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 ملخص الرسالة او االطروحة:

 

 اإلستمزام الحواري في خطاب المسيرة الحسينية

ىو دراسة ما ورائية الخطاب, أو ما ورائية االستعمال, بعد تحميل مرادات المتواليات  
الحواري, في كالم أئمة أىل البيت) عمييم السالم(  الخطابية, وقد يتجمى مفيوم اإلستمزام

بأبيى صورة؛ ذلك إلرتفاع كالميم عمى كالم من سواىم, ولتضمنو ليذه القيم التعبيرية 
القصدية المستمزمة من ظواىر خطاباتيم, ومن ىنا جاء عنوان ىذه الرسالة وىو) 

مقاصد تمكم الخطابات  اإلستمزام الحواري في خطاب المسيرة الحسينية( ليعطي لمقارئ,
الشريفة, وألجل الوقوف عمى لطائف المحايثة الكالمية لمتعبئة المغوية من حيث, الكم, 

 , اآلخروالكيف, بغية التأثير األسموبي في 

ما دام وازع التأثير متوفرًا في المنتج الخطابي. فقد أىتمت  آلخرميما كان نوع ذلك ا
فق آليات المنيج التداولي, لكل أئمة وسادة بدراسة خطاب المسيرة الحسينية عمى و 

وسيدات البيت العموي, إذ حاول البحث احصاء كل تمك الحوارات والخطابات في مختمف 
محطات المسيرة إبتداًء من انطالقيا وخروج الركب الحسيني, مرورا بمحطات الرحمة, و 

اب الواحد, ومحاولة السبي وانتياًء برجوع السبايا إلى المدينة, من غير التقيد بالخط
التوفيق بين الخطابات ومجريات األحداث التي تفسرىا خارج بنية التراكيب, سعيًا في 
الوصول إلى مقاصدىم أو االقتراب منيا, األمر الذي يكشف لمقارئ عظم مظموميتيم 
عمييم السالم, وبيان أىداف خطابيم وغاياتو ومسوغاتو, مستعينًا بمنيج جديد في ضوء 



ت المسانية وىو منيج التحميل التداولي, الذي استوعب خطاب المسيرة, من زوايا الدراسا
مختمفة سياقيًا ومقاميًا محاواًل تممس مقاصده وغاياتو بأجراء تطبيقي مفعم بالشواىد 

 واألمثمة.
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Abstract 

Dialogue implication in the speeches of Imam Hussein procession 

It’s a study of the motivations behind the speech or the usage of the speech ،

after the analysis of the oration progression aims ،this concept arrises in the 

sayings of “ Ahlulbayt in such a fabulous way ،because their sayings are 

greater than any other sayings ،for including implication ،intention and 

expression values in their apparent speech. According to what is mentioned 

above ،this master thesis is addressed “Dialogue implication in the speeches 

of Imam Hussein procession.” 

To make the reader aware of the points of those outstanding speeches ،and to 

point to the euphemism immanence of linguistic equipping through the 

quality and quantity to put behavioral effect on the reader from whatever 

background as long as the impact carried by the oratorical product ،for that I 

was interested in studying Imam Hussein’s procession speeches ،depending 

on methods of deliberation approach to all Imams ،masters and mistresses of 



Ahlulbayt “  

Researcher attempt to count all dialogues and speeches in deferent stations of 

the procession since the early starting point of Imam Hussein procession 

passing through trip road stations and captivity ending with the return of 

captives to Al-Madina ،without being restricted to one speech ،and the 

attempt to correspond between speeches and events that explaining these 

speeches outside structure building ،it’s an attempt to reach their goals or in 

fact to try to reach them ،this matter reveal to the reader the oppression of 

Ahlulbayt
 (
peace be upon them)  

And it states aims ،motives and justifications of their speeches by using a new 

approach in view of lingual studies which is an deliberative analysis method 

which absorbs the procession speeches from different angles (contextually 

and in place) in an attempt to reach it goals and aims in an applied process full 

of examples and evidences. 

 

 


