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امللﺨﺺ
يسعى هﺬا البحث ملعاينة فاعلية االستهالل يف مناجيات (الوسائل إىل

املسائل) املروية عن اإلمام حممد اجلواد  ، gوبيان صالته بداخل النص وخارجه

 ،فبعد حتديد مفهوم االستهالل ووظيفته يف النص ،توقف البحث عند دراسة
ارتباط املناجيات بالسياق اﳋارجي هلا ،يف املحور األول من البحث الﺬي محل

عنوان (صلة االستهالل بالسياق اﳋارجي للنص) ،وكانﺖ مساحة هﺬا السياق
متسعة  ،إىل الدرجة التي يصعب فيها وضع حدود ﳖائية هلا .

أما املحور الثاين من البحث محل عنوان (صلة االستهالل بﺄجزاء النص

فجم ﹸله ﲤتد لتكون حاﴐ ًة بشكل
الداخلية) ،واعتنى بدراسة بنية االستهالل ؛ ﹸ

طيفي يف نسيﺞ النص وأجزائه األخرى ،إذ تتشعب و ﹸينتظر منها أن تكون مولد ًة
ﱟ

لدالالت النص ونواة هلا.

سجلﺖ أهم ما تم التوصل إليه من نتائﺞ.
وانتهى الباحث إىل خاﲤة
ْ

١٨٥

)االستهالل يف مناجيات ( الوسائل اىل املسائل) لإلمام اجلواد(عليه السالم

Abstract
This study seeks to examine the effectiveness of inception
in the supplications of the Imam Muhammad Al-Jawad (peace be
upon him) and shows the explicit and the implicit the text. After
defining the concept of inception and its function in the text, From
the research titled "Inception in Supplications (means to issues)
Imam Al-Jawad". The scope of this context was so broad that it was
difficult to set final limits.
The second axis of the research tackles the contextual sense and
the structure of the beginning; the study concludes with the most
important results .
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ﺗوطﺌة
يكاد ينفرد الدعاء واملناجاة عن بقية أنواع النثر الفني بخصوصية كوﳖام

نصني موجهني بالدرجة األوىل إىل اﳋالق تبارك وتعاىل فهام ابتهال إليه بالسؤال
ورغبة فيام عنده من اﳋري) ، )1ويعدّ ان يف جوهرﳘا ﳑارسة عبادية غايتها ﲤجيد اهلل
وحتميده ومناجاته والطلب منه.

وتﺄيت قراءة الداعي لنص الدعاء أو املناجاة يف ما بعد  ،تقمص ًا للحالة

الشعورية والروحية التي عاشها املنشﺊ ابتدا ًء ؛ ليتحقق البعد األخالقي من الدعاء

بشكل ينعكس عﲆ عدّ ة الداعي الروحية إنام ًء هلا  ،و إثرا ًء لعنارصها  .ولﺬا فﺈن

دراسة هﺬا النوع من النثر الفني تتطلب االلتفات إىل دور املتلقي األول /الداعي يف
جتيل الدعاء وتشكله اجلديد  ،وتباين ذلك من دا ٍع إىل آخر الختالف يف مستويات
العدة واالستعداد النفﴘ  ،وحضور هﺬا الدور ضمني ًا يف النص .

أما التلقي النقدي الﺬي يمكن أن تنضوي حتته هﺬه القراءة  ،فيتطلب معاينة

النص الدعائي بطريقة مغايرة  ،هي أكثر تﺄم ً
ال وأدق فحص ًا وكشف ًا عن ﲨاليات النص

ومكونات بنيته ،وداللة ذلك وأﳘيته يف تعضيد وظيفته .ولعل اجلزء االفتتاحي ملتن
الدعاء من أهم هﺬه املكونات  ،فتﺄثريه يتشعب بني خارج النص وداخله؛ و يكون
إقبال الداعي مرهون ًا بمدى قوة االستهالل وتﺄثريه ،وال ينفصل يف داللته عن

أجزاء النص الداخلية األخرى  .وهو ما سترشع السطور اآلتية إىل معاينته يف عرش
مناجيات وردت عن اإلمام حممد بن عيل اجلواد 195( gهـ220-هـ) يف سياق

موجه لنا يف قراءة هﺬه النصوص؛ إذ ترسم لنا
تﺄثري ﱢ
خاص  ،ربام يكون لداللته ٌ
مالمﺢ هﺬا السياق رواية السيد ابن طاووس يف كتابه (مهﺞ الدعوات)  ،بﺈسناده إىل
١٨٧
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أيب جعفر بن بابويه عن إبراهيم بن حممد بن احلارث النوفيل  ،قال (( :حدّ ثني أيب،

وكان خادم ًا ملحمد بن عيل اجلواد(عليهام السالم)  :ملّا زوج املﺄمون أبا جعفر حممد

إن ّ
بن عﲆ بن موسى الرضا  gابنته  ،كتب اليه ّ :
لكل زوجة صداق ًا من مال زوجها
معجلة
 ،وقد جعل اهلل أموالنا يف اآلخرة  ،مؤجلة مﺬخورة هناك  ،كام جعل أموالكم ّ

يف الدنيا وكثر هيهنا  .وقد أمهرت ابنتك » :الوسائل إىل املسائل« ،وهي مناجاة

دفعها إ ّيل أيب .قال  :دفعها إ ّيل أيب موسى  ،قال :دفعها إ ّيل أيب جعفر ،قال  :دفعها
إ ّيل حممد أيب ،قال  :دفعها إ ّيل عيل بن احلسني أيب ،قال :دفعها إ ّيل احلسني أيب  :قال :

دفعها إ ّيل احلسن أخي ،قال  :دفعها إ ّيل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (صلوات اهلل

عليهم أﲨعني) ،قال  :دفعها إ ّيل رسول اهلل ، قال  :دفعها إ ّيل جﱪئيل ، gقال

العزة يقرئك السالم ويقول لك  :هﺬه مفاتيﺢ كنوز الدنيا واآلخرة
رب ّ
 :يا حممد ّ
 ،فاجعلها وسائلك اىل مسائلك  ،تصل اىل بغيتك وتنجﺢ يف طلبتك  ،فال تؤثرها

يف حوائﺞ الدنيا فتبخس هبا ّ
احلظ من آخرتك  .وهي عرش وسائل اىل عرش وسائل
تطرق هبا أبواب الرغبات فتفتﺢ  ،وتطلب هبا احلاجات فتنجﺢ وهﺬه نسختها))).)2
تتﺄتى أﳘية هﺬا النص من تﺄثريه املباﴍ والرسيع يف املتلقي وتﺄمينه لتداولية

املناجيات العرش  ،فهو ﳛفزه عﲆ القراءة وﳛرضه عﲆ تكرارها ،مادامﺖ هﺬه
النصوص ﲤس مفردات حياته و جتسد احتياجاته احلياتية  ،فض ً
ال عن ارتباط آثارها

الدنيوية بﺂثارها األخروية  ،وهو ما يعني مالزمة قراءة الدعاء هلﺬا النص التحفيزي
وارتباطه به  ،عﲆ الرغم من أن الداعي يف مداومته عﲆ قراءة هﺬه املناجيات يبدأ

بمتن املناجاة املخصوصة ويكتفي بام اختزنته ذاكرته من مالمﺢ السياق الﺬي رويﺖ
فيه النصوص عن منشﺌها  . gومن هنا سيكون لكل مناجاة ظرف خاص نسبي ًا
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ﹸ
خصوصية حاجة كل دا ٍع  ،ومدى تفاعله مع
ﳛدده موضوعها الرئيس ،وتثريه
دالالت املناجاة  ،وفضائها الروحي.

وعﲆ هﺬا ،يمكن أن ننتهي إىل أن احلادثة املسببة لظهور هﺬه األدعية املباركة،

املوجهة للقراءة والفاعلة يف تعضيد دالالت األدعية
بوصفها نص ًا موازي ًا له داللته ﱢ

املباركة ،تﴤء لنا طبيعة املتلقي الﺬي تتوجه إليه وتستهدفه ،إذ تلبي هﺬه النصوص
حاجات املتلقي اليومية فهي »وسائله« ملناجاة اﳋالق تبارك وتعاىل حول »مسائله«
احلياتية املختلفة ،من هنا تكون أبرز مكونات ذخرية املتلقي حاجته بالدرجة األوىل،

التي منها يستمد قوة إقباله عﲆ تالوة املناجاة وانفعاله بمضامينها ،فاألخرية ملجؤه

ولغة حوائجه ،وفيها ستمتزج حالته الشعورية بام فيها من تعدد مظاهر بني الشوق

واحلب  ،وحرارة التوق إىل ظل الرمحة اإلهلية  ،واﳋوف والرجاء واحلاجة مع فضاء
املناجاة أو الدعاء  ،فاستجابة الداعي بوصفه قارئ ًا مرهونة بتحقق هﺬا االمتزاج الﺬي

يكون بدوره مرتبط ًا باستحضار الداعي لسياق الدعاء اﳋارجي  ،وداللة عنوان كل

مناجاة  ،وارتباط املناجيات بمنشﺌها  ،واستشعار االمتداد الزمني الطويل للقراءات
املتصلة جلمهور ال ﳛﴡ من الداعني  ،جسدوا حتققاته املختلفة عﱪ األزمنة  ،ليكون

مهيﺌ ًا بشكل أكﱪ للدخول إىل فضاء املناجاة عﱪ ﲨل استهالهلا ودالالته.
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مفهوم االستهالل ووﻇيفتﻪ
ال ﳜتلف اثنان حول أﳘية املفتتﺢ أو االستهالل ألي نص أبداعي  ،بل ال

نكون خمطﺌني إذا ما قلنا بﺄﳘية ذلك يف النصوص العلمية الرصفة أيض ًا  ،وعﲆ وفق
اشرتاطات التعبري العلمي اﳋاصة  .وقد وضحﺖ عدة نصوص نقدية قديمة هﺬه

األﳘية  ،وأولتها عناية عﱪ االحتكام إىل خصائصها يف حتديد قوة النص من ضعفه

 ،لصلتها الشديدة بطبيعة التلقي الﺬي ستحدثه  ،ولعل من أهم هﺬه النصوص
ما حرص عﲆ تﺄكيده ابن طباطبا العلوي يف قوله(( :اعتنوا باستفتاحات الفصول
واجتهدوا يف أن ﳞيﺄها هبيﺌات حتسن هبا مواقعها يف النفوس ،وتوقظ نشاطها لتلقي

ما يتبعها وما يتصل هبا  ،وصدروها باألقاويل الدالة عﲆ اهليﺌات التي من شﺄن
النفوس أن تتهيﺄ هبا عند االنفعاالت والتﺄثرات ألمور سارة أو فاجعة أو شاجية

بحسب ما يليق بغرض الكالم من ذلك))) ، )3وال شك يف أن ذلك ينطبق عﲆ

كلها قديمها  ،وحتى حديثها يف ضوء رؤية معارصة  ،وإن كان
فنون القول املختلفة ّ
هﺬا النص النقدي وأمثاله خمتص ًا بفن من فنون النثر القديمة أو بالشعر ،فـ ((حسن

املطالع واملبادئ دليل عﲆ جودة البيان  ،وبلوغ املعاين إىل األذهان  ،فﺈنه أول ﳾء
يدخل إىل األذن  ،وأول معنى يصل إىل القلب  ،وأول ميدان ﳚول فيه تدبر العقل))

) ، )4مع مالحظة التباين يف مستويات اجلودة يف هﺬه املطالع (( ،فﺈنه إذا كان حسن ًا

كان مفتاح ًا للبالغة ،وديباجة للﱪاعة ،وهلﺬا فﺈنك جتد االفتتاحات يف القرآن
الكريم عﲆ أحسن ما يكون وأبلغه))) ، )5مع مراعاة أن هﺬا التباين يف مستوى قوة

االستهالل قد ﳛدث لدى كاتب واحد يف نصوص عدة له  ،فهو كغريه من أجزاء

النص خاضع ألمور كثرية  ،ومرتبﻂ بالتطور األسلويب اﳋاص بالكاتب أو بتقنيات

الكتابة وﲨالياﲥا يف عرصه.
١٩٠
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من هنا كان للنقد احلديث رؤية أفاد فيها من التصورات احلديثة حول البنى

الرتكيبية للنصوص االبداعية ،إذ ترتبﻂ فاعلية االستهالل بتﺄثريه اجلاميل عﲆ أجزاء
النص األخرى  ،ومدى اتصاله هبا جزء ًا حيوي ًا له دوره الكبري ووظيفته اهلامة .فصار

((ال بد لالستهالل من أن يكون بكالم توليدي  ،ديناميكي  ،فاعل  ،الكلمة فيه

مشحونة باملعرفة واإلحالة والتﺄويل))) ، )6وهو ما يعني تشعب صالت االستهالل
طيفي يف نسيﺞ النص
فجم ﹸله ﲤتد لتكون حاﴐ ًة بشكل
بداخل النص وخارجه  ،ﹸ
ﱟ
وأجزائه األخرى  ،وينتظر منها أن تكون مولد ًة لدالالت النص ونواة هلا ،ولﺬا صار

ينظر إىل االستهالل عﲆ أنه ((ﲨلة كلامت  ،أو كلمة واحدة هلا من القوة ما ال يوجد

لغريها))) .)7غري أن هﺬا الفضاء النافﺬ الواسع لالستهالل ،وحضور املتلقي اهلام يف

طريقة قراءته واكتشافه وتفعيله  ،دفع بعﺾ اآلراء النقدية إىل أن تعدَّ ه نص ًا موازي ًا

للنص األصيل  ،له وظيفته وداللته بوصفه موجه ًا للقراءة و رافد ًا لدالالت النص ،
واحلال أن جزئيته من النص جتعله خمتلف ًا عن بقية النصوص املوازية األخرى.

و يف ضوء هﺬه اﳋصوصية سيكون اجلزء اإلجرائي من هﺬا البحث يف

قراءته للمناجيات العرش املسامة بـ(الوسائل إىل املسائل)  ،مرتكز ًا إىل القول بانتامء
االستهالل لبنية النص الكلية ،فهو بدايته التي ال تنفصل عن بقية أجزائه  ،من غري

أن يعطل هﺬا الفهم وظيفة االستهالل ودوره يف إثراء الداللة املتولدة عن صالته

بخارج النص.
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ﺻلة االستهالل بالسياق اﳋارﺟﻲ للنﺺ
تنوعﺖ موضوعات املناجيات العرش بطريقة استجابﺖ فيها كل واحدة

منها ملتطلب حيايت هام للمؤمن يف أحواله املختلفة ؛ وهي عﲆ التوايل ( :املناجاة

لالستخارة  ،املناجاة باالستقالة  ،املناجاة بالسفر  ،املناجاة يف طلب الرزق  ،املناجاة
باالستعاذة  ،املناجاة بطلب التوبة  ،املناجاة بطلب احلﺞ  ،املناجاة بكشف الظلم ،
املناجاة بالشكر هلل تعاىل  ،املناجاة بطلب احلوائﺞ)  .وهي هبﺬا التنوع والشمول

جسدت تفاعل االنسان مع الواقع ومتطلبات احلياة  ،لﺬا فجمهور قرائها حاﴐون
ْ

فيها  ،فهي تعكس انشغاالﲥم اليومية منها واملصريية التي تتعلق بحياة اآلخرة ،
َﺖ املناجيات تفاع ً
ال قرائي ًا مستمر ًا معها  ،ﳑتد ًا عﱪ الزمن  ،مهام تعقدت
بﺬلك َض ِمن ْ

أنامط احلياة وصورها  ،ألﳖا مرتبطة بثوابﺖ حاجات اإلنسان يف حياتيه الدنيوية
واألخروية .

من هنا تتسع مساحة السياق اﳋارجي هلﺬه النصوص إىل الدرجة التي

يصعب فيها وضع حدود ﳖائية هلا  ،وتشمل ظرف النصوص اﳋاص الﺬي ظهرت
مر بنا يف بداية البحث ٌ ،
ٍ
صداق مايل ﹸيستعان به عادة عﲆ
بديل عن
فيه  ،فهي  ،كام َّ

تﺄمني احتياجات بيﺖ الزوجية  ،غري ّ
أن ارتباط هﺬا السياق اﳋاص باإلمام اجلواد
 ، gﳚعل من حرص دالالت املناجيات بام هو ٍ
عاد من متطلبات احلياة أمر ًا يضيق
من قيمتها املعرفية  ،فالبد من تﺄمل هﺬه اﳋصوصية املتﺄتية من طبيعة الوضع الﺬي

عاشه اإلمام اجلواد  gالﺬي اتسم بالتضييق عليه ومراقبته  ،األمر الﺬي يدفعنا
إىل القول بﺄن ذلك قد انعكس عﲆ طبيعة هﺬه استهالالت هﺬه النصوص بنا ًء
وموضوع ًا  ،من مثل ما نجده يف استهالل )املناﺟاة بكشف الظلم( :

١٩٢
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((اللهم إن ظلم عبادك قد ّ
ﲤكن يف بالدك  ،ح ّتى أمات العدل  ،وقطع السبل
ّ

ﱪ  ،وأظهر الرشّ  ،وأﲬد التقوى  ،وأزال
 ،وحمق احلقّ  ،وأبطل الصدق  ،وأخفى ال ّ
وقوى العناد  ،وبسﻂ اجلور ،
اهلدى  ،وأزاح اﳋري ،وأثبﺖ الضري  ،وأنمى الفساد ّ ،

وعدى الطور)).

))8

ويتصل االستهالل هنا بام يمكن أن نسميه نص ًا موازي ًا مضمر ًا  ،أع ﹸت ِمد

يف تشخيص الظلم  ،وهو الواقع املوضوعي الﺬي عاشه اإلمام  gإذ شهد مقتل
أبيه اإلمام الرضا  gمسموم ًا عﲆ يد املﺄمون  ،متص ً
ال بﺄحداث سبقته يف مقاتل

أجداده  ، وامتداد هﺬه املظلومية التي طالﺖ شيعتهم ومواليهم إىل ما شاء

اهلل .وهو ما انعكس عﲆ نمﻂ االستهالل بجمله القصرية ،وألفاظه البالغة القسوة
يف دالالﲥا؛ فالظلم هيمن عﲆ الواقع عﱪ أفعاله القمعيةَّ ،
وﲤكن من بسﻂ ظالمه،
فهو قد (أمات ،وقطع ،وحمق ،وأبطل ،وأخفى ،وأظهر الرش ،وأزاح  ...إلخ) ،حتى
غدا كشْ ف هﺬه اهليمنة حمصور ًا بسلطان اهلل وقوته وقدرته  ،واللجوء إليه سبحانه.

وتتجسد ﴎعة انبساط هﺬه اهليمنة يف تركيب اجلمل القصرية جد ًا ،مرتكزة

عﲆ مرجعيتها اﳋارجية املتمثلة بالواقع الﴘء ،إذ ((تعتمد البنية الداخلية ألي
استهالل عﲆ ثراء اﳋارج ،التﺄويل واإلحاالت وإال أصبحﺖ أية ﲨلة استهاللية

سطحية املعرفة ،حمدودة األفق ،واﳋارج بمعناه الواسع ،املجتمع ،والناس وجتارب
اآلخرين ،والرتاث ،وكل ما من شﺄنه أن يدخل عنرص ًا مفيد ًا يف اثراء االستهالل))

).)9

أما استهالالت املناجيات األخرى فرتتبﻂ بخارجها عن طريق ما تضمنه فعل

اإلمام اجلواد  gمن اعتامد هﺬه النصوص لكفاية مؤونة احلياة بﺄحواهلا ومتطلباﲥا
١٩٣
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املختلفة  ،فض ً
ال عن داللة التسمية التعضيدية هلﺬه الصلة  ،فهي »وسائل« ناجعة

دائ ًام لبلوغ مسائل هي من ﴐورات احلياة يف كل وقﺖ وال ّ
شك يف أن اشباع بعﺾ

حاجات اإلنسان اليومية تتطلب إﴎاع ًا يف ذلك بشكل مباﴍ  ،وكﺄن استهالالت
املناجيات قد جاءت لتجسد هﺬا املعنى  ،فهي تنامز عام هو معروف يف أدب املناجاة

من البدء بالتمجيد والتحميد والثناء عﲆ املوىل تبارك وتعاىل  ،ثم تنتقل بشكل
متدرج إىل بيان احلاجة وبسطها  ،فتكاد تكون ﲨيع استهالالت املناجيات مبتدئ ًة

بطلب احلاجة بشكل مباﴍ بطريقة ﲤاثل الواقع  ،وهلﺬا التامثل وقع نفﴘ اﳚايب لدى
الداعي  /املتلقي  ،فهو يشبع حاجته إىل التعجيل بنيل املسائل الﺬي ترسمه رغبته

ونفسه التواقة للتلبية واالجابة ،ما دامﺖ وسيلته يف ذلك مناجاة الرازق والواهب

واملنعم احلقيقي هبمس وتﴬع خفي  ،و سوف تبقى نفسه مسكونة هبﺬا الشعور

زوادته التي يستعني هبا لتلبية حاجاته املادية والروحية.
طاملا كانﺖ هﺬه الوسائل ّ

ولعل مرور ًا ﴎيع ًا بنامذج من هﺬه االستهالالت ٍ
كاف للتمثيل عﲆ ما نقول

 ،فنقرأ من ذلك استهالل (املناجاة لالستخارة) :

اللهم ّ
إن خريتك فيام استخرتك فيه ﹸتنيل الرغائب
(( بسم اهلل الرمحن الرحيم.
ّ

 ،وجتزل املواهب  ،وتغنم املطالب  ،و تطيب املكاسب  ،وﲥدي إىل أﲨل املﺬاهب ،

وتسوق اىل أمحد العواقب  ،وتقي خموف النوائب))

))10

ومن استهالل )املناﺟاة باالستقالة( :
اللهم ّ
إن الرجاء لسعة رمحتك أنطقني باستقالتك
((بسم اهلل الرمحن الرحيم .
ّ

واألمل ألناتك ،ورفقك شجعني عﲆ طلب أمانك وعفوك ))

))11

١٩٤
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ويف استهالل )املناﺟاة بالسفر(:
اللهم ّإين ﹸاريد سفر ًا فخر يل فيه  ،وأوضﺢ يل فيه
((بسم اهلل الرمحن الرحيم .
ّ

وفهمنيه  ،وافتﺢ عزمي باالستقامة  ،واشملني يف سفري بالسالمة ،
سبيل الرأيّ ،
وأفدين جزيل احلظ والكرامة))

))12

إن صلة هﺬه االستهالالت بخارج النص يتجﲆ يف حرصها عﲆ تنمية ثقة

الداعي /املتلقي باهلل تبارك وتعاىل  ،وحسن الظن بكرمه  ،وتريد يف ظاهرها أن جتعل

من ذلك حمور ًا تدور حوله طبيعة عالقة العبد بربه  ،وأساس ًا لنظام مناجاته ودعائه
 ،فتكون هﺬه »الوسائل« اختزا ً
ال للواقع وقد حتول إىل كلامت ذات عمق عبادي .

وتندرج يف جممل سعي املؤمن إىل البناء الروحي  ،متجاوزة حمدودية احلاجة املادية
ووقتيتها  ،ذلك َّ
أن ((السعي إىل الكامل الﺬي يطمﺢ إليه اإلنسان هو معيار هﺬا

اإلنسان يف اكتشافه ملستويات املامرسة اجلاملية يف الوجود  ،وكلام كان سعي اإلنسان

إىل الكامل مطلق ًا  ،كلام كانﺖ جماالت اجلامل التي يعيشها تنمو نحو املطلق وتسعى
إىل فتﺢ افاق جديدة يف ﲨالية العيﺶ والوجود  .من هنا فمستوى السعي الكاميل

 ...داللة عﲆ حركية أو ﲨود الوجود االنساين))) ، )13و ما تريده هﺬه املناجيات
للمؤمن أن ﳚعل وجوده فاع ً
ال  ،عﲆ الرغم من الصعوبات و هيمنة سلطة القمع
والتضييق .

١٩٥

االستهالل يف مناجيات ( الوسائل اىل املسائل) لإلمام اجلواد(عليه السالم)

ﺻلة االستهالل بﺄﺟزاء النﺺ الداﺧلية
ليس لالستهالل داللة منفردة أو مستقلة عن غريه من أجزاء النص األخرى

 ،بمعنى أنه سريورة داللية تتصل ببنية النص الكلية  ،ويتبادل مع هﺬه األجزاء
أمر ّ
تشكل الداللة  ،فكال الطرفني يفيد من اآلخر؛ إذ ((إن حمتوى وأسلوب النص
ﳘا اللﺬان و َّلدا مفردات االستهالل ،فاالستهالل نتاج للنص  .وأن هﺬه املفردات

ﲤتد داخل النص كخيوط السدى لتولد صور ًا أو مفردات جديدة منبثقة منها .
فلالستهالل بنية خاصة تتناسب وموقعه يف أول الكالم أو ً
ال  ،وموقعه باعتباره
حام ً
ال لنوى النص كلها ثاني ًا))) ، )14ولﺬا فهو يؤدي وظيفة املنبه القرائي للمتلقي ،
ﳛرضه ويغريه باالستمرار يف قراءة النص واكتشافه.

إن ﳑا ﹸيفرتض يف بنية االستهالل أن تكون قائمة عﲆ ترابﻂ نﴢ ما بني

ٍ
امتدادت لصالت
وحداﲥا أو ﲨلها ،جتمعها وحدة املوضوع  ،وتكون قوﲥا مركز

متفرعة تتشعب بني أجزاء النص  ،فـ ((كل عالقة داللية بني عنرصين أو أكثر بمثابة

إشارة معينة أو عالمة معينة  ،حتيل إىل ترابﻂ الوحدات ذات ًيا أو نص ًيا  ،وإىل معنى
يؤثر بشكل كبري عﲆ الداللة الكلية للنص ،بعد مروره هبﺬه السلسلة من العالقات

 ،التي ال ﳜلو منها أي نص حتكمه ﴍوط االنتاج والتلقي))) ،)15وما يالحظ

عﲆ استهالالت املناجيات العرش توافرها عﲆ أغلب هﺬه اﳋصائص ،وإن قراءة
للنصوص بﺄكملها تكشف عن ّ
أن بنية االستهالالت بنية توافقية؛ بمعنى توافق

نمﻂ الرتكيب جلمل االستهالل مع بنية الرتكيب لبقية أجزاء النص  ،يف املستويات
املختلفة .وهو ما حقق فضا ًء متجانس ًا يف مكوناته ،بطريقة ﲤنﺢ نفس الداعي /املتلقي

ارتياح ًا ليعﱪ عن حاجته عﱪ مسار متصل ال يتغري اجتاهه  .فدالالت اجلمل املتوالية

لالستهالل ترتبﻂ ارتباط ًا قوي ًا بام بعدها يف النص وال ﲣرج اجلمل عن وظيفتها
١٩٦
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السياقية املﺄلوفة .فـ(( بنية االستهالل األسلوبية ترتدد داخل النص عﲆ شكل ﲨلة

متشاهبة له ذبﺬبات أسلوبية تتكرر فتكون هﺬه الﺬبﺬبات بعﺾ املفردات أو الصور
أو النغمة األسلوبية الشائعة  ... ،فﺈذا كان االستهالل يعتمد بنية بالغية معينة عﲆ
النص أن ﳛمل البنية ذاﲥا تردد ًا يف داخله  ...وهكﺬا يتحول .. .االستهالل من

كونه ﲨلة مبتدأ إىل ﲨلة بناء أساس))) . )16ويف ضوء ذلك  ،سنحاول الوقوف عند
بعﺾ الظواهر األسلوبية لالستهالل التي ساعدت عﲆ إثراء صلته ببنية النص
الكلية  ،ومنها :
١ـ السﺠﻊ
يعدّ السجع من الظواهر التعبريية التي تعتمد يف الكتابة لتؤدي وظائف

ﲨالية وداللية خمتلفة ،تتجاوز وصفه السطحي يف معناه اللغوي ؛ ((أن يﺄتلف
أواخر الكلم عﲆ نسق كام تﺄتلف القوايف))) ، )17أو املعنى االصطالحي له الﺬي

أكد عﲆ طبيعته االيقاعية بطريقة مقاربة ملعناه اللغوي ،كام يف تعريفه لدى ابن األثري
_ عﲆ سبيل املثال _ من أنه ((تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور عﲆ حرف واحد))

) ، )18وهو من خالل ما يتخﺬه من نمﻂ شكيل متنوع  ،إذ أن منه ما يكون قصري ًا من
لفظتني حتى العرش  ،وما زاد عن ذلك يكون طوي ً
ال  ،ﳛقق نوع ًا من التامسك النﴢ

إذا ما تضافر ذلك مع وحدة الداللة  .و من الواضﺢ جد ًا توظيف املناجيات العرش

للسجع  ،بشكل منتظم يف وحدات كل نص  ،من ذلك نقرأ يف استهالل (املناجاة
بطلب احلﺞ) :

احلﺞ ا ّلﺬي فرضته عﲆ من استطاع
((بسم اهلل الرمحن الرحيم .
اللهم ارزقني ّ
ّ

ال .واجعل يل فيه هادي ًا واليه دلي ً
اليه سبي ً
ال))

))19
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وتتواىل اجلمل باسرتسال متواصل ،عل هﺬا النحو  ،فام بعدها ال يكاد

ﳜتلف يف احلرص عﲆ تسجيع اجلمل  ،وهو ما يثري تواصل اإليقاع املتوافق مع

تواصل الطلب يف املناجاة ككل ،يف موضوع واحد هو التوفيق للحﺞ واداء مناسكه

بوعي وفهم لعمق هﺬه املناسك وأبعادها الرتبوية والروحية  .فام بعد ذلك متصل
رب الوقوف بني يديك  ،واإلفاضة إليك وأظفرين بالنجﺢ
باالستهالل (( :وارزقني ّ
بوافر الربﺢ  .واصدرين رب من موقف احلﺞ األكﱪ إىل مزدلفة املشعر ،واجعلها

ﹸزلفة إىل رمحتك  ،وطريق ًا اىل ج ّنتك  ،وقفني موقف املشعر احلرام  ،ومقام وقوف
اإلحرام ))). )20

وهنا تفرض وحدة املوضوع  ،وتفاصيل أداء مناسك احلﺞ املرتبطة ببعضها

يف الواقع  ،عﲆ نحو تراتبي توقيفي يف العبادات  ،تفرض أن يقرتب تسجيع اجلمل
مصاحب ًا ملا يمكن أن نسميه بـاملجاورة التفصيلية  ،التي يكون فيها تركيز العبارة
الزمة أسلوبية  ،كي حتافظ عﲆ التدفق التعبريي وانسيابيته .
2ـ اإلزدواج
وهو مقرتن بالسجع من ناحية ﴐوة التامثل يف االيقاع ما بني ﲨلتني  ،فـ ((

يكون اجلزآن متوازنني متعادلني ال يزيد أحدﳘا عﲆ اآلخر مع اتفاق الفواصل عﲆ
حرف بعينه))) ، )21وغري خاف ما للتعادل ما بني ﲨلتني من وقع لطيف يف نفس

القارئ  ،و أثر فاعل عﲆ مستوى بنية النص  ،وباﳋصوص إذا ما كان النص معتمد ًا

ذلك يف تركيب ﲨله كلها  ،ومن ذلك ما نالحظه يف املناجيات العرش  ،فال تكاد ﲣلو

مناجاة ﳑا أﴍنا إليه  ،نقرأ يف استهالل (املناجاة يف طلب الرزق) :

١٩٨
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اللهم أرسل ع ّ
يل سجال رزقك مدرار ًا  ،وأمطر
((بسم اهلل الرمحن الرحيم .
ّ
يل سحائب إفضالك ِغزار ًا  ،وأدم غيث نيلك ا ّيل سجا ً
ع ّ
ال  ،وأسبل مزيد نعمك عﲆ
خ ّلتي إسبا ً
عمن يطلب ما لديك))
ال  ،وأفقرين بجودك اليك  ،وأغنني ّ

))22

ولعل ملوضوعة املناجاة هنا أثر ًا يف ذلك  ،فالنفس اإلنسانية تطمﺢ إىل

أن يكون رزقها متزن ًا  ،متس ًام بالتعادل والثبات  ،الﺬي ينعكس عﲆ ثبات احلال

وعدم التقلب واالضطراب  ،ومن ثم ستعزز إيقاعية التعادل والتوازن يف اجلمل

معنى االستقرار النفﴘ وتشيع جو ًا من الطمﺄنينة ،فتحقق اجلملة األوىل (أرسل عيل
سجال رزقك مدرار ًا) تعاد ً
ال مع اجلملة التي تليها (أمطر عيل سحائب إفضالك
ِغزار ًا)  ،مع مالحظة أن طول اجلملتني النسبي قد أسهم يف تعزيز فضاء السكينة ،
واالطمﺌنان بنزول الرزق ودوامه .وسنالحظ ارتباط هﺬا املعنى ببقية أجزاء النص

عﲆ نحو واضﺢ ؛ فنقرأ ما يامثل ذلك يف االزدواج بقوله :g

وبجس يل عيون سعته
وثبﺖ قواعده ّ
((سهل ّ
ّ
لدي ّ ،
رب سبيل الرزق ا ّيل ّ ،

وفجر أﳖار رغد العيﺶ قبيل برأفتك  ،وأجدب أرض فقري  ،وأخصب
برمحتكّ ،

جدب ﴐّ ي  ،وارصف ع ّني يف الرزق العوائق  ،واقطع ع ّني من الضيق العالئق))

))23

ويف موضع آخر قريب من خاﲤة املناجاة نفسها :
((واقبﺾ ع ّني سوء اجلدب  ،وابسﻂ يل بساط اﳋصب  ،واسقني من ماء

رزقك غدق ًا  ،واﳖﺞ يل عميم ْ
بﺬلك ﹸط ﹸرق ًا))). )24

وهكﺬا ال ينفصل االستهالل يف سامته هﺬه عن النسيﺞ النﴢ ؛ فليس له

وجود مستقل فعلي ًا  ،إال من ناحية املوقع من النص  ،بوصفه مبتدأه .

١٩٩
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٣ـ التكرار
يمتاز التكرار بتعدد أنامطه وصوره  ،ﳑا جعل منه كثري احلضور بوصفه آلية

أسلوبية هامة يف النصوص اإلبداعية عﲆ نحو عام  ،ويف أدب الدعاء واملناجاة عﲆ
نحو خاص .فهو ((تناوب األلفاظ وإعادﲥا يف سياق التعبري ،بحيث تشكل نغ ًام

موسيقي ًا يتقصده الكاتب يف شعره ونثره))) ،)25وال ّ
شك يف أن وظيفة التكرار ال

تقترص عﲆ ما يؤديه من دور إيقاعي يف النص ؛ فله دور وظيفي داليل ال ينفصل
عن الدور اإليقاعي .ولعل من أبرز أنامط التكرار يف املناجيات؛ تكرار الرتكيب
الﺬي يمس بنية النص  ،مثلام يؤثر يف دالالته؛ إذ يتكرر تركيب بعﺾ اجلمل يف

االستهالل ،ويظهر ثانية أو أكثر يف أجزاء أخرى من النص ،ليحقق ترابط ًا نصي ًا
وداللي ًا يف بنية الكلية للنص  .ويكون تكرار الرتكيب ((أدل عﲆ االنفعال  ،من

تكرار اللفظ وحده  ،فالنفس أميل إىل ترجيع النغم الطويل ذي التساوي الزمني
الﺬي هو نتاج تساوي ألفاظ الرتاكيب املكررة املتشاهبة يف صيغتها ،غالب ًا))). )26
من ذلك ما نجده يف استهالل (املناجاة بطلب التوبة) :
اللهم إين قصدت إليك بﺈخالص توبة نصوح ،
((بسم اهلل الرمحن الرحيم .
ّ

وتثبيﺖ عقد صحيﺢ  ،ودعاء قلب قريﺢ وإعالن قول رصيﺢ))

))27

وهنا تتواىل أربع ﲨل  ،عﲆ نحو تركيبي متامثل ( :إخالص توبة نصوح

 /تثبيﺖ عقد صحيﺢ  /دعاء قلب قريﺢ  /إعالن قول رصيﺢ)  ،ونالحظ فيها
اﳚازها اللفظي وكثافتها وحركيتها ؛ فهي حتافظ عﲆ تراتبية فعل التوبة الﺬي يبدأ

من اجلوانﺢ  ،ليظهر ويتجسد يف اجلوارح  ،يبدأ باإلخالص يف طلب التوبة والعزم
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عﲆ ترك الﺬنوب  ،مشفوع ًا بعقيدة ثابتة صحيحة  ،ليتجﲆ فيام بعد بدعاء وقول

وتوجه  .ويمتد هﺬا النمﻂ من التكرار إىل داخل النص لنقرأ يف مقطع منه :
ّ

ّ
وحﻂ العقاب  ،ورصف
رب توبتي بجزيل الثواب  ،وكريم املﺂب ،
((وقابل ّ

العﺬاب  ،ﹸ
وغنم اإلياب  ،وسرت احلجاب))

))28

وبكل سهولة  ،يالحظ القارئ التامثل يف تركيب اجلمل وتكراره  ،ومثلام

امتازت ﲨل االستهالل باإلﳚاز والتكثيف  ،تتحقق املزايا ذاﲥا يف ﲨل هﺬا املقطع

 ،وتتبني الداللة من اجلمل التي جاءت قصرية ،متكونة من كلمتني فقﻂ  ،لتجسد
رغبة الداعي يف ﴎعة اإلجابة اإلهلية يف املغفرة ورصف العﺬاب  ،يف حال يستشعر
فيه الداعي دنو العقاب وشدته  ،ويستلزم ذلك التعجيل يف الطلب عﱪ ﲨل ﴎيعة .
ومن أنامط هﺬا التكرار أيض ًا  ،نقرأ يف استهالل (املناجاة بكشف الظلم) :
اللهم إن ظلم عبادك قد ّ
ﲤكن يف بالدك  ،ح ّتى
((بسم اهلل الرمحن الرحيم .
ّ

ﱪ  ،وأظهر
أمات العدل  ،وقطع السبل  ،وحمق احلقّ  ،وأبطل الصدق  ،وأخفى ال ّ

الرشّ  ،وأﲬد التقوى  ،وأزال اهلدى  ،وأزاح اﳋري  ،وأثبﺖ الضري  ،وأنمى الفساد ،

وقوى العناد  ،وبسﻂ اجلور  ،وعدى الطور))
ّ

))29

وهنا تتواىل اجلمل يف وصف تنويعات فعل اﳋراب واإلفساد الﺬي ﲤكن يف

األرض  ،عﱪ فعل ﴎيع  ،متجسد ًا بجمل قصرية موجزة  .وحني نتتبع امتدادات

ﲨل االستهالل هﺬه يف بقية نص املناجاة  ،نجد مثاهلا يف الفعل املعاكس ،الﺬي
يطلب الداعي من اهلل تعاىل أن ﳛققه ويبسطه يف إزاحة الظلم عن األرض والناس :
((وأمﺖ حياة املنكر  ،ليؤ َمن املخوف  ،ويسكن امللهوف  ،ويشبع اجلائع ،

وﳛفظ الضائع  ،ويﺄوى الطريد  ،ويعود الرشيد  ،ويغنى الفقري  ،وﳚار املستجري
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ّ
ويفرج املغموم ،
ويعز املظلوم ،
 ،ويو ّقر الكبري  ،و ﹸيرحم الصغري ،
ّ
ويﺬل الظاﱂ ّ ،
وتنفرج ّ
الغامء  ،وتسكن الدﳘاء  ،ويموت االختالف  ،وﳛيى االئتالف  ،ويعلو
العلم  ،ويشمل السلم ))

))30

ﲣلق األفعال يف هﺬا املقطع جو ًا بدي ً
ال  ،تتجﲆ فيه مظاهر الرمحة اإلهلية

 ،ونقرأ عﲆ نحو مفصل يف تبدل األحوال داللة التيقن باإلجابة  ،ليستطرد ذهن
الداعي يف ﲣيل مالمﺢ احلياة اآلمنة  ،بكل صورها  .ذلك أن املناجاة تقع يف مقام

تواصيل عبادي  ،تكون فيه ذات الداعي /املتلقي أكثر مي ً
ال الستعامل التكرار

وتوظيفه بطريقة ناجعة  ،فاإلحلاح يف طلب احلاجة من مالزمات الدعاء واملناجاة ،

بل هو من آداهبام العبادية .

وهكﺬا يعمل تكرار الرتكيب يف االستهالل وامتداده يف بعﺾ أجزاء النص

األخرى  ،عﲆ حتقيق امتداد منتظم للجمل  ،وتكثيف للمعنى املراد  ،عﱪ تنويع

ظاهري  ،ال يبتعد عن جوهر فكرة املناجاة وجوها اﳋاص  ،وﳛقق كﺬلك امتداد ًا

يف اإليقاع بشكل جاذب للقارئ  ،وكل ذلك مقرون بموضوع املناجاة  ،وطبيعة
احلالة الشعورية التي يعيﺶ حتﺖ تﺄثريها الداعي  (( .ومتى ما توجه النظر إىل النص
األديب عﲆ أن ّه وحدة نسيجية مرتابطة تتناسب فيها العالقات العضوية لتكون كال
موحدً ا يشد بعضه ً
بعضا ويؤول بعضه إىل بعﺾ ...أمكن أن ندرك القيمة التي

ينهﺾ هبا االستهالل يف االيﺬان والتلميﺢ بالقابل من الوظائف واألحداث)))، )31

فاجلو الﺬي يسهم يف خلقه التكرار عﱪ ﲨل االستهالل  ،يمهد لرتابة إﳚابية  ،ألﳖا
متحركة ﳑتدة  ،تضغﻂ باجتاه احلفاظ عﲆ انشداد نفﴘ واستجابة روحية مع أجواء
اﳋلوة يف املناجاة .
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اﳋاﲤة
لقد اكتسبﺖ نصوص مناجيات (الوسائل إىل املسائل) خصوصيتها من

ارتباط طبيعة بنائها بموضوعها وسياقها اﳋاص ،وهو ما جتﲆ يف (االستهالل) الﺬي
يعد من أهم أجزاء النص األديب  .وقد انتهى البحث إىل ما يمكن إﳚازه بﺄمرين :

1ـ ارتبطﺖ استهالالت املناجيات العرش بالسياق الثقايف اﳋاص الﺬي ظهرت

فيه النصوص ّ ،
وشكل هﺬا االرتباط موجه ًا قرائي ًا للداعي  ،وهيﺄ للنصوص قاعدة
تداولية واسعة  ،بوصفها »وسائل« املؤمن حلوائجه الدنيوية واألخروية  .ومن

جانب آخر انعكسﺖ صلة اﳋارج يف استهالل املناجاة عﲆ نحو شكيل وموضوعي ،

جتﲆ يف بناء اجلمل وآليات الكتابة املوظفة فيها  ،وحمورية شؤون احلياة موضوع ًا هلا.

2ـ جتلﺖ صلة االستهالل بداخل النص  ،يف اجلانبني البنائي والداليل ،

فكانﺖ له وظيفة هامة يف البنية الكلية لنص املناجاة  ،واعتمدت املناجيات يف ﲨل

استهالالﲥا عﲆ آليات أسلوبية منها  :السجع  ،واإلزدواج  ،والتكرار  .وكان لكل
واحدة منها امتداد وظيفي داخل نسيﺞ النص الكيل  ،فتجاوز توظيفها يف الكتابة ما

ﲣلقه من ﲨالية إيقاعية إىل عملية تضفري الداللة يف النص بﺄكمله  ،وهو ما جسد

قدرة النص يف ﲤثل واقع حاجات اإلنسان املادية والروحية  ،عﲆ شكل ﲨل متدفقة
ويرس ْت له وحد ﹸة
 ،امتازت بالرتكيز اللفظي والرتابﻂ النﴢ  ،وقد َ
أثر ْت ذلك ّ

املوضوع الﺬي اختصﺖ به كل مناجاة من املناجيات العرش.
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