


المحتويات

5 	 	 إهداء	

6 	 	 تقديم	

8 	 	 تصدير	

 القسم	األول	
9 مالبسات	نفي	أدب	الدعاء	

9 	 	 أدب	الدعاء..	لمحة	تاريخية	

12 		 	 الخصائص	الداعية	لقصر	البحث	على	نثر	آل	البيت	عليهم	الّسالم	

٣1 	 		 أوالً:	أدب	الدعاء	في	المناهج	التعليمية	

1٣ 	 	 ثانيًا:	أدب	الدعاء	في	الدراسات	األدبية	والفنية	

16 	 	 األسباب	المحتملة	لنفي	أدب	الدعاء	

20 	 	 خاتمة	

 القسم	الثاني	
21 نماذج	من	نصوص	أدب	الدعاء	

21 	 	 دعوى	القطيعة	

2٣ 	 	 إجابة	أصحاب	دعوى	القطيعة	

٣0 	 	 شهادة	نصوص	أدب	الدعاء	على	زيف	دعوى	القطيعة	

٣1 صورة	الوجود	في	أدب	الدعاء	



٣1 أوالً:	مرتبة	الوجود	المحسوس	في	أدب	الدعاء	

٣٣ 	 	 النموذج	األول:	الهالل		

٣7 	 	 النموذج	الثاني:	الصباح	والمساء	

40 	 	 النموذج	الثالث:	السحاب	والبرق	والرعد	

42 ثانيًا:	مرتبة	الحقيقة	اإللهية	في	أدب	الدعاء	

42 	 	 النموذج	األول:	ظهور	الحقيقة	اإللهية	وتجلّيها	لإلدراك	

47 	 	 النموذج	الثاني:	محبة	مبدأ	الوجود	

50 	 	 النموذج	الثالث:	تنزيه	مبدأ	الوجود	وتقديسه	

51 	 	 النموذج	الرابع:	الرضى	بالوجود	

59 أنواع	األزمات،	وجديد	أدب	الدعاء	

60 	 	 النموذج	األول:	تعالي	مبدأ	الوجود،	وقصور	اإلدراك	اإلنساني	

6٣ 	 	 النموذج	الثاني:	أزمة	التقصير	عن	تأدية	الشكر	

65 	 	 النموذج	الثالث:	أزمة	عصيان	المولى	ومخالفة	أوامره	

70 نصوص	أدب	الدعاء	تُسقط	دعوى	القطيعة	

70 	 	 مناقشة	المقولة	األساس	لدعوى	القطيعة	

70 	 	 مناقشة	أسباب	القطيعة	

7٣ 	 	 بطالن	دعوى	العودة	إلى	الجاهلية	ومقاييسها	

7٣ 	 	 خاتمة	



 أدب	الدعاء	
الفن	المنفي

ُمْصطَفَى الشَّْيخ ُسلَْيَمان يَحفُْوفِي

 الطبعة األولى 

2015م-1436هـ

 ُحقُوُق الطَّْبِع َوالتَّْرجَمِة 

َمْحفُوظَةٌ لِْلُمَؤلِِّف



بسم الله الرحمن الرحيم

ْر لِي أَْمِري *  }َربِّ اْشَرْح لِي َصْدِري * َويَسِّ

َواْحلُْل ُعْقَدةً ِمْن لَِسانِي * يَْفقَهُوا قَْولِي{

إهداء

أبي..

لقــد رحلــَت إلــى جــوار ربِّــك، وفــي نفســك رغبــةٌ لــم يُقــدَّر لــك تحقيقهــا، وهــي رغبتــك بتأليــف كتــاب عــن اإلمــام علــي بــن 

ــه إلــى باقــي مؤلّفاتــك، فــكان أن اســتحالت رغبتــك تلــك إلــى حســرة فــي نفســي. الحســين عليــه الّســام تضمُّ

ولكن أنّى للحسرة أن تأخذ مأخذها من نفٍس تََعهدَّتها أنت بالرعاية والتربية؟!

لــذا فقــد أضحــت الحســرة عامــاً محفّــزا علــى القيــام بعمــٍل إيجابــي، كانــت ثمرتــه هــذا الكتــاب الــذي يتّخــذ مــن أدب الدعــاء 

موضوًعــا لــه، وهــو األدب الــذي كان لإلمــام علــي بــن الحســين عليــه الّســام اليــد الطّولــى فــي إنشــاء نصوصــه.

وقــد شــاء التقديــر اإللهــي أن تَحــُدَث مصادفــةٌ ذاُت داللــة رافقــت تأليــف هــذا الكتــاب، وهــي أننــي حيــن شــرعت فــي كتابتــه 

كنــُت قــد أصبحــُت فــي مثــل ســنِّك عندمــا وافتــك المنيَّــة. وهــا أنــا ذا اليــوم -ومــع انتهائــي مــن الكتابــة- قــد غــدوُت أكبــر منــك 

ــد رغبتــك، لــم تكــن ســوى امتــداد لعمــرك  ســنًّا. وهــذا مــا يشــعرني بــأن المــدة التــي قضيتُهــا فــي الكتابــة عــن بعــض مــا يجسِّ

المبــارك.

وهنــا أودُّ أن أقــول مســتدرًكا: إن امتــداد عمــري وإن كان يُصيِّرنــي أســنَّ منــك، إال أنــك تبقــى أنــت األكبــر دائًمــا)1(، بــل إننــي 

ألشــعر فــي قــرارة نفســي أنــك لســت األكبــر فحســب، وإنمــا أنــت األطــول عمــًرا أيًضــا.

فإلــى روحــك النقيــة الحاضــرة أهــدي ثمــرة هــذه الفتــرة مــن عمــري، والتــي تمثــل امتــداًدا لحضــورك األبــوي، ولوجــودك 

ــم يشــهدها وجــودك المــادي. المعنــوي، وإن ل

الفاتحة..



تقديم

بقلم القاضي المستشار في المحكمة الجعفرية العليا، 

سماحة العامة الشيخ محمد كنعان )دام تأييده(

بسم	الله	الرحمن	الرحيم

منــذ أربعــة عشــر قرنـًـا، هــوت أقــداٌم -وال زالــت- فــي جــبِّ الحيــرِة بعيــِد القعــر، دون أن يمســك أصحابهــا بحبــِل نجــاة، وَكثـُـَر 

الِرغــاء والثُغــاء، وتزاحــم علــى البئــر رعــاٌع ورعــاةٌ محِدثيــن الكثيــَر مــن الضجيــج والعجيــج، مــا زاد فــي الشــك والحيــرة، 

وربمــا اعتمــد بعضهــم أســلوب الحســو فــي االرتغــاء، إمعانًــا فــي التضليــل وإيغــاالً فــي ســلوك درب الباطــل، وتتعــدد الدوافــع 

لتبــدأ مــن الجهــل وتمــرَّ باســتجاب المغانــم ودفــع المغــارم والتزلــف للســلطان الغاشــم، لتصــل إلــى إخــراج المــرض المســتوطن 

فــي القلــوب وتســييله حبــَر ضــاٍل وإضــال، وبقــي الحــقُّ فــي صــدور قــوم مؤمنيــن بــأنَّ رســولهم صلـّـى هللا عليــه وآلــه وســلّم 

تركهــم علــى البيضــاء ليلُهــا كنهارهــا، متمســكين بحبــِل نجــاٍة وعــروٍة وثقــى ال انفصــام لهــا.

إنَّ تراثــاً هائــاً تركــه محمــٌد وأهــل بيتــه المعصوميــن )عليــه وعليهــم الســام(، يصبــُح غيــَر ذي جــدوى إن لــم تتلقْفــه القلــوب 

والعقــول، معتبــرةً إيــاه حجــَر األســاس فــي بنــاء عقيدتهــا، باعتبــاره ثقــاً نوعيًــا فــي عاقــة اإلنســان المؤمــن بربــه الــذي إنمــا 

يعبــأ بــه مــن خــال دعائــه، وقــد دفــع هــذا التــراُث ضريبــةَ انتمائــه ألهــل البيــت عليهــم الّســام، مثلمــا هــو الحــقُّ دائًمــا، حّمــاَل 

أحقــاد الباطــل ومضــرَب ســهامه، دون تبصــٍر أو حتــى اســتراق نظــٍر أو ســؤاٍل عابــر، وأعجــب مــن هــذا أن الجنــاة وضعــوا 

علــى رؤوســهم قانــَس العبــادة والزهــد والتصــوف والتنســك، مســتحضرين جاهليــةً أولــى، زاعميــن تدجينهــا وتلبيســها بلبــوس 

الديــن الجديــد، وكأنَّ هــذا الديــَن كان ناقًصــا فأتّمــوه، أو كان مثلوًمــا فســّدوا منــه ثلمــه. وقــد تصــّدى األحــراُر علــى مــدى هــذه 

القــرون المتطاولــة -وهــم وإن كانــوا قلـّـةً فلطالمــا كان الحــق ضئيــل العــدد جليــل األثــر- إلظهــار البصمــة النموذجيــة لهــذا الديــن 

العظيــم.

بيــَد أن األخ الجليــل العامــة الشــيخ مصطفــى اليحفوفــي حفظــه هللا، مــا بــرح فــي تصديــه يجتــرح جديــًدا ويســتحضر واقًعــا 

ال يمــاري بــه ذو ِمســكة مــن عقــٍل أو ديــن، عندمــا بيـّـن فــي كتابــه الجليــل هــذا تفــرَد أهــل البيــت عليهــم الّســام فــي نقــل واقــع 

العــرب الثقافــي مــن الجاهليــة إلــى اإلســام، وذلــك بإبــراز مــا لمتــون أدعيتهــم مــن أدب مســتجد، وجــرس إيقاعــي مختلــف عمــا 

عهــده القــوم. ليصــل إلــى نتيجــة مؤادهــا: إّن دينـًـا يســتطيع أن يُنشــئ لنفســه قالبـَـه الثقافــي والفنــي بهــذا الرقــي وذلــك األدب، لهــو 

ديــن حــق، وإّن مــن يســتطيع أن يســيّل هــادر كام هللا عــّز وجــّل فــي تشــييد تــراٍث مســتقل وليــِد ديــن حــق، هــو األحــقُّ أن يكــون 

األميــَن علــى وحــي هللا والحــارس لديــن هللا. وال أخــال أحــًدا يجــرؤ أن يُنــِزل أهــل البيــت عليهــم الّســام فــي هــذا عــن مرتبتهــم 

التــي رتبهــم هللا بهــا.



ليــس بمســتغرب أن يخــوض العامــة اليحفوفــي هــذا الغمــاَر موفقـًـا، وهــو ابــن الطيبيــن مــن آبــاء وأجــداد نقلــوا إليــه والءهــم، 

وأبقــى هــو رايتهــم نقيــة كمــا أورثــوه إياهــا.

)أدب الدعــاء الفــن المنفــي( تحفــةٌ وفقــه هللا إلبرازهــا، فزادتــه ألقًــا علــى ألقــه، عســى أن يجعلهــا هللا لــه حبــل نجــاة فــي دنيــاه 

وآخرتــه، إنــه ســميع مجيــب.

بيروت غرة شعبان 1436

العشرون من أيار 2015



تصدير

يمثــل هــذا الكتــاب حصيلــة عــدد مــن المقــاالت التــي تــمَّ نشــرها علــى صفحــات مجلــة رســالة النجــف األشــرف التــي ترعاهــا 

جامعــة النجــف األشــرف للعلــوم الدينيــة، القائمــة فــي لبنان-حاريــص.

وقــد شــرعت المجلــة بنشــر هــذه المقــاالت فــي عددهــا الثانــي والعشــرين، الصــادر فــي شــهر محــرم 1434هـــ، كانــون األول 

2012م.

ثــم وبعــد الفــراغ مــن كتابــة المقالــة األخيــرة، رأيــت أنــه مــن المفيــد أن تُجمــع هــذه المقــاالت فــي كتــاب واحــد، وذلــك بغيــة 

تســهيل الحصــول عليهــا وتيســير مطالعتهــا. وكان ال بــد عندهــا مــن إجــراء بعــض التعديــات، وبمــا  يتناســب مــع مقتضيــات 

إخــراج تلــك المقــاالت فــي كتــاب، وهــذا مــا دعانــا ألن نجمعهــا فــي قســمين يتألــف منهمــا مجمــوع الكتــاب.

ونحــن إنمــا اخترنــا هــذا التقســيم تمّشــيًا مــع مــا يفرضــه الســير المنطقــي للبحــث، فأَنَْطنــا بالقســم األول مهمــة طــرح المشــكلة 

العامــة التــي يعانيهــا أدب الدعــاء، وهــي مشــكلة نفــي هــذا األدب، وإعــراض الدراســات األدبيــة والمناهــج التعليميــة عن دراســته 

وتدريسه.

ثــم أَنْطنَــا بالقســم الثانــي مهمــة اســتحضار نمــاذج مــن نصــوص هــذا األدب، مــن أجــل إبــراز بعــض مــا تنطــوي عليــه هــذه 

النصــوص مــن خصائــَص وقِيـَـٍم فنيـّـة ومعنويــة، وذلــك بغيــة التذكيــر بوجــود أدب الدعــاء، والتأكيــد علــى ســّمو نصوصــه، علَّــه 

يُصــار إلــى إعادتــه مــن منفــاه، ورّد االعتبــار إليــه.

ويكفينــا هــذا اإلجمــال فــي المقــام، تاركيــن لصفحــات الكتــاب أن تفصــح عــن بقيــة التفاصيــل، غيــر أنــه يبقــى مــن واجبنــا هنــا 

أن نصــدح بالعرفــان ألهــل الجميــل، ولــذا فإنـّـي أتوجــه بالشــكر إلخوانــي األوفيــاء فــي أســرة تحريــر مجلــة رســالة النجــف، وهم 

أصحــاب الفضيلــة: ســماحة الشــيخ نعيــم نعمــة، وســماحة الشــيخ يوســف الفقيــه، وســماحة الشــيخ حســين عبــاس، والذيــن كان 

ين األثــر األكبــر فــي إنجــاز هــذا البحــث، فأدعــو هللا تعالــى أن يســدِّد خطاهــم  لجهودهــم الكبيــرة ولتشــجيعهم وعنايتهــم المســتمرَّ

ويوفقهــم فــي جميــع شــؤونهم، وأن يُنيلَنــا وإياهــم وجميــع المؤمنيــن والمؤمنــات ســعادة الداريــن.



 القسم	األول	
مالبسات	نفي	أدب	الدعاء

مقدمة	القسم	األول

إن الغــرض الــذي نرمــي إليــه فــي هــذا القســم مــن البحــث هــو محاولــة الكشــف عمــا حــاق بمناهجنــا التعليميــة، وبدراســاتنا 

األدبيــة مــن خلــٍل فــي تعاطيهــا مــع أدب الدعــاء، حيــث وجدنــا أن هــذه المناهــج والدراســات قــد ســدلت دون أدب الدعــاء ثوبـًـا، 

وطــوت عنــه كشــًحا، حتــى غــدا لديهــا فنـًـا منفيًــا مــن حاضــرة األدب، وملحقًــا بســاحة العــدم، علــى الرغــم ممــا يمتــاز بــه مــن 

حضــور متألّــق يؤهّلــه لكــي يأتــي فــي طليعــة الفنــون األدبيّــة، ويتســنَّم علياءهــا. 

ولمــا كان هــذا التغييــب يســبّب نقًصــا خطيــًرا فــي مــادة األدب العربــي، وينعكــس جهــاً بيّنـًـا علــى طابــه ومريديــه، فقــد رأيــت 

أن أحــاول الكشــف عــن هــذا الخلــل الــذي ابتُليـَـْت بــه مناهجنــا التعليميــة ودراســاتنا األدبيــة، راجيـًـا أن تســاهم محاولتــي هــذه فــي 

لفــت أنظــار المعنييــن مــن أهــل البحــث، ومــن القيّميــن علــى وضــع المناهــج التعليميــة، علّهــم يتداركــون هــذا النقــص، فينفضــوا 

ــى، إذ يعيــدون إلــى حاضرتــه نصوًصــا قيِّمــة، قــد  عــن أدب الدعــاء غبــار النســيان، ليقّدمــوا بذلــك لــأدب العربــي خدمــة ُجلّ

تُســاهم فــي إغنــاء مادتــه، وفــي إعــاء شــأنه بيــن اآلداب العالميــة. كمــا يمكنهــا أن تُســاهم أيًضــا فــي قلــب عــدد مــن المفاهيــم 

واألحــكام التــي تســالم عليهــا الكثيــرون مــن أهــل البحــث ودارســي األدب، حتــى غــدت تشــّكل فــي نظرهــم نوًعــا مــن البديهيــات 

الواضحــة التــي ال تحتــاج إلــى أي نقــاش، وال تســتدعي أيـّـة إعــادة نظــر.

وقــد اقتضانــا موضــوع البحــث أن نبــدأ هــذا القســم بعــرض لمحــة تاريخيــة موجــزة، نُشــير فيهــا إلــى قـِـَدم ظهــور أدب الدعــاء، 

وســعة انتشــاره، ومــدى أصالتــه. لننتقــل بعدهــا إلــى تبيــان مــا ابتُليــْت بــه المناهــج التعليميــة والدراســات األدبيــة مــن نقــٍص 

ــاط بهــا  ــة استكشــاف أهــّم األســباب التــي يمكــن أن يُن ناجــم عــن تجاهــل أمــر هــذا األدب، ثــم نمضــي مــن هنــاك إلــى محاول

هــذا التجاهــل، فنناقشــها لمعرفــة مقــدار حظهــا مــن الصــواب أو الخطــأ، حتــى إذا مــا انتهينــا إلــى التدليــل علــى بطانهــا وعــدم 

كفايتهــا لتعليــل نفــي أدب الدعــاء، وجــب علينــا حينئــٍذ وعلــى جميــع المعنييــن أن نســعى لكــي نعيــد الحــق إلــى نصابــه، فنعمــل 

جاهديــن علــى اســترجاع هــذا األدب مــن منفــاه وإحالِــه محلّــه المناســب مــن الدراســات األدبيــة والمناهــج التعليميــة. 

ولنشرع اآلن في تفصيل هذا اإلجمال.

أدب	الدعاء..	لمحة	تاريخية

تتوغــل جــذور »أدب الدعــاء« عميقـًـا فــي باطــن الزمــان حتــى تبلــغ النشــأة األولــى لإلنســان وتتصــل بفجــر حياته علــى األرض 

حيــن جعــل هللا تعالــى لــه فيهــا مســتقًرا ومتاًعــا إلــى حيــن. 

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 

ــَجَرةَ	فَتَُكونـَـا	ِمــَن	الظَّالِِميَن	*	فََوْســَوَس	لَُهَما	 }َويـَـا	آَدُم	اْســُكْن	أَْنــَت	َوَزْوُجــَك	اْلَجنَّــةَ	فـَـُكال	ِمــْن	َحْيــُث	ِشــْئتَُما	َوال	تَْقَربـَـا	َهــِذِه	الشَّ



ــَجَرِة	إاِلَّ	أَْن	تَُكونـَـا	َملََكْيــِن	أَْو	 ــْيطَاُن	لِيُْبــِدَي	لَُهَمــا	َمــا	ُووِرَي	َعْنُهَمــا	ِمــْن	َســْوآتِِهَما	َوقـَـاَل	َمــا	نََهاُكَمــا	َربُُّكَمــا	َعــْن	َهــِذِه	الشَّ الشَّ

ــَجَرةَ	بـَـَدْت	لَُهَمــا	َســْوآتُُهَما	 ــا	َذاقَــا	الشَّ تَُكونَــا	ِمــَن	اْلَخالِِديــَن	*	َوقَاَســَمُهَما	إِنِّــي	لَُكَمــا	لَِمــَن	النَّاِصِحيــَن	*	فََدالَُّهَمــا	بُِغــُروٍر	فَلَمَّ

ــْيطَاَن	لَُكَمــا	 	الشَّ ــَجَرِة	َوأَقـُـْل	لَُكَمــا	إِنَّ َوطَفِقـَـا	يَْخِصفـَـاِن	َعلَْيِهَمــا	ِمــْن	َوَرِق	اْلَجنَّــِة	َونَاَداُهَمــا	َربُُّهَمــا	أَلـَـْم	أَْنَهُكَمــا	َعــْن	تِْلُكَمــا	الشَّ

	ِمــَن	اْلَخاِســِريَن{)1(. 	ُمبِيــٌن	*	قـَـاال	َربَّنـَـا	ظَلَْمنـَـا	أَْنفَُســنَا	َوإِْن	لـَـْم	تَْغفـِـْر	لَنـَـا	َوتَْرَحْمنـَـا	لَنَُكونـَـنَّ َعــُدوٌّ

بعــد أن أكل آدم عليــه الّســام وزوجــه مــن الشــجرة المنهــي عنهــا وبــدت لهمــا ســوءاتهما، ابتهــا إلــى هللا ســبحانه بقولهمــا: 

	ِمــَن	اْلَخاِســِريَن{. فــكان ابتهالهمــا هــذا أوَل دعــاء يصــدح بــه اإلنســان،  }َربَّنـَـا	ظَلَْمنـَـا	أَْنفَُســنَا	َوإِْن	لـَـْم	تَْغفـِـْر	لَنـَـا	َوتَْرَحْمنـَـا	لَنَُكونـَـنَّ

ــر  ــا البشــرية عب ــي عرفته ــون الت ــل الفن ــك شــرارة واحــد مــن أوائ ــق بذل ــان، لتنطل ــن البي ــح بهــا ف ــي افتُتِ والومضــةَ البكــر الت

تاريخهــا الطويــل. 

حون  وهــذه قضيــة جديــرة باالنتبــاه، خصوًصــا وأن مؤرخــي الفــن يهملونهــا حيــن يحاولــون تحديــد أوائل الفنــون ظهــوًرا، فيرجِّ

أنــه هــو هــذا الفــن أو ذاك، ولكنهــم يُغفلــون اإلشــارة إلــى فن الدعــاء)2(.

ــة فــن  ــا التأكيــد فقــط علــى أصال ــا أردن ــا فــي هــذا البحــث أن نــؤّرخ للفنــون وال لتسلســل ظهورهــا، ولكنّ وليــس مــن غرضن

الدعــاء، وعلــى قــدم ظهــوره فــي حيــاة اإلنســان. 

وعلــى كل حــال، ومهمــا يكــن األمــر فــي مســألة تاريــخ ظهــور أدب الدعــاء، فإنـّـه ممــا ال ريــب فيــه أنــه قــد تســنَّى لهــذا األدب 

-وعلــى مــّر األزمــان- أن يشــغل حيــًزا معتبــًرا مــن صفحــات آداب الشــعوب المختلفــة، حتــى ال يــكاد يخلــو منــه أدب شــعب مــن 

الشــعوب وال تــراث أمــة مــن األمــم، ســواء تجلـّـى ذلــك فــي كتبهــا الدينيــة المقدســة، أو فــي آثــار مبدعيهــا مــن البشــر.

وليــس األدب العربــي بمنــأى عــن هــذه الحقيقــة، بــل إننــا نجــد أن هــذا األدب قــد اهتــم بفــن الدعــاء اهتماًمــا بالًغــا قــد ال يرقــى 

إليــه الكثيــر مــن آداب الشــعوب واألمــم األخــرى.

وقــد تجلـّـى هــذا االهتمــام بــدًءا بالقــرآن الكريــم، حيــث نجــده وقــد حفــظ لنــا أول دعــاء ابتهــل بــه اإلنســان علــى اإلطــاق، كمــا 

أْطلََعنــا علــى الكثيــر مــن األدعيــة التــي جــرت علــى ألِســنة األنبيــاء عليهــم الّســام أو على ألســنة غيرهم مــن عبــاد هللا الصالحين. 

وهــو إلــى جانــب ذلــك يحــّث اإلنســان علــى الدعــاء، ويدلـّـه علــى جملــة أصنافــه، ويعّرفــه الكثيــر مــن شــؤونه وقضاياه.

ــن ويفّصــل الكثيــر مــن أمــور الدعــاء ومســائله المختلفــة،  ــى هللا عليــه وآلــه وســلّم ليبيّ ــا دوُر النبــي األكــرم صلّ ويجــيء تاليً

وليتــرك لنــا إلــى جانــب ذلــك جملــة مــن روائــع النصــوص التــي أُثــرت عنــه صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم فــي أدب الدعــاء. 

)1( سورة األعراف آية 23-19.

)2( لعــل بعــض مؤرخــي الفــن ال يؤمنــون -كمــا نؤمــن نحــن- بــأن القــرآن الكريــم كتــاب منــزل مــن عنــد اللــه تعالــى، ولكــن هــذا ال 
يعفيهــم مــن أن يحتملــوا احتمــاالً قويـًـا أن يكــون أدب الدعــاء واحــًدا مــن أوائــل الفنــون ظهــوًرا، ألنــه احتمــال ينســجم وطبيعــة األمــور، 
خصوًصــا وأن العلــوم اإلنســانية المعنيـّـة تســلّم بقــدم ظهــور التديــن فــي حيــاة اإلنســان. وال شــك فــي وجــود تــازم بيــن التديــن والدعــاء، 
وعليــه فنحــن ال نلزمهــم االعتقــاد بمــا ورد فــي القــرآن الكريــم، بــل نلزمهــم بمــا يقبلونــه هــم أنفســهم مــن معطيــات العلــوم اإلنســانية، 

وبمــا يقتضيــه منطــق األمــور.



وبعــد النبــي األكــرم صلـّـى هللا عليــه وآلــه وســلّم تصــل النوبــة إلــى ورثــة علومــه مــن آل بيتــه عليهــم الّســام، فيَْبلـُـغ هــذا الفــن 

علــى أيديهــم ذروتــه، ويتّســع إلــى أقصــى مــداه، حتــى بــات يشــّكل مدرســةً خاصــة عرفــت باســم )مدرســة الدعــاء(، وهــو اســم 

يشــير إلــى كل مــا يــدل عليــه إطــاق عنــوان )المدرســة( مــن خصائــَص فنيــة، ومــن قِيـَـٍم فكريــة ومعنويــة. 

ومــن ثـَـمَّ شــهد أدب الدعــاء مســاهمات أخــرى أفــاض بهــا عــدد مــن العلمــاء واألدبــاء والشــعراء، األمــر الــذي زاد دائــرة هــذا 

األدب اتســاًعا، وأضفــى علــى صفحاتــه تنّوًعــا، ورفــده بطاقــاٍت إبداعيــٍة متجــددة.

* * *

يتلخــص لنــا مــن كل مــا ســبق أن أدب الدعــاء أدب متجــذر فــي أعمــاق الزمــان، ومنتشــر علــى امتــداد المــكان، ولــه فــي أدبنــا 

العربــي مكانــة خاصــة ال تــكاد تخفــى علــى مطّلــع، ناهيــك عمــن هــو مــن أهــل البحــث أو مــن أصحــاب االختصــاص. وفــي هــذا 

داللــة واضحــة علــى مــا يحتــّف بــه هــذا األدب مــن أصالــة، ومــا يتصــف بــه مــن أهميــة.

وألجــل ذلــك، فقــد كان مــن الحــرّي بهــذا األدب أن يحظــى فــي مؤسســاتنا التعليميــة، وفــي دراســاتنا األدبيــة بعنايــة فريــدة، 

وأن يُحبــى باهتمــام خــاص. لكــن -ولشــديد أســف- جــاء الواقــع علــى خــاف المتوقــع، وتجلّــى عــن نقيــض المنتظَــر، فلــم تُبــِد 

بــه المؤسســات التعليميــة أّي اهتمــام، ولــم تولـِـِه الدراســات األدبيــة والفنيــة أدنــى عنايــة)1(، بــل صمتــت عنــه هــذه وتلــك صمتـًـا 

ــا  ــا منفيً مطبقًــا وأهملتــه إهمــاالً تاًمــا، وكأنهــا ال تقــّر لــه بهويتــه األدبيــة، وال تعتــرف لــه بخصائصــه الفنيــة، فأمســى لديهــا فنًّ

يقيــم خــارج حــدود مياديــن الفــن واألدب.

ــة تجــاه أدب  ــة والدراســات األدبي ــه المؤسســات التعليمي ــذي انتهجت ــع المــّر ال ــى هــذا الواق ــي ســنحاول اإلضــاءة عل وفيمــا يل

الدعــاء. ولكننــي أودُّ قبــل ذلــك أن أنبّــه علــى أننــي ســأقصر اهتمامــي فــي هــذا البحــث علــى أدب الدعــاء فــي فــن النثــر وحــده 

دون فــن الشــعر، وعلــى مــا ينتســب مــن هــذا الفــن إلــى أهــل البيــت عليهــم الّســام دون مــا ينتســب إلــى ســواهم. ولــم يكــن ذلــك 

منــي ناشــئًا عــن توهّــم خلــّو الشــعر العربــي مــن روائــع شــعرية تنتمــي إلــى أدب الدعــاء، وال عــن توهّــم أن التأليــف فــي هــذا 

ــم يتجاوزهــم إلــى غيرهــم، بــل يرجــع األمــر أوالً إلــى ضيــق المجــال عــن  األدب قــد اختــص بأهــل البيــت عليهــم الّســام ول

الخــوض فــي المياديــن المذكــورة كلهــا، وثانيـًـا إلــى مــا اختــص بــه أدب الدعــاء المكتــوب بلغــة النثــر مــن مميــزات ذاتيــة جعلتــه 

أولــى باالهتمــام، وخصوًصــا مــا أُثــر منــه عــن أهــل البيــت عليهــم الّســام. وســأذكر هنــا جملــة مــن الخصائــص التــي تتضمــن 

كل واحــدة منهــا -وفــي آٍن مًعــا- اإلشــارة إلــى علّــة االهتمــام بالنثــر دون الشــعر، وإلــى ســبب االقتصــار علــى نصــوص أهــل 

البيــت عليهــم الّســام دون ســواها.

)1( ال تخلــو المكتبــة العربيــة مــن وجــود مؤلفــات قيِّمــة تختــص بــأدب الدعــاء، غيــر أن اهتمــام هــذه المؤلفــات قــد انصــّب غالبـًـا علــى 
الشــرح والتفســير، أو علــى بيــان شــروط قبــول الدعــاء، ومــا يجــب أن يتحلـّـى بــه الداعــي مــن اآلداب وغيــر ذلــك مــن األمــور الشــرعية 
والدينيــة، وأمــا الدراســات األدبيــة والفنيــة للدعــاء فإنهــا ال تــكاد تبيــن فــي المكتبــة العربيــة. وممــا يثيــر العجــب ويدعــو لاســتغراب هــو 
وجــود عــدد مــن الدراســات األدبيــة والتــي ســعت لكــي تعالــج بعــض المواضيــع العامــة والقضايــا الكبــرى فــي األدب، لتخــرج مــن ذلــك 
بنتائــج عامــة وأحــكام كليــة، إال أنهــا وعلــى الرغــم مــن عمــوم مواضيعهــا وكليّــة نتائجهــا أهملــت أدب الدعــاء، وهــو األدب الــذي كان 

مــن شــأنه أن يزودهــا بمــادة غنيــة ويمدهــا بذخائــر مهمــة، ممــا يعينهــا خيــر عــون علــى نيــل أوطارهــا وبلــوغ غاياتهــا.



الخصائص	الداعية	لقصر	البحث	على	نثر	آل	البيت	عليهم	الّسالم	

الخاصية	األولى	

وهــي تتمثــل بالســبق الزمانــي، حيــث إن التأليــف بلغــة النثــر فــي أدب الدعــاء كان قــد تقــدم علــى التأليــف بلغــة الشــعر فــي هــذا 

األدب، وقــد نُميـَـت أوائــل نصوصــه -بعــد مــا ورد منهــا فــي الكتــاب العزيــز، أو علــى لســان النبــي األكــرم صلـّـى هللا عليــه وآلــه 

وســلّم- إلــى اإلمــام علــي عليــه الّســام والــذي ال يخفــى علــى أحــد معاصرتـُـه لنــزول الوحــي، وســبقُه إلــى اعتنــاق اإلســام.

الخاصية	الثانية	

ــى أهــل البيــت عليهــم الّســام،  ــى النصــوص الشــعرية، ويعــود أكثرهــا إل ــا عل ــة قياًس ــرة النصــوص النثري ــل بكث وهــي تتمث

ويكفينــا فــي هــذا المقــام أن نعلــم أنــه قــد أُثــر عــن كل واحــد مــن أئمــة أهــل البيــت االثنــي عشــر عليهــم الّســام وكذلــك عن الســيدة 

الزهــراء ÷ عــدٌد مــن األدعيــة، بــل لقــد تــرك لنــا اإلمــام علــي بــن الحســين عليــه الّســام كتابًــا مســتقاً فــي الدعــاء هــو كتــاب 

»الصحيفــة الســجادية«، والتــي يبلــغ عــدد أدعيتهــا أربعــة وخمســين دعــاًء، كمــا تــرك لنــا عــدًدا آخــر مــن األدعيــة والمناجيــات 

المرويــة عنــه فــي غيــر هــذه الصحيفــة.

الخاصية	الثالثة	

ونشــير فــي هــذه الخاصيــة إلــى مــا شــهدته النصــوص النثريــة ألدب الدعــاء مــن تنــّوٍع فــي مواضيعهــا وتشــعٍب فــي أغراضهــا 

ومراميهــا، حتــى لــم تكــد تتــرك شــأنًا مــن شــؤون اإلنســان وال بُعــًدا مــن أبعــاده الوجوديــة إال وطرقــت بابــه. لــذا جــاءت هــذه 

النصــوص -وخصوًصــا مــا أُثــر منهــا عــن أهــل البيــت عليهــم الّســام- مســتوعبة لشــتى مياديــن الحيــاة اإلنســانية مــن عقائديــة 

وفلســفية، وروحيــة ونفســية، وتربويــة وســلوكية، وفرديــة واجتماعيــة.. 

ويكفــي المــرء شــاهًدا علــى هــذا أن يتصفــح فهــرس محتويــات الصحيفــة الســجادية، فهــذا وحــده كفيــل بالداللــة علــى صــدق 

مــا نقــول، ناهيــك عــن غيرهــا مــن صحفهــم ونصوصهــم عليهــم الّســام ممــا يضيــق المقــام عــن مجــرد ذكــره وتعــداده.

الخاصية	الرابعة	

ونُْلِمــُح فيهــا إلــى أن أدب الدعــاء المكتــوب بلغــة النثــر -وخصوًصــا مــا ينتمــي منــه إلــى أهــل البيــت عليهــم الّســام- يتميــز 

ِة الطــرح وعمــق الفكــرة وجمــال األســلوب، وهــي أمــور ال يســعنا التدليــل عليهــا فــي مقامنا الحالــي، إال أننا ســنعاود  عموًمــا بِجــدَّ

اإلشــارة إليهــا الحقــا، آمليــن أن نتمكــن مــن تلّمــس بعــض مامحهــا فــي القســم الثانــي مــن البحــث بعــون هللا تعالــى.

* * *

واآلن، وبعــد الفــراغ عمــا أردنــا التنبيــه عليــه هنــا، نعــود إلــى مــا كنـّـا فيــه مــن البحــث، لنتبيــن واقــع أدب الدعــاء فــي المناهــج 

التعليميــة، وفــي الدراســات األدبيــة والفنيــة. 



أوالً:	أدب	الدعاء	في	المناهج	التعليمية

ةَ ِوْفقـًـا للمناهــج التعليميــة  إذا مــا تتبــع المــرء الكتــب المعتمــدةَ فــي تدريــس مــادة األدب العربــي فــي مدارســنا وجامعاتنــا، والمعــدَّ

رة، فإنــه ســرعان مــا ياحــظ غيــاب أدب الدعــاء غيابـًـا تاًمــا عــن صفحــات هــذه الكتــب، فهــو يجــد أن هــذه الكتــب، وعنــد  المقــرَّ

تعّرضهــا لدراســة أنــواع فــن النثــر، تُعــّدد مــن أنواعــه: القصــة والمســرحية والخطبــة والرســالة والمقالــة والتقريــر.. ثــم تُغفــل 

أدب الدعــاء، فــا تَعــدَّه كواحــد مــن أنــواع هــذا الفــن. 

وهــي حيــن تعــرض النصــوص التــي اختارتهــا كنمــاذج ألنــواع فنــون النثــر، فإنهــا تعــرض نمــاذج لأنــواع المختلفــة التــي 

ســبق ذكرهــا، وتســكت هنــا أيًضــا عــن أدب الدعــاء، فــا تخّصــه ولــو بنــص واحــد يحكــي عــن وجــوده، ويكشــف عــن بعــض 

مــا يميّــزه مــن الخصائــص.

وهكذا يغدو أدب الدعاء فنًا منفيًا ال تعترف به المناهج التعليمية، وال تقّر بوجوده الكتب الدراسية.

ثانيًا:	أدب	الدعاء	في	الدراسات	األدبية	والفنية

تســتوقف المــرء لــدى مطالعتــه جملــةً مــن المؤلفــات المعنيــة بدراســة األدب العربــي ظاهــرةٌ مســتغربة، تتمثــل فــي خلــوِّ هــذه 

ــة  ــم الخاطئ ــن المفاهي ــذه الظاهــرة عــدد م ــى ه ــب عل ــي أن يترت ــن الطبيع ــد كان م ــر ألدب الدعــاء، وق ــات عــن أّي ذك المؤلف

واألحــكام المغلوطــة، والتــي يأتــي علــى رأســها الدعــوى القائلــة بــأن األدب العربــي لــم يتســنَّ لــه االســتفادة مــن ظهــور الديــن 

الجديــد، فظــّل بمنــأى عــن اســتلهام روح اإلســام، وعــن التأثــر بالخصائــص الفنيــة للقــرآن، وهــي دعــوى كان يمكــن أن تكــون 

محتَملــة فيمــا لــو كانــت مكتبــة األدب العربــي خاليــة مــن الحضــور المشــرق ألدب الدعــاء)1(، وهــو األدب الــذي انعكســت علــى 

صفحاتــه روح اإلســام وخصائــص القــرآن بأبهــى صورهــا الممكنــة، ولكــن لمــا كان لهــذا األدب حضــوره الــذي مــن شــأنه أن 

يزيــد المكتبــة األدبيــة غنــى، فــإن الدعــوى المذكــورة تصبــح مجــرد وهــم ال يســنده أي دليــل.

وفيما يلي نورد مثالين بارزين للدراسات التي أقصت عن صفحاتها أدب الدعاء.

)1( إن الدعــوى المذكــورة لــم تنتــج عــن إقصــاء نصــوص أدب الدعــاء وحدهــا عــن ســاحة األدب العربــي، بــل هــي ناتجــة أيًضــا عــن 
إقصــاء نصــوص أخــرى غيرهــا وعلــى رأســها كتــاب نهــج الباغــة ألميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه الّســام. ولكــن لمــا 
كان موضــوع بحثنــا هــو أدب الدعــاء، لذلــك فإنــا لــم نتعــرض ألّي مــن النصــوص األخــرى. فالمؤلــف يــرى فــي نصــه هــذا أن النثــر 
قــد اســتمر فــي أثنــاء العصــر اإلســامي فــي الصــورة التــي رســمها العصــر الجاهلــي مــن حيــث نســجه وصوغــه، ولــم يكــن لظهــور 

اإلســام فــي نظــره أي تأثيــر علــى هاتيــن الحيثيتيــن، بــل ظــّل الحكــم فيهمــا هــو حكــم الجاهليــة. 



المثال	األول	

ونتوقــف فيــه عنــد كتــاب »الفــن ومذاهبــه فــي النثــر العربــي« للدكتــور شــوقي ضيــف، وهــو كتــاب حــاول فيــه مؤلفــه أن يؤرخ 

للنثــر العربــي فــي مختلــف أطــواره ومراحلــه، وقــد تبنــى المؤلــف فــي كتابــه هــذا الدعــوى التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا والقائلــة 

بعــدم تأثــر األدب العربــي بالمعطيــات الجديــدة لإلســام، ولذلــك نجــده يصــرح بهــذه الدعــوى علــى طريقتــه، فيقــول: 

ــى	 ــات	إل ــد	أخرجهــم	مــن	الظلم ــرب	فق ــخ	الع ــي	تاري ــح	صفحــة	مشــرقة	ف ــدور	الزمــن	دورة	أخــرى	وإذا	اإلســالم	يفت ]وي

النــور،	ومــن	دائــرة	الشــعوب	القَبَليــة	إلــى	دائــرة	األمــم	المتحضــرة	وقــد	رأيــت	النثــر	يســتمر	فــي	أثنــاء	العصــر	اإلســالمي	
فــي	الصــورة	التــي	رســمها	العصــر	الجاهلــي	مــن	حيــث	نســجه	وصوغــه	وإن	اختلفــت	موضوعاتــه	وتشــعبت	معانيــه[)1(.

ومــا كان للمؤلــف أن يذهــب هــذا المذهــب لــو لــم يقفــز فــي كتابــه عــن أدب الدعــاء ويُســقطه مــن ميــدان الفــن واألدب، وإال فــإن 

أدنــى مقارنــة بيــن مــا كان عليــه النثــر الجاهلــي ومــا أضحــى عليــه النثــر فــي أدب الدعــاء لكفيلــة بــأن تكشــف لنــا عــن عظمــة 

التجديــد الــذي تجلــى فــي أدب الدعــاء مــن حيــث النســج والصياغــة)2(.

ونحــن إنمــا اخترنــا كتــاب الدكتــور شــوقي ضيــف كمثــال ألجــل مــا انطــوى عليــه هــذا الكتــاب مــن شــمول وتشــعب فــي دراســة 

بة للنثــر ومــا مــرَّ بــه مــن أحــداث فــي عصــوره وأقاليمــه المختلفــة)3(.  النثــر، وقــد وصفــه مؤلفــه بأنــه دراســة متشــعِّ

ولكــن الغريــب أن الدكتــور شــوقي ضيــف لــم يتعــرض فــي كتابــه هــذا لدراســة أدب الدعــاء، وذلــك علــى الرغــم مــن شــمول 

هــذه الدراســة وتشــّعبها ومحاولتهــا تتبـّـع مــا مــّر بــه النثــر مــن أحــداث فــي عصــوره وأقاليمــه المختلفــة، حتــى كأّن أدب الدعــاء 

-وعلــى كثــرة نصوصــه- لــم يحــظَ بنعمــة الوجــود، أو أنــه لــم يـَـرَق فــي نظــر الدكتــور إلــى المســتوى الــذي يؤهلــه للدخــول إلــى 

واحــة الفــن واألدب!

)1( د. شوقي ضيف: الفن ومذاهبه في النثر العربي. ص8، دار المعارف. القاهرة، ط8.

)2( وكمثــال علــى ذلــك يمكــن للمــرء أن يُقــاَرن بيــن مــا أورده الدكتــور شــوقي ضيــف فــي كتابــه مــن نصــوص تكشــف عــن أســاليب 
الصياغــة فــي النثــر الجاهلــي، وبيــن دعــاء الصبــاح -مثــاً- لإلمــام علــي عليــه الّســام، ليــدرك جليـًـا عمــق الهــّوة الفاصلــة بيــن أســاليب 
الصياغــة فــي هذيــن النثريــن. وال أعتقــد أن أّي متــذوق لــأدب ســيوافق بعدهــا علــى عــدم وجــود تجديــد كبيــر فــي دعــاء كدعــاء الصباح، 

أو علــى أن هــذا الدعــاء ال يمثــل فــي صياغتــه ســوى اســتمرار للصياغــة التــي عرفتهــا خطــب الجاهليــة وســجع الكهــان. 

ــه نقتطــع هــذه  ــي كتاب ــف ف ــور شــوقي ضي ــا الدكت ــي أورده ــة والت ــي خطــب الجاهلي ــي تصــّور أســاليب الصياغــة ف ــة الت ومــن األمثل
الســطور: »أيهــا النــاس اســمعوا وعــوا، مــن عــاش مــات، ومــن مــات فــات، وكل مــا هــو آٍت آت، آيــات محكمــات، مطــر ونبــات، وآبــاء 

وأمهــات، وذاهــب وآت، ضــوء وظــام، وبــّر وآثــام، لبــاس ومركــب، ومطعــم ومشــرب..« ص64:

ونقتطــع مــن دعــاء الصبــاح هــذه الســطور: »يــا مــن دّل علــى ذاتــه بذاتــه، وتنــزه عــن مجانســة مخلوقاتــه، وجــّل عــن ماءمــة كيفياتــه، 
يــا مــن قــرب مــن خطــرات الظنــون، وبعــد عــن لحظــات العيــون، وعلــم بمــا كان قبــل أن يكــون..«. 

وبكلمــة ســريعة جــًدا يمكننــا أن نقــول: إن قــوة الســبك، كمــا الموســيقى، وكذلــك طريقــة اســتخدام الســجع، تتفــاوت كلهــا تفاوتـًـا بيّنـًـا بيــن 
النصيــن، بحيــث ال يمكــن التســليم بــأن الصياغــة التــي اعتمدهــا الدعــاء تمثــل عمليــة اســتمرار للصياغــة التــي اعتمدتهــا خطــب الجاهليــة.

)3( انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص10.



المثال	الثاني	

ونلتقــي فيــه مــع األســتاذ محمــد قطــب فــي كتابــه »منهــج الفــّن اإلســامي« لنجــده يعتنــق مضمــون الدعــوى الســابقة ذاتهــا، 

وإن اختلفــت طريقتــه فــي التعبيــر.

ويدلنا على ذلك قوله: 

]وقــد	كان	يخطــر	فــي	حســي	دائًمــا	أن	العــرب	لــم	يســتفيدوا	مــن	القــرآن	وال	مــن	اإلســالم	فــي	إنتاجهــم	الفنــي.	لقــد	مــّرت	

عليهــم	فتــرة	فــي	أول	اإلســالم،	انصرفــوا	فيهــا	عــن	كثيــر	مــن	فنــون	القــول.	وربمــا	كان	لهــذا	االنصــراف	أســباب	متعــددة[

.)1(

ثم يذكر جملة من هذه األسباب ليعود فيقول: 

]ولكنهــم	حيــن	عــادوا	إلــى	التعبيــر	لــم	يلجــأوا	مــع	األســف	إلــى	الرصيــد	الجديــد	يســتمدون	منــه	مشــاعرهم	وإيحاءاتهــم	

وأغــراض	تعبيرهــم	وطرائقــه.	وإنمــا	عــادوا	إلــى	الجاهليــة	كاملــة	فــي	مجــال	التعبيــر،	أغراضــه	وطرائقــه	ســواء[)2(.

ويقول في موضع آخر: 

]وأيًــا	مــا	كان	األمــر،	فقــد	خســر	األدب	العربــي	فرصــة	هائلــة	لالســتمداد	مــن	رصيــد	اإلســالم	الضخــم،	وظــل	فــي	تاريخــه	

الطويــل	كلــه	مجانبـًـا	-تقريبـًـا-	لهــذا	الرصيــد،	مبتعــًدا	عــن	ثرائــه	محروًمــا	مــن	القــدرة	علــى	إبــداع	لــون	مــن	الفــن	كان	حريـًـا	

أن	يكــون	أروع	الفنــون	العالميــة	وأبدعهــا،	لــو	وجــد	لــه	التوجيــه	الصالــح	والقــدرة	الفنيــة	المؤاتيــة[)3(.

يتبنــى األســتاذ محمــد قطــب فــي هــذه النصــوص الدعــوى الســابقة نفســها والقائلــة بوجــود هــوة فاصلــة باعــدت مــا بيــن األدب 

العربــي واإلســام، فحرمــت هــذا األدب مــن فرصــة مؤاتيــة كان يمكنهــا أن ترقــى بــه إلــى مصــاف اآلداب العالميــة لــو تســنى 

لــه االســتفادة منهــا، واالســتمداد مــن الرصيــد الضخــم الــذي جــاء بــه اإلســام.

والماحــظ هنــا أيًضــا هــو غيــاب فــن الدعــاء عــن كتــاب األســتاذ محمــد قطــب كمــا غــاب عــن كتــاب الدكتــور شــوقي ضيــف، 

ــى كام الدكتــور شــوقي ضيــف، تــرد هــي بعينهــا علــى كام األســتاذ محمــد  وهــذا مــا يجعــل المؤاخــذات التــي ســجلناها عل

قطــب، فــا نعيــد.

ولكــن يبقــى أن نقــول: إن الداعــي الــذي دعانــا الختيــار كتــاب األســتاذ »محمــد قطــب« كواحــد مــن نماذجنــا المنتقــاة، هــو ســعي 

المؤلــف فــي هــذا الكتــاب الســتنباط قواعــد منهــج الفــن اإلســامي، واألســس التــي يبتنــي عليهــا هــذا الفــن.

وهذا ما يقودنا إلى التساؤل: أنّى يتأتى للباحث أن يتصدى الستنباط قواعد منهج الفن اإلسامي واستكشاف أسسه، 

)1( محمد قطب: منهج الفن اإلسامي. ص7، دار الشروق - بيروت/ القاهرة، 1393هـ-1973م. 

)2( نفسه ص 12. 

)3( نفسه ص 13. 



بقصــد تجليــة صــورة هــذا المنهــج وإيضــاح معالمــه، فــي الوقــت الــذي يغفــل فيــه هــذا الباحــث -أو يتغافــل- عــن أدب تُمثّــل 

ــه مــن  ــات الفــن اإلســامي، وتُفصــح خيــر إفصــاح عــن خصائــص هــذا الفــن، وعمــا يراعي ــا مــن أروع تجلي نصوصــه تجليً

قواعــد، ومــا يلتزمــه مــن منهــج؟!

فهــل يعقــل أن يتصــدى امــرؤ لدراســة وظيفــة الرئتين-مثــاً- مــع غفلتــه عــن وجــود الهــواء، أو مــع عــدم معرفتــه بخصائصــه، 

ومــا يكّونــه مــن العناصــر؟!

واآلن.. وبعــد أن فرغنــا مــن بيــان مــا عمــدت إليــه المناهــج التعليميــة، وكذلــك الدراســات األدبيــة، مــن اســتبعاد أدب الدعــاء 

ونفيــه عــن دائــرة الفــن واألدب، يصــل بنــا المقــام إلــى التســاؤل عــن إمكانيــة وجــود أســباب ومبــررات معقولــة، تقــف وراء هــذا 

النفــي واالســتبعاد. ونحــن ســوف نــورد فيمــا يلــي جملــة مــن أهــم األســباب والمبــررات التــي قــد يُتمســك بهــا الســتبعاد بعــض 

النصــوص ونفيهــا عــن دائــرة األدب، لنناقــش مــن بعدهــا مــدى صاحيــة هــذه األســباب والمبــررات لانطبــاق علــى أدب الدعاء.

األسباب	المحتملة	لنفي	أدب	الدعاء

السبب	األول:	الشك	في	النسبة

قــد يشــك الباحــث فــي نســبة بعــض النصــوص إلــى أصحابهــا، األمــر الــذي يُســقطها فــي نظــره عــن االعتبــار، فيدعــوه ذلــك 

إلــى إهمالهــا وعــدم التعويــل عليهــا. وربمــا يكــون هــذا الســبب عينــه هــو الدافــع إلــى نفــي أدب الدعــاء، إذ لعــل الذيــن أهملــوا 

هــذا األدب لــم تثبــت لديهــم صحــة نســبة نصوصــه إلــى أصحابهــا.

ولكــن الصحيــح أن هــذا التبريــر ال يمكــن قبولــه فيمــا يخــّص أدب الدعــاء، وذلــك ألن الكتَّــاب الذيــن أغفلــوا هــذا األدب فــي 

مؤلفاتهــم، لــم يتعّرضــوا لمســألة النســبة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، بــل أهملــوا أدب الدعــاء جملــةً ودون التعــرض ألي شــأن 

مــن شــؤونه، فعاملــوه بذلــك معاملــة الشــيء المعــدوم. فلــو كان شــكهم فــي النســبة هــو الدافــع الــذي يقــف وراء فعلهــم، لتحتّــم 

عليهــم أن يعللــوا شــكهم هــذا ويبينــوا الوجــه فيــه، خصوًصــا وأن األمــر يتعلــق بنصــوص تتميــز بكثرتهــا الوافــرة، وبأنهــا ذات 

اعتبــار لــدى أمــة كبيــرة مــن النــاس ممــن أدركــوا قيمتهــا وُشــغفوا بتاوتهــا، كمــا تهيّــأ لهــا عــدد مــن المحققيــن الذيــن أفاضــوا 

فــي تصحيــح نســبتها، وربطهــا بأصحابهــا.

فليــس مــن حــق أّي باحــٍث بعــد هــذا أن يقفــز عــن هــذه النصــوص، بحجــة الشــك فــي صحــة نســبتها، إال إذا أشــار إلــى وجودهــا 

أوالً، ثــم بيـّـن بعــد ذلــك مبــررات شــكه هــذا ودواعيــه.

ولذلــك فإننــا نجــد أن مــا نطالــب بــه هنــا مــن منهــج قــد التزمــه كتّابنــا المعنيــون -ولكــن فــي غيــر أدب الدعــاء-. فهــا هــو األســتاذ 

ــق  محمــد قطــب مثــاً يــورد فــي كتابــه »منهــج الفــن اإلســامي« بيتيــن مــن الشــعر منســوبين لســكينة بنــت الحســين، ثــم يعلّ

عليهمــا بقولــه:

]لــم	أتمكــن	مــن	تحقيــق	نســبة	هذيــن	البيتيــن	لســكينة،	ويقــال	إنهمــا	ألحــد	المتصّوفيــن،	والــذي	يعنينــا	مــن	هــذه	النمــاذج	



هنــا	هــو	موضوعهــا	بصــرف	النظــر	عــن	قائلهــا[)1(.

فهــا أنــت تــراه يحفــظ االعتبــار لبيتيــن مــن الشــعر، ألجــل موضوعهمــا، علــى الرغــم مــن عــدم تمّكنــه مــن تحقيــق نســبتهما. 

أفلــم يكــن األولــى بــه إًذا أن يحفــظ االعتبــار أيًضــا ألدب الدعــاء، علــى كثــرة نصوصــه، مــع مــا تفيــض بــه هــذه النصــوص 

مــن مميــزات وقيــم؟! ثــم يســتفيد مــن ذلــك كلــه فــي محاولتــه اســتنباطَ منهــٍج للفــن اإلســامي، ســواء صّحــت لديــه النســبة أم لــم 

تصــح، حيــث إن عــدم صحــة النســبة ال تُحيــل الموجــود معدوًمــا، وال تفــرغ األدب الســامي مــن خصائــص ســمّوه. 

ــر المــروي مــن خطــب  ــي صحــة أكث ــد أظهــر الشــك ف ــف، فهــو أيضــا ق ــور شــوقي ضي ــال بالنســبة للدكت ــه يق واألمــر عين

الجاهليــة، ولكنــه -مــع ذلــك- استشــهد ببعــض هــذه الخطــب، واســتخلص منهــا بعــض معالــم الخطابــة الجاهليــة وخصائصهــا)2(.

السبب	الثاني:	النقص	الكمي

ربمــا يكــون الداعــي أحيانــا لكــي يهمــل الباحــث نوًعــا مــن أنــواع الفنــون األدبيــة هــو نــدرة نصــوص هــذا النــوع األدبــي، أو 

قلّــة قّرائــه. وهــذا مــا قصدنــاه بعبــارة: »النقــص الكمــي« الــواردة فــي العنــوان.

ونحــن حتــى لــو ســلّمنا جــدالً بكفايــة هــذا الســبب إلغفــال أدب مــن اآلداب، أو إقصــاء فــن مــن الفنــون، فإنــه ال يمكننــا التســليم 

بانطبــاق هــذا الســبب علــى أدب الدعــاء. وذلــك لعــدم ابتــاء هــذا األدب بــأي لــون مــن ألــوان النقــص الكمــي، ال مــن حيــث نــدرة 

نصوصــه، وال مــن حيــث قلــة قرائــه.

ويكفينــا، فيمــا يتعلــق بالحيثيــة األولــى، أن نذّكــر القــارئ بمــا قلنــاه عنــد حديثنــا عــن الخصائــص التــي دعتنــا إلى قصــر اهتمامنا 

علــى النثــر دون الشــعر، وعلــى أدعيــة أهــل البيــت عليهــم الّســام دون ســواهم. فقــد قلنــا هنــاك: ]قــد أُثــر عــن كل واحــد مــن 

أئمــة أهــل البيــت االثنــي عشــر عليهــم الّســام وكذلــك عــن الســيدة الزهــراء ÷ عــدٌد مــن األدعيــة، بــل لقــد تــرك لنــا اإلمــام علــي 

بــن الحســين عليــه الّســام كتابًــا مســتقاً هــو كتــاب »الصحيفــة الســجادية« والتــي يبلــغ عــدد أدعيتهــا أربعــة وخمســين دعــاًء، 

كمــا تــرك لنــا عــددا مــن األدعيــة والمناجيــات المرويــة عنــه فــي غيــر هــذه الصحيفــة[.

ثــم.. وعــاوةً علــى مــا ذكرنــاه، فإنــا لــو أخذنــا بعيــن االعتبــار أيًضــا أدعيــة غيــر أهــل البيــت عليهــم الّســام مــن علمــاء وأدبــاء 

وشــعراء، لحصلنــا مــن ذلــك علــى مســاحة واســعة تشــغلها نصــوص أدب الدعــاء، األمــر الــذي يرفــع عــن هــذا األدب أّي وهــم 

بوجــود نقــص كّمــي يمكــن أن ينســب إليــه مــن حيــث عــدد النصــوص التــي تخّصــه، والقــادرِة علــى تمثيلــه خيــر تمثيــل فــي 

واحــة الفــن واألدب.

واآلن وبعــد أن بيّنّــا بطــان الحيثيــة األولــى مــن حيثيتــي النقــص الكمــي )نــدرة النصــوص(، يبقــى علينــا أن نناقــش الحيثيــة 

الثانيــة وهــي حيثيــة )قلــة القــّراء(، فنســأل: هــل يعانــي أدب الدعــاء فعــاً مــن أّي نقــص فــي عــدد قّرائــه والمقبليــن علــى تاوتــه، 

أم أن الواقــع يكشــف لنــا عــن عكــس ذلــك؟

)1( منهج الفن اإلسامي. ص 297. 

)2( انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي. ص 34 و 35.



فــي اإلجابــة علــى هــذا الســؤال نقــول: لعلنــا ال نبالــغ إذا مــا اّدعينــا أن أدب الدعــاء قــد يأتــي فــي الصــدارة مــن حيــث اهتمــام 

القــّراء بــه وإقبالهــم علــى تاوتــه، ويدلّنــا علــى ذلــك الواقــُع المشــهود، حيث نجــد الكثير من النــاس، وبمختلــف فئاتهــم االجتماعية 

والثقافيــة يقبلــون إقبــاالً قــّل نظيــره علــى تــاوة نصــوص أدب الدعــاء، يحدوهــم علــى ذلــك الدافــع الدينــي، ورجــاء االســتجابة، 

إضافــة إلــى مــا يجدونــه فــي هــذه النصــوص مــن حــاوة البيــان وغنــى المضاميــن وتنوعهــا، ممــا يرضــي الذائقــة الفنيــة لــدى 

الفــرد، ويتيــح لــه التعــرف علــى أعمــق المشــاعر اإلنســانية والتعبيــر عنهــا، كمــا يفتــح ناظريــه علــى آفــاق واســعة مــن األفــكار 

والمعــارف والقيــم، فيضــع بذلــك بيــن يــدي كل شــخص مــا ينســجم مــع حاجاتــه المختلفــة، ويتــاءم مــع تطلعاتــه المتنوعــة. 

ويكفينــا للتدليــل علــى ذلــك أن نســتعرض جملــة مــن صنــوف األدعيــة والمواضيــع التــي تــدور حولهــا هــذه النصــوص. فثّمــة 

أدعيــة ُوضعــت لتناســب كل يــوم مــن أيــام األســبوع بخصوصــه )كدعــاء يــوم الجمعــة، ودعــاء يوم الســبت...(، وأخــرى وضعت 

ــَحر...( ومنهــا ما وضــع مراعيـًـا للمناســبات الدينية  لتناســب بعــض أوقــات اليــوم الواحــد )كأدعيــة الصبــاح والمســاء، ودعــاء السَّ

المختلفــة )كأدعيــة شــهر رمضــان، وأدعيــة األعيــاد، وكدعــاء يوم عرفــة...(.

ومــن األدعيــة مــا يصــدح بتمجيــد هللا ســبحانه وتقديســه، ومنهــا مــا يلهــج بالتحيــة والتســليم علــى المائكــة واألنبيــاء والرســل، 

ومنهــا مــا هــو مخصــص للتوبــة وطلــب المغفــرة، أو الســتنزال الــرزق وطلــب الشــفاء، ومنهــا مــا يدعــو ألهــل الثغــور، أو 

للجيــران، أو لأهــل واألبنــاء... ومنهــا مــا يدعــو لأمــة جمعــاء... 

والخاصــة هــي أن نصــوص أدب الدعــاء ال تــكاد تتــرك مناســبة مــن المناســبات، وال حــاالً مــن أحــوال الفــرد أو المجتمــع إال 

وتعّرضــت لــه وقالــت كلمتهــا فيــه، فهيـّـأت بذلــك مــاّدة غنيـّـة وضعتهــا بيــن أيــدي النــاس، متيحــة لهــم أن يســتخدموها بمــا يتوافــق 

مــع الحاجــات الروحيــة والحياتيــة للفــرد، أو بمــا يتــاءم مــع الشــؤون العامــة لأمــة والمجتمــع.

ولهــذا فإنـّـا نجــد مــن النــاس َمــن يثابــر علــى تــاوة األدعيــة المأثــورة بصــورة يوميــة، ومنهــم مــن يتلوهــا فــي بعــض المناســبات 

الدينيــة الخاصــة، ومنهــم مــن يدعــو بهــا وفقـًـا للظــروف التــي تَعــِرض لــه، أو تتعــّرض لهــا األّمــة...

ثــم إن َكثــرة مــا يُطبــع مــن كتــب األدعيــة، وَكثــرة مــا يقتنيــه النــاس مــن هــذه الكتــب، لَدليــٌل علــى شــّدة االهتمــام بهــذا األدب. 

وممــا يــدل علــى هــذا االهتمــام أيًضــا مــا نشــهده مــن تــاوة متكــررة للدعــاء فــي البيــوت، وفــي المســاجد، وفــي النــوادي الدينيــة، 

وفــي اإلذاعــات، وعلــى قنــوات التلفــزة، وفــي غيرهــا مــن المواضــع المتاحــة للعبــادة ومناجــاة هللا جــلَّ وعــا.

وبناء على هذا يتبيَّن لنا أن الحيثية الثانية، وهي حيثية قلّة عدد القراء، ال تنطبق على قّراء أدب الدعاء.

وبــذا يغــدو الســبب الثانــي باطــاً بِــكا شــقّيه، وعليــه فــا يصــح تعليــل نفــي أدب الدعــاء بوجــود نقــص فــي عــدد نصوصــه، 

وال فــي عــدد قّرائــه والمقبليــن علــى تاوتــه.

وبهذا يصل بنا المقام إلى مناقشة السبب الثالث واألخير.

السبب	الثالث:	القصور	الفني

إّن واحــًدا مــن األســباب التــي يمكــن أن يُتمســك بهــا إلســقاط بعــض النصــوص األدبيــة عــن االعتبــار هــو قصورهــا الفنــي، 



فقــد ال ترقــى هــذه النصــوص فــي أســاليبها التعبيريــة أو فــي خصائصهــا الفنيــة إلــى المســتوى الــذي يؤهلهــا للدخــول إلــى واحــة 

الفــن واألدب، فتُبتلــى ألجــل ذلــك باإلعــراض عنهــا، ويكــون مصيرهــا النفــي.

 وهنــا ربمــا يتوهــم متوهــم بــأن مثــل هــذا الســبب قــد يكــون هــو الداعــي إلــى إهمــال أدب الدعــاء والحكــم عليــه بالنفــي مــن 

ــرة األدب. دائ

ولكــن الحــّق هــو أن أدب الدعــاء بعيــد كل البعــد عــن مثــل هــذا القصــور، بــل العكــس هــو الصحيــح، إذ يمكننــا أن نّدعــي بــأن 

أدب الدعــاء إنمــا يأتــي فــي الــذروة العليــا بيــن فنــون األدب مــن حيــث خصائصــه الفنيــة وقِيَمــه التعبيريــة، وهــي أمــور ال يســعنا 

التعــرض لهــا فــي هــذه العجالــة، إال أننــا نرجــو أن يوفقنــا المولــى ســبحانه إلــى تلّمــس بعــض مامحهــا فــي القســم الثانــي مــن 

البحــث، ولــذا فإننــا ســنكتفي هنــا بإيــراد شــهادتين فقــط مــن شــهادات أعــام فــّن البيــان)1(، تؤيــدان مــا ادعينــاه، وتغنياننــا حاليـًـا 

عــن كل تفصيــل. 

أوالهما: شهادة يعود تاريخها إلى فترة صدر اإلسام، وهي شهادة اإلمام علي عليه الّسام حيث يقول:

]وإنّا	ألمراء	الكالم،	وفينا	تنّشبت	عروقه،	وعلينا	تهّدلت	غصونه[)2(.

وأمــا ثانيتهمــا فهــي شــهادة معاصــرة للشــاعر اللبنانــي الشــهير ســعيد عقــل يصــّور فيهــا مقــام اإلمــام علــي عليــه الّســام مــن 

فــّن البيــان، فيقــول)3(: 

كامي على َربِّ الكاِم هوًى َصْعُب   ***    تهيّبُت إال أنّني السَّيُف لم يَْنُب

وأود هنــا أن أشــير إلــى أن شــاعرنا قــد كتــب القصيــدة التــي يمثـّـل هــذا البيــت مطلعهــا تلبيــة لدعــوة والــدي إيــاه للمشــاركة فــي 

مهرجــان عيــد الغديــر، والــذي كان يقيمــه والــدي ســنويا فــي النــادي الحســيني فــي مدينــة بعلبــك، وقــد شــارك فــي مواســم هــذا 

المهرجــان عــدد كبيــر مــن كبــار العلمــاء والمفكريــن واألدبــاء.

فــإذا كان اإلمــام علــي وأهــل البيــت عليهــم الّســام هــم أمــراء الــكام بحســب شــهادة اإلمــام علــي نفســه، وإذا كان اإلمــام علــي 

عليــه الّســام أيًضــا هــو رب الــكام بحســب شــهادة الشــاعر ســعيد عقــل، فهــل يمكــن أن نحتمــل بعــد هــذا أن يعانــي أدب أربــاب 

الــكام وأمرائــه مــن قصــوٍر فــي قِيَمــِه الفنّيــة وخصائصــه األســلوبية؟!

وهكــذا يظهــر بــأن األســباب الثاثــة، والتــي يمكــن اعتبارهــا مــن أهــم أســباب إهمــال نــّص مــن النصــوص أو فــّن مــن الفنــون، 

ال تنطبــق علــى فــن الدعــاء. ولذلــك يغــدو مــن البعيــد وجــود أّي ســبب وجيــه فــي البيــن يمكــن التمســك بــه إلســقاط أدب الدعــاء 

ونفيــه عــن ســاحة الفــّن واألدب.

)1( إن الشــهادات التــي أدلــى بهــا أعــام فــّن البيــان حــول باغــة اإلمــام علــي عليــه الّســام. أو حــول ســحر بيــان بعــض األئمــة مــن 
ولــده. ال يــكاد يحيــط بهــا اإلحصــاء، وقــد توالــت هــذه الشــهادات علــى مــّر العصــور. وكان لعصرنــا الحالــي نصيبــه الوافــي منهــا أيًضــا، 

ممــا يــدل علــى دوام ِجــّدة نصوصهــم عليهــم الّســام، وماءمتهــا ألذواق أهــل األدب فــي كل زمــان ومــكان. 

)2( نهج الباغة. شرح الشيخ محمد عبده، ج2 خطبة رقم233. 

)3( سعيد عقل: ديوانه )كما األعمدة(.  



خاتمة

ــة  ــه فــي هــذا القســم هــو تســليط الضــوء علــى أدب الدعــاء، وذلــك بغي ــا إلي ــًرا أوّد أن أؤكــد علــى أن منتهــى مــا قََصدن وأخي

تذكيــر القيِّميــن علــى المناهــج التعليميــة بــه، وجــذب اهتمــام أصحــاب الدراســات األدبيــة إليــه، والتنبيــه مــن ثـَـمَّ علــى مــا يُفضــي 

ــذي يحــرم هــذا األدب مــن  ــي، األمــر ال ــي مــادة األدب العرب ــٍر ف ــٍص خطي ــه إهمــال هــذا األدب واالســتهانة بشــأنه مــن نق إلي

بعــض أروع نصوصــه، ويُفــّوت عليــه فرصــة ســانحة كان يمكنهــا أن ترقــى بمكانتــه علــى صعيــد األدب العالمــي، فتســتفيد مــن 

ــة  ــة وتربويّ ــة وُخلُقيّ مدخــرات كنــوزه اإلنســانيةُ جمعــاء. خصوًصــا وأن أدب الدعــاء ينطــوي علــى مضاميــن فلســفيّة وعقائديّ

وروحيـّـة... قــّل نظيرهــا، ولكنـّـا تجنّبنــا التلبُّــث عندهــا لكــي ال يخــرج بنــا األمــر عــن صلــب الموضــوع الــذي نحــن بصــدد بحثــه 

اآلن. 

فنرجــو أن نكــون قــد ُوفِّقنــا إلــى مــا رمينــا إليــه، وأن يلفـِـَت بحثُنــا هــذا انتبــاهَ بعــض المعنييــن بشــؤون األدب العربــي، فيشــعرهم 

بمــا يقــع علــى عاتقهــم مــن مســؤوليّة، علّهــم يبــادرون إلــى اإلضــاءة مــا أمكنهــم علــى أدب الدعــاء محاوليــن رّده مــن منفــاه، 

وإحالــه فــي محلـّـه المناســب مــن واحــة الفــن واألدب. 



 القسم	الثاني	
نماذج	من	نصوص	أدب	الدعاء

وداللتها	على	بطالن	دعوى	القطيعة

مقدمة	القسم	الثاني

ذكرنــا فــي تصديــر الكتــاب أننــا ســنخصِّص القســم األول منــه لمعالجــة مشــكلة نفــي أدب الدعــاء ومــا يرتبــط بهــا مــن حيثيــات، 

ــذه  ــه ه ــتمل علي ــا تش ــض م ــس بع ــة تلم ــذا األدب، بغي ــن نصــوص ه ــاذج م ــتحضار نم ــي الس ــمه الثان ــنخصِّص قس ــا س وأنن

النصــوص مــن الخصائــص والقيــم الفنيــة والمعنويــة.

ــا كان أدب الدعــاء -وكمــا بيَّنــا فــي القســم األول- يضــع بيــن أيدينــا عــدًدا كبيــًرا مــن النصــوص، والتــي تــدور حــول  ولكــن لمَّ

مواضيــع كثيــرة ومتنوعــة، فقــد غــدا مــن الضــروري أن نراعــي فــي اختيــار نماذجنــا وجهــة محــددة، نحفــظ مــن خالهــا للبحــث 

وحدتــه الموضوعيــة وتماســكه المعنــوي. ولذلــك رأينــا أن نتخــذ مــن دعــوى القطيعــة بيــن األدب العربــي واإلســام محــوًرا لمــا 

ســنختاره مــن النمــاذج، فنصيــب بذلــك هدفيــن برميــة واحــدة، إذ ســنتمّكن عندهــا مــن تأطيــر نماذجنــا فــي إطــار موحــد، هــو 

إطــار الدعــوى المذكــورة، كمــا ســنتمّكن أيًضــا مــن التعــرف بصــورة أوضــح علــى تفاصيــل هــذه الدعــوى، وعلــى كيفيــة إبطــال 

أدب الدعــاء لهــا ونقضــه ألدلتهــا.

وهــذا مــا يدعونــا ألن نبــدأ القســم الثانــي مــن البحــث ببيــان محتــوى الدعــوى المذكــورة، والتعــرف علــى األدلــة والبراهيــن 

التــي أقيمــت عليهــا، ثــم نتوجــه بعــد ذلــك إلــى عــرض بعــض النمــاذج مــن نصــوص أدب الدعــاء ذات الصلــة بهــذه الدعــوى، 

فنتلمــس شــيئًا مــن الخصائــص األدبيــة والفنيــة لهــذه النصــوص، مظهريــن بذلــك علــو شــأنها ورفعــة مقامهــا، لمــا تمتلكــه مــن 

عمــق المعانــي وِجدَّتهــا، ومــن جمــال األســلوب وحــاوة البيــان، وهــو مــا يوصلنــا إلــى البرهنــة علــى زيــف دعــوى القطيعــة، 

وبطــان مــا اســتند إليــه أصحابهــا مــن األدلــة والبراهيــن.

دعوى	القطيعة

كنــا قــد أشــرنا فــي القســم األول مــن الكتــاب إلــى أن تغييــب أدب الدعــاء قــد أّدى إلــى ظهــور دعــوى مفادهــا أن العــرب لــم 

يســتطيعوا االســتفادة مــن معطيــات اإلســام فــي إنتاجهــم الفنــي، إذ هــم -مــع األســف- لــم يلجــأوا إلــى الرصيــد الجديــد لهــذا الديــن 

ليســتمدوا منــه مشــاعرهم وإيحاءاتهــم وطرائــق تعبيرهــم، وإنمــا عــادوا إلــى الجاهليـّـة يســتلهمون منهــا مذاهبهــا الفنيــة وأســاليبها 

التعبيرية.



وممــا ال شــك فيــه أن هــذه الدعــوى ال تمثـّـل مجــرد قضيــة مفــردة مــن قضايــا األدب العربــي، وال تقتصــر علــى حكــم خــاص 

مــن أحــكام مســائله، وإنمــا هــي دعــوى ســيّالة تســتبطن العديــد مــن القضايــا واألحــكام األدبيـّـة، بــل إن بعضهــا قــد يتعــّدى الشــأن 

األدبــي بخصوصــه، ليشــمل جملــة أخــرى مــن شــؤون المجتمــع العربــي وقضايــاه الثقافيـّـة.

ولبيــان ذلــك نقــول: إن الباحــث -ولــدى محاولتــه تعليــل هــذه الدعــوى- قــد يــرى أن الســبب الــذي أّدى إلــى حــدوث القطيعــة 

بيــن األدب العربــي واإلســام، إنمــا يرجــع إلــى اإلســام نفســه، وذلــك إمــا الفتقــار هــذا الديــن وكتابــه المنــزل للخصوصيــات 

التــي تؤهلهمــا للعــدوى والتأثيــر، وإمــا المتاكهمــا مــن الخصوصيــات والمميــزات مــا يســمو بهمــا عــن العــدوى، ويرقــى بهمــا 

عــن التأثيــر.

أو لعلــه يذهــب إلــى أن ســبب غلبــة األدب الجاهلــي فــي مقــام التأثيــر، إنمــا يعــود إلــى تميـّـز هــذا األدب بمــا يؤهلــه دون ســواه 

ألن يحــوز قصــب الســبق فــي الميــدان.

أو ربمــا نجــده ينطلــق مــن زاويــة أخــرى لمقاربــة القضيــة، فيــرى أن التعليــل الصحيــح للمســألة ال يرجــع فــي حقيقتــه إلــى 

العوامــل األدبيّــة والفنيّــة، بــل مــرّده إلــى ســنخ آخــر مــن العوامــل، كالعوامــل االجتماعيّــة والحضاريّــة والثقافيّــة، فتكــون هــذه 

العوامــل فــي نظــره هــي التــي ســاهمت فــي تكويــن عقليـّـة اإلنســان العربــي ومزاجــه، فأنشــأتهما علــى ذلــك النحــو الخــاص الــذي 

أّدى بهمــا إلــى تقبـّـل مؤثــرات األدب الجاهلــي، دون مؤثــرات اإلســام والقــرآن.

ثــم.. وانطاقـًـا مــن هــذه العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة ذاتهــا، قــد يذهــب الباحــث إلــى أن الســبب فــي تنّكــب األدب العربــي عــن 

االســتفادة مــن اإلســام والقــرآن، مــرّده إلــى عجــز المجتمــع العربــي، وعــدم قدرتــه علــى إنجــاب أدبــاء يرقـَـون إلــى المســتوى 

الــذي يمّكنهــم مــن التمثــل بالقــرآن الكريــم، واســتلهام بيانــه الســاحر...

وعلــى هــذا النحــو يمكــن أن تطّــرد تفســيرات الدعــوى المذكــورة وتعلياتهــا، ســواء مــا ينطلــق منهــا مــن المؤثــرات األدبيــة 

والفنيــة، أو مــا ينتهــي منهــا إلــى العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة.

ــا مــا يكــن األمــر فــي هــذا المجــال، فــإّن مــا يجــب ماحظتــه هنــا هــو أن هــذه التعليــات جميعهــا إنمــا يحتاجهــا أولئــك  وأيً

الذيــن يتبنـّـون الدعــوى المذكــورة ويقولــون بصحتهــا. وأمــا مــن ينكــر صحــة هــذه الدعــوى ويــرى بطانهــا، ويعتقــد -بالمقابــل- 

أن اإلســام والقــرآن قــد تــركا أثرهمــا البيـّـن علــى اإلنتــاج األدبــي لــدى العــرب، فإنــه ســيكون بغنــًى عــن مثــل هــذه التعليــات، 

ولــن يحتــاج البتــة ألن يفتــش عــن األســباب التــي حالــت دون اســتفادة األدب العربــي مــن اإلســام والقــرآن. 

وينتــج عــن كل مــا تقــّدم أن الســؤال الجوهــري الــذي يجــب طرحــه فــي المقــام هــو الســؤال عــن طبيعــة عاقــة األدب العربــي 

باإلســام، وهــل هــي عاقــة انقطــاع أم تواصــل؟ وهــو ســؤال عظيــم األهميــة، وذلــك ألن كا مــن اإلجابتيــن المحتملتيــن عليــه 

-أي اإلجابــة بالنفــي أو اإليجــاب-  ســتؤدي إلــى تأســيس موقــف عــام ورؤيــة شــاملة تطــاالن المجتمــع العربــي وإنتاجــه األدبــي 

فــي جملــة كبيــرة مــن قضاياهمــا وشــؤونهما، ومــا يمكــن أن يطلــق عليهمــا مــن أحــكام.

فلنطــرح ســؤالنا هــذا إًذا، ولنتعــرف مــن بعدهــا علــى مــا ســطّره أصحــاب مذهــب دعــوى القطيعــة مــن اإلجابــة عليــه، ومــا 

تمســكوا بــه مــن التبريــرات والتعليــات التــي حاولــوا أن ينتصــروا بهــا لمذهبهــم هــذا.  



طبيعة	عالقة	األدب	العربي	باإلسالم:	قطيعة	أم	تواصل؟

ذكرنــا آنفًــا أن الســؤال الجوهــري الــذي يجــب طرحــه فــي المقــام هــو الســؤال عــن طبيعــة عاقــة األدب العربــي باإلســام، 

وعمــا إذا كانــت هــي عاقــة قطيعــة أم تواصــل؟ وهــا نحــن نطــرح هــذا الســؤال بصورتــه المفّصلــة فنقــول:

هــل تســنّى لــأدب العربــي أن يســتفيد فــي أدائــه الفنـّـي مــن ظهــور اإلســام ونــزول القــرآن بحيــث أّدى بــه ذلــك إلــى تطويــر 

أســاليبه البيانيـّـة وتجديــد طرائقــه التعبيريـّـة؟ أم فاتــه أن يغتنــم تلــك الفرصــة الثمينــة، فــكان نصيبــه منهــا الغفلــة والخســران؟

وبتعبيــر آخــر نســأل: هــل تيّســر للقــرآن الكريــم أن يِزيــَن واحــة األدب العربــي ببعــض ألوانــه وينشــَر عليهــا بعــض ظالــه؟ أم 

أن هــذا الكتــاب اإللهــي المنــزل قــد بقــي -وبــكل مــا اتّســم بــه مــن إعجــاز بيانــّي وِجــدَّة فنيـّـة- صوتـًـا صادًحــا فــي اآلفــاق، ودون 

أن يتــردد لــه أّي صــدى فــي الميــدان األدبــي؟

وهــل اســتفاد أدبــاء لغــة الّضــاد مــن كتابهــم المقــدَّس أّي فائــدٍة أدبيـّـة ذاِت بــال؟ أم إنهــم ضلـّـوا عــن الهــدي الفنــّي لهــذا الكتــاب 

المعِجــز، حتــى بــات فــي غربــة عنهــم وهــم فــي غربــة عنــه؟ لتغــدَو النتيجــةُ الصريحــة لذلــك هــي أن هــذا الكتــاب العزيــز قــد 

تهيّــأ لــه أن يجــَد بيــن أبنــاء األّمــة َحَملَــةً رســاليين، يُبلّغــون رســاالته الدينيّــة واالجتماعيّــة، ولكنــه ُحــِرم فــي الوقــت نفســه مــن 

ــان  ــه أســاليب البي ــه -فــي إنتاجهــم األدبــي- المشــاعَر واإليحــاءات، ويســتوحون من ــن، يســتمّدون من ــةً فنيّي أن يجــد بينهــم حمل

وطرائــق التعبيــر؟

وفيما يلي سنتعرف على إجابة أصحاب دعوى القطيعة.

إجابة	أصحاب	دعوى	القطيعة

ــد  ــا ق ــي واإلســام، وكنّ ــن األدب العرب ــة بي ــة بحــدوث قطيع ــى الّدعــوى القائل ــن البحــث إل ــم األول م ــا القس ــي ثناي أشــرنا ف

استشــهدنا لهــا هنــاك بــكام باحثَيــن ممــن تبنَّوهــا وتســالموا علــى صحــة مفادهــا. ونــَودُّ اآلن أن نتوّســع بعــض التوســع فــي بيــان 

مضمــون هــذه الدعــوى ومــا اســتندت إليــه مــن األدلــة والبراهيــن. وقــد رأينــا أن نعتمــد فــي مهمتنــا هــذه علــى كتــاب »منهــج 

الفــّن اإلســامي« لأســتاذ محمــد قطــب، وذلــك بســبب مــا اختــصَّ بــه هــذا الكتــاب مــن إفاضــٍة فــي العــرض، ومــن تفصيــل فــي 

بيــان األدلــة وذكــر البراهيــن، وهــو مــا لــم نقــع علــى مثلــه لــدى غيــره مــن الكتـّـاب الذيــن تبنــوا الدعــوى المذكــورة. فلنتوّجــه إًذا 

نحــو مــا ســطّره قطــب فــي كتابــه المذكــور.

يفصح باحثنا هذا عن أصل هذه الدعوى بقوله:

]وقد	كان	يخطر	في	حّسي	دائًما	أن	العرب	لم	يستفيدوا	من	القرآن	وال	من	اإلسالم	في	إنتاجهم	الفنّي[)1(

)1( محمد قطب: منهج الفن اإلسامي، دار الشروق، بيروت والقاهرة، 1393هـ - 1973م، ص 7.



 ثــم يمضــي بعــد ذلــك ليســتدلَّ علــى صّحــة دعــواه هــذه بدليــٍل خاصتــه أن اإلنتــاج الفنّــي لــدى العــرب قــد مــّر بعــد ظهــور 

اإلســام بمرحلتيــن:

أوالهمــا: مرحلــة االنصــراف عــن فنــون التعبيــر األدبــي، حيــث ]مــّرت	عليهــم	-أي	العــرب-	فتــرة	فــي	أول	اإلســالم،	انصرفــوا	

فيهــا	عــن	كثيــر	مــن	فنــون	القــول[)1(.

وثانيتهما: هي مرحلة العودة إلى الجاهلية، حيث نجدهم في هذه المرحلة قد عادوا إلى ممارسة التعبير الفنّي 

]ولكنهــم	حيــن	عــادوا	إلــى	التعبيــر	لــم	يلجــأوا	مــع	األســف	إلــى	الرصيــد	الجديــد	يســتمّدون	منــه	مشــاعرهم	وإيحاءاتهــم	

وأغــراض	تعبيرهــم	وطرائقــه.	وإنمــا	عــادوا	إلــى	الجاهليــة	كاملــة	فــي	مجــال	التعبيــر،	أغراضــه	وطرائقــه	ســواء[)1(.

والنتيجــة المنطقيــة لمــا تقــدم هــي أن العــرب لــم يســتطيعوا االســتفادة مــن اإلســام وال مــن القــرآن فــي أيٍّ مــن المرحلتيــن 

اللتيــن مــّر بهمــا األدب العربــي، وذلــك ألن المرحلــة األولــى كانــت مرحلــة انقطــاع عــن اإلنتــاج الفنــي، وهــي مرحلــة يســتحيل 

البحــث فيهــا عــن عناصــر االســتفادة والتأثــر والتأثيــر. كمــا أن المرحلــة الثانيــة كانــت مرحلــة رجــوع إلــى الجاهليــة ومقاييســها 

الفنّيــة، مــا يعنــي أن األدب العربــي قــد تجاهــل اإلســام فــي تلــك المرحلــة، وتجــاوز عــن معطياتــه الفنيــة وخصائصــه التعبيريــة. 

وعليه يتبيَّن أن عاقة األدب العربي بالدين الجديد كانت عاقة قطيعة وانفصال، ال عاقة تواصل وتفاعل واستثمار.

ولكــن يبقــى فــي البَْيــن ســؤال يســتثيره الــكام الســابق عــن المرحلتيــن اللتيــن مــّر بهمــا هــذا األدب، إذ لســائل هنــا أن يســأل عــن 

ــَك المرحلتيــن: فلمــاذا انصــرف العــرب عــن اإلنتــاج األدبــي -أوالً-؟ ثــم مــا الــذي  األســباب التــي أّدت إلــى وجــود كلٍّ مــن تَْينِ

دعاهــم للعــودة إلــى الجاهليــة ومقاييســها الفنيـّـة -دون اإلســام والقــرآن- حيــن عــادوا إلــى عمليــة اإلنتــاج -ثانيـًـا-؟

وسوف نستعرض فيما يلي إجابات األستاذ محمد قطب على كلٍّ من هذين السؤالين تباًعا.

السؤال	األول:	لماذا	انصرف	العرب	عن	التعبير	الفنّي؟

يجيبنــا قطــب علــى هــذا الســؤال بقولــه: ]ربمــا	كان	لهــذا	االنصــراف	أســباب	متعــددة[)2(، ثــم يشــرع بتفصيلهــا، فيعــّد منهــا 

أربعــة أســباب:

السبب	األول	

وينــّص عليــه بقولــه: ]...	فقــد	كان	بنــاُء	العقيــدة	الجديــدة	فــي	داخــل	النفــوس	وفي	واقــع	المجتمع،	ومجاهــدةُ	القوى	المحتشــدة	

ــا...	بــل	يســتنفدان	 ــاة	أو	فــي	داخــل	الضميــر،	يســتنفدان	جهــًدا	نفســيًا	ضخًم ــاء،	ســواء	فــي	واقــع	الحي فــي	طريــق	هــذا	البن

الطاقــة	الحيويــة	كلّهــا،	وال	يدعــان	فيهــا	فضلــة	تُْذَخــُر	للتعبيــر	الفنـّـي[)3(.

)1( المصدر نفسه ص 7.

)2( المصدر نفسه ص 12. 

)3( المصدر نفسه ص 7. 



وخاصــة القضيــة هــي أن بنــاء العقيــدة الجديــدة كان قــد شــغل الطاقــة الحيويـّـة كلهــا عنــد المســلمين، حتــى لــم يعــد لديهــم أي 

متّســع لإلبــداع وممارســة عمليــة اإلنتــاج الفنـّـي.

ويـُـدِرج قطــب تحــت الســبب األول جهــةً أخــرى ترتبــط بطبيعــة اإلنتــاج الفنـّـي والمراحــل التــي يمــّر بهــا، فيقــرر هنــا أن اإلنتاج 

الفنــّي ال بــد أن يمــّر بثــاث مراحــل. وهي:

]االنفعــال	النفســّي	بالتجربــة	الجديــدة،	ثــم	اســتبطان	هــذا	االنفعــال	فــي	داخــل	النفــس،	حتــى	يمتــزج	بأعماقهــا	ويعطيَهــا	مــن	

لونــه	ويأخــَذ	مــن	ألوانهــا،	ثــم	ارتــداد	التجربــة	إلــى	الخــارج	فــي	صــورة	»إفــراز«	أو	»تعبيــر«[)1(.

وقــد اعترضــت المســلمين األوائــل مشــكلةٌ ترتبــط بالمرحلــة األولــى مــن المراحــل التــي يمــّر بهــا اإلنتــاج الفنـّـي، وهــي مرحلــة 

ن الذخيــرةَ النفســيّة المختزنــة التــي تســعى إلــى التعبيــر عــن ذاتهــا فــي صــورة أدبيّــة موحيــة.  االنفعــال بالتجربــة، والتــي تُكــوِّ

فــكان أن صرفتهــم هــذه المشــكلة عــن التعبيــر الفنـّـي.

 ويشرح قطب هذه المشكلة بقوله:

]لقــد	كانــت	العقيــدة	الجديــدة	فــي	الواقــع	تنشــئ	النفــوس	إنشــاًء	مــن	جديــد.	كانت	»تغســل«	النفــوس	مــن	أدرانهــا	الجاهليّة،	

ومــن	موروثاتهــا	القديمــة	كلّهــا،	ومــن	مفاهيمهــا	المنحرفــة،	ومــن	تصّوراتهــا	الخاطئــة،	وتمــأ	الفــراغ	الحــادث	أوالً	بــأول،	

	لــم	يكــن	الرصيــد	القديــم	صالًحــا	 بتصــّورات	جديــدة	ومفاهيــم	جديــدة	ومشــاعر	جديــدة،	وســلوك	وعمــل	جديديــن،	ومــن	ثـَـمَّ

لإليحــاء	الفنــّي،	فقــد	كان	»غيــر	موجــود«	فــي	النفــوس	التــي	اســتجابت	للدعــوة	الجديــدة	فنفضــت	عــن	نفســها	كل	تــراث	

قديــم،	وانســلخت	مــن	كل	مــا	يربطهــا	بماضيهــا	الجاهلــي	مــن	مشــاعر	وأعمــال	ووشــائج	قُربــى،	وصــارت	تحــّس	نحــوه	

ز.	ولــم	يكــن	الرصيــد	الجديــد	قــد	تجّمــع	بعــُد	فــي	الصــورة	التــي	تصلــح	لــأداء	الفنــّي،	الــذي	يعبـّـر	-كمــا	قلنــا-	 بنفــرة	وتقــزُّ

عــن	شــحنة	مذخــورة	تريــد	االنطــالق،	ال	عــن	الشــحنة	فــي	دور	التكــّون،	قبــل	أن	تمتلــئ	بهــا	النفــس	ثــم	تفيــض	بالتعبيــر)2(.

ــة هــي إًذا أن الرصيــد القديــم لــم يعــد صالًحــا -بعــد ظهــور اإلســام- لكــي يشــّكل حافــًزا للتعبيــر، كمــا أن الرصيــد   فالقضيّ

ــز بعــُد فــي النفــوس إلــى الدرجــة التــي يســتطيع مــن خالهــا تحريــك هــذه النفــوس  الجديــد الــذي أتــى بــه اإلســام لــم يكــن قــد تركَّ

ودفعهــا إلــى اإلبــداع وممارســة عمليـّـة اإلنتــاج الفنــّي.

السبب	الثاني

كان الــكام فــي الســبب األول يــدور حــول النفــس المســؤولة عــن عمليّــة اإلنتــاج األدبــي، وحــول الدوافــع التــي تحــّرك هــذه 

النفــس وتحفِّزهــا علــى التعبيــر، بينمــا يــدور الــكام فــي الســبب الثانــي حــول األغــراض والمواضيــع التــي يســعى األدب للتعبيــر 

. عنها

ويوضح قطب هذا السبب، ممثِّاَ له بفنِّ الشعر، فيقول:

)1( المصدر نفسه ص 7. 

)2( المصدر نفسه ص8-7.



]ويمكــن	أن	يكــون	مــن	أســباب	انقطــاع	التعبيــر	الفنــّي	فــي	تلــك	الفتــرة	كذلــك	أن	األغــراض	»التقليديّــة«	التــي	كان	يقــال	

ــا	 ــرت	مــن	أساســها	بفعــل	العقيــدة	الجديــدة،	فصــارت	تلــك	األغــراض	نشــاًزا	فنيً ــّن	العــرب	األول-	قــد	تغيّ فيهــا	الشــعر	-فَ

مــن	واآلثار،	وذكــر	المناقــب	»القبليّة«	 وشــعوريًّا	ال	يصلــح	للقــول	فيــه،	فالفخــر	والمديــح	والهجــاء	والمجــون،	والتغنـّـي	بالدِّ

والحــروب	والغــارات	والثــارات..	كلهــا	متعلِّقــة	بمشــاعر	الماضــي	الــذي	انســلخت	منــه	النفــوس	المؤمنــة،	وبتصــّورات	هــذا	

	لــم	تعــد	صالحــة	للقــول[)1(. الماضــي	وعالقاتــه	التــي	نبذتهــا	هــذه	النفــوس...	ومــن	ثَــمَّ

ولكــن.. إذا كانــت األغــراض القديمــة لــم تعــد صالحــة للقــول، وذلــك لتعلّقهــا بمشــاعر الماضــي التــي لــم يعــد لهــا تأثيــر علــى 

نفــوس المؤمنيــن، فلمــاذا لــم تلجــأ تلــك النفــوس حينئــذ إلــى األغــراض الجديــدة التــي جــاء بهــا اإلســام، فتتّخــذ منهــا مــادة بديلــة 

عــن األغــراض القديمــة المهجــورة؟

يجيبنا قطب على هذا السؤال بأن هذه

ــة.	وهــذه	خطــوة	أبعــد	مــن	الســابقة.	فليســت	 ــم	تتبلــور	بعــُدُ	بلــورة	فنيّ ]األغــراض	الجديــدة	التــي	يمكــن	أن	يقــال	فيهــا	ل

المســألة	أن	المشــاعر	المذخــورة	التــي	تدفــع	إلــى	التعبيــر	الفنــي	لــم	تكــن	قــد	تجمعــت	بعــد،	بــل	المســألة	كذلــك	أن	أغــراض	

التعبيــر	وطرائقــه	لــم	تكــن	قــد	تبلــورت	بعــد	لتُســاِوق	المعانــي	الجديــدة	واآلفــاَق	الجديــدة.	وكل	غــرض	فنــي،	وكل	طريقــة	

أداء	جديــدة	تحتــاج	إلــى	فتــرة	مــن	»الحضانــة«	قبــل	أن	تظهــر	فــي	صــورة	إنتــاج	فنــي.	وقد	كانــت	المعانــي	الجديــدة	واآلفاق	

ــم	النفســّي	والبيئــّي	 الجديــدة،	التــي	كانــت	قمينــة	بــأن	تعــدِّل	أغــراض	التعبيــر	وطرائقــه،	شــديدة	الضخامــة	بالنســبة	للعالَ

المحصــور	الــذي	كان	يعيــش	فيــه	الشــاعر	العربــي	فــي	ظــل	القبيلــة	الجاهليـّـة،	وكانــت	فــي	حاجــة	إلــى	حضانــة	فنيـّـة	عميقــة	

واعيــة	قبــل	أن	تنبثــق	فــي	ثوبهــا	الجديــد[)2(.

وخاصــة الــكام فــي الســبب الثانــي هــي أن األغــراض القديمــة كانــت قــد هُِجــرت وكفّــت عــن قدرتهــا علــى التأثيــر، وأمــا 

ــَد العــرب فــي تلــك  ــْد فَقَ األغــراض الجديــدة فإنهــا لــم تكــن قــد اســتوفت حقّهــا بعــُد مــن »الحضانــة« والتبلــور الفنــي، ولــذا فَقَ

الفتــرة األغــراض التــي يــدور حولهــا اإلنتــاج األدبــي بــكا قســميها -القديمــة منهــا والجديــدة-، فــكان أن آل بهــم األمــر جــّراَء 

ذلــك إلــى االنقطــاع عــن اإلنتــاج األدبــي والتعبيــر الفنــي.

السبب	الثالث

يــرى قطــب أن وقــع القــرآن فــي نفــوس العــرب، حيــث تلقَّــوه مأخوذيــن مبهوريــن يمكــن أن يكــون ســببًا مــن أســباب توقّفهــم 

عــن التعبيــر الفنــي، ولــذا نجــده يقــول:

)1( المصدر نفسه ص 7. 

)2( المصدر نفسه ص9-8.



]هــذا	االنبهــار	الــذي	تلقَّــى	بــه	العــرب	القــرآن،	حتــى	قبــل	أن	يُْســلِموا،	يمكــن	أن	يكــون	ســببًا	مــن	أســباب	توقفهــم	فتــرة	عــن	

التعبيــر	الفنــي،	فقــد	كانــت	شــحنته	الفنيّــة	العجيبــة	تمــأ	نفوســهم	َمــأً،	وتتعمقهــا	مــن	جميــع	أقطارهــا،	فتســتوعب	منهــم	

كلَّ	طاقــة	الفــّن،	وتغنيهــم	-مؤقتـًـا-	عــن	جمــال	األداء	بجمــال	التلَقِّــي	واالنفعــال[)1(.

وبكلمــة أخــرى نقــول: إن أحــد األســباب التــي أّدت إلــى انقطــاع العــرب عــن اإلنتــاج الفنــي يتجلـّـى فــي انشــغال النفــس بالتلقــي، 

وســيطرة الدهشــة واالنبهــار عليهــا، األمــر الــذي صرفهــا عــن محاولــة العطــاء فــي تلــك اللحظــة، وحــال بينهــا وبيــن اإلنتــاج 

الفنــي واإلبــداع.

السبب	الرابع

وهو سبب يستمده قطب من تجربته الشخصيّة، وهي التجربة التي يبيّنها بقوله:

]فقــد	كنــت	فــي	فتــرة	مــن	الفتــرات	أقــول	الشــعر.	وقــد	ظللــت	اثنتــي	عشــرة	ســنة	أو	تزيــد،	أقــول	فــي	معنــى	واحــد	متكــرر،	

كلمــا	اتجهــت	إلــى	الكتابــة	وجدتنــي	أكتــب	فــي	نفــس	المعنــى	وإن	اختلفــت	المشــاعر	المباشــرة	الدافعــة	إلــى	التعبيــر،	كانــت	

فــي	نفســي	»أزمــة«	كبيــرة.	أزمــة	الشــعور	بالضيــاع	الكامــل	فــي	الحيــاة	وعبــث	الجهــد	فــي	هــذه	الحيــاة	المفضيــة	إلــى	

الــزوال[)2(.

وبعد أن يورد شيئًا من الشعر الذي كان يكتبه في تلك الفترة يعود ليقول:

]..	وكانــت	هــذه	األزمــة	تؤّزنــي	وتجهــد	مشــاعري	وتَِخــز	إحساســي..	فأعبِّــر	عــن	ذلــك	كلِّــه	بالشــعر	غالبـًـا	وبالنثــر	أحيانـًـا..	

حتــى	مــررت	بتجربــة	ضخمــة	اقتلعــت	هــذه	األزمــةَ	مــن	أساســها،	وأزالــت	مــا	حولهــا	مــن	مشــاعر	وأحاســيس.	وكانــت	هــذه	

التجربــة	هي	اإلســالم!

لقــد	وجــدُت	نفســي	مــن	ضيــاع،	ووجــدت	لهــذه	الحيــاة	غايــة	وهدفـًـا،	ووجــدت	أن	هــذه	الغايــة	ال	تذهــب	ســدى،	وال	تنقطــع	

بانقطــاع	حيــاة	فــرد،	وال	تنطــوي	فــي	الرمــال،	ووجــدت	أن	الكــون	ال	يمضــي	فــي	التيــه	المعّمــى،	بــل	يمضــي	لهــدف	مرســوم	

معلــوم..	وأنــه	كان	يبــدو	لــي	أنــه	»ال	يبالــي«	ألن	نفســي	هــي	التــي	كانــت	منقطعــة	الصلــة	عــن	روابــط	الحيــاة	العظمــى،	ال	

ألنــه	هكــذا	فــي	حقيقتــه[)3(.

ثــم ونتيجــةً لمــرور باحثنــا بالتجربــة الجديــدة التــي أخرجتــه مــن أزمــة الضيــاع التــي كان يعانيهــا، فقــد وجــد نفســه فــي موقــف 

آخــر حيــال قــول الشــعر، ولــذا نــراه يقــول:

]ثــم..	وجدتنــي	-دون	قصــد	منــي-	أنصــرف	عــن	قــول	الشــعر!	لقــد	ذهبــت	»األزمــة«	التــي	كانــت	تدفــع	إلــى	القــول.	ذهــب	

»الضيــاع«..	وأصبحــت	أحــّس	»بالوجــود«.

)1( المصدر نفسه ص9. 

)2( المصدر نفسه ص10. 

)3( المصدر نفسه ص10. 



	بالشــعر،	ألنــه	فــي	حاجــة	إلــى	طاقــة	فنيـّـة	 ولكــن	اإلحســاس	»بالوجــود«	بغيــر	أزمــة	الذعــة	وال	وخــزة	دافعــة،	لــم	يــوِح	إلــيَّ

ضخمــة	-أكبــر	مــن	طاقتــي-	تســتطيع	أن	تعبِّــر،	ال	ألنهــا	متألّمــة	وال	شــاكية،	ولكــن	ألنهــا	موجــودة	وممتلئــة	بهــذا	الوجــود..	

وراضيــة	كذلك	بهــذا	الوجــود![)1(.

وقياسا على هذا يبين قطب طبيعة التجربة التي مّر بها المسلمون األوائل فيقول:

]لقــد	كان	المســلمون	األوائــل	يواجهــون	هــذه	التجربــة	الفريــدة..	تجربــة	اإلســالم!	التجربــة	التــي	تزيــل	رواســب	النفــس	

المســمومة	كلهــا،	وتمــأ	النفــس	»بالوجــود«	الكامــل	الراضــي	بهــذا	الوجــود..	وهــي	تجربــة	ال	تقــول	الشــعر..	إال	بطاقــة	

فنيــة	ضخمــة	ال	توَهــب	لــكل	إنســان[)2(.

ومــراده بكامــه هــذا هــو أن هــذه الطاقــة الفنيــة الضخمــة الازمــة للتعبيــر عــن اإلحســاس بالوجــود لــم تكــن متوفــرة للمســلمين 

األوائــل، فــكان ذلــك ســببًا مــن أســباب انقطاعهــم عــن التعبيــر الفنــّي.

ــل فأشــعرهم بالرضــى  ــلمين األوائ ــاة المس ــأ حي ــذي م ــذا »الوجــود« ال ــو أن ه ــه، وه ــن طرح ــد م ــرُز ســؤال ال ب ــا يب وهن

واالرتيــاح، هــل كان خاليـًـا مــن جميــع المشــاكل واألزمــات، بحيــث لــم تعترضــه أيــة عقبــة تعيــق انطاقتــه أو تعّكــر صفــوه، أم 

أنــه كان لهــذا الوجــود أزماتــه الخاصــة ومشــاكله المعتبــرة؟

يجيبنا قطب على هذا السؤال بقوله:

]إن	هــذا	»الوجــود«	ولــو	أن	ِســَمتَه	العامــة	هــي	الرضــى	واالرتيــاح..	كانــت	لــه	»أزمــات«.	أزماتــه	هــي	تلــك	االبتــالءات	

المتالحقــة	التــي	عاشــها	المســلمون	األوائــل	حتــى	اســتتب	لهــم	األمــر	وظهــر	الديــن	واســتقر..	وكان	مــن	الممكــن	أن	تــؤّدي	

هــذه	األزمــات	إلــى	تعبيــر	فنــّي[)3(.

وهنــا نســأل: مــا دام هــذا الوجــود الــذي عاشــه المســلمون األوائــل منطويـًـا علــى أزمــات وابتــاءات، وهــي أزمــات وابتــاءات 

كان بإمكانهــا أن تــؤدي إلــى اإلنتــاج الفنــّي والتعبيــر، فلمــاذا إًذا انقطــع هــؤالء المســلمون عــن التعبيــر واإلنتــاج؟

يجيبنا قطب على هذا السؤال بالقول:

]ولكنَّا	-عندئذ-	نعود	إلى	األسباب	الثالثة	السالفة،	فنجد	أن	الفرصة	لم	تكن	مواتية	لمثل	هذا	التعبير[)4(.

وهــذا معنــاه أن الوجــود الــذي عاشــه المســلمون األوائــل وإن كان لــه أزماتــه وابتاءاتــه المحفِّــزة علــى اإلنتــاج والتعبيــر، إال 

أن العلــة التــي صرفتهــم عــن ذلــك كانــت هــي وجــود األســباب الثاثــة المتقدمــة الذكــر، وهــي: عــدُم نضــج الشــحنة النفســيّة، 

وعــدُم تبلــور األغــراض الجديــدة، واالنشــغاُل بجمــال التّلقــي عــن جمــال التعبيــر.

)1( المصدر نفسه ص11-10. 

)2( المصدر نفسه ص11. 

)3( المصدر نفسه ص11. 

)4( المصدر نفسه ص11. 



مالحظة	مهّمة

وهنــا ال بــد مــن التنبيــه علــى أن األســتاذ محمــد قطــب، ولــدى حديثــه عــن األزمــات التــي انطــوى عليهــا )الوجــود( الــذي مــأ 

حيــاة المســلمين األوائــل، كان قــد اقتصــر علــى ماحظــة األزمــات الناتجــة عــن وقائــع الحيــاة االجتماعيـّـة والسياســيّة للمســلمين 

آنــذاك، والتــي عبـّـر عنهــا بلفــظ )االبتــاءات(، ولــم يســتطع النّفــاذ إلــى األزمــات النابعــة عــن طبيعــة اإلحســاس بالوجــود نفســه، 

وأنّــى لــه أن يفعــل؟! وهــو فــي غفلــة عــن أدب الدعــاء، ذلــك األدب الــذي كان صاحــب الريــادة والســيادة فــي استكشــاف هــذه 

المعانــي الدقيقــة والعميقــة، كمــا كان هــو أيًضــا صاحــب الريــادة والســيادة فــي التعبيــر عــن هــذه المعانــي بأجمــل صياغــة وأروع 

ن. بيا

ونحــن ســوف نتنــاول -الحقـًـا- هــذا األمــر بشــيء مــن التفصيــل، وذلــك أثنــاء حديثنــا عــن أزمــات اإلحســاس بـــ )الوجــود( كمــا 

يطرحهــا أدب الدعــاء.

وبهــذا نكــون قــد انتهينــا مــن عــرض إجابــة األســتاذ محمــد قطــب علــى الســؤال األول، وهــو الســؤال عــن األســباب التــي أدت 

بالعــرب إلــى االنقطــاع عــن التعبيــر الفنــّي، ويأتــي اآلن دور الســؤال الثانــي..

السؤال	الثاني:	لماذا	عاد	العرب	إلى	الجاهلية	ومقاييسها	الفنية؟

يشير قطب في اإلجابة على هذا السؤال إلى وجود سببين، قد يكونان هما اللذان أّديا إلى النتيجة المذكورة.

السبب	األول

وهو ذو طبيعة سياسية، حيث يمكن أن

]تكــون	السياســة	قــد	لعبــت	دوًرا	فــي	ذلــك،	إذ	ارتــدت	-منــذ	العهــد	األمــوي	أو	قُبَْيلَــه	فــي	الحقيقــة-	إلــى	عصبيــة	جاهليــة	

قبليــة،	وجرفــت	معهــا	الشــعراء	الذيــن	تحلّقــوا	حــول	الســلطان،	فغمرتهــم	فــي	تيارهــا،	فــإذا	هــم	-حيــن	يعبـّـرون-	يرتــّدون	

إلــى	مشــاعر	القبيلــة	فــي	الجاهليّــة،	فيتخــذون	فنــون	القــول	القبليــة	بوعــي	أو	بغيــر	وعــي[)1(.

ــر أثــره فــي عــودة العــرب إلــى  وإلــى جانــب العامــل السياســي يأتــي دور النقــد األدبــي الــذي ربمــا يكــون هــو أيًضــا قــد أثّ

ــي. ــي الســبب الثان ــه قطــب ف ــا علي ــة، وهــو مــا يُطلعن مقاييــس الجاهليّ

السبب	الثاني

والمسؤول عنه هم النقّاد وما تفرضه عليهم الطريقة التي ينتهجونها في عملهم، وهذا ما يبينه باحثنا بالقول:

]قد	يكون	النقّاد	األوائل	مسؤولين	أيًضا	عن	ذلك،	فالنقد	يبحث	دائًما	عن	»القواعد«،	وغالبًا	ما	يبحث	عن	القواعد	

)1( المصدر نفسه ص13. 



بالفعــل،	ال	عــن	القواعــد	التــي	يمكــن	أن	تُســتحَدث.	إذ	النقــد	تقعيــدي	فــي	طبيعتــه،	وليــس	إنشــائيًا	كالتعبيــر	الفنــّي.	ومــن	

	جمــد	هــؤالء	النقــاد	علــى	مــا	كان	موجــوًدا	بالفعــل	فــي	رصيدهــم	الفنــي،	وهــو	طرائــق	الجاهليّــة	وأغراضهــا،	وقيّــدوا	 ثَــمَّ

الشــعراء	بهــا	فســاروا	فــي	نطــاق	ذلــك	القيــد[)1(.

وبعــد أن يتــّم قطــب اســتعراضه لأســباب المحتملــة لــكل مــن المرحلتيــن اللتيــن مــّر بهمــا اإلنتــاج الفنــي لــدى العــرب، فإنــه 

ينتهــي أخيــًرا إلــى النتيجــة التاليــة فيقــول:

]وأيَّــا	مــا	كان	األمــر،	فقــد	خســر	األدب	العربــّي	فرصــة	هائلــة	لالســتمداد	مــن	رصيــد	اإلســالم	الضخــم،	وظــل	فــي	تاريخــه	

ــا-	لهــذا	الرصيــد،	مبتعــًدا	عــن	ثرائــه،	محروًمــا	مــن	القــدرة	علــى	إبــداع	لــون	مــن	الفــن	كان	 ــا	-تقريبً الطويــل	كلــه	مجانبً

حريًــا	أن	يكــون	أروع	الفنــون	العالميــة	وأبدعهــا،	لــو	وجــد	التوجيــه	الصالــح	والقــدرة	الفنيّــة	المؤاتيــة[)2(.

وبــذا نكــون قــد انتهينــا مــن بيــان مضمــون دعــوى القطيعــة بيــن األدب العربــي واإلســام، مــع ذكــر أهــم حيثياتهــا وأســبابها، 

وقــد بــات يدعونــا المقــام إلــى اســتحضار شــيء مــن نصــوص أدب الدعــاء، لنتعــرف مــن خالهــا علــى بعــض معالــم هــذا األدب 

ومــا يزخــر بــه مــن مشــاعر وأفــكار وقيــم، ثــم نفحــص علــى هديهــا عــن مــدى صحــة دعــوى القطيعــة، وعــن درجــة صدقهــا، 

ومقــدار مطابقتهــا للواقــع.

شهادة	نصوص	أدب	الدعاء	على	زيف	دعوى	القطيعة

إن نصــوص أدب الدعــاء كلهــا -وعلــى اختــاف مواضيعهــا وأغراضهــا- يمكنهــا أن تنهــض بالشــهادة علــى بطــان دعــوى 

القطيعــة، لكننــا وتجنبــا لإلطالــة رأينــا أن نقصــر هــذه الشــهادة علــى موضــوع واحــد مــن مواضيــع هــذا األدب، لنتخــذه مثــاال 

يُقــاس عليــه غيــره مــن المواضيــع. وقــد قّدرنــا أنــه مــن المناســب فــي المقــام أن نختــار موضــوع »صــورة الوجــود« فــي أدب 

الدعــاء، وذلــك ألن صــورة الوجــود تُعتبـَـر هــي األســاس أليـّـة منظومــة فكريــة أو عقائديــة، ومنهــا تنطلــق المنظومــة كلّهــا لتَشــيد 

ــه،  ــد تعــرض لهــذه الصــورة فــي بحث ــك أن األســتاذ محمــد قطــب ق ــى ذل ــه. ويضــاف إل عليهــا بناءهــا الفكــري والعقائــدي كلّ

جاعــا مــن مســألة اإلحســاس بالوجــود ســببا مــن أســباب انقطــاع العــرب عــن التعبيــر الفنــي.

)1( المصدر نفسه ص13. 

)2( المصدر نفسه ص13. 



صورة	الوجود	في	أدب	الدعاء
ال يتســع المجــال لتتبــع صــورة الوجــود بجميــع عناصرهــا فــي أدب الدعــاء، خصوًصــا وأنهــا صــورة تتســم بالســعة والشــمول، 

ــن شــؤون  ــا م ــا له ــة وم ــة اإللهي ــا عــن الحقيق ــي تحدثن ــه، فه ــتوياته ومراتب ــف مس ــي مختل ــا تتعــرض للوجــود ف ــث نجده حي

وخصائــص، كمــا تحدثنــا عــن عالــم المجــردات ومــا فيــه مــن قــوى وكائنــات، وتحدثنــا أيًضــا عــن العالــم المحســوس، وعــن 

موجوداتــه وظواهــره، وعمــا يحكمــه مــن قوانيــن وســنن...

ولــذا فقــد تحتــم علينــا أن نكتفــي بتنــاول بعــض تلــك المراتــب الوجوديـّـة فقــط، وذلــك مــن خــال عــرض بعــض نماذجهــا ومــا 

يــدل عليهــا مــن الشــواهد، وبالمقــدار الــذي يمكنــه أن يفــي بأغــراض البحــث ومقاصــده، أي بالمقــدار الــذي يُْمِكنُــهُ أن يذّكرنــا 

بوجــود أدب الدعــاء، ويشــعرنا بأهميتــه، ويطلعنــا علــى مــا تهيـّـأ لمبدعيــه مــن عمــق الفكــرة ونفــاذ البصيــرة، ومــن الطاقــة الفنيـّـة 

المؤاتيــة، مــا مّكنهــم مــن التعبيــر عــن تجربــة النفــس اإلنســانيّة عنــد إحساســها بـ]الوجــود[ واالمتــاء بــه والذوبــان فــي محبتــه، 

وهــو مــا يدلنــا علــى أن أدب الدعــاء قــد اســتطاع أن يســتفيد خيــر اســتفادة مــن اإلســام والقــرآن، األمــر الــذي يبطــل مذهــب 

دعــوى القطيعــة، ويناقــض مضمونهــا، ويكــّذب مــا أصدرتــه مــن فتــاوى وأحــكام.

ــدأ أوالً  ــاء، فنب ــا أدب الدع ــرض له ــي يتع ــود الت ــب الوج ــن مرات ــط م ــن فق ــة مرتبتي ــا المقبل ــي نماذجن ــتعرض ف وســوف نس

باســتعراض بعــض النمــاذج التــي تتحــدث عــن مرتبــة الوجــود المحســوس، ومــا يســتبطنه هــذا الوجــود مــن معــاٍن ودالالت، ثــم 

ننتقــل ثانيـًـا إلــى اســتعراض شــيء مــن النمــاذج المتعلقــة بمرتبــة الحقيقــة اإللهيــة وبعــض مــا يخصهــا مــن األحــوال والشــؤون. 

أوالً:	مرتبة	الوجود	المحسوس	في	أدب	الدعاء
ــا  ــم القــرآن اهتماًم ــم لهــذا الوجــود، فقــد اهت يســتمد أدب الدعــاء تصــّوره للوجــود مــن الصــورة التــي يرســمها القــرآن الكري

واســًعا بالوجــود المحســوس، فصــّور لنــا فــي العديــد مــن آياتــه مشــاهد متنوعــة لهــذا الوجــود، ولمــا يشــتمل عليــه مــن كائنــات 

وظواهــر. ومــن األمثلــة علــى ذلــك قولــه تعالــى:

}َواألَْنَعــاَم	َخلَقََهــا	لَُكــْم	فِيَهــا	ِدْفٌء	َوَمنَافـِـُع	َوِمْنَهــا	تَأُْكلـُـوَن	*	َولَُكــْم	فِيَهــا	َجَمــاٌل	ِحيــَن	تُِريُحــوَن	َوِحيــَن	تَْســَرُحوَن	*	َوتَْحِمــُل	

ِحيــٌم	*	َواْلَخْيــَل	َواْلبَِغــاَل	َواْلَحِميــَر	لِتَْرَكبُوَهــا	َوِزينَةً	 	َربَُّكــْم	لـَـَرُؤوٌف	رَّ 	األَنفـُـِس	إِنَّ أَْثقَالَُكــْم	إِلـَـى	بَلـَـٍد	لَّــْم	تَُكونـُـوْا	بَالِِغيــِه	إاِلَّ	بِِشــقِّ

ــَماِء	 ــبِيِل	َوِمْنَهــا	َجآئـِـٌر	َولـَـْو	َشــاء	لََهَداُكــْم	أَْجَمِعيــَن	*	ُهــَو	الَّــِذي	أَنــَزَل	ِمــَن	السَّ َويَْخلـُـُق	َمــا	الَ	تَْعلَُمــوَن	*	َوَعلـَـى	اللـّـِه	قَْصــُد	السَّ

	الثََّمــَراِت	 ْيتـُـوَن	َوالنَِّخيــَل	َواألَْعنـَـاَب	َوِمــن	ُكلِّ ْرَع	َوالزَّ ْنــهُ	َشــَراٌب	َوِمْنــهُ	َشــَجٌر	فِيــِه	تُِســيُموَن	*	يُنبـِـُت	لَُكــم	بـِـِه	الــزَّ َمــاًء	لَُّكــم	مِّ

	فـِـي	َذلـِـَك	 َراٌت	بِأَْمــِرِه	إِنَّ ــْمَس	َواْلقََمــَر	َواْلنُُّجــوُم	ُمَســخَّ َر	لَُكــُم	اللَّْيــَل	َواْلنََّهــاَر	َوالشَّ ــُروَن	*	َوَســخَّ 	فـِـي	َذلـِـَك	آليـَـةً	لِّقـَـْوٍم	يَتَفَكَّ إِنَّ

َر	 ــِذي	َســخَّ ــَو	الَّ ــُروَن	*	َوُه كَّ ــْوٍم	يَذَّ ــةً	لِّقَ ــَك	آليَ ــي	َذلِ 	فِ ــهُ	إِنَّ ــا	أَْلَوانُ ــي	األَْرِض	ُمْختَلِفً ــْم	فِ ــا	َذَرأَ	لَُك ــوَن	*	َوَم ــْوٍم	يَْعقِلُ ــاٍت	لِّقَ آليَ

اْلبَْحــَر	لِتَأُْكلـُـوْا	ِمْنــهُ	لَْحًمــا	طَِريـًّـا	َوتَْســتَْخِرُجوْا	ِمْنــهُ	ِحْليـَـةً	تَْلبَُســونََها	َوتـَـَرى	اْلفُْلــَك	َمَواِخــَر	فِيــِه	َولِتَْبتَُغــوْا	ِمــن	فَْضلـِـِه	َولََعلَُّكــْم	



تَْشــُكُروَن	*	َوأَْلقَــى	فِــي	األَْرِض	َرَواِســَي	أَن	تَِميــَد	بُِكــْم	َوأَْنَهــاًرا	َوُســباُلً	لََّعلَُّكــْم	تَْهتَــُدوَن	*	َوَعالَمــاٍت	َوبِالنَّْجــِم	ُهــْم	يَْهتَــُدوَن	

ِحيــٌم{)1(. 	اللـّـهَ	لََغفـُـوٌر	رَّ وْا	نِْعَمــةَ	اللـّـِه	الَ	تُْحُصوَهــا	إِنَّ ــُروَن	*	َوإِن	تَُعــدُّ *	أَفََمــن	يَْخلـُـُق	َكَمــن	الَّ	يَْخلـُـُق	أَفـَـال	تََذكَّ

والــذي يعنينــا هنــا هــو الكشــف عــن األغــراض التــي ألجلهــا يســوق القــرآن الكريــم مثــل هــذه المشــاهد للوجــود المحســوس، 

وبكلمــة أخــرى: إن الغايــة التــي نصبــو إليهــا فــي المقــام هــي الكشــف عــن الوظائــف التــي تســتبطنها مشــاهد الطبيعــة فــي القــرآن 

الكريم.

ــف  ــاث وظائ ــي تتحــدث عــن الوجــود المحســوس أن نســتنبط وجــوَد ث ــة الت ــات القرآنيّ ــي اآلي ــر ف ــا مــن خــال التدبّ ويمكنن

ــم مــن اســتعراضه لمشــاِهد هــذا الوجــود: ــرآن الكري ــا الق ــة يقصــد إليه متكامل

الوظيفة	األولى

 وهــي تنهــض بــدور إيقــاظ مداركنــا الحســيّة، وذلــك بغيــة إعــادة لفــت انتباهنــا إلــى العالــم المحســوس ومــا ينطــوي عليــه مــن 

عظمــة وإبــداع، ولذلــك تأتــي تلــك المشــاهد الطبيعيّــة لتذكرنــا بالكائنــات والظواهــر المحسوســة، والتــي نلتقــي بهــا باســتمرار، 

وندركهــا إدراًكا بديهيـًـا، وذلــك مــن قبيــل األنعــام، والنبــات، والمطــر، والليــل والنهــار، والكواكــب والنجــوم...

ويبــدو أن الغايــة مــن تذكيرنــا بمثــل هــذه األمــور المألوفــة لنــا، هــي رفــع الغفلــة عنــا، وتجديــد إحساســنا بروعــة الكــون، وذلــك 

ألن مــن طبيعــة مداركنــا الحســية أنهــا عندمــا تألــف وجــود األشــياء وتعتــاد النظــر إليهــا، فإنهــا تصــاب بالتبلـّـد، ويقــّل إرهافهــا، 

فتخســر بذلــك الكثيــر مــن قدرتهــا علــى التمييــز والتأثــر، وتعجــز تاليـًـا عــن إدراك مــا فــي األشــياء مــن خصائــص وقيــم. ولذلــك 

تأتــي تلــك المشــاهد القرآنيــة بــكل مــا فيهــا مــن ســحر البيــان، وجمــال العــرض، وعذوبــة الموســيقى.. لتكســر طغيــان اإللــف 

والعــادة، وتزيــل عــن الحــواّس الغشــاوة والصــدأ، فتعيــد إلــى الكــون نضارتــه األولــى فــي مــدارك اإلنســان، ليغــدو اإلنســان 

عندهــا مهيئـًـا لإلحســاس بنبــض الكــون، والتعــّرف علــى مــا فيــه مــن إبــداع ومــا تنطــوي عليــه كائناتــه مــن خصائــص وأســرار.

الوظيفة	الثانية

 بعــد أن تــؤدي الوظيفــة األولــى غرضهــا فتذكرنــا بكائنــات العالــم المحســوس، يأتــي دور الوظيفــة الثانيــة والتــي تقــوم بتنبيهنــا 

علــى مــا تحتــّف بــه هــذه الكائنــات مــن منافــع، وعلــى مــا تتّصــف بــه مــن إتقــان فــي النظــم، ودقّــة فــي الصنــع، وجمــال فــي 

التكويــن.

واآليــات الســابقة صريحــة فــي داللتهــا علــى مثــل هــذه األمــور، فهــي تنــّص بوضــوح علــى منافــع األنعــام والخيــل والبغــال 

ــى  ــير إل ــا تش ــا أنه ــوم. كم ــر والنج ــار والقم ــل والنه ــع اللي ــماء، ومناف ــن الس ــازل م ــاء الن ــع الم ــى مناف ــك عل ــر، وكذل والحمي

ــَدور الرواســي فــي عمليــة اســتقرار األرض وعــدم َميََدانهــا  دور بعــض الكائنــات فــي قيــام النظــام وحفــظ التــوازن، وذلــك َك

واضطرابهــا. وهــي تشــعرنا أيًضــا بمــا ينطــوي عليــه الكــون مــن ســحر وجمــال يبعثــان فــي نفــس اإلنســان البهجــة والســرور. 

)1( النحل: 18-5. 



وهــذا كلــه يكشــف عــن ترابــط المخلوقــات وتفاعلهــا، وعّمــا يوجــد بينهــا مــن تناغــم وتناســق، كمــا يكشــف عّمــا يتّصــف بــه 

الكــون مــن إتقــان فــي الصنــع ودقــة فــي النظــم.

الوظيفة	الثالثة

والــذي ناحظــه فيمــا يتعلـّـق بهــذه الوظيفــة هــو أن اآليــات القرآنيـّـة التــي تصــّور مشــاهد الطبيعــة وتتحــّدث عّمــا فيهــا مــن دقــة 

ونظــام، إنمــا توظّــف ذلــك كلّــه فــي ســبيل االســتدالل علــى الُمبــدع المنظّــم، فــاهلل ســبحانه -وبحســب تعبيــر هــذه اآليــات- هــو 

ر، وهــو الــذي ألقــى.. وكل ذلــك يوصلنــا إلــى النتيجــة المنطقيــة التــي صّرحــت  الــذي خلــق، وهــو الــذي ذرأ، وهــو الــذي ســخَّ

بهــا اآليــات:

ِحيٌم{.	 	اللّهَ	لََغفُوٌر	رَّ وْا	نِْعَمةَ	اللِّه	الَ	تُْحُصوَها	إِنَّ }أَفََمن	يَْخلُُق	َكَمن	الَّ	يَْخلُُق	أَفاَل	تََذكَُّروَن	*	َوإِن	تَُعدُّ

ويظهــر لنــا مــن كل مــا ســبق أن العالـَـم المحســوس ال يمثــل فــي الرؤيــة القرآنيــة مجــرد ظــرف مكانــي أو بيئــة حيويـّـة تُيّســران 

لإلنســان ســبل العيــش واســتمرارية الوجــود، كمــا أنــه ال يمثــل مجــرد موضــوع للعلــوم الطبيعيــة التــي يســتخدمها اإلنســان ألجــل 

منافعــه أو ألجــل االرتقــاء بمســتوى حياتــه، وإنمــا هــو يمثــل -عــاوة علــى ذلــك كلــه- موضوًعــا للتفكيــر والتأّمــل، وآيــة إلهيــة 

ة علــى المطلــق، وتمهـّـد لــه الطريــق للتعــرف علــى مبدئــه،  بيّنــة تمــّد اإلنســان ببعــض أســباب معرفــة عالــم الغيــب، وتفتــح لــه ُكــوَّ

وإدراك مصــدر وجــوده، ومعرفــة مــن أيــن تأتيــه النَِّعــم التــي تفيــض عليــه. 

وعلى هذا النهج القرآني نفسه يسير أدب الدعاء، وهو ما سوف نبيّنه من خال النماذج التالية:

النموذج	األول:	الهالل	

ونستمد هذا النموذج من دعاء لإلمام السجاد عليه الّسام)1(، كان يدعو به إذا نظر إلى الهال، وفيه يقول:

َر	بِــَك	 ُف	فِــي	فَلَــِك	التَّْدبِيــِر.	آَمْنــُت	بَِمــْن	نَــوَّ ُد	فِــي	َمنَــاِزِل	التَّْقِديــِر،	اْلُمتََصــرِّ ــِريُع،	اْلُمتَــَردِّ ائِــُب	السَّ ]أَيَُّهــا	اْلَخْلــُق	اْلُمِطيــُع،	الدَّ

يـَـاَدِة	والنُّْقَصاِن،	 الظُّلـَـَم،	وأَْوَضــَح	بـِـَك	اْلبَُهــَم)2(،	وَجَعلـَـَك	آيـَـةً	ِمــْن	آيـَـاِت	ُمْلِكــِه،	وَعالَمةً	ِمْن	َعالَمــاِت	ُســْلطَانِِه،	واْمتََهنـَـَك	بِالزِّ

	َذلـِـَك	أَْنــَت	لـَـهُ	ُمِطيــٌع،	وإِلـَـى	إَِراَدتـِـِه	َســِريٌع.	 والطُّلـُـوِع	واألُفـُـوِل،	واإِلنـَـاَرِة	واْلُكُســوِف،	فـِـي	ُكلِّ

)1( هو اإلمام علي بن الحسين عليه الّسام، وهو الملقب بــ »السجاد« وبـ »زين العابدين«.

)2( إنــارة الظلــم تعنــي إنــارة المــكان، أو قــل: إنــارة الجــو المحيــط الــذي يكــون مظلًمــا فينيــره الهــال. وإيضــاح البُهــم يعنــي أن المرئيات 
حيــن تكــون فــي الظلمــة إنمــا تكــون مبهمــة ال يميّزهــا البصــر، وحيــن يقــع عليهــا نــور الهــال فإنهــا تتضــح، وهــذا يكشــف عــن اهتمــام 

أدب الدعــاء بدقائــق المعاني.



ُسْبَحانَهُ	َما	أَْعَجَب	َما	َدبََّر	فِي	أَْمِرَك	وأَْلطََف	َما	َصنََع	فِي	َشأْنَِك	َجَعلََك	ِمْفتَاَح	َشْهٍر	َحاِدٍث	ألَْمٍر	َحاِدٍث.

ــِه،	 ــٍد	وآلِ ــى	ُمَحمَّ ــَي	َعلَ َرَك	أَْن	يَُصلِّ ِري	وُمَصــوِّ َرَك،	وُمَصــوِّ ــدِّ ــدِِّري	وُمقَ ــَك،	وُمقَ ــي	وَخالِقَ ــَك،	وَخالِقِ ــي	وَربَّ ــهَ	َربِّ ــأَُل	اللَّ فَأَْس

ــيِّئَاِت،	 ــاُم،	ِهــالَل	أَْمــٍن	ِمــَن	اآلفَــاِت،	وَســالَمٍة	ِمــَن	السَّ وأَْن	يَْجَعلَــَك	ِهــالَل	بََرَكــٍة	ال	تَْمَحقَُهــا	األَيَّــاُم،	وطََهــاَرٍة	ال	تَُدنُِّســَها	اآلثَ

،	ِهــالَل	أَْمــٍن	وإِيَمــاٍن	ونِْعَمــٍة	 ِهــالَل	َســْعٍد	ال	نَْحــَس	فِيــِه،	ويُْمــٍن	ال	نََكــَد	َمَعــهُ،	ويُْســٍر	ال	يَُماِزُجــهُ	ُعْســٌر،	وَخْيــٍر	ال	يَُشــوبُهُ	َشــرٌّ

وإِْحَســاٍن	وَســالَمٍة	وإِْســالٍم[)1(.

يكشــف لنــا هــذا المقطــع وبشــكل واضــح عــن واقــع تأثــر أدب الدعــاء بالقــرآن الكريــم، فهــو يســتمد من القــرآن تصــوره للوجود 

المحســوس، ويســير علــى نهجــه فــي طريقــة عــرض مشــاهد هــذا الوجــود، كمــا أنــه يقصــد إلــى الغايــة نفســها التــي يقصــد إليهــا 

القــرآن مــن عــرض تلك المشــاهد.

ومــن هنــا نجــد أن مشــهد الهــال فــي هــذا الدعــاء يســتبطن الوظائــف الثــاث عينهــا التــي لمســنا حضورهــا فــي مشــاهد الطبيعة 

فــي القــرآن الكريــم. ونحــن كنــا قــد أوضحنــا ســابقًا أن الوظيفــة األولــى ترتبــط بالوصــف الحســّي لكائنــات الطبيعــة، والــذي تنــاط 

بــه مهمــة إيقــاظ مداركنــا الحســية، بغيــة أن نجــدد لقاءنــا بهــذه الكائنــات، ونستشــعَر مــا تفيــض بــه مــن حيويـًـة وبهــاء. وتظهــر 

هــذه الوظيفــة فــي الدعــاء الــذي بيــن أيدينــا مــن خــال الوصــف الحســّي للهــال، ولمــا يتــوارد عليــه مــن أحــوال وتقلبــات. وأول 

مــا يطالعنــا مــن ذلــك هــو وصــف حركــة الهــال فــي ســيرورتها الدائبــة المســتمرة:

]أيها	الخلق	المطيع	الدائب	السريع،	المترّدد	في	منازل	التقدير،	المتصرف	في	فلك	التدبير[.	

فالهــال يجــري -علــى مــا يصــوره لنــا الدعــاء- عبــر المنــازل التــي قّدرتهــا لــه الحكمــة اإللهيــة، ويــدور فــي الفلــك الــذي أعــّده 

لــه التدبيــر اإللهــي، وهــو فــي كل ذلــك ال يَنـِـي وال يســتريح، بــل يمضــي فــي تنفيــذ مهمتــه دائبـًـا ســريًعا، منقــاًدا إلرادة هللا، طائعــا 

ألمره، ومستســلًما لمشــيئته. 

علــى أن مــا يجــدر بنــا ماحظتــه هنــا هــو أن الدعــاء لــم يســّجل وصفــه لحركــة الهــال بطريقــة تقريريّــة محضــة، بــل عبّــر 

عنهــا بأســلوب بيانــي خــاص، ولّونهــا بعــدد مــن المؤثــرات الفنيــة المتنوعــة)2(.

وكشــاهد علــى ذلــك يمكننــا اإلشــارة إلــى أســلوب اســتخدام النعــوت التــي تصــف حركــة الهــال، فناحــظ -مثــاً- أن الدعــاء 

قــد أورد عــدًدا مــن النعــوت المتنّوعــة لهــذه الحركــة )المطيــع، الدائــب، الســريع، المتــردد، المتصــّرف(، لكنــه وفــي الوقــت ذاتــه 

أشــار بتلــك النعــوت -علــى تعّددهــا وتنّوعهــا- إلــى مدلــول مشــترك واحــد )حركــة الهــال الدائبــة فــي طاعــة هللا(. وممــا ال 

)1( الصحيفة السجادية، من دعائه عليه الّسام إذا نظر إلى الهال.

)2( ال نرمــي فــي هــذا البحــث إلــى دراســة نصــوص أدب الدعــاء دراســةً تحليليــةً أو فنيّــة مفّصلــة، بــل كل مرادنــا هــو الكشــف عــن 
عاقــة هــذا األدب بالقــرآن الكريــم، واســتمداده منــه تصــوره للوجــود. ولكــن قــد يفــرض علينــا ســير البحــث أحيانـًـا أن نتعــّرض لبعــض 
اللمحــات الفنيــة، فنعمــد حينئــذ إلــى إيــراد بعــض األمثلــة منهــا وبالمقــدار الــذي يســتدعيه البحــث. ورجاؤنــا بعــد هــذا هــو أن تلفــَت هــذه 

اللمحــات بعــض المعنييــن، علّهــم يبــادرون إلــى التوّســع فــي إغنــاء الدراســات التحليليــة والفنيــة لنصــوص أدب الدعــاء. 



ريــب فيــه أن تنويــع األســاليب التعبيريــة والتــي تحكــي رغــم تنوعهــا عــن مدلــول واحــد، يمكنــه أن يســاهم مســاهمة فعالــة فــي 

إغنــاء البيــان وتأكيــد المــراد، وذلــك لمــا يمكــن أن يضفيــه هــذا التنويــع مــن ألــوان وظــال علــى المدلــول، فيلهــم بذلــك الخيــال، 

ويجتــذب الحــواس، األمــر الــذي يوقــظ النفــس، ويحــرك فيهــا األشــواق للقــاء الموصــوف، والتملــي مــن النظــر إليــه واســتجاء 

نيه.  معا

 ثــم والــى جانــب مــا ألمحنــا إليــه مــن تعــدد النعــوت، يمكننــا أن نشــير أيًضــا إلــى لــون آخــر مــن ألــوان المؤثــرات، وهــو يتمثــل 

هــذه المــرة فــي الصيــغ التــي بنيــت عليهــا النعــوت المذكــورة، إذ الماحــظ هنــا هــو أن تلــك النعــوت جميعهــا قــد تــّم بناؤهــا 

علــى صيغــة اســم الفاعــل، أو الصفــة المشــبهة بالفعــل. وهمــا -بــا ريــب- صيغتــان مائمتــان تمــام المائمــة لإليحــاء بفاعليــة 

الموصــوف وتجــّدّد حركتــه. 

ــوق جــاد  ــا أمــام مخل ــه، يشــعرنا الدعــاء بأنن ــع المجــال لبيان ــرات، ومعهــا غيرهــا ممــا ال يتّس ــاه مــن المؤث ــر مــا بينّ وبتضاف

ــه ســأم. ــك تعــب، وال يداخل ــي ذل ــا، ال يدركــه ف ــه، ويســلك فــي طاعــة مــواله مستســلًما مطمئنً نشــيط، يجــري بأمــر خالق

وبــذا تتمهــد الســبيل أمــام الدعــاء لكــي يؤثــر فينــا عــن طريــق اإليحــاء، فيبــّث فــي نفوســنا الطمأنينــة، ويَُروُضهــا علــى التســليم، 

كمــا يجــدد فينــا العزيمــة ويمــأ كياننــا بالحيويــة والنشــاط، لنُقبــل حينئــذ بــكل وجودنــا علــى المولــى تعالــى عنــد ابتهالنــا إليــه 

ودعائنــا إيــاه.

ــى وصــف بعــض مظاهــره  ــه مــن حركــة الهــال، يمضــي إل ــى وصف ــا قصــد إل ــرغ الدعــاء مــن وصــف م ــم وبعــد أن يف ث

ــاَرِة	واْلُكُســوِف[، وهنــا يضعنــا الدعــاء  ــوِل،	واإِلنَ ــوِع	واألُفُ ــاَدِة	والنُّْقَصــاِن،	والطُّلُ يَ ــَك	بِالزِّ الحســيّة األخــرى، فيقــول:	]واْمتََهنَ

أمــام مختلــف األطــوار والمظاهــر التــي يتلبّــس بهــا الهــال، ســواء مــا يحــدث منهــا بشــكل يومــي )الطلــوع واألفــول(، أو مــا 

يتــدرج عبــر الشــهر الواحــد )الزيــادة والنقصــان(، باإلضافــة إلــى مــا يحصــل خــال فتــرات زمنيـّـة متباعــدة )الكســوف المقابــل 

لإلنــارة(، وبــذا يحيــط الدعــاء بمختلــف حــاالت الهــال وأوضاعــه، جامًعــا إياهــا فــي مشــهد واحــد، وفــي صــورة أدبيـّـة شــديدة 

التركيــز.

ومــن الطبيعــي أن تــؤّدي الصــورة األدبيـّـة المكثَّفــة والمحيطــة بعناصــر الموضــوع إلــى جــذب انتباه القــارئ، وتوســعة مداركه، 

وإغنــاء رؤيتــه للواقع.

لــذا فــإن التــاوة المتدبــرة لهــذا الدعــاء تُفضــي بالمــرء إلــى اســتحضار جميــع حــاالت الهــال وأطــواره دفعــة واحــدة، وذلــك 

علــى الرغــم مــن أن الهــال إنمــا يكــون متلبًِّســا فــي واقــع األمــر بحالــة واحــدة فقــط مــن تلــك الحــاالت وبطــور خــاص مــن تلــك 

األطــوار، ويســتحيل عليــه أن يتلبــس بجميــع تلــك الحــاالت إال علــى نحــو التدريــج والتتابــع، ويعــود الفضــل فــي ذلــك إلــى مــا 

تمتلكــه الصــورة الفنيــة مــن قــوة اإليحــاء والتأثيــر، فهــي تحــرر الذهــن مــن أَْســر النظــرة اآلنيّــة وقيودهــا، وتهيــؤه للنفــاذ مــن 

الجــزء إلــى الــكل، ومــن الخــاص إلــى العــام، ليســمَو بذلــك إلــى مرتبــة اإلدراك الكلــي والرؤيــة الشــاملة.

وهكــذا نجــد أن الدعــاء، وعــن طريــق وصفــه الفنــّي األّخــاذ لحركــة الهــال ولمظاهــره الحســيّة األخــرى، قــد راعــى معطيــات 

الوظيفــة األولــى مــن الوظائــف الثــاث التــي يراعيهــا القــرآن الكريــم، فســعى مــن خــال وصفــه هــذا إلــى إيقــاظ أحاسيســنا تجــاه 

مشــهد الهــال، وعمــل علــى تجديــد لقائنــا بــه، لينقذنــا بذلــك مــن تبلـّـد الحــواس، ومــن طغيــان العــادة.



إال أن الدعــاء لــم يَْقُصــْر مهمتــه علــى مراعــاة الوظيفــة األولــى فقــط، بــل إنــه وتبًعــا للمنهــج القرآنــي أيًضــا، أَْولــى الوظيفــة 

الثانيــة قـَـْدًرا ملحوظـًـا مــن عنايتــه، ولذلــك نــراه يتخــذ مــن تأمــل مشــهد الهــال ومــن وصفــه إيــاه، ُمْنطَلقـًـا للكشــف عمــا يســتبطنه 

هــذا المشــهد الطبيعــي مــن ِدقـّـة فــي النظــم، وإتقــان فــي الصنــع، ومــن حكمــة وتدبيــر.

ف فــي فَلَــِك التدبيــر، فهــو ال  ولذلــك نجــد الدعــاء ينــّص نًصــا صريًحــا علــى أن الهــال متــردد فــي منــازل التقديــر ومتصــرِّ

ــَدف، بــل إنــه يتبــع مســاًرا محــدًدا وخطــة مرســومة، ولذلــك فــإن مــا نــراه مــن  يجــري بطريقــة عشــوائية، وال تتحكــم بــه الصُّ

حاالتــه وأطــواره المختلفــة، كالزيــادة والنقصــان، والطلــوع واألفــول، واإلنــارة والكســوف، تخضــع كلهــا لتقديــر دقيــق، وتدبيــر 

واٍع، فــا يصــدر شــيء منهــا عــن الفوضــى، وال يعبّــر أي منهــا عــن العبــث.

وكذلــك ينــّص الدعــاء وبشــكل صريــح أيًضــا، علــى مــا يختــص بــه الهــال مــن منافــع، فيشــير إلــى أنــه مفتــاح شــهر حــادث، 

وأنــه الوســيلة لتنويــر الظُّلَــم وإيضــاح البُهَــم، فبواســطته نتمكــن مــن معرفــة بدايــة الشــهور، وهــي معرفــة تبتنــي عليهــا منافــع 

أخــرى كثيــرة، حســابية وعباديــة، كمــا أنــه هــو الوســيلة لكشــف ظلمــة المــكان، وإيضــاح مــا يخفــى علــى الباصــرة مــن المرئيات 

عنــد انعــدام النــور.

وخاصــة القــول هــي أنــه قــد تســنى للدعــاء أن يكشــف عمــا يســتبطنه مشــهد الهــال مــن ِدقـّـة وإتقــان، وعمــا يقــف وراء ذلــك 

مــن وعــي وحكمــة وتدبيــر، وبذلــك يتجلـّـى الحضــور الواضــح للوظيفــة الثانيــة فــي المشــهد الــذي يرســمه الدعــاء للهــال.

ويأتــي بعــد ذلــك دور الوظيفــة الثالثــة، ومهمــة هــذه الوظيفــة كمــا بيّنــا هــي النفــاذ ممــا كشــفت عنــه الوظيفــة الثانيــة مــن اإلتقــان 

والحكمــة والتدبيــر إلــى معرفــة الوجــود األســمى، أي وجــود هللا تعالــى، والــذي ترجــع إليــه جميــع تلــك األمــور التــي كشــفت 

عنهــا الوظيفــة الثانيــة.

ر	بــك	الظُّلَم..(،	 وقــد بــرزت معطيــات الوظيفــة الثالثــة جليـّـة فــي متــن الدعــاء، وذلــك كمــا فــي العبــارات التاليــة: )آمنــت	بمن	نــوَّ

)وجعلــك	آيــةً	مــن	آيــات	ُمْلِكــه،	وعالمــة	مــن	عالمــات	ســلطانه(،	)ســبحانه	مــا	أعجــب	مــا	دبَّــر	مــن	أمــرك!	وألطــف	مــا	صنــع	

مــن	شــأنك(،	)فأســأل	هللا	ربـّـي	وربـّـك،	وخالقــي	وخالقــك،	ومقــّدري	ومقــّدرك،	ومصــّوري	ومصــّورك...(.

ــق الهــال  ــة بخال ــة الواعي ــى المعرف ــة وعامــة، تقــود إل ــى الهــال كآي ــى النظــر إل ــارات واضحــة فــي داللتهــا عل وهــي عب

ومصــّوره ومدبّــره، ومــن ثَــمَّ التوجــه إليــه بالدعــاء، وبعــد أن غــدا الداعــي علــى معرفــة ثابتــة وإيمــان راســخ بالمدعــو، وبمــا 

يتصــف بــه مــن العظمــة والشــأن، فيدعــوه عندهــا وهــو علــى يقيــن بمــا يمتلكــه مــن قــدرة، ومــا يتصــف بــه مــن علــم وحكمــة.

وهكــذا تكشــف لنــا مطالعــة النمــوذج األول عــن مــدى تأثــر أدب الدعــاء بالقــرآن الكريــم، إذ إننــا قــد رأينــا رأي العيــن كيــف 

ــف  يســتمد دعــاء الهــال تصــّوره للوجــود المحســوس مــن التصــّور القرآنــي لهــذا الوجــود، كمــا رأينــا أيًضــا كيــف أنــه يوظّ

مشــاهد هــذا الوجــود للغايــات نفســها التــي يقصــد إليهــا القــرآن الكريــم.

فــإذا مــا أضفنــا إلــى ذلــك كلــه أن الدعــاء الــذي بيــن أيدينــا ال يقتصــر علــى اســتلهام المعانــي والــدالالت القرآنيــة فحســب، بــل 

هــو يســتمد مــن القــرآن أيضــا الكثيــر مــن األلفــاظ والتعابيــر)1(، فإنــه يتأّكــد لنــا بذلــك أكثــر فأكثــر مــدى ارتبــاط أدب الدعــاء 

بالقــرآن الكريــم، وشــدة تأثــره بــه، ســواء لجهــة المضاميــن والمقاصــد، أو لجهــة اللغــة والتعبيــر. 



النموذج	الثاني:	الصباح	والمساء

نتوقــف فــي هــذا النمــوذج عنــد مشــهد آخــر مــن مشــاهد الطبيعــة، ونســتعرض ألجــل ذلــك نصيــن مــن نصــوص األدعيــة التــي 

تعرضــت لــه. أحدهمــا لإلمــام الســجاد عليــه الّســام، واآلخــر لجــّده اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الّســام:

أ-	دعاء	الصباح	والمساء	لإلمام	علي	بن	الحسين	عليه	الّسالم

ونقتطف من هذا الدعاء المقطع التالي:

ــًدا	 ــُدوًدا،	وأََم ا	َمْح ــّدً ــا	َح ــٍد	ِمْنُهَم 	َواِح ــُكلِّ ــَل	لِ ــِه،	وَجَع ــا	بِقُْدَرتِ ــَز	بَْينَُهَم ــِه،	وَميَّ تِ ــاَر	بِقُوَّ ــَل	والنََّه ــَق	اللَّْي ــِذي	َخلَ ــِه	الَّ ــُد	لِلَّ ]اْلَحْم

	َواِحــٍد	ِمْنُهَمــا	فـِـي	َصاِحبـِـِه،	ويُولـِـُج	َصاِحبـَـهُ	فِيــِه	بِتَْقِديــٍر	ِمْنــهُ	لِْلِعبـَـاِد	فِيَمــا	يَْغُذوُهــْم	بـِـِه،	ويُْنِشــئُُهْم	َعلَْيــِه،	 َمْمــُدوًدا،	يُولـِـُج	ُكلَّ

فََخلـَـَق	لَُهــُم	اللَّْيــَل	لِيَْســُكنُوا	فِيــِه	ِمــْن	َحــَرَكاِت	التََّعــِب	ونََهَضــاِت	النََّصــِب،	وَجَعلـَـهُ	لِبَاًســا	لِيَْلبَُســوا	ِمــْن	َراَحتـِـِه	وَمنَاِمــِه،	فَيَُكــوَن	

ةً،	ولِيَنَالـُـوا	بِــِه	لَــذَّةً	وَشــْهَوةً،	وَخلَــَق	لَُهــُم	النََّهــاَر	ُمْبِصــًرا	لِيَْبتَُغــوا	فِيــِه	ِمــْن	فَْضلِــِه،	ولِيَتََســبَّبُوا	إِلَــى	 َذلِــَك	لَُهــْم	َجَماًمــا	وقـُـوَّ

	َذلـِـَك	يُْصلُِح	َشــأْنَُهْم،	 ِرْزقـِـِه،	ويَْســَرُحوا	فـِـي	أَْرِضــِه،	طَلَبـًـا	لَِمــا	فِيــِه	نَْيــُل	اْلَعاِجــِل	ِمــْن	ُدْنيَاُهــْم،	وَدَرُك	اآلِجــِل	فـِـي	أُْخَراُهــْم،	بـِـُكلِّ

ويَْبلـُـو	أَْخبَاَرُهــْم،	ويَْنظُــُر	َكْيــَف	ُهــْم	فِــي	أَْوقَــاِت	طَاَعتِــِه،	وَمنَــاِزِل	فُُروِضــِه،	وَمَواقِــِع	أَْحَكاِمــِه،	لِيَْجــِزَي	الَِّذيــَن	أََســاُءوا	بَِمــا	

	فَلَــَك	اْلَحْمــُد	َعلَــى	َمــا	فَلَْقــَت	لَنَــا	ِمــَن	اإِلْصبَــاِح،	وَمتَّْعتَنَــا	بِــِه	ِمــْن	َضــْوِء	 َعِملُــوا،	ويَْجــِزَي	الَِّذيــَن	أَْحَســنُوا	بِاْلُحْســنَى.	اللَُّهــمَّ

ْرتَنـَـا	ِمــْن	َمطَالـِـِب	األَْقــَواِت،	وَوقَْيتَنـَـا	فِيــِه	ِمــْن	طَــَواِرِق	اآلفـَـاِت[)2(. النََّهــاِر،	وبَصَّ

ويكفينــا للتدليــل علــى هاتيــن الناحيتيــن ذكــر شــيء مــن أمثلتهمــا، وذلــك لشــدة وضوحهمــا وســهولة إدراكهمــا، ســيما وأن مــا 

بيّنــاه فــي النمــوذج األول يوطِّــئ الســبيل لماحظتهمــا، ويغنينــا عــن اإلطالــة فــي البيــان.

ــي  ــا ف ــروًزا جليً ــارزة ب ــف ب ــول: إن هــذه الوظائ ــف الثــاث فنق ــة باســتحضار الدعــاء للوظائ ــى المتعلق ــة األول ــدأ بالناحي ونب

الدعــاء، فنحــن نلتقــي بالوظيفــة األولــى فــي المشــهد كلــه الــذي يعرضــه الدعــاء للصبــاح والمســاء، ولبيــان هــذا األمــر يمكننــا 

تكــرار عيــن مــا ذكرنــاه فــي النمــوذج األول حــول هــذه الوظيفــة، إذ إننــا نجــد أن الدعــاء الحالــي وعنــد تصويــره لمشــهد الصبــاح 

والمســاء، لــم يقــم -هــو أيًضــا- بتصويــر الواقــع المعــروض فــي هــذا المشــهد بطريقــة تقريريـّـة محضــة، بــل ألـّـف بيــن عناصــره 

بطريقــة متميِّــزة، وعبـّـر عنــه بأســلوب بيانــّي خــاص، فاســتطاع بذلــك أن يُخــرج هــذا الواقــع مــن رتابتــه، ويخلقــه خلقـًـا فنيـًـا 

ــْمَس َواْلقََمــَر َدآئِبَيَن{)إبراهيــم: 33(، وقولــه تعالــى: }َواْلقََمــَر نُوًرا{)يونــس: 5(، وقولــه:  ر لَُكــُم الشَّ )1( انظــر مثــا قولــه تعالــى: }َوَســخَّ
ــبَُحوَن{)األنبياء:  ــٍك يَْس ــي فَلَ ــَر ُكلٌّ فِ ــْمَس َواْلقََم ــاَر َوالشَّ ــَل َوالنَّهَ ــَق اللَّْي ــِذي َخلَ ــَو الَّ ــه: }َوهُ ــس: 39(، وقول ــاهُ َمنَاِزَل{)ي ْرنَ ــَر قَدَّ }َواْلقََم
33(... ثــم الحــظ كيــف تتــردد هــذه التعابيــر فــي الدعــاء بأعيانهــا أو ببعــض تصاريفهــا، وذلــك مــن قبيــل قولــه عليــه الّســام: )دائــب(، 

و)نــّور(، و)منــازل التقديــر(، و)فلــك التدبيــر(..

)2( الصحيفــة الســجادية، مــن دعائــه عليــه الّســام عنــد الصبــاح والمســاء. يبــرز فــي هــذا المقطــع أيًضــا، وبصــورة واضحــة، تأثــر 
أدب الدعــاء بالقــرآن الكريــم، وهــو مــا يمكننــا تلّمســه مــن خــال مــا نشــاهده مــن اســتحضار الدعــاء الــذي بيــن أيدينــا للوظائــف الثــاث 

التــي ســبق الحديــث عنهــا، وكذلــك مــن خــال اســتلهام هــذا الدعــاء للعديــد مــن المضاميــن والتعابيــر الــواردة فــي القــرآن الكريــم.



ننــا مــن ماقاتــه وكأننــا نــراه للمــرة األولــى، فنقبــل علــى تأملــه بذهــٍن متوقــد وحــٍس مرهــف، ســاعين إلــى اســتنباط  جديــًدا، ليُمكِّ

مــا يتضمنــه مــن معــاٍن ومــا يختزنــه مــن دالالت.

وأمــا الوظيفــة الثانيــة: فهــي تتجلـّـى فيمــا يــدل عليــه وجــود الصبــاح والمســاء مــن الدقـّـة واالتقــان والتقديــر، وفيمــا لوجودهمــا 

مــن المنافــع المهمــة التــي تتقــّوم بهــا حيــاة العبــاد.

ومن األمثلة على ذلك قول اإلمام السجاد عليه الّسام:

	َواِحــٍد	ِمْنُهَمــا	فـِـي	َصاِحبـِـِه،	ويُولـِـُج	َصاِحبـَـهُ	فِيــِه	بِتَْقِديــٍر	 ا	َمْحــُدوًدا،	وأََمــًدا	َمْمــُدوًدا،	يُولـِـُج	ُكلَّ 	َواِحــٍد	ِمْنُهَمــا	َحــّدً ]وَجَعــَل	لـِـُكلِّ

ــهُ	لِْلِعبَاِد[. ِمْن

فالصبــاح والمســاء يخضــع كلٌّ منهمــا لحــدود معينــة تبًعــا لأزمنــة واألمكنــة التــي يحــاّن فيهــا، وكذلــك فــإّن لــكلٍّ منهمــا أمــًدا 

ممــدوًدا، أي عمــًرا ذا امتــداد، ينتهــي عنــد قيــام الســاعة، كمــا أن كل واحــد منهمــا يدخــل فــي صاحبــه ويدخــل صاحبــه فيــه، 

وذلــك عنــد ازديــاد طــول أحدهمــا ونقصــان طــول األخــر، فيأخــذ الــذي يــزداد طولــه مــن وقــت األخــر الــذي نقــص طولــه، 

فيدخــل بذلــك فــي الزمــان الــذي كان يشــغله هــذا األخيــر، وكل ذلــك يعبّــر عــن وجــود تقديــٍر دقيــق وخطــة موضوعــة ونظــام 

متَّبـَـع، ويكشــف تاليـًـا عــن ارتبــاط هــذه األمــور كلهــا بغايــات مقصــودة، تشــكلت علــى أساســها مامــح الخطــة، وتحــددت معالــم 

النظــام، وُرِســَمْت حــدود التقديــر.

وقــد نــصَّ الدعــاء صراحــة علــى وجــود تلــك الغايــات، مبيّنــا المنافــع المترتبــة علــى وجــود الصبــاح والمســاء، ومــا يحكمهمــا 

مــن نظــام ويحّدهمــا مــن تقديــر، وكمثــال علــى ذلــك نعــود لقــراءة النــص التالــي:

]فََخلـَـَق	لَُهــُم	اللَّْيــَل	لِيَْســُكنُوا	فِيــِه	ِمــْن	َحــَرَكاِت	التََّعــِب	ونََهَضــاِت	النََّصــِب،	وَجَعلـَـهُ	لِبَاًســا	لِيَْلبَُســوا	ِمْن	َراَحتـِـِه	وَمنَاِمــِه،	فَيَُكوَن	

ةً،	ولِيَنَالـُـوا	بِــِه	لَــذَّةً	وَشــْهَوةً،	وَخلَــَق	لَُهــُم	النََّهــاَر	ُمْبِصــًرا	لِيَْبتَُغــوا	فِيــِه	ِمــْن	فَْضلِــِه،	ولِيَتََســبَّبُوا	إِلَــى	 َذلِــَك	لَُهــْم	َجَماًمــا	وقـُـوَّ

ِرْزقـِـِه،	ويَْســَرُحوا	فـِـي	أَْرِضــِه،	طَلَبـًـا	لَِمــا	فِيــِه	نَْيــُل	اْلَعاِجــِل	ِمــْن	ُدْنيَاُهــْم،	وَدَرُك	اآلِجــِل	فـِـي	أُْخَراُهــْم[.

وبهذا يصل بنا المقام إلى الوظيفة الثالثة، والتي يمكننا التمثيل لها بقوله:

ــي	 ــا	فِ ــٍد	ِمْنُهَم 	َواِح ــُج	ُكلَّ ــه	أيًضــا:	]يُولِ ــِه..[،	وبقول ــا	بِقُْدَرتِ ــَز	بَْينَُهَم ــِه،	وَميَّ تِ ــاَر	بِقُوَّ ــَل	والنََّه ــَق	اللَّْي ــِذي	َخلَ ــِه	الَّ ــُد	لِلَّ ]اْلَحْم

ــاِد...[. ــهُ	لِْلِعبَ ــٍر	ِمْن ــِه	بِتَْقِدي ــهُ	فِي ــُج	َصاِحبَ ــِه،	ويُولِ َصاِحبِ

م بعــض األدعيــة ذكــر آيــات اللــه فــي الكــون، فتصــّور المشــهد الطبيعــي ومــا ينطــوي عليــه مــن حكمــة ونظــام، لتنطلــق  )1( قــد تُقــدِّ
ــة الهــال: ]أيهــا  ــدأ بمخاطب ــاه يب ــه فــي دعــاء الهــال، حيــث رأين ــات ومبدعهــا، وهــو مــا شــهدنا مثال ــق هــذه اآلي ــى ذكــر خال ــه إل من
الخلــق المطيــع... [، ثــم ينتقــل بعدهــا إلــى التعبيــر عــن إيمانــه بخالــق الهــال.. وربمــا ينعكــس األمــر فــي أدعيــة أخــرى، كمــا فــي دعــاء 
الصبــاح والمســاء، حيــث يبــدأ هــذا الدعــاء بحمــد اللــه: ]الحمــد للــه الــذي خلــق الليــل والنهــار... [، ثــم يشــرع فــي بيــان مــا تنطــوي 
عليــه آياتــا الليــل والنهــار مــن جميــل الصنــع وبديــع النظــم. إال أننــا ســكتنا فــي أثنــاء البحــث عــن هــذا االختــاف والتنويــع الــذي تراعيــه 
نصــوص األدعيــة، وذلــك لعــدم تعلــق أغراضنــا الحاليــة ببيــان مثــل هــذه الفــوارق األســلوبيّة اللطيفــة، إذ إن جــّل همنــا ينصــب فــي المقــام 
علــى التنبيــه علــى اســتمرارية اإلنتــاج األدبــي لــدى العــرب بعــد ظهــور اإلســام، وعلــى تأثــر هــذا اإلنتــاج بخصائــص الديــن الجديــد، 

واســتمداده منــه الكثيــر مــن العناصــر. 



فالدعــاء يتوجــه فــي هــذه العبــارات إلــى خالــق الليــل والنهــار، فيحمــده علــى بديــع خلقــه وفيــض نعمــه، ألنــه هــو الــذي بــرأ 

وصــّور، وهــو الــذي قــّدر ودبـّـر. وبذلــك يظهــر لنــا حضــور الوظيفــة الثالثــة مــن الوظائــف التــي تقتــرن بمشــاهد الطبيعــة فــي 

القــرآن الكريــم، وهــي الوظيفــة التــي أنيطــت بهــا مهمــة النفــاذ مــن وجــود الحكمــة واالتقــان والتدبيــر إلــى معرفة هللا ســبحانه)1(، 

ومعرفــِة مــا يختــص بــه مــن األســماء الحســنى والصفــات العليــا.

واآلن.. وبعــد أن فرغنــا مــن تبيــان الناحيــة األولــى المرتبطــة بالوظائــف الثــاث، ننتقــل إلــى الناحيــة الثانيــة المتعلقــة باســتلهام 

أدب الدعــاء للمضاميــن والتعابيــر القرآنيــة. والدعــاء الــذي بيــن أيدينــا يشــتمل علــى الكثيــر مــن أمثلتهــا، غيــر أننــا ســنكتفي 

بإيــراد شــيء يســير منهــا، وذلــك التزامــا منــا بمــا ذكرنــاه فــي مطلــع هــذا النمــوذج مــن عــدم الحاجــة إلــى اإلطالــة فــي المقــام. 

ــِه..[، وهــو مســتقى  ــهُ	فِي ــُج	َصاِحبَ ــِه،	ويُولِ ــي	َصاِحبِ ــا	فِ 	َواِحــٍد	ِمْنُهَم ــُج	ُكلَّ ــة قولــه عليــه الّســام: ]يُولِ ونقــرأ مــن هــذه األمثل

َ	َســِميٌع	 	هللاَّ َ	يُولِــُج	اللَّْيــَل	فِــي	النََّهــاِر	َويُولِــُج	النََّهــاَر	فِــي	اللَّْيــِل	َوأَنَّ 	هللاَّ مــن اآليــات القرآنيــة مــن قبيــل قولــه تعالــى: }َذلِــَك	بِــأَنَّ

ــٌر)1(.  بَِصي

ــْن	 ــوا	ِم ــا	لِيَْلبَُس ــهُ	لِبَاًس ــِب	ونََهَضــاِت	النََّصــِب،	وَجَعلَ ــَرَكاِت	التََّع ــْن	َح ــِه	ِم ــُكنُوا	فِي ــَل	لِيَْس ــُم	اللَّْي ــَق	لَُه ــرأ منهــا أيًضــا: ]فََخلَ ونق

َراَحتِــِه	وَمنَاِمــِه..	[، وهــذا مســتمد أيًضــا مــن القــرآن الكريــم كقولــه تعالــى: }َوَجَعــَل	اللَّْيــَل	َســَكنًا{)2(، وكقولــه ســبحانه: }ُهــَو	

ــِه،	 ــِه	ِمــْن	فَْضلِ ــوا	فِي ــُم	النََّهــاَر	ُمْبِصــًرا	لِيَْبتَُغ ــَق	لَُه ــَل	لِبَاًســا{)3(. ونقــرأ أخيــًرا قولــه عليــه الّســام: ]وَخلَ ــُم	اللَّْي ــَل	لَُك ــِذي	َجَع الَّ

ولِيَتََســبَّبُوا	إِلـَـى	ِرْزقـِـِه،	ويَْســَرُحوا	فـِـي	أَْرِضــِه[، وهــو مســتلهم مــن مثــل قولــه جــّل اســمه: }َوَجَعْلنـَـا	آيـَـةَ	النََّهــاِر	ُمْبِصــَرةً	لِتَْبتَُغــوْا	

بُِّكــْم{)4(. ــن	رَّ فَْضــالً	مِّ

ب-	دعاء	الصباح	لإلمام	علي	بن	أبي	طالب	عليه	الّسالم

ونقرأ من هذا الدعاء المقطعين التاليين)1(:

أولهما هو قوله عليه الّسام:

ّواِر	 َح	قِطَــَع	الّلَْيــِل	اْلُمْظلـِـِم	بَِغياِهــِب	تَلَْجلُِجــِه،	وأْتقـَـَن	ُصْنــَع	اْلفَلـَـِك	الــدَّ بــاِح	بِنُْطــِق	تَبَلُِّجــِه،	َوَســرَّ 	يــا	َمــْن	َدلـَـَع	لِســاَن	الصَّ ]اَللّـــُهمَّ

هَ	َعــْن	ُمجانََســِة	َمْخلُوقاتـِـِه	 ِجــِه،	يــا	َمــْن	َدلَّ	َعلــى	ذاتـِـِه	بِذاتـِـِه	َوتَنـَـزَّ ــْمِس	بِنـُـوِر	تَأجُّ ِجــِه،	َوَشْعَشــَع	ِضيــاَء	الشَّ فــي	َمقاديــِر	تَبَرُّ

	َعــْن	ُمالَءَمــِة	َكْيفِيّاتـِـِه،	يــا	َمــْن	قـَـُرَب	ِمــْن	َخطـَـراِت	الظُّنـُـوِن	َوبَُعــَد	َعــْن	لََحظــاِت	اْلُعيـُـوِن	َوَعلـِـَم	بِمــا	كاَن	قَْبــَل	أْن	يَُكــوَن،	 َوَجــلَّ

ــوِء	َعنـّـي	بِيـَـِدِه	 	السُّ 	أُكــفَّ يــا	َمــْن	أْرقََدنــي	فــي	ِمهــاِد	أْمنـِـِه	َوأَمانـِـِه	َوأْيقَظَنــي	إلــى	مــا	َمنََحنــي	بـِـِه	ِمــْن	ِمنَنـِـِه	َوإْحســانِِه	َوَكــفَّ

َوُسْلطانِِه[.

)1( الحج: 61. 

)2( األنعام: 96. 

)3( الفرقان من اآلية 47.

)4( اإلسراء: 12.



وأما المقطع الثاني فهو قوله عليه الّسام:

	ِمــَن	اْلَميِّــِت	َوتُْخــِرُج	اْلَميِّــَت	ِمــَن	اْلَحــي	َوتـَـْرُزُق	َمــْن	تَشــاُء	 ]تُولـِـُج	اللَْيــَل	فــي	النَّهــاِر	َوتُولـِـُج	النَّهــاَر	فـِـي	اللَّْيــِل	َوتُْخــِرُج	اْلَحــيَّ

	َوبَِحْمــِدَك	َمــْن	ذا	يَْعــِرُف	قـَـْدَرَك	فـَـال	يَخافـُـَك،	َوَمــن	ذا	يَْعلـَـُم	مــا	أْنــَت	فـَـال	يَهابـُـَك،	 بَِغْيــِر	ِحســاب،	ال	إلـــهَ	إالّ	أْنــَت	ُســْبحانََك	اللّـــُهمَّ

ياخيــِد	َعْذبـًـا	 	الصَّ ــمِّ ألَّْفــَت	بِقُْدَرتـِـَك	اْلفـِـَرَق،	َوفَلَْقــَت	بِلُْطفـِـَك	اْلفَلـَـَق،	َوأنـَـْرَت	بَِكَرِمــَك	َدياِجــي	اْلَغَســِق،	َوأْنَهــْرَت	اْلِميــاهَ	ِمــَن	الصُّ

ــْمَس	َواْلقََمــَر	لِْلبَِريَّــِة	ِســراًجا	َوّهاًجــا،	ِمــْن	َغْيــِر	أْن	تُمــاِرَس	 َوأُجاًجــا،	َوأْنَزْلــَت	ِمــَن	اْلُمْعِصــراِت	مــاًء	ثَّجاًجــا،	َوَجَعْلــَت	الشَّ

ــد	َوآلـِـِه	 	َعلــى	ُمَحمَّ 	َواْلبَقــاِء،	َوقََهــَر	ِعبــاَدهُ	بِاْلَمــْوِت	َواْلفَنــاء،ِ	َصــلِّ ــَد	بِاْلِعــزِّ فيمــا	اْبتـَـَدأَت	بـِـِه	لُُغوبـًـا	َوال	ِعالًجــا،	فَيــا	َمــْن	تََوحَّ

األْتقِيــاِء،	َواْســَمْع	نِدائــي	َواْســتَِجْب	ُدعائــي	َوَحقِّــْق	بِفَْضلـِـَك	أَملــي	َوَرجائــي[.

ــة، بــل إنــه ليشــعر لــدى تاوتــه إيــاه بأنــه  يلتقــي المــرء عنــد ابتهالــه بهــذا الدعــاء)2( بالعديــد مــن المعانــي والتعابيــر القرآنيّ

يعيــش فــي أجــواء قرآنيـّـة صرفــة. ولــذا فلســت أجــد مــن حاجــة إلــى اإلفاضــة فــي تبيــان مواطــن اللقــاء أو التنبيــه علــى أمثلتهــا، 

وذلــك ألنــه وعــاوة علــى وضــوح هــذه األمثلــة بذاتهــا، فإنــه قــد ســبقت منـّـا اإلشــارة إلــى بعــض مثياتهــا ممــا كان قــد تكــرر 

ذكــره فــي الدعــاء الســابق)3(. 

النموذج	الثالث:	السحاب	والبرق	والرعد

نلتقــي فــي هــذا النمــوذج بدعــاء اإلمــام الســجاد عليــه الّســام والــذي كان يدعــو بــه إذا نظــر إلــى الســحاب والبــرق وســمع 

صــوت الرعــد. ونقــرأ مــن هــذا الدعــاء المقطــع التالــي: 

ٍة،	فاَل	 	َهَذْيِن	آيَتَاِن	ِمْن	آيَاتَِك،	وَهَذْيِن	َعْونَاِن	ِمْن	أَْعَوانَِك،	يَْبتَِدَراِن	طَاَعتََك	بَِرْحَمٍة	نَافَِعٍة	أَْو	نَقَِمٍة	َضارَّ 	إِنَّ ]اللَُّهمَّ

)1( بحار األنوار ج33 ص339. دعاء الصباح ألمير المؤمنين عليه الّسام.

)2( لقــد عمدنــا عنــد تعقيبنــا علــى مــا نستشــهد بــه مــن نصــوص األدعيــة إلــى االقتصــار علــى ذكــر مــا نجــد ذكــره ضروريـًـا ممــا يتــاءم 
مــع القضيــة المبحــوث عنهــا فــي المقــام، وهــي قضيــة اســتلهام أدب الدعــاء الــرؤى والمعانــي وأســاليب التعبيــر مــن القــرآن الكريــم. وإال 
فإنــه يوجــد فــي األدعيــة التــي استشــهدنا بهــا جوانــب أخــرى كثيــرة جديــرة بالبحــث واالهتمــام، ومنهــا الدعــاء الــذي هــو موضــع كامنــا 
اآلن، عنيــت بــه دعــاء الصبــاح، فهــذا الدعــاء يمثــل واحــًدا مــن النصــوص األدبيــة النــادرة، والتــي تبلــغ ذروة اإلبــداع الفنــي، وذلــك 
لمــا يتّصــف بــه مــن غنــى مكّوناتــه وتكامــل عناصــره، األمــر الــذي يرّشــحه ليكــون مــورًدا للدراســة المتأنيــة والشــاملة، والتــي يمكنهــا 
ه عــن مجانســة  أن تتناولــه مــن ناحيــة مضامينــه ومعانيــه الســامية، مــن مثــل قولــه عليــه الّســام: ]يــا مــن دلَّ علــى ذاتــه بذاتــه، وتنــزَّ
مخلوقاتــه..[، وقولــه عليــه الّســام: ]يــا مــن قَــُرَب مــن خطــرات الظنــون، وبَُعــَد عــن لحظــات العيــون..[. أو تتناولــه مــن ناحيــة لغتــه 
وتعابيــره البديعــة، مــن قبيــل قولــه عليــه الّســام: ]اللهــم يــا مــن دلــع لســان الصبــاح بنطــق تبلجــه..[. كمــا يمكنهــا أن تتناولــه أيًضــا مــن 

ناحيــة موســيقاه العذبــة والمبِهجــة، وهــي بــارزة بيِّنــة الحضــور علــى امتــداد النــص كلــه.

)3( وذلــك مــن قبيــل مــا قدمنــاه مــن األمثلــة التــي تتحــدث عــن إيــاج الليــل فــي النهــار وإيــاج النهــار فــي الليــل، أو تلــك التــي  تتحــدث 
عــن نعمــة الضــوء.



ــَحائِِب	 ــٍد	وآلِِه،	وأَْنــِزْل	َعلَْينـَـا	نَْفَع	َهِذِه	السَّ 	َعلـَـى	ُمَحمَّ 	َصــلِّ ــْوِء،	وال	تُْلبِْســنَا	بِِهَمــا	لِبـَـاَس	اْلبـَـالِء.	اللَُّهــمَّ تُْمِطْرنـَـا	بِِهَمــا	َمطَــَر	السَّ

تََهــا،	وال	تُِصْبنـَـا	فِيَهــا	بِآفٍَة،	وال	تُْرِســْل	َعلَى	َمَعايِِشــنَا	َعاَهةً[)1(.	 وبََرَكتََهــا،	واْصــِرْف	َعنَّــا	أََذاَهــا	وَمَضرَّ

إن المعانــي واألجــواء القرآنيــة واضحــة الحضــور فــي هــذا المقطــع مــن الدعــاء، حيــث نــرى أن الكائنــات والظواهــر الطبيعيــة 

كالســحاب والبــرق والرعــد ال يُنظــر إليهــا فيــه علــى أنهــا مجــرد أمــور تنتمــي إلــى عالــم الطبيعــة، وتخضــع لســننه وقوانينــه 

َرة بأمــره، وقــد يرســلها ســبحانه رحمــة أو نقمــة، واإلمــام عليــه  المقــدَّرة، بــل هــي تمثــل عــاوة علــى ذلــك آيــات إلهيــة مســخَّ

الّســام يبتهــل إلــى هللا تعالــى أن يجعلهــا رحمــة ال نقمــة.

* * *

وبهــذا نكــون قــد انتهينــا مــن إيــراد مــا أردنــا إيــراده مــن نمــاذج أدب الدعــاء التــي تتعــرض للوجــود المحســوس، وقــد كان 

لنــا فــي هــذه النمــاذج خيــر شــاهد علــى اســتمراريّة اإلنتــاج الفنــي لــدى العــرب عنــد ظهــور اإلســام، وعلــى عــدم احتياجهــم 

إلــى الجاهليّــة ومقاييســها األدبيــة، بــل رأينــا أيضــا أن هــذا اإلنتــاج متمثــاً بــأدب الدعــاء قــد يّمــم وجهــه شــطر القــرآن الكريــم 

ليســتمد منــه المعانــي وطرائــق التعبيــر، وليســتلهم منــه أيًضــا رؤيتــه الفلســفية للوجــود المحســوس، وهــي الرؤيــة التــي تتخــذ 

مــن هــذا الوجــود موضوًعــا للتفكــر، فــا تقتصــر علــى اعتبــاره مجــرد ظــرف مكانــي أو بيئــة حيويــة تختــص بدراســتهما العلــوم 

الطبيعيّــة، بــل تــرى فيــه -عــاوة علــى ذلــك- آيــة إلهيّــة بيِّنــة تشــير إلــى عالــم الغيــب، وتقــود إلــى معرفــة هللا جــّل وعــا. 

ويظهــر لنــا مــن كل ذلــك أن مــا يزخــر بــه أدب الدعــاء مــن مشــاهد الوجــود المحســوس لــم يكــن صــادًرا عــن معانــاة أزمــة 

تيــٍه أو شــعور بالضيــاع، بــل جــاء كتعبيــر عميــق عــن اإلحســاس بالوجــود، وعــن إدراكــه إدراًكا نافــًذا، وعلــى أيــدي مبدعيــن 

ملهَميــن، قــد تهيــأت لهــم جميــع األســباب المعرفيــة والفنيــة الازمــة للتعبيــر عــن تجربــة اإلحســاس بالوجــود، واالمتــاء بــه، 

والشــعور بمحبتــه. 

)1( الصحيفة السجادية، من دعائه عليه الّسام إذا نظر إلى السحاب والبرق وسمع صوت الرعد. 



ثانيًا:	مرتبة	الحقيقة	اإللهية	في	أدب	الدعاء
واآلن وبعــد أن تــّم لنــا اســتعراض مــا يلــزم مــن نمــاذج الوجــود المحســوس، ننتقــل إلــى اســتعراض شــيء مــن النمــاذج المتعلقــة 

بمرتبــة وجــود الحقيقــة اإللهيــة ومــا لهــا مــن الخصائص والشــؤون.

النموذج	األول:	ظهور	الحقيقة	اإللهية	وتجلّيها	لإلدراك

رأينــا فــي نمــاذج الوجــود المحســوس أن مــا استشــهدنا بــه مــن النصــوص كان يســير بنــا مــن معرفــة المخلــوق إلــى معرفــة 

الخالــق، ومــن إدراك األثــر ومــا لــه مــن خصائــص إلــى إدراك المؤثــر ومــا لــه مــن صفــات، فــكان المعلــول هــو دليلنــا علــى 

فنــا بذلــك علــى أحــد المناهــج المعرفيــة التــي يتّبعهــا أدب الدعــاء، وهــو  العلــة، وكان الظــلُّ هــو مرشــدنا إلــى ذي الظــل، وقــد تعرَّ

المنهــج الســائد والرائــج بيــن عمــوم النــاس.

ولكــن ثّمــة منهــج آخــر فــي البيــن يرشــدنا إليــه أدب الدعــاء، وهــو منهج المعرفــة المباشــرة، أي المعرفــة التي تفضــي بأصحابها 

إلــى إدراك المبــدأ واألصــل مباشــرة، ومــن دون حاجــة إلــى التوّســل بالظــّل، أو توســيط األثــر والمعلــول، وهــو المنهــج الــذي 

ســنطَّلع علــى فحــواه عبــر النصــوص التاليــة:

أ-	دعاء	الصباح

يقول اإلمام علي عليه الّسام في دعاء الصباح:

ــراِت	 ــْن	َخطَ ــُرَب	ِم ــْن	قَ ــا	َم ــِه،	ي ــِة	َكْيفِيّاتِ 	َعــْن	ُمالَءَم ــِه	َوَجــلَّ ــِة	َمْخلُوقاتِ هَ	َعــْن	ُمجانََس ــزَّ ــِه	َوتَنَ ــِه	بِذاتِ ــْن	َدلَّ	َعلــى	ذاتِ ــا	َم ]ي

ــوَن[)1(. ــَل	أْن	يَُك ــا	كاَن	قَْب ــَم	بِم ــوِن	َوَعلِ ــْن	لََحظــاِت	اْلُعيُ ــَد	َع ــوِن	َوبَُع الظُّنُ

ح العبــارة األولــى مــن هــذا النــص بــأن هللا تعالــى قــد دّل علــى ذاتــه بذاتــه، فذاتـُـه ســبحانه هــي الــدالُّ وهــي المدلــوُل فــي  تصــرِّ

ــل إلــى معرفتــه باألغيــار مــن الظــال واآلثــار؟! آٍن مًعــا، ومــن كان هــذا هــو شــأنُه فــأّي حاجــٍة تبقــى بالمــرء لكــي يتوسَّ

هَ	َعــْن	ُمجانََســِة	 وتأتــي العبارتــان الثانيــة والثالثــة لتؤكــدا علــى المعنــى نفســه وتزيــداه وضوًحــا، ولذلــك نجدهمــا تقــوالن: ]َوتَنـَـزَّ

ــه أجــلُّ وأســمى مــن أن  ــِه[، فهــو ســبحانه أرفــع شــأنًا مــن أن يشــابه مخلوقاتــه، وصفاتُ ــِة	َكْيفِيّاتِ 	َعــْن	ُمالَءَم ــِه	َوَجــلَّ َمْخلُوقاتِ

تائــم الصفــاِت والكيفيــاِت التــي جعلهــا لتلــك المخلوقــات، فكيــف لنــا بعــد هــذا أن نتعــرف عليــه عــزَّ اســمه عــن طريــق تلــك 

المخلوقــات ومــا يخّصهــا مــن الكيفيــات، مــع تســاميه عليهــا، وبُعــد الشــبه بينــه وبينهــا؟!

وعلــى هــذا المنــوال تنســج العبــارة الرابعــة، فترشــدنا إلــى أن هللا ســبحانه قريــب مــن خطــرات العقــول وبواطــن النفــوس، وهــو 

فــي الوقــت ذاتــه بعيــد عــن لحظــات العيــون ونظراتهــا، ولذلــك فــإّن معرفتنــا بــه تعالــى ال تحتــاج إلــى توســيط قوانــا ومداركنــا 

الحّســية، وذلــك ألن هــذه المعرفــة كامنــة فينــا، وممتزجــة بطينــة وجودنــا.

)1( بحار األنوار ج33 ص339. دعاء الصباح ألمير المؤمنين عليه الّسام. 



وتشــير العبــارة األخيــرة إلــى أن هللا تقــدسَّ اســمه عالــم باألشــياء قبــل أن تتكــّوَن وتظهــَر علــى صفحــة الوجــود، فوجــوده متقــدم 

علــى وجودهــا، وعلمــه ســابق علــى ظهورهــا، فهــي مفتقـِـَرة فــي وجودهــا إليــه، ألنــه هــو علتهــا ومفيــض وجودهــا.

وممــا ال شــك فيــه أن موَجــد األشــياء ومفيَضهــا هــو آكــد وجــوًدا، وأجلــى ظهــوًرا مــن تلــك األشــياء التــي هــي معلوالتــه والتــي 

تســتمد وجودهــا مــن وجــوده، ومــن البديهــي عندهــا أن تكــون معرفتــه أشــدَّ وضوًحــا وأقــرب منــاالً مــن معرفتهــا، ويغــدو حينئــذ 

التوســل بهــا ألجــل الوصــول إلــى معرفتــه ابتعــاًدا عــن الطريــق، ومحاولــةً لنيــل الدانــي بمــا هــو نــاٍء بعيــد.

ــة، هــو منهــج المعرفــة  وخاصــة القــول هــي أن عبــارات الدعــاء المتقدمــة تضعنــا أمــام منهــج آخــر لمعرفــة الحقيقــة اإللهيّ

المباشــرة، والتــي تتجــه إلــى موضوعهــا مباشــرة، ودون أن تتخــذ مــن الوجــود المحســوس وســيلة، أو تنصبــه جســًرا للعبــور.

	ُ ولهــذا المنهــج منشــؤه القرآنــي أيًضــا، حيــث ترجــع أصولــه إلــى بعــض آيــات الكتــاب العزيــز، مــن قبيــل قولــه تعالــى: }هللاَّ

ــَماَواِت	َواألَْرِض{)1(. ــوُر	السَّ نُ

وقد فسَّر العامة الطباطبائي هذه اآلية بقوله:

]وقــد	بيّــن	ســبحانه	هــذه	الحقيقــة	بــأن	لــه	تعالــى	نــوًرا	عاًمــا	تســتنير	بــه	الســماوات	واألرض،	فتظهــر	بــه	فــي	الوجــود	

بعدمــا	لــم	تكــن	ظاهــرة	فيــه،	فمــن	البيـّـن	أن	ظهــور	شــيء	يســتدعي	كــون	الُمظِهــر	ظاهــًرا	بنفســه،	والظاهــُر	بذاتــه	الُمظِهــُر	

لغيــره	هــو	النــور،	فهــو	تعالــى	نــور	يُظِهــر	الســماوات	واألرض	بإشــراقه	عليهــا،	كمــا	أن	األنــوار	الحّســية	تُظِهــر	األجســام	

ــة	 ــا،	وظهــور	األجســام	الكثيف ــن	وجوده ــور	اإللهــي	عي ــر	أن	ظهــور	األشــياء	بالن ــا،	غي ــة	للحــّس	بإشــراقها	عليه الكثيف

باألنــوار	الحّســية	غيــر	أصــل	وجودهــا[)2(.

فــاهلل تعالــى ظاهــر بذاتــه، وهــو الُمظهــر لغيــره مــن الموجــودات، وهــذا يقتضــي أن تكــون معرفتــه أوضــح وأجلــى مــن معرفــة 

مخلوقاته.

غيــر أن أكثــر النــاس قــد ابتعــدوا عــن ســلوك هــذه الســبيل، وذلــك نتيجــة لعوامــل شــتى أقامــت بينهــم وبيــن هــذا النــوع مــن 

المعرفــة العديــد مــن الُحجــب، ممــا اضطرهــم لاقتصــار علــى ســلوك الطريــق األول، بينمــا ظل ســلوك الطريــق الثانــي ُمْقتَصًرا 

علــى بعــض الخــواص فقــط.

ويظهــر مــن بعــض الروايــات أن خاتــم النبييــن صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم قــد أشــار فــي بعــض كلماتــه إلــى هــذا الطريــق 

ــا ســأله ســائل: ]بمــاذا	عرفــت	ربــك؟[، فأجــاب: ]بــاهلل	ُعِرفــت	األشــياء[)3(. األخيــر، وذلــك لّم

)1( النور من اآلية 35. 

)2( السيد محمد حسين الطباطبائي: تفسير الميزان ج15، ص120. منشورات جامعة المدرسين في الحوزة العلمية-قم المقدسة. 

)3( محمد داود قيصري رومي: شرح فصوص الحكم، شركة انتشارات علمي وفرهنكي، ط1، ص477.



 وكذلك عبّر اإلمام علي عليه الّسام عن المعنى نفسه حين قال: ]ما	رأيت	شيئًا	إال	ورأيت	هللا	قبله[)1(.

وإلــى جانــب آيــة النــور، يمكننــا أن نمثـّـل بآيــات أخــرى تــدل علــى منهــج المعرفــة المباشــرة إيــاه، ومنهــا اآليــة المباركــة: }فَأَقِْم	

	أَْكثـَـَر	النَّــاِس	ال	يَْعلَُمــوَن{ يــُن	اْلقَيِّــُم	َولَِكــنَّ ِ	َذلـِـَك	الدِّ ِ	الَّتـِـي	فَطـَـَر	النَّــاَس	َعلَْيَهــا	ال	تَْبِديــَل	لَِخْلــِق	هللاَّ يــِن	َحنِيفــاً	فِْطــَرةَ	هللاَّ َوْجَهــَك	لِلدِّ

يَّتَُهــْم	َوأَْشــَهَدُهْم	َعلَــى	أَنفُِســِهْم	أَلَْســُت	بَِربُِّكــْم	 )2(، ومنهــا أيًضــا قولــه ســبحانه: }َوإِْذ	أََخــَذ	َربُّــَك	ِمــن	بَنِــي	آَدَم	ِمــن	ظُُهوِرِهــْم	ُذرِّ

قَالـُـوْا	بَلـَـى	َشــِهْدنَا	أَن	تَقُولـُـوْا	يـَـْوَم	اْلقِيَاَمــِة	إِنَّــا	ُكنَّــا	َعــْن	َهــَذا	َغافِلِيــَن{)3(.

واآليتــان تشــيران إلــى أن معرفــة هللا تعالــى هــي معرفــة فطريــة مغــروزة فــي أعمــاق النفــس اإلنســانية، يلقاهــا اإلنســان فــي 

طيّــات نفســه، وقبــل أن يتّجــه نظــره إلــى الوجــود المحســوس، ومــا ينطــوي عليــه مــن آيــات ودالالت.

وربمــا يكــون مــن المفيــد هنــا تقريــب حقيقــة المنهــج المباشــر بمثــال مــن الواقــع المحســوس، وهــو مثــال أســتمّده مــن إحــدى 

تجاربــي الشــخصيّة، حيــث كنــُت أُلقــي فــي أحــد األيــام محاضــرة حــول أدب الدعــاء، ولمــا وصــل بــي الــكام إلــى بيــان حقيقــة 

ــم بمــا هــو متوقــع  ــم فــي تلــك اللحظــة؟ فــكان أن جــاءت إجاباتُه هــذا المنهــج ســألت الحضــور أن يخبرونــي عمــا تــراه أعينُه

عــادة فــي مثــل هــذا المقــام، حيــث قالــوا: إننــا نــراك، ونــرى المنبــر، والجــدران، والنوافــذ...، ولــم يصــّرح أّي شــخص منهــم 

بأنــه يــرى النــور، وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه مــا كان يمكــن لأشــياء التــي ذكروهــا أن تصيــر مرئيــة لــوال رؤيــة النــور أوالً.

والســّر فــي ذلــك هــو أن أذهاننــا قــد اعتــادت االنتبــاه للمرئيــات، مــع غفلتهــا عــن الســبب الــذي هــو علـّـة انكشــافها. ولعــل األمــر 

الــذي يقــف وراء تكــّون هــذه العــادة هــو طبيعــة حياتنــا العمليــة التــي تتعلــق أغراضهــا غالبًــا بالمرئيــات أنفســها، ممــا يجعلنــا 

نصــّب كل اهتمامنــا عليهــا ونُشــيح بأنظارنــا عــن النــور الــذي يظهرهــا ويجعلهــا قابلــة لــإلدراك. وهــذا مــا دعــا بعــض أهــل 

المعرفــة ألن يصــف النــور بقولــه: لشــدة ظهــوره اختفــى.

واألمــر عينــه ينطبــق علــى مســألتنا، إذ إننــا نجــد هنــا أيًضــا أن الحقيقــة اإللهيــة هــي أســبق وجــوًدا مــن العالــم المحســوس، 

بــل هــي علــة وجــوده وســبب انكشــافه، ولكننــا مــع ذلــك نلتفــت عــادة، وننتبــه أوالً إلــى الوجــود المحســوس، ثــم نتوســل بــه إلــى 

معرفــة علتــه وســبب انكشــافه.

وأمــا أصحــاب البصيــرة النافــذة فإنهــم يوجهــون أنظارهــم نحــو الســبب الكاشــف أوالً، ثــم يــَرْون األشــياء وقــد ظهــرت للعيــان 

بفضــل إظهــاره لهــا وكشــف نــوره إياهــا.

ب-	دعاء	السََّحر

يقول اإلمام السجاد عليه الّسام في دعاء السحر:

)1( محمــد صالــح المازندرانــي: شــرح أصــول الكافــي، دار إحيــاء التراث العربــي للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت-لبنــان، 1421هـ-
2000م، ج3 ص83.

)2( الروم 30. 

)3( األعراف 172. 



]بَِك	َعَرْفتَُك	َوأَْنَت	َدلَْلتَني	َعلَْيَك	َوَدَعْوتَني	إِِلَْيَك،	َولَْوال	أََْنَت	لَْم	أََْدِر	ما	أََْنَت[)1(.

ال يحتــاج هــذا المقطــع مــن دعــاء الســحر إلــى مزيــد شــرح أو بيــان، فهــو يــدل علــى المضمــون نفســه الــذي يــدل عليــه دعــاء 

الصبــاح، وإن جــاء ذلــك بلــون تعبيــري مختلــف، فدعــاء الصبــاح يقــول: ]يــا	َمــْن	َدلَّ	َعلــى	ذاتـِـِه	بِذاتـِـِه[، ودعــاء الســحر يقــول: 

ــا  ــة، بينم ــر الغيب ــه ضمائ ــي ندائ ــن واحــد، وإن اســتخدم الدعــاء األول ف ــول الدعائي ــَك[، فمدل ــي	َعلَْي ــَت	َدلَْلتَن ــَك	َوأَْن ــَك	َعَرْفتُ ]بِ

اســتخدم الدعــاء الثانــي فــي ندائــه ضمائــر الخطــاب.

ج-	دعاء	عرفة

تُلحــق بعــض كتــب األدعيــة جــزًءا أخيــًرا)9( بدعــاء عرفــة لإلمــام الحســين عليــه الّســام، ومــن هــذا الجــزء نقــرأ المقطــع 

التالــي: 

	َعلَْيــَك	بِمــا	ُهــَو	فِــي	 ]إِلِهــي	تَــَردُّدي	فِــي	اآلثــاِر	يُوِجــُب	بُْعــَد	الَمــزاِر	فاْجَمْعنِــي	َعلَْيــَك	بِِخْدَمــٍة	تُوِصلُنِــي	إِلَْيــَك،	َكْيــَف	يُْســتََدلُّ

ــَك؟	َمتــى	غْبــَت	َحتَّــى	تَْحتــاَج	 ــَك	َحتَّــى	يَُكــوَن	ُهــَو	الُمْظِهــَر	لَ ــٌر	إِلَْيــَك؟	أَيَُكــوُن	لَِغْيــِرَك	ِمــَن	الظُُّهــوِر	مــا	لَْيــَس	لَ ُوُجــوِدِه	ُمْفتَقِ

	َعلَْيــَك؟	َوَمتــى	بَُعــْدَت	َحتَّــى	تَُكــوَن	اآلثــاُر	ِهــَي	الَّتِــي	تُوِصــُل	إِلَْيــَك؟	َعِميَــْت	َعْيــٌن	ال	تَــراَك	َعلَْيهــا	َرقِيبًــا[)2(. إِلــى	َدلِيــٍل	يَــُدلُّ

ــا نافــًذا بالوجــود، يتجــاوز وعينــا المألــوف ويتعــدى إدراكنــا المعهــود، فنحــن نوّجــه  يســتبطن هــذا المقطــع مــن الدعــاء وعيً

أنظارنــا عــادة إلــى مظاهــر الوجــود المحســوس، فنتجــّول بينهــا ونتأمــل حقائقهــا، لنســتدل بهــا بَْعــُد علــى علتهــا ومبــدأ وجودهــا، 

ومــا ذاك إال ألنّــا اعتدنــا أن نــرى اآلثــار المحسوســة أجلــى ظهــوًرا وأوضــح حضــوًرا مــن موِجدهــا ومبــدع حقائقهــا.

بينمــا يأتــي هــذا الدعــاء ليعلمنــا -وعلــى ديــدن الدعائيــن الســابقين- أن الحقيقــة اإللهيــة أظهر وجــوًدا وأقــرب إدراًكا مــن الوجود 

المحســوس ومــا يخصــه مــن الكائنــات والحقائــق. ولــذا فــإن التوســل بالوجــود المحســوس لمعرفــة مبدعــه وعلــة صــدوره، إنمــا 

دي فـِـي اآلثــاِر يُوِجــُب بُْعــَد الَمــزاِر[،  يـُـؤدي إلــى إطالــة الــدرب وتبعيــد المقصــد، وهــو مــا عبـّـر عنــه الدعــاء بالقــول: ]إِلِهــي تـَـَردُّ

والســّر فــي ذلــك هــو أن وجــوده تعالــى دائــم ال يغيــب، وحاضــر ال يأفــل، وقريــب ال تفصلنــا عنــه فاصلــة، فمــا حاجتنــا بعــد 

هــذا إلــى إقامــة البرهــان أو اصطنــاع الدليــل؟!

)1( من دعاء اإلمام السجاد عليه الّسام في السحر، والمعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي. 

)2( يشــكك البعــض فــي نســبة هــذا المقطــع مــن دعــاء عرفــة إلــى اإلمــام الحســين عليــه الّســام، ويرى أنــه لبعــض المتصّوفــة. ولكنـّـا بيّنا 
فــي المقالــة الســابقة أن الشــك فــي نســبة بعــض النصــوص ال يضــّر بمطالــب بحثنــا، وذلــك ألنــه حتــى علــى فــرض عــدم ثبــوت النســبة 
فــإن ذلــك ال يُخــِرج النــّص عــن كونــه واحــًدا مــن نصــوص أدب الدعــاء، وال عــن كونــه نًصــا أدبيـًَـا لــه شــأنه واعتبــاره. ولاطــاع علــى 
تفصيــل المســألة يُرَجــع إلــى البحــث الــذي ســطرناه فــي القســم األول مــن الكتــاب تحــت عنــوان: )األســباب المحتَملــة لنفــي أدب الدعــاء: 
الســبب األول(، ويضــاف إلــى ذلــك أنــه وعلــى فــرض أن ال يكــون هــذا الجــزء مــن الدعــاء تابًعــا لدعــاء اإلمــام الحســين عليــه الّســام 
فــي يــوم عرفــة، فإنــه علــى كل حــال يبقــى مســتََمًدا مــن أدعيــة أهــل البيــت عليهــم الّســام، حيــث إنــه يكــرر بعــض مضامينهــا، كمــا 
أن صدرهــا ســيكون أســبق منــه زمانـًـا مــن صــدوره، فيمــا لــو صــّح أن القســم المذكــور هــو لبعــض المتصوفــة، وليــس لإلمــام الحســين 

عليــه الّســام. 

)2( مــن تتمــة دعــاء عرفــة لإلمــام الحســين عليــه الّســام، التــي ذكرهــا الســيد ابــن طــاووس فــي إقبــال األعمــال. )راجــع: بحــار األنــوار 
ج59 ص227(.



	َعلَْيــَك،	َوَمتــى	بَُعــْدَت	َحتَّــى	تَُكــوَن	 ولــذا يـُـرِدُف الدعــاُء بطــرح ســؤاله االســتنكاري: ]َمتــى	غْبــَت	َحتَّــى	تَْحتــاَج	إِلــى	َدلِيــٍل	يـَـُدلُّ

اآلثــاُر	ِهــَي	الَّتِــي	تُوِصــُل	إِلَْيــَك؟	َعِميـَـْت	َعْيــٌن	ال	تـَـراَك	َعلَْيهــا	َرقِيبـًـا[؟!

إن هللا تعالــى هــو الغنــي القائــم بذاتــه، وغيــره مفتقـِـر فــي وجــوده إليــه، ومــن البديهــي أن تكــون العلــة الغنيــة، القائمــة بذاتهــا، 

والمفيضــة لوجــود غيرهــا، أجلــى ظهــوًرا مــن معلوالتهــا وأوضــح حضــوًرا مــن آثارهــا، وهــذا مــا حــدا بالدعــاء ألن يطــرح 

	َعلَْيــَك	بِمــا	ُهــَو	فـِـي	ُوُجــوِدِه	ُمْفتَقـِـٌر	إِلَْيــَك،	أَيَُكــوُن	لَِغْيــِرَك	ِمــَن	الظُُّهــوِر	مــا	لَْيــَس	لـَـَك	َحتَّــى	 ســؤاالً اســتنكاريًا آخــر: ]َكْيــَف	يُْســتََدلُّ

يَُكــوَن	ُهــَو	الُمْظِهــَر	لـَـَك؟![.

بــل ويمكننــا المضــي إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك لنقــول: إننــا لــو أنعمنــا النظــر قليــاً فــي أدواتنــا الحســية التــي نتوســل بهــا 

لاطــاع علــى كائنــات الوجــود المحســوس، ألدركنــا أن هــذه األدوات أنفســها هــي أيًضــا مــن مبدعــات هللا تعالــى، وأنهــا واقعــة 

تحــت رقابتــه ســبحانه، ولــذا نــرى الدعــاء يعلــن هنــا أنــه أيّمــا عيــن ال تستشــعر وجــود تلــك الرقابــة، فليســت هــي فــي حقيقــة 

أمرهــا ســوى عيــن عميــاء: ]َعِميَــْت	َعْيــٌن	ال	تَــراَك	َعلَْيهــا	َرقِيبًــا[.

والنتيجــة التــي ننتهــي إليهــا مــن كل ذلــك، هــي أن توجيــه الهّمــة نحــو الدليــل ألجــل البرهنــة علــى مــا هــو جلــّي بذاتــه، وظاهــر 

بنفســه، إن هــو إال تطويــل للمســافة وتنّكــب عــن الطريــق المســتقيم.

غيــر أنــه ال بــد لهــذه النتيجــة مــن أن تثيــر ســؤاالً وجيهًــا فــي البيــن، إذ لســائل هنــا أن يســأل: إذا كان التوســل بالدليــل يــؤدي 

إلــى إطالــة الطريــق وبُعــد المقصــد، فمــا هــي الوســيلة إًذا إلــى طلــب المــراد وبلــوغ الغايــة؟

يجيبنــا الدعــاء علــى هــذا الســؤال بالقــول: ]فاْجَمْعنـِـي	َعلَْيــَك	بِِخْدَمــٍة	تُوِصلُنـِـي	إِلَْيــَك[، أي أرشــدني إليــك بعمــل أو طاعــة آتيهمــا 

فيقوداننــي نحــوك، ويفتحــان بصيرتــي علــى معرفتــك، ويهيئــان قلبــي لتلقــي أنــوار تجليــك. وعلــى هــذا فــإن الطريــق األقــرب 

هــو طريــق الســلوك المعنــوي والتكامــل اإلنســاني، ال طريــق التوســل بالكائنــات والتــردد فــي اآلثــار.

وأخيــًرا، وقبــل االنتقــال إلــى النمــوذج التالــي، أوّد أن أشــير إلــى أننــا اكتفينــا بالنصــوص الســابقة للتمثيــل علــى منهــج المعرفــة 

المباشــرة ألننــا وجدناهــا وافيــة فــي التنبيــه علــى اســتخدام أدب الدعــاء لهــذا المنهــج المعرفــي)1(، كمــا وجدناهــا وافيــة أيًضــا 

فــي التدليــل علــى مــا يختــص بــه األدب المذكــور مــن القــدرة علــى التعــرض لمثــل تلــك المســائل الفكريــة الدقيقــة والعميقــة، 

ولكــن بأســلوب أدبــي ســاحر ومحبــب.

ــان خصائــص كل منهمــا، كمــا كان مــن الممكــن أيضــا  ــي بي ــن وف ــن المذكوري ــي شــرح المنهجي ــد كان مــن الممكــن التوســع ف )1( لق
التعريــج علــى ذكــر الفاســفة الذيــن تعرضــوا لذكــر هــذه المناهــج، وبيــان طرقهــم المختلفــة فــي فهمهــا، ومنهــم علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر: ابــن ســينا، وصــدر الديــن الشــيرازي، والغزالــي، وديــكارت...، وكان مــن الممكــن كذلــك أن نســتعرض بعــض التســميات التــي 
أطلقــت علــى هذيــن المنهجيــن مــن قبيــل: البرهــان اإلنــي والبرهــان اللمــي، أو البرهــان الكســمولوجي والبرهــان األنطولوجــي. إال أننــا 
آثرنــا اإلعــراض عــن تلــك المباحــث، وذلــك إلتزاًمــا منــا بمــا يتناســب وطبيعــة بحثنــا، ولكــي ال يخــرج بنــا األمــر عــن الموضــوع األدبــي 
ومــا يائمــه مــن لغــة ومصطلحــات إلــى موضوعــات العلــوم األخــرى ومــا تفرضــه طبيعتهــا مــن لغــة مناســبة ومصطلحــات خاصــة، 

غيــر أننــا ســطرنا هــذا الهامــش للتنبيــه علــى المباحــث المذكــورة علَّهــا تنفــع كمنبِّــه للمهتميــن.



النموذج	الثاني:	محبة	مبدأ	الوجود

تصدينــا فــي النمــوذج الســابق لطبيعــة العاقــة المعرفيــة بالحقيقــة اإللهيــة كمــا يصّورهــا أدب الدعــاء، ونمضــي اآلن إلــى ذكــر 

نبــذة عــن طبيعــة األحاســيس والمشــاعر المتولــدة عــن تلــك المعرفــة القلبيــة المباشــرة والعميقــة.

ونقرأ ألجل ذلك المقطع التالي من مناجاة المحبين لإلمام السجاد عليه الّسام والذي يقول فيه:

]إلِهــي	َمــْن	َذا	الَّــِذي	َذاَق	َحــالَوةَ	َمَحبَّتِــَك	فـَـراَم	ِمْنــَك	بـَـَدال؟	َوَمــْن	َذا	الَّــِذي	أَنِــَس	بِقُْربِــَك	فَاْبتََغــى	َعْنــَك	ِحــَوال؟	إلِهــي	فَاْجَعْلنــا	

ــِر	 ْيتَــهُ	بِقَضائِــَك،	َوَمنَْحتَــهُ	بِالنَّظَ ْقتَهُ	إلــى	لِقَائِــَك،	َوَرضَّ َك	َوَمَحبَّتِــَك،	َوَشــوَّ ــِن	اْصطَفَْيتَــهُ	لِقُْربِــَك	َوِواليَتِــَك،	َوأَْخلَْصتَــه	لِــُودِّ ِممَّ

تَــهُ	ِمــْن	َهْجــِرَك	َوقِــالَك[)1(. إلــى	َوْجِهــَك،	َوَحبَْوتَــهُ	بِِرضــاَك،	َوأََعْذْ

يســتخدم اإلمــام عليــه الّســام فــي هــذا المقطــع صيغــة اســتفهامية تقريريــة تشــي هــي نفســها بحقيقــة الجــواب، فيمســي مــن نافــل 

القــول أن نقــرر أن مــن ذاق حــاوة محبــة ذاك الحبيــب، فإنــه لــن يــروم منــه بــدالً، ومــن أنــس بقربــه فلــن يبتغــَي عنــه حــوالً، 

بــل ســيغدو حالــه مثــاالً واضًحــا لقــول الشــاعر:

مأت به قلبي وسمعي وناظري

وكلّي وأجزائي فأين يغيب؟!

وال ِمريَــة فــي أن هــذه المناجــاة قــد اســتطاعت أن تعبِّــر خيــر تعبيــر عــن اإلحســاس بمبــدأ الوجــود وعــن االمتــاء بمحبتــه، 

حيــث تســنى لهــا أن تفصــح بأجمــل بيــان عــن أحلــى حــاالت العشــق، وعــن أقصــى مراتــب الهيــام بالحبيــب.

ــا فــي حضــرة  ــاه يضعن ــه، لوجدن ــام ب ره النــص مــن ســموِّ المعشــوق وشــدة الهي ــا شــطر مــا يصــوِّ ــا انتباهن ــإذا نحــن وجهن ف

معشــوق متفــرد، بَِهــيِّ الحضــور، مطلــق الجاذبيــة، بحيــث ال يــكاد المــرء يتــذوق رشــحة واحــدة مــن رشــحات فيــض محبتــه 

حتــى يغــدو أســيرها، فيغلــَق حينئــذ بــاب قلبــه دون جميــع األغيــار، وال يبقــي فــي الــدار غيــر هــذا الحبيــب مــن ديــار.

وإذا مــا التفتنــا ناحيــة البيــان والقيــم التعبيريــة للنــص، لرأينــاه يأتــي مــن ذلــك بمــا يتناســب وخصوصيــةَ شــأِن هــذا المحبــوب، 

ويتناغــم مــع التناهــي جاذبيتــه.

وَرْوًمــا لاختصــار نكتفــي فــي المقــام باإلشــارة الســريعة إلــى ثاثــة جوانــب ممــا يرتبــط بهــذه الناحيــة. فنشــير أوالً إلــى مــا 

ينطــوي عليــه النــص مــن حلــو األلفــاظ وعــذب الكلمــات ممــا ينســجم تمــام االنســجام مــع التعبيــر عــن حــاوة المحبــة وعــن 

ــا. مشــاعر الهيــام بالحبيــب، وكل ذلــك ظاهــر فــي النــص يلمســه القــارئ عنــد تــاوة المناجــاة ويحــّس بــه إحساًســا جليً

ونشير ثانيًا إلى طريقة عرض المناجاة لموضوعها وأسلوب سيرها فيه، وهنا نجدأن المناجاة قد اعتمدت أسلوبًا بيانيًا 

تصاعديًًا، ينتهج طريقةً مشّوقةً، هي طريقة التدرج المتنامية في الكشف عن الموضوع، وهي الطريقة األكثر تناغًما 

)1( مناجاة المحبّين، وهي المناجاة التاسعة من المناجاة الخمس عشرة لإلمام السجاد عليه الّسام. 



مع ما يمر به المحب من تصعيد شعوري، وما يطويه من سير تكاملي في أثناء خوض تجربته.

ولذلــك نــرى المناجــاة تنطلــق مــن مجــرد تــذوق حــاوة المحبــة، لترتــب علــى هــذا التــذوق الوقــوَع فــي أســر ذاك الحبيــب 

واإلعــراَض عــن كل محبــوب ســواه. حتــى إذا مــا شــعرنا هنــا بــأن المحــبَّ قــد نــال كل مــراده وبلــغ غايــة منــاه، فــإذا بالمناجــاة 

تفضــي بنــا إلــى مرحلــة جديــدة وأفــق أبعــد، فتمضــي بالمحــب إلــى طلــب الثبــات وســؤال ديمومــة حالــة العشــق التــي صــار 

إليهــا. بــل إنهــا تمضــي بــه إلــى رجــاء الترقــي فــي مراتــب المحبــة ومنــازل وصــل الحبيــب، فيســأل هللا تعالــى أن يجعلــه مــن 

أهــل االصطفــاء والخلــوص، ولــذا تــردف المناجــاة باالبتهــال:

ــهُ	 ــَك	َوَمنَْحتَ ــهُ	بِقَضائِ ْيتَ ــَك	َوَرضَّ ــى	لِقائِ ْقتَهُ	إِل ــوَّ ــَك	َوَش ّك	َوَمَحبَّتِ ــِودِّ ــهُ	لِ ــَك	َوأَْخلَْصتَ ــَك	َوواليَتِ ــهُ	لِقُْربِ ــِن	اْصْطفَْيتَ ــا	ِممَّ ]فَاْجَعْلن

ــالَك[. ــِرَك	َوقَ ــْن	َهْج ــهُ	ِم ــهُ	بِِرضــاَك،	َوأََعْذتَ ــَك	َوَحبَْوتَ ــى	َوْجِه ــِر	إِل بِالنَّظَ

ونشــير أخيــًرا إلــى مــا يبديــه النــص مــن جمــال موســيقي أخــاذ يتجانــس مــع رقــة المعانــي ورهافــة األحاســيس، ممــا يشــكل 

ي دالالت الــكام وتحبــب معانيــه إلــى القلــوب. صــورة ســمعية مؤنســة، تقــوِّ

وقد توسل النص لبّث سحر موسيقاه بمؤثرات صوتية متنوعة:

منهــا -علــى ســبيل المثــال- اللجــوء إلــى التكــرار، كتكــرار الجملــة االســتفهامية ]َمــْن ذا الَّــِذي..؟[ مرتيــن، وكتكــرار حــرف 

)الــذال( فــي مطلــع المناجــاة خمــس مــرات.

ومنها استخدام السجع، وأمثلته بارزة على امتداد النص كله.

ّك	َوَمَحبَّتـِـَك[، ومثلهــا  ومنهــا الموازنــة بيــن الجمــل، كمــا فــي قولــه عليــه الّســام: ]اْصْطفَْيتـَـهُ	لِقُْربـِـَك	َوواليَتـِـَك،	َوأَْخلَْصتـَـهُ	لـِـِودِّ

غيرهــا مــن المؤثــرات التــي يســتدعي الحديــث عنهــا دراســةً مســتفيضةً وبحثـًـا مســتقاً.

ــا، وال يلجــأ إليهــا  ــرات الموســيقية اصطناًع ــل هــذه المؤث ــع مث ــا هــو أن أدب الدعــاء ال يصطن ــا يجــدر ذكــره هن ــى أن م عل

كمجــرد محســنات لفظيــة بقصــد الزينــة والزخرفــة، وإنمــا هــي تجــيء كقيــم جماليــة تلقائيــة يتطلبهــا المعنــى ذاتــه، فتتواشــج 

ألجــل هــذا مــع بنيــة النــص، وتلتحــم بخيــوط نســيجه.

وللتدليــل علــى مــا نقــول، يمكننــا التمثيــل بمــا ورد فــي مطلــع المناجــاة مــن تكــرار لحــرف )الــذال(، وذلــك فــي قولــه عليــه 

ــَك	ِحــَوالً؟[. ــَك	فَاْبتَغــى	َعْن ــَس	بِقُْربِ ــِذي	أَنِ ــَدالً؟	َوَمــْن	ذا	الَّ ــَك	بَ ــراَم	ِمْن ــَك	فَ ــِذي	ذاَق	َحــالَوةَ	َمَحبَّتِ الّســام: ]إِلِهــي	َمــْن	ذا	الَّ

فناحــظ فــي المقــام أن الحــرف المذكــور هــو مــن الحــروف الذالقيــة الســهلة الــذي يُشــعر تكــراره بســهولة ولــوج هــذا الذكــر 

إلــى القلــوب.

كمــا ناحــظ أيًضــا أن الموضــع الــذي يشــكل مخــرج النطــق بهــذا الحــرف )ذ( هــو طــرف اللســان، وهــو الموضــع نفســه الــذي 

يتــم بواســطته تــذوق الطعــوم الحلــوة)1(، وبذلــك يتحــد الموضعــان، وتتماهــى عمليــة النطــق بعمليــة التــذوق. 

ــم علــُم وظائــف األعضــاء اللســاَن إلــى أربــع مناطــق للتــذوق، فالطعــم الحلــو يتــم تذوقــه فــي طــرف اللســان، والطعــم المالــح يتــم   )1( يقسِّ
تذوقــه فــي الســطح األمامــي مــن ظهــر اللســان، والطعــم الحامــض يتــم تذوقــه علــى جانبــي اللســان، وأمــا الطعــم المــّر فيتــم تذوقــه فــي 

الجــزء الخلفــي مــن ظهــر اللســان.



ولذلــك نــرى أن المناجــاة حيــن أرادت التعبيــر عــن حــاوة المحبــة، فإنهــا جــاءت بحــرف )الــذال( مكــرًرا، لتدمــج بذلــك عمليــة 

النطــق بعمليــة التــذوق، األمــر الــذي يُشــِعُر المــرَء بــأن تاوتــه للكلمــات تتعــدى مســألة التلفــظ بهــا، لتغــدو فعــل تــذوق وعمليــة 

إحســاس، وهــذا مــا ينحــو بالكلمــات إلــى تجــاوز وظيفتهــا الرمزيــة والدالليــة، ليحيلهــا -عــاوة علــى ذلــك- إلــى فعــل عينــي 

وواقــع خارجــي.

ويظهــر لنــا مــن كل مــا تقــدم أن المناجــاة قــد انطــوت علــى أســمى عناصــر القيــم المعنويــة والتعبيريــة الممكنــة، وهــي عناصــر 

، إال وبلغــت بــه الــذروة العليــا والمرتبــة الفضلــى فــي عالــم الخلــق ودنيــا اإلبــداع. ال تــكاد تجتمــع لعمــٍل فنــيٍّ

ولمــا كان المجــال ال يتّســع لإلفاضــة فــي نقــل النصــوص المعبّــرة عــن مشــاعر الحــّب والهيــام بمبــدأ الوجــود، فإننــا نكتفــي 

بســوق مثاليــن آخريــن فقــط مــن أمثلــة هــذا المقــام.

ونستقي مثالنا األول من دعاء اإلمام السجاد عليه الّسام إذا أحزنه أمر، حيث يقول:

ْغبـَـِة	 ِه	بِالرَّ ْغ	قَْلبــي	لَِمَحبَّتـِـَك،	َواْشــَغْلهُ،	بِِذْكــِرَك،	َواْنَعْشــهُ	بَِخْوفـِـَك،	َوبِاْلَوَجــِل	ِمْنــَك،	َوقـَـوِّ ــد	َوآلـِـِه،	َوفـَـرِّ 	َعلــى	ُمَحمَّ 	َصــلِّ ]اللُّهــمَّ

ْغبـَـِة	فيمــا	ِعْنــَدَك	أَيـّـاَم	َحياتــي	ُكلِّهــا[)1(. ــبُِل	إِلَْيــَك،	َوَذلِّْلــهُ	بِالرَّ 	السُّ إِلَْيــَك،	َوأَِمْلــهُ	إِلــى	طاَعتـِـَك،	َواْجــِر	بـِـِه	فــي	أََحــبِّ

وأما المثال الثاني فنستقيه من مناجاة المريدين وهو قوله عليه الّسام:

تـِـي،	َواْنَصَرفـَـْت	نَْحــَوَك	َرْغبَتـِـي،	فَأَْنــَت	الَ	َغْيــُرَك	ُمــراِدي،	َولََك	ال	لِِســواَك	َســَهِري	َوُســهاِدي،	َولِقاُؤَك	 ]فَقـَـِد	اْنقطََعــْت	إلَْيــَك	ِهمَّ

ةُ	َعْينــي،	َوَوْصلـُـَك	ُمنــى	نَْفِســي،	َوإلَْيــَك	َشــْوقِي،	َوفـِـي	َمَحبَّتـِـَك	َولَِهــي،	َوإلــى	َهــواَك	َصبابَتـِـي،	َوِرضــاَك	بُْغيَتــي،	َوُرْؤيَتـُـَك	 قـُـرَّ

حاَجتِــي،	َوِجــواُرَك	طَلَبِــي،	َوقُْربُــَك	غايَــةُ	ُســْؤلِي،	َوفِــي	ُمنَاَجاتِــَك	َرْوِحــي	َوراَحتِــي،	َوِعْنــَدَك	َدوآُء	ِعلَّتِــي،	َوِشــفآُء	ُغلَّتِــي،	

َوبـَـْرُد	لَْوَعتـِـي،	َوَكْشــُف	ُكْربَتـِـي.	فَُكــْن	أَنِْيِســي	فـِـي	َوْحَشــتِي[)2(.

وأنتهــز الفرصــة هنــا ألذكــر بأننــي كنــت فــي أيــام الدراســة الجامعيــة أحــاوُل لفــت أنظــار زمائــي إلــى أهميــة نصــوص أدب 

الدعــاء، وكنــت أتعّمــد حينهــا انتقــاء النصــوص التــي تتحــّدث عــن محبــة هللا ســبحانه، فأتلوهــا علــى مســامعهم، ولكــن قلّمــا كان 

يحالفنــي النجــاح فــي إثــارة اهتمامهــم بالموضــوع، ولــذا صــرت أعمــد إلــى تحويــل تلــك النصــوص إلــى نصــوص غزليــة، ثــم 

أقــوم بإلقائهــا بنغمــة الشــعر، وإذا بهــذه النصــوص تبهرهــم وتثيــر دهشــتهم، فتتوالــى منهــم عبــارات الثنــاء والتقديــر. فأعــود 

حينهــا ألكشــف لهــم عــن مصــدر تلــك النصــوص.

وإذا أراد القــارئ أن يتحّســس معنــى كامنــا هــذا بطريقــة ســهلة ودون بــذل أّي جهــد زائــد، فبإمكانــه أن يعيــد تــاوة بعــض مــا 

أوردنــاه مــن النصــوص –كالنــص األخيــر مثــاً- مــع تبديــل بعــض الضمائــر فقــط وبمــا يتناســب مــع الخطــاب الغزلــي.

على أنه يجب االلتفات هنا إلى أن الطريقة المشار إليها ال تساهم في اإلعاء من شأن نصوص أدب الدعاء، بل هي 

)1( الصحيفة السجادية: من دعائه عليه الّسام إذا أحزنه أمر وأهّمته الخطايا. 

)2( مناجاة المريدين، وهي المناجاة الثامنة من المناجاة الخمس عشرة لإلمام السجاد عليه الّسام.



تضعــف مــن قيمتهــا حتًمــا، ولكنـّـا أردنــا بذلــك رفــع بعــض حجــب الغربــة عــن هــذا األدب، علّنــا نســاهم فــي تقريــب بعــض مــا 

تختزنــه نصوصــه مــن قِيـَـٍم بيانيــة ومعنويــة.

النموذج	الثالث:	تنزيه	مبدأ	الوجود	وتقديسه

إلــى جانــب مشــاعر محبــة مبــدأ الوجــود وعشــقه، تنبــض نصــوص أدب الدعــاء بصنــوف أخــرى مــن المشــاعر المتولـّـدة عــن 

معرفــة هللا تعالــى. نشــير مــن بينهــا فــي نموذجنــا الحالــي إلــى مشــاعر التنزيــه والتقديــس.

يقول اإلمام السجاد عليه الّسام في مناجاة الذاكرين:

	ِذْكــِري	لَــَك	بِقَــْدِري،	ال	بِقَــْدِرَك،	َومــا	َعســى	أَْن	 ْهتـُـَك	ِمــْن	ِذْكــِري	إيَّــاَك،	َعلــى	أَنَّ ]إلِهــي	لَــْوال	اْلواِجــُب	ِمــْن	قَبـُـوِل	أْمــِرَك	لَنَزَّ

ــَك	 ــِم	النَِّعــِم	َعلَْينــا	َجَريــاُن	ِذْكــِرَك	َعلــى	أَْلِســنَتِنَا،	َوإْذنُــَك	لَنــا	بُِدعآئِ يَْبلُــَغ	ِمْقــداِري،	َحتّــى	أُْجَعــَل	َمَحــالً	لِتَْقِديِســَك،	َوِمــْن	أَْعظَ

َوتَْنِزيِهــَك	َوتَْســبِيِحَك[	)1(.

ــن المستحســن  ــه لم ــا أن ــي الفضــل، كم ــد أُول ــة، ويصــدح بحم ــر األحب ــج اإلنســان بذك ــوف أن يله ــن الفطــري والمأل ــه لم إن

ــّدم اإلنســان بعــذره ويبــّرر موقفــه، إذا مــا قّصــر فــي الذكــر والحمــد، أو حــال بينــه وبيــن ذلــك حائــل)2(. والمعــروف أن يتق

 

)1( مناجاة الذاكرين، وهي المناجاة الثالثة عشرة من المناجاة الخمس عشرة لإلمام السجاد عليه الّسام.. 

)2( من أمثلة ذلك: اعتذار المتنبي عن ترك مدح اإلمام علي عليه الّسام حيث يقول:

وتركُت مدحي للوصي تعمًدا

وإذا استطاَل الشيُء قاَم بنفسه
إذ كان نوًرا مستطياً شاماً

وصفاُت ضوِء الشمِس تذهُب باطاً

ومثله اعتذار أبي النواس عن تركه مدح اإلمام الرضا عليه الّسام حيث يقول:

قيل لـــي أنـت أوحد الناس طًرا

لك مــن جـوهر الكام بديٌع

فعاَم تركَتَ مدَح ابن موسى

قلت ال أهتدي لمـدح إمام

فـي فـنوٍن مـن الكام النبيه

يثـمر الــدرَّ في يَدْي مجتنيه

والخصـال التي تجمَّعن فيه

كان جـبريل خادًما ألبـيه



ــم يلتــزم النهــج  ــا باالعتــذار، غيــر أن اعتــذاره عليــه الّســام ل واإلمــام الســجاد عليــه الّســام يفتتــح المناجــاة التــي بيــن أيدين

الســائد، ولــم ينــُح النحــو الــدارج، بــل جــاء فريــًدا فــي بابــه، واســتثنائيًا فــي طريقتــه، والســّر فــي فرادتــه هــو أنــه عليــه الّســام 

-وعلــى خــاف كل مــا هــو شــائع ومتــداول- يقــّدم اعتــذاره ألنــه يذكــر هللا تعالــى)1(، وألنــه يــرّدد اســمه علــى لســانه، وليــس 

ألنــه غافــل عــن ذكــره ســبحانه، أو مقّصــر فــي تــرداد اســمه والنطــق بــه، ولذلــك نجــده عليــه الّســام يقــول: ]إلِهــي	لـَـْوال	اْلواِجُب	

ْهتـُـَك	ِمــْن	ِذْكــِري	إيَّــاَك[. ِمــْن	قَبـُـوِل	أْمــِرَك	لَنَزَّ

فاإلمــام عليــه الّســام وبمــا يمتلــك مــن عمــق الفكــرة وشــفافية النفــس ورهافــة الحــس..، يــرى أن هللا تعالــى أجــّل مــن أن ينطــق 

اإلنســان باســمه أو يلهــج بذكــره. ولــوال أنــه تقّدســت أســماؤه هــو الــذي أمرنــا بــأن نذكــره وندعــوه، لــكان اإلمــام نــأى بنفســه 

عــن ذكــر هللا تعالــى، وعــن ترديــد اســمه علــى لســانه. ولكــن لّمــا كان المولــى ســبحانه هــو الــذي أمرنــا بالذكــر والدعــاء، فلذلــك 

أبــاح اإلمــام عليــه الّســام لنفســه أن يذكــره تعالــى -طاعــة ألمــره-.

 وهنــا يبــادر اإلمــام عليــه الّســام ليوضــح لنــا بــأن ذكرنــا هلل تعالــى ال يمــّس بــروح القداســة، وال ينتقــص مــن شــعور التنزيــه، 

وذلــك ألن ذكــر اإلنســان هلل ســبحانه، ومهمــا ســما اإلنســان أو ترقـّـى، يبقــى محــدوًدا بحــدود قــدر اإلنســان، وقاصــًرا أبــًدا عــن 

	ِذْكــِري	لَــَك	بِقَــْدِري،	ال	بِقَــْدِرَك،	َومــا	َعســى	أَْن	 قــدر المولــى تبــارك اســمه، وهــذا مــا عبّــرت عنــه المناجــاة بالقــول: ]َعلــى	أَنَّ

يَْبلـُـَغ	ِمْقــداِري،	َحتـّـى	أُْجَعــَل	َمَحــالً	لِتَْقِديِســَك؟![.

ــة  ــا لّنعم ــس هللا ســبحانه، فإنه ــل محــاً لتقدي ــى ألن يُجع ــام- ال يرق ــه الّس ــام علي ــا اإلم ــا يعلّمن ــدار اإلنســان -كم وإذا كان مق

عظيمــة إًذا أن يــأذن المولــى جــّل شــأنه بجريــان ذكــره علــى ألســنتنا: ]َوِمــْن	أَْعظَــِم	النَِّعــِم	َعلَْينــا	َجَريــاُن	ِذْكــِرَك	َعلــى	أَْلِســنَتِنَا،	

ــبِيِحَك[. ــَك	َوتَْنِزيِهــَك	َوتَْس ــا	بُِدعآئِ ــَك	لَن َوإْذنُ

ــدأ الوجــود لهــي رؤيــة خاصــة وفريــدة، مفعمــة بأشــد  وهكــذا نجــد أن الرؤيــة التــي تبديهــا مناجــاة الذاكريــن حــول ذكــر مب

المشــاعر رهافــة، وأصفاهــا شــفافية، بــل إنهــا لتصطنــع منطقهــا الخــاص المغايــر للمنطــق الســائد فــي النصــوص األدبيــة التــي 

تتعــّرض لذكــر األحبــة أو لحمــد ذوي المنزلــة وأولــي الفضــل.

)1( يشــّكل هــذا االعتــذار نقطــة مهمــة جــًدا فــي فهــم طبيعــة اســتغفار المعصــوم مــن المعاصــي والذنــوب، فنحــن نجــد أن اإلمــام عليــه 
الّســام يعتــذر هنــا ألنــه يذكــر اللــه ســبحانه، فهــو ينــّزه اللــه تعالــى، عــن ذكِرنــا إيــاه، إذ لــوال أمــره تعالــى لنــا أن نذكــره، لــكان اإلمــام 

عليــه الّســام تجنـّـب أن يذكــره بلســانه، هــذا مــع أن ذكــر اللــه تعالــى فــي ُعرفِنــا هــو طاعــة مــن أظهــر الطاعــات.

وخاصــة القــول هــي: أن معنــى الذنــب لــدى اإلمــام عليــه الّســام ال يتطابــق مــع معنــى الذنــب فــي عرفنــا نحــن. ولــذا قيــل: »حســنات 
األبــرار ســيئات المقربيــن«.

النموذج	الرابع:	الرضى	بالوجود

كثيــرة هــي النصــوص الدالــة علــى مشــاعر الرضــى بالوجــود فــي أدب الدعــاء، وقــد انتخبنــا منهــا ثاثــة أمثلــة لنشــير بهــا إلــى 



تنــّوع تلــك المشــاعر، وتعــّدِد مجاالتهــا وِســعة مســاحتها.

المثال	األول:	الدعاء	عند	المرض

تتنــاوب علــى اإلنســان فــي رحلتــه الوجوديــة حــاالت كثيــرة متقلّبــة، يستشــعر فــي بعضهــا الهنــاءة والراحــة والخير، ويستشــعر 

فــي بعضهــا اآلخــر أضــداد هــذه األمــور ونقائَضها.

وحيــن يتنــاول أدب الدعــاء أمثــال هــذه الحــاالت المتقابلــة، فإنــه يعلّمنــا أن ننفــذ إلــى بواطنهــا، لنستكشــف مــا تنطــوي عليــه مــن 

حكمــة، ومــا تشــتمل عليــه مــن مصلحــة، فيقودنــا بذلــك إلــى النظــر إليهــا كلهــا بنظــرة واحــدة مشــتركة، هــي نظــرة الرضــى 

والتســليم.

ومن األمثلة على ذلك دعاء اإلمام السجاد عليه الّسام إذا مرض، وفيه يقول: 

ــِة	الَّتـِـي	َهنَّأْتَنـِـي	فِيَهــا	 حَّ 	اْلَوْقتَْيــِن	أَْولـَـى	بِاْلَحْمــِد	لـَـَك؟	أََوْقــُت	الصِّ ــْكِر	لـَـَك؟	وأَيُّ 	بِالشُّ 	اْلَحالَْيــِن	أََحــقُّ ]فََمــا	أَْدِري،	يـَـا	إِلَِهــي،	أَيُّ

ــَك؟	أَْم	َوْقــُت	 ــهُ	ِمــْن	طَاَعتِ ــي	لَ ــى	َمــا	َوفَّْقتَنِ ــي	َمَعَهــا	َعلَ ْيتَنِ ــَك،	وقَوَّ ــَك	وفَْضلِ ــاِء	َمْرَضاتِ ــْطتَنِي	بَِهــا	الْبتَِغ ــَك،	ونَشَّ ــاِت	ِرْزقِ طَيِّبَ

	ظَْهــِري	ِمــَن	اْلَخِطيئَــاِت،	وتَْطِهيــًرا	لَِمــا	 ْصتَنِــي	بَِهــا،	والنَِّعــِم	الَّتِــي	أَْتَحْفتَنِــي	بَِهــا؟	تَْخفِيفـًـا	لَِمــا	ثَقـُـَل	بِــِه	َعلَــيَّ اْلِعلَّــِة	الَّتِــي	َمحَّ

ــيِّئَاِت،	وتَْنبِيًهــا	لِتَنَــاُوِل	التَّْوبَــِة،	وتَْذِكيــًرا	لَِمْحــِو	اْلَحْوبَــِة)1([)2(. اْنَغَمْســُت	فِيــِه	ِمــَن	السَّ

تحمــل كلمــات هــذا الدعــاء فهًمــا إيجابيًــا عميقًــا للوجــود، وهــو فهــم يبــّدل مــن نظرتنــا إلــى الواقــع تبديــاً جذريًــا، حيــث إنــه 

ال يقــف عنــد ظواهــر األمــور ليعتبرهــا هــي الحقائــق النهائيــة واألخيــرة، بــل هــو يفتــح بصائرنــا علــى مــا يكمــن خلــف هــذه 

الظواهــر مــن معــاٍن ومعطيــات.

وعلــى هــذا األســاس، فــإن حــاالً كحــال المــرض، والــذي يُنظَــر إليــه عــادةً علــى أنــه شــّر مــن الشــرور، يصبــح فــي منطــق 

ــا مــن طــرق  الدعــاء ســببًا مــن أســباب الرحمــة والنفــع العميــم، وذلــك ألن المــرض فــي الرؤيــة الكونيــة للدعــاء، يمثــل طريقً

اختبــار اإلنســان وتمحيصــه، كمــا أنــه يحــطّ مــن الخطيئــات، ويطهّــر مــن الســيئات، وينبّــه اإلنســان علــى مــا فيــه مــن وهــن، 

لكــي يرجــع إلــى مــواله، طالبًــا منــه التوبــة ومحــَو مــا ارتكبتــه يــداه مــن اآلثــام)3(.

 منطــق الدعــاء ليــس كمــا يبــدو فــي ظاهــره، أي أنــه ليــس مجــرد نــوع مــن االختــال والوهــن، وال هــو مجــرد معانــاة لــآالم، 

بــل إن ظاهــره هــذا ينطــوي علــى جملــة مــن النعــم التــي ال تقــّل شــأنًا عــن النعــم التــي يحصــل عليهــا اإلنســان فــي وقــت الصحة، 

وهــو الوقــت الــذي يتــاح لــه فيــه أن يهنــأ بطيبــات الــرزق، وأن ينشــط البتغــاء مرضــاة هللا، ويقــوى علــى طاعتــه وعبادتــه جــّل 

ثناؤه.

وانطاقًا من هذا، يمكننا أن نفهم المعنى العميق للتساؤل المدهش والصادم الذي يطرحه اإلمام عليه الّسام في 

)1( الحوبة: اإلثم. 

)2( الصحيفة السجادية الكاملة، من دعائه عليه الّسام إذا مرض أو نزل به كرب أو بلية.

)3( يفتح هذا الدعاء بابًا واسًعا أمام اإلنسان لكي يفهم مسألة العدل اإللهي فهًما معّمقًا وصحيًحا. 



فالمــرض فيبدايــة النــص الــذي بيــن أيدينــا، والــذي يعــرب فيــه عــن الحيــرة فــي تعييــن أّي الحاليــن هــو أولــى بالشــكر، أهــو 

وقــت الصحــة والعافيــة، أم وقــت العلّــة والمــرض؟

وكل ذلــك يُظِهــر لنــا -مــرة أخــرى- عظمــة مدرســة الدعــاء، وتََميُّــَز رؤيتهــا الكونيــة، ومــا تتركــه مــن أثــر بالــغ علــى نظــرة 

اإلنســان إلــى الوجــود، وعلــى فهمــه لطبيعــة هــذا الوجــود وإدراكــه ألســراره، ومــن ثــمَّ علــى موقفــه تجــاه الوقائــع واألحــداث 

وطريقــة تقييمــه لهــا.

ومــا أوســع الفــرق -بعــد هــذا- ومــا أبلــغ األثــر علــى حيــاة اإلنســان، بيــن أن يـَـرى اإلنســان فــي حــاالت الشــدة ومواضــع المحــن 

ــان، وأســبابًا  ــرى فيهــا الرحمــة والعطــف والتحن ــن أن يَ ــة، ونقائــص فــي طبيعــة الوجــود، وبي ــا معادي أمــوًرا ســلبية، وظروفً

للتكامــل، وعلــاً لليقظــة، وفرصــة الســتئناف النهــوض!!

المثال	الثاني:	دعاء	في	الرهبة

ونورد من هذا الدعاء ما يرتبط منه بموضوع بحثنا، وهو المقطع التالي:

	َعَذابِــي	 ــْو	أَنَّ ٍة،	ولَ ــاَل	َذرَّ ــِكَك	ِمْثقَ ــا	يَِزيــُد	فِــي	ُمْل ــِري	يَِســيٌر،	ولَْيــَس	َعَذابِــي	ِممَّ 	فَإِنِّــي	اْمــُرٌؤ	َحقِيــٌر،	وَخطَ ــَي	اللَُّهــمَّ ]فَاْرَحْمنِ

	أَْعظَــُم،	وُمْلــُكَك	أَْدَوُم	ِمــْن	 ْبــَر	َعلَْيــِه،	وأَْحبَْبــُت	أَْن	يَُكــوَن	َذلِــَك	لَــَك،	ولَِكــْن	ُســْلطَانَُك	اللَُّهــمَّ ــا	يَِزيــُد	فِــي	ُمْلــِكَك	لََســأَْلتَُك	الصَّ ِممَّ

اِحِميــَن[)2(. أَْن	تَِزيــَد	فِيــِه	طَاَعــةُ	اْلُمِطيِعيــَن،	أَْو	تُْنقِــص	ِمْنــهُ	َمْعِصيَــةُ	اْلُمْذنِبِيــَن)1(،	فَاْرَحْمنِــي	يَــا	أَْرَحــَم	الرَّ

يعبـّـر اإلمــام الســجاد عليــه الّســامفي هــذا المقطــع مــن الدعــاء عــن حالــة مــن أســمى حــاالت الرضــى بالوجــود، وعــن صــورة 

	َعَذابـِـي	 مــن أمثــل صــور العبوديــة هلل تعالــى والتســليِم المطلــق لمشــيئته. ويكفينــا داللــةً علــى ذلــك قولــه عليــه الّســام: ]ولـَـْو	أَنَّ

ْبــَر	َعلَْيــِه،	وأَْحبَْبــُت	أَْن	يَُكــوَن	َذلـِـَك	لـَـَك[. ــا	يَِزيــُد	فـِـي	ُمْلــِكَك	لََســأَْلتَُك	الصَّ ِممَّ

فهــل يمكننــا أن نتصــور تعبيــًرا عــن التســليم والرضــى أبلــغ ممــا تفصــح عنــه هــذه العبــارات؟! بــل أنـّـى لنــا أن نتخيــل تســليًما 

أو رضــى أقصــى مــن أن يحــّب اإلنســاُن أن يحــلَّ بــه العــذاب -ومهمــا اشــتد هــذا العــذاب أو عظــم- مــا دام هــذا العــذاب ممــا 

يزيــد فــي ملــك مــواله أو يوّســع مــن ســلطانه؟!

ولربمــا يثيــر موقــف اإلمــام هــذا شــيئًا مــن االســتغراب لــدى البعــض، فيــرى فيــه نوًعــا مــن أنــواع المبالغــة فــي التعبيــر، أو 

نحــًوا مــن أنحــاء المثاليــة العصيــة علــى الفهــم.

)1( نقــع فــي هــذا الدعــاء علــى محاّجــة طريفــة يتقــّدم بهــا اإلمــام الســجاد عليــه الّســام بيــن يــدي اللــه تعالــى، ولهــذه المحاّجــة نظائــر 
أخــرى فــي أدعيتــه عليــه الّســام، نذكــر منهــا: دعــاؤه فــي االعتــراف وطلــب التوبــة، ودعــاؤه فــي اللّجــأ إلــى اللــه تعالــى، ودعــاؤه فــي 
طلــب الحوائــج إلــى اللــه تعالــى، ودعــاؤه إذا اســتقال مــن ذنوبــه... وتتّصــف هــذه المحاّجــات جميعهــا بطرافــة الفكــرة، وعمــق المعنــى، 
وحــاوة األســلوب. األمــر الــذي يجعــل مــن اإلمــام الســجاد عليــه الّســام محامــي اإلنســانية األبــرز، الــذي ينطــق بلســانها ويعلّمهــا أدب 
ــي أدب الدعــاء  ــة ف ــّن المحاّج ــد لف ــد أن تُعق ــه لمــن الشــيّق والمفي ــذا فإن ــى دروب الخــاص. ول ــا عل ــه ســبحانه، ويدلّه الخطــاب مــع الل

أبحــاث ودراســات مســتقلة. 

)2( الصحيفة السجادية الكاملة، من دعائه عليه الّسام في الرهبة.



ــّوه مــن أيِّ مبالغــة أو  ــه وخل ــة معاني ــه، ألدرك واقعي ــات إلي ــه الّســام وأحســن االلتف ــر المــرء كام اإلمــام علي ــو تدبّ ولكــن ل

مغــاالة، وشــاهدنا علــى ذلــك هــو أن اإلمــام عليــه الّســام لــم يطلــق القــول بحبـّـه للعــذاب إطاقـًـا، بــل وطَّــأ لــه بتوطئــة ضروريــة 

ْبــَر َعلَْيــِه[، ولــم يكتــِف بالقــول: )ولــو أن عذابــي  يقتضيهــا منطــق الصــدق والواقعيــة، وهــي قولــه عليــه الّســام: ]لََســأَْلتَُك الصَّ

ْبــَر َعلَْيــِه،  ــا يَِزيــُد فـِـي ُمْلــِكَك لََســأَْلتَُك الصَّ ممــا يزيــد ممــا فــي ملــكك... ألحببــت أن يكــون ذلــك لــك(. بــل قــال: ]ولـَـْو أَنَّ َعَذابـِـي ِممَّ

وأَْحبَْبــُت أَْن يَُكــوَن َذلـِـَك لـَـَك[، فجــاء بعبــارة )لســألتك الصبــر عليــه( لتكــون هــي التوطئــة المائمــة إلعانــه عــن حــّب العــذاب، 

فهــو عليــه الّســام يســأل هللا تعالــى أن يعطيــه الصبــر ويهبــه القــدرة علــى تحّمــل العــذاب أوالً، ليعلــن بعــد ذلــك عــن حبّــه ألن 

يكــون ذلــك لــه تعالــى.

وبذلك يظهر لنا ما في كامه عليه الّسام من مراعاة الدقة وصدق المقولة وواقعية الموقف.

المثال	الثالث:	دعاء	الجوشن	الصغير)1(

ِ	ال	تُْحُصوَهــا{)2(، ومــع ذلــك فــإن اإلنســان قــد يألــف وجــود مثــل تلــك  وا	نِْعَمــةَ	هللاَّ يقــول تعالــى فــي كتابــه المجيــد: }َوإِْن	تَُعــدُّ

النعــم فــي حياتــه ويعتادهــا، ممــا قــد يفضــي بــه إلــى الغفلــة عنهــا، فينســى وجودهــا، وال يعــود يقّدرهــا حــّق قدرهــا.

ــا يمــأ  ــره بم ــه، وتذكي ــاظ اإلنســان مــن غفلت ــة إيق ــف المهمــة ألدب الدعــاء، أال وهــي وظيف ــرز دور إحــدى الوظائ ــا يب وهن

حياتــه مــن النعــم المنســية، لكــي يــؤوب إلــى واهــب تلــك النعــم، وتتفتــَح فــي كيانــه مشــاعر الرضــى بالوجــود. وقــد شــّكلت هــذه 

الوظيفــة المقصــد األول واألهــم مــن مقاصــد دعــاء الجوشــن الصغيــر.

ولســنا نبتغــي فــي المقــام دراســة هــذا الدعــاء دراســة موســعة، وإنمــا نــوّد فقــط أن نشــير إلــى طبيعــة بنائــه الفنــي، وإلــى عاقــة 

هــذا البنــاء بالوظيفــة المذكــورة ومــا يرشــح عــن ذلــك مــن مشــاعر الرضــى بالوجــود.

ولبيــان ذلــك نقــول: إن دعــاء الجوشــن الصغيــر يتألــف مــن قســمين رئيســيين يشــتركان فــي تأديــة الوظيفــة المشــار إليهــا. لكنـّـا 

ولكــي ال نطيــل الــكام كثيــًرا فإننــا ســوف نركــز اهتمامنــا علــى القســم الثانــي فقــط، وذلــك ألن هــذا القســم، وعــاوة علــى كفايتــه 

فــي إيضــاح المطلــوب، فإنــه يــكاد يكــون بمضمونــه وأســلوبه مــن مختصــات دعــاء الجوشــن الصغيــر.

وألجــل إعطــاء فكــرة واضحــة عــن صــورة القســم الثانــي مــن الدعــاء، ســنعمد إلــى اختيــار ثاثــٍة مــن مقاطعــه، نمثــل بهــا لبقية 

مقاطعــه األخــرى، ونكشــف مــن خالهــا عــن طبيعــة البنــاء الفنــي للدعــاء، وعــن دور هــذا البنــاء فــي تأديــة الوظيفــة المــرادة 

والهــدف المقصــود.

المقطع	األول: وهو يصّور مشهد اإلنسان حال االحتضار، وما يعانيه من سكرات الموت، فينّص قائاً:

)1( الجوشــن: الــدرع. ونعتــه بـ«الصغيــر« فــي هــذا الدعــاء، إنمــا هــو لتمييــزه عــن دعــاء آخــر أطــول منــه يحمــل اســم دعــاء الجوشــن 
لكبير. ا

)2( إبراهيم: 34.



	ِمْنــهُ	الُجلـُـوُد	َوتَْفــَزُع	 ــْدِر	َوالنَّظَــِر	إِلــى	مــا	تَْقَشــِعرُّ ]إِلـــهي	َوَكــْم	ِمــْن	َعْبــٍد	أََْمســى	َوأََْصبـَـَح	فــي	َكــْرِب	اْلَمــْوِت	َوَحْشــَرَجِة	الصَّ

ــد	 	َعلــى	ُمَحمَّ 	ِمــْن	ُمْقتـَـِدر	ال	يُْغلـَـُب	َوذي	أنــاٍة	ال	يَْعَجــُل،	َصــلِّ لـَـهُ	القُلـُـوُب،	وأَنـَـا	فــي	عافِيـَـة	ِمــْن	ذلـِـَك	ُكلِّــِه،	فَلـَـَك	اْلَحْمــُد	يــا	َربِّ

ــد	َواْجَعْلنــي	لِنَعمائِــَك	ِمــَن	الّشــاِكريَن	َوآلالئِــَك	ِمــَن	الّذاِكريــَن[)1(. َوآِل	ُمَحمَّ

المقطع	الثاني: وفيه تصوير لمشهد مقاساة الحرب وما يعانيه اإلنسان من شدائدها، وهذا نّصه: 

ــيُوِف	 	جانِب	بِالسُّ ]إِلـــهي	َوَكــْم	ِمــْن	َعْبــٍد	أْمســى	َوأَْصبـَـَح	يُقاِســي	اْلَحــْرَب	َوُمباَشــَرةَ	اْلقِتاِل	بِنَْفِســِه،	قَْد	َغِشــيَْتهُ	األْعــداُء	ِمْن	ُكلِّ

مــاِح	َوآلـَـِة	اْلْحــرِب،	يَتَقَْعقـَـُع	فـِـي	اْلَحديــِد،	قـَـْد	بَلـَـَغ	َمْجُهــوَدهُ	ال	يَْعــِرُف	حيلـَـةً	َوال	يَِجــُد	َمْهَربـًـا،	قـَـْد	أُُْدنـِـَف	بِاْلِجراحــاِت،	أَْو	 َوالرِّ

ــا	فــي	 ــِدِه،	ال	يَْقــِدُر	َعلَْيهــا،	َوأَنَ ــِه	َوَولَ ــنابِِك	َواألْرُجــِل،	يَتََمنّــى	َشــْربَةً	ِمــْن	مــاء	أْو	نَْظــَرةً	إِلــى	أَْهلِ طًا	بَِدِمــِه	تَْحــَت	السَّ ُمتََشــحِّ

ــد	َوْاَجَعْلنــي	 ــد	َوآِل	ُمَحمَّ 	َعلــى	ُمَحمَّ 	ِمــْن	ُمْقتـَـِدر	ال	يُْغلـَـُب	َوذي	أنــاة	ال	يَْعَجــُل،	َصــلِّ عافِيـَـة	ِمــْن	ذلـِـَك	ُكلِّــِه،	فَلـَـَك	اْلَحْمــُد	يــا	َربِّ

لِنَْعمائـِـَك	ِمــَن	الّشــاِكريَن	َوآلالئـِـَك	ِمــَن	الّذاِكريــَن[.

المقطــع	الثالــث: يقــوم هــذا المقطــع بتصويــر مشــهد التائــه فــي المفــاوز مــع الوحــوش، وهــو ال يعــرف حيلــة وال يهتدي ســبياً، 

وهــذه عبارته:

ــَع	اْلُوُحــوِش	 ــا	َم ــي	اْلَمفــاِوِز	تائًِه ــًرا	فِ ــِدِه،	ُمتََحيِّ ــِه	َوَولَ ــْن	أْهلِ ــَح	ُمســافًِرا	شــاِخًصا	َع ــٍد	أَْمســى	وأَْصبَ ــْن	َعْب ــْم	ِم ــهي	وَك ]إِلـ

	أْو	ُجــوع	أْو	ُعــْري	أْو	َغْيــِرِه	 يًــا	بِبَــْرد	أْو	َحــرٍّ ،	َوِحيــًدا	فَريــًدا	ال	يَْعــِرُف	حيلَــةً	َوال	يَْهتَــدي	َســبيالً،	أْو	ُمتَأَذِّ َواْلبَهائِــِم	َواْلَهــوامِّ

	ِمــْن	ُمْقتَــِدر	ال	يُْغلَــُب	َوذي	أنــاة	ال	يَْعَجــُل،	 ــا	أَنَــا	ِمْنــهُ	ِخْلــٌو	وفــي	عافِيَــة	ِمــْن	ذلِــَك	ُكلِّــِه،	فَلَــَك	اْلَحْمــُد	يــا	َربِّ ــدائِِد	ِممَّ ِمــَن	الشَّ

ــَك	ِمــَن	الّذاِكريــَن[. ــَك	ِمــَن	الّشــاِكريَن	وآلالئِ ــد	واْجَعْلنــي	لِنعمائِ ــد	َوآِل	ُمَحمَّ 	َعلــى	ُمَحمَّ َصــلِّ

وعلــى النســق نفســه تتوالــى بقيــة مقاطــع القســم الثانــي مــن الدعــاء، لتســيَر علــى نهــج أمثلتنــا الثاثــة فــي أســلوبها، وفــي طريقة 

بنائهــا، وفــي عناصــر تركيبها.

ولبيــان النهــج المقصــود، نرجــع إلــى المقاطــع التــي مثلنــا بهــا، لنجــد أن كاً منهــا يتــدرج عبــر خطــواٍت ثــاث، تشــّكل كل 

خطــوة منهــا جــزًءا مــن أجــزاء المقطــع الــذي وردت فيــه.

وتبــدأ الخطــوة األولــى بتصويــر مشــهد مــن مشــاهد المعانــاة اإلنســانية، كمشــهد ســكرات المــوت فــي المثــال األول، ومشــهد 

مقاســاة الحــرب فــي المثــال الثانــي، ومشــهد التائــه فــي المفــاوز فــي المثــال الثالــث.

ثــم يأتــي بعــد هــذا دور الخطــوة الثانيــة، وفيهــا يجــري تنبيــه اإلنســان علــى مــا هــو فيــه مــن حســن الحــال، ومــن الســامة 

ــِه[، بينمــا  ــَك	ُكلِّ ــْن	ذلِ ــة	ِم ــا	فــي	عافِيَ ــا بالقــول: ]وأَنَ ــرت عنــه أمثلتن ــاة، وهــو مــا عبّ ــال تلــك المعان ــو مــن أمث والعافيــة، والخل

ــٍة	ِمــَن	اْلبـَـَدِن،	َوَســالَمٍة	ِمــَن	اْلَعْيــِش[، ومــن  عبـّـرت عنــه بعــض المقاطــع األخــرى بتعابيــر مشــابهة، مــن قبيــل: ]َوأَنـَـا	فـِـي	ِصحَّ

ُم،	فِــي	َعافِيَــٍة	 قبيــل: ]َوأَنَــا	فِــي	أَْمــٍن	َوطَُمأْنِينَــٍة	َوَعافِيَــٍة	ِمــْن	َذلِــَك	ُكلِّــِه[، أو مــن قبيــل: ]َوأَنَــا	اْلَمْخــُدوُم	اْلُمنَعَّــُم	اْلُمَعافَــى	اْلَمَكــرَّ

ــا	ُهــَو	فِيــِه[. ِممَّ

)1( بحار األنوار: ج91 ص322. 



وأمــا الخطــوة الثالثــة فهــي تشــكل الخاتمــة لــكل مقطــع مــن المقاطــع، وفيهــا يتوجــه الداعــي مبتِهــاً إلــى هللا تعالــى لكــي يجعلــه 

مــن الشــاكرين لنعمائــه، والذاكريــن آلالئــه.

وتتكرر عبارات هذه الخاتمة في جميع المقاطع، وباأللفاظ عينها تقريبًا، باستثناء تغييرات طفيفة في بعض الموارد.

ــة  ــاء بالوظيف ــة هــذا البن ــى عاق ــا أن نتعــّرف عل ــه يجــدر بن ــي للدعــاء، فإن ــاء الفن ــى طبيعــة البن ــا عل واآلن.. وبعــد أن تعّرفن

التــي يســعى الدعــاء إلــى تأديتهــا، وهــو مــا ســنحاول الكشــف عنــه عبــر استكشــاف وظائــف كل واحــدة مــن الخطــوات الثــاث 

المزبــورة.

وظيفة	الخطوة	األولى	

ونبــدأ مــع الخطــوة األولــى، والمتمثلــة فــي تصويــر جملــة مــن مشــاهد اآلالم والمآســي اإلنســانية، فناحــظ هنــا أن اســتحضار 

هــذه المشــاهد بصورتهــا الحيـّـة، إنمــا يهــدف إلــى توجيــه انتبــاه القــارئ نحوهــا، لكــي يســتذكر مــا يمكــن أن يتعــّرض لــه المــرء 

مــن المآســي والشــدائد واألهــوال.. فيهتــزُّ لذلــك كيانــه، ويتحــرك وجدانــه، فيستشــعر فــي دخيلــة نفســه بــآالم المــوت، وشــدائد 

مقاســاة الحــرب، وفــزع الضــال فــي المفــاوز مــع الوحــوش..

ولكــي ينجــز الدعــاء هــذه الوظيفــة، ويُحــدث التأثيــر المطلــوب، فإنــه يلجــأ إلى اســتخدام ما يناســب ذلك من الوســائل واألســاليب 

الفنيــة المختلفــة، ومــن أبرزهــا الوســائل الثــاث اآلتيــة، وهــي: تكثيــر المشــاهد، وتنويعهــا، واســتخدام أســلوب التصويــر الحســي 

ــي وصفها. ف

الوسيلة	األولى:	تكثير	المشاهد	

يبــدو أن الدعــاء قــد لجــأ إلــى اســتخدام الوســيلة األولــى -أي تكثيــر المشــاهد- لكــي يطيــل مكــث القــارئ فــي حضرتهــا ليتســنّى 

لــه بذلــك التفاعــل معهــا، والعيــش فــي أجوائهــا، والشــعور بمــا تحكــي عنــه مــن المآســي واآلالم.

وهــذا بخــاف مــا لــو مــّر المــرء عليهــا مــروًرا عاجــاً، وِعبــَر عــدد قليــل منهــا، ألنــه والحــال هــذه، ال يــكاد يلتقي بها، ويشــرع 

فــي معايشــتها، حتــى يطــوي صفحتهــا، وينفــض يــده منهــا، ودون أن تتــرك فــي نفســه األثــر المطلوب.

الوسيلة	الثانية:	تنويع	المشاهد

وأما الوسيلة الثانية: -وهي تنويع المشاهد- فلعّل أبرز أغراضها اثنان:

ــة أن  ــى إمكاني ــه اإلنســان عل ــي يمكــن حدوثهــا، وتنبي ــواع األخطــار والشــدائد واألهــوال الت ــف أن أولهمــا الكشــف عــن مختل

ــي مــن آثارهــا، ويقاســي مــن تبعاتهــا. ــك الحــوادث، فيعان ــال تل يتعــّرض هــو نفســه ألمث

وأمــا غرضهــا الثانــي فهــو يتمثــل فــي إتاحــة الفرصــة أمــام القــّراء علــى اختــاف مشــاربهم لكــي يتفاعــل كلٌّ منهــم مــع مــا 

يمكــن أن يؤثــر فيــه مــن األحــداث والصــور. إذ قــد يغلــب علــى البعــض -مثــاً- تأثــره بمشــهد المــوت، وقــد يغلــب علــى غيــره 

ــن  ــى آخريــن تأثرهــم بمشــهد مقاســاة الحــرب...، وبهــذا األســلوب يتمّك ــاوز، بينمــا يغلــب عل ــاع فــي المف تأثــره بمشــهد الضي



الدعــاء مــن التأثيــر علــى مختلــف صنــوف النــاس، ومهمــا تعــددت ميولهــم، أو تنّوعــت أمزجتهــم)1(.

الوسيلة	الثالثة:	التصوير	الحسي

ــة  ــر الحســي الغنيّ ــى اســتخدام لغــة التصوي ــر هــي لجــوء هــذا الدعــاء إل ــارزة لدعــاء الجوشــن الصغي إن إحــدى الســمات الب

بالتفاصيــل، وهــو مــا نلحظــه جليـًـا فــي تصويــره لجميــع المشــاهد التــي يســتعرضها. وال ريــب فــي أن هــذه اللغــة هــي األنســب 

لتصويــر الوقائــع واألحــداث، ولمــا يرافقهــا مــن األحاســيس والمشــاعر، كمــا أنهــا هــي األقــدر أيًضــا علــى التأثيــر علــى المتلقّي، 

وعلــى بــّث المشــاعر فــي نفســه. وهــذا مــا ال يتســنّى مثلــه للغــة المفاهيــم العامــة والمعانــي المجــردة، إذ إن لهــذه اللغــة األخيــرة 

ميدانهــا المغايــر لهــذا الميــدان.

وظيفة	الخطوة	الثانية

ذكرنــا ســابقًا أن الدعــاء، وبعــد أن يصــّور فــي الخطــوة األولــى مشــاهد المآســي واآلالم، فإنــه ينعطــف فــي الخطــوة الثانيــة إلــى 

تنبيــه اإلنســان علــى مــا هــو فيــه مــن العافيــة والســامة. وبهــذا تتّضــح لنــا ماهيــة الخطــوة الثانيــة، إذ يغــدو مــن الجلــي أن مــا 

عمــد إليــه الدعــاء مــن تصويــر المشــاهد وتنويعهــا، لــم تكــن غايتــه األخيــرة هــي مجــرد خلــق مشــاعر األلــم وتســبيب المعانــاة، 

بــل أراد مــن ذلــك غايــة أخــرى وراء تلــك الغايــة، وهــي فتــح بصيــرة اإلنســان علــى مــا يغمــر حياتــه مــن النعــم الكثيــرة والمنــن 

الوافــرة، ولذلــك يعــود الدعــاء ليســتّل اإلنســان مــن جــّو المآســي واألهــوال، مذّكــًرا إيــاه بمــا هــو عليــه مــن حســن الحــال وراحــة 

البــال، فيمــأ نفســه حينئــذ بمشــاعر الرضــى بالوجــود.

وظيفة	الخطوة	الثالثة

ــه الدعــاء اإلنســان إلــى العيــش فــي أجــواء المآســي واآلالم، وبعــد أن يذّكــره بحســن حالــه وبكثــرة نعــم هللا تعالــى  بعــد أن يوجِّ

عليــه، تأتــي حينئــذ وظيفــة الخطــوة الثالثــة، وهــي توجيــه اإلنســان إلــى تأديــة واجــب شــكر المنعــم تعالــى علــى مــا أنعــم وأفاض. 

ولذلــك كان مســك الختــام لــكل مقطــع مــن المقاطــع هــو العبارتــان التاليتــان: ]َواْجَعْلنــي	لِنَعمائِــَك	ِمــَن	الّشــاِكريَن	َوآلالئِــَك	ِمــَن	

الّذاِكريَن[.

ــى إبــداع صفحــة مشــرقة مــن صفحــات التعبيــر األدبــي  ويتلّخــص لنــا مــن كل مــا تقــّدم أن دعــاء الجوشــن الصغيــر قــد تولّ

عــن الرضــى بالوجــود، وقــد توفّــر لــه فــي ســبيل إبداعهــا كل مــا يحتاجــه األمــر مــن اإلمكانيــات األدبيــة، والطاقــات الفنيــة، 

ــة. والقــدرات اإلبداعي

ويبقــى علينــا أن نشــير أخيــًرا إلــى وجــود خصائــص فنيــة أخــرى كثيــرة لهــذا الدعــاء، غيــر أنـّـا -وتجنبـًـا لإلطالــة- قــد ســكتنا 

عنهــا، فلــم نُشــر مثــاً إلــى مــا تتصــف بــه لغــة هــذا الدعــاء مــن المهابــة والجــال، ممــا يجعلهــا تتناســب مــع مــا تريــد أن تعبـّـر 

عنــه مــن جــال الموقــف وهــول األحــداث.

)1( ال تقتصــر أغــراض التنويــع علــى مــا ذكرنــاه، بــل لــه إلــى جانــب ذلــك أغــراض أخــرى مهمــة، كإغنــاء المضمــون، وكســر الرتابــة، 
وتقويــة التأثيــر، ولكنـّـا ســكتنا عنهــا اختصاًرا.



	ِمــْن	ُمْقتـَـِدر	 وكذلــك لــم نتوقـّـف عنــد الازمــة التعبيريــة المتكــررة فــي آخــر كل مقطــع مــن المقاطــع، وهــي: ]فَلـَـَك	اْلَحْمــُد	يــا	َربِّ

ــد	َواْجَعْلنــي	لِنَعمائـِـَك	ِمــَن	الّشــاِكريَن	َوآلالئـِـَك	ِمــَن	الّذاِكريــَن[، فلــم نُِشــر  ــد	َوآِل	ُمَحمَّ 	َعلــى	ُمَحمَّ ال	يُْغلـَـُب	َوذي	أََنــاة	ال	يَْعَجــُل	َصــلِّ

إلــى الغايــة مــن تكرارهــا، وال إلــى دورهــا المعنــوي، وال إلــى وظيفتهــا الموســيقية، ســيما وأنهــا تحاكــي بعــض الســور القرآنيــة 

ــاِن{)1(،  بَ ــا	تَُكذِّ 	آالِء	َربُِّكَم ــأَيِّ ــة: }فَبِ التــي تســتخدم مثــل هــذه الازمــة، كســورة الرحمــن التــي تتكــرر فيهــا الازمــة التعبيري

وكذلــك غيرهــا مــن الســور)2(. 

ويكشــف كل مــا قدمنــاه مــن خصائــص دعــاء الجوشــن الصغيــر، عــن مــدى مــا تشــتمل عليــه نصــوص أدب الدعــاء مــن الغنــى 

واإلبداع.

ــا يرتبــط بهــذه الصــورة مــن المشــاعر واألحاســيس، نرجــو  وفــي ختــام حديثنــا عــن صــورة الوجــود فــي أدب الدعــاء وعّم

ــا عــن  ــا رفيًعً ــا نصبــو إليــه مــن التدليــل علــى أّن أدب الدعــاء قــد اســتطاع أن يعبّــر تعبيــًرا فنيًّ أن نكــون قــد وفّقنــا إلــى مــا كنّ

ــي نتيجــةً  ــا لمــا اّدعــاه »قطــب« مــن أن العــرب قــد انقطعــوا عــن التعبيــر الفنّ اإلحســاس بالوجــود واالمتــاء بــه. وذلــك خافً

لفقدانهــم القــدرة التــي يتطلبهــا التعبيــر عــن مثــل هــذا اإلحســاس.

ــا نكــون قــد أثبتنــا بذلــك قضيتيــن مهّمتيــن: أوالهمــا هــي عــدم انقطــاع العــرب عــن  ــا نصبــو إليــه، فإنّ فــإذا تحقّــق لنــا مــا كنّ

التعبيــر الفنـّـي. وثانيتهمــا هــي أن القــدرة الفنيــة المطلوبــة لمثــل هــذا النــوع مــن التعبيــر قــد توفـّـرت بأبهــى صورها فــي نصوص 

أدب الدعــاء.

وال يبقــى أمامنــا بعــد ذلــك ســوى معالجــة مســألة واحــدة مــن المســائل المهمــة ذات الصلــة بقضيــة التعبيــر الفنــي عن اإلحســاس 

بالوجــود، وهــي مســألة »أزمــات الوجــود« والتــي ســبقت منـّـا اإلشــارة إليهــا تحــت عنــوان )ماحظــة مهمــة(، وذلــك فــي أثنــاء 

حديثنــا عــن الســبب الرابــع مــن األســباب التــي ذكرهــا محمــد قطــب، والتــي أّدت بحســب رأيــه إلــى انقطــاع العــرب عــن التعبيــر 

الفنــي. وقــد وعدنــا هنــاك بالعــودة إلــى هــذه المســألة لكــي نعالجهــا بشــيء مــن التفصيــل. وهــذا مــا ســنحاوله عبــر الصفحــات 

التالية.

)1( سورة الرحمن 13.

ــٍذ  ــٌل يَْوَمئِ ــة: }َوْي ــرر الازم ــي تك ــورة المرســات الت ــُذِر{، وكس ــي َونُ ــَف َكاَن َعَذابِ ــة: }فََكْي ــرر الازم ــي تك ــر الت ــورة القم )2( كس
بِيــَن{... لِْلُمَكذِّ



أنواع	األزمات،	وجديد	أدب	الدعاء
ذكرنــا ســابقًا أن »قطــب« يــرى أن التعبيــر الفنــي يكــون أقــرب مأخــًذا وأســهل منــاالً عندمــا يكــون الدافــع إليــه هــو معانــاة 

أزمــة كأزمــة الشــعور بالضيــاع وعــدم اإلحســاس بالوجــود والرضــى بهــذا الوجــود، بينمــا تشــتد صعوبــةُ التعبيــر كثيــًرا عنــد 

ذهــاب األزمــة وحلــول اإلحســاس بالوجــود واالمتــاء بــه محلهــا. والســر فــي ذلــك هــو أن التعبيــر عــن اإلحســاس بالوجــود 

ــا للتعبيــر عــن أزمــة الشــعور بالضيــاع- يحتــاج إلــى طاقــة فنيــة ضخمــة ال توهــب لــكل إنســان. -وخافً

ــر  ــل عــن التعبي ــى انقطــاع المســلمين األوائ ــي أّدت إل ــى أن أحــد األســباب المهمــة الت ــص »قطــب« إل ــى هــذا يخلُ ــاء عل وبن

ــة  ــة الفني ــوا يمتلكــون الطاق ــم يكون ــي مــأت نفوســهم بالوجــود، ل ــدة الت ــة اإلســام الفري ــوا تجرب ــن واجه ــم حي ــي هــو أنه الفن

الازمــة للتعبيــر عمــا حملتــه إليهــم هــذه التجربــة مــن إحســاس عميــق بالوجــود، األمــر الــذي أّدى بهــم إلــى التخلــي عــن اإلبــداع 

واالنصــراف عــن التعبيــر.

إال أن باحثنــا يســجل بعــد ذلــك اســتدراًكا مفــاده: أن مواجهــة المســلمين للتجربــة الجديــدة، وامتــاء نفوســهم بالوجــود نتيجــة لهذه 

التجربــة ال يعنــي بحــال أن هــذا الوجــود قــد كان ِخلــًوا مــن األزمــات. بــل الحــقُّ أنــه قــد كانــت لهــذا الوجــود أزماتــه، وهــي تلــك 

االبتــاءات المتاحقــة التــي عاشــها المســلمون األوائــل، حتــى اســتتب لهــم األمــر وظهــر الديــن واســتقر. غيــر أن هــذه األزمــات 

-وعلــى الرغــم مــن أهميتهــا- لــم تكــن كافيــة لتحفيزهــم علــى التعبيــر الفنــي، إذ حالــت دون ذلــك أســباب وموانــع أخــرى أشــار 

إليهــا »قطــب« فــي بحثــه.

ــدَّة  ــات أخــرى، تتصــف بالِج ــد كشــف عــن وجــود أزم ــى أن أدب الدعــاء ق ــه عل ــام هــو التنبي ــي المق ــا ف ــذي يهمن واألمــر ال

ــم يتســنَّ لقطــب وال لمــن يذهــب مذهبــه مــن الباحثيــن أن يهتــدوا إليهــا ويتعرفــوا علــى  والعمــق، وهــي مــن األزمــات التــي ل

ــق معانيهــا. دقائ

ولبيان هذا األمر نقول: إن غاية ما استطاع أن يهتدي إليه »قطب« من أنواع األزمات نوعان:

أولهما: هو النوع المتمثِّل في أزمة الشعور بالضياع وعبث الجهد.

وثانيهمــا: هــو النــوع الحاكــي عــن األزمــات الخارجيــة، كاألزمــات السياســية واالجتماعيــة ومــا يماثلهــا مــن االبتــاءات التــي 

تعــرَّض لهــا المســلمون األوائــل.

 وهنــا يجــب أن ناحــظ أن أيًّــا مــن أزمــات النوعيــن الســابقين لــم يكــن الســبب فــي نشــوئه هــو اإلحســاس بالوجــود والتعمــق 

فــي فهــم حقيقتــه.

 وإنمــا كان الســبب فــي نشــوء أزمــات النــوع األول هــو الشــعور بالغربــة تجــاه هــذا الوجــود، والضــال عــن طريقــه، وإضاعــة 

االتجــاه الصحيــح نحــوه. وهــو مــا يجــّر المــرء إلــى مزالــق العدميــة والعبــث.

وأمــا النــوع الثانــي، فقــد كان الســبب فــي نشــوء أزماتــه هــو العوامــل الخارجيــة وظــروف الواقــع المعــاش، ولــم يكــن ســبب 



ــا. ــا معمقً نشــوئها هــو اإلحســاس بالوجــود وفهمــه فهًمــا إيجابيً

ــز، إذ الُماَحــظ أن هــذه  ــة والتميّ ــه األزمــات التــي يضيفهــا أدب الدعــاء مــن الخصوصي ــم ب ــا تتِس ــا عّم ــك يكشــف لن وكل ذل

ــي  ــع مــن باطــن اإلحســاس بالوجــود، وتَْظهــُر لمــن أمعــن النظــر ف ــن الســابقين- إنمــا تنب ــا ألزمــات النوعي األزمــات -وخافً

ــط  ــا الحجــُب، وتحي ــف معالَمه ــة، تغلِّ ــاحاٌت المتناهي ــه فضــاءاٌت واســعة، ومس ــام ناظَري ــذا الوجــود، إذ تنكشــف أم ــة ه حقيق

بحقائقهــا األســراُر، حتــى لتعجــَز العيــن)1( عــن مشــاهدة تخومهــا، ويــكّل الذهــن عــن إدراك شــؤونها، فينشــأ نتيجــة لذلــك عــدٌد 

مــن األزمــات المختلفــة، والتــي هــي فــي حقيقــة أمرهــا مــن بنــات التأمــل فــي الوجــود، ومتولِّــدة مــن رحــم التعمــق فــي معرفتــه، 

وليســت صــادرةً عــن إضاعتــه والجهــل بــه، وال عــن ظــروف الواقــع اآلنيَّّــة والمتبدلــة.

وألجــل بيــان ماهيــة هــذا النــوع الخــاص مــن األزمــات التــي يثيرهــا أدب الدعــاء، نــورد بعــض النمــاذج المســتقاة مــن نصوص 

األدب. هذا 

النموذج	األول:	تعالي	مبدأ	الوجود،	وقصور	اإلدراك	اإلنساني

ــه  ــد محاولت ــان المــرء عن ــن يصيب ــرة والذهــول اللَذي ــي يثيرهــا أدب الدعــاء هــي أزمــة الحي ــرى الت إن إحــدى األزمــات الكب

ــه مــن األمــور والشــؤون. ــدأ الوجــود وبعــِض مــا يخصُّ ــة مب ــى حقيق التعــرف عل

ويُرِجــع هــذا األدب نشــوء األزمــة المذكــورة إلــى عاملَيــن متضافَريــن، أولهمــا تعالــي مبــدأ الوجــود، وثانيهمــا قصــور اإلدراك 

ــدأ بذكــر شــواهد العامــل  ــن كثيــرة جــًدا، نكتفــي بإيــراد بعــض أمثلتهــا، ونب ــة علــى هذيــن العاملَي اإلنســاني. والنصــوص الدال

األول.

يقــول اإلمــام الســجاد عليــه الّســام فــي بعــض أدعيتــه مخاِطبًــا هللا تعالــى: ]فَتََعالَْيــَت	َعــِن	األَْشــبَاِه	واألَْضــَداِد،	وتََكبَّــْرَت	َعــِن	

ــَداِد[)2(. ــاِل	واألَْن األَْمثَ

	فَتَُكوَن	َمْحُدوًدا،	ولَْم	تَُمثَّْل	فَتَُكوَن	َمْوُجوًدا)3([)4(. ويقول في دعاء آخر: ]أَْنَت	الَِّذي	ال	تَُحدُّ

.])5( 	وال	تَُمسُّ 	وال	تَُجسُّ ويقول في هذا الدعاء نفسه: ]ُسْبَحانََك	ال	تَُحسُّ

)1( أي عين الباطن.

 . ًعا إِلَى اللَِّه َعزَّ وَجلَّ )2( الصحيفة السجادية: ِمْن ُدَعائِِه عليه الّسام ُمتَفَزِّ

)3( أي لم تكن موجوًدا بعد العدم كما هو حال الموجودات األخرى.

)4( الصحيفة السجادية: ِمْن ُدَعائِِه عليه الّسام فِي يَْوِم َعَرفَةَ.

ــه تعالــى  ــّس: أي ال تُمــس بحاســة اللمــس، ألن ــم أخبــارك. وال تُم )5( ال تُحــس: أي ال تُحــّس بالحــواس الخمــس. وال تُجــّس: أي ال تُعل
ليــس بجســم.



وإلــى مثــل هــذه المعانــي يشــير اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الّســام فــي دعــاء الصبــاح حيــث يقــول: ]يـَـا	َمــْن	َدلَّ	َعلـَـى	

	َعــْن	ُمالئََمــِة	َكْيفِياتِــِه[ )1(. هَ	َعــْن	ُمجانََســِة	َمْخلوقاتِــِه	َوَجــلَّ ذاتِــِه	بِذاتِــِه،	َوتَنـَـزَّ

تشــترك هــذه النصــوص جميعهــا فــي الداللــة علــى تســامي حقيقــة مبــدأ الوجــود، فتصــرح بــأن حقيقــة هــذا المبــدأ هــي فــي 

ذاتهــا -وبقطــع النظــر عــن محدوديــة عقولنــا- حقيقــة متعاليــة تجــّل عــن مجانســة المخلوقــات، وعــن ماءمــة مــا تتصــف بــه 

دة يأبــى كنههــا  هــذه المخلوقــات مــن الكيفيــات، فليــس لتلــك الحقيقــة فــي عالــم الوجــود شــبيه وال نظيــر، وإنمــا هــي حقيقــة متفــرِّ

عــن التعييــن، ويســمو جوهرهــا عــن التحديــد)2(.

ونصــل بعــد هــذا إلــى شــواهد العامــل الثانــي والتــي تتضمــن اإلشــارة إلــى قصــور إدراك اإلنســان، وعجــز عقلــه عــن اإلحاطــة 

بالحقائــق المطلقــة والواقعيــات الامحدودة.

ونقرأ من هذه الشواهد قول اإلمام السجاد عليه الّسام في دعاء يوم عرفة:

]أَْنَت	الَِّذي	قَُصَرِت	األَْوَهاُم	َعْن	َذاتِيَّتَِك،	وَعَجَزِت	األَْفَهاُم	َعْن	َكْيفِيَّتَِك،	ولَْم	تُْدِرِك	األَْبَصاُر	َمْوِضَع	أَْينِيَّتَِك[)3(.

ونقرأ أيًضا قوله عليه الّسام في مناجاة العارفين:

]َوَعَجــَزِت	الُعقـُـوُل	َعــْن	إْدراِك	ُكْنــِه	َجمالـِـَك	َواْنَحَســَرِت	األَْبصــاُر	ُدوَن	النَّظـَـِر	إِلــى	َســبُحاِت	َوْجِهــَك	َولـَـْم	تَْجَعــْل	لِْلَخْلــِق	طَِريقـًـا	

إِلــى	َمْعِرفَتـِـَك	إاِلّ	بِالَعْجــِز	َعــْن	َمْعِرفَتـِـَك[)4(.

ونقرأ كذلك قوله عليه الّسام في دعائه بعد الفراغ من صاة الليل:

فَاُت،	وتَفَسََّخْت	ُدونََك	النُُّعوُت،	وَحاَرْت	فِي	ِكْبِريَائَِك	لَطَائُِف	األَْوَهاِم[)5(. ]َضلَّْت	فِيَك	الصِّ

وتتكــرر أمثــال هــذه المعانــي والمضاميــن فــي الكثيــر مــن األدعيــة األخــرى، وذلــك مــن قبيــل مــا نجــده فــي بعــض أدعيــة 

اإلمــام الحســين عليــه الّســام حيــث يقــول:

]إِلِهي	أَنا	الجاِهُل	فِي	ِعْلِمي	فََكْيَف	ال	أَُكوُن	َجُهوالً	فِي	َجْهلِي؟[)6(.

)1( المجلسي: بحار األنوار، دار إحياء التراث-لبنان، ط2، 1403هـ-1983، ج84، ص339.

)2( يظهــر جليـًـا مــن النصــوص التــي استشــهدنا بهــا أنهــا جــاءت مبيّنــة لتفصيــل مضمــون الكلمــة القرآنيــة الجامعــة }لَْيــَس َكِمْثلِِه َشــْيٌء{ 
غيــر أنهــا عبـّـرت عــن هــذا المضمــون بألــوان إبداعيــة مختلفــة، وبأســاليب بيانيــة متنوعة. 

)3( الصحيفة السجادية: ِمْن ُدَعائِِه عليه الّسام فِي يَْوِم َعَرفَةَ.

)4( المناجاة الخمس عشرة: مناجاة العارفين.

)5( الصحيفة السجادية: ِمْن ُدَعائِِه عليه الّسام بعد الفراغ من صاة الليل.

)6( ِمْن ُدَعائِِه عليه الّسام في يوم عرفة.



وكذلك ما نجده في دعائه عليه الّسام:

]يا	َمْن	ال	يَْعلَُم	َكْيَف	ُهَو	إاِلّ	ُهَو،	يا	َمْن	ال	يَْعلَُم	ما	ُهَو	إاِلّ	ُهَو،	يا	َمْن	ال	يَْعلَم	ما	يَْعلَُمهُ	إاِلَّ	ُهَو[.

وقريب منه ما جاء في دعاء المشلول:

]يا	ُهَو،	يا	َمْن	ال	يَْعلَُم	ما	ُهَو،	َوال	َكْيَف	ُهَو،	َوال	أَْيَن	ُهَو،	َوال	َحْيُث	ُهَو	إاِِلّ	ُهَو[)1(.

ومــن الجلــّي أن هــذه الشــواهد كلّهــا قــد جــاءت لتحكــي عــن أمــر واحــد مشــتَرك، هــو محدوديــة عقــل اإلنســان وعجــزه عــن 

اإلحاطــة بالحقيقــة اإللهيــة المطلقــة، ولكنهــا لجــأت فــي تعبيرهــا عنــه إلى اســتخدام طــرٍق فنيــة مختلفة، وأســاليَب بيانيــة متنوعة.

وألجــل إعطــاء لمحــة توضيحيــة عــن هــذه الطــرق واألســاليب نقــول: إن شــواهدنا المتقدمــة لــم تلجــأ فــي تعبيرهــا عــن قصــور 

ــلت إلــى ذلــك بلغــة إبداعيــة رفيعــة، وأســلوب بيانــي  إدراك اإلنســان وعجــزه إلــى اســتخدام اللغــة التقريريــة المباشــرة، بــل توسَّ

ــى	 ــا	إِل ــِق	طَِريقً ــْل	لِْلَخْل ــْم	تَْجَع اد عليــه الّســام: ]َولَ ــاه آنفــا مــن قــول اإلمــام الســجَّ ــا التمثيــل لــه بمــا قرأن شــيّق، وهــو مــا يمكنن

ــَك[، حيــث ناحــظ أن النــص حيــن أراد أن يدلنــا علــى طريــق معرفــة هللا ســبحانه، فقــد عبَّــر  ــَك	إاِلَّ	بِاْلَعْجــِز	َعــْن	َمْعِرفَتِ َمْعِرفَتِ

عنــه بأســلوب الحصــر المســبوق بــأداة النفــي، فنفــى بذلــك كل الطــرق المؤديــة إلــى المعرفــة، ثــم اســتثنى منهــا طريقًــا واحــًدا 

فقــط، واعتبــره هــو الطريــق الممكــن الوحيــد.

ــج مشــاعر الشــوق فــي نفــس القــارئ، وتســتيقظ لديــه حاّســة الفضــول لمعرفــة هــذا الطريــق المســتثنى والوحيــد.  وهنــا تتأجَّ

وســرعان مــا يأتيــه الجــواب علــى تســاؤله، ولكنــه جــواب صــادم، وخــارج عــن كل مــا هــو متوقـَـع أو منتظَــر، إذ يتبيَّــن لــه أن 

ــره بحــدود قدرتــه، ويكشــف لــه عــن أن الســبيل  طريــق الوصــول الوحيــد إنمــا هــو طريــق العجــز والاوصــول، وهــذا مــا يُبصِّ

الوحيــدة المشــرعة أمامــه هــي أن يبقــى ســالًكا فــي الطريــق باتجــاه المقصــد، وإن امتنــع عليــه الوصــول.

علــى أنــه مــن المهــم فــي البَيــن أن نلتفــت إلــى أن هــذا الســنخ مــن الســلوك، وإن كان ال يمكنــه إيصــال اإلنســان إلــى اإلحاطــة 

بكنــه الحقيقــة المطلقــة، إال أنــه يفتــح أمامــه آفاقـًـا معرفيــة واســعة، ويجعلــه فــي معــرض الترقــي والتكامــل الدائَميــن)2(.

اد عليــه الّســام:  ويمكننــا أيًضــا أن نمثِّــل لطبيعــة اللغــة المســتخدمة بنــص آخــر مــن النصــوص اآلنفــة، وهــو قــول اإلمــام الســجَّ

ــَخْت	ُدونـَـَك	النُُّعــوُت[. فناحــظ أن النــص قــد اســتخدم لغــةً تصويريــة موحيــة، حيــث نََعــَت الصفــات  فـَـاُت،	َوتَفَسَّ ]َضلَّــْت	فِيــَك	الصِّ

بالضــال، وَوَصــَف النعــوت بالتفســخ، وهــذه صــورة تثيــر الدهشــة حقـًـا، إذ مــن العجيــب أن نــرى الصفــات وهــي تضــل طريقها 

إلــى الموصــوف، أو نتخيــل النعــوَت وهــي آخــذةٌ فــي التقطــع والتفســخ، وذلــك عندمــا نحــاول أن ننعــت بهــا الحقيقــة المطلقــة، أي 

حقيقــة الــذات اإللهيــة المقدَّســة والمتعاليــة عــن الوصــف والتحديــد. وهــذا مــا يضــع بيــن أيدينــا شــاهًدا آخــر علــى مــدى التناغــم 

بيــن جمــال التعبيــر وعمــق المــؤدى فــي نصــوص مدرســة أدب الدعــاء.

)1( المجلسي: بحار األنوار، دار إحياء التراث-لبنان، ط2، 1403هـ-1983، ج92، ص395.

)2( إن المعرفــة المســتحيلة علــى اإلنســان هــي اإلحاطــة المعرفيــة الكاملــة بحقيقــة البــاري تعالــى، وأمــا مــا دون ذلــك فقــد يكــون مــن 
ــل مــن بنــي آدم عليــه الّســام.  األمــور الممكنــة، والتــي يؤتــى كل امــرئ منهــا بحســبه، ويختــصُّ أكملَهــا بالكمَّ



ونعــود بعــد هــذه اللمحــة التوضيحيــة إلــى حديثنــا الســابق حــول العاملَيــن اللَذيــن كشــفت عنهمــا شــواهدنا المزبــورة كلهــا، وهمــا 

تعالــي مبــدأ الوجــود مــن جهــة، وقصــور اإلدراك اإلنســاني مــن جهــة ثانيــة، فنقــول: إن كاً مــن ذينــك العاملَيــن يكفــي وحــده 

فــي تســبيب أزمــة الحيــرة والذهــول عنــد محاولــة اإلنســان التعــرف علــى حقيقــة مبــدأ الوجــود. فمــا بالــك -إًذا- إذا مــا اجتمــع 

هــذان العامــان مًعــا، وتضافــرا علــى التأثيــر؟!

ال ريــب أن اإلنســان ســيدرك فــي هــذه الحــال أنــه يســعى إلــى طلــب المســتحيل، إذ ســتكون حالــه ســاعتئذ أشــبه بحــال مــن 

يحــاول حيــازة مــاء البحــر كلــه بواســطة كــوب واحــد صغيــر.

ونختتــم كامنــا فــي النمــوذج األول بالتذكيــر بــأن األزمــة المطروحــة فــي هــذا النمــوذج، إنمــا هــي واحــدة مــن األزمــات الناتجة 

عــن محاولــة التعمــق فــي معرفــة كنــه حقيقــة مبــدأ الوجــود، فهــي أزمــة متولِّــدة عــن اإلحســاس بالوجــود، واالمتــاء بــه، ومــا 

هــي بأزمــة انحــراف عنــه أو ضــال عــن ســبيله.

ــا يعتــري  وقــد تولَّــى أدب الدعــاء طــرح هــذه األزمــة، وتبيــان معالمهــا، ليكشــف لنــا بذلــك عــن عظمــة الحقيقــة اإللهيــة، وعمَّ

اد عليــه  النفــس اإلنســانية مــن الدهشــة والذهــول أمــام عجائــب شــؤونها وغوامــض أســرارها. وهــذا مــا يُفِصــح عنــه اإلمــام الســجَّ

الّســام بكلمــة موجــزة جامعــة، إذ يقــول:

د	َوآلِِه،	َواْحُجْبنَا	َعِن	اإلْلَحاِد	فِي	َعظََمتَِك[)1(. 	َعلَى	ُمَحمَّ ]يا	َمْن	ال	تَْنقَِضي	َعَجائُِب	َعظََمتِِه،	َصلِّ

النموذج	الثاني:	أزمة	التقصير	عن	تأدية	الشكر

ــد  ــي تواجــه المــرء عن ــى الوجــود، وهــي األزمــة الت ــاح عل ــا هــذا النمــوذج عــن أزمــة أخــرى مــن أزمــات االنفت يكشــف لن

محاولتــه شــكر مفيــض الوجــود ســبحانه علــى مــا يمــنُّ بــه علــى اإلنســان مــن واســع فضلــه وســابغ نعمــه، وهــي أزمــة يتــردد 

اد عليــه الّســام ومناجياتــه، ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد فــي دعائــه الــذي يحمــل عنــوان  ذكرهــا فــي العديــد مــن أدعيــة اإلمــام الســجَّ

»فــي االعتــراف بالتقصيــر عــن تأديــة الشــكر« وكذلــك مــا ورد فــي مناجاتــه المعروفــة بـــ »مناجــاة العارفيــن«، وأيًضــا مــا جــاء 

فــي »مناجــاة الشــاكرين«. ونحــن ســوف نكتفــي باقتطــاف بعــض المقاطــع مــن المناجــاة األخيــرة فقــط.

يقول عليه الّسام في أحد مقاطع هذه المناجاة:

]إلِهــي	أَْذَهلَنـِـي	َعــْن	إقاَمــِة	ُشــْكِرَك	تَتابـُـُع	طَْولـِـَك،	َوأَْعَجَزنـِـي	َعــْن	إْحصــاِء	ثَنائـِـَك	فَْيــُض	فَْضلـِـَك،	َوَشــَغلَنِي	َعــْن	ِذْكــِر	َمحاِمِدَك	

تـَـراُدُف	َعوائـِـِدَك،	َوأَْعيانـِـي	َعــْن	نَْشــِر	عواِرفـِـَك	تَوالـِـي	أَياِديــَك،	َوهَذا	َمقــاُم	َمِن	اْعتََرَف	بُِســبُوِغ	النَّْعمــاِء،	َوقابَلَهــا	بِالتَّْقِصيِر،	

َوَشــِهَد	َعلى	نَْفِســِه	بِاإلْهمــاِل	َوالتَّْضيِيِع[)2(.

)1( الصحيفة السجادية، من دعائه عليه الّسام لنفسه وخاصته. 

)2( مناجاة الشاكرين، لإلمام السجاد عليه الّسام. 



يكشــف لنــا اإلمــام عليــه الّســام فــي هــذا المقطــع عــن أحــد وجــوه األزمــة المذكــورة، ويضــع أيدينــا علــى الســبب األول مــن 

أســبابها، وهــو مــا يبيّنــه عليــه الّســام بقولــه: ]َوهــَذا َمقــاُم َمــِن اْعتـَـَرَف بُِســبُوِغ النَّْعمــاِء، َوقابَلَهــا بِالتَّْقِصيــِر، َوَشــِهَد َعلــى نَْفِســِه 

بِاإلْهمــاِل َوالتَّْضيِيــِع[. فنَِعــُم المولــى ســبحانه علــى عبــاده ســابغة كثيــرة، وثّمــةَ عبــاد يدركــون ِعظــَم هــذه النعــم، ويرغبــون فــي 

تأديــة واجــب الشــكر عليهــا، ولكنهــم رغــم ذلــك يقابلونهــا بالتقصيــر، ويشــهدون علــى أنفســهم باإلهمــال والتضييــع.

فما الذي يوقعهم في ذلك؟ وما الذي يدعوهم إلى إهمال واجب الشكر بعد اعترافهم بسبوغ نِعم المولى عليهم؟

تجيبنــا المناجــاة علــى هــذا التســاؤل بالقــول: ]إلِهــي	أَْذَهلَنـِـي	َعــْن	إقاَمــِة	ُشــْكِرَك	تَتابـُـُع	طَْولـِـَك،	َوأَْعَجَزنـِـي	َعــْن	إْحصــاِء	ثَنائـِـَك	

فَْيــُض	فَْضلـِـَك،	َوَشــَغلَنِي	َعــْن	ِذْكــِر	َمحاِمــِدَك	تـَـراُدُف	َعوائـِـِدَك،	َوأَْعيانـِـي	َعــْن	نَْشــِر	عواِرفـِـَك	تَوالـِـي	أَياِديــَك[.

تفصــح هــذه العبــارات عــن وجــه العــذر فــي تقصيــر العبــد عــن إقامــة الشــكر. ومــا أروع طريقــة إفصاحهــا، ومــا أبــدع مــا 

تُفصــح عنــه! إذ هــل يمكننــا أن نتصــور أســلوبًا نعتــذر بــه إلــى الكريــم عــن التقصيــر أبلــغ وأجمــل مــن االعتــذار إليــه بــأن الــذي 

شــغلنا عــن إقامــة شــكره إنمــا هــو فيــض فضلــه، وتــرادف عوائــده، وتوالــي أياديــه؟!.

فَِســَعة كرمــه هــي مــا يفضــي بالمــرء إلــى االنشــغال بتلقــي الهبــات المترادفــة، والعطيّــات المتتاليــة، فيذهلــه ذلــك عــن إقامــة 

الشــكر وذكــر المحامــد، ونشــر العــوارف.

وتذكــر المناجــاة بعــد ذلــك الســبب الثانــي مــن أســباب عــدم أداء العبــد لواجــب شــكر المولــى تعالــى، وهــو مــا يكشــف عنــه 

اإلمــام عليــه الّســام بقولــه: 

]إلِهــي	تَصاَغــَر	ِعْنــَد	تَعاظـُـِم	آالئِــَك	ُشــْكِري،	َوتََضــاَءَل	فِــي	َجْنــِب	إْكَراِمــَك	إيَّــاَي	ثَنائِــي	َونَْشــِري،	َجلَّلَْتنِــي	نَِعُمــَك	ِمــْن	أَْنــَواِر	

	، ــلُّ ــا	ال	تُفَ ــي	أَْطَواقً قَْتنِ ،	َوطَوَّ ــلُّ ــَد	ال	تَُح ــَك	قاَلئِ ــي	ِمنَنُ ــالً،	َوقَلََّدْتنِ 	ِكلَ ــزِّ ــَن	اْلِع َك	ِم ــرِّ ــُف	بِ 	لَطائِ ــيَّ ــْت	َعلَ ــالً،	َوَضَربَ اإِلْيمــاِن	ُحلَ

ــَرةٌ	قَُصــَر	فَْهِمــي	َعــْن	إْدَراِكهــا	فَْضــالً	َعــِن	اْســتِْقصائِها[	)1(. ــةٌ	َضُعــَف	لِســانِي	َعــْن	إْحصائِهــا،	َونَْعمــاُؤَك	َكثِي ــآالُؤَك	َجمَّ فَ

نلَمــح فــي هــذا المقطــع نحــًوا مــن الترقــي فــي بيــان قــوة األســباب الحائلــة دون تأديــة العبــد حــق الشــكر، ويدلنــا علــى ذلــك أن 

ــر.  المناجــاة كانــت قــد أرجعــت الســبب األول إلــى التقصيــر، ومســؤوليةُ التقصيــر تقــع -فــي نهايــة المطــاف- علــى عاتــق المقصِّ

بينمــا هــي تُرِجــع الســبب الثانــي إلــى القصــور، وهــو نــوع مــن أنــواع العجــز الــذي ال يقــع تحــت قــدرة العبــد، فــا يكــون العبــد 

مســؤوال عنــه.

والوجــه فــي رجــوع هــذا الســبب إلــى القصــور، هــو أن العبــد مهمــا كان شــكوًرا ومهمــا قــّدم مــن آيــات الحمــد والثنــاء، فــإن 

شــكره ســوف يتصاغــر عنــد تعاظــم آالء المولــى تعالــى، وثنــاؤه ســوف يتضــاءل فــي جنــب ســعة كرمــه وعطائــه، بــل إن لســانه 

ليضعــف عــن إحصــاء مــا يغمــر وجــوده مــن النعــم اإللهيــة الامتناهيــة، كمــا أن فهمــه ليقصــر عــن إدراكهــا، وعــن اســتقصائها 

واإلحاطــة بهــا.

)1( مناجاة الشاكرين، اإلمام السجاد عليه الّسام. 



ــْكِر،	 وبعــد أن تنتهــي المناجــاة مــن بيــان الســبب الثانــي، تنتقــل بنــا إلــى ذكــر الســبب الثالــث فتقــول: ]فََكْيــَف	لـِـي	بِتَْحِصيــِل	الشُّ

	لِذلـِـَك	أَْن	أَقـُـوَل:	لـَـَك	اْلَحْمــُد[. َوُشــْكِري	إيَّــاَك	يَْفتَقـِـُر	إلــى	ُشــْكٍر،	فَُكلَّمــا	قُْلــُت:	لـَـَك	اْلَحْمــُد،	َوَجــَب	َعلـَـيَّ

يحكــي لنــا هــذا المقطــع عــن حــال العبــد وهــو يقــف بيــن يــدي مــواله متســائاً: كيــف لــي يــا رب بتحصيــل شــكرك، فأنــت الــذي 

أنعمــت علــيَّ بنعمــك التــي ال تحصــى، مــن نعمــة اإليجــاد، إلــى نعمــة الحيــاة، إلــى نعمــة العقــل، إلــى نعمــة الهدايــة...، فهيـّـأَت 

لــي بذلــك كلـّـه أن أكــون مــن الشــاكرين. فلــك الشــكر يــا رب علــى مــا أنعمــت، ولــك الحمــد علــى مــا تفّضلــت.

لكــن يــا إلهــي أليــس مــا نطقــُتُ بــه اآلن مــن الشــكر علــى النعــم الســابقة هــو نعمــة جديــدة أنعمتهــا علــّي بفضلــك وإحســانك؟ 

فمــن واجبــي إًذا أن أشــكرك عليهــا.. غيــر أن شــكري إيــاك علــى هــذه النعمــة الحادثــة هــو أيًضــا مــن فضــل إحســانك! فهــو 

يســتوجب منــي أن أشــكرك شــكًرا جديــًدا عليــه.

وهكــذا يتصاعــد األمــر ويتسلســل إلــى مــا ال نهايــة، فــأُدرك بذلــك أنــه مــن المحتـّـم علــّي أن أبقــى مقيًمــا أبــًدا فــي بَوتَقــة العجــز، 

ويســتحيل علــّي أن أقــوم بواجــب الشــكر مهمــا ســعيت وحاولــت واجتهــدت.

ــت مــرة أخــرى فــي طرحهــا لأســباب، حيــث نجدهــا فــي طرحهــا للســبب الثالــث  ــد ترقّ ــا أيًضــا أن المناجــاة ق وناحــظ هن

ــة التــي ينتــج عنهــا اســتحالة  ــى عامــل آخــر، هــو عامــل االســتحالة المنطقي ــي التقصيــر والقصــور، لتُرجعــه إل تتجــاوز عاملَ

ــل واجــب الشــكر. ــد مــن تحصي ــن العب ــوُل دون تمّك ــة، تََُح عملي

ــى لنــا مــن كل مــا تقــدم أنــه ال يمكــن للعبــد أبــًدا أن يــؤدَي واجــب الشــكر، وذلــك إمــا البتائــه بالتقصيــر، وإمــا ألنــه  ويتجلّ

محكــوم بالقصــور، أو ألنــه يواجــه نوًعــا مــن االســتحالة المنطقيــة، فهــو يعانــي فــي نهايــة األمــر مــن وجــود أزمــة مســتعصية 

ال ســبيل إلــى حلّهــا أو الخــروج منهــا، فــا يبقــى أمامــه حينئــذ ســوى ســلوك الــدرب الوحيــدة التــي تبقــى مفتوحــة أمامــه، وهــي 

ا معترفـًـا  درب التعبيــر عمــا يعترضــه مــن الصعــاب، ومــا يعتــري نفســه مــن الحيــرة، فيناجــي ربــه ُمظِهــًرا واقــع حالــه، وُمقـِـّرً

بضعفــه وقصــوره وعجــزه.

ولعلــه مــن نافــل القــول هنــا أن نذّكــر بــأن األزمــة المطروحــة فــي هــذا النمــوذج، هــي أيًضــا مــن األزمــات الصــادرة عــن شــدة 

اإلحســاس بالوجــود، وقــوة االرتبــاط بــه، وعــن إدراك اإلنســان لســعة كــرم مبــدأ الوجــود، وفيــض فضلــه، وتتابــع إحســانه.

النموذج	الثالث:	أزمة	عصيان	المولى	ومخالفة	أوامره

ــا{)1(، وضعفــه هــذا قــد يجــّره إلــى ارتــكاب المعاصــي واقتــراف  ــَق	اإِلنَســاُن	َضِعيفً يقــول تعالــى فــي كتابــه العزيــز: }َوُخلِ

الذنــوب، األمــر الــذي يوقعــه فــي أزمــة، ويســبب لــه المعانــاة، وهــي واحــدة مــن األزمــات التــي يثيرهــا أدب الدعــاء، فيكشــف 

ــن  ــواردة فــي مناجــاة التائبي ــارات ال ــرأ بعــض العب ــك نق ــى ذل ــال عل ــق التعامــل معهــا. وكمث ــى طري ــا عل عــن معالمهــا، ويدلّن

لإلمــام الســجاد عليــه الّســام، ونبدأهــا بقولــه عليــه الّســام:	]إِلـــهي	أْلبََســْتنِى	اْلَخطايــا	ثـَـْوَب	َمَذلَّتــي،	َوَجلَّلَنـِـي	التَّباُعــُد	ِمْنــَك	لِباَس	

َمْســَكنَتي	وأَمــاَت	قَْلبــي	َعظيــُم	ِجنايَتــي[.

)1( النساء: من اآلية 28.



تصــّور لنــا هــذه العبــارات بعــض مــا يصيــب اإلنســان مــن آثــار خطايــاه، فهــي تلبســه لبــاس المســكنة، وتدثـّـره بثــوب المذلــة، 

وتســبب لــه مــوت القلــب. فكيــف الســبيل عندهــا لكــي يُلقــي الجانــي عــن نفســه هــذا الثــوب، ويســتعيد مــن ثـَـمَّ حيــاة قلبــه؟

تجيبنــا المناجــاة بــأن الســبيل إلــى ذلــك هــي رجــوع العبــد إلــى مــواله نادًمــا مســتغفًرا، مبتهــاً إليــه أن يتــوب عليــه، ولذلــك 

تـِـَك	مــا	أَِجــُد	لُِذنُوبــي	ِســواَك	غافـِـًرا،	َوال	 فهــي تــردف بالقــول: ]فَأَْحيـِـِه	بِتَْوبـَـٍة	ِمْنــَك	يــا	أََملــي	َوبُْغيَتــي	َويــا	ُســْؤلي	َوُمْنيَتــي،	فََوِعزَّ

أَرى	لَِكْســري	َغْيــَرَك	جابِــًرا[.

ثــم لمــا كان المقتضــي لهــذه األزمــة -عنيــُت بــه الضعــف البشــري- هــو مــن األمــور المتجــّذرة فــي طبيعــة اإلنســان، وكان 

النــاس عموًمــا معّرضيــن للوقــوع فيهــا ومعانــاة آثارهــا، فلذلــك نجــد أن أدب الدعــاء قــد أوالهــا عنايــة خاصــة، فخّصهــا بجملــة 

كبيــرة مــن نصوصــه، وهــي نصــوص تفيــض جميعهــا برقــة اإلحســاس، وتتّصــف بحــاوة البيــان وعذوبــة التعبيــر..، كمــا أنهــا 

تشــترك فــي النفــاذ إلــى أقصــى مكامــن النفــس اإلنســانية، لتلتقــط نبــض مشــاعرها الخفيــة، ثــم لتبــوح بهــا بعــد ذلــك، معبــرة 

عنهــا بصــورة فنيــة موحيــة، تفصــح عــن حــاالت انكســار القلــب ومعانــاة الــروح، وتكشــف عــن دروب الخــاص ومنافــذ األمل، 

مبيّنــة فــي أثنــاء ذلــك أمثــل طــرق مخاطبــة هللا تعالــى، وأجمــل أســاليب مناجاتــه.

وتلــك أمــور يبعدنــا بيانهــا ودراســة تفاصيلهــا عــن مقاصــد بحثنــا الحالــي، فلذلــك ســنقتصر هنــا علــى إيــراد بعــض الشــواهد 

المرتبطــة بموضــوع العصيــان والتوبــة، لِنَُدلِّــَل بهــا علــى مــا يطرحــه أدب الدعــاء مــن صنــوف األزمــات الصــادرة عن إحســاس 

ــه فــي فهــم حقيقتــه. وســنكتفي مــن تلــك الشــواهد بذكــر فقــرات  اإلنســان بالوجــود، وعــن صلتــه الوثيقــة بهــذا الوجــود وتعّمقِ

قليلــة مــن دعــاء الســحر لإلمــام الســجاد عليــه الّســام، والــذي يَُعــدُّ واحــًدا مــن أجمــل مــا ســطّرته يــد اإلبــداع اإلنســانية فــي عالــم 

النصوص.

يُعــّدد اإلمــام الســجاد عليــه الّســام فــي دعــاء الســحر جملــة مــن النعــم اإللهيــة التــي يمــّن بهــا هللا تعالــى علــى اإلنســان، ومــن 

أمثلتهــا مــا جــاء فــي قولــه عليــه الّســام: 

	الَّــِذي	َهَدْيتـَـهُ،	َوأَنــا	الَوِضيــُع	الَّــِذي	َرفَْعتـَـهُ،	َوأَنــا	 ــالُّ ِغيــُر	الَّــِذي	َربَْيتـَـهُ،	َوأَنــا	الجاِهــُل	الَّــِذي	َعلَّْمتــهُ،	َوأَنــا	الضَّ ]َســيِِّدي	أَنــا	الصَّ

الخائـِـُف	الَّــِذي	آَمْنتـَـهُ،	َوالجائـِـُع	الَّــِذي	أَْشــبَْعتَهُ،	َوالَعْطشــاُن	الَّــِذي	أَْرَوْيتـَـهُ،	َوالعــاِري	الَّــِذي	َكَســْوتَهُ،	َوالفَقِيــُر	الَّــِذي	أَغنَْيتـَـهُ،	

ــائُِل	الَّــِذي	أَْعطَْيتـَـهُ،	َوالُمْذنـِـُب	الَّــِذي	َســتَْرتَهُ،	 ــقِيُم	الَّــِذي	َشــفَْيتَهُ،	َوالسَّ لِيــُل	الَّــِذي	أَْعَزْزتـَـهُ،	َوالسَّ ْيتـَـهُ،	َوالذَّ ِعيــُف	الَّــِذي	قَوَّ َوالضَّ

َوالخاِطــُئ	الَّــِذي	أَقْلتـَـهُ،	َوأَنــا	القَلِيــُل	الَّــِذي	َكثَّْرتـَـهُ،	َوالُمْســتَْضَعُف	الَّــِذي	نََصْرتـَـهُ،	َوأَنــا	الطَِّريــُد	الَّــِذي	آَوْيتـَـهُ[)1(.

ولمــا كان مــن حــق المنعــم علينــا أن نقابــل إنعامــه بالشــكر والحمــد والثنــاء، فلذلــك نجــد الدعــاء الــذي بين أيدينــا يُفيــض بالتعبير 

عــن مثــل هــذه األمــور، وذلــك مــن قبيــل قولــه عليه الّســام: 

]يــا	ُمْحِســُن	يــا	ُمْجِمــُل	يــا	ُمْنِعــُم	يــا	ُمْفِضــُل،	لَْســُت	أَتَّــِكُل	فـِـي	النَّجــاِة	ِمــْن	ِعقابـِـَك	َعلــى	أَْعمالِنــا،	بـَـْل	بِفَْضلـِـَك	َعلَْينــا	ألنَّــَك	أَْهــُل	

ْنــِب	َكَرًمــا،	فَمــا	نـَـْدِري	مــا	نَْشــُكُر،	أََجِميــَل	مــا	تَْنُشــُر،	أَْم	قَبِيــَح	 التَّْقــوى	َوأَْهــُل	الَمْغفـِـَرِة،	تُْبــِدُئ	بِاإلْحســاِن	نَِعًمــا	َوتَْعفـُـو	َعــِن	الذَّ

)1( دعاء السحر لإلمام السجاد عليه الّسام، المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي. 



ةَ	َعْيــِن	َمــْن	 ْيــَت	َوعافَْيــَت؟	يــا	َحبِيــَب	َمــْن	تََحبَّــَب	إِلَْيــَك،	َويــا	قـُـرَّ مــا	تَْســتُُر،	أَْم	َعِظيــَم	مــا	أَْبلَْيــَت	َوأَْولَْيــَت،	أَْم	َكثِيــَر	مــا	ِمْنــهُ	نَجَّ

	َجْهــٍل	 	َعــْن	قَبِيــِح	مــا	ِعْنَدنــا	بَِجِميــِل	مــا	ِعْنــَدَك،	َوأَيُّ الَذ	بـِـَك	َواْنقَطَــَع	إِلَْيــَك.	أَْنــَت	الُمْحِســُن	َونَْحــُن	الُمِســيئُوَن،	فَتَجــاَوْز	يــا	َربِّ

	َزمــاٍن	أَْطــَوُل	ِمــْن	أَناتِــَك؟	َومــا	قَــْدُر	أَْعمالِنــا	فِــي	َجْنــِب	نَِعِمــَك،	َوَكْيــَف	نَْســتَْكثُِر	أَْعمــاالً	نُقابِــُل	 	ال	يََســَعهُ	ُجــوُدَك	َوأَيُّ يــا	َربِّ

بِهــا	َكَرَمــَك،	بـَـْل	َكْيــَف	يَِضيــُق	َعلــى	الُمْذنِبِيــَن	مــا	َوِســَعُهْم	ِمــْن	َرْحَمتـِـَك؟![.

ره  ولكــن ربمــا يصــدر مــن اإلنســان خــاف المطلــوب، فيقابــل النعــم بالكفــران بــدل مقابلتهــا بالحمــد والشــكر، وهــو مــا يصــوِّ

لنــا اإلمــام عليــه الّســام بقولــه: 

	الَّــِذي	لـَـْم	أَْســتَْحيَِك	فـِـي	الَخــالِء	َولـَـْم	أُراقِْبــَك	فـِـي	الَمــالِء،	أَنــا	صاِحــُب	الدَّواِهــي	الُعْظمــى،	أَنــا	الَّــِذي	َعلــى	َســيِِّدِه	 ]أَنــا	يــا	َربِّ

ــْرُت	بِهــا	 شــا،	أَنــا	الَّــِذي	ِحيــَن	بُشِّ ــماء،	أَنــا	الَّــِذي	أَْعطَْيــُت	َعلــى	َمعاِصــي	الَجلِيــِل	الرُّ اْجتّــرى،	أَنــا	الَّــِذي	َعَصْيــُت	َجبَّــاَر	السَّ

ــُت،	 ْي ــُت	بِالَمعاِصــي	فَتََعدَّ ــتَْحيَْيُت،	َوَعِمْل ــا	اْس 	فَم ــيَّ ــتَْرَت	َعلَ ــُت،	َوَس ــا	اْرَعَوْي ــي	فَم ــِذي	أَْمَهْلتَنِ ــا	الَّ ــعى.	أَن ــُت	إِلَْيهــا	أَْس َخَرْج

َوأَْســقَْطتَنِي	ِمــْن	َعْينِــَك	فَمــا	بالَْيــُت،	فَبِِحْلِمــَك	أَْمَهْلتَنِــي	َوبِِســْتِرَك	َســتَْرتَنِي،	َحتَّــى	َكأَنَّــَك	أّْغفَْلتَنِــي	َوِمــْن	ُعقُوبــاِت	الَمعاِصــي	

َجنَّْبتَنِــي،	َحتَّــى	َكأَنَّــَك	اْســتَْحيَْيتَنِي[.

وقــد تْبــُدر مــن اإلنســان التفاتــة إلــى ســوء فعلــه ومــا يصــدر عنــه مــن كفــران النعــم، فيشــرع فــي التســاؤل عــن األســباب التــي 

توقعــه فــي المعصيــة، وتجــّره إلــى الكفــران، وكمثــال علــى ذلــك نقــرأ قــول اإلمــام عليــه الّســام: 

ــْت	 ــْت	قَْدِمــي	َوحالَ ــِس	التَّّوابِيــَن	َمْجلِِســي	َعَرَضــْت	لِــي	بَلِيَّــةٌ	أَزالَ ــُرَب	ِمــْن	َمجالِ ــْد	َصلَُحــْت	َســِريَرتِي	َوقَ ــُت	قَ ]مالِــي	ُكلَّمــا	قُْل

ْيتَنـِـي،	أَْو	لََعلَّــَك	َرأَْيتَنـِـي	ُمْســتَِخفًا	بَِحقَّــَك	فَأَْقَصْيتَنـِـي،	 بَْينـِـي	َوبَْيــَن	ِخْدَمتـِـَك،	َســيِِّدي	لََعلَّــَك	َعــْن	بابـِـَك	طََرْدتَنـِـي	َوَعــْن	ِخْدَمتـِـَك	نَحَّ

ــي	َغْيــَر	شــاِكٍر	 ــي،	أَْو	لََعلَّــَك	َرأَْيتَنِ ــي	َمقــاِم	الكاِذبِيــَن	فََرفَْضتَنِ ــي	فِ ــي،	أَْو	لََعلَّــَك	َوَجْدتَنِ ــي	ُمْعِرًضــا	َعْنــَك	فَقَلَْيتَنِ أَْو	لََعلَّــَك	َرأْيتَنِ

لِنَْعمائـِـَك	فََحَرْمتَنـِـي،	أَْو	لََعلَّــَك	فَقَْدتَنـِـي	ِمــْن	َمجالـِـِس	الُعلَمــاِء	فََخَذْلتَنـِـي،	أَْو	لََعلَّــَك	َرأَْيتَنـِـي	فـِـي	الغافِلِيــَن	فَِمــْن	َرْحَمتـِـَك	آيَْســتَنِي،	

	أَْن	تَْســَمَع	ُدعائـِـي	فَباَعْدتَنـِـي،	أَْو	لََعلَّــَك	 أَْو	لََعلَّــَك	َرأَْيتَنـِـي	آلــف	َمجالـِـَس	البَطَّالِيــَن	فَبَْينـِـي	َوبَْينَُهــْم	َخلَّْيتَنـِـي،	أَْو	لََعلَّــَك	لـَـْم	تُِحــبَّ

بُِجْرِمــي	َوَجِريَرتِــي	كافَْيتَنِــي،	أَْو	لََعلَّــَك	بِقِلَّــِة	َحيائِــي	ِمْنــَك	جاَزْيتَنِــي؟[.

نعــم قــد يرتكــب اإلنســان شــيئًا مــن المعاصــي التــي يعّددهــا المقطــع الســابق، والتــي تــؤدي بــه إلــى البعــد والخــذالن، إال أن 

بــاب التوبــة يبقــى مفتوًحــا أمامــه رغــم ذلــك، فعليــه إًذا أن ال ييــأس مــن َروح هللا تعالــى وال يقنــط مــن رحمتــه، بــل عليــه أن 

ــا منــه العفــو والغفــران، وهــو مــا نجــد مصداقــه فــي قــول اإلمــام عليــه الّســام: يتوّجــه إليــه تعالــى نادًمــا معتــذًرا، طالبً

ٌض	َوال	لَِوِعيــِدَك	ُمتَهــاِوٌن،	 ]إِلِهــي	لـَـْم	أَْعِصــَك	ِحْيــَن	َعَصْيتـُـَك	َوأَنــا	بُِربُوبِيَّتـِـَك	جاِحــٌد	َوال	بِأَْمــِرَك	ُمْســتَِخٌف	َوال	لُِعقُوبَتـِـَك	ُمتََعــرِّ

،	فَقـَـْد	 نـِـي	ِســْتُرَك	الُمْرَخــى	َعلـَـيَّ لَْت	لـِـي	نَْفِســي	َوَغلَبَنـِـي	َهــَواَي،	َوأَعانَنـِـي	َعلَْيهــا	ِشــْقَوتِي	َوَغرَّ لِكــْن	َخِطيئـَـةٌ	َعَرَضــْت	َوَســوَّ

ــَك	َمــْن	يَْســتَْنقُِذنِي،	َوِمــْن	أَْيــِدي	الُخَصمــاِء	َغــًدا	َمــْن	يَُخلُِّصنِــي،	َوبَِحْبــِل	َمــْن	 ــاآلَن	ِمــْن	َعذابِ َعَصْيتُــَك	َوخالَْفتُــَك	بُِجْهــِدي؛	فَ

أَتَِّصــُل	إِْن	أَْنــَت	قَطَْعــَت	َحْبلـَـَك	َعنِّــي؟	فَواَســْوأَتا	َعلــى	مــا	أَْحَصــى	ِكتابـُـَك	ِمــْن	َعَملـِـي	الَّــِذي	لـَـْوال	مــا	أَْرجــو	ِمــْن	َكَرِمــَك	َوَســَعِة	

َرْحَمتـِـَك	َونَْهيــَك	إِيَّــاَي	َعــْن	القُنـُـوِط	لَقَنَْطــُت	ِعْنَدمــا	أَتََذكَُّرهــا،	يــا	َخْيــَر	ِمــْن	َدعــاهُ	داٍع	َوأَْفَضــَل	َمــْن	َرجــاهُ	راٍج[	)1(.

)1( دعاء السحر لإلمام السجاد عليه الّسام، المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي. 



يرشــدنا هــذا المقطــع إلــى طريــٍق مــن أجمــل طــرق التوبــة واالعتــذار إلــى المولــى تعالــى، فهــو يمهـّـد لطلــب الصفــح باإلقــرار 

بالذنــب واالعتــراف بالخطيئــة، إذ مــن غيــر المعقــول أن يبــادر المــرء إلــى االعتــذار وطلــب التوبــة، وهــو غيــر مــدرك لخطئــه، 

وال مقــّر بســوء فعلــه، بــل إنــه بإقــراره هــذا إنمــا يخلــع عــن نفســه رداء المكابــرة والعنــاد، ممــا يجعــل دعــاَءه فــي معــرض 

االســتجابة وســؤالَه أقــرب إلــى القبــول.

ثــم بعــد الفــراغ مــن اإلقــرار بالذنــب يمضــي المقطــع إلــى بيــان وجــه العــذر فــي ارتــكاب الذنــب، ويمثــل هــذا البيــان بيــت 

القصيــد فــي المقــام، وذلــك لفــرادة منطقــه وخصوصيــة تعليلــه إلقــدام المــرء علــى المعصيــة، وهــو مــا يمكننــا أن نتلّمســه فــي 

ٌض	َوال	 ــَك	ُمتََعــرِّ ــْم	أَْعِصــَك	ِحْيــَن	َعَصْيتُــَك	َوأَنــا	بُِربُوبِيَّتِــَك	جاِحــٌد	َوال	بِأَْمــِرَك	ُمْســتَِخٌف	َوال	لُِعقُوبَتِ قولــه عليــه الّســام: ]إِلِهــي	لَ

لَِوِعيــِدَك	ُمتَهــاِوٌن[.	

كا يــا رب.. لــم يكــن الــذي دفعنــي إلــى معصيتــك هــو الجحــود بربوبيتــك، وال االســتخفاف بأمــرك، وال عــدم المبــاالة بعقوبتك، 

وال التهــاون لوعيــدك، بــل أنــا مؤمــن بوحدانيتــك، ومقــرٌّ بطاعتــك، فحاشــا أن يكــون عصيانــي ناتًجــا عــن التمــّرد أو التحــّدي، 

أو يكــون كفرانــي منتهيـًـا إلــى الكفــر)2(.

كا يــا رب، فمــا ذلــك شــأني، وإنمــا الــذي جّرنــي إلــى مخالفتــك وأوقعنــي فــي معصيتــك هــو الضعــف البشــري المتمّكــن منــي، 

وغلبــة هــواي، ثــم ســترك علــّي وعــدم فضحــك إيــاي.

وهــا أنــا ذا أقــف بيــن يديــك يــا إلهــي شــاعًرا بالســوء لمــا أحصــاه كتابــك مــن عملــي، وخائفًــا مــن عذابــك الــذي ال يمكــن أن 

يــرّده عنــي ســوى كرمــك وســعة رحمتــك، واللذيــن لوالهمــا، ولــوال نهيــك عــن القنــوط، لكنــت مــن القانطيــن.

ــن وجــه عــذره مصرًحــا بعــدم انتهــاء معصيتــه إلــى جحــود مولويــة مــواله،  واآلن.. وبعــد أن أقــّر العبــد بذنبــه، وبعــد أن بيّ

فإنــه يغــدو مــن الائــق حينئــذ أن يتوّجــه إلــى مــواله، ســائاً إيــاه الرحمــة والعفــو. ولذلــك نــرى اإلمــام عليــه الّســام يـُـردف فــي 

ــُل	إِلَْيــَك	َوبُِحْرَمــِة	القُــْرآِن	أَْعتَِمــُد	 ــِة	اإلْســالِم	أَتََوسَّ 	بِِذمَّ دعائــه بالقــول: ]يــا	َخْيــَر	ِمــْن	َدعــاهُ	داٍع	َوأَْفَضــَل	َمــْن	َرجــاهُ	راٍج،	اللُّهــمَّ

ْلفَــةَ	لََدْيــَك[. 	أَْرُجــو	الزُّ 	الَمَدنِــيَّ ــيَّ 	الَمكِّ 	التِّهاِمــيَّ 	الَعَربِــيَّ 	الهاِشــِميَّ 	القََرِشــيَّ ــيَّ 	األُمِّ َعلَْيــَك،	َوبُِحبِّــي	النَّبِــيَّ

ــا عــن واحــدة مــن األزمــات  ــي اقتطفناهــا مــن دعــاء الســحر، تكشــف لن ــول هــي أن النصــوص الســابقة، والت وخاصــة الق

المقلقــة التــي يتعــّرض لهــا اإلنســان، فتشــغل تفكيــره، ويهتــّز لهــا كيانــه، فيســعى حينئــذ جاهــًدا إلــى الخــروج منهــا والفــكاك مــن 

ربقتهــا. وإّن المــرء ليجــد فــي أدب الدعــاء خيــر معبّــر عــن عناصــر هــذه األزمــة ومكّوناتهــا، كمــا يجــد فيــه أيًضــا خيــر هــاٍد 

إلــى ســبل تجاوزهــا، والمصيــر إلــى منــازل الخــاص وبــّر األمــان.

)2( وقريــب مــن هــذا المعنــى مــا نجــده فــي الجــزء األخيــر الملحــق بدعــاء عرفــة لإلمــام الحســين عليــه الّســام حيــث يقــول: ]إلهــي إنــك 
تعلــم أنــي وإن لــم تــدم الطاعــة منــي فعــاً وجزًمــا، فقــد دامــت محبــة وعزًمــا[. 



والمهــم فــي البيــن هــو أن نتذّكــر أن األزمــة هــذه هــي مــن األزمــات التــي يثيرهــا الوعــي العميــق بحقيقــة مبــدأ الوجــود وبواســع 

نعمــه وأفضالــه، وبمــا لــه مــن الحقــوق العظيمــة علــى اإلنســان، وهــي حقــوق كثيــًرا مــا يقابلهــا اإلنســان بالمعصيــة والكفــران، 

ــه، وال عــن  ــه والضــال عن ــه، ال عــن تضييع ــاء ب ــة تصــدر عــن اإلحســاس بالوجــود واالمت ــك أزم ــه بســبب ذل ــأ لدي فتنش

الظــروف االجتماعيــة ومابســات الواقــع الخارجــي.

* * *

وأخيــًرا يمكننــا القــول بــأن نماذجنــا الثاثــة األخيــرة، والتــي أوردناهــا كشــواهد علــى األزمــات النابعــة مــن فهــم الوجــود ووثيق 

الصلــة بــه قــد آتــت أُُكلَهــا، فأظهــرت نوًعــا مختلفـًـا مــن أنــواع األزمــات، ممــا لــم يتســنَّ لأســتاذ محمــد قطــب وال لمــن يذهــب 

مذهبــه أن يهتــدي إليهــا ويــدرك أهميتهــا.

وهنــا يجــدر بنــا أن ننبـّـه علــى أنــه لــم يكــن مقصودنــا مــن إيــراد هــذه النمــاذج اســتقراء جميــع أزمــات اإلحســاس بالوجــود التــي 

يثيرهــا أدب الدعــاء، بــل كان كل مرادنــا هــو التدليــل فقــط علــى أن هــذا األدب قــد طــرح نوعــا مختلفــا مــن األزمــات، وهــي 

أزمــات قــد غفــل عنهــا الباحثــون فــي هــذا الميــدان، فأهملــوا ذكرهــا، وأعرضــوا عــن معالجــة شــؤونها.

ــال ال  ــى ســبيل المث ــك -عل ــم نتعــّرض لذكــره، ومــن ذل ــد مــن أزمــات هــذا النــوع ممــا ل ــاول العدي ــإن أدب الدعــاء يتن وإال ف

الحصــر- أزمــة حريــة االختيــار، والتــي يمكننــا أن نستشــهد لهــا بالنــص التالــي: ]إلهــي	كيــف	أعــزم	وأنــت	القاهــر،	وكيــف	ال	

أعــزم	وأنــت	اآلمــر[)1(، وهــو تعبيــر آخــر عــن موقــف آل بيــت النبــوة عليهــم الّســام مــن مســألة الجبــر واالختيــار، والــذي 

لّخصــه اإلمــام الصــادق عليــه الّســام بالقــول: )ال	جبــر	وال	تفويــض،	ولكــن	أمــٌر	بيــن	أمريــن()2(.

وبهــذا نكــون قــد بلغنــا نهايــة المطــاف فــي اســتعراض مــا أردنــا اســتعراضه مــن النمــاذج المرتبطــة بصــورة الوجــود فــي أدب 

الدعــاء، والتــي أوضحنــا مــن خالهــا رؤيــة أدب الدعــاء للوجــود المحســوس، وللحقيقــة اإللهيــة وتجلّياتهــا، ولأزمــات النابعــة 

مــن اإلحســاس بالوجــود والتعّمــق فــي فهمــه. وقــد أقمنــا بذلــك األســاس المتيــن الــذي يمكــن االعتمــاد عليــه لمناقشــة دعــوى 

القطيعــة بيــن األدب العربــي واإلســام، وهــي المناقشــة التــي ســنبادر إلــى طرحهــا اآلن.

)1( دعــاء عرفــة لإلمــام الحســين عليــه الّســام فــي قســمه األخيــر. وقــد علّقنــا علــى نســبة هــذا القســم إلــى اإلمــام عليــه الّســام فــي 
ــذي  ــد استشــهادنا بالنمــوذج األول وال ــك عن ــة فــي أدب الدعــاء، وذل ــة اإللهي ــا فيهــا عــن موضــوع الحقيق هامــش الصفحــة التــي تحّدثن

أوردنــاه تحــت عنــوان: )جـــ - دعــاء عرفــة( فليراجــع هنــاك.

)2( الكليني: الكافي. ج1 ص160 ح13. 



نصوص	أدب	الدعاء	تُسقط	دعوى	القطيعة
ذكرنــا ســابقًا أن دعــوى القطيعــة هــي دعــوى قــد تســالم عليهــا العديــد مــن الكتَّــاب والمؤلفيــن، وذكرنــا أيًضــا أننــا آثرنــا أن 

نعتمــد فــي عرضهــا علــى كتــاب »منهــج الفــن اإلســامي« لمحمــد قطــب، وذلــك لمــا اختــص بــه هــذا الكتــاب مــن إفاضــٍة فــي 

العــرض، ومــن تفصيــل فــي بيــان األدلــة وذكــر البراهيــن.

ولذلــك فــإن مناقشــتنا لطروحــات »قطــب« ال تقتصــر عليــه وحــده، وإنمــا هــي تشــكل فــي واقــع األمــر مناقشــةً ألســس هــذه 

ا علــى كل مــن يتبنّاهــا. الدعــوى نفســها، ورّدً

وهنــا ال بــد لنــا مــن أن نبيـّـن بأننــا ســنعتمد فــي مناقشــتنا أســلوب اإليجــاز، وذلــك ألن الكثيــر مــن النقــاط التــي ســنثيرها هنــا، كنّا 

قــد تعّرضنــا لهــا فــي مطــاوي البحــث، ولمناســبات فرضتهــا ســيرورة البحــث نفســه، ونحــن ســوف نتــدّرج فــي المناقشــة وفقـًـا 

للترتيــب الــذي اعتمــده »قطــب« فــي بحثــه، ونبــدأ بالمقولــة األســاس التــي تتبناهــا دعــوى القطيعــة، والتــي حشــد لهــا »قطــب« 

كّل مــا اســتطاع مــن األدلــة والبراهيــن، ثــم نمضــي بعدهــا إلــى تفنيــد األدلــة ونقــض البراهيــن.

مناقشة	المقولة	األساس	لدعوى	القطيعة

مــّر بنــا ســابقًا أن المقولــة األســاس التــي تطرحهــا دعــوى القطيعــة تتألــف مــن قضيتيــن، تذهــب أوالهمــا إلــى أن العــرب قــد 

انصرفــوا فــي الفتــرة األولــى لظهــور اإلســام عــن التعبيــر األدبــي فــي الكثيــر مــن فنونــه، وتذهــب ثانيتهمــا إلــى أنهــم حيــن 

عــادوا إلــى التعبيــر لــم يلجــأوا إلــى الرصيــد الجديــد لإلســام، بــل عــادوا إلــى الجاهليــة ومقاييســها الفنيّــة.

ولســنا نحتــاج فــي الــّرد علــى هــذه المقولــة بشــقَّيها إلــى أي كام جديــد، إذ إن بحثنــا بطولــه إنمــا ينهــض دليــاً علــى بطانهــا، 

وذلــك لمــا بيَّنــاه مــن أن أدب الدعــاء قــد كان حاضــًرا مــن أول األمــر، وعلــى يــد اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الّســام 

والــذي كان معاصــًرا لصاحــب الرســالة صلـّـى هللا عليــه وآلــه وســلّم. ولمــا بيَّنــاه أيًضــا مــن أن هــذا األدب قــد اســتطاع أن يســتلهم 

القــرآن الكريــم برؤيتــه الكونيــة، وبخصائصــه الفنيــة، بأجمــل صــورة ممكنــة، وعلــى أكمــل وجــه مســتطاع، ودون أن يحوجــه 

األمــر ألن يرجــع إلــى الجاهليــة، ليســتمد منهــا المشــاعر واإليحــاءات، أو يســتلهم منهــا أغــراض التعبيــر وطرائقــه. 

مناقشة	أسباب	القطيعة

طــرح »قطــب« فــي بحثــه أربعــة أســباب كانــت هــي المســؤولة برأيــه عــن انصــراف العــرب عــن التعبيــر الفنــي فــي الفتــرة 

األولــى بعــد ظهــور اإلســام، ونحــن ســوف نأتــي علــى ذكــر هــذه األســباب تباًعــا، ونناقشــها علــى نحــو االختصــار.

الســبب	األول: يَرجــع هــذا الســبب -حســب رأي قطــب- إلــى بنــاء العقيــدة الجديــدة وانفعــال النفــس بهــا، وهــو يبيـّـن هــذا األمــر 

عبــر الحديــث عــن جهتيــن تكشــفان عــن حقيقــة الســبب المذكــور.

وخاصــة الجهــة األولــى هــي أن بنــاء العقيــدة الجديــدة -أي اإلســام- قــد شــغل الطاقــة الحيويــة كلهــا لــدى المســلمين، حتــى لــم 



يعــد لديهــم أي متســع للخلــق الفنــي واإلبــداع.

ــم  ــم القديمــة وتســتبدلها بمفاهي ــل المفاهي ــدة أن تزي ــدة الجدي ــة فيمكــن تلخيصهــا بالقــول: إن مــن شــأن العقي وأمــا الجهــة الثاني

جديــدة تُســتَمد مــن العقيــدة الجديــدة نفســها، والحــال أن هــذا الرصيــد الجديــد مــن المفاهيــم يحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة مائمــة لكــي 

يختمــر فــي النفــوس ويصبــح صالًحــا لــأداء الفنــي، وال بــد فــي هــذه الفتــرة مــن حــدوث انقطــاع عــن عمليــة اإلنتــاج.

ــا قاطًعــا علــى  وفــي مقــام الــرد علــى مــا يذهــب إليــه »قطــب« نقــول: هــا هــو أدب الدعــاء بيــن أيدينــا، وهــو يبرهــن برهانً

ــي أبدعهــا  ــةً مــن نصــوص أدب الدعــاء الت ــى أن نقــول: إن جمل ــا فــي رد الجهــة األول ــه. ويكفين بطــان الســبب الثانــي بجهتي

أئمــة آل البيــت عليهــم الّســام ترجــع إلــى الفتــرة نفســها التــي اعتبرهــا »قطــب« أنهــا فتــرة انقطــاع، وشــاِهُدنا علــى ذلــك هــو مــا 

أوردنــاه فــي بحثنــا مــن أدعيــة اإلمــام علــي عليــه الّســام، وكذلــك مــا أوردنــاه مــن أدعيــة اإلمــام الحســين عليــه الّســام، وأيًضــا 

مــا أوردنــاه مــن أدعيــة اإلمــام علــي بــن الحســين عليــه الّســام، وليــس يخفــى أن اإلمــام علــّي بــن أبــي طالــب عليــه الّســام كان 

معاصــًرا للنبــي األكــرم صلـّـى هللا عليــه وآلــه وســلّم وللعقيــدة الجديــدة عنــد ظهورهــا، كمــا أن اإلمــام الحســين عليــه الّســام هــو 

ابــن اإلمــام علــي عليــه الّســام، وأن اإلمــام الســجاد عليــه الّســام هــو ابــن اإلمــام الحســين عليــه الّســام وحفيــد اإلمــام علــي 

عليــه الّســام، فهــذه سلســلة متصلــة متكاملــة، ال يوجــد بيــن حلقاتهــا أي فــراغ، ولــم يحــدث علــى امتدادهــا أي انقطــاع، وقــد 

تــرك كّل واحــد مــن هــؤالء األئمــة، والذيــن يشــكلون حلقــات هــذه السلســلة، جملــةً بديعــة مــن نصــوص أدب الدعــاء، ولــم يســتنفد 

بنــاء العقيــدة الجديــدة طاقتهــم الحيويــة، ولــم يَُســدَّ دونهــم نوافــذ اإلنتــاج الفنــي، بــل كان المجــال واســًعا أمامهــم لكــي يمارســوا 

عمليــة الخلــق، وتظهــَر علــى أيديهــم أرفــع أنــواع اإلبــداع.

وأمــا الجهــة الثانيــة، فيشــهد علــى بطانهــا أيًضــا أدب الدعــاء نفســه، وهــو األدب الــذي اســتلهمت نصوُصــه مفاهيــَم القــرآن 

وتصوراتــه وخصائصــه الفنيــة علــى أكمــل وجــه، وهــذا مــا بيَّنــا الكثيــر مــن تفاصيلــه فيمــا تقــدم مــن البحــث.

وكل ذلــك يدلّنــا داللــة واضحــة علــى أن العقيــدة الجديــدة قــد اختمــرت فــي نفــوس أئمــة أهل البيــت عليهــم الّســام  كّل االختمار، 

وأن الرصيــد الجديــد مــن المفاهيــم والتصــورات والقيــم قــد بلــغ عندهــم مرحلــة النضــج الكاملــة، ودون أن يحتاجــوا إلــى أيَّــة 

فتــرة زمنيــة لكــي تتــّم لديهــم عمليــة االختمــار التــي افتــرض »قطــب« أنــه ال بــد منهــا ألجــل أن تصبــح المفاهيــم الجديــدة صالحة 

لــأداء الفنــي وممارســة عمليــة اإلنتــاج.

ــر عنهــا،  ــى األدب بالتعبي ــي يُعن ــع الت ــي حــول األغــراض والمواضي ــي الســبب الثان ــدور كام »قطــب« ف الســبب	الثانــي: ي

فيذهــب إلــى أن األغــراض التقليديــة مــن قبيــل الفخــر والمديــح والهجــاء والمجــون.. لــم تعــد أغراًضــا صالحــة للتعبيــر الفنــي، 

وذلــك ألن هــذه األغــراض كانــت قــد تغيَّــرت مــن أساســها بفعــل العقيــدة الجديــدة، فــكان أن هُِجــرت لتُخلــَي مكانهــا ألغــراض 

جديــدة مســتَمدة مــن العقيــدة الجديــدة.

ومنطــق األمــور يقتضــي بالضــرورة أن تمــّر األغــراض الفنيــة الجديــدة ومــا يناســبها مــن طرائــق التعبيــر بفتــرِة حضانــٍة، 

لكــي تتبلــور وتصبــح مائمــة لمقتضيــات العقيــدة الجديــدة، ومــا تحملــه هــذه العقيــدة مــن معــان ومــا تفتحــه مــن آفــاق.

وحاصــل األمــر هــو أن األغــراض القديمــة كانــت قــد هُِجــرت ألنهــا لــم تعــد مائمــة، واألغــراض الجديــدة لــم تكــن قــد اســتوفت 

ــر وتوقفهــم عــن  ــى انقطــاع العــرب عــن التعبي ــآل األمــر -نتيجــةً لهــذا وذاك- إل ــي، ف ــور الفن ــة والتبل حقهــا بعــُد مــن الحضان



اإلنتــاج.

ــر ببعــض األغــراض الجديــدة التــي تناولهــا أدب الدعــاء، والتــي  ويكفينــا للــرد علــى مــا ســطَّره »قطــب« فــي المقــام أن نُذكِّ

كنــا قــد تعّرضنــا لهــا فــي مــا مضــى مــن البحــث، ومــن األمثلــة علــى ذلــك موضــوع الوجــود المحســوس ومــا لــه مــن دالالت، 

وموضــوع الحقيقــة اإللهيــة وتجلياتهــا، وأيًضــا موضــوع أزمــات اإلحســاس بالوجــود، وغيــر ذلــك مــن المواضيــع التــي ذكرناها 

لنــا الــكام فيهــا فــي ثنايــا البحــث. وفصَّ

ويضــاف إلــى هــذا تلــك الكثــرةُ الكاثــرة مــن المواضيــع واألغــراض التــي لــم تقــع مــورًدا لبحثنــا، ولكننــا أشــرنا إليهــا ســابقًا 

عنــد الحديــث عــن فرضيــة النقــص الكمــي فــي أدب الدعــاء، وكان ممــا أشــرنا إليــه هنــاك: أدعيــة األيــام، وأدعيــة المناســبات 

الدينيــة، وأدعيــة التســليم علــى المائكــة واألنبيــاء والرســل، وكذلــك األدعيــة المخصصــة للتوبــة وســؤال المغفــرة، أو الســتنزال 

الــرزق وطلــب الشــفاء، إضافــة إلــى مــا يُْدعــى بــه ألهــل الثغــور، أو للجيــران واألقــارب، وكذلــك مــا يدعــى بــه لأمــة جمعــاء.  

ويتجلـّـى لنــا مــن هــذا كلــه أن المواضيــع واألغــراض المذكــورة ومــا يماثلهــا، إنمــا هــي مســتَمّدة مــن العقيــدة الجديــدة، ومائمــة 

كّل المائمــة لمقتضياتهــا، ولــم تكــن بحاجــة إلــى فتــرة حضانــة لكــي تتبلــور تبلــوًرا فنيـًـا، وتصبح صالحــة للتعبير عــن المعطيات 

الجديدة.

الســبب	الثالــث: يــرى »قطــب« أن الســبب الثالــث مــن أســباب التوقــف عــن اإلنتــاج األدبــي هــو أن العــرب قــد تلقَّــوا القــرآن 

مبهوريــن، فشــَغلَهم جمــال التلقــي واالنفعــال عــن جمــال التعبيــر واألداء.

ونقــول فــي الــرد علــى هــذا الــكام: إن نصــوص أدب الدعــاء قــد تســنَّمت الــذروة العليــا مــن جمــال التعبيــر وحســن األداء، فلــم 

يشــغلها جمــاٌل عــن جمــاٍل، بــل اتخــذت مــن جمــال التلقــي واالنفعــال َمْعلًَمــا هاديـًـا لجمــال اإلبــداع والعطــاء.

ــاع وعــدم اإلحســاس  ــة الضي ــات كأزم ــى أن وجــود األزم ــع إل ــره للســبب الراب ــي تقري ــع: يذهــب »قطــب« ف الســبب	الراب

بالوجــود يشــكِّل خيــر محفِّــز علــى التعبيــر الفنــي، بينمــا وفــي المقابــل، فــإن غيــاب األزمــة وشــعور المــرء بالرضــى بالوجــود، 

يولِّــد عقبــةً تُعيــق عمليــة الخلــق واإلبــداع، وذلــك ألن اإلحســاس بالوجــود والشــعور بالرضــى تجاهــه، يحتــاج إلــى طاقــة فنيــة 

ضخمــة ال توهَــب لــكل إنســان.

والحــال -كمــا يــرى »قطــب«- أن المســلمين األوائــل لــم يكونــوا يمتلكــون مثــل هــذه الطاقــة المطلوبــة، فــآل بهــم المطــاف نتيجة 

لذلــك إلــى تــرك التعبيــر واالنصــراف عــن اإلنتاج.

وللتدليــل علــى بطــان مــا يقــّرره »قطــب« فــي المقــام، نعــود لنكــّرر بعــض مــا عقّبنــا بــه علــى النصــوص الحاكيــة عــن صورة 

الوجــود فــي أدب الدعــاء، حيــث ذكرنــا فــي بعــض تلــك المــوارد أن مبدعــي نصــوص أدب الدعــاء قــد امتلكــوا كّل مــا يلــزم 

مــن األســباب المعرفيــة، ومــن الطاقــة الفنيــة والقــدرة اإلبداعيــة، لكــي يُعبِّــروا عــن إحساســهم العميــق بالوجــود، وعــن ارتباطهــم 

الوثيــق بــه، وعــن محبتهــم الامتناهيــة لــه. وهــذا مــا هيّــأ لهــم أن يكونــوا هــم -دون ســواهم- رواد الكشــف عــن تلــك األزمــات 

الخاصــة التــي يثيرهــا اإلحســاس بالوجــود والتعمــق فــي معرفتــه.

وبهــذا نكــون قــد أتممنــا الــكام فــي بيــان بطــان دعــوى القطيعــة، وبطــان مــا افتــرض لهــا مــن أســباب، ومنــه نصــل إلــى 



بيــان بطــان الدعــوى الثانيــة، وهــي دعــوى عــودة العــرب إلــى الجاهليــة ومقاييســها الفنيــة.

بطالن	دعوى	العودة	إلى	الجاهلية	ومقاييسها

بعــد أن يقــرر »قطــب« الدعــوى المذكــورة، فإنــه يفتــرض وجــود ســببين لهــا، ويذهــب إلــى أن السياســة كانــت هــي المســؤولة 

عــن وجــود الســبب األول، وذلــك ألن السياســة كانــت قــد ارتــدَّت -منــذ العهــد األمــوي أو قُبَيلــه- إلى العصبيــة الجاهليــة، وجرفت 

ــي فــي إنتاجهــم،  ــك السياســة-، فراحــوا يحاكــون فنــون األدب الجاهل ــر تل ــّدوا هــم أيًضــا -وبتأثي ــن ارت معهــا الشــعراء)1( الذي

ويتّخــذون مــن طرائقــه وأغراضــه طرائــق وأغراًضــا لهــم.

وأمــا الســبب الثانــي فالمســؤول عنــه -بــرأي »قطــب«- هــم النقـّـاد األوائــل، والذيــن جمــدوا فــي نقدهــم علــى مــا كان موجــوًدا 

ــك بــه هــذا النقــد مــن شــروط ومقاييــس، األمــر الــذي تــرك أثــره البيّــن علــى  مــن قواعــد النقــد الجاهلــي، وعلــى مــا كان يَتَمسَّ

الشــعراء وعلــى اتجاهاتهــم الفنيــة، وعلــى طبيعــة مــا خلّفــوه مــن إنتاجهــم الشــعري.

ا علــى مــا أورده »قطــب« فــي المقــام نقــول: إن نصــوص أدب الدعــاء -وكمــا بــات واضًحــا- تُعــّد خيــر شــاهد علــى وجــود   ورّدً

نصــوص أدبيــة رفيعــة، تســتمد تصوراتهــا مــن الرؤيــة الكونيــة لإلســام، وتســتلهم مقاييســها وخصائصهــا الفنيــة مــن المقاييــس 

والخصائــص الفنيــة للقــرآن، ولــم تضطرهــا السياســة وال النقـّـاد ألن ترتــّد إلــى روح الجاهليــة ومشــاعرها القبليــة. والشــاهد علــى 

ذلــك هــو مــا جــاء منـّـا بيانــه علــى امتــداد هــذا البحــث، والــذي دلّلنــا فيــه علــى أن أدب الدعــاء قــد امتلــك زمــام المبــادرة، فكانــت 

لــه الريــادة فــي بعــث أدب ينطلــق مــن منطلقــات اإلســام، ويعكــس مفاهيمــه وتصوراتــه، ويجســد خصائصــه وإيحاءاتــه.

ــمَّ إلــى الــروح  ونتيجــة لمناقشــاتنا المتقدمــة كلهــا نســتطيع القــول: إن حكايــة االنقطــاع عــن اإلنتــاج األدبــي، والعــودة مــن ثَ

الجاهليــة، مــا هــي ســوى خرافــة يأنــس لهــا الغافلــون -أو المتغافلــون- عــن أدب الدعــاء، وأمــا أهــل اليقظــة والعارفــون بهــذا 

ــي مثــل هــذه األوهــام أو تصديــق مثــل هــذه الخرافــات. األدب، فهــم بمنجــى عــن تبنّ

خاتمة

ــك بــه مــن األســباب إلهمــال  أَثَْرنــا فــي القســم األول مــن البحــث مشــكلة نفــي أدب الدعــاء، وبيّنــا بطــان مــا يمكــن أن يُتمسَّ

هــذا األدب.

ثــم اســتعرضنا فــي القســم الثانــي منــه نمــاذج مــن نصــوص األدب المذكــور، فدلَّلنــا بهــا علــى ســموِّ هــذا األدب ورفعــة شــأنه، 

وأظهرنــا مــن خالهــا فســاد دعــوى القطيعــة وزيــف أدلتهــا، لنثبــت بالمقابــل اســتمرار عمليــة اإلنتــاج األدبــي لــدى العــرب، 

)1( يجــدر بنــا أن ننبــه هنــا علــى أن كام »قطــب« وإن كان يــدور فــي المقــام حــول الشــعر والشــعراء، إال أن الدعــاوى التــي يســعى 
إلــى إثباتهــا فــي بحثــه ال تقتصــر علــى الشــعر وحــده، بــل تعــّم الفنــون األدبيــة األخــرى أيًضــا، وهــو مــا يمكــن تلّمســه بالرجــوع إلــى 
مــا بيّنــاه مــن آرائــه فــي موضــع ســابق مــن البحــث، حيــث اســتعرضنا كامــه حــول كا دعوييــه، كمــا اســتعرضنا األســباب التــي يعلــل 

بهــا هاتيــن الدعوييــن، فليراجــع. 



حتى بلغوا ببعض أنواع هذا اإلنتاج صورته المثلى، ووصلوا به إلى غايته القصوى.

 ونتيجــة لذلــك كلـّـه يمكننــا القــول: إنــه لــم يعــد مــن الجائــز إغفــال أدب الدعــاء، ال فــي المناهــج التعليميــة، وال فــي الدراســات 

األدبيــة، بــل بــات مــن الواجــب علــى جميــع المعنييــن أن يســَعوا إلعــادة االعتبــار إلــى هــذا األدب، وذلــك اســتجابة منهــم لمــا 

يفرضــه عليهــم المنهــج العلمــي، ويلزمهــم بــه الواجــب األخاقــي، وتدعوهــم إليــه المســؤولية اإلنســانية، خصوًصــا وأن إعــادة 

اســتحضار هــذا األدب تنطــوي علــى الكثيــر مــن الفوائــد، والتــي  تشــمل عــدًدا مــن المياديــن المختلفــة والمتنوعــة.

ونحــن كنّــا قــد أشــرنا فــي ســياق البحــث إلــى بعــض أمثلــة هــذه الفوائــد، وذلــك مــن قبيــل مــا ذكرنــاه مــن أن غنــى نصــوص 

أدب الدعــاء يمكنــه أن يضفــي غنــى علــى األدب العربــي عموًمــا، فيرفــع بذلــك مــن قيمتــه، ويُعلــي تاليًــا مــن شــأنه بيــن آداب 

الشــعوب األخــرى، ممــا يهيّــئ لــه الفرصــة للحلــول فــي المرتبــة التــي يســتحقها بيــن اآلداب العالميــة.

ومــن تلــك الفوائــد أيًضــا مــا يرتبــط بالمجتمــع العربــي وباألحــكام التــي يمكــن إصدارهــا عليــه، ولذلــك نجــد أن الباحثيــن الذيــن 

أغفلــوا أدب الدعــاء واســتبعدوا نصوصــه قــد تســالموا علــى القــول بــأن المجتمــع العربــي لــم يســتطع أن يُنِجــب مبدعيــن قادريــن 

علــى اســتلهام القــرآن الكريــم واالســتمداد مــن خصائصــه الفنيــة. لكــن -بالمقابــل- نجــد أن االعتــراف بــأدب الدعــاء يــؤدي إلــى 

حكــم مناقــض لحكمهــم المزبــور، حيــث يمكــن أن يقــال حينهــا بــأن المجتمــع المذكــور قــد تســنّى لــه إنجــاب مبدعيــن مــن الطــراز 

األول -هــم أصحــاب أدب الدعــاء- وأن هــؤالء المبدعيــن قــد اســتطاعوا أن يســتلهموا أســمى المعانــي مــن كتابهــم المقــدس، وأن 

يســتمّدوا منــه خصائصــه الفنيــة علــى أكمــل وجــه ممكــن.

وثمــة فائــدة أخــرى يمكننــا ذكرهــا فــي المقــام، وهــي ترتبــط بالحكــم علــى طبيعــة األدب العربــي وحركــة تطــوره، وهنــا ناحظ 

أن اســتبعاد أدب الدعــاء قــد أّدى إلــى القــول بــأن األدب العربــي عموًمــا قــد بقــي جاهليـًـا فــي الكثيــر مــن معطياتــه وخصائصــه. 

بينمــا يــؤدي اســتحضار أدب الدعــاء إلــى نتيجــة معاكســة تماًمــا، وهــي أن قافلــة األدب العربــي قــد انطلقــت مــع أدب الدعــاء 

نحــو آفــاق جديــدة، حيــث اتخــذ هــذا األدب مــن القــرآن الكريــم أنموذًجــا يُحتــذى، فاســتلهم منــه مــا جــاء بــه مــن المعانــي الجديــدة 

ومــن الخصائــص والمقاييــس الفنيــة المبتكــرة.

ــا تتناقــض األحــكام  ــر، وهن ــى التأثي ــه عل ــم وقدرت ــرآن الكري ــى الق ــا عل ــدة تختــص بحكمن ــد الســابقة فائ ــى الفوائ ويضــاف إل

أيًضــا، وتنعكــس النتائــج، إذ يضطــر النافــون ألدب الدعــاء ألن يذهبــوا إلــى القــول بأنــه لــم يتســنَّ للقــرآن الكريــم أن يكــون ذا 

فعاليــة وتأثيــر مــن الناحيــة الفنيــة، بــل ظــل هــذا الكتــاب -وبــكل مــا اتســم بــه مــن إعجــاز بيانــي وجــدة فنيــة- صوتـًـا صادًحــا فــي 

اآلفــاق، ودون أن يتــردد لــه أي صــدى فــي الميــدان األدبــي. بينمــا يمكــن لهــذا الحكــم أن ينقلــب رأًســا علــى عقــب عنــد أخذنــا 

أدب الدعــاء بعيــن االعتبــار، فيقــال حينئــذ بــأن الكتــاب العزيــز قــد اســتطاع أن يؤثــر أبلــغ تأثيــر علــى األدب مــن الناحيــة الفنيــة، 

بــل إن هــذا التأثيــر قــد بــدأ فــي فتــرة مبكــرة جــًدا، وهــو مــا نجــد مصداقــه الواضــح فــي نصــوص أدب الدعــاء نفســه.

ر  ونشــير أخيــًرا إلــى مــا يمكــن أن يعــود بــه أدب الدعــاء مــن فوائــد علــى الفــرد وعلــى المجتمــع، إذ بمقــدور هــذا األدب أن يطــوِّ

ــره بحقيقــة الوجــود والمجتمــع، ثــم يرشــده  ــره بحقيقــة نفســه، كمــا يبصِّ مــن فهــم اإلنســان لنفســه وللوجــود وللمجتمــع، فهــو يبصِّ

إلــى مــا يربطــه بهمــا مــن عاقــات إيجابيــة، فيبــدل بذلــك مــن نظــرة اإلنســان لنفســه وللعالــم، ولمــا يجــري حولــه مــن األحــداث 

ده فــي مواقفــه كلهــا بالقــوة والثبــات. والوقائــع، وهــذا مــا يجعلــه يواجــه الكــون والحيــاة بحكمــة وبصيــرة، ويــزوِّ



فهــل يعقــل بعــد هــذا كلــه أن نظــل غارقيــن فــي ســباتنا العميــق؟! أم أنــه قــد آن األوان لكــي نســتيقظ، ونفتــح أبصارنــا وبصائرنــا 

لتلقـّـي فيوضــات أنــوار أدب الدعاء؟!

وبعــد ذكــر هــذه الجملــة مــن الفوائــد، أود أن أشــير أخيــًرا إلــى عــدد مــن النقــاط المرتبطــة بــأدب الدعــاء، والتــي لــم يســمح لنــا 

ســياق البحــث بالتعــرض لهــا.

النقطة	األولى

وأود أن أشــير فــي هــذه النقطــة إلــى أن تركيــز اهتمامنــا فــي البحــث علــى بعــض جوانــب الدعــاء لــم يكــن القصــد منــه هــو 

قصــر االهتمــام علــى تلــك الجوانــب، وإنمــا كان مرادنــا مــن ذلــك هــو التذكيــر بوجــود هــذا األدب، واإللمــاح إلى علــو مضامينه، 

واإلضــاءة علــى رفعــة أدائــه الفنــي، وذلــك لكــي نمهــد الســبيل إلعــادة االعتبــار إليــه، والعمــل علــى وضعــه بيــن أيــدي الطلبــة 

ــا إلــى مشــاركة أوســع فــي دراســة جوانبــه المختلفــة، خصوًصــا وأن  والباحثيــن ممــا يوســع دائــرة االهتمــام بــه، ويفضــي تاليً

ــا  ــا اإلســامية واإلنســانية، وهــي قضاي ــى الكثيــر مــن القضاي ــا هــذا تشــكِّل دائــرة معــارف واســعة، تشــتمل عل نصــوص أدبن

لــم يَْخــُل بحثنــا مــن اإللمــام ببعضهــا، وذلــك مــن قبيــل مــا ذكرنــاه مــن الموقــف الفلســفي ألدب الدعــاء حــول صــورة الوجــود، 

وكذلــك مــا أشــرنا إليــه مــن الجوانــب التربويــة فــي هــذا األدب، والتــي يمكــن أن نذكــر مــن أمثلتهــا مــا بيَّنــاه مــن تجديــد لقائنــا 

بالوجــود المحســوس، أو مــا عقَّبنــا بــه علــى دعــاء اإلمــام الســجاد عليــه الّســام إذا مــرض، وكذلــك مــا تحّدثنــا بــه عــن واجــب 

الشــكر، ومثــل ذلــك مــا ذكرنــاه مــن مقاصــد دعــاء الجوشــن الصغيــر.

ويبقــى وراء هــذا الكثيــر مــن القضايــا التــي لــم نتعــرض لهــا، والتــي تتســع دائرتهــا للعديــد مــن الدراســات النفســية والخلقيــة 

واالجتماعيــة..، ناهيــك عــن الدراســات األدبيــة والفنيــة، ومــا يــدور فــي فلكهــا.

النقطة	الثانية

ــة  ــل نهاي ــة ال تمث ــه وخصائصــه الفني ــة مضامين ــن ناحي ــى أن دراســة أدب الدعــاء م ــة إل ــا الثاني ــي نقطتن ــا أن نشــير ف ويهمن

المطــاف، وإنمــا يمكــن لهــذا النــوع مــن الدراســة أن يشــكل منطلقـًـا نحــو أنــواع أخــرى مــن الدراســات، وذلــك مــن قبيــل دراســته 

دراســة مقارنــة، أو دراســته مــن جهــة كونــه ممثــاً حيًــا لمنهــج الفــن اإلســامي، وغيــر ذلــك مــن الدراســات.

وألجــل إيضــاح هــذا األمــر -ولــو بصــورة ســريعة ومختصــرة- نقــول: إن دراســة أدب الدعاء من ناحيــة مضامينــه وخصائصه 

الفنيــة تمهـّـد الســبيل للدراســات المقارنــة بيــن أدبنــا هــذا وبيــن أدب الدعــاء لــدى األديــان والشــعوب األخــرى، ومــن ذلــك مثــاً 

المقارنــة بيــن الصحيفــة الســجادية وبيــن مزاميــر داود عليــه الّســام الــواردة فــي العهــد القديــم.

وال يخفــى مــا يمكــن أن ينتــج عــن مثــل هــذه الدراســات المقارنــة مــن فوائــد معرفيــة وفنيــة، وكذلــك مــا قــد يترتــب عليهــا مــن 

تقديــر للــذات، أو مــا يمكــن أن ينتــج عنهــا مــن تاقــح لأفــكار، وتفاعــل بيــن الثقافــات، ومــن تقــارٍب بيــن األديــان والشــعوب 

المختلفــة.

هــذا فيمــا يتعلــق بالجهــة األولــى. وأمــا الجهــة الثانيــة، والتــي ترتبــط بمنهــج الفــن اإلســامي، فخاصــة القــول فيهــا هــي أن 

ــد الرؤيــة الكونيــة لإلســام، ويســتمد خصائصــه الفنيــة مــن القــرآن،  أدب الدعــاء -وكمــا اتضــح جليًــا مــن خــال البحــث- يجسِّ



ولذلــك فــإن مــن شــأنه أن يعكــس صــورة بيِّنــة عــن معالــم منهــج الفــن اإلســامي. وبنــاء عليــه، فإنــه يمكننــا عــن طريــق دراســة 

أدب الدعــاء أن نســتنبط خصائــص المنهــج المذكــور، ونتعــّرف علــى بعــض تطبيقاتــه، وهــو مــا يمكننــا التمثيــل لــه بالقضيــة 

التــي باتــت تشــكل إحــدى مســائل علــم الجمــال المهمــة، وهــي القضيــة التــي يــدور الــكام فيهــا حــول موضــوع العاقــة بيــن 

الفــن والمنفعــة، أو قــل بيــن الوســيلي والجميــل.

وقــد أّدى اختــاف المواقــف مــن هــذه القضيــة إلــى ظهــور مذاهــب فنيــة متعارضــة، نذكــر منهــا مذهبيــن، همــا: مذهــب الفــن 

للفــن، والــذي يتبنَّــى القــول باالنفصــال بيــن الفــن والمنفعــة، ومذهــب األدب الملتــزم، والــذي تبنَّــى موقفـًـا مقابــاً للموقف الســابق.

ــاج  ــل اإلنت ــداء إليــه عــن طريــق أدب الدعــاء، وذلــك ألن هــذا األدب يمثّ ــا االهت وأمــا موقــف منهــج الفــن اإلســامي، فيمكنن

اإلنســاني الــذي تجلَّــت فيــه التطبيقــات الحيــة للمنهــج المزبــور، وهــو المنهــج الــذي وضــع أُُسَســه القــرآن الكريــم.

وهنــا يمكننــا القــول بــأن منهــج الفــن اإلســامي يذهــب إلــى عــدم وجــود انفصــال بيــن الجمــال والمنفعــة، ويكفينــا للتدليــل علــى 

ذلــك أن نرجــع إلــى بعــض مــا بينــاه فــي ســياق البحــث، وذلــك عنــد حديثنــا عــن الوظائــف الثــاث التــي تراعيهــا نصــوص أدب 

رت تلــك المشــاهد بطريقــة  الدعــاء التــي تســتعرض مشــاهد الوجــود المحســوس، فقــد الحظنــا هنــاك أن هــذه النصــوص قــد صــوَّ

فنيــة جميلــة وموحيــة، ولكنهــا لــم تقصــد مــن تصويرهــا الجميــل ذاك إثــارة المتعــة الفنيــة فحســب، بــل إنهــا عــاوة علــى ذلــك، 

قــد اتخــذت مــن جمــال التصويــر وســيلة لبلــوغ غايــات أخــرى، كالتدليــل علــى مــا فــي الكــون مــن الدقــة والنظــام، وأيًضــا علــى 

مــا تســتلزمه هــذه الدقــة وهــذا النظــام مــن وجــود خالــق مدبــر، عاقــل وحكيــم..

 وقياًســا علــى هــذا المثــال يمكــن ألدب الدعــاء أن يرشــدنا إلــى معالــم وخصائــص أخــرى مــن معالــم منهــج الفــن اإلســامي 

وخصائصــه.

النقطة	الثالثة

وفــي ختــام نقاطنــا هــذه يجمــل بنــا أن نذكــر بعــض الماحظــات المرتبطــة بمبدعــي أدب الدعــاء ومنشــئي نصوصــه، ونــوّد أن 

نســجل فــي المقــام ماحظتيــن:

قــة، وإدراَك مــا ينطــوي عليــه مــن قِيـَـٍم فكريــة  ونشــير فــي أولــى هاتيــن الماحظتيــن إلــى أن دراســة أدب الدعــاء دراســة معمَّ

ــه عــن بعــض مــا يمتلكــه  ودينيــة وإنســانية، ثــم معرفــة مــا يختــص بــه هــذا األدب مــن أداء فنــي رفيــع، إنمــا يكشــف ذلــك كلّ

مبدعــوه مــن المعــارف الفكريــة والدينيــة واإلنســانية، وكذلــك عّمــا يمتلكونــه مــن القــدرات البيانيــة والفنيــة الخاصــة.

وهــذا كلــه يؤكــد لنــا علــى مــا آلل بيــت النبــوة عليهــم الّســام مــن مقــام عــال ومجيــد، حيــث كانــوا هــم الــرواد األوائــل إلبــداع 

ــت فيهــا حقائــق اإلســام، وتــرددت أصــداء  ــى أيديهــم ظهــرت أســمى هــذه النصــوص التــي تجلَّ نصــوص أدب الدعــاء، وعل

ــة الرســاليين  ــة الفنييــن الذيــن يبّلغــون رســالة القــرآن الفنيــة، كمــا كانــوا هــم الحمل المقاييــس الفنيــة للقــرآن. فكانــوا هــم الحَملَ

الذيــن يبلغــون رســاالته الدينيــة والفكريــة واالجتماعيــة...

وهــذه قضيــة شــديدة األهميــة، يجــب االســتفادة منهــا فــي علــم الــكام، كمــا يســتفاد منهــا فــي مختلــف البحــوث األدبيــة، وباقــي 

دراســات العلــوم اإلنســانية.



صهــا لوقفــة ســريعة مــع الــرأي القائــل بــأن الدافــع الــذي دعــا اإلمــام علــّي بــن الحســين عليــه  وأمــا الماحظــة الثانيــة، فنخصِّ

الّســام لاهتمــام بــأدب الدعــاء والتوســع فــي إنتــاج نصوصــه، إنمــا يرجــع إلــى طبيعــة الظــروف السياســية التــي عايشــها اإلمــام 

عليــه الّســام.

وكمثال على ذلك نقرأ كام العامة الشيخ محمد رضا المظفر & في كتابه عقائد اإلمامية حيث يقول: 

]بعــد	واقعــة	الطــف	األليمــة،	التــي	أوغــل	فيهــا	بنــو	أميــة	فــي	االســتبداد	وولغــوا	فــي	الدمــاء	واســتهتروا	بــكل	القيــم،	بقــي	

اإلمــام	زيــن	العابديــن	وســيد	الســاجدين	عليــه	الّســالم	جليــس	داره	ثــاكالً،	ال	يتصــل	بــه	أحــد	وال	يســتطيع	أن	يفضــي	إلــى	

النــاس	بمــا	يجــب	عليهــم	ومــا	ينبغــي	لهــم.	فاضطــر	أن	يتّخــذ	مــن	أســلوب	الدعــاء	)الــذي	قلنــا	أنــه	أحــد	الطــرق	التعليميــة	

لتهذيــب	النفــوس(	ذريعــة	لنشــر	تعاليــم	القــرآن	وآداب	اإلســالم	وطريقــة	آل	البيــت،	ولتلقيــن	النــاس	روحيــة	الديــن	والزهــد،	

ومــا	يجــب	مــن	تهذيــب	النفــوس	واألخــالق،	وهــذه	طريقــة	مبتكــرة	لــه	فــي	التلقيــن	ال	تحــوم	حولهــا	شــبهة	المطارديــن	لــه،	

وال	تقــوم	بهــا	عليــه	الحجــة	لهــم،	فلذلــك	أكثــر	مــن	هــذه	األدعيــة	البليغــة[)1(.

ولكــن يبــدو لنــا أنــه ال يمكــن التســليم بصحــة مــا يوحــي بــه هــذا النــص مــن أن الظــروف السياســية القاهــرة التــي أحاطــت 

باإلمــام الســجاد عليــه الّســام كانــت هــي التــي ألجأتــه مضطــًرا إلــى التوســع فــي إبــداع مــا أبدعــه مــن نصــوص أدب الدعــاء، 

وأنــه لــوال وجــود تلــك الظــروف وتأثيرهــا الضاغــط لــكان مصيــر الكثيــر مــن هــذه النصــوص -أو ربمــا أكثرهــا- هــو اإلهمــال 

والبقــاء فــي طيــات العــدم، ولَمــا تســنَّى لهــا أن تبصــر النــور وتظهــر إلــى ســاحة الوجــود.

وألجــل بيــان الســبب الــذي يمنعنــا مــن التســليم بالفــرض المذكــور، دعنــا نمهـّـد بإيــراد نــص آخــر للعامــة المظفــر نفســه، يقــول 

 : فيه

]وفــي	الحقيقــة	أن	األدعيــة	الــواردة	عــن	النبــي	وآل	بيتــه	عليهــم	الصــالة	والســالم	خيــر	منهــج	للمســلم	-إذا	تدبَّرهــا-	تبعــث	

فــه	ســّر	العبــادة،	ولــّذة	مناجــاة	اللــه	تعالــى	 فــي	نفســه	قــوة	اإليمــان،	والعقيــدة	وروح	التضحيــة	فــي	ســبيل	الحــق،	وتعرِّ

بــه	إلــى	اللــه	تعالــى	زلفــى،	ويبعــده	عــن	المفاســد	 واالنقطــاع	إليــه،	وتلقِّنــه	مــا	يجــب	علــى	اإلنســان	أن	يعلمــه	لدينــه	ومــا	يقرِّ

واألهــواء	والبــدع	الباطلــة.	وباالختصــار	إن	هــذه	األدعيــة	قــد	أُوِدعــت	فيهــا	خالصــة	المعــارف	الدينيــة	مــن	الناحيــة	الخلقيــة	

والتهذيبيــة	للنفــوس،	ومــن	ناحيــة	العقيــدة	اإلســالمية،	بــل	هــي	مــن	أهــم	مصــادر	اآلراء	الفلســفية	والمباحــث	العلميــة	فــي	

اإللهيــات	واألخالقيــات[)2(.

د هــذا النــص جملــة مــن الفوائــد المتنوعــة والجليلــة التــي يحتــوي عليهــا أدب الدعــاء، وال ريــب فــي أن مثــل هــذه الفوائــد  يعــدِّ

المذكــورة تُضفــي علــى أدب الدعــاء أهميــة ذاتيــة، وتجعــل منــه حاجــة إنســانية دائمــة، وضــرورة دينيــة ملحــة.

وعليه، أفا يقتضي منطق األمور أن يكون الداعي الحقيقي الذي يقف وراء عملية التوسع في إبداع نصوص أدب 

)1( الشيخ محمد رضا المظفر: عقائد اإلمامية، انتشارات أنصاريان - قم- إيران، ص 94 - 95. 

)2( الشيخ محمد رضا المظفر: عقائد اإلمامية، انتشارات أنصاريان - قم- إيران، ص 89. 



الدعــاء هــو تلــك األهميــة الذاتيــة التــي يتصــف بهــا هــذا األدب، ومــا يترتــب عليــه مــن الفوائــد المهمــة التــي تعتبر مــن الحاجات 

الدائمــة والضــرورات الملحــة؟! ســيما وأنــه يســتحيل الســعي إلــى تحقيــق تلــك الفوائــد جميعهــا إال مــن خــال التوســع فــي إنتــاج 

النصــوص، بغيــة مراعــاة تنــوع المواضيــع، وتعــدد األغــراض، واختــاف الغايات؟! 

وبهــذا يتبيَّــن أن التوســع فــي إبــداع روائــع أدب الدعــاء لــم يكــن مجــرد ذريعــة اضطــر اإلمــام الســجاد عليــه الّســام إلى التوســل 

بهــا كبديــل عــن وســائل العمــل األخــرى التــي حالــت بينــه وبينهــا ظــروف السياســة ومابســاتها، بــل كان هــذا التوســع أمــًرا 

ــغ درجــة االكتمــال، وهــو أمــر تقــع مســؤولية  ــد منــه جعــل أدب الدعــاء يتصــف بصفــة الشــمول، ويبل ــذات، أري مقصــوًدا بال

تحقيقــه علــى عاتــق أئمــة آل البيــت عليهــم الّســام، وذلــك لمــا يتميــزون بــه مــن الخصائــص الدينيــة والعلميــة، ولمــا يمتلكونــه 

مــن القــدرات الفنيــة واألدبيــة، ولــذا فقــد كان ال بــد لهــم مــن إنجــاز هــذا األمــر عاجــاً أو آجــاً. ومــن ثَــمَّ فقــد شــاءت العنايــة 

اإللهيــة أن يتولــى اإلمــام الســجاد عليــه الّســام مســؤولية القيــام بهــذا الــدور، وتأديــة هــذه الوظيفــة.

ونحــن ســواء اســتطعنا أن نــدرك الســبب الــذي يقــف وراء تولــي اإلمــام الســجاد عليــه الّســام بالخصــوص لهــذه المســؤولية، أم 

لــم نســتطع إدراكــه. إال أنــه يمكننــا الجــزم علــى كل حــال -وبنــاًء علــى مــا بيَّنــاه- بــأن الداعــي األصيــل الــذي أّدى إلــى اكتمــال 

مدرســة الدعــاء لــم يكــن مجــرد أمــر عــارض، لــو لــم يتفــق حدوثــه، لبقيــت معظــم روائــع أدب الدعــاء مطويــة فــي ظلمــات 

العــدم، بــل كان الداعــي الحقيقــي لذلــك هــو مــا ينطــوي عليــه هــذا األدب مــن الخصائــص الفريــدة، والقيــم الرفيعــة، والغايــات 

المتنوعــة، ممــا يجعلــه أمــًرا مقصــوًدا بالــذات، وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن الفوائــد المهمــة واآلثــار العظيمــة.

ويجــب أن ال يفهــم مــن كامنــا هــذا أننــا ننفــي كّل تأثيــر للظــروف السياســية وبقــول مطلــق، وإنمــا أردنــا أن نؤكــد فقــط علــى 

أنــه ال يمكــن اعتبــار مثــل هــذه الظــروف هــي المقتضــي الحقيقــي والداعــي األصيــل لعمليــة اإلبــداع، وإن كان يمكنهــا التأثيــر 

مــن نــواٍح أخــرى. حيــث يمكــن -مثــاً- لبعــض الظــروف السياســية أن تشــغل اإلمــام بمواجهتهــا، فتصرفــه عــن التوجــه إلــى 

عمليــة اإلبــداع، أو ربمــا تــؤدي ظــروف سياســية أخــرى إلــى محاصــرة اإلمــام عليــه الّســام والتضييــق عليــه، فيمنعــه ذلــك 

مــن ممارســة العمــل السياســي، ويفتــح أمامــه المجــال لكــي ينصــرف إلــى العمــل اإلبداعــي وينجــز مــا أُلقــي علــى عاتقــه مــن 

مســؤولية هــذا العمــل.

ولــو فرضنــا أن اإلمــام الســجاد عليــه الّســام قــد عايــش مثــل هــذا النــوع األخيــر مــن الظــروف، األمــر الــذي أفســح أمامــه 

المجــال لكــي يبــدع مــا أبدعــه مــن روائــع أدب الدعــاء، إال أن ذلــك ال يــؤّدي بنــا إلــى اعتبــار تلــك الظــروف هــي المقتضــي 

الحقيقــي لعمليــة اإلبــداع، بــل يظــل المقتضــي هــو مــا أشــرنا إليــه مــن الخصائص الذاتيــة لهــذا األدب، ويبقــى للظــروف المحيطة 

دور العوامــل المعيقــة التــي تعرقــل عميلــة اإلنتــاج الفنــي، أو دور العوامــل المســاِعدة التــي تفســح المجــال أمــام هــذه العمليــة 

وتُِعيــن علــى إنجازهــا.

وأخيــًرا.. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن المهــم فــي البَْيــن هــو أن روائــع أدب الدعــاء قــد تــّم إنجازهــا علــى أيــدي أئمــة آل البيــت 

عليهــم الّســام، فوضعــوا بيــن أيدينــا بذلــك فنـًـا مــن أعظــم الفنــون وأجلّهــا.

فهــل نرقــى نحــن بدورنــا إلــى مســتوى حمــل هــذه األمانــة، فنقــدِّر تلــك الروائــع حــّق قدرهــا، ونســعى إلــى تدبرهــا، والتعمــق 

فــي مضامينهــا، واالســتفادة مــن مختلــف معطياتهــا.. ثــم نعمــل بعــد هــذا علــى نشــرها، وإيصالهــا إلــى األمــم األخــرى، علَّنــا 



نتيــح بذلــك فرصــة االنتفــاع بهــا أمــام النــاس كافــة، وعلَّنــا نســاهم أيًضــا فــي تعريفهــم علــى الصــورة الحقيقيــة لتامــذة مدرســة 

مــوه لإلنســانية جمعــاء مــن آيــات الفكــر وروائــع الجمــال، فَنُعلــي بذلــك كلــه مــن شــأن أدبنــا  القــرآن، وعلــى مــا يمكــن أن يقدِّ

وصــورة ثقافتنــا وقيــم حضارتنــا؟

أم نتخلــى عــن المســؤولية الُملقــاة علــى عاتقنــا، لنغــدو عندهــا مصداقًــا صريًحــا للمثــل القائــل: علــى مــن تقــرأ مزاميــرك يــا 

داود؟!
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