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ااء وياي م مان
الدعاء من الدعوة الى الطعام ،ودعوت اهلل لو  ،وعميو أدعوه دع ً
قول أدعو من كممنم أي ٱس دعي م طاع و ورجو م معون و (ٔ) ،وقد يرد الدعاء بمعنى

العب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااادة ك ول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااو ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالى﴿  
   
 )ٕ(﴾ ومنيم من أخرج

ال اادعاء عم ااى وج ااو اقجاب ااو وال ب ااول ن ااو قول ااو ع ااالى﴿ 
  
 ، )ٖ(﴾ والا ا اادعاء هلل و جهج ا ا ااو أوج ا ا ااو ا ول ال و ي ا ا ااد
والجناء هلل  ،ك ولك يااهلل

الو ا انت  ،والوجو الجانم سؤال اهلل العفو والر مو ن و

ال ول الميم ٱغفر لنا  ،والوجو الجالث سؤال ال ظ من الادنيا ك ولاك الميام ٱريقنام

 ىااو عبااداهلل باان عبااا

باان عبااد المطمااب اباان عاام النباام م مااد ((اامى اهلل عميااو وساامم) ولااد (قباال

اليجرة بجهث سانين ) بار ا ماو  ،ه ياو مفسار  ،وقاال ما ا ماام عمام (ر)ام اهلل عناو) )اد

معاويو وان(اره وولم لو الب(رة  ،جم وقال إلى جانب ال سن بن عمم (ر)م اهلل عنو) جم ما
ال سااين (ر)اام اهلل عنااو) ولااو خطااب ورسااامل ومناااظرات م ا بناام أميااو و ل اليبياار ااوهم ساانو
(ٔٙٛھ)ٓ
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ما وولدا  ،وسمم ى ا جميعو دعاء لكون ا نسان ُي(در ى ه ا شاياء ب اول ( ياااهلل
(ٗ)
 ،يارب  ،الميم)
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(٘)

ااب اهلل عالى،وال ) اارع
ام قوامااو خطا ُ
هالاادعاء يعناام الن ااداء ((،وىااو نااوعٌ هن ا ٌ
ااء هني ااً خا( ااً يميااي ى ا ا النااوع ويبااين
اليو،وال وساال لااو  ،و مجيااده  ،ممااا يس ا دعم بنا ً

طبيع و ))

()ٙ

وب بعنا لي ا الفان ال اولم نجاده و(ال اليناا مان الم ااورات النجرياو الشافويو(، )ٚ
البساايط الممجاال بال(ااي

هباادا م جاااو اًي للااو ال ياااة اليوميااو اليساايرة الااى و) ا الجاان
بالرها ِ
ااء والبنيااين  ،أسااخن اهلل عينااو ))( )ٛوى ا ه ال(ااي
الدعاميااو المجميااو (( در درك ِ ،
بدورىا

ر م الى ال(ي ا نشاميو هم الخطاب األدبم الموجود داخل ا جنا

ا دبيااو الم طااورة ل ا لك سااعى  -أ( ا اب ال(ااناعو –الااى و) ا (ااي جاااىية

راعم م ار ب المخاطبين  ،هشكمت (اياغو الادعاء ب ساب م )ايات م اام الخمفااء

والااو ة والااويراء وغياارىم ماان يااث ر يااب ال ااابيم  ،وأسااماميم  ،و ر يااب مخاااطب يم ،
هو)ااعت ألفاااظ لمخاطبااو ُكا ِال وا ا ٍاد ماانيم ممااجهً بال(اايلو الخطابي او المهممااو لم امااو
ومركيه( ، )ٜومن أشير مك ال(ي الدعاميو ال م و(فت ب(ي الدعاء الجاىي قوليم
((أطال اهلل ب اءك  ،أدام اهلل عيك  ،أعايك اهلل ،وأماد هام عمارك  ،جعمات هاداك))

(ٓٔ)

إ ا(ا ااب ت ما اان أع ا اراال الخطا اااب األدبا اام وسا ااننو  ،هشا ااك َل الا اادعاء أدبا ااا ما اان داب
ال خاطا ااب(ٔٔ) م شا ااكه بعا ااا لم طبا ااات ال ا ااال با ااين الم ا ا كمم والمخاطا ااب وعما ااى ال ا اادر
المك ا ا ااوب هيا ا ااو

(ٕٔ)

 ،ه) ا ا اهً عا ا اان ا خا ا ااا ه أداة س ا ا ا درار ا م ا ا اوال وكسا ا ااب ر)ا ا ااا

المخاااطبين ،ه(ااار الاادعاء ساابباً لمجاراء

(ٖٔ)

 ،باادليل قااوليم إن هاام الاادعاء خيا ار كجيا اًر،

ون يجا ااو لما ااا كا اار يكا ااون الااادعاء قاااد ٱك ساااب (ا اافو اللا اار

ا دبا اام ل عم اااو بو) ا ا

المخاطاااب وأ والا ااو مااان ينما ااو و عيياااو ٓٓٓالا ااف  ،هي( اابب خيا اار معبا اار عا اان اليا ااد

المخاطبااو وأدوات ال فاعاال ا ج ماااعم ى ا ا ويعااد الاادعاء عن( ا اًر ماان عنا(اار العماال
ا دباام هيكااون ا و)ااعيو بناميااو ماان جيااو  ،وشااكهً ماان أشااكال (ااناعو المعنااى ماان
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جيو جانيو (ٗٔ)  ،ه د أدى ال سيم ال فا)مم هم المخاطبو ال ي ٱ بعو عدد من الك اب

أجا اًر هام

دياد (اي الادعاء هام (ادور الرساامل وخوا يمياا  ،ب ياث قسام المخاااطبين

عمااى وهااه األىميااو العميااا عمااى أربا طب ااات مجماات الطب ااو ا ولااى لمخههااو  ،والجانيااو
ات ألم اراء الجلااور وقُااو ِاد الجااي ، ،والرابعااو
لمااويراء وال ُك اااب  ،والطب ااو الجالجااو ُخ ِ
(ا ْ
( َ
لم ُ)اااة(٘ٔ) وب كاام ى ا ا ال ساايم و ِ
ت (ااي ٌ دعامي اوٌ خا( اوٌ هماام أدب المخاااطبين
)ا َاع ْ
َ
ُ
ه) اهً عاان مهءم يااا ل نيااات الخطاااب ا دباام ومجانس ا يا أقسااام لااك الخطاااب  ،إ

(اايلت )اامن وظااامال خا(ااو اق رناات بيُسااموب الاادعاء داخاال لااك العماال وماان أبااري
مك الوظامال ال م بوأىا أسموب الدعاء ،ال مطياال ( )ٔٙه اد اسا ُ ْخِد َم الادعاء ألغا ار
ال مطي ااال ه اام ( اادور وخا اوا يم الخط اااب ا دب اام بيدعي ااو يا اراد مني ااا ش ااكوى ال اايمن ،
وال خفيال من ىول ا مر الجسيم الا ي ي(ايب الم ابال  ،وقاد ٱع ماد ابان عباا

ىا ه

ال(ياغو هم رسال و الموجيو الاى ا ماام عمام بان ابام طالاب (ر)ام اهلل عناو) قاامه
()ٔ7

عماد إلاى

أن ُيعمي كممتك وأن يعزك بالمالئكة عاجالً بالنصرة ))
((وأنا أسأل اهلل ْ
اس ا خدام الفعمااين ( يعماام – يعاايك ) ال اام أوردىااا للايااو يااه س اؤالو ومطمبااو ال اام
اواءم و(اايلو الرسااالو المك وبااو وال ا ي يرماام بيااا عمااى خمااه نااوع ماان ال وا(اال بااين

الكا ااب وال اارئ م ااً (ااياغوً ُ َعِبا ُار عاان ال اايجير ال ا ي ُي َوِدعااو هاام نف ا
ااء لااو بمعايشااو ال اادث ال ا ي يعيشااو الخميفااو  ،س اواء ب(ااياغ و المفر ااو أم وقعااو
وايما ً
المس ا بل ،

الم ين ٓ

وقا ااد يس ا ا عمل الا اادعاء بو(ا اافو نشا اااطاً للوي ا ااً ها اام إق ا ارار المر با ااو ا ج ماعيا ااو

لمم خاطبين وابرايىا

()ٔٛ

ه ي م بهغ و من خهل مجانسو الخطاب ال ولم لسياه م ام

المخاطب وم اولو لفات نظارِه بعناياو ،وال ااجير هياو ب اوة كمسا بل م (اود ساواء أكاان

الدعاء لو أم عميو  ،ه (بب (يلو الدعاء هم الخطاب األدبام دلايهً أو عهماو عماى
ليياار العهقااو الم ار بيااو بااين الم ا كمم والمخاطااب  ،وقااد َمجاال اباان عبااا
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الم ار بم هام إ ادى رسااممو الجوابياو قاامهً ((أال ومنن أعجنا االعاجينا م ومنا ع ن ُ
الدهر العجينا مممنك بننا عبند المومنا وِمم انر صننا ارً منن ولندل إلينك بال نام
أراك
ُ
أن يعظنم
كالسبي ٓٓٓولعمري لئن كن تصبح وتمسي آمنا لجرح يدي إني ألرجو ْ
يستقر بك الجدل وال يمهمك اهلل بعند تتمنك عتنرة
جرامك بمساني ونقضي وابرامي فال
ّ
رسول اهلل إال تميال متى يأخذك أخذاً أليماً فيخرجك اهلل من الدنيا ذميماً اثيماً فعنش

ال أبننا لننك فقنند واهلل أرداك عننند اهلل مننأ أتترف ن ))( )ٔ9يااني

الخطاااب الك ااابم عمااى

ركيا ااب لفظا اام ي مظيا اار بال(ا ااياغو اقنشا اااميو ال ا اام مجم يا ااا أسا اااليب ال نبيا ااو الم ا اارن
بال عجااب  ،ال وكيااد  ،ال ساام  ،ا ماار ،الشاارط والاادعاء موظف ااً (ااياغو ى ا ه األساااليب

اقخباريو بد لو ييميو رامياً ال يجير هم المس بل بإ)عاال (ورة المخاطب والممجل
ب ولا ا ااو (أ وما ا اان أعج ا ا ااب ا عاجيا ا ااب ٓٓٓلعما ا ااري ل ا ا اامن كنا ا اات ٓٓٓأِنا ا اام ألرج ا ا ااو

ٓٓٓ يميم ااك ٓٓٓهع اا،

أب ااا ل ااك ) إ ) اااهرت م ااك ال( ااي وا س اااليب قخا اراج

الاادعاء و وظيف ااو ب(ااياغو عكا ا ن ااوع العهقااو ب ااين المرس اال والمرساال إلي ااو  ،هيعم اال
ال اادعاء بيس ااموبين ،ا ول مجم ااو ( ااياغو ال َ) ا طارع وال َوس اال بخط ا ٍ
ااب موج ا ٍاو إل ااى اهلل
اب
الم َخا َ
ط ْ
عالى ب(ياغو مباشرةً مجمَيا الفعل (أرجو)  ،وا سموب الجانم َوجيُو إلاى ُ
مباشرة و ينيا ال يم الدعا ء (ياغوً شديدةً وقويو مجميا الفعال الم)اارع المسابوه باه
الناهي ااو ( يسا ا ر ب ااك ،

يميم ااك )عاكس ااا بموجب ااو م اادى ا م ع ااا

الا ا ي ي مم ااو

الما كمم لممخاطااب  ،ىا ا وقااد أورد (ااياغو الاادعاء هاام خ ااام خطابااو الك ااابم ما عاادة
اياب واس رسا ٍ
مسااممات ممجم يااا الوظيفااو المي اللويااو(ٕٓ) ال اممااو عمااى إسا ٍ
اال هاام و(ااال

هعاال المخاطااب وقااد أدارىااا ب(ااياغو ٱبداعيااو داخاال خطابااو الك ااابم و مجماات بسمساامو
ِ
الم ْر َسال الياو بفدا او عمماو قاامهً
الم ْرسال ما ك ار ُ
ا ي اءات وا شارات ال م عر لياا ُ
( ممااك بنااات عبااد المطمااب وغممااو (االا اًر ماان ولااده إليااك بالشااام كالساابمٓٓٓ ) ل ااد
بانت الم درة الملويو ال م اع مدىا ابن عبا
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بال)مامر ( كاال المخاطب  ،أنت )مير مس ر) مما يبعد شخص المخاطب وكينوُ
يعمنو شخ(اً مجيو ً أو عدواً معموماً ٓ

و نجد الوظيفو الشعريو(ٕٔ)ال اممو عمى ا ن ال من للاو الخطااب المع اادة إلاى
لل ٍاو مجايي ٍاو إي اميا ٍاو ع ماد المجااايالملوي ه)اهً عاان ماا ممااو مان للااو شاعريو أدبيااو

ُ ْلنم ال(ياغو ا دبيو وال م مجميا قولو ( لمن كنت (بب و مسام ٱمناا لجارح يادي )
) ا ِمناً قولااو (اايلو كناميااو ممجمااو ب(ااياغو ( جاارح ياادي ) كنايااو عاان م اال ال سااين
ُم َ
انص الخطاابم مسا لهً ماا ركاو
مخ ي ً بموجبياا كجيا اًر مان األلفااظ والعباارات داخال ال ِ
من وق ٍ وأجر عمى الم م م  ،ه)هً عن (يلو ال )ااد ب ولاو ( (ابب و مسام) ال ام
ليا وق نفسم عمى المس بل ٓ

و يبري أجر الوظيفو المرجعيو

(ٕٕ)

ال اممو عمى ٱس عادة المرسال (ايلاً وألفاظااً

قديموً م او ً وظيفيا ب سب السياه الخطابم ال امم  ،هنجده يودع أساماع المخاطاب
(ياغو سباب جاىمم مم يج بالدعاء ممجهً ب ولو ( هع ،أبا لك)

(ٖٕ)

وى ه ال(ياغو الجاىية خمو من ش م ب(ياغو الدعاء وق ال ب ه المخاطب
الم ْرِسا ِال
ُم َ
(ا ِاو اًر بموجااب ى ا ا ا س ا دعاء الواق ا السااالب ال ا ي يمجاال نااوع العهقااو بااين ُ
انص
الم ْر َس ِل إليو ،وعميو يمكننا ان نعطم و(فاً لم(ايلو الجمالياو ال ام يك نيىاا ال ط
وُ
ي شا ِ
األدباام  ،هياام (اايلو قاممااو عمااى خطا ٍ
اديد الوق ا ِ عمااى الم م اام  ،غاي ااو
ااب إنكااار ِ

) ا ِامناً ب( ااياغو ال اادعاء  ،والا ا ي ُيظيرال ب اااين الم ار ب اام ب ااين
الم ْر َس اال الي ااو ُ ،م َ
ريا ا ُ
ِِ
الم ْر َسل إليو ٓ
الم ْرسل و ُ
ُ
وقد يخ) الدعاء ل ِ ِ المخاطب الملوي  ،و وقاو األدبام هيعماد الكا اب إلاى
أن ي ااوخى م ااا يناس ااب ال ااال
ٱخ ي ااار األلف اااظ الدعامي ااو الرامع ااو والمع ااانم الهم ااو  ،و ْ
ويشاااكل المعنااى ويواهااه المخاطااب (ٕٗ) ِم ّمااا يبعااده هاام بع ا ن(و(ااو األدبيااو عاان
ىا ه ال(اياغو الدعامياو هام إ ادى رسااممو

(ي الادعاء الجااىية  ،ويع ماد ابان عباا
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ام باان اباام طالااب (ر)اام اهلل عنااو) وال اام )اامن
الجوابيااو إلااى امياار المااؤمنين عما ّ
أن الناس ُرَّبما تثناتموا ثنم
مسايرة النا ومواه يم قاامهً (( وأخبرك يا أمير المؤمنين َّ
ين ننوون م فننارفم بهننم ٓٓٓوداجنننهم و امن َّننهم م واسننتعن بنناهلل عمننيهم م ك نناك اهلل

ألمهننم ))

()ٕ1

المودعااو بمفااظ (كفاااك اهلل
جاااءت (اايلو الاادعاء ال اام خ ا م بيااا ك ابااو ُ ،
ممااو ماان ٱخ ايال كجياار ماان المعااانم

ألَ َميُا ْام) م واه ااو ومو)ااوع الخطاااب الك ااابم بمااا
أغن اات الس ااياه ب ااال عبير وا ه( اااح عني ااا  ،إ مجم اات ( ااياغو ا خب ااار ال اام ب اادأ بي ااا
خطابااو الممجمااو بالفعاال (أخباارك) ما ال(ااياغو ال يكيديااو الممجمااو باااداة ال وكيااد وجمم ااو

(إن النا ُربما جاقموا) هدا و األمر وجدي و  ،ه)اهً عماى (اياغو ا مار ال ام مجمّياا
الفعهن (ارهه  ،اس عن) وقد يادت (يلو ا ل فات( )ٕٙال م اس خدميا ابن عبا هم
خطابو الممجمو ب)ميرالكاال (اخبرك) من هً بعادىا إلاى )امير اللاماب ( جاقموا)راجعااً

الاى )اامير المخاطااب (ارهااه) وقعاا وأجا ار هاام لفاات ان بااه المخاطااب و نبييااً عمااى شاادة
ا مر و يويمو  ،وقد أعطت ال(ي الفعمياو المسا خدمو داخال الخطااب و(افا يكشاال
عاان

وغر

ي ااو ا ماار المر ااب ألمياار المااؤمنين  ،وبي ا ا جاااءت (ااياغو الاادعاء م واه ااو

خطابو  ،مب عداً بموجبيا عن ألفااظ دعااء جااىية عرهات هام مخاطباو الخمفااء

ك وليم ( أب اك اهلل  ،رعاك اهلل) ال م فظ بموجبيا بالدعاء الملوي لممخاطب بعيادةً
عاان مو)ااوع الاانص ا ساا  ،كمااا يمجااي ا ديااب إلااى وليااد (ااي جدياادة ماان السااياه
الملوي الخاص بالعمل ا دبم  ،ك ول ابن عبا
()ٕ7

هام أ ادى رسااممو (( فنال أبقنى اهلل

يس ا عمل اباان عبااا

هاام (ااي دعامااو

إن أرعي ن ))
إن أبقي ن م وال أرعننى ْ
عميننك ْ
( ) الناهيو م رناً إياىا بالفعل الما)م ِمما يخرجيا إلى (ي الدعاء  ،و ينيا يجعل

إن أب ياات  ،أرعااى
الادعاء م ااين ال(اامو بالسااياه نابعااً ماان الملااو ا يااا ( أب ااى ٓٓ ْ
ومؤ ِكدة
ٓٓإن أرعيت))جاعهً من الواو العاطفو ال م ىم لم شريك هم المعنى وال كم ُ
انص الك ااابم  ،ه)ااه عاان ان الاادعاء هاام ىا ا
لااو م)اافياً بموجبااو مسا و هنيااو عمااى الا ِ
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عمياو ماشاياً و(اي الادعاء المعيااودة

ولاام ااال ( ااي ال اادعاء عن ااد اادود األلف اااظ و( ااياغ يا البهغي ااو  ،ب اال نج ااد

ا ع م اااد عم ااى ال اادعاء ه اام إقام ااو المعن ااى و( ااياغ و ( ااياغوً مناس اابوً  ،ب ي ااث ي ااورد

)ا ِمناً معناى العمال األدبام المنشاود وانطهقااً مان ىا ا الادعاء ُْب َناى ىيكمياو
الدعاء ُم َ َ
العم اال األدب اام  ،ول اام يك اان اب اان عب ااا بعي ااداً ع اان ىا ا ه ال( ااياغو هنج ااده ي اايم أ اادى
و(اياه الموجيو إلى ال سين بن عمم (ر)م اهلل عنو) والراميو إلاى ال نبياو وال ا ير

عمااى (اايلو دعاميااو مف

ااً بيااا خطابااو  ،منطم ااً بعااده )اامن (ااياغو ميمااو ،ب ولااو
()ٕ8

يوظال ابن عبا

الدعاء ب(ياغو

يريو منطم اً

((إني أُعيذك باهلل من ذلك ))
ماان ِعا ّادة مر كايات باادءاً بال(اايلو الخطابيااو المودعااو هاام ُكا فال ماان )ااميري الياااء هاام
ااب ُيا ا طم ب(ااياغو شاافاىيو قاممااو عمااى خط اااب
(إناام ) ،والكاااال هاام (أعي ا ك) هالخطا َ
مباشاار بااين الم ا كمم والمخاطااب  ،ه) اهً عمااى مااا ي ممااو الفعاال (أَعي ا ُ ) ماان (ااياغو
ِ ِ
الم َكمِم وأودعيا هم
اخ ياليو كجيفيو مل هم جنيا يا ي اًر من عدة ُم َسممات أ سيا ُ
اه الجااار والمجاارور ال ا ي أردال بااو الفعاال ك اوامن لااك ال ااو طج
ى ا ا الفعاال ،وقااد َ ا َ

والخوال ال ي دعاه إلى و(ال هعل ال سين و يه ما عيم عمياو ،وكيناوُ ياطاو لاو
ماان ار كاااب مع(اايو والممجاال ب ولااو (أعي ا ك باااهلل) واعطاات ال(ااياغو ا خي ارة إشااارة
ٍ
إلااى َخطَا ٍار كبيا ٍار وم(ا ٍ
ص بالمخاطااب ال ا ي مجماات ( ب اارال الجاار
اير مجيااول َي ارب ُ
اساام ا شااارة)  -ماان لااك – م يم ااً الاادعاء هاام م دمااو خطابااو ب(ااياغو كجيفيااو ات
معااانم

يريااو منطم ااً ماان مااوطن الخااوال عمااى المخاطااب والاادعوة لااو هاام إجااارة اهلل

و فظو ِمما ىو مجيول ٓ

ويس ا خدم الاادعاء هاام ويااو أدبيااو الخطاااب ا دباام ب ع ماااده السااياه المعنااوي

لياادم ال(ااي الجاااىية المعروهااو  ،و لااك ماان خااهل ا قاادام عمااى يوياال (ااي الاادعاء
9
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بم ) ااى الس ااياه المعن ااوي (( ،ويك ااون الع اادول ال ااام ع اان ال اادعاء ش ااكهً م اان أش ااكال
ال يويل))()ٕٜوبهغ و ب ن راهو عن مكمن سياقو الملوي الو)عم إلى مع ٍ
اان كانات مان
وراء ق( ااد المخاط ااب وغاي ااو ،إ ق ااال اب اان عب ااا

ه اام ىا ا ا ال( اادد بإ اادى خطب ااو

ورممتر وبركاتُ ُر عمى تمك الن وس الزاكية مواالرواح الواهرة العاليةم
((فصموا اهلل
ُ
فقد كانوا في المياة هلل أولياءم وكانوا بعد المو أمياء أصماء م رمموا إلنى اخخنرة
(ٖٓ)

أن يصموا إليها موخرجوا من الندنيا وهنم ب ْعن ُد فيهنا))
تبل ْ
د ليااو ي شااكل منيااا الاانص الخطااابم ال ا ي لجااي اباان عبااا

انص عماى بنياو
يوقفناا ال ط

ماان خهلااو إلااى و(ااال

ىم ممَ ِم َ ااً ومشاي اًر إلاى خماودىم
ا( اب رسول اهلل ((مى اهلل عميو وسامم ) وٱسا كاار ُ
ه اام نف ااو المس ااممين إ ْ ج اااءت ال( ااياغو الخطابي ااو م واه ااو ما ا ال( اايلو الش اافاىيو

ال اممااو عمااى اسا جارة عواطااال الم م ااين ومشاااعرىم م اااو ً الساايطرة عمييااا وىااو يااودع
أسماعيم كرى أنا

طالما أ طسوا بالشوه وا ع ياي ن وىم  ،ونرى هم

إمكانيو سيمو عمى عدة م اور ه د اس عمل ابن عبا

ميل النص

ألفاظاً دعامياو ات مادلو ت

معنوي ااو (( ااموات – ر م ااو – برك ااات) مع اايية بمف ااظ الجهل ااو (اهلل)  ،ب ااايراده ( اافات
ش ااير إل ااى س اامو م ااام أ(ا ا ابيا و ااد طل عمي ااو (النف ااو الياكي ااو  -ا رواح الط اااىرة
العاليو)  ،وان األهعال الما)يو بري داخل النص الخطابم (كانوا – ر ماوا -خرجاوا)
إشااارة إلااى أنياام هااارقوا ال ي اااة الاادنيا الااى ال ياااة ا خا ارة ،ه) اهً عمااى إي اراده اس اااليب

اء (ر موا الى اآلخرة
الطباه والم ابمو البهغيو ال م أغنت الموقال وياد و جماليو واي ً
أن ي(ااموا إلييااا  -خرج اوا ماان الاادنيا وىاام بعااد هييااا) وقااد أكاادت (اافات مكاام
قباال ْ
ا شخاص وأقر يا بما ممو من ٱخ يال ٍ
لعدد من المعانم  ،هكونيم ر موا إلى اآلخرة
أن أعماليم وال ياما يم جاه اهلل ساب انو و عاالى
قبل أن ي(موا إلييا إشارة واي اء إلى ْ
كاناات مر)اايو  ،و ر(اايم عمااى إشاااعو العاادل و ي ااو  ،واخ اراجيم ماان الاادنيا إشااارة
إل ااى يى اادىم ه اام ال اادنيا  ،و كا اري

أعم اااليم لما ا خرة م ااا ي اادل عم ااى ان نظ اار يم كان اات
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لف اال ع اان ك اار اآلخا ارة  ،ه سا ا طاع أن ي ااودع دع اااءه بم ااا يخ اار ب ااو ىا ا ه ا س ااطر

بالر مو والملفرة ألرواح ال( ابو األجهء ٓ

ولاام ي (اار الاادعاء عمااى (اادور أو خ اوا يم العماال األدباام كمااا ساابه كاره باال

ص ب(ي مخ مفو منيا
الن ِ
نجد كجي اًر من األُدباء يع مدونو هم م ن َ
انص
ٔ -الادعاء جمماو مع ر)او يارد الادعاء بشاكل جمم ٍاو مع ر) ٍاو داخال ال ِ

األدباام للاار

ال وكيااد ا يعمااد المنشااى خهليااا عمااى دعاام أُسااموب المخاطبااو با جاااه

الكااهم إلااى المخاطااب(ٖٔ) ويكااون لااو هاام بعا

السااياقات الوظيفااو نفساايا ال اام ُي َؤِدييااا

ا سا فيام أو ال ا ير وىا ا مااأراده اباان عبااا

ب ولااو الموجاو لم سااين باان عمم(ر)اام

ٱع مد ابن عبا

هام بداياو كهماو (ايلو الادعاء الممجال

اهلل عنااو) ((أخبرنننني  -رممنننك اهلل -أتسنننير إلنننى تنننوم تننند تتمنننوا أمينننرهم م وضنننبووا
بالدهمم ون وا عدوهم))

(ٕٖ)

ب ولو (ر مك اهلل) بما ي ممو من (يلو دعاء بالخير ممجهً بمفظو الر مو ال م ومم

الم َكمّم ال ي يدعو لو بالر مو ال م
ب لك ،قا(داً جمب ان باه المخاطب واس مال و إلى ُ
ىاام ماان أعظاام اللايااات مباار اًي خ(اايص الخطاااب بااو ،ىا ا وقااد أدت (ااياغو الاادعاء
جممو ٱع را)يوً بين (يلو الطمب الممجل بجممو(أخبرنم) و(ياغو ا س فيام الممجل

بجممو(أ سااير) إ اك ساابت جممااو -ر مااك اهلل -معنااى ا س ا فيام ماان الجممااو الطمبيااو
ال م ساب يا (أخبرنام –ر ماك اهلل )-وٱ (افت ب(اياغو ال ا ير هام جمماو ا سا فيام

ال اام بعيااا (أخبرناام –ر مااك اهلل -أ سااير) و ينيااا كااون البنيااو السااياقيو بعااد الاادعاء
ىم ال م وجيت النص الى ال

ير ٓ

انص األدبام لماربط باين
ٕ -الربط باين الف ارات إ يادرج الادعاء داخال ما ن ال ِ
الف رات م خم(اً هم إجره من معنى الى معنى خر ب سب سياه النص ا دبم  ،وقد
َجس َاد اباان عبااا

ىا ا ال وظيااال هاام إ ادى خطبااو ال اام و(ااال هييااا الخمفاااء ال ارشاادين
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(ر)ام اهلل عناو اجمعااين) إ بادأ ه ارة خطابا ِاو ب ٍ
ادعاء وأنيااهُ باادعاء ،منا هً بعادىا الااى
الخميفاو الجااانم وىكا ا ااى أ اى عماى نيايااو خطب ااو قاامه ((رمننم اهلل أبننا بكننر مكننان
واهلل لمقرأن تالياً ٓٓٓفنضا اهلل عمى من أبنضر ووعن عمينر ٓٓٓم رمنم اهلل ابنا
م ص عمر مكان واهلل مميف االسالم ٓٓٓفأعقا اهلل عمى من ينقصنر المعننة إلنى
يوم الدين))

(ٖٖ)

اع ماد ابان عباا

هام خطاباو الوظيفاو المرجعياو ال ام ن مياا ب(اياغو

ٍ
خطاب إخباري ؛ راجعاً بال اكرة إلاى عياد الخمفااء ال ارشادين ُ ،م َ ِ ااً با هعاال ( ر ام

– لعان – اع اب) بمااا َ ِمماوُ مان (اايلو دعامياو و(افاً عمااال أولماك الخمفااء منا هً
بموجبو من ه رة إلى أخرى  ،وبي ا يكون ابن عبا

قد اجاد اسا خدام ٱساموب الادعاء

النص أو خا م و أو هم م نو وىنا
اء هم م دمو
وايداعو داخل سياه
ِ
ِ
النص األدبم سو ً
ي ه هم الدعاء موقفين ُم َ)ادين أ دىما هم الخير والشمول هم الر مو  ،واآلخار
ي مجل هم المعن والطرد من الر مو لمن ين ص منيا ٓ

وأخيا اًر هااإن الادعاء عاارال ميادي ماان اليااد ال خاطاب هاام أناواع النجاار ال ااديم ،

قااام عمااى )اوابط وشااروط سااار عمييااا وال اايم بيااا المخا ِ
ااطبون  ،بيااد أن مااك ال)اوابط
وا طر ال م لبسيا أخ)عت لم )يات الخطااب النجاري هعماى أجرىاا عومال الادعاء ،
عمى أنو نوعٌ من ا عمال ال وليو ا نشاميو ال م بري هييا ٱجار الم اام  ،وُ َ ا ِد ُد (اموَ

(ٖٗ)
ص
ه الدعاء ببهغ و لبنو مان لبناات بنااء ال َان ِ
الم َكمّم بالمخاطب اج ماعياً  ،إ َ َ َ
ُ
النجري ألنو أسيم هم إعطاء ش نو واقعيو لما يرومو المخاطب  ،وم ِ
ؤكداً ي يااً اوم
ُ
ُ
عميو بنيو الدعاء هم الجممو المع ر)و أو غيرىا  ،هفياو جماب ان بااه المخاطاب و هياو

ع د (مو بين أطراال الكاهم هام نساه الساياه وأداء المعناى ،وقاد ارص ابان عباا
عمى اس خدام ى ا ا ساموب األدبام ب(اياغات مخ مفاو خادمت الساياه واللار
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اعااد ماان أجمااو  ،هنجااده يع مااد أُسااموب الاادعاء هاام ىيكميااو العماال األدباام ماان اسا يهل
و خمااص وخا مااو ه)اهً عمااى إعمالااو هاام داخاال الما ن ا يع مااد ىا ا ا سااموب (اايلو
ص األدبا اام النجا ااري ها اام
معا اايية وداعما ااو لما ا َان ِ

يا ااه اللايا ااو اقبهغيا ااو ا ه ا ااو لنظا اار

الم َم ِم هم الخير أو ال َش ِار  ،وبياان لاك
المخاطب من خهل وق الدعاء عمى نفسيو ُ
النص النجري عند ابن عبا هيما
هم الم ام السمبم ،أو ا يجابم بين المخاطبين هم
ِ
عر)ناه من (ي دعاميو هم الو(ايا أو الرسامل أو الخطب ٓ
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هوامش البحث ومصادره ومراجعه
6

(*) ينظا اار جمياا ارة النس ا ااب  ،ىش ا ااام اب ا ااو المن ا ا ر ب ا اان م م ا ااد ب ا اان الس ا ااامب الكمب ا اام
(تٕٗٓھ) ،قدم لو سييل يكار ،طٕ ،دار الي ظو العربياو  ،دمشاه ٜٖٔٛ ،م

ٔ ،ٜٔ/الطب ات الكبارى ،م ماد بان ساعد بان منيا الياشامم الب(اري المعاروال
بااابن سااعد (ت ٖٕٓھ) ،

يااه م مااد عباادال ادر عطااا ،دار الك ااب العمميااو ،

ط ،بيااروت – لبنااان ٜٜٔٓ ،م ٕ ، ٕٚٛ/ميااو ا ولياااء وطب ااات ا (اافياء ،
ال اهظ ابو نعيم ا مد بن عبداهلل ا (بيانم (ت ٖٓٗھ)  ،دار الك ب العمميو،
طٔ  ،لبنان – بيروت ٜٔٛٛ ،م ٔٓ ٖٔٗ/

(ٔ) ينظاار ال(ا اح ( اااج الملااو و(ا اح العربيااو) ،اسااماعيل باان ماااد الجااوىري،
يه ا مد عبد اللفور عطا ،دار المهياين ،طٔ،بياروت – لبناان ٜٔٛٗ ،م

م ااادة (دع ااا)  ،لس ااان الع اارب ،م م ااد ب اان مك اارم ب اان منظ ااور ،دار ( ااادر ،طٔ،
دٓت مادة (دعا) ٓ

(ٕ) سورة ا عراال ايو ٗٓ ٜٔ
(ٖ) سورة الب رة ايو

ٓ ٔ8ٙ

(ٗ) ينظر لسان العرب مادة (دعا) ٓ
(٘) ينظا اار معجا اام م(ا ااطم ات ا دب  ،مجا اادي وىبا ااو ،مك با ااو لبنا ااان  ،بيا ااروت ،
ٜٗٔٚم ٕٔٙ

( )ٙالنجر ال(وهم دراسو هنيو

ميميو،دٓ هامي طو عمر،طٔ،بلدادٕٓٓٗ ،م ٕٕٓ

( )ٚينظاار الرسااامل ا دبيااو ودورىااا هاام طااوير النجاار العرباام ال ااديم (مشااروع ق اراءة
شعريو)( ،الب بن رم)ان  ،دار الفارابم ،طٔ ،بيروت ٕٓٓٔ ،م ٓ ٕٜ٘
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( )ٛمٓ ن وال( ااف و  ،أدب الكا ااب اب اان ق يب ااو ال اادينوري ،

ي ااه م م ااد م اام

الاادين عبااد ال ميااد ،المك بااو ال جاريااو ،طٖ  ،م(اار ٜٖٔٙ،م ٔ ، ٗٔ/شاارح
دي اوان ال ماسااو  ،ابااو عماام ا مااد باان م مااد المريوقاام ،مطبعااو لجنااو ال اايليال

وال رجمو ،طٕ  ،ال اىرة  ٜٔٙٚ ،م ٕٓ ٕٖٜ /

( )ٜال ا ااانون ها ا ام ديا ا اوان الرس ا ااامل  ،اب ا اان ال( ا اايرهم ،
الدارالم(ريو المبنانيو  ،ط ٓٔ،ٜٜٔم

ٖٔ ٓ

(ٓٔ) ينظ ا اار أدب الك ا اااب  ،أب ا ااو بكرال( ا ااولم ،

ي ا ااه أيم ا اان ها ا اؤاد س ا اايد ،

ي ا ااه م م ا ااد بيج ا اات ا ج ا ااري ،

دارالك ب العمميو  ،بيروت ٖٔٗٔ،ھ ٓ٘ٔٓ ٔ٘ٔ-
(ٔٔ) ينظر الرسامل ا دبيو ٓ ٕٜ٘

(ٕٔ) ينظ اار ك ا ااب ال( ااناع ين ،اب ااو ى ااهل العس ااكري ،
المك بو الم(ريو  ،بيروت  ٜٔٛٙ،م ٘ٓ ٔٙ

(ٖٔ) ينظار أ غاانم  ،اباو الفارج ا (افيانم ،

ب ااه م م ااد البج اااوي،

ياه سامير جاابر  ،دار الفكاار ،

طٕ ،بيروت ،دٓت ٕٓ ٕٓ/

(ٗٔ) ينظر الرسامل ا دبيو ٓ ٖ٘ٓ-ٕٜ٘

(٘ٔ) ينظر الرسالو الع راء هم موايين البهغو وادوات الك اباو  ،اباو اليسار اباراىيم
الش ا اايبانم ،

ي ا ااه دٓ يوس ا ااال عب ا ااد الوى ا اااب  ،دار النش ا اار وال وييا ا ا ،ليبي ا ااا ،

ٕ٘ٓٓم ٓ ٖٚ

( )ٔٙينظر

الرسامل ا دبيو ٖٓ٘ ٓ

( )ٔٚاريف الطبري اريف الرسل والمماوك ،اباو جعفار م ماد الطباري ،

ياه م ماد

ابا ااو الف)ا اال  ،دار المعا ااارال  ،طٕ  ،م(ا اار ٜٔٙٓ ،م ٘ ، ٜٔٓ/جمي ا ارة
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رس ااامل الع اارب  ،ا م ااد يك اام ( اافوت  ،المك ب ااو العممي ااو  ،بي ااروت  ،م( اار ،

ٜٖٔٚم ٜٔٗٔ/

( )ٔٛينظر الرسامل ا دبيو ٖٓ٘ ٓ
( )ٜٔاااريف اليع ااوبم ،ا مااد باان يع ااوب ،مجمااد ٕ ،دار (ااادر  ،بيااروت  ،دٓت
ٕٓ ٕ٘ٓ/

(ٕٓ) الوظيف ااو المي اللوي ااو أو ماعره اات الم اااوراء الملوي ااو  ،و ااوم عم ااى ش اارح م اااىو
غ ااام

و عط اام ف( اايه وأس اايابا لمخط اااب ينظ اار  ،نظري ااو ال وا( اال عن ااد

رومان ياكبسون عبد ال ميد عبد الوا د  ،مجمو ا قهم  ،بلداد ) عدد(٘) ،

ت(ٔ، )ٕ-لس ا اانو  ،ٜٜٔٛمفي ا ااوم ال ا ااارئ وهع ا اال ال ا ا اراءة ه ا اام الن ا ااد ا دب ا اام

المعا(ر  ،دٓ م مد خرما،،ب ث منشور ،مجماو ا قاهم ،العاراه ،العادد ٘،
ٜٜٜٔم ٓ ٕٙ-ٜٔ

(ٕٔ) الوظيفو الشعريو

يل عمى ات الرسالو  ،اي عمى مجموعو ال وانين والمبادئ

الجماليا ااو ال ا اام ي وييا ااا الخطا اااب ا دبا اام ٖٗ -ينظا اار ق ا اراءة الن(ا ااوص
وجماليات ال م م بين الما اىب اللربياو ال ديجاو و راجناا الن ادي (د ارساو م ارناو)

دٓ م مود عبا

عبد الوا د  ،دار الفكر العربم  ،طٔ ن م(ار ٜٜٔٙ ،م

ٖٓ  ،نظري ااو ال م اام والن ااد العرب اام ال ااديث ،غس ااان الس اايد  ،مجم ااو ا ق ااهم ،
بلداد  ،العدد (٘) ٜٜٔٛ ،مٓ

(ٕٕ) الوظيفو المرجعيو و وم عمى ٱس دعاء (ي ساب و و رجم ياا هام وقات الك اباو
الجديااد عاان طريااه جعاال الخبارات ال ديمااو الم فوظااو هاام هنااون الما)اام ساايمو
المناال جانيااو ينظاار قاراءة الن(ااوص وجماليااات ال م اام بااين الما اىب اللربيااو
ال ديجو و راجنا الن دي (دراسو م ارنو) ٕ٘ –  ،ٕٙمفيوم ال ارئ وهعل ال اراءة
هم الن د ا دبم المعا(ر ،ب ث منشور ٓ ٕٙ-ٜٔ
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(ٖٕ)
-

(ٕٗ)
(ٕ٘)
()ٕٙ

()ٕٚ
()ٕٛ
()ٕٜ
(ٖٓ)
(ٖٔ)
(ٕٖ)
(ٖٖ)
(ٖٗ)
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الطدد ( )ٔ1حزيران ٖٕٔٓ

لفظااو جاىميااو ااوي معنااى اليجاار وال نكياال ه)ااه عمااى ال يكيااد  ،وردت هاام
ا دى معم ات الجاىميو و ديدا معم و يىير بن ابم سممى هم بي و الشيير -
ثمانين موال ال أبا لك يسأم
سئم تكاليف المياة ومن يعش
شااعر يىياار ب اان اباام سااممى  ( ،اانعو ا عماام الشاان مري  ،ي ااه هخاار ال اادين
قباوة ،منشورات دار ا هاه الجديد ن طٖ  ،بيروت ٜٜٔٓ ،م ٕ٘ ٓ
ينظاار أ كااام (اانعو الكااهم  ،ابااو ال اساام الكهعاام  ،يااه ر)اوان الدايااو ،
دار الج اهو  ،بيروت ٜٔٙٙ ،م ٕٓ ٛ
جميرة رسامل العرب ٔٓ ٜٗٔ/
ا ل فااات ىااو ا ن ااال ماان (اايلو الااى (اايلو كا ن ااال ماان خطاااب ا)اار
إلا ااى غاما ا ِ
اب ،أو ما اان خطا اااب غاما ااب إلا ااى ا)ا اار ،أو ما اان هعا اال ما ااا إلا ااى
مس بل ،أو من مس بل إلى ما ٍ  ،وغير لك ٓ ينظر المجل السامر  ،ابام
الفا ا ب ) ااياء ال اادين اب اان ا جي اار  ،ي ااه م م ااد م اام ال اادين عب ااد ال مي ااد ،
المك بو الع(ريو  ،بيروت ٜٔٙ٘ ،م ٕٖ/
جميرة رسامل العرب ٔٓ ٜٗٔ/
جمي ا ارة خطا ااب العا اارب  ،ا ما ااد يكا اام (ا اافوت  ،المك با ااو العمميا ااو  ،بيا ااروت ،
م(رٜٖٔٚ ،م ٕٓ ٕٗ/
الرسامل ا دبيو ٓ ٖ٘ٚ
جميرة خطب العرب ٕٓ ٜٖ/
ينظر الرسامل ا دبيو ٓ ٖٜ٘
جميرة خطب العرب ٕٓ ٕٗ/
م ٓ ن ٕٜٕ-ٜٔ/
ينظر الرسامل ا دبيو ٖ٘ٛ-ٕٜ٘
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