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 الخاتمة

 تبي ن للباحث بعض النتائج: طبيقي  والت   ظري  بعد االنتهاء من البحث الن  

 : , فالفصل بينها من باب الشرح والتوضيح؛ إذ بروز التداخل بين هذه المعاييرأو الا
, والقبول يحدد المعايير ووجوده واالنسجام, وهما محددا القصدبك د الس  القصد يحد  

لها في الوقت نفسه, واإلعالمي ة تتحقق بخرق باقي المعايير,  األخرى, والقبول هدف  
 وهكذا.

القضايا ؛ بدليل أثر قضايا نحو الجملة؛ لالستفادة منها في الن ص  يمكن تسخير ثانياا: 
؛ مما يبرهن على أن  علم الن ص  مكمل لنحو الجملة وقائم  النحوية في سبك الن ص 

 عليه.

ز   هذه المعايير؛ إذ له فعل  القارئ في  ثالثاا: ظهر فعل  في تحقيق هذه المعايير. مبر 

ا وجدته عند دراسة ومم  «, الدعاء»األدبي   وجود المعايير الن صي ة في هذا الفن  رابعاا: 
 ما يأتي: عاءفي نص  الد هذه المعايير

فر فيها, انصوص الدعاء احتوت على الس بك واالنسجام؛ فمعيار القصد متو  - أ
هي اإلقرار بوحدانية اهلل, ظاهرة وخفية, فالمقاصد الظاهرة, ل الن صُّ مقاصد م  وح  

التوجه و  -سبحانه وتعالى –وأن  األمور كل ها بيده والتمسك به, و بيان قدرته , 
وطلب العفو  وعزم إرادة, والحمد والشكر على نعمه وفضائله,إليه بصفاء ني ة 

التمسك بملة فالدعوة إلى  ,أم ا المقاصد الخفية ب إليهوالمغفرة منه, والتقرُّ 
وترك الملل المنحرفة, كالقدرية  –صلى اهلل عليه وآله  –د اإلسالم, ملة محم  

والجبرية, والدعوة إلى األخالق الحسنة والتواضع هلل, ومراقبة األعمال, والدعوة 



ا التقريع  إلى تقوية أواصر المجتمع, وتأليف قلوب المؤمنين, وحمل الدعاء أيضا
عز  -وجه إلى اهلل األمة نحو النهوض بوجه الجائرين, والت , ورفع هممبالظالمين

 .وترك معاشرتهم -جل  و 
ا انماز به في هذا , ومم  ةبطاوسائل الر الالدعاء بمختلف  بك في فن  يحدث الس   - ب

 الن وع:

يك في بالعطف أكثر فيه من العطف بالواو؛ لخصوصية الجمع والتشر  الس بك -3
 ؛ فناسب ذلك.  وجل   الوقت نفسه؛ والدعاء حوى من المدح والثناء للباري عز  

 بك أحياناا من دون األداة؛ للتجانس واالتصال بين العبارات.يحدث الس  -4

, وتستعمل في الن صوص   « العنصر اإلحالي   »ما استعمل أسماء اإلشارة قل   -1
 ات الدعاء.وهذا من أدبي   ؛اإلحالة فيها للقرب

ا الت وازي بين العبارات؛ -4 ؛ وخصوصا الدعاء إذ أكثر اإلمام من الس بك الص وتي 
؛ وألثر الص وت في شد   ؛ يعتمد في عالجه على العنصر الموسيقي  عالج نفساني 

.  الذ هن نحو الن ص 

والموقف في عصر اإلنتاج,  في االت صال؛ إذ جاء منسجماا دعاء اإلمام واقع-ت
 .ا ساهم في قبولهحاجة الناس, مم  ل يااوملب  

ب إلى وتسر   -عليهم الس الم-بدعاء آبائهفي بناء نصوصه ظهر تأثر اإلمام  -ث
ه نصوص من القر  في  األعالم و القصة آن الكريم, ودعاء آبائه, واستعملنص 

 تناصاته.

 من المتوقع الحصول؛ فاإلعالمي ة قليلة في دعائه. أغلب نصوص اإلمام -ج



صل , فأحياناا يحمع االختالف في أساليب االنسجام في الدعاء االنسجاميحصل  -ح
أخرى  ونجد في نصوص   ,(بعدها الخاتمةبذكر )المقدمة, ثم  التمهيد, ثم  الغرض, 

رة في الغرض, لكن هذا ال مة, أو يدخل مباشلهذا الترتيب؛ إذ ال يذكر مقد   خالفاا
كلُّ نصٍّ يدور حول ؛ إذ االنسجام؛ بسبب الحفاظ على الترابط الموضوعي   يؤثر في

.    موضوع  واحد 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


