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ملَّخ�ص البحث
حممد وآله الطاهرين.
احلمدُ هلل ِّ
رب العاملني ،وصلىَّ اهلل عىل َّ

ال َج َر َم َّ
املهمة ا ّلتي أوالها ال ُقدامى عنايتهم؛ ألنهَّ ا مت ِّثل
أن علم األخالق من العلوم َّ

العنوان الرئيس إلنس��ان َّية اإلنس��ان ،وعقالن َّيته من جهة؛ وألنهَّ ا متتح من البحر َّ
الزخار،
وامل��ورد الع��ذب للكتب الس�ماو َّية اإلهل َّية الس��امية ،والسيام كتاب اهلل األك�بر (القرآن

الكريم).

املدون��ات احل ِّل َّي��ة املباركة ،من أج��ل الوقوف ع�لى اخلطابات
وعن��د َسبرْ أغ��وار َّ
األخالقي الس��امي ل َع َلم ِم ْن أعالم ه��ذه املدرسة ،وهو
األخالق َّي��ة يتجلىَّ لن��ا اخلطاب
ّ
الس��يد ريض الدين عيل ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (ت 664هـ) ،ليكون قبلتنا يف الكش��ف عن
َّ
ّ
ّ
األخالقي الذي ارتشف من معني كتاب اهلل (القرآن الكريم) والسنَّة
أهم سامت خطابه
ّ
ِّ

أئمة أهل البيت.
النبو َّية َّ
املطهرة ،وأقوال َّ

ويقينًا َّ
وموج ًها وواع ًظا ،وه��ذا ما سيتك َّفل
أن الس�� ِّيد ابن ط��اووس كان مرش��دً ا
ِّ

أهم الس�مات املنهج َّي��ة واألسلوب َّية التي انط��وى عليها
البح��ث ببيان��ه يف ضوء َر ْص��د ِّ
التهذيبي ،هذا
الوعظي
األثري
األخالق��ي
األخالقي الذي ينتظم ضمن املنهج
خطاب��ه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

االجت��اه ال��ذي ُ
نخال أنَّه يالط��ف املجاالت التداول َّي��ة ويغازهلا؛ من أج��ل الوصول إىل
االجتامعي
أعىل درجات تس��ييج معطيات الواقع املعيش من جهة ،وتفتيح معامل املجال
ّ
م��ن جه��ة أخرى؛ ألنَّه ي��رى َّ
أن تغيري الوضع يف ع�صره ال يك��ون إلاَّ بتهذيب املفاهيم

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ر�ضي الدين ابن طاوو�س ا ِ
�سمات اخلطاب ال
أخالقي عند ال�س ِّيد ِّ
ّ

والتصورات اإلسالم َّية
والتصورات املتداولة؛ ِم ْن أجل مقاربتها ومالءمتها مع املفاهيم
ُّ
ُّ
الروحي فيها ،وإطراح
واضحا ،راج ًّيا ثبات النفع
العظيمة التي تنضبط معه��ا انضبا ًطا
ً
ّ
ّ
األخالقي.
كل ما خالف الوحي عىل مقتضاه القيمي
ّ
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Abstract
No doubt that Ethics is a highly important science which has
been the concern of many scholars since it reveals the humanity
and rationality of people, in addition to being related to the
supreme book of Allah, the Holy Quran. In this regard, it is found
that the speeches of Sayyed Redhei Al-Deen bin Tawoos Al-Hilli
are the best to represent this science.
This study has found that that bin Tawoos tried to improve
the society through edifying the ongoing conceptions and
vision in order to suit the Islamic great teachings as revealed by
Prophet Mohammed (PBUH & H).
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َّ جملَّ ٌة فصليَّ ٌة
ُّحمكم ٌة تُعنى ر
العدد اخلامس/اجمللَّد الثاني/ السنة الثانية.اث احللِّ ّي
ِ بالت

حل ِّل ّي -مقاربة تداول َّية
ر�ضي الدين ابن طاوو�س ا ِ
�سمات اخلطاب ال
أخالقي عند ال�س ِّيد ِّ
ّ

التمهيد
وطبيعي ْ
أن ي��ؤ ِّدي هذا
ثم��ة اتجِّ اه��ات خمتلف��ة يف علم األخالق ل��دى املس��لمني،
ّ
َّ

االختالف يف االتجِّ اهات إىل ظهور أنظمة أخالق َّية عدَّ ة ،ويف مقاربة أول َّية يمكن تصنيف

(عق�لي) ،والثاين :ذو طابع
فلس��في
األول :ذو طابع
ه��ذه االتجِّ اه��ات إىل أربعة أنظمةَّ ،
ّ
ّ
أخالقي
أثري ،والرابع:
توفيقي(.)1
(سلوكي) ،الثالث:
عرفاين
أخالقي ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

األخالقي
الطاوويس أنَّه ينطوي يف ضمن املنهج
األخالقي
ويبدو يف ضوء اخلطاب
ّ
ّ
ّ
األث��ري ،وه��و ما يم ِّثله ابن ط��اووس خري متثي��ل ،وخطابه يرتبط بدائ��رة املوضوعات
ّ

والعنوان��ات األخالق َّي��ة الت��ي ُيعنى هبا ه��ذا االجتاه ،نالح��ظ أنَّه يف م��ا يتع َّلق باألرسة
قياسا باملدرس��ة العرفان َّية ،كام
واالجت�ماع تغ ِّطي ه��ذه املدرسة مواضيع وعناوي��ن أكثر ً

َّ
أن دائ��رة اهتاممها (أي مص��ادر األخالق األثر َّية) يف جمال أخ�لاق العبود َّية واألخالق
قياسا بمصادر املدرسة الفلسف َّية ،إلاَّ
االجتامع َّية ،تتَّسع لتشمل مواضيع وعناوين أكثرً ،

قياسا بمصادر املدرسة التوفيق َّية ،فالنس��بة املوجودة هي نس��بة العموم واخلصوص
أنهَّ ا ً

من وجه؛ وذلك َّ
ألن بعض العناوين املتع ِّلقة باألخالق الفرد َّية أو باألخالق االجتامع َّية

أو بأخ�لاق األرسة ،مل تر ْد يف الكت��ب الروائ َّية ،ويف املقابل َّ
فإن مجل��ة من العناوين التي
كانت َّ
حمط اهتامم الروايات ،مل ير ْد هلا ذكر يف مصادر األخالق التوفيق َّية.

األخالقي
أهم الس�مات التي تل َّبس��ت باخلط��اب
ّ
ويف ه��ذا البح��ث سنحاول بيان ِّ
الط��اوويس ،يف ض��وء الوقوف ع�لى تراثه الزاخر ،ونحس��ب َّ
أن هذه الس�مات أمارات
ّ
لوه ،فضلاً عن ذلك انتظامه وإحكامه
سمو هذا اخلطاب ،و ُع ِّ
وعالمات واضحات عىل ِّ

من جهة أخرى.
292

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

املبحث الأ َّول

الدعاء واملناجاة
أهم آليات ابن طاووس يف ن�شر املعارف اإلسالم َّية ،زد عىل
الدع��اء واملناجاة من ِّ

واملجتمعي ،فق��د أنضج اخلطاب
األرسي،
ذلك إش��اعة نظم الرتبية ،ومعامل اإلرش��اد
ّ
ّ
واملجتمعي يف ضوء استرشاف األدع َّية واملناجاة ،وال ُبدَّ من القول:
األرسي
األخالقي
ّ
ّ
ّ
إن ابن طاووس ِ
َّ
احل يِّ ّل قد استند يف اختياراته ومقبوساته للدعاء واملناجاة من جهة أخرى
مهمني مها:
إىل عنرصين َّ
ٍ
ٍ
أن ِّ
ش��ك يف َّ
َّ
ترب��وي ،أنام ًطا
مذهب
مدرس��ة أو
لكل
املعريف للتوسُّ��ل :ال
العن�صر
ّ
ّ

مثال َّي��ة تش��كِّل نامذج وع ِّين��ات ملموسة ُيقت��دى هبا ،تظه��ر بمظاهر حيات َّي��ة خمتلفة من

واالجتامعي لشخص َّيات تشرتك معنا يف اخلصائص اإلنسان َّية
الفردي
الكالم والس��لوك
ّ
ّ
أن تضمن لنا إمكانية ترسخ ِ
العا َّمة ،وبإمكاهنا يف ضوء عملية التأسيِّ ْ
الق َيم والسلوك َّيات
َّ ُّ
احلميدةُّ ،
وجتذرها يف النفس بدرجة عالية.
املتوسل يف ض��وء املضامني التي
ويف مدرسة أهل البيت ،يتس��نَّى للش��خص
ِّ

التعرف عىل األبعاد
تتوافر عليها أدع َّية
التوسل والزيارات ،نظري الزيارة اجلامعة الكبرية ُّ
ُّ
املختلفة لشخص َّية اإلنسان الكامل الذي اقتدى به أسو ًة وإما ًما ،هذا من جهة ،ومن جهة

أخرى َّ
تضمنه الدعاء من دالالت
فإن شهادته لإلمام بأعامل اخلري والسجايا الكريمة ،بام َّ

يف ض��وء تكرار فضائل رموز مدرسة أهل البيت ،يطبع يف ذهنه وعىل صفحة قلبه
صورة أهبى وأثر أكرب لإلنسان الكامل َّ
املهذب.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ريب يف َّ
احلب والعش��ق من أكثر العنارص
العاطفي
العنرص
أن عنرص ِّ
للتوس��ل :ال َ
ُّ
ّ

مر تارخيها الطويل باحلركة والفاعل َّية ،وما فتىء يشكِّل
التي رفدت مسرية اإلنسان َّية عىل ِّ

الباعث األكرب الذي يمدُّ اإلنس��ان بزخم ،وحيو ّية ،وطاقة أكرب ،ففي كثري من األحيان،
وعىل الرغم من حتديد اإلنس��ان هلدفه ،نراه يفتق��ر إىل الطاقة الروح َّية والعزيمة الالزمة

للمس�ير باتجِّ اه اهلدف ،فإذا اقرتنت املعرفة الصحيحة لألنموذج القدوة باملح َّبة العميقة
ٍ
كبريا
الصافية ،فحينئذ يضحى احتامل التواصل بني الش��خص والقدوة ،أو ُقل التأسيِّ ً ،
جدًّ ا ،والثابت َّ
التوسل هلا ُبعدان:
أن جمالس
ُّ

تعرف اإلنسان األنموذج واألسوة السلوك َّية
األول :إنهَّ ا محَ ْ ِفل
ِّ
يتم يف ضوئه ُّ
علميُّ ،
ّ

الصادرة عنه.

يتم يف ضوئها تزويد املح ِّبني بش��حنات عاطف َّية ،وأنهَّ ا
الثاين :إنهَّ ا مناسبة احتفال َّيةُّ ،
ّ

ُّ
والو َله وال َف ْقر بأحاسيس خملصة ،من هنا يشعر
احلب َ
حمل إبراز ما جييش يف الصدور من ِّ
كل ٍ
متس��كه بأولي��اء اهلل بوجود طاقة عظيمة
الش��خص
مرة يربز فيها ُّ
املتوسل ،بعد ِّ َّ
ِّ
خ��ط الصالح والطه��ارة .وعليه ِّ
ِّ
التوسل ،كام
ف��إن
حتمل��ه عىل اإلرصار ع�لى البقاء يف
ُّ

الروحي وهتذيب النفس(.)2
للسمو
الدعاء ،طريق
ِّ
ّ

أن نج��زم َّ
من��اص ْ
ب��أن الدعاء واملناج��اة يضطلعان بأثر رئي��س يف نرش الثقافة
وال
َ

واألخ�لاق اإلسالم َّية؛ إذ ُيعدُّ من األساليب املؤ ِّثرة يف هذا املضامر ،وأنَّه يش��كِّل ً
مناخا

تربو ًّيا مناس ًبا من ش��أنه هتذيب األ َّم��ة اإلسالم َّية بأطيافها كا َّف��ة .والدعاء يعني الطلب
أيض��ا ،ومثلام َّ
أن الدعاء
التكويني ،والس��ؤال
بمعناه العام ،هو يش��مل الطلب
الفطري ً
ّ
ّ
أيضا.
مقدِّ مة فهو بنفسه خامتة ً

يقرر القرآن الكريم حقيقة َّ
أن الدعاء طريق ارتباط العباد باهلل،
ومن جانب آخر ِّ
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ق��ال تعاىلُ ﴿:ق ْل َم��ا َي ْع َب ُأ بِك ُْم َر يِّب َل ْولاَ ُد َعاؤُ ك ُْم﴾ [س��ورة الفرقان :اآلية  ،]٧٧فالدعاء

سبي��ل للنجاة ،زياد ًة عىل أنَّه ٌ
سبيل للوصول إىل املرات��ب العليا من الكامل ،كام ورد عن
(إن عند اهلل منزلة ال تُنال الاَّ بمس��ألة)(َّ ،)3
وأن االستكبار
اإلم��ام جعفر الص��ادقَّ :

وترك الدعاء؛ يؤ ِّديان إىل ْ
﴿و َق َال
أن يفقد اإلنسان استعداده وقابل َّيته لتق ُّبل الرمحة اإلهل َّية َ
ِ
ِ
َر ُّبك ُُم ا ْد ُعونيِ َأ ْست ِ
ين﴾
ون َع ْن ِع َبا َد يِت َس َيدْ ُخ ُل َ
ين َي ْس َت ْكبرِ ُ َ
ون َج َهن ََّم َداخ ِر َ
ب َلك ُْم إِ َّن ا َّلذ َ
َج ْ
[س��ورة غافر :اآلية  ،]٦٠وإىل جانب األد َّلة النقل َّية التي أرشنا إليهاَّ ،
العقيل
فإن الدليل
ّ
باحل��ق تعاىل ،ذلك ْ
أن ال حقيق��ة وال حيث َّية
ه��و اآلخر يقيض بل��زوم الدعاء واالرتباط
ِّ

لإلنسان سوى العبود َّية هلل تعاىل واالرتباط به(.)4

ومن أهم النتائج التي َّ
ترتشح من أدعية ابن طاووس ،ومناجاته هي:
حيس��ه اإلنس��ان يف عم��ق وجوده،
1.1م��لء اخلالء
الفط��ري والفقر الذا ّ
ّ
يت الذي ُّ
ب��إزاء وج��ود آخر يكون له سن��دً ا ودعامة ،يم��دُّ ه بال ُطمأنين��ة ،ويغمره باخلري

املطلق.

2.2زرع حال��ة الغن��ى واالستطاعة لدى االنس��ان ،يف ضوء االرتب��اط باهلل القادر
املتعال.

3.3تعميق حالة اإليامن والثقة باهلل تعاىل يف وجود اإلنسان وتكريسها ،والتي تُعدُّ
مصدرا لكثري من الربكات املعنو َّية األخرى.
ً

4.4تع ُّلم أدب التحدُّ ث مع اهلل سبحانه وتعاىل.

5.5تع ُّلم ٍ
كثري من املعارف اإلهل َّية السامية؛ ففي حاالت الدعاء هذه تسنح الفرصة
احلق تعاىل يف ارتباط مبارش،
ألكم��ل موجودات عامل اإلمكان كي تنفتح ع�لى ِّ
صميمي مل تلحظ فيه قدرات اإلنسان
كام هو احلال بني احلبيب وحبيبه ،ارتباط
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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أخالقي عند ال�س ِّيد ِّ
ّ

َّ
وكأن اإلنس��ان الكامل قد جتلىَّ هلل تعاىل بأهبى
اإلدراك َّية وإمكان َّياته املحدودة،
جتلياته وأسامها ِعرب هذه املناجاة.
6.6تربية اإلنس��ان الكامل وإعداده؛ ذلك َّ
أن املضمون الرفيع للدعاء يكشف عن
علو ش��خص َّية اإلنس��ان الداعي ،غري أنَّه من وجهة نظ��ر تربو َّيةُ ،يظهر غرض
ِّ
الدَّ اع��ي يف توجيه األف��راد مجيعهم -الذين يتط َّلع��ون إىل الكامل والرفعة -إىل

التعايل والصعود إىل قلل الكامل السامية(.)5

ُ 7.7يعدُّ الدعاء أسلو ًبا تعليم ًّيا إلقائ ًّيا؛ َّ
ألن اإلنس��ان املس��لم يق��وم بعمل مزدوج
يمك��ن ْ
أن نصنِّفه يف قائمة األساليب اإللقائ َّية ،فهو -اإلنس��ان املس��لم -يقرأ

نصا ،ويس��معه ش��خص ًيا أو يتل َّقاه مس��مو ًعا م��ن غريه إذا كان
الدعاء بوصفه ًّ

النص مقرو ًءا من الداعي ،أم
ن��ص الدعاء مقرو ًءا من اآلخرين ،وسواء ك��ان ُّ
ُّ
التعليمي إلقائ َّية؛ َّ
م��ن غريهَّ ،
ألن الداعي يقرأ واملس��تمع
فإن طبيعة هذا اجلهد
ّ

مقصورا عىل القراءة واالستامعَّ ،
فإن اإلنس��ان الذي
نص الدعاء
يتل َّقى ،فيبقى ُّ
ً
يامرس��ه يك��ون قارئًا ومس��تمعا ومتل ِّقي��ا يف ٍ
آن واحد ،وهبذا املعن��ى قد يكون
ً
ً

يت.
الدعاء نو ًعا ونم ًطا من التع ُّلم الذا ّ

يب ويصق��ل القدرات اللغو َّية للفرد ،و َي ُمدُّ ه
ينم��ي الدعاء أساليب التعبري العر ّ
ِّ 8.8
بثروة من مفردات ال ُّلغة وألفاظها؛ وذلك َّ
ألن الدعاء ينامز بأعىل أساليب البيان

وأئم��ة أهل البيت،
الع��ر ّ
يب والس ّيام الذي صاغ��ه الرسول األكرمَّ 
اللغوي ،وتدريبه عىل
وهذا ي��ؤ ِّدي إىل تنمية هادفة لقدرات الفرد عىل الفه��م
ّ
الطالقة اللفظ َّية ،فالعقل املس��لم بع��د ممارسته للدعاء كتجرب��ة وجدان َّية ح َّية
يتقمص هذه الث��روة اهلائلة من مفردات اللغة ،ويتم َّثله��ا يف أحاديثه ومواقفه
َّ
احلوار َّية.
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9.9يقدِّ م الدعاء معرفة حتليل َّية مستفيضة للنفس اإلنسان َّية ودراسة حاالهتا املتعدِّ دة
سواء يف حالتها الس��و َّية ،أم يف حالتها غري الس��و َّية ،وحيدِّ د طرائق تش��خيص
أمراضها وسبل معاجلتها ،ويرشد العقل املسلم إىل األساليب الصحيحة التي

الس��وي ،وسامت
تعينه عىل مواجهة املش��كالت النفس�� َّية وأمراض الس��لوك
ّ

الصحة
يب ،وذلك يف ضوء إمداد املسلم بمفاهيم عباد َّية يف حقل
َّ
السلوك العصا ّ
النفس َّية ،وتأصيل مبادئها املستمدَّ ة من األدعية يف عقل اإلنسان املسلم.

َّ
احل�لي يم ِّثل مدرسة األدعية واملناجاة أحس��ن متثيل ،وال غرو أنَّه
إن اب��ن طاووس
ّ

عظيم نقف له إجاللاً
وتعظيم
م��ن َّ
اً
رواد هذه املدرسة بال منازعٍ ،فقد ترك لنا إر ًثا دعائ ًّيا اً

وإكبارا.
ً

أحاط ابن طاووس باألدعية واملناجاة سواء أكانت يف الس��نة ،أم يف الش��هر ،أم يف

منهجا جديدً ا يف التأليف مل نعهده من
التدرج ُيع��دُّ
ً
األسب��وع ،أم يف اليوم وال َّليلة ،وهذا ُّ
خمتص بأعامل
مرة بالسنة) ،وهو ٌّ
قبل ،فأ َّلف كتاب (اإلقبال باألعامل احلس��نة فيام يعمل َّ
الس��نة ،وكت��اب (الدروع الواقية) يف أعامل الش��هر ،وكتاب (مج��ال األسبوع) يف أعامل

األسبوع ،وكتاب (فالح السائل) يف أعامل اليوم والليلة.

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ

297

حل ِّل ّي -مقاربة تداول َّية
ر�ضي الدين ابن طاوو�س ا ِ
�سمات اخلطاب ال
أخالقي عند ال�س ِّيد ِّ
ّ

املبحث الثاين

ال�شمولية
ب ْ
ال َج��ر َم َّ
أن تكون ش��مول َّية بطرائ��ق أقرب ،فقد
أن النظر َّي��ات األخالق َّية تتط َّل ُ

ُيطل��ب منها مثلاً ْ
أن تنطبق ع�لى الناس مجيعهم ،وقد تلتزم بمبدأ ه��و من قبيل القاعدة
الذهن َّية ُيشرتط فيه ْ
أن يسلك املرء جتاه اآلخرين عىل النحو الذي جيب أن يسلكوه جتاهه،

فالش��مول َّية بوصفها إحدى معايري احلكم عىل النظر َّي��ات األخالق َّية ،إنَّام تعني وجوب
قيام النظر َّيات األخالق َّية املالئمة بتفسري ِّ
يتوجب عليها تفسريه من حقائق(.)6
كل ما َّ

واحل��ق َّ
أن النظ��رة القائمة اليوم ع�لى تقديم احلضارة الغرب َّية ع�لى أساس املاد َّيات
ُّ

األخالق��ي نظرة خاطئ��ة ومتهافتة ،عىل الرغم م��ن أنَّنا نجد هلا
ال ع�لى أس��اس التقويم
ّ
صدً ى عند كثري من الناس َب ْل َه بعض علامء املس��لمني ،فليس لإلنسان وجود ومرتبة إلاَّ

األخالق ومن دوهنا ُّ
خيتل نظام احلياة وتفس��د مقاصد الكون ،بل َّ
إن الس��مة األخالق َّية،
والسمة اإلنسان َّية يشء واحد(.)7

َ
ف��أول أثر لإليامن أنَّه سندٌ لألخ�لاق ،أي َّ
األخالق مع أنهَّ ا من رؤوس األموال
إن
َّ

الكبرية يف احلياة ،ال يكون هلا أساس وقاعدة بغري اإليامن ،ذلك َّ
أن أساس مجيع اجلذور
األخالق َّي��ة ومنطلقه��ا ،بل َّ
الديني ،أي
إن سلس��لة املعنو َّي��ات بر َّمتها مبن َّية عىل اإلي�مان
ّ

اإليامن باهلل واالعتق��اد بوجوده ،فالكرامة ،والرشف ،والتق��وى ،والع َّفة ،واالستقامة،
والتضحية ،واإلحساس ،واملساملة مع خلق اهلل ،والتمسك بالعدالة وبحقوق اإلنسان،
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ومجيع الصف��ات التي تُعدُّ من فضائ��ل البرش ،والتي يقدِّ سها األفراد والش��عوب كا َّفة،
ويدَّ عيها حتَّى الذي ال يملكها ،مبن َّية مجي ًعا عىل مبدأ اإليامن(.)8

األخالقي عند ابن طاووس بش��مول َّيته العا َّم��ة العامل َّية ،فهو خطاب
ان�ماز اخلطاب
ّ

إنس��اينَّ ،
وأن املعرف َة (معرف��ة اهلل )حمكو ٌم بحصوهلا لإلنس��ان دون ما ذكره أصحاب
ّ
ِ
قيب بلوغه ورش��ده
حر عاقل ُع َ
اللس��ان؛ ألنهَّ م لو عرف��وا من مك َّلف ولد ع�لى الفطرة ّ
بأحد أسباب الرشاد أنَّه قد ارتدَّ بر َّدة يحُ كم منها ظاهر الرشع بأحكام االرتداد ،وأشاروا

بقتله وقالوا :قد ارتدَّ عن فطرة اإلسالم ،وتق َّلدوا إباحة دمه وماله ،وشهدوا أنَّه كفر بعد
إسالم ،فلوال َّ
أن العقول قاضية باالكتفاء والغناء بإيامن الفطرة ،ودون ما ذكروه من طول

بالر َّدة؟ «وكيف كان اهلل يبيح دمه وماله وما أحسن
الفكرة ،كيف كان حيكم عىل هذا ِّ

ب��ه إليه ،وما م�ضى عليه من الزمان بعد بلوغ رش��اده ما يكفيه لتع ُّلمه م��ن أستاذه ،ومن
مالزمته وتر ُّدده ،واهلل أرحم من اخللق ك ِّلهم بعباده ،وما أباح دمه إلاَّ وقد اكتفى منه

بام فطره عليه ،وبام يسعه ِّ
بأقل زمان بعد إرشاده العتقاده»(.)9

ويف ِّ
ظ��ل النص��وص الطاووس َّية البالغة الداللة ،والذائع��ة التداول ،نجد أنهَّ ا ذات

الطاوويس الش��مو ّيل يف
األخالقي ،ويتجلىَّ املوقف
ش��مول َّية يف آداب الدعوة ،والتبليغ
ّ
ّ

جوابه عىل استفتاء هوالكو العلامء« :أيهّام أفضل ،الس��لطان الكافر العادل أم الس��لطان
فلم وقفوا عىل ال ُفتيا أحجموا عن
املس��لم اجلائر؟ ومجع العلامء باملستنرص َّية هلذه الغاية ،اَّ

حارضا هذا املجلس ،وكان ُمقدَّ ًما محُرت ًما،
عيل بن طاووس
ً
ريض الدين ّ
اجلواب ،وكان ُّ

فلم رأى إحجامهم ،تناول ال ُفتيا ،ووضع خ َّطه فيها ،بتفضيل العادل الكافر عىل املس��لم
اَّ
اجلائر ،فوضع الناس خطوطهم بعده»(.)10

املؤرخني
هذه احلادثة مل يذكرها سوى ابن الطقطقا (ت 709هـ) ،وسبب عدم ذكر ِّ

حترج َم ْن حتدَّ ث عن هذه الواقعة من جعل الس��لطان الكافر العادل أفضل
هل��ا يعود إىل ُّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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إسالمي يدين خليفته باإلسالم ،وهو أمر غاية يف
من الس��لطان املس��لم اجلائر يف جمتمع
ّ
اخلط��ورة ،وهذه الفتوى ت ُْص ِدم ش��عور املس��لم املثا ّيل الذي يعيش أج��واء النظر َّية دون
التطبي��ق ،و ُينظر إىل الش��كل واالسم ،أكثر من املضمون واجلوهر ،وقد استلهم الس�� ِّيد
اب��ن ط��اووس عىل ما يبدو اجل��واب عن هذه الفت��وى من القرآن الكري��م ،فهو املصدر

وانكب عىل
األول ال��ذي سدَّ د خط��اه وحدَّ د سريته الثقاف َّية ،فقد اتَّصل ب��ه منذ صغره،
َّ
َّ
ِ
ِ
ني
ين َآمنُو ْا كُونُو ْا َق َّوام َ
حفظه ،وتد ُّبره ،وفهم دالالته ومعانيه ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأيهُّ َ ا ا َّلذ َ
ِ ِ
��هدَ اء هللِ َو َل ْو َع ىَل َأن ُف ِس��ك ُْم﴾ [سورة النس��اء :اآلي��ة ]135؛ إذ مت َّيز بصفتي
بِا ْلق ْس��ط ُش َ

َ
يرسخ معنى االلتزام
الش��جاعة واملسؤول َّية بام مها قيمتان تؤكِّدان
الفعل واإلنجاز ،فهو ِّ
الق��رآين األخالقي ،وهذا ما اهتدى إليه ابن ط��اووس ِ
احلق يف
احل يِّ ّل حينام صدع بكلمة ِّ
ّ
ّ
جملس استفتاء هوالكو العلامء.
إن وض��ع الن��اس خطوطهم بعدهُّ ،
َّ
ي��دل عىل أمرين :أوهلام ،م��ا البن طاووس من

مكان��ة علم َّية سامية وثقة كبرية عند علامء الع��راق عىل اختالف مذاهبهم ،واآلخر ُّ
يدل

تعصبه إلاَّ
للح��ق وحده ،ويب��دو َّ
أن ابن ط��اووس جعل نصب
ِّ
ع�لى ش��مول َّيته وع��دم ُّ

عينيه قاعدة (ارتكاب ِّ
ش��ك يف َّ
َّ
أن كفر الكافر عليه
الرشين) ،وال
أقل القبيحني وأهون َّ
﴿م��ن َك َف َر َف َع َل ْي ِه ُك ْف ُر ُه﴾ [سورة فاطر :من اآلية  ،]29وأ َّما عدله فللناس؛ وأ َّما املس��لم
َ
َ
الظامل فظلمه لنفسه وللناس ،ويف ظلم الناس ُّ
االجتامعي؛ َّ
أساس
العدل
ألن
خيتل النظام
ُ
ّ
الـملك ،فقبح واحد وهو ظلم الكافر لنفسه ُّ
أقل من قبيحني ظلم النفس وظلم الناس،
ُ

روي عن س ِّيد الكائنات( :يبقى امللك بالعدل
رشين( ،)11فقد ّ
ورش واحد أهون من َّ
ٌّ
مع الكفر ،وال يبقى باجلور مع اإليامن)( ،)12وقال اإلمام الصادق( :من نكد العيش

مستمر ،تضيق الدنيا به،
ومنكر
دائم،
الس��لطان اجلائر ،)13()...فالس��لطان اجلائرً ،
ٌ
ٌ
أذى ٌ

وإن َر ُح َبت ،وأذاه ُيفسد الدنيا ْ
وإن َص ُلحت.
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يقينً��ا ظهر يف ضوء فتوى ابن طاووس ِ
احل�ِّل�يِّ ّ التي حدَّ د فيها أفضل َّية الكافر العادل

ع�لى املس��لم اجلائر ،أنَّه كان َي ُع��دُّ القيم األخالق َّية هي األس��اس يف التفاضل بني الناس
وحياين وسيع ،فقد انترص
وفهم
قرآين عظي��م،
منهج
حتَّى لو كان فاقدها
مس��لم ،وهذا ٌ
ٌ
اً
ٌّ
ٌّ

القرآين
الق��رآن الكريم للقيم األخالق َّية ،والتعاليم اإلنس��ان َّية الس��امية ،فج��اء اخلطاب
ّ
لإلنسان َّية أمجع باختالف مش��ارهبم وعقائدهم ،فالقيمة األخالق َّية هي التي تعلو ،ومن
هنا اكتس��ب الق��رآن الكريم (كت��اب اهلل األكرب) صف��ة العامل َّية والش��مول َّية واجلامع َّية،

ما مل يكتس��به كت��اب آخر ،وقد استطاع اب��ن طاووس اقتناص ه��ذا األسلوب العظيم،

والتصور البديع مو ِّظ ًفا إ َّيامها يف فتواه الشهرية.
ُّ

وقد َ
ن��ال اب ُن طاووس ب ُفتياه ه��ذه مقا ًما حممو ًدا ومنزل ًة كب�ير ًة يف نفس َم ْن يرمون

وخريا
الع��دل ،ويقصدون املس��اواة ،وأ َّدت ،وس َّببت ُفتي��اه هذه حقنًا لدماء املس��لمني
ً
«ظف��رت باألمان
عمي�ًم�اً لأل َّمة( ،)14وم��ن فوائد ذلك وش��مول َّيته ،ما أش��ار إليه بقوله:
ُ
واإلحس��انِ ،
وح ِفظت في��ه حر ُمنا وأطفا ُلنا ونس��اؤنا ،وسلم عىل
وحقن��ت فيه دماؤناُ ،
ُ
كثري»(.)15
أيدينا ٌ
خلق ٌ

وتأسيس��ا عىل ما ذكرن��اه من قبل ،يمكن الق��ولَّ :
املؤسس�ين
إن ابن طاووس من ِّ
ً

لـ(فق��ه األخالق) يف ضوء ما وقفنا عىل خطاباته األخالق َّي��ة املبثوثة يف كتبه ،فقد أعطى
للعب��ادات واملعام�لات مدياهتا وختوماهتا الرحبات كاش�� ًفا أرساره��ا ودقائقها ،قال يف
حقيق��ة (الصيام)« :وأ َّما حديث الصيام فإنَّام صورته أنَّ��ك تصوم بالليل يف املنام فقلب
ِ
كرا مجي�ًل�اً يف األعامل ،ف�صرت تأكل بالليل
اهلل تدب�ير احل��ال وجعل لك ش��و ًقا وذ ً
وتصوم بالنهار ،وهو رياضة األبرار ،وبام ع َّلمهم اهلل منه ومن غريه امتألت قلوهبم

م��ن األُمور وا َّطلعوا ع�لى ما أراد اهلل ا ْطالعه��م عليه من األرسار ،فاب��د ْأ يا ولدي
بصوم العقل والقلب وعن ِّ
الر ِّب وعن اإلفطار بالذنب ،وذكِّر نفسك
كل ما يشغل عن َّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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تتقرب إليه وأنت يف حرضته بني يديه بش��عار
أنَّ��ه ل��و طلب سلطان مثل ذلك منك وأن َّ

عم يبعدك عن حرضتهَ ،أ َما كنت تفرح هبذا التكليف وتعتقد
املراقبة بخدمته واإلمساك اَّ
أنَّه من الترشيف»(.)16

وتتج�َّل�ىَّ أخالق َّي��ة فقه العب��ادات يف موضوع اجله��اد يف ضوء التعام��ل مع احلكَّام

الظامل�ين من جهة ،واملخالفني من جهة أخرى ،من أج��ل إنقاذ بيضة اإلسالم واحلفاظ

عليه��ا ،قال ابن ط��اووس« :إنَّه كان قد غلب التتار عىل ب�لاد خراسان وطمعوا يف هذا

الب�لاد ،ووصلت رساياه إىل نحو مقاتلة بغداد يف زمن اخلليفة املس��تنرص جزاه اهلل عنِّي
بام هو أهله ،فكتبت إىل األمري (قش��تمر) ،وكان إذ ذاك مقدَّ م العساكر خارج بلد بغداد،

ربزون باخليم والعدد واالستظهار ،وخيافون أن تأتيهم عس��اكر التتار ،وقد نودي
وهم م َّ
يف باط��ن البلد باخلروج إىل اجلهاد ،فقلت له باملكاتبة استأذن يل اخلليفة وا ْع ِرض رقعتي

علي��ه يف أن ي��أذن يل يف التدب�ير ويكونون حيث أقول يقولون وحيث أسكت يس��كتون
حتَّ��ى أصلح احلال بال��كالم ،وقد خي��ف عىل بيضة اإلس�لام»( ،)17ويظه��ر َّ
أن اجلهاد

يتخصص بحالتني:
َّ

األوىل :مع صاحب األمر والزمان.
فرضا عا ًّما خياف عىل اإلسالم ْ
أن تذهب بيضته وتُستأصل شأفته،
والثانية :إذا كان ً

يصح اجلهاد حتَّى مع غري من جتب طاعته(.)18
ففي هذه احلالة ُّ
وإزاء احلالة الثانية نكشف مسألتني:

املسألة األوىلَّ :
إن خالفة املستنرص خمالِفة لرسول اهلل وألمري املؤمنني ،لذا

بأي
يفس لنا ش��دَّ ة رفضه لطلب اخلليفة باملش��اركة يف دولته ِّ
ال جتب طاعته ،وهو الذي رِّ
منصب من املناصب التي ُع ِرضت عليه.
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املسألة الثانيةَّ :
إن املرتكز الشمو ّيل واخلوف عىل بيضة اإلسالم مها ال َّلذان فرضا عليه

أن يعرض عىل املستنرص ْ
ْ
أن يكون رسولاً إىل قائد اجليش املغو ّيل ،وهذه احلالة تكون مع
فاألهم هو إنق��اذ بيضة اإلسالم ،يقول ابن ط��اووس« :وإن ابتليت
املس��تنرص أو غريه،
ُّ

بجه��اد مع غري من جيب طاعته ْ
فرضا عا ًّما خياف عىل اإلسالم أن تذهب بيضته
فإن كان ً

أن النفوس والرؤوس ُّ
وتستأصل شأفته ،فإنَّك تعلم َّ
يعز عليك من اهلل إليك
وكل ما ُّ
ك��ل ٍ
يذل ُّ
فأح��ق ممَّا ُّ
عزيز والدنيا ك ُّله��ا لواهبها وأمجل ما أنفقت ذخائ��ر العقول يف مراد
ُّ

أحق باألجس��اد واألرواح والعقول ِّ
بكل م��ا يف الوجود من اهلل الذي
جالبه��ا ،ومن ُّ
أنت وما يف يدك صادر عن ذلك اجلود ،فمتى دعاك إليه فإ َّياك أن تتو َّقف من محل نفسك

ومال��ك إليه ،فإنَّك ْ
إن بخلت هب��ا عليه يف بذهلا َس َلبها عزرائيل أو غريه وضاع منك

()19
فتدرج العبارات
رشف اخلدمة بتس��ليمها اليه وبذهلا يف إعزاز دينه الذي ُّ
يع��ز عليه» ُّ ،
بلحاظ الس�� َّلم احلجاجي ،يعطي نتيجة إجيابية أرادها ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل ،وهي الشهادة
َّ
ّ ُ
ُ
يوضح حقيقة نيل الشهادة العظيمة.
والكرامة
والعز ،ويف أدناه خم َّطط ِّ
ِّ

فليت ِش��عري ،لقد َأس��س ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل (أخالق َّية اجله��اد) يف هذا اخلطاب،
َّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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أخالقي جيدر بالباحثني األكارم ْ
يوسعوا منه ،ويرسموا اخلطوات
فقهي،
أن ِّ
ّ
وهو مبحث ّ
الثابتات له عند ابن طاووس خاصة وعند فقهاء املدرسة ِ
احل ِّل َّية عا َّمة؛ من أجل الوصول
َّ
إىل مقاربات تداول َّية فقه َّية من جهة ،ومقاربة قواعد الفراغات من جهة أخرى ،والسيام

أنَّنا نعيش يف عرص اخلالفات ،وحماولة االنقضاض عىل بيضة اإلسالم واستئصال شأفته
الزهاد ومذاهب الع َّباد
من غري املسلمني وممَّن يدَّ عون االسالم نفا ًقا ،ويسلكون مسلك َّ

بمسمياهتا.
املتنوعة
كَذ ًبا كاحلركات التكفري َّية ِّ
َّ

االجتامع��ي) يف اإلفادة من هن��ج الق��رآن ون َّظمه يف
وق��د اتَّب��ع طريق��ة (التسلس��ل
ّ

األخالقي ،والسيام الدعاء ،فقد آىل عىل نفس��ه ألاَّ يش��مل دعاءه املؤمنني
آداب اخلطاب
ّ
الفجار واملعاندين ،فأساليب الدعاء مفتوحة أمام
واملس��لمني فحسبَ ،ب ْل ش��مل دعاؤه َّ

«وكنت يف ليلة جليلة من ش��هر رمض��ان بعد تصنيف هذا الكتاب
العبد ش��املة ،يقول:
ُ
بزمان -يقصد كتاب اإلقبال -وأنا أدعو يف الس��حر ملن جيب أو حيس��ن تقديم الدعاء له،

ولـم�� ْن يليق بالتوفيق أن أدعو له ،فورد عىل خاط��ري َّ
أن اجلاحدين هلل ولنعمه،
ويل َ

واملس��تخ ِّفني بحرمته ،واملبدِّ ل�ين حلكمه يف عب��اده وخليقته ،ينبغي أن ُيب��دأ بالدعاء هلم

باهلداي��ة من ضاللته��م»( .)20معلِّلاً ذلك َّ
بأن جنايته��م عىل الربوب َّي��ة ،واحلكمة اإلهل َّية،
واجلاللة النبو َّية أشدُّ من جناية العارفني باهلل وبالرسول؛ فيقتيض تعظيم اهلل وتعظيم

جالله وتعظيم رسوله وحقوق هدايته بمقاله وفعاله ،أن ُيقدم الدعاء هبداية من هو

خطرا ،إ ْذ مل يقدر أن يزال ذلك باجلهاد ،ومنعهم من اإلحلاد والفساد،
رضرا وأشدُّ
ً
أعظم ً
ولكل ٍّ
ضال عن اهلل باهلداي��ة إليهِّ ،
ُ��ل ٍّ
فش��مل دعاؤه ك َّ
ضال عن الرس��ول بالرجوع إليه،

ولكل ٍّ
ِّ
ثم بعد ذلك يتسلس��ل دعاؤه فيدعو
ضال عن ِّ
احلق باالعرتاف به واالعتامد عليه؛ َّ
ألهل التوفيق والتحقيق بالثبوت عىل توفيقهم ،والزيادة يف حتقيقهمُ ،ث َّم بعد ذلك يدعو

لنفسه ،و َم ْن يعنيه أمره بحسب ما يرجوه من الرتتيب(.)21
304

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

وقد استلهم ابن طاووس هذه الش��مول َّية يف الدعاء من القرآن الكريم ،مس��توح ًيا
ِ
ٍ
ش��فاعة إبراهي��م يف أهل الكفر ،قال اهلل تع��اىل :جُ ِ
يم
َ
﴿ياد ُلنَا فيِ َق ْو ِم ُل��وط*إِ َّن إِ ْب َراه َ
ِ
ِ
يب﴾ [هود ،]75-74 :فمدحه عىل حلمه وش��فاعته وجمادلته يف قوم
يم َأ َّوا ٌه ُمن ٌ
لحََ ل ٌ

أيضا من قوله
ل��وط الذين قد بلغ كفرهم إىل تعجيل نقمته ،واستلهم هذا املعاين اجلليلة ً
ِ
ُ��م ِم ْن ِد َي ِ
��م ُي َقاتِ ُلوك ُْم فِي الدِّ ِ
ارك ُْم
ُ��م اهللُ َع ِن ا َّلذ َ
ين َو َل ْم ُيخْ ِر ُجوك ْ
ين َل ْ
تع��اىل﴿ :لاَ َين َْهاك ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ين﴾ [املمتحنة :اآلية  .]٨ومن سرية
ب ا ْل ُم ْقس��ط َ
وه ْم َو ُت ْقس�� ُطوا إِ َل ْي ِه ْم إِ َّن اهللَ ُيح ُّ
َأ ْن َت َب ُّر ُ

اغفر لقومي
هم ْ
الرس��ول فقد كان ك َّلام بال��غ قومه الك َّفار يف إيذائه ،ق��ال( :ال َّل َّ
فإن مل يكن أهله،
اخلري إىل أهله وإىل غري أهلهْ ،
فإنهَّ م ال يعلمون) ،وقول نب ِّيناْ :
(اصنَ ِع َ

فك ُْن أنت أهله)( ،)22وحديث عيسى( :ك ُْن كالشمس تطلع عىل الرب والفاجر)(،)23
وقول اإلمام عيل( :وأش��عر قلبك الرمحة للرع َّية واملح َّبة هلم وال ُّلطف هبم ،...فإنهَّ م

نظري لك يف َ
اخللق)( ،)24ويكفي َّ
أن الرسولُ بعث
صنف��ان َّإما أخٌ ل��ك يف الدين َّ
وإما ٌ

رمح ًة للعاملني(.)25

وتأسيس��ا عىل ذلك ك ِّله رفع ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل اجلامع َّية والشمول َّية؛ َّ
ألن «الفرد َّية
ً

فتكون األنانيةَّ ،
فتكون اإلنس��ان َّية،
وإن اجلمع َّية ترتفع ِّ
فتكون االستبداد ،وتس��فل ِّ
تعلو ِّ
وإن بني اإلنس��انية والعصبيةَ ،شعبا يع ُّز ،وأم ٌة تَرقىِ ،
فتكون العصب َّيةَّ ،
وذك ًْرا
ً َُ
َّ
َّ
وتنخفض ِّ
َّ ْ
وأثرا يخُ َّل��دُ  ،ولكن بني االستب��داد واألنان َّية ،حتكّم اهلوى وش��قاء العيشّ ،
وذل
َي ْبق��ىً ،
األب��د»( .)26ومن هن��ا َّ
��را؛ ألنَّه إنامز
فإن اخلطاب
األخالق��ي عند ابن طاووس كان مؤ ِّث ً
ّ
ٍ
ٍ
ث�لاث :الفضيلة ،والس��داد ،والبرِّ  ،وهي من الصف��ات التي حدَّ دها
بخص��ال أخالق َّي ٍة
أرسطو يف اخلطيب الناجح(.)27

حرصا منه��م باالرتقاء بالدعوة
ه��ذه الرؤي��ة يف اخلطاب التفت إليها املع��ارصون
ً

اإلسالم َّي��ة؛ لك��ون اإلس�لام يقص��د خ�ير املس��لم وغ�يره ،إذ «ك��ان األَ ْوىل باخلطاب
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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يوجه خطابه إىل املخالفني له يف الفكر
اإلسـالمي بعد أن بلغ أشدَّ ه واتَّسعت قاعدته أن ِّ
ّ
واالتجِّ ��اه ،وال يد ْعهم يف ضالهل��م القديم ،وجهلهم املوروث ،وس��وء ظنِّهم باإلسالم

ودعاته.)28(»...

ونطوي هذه الس��مة األخالق َّية عند ابن طاووس بالقولَّ :
إن ابن طاووس أراد بناء

ٍ
ٍ
واستنهاضا من أجل
بش��كل كبري؛
أخالقي ش��امل من أجل االقرتاب من اآلخر
نس��ق
ً
ٍّ
وضع اإلنسان عىل املسار الصحيح نحو القمم العليا التي هي عنوان التالقي والتحاور
والتواصل بني والشعوب واألمم والثقافات والكيانات.
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املبحث الثالث

العقالن َّية
َ
العقيل في��هَّ ،
ال خيف��ى َّ
العقل
وأن
أن أغلب تعريفات عل��م األخالق تؤكِّد اجلانب
ّ
ٍ
وحدَ ه هو القادر عىل تشخيص املبادئ واخلصال من دون ُّ
طرف آخر ،يقول
ألي
تدخل ِّ

حممد جواد مغن َّية« :علم األخالق :هو جمموعة من املبادئ املعيار َّية التي ينبغي أن جيري
َّ

البرشي عىل مقتضاها ،والياء يف املعيار َّية نس��بة إىل املعيار الذي ُيقاس به غريه،
الس��لوك
ّ

غري َّ
أن مبادئ األخالق ترسم طريق السلوك احلميد وحتدِّ د أهدافه وبواعثه»(.)29

ال َج َر َم َّ
أن األخالق أساس احلياة ،وباألخالق يرتقي اإلنس��ان إىل الكامالت ،وهبا

وقوي وآمن ،تس��ود فيه العدالة واحلر َّية والو ِّد واملس��اواة،
نحص��ل عىل جمتمع متامسك
ّ
فك��ل ٍ
ُّ
عمل يستحس��نه العق�لاء ،فهو م��ن األخالق ،أو ل��ه صلة باألخ�لاق ،فاإليفاء

بالعهود ،وأداء األمانات ،واإلحس��ان والبرِّ  ،ومس��اعدة املحتاج واملريض ،وغريها من
األخالق التي يرتضيها الرمحن.)30(

َ
َّ
العقل آلة أخالق َّية ،منقاد بالطبع للقوانني األخالق َّية األبد َّية ،وهو يعطيها صدر
إن

فإن َّ
جمل��س وجدانه ،ومن هنا َّ
ك��ل قض َّية أخالق َّية هلا وجودها باحلمل الش��ائع يف منزلة
األخالقي ،وهكذا يبدو َّ
أخالقي بالذات وال يصل إىل األخالق إلاَّ بعد
أن العقل
العقل
ّ
ّ

ثم َّ
يتلمس أثر قوانني
فإن اإلنسان
أخالقي بالطبعَّ ،
ّ
التأ ُّمل والبحث أو اإلكتساب ،ومن َّ
األو ّيل
الرضوري(.)31
ّ
األخالق يف مرحلة الوجدان َّ
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حممد باقر الداماد (ت 1041هـ) يف بيان أثر العقل يف إدراك املعقوالت
وق��د أبدع َّ

واألرسار ،قال« :فال َج َر َم ...ال حشمة ،وال جاه لإلنسان أعظم من إدراك املعقول اجلنَّة
املز َّينة املحلاَّ ة بأنواع حل ِّيها ونعيمها وزنجبيلها وسلسبيلها إدراك املعقوالت ،ودركات

جهنَّم بأغالهلا وسالسلها ومحيمها وز ُّقومها متابعة األش��غال اجلسامن َّية ومعانقة القوى
الدائرة احلسانية»(.)32

العق�لي ،فمن لوازم
حرص اب��ن طاووس إىل الدعوة إىل إعامل العقل ،والتنش��يط
ّ

األخالقي استثامر العقل وتوظيفه ،بوصفه عامل التَّمييز ومناط التكليف؛ فهو
اخلطاب
ّ
ُ
اإلنس��ان
أع��ز منال وسبب التكري��مَ ،ف َل ِزم احلفاظ عليه حف ًظا ملا أنيط به ،وبالعقل ك ُِّرم
ُّ
التص��ور يف مجلة من األلفاظ التي جاءت يف
و ُف ِّض��ل عىل سائر املخلوقات؛ ونلمح هذا
ُّ

األخالق��ي ،منها( :يفكِّر ،العقل ،كامل العق��ل ،العاقل ،معقولة،
خط��اب ابن طاووس
ّ
القل��ب البص�ير ،احلكمة ،التذك�ير ،حكم األلب��اب )...وغريها من األلف��اظ ِ
احلكَم َّية
اهلادفة ،وقد ربط هذا اخلطاب هبدف أسمى هو تقوى اهلل والسعي لرضاه ،واإلخالص

حج ًة يف أدب َّياته ،وممَّا جتدر اإلش��ارة إليه َّ
أن مس��ألة
له ،لذلك حرص عىل عدِّ العقل َّ
حمل ٍ
والعميل) مل تكن َّ
وفاق تا ٍّم يف طبيعة وظيفتهام عند الفالسفة وعلامء
(النظري
العق َلني
ّ
ّ
األخالق ،ففي حني يذهب فريق إىل َّ
األول ُيعنى باملس��ائل الفلس��ف َّية النظر َّية خارج
أن َّ
دائرة األخالق ،واآلخر ُيعنى باملسائل العمل َّية( ،)33يذهب آخرون إىل فه ٍم خمتلف قوامه

َّ
العميل فتتعدَّ ى
النظري ،وأ َّما وظيفة العقل
أيضا من شؤون العقل
أن فلس��فة األخالق ً
ّ
ّ
ذلك إىل البعث والتحريك(.)34

أن َ
العقل هو البوصلة احلقيقة للمعارف ،قالَ « :أ َما تعلم َّ
وفطن ابن طاووس إىل َّ
أن
َ
العقل الذي هو النور الكاشف عن املعارف ما هو ِم ْن كسبك ،وال من قدرتك َّ
وأن اآلثار
الت��ي تنظر إليها ما هي من نظرت��كَّ ،
وأن العني التي تنظر هبا ما هي من خلقك،)35(»...
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أيض��ا َّ
أن املعرفة بالعقل الزمة ،وه��و أصل العلوم ك ّلها ،وب��ه حصلت املعرفة،
وي��رى ً

احلق والباطل(.)36
بالفرق بني ِّ

وسنف�ِّل�يِّ
بعضا من النصوص الت��ي تُظهر هذا املرتكز يف خطابه ،ففي تفس�ير قوله
ً
تع��اىلِ :
��ن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ات﴾ [آل عمران :اآلية ،]7
��اب ٌ
﴿منْ�� ُه َآ َي ٌ
ات محُ ْ َكماَ ٌت ُه َّ
َاب َو ُأ َخ ُر ُمت ََش هِ َ
الفراء الذي ق َّيد (اآليات املتش��اهبات) باحلروف املق َّطعة التي ابتدأت هبا بعض
را ًّدا عىل َّ
أيضا حتكُّم
الس��ور ،قال ابن طاووس« :وأ َّما تعيني اآليات املتش��اهبات باحل��روف فهو ً
حجة من ٍ
عقل
عظي��م ،ولي��س يف ظاهرها ما يقتيض ذلك ،وال إمجاع عىل م��ا ذكره ،وال َّ
وال ٍ
نق��ل ،والقرآن فيه من املتش��ابه التي قد صنَّف املس��لمون في��ه املج َّلدات ما ال خيفى

واإلمجاع عىل أنَّه متش��ابه»( .)37ويبدو َّ
أن ابن طاووس قد نفى تقييد بيان تفس�ير اآليات
ٍ
أن القرآن َق ِد انطوى عىل ٍ
املتش��اهبات باحلروف املق َّطعة ،وأشار إىل َّ
متشاهبات غري
آيات
ٍ
منح�صرات باحل��روف املق َّطعة ،فاإلمجاع واحلج��ج النقل َّية والعقل َّي��ة تؤكِّد وجودها يف

القرآن الكريم.

وم��ن املرتكزات العقلية ،وطرائق التدليل العقيل التي الت��زم هبا ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل
َّ
ّ
يف خمتل��ف خطاباته األخالق َّي��ةُّ ،
قوة عقالن َّيته من جه��ة ،ورسوخ أخالق َّيته من
تدل عىل َّ
جه��ة أخ��رى ،ناهيك عن اتِّس��اع حوار َّيت��ه التي كان هلا الس��هم األوف��ر يف ظهور القيم

خاصة ،وإذا
اإلسالم َّي��ة األخالق َّية عا َّمة ،والقيم اإلسالم َّية املنبثقة من أهل البيتَّ 

تأ َّمل��ت خطابات ابن طاووس األخالق َّي��ة ،رأيت هذه املرتك��زات العقل َّية ترصخ فيها،
فف��ي َمعرض إثباته والية أمري املؤمنني ،وإمامته م��ن لدن املصطفىٍ 
إهلي،
بأمر ّ

منه��ا قوله تعاىل﴿ :إِ َّن ولِيكُم اهللُ ورس��و ُله وا َّل ِذين آمنُو ْا ا َّل ِذ ِ
الص َ
ُون
ال َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
��ون َّ
َ
ماَ َ ُّ ُ َ َ ُ ُ َ
ين ُيق ُ
َ َ
نت م ِ
نذ ٌر َولِك ُِّل َق ْو ٍم
ال َّزكَا َة َو ُه ْم َراكِ ُع َ
ون﴾ [سورة املائدة :اآلية  ،]55وقوله تعاىل﴿ :إِ َّنماَ َأ َ ُ
ه ٍ
استظهارا عقل ًّيا؛ إذ
اد﴾ [سورة الرعد :اآلية  ،]7وقد استظهر ابن طاووس هذه الوالية
َ
ً
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ال يعق��ل أن ي�ترك النبي حممد أمته همَ لاً بال را ٍع وال ٍ
رابط ،فهو جيعل عىل املس��لمني
ُ
َّ ْ
ّ َّ
رئيس��ا عىل العس��كر ،أو
رئيس��ا وراع ًي��ا حينام يذهب يف غزوة أو رس َّية من جهة ،ويؤ ِّمر ً
ً
ورص صفوفهم وإصالح فاسدهم من جهة أخرى ،فضلاً
ضم شملهم ِّ
الرس َّية من أجل ِّ

عن ذلك َّ
فإن العقل يوج��ب استكتاب الوصايا قبل االنتقال إىل الرفيق األعىل ،قال
ابن طاووس« :ومنها َّ
عس��كرا أو
أن جدَّ ك عليه أفضل الس�لام والتح َّية ما كان ينفذ
ً

يضم شملهم و ُيصلح فاسدهم ويحُ سن إليهم ،فكيف
رئيسا عليهم ُّ
رس َّي ًة إلاَّ وجيعل فيهم ً

تقبل العقول أنَّه يرتك األ َّمة ك َّلها بعد وفاته إىل اهلل يف مسافة مدَّ هتا ...ست مائة وتسع
رئيس��ا ُيصلح حاهلم ويصوهنم عن
وثالث��ون سنة وبعدها إىل يوم القيامة؟ وال جيعل هلم ً
ال��ذي جرى عليهم من االختالف والندامة ،ومنها نص��وص اهلل وتقدَّ س كامله عىل

عيل ب��ن أيب طالب صل��وات اهلل وسالمه عليه باآليات الباه��رات يف ذاته
ج��دِّ ك موالنا ّ

وصفاته ويف مقاماته ،وتعريف األ َّمة بكرامته وما أخربها من أرسار اهلل ورسوله
الدا َّل��ة ع�لى أنهَّ ا نصوص عليه َّ
ب��أن مرجع األ َّم��ة يف مجيع أمورهم إلي��ه ...فكيف قبلت

العقول َّ
أن من ُيع ِّلم الناس الوص َّية ملن خيلفونه يرتك الوصية هبم بالكل َّية؟ وقد علم أنهَّ م
ٍ
ٍ
ٍ
أن َّ
خيتلف��ون بعد وفاته وخيالفونه ،ومنها َّ
فاضل من أهل االسالم بعيد
عاقل
منصف
كل

أن يقبل عقله َّ
يتضمن:
حممدً ا جدّ ك عليه وآله أفضل الصالة والسالم يتلو عليهم قرآنًا
َّ
أن َّ
يت َلك ُُم الإْ ِ ْس�َل�اَ َم ِدينًا﴾ [سورة
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأتمْ َ ْم ُ
﴿ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ
متحيين يف اإلمامة ،ومنها َّ
أن
ثم يدَّ عي م��دَّ ٍع أنَّه مات وترك أ َّمته
رِّ
املائ��دة :اآلية َّ ،]٣
ٍ
غزوة إلاَّ وجيعل يف املدينة نائ ًبا ومدَّ ة الغزوة قصرية يف
حممدً ا كان م��ا خيرج يف
ج��دَّ ك َّ

ينص عليه؟ واملدَّ ة طويلة خطرية
حياته ،فكيف يقبل العقل أنَّه ترك األ َّمة مهملة من نائب ُّ
كثرية بعد وفاته»( .)38ونحن نغتنم هذه الفرصة ونُفيد من إشارات ابن طاووس ِ
احل يِّ ّل يف
االست��دالل عىل إمامة أمري املؤمنني ،نُلفت نظر الق��ارئ العزيز إىل َّ
أن ابن طاووس
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ِ
عيل بإمرة
احل يِّ ّل قد انربى يف تصنيف كتابني جليلني ،مها( :اليقني باختصاص موالنا ّ

أم�ير املؤمنني) ،و(التحصني ألرسار ما زاد من أخبار اليقني) ،فقد ش��حنهام وحش��دمها
عيل ،وألقابه
بالروايات املتواترة سندً ا ،واملضبوطة متنًا ودالل ًة يف إمامة أمري املؤمنني ّ
وأحواله كا َّفة.

وع��و ٌد ع�لى بدء ،فالعق��ل آل َّي��ة حضور َّية ومقي��اس ف َّع��ال يف التحكُّ��م يف األقوال

املعمقة
واألفع��ال؛ والتكاليف العا َّم��ة يف الفقه هي الواجبات
واملحرم��ات ،والتكاليف َّ
َّ

جمرد االلتزام بام
هي املس��تح َّبات واملكروهات ،وهي التي تربيِّ الف��رد يف خطوة أعىل من َّ

املس��تحبات واملكروهات الفقه َّية ه��ي أحكا ًما أخالق َّي ًة
إلزامي يف الرشيعة ،فتكون
ه��و
َّ
ّ
األخالقي لل َعالقة القوية ما بني التكليف
بطبيعته��ا( .)39وقد تن َّبه ابن طاووس يف خطابه
ّ
ألن رشوطهام متقاربة جدًّ ا ،فمن هذه الرشوط التي أوردها ابن طاووس ْ
واألخالق؛ َّ
أن

وص ابن طاووس ابنه باالحتفال سنو ًّيا بس�� ِّن التكليف
يك��ون املك َّلف عاقلاً  ،ومن هنا ىَّ

بوصف��ه كامل العقل ،فعيد ميالد امل��رء عند ابن طاووس ليس بي��وم والدته ،وإنَّام بكامل
يرشفك اهلل يا ولدي
عقل��ه وهو س ُّن التكليف ،قال« :فإذا
َ
وصل��ت إىل الوقت الذي ِّ
حممد بكامل العقل ،وهو أهل من استصالحك ملجالسته ومشافهته ،ودخول مقدَّ س
َّ
مؤر ًخا حمفو ًظا م��ن أفضل أوقات األعياد
حرضت��ه لطاعتهَ ،ف ْل َي ُك ْن ذل��ك الوقت عندك َّ

شكرا ،وصدقات وخدمات
وك َّلام أوصلك عمرك املبارك إليه يف سنة من الس��نني فجدِّ د ً

لواهب العقل الدال لك عىل رشف الدنيا واملعادْ ...
عودين اهلل
وإن بقيت ح ًّيا عىل ما َّ

م��ن رمحته وعنايته ،فإنَّني أجعل يوم ترشيفك بالتكليف عيدً ا أتصدَّ ق فيه بمئة ومخس�ين
كل ٍ
دينارا عن ِّ
سنة بعرشة دنانري»(.)40
ً
ف��إن صلة التكليف باألخالق عن��د ابن طاووس يمك��ن إرجاعها إىل َّ
وم��ن هنا َّ
أن

األحكام الرشع َّية هي أحكام ذات صبغة أخالق َّية واضحة ،فضلاً عن َّ
أن دائرة الوجوب
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الرشعي ،مثل وج��وب املحافظة عىل النظام ،أو حتَّى
تش��مل ما هو أوسع من الوجوب
ّ
ٍ
أعراف مع َّينة ،ففي مجيع هذه األحوال يكون اإلنسان
الوجوب الذي يمليه املجتمع نتيجة

تعرض إىل العقاب ٌّ
كل بحسبه.
مأمورا ومك َّل ًفا أمام اجلهة املوجبة وإلاَّ َّ
ً

وق��د ر َّب��ى ابن ط��اووس آل َّية العق��ل هذه ع�لى روح االستقالل يف الفه��م والنظر،

راسم له بأسلوب
واتِّب��اع الربهان ونب��ذ التقليد ،و يتجلىَّ ذل��ك
ً
واضحا بوص َّيته البن��ه ،اً
الرسمدي بني العقل من جهة ،واهلوى والش��يطان من جهة أخرى ،وذلك
بديع الرصاع
ّ

يف رفض��ه ور ِّده عىل م ْن أش��ار عليه ْ
حاكم بني املتخاصمني ع�لى عادة الفقهاء
أن يك��ون اً
ومصلحا ألمور املتحاكم�ين ،يقول« :فقل��ت هلم إنَّني
والعل�ماء من الس��لف املاض�ين،
ً

وج��دت عقيل يريد صالح��ي بالكل َّية؛ ونفيس وه��واي والش��يطان يريدون هالكي
ق��د
ُ

باالش��تغال باألمور الدنيو َّية ،وأنا قد دخلت بني عقيل ونفيس والشيطان وهواي عىل ْ
أن
بمجرد العدل ويتَّفقون ك َّلهم مع العقل فلم يتوافقوا عىل الدوام عىل صواب
أحكم بينهم
َّ
هذه األحكام ،وقال لس��ان حال العقل إنَّه ال جيوز أن يكون تب ًعا هلم عىل اهلالك واجلهل

وم��ا هت َّيأ يف عمر طوي��ل ْ
تقر هبا
أن أحكم بني هذين اخلصمني أو أصال��ح بينهم مصاحلة ُّ
العني وينقطع معهم املنازعات واملخالفات ،فمن عرف من نفس��ه الضعف عن حكومة

()41
ثم
واح��دة مدَّ ة من األوقات كيف ُيقدم عىل الدخول فيام ال يحُىص من احلكومات» َّ ،
مستلهم قوله تعاىلَ :
ت َم ِن اتَّخَ َذ إِ َل َه ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه اهللُ َع َلى ِع ْل ٍم َو َخت ََم َع َلى
يقول
﴿أ َف َر َأ ْي َ
اً
ِ ِ
ِ
س ِِ
ون﴾ [اجلاثية:
��او ًة َف َم ْن َي ْه ِد ِيه ِم ْن َب ْع ِد اهللِ َأفَلاَ ت ََذك َُّر َ
��معه َو َق ْلبِه َو َج َع َل َع َلى َب َص ِره غ َش َ
َ ْ
لت هلم انظروا َم ْن اتَّفق عقله ونفس��ه وطبعه وهواه وقوي عىل الش��يطان
اآلية « ،]٢٣و ُق ُ

مهمت��ه املتع ِّينة عليه،
وص��اروا ك ُّله��م يدً ا واحد ًة يف طلب طاع��ة اهلل ورضاه ،وتفرغ من اَّ

ق��ادرا بتلك القدرة عىل فصل احلكوم��ات واملصاحلات إذا
فتحاكم��وا عنده ،فإنَّه يكون
ً
حممد عن رياسة هذا الب��اب ،ورأيت يف
ح�ضر اخلصومة بني يدي��ه ،فاعتزلت يا ول��دي َّ
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ٍ
شاغل بمقتىض حكم األلباب»(.)42
اهلل ونفيس شغل
فهو هبذا يس��مو بعقله ويرفع من مكانته مثل أويل العقول الذين قال فيهم اهلل:
ون َأحس��نَه ُأو َلئِ َ ِ
ِ
ين َهدَ ُاه ُم ال َّل�� ُه َو ُأو َلئِ َ
ك ُه ْم ُأو ُلو
ين َي ْس��ت َِم ُع َ
ك ا َّلذ َ
ون ا ْل َق ْو َل َف َي َّتبِ ُع َ ْ َ ُ
﴿ا َّلذ َ
الأْ َ ْل َب ِ
اب﴾ [سورة الزمر :اآلية .]18

احل يّل ِ
ِ
يتوصل به إىل هتذيب
اخلطاب
األخالقي بلحاظ العقل ممَّا َّ
ّ
وأنضج ابن طاووس ّ

مهمت الذي يريد الصالة أن
حكم يف ذلك ،قال« :ومن اَّ
النف��س وتقوى اهلل ،فجعله اً

كارها وخيرج عنها مس��تقيلاً  ،وإ َّياك أن تقبل قول َم ْن يقول لك :إنهَّ ا تكليف،
ال يدخلها ً

والتكلي��ف ثقيل عىل القلوبَّ ،
فان هذا الق��ول بعيد من رىض علاَّ م الغيوب ،يقول:
ان َو َز َّينَ ُه فِي ُق ُلوبِك ُْم َوك ََّر َه إِ َل ْيك ُُم ا ْل ُك ْف َر َوا ْل ُف ُس َ
ان﴾ [سورة
وق َوا ْل ِع ْص َي َ
يم َ
﴿ح َّب َ
َ
ب إِ َل ْيك ُُم الإْ ِ َ
احلج��رات :اآلية  ،]7فرت َّد أنت عليه هذا القول املقدَّ س الرصيح يف القرآن ،وتقول أنت

بخ�لاف ذلك ،وتُقدم عىل البهت��ان أيقبل عقلك أنَّه يريد من��ك ْ
أن حت َّبه وتدَّ عي
أنَّك قد أحببته ،وتكره خدمته والتقرب إليه ،فهل يصح يف العقل َّ ِ
ب يستثقل
أن ا ُملح َّ
ُّ
ُّ
يقربه إليه؟»( .)43وال خيفى َّ
أن ابن طاووس
العمل يف طلب رضا حمبوبه أو يكره ش��ي ًئا ممَّا ِّ
وص ابنه يف ضب��ط هذه اآلل َّية كامل العق��ل من أجل الوص��ول إىل األهداف املبتغاة
ق��د ىَّ
ٍ
املرجوةَّ ،
وإن سوء استعامل هذه اآلل َّية يؤ ِّدي إىل ٍ
حممودة.
نتائج غري
والنتائج
َّ
ويمكنن��ا القولَّ :
علمي ،وال يرتقي إىل
إن خطاب ابن طاووس مل يكن عاطف ًّيا غري
ّ

بصريا باملجتمع
وامللحة للمس��لمني يف عرصه ،فكان
مس��توى معاجلة األوضاع احلرجة
َّ
ً
وأحوال��ه؛ بمعن��ى أنَّه ك��ان خطا ًبا عقالن ًّيا واقع ًّي��ا ال يعيش بعزل��ة وانطوائ َّية بعيدة عن
أصيل ٌ
ٌ
اإلسالمي.
كامل ينتسب إىل العمق
خطاب
الواقع ،فهو
ٌ
ّ

ونط��وي فقرات هذه الس��مة َّ
االستش��هادي يعلو
األخالقي
التهذيبي
بأن اخلطاب
ّ
ّ
ّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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النقدي االستدال ّيل ،فأساس��ه قاعدة (اعتقاد القول حتَّى يقوم الدليل عىل
ع�لى اخلطاب
ّ

بطالن��ه)؛ وما ذاك إلاَّ َّ
ألن جم��ال العقالن َّية االعتقاد َّية هو عامل القيم ،فلو أنهَّ ا ُط ِّبقت عىل
الترشيعي متعامل ًة مع األدنى بام ينبغي ْ
أن
الطبيعي منزلة األمر
الوقائع؛ ألنزلت القانون
ّ
ّ

يعام��ل به األعىل ،يف حني َّ
أن العقالن َّية اإلنكار َّية جماهلا عامل الوقائع ،فلو أنهَّ ا ط ِّبقت عىل
الطبيعي ،متعامل ًة مع األعىل بام ينبغي أن
الترشيعي منزلة القانون
ْزل��ت األمر
القيم ،ألن َ
ّ
ّ

ُيعامل به األدنى(.)44
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املبحث الرابع

تعقيب اخلطابات الإن�شائ َّية
َّ
االخالقي ق��د ُأ َّسس عنده عىل بني��ة اإليقاعات ،وتع��دُّ د املعطوفات،
إن اخلط��اب
ّ

واجلم��ل التقرير َّية الطويلة القائمة عىل التأ ُّمل واالعتب��ار ،أو عىل أساس -كام قلنا آن ًفا-

األخالقي ،والسيام َّ
االقتباس من اآليات القرآن ّية واألخبار ،لذلك َّ
أن أدعيته
فإن خطابه
ّ
ٍ
صاحل�� ٌة ِّ
زم��ان ومكان ،وما حتليل ابن طاووس للنفس اإلنس��ان َّية وحماولة مغازلتها
لكل
ومالطفتها إلاَّ ليجعل َّ
مهتم به كأنَّه هو املخا َطب (املتل ِّقي) ،فهو ُيرشك القارئ
كل قارئ اً
أن ،...قيل ،...لع َّلك تقولْ ،...
وحياوره يف ضوء التقن َّيات احلوارية (اعلم َّ
فإن قلت)...
وغريه��ا من العبارات ،وهي إسرتاتيج َّية خطاب َّية يس��تحرض يف ظ ِّله��ا القارئ بمختلف

وتوجهاته العقد َّية والذهن َّي��ة؛ إلقناعه وإمتاعه ِّ
وبث ال��روح األخالق َّية
مراتب��ه املعرف َّي��ة
ُّ

واإليامن َّية فيه ،فهو خطاب ُيقرأ يف ِّ
كل العصور ،ومل ُينتَج ل ُيقرأ يف عرصه.

الطاوويس تعقيب األساليب اإلنشائ َّية وتالحقها يف
من سامت اخلطاب االخالقي
ّ

توسل به ابن طاووس من أجل تكش��يف
يب
نصوصه املختلفة ،وهو
ملمح أسلو ٌ
ٌ
ظاهرَّ ،
ٌ
الدالالت واستظهار املعاين ،فضلاً عن ذلك إرادة إيصال الشحنات والطاقات التعبري َّية

والتحاور
التواصل
بكام��ل تعجيله��ا وزمخها؛ رغب ًة منه يف الوص��ول إىل أقىص غاي��ات
ُ
ُ
واإلبالغ مع املتل ِّقني.

األخالقي ،وحت ُّق��ق دالالت أفعال الكالم يف ِّ
ظل
َو َع��ى ابن طاووس نجاح خطابه
ّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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تعاقب األساليب اإلنشائ َّية ،سواء أكانت طلب َّية أم غري طلب َّية (أمر ،هني ،استفهام ،نداء،
مه��م من أجل ت��وايل اإليقاعات ،واقتن��اص الدالالت
يب
متنِّ��ي) ...وهذا
ملم��ح أسلو ّ
ٌ
ّ

يوجهه إىل
يوجهه للن��اس أمجع ،وبوصفه أ ًبا حينام ِّ
املختلف��ة بوصفه نقي ًبا للطالب ِّيني حينام ِّ
أهله وذويه ،قال واع ًظا ولده الستلهام ِ
العبرَ من التاريخ ومآل اإلنسان« :واعلم يا ولدي
أي يشء
حمم��د أنّن��ي ُ
كنت يو ًما أنظر يف كتاب م��ن التواريخ املذكورة ،فق��ال يل قائل :يف ّ
َّ
أنظ��ر إىل قوم بينام ه��م يف رسور وغرور إذ هجم
تنظ��ر؟ فقلت :أن��ا يف حياة ،وبني قبور
ُ

عليهم ه��ادم َّ
ومفرق اجلامعات وصاحب الش��تاتات فنقله��م إىل حم َّلة األموات
اللذات ِّ

عم كانوا فيه من اللذات ،وصاروا يف ِّ
ذل احلرسات وأرس الندامات»(.)45
وق َّطعهم اَّ

أن اهلل رقيب بعب��ادهِّ ،
وق��ال مب ِّينًا َّ
حمذ ًرا أهله مجيعهم باإلق�لال من خمالطة الناس؛

حممد ومن بلغه
لكوهنا تشغل املرء عن ذكر اهلل والتفرغ للعبادات« :واعلم يا ولدي َّ

كتايب هذا من ذر َّيتي وغريهم من األهل واإلخوان ع َّلمك اهلل وإ َّياهم ما يريد منكم

ٌ
ٌ
ٌ
الرس واإلعالن َّ
ش��اغل عن اهلل
وش��غل
معضل،
أن خمالط َة الناس دا ٌء
م��ن املراقبة يف ِّ

مذهل ،وقد بلغ األمر يف خمالطتهم إىل نحو ما جرى يف اجلاهل َّية من االشتغال باألصنام
ع��ن اجلاللة اإلهل َّية فا ْق ِلل يا ولدي من خمالطتك هل��م وخمالطتهم لك بغاية اإلمكان فقد
مرضا هائلاً يف األديان»(.)46
جربته ورأيته ُيورث ً
َّ

ويظهر تالحق األساليب اإلنشائية يف ِ
الطاوويس يف ح ِّثه عىل االقتداء بسنَّة
اخلطاب
َّ
ّ

املصطفى قولاً وفعلاً
وتقريرا ،وهي مجاع األخالق واآلداب لديه« :أقول أنا:
ً

هُّأيا املس��لم املصدِّ ق بالقرآن ،املمتثل ألمر اهلل ،إ َّياك ْ
أن ختالف قوله تعاىل يف رسوله:
ِ
ي ُأ ِنز َل َم َع ُه﴾ ،اسل��ك سبيل هذه اآلداب ،فإنهَّ ا مطايا وعطايا يفتح
ُّور ا َّلذ َ
﴿وا َّت َب ُع��و ْا الن َ

()47
(أيا) ،وأسلوب
هلا أنوار سعادة الدنيا ويوم احلس��اب»  .فتالحقت أساليب :النداء هُّ

الطاوويس ،يعطي
التحذي��ر (إ َّياك) ،واألمر (اسلك) ،فتعدُّ د هذه األساليب يف النس��ق
ّ
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شحنات تعبري َّية وإحيائ َّية للمخا َطب من أجل إثارة انتباهه وإبالغه.
ومن اخلطابات األخالق َّية الطاووس َّية التي توافرت عىل تالحق األساليب اإلنشائ َّية،

قوله يف إظهار الصرب يف استجابة الدعاء« :وإذا َّ
تأخرت عنك إجابة الدعاء وبلوغ الرجاء
فا ْب ِك عىل نفسك بكاء من يعرف َّ
يستحق ألكثر من ذلك اجلفاءَ ،فك َْم
الذنب له ،وأنَّه
أن
ُّ
َ
رأينا واهلل يا ولدي عند هذه املقامات من فتوح السعادات والعنايات ما أغنانا عن سؤال

العباد وعن كثري من االجتهاد»( ،)48فنلمح تالحق األساليب اإلنشائ َّية :االستفهام (ك َْم)،
املتنوعات
قوة اخلطاب واستظهار الدالالت ِّ
والقسم (واهلل) ،والنداء (يا ولدي)؛ من أجل َّ
للوصول إىل املقاربات التداول َّية التي تساعد عىل إحداث التواصل واإلبالغ.

الطاوويس النصوح حينام دعا
األخالقي
وتتعاقب األساليب اإلنشائ َّية يف اخلطاب
ّ
ّ

املخا َطب إىل االقتداء بآثار الصاحلني واالهتداء بأنوارهم ،وعدم تضييع الوقت باغتنام

يص��ح ْ
أن يكون اهلل ما حيبك
«أيا العبد املس��كني هل
ُّ
الغفلة وطلب الش��هوة ،قال :هُّ
وتكون من املسلمني انظر يف شفاء سقام قلبك ودينك فداؤك عظيم دفني وهلاَّ اهتديت

فاقتدي��ت بمن تذكر أنَّك هتتدي بأنواره وتقت��دي بآثاره وكيف كانت أحواهلم يف ليلهم
ال��ذي تض ِّيعه أن��ت باغتنام الغفالت وطلب الش��هوات كأنَّك دا َّب ٌة ق��د ُرفِع عنها حكم
األخالقي
التكليف��ات»( ،)49فال خيفى تالحق األساليب اإلنش��ائ َّية وتعاقبها يف النس��ق
ّ
يصح؟) ،واألمر
(أيا العبد املس��كني) ،واالستفه��ام (هل ُّ
الط��اوويس املتم ِّثل يف النداء هُّ
ّ
متنوعات من أجل
(انظر) ،والتحضيض َ
(هلاَّ اهتديت) ،وهذا التالحق ُيعطي دالالت ِّ
ْ

قوة اخلطاب والوصول إىل أعىل درجة من درجات تنبيه املخاطب وإيقاظه.
َّ

والري��ب َّ
الطاوويس قد آنس تالحق األساليب اإلنش��ائ َّية،
األخالقي
أن اخلط��اب
ّ
ّ

لت خطابه يف العبادات ،والسيام الصالة ،رأيت هذه املالحقة اإلنشائ َّية اجلميلة،
وإذا تأ َّم َ

قال« :فاعلم :أنهَّ ا تس��تدعي لك احلضور بني يدي مالك األحياء واألموات ،فبادر إليها
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ٍ
بالترشيف واالستبش��ار بتلك العنايات ،واترك َّ
شغل ال يعذرك اهلل يف االشتغال
كل

وتصغريا ألم��ره ،وختاطر خماطرة
ب��ه عنه��ا ،فإنَّه يصري ذلك الش��غل خمالفة عىل م��والك
ً

يس��هل علي��ك تأخريها عن أوائل
ال تأم��ن أنَّ��ك ال تس��لم منها ،وال تلتفت إىل قول َم ْن
ِّ
وجرب ذلك القائ��ل لو ك َّلفك حاجة َّ
وأخرهتا عن أوائ��ل قدرتك أفام يكون
األوق��اتِّ ،

حق املو َّدات ،ولكنَّهم جاهلون
يلومك ،ويش��هد أنَّك
مس��تحق للمعاتبات؟ وما تعرف َّ
ٌّ
ب��اهلل وعظمته ونعمت��ه ،فرييدون منك أن حترتمهم أكثر م��ن احرتامك جلاللتهْ ،
وأن

تك��ون حمبتَّ��ك ومودتَّك هلم أكثر م��ن حم َّبته ،فإ َّي��اك أن تقتدي هب��م يف التهوين بموالك،
وخاصة وهو يراك»()50؛ إذ ابتدأ اخلطاب
فقبيح وعظيم وفظيع أن يس��اوى العبد باملوىل،
َّ
ْ
ثم الحق
التسلم،
والنهي (التأم ْن،
واترك)،
فبادر،
بأسلوب األمر
ْ
التلتفت)َّ ،
ْ
ّ
(فاعلمْ ،
ْ

(جر ْب) ،واالستفهام (أ َفام يكون؟).
األمر ِّ
ابن طاووس النهي َ

ٍ
َّ
قديم وحدي ًثا
أسلوب
أي
إن َّ
بالغي -كام يقول الدكتور حس�ين مجعة -مهام قيل فيه اً
ّ

«إنَّام هو بنية لغو َّية دالل َية مبارشة وغري مبارشة ،حيمل وظائف اإلثارة واإلمتاع يف الوقت
البالغي
ال��ذي حيمل وظيف��ة التوصيل واإلفادة بنقل األفكار ،وهل��ذا فوظيفة األسلوب
ّ

البالغي بوصفه ظاه��رة بالغ َّية ،جتمع بني عنارص
ذات وج��وه متعدِّ دة ،...فاألسل��وب
ّ

األدب والف ِّن وال ُّلغة واحلياة يف بنية فن َّية مثرية للعاطفة والوجدان والعقل»(.)51

األخالقي
وتتزاي��د سمة تالح��ق األساليب اإلنش��ائ َّية وتتعاىل وتتلعل��ع يف خطابه
ّ
املجلجل يف ح ِّثه ولده عىل أداء الزكاة« :ال باهلل يا ولدي ال تفضحني وال تفضح نفس��ك

عيل وعلي��ك وال ختجلنا معه ومع سلفك الطاهري��ن ،واعتقد املنَّة هلل
م��ع اهلل املنعم ّ

رب العاملني كيف أكَر َم َك وس َّلم ما َله إليك؟ وكيف رضيك مس��تود ًعا؟ وكيف جعلك
ِّ
أهلاً أن يبعث رسوله إليكَّ ،
فإن العقل قىض أنَّه إذا كان عندي وديعة لس�� ِّيدي ،وأنا

عب��ده وهو يقوم ِّ
بكل ما أحت��اج إليه وطلبها إنَّني أس ِّلمها إلي��ه وال أطلب جزا ًء منه
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ورشفني بجميل
وال أذل بذل��ك عليه بل يكون قد خ َّفف عنِّي مؤون��ة حفظها ورعايتها َّ
فالنهي
ذك��ري بتأدية أمانتها»( ،)52إذ ابتدأ اخلطاب بالقس��م (باهلل) ،فالن��داء (يا ولدي)،
ّ
ثم االستفهام ( َك ْيف أكرمك؟،
(ال تفضحني ،ال
ْ
تفضح ،ال جتع ْلنا ،فاألمر (اعتقدْ  ،س ّل ْم)َّ ،

كيف رضيك؟ ،كيف جعلك؟) ،يقينًا َّ
اإلنشائي يف هذا اخلطاب ،فضلاً عن
أن التكثيف
ّ
وظيفته األخالق َّية يتَّجه إىل السمة اجلامل َّية املثرية للدهشة ،واالنفعال واإلدراك(.)53

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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حل ِّل ّي -مقاربة تداول َّية
ر�ضي الدين ابن طاوو�س ا ِ
�سمات اخلطاب ال
أخالقي عند ال�س ِّيد ِّ
ّ

املبحث اخلام�س

تخيرُّ الألفاظ
َّ
أي اتِّصال يع��دُّ االختيار أساس نج��اح الرسائل
إن أس��اس الفع��ل
الكالم��ي يف ِّ
ّ

اإلبالغ َّي��ة ،مهام تنَّوعت جتلياهتا ،ويع��دُّ هذا من اآلل َّيات التي تكش��ف عنها التداول َّية.

أن مدار البالغة عىل حتس�ين ال َّلفظ َّ
العس��كري« :ومن الدليل ع�لى َّ
أن
يق��ول أبو هالل
ّ
اخلط��ب الرائع��ة ،واألش��عار الرائقة م��ا ُع ِملت إلفهام املع��اين فق��ط؛ َّ
ألن الرديء من
األلف��اظ يقوم مقام اجل ِّيدة منها يف اإلفهام ،وإنَّام ُّ
يدل ُحس��ن ال��كالم ،وإحكام صنعته،

ورونق ألفاظ��ه ،وجودة مطالعه ،وحس��ن مقاطعه ،وبديع مبادي��ه ،وغريب مبانيه عىل
فضل قائله ،وفهم املنشئ»(.)54

وه��و عىل صلة باخلطبة؛ إذ تقتيض انتقاء الكلامت التي جتعل املس��تمع أكثر متابعة،

التوسع ىف معرف��ة العرب َّي��ة ،ووجوه االستعامل هل��ا؛ والعلم
فم��ن «مت��ام آالت البالغ��ة
ُّ

ومتخيها»( ،)55والتخيري ههنا يومئ إىل التنويع يف استعامل
بفاخ��ر األلفاظ ،وساقطها،
رِّ

ال َّلفظ بحس��ب املقام من جهة ،واملتل ِّقني من جهة أخرى ،بلحاظ َّ
أن الس��امعني ختتلف

مس��توياهتم ،لذل��ك خياطبهم بحس��ب درجاهتم ،فأس��اس بناء اخلطاب يقت�ضي التد ُّبر
والتح ُّق��ق يف اختي��ار األلفاظ ،ل ُيس��هم يف رونقة ال��كالم ،وجريانه جمرى الس��يل ،ومن
ال��كالم اجلاري جمرى الس��يل ،وهو عىل صلة باخلطاب؛ إذ تقت�ضي انتقاء الكلامت التي

جتعل املس��تمع أكثر متابعة ،والتخيري ههنا يومئ إىل التنويع يف استعامل ال َّلفظ بحس��ب
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علي
ّ
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ّ
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املق��ام من جهة ،واملتل ِّقني من جهة أخرى؛ لكون الس��امعني ختتلف مس��توياهتم ،لذلك

خياطبهم بحسب درجاهتم.

نصوصا أخالق َّية طاووس َّي��ة تتجلىَّ فيها هذه الس��مة ،من ذلك وص َّيته
وسنع��رض
ً

البن��ه يف حفظ اجلوارح وأداء حقوقها ،قال« :واعلم َّ
أن جوارحك بضائع معك هلل؛
تاجرا فيها لنفس��ك وآلخرت��ك ،فمتى رصفتها يف غري ما ُخ ِلقت له من
وأمانات جعلك ً
الطاع��ات واملراقبات أو أنفقت وقتًا من أوقات��ك يف الغفالت ،كان ذلك اخلرسان عائدً ا

ومثم��را ْ
أن يعاملك س ِّي��دك باهلجران واستخفاف اهل��وان»( ،)56فنلمح
إلي��ك بالنقصان
ً

ختي األلفاظ ذات الدالالت املتقارب��ات تداول ًّيا ،كأنهَّ ا تنتظم يف حقل دال ّيل،
اإلتق��ان يف رُّ

تاجرا ،رصفتها ،أنفقت ،اخلرسان ،النقصان ،يعاملك).
(بضائع ،أماناتً ،

ختي األلفاظ يف بيان أثر اإلخ�لاص والتأ ُّدب مع اخلالق؛ لضامنة
وتتج�َّل�ىَّ سمة رُّ
إجاب��ة الدعاء مبينًا ابن طاووس تقني��ة ِ
احلجاج يف قبول الدعاء ،قال« :فباهلل عليك كيف
َّ
ِّ

مس��تخف يف الفعال واملقال أن تظفر بإجابت��ه االبتهال؟ فهل رأيت عاص ًيا
وأنت
ٌّ
ترج��و َ
يتق��رب إىل من يطلب منه هبوان��ه»( ،)57فال ختفى
يتق��رب إىل سلطان��ه بعصيان��ه أو طال ًبا َّ
َّ
الذائقة الطاووس َّية يف اصطفاء ألفاظ جيمعها نس ًقا صوت ًّيا واحدً ا (الفعال واملقال ،عاص ًيا

متوسل إىل َم ْن ال يتعاظمه
طال ًب��ا ،سلطانه عصيانه ،هوانه) ،وقال يف موضع آخ��ر« :إنيِّ
ِّ
ذن��وب ْ
أن يغفرها وال عيوب أن يس�ترها وال عثرات أن يقيلها وال كربات أن يكش��فها
ويزيله��ا بجميع ما ذكرته من الوسائل املنجحة للمس��ائل يف أن يقبل منِّي ما سألته»(،)58

يت واحدٌ (يغفرها ،يس�ترها ،ذنوب،
فاصطف��ى اب��ن طاووس ألفا ًظا جيمعها ٌ
نس��ق ص��و ٌ
عيوب ،عثرات ،يقيلها ،يكشفها ،يزيلها)( ،الوسائل ،املسائل).

وتأ َّم��ل معن��ا هُّأيا القارئ احلبيب دع��اء ابن طاووس ،والذي ختم ب��ه كتابه (مهج

هم إنَّك ابتدأت باإلحس��ان
الدعوات ومنهج العنايات) ،ممَّا جاء عىل خاطره ،قال« :ال َّل َّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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قبل منطق اللس��ان وفتح��ت أبواب اآلمال وتفضلت بالنوال قبل الس��ؤال ود َّللت عىل
ثم أمرهتم بالدعاء ووعدهتم
عفوك ذوي األلباب وأذنت هلم يف حمكم الكتاب باخلطاب َّ

بنج��ح الطالب وهدَّ دهتم ْ
إن مل يس��ألوك وثقته��م عن اجلواب وها أن��ا ذا امتثل مقدَّ س

التعرض ملا وعدت من مرامحك واث ًقا بشهادة العقول َّ
أن الكريم اجلواد إذا
مراسمك يف ُّ
ِ
ينزه كامله عن التو ُّقف يف املس��ؤول به وهو قادر عىل
أذن يف الس��ؤال ووعد بالقبول فإنَّه ِّ
بلوغ املأمول»(.)59

جت��د االصطف��اء احلس��ن واالختيار امل��دروس لأللفاظ ،ويب��دو َّ
الثقايف
أن املكن��ز
ّ

والرتبوي،
يب
الوسي��ع من جهة ،وقلبه
ّ
األخالقي الكبري ق��د ظهر يف هذا االصطفاء األد ّ
ّ

ويتجلىَّ هذا االصطفاء يف (ابتدأت ،فتحت ،تفضلت ،د َّللت ،أذنت ،وعدت ،هدَّ دت)،
(اإلحس��ان اللسان ،اآلمال ،النوال ،الس��ؤال)( ،مراسمك ،مرامحك ،العقول ،القبول،

املسؤول ،املأمول).
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املبحث ال�ساد�س

مز َّية الف�ضاء (الزمكاينّ)
اعتنى ابن طاووس بالتصنيف باجلانب الدعائي عناي ًة كبري ًة عىل التصنيف يف سائر
ِ
املعرفة األخالق َّي ِة
اجلوانب،حتَّ��ى كأنَّه الصف ُة الغالب ُة ملصنَّفاتِ ِه؛ لكون الدع��اء يرك ُِّز عىل
ِ
ِ
ُ
التكرار ،ومعاجل َة السلوك
يس��تعمل
إرش��ادي
منهج
ٌّ
والقي ِم األنس��ان َّية النبيلة ،فالدعا ُء ٌ
َ
ِ
ُ
أسلوب
ويستعمل
والرتغيب يف الفضيلة،
والتنفري من الرذيلة،
بأضداده ،وإثار َة العاطفة
َ
َ
َ
الوقاية واملعاجلة يف ِ
ِ
تربية الش��خص َّي ِة العباد َّي ِة وتعديل سلوكها ،وأنَّه يشك ُِّل ً
مناخا تربو ًّيا

اإلهلي،
مناس ًبا من ش��أنه هتذيب األ َّمة اإلسالم َّية بأطيافها كا َّفة ،والدعاء مقدِّ مة للقرب
ّ
ِ
أيضا يعدُّ من ِ
التقرب اإلهل َّية ،إذن هو مقدِّ مة وهو خامتة بنفسه.
أبرز
فهو بنفسه ً
مصاديق ُّ
َّ
بالعزة ،لذلك فالدعاء طلب ومطلوب ،وسيلة
أحس َّ
إن العبدَ إذا طلب من اهللَّ 

وغاي��ة ،مل حيب أولياء اهلل ش��ي ًئا أكثر م��ن ح ِّبهم الدعاء ،فكانوا يعرض��ون َّ
كل طلباهتم،
احلقيقي ،وه��م يولون طلباهتم من األمه َّي��ة بالقدر الذي يولون
وأمانيه��م عىل حمبوهبم
ّ

لنجواهم مع اهلل دون ْ
حيسوا بتعب وال نصب(.)60
أن ُّ

الدعائي مز َّية
األخالقي والسيام يف اجلانب
الطاوويس
املهمة للخطاب
ّ
ّ
ومن املزايا َّ
ّ

َ
الفض��اء ،وه��و متثل (أيقوين) ،وبيانه َّ
اإلنس��ان يدرك العامل إدراكًا برص ًّيا ،فاإلنس��ان
أن

األيقوين ،والصفة
يرجع العالقات ال ُّلغو َّية إىل أش��يا َء برص َّية ،وم��ن هنا يمكن عدّ املبدأ
ّ
أهم األنساق ال ُّلغو َّية األصل َّية(.)61
البرش َّية من ِّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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التارخيي،
صورا فن َّية تس��تمدُّ زمخه��ا الدال ّيل من سياقها
وقد رسم لنا ابن طاووس
ّ
ً

مس��بارا يكش��ف عن تع ُّلقاته النفس�� َّية
فأضح��ت أدعيتُه ومناجاتُ��ه ووصايا ُه ورسائل ُه
ً
والروح َّية باخلالق العظيم يف ِّ
ظل ربطها باألنساق الزمان َّية واملكان َّية ،ممَّا جعلها كمشارط

اجلراحني تدخل يف أعامق طبقات النفوس.
َّ

َّ
األخالق��ي والسيام يف الدعاء ،قد أحدثت
إن الفض��اءات يف خطاب ابن طاووس
ّ

موجهة إىل
صح��وة ارتداد َّي��ة يف نف��س املتل ِّقي
فتح��ول اخلطاب لدي��ه إىل وسيلة وآل َّي��ة َّ
َّ
املتل ِّقي ينرص املظلوم ويفضح الظامل ،زد عىل ذلك ،حياول إلقاء االطمئنان والس��كينة يف

نف��س املخاطب من جهةِّ ،
والتهاون يف عمل اخلري من جهة أخرى،
التكاسل
وحيذر من
ُ
ُ
كبري يف نرش األخالق اإلسالم َّية الس��امية؛ إذ ُيع��دُّ من األساليب املؤ ِّثرة
فالدع��اء له ٌ
أثر ٌ
يقرر حقيقة َّ
أن الدعاء طري��ق ارتباط العباد باهلل:
يف ه��ذا املضامر ،والق��رآن الكريم ِّ
﴿ ُق ْل َم��ا َي ْع َب ُأ بِك ُْم َر ِّبي َل ْولاَ ُد َعاؤُ ك ُْم﴾ [الفرقان :من اآلية  ،]77ومن ذلك قوله تعاىل:

ِ
ِ
﴿ا ْد ُعونِي َأ ْس��ت ِ
ين﴾
ون َع ْن ِع َبا َدتِي َس�� َيدْ ُخ ُل َ
ين َي ْس َت ْكبِ ُر َ
ون َج َهن ََّم َداخ ِر َ
ب َلك ُْم إِ َّن ا َّلذ َ
َج ْ
َ
[س��ورة غاف��ر :اآلية  ،]60فن ّب��ه عىل ّ
استكبار ع��ن عبادته ،وسبب
ت��رك الدعاء
أن
ٌ
لدخول النار والعذاب املهني(.)62

أيضا سبيل للوص��ول إىل املراتب العليا
والدع��اء ليس فقط سبيل للنج��اة ،بل هو ً

(إن عند اهلل منزل��ة ال تُنال إلاَّ
م��ن الكامل ،ك�ما ورد عن اإلمام الص��ادق ،أنَّه ق��ال َّ

أن االستكبار وترك الدعاء ،يؤ ِّديان إىل ْ
بمس��ألة) ( ،)63ع�لى َّ
أن يفقد اإلنس��ان استعداده
وقابل َّيته لتق ُّبل الرمحة اإلهل َّية.

األخالقي والسي�ما يف الدعاء منهج مدرسة أهل
وق��د هنج ابن ط��اووس يف خطابه
ّ

توسل واستش��فاع ترتبط
مهمة
َّ
وخاصة ،فيها ُّ
تضمنت األدعية مقاطع َّ
البيت ،فقد َّ

بأنس��اق زمان َّية ومكان َّية داع ًيا العبد أن يكون متح ِّف ًظا من الس�� ِّيئات بخالف ما ال جيري
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جمراها من اجلهات واألوقات ،فإنَّه ينبغي تعظيمه بحسب األوامر الرشع َّيات ،فهو ُيعنى

النبي ،وبيت املقدس،
املكرمات :املسجد احلرام ،والكعبة ،ومسجد ّ
بفضاء األماكن َّ
املرشف��ة ،واملس��اجد املبارك��اتُّ ،
وكل موض ٍع أت��ى بتعظيمه س��وا ٌء يف القرآن
واملش��اهد َّ
الكريم ،أم يف األحاديث النبو َّية ،والروايات الصادرة عن أهل البيت.)64(

ربكة؛ استنا ًدا لآليات وبعض الرواي��ات مثل ليلة اجلمعة ،وليلة
ويعينِّ األزمن��ة املت ّ

القدر ،وشهر رمضان ،واألشهر احلرم ،واأليام املعلومات ،واأليام املعدودات ،وغريها

م��ن األوقات املحرتمات()65؛ و«عند زوال الش��مس ،وعن��د األذان ،ويف َّأول ساعة من
كل ٍ
ظه��ر يوم اجلمع��ة ،ويف آخر ساعة من يوم اجلمعة ،ويف الثلث األخ�ير من ِّ
ليلة ،ويف
ليلة اجلمعة ك ِّلها ،وعند نزول املطر ،وبعد فرائض الصلوات ،وعقيب صالة املغرب إذا
سجد بعدها ،وعند وقت اخلش��وع ،وعند وقت اإلخالص يف الدموع إذا بقي من النهار

للظه��ر نحو ُر ْمح ِّ
وخاصة
أيضا «دعوات لي��ايل القدر الثالث
كل ي��و ٍم»( ،)66و من ذلك ً
َّ
أن علمه��ا أح��د بذاهتا ،وإلاَّ فإن ليلة ثالث وعرشين من ش��هر رمضان أرجح يف تعظيم
النبي،
الدع��وات وإجابتها ،فمن ذلك أيام هذه الثالث لي��ايل ،ومن ذلك يوم مولد ّ

وخاصة إذا كان باملوقف أو
وليلة مبعثه الرشيف ويومه ،ومن ذلك يوم عرفة وليلة عرفة
َّ

عند احلسني ،ومن ذلك ليايل األعياد الثالث وأيامها ،وهي ليلة عيد الغدير ويومه،
وليل��ة عيد الفطر ويومه��ا ،وليلة عيد األضحى ويومها ،ومن ذل��ك َّأول ليلة من رجب

ويوم النصف منه ،وليلة النصف من ش��عبان»( ،)67ومن ذلك عىل سبيل املثال ال احلرص
َ
للمرزباين عند ِذكره ليوم االثنني واخلميسَّ ،
رسول اهلل
أن
ما نقله عن كتاب األزمنة
ّ
(إن األعامل تُر َف ُع يف ك ُِّل
ك��ان يصوم يوم االثنني واخلميس ،فقيل له لمِ َ ذلك ؟ فقالَّ :
أن ُير َف َع عم�لي وأنا صائِ ٌم)()68؛ وبإزاء ذل��ك يدعو ابن طاووس
ا ْثن�َي�نَ َو مَخيس،
وأحب ْ
ُّ
بكل ٍ
متحفظني ِّ
طريق ،يف طلب التوفي��قْ ،
الن��اس إىل ْ
وأن يكونوا جمتهدين يف
أن يكون��وا ِّ
جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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ف��إن العقل والنقل يقتضي��انَّ :
الس�لامة ،م��ن اإلضاعة ،بغاية اإلمكانَّ ،
أن زمان عرض
العبد عىل الس��لطانْ ،
أن يكون مس��تعدًّ ا ومس��تحف ًظا بخالف غريه من األزمان ،ويذكر
اللحظ��ات التي يس��تجاب فيها الدعاء ،مثل سقوط املطر ووقت الس��حر ،وعندما جيود

كثريا إىل
اإلنسان بنفسه (حيترض)؛ ومن يقرأ مؤ َّلفاته جيد هذا التناغم؛ فهو حيرتم وحيتكم ً
املناسبات ،ويس��تند يف تعيينها إىل الروايات الصحيحة ،والد َّقة يف النقل فضلاً عن ذلك

يفصل يف أعامل الليلة وغريها.
ِّ

النب��وة يف معرفة اهلل تع��اىل يف تزكية
س��ار ابن طاووس ع�لى خطى أهل بيت
َّ

النفس وعرفاهنا ،فأدعية الليل والنهار واألذكار األسبوع َّية السنو َّية ،واألذكار الفصل َّية،

ُّ
كل ذلك منس��وب بأوراد ،فهو ليس خمرت ًعا وال مبتد ًعا ،وكان عرفان ًّيا يف هتذيب النفس

النبي ،فأعامله ورياضاته رشع َّية ،وليس اجللوس يف الظلامت ،وتكرار
تب ًعا ملا ورد عن ّ
بعض الكل�مات يف العزلة والغرف املظلمة؛ وعرفانه عرف��ان اإلمام زين العابدين،
السجاد َّية أدعية وأذكار مفاتيح الغيب ،األوقات الرشع َّية،
ورياضاته رياضات الصحيفة
َّ

الطاوويس
األئمة إىل مراقدهم ومقاماهت��م .كان للعرفان
األعامل املس��نونة ،زيارة َّ
ّ
مي��زة عظيمة ،ومز َّية كبرية ،أدعيت��ه وأوراده طب ًقا للموازين الرشع َّية لألئمة ،فوق

رسا ،ال يتك َّلف ال يغمض ،ال يعم��ي العبارات؛ واأللفاظ
األرض ال حتته��ا،
ً
جه��ارا ال ًّ
يف غاي��ة الوض��وح والبيان ،ال يتمتم وال يغم��ض وال ُي ْلبِ ُس؛ فتهذي��ب النفس وهتذيب

اآلخرين مأخو ٌذ من القرآن الكريم ،واملصطفى وأهل بيته املعصومني.
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املبحث ال�سابع

التقابالت الدالل َّية
ِ
اجه ًة ،وامل َقا َبل ُة :إذا َض َم ْم َت
التقاب��ل يف ال ُّلغة :املواجهة« ،تقول لقيته قب�ًل�اً  :أي ُم َو َ

ش��ي ًئا إىل يشء ،تقولَ :قا َب ْلتُه ب��ه»( ،)69وعند ابن فارس (ت  395هـ)(« :القاف ،والباء،
ِ
تدل الكلمة ُك ُّلها عىل مواج ِ
صحيح؛ ُّ
لليشء ،و َي َت َف َّر ُع بعد
هة اليشء
والالم)َ :أ ْص ٌل واحدٌ
َُ َ
ٌ
ذلك»(.)70

ٍ
مع��ان متقاربات،
اللغوي ،فتظهر
أ َّم��ا يف االصطالح ،فال خيرج املعنى ع��ن معناه
ّ

العل��وي
منه��ا :التض��اد ،والطب��اق ،واملقابل��ة ،والتكاف��ؤ ...وغريه��ا ،وق��د مجعه��ا
ّ

(ت 749ه��ـ) يف طرازه ،بخمس��ة مصطلح��ات ،هي:التطبي��ق ،والتض��اد ،والتكافؤ،
مفر ًقا بني الطباق واملقابلة َّ
بأن التضاد إذا َك ُث َر ُس ِّم َي مقابل ًة(.)71
والطباق ،واملقابلةِّ ،

مهم قائم عىل التقابالت
انطلق ابن طاووس يف خطابه
تصو ّ
األخالقي من نسق ُّ
ري ّ
ّ

الدالل َّية ،قال يف دعاء العربات ،وهو من الدعوات املذخورة ،واألرسار املستورة بدعاء
أورده اهلل ع�لى خاطره ،وهو املنش��ئ للرسائر ،واملالك للبصائ��ر« :وقد علمت أنيِّ

ومس��تورا وباملراحم واملك��ارم التي نقلتني
ظاهرا
وكبريا
صغ�يرا
أعصي��ك فيام ال يزال
ً
ً
ً
ً
هبا م��ن ظهور اآلباء إىل بطون األ َّمهات»( ،)72فتلمح تقاب�ًل�اً دالل ًّيا ذا عالقة ضد َّية بني:

مس��تورا)( ،ظهور اآلباء بط��ون األ َّمهات) ،وقال« :وارضهبم
(ظاهرا
كبريا)،
ً
ً
(صغ�يرا ً
ً
بتك��رار أخطار البالء واالبتالء حتى يقدموا عليك وق��د خرسوا سعادة الدنيا واآلخرة

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
اث احللِّ ّي .السنة الثانية/اجمللَّد الثاني/العدد اخلامس
بالت ِ
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وأتلفوا ما ظفر به السعداء من النعم الباطنة والظاهرة»( ،)73فالتقابل الدال ّيل بني (الدنيا
ٍ
عالقة ضد َّية.
اآلخرة) ،و(الباطنة الظاهرة) ذو
ونلمح هذه العالقة يف أغلب خطاباته األخالق َّية كام هو احلال يف التقابل بني (احلياة

وامل��وت) ،و(اإلقبال واإلدب��ار) ،و(عجزنا وظفرن��ا) ،و(االوائل واألواخ��ر) ،و(حار
وب��ارد) ،و(رط��ب ويابس) ،و(ي��ؤ ِّدي ،خيون) ،و(يصف��و ،يتكدر) ،و(يس�تر ،جياهر)،

و(يتقرب ،يتباعد) ،و(البانون ،املفطرون) ،و(حيس��ن ،ي�سيء) ،و(يقبل ،يعرض) ،قال
َّ
ِ
«ثم جعلك اهلل
ابن طاووس موص ًيا ابنه بأن يكون أهلاً الستقبال نعم اهلل ،قالَّ :
حمم��د وساير املك َّلفني أه�ًل�اً أن يكتب إليكم كتا ًبا من مق��دَّ س جاللته وعظيم
ي��ا ولدي َّ
وخاصته ،ومل يكن
ربوب َّيته مع غنائه لذاته عن خليقته ،وأن يبعث رسلاً من َّنوابه وأنبيائه
َّ

ث��م بلغ األمر بني اهلل القادر
بن��و آدم يف مق��ام أن يبلغ حاهلم إىل هذا املقام من كرامةَّ ،
القاهر مالك األوائ��ل واألواخر ،وبني بني آدم الضعفاء واألذلاَّ ء األصاغر الذين انتظم

حال وجودهم من تراب وروح كاهلواء ،إىل َّ
أن بنى هلم الدنيا قبل معرفتهم به وخدمتهم

ل��ه ،وفيها ما هم إليه حمتاج��ون ،وما أتعبهم يف بنائها وإنش��ائها ،وال كانوا ممَّن يقدرون،
ثم حيسن ويسيئون ،ويقبل
فال يعرتفون وال يشكرون ،حتَّى كأنهَّ م البانون هلا والفاطرونَّ ،
ويتقرب إليه��م فيتباعدون ،ويتح َّبب إليهم فيكرهون،
فيعرض��ون ،ويعدهم فال يتَّقون،
َّ

ويؤ ِّدي األمانات إليهم فيخونون ،ويصفو معهم فيتكدَّ رون ،ويس�تر عليهم فيجاهرون،

عدوهم فيس��ارعون،
وي َّطل��ع عليهم فال يس��تحيون ،ويتهدَّ دهم ف�لا خيافون ،ويطلبهم ُّ
ويس��أهلم أن يس��كنوه يف قلوهبم التي هي من مجلة ما وهبهم فال يفعلون ،ويبذل أجرى

السكنى َّأولاً
وحارضا ومستقبلاً فال يقبلون ،ويطلب منهم بعض ما أعطاهم ليدَّ خرها هلم
ً

فال جييبون ،وفرض عليهم ما ينفعهم فيعرضون ،ويرهيم اآليات يف أنفس��هم ويف اآلفاق
عمرها هلم كاملة الصف��اء دائمة البقاء ويريد انتقاهلم
ف�لا يبرصون ،ويوثقهم من دار قد َّ
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النص تقاب�ًل�اً دالل ًّيا ذا عالقة (اإلجياب والس��لب)،
إليه��ا ف�لا يوافقون»( ،)74ونج��د يف ّ

منفي ،يف (يرهيم ،ال يبرصون)( ،ويريد انتقاهلم،
ويكون يف فعل�ين َّ
األول مثبت ،والثاين ّ

ال يوافقون).

وثم��ة تقابل دال ّيل ذو عالقة أخرى (العدم والكس��ب) ،وي��راد به َّ
أن أحد املتقابلني
َّ

معدو ًما عن الصفة ،واآلخر مكتسب هلا ،قال ابن طاووس« :واعلم حفظك اهلل يا ولدي

حممد وحفظ ما أنعم وينعم به عليك ،وأوزعك شكر ما أحسن به إليكَّ ،
أن وجوده
َّ

وصفاته ليس��ت مناسبة لوجودنا وصفاتنا يف يشء من األش��ياء؛ ألنَّنا موجودون به،

ويترصف فينا تار ًة باإلنشاء وتار ًة باإلفناء وتار ًة باحلياة وتار ًة باملوت وتار ًة بالعافية وتار ًة
َّ

بالسقم وتار ًة بالشباب وتار ًة باهلرم وتار ًة بالغنى وتار ًة بالفقر»( ،)75وتأ َّمل التقابل الدال ّيل
ذا العالقة (العدم والكسب) يف خطاب ابن طاووس يف كتابه الدروع الواقية ،قال« :أمحد

اهلل ب�ما وه��ب يل من القدرة عىل مح��ده ،و ُأثني عليه عىل توفيق��ي لتقديس جمده،
وأطوف بلس��ان حال العق��ل حول محى كعبة مرامحه ومكارمه ورف��ده ،واستعطفه ببيان

مقال النقل رجا ًء لتامم رمحته وحلمه عن عبده ،واسمع من دواعي النصيحة واإلشفاق،
التلزم بأطناب رسادقات منش��ئ األحياء،
ورسل رسائل أهل الس��باق ،ح ًّثا عظي�ًم�اً عىل ُّ
و ُمفن��ي األم��وات ،وواه��ب األقوات ،ومال��ك األوق��ات ،حتَّى لقد ك��دت أن أجدين

كاملضط��ر إىل الوقوف بمق��دَّ س جنابه ،واملحمول عىل مطايا لطف��ه وعطفه إىل العكوف
ِّ
عىل رشيف بابه»(.)76

بقوة يف
مهم يف اخلطاب
األخالقي عند ابن طاووس ،فهو حيرض َّ
ّ
أثر ٌّ
وللتقابل الدال ّيل ٌ

أدعيته ورسائله ووصاياه ،فالطبيعية الشيطان َّية تقابل الطبيعة املالئك َّية ،وكذلك صفات
الطبيعت�ين ،األوىل :الش��يطان َّية ،مثل :اخلبث ،والوقاحة ،والري��اء ،والعبث ،واحلرص،
والتهور ،والشامتة ،والبذخ ،والتكبرُّ  ،واالستهزاء ،واملكر...
والشبع ،وامللق ،واحلسد،
ُّ

جملَّ ٌة فصليَّ ٌة َّ
حمكم ٌة تُعنى رُّ
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وغريه��ا ،وأ َّما صفات الطبيعة املالئك َّية ،فهي :العلم ،والش��جاعة ،واحلكمة ،والكرم،

والع َّفة ،وضبط النفس ،والصدق ،واحللم ،والزهد ،والعفو ،والورع ...وغريها.

ق��ال يف مقدِّ مة كتاب��ه (مجال األسبوع بكامل العمل امل�شروع)« :أمحد اهلل الذي

أيقظ ذوي السنَّة من أهل الوجود بألسنــة الفضل والكرم واجلود ،وعلم العبد املخلوق
م��ن الرتاب حتَّ��ى تك َّلم بمحكم اآلداب ع�لى منابر الصواب ،وألب��س العقل من خلع

أن��واره حتَّى أجل��س صاحبه بالفضل عىل أرائك ممال��ك أرساره ،ورفع بالرياسة منازل
مملوكه وعبده عن نوازل مهالك ،وظ َّلل ظالل فهمه بام أسبل عليه من حلل كامل رمحته

وحلم��ه ،وكان��ت حياته مواتًا فأخذه بيد قدرته من عدمه وأعاش��ه ،وكان عظمه عريانًا
حلم من نعمته وراشه ،وكان إمكانه رفاتًا فأخذ بيده وانتاشه ،وكان لسانه مقفلاً
فكس��اه اً

ففت��ح بمفاتيح ج��وده أقفاله ،وكان انس��انه مهم�ًل�اً فأوضح بمصابيح ش��مس سعوده

فكحله بمي��ل فضله حتَّى أبرص سبي��ل مثله ،وكان
إقبال��ه ،وكان ب�صره يف األفق أكمه َّ
متيها فنحله من نعم كرمه ما ش��فاه من سقم صمم��ه ،وكان قلبه يف
سمع��ه يف الط��رف ً
خماف��ة أخط��ار اجلهل فتداركه بالرأفة وأنوار العقل ،ومل يغن ش��ي ًئا من هذه املواهب

عنه سبحانه»(.)77

وههن��ا كالم ينبغ��ي ْ
رس هذه التقس��يامت والتقابالت
أن نذكره :أنَّنا لو بحثن��ا عن ِّ

الدالل َّي��ة ،لوجدنا َّ
أن مصدره��ا القرآن الكريم ،واألحادي��ث النبو َّية الرشيفة ،وكلامت

أئمة أهل البيت ،فمحور َّية التقابل الدال ّيل حارضة ٌعنده.
َّ
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خامتة البحث ونتائجه
بعد إمتام متط َّلبات البحث ،وصل الباحث إىل الفوائد اآلتية:
األوىل :أف��اد اب ُن طاووس من املرو َّي��ات الصادرة عن أهل البيت وكالمهم؛

ألنهَّ م يم ِّثلون معدن احلكمة ،ومعقل اإليامن ،ومغرس العطاء.

الثانية :تبينَّ لنا يف ِّ
فضل فيها الكافر العادل عىل
ظل فتوى ابن طاووس الشهرية التي َّ

املسلم اجلائر أنَّه قد أعطى للقيمة األخالق َّية ُبعدها التداو ّيل ،ومرقاهتا اإلنسان َّية ،فالناس
يتفاضلون بأخالقهم ومبادئهم اإلنس��ان َّية ،ويب��دو َّ
أن جوهر هذه الفتوى ،وروحها نِيل

م��ن القرآن الكريم الذي انت�صر للقيم األخالق َّية أ َّيام انتصار ،وهذا دليل عىل ذوبان ابن

وفهم.
طاووس يف كتاب اهلل (القرآن الكريم) حف ًظا وتد ُّب ًرا اً

الثالث��ة :اعتم��د ابن طاووس ع�لى العقل واالست��دالل ،وطريقة ال��ذوق واحلال،

وأراد ْ
األخالقي روضة تزهر لذوي األلباب والعقول وكأنهَّ ا
أن جيعل أسلوبه ،وخطابه
ّ
الرت��اج العظيم للوصول اىل املحصول ،وقد اتخَّ ذ يف كتب��ه طاب ًعا منهج ًّيا دقي ًقا ،ظهر فيه

خطي ًبا أخالق ًّيا ،وتداول ًّيا منهج ًّيا.

الرابع��ةَ :ق��دَّ م اخلطاب األخالقي عند اب��ن طاووس زادا تأويلي��ا للمتلقي ذا ٍ
قيمة
ًّ
ً
ُ
ّ
ٍ
عرفاين كبري،
عالي��ة في��ه جمموعة م��ن النصائح والفضائ��ل األخالق َّية ال تصدر إلاَّ م��ن
ّ
وأخالقي عظيم.
ّ
أن َّأول أث��ر لإليامن هو أنَّ��ه سند لألخ�لاق ،أي َّ
اخلامس��ة :ظه��ر َّ
إن األخالق ،مع
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حمكم ٌة تُعنى رُّ
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أنهَّ ��ا م��ن رؤوس األموال الكبرية يف احلي��اة ،ال يكون هلا أساس ،وقاع��دة بغري اإليامن.

إن أس��اس مجي��ع اجلذور األخالق َّي��ة ومنطلقهاَ ،ب ْل َّ
ّ
إن سلس��لة املعنو َّي��ات بر َّمتها مبن َّية
الديني ،أي اإليامن ب��اهلل واإلعتقاد بوجودهُّ ،
فكل الفضائل والصفات التي
عىل اإليامن
ّ
يقدِّ سها األفراد واجلامعات والش��عوب كا َّفة ،ويدَّ عيها حتَّى الذي ال يملكها مبن َّية مجي ًعا

عىل مبدأ اإليامن.

ِ
السادس��ة :ظهر َّ
املؤسس�ين لفقه (األخالق) يف ضوء ما
أن ابن طاووس احل يِّ ّل من ِّ

وقفن��ا عىل خطاباته األخالق َّية املبثوثة يف كتبه ،فقد أعطى للعبادات واملعامالت مدياهتا

وختومها الرحاب ،كاش ًفا النقاب عن أرسارها ودقائقها.

الس��ابعة :ظه��ر َّ
أن البن ط��اووس آرا ًء حصيف�� ًة يف أخالق َّية الس��ياسة ،وأخالق َّية

والرتبوي العظيم.
األخالقي الكبري
اجلهاد ،نرجو أن تتاح لتسجيلها املناسبة أنصا ًفا هلذا
ّ
ّ
أن ابن ط��اووس ِ
الثامن��ة :ال غ��رو ّ
احل يِّ ّل قد أبعد قس�ًم�اً من العل��وم ومل يبوئها تلك
املنزل��ة الرفيعة التي تس��تأهلها ،ويب��دو َّ
حتركه دواف��ع متجيد كالم أهل
أن ذلك االبتعاد ِّ

انتص��ارا جلالل الدع��اء والوصايا ،وال��ذي يعلو عىل
البي��ت ،وأدعيته��م ،فكان
ً

جالل علم الكالم ،والفقه من أجل نش��دان احلقيق��ة الكون َّية ،وحتقي ًقا ملقاصد الرتغيب
والرتهيب.
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التو�صيات
األوىل :الدع��وة اىل دراسة اخلطابات األخالق َّية عند علامء املس��لمني ،السيام علامء

تتضمنه من عمق يف الطرح ،ورؤية ثاقبة يف فلسفة األخالق؛
أتباع أهل البيت؛ ملا
َّ
لكوهنا مس��تقاة من النهر املا ّد ،والبح��ر الزخار ،كتاب العربية األك�بر ،القرآن الكريم،
ومنابع اخللق واحلكمة ،الثقل االصغر ،املصطفى وأهل بيته األطهار.

واملؤسس��ات الرتبو َّية والتعليم َّي��ة واالجتامع َّية
اإلنس��اين
الثانية :تب�صرة املجتمع
َّ
ّ

صحة ما تقوم به
بلزوم انطوائه��ا عىل املنظومة األخالق َّية املتكاملة واملثال َّي��ة ،فاملالك يف َّ

من أدوار ونش��اطات وممارس��ات ك ِّلها تكون يف خدمة األخ�لاق ،وتعمل عىل ترسيخ
الفضائل والشامئل يف املجتمع.

ِ
رب العاملني.
وآخر دعوانا أن احلمدُ هلل ِّ
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هوام�ش البحث
اإلسالمي ،جمموعة مؤ ِّلفني.33 :
(ُ )1ينظر :املدارس األخالق َّية يف الفكر
ّ
اإلسالمي.451-450 :
(ُ )2ينظر :املدارس األخالق َّية يف الفكر
ّ
للكليني (باب الدعاء).466/2 :
الكايف
)3
ّ
ّ
اإلسالمي.446-445 :
(ُ )4ينظر :املدارس األخالق َّية يف الفكر
ّ
اإلسالمي.447-446 :
(ُ )5ينظر :املدارس األخالق َّية يف الفكر
ّ
(ُ )6ينظر :التفكري الناقد يف القضايا األخالق َّية ،تومس وول ،ترمجة د .نجيب احلصادي.62-61 :
اإلسالمي إىل أين؟ ،حورات وحيد تاج��ا (مقدِّ مة بقلم الدكتورطه عبدالرمحن):
(ُ )7ينظ��ر :اخلطاب
ّ
.35
ري.273 :
مطه ّ
(ُ )8ينظر :حمارضات يف الدين واالجتامع ،مرتىض َّ
املحجة لثمرة املهجة.54 :
( )9كشف
َّ
الفخري يف اآلداب السلطان َّية ،ابن الطقطقا.11 :
()10
ّ
(ُ )11ينظر :فقهاء الفيحاء ،كامل الدين.148-145 :
(ُ )12ينظر :رشح رسالة احلقوق.385/1 :
املرعيش.408/28 :
( )13رشح إحقاق احلق ،الس ِّيد
ّ
(ُ )14ينظر :بحار األنوار44/107 :
املحجة لثمرة املهجة.118 :
( )15كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة.144 :
( )16كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة.147 :
( )17كشف
َّ
(ُ )18ينظر :سعد السعود.28 :
املحجة لثمرة املهجة.146 :
( )19كشف
َّ
( )20اإلقبال باألعامل احلسنة.384/1 :
(ُ )21ينظر :اإلقبال باألعامل احلسنة.384/1 :
الكليني.47/4 :
( )22أصول الكايف،
ّ
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( )23بحار األنوار.167/95 :
( )24هنج البالغة (ت :حقيق صبحي صالح).427 :
(ُ )25ينظر :اإلقبال باألعامل احلسنة.384/1 :
وحي الرسالة (فصول يف األدب والنقد والسياسة واالجتامع).205 :
()26
ّ
حممد الو ّيل.60 :
(ُ )27ينظر :السبيل إىل البالغة الباتوس َّية األرسط َّية (بحث)َّ :
حممد الدويش يف شبكة املعلومات.
الدعوي بني العا َّمة
( )28اخلطاب
َّ
ّ
واخلاصة ،مقال لألستاذ َّ
حممد جواد مغنية.12 :
( )29فلسفة األخالق يف االسالمَّ ،
ورام).9 :
(ُ )30ينظر :تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر (جمموعة َّ
(ُ )31ينظر :الدين والعلم مطارحات يف َد ْيننة العلم ،جمموعة من الباحثني.62 :
حممد باقر الداماد.8 :
( )32الرصاط املستقيم يف ربط احلادث بالقديم ،املري َّ
الشريازي602/2 :
حممد بن إبراهيم
ّ
( )33مفاتيح الغيبَّ ،
النراقي.53-48/1 :
(ُ )34ينظر :جامع السعادات،
ّ
املحجة لثمرة املهجة.56 :
( )35كشف
َّ
( )36سعد السعود.190 :
( )37سعد السعود.597 :
املحجة لثمرة املهجة.38 :
( )38كشف
َّ
حممد صادق الصدر.20/1 :
(ُ )39ينظر :فقه األخالقَّ ،
املحجة لثمرة املهجة.86 :
( )40كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة.165 :
( )41كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة.165 :
( )42كشف
َّ
( )43فالح السائل ونجاح املسائل.283 :
اإلسالمي إىل أين؟ (ح��وارات وحيد تاج��ا) ،مقدِّ مة بقل��م :الدكتور طه عبد
(ُ )44ينظ��ر :اخلط��اب
ّ
الرمحن.20 :
املحجة لثمرة املهجة.129 :
( )45كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة.102 :
( )46كشف
َّ
( )47اإلقبال باألعامل احلسنة .245/1 :واآلية سورة األعراف.157 :
املحجة لثمرة املهجة.73 :
( )48كشف
َّ
( )49فالح السائل ونجاح املسائل.265-264 :
املحجة لثمرة املهجة.141 :
( )50كشف
َّ
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حمكم ٌة تُعنى رُّ
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ّ
( )51مجالية اخلرب واالنشاء (دراسة مجال َّية بالغ َّية نقد َّية) ،حسني مجعة.17 :
املحجة لثمرة املهجة.134 :
( )52كشف
َّ
( )53مجالية اخلرب واإلنشاء (دراسة مجالية بالغية نقدية).16 :
اللس��اين وآلياته التداول َّية،
العس��كري ،58/1 :و ُينظر :االتصال
( )54كت��اب الصناعتني ،أبو هالل
ّ
ّ
سامية بن يامنة.103 :
( )55كتاب الصناعتني.21/1 :
املحجة لثمرة املهجة.120 :
( )56كشف
َّ
( )57مهج الدعوات ومنهج العبادات.348 :
( )58مهج الدعوات ومنهج العبادات331 :
( )59مهج الدعوات ومنهج العبادات.327 326 :
ري.119 :
املطه ّ
(ُ )60ينظر :حمارضات يف الدين واالجتامع ،مرتىض َّ
(ُ )61ينظر :مش��كلة املكان الفن ِّّي :يوري لومتان ،ترمجة وتقديم :سيزا قاسم (ضمن مجال َّيات املكان):
( 68األيقون :الصورة أو املثال).
(ُ )62ينظر :فالح السائل ونجاح املسائل68 :
الكليني :ج ،2حديث 466
( )63الكايف ،للشيخ
ّ
القييس.366 :
(ُ )64ينظر :حماسبة املالئكة الكرام ،للس ِّيد ابن طاووس ،حتقيق :الشيخ هادي
ّ
(ُ )65ينظر :حماسبة املالئكة الكرام.366 :
(ُ )66ينظر :مهج الدعوات ومنهج العنايات.433 :
(ُ )67ينظر :مهج الدعوات ومنهج العنايات.426 :
(ُ )68ينظر :حماسبة املالئكة الكرام .358 :وبحار األنوار 49/59 :حديث .10
الفراهيدي ،مادة (قبل).168/5 :
( )69العني :اخلليل بن أمحد
ّ
( )70مقاييس اللغة :مادة (قبل).733/5 :
العلوي.382 :
(املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز)،
( )71الطراز
ّ
ِّ
( )72مهج الدعوات ومنهج العنايات.326 :
()73مهج الدعوات ومنهج العنايات.330 :
املحجة لثمرة املهجة.30 :
( )74كشف
َّ
املحجة لثمرة املهجة.25 :
( )75كشف
َّ
( )76الدروع الواقية.33-32 :
( )77مجال األسبوع بكامل العمل املرشوع.15 :
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امل�صادر واملراجع
1.1القرآن الكريم.
مؤسس��ة
ُليني (ت 328هـ) ،الطبعة األوىلَّ ،
حممد بن يعق��وب الك ّ
2.2أص��ول الكايف ،أب��و جعفر َّ
األعلمي للمطبوعات ،بريوت1426 ،هـ2005/م.
ّ
عيل بن موسى ب��ن جعفر بن
3.3االقب��ال باألع�مال احلس��نة فيام يعمل َّ
ريض الدي��ن ّ
مرة بالس��نةّ ،
اإلسالمي ،الطبعة
األصفهاين ،مكتب اإلعالم
طاووس (ت 664هـ) ،حتقيق :جواد الف ُّيومي
ّ
ّ
األوىل1414 ،هـ.
املجليس( ،ت 1111هـ) ،الطبعة الثانية ،مؤسس��ة الوفاء ،بريوت،
حممد باق��ر
4.4بح��ار األنوارَّ ،
ّ
1998م.
عز
5.5تداول َّية قبل التداول َّية (هي تداول َّية قروسط َّية عرب َّية إسالم َّية) ،بيار الريش ،ترمجة :الدكتور ّ
الدين املجدوب ،منشور يف( :إطالالت عىل النظر َّيات اللسان َّية والدالل َّية يف النصف الثاين من
معربة) ،الطبعة األوىل ،بيت احلكمة ،قرطاج ،تونس2012 ،م.
القرن العرشين) (خمتارات َّ
احلصادي ،الطبعة األوىل،
6.6التفكري الناقد يف القضايا األخالق َّية ،تومس وول ،ترمجة :د .نجيب
ّ
طرابلس ،ليبيا2004 ،م.
ورام بن أيب فراس (ت 605هـ)،
ورام) ،أبو احلس�ين َّ
7.7تنبي��ه اخلواطر ونزهة النواظر (جمموعة َّ
األسدي ،الطبعة األوىل ،العتبة احلسين َّية املقدَّ سة ،كربالء2013 ،م.
حممد مال اهلل
ّ
حتقيق :باسم َّ
يب1425 ،هـ-
مهدي
حممد
مؤسس��ة التاريخ العر ّ
ّ
النراقي ،الطبعة األوىلَّ ،
ّ
8.8جامع الس��عاداتَّ ،
2004م.
9.9مجال َّية اخلرب واإلنشاء ،د .حسني مجعة ،منشورات اتحِّ اد الكتَّاب العرب ،دمشق2005 ،م.
اإلسالمي اىل أين؟ حوارات وحيد تاما (مقدِّ مة بقلم :الدكتور طه عبد الرمحن) ،دار
1010اخلطاب
ّ
الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل1427 ،هـ2006/م.
واخلاصة.
1111اخلطاب الدعوي بني العا َّمة
َّ
مؤسس��ة آل البيت إلحياء الرتاث،
ريض الدين ابن طاووس ،حتقيقَّ :
1212ال��دروع الواقيةّ ،
الطبعة األوىل1415 ،هـ.
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حل ِّل ّي -مقاربة تداول َّية
ر�ضي الدين ابن طاوو�س ا ِ
�سمات اخلطاب ال
أخالقي عند ال�س ِّيد ِّ
ّ
حممد حس��ن زراقط ،الطبعة
1313الدي��ن والعلم مطارح��ات يف َد ْينَنَة العلم ،جمموعة من الباحثنيَّ ،
اإلسالمي ،بريوت2008 ،م.
األوىل ،مركز احلضارة لتنمية الفكر
ّ
حممد الو ّيل ،جم َّلد احلجاج ،اجلزء الثاين 2008 ،م.
1414السبيل اىل البالغة الباتوس َّية األرسط َّيةَّ ،
قم1363 ،هـ.
1515سعد السعود ،ابن طاووس ،منشورات
الريض ،مطبعة أمريّ ،
ّ

النجفي ،ق��م ،الطبعة األوىل،
املرعيش
املرعيش ،منش��ورات كل َّية
احلق ،الس�� ِّيد
1616رشح إحق��اق ِّ
ّ
ّ
ّ
1415هـ.
انجي ،منش��ورات
1717رشح رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين ،تأليف :الس�� ِّيد حس��ن الق َّب ّ
األعلمي للمطبوعات ،الطبعة االوىل ،بريوت ،لبنان2002 ،م.
مؤسسة
ّ
َّ
عيل أوجبي،
1818الرصاط املستقيم يف ربط احلادث بالقديم ،تأليف :املري َّ
حممد باقر الداماد ،حتقيقّ :
مركز نرش مرياث مكتوب ،طهران1423 ،هـ2002/م.
اليمني
العل��وي
املتضم��ن ألرسار البالغ��ة وعلوم حقائ��ق اإلعجاز ،حييى ب��ن محزة
1919الط��راز
ّ
ّ
ِّ
(ت 749هـ) ،دار الكتب العلم َّية( ،د.ت).
املخزومي
مهدي
الفراهيدي (ت 175هـ) ،حتقيق :د.
2020العني ،أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد
ّ
ّ
ّ
ائي ،دار الرشيد ،بغداد1985 ،م.
وإبراهيم
السامر ّ
َّ
الطقطقي
عيل بن طباطب��ا ابن
2121
ّ
ّ
الفخ��ري يف اآلداب الس��لطان َّية والدول اإلسالم َّي��ةَّ ،
حممد بن ّ
وعيل اجلارم ،مطبعة املعارف ،مرص-1923 ،
حممد ع��وض إبراهيم
(ت 709هـ) ،مراجعةَّ :
ّ
1938م.
حممد صادق الصدر ،دار البصائر ،بريوت1433 ،هـ2012/م.
2222فقه األخالقَّ ،
ِ
تطور احلركة الفكر َّية يف احل َّلة ،الس�� ِّيد هادي محد كامل الدين ،مطبعة املعارف،
2323فقهاء الفيحاء ُّ
بغداد1962 ،م.
عيل بن موسى
ريض الدين ّ
2424فالح السائل ونجاح املسائل يف عمل اليوم والليلة ،ابن طاووسّ ،
األئمة للطباعة
احلسني ،ابن طاووس ،حتقيق :غال حميسن
ابن جعفر
ّ
املجيدي ،دار جواد َّ
ّ
والنرش والتوزيع ،بريوت1432 ،هـ2012/م.
حمم��د ج��واد مغن َّي��ة ،دار اجل��واد ،ب�يروت ،الطبع��ة الثانية،
2525فلس��فة األخ�لاق يف اإلس�لامَّ ،
1984م.
2626كت��اب الصناعت�ين ،أب��و هالل احلس��ن ب��ن عبد اهلل ب��ن سهل بن سعي��د بن حييى ب��ن مهران
وحمم��د أبو الفضل إبراهي��م ،املكتبة
حمم��د
ّ
ّ
البجاوي َّ
عيل َّ
العس��كري (ت 395ه��ـ) ،حتقيقّ :
العرص َّية ،بريوت1419 ،هـ.
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الفتلي
علي ح�سني
علي
ّ
ال�شريفي�//أ.م.د .ح�سني ّ
ّ
�أ.د .رحيم كرمي ّ
احلسون ،الطبعة
2727كش��ف
َّ
حممد ُّ
ريض الدين ابن طاووس ،حتقيق :الشيخ َّ
املحجة لثمرة املهجةّ ،
الثالثة1430 ،هـ.
القييس ،جم َّلة تراثنا ،العددان
2828حماسبة املالئكة الكرام ،للس ِّيد ابن طاووس ،حتقيق :الشيخ هادي
ّ
حمرم-مجادى اآلخرة1417 ،هـ.
َّ
األول والثاين 45 ،و ،46السنة الثانية عرشةَّ ،
قم1429 ،هـ2008/م.
املطه ّ
2929حمارضات يف الدين واالجتامع ،مرتىض َّ
ري ،الطبعة األوىلّ ،
اإلسالمي دراسة منهج َّي��ة يف املص��ادر واالتجِّ اهات ،جمموعة
3030امل��دارس األخالق َّي��ة يف الفك��ر
ّ
هببهاين ب��ور ،الطبع��ة األوىل ،مرك��ز احلضارة لتنمي��ة الفكر
مؤ ِّلف�ين ،تعري��ب :عبد احلس��ن
ّ
اإلسالمي ،بريوت2012 ،م.
ّ
الفني ،يوري لومت��ان ،ترمجة وتقدي��م :سيزا قاسم (ضمن مجالي��ات املكان)،
3131مش��كلة املك��ان ّ
الطبعة الثانية ،الدار البيضاء ،املغرب1988 ،م.
التيمي
حممد بن عمر بن احلس��ن بن احلس�ين
ّ
3232مفاتي��ح الغيب = التفس�ير الكبري ،أب��و عبد اهلل َّ
يب،
ال��رازي املل َّق��ب بفخر الدين
الري (ت 606هـ) ،دار إحي��اء الرتاث العر ّ
الرازي خطي��ب ّ
ّ
ّ
بريوت ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ.
حممد ابن
عيل بن موسى بن جعفر بن َّ
ريض الدين أبو القاسم ّ
3333مهج الدعوات ومنهج العناياتّ ،
األعلمي للمطبوعات ،بريوت1414 ،هـ1994/م.
احلسني (ت 664هـ) ،مؤسسة
طاووس
ّ
ّ
الريض،
عيل بن أيب طالب (ت 40هـ) ،وهو جمم��وع ما اختاره الرشيف
ّ
3434هن��ج البالغة ،اإلمام ّ
نصه وابتكر فهارسه العلم َّية :الدكتور صبحي صالح ،منشورات دار اهلجرة( ،د.ت).
ضبط َّ
3535وحي الرسالة (فصول يف األدب والنقد والس��ياسة واالجتامع) ،أمحد حس��ن الز َّيات ،الطبعة
الثامنة ،دار هنضة مرص ،القاهرة1953 ،م.
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