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ُم َّ
لخ�ص البحث
املهمة والرئيس��ة التي َّ
اللساين احلديث،
ترش��حت من املنهج
من املباحث التداول َّية َّ
ّ

ظاه��رة عىل الس��طح تقن َّية (األفع��ال الكالم َّية) الت��ي مت ِّثل عني هذا املنه��ج ،وهي تقن َّية

اللغوي القديم ،وتعدُّ من جت ِّلي��ات التفكري والترشيع
نج��د جذورها ضاربة يف ال�تراث
ّ
اللغ��وي عند العرب ،إلاَّ َّ
اللس��اين احلديث أعطاها فضا ًء رح ًبا يف الدراس��ة
أن الدرس
ّ
ّ

والبحث.

األخالقي م��ن اخلطابات الوعظ َّي��ة واإلرش��اد َّية والتهذيب َّية،
ولـ�َّم�اَّ كان اخلط��اب
ّ

ج��اءت األفعال الكالم َّية لتكون البوصلة احلقيق َّية هلذا اخلطاب ،س��واء أ كانت مبارشة

(حقيق َّي��ة) ،أم أفعالاً كالم َّية غري مبارشة ،وارتأى الباحثان ْ
األخالقي
أن يكون اخلطاب
ّ
للس��يد ريض الدين ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت664ه��ـ) األرض اخلصبة ،واملورد العذب؛
ِّ
ِّ
ملعرفة أرسار ف َّعال َّية هذه اآلل َّية (األفعال الكالم َّية) يف خطابه.
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

Abstract
From the most important deliberative, which was nominated
by the modern linguistic approach. The technique of "verbal
actions" that represent the eye of this approach was revealed
on the surface. This technique is rooted in the ancient linguistic
heritage, it is one of the manifestations of thinking and language
legislation among the Arabs, but the tongue lesson in the modern
language is higher than the wide ranges and boundaries. Since
the moral discourse of the preaching sermons, guidance and
etiquette, verbal actions came to be the real compass of this
speech, whether direct "real" or "indirect" verbal actions, the
researchers felt that the moral discourse of Sayyid Radhi al-Din
ibn Tawoos al-Hilli (d. 664 A.H) as a fertile land, to show the
effectiveness of this mechanism (verbal Actins) in his speechs.
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مقدِّ مة البحث
ِ
ِ
رب العامل�ين ،والصال ُة والس�لا ُم ع�لى ِ
وآل��ه الط ِّيبني
حمم ٍد
احلم��دُ هللِ ِّ
خري خلق��ه َّ

الطاهرين ،املب ِّلغ رسالة ر ِّبه ،وهو عليها مؤمت ٌن أمني ،أ َّما بعد:

َّ
اللغ��وي املثمر قد ش��كَّل موضو ًع��ا رح ًب��ا للدراس��ات العلم َّية ،إذ
ف��إن اإلنت��اج
ّ

انتظمت��ه جمموع��ة م��ن العلوم منه��ا( :علم اخلط��اب) الذي ينظ��ر إليه عىل أس��اس أنَّه

وس��يلة تطبيق َّي��ة ذات ف َّعال َّية تقتيض التفاعل املتبادل بني املتك ِّلم والس��امع (املتل ِّقي) ،أو
بني املنش��ئ واملس��تمع ،أو بني ِ
واملرس��ل إليه ،وفا ًقا لضوابط مع َّي ٍنة ،فضلاً عن
املرس��ل
َ
ذلك توافر املعرفة الواعية وآل َّيات اخلطاب ومس��اراته ،م��ن أجل الوصول إىل الغايات

املرج��وة ،والنتائج املنش��ودة ،وم��ن اآلل َّيات واملناه��ج احلديثة التي ظهرت يف املش��هد
َّ
التداول َّية
منهجا لغو ًّيا حدي ًثا ،يشاغف املجاالت
اللس��اين احلديث (التداول َّية) بوصفها
ُ
ً
ّ

(الواقع َّية) ،أي :معاينة االستعامالت اللغو َّية بلحاظ َر ْصد قصد َّية املتك ِّلم وإرادته حينام
اللساين
ُينش��ئ خطا ًبا ،واس��تجالء ُهو َّية هذا اخلطاب من جهة معرفة قواعد التخاطب
ّ
وما يريده املتك ِّلم الذي كان يعنيها حينام أنشأ اخلطاب.
املهمة والرئيس��ة التي َّ
اللس��اين
ترش��حت من هذا املنهج
وم��ن املباح��ث التداول َّية َّ
ّ
احلدي��ث ،ظاه��رة عىل الس��طح تقن َّية (األفع��ال الكالم َّي��ة) التي مت ِّثل عني ه��ذا املنهج،

اللغوي القدي��م ،وتعدُّ من جت ِّليات التفكري
وه��ي تقن َّية نجد جذورها ضاربة يف الرتاث
ّ

اللغوي عند العرب ،إلاَّ َّ
اللس��اين احلديث أعطاها فضا ًء رح ًبا يف
أن الدرس
والترشي��ع
ّ
ّ

الدراسة والبحث.
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

األخالقي م��ن اخلطابات الوعظ َّي��ة واإلرش��اد َّية والتهذيب َّية،
ولـ�َّم�اَّ كان اخلط��اب
ّ

ج��اءت األفعال الكالم َّية لتكون البوصلة احلقيق َّية هلذا اخلطاب ،س��واء أ كانت مبارشة

(حقيق َّي��ة) ،أم أفعالاً كالم َّية غري مبارشة ،وارتأى الباحثان ْ
األخالقي
أن يكون اخلطاب
ّ
للس��يد ريض الدين ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت664ه��ـ) األرض اخلصبة ،واملورد العذب؛
ِّ
ِّ
ملعرفة أرسار ف َّعال َّية هذه اآلل َّية (األفعال الكالم َّية) يف خطابه.
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التمهيد
الريب َّ
نصوصا ومتونًا تُلقى وتحُ فظ ،فإنَّنا عندما نُريد دراس�� َة
أن األخالق ليس��ت
ً
َ

مهمة ،ف�لا يتع َّلق األم��ر بتعاليم أخالق َّية
اخلط��اب
األخالق��ي تداول ًّيا نرم��ي إىل قض َّية َّ
ّ
واإلرش��ادي للعبارة ،عىل ما لألخالق العا َّم��ة وتعاليمها املحفوظة يف
الوعظي
باملعنى
ّ
ّ
خزائ��ن الكتب واألس��فار الديني��ة ِ
واحلكَم َّية واألدب َّية من أمه َّي��ة يف تأهيل العقل لطلب
َّ

فلس��فتها ،فضلاً ع��ن َّ
أن البرشية ال تزال تُدي��ن هلذا النمط من التخلي��ق يف ما تب َّقى من

غ�ير َّ
األخالقي
أن األمر هن��ا يتع َّلق باستش��كال الس��ؤال
معن��ى الجتامعها
ّ
اإلنس��اينَ ،
ّ
م��ن وجهة ٍ
َ
األخ�لاق جمالاً القتحام النس��ب َّية والعرض َّي��ة والدينام َّية
نظر فلس��ف َّية جيعل
والرباغامت َّية وما ش��ابه ،أي الس��ؤال الذي يدرس األخالق حقيقتها وجدواها وأنامطها

يت يف حياة البرش ضمن صريورة
الشخيص
واجلامعي
الفردي
ضمن النش��اط
واملؤسس��ا ّ
ّ
َّ
ّ
ّ

ِّ
��ر ويتأ َّث ُر بــــــ(املعنى
ينتج
أمرا ُ
ويؤخ ُ
سوس��يو -اقتصاد َّية وثقاف َّية تكون األخالق منها ً
النقدي ،أي :الس��ؤال الذي
النيت�شي) ،إنهَّ ا إعادة إنتاج قيم خمتلفة تنهض عىل الس��ؤال
ّ
ّ
ٍ
أخالق وبروز أخ��رى حم َّله��ا ،أو رصاع أخالق م��ع أخرى ،فقد
يبح��ث يف انس��حاب

ُ
درس��ا واحدً ا لدى خمتلف الثقافات واحلضارات؛ لتنهض عىل
ظ َّلت
األخالق تش��كِّل ً
خري حمدَّ ٍد ٍ
أس��اس التلقني والتع ُّلم والتدريب ،وتكوين امل َلكَ��ة اآلمرة -احلا َّثة عىل ٍ
ثابت
ٍ
حتو ٌل يف فلسفة
رش حمدَّ د ال يتغيرَّ  ،لك ْن رسعان ما حدث ُّ
ال يتغيرَّ  ،والناهية الزاجرة عن ٍّ
القيم ،س��عى -والي��زال يس��عى -إىل َق ْل ِ
ب هذه القي��م ،وإحداث تغي�يرات جذر َّية يف
املنظومة األخالق َّية لإلنسان(.)1
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

ويرى إدريس هاينَّ :
«أن دعوى إمكان االس��تغناء عن تع ُّلم األخالق واالس��تزادة

ُ
اجلهل الذي يتَّسع بصورة جدل َّية مع تقدُّ م العلوم ،وسيادة
منها ُيعدُّ جهلاً بامتيازَ ،ب ْل إنَّه

الغرور واإلحساس باالكتفاء بذلك الوهم الذي ُس ِّمي يو ًما بموضوع َّية العلم ،وأقصد
بذلك َّ
حيرض يف وجداننا كام�ًل�اً وبالفطرةَ ،ب ْل هو اليشء الذي
أمرا
أن األخالق ليس��ت ً
ُ

ف ،نبتكر
نتفوق في��ه بقدر ما نخفق ،نتق��دَّ م فيه بقدر م��ا نتخ َّل ُ
��مو به ،وقد َّ
ونس ُ
نع ِّلم��ه ْ
في��ه بقدر ما نُق ِّلدُّ ،
ف��كل ُخ ُل ٍق هو ارتقا ٌء يف العلم ،فال يس��توي املتخ ِّلف وغريه باملقدار
نفسه»(.)2

ِ
املح��دث ،واملبدع
األخالق��ي موضوعة املبدع
تن��اول طه عبدالرمحن الفيلس��وف
ّ

األخالقي ،كاش ًفا
اإلس�لامي عا َّمة والس ّيام اجلانب
فاألول يصف وضع العامل
املختار،
َّ
ّ
ّ

التكاميل)،
ممارسا له ،ممَّا يعدُّ ه نو ًعا من (التقريب
أسباب الوضع ،وطرائق التصدِّ ي له،
ً
ّ
إذ يرى َّ
والتصورات
اإلس�لامي ال يكون إلاَّ بتوس��يع املفاهيم
أن تغيري الوضع يف العامل
ُّ
ّ

والتصورات احلديثة ،ب��ل حتَّى تنضبط هبا
املقررة حتَّى تتالءم م��ع املفاهيم
ُّ
اإلس�لام َّية َّ
كل ما ثبت نفعه املا ِّد ّي يف هذه ،وينفي عنها َّ
انضبا ًطا ،ف ُي ْثبِت هلا ُّ
كل ما خالف العقل عىل

الثاين ،فيصف هذا الوضع ويقف عىل أس��بابه
يتأول��ه بام يوافقه ،أ َّما
مقتض��اه األدايت أو َّ
ّ
ممارس��ا ما يعدُّ ه نو ًعا م��ن (التقريب الت��داو ّيل) ،إذ يرى َّ
أن تغيري
وطرائ��ق التصدِّ ي له،
ً

والتص��ورات احلديثة حتَّى
اإلس�لامي ال يكون إلاَّ بتهذي��ب املفاهيم
الوض��ع يف العامل
ُّ
ّ

والتصورات اإلس�لام َّية ،بل حتَّى تنضبط هبا انضبا ًطا ،ف ُي ْثبت هلا ُّ
كل
تتالءم مع املفاهيم
ُّ
الروحي يف هذه ،وينفي عنها ّ
القيمي أو
كل ما خالف الوحي عىل مقتضاه
م��ا ثبت نفعه
ّ
ّ

124

يتأوله بام يوافقه(.)3
َّ

ويمك��ن الق��ولَّ :
األخالق��ي كان يرن��و إىل (التقريب
إن اب��ن ط��اووس يف خطابه
ّ

الت��داو ّيل) ،فريى َّ
والتصورات،
أن تغيري الوضع يف عرصه ال يكون إلاَّ بتهذيب املفاهيم
ُّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ
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ّ
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والتصورات اإلس�لام َّية ،ك��ي تنضبط معها
م��ن أجل مقاربته��ا ومالءمتها مع املفاهيم
ُّ
الروحي يف ه��ذه ،و َد ْرء ّ
كل ما خالف الوحي عىل مقتضاه
انضبا ًط��ا ،راج ًيا ثبات النفع
ّ
األخالقي ،أو راغ ًبا يف تأويله بام يوافق الوحي؛ لذا فقد فطن ابن طاووس م ْن ُ
قبل
القيمي
ّ
ّ
إىل لزو ِم املقاربة التداول َّية لألدعية والوصايا واملواعظ اإلرش��اد َّية والتهذيب َّية وإسقاطها

اإلنس��اين ،فال ُيكتفى بقراءهتا وحفظها ،بل
يف ح ِّيز اإلنتاج والتأثري ،ومس��ايرهتا للواقع
ّ

ال ُبدَّ من العمل هبا وتطبيقها يف الواقع ،قال ابن طاووسَّ :
«إن الذي أودعناه كتا َبنا هذا
ضمناه
م��ا هو جمرد زيارات وعبادات ،وال كان املقصود مجع صل��وات ودعوات ،وإنّام ّ

م��ا مل ُي ْع َرف فيام وقفنا عليه املخالف واملؤالف مثل الذي هدانا اهلل بتصنيفه إليه ،من
كيفي��ة معام�لات اهلل باإلخالص يف عبادته ومن عيوب األعامل التي تفس��د العمل
وخترج��ه م��ن طاع��ة اهلل إىل معصيته -إىل أن ق��ال -مع َّ
أن الذي عملن��ا هذا العمل
ألجله قد كان س��لفنا أجرة أكثر من اس��تحقاقنا عىل فعله ،وأعطانا يف احلال احلارضة ما

مل تبل��غ آمالنا إىل مثله ،ووعدنا وعد الصدق ب�ما ال تعلم نفس ما ُأخفي هلا من ُقرة أعني

من فضله ،فقد اس��توفينا أضعاف أجرة ما صنّفناه ووضعناه ،ومهام حصل بعد ذلك إذا

عمل عامل بمقتضاه ورغب فيام رغبناه فهو مكسب عىل ما وهبناه»(.)4

ِ
جمرد ش��حن كتب��ه بالنظر َّيات
األخالق��ي
فتأث�ير اخلط��اب
الطاوويس مل ي��أت من َّ
ّ
ّ

املجردة ،بل لروح َّيت��ه األثر األبلغ يف اجتذاب القل��وب إىل اخلري والصالح
األخالق َّي��ة َّ

واإلخ�لاص يف العمل ،وم��ن هنا اش�ترطوا يف الواعظ أن يكون متَّع ًظ��ا ،زد عىل ذلك

َّ
الط��اوويس احلاذق قد جتلىَّ يف أقوال��ه وأفعاله ،فقد وصفه م��ن ترجم له بأنَّه
أن ال َفه��م
ّ
األخالقي الذي أحس��ن فيه األخالق ُّيون أ َّيام
عالـم عامـــل( ،)5فقد هنج ذلك املنهج
ّ
كان اً
ٍ
ٍ
فائدة.
إحسان ،وأفاد به املنظومة األخالق َّية أيَّام

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
األول 2018م
ربيع الثاين 1440هـ/كانون َّ
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ّ

املبحث الأ َّول
الأفعال الكالم َّية املبا�شرة
ه��ي أقوال تُؤ َّدى هبا أفعال فيها يمكن للمرء أن ينجز أفعالاً بواس��طة اللغة ،نحو:

فمجرد التل ُّفظ بالقول تصري االبنة زوجة؛ ومن ثم يحَ ْ دُ ث ٌ
فعل
أزوجك ابنتي،
كالمي(.)6
ِّ
ّ
َّ
أن املقاربة التداول َّية قامت عىل األُ ُس ِ
التطوري للتداول َّية َّ
��س
يتَّضح يف ضوء املس��ار
ّ
ٍ
كل من أوستني ،وسريل ،وغرايس ،فقد َع ِمل ُّ
التي وضعتها فلس��فة ال ُّلغة مع ٍّ
واحد
كل

من جهته عىل تقديم رؤية ملقاربة ال ُّلغة يف إنجازاهتا املختلفة.

جلمل الوصف َّية ،واجلمل االنشائ َّية ،فاألوىل ختضع
ابتد َأ أوس��تني َّأولاً بالتمييز بني ا ُ

حلك��م الصدق والكذب ،يف ح�ين ترتبط الثاني��ة بالنجاح واإلخفاق ،غري َّ
أن أوس��تني

رسعان ما سيكشف أنَّه ال جدوى من هذا التقسيم ،وينزع عنه نسب ًيا يف ضوء تأكيده َّ
أن
َّ
لغوي واحد عىل األقل ،ويم ِّيز بني ثالثة أنواع
كل مجلة تا َّمة مس��تق َّلة تقابل إنجاز عمل
ّ
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األول :هو العمل القو ّيل ،وهو ال��ذي يتح َّقق ما ْ
إن تتل َّفظ
م��ن األع�مال اللغو َّية ،العمل َّ
ٍ
املتضمن يف القول ،وهو الذي يتح َّقق بقولنا ش��ي ًئا ما،
ب�شيء ما ،أ َّما الث��اين ،فهو العمل
ِّ
ثم
وأ َّما الثالث ،فهو عمل التأثري بالقول ،وهو الذي يتح َّقق نتيجة قولنا ش��ي ًئا ما ،ومن َّ
كل ٍ
فإن َّ
َّ
مجلة عند التل ُّفظ -يف نظر أوس��تني -تواف��ق عىل األقل إنجاز عمل قو ّيل وعمل
متضمن يف القول ،وأحيانًا توافق القيام بعمل تأثري القول .
ِّ
()7

األوس��تيني ،الذي نجزم قاطعني َّ
أن جذوره ضارب ٌة يف الرتاث
وبحسب التقس��يم
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

أسس��ها العرب ،منها احلقيقة واملجاز والسياق وتقنياته،
العر ّ
يب بلحاظ حقائق وقواعد َّ

من نحو سياق املقام ِّ
(لكل مقا ٍم مقال) ،وسياق احلال وغريها(.)8

جاء تقسيم األفعال الكالم َّية عىل قسمني :مبارشة ،وغري مبارشة.

َّ
جمرد وسيلة
إن ال ّلغ َة بحس��ب نظرة التداول ِّيني ،والس�� ّيام (جون أوس��تني) ليس��ت َّ

للوصف ونقل اخلرب ،بل أداة لبناء العامل والتأثري فيه ،وقد تقدَّ م بنظر َّية بسط القول فيها:
ضمنها نظر َّيته بخص��وص األفعال ال ّلغو َّية التي ظهرت
ع�بر مجلة حمارضات ومقاالت َّ
بع��د وفاته بعن��وان (كيف ُنن ِْج ُز األش��ياء بالكل�مات؟) والذي تُرجم إىل الفرنس�� َّية عام
 ،)9(1970و ُأوىل اخلطوات التي حتدَّ ث عنها موقفه من األثر الذي حتدثه اجلمل يف إقرار
ٍ
تقوم عىل َوفق معيار الصدق
حدث ما ،وهو ما تكون بموجبه صادقة أو كاذبة ،أي التي َّ

التعجب واالستفهام واألمر والنَّهي ...وغريها.
والكذب ،زد عىل ذلك مجل
ُّ

اخلرب
رب بأنَّه« :القول املقتيض برصحيه نسبة معلوم إىل معلوم بالنفي أو اإلثبات،
عرف اخل ُ
ُي َّ

و َمن حدَّ ه بأنَّه املحتم��ل للصدق والكذب املحدو َدين باخلرب لزمه الدور»( ،)10وقد كان
الناس يف
رأي
للخطي��ب
حاس��م يف ماه َّية الصدق والكذب ،ق��ال« :اختلف ُ
القزويني ٌ
ٌ
ّ

ثم اختلفوا،
انحصار اخلرب يف الصادق والكاذب ،فذهب اجلمهور إىل أنَّه
منحرص فيهامَّ ،
ٌ
فقال األكثر منهم :صدقه مطابقة حكمه للواقع ،هذا هو املش��هور وعليه التعويل»(،)11

فالكذب
رب هو ال��كالم الذي حيتمل الصدق والك��ذب لذاته،
ُ
وتأسيس��ا عىل ذلك فاخل ُ
ً

يف اخل�بر منهم َم�� ْن جيعله اخلرب الكاذب م��ا كان خمال ًفا للواقع ،ومنهم م��ن جيعله خمال ًفا
العتقاد املتك ِّلم ،وس��واء كان هذا املوقف أو ذاكَّ ،
فإن القيمة الصدق َّية للكالم هي التي

أن هذا اللاَّ
متنح��ه مرشوع َّية الت��داول ،غري َّ
صدقي اس��تطاع أن جيد له أو لنفس��ه مكانًا
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
األول 2018م
ربيع الثاين 1440هـ/كانون َّ
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ّ

خاصا اهتم به ،وتت َّبع خطواته عرب خطابات نص َّية خمتلفة
أو فضا ًء ،ويس��تقطب
مجهورا ًّ
ً
تلتقي مجيعها يف هذه القيمة اللاَّ صدق َّية التي هي التخ ُّيل(.)12

رب عن غرضيه األصل َّي�ين (احلقيق َّيني) ،فائدة اخلرب( :إفادة املخاطب
وق��د خيرج اخل ُ

تضمنته اجلملة ،أو الكالم) ،والزم الفائدة« :وهو أن يلقى الكالم عىل عامل
احلكم الذي َّ

ب��ه»( ،)13وهذا هو األصل يف أغ��راض اخلرب ،لكنَّه قد خيرج عىل خالف مقتىض الظاهر؛
فيفيد معاين جماز َّية تُفهم من السياق وقرائن األحوال.

وس��نحاول اس��تجالء النص��وص اخلرب َّي��ة األخالق َّي��ة الطاووس�� َّية (اإلخبار َّيات

واهل��دف منه��ا :وص��ف واقعة مع َّين��ة يف ضوء قض َّي��ة ،وتتم َّي��ز باحتامهلا
التقري��رات)،
ُ

الص��دق والكذب ،جِّ
اخلارجي ،فيكون القول مطاب ًقا للوقائع
باتاه املطابقة فيها إىل العامل
ّ

املوج��ودة يف ذلك العامل ،وه��ذه التقن َّية (اإلخبار َّيات) تعدُّ إضافة من (س�يرل) ملا أبداه
(جون أوس��تني) من ُ
قبل من (حكم َّي��ات ،وتنفيذ َّيات ،وس��لوك َّيات األفعال الكالم َّية

املب��ارشة وغريها) ،إذ أضاف (اإلخبار َّيات -التقري��رات ،-والتوجيهات (الطلب َّيات)،
و االلتزام َّيات (الوعد َّيات) ،والتعبري َّيات ،واإلعالن َّيات).

ربا عن نفسه أنَّه الذي يشري بالتقى ويعمل باهلدى ،وهو الرجل
قال ابن طاووس خم ً

ال��ذي أخرب عن��ه اإلمام الصادق« :أق��ول :ومن حيث انقرض مل��ك بني الع َّباس مل

أجد ،وال أسمع برجل من أهل البيت يشري بالتقى ويعمل باهلدى ،وال يأخذ يف حكمه
وظاهرا ،وغلب ظنِّي أو عرفت َّ
أن ذلك إشارة
تفضل اهلل به علينا باطنًا
الرش��ى ،كام قد َّ
ً
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إلينا وإنعام ،فقلت ما معناه :يا اهلل ْ
إن كان هذا الرجل املشار إليه أنا فال متنعني من صوم

األول ( )...وقلت يف معن��اه :يا اهلل ْ
إن كنت أنا املش��ار إليه
ه��ذا ي��وم ثالث عرش ربي��ع َّ
ٍ
ل�شيء مأمور،
وجدت
ف�لا متنعني من ص�لاة الش��كر وأدعيتها ،فقمت فل��م ُأمنع ،بل
ُ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

فص َّليته��ا ودعوت بأدعيتها ،وقد رجوت أن يكون اهلل تع��اىل برمحته قد رشفني ِ
بذكري
َّ

يف الكت��ب الس��الفة عىل لس��ان الص��ادق ،)14(»فنلم��ح َّ
أن اجلملة اخلرب َّي��ة (أقول)

وم��ا بعدها حتم��ل معنًى واح��دً ا ،وه��و الداللة عىل اتِّص��اف ابن ط��اووس باألخالق
والفضائل والش�مائل الت��ي أخرب هبا اإلمام الصادق أنَّه س��يظهر ٌ
رجل من ذر َّية أهل

البيت يتَّصف بالتقى ويعمل باهلدى ،وانطوت هذه اجلملة يف بنيتها السطح َّية قرينة

حيا (أقول) ،وهذا
التك ُّلم واخلطاب وفعل
ّ
إنجازي ظاهر ،فهي مت ِّثل ملفو ًظا إنجاز ًّيا رص ً

ما خلص إليه (أوس��تني) بالق��ولَّ :
إن معيار الصدق أو الكذب مرتب��ط بمعيار النجاح
الح َظ (أوس��تني) ّ
أن
أو الفش��ل ،والعكس صحي��ح ،هذا من جهة ،وم��ن جهة أخرى َ
اجلم��ل اللغو ّية ك َّلها يمك��ن ْ
ثم يس��تحيل التمييز
أن تقوم بحس��ب
املعيارين م ًعا ،ومن َّ
َ

وتوص��ل إىل َّ
أن مجيع اجلمل اللغو َّية
ب�ين امللفوظات الوصف َّي��ة وامللفوظات اإلنجاز َّية،
َّ
ث��م يمكن اختزاهلا وتصنيفه��ا بعنوان واحد هو
ه��ي قول وفعل يف الوقت نفس��ه ،ومن َّ

امللفوظ��ات اإلنجاز َّية ،إلاَّ أنَّنا نجد نوعني من امللفوظ��ات :إنجاز َّية رصحية ،وإنجاز َّية
ضمن َّية ،من نحو:

اجلو بار ٌد اليو َم .الثانية :أقولَّ :
األوىلَّ :
اجلو بار ٌد اليو َم.
إن َّ
إن َّ

حيا هو (أقول)(.)15
فالثانية محلت يف بنيتها السطح َّية لف ًظا إنجاز ًّيا رص ً

وقال ابن طاووس كاش�� ًفا عن تعظيم اليوم الس��ابع والعرشين من رجب املبارك،

النبي األعظم ،ووصف احلدث ،وأخرب عنه ،فضلاً عن تقريره ،يف ضوء
يوم مبعث ّ
عم فعله املبعث املع َّظم من تغيري احلال ،واألخالق ،والنفوس ،واملنقلب ،قال:
الكشف اَّ
لألول�ين واآلخرين ،يف اليوم الس��ابع والعرشين من رجب
«وروح حي��اة ذلك الس��بق َّ

بالعجب ورشف املنقلب ،فاستنشقته عقول كانت هامدة أو بائدة ،واستيقظت به قلوب
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
األول 2018م
ربيع الثاين 1440هـ/كانون َّ
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كانت راقدة ،وجرى رشاب العافية بكأس آرائه العالية يف أماكن أسقام األنام فطردها،

املتهجمة عىل العقول فأبعدها،
فرشدها ،وهتدَّ د نفوس العقول
ِّ
وأحاط بجيوش النحوس َّ
حتَّى ألفها بعد االفرتاق يف اآلفاق وعطفها عىل الوفاق واالتِّفاق»(.)16

فالقوة اإلنجاز َّية املبارشة لإلخبار َّيات انطوت عىل وصف احلدث ،واإلخبار عنه،
فضلاً عن تقريره ،لذلك قال ابن طاووسِ :
«ز ْدنا يف االجتهاد يف هذه الصفات والسرية
قديم وحدي ًثا ،ال خيفى
فيهم بالتقوى واملش��ورة هبا والعمل معهم باهلدى ،وترك الرشى اً

ذل��ك ع�لى َم ْن عرفن��ا ،ومل يتمكَّن أحدٌ يف ه��ذه الدولة القاهرة من الع�ترة الطاهرة ،كام
املتضمنة لعدهلا
متكنَّا نحن من صدقاهتا املتواترة واستجالب األدعية الباهرة والفرامني
ِّ
أن َّ
ورمحتها املتظاهرة ،وقد وعدت َّ
كل س��نة أك��ون متم ِّكنًا عىل عاديت من عباديت أعمل

فيه ما هيديني اهلل إليه من الشكر وسعادة دنياي وآخريت»(.)17

ِ
داللة
ومن النصوص الطاووس َّية التي نلمح فيها أفعالاً كالم َّي ًة مبارش ًة مقترص ًة عىل
نفس��ها (الدالل��ة احلقيقية) ،قو ُله يف وصي ٍة ِ
الصيغة ِ
ِ
البنه« :ومتى اش��تبه عليك يشء من
َّ
ُ
َّ
ٍ
الصو َم ،واخللوة ،والتذ ُّلل للق��ادر عىل ِّ
مأمول فإنَّك جتده
كل
نتائ��ج العقول ،فا ْل ِز ْم ّ

أبواب
كاش�� ًفا لك ما اش��تبه عليك وباع ًثا إىل عقل��ك وقلبك من أنوار هدايته م��ا يفتح
َ
الصواب لديك»( ،)18فداللة فعل األمر ِ
ِ
(فالز ْم الصوم) داللة حقيقية (الوجوب) ،وهو
تأثريي.
إنجازي
فعل
ّ
ّ

تأثريي
إنجازي
طلبي ⇐ داللة حقيق َّية (الوجوب) ⇐ فعل
الصوم ⇐ إنشاء
ّ
ّ
ا ْل ِزم َّ
ّ
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مبارشا ،يف ضوء
ومن املتون الطاووس�� َّية األخالق َّية التي تحُ ِّق ُق فعلاً كالم ًّيا إنجاز ًّيا
ً
َص��و ٍر دال ّيل يتم َّثل يف مراعاة حالة املتك ِّلم ،ومنزلته بالنس��بة للمخاطب ،تأ َّمل بيان ابن
ت ُّ

طاووس ِ
احل يِّ ّل حال الرسول األعظم ،مع النفر املؤمن الذين ما انفكُّوا يدعون اهلل
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

ِ
اصبِ ْر َن ْف َس َ
ون َر َّب ُه ْم
ين َيدْ ُع َ
ك َم َع ا َّلذ َ
﴿و ْ
غداة وعش ّيا اليفرتون ،استيحا ًء من قوله تعاىلَ :
ون َو ْج َه ُه﴾ [الكهف ،]٢٨ :قال ابن طاووس َّ
«إن ظاهر هذه اآلية
بِا ْل َغدَ ِاة َوا ْل َع ِش ِّي ُي ِريدُ َ

خالصا لوجه اهلل
والعيش وتعظيم الذين يعملون ذلك
يقتيض تعظي��م الدعاء هلل بالغداة
ً
ِّ
تعاىلَّ ،
فإن مقام الرسالة من أبلغ غايات اجلاللة ،فإذا أمر اهلل تعاىل رسوله ،وهو السلطان
بالعيش والغداة»(.)19
األعظمْ أن يصبرِّ نفسه الرشيفة املشغولة باهلل مع الدعاة
ّ

النبي
ويظهر رشط االستعالء يف اخلطاب
التوجيهي من لدن اهلل لصف ِّيه وخمتاره ّ
ّ
ٍ
األعظم ،يف ِّ
س��لوك معينَّ ٍ  ،والتأثري فيه ،ويف ذلك إنجاز وإنعام يف
ظل توجيهه نحو
حممد ومن
تأثريي
أمر
إنج��ازي ِّ
ّ
ّ
َّ
النص أمام َّ
الص�بر والثبات مع ال ُّث َّل��ة املؤمنة ،وهذا ٌ
واألخالقي،
العقدي،
مدعوون يوم ًّيا لتس��ديد ُخطى األقربني يف س��لوكهم
تبع��ه ،فهم
ّ
ُّ
ّ

ُّ
واالجتامع��ي،
حممدٌ  واملؤمن��ون الصادقون املخلص��ون صادقني مع
النبي َّ
وس��يظل ُّ
ّ

أنفسهم.

وع��و ٌد ع�لى َبدْ ءَّ ،
اإلنش��ائي املؤ َّدى بصيغ��ة األمر الرصي��ح (ا ْف َع ْل)
ف��إن اخلطاب
ّ

التأثريي
النبي ،والفعل
ْ
ّ
(اصبرِ ) جاء بداللته الرئيسة (الطلب والوجوب) ،فالفاعل ّ
(اصبرِ ْ ) قد أ َّدى هذه الداللة املبارشة.
اإلنجازي ْ
ّ
اصبرِ ْ ⇐ الداللة الرئيسة املركز َّية ⇐ الطلب والوجوب
اإلنشاء
الطلبي (األمر) ⇐ ْ
ّ

فإن اخلطاب بحس��ب قول ابن طاووس ِ
وتأسيس��ا عىل ذلك َّ
وتصوره وفهمه
احل يِّ ّل
ُّ
ً

حق معرفتهَ ،ب ْله
النبي ،وش��أن أصحابه املخ َلصني ممَّن َع َرفوا اهللَّ 
ُي ْعيل من ش��أن ّ

اإلهلي ،والتواصل مع اهلل
ذر َّيت��ه الذين انقطعوا لعبادته ،وذابوا يف ذاته ،فالقرب
ّ

حقيقي للظفر بالسعادتني الدنيو َّية واآلخرو َّية.
جرس
ٌّ
بالدعاء واملناجاة ٌ

كموين َّ
أن اآلية الكريمة تشكِّل مظهر اخللق الدائم ،إذ تنطوي
ويرى الدكتور سعد ُّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

يس��مح لنا
فالنص
(اصبرِ ْ  ،ال تَع��دُ  ،التُطع)،
ُ
ُّ
ع�لى مجلة األفع��ال الواجبة يف هذا املق��ام ْ
اللغ��وي ،عىل ْ
ْ
أن ال يكون
أن نق��ارب مقاص��ده وندلف إىل دالالت��ه انطال ًقا من واقعنا
ّ

اللغوي ،فالتأويل يقتيض أن ال يكون ذلك عىل حساب نظامه
ذلك عىل حس��اب نظامه
ّ
اللغ��وي ،فالتأويل يقتيض ْ
االجتامعي؛
النص إىل فلكها
أن نخرج باملفردة من فلكه��ا يف ّ
ّ
ّ

النص كيف تتفاعل مع
ثم نرقبها بعد ذلك يف كيمياء ِّ
لكي نكشف املعني الذي أزخرهاَّ ،

سواها(.)20

ِ
قوة إنجاز وتأثري
املبني للمجهول من َّ
أش��ار ابن طاووس احل يِّ ّل إىل ما يحُ دثه الفعل ّ
ِ
﴿و ِق َ
اء ِك
قاهرا ،ففي بيان تفس�ير قوله تعاىلَ :
بوصف��ه فع�ًل�اً كالم ًّيا ً
يل َي��ا َأ ْر ُض ا ْب َلعي َم َ
ِ
ِ
ي َو ِق َ
اء َأ ْقلِ ِعي َو ِغ َ
يل ُب ْعدً ا لِ ْل َق ْو ِم
اء َو ُقض َي الأْ َ ْم ُر َو ْاس��ت ََو ْت َع َلى ا ْل ُجود ِّ
َو َيا َس َ
يض ا ْل َم ُ
��م ُ
ِِ
املبني للمجهول للداللة
ال َّظالم َ
ي��ن﴾ [ هود ،]٤٤ :قال« :وجميء إخباره عىل الفعل ّ
وأن تلك األم��ور ِ
بفعل ٍ
ٍ
العظام ال تكون إلاَّ
ع�لى اجل�لال والعظمةَّ ،
قاهر ال يش��ارك يف
أرض ويا س�ما ُءَّ ،
أفعاله ،فال يذهب الوهم إىل َّ
وإن أحدً ا س��واه يقيض
أن غريه يقول :يا ُ

ذلك بذلك»(.)21

ِ
يكتف بذلك ،إذ بينَّ َ َّ
��هم يف
ومل
أن بناء األفعال ( َق َالَ ،غ َ
اضَ ،قضىَ ) للمجهول َأ ْس َ

تفخيم األمر وتضخيمه ،من أجل تصوير حال االنتقام من هؤالء الظاملني ،قال« :ومنها
يقلُ ( :ق ْل ُت) ،أو ( ُق ْلنَا)َّ ،
(وقيل) ،ومل ْ
لـم كان هذا األمر اليقدر عليه
فلعل املراد أنَّه اَّ
س��واه ،كان لفظ (قيل) ،مثل ( ُق ْل ُت) أو ( ُق ْل َت لنَ��ا)َّ ،
ولعل املراد تفخيم األمر ،وتعظيم

132

الق��در عىل ع��ادة امللوك يف لغة التغلي��ب والقهر ،أو َّ
لعل املراد :أنَّه لـ�َّم�اَّ كان احلال حال
انتقام ،كان اخلرب هبا بال َّلفظ (قيل) أليق بوصف كامل الرمحة ،واإلنعام ،أو َّ
لعل املراد َّ
أن
هذا ممَّا يزيده عظم ًة والجالل ًة إذا قالُ :ق ْل ُت»(.)22

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

ويب��دو َّ
املبني للمجهول ،و ُق َّوة بنيته ،وما يالزم
أن االقتصاد
ّ
اللغوي يف بني��ة الفعل ّ

والتعجب ،والتوكيد ،واإلنجاز ،والتأثري)
هذا البناء من دالالت (العظم��ة ،والرسعة،
ُّ
()23
هو أوفق للس��ياق
اس��تَدْ عى اب��ن طاووس إىل التعامل مع
ّ
املقامي التداو ّيل  ،وهذا ما ْ

هذا الفعل تعاملاً تداول ًّيا ،واص ًف��ا إ َّياه بــــ(الفعل القادر القاهر) ،ويمكن بيان إنجاز َّية

هذه األفعال وتأشريها باملخ َّطط اآليت:

الكالمي
وتتجلىَّ تقن َّية الس��ياق ،والس ّيام باستثامر القرينة املنفصلة ،يف حتديد الفعل
ّ
وس ُ
ف لأِ َبِ ِيه
األخالقي
املبارش يف اخلطاب
ّ
الطاوويس ،ففي تفس�ير قوله تعاىل﴿ :إِ ْذ َق َال ُي ُ
ّ
الش��مس وا ْل َقمر ر َأيتُهم لِي س ِ ِ
يا َأب ِ
ين﴾ [يوسف:
ت إِنِّي َر َأ ْي ُ
اجد َ
َ َ
َ
��ر ك َْو َك ًبا َو َّ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
ت َأ َحدَ َع َش َ

الكالمي
اجلبائي يف عدم اقتناص الداللة املرادة للفعل
عيل
ّ
ّ
 ،]٤بينَّ ابن طاووس َ
وهم أيب ّ
(س��اجدين) ،إذ حدَّ دها بـ(خاضعني) ،فجعل خضوعهم له س��جو ًدا؛ َّ
ألن اخلضوع يف
اللغة السجود من اخلاضع للمخضوع له ،ورأى َّ
القصة أو
أن
«اجلبائي قد غفل عن آخر َّ
ّ

َّ
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

﴿ه َذا ت َْأ ِو ُ
ما كان حيفظ القرآن؛ َّ
اي ِم ْن
يل ُرؤْ َي َ
لـم سجد له أبواه وأخوته قالَ :
ألن يوسف اَّ

َق ْب ُل َقدْ َج َع َل َها َر ِّبي َح ًّقا﴾ [يوسف ،]100 :ففسرَّ هذا السجود املعهود بذلك السجود،
﴿ه َذا ت َْأ ِو ُ
اي ِم ْن َق ْب ُل َقدْ
يل ُرؤْ َي َ
فلو كان ذلك خضو ًعا من غري سجود ما كان يقولَ :

َج َع َل َها َر ِّبي َح ًّقا﴾»(.)24

اإلنجازي لـــ(س��اجدين) هو الس��جود املطلق ،س��جود التعظيم
الكالمي
فالفعل
ّ
ّ
﴿ه َ
��ذا ت َْأ ِو ُ
اي
يل ُرؤْ َي َ
واإلج�لال له ،بداللة الس��ياق (القرينة املنفصلة) ،قوله تعاىلَ :

ِ
اجلبائي؛ ألنَّه مل ُيش�� ِّغل هذه التقن َّية م��ن جهة ،أو أنَّه
��ن َق ْب ُل﴾ ،وق��د نقد ابن طاووس
م ْ
ّ
م��ا كان حيفظ القرآن من جهة أخرىَّ ،
ولعل الق��ول الثاين ُينبئ َّ
أن ابن طاووس كان من
الذين حيفظون القرآن الكريم ،فمن لوازم عمل َّية التفس�ير ولواحقها عند من يقوم هبذه
املهمة حفظه كتاب اهلل كام يرى ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل.
ُ
َّ

الط��اوويس يف بيان ح��ال املس��ارعني إىل اخلريات،
األخالق��ي
ويتج�َّل�ىَّ اخلط��اب
ّ
ّ
ون فِي ا ْلخَ ير ِ
ك ُي َس ِ
الفراء :قوله تعاىلُ :
﴿أو َلئِ َ
ات َو ُه ْم َل َها
ار ُع َ
َْ
السابقني إليها ،قال« :قال َّ

﴿و ُه ْم
﴿و ُه ْم َل َها َسابِ ُق َ
َسابِ ُق َ
ون﴾ [املؤمنون ،]61 :يبادرون باألعاملَ ،
ون﴾ ،وقد ُيقالَ :
ون﴾ ،أي :سبقت هلم السعادة.)25(»...
َل َها َسابِ ُق َ

الفراء« :أق��ول :إذا احتمل اللفظ احلقيقة،
ق��ال ابن طاووس يف تعليقه عىل تفس�ير َّ
ون فِي ا ْلخَ ير ِ
ك ُي َس ِ
ُ
فام الذي حيمل عىل تفس�يره باملجاز؟َّ ،
قوله﴿:أو َلئِ َ
ات َو ُه ْم
فإن
��ار ُع َ
َْ
ون﴾ هو املعلوم من احلال بالرضورة؛ ألنهَّ م سبقوا أعامهلم باملعرفة ،أو بالذي
َل َها َس��ابِ ُق َ
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ك َّلفه��م إ َّياها ،وبالرس��ول الذي دلهَّ م عليه��ا ،وبمعرفة تلك األع�مال الصاحلة ،وكانوا
سابقني هلا ،وهي ِّ
متأخرة عن سبقهم ،وهو أبلغ يف مدحهم»(.)26

املكونة من املبتدأ (أولئك) اس��م إشارة الدال عىل البعيد ،واخلرب
فاجلملة االس��م َّية َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

مبارشا بحس��ب رؤية مركَّبة
( ُيس��ارعون) اجلملة الفعل َّية املضارع َّي��ة تنجز فعلاً كالم ًّيا
ً

املهمة سبقتها معرفة إنتاج َّية بعواقب املسارعة إىل اخلريات
إيامن َّية إصالح َّية تعبري َّية ،هذه َّ
ِ
أس األعامل،
والتس��ابق للظفر هبا ،ومن هنا انامزت هذه املس��ارعة بمعرفة َق ْبل َّية ،وهي ُّ
وأصلها ،وهو ما ُعرف عند الفقهاء يف مباحثهم من (فقه األخالق) بن َّية العمل(.)27

��ال إِنِّ��ي ُم َه ِ
��ن َل ُه ُل ٌ
وط َو َق َ
��و ا ْل َع ِزي ُز
اج ٌر إِ َلى َربِّ��ي إِ َّن ُه ُه َ
يف بي��ان قوله تع��اىلَ ﴿ :ف َآ َم َ
ِ
مهاجر ُّ
ي��م﴾ [ العنكبوت ،] ٢٦ :ر َّد ابن طاووس عىل َم�� ْن قالَّ :
كل
إن معنى إنيِّ
ا ْل َحك ُ
ٌ

من خرج من داره ،أو قطع س��بيلاً فقد هاجر ،قال« :كان ينبغي ْ
أن يذكر معنى املهاجرة

إىل اهلل تع��اىل؛ َّ
ألن اهلل ح��ارض يف املواق��ع الذي هاجر منه إىل املوضع ال��ذي هاجر إليه،

ٍ
ولع��ل املراد باملهاجرة إىل اهلل تع��اىل االنقطاع إليه بالك ِّل َّية عن ِّ
َّ
والتجرد له،
ش��اغل،
كل
ُّ
األول ،لكن ظاهر ح��ال املخالط للناس ،أو املبتىل هبم
وكان إبراهي��م كذلك يف الوطن َّ

األول
مع اشتغاله باهلل تعاىل وامتثاله ألمره أنَّه يكون من مجلة طاعاته اشتغاله بالناس يف َّ
أو بغري الناس من أس��باب الطاعة ،فلع َّله أراد ْ
جمرد االشتغال باهلل
أن تكون املهاجرة إىل َّ

تعاىل بغري واسطة من سائر األشياء ،وأ َّما قولهُّ :
كل من خرج من داره فقد هاجر ،فبعيد
م��ن ُعرف ال�شرع و ُعرف العادة؛ َّ
يس��مى
جمتازا من بلد إىل بلد ال
ألن اخلارج من دارهً ،
َّ

مهاجراَ ،ب ْل متى قصد املهاجرة واإلقامة به»(.)28
ً

ويس��تفاد من متن ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل َّ
أن اس��تبعاده الداللة احلس�� َّية للهجرة بمعنى
ُ

احلقيقي ،ومتط َّلبات
اخلروج من الدار ،وقطع السبيل قائمة؛ كوهنا ال تنسجم مع اإليامن
ّ

القوة اإلنجاز َّية املستلزمة َّ
العقيدة الراس��خة؛ لذا رأى َّ
أن املهاجرة إىل
أن املراد بحس��ب َّ
وتأسيس��ا علي��ه ينعطف املعنى جِّ
بات��اه الداللة
اهلل تعن��ي االنقط��اع إىل اهلل كل َّية،
ً
املعنو َّية؛ َّ
ألن املجال التداو ّيل يأبى ربط املهاجرة يف اآلية باالنتقال من بلد إىل آخر.

َّ
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

املبحث الثاين
الأفعال الكالم َّية غري املبا�شرة
َّ
وظائف عديدة
إن وظيف�� َة ال ّلغة ال تقترص عىل تقرير الوقائع أو وصفها ،لك ّن ل ّلغة
َ

كاألمر واالس��تفهام والنهي والتمنِّي والش��كر والتهنئة والقس��م والتحذير ...وغريها،
ولكل ٍ
ٍ
ِّ
وليست ا ّللغة حس��ا ًبا منطق ًّيا دقي ًقا ِّ
مجلة معنًى ثابت،
كلمة فيها معنًى حمدَّ د،
لكل
املنطقي ،بل
إذ ال تنتق��ل م��ن مجلة الاَّ ما يلزم عنه��ا من مجل ،مراع ًيا قواعدَ االس��تدالل
ّ

الكلمة تتعدَّ د معانيها بتعدُّ د استعاملنا هلا يف احلياة اليوم َّية ،وتتعدَّ د معاين اجلمل بحسب
السياقات التي ِترد فيها ،فاملعنى هو االستعامل(.)29
ه��ذا ال َف ْه��م يف توجي��ه وظيفة اخلط��اب بوصف��ه عمل َّي��ة إجرائ َّية غايته��ا اإلبالغ

واالتِّص��ال واإلقناع ،جعلت ابن طاووس يس��تثمر البعدَ الت��داو ّيل للخطاب؛ ألنَّه آل َّية

ُ
وبتواشج هذين
ومصورة احلال واملقام من جهة أخرى،
كاشفة عن االستعامل من جهة،
ِّ
أيضا.
يتم إصابة الداللة املرادةَ ،ب ْل َه القصد َّية ً
العنرصين ُّ

ِ
��و َن َو َأ ْنت ُْم
��ر َف َأن َْج ْينَاك ُْم َو َأغ َْر ْقنَ��ا َآ َل ف ْر َع ْ
فف��ي قول��ه تع��اىلَ :
ُ��م ا ْل َب ْح َ
﴿وإِ ْذ َف َر ْقنَا بِك ُ

الفراء يف بيان ح��ال أصحاب فرعون
��ر َ
َتنْ ُظ ُ
ون﴾ [البق��رة ،]50 :ر َّد اب��ن طاووس ع�لى َّ
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املؤمنني الناجني ،قال« :قد كانوا يف ش��غل من أن ينظروا مستورين بام اكتنفهم من البحر

��ر ْوا فرعون وغرقه ،ولكنَّه يف الكالم كقول��ك :قد ضرُ ِ ْب َت وأهلك ينظرون فام أت َ
َوك
أن َي َ
��م ٍع ( ،)...وإذا كان قد عرف أصحاب
وال أغاث��وك؛ يقول :منه��م قريب
ً
بم��رأى و َم ْس َ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

موسىَّ 
متفرغني
أن فلق البحر لنجاهتم وهالك فرعون وأصحابه ،فكيف ال يكونون ِّ
عدوك
لنظره��م ومرسورين هبالكهم ،ك�ما لو قيل إلنس��ان :ا ْد ُخ ْل هذه ال��دار ،ليدخل ّ
ومتفر ًغا
م�سرورا
عدوك ،فإنَّه يكون
وراءك ف��إذا خرجت م��ن الدار وقعت الدار ع�لى ّ
ِّ
ً

أيضاَّ :
لـم نزلوا خلف أصحاب موسى
عدوه ،ويقال ً
لنظر هالك ّ
إن أصحاب فرعون اَّ
جعل طرف البحر واملاء الذي بينهم كالش َّباك الذي ينظر منه بعضهم إىل بعض ،فعىل هذه
الرواية كانوا ناظرين هلالكه��م ومرسورين به ،ويقالْ :
وإن كان هالك فرعون وأصحابه

بعد أن صار موسى وأصحابه عىل ساحل البحر وأيقنوا بالسالمةَ ،ف َك ْيف ال يكونون
ناظري��ن إليهم ومش��غولني بالرسور بانطب��اق البحر عليهم؟ وهل يك��ون هلم عند تلك
احلال ،ويف ذلك الوقت شغل إلاَّ مشاهدهتم ،ونظرهم كيف هيلكون»

(.)30

الفراء ور ِّد ابن طاووس علي��هَّ ،
الفراء َقدْ أجرى التعبري عن
أن َّ
يتب�َّي�نَّ يف ضوء بيان َّ

األخبار عىل مقتىض الظاهر ،بأنهَّ م قريبون يرون ويسمعون ومن باب العلم ال من باب

الرؤية والس��مع ،يف ح�ين يرى ابن طاووس َّ
أن اخلرب جاء ع�لى خالف مقتىض الظاهر،

اهلمة والش��عور بالفرح وال�سرور) بالنجاة ورؤية عاقب��ة الظاملني ،وهذا
وه��و (حتريك َّ

النفيس
َلعمري م��ن صميم البحث التداو ّيل؛ وذلك اس��تجاب ًة ومراعا ًة ملوقف الس��امع
ّ
والترصف فيه بام يتالءم مع املوقف اجلديد،
يضطر املتك ِّلم إىل تعديل الكالم
ومقامه ،ممَّا
ُّ
ُّ

وجيعل الكالم يؤ ِّدي الوظيفة التواصل َّية املنوطة به(.)31

وتأسيس��ا ملراعاة حال أصحاب موسى املؤمنني بعد ْ
أن أنجاهم اهلل وأيقنوا
ً
مهتهم و ُي ْش ِع َرهم باحلسنى والزيادة ،أنهَّ م ظفروا بالنجاة
حيرك َّ
الس�لامة ،أراد اهلل أن ِّ
الدنيو َّي��ة من جهة ،وبمعاينته��م عاقبة هؤالء وهالكهمَ ،ف َش��عروا بالنج��اة اآلخرو َّية،
ِ ِ
ين َأ ْح َس��نُوا
واملصري املحمود ،وهو مناط األمر ،ومحَ َ ُّـز اخلامتة والعاقبة ،قال تعاىل﴿ :ل َّلذ َ
ا ْل ُح ْسنَى َو ِز َيا َدةٌ﴾ [يونس.]٢٦ :
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

إذن يف قان��ون اخلرب قد خيرج الكالم ع�لى خالف مقتضيات األحوال ،فيخرج عن

قصد من داللته الرئيس��ة إىل أغراض خمتلفة تس��تفاد من السياق ،وهذا ما يكون يف اللغة
اإلبداع َّية ،إذ يعمد املبدع إىل اخلروج عن األصل والعدول عنه ،فيش��كِّل البنية ال ّلغو َّية

أم��ورا اعتبار َّية يتط َّلبها الس��ياق،
لكالم��ه عىل خالف مقت�ضى الظاهر ،مراع ًيا يف ذلك
ً
فتنشأ بلحاظ ذلك ٌ
أفعال كالم َّية غري مبارشة تستلزم من سياقات الكالم(.)32

الكالمي غري املب��ارش يف اجلملة اخلرب َّية يف بيان تفس�ير قوله تعاىل:
ويتج�َّل�ىَّ الفعل
ّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ان َي ْو ُم الدِّ ِ
ين * َي ْو َم ُه ْم َع َلى
ون َأ َّي َ
ون * َي ْس َأ ُل َ
اه َ
اص َ
ين ُه ْم في غ َْم َرة َس ُ
ون * ا َّلذ َ
﴿ ُقت َل ا ْلخَ َّر ُ
ُ��ون * ُذو ُقوا فِ ْت َن َتك ُْم َه َذا ا َّل ِذي ُك ْنت ُْم بِ ِه ت َْس�� َت ْع ِ
الن ِ
ون﴾ [الذاريات،]14-10 :
ج ُل َ
َّ��ار ُي ْف َتن َ

اجلبائي الذي يرى َّ
أن اهلل أمر نب َّيه واملؤمنني بأن يدعوه
قال ابن طاووس را ًّدا عىل
ّ
اخلراصني وأن يذلهّ م وهيلكهم بوس��اطة املؤمنني أو بعذاب من عنده(،)33
م��ن أجل قتل َّ
للنبي وللمؤمنني
قال« :ما نجد هلذا التأويل مطابقة لآلية ،أو مناسبة هلا ،وهل هو أمر ّ

اجلبائي صفة واحدة يف اآلية
للخراصني من الصفات التي ذكرها
ّ
بالدعاء؟ أو هل ترى َّ
للخراصني َّ
الكذابني بلفظ الدعاء
تضمنت غري التهديد من اهلل تعاىل َّ
ع�لى التعينُّ ؟ وهل َّ

عليهم منه تعاىل؟»(.)34

الطاوويس َّ
َّ
أن اخلرب املؤ َّدى باجلملة املبن َّية للمجهولُ ﴿ :قتِ َل
إن ما يستوقفنا يف املتن
ّ

تأثريي تداو ّيل (التهديد)
إنجازي
إنتاجي
ون﴾ قد خرج من حقيقته إىل س��ياق
اص َ
ا ْلخَ َّر ُ
ّ
ّ
ّ

يف ِّ
ظل الدعاء عليهم ،ومقتىض هذا البناء يو ِّلد هذا السياق ،فالسكوت عن الفاعل لفظ
وتعج ًبا ،ويبدو َّ
أن
اجلالل��ة (اهلل) قد أعطى تعجيلاً قو ًّي��اِ ،ز ْد عىل ذلك هتديدً ا ووعي��دً ا
ُّ
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الكالمي غري املبارش.
معاينة السياق وتوظيفه كان له األثر يف استظهار هذا الفعل
ّ

وال��ذي يب��دو َّ
عم ذك��ره اجلبائي م��ن اس��تيحاء الفعل
أن اب��ن ط��اووس مل خي��رج اَّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

التهديدي التداو ّيل ،إلاَّ أنَّه يرى التوسيع يف استدراج الدالالت من دون التقييد بالدعاء
ّ
اخلراصني ْ
إن ذ َّل ًة أو هالكًا ،ويف ما يأيت خم َّطط يبينِّ هذه الرؤية:
عىل َّ
ِ
الكالمي املبارش) ⇐ التهديد (الفعل
اخلراصون ⇐ الصدق (الفعل
ّ
اخلرب ⇐ ُقتل َّ
الكالمي غري املبارش)
ّ

الطاوويس (الس��ياق
األخالقي
غ�ير املبارش يف اخلط��اب
ويزه��ر الفع��ل
ّ
ّ
ُ
ّ
الكالمي ُ

التوليدي (س��وء العاقبة واملآل) يف بيان حال أعامل الذين كفروا وأفعاهلم غري
اإلنتاجي
ّ
ّ
ِ
ِ
األخالق َّية ،مب ِّينًا عاقبتهم املخزية وسوء مآهلم يف ِّ
﴿و َقد ْمنَا إِ َلى َما َعم ُلوا
ظل قوله تعاىلَ :
ِ
��اين :حقيقة َق ِد ْمنا
م ْ
اء َمنْ ُث ً
��ن َع َم ٍل َف َج َع ْلنَ��ا ُه َه َب ً
��ورا﴾ [الفرقان ،]23 :ق��ال« :قال الر َّم ّ
أبلغ منه؛ ألنَّه ُّ
هن��اَ :ع ِمدْ نا إىل ما َع ِمل��وا ،و( َق ِد ْمنا) ُ
يدل عىل أنَّ��ه عاملهم معاملة القادم
من س��فره؛ ألنَّه من أجل إمهاله هل��م ملعاملة الغائب عنهم ،ثم َق ِ
��دم فرآهم عىل خالف
َّ
اين ،وهو َّ
لـم ش َّبه
أن اهلل اَّ
ما أمرهم ( )...وحيتمل يف اآلية من النُّكت ،ما مل يذكره ُّ
الر َّم ّ

أعامهلم فيام قدَّ مناه ،مثل هذا الرساب الذي ُي َرى ظاهره مل َي ْب َق ُبدٌّ من ْ
أن يش��اهدوا معنى
أعامهلم يف القيامة (َّ )...
إن الذي يش��اهدونه من أعامهلم بمحرضهم ومش��اهدهتم وهم
منثورا تال ًفا ال َ
أصل لهَّ ،
فإن إتالف ما يعتقده اإلنس��ان ملكًا له وناف ًعا له
ينظ��رون هب��ا ًء
ً

بمحرضه ومشاهدته أوقع من عذابه»(.)35

وتأسيسا عىل معاينة النص ،يمكننا االستنتاج َّ
القرآين خرج عىل مقتىض
أن اخلطاب
ً
ّ

إنجازا ألفعال كالم َّية غري مبارشة؛ َّ
ألن اخلطاب
الظاهر م��ع مراعاة حال املخاطب يعدُّ
ً

حينها قد اس��ترشف نفس َّية متل ِّقيه وراعى احلال غري الظاهرة يف املقام؛ ليصل إىل إخراج
ٍ
كالمه عىل مقتىض تلك احلال ،وهذا «ما ُّ
مراعاة ألوضاع غري لس��ان َّية ال تظهر
يدل عىل
يتم الوصول إليها عىل مستوى البنية العميقة،
عىل مستوى البنية السطح َّية للكالم ،وإنَّام ُّ
َّ
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

ممَّا يعني َّ
أن هناك عالقة متينة بني قصد املتك ِّلم ومقام املتل ِّقي ونفس َّيته ( )...وهو ما ترك ُِّز
عليه اللسان َّيات التداول َّية يف أبحاثها»(.)36

وعو ًدا عىل بدءَّ ،
��ف مش��اعر هؤالء الكافرين و َن ْف ِس َّيتَهم،
رآين ك ََش َ
فإن اخلطاب ال ُق ّ
كذرات الرم��اد؟ وهو ِم ْصداق
وه��م يرون بأ ِّم أعينه��م كيف تتهاوى أعامهل��م وتتطاير َّ
عظيم عىل سوء عاقبتهم ومآهلم ا ُمل ْخزي.
الطاوويس بداللة األمر الذي
األخالقي
من اجلمل اخلرب َّية التي جاءت يف اخلطاب
ّ
ّ

خ��رج إىل الدعاء ،دعاؤه املع��روف (دعاء الع�برات) ،قال« :وباملراح��م واملكارم التي
ال يعل��م غ�يرك حم َّله��ا (ِ ْ )...
��ل قضاء ِّ
وأن ُت َع ِّج َ
حممد؛ ْ
كل
حمم��د وآل َّ
أن تُص يِّل عىل َّ
ِ
مهمتناْ ،
وأن جَ ْت َع َل حوائجنا
مهمته قبل اَّ
حاجة ملن يريد تقديم حاجاته قبل حاجاتنا وذكر اَّ

ُعج َل قضاء مجيع ما َذك َْرتُه (ْ )...
وأن جَ ْت َع َل
تابعة إلرادته وإرادتك بإجابتك ( )...وأن ت ِّ
التوسالت من أس��باب تكميلها وتسهيلها وتعجيلهاْ ،
وأن متأل قلوبنا من معرفتك
هذه
ُّ
وأن ُت ْل ِه َمن��ا َّ
كل ما تريد منَّا وت َْرىض ب��ه عنَّاْ ،
وهيبت��ك وعظمتك وحرمت��ك (ْ )...
وأن

ت ِ
وأن تُدَ ِّب َرنا يف الكثري والقليل بتدبريك احلس��ن اجلميلْ ،
ُكاش�� َفنا بجالل��ك (ْ ،)...
وأن
كل من حفظته وتس��عدنا ِّ
تحَ ْ َفظنا وم ْن يعنينا أمره بام حفظت َّ
بكل ما أس��عدتهْ ،
وأن تمَ ُدَّ نا

تنرصنا عىل ِّ
كل من يؤذينا أو يمكن ْ
م��ن األعامر بأطوهلا وم��ن األعامل بأفضلهاْ ،
أن
وأن َ
وأن ت َُذلهَّ م لنا ذلاًّ هم أهل��هْ ،
نرصا أن��ت أهلهْ ،
وأن ت ُِد ْي َلنا منهم إدالة أنت أهلها،
يؤذين��ا ً
وأن تزحيهم بانتصارنا عليهم من اآلثام (ْ )...
ْ
تلمح أهل اإلساءة إىل من يريد ذكره
وأن َ

قبل ذكرنا وتعظيم قدره عىل قدرنا»(.)37
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ُصل)ْ ،
بـ(أن) الناصب��ة والفعل ااملضارع ،نحوْ :
فاجلمل��ة اخلرب َّية املؤ ِّدية ْ
و(أن
(أن ت يِّ َ
ُت َع ِّج َ
و(أن تُدَ ِّب َرنا)ْ ،
و(أن متأل)ْ ،
و(أن تُدَ ِّب َرنا)ْ ،
و(أن ُت ْل ِه َمنا)ْ ،
و(وأن جَ ْت َعل)ْ ،
ْ
و(أن
��ل)،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

ْ
ْ
ْ
ْ
و(أن ت ُِد ْي َلنا) ،و( ُتزيحْ َ هم) ،خرب َّية
و(أن ت َُذلهَّ م)،
تنرصنا)،
و(وأن تمَ ُدَ نا)،
تحَ ْ َفظنا)،
و(أن َ
أل ،وأ ْل ِـهمِ ،
واج َع ْل ،وا ْم ْ
ف ،ود ِّب ْر،
وكاش ْ
(ص ِّل ،و َع ِّج ْلْ ،
ا َمل ْبنَى إنشائ َّية املعنى ،والتقدير َ
ْ
��ظ ،و ُم��دَّ  ،و ،)...ويرى األصول ُّي��ون َّ
واح َف ْ
أن التعبري باجلملة اخلرب َّي��ة يف مقام الطلب
ْ
واإليقاع آكد من الوجوب املس��تفاد من مثل صيغ األمر( :فعل األمر الرصيح ،والفعل
املضارع املقرون بـ(الم األمر) ،واسم فعل األمر ،واملصدر النائب مناب فعله)(.)38

وتأسيس��ا عىل ما سبقَّ ،
املكونة
فإن هذه األفعال الكالم َّية املتم ِّثلة يف اجلملة الفعل َّية َّ
ً

ِّ
(ص��ل ،و َع ِّج ْل ...وغريها) وموضوعة الفاعل املس��كوت عن لفظ
م��ن حممول الفعل
اجلاللة (اهلل)ِّ ،
الدال عىل الذات اإلهل َّية مت ِّثل أفعالاً إسناد َّية وإحال َّية ،ودالل َّية ،فضلاً عن

قوة إنجاز َّية حرف َّية ،وهي األمر
ذلك الفعل
اإلنجازي الذي تتشكَّل محولته الدالل َّية ،من َّ
ّ
وقوة إنجاز َّية مستلزمة تتم َّث ُل يف الدعاء وطلب اإلعانة واالستجابة.
والطلبَّ ،

ونس��ترشف أفعالاً كالم َّي ًة غري مبارشة يف اجلملة اخلرب َّية ،ففي تفسريه لقوله تعاىل:
ِ
ِ
ِ
��و ت ََوا َعدْ ت ُْم
ْب َأ ْس�� َف َل منْك ُْم َو َل ْ
الرك ُ
��م بِا ْل ُعدْ َوة ا ْل ُق ْص َوى َو َّ
ُ��م بِا ْل ُع��دْ َوة الدُّ ْن َيا َو ُه ْ
﴿إِ ْذ َأ ْنت ْ
لاَ ْخ َت َل ْفتُم فِي ا ْل ِميع ِ
ك َم ْن َه َل َ
َان َم ْف ُعولاً لِ َي ْهلِ َ
ك َع ْن َب ِّين ٍَة َو َي ْح َيا
اد َو َلكِ ْن لِ َي ْق ِض َي ال َّل ُه َأ ْم ًرا ك َ
َ
ْ
ِ
ِ
ٍ
يم﴾ [األنفال ،]42 :قال ابن طاووسَّ :
«فإن ظاهر
َم ْن َح َّي َع ْن َب ِّينَة َوإِ َّن ال َّل َه َل َس��م ٌ
يع َعل ٌ
أن التالوة ِ
توجب وجل قلوهبم ،وزيادة إيامهنم ،وهو يعرفٌّ ،
وكل عارف َّ
اآلية تقتيض َّ
أن
كالم السلطان العظيم الشأن إذا سمع بالقلوب واآلذان أرهب للسامع ،واقتىض خوفه

وخاص ًة إذا كان ظاهر لفظه هتديدً ا أو وعيدً ا ،عىل َّ
أن يف القرآن ما ال حيتاج
قبل أن يتدبره،
َّ
سامعه إىل تد ُّب ٍر وتفك ٍُّر من األلفاظ املحكمة التي ُيفهم باطنها من ظاهرها ،أقول :بل لو
أنصف عبد اجل َّبار قالَّ :
إن متى رشع س��امع القرآن يف التفكري والتد ُّبر الذي يش��غله عن
لفظ التالوة صار إىل ٍ
حال ربُّام زال اخلوف عنه يف كثري من اآليات والتالوات»( ،)39فقوله

تعاىل﴿«:إِنَّما ا ْلم ْؤ ِمن َ ِ
ت َع َل ْي ِه ْم َآ َيا ُت ُه زَا َدت ُْه ْم
ت ُق ُلو ُب ُه ْم َوإِ َذا تُلِ َي ْ
ين إِ َذا ُذكِ َر ال َّل ُه َو ِج َل ْ
ُون ا َّلذ َ
َ ُ
َّ
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

ون﴾ [األنفال ]2 :خ�بر خرج من داللته احلقيقة ،ومها :إفادة
يمانً��ا َو َع َلى َر ِّب ِه ْم َيت ََو َّك ُل َ
إِ َ

توليدي (التهديد والتعظي��م) ،فاجلملة الفعل َّية
إنتاجي
اخل�بر ،والزم الفائدة إىل س��ياق
ّ
ّ
املؤ ِّدي��ة بالبناء للمجهول ( ُذ ِك َر اهلل) ،واجلملة الرشطية األ ّم ﴿إِ َذا ُذكِ َر ال َّل ُه﴾ أعطت ُب ْعدً ا
تداول ًّيا إنجاز ًّيا مس��تلز ًما التهديد والتعظيم ،ويبدو َّ
أن السياق بمعاينتنا املتواضعة لذيل
التأث�يري ،وهو قوله تعاىل:
اإلنجازي
اخلط��اب ال ُقرآين ألفينا فيه ما ُي َش��ك ُّل هذا الفعل
ّ
ّ
ِ
ُ
﴿أو َلئِ َ
يم﴾ [األنفال ]٧٤ :املبدوء باس��م
��ك ُه ُم ا ْل ُم ْؤ ِمن َ
��ر ٌة َو ِرز ٌْق ك َِر ٌ
ُ��ون َح ًّقا َل ُه ْم َمغْف َ
اإلش��ارة (أولئك) الذي ُّ
ثم يعطي دالل ًة أخرى (التعظيم)،
يدل عىل البعد
املكاين ،ومن َّ
ّ
بـ(هم) و(املؤمنون) ،وتأكيده بـ(ح ًّقا).
عم فيه من القرص
البالغي ُ
ّ
فضلاً اَّ

وقياس��ا عىل ذلك َّ
الكالمي عىل حدِّ تعبري (أوستني) ،هو« :نواة مركز َّية
فإن الفعل
ّ
ً
ٍ
أن َّ
يف الكث�ير من األع�مال التداول َّية ،وفحواه َّ
ش��كيل دال ّيل
ملفوظ ينهض عىل نظام
كل
ّ

تأثريي»(.)40
إنجازي
ّ
ّ

�أ َّو اًل :الأمر
طلبي ميل ٌء
إنش��ائي
طل��ب الفعل عىل جهة االس��تعالء واإلل��زام ،وهو أس��لوب
ّ
ّ

بالداللة اإلحيائ َّية ،وله أربع صيغ :فعل األمر ،واملضارع املقرون بالم األمر ،واسم فعل
األم��ر ،واملص��در النائب عن فعل األم��ر( ،)41وقد الحظ البالغ ُّي��ون َّ
األمر قد خيرج
أن َ
ٍ
معان ُأخر (س��ياقات إنتاج َّية
عن داللته األصل َّية احلقيق َّية ،وهي :الوجوب واإللزام إىل
توليد َّية) تُفهم وتُستنبط من سياق الكالم وقرائن األحوال(.)42
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وقال يف وصف أهوال يوم عاش��وراء« :يا له من يوم كس��فت فيه شموس اإلسالم

الداعي
واملس��لمني ،وخس��فت به بدور الطاهري��ن ( ،)...وقال لس��ان حال الرس��ول
ّ
ِّ
لكل س��ام ٍع وواعٍ ،الساعني إىل س��فك دمه الرشيف بسوء املس��اعي :إذا مل جتازونا عىل
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

بحق العتق من اهلوان ومن عذاب النريان ،ومل تذكروا لنا بسط
اإلحسان ،ومل تعرتفوا لنا ِّ
أيديك��م عىل ملوك األزمان ،وما فتحنا عليكم من أب��واب الرضوان واجلنان ،فارجعوا

معن��ا إىل حكم امل��روءة واحلياء وعوائد الكرم يف اجلاهل َّية اجله�لاء»( ،)43وقبل ْ
أن نُح ِّلل

املتضمن يف (فارجعوا) ،ال ُبدَّ من اإلش��ارة إىل َّ
الطاوويس
أن اخلطاب
الكالم��ي
الفعل
ِّ
ّ
ّ
جاء عىل لس��ان اإلمام احلسني ،بأنَّنا مل نتجاوز اإلحس��ان معكم ،وأطلقنا رساحكم

يوم فت��ح مكَّة ،مذك ًِّرا إ َّياهم بقول جدِّ ه املصطفى« :اذهبوا فأنتم ال ُّطلقاء»؛ من أجل
��لمة الفتح الذين ناهلم عفو النبي وص ِ
التقريب التداويل ،فهم مس ِ
فحه يوم فتح مكَّة:
َ
ّ
ُ ْ
ّ
«يا معرش قريش ،ويا أهل مكَّة ما ترون يِّأن ٌ
خرياٌ ،
أخ كريم ،واب ُن أخٍ
فاعل بكم؟ قالواً :
ثم قال :اذهبوا فأنتم الطلقاء»(.)44
كري ٍمَّ ،

﴿وإِن َ
َّك َل َعىل ُخ ُل ٍق َعظِيمٍ﴾ [القلم،]4 :
هذه الرمحة الوسيعة من اخلطيب بالقرآنَ :

مل يقابلها املحاربون لذر َّية س�� ِّيد املرسلني باجلزاء ،فقد أوغلوا بدماء الذر َّية الطاهرة قتلاً

ظه��را ونصرً ا»( ،)45زد عىل ذل��ك دعوهتم إىل الرجوع
ظهرا كان هلم
ً
ومتثي�ًل�اً « ،فوطئ��وا ً
ٍ
ٍ
ٍ
وإحس��ان ،وبي��ان الفعل الكالمي:
وعفو
مروءة وكر ٍم
إىل مناق��ب العرب األصيلة من

مكونة م��ن حممول فعل (ارجع)،
يتكون من فعل
إس��نادي (مجلة فعل َّية)َّ ،
ّ
(فارجع��وا)َّ ،
وموضوعه الفاع��ل (الضمري املتَّصل واو اجلامعة) ،والفعل اإلح��ا ّيل :إحالة ٌ إىل هؤالء
الضا ِّل�ين الذين ال يرجون هللِ
وق��ارا يف ذر َّية املصطف��ى ،والفعل الدال ّيل
املنحرف�ين َّ
ً

يتك��ون من القض َّية التي تتم َّثل يف أمر اإلمام احلس�ين ه��ؤالء يف الرجوع إىل خصال
َّ
العرب الذائعة الصيت قبل اإلسالم كي يرعووا ،وتكون هلم تذكرة ،زد عىل ذلك نقدح
ٍ
ٍ
املنطقي؛ َّ
ٍ
وإحس��ان فيها
وعفو
صفح
ألن رسد هذه اخلصال والش�مائل من
باالس��تلزام
ّ

تعبري عن قيم اإلسالم العظيمة من جهة ،والتذكري بأضدادها (القيم الس ِّيئة).
ٌ

فتتجس��د يف احلمولة التي َّ
��ح من فعل األمر
اإلنجازي،
أ َّما فيام يتَّصل بالفعل
ترتش ُ
ّ
َّ
َّ
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

وتنبيها -هؤالء القتلة الظلمة من استذكار
تذكريا
(فارجعوا) ،إذ يأمر اإلمام احلسني-
ً
ً

صنيع جدِّ ه هبم من جهة ،واستلهام فضائل العرب األصالء ،وشامئلهم من جهة أخرى.
وم��ن الس��ياقات اإلنتاج َّية التوليد َّية التي َّ
ترش��حت من س��ياق األم��ر يف اخلطاب

الطاوويس س��ياق الرتغيب ،قال ابن طاووس يف بيان فضيلة ش��هر رمضان
األخالق��ي
ّ
ّ

يتحصله الصائ��م من فضائل وملكات أخالق َّية« :واعلم َّ
أن ش��هر الصيام مثل دار
وم��ا
َّ
ضيافة فتحت لألنام ،فيها من س��ائر أصناف اإلكرام واإلنعام ،ومن ذخائر خلع األمان

والرض��وان ،وإطالق كثري من األُرساء بالعصيان ،وتواقي��ع بماملك وواليات ر َّبان َّيات
ح��ارضات ومس��تقبالت ،ومراتب عاليات ومواه��ب غاليات ،وطي بس��اط الغضب

لرب األرب��اب ،فينبغي أن يكون
والعت��اب والعقاب ،واإلقبال ع�لى صلح أهل اجلفاء ِّ

هنوض املس��لم العارف املصدِّ ق هبذه املواهب إىل دخول دار الضيافة هبا عىل فوائد تلك

املطالب بالنش��اط واإلقبال والرسور وانرشاح الصدور»( ،)46وبيان ذلك َّ
أن فعل األمر
ٍ
إنتاج��ي (الرتغيب
س��ياق
(اعل��م) خرج من داللت��ه األصل َّية (الوجوب واإللزام) إىل
ّ
التأثريي يف ضوء املخ َّطط
اإلنجازي
الكالم��ي
باملغفرة ونيل الس��عادة) ،ويتَّضح الفعل
ّ
ّ
ّ
اآليت:

إنتاجي (الرتغيب باملغفرة)
طلبي ⇐ سياق
األمر (صيغة اعلم) ⇐ إنشاء
ّ
ّ

ومن الس��ياقات اإلنتاج َّية التوليد َّية التي َّ
ترش��حت من أس��لوب األمر يف اخلطاب

الطاوويس بوصفها أفعالاً كالم َّية غري مبارشة ،سياق النصح واإلرشاد ،قال
األخالقي
ّ
ّ
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يف وقت الوداع لشهر رمضان« :فاجتهد يف وقت الوداع عىل إصالح الرسيرة ،فاإلنسان

عىل نفس��ه بصرية ،وختيرَّ لوقت وداع الفضل الذي كان يف شهر رمضان أصلح أوقاتك
يف حس��ن صحبته ،ومجي��ل ضيافته ومعاملته ،م��ن آخر ليلة منه ،كام روين��اه ،فإن فات َ
َك
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

ال��وداع يف آخر ليلة ،فف��ي أواخر هنار املفارقة له واالنفصال عنه ،فمتى وجدت يف تلك

الليل��ة أو ذلك اليوم نفس��ك عىل حال صاحلة يف صحبة ش��هر رمض��ان فو ِّدعه يف ذلك

ِ
واقض
حق الضيف العظيم اإلحسان،
وداع أهل الصفا والوفاء ،الذين يعرفون َّ
األوانَ ،

حق التأس��ف ع�لى مفارقته وبعده ،بقدر ما فاتك م��ن رشف ضيافته ،وفوائد رفده،
من ِّ
تفرقوا بعد االجتامع»(،)47
وأطل��ق من ذخائر دموع الوداع ما جرت به عوائد األح َّبة إذا َّ
إس��نادي يتم َّثل من اجلمل��ة الفعل َّية األمر َّية
الكالم��ي (اجتهد) يكون من فعل
فالفع��ل
ّ
ّ
املكونة من حممول الفعل (اجتهد) ،وموضوعه الرئيس الفاعل املسترت (الصائم) ،وفعل
َّ
إح��ا ّيل (إحالة إىل الصائم) عن طريق اإلش��ارة إليه ،بالضمري(أن��ت) وفعل دال ّيل الذي

يتشك َُّل من القض َّية التي تتم َّثل يف أمر الصائم بوداع هذا الشهر بإصالح الرسيرة والنقاء
والصفاء ،وتتش��كَّل القضي�� ُة من االقتضاء (هتذي��ب النفس بعد انقضاء هذا الش��هر)،
املنطقي (أمر الصائم بتهذيب النفس وتصحيح املسار).
واالستلزام
ّ

تتكون محولتها
ويظه��ر الفعل
اإلنج��ازي يف ضوء اجلمل��ة الفعل َّية (اجتهد) الت��ي َّ
ّ

قوة إنجاز َّية
األول :قوة إنجاز َّية حرف َّية تتم َّث��ل يف األمر ،واآلخرَّ :
الدالل َّي��ة من أمرينَّ ،
مستلزمة تتم َّثل يف النصح واإلرشاد.

فظاه��ر اخلطاب الطاوويس ّ ُّ
يدل عىل أمر الصائ��م بتهذيب النفس ،ورفع األدران

لغوي غري مبارش ُيفهم من س��ياق
إنجازي مبارش (األمر) ،وفعل
واحلج��ب ،وهو فعل
ّ
ّ
اجلملة وقرائن األحوال ،ويتم َّثل يف فعل النصح واإلرشاد.

احلق
ق��ال ابن ط��اووس يف بيان حال قوم ُموس��ى الكافرين الظامل�ين ،حينام تركوا َّ

احل��ق حاهلم ،وعاقبته��م ،قال تعاىل:
وركن��وا إىل الكف��ر واالنح��راف ،وقد وصف
ُّ
﴿و ِق َ
ي��ل ُب ْعدً ا لِ ْل َق ْو ِم ال َّظالِ ِمين﴾ [هود ،]٤٤ :قال ابن طاووس« :يقال :أ ْب َعدَ ُبعدً ا و َب َعدً ا
َ
َّ
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ّ

إذا أرادوا البعيد من حيث اهلالك واملوت ونحو ذلك ،ولذلك اختص بدعاء السوء»(،)48

فق��د جاء اخلطاب (وقيل ُب ْعدً ا) املؤ َّدى باجلملة املبن َّية للمجهول اخلرب َّية بني ًة ،اإلنش��ائ َّية
دالل�� ًةَ ،فنَ ْلمح األمر الذي خرج من داللته الرئيس��ة املحور َّي��ة (الطلب والوجوب) إىل

الداللة التأ ُّثر َّي��ة اإلنجاز َّية (الدعاء) عليهم باهلالك واخلرسان ،وتش��تدُّ القيمة الدالل َّية
املبني للمجهول (قيل) ،مع املصدر النائب مناب فعله ( ُبعدً ا) من أجل
يف تضافر الفعل ّ

التعجب والتأكي��د واالقتصاد ،وفيام يأيت
توليد س��ياق الدعاء الرسي��ع بمع َّية الدالالت
ُّ
خم َّطط يبني ذلك:

توليدي (الدعاء)
إنتاجي
األمر ⇐ بنية (بعدً ا) ⇐ املصدر النائب مناب فعله ⇐ سياق
ّ
ّ

قلنا من قبل َّ
اخلارجي ،وتنحرص دائرته يف البناء
جمر ًدا من املرجع
ّ
إن اإلنشاء يكون َّ

اخلارجي ،فهو
اللغوي نفسه؛ فتتح َّقق الفائدة الدالل َّية ابتدا ًء من دون الرجوع إىل الواقع
ّ
ّ

()49
ثم فهو
ُيلق��ى إىل املتل ِّقي؛ ليس��تدعي مطلو ًبا ما ،مل يكن حاصلاً وق��ت الطلب  ،ومن َّ

ال حيتمل الصدق أو الكذب؛ لكونه ال يلقي معلومة للمخاطب.

ثان ًيا :النهي
الكف عن ٍ
فعل عىل وجه االستعالء وصيغته (ال تفعل)( ،)50وهذا األسلوب
طلب
ِّ

الطاوويس،
األخالقي
واحد من األس��اليب اإلنش��ائ َّية الطلب َّية التي حفل هبا اخلط��اب
ّ
ّ
يب يف عالقة اخلطاب بالس��ياق أو
وتتجلىَّ اخلصائص األس��لوب َّية يف هذا امللحظ األس��لو ّ

مقتىض املقام.
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وق��د خي��رج النهي إىل س��ياقات إنتاج َّية توليد َّي��ة تُفهم من الس��ياق وقرائن احلال،

وهذا اخلروج يش��تمل ع�لى قيمة تعبري َّي��ة إحيائ َّية من جه��ة ،ومقارب��ة تداول َّية من جهة

أخرى.

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

وسنكش��ف بعض اخلطابات األخالق َّية الطاووس َّية التي ورد فيها هذا األسلوب،

الكالمي املؤ َّدى بصيغ��ة (ال تفعل) بوصف��ه فعلاً إنجاز ًّيا ،س��واء أكان
مب ِّين�ين الفع��ل
ّ

الكالمي غري املب��ارش ،قال ابن طاووس
مب��ارشا أم غري مبارش ،الذي يعنين��ا هنا الفعل
ّ
ً
يف بيان اس��تقبال ش��هر رمضان املبارك« :أقول :فال تكن أيهُّ ا االنسان ممَّن نزل به ضيف
غن��ي عنه ،وما نزل به ضيف منذ س��نة أرشف منه وقد ح�ضره لإلنعام عليه ،ومحل إليه

معه حتف السعادات ،ورشف العنايات ،وما ال يبلغه وصف املقال من اآلمال واإلقبال،
وهون به ،وعامل معه معاملة املضيف اللئيم،
فأساء جماورة هذا الضيف الكريم ،وجفاه َّ
فان�صرف الكريم ذا ًّما لضيافته ،وبقي الذي نزل به يف فضيحة تقصريه وس��وء جماورته،

تأس��فه وندامت��ه ،فكن إ َّما حمس��نًا يف الضياف��ة واملعرفة بحقوق م��ا وصل به
أو يف ع��ار ُّ
هذا الضيف من الس��عادة والرمح��ة والرأفة واألمن من املخافة ،أو ك��ن ال له وال عليه،

ف�لا تصاحب��ه بالكراه��ة وس��وء األدب عليه ،وإنَّ�ما هتلك بأعاملك الس��خيفة نفس��ك
الضعيف��ة ،وتش��هرها بالفضائح والنقصان ،يف دي��وان امللوك واألعي��ان ،الذين ظفروا

باألمان والرضوان»(.)51

ويمكن بيان هذه املقاربة التداول َّية يف ضوء املخ َّطط اآليت:
إنجازي ⇐ تنبيه وحتذير
أسلوب الطلب ⇐ النهي ⇐ ال تكن ⇐ فعل
ّ

املكونة من
الكالم��ي (فال تكن) فعل
فالفع��ل
اس��نادي يتم َّث��ل يف اجلملة الفعل َّي��ة َّ
ّ
ّ

حممول الفعل (تكن) ،وموضوعه الفاعل املس��ترت (املس��تقبِل لش��هر رمضان) ،والفعل
اإلحا ّيل (إحالة إىل الش��خص املستقبِل املك َّلف بالصيام بالضمري أنت) ،والفعل الدال ّيل
املك��ون من القض َّية التي تتم َّثل يف تنبيه الش��خص املك َّلف أو املس��تقبِل هلذا الش��هر من
َّ

الكش��ف عن أمره عن طريق ِّ
وتتكون
توخي احلذر من ترك صيام هذا الش��هر الفضيل،
َّ
َّ
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ّ

منطقي (النهي عن ترك صيام
القض َّية من اقتضاء صيام شهر رمضان املبارك ،واستلزام
ّ

تتكون محولت��ه الدالل َّية من قوة إنجاز َّي��ة حرف َّية هي
ه��ذا الش��هر) ،والفعل
اإلنج��ازي َّ
ّ

وقوة إنجاز َّية مستلزمة تتم َّثل يف حتذير الشخص املك َّلف باستقبال هذا الشهر
(النهي)َّ ،
الفضيل صيا ًما.

فهذه اجلملة (فال تك ْن) يس��ايرها فعالن لغو َّيانٌ ،
قوته
فعل
لغوي مبارش تطابق فيه َّ
ّ

ُّ
نستدل عليه يف ضوء القرائن البنيو َّية
احلريف املتم ِّثل يف فعل النهي الذي
اإلنجاز َّية معناه
ّ

(ال الناهية) والفعل املضارع (تكن) ،غري َّ
املقامي الذي وردت
أن اجلملة بلحاظ السياق
ّ
في��ه ال ُيقصد منها إنج��از (فعل النهي) ،وإنَّ�ما أنجز يف ضوئها (فع��ل التحذير) ،الذي
ُّ
نستدل عليه من سياق احلال الذي يم ِّثل فعلاً لغو ًّيا غري مبارش.

الط��اوويس حينام وعظ
األخالقي
ونس��تيض ُء بس��ياق الوعظ واإلرش��اد يف املت��ن
ّ
ّ

املخا َطب وأرش��ده إىل إجهاد النفس ،والعمل الكثري ،والشغل العظيم يف طاعة اهلل
َّ
تس��تكثرن لنفسك ش��ي ًئا يف دنياك ولو كان أضعاف ما حيتاج إليه،
ورضوانه ،قال« :وال

فمنازل دار املقامة وس��يعة حتت��اج إىل قامش كثري ،واملقام هناك دائم حيتاج إىل اس��تعداد
كب�ير ،وحي��ث قد ذكرنا ما أردنا ِذكره من الصلوات يف مجيع ليايل األس��بوع وأ َّيامه هبذه
الرواي��ات ،فنحن اآلن ذاكرون ب�ما يفتحه اهلل علينا من اإلم��كان ما خيتار ذكره من

عمل :إ َّما دعاء أو صلوات للحاجات أو غري ذلك ممَّا نجده يف الروايات عن األبرار أو
حديث باختيار يوم من أ َّيام األسبوع لألسفار»(.)52
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املكونة
تكثر َّن) ،والفعل
فالفعل
اإلسنادي يتم َّثل يف اجلملة الفعل َّية َّ
ّ
الكالمي (الت َْس َ
ّ

تكثر َّن) ،وموضوعه الفاعل املسترت (العبد) ،والفعل اإلحا ّيل
النهي (الت َْس َ
من حممول فعل ّ
ٍ
وفعل دال ّيل
(إحال��ة إىل العبد املك َّلف من طريق اإلش��ارة إليه بالضمري املس��ترت (أنت)،
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

يتش��كَّل من القض َّية التي تتم َّثل يف هني ابن طاووس العبدَ املك َّلف يف املباهاة بالعبادات

األول :االقتضاء (اقتضاء القيام باألعامل الكثرية
واالطمئنان هبا،
وتتكون من أمري��نَّ ،
َّ
تفاخرا وعج ًبا) ،م��ن دون حلاظ َّ
أن دار املقام (اجلنَّ��ة) بحاجة إىل الذوبان
واملباه��اة هب��ا
ً

يف ذات اهلل والوص��ول إىل أع�لى مراقي التقوى ،والس��عي يف مرض��اة اهلل ،واآلخر:
منطقي ،إذ هنى ابن طاووس عن ال ُع ْجب باألعامل مهام كُثرت وعظمت.
استلزام
ّ

��تكثر ّن) التي تتش��كَّل محولتها
ويتج�َّل�ىَّ الفعل
ّ
اإلنج��ازي يف اجلملة الفعل َّية (الت َْس َ

وقوة إنجاز َّية مس��تلزمة تتم َّثل يف الوعظ
قوة إنجاز َّية حرف َّية ،هي :النهيَّ ،
الدالل َّي��ة من َّ
مبارشا يتم َّثل
الطاوويس أنجز فع َلني لغو َّيني ،فع�ًل�اً لغو ًّيا
األخالقي
واإلرش��اد ،فاملتن
ّ
ً
ّ

يف هن��ي ابن طاووس املخا َطب عن ال ُع ُجب ،والتفاخ��ر ،والتباهي باألعامل الصاحلة يف
ُّ
ونس��تدل عىل فع��ل النهي يف ضوء القرائن البنيو َّية ،نح��و( :ال) الناهية ،والفعل
الدنيا،

املنه��ي .وإنَّام ُأنج��ز فعل الوعظ واإلرش��اد ال��ذي يم ِّثل لنا فع�ًل�اً لغو ًّيا (غري
املض��ارع
ّ

مبارش).

فابن طاووس يرش��د خماطبه من طريق هنيه عن ال ُع ْجب والفخر باألعامل؛ َّ
ألن دار

السعي واجلهد وترويض النفس.
املقامة (اجلنَّة) بحاجة إىل
ّ

وم��ن املواض��ع التي ورد فيها النه��ي بوصفه فعلاً كالم ًّيا إنجاز ًّي��ا غري مبارش قول
ابن طاووس ِ
ْ
تس��افر بالطبع والغفلة واألطامع
تج َت إىل س��فر ( )...فال
احل يِّ ّل:
اح ْ
«وإن ْ
ْ
ِ
أسفارك يف غري
ومهونًا جلاللته اإلهل َّية ومض ِّي ًعا زمان
خماطرا مع اهلل
الدنيو َّية فتكون
ِّ
ً
ما ينفعك لدار قرارك»(.)53

إسنادي) يتم َّثل يف اجلملة الفعل َّية
يتكون من (فعل
الكالمي (فال
فالفعل
ّ
تس��افر)َّ ،
ْ
ّ

ب) ،و(فعل
املكونة من حممول الفعل (ال ت
ُس��افر) ،وموضوعه الفاعل املس��ترت (املخا َط ْ
َّ
ْ
َّ
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ّ

إحا ّيل) إحالة إىل (املخا َطب) من طريق اإلش��ارة إلي��ه بالضمري املضمر (أنت) ،و(فعل
داليل) ال��ذي يتكون من القضي��ة املتم ِّثلة يف هني ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل عن الس��فر املذموم
َّ
َّ
ّ
(س��فر املعصية والغفلة واألطامع الدنيو َّية) ،وتش��كَّل هذه القضية م��ن اقتضاء إمكان َّية

منطقي) هني ابن طاووس املخا َطب عن هذا السفر
س��فر الغفلة واملعصية( ،واس��تلزام
ّ
يتجسد يف هذه اجلملة الفعل َّية التي تشكَّل من
إنجازي)
(س��فر الشرَّ ِّ والغواية) ،و(فعل
ّ
َّ
تسافر)( ،قوة إنجاز َّية مستلزمة) تتم َّثل يف التحذير
(قوة إنجاز َّية حرف َّية) ،هي النهي (ال
ْ
والتهدي��د ،فظاه��ر قول ابن طاووس ُّ
يدل عىل هنيه عن س��فر الغفلة واملعصية واألطامع

الدنيو َّي��ة ،فهو س��فر الش��يطان والض�لال ال يعود عىل صاحب��ه إلاَّ بالن��دم وال ُبعد عن

اهلل.

ثال ًثا :اال�ستفهام
وهو طلب من اآلخرين من أجل الفهم واالستعالم واالستخبار( ،)54وهو أسلوب

النص ،وما يضفيه من أثر مجا ّيل
إنش��ائي
مهم له قيمته اإلحيائ َّية واألسلوب َّية يف بنية ِّ
طلبي ّ
ّ
ّ
ع�لى الص��ورة التي يظه��ر فيها ،والريب َّ
«أن االس��تفهام أوفر أس��اليب ال��كالم معاين

ترص ًفا وأكثرها يف مواقف االنفعال ورو ًدا .ولذا نرى أساليبه تتواىل يف مواطن
وأوسعها ُّ
صح القولَّ :
إن للكالم
التأ ُّثر وحيث يراد التأثري وهيج الشعور لالستاملة واإلقناع ،وإذا َّ

القمة»(.)55
قمة عليا يف البالغة ،كان أسلوب االستفهام حمتلاًّ أعىل مكان يف تلك َّ
َّ
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ق��د خيرج االس��تفهام بوصفه فعلاً كالم ًّيا عن حقيقته (طلب الفهم واالس��تخبار)
ٍ
معان جماز َّية تُفهم من الس��ياق وقرائن احل��ال ،وهذا فهم البالغ ِّيني أمجع( ،)56والذي
إىل

يبدو َّ
أن خروج االس��تفهام من داللته املركز َّية (احلقيق َّية) إىل س��ياقات إنتاج َّية وتوليد َّية

حتصل��ت بفعل س��ياق الكالم ودرجه ،وه��ذا ما تن َّبه ل��ه التداول ُّيون ،فذك��روا األفعال
َّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

الكالم َّية اإلنجاز َّية والتأثري َّية انسجا ًما مع ما يحُ دثه السياق من تفاعالت خطاب َّية.
وآن األوان أن نس��تثمر النصوص الطاووس�� َّية يف اس��تجالء الس��ياقات اإلنتاج َّية

والتوليد َّي��ة التي َّ
املتضمنة
ترش��حت م��ن النصوص والس�� ّيام يف خطابات��ه األخالق َّي��ة
ِّ

مس��تنكرا الذين ال يرجون حلرمة دم اإلنس��ان
أس��لوب االس��تفهام ،قال ابن طاووس
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
أن ُيباح دمه ومالهْ ،
كرامة ال يمكن ْ
فاسدة،
خمالفة
عقيدة
وإن كان ذا
وقارا ،فاإلنسان ذو
ً
والضا َّلة يف زمنه ،واحل��ال يف زماننا هذا من
ومس��تنكرا ما يفعله ذوو األف��كار املنحرفة َّ
ً

بحجة عقيدهت��م املخالفة ،قال« :كيف كان اهلل يبيح
إزهاق دماء املس��لمني وغريهم َّ
دمه وماله وما أحسن به إليه وما مىض عليه من الزمان بعد بلوغ رشاده ما يكفيه لتع ُّلمه

م��ن أس��تاذه ومن مالزمت��ه وت��ر ُّدده ،واهلل أرحم من اخلل��ق ك ّلهم بعب��اده وما أباح

دم��ه إلاَّ وقد اكتفى منه بام فطره عليه وبام يس��عه ِّ
بأقل زمان بعد إرش��اده العتقاده»(،)57
األخالقي خرج من داللته املبارشة (طلب الفهم) إىل داللة غري
فاالستفهام يف اخلطاب
ّ

مبارشة (سياق االستنكار).

األخالقي
ومن السياقات اإلنتاج َّية التداول َّية التي خرج إليها االستفهام يف اخلطاب
ّ
الطاوويس (سياق التقرير) وهو ٌ
تأثريي ،قال مب ِّينًا مرجع َّية املعرفة اإلهل َّية:
إنجازي
فعل
ٌّ
ٌّ
ّ

«فهل ترى يا ولدي املعرفة باهلل إلاَّ من اهلل وباهلل وأنَّه هو الذي هدى لإليامن بمقتىض
الق��رآن وأنَّ��ه هو صاحب املنَّ��ة يف التعريف وأنَّه لوال فضله ورمحته م��ا زكى من ٍ
أحد يف
ْ
التكليف»( ،)58وال خيفى َّ
أن قول ابن طاووس من روائع الكالم ،و ُأ َّمات البيان ...فأمجِ ْل
بقوله( :املعرفة باهلل إلاَّ من اهلل وباهلل) ،وأنَّه هدى لإليامن بمقتىض القرآن.

األخالقي
ومن السياقات اإلنتاج َّية التداول َّية التي خرج إليها االستفهام يف اخلطاب
ّ

رصح به ابن طاووس ،قال يف بيان كرامات الس ِّيدة
الطاوويس (س��ياق التعجب) الذي َّ
ّ
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

مريم« :وبلغت مريم إىل كرامات وس��عادات حتَّى َّ
النب��ي ا ُملع َّظم يف وقتها زكر َّيا
أن
َّ
يدخ��ل عليه��ا يف املح��راب فيجد عنده��ا طعا ًما يأتيها من س��لطان يوم احلس��اب بغري

حس��اب و ُيفهم من صورة احلال َّ
أن زكريا ما كان يأتيه مثل ذلك الطعام؛ ألنَّه قال:
أنَّى ِ
التعجب واالستفهام ،وهو أقرب منها إىل صفات الكامل»(،)59
لك هذا؟ عىل سبيل
ُّ

قوته اإلنجاز َّية املبارشة (طلب الفهم واالستخبار) إىل قوة إنجاز َّية
فاالستفهام خرج من َّ

(التعجب) وهو إظهار الدهشة واالنبهار.
مستلزمة
ُّ

ومن الس��ياقات اإلنتاج َّية التداول َّية التي خرج إليها االس��تفهام من داللته احلقيق َّية

الطاوويس س��ياق (التحذي��ر) ،قال ابن طاووس ِّ
حمذ ًرا املخا َطب
األخالقي
يف اخلطاب
ّ
ّ

ممَّ��ن ال خياف وعيد اهلل وتبكيته ،قال« :كيف رصت عند وعيد اهلل وهتديده قو ًّيا
ال تقب��ل حتذيرا وال ختوي ًفا ،وكأنيِّ بك أنت تقول إنَّك تتَّكل عىل رمحة اهلل وج ِ
وده ،وهذا
ُ
ً
منك هبتان واس��تخفاف بوعيده .وحيك أنت تعلم من نفسك أنَّك عند الذنوب ما خيطر

بقلبك أنَّك تفعلها ألجل رمحة علاَّ م الغيوب»(.)60

مكونة من
يتكون من فعل
فالفع��ل
إس��نادي مجل��ة فعل َّية َّ
ّ
الكالمي (كيف رصت) َّ
ّ

(رصت) ،وموضوع��ه الفاعل املس��ترت (العب��د) ،وفعل إح��ا ّيل إحالة إىل
حمم��ول فع��ل
َ
العبد عن طريق اإلش��ارة إليه بالضمري املس��ترت (أنت) ،فضلاً ع��ن (قو ًّيا) والضمري يف

(تقب��ل) ،والكاف يف (فإنَّك) ،و (فكأنَّك)ٌ ،
وفعل دال ّيل يتش��كَّل من القض َّية التي تظهر
وتتك��ون القض َّية من
يف جح��ود العب��د وعصيانه وعدم خوفه م��ن وعيد اهلل وناره،
َّ

األول :االقتضاء ،أي اقتضاء جحود العبد ر َّبه وعدم اخلوف من وعيده وناره،
أمري��نَّ ،
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منطقي يف لوم العبد وحتذيره؛ جلحوده وإرصاره عىل الذنب.
واآلخر :استلزام
ّ

ق��وة إنجاز َّية حرف َّية (االس��تفهام بـ(كيف))،
ويتج�َّل�ىَّ الفعل
قوتنيَّ ،
اإلنجازي يف َّ
ّ
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

وقوة إنجاز َّية مستلزمة (حتذير وتوبيخ ولوم وعتاب).
َّ
املرص عىل العصي��ان تكبرُّ ً ا
األخالق��ي
يص��ور لنا ه��ذا اخلطاب
ِّ
ّ
الطاوويس العب��د َّ
ّ

ظالـم لنفس��ه بكفره وعصيان��ه ،وإغفاله ق��درة اهلل ،وعظمته ووعيده
وتعال ًي��ا ،فهو
ٌ
وجهه إليه :كيف رصت؟ إذ ُيم ِّثل االس��تفهام
وناره ،مو ِّب ًخا له من طريق س��ؤاله الذي َّ

ُّ
نس��تدل عليه حرف ًّيا بقرائن بنيو َّية ،هي :أداة االس��تفهام (كيف)،
مبارشا
هنا فعلاً لغو ًّيا
ً
غري َّ
أن اجلملة يف السياق التي وردت فيه ال يقصد هبا إنجاز فعل السؤال ،وإنَّام أنجز هبا
فعل التحذير والتوبيخ.

تواصيل تداو ّيل وهو (التقرير) ،قال ابن طاووس:
وقد يتو َّلد من االستفهام غرض
ّ

«أف�لا ترى ّ
حممدً ا صلوات اهلل
أن العقول كانت مع أصحاهبا قبل إرس��ال اهلل جدّ ك َّ

عليه إليهم كانوا عاكفني عىل عبادة األصنام واألحجار واألخش��اب يضحك الشيطان
أخس وأدب��ر من ال��دواب؛ َّ
ألن الدا َّب��ة لو تركت بغري س��ائق
هب��ا عليه��م ،وبلغ��وا إىل ِّ

وال قائد ما مش��ت إلاَّ إىل ما ُيعتقد فيه نف ًعا بسبب من األسباب ،والذين عبدوا األصنام
ما كانت نافعة هلم وال دافعة عنهم ،وهي مس��اوية لس��ائر األحجار واألخش��اب ،حتَّى

حمم��د فأيقظ العقول من رقدهتا وكش��ف عنها غطاء
َّ
تفض��ل اهلل عليه��م بجدِّ ك َّ
مستورا عنها»(.)61
فأبرصت ما كان
جهالتها؛
ْ
ً

مك��ون من حممول
إس��نادي)
الكالم��ي (أفال ت��رى) ،يتش��كَّل من (فعل
فالفع��ل
َّ
ّ
ّ

حممد) ،وفعل إح��ا ّيل إحالة إىل ولده
الفعل (ت��رى) ،وموضوعه الفاعل املس��ترت (ولده َّ
(حممد) من طريق اإلش��ارة إليه بالضمري املسترت (أنت) يف الفعل (تَرى)( ،فعل دال ّيل)،
َّ

العقيل يف
والتصور
وتتش��كَّل من القض َّية الت��ي تتم َّثل يف تقرير وإقرار ولده ع�لى التأ ُّمل
ُّ
ّ
انتقال حال العرب من عبادة األصنام واألخشاب إىل عبادة اهلل ،بفضل اهلل حينام
َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
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أخالقي عند ال�س ِّيد ابن طاوو�س درا�سة تداول َّية
الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

اإلنجازي يف ضوء
حممدً ا فأنقذ البرش َّية من الظلامت إىل النور ،ويظهر الفعل
ّ
أرس��ل َّ
املنفي ،وقوة إنجاز َّية
تشكُّل محولته الدالل َّية من :قوة إنجاز َّية حرف َّية تتم َّثل يف االستفهام
ّ

مستلزمة تتم َّثل يف التقرير واإلذعان.

األخالقي الطاوويس يف أسلوب
اإلنتاجي (التعظيم) يف اخلطاب
ويرصخ السياق
ّ
ّ
ُ

االس��تفهام ،يف وص َّيته البنه متس��ائلاً عن عظم��ة اهلل وقدرته عىل إن��زال املاء وفتق

حممد ذكرك اهلل بام يريد من
العيون ما تعجز عن فتقها َّ
«ثم تذكَّر يا ولدي َّ
قوة العاملنيَّ ،
مرامح��ه وعرفك بفضل مكارمه كيف أجرى املاء الذي حتتاج إليه من العيون ومن حتت

ثم
األرض�ين وفتقها بقدرته وفيها ماء هو بني صخر
أص��م يعجز عن فتقه َّ
قوة العاملنيَّ ،
ّ
َّ
املسخر بني السامء واألرض وجعل السحاب كاملنخل
كيف أنزل ما أنزله من الس��حاب
بنقط متفر ٍ
لينزل ٍ
قة سهلة النزول من ذلك العىل ،ولو جعله جار ًيا من الغامم مثل جريه يف
ِّ

وخرب
البحار واألهنار كان قد أهلك بني آدم وأتلف ما خلق هلم من النبات واألشجار َّ
م��ا بنوه من الديار ،وكيف مل ختلط النقطة يف طريق نزوهلا بمصادمة اهلواء ،وكيف جعله
مباحا مطل ًقا للعزيز والذليل يف س��ائر
يف وقت دون وقت بحس��ب احلاج��ات ،وجعله ً

األوقات ،ملا علم أنَّه من أهم الرضورات ،لئلاَّ يمنعه امللوك الظاملون عن املحتاجني إليه،

ُّ
وكل عدو عن عدوه ،ويفسد تدبري الدنيا ،ويموت من منع منه باملغالبة عليه»(.)62

اإلس��نادي
ث��م كيف أنزل ما أنزله ،والفعل
فالفع��ل
ّ
الكالم��ي :كيف أجرى املاءّ ،
ّ

مكون من حممول الفعل (أجرى) ،و(أنزل) ،ومن موضوعه األساس الفاعل (اهلل،)
َّ
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والفع��ل اإلحا ّيل :إحال��ة إىل اهلل الذات اإلهل َّية يف ضوء اإلحالة إليه بـ(الضمري) هو،

مكون من القضية التي تتم َّثل يف قدرة اهلل يف إنزال املاء من السحاب،
والفعل الدال ّيل َّ
وفتق العيون ،وإنزاله نزولاً دقي ًقا بقدر معلوم ليس كجريان البحار واألهنار ،وتتش��كَّل
القض َّية من:

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

1.1االقتضاء :اقتضاء وجود خلاَّ ق عظيم ،وقادر كبري.
منطقي :إن��زال املاء واس��تخراجه من لدن اهلل دلي��ل عىل قدرته،
2.2اس��تلزام
ّ
وعظمته.

من(ق��وة إنجاز َّية) حرف َّية
املكونة
ويتج�َّل�ىَّ (الفعل
َّ
اإلنجازي) يف محولت��ه الدالل َّية َّ
ّ

وقوة إنجاز َّية مس��تلزمة تتم َّث��ل يف التعظيم
تتم َّثل يف (االس��تفهام الس��ؤال) بـ( َك ْي��ف) َّ

والتفخيم.

راب ًعا :النِّداء
للنِّداء عالقة متينة بمفهوم اإلنش��اء بوصف��ه مفهو ًما يتجاوز جماله األعامل الطلب َّية،

تضمن النداء داللة التنبيه واإلصغاء من جهة،
وخيتلف عنها بوجه من الوجوه؛ بس��بب ُّ

وأمرا مفيدً ا
وداللة إقبال املخا َطب ودعوته من جهة أخرى ،والنداء يم ِّثل صورة الفتةً ،
()63
يف دع��م فكرة إنتاج
اإلنش��ائي
الطاوويس عىل هذا اخلطاب
النص
ِّ
ني ُّ
ّ
الن��ص  ،وقد ُب َ
ّ

مذكورا
التنبيهي بلحاظ النداء واملنادى ،سواء ورد هذا األسلوب بحرف النداء
الندائي
ً
ّ
ّ

مضمرا عىل مستوى العمق.
عىل مستوى السطح ،أم
ً

لبس اللباس اجلديد« :فيحس��ن أن تقول
ق��ال ابن ط��اووس يف وص َّيته البنه ح�ين َ

ه��م إن كنت تعلم َّ
أن فيها ش��ي ًئا من
حممد -عند لبس الثي��اب اجلديدة :ال َّل َّ
 -ي��ا ول��دي َّ

املحرمات أو الش��بهات فأن��ت املالك ألصل احلقوق واملالك ملن انتقلت إليه فأس��ألك
َّ

أن جتعل ِّ
عوضا من فضلك يس��دُّ عني باب عدلك وأحلقني فيها
لكل صاحب ٍّ
حق فيها ً
بمقام من ألبس��ت خل ًعا طاهرة من ِّ
حق وشبهة باطنة وظاهرة ،وأن تكون هذه ثيايب
كل ٍّ
من خلع السعادات الباهرة يف الدنيا واآلخرة»(.)64

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
األول 2018م
ربيع الثاين 1440هـ/كانون َّ
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ّ

هم ْ
إس��نادي :يتم َّثل يف اجلملة
يتكون من فعل
الفع��ل
ّ
إن كنت تعلم) َّ
الكالمي (ال َّل َّ
ّ

هم ْ
املكونة من حممول الفعل النائ��ب مناب (حرف النداء)
إن كن��ت تعلم) َّ
الفعل َّي��ة (ال َّل َّ
املح��ذوف (ي��ا اهلل) ،واألصل أدع��و أو أنادي أو أن ِّب��ه ،والفع��ل (كان) ،ومن موضوع
رئيس يتم َّثل يف فاعل (اهلل) املنادى ،والضمري املتَّصل (تاء املخا َطب ( ُكن ُْت)) ،والضمري
ظاهرا
املس��ترت يف (تعلم) وهو اهلل ،وفعل إحايل إحالة إىل اهلل باإلشارة إليه سواء
ً

يتكون
(يا اهللُ) ،أم بالضمري املتَّصل َ
(ت) ،والضمري املضمر (أنت) يف تعلم ،وفعل دال ّيل َّ

من القض َّية التي تتم َّثل يف الدعاء واخلش��وع وطلب االس��تجابة من اخلالق العظيم،
وتسلل القضية من:

1.1االقتضاء :اقتضاء االستجابة من اهلل يف تطهري الثوب.
احل��ق وتطهري النفوس
منطقي :التأكيد عىل ق��درة اهلل يف إحقاق
2.2اس��تلزام
ِّ
ّ
قوة إنجاز َّي��ة حرف َّية هي (النداء)،
ويتك��ون (الفعل
والثياب،
اإلنجازي) من َّ
ّ
َّ

والترضع له وطلب الطهارة
وقوة إنجاز َّيه مس��تلزمة :تتم َّثل يف الدعاء هلل،
َّ
ُّ
ٍ
طاهرات من ِّ
حق وش��بهة باطنة
ورفع الش��بهات ،والدعاء بجع��ل اخللع
كل ٍّ
وظاهرة.

تواص�لي تداو ّيل
الط��اوويس غرض
األخالقي
وق��د يتو َّل��د من الن��داء يف اخلطاب
ّ
ّ
ّ
ٍ
خاص به« :ورأيت يف املنام
إنج��ازي ،وهو (املدح والفخر) ،ق��ال ابن طاووس يف دعاء ٍّ
ّ

فضل إبراهيم وآل إرسائيل
م��ن يع ِّلمني دعا ًء يصلح أل َّيام ال َغيبة ،وهذه ألفاظ��ه :يا من َّ
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عزة اقت��داره ،وأودع
ع�لى العاملني باختي��اره ،وأظهر يف ملكوت الس�ماوات واألرض َّ
صل عىل ٍ
وأهل بيته غرائب أرسارهِّ ،
حمم��دً اَ 
حجتك
حممد وآله ،واجعلني من أعوان َّ
َّ
َّ

عىل عبادك وأنصاره»(.)65

حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

وقوة
فجمل��ة (يا َم�� ْن َّ
ق��وة إنجاز َّية حرف َّية تتم َّث��ل بالنداءَّ ،
فضل إبراهيم )...مت ِّثل َّ

إنجاز َّي��ة مس��تلزمة :هي الدعاء ،فالنداء (يا َم ْن )...بمثاب��ة طلب جواز العبور إىل مدح

حممد ،وأهل بيته ،فقد استطاع هذا األسلوب ْ
أن يطبع املدح هلم ،فضلاً عن ذلك هو
َّ

حجتك عىل عبادك وأنصاره).
جواز عبور إىل األمر يف قوله( :واجعلني من أعوان َّ

من هن��ا نخلص إىل َّ
قوت��ان إنجاز َّيتان ،األوىل :الفعل
أن الدعاء
الطاوويس واكبته َّ
ّ

املنجز بأس��لوب النداء املدلول عليه حرف ًّيا بقرائن بنيو َّية ،وهي حرف النداء (يا) ،وبنية

النداء ،واألخرى :قوة إنجاز َّية هي فعل الدعاء واملدح ،فجاء عقب هذا االبتهاج واملدح

حممد غرائ��ب األرسار ،زد عىل ذلك
حمم��د وآل َّ
آلل ابراهي��م ،الدع��اء اخلالص بإيداع َّ

دعوتَ��ه اخلالصة ْ
بأن يكون من أنصاره��م وأعواهنم ،ممَّا فتح للنداء ُبع��دً ا إيامن ًّيا ووالئ ًّيا
يريده ح ًّقا وصد ًقا.
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الأفعال الكالم َّية يف اخلطاب ال
ّ

خامتة البحث ونتائجه
أوان ا ْقتِطاف ِ
آن ُ
ثامر هذه املسرية األخالق َّية يف خطاب َع َل ٍم من أعالم األخالق يف
ِ
ريض الدين ابن
العامل
اإلس�لامي عا َّمة ،والعراق (مدينة احلَ َّلة الفيحاء) َّ
ّ
خاصة ،الس�� ِّيد ّ
احل يِّل ،وتوصلت الدراسة يف هذا املوضوع اجلديد الطريف إىل ٍ
ِ
مجلة من النتائج
َّ
طاووس ّ
النافعة واملاتعة والناجعة ،وهي:

نظريا
األخالقي
َّأولاً  :اكتس��ب اخلطاب
الط��اوويس قيمة أخالق َّية َّ
ّ
خاصة ق َّلام نجد ً
ّ
هل��ا يف الثقاف��ة اإلنس��ان َّيةَ ،ب ْله الثقاف��ة العرب َّية ،فلي��س ابن طاووس -مه�ما ِقيل يف تراثه
وأدبه -رجل العراق ِ
واحل َّلة فحسب ،ولكنَّه رجل األخالق َّية اإلنسان َّية مجعاء.
ثان ًيا :اعتمد ابن طاووس عىل العقل واالس��تدالل ،وطريقة الذوق واحلال ،وأراد

ْ
األخالقي روضة تزه��ر لذوي األلباب والعق��ول ،وكأنهَّ ا
أن جيعل أس��لوبه ،وخطاب��ه
ّ
الرت��اج العظيم للوصول اىل املحصول ،وقد اتخّ ذ يف كتب��ه طاب ًعا منهج ًّيا دقي ًقا ،ظهر فيه

خطي ًبا أخالق ًّيا ،وتداول ًّيا منهج ًّيا.

ثال ًث��ا :بدا لنا يف ِّ
الطاوويس
األخالقي
ظل مباحثتنا يف األفعال الكالم َّية يف اخلطاب
ّ
ّ
َّ
أن األفع��ال الكالم َّي��ة غ�ير املب��ارشة هي أكث��ر ورو ًدا من األفع��ال الكالم َّي��ة املبارشة،
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وال غ��رو َّ
أن الق��وى اإلنجاز َّية التأثري َّية تأخ��ذ مدياهتا وختومها يف غ�ير املبارشة ،وهذا
األخالقي.
احلسيني
ما لفتنا إليه اخلطاب
ّ
ّ

راب ًع��اَّ :
إن الس�� ِّيد ابن طاووس كان يش��اغف املج��ال التداو ّيل (الثقاف��ة املتداولة)
حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

التصور ال��دال ّيل املتناغم من حال املجتمع ،وم��ا أصابه من تقهقر،
يف ع�صره ،يف ضوء
ُّ
ونكوص يف القيم األخالق َّية التي تعدُّ ُأ َّس اإلنسانية وجوهرها.

خامس��ا :ظهر ّ
أن التداول ِّي�ين الذين انربوا لدراس��ة مبادئ التداول ّي��ة وأبعادها قد
ً

وتناس��وا قوانني أخرى اجتامع َّية وأخالق َّية ،ومل
التبليغي يف اخلطاب،
ركَّزوا عىل اجلانب
َ
ّ

ُ
األصل يف خروج العبارات عن
واإلرشادي الذي نقطع أنَّه
التهذيبي
يلتفتوا إىل اجلانب
ّ
ّ
إف��ادة املعاين احلقيقية واملبارشة ،وه��ذا ما وجدناه يف أدب ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل والس�� ّيام
َّ
األخالقي الذي جاء مش��حونًا باملعاين احلقيق َّية املب��ارشة ،واملعاين غري احلقيق َّية
خطاب��ه
ّ

(غري املبارشة) التي تنتظم يف سياقات إنتاج َّية.

سادس��اَ :قدَّ م اخلطاب األخالق��ي عند ابن طاووس زادا تداولي��ا للمتل ِّقي ذا ٍ
قيمة
ًّ
ً
ُ
ً
ٍ
عرفاين كبري،
عالي��ة ،في��ه جمموعة من النصائح والفضائ��ل األخالق َّية ال تصدر إلاَّ م��ن
ّ
وأخالقي عظيم.
ّ
َّجها نحو وضع ُأسس وركائز ثابتة للتواصل والتحاور
ساب ًعا :كان اب ُن طاووس مت ً

يمرر معرف�� ًة بني املتك ِّلم
بوصفه�ما مقاربتَ�ين تداول َّيـتَ�ين َّ
خاصتَني للخطاب امللف��وظِّ ،
ويطمح إىل استكشاف الطرق التي يشتغل هبا اخلطاب يف كل َّيته من أجل مترير
والسامع،
ُ
هذه املعرفة التي حيملها.

األخالق��ي التبليغ والتواص��ل والرتاحم من
ثامنً��ا :أراد اب��ن ط��اووس يف خطابه
ّ

أجل حماكاة الواقع ،وتقريب الصور ومالطف��ة املجاالت التداول َّية ومغازلتها ،فعنارص

التواص��ل والتفاع��ل واإلب�لاغ ح��ارضة يف أفعال��ه وأقواله ،وال ب��دَّ من تس��ويد القيم
األخالق َّية اإلنس��ان َّية ،وغرس الفضائل والشامئل اإلسالم َّية اإلنسان َّية السامية يف أنحاء

احلياة ومفاصلها كا َّفة.

َّ
الثالثة/املجلد الثالث/العدد العاشر
السنة
األول 2018م
ربيع الثاين 1440هـ/كانون َّ
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ّ

تاس�� ًعا :ظهر َّ
ناجحا تواصل ًّي��ا وإبالغ ًّيا
الط��اوويس كان
األخالق��ي
أن اخلط��اب
ً
ّ
ّ

وإقناع ًّي��ا ،بوصف��ه أ ًبا عظي�ًم�اً  ،فقد أنف��ذ وصاي��اه ألوالده ،وأهل بيته أمج��ع من جهة،
وبوصفه نقي ًبا للطالب ِّيني ،أصبح فعله كالم ًّيا ف َّعالاً
منجزا.
ً
رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمدُ هللِ ِّ
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حمك ٌ
راث ِّ
َّ
مة ُتعىن ُّ
فصلي ٌة َّ
احلِل ّي
بالت ِ
جمل ٌة َّ
اَّ
ِّ
علي ابن طاووس احلِل ّي
اص َع ِن العلمة ِّ
َع َد ٌد َخ ٌّ
السيد ّ

الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ

هوام�ش البحث
( )1ينظر :أخالقنا يف حاجة إىل فلس��فة أخالقنا بديلة ،إدريس هاين( .88-87 :املعنى النيتيش :نس��بة
األملاين الذي فكر وكتب يف اإلنس��ان
إىل فريديري��ك نيتش��ه (ت  1900م) الفيلس��وف واألديب
ّ
قسيس��ا فكان يف حداثته
قس��يس وحفيد وأراد أن يكون
ً
ومص�يره ،واألخ�لاق وقيمتها ،كان ابن ِّ
ثم خرج عىل الدين واألخالق بمنتهى الشدَّ ة داع ًيا إىل جتاوز وهم األخالق).
مستمس��كًا بالدينَّ ،
ِّ
مفرج.181/2 :
ينظر :موسوعة عامل السياسة ،أسعد ّ
( )2ينظر :أخالقنا يف حاجة إىل فلسفة أخالق بديلة.92 :
اإلسالمي إىل أين؟ حوارات وحيد تاجا (مقدَّ مة بقلم الدكتور طه عبدالرمحن).20 :
( )3اخلطاب
ّ
( )4اإلقبال باألعامل احلسنة.367/3 :
الوهاج.127 :
( )5ينظر عىل سبيل املثال :الرساج َّ
املهريي ومحادي صمود.20 :
( )6ينظر :معجم حتليل اخلطاب ،باتريك شارودو ،ترمجة :عبد القادر
ّ
( )7ينظر :التداول َّية اليوم.33- 32 :
( )8ينظر :تداول َّية قبل التداول َّية (هي تداول َّية قروس��ط َّية عرب َّية إس�لام َّية) (بحث) ،بيار اليش ،ترمجة:
د .عز الدين املجدوب.499 :
العيايش أدواري.77 :
اللساين،
احلواري يف التداول
( )9ينظر :االستلزام
ّ
ّ
ّ
احلواري يف س��ورة البقرة يف القرآن الكريم (دراس��ة وصف َّية حتليل َّية تداول َّية)،
( )10ينظر :االس��تلزام
ّ
حجر نورما وحيدة67 :
القزويني10 :
( )11اإليضاح يف علوم البالغة،
ّ
( )12ينظر :التخييل وبناء األنساق الدالل َّية (نحو مقاربة تداول َّية) ،سعيد ج َّبار.61-60 :
ّاكي ،166 :واإليضاح يف علوم البالغة العرب َّية.13 :
( )13ينظر :مفتاح العلوم ،السك ّ
( )14اإلقبال باألعامل احلسنة.117/3 :
الزهري.143 :
( )15ينظر :األمر والنهي يف ال ّلغة العرب ّية ،نعيمة
ّ
( )16اإلقبال باألعامل احلسنة.269/3 :
( )17اإلقبال باألعامل احلسنة( .118-117/3 :الفرامني :كلمة ترك َّية بمعنى الكتب املو َّقعة).

َّ
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ّ
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( )18كشف املحجة لثمرة املهجة.73-72 :
( )19سعد السعود.239 :
كموين-151 :
( )20ينظ��ر :اخلطاب القرآين (القرآن مرجع َّيته للخطاب
ّ
النهضوي) ،الدكتور س��عد ُّ
.152
( )21سعد السعود.251-250 :
( )22سعد السعود.251 :
عيل حس�ين
( )23ينظر :البعد التداو ّيل للمبني للمجهول يف القرآن الكريم (بحث) ،الدكتور حس�ين ّ
الفتيل.199 :
ّ
( )24سعد السعود.410-409 :
( )25ينظر :معاين القرآن.238/2 :
للفراء.238/2 :
( )26سعد السعود ،607 :وينظر :معاين القرآن َّ
القزويني ،530 :واألخالق ،عبد
حممد حسن
ّ
( )27ينظر :كشف الغطاء عن وجوه مراسم االهتداءَّ ،
اهلل شبرَّ .15 :
( )28سعد السعود.485 :
احلواري يف س��ورة البقرة يف القرآن الكريم (دراس��ة وصف َّية حتليل َّية تداول َّية)،
( )29ينظر :االس��تلزام
ّ
حجر نورما وحيدة.67 :
الفراء.36/1 :
( )30سعد السعود ،596-595 :وينظر :معاين القرآنَّ ،
( )31التداول َّية عند العلامء العرب ،مسعود صحراوي.95 :
( )32مظاهر التداول َّية يف مفتاح العلوم للسكاكي ،باديس هلويمل.137 :
الطربيس153/9 :
( )33سعد السعود ،443 :وينظر :جممع البيان،
ّ
( )34سعد السعود443 :
الرماين.87-86 :
( )35سعد السعود ،565 :وينظر :النكت يف إعجاز القرآن،
ّ
( )36مظاهر التداول َّية يف مفتاح العلوم للسكاكي.143 :
( )37مهج الدعوات ومنهج العنايات.330-329 :
الط��ويس ،166 165/1 :ورشح يف علم األصول
( )38ينظ��ر :ال ُع��دّ ة ُ يف أص��ول الفقه ،أبو جعف��ر
ّ
حممد شقري.205-204 :
(رشح اآلخوند للكفاية بقلم تلميذه
اخلوئيني)َّ :
ّ
اهلمداين.313-312/1 :
( )39سعد السعود ،565 :وينظر :متشابه القرآن ،القايض عبد اجل َّبار أمحد
ّ
صحراوي.40 :
يب ،مسعود
( )40التداول َّية لظاهرة األفعال الكالم ّية يف الرتاث
ّ
اللساين العر ّ
ّ
السكاكي ،152 :الطراز.282/3 :
( )41ينظر :مفتاح العلوم،
ّ
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السكاكي.152 :
( )42ينظر :مفتاح العلوم،
ّ
( )43اإلقبال باألعامل احلسنة.53/3 :
الط�بري ،337/2 :وينظر :الكام��ل يف التاريخ ،ابن
الطربي)،
( )44تاري��خ االمم وامللوك (تاري��خ
ّ
ّ
األثري.252/2 ،
( )45اإلقبال باألعامل احلسنة.62/3 :
( )46اإلقبال باألعامل احلسنة.70/1 :
( )47اإلقبال باألعامل احلسنة.421/1 :
( )48سعد السعود.250 :
زكي.191 :
( )49ينظر :البالغة واألسلوب َّية عند
حممد صالح ّ
السكاكيَّ ،
ّ
العلوي ،274/3 :واإليضاح
السكاكي ،320 :والطراز،
( )50ينظر :عىل سبيل املثال مفتاح العلوم،
ّ
ّ
القزويني.85 :
يف علوم البالغة العرب َّية،
ّ
( )51اإلقبال باألعامل احلسنة.421/1 :
( )52مجال االسبوع بكامل العمل املرشوع.109 :
املحجة لثمرة املهجة.177 :
( )53كشف
َّ
السكاكي ،150 :والطراز،286/3 :
( )54ينظر عىل سبيل املثال :مفتاح العلوم،
ّ
( )55فن البالغة ،د .عبدالقادر حسني.137 :
( )56ينظ��ر عىل س��بيل املث��ال :مفتاح العل��وم ،149 :والط��راز ،532 :واإليضاح يف عل��وم البالغة
العربية.137/1 :
املحجة لثمرة املهجة53 :
( )57كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة65 :
( )58كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة.74 73:
( )59كشف
َّ
( )60مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع.118 :
املحجة لثمرة املهجة.80:
( )61كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة.95 :
( )62كشف
َّ
أنموذجا)
اإلنش��ائي يف هنج البالغة (أس��لوب الن��داء
( )63ينظ��ر :الس��ياقات اإلنتاج َّي��ة للخط��اب
ً
ّ
الرشيفي ،ود .حسني املحنَّا.151-150:
(بحث) :د .رحيم
ّ
املحجة لثمرة املهجة.97 :
( )64كشف
َّ
( )65مهج الدعوات ومنهج العنايات.313-312 :
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* القرآن الكريم.
اإلسالمي ،بريوت( ،د.ت).
1.1األخالق ،عبد اهلل شبرَّ (ت 1242هـ) ،الطبعة األوىل ،دار الكتاب
ّ
2.2أخالقن��ا يف حاجة اىل فلس��فة أخالقنا بديلة ،إدريس هاين ،الطبع��ة األوىل ،مركز احلضارة لتنمية
اإلسالمي ،بريوت 2009 ،م.
الفكر
ّ
العيايش أدراوي ،الطبعة األوىل ،دار األمان ،املغرب،
اللس��اين،
احلواري يف التداول
3.3االس��تلزام
ّ
ّ
ّ
1432هـ2011/م.
حجر نورما وحيدة ،جامعة
4.4االستلزام احلواري يف سورة البقرة (دراسة وصف َّية حتليل َّية تداول َّية)َ ،
موالنا مالك إبراهيم ،ماالنج ،أندوسيا2010 ،م.
عيل بن موسى بن جعفر بن طاووس
5.5اإلقبال باألعامل احلسنة فيام يعمل َّ
ريض الدين ّ
مرة بالسنةّ ،
اإلس�لامي ،الطبعة األوىل،
األصفه��اين ،مكتب اإلعالم
ومي
ّ
(ت 664ه��ـ) ،حتقي��ق :جواد الف ُّي ّ
ّ
1414هـ.
مؤسس��ة الثقلني إلحي��اء الرتاث
الزه��ري
6.6األم��ر والنه��ي يف ال ّلغ��ة العرب ّي��ة ،نعيمة
ّ
ّ
األنصاريَّ ،
اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،بريوت1418 ،هـ1997/م.
ّ
القزوين��ي (ت 739هـ) ،حتقيق:
حممد بن عبد الرمحن
ّ
7.7اإليض��اح يف علوم البالغة ،ج�لال الدين َّ
اوي ،دار إحياء علوم الرتاث ،بريوت1408 ،هـ1988/م.
الشيخ هبيج َّ
غز ّ
غزة2007 ،م.
8.8البالغة واألسلوب َّية عند
زكي ،الطبعة األوىلَّ ،
حممد صالح ّ
السكاكيَّ ،
ّ
الطربي (ت 310هـ) ،الطبعة
حمم��د بن جرير
9.9تاري��خ
ّ
ّ
الطربي (تاريخ األمم وامللوك) ،أبو جعفر َّ
األوىل ،دار الكتب العلم َّية ،بريوت1429 ،هـ2008/م.
1010التخي��ل وبناء األنس��اق الدالل َّية (نح��و مقاربة تداول َّية) ،الدكتور س��عيد ج َّب��ار ،الطبعة األوىل،
مطبعة رؤية ،مرص2013 ،م.
الشيباين ،الطبعة
وحممد
1111التداول َّية اليوم ،آن ومرش�لار جاك ،ترمجة :س��يف الدين دغفوساميكوَّ ،
ّ
األوىل ،دار الطليعة ،بريوت 2003 ،م.
يب،
1212التداول َّية عند العلامء العرب ،دراسة تداول َّية لظاهرة األفعال الكالم َّية يف الرتاث
اللساين العر ّ
ّ
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مسعود صحراوي ،دار الطليعة للطباعة والنرش ،بريوت2005 ،م.
الريض ،قم
عيل بن موس��ى بن طاووس ،دار
ّ
ريض الدين ّ
1313مجال األس��بوع بكامل العمل املرشوعّ ،
املقدَّ سة ،إيران( ،د.ت).
اإلس�لامي إىل أي��ن؟ حوارات وحيد تام��ا (مقدَّ مة بقلم الدكتور ط��ه عبدالرمحن) ،دار
1414اخلطاب
ّ
الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1427 ،هـ 2006/م.
يب ،الطبعة األوىل،
كموين ،املركز
1515اخلط��اب
الثقايف العر ّ
ّ
القرآين (القرآن مرجع َّيته) ،الدكتور س��عد ُّ
ّ
بريوت2008 ،م.
مؤسس��ة النرش
الوه��اج لدفع عجاج قاطعة اللج��اج ،الفاضل
1616ال�سراج َّ
القطيفي (ت  905هـ)َّ ،
ّ
اإلسالمي ،ط1413 ،1هـ.
ّ
الريض،
احلسني ،ابن طاووس ،منشورات
عيل بن موس��ى بن جعفر
ّ
ّ
ريض الدين ّ
1717س��عد السعودّ ،
مطبعة أمري ،قم1363 ،هـ.
حممد
1818رشوح يف عل��م األُص��ول (رشح اآلخون��د للكفاية بقلم تلمي��ذه
اخلوئيني) ترمجة :الش��يخ َّ
ّ
املحجة البيضاء ،بريوت1430 ،هـ2009/م.
شقري ،الطبعة األوىل ،دار
َّ
اليمني
العل��وي
املتضم��ن ألرسار البالغ��ة وعل��وم حقائ��ق اإلعج��از ،حيي��ى بن مح��زة
1919الط��راز
ّ
ّ
ِّ
(ت 749هـ) ،دار الكتب العلم َّية( ،د.ت).
ٍ
حممد رضا
حممد بن احلس��ن
2020ال ُع��دّ ة يف أص��ول الفقه ،أب��و
الطويس (ت 460هـ) ،حتقي��قَّ :
جعفر ّ
ّ
األنصاري ال ُق ِّم ّي ،الطبعة األوىل ،ستاره ،قم1417 ،هـ.
ّ
2121ف��ن البالغة ،د .عبدالقادر حس�ين ،دار هنضة مرص للطب��ع والنرش ،الفجال��ة ،القاهرة( ،د.ط)،
(د .ت).
الش��يباين (ابن األثري) (ت 630هـ)،
عيل بن أيب الكرم
2222الكامل يف التاريخّ ،
ّ
عز الدين أبو احلس��ن ّ
مراجعة :الدكتور سمري شمس ،دار صادر ،بريوت1429 ،هـ2009/م
ويني ،الطبعة
حممد حس��ن ال َق ْز ّ
2323كش��ف الغطاء عن وجوه مراس��م االهتداء (يف عل��م األخالق)َّ ،
األوىل ،دار احلوراء ،بريوت1428 ،هــ2007/م.
احلس��ون ،الطبعة
2424كش��ف
َّ
حممد ُّ
ريض الدين ابن طاووس ،حتقيق :الش��يخ َّ
املحجة لثمرة املهجةّ ،
الثالثة1430 ،هـ.
اهلم��داين (ت415هـ) ،حتقيق :أمح��د عبد الرحيم
2525متش��ابه الق��رآن ،القايض عبد اجلب��ار بن أمحد
ّ
عيل وهبة ،الطبعة األوىل ،مطبعة الثقافة الدين َّية2009 ،م.
السايح وتوفيق ّ
مؤسسة األعلمي
عيل الفضل احلسن
الطربيس ،الطبعة الثانيةَّ ،
ّ
2626جممع البيان يف تفس�ير القرآن ،أبو ّ
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للمطبوعات1425 ،هـ2005/م.
حممد خيرض،
ّاكي (ت626هـ) ،باديس هلويمل ،جامعة َّ
2727مظاهر التداول َّية يف مفتاح العلوم للس��ك ّ
بِسك ََرة ،الطبعة األوىل ،عامل الكتب ،األردن2014 ،م.
الف��راء (ت207هـ) ،الطبعة الثالث��ة ،مطبعة دار الكتب،
زكريا حييى بن زياد َّ
2828مع��اين القرآن ،أب��و َّ
بريوت1422 ،هـ2001/م.
محادي صمود ،مراجعة:
2929معجم حتليل اخلطاب ،باتريك ش��ارودو ،ترمجة :عبد القادر
امله�يري و َّ
ّ
صالح الدين الرشيف ،دار سيناترا ،تونس2008 ،م.
الس��كاكي (ت 626هـ) ،حتقيق :أكرم عثامن
عيل
ّ
3030مفتاح العلوم ،أبو يعقوب يوس��ف بن َّ
حممد بن ّ
يوسف ،الطبعة األوىل ،مطبعة دار الرسالة ،بغداد1982 ،م.
حممد بن
عيل بن موس��ى بن جعفر بن َّ
ريض الدين أبو القاس��م ّ
3131مهج الدعوات ومنهج العناياتّ ،
األعلمي للمطبوعات ،بريوت1414 ،هـ1994/م.
مؤسسة
طاووس
ّ
احلسني (ت664هـ)َّ ،
ّ
مفرج ،الطبعة األوىل ،دار
أس َعد َّ
فكرا وممارس ًة)ْ ،
3232موسوعة عامل السياسة (تعريف شامل بالسياسة ً
نوبلس ،بريوت2011،م.
حممد بن عم��ر الرازي (ت 606هـ) ،الطبعة األوىل،
3333هناي��ة اإلجياز يف دراية اإلعجاز ،فخر الدين َّ
دار صادر ،بريوت1424 ،هـ2004/م.

البحوث والدراسات
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الفتيل ،جم َّلة دواة،
عيل حسني
3434البعد التداو ّيل
ّ
ّ
للمبني للمجهول يف القرآن الكريم ،الدكتور حسني ّ
الثاين ،العتبة احلسين َّية املقدَّ سة ،شباط2016 ،م.
العدد السابع ،املج َّلد
ّ
عز
3535تداول َّية قبل التداول َّية (هي تداول َّية قروس��ط َّية عرب َّية إس�لام َّية) ،بيار الريش ،ترمجة :الدكتور ّ
الدي��ن املجدوب ،منش��ور يف (إطالالت عىل النظريات اللس��ان َّية والدالل َّية يف النصف الثاين من
معربة) ،الطبعة األوىل ،بيت احلكمة ،قرطاج ،تونس2012 ،م.
القرن العرشين) (خمتارات َّ
أنموذجا) الدكتور رحيم
اإلنشائي يف هنج البالغة (أسلوب النداء
3636السياقات اإلنتاج َّية للخطاب
ً
ّ
األول ،العتبة
كري��م
ع�لي ا ُملحنَّى ،جم َّل��ة دواة ،العدد الثالث ،املج َّل��د َّ
ّ
الرشيفي والدكتور حس�ين ّ
احلسين َّية املقدَّ سة ،شباط2015 ،م.
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