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بسم الله الرحمن الرحيم
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إهداء
أبي..
لقــد رحلـ َ
ـت إلــى جــوار ربِّــك ،وفــي نفســك رغبـةٌ لــم يُقـ َّدر لــك تحقيقهــا ،وهــي رغبتــك بتأليــف كتــاب عــن اإلمــام علــي بــن
الحســين عليــه ال ّســام تض ُّمــه إلــى باقــي مؤلّفاتــك ،فــكان أن اســتحالت رغبتــك تلــك إلــى حســرة فــي نفســي.
س تَ َعه َّدتها أنت بالرعاية والتربية؟!
ولكن أنّى للحسرة أن تأخذ مأخذها من نف ٍ
ـل إيجابــي ،كانــت ثمرتــه هــذا الكتــاب الــذي يتّخــذ مــن أدب الدعــاء
لــذا فقــد أضحــت الحســرة عامـاً محفّــزا علــى القيــام بعمـ ٍ
موضو ًعــا لــه ،وهــو األدب الــذي كان لإلمــام علــي بــن الحســين عليــه ال ّســام اليــد الطّولــى فــي إنشــاء نصوصــه.
ث مصادفـةٌ ُ
وقــد شــاء التقديــر اإللهــي أن تَحـ ُد َ
ذات داللــة رافقــت تأليــف هــذا الكتــاب ،وهــي أننــي حيــن شــرعت فــي كتابتــه
ـت فــي مثــل سـنِّك عندمــا وافتــك المنيَّــة .وهــا أنــا ذا اليــوم -ومــع انتهائــي مــن الكتابــة -قــد غـ ُ
ـت قــد أصبحـ ُ
كنـ ُ
ـدوت أكبــر منــك
س ـنًّا .وهــذا مــا يشــعرني بــأن المــدة التــي قضيتُهــا فــي الكتابــة عــن بعــض مــا يج ِّســد رغبتــك ،لــم تكــن ســوى امتــداد لعمــرك
المبــارك.
()١

وهنــا أو ُّد أن أقــول مســتدر ًكا :إن امتــداد عمــري وإن كان يُصيِّرنــي أسـ َّ
ـن منــك ،إال أنــك تبقــى أنــت األكبــر دائ ًمــا

 ،بــل إننــي

ضــا.
ألشــعر فــي قــرارة نفســي أنــك لســت األكبــر فحســب ،وإنمــا أنــت األطــول عمـ ًرا أي ً
فإلــى روحــك النقيــة الحاضــرة أهــدي ثمــرة هــذه الفتــرة مــن عمــري ،والتــي تمثــل امتــدا ًدا لحضــورك األبــوي ،ولوجــودك
المعنــوي ،وإن لــم يشــهدها وجــودك المــادي.
الفاتحة..

تقديم
بقلم القاضي المستشار في المحكمة الجعفرية العليا،
سماحة العالمة الشيخ محمد كنعان (دام تأييده)

بسم الله الرحمن الرحيم
ـل نجــاة ،و َكثُـ َر
منــذ أربعــة عشــر قرنًــا ،هــوت أقــدا ٌم -وال زالــت -فــي جـ ِّ
ـب الحيــر ِة بعيـ ِد القعــر ،دون أن يمســك أصحابهــا بحبـ ِ
الرغــاء والثُغــاء ،وتزاحــم علــى البئــر رعــا ٌ
ع ورعــاةٌ مح ِدثيــن الكثي ـ َر 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 وتمـ َّر باســتجالب المغانــم ودفــع المغــارم والتزلــف للســلطان الغاشــم ،لتصــل إلــى إخــراج المــرض المســتوطن
ق فــي صــدور قــوم مؤمنيــن بـ َّ
ـال وإضــال ،وبقــي الحـ ُّ
ـأن رســولهم صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم
فــي القلــوب وتســييله حبـ َر ضـ ٍ
ـل نجــا ٍة وعــرو ٍة وثقــى ال انفصــام لهــا.
تركهــم علــى البيضــاء ليلُهــا كنهارهــا ،متمســكين بحبـ ِ
َّ
إن تراثـا ً هائـاً تركــه محمـ ٌد وأهــل بيتــه المعصوميــن (عليــه وعليهــم الســام) ،يصبـ ُح غيـ َر ذي جــدوى إن لــم تتلق ْفــه القلــوب
والعقــول ،معتبــرةً إيــاه حجـ َر األســاس فــي بنــاء عقيدتهــا ،باعتبــاره ثقـاً نوعيًــا فــي عالقــة اإلنســان المؤمــن بربــه الــذي إنمــا
يعبــأ بــه مــن خــال دعائــه ،وقــد دفــع هــذا التـ ُ
ـراث ضريبـةَ انتمائــه ألهــل البيــت عليهــم ال ّســام ،مثلمــا هــو الحـ ُّ
ق دائ ًمــا ،ح ّمــا َل
ـؤال عابــر ،وأعجــب مــن هــذا أن الجنــاة وضعــوا
أحقــاد الباطــل ومضـ َ
ـر أو سـ ٍ
ـر أو حتــى اســتراق نظـ ٍ
ـرب ســهامه ،دون تبصـ ٍ

ـس العبــادة والزهــد والتصــوف والتنســك ،مســتحضرين جاهليـةً أولــى ،زاعميــن تدجينهــا وتلبيســها بلبــوس
علــى رؤوســهم قالنـ َ
َّ
صــا فأت ّمــوه ،أو كان مثلو ًمــا فسـ ّدوا منــه ثلمــه .وقــد تصـ ّدى األحــرا ُر علــى مــدى هــذه
الديــن الجديــد،
ـن كان ناق ً
وكأن هــذا الديـ َ
القــرون المتطاولــة -وهــم وإن كانــوا قلّـةً فلطالمــا كان الحــق ضئيــل العــدد جليــل األثــر -إلظهــار البصمــة النموذجيــة لهــذا الديــن
العظيــم.
بي ـ َد أن األخ الجليــل العالمــة الشــيخ مصطفــى اليحفوفــي حفظــه هللا ،مــا بــرح فــي تصديــه يجتــرح جدي ـ ًدا ويســتحضر واق ًعــا
ـل أو ديــن ،عندمــا بيّــن فــي كتابــه الجليــل هــذا تفــر َد أهــل البيــت عليهــم ال ّســام فــي نقــل واقــع
ال يمــاري بــه ذو ِمســكة مــن عقـ ٍ

العــرب الثقافــي مــن الجاهليــة إلــى اإلســام ،وذلــك بإبــراز مــا لمتــون أدعيتهــم مــن أدب مســتجد ،وجــرس إيقاعــي مختلــف عمــا
عهــده القــوم .ليصــل إلــى نتيجــة مؤادهــاّ :
إن دينًــا يســتطيع أن يُنشــئ لنفســه قالبَــه الثقافــي والفنــي بهــذا الرقــي وذلــك األدب ،لهــو
ديــن حــقّ ،
ث مســتقل وليـ ِد ديــن حــق ،هــو األحـ ُّ
ق أن يكــون
وإن مــن يســتطيع أن يسـيّل هــادر كالم هللا عـ ّز وجـ ّل فــي تشــييد تــرا ٍ
ـزل أهــل البيــت عليهــم ال ّســام فــي هــذا عــن مرتبتهــم
األميـ َ
ـن علــى وحــي هللا والحــارس لديــن هللا .وال أخــال أحـ ًدا يجــرؤ أن يُنـ ِ
التــي رتبهــم هللا بهــا.

ليــس بمســتغرب أن يخــوض العالمــة اليحفوفــي هــذا الغمــا َر موفقًــا ،وهــو ابــن الطيبيــن مــن آبــاء وأجــداد نقلــوا إليــه والءهــم،
وأبقــى هــو رايتهــم نقيــة كمــا أورثــوه إياهــا.
(أدب الدعــاء الفــن المنفــي) تحفـةٌ 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 تـ َّم 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 تم ّشـيًا مــع مــا يفرضــه الســير المنطقــي للبحــث ،فأَنَ ْ
طنــا بالقســم األول مهمــة طــرح المشــكلة
العامــة التــي يعانيهــا أدب الدعــاء ،وهــي مشــكلة نفــي هــذا األدب ،وإعــراض الدراســات األدبيــة والمناهــج التعليميــة عن دراســته
وتدريسه.
ثــم أَ ْ
نطنَــا بالقســم الثانــي مهمــة اســتحضار نمــاذج مــن نصــوص هــذا األدب ،مــن أجــل إبــراز بعــض مــا تنطــوي عليــه هــذه
ـص وقِيَـ ٍـم فنيّــة ومعنويــة ،وذلــك بغيــة التذكيــر بوجــود أدب الدعــاء ،والتأكيــد علــى سـ ّمو نصوصــه ،علَّــه
النصــوص مــن خصائـ َ
يُصــار إلــى إعادتــه مــن منفــاه ،ور ّد 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 فإنّــي 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
لجهودهــم الكبيــرة ولتشــجيعهم وعنايتهــم المســتمرَّين األثــر األكبــر فــي إنجــاز هــذا البحــث ،فأدعــو هللا تعالــى أن يسـ ِّدد خطاهــم
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
ـل فــي تعاطيهــا مــع أدب الدعــاء ،حيــث وجدنــا أن هــذه المناهــج والدراســات قــد ســدلت دون أدب الدعــاء ثوبًــا،
األدبيــة مــن خلـ ٍ
وطــوت عنــه كشـ ًحا ،حتــى غــدا لديهــا فنًــا منفيًــا مــن حاضــرة األدب ،وملحقًــا بســاحة العــدم ،علــى الرغــم ممــا يمتــاز بــه مــن
حضــور متألّــق يؤهّلــه لكــي يأتــي فــي طليعــة الفنــون األدبيّــة ،ويتسـنَّم علياءهــا.
صــا خطيـ ًرا فــي مــادة األدب العربــي ،وينعكــس جهـاً بيّنًــا علــى طالبــه ومريديــه ،فقــد رأيــت
ولمــا كان هــذا التغييــب يسـبّب نق ً
أن أحــاول الكشــف عــن هــذا الخلــل الــذي ابتُليَـ ْ
ـت بــه مناهجنــا التعليميــة ودراســاتنا األدبيــة ،راجيًــا أن تســاهم محاولتــي هــذه فــي
لفــت أنظــار المعنييــن مــن أهــل البحــث ،ومــن القيّميــن علــى وضــع المناهــج التعليميــة ،علّهــم يتداركــون هــذا النقــص ،فينفضــوا
صــا قيِّمــة ،قــد
عــن أدب الدعــاء غبــار النســيان ،ليق ّدمــوا بذلــك لــأدب العربــي خدمــة جُلّــى ،إذ يعيــدون إلــى حاضرتــه نصو ً
ضــا فــي قلــب عــدد مــن المفاهيــم
تُســاهم فــي إغنــاء مادتــه ،وفــي إعــاء شــأنه بيــن اآلداب العالميــة .كمــا يمكنهــا أن تُســاهم أي ً
واألحــكام التــي تســالم عليهــا الكثيــرون مــن أهــل البحــث ودارســي األدب ،حتــى غــدت تشـ ّكل فــي نظرهــم نو ًعــا مــن البديهيــات
الواضحــة التــي ال تحتــاج إلــى أي نقــاش ،وال تســتدعي أيّــة إعــادة نظــر.
وقــد اقتضانــا موضــوع البحــث أن نبــدأ هــذا القســم بعــرض لمحــة تاريخيــة موجــزة ،نُشــير فيهــا إلــى قِـ َدم ظهــور أدب الدعــاء،
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وســعة انتشــاره ،ومــدى أصالتــه .لننتقــل بعدهــا إلــى تبيــان مــا ابتُليـ
ٍ
ناجــم عــن تجاهــل أمــر هــذا األدب ،ثــم نمضــي مــن هنــاك إلــى محاولــة استكشــاف أه ـ ّم األســباب التــي يمكــن أن يُنــاط بهــا
هــذا التجاهــل ،فنناقشــها لمعرفــة مقــدار حظهــا مــن الصــواب أو الخطــأ ،حتــى إذا مــا انتهينــا إلــى التدليــل علــى بطالنهــا وعــدم
كفايتهــا لتعليــل نفــي أدب الدعــاء ،وجــب علينــا حينئـ ٍذ وعلــى جميــع المعنييــن أن نســعى لكــي نعيــد الحــق إلــى نصابــه ،فنعمــل
جاهديــن علــى اســترجاع هــذا األدب مــن منفــاه وإحاللِــه محلّــه المناســب مــن الدراســات األدبيــة والمناهــج التعليميــة.
ولنشرع اآلن في تفصيل هذا اإلجمال.

أدب الدعاء ..لمحة تاريخية
تتوغــل جــذور «أدب الدعــاء» عميقًــا فــي باطــن الزمــان حتــى تبلــغ النشــأة األولــى لإلنســان وتتصــل بفجــر حياته علــى األرض
حيــن جعــل هللا تعالــى لــه فيهــا مســتق ًرا ومتا ًعــا إلــى حيــن.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز:
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ين} .
ـر لَنَــا َوتَ ْر َح ْمنَــا لَنَ ُكونَـ َّ
َعـ ُد ٌّو ُمبِيـ ٌ
اسـ ِر َ
ـن ِمـ َ
سـنَا َوإِنْ لَـ ْم تَ ْغفِـ ْ
ـن * قَــاال َربَّنَــا ظَلَ ْمنَــا أَ ْنفُ َ
ـن ا ْل َخ ِ

بعــد أن أكل آدم عليــه ال ّســام وزوجــه مــن الشــجرة المنهــي عنهــا وبــدت لهمــا ســوءاتهما ،ابتهــا إلــى هللا ســبحانه بقولهمــا:
ين} .فــكان ابتهالهمــا هــذا أو َل دعــاء يصــدح بــه اإلنســان،
ـر لَنَــا َوتَ ْر َح ْمنَــا لَنَ ُكونَـ َّ
اسـ ِر َ
ـن ِمـ َ
سـنَا َوإِنْ لَـ ْم تَ ْغفِـ ْ
{ َربَّنَــا ظَلَ ْمنَــا أَ ْنفُ َ
ـن ا ْل َخ ِ
والومض ـةَ البكــر التــي افتُتِــح بهــا فــن البيــان ،لتنطلــق بذلــك شــرارة واحــد مــن أوائــل الفنــون التــي عرفتهــا البشــرية عبــر
تاريخهــا الطويــل.
فيرجحون
صــا وأن مؤرخــي الفــن يهملونهــا حيــن يحاولــون تحديــد أوائل الفنــون ظهــو ًرا،
ِّ
وهــذه قضيــة جديــرة باالنتبــاه ،خصو ً
()٢

أنــه هــو هــذا الفــن أو ذاك ،ولكنهــم يُغفلــون اإلشــارة إلــى فن الدعــاء

.

وليــس مــن غرضنــا فــي هــذا البحــث أن نــؤرّخ للفنــون وال لتسلســل ظهورهــا ،ولكنّــا أردنــا التأكيــد فقــط علــى أصالــة فــن
الدعــاء ،وعلــى قــدم ظهــوره فــي حيــاة اإلنســان.
وعلــى كل حــال ،ومهمــا يكــن األمــر فــي مســألة تاريــخ ظهــور أدب الدعــاء ،فإنّــه ممــا ال ريــب فيــه أنــه قــد تسـنَّى لهــذا األدب
وعلــى مـ ّر األزمــان -أن يشــغل حيـ ًزا معتبـ ًرا مــن صفحــات آداب الشــعوب المختلفــة ،حتــى ال يــكاد يخلــو منــه أدب شــعب مــنالشــعوب وال تــراث أمــة مــن األمــم ،ســواء تجلّــى 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 اهتما ًمــا بال ًغــا قــد ال يرقــى
إليــه الكثيــر مــن آداب الشــعوب واألمــم األخــرى.
وقــد تجلّــى هــذا االهتمــام بــد ًءا بالقــرآن الكريــم ،حيــث نجــده وقــد حفــظ لنــا أول دعــاء ابتهــل بــه اإلنســان علــى اإلطــاق ،كمــا
ْ
ألســنة األنبيــاء عليهــم ال ّســام أو على ألســنة غيرهم مــن عبــاد هللا الصالحين.
أطلَ َعنــا علــى الكثيــر مــن األدعيــة التــي جــرت علــى ِ
وهــو إلــى جانــب ذلــك يحـ ّ
ـث اإلنســان علــى الدعــاء ،ويدلّــه علــى جملــة أصنافــه ،ويعرّفــه الكثيــر مــن شــؤونه وقضاياه.
ويجــيء تاليًــا دو ُر النبــي األكــرم صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم ليبيّــن ويف ّ
صــل الكثيــر مــن أمــور الدعــاء ومســائله المختلفــة،
وليتــرك لنــا إلــى جانــب ذلــك جملــة مــن روائــع النصــوص التــي أُثــرت عنــه صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم فــي أدب الدعــاء.
( )١سورة األعراف آية .23-19
( )٢لعــل 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 قويًــا أن يكــون أدب الدعــاء واحـ ًدا مــن أوائــل الفنــون ظهــو ًرا ،ألنــه احتمــال ينســجم وطبيعــة األمــور،
صــا وأن العلــوم اإلنســانية المعنيّــة تســلّم بقــدم ظهــور التديــن فــي حيــاة اإلنســان .وال شــك فــي وجــود تــازم بيــن التديــن والدعــاء،
خصو ً
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 صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم تصــل النوبــة إلــى ورثــة علومــه مــن آل بيتــه عليهــم ال ّســام ،فيَ ْبلُــغ هــذا الفــن
علــى أيديهــم ذروتــه ،ويتّســع إلــى أقصــى مــداه ،حتــى بــات يشـ ّكل مدرسـةً خاصــة عرفــت باســم (مدرســة الدعــاء) ،وهــو اســم
ـص فنيــة ،ومــن قِيَـ ٍـم فكريــة ومعنويــة.
يشــير إلــى كل مــا يــدل عليــه إطــاق عنــوان (المدرســة) مــن خصائـ َ
ومــن ثَـ َّم شــهد أدب الدعــاء مســاهمات أخــرى أفــاض بهــا عــدد مــن العلمــاء واألدبــاء والشــعراء ،األمــر الــذي زاد دائــرة هــذا
ت إبداعيـ ٍة متجــددة.
األدب اتســا ًعا ،وأضفــى علــى صفحاتــه تن ّو ًعــا ،ورفــده بطاقــا ٍ
***
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 يحتـ ّ
ـف بــه هــذا األدب مــن أصالــة ،ومــا يتصــف بــه مــن أهميــة.
وألجــل ذلــك ،فقــد كان مــن الحــر ّ
ي 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 تُبـ ِد
()١

بــه المؤسســات التعليميــة أ ّ
ي اهتمــام ،ولــم تولِـ ِه الدراســات األدبيــة والفنيــة أدنــى عنايــة  ،بــل صمتــت عنــه هــذه وتلــك صمتًــا
مطبقًــا وأهملتــه إهمــاالً تا ًمــا ،وكأنهــا ال تق ـ ّر لــه بهويتــه األدبيــة ،وال تعتــرف لــه بخصائصــه الفنيــة ،فأمســى لديهــا فنًّــا منفيًــا
يقيــم خــارج حــدود مياديــن الفــن واألدب.
وفيمــا يلــي ســنحاول اإلضــاءة علــى هــذا الواقــع الم ـ ّر الــذي انتهجتــه المؤسســات التعليميــة والدراســات األدبيــة تجــاه أدب
الدعــاء .ولكننــي أو ُّد 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 ال ّســام دون مــا ينتســب إلــى ســواهم .ولــم يكــن ذلــك
منــي ناشـئًا عــن توهّــم خلـ ّو الشــعر العربــي مــن روائــع شــعرية تنتمــي إلــى أدب الدعــاء ،وال عــن توهّــم أن التأليــف فــي هــذا
األدب قــد اختــص بأهــل البيــت عليهــم ال ّســام ولــم يتجاوزهــم إلــى غيرهــم ،بــل يرجــع األمــر أوالً إلــى ضيــق المجــال عــن
الخــوض فــي المياديــن المذكــورة كلهــا ،وثانيًــا إلــى مــا اختــص بــه أدب الدعــاء المكتــوب بلغــة النثــر مــن مميــزات ذاتيــة جعلتــه
صــا مــا أُثــر منــه عــن أهــل البيــت عليهــم ال ّســام .وســأذكر هنــا جملــة مــن الخصائــص التــي تتضمــن
أولــى باالهتمــام ،وخصو ً
آن م ًعــا -اإلشــارة إلــى علّــة االهتمــام بالنثــر دون الشــعر ،وإلــى ســبب االقتصــار علــى نصــوص أهــل
كل واحــدة منهــا -وفــي ٍ
البيــت عليهــم ال ّســام دون ســواها.
( )١ال تخلــو المكتبــة العربيــة مــن وجــود مؤلفــات قيِّمــة تختــص بــأدب الدعــاء ،غيــر أن اهتمــام هــذه المؤلفــات قــد انصــبّ غالبًــا علــى
الشــرح والتفســير ،أو علــى بيــان شــروط قبــول الدعــاء ،ومــا يجــب أن يتحلّــى 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 لالســتغراب 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.

سالم
الخصائص الداعية لقصر البحث على نثر آل البيت عليهم ال ّ
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 نُميَــت أوائــل نصوصــه -بعــد مــا ورد منهــا فــي الكتــاب العزيــز ،أو علــى لســان النبــي األكــرم صلّــى هللا عليــه وآلــه
وســلّم -إلــى اإلمــام علــي عليــه ال ّســام والــذي ال يخفــى علــى أحــد معاصرتُــه لنــزول الوحــي ،وســبقُه إلــى اعتنــاق اإلســام.

الخاصية الثانية
وهــي تتمثــل بكثــرة النصــوص النثريــة قيا ًســا علــى النصــوص الشــعرية ،ويعــود أكثرهــا إلــى أهــل البيــت عليهــم ال ّســام،
ويكفينــا فــي هــذا المقــام أن نعلــم أنــه قــد أُثــر عــن كل واحــد مــن أئمــة أهــل البيــت االثنــي عشــر عليهــم ال ّســام وكذلــك عن الســيدة
الزهــراء ÷ عــد ٌد مــن األدعيــة ،بــل لقــد تــرك لنــا اإلمــام علــي بــن الحســين عليــه ال ّســام كتابًــا مســتقالً فــي الدعــاء هــو كتــاب
«الصحيفــة الســجادية» ،والتــي يبلــغ عــدد أدعيتهــا أربعــة وخمســين دعــا ًء ،كمــا تــرك لنــا عــد ًدا آخــر مــن األدعيــة والمناجيــات
المرويــة عنــه فــي غيــر هــذه الصحيفــة.

الخاصية الثالثة
ب فــي أغراضهــا
ع فــي مواضيعهــا وتشــع ٍ
ونشــير فــي هــذه الخاصيــة إلــى مــا شــهدته النصــوص النثريــة ألدب الدعــاء مــن تنـ ّو ٍ

ومراميهــا ،حتــى لــم تكــد تتــرك شــأنًا مــن شــؤون اإلنســان وال بُعـ ًدا مــن أبعــاده الوجوديــة إال وطرقــت بابــه .لــذا جــاءت هــذه
صــا مــا أُثــر منهــا عــن أهــل البيــت عليهــم ال ّســام -مســتوعبة لشــتى مياديــن الحيــاة اإلنســانية مــن عقائديــة
النصــوص -وخصو ً
وفلســفية ،وروحيــة ونفســية ،وتربويــة وســلوكية ،وفرديــة واجتماعيــة..
ويكفــي المــرء شــاه ًدا علــى هــذا أن يتصفــح فهــرس محتويــات الصحيفــة الســجادية ،فهــذا وحــده كفيــل بالداللــة علــى صــدق
مــا نقــول ،ناهيــك عــن غيرهــا مــن صحفهــم ونصوصهــم عليهــم ال ّســام ممــا يضيــق المقــام عــن مجــرد ذكــره وتعــداده.

الخاصية الرابعة
صــا مــا ينتمــي منــه إلــى أهــل البيــت عليهــم ال ّســام -يتميــز
ونُ ْل ِم ـ ُح فيهــا إلــى أن أدب الدعــاء المكتــوب بلغــة النثــر -وخصو ً
بجـ َّد ِة الطــرح وعمــق الفكــرة وجمــال األســلوب ،وهــي أمــور ال يســعنا التدليــل عليهــا فــي مقامنا الحالــي ،إال أننا ســنعاود
عمو ًمــا ِ
اإلشــارة إليهــا الحقــا ،آمليــن أن نتمكــن مــن تل ّمــس بعــض مالمحهــا فــي القســم الثانــي مــن البحــث بعــون هللا تعالــى.
***
واآلن ،وبعــد الفــراغ عمــا أردنــا التنبيــه عليــه هنــا ،نعــود إلــى مــا كنّــا فيــه مــن البحــث ،لنتبيــن واقــع أدب الدعــاء فــي المناهــج
التعليميــة ،وفــي الدراســات األدبيــة والفنيــة.

أوالً :أدب الدعاء في المناهج التعليمية
إذا مــا تتبــع المــرء الكتــب المعتمــدةَ فــي تدريــس مــادة األدب العربــي فــي مدارســنا وجامعاتنــا ،والمعـ َّدةَ ِو ْفقًــا للمناهــج التعليميــة
المقـرَّرة ،فإنــه ســرعان مــا يالحــظ غيــاب أدب الدعــاء غيابًــا تا ًمــا عــن صفحــات هــذه الكتــب ،فهــو يجــد أن هــذه الكتــب ،وعنــد
تعرّضهــا لدراســة أنــواع فــن النثــر ،تُعـ ّدد مــن أنواعــه :القصــة والمســرحية والخطبــة والرســالة والمقالــة والتقريــر ..ثــم تُغفــل
أدب الدعــاء ،فــا تَعـ َّده كواحــد مــن أنــواع هــذا الفــن.
وهــي حيــن تعــرض النصــوص التــي اختارتهــا كنمــاذج ألنــواع فنــون النثــر ،فإنهــا تعــرض نمــاذج لألنــواع المختلفــة التــي
ضــا عــن أدب الدعــاء ،فــا تخ ّ
صــه ولــو بنــص واحــد يحكــي عــن وجــوده ،ويكشــف عــن بعــض
ســبق ذكرهــا ،وتســكت هنــا أي ً
مــا يميّــزه مــن الخصائــص.
وهكذا يغدو أدب الدعاء فنًا منفيًا ال تعترف به المناهج التعليمية ،وال تق ّر بوجوده الكتب الدراسية.

ثانيًا :أدب الدعاء في الدراسات األدبية والفنية
ـو هــذه
تســتوقف المــرء لــدى مطالعتــه جملـةً مــن المؤلفــات المعنيــة بدراســة األدب العربــي ظاهــرةٌ مســتغربة ،تتمثــل فــي خلـ ِّ
المؤلفــات عــن أ ّ
ي ذكــر ألدب الدعــاء ،وقــد كان مــن الطبيعــي أن يترتــب علــى هــذه الظاهــرة عــدد مــن المفاهيــم الخاطئــة
واألحــكام المغلوطــة ،والتــي يأتــي علــى رأســها الدعــوى القائلــة بــأن األدب العربــي لــم يتسـ َّ
ـن لــه االســتفادة مــن ظهــور الديــن
الجديــد ،فظـ ّل بمنــأى عــن اســتلهام روح اإلســام ،وعــن التأثــر بالخصائــص الفنيــة للقــرآن ،وهــي دعــوى كان يمكــن أن تكــون
()١

محت َملــة فيمــا لــو كانــت مكتبــة األدب العربــي خاليــة مــن الحضــور المشــرق ألدب الدعــاء

 ،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.
ضــا عــن
( )١إن الدعــوى المذكــورة لــم تنتــج عــن إقصــاء نصــوص أدب الدعــاء وحدهــا عــن ســاحة األدب العربــي ،بــل هــي ناتجــة أي ً
إقصــاء نصــوص أخــرى غيرهــا وعلــى رأســها كتــاب نهــج البالغــة ألميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب عليــه ال ّســام .ولكــن لمــا
كان موضــوع بحثنــا هــو أدب الدعــاء ،لذلــك فإنــا لــم نتعــرض أل ّ
ي 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 ظ ـ ّل 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:
[ويــدور الزمــن دورة أخــرى وإذا اإلســام يفتــح صفحــة مشــرقة فــي تاريــخ العــرب فقــد أخرجهــم مــن الظلمــات إلــى
النــور ،ومــن دائــرة الشــعوب القَبَليــة إلــى دائــرة األمــم المتحضــرة وقــد رأيــت النثــر يســتمر فــي أثنــاء العصــر اإلســامي
(.)1

فــي الصــورة التــي رســمها العصــر الجاهلــي مــن حيــث نســجه وصوغــه وإن اختلفــت موضوعاتــه وتشــعبت معانيــه]

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
()2

التجديــد الــذي تجلــى فــي أدب الدعــاء مــن حيــث النســج والصياغــة

.

ونحــن إنمــا اخترنــا كتــاب الدكتــور شــوقي ضيــف كمثــال ألجــل مــا انطــوى عليــه هــذا الكتــاب مــن شــمول وتشــعب فــي دراســة
(.)3

النثــر ،وقــد وصفــه مؤلفــه بأنــه دراســة متشـ ِّعبة للنثــر ومــا مـ َّر بــه مــن أحــداث فــي عصــوره وأقاليمــه المختلفــة

ولكــن الغريــب أن الدكتــور شــوقي ضيــف لــم يتعــرض فــي كتابــه هــذا لدراســة أدب الدعــاء ،وذلــك علــى الرغــم مــن شــمول
هــذه الدراســة وتشـعّبها ومحاولتهــا تتبّــع مــا مـ ّر بــه النثــر مــن أحــداث فــي عصــوره وأقاليمــه المختلفــة ،حتــى ّ
كأن أدب الدعــاء
ق فــي نظــر الدكتــور إلــى المســتوى الــذي يؤهلــه للدخــول إلــى
وعلــى كثــرة نصوصــه -لــم يحـظَ بنعمــة الوجــود ،أو أنــه لــم يَــر َواحــة الفــن واألدب!
( )1د .شوقي ضيف :الفن ومذاهبه في النثر العربي .ص ،8دار المعارف .القاهرة ،ط.8
( )2وكمثــال علــى ذلــك يمكــن للمــرء أن يُقــا َرن بيــن مــا أورده الدكتــور شــوقي ضيــف فــي كتابــه مــن نصــوص تكشــف عــن أســاليب
الصياغــة فــي النثــر الجاهلــي ،وبيــن دعــاء الصبــاح -مثـاً -لإلمــام علــي عليــه ال ّســام ،ليــدرك جليًــا عمــق الهـ ّوة الفاصلــة بيــن أســاليب
الصياغــة فــي هذيــن النثريــن .وال أعتقــد أن أ ّ
ي 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.
ومــن األمثلــة التــي تص ـ ّور أســاليب الصياغــة فــي خطــب الجاهليــة والتــي أوردهــا الدكتــور شــوقي ضيــف فــي كتابــه نقتطــع هــذه
ت آت ،آيــات محكمــات ،مطــر ونبــات ،وآبــاء
الســطور« :أيهــا النــاس اســمعوا وعــوا ،مــن عــاش مــات ،ومــن مــات فــات ،وكل مــا هــو آ ٍ
وأمهــات ،وذاهــب وآت ،ضــوء وظــام ،وب ـ ّر وآثــام ،لبــاس ومركــب ،ومطعــم ومشــرب »..ص:64
ونقتطــع مــن دعــاء الصبــاح هــذه الســطور« :يــا مــن د ّل علــى ذاتــه بذاتــه ،وتنــزه عــن مجانســة مخلوقاتــه ،وجـ ّل عــن مالءمــة كيفياتــه،
يــا مــن قــرب مــن خطــرات الظنــون ،وبعــد عــن لحظــات العيــون ،وعلــم بمــا كان قبــل أن يكــون.»..
وبكلمــة ســريعة جـ ًدا يمكننــا أن نقــول :إن قــوة الســبك ،كمــا الموســيقى ،وكذلــك طريقــة اســتخدام الســجع ،تتفــاوت كلهــا تفاوتًــا بيّنًــا بيــن
النصيــن ،بحيــث ال يمكــن التســليم بــأن الصياغــة التــي اعتمدهــا الدعــاء تمثــل عمليــة اســتمرار للصياغــة التــي اعتمدتهــا خطــب الجاهليــة.
( )3انظر :الفن ومذاهبه في النثر العربي ،ص.10

المثال الثاني
ونلتقــي فيــه مــع األســتاذ محمــد قطــب فــي كتابــه «منهــج الفـ ّ
ـن اإلســامي» لنجــده يعتنــق مضمــون الدعــوى الســابقة ذاتهــا،
وإن اختلفــت طريقتــه فــي التعبيــر.
ويدلنا على ذلك قوله:
[وقــد كان يخطــر فــي حســي دائ ًمــا أن العــرب لــم يســتفيدوا مــن القــرآن وال مــن اإلســام فــي إنتاجهــم الفنــي .لقــد مـ ّرت
عليهــم فتــرة فــي أول اإلســام ،انصرفــوا فيهــا عــن كثيــر مــن فنــون القــول .وربمــا كان لهــذا االنصــراف أســباب متعــددة]
()١

.

ثم يذكر جملة من هذه األسباب ليعود فيقول:
[ولكنهــم حيــن عــادوا إلــى التعبيــر لــم يلجــأوا مــع األســف إلــى الرصيــد الجديــد يســتمدون منــه مشــاعرهم وإيحاءاتهــم
()٢

وأغــراض تعبيرهــم وطرائقــه .وإنمــا عــادوا إلــى الجاهليــة كاملــة فــي مجــال التعبيــر ،أغراضــه وطرائقــه ســواء]

.

ويقول في موضع آخر:
[وأيًــا مــا كان األمــر ،فقــد خســر األدب العربــي فرصــة هائلــة لالســتمداد مــن رصيــد اإلســام الضخــم ،وظــل فــي تاريخــه
الطويــل كلــه مجانبًــا -تقريبًــا -لهــذا الرصيــد ،مبتعـ ًدا عــن ثرائــه محرو ًمــا مــن القــدرة علــى إبــداع لــون مــن الفــن كان حريًــا
()٣

أن يكــون أروع الفنــون العالميــة وأبدعهــا ،لــو وجــد لــه التوجيــه الصالــح والقــدرة الفنيــة المؤاتيــة]

.

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.
ضــا هــو غيــاب فــن الدعــاء عــن كتــاب األســتاذ محمــد قطــب كمــا غــاب عــن كتــاب الدكتــور شــوقي ضيــف،
والمالحــظ هنــا أي ً
وهــذا مــا يجعــل المؤاخــذات التــي ســجلناها علــى كالم الدكتــور شــوقي ضيــف ،تــرد هــي بعينهــا علــى كالم األســتاذ محمــد
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 اإلسالمي واستكشاف أسسه،
( )١محمد قطب :منهج الفن اإلسالمي .ص ،7دار الشروق  -بيروت /القاهرة1393 ،هـ1973-م.
( )٢نفسه ص .12
( )٣نفسه ص .13

بقصــد تجليــة صــورة هــذا المنهــج وإيضــاح معالمــه ،فــي الوقــت الــذي يغفــل فيــه هــذا الباحــث -أو يتغافــل -عــن أدب تُمثّــل
نصوصــه تجليًــا مــن أروع تجليــات الفــن اإلســامي ،وتُفصــح خيــر إفصــاح عــن خصائــص هــذا الفــن ،وعمــا يراعيــه مــن
قواعــد ،ومــا يلتزمــه مــن منهــج؟!
فهــل يعقــل أن يتصــدى امــرؤ لدراســة وظيفــة الرئتين-مثـاً -مــع غفلتــه عــن وجــود الهــواء ،أو مــع عــدم معرفتــه بخصائصــه،
ومــا يك ّونــه 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 صالحيــة هــذه األســباب والمبــررات لالنطبــاق 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 يخــصّ أدب الدعــاء ،وذلــك ألن الكتَّــاب الذيــن أغفلــوا هــذا األدب فــي
مؤلفاتهــم ،لــم يتعرّضــوا لمســألة النســبة ال مــن قريــب وال مــن بعيــد ،بــل أهملــوا أدب الدعــاء جملـةً ودون التعــرض ألي شــأن
مــن شــؤونه ،فعاملــوه بذلــك معاملــة الشــيء المعــدوم .فلــو كان شــكهم فــي النســبة هــو الدافــع الــذي يقــف وراء فعلهــم ،لتحتّــم
صــا وأن األمــر يتعلــق بنصــوص تتميــز بكثرتهــا الوافــرة ،وبأنهــا ذات
عليهــم أن يعللــوا شــكهم هــذا ويبينــوا الوجــه فيــه ،خصو ً
اعتبــار لــدى أمــة كبيــرة مــن النــاس ممــن أدركــوا قيمتهــا و ُشــغفوا بتالوتهــا ،كمــا تهيّــأ لهــا عــدد مــن المحققيــن الذيــن أفاضــوا
فــي تصحيــح نســبتها ،وربطهــا بأصحابهــا.
فليــس مــن حــق أ ّ
ث بعــد هــذا أن يقفــز عــن هــذه النصــوص ،بحجــة الشــك فــي صحــة نســبتها ،إال إذا أشــار إلــى وجودهــا
ي باحـ ٍ
أوالً ،ثــم بيّــن 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
محمــد قطــب مث ـاً يــورد فــي كتابــه «منهــج الفــن اإلســامي» بيتيــن مــن الشــعر منســوبين لســكينة بنــت الحســين ،ثــم يعلّــق
عليهمــا بقولــه:
[لــم أتمكــن مــن تحقيــق نســبة هذيــن البيتيــن لســكينة ،ويقــال إنهمــا ألحــد المتص ّوفيــن ،والــذي يعنينــا مــن هــذه النمــاذج

()١

هنــا هــو موضوعهــا بصــرف النظــر عــن قائلهــا]

.

فهــا أنــت تــراه يحفــظ االعتبــار لبيتيــن مــن الشــعر ،ألجــل موضوعهمــا ،علــى الرغــم مــن عــدم تم ّكنــه مــن تحقيــق نســبتهما.
ضــا ألدب الدعــاء ،علــى كثــرة نصوصــه ،مــع مــا تفيــض بــه هــذه النصــوص
أفلــم يكــن األولــى بــه إ ًذا أن يحفــظ االعتبــار أي ً
ـج للفــن اإلســامي ،ســواء ص ّحــت لديــه النســبة أم لــم
مــن مميــزات وقيــم؟! ثــم يســتفيد مــن ذلــك كلــه فــي محاولتــه اســتنباطَ منهـ ٍ

تصــح ،حيــث إن عــدم صحــة النســبة ال تُحيــل الموجــود معدو ًمــا ،وال تفــرغ األدب الســامي مــن خصائــص ســم ّوه.

واألمــر عينــه يقــال بالنســبة للدكتــور شــوقي ضيــف ،فهــو أيضــا قــد أظهــر الشــك فــي صحــة أكثــر المــروي مــن خطــب
()2

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

.

السبب الثاني :النقص الكمي
ربمــا يكــون الداعــي أحيانــا لكــي يهمــل الباحــث نو ًعــا مــن أنــواع الفنــون األدبيــة هــو نــدرة نصــوص هــذا النــوع األدبــي ،أو
قلّــة قرّائــه .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 نذ ّكــر القــارئ بمــا قلنــاه عنــد حديثنــا عــن الخصائــص التــي دعتنــا إلى قصــر اهتمامنا
علــى النثــر دون الشــعر ،وعلــى أدعيــة أهــل البيــت عليهــم ال ّســام دون ســواهم .فقــد قلنــا هنــاك[ :قــد أُثــر عــن كل واحــد مــن
أئمــة أهــل البيــت االثنــي عشــر عليهــم ال ّســام وكذلــك عــن الســيدة الزهــراء ÷ عــد ٌد مــن األدعيــة ،بــل لقــد تــرك لنــا اإلمــام علــي
بــن الحســين عليــه ال ّســام كتابًــا مســتقالً هــو كتــاب «الصحيفــة الســجادية» والتــي يبلــغ عــدد أدعيتهــا أربعــة وخمســين دعــا ًء،
كمــا تــرك لنــا عــددا مــن األدعيــة والمناجيــات المرويــة عنــه فــي غيــر هــذه الصحيفــة].
ضــا أدعيــة غيــر أهــل البيــت عليهــم ال ّســام مــن علمــاء وأدبــاء
ثــم ..وعــاوةً علــى مــا ذكرنــاه ،فإنــا لــو أخذنــا بعيــن االعتبــار أي ً
وشــعراء ،لحصلنــا مــن ذلــك علــى مســاحة واســعة تشــغلها نصــوص أدب الدعــاء ،األمــر الــذي يرفــع عــن هــذا األدب أ ّ
ي وهــم
بوجــود نقــص ك ّمــي يمكــن أن ينســب إليــه مــن حيــث عــدد النصــوص التــي تخ ّ
صــه ،والقــادر ِة 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 القـرّاء) ،فنســأل :هــل يعانــي أدب الدعــاء فعـاً مــن أ ّ
ي نقــص فــي عــدد قرّائــه والمقبليــن علــى تالوتــه،
أم أن الواقــع يكشــف لنــا عــن عكــس ذلــك؟
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فــي اإلجابــة علــى هــذا الســؤال نقــول :لعلنــا ال نبالــغ إذا مــا ا ّدعينــا أن أدب الدعــاء قــد يأتــي فــي الصــدارة مــن حيــث اهتمــام
القـرّاء بــه وإقبالهــم علــى تالوتــه ،ويدلّنــا علــى ذلــك الواقـ ُع المشــهود ،حيث نجــد الكثير من النــاس ،وبمختلــف فئاتهــم االجتماعية
والثقافيــة يقبلــون إقبــاالً قـ ّل 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 .فث ّمــة
أدعيــة ُوضعــت لتناســب كل يــوم مــن أيــام األســبوع بخصوصــه (كدعــاء يــوم الجمعــة ،ودعــاء يوم الســبت ،)...وأخــرى وضعت
لتناســب بعــض أوقــات اليــوم الواحــد (كأدعيــة الصبــاح والمســاء ،ودعــاء ال َّسـ َحر )...ومنهــا ما وضــع مراعيًــا للمناســبات الدينية
المختلفــة (كأدعيــة شــهر رمضــان ،وأدعيــة األعيــاد ،وكدعــاء يوم عرفــة.)...
ومــن األدعيــة مــا يصــدح بتمجيــد هللا ســبحانه وتقديســه ،ومنهــا مــا يلهــج بالتحيــة والتســليم علــى المالئكــة واألنبيــاء والرســل،
ومنهــا مــا هــو مخصــص للتوبــة وطلــب المغفــرة ،أو الســتنزال الــرزق وطلــب الشــفاء ،ومنهــا مــا يدعــو ألهــل الثغــور ،أو
للجيــران ،أو لألهــل واألبنــاء ...ومنهــا مــا يدعــو لألمــة جمعــاء...
والخالصــة هــي أن نصــوص أدب الدعــاء ال تــكاد تتــرك مناســبة مــن المناســبات ،وال حــاالً مــن أحــوال الفــرد أو المجتمــع إال
وتعرّضــت لــه وقالــت كلمتهــا فيــه ،فهيّــأت بذلــك مــا ّدة غنيّــة وضعتهــا بيــن أيــدي النــاس ،متيحــة لهــم أن يســتخدموها بمــا يتوافــق
مــع الحاجــات الروحيــة والحياتيــة للفــرد ،أو بمــا يتــاءم مــع الشــؤون العامــة لألمــة والمجتمــع.
ولهــذا فإنّــا نجــد مــن النــاس َمــن يثابــر علــى تــاوة األدعيــة المأثــورة بصــورة يوميــة ،ومنهــم مــن يتلوهــا فــي بعــض المناســبات
ً
َ
ـرض لــه ،أو تتعـرّض لهــا األ ّمــة...
ـ
ع
ت
ـي
ـ
الت
ـروف
ـ
للظ
ـا
ـ
الدينيــة الخاصــة ،ومنهــم مــن يدعــو بهــا وفق
ِ
ثــم إن َكثــرة مــا يُطبــع مــن كتــب األدعيــة ،و َكثــرة مــا يقتنيــه النــاس مــن هــذه الكتــب ،لَدليـ ٌل علــى شـ ّدة االهتمــام بهــذا األدب.
ضــا مــا نشــهده مــن تــاوة متكــررة للدعــاء فــي البيــوت ،وفــي المســاجد ،وفــي النــوادي الدينيــة،
وممــا يــدل علــى هــذا االهتمــام أي ً
وفــي اإلذاعــات ،وعلــى قنــوات التلفــزة ،وفــي غيرهــا مــن المواضــع المتاحــة للعبــادة ومناجــاة هللا جـ َّل وعــا.
وبناء على هذا يتبيَّن لنا أن الحيثية الثانية ،وهي حيثية قلّة عدد القراء ،ال تنطبق على قرّاء أدب الدعاء.
وبــذا يغــدو الســبب الثانــي باطـاً بِــكال شـقّيه ،وعليــه فــا يصــح تعليــل نفــي أدب الدعــاء بوجــود نقــص فــي عــدد نصوصــه،
وال فــي عــدد قرّائــه والمقبليــن علــى تالوتــه.
وبهذا يصل بنا المقام إلى مناقشة السبب الثالث واألخير.

السبب الثالث :القصور الفني
ّ
إن واح ـ ًدا 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
دائــرة األدب.
ولكــن الحـ ّ
ق هــو أن أدب الدعــاء بعيــد كل البعــد عــن مثــل هــذا القصــور ،بــل العكــس هــو الصحيــح ،إذ يمكننــا أن ن ّدعــي 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 تل ّمــس بعــض مالمحهــا فــي القســم الثانــي مــن
()١

البحــث ،ولــذا فإننــا ســنكتفي هنــا بإيــراد شــهادتين فقــط مــن شــهادات أعــام فـ ّ
ـن البيــان

 ،تؤيــدان مــا ادعينــاه ،وتغنياننــا حاليًــا

عــن كل تفصيــل.
أوالهما :شهادة يعود تاريخها إلى فترة صدر اإلسالم ،وهي شهادة اإلمام علي عليه السّالم حيث يقول:
()٢

[وإنّا ألمراء الكالم ،وفينا تنشّبت عروقه ،وعلينا ته ّدلت غصونه]

.

وأمــا ثانيتهمــا فهــي شــهادة معاصــرة للشــاعر اللبنانــي الشــهير ســعيد عقــل يصـ ّور فيهــا مقــام اإلمــام علــي عليــه ال ّســام مــن
()٣

فـ ّ
ـن البيــان ،فيقــول

:
ص ْعبُ ***
ب
الكالم هو ً
كالمي على َر ِّ
ى َ
ِ

تهي ُ
ّبت إال أنّني الس ُ
َّيف لم يَ ْنبُ

وأود هنــا أن أشــير إلــى أن شــاعرنا قــد كتــب القصيــدة التــي يمثّــل 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 ال ّســام هــم أمــراء الــكالم بحســب شــهادة اإلمــام علــي نفســه ،وإذا كان اإلمــام علــي
ضــا هــو رب الــكالم بحســب شــهادة الشــاعر ســعيد عقــل ،فهــل يمكــن أن نحتمــل بعــد هــذا أن يعانــي أدب أربــاب
عليــه ال ّســام أي ً
ـور فــي قِيَمـ ِه الفنّيــة وخصائصــه األســلوبية؟!
الــكالم وأمرائــه مــن قصـ ٍ
وهكــذا يظهــر بــأن األســباب الثالثــة ،والتــي يمكــن اعتبارهــا مــن أهــم أســباب إهمــال نــصّ مــن النصــوص أو فـ ّ
ـن مــن الفنــون،
ال تنطبــق علــى فــن الدعــاء .ولذلــك يغــدو مــن البعيــد وجــود أ ّ
ي ســبب وجيــه فــي البيــن يمكــن التمســك بــه إلســقاط أدب الدعــاء
ونفيــه عــن ســاحة الفـ ّ
ـن واألدب.
( )١إن الشــهادات التــي أدلــى بهــا أعــام فـ ّ
ـن البيــان حــول بالغــة اإلمــام علــي عليــه ال ّســام .أو حــول ســحر بيــان بعــض األئمــة مــن
ضــا،
ولــده .ال يــكاد يحيــط بهــا اإلحصــاء ،وقــد توالــت هــذه الشــهادات علــى مـ ّر العصــور .وكان لعصرنــا الحالــي نصيبــه الوافــي منهــا أي ً
ممــا يــدل علــى دوام ِجـ ّدة نصوصهــم عليهــم ال ّســام ،ومالءمتهــا ألذواق أهــل األدب فــي كل زمــان ومــكان.
( )٢نهج البالغة .شرح الشيخ محمد عبده ،ج 2خطبة رقم.233
( )٣سعيد عقل :ديوانه (كما األعمدة).

خاتمة
صدنــا إليــه فــي هــذا القســم هــو تســليط الضــوء علــى أدب الدعــاء ،وذلــك بغيــة
وأخي ـ ًرا أو ّد أن أؤكــد علــى أن منتهــى مــا قَ َ
تذكيــر القيِّميــن علــى المناهــج التعليميــة بــه ،وجــذب اهتمــام أصحــاب الدراســات األدبيــة إليــه ،والتنبيــه مــن ثَـ َّم علــى مــا يُفضــي
ـر فــي مــادة األدب العربــي ،األمــر الــذي يحــرم هــذا األدب مــن
ـص خطيـ ٍ
إليــه إهمــال هــذا األدب واالســتهانة بشــأنه مــن نقـ ٍ
بعــض أروع نصوصــه ،ويُفـ ّوت عليــه فرصــة ســانحة كان يمكنهــا أن ترقــى بمكانتــه علــى صعيــد األدب العالمــي ،فتســتفيد مــن
صــا وأن أدب الدعــاء ينطــوي علــى مضاميــن فلســفيّة وعقائديّــة و ُخلُقيّــة وتربويّــة
مدخــرات كنــوزه اإلنســانيةُ جمعــاء .خصو ً
وروحيّــة ...قـ ّل نظيرهــا ،ولكنّــا 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 يلفِـ َ
ـت 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 ر ّده مــن منفــاه،
وإحاللــه فــي محلّــه المناســب مــن واحــة الفــن واألدب.

القسم الثاني
نماذج من نصوص أدب الدعاء
وداللتها على بطالن دعوى القطيعة

مقدمة القسم الثاني
ـنخصص القســم األول منــه لمعالجــة مشــكلة نفــي أدب الدعــاء ومــا يرتبــط بهــا مــن حيثيــات،
ذكرنــا فــي تصديــر الكتــاب أننــا سـ
ِّ
صص قســمه الثانــي الســتحضار نمــاذج مــن نصــوص هــذا األدب ،بغيــة تلمــس بعــض مــا تشــتمل عليــه هــذه
وأننــا ســنخ ِّ
النصــوص مــن الخصائــص والقيــم الفنيــة والمعنويــة.
ولكــن ل َّمــا كان أدب الدعــاء -وكمــا بيَّنــا فــي القســم األول -يضــع بيــن أيدينــا عــد ًدا كبيـ ًرا مــن النصــوص ،والتــي تــدور حــول
مواضيــع كثيــرة ومتنوعــة ،فقــد غــدا مــن الضــروري أن نراعــي فــي اختيــار نماذجنــا وجهــة محــددة ،نحفــظ مــن خاللهــا للبحــث
وحدتــه الموضوعيــة وتماســكه المعنــوي .ولذلــك رأينــا أن نتخــذ مــن دعــوى القطيعــة بيــن األدب العربــي واإلســام محــو ًرا لمــا
ســنختاره مــن النمــاذج ،فنصيــب بذلــك هدفيــن برميــة واحــدة ،إذ ســنتم ّكن عندهــا مــن تأطيــر نماذجنــا فــي إطــار موحــد ،هــو
ضــا مــن التعــرف بصــورة أوضــح علــى تفاصيــل هــذه الدعــوى ،وعلــى كيفيــة إبطــال
إطــار الدعــوى المذكــورة ،كمــا ســنتم ّكن أي ً
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
وج َّدتهــا ،ومــن جمــال األســلوب وحــاوة البيــان ،وهــو مــا يوصلنــا إلــى البرهنــة علــى زيــف دعــوى القطيعــة،
عمــق المعانــي ِ
وبطــان مــا اســتند إليــه أصحابهــا مــن األدلــة والبراهيــن.

دعوى القطيعة
كنــا قــد أشــرنا فــي القســم األول مــن الكتــاب إلــى أن تغييــب أدب الدعــاء قــد أ ّدى 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 الجاهليّــة يســتلهمون منهــا مذاهبهــا الفنيــة وأســاليبها
التعبيرية.

وممــا ال شــك فيــه أن هــذه الدعــوى ال تمثّــل مجــرد قضيــة مفــردة مــن قضايــا األدب العربــي ،وال تقتصــر علــى حكــم خــاص
مــن أحــكام مســائله ،وإنمــا هــي دعــوى سـيّالة تســتبطن العديــد مــن القضايــا واألحــكام األدبيّــة ،بــل إن بعضهــا قــد يتعـ ّدى الشــأن
األدبــي بخصوصــه ،ليشــمل جملــة أخــرى مــن شــؤون المجتمــع العربــي وقضايــاه الثقافيّــة.
ولبيــان ذلــك نقــول :إن الباحــث -ولــدى محاولتــه تعليــل هــذه الدعــوى -قــد يــرى أن الســبب الــذي أ ّدى 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 المتالكهمــا 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 تميّــز 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 مــر ّده إلــى ســنخ آخــر مــن العوامــل ،كالعوامــل االجتماعيّــة والحضاريّــة والثقافيّــة ،فتكــون هــذه
العوامــل فــي نظــره هــي التــي ســاهمت فــي تكويــن عقليّــة اإلنســان العربــي ومزاجــه ،فأنشــأتهما علــى ذلــك النحــو الخــاص الــذي
أ ّدى بهمــا إلــى تقبّــل مؤثــرات األدب الجاهلــي ،دون مؤثــرات اإلســام والقــرآن.
ثــم ..وانطالقًــا مــن هــذه العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة ذاتهــا ،قــد يذهــب الباحــث إلــى أن الســبب فــي تن ّكــب األدب العربــي عــن
االســتفادة مــن اإلســام والقــرآن ،مــر ّده إلــى عجــز المجتمــع العربــي ،وعــدم قدرتــه علــى إنجــاب أدبــاء يرقَــون إلــى المســتوى
الــذي يم ّكنهــم مــن التمثــل بالقــرآن الكريــم ،واســتلهام بيانــه الســاحر...
وعلــى هــذا النحــو يمكــن أن تطّــرد تفســيرات الدعــوى المذكــورة وتعليالتهــا ،ســواء مــا ينطلــق منهــا مــن المؤثــرات األدبيــة
والفنيــة ،أو مــا ينتهــي منهــا إلــى العوامــل الثقافيــة واالجتماعيــة.
وأيًــا مــا يكــن األمــر فــي هــذا المجــال ،فـ ّ
ـإن مــا يجــب مالحظتــه هنــا هــو أن هــذه التعليــات جميعهــا إنمــا يحتاجهــا أولئــك
الذيــن يتبنّــون الدعــوى المذكــورة ويقولــون بصحتهــا .وأمــا مــن ينكــر صحــة هــذه الدعــوى ويــرى بطالنهــا ،ويعتقــد -بالمقابــل-
أن اإلســام والقــرآن قــد تــركا أثرهمــا البيّــن علــى اإلنتــاج األدبــي لــدى العــرب ،فإنــه ســيكون بغنـ ًى عــن مثــل هــذه التعليــات،
ولــن يحتــاج البتــة ألن يفتــش عــن األســباب التــي حالــت دون اســتفادة األدب العربــي مــن اإلســام والقــرآن.
وينتــج عــن كل مــا تقـ ّدم أن الســؤال الجوهــري الــذي يجــب طرحــه فــي المقــام هــو الســؤال عــن طبيعــة عالقــة األدب العربــي
باإلســام ،وهــل هــي عالقــة انقطــاع أم تواصــل؟ وهــو ســؤال عظيــم األهميــة ،وذلــك ألن كال مــن اإلجابتيــن المحتملتيــن عليــه
أي اإلجابــة بالنفــي أو اإليجــاب -ســتؤدي إلــى تأســيس موقــف عــام ورؤيــة شــاملة تطــاالن المجتمــع العربــي وإنتاجــه األدبــيفــي جملــة كبيــرة مــن قضاياهمــا وشــؤونهما ،ومــا يمكــن أن يطلــق عليهمــا مــن أحــكام.
فلنطــرح ســؤالنا هــذا إ ًذا ،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 عالقــة األدب العربــي باإلســام،
وعمــا إذا كانــت هــي عالقــة قطيعــة أم تواصــل؟ وهــا نحــن نطــرح هــذا الســؤال بصورتــه المفصّلــة فنقــول:
هــل تسـنّى لــأدب العربــي أن يســتفيد فــي أدائــه الفنّــي مــن ظهــور اإلســام ونــزول القــرآن بحيــث أ ّدى بــه ذلــك إلــى تطويــر
أســاليبه البيانيّــة وتجديــد طرائقــه التعبيريّــة؟ أم فاتــه أن يغتنــم تلــك الفرصــة الثمينــة ،فــكان نصيبــه منهــا الغفلــة والخســران؟
ـن واحــة األدب العربــي ببعــض ألوانــه وينشـ َر عليهــا بعــض ظاللــه؟ أم
يزيـ َ
وبتعبيــر آخــر نســأل :هــل تي ّســر للقــرآن الكريــم أن ِ

وجـ َّدة فنيّــة -صوتًــا صاد ًحــا فــي اآلفــاق ،ودون
أن هــذا الكتــاب اإللهــي المنــزل قــد بقــي -وبــكل مــا اتّســم بــه مــن إعجــاز بيانـ ّي ِ
أن يتــردد لــه أ ّ
ي صــدى فــي الميــدان األدبــي؟

ضــاد مــن كتابهــم المقـ َّدس أ ّ
وهــل اســتفاد أدبــاء لغــة ال ّ
ت بــال؟ أم إنهــم ضلّــوا عــن الهــدي الفنـ ّي لهــذا الكتــاب
ي فائــد ٍة أدبيّــة ذا ِ
المعجــز ،حتــى بــات فــي غربــة عنهــم وهــم فــي غربــة عنــه؟ لتغــد َو النتيجـةُ الصريحــة لذلــك هــي أن هــذا الكتــاب العزيــز قــد
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أن يجــد بينهــم حمل ـةً فنيّيــن ،يســتم ّدون منــه -فــي إنتاجهــم األدبــي -المشــاع َر واإليحــاءات ،ويســتوحون منــه أســاليب البيــان
وطرائــق التعبيــر؟
وفيما يلي سنتعرف على إجابة أصحاب دعوى القطيعة.

إجابة أصحاب دعوى القطيعة
أشــرنا فــي ثنايــا القســم األول مــن البحــث إلــى ال ّدعــوى القائلــة بحــدوث قطيعــة بيــن األدب العربــي واإلســام ،وكنّــا قــد
استشــهدنا لهــا هنــاك بــكالم باحثَيــن ممــن تبنَّوهــا وتســالموا علــى صحــة مفادهــا .ونـ َو ُّد اآلن أن نتو ّســع بعــض التوســع فــي بيــان
مضمــون هــذه الدعــوى ومــا اســتندت إليــه مــن األدلــة والبراهيــن .وقــد رأينــا أن نعتمــد فــي مهمتنــا هــذه علــى كتــاب «منهــج
الفـ ّ
ـن اإلســامي» لألســتاذ محمــد قطــب ،وذلــك بســبب مــا اختــصَّ بــه هــذا الكتــاب مــن إفاضـ ٍة فــي العــرض ،ومــن تفصيــل فــي
بيــان األدلــة وذكــر البراهيــن ،وهــو مــا لــم نقــع علــى مثلــه لــدى غيــره مــن الكتّــاب الذيــن تبنــوا الدعــوى المذكــورة .فلنتو ّجــه إ ًذا
نحــو مــا ســطّره قطــب فــي كتابــه المذكــور.
يفصح باحثنا هذا عن أصل هذه الدعوى بقوله:
()١

سي دائ ًما أن العرب لم يستفيدوا من القرآن وال من اإلسالم في إنتاجهم الفنّي]
[وقد كان يخطر في ح ّ
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ـل خالصتــه أن اإلنتــاج الفنّــي لــدى العــرب قــد مـ ّر بعــد ظهــور
ثــم يمضــي بعــد ذلــك ليســتد َّل علــى ص ّحــة دعــواه هــذه بدليـ ٍ
اإلســام بمرحلتيــن:
أوالهمــا :مرحلــة االنصــراف عــن فنــون التعبيــر األدبــي ،حيــث [مـ ّرت عليهــم -أي العــرب -فتــرة فــي أول اإلســام ،انصرفــوا
()1

فيهــا عــن كثيــر مــن فنــون القــول]

.

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 يســتم ّدون منــه مشــاعرهم وإيحاءاتهــم
()1

وأغــراض تعبيرهــم وطرائقــه .وإنمــا عــادوا إلــى الجاهليــة كاملــة فــي مجــال التعبيــر ،أغراضــه وطرائقــه ســواء]

.

والنتيجــة المنطقيــة لمــا تقــدم هــي أن العــرب لــم يســتطيعوا االســتفادة مــن اإلســام وال مــن القــرآن فــي أيٍّ مــن المرحلتيــن
اللتيــن مـ ّر 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 عالقة األدب العربي بالدين الجديد كانت عالقة قطيعة وانفصال ،ال عالقة تواصل وتفاعل واستثمار.
ولكــن يبقــى فــي البَ ْيــن ســؤال يســتثيره الــكالم الســابق عــن المرحلتيــن اللتيــن مـ ّر بهمــا هــذا األدب ،إذ لســائل هنــا أن يســأل عــن
ك المرحلتيــن :فلمــاذا انصــرف العــرب عــن اإلنتــاج األدبــي -أوالً-؟ ثــم مــا الــذي
األســباب التــي أ ّدت إلــى وجــود كلٍّ مــن تَ ْينِ ـ َ
دعاهــم للعــودة إلــى الجاهليــة ومقاييســها الفنيّــة -دون اإلســام والقــرآن -حيــن عــادوا إلــى عمليــة اإلنتــاج -ثانيًــا-؟
وسوف نستعرض فيما يلي إجابات األستاذ محمد قطب على كلٍّ من هذين السؤالين تبا ًعا.

السؤال األول :لماذا انصرف العرب عن التعبير الفنّي؟
()2

يجيبنــا قطــب علــى هــذا الســؤال بقولــه[ :ربمــا كان لهــذا االنصــراف أســباب متعــددة]

 ،ثــم يشــرع بتفصيلهــا ،فيع ـ ّد منهــا

أربعــة أســباب:

السبب األول
وينــصّ عليــه بقولــه ...[ :فقــد كان بنــا ُء العقيــدة الجديــدة فــي داخــل النفــوس وفي واقــع المجتمع ،ومجاهــدةُ القوى المحتشــدة
فــي طريــق هــذا البنــاء ،ســواء فــي واقــع الحيــاة أو فــي داخــل الضميــر ،يســتنفدان جه ـ ًدا نفس ـيًا ضخ ًمــا ...بــل يســتنفدان
ّ ()3
الطاقــة الحيويــة كلّهــا ،وال يدعــان فيهــا فضلــة تُ ْذ َخـ ُر للتعبيــر الفنــي] .
( )1المصدر نفسه ص .7
( )2المصدر نفسه ص .12
( )3المصدر نفسه ص .7

وخالصــة القضيــة هــي أن بنــاء العقيــدة الجديــدة كان قــد شــغل الطاقــة الحيويّــة كلهــا عنــد المســلمين ،حتــى لــم يعــد لديهــم أي
متّســع لإلبــداع وممارســة عمليــة اإلنتــاج الفنّــي.
ـدرج قطــب تحــت الســبب األول جهـةً أخــرى ترتبــط بطبيعــة اإلنتــاج الفنّــي والمراحــل التــي يمـ ّر بهــا ،فيقــرر هنــا أن اإلنتاج
ويُـ ِ
الفنـ ّي ال بــد أن يمـ ّر بثــاث مراحــل .وهي:
[االنفعــال النفسـ ّي بالتجربــة الجديــدة ،ثــم اســتبطان هــذا االنفعــال فــي داخــل النفــس ،حتــى يمتــزج بأعماقهــا ويعطيَهــا مــن
()1
لونــه ويأخـ َذ مــن ألوانهــا ،ثــم ارتــداد التجربــة إلــى الخــارج فــي صــورة «إفــراز» أو «تعبيــر»] .
وقــد اعترضــت المســلمين األوائــل مشــكلةٌ ترتبــط بالمرحلــة األولــى مــن المراحــل التــي يمـ ّر بهــا اإلنتــاج الفنّــي ،وهــي مرحلــة
ـون الذخيــرةَ النفسـيّة المختزنــة التــي تســعى إلــى التعبيــر عــن ذاتهــا فــي صــورة أدبيّــة موحيــة.
االنفعــال بالتجربــة ،والتــي تُكـ ِّ
فــكان أن صرفتهــم هــذه المشــكلة عــن التعبيــر الفنّــي.
ويشرح قطب هذه المشكلة بقوله:
[لقــد كانــت العقيــدة الجديــدة فــي الواقــع تنشــئ النفــوس إنشــا ًء مــن جديــد .كانت «تغســل» النفــوس مــن أدرانهــا الجاهليّة،
ومــن موروثاتهــا القديمــة كلّهــا ،ومــن مفاهيمهــا المنحرفــة ،ومــن تص ّوراتهــا الخاطئــة ،وتمــأ الفــراغ الحــادث أوالً بــأول،
صالحــا
بتصـ ّورات جديــدة ومفاهيــم جديــدة ومشــاعر جديــدة ،وســلوك وعمــل جديديــن ،ومــن ثَـ َّم لــم يكــن الرصيــد القديــم
ً
لإليحــاء الفنـ ّي ،فقــد كان «غيــر موجــود» فــي النفــوس التــي اســتجابت للدعــوة الجديــدة فنفضــت عــن نفســها كل تــراث
ـس نحــوه
قديــم ،وانســلخت مــن كل مــا يربطهــا بماضيهــا الجاهلــي مــن مشــاعر وأعمــال ووشــائج قُربــى ،وصــارت تحـ ّ
بنفــرة وتقـ ُّ
ـزز .ولــم يكــن الرصيــد الجديــد قــد تج ّمــع بعـ ُد فــي الصــورة التــي تصلــح لــأداء الفنـ ّي ،الــذي يعبّــر -كمــا قلنــا-
()2

عــن شــحنة مذخــورة تريــد االنطــاق ،ال عــن الشــحنة فــي دور التكـ ّون ،قبــل أن تمتلــئ بهــا النفــس ثــم تفيــض بالتعبيــر

.

فالقضيّــة هــي إ ًذا أن الرصيــد القديــم لــم يعــد صال ًحــا -بعــد ظهــور اإلســام -لكــي يش ـ ّكل حاف ـ ًزا للتعبيــر ،كمــا أن الرصيــد
الجديــد الــذي أتــى بــه اإلســام لــم يكــن قــد تر َّكــز بعـ ُد فــي النفــوس إلــى الدرجــة التــي يســتطيع مــن خاللهــا تحريــك هــذه النفــوس
ودفعهــا إلــى اإلبــداع وممارســة عمليّــة اإلنتــاج الفنـ ّي.

السبب الثاني
كان الــكالم فــي الســبب األول يــدور حــول النفــس المســؤولة عــن عمليّــة اإلنتــاج األدبــي ،وحــول الدوافــع التــي تح ـرّك هــذه
النفــس وتحفِّزهــا علــى التعبيــر ،بينمــا يــدور الــكالم فــي الســبب الثانــي حــول األغــراض والمواضيــع التــي يســعى األدب للتعبيــر
عنها .
ويوضح قطب هذا السبب ،ممثِّالَ له ِّ
بفن الشعر ،فيقول:
( )1المصدر نفسه ص .7
( )2المصدر نفسه ص.8-7

[ويمكــن أن يكــون مــن أســباب انقطــاع التعبيــر الفن ـ ّي فــي تلــك الفتــرة كذلــك أن األغــراض «التقليديّــة» التــي كان يقــال
ـن العــرب األول -قــد تغيّــرت مــن أساســها بفعــل العقيــدة الجديــدة ،فصــارت تلــك األغــراض نشــا ًزا فنيًــا
فيهــا الشــعر -فَـ ّ
وشــعوريًّا ال يصلــح للقــول فيــه ،فالفخــر والمديــح والهجــاء والمجــون ،والتغنّــي بال ِّدمــن واآلثار ،وذكــر المناقــب «القبليّة»
والحــروب والغــارات والثــارات ..كلهــا متعلِّقــة بمشــاعر الماضــي الــذي انســلخت منــه النفــوس المؤمنــة ،وبتصـ ّورات هــذا
()1

الماضــي وعالقاتــه التــي نبذتهــا هــذه النفــوس ...ومــن ثَـ َّم لــم تعــد صالحــة للقــول]

.

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 ،فتت ّخــذ منهــا مــادة بديلــة
عــن األغــراض القديمــة المهجــورة؟
يجيبنا قطب على هذا السؤال بأن هذه
[األغــراض الجديــدة التــي يمكــن أن يقــال فيهــا لــم تتبلــور بع ـ ُُد بلــورة فنيّــة .وهــذه خطــوة أبعــد مــن الســابقة .فليســت
المســألة أن المشــاعر المذخــورة التــي تدفــع إلــى التعبيــر الفنــي لــم تكــن قــد تجمعــت بعــد ،بــل المســألة كذلــك أن أغــراض
ق الجديــدة .وكل غــرض فنــي ،وكل طريقــة
التعبيــر وطرائقــه لــم تكــن قــد تبلــورت بعــد لتُســا ِوق المعانــي الجديــدة واآلفــا َ
أداء جديــدة تحتــاج إلــى فتــرة مــن «الحضانــة» قبــل أن تظهــر فــي صــورة إنتــاج فنــي .وقد كانــت المعانــي الجديــدة واآلفاق
الجديــدة ،التــي كانــت قمينــة بــأن تع ـ ِّدل أغــراض التعبيــر وطرائقــه ،شــديدة الضخامــة بالنســبة للعالَــم النفس ـ ّي والبيئ ـ ّي
المحصــور الــذي كان يعيــش فيــه الشــاعر العربــي فــي ظــل القبيلــة الجاهليّــة ،وكانــت فــي حاجــة إلــى حضانــة فنيّــة عميقــة
()2

واعيــة قبــل أن تنبثــق فــي ثوبهــا الجديــد]

.

وخالصــة الــكالم فــي الســبب الثانــي هــي أن األغــراض القديمــة كانــت قــد هُ ِجــرت وكفّــت عــن قدرتهــا علــى التأثيــر ،وأمــا
األغــراض الجديــدة فإنهــا لــم تكــن قــد اســتوفت حقّهــا بع ـ ُد مــن «الحضانــة» والتبلــور الفنــي ،ولــذا فَقَ ـ ْد فَقَ ـ َد العــرب فــي تلــك
الفتــرة األغــراض التــي يــدور حولهــا اإلنتــاج األدبــي بــكال قســميها -القديمــة منهــا والجديــدة ،-فــكان أن آل بهــم األمــر ج ـرّا َء
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:
( )1المصدر نفسه ص .7
( )2المصدر نفسه ص.9-8

سـلِموا ،يمكــن أن يكــون ســببًا مــن أســباب توقفهــم فتــرة عــن
[هــذا االنبهــار الــذي تلقَّــى بــه العــرب القــرآن ،حتــى قبــل أن يُ ْ
التعبيــر الفنــي ،فقــد كانــت شــحنته الفنيّــة العجيبــة تمــأ نفوســهم َمــأً ،وتتعمقهــا مــن جميــع أقطارهــا ،فتســتوعب منهــم
()1

ـن ،وتغنيهــم -مؤقتًــا -عــن جمــال األداء بجمــال التلَقِّــي واالنفعــال]
ك َّل طاقــة الفـ ّ

.

وبكلمــة أخــرى نقــول :إن أحــد األســباب التــي أ ّدت إلــى انقطــاع العــرب عــن اإلنتــاج الفنــي يتجلّــى 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
()2

الــزوال]

.

وبعد أن يورد شيئًا من الشعر الذي كان يكتبه في تلك الفترة يعود ليقول:
[ ..وكانــت هــذه األزمــة تؤ ّزنــي وتجهــد مشــاعري وتَ ِخــز إحساســي ..فأعبِّــر عــن ذلــك كلِّــه بالشــعر غالبًــا وبالنثــر أحيانًــا..
حتــى مــررت بتجربــة ضخمــة اقتلعــت هــذه األزمـةَ مــن أساســها ،وأزالــت مــا حولهــا مــن مشــاعر وأحاســيس .وكانــت هــذه
التجربــة هي اإلســام!
ـدت نفســي مــن ضيــاع ،ووجــدت لهــذه الحيــاة غايــة وهدفًــا ،ووجــدت أن هــذه الغايــة ال تذهــب ســدى ،وال تنقطــع
لقــد وجـ ُ
بانقطــاع حيــاة فــرد ،وال تنطــوي فــي الرمــال ،ووجــدت أن الكــون ال يمضــي فــي التيــه المع ّمــى ،بــل يمضــي لهــدف مرســوم
معلــوم ..وأنــه كان يبــدو لــي أنــه «ال يبالــي» ألن نفســي هــي التــي كانــت منقطعــة الصلــة عــن روابــط الحيــاة العظمــى ،ال
()3

ألنــه هكــذا فــي حقيقتــه]

.

ثــم ونتيجـةً 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
ـس «بالوجــود».
«الضيــاع» ..وأصبحــت أحـ ّ
( )1المصدر نفسه ص.9
( )2المصدر نفسه ص.10
( )3المصدر نفسه ص.10

ـوح إلـ َّي بالشــعر ،ألنــه فــي حاجــة إلــى طاقــة فنيّــة
ولكــن اإلحســاس «بالوجــود» بغيــر أزمــة الذعــة وال وخــزة دافعــة ،لــم يـ ِ
ضخمــة -أكبــر مــن طاقتــي -تســتطيع أن تعبِّــر ،ال ألنهــا متألّمــة وال شــاكية ،ولكــن ألنهــا موجــودة وممتلئــة بهــذا الوجــود..
()1

وراضيــة كذلك بهــذا الوجــود!]

.

وقياسا على هذا يبين قطب طبيعة التجربة التي م ّر بها المسلمون األوائل فيقول:
[لقــد كان المســلمون األوائــل يواجهــون هــذه التجربــة الفريــدة ..تجربــة اإلســام! التجربــة التــي تزيــل رواســب النفــس
المســمومة كلهــا ،وتمــأ النفــس «بالوجــود» الكامــل الراضــي بهــذا الوجــود ..وهــي تجربــة ال تقــول الشــعر ..إال بطاقــة
()2

فنيــة ضخمــة ال تو َهــب لــكل إنســان]

.

ومــراده بكالمــه هــذا هــو أن هــذه الطاقــة الفنيــة الضخمــة الالزمــة للتعبيــر عــن اإلحســاس بالوجــود لــم تكــن متوفــرة للمســلمين
األوائــل ،فــكان ذلــك ســببًا مــن أســباب انقطاعهــم عــن التعبيــر الفنـ ّي.
وهنــا يبــر ُز ســؤال ال بــد مــن طرحــه ،وهــو أن هــذا «الوجــود» الــذي مــأ حيــاة المســلمين األوائــل فأشــعرهم بالرضــى
واالرتيــاح ،هــل كان خاليًــا مــن جميــع المشــاكل واألزمــات ،بحيــث لــم تعترضــه أيــة عقبــة تعيــق انطالقتــه أو تع ّكــر صفــوه ،أم
أنــه كان لهــذا الوجــود أزماتــه الخاصــة ومشــاكله المعتبــرة؟
يجيبنا قطب على هذا السؤال بقوله:
سـ َمتَه العامــة هــي الرضــى واالرتيــاح ..كانــت لــه «أزمــات» .أزماتــه هــي تلــك االبتــاءات
[إن هــذا «الوجــود» ولــو أن ِ
المتالحقــة التــي عاشــها المســلمون األوائــل حتــى اســتتب لهــم األمــر وظهــر الديــن واســتقر ..وكان مــن الممكــن أن تــؤ ّدي
()3

هــذه األزمــات إلــى تعبيــر فنـ ّي]

.

وهنــا نســأل :مــا دام هــذا الوجــود الــذي عاشــه المســلمون األوائــل منطويًــا علــى أزمــات وابتــاءات ،وهــي أزمــات وابتــاءات
كان بإمكانهــا أن تــؤدي إلــى اإلنتــاج الفنـ ّي والتعبيــر ،فلمــاذا إ ًذا انقطــع هــؤالء المســلمون عــن التعبيــر واإلنتــاج؟
يجيبنا قطب على هذا السؤال بالقول:
()4

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

.

وهــذا معنــاه أن الوجــود الــذي عاشــه المســلمون األوائــل وإن كان لــه أزماتــه وابتالءاتــه المحفِّــزة علــى اإلنتــاج والتعبيــر ،إال
أن العلــة التــي صرفتهــم عــن ذلــك كانــت هــي وجــود األســباب الثالثــة المتقدمــة الذكــر ،وهــي :عــد ُم نضــج الشــحنة النفس ـيّة،
وعــد ُم تبلــور األغــراض الجديــدة ،واالنشــغا ُل بجمــال التّلقــي عــن جمــال التعبيــر.
( )1المصدر نفسه ص.11-10
( )2المصدر نفسه ص.11
( )3المصدر نفسه ص.11
( )4المصدر نفسه ص.11

مالحظة مه ّمة
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 مالحظــة األزمــات الناتجــة عــن وقائــع الحيــاة االجتماعيّــة والسياسـيّة للمســلمين
آنــذاك ،والتــي عبّــر 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
ضــا صاحــب الريــادة والســيادة فــي التعبيــر عــن هــذه المعانــي بأجمــل صياغــة وأروع
المعانــي الدقيقــة والعميقــة ،كمــا كان هــو أي ً
بيان.
ونحــن ســوف نتنــاول -الحقًــا -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 الفنـ ّي ،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 أ ّديا إلى النتيجة المذكورة.

السبب األول
وهو ذو طبيعة سياسية ،حيث يمكن أن
[تكــون السياســة قــد لعبــت دو ًرا فــي ذلــك ،إذ ارتــدت -منــذ العهــد األمــوي أو قُبَ ْيلَــه فــي الحقيقــة -إلــى عصبيــة جاهليــة
قبليــة ،وجرفــت معهــا الشــعراء الذيــن تحلّقــوا حــول الســلطان ،فغمرتهــم فــي تيارهــا ،فــإذا هــم -حيــن يعبّــرون -يرتـ ّدون
()١

إلــى مشــاعر القبيلــة فــي الجاهليّــة ،فيتخــذون فنــون القــول القبليــة بوعــي أو بغيــر وعــي]

.

ضــا قــد أثّــر أثــره فــي عــودة العــرب إلــى
وإلــى جانــب العامــل السياســي يأتــي دور النقــد األدبــي الــذي ربمــا يكــون هــو أي ً
مقاييــس الجاهليّــة ،وهــو مــا يُطلعنــا عليــه قطــب فــي الســبب الثانــي.

السبب الثاني
والمسؤول عنه هم النقّاد وما تفرضه عليهم الطريقة التي ينتهجونها في عملهم ،وهذا ما يبينه باحثنا بالقول:
ضا عن ذلك ،فالنقد يبحث دائ ًما عن «القواعد» ،وغالبًا ما يبحث عن القواعد
[قد يكون النقّاد األوائل مسؤولين أي ً
( )١المصدر نفسه ص.13

بالفعــل ،ال عــن القواعــد التــي يمكــن أن تُســتح َدث .إذ النقــد تقعيــدي فــي طبيعتــه ،وليــس إنشــائيًا كالتعبيــر الفن ـ ّي .ومــن
ثَـ َّم جمــد هــؤالء النقــاد علــى مــا كان موجــو ًدا بالفعــل فــي رصيدهــم الفنــي ،وهــو طرائــق الجاهليّــة وأغراضهــا ،وقيّــدوا
()1

الشــعراء بهــا فســاروا فــي نطــاق ذلــك القيــد]

.

وبعــد أن يت ـ ّم قطــب اســتعراضه لألســباب المحتملــة لــكل مــن المرحلتيــن اللتيــن م ـ ّر بهمــا اإلنتــاج الفنــي لــدى العــرب ،فإنــه
ينتهــي أخيـ ًرا إلــى النتيجــة التاليــة فيقــول:
[وأيَّــا مــا كان األمــر ،فقــد خســر األدب العربـ ّي فرصــة هائلــة لالســتمداد مــن رصيــد اإلســام الضخــم ،وظــل فــي تاريخــه
الطويــل كلــه مجانبًــا -تقريبًــا -لهــذا الرصيــد ،مبتع ـ ًدا عــن ثرائــه ،محرو ًمــا مــن القــدرة علــى إبــداع لــون مــن الفــن كان
()2

حريًــا أن يكــون أروع الفنــون العالميــة وأبدعهــا ،لــو وجــد التوجيــه الصالــح والقــدرة الفنيّــة المؤاتيــة]

.

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 خاللهــا 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 ق ّدرنــا أنــه مــن المناســب فــي المقــام أن نختــار موضــوع «صــورة الوجــود» فــي أدب
الدعــاء ،وذلــك ألن صــورة الوجــود تُعتبَــر هــي األســاس أليّــة منظومــة فكريــة أو عقائديــة ،ومنهــا تنطلــق المنظومــة كلّهــا لتَشــيد
عليهــا بناءهــا الفكــري والعقائــدي كلّــه .ويضــاف إلــى ذلــك أن األســتاذ محمــد قطــب قــد تعــرض لهــذه الصــورة فــي بحثــه،
جاعــا مــن مســألة اإلحســاس بالوجــود ســببا مــن أســباب انقطــاع العــرب عــن التعبيــر الفنــي.
( )1المصدر نفسه ص.13
( )2المصدر نفسه ص.13

صورة الوجود في أدب الدعاء
صــا وأنهــا صــورة تتســم بالســعة والشــمول،
ال يتســع المجــال لتتبــع صــورة الوجــود بجميــع عناصرهــا فــي أدب الدعــاء ،خصو ً
حيــث نجدهــا تتعــرض للوجــود فــي مختلــف مســتوياته ومراتبــه ،فهــي تحدثنــا عــن الحقيقــة اإللهيــة ومــا لهــا مــن شــؤون
ضــا عــن العالــم المحســوس ،وعــن
وخصائــص ،كمــا تحدثنــا عــن عالــم المجــردات ومــا فيــه مــن قــوى وكائنــات ،وتحدثنــا أي ً
موجوداتــه وظواهــره ،وعمــا يحكمــه مــن قوانيــن وســنن...
ولــذا فقــد تحتــم علينــا أن نكتفــي بتنــاول بعــض تلــك المراتــب الوجوديّــة فقــط ،وذلــك مــن خــال عــرض بعــض نماذجهــا ومــا
يــدل عليهــا مــن الشــواهد ،وبالمقــدار الــذي يمكنــه أن يفــي بأغــراض البحــث ومقاصــده ،أي بالمقــدار الــذي يُ ْم ِكنُـهُ أن يذ ّكرنــا
بوجــود أدب الدعــاء ،ويشــعرنا بأهميتــه ،ويطلعنــا علــى مــا تهيّــأ لمبدعيــه مــن عمــق الفكــرة ونفــاذ البصيــرة ،ومــن الطاقــة الفنيّــة
المؤاتيــة ،مــا م ّكنهــم 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 ،ويكـ ّـذب مــا أصدرتــه مــن فتــاوى وأحــكام.
وســوف نســتعرض فــي نماذجنــا المقبلــة مرتبتيــن فقــط مــن مراتــب الوجــود التــي يتعــرض لهــا أدب الدعــاء ،فنبــدأ أوالً
ـان ودالالت ،ثــم
باســتعراض بعــض النمــاذج التــي تتحــدث عــن مرتبــة الوجــود المحســوس ،ومــا يســتبطنه هــذا الوجــود مــن معـ ٍ
ننتقــل ثانيًــا إلــى اســتعراض شــيء مــن النمــاذج المتعلقــة بمرتبــة الحقيقــة اإللهيــة وبعــض مــا يخصهــا مــن األحــوال والشــؤون.

أوالً :مرتبة الوجود المحسوس في أدب الدعاء
يســتمد أدب الدعــاء تص ـ ّوره للوجــود مــن الصــورة التــي يرســمها القــرآن الكريــم لهــذا الوجــود ،فقــد اهتــم القــرآن اهتما ًمــا
واسـ ًعا بالوجــود المحســوس ،فصـ ّور لنــا فــي العديــد مــن آياتــه مشــاهد متنوعــة لهــذا الوجــود ،ولمــا يشــتمل عليــه مــن كائنــات
وظواهــر .ومــن األمثلــة علــى ذلــك قولــه تعالــى:
ون * َوتَ ْح ِمـ ُل
سـ َر ُح َ
ـون َو ِحيـ َ
يحـ َ
ـون * َولَ ُكـ ْم فِي َهــا َج َمــا ٌل ِحيـ َ
{ َواألَ ْن َعــا َم َخلَقَ َهــا لَ ُكـ ْم فِي َهــا ِدفْ ٌء َو َمنَافِـ ُع َو ِم ْن َهــا تَأْ ُكلُـ َ
ـن تَ ْ
ـن تُ ِر ُ
وف َّر ِحيـ ٌم * َوا ْل َخ ْيـ َل َوا ْلبِ َغــا َل َوا ْل َح ِميـ َر لِتَ ْر َكبُو َهــا َو ِزينَةً
س إِ َّن َربَّ ُكـ ْم لَـ َر ُؤ ٌ
شـ ِّ
أَ ْثقَالَ ُكـ ْم إِلَــى بَلَـ ٍد لَّـ ْم تَ ُكونُــو ْا بَالِ ِغيـ ِه إِالَّ بِ ِ
ق األَنفُـ ِ
سـ َما ِء
ـو َ
َويَ ْخلُـ ُ
ـن * ُهـ َو الَّـ ِذي أَنـ َز َل ِمـ َ
شــاء لَ َه َدا ُكـ ْم أَ ْج َم ِعيـ َ
ق َمــا الَ تَ ْعلَ ُمـ َ
ـون * َو َعلَــى اللّـ ِه قَ ْ
ـن ال َّ
صـ ُد ال َّ
يل َو ِم ْن َهــا َجآئِـ ٌر َولَـ ْ
سـبِ ِ
ت
ون * يُنبِـ ُ
اب َو ِم ْنـهُ َ
َمــا ًء لَّ ُكــم ِّم ْنـهُ َ
ـت لَ ُكــم بِـ ِه الـ َّز ْر َع َوال َّز ْيتُـ َ
ســي ُم َ
شـ َر ٌ
ـون َوالنَّ ِخيـ َل َواألَ ْعنَـ َ
شـ َ
ـاب َو ِمــن ُك ِّل الثَّ َمـ َرا ِ
ـج ٌر فِيـ ِه تُ ِ
سـ َّ
سـ َّ
ـخ َراتٌ بِأ َ ْمـ ِر ِه إِ َّن فِــي َذلِـ َك
ـخ َر لَ ُكـ ُم اللَّ ْيـ َل َوا ْلنَّ َهــا َر َوال َّ
ـو ٍم يَتَفَ َّكـ ُر َ
س َوا ْلقَ َمـ َر َوا ْلنُّ ُجــو ُم ُم َ
شـ ْم َ
ون * َو َ
إِ َّن فِــي َذلِـ َك آليَـةً لِّقَـ ْ

سـ َّ
ـخ َر
ـو ٍم يَ َّذ َّك ـ ُر َ
ـو ٍم يَ ْعقِلُـ َ
ون * َو ُه ـ َو الَّ ـ ِذي َ
آليَــا ٍ
ض ُم ْختَلِفًــا أَ ْل َوانُ ـهُ إِ َّن فِــي َذلِ ـ َك آليَ ـةً لِّقَـ ْ
ت لِّقَـ ْ
ـون * َو َمــا َذ َرأَ لَ ُك ـ ْم فِــي األَ ْر ِ
ضلِـ ِه َولَ َعلَّ ُكـ ْم
اخـ َر فِيـ ِه َولِتَ ْبتَ ُغــو ْا ِمــن فَ ْ
ا ْلبَ ْحـ َر لِتَأْ ُكلُــو ْا ِم ْنـهُ لَ ْح ًمــا طَ ِريًّــا َوتَ ْ
سـتَ ْخ ِر ُجو ْا ِم ْنـهُ ِح ْليَـةً تَ ْلبَ ُ
ســونَ َها َوتَـ َرى ا ْلفُ ْلـ َك َم َو ِ

ون
تَ ْ
ت َوبِالنَّ ْجـ ِـم ُهـ ْم يَ ْهتَـ ُد َ
سـبُالً لَّ َعلَّ ُكـ ْم تَ ْهتَـ ُد َ
شـ ُك ُر َ
اسـ َي أَن تَ ِميـ َد بِ ُكـ ْم َوأَ ْن َهــا ًرا َو ُ
ون * َو َعال َمــا ٍ
ض َر َو ِ
ون * َوأَ ْلقَــى فِــي األَ ْر ِ
()١
صو َهــا إِ َّن اللّـهَ لَ َغفُــو ٌر َّر ِحيـ ٌم} .
ق َك َمــن الَّ يَ ْخلُـ ُ
* أَفَ َمــن يَ ْخلُـ ُ
ق أَفَــا تَ َذ َّكـ ُر َ
ون * َوإِن تَ ُعـ ُّدو ْا نِ ْع َمـةَ اللّـ ِه الَ تُ ْح ُ
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.
ويمكننــا مــن خــال التدبّــر فــي اآليــات القرآنيّــة التــي تتحــدث عــن الوجــود المحســوس أن نســتنبط وجــو َد ثــاث وظائــف
متكاملــة يقصــد إليهــا القــرآن الكريــم مــن اســتعراضه لمشــا ِهد هــذا الوجــود:

الوظيفة األولى
وهــي تنهــض بــدور إيقــاظ مداركنــا الحسـيّة ،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 إدرا ًكا بديهيًــا ،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 بالتبلّــد ،ويقـ ّل إرهافهــا،
فتخســر بذلــك الكثيــر مــن قدرتهــا علــى التمييــز والتأثــر ،وتعجــز تاليًــا 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 الحــواسّ الغشــاوة والصــدأ ،فتعيــد إلــى الكــون نضارتــه األولــى فــي مــدارك اإلنســان ،ليغــدو اإلنســان
عندهــا مهيئًــا لإلحســاس بنبــض الكــون ،والتعـرّف 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 تحتـ ّ
ـف بــه هــذه الكائنــات مــن منافــع ،وعلــى مــا تت ّ
صــف بــه مــن إتقــان فــي النظــم ،ودقّــة فــي الصنــع ،وجمــال فــي
التكويــن.
واآليــات الســابقة صريحــة فــي داللتهــا علــى مثــل هــذه األمــور ،فهــي تنــصّ بوضــوح علــى منافــع األنعــام والخيــل والبغــال
والحميــر ،وكذلــك علــى منافــع المــاء النــازل مــن الســماء ،ومنافــع الليــل والنهــار والقمــر والنجــوم .كمــا أنهــا تشــير إلــى
دور بعــض الكائنــات فــي قيــام النظــام وحفــظ التــوازن ،وذلــك َك ـ َدور الرواســي فــي عمليــة اســتقرار األرض وعــدم َميَ َدانهــا
ضــا بمــا ينطــوي عليــه الكــون مــن ســحر وجمــال يبعثــان فــي نفــس اإلنســان البهجــة والســرور.
واضطرابهــا .وهــي تشــعرنا أي ً
( )١النحل.18-5 :

وهــذا كلــه يكشــف عــن ترابــط المخلوقــات وتفاعلهــا ،وع ّمــا يوجــد بينهــا مــن تناغــم وتناســق ،كمــا يكشــف ع ّمــا يتّصــف بــه
الكــون مــن إتقــان فــي الصنــع ودقــة فــي النظــم.

الوظيفة الثالثة
والــذي نالحظــه فيمــا يتعلّــق بهــذه الوظيفــة هــو أن اآليــات القرآنيّــة التــي تصـ ّور مشــاهد الطبيعــة وتتحـ ّدث ع ّمــا فيهــا مــن دقــة
ونظــام ،إنمــا توظّــف ذلــك كلّــه فــي ســبيل االســتدالل علــى ال ُمبــدع المنظّــم ،فــاهلل ســبحانه -وبحســب تعبيــر هــذه اآليــات -هــو
الــذي خلــق ،وهــو الــذي ذرأ ،وهــو الــذي سـ َّخر ،وهــو الــذي ألقــى ..وكل ذلــك يوصلنــا إلــى النتيجــة المنطقيــة التــي صرّحــت
بهــا اآليــات:
صو َها إِ َّن اللّهَ لَ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم}.
ق َك َمن الَّ يَ ْخلُ ُ
{أَفَ َمن يَ ْخلُ ُ
ق أَفَال تَ َذ َّك ُر َ
ون * َوإِن تَ ُع ُّدو ْا نِ ْع َمةَ اللّ ِه الَ تُ ْح ُ
ويظهــر لنــا مــن كل مــا ســبق أن العالَــم المحســوس ال يمثــل فــي الرؤيــة القرآنيــة مجــرد ظــرف مكانــي أو بيئــة حيويّــة تُي ّســران
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 -موضو ًعــا للتفكيــر والتأ ّمــل ،وآيــة إلهيــة
بيّنــة تمـ ّد اإلنســان ببعــض أســباب معرفــة عالــم الغيــب ،وتفتــح لــه ُكـ َّوة علــى المطلــق ،وتمهّــد لــه الطريــق للتعــرف علــى مبدئــه،
وإدراك مصــدر وجــوده ،ومعرفــة مــن أيــن تأتيــه النِّ َعــم التــي تفيــض عليــه.
وعلى هذا النهج القرآني نفسه يسير أدب الدعاء ،وهو ما سوف نبيّنه من خالل النماذج التالية:

النموذج األول :الهالل
()١

ونستمد هذا النموذج من دعاء لإلمام السجاد عليه السّالم

 ،كان يدعو به إذا نظر إلى الهالل ،وفيه يقول:

ـت بِ َمــنْ نَـ َّو َر بِـ َك
ـك التَّ ْدبِيـ ِر .آ َم ْنـ ُ
ـر ُ
[أَيُّ َهــا ا ْل َخ ْلـ ُ
صـ ِّ
ـب ال َّ
ق ا ْل ُم ِطيـ ُع ،ال َّدائِـ ُ
سـ ِري ُع ،ا ْل ُمتَـ َر ِّد ُد فِــي َمنَــا ِز ِل التَّ ْق ِديـ ِر ،ا ْل ُمتَ َ
ف فِــي فَلَـ ِ
()٢
ال ُّ
ً
ً
َ
سـ ْلطانِ ِه ،وا ْمتَ َهنَـ َك بِ ِّ
ان،
ت ُ
ضـ َ
ظلَـ َم ،وأَ ْو َ
الزيَــا َد ِة والنُّ ْق َ
ـح بِـ َك ا ْلبُ َهـ َم َ ،
ت ُم ْل ِكـ ِه ،و َعال َمة ِمنْ َعال َمــا ِ
وج َعلَـ َك آيَـة ِمــنْ آيَــا ِ
ص ِ
ُّ
ُ
سـ ِري ٌع.
ـ
ل
ط
وال
ـوف ،فِــي ُك ِّل َذلِـ َك أَ ْنـ َ
واإلنَــا َر ِة وا ْل ُك ُ
ـت لَـهُ ُم ِطيـ ٌع ،وإِلَــى إِ َرا َدتِـ ِه َ
سـ ِ
ـوع واألُفُـ ِ
ـولِ ،
ِ
( )١هو اإلمام علي بن الحسين عليه السّالم ،وهو الملقب بــ «السجاد» وبـ «زين العابدين».
( )٢إنــارة الظلــم تعنــي إنــارة المــكان ،أو قــل :إنــارة الجــو المحيــط الــذي يكــون مظل ًمــا 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.

ث.
اح َ
صنَ َع فِي َ
ب َما َدبَّ َر فِي أَ ْم ِر َك وأَ ْلطَ َ
ُ
شأْنِ َك َج َعلَ َك ِم ْفتَ َ
ف َما َ
س ْب َحانَهُ َما أَع َْج َ
ث ألَ ْم ٍر َحا ِد ٍ
ش ْه ٍر َحا ِد ٍ
وخالِقِــي َ
ســأ َ ُل اللَّ ـهَ َربِّــي و َربَّ ـ َكَ ،
صلِّ ـ َي َعلَــى ُم َح َّم ـ ٍد وآلِ ـ ِه،
فَأ َ ْ
ـو َر َك أَنْ يُ َ
ص ـ ِّو ِري و ُم َ
وخالِقَ ـ َك ،و ُمقَ ـ ِّد ِري و ُمقَ ـ ِّد َر َك ،و ُم َ
صـ ِّ
ت،
ســا َم ٍة ِمـ َ
ـن ِمـ َ
ـن ال َّ
وأَنْ يَ ْج َعلَـ َك ِهــا َل بَ َر َك ـ ٍة ال تَ ْم َحقُ َهــا األَيَّــا ُم ،وطَ َهــا َر ٍة ال تُ َدنِّ ُ
ت ،و َ
س ـيِّئَا ِ
ـن اآلفَــا ِ
س ـ َها اآلثَــا ُمِ ،هــا َل أَ ْمـ ٍ

سـ ٌرَ ،
ـان ونِ ْع َمـ ٍة
وخ ْيـ ٍر ال يَ ُ
شــوبُهُ َ
سـ ٍر ال يُ َما ِز ُجـهُ ُع ْ
ـن ال نَ َكـ َد َم َعـهُ ،ويُ ْ
شـ ٌّ
سـ ْع ٍد ال نَ ْحـ َ
ِهــا َل َ
ـن وإِي َمـ ٍ
ـرِ ،هــا َل أَ ْمـ ٍ
ـس فِيـ ِه ،ويُ ْمـ ٍ
()1

ـام] .
ســا َم ٍة وإِ ْ
ـان و َ
وإِ ْح َ
سـ ٍ
سـ ٍ
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 الحسـ ّي لكائنــات الطبيعــة ،والــذي تنــاط
بــه مهمــة إيقــاظ مداركنــا الحســية ،بغيــة أن نجــدد لقاءنــا بهــذه الكائنــات ،ونستشــع َر مــا تفيــض بــه مــن حيويًــة وبهــاء .وتظهــر
هــذه الوظيفــة فــي الدعــاء الــذي بيــن أيدينــا مــن خــال الوصــف الحسـ ّي 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 ،المتر ّدد في منازل التقدير ،المتصرف في فلك التدبير].
فالهــال يجــري -علــى مــا يصــوره لنــا الدعــاء -عبــر المنــازل التــي ق ّدرتهــا لــه الحكمــة اإللهيــة ،ويــدور فــي الفلــك الــذي أعـ ّده
لــه التدبيــر اإللهــي ،وهــو فــي كل ذلــك ال يَنِــي وال يســتريح ،بــل يمضــي فــي تنفيــذ مهمتــه دائبًــا ســري ًعا ،منقــا ًدا إلرادة هللا ،طائعــا
ألمره ،ومستســل ًما لمشــيئته.
علــى أن مــا يجــدر بنــا مالحظتــه هنــا هــو أن الدعــاء لــم يسـجّل وصفــه لحركــة الهــال بطريقــة تقريريّــة محضــة ،بــل عبّــر
()2

عنهــا بأســلوب بيانــي خــاص ،ول ّونهــا بعــدد مــن المؤثــرات الفنيــة المتنوعــة

.

وكشــاهد علــى ذلــك يمكننــا اإلشــارة إلــى أســلوب اســتخدام النعــوت التــي تصــف حركــة الهــال ،فنالحــظ -مثـاً -أن الدعــاء
قــد أورد عــد ًدا مــن النعــوت المتن ّوعــة لهــذه الحركــة (المطيــع ،الدائــب ،الســريع ،المتــردد ،المتصـرّف) ،لكنــه وفــي الوقــت ذاتــه
أشــار بتلــك النعــوت -علــى تع ّددهــا وتن ّوعهــا -إلــى مدلــول مشــترك واحــد (حركــة الهــال الدائبــة فــي طاعــة هللا) .وممــا ال
( )1الصحيفة السجادية ،من دعائه عليه السّالم إذا نظر إلى الهالل.
( )2ال نرمــي فــي هــذا البحــث إلــى دراســة نصــوص أدب الدعــاء دراس ـةً تحليلي ـةً أو فنيّــة مفصّلــة ،بــل كل مرادنــا هــو الكشــف عــن
عالقــة هــذا األدب بالقــرآن الكريــم ،واســتمداده منــه تصــوره للوجــود .ولكــن قــد يفــرض علينــا ســير البحــث أحيانًــا أن نتعـرّض لبعــض
اللمحــات الفنيــة ،فنعمــد حينئــذ إلــى إيــراد بعــض األمثلــة منهــا وبالمقــدار الــذي يســتدعيه البحــث .ورجاؤنــا بعــد هــذا هــو أن تلفـ َ
ـت هــذه
اللمحــات بعــض المعنييــن ،علّهــم يبــادرون إلــى التو ّســع 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 واســتجالء
معانيه.
ضــا إلــى لــون آخــر مــن ألــوان المؤثــرات ،وهــو يتمثــل
ثــم والــى جانــب مــا ألمحنــا إليــه مــن تعــدد النعــوت ،يمكننــا أن نشــير أي ً
هــذه المــرة فــي الصيــغ التــي بنيــت عليهــا النعــوت المذكــورة ،إذ المالحــظ هنــا هــو أن تلــك النعــوت جميعهــا قــد ت ـ ّم بناؤهــا
علــى صيغــة اســم الفاعــل ،أو الصفــة المشــبهة بالفعــل .وهمــا -بــا ريــب -صيغتــان مالئمتــان تمــام المالئمــة لإليحــاء بفاعليــة
الموصــوف وتجـ ّدد حركتــه.
وبتضافــر مــا بينّــاه مــن المؤثــرات ،ومعهــا غيرهــا ممــا ال يت ّســع المجــال لبيانــه ،يشــعرنا الدعــاء بأننــا أمــام مخلــوق جــاد
نشــيط ،يجــري بأمــر خالقــه ،ويســلك فــي طاعــة مــواله مستســل ًما مطمئنًــا ،ال يدركــه فــي ذلــك تعــب ،وال يداخلــه ســأم.
وبــذا تتمهــد الســبيل أمــام الدعــاء لكــي يؤثــر فينــا عــن طريــق اإليحــاء ،فيبـ ّ
ـث فــي نفوســنا الطمأنينــة ،ويَرُوضُهــا علــى التســليم،
كمــا يجــدد فينــا العزيمــة ويمــأ كياننــا بالحيويــة والنشــاط ،لنُقبــل حينئــذ بــكل وجودنــا علــى المولــى تعالــى عنــد ابتهالنــا إليــه
ودعائنــا إيــاه.
ثــم وبعــد أن يفــرغ الدعــاء مــن وصــف مــا قصــد إلــى وصفــه مــن حركــة الهــال ،يمضــي إلــى وصــف بعــض مظاهــره
ُّ
ُ
ـوف] ،وهنــا يضعنــا الدعــاء
ـ
ل
ط
ـان ،وال
واإلنَــا َر ِة وا ْل ُك ُ
الحس ـيّة األخــرى ،فيقــول[ :وا ْمتَ َهنَ ـ َك بِال ِّزيَــا َد ِة والنُّ ْق َ
سـ ِ
ـوع واألُفُـ ِ
صـ ِ
ـولِ ،
ِ
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 زمنيّــة متباعــدة (الكســوف المقابــل
لإلنــارة) ،وبــذا يحيــط الدعــاء بمختلــف حــاالت الهــال وأوضاعــه ،جام ًعــا إياهــا فــي مشــهد واحــد ،وفــي صــورة أدبيّــة شــديدة
التركيــز.
ومــن الطبيعــي أن تــؤ ّدي الصــورة األدبيّــة 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 متلبِّ ًســا 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 أَ ْســر النظــرة اآلنيّــة وقيودهــا ،وتهيــؤه للنفــاذ مــن
الجــزء إلــى الــكل ،ومــن الخــاص إلــى العــام ،ليســم َو بذلــك إلــى مرتبــة اإلدراك الكلــي والرؤيــة الشــاملة.
وهكــذا نجــد أن الدعــاء ،وعــن طريــق وصفــه الفنـ ّي األ ّخــاذ لحركــة الهــال ولمظاهــره الحسـيّة 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 تبلّــد الحــواس ،ومــن طغيــان العــادة.

صـ ْ
ضــا ،أَ ْولــى الوظيفــة
إال أن الدعــاء لــم يَ ْق ُ
ـر مهمتــه علــى مراعــاة الوظيفــة األولــى فقــط ،بــل إنــه وتب ًعــا للمنهــج القرآنــي أي ً
الثانيــة قَـ ْد ًرا ملحوظًــا مــن عنايتــه ،ولذلــك نــراه يتخــذ مــن تأمــل مشــهد الهــال ومــن وصفــه إيــاهُ ،م ْنطَلقًــا للكشــف عمــا يســتبطنه
هــذا المشــهد الطبيعــي مــن ِدقّــة فــي النظــم ،وإتقــان فــي الصنــع ،ومــن حكمــة وتدبيــر.
ـك التدبيــر ،فهــو ال
ولذلــك نجــد الدعــاء ينــصّ ن ً
صــا صري ًحــا علــى أن الهــال متــردد فــي منــازل التقديــر ومتص ـ ِّرف فــي فَلَـ ِ
يجــري بطريقــة عشــوائية ،وال تتحكــم بــه الصُّ ـ َدف ،بــل إنــه يتبــع مســا ًرا محــد ًدا وخطــة مرســومة ،ولذلــك فــإن مــا نــراه مــن
حاالتــه وأطــواره المختلفــة ،كالزيــادة والنقصــان ،والطلــوع واألفــول ،واإلنــارة والكســوف ،تخضــع كلهــا لتقديــر دقيــق ،وتدبيــر
واع ،فــا يصــدر شــيء منهــا عــن الفوضــى ،وال يعبّــر أي منهــا عــن العبــث.
ٍ
ضــا ،علــى مــا يختــص بــه الهــال مــن منافــع ،فيشــير إلــى أنــه مفتــاح شــهر حــادث،
وكذلــك ينــصّ الدعــاء وبشــكل صريــح أي ً
وأنــه الوســيلة لتنويــر ُّ
الظلَــم 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.
وخالصــة القــول هــي أنــه قــد تســنى للدعــاء أن يكشــف عمــا يســتبطنه مشــهد الهــال مــن ِدقّــة وإتقــان ،وعمــا يقــف وراء ذلــك
مــن وعــي وحكمــة وتدبيــر ،وبذلــك يتجلّــى 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.
وقــد بــرزت معطيــات الوظيفــة الثالثــة جليّــة فــي متــن الدعــاء ،وذلــك كمــا فــي العبــارات التاليــة( :آمنــت بمن نـ َّور بــك ال ُّ
ظلَم،)..
(وجعلــك آيـةً مــن آيــات ُم ْل ِكــه ،وعالمــة مــن عالمــات ســلطانه)( ،ســبحانه مــا أعجــب مــا دبَّــر مــن أمــرك! وألطــف مــا صنــع
مــن شــأنك)( ،فأســأل هللا ربّــي وربّــك ،وخالقــي وخالقــك ،ومقـ ّدري ومقـ ّدرك ،ومصـ ّوري ومصـ ّورك.)...
وهــي عبــارات واضحــة فــي داللتهــا علــى النظــر إلــى الهــال كآيــة وعالمــة ،تقــود إلــى المعرفــة الواعيــة بخالــق الهــال
ومصـ ّوره ومدبّــره ،ومــن ثَـ َّم 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
ضــا كيــف أنــه يوظّــف
يســتمد دعــاء الهــال تص ـ ّوره للوجــود المحســوس مــن التص ـ ّور القرآنــي لهــذا الوجــود ،كمــا رأينــا أي ً
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
()١
ّ
هــو يســتمد مــن القــرآن أيضــا الكثيــر مــن األلفــاظ والتعابيــر  ،فإنــه يتأكــد 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 ال ّســام ،واآلخــر لجـ ّده اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه ال ّســام:

سالم
أ -دعاء الصباح والمساء لإلمام علي بن الحسين عليه ال ّ
ونقتطف من هذا الدعاء المقطع التالي:
اح ـ ٍد ِم ْن ُه َمــا َح ـ ًّدا َم ْح ـ ُدو ًدا ،وأَ َم ـ ًدا
[ا ْل َح ْم ـ ُد لِلَّ ـ ِه الَّ ـ ِذي َخلَ ـ َ
ق اللَّ ْي ـ َل والنَّ َهــا َر بِقُ َّوتِ ـ ِه ،و َميَّ ـ َز بَ ْينَ ُه َمــا بِقُ ْد َرتِ ـ ِهَ ،
وج َع ـ َل لِ ـ ُك ِّل َو ِ
شـئُ ُه ْم َعلَ ْيـ ِه،
احبِـ ِه ،ويُولِـ ُ
َم ْمـ ُدو ًدا ،يُولِـ ُ
احـ ٍد ِم ْن ُه َمــا فِــي َ
ـج َ
احبَـهُ فِيـ ِه بِتَ ْق ِديـ ٍر ِم ْنـهُ لِ ْل ِعبَــا ِد فِي َمــا يَ ْغ ُذو ُهـ ْم بِـ ِه ،ويُ ْن ِ
ص ِ
ص ِ
ـج ُك َّل َو ِ

ـون
احتِـ ِه و َمنَا ِمـ ِه ،فَيَ ُكـ َ
فَ َخلَـ َ
ق لَ ُهـ ُم اللَّ ْيـ َل لِيَ ْ
ســا لِيَ ْلبَ ُ
ســوا ِمــنْ َر َ
وج َعلَـهُ لِبَا ً
بَ ،
ت النَّ َ
ب ونَ َه َ
صـ ِ
ضــا ِ
ت التَّ َعـ ِ
سـ ُكنُوا فِيـ ِه ِمــنْ َحـ َر َكا ِ
َذلِـ َك لَ ُهـ ْم َج َما ًمــا وقُـ َّوةً ،ولِيَنَالُــوا بِـ ِه لَـ َّ
شـ ْه َوةًَ ،
سـبَّبُوا إِلَــى
ـذةً و َ
وخلَـ َ
صـ ًرا لِيَ ْبتَ ُغــوا فِيـ ِه ِمــنْ فَ ْ
ضلِـ ِه ،ولِيَتَ َ
ق لَ ُهـ ُم النَّ َهــا َر ُم ْب ِ
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ويكفينــا للتدليــل علــى هاتيــن الناحيتيــن ذكــر شــيء مــن أمثلتهمــا ،وذلــك لشــدة وضوحهمــا وســهولة إدراكهمــا ،ســيما وأن مــا
بيّنــاه فــي النمــوذج األول يو ِّ
طــئ الســبيل لمالحظتهمــا ،ويغنينــا عــن اإلطالــة فــي البيــان.
ونبــدأ بالناحيــة األولــى المتعلقــة باســتحضار الدعــاء للوظائــف الثــاث فنقــول :إن هــذه الوظائــف بــارزة بــرو ًزا جليًــا فــي
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
ضــا -بتصويــر الواقــع المعــروض فــي هــذا المشــهد بطريقــة تقريريّــة محضــة ،بــل ألّــف بيــن عناصــره
والمســاء ،لــم يقــم -هــو أي ً
بطريقــة متميِّــزة ،وعبّــر عنــه بأســلوب بيانـ ّي خــاص ،فاســتطاع بذلــك أن يُخــرج هــذا الواقــع مــن رتابتــه ،ويخلقــه خلقًــا فنيًــا
ين}(إبراهيــم ،)33 :وقولــه تعالــىَ { :و ْالقَ َمـ َر نُو ًرا}(يونــس ،)5 :وقولــه:
س َو ْالقَ َمـ َر َدآئِبَ َ
( )١انظــر مثــا قولــه تعالــىَ { :و َسـ َّخر لَ ُكـ ُم ال َّشـ ْم َ
ُون}(األنبياء:
ـك يَ ْس ـبَح َ
از َل}(يــس ،)39 :وقولــهَ { :وهُ ـ َو الَّ ـ ِذي َخلَ ـ َ
س َو ْالقَ َم ـ َر ُك ٌّل فِــي فَلَـ ٍ
ق اللَّ ْي ـ َل َوالنَّهَــا َر َوال َّش ـ ْم َ
{ َو ْالقَ َم ـ َر قَ َّدرْ نَــاهُ َمنَ ِ
 ...)33ثــم الحــظ كيــف تتــردد هــذه التعابيــر فــي الدعــاء بأعيانهــا أو ببعــض تصاريفهــا ،وذلــك مــن قبيــل قولــه عليــه ال ّســام( :دائــب)،
و(نـ ّور) ،و(منــازل التقديــر) ،و(فلــك التدبيــر)..
ضــا ،وبصــورة واضحــة ،تأثــر
( )2الصحيفــة الســجادية ،مــن دعائــه عليــه ال ّســام عنــد الصبــاح والمســاء .يبــرز فــي هــذا المقطــع أي ً
أدب الدعــاء بالقــرآن الكريــم ،وهــو مــا يمكننــا تل ّمســه 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.

س مرهــف ،ســاعين إلــى اســتنباط
جديـ ًدا ،ليُم ِّكننــا مــن مالقاتــه وكأننــا نــراه للمــرة األولــى ،فنقبــل علــى تأملــه بذهـ ٍ
ـن متوقــد وحـ ٍ
ـان ومــا يختزنــه مــن دالالت.
مــا يتضمنــه مــن معـ ٍ
وأمــا الوظيفــة الثانيــة :فهــي تتجلّــى فيمــا يــدل عليــه وجــود الصبــاح والمســاء مــن الدقّــة واالتقــان والتقديــر ،وفيمــا لوجودهمــا
مــن المنافــع المهمــة التــي تتقـ ّوم بهــا حيــاة العبــاد.
ومن األمثلة على ذلك قول اإلمام السجاد عليه السّالم:
احبَـهُ فِيـ ِه بِتَ ْق ِديـ ٍر
احبِـ ِه ،ويُولِـ ُ
احـ ٍد ِم ْن ُه َمــا َحـ ًّدا َم ْحـ ُدو ًدا ،وأَ َمـ ًدا َم ْمـ ُدو ًدا ،يُولِـ ُ
َ
ـج َ
احـ ٍد ِم ْن ُه َمــا فِــي َ
[وج َعـ َل لِـ ُك ِّل َو ِ
ص ِ
ص ِ
ـج ُك َّل َو ِ
ِم ْنــهُ لِ ْل ِعبَا ِد].
فالصبــاح والمســاء يخضــع كلٌّ منهمــا لحــدود معينــة تب ًعــا لألزمنــة واألمكنــة التــي يحـاّن فيهــا ،وكذلــك فـ ّ
ـإن لــكلٍّ منهمــا أمـ ًدا
ممــدو ًدا ،أي عم ـ ًرا 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،
ـر دقيــق وخطــة موضوعــة ونظــام
فيدخــل بذلــك فــي الزمــان الــذي كان يشــغله هــذا األخيــر ،وكل ذلــك يعبّــر عــن وجــود تقديـ ٍ
متَّبَــع ،ويكشــف تاليًــا عــن ارتبــاط هــذه األمــور كلهــا بغايــات مقصــودة ،تشــكلت علــى أساســها مالمــح الخطــة ،وتحــددت معالــم
ُسـ َم ْ
ت حــدود التقديــر.
النظــام ،ور ِ
وقــد نــصَّ الدعــاء صراحــة علــى وجــود تلــك الغايــات ،مبيّنــا المنافــع المترتبــة علــى وجــود الصبــاح والمســاء ،ومــا يحكمهمــا
مــن نظــام ويح ّدهمــا مــن تقديــر ،وكمثــال علــى ذلــك نعــود لقــراءة النــص التالــي:
ون
احتِـ ِه و َمنَا ِمـ ِه ،فَيَ ُك َ
[فَ َخلَـ َ
ق لَ ُهـ ُم اللَّ ْيـ َل لِيَ ْ
ســا لِيَ ْلبَ ُ
ســوا ِمنْ َر َ
وج َعلَـهُ لِبَا ً
بَ ،
ت النَّ َ
ب ونَ َه َ
صـ ِ
ضــا ِ
ت التَّ َعـ ِ
سـ ُكنُوا فِيـ ِه ِمــنْ َحـ َر َكا ِ
َذلِـ َك لَ ُهـ ْم َج َما ًمــا وقُـ َّوةً ،ولِيَنَالُــوا بِـ ِه لَـ َّ
شـ ْه َوةًَ ،
سـبَّبُوا إِلَــى
ـذةً و َ
وخلَـ َ
صـ ًرا لِيَ ْبتَ ُغــوا فِيـ ِه ِمــنْ فَ ْ
ضلِـ ِه ،ولِيَتَ َ
ق لَ ُهـ ُم النَّ َهــا َر ُم ْب ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
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وبهذا يصل بنا المقام إلى الوظيفة الثالثة ،والتي يمكننا التمثيل لها بقوله:
اح ـ ٍد ِم ْن ُه َمــا فِــي
[ا ْل َح ْم ـ ُد لِلَّ ـ ِه الَّ ـ ِذي َخلَ ـ َ
ضــا[ :يُولِـ ُ
ق اللَّ ْي ـ َل والنَّ َهــا َر بِقُ َّوتِ ـ ِه ،و َميَّ ـ َز بَ ْينَ ُه َمــا بِقُ ْد َرتِ ـ ِه ،]..وبقولــه أي ً
ـج ُك َّل َو ِ
احبَ ـهُ فِي ـ ِه بِتَ ْق ِدي ـ ٍر ِم ْن ـهُ لِ ْل ِعبَــا ِد.]...
احبِ ـ ِه ،ويُولِـ ُ
ـج َ
َ
ص ِ
ص ِ
( )١قــد تُق ـ ِّدم بعــض األدعيــة ذكــر آيــات اللــه فــي الكــون ،فتص ـ ّور المشــهد الطبيعــي ومــا ينطــوي عليــه مــن حكمــة ونظــام ،لتنطلــق
منــه إلــى ذكــر خالــق هــذه اآليــات ومبدعهــا ،وهــو مــا شــهدنا مثالــه فــي دعــاء الهــال ،حيــث رأينــاه يبــدأ بمخاطبــة الهــال[ :أيهــا
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 جـ ّل 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
وصـ ّور ،وهــو الــذي قـ ّدر ودبّــر .وبذلــك يظهــر لنــا حضــور الوظيفــة الثالثــة مــن الوظائــف التــي تقتــرن بمشــاهد الطبيعــة فــي
()١

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

،

ومعرفـ ِة 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.
احبَ ـهُ فِي ـ ِه ،]..وهــو مســتقى
احبِ ـ ِه ،ويُولِـ ُ
ونقــرأ مــن هــذه األمثلــة قولــه عليــه ال ّســام[ :يُولِـ ُ
ـج َ
اح ـ ٍد ِم ْن ُه َمــا فِــي َ
ص ِ
ص ِ
ـج ُك َّل َو ِ
ـل َوأَ َّن َّ
مــن اآليــات القرآنيــة مــن قبيــل قولــه تعالــىَ { :ذلِـ َك بِــأ َ َّن َّ
سـ ِمي ٌع
ـج اللَّ ْيـ َل فِــي النَّ َهــا ِر َويُولِـ ُ
 للاَ يُولِـ ُ
 للاَ َ
ـج النَّ َهــا َر فِــي اللَّ ْيـ ِ
()1

صي ـ ٌر
بَ ِ

.

ســوا ِمــنْ
ونقــرأ منهــا أي ً
ضــا[ :فَ َخلَ ـ َ
ق لَ ُه ـ ُم اللَّ ْي ـ َل لِيَ ْ
ســا لِيَ ْلبَ ُ
وج َعلَ ـهُ لِبَا ً
بَ ،
ت النَّ َ
ب ونَ َه َ
صـ ِ
ضــا ِ
ت التَّ َع ـ ِ
س ـ ُكنُوا فِي ـ ِه ِمــنْ َح ـ َر َكا ِ
ً ()2
سـ َكنا}  ،وكقولــه ســبحانهُ { :هـ َو
احتِـ ِه و َمنَا ِمـ ِه ،] ..وهــذا مســتمد أي ً
ضــا مــن القــرآن الكريــم كقولــه تعالــىَ { :و َج َعـ َل اللَّ ْيـ َل َ
َر َ

()3
َ
ســا}  .ونقــرأ أخي ـ ًرا قولــه عليــه ال ّســامَ :
ضلِ ـ ِه،
[وخلَ ـ َ
ص ـ ًرا لِيَ ْبتَ ُغــوا فِي ـ ِه ِمــنْ ف ْ
الَّ ـ ِذي َج َع ـ َل لَ ُك ـ ُم اللَّ ْي ـ َل لِبَا ً
ق لَ ُه ـ ُم النَّ َهــا َر ُم ْب ِ
صـ َرةً لِتَ ْبتَ ُغــو ْا
سـبَّبُوا إِلَــى ِر ْزقِـ ِه ،ويَ ْ
ولِيَتَ َ
ضـ ِه] ،وهــو مســتلهم مــن مثــل قولــه جـ ّل اســمهَ { :و َج َع ْلنَــا آيَـةَ النَّ َهــا ِر ُم ْب ِ
سـ َر ُحوا فِــي أَ ْر ِ
()4

ض ـاً ِّمــن َّربِّ ُك ـ ْم}
فَ ْ

.

سالم
ب -دعاء الصباح لإلمام علي بن أبي طالب عليه ال ّ
()1

ونقرأ من هذا الدعاء المقطعين التاليين

:

أولهما هو قوله عليه السّالم:
ْ
ـك الـ َّد ّوا ِر
ـ
ط
ب تَلَ ْجلُ ِجـ ِه ،وأ ْتقَـ َ
[اَللّــ ُه َّم يــا َمــنْ َدلَـ َع لِسـ َ
ـان ال َّ
ـن ُ
ـق تَبَلُّ ِجـ ِهَ ،و َ
ص ْنـ َع ا ْلفَلَـ ِ
ـل ا ْل ُم ْظلِـ ِـم بِ َغيا ِهـ ِ
سـ َّر َح قِطَـ َع الّلَ ْيـ ِ
ـاح بِنُ ِ
صبـ ِ
سـ ِة َم ْخلُوقاتِـ ِه
ضيــا َء ال َّ
ش ْع َ
فــي َمقاديـ ِر تَبَ ُّر ِجـ ِهَ ،و َ
س بِنُــو ِر تَ ُّ
أج ِجـ ِه ،يــا َمــنْ َد َّل َعلــى ذاتِـ ِه بِذاتِـ ِه َوتَنَـ َّزهَ َعــنْ ُمجانَ َ
شـ َع ِ
شـ ْم ِ
ُّ
ْ
َ
ُ
د
ـ
ـون،
ـ
ي
ع
ل
ا
ـ
ظ
ح
ل
ـ
ع
ع
ب
و
ـ
ن
ظ
ت ال
ت
ـا
ـون
ـنْ
كان قَ ْبـ َل أنْ يَ ُكـ َ
ـون َو َعلِـ َم بِمــا َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َو َجـ َّل َعــنْ ُمال َء َمـ ِة َك ْيفِيّاتِـ ِه ،يــا َمــنْ قَـ ُر َ
ِ
ب ِمــنْ َخطَــرا ِ
َ
ِ
ِ
ســو ِء َعنّــي بِيَـ ِد ِه
ـف أ ُكـ َّ
إحســانِ ِه َو َكـ َّ
أرقَ َدنــي فــي ِمهــا ِد أ ْمنِـ ِه َوأَمانِـ ِه َوأ ْيقَظَنــي إلــى مــا َمنَ َحنــي بِـ ِه ِمــنْ ِمنَنِـ ِه َو ْ
يــا َمــنْ ْ
ـف ال ُّ
س ْلطا نِ ِه ].
َو ُ
( )1الحج.61 :
( )2األنعام.96 :
( )3الفرقان من اآلية .47
( )4اإلسراء.12 :

وأما المقطع الثاني فهو قوله عليه السّالم:
ق َمــنْ تَشــا ُء
ـر ُز ُ
ت َوتُ ْخـ ِر ُج ا ْل َميِّـ َ
ـت ِمـ َ
ـل َوتُ ْخـ ِر ُج ا ْل َحـ َّي ِمـ َ
ـن ا ْل َحــي َوتَـ ْ
ـج اللَ ْيـ َل فــي النَّهــا ِر َوتُولِـ ُ
[تُولِـ ُ
ـن ا ْل َميِّـ ِ
ـج النَّهــا َر فِــي اللَّ ْيـ ِ
ـت فَــا يَهابُـ َك،
ف قَـ ْد َر َك فَــا يَخافُـ َكَ ،و َمــن ذا يَ ْعلَـ ُم مــا أ ْنـ َ
سـ ْبحانَ َك اللّــ ُه َّم َوبِ َح ْمـ ِد َك َمــنْ ذا يَ ْعـ ِر ُ
بِ َغ ْيـ ِر ِحســاب ،ال إلــهَ إالّ أ ْنـ َ
ـت ُ
صياخيـ ِد َع ْذبًــا
ـر َ
ـر َ
قَ ،وفَلَ ْقـ َ
ألَّ ْفـ َ
ت ا ْل ِميــاهَ ِمـ َ
ـت بِلُ ْطفِـ َك ا ْلفَلَـ َ
ـت بِقُ ْد َرتِـ َك ا ْلفِـ َر َ
ـقَ ،وأ ْن َهـ ْ
قَ ،وأنَـ ْ
الصـ ِّم ال َّ
ـن ُّ
ياجــي ا ْل َغ َ
ت بِ َك َر ِمـ َك َد ِ
سـ ِ
س
ـت ال َّ
اجــاَ ،و َج َع ْلـ َ
جاجــاَ ،وأ ْن َز ْلـ َ
ـت ِمـ َ
اجــاِ ،مــنْ َغ ْي ـ ِر أنْ تُمــا ِر َ
ـراجا َو ّه ً
سـ ً
ش ـ ْم َ
ت مــا ًء ثَ ّج ً
َوأُ ً
س َوا ْلقَ َم ـ َر لِ ْلبَ ِريَّـ ِة ِ
ـن ا ْل ُم ْع ِ
صــرا ِ
الجــا ،فَيــا َمــنْ تَ َو َّحـ َد بِا ْل ِعـ ِّ
صـ ِّل َعلــى ُم َح َّمــد َوآلِـ ِه
فيمــا ا ْبتَـ َد َ
ت َوا ْلفَنــاءَ ِ،
أت بِـ ِه لُ ُغوبًــا َوال ِع ً
ـو ِ
ـز َوا ْلبَقــا ِءَ ،وقَ َهـ َر ِعبــا َدهُ بِا ْل َمـ ْ
ضلِـ َك أ َملــي َو َرجائــي].
سـتَ ِج ْب ُدعائــي َو َحقِّـ ْ
ق بِفَ ْ
سـ َم ْع نِدائــي َوا ْ
األ ْتقِيــا ِءَ ،وا ْ
()2

يلتقــي المــرء عنــد ابتهالــه بهــذا الدعــاء

بالعديــد مــن المعانــي والتعابيــر القرآنيّــة ،بــل إنــه ليشــعر لــدى تالوتــه إيــاه بأنــه

يعيــش فــي أجــواء قرآنيّــة 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 منّــا اإلشــارة إلــى بعــض مثيالتهــا ممــا كان قــد تكــرر
()3

ذكــره فــي الدعــاء الســابق

.

النموذج الثالث :السحاب والبرق والرعد
نلتقــي فــي هــذا النمــوذج بدعــاء اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام والــذي كان يدعــو بــه إذا نظــر إلــى الســحاب والبــرق وســمع
صــوت الرعــد .ونقــرأ مــن هــذا الدعــاء المقطــع التالــي:
َ
َ
ضا َّر ٍة ،فَال
،
ك
ن
ا
و
ع
ان ِمنْ أ
ر
د
ت
ب
ي
ْ
َ
ْ
ان طَا َعتَ َك بِ َر ْح َم ٍة نَافِ َع ٍة أَ ْو نَقِ َم ٍة َ
َ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ان ِمنْ آيَاتِ َك ،و َه َذ ْي ِن َع ْونَ ِ
[اللَّ ُه َّم إِ َّن َه َذ ْي ِن آيَتَ ِ
( )1بحار األنوار ج 33ص .339دعاء الصباح ألمير المؤمنين عليه السّالم.
( )2لقــد عمدنــا عنــد تعقيبنــا علــى مــا نستشــهد بــه مــن نصــوص األدعيــة إلــى االقتصــار علــى ذكــر مــا نجــد ذكــره ضروريًــا 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 كالمنــا
اآلن ،عنيــت بــه دعــاء الصبــاح ،فهــذا الدعــاء يمثــل واح ـ ًدا مــن النصــوص األدبيــة النــادرة ،والتــي تبلــغ ذروة اإلبــداع الفنــي ،وذلــك
لمــا يتّصــف بــه مــن غنــى مك ّوناتــه وتكامــل عناصــره ،األمــر الــذي ير ّشــحه ليكــون مــور ًدا للدراســة المتأنيــة والشــاملة ،والتــي يمكنهــا
أن تتناولــه مــن ناحيــة مضامينــه ومعانيــه الســامية ،مــن مثــل قولــه عليــه ال ّســام[ :يــا مــن د َّل علــى ذاتــه بذاتــه ،وتن ـ َّزه عــن مجانســة
ُب مــن خطــرات الظنــون ،وبَ ُع ـ َد عــن لحظــات العيــون .]..أو تتناولــه مــن ناحيــة لغتــه
مخلوقاتــه ،]..وقولــه عليــه ال ّســام[ :يــا مــن قَـر َ
ضــا مــن
وتعابيــره البديعــة ،مــن قبيــل قولــه عليــه ال ّســام[ :اللهــم يــا مــن دلــع لســان الصبــاح بنطــق تبلجــه .]..كمــا يمكنهــا أن تتناولــه أي ً
ناحيــة موســيقاه العذبــة والمب ِهجــة ،وهــي بــارزة بيِّنــة الحضــور علــى امتــداد النــص كلــه.
( )3وذلــك مــن قبيــل مــا قدمنــاه مــن األمثلــة التــي تتحــدث عــن إيــاج الليــل فــي النهــار وإيــاج النهــار فــي الليــل ،أو تلــك التــي تتحــدث
عــن نعمــة الضــوء.

ب
ـو ِء ،وال تُ ْلبِ ْ
صـ ِّل َعلَــى ُم َح َّمـ ٍد وآلِ ِه ،وأَ ْنـ ِز ْل َعلَ ْينَــا نَ ْف َع َه ِذ ِه ال َّ
تُ ْم ِط ْرنَــا بِ ِه َمــا َمطَـ َر ال َّ
سـ َ
ـاس ا ْلبَــا ِء .اللَّ ُهـ َّم َ
سـنَا بِ ِه َمــا لِبَـ َ
ـحائِ ِ
سـ ْ
ً ()1
وبَ َر َكتَ َهــا،
شـنَا َعا َهة] .
ْ
واصـ ِرفْ َعنَّــا أَ َذا َهــا و َم َ
سـ ْل َعلَى َم َعايِ ِ
ص ْبنَــا فِي َهــا بِآفَ ٍة ،وال تُ ْر ِ
ض َّرتَ َهــا ،وال تُ ِ
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
المق ـ َّدرة ،بــل هــي تمثــل عــاوة علــى ذلــك آيــات إلهيــة مس ـ َّخ َرة بأمــره ،وقــد يرســلها ســبحانه رحمــة أو نقمــة ،واإلمــام عليــه
ال ّســام 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 متمثـاً بــأدب الدعــاء قــد ي ّمــم وجهــه شــطر القــرآن الكريــم
ضــا رؤيتــه الفلســفية للوجــود المحســوس ،وهــي الرؤيــة التــي تتخــذ
ليســتمد منــه المعانــي وطرائــق التعبيــر ،وليســتلهم منــه أي ً
مــن هــذا الوجــود موضو ًعــا 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 جـ ّل وعــا.
ويظهــر لنــا مــن كل ذلــك أن مــا يزخــر بــه أدب الدعــاء مــن مشــاهد الوجــود المحســوس لــم يكــن صــاد ًرا عــن معانــاة أزمــة
تيـ ٍه أو شــعور بالضيــاع ،بــل جــاء كتعبيــر عميــق عــن اإلحســاس بالوجــود ،وعــن إدراكــه إدرا ًكا نافـ ًذا ،وعلــى أيــدي مبدعيــن
ملهَميــن ،قــد تهيــأت لهــم جميــع األســباب المعرفيــة والفنيــة الالزمــة للتعبيــر عــن تجربــة اإلحســاس بالوجــود ،واالمتــاء بــه،
والشــعور بمحبتــه.
( )1الصحيفة السجادية ،من دعائه عليه السّالم إذا نظر إلى السحاب والبرق وسمع صوت الرعد.

ثانيًا :مرتبة الحقيقة اإللهية في أدب الدعاء
واآلن وبعــد أن تـ ّم 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
العلــة ،وكان الظــلُّ هــو مرشــدنا إلــى ذي الظــل ،وقــد تعرَّفنــا بذلــك علــى أحــد المناهــج المعرفيــة التــي يتّبعهــا أدب الدعــاء ،وهــو
المنهــج الســائد والرائــج بيــن عمــوم النــاس.
ولكــن ث ّمــة 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 التو ّســل بالظـلّ ،أو توســيط األثــر والمعلــول ،وهــو المنهــج الــذي
ســنطَّلع علــى فحــواه عبــر النصــوص التاليــة:

أ -دعاء الصباح
يقول اإلمام علي عليه السّالم في دعاء الصباح:
ت
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ـرح العبــارة األولــى مــن هــذا النــص بــأن هللا تعالــى قــد د ّل علــى ذاتــه بذاتــه ،فذاتُــه ســبحانه هــي الــدالُّ وهــي المدلــو ُل فــي
تصـ ِّ
آن م ًعــا ،ومــن كان هــذا هــو شــأنُه فــأ ّ
ي حاجـ ٍة تبقــى بالمــرء لكــي يتو َّســل إلــى معرفتــه باألغيــار مــن الظــال واآلثــار؟!
ٍ
سـ ِة
وتأتــي العبارتــان الثانيــة والثالثــة لتؤكــدا علــى المعنــى نفســه وتزيــداه وضو ًحــا ،ولذلــك نجدهمــا تقــوالنَ [ :وتَنَـ َّزهَ َعــنْ ُمجانَ َ
َم ْخلُوقاتِ ـ ِه َو َج ـ َّل َعــنْ ُمال َء َم ـ ِة َك ْيفِيّاتِ ـ ِه] ،فهــو ســبحانه أرفــع شــأنًا مــن أن يشــابه مخلوقاتــه ،وصفاتُــه أجــلُّ وأســمى مــن أن
ت التــي جعلهــا لتلــك المخلوقــات ،فكيــف لنــا بعــد هــذا أن نتعــرف عليــه ع ـ َّز اســمه عــن طريــق تلــك
ت والكيفيــا ِ
تالئــم الصفــا ِ
المخلوقــات ومــا يخصّهــا 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 فـ ّ
ـإن معرفتنــا بــه تعالــى ال تحتــاج إلــى توســيط قوانــا ومداركنــا
الح ّســية ،وذلــك ألن هــذه المعرفــة كامنــة فينــا ،وممتزجــة بطينــة وجودنــا.
( )١بحار األنوار ج 33ص .339دعاء الصباح ألمير المؤمنين عليه السّالم.

وتشــير العبــارة األخيــرة إلــى أن هللا تقــدسَّ اســمه عالــم باألشــياء قبــل أن تتكـ ّو َن وتظهـ َر علــى صفحــة الوجــود ،فوجــوده متقــدم
علــى وجودهــا ،وعلمــه ســابق علــى ظهورهــا ،فهــي مفتقِـ َرة فــي وجودهــا إليــه ،ألنــه هــو علتهــا ومفيــض وجودهــا.
ضهــا هــو آكــد وجــو ًدا ،وأجلــى ظهــو ًرا مــن تلــك األشــياء التــي هــي معلوالتــه والتــي
وممــا ال شــك فيــه أن مو َجــد األشــياء ومفي َ
تســتمد وجودهــا مــن وجــوده ،ومــن البديهــي عندهــا أن تكــون معرفتــه أشـ َّد وضو ًحــا وأقــرب منــاالً مــن معرفتهــا ،ويغــدو حينئــذ
التوســل بهــا ألجــل الوصــول إلــى معرفتــه ابتعــا ًدا عــن الطريــق ،ومحاولـةً لنيــل الدانــي بمــا هــو نــا ٍء بعيــد.
وخالصــة القــول هــي أن عبــارات الدعــاء المتقدمــة تضعنــا أمــام منهــج آخــر لمعرفــة الحقيقــة اإللهيّــة ،هــو منهــج المعرفــة
المباشــرة ،والتــي تتجــه إلــى موضوعهــا مباشــرة ،ودون أن تتخــذ مــن الوجــود المحســوس وســيلة ،أو تنصبــه جسـ ًرا للعبــور.
ضــا ،حيــث ترجــع أصولــه إلــى بعــض آيــات الكتــاب العزيــز ،مــن قبيــل قولــه تعالــىَّ :
ولهــذا المنهــج منشــؤه القرآنــي أي ً
{للاُ
()1
ض} .
نُــو ُر ال َّ
س ـ َما َوا ِ
ت َواألَ ْر ِ
وقد فسَّر العالمة الطباطبائي هذه اآلية بقوله:
[وقــد بيّــن ســبحانه هــذه الحقيقــة بــأن لــه تعالــى نــو ًرا عا ًمــا تســتنير بــه الســماوات واألرض ،فتظهــر بــه فــي الوجــود
بعدمــا لــم تكــن ظاهــرة فيــه ،فمــن البيّــن أن ظهــور شــيء يســتدعي كــون ال ُمظ ِهــر ظاهـ ًرا بنفســه ،والظاهـ ُر بذاتــه ال ُمظ ِهـ ُر
ســية تُظ ِهــر األجســام
لغيــره هــو النــور ،فهــو تعالــى نــور يُظ ِهــر الســماوات واألرض بإشــراقه عليهــا ،كمــا أن األنــوار الح ّ
للحــس بإشــراقها عليهــا ،غيــر أن ظهــور األشــياء بالنــور اإللهــي عيــن وجودهــا ،وظهــور األجســام الكثيفــة
الكثيفــة
ّ
()2

ســية غيــر أصــل وجودهــا]
باألنــوار الح ّ

.

فــاهلل تعالــى ظاهــر بذاتــه ،وهــو ال ُمظهــر 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 الحُجــب ،ممــا اضطرهــم لالقتصــار علــى ســلوك الطريــق األول ،بينمــا ظل ســلوك الطريــق الثانــي ُم ْقتَص ًرا
علــى بعــض الخــواص فقــط.
ويظهــر مــن بعــض الروايــات أن خاتــم النبييــن صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم قــد أشــار فــي بعــض كلماتــه إلــى هــذا الطريــق
()3

األخيــر ،وذلــك ل ّمــا ســأله ســائل[ :بمــاذا عرفــت ربــك؟] ،فأجــاب[ :بــاهلل ُع ِرفــت األشــياء]

.

( )1النور من اآلية .35
( )2السيد محمد حسين الطباطبائي :تفسير الميزان ج ،15ص .120منشورات جامعة المدرسين في الحوزة العلمية-قم المقدسة.
( )3محمد داود قيصري رومي :شرح فصوص الحكم ،شركة انتشارات علمي وفرهنكي ،ط ،1ص.477

()1

وكذلك عبّر اإلمام علي عليه السّالم عن المعنى نفسه حين قال[ :ما رأيت شيئًا إال ورأيت هللا قبله]

.

وإلــى جانــب آيــة النــور ،يمكننــا أن نمثّــل بآيــات أخــرى تــدل علــى منهــج المعرفــة المباشــرة إيــاه ،ومنهــا اآليــة المباركــة{ :فَأَقِ ْم
ـق َّ
ـن َحنِيفـا ً فِ ْطـ َرةَ َّ
ـون}
ـن ا ْلقَيِّـ ُم َولَ ِكـ َّ
 للاِ َذلِـ َك ال ِّديـ ُ
س ال يَ ْعلَ ُمـ َ
 للاِ الَّتِــي فَطَـ َر النَّـ َ
ـن أَ ْكثَـ َر النَّــا ِ
َو ْج َهـ َك لِل ِّديـ ِ
ـاس َعلَ ْي َهــا ال تَ ْب ِديـ َل لِ َخ ْلـ ِ

()2
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ضــا قولــه ســبحانهَ { :وإِذ أ َخـذ َربُّـ َك ِمــن بَنِــي آ َد َم ِمــن ظ ُهو ِر ِهـ ْم ذ ِّريَّتَ ُهـ ْم َوأ ْ
ـت بِ َربِّ ُكـ ْم
سـ ُ
 ،ومنهــا أي ً
سـ ِه ْم ألَ ْ
شـ َه َد ُه ْم َعلَــى أنف ِ
()3
ـن} .
قَالُــو ْا بَلَــى َ
ـو َم ا ْلقِيَا َمـ ِة إِنَّــا ُكنَّــا َعــنْ َهـ َذا َغافِلِيـ َ
شـ ِه ْدنَا أَن تَقُولُــو ْا يَـ ْ

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 أســتم ّده مــن إحــدى
تجاربــي الشــخصيّة ،حيــث كنـ ُ
ـت أُلقــي فــي أحــد األيــام محاضــرة حــول أدب الدعــاء ،ولمــا وصــل بــي الــكالم إلــى بيــان حقيقــة
هــذا المنهــج ســألت الحضــور أن يخبرونــي عمــا تــراه أعينُهــم فــي تلــك اللحظــة؟ فــكان أن جــاءت إجاباتُهــم بمــا هــو متوقــع
عــادة فــي مثــل هــذا المقــام ،حيــث قالــوا :إننــا نــراك ،ونــرى المنبــر ،والجــدران ،والنوافــذ ،...ولــم يص ـرّح أ ّ
ي شــخص منهــم
بأنــه يــرى النــور ،وذلــك علــى الرغــم مــن أنــه مــا كان يمكــن لألشــياء التــي ذكروهــا أن تصيــر مرئيــة لــوال رؤيــة النــور أوالً.
والسـ ّر فــي ذلــك هــو أن أذهاننــا قــد اعتــادت االنتبــاه للمرئيــات ،مــع غفلتهــا عــن الســبب الــذي هــو علّــة انكشــافها .ولعــل األمــر
الــذي يقــف وراء تك ـ ّون هــذه العــادة هــو طبيعــة حياتنــا العمليــة التــي تتعلــق أغراضهــا غالبًــا بالمرئيــات أنفســها ،ممــا يجعلنــا
نصــبّ كل اهتمامنــا عليهــا ونُشــيح بأنظارنــا عــن النــور الــذي يظهرهــا ويجعلهــا قابلــة لــإدراك .وهــذا مــا دعــا بعــض أهــل
المعرفــة ألن يصــف النــور بقولــه :لشــدة ظهــوره اختفــى.
ضــا أن الحقيقــة اإللهيــة هــي أســبق وجــو ًدا مــن العالــم المحســوس،
واألمــر عينــه ينطبــق علــى مســألتنا ،إذ إننــا نجــد هنــا أي ً
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 يـ َر ْون األشــياء وقــد ظهــرت للعيــان
بفضــل إظهــاره لهــا وكشــف نــوره إياهــا.

س َحر
ب -دعاء ال َّ
يقول اإلمام السجاد عليه السّالم في دعاء السحر:
( )1محمــد صالــح المازندرانــي :شــرح أصــول الكافــي ،دار إحيــاء التراث العربــي للطباعة والنشــر والتوزيع ،بيروت-لبنــان1421 ،هـ-
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ت]
ت لَ ْم أَ ْد ِر ما أَ ْن َ
ت َدلَ ْلتَني َعلَ ْي َك َو َد َع ْوتَني إِلَ ْي َكَ ،ولَ ْوال أَ ْن َ
[بِ َك َع َر ْفتُ َك َوأَ ْن َ

()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 َمــنْ َد َّل َعلــى ذاتِـ ِه بِذاتِـ ِه] ،ودعــاء الســحر يقــول:
ـت َدلَ ْلتَنــي َعلَ ْي ـ َك] ،فمدلــول الدعائيــن واحــد ،وإن اســتخدم الدعــاء األول فــي ندائــه ضمائــر الغيبــة ،بينمــا
[بِ ـ َك َع َر ْفتُ ـ َك َوأَ ْنـ َ
اســتخدم الدعــاء الثانــي فــي ندائــه ضمائــر الخطــاب.

ج -دعاء عرفة
()٩

تُلحــق بعــض كتــب األدعيــة جــز ًءا أخي ـ ًرا

بدعــاء عرفــة لإلمــام الحســين عليــه ال ّســام ،ومــن هــذا الجــزء نقــرأ المقطــع

التالــي:
سـتَ َد ُّل َعلَ ْيـ َك بِمــا ُهـ َو فِــي
وصلُنِــي إِلَ ْيـ َكَ ،ك ْيـ َ
ـف يُ ْ
ـب بُ ْعـ َد ال َمــزا ِر ْ
وجـ ُ
فاج َم ْعنِــي َعلَ ْيـ َك بِ ِخ ْد َمـ ٍة تُ ِ
[إِل ِهــي تَـ َر ُّددي فِــي اآلثــا ِر يُ ِ
ـن ال ُّ
ـاج
ـون ُه ـ َو ال ُم ْظ ِه ـ َر لَـ َك؟ َمتــى غ ْبـ َ
ُو ُجــو ِد ِه ُم ْفتَقِ ـ ٌر إِلَ ْي ـ َك؟ أَيَ ُكـ ُ
ـس لَـ َك َحتَّــى يَ ُكـ َ
ـون لِ َغ ْي ـ ِر َك ِمـ َ
ـت َحتَّــى تَ ْحتـ َ
ظ ُهــو ِر مــا لَ ْيـ َ
()2

ـن ال تَــرا َك َعلَ ْيهــا َرقِيبًــا] .
وص ـ ُل إِلَ ْي ـ َك؟ َع ِميَــتْ َع ْيـ ٌ
ـل يَـ ُد ُّل َعلَ ْي ـ َك؟ َو َمتــى بَ ُع ـد َ
ْت َحتَّــى تَ ُكـ َ
ـون اآلثــا ُر ِه ـ َي الَّتِــي تُ ِ
إِلــى َدلِيـ ٍ
يســتبطن هــذا المقطــع مــن الدعــاء وعيًــا ناف ـ ًذا بالوجــود ،يتجــاوز وعينــا المألــوف ويتعــدى إدراكنــا المعهــود ،فنحــن نو ّجــه
أنظارنــا عــادة إلــى مظاهــر الوجــود المحســوس ،فنتجـ ّول بينهــا ونتأمــل حقائقهــا ،لنســتدل بهــا بَ ْعـ ُد علــى علتهــا ومبــدأ وجودهــا،
موجدهــا ومبــدع حقائقهــا.
ومــا ذاك إال ألنّــا اعتدنــا أن نــرى اآلثــار المحسوســة أجلــى ظهــو ًرا وأوضــح حضــو ًرا مــن
ِ
بينمــا يأتــي هــذا الدعــاء ليعلمنــا -وعلــى ديــدن الدعائيــن الســابقين -أن الحقيقــة اإللهيــة أظهر وجــو ًدا وأقــرب إدرا ًكا مــن الوجود
المحســوس ومــا يخصــه مــن الكائنــات والحقائــق .ولــذا فــإن التوســل بالوجــود المحســوس لمعرفــة مبدعــه وعلــة صــدوره ،إنمــا
ـزار]،
ـار ي ِ
ُوجــبُ بُ ْعـ َد ال َمـ ِ
يُــؤدي إلــى إطالــة الــدرب وتبعيــد المقصــد ،وهــو مــا عبّــر عنــه الدعــاء بالقــول[ :إِل ِهــي تَـ َر ُّددي فِــي اآلثـ ِ
والس ـ ّر 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؟!
( )1من دعاء اإلمام السجاد عليه السّالم في السحر ،والمعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي.
( )2يشــكك البعــض فــي نســبة هــذا المقطــع مــن دعــاء عرفــة إلــى اإلمــام الحســين عليــه ال ّســام ،ويرى أنــه لبعــض المتص ّوفــة .ولكنّــا بيّنا
فــي المقالــة الســابقة أن الشــك فــي نســبة بعــض النصــوص ال يضـ ّر بمطالــب بحثنــا ،وذلــك ألنــه حتــى علــى فــرض عــدم ثبــوت النســبة
صــا أدبيًَــا لــه شــأنه واعتبــاره .ولالطــاع علــى
ـرج النــصّ عــن كونــه واحـ ًدا مــن نصــوص أدب الدعــاء ،وال عــن كونــه ن ً
فــإن ذلــك ال يُخـ ِ
تفصيــل المســألة يُر َجــع إلــى البحــث الــذي ســطرناه فــي القســم األول مــن الكتــاب تحــت عنــوان( :األســباب المحت َملــة لنفــي أدب الدعــاء:
الســبب األول) ،ويضــاف إلــى ذلــك أنــه وعلــى فــرض أن ال يكــون هــذا الجــزء مــن الدعــاء تاب ًعــا لدعــاء اإلمــام الحســين عليــه ال ّســام
فــي يــوم عرفــة ،فإنــه علــى كل حــال يبقــى مس ـتَ َم ًدا مــن أدعيــة أهــل البيــت عليهــم ال ّســام ،حيــث إنــه يكــرر بعــض مضامينهــا ،كمــا
أن صدرهــا ســيكون أســبق منــه زمانًــا مــن صــدوره ،فيمــا لــو صـ ّح أن القســم المذكــور هــو لبعــض المتصوفــة ،وليــس لإلمــام الحســين
عليــه ال ّســام.
( )2مــن تتمــة دعــاء عرفــة لإلمــام الحســين عليــه ال ّســام ،التــي ذكرهــا الســيد ابــن طــاووس فــي إقبــال األعمــال( .راجــع :بحــار األنــوار
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ولــذا يُــر ِد ُ
ـون
ـل يَـ ُد ُّل َعلَ ْيـ َكَ ،و َمتــى بَ ُعـد َ
ف الدعــا ُء بطــرح ســؤاله االســتنكاريَ [ :متــى غ ْبـ َ
ْت َحتَّــى تَ ُكـ َ
ـت َحتَّــى تَ ْحتـ َ
ـاج إِلــى َدلِيـ ٍ
ـن ال تَــرا َك َعلَ ْيهــا َرقِيبًــا]؟!
وصـ ُل إِلَ ْيـ َك؟ َع ِميَــتْ َع ْيـ ٌ
اآلثــا ُر ِهـ َي الَّتِــي تُ ِ
إن هللا تعالــى هــو الغنــي القائــم بذاتــه ،وغيــره مفتقِــر فــي وجــوده إليــه ،ومــن البديهــي أن تكــون العلــة الغنيــة ،القائمــة بذاتهــا،
والمفيضــة لوجــود غيرهــا ،أجلــى ظهــو ًرا مــن معلوالتهــا وأوضــح حضــو ًرا مــن آثارهــا ،وهــذا مــا حــدا بالدعــاء ألن يطــرح
ـن ال ُّ
ـس لَـ َك َحتَّــى
سـتَ َد ُّل َعلَ ْيـ َك بِمــا ُهـ َو فِــي ُو ُجــو ِد ِه ُم ْفتَقِـ ٌر إِلَ ْيـ َك ،أَيَ ُكـ ُ
ـون لِ َغ ْيـ ِر َك ِمـ َ
ســؤاالً اســتنكاريًا آخــرَ [ :ك ْيـ َ
ـف يُ ْ
ظ ُهــو ِر مــا لَ ْيـ َ
ـون ُهـ َو ال ُم ْظ ِهـ َر لَـ َك؟!].
يَ ُكـ َ

بــل ويمكننــا المضــي إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك لنقــول :إننــا لــو أنعمنــا النظــر قلي ـاً فــي أدواتنــا الحســية التــي نتوســل بهــا
ضــا مــن مبدعــات هللا تعالــى ،وأنهــا واقعــة
لالطــاع علــى كائنــات الوجــود المحســوس ،ألدركنــا أن هــذه األدوات أنفســها هــي أي ً
تحــت رقابتــه ســبحانه ،ولــذا نــرى الدعــاء يعلــن هنــا أنــه أيّمــا عيــن ال تستشــعر وجــود تلــك الرقابــة ،فليســت هــي فــي حقيقــة
ـن ال تَــرا َك َعلَ ْيهــا َرقِيبًــا].
أمرهــا ســوى عيــن عميــاءَ [ :ع ِميَــتْ َع ْيـ ٌ
والنتيجــة التــي ننتهــي إليهــا مــن كل ذلــك ،هــي أن توجيــه اله ّمــة نحــو الدليــل ألجــل البرهنــة علــى مــا هــو جلـ ّي بذاتــه ،وظاهــر
بنفســه ،إن هــو إال تطويــل للمســافة وتن ّكــب 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 إ ًذا إلــى طلــب المــراد وبلــوغ الغايــة؟
وصلُنِــي إِلَ ْيـ َك] ،أي أرشــدني إليــك بعمــل أو طاعــة آتيهمــا
يجيبنــا الدعــاء علــى هــذا الســؤال بالقــولْ :
[فاج َم ْعنِــي َعلَ ْيـ َك بِ ِخ ْد َمـ ٍة تُ ِ
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.
وأخيـ ًرا ،وقبــل االنتقــال إلــى النمــوذج التالــي ،أو ّد أن أشــير إلــى أننــا اكتفينــا بالنصــوص الســابقة للتمثيــل علــى منهــج المعرفــة
()1

المباشــرة ألننــا وجدناهــا وافيــة فــي التنبيــه علــى اســتخدام أدب الدعــاء لهــذا المنهــج المعرفــي

ضــا
 ،كمــا وجدناهــا وافيــة أي ً

فــي التدليــل علــى مــا يختــص بــه األدب المذكــور مــن القــدرة علــى التعــرض لمثــل تلــك المســائل الفكريــة الدقيقــة والعميقــة،
ولكــن بأســلوب أدبــي ســاحر ومحبــب.
( )1لقــد كان مــن الممكــن التوســع فــي شــرح المنهجيــن المذكوريــن وفــي بيــان خصائــص كل منهمــا ،كمــا كان مــن الممكــن أيضــا
التعريــج علــى ذكــر الفالســفة 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 إلتزا ًمــا منــا بمــا يتناســب وطبيعــة بحثنــا ،ولكــي ال يخــرج بنــا األمــر عــن الموضــوع األدبــي
ومــا يالئمــه 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 العالقــة المعرفيــة بالحقيقــة اإللهيــة كمــا يص ّورهــا 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 السّالم والذي يقول فيه:
اج َع ْلنــا
[إل ِهــي َمــنْ َذا الَّـ ِذي َذا َ
ـس بِقُ ْربِـ َك فَا ْبتَ َغــى َع ْنـ َك ِحـ َوال؟ إل ِهــي فَ ْ
ق َحــا َوةَ َم َحبَّتِـ َك فَــرا َم ِم ْنـ َك بَـ َدال؟ َو َمــنْ َذا الَّـ ِذي أَنِـ َ
ض ْيتَـهُ بِقَضائِـ َكَ ،و َمنَ ْحتَـهُ بِالنَّظَـ ِر
صتَــه لِـ ُو ِّد َك َو َم َحبَّتِـ َكَ ،و َ
اصطَفَ ْيتَـهُ لِقُ ْربِـ َك َو ِواليَتِـ َكَ ،وأَ ْخلَ ْ
ـن ْ
شـ َّو ْقتَهُ إلــى لِقَائِـ َكَ ،و َر َّ
ِم َّمـ ِ
()١
ْ
ْ
إلــى َو ْج ِهـ َكَ ،و َحبَ ْوتَـهُ بِ ِرضــا َكَ ،وأَ َعذتَـهُ ِمــنْ َه ْجـ ِر َك َوقِــا َك] .
يســتخدم اإلمــام عليــه ال ّســام 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 يبتغـ َي عنــه حــوالً،
بــل ســيغدو حالــه مثــاالً واض ًحــا لقــول الشــاعر:
مألت 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.
ـمو المعشــوق وشــدة الهيــام بــه ،لوجدنــاه يضعنــا فــي حضــرة
ـوره النــص مــن سـ ِّ
فــإذا نحــن وجهنــا انتباهنــا شــطر مــا يصـ ِّ
ـي الحضــور ،مطلــق الجاذبيــة ،بحيــث ال يــكاد المــرء يتــذوق رشــحة واحــدة مــن رشــحات فيــض محبتــه
معشــوق متفــرد ،بَ ِهـ ِّ
ق حينئــذ بــاب قلبــه دون جميــع األغيــار ،وال يبقــي فــي الــدار غيــر هــذا الحبيــب مــن ديــار.
حتــى يغــدو أســيرها ،فيغل ـ َ
ـأن هــذا المحبــوب،
وإذا مــا التفتنــا ناحيــة البيــان والقيــم التعبيريــة للنــص ،لرأينــاه يأتــي مــن ذلــك بمــا يتناســب وخصوصيـةَ شـ ِ
ويتناغــم مــع التناهــي جاذبيتــه.
و َر ْو ًمــا لالختصــار نكتفــي فــي المقــام باإلشــارة الســريعة إلــى ثالثــة 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
مشــاعر الهيــام بالحبيــب ،وكل ذلــك ظاهــر فــي النــص يلمســه القــارئ عنــد تــاوة المناجــاة ويحــسّ بــه إحسا ًســا جليًــا.
ونشير ثانيًا إلى طريقة عرض المناجاة لموضوعها وأسلوب سيرها فيه ،وهنا نجدأن المناجاة قد اعتمدت أسلوبًا بيانيًا
تصاعديًا ،ينتهج طريقةً مش ّوقةً ،هي طريقة التدرج المتنامية في الكشف عن الموضوع ،وهي الطريقة األكثر تناغ ًما
( )١مناجاة المحبّين ،وهي المناجاة التاسعة من المناجاة الخمس عشرة لإلمام السجاد عليه السّالم.

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 الوقــو َع فــي أســر ذاك الحبيــب
ـراض عــن كل محبــوب ســواه .حتــى إذا مــا شــعرنا هنــا بــأن المحــبَّ قــد نــال كل مــراده وبلــغ غايــة منــاه ،فــإذا بالمناجــاة
واإلعـ
َ
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:
صتَ ـهُ لِ ـ ِو ِّد ّك َو َم َحبَّتِ ـ َك َو َ
اص ْطفَ ْيتَ ـهُ لِقُ ْربِ ـ َك َوواليَتِ ـ َك َوأَ ْخلَ ْ
ـن ْ
[فَ ْ
ش ـ َّو ْقتَهُ إِلــى لِقائِ ـ َك َو َر َّ
ض ْيتَ ـهُ بِقَضائِ ـ َك َو َمنَ ْحتَ ـهُ
اج َع ْلنــا ِم َّمـ ِ
بِالنَّظَ ـ ِر إِلــى َو ْج ِه ـ َك َو َحبَ ْوتَ ـهُ بِ ِرضــا َكَ ،وأَ َع ْذتَ ـهُ ِمــنْ َه ْج ـ ِر َك َوقَــا َك].
ونشــير أخي ـ ًرا إلــى مــا يبديــه النــص مــن جمــال موســيقي أخــاذ يتجانــس مــع رقــة المعانــي ورهافــة األحاســيس ،ممــا يشــكل
صــورة ســمعية مؤنســة ،تق ـ ِّوي دالالت الــكالم وتحبــب معانيــه إلــى القلــوب.
وقد توسل النص ّ
لبث سحر موسيقاه بمؤثرات صوتية متنوعة:
منهــا -علــى ســبيل المثــال -اللجــوء إلــى التكــرار ،كتكــرار الجملــة االســتفهامية [ َمـ ْ
ـن ذا الَّـ ِذي..؟] مرتيــن ،وكتكــرار حــرف
(الــذال) فــي مطلــع المناجــاة خمــس مــرات.
ومنها استخدام السجع ،وأمثلته بارزة على امتداد النص كله.
صتَـهُ لِـ ِو ِّد ّك َو َم َحبَّتِـ َك] ،ومثلهــا
[اص ْطفَ ْيتَـهُ لِقُ ْربِـ َك َوواليَتِـ َكَ ،وأَ ْخلَ ْ
ومنهــا الموازنــة بيــن الجمــل ،كمــا فــي قولــه عليــه ال ّســامْ :
غيرهــا مــن المؤثــرات التــي يســتدعي الحديــث عنهــا دراسـةً مســتفيضةً وبحثًــا مســتقالً.
علــى أن مــا يجــدر ذكــره هنــا هــو أن أدب الدعــاء ال يصطنــع مثــل هــذه المؤثــرات الموســيقية اصطنا ًعــا ،وال يلجــأ إليهــا
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
ـس بِقُ ْربِ ـ َك فَا ْبتَغــى َع ْن ـ َك ِح ـ َوالً؟].
ال ّســام[ :إِل ِهــي َمــنْ ذا الَّ ـ ِذي ذا َ
ق َحــا َوةَ َم َحبَّتِ ـ َك فَــرا َم ِم ْن ـ َك بَ ـ َدالً؟ َو َمــنْ ذا الَّ ـ ِذي أَنِـ َ
فنالحــظ فــي المقــام أن الحــرف المذكــور هــو مــن الحــروف الذالقيــة الســهلة الــذي يُشــعر تكــراره بســهولة ولــوج هــذا الذكــر
إلــى القلــوب.
ضــا أن الموضــع الــذي يشــكل مخــرج النطــق بهــذا الحــرف (ذ) هــو طــرف اللســان ،وهــو الموضــع نفســه الــذي
كمــا نالحــظ أي ً
()1

يتــم بواســطته تــذوق الطعــوم الحلــوة  ،وبذلــك يتحــد الموضعــان ،وتتماهــى عمليــة النطــق بعمليــة التــذوق.
ـان إلــى أربــع مناطــق للتــذوق ،فالطعــم الحلــو يتــم تذوقــه فــي طــرف اللســان ،والطعــم المالــح يتــم
( )1يق ِّســم علـ ُم وظائــف األعضــاء اللسـ َ
تذوقــه فــي الســطح األمامــي مــن ظهــر اللســان ،والطعــم الحامــض يتــم تذوقــه علــى جانبــي اللســان ،وأمــا الطعــم المـ ّر فيتــم تذوقــه فــي
الجــزء الخلفــي مــن ظهــر اللســان.

ولذلــك نــرى أن المناجــاة حيــن أرادت التعبيــر عــن حــاوة المحبــة ،فإنهــا جــاءت بحــرف (الــذال) مكــر ًرا ،لتدمــج بذلــك عمليــة
النطــق بعمليــة التــذوق ،األمــر الــذي يُشـ ِع ُر المــر َء بــأن تالوتــه 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
ـي ،إال وبلغــت بــه الــذروة العليــا والمرتبــة الفضلــى فــي عالــم الخلــق ودنيــا اإلبــداع.
ـل فنـ ٍّ
ال تــكاد تجتمــع لعمـ ٍ
ولمــا كان المجــال ال يتّســع لإلفاضــة فــي نقــل النصــوص المعبّــرة عــن مشــاعر الحــبّ والهيــام بمبــدأ الوجــود ،فإننــا نكتفــي
بســوق مثاليــن آخريــن فقــط مــن أمثلــة هــذا المقــام.
ونستقي مثالنا األول من دعاء اإلمام السجاد عليه السّالم إذا أحزنه أمر ،حيث يقول:
ـل ِم ْنـ َكَ ،وقَـ ِّو ِه بِال َّر ْغبَـ ِة
شـ َغ ْلهُ ،بِ ِذ ْكـ ِر َكَ ،وا ْن َع ْ
ـر ْغ قَ ْلبــي لِ َم َحبَّتِـ َكَ ،وا ْ
صـ ِّل َعلــى ُم َح َّمــد َوآلِـ ِهَ ،وفَـ ِّ
[اللّ ُهـ َّم َ
شـهُ بِ َخ ْوفِـ َكَ ،وبِا ْل َو َجـ ِ
ِّ ()1
سـبُ ِل إِلَ ْيـ َكَ ،و َذلِّ ْلـهُ بِال َّر ْغبَـ ِة فيمــا ِع ْنـ َد َك أَيّــا َم َحياتــي ُكلهــا] .
إِلَ ْيـ َكَ ،وأَ ِم ْلـهُ إِلــى طا َعتِـ َكَ ،و ْ
ـب ال ُّ
اجـ ِر بِـ ِه فــي أَ َحـ ِّ
وأما المثال الثاني فنستقيه من مناجاة المريدين وهو قوله عليه السّالم:
ســها ِديَ ،ولِقا ُؤ َك
ص َرفَــتْ نَ ْحـ َو َك َر ْغبَتِــي ،فَأ َ ْنـ َ
سـ َه ِري َو ُ
ســوا َك َ
[فَقَـ ِد ا ْنقطَ َعــتْ إلَ ْيـ َك ِه َّمتِــيَ ،وا ْن َ
ـت الَ َغ ْيـ ُر َك ُمــرا ِديَ ،ولَ َك ال لِ ِ
صبابَتِــيَ ،و ِرضــا َك بُ ْغيَتــيَ ،و ُر ْؤيَتُـ َك
ســيَ ،وإلَ ْيـ َك َ
قُـ َّرةُ َع ْينــيَ ،و َو ْ
ـوقِيَ ،وفِــي َم َحبَّتِـ َك َولَ ِهــيَ ،وإلــى َهــوا َك َ
صلُـ َك ُمنــى نَ ْف ِ
شـ ْ

سـ ْ
شــفآ ُء ُغلَّتِــي،
حاجتِــيَ ،و ِجــوا ُر َك طَلَبِــيَ ،وقُ ْربُـ َك غايَـةُ ُ
اجاتِـ َك َر ْو ِحــي َو َ
ـؤلِيَ ،وفِــي ُمنَ َ
َ
راحتِــيَ ،و ِع ْنـ َد َك َدوآ ُء ِعلَّتِــيَ ،و ِ
()2
ـر ُد لَ ْو َعتِــيَ ،و َك ْ
شـتِي] .
ســي فِــي َو ْح َ
شـ ُ
َوبَـ ْ
ـف ُك ْربَتِــي .فَ ُكــنْ أَنِ ْي ِ

وأنتهــز الفرصــة هنــا ألذكــر بأننــي كنــت فــي أيــام الدراســة الجامعيــة أحــاو ُل لفــت أنظــار زمالئــي إلــى أهميــة نصــوص أدب
الدعــاء ،وكنــت أتع ّمــد حينهــا انتقــاء النصــوص التــي تتحـ ّدث 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 يتح ّســس معنــى كالمنــا هــذا بطريقــة ســهلة ودون بــذل أ ّ
ي جهــد زائــد ،فبإمكانــه أن يعيــد تــاوة بعــض مــا
أوردنــاه مــن النصــوص –كالنــص األخيــر مثـاً -مــع تبديــل بعــض الضمائــر فقــط وبمــا يتناســب مــع الخطــاب الغزلــي.
على أنه يجب االلتفات هنا إلى أن الطريقة المشار إليها ال تساهم في اإلعالء من شأن نصوص أدب الدعاء ،بل هي
( )1الصحيفة السجادية :من دعائه عليه السّالم إذا أحزنه أمر وأه ّمته الخطايا.
( )2مناجاة المريدين ،وهي المناجاة الثامنة من المناجاة الخمس عشرة لإلمام السجاد عليه السّالم.

تضعــف مــن قيمتهــا حت ًمــا ،ولكنّــا أردنــا بذلــك رفــع بعــض حجــب الغربــة عــن هــذا األدب ،علّنــا نســاهم فــي تقريــب بعــض مــا
تختزنــه نصوصــه مــن قِيَـ ٍـم بيانيــة ومعنويــة.

النموذج الثالث :تنزيه مبدأ الوجود وتقديسه
إلــى جانــب مشــاعر محبــة مبــدأ الوجــود وعشــقه ،تنبــض نصــوص أدب الدعــاء بصنــوف أخــرى مــن المشــاعر المتولّــدة عــن
معرفــة هللا تعالــى .نشــير مــن بينهــا فــي نموذجنــا الحالــي إلــى مشــاعر التنزيــه والتقديــس.
يقول اإلمام السجاد عليه السّالم في مناجاة الذاكرين:
ـول أ ْمـ ِر َك لَنَ َّز ْهتُـ َك ِمــنْ ِذ ْكـ ِري إيَّــا َكَ ،علــى أَ َّن ِذ ْكـ ِري لَـ َك بِقَـ ْد ِري ،ال بِقَـ ْد ِر َكَ ،ومــا َعســى أَنْ
واجـ ُ
[إل ِهــي لَـ ْ
ـوال ا ْل ِ
ـب ِمــنْ قَبُـ ِ
س ـنَتِنَاَ ،و ْإذنُـ َك لَنــا بِ ُدعآئِ ـ َك
يس ـ َكَ ،و ِمــنْ أَ ْعظَـ ِـم النِّ َعـ ِـم َعلَ ْينــا َج َريـ ُ
ـان ِذ ْك ـ ِر َك َعلــى أَ ْل ِ
يَ ْبلُـ َغ ِم ْقــدا ِريَ ،حتّــى أُ ْج َع ـ َل َم َح ـاً لِتَ ْق ِد ِ
يح َك]
َوتَ ْن ِزي ِه ـ َك َوتَ ْ
س ـبِ ِ

()1

.

إنــه لمــن الفطــري والمألــوف أن يلهــج اإلنســان بذكــر األحبــة ،ويصــدح بحمــد أُولــي الفضــل ،كمــا أنــه لمــن المستحســن
()2

والمعــروف أن يتق ـ ّدم اإلنســان بعــذره ويب ـرّر موقفــه ،إذا مــا ق ّ
صــر فــي الذكــر والحمــد ،أو حــال بينــه وبيــن ذلــك حائــل
( )1مناجاة الذاكرين ،وهي المناجاة الثالثة عشرة من المناجاة الخمس عشرة لإلمام السجاد عليه السّالم..
( )2من أمثلة ذلك :اعتذار المتنبي عن ترك مدح اإلمام علي عليه السّالم حيث يقول:
ُ
وتركت مدحي للوصي تعم ًدا
وإذا استطا َل الشي ُء قا َم بنفسه
إذ كان نو ًرا مستطيالً شامالً
الشمس تذهبُ باطالً
ُ
وصفات ضو ِء
ِ
ومثله اعتذار أبي النواس عن تركه مدح اإلمام الرضا عليه السّالم حيث يقول:
قيل لـــي أنـت أوحد الناس ط ًرا
لك مــن جـوهر الكالم بدي ٌع
َ
تركت مد َح ابن موسى
فعال َم
قلت ال أهتدي لمـدح إمام
فـي
فـنون مـن الكالم النبيه
ٍ
يثـمر الــد َّر في ي َديْ مجتنيه
والخصـال التي تج َّمعن فيه
كان جـبريل خاد ًما ألبـيه

.

واإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام يفتتــح المناجــاة التــي بيــن أيدينــا باالعتــذار ،غيــر أن اعتــذاره عليــه ال ّســام لــم يلتــزم النهــج
الســائد ،ولــم ينـ ُح النحــو الــدارج ،بــل جــاء فريـ ًدا فــي بابــه ،واســتثنائيًا فــي طريقتــه ،والسـ ّر فــي فرادتــه هــو أنــه عليــه ال ّســام
()1

-وعلــى خــاف كل مــا هــو شــائع ومتــداول -يق ـ ّدم اعتــذاره ألنــه يذكــر هللا تعالــى

 ،وألنــه يــر ّدد اســمه علــى لســانه ،وليــس

ألنــه غافــل عــن ذكــره ســبحانه ،أو مق ّ
ب
واج ُ
صــر فــي تــرداد اســمه والنطــق بــه ،ولذلــك نجــده عليــه ال ّســام يقــول[ :إل ِهــي لَـ ْ
ـوال ا ْل ِ
ـول أ ْمـ ِر َك لَنَ َّز ْهتُـ َك ِمــنْ ِذ ْكـ ِري إيَّــا َك].
ِمــنْ قَبُـ ِ
فاإلمــام عليــه ال ّســام وبمــا يمتلــك مــن عمــق الفكــرة وشــفافية النفــس ورهافــة الحــس ،..يــرى أن هللا تعالــى أجـ ّل مــن أن ينطــق
اإلنســان باســمه أو يلهــج بذكــره .ولــوال أنــه تق ّدســت أســماؤه هــو الــذي أمرنــا بــأن نذكــره وندعــوه ،لــكان اإلمــام نــأى بنفســه
عــن ذكــر هللا تعالــى ،وعــن ترديــد اســمه علــى لســانه .ولكــن ل ّمــا كان المولــى ســبحانه هــو الــذي أمرنــا بالذكــر والدعــاء ،فلذلــك
أبــاح اإلمــام عليــه ال ّســام لنفســه أن يذكــره تعالــى -طاعــة ألمــره.-
وهنــا يبــادر اإلمــام عليــه ال ّســام ليوضــح لنــا بــأن ذكرنــا هلل تعالــى ال يمــسّ بــروح القداســة ،وال ينتقــص مــن شــعور التنزيــه،
وذلــك ألن ذكــر اإلنســان هلل ســبحانه ،ومهمــا ســما اإلنســان أو ترقّــى ،يبقــى محــدو ًدا بحــدود قــدر اإلنســان ،وقاصـ ًرا أبـ ًدا عــن
قــدر المولــى تبــارك اســمه ،وهــذا مــا عبّــرت عنــه المناجــاة بالقــولَ [ :علــى أَ َّن ِذ ْكـ ِري لَـ َك بِقَـ ْد ِري ،ال بِقَـ ْد ِر َكَ ،ومــا َعســى أَنْ
يسـ َك؟!].
يَ ْبلُـ َغ ِم ْقــدا ِريَ ،حتّــى أُ ْج َعـ َل َم َحـاً لِتَ ْق ِد ِ
وإذا كان مقــدار اإلنســان -كمــا يعلّمنــا اإلمــام عليــه ال ّســام -ال يرقــى ألن يُجعــل محــاً لتقديــس هللا ســبحانه ،فإنهــا لّنعمــة
سـنَتِنَا،
عظيمــة إ ًذا أن يــأذن المولــى جـ ّل شــأنه بجريــان ذكــره علــى ألســنتناَ [ :و ِمــنْ أَ ْعظَـ ِـم النِّ َعـ ِـم َعلَ ْينــا َج َريـ ُ
ـان ِذ ْكـ ِر َك َعلــى أَ ْل ِ
يح َك].
َو ْإذنُ ـ َك لَنــا بِ ُدعآئِ ـ َك َوتَ ْن ِزي ِه ـ َك َوتَ ْ
س ـبِ ِ

وهكــذا نجــد أن الرؤيــة التــي تبديهــا مناجــاة الذاكريــن حــول ذكــر مبــدأ الوجــود لهــي رؤيــة خاصــة وفريــدة ،مفعمــة بأشــد
المشــاعر رهافــة ،وأصفاهــا شــفافية ،بــل إنهــا لتصطنــع منطقهــا الخــاص المغايــر للمنطــق الســائد فــي النصــوص األدبيــة التــي
تتع ـرّض لذكــر األحبــة أو لحمــد ذوي المنزلــة وأولــي الفضــل.
( )1يشـ ّكل هــذا االعتــذار نقطــة مهمــة جـ ًدا فــي فهــم طبيعــة اســتغفار المعصــوم مــن المعاصــي والذنــوب ،فنحــن نجــد أن اإلمــام عليــه
ذكرنــا إيــاه ،إذ لــوال أمــره تعالــى لنــا أن نذكــره ،لــكان اإلمــام
ال ّســام يعتــذر هنــا ألنــه يذكــر اللــه ســبحانه ،فهــو ينـ ّزه اللــه تعالــى ،عــن ِ
عليــه ال ّســام تجنّــب أن يذكــره بلســانه ،هــذا مــع أن ذكــر اللــه تعالــى فــي ُعرفِنــا هــو طاعــة مــن أظهــر الطاعــات.
وخالصــة القــول هــي :أن معنــى الذنــب لــدى اإلمــام عليــه ال ّســام 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 ثالثــة أمثلــة لنشــير بهــا إلــى

وســعة مســاحتها.
تنـ ّوع تلــك المشــاعر ،وتعـ ّد ِد مجاالتهــا ِ

المثال األول :الدعاء عند المرض
تتنــاوب علــى اإلنســان فــي رحلتــه الوجوديــة حــاالت كثيــرة متقلّبــة ،يستشــعر فــي بعضهــا الهنــاءة والراحــة والخير ،ويستشــعر
ضها.
فــي بعضهــا اآلخــر أضــداد هــذه األمــور ونقائ َ
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 السّالم إذا مرض ،وفيه يقول:
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[ف َ
ـت
ت ِر ْزقِ ـ َك ،ونَ َّ
ضلِ ـ َك ،وقَ َّو ْيتَنِــي َم َع َهــا َعلَــى َمــا َوفَّ ْقتَنِــي لَ ـهُ ِمــنْ طَا َعتِ ـ َك؟ أَ ْم َو ْقـ ُ
ضاتِ ـ َك وفَ ْ
ش ـ ْطتَنِي بِ َهــا ال ْبتِ َغــا ِء َم ْر َ
طَيِّبَــا ِ

ت ،وتَ ْط ِهيـ ًرا لِ َمــا
صتَنِــي بِ َهــا ،والنِّ َعـ ِـم الَّتِــي أَ ْت َح ْفتَنِــي بِ َهــا؟ تَ ْخفِيفًــا لِ َمــا ثَقُـ َل بِـ ِه َعلَـ َّي ظَ ْهـ ِري ِمـ َ
ا ْل ِعلَّـ ِة الَّتِــي َم َّح ْ
ـن ا ْل َخ ِطيئَــا ِ
()٢( )١
ت ،وتَ ْنبِي ًهــا لِتَنَــا ُو ِل التَّ ْوبَـ ِة ،وتَ ْذ ِكيـ ًرا لِ َم ْحـ ِو ا ْل َح ْوبَـ ِة ] .
سـ ُ
ـت فِيـ ِه ِمـ َ
ا ْن َغ َم ْ
ـن ال َّ
سـيِّئَا ِ

تحمــل كلمــات هــذا الدعــاء فه ًمــا إيجابيًــا عميقًــا للوجــود ،وهــو فهــم يبـ ّدل مــن نظرتنــا إلــى الواقــع تبديـاً جذريًــا ،حيــث إنــه
ال يقــف عنــد ظواهــر األمــور ليعتبرهــا هــي الحقائــق النهائيــة واألخيــرة ،بــل هــو يفتــح بصائرنــا علــى مــا يكمــن خلــف هــذه
ـان ومعطيــات.
الظواهــر مــن معـ ٍ
وعلــى هــذا األســاس ،فــإن حــاالً كحــال المــرض ،والــذي يُنظَــر إليــه عــادةً علــى أنــه ش ـ ّر مــن الشــرور ،يصبــح فــي منطــق
الدعــاء ســببًا مــن أســباب الرحمــة والنفــع العميــم ،وذلــك ألن المــرض فــي الرؤيــة الكونيــة للدعــاء ،يمثــل طريقًــا مــن طــرق
اختبــار اإلنســان وتمحيصــه ،كمــا أنــه يحــطّ مــن الخطيئــات ،ويطهّــر مــن الســيئات ،وينبّــه اإلنســان علــى مــا فيــه مــن وهــن،
()٣

لكــي يرجــع إلــى مــواله ،طالبًــا منــه التوبــة ومح ـ َو مــا ارتكبتــه يــداه مــن اآلثــام

.

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 تقـ ّل 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 جـ ّل
ثناؤه.
وانطالقًا من هذا ،يمكننا أن نفهم المعنى العميق للتساؤل المدهش والصادم الذي يطرحه اإلمام عليه السّالم في
( )١الحوبة :اإلثم.
( )٢الصحيفة السجادية الكاملة ،من دعائه عليه السّالم إذا مرض أو نزل به كرب أو بلية.
( )٣يفتح هذا الدعاء بابًا واس ًعا أمام اإلنسان لكي يفهم مسألة العدل اإللهي فه ًما مع ّمقًا وصحي ًحا.

فالمــرض فيبدايــة النــص الــذي بيــن أيدينــا ،والــذي يعــرب فيــه عــن الحيــرة فــي تعييــن أ ّ
ي الحاليــن هــو أولــى بالشــكر ،أهــو
وقــت الصحــة والعافيــة ،أم وقــت العلّــة والمــرض؟
وكل ذلــك يُظ ِهــر لنــا -مــرة أخــرى -عظمــة مدرســة الدعــاء ،وتَ َميُّـ َز رؤيتهــا الكونيــة ،ومــا تتركــه مــن أثــر بالــغ علــى نظــرة
اإلنســان إلــى الوجــود ،وعلــى فهمــه لطبيعــة هــذا الوجــود وإدراكــه ألســراره ،ومــن ثـ َّم علــى موقفــه تجــاه الوقائــع واألحــداث
وطريقــة تقييمــه لهــا.
ومــا أوســع الفــرق -بعــد هــذا -ومــا أبلــغ األثــر علــى حيــاة اإلنســان ،بيــن أن يَــرى اإلنســان فــي حــاالت الشــدة ومواضــع المحــن
أمــو ًرا ســلبية ،وظروفًــا معاديــة ،ونقائــص فــي طبيعــة الوجــود ،وبيــن أن يَــرى فيهــا الرحمــة والعطــف والتحنــان ،وأســبابًا
للتكامــل ،وعلـاً لليقظــة ،وفرصــة الســتئناف النهــوض!!

المثال الثاني :دعاء في الرهبة
ونورد من هذا الدعاء ما يرتبط منه بموضوع بحثنا ،وهو المقطع التالي:
ار َح ْمنِ ـ َي اللَّ ُه ـ َّم فَإِنِّــي ا ْم ـ ُر ٌؤ َحقِي ـ ٌرَ ،
ـو أَ َّن َع َذابِــي
[فَ ْ
ســي ٌر ،ولَ ْيـ َ
وخطَ ـ ِري يَ ِ
ـس َع َذابِــي ِم َّمــا يَ ِزي ـ ُد فِــي ُم ْل ـ ِك َك ِم ْثقَــا َل َذ َّر ٍة ،ولَـ ْ
سـ ْلطَانُ َك اللَّ ُهـ َّم أَ ْعظَـ ُم ،و ُم ْلـ ُك َك أَ ْد َو ُم ِمــنْ
ص ْبـ َر َعلَ ْيـ ِه ،وأَ ْحبَ ْبـ ُ
ـت أَنْ يَ ُكـ َ
ســأ َ ْلتُ َك ال َّ
ـون َذلِـ َك لَـ َك ،ولَ ِكــنْ ُ
ِم َّمــا يَ ِزيـ ُد فِــي ُم ْلـ ِك َك لَ َ
()٢

()١
َ
َ
ـن] .
اح ِميـ َ
صيَـةُ ا ْل ُم ْذنِبِيـ َ
أَنْ تَ ِزي ـ َد فِي ـ ِه طَا َع ـةُ ا ْل ُم ِطي ِعيـ َ
ـن  ،ف ْ
ار َح ْمنِــي يَــا أ ْر َح ـ َم ال َّر ِ
ـن ،أَ ْو تُ ْنقِــص ِم ْن ـهُ َم ْع ِ

يعبّــر اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســامفي هــذا المقطــع مــن الدعــاء عــن حالــة مــن أســمى حــاالت الرضــى بالوجــود ،وعــن صــورة
ـو أَ َّن َع َذابِــي
ـليم المطلــق لمشــيئته .ويكفينــا داللـةً علــى ذلــك قولــه عليــه ال ّســام[ :ولَـ ْ
مــن أمثــل صــور العبوديــة هلل تعالــى والتسـ ِ

ـون َذلِـ َك لَـ َك].
ص ْبـ َر َعلَ ْيـ ِه ،وأَ ْحبَ ْبـ ُ
ـت أَنْ يَ ُكـ َ
ســأ َ ْلتُ َك ال َّ
ِم َّمــا يَ ِزيـ ُد فِــي ُم ْلـ ِك َك لَ َ

فهــل يمكننــا أن نتصــور تعبيـ ًرا عــن التســليم والرضــى أبلــغ ممــا تفصــح عنــه هــذه العبــارات؟! بــل أنّــى لنــا أن نتخيــل تســلي ًما
أو رضــى أقصــى مــن أن يحــبّ اإلنسـ ُ
ـان أن يح ـ َّل بــه العــذاب -ومهمــا اشــتد هــذا العــذاب أو عظــم -مــا دام هــذا العــذاب ممــا
يزيــد فــي ملــك مــواله أو يو ّســع مــن ســلطانه؟!
ولربمــا يثيــر موقــف اإلمــام هــذا شــيئًا مــن االســتغراب لــدى البعــض ،فيــرى فيــه نو ًعــا مــن أنــواع المبالغــة فــي التعبيــر ،أو
نحـ ًوا مــن أنحــاء المثاليــة العصيــة علــى الفهــم.
( )١نقــع فــي هــذا الدعــاء علــى محا ّجــة طريفــة يتقـ ّدم بهــا اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام بيــن يــدي اللــه تعالــى ،ولهــذه المحا ّجــة نظائــر
أخــرى فــي أدعيتــه عليــه ال ّســام ،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 ...وتت ّ
صــف هــذه المحا ّجــات جميعهــا بطرافــة الفكــرة ،وعمــق المعنــى،
وحــاوة األســلوب .األمــر الــذي يجعــل مــن اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام محامــي اإلنســانية األبــرز ،الــذي ينطــق بلســانها ويعلّمهــا أدب
الخطــاب مــع اللــه ســبحانه ،ويدلّهــا علــى دروب الخــاص .ولــذا فإنــه لمــن الش ـيّق والمفيــد أن تُعقــد لفـ ّ
ـن المحا ّجــة فــي أدب الدعــاء
أبحــاث ودراســات مســتقلة.
( )٢الصحيفة السجادية الكاملة ،من دعائه عليه السّالم في الرهبة.

أي مبالغــة أو
ولكــن لــو تدبّــر المــرء كالم اإلمــام عليــه ال ّســام وأحســن االلتفــات إليــه ،ألدرك واقعيــة معانيــه وخل ـ ّوه مــن ِّ
مغــاالة ،وشــاهدنا علــى ذلــك هــو أن اإلمــام عليــه ال ّســام لــم يطلــق القــول بحبّــه للعــذاب إطالقًــا ،بــل وطَّــأ لــه بتوطئــة ضروريــة
ك ال َّ
ـف بالقــول( :ولــو أن عذابــي
يقتضيهــا منطــق الصــدق والواقعيــة ،وهــي قولــه عليــه ال ّســام[ :لَ َســأ َ ْلتُ َ
ص ْبـ َر َعلَ ْيـ ِه] ،ولــم يكتـ ِ
ك ال َّ
ص ْبـ َر َعلَ ْيـ ِه،
ك لَ َســأ َ ْلتُ َ
ـو أَ َّن َع َذابِــي ِم َّمــا يَ ِزيـ ُد فِــي ُم ْلـ ِك َ
ممــا يزيــد ممــا فــي ملــكك ...ألحببــت أن يكــون ذلــك لــك) .بــل قــال[ :ولَـ ْ

وأَ ْحبَ ْبـ ُ
ك] ،فجــاء بعبــارة (لســألتك الصبــر عليــه) لتكــون هــي التوطئــة المالئمــة إلعالنــه عــن حــبّ العــذاب،
ك لَـ َ
ـون َذلِـ َ
ـت أَ ْن يَ ُكـ َ

فهــو عليــه ال ّســام يســأل هللا تعالــى أن يعطيــه الصبــر ويهبــه القــدرة علــى تح ّمــل العــذاب أوالً ،ليعلــن بعــد ذلــك عــن حبّــه ألن
يكــون ذلــك لــه تعالــى.
وبذلك يظهر لنا ما في كالمه عليه السّالم من مراعاة الدقة وصدق المقولة وواقعية الموقف.

()١

المثال الثالث :دعاء الجوشن الصغير

()٢

يقــول تعالــى فــي كتابــه المجيــدَ { :وإِنْ تَ ُعـ ُّدوا نِ ْع َمـةَ َّ
صو َهــا}
 للاِ ال تُ ْح ُ

 ،ومــع ذلــك فــإن اإلنســان قــد يألــف وجــود مثــل تلــك

النعــم فــي حياتــه ويعتادهــا ،ممــا قــد يفضــي بــه إلــى الغفلــة عنهــا ،فينســى وجودهــا ،وال يعــود يق ّدرهــا حـ ّ
ق قدرهــا.
وهنــا يبــرز دور إحــدى الوظائــف المهمــة ألدب الدعــاء ،أال وهــي وظيفــة إيقــاظ اإلنســان مــن غفلتــه ،وتذكيــره بمــا يمــأ
حياتــه مــن النعــم المنســية ،لكــي يــؤوب إلــى واهــب تلــك النعــم ،وتتفتـ َح فــي كيانــه مشــاعر الرضــى بالوجــود .وقــد شـ ّكلت هــذه
الوظيفــة المقصــد األول واألهــم مــن مقاصــد دعــاء الجوشــن الصغيــر.
ولســنا نبتغــي فــي المقــام دراســة هــذا الدعــاء دراســة موســعة ،وإنمــا نــو ّد فقــط أن نشــير إلــى طبيعــة بنائــه الفنــي ،وإلــى عالقــة
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 .لكنّــا
ولكــي ال نطيــل الــكالم كثيـ ًرا 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 ثالثـ ٍة مــن مقاطعــه ،نمثــل بهــا لبقية
مقاطعــه األخــرى ،ونكشــف مــن خاللهــا عــن طبيعــة البنــاء الفنــي للدعــاء ،وعــن دور هــذا البنــاء فــي تأديــة الوظيفــة المــرادة
والهــدف المقصــود.
المقطع األول :وهو يص ّور مشهد اإلنسان حال االحتضار ،وما يعانيه من سكرات الموت ،فينصّ قائالً:
( )١الجوشــن :الــدرع .ونعتــه بـ»الصغيــر» فــي هــذا الدعــاء ،إنمــا هــو لتمييــزه عــن دعــاء آخــر أطــول منــه يحمــل اســم دعــاء الجوشــن
ا لكبير .
( )٢إبراهيم.34 :
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[إِلـــهي َو َكـ ْم ِمــنْ َع ْبـ ٍد أ ْ
صـ ِّل َعلــى ُم َح َّمــد
ـوب ،وأَنَــا فــي عافِيَــة ِمــنْ ذلِـ َك ُكلِّـ ِه ،فَلَـ َك ا ْل َح ْمـ ُد يــا َر ِّب ِمــنْ ُم ْقتَـ ِدر ال يُ ْغلَـ ُ
لَـهُ القُلُـ ُ
ـب َوذي أنــا ٍة ال يَ ْع َجـ ُلَ ،
()1

ـن ّ
ـن]
ـن ال ّ
الذا ِكريـ َ
رين َوآلالئِـ َك ِمـ َ
شــا ِك َ
اج َع ْلنــي لِنَعمائِـ َك ِمـ َ
آل ُم َح َّمــد َو ْ
َو ِ

.

المقطع الثاني :وفيه تصوير لمشهد مقاساة الحرب وما يعانيه اإلنسان من شدائدها ،وهذا نصّه:
وف
ب َو ُمبا َ
قاســي ا ْل َحـ ْ
[إِلـــهي َو َكـ ْم ِمــنْ َع ْبـ ٍد أ ْمســى َوأَ ْ
شـيَ ْتهُ األ ْعــدا ُء ِمنْ ُك ِّل جانِب بِال ُّ
ـر َ
صبَـ َ
سـيُ ِ
سـ ِه ،قَ ْد َغ ِ
تال بِنَ ْف ِ
ـح يُ ِ
شـ َرةَ ا ْلقِ ِ
ُ
ت ،أ ْوَ
ْ
ب ،يَتَقَ ْعقَـ ُع فِــي ا ْل َحديـ ِد ،قَـ ْد بَلَـ َغ َم ْج ُهــو َدهُ ال يَ ْعـ ِر ُ
ف حيلَـةً َوال يَ ِجـ ُد َم ْه َربًــا ،قَـ ْد أُ ْدنِـ َ
ـف بِال ِجراحــا ِ
ـاح َوآلَـ ِة ا ْل ْحــر ِ
َوال ِّرمـ ِ
أو نَ ْظ ـ َرةً إِلــى أَ ْهلِ ـ ِه َو َولَـ ِد ِه ،ال يَ ْق ـ ِد ُر َعلَ ْيهــاَ ،وأَنَــا فــي
ـل ،يَتَ َمنّــى َ
ُمتَ َ
ـحطًا بِ َد ِم ـ ِه تَ ْحـ َ
شـ ْ
ســنابِ ِك َو ْ
ـت ال َّ
شـ ِّ
ـربَةً ِمــنْ مــاء ْ
األر ُجـ ِ
آل ُم َح َّمــد َو ْا َج َع ْلنــي
عافِيَــة ِمــنْ ذلِـ َك ُكلِّـ ِه ،فَلَـ َك ا ْل َح ْمـ ُد يــا َر ِّب ِمــنْ ُم ْقتَـ ِدر ال يُ ْغلَـ ُ
ـب َوذي أنــاة ال يَ ْع َجـ ُلَ ،
صـ ِّل َعلــى ُم َح َّمــد َو ِ
ـن ّ
ـن].
ـن ال ّ
رين َوآلالئِـ َك ِمـ َ
شــا ِك َ
لِنَ ْعمائِـ َك ِمـ َ
الذا ِكريـ َ

المقطــع الثالــث :يقــوم هــذا المقطــع بتصويــر مشــهد التائــه فــي المفــاوز مــع الوحــوش ،وهــو ال يعــرف حيلــة وال يهتدي ســبيالً،
وهــذه عبارته:
ش
[إِلـــهي و َك ـ ْم ِمــنْ َع ْب ـ ٍد أَ ْمســى وأَ ْ
صبَـ َ
ـاخ ً
ـح ُمســافِ ًرا شـ ِ
صا َعــنْ أ ْهلِ ـ ِه َو َولَ ـ ِد ِهُ ،متَ َحيِّ ـ ًرا فِــي ا ْل َمفــا ِو ِز تائِ ًهــا َم ـ َع ا ْل ُو ُحــو ِ
أو َغ ْيـ ِر ِه
َوا ْلبَهائِـ ِـم َوا ْل َهــوا ِّمَ ،و ِحيـ ًدا فَريـ ًدا ال يَ ْعـ ِر ُ
أو ُعـ ْ
أو ُمتَأ َ ِّذيًــا بِبَـ ْ
أو َحـ ٍّ
ف حيلَـةً َوال يَ ْهتَــدي َ
ـري ْ
أو ُجــوع ْ
ـر ْ
ـرد ْ
ســبيالًْ ،
ـب َوذي أنــاة ال يَ ْع َجـ ُل،
ـن ال َّ
ِمـ َ
شــدائِ ِد ِم َّمــا أَنَــا ِم ْنـهُ ِخ ْلـ ٌو وفــي عافِيَــة ِمــنْ ذلِـ َك ُكلِّـ ِه ،فَلَـ َك ا ْل َح ْمـ ُد يــا َر ِّب ِمــنْ ُم ْقتَـ ِدر ال يُ ْغلَـ ُ

ـن ّ
ـن].
ـن ال ّ
الذا ِكريـ َ
رين وآلالئِ ـ َك ِمـ َ
شــا ِك َ
واج َع ْلنــي لِنعمائِ ـ َك ِمـ َ
آل ُم َح َّمــد ْ
َ
ص ـ ِّل َعلــى ُم َح َّمــد َو ِ

وعلــى النســق نفســه تتوالــى بقيــة مقاطــع القســم الثانــي مــن الدعــاء ،لتســي َر علــى نهــج أمثلتنــا الثالثــة فــي أســلوبها ،وفــي طريقة
بنائهــا ،وفــي عناصــر تركيبها.
ت ثــاث ،تش ـ ّكل كل
ولبيــان النهــج المقصــود ،نرجــع إلــى المقاطــع التــي مثلنــا بهــا ،لنجــد أن كالً منهــا يتــدرج عبــر خطــوا ٍ
خطــوة منهــا جــز ًءا 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
والعافيــة ،والخلــو مــن أمثــال تلــك المعانــاة ،وهــو مــا عبّــرت عنــه أمثلتنــا بالقــول[ :وأَنَــا فــي عافِيَــة ِمــنْ ذلِ ـ َك ُكلِّ ـ ِه] ،بينمــا
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( )1بحار األنوار :ج 91ص.322

وأمــا الخطــوة الثالثــة فهــي تشــكل الخاتمــة لــكل مقطــع مــن المقاطــع ،وفيهــا يتوجــه الداعــي مبت ِهـاً 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.
واآلن ..وبعــد أن تعرّفنــا علــى طبيعــة البنــاء الفنــي للدعــاء ،فإنــه يجــدر بنــا أن نتع ـرّف علــى عالقــة هــذا البنــاء بالوظيفــة
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 ،فنالحــظ هنــا أن اســتحضار
هــذه المشــاهد بصورتهــا الحيّــة ،إنمــا يهــدف إلــى توجيــه انتبــاه القــارئ نحوهــا ،لكــي يســتذكر مــا يمكــن أن يتعـرّض لــه المــرء
مــن المآســي والشــدائد واألهــوال ..فيهتـ ُّ
ـز 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
فــي وصفها.

الوسيلة األولى :تكثير المشاهد
يبــدو أن الدعــاء قــد لجــأ إلــى اســتخدام الوســيلة األولــى -أي تكثيــر المشــاهد -لكــي يطيــل مكــث القــارئ فــي حضرتهــا ليتسـنّى
لــه بذلــك التفاعــل معهــا ،والعيــش فــي أجوائهــا ،والشــعور بمــا تحكــي عنــه مــن المآســي واآلالم.
وهــذا بخــاف مــا لــو مـ ّر المــرء عليهــا مــرو ًرا عاجـاً ،و ِعبـ َر 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 -فلع ّل أبرز أغراضها اثنان:
أولهمــا الكشــف عــن مختلــف أنــواع األخطــار والشــدائد واألهــوال التــي يمكــن حدوثهــا ،وتنبيــه اإلنســان علــى إمكانيــة أن
يتع ـرّض هــو نفســه ألمثــال تلــك الحــوادث ،فيعانــي مــن آثارهــا ،ويقاســي مــن تبعاتهــا.
وأمــا غرضهــا الثانــي فهــو يتمثــل فــي إتاحــة الفرصــة أمــام الق ـرّاء علــى اختــاف مشــاربهم لكــي يتفاعــل ك ٌّل منهــم مــع مــا
يمكــن أن يؤثــر فيــه مــن األحــداث والصــور .إذ قــد يغلــب علــى البعــض -مثـاً -تأثــره بمشــهد المــوت ،وقــد يغلــب علــى غيــره
تأثــره بمشــهد الضيــاع فــي المفــاوز ،بينمــا يغلــب علــى آخريــن تأثرهــم بمشــهد مقاســاة الحــرب ،...وبهــذا األســلوب يتم ّكــن

()١

الدعــاء مــن التأثيــر علــى مختلــف صنــوف النــاس ،ومهمــا تعــددت ميولهــم ،أو تن ّوعــت أمزجتهــم

.

الوسيلة الثالثة :التصوير الحسي
إن إحــدى الســمات البــارزة لدعــاء الجوشــن الصغيــر هــي لجــوء هــذا الدعــاء إلــى اســتخدام لغــة التصويــر الحســي الغنيّــة
بالتفاصيــل ،وهــو مــا نلحظــه جليًــا فــي تصويــره لجميــع المشــاهد التــي يســتعرضها .وال ريــب فــي أن هــذه اللغــة هــي األنســب
ضــا علــى التأثيــر علــى المتلقّي،
لتصويــر الوقائــع واألحــداث ،ولمــا يرافقهــا مــن األحاســيس والمشــاعر ،كمــا أنهــا هــي األقــدر أي ً
وعلــى بـ ّ
ـث المشــاعر فــي نفســه .وهــذا مــا ال يتسـنّى مثلــه للغــة المفاهيــم العامــة والمعانــي المجــردة ،إذ إن لهــذه اللغــة األخيــرة
ميدانهــا المغايــر لهــذا الميــدان.

وظيفة الخطوة الثانية
ذكرنــا ســابقًا أن الدعــاء ،وبعــد أن يصـ ّور فــي الخطــوة األولــى مشــاهد المآســي واآلالم ،فإنــه ينعطــف فــي الخطــوة الثانيــة إلــى
تنبيــه اإلنســان علــى مــا هــو فيــه مــن العافيــة والســامة .وبهــذا تت ّ
ضــح 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 ليســت ّل اإلنســان مــن جـ ّو المآســي واألهــوال ،مذ ّكـ ًرا إيــاه بمــا هــو عليــه مــن حســن الحــال وراحــة
البــال ،فيمــأ نفســه حينئــذ بمشــاعر الرضــى بالوجــود.

وظيفة الخطوة الثالثة
يوجــه الدعــاء اإلنســان إلــى العيــش فــي أجــواء المآســي واآلالم ،وبعــد أن يذ ّكــره بحســن حالــه وبكثــرة نعــم هللا تعالــى
بعــد أن ِّ
عليــه ،تأتــي حينئــذ وظيفــة الخطــوة الثالثــة ،وهــي توجيــه اإلنســان إلــى تأديــة واجــب شــكر المنعــم تعالــى علــى مــا أنعــم وأفاض.
ـن
ـن ال ّ
رين َوآلالئِـ َك ِمـ َ
شــا ِك َ
اج َع ْلنــي لِنَعمائِـ َك ِمـ َ
ولذلــك كان مســك الختــام لــكل مقطــع مــن المقاطــع هــو العبارتــان التاليتــانَ [ :و ْ
ّ
رين ].
الذ ا ِك َ
ويتل ّخــص لنــا مــن كل مــا تق ـ ّدم أن دعــاء الجوشــن الصغيــر قــد تولّــى إبــداع صفحــة مشــرقة مــن صفحــات التعبيــر األدبــي
عــن الرضــى بالوجــود ،وقــد توفّــر لــه فــي ســبيل إبداعهــا كل مــا يحتاجــه األمــر مــن اإلمكانيــات األدبيــة ،والطاقــات الفنيــة،
والقــدرات اإلبداعيــة.
ويبقــى علينــا أن نشــير أخيـ ًرا إلــى وجــود خصائــص فنيــة أخــرى كثيــرة لهــذا الدعــاء ،غيــر أنّــا -وتجنبًــا لإلطالــة -قــد ســكتنا
عنهــا ،فلــم نُشــر مثـاً إلــى مــا تتصــف بــه لغــة هــذا الدعــاء مــن المهابــة والجــال ،ممــا يجعلهــا تتناســب مــع مــا تريــد أن تعبّــر
عنــه مــن جــال الموقــف وهــول األحــداث.
( )١ال تقتصــر أغــراض التنويــع علــى مــا ذكرنــاه ،بــل لــه إلــى جانــب ذلــك أغــراض أخــرى مهمــة ،كإغنــاء المضمــون ،وكســر الرتابــة،
وتقويــة التأثيــر ،ولكنّــا ســكتنا عنهــا اختصا ًرا.

وكذلــك لــم نتوقّــف عنــد الالزمــة التعبيريــة المتكــررة فــي آخــر كل مقطــع مــن المقاطــع ،وهــي[ :فَلَـ َك ا ْل َح ْمـ ُد يــا َر ِّب ِمــنْ ُم ْقتَـ ِدر
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إلــى الغايــة مــن تكرارهــا ،وال إلــى دورهــا المعنــوي ،وال إلــى وظيفتهــا الموســيقية ،ســيما وأنهــا تحاكــي بعــض الســور القرآنيــة
()١
ـان} ،
التــي تســتخدم مثــل هــذه الالزمــة ،كســورة الرحمــن التــي تتكــرر فيهــا الالزمــة التعبيريــة{ :فَبِــأ َ ِّ
ي آال ِء َربِّ ُك َمــا تُ َك ِّذبَـ ِ
()٢

وكذلــك غيرهــا مــن الســور

.

ويكشــف كل مــا قدمنــاه مــن خصائــص دعــاء الجوشــن الصغيــر ،عــن مــدى مــا تشــتمل عليــه نصــوص أدب الدعــاء مــن الغنــى
واإلبداع.
وفــي ختــام حديثنــا عــن صــورة الوجــود فــي أدب الدعــاء وع ّمــا يرتبــط بهــذه الصــورة مــن المشــاعر واألحاســيس ،نرجــو
أن نكــون قــد وفّقنــا إلــى مــا كنّــا نصبــو إليــه مــن التدليــل علــى ّ
أن أدب الدعــاء قــد اســتطاع أن يعبّــر تعبي ـ ًرا فنيًّــا رفي ًعــا عــن
اإلحســاس بالوجــود واالمتــاء بــه .وذلــك خالفًــا لمــا ا ّدعــاه «قطــب» مــن أن العــرب قــد انقطعــوا عــن التعبيــر الفنّــي نتيج ـةً
لفقدانهــم القــدرة التــي يتطلبهــا التعبيــر عــن مثــل هــذا اإلحســاس.
فــإذا تحقّــق لنــا مــا كنّــا نصبــو إليــه ،فإنّــا نكــون قــد أثبتنــا بذلــك قضيتيــن مه ّمتيــن :أوالهمــا هــي عــدم انقطــاع العــرب عــن
التعبيــر الفنّــي .وثانيتهمــا هــي أن القــدرة الفنيــة المطلوبــة لمثــل هــذا النــوع مــن التعبيــر قــد توفّــرت 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 منّــا اإلشــارة إليهــا تحــت عنــوان (مالحظــة مهمــة) ،وذلــك فــي أثنــاء
حديثنــا عــن الســبب الرابــع مــن األســباب التــي ذكرهــا محمــد قطــب ،والتــي أ ّدت 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.
( )١سورة الرحمن .13
ان َع َذابِــي َونُــ ُذ ِر} ،وكســورة المرســات التــي تكــرر الالزمــةَ { :ويْــ ٌل يَ ْو َمئِــ ٍذ
ْــف َك َ
( )٢كســورة القمــر التــي تكــرر الالزمــة{ :فَ َكي َ
يــن}...
لِ ْل ُم َك ِّذبِ َ

أنواع األزمات ،وجديد أدب الدعاء
ذكرنــا ســابقًا أن «قطــب» يــرى أن التعبيــر الفنــي يكــون أقــرب مأخ ـ ًذا وأســهل منــاالً عندمــا يكــون الدافــع إليــه هــو معانــاة
أزمــة كأزمــة الشــعور بالضيــاع وعــدم اإلحســاس بالوجــود والرضــى بهــذا الوجــود ،بينمــا تشــتد صعوبـةُ التعبيــر كثيـ ًرا عنــد
ذهــاب األزمــة وحلــول اإلحســاس بالوجــود واالمتــاء بــه محلهــا .والســر فــي ذلــك هــو أن التعبيــر عــن اإلحســاس بالوجــود
وخالفًــا للتعبيــر عــن أزمــة الشــعور بالضيــاع -يحتــاج إلــى طاقــة فنيــة ضخمــة ال توهــب لــكل إنســان.وبنــاء علــى هــذا يخلُــص «قطــب» إلــى أن أحــد األســباب المهمــة التــي أ ّدت إلــى انقطــاع المســلمين األوائــل عــن التعبيــر
الفنــي هــو أنهــم حيــن واجهــوا تجربــة اإلســام الفريــدة التــي مــأت نفوســهم بالوجــود ،لــم يكونــوا يمتلكــون الطاقــة الفنيــة
الالزمــة للتعبيــر عمــا حملتــه إليهــم هــذه التجربــة مــن إحســاس عميــق بالوجــود ،األمــر الــذي أ ّدى بهــم إلــى التخلــي عــن اإلبــداع
واالنصــراف عــن التعبيــر.
إال أن باحثنــا يســجل بعــد ذلــك اســتدرا ًكا مفــاده :أن مواجهــة المســلمين للتجربــة الجديــدة ،وامتــاء نفوســهم بالوجــود نتيجــة لهذه
التجربــة ال يعنــي بحــال أن هــذا الوجــود قــد كان ِخلـ ًوا مــن األزمــات .بــل الحـ ُّ
ق أنــه قــد كانــت لهــذا الوجــود أزماتــه ،وهــي تلــك
االبتــاءات المتالحقــة 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 أشــارإليهــا «قطــب» فــي بحثــه.
بالج ـ َّدة
واألمــر الــذي يهمنــا فــي المقــام هــو التنبيــه علــى أن أدب الدعــاء قــد كشــف عــن وجــود أزمــات أخــرى ،تتصــف ِ
والعمــق ،وهــي مــن األزمــات التــي لــم يتسـ َّ
ـن لقطــب وال لمــن يذهــب مذهبــه مــن الباحثيــن أن يهتــدوا إليهــا ويتعرفــوا علــى
دقائــق معانيهــا.
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
تعـرَّض لهــا المســلمون األوائــل.
وهنــا يجــب أن نالحــظ 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 يجـ ّر المــرء إلــى مزالــق العدميــة والعبــث.
وأمــا النــوع الثانــي ،فقــد كان الســبب فــي نشــوء أزماتــه هــو العوامــل الخارجيــة وظــروف الواقــع المعــاش ،ولــم يكــن ســبب

نشــوئها هــو اإلحســاس بالوجــود وفهمــه فه ًمــا إيجابيًــا معمقًــا.
تتســم بــه األزمــات التــي يضيفهــا أدب الدعــاء مــن الخصوصيــة والتميّــز ،إذ ال ُمال َحــظ أن هــذه
وكل ذلــك يكشــف لنــا ع ّمــا ِ
األزمــات -وخالفًــا ألزمــات النوعيــن الســابقين -إنمــا تنبــع مــن باطــن اإلحســاس بالوجــود ،وتَ ْ
ظه ـ ُر لمــن أمعــن النظــر فــي
ٌ
ٌ
ومســاحات المتناهيــة ،تغلِّــف معال َمهــا الحجــبُ  ،وتحيــط
فضــاءات واســعة،
حقيقــة هــذا الوجــود ،إذ تنكشــف أمــام ناظ َريــه
()١

بحقائقهــا األســرارُ ،حتــى لتعجـ َز العيــن عــن مشــاهدة تخومهــا ،ويــك ّل الذهــن عــن إدراك شــؤونها ،فينشــأ نتيجــة لذلــك عــد ٌد
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
هذا األدب.

النموذج األول :تعالي مبدأ الوجود ،وقصور اإلدراك اإلنساني
إن إحــدى األزمــات الكبــرى التــي يثيرهــا أدب الدعــاء هــي أزمــة الحيــرة والذهــول الل َذيــن يصيبــان المــرء عنــد محاولتــه
ـض مــا يخصُّ ــه مــن األمــور والشــؤون.
التعــرف علــى حقيقــة مبــدأ الوجــود وبعـ ِ
ُرجــع هــذا األدب نشــوء األزمــة المذكــورة إلــى عاملَيــن متضاف َريــن ،أولهمــا تعالــي مبــدأ الوجــود ،وثانيهمــا قصــور اإلدراك
وي ِ
اإلنســاني .والنصــوص الدالــة علــى هذيــن العاملَيــن كثيــرة ج ـ ًدا ،نكتفــي بإيــراد بعــض أمثلتهــا ،ونبــدأ بذكــر شــواهد العامــل
األول.
ـن
ـن األَ ْ
يقــول اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام فــي بعــض أدعيتــه
ـر َ
مخاطبًــا هللا تعالــى[ :فَتَ َعالَ ْيـ َ
ضـ َدا ِد ،وتَ َكبَّـ ْ
ش ـبَا ِه واألَ ْ
ِ
ت َعـ ِ
ـت َعـ ِ
()2
ـال واألَ ْن ـ َدا ِد] .
األَ ْمثَـ ِ
()4( )3

ون َم ْو ُجو ًدا
ويقول في دعاء آخر[ :أَ ْن َ
ون َم ْح ُدو ًدا ،ولَ ْم تُ َمثَّ ْل فَتَ ُك َ
ت الَّ ِذي ال تُ َح ُّد فَتَ ُك َ

]

.

()5

س ].
س وال تُ َم ُّ
س وال تُ َج ُّ
س ْب َحانَ َك ال تُ َح ُّ
ويقول في هذا الدعاء نفسهُ [ :
( )١أي عين الباطن.
( )2الصحيفة السجاديةِ :م ْن ُد َعائِ ِه عليه السّالم ُمتَفَ ِّز ًعا إِلَى اللَّ ِه َع َّز و َجلَّ.
( )3أي لم تكن موجو ًدا بعد العدم كما هو حال الموجودات األخرى.
( )4الصحيفة السجاديةِ :م ْن ُد َعائِ ِه عليه السّالم فِي يَ ْو ِم َع َرفَةَ.
( )5ال تُحــس :أي ال تُحــسّ بالحــواس الخمــس .وال تُجــسّ  :أي ال تُعلــم أخبــارك .وال تُمــسّ  :أي ال تُمــس بحاســة اللمــس ،ألنــه تعالــى
ليــس بجســم.

وإلــى مثــل هــذه المعانــي يشــير اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه ال ّســام فــي دعــاء الصبــاح حيــث يقــول[ :يَــا َمــنْ َد َّل َعلَــى
()1
سـ ِة َم ْخلوقاتِـ ِه َو َجـ َّل َعــنْ ُمالئَ َمـ ِة َك ْيفِياتِـ ِه] .
ذاتِـ ِه بِذاتِـ ِهَ ،وتَنَـ َّزهَ َعــنْ ُمجانَ َ
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 تج ـ ّل عــن مجانســة المخلوقــات ،وعــن مالءمــة مــا تتصــف بــه
هــذه المخلوقــات مــن الكيفيــات ،فليــس لتلــك الحقيقــة فــي عالــم الوجــود شــبيه وال نظيــر ،وإنمــا هــي حقيقــة متفـ ِّردة يأبــى كنههــا
()2

عــن التعييــن ،ويســمو جوهرهــا عــن التحديــد

.

ونصــل بعــد هــذا إلــى شــواهد العامــل الثانــي والتــي تتضمــن اإلشــارة إلــى قصــور إدراك اإلنســان ،وعجــز عقلــه عــن اإلحاطــة
بالحقائــق المطلقــة والواقعيــات الالمحدودة.
ونقرأ من هذه الشواهد قول اإلمام السجاد عليه السّالم في دعاء يوم عرفة:
()3

ض َع أَ ْينِيَّتِ َك]
[أَ ْن َ
ت الَّ ِذي قَ ُ
ت األَ ْف َها ُم َعنْ َك ْيفِيَّتِ َك ،ولَ ْم تُ ْد ِر ِك األَ ْب َ
صا ُر َم ْو ِ
ت األَ ْو َها ُم َعنْ َذاتِيَّتِ َك ،و َع َج َز ِ
ص َر ِ

.

ضا قوله عليه السّالم في مناجاة العارفين:
ونقرأ أي ً
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ْراك ُك ْنـ ِه َجمالِـ َك َوا ْن َح َ
ِ
ِ
سـ َر ِ
ت ال ُعقُــو ُل َعــنْ إد ِ
[ َو َع َجـ َز ِ
َ
َ
ِ ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
()4
إِلــى َم ْع ِرفَتِـ َك إِالّ بِال َع ْجـ ِز َعــنْ َم ْع ِرفَتِـ َك] .
ونقرأ كذلك قوله عليه السّالم في دعائه بعد الفراغ من صالة الليل:
()5

ف األَ ْو َه ِام]
س َختْ ُدونَ َك النُّ ُع ُ
الصفَ ُ
وحا َرتْ فِي ِك ْب ِريَائِ َك لَطَائِ ُ
ات ،وتَفَ َّ
ضلَّتْ فِي َك ِّ
وتَ ،
[ َ

.

وتتكــرر أمثــال هــذه المعانــي والمضاميــن فــي الكثيــر مــن األدعيــة األخــرى ،وذلــك مــن قبيــل مــا نجــده فــي بعــض أدعيــة
اإلمــام الحســين عليــه ال ّســام حيــث يقــول:
()6

ون َج ُهوالً فِي َج ْهلِي؟]
ف ال أَ ُك ُ
[إِل ِهي أَنا الجا ِه ُل فِي ِع ْل ِمي فَ َك ْي َ

.

( )1المجلسي :بحار األنوار ،دار إحياء التراث-لبنان ،ط1403 ،2هـ ،1983-ج ،84ص.339
ـي ٌء}
ـس َك ِم ْثلِ ِه َشـ ْ
( )2يظهــر جليًــا مــن النصــوص التــي استشــهدنا بهــا أنهــا جــاءت مبيّنــة لتفصيــل مضمــون الكلمــة القرآنيــة الجامعــة {لَ ْيـ َ
غيــر أنهــا عبّــرت عــن هــذا المضمــون بألــوان إبداعيــة مختلفــة ،وبأســاليب بيانيــة متنوعة.
( )3الصحيفة السجاديةِ :م ْن ُد َعائِ ِه عليه السّالم فِي يَ ْو ِم َع َرفَةَ.
( )4المناجاة الخمس عشرة :مناجاة العارفين.
( )5الصحيفة السجاديةِ :م ْن ُد َعائِ ِه عليه السّالم بعد الفراغ من صالة الليل.
(ِ )6م ْن ُد َعائِ ِه عليه السّالم في يوم عرفة.

وكذلك ما نجده في دعائه عليه السّالم:
ف ُه َو إِالّ ُه َو ،يا َمنْ ال يَ ْعلَ ُم ما ُه َو إِالّ ُه َو ،يا َمنْ ال يَ ْعلَم ما يَ ْعلَ ُمهُ إِالَّ ُه َو].
[يا َمنْ ال يَ ْعلَ ُم َك ْي َ
وقريب منه ما جاء في دعاء المشلول:
()1

ف ُه َوَ ،وال أَ ْي َن ُه َوَ ،وال َح ْي ُ
ث ُه َو إِالّ ُه َو]
[يا ُه َو ،يا َمنْ ال يَ ْعلَ ُم ما ُه َوَ ،وال َك ْي َ

.

ومــن الجلـ ّي أن هــذه الشــواهد كلّهــا قــد جــاءت لتحكــي عــن أمــر واحــد مشــت َرك ،هــو محدوديــة عقــل اإلنســان وعجــزه عــن
ـاليب بيانيــة متنوعة.
ق فنيــة مختلفة ،وأسـ َ
اإلحاطــة بالحقيقــة اإللهيــة المطلقــة ،ولكنهــا لجــأت فــي تعبيرهــا عنــه إلى اســتخدام طــر ٍ
وألجــل إعطــاء لمحــة توضيحيــة عــن هــذه الطــرق واألســاليب نقــول :إن شــواهدنا المتقدمــة لــم تلجــأ فــي تعبيرهــا عــن قصــور
إدراك اإلنســان وعجــزه إلــى اســتخدام اللغــة التقريريــة المباشــرة ،بــل تو َّســلت إلــى ذلــك بلغــة إبداعيــة رفيعــة ،وأســلوب بيانــي
ـق طَ ِريقًــا إِلــى
ش ـيّق ،وهــو مــا يمكننــا التمثيــل لــه بمــا قرأنــاه آنفــا مــن قــول اإلمــام الس ـجَّاد عليــه ال ّســامَ [ :ولَ ـ ْم تَ ْج َع ـ ْل لِ ْل َخ ْلـ ِ
َم ْع ِرفَتِ ـ َك إِالَّ بِا ْل َع ْج ـ ِز َعــنْ َم ْع ِرفَتِ ـ َك] ،حيــث نالحــظ أن النــص حيــن أراد أن يدلنــا علــى طريــق معرفــة هللا ســبحانه ،فقــد عبَّــر
عنــه بأســلوب الحصــر المســبوق بــأداة النفــي ،فنفــى بذلــك كل الطــرق المؤديــة إلــى المعرفــة ،ثــم اســتثنى منهــا طريقًــا واحـ ًدا
فقــط ،واعتبــره هــو الطريــق الممكــن الوحيــد.
وهنــا تتأ َّجــج مشــاعر الشــوق فــي نفــس القــارئ ،وتســتيقظ لديــه حا ّســة الفضــول لمعرفــة هــذا الطريــق المســتثنى والوحيــد.
وســرعان مــا يأتيــه الجــواب علــى تســاؤله ،ولكنــه جــواب صــادم ،وخــارج عــن كل مــا هــو متوقَــع أو منتظَــر ،إذ يتبيَّــن لــه أن
صــره بحــدود قدرتــه ،ويكشــف لــه عــن أن الســبيل
طريــق الوصــول الوحيــد إنمــا هــو طريــق العجــز والالوصــول ،وهــذا مــا يُب ِّ
الوحيــدة المشــرعة أمامــه هــي أن يبقــى ســال ًكا 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
()2

بكنــه الحقيقــة المطلقــة ،إال أنــه يفتــح أمامــه آفاقًــا معرفيــة واســعة ،ويجعلــه فــي معــرض الترقــي والتكامــل الدائ َميــن

.

ضــا أن نمثِّــل لطبيعــة اللغــة المســتخدمة بنــص آخــر مــن النصــوص اآلنفــة ،وهــو قــول اإلمــام السـجَّاد عليــه ال ّســام:
ويمكننــا أي ً
سـ َ
ـوت] .فنالحــظ أن النــص قــد اســتخدم لغـةً تصويريــة موحيــة ،حيــث نَ َعـ َ
ـت الصفــات
ـختْ ُدونَـ َك النُّ ُعـ ُ
صفَـ ُ
ـاتَ ،وتَفَ َّ
ضلَّــتْ فِيـ َك ال ِّ
[ َ
ـف النعــوت بالتفســخ ،وهــذه صــورة تثيــر الدهشــة حقًــا ،إذ مــن العجيــب أن نــرى الصفــات وهــي تضــل طريقها
صـ َ
بالضــال ،و َو َ
إلــى الموصــوف ،أو نتخيــل النعـ َ
ـوت وهــي آخــذةٌ فــي التقطــع والتفســخ ،وذلــك عندمــا نحــاول أن ننعــت بهــا الحقيقــة المطلقــة ،أي
حقيقــة الــذات اإللهيــة المق َّدســة والمتعاليــة عــن الوصــف والتحديــد .وهــذا مــا يضــع بيــن أيدينــا شــاه ًدا آخــر علــى مــدى التناغــم
بيــن جمــال التعبيــر وعمــق المــؤدى فــي نصــوص مدرســة أدب الدعــاء.
( )1المجلسي :بحار األنوار ،دار إحياء التراث-لبنان ،ط1403 ،2هـ ،1983-ج ،92ص.395
( )2إن المعرفــة المســتحيلة علــى اإلنســان هــي اإلحاطــة المعرفيــة الكاملــة بحقيقــة البــاري تعالــى ،وأمــا مــا دون ذلــك فقــد يكــون مــن
األمــور الممكنــة ،والتــي يؤتــى كل امــرئ منهــا بحســبه ،ويختــصُّ أكملَهــا بالك َّمــل مــن بنــي آدم عليــه ال ّســام.

ونعــود بعــد هــذه اللمحــة التوضيحيــة إلــى حديثنــا الســابق حــول العاملَيــن الل َذيــن كشــفت عنهمــا شــواهدنا المزبــورة كلهــا ،وهمــا
تعالــي مبــدأ الوجــود مــن جهــة ،وقصــور اإلدراك اإلنســاني مــن جهــة ثانيــة ،فنقــول :إن كالً مــن ذينــك العاملَيــن يكفــي وحــده
فــي تســبيب أزمــة الحيــرة والذهــول عنــد محاولــة اإلنســان التعــرف علــى حقيقــة مبــدأ الوجــود .فمــا بالــك -إ ًذا -إذا مــا اجتمــع
هــذان العامــان م ًعــا ،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 كالمنــا 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.
وقــد تولَّــى أدب الدعــاء طــرح هــذه األزمــة ،وتبيــان معالمهــا ،ليكشــف لنــا بذلــك عــن عظمــة الحقيقــة اإللهيــة ،وع َّمــا يعتــري
ُفصــح عنــه اإلمــام السـجَّاد عليــه
النفــس اإلنســانية مــن الدهشــة والذهــول أمــام عجائــب شــؤونها وغوامــض أســرارها .وهــذا مــا ي ِ
ال ّســام بكلمــة موجــزة جامعــة ،إذ يقــول:
()1

اح ُج ْبنَا َع ِن اإل ْل َحا ِد فِي َعظَ َمتِ َك]
ص ِّل َعلَى ُم َح َّمد َوآلِ ِهَ ،و ْ
ضي َع َجائِ ُ
ب َعظَ َمتِ ِهَ ،
[يا َمنْ ال تَ ْنقَ ِ

.

النموذج الثاني :أزمة التقصير عن تأدية الشكر
يكشــف لنــا هــذا النمــوذج عــن أزمــة أخــرى مــن أزمــات االنفتــاح علــى الوجــود ،وهــي األزمــة التــي تواجــه المــرء عنــد
محاولتــه شــكر مفيــض الوجــود ســبحانه علــى مــا يمـ ُّ
ـن بــه علــى اإلنســان مــن واســع فضلــه وســابغ نعمــه ،وهــي أزمــة يتــردد
ذكرهــا فــي العديــد مــن أدعيــة اإلمــام السـجَّاد عليــه ال ّســام ومناجياتــه ،ومــن أمثلــة ذلــك مــا ورد فــي دعائــه الــذي يحمــل عنــوان
ضــا مــا جــاء
«فــي االعتــراف بالتقصيــر عــن تأديــة الشــكر» وكذلــك مــا ورد فــي مناجاتــه المعروفــة بـــ «مناجــاة العارفيــن» ،وأي ً
فــي «مناجــاة الشــاكرين» .ونحــن ســوف نكتفــي باقتطــاف بعــض المقاطــع مــن المناجــاة األخيــرة فقــط.
يقول عليه السّالم في أحد مقاطع هذه المناجاة:
شـ َغلَنِي َعــنْ ِذ ْكـ ِر َمحا ِم ِد َك
[إل ِهــي أَ ْذ َهلَنِــي َعــنْ إقا َمـ ِة ُ
ضلِـ َكَ ،و َ
ـض فَ ْ
شـ ْك ِر َك تَتابُـ ُع طَ ْولِـ َكَ ،وأَع َْج َزنِــي َعــنْ ْ
إحصــا ِء ثَنائِـ َك فَ ْيـ ُ
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( )1الصحيفة السجادية ،من دعائه عليه السّالم لنفسه وخاصته.
( )2مناجاة الشاكرين ،لإلمام السجاد عليه السّالم.

يكشــف لنــا اإلمــام عليــه ال ّســام فــي هــذا المقطــع عــن أحــد وجــوه األزمــة المذكــورة ،ويضــع أيدينــا علــى الســبب األول مــن
ْ
ُوغ النَّ ْعمــا ِءَ ،وقابَلَهــا بِالتَّ
ـرَ ،و َشـ ِه َد َعلــى نَ ْف ِسـ ِه
ـ
ي
ص
ق
ـن ا ْعتَـ َر َ
ِ
أســبابها ،وهــو مــا يبيّنــه عليــه ال ّســام بقولــهَ [ :وهـ َذا َمقــا ُم َمـ ِ
ِ
ف بِ ُسـب ِ
ـال َوالتَّ ْ
ـع] .فنِ َعـ ُم المولــى ســبحانه علــى عبــاده ســابغة كثيــرة ،وث ّمـةَ عبــاد يدركــون ِعظـ َم هــذه النعــم ،ويرغبــون فــي
بِاإل ْهمـ ِ
ضيِيـ ِ

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؟
إحصــا ِء ثَنائِـ َك
تجيبنــا المناجــاة علــى هــذا التســاؤل بالقــول[ :إل ِهــي أَ ْذ َهلَنِــي َعــنْ إقا َمـ ِة ُ
شـ ْك ِر َك تَتابُـ ُع طَ ْولِـ َكَ ،وأَع َْج َزنِــي َعــنْ ْ
شـ ِر عوا ِرفِـ َك تَوالِــي أَيا ِديـ َك].
ف َعوائِـ ِد َكَ ،وأَعْيانِــي َعــنْ نَ ْ
شـ َغلَنِي َعــنْ ِذ ْكـ ِر َمحا ِمـ ِد َك تَــرا ُد ُ
ضلِـ َكَ ،و َ
ـض فَ ْ
فَ ْيـ ُ
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؟!.
فَ ِسـ َعة 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 ال ّســام بقولــه:
شـ ِريَ ،جلَّلَ ْتنِــي نِ َع ُمـ َك ِمــنْ أَ ْنـ َوا ِر
ي ثَنائِــي َونَ ْ
[إل ِهــي تَصا َغـ َر ِع ْنـ َد تَعاظُـ ِـم آالئِـ َك ُ
ب إ ْك َرا ِمـ َك إيَّــا َ
شـ ْك ِريَ ،وتَ َ
ضــا َء َل فِــي َج ْنـ ِ
ـن ا ْل ِعـ ِّ
ـز ِكلَ ـاًَ ،وقَلَّ َد ْتنِــي ِمنَنُ ـ َك قَالئِ ـ َد ال تُ َح ـ ُّلَ ،وطَ َّوقَ ْتنِــي أَ ْط َواقًــا ال تُفَ ـ ُّل،
ض َربَــتْ َعلَ ـ َّي لَطائِـ ُ
ـر َك ِمـ َ
ـف بِـ ِّ
ـان ُحلَ ـاًَ ،و َ
اإل ْيمـ ِ
ِ
()1
س ـتِ ْقصائِها] .
ض ُعـ َ
ـن ا ْ
ص ـ َر فَ ْه ِمــي َعــنْ إ ْد َرا ِكهــا فَ ْ
ـف لِســانِي َعــنْ ْ
إحصائِهــاَ ،ونَ ْعمــا ُؤ َك َكثِي ـ َرةٌ قَ ُ
فَــآال ُؤ َك َج َّم ـةٌ َ
ض ـاً َعـ ِ
نل َمــح فــي هــذا المقطــع نحـ ًوا مــن الترقــي فــي بيــان قــوة األســباب الحائلــة دون تأديــة العبــد حــق الشــكر ،ويدلنــا علــى ذلــك أن
المقصــر.
المناجــاة كانــت قــد أرجعــت الســبب األول إلــى التقصيــر ،ومســؤوليةُ التقصيــر تقــع -فــي نهايــة المطــاف -علــى عاتــق
ِّ
رجــع الســبب الثانــي إلــى القصــور ،وهــو نــوع مــن أنــواع العجــز الــذي ال يقــع تحــت قــدرة العبــد ،فــا يكــون العبــد
بينمــا هــي تُ ِ
مســؤوال عنــه.
والوجــه فــي رجــوع هــذا الســبب إلــى القصــور ،هــو أن العبــد مهمــا كان شــكو ًرا ومهمــا قـ ّدم 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 الالمتناهيــة ،كمــا أن فهمــه ليقصــر عــن إدراكهــا ،وعــن اســتقصائها
واإلحاطــة بهــا.
( )1مناجاة الشاكرين ،اإلمام السجاد عليه السّالم.

شـ ْك ِر،
ـل ال ُّ
وبعــد أن تنتهــي المناجــاة مــن بيــان الســبب الثانــي ،تنتقــل بنــا إلــى ذكــر الســبب الثالــث فتقــول[ :فَ َك ْيـ َ
ـف لِــي بِتَ ْح ِ
صيـ ِ
ـب َعلَـ َّي لِذلِـ َك أَنْ أَقُــو َل :لَـ َك ا ْل َح ْمـ ُد].
شـ ْك ٍر ،فَ ُكلَّمــا قُ ْلـ ُ
شـ ْك ِري إيَّــا َك يَ ْفتَقِـ ُر إلــى ُ
َو ُ
ـت :لَـ َك ا ْل َح ْمـ ُدَ ،و َجـ َ
يحكــي لنــا هــذا المقطــع عــن حــال العبــد وهــو يقــف بيــن يــدي مــواله متســائالً :كيــف لــي يــا رب بتحصيــل شــكرك ،فأنــت الــذي
ي بنعمــك التــي ال تحصــى ،مــن نعمــة اإليجــاد ،إلــى نعمــة الحيــاة ،إلــى نعمــة العقــل ،إلــى نعمــة الهدايــة ،...فهيّـ َ
ـأت
أنعمــت علـ َّ
لــي بذلــك كلّــه أن أكــون مــن الشــاكرين .فلــك الشــكر يــا رب علــى مــا أنعمــت ،ولــك الحمــد علــى مــا تفضّلــت.
لكــن يــا إلهــي أليــس مــا نطقـ ُُ
ـت بــه اآلن مــن الشــكر علــى النعــم الســابقة هــو نعمــة جديــدة أنعمتهــا علـ ّي بفضلــك وإحســانك؟
ضــا مــن فضــل إحســانك! فهــو
فمــن واجبــي إ ًذا أن أشــكرك عليهــا ..غيــر أن شــكري إيــاك علــى هــذه النعمــة الحادثــة هــو أي ً
يســتوجب منــي أن أشــكرك شــك ًرا جدي ـ ًدا عليــه.
وهكــذا يتصاعــد األمــر ويتسلســل إلــى مــا ال نهايــة ،فــأُدرك بذلــك أنــه مــن المحتّــم علـ ّي أن أبقــى مقي ًمــا أبـ ًدا فــي بَوتَقــة العجــز،
ويســتحيل علـ ّي أن أقــوم بواجــب الشــكر مهمــا ســعيت وحاولــت واجتهــدت.
ضــا أن المناجــاة قــد ترقّــت مــرة أخــرى فــي طرحهــا لألســباب ،حيــث نجدهــا فــي طرحهــا للســبب الثالــث
ونالحــظ هنــا أي ً
تتجــاوز عاملَــي التقصيــر والقصــور ،لتُرجعــه إلــى عامــل آخــر ،هــو عامــل االســتحالة المنطقيــة التــي ينتــج عنهــا اســتحالة
عمليــة ،تَ ُحــو ُل دون تم ّكــن العبــد مــن تحصيــل واجــب الشــكر.
ي واجــب الشــكر ،وذلــك إمــا البتالئــه بالتقصيــر ،وإمــا ألنــه
ويتجلّــى لنــا مــن كل مــا تقــدم أنــه ال يمكــن للعبــد أب ـ ًدا أن يــؤد َ
محكــوم بالقصــور ،أو ألنــه يواجــه نو ًعــا 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
درب التعبيــر عمــا يعترضــه مــن الصعــاب ،ومــا يعتــري نفســه مــن الحيــرة ،فيناجــي ربــه ُمظ ِهـ ًرا واقــع حالــه ،و ُمقِـ ًّرا معترفًــا
بضعفــه وقصــوره وعجــزه.
ضــا مــن األزمــات الصــادرة عــن شــدة
ولعلــه مــن نافــل القــول هنــا أن نذ ّكــر بــأن األزمــة المطروحــة فــي هــذا النمــوذج ،هــي أي ً
اإلحســاس بالوجــود ،وقــوة االرتبــاط بــه ،وعــن إدراك اإلنســان لســعة كــرم مبــدأ الوجــود ،وفيــض فضلــه ،وتتابــع إحســانه.
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()١

ض ِعيفًــا}
سـ ُ
يقــول تعالــى فــي كتابــه العزيــزَ { :و ُخلِ ـ َ
ـان َ
اإلن َ
ق ِ

 ،وضعفــه هــذا قــد يج ـرّه إلــى ارتــكاب المعاصــي واقتــراف

الذنــوب ،األمــر الــذي يوقعــه فــي أزمــة ،ويســبب لــه المعانــاة ،وهــي واحــدة مــن األزمــات التــي يثيرهــا أدب الدعــاء ،فيكشــف
عــن معالمهــا ،ويدلّنــا علــى طريــق التعامــل معهــا .وكمثــال علــى ذلــك نقــرأ بعــض العبــارات الــواردة فــي مناجــاة التائبيــن
باس
ب َم َذلَّتــيَ ،و َجلَّلَنِــي التَّبا ُعـ ُد ِم ْنـ َك لِ َ
ـو َ
لإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام ،ونبدأهــا بقولــه عليــه ال ّســام[ :إِلـــهي أ ْلبَ َ
سـ ْتنِى ا ْل َخطايــا ثَـ ْ
ـات قَ ْلبــي َعظيـ ُم ِجنايَتــي].
سـ َكنَتي وأ َمـ َ
َم ْ
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تصـ ّور لنــا هــذه العبــارات بعــض مــا يصيــب اإلنســان مــن آثــار خطايــاه ،فهــي تلبســه لبــاس المســكنة ،وتدثّــره بثــوب المذلــة،
وتســبب لــه مــوت القلــب .فكيــف الســبيل عندهــا لكــي يُلقــي الجانــي عــن نفســه هــذا الثــوب ،ويســتعيد مــن ثَـ َّم حيــاة قلبــه؟
تجيبنــا المناجــاة بــأن الســبيل إلــى ذلــك هــي رجــوع العبــد إلــى مــواله ناد ًمــا مســتغف ًرا ،مبته ـاً إليــه أن يتــوب عليــه ،ولذلــك
سـ ْ
ســوا َك غافِـ ًراَ ،وال
فهــي تــردف بالقــول[ :فَأ َ ْحيِـ ِه بِتَ ْوبَـ ٍة ِم ْنـ َك يــا أَ َملــي َوبُ ْغيَتــي َويــا ُ
ـؤلي َو ُم ْنيَتــي ،فَ َو ِع َّزتِـ َك مــا أَ ِجـ ُد لِ ُذن ُوبــي ِ
ســري َغ ْيـ َر َك جابِـ ًرا].
أَرى لِ َك ْ

ثــم لمــا كان المقتضــي لهــذه األزمــة -عنيـ ُ
ـت بــه الضعــف البشــري -هــو مــن األمــور المتجـ ّـذرة فــي طبيعــة اإلنســان ،وكان
النــاس عمو ًمــا معرّضيــن للوقــوع فيهــا ومعانــاة آثارهــا ،فلذلــك نجــد أن أدب الدعــاء قــد أوالهــا عنايــة خاصــة ،فخصّهــا بجملــة
كبيــرة مــن نصوصــه ،وهــي نصــوص تفيــض جميعهــا برقــة اإلحســاس ،وتت ّ
صــف 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 ،لِنُ َدلِّـ َل بهــا علــى مــا يطرحــه أدب الدعــاء مــن صنــوف األزمــات الصــادرة عن إحســاس
اإلنســان بالوجــود ،وعــن صلتــه الوثيقــة بهــذا الوجــود وتع ّمقِــه فــي فهــم حقيقتــه .وســنكتفي مــن تلــك الشــواهد بذكــر فقــرات
قليلــة مــن دعــاء الســحر لإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام ،والــذي يُ َعـ ُّد واحـ ًدا مــن أجمــل مــا ســطّرته يــد اإلبــداع اإلنســانية فــي عالــم
النصوص.
يُعـ ّدد اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام فــي دعــاء الســحر جملــة مــن النعــم اإللهيــة التــي يمـ ّ
ـن بهــا هللا تعالــى علــى اإلنســان ،ومــن
أمثلتهــا مــا جــاء فــي قولــه عليــه ال ّســام:
ضيـ ُع الَّـ ِذي َرفَ ْعتَـهَُ ،وأَنــا
ص ِغيـ ُر الَّـ ِذي َربَ ْيتَـهَُ ،وأَنــا الجا ِهـ ُل الَّـ ِذي َعلَّ ْمتـهَُ ،وأَنــا ال َّ
سـيِّ ِدي أَنــا ال َّ
[ َ
ضــا ُّل الَّـ ِذي َه َد ْيتَـهَُ ،وأَنــا ال َو ِ
ـوتَهَُ ،والفَقِيـ ُر الَّـ ِذي أَغنَ ْيتَـهُ،
ـف الَّـ ِذي آ َم ْنتَـهَُ ،والجائِـ ُع الَّـ ِذي أَ ْ
شـبَ ْعتَهَُ ،وال َع ْطشـ ُ
الخائِـ ُ
ـان الَّـ ِذي أَ ْر َو ْيتَـهَُ ،والعــا ِري الَّـ ِذي َك َ
سـ ْ

ـف الَّـ ِذي قَ َّو ْيتَـهَُ ،و َّ
سـتَ ْرتَهُ،
سـقِي ُم الَّـ ِذي َ
ض ِعيـ ُ
شـفَ ْيتَهَُ ،وال َّ
الذلِيـ ُل الَّـ ِذي أَ ْع َز ْزتَـهَُ ،وال َّ
َوال َّ
ســائِ ُل الَّـ ِذي أَ ْعطَ ْيتَـهَُ ،وال ُم ْذنِـ ُ
ـب الَّـ ِذي َ
()1
َو
ص ْرتَـهَُ ،وأَنــا الطَّ ِريـ ُد الَّـ ِذي آ َو ْيتَـهُ] .
ض َع ُ
سـتَ ْ
الخاطـ ُئ الَّـ ِذي أَق ْلتَـهَُ ،وأَنــا القَلِيـ ُل الَّـ ِذي َكثَّ ْرتَـهَُ ،وال ُم ْ
ف الَّـ ِذي نَ َ
ِ
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 ال ّســام:
ضلِـ َك َعلَ ْينــا ألنَّـ َك أَ ْهـ ُل
سـ ُ
سـ ُ
ـت أَتَّـ ِك ُل فِــي النَّجــا ِة ِمــنْ ِعقابِـ َك َعلــى أَعْمالِنــا ،بَـ ْل بِفَ ْ
ضـ ُل ،لَ ْ
ـن يــا ُم ْج ِمـ ُل يــا ُم ْن ِعـ ُم يــا ُم ْف ِ
[يــا ُم ْح ِ
َ
ـن َّ
ُ
ْ
ُ
َ
ـح
ب َك َر ًمــا ،فَمــا نَـ ْد ِري مــا نَ ْ
ـ
ع
ـو
ـ
ف
ع
ت
و
ـا
ـ
م
ع
ن
ـان
ـ
س
اإلح
ب
ئ
د
ـ
ب
ت
،
ة
ر
ـ
ف
غ
م
ال
ل
ـ
ه
ْ
شـ ُك ُر ،أَ َج ِميـ َل مــا تَ ْن ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
شـ ُر ،أَ ْم قَبِيـ َ
َ
َ
الذ ْنـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ ً
التَّ ْقــوى َوأ ُ َ
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ـن َمــنْ
ـت ،أَ ْم َكثِيـ َر مــا ِم ْنـهُ نَ َّج ْيـ َ
سـتُ ُر ،أَ ْم َع ِظيـ َم مــا أَ ْبلَ ْيـ َ
ـت َوعافَ ْيـ َ
ـت َوأَ ْولَ ْيـ َ
مــا تَ ْ
ـب َمــنْ تَ َحبَّـ َ
ـت؟ يــا َحبِيـ َ
ـب إِلَ ْيـ َكَ ،ويــا قُـ َّرةَ َع ْيـ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ذ
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ـ
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ـنْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ـل مــا ِع ْنـ َد َكَ ،وأَ ُّ
ِّ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ي َج ْهـ ٍ
ـح مــا ِع ْن َدنــا بِ َج ِميـ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ

سـتَ ْكثِ ُر أَعْمــاالً نُقابِـ ُل
ب نِ َع ِمـ َكَ ،و َك ْيـ َ
ـف نَ ْ
سـ َعهُ ُجــو ُد َك َوأَ ُّ
يــا َر ِّب ال يَ َ
ـان أَ ْطـ َو ُل ِمــنْ أَناتِـ َك؟ َومــا قَـ ْد ُر أَعْمالِنــا فِــي َج ْنـ ِ
ي َزمـ ٍ
سـ َع ُه ْم ِمــنْ َر ْح َمتِـ َك؟!].
ضيـ ُ
ق َعلــى ال ُم ْذنِبِيـ َ
بِهــا َك َر َمـ َك ،بَـ ْل َك ْيـ َ
ـن مــا َو ِ
ـف يَ ِ

ولكــن ربمــا يصــدر مــن اإلنســان خــاف المطلــوب ،فيقابــل النعــم بالكفــران بــدل مقابلتهــا بالحمــد والشــكر ،وهــو مــا يصـ ِّوره
لنــا اإلمــام عليــه ال ّســام بقولــه:
سـتَ ْحيِ َك فِــي َ
سـيِّ ِد ِه
الخــا ِء َولَـ ْم أُراقِ ْبـ َك فِــي ال َمــا ِء ،أَنــا
[أَنــا يــا َر ِّب الَّـ ِذي لَـ ْم أَ ْ
صاحـ ُ
ـب ال َّدوا ِهــي ال ُع ْظمــى ،أَنــا الَّـ ِذي َعلــى َ
ِ
ت بِهــا
ـن بُ ِّ
ـر ُ
ســماء ،أَنــا الَّـ ِذي أَ ْعطَ ْيـ ُ
ص ْيـ ُ
الرشــا ،أَنــا الَّـ ِذي ِحيـ َ
شـ ْ
ْ
ـل ُّ
ـت َجبَّــا َر ال َّ
عاصــي َ
اجتّــرى ،أَنــا الَّـ ِذي َع َ
ـت َعلــى َم ِ
الجلِيـ ِ

ـت،
عاصــي فَتَ َع َّد ْيـ ُ
تَ ،و َع ِم ْلـ ُ
س ـتَ ْحيَ ْي ُ
ار َع َو ْيـ ُ
َخ َر ْجـ ُ
س ـتَ ْر َ
ت َعلَ ـ َّي فَمــا ا ْ
ســعى .أَنــا الَّ ـ ِذي أَ ْم َه ْلتَنِــي فَمــا ْ
ـت إِلَ ْيهــا أَ ْ
ـتَ ،و َ
ـت بِال َم ِ
عاصــي
سـقَ ْطتَنِي ِمــنْ َع ْينِـ َك فَمــا بالَ ْيـ ُ
َوأَ ْ
سـ ْت ِر َك َ
ت ال َم ِ
ـت ،فَبِ ِح ْل ِمـ َك أَ ْم َه ْلتَنِــي َوبِ ِ
سـتَ ْرتَنِيَ ،حتَّــى َكأَنَّـ َك أّ ْغفَ ْلتَنِــي َو ِمــنْ ُعقُوبــا ِ

س ـتَ ْحيَ ْيتَنِي].
َجنَّ ْبتَنِــيَ ،حتَّــى َكأَنَّـ َك ا ْ

وقــد ت ْبـ ُدر مــن اإلنســان التفاتــة إلــى ســوء فعلــه ومــا يصــدر عنــه مــن كفــران النعــم ،فيشــرع فــي التســاؤل عــن األســباب التــي
توقعــه فــي المعصيــة ،وتجـرّه إلــى الكفــران ،وكمثــال علــى ذلــك نقــرأ قــول اإلمــام عليــه ال ّســام:
ضــتْ لِــي بَلِيَّـةٌ أَزالَــتْ قَ ْد ِمــي َوحالَــتْ
[مالِــي ُكلَّمــا قُ ْلـ ُ
س التَّ ّوابِيـ َ
ســي َع َر َ
س ـ ِري َرتِي َوقَـ ُر َ
صلُ َحــتْ َ
ـت قَ ـ ْد َ
ـن َم ْجلِ ِ
ب ِمــنْ َمجالِ ـ ِ
ص ْيتَنِــي،
بَ ْينِــي َوبَ ْيـ َ
سـيِّ ِدي لَ َعلَّـ َك َعــنْ بابِـ َك طَ َر ْدتَنِــي َو َعــنْ ِخ ْد َمتِـ َك نَ َّح ْيتَنِــي ،أَ ْو لَ َعلَّـ َك َرأَ ْيتَنِــي ُم ْ
سـتَ ِخفًا بِ َحقَّـ َك فَأ َ ْق َ
ـن ِخ ْد َمتِـ َكَ ،
ضتَنِــي ،أَ ْو لَ َعلَّـ َك َرأَ ْيتَنِــي َغ ْي ـ َر شــا ِك ٍر
ـام الكا ِذبِيـ َ
ـن فَ َرفَ ْ
أَ ْو لَ َعلَّـ َك َرأ ْيتَنِــي ُم ْع ِر ً
ضــا َع ْن ـ َك فَقَلَ ْيتَنِــي ،أَ ْو لَ َعلَّـ َك َو َج ْدتَنِــي فِــي َمقـ ِ

سـتَنِي،
س ال ُعلَمــا ِء فَ َخ َذ ْلتَنِــي ،أَ ْو لَ َعلَّـ َك َرأَ ْيتَنِــي فِــي الغافِلِيـ َ
ـن فَ ِمــنْ َر ْح َمتِـ َك آيَ ْ
لِنَ ْعمائِـ َك فَ َح َر ْمتَنِــي ،أَ ْو لَ َعلَّـ َك فَقَ ْدتَنِــي ِمــنْ َمجالِـ ِ
سـ َم َع ُدعائِــي فَبا َع ْدتَنِــي ،أَ ْو لَ َعلَّـ َك
ـس البَطَّالِيـ َ
ـب أَنْ تَ ْ
ـن فَبَ ْينِــي َوبَ ْينَ ُهـ ْم َخلَّ ْيتَنِــي ،أَ ْو لَ َعلَّـ َك لَـ ْم تُ ِحـ َّ
أَ ْو لَ َعلَّـ َك َرأَ ْيتَنِــي آلــف َمجالِـ َ
بِ ُج ْر ِمــي َو َج ِري َرتِــي كافَ ْيتَنِــي ،أَ ْو لَ َعلَّـ َك بِقِلَّـ ِة َحيائِــي ِم ْنـ َك جا َز ْيتَنِــي؟].

نعــم قــد يرتكــب اإلنســان شــيئًا مــن المعاصــي التــي يع ّددهــا المقطــع الســابق ،والتــي تــؤدي بــه إلــى البعــد والخــذالن ،إال أن
بــاب التوبــة يبقــى مفتو ًحــا أمامــه رغــم ذلــك ،فعليــه إ ًذا أن ال ييــأس مــن َروح هللا تعالــى وال يقنــط مــن رحمتــه ،بــل عليــه أن
يتو ّجــه إليــه تعالــى ناد ًمــا معتــذ ًرا ،طالبًــا منــه العفــو والغفــران ،وهــو مــا نجــد مصداقــه فــي قــول اإلمــام عليــه ال ّســام:
ض َوال لِ َو ِعيـ ِد َك ُمتَهــا ِو ٌن،
سـتَ ِخ ٌ
ْصـ َك ِح ْيـ َ
جاحـ ٌد َوال بِأ َ ْمـ ِر َك ُم ْ
ف َوال لِ ُعقُوبَتِـ َك ُمتَ َعـ ِّر ٌ
ـن َع َ
ص ْيتُـ َك َوأَنــا بِ ُربُوبِيَّتِـ َك ِ
[إِل ِهــي لَـ ْم أَع ِ
سـ ْت ُر َك ال ُم ْر َخــى َعلَـ َّي ،فَقَـ ْد
ســي َو َغلَبَنِــي َهـ َوا َ
ضــتْ َو َ
ل ِكــنْ َخ ِطيئَـةٌ َع َر َ
شـ ْق َوتِي َو َغ َّرنِــي ِ
يَ ،وأَعانَنِــي َعلَ ْيهــا ِ
سـ َّولَتْ لِــي نَ ْف ِ

س ـتَ ْنقِ ُذنِيَ ،و ِمــنْ أَ ْي ـ ِدي ُ
ـل َمــنْ
ص ْيتُـ َك َوخالَ ْفتُـ َك بِ ُج ْه ـ ِدي؛ فَـ َ
ـاآلن ِمــنْ َعذابِ ـ َك َمــنْ يَ ْ
صمــا ِء َغ ـ ًدا َمــنْ يُ َخلِّ ُ
الخ َ
َع َ
صنِــيَ ،وبِ َح ْبـ ِ
سـ َع ِة
ـت قَطَ ْعـ َ
صـ ُل إِنْ أَ ْنـ َ
ـوال مــا أَ ْرجــو ِمــنْ َك َر ِمـ َك َو َ
ـوأَتا َعلــى مــا أَ ْح َ
ـت َح ْبلَـ َك َعنِّــي؟ فَوا َ
أَتَّ ِ
صــى ِكتابُـ َك ِمــنْ َع َملِــي الَّـ ِذي لَـ ْ
سـ ْ
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( )1دعاء السحر لإلمام السجاد عليه السّالم ،المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي.

ق مــن أجمــل طــرق التوبــة واالعتــذار إلــى المولــى تعالــى ،فهــو يمهّــد لطلــب الصفــح باإلقــرار
يرشــدنا هــذا المقطــع إلــى طريـ ٍ
بالذنــب واالعتــراف بالخطيئــة ،إذ مــن غيــر المعقــول أن يبــادر المــرء إلــى االعتــذار وطلــب التوبــة ،وهــو غيــر مــدرك لخطئــه،
وال مق ـ ّر بســوء فعلــه ،بــل إنــه بإقــراره هــذا إنمــا يخلــع عــن نفســه رداء المكابــرة والعنــاد ،ممــا يجعــل دعــا َءه 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 نتل ّمســه فــي
ض َوال
س ـتَ ِخ ٌ
ْص ـ َك ِح ْيـ َ
جاح ـ ٌد َوال بِأ َ ْم ـ ِر َك ُم ْ
ف َوال لِ ُعقُوبَتِـ َك ُمتَ َع ـ ِّر ٌ
ـن َع َ
ص ْيتُـ َك َوأَنــا بِ ُربُوبِيَّتِـ َك ِ
قولــه عليــه ال ّســام[ :إِل ِهــي لَـ ْم أَع ِ
لِ َو ِعي ـ ِد َك ُمتَهــا ِو ٌن].
كال 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 نات ًجــا عــن التمـرّد أو التحـ ّدي،
()2

أو يكــون كفرانــي منتهيًــا إلــى الكفــر

.

كال يــا رب ،فمــا ذلــك شــأني ،وإنمــا الــذي جرّنــي إلــى مخالفتــك وأوقعنــي فــي معصيتــك هــو الضعــف البشــري المتم ّكــن منــي،
وغلبــة هــواي ،ثــم ســترك علـ ّي وعــدم فضحــك إيــاي.
وهــا أنــا ذا أقــف بيــن يديــك يــا إلهــي شــاع ًرا بالســوء لمــا أحصــاه كتابــك مــن عملــي ،وخائفًــا مــن عذابــك الــذي ال يمكــن أن
يــر ّده عنــي ســوى كرمــك وســعة رحمتــك ،واللذيــن لوالهمــا ،ولــوال نهيــك عــن القنــوط ،لكنــت مــن القانطيــن.
واآلن ..وبعــد أن أق ـ ّر العبــد بذنبــه ،وبعــد أن بيّــن وجــه عــذره مصر ًحــا بعــدم انتهــاء معصيتــه إلــى جحــود مولويــة مــواله،
فإنــه يغــدو مــن الالئــق حينئــذ أن يتو ّجــه إلــى مــواله ،ســائالً إيــاه الرحمــة والعفــو .ولذلــك نــرى اإلمــام عليــه ال ّســام يُــردف فــي
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دعائــه بالقــول[ :يــا َخ ْيـ َر ِمــنْ َدعــاهُ ٍ

الهاشـ ِم َّي ال َع َربِـ َّي التِّها ِمـ َّي ال َم ِّكـ َّي ال َم َدنِـ َّي أَ ْر ُجــو ُّ
الز ْلفَـةَ لَ َد ْيـ َك].
شـ َّي
ِ
َعلَ ْيـ َكَ ،وبِ ُحبِّــي النَّبِـ َّي األُ ِّمـ َّي القَ َر ِ

وخالصــة القــول هــي أن النصــوص الســابقة ،والتــي اقتطفناهــا مــن دعــاء الســحر ،تكشــف لنــا عــن واحــدة مــن األزمــات
المقلقــة التــي يتعـرّض لهــا اإلنســان ،فتشــغل تفكيــره ،ويهتـ ّز لهــا كيانــه ،فيســعى حينئــذ جاهـ ًدا إلــى الخــروج منهــا والفــكاك مــن
ربقتهــاّ .
ضــا خيــر هــا ٍد
وإن المــرء ليجــد فــي أدب الدعــاء خيــر معبّــر عــن عناصــر هــذه األزمــة ومك ّوناتهــا ،كمــا يجــد فيــه أي ً
إلــى ســبل تجاوزهــا ،والمصيــر إلــى منــازل الخــاص وبـ ّر األمــان.
( )2وقريــب مــن هــذا المعنــى مــا نجــده فــي الجــزء األخيــر الملحــق بدعــاء عرفــة لإلمــام الحســين عليــه ال ّســام حيــث يقــول[ :إلهــي إنــك
تعلــم أنــي وإن لــم تــدم الطاعــة منــي فعـاً وجز ًمــا ،فقــد دامــت محبــة وعز ًمــا].

والمهــم فــي البيــن هــو أن نتذ ّكــر 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 كثيـ ًرا مــا يقابلهــا اإلنســان بالمعصيــة والكفــران،
فتنشــأ لديــه بســبب ذلــك أزمــة تصــدر عــن اإلحســاس بالوجــود واالمتــاء بــه ،ال عــن تضييعــه والضــال عنــه ،وال عــن
الظــروف االجتماعيــة ومالبســات الواقــع الخارجــي.
***
وأخيـ ًرا يمكننــا القــول بــأن نماذجنــا الثالثــة األخيــرة ،والتــي أوردناهــا كشــواهد علــى األزمــات النابعــة مــن فهــم الوجــود ووثيق
الصلــة بــه قــد آتــت أُ ُكلَهــا ،فأظهــرت نو ًعــا مختلفًــا مــن أنــواع األزمــات ،ممــا لــم يتسـ َّ
ـن لألســتاذ محمــد قطــب وال لمــن يذهــب
مذهبــه أن يهتــدي إليهــا ويــدرك أهميتهــا.
وهنــا يجــدر بنــا أن ننبّــه 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.
وإال فــإن أدب الدعــاء يتنــاول العديــد مــن أزمــات هــذا النــوع ممــا لــم نتع ـرّض لذكــره ،ومــن ذلــك -علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر -أزمــة حريــة االختيــار ،والتــي يمكننــا أن نستشــهد لهــا بالنــص التالــي[ :إلهــي كيــف أعــزم وأنــت القاهــر ،وكيــف ال
()1

أعــزم وأنــت اآلمــر]

 ،وهــو تعبيــر آخــر عــن موقــف آل بيــت النبــوة عليهــم ال ّســام مــن مســألة الجبــر واالختيــار ،والــذي
()2

ل ّخصــه اإلمــام الصــادق عليــه ال ّســام بالقــول( :ال جبــر وال تفويــض ،ولكــن أم ـ ٌر بيــن أمريــن)

.

وبهــذا نكــون قــد بلغنــا نهايــة المطــاف فــي اســتعراض مــا أردنــا اســتعراضه مــن النمــاذج المرتبطــة بصــورة الوجــود فــي أدب
الدعــاء ،والتــي أوضحنــا مــن خاللهــا رؤيــة أدب الدعــاء للوجــود المحســوس ،وللحقيقــة اإللهيــة وتجلّياتهــا ،ولألزمــات النابعــة
مــن اإلحســاس بالوجــود والتع ّمــق 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.
( )1دعــاء عرفــة لإلمــام الحســين عليــه ال ّســام فــي قســمه األخيــر .وقــد علّقنــا علــى نســبة هــذا القســم إلــى اإلمــام عليــه ال ّســام فــي
هامــش الصفحــة التــي تح ّدثنــا فيهــا عــن موضــوع الحقيقــة اإللهيــة فــي أدب الدعــاء ،وذلــك عنــد استشــهادنا بالنمــوذج األول والــذي
أوردنــاه تحــت عنــوان( :جـــ  -دعــاء عرفــة) فليراجــع هنــاك.
( )2الكليني :الكافي .ج 1ص 160ح.13

نصوص أدب الدعاء تُسقط دعوى القطيعة
ضــا أننــا آثرنــا أن
ذكرنــا ســابقًا أن دعــوى القطيعــة هــي دعــوى قــد تســالم عليهــا العديــد مــن الكتَّــاب والمؤلفيــن ،وذكرنــا أي ً
نعتمــد فــي عرضهــا علــى كتــاب «منهــج الفــن اإلســامي» لمحمــد قطــب ،وذلــك لمــا اختــص بــه هــذا الكتــاب مــن إفاضـ ٍة فــي
العــرض ،ومــن تفصيــل فــي بيــان األدلــة وذكــر البراهيــن.
ولذلــك فــإن مناقشــتنا لطروحــات «قطــب» ال تقتصــر عليــه وحــده ،وإنمــا هــي تشــكل فــي واقــع األمــر مناقش ـةً ألســس هــذه
الدعــوى نفســها ،ور ًّدا علــى كل مــن يتبنّاهــا.
وهنــا ال بــد لنــا مــن أن نبيّــن بأننــا ســنعتمد فــي مناقشــتنا أســلوب اإليجــاز ،وذلــك ألن الكثيــر مــن النقــاط التــي ســنثيرها هنــا ،كنّا
قــد تعرّضنــا لهــا فــي مطــاوي البحــث ،ولمناســبات فرضتهــا ســيرورة البحــث نفســه ،ونحــن ســوف نتــدرّج فــي المناقشــة وفقًــا
للترتيــب الــذي اعتمــده «قطــب» فــي بحثــه ،ونبــدأ بالمقولــة األســاس التــي تتبناهــا دعــوى القطيعــة ،والتــي حشــد لهــا «قطــب»
ك ّل مــا اســتطاع مــن األدلــة والبراهيــن ،ثــم نمضــي بعدهــا إلــى تفنيــد األدلــة ونقــض البراهيــن.

مناقشة المقولة األساس لدعوى القطيعة
مـ ّر 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 الـرّد علــى هــذه المقولــة بشـقَّيها إلــى أي كالم جديــد ،إذ إن بحثنــا بطولــه إنمــا ينهــض دليـاً علــى بطالنهــا،
وذلــك لمــا بيَّنــاه مــن أن أدب الدعــاء قــد كان حاض ـ ًرا مــن أول األمــر ،وعلــى يــد اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه ال ّســام
ضــا مــن أن هــذا األدب قــد اســتطاع أن يســتلهم
والــذي كان معاصـ ًرا لصاحــب الرســالة صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم .ولمــا بيَّنــاه أي ً
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 تبا ًعــا ،ونناقشــها علــى نحــو االختصــار.
الســبب األول :يَرجــع هــذا الســبب -حســب رأي قطــب -إلــى بنــاء العقيــدة الجديــدة وانفعــال النفــس بهــا ،وهــو يبيّــن هــذا األمــر
عبــر الحديــث عــن جهتيــن تكشــفان عــن حقيقــة الســبب المذكــور.
وخالصــة 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.
وأمــا الجهــة الثانيــة فيمكــن تلخيصهــا بالقــول :إن مــن شــأن العقيــدة الجديــدة أن تزيــل المفاهيــم القديمــة وتســتبدلها بمفاهيــم
جديــدة تُســت َمد مــن العقيــدة الجديــدة نفســها ،والحــال أن هــذا الرصيــد الجديــد مــن المفاهيــم يحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة مالئمــة لكــي
يختمــر فــي النفــوس ويصبــح صال ًحــا لــأداء الفنــي ،وال بــد فــي هــذه الفتــرة مــن حــدوث انقطــاع عــن عمليــة اإلنتــاج.
وفــي مقــام الــرد علــى مــا يذهــب إليــه «قطــب» نقــول :هــا هــو أدب الدعــاء بيــن أيدينــا ،وهــو يبرهــن برهانًــا قاط ًعــا علــى
بطــان الســبب الثانــي بجهتيــه .ويكفينــا فــي رد الجهــة األولــى أن نقــول :إن جمل ـةً مــن نصــوص أدب الدعــاء التــي أبدعهــا
أئمــة آل البيــت عليهــم ال ّســام ترجــع إلــى الفتــرة نفســها التــي اعتبرهــا «قطــب» أنهــا فتــرة انقطــاع ،وشــا ِه ُدنا علــى ذلــك هــو مــا
ضــا
أوردنــاه فــي بحثنــا مــن أدعيــة اإلمــام علــي عليــه ال ّســام ،وكذلــك مــا أوردنــاه مــن أدعيــة اإلمــام الحســين عليــه ال ّســام ،وأي ً
مــا أوردنــاه مــن أدعيــة اإلمــام علــي بــن الحســين عليــه ال ّســام ،وليــس يخفــى أن اإلمــام علـ ّي بــن أبــي طالــب عليــه ال ّســام كان
معاصـ ًرا للنبــي األكــرم صلّــى هللا عليــه وآلــه وســلّم وللعقيــدة الجديــدة عنــد ظهورهــا ،كمــا أن اإلمــام الحســين عليــه ال ّســام هــو
ابــن اإلمــام علــي عليــه ال ّســام ،وأن اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام هــو ابــن اإلمــام الحســين عليــه ال ّســام وحفيــد اإلمــام علــي
عليــه ال ّســام ،فهــذه سلســلة متصلــة متكاملــة ،ال يوجــد بيــن حلقاتهــا أي فــراغ ،ولــم يحــدث علــى امتدادهــا أي انقطــاع ،وقــد
تــرك ك ّل واحــد مــن هــؤالء األئمــة ،والذيــن يشــكلون حلقــات هــذه السلســلة ،جملـةً بديعــة مــن نصــوص أدب الدعــاء ،ولــم يســتنفد
بنــاء العقيــدة الجديــدة طاقتهــم الحيويــة ،ولــم يَ ُسـ َّد دونهــم نوافــذ اإلنتــاج الفنــي ،بــل كان المجــال واسـ ًعا أمامهــم لكــي يمارســوا
عمليــة الخلــق ،وتظهـ َر علــى أيديهــم أرفــع أنــواع اإلبــداع.
صــه مفاهي ـ َم القــرآن
ضــا أدب الدعــاء نفســه ،وهــو األدب الــذي اســتلهمت نصو ُ
وأمــا الجهــة الثانيــة ،فيشــهد علــى بطالنهــا أي ً
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 ال ّســام ك ّل االختمار،
وأن الرصيــد الجديــد مــن المفاهيــم والتصــورات والقيــم قــد بلــغ عندهــم مرحلــة النضــج الكاملــة ،ودون أن يحتاجــوا إلــى أيَّــة
فتــرة زمنيــة لكــي تتـ ّم لديهــم عمليــة االختمــار التــي افتــرض «قطــب» أنــه ال بــد منهــا ألجــل أن تصبــح المفاهيــم الجديــدة صالحة
لــأداء الفنــي وممارســة عمليــة اإلنتــاج.
الســبب الثانــي :يــدور كالم «قطــب» فــي الســبب الثانــي حــول األغــراض والمواضيــع التــي يُعنــى األدب بالتعبيــر عنهــا،
ضــا صالحــة للتعبيــر الفنــي،
فيذهــب إلــى أن األغــراض التقليديــة مــن قبيــل الفخــر والمديــح والهجــاء والمجــون ..لــم تعــد أغرا ً
وذلــك ألن هــذه األغــراض كانــت قــد تغيَّــرت مــن أساســها بفعــل العقيــدة الجديــدة ،فــكان أن هُ ِجــرت لتُخلـ َي مكانهــا ألغــراض
جديــدة مســت َمدة مــن العقيــدة الجديــدة.
ومنطــق األمــور يقتضــي بالضــرورة أن تم ـ ّر األغــراض الفنيــة الجديــدة ومــا يناســبها مــن طرائــق التعبيــر بفتــر ِة حضان ـ ٍة،
لكــي تتبلــور وتصبــح مالئمــة لمقتضيــات العقيــدة الجديــدة ،ومــا تحملــه هــذه العقيــدة مــن معــان ومــا تفتحــه مــن آفــاق.
وحاصــل األمــر هــو أن األغــراض القديمــة كانــت قــد هُ ِجــرت ألنهــا لــم تعــد مالئمــة ،واألغــراض الجديــدة لــم تكــن قــد اســتوفت
حقهــا بع ـ ُد مــن الحضانــة والتبلــور الفنــي ،فــآل األمــر -نتيج ـةً لهــذا وذاك -إلــى انقطــاع العــرب عــن التعبيــر وتوقفهــم عــن

اإلنتــاج.
ويكفينــا للــرد علــى مــا ســطَّره «قطــب» فــي المقــام أن نُذ ِّكــر ببعــض األغــراض الجديــدة التــي تناولهــا أدب الدعــاء ،والتــي
كنــا قــد تعرّضنــا لهــا فــي مــا مضــى مــن البحــث ،ومــن األمثلــة علــى ذلــك موضــوع الوجــود المحســوس ومــا لــه مــن دالالت،
ضــا موضــوع أزمــات اإلحســاس بالوجــود ،وغيــر ذلــك مــن المواضيــع التــي ذكرناها
وموضــوع الحقيقــة اإللهيــة وتجلياتهــا ،وأي ً
وفصَّلنــا الــكالم فيهــا فــي ثنايــا البحــث.
ويضــاف إلــى هــذا تلــك الكثــرةُ الكاثــرة مــن المواضيــع واألغــراض التــي لــم تقــع مــور ًدا 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 المالئكــة واألنبيــاء والرســل ،وكذلــك األدعيــة المخصصــة للتوبــة وســؤال المغفــرة ،أو الســتنزال
الــرزق وطلــب الشــفاء ،إضافــة إلــى مــا يُ ْدعــى بــه ألهــل الثغــور ،أو للجيــران واألقــارب ،وكذلــك مــا يدعــى بــه لألمــة جمعــاء.
ويتجلّــى لنــا مــن هــذا كلــه أن المواضيــع واألغــراض المذكــورة ومــا يماثلهــا ،إنمــا هــي مســت َم ّدة مــن العقيــدة الجديــدة ،ومالئمــة
ك ّل المالئمــة لمقتضياتهــا ،ولــم تكــن بحاجــة إلــى فتــرة حضانــة لكــي تتبلــور تبلــو ًرا فنيًــا ،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 ،فشـ َغلَهم جمــال التلقــي واالنفعــال عــن جمــال التعبيــر واألداء.
ونقــول فــي الــرد علــى هــذا الــكالم :إن نصــوص أدب الدعــاء قــد تسـنَّمت الــذروة العليــا مــن جمــال التعبيــر وحســن األداء ،فلــم
ـال ،بــل اتخــذت مــن جمــال التلقــي واالنفعــال َم ْعلَ ًمــا هاديًــا لجمــال اإلبــداع والعطــاء.
يشــغلها جمــا ٌل عــن جمـ ٍ
الســبب الرابــع :يذهــب «قطــب» فــي تقريــره للســبب الرابــع إلــى أن وجــود األزمــات كأزمــة الضيــاع وعــدم اإلحســاس
بالوجــود يشـ ِّكل خيــر محفِّــز علــى التعبيــر الفنــي ،بينمــا وفــي المقابــل ،فــإن غيــاب األزمــة وشــعور المــرء بالرضــى بالوجــود،
يولِّــد عقبـةً 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 يقـرّره «قطــب» فــي المقــام ،نعــود لنكـرّر 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 ك ّل مــا يلــزم
مــن األســباب المعرفيــة ،ومــن الطاقــة الفنيــة والقــدرة اإلبداعيــة ،لكــي يُعبِّــروا عــن إحساســهم العميــق بالوجــود ،وعــن ارتباطهــم
الوثيــق بــه ،وعــن محبتهــم الالمتناهيــة 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 الــكالم 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 ارتـ َّدت -منــذ العهــد األمــوي أو قُبَيلــه -إلى العصبيــة الجاهليــة ،وجرفت
()١

معهــا الشــعراء

ضــا -وبتأثيــر تلــك السياســة ،-فراحــوا يحاكــون فنــون األدب الجاهلــي فــي إنتاجهــم،
الذيــن ارت ـ ّدوا هــم أي ً

ضــا لهــم.
ويتّخــذون مــن طرائقــه وأغراضــه طرائــق وأغرا ً
وأمــا الســبب الثانــي فالمســؤول عنــه -بــرأي «قطــب» -هــم النقّــاد األوائــل ،والذيــن جمــدوا فــي نقدهــم علــى مــا كان موجــو ًدا
مــن قواعــد النقــد الجاهلــي ،وعلــى مــا كان يَتَم َّســك بــه هــذا النقــد مــن شــروط ومقاييــس ،األمــر الــذي تــرك أثــره البيّــن علــى
الشــعراء وعلــى اتجاهاتهــم الفنيــة ،وعلــى طبيعــة مــا خلّفــوه مــن إنتاجهــم الشــعري.
ور ًّدا علــى مــا أورده «قطــب» فــي المقــام نقــول :إن نصــوص أدب الدعــاء -وكمــا بــات واض ًحــا -تُعـ ّد خيــر شــاهد علــى وجــود
نصــوص أدبيــة رفيعــة ،تســتمد تصوراتهــا مــن الرؤيــة الكونيــة لإلســام ،وتســتلهم مقاييســها وخصائصهــا الفنيــة مــن المقاييــس
والخصائــص الفنيــة للقــرآن ،ولــم تضطرهــا السياســة وال النقّــاد ألن ترتـ ّد إلــى روح الجاهليــة ومشــاعرها القبليــة .والشــاهد علــى
ذلــك هــو مــا جــاء منّــا 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.
ونتيجــة لمناقشــاتنا المتقدمــة كلهــا نســتطيع القــول :إن حكايــة االنقطــاع عــن اإلنتــاج األدبــي ،والعــودة مــن ثَ ـ َّم إلــى الــروح
الجاهليــة ،مــا هــي ســوى خرافــة يأنــس لهــا الغافلــون -أو المتغافلــون -عــن أدب الدعــاء ،وأمــا أهــل اليقظــة والعارفــون بهــذا
األدب ،فهــم بمنجــى عــن تبنّــي مثــل هــذه األوهــام أو تصديــق مثــل هــذه الخرافــات.

خاتمة
أَثَ ْرنــا فــي القســم األول مــن البحــث مشــكلة نفــي أدب الدعــاء ،وبيّنــا بطــان مــا يمكــن أن يُتم َّســك بــه مــن األســباب إلهمــال
هــذا األدب.
ـمو هــذا األدب ورفعــة شــأنه،
ثــم اســتعرضنا فــي القســم الثانــي منــه نمــاذج مــن نصــوص األدب المذكــور ،فدلَّلنــا بهــا علــى سـ ِّ
وأظهرنــا مــن خاللهــا فســاد دعــوى القطيعــة وزيــف أدلتهــا ،لنثبــت بالمقابــل اســتمرار عمليــة اإلنتــاج األدبــي لــدى العــرب،
( )١يجــدر بنــا أن ننبــه هنــا علــى أن كالم «قطــب» وإن كان يــدور فــي المقــام حــول الشــعر والشــعراء ،إال أن الدعــاوى التــي يســعى
ضــا ،وهــو مــا يمكــن تل ّمســه بالرجــوع إلــى
إلــى إثباتهــا فــي بحثــه ال تقتصــر علــى الشــعر وحــده ،بــل تعـ ّم الفنــون األدبيــة األخــرى أي ً
مــا بيّنــاه مــن آرائــه فــي موضــع ســابق مــن البحــث ،حيــث اســتعرضنا كالمــه حــول كال 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 كلّــه 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 يس ـ َعوا إلعــادة االعتبــار إلــى هــذا األدب ،وذلــك اســتجابة منهــم لمــا
صــا وأن إعــادة
يفرضــه عليهــم المنهــج العلمــي ،ويلزمهــم بــه الواجــب األخالقــي ،وتدعوهــم إليــه المســؤولية اإلنســانية ،خصو ً
اســتحضار هــذا األدب تنطــوي علــى الكثيــر مــن الفوائــد ،والتــي تشــمل عــد ًدا 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 عمو ًمــا ،فيرفــع بذلــك مــن قيمتــه ،ويُعلــي تاليًــا مــن شــأنه بيــن آداب
الشــعوب األخــرى ،ممــا يهيّــئ لــه الفرصــة للحلــول فــي المرتبــة التــي يســتحقها بيــن اآلداب العالميــة.
ضــا مــا يرتبــط بالمجتمــع العربــي وباألحــكام التــي يمكــن إصدارهــا عليــه ،ولذلــك نجــد أن الباحثيــن الذيــن
ومــن تلــك الفوائــد أي ً
ُنجــب مبدعيــن قادريــن
أغفلــوا أدب الدعــاء واســتبعدوا نصوصــه قــد تســالموا علــى القــول بــأن المجتمــع العربــي لــم يســتطع أن ي ِ
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 تسـنّى لــه إنجــاب مبدعيــن مــن الطــراز
األول -هــم أصحــاب أدب الدعــاء -وأن هــؤالء المبدعيــن قــد اســتطاعوا أن يســتلهموا أســمى المعانــي مــن كتابهــم المقــدس ،وأن
يســتم ّدوا منــه خصائصــه الفنيــة علــى أكمــل وجــه ممكــن.
وثمــة فائــدة أخــرى يمكننــا ذكرهــا فــي المقــام ،وهــي ترتبــط بالحكــم علــى طبيعــة األدب العربــي وحركــة تطــوره ،وهنــا نالحظ
أن اســتبعاد أدب الدعــاء قــد أ ّدى إلــى القــول بــأن األدب العربــي عمو ًمــا قــد بقــي جاهليًــا فــي الكثيــر مــن معطياتــه وخصائصــه.
بينمــا يــؤدي اســتحضار أدب الدعــاء إلــى نتيجــة معاكســة تما ًمــا ،وهــي أن قافلــة األدب العربــي قــد انطلقــت مــع أدب الدعــاء
نحــو آفــاق جديــدة ،حيــث اتخــذ هــذا األدب مــن القــرآن الكريــم أنموذ ًجــا يُحتــذى ،فاســتلهم منــه مــا جــاء بــه مــن المعانــي الجديــدة
ومــن الخصائــص والمقاييــس الفنيــة المبتكــرة.
ويضــاف إلــى الفوائــد الســابقة فائــدة تختــص بحكمنــا علــى القــرآن الكريــم وقدرتــه علــى التأثيــر ،وهنــا تتناقــض األحــكام
ضــا ،وتنعكــس النتائــج ،إذ يضطــر النافــون ألدب الدعــاء ألن يذهبــوا إلــى القــول بأنــه لــم يتسـ َّ
ـن للقــرآن الكريــم أن يكــون ذا
أي ً
فعاليــة وتأثيــر مــن الناحيــة الفنيــة ،بــل ظــل هــذا الكتــاب -وبــكل مــا اتســم بــه مــن إعجــاز بيانــي وجــدة فنيــة -صوتًــا صاد ًحــا فــي
اآلفــاق ،ودون أن يتــردد لــه أي صــدى فــي الميــدان األدبــي .بينمــا يمكــن لهــذا الحكــم أن ينقلــب رأ ًســا 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 جـ ًدا ،وهــو مــا نجــد مصداقــه الواضــح فــي نصــوص أدب الدعــاء نفســه.
ـور
ونشــير أخيـ ًرا إلــى مــا يمكــن أن يعــود بــه أدب الدعــاء مــن فوائــد علــى الفــرد وعلــى المجتمــع ،إذ بمقــدور هــذا األدب أن يطـ ِّ
صــره بحقيقــة الوجــود والمجتمــع ،ثــم يرشــده
يبصــره بحقيقــة نفســه ،كمــا يب ِّ
مــن فهــم اإلنســان لنفســه وللوجــود وللمجتمــع ،فهــو ِّ
إلــى مــا يربطــه بهمــا مــن عالقــات إيجابيــة ،فيبــدل بذلــك مــن نظــرة اإلنســان لنفســه وللعالــم ،ولمــا يجــري حولــه مــن األحــداث
ـزوده فــي مواقفــه كلهــا بالقــوة والثبــات.
والوقائــع ،وهــذا مــا يجعلــه يواجــه الكــون والحيــاة بحكمــة وبصيــرة ،ويـ ِّ

فهــل يعقــل بعــد هــذا كلــه أن نظــل غارقيــن فــي ســباتنا العميــق؟! أم أنــه قــد آن األوان لكــي نســتيقظ ،ونفتــح أبصارنــا وبصائرنــا
لتلقّــي فيوضــات أنــوار أدب الدعاء؟!
وبعــد ذكــر هــذه الجملــة مــن الفوائــد ،أود أن أشــير أخيـ ًرا 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
صــا وأن
والباحثيــن ممــا يوســع دائــرة االهتمــام بــه ،ويفضــي تاليًــا إلــى مشــاركة أوســع فــي دراســة جوانبــه المختلفــة ،خصو ً
نصــوص أدبنــا هــذا تش ـ ِّكل دائــرة معــارف واســعة ،تشــتمل علــى الكثيــر مــن القضايــا اإلســامية واإلنســانية ،وهــي قضايــا
لــم يَ ْخـ ُل 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 ال ّســام إذا مــرض ،وكذلــك مــا تح ّدثنــا 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
ويهمنــا أن نشــير فــي نقطتنــا الثانيــة إلــى أن دراســة أدب الدعــاء مــن ناحيــة مضامينــه وخصائصــه الفنيــة ال تمثــل نهايــة
المطــاف ،وإنمــا يمكــن لهــذا النــوع مــن الدراســة أن يشــكل منطلقًــا نحــو أنــواع أخــرى مــن الدراســات ،وذلــك مــن قبيــل دراســته
دراســة مقارنــة ،أو دراســته مــن جهــة كونــه ممث ـاً 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 تمهّــد الســبيل للدراســات المقارنــة بيــن أدبنــا هــذا وبيــن أدب الدعــاء لــدى األديــان والشــعوب األخــرى ،ومــن ذلــك مثـاً
المقارنــة بيــن الصحيفــة الســجادية وبيــن مزاميــر داود عليــه ال ّســام 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
ب بيــن األديــان والشــعوب
تقديــر للــذات ،أو مــا يمكــن أن ينتــج عنهــا مــن تالقــح لألفــكار ،وتفاعــل بيــن الثقافــات ،ومــن تقــار ٍ
المختلفــة.
هــذا فيمــا يتعلــق بالجهــة األولــى .وأمــا الجهــة الثانيــة ،والتــي ترتبــط بمنهــج الفــن اإلســامي ،فخالصــة القــول فيهــا هــي أن
أدب الدعــاء -وكمــا اتضــح جليًــا مــن خــال البحــث -يج ِّســد الرؤيــة الكونيــة لإلســام ،ويســتمد خصائصــه الفنيــة مــن القــرآن،

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 ،ونتع ـرّف علــى بعــض تطبيقاتــه ،وهــو مــا يمكننــا التمثيــل لــه بالقضيــة
التــي باتــت تشــكل إحــدى مســائل علــم الجمــال المهمــة ،وهــي القضيــة التــي يــدور الــكالم فيهــا حــول موضــوع العالقــة بيــن
الفــن والمنفعــة ،أو قــل بيــن الوســيلي والجميــل.
وقــد أ ّدى 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 موقفًــا مقابـاً للموقف الســابق.
وأمــا موقــف منهــج الفــن اإلســامي ،فيمكننــا االهتــداء إليــه عــن طريــق أدب الدعــاء ،وذلــك ألن هــذا األدب يمثّــل اإلنتــاج
اإلنســاني الــذي تجلَّــت فيــه التطبيقــات الحيــة للمنهــج المزبــور ،وهــو المنهــج الــذي وضــع أُ ُس َســه 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
الدعــاء التــي تســتعرض مشــاهد الوجــود المحســوس ،فقــد الحظنــا هنــاك أن هــذه النصــوص قــد صـ َّورت تلــك المشــاهد بطريقــة
فنيــة جميلــة وموحيــة ،ولكنهــا لــم تقصــد مــن تصويرهــا الجميــل ذاك إثــارة المتعــة الفنيــة فحســب ،بــل إنهــا عــاوة علــى ذلــك،
ضــا علــى
قــد اتخــذت مــن جمــال التصويــر وســيلة لبلــوغ غايــات أخــرى ،كالتدليــل علــى مــا فــي الكــون مــن الدقــة والنظــام ،وأي ً
مــا تســتلزمه هــذه الدقــة وهــذا النظــام مــن وجــود خالــق مدبــر ،عاقــل وحكيــم..
وقيا ًســا 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 المالحظــات المرتبطــة بمبدعــي أدب الدعــاء ومنشــئي نصوصــه ،ونــو ّد أن
نســجل فــي المقــام مالحظتيــن:
ك مــا ينطــوي عليــه مــن قِيَـ ٍـم فكريــة
ونشــير فــي أولــى هاتيــن المالحظتيــن إلــى أن دراســة أدب الدعــاء دراســة مع َّمقــة ،وإدرا َ
ودينيــة وإنســانية ،ثــم معرفــة مــا يختــص بــه هــذا األدب مــن أداء فنــي رفيــع ،إنمــا يكشــف ذلــك كلّــه عــن بعــض مــا يمتلكــه
مبدعــوه مــن المعــارف الفكريــة والدينيــة واإلنســانية ،وكذلــك ع ّمــا يمتلكونــه مــن القــدرات البيانيــة والفنيــة الخاصــة.
وهــذا كلــه يؤكــد لنــا علــى مــا آلل بيــت النبــوة عليهــم ال ّســام مــن مقــام عــال ومجيــد ،حيــث كانــوا هــم الــرواد األوائــل إلبــداع
نصــوص أدب الدعــاء ،وعلــى أيديهــم ظهــرت أســمى هــذه النصــوص التــي تجلَّــت فيهــا حقائــق اإلســام ،وتــرددت أصــداء
المقاييــس الفنيــة للقــرآن .فكانــوا هــم الح َملَــة الفنييــن الذيــن يبّلغــون رســالة القــرآن الفنيــة ،كمــا كانــوا هــم الحملــة الرســاليين
الذيــن يبلغــون رســاالته الدينيــة والفكريــة واالجتماعيــة...
وهــذه قضيــة شــديدة األهميــة ،يجــب االســتفادة منهــا فــي علــم الــكالم ،كمــا يســتفاد منهــا فــي مختلــف البحــوث األدبيــة ،وباقــي
دراســات العلــوم اإلنســانية.

فنخصصهــا لوقفــة ســريعة مــع الــرأي القائــل بــأن الدافــع الــذي دعــا اإلمــام علـ ّي بــن الحســين عليــه
وأمــا المالحظــة الثانيــة،
ِّ
ال ّســام لالهتمــام بــأدب الدعــاء والتوســع فــي إنتــاج نصوصــه ،إنمــا يرجــع إلــى طبيعــة الظــروف السياســية التــي عايشــها اإلمــام
عليــه ال ّســام.
وكمثال على ذلك نقرأ كالم العالمة 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
ســام جليــس داره ثــاكالً ،ال يتصــل بــه أحــد وال يســتطيع أن يفضــي إلــى
اإلمــام زيــن العابديــن وســيد الســاجدين عليــه ال ّ
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 اإلســام وطريقــة آل البيــت ،ولتلقيــن النــاس روحيــة الديــن والزهــد،
ومــا يجــب مــن تهذيــب النفــوس واألخــاق ،وهــذه طريقــة مبتكــرة لــه فــي التلقيــن ال تحــوم حولهــا شــبهة المطارديــن لــه،
()١

وال تقــوم بهــا عليــه الحجــة لهــم ،فلذلــك أكثــر مــن هــذه األدعيــة البليغــة]

.

ولكــن يبــدو لنــا أنــه ال يمكــن التســليم بصحــة مــا يوحــي بــه هــذا النــص مــن أن الظــروف السياســية القاهــرة التــي أحاطــت
باإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام كانــت هــي التــي ألجأتــه مضطـ ًرا 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 تسـنَّى لهــا أن تبصــر النــور وتظهــر إلــى ســاحة الوجــود.
وألجــل بيــان الســبب الــذي يمنعنــا مــن التســليم بالفــرض المذكــور ،دعنــا نمهّــد بإيــراد نــص آخــر للعالمــة المظفــر نفســه ،يقــول
فيه :
[وفــي الحقيقــة أن األدعيــة الــواردة عــن النبــي وآل بيتــه عليهــم الصــاة والســام خيــر منهــج للمســلم -إذا تدبَّرهــا -تبعــث
وتعرفــه س ـ ّر العبــادة ،ولـ ّـذة مناجــاة اللــه تعالــى
فــي نفســه قــوة اإليمــان ،والعقيــدة وروح التضحيــة فــي ســبيل الحــق،
ِّ
يقربــه إلــى اللــه تعالــى زلفــى ،ويبعــده عــن المفاســد
واالنقطــاع إليــه ،وتلقِّنــه مــا يجــب علــى اإلنســان أن يعلمــه لدينــه ومــا ِّ
واألهــواء والبــدع الباطلــة .وباالختصــار إن هــذه األدعيــة قــد أُو ِدعــت فيهــا خالصــة المعــارف الدينيــة مــن الناحيــة الخلقيــة
والتهذيبيــة للنفــوس ،ومــن ناحيــة العقيــدة اإلســامية ،بــل هــي مــن أهــم مصــادر اآلراء الفلســفية والمباحــث العلميــة فــي
()٢

اإللهيــات واألخالقيــات] .
يعـ ِّدد هــذا النــص جملــة مــن الفوائــد المتنوعــة والجليلــة التــي يحتــوي عليهــا أدب الدعــاء ،وال ريــب فــي أن مثــل هــذه الفوائــد
المذكــورة تُضفــي علــى أدب الدعــاء أهميــة ذاتيــة ،وتجعــل منــه حاجــة إنســانية دائمــة ،وضــرورة دينيــة ملحــة.
وعليه ،أفال يقتضي منطق األمور أن يكون الداعي الحقيقي الذي يقف وراء عملية التوسع في إبداع نصوص أدب
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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 ال ّســام إلى التوســل
بهــا كبديــل عــن وســائل العمــل األخــرى التــي حالــت بينــه وبينهــا ظــروف السياســة ومالبســاتها ،بــل كان هــذا التوســع أم ـ ًرا
مقصــو ًدا بالــذات ،أريــد منــه جعــل أدب الدعــاء يتصــف بصفــة الشــمول ،ويبلــغ درجــة االكتمــال ،وهــو أمــر تقــع مســؤولية
تحقيقــه علــى عاتــق أئمــة آل البيــت عليهــم ال ّســام ،وذلــك لمــا يتميــزون بــه مــن الخصائــص الدينيــة والعلميــة ،ولمــا يمتلكونــه
مــن القــدرات الفنيــة واألدبيــة ،ولــذا فقــد كان ال بــد لهــم مــن إنجــاز هــذا األمــر عاج ـاً أو آج ـاً .ومــن ثَـ َّم فقــد شــاءت العنايــة
اإللهيــة أن يتولــى اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام مســؤولية القيــام بهــذا الــدور ،وتأديــة هــذه الوظيفــة.
ونحــن ســواء اســتطعنا أن نــدرك الســبب الــذي يقــف وراء تولــي اإلمــام الســجاد عليــه ال ّســام بالخصــوص لهــذه المســؤولية ،أم
لــم نســتطع إدراكــه .إال أنــه يمكننــا الجــزم علــى كل حــال -وبنــا ًء علــى مــا بيَّنــاه -بــأن الداعــي األصيــل الــذي أ ّدى 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 أمـ ًرا مقصــو ًدا بالــذات ،وذلــك لمــا يترتــب عليــه مــن الفوائــد المهمــة واآلثــار العظيمــة.
ويجــب أن ال يفهــم مــن كالمنــا هــذا أننــا ننفــي ك ّل 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
ـواح أخــرى .حيــث يمكــن -مث ـاً -لبعــض الظــروف السياســية أن تشــغل اإلمــام بمواجهتهــا ،فتصرفــه عــن التوجــه إلــى
مــن نـ ٍ
عمليــة اإلبــداع ،أو ربمــا تــؤدي ظــروف سياســية أخــرى إلــى محاصــرة اإلمــام عليــه ال ّســام 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 ال ّســام 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 يــؤ ّدي 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 المســا ِعدة التــي تفســح المجــال أمــام هــذه العمليــة
وتُ ِعيــن علــى إنجازهــا.
وأخيـ ًرا ..ومهمــا يكــن مــن أمــر ،فــإن المهــم فــي البَ ْيــن هــو أن روائــع أدب الدعــاء قــد تـ ّم إنجازهــا علــى أيــدي أئمــة آل البيــت
عليهــم ال ّســام ،فوضعــوا بيــن أيدينــا بذلــك فنًــا مــن أعظــم الفنــون وأجلّهــا.
فهــل نرقــى نحــن بدورنــا إلــى مســتوى حمــل هــذه األمانــة ،فنقـ ِّدر تلــك الروائــع حـ ّ
ق قدرهــا ،ونســعى إلــى تدبرهــا ،والتعمــق
فــي مضامينهــا ،واالســتفادة مــن مختلــف معطياتهــا ..ثــم نعمــل بعــد هــذا علــى نشــرها ،وإيصالهــا إلــى األمــم األخــرى ،علَّنــا

ضــا فــي تعريفهــم علــى الصــورة الحقيقيــة لتالمــذة مدرســة
نتيــح بذلــك فرصــة االنتفــاع بهــا أمــام النــاس كافــة ،وعلَّنــا نســاهم أي ً
القــرآن ،وعلــى مــا يمكــن أن يق ِّدمــوه لإلنســانية جمعــاء مــن آيــات الفكــر وروائــع الجمــال ،فَنُعلــي بذلــك كلــه مــن شــأن أدبنــا
وصــورة ثقافتنــا وقيــم حضارتنــا؟
أم نتخلــى عــن المســؤولية ال ُملقــاة علــى عاتقنــا ،لنغــدو عندهــا مصداقًــا صري ًحــا للمثــل القائــل :علــى مــن تقــرأ مزاميــرك يــا
داود؟!

