه وهي(اللباس)، فكام أنه ال غنى لنا عن اللباس فال غنى 
لنا عن العافية، موظفا ذلك يف رؤية داللية تستمد عمقها من العبارة التي تتلو موضع 
وامِها)) التي استطاع  برباعته أن يتجاوز ما  دَ ةِ وَ المَ ولِ السَّ مُ شُ الشاهد مبارشة:((وَ

فيها من سطحية مستغال التنغيم اإليقاعي يف التكثيف الداليل.

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٢.



١٤٣

إنتاج صورة جمازية  اللغوية يف  القدرة       وجاءت(مناجاة اخلائفني) بشاهد آخر عىل 
:وذلك يف قوله ،بصيغة(استعارة مكنية) أخر

رِ إىلَ  نِ النَّظَ تاقِيكَ عَ شْ بْ  مُ ْجُ ال حتَ ، وَ تِكَ َ محْ بْوابَ رَ يكَ أَ دِ حِّ وَ ىل مُ لِقْ عَ غْ ((إهلي ال تُ
.(١) (( تِكَ يَ ؤْ ِيلِ رُ مجَ

لوازمه  من  الزمة  وأبقى  به(البيت)  املشبه  حذف  ثم  بالبيت  الرمحة  شبه  فقد 
وهي(األبواب)، ولو التفتنا إىل عنوان النص(مناجاة اخلائفني) لوجدناه يشكل وحدة 
داللية ذات طابع(جو) نفيس خاص. وهذا الطابع حاول  تصويره عن طريق تراكيبه 
(الطارئ)  النفيس  واالضطراب  القلق  إىل  تشري  التي  باالستفهامات  احلافلة  اللغوية 

املتولد يف نفس اخلائف مما حقق تواصال دالليا بني ثيمة النص وعنوانه.
     ولكن كأين باإلمام زين العابدين ال يريد هلذا الوضع أن يستوطن نفس الداعي 
فيشيع فيها القنوط واليأس، وإنام أراد له تبديد ذلك الوضع النفيس املتأزم من خالل 
من  التلويح  ذلك  حقق  وقد  وسعتها.  اهللا  رمحة  بحقيقة  اهللا-  كنف  يف  وهو  التلويح- 
خالل املجاز االستعاري يف تركيب(أبواب رمحتك)، مع التشديد عىل الداللة الرصفية 
املتحققة من اإلتيان بصيغة اجلمع(األبواب). فقد كان باإلمكان أن يقول(باب رمحتك) 
املتلقي زمخا معنويا  ولكن كلمة(أبواب) تعطي زمخا دالليا يوازي رغبته يف إعطاء 
وترغيبيا، مما يغريه بمواصلة الدعاء هللا تبارك وتعاىل واالستزادة فيه ودوام التواصل، 

ومن ثم ترويض النفس وهتذيبها. وهذا- كام أعتقد – من أهداف الرسالة السجادية.

(١)الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٩-٢٢٠.



١٤٤

٢. االستعارة الترصحيية:
     أخذت(االستعارة الترصحيية) مرتبة تالية بني الصور املجازية املكونة للنص السجادي 
من جهة كثرة التداول. وشكلت بفنية صياغتها- مثل بقية الصور- بعدا رؤيويا وعمقا 
أسلويب  عدول  بتحقيق  األخر  للمستويات  املكونة  اخلصائص  مع  وأسهمت  دالليا، 

متفرد، ومنه ما نلحظه يف(دعاء يوم األربعاء) الذي يقول اإلمام زين العابدين فيه:
وراً))(١). لَ النَّهارَ نُشُ عَ جَ اً، وَ باتَ مَ سُ النَّوْ يْلَ لِباساً، وَ لَ اللَّ عَ ي جَ ِ الَّذِ ّ ((احلمدُ هللاِ

ويسرتها  األشياء  خيفي  الذي  وظالمه  الليل  سواد  شبه   العابدين زين  فاإلمام 
باللباس الذي يسرت األجساد ويغطيها فحذف املشبه وذكر املشبه به(اللباس)، ولعل يف 
الصورة االستعارية املقدمة ما يدعو إىل التأمل يف قيمة ذلك الترصيف اإلهلي بأحوال 
األيام(الليل والنهار) و(السبات والنشور) وأثر ذلك الترصيف عىل حياهتم وأرزاقهم 
ووظائفهم بكل أنواعها واجتاهاهتا، ومن ثم محل املتلقي عىل تقديم احلمد والشكر هللا 

وبرغبة قارة يف الذهن والوجدان.
     ومن الصور البالغية األخر التي جاءت عىل سبيل (االستعارة الترصحيية) تلك 
التي جاءت هبا(مناجاة الشاكرين) التي شكلت برتاكمها معرضا صوريا تعددت معانيه 

:وتعاضدت داللته، ومنه ما نجده يف قول اإلمام زين العابدين
.(٢) (( لُّ فَ اً ال تُ اقَ وَ نِي أَطْ تَ قْ وَّ طَ ، وَ لُّ َ الئِدَ ال حتُ نْكَ قَ نِي مِ تَ دْ لَّ قَ (( وَ  

فاإلمام زين العابدين شبه نعم اهللا من اللطف والرب واإلحسان بالقيود التي تكبل 
األعناق واألجساد لكنه حذف املشبه به(أطواقا وقالئد ال تفل وال حتل).

     لقد أتى هبذه الصورة البالغية مستعينا بالبناء االستعاري وباستحضار الداللة السياقية 
نْ  ينِ عَ زَ جَ أَعْ ، وَ لِكَ وْ تابُعُ طَ كَ تَ رِ كْ ةِ شُ نْ إقامَ نِي عَ لَ هَ للفقرات السابقة ملوضع الشاهد((أَذْ
نْ  ياينِ عَ أَعْ ، وَ كَ وآئِدِ فُ عَ كَ تَرادُ امِدِ رِ حمَ نْ ذِكْ نِي عَ لَ غَ شَ ، وَ لِكَ يْضُ فَضْ ثَنآئِكَ فَ صآءِ  إحْ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٨.
(٢) م.ن: ٢٢٦.
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))(١). وهو يعرب عن عجزه عن الشكر، وذلك العجز تؤكده  فِكَ تَوايلِ أَيادِيكَ ِ عوارِ نَرشْ
التي  البالغية  الصور  تقدمه  كام  وعجزه-  أعياين).  (أعجزين،  املنتخبة  األفعال  داللة 
وبعدما  أو هتاون، ولكنه  اهلمة  نقص يف  االستعاري- ال عن  البناء  جاءت عىل سبيل 
أكرب  فهو  اهللا  فضل  إحصاء  عن  عاجزا  صار  الكريم،  الوهاب  من  واملنن  باملنائح  يد  قُ
العابدين زين  اإلمام  اختارها  التي  املفردة  تعبريية  محلته  ما  وذلك  حيىص،  أن  من 
بعناية(فيض) معريا صفة السيولة إىل فضل اهللا إشارة إىل تدفقه ودوام تواصله وجريانه. 

     وقد توافرت كل من(االستعارة املكنية) و(االستعارة الترصحيية) يف نص واحد 
جتسدت فيه براعة التصوير اإلحيائي، وذلك ما تقدمه(مناجاة التائبني) التي يقول 

اإلمام زين العابدين فيها:
تِي[...] نَ كَ سْ نْكَ لِباسَ مَ دُ مِ باعُ نِي التَّ لَ لَّ جَ تِي، وَ لَّ ذَ بَ مَ طايا ثَوْ َ تْنِي اخلْ بَسَ لْ (( إهلي أَ

.(٢) (( تِكَ فَ أْ حابَ رَ يُويبِ  سَ ىل عُ لْ عَ سِ أَرْ ، وَ تِكَ َ محْ اممَ رَ نُويبِ غَ ىلَ ذُ لْ عَ لِّ إهلي ظَ
فاملجاز االستعاري يف النص املتقدم حيمل خصيصة أسلوبية بانزياحية عالية، وذلك 
ظفت  وُ فقد  والترصحيية)  االستعارة(املكنية  نوعي  بني  والتشارك  التداخل  خالل  من 
الداليل عن  الفضاء  النص سعة يف  بطريقة جاءت مزدانة بحركية أضفت عىل  كالمها 
جهة،  من  الواحدة  الفقرة  ضمن  يف  الواحدة  الصورة  يف  االستعاري  التداخل  طريق 
وعن طريق التشخيص والتجسيد اللذين اعتمدمها اإلمام زين العابدين مما أعطيا ملسة 
بجعل  ذلك  وكان  ثانية.  جهة  من  والتواصل  للتفاعل  املتلقي  تشد  مرسحية(حركية) 
به  يقوم  أن  يمكن  بام  القيام  عىل  القدرة  وهلا  للعيان(شاخصة)  ماثلة  وكأهنا  اخلطايا 
الذي  التجسيد  خالل  من  القدرة  تلك  عىل  دلل  ثم  اإللباس)  عىل  ما(القدرة  شخص 
اعتمده يف تكملة الصورة املفرتضة بجعل (املذلة) ثوبا من نسج اخلطايا، ثم عمل اإلمام 
الرتكيبية(البنائية)   القو بتوظيف  تصاعديا  الداليل  املفهوم  تعزيز  عىل  العابدين  زين 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٥.
(٢) م.ن: ٢١٤-٢١٥.
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تبارك  اهللا  من  املتعمد  االبتعاد  وجعل  القصدية،  معنى  من  يتضمنه  ملا  لفعل(التباعد) 
وتعاىل سببا لكسوته بلباس املسكنة.

     وإذا ما انتقلنا إىل الفقرة األخر، نجد أن اإلمام زين العابدين ينقلنا باجتاه عمودي 
الفضاء  يف  امتدادا  استعارية،  صور  من  ذكره  تقدم  ملا  يعطي  آخر  صوري  معرض  إىل 
الداليل املتشكل من التواصل الفكري مع استثامر البناء الرتكيبي عالوة عىل الصويت- 
نسبيا- مما أسهم يف إغناء الفكرة وعرض املعنى بطريقة فنية مشوقة. وتوضيحا ملا تقدم 

نعرض الشاهد بالشكل اآليت:
                       ظلل    عىل ذنويب   غامم رمحتك

إهلي 
          أرسل   عىل عيويب   سحاب رأفتك

لتشعر  التوزيع حتى  الرتكيب عن وعي االختيار لأللفاظ وحسن  لنا       يكشف 
الثاين،  الرتكيب  من(فونيامت)  وأفخم(صوتيا)  أثقل  األول  الرتكيب  كأن(فونيامت) 
ومرد هذا عندي علة معنوية- داللية. فكأن املعنى الذي جاء به الرتكيب األول لسعته 
الداليل   املد توسيع  يف  للمشاركة  الصويت  التنغيم(التفخيم)  قوة  توظيف  يتطلب 
التوبة، ويف  الواجب استحضارها يف موضع  تبارك وتعاىل  الرمحة هللا  املتوافق مع سعة 

هذا تعاضد داليل آخر بني ثيمة النص وعنوانه(مناجاة التائبني).
ثالثا:التشبيه:

     يقف التشبيه- أحيانا كثرية- يف الصف األول بني الصور البالغية املعتمدة يف 
النتاج األديب، وغالبا ما يعتمد لتقريب املعنى إىل الذهن بتجسيده حيا(١). هذا إذا كان 
املعنى- عىل ما أر- مما حياط به، فبالوقت الذي تتطلب فيه احلاجة إىل تقريب املعنى، 

(١) ينظر: الصورة الفنية يف املثل القرآين: ١٦٧.
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ألن  أيضا؛  املختلفات  عن  البحث  يُستطرف  فإنه  التشبيه  طريف  بني  املتشاهبات  معرفة 
«واملشاهبة  والتقريرية  املألوفية  إىل  وينقله  رونقه  التشبيه  يفقد  فقط  املتشاهبات  اعتامد 

األهبى هي تلك التي تكتشف بني خمتلفات»(١). 
التشبيه شكل خصيصة       واملالحظ من دراسة النص السجادي أن استعامل فن 

بذ الوقوف عندها، ودواعي الوقوف تتحدد بـ: أسلوبية حيُ
قلة استخدام صور التشبيه قلة واضحة. فقد خلت منه أغلب النصوص خلوا تاما.. ١
إن صورة(املشبه به) غري واضحة املعامل واحلدود. بتعبري آخر إن الصورة التشبيهية . ٢

يمكن إدراكها أو استيعاهبا خياليا(تصورا) ال ذهنيا ألهنا غري متشكلة أصال. وإذا ما 
بإنتاجها  يتفرد  فإنه  املتلقي عنان خياله لتشكيلها  إذا ما أطلق  أريد هلا أن تتشكل، أي 
عمن سواه، أي أن الصورة خاصة بمنتجها. حتى أن املتلقي ذاته مع كل قراءة تتشكل 
لديه صورة جديدة وهنا تكمن قيمة التشبيه يف النص السجادي بام جيعله حيقق عدوال 
وتعاىل  تبارك  هللا  احلمد  مواضع  يف  يتحدد  املوقف  هذا  أنّ  عىل  التنبيه  مع  أسلوبيا 
والشكران. وتأكيد ذلك يتجىل عرب التكرار الداليل الذي حوته النصوص السجادية، 
:والذي منه ما جاء يف ضمن(دعاء يوم الثالثاء) الذي يقول فيه اإلمام زين العابدين

ثِرياً)) (٢). داً كَ ْ هُ محَ قُّ تَحِ ام يَسْ هُ كَ قُّ دُ حَ مْ َ احلْ ِ وَ         ((احلمدُ هللاّ
الذي  باحلمد  شبهه  حقه  وهو  وتعاىل  تبارك  هللا  محده  شبّه   العابدين زين  فاإلمام 
يستحقه، كيف هو، أو كيف ذاك؟ ال نعرف غري أنه محد كثري. وللمتلقي حرية تصور 
زين  اإلمام  اعتامد  أن  وبتقديري  يستحقه.  هللا  حق  هو  الذي  احلمد  شكل  أو  طبيعة 
به، أي ال  املشبه، فهو مما ال حياط  التشبيه موقوف عىل طبيعة  اللون من  العابدين هذا 
يمكن حرصه أو عده. ولو حتقق ذلك- عىل سبيل االفرتاض- حينئذ مل يؤد الشاكر حق 
واتسع.  اخليال  ما خصب  يتسع،  عائام وغري حمدد  الشبه  ل وجه  عِ جُ فَ الواجب  الشكر 

(١) يف الشعرية: ٤٦.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٦.



١٤٨

ونظري ذلك نجده يف(دعاء يوم السبت) الذي يقول فيه:
 ، ينَ آئِرِ رِ اجلْ وْ ّ تَعاىل مِنْ جَ وذُ بِاهللاِ أَعُ ، وَ ينَ زِ رِّ ُتَحَ ةِ املْ قالَ مَ ، وَ نيَ مِ تَصِ ُعْ ةِ املْ لِمَ ِ كَ ّ مِ اهللاِ ((بِسْ

.(١) (( ينَ امِدِ دِ احلْ ْ قَ محَ وْ هُ فَ دُ َ أَمحْ ، وَ ِنيَ املِ يِ الظَّ بَغْ ، وَ ينَ دِ اسِ يْدِ احلْ كَ وَ
احلامدين)  باملصدر(محد  التشبيه   العابدين زين  اإلمام  اعتمد  املتقدم  النص  ففي 
أو حيد محد احلامدين؟! مع  أن يصف  للمتلقي  للتصور. فهل  الباب مفتوحا  ترك  مع 
بؤرة  شكلت  التي  اللفظة  هذه  املصدر(فوق)  إىل  أضيفت  التي  اإلضافة  إىل  االلتفات 
ارتكازية لتشكيل السياق العاطفي مشاركا السياق اللفظي مما أعطيا زمخا معنويا ونفسيا 
أضفى زمخا دالليا- فضائيا بام يتوافق واملقام. فإن كان باإلمكان تصور أو وصف(محد 
احلامدين) فإن كلمة(فوق) بام حتمله من معنى(العلو) تأخذ بعدا تصويريا آخر. هذا 

البعد يمتد بامتداد جهل حقيقة احلمد الذي يستحقه البارئ تبارك وتعاىل.
نقف عند ما جاء به(دعاء يوم األربعاء) الذي يقول ومن صور التشبيه األخر     

فيه:
تَدانى  وَ   ، هُ لُ أَجَ بَ  َ رتَ اقْ وَ  ، هُ تُ يلَ حِ تْ  عَ طَ انْقَ وَ  ، هُ تُ يلَ سِ وَ تْ  فَ عُ ضَ نْ  مَ عآءَ  دُ وكَ  عُ ((أَدْ
هُ  تُ لَّ زَ تْ  رَ ثُ كَ وَ  ، هُ تُ َ رسْ حَ هِ  يطِ رِ لِتَفْ تْ    مَ ظُ عَ وَ  ، هُ تُ فاقَ تِكَ  َ محْ رَ إىل  تْ  تَدَّ اشْ وَ  ، هُ لُ أَمَ نْيا  الدُّ يفِ 

.(٢) (( هُ تُ بَ كَ تَوْ هِ جْ تْ لِوَ صَ لُ خَ ، وَ هُ تُ ثْرَ عَ وَ
فاإلمام زين العابدين يقدم لنا وجه الشبه من خالل معرض صوري تبدو لوحاته- 
وبقيمها  بعض  مع  بعضها  بتداخلها  أهنا  إال  موحية،  غري  أو  هامشية  منفصلة-  وهي 
الداللية(وهي جمتمعة) يمكن أن تعطي صورة أكثر تكامال وأغنى تعبريا، وهذه الصور 
وهي جمتمعة وظفها اإلمام زين العابدين للتشبيه(املشبه به) الذي كان مما ال يمكن حده 

أو حتجيمه أيضا.
     ومن التشبيهات األخر التي اعتمدها اإلمام زين العابدين يف بناء نصه ما جاءت 

(١)الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٢-٢١٣.
(٢)م.ن: ٢٠٨.
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به(مناجاة الشاكرين) التي يقول فيها:
ا  نَّ عْ عَ فَ ادْ ، وَ مِ غَ   النِّعَ وابـِ نَا سَ يْ لَ مْ عَ تَمِّ ، فَ نْعِكَ نا بِصُ تَ يْ بَّ رَ ، وَ فِكَ طْ نا بِلُ تَ يْ ذَّ ام غَ كَ (( إهلي فَ

مِ )) (١). هَ النِّقَ كارِ مَ
بنائه  يف  أداة  اعتمد(الكاف)   العابدين زين  اإلمام  أن  املتقدم  النص  من  املالحظ 
واملشبه  املشبه  بني  العالقة  كانت  إذا  تعتمد  أن(الكاف)   (٢)ير من  وهناك  التشبيهي، 
به متكافئة، ولعل التكافؤ حاصل من جهة القيمة التأويلية للنص واملتحققة من تعاضد 
تركيبي- إيقاعي مشرتك لقطبي التشبيه مما أضفى  زمخا دالليا جعل الصورة التشبيهية 
هالمية وأبعدها عن دائرة الصالبة والتحديد التي جيد فيها أحد النقاد املعارصين بأهنا 

إحد سامت الصورة التشبيهية(٣).
االستخدام  يف  تفنن  من  يتضمنه  بام  السجادي  النص  يف  التشبيه  فإن  ثم  ومن       
،وهنا  هبا  انامز  أسلوبية  خصيصة  شكل  مما  املألوف  عن  وخرقا  انزياحا  خلق  اللغوي 

افرتق عن رأي(تودوروف) الذي ير بأن التشبيه ال يتضمن أي(شذوذ) لغوي(٤).
     ويمكن االستعانة باخلطاطة اآلتية إليضاح التعاضد الرتكيبي- الداليل للنص 

موضع الشاهد.

                    غذيتنا           بلطفك   

كام                                                                                            سوابغ النعم
           ربيتنا             بصنعك                                                

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٢٦-٢٢٧.
(٢) ينظر: اإلسالم واألدب: ١٥٤-١٥٥.

(٣) ينظر: بالغة اخلطاب وعلم النص: ١٥٩-١٦٠.
(٤) م. ن:١٦٦.
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رابعا: الكناية:
     هي تعبري عام يريد املتكلم إثباته ملعنى من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له 
إليه وجيعله دليال  به  تاليه وردفه يف الوجود فيومئ  اللغة ولكن جييء إىل معنى هو  يف 
عليه(١). وأخذا هبذا املفهوم علينا أن نقابل أو نوازن بني املعنى يف اللغة وبني آثار املعنى 

يف النص(٢).
     وهذه املقابلة تستلزم توافر عنرص الذكاء اإلبداعي للباث واملتلقي عىل حد سواء 

إلقامة عالقة تأويلية بني اجلملة الكنائية ومناسبة القول(٣).
     ومن البحث نجد أن الصورة الكنائية يف النص السجادي أسهمت يف بلورة الرؤية 
الفكرية والداللية املراد تبليغها مع استحضار دور املتلقي املنتج وفاعليته يف التشكيل 
النص عىل حد  يقله  مل  ما  إىل  بـ(الفرض االستكشايف) (٤) وصوال  يدعى  بام  القيام  بعد 
سواد الصفحة. وشاهد ما تقدم نجده يف(مناجاة اخلائفني) التي يقول فيها اإلمام زين 

:العابدين
نآءِ  بِالثَّ تْ  قَ نَطَ ةً  نَ لْسِ أَ رِسُ  ْ أَوْ ختُ ؟  تِكَ مَ ظَ لِعَ ةً  دَ تْ ساجِ رَّ وهاً خَ جُ دُ وُ وِّ تُسَ لْ  ((إهلي هَ
تْ  ذَ ذَّ لَ اً تَ امعَ مُّ أَسْ ؟ أَوْ تُصِ تِكَ بَّ َ ىل حمَ تْ عَ وَ وب  انْطَ لُ ىلَ قُ بَعُ عَ ؟ أَوْ تَطْ اللَتِكَ جَ كَ وَ دِ ْ ىلَ جمَ عَ
بْداناً  عاقِبُ أَ ؟ أَوْ تُ تِكَ فَ أْ جآءَ  رَ ا اآلمالُ إلَيْكَ رَ تْهَ عَ فَ اً رَ فَّ لُّ أَكُ ؟ أَوْ تَغُ تِكَ كَ يفِ إرادَ رِ امعِ  ذِكْ بِسَ

.(٥) (( تِكَ بادَ تْ يفِ عِ عَ الً سَ جُ بُ أَرْ ذِّ عَ ، أَوْ تُ تِكَ دَ اهَ لَتْ يفِ جمُ تَّى نَحِ تِكَ حَ لَتْ بِطاعَ مِ عَ
     النص املتقدم ييش بزخم داليل يمكن وصفه باملمتع الفاعل، ذلك اإلمتاع نستشعره 
من تراكم املعنى الكنائي املسترت وراء ألفاظه، ومما يلوح به ذلك االستتار من حمفز ذهني 
من  متأتية  فهي  الفاعلية  أما  املراد.  املعنى  ملعرفة  نبحث  التطلع-  بفعل   – مغر، جيعلنا 

(١) ينظر: دالئل اإلعجاز: ٥٢.
(٢) ينظر:األسلوب واألسلوبية:٧٥.

(٣) ينظر: أسلوبية الرسد القصيص- تيمور احلزين أنموذجا(مقال)، د. ناهضة ستار عبيد، جملة القادسية للعلوم اإلنسانية، 
كلية اآلداب، جامعة القادسية ، ع١، مج٧، ٢٠٠٤: ٣٧.

(٤) ينظر: دينامية النص- تنظري وإنجاز: ٢٧.
(٥) الصحيفة السجادية الكاملة:٢١٩.
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قيمة االشتغال اإلضافية املتولدة من توسل أسلوب االستفهام يف البناء الرتكيبي للنص 
العابدين زين  فاإلمام  اإلخبار.  يف  رغبة  من  يرافقه  وما  الكنائي  املعنى  املتضمن 
كنى عن اخلزي واخلذالن واخلرسان يوم القيامة باسوداد الوجه، وكنى عن السكوت 
والعجز عن النطق باخلرس. وكنى عن احلرمان من سامع لذيذ الذكر بالصمم. أما قوله
)) فالسعي هنا ليس بمعنى امليش(املسري) وإنام  تِكَ بادَ تْ يفِ عِ عَ الً سَ جُ بُ أَرْ ذِّ عَ  (( أَوْ تُ

السعي والطلب لفعل اخلري قوال وعمال.
     ير الباحث أن تقديم املعنى الكنائي هبذه الطريقة تم بقصدية باعثها توظيف 
التفكر  املتلقي عىل  الفكري يتحقق بحمل  الداللة توظيفا فكريا ونفسيا. فالتوظيف 
النفيس  والتوظيف  رشا-  وإن  خريا  إن  العبد-  حال  إليه  تؤول  وما  األمور  بعاقبة 
ينكشف بشيوع األمل والرجاء يف نفس املتلقي ومن ثم االطمئنان بعدم اسوداد وجه 
حوته  بام  عمل  ملن  االطمئنان  نقول-  –إمجاال  أو  وتعاىل.  تبارك  هللا  ساجدا  خرّ  من 
عن  خرج  الذي  االستفهام  مبعثه  االطمئنان  ذلك  املتقدمة،  الكنائية  املعاين  مضامني 

حقيقته لغرض جمازي.
     هناك إذن تشارك وظيفي(تركيبي- داليل) مدعوم برغبة يف التواصل عن طريق 
التنغيم اإليقاعي(عظمتك- جاللتك- حمبتك- إرادتك) هذا التشارك حقق خصوصية 

يف أسلبة الصورة الكنائية.
     وجاء(دعاء يوم االثنني) حامال صورة كنائية أخر. تلك املتحققة يف قول اإلمام 

:زين العابدين
تِ  عَ اضَ تَوَ وَ تِهِ،   فَ رِ عْ مَ نْهِ  نْ كُ ولُ عَ قُ الْعُ تِ  َ رسَ انْحَ وَ تِهِ،  فَ نْ غايَةِ صِ نُ عَ لْسُ األََ لَّتِ  ((كَ

.(١)(( تِهِ مَ ظَ يم لِعَ ظِ لُّ عَ ادَ كُ انْقَ تِهِ، وَ يَ شْ َ وهُ خلِ جُ نَتِ الْوُ عَ تِهِ، وَ بَ يْ َ ةُ هلِ بابِرَ َ اجلْ
منتهى  إىل  الوصول  من  والتعب  والثقل  اإلعياء  عن  كنى   العابدين زين  فاإلمام 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٤.
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لَّتِ  لوصف اهللا تبارك وتعاىل أو الوقوف عند مد حمدد لذلك، فكنى عن ذلك بقوله((كَ
تِ  َ رسَ انْحَ )) وهي وال شك إشارة إىل عجز أصحاهبا، ومثل ذلك قوله((وَ نُ لْسُ األَ
)) فكنى عن إعياء العقول وانرصافها عجزا عن معرفة غاية معرفة اهللا أو وقتها  ولُ قُ الْعُ

تِهِ)). يَ شْ َ وهُ خلِ جُ نَتِ الْوُ عَ ووجهتها. وكنى عن اخلضوع والتذلل بقوله((وَ
     وقد محلت ألفاظ النص املتقدم- الشاهد- عىل الرغم من تركيبها املختزل زمخا 
الداليل  الزخم  ذلك  له.  االرتكاز  بؤرة  الكنائي  املعنى  بعدما شكل  دالليا واضحا 

مبعثه مصدران:
أوهلام: التكرار الداليل: الذي محلته فقرات املقطع املقصود والقائم يف األصل عىل 

تكرار هيكيل(بنائي) مما أنتج ما يعرف بـ(التفاعل الداليل النحوي) (١).
تواضعت،  انحرست،  كلت،  املايض(  بالزمن  باألفعال  اإلتيان:  قصدية  وثانيهام: 
ة بني الفضاء املعجمي والفضاء السياقي وما يرتشح عن  كَ ْ عنت) مما وفرت فرصة للرشِ

هذه الرشكة يف إبراز(العالقات املدارية) (٢) ومن ثم دورها يف اإلنتاج الداليل.
     واعتامد آلية الزمن املايض نسجت خيطا ترابطيا أسهم يف إنتاج مفهوم(مشفر) 
أو  به  الشاهد- مقطوع  أن األمر- احلدث يف موضع  فحواه تدور حول فكرة مفادها 
مفروغ منه وهو مما ال يمكن حتقيقه أو املحاولة يف ذلك. كام أن اختيار الفواعل بصيغة 
اجلمع( األلسن، العقول، الوجوه،...) ففي هذا االختيار ما يربز الفضاء الرصيف فضال 
ول  عن ما ييش به- ضمنا- بشمولية العجز والقصور واملحدودية الذي يوازيه باملقابل طَ
اهللا وعظمته وعلو شأنه تبارك وتعاىل الذي(كلت األلسن عن غاية صفته، وانحرست 

العقول عن.... الشاهد).
     وثمة يشء آخر أود اإلشارة إىل رضورة الوقوف عنده. ذلك ما سأسميه بـ(املفارقة 
األدائية) القائمة عىل اإلسناد الفني، أو املنتجة من فنية اإلسناد الرتكيبي والتي تتمظهر 

(١) ينظر: النحو والداللة- مدخل لدراسة املعنى النحوي  الداليل: ١٦٦.
(٢) م. ن: ١٠٨ يف اهلامش.
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وللمتلقي  الوضعية(املرجعية).  بالعالقة  ومقارنتها  السياقية  العالقة  رصد  بعد  ذهنيا 
املعنى  لصوريت  الذهني  االستحضار  خالل  من  األدائية)  معامل(املفارقة  إىل  يتعرف  أن 
النطق،  هي  للّسان  الرئيسة  الوظيفة  أن  فمعروف  املقصود،  النص  يف  املتوافر  الكنائي 
الذي  الوصف  عىل  وهي  ولكنها-  يذكر،  جهد  أي  ودون  ومرونة  بسهولة  تتم  وأهنا 
القول  حماوال  يريد  عندما  السهلة  مهمته  أداء  عن  ويكل  يثقل  فاللسان  تتعثر،  تقدم- 
لبلوغ املنتهى لصفات اهللا عز شأنه، وهذا التعارض بني الوظيفة الرئيسة وبني ما آل إليه 
عمل اللسان شكل بحكم العالقات املعنوية- الداللية شكل(مفارقة أدائية)، وكذلك 
جتوزا-   - فها  نَصِ العقل  ووظيفة  والتدبر،  والتأمل  بالتفكر  ص  خُ الذي  للعقل  احلال 
باالمتدادية أو التواصلية، وهو عىل الرغم من ذلك تراجع وانسحب عن أداء وظيفته، 
انحرس عن معرفة اهللا ومنتهاها، وهذا التقابل بني العمل األصيل للعقل وبني ما آل إليه 
أنتج ما سميته بـ(املفارقة األدائية) وقيمة املفارقة األدائية تتحدد بمقدار الزخم الداليل 

للمعنى الكنائي، فهي تتناسب طرديا والزخم الداليل املتحقق.
نَتِ  عَ      وأر أنه ال بأس من الوقوف قليال لتأمل قول اإلمام زين العابدين ((وَ
الكنائي  املعنى  عليها  يرتكز  تبئري  نقطة  كلمة(الوجوه)  شكلت  فقد  تِهِ))  يَ شْ َ خلِ وهُ  جُ الْوُ
املقصود،  فبالوقت الذي كنى عن التخضع والتذلل هللا نجد أن االنتقائية هلذه املفردة 
الكنائي بصورة نتحسس من خالهلا االنكسار والصغار،  محلت بعدا نفسيا مد املعنى 

ذلك ملا يعطيه الوجه من معان معربة وحقيقية.
خامسا: التكرار الداليل:

     أخذ التكرار الداليل يف النصوص السجادية املدروسة نمطني خمتلفني. وهذا االختالف 
النمطي مرتبط باختالف األسلوب الذي اعتمده اإلمام زين العابدين يف أدعية األيام 
عنه يف املناجيات. ففي الوقت الذي نجد فيه أن التكرار الداليل(يف املناجيات) يتحقق 
يف ضمن نص واحد(مناجاة واحدة)، فإننا نفتقد حتقق مثل ذلك يف أدعية األيام يف نص 
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يتحقق يف ضمن أسيقة  الداليل  التكرار  إننا نجد  بتعبري آخر،  بعينه).  واحد(دعاء يوم 
متنوعة، وهذا عىل  برتاكيب خمتلفة وصور  الواحدة) وقد جاء  الواحد(املناجاة  النص 
خالف احلال التي عليها أدعية األيام، حيث نجد فيها أن التكرار الداليل يتحقق(بشكل 
الواحد، وإنام يتحقق عن  النص  التكرار ال يتحقق يف ضمن أسيقة  امتدادي)، أي أن 
طريق إرشاك أكثر من نص واحد(دعاء يومني أو ثالثة أيام مثال). ومرد ذلك التباين 
عائد- كام أعتقد- إىل القصدية التوجيهية التي تقف وراء إنشاء النصوص، وإن كانت 
يف كليهام ترمي إىل هتذيب النفوس وترويضها عن طريق املداومة عىل تالوهتام، غري أن 
أدعية األيام- وكام يبدو من أسلوهبا- وضعت لعامة الناس، وقد روعيت هلذا الوضع 
حسابات معينة يقف يف الصدارة منها مستو التلقي العام، عالوة عىل إفشاء(الذاتية) 
التواصل  بحتمية  املتلقي  إشعار  إىل   العابدين زين  اإلمام  ورائها  من  يسعى  التي 
الروحي مع الذات املقدسة وإغرائه بذلك، آخذين يف احلسبان « أن الدعاء االعتيادي ال 
يعنى فيه إال بالتعبري املبارش عن احلاجات» (١). أي أنه  حرص عىل أن يعرض أفكاره 
عن طريق أسيقة النص(أدعية األيام) وقد جاءت حاملة لعالقات ذات طبيعة أفقية- إن 
صح التعبري- مما جعلها أكثر وضوحا وأقرب فهام. وربام يكون هذا من الدوافع الرئيسة 
التي جعلته يرسل معانيه رصحية دون تكرارها يف ضمن النص الواحد. وهو هبذه 
القصدية جيعل املتلقي يدور يف حدود املطالب الذاتية للنص الواحد آخذين يف احلسبان 
أن لكل يوم مطالب خاصة كام حددها اإلمام زين العابدين بنفسه. ويف هذا مدعاة- 
اليوم. وإذا ما تعمد اإلمام زين  الدعاء لذلك  الروحي ومفردات  للتعايش   -كام أر
العابدين اإلتيان بالتكرار الداليل فإن ذلك من شأنه أن يوسع فضاء النص ويعطي 
للمتلقي فسحة للتأمل والتفكر بالصور الداللية املتكررة، وهذا -كام نر- مما ال يريده 

 يف أدعية األيام، ومما يتقصده يف(املناجيات).

(١) تأريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي: ٢٧٣.
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التي يقول اإلمام زين  الراجني)  الداليل ما نجده يف(مناجاة  التكرار       ومن شواهد 
العابدين فيها:

ِياً  جتَ رْ مُ بِبابِكَ  أَناخَ   ي  الَّذِ نِ  مَ وَ ؟  تَهُ يْ رَ قَ ام  فَ قِراكَ  ساً  تَمِ لْ مُ بِكَ  لَ  نَزَ ي  الَّذِ نِ  مَ إهلي   ))
ىلً  وْ واكَ مَ رِفُ سِ تُ أَعْ لَسْ ، وَ وفاً ُ رصْ بَةِ مَ يْ َ نْ بابِكَ بِاخلْ عَ عَ جِ نُ أَنْ أَرْ سُ ْ ؟ أَحيَ تَهُ يْ لَ ام أَوْ نَداكَ فَ
قُ  لْ َ اخلْ اكَ وَ وَ لُ  سِ مِّ ؤَ يْفَ أُ كَ ؟! وَ كَ هُ بِيَدِ لُّ ُ كُ ريْ َ اخلْ كَ وَ َ ريْ و غَ جُ يْفَ أَرْ وفاً؟ كَ صُ وْ سانِ مَ بِاإلِحْ
اهُ  لُّ طالِب إيَّ كُ ، وَ ئُ تَجِ لْ هِ يَ يْ لُّ هارِب إلَ نْ   كُ نْكَ ؟!... يا مَ جآئِي مِ عُ رَ طَ أَقْ ؟! أَ رُ لَكَ مْ األَ وَ
هُ  نْ بابُ ، يا مَ هُ لُ يَّبُ آمِ َ ال خيُ ، وَ هُ دُّ سآئِلُ رَ نْ ال يُ يا مَ ، وَ وٍّ عُ دْ مَ مَ رَ يا أَكْ ، وَ وٍّ جُ رْ َ  مَ ريْ ِي، يا خَ جتَ يَرْ
رُّ  طآئِكَ بِام تَقَ َّ مِنْ عَ يلَ ُنَّ عَ مِكَ أَنْ متَ رَ لُكَ بِكَ أَ يهِ، أَسْ وعٌ لِراجِ فُ رْ هُ مَ جابُ حِ يهِ، وَ اعِ تُوحٌ لِدَ فْ مَ

.(١) (( يسِ ئِنُّ بِهِ نَفْ مَ جآئِكَ بِام تَطْ مِنْ رَ يْنِي، وَ بِهِ عَ
فالشاهد املتقدم يفصح عن تكرار معاين الرجاء، وقد أتت بصيغ خمتلفة الرتاكيب 
زعت بوساطة أسيقة النص توزيعا نجح يف خلق جو حواري  موحدة الداللة، وقد وُ
الداعي. وقد أسهمت أدوات االستفهام يف  من شأنه أن يرسخ فكرة الرجاء يف ذات 
انفتاح مديات ذلك اجلو بشكل مهد إىل دخول املتلقي عامل النص ومعايشته، ومن ثم 
فهو(خري  رجائه  من  بد  ال  الذي  املرجو  عظمة  ومنه  وحتميته،  الرجاء  قيمة  استشعار 

مرجو) و(أكرم مدعو) و(تطمئن به نفيس).
وحفلت(مناجاة الشاكرين) بالتكرار الداليل املنترش يف أسيقة النص الذي يقول     

فيه:
يْضُ  صآءِ ثَنآئِكَ فَ نْ  إحْ ينِ عَ زَ جَ أَعْ ، وَ لِكَ وْ تابُعُ طَ كَ تَ رِ كْ ةِ شُ نْ إقامَ نِي عَ لَ هَ (( إهلي أَذْ
فِكَ تَوايلِ  ِ عوارِ نْ نَرشْ ياينِ عَ أَعْ ، وَ كَ وآئِدِ فُ عَ كَ    تَرادُ امِدِ رِ حمَ نْ ذِكْ نِي عَ لَ غَ شَ ، وَ لِكَ فَضْ

[...] أَيادِيكَ
ثَنآئِي  إيَّايَ  امِكَ  رَ إكْ نْبِ  جَ يفِ  لَ  اءَ تَضَ وَ رِي،  كْ شُ آالئِكَ  مِ  تَعاظُ نْدَ  عِ رَ  تَصاغَ إهلي 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة:٢٢١-٢٢٢.
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ي  مِ هْ فَ  َ قَرصُ ةٌ  ثِريَ كَ كَ  مآؤُ نَعْ وَ صائِها،  إحْ نْ  عَ لِساينِ    فَ  عُ ضَ ةٌ  َّ مجَ كَ  آالؤُ فَ ي،...  ِ نَرشْ وَ
إيَّاكَ                                   رِي  كْ شُ وَ  ، رِ كْ الشُّ يلِ  صِ بِتَحْ يلِ  يْفَ  كَ فَ صآئِها،  تِقْ اسْ نِ  عَ الً  فَضْ ها  اكِ رَ إدْ نْ  عَ

.(١) (( دُ مْ َ : لَكَ احلْ ولَ َّ لِذلِكَ أَنْ أَقُ يلَ بَ عَ جَ ، وَ دُ مْ َ : لَكَ احلْ لْتُ ام قُ لَّ كُ ر، فَ كْ رُ إىل شُ تَقِ فْ يَ
جتاه  الشكر  موقف  ثبات  األوىل  حقيقتني:  عن  لنا  تكشف  املتقدم  النص  فقراءة 
ه تكرار عبارات الشكر. واحلقيقة الثانية اإلقرار  يئُ شِّ نعم اهللا وآله، ذلك الثبات الذي يُ
بالتقصري يف أداء الشكر هللا كام ينبغي، ذلك التقصري الذي كشفته لنا األفعال املعتمدة يف 

األبنية( أذهلني، أعجزين، شغلني، وأعياين).
الروايات  ومن   ،العابدين زين  اإلمام  سرية  عىل  االطالع  من  للباحث  ويبدو       
ديدن  من  هو  هللا  الشكر  يف  بالتقصري  الشعور  أن   البيت أهل  عن  املروية  املعتمدة 
جابر  يا   :جعفر أبو  يل  قال  قال:((  جابر  عن  روي  فقد  وأخالقهم،   البيت أهل 
ال أخرجك اهللا من النقص وال التقصري)) (٢). وعن أيب احلسن موسى قال لبعض 
التقصري يف عبادة اهللا عز وجل وطاعته فإن اهللا ال  ولده :((ال خترجن نفسك من حد 
يُعبد حق عبادته))(٣)، مع التنبيه عىل أن احلقيقتني جاءتا بـ(وشائج تأثريية) متولدة من 
التكرار الرتكيبي للفقرات املشار إليها، عالوة عىل التنغيم اإليقاعي الذي كان للسجع 

أثر واضح يف إنتاجه.
امتدادية، ونجد ذلك يف دعاء يومي       وضمت(أدعية األيام) تكرارا دالليا بطريقة 

األحد والثالثاء، إذ يقول اإلمام  فيهام: 
دعاء يوم األحد:

رِ  تَواتُ ، وَ مانِ ِ الزَّ ريَ مِنْ غِ ، وَ وانِ دْ الْعُ مِ وَ لْ وانِ مِنَ الظُّ ضْ الرِّ وِ وَ فْ ا الْعَ ريُ يا ذَ تَجِ ((بِكَ أَسْ
رِ  وْ جَ مِنْ  طانِكَ  لْ بِسُ ِزُ  رتَ أَحْ وَ  ، نيِ ياطِ الشَّ زاتِ  َ مهَ مِنْ  بِّ  يارَ بِكَ  وذُ  أَعُ وَ  ...، زانِ حْ األَ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة:٢٢٥-٢٢٦.
(٢) األصول من الكايف، الكليني: ١٨٣/٢.

(٣)  م. ن:٢/ ١٨٣.



١٥٧

ةِ  رَ فِ َغْ بِاملْ رِي، وَ يْكَ أَمْ اعِ إلَ تِمْ بِاالنْقِطَ اخْ ، وَ تِي ال تَنامُ يْنِك الَّ ،...، وأحفظني بِعَ نيِ الطِ السَّ
.(١) (( يمُ حِ ورُ الرَّ فُ رِي، إنَّكَ أَنْتَ الْغَ مْ عُ

دعاء يوم الثالثاء:
بَّار  لِّ جَ ِزُ بِهِ   مِنْ كُ رتَ أَحْ نْبِي، وَ نْباً إىلَ ذَ ينِ ذَ يدُ ي يَزِ انِ الَّذِ يْطَ ِّ الشَّ وذُ بِهِ مِنْ رشَ أَعُ ((وَ
ال  ، وَ تَهُ بْ هَ ً إالَّ أَذْ امّ ال غَ ، وَ تَهُ رْ فَ نْباً إالَّ  غَ عْ يلِ ذَ ر[...] ال تَدَ وٍّ قاهِ دُ عَ لْطان جآئر، وَ سُ ر، وَ فاجِ

.(٢) (( سانِ َّ اإلِحْ يلِ رانِ يا وَ فْ نْكَ بِالْغُ تِمْ يلِ مِ اخْ [...] فَ تَهُ عْ فَ اً إالَّ دَ وّ دُ عَ
خالل  من  تصل  واحدة،  دالالت  عن  التعبري  يف  اشرتاكهام  إىل  تشري  النصني  فقراءة 
مكوناهتا إىل حد التطابق أحيانا. ومنها مثال( االستعاذة من الشيطان) فقد جاء يف دعاء 
)) املعنى نفسه نجده يف دعاء يوم  نيِ ياطِ زاتِ الشَّ َ بِّ مِنْ مهَ بِكَ يارَ وذُ  أَعُ يوم األحد((وَ
نْبِي)). ومنها أيضا( دفع كيد  نْباً إىلَ ذَ ينِ ذَ يدُ ي يَزِ انِ الَّذِ يْطَ ِّ الشَّ وذُ بِهِ مِنْ رشَ أَعُ الثالثاء((وَ
رِ  وْ طانِكَ مِنْ جَ لْ ِزُ بِسُ رتَ أَحْ األعداء وجور السالطني) فقد جاء يف دعاء يوم األحد ((وَ
ر،  بَّار فاجِ لِّ جَ ِزُ بِهِ مِنْ كُ رتَ أَحْ )) يقابله دالليا يف دعاء يوم الثالثاء قوله (( وَ نيِ الطِ السَّ
ر)). ومحل النصان تكرارا دالليا آخر ثيمه تدور حول غفران  وٍّ قاهِ دُ عَ لْطان جآئر، وَ سُ وَ
مِ  لِّ يَوْ لِنِي يفِ كُ مَّ أَوْ هُ الذنب، وقد اشرتك معهام نص دعاء يوم االثنني الذي جاء فيه ((اللَّ
وَ  نْ هُ تِكَ يامَ رَ فِ غْ هِ بِمَ رِ ةً يفِ آخِ مَ نِعْ ، وَ تِكَ لِهِ بِطاعَ ةً يفِ أَوَّ عادَ : سَ ِ ثِنْتَنيْ نْكَ   ِ مِ تَنيْ مَ ِ نِعْ نَنيْ اثْ
اعِ  تِمْ بِاالنْقِطَ اخْ )) (٣). أما دعاء يوم األحد فقد جاء فيه:(( وَ واهُ نُوبَ سِ رُ الذُّ فِ ال يَغْ ، وَ اإلِِلهُ
يمُ )) يقابله يف دعاء يوم الثالثاء  حِ ورُ الرَّ فُ رِي، إنَّكَ أَنْتَ الْغَ مْ ةِ عُ رَ فِ َغْ بِاملْ رِي، وَ يْكَ أَمْ إلَ
)). املالحظ من النصوص موضع  سانِ َّ اإلِحْ يلِ رانِ يا وَ فْ نْكَ بِالْغُ تِمْ يلِ مِ اخْ قوله:(( فَ
ية)  الالبدّ بـ(الشمولية  العابدين( يؤكد مطالب يمكن نعتها  الشاهد أن اإلمام زين 
أي أهنا ال بد منها وهي مطلب كل البرش، ويف هذا داع غري خفي للتواصل ومداومة 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة:٢٠١-٢٠٢.
(٢) م. ن: ٢٠٦-٢٠٧.

(٣)  م. ن: ٢٠٥.
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التكرار يوميا برغبة عميقة ودون ملل؛ وذلك لطبيعتها الذاتية التي تتمتع هبا، عالوة 
عىل التفنن يف عرضها، ذلك التفنن الذي يُسهم فيه اعتامد ضامئر الغيبة تارة، وضامئر 
اخلطاب تارة أخر. وهذا التنوع يعطي أفقا المتدادات فضائية تشغل احلوارية حيزا 
منه، كام أن التنغيم اإليقاعي القائم عىل الفواصل واألسجاع يزيد يف دافعية التواصل. 
وال شك يف أن هذا التفنن يف عرض األساليب «راجع إىل اختالف املواقف أوال ثم إىل 

طبيعة املوضوع ثانيا وإىل مقدرة املتكلم وفنيته ثالثا» (١)
سادسا: االقتباس والتناص:

     املالحظ من دراسة النصوص السجادية أهنا تقع يف ملتقى النص القرآين. فقد أفاد 
منه اإلمام زين العابدين كثريا إىل احلد الذي ال نجد فيه نصا واحدا خيلو من توظيف 

املعاين القرآنية. ومرد هذا سببان:
أكثر • النص  وامتدادا، وكلام كان  انفتاحا  النصوص  أكثر  الكريم  القرآن  أن  األول: 

تناص(٢). انفتاحا كان أكثر قبوال ألن يُ
والثاين: أن اإلمام زين العابدين ربيب املدرسة املحمدية(مدرسة القرآن) وال بد •

هلذه املدرسة العظيمة أن ترتك آثارها وظالهلا عىل من يتتلمذ هبا، ومن الطبيعي أن تكون 
معاين القرآن وقيمه حارضة يف ذهن املتعلم ووجدانه وسلوكه، وأن يف اإلفادة من معاين 
القرآن وتوظيف مفرداته داللة عىل استيعاب النص القرآين وتذوقه، وهذا دليل النضج 

املعريف بقواعد العربية وأجراس كلامهتا(٣).
     وحتدد قيمة توظيف األلفاظ واملعاين القرآنية بمد تناغمها يف بنية النص، وأثرها 
يف التشكيل، ومد تكثيفها للفكرة املراد إيصاهلا، ومد نسجها خيوطا من الرتابطات 

(١) البالغة واألسلوبية: ١٤.
(٢) ينظر: ظواهر فنية يف لغة الشعر العريب احلديث- دراسة: ١٠٩.

(٣) ينظر: معامل أسلوبية عند ابن األثري من كتاب املثل السائر(مقال)، د. أمحد قاسم الزمر، املورد ، بغداد، ع٢، مج٣٠، 
.٢٠٠٢: ٣٢
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الداللية التي تأتلف ضمن أسيقة النص(١).
تلك  ومن  سبيل،  من  أكثر  عىل  السجادي  النص  يف  القرآنية  املعاين  وجاءت       

السبل(االقتباس والتناص).
١. االقتباس:

     وهو «أن يضمن الكالم شيئا من القرآن أو احلديث ال عىل أنه منه»(٢). وقد وردت 
االقتباسات يف النص السجادي بوجهني أو طريقتني مها:

االقتباس املبارش (التنصيص).أ- 
ر)ب-   االقتباس املبارش(النيصّ غري املحوَّ

أ- االقتباس املبارش(التنصيص):
     من االقتباسات املبارشة التي وردت يف النصوص السجادية تلك التي جاءت عىل 
سبيل(التنصيص). واإلتيان باملعنى القرآين عىل سبيل التنصيص، يف الوقت الذي حيقق 
فيه وظيفته الداللية، فإنه حيمل وظيفة نفسية؛ وذلك من خالل إقناع املتلقي بتقبل أكرب. 
إذ إن االقتباس عىل سبيل التنصيص يعد «شهادات وأدلة تؤكد حتمية الفكرة الواردة 

يف النص»(٣)، مما يدفع باملتلقي إىل التسليم برغبة صادقة.
يف  نجده  ما  التنصيص  سبيل  عىل  جاءت  التي  املبارشة  االقتباسات  ومن        
ا  َ أَهيُّ ا  :{يَ قُّ َ احلْ لُكَ  وْ قَ وَ لْتَ  قُ أَنْتَ  ((إهلِي  فيها:   يقول التي  الذاكرين)  (مناجاة 

: قُّ َ لُكَ احلْ وْ قَ لْتَ وَ قُ يالً } وَ أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ بِّحُ سَ ا وَ ثِريً ا كَ رً َ ذِكْ وا اهللاَّ رُ كُ وا اذْ نُ ينَ آمَ الَّذِ
ونِ }(٤). رُ فُ الَ تَكْ وا يلِ وَ رُ كُ اشْ مْ وَ كُ رْ كُ وينِ أَذْ رُ كُ اذْ {فَ

فاملقطع املتقدم تضمن اقتباسني جاءا عىل سبيل التنصيص:

(١) ينظر: لغة الشعر، د. رجاء عيد، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ١٩٨٥: ٣٦.
(٢) اإليضاح يف علوم البالغة، القزويني، تح: د. عيل بوملحم، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، ط٢، ١٩٩١: ٣٤٢.

(٣) الصحيفة السجادية - دراسة أسلوبية: ١٣٦.
(٤) الصحيفة السجادية الكاملة:٢٤٠.
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ا • ثِريً ا كَ رً َ ذِكْ وا اهللاَّ رُ كُ وا اذْ نُ ينَ آمَ الَّذِ ا  َ أَهيُّ ا  {يَ تعاىل:  قوله  من  مقتبس  األول: 
. (١) يالً } أَصِ ةً وَ رَ وهُ بُكْ بِّحُ سَ وَ

 •.(٢)  { ونِ رُ فُ الَ تَكْ وا يلِ وَ رُ كُ اشْ مْ وَ كُ رْ كُ وينِ أَذْ رُ كُ اذْ والثاين: مقتبس من قوله تعاىل{فَ
زين  اإلمام  لنا جانبا من جوانب وعي  اقتباسات يكشف  احتواه من  بام  والنص        
العابدين( ومتكنه يف االختيار والتوزيع؛ وذلك من خالل التقاء نصني متفرقني يف 
ثيمة  النصان بام حيمالن من معان مشرتكة أسهام يف تعزيز  فضاء داليل واحد. وهذان 

النص الرئيسة، الذي يشكل عنوانه(مناجاة الذاكرين) مفتاحا للوصول إليها.
الذي جاء عىل سبيل  املبارش  االقتباس  آخر عىل  التائبني) شاهد       وجاء يف(مناجاة 

:)التنصيص أيضا، وذلك يف قوله
ا })) (٣). وحً بَةً نَصُ ِ تَوْ وبُوا إِىلَ اهللاَّ لْت:{تُ قُ     ((فَ

فهذه األلفاظ بمعانيها مقتبسة من قول اهللا تبارك وتعاىل: 
 .(٤){ ا وحً بَةً نَصُ ِ تَوْ وبُوا إِىلَ اهللاَّ وا تُ نُ ينَ آمَ ا الَّذِ َ ا أَهيُّ {يَ

      والشاهد املتقدم حيمل داللتني:
األوىل يمكن وصفها بالوعظية التوجيهية؛ وذلك بجعل التوبة خالصة لوجه اهللا • 

تعاىل وصادقة.
والثانية فكرية لنا أن نحدد مالحمها بشكل واضح يف التعزيز الداليل الذي حققته • 

بائتالفها مع معاين النص  التي  الفقرة موضع الشاهد، وبمشاركة أسيقة النص األخر 
وأسيقته شكلت وحدة ثيمية واحدة أسهم العنوان(مناجاة التائبني) يف تبئري داللتها.

(١) األحزاب/ ٤١-٤٢.
(٢) البقرة/١٥٢.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٦.
(٤) التحريم/ من اآلية ٨.
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ر): ب- االقتباس املبارش(النيصّ غري املحوَّ
ن الباث كالمه نصا قرآنيا- كام ورد يف التنزيل- دون اإلشارة إىل أنه       وهو أن يضمّ

نص قرآين. ومن أمثلته ما جاء يف(دعاء يوم الثالثاء) الذي يقول فيه:
سَ  ، إنَّ النَّفْ يسِ ِّ  نَفْ وذُ بِهِ مِنْ رشَ أَعُ ثِرياً، وَ داً كَ ْ هُ محَ قُّ تَحِ ام يَسْ هُ كَ قُّ دُ حَ مْ َ احلْ ِ وَ ((احلمدُ هللاّ

.(١) (( يبِّ مَ رَ حِ وءِ إالَّ ما رَ ةٌ بِالسُّ ارَ مَّ ألََ
القرآين  االقتباس  بأن  القول  إىل  تأخذنا  الثالثاء  يوم  لدعاء  الفاحصة  القراءة  فإن 
كام سبق  ولوازمه  الدعاء  آداب  من  الذي هو  تعاىل،  التحميد هللا  بعد  الدعاء  صدر  يف 
الفاحتة  وهذه  النص،  ثيمة  حوهلا  تتبأر  داللية(مركزية)  فاحتة  بمنزلة  جاء  بيانه(٢*)، 
الرتابطية عىل أسيقة النص كاملة وتركت ظالهلا عىل املعاين  الداللية وزعت خيوطها 

التي احتوهتا فقرات النص حتى خامتته.
الوجداين  للتواصل  املتلقي  هييئ  النص  صدر  يف  القرآين(مقتبسا)  املعنى  وورود       
الفقرات  كانت  إذا  والسيام  للنص،  املكونة  األخر  اللغوية  الرتاكيب  مع  والفكري 
الالحقة للنص املقتبس تتواءم دالليا وفاحتة النص، وهذا ما حتقق يف(دعاء يوم الثالثاء)
(٣). فقوله( أعوذ به من رش نفيس... وأعوذ به من رش الشيطان... وأحرتز به من 

النفس  رشور  من  باهللا  االستعاذة  فلك  يف  تدور  كلها  املعاين  هذه  فاجر...)  جبار  كل 
من  يكون  ألن  اجعلني)  بالطلب(اللهم  االستعاذة  تلك  معززا  واألعداء،  والشيطان 

جند اهللا الغالبني. وهذا املعنى أيضا مأخوذ عىل سبيل التضمني من قوله تعاىل:
.(٤){ الِبُونَ مُ الْغَ ُ نَا هلَ نْدَ إِنَّ جُ {وَ

  

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٦.
(٢*) ينظر: ص٨ من هذا البحث.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٨.
(٤) الصافات/١٧٣



١٦٢

   ومن النصوص السجادية األخر التي جاءت عىل سبيل االقتباس املبارش(غري املحور) 
ما نجده يف (دعاء يوم األربعاء) الذي يقول فيه :

وراً))(١). لَ النَّهارَ نُشُ عَ جَ اً، وَ باتَ مَ سُ النَّوْ يْلَ لِباساً، وَ لَ اللَّ عَ ي جَ ِ الَّذِ ّ ((احلمدُ هللاِ
ي} (٢). وَ الَّذِ هُ فقوله مقتبس اقتباسا مبارشا من قول اهللا تبارك وتعاىل:{وَ

      إن ابتداء الدعاء بحمد اهللا تبارك وتعاىل مقرونا بالنص القرآين جاء بقصدية يريد هبا 
- كام نر- إبالغ الداعي وتنبيهه عىل حتمية الشكر هللا ووجوبه، مع أنه مل يرصح 
علنا بوجوب الشكر، وإنام جعل دعوته تترسب هبدوء بوساطة ما يعرف بـ( الرؤية 
يف  مشاركا  القارئ  جعل  يف  املتمثلة  مجاليته  الرؤية  من  النمط  وهلذا   .(٣) املبارشة)  غري 
عملية الكشف. واملشاركة هذه حتقق إمتاعا مجاليا وآخر فكريا بسبب عدم املبارشة يف 

اإلعالن عن الرؤية، بل جعلها مترسبة هبدوء خالل عصب النص(٤).
     إن التعزيز املعنوي املتولد من التكرار الداليل الذي اعتمده اإلمام زين العابدين 
يف بناء أسيقته التالية ملوضع الشاهد جاء بمنزلة منبه فكري ووعظي يأخذ الداعي إىل 
الشاهد  موضع  للفقرة  التالية  الفقرات  يف  نجده  ما  وذلك  ومواصلته.  الشكر  حتمية 

مبارشة، التي جاء فيها:
عُ  طِ نْقَ يَ ً ال  ائِامَ دَ داً   ْ داً محَ مَ ْ تَهُ رسَ لْ عَ ئْتَ جَ لَوْ شِ وَ ي،  دِ قَ رْ مَ مِنْ  نِي  تَ ثْ بَعَ أَنْ  دُ  مْ َ احلْ ((لَكَ 

اً.  دَ دَ الئِقُ عَ َ هُ اخلْ ْيصِ لَ ال حيُ بَداً، وَ أَ
.(٥) (( يْتَ ضَ قَ تَ وَ رْ دَّ قَ ، وَ يْتَ وَّ سَ تَ فَ قْ لَ دُ أَنْ خَ مْ َ لَكَ احلْ ُ مَّ اهللاَّ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٨.
(٢) الفرقان/٤٧.

(٣) ينظر: اإلسالم واألدب: ٧٧.
(٤) ينظر: م. ن: ٧٧.

(٥) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٨.



١٦٣

٢. التناص:
الدارسة  وأن  الباختيني(١)،  التفكري  من  منحدر  التناص  مفهوم  أن  النقاد   رأ      

البلغارية جوليا كريستيفا هي أول من وضع مصطلح التناص(٢).
     والتناص هو «كل نص يقع يف ملتقى جمموعة من النصوص بحيث يكون هو 
القرآين-  النص  مع  السجادي  النص  التقاء  وقد حتقق   .(٣) هلا»  واملشكل  بينهام  اجلامع 

فضال عن الوعي الديني-  بوجهني أو شكلني: 
- األول: ما جاء باعتامد ألفاظ القرآن الكريم بعينها مع ترصف جزئي بصياغتها. 
أي باستدعاء بعض ألفاظ النص القرآين وإدخاهلا يف بناء النص اجلديد مما يولّد تراكيب 
جديدة معززة دالليا بتوظيف املعاين القرآنية بألفاظها املنقولة من النص القرآين. وهذا 
الداعية  الذات  بني  املحاورة  ألوان  من  لونا  يشكل  أو  بابا  يفتح  التداخل  من  اللون 
والذات العليا املقدسة عن طريق استدعاء ألفاظها مما خيلق فضاء روحيا يتلذذ املؤمن 

الداعي باستشعاره ملا يولد يف نفسه من شعور بقرب اإلجابة.
- الثاين: ما جاء معتمدا معاين النص القرآين دون صياغته، أي الذي يقوم عىل استيحاء 
املعنى القرآين واستلهامه، ومن ثم إفراغه يف قوالب تركيبية جديدة ذات دالالت قائمة 
املقتبس  املعنى  إىل  الوصول  بأن  التناص  من  الشكل  هذا  وينامز  املستلهمة.  املعاين  عىل 
يتوقف عىل قدرة املتلقي عىل الكشف. أي أن املتلقي هنا يكون أكثر إجيابية فهو يتمتع 
بقدرة استنتاجية أو فاعلية إنتاجية هي أقو منها مما يف املواضع األخر، وقدرة املتلقي 

هذه مرتبطة بثقافته وسعة اطالعه، فهي تتناسب طرديا مع وعيه وخرباته.
  

(١) ينظر: القراءة وتوليد الداللة- تغيري عاداتنا يف قراءة النص األديب: ٢١.
(٢) ينظر: سيميائية النص األديب، أنور املرجتي، أفريقيا الرشق، ١٩٨٧: ٤٧-٤٨.

(٣) القراءة وتوليد الداللة- تغيري عاداتنا يف قراءة النص األديب : ٢٤.



١٦٤

مع  القرآين  النص  ألفاظ  (اعتامد  األول  الوجه  عىل  جاءت  التي  التناص  أمثلة  ومن     
زين  اإلمام  يقول  الذي  االثنني)  يوم  يف(دعاء  نجده  ما  بصياغتها)  جزئي  ترصف 

العابدين فيه: 
تِهِ)) (١). مَ ظَ يم لِعَ ظِ لُّ عَ ادَ كُ انْقَ تِهِ، وَ يَ شْ َ وهُ خلِ جُ نَتِ الْوُ عَ تِهِ، وَ بَ يْ َ ةُ هلِ بابِرَ َ تِ اجلْ عَ اضَ تَوَ ((وَ

وهُ  جُ نَتِ ٱلْوُ عَ )) مأخوذ من قول اهللا تعاىل:{وَ تِهِ يَ شْ َ وهُ خلِ جُ نَتِ الْوُ عَ فقوله ((وَ
}(٢). وجاء هذا التضمني ليؤكد مضامني  امً لْ لَ ظُ َ نْ محَ ابَ مَ دْ خَ قَ وَ ۖ ومِ يُّ قَ ىِّ ٱلْ حَ لِلْ
الفقرات السابقة للفقرة موضع الشاهد ويعززها دالليا، تلك الفقرات التي تبني 

عجز اآلدميني وانقيادهم أمام قدرة اهللا تعاىل شأنه. وقيمة هذا التناص تكرب بوساطة 
التواصل الداليل الذي حتققه األسيقة السابقة للشاهد املذكور.

يوم  الوجه األول ما نجده يف(دعاء  الذي جاء عىل  للتناص  الشواهد األخر       ومن 
اجلمعة) الذي يقول اإلمام زين العابدين فيه:

نْكَ  بْ يلِ مِنْ لَدُ هَ نِي،  وَ تَ يْ دَ دَ إذْ هَ بِي بَعْ لْ غْ قَ زِ ال تُ نِي، وَ تَ يْ يَ ينِكَ ما أَحْ ىل دِ تْنِي عَ بِّ ثَ ُ مَّ ((اهللاَّ
.(٣)(( ابُ هَّ ، إنَّكَ أَنْتَ الْوَ ةً َ محْ رَ

دَ  ا بَعْ نَ وبَ لُ غْ قُ زِ الَ تُ نَا  بَّ وتعاىل:{رَ تبارك  اهللا  قول  من  مقتبس  هذا  وقوله 
.(٤){ ابُ هَّ ةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَ َ محْ نْكَ رَ نَا مِنْ لَدُ بْ لَ هَ نَا وَ تَ يْ دَ إِذْ هَ

     وبمقابلة النصني يمكن القول إنه  وظف املعاين القرآنية املقتبسة إلنتاج عالقات 
يمكن وصفها بـ(العمودية) – إن صح الوصف- أعني توجيهها أو التحول هبا من العام 
إىل اخلاص( ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا/ وال تزغ قلبي بعد إذ هديتني) (وهب لنا 
التواصل  من لدنك رمحة/ وهب يل من لدنك رمحة). وهذا التحول ينجح يف تعميق 
الدخول  التخصيص. وهذا  دائرة  املتلقي  النص عن طريق دخول  الوجداين مع روح 

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٤.
(٢) طه/١١١.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢١٢.
(٤) آل عمران/٨.



١٦٥

جيعل الداعي يستشعر قرب املدعو من الدعاء ويغريه باملداومة والتواصل. 
     ومن الشواهد األخر ما نجده يف (دعاء يوم اخلميس) الذي يقول اإلمام زين العابدين

 فيه:
ساينِ  كَ تِهِ، وَ َ محْ اً بِرَ بْرصِ جآءَ بِالنَّهارِ مُ تِهِ، وَ رَ دْ ً بِقُ لِامَ ظْ يْلَ مُ بَ اللَّ هَ ي أَذْ ِ الَّذِ ّ ((احلمدُ هللاِ

.(١) (( تَهُ مَ آتاينِ نِعْ هُ وَ يآءَ ضِ
يْلَ  مُ ٱلَّ لَ لَكُ عَ  جَ ُ ٱلَّذِ )) مقتبس من قوله تعاىل:{ٱهللاَّ اً بْرصِ جآءَ بِالنَّهارِ مُ فقوله((وَ

ثَرَ ٱلنَّاسِ الَ  نَّ أَكْ لَٰكِ ىلَ ٱلنَّاسِ وَ لٍ عَ و فَضْ َ لَذُ ا ۚ إِنَّ ٱهللاَّ ً بْرصِ ارَ مُ ٱلنَّهَ واْ فِيهِ وَ نُ كُ لِتَسْ
.(٢) { ونَ رُ كُ يَشْ

     فاإلمام زين العابدين محد اهللا عىل نعمته املتحصلة من تعاقب الليل والنهار. وعمد 
ليكون  القرآين  بالنص  استعاري- مستعينا  اإلبصار- وهي جماز  توكيد إضفاء صفة  إىل 
دليال وحجة عىل من قد يُشكل عليه األمر، ويف هذا حسن استثامر لسلطة النص القرآين.

     أما الوجه اآلخر الذي جاء عليه(التناص) فهو اعتامد معاين النص القرآين دون 
تركيبية  قوالب  يف  إفراغه  ثم  ومن  واستلهامه،  القرآين  املعنى  استيحاء  أي  صياغته. 
يوم  يف(دعاء  نجده  ما  أمثلته  ومن  املستلهمة.  املعاين  عىل  قائمة  دالالت  ذات  جديدة 

األربعاء) الذي جاء فيه:
تَ  ضْ رَ أَمْ ، وَ يَيْتَ أَحْ تَّ وَ أَمَ ، وَ يْتَ ضَ قَ تَ وَ رْ دَّ قَ ، وَ يْتَ وَّ سَ تَ فَ قْ لَ دُ أَنْ خَ مْ َ مَّ لَكَ احلْ هُ ((اللَّ

.(٣) (( يْتَ تَوَ ُلْكِ احْ ىلَ املْ عَ ، وَ يْتَ تَوَ شِ اسْ رْ ىلَ الْعَ عَ ، وَ يْتَ بْلَ أَ يْتَ وَ عافَ ، وَ يْتَ فَ شَ وَ

(١) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٩.
(٢) غافر/٦١.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٠٨.



١٦٦

فإن املعاين التي احتواها النص السجادي املتقدم، مستقاة يف قول اهللا تبارك وتعاىل:
فِنيِ   يَشْ وَ  هُ فَ تُ  رِضْ مَ ا  إِذَ وَ قِنيِ   يَسْ وَ نِي  مُ عِ طْ يُ وَ  هُ ي  ٱلَّذِ وَ ينِ   دِ ْ هيَ وَ  هُ فَ نِي  قَ لَ خَ ي  {ٱلَّذِ
}(١). فقد أكد  ينِ  ٱلدِّ مَ  يَوْ تِي  يئَ طِ رَ يلِ خَ فِ يَغْ أَن  عُ  مَ أَطْ يۤ  ٱلَّذِ وَ يِنيِ   ْ مَّ حيُ ثُ نِي  يتُ مِ يُ ي  ٱلَّذِ وَ
اإلمام زين العابدين- من خالل نصه املتقدم- قدرة اهللا تعاىل شأنه يف خلقه، ومتكنه 
فيهم خلقا وهداية وابتالء، ثم إماتة وإحياء. وهذه املعاين كلها جتد طريقها إىل املتلقي 
وقد حظيت بالتأييد والتسليم لوجود ما يدعم مصداقيتها املستندة إىل املعاين القرآنية يف 

بناء النص ومتحور داللته. 
      ومما يمكن رصده أيضا بوصفه قيمة إضافية من استيحاء املعاين القرآنية وتوظيفها 
يف النص السجادي، هو ذلك التوجيه الذهني الذي يتحقق بالتحول يف العالقات من 
العام). ومدعاة ذلك- كام  إىل  العموم، أي(التحول من اخلاص  إىل  دائرة  اخلصوص 
أعتقد- جعل املتلقي مشموال بدائرة احلدث الذي تتسع باتساع االنفتاح الذي حققه 

التعميم(خلقت فسويت وقدرت وقضيت...).
     ومن الشواهد السجادية األخر التي جاءت عىل سبيل التناص بوجهه اآلخر(اإلتيان 

باملعاين القرآنية دون الصياغة) ما نجده يف(مناجاة العارفني) التي يقول فيها:
 ، مْ هِ ورِ دُ صُ دآئِقِ  حَ يفِ  إلَيْكَ  وقِ  الشَّ جارُ  أَشْ تْ  خَ سَّ تَرَ ينَ  الَّذِ مِنَ  نا  لْ عَ اجْ فَ إهلي   ))
بابِ  رْ األَ بِّ  رَ إىل  عِ  وْ جُ بِالرُّ نَّتْ  أَ مَ اطْ وَ   [...] ِمْ وهبِ لُ قُ جامِعِ  بِمَ تِكَ  بَّ َ حمَ ةُ  عَ لَوْ تْ  ذَ أَخَ وَ

.(٢) (( مْ هُ سُ نْفُ أَ

(١) الشعراء/٧٨-٨٢.
(٢) الصحيفة السجادية الكاملة:٢٣٧.



١٦٧

فقوله (واطمأنت بالرجوع إىل رب األرباب أنفسهم) مستوحى من قول اهللا 
}(١). فإن توظيف  ةً يَّ ضِ رْ ةً مَ يَ اضِ بِّكِ رَ ٰ رَ ي إِىلَ عِ جِ ئِنَّة ارْ مَ ُطْ سُ املْ ا النَّفْ هَ تُ يَّ اأَ تعاىل:{يَ

املعنى القرآين هبذه الكيفية ويف هذا املوضع، يكشف لنا عن براعته    يف اإلفادة من 
املعنى القرآين، وبثه بطريقة شكلت حلقة مهمة من حلقات التواصل الداليل؛ وذلك 

بمجيء املعنى املقتبس يف موقع حقق فيه تعزيزا دالليا للفقرات السابقة للفقرة موضع 
الشاهد، وشكل بوابة انفتاح عىل دالالت جديدة وهي تلك التي جاءت بعد الفقرة 

ل ما  موضع الشاهد مبارشة، وباختيار هذا املعنى وتوزيعه بالوصف املتقدم، شكّ
يعرف بـ(النمو العضوي) (٢) الذي يضفي عىل النص بُعدا هندسيا وفكريا.

     ومحلت(مناجاة املفتقرين) شاهدا آخر عىل التناص- عىل الوجه الثاين- وهو املتمثل 
:)بقوله

.(٣)(( ينَ رِّ طَ ُضْ ةِ املْ وَ عْ ِيبَ دَ يا جمُ ، وَ آئِفِنيَ يا أَمانَ اخلْ ، وَ ِنيَ احلِ َّ الصَّ يلِ      ((يا وَ
اهُ  عَ ا دَ رَّ إِذَ طَ ُضْ ِيبُ ٱملْ ن جيُ وهذا املعنى يتعالق نصيا مع كالم اهللا تبارك وتعاىل:{أَمَّ

.(٤){ ونَ رُ كَّ ا تَذَ لِيالً مَّ ِ ۚ قَ عَ ٱهللاَّ هٌ مَّ لَٰ ۗ  أَءِ ضِ رْ َ آءَ ٱألْ فَ لَ مْ خُ كُ لُ عَ ْ جيَ ٓوءَ وَ فُ ٱلسُّ شِ يَكْ وَ
توظيفا  القرآين  املعنى  وظف    أنه  املتقدم-  الشاهد  دراسة  من  للباحث-  ويبدو 
نفسيا، ذلك التوظيف الذي يمكن التنبه عليه من خالل حتليل (الشيفرات) التي بثها
بعد  اإلجابة  بقرب  الداعي  بطمأنة  أملح  أو  أوحى   أنه ومنها  النص.  أسيقة  يف   
محله عىل اإلقرار بأنه ليس للعبد إال الرجوع هللا تعاىل. تلك الطمأنة محلها املعنى القرآين 
عن  يعرب  املذكور  النص  يف  الداعي  وحال  املضطرين).  دعوة  جييب  اهللا  إن  املقتبس( 
يف  اإلحلاح  متخفيا-  لنا  إيصاله  تم  ما  وهو  ذلك-  عىل  ودليلنا  املضطرين.   من  كونه 
الطلب(النداء) مستعينا بحرف النداء(الياء) بام حيمل هذا احلرف من مد صويت يتناسب 

(١) الفجر/٢٧-٢٨.
(٢) ينظر: حتوالت النص: ٢٤.

(٣) الصحيفة السجادية الكاملة: ٢٣٥.
(٤) النمل/ من اآلية ٦٢.
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وعمق احلاجة آخذين باحلسبان(التكرارات الندائية) األربعة عرش التي تضمنها النص. 
وعالوة عىل ذلك فإن ثيمة النص التي محل العنوان(مناجاة املفتقرين) شيئا من معانيها 

تيش بحاجة الداعي بل اضطراره إىل اللجوء هللا تبارك وتعاىل .
أنه مل يسلم من ذنب أو تقصري، وهذا       فالداعي طالب للغفر وهذا يعني- ضمنا- 
اللجوء هللا هو بعض من الدروس الرتبوية التي حرصت املدرسة السجادية عىل إشاعتها 
فهي دروس يرتبى فيها من أراد أن يكون (مطيعا هللا، وتائبا، وذاكرا، وراغبا، وزاهدا...) 
زين  اإلمام  ألن  له،  النفيس  والوضع  يتالءم  طبيعي  أمر  لإلحلاح  حاجته  فإن  ثم  ومن 
إىل  اللجوء  خالل  من  وذلك  النفيس؛  التأزم  ذلك  إزالة  بقصدية-  يريد-   العابدين

النص القرآين بوصفه نصا ذا سلطة، واستثامره يف تراكيبه اللغوية ومراميه الرتبوية.
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 وبعد هذه الوقفة عىل املستو الداليل للمناجيات وأدعية األيام ، تبينت لنا نتائج، 
من أمهها:

جاءت املجازات العقلية بقيمة بنائية مصحوبة بقيمة بالغية ذلك من طريق اعتامد •
االختزال يف الرتكيب الذي قلص اجلهد األدائي مع حتقيق التكثيف الداليل.

البالغية عن وجه من أوجه متكن اإلمام يف االختيار والتوزيع • الصور  كشفت 
حسه  رهافة  عن  نفسه  الوقت  يف  ومعربة  متكاملة  داللية  وحدة  إنتاج  مع  أللفاظه 

واستشعاره مجالية التوقيع.
عمل املجاز االستعاري عىل تداخل بنائي- داليل أنتج صورة مرغوبا يف تشكيلها •

–ذهنيا- مغرية لنيلها ومعايشتها من خالل براعة الرتكيب التي أضفت الفضيلة عىل 
الصيغ املعجمية.

أسلوبياً • معلامً  شكلت  قلتها  عىل  وهي  السجادي.  النص  يف  التشبيهية  الصور  قلة 
مائزا، ذلك بأبعادها عن االستهالكية وجعلها ذات طبيعة انفتاحية أو امتدادية.

التي  النص اإلحيائية  فيه أن توافر مثل هذه اجلامليات يضفي عىل       ومما ال شك 
بحضورها وتناميها جتعل من النص يوسم بميسم األدبية.





املالحق

ملحق رقم (١)(املناجيات)                  

                           ملحق رقم (٢)(أدعية األيام)
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(املناجيات)
املناجاة االوىل

(مناجاة التائبن)
تِي،  نَ كَ سْ مَ لِباسَ  نْكَ  مِ دُ  باعُ التَّ نِي  لَ لَّ جَ وَ تِي،  لَّ ذَ مَ بَ  ثَوْ طايا  َ اخلْ تْنِي  بَسَ لْ أَ إهلِي  ـ   ١
وَ  تِي، فَ يَ نْ مُ يلِ وَ ؤْ يا سُ تِي، وَ يَ غْ بُ يلِ وَ نْكَ يا أَمَ بَة مِ يِه بِتَوْ أَحْ تِي، فَ نايَ يمُ جِ ظِ بِي عَ لْ أَماتَ قَ وَ
تُ  عْ ضَ دْ خَ قَ وَ كَ جابِراً،  َ ريْ ي غَ ِ رسْ لِكَ  أَر ال  واكَ غافِراً، وَ نُويبِ سِ لِذُ دُ  أَجِ تِكَ ما  زَّ عِ
إنْ  وَ ؟  لُوذُ أَ نْ  بِمَ فَ بابِكَ  مِنْ  نِي  تَ دْ رَ طَ إنْ  فَ  ، يْكَ لَدَ تِكانَةِ  بِاالسْ تُ  نَوْ عَ وَ إلَيْكَ  بِاإلنابَةِ 
مِنْ  ْفاهُ  واهلَ وَ ي،  احِ تِضَ افْ وَ تِي  لَ جْ مِنْ خَ فاهُ  أَسَ وا  فَ ؟  وذُ أَعُ نْ  بِمَ فَ نابِكَ  جَ نْ  عَ نِي  تَ دْ دَ رَ

ي. احِ رتِ اجْ يلِ وَ مَ وءِ عَ سُ
وبِقاتِ  َبَ يلِ مُ ريِ، أَنْ هتَ سِ مِ الْكَ ظْ يا جابِرَ الْعَ بِريِ، وَ نْبِ الْكَ لُكَ يا غافِرَ الذَّ أَ ٢ ـ أَسْ
كَ  وِ فْ دِ عَ بَرْ ةِ مِنْ  يامَ الْقِ دِ  هَ شْ لِنِي يفِ مَ ْ ال ختُ ، وَ آئِرِ حاتِ الرسَّ َّ فاضِ يلَ َ عَ رتُ تَسْ ، وَ رآئِرِ َ اجلْ

. ِكَ رتْ سَ كَ وَ حِ فْ ِيلِ صَ ينِ مِنْ مجَ رِ عْ ال تُ ، وَ كَ رِ فْ غَ وَ
. تِكَ فَ أْ حابَ رَ يُويبِ سَ ىل عُ لْ عَ سِ أَرْ ، وَ تِكَ َ محْ اممَ رَ نُويبِ غَ ىلَ ذُ لْ عَ لِّ ٣ ـ إهلِي ظَ

؟ واهُ دٌ سِ هِ أَحَ طِ خَ هُ مِنْ سَ ِريُ لْ جيُ الهُ أَمْ هَ وْ بْدُ االبِقُ إالَّ إىلَ مَ عُ الْعَ جِ لْ يَرْ ٤ ـ إهلِي هَ
انَ  كَ إنْ  وَ  ، ادِمِنيَ النَّ مِنَ  تِكَ  زَّ عِ وَ إينِّ  فَ  ، بَةً تَوْ نْب  الذَّ ىلَ  عَ مُ  النَّدَ كانَ  إنْ  إهلِي  ـ   ٥

ىض. تّى تَرْ تْبى حَ ، لَكَ الْعُ ينَ فِرِ تَغْ ُسْ إينِّ لَكَ مِنَ املُ ، فَ ةً طَّ طيئَةِ حِ َ فارُ مِنَ اخلْ تِغْ االسْ
 . قْ يبِ فَ كَ يبِ ارْ مِ لْ بِعِ نِّي، وَ فُ عَ نِّي اعْ كَ عَ مِ لْ بِحِ ، وَ َّ يلَ َّ تُبْ عَ يلَ تِكَ عَ رَ دْ ٦ ـ إهلِي بِقُ
وبُوا إِىل اهللاِ  لْتَ تُ قُ ، فَ بَةَ هُ التَّوْ تَ يْ مَّ كَ سَ وِ فْ اً إِىل عَ بَادِكَ بَابَ تَ لِعِ تَحْ ي فَ ٧ـ  إِهلِي أَنْتَ الَّذِ

هِ . تْحِ دَ فَ ولَ البابِ بَعْ خُ لَ دُ فَ نْ أَغْ رُ مَ ذْ امَ عُ ، فَ وحاً بَةً نَصُ تَوْ
. كَ نْدِ وُ مِنْ عِ فْ نِ الْعَ سُ يَحْ لْ كَ فَ بْدِ نْبُ مِنْ عَ بُحَ الذَّ ٨ ـ إهلِي إنْ كانَ قَ

يْهِ، يا  لَ تَ عَ دْ جُ ، فَ وفِكَ رُ عْ ضَ بِمَ رَّ تَعَ يْهِ، وَ لَ بْتَ عَ تُ ، فَ صاكَ نْ عَ لِ مَ نَا بِأَوَّ ٩ـ  إهلِي ما أَ
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تُ  عْ فَ تَشْ ِ اسْ رتْ ِيلَ السِّ ، يا مجَ ِّ ً بِام يفِ الرسِّ ليامَ ، يا عَ ِّ يمَ الْربِ ظِ ، يا عَ ِّ فَ الرضُّ اشِ ، يا كَ رِّ طَ ُضْ ِيبَ املْ جمُ
يِّبْ  َ ال ختُ عآئِي، وَ بْ دُ تَجِ اسْ ، فَ يْكَ ِكَ لَدَ محُّ تَرَ نابِكَ وَ لْتُ بِجَ سَّ تَوَ ، وَ مِكَ إلَيْكَ رَ كَ ودِكَ وَ بِجُ

 . ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ تِكَ يا أَرْ َ محْ رَ نِّكَ وَ تِي، بِمَ طيئَ رْ خَ فِّ كَ بَتِي وَ بَّلْ تَوْ تَقَ جآئِي وَ فِيكَ رَ

املناجاة الثانية
(مناجاة الشاكني)

 ، ةً ولَعَ يكَ مُ عاصِ بِمَ ، وَ ةً رَ بادِ ةِ مُ طيئَ َ إىلَ اخلْ ، وَ ةً ارَ وءِ أَمَّ ساً بِالسُّ و نَفْ كُ ١ ـ إهلِي إليْكَ أَشْ
ةَ  ثِريَ كَ هالِك،  نَ  وَ أَهْ كَ  نْدَ عِ نِي  لُ عَ ْ جتَ وَ  ، َهالِكِ املْ سالِكَ  مَ يبِ  كُ  لُ تسْ  ، ةً ضَ رِّ تَعَ مُ كَ  طِ خَ لِسَ وَ
 ، وِ هْ اللَّ عِبِ وَ ةً إىلَ اللَّ الَ يَّ ، مَ ْنَعُ ُ متَ ريْ َ ا اخلْ هَ سَّ إنْ مَ ، وَ عُ زَ ْ ُّ جتَ ا الرشَّ هَ سَّ ، إنْ مَ لِ مَ ةَ االَ يلَ وِ لِ طَ لَ الْعِ

بَةِ. نِي بِالتَّوْ فُ وِّ تُسَ بَةِ، وَ وْ َ عُ يبِ إىلَ احلْ ِ ، تُرسْ وِ هُ السَّ ةِ وَ لَ فْ ةً بِالْغَ وَّ ْلُ ممَ
رِي،  دْ واسِ صَ سْ الَ بِالْوَ دْ مَ ينِي، قَ وِ اً يَغْ يْطانَ شَ نِي، وَ لُّ اً يُضِ وّ دُ و إلَيْكَ عَ كُ ٢ ـ إهلِي أَشْ
 َ بَنيْ وَ يْنِي  بَ ولُ  ُ حيَ وَ يَا،  نْ الدُّ بَّ  حُ يلِ  يِّنُ  زَ يُ وَ  ،َو اهلْ  َ يلِ دُ  يُعاضِ بِي  لْ بِقَ هُ  سُ واجِ هَ تْ  أَحاطَ وَ

لْفى. الزُّ ةِ وَ اعَ الطَّ
اً  نَ يْ عَ بِّساً، وَ لَ تَ بْعِ مُ الطَّ يْنِ وَ بِالرَّ ، وَ باً لِّ تَقَ واسِ مُ سْ عَ الْوَ ياً مَ اً قاسِ بَ لْ و قَ كُ يْكَ أَشْ ٣ ـ إهلِي إلَ

. ةً َ ها طاحمِ ُّ إىل ما تَرسُ ، وَ ةً دَ فِكَ جامِ وْ بُكآءِ مِنْ خَ نِ الْ عَ
 ، تِكَ مَ صْ نْيا إالَّ بِعِ هِ الدُّ كارِ ال نَجاةَ يلِ مِنْ مَ ، وَ تِكَ رَ دْ ةَ إالَّ بِقُ وَّ ال قُ لَ وَ وْ ٤ ـ إهلِي ال حَ
ينِ  َ ريِّ ال تُصَ ضاً، وَ رِّ تَعَ ودِكَ مُ ِ جُ ريْ نِي لِغَ لَ عَ ْ ، أَنْ ال جتَ تِكَ يَّ شِ نَفاذِ مَ ، وَ تِكَ مَ كْ ةِ حِ لُكَ بِبَالغَ أَ أَسْ فَ
مِنَ الْبَالءِ  يُوبِ ساتِراً، وَ الْعُ ازِي وَ َخَ ىلَ املْ عَ اً، وَ َ داءِ نارصِ عْ ىلَ األَ نْ يلِ عَ كُ ضاً، وَ رَ تَنِ غَ فِ لِلْ

 . ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ تِكَ يا أَرْ َ محْ رَ تِكَ وَ فَ أْ ً، بِرَ امَ َعايصِ عاصِ نِ املْ عَ واقِياً، وَ
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املناجاة الثالثة
(مناجاة اخلائفني)

جآئِي  رَ عَ  مَ أَمْ   ، ينِ دُ بَعِّ تُ إيَّاكَ  بِّي  حُ دَ  بَعْ أَمْ  نِي،  بُ ذِّ عَ تُ بِكَ  اإلِيْامنِ  دَ  بَعْ تَراكَ  أَ إهلِي  ـ   ١
يمِ  رِ الْكَ كَ  هِ جْ لِوَ نِي؟ حاشا  لِمُ تُسْ كَ  وِ فْ بِعَ يتِ  تِجارَ عَ اسْ أَمْ مَ نِي،  مُ رِ ْ كَ حتَ حِ فْ صَ تِكَ وَ برمحَ
بِّنِي،  رَ ْ تُ ملَ ينِ وَ ْ تَلِدْ ا ملَ تَهَ يْ لَ تْنِي؟ فَ بَّ نآءِ رَ عَ ي، أَمْ لِلْ مِّ نِي أُ تْ لَدَ قآءِ وَ لِلشَّ رِي، أَ عْ نِي، لَيْتَ شِ بَ يِّ َ أَنْ ختُ
بِذلِكَ  رَّ  تَقَ فَ نِي؟  تَ صْ صَ كَ خَ وارِ جَ بِكَ وَ رْ بِقُ تَنِي؟ وَ لْ عَ ةِ جَ عادَ لِ السَّ أَهْ أَمِنْ  تُ  لِمْ نِي عَ تَ يْ لَ وَ

. يسِ هُ نَفْ ئِنَّ لَ مَ تَطْ يْنِي، وَ عَ
نآءِ  تْ بِالثَّ قَ ةً نَطَ نَ لْسِ رِسُ أَ ْ ؟ أَوْ ختُ تِكَ مَ ظَ ةً لِعَ دَ تْ ساجِ رَّ وهاً خَ جُ دُ وُ وِّ لْ تُسَ ٢ ـ إهلِي هَ
تْ  ذَ ذَّ لَ اً تَ امعَ مُّ أَسْ ؟ أَوْ تُصِ تِكَ بَّ َ ىل حمَ تْ عَ وَ وب انْطَ لُ ىلَ قُ بَعُ عَ ؟ أَوْ تَطْ اللَتِكَ جَ كَ وَ دِ ْ ىلَ جمَ عَ
عاقِبُ  تُ أَوْ  ؟  تِكَ فَ أْ رَ جآءَ  رَ إلَيْكَ  اآلمالُ  ا  تْهَ عَ فَ رَ اً  فَّ أَكُ لُّ  تَغُ أَوْ  ؟  تِكَ إرادَ يفِ  كَ  رِ ذِكْ امعِ  بِسَ

. تِكَ بادَ تْ يفِ عِ عَ الً سَ جُ بُ أَرْ ذِّ عَ ، أَوْ تُ تِكَ دَ اهَ لَتْ يفِ جمُ تَّى نَحِ تِكَ حَ لَتْ بِطاعَ مِ بْداناً عَ أَ
رِ إىلَ  نِ النَّظَ تاقِيكَ عَ شْ بْ مُ ْجُ ال حتَ ، وَ تِكَ َ محْ بْوابَ رَ يكَ أَ دِ حِّ وَ ىل مُ لِقْ عَ غْ ٣ ـ إهلِي ال تُ

. يَتِكَ ؤْ ِيلِ رُ مجَ
ىل  دَ عَ قَ ريٌ انْعَ مِ ضَ ؟ وَ رانِكَ جْ هانَةِ هِ ا بِمَ هلُّ ذِ يْفَ تُ ، كَ كَ يدِ حِ ا بِتَوْ هتَ زْ زَ سٌ أَعْ ٤ ـ إهلِي نَفْ

؟ ةِ نِريانِكَ ارَ رَ هُ بِحَ قُ رِ ْ يْفَ حتُ تِكَ كَ دَّ وَ مَ
 ، نُ محْ يمُ يا رَ حِ ، يا رَ نَّانُ نَّانُ يا مَ ، يا حَ كَ طِ خَ يمِ سَ ظِ عَ بِكَ وَ ضَ لِيمِ غَ ينِ مِنْ أَ رْ ٥ ـ إهلِي أَجِ
ا  ، إذَ الْعارِ ةِ  يحَ فَضِ ، وَ النَّارِ ذابِ  تِكَ مِنْ عَ َ محْ بِرَ نِي  نَجِّ  ، تَّارُ ارُ يا سَ فَّ ، يا غَ ارُ هَّ قَ يا  ارُ  بَّ يا جَ
دَ  بَعُ ، وَ نُونَ سِ ُحْ بَ املْ رُ قَ والُ وَ هْ هالَتِ األَ ، وَ والُ حْ حالَتِ األَ ، وَ ارِ يارُ مِنَ األَرشْ خْ تازَ األَ امْ

 . ونَ مُ لَ ظْ مْ ال يُ هُ بَتْ وَ سَ س ما كَ لُّ نَفْ يَتْ كُ فِّ وُ ، وَ نَ يؤُ ُسِ املْ
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املناجاة الرابعة
(مناجاة الراجني)

 ، ناهُ أَدْ بَهُ وَ رَّ هِ قَ يْ لَ بَلَ عَ قْ إذا أَ ، وَ ناهُ هُ مُ غَ هُ بَلَّ نْدَ لَ ما عِ إذا أَمَّ ، وَ اهُ طَ بْدٌ أَعْ هُ عَ لَ أَ نْ إذا سَ ١ ـ يا مَ
. اهُ فَ كَ بَهُ وَ سَ هِ أَحْ يْ لَ لَ عَ كَّ إذا تَوَ ، وَ اهُ طَّ غَ بِهِ وَ نْ ىلَ ذَ َ عَ رتَ يانِ سَ صْ هُ بِالْعِ رَ إذا جاهَ وَ

ِياً  جتَ رْ مُ بِبابِكَ  أَناخَ  ي  الَّذِ نِ  مَ وَ ؟  تَهُ يْ رَ قَ ام  فَ قِراكَ  ساً  تَمِ لْ مُ بِكَ  لَ  نَزَ ي  الَّذِ نِ  مَ إهلِي  ـ   ٢
ىلً  وْ واكَ مَ رِفُ سِ تُ أَعْ لَسْ ، وَ وفاً ُ رصْ بَةِ مَ يْ َ نْ بابِكَ بِاخلْ عَ عَ جِ نُ أَنْ أَرْ سُ ْ ؟ أَحيَ تَهُ يْ لَ ام أَوْ نَداكَ فَ
قُ  لْ َ اخلْ اكَ وَ وَ لُ سِ مِّ ؤَ يْفَ أُ كَ ؟! وَ كَ هُ بِيَدِ لُّ ُ كُ ريْ َ اخلْ كَ وَ َ ريْ و غَ جُ يْفَ أَرْ وفاً؟ كَ صُ وْ سانِ مَ بِاإلِحْ
ينِ إىل  قِرُ فْ تُ أَمْ  ؟!  لِكَ هُ مِنْ فَضْ لْ أَ أَسْ  ْ نِي ما ملَ تَ يْ لَ أَوْ دْ  قَ نْكَ وَ جآئِي مِ عُ رَ طَ أَقْ أَ ؟!  رُ لَكَ مْ األَ وَ
 ، ونَ فِرُ تَغْ ُسْ تِهِ املْ مَ قَ بِنِقْ ْ يَشْ ملَ ، وَ ونَ دُ تِهِ الْقاصِ َ محْ دَ بِرَ عِ نْ سَ ؟! يا مَ بْلِكَ مُ بِحَ تَصِ نَا أَعْ أَ ثْيلِ وَ مِ

راقِبِي؟! أَنْتَ مُ نْكَ وَ ُو عَ يْفَ أَهلْ كَ رِي؟! وَ لْ ذاكِ ْ تَزَ ملَ اكَ وَ نْسَ يْفَ أَ كَ
ةِ  نِي بِخالِصَ لِصْ أَخْ ، فَ يلِ تُ أَمَ طْ طاياكَ بَسَ يْلِ عَ لِنَ ي، وَ قتُ يَدِ لَ مِكَ أَعْ رَ يْلِ كَ ٣ ـ إهلِي بِذَ
اهُ  لُّ طالِب إيَّ كُ ، وَ ئُ تَجِ لْ يَ هِ  يْ لُّ هارِب إلَ نْ كُ ك، يا مَ بِيدِ ةِ عَ وَ فْ نِي مِنْ صَ لْ عَ اجْ ، وَ كَ يدِ حِ تَوْ
هُ  نْ بابُ ، يا مَ هُ لُ يَّبُ آمِ َ ال خيُ ، وَ هُ دُّ سآئِلُ رَ نْ ال يُ يا مَ ، وَ وٍّ عُ دْ مَ مَ رَ يا أَكْ ، وَ وٍّ جُ رْ َ مَ ريْ ِي، يا خَ جتَ يَرْ
رُّ  طآئِكَ بِام تَقَ َّ مِنْ عَ يلَ ُنَّ عَ مِكَ أَنْ متَ رَ لُكَ بِكَ أَ يهِ، أَسْ وعٌ لِراجِ فُ رْ هُ مَ جابُ حِ يهِ، وَ اعِ تُوحٌ لِدَ فْ مَ
نْيا،  يباتِ الدُّ صِ َّ مُ يلَ نُ بِهِ عَ وِّ َ يَقِنيِ بِام هتُ مِنَ الْ ، وَ يسِ ئِنُّ بِهِ نَفْ مَ جآئِكَ بِام تَطْ مِنْ رَ يْنِي، وَ بِهِ عَ

 . ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ تِكَ يا أَرْ محْ مى بِرَ واتِ الْعَ شَ يتِ غَ ريَ نْ بَصِ و بِهِ عَ لُ ْ جتَ وَ



١٧٦

املناجاة اخلامسة
(مناجاة الراغبني)

إنْ  وَ  ، يْكَ لَ عَ لِ  كُّ بِالتَّوَ نِّي  ظَ نَ  سُ دْ حَ قَ لَ فَ  ، إلَيْكَ ريِ  َسِ املْ يفِ  زادِي  لَّ  قَ إنْ كانَ  إهلِي  ـ   ١
إنْ  ، وَ تِكَ مَ نِقْ مِنْ  نِ  مْ بِاألَ ينِ  رَ عَ أَشْ دْ  قَ جآئِي  إنَّ رَ فَ  ، وبَتِكَ قُ مِنْ عُ نِي  أَخافَ دْ  قَ مِي  رْ انَ جُ كَ
نِ  ةُ عَ لَ فْ نِي الْغَ تْ إنْ أَنامَ ، وَ تِي بِثَوابِكَ نُ ثِقَ سْ نَنِي حُ دْ آذَ قَ ، فَ قابِكَ نِي لِعِ ضَ رَّ دْ عَ نْبِي قَ كانَ ذَ
طُ  رْ يْنَكَ فَ بَ نِي وَ يْ شَ ما بَ حَ إنْ أَوْ ، وَ آالئِكَ مِكَ وَ رَ ةُ بِكَ فَ رِ َعْ نِي املْ تْ هَ بَّ دْ نَ قَ ، فَ دادِ لِلِقآئِكَ تِعْ االسْ
هِكَ  جْ وَ بُحاتِ  بِسُ لُكَ  أَ أَسْ  ، وانِ ضْ الرِّ وَ رانِ  فْ الْغُ   َ بُرشْ نِي  آنَسَ دْ  قَ فَ  ، يانِ غْ الطُّ وَ يانِ  صْ الْعِ
هُ  لُ نِّي بِام أُؤمِّ قَ ظَ قِّ َ ، أَنْ حتُ كَ لَطائِفِ بِرِّ تِكَ وَ محَ فِ رَ اطِ وَ يْكَ بِعَ لُ إلَ بْتَهِ أَ ، وَ كَ سِ دْ نْوارِ قُ بِأَ وَ
رِ  بِالنَّظَ عِ  تُّ التَّمَ وَ  ، يْكَ لَدَ لْفى  الزُّ وَ  ، نْكَ مِ بى  رْ الْقُ يفِ  إنْعامِكَ  ِيلِ  مجَ وَ  ، رامِكَ إكْ يلِ  زِ جَ مِنْ 
ارٌّ  ، فَ فِكَ طْ لُ ودِكَ وَ يْثَ جُ عٌ غَ تَجِ نْ مُ ، وَ فِكَ طْ عَ كَ وَ حِ وْ حاتِ رَ ضٌ لِنَفَ رِّ تَعَ نَا مُ ها أَ ، وَ إلَيْكَ
 ، بِكَ واهِ ىل مَ لٌ عَ وِّ عَ يْكَ مُ نَ ما لَدَ سَ ، راج أَحْ نْكَ إلَيْكَ ، هارِبٌ مِ كَ إىل رِضاكَ طِ خَ مِنْ سَ

. عايَتِكَ رٌ إىل رِ تَقِ فْ مُ
ما  وَ  ، بْهُ لُ تَسْ ال  فَ مِكَ  رَ كَ مِنْ  بْتَ يلِ  هَ وَ ما  وَ  ، هُ مْ تَمِّ فَ لِكَ  فَضْ مِنْ  بِهِ  أْتَ  بَدَ ما  إهلِي  ـ   ٢

. هُ رْ فِ اغْ يلِ فَ بِيحِ فِعْ هُ مِنْ قَ تَ لِمْ ما عَ ، وَ هُ تِكْ ْ كَ فَال هتَ مِ لْ َّ بِحِ يلَ تَهُ عَ ْ رتَ سَ
باً  ، راغِ سانِكَ اً يفِ إحْ عَ يْتُكَ طامِ تَ نْكَ أَ تُ بِكَ مِ رْ تَجَ اسْ تُ بِكَ إلَيْكَ وَ عْ فَ تَشْ ٣ ـ إهلِي اسْ
اً  دَ قاصِ  ، ضاتِكَ رْ مَ طالِباً   ، لِكَ فَضْ اممَ  غَ راً  طِ تَمْ سْ مُ لِكَ  وْ طَ وابِلَ  ياً  قِ تَسْ سْ مُ  ، تِنانِكَ امْ يفِ 
 ، الِكَ ةِ مجَ َ رضْ اً إىل حَ ، وافِدَ كَ نْدِ اتِ مِنْ عِ ريْ َ نِيَّ اخلْ ساً سَ تَمِ لْ ، مُ كَ دِ فْ ةَ رِ يعَ ِ داً رشَ ، وارِ نابَكَ جَ
مِنَ  هُ  لُ أَهْ أَنْتَ  ما  يبِ  لْ  عَ افْ فَ  ، اللِكَ جَ وَ تِكَ  مَ ظَ لِعَ يناً  تَكِ سْ مُ  ، بابَكَ قاً  طارِ  ، كَ هَ جْ وَ يداً  رِ مُ
. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ تِكَ يا أَرْ َ محْ ةِ بِرَ مَ النِّقْ ذابِ وَ هُ مِنَ الْعَ لُ نَا أَهْ لْ يبِ ما أَ عَ ال تَفْ ةِ، وَ َ محْ الرَّ ةِ وَ رَ فِ َغْ املْ



١٧٧

املناجاة السادسة
(مناجاة الشاكرين)

يْضُ  صآءِ ثَنآئِكَ فَ نْ إحْ ينِ عَ زَ جَ أَعْ ، وَ لِكَ وْ تابُعُ طَ كَ تَ رِ كْ ةِ شُ نْ إقامَ نِي عَ لَ هَ ١ ـ إهلِي أَذْ
تَوايلِ  فِكَ  عوارِ  ِ نَرشْ نْ  عَ ياينِ  أَعْ وَ  ، كَ وآئِدِ عَ فُ  تَرادُ كَ  امِدِ حمَ رِ  ذِكْ نْ  عَ نِي  لَ غَ شَ وَ  ، لِكَ فَضْ
هِ  سِ نَفْ ىل  عَ دَ  هِ شَ وَ ريِ،  صِ بِالتَّقْ ها  قابَلَ وَ  ، مآءِ النَّعْ بُوغِ  بِسُ فَ  َ رتَ اعْ نِ  مَ قامُ  مَ ا  هذَ وَ  ، يكَ أَيدِ
ال  وَ يهِ،  دِ يِّبُ قاصِ َ خيُ ي ال  الَّذِ  ، يمُ رِ الْكَ  ُّ الْربَ يمُ  حِ الرَّ وفُ  ؤُ الرَّ أَنْتَ  وَ  ، يِيعِ التَّضْ وَ الِ  بِاإلمهْ
 ، ينَ فِدِ ْ رتَ ُسْ تِكَ تَقِفُ آمالُ املْ صَ رْ بِعَ ، وَ نيَ اجِ حالُ الرَّ طُّ رِ ُ تِكَ حتَ لِيهِ، بِساحَ نْ فِنآئِهِ آمِ دُ عَ رُ يَطْ

. اإلِبْالسِ نُوطِ وَ بالَ الْقُ ْ نا رسِ بِسْ لْ ال تُ ، وَ اإلياسِ يِيبِ وَ نا بِالتَّخْ قابِلْ آمالَ ال تُ فَ
امِكَ إيَّايَ ثَنآئِي  رَ نْبِ إكْ لَ يفِ جَ اءَ تَضَ رِي، وَ كْ مِ آالئِكَ شُ نْدَ تَعاظُ رَ عِ ٢ ـ إهلِي تَصاغَ
زِّ  الْعِ مِنَ  كَ  بِرِّ لَطآئِفُ   َّ يلَ عَ بَتْ  َ رضَ وَ  ، الً لَ حُ اإلِيْامنِ  ارِ  نْوَ أَ مِنْ  كَ  مُ نِعَ نِي  تْ لَ لَّ جَ ي،  ِ نَرشْ وَ
فَ لِساينِ  عُ ةٌ ضَ َّ كَ مجَ آالؤُ ، فَ لُّ فَ اً ال تُ اقَ وَ نِي أَطْ تَ قْ وَّ طَ ، وَ لُّ َ الئِدَ ال حتُ نْكَ قَ نِي مِ تَ دْ لَّ قَ ، وَ الً لَ كِ
يْفَ  كَ صآئِها، فَ تِقْ نِ اسْ الً عَ ها فَضْ اكِ رَ نْ إدْ ي عَ مِ هْ َ فَ ةٌ قَرصُ ثِريَ كَ كَ مآؤُ نَعْ صائِها، وَ نْ إحْ عَ
 َّ يلَ بَ عَ جَ ، وَ دُ مْ َ : لَكَ احلْ لْتُ ام قُ لَّ كُ ر، فَ كْ رُ إىل شُ تَقِ فْ رِي إيَّاكَ يَ كْ شُ ، وَ رِ كْ يلِ الشُّ صِ يلِ بِتَحْ

. دُ مْ َ : لَكَ احلْ ولَ لِذلِكَ أَنْ أَقُ
ا  نَّ عْ عَ فَ ادْ ، وَ مِ غَ النِّعَ وابـِ نَا سَ يْ لَ مْ عَ تَمِّ ، فَ نْعِكَ تَنا بِصُ يْ بَّ رَ ، وَ فِكَ طْ نا بِلُ تَ يْ ذَّ ام غَ كَ ٣ ـ إهلِي فَ
ىل  دُ عَ مْ َ لَكَ احلْ ، وَ الً آجِ الً وَ ها عاجِ لَّ أَجَ ا وَ هَ عَ فَ يْنِ أَرْ ارَ وظِ الدَّ ظُ آتِنا مِنْ حُ ، وَ مِ هَ النِّقَ كارِ مَ
، يا  نَداكَ كَ وَ بِرِّ يمَ مِنْ  ظِ ِي الْعَ رتَ يَمْ ، وَ وافِقُ رِضاكَ اً يُ دَ ْ مآئِكَ محَ بُوغِ نَعْ سُ ئِكَ وَ نِ بَالَ سْ حُ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ تِكَ يا أَرْ َ محْ ، بِرَ يمُ رِ يمُ يا كَ ظِ عَ



١٧٨

املناجاة السابعة
(مناجاة املطيعني هللا)

ابْتِغآءِ  مِنِ  نّى  تَمَ نَ ما  وغَ  لُ بُ نا  لَ  ْ يَرسِّ وَ  ، يَتَكَ صِ عْ مَ بْنا  نِّ جَ وَ  ، تَكَ طاعَ نا  ِمْ أَهلْ مَّ  هُ اللَّ ـ   ١
فْ  شِ اكْ ، وَ تِيابِ حابَ االرْ نْ بَصائِرنا سَ عْ عَ شَ اقْ ، وَ نانِكَ ةَ جِ بُوحَ نا بُحْ لِلْ أَحْ ، وَ وانِكَ رِضْ
نا،  ائِرِ قَّ يفِ رسَ َ ثْبِتِ احلْ أَ نا، وَ مآئِرِ نْ ضَ لَ عَ قِ الْباطِ هِ أَزْ ، وَ ِجابِ احلْ يَةِ وَ ِرْ ةَ املْ يَ شِ وبِنا أَغْ لُ نْ قُ عَ

. ِنَنِ املْ َنآئِحِ وَ وِ املْ فْ ةٌ لِصَ رَ دِّ كَ مُ ، وَ تَنِ نُونَ لَواقِحُ الْفِ الظُّ وكَ وَ كُ إنَّ الشُّ فَ
 ، بِّكَ ياضَ حُ نا حِ دْ رِ أَوْ وَ  ، ناجاتِكَ مُ يْذِ  ذِ بِلَ نا  تِّعْ مَ وَ  ، نَجاتِكَ نِ  فُ نا يفِ سُ ِلْ امحْ مَّ  هُ اللَّ ـ   ٢
اتِنا يفِ  لِصْ نِيَّ أَخْ ، وَ تِكَ نا يفِ طاعَ َّ مهَ ، وَ نا فِيكَ هادَ لْ جِ عَ اجْ ، وَ بِكَ رْ قُ كَ وَ دِّ ةَ وُ الوَ نا حَ قْ أَذِ وَ

. نا إلَيْكَ إالَّ أَنْتَ ةَ لَ يلَ سِ ال وَ ، وَ لَكَ ا بِكَ وَ إنَّ ، فَ تِكَ لَ عامَ مُ
ابِقِنيَ إىلَ  ، السَّ بْرارِ ِنيَ األَ احلِ بِالصَّ نِي  ِقْ أَحلْ ، وَ يارِ خْ َ األَ نيْ فَ طَ ُصْ املْ نِي مِنَ  لْ عَ ـ إهلِي اجْ  ٣
فِيعِ  رَ إىل  نيَ  اعِ السَّ  ، اتِ احلِ الصَّ باقِياتِ  لِلْ لِنيَ  الْعامِ  ، اتِ ريْ َ اخلْ إىلَ  نيَ  عِ سارِ املْ  ، ماتِ رُ َكْ املْ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ تِكَ يا أَرْ َ محْ يرٌ بِرَ دِ بِاإلجابَةِ جَ ، وَ يرٌ دِ ء قَ ْ لِّ يشَ ىل كُ ، إنَّكَ عَ جاتِ رَ الدَّ



١٧٩

املناجاة الثامنة
(مناجاة املريدين)

تَهُ  يْ دَ نْ هَ نْدَ مَ قَّ عِ َ حَ احلْ ضَ ما أَوْ ! وَ هُ لِيلَ نْ دَ ْ تَكُ نْ ملَ ىل مَ قَ عَ رُ يَقَ الطُّ بْحانَكَ ما أَضْ ١ ـ سُ
ه! بِيلَ سَ

 ، يْكَ لَ عَ ودِ  فُ وُ لِلْ قِ  رُ الطُّ بِ  رَ أَقْ نا يفِ  ْ ريِّ سَ ، وَ إلَيْكَ ولِ  صُ الْوُ بُلَ  بِنا سُ كْ  لُ فاسْ إهلِي  ـ   ٢
بِدارِ إلَيْكَ  مْ بِالْ ينَ هُ بادِكَ الَّذِ نا بِعِ ِقْ أَحلْ ، وَ يدَ دِ ريَ الشَّ سِ ا الْعَ نَ يْ لَ لَ عَ هِّ سَ ، وَ يدَ بَعِ ا الْ نَ يْ لَ بْ  عَ رِّ قَ
تِكَ  بَ يْ مْ مِنْ هَ هُ ، وَ ونَ دُ بُ النَّهارِ يَعْ يْلِ وَ إيَّاكَ يفِ اللَّ ، وَ ونَ قُ رُ وامِ يَطْ ىلَ الدَّ بابَكَ عَ ونَ وَ عُ يُسارِ
 ، َطالِبَ املْ مُ  ُ هلَ تَ  حْ نْجَ أَ وَ  ، غآئِبَ الرَّ مُ  تَهُ غْ بَلَّ وَ  ، َشارِبَ املْ مُ  ُ هلَ يْتَ  فَّ صَ ينَ  الَّذِ  ، ونَ فِقُ شْ مُ
مْ مِنْ صايفِ  تَهُ يْ وَّ رَ بِّكَ وَ مْ مِنْ حُ هُ مآئِرَ ُمْ ضَ تَ هلَ ألْ مَ ، وَ َآرِبَ لِكَ املْ ُمْ مِنْ فَضْ يْتَ هلَ ضَ قَ وَ
وَ  نْ هُ يا مَ وا، فَ لُ صَّ مْ حَ هِ دِ قاصِ نْكَ أَقْىص مَ مِ وا، وَ لُ صَ ناجاتِكَ وَ يذِ مُ بِكَ إىل  لَذِ ، فَ بِكَ ْ رشِ
يمٌ  حِ رَ هِ  رِ ذِكْ نْ  عَ بِالْغافِلِنيَ  وَ  ، لٌ ضِ فْ مُ عآئِدٌ  مْ  يْهِ لَ عَ فِ  طْ بِالْعَ وَ  ، بِلٌ قْ مُ هِ   يْ لَ عَ بِلِنيَ  ُقْ املْ ىلَ  عَ
اً،  ظّ نْكَ حَ مِ مْ  هِ رِ فَ أَوْ مِنْ  نِي  لَ عَ ْ أَنْ جتَ لُكَ  أَ أَسْ  ، وفٌ طُ ودٌ عَ دُ وَ بابِهِ  مْ إىل   هبِ ذْ بِجَ وَ  ، وفٌ ؤُ رَ
دِ  قَ فَ  ، يباً نَصِ تِكَ  فَ رِ عْ مَ يفِ  مْ  لِهِ أَفْضَ وَ  ، مـاً قِسَ كَ  دِّ وُ مِنْ  مْ  ـِ هلِ زَ أَجْ وَ  ، الً نْزِ مَ كَ  نْدَ عِ مْ  الهُ أَعْ وَ
واكَ  لَكَ ال لِسِ رادِي، وَ كَ مُ ُ ريْ نْتَ الَ غَ أَ تِي، فَ بَ غْ كَ رَ وَ فَتْ نَحْ َ انْرصَ تِي،  وَ َّ تْ إلَيْكَ مهِ عَ انْقطَ
تِكَ  بَّ َ يفِ حمَ قِي، وَ وْ إلَيْكَ شَ ، وَ يسِ نَفْ نى  كَ مُ لُ صْ وَ يْني، وَ ةُ عَ رَّ قُ كَ  لِقاؤُ هادِي، وَ سُ رِي وَ هَ سَ
بُكَ  رْ قُ بِي، وَ لَ كَ طَ وارُ جِ تِي، وَ يَتُكَ حاجَ ؤْ رُ يَتي، وَ غْ رِضاكَ بُ بابَتِي، وَ واكَ  صَ إىل هَ ِي، وَ هلَ وَ
دُ  بَرْ وَ تِي،  لَّ غُ فآءُ  شِ وَ تِي،  لَّ عِ وآءُ  دَ كَ  نْدَ عِ وَ تِي،  راحَ وَ ي  حِ وْ رَ اتِكَ  نَاجَ مُ يفِ  وَ  ، يلِ ؤْ سُ غايَةُ 
قابِلَ  وَ تِي،  لَّ زَ غافِرَ  ، وَ يتِ ثْرَ عَ قِيلَ  مُ وَ تِي،  شَ حْ نِيْيسِ يفِ وَ أَ نْ  كُ فَ بَتِي.  رْ كُ فُ   شْ كَ وَ تِي،  عَ لَوْ
ينِ  دْ بْعِ تُ ال  وَ  ، نْكَ عَ نِي  عْ طَ تَقْ ال  وَ تِي،  فاقَ نِيَ  غْ مُ وَ تِي،  مَ صْ عِ  َّ يلِ وَ وَ  ، يتِ وَ عْ دَ ِيبَ  جمُ وَ بَتِي،  تَوْ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ، يا أَرْ يتِ رَ آخِ نْيايَ وَ يا دُ تِي، وَ نَّ جَ ي وَ يمِ نْكَ يا نَعِ مِ



١٨٠

املناجاة التاسعة
(مناجاة املحبني)

 ، بِكَ رْ ي أَنِسَ بِقُ ا الَّذِ نْ ذَ مَ ؟ وَ الً نْكَ بَدَ رامَ مِ ، فَ تِكَ بَّ َ ةَ حمَ الوَ اقَ حَ ي ذَ ا الَّذِ نْ ذَ ١ ـ إهلِي مَ
؟ الً وَ نْكَ حِ ى عَ ابْتَغَ فَ

هُ  تَ قْ وَّ شَ ، وَ تِكَ بَّ َ حمَ كَ وَ دِّ تَه لِوُ لَصْ أَخْ ، وَ اليَتِكَ وِ بِكَ وَ رْ هُ لِقُ تَ يْ فَ طَ َّنِ اصْ نا ممِ لْ عَ اجْ ٢ ـ إهلِي فَ
تَهُ  دْ أَعَ وَ  ، بِرِضاكَ هُ  تَ بَوْ حَ وَ  ، هِكَ جْ وَ إىل  رِ  بِالنَّظَ هُ  تَ نَحْ مَ وَ  ، ضآئِكَ بِقَ هُ  تَ يْ ضَّ رَ وَ  ، آئِكَ لِقَ إىل 
تَهُ  لْ أَهَّ وَ  ، تِكَ فَ رِ عْ بِمَ هُ  تَ صْ صَ خَ وَ  ، كَ وارِ جَ يفِ  قِ  دْ الصِّ دَ  عَ قْ مَ هُ  تَ أْ بَوَّ وَ  ، قِالكَ وَ كَ  رِ جْ هَ مِنْ 
تَ  غْ رَّ فَ وَ  ، لَكَ هُ  هَ جْ يْتَ وَ لَ أَخْ وَ  ، تِكَ دَ ُشاهَ ملِ هُ  تَ يْ بَ تَ اجْ وَ  ، تِكَ بَهُ إلرادَ لْ قَ تَ  يَّمْ هَ وَ  ، تِكَ بادَ لِعِ
 ، تِكَ بِطاعَ هُ  تَ لْ غَ شَ وَ  ، كَ رَ كْ شُ تَهُ  عْ زَ أَوْ وَ  ، كَ رَ ذِكْ هُ  تَ َمْ أَهلْ وَ  ، كَ نْدَ عِ فِيامَ  هُ  تَ بْ غَّ رَ وَ  ، بِّكَ ُ حلِ هُ  ؤادَ فُ

. نْكَ هُ عَ عُ طَ ء يَقْ ْ لَّ يشَ نْهُ كُ تَ عَ عْ طَ قَ ، وَ ُناجاتِكَ هُ ملِ تَ ْ رتَ اخْ ، وَ تِكَ يَّ ِي بَرِ هُ مِنْ صاحلِ تَ ْ ريَّ صَ وَ
مْ  هُ باهُ ، جِ نِنيُ األَ ةُ وَ رَ فْ مُ الزَّ هُ رُ هْ دَ ، وَ نِنيُ َ احلْ تِياحُ إلَيْكَ وَ مُ االرْ ُ أْهبُ َّنْ دَ نَا ممِ لْ عَ مَّ اجْ هُ ٣ـ  اللَّ
مْ  ُ وهبُ لُ قُ ، وَ يَتِكَ شْ ةٌ مِنْ خَ مْ سآئِلَ هُ عُ وُ مُ دُ ، وَ تِكَ مَ دْ ةٌ يفِ خِ رَ مْ ساهِ ُ يُوهنُ عُ ، وَ تِكَ مَ ظَ ةٌ لِعَ دَ اجِ سَ
 ، ةٌ ِبِّيهِ رآئِقَ بْصارِ حمُ هِ ألَ سِ دْ نْوارُ قُ نْ أَ ، يا مَ هابَتِكَ ةٌ مِنْ مَ لِعَ نْخَ مْ مُ ُ هتُ ئِدَ فْ أَ ، وَ تِكَ بَّ حَ ةٌ بِمَ قَ لِّ تَعَ مُ
بِّنيَ  ُحِ ايَةَ آمالِ املْ يا غَ ، وَ تاقِنيَ ُشْ وبِ املْ لُ نى قُ ، يا مُ ةٌ فيهِ شآئِقَ وبِ عارِ لُ هِ لِقُ هِ جْ بُحاتُ وَ سُ وَ
بَّ  لَكَ أَحَ عَ ْ أَنْ جتَ ، وَ بِكَ رْ نِي إىل قُ لُ ل يُوصِ مَ لِّ عَ بَّ كُ حُ ، وَ ِبُّكَ نْ حيُ بَّ مَ حُ بَّكَ وَ لُكَ حُ أَ أَسْ
 ، يانِكَ صْ نْ عِ قِي إلَيْكَ ذآئِداً عَ وْ شَ ، وَ وانِكَ بِّي إيَّاكَ قآئِداً إىل رِضْ لَ حُ عَ ْ أَنْ جتَ واكَ وَ َّا سِ َّ ممِ إيلَ
 ، كَ هَ جْ وَ نِّي  عَ فْ  ِ تَرصْ ال  وَ  ، َّ إيلَ فِ  طْ الْعَ وَ دِّ  الْوُ  ِ نيْ بِعَ رْ  انْظُ وَ  ، َّ يلَ عَ إلَيْكَ  رِ  بِالنَّظَ نْ  نُ امْ وَ

 . ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ، يا أَرْ ِيبُ ، يا جمُ كَ نْدَ ةِ عِ وَ ظْ ُ احلْ عادِ وَ لِ اإلِسْ نِي مِنْ أَهْ لْ عَ اجْ وَ



١٨١

املناجاة العارشة
(مناجاة املتوسلني)

وارِفُ  إلَيْكَ إالَّ عَ ةٌ  يعَ رِ ذَ ال يلِ  ، وَ تِكَ أفَ فُ رَ واطِ إلَيْكَ إالَّ عَ ةٌ  يلَ سِ لَيْسَ يلِ وَ ـ إهلِي   ١
نَيْلِ  إىل  باً  بَ سَ يلِ  ام  هُ لْ عَ اجْ فَ ةِ،  مَّ الْغُ مِنَ  ةِ  مَّ األُ نْقِذِ  مُ وَ ةِ،  َ محْ الرَّ نَبِيِّ  بِيِّكَ  نَ ةُ  فاعَ شَ وَ  ، تِكَ َ محْ رَ
 ، مِكَ رَ كَ مِ  رَ بِحَ جآئِي  رَ لَّ  حَ دْ  قَ وَ  ، وانِكَ بِرِضْ زِ  وْ الْفَ إىلَ  ةً  لَ صْ وُ يلِ  ا  َ مهُ ْ ريِّ صَ وَ  ، رانِكَ فْ غُ
تِكَ  وَ فْ نِي مِنْ صَ لْ عَ اجْ ، وَ يلِ مَ ِ عَ ريْ َ تِمْ بِاخلْ اخْ ْ وَ يلِ قْ فِيكَ أَمَ قِّ حَ . فَ ودِكَ نآءِ جُ ي بِفِ عِ مَ طَّ طَ حَ وَ
مَ  يْكَ يَوْ رِ إلَ مْ بِالنَّظَ نَهُ يُ تَ أَعْ رْ رَ أَقْ تِكَ وَ رامَ مْ دارَ كَ ُ أْهتَ بَوَّ ، وَ تِكَ نَّ ةَ جَ بُوحَ مْ بُحْ تَهُ لْ لَ ينَ أَحْ الَّذِ

. كَ وارِ قِ يفِ جِ دْ لَ الصِّ نازِ مْ مَ تَهُ ثْ رَ أَوْ ، وَ لِقآئِكَ
نْ  َ مَ ريْ ، يا خَ نْهُ مَ مِ حَ ونَ أَرْ دُ ِدُ الْقاصِ ال جيَ ، وَ نْهُ مَ مِ رَ ىل أَكْ ونَ عَ نْ ال يَفِدُ الْوافِدُ ٢ ـ يا مَ
مِكَ  رَ يْلِ كَ بِذَ ي وَ تُ يَدِ دْ دَ كَ مَ وِ فْ ةِ عَ عَ ، إىل سَ يدٌ رِ يْهِ طَ نْ أَو إلَ فَ مَ طَ يا أَعْ ، وَ يدٌ حِ ال بِهِ وَ خَ
مَ  حَ عآءِ يا أَرْ يعَ الدُّ مِ ، يا سَ انِ رسْ ُ اخلْ بَةِ وَ يْ َ لِنِي بِاخلْ بْ ال تُ ، وَ مانَ ِرْ ولِنِي احلْ ال تُ ي، فَ فِّ تُ كَ قْ لَ أَعْ

 . ِنيَ امحِ الرَّ



١٨٢

املناجاة احلادية عرش
(مناجاة املفرتقني)

 ، سانُكَ إحْ كَ وَ فُ طْ نِيهِ إالَّ عَ غْ رِي ال يُ قْ فَ ، وَ نانُكَ حَ كَ وَ فُ طْ هُ إالَّ لُ ُ ربُ ْ ي ال جيَ ِ رسْ ١ ـ إهلِي كَ
إالَّ  نِيها  غُ لِّ بَ يُ تِي ال  نِيَّ مْ أُ وَ  ، طانُكَ لْ إالَّ سُ ها  زُّ عِ يُ تِي ال  لَّ ذِ وَ  ، أَمانُكَ إالَّ  ا  هَ نُ كِّ يُسَ تِي ال  عَ وْ رَ وَ
هُ  جُ رِّ فَ يُ الَ  يبِ  رْ كَ وَ  ، كَ ُ ريْ غَ يها  ضِ يَقْ ال  تِي  حاجَ وَ  ، لُكَ وْ طَ إالَّ  ها  دُّ يَسُ ال  تِي  لَّ خَ وَ  ، كَ لُ فَضْ
تِي  عَ لَوْ وَ  ، كَ لُ صْ إالَّ وَ ها  دُ ِّ يُربَ تِي ال  لَّ غُ وَ  ، تِكَ فَ أْ رَ  ُ ريْ هُ غَ فُ شِ يَكْ ي ال  ِّ رضُ ، وَ تِكَ َ محْ رَ  و سِ
ونَ  رُّ دُ يَقِ رارِي ال  قَ ، وَ هِكَ جْ رُ إىل وَ هُ إالَّ النَّظَ لُّ بُ يَ قِي إلَيْكَ ال  وْ شَ ، وَ كَ لِقآؤُ فِيها إالَّ  طْ يُ ال 
هُ  يلُ زِ ي ال يُ مِّ غَ ، وَ بُّكَ يهِ إالَّ طِ فِ ي ال يَشْ مِ قْ سُ ، وَ كَ حُ وْ ها إالَّ رَ دُّ تِي الَ يَرُ ْفَ هلَ ، وَ نْكَ ي مِ نُوِّ دُ
واسُ  سْ وَ وَ  ، كَ وُ فْ إالَّ عَ وهُ  لُ ْ بِي ال جيَ لْ قَ يْنُ  رَ وَ  ، كَ حُ فْ هُ إالَّ صَ ِئُ يُربْ ي ال  حِ رْ جُ ، وَ بُكَ رْ قُ إالَّ 

. كَ رُ هُ إالَّ أَمْ حيُ زِ رِي ال يُ دْ صَ
يا  ، وَ الِبِنيَ الطَّ ةِ  لِبَ أَقْىص طَ يا  ، وَ آئِلِنيَ السَّ لِ  ؤْ يا غايَةَ سُ ، وَ لِنيَ لِ اآلمِ أَمَ تَهى  نْ مُ يا  فَ ـ   ٢
 ، ينَ رِّ طَ ُضْ ةِ املْ وَ عْ ِيبَ دَ يا جمُ ، وَ آئِفِنيَ يا أَمانَ اخلْ ، وَ ِنيَ احلِ َّ الصَّ يلِ يا وَ ، وَ بِنيَ اغِ ةِ الرَّ بَ غْ ىلَ رَ أَعْ
رآءِ  قَ الْفُ وائِجَ  َ حَ ايضِ قَ يا  وَ  ، تَغيثِنيَ ُسْ املْ ياثَ  يا غِ وَ  ، نيَ الْبآئِسِ نْزَ  كَ يا  وَ  ، مِنيَ دِ ُعْ املْ رَ  خْ ذُ يا  وَ
إلَيْكَ  وَ  ، ؤايلِ سُ وَ ي  عِ َضُّ ختَ لَكَ   ، ِنيَ امحِ الرَّ مَ  حَ أَرْ يا  وَ  ، مِنيَ رَ كْ األَ مَ  رَ أَكْ يا  وَ  ، نيِ َساكِ املْ وَ
ها  ، وَ تِنانِكَ مَ امْ َّ نِعَ يلَ يمَ عَ دِ تُ ، وَ وانِكَ حِ رِضْ وْ نِي مِنْ رَ نِيلَ لُكَ أَنْ تُ أَ ، أَسْ ْ ابْتِهايلِ ي وَ عِ ُّ تَرضَ
تِكَ  وَ رْ بِعُ ، وَ مٌ تَصِ عْ يدِ مُ دِ بْلِكَ الشَّ بِحَ ، وَ ضٌ رِّ تَعَ كَ مُ حاتِ بِرِّ لِنَفَ ، وَ مِكَ واقِفٌ رَ نَا بِبابِ كَ أَ

. كٌ سِّ تَمَ ثْقى مُ الْوُ
لِكَ  وْ هِ بِطَ يْ لَ نُنْ عَ امْ ، وَ لِيلِ لِ الْقَ مَ الْعَ لِيلِ وَ ا اللِّسانِ الْكَ ، ذَ لِيلَ كَ الذَّ بْدَ مْ عَ حَ ٣ ـ إهلِي ارْ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ، يا أَرْ ِيلُ يمُ يا مجَ رِ لِيلِ يا كَ لِّكَ الظَّ ْتَ ظِ هُ حتَ فْ نُ اكْ ، وَ يلِ زِ َ اجلْ



١٨٣

املناجاة الثانية عرش
(مناجاة العارفني)

نْ  ولُ عَ قُ تِ الْعُ زَ جَ عَ ، وَ اللِكَ لِيقُ بِجَ ام يَ ، كَ وغِ ثَنآئِكَ لُ نْ بُ نُ عَ لْسُ تِ األَ َ ١ ـ إهلِي قَرصُ
قِ  لْ خَ لْ لِلْ عَ ْ ْ جتَ ملَ ، وَ هِكَ جْ بُحاتِ وَ رِ إىل سُ ونَ النَّظَ بْصارُ دُ تِ األَ َ رسَ انْحَ ، وَ الِكَ نْهِ مجَ راكِ كُ إدْ

. تِكَ فَ رِ عْ نْ مَ زِ عَ جْ تِكَ إالَّ بِالْعَ فَ رِ عْ يقاً إىل مَ رِ طَ
 ، مْ هِ ورِ دُ صُ دآئِقِ  حَ يفِ  إلَيْكَ  وقِ  الشَّ جارُ  أَشْ تْ  خَ سَّ تَرَ ينَ  الَّذِ مِنَ  نا  لْ عَ اجْ فَ إهلِي  ـ   ٢
بِ  رْ ياضِ الْقُ يفِ رِ ، وَ ونَ أْوُ كارِ يَ فْ كارِ األَ مْ إىلَ أَوْ هُ ، فَ ِمْ وهبِ لُ جامِعِ قُ تِكَ بِمَ بَّ َ ةُ حمَ عَ تْ لَوْ ذَ أَخَ وَ
ُصافاةِ  املْ ايعَ  رشَ وَ  ، ونَ عُ رَ يَكْ ةِ  فَ ُالطَ املْ أْسِ  بِكَ ةِ  بَّ َحَ املْ ياضِ  حِ مِنْ  وَ  ، ونَ تَعُ يَرْ ةِ  فَ ُكاشَ املْ وَ
تْ  انْتَفَ ، وَ مْ هِ قآئِدِ نْ عَ يْبِ عَ ةُ الرَّ مَ لْ لَتْ ظُ انْجَ ، وَ مْ هِ ارِ بْصَ نْ أَ طآءُ عَ فَ الْغِ شِ دْ كُ ، قَ ونَ دُ يَرِ
لَتْ  عَ وَ  ، مْ هُ ورُ دُ صُ ةِ  فَ رِ َعْ املْ قِيقِ  بِتَحْ تْ  حَ َ انْرشَ وَ  ، مْ هِ آئِرِ رسَ وَ ِمْ  وهبِ لُ قُ نْ  عَ كِّ  الشَّ ةُ  َ اجلَ خمُ
لِسِ  ْ جمَ يفِ  طابَ  وَ مْ  ُ هبُ ْ رشِ ةِ  لَ ُعامَ املْ نيِ  عِ مَ يفِ  بَ  ذُ عَ وَ  ، مْ هُ مُ َ مهِ ةِ  هادَ الزَّ يفِ  ةِ  عادَ السَّ بْقِ  لِسَ
بابِ  رْ األَ بِّ  رَ إىل  عِ  وْ جُ بِالرُّ نَّتْ  أَ مَ اطْ وَ  ، مْ ُ هبُ ْ رسِ ةِ  َخافَ املْ نِ  طِ وْ مَ يفِ  أَمِنَ  وَ  ، مْ هُ ُّ رسِ نْسِ  األُ
رَّ  تَقَ اسْ ، وَ مْ هُ نُ يُ ِمْ أَعْ بُوهبِ ْ رِ إىل حمَ تْ بِالنَّظَ رَّ قَ ، وَ مْ هُ واحُ الحِ أَرْ الْفَ زِ وَ وْ نَتْ بِالْفَ يَقَّ تَ ، وَ مْ هُ سُ نْفُ أَ

. مْ ُ هتُ ارَ ةِ جتِ رَ ا بِاآلخِ يَ نْ يْعِ الدُّ تْ يفِ بَ بِحَ رَ ، وَ مْ هُ ارُ رَ ولِ قَ َأْمُ نَيْلِ املْ لِ وَ ؤْ راكِ السُّ بِإدْ
هامِ  وْ يْكَ بِاألَ ريَ إلَ َسِ ىلَ املْ ما أَحْ ، وَ وبِ لُ ىلَ الْقُ كَ عَ رِ كْ امِ بِذِ رَ اإلِهلْ واطِ لَذَّ خَ ٣ ـ إهلِي ما أَ
دِكَ  رْ نا مِنْ طَ ذْ أَعِ ، فَ بِكَ رْ بَ قُ ْ بَ رشِ ذَ ما أَعْ ، وَ بِّكَ مَ حُ عْ يَبَ طَ ما أَطْ ، وَ يُوبِ سالِكِ الْغُ يفِ مَ
لَصِ  أَخْ وَ يكَ  طآئِعِ قِ  دَ أَصْ وَ  ، بادِكَ عِ حِ  لَ أَصْ وَ  ، فِيكَ عارِ صِّ  أَخَ مِنْ  نا  لْ عَ اجْ وَ  ، إبْعادِكَ وَ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ نِّكَ يا أَرْ مَ تِكَ وَ َ محْ ، بِرَ نِيلُ ، يا مُ يمُ رِ ، يا كَ لِيلُ ، يا جَ يمُ ظِ ، يا عَ ادِكَ بَّ عُ



١٨٤

املناجاة الثالثة عرش
(مناجاة الذاكرين)

رِي لَكَ  ىل أَنَّ ذِكْ ، عَ رِي إيَّاكَ تُكَ مِنْ ذِكْ هْ نَزَّ كَ لَ رِ بُولِ أمْ بُ مِنْ قَ ال الْواجِ ١ ـ إهلِي لَوْ
مِ  ظَ مِنْ أَعْ ، وَ كَ يسِ دِ الًّ لِتَقْ َ لَ حمَ عَ تّى أُجْ دارِي، حَ قْ غَ مِ بْلُ سى أَنْ يَ ما عَ ، وَ كَ رِ دْ رِي، ال بِقَ دْ بِقَ

. كَ بِيحِ تَسْ هيِكَ وَ نْزِ تَ ، وَ عآئِكَ نا بِدُ نُكَ لَ إذْ تِنَا، وَ نَ لْسِ ىل أَ كَ عَ رِ يانُ ذِكْ رَ يْنا جَ لَ مِ عَ النِّعَ
يفِ  ، وَ ارِ اإلِرسْ النِ وَ اإلِعْ ، وَ النَّهارِ يْلِ وَ اللَّ ، وَ َالءِ املْ الءِ وَ َ كَ يفِ اخلْ رَ نا ذِكْ ِمْ هلْ أَ فَ ـ إهلِي   ٢
 ، ِّ يضِ َرْ املْ ي  عْ السَّ وَ  ، يِّ كِ الزَّ لِ  مَ بِالْعَ نا  لْ مِ تَعْ اسْ وَ  ، فِيِّ َ اخلْ رِ  كْ بِالذِّ نا  آنِسْ وَ آءِ  َّ الرضَّ وَ آءِ  َّ الرسَّ

. ِّ يفِ ِيزانِ الَوَ نا بِاملْ جازِ وَ
فَال   ، بايِنَةُ ُتَ املْ ولُ  قُ الْعُ تِ  ِعَ مجُ تِكَ  فَ رِ عْ مَ ىل  عَ وَ  ، َةُ الْواهلِ وبُ  لُ الْقُ تِ  هامَ بِكَ  إهلِي  ـ   ٣
لِّ  كُ يفِ  بَّحُ  ُسَ املْ أَنْتَ   ، ياكَ ؤْ رُ نْدَ  عِ إالّ  وسُ  فُ النُّ نُ  كُ تَسْ ال  وَ  ، راكَ كْ بِذِ إالَّ  وبُ  لُ الْقُ ئِنُّ  مَ تَطْ
لِّ  مُ يفِ كُ ظَّ ُعَ املْ لِّ لِسان، وَ وُّ بِكُ عُ َدْ املْ لِّ أَوان، وَ ودُ يفِ كُ جُ َوْ املْ مان، وَ لِّ زَ بُودُ يفِ كُ َعْ املْ كان، وَ مَ
ور  ُ لِّ رسُ مِنْ كُ ، وَ كَ نْسِ ِ أُ ريْ ة بِغَ لِّ راحَ مِنْ كُ ، وَ كَ رِ ِ ذِكْ ريْ ة بِغَ لِّ لَذَّ كَ مِنْ كُ فِرُ تَغْ أَسْ نان، وَ جَ

. تِكَ ِ طاعَ ريْ ل بِغَ غْ لِّ شُ مِنْ كُ ، وَ بِكَ رْ ِ قُ ريْ بِغَ
وهُ  بِّحُ سَ ثرياً وَ راً كَ وا اهللاَ ذِكْ رُ كُ وا اذْ نُ ا الَّذينَ امَ َ :﴿يا اَهيُّ قُّ َ لُكَ احلْ وْ قَ لْتَ وَ ٤ ـ إهلِي أَنْتَ قُ
تَنا  دْ عَ وَ وَ  ، كَ رِ كْ بِذِ نا  تَ رْ مَ أَ ﴾فَ مْ كُ رْ كُ اَذْ وين  رُ كُ اذْ :﴿فَ قُّ َ احلْ لُكَ  وْ قَ وَ لْتَ  قُ ﴾وَ اَصيالً وَ ةً  رَ بُكْ
ا  نا مَ زْ لَ نْجِ أَ تَنا، فَ رْ ام أَمَ وكَ كَ رُ نُ ذاكِ ها نَحْ اً، وَ ظامَ إعْ ً وَ يامَ خِ تَفْ يفاً لَنا وَ ِ نا تَرشْ رَ كُ هِ أَنْ تَذْ يْ لَ عَ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ يا أَرْ ، وَ ينَ رِ اكِ رَ الذَّ نا يا ذاكِ تَ دْ عَ وَ



١٨٥

املناجاة الرابعة عرش
(مناجاة املعتصمني)

مَ  عاصِ يا  وَ  ، نيَ الِكِ اهلْ يَ  نْجِ مُ يا  وَ  ، ينَ الْعآئِذِ عاذَ  مَ يا  وَ  ، ينَ الالئِذِ ذَ  الَ مَ يا  مَّ  هُ اللَّ ـ   ١
رَ  جابـِ يا  وَ ينَ  تَقِرِ ُفْ املْ نْزَ  كَ يا  وَ  ، ينَ رِّ طَ ُضْ املْ ِيبَ  جمُ يا  وَ  ، نيِ َساكِ املْ مَ  راحِ يا  وَ  ، نيَ الْبآئِسِ
يثَ  غِ يا مُ ، وَ آئِفِنيَ ِريَ اخلْ يا جمُ ، وَ فِنيَ عَ تَضْ ُسْ َ املْ يا نارصِ ، وَ نيَ عِ طِ ُنْقَ  املْ أْوَ يا مَ ،  وَ ينَ ِ رسِ ُنْكَ املْ
نْ  بِمَ تِكَ فَ رَ دْ ذْ بِقُ لُ ْ أَ إنْ ملَ وذُ ؟ وَ نْ أَعُ بِمَ تِكَ فَ زَّ ذْ بِعِ ْ أَعُ ، إنْ ملَ نيَ جِ نَ الالَّ صْ يا حِ وبِنيَ وَ رُ َكْ املْ
تاحِ  تِفْ طايا إىلَ اسْ َ تْنِي اخلْ جَ وَ أَحْ ، وَ كَ وِ فْ يالِ عَ ذْ بُّثِ بِأَ نُـوبُ إىلَ التَّشَ نِي الذُّ تْ أَ َ دْ أَجلْ قَ لُوذُ ؟ وَ أَ
تِكَ  مَ ةُ مِنْ نِقْ َخافَ نِي املْ تْ لَ َ محَ ، وَ كَ زِّ نآءِ عِ ةِ بِفِ ةُ إىلَ اإلِنـاخَ تْنِي اإلِسآءَ عَ دَ ، وَ كَ حِ فْ بْـوابِ  صَ أَ
ـارَ   تَجَ نِ اسْ لِيقُ بِمَ ال يَ ، وَ لَ ذَ ْ بْلِكَ أَنْ خيُ مَ بِحَ تَصَ نِ اعْ قُّ مَ ما حَ ، وَ فِكَ طْ ةِ عَ وَ رْ كِ بِعُ سُّ ىلَ التَّمَ عَ
نْ  نا عَ دْ ذُ ، وَ ايَتِكَ عَ نَا مِنْ رِ رِ عْ الَ تُ ، وَ ايَتِكَ لِنا مِنْ محِ ْ . إهلِي فَال ختُ لَ ْمَ مَ أَوْ هيُ لَ كَ أَنْ يُسْ زِّ بِعِ
  ، تِكَ  الئِكَ مَ مِنْ  تِكَ  خاصَّ ـل  بِأَهْ ـكَ  لُ أَ أَسْ لَكَ  وَ  ، نَفِكَ كَ يفِ  وَ يْنِكَ  بِعَ ا  إنَّ فَ ةِ،  كَ َلَ اهلْ دِ  ـوارِ مَ
 ، اآلفاتِ مِنَ  نا  بُ نِّ َ جتُ وَ  ، َلَكاتِ اهلْ مِنَ  ينا  نْجِ تُ ةً  واقِيَ يْنا  لَ عَ لَ  عَ ْ جتَ أَنْ   ، تِكَ يَّ بَرِ مِنْ  ِنيَ  احلِ الصَّ وَ
نْوارِ  بِأَ نا  وهَ جُ َ وُ يشِّ تُغَ أَنْ  ، وَ نَتِكَ يْ كَ يْنا مِنْ سِ لَ لَ عَ نْزِ تُ أَنْ  ، وَ يباتِ ُصِ املْ ي  واهِ نا مِنْ دَ نُّ كِ تُ وَ
تِكَ  يا  َ محْ رَ تِكَ وَ فَ تِكَ بِرأْ مَ صْ نافِ عِ يَنا يفِ أَكْ وِ ْ أَنْ حتَ ، وَ نِكَ كْ يدِ رُ دِ يَنا إىل شَ وِ ؤْ أَنْ تُ ، وَ تِكَ بَّ َ حمَ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ أَرْ



١٨٦

املناجاة اخلامسة عرش
(مناجاة الزاهدين)

ها،  رِ دْ بائِلِ غَ َنايا يفِ حَ ي املْ يْدِ تْنا بِأَ قَ لَّ عَ ها . وَ رِ كْ رَ مَ فَ تْ لَنا حُ رَ فَ تَنا داراً حَ نْ كَ ١ـ  إهلِي أَسْ
ا  َ إهنَّ فَ ا،  تِهَ نَ يْ زِ خارِفِ  بِزَ ارِ  رتِ االغْ مِنَ  مُ  تَصِ نَعْ بِكَ  وَ ها،  عِ دَ خُ كآئِدِ  مَ مِنْ  ئُ  تَجِ نَلْ يْكَ  إلَ فَ

. باتِ ونَةُ بِالنَّكَ حُ َشْ ، املْ ةُ بِاالفاتِ وَّ شُ َحْ َا، املْ هلَ الَّ ةُ حُ لِفَ ُتْ ا، املْ َ هبَ الَّ ةُ طُ لِكَ ُهْ املْ
البِيبَ  جَ نَّا  عَ عْ  انْزَ وَ  ، تِكَ مَ صْ عِ وَ فِيقِكَ  بِتَوْ نْها  مِ نا  مْ لِّ سَ وَ فِيها،  نا  دْ هِّ زَ فَ إهلِي  ـ   ٢
التِنا  ِلْ صِ أَمجْ ، وَ تِكَ َ محْ ةِ رَ عَ نا مِنْ سَ يدَ زِ فِرْ مَ أَوْ ، وَ فايَتِكَ نِ كِ سْ نا بِحُ ورَ مُ لَّ أُ تَوَ ، وَ تِكَ الَفَ خمُ
نا  قْ أَذِ ، وَ تِكَ فَ رِ عْ نْوارَ مَ نا أَ ِمْ لَ أَمتْ ، وَ تِكَ بَّ َ جارَ حمَ تِنا أَشْ ئِدَ فْ رِسْ يفِ أَ اغْ ، وَ بِكَ واهِ يْضِ مَ مِنْ فَ
نْيا  الدُّ بَّ  حُ جْ  رِ أَخْ وَ  ، يَتِكَ ؤْ بِرُ لِقآئِكَ  مَ  يَوْ نا  نَ يُ أَعْ رْ  رِ قْ أَ وَ  ، تِكَ رَ فِ غْ مَ ةَ  لَذَّ وَ  ، كَ وِ فْ عَ ةَ  الوَ حَ
مَ  حَ تِكَ يا أَرْ َ محْ بِرَ تِكَ  بْرارِ مِنْ خاصَّ األَ ، وَ تِكَ وَ فْ ِنيَ مِنْ صَ احلِ لْتَ بِالصَّ عَ ام فَ وبِنا كَ لُ مِنْ قُ

. مِنيَ رَ كْ مَ األَ رَ يا أَكْ ، وَ ِنيَ امحِ الرَّ



١٨٧

  (أدعية األيام)
 (دعاء يوم األحد)

ال  ، وَ لَهُ وْ قَ دُ إالَّ  تَمِ أَعْ ال  ، وَ لَهُ دْ ى إالَّ عَ شَ أَخْ الَ  ، وَ هُ لَ فَضْ إِالَّ  و  جُ أَرْ ي الَ  الَّذِ اهللاِ  مِ  بِسْ ـ   ١
لِهِ. بْ كُ  إالَّ بِحَ َسَّ أَمتَ

رِ  تَواتُ ، وَ مانِ الزَّ  ِ ريَ مِنْ غِ ، وَ وانِ دْ الْعُ مِ وَ لْ الظُّ وانِ مِنَ  ضْ الرِّ وِ وَ فْ الْعَ ا  ذَ يا  ريُ  تَجِ أَسْ بِكَ  ـ   ٢
ةِ. دَّ الْعُ بِ وَ أَهُّ بْلَ التَّ ةِ قَ ُدَّ مِنِ انْقِضآءِ املْ ثَانِ ، وَ دَ َ قِ احلْ وارِ مِنْ طَ ، وَ زانِ حْ األَ

، الحُ اإلِصْ الحُ وَ ا فِيهِ الصَّ دُ ملِ شِ ْ رتَ إيَّاكَ أَسْ ٣ ـ وَ
. اإلِنْجاحُ ِنُ بِهِ النَّجاحُ وَ رتَ نيُ فِيام يَقْ تَعِ بِكَ أَسْ ٤ ـ وَ

بِّ  وذُ بِكَ يارَ أَعُ وامِها، وَ دَ ةِ وَ المَ ولِ السَّ مُ شُ امِها، وَ متَ بُ يفِ لِباسِ الْعافِيَةِ وَ غَ إيَّاكَ أَرْ ٥ ـ وَ
اليتِ  بَّلْ ما كانَ مِنْ صَ تَقَ ، فَ نيِ الطِ رِ السَّ وْ طانِكَ مِنْ جَ لْ ِزُ بِسُ رتَ أَحْ ، وَ نيِ ياطِ زاتِ الشَّ َ مِنْ مهَ
مِي،  وْ قَ يتِ وَ ريَ شِ ينِ يفِ عَ زَّ أَعِ مِي، وَ يَوْ تي وَ اعَ لَ من سَ هُ أفَضَ دَ ا بَعْ مَ لْ غدي وَ عَ مِي، واجْ وْ صَ وَ

. ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ أَنْتَ أَرْ ٌ حافِظاً، وَ ريْ ُ خَ نْتَ اهللاَّ أَ مِي، فَ نَوْ تِي وَ ظَ نِي يفِ يَقْ ظْ فَ احْ وَ
لِصُ  أُخْ ، وَ ادِ اإلِحلْ كَ وَ ْ هُ مِنَ اآلحادِ مِنَ الرشِّ دَ فيام بَعْ مِي هذا وَ أُ إلَيْكَ يفِ يَوْ بْرَ مَّ إينِّ أَ هُ ٦ ـ اللَّ

اً لإلجابة . ضَ رُّ عآئِي تَعَ لَكَ دُ
ي ال  كَ الَّذِ زِّ بِعِ ينِ  زَّ أَعِ ، وَ كَ قِّ ي إىلَ حَ اعِ ، الدَّ قِكَ لْ ِ خَ ريْ د خَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ ٧ ـ فَصَ
رِي،  مْ ةِ عُ رَ فِ َغْ بِاملْ رِي، وَ يْكَ أَمْ اعِ إلَ تِمْ بِاالنْقِطَ اخْ ، وَ تِي ال تَنامُ يْنِك الَّ ، وأحفظني بِعَ يُضامُ

 . يمُ حِ ورُ الرَّ فُ إنَّكَ أَنْتَ الْغَ



١٨٨

(دعاء يوم اإلثنني)
أَ  نيَ بَرَ يناً حِ عِ ذَ مُ َ الَ اختَّ ، وَ ضَ رْ األَ مواتِ وَ رَ السَّ طَ نيَ فَ اً حِ دَ دْ أَحَ هِ ْ يُشْ ي ملَ ِ الَّذِ َّ دُ هللاِ مْ َ ١ ـ احلْ

. امتِ النَّسَ
ةِ. دانِيَّ حْ رْ يفِ الْوَ اهَ ظَ ْ يُ ملَ كْ يفِ اإلهلية، وَ ْ يُشارَ ٢ ـ ملَ

تِ  عَ اضَ تَوَ وَ تِهِ،  فَ رِ عْ مَ نْهِ  كُ نْ  عَ ولُ  قُ الْعُ تِ  َ رسَ انْحَ وَ تِهِ،  فَ صِ غايَةِ  نْ  عَ نُ  لْسُ األََ لَّتِ  كَ ـ   ٣
تِهِ. مَ ظَ يم لِعَ ظِ لُّ عَ ادَ كُ انْقَ تِهِ، وَ يَ شْ َ وهُ خلِ جُ نَتِ الْوُ عَ تِهِ، وَ بَ يْ َ ةُ هلِ بابِرَ َ اجلْ

اً. قَ سِ تَوْ سْ الِياً مُ تَوَ مُ قاً، وَ تَّسِ اتِراً مُ تَوَ دُ مُ مْ َ لَكَ احلْ ٤ ـ فَ
اً. دَ مَ ْ آئِامً رسَ هُ دَ المُ سَ اً، وَ بَدَ ولِهِ أَ سُ ىلَ رَ هُ عَ واتُ لَ صَ ٥ ـ وَ

وذُ بِكَ مِنْ  أَعُ ، وَ اً هُ نَجاحَ رَ آخِ اً، وَ هُ فَالحَ طَ سَ أَوْ ، وَ اً الحَ ا صَ مِي هذَ لَ يَوْ لْ أَوَّ عَ مَّ اجْ هُ ٦ ـ اللَّ
. عٌ جَ هُ وَ رُ آخِ ، وَ عٌ زَ هُ جَ طُ سَ أَوْ ، وَ عُ زَ هُ فَ لُ م أَوَّ يَوْ

 ْ مَّ ملَ ، ثُ هُ تُ دْ د عاهَ هْ لِّ عَ لِكُ ، وَ هُ تُ دْ عَ د وَ عْ لِّ وَ لِكُ ، وَ هُ تُ رْ ر نَذَ لِّ نَذْ كَ لِكُ فِرُ تَغْ مَّ إينِّ أَسْ هُ ٧ ـ اللَّ
أَفِ لَكَ بِهِ.

هُ  انَتْ لَ ، كَ ة مِنْ إمآئِكَ ، أَوْ أَمَ كَ بِيدِ بْد مِنْ عَ ام عَ يُّ أَ ي، فَ نْدِ بادِكَ عِ ِ عِ ظاملِ لُكَ يفِ مَ أَ أَسْ ٨ ـ وَ
بَةٌ  يْ أَوْ غَ هِ،  لَدِ وَ لِهِ وَ أَهْ أَوْ يفِ  أَوْ يفِ مالِهِ،  هِ،  ضِ رْ أَوْ يفِ عِ هِ،  سِ نَفْ اهُ يفِ  ها إيَّ تُ مْ لَ ةٌ ظَ مَ لَ ظْ قِبَيلِ مَ
بِيَّة غائِباً كانَ أَوْ  صَ يآء، أَوْ عَ ِيَّة، أَوْ رِ ة، أَوْ محَ نَفَ ، أَوْ أَ ً وَ يْل أَوْ هَ هِ بِمَ يْ لَ لٌ عَ امُ ا، أَوْ حتَ تَهُ هبِ بْ تَ اغْ

. نْهُ لِ مِ لُّ التَّحَ يْهِ، وَ ها إلَ دِّ نْ رَ ي عَ عِ سْ ضاقَ وُ ي، وَ تْ يَدِ َ رصُ قَ ، فَ تاً يِّ اً كانَ أَوْ مَ يّ حَ داً، وَ شاهِ
أَنْ  تِهِ،  إرادَ إىل  ةٌ  عَ ِ رسْ مُ وَ  ، تِهِ  يَّ شِ بِمَ ةٌ  يبَ تَجِ سْ مُ يَ  هِ وَ  ، اجاتِ احلْ لِكُ  يَمْ نْ  مَ يا  لُكَ  أَ أَسْ فَ ـ   ٩
، إنَّهُ ال  ةً َ محْ كَ رَ نْدِ َبَ يلِ مِنْ عِ هتَ ، وَ ئْتَ نِّي بِام شِ يَهُ عَ ضِ رْ أَنْ تُ د ، وَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ َ عَ يلِّ تُصَ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ ةُ يا أَرْ بَ هِ كَ املَوْ ُّ ال تَرضُ ، وَ ةُ رَ فِ َغْ كَ املْ صُ نْقُ تَ
ةً يفِ  مَ نِعْ ، وَ تِكَ لِهِ بِطاعَ ةً يفِ أَوَّ عادَ : سَ ِ نْكَ  ثِنْتَنيْ ِ مِ تَنيْ مَ ِ نِعْ نَنيْ مِ اثْ لِّ يَوْ لِنِي يفِ كُ مَّ أَوْ هُ ١٠ ـ اللَّ

 . واهُ نُوبَ سِ رُ الذُّ فِ ال يَغْ ، وَ وَ اإلِِلهُ نْ هُ تِكَ يامَ رَ فِ غْ هِ بِمَ رِ آخِ



١٨٩

 (دعاء يوم الثُالثاء)
ثِرياً. داً كَ ْ هُ محَ قُّ تَحِ ام يَسْ هُ كَ قُّ دُ حَ مْ َ احلْ ِ وَ دُ هللاّ مْ َ ١ ـ احلْ

، يبِّ مَ رَ حِ وءِ إالَّ ما رَ ةٌ بِالسُّ ارَ مَّ سَ ألََ ، إنَّ النَّفْ يسِ ِّ نَفْ وذُ بِهِ مِنْ رشَ أَعُ ٢ ـ وَ
نْبِي، نْباً إىلَ ذَ ينِ ذَ يدُ ي يَزِ انِ الَّذِ يْطَ ِّ الشَّ وذُ بِهِ مِنْ رشَ أَعُ ٣ ـ وَ

ر. وٍّ قاهِ دُ عَ لْطان جآئر، وَ سُ ر، وَ بَّار فاجِ لِّ جَ ِزُ بِهِ مِنْ كُ رتَ أَحْ ٤ ـ وَ
بَكَ  زْ إنَّ حِ ; فَ بِكَ زْ نِي مِنْ حِ لْ عَ اجْ ، وَ مُ الْغالِبُونَ كَ هُ نْدَ إنَّ جُ كَ فَ نْدِ نِي مِنْ جُ لْ عَ مَّ اجْ هُ ٥ ـ اللَّ

. نُونَ زَ ْ مْ حيَ ال هُ مْ وَ يْهِ لَ فٌ عَ وْ كَ ال خَ لِيَاءَ إنَّ أَوْ ; فَ لِيآئِكَ نِي مِنْ أَوْ لْ عَ اجْ ، وَ ونَ لِحُ ُفْ مُ املْ هُ
يْها  إلَ ي، وَ رِّ قَ ا دارُ مَ َ إهنَّ يتِ فَ رَ لِحْ يلِ آخِ أَصْ رِي، وَ ةُ أَمْ مَ صْ إنَّهُ عِ نِي فَ يْ لِحْ يلِ دِ مَّ أَصْ هُ ٦ ـ اَللَّ
. ٍّ لِّ رشَ ةً يلِ مِنْ كُ احَ فاةَ رَ الْوَ ، وَ ريْ لِّ خَ ةً يلِ يفِ كُ يادَ ياةَ زِ َ لِ احلْ عَ اجْ ي، وَ رِّ فَ ئامِ مَ ةِ اللِّ رَ اوَ مِنْ جمُ

 ، ينَ رِ اهِ بِنيَ الطَّ يِّ ىلَ آلِهِ الطَّ عَ لِنيَ وَ سَ ُرْ ةِ املْ دَّ َامِ عِ متَ بِيِّنيَ وَ د خاتَمِ النَّ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ٧ ـ اللَّ
ثآءِ ثَالثاً: لُ بْ يلِ يفِ الثُ هَ بِنيَ وَ تَجَ ُنْ ابِهِ املْ حَ أَصْ وَ

 ِ ريْ خَ اهللاِ  مِ  بِبِسْ  . تَهُ عْ فَ دَ إالَّ  اً  وّ دُ عَ ال  وَ  ، تَهُ بْ هَ أَذْ إالَّ   ً امّ غَ ال  وَ  ، تَهُ رْ فَ غَ إالَّ  نْباً  ذَ يلِ  عْ  تَدَ ال  ـ   ٨
، مآءِ السَّ ضِ وَ رْ بِّ األَ مِ اهللاِ رَ ، بِسْ مآءِ سْ األََ

. هُ رِضاهُ لُ بُوب أَوَّ ْ لَّ حمَ لِبُ كُ تَجْ أَسْ ، وَ هُ طُ خَ هُ سَ لُ وه أَوَّ رُ كْ لَّ مَ فِعُ كُ تَدْ ٩ ـ أَسْ
 . سانِ َّ اإلِحْ يلِ رانِ يا وَ فْ نْكَ بِالْغُ تِمْ يلِ مِ اخْ ١٠ ـ فَ



١٩٠

 (دعاء يوم األربِعاء)
وراً. لَ النَّهارَ نُشُ عَ جَ اً، وَ باتَ مَ سُ النَّوْ يْلَ لِباساً، وَ لَ اللَّ عَ ي جَ ِ الَّذِ ّ دُ هللاِ مْ َ ١ ـ احلْ

بَداً،  عُ أَ طِ نْقَ ً ال يَ ائِامَ داً دَ ْ داً محَ مَ ْ تَهُ رسَ لْ عَ ئْتَ جَ لَوْ شِ ي، وَ دِ قَ رْ نِي مِنْ مَ تَ ثْ دُ أَنْ بَعَ مْ َ ٢ ـ لَكَ احلْ
اً. دَ دَ الئِقُ عَ َ هُ اخلْ ْيصِ لَ ال حيُ وَ

تَ  ضْ رَ أَمْ ، وَ يَيْتَ أَحْ تَّ وَ أَمَ ، وَ يْتَ ضَ قَ تَ وَ رْ دَّ قَ ، وَ يْتَ وَّ سَ تَ فَ قْ لَ دُ أَنْ خَ مْ َ مَّ لَكَ احلْ هُ ٣ ـ اللَّ
. يْتَ تَوَ ُلْكِ احْ ىلَ املْ عَ ، وَ يْتَ تَوَ شِ اسْ رْ ىلَ الْعَ عَ ، وَ يْتَ بْلَ أَ يْتَ وَ عافَ ، وَ يْتَ فَ شَ وَ

نْيا  تَدانى يفِ الدُّ ، وَ هُ لُ بَ أَجَ َ رتَ اقْ ، وَ هُ تُ يلَ تْ حِ عَ طَ انْقَ ، وَ هُ تُ يلَ سِ تْ وَ فَ عُ نْ ضَ عآءَ مَ وكَ دُ عُ ٤ ـ أَدْ
 ، هُ تُ ثْرَ عَ وَ هُ  تُ لَّ زَ تْ  رَ ثُ كَ وَ  ، هُ تُ َ رسْ حَ هِ  يطِ رِ لِتَفْ تْ  مَ ظُ عَ وَ  ، هُ تُ فاقَ تِكَ  َ محْ رَ إىل  تْ  تَدَّ اشْ وَ  ، هُ لُ أَمَ

. هُ تُ بَ كَ تَوْ هِ جْ تْ لِوَ صَ لُ خَ وَ
ةَ  فاعَ نِي شَ قْ زُ ارْ وَ  ، ينَ رِ اهِ الطَّ بِنيَ  يِّ الطَّ تِهِ  يْ بَ لِ  أَهْ ىل  عَ ، وَ بِيِّنيَ النَّ د خاتَمِ  مَّ َ ىل حمُ لِّ عَ فَصَ ـ   ٥

. ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ هُ إنَّكَ أَنْتَ أَرْ تَ بَ حْ نِي صُ مْ رِ ْ ال حتَ آلِهِ، وَ يْهِ وَ لَ ُ عَ ىلَّ اهللاَّ د صَ مَّ َ حمُ
 ، تِكَ بادَ عِ يفِ  ي  نَشاطِ وَ  ، تِكَ طاعَ يفِ  يتِ  وَّ قُ لْ  عَ إجْ اً:  بَعَ أَرْ بِعآءِ  رْ األَ يفِ  يلِ  اقْضِ  مَّ  هُ اللَّ ـ   ٦

 . ا تَشآءُ يفٌ ملِ ، إنَّكَ لَطِ قابِكَ لِيمَ عِ بُ يلِ أَ ي فِيام يُوجِ دِ هْ زُ ، وَ ابِكَ تِي يفِ ثَوَ بَ غْ رَ وَ



١٩١

ميس)  (دعاء يوم اخلَ
ساينِ  كَ وَ تِهِ،  َ محْ بِرَ اً  بْرصِ مُ بِالنَّهارِ  جآءَ  وَ تِهِ،  رَ دْ بِقُ  ً لِامَ ظْ مُ يْلَ  اللَّ بَ  هَ أَذْ ي  الَّذِ  ِ ّ هللاِ دُ  مْ َ أَحلْ ١ـ 

. تَهُ مَ آتاينِ نِعْ هُ وَ يآءَ ضِ
يفِ  نِي فِيهِ وَ عْ جَ ال تَفْ آلِهِ، وَ د وَ مَّ َ بِيِّ حمُ ىلَ النَّ لِّ عَ صَ ثالِهِ، وَ مْ نِي ألَ بْقِ أَ هُ فَ نِي لَ تَ يْ بْقَ ام أَ كَ مَّ فَ هُ ٢ـ  اللَّ
َ ما فِيهِ،  ريْ خَ ، وَ هُ َ ريْ نِي خَ قْ زُ ارْ ، وَ َآثِمِ تِسابِ املْ اكْ ، وَ مِ َحارِ تِكابِ املْ امِ بِارْ يَّ األَ يايلِ وَ ِهِ مِنَ اللَّ ريْ غَ

. هُ دَ َّ ما بَعْ رشَ َّ ما فِيهِ، وَ رشَ ، وَ هُ َّ نِّي رشَ فْ عَ ِ ارصْ ، وَ هُ دَ َ ما بَعْ ريْ خَ وَ
د  مَّ حَ بِمُ وَ  ، يْكَ لَ عَ دُ  تَمِ أَعْ آنِ  رْ الْقُ ةِ  مَ رْ بِحُ وَ  ، إلَيْكَ لُ  سَّ تَوَ أَ المِ  اإلِسْ ةِ  مَّ بِذِ إينِّ  مَّ  هُ اللَّ ـ   ٣
ا قَضآءَ  تُ هبِ وْ جَ تِي رَ تِي الَّ مَّ مَّ ذِ هُ رِفِ أللَّ اعْ ، فَ يْكَ فِعُ لَدَ تَشْ يْهِ وآلِهِ أَسْ لَ ُ عَ ىلَّ اهللاَّ فى صَ طَ ُصْ املْ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ تِي، يا أَرْ حاجَ
ةً  المَ : سَ كَ مُ ها إالَّ نِعَ يقُ طِ ال يُ كَ وَ مُ رَ ا إالَّ كَ عُ هلَ تَّسِ ساً ال يَ ْ يسِ مخَ مِ مَّ اقْضِ يلِ يفِ اخلَ هُ ٤ ـ اللَّ
قِ  زْ الرِّ مِنَ  الِ  احلْ يفِ  ةً  عَ سَ وَ  ، وبَتِكَ ثُ مَ يلَ  زِ جَ ا  هبِ قُّ  تَحِ أَسْ ةً  بادَ عِ وَ تِكَ  طاعَ ىلَ  عَ ا  هبِ  و أَقْ
ومِ  مُ الْغُ وَ ومِ  ُمُ اهلْ قِ  وارِ طَ مِنْ  نِي  لَ عَ ْ جتَ وَ  ، نِكَ مْ بِأَ فِ  وْ َ اخلْ واقِفِ  مَ يفِ  نِي  نَ مِ ؤْ تُ أَنْ  وَ  ، اللِ َ احلْ
، إنَّكَ أَنْتَ  ةِ نافِعاً يامَ مَ الْقِ اً يَوْ يلِ بِهِ شافِعَ سُّ ل تَوَ عَ اجْ آلِهِ، وَ د وَ مَّ َ ىل حمُ لِّ عَ ، صَ نِكَ صْ يفِ حِ

. ِنيَ امحِ مُ الرَّ حَ أَرْ



١٩٢

معة)  (دعاء يوم اجلُ
ي ال  الَّذِ لِيمِ  الْعَ  ، يَآءِ شْ نآءِ األَ فَ دَ  بَعْ رِ  اآلخِ ، وَ يآءِ اإلِحْ اإلِنْشآءِ وَ بْلَ  قَ لِ  وَّ األََ  ِ ّ دُ هللاِ مْ َ ـ احلْ  ١

. جاهُ نْ رَ جآءَ مَ عُ رَ طَ ال يَقْ ، وَ عاهُ نْ دَ يِّبُ مَ َ ال خيُ ه، وَ رَ كَ نْ شَ صُ مَ نْقُ ال يَ ، وَ هُ رَ كَ نْ ذَ ى مَ نْسَ يَ
 ، مواتِكَ سَ انَ  كَّ سُ وَ  ، تِكَ الئِكَ مَ ِيعَ  مجَ دُ  هِ أُشْ وَ يداً،  هِ شَ بِكَ  فى  كَ وَ كَ  دُ هِ أُشْ إينِّ  مَّ  هُ اللَّ ـ   ٢
دُ  هَ ، أَينِّ أَشْ قِكَ لْ نافِ خَ أْتَ مِنْ أَصْ نْشَ أَ لِكَ وَ سُ رُ بِيآئِكَ وَ نْ ثْتَ مِنْ أَ نْ بَعَ مَ ، وَ كَ شِ رْ ةَ عَ لَ َ محَ وَ
ال  لِكَ وَ وْ لِقَ لْفَ  ال خُ يلَ وَ دِ ال عَ ، وَ يكَ لَكَ ِ كَ الَ رشَ دَ حْ ، وَ أَنْتَ ُ ال إلهَ إالَّ  أَنْتَ اهللاَّ نَّكَ  أَ
دَ  جاهَ بادِ، وَ تَهُ إىلَ الْعِ لْ َّ  ما محَ ، أَدَّ ولُكَ سُ رَ كَ وَ بْدُ يْهِ وآلِهِ عَ لَ ُ عَ ىلَّ اهللاَّ داً صَ مَّ َ أَنَّ حمُ ، وَ يْلَ بْدِ تَ

. قابِ قٌ مِنَ الْعِ دْ وَ صِ رَ بِام هُ نْذَ أَ ، وَ قٌّ مِنَ الثَّوابِ وَ حَ َ بِام هُ هُ بَرشَّ نَّ أَ ، وَ ِهادِ قَّ اجلْ ِ حَ يفِ اهللاَّ
مِنْ  يلِ  بْ  هَ وَ نِي،  تَ يْ دَ هَ إذْ  دَ  بَعْ بِي  لْ قَ غْ  زِ تُ ال  وَ نِي،  تَ يْ يَ أَحْ ما  ينِكَ  دِ ىل  عَ تْنِي  بِّ ثَ مَّ  هُ اللَّ ـ   ٣
تِهِ  يعَ شِ هِ وَ تْباعِ نِي مِنْ أَ لْ عَ اجْ د وَ مَّ َ آلِ حمُ د وَ مَّ َ ىلَ حمُ لِّ عَ ، صَ ابُ هَّ ، إنَّكَ أَنْتَ الْوَ ةً َ محْ نْكَ رَ لَدُ
 ، اعاتِ َّ فِيها مِنَ الطَّ يلَ بْتَ عَ جَ ما أَوْ ، وَ عاتِ مُ ُ ضِ اجلْ رْ داءِ فَ نِي ألَ قْ فِّ وَ تِهِ وَ رَ مْ ينِ يفِ زُ ْ رشُ احْ وَ

 . يمُ كِ َ يزُ احلْ زِ ، إنَّكَ أَنْتَ الْعَ زآءِ َ مِ اجلْ طآءِ يفِ يَوْ لِها مِنَ الْعَ هْ تَ ألَ مْ سَ قَ وَ
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 (دعاء يوم السبت)
 ، ينَ آئِرِ رِ اجلْ وْ ّ تَعاىل مِنْ جَ وذُ بِاهللاِ أَعُ ، وَ ينَ زِ رِّ ُتَحَ ةِ املْ قالَ مَ ، وَ نيَ مِ تَصِ ُعْ ةِ املْ لِمَ ِ كَ ّ مِ اهللاِ ١ ـ بِسْ

. ينَ امِدِ دِ احلْ ْ قَ محَ وْ هُ فَ دُ َ أَمحْ ، وَ ِنيَ املِ يِ الظَّ بَغْ ، وَ ينَ دِ اسِ يْدِ احلْ كَ وَ
عُ يفِ  نازَ ال تُ ، وَ كَ مِ كْ ادُّ يفِ حُ ْلِيك، ال تُضَ َلِكُ بِال متَ املْ يك، وَ ِ دُ بِال رشَ مَّ أَنْتَ الْواحِ هُ ٢ ـ اللَّ

. كَ كِ لْ مُ
امكَ  عْ نُ رِ  كْ شُ مِنْ  نِي  عَ تُوزِ أَنْ  وَ  ، ولِكَ سُ رَ وَ كَ  بْدِ عَ آلِهِ،  وَ د  مَّ َ حمُ ىلَ  عَ  َ ىلِّ تُصَ أَنْ  لُكَ  أَ أَسْ ـ   ٣
وبَتِكَ  ثُ قاقِ مَ تِحْ اسْ ، وَ تِكَ بادَ ومِ عِ زُ لُ ، وَ تِكَ ىل طاعَ نِي عَ ينَ عِ أَنْ تُ ، وَ غُ يبِ غايَةَ رِضاكَ بْلُ ما تَ
ما  نِي  عُ نْفَ يَ ا  ملِ نِي  قَ فِّ وَ تُ وَ نِي،  تَ يْ يَ أَحْ ا  مَ يكَ  اصِ عَ مَ نْ  عَ ينِ  دَّ تَصُ وَ نِي،  َ محَ تَرْ وَ  ، نايَتِكَ عِ فِ  طْ بِلُ
ينِي  ةَ يفِ دِ المَ نِي السَّ ْنَحَ متَ رِي، وَ زْ تِهِ وِ بِتِالوَ طَّ  ُ حتَ رِي، وَ دْ تابِكَ صَ بِكِ حَ  َ أَنْ تَرشْ نِي، وَ تَ يْ بْقَ أَ
نْتَ فِيام  سَ ام أَحْ رِي كَ مُ انَكَ فِيام بَقِيَ مِنْ عُ سَ تِمَّ إحْ تُ ، وَ نْيسِ لَ أُ شَ يبِ أَهْ ال تُوحِ ، وَ يسِ نَفْ وَ

. ِنيَ امحِ مَ الرَّ حَ نْهُ يا أَرْ ىضَ مِ مَ



١٩٤

  (اخلامتة) 
وقد انتهت رحلة البحث والرصد واملالحقة،البد من الوقوف عند الغاية املتحصلة 

من تلك الرحلة،وتقديمها نتائج- مضغوطة- بوساطة األسطر اآلتية:
 خطابه صياغة  من   العابدين زين  اإلمام  متكن  عن  األسلوبية  الدراسة  كشفت 

وبراعته يف التوصيل املؤثر- األديب- مع حضور لإلبالغية جاء منسجام ومقتىض احلال 
جاء  الفارق  األيام،ذلك  أدعية  يف  وبينه  املناجيات  يف   خطابه بني  ملحوظ  بفارق 
معموال بقصدية مراعاة املستو املتباين- من أوجه متعددة- للمتلقني،الراغب منهم 

يف بث املناجيات أو الراغب يف بث األدعية.
 ام بثقافة عرصه وعارفا أظهرت لنا متابعة النصوص السجادية أن اإلمام كان ملّ

بطبيعة اإلنسان الذي يفقه أساليب (العربية) ويتحسس مجالية التوقيع ألبنيتها،وذلك ما 
يمكن استشفافه من خالل اهلندسة البنائية التي اعتمدها املنشئ يف صياغة تراكيبه،فقد 
جاءت مجله قصرية عالوة عىل رشاقتها وتوقيعاهتا،وهذا ما يتوافق وثقافة عرصه القائمة 

عىل الشفاهية.
 استوعبت أهنا  عن  لنا  تكشف  السجادية  النصوص  ملضامني  املتفحصة  املتابعة  إن 

الذات واجلامعة،ذلك االستيعاب يمكن رصد أبعاده من خالل وجهتني:
من أدعية األيام التي محلت يف كل يوم جديد مطالب جديدة،وهذا التجدد يأخذ - 

بأمرها  األيام،املحكوم  كينونة  بحكم  به  شموله  خالل  من  الداعي  نفس  يف  صداه 
وتقديرها.

من املناجيات التي مثلت يف إحد قراءاهتا عالجات نفسية فاعلة،تلك العالجات - 
الكلية  بالثيمة  وانتهاءً  الداخلية  باألسيقة  مرورا  املناجاة)  العنوان(اسم  من  تبدأ  التي 
للنص،فنجد اإلمام يقدم حالًّ أو توجيهاً ملن هو: تائب أو خائف أوشاكٍ أو حمب أو 

ذاكر أو زاهد أو....الخ.
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 عىل التعبري املكثف برتكيب خمتزل،أي أن له أظهر الكشف األسلويب قدرة اإلمام
القدرة عىل إنجاز املعنى الداليل حتى يف اللفظة الواحدة. من ذلك ما وجدناه متحققا يف 
عي يتوافق والغاية التي خرجت  ْ س مجَ اعتامد لفظة (اللهم) يف أدعية األيام ملا حتمله من نَفَ
هلا النصوص كام تقدم بيانه،وكذلك وجدناه متحققا يف لفظة(إهلي) التي اعتمدها يف 

املناجيات..
 كشفت النصوص السجادية- من خالل صياغاهتا وما وراءها- عن دالالت خبيئة

االختيار  يف   وعيه لنا  كشفها  احلقائق  كونية،تلك  بعلل  مرتبطة  علمية  حقائق  عىل 
ما  مثال  ذلك  أخر،من  جهة  من  األفكار  عرض  يف  التدرج  جهة،ويف  من  والتوزيع 
الذي  االبتداء  بـ(يوم األحد) ذلك  أدعيته  باالبتداء يف   به من خالل تعمده نستدل 
إيضاحه.  تقدم  كام  األحد-  –يوم  اخللق  ببدء  املرتبطة  الكونية  واحلقيقة  متوافقا  جاء 
وذلك  الفعل(جعل)  من  –حرصا-  السبت)  يوم  خلو(دعاء  من  ا  ايضً عليه  ونستدل 

ة هلا ارتباط مع سابقتها. لعلّ
 كان أسفرت املتابعة- من خالل اعتامد مفهومي االختيار والتوزيع- أن اإلمام

ع يف استخدام األساليب اللغوية وفنية  ل القيمة الداللية لثيمة النص بوساطة التنوّ يفعّ
عرضها.

ومن شواهد ذلك ما وجدناه يف(مناجاة الشاكني) من خالل اعتامد أسلوب التقديم 
والتأخري مع صيغتي (إليك أشكو) و(أشكو إليك). ووجدناه متحققا بوساطة قصدية 
العرض لعبارة (الصالة عىل حممد وآل حممد) التي جاءت يف يومي اخلميس واجلمعة 
(يا  بعبارة  متحققا  وجدناه  وكذلك  األيام.  بقية  يف  هبا  اإلتيان  طريقة  خالفت  بطريقة 
أرحم الرامحني) التي جاءت الزمة ختامية لكل املناجيات باستثناء (مناجاة اخلائفني) 
عليها  قامت  التي  النص(اخلوف)  ثيمة  مع  منها،انسجاما  خلت  التي  الوحيدة  وهي 

املناجاة،وتفعيال هلا.
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 عن املوازنة-  بعد  األيام-  وأدعية  املناجيات  من  لكل  األسلويب  التحليل  كشف 
اإلمام كان  الذي  التلقي   مستو مبعثه  كان  التباين  ذلك  أسلوبيهام  بني  التباين 
دالليا.  وتوظيفها  اللغوية  األساليب  استخدام  يف  نجدها  التي  املراعاة  له،تلك  مراعيا 
ومن شواهد تلك املراعاة خلو أدعية األيام من أسلوب االستفهام. وهذا اخللو بالوقت 
ل معلام أسلوبيا فإنه حقق وظيفة نفسية. وتظهر تلك املراعاة من خالل اآللية  الذي شكّ
املعتمدة يف (االقتباس والتناص) التي كشفت عنها(أدعية األيام) بصورة أكثر منها مما 
يف(املناجيات) التي اعتمدت- غالبا- الطريق غري املبارش بحسبان لفارق اخلربة والثقافة 

للمتلقي الراغب يف قراءة األدعية وبني املتلقي الراغب يف قراءة املناجيات.
 القرآن،وهذا ب اإلمام بروح  فنا بترشّ إن قراءة شاملة للنصوص السجادية تعرّ

الذي جاء  الشيوع   الكريم ومعانيه،ذلك  القرآن  ألفاظ  ما يمكن استكناهه من شيوع 
متمظهرا بالتناص واالقتباس والوعي بأصنافه املتنوعة.

 ثِيَمِ املقاطع أسفر التحليل للمستو الصويت عن القيمة الكبرية للتكرار يف توزيع 
الكبرية يف  ا عن قيمته  الداليل أيضً التحليل  التوزيع نفسيا ودالليا. وأسفر  وآثار ذلك 

تركيز الصورة املرسلة- يف األذهان-.
 إمكانية عن  الداليل   للمستو والتحليل  الرتكيبي   للمستو التحليل  لنا  كشف 

اخلفية  العالقات  عن  للبحث  الذهن  وحتفيز  اآلنية  االستجابات  تعطيل  يف   اإلمام
املكونة لشعرية النص.

 أسهمت آلية االلتفات يف توسيع الفضاء احلواري للنص السجادي،تلك اآللية التي
رة). أدت فيها الضامئر الدور الرئيس يف توزيع املشاهد(املتصوَّ

 كشفت املتابعة االستكشافية للصور البالغية التي اختذت املجاز العقيل واالستعاري
منها  والتي   ،اإلمام عند  الكلمة  وترف  احلس  رهافة  عن  للظهور  سبيالً  والكنائي 

تك تقف آمال املسرتفدين)... . صَ رْ (كأس املالطفة) و(حياض املحبة) و(بعَ
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 ة يف التشبيهي املتحقق يف النص السجادي خارجا عن قاعدة رتيبة قارّ املنجز  جاء 
والصالبة  باملحدودية  التشبيهية  للصور  الواصفة  القاعدة  هلا،تلك  وكارسا  األذهان 
لة) حيث يمكن اجرتاح صفة االمتدادية أو  واجلمود مقارنة بالصور االستعارية(املبجّ
املتلقي مهام  التشبيهية،ذلك االنفتاح واالمتداد الذي يعجز خيال  املنفتحة عىل صوره 
اتسع ميدانه من رسم معامل أبعاد تلك الصور أو حتديدها،مما أبعدها عن االستهالكية 

ل. دة التشكّ وجعلها متجدّ
األيام)  وأدعية  السجادي(املناجيات  النص  يف  تقدم  ما  اجتامع  إن  نقول:  وإمجاال 
يقودنا إىل القول بأدبية ذلك النص ورقيّ شاعريته. ولعل ما يؤكد ذلك قراءاته املتعددة 
ابن  وكأنه  مطلوبا،نقرأه  نصا  عام  من(١٣٠٠)  أكثر  بعد  منه  جعل  الذي  بالشكل 

عرصنا،املعربّ عنا.
ثُ حياً. بعَ دَ ويوم يُ لِدَ ويوم استُشهِ فالسالم عىل إمامنا السجاد يوم وُ

اب الرؤوف الرحيم استغفر اهللا ريب التوَّ
واحلمد هللا رب العاملني.
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املصادر واملراجع 
القرآن الكريم.*

(أ)
ارتشاف الرضب من لسان العرب، أبو حيان *

األندليس، تح: د. رجب عثامن حممد، املؤسسة 
السعودية بمرص، ط١، ١٩٩٨.

والبالغيني، * النحويني  عند  الطلب  أساليب 
احلكمة،  بيت   ، األويس  إسامعيل  قيس  د. 

بغداد، ١٩٩٨.
عرض * العريب-  النقد  يف  اجلاملية  األسس 

دار  إسامعيل،  الدين  عز  د.  ومقارنة،  وتفسري 
الفكر العريب، ط٣ ، ١٩٧٤.

العربية، * البالغة  ألساليب  النفسية  األسس 
اجلامعية  املؤسسة  ناجي،  احلميد  عبد  جميد  د. 
لبنان،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للدراسات 

ط١، ١٩٨٤.
اإلسالم واألدب، د. حممود البستاين، املطبعة *

ستارة، قم، ط١، ١٤٢٢هـ.ق.
األسلوب واألسلوبية، بيري جريو، ت: منذر *

عيايش، مركز اإلنامء القومي، بريوت، لبنان. 
أسلوبية * دراسة  الشعري-  البناء  أسلوبية 

دار  حممد،  عيل  أرشد  مهدي،  سامي  لشعر 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٩٩.

تطبيقية، * ودراسة  نظري  مدخل  األسلوبية- 
للنرش  الفنية  الدار  سليامن،  امحد  اهللا  فتح  د. 

والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٠.
األسلوبية واألسلوب ، عبد السالم املسدي، *

الدار العربية للكتاب، ليبيا، ط١، د.ت.

األصوات اللغوية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة *
اإلنجلومرصية، القاهرة، ط٤، ١٩٧١. 

األربعة)، * الكتب  ضمن  (يف  الكايف  أصول 
حممد بن يعقوب الكليني، دار األسوة للطباعة 

والنرش، إيران، ط٤، ١٤٢٤هـ.ق.
األلسنية العربية، ريمون طحان ، دار الكتاب *

اللبناين، بريوت، ط٢، ١٩٨١.
الداعية. * القائد.   -  العابدين زين  اإلمام 

اإلنسان، د. حممد حسني عيل الصغري، الغدير 
للدراسات والنرش، بريوت، ط١، ١٩٩٩.

تح: * القزويني،  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح 
د. عيل بوملحم، مكتبة اهلالل، بريوت، ط٢، 

 .١٩٩١
(ب)

صالح * د.  النص،  وعلم  اخلطاب  بالغة 
للفنون  للثقافة  الوطني  املجلس  فضل، 

واآلداب، الكويت، ١٩٩٢.
البالغة العربية- قراءة أخر، د. حممد عبد *

املطلب، الرشكة املرصية العاملية للنرش، مرص، 
ط١، ١٩٩٧. 

املطلب، * عبد  حممد  د.  واألسلوبية،  البالغة 
مطابع اهليئة املرصية العامة للكتاب، ١٩٨٤.

البالغة واألسلوبية- مقدمات عامة، يوسف *
عامن،  والتوزيع،  للنرش  األهلية  العدوس،  أبو 

اململكة األردنية اهلاشمية، ط١، ١٩٩٩.
سيميائي * نموذج  نحو  واألسلوبية-  البالغة 

حممد  ت:  بليث،  هزيش  النص،  لتحليل 
الدار  سال،  دراسات  منشورات  العمري، 
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البيضاء، ط١، ١٩٨٩.
حممد * ت:  كوهن،  جان  الشعرية،  اللغة  بنية 

الويل وحممد العمري، دار توبقال للنرش، الدار 
البيضاء، املغرب، ط١، ١٩٨٦.

لغوية * دراسة  القرآن-  روائع  يف  البيان 
ان، طبعة  وأسلوبية للنص القرآين، د. متّام حسّ
خاصة يصدرها عامل الكتب (يف ضمن مرشوع 
للجميع،  القاهرة  مهرجان  األرسة)،  مكتبة 

.٢٠٠٢
(ت)

املنهج * ضوء  يف  العريب  األدب  تاريخ 
اإلسالمي، د. حممود البستاين، جممع البحوث 

اإلسالمية، بريوت، لبنان، ١٩٩٠.
ابن * وامللوك،  األمم  تاريخ  الطربي-  تاريخ 

جرير الطربي، راجعه وقدم له: نواف اجلراح، 
دار صادر، بريوت، ط١، ٢٠٠٣.

د. * املعارص،  العريب  الشعر  بنية  يف  جتليات 
حممد لطفي اليوسفي، رسار للنرش، د. ت.

حتاليل أسلوبية، حممد اهلادي الطرابليس، دار *
اجلنوب للنرش، تونس، ١٩٩٢.

إسرتاتيجية * الشعري-  اخلطاب  حتليل 
التناص، د. حممد مفتاح، دار التنوير، بريوت، 

لبنان، ط١ ، ١٩٨٥.
أمحد، * فتوح  حممد  الشعري،  النص  حتليل 

العربية  اململكة  ة،  جدّ الثقايف،  األديب  النادي 
السعودية، ط١، ١٩٩٩.

عناد * د.  لألدب،  واجلاميل  النقدي  التحليل 
غزوان، دار آفاق عربية، بغداد، ١٩٨٥.

النقد * يف  ومقاالت  بحوث  النص-  حتوالت 
وزارة  منشورات  خليل،  إبراهيم  د.  األديب، 
اهلاشمية، ط١ األردنية  اململكة  الثقافة، عامن، 

 .١٩٩٩ ،
أمحد * بن  للخليل  العني  كتاب  ترتيب 

ود.  املخزومي  مهدي  د.  تح:  الفراهيدي، 
إبراهيم السامرائي، ط١، ١٤١٤هـ.ق.

احلسني* بن  عيل  العابدين  زين  اإلمام  ترمجة 
باقر  حممد  الشيخ  تح:  عساكر،  ابن   ،
طهران،  والنرش،  الطبع  مؤسسة  املحمودي، 

إيران، ط١، ١٩٩٣م.
لنصوص * مقاربات ترشحيية  النص-  ترشيح 

شعرية معارصة، د. عبد اهللا حممد الغذامي، دار 
الطليعة للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط١، 

.١٩٨٧
العريب، * األدب  يف  النثرية  األساليب  تطور 

بريوت،  للماليني،  العلم  دار  املقديس،  أنيس 
ط٦، ١٩٧٩. 

التطور الداليل بني لغة الشعر ولغة القرآن- *
عودة،  أبو  خليل  عودة  مقارنة،  داللية  دراسة 

مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، ط١، ١٩٨٥. 
املقتطف * الطالبني  حتفة  أو  الرياض  تلخيص 

سيد  صحيفة  رشح  يف  السالكني  رياض  من 
الفضل  أبو  عليه)،  اهللا  الساجدين(صلوات 

احلسيني، املطبعة العلمية، ١٣٨١هـ.
نصوص * يف  قراءة  الشعري-  والنص  التلقي 

شعرية معارصة من العراق واألردن وفلسطني 
واإلمارات، ذياب شاهني، دار الكندي للنرش 
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والتوزيع، أربد، األردن، ط١، ٢٠٠٤.
هتذيب األحكام (يف ضمن الكتب األربعة)، *

أبو جعفر حممد الطويس: ١٩٨٨.
(ج)

البالغي * البحث  جرس األلفاظ وداللتها يف 
هالل،  مهدي  ماهر  د.  العرب،  عند  والنقدي 
العراقية،  اجلمهورية   ، للنرش  الرشيد  دار 

.١٩٨٠
* ،العابدين زين  السجاد  اإلمام  جهاد 

السيد حممد رضا احلسيني اجلاليل، مطبعة أمري، 
قم، ط١، ١٤١٣هـ.

والبديع، * والبيان  املعاين  يف  البالغة  جواهر 
السيد أمحد اهلاشمي، دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، لبنان، ط١٢.
(ح)

شهاب * الرتسل،  صناعة  إىل  التوسل  حسن 
احلرية  دار  عثامن،  أكرم  تح:  احللبي،  الدين 

للطباعة، بغداد، ١٩٨٠.
(خ)

حجة * ابن  األرب،  وغاية  األدب  خزانة 
ومكتبة  دار  شعيتو،  عصام  رشح:  احلموي، 

اهلالل، بريوت.
اخلصائص، ابن جني، تح: حممد عيل النجار، *

لبنان،  بريوت،  والنرش،  للطباعة   اهلد دار 
ط٢.

حممد * الشوقيات،  يف  األسلوب  خصائص 
اجلامعة  منشورات  الطرابليس،  اهلادي 

التونسية، تونس، ١٩٨١.

البنيوية إىل الترشحيية- * اخلطيئة والتكفري من 
قراءة نقدية لنموذج إنساين معارص، د. عبد اهللا 
جدة،  الثقايف،  األديب  النادي  الغذامي،  حممد 

ط١ ، ١٩٨٥.
(د)

حممد *  ، السجادية  الصحيفة  حول  دراسة 
األعلمي  مؤسسة  اجلاليل،  احلسيني  حسني 

للمطبوعات، بريوت، لبنان، ط٣، ٢٠٠٠.
ت: * بارت،  روالن  للكتابة،  الصفر  درجة 

والنرش،  للطباعة  الطليعة  دار  ادة،  برّ حممد 
للنارشين  املغربية  والرشكة  لبنان،  بريوت، 

املتحدين، الرباط، املغرب، ط١، ١٩٨٠.
حممد رشيد * اإلعجاز، علق حواشيه:  دالئل 

بريوت،  والنرش،  للطباعة  املعرفة  دار  رضا، 
لبنان، ١٩٧٨.

يف * الفنية  للظواهر  نقدية  دراسة  املالك-  دير 
الشعر العراقي املعارص، د. حمسن أطيمش، دار 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط٢ ،١٩٨٦.
حممد * د.  وإنجاز،  تنظري  النص-  دينامية 

لبنان،  بريوت،  العريب،  الثقايف  املركز  مفتاح، 
والدار البيضاء، املغرب، ط١، ١٩٨٧.

(ر)
سيد * صحيفة  رشح  يف  السالكني  رياض 

الساجدين، ابن معصوم املدين (ت١١٢٠هـ)، 
مؤسسة النرش اإلسالمي، طهران، د.ت.

(س)
سيميائية النص األديب، أنور املرجتي، أفريقيا *

الرشق، ١٩٨٧.
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(ش)
ماجد * ناقداً(مقال)،  احلديث  العريب  الشاعر 

العريب عند  الشعر  السامرائي، (يف ضمن  صالح 
هنايات القرن العرشين) مهرجان املربد الشعري 
بغداد،   ، العامة  الثقافية  الشؤون  دار  التاسع، 

.١٩٨٩
احلسيني * حممد  السجادية،  الصحيفة  رشح 

الشريازي، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنرش 
والتوزيع، بريوت، لبنان، ط٥، ٢٠٠٢.

أيب احلديد، تح: حممد * ابن  البالغة،  رشح هنج 
ط١،  بريوت،  اجليل،  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو 

.١٩٨٧
الشعر احلر يف العراق منذ نشأته حتى ١٩٥٨- *

األديب  مطبعة  الصائغ،  يوسف  نقدية،  دراسة 
البغدادية، بغداد، ١٩٨٧.

دار * شكري،  غايل  أين؟،  إىل  احلديث  شعرنا 
املعارف، القاهرة، مرص، ١٩٦٨.

(ص)
وضياع * القدر  عظمة  بني  السجادية  الصحيفة 

(يف   ، اجلاليل  احلسيني  رضا   ،( العرص(بحث 
للصحيفة  واحلضارية  اإلنسانية  األبعاد  ضمن 
بن  عيل  بن  احلسني  بن  عيل  لإلمام  السجادية 
للجمهورية  الثقافية  املستشارية  طالب)،  أيب 

اإلسالمية اإليرانية يف دمشق، ط١، ٢٠٠٤.
الكتب * دار   ، الكاملة  السجادية  الصحيفة 

العلمية، بغداد، د. ت.
بن * عيل  لإلمام  الكاملة  السجادية  الصحيفة 

جاسم  سلامن  وحتقيق:  تقديم   ،احلسني
اجلبوري، مطبعة الديواين، بغداد، ط١، ١٩٨٨

احلقوق * ورسالة  الكاملة  السجادية  الصحيفة 
تقديم:   ،العابدين زين  اإلمام  أدعية  من 
والنرش  للطباعة  القارئ  دار  الصدر،  باقر  حممد 

والتوزيع، بريوت، لبنان، ط١، ٢٠٠٤م. 
نبيل * اجللية،  معانيها  يف  السجادية  الصحيفة 

شعبان، أنوار الزهراء، ط٣، ٢٠٠٤.
العابدين * اإلمام زين  أدعية  الكاملة،  الصحيفة 

وكتب  راجعها  عنها،  اهللا  ريض  احلسني  بن  عيل 
حجازي،  مطبعة  حممد،  فهمي  أمحد  مقدمتها: 

١٣٧٣هـ-١٩٥٤م.
للخطاب * احلواري  اجلوهر  اآلخر-  الصوت 

األديب، فاضل ثامر، دار الشؤون الثقافية العامة، 
بغداد، ط١، ١٩٩٢.

الصورة الفنية يف الرتاث النقدي والبالغي، د. *
جابر أمحد عصفور، دار الثقافة، القاهرة، ١٩٧٤.

نقدية * دراسة  القرآين-  املثل  يف  الفنية  الصورة 
دار  الصغري،  عيل  حسني  حممد  د.  وبالغية، 

الرشيد للنرش، اجلمهورية العراقية، ١٩٨١.
(ظ)

د. * احلداثة(مقال)،  شعر  يف  تعبريية  ظواهر 
حممد عبد املطلب، (يف ضمن الشعر العريب عند 
هنايات القرن العرشين (مهرجان املربد الشعري 
بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  التاسع))، 

.١٩٨٩
احلديث- * العريب  الشعر  لغة  يف  فنية  ظواهر 

منشورات  السيد،  رمضان  الدين  عالء  دراسة، 
احتاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٩٦.



د. صالح * مبادئه وإجراءاته،  األسلوب-  علم 
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فضل، مؤسسة خمتار، القاهرة، ١٩٩٢.
د. * وتطبيقات،  مفاهيم  األسلوب-  علم 

السابع  جامعة  منشورات  الكواز،  كريم  حممد 
الشعبية  الليبية  العربية  اجلامهريية  أبريل،  من 

االشرتاكية العظمى، ط١، ١٤٢٦هـ.
علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، *

القاهرة، ط٥، ١٩٩٨.
لوبالن، * وديمون  جرمان  كلود  الداللة،  علم 

للتأليف  الفاضل  دار  لوشن،   اهلد نور  د.  ت: 
والرتمجة والنرش، دمشق، ١٩٩٤.

الرتاث * يف  ومباحثه  أصوله  الداللة-  علم 
احتاد  منشورات  اجلليل،  عبد  منقور  العريب، 

الكتاب العرب، دمشق، ١٩٨٣.
القادر * عبد  د.  العريب،  واملعجم  الداللة  علم 

أبو رشيفة وآخرون، دار الفكر للنرش والتوزيع، 
عامن، ط١، ١٩٨٩.

ت: * سوسري،  دي  فردينان  العام،  اللغة  علم 
بغداد،  آفاق عربية،  دار  يوئيل يوسف عزيز،  د. 

.١٩٨٥
علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق- دراسة *

إبراهيم  صبحي  د.  املكية،  السور  عىل  تطبيقية 
الفقي، دار قباء، القاهرة، ط١، ٢٠٠٠.

(ف)
املكتبة * ملحم،  بو  عيل  األديب،  األسلوب  يف 

العرصية، صيدا، بريوت، ١٩٦٨.
املعارص- * العراقي  للشعر  اللغوي  الرتكيب  يف 

والبيايت،  ونازك  السياب  شعر  يف  لغوية  دراسة 
للنرش،  الرشيد  دار  املطلبي،  يوسف  مالك 

اجلمهورية العراقية، ١٩٨١.

يف الشعرية، كامل أبو ديب، مؤسسة األبحاث *
العربية، بريوت، لبنان، ط١، ١٩٨٧.

جواد * حممد  السجادية،  الصحيفة  ظالل  يف 
مغنية، تح: سامي الغريري، مؤسسة دار الكتاب 

اإلسالمي، قم، ط١، ٢٠٠٢.
(ق)

حممد * د.  احلديث،  الشعر  يف  أسلوبية  قراءات 
للكتاب،  العامة  املرصية  اهليئة  املطلب،  عبد 

القاهرة، ١٩٩٥.
القراءة وتوليد الداللة- تغيري عاداتنا يف قراءة *

الثقايف  املركز  حلمداين،  محيد  د.  األديب،  النص 
العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط١، ٢٠٠٣.

نزار * منشورات  قباين،  نزار  الشعر،  مع  قصتي 
قباين، ط١، ١٩٧٣.

قضايا الشعر املعارص، نازك املالئكة، دار العلم *
للماليني، بريوت، ١٩٨١.

حممد * ت:  ياكبسون،  رومان  الشعرية،  قضايا 
الدار  للنرش،  توبقال  دار  حنون،  مبارك  و  الويل 

البيضاء، ط١ ، ١٩٨٨.
(ك)

خليل * تح:  األثري،  ابن  التاريخ،  يف  الكامل 
لبنان، ط١،  املعرفة، بريوت،  دار  مأمون شيحا، 

.٢٠٠٢
شكري * تح:  الشعر،  يف  أرسطوطاليس  كتاب 

حممد عياد، دار الكتاب العريب للطباعة والنرش، 
القاهرة، ١٩٦٧.

كتاب املنزالت- منزلة احلداثة، طراد الكبييس، *
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١٩٩٢.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون *
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رتبه  الزخمرشي،  التأويل،  وجوه  يف  األقاويل 
وضبطه وصححه: مصطفى حسني أمحد، دار 

الكتاب العريب، بريوت، لبنان، ١٩٨٦.
(ل)

إعداد * منظور،  ابن  املحيط،  العرب  لسان 
دار  مرعشيل،  ونديم  خيّاط  يوسف  وتصنيف 

لسان العرب، بريوت.
لسانيات النص – مدخل إىل انسجام النص، *

بريوت،  العريب،  الثقايف  املركز  خطايب،  حممد 
والدار البيضاء، ط١، ١٩٩١.

املعارف، * منشأة  عيد،  رجاء  د.  الشعر،  لغة 
اإلسكندرية، ١٩٨٥.

نارص * عيل  د.  اجلواهري،  عند  الشعر  لغة 
ط١،  العراق،  بابل،   ، الصادق  دار  غالب، 

.٢٠٠٥
الشعرية- دراسة يف شعر محيد سعيد، * اللغة 

العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  كنوين،  حممد 
بغداد، ط١، ١٩٩٧.

العريب- * النقدي  اخلطاب  يف  الشعرية  اللغة 
مبارك  رضا  حممد  واملعارصة،  الرتاث  تالزم 
ط١،  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار   ،

.١٩٩٣
اهللا، * فضل  حسني  حممد  واحلياة،  لإلنسان 

للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت،  دار املالك 
لبنان، ط٣، ٢٠٠١.

د. * التنزيل،  من  نصوص  يف  بيانية  ملسات 
للنرش  عامر  دار  السامرائي،  صالح  فاضل 

والتوزيع، عامن، األردن، ط٣ ، ٢٠٠٣.

(م)
ابن * والشاعر،  الكاتب  أدب  يف  السائر  املثل 

الكتب  دار  عويضه،  حممد  كامل  تح:  األثري، 
العلمية، بريوت، لبنان، ط١، ١٩٨٨.

وبالغته * الفنية  خصائصه  القرآن-  جماز 
دار  الصغري،  عيل  حسني  حممد  د.  العربية، 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٩٤.
املرآة والنافذة، د. برش موسى صالح، دار *

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط١، ٢٠٠١.
أيام * أدعية  رشح  الزمن-  روحانية  مع 

املالك  دار  اهللا،  فضل  حسني  حممد  األسبوع، 
لبنان،  بريوت،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة 

ط١، ٢٠٠٥.
ريفاتري، * ميكائيل  األسلوب،  حتليل  معايري 

دراسات  منشورات  حلمداين،  محيد  د.  ت: 
ط١،  البيضاء،  اجلديدة،  النجاح  دار  سال، 

.١٩٨٣
د. * املعارصة،  األدبية  املصطلحات  معجم 

بريوت،  اللبناين،  الكتاب  دار  علوش،  سعيد 
وسوشربيس، الدار البيضاء، ط١، ١٩٨٥.

اللغة * يف  العربية  املصطلحات  معجم 
املهندس وجمدي وهبة، مكتبة  واألدب، كامل 

لبنان، بريوت، ط٢، ١٩٨٤.
مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام *

األنصاري، تح: حممد حميي الدين عبد احلميد، 
املكتبة العرصية ، بريوت، ١٩٨٧.

الفقه * دار  القمي،  عباس  اجلنان،  مفاتيح 
للطباعة والنرش، ط٣، ١٤٢٤هـ.ق
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الراغب * الكريم،  القرآن  ألفاظ  مفردات 
األصفهاين، تح: صفوان عدنان داوودي، دار 
ط١،  بريوت،  الشامية،  والدار  دمشق،  القلم، 

١٤٢٦هـ.
مفهومات يف بنية النص(اللسانية- الشعرية- *

األسلوبية- التناص)، ت:     د. وائل بركات، 
دار معد للطباعة والنرش، دمشق، سورية، ط١، 

.١٩٩٦
حممد * شكري  د.  العريب،  الشعر  موسيقى 

عيّاد، دار املعرفة، القاهرة ، ط١، ١٩٦٨.
(ن)

املعنى * لدراسة  مدخل  والداللة-  النحو 
دار  كلية  محاسة،  حممد  د.  الداليل،  النحوي 

العلوم، جامعة القاهرة، ط١، ١٩٨٣
املعرفة * إرادة  واحلقيقة-  والسلطة  النص 

املركز  زيد،  أبو  حامد  نرص  اهليمنة،  وإرادة 
ط٤،  املغرب،  البيضاء،  الدار  العريب،  الثقايف 

.٢٠٠٠
* نظرية التلقي- أصول وتطبيقات، د. برش

العامة،  الثقافية  الشؤون  دار   ، صالح  موسى 
بغداد، ط١، ١٩٩٩.

عرصنا- * إىل  وتطورها  العريب  النقد  نظرية 
حميي  العريب،  الشعر  نظرية  من  الثاين  اجلزء 
ليبيا  للكتاب،  العربية  الدار  صبحي،  الدين 

وتونس، ١٩٨٤.
النقد األديب احلديث، د. حممد غنيمي هالل، *

هنضة مرص للطباعة والنرش والتوزيع، القاهرة.
لدراسة * مقدمة  التحلييل-  التطبيقي  النقد 

النقدية  املناهج  ضوء  يف  وعنارصه  األدب 
احلديثة، د. عدنان خالد عبد اهللا، دار الشؤون 

الثفافية العامة، بغداد، ط١، ١٩٨٦.
القرن * هناية  حتى  العرب  عند  اللغوي  النقد 

العزاوي،  رحيم  نعمة  اهلجري،  السابع 
اجلمهورية  والفنون،  الثقافة  وزارة  منشورات 

العراقية، ١٩٧٨. 
والتطبيق، * النظرية  بني  واألسلوبية  النقد 

الكتاب  احتاد  منشورات  ذريل،  بن  عدنان 
العرب، دمشق، ١٩٨٩.

الرسائل واألطاريح
دراسة * البالغة-  هنج  يف  النفي  أسلوب   

الكاظم  عبد  ماجستري)،  داللية(رسالة  نحوية 
القادسية،  جامعة  اآلداب،  كلية  عبود،  جرب 

.٢٠٠٣
العرص * يف  العذري  احلب  لشعر  الفني  البناء 

البيايت،  محيد  سناء  ماجستري)،  األموي(رسالة 
كلية اآلداب، جامعة بغداد، ١٩٨٩.

الكريم(أطروحة * القرآن  يف  التوازي 
دكتوراه)، وداد مكاوي الشمري، كلية الرتبية 

للبنات، جامعة بغداد، ٢٠٠١.
بن * العباس  شعر  يف  األسلوب  خصائص 

بدري  فرحان  ماجستري)،  األحنف(رسالة 
كاظم، كلية الرتبية/ ابن رشد، جامعة بغداد، 

.١٩٩٧
شعر صالح عبد الصبور- دراسة *
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أسلوبية(رسالة ماجستري)، أنسام حممد راشد، 
كلية الرتبية، اجلامعة املستنرصية، ١٩٩٧. 

الصحيفة السجادية دراسة أسلوبية(رسالة *
ماجستري)، حسن غانم فضالة، كلية اآلداب، 

جامعة القادسية، ٢٠٠٢.
الدوريات

حتليل * يف  ودوره  الوظيفي  االجتاه 
الفكر،  عامل  أمحد،  حييى  د.  اللغة(مقال)، 

الكويت،ع٣، مج٢٠، ١٩٨٩. 
احلزين * تيمور  القصيص-  الرسد  أسلوبية 

جملة  عبيد،  ستار  ناهضة  د.  أنموذجا(مقال)، 
اآلداب،  كلية  اإلنسانية،  للعلوم  القادسية 

جامعة القادسية، ع١، مج٧، ٢٠٠٤.
عبد * ت:  األديب(مقال)،  والنقد  األسلوبية 

الثقافة األجنبية، بغداد، ع١،  دي،  املسّ السالم 
س٢، ١٩٨٢. 

تزفتان * األدبية(مقال)،  األجناس  أصل 
الثقافة األجنبية،  ادة،  برّ تودوروف، ت: حممد 

بغداد، ع١، س٢، ١٩٨٢.
عيل * حسني  د.  السجادية(مقال)،  الصحيفة 

حمفوظ، البالغ، بغداد، ع٧، س١، ١٩٦٧.
جورج. * واملوقف(مقال)،  واألسلوب  اللغة 

ع٣،  بغداد،  األجنبية،  الثقافة  جملة  ترينر،  و. 
س١٩ ، ١٩٨٨.

معامل أسلوبية عند ابن األثري من كتاب املثل *
 ، املورد  الزمر،  قاسم  أمحد  د.  السائر(مقال)، 

بغداد، ع٢، مج٣٠، ٢٠٠٢.
نثرية الشعر يف صدر اإلسالم- شعر عبد اهللا *

بن رواحة مثاال(مقال)،  د. عباس حممد رضا، 
مج١،  ع٤،  الرتبوية،  للعلوم  القادسية  جملة 

كانون١-٢، ٢٠٠١-٢٠٠٢.

بحوث مستلة من شبكة املعلومات 
(اإلنرتنت)

*File:// الكاملة  السجادية  الصحيفة 
c : D O C U M E - ١ / b s a m /
/Temp/tricAtk.htm LOCALS-

.٢٠٠٥/١١/١٩
القصة* يف اإلعجازي   الرسد مستويات

الكتاب مزاري، احتاد دراسة، شارف – القرآنية
األسد، سوريا، ٢٠٠١. العرب، دمشق، مكتبة

عرش، * اخلامس املجلد اإلمام،  معرفة
املوضوعي التبويب عىل نقد الثالث،  القسم

للصحيفة، ٢٠٠٦/٥/١.
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املحتويات
املقدمة ............................................................................١٠
التمهيد:املناجيات وأدعية االيام -مدخل توثيقي....................................١٥
٣١........... الصويت للمناجيات وأدعية األيام عند االمام زيد العابدين الفصل االول:املستو
مدخل ............................................................................٣٢
:التكرار......................................................................٣٤ أوالً
١-التكرار االستهالكي:...........................................................٣٥
٢- تكرار العبارة :.................................................................٤٨
:السجع:.....................................................................٥٤ ثانياً
أ.السجع املتوازي :................................................................٥٤
       ب.السجع املطرف: ...........................................................٥٨
       ج. السجع املرصع :...........................................................٦١
ثالثاً:التجنيس:  ...................................................................٦٢
        ١.التجنيس املضارع : .........................................................٦٣
        ٢. التجنيس االشتقاقي: ......................................................٦٦
رابعاً :التضاد اإليقاعي.............................................................٦٧
٧٣......... الرتكيبي للمناجيات وأدعية األيام عند االمام زين العابدين الفصل الثاين :املستو
مدخل : ..........................................................................٧٤
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١.اجلملة اإلنشائية:..............................................................................٧٦

    اوالً : النداء ...................................................................................٧٦

    ثانياً :االمر.....................................................................................٨٠

    ثالثاً : االستفهام................................................................................٨٥

    رابعاً : النهي ...................................................................................٨٩

٢. اجلملة الرشطية:..............................................................................٩٢

٣.التنكري والتعريف: ............................................................................٩٦

     أ.التنكري   .....................................................................................٩٧

     ب.التعريف ..................................................................................٩٩

٤. الذكر واحلذف  .............................................................................١٠٣

١١٢.......................................................................... والتأخري  ٥.التقديم 

٦.االلتفات  ...................................................................................١١٧

١٢٥......... الداليل للمناجيات وأدعية األيام عند االمام زين العابدين الفصل الثالث: املستو
مدخل.........................................................................................١٢٦

اوالً : املجاز العقيل .............................................................................١٢٩

ثانياً :االستعارة:................................................................................١٣٧

        ١.االستعارة املكنية ........................................................................١٣٨

        ٢.االستعارة الترصحيية......................................................................١٤٤

ثالثاً :التنشبيه  ..................................................................................١٤٦

: الكناية...................................................................................١٥٠ رابعاً
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خامساً : التكرار الداليل   ......................................................................١٥٣

سادساً :االقتباس والتناقص : .................................................................١٥٨

             ١.االقتباس : ..........................................................................١٥٩

             أ.االقتباس املبارش(التنصيص) .........................................................١٥٩
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ملحق رقم (٢)(أدعية االيام)..................................................................١٧٨
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