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�ص البحث ُملَخّ

��حت من املنهج اللسايّن احلديث،  ة والرئيس��ة التي ترشَّ من املباحث التداوليَّة املهمَّ
 ظاه��رة عىل الس��طح تقنيَّة )األفع��ال الكالميَّة( الت��ي متثِّل عني هذا املنه��ج، وهي تقنيَّة 
ي��ات التفكري والترشيع  نج��د جذورها ضاربة يف ال��راث اللغوّي القديم، وتعدُّ من تلِّ
اللغ��وّي عند العرب، إالَّ أنَّ الدرس اللس��ايّن احلديث أعطاها فضاًء رحًبا يف الدراس��ة 

والبحث.

ة والتهذيبيَّة،  ول���مَّ كان اخلط��اب األخالقّي م��ن اخلطابات الوعظيَّ��ة واإلرش��اديَّ
ج��اءت األفعال الكالميَّة لتكون البوصلة احلقيقيَّة هلذا اخلطاب، س��واء أ كانت مبارشة 
)حقيقيَّ��ة(، أم أفعااًل كالميَّة غري مبارشة، وارتأى الباحثان أْن يكون اخلطاب األخالقّي 
ّ )ت664ه���( األرض اخلصبة، واملورد العذب؛  للس��يِّد ريضِّ الدين ابن طاووس احِللِّ

اليَّة هذه اآلليَّة )األفعال الكالميَّة( يف خطابه. ملعرفة أرسار فعَّ



120

د ابن طاوو�ص درا�سة تداوليَّة الأفعال الكالميَّة يف اخلطاب الأخالقّي عند ال�سيِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

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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مة البحث مقدِّ

ٍد وآل��ِه الطيِّبني  احلم��ُد هللِ ربِّ العامل��ني، والصالُة والس��الُم ع��ىل خرِي خلق��ِه حممَّ
ا بعد: الطاهرين، املبلِّغ رسالة ربِّه، وهو عليها مؤمتٌن أمني، أمَّ

ل موضوًع��ا رحًب��ا للدراس��ات العلميَّة، إذ  ف��إنَّ اإلنت��اج اللغ��وّي املثمر قد ش��كَّ
انتظمت��ه جمموع��ة م��ن العلوم منه��ا: )علم اخلط��اب( الذي ينظ��ر إليه عىل أس��اس أنَّه 
ي(، أو  اليَّة تقتيض التفاعل املتبادل بني املتكلِّم والس��امع )املتلقِّ وس��يلة تطبيقيَّ��ة ذات فعَّ
بني املنش��ئ واملس��تمع، أو بني املرِس��ل واملرَس��ل إليه، وفاًقا لضوابط معيَّنٍة، فضاًل عن 
ذلك توافر املعرفة الواعية وآليَّات اخلطاب ومس��اراته، م��ن أجل الوصول إىل الغايات 
ة، والنتائج املنش��ودة، وم��ن اآلليَّات واملناه��ج احلديثة التي ظهرت يف املش��هد  املرج��وَّ
ا حديًثا، يشاغف املجاالت التداُوليَّة  اللس��ايّن احلديث )التداوليَّة( بوصفها منهًجا لغويًّ
ة املتكلِّم وإرادته حينم  ة بلحاظ َرْصد قصديَّ )الواقعيَّة(، أي: معاينة االستعمالت اللغويَّ
ة هذا اخلطاب من جهة معرفة قواعد التخاطب اللسايّن  ُينش��ئ خطاًبا، واس��تجالء ُهويَّ

 
وما يريده املتكلِّم الذي كان يعنيها حينم أنشأ اخلطاب.

��حت من هذا املنهج اللس��ايّن  ة والرئيس��ة التي ترشَّ وم��ن املباح��ث التداوليَّة املهمَّ
احلدي��ث، ظاه��رة عىل الس��طح تقنيَّة )األفع��ال الكالميَّ��ة( التي متثِّل عني ه��ذا املنهج، 
وه��ي تقنيَّة نجد جذورها ضاربة يف الراث اللغوّي القدي��م، وتعدُّ من تلِّيات التفكري 
والترشي��ع اللغوّي عند العرب، إالَّ أنَّ الدرس اللس��ايّن احلديث أعطاها فضاًء رحًبا يف 

الدراسة والبحث.
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د ابن طاوو�ص درا�سة تداوليَّة الأفعال الكالميَّة يف اخلطاب الأخالقّي عند ال�سيِّ

راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ة والتهذيبيَّة،  ول���مَّ كان اخلط��اب األخالقّي م��ن اخلطابات الوعظيَّ��ة واإلرش��اديَّ
ج��اءت األفعال الكالميَّة لتكون البوصلة احلقيقيَّة هلذا اخلطاب، س��واء أ كانت مبارشة 
)حقيقيَّ��ة(، أم أفعااًل كالميَّة غري مبارشة، وارتأى الباحثان أْن يكون اخلطاب األخالقّي 
ّ )ت664ه���( األرض اخلصبة، واملورد العذب؛  للس��يِّد ريضِّ الدين ابن طاووس احِللِّ

اليَّة هذه اآلليَّة )األفعال الكالميَّة( يف خطابه. ملعرفة أرسار فعَّ
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التمهيد

الريَب أنَّ األخالق ليس��ت نصوًصا ومتوًنا ُتلقى وحُتفظ، فإنَّنا عندما ُنريد دراس��َة 
ة، ف��ال يتعلَّق األم��ر بتعاليم أخالقيَّة  اخلط��اب األخالق��ّي تداوليًّا نرم��ي إىل قضيَّة مهمَّ
��ة وتعاليمها املحفوظة يف  باملعنى الوعظّي واإلرش��ادّي للعبارة، عىل ما لألخالق العامَّ
خزائ��ن الكتب واألس��فار الدينيَّ��ة واحِلَكميَّة واألدبيَّة من أمهيَّ��ة يف تأهيل العقل لطلب 
ى من  فلس��فتها، فضاًل ع��ن أنَّ البرشية ال تزال ُتدي��ن هلذا النمط من التخلي��ق يف ما تبقَّ
معن��ى الجتمعها اإلنس��ايّن، غ��رَي أنَّ األمر هن��ا يتعلَّق باستش��كال الس��ؤال األخالقّي 
م��ن وجهة نظٍر فلس��فيَّة جيعل األخ��الَق جمااًل القتحام النس��بيَّة والعرضيَّ��ة والديناميَّة 
والرباغمتيَّة وما ش��ابه، أي الس��ؤال الذي يدرس األخالق حقيقتها وجدواها وأنمطها 
س��ايّت يف حياة البرش ضمن صريورة  ضمن النش��اط الفردّي واجلمعّي الشخيّص واملؤسَّ
ُر ب������)املعنى  ��ُر ويتأثَّ ة وثقافيَّة تكون األخالق منها أمًرا ينتُج ويؤخِّ سوس��يو- اقتصاديَّ
ا إعادة إنتاج قيم خمتلفة تنهض عىل الس��ؤال النقدّي، أي: الس��ؤال الذي  النيت��يّش(، إهنَّ
يبح��ث يف انس��حاب أخالٍق وبروز أخ��رى حملَّه��ا، أو رصاع أخالق م��ع أخرى، فقد 
ل درًس��ا واحًدا لدى خمتلف الثقافات واحلضارات؛ لتنهض عىل  ظلَّت األخالُق تش��كِّ
ٍد ثابٍت  أس��اس التلقني والتعلُّم والتدريب، وتكوين املَلَك��ة اآلمرة- احلاثَّة عىل خرٍي حمدَّ

 

ٌل يف فلسفة  ، لكْن رسعان ما حدث حتوُّ ٍد ال يتغريَّ ، والناهية الزاجرة عن رشٍّ حمدَّ ال يتغريَّ
ة يف  القيم، س��عى- والي��زال يس��عى- إىل َقْلِب هذه القي��م، وإحداث تغي��ريات جذريَّ

املنظومة األخالقيَّة لإلنسان)1(.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ويرى إدريس هاين: »أنَّ دعوى إمكان االس��تغناء عن تعلُّم األخالق واالس��تزادة 
م العلوم، وسيادة  منها ُيعدُّ جهاًل بامتياز، َبْل إنَّه اجلهُل الذي يتَّسع بصورة جدليَّة مع تقدُّ
ي يوًما بموضوعيَّة العلم، وأقصد  الغرور واإلحساس باالكتفاء بذلك الوهم الذي ُسمِّ
بذلك أنَّ األخالق ليس��ت أمًرا حيُر يف وجداننا كام��اًل وبالفطرة، َبْل هو اليشء الذي 
م فيه بقدر م��ا نتخلَُّف، نبتكر  ق في��ه بقدر ما نخفق، نتق��دَّ نعلِّم��ه ونْس��ُمو به، وقد نتفوَّ
في��ه بقدر ما ُنقلِّد، ف��كلُّ ُخُلٍق هو ارتقاٌء يف العلم، فال يس��توي املتخلِّف وغريه باملقدار 

نفسه«)2(.

تن��اول طه عبدالرمحن الفيلس��وف األخالق��ّي موضوعة املبدع املح��ِدث، واملبدع 
ة والسّيم اجلانب األخالقّي، كاشًفا  ل يصف وضع العامل اإلس��المّي عامَّ املختار، فاألوَّ
ه نوًعا من )التقريب التكامّل(،  ي له، ممارًسا له، ممَّا يعدُّ أسباب الوضع، وطرائق التصدِّ
رات  إذ يرى أنَّ تغيري الوضع يف العامل اإلس��المّي ال يكون إالَّ بتوس��يع املفاهيم والتصوُّ
رات احلديثة، ب��ل حتَّى تنضبط هبا  رة حتَّى تتالءم م��ع املفاهيم والتصوُّ اإلس��الميَّة املقرَّ
ّي يف هذه، وينفي عنها كلَّ ما خالف العقل عىل  انضباًطا، فُيْثبِت هلا كلُّ ما ثبت نفعه املادِّ
ا الثايّن، فيصف هذا الوضع ويقف عىل أس��بابه  ل��ه بم يوافقه، أمَّ مقتض��اه األدايت أو يتأوَّ
ه نوًعا م��ن )التقريب الت��داويّل(، إذ يرى أنَّ تغيري  ي له، ممارًس��ا ما يعدُّ وطرائ��ق التصدِّ
رات احلديثة حتَّى  الوض��ع يف العامل اإلس��المّي ال يكون إالَّ بتهذي��ب املفاهيم والتص��وُّ
رات اإلس��الميَّة، بل حتَّى تنضبط هبا انضباًطا، فُيْثبت هلا كلُّ  تتالءم مع املفاهيم والتصوُّ
م��ا ثبت نفعه الروحّي يف هذه، وينفي عنها كّل ما خالف الوحي عىل مقتضاه القيمّي أو 

له بم يوافقه)3(. يتأوَّ

ويمك��ن الق��ول: إنَّ اب��ن ط��اووس يف خطابه األخالق��ّي كان يرن��و إىل )التقريب 
رات،  الت��داويّل(، فريى أنَّ تغيري الوضع يف عره ال يكون إالَّ بتهذيب املفاهيم والتصوُّ
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رات اإلس��الميَّة، ك��ي تنضبط معها  م��ن أجل مقاربته��ا ومالءمتها مع املفاهيم والتصوُّ
انضباًط��ا، راجًيا ثبات النفع الروحّي يف ه��ذه، وَدْرء كّل ما خالف الوحي عىل مقتضاه 
القيمّي األخالقّي، أو راغًبا يف تأويله بم يوافق الوحي؛ لذا فقد فطن ابن طاووس مْن قبُل 
ة والتهذيبيَّة وإسقاطها  إىل لزوِم املقاربة التداوليَّة لألدعية والوصايا واملواعظ اإلرش��اديَّ
 يف حيِّز اإلنتاج والتأثري، ومس��ايرهتا للواقع اإلنس��ايّن، فال ُيكتفى بقراءهتا وحفظها، بل 
ال ُبدَّ من العمل هبا وتطبيقها يف الواقع، قال ابن طاووس: »إنَّ الذي أودعناه كتاَبنا هذا 
م��ا هو جمرد زيارات وعبادات، وال كان املقصود مجع صل��وات ودعوات، وإّنم ضّمناه 
م��ا مل ُيْعَرف فيم وقفنا عليه املخالف واملؤالف مثل الذي هدانا اهلل بتصنيفه إليه، من 
كيفي��ة معام��الت اهلل باإلخالص يف عبادته ومن عيوب األعمل التي تفس��د العمل 
وخترج��ه م��ن طاع��ة اهلل إىل معصيته- إىل أن ق��ال- مع أنَّ 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��م ال تعلم نفس ما ُأخفي هلا من ُقرة أعني 
من فضله، فقد اس��توفينا أضعاف أجرة ما صنّفناه ووضعناه، ومهم حصل بعد ذلك إذا 

عمل عامل بمقتضاه ورغب فيم رغبناه فهو مكسب عىل ما وهبناه«)4(.

د ش��حن كتب��ه بالنظريَّات  فتأث��ري اخلط��اب األخالق��ّي الطاوويّس مل ي��أِت من جمرَّ
دة، بل لروحيَّت��ه األثر األبلغ يف اجتذاب القل��وب إىل اخلري والصالح  األخالقيَّ��ة املجرَّ
واإلخ��الص يف العمل، وم��ن هنا اش��رطوا يف الواعظ أن يكون متَّعًظ��ا، زد عىل ذلك 
أنَّ الَفه��م الط��اوويّس احلاذق قد تىلَّ يف أقوال��ه وأفعاله، فقد وصفه م��ن ترجم له بأنَّه 
م  كان عال�ًم عام���ال)5(، فقد هنج ذلك املنهج األخالقّي الذي أحس��ن فيه األخالقيُّون أيَّ

م فائدٍة. إحساٍن، وأفاد به املنظومة األخالقيَّة أيَّ



126
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

املبحث الأوَّل

الأفعال الكالميَّة املبا�سرة

ه��ي أقوال ُتؤدَّى هبا أفعال فيها يمكن للمرء أن ينجز أفعااًل بواس��طة اللغة، نحو: 
ظ بالقول تصري االبنة زوجة؛ ومن ثم حَيُْدث فعٌل كالمّي)6(. د التلفُّ جك ابنتي، فمجرَّ أزوِّ

يتَّضح يف ضوء املس��ار التطورّي للتداوليَّة أنَّ املقاربة التداوليَّة قامت عىل األُُس��ِس 
التي وضعتها فلس��فة اللُّغة مع كلٍّ من أوستني، وسريل، وغرايس، فقد َعِمل كلُّ واحٍد 

من جهته عىل تقديم رؤية ملقاربة اللُّغة يف إنجازاهتا املختلفة.

اًل بالتمييز بني اجلُمل الوصفيَّة، واجلمل االنشائيَّة، فاألوىل ختضع  ابتدَأ أوس��تني أوَّ
حلك��م الصدق والكذب، يف ح��ني ترتبط الثاني��ة بالنجاح واإلخفاق، غري أنَّ أوس��تني 
رسعان ما سيكشف أنَّه ال جدوى من هذا التقسيم، وينزع عنه نسبًيا يف ضوء تأكيده أنَّ 
ة مس��تقلَّة تقابل إنجاز عمل لغوّي واحد عىل األقل، ويميِّز بني ثالثة أنواع  كلَّ مجلة تامَّ
ظ  ق ما إْن تتلفَّ ل: هو العمل القويّل، وهو ال��ذي يتحقَّ ة، العمل األوَّ م��ن األع��مل اللغويَّ
ق بقولنا ش��يًئا ما،  ن يف القول، وهو الذي يتحقَّ ا الث��اين، فهو العمل املتضمِّ ب��يشٍء ما، أمَّ
ق نتيجة قولنا ش��يًئا ما، ومن ثمَّ  ا الثالث، فهو عمل التأثري بالقول، وهو الذي يتحقَّ وأمَّ
فإنَّ كلَّ مجلٍة عند التلفُّظ- يف نظر أوس��تني- تواف��ق عىل األقل إنجاز عمل قويّل وعمل 

ن يف القول، وأحياًنا توافق القيام بعمل تأثري القول)7(. متضمِّ

وبحسب التقس��يم األوس��تينّي، الذي نجزم قاطعني أنَّ جذوره ضاربٌة يف الراث 
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س��ها العرب، منها احلقيقة واملجاز والسياق وتقنياته،  العريّب بلحاظ حقائق وقواعد أسَّ
من نحو سياق املقام )لكلِّ مقاٍم مقال(، وسياق احلال وغريها)8(.

جاء تقسيم األفعال الكالميَّة عىل قسمني: مبارشة، وغري مبارشة.

د وسيلة  إنَّ الّلغَة بحس��ب نظرة التداوليِّني، والس��ّيم )جون أوس��تني( ليس��ت جمرَّ
ة بسط القول فيها:  م بنظريَّ للوصف ونقل اخلرب، بل أداة لبناء العامل والتأثري فيه، وقد تقدَّ
ة التي ظهرت  ته بخص��وص األفعال الّلغويَّ نها نظريَّ ع��رب مجلة حمارضات ومقاالت ضمَّ
بع��د وفاته بعن��وان )كيف ُننِْجُز األش��ياء بالكل��مت؟( والذي ُترجم إىل الفرنس��يَّة عام 
ث عنها موقفه من األثر الذي حتدثه اجلمل يف إقرار  1970)9(، وُأوىل اخلطوات التي حتدَّ
م عىل َوفق معيار الصدق  حدٍث ما، وهو ما تكون بموجبه صادقة أو كاذبة، أي التي تقوَّ

ب واالستفهام واألمر والنَّهي... وغريها. والكذب، زد عىل ذلك مجل التعجُّ

اخلرب

ف اخلرُب بأنَّه: »القول املقتيض برحيه نسبة معلوم إىل معلوم بالنفي أو اإلثبات،  ُيعرَّ
ه بأنَّه املحتم��ل للصدق والكذب املحدوَدين باخلرب لزمه الدور«)10(، وقد كان  وَمن حدَّ
للخطي��ب القزوينّي رأٌي حاس��ٌم يف ماهيَّة الصدق والكذب، ق��ال: »اختلف الناُس يف 
انحصار اخلرب يف الصادق والكاذب، فذهب اجلمهور إىل أنَّه منحٌر فيهم، ثمَّ اختلفوا، 
فقال األكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع، هذا هو املش��هور وعليه التعويل«)11(، 
وتأسيًس��ا عىل ذلك فاخلرُب هو ال��كالم الذي حيتمل الصدق والك��ذب لذاته، فالكذُب 
يف اخل��رب منهم َم��ْن جيعله اخلرب الكاذب م��ا كان خمالًفا للواقع، ومنهم م��ن جيعله خمالًفا 
العتقاد املتكلِّم، وس��واء كان هذا املوقف أو ذاك، فإنَّ القيمة الصدقيَّة للكالم هي التي 
متنح��ه مرشوعيَّة الت��داول، غري أنَّ هذا الالَّ صدقّي اس��تطاع أن جيد له أو لنفس��ه مكاًنا 
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ا اهتم به، وتتبَّع خطواته عرب خطابات نصيَّة خمتلفة  أو فضاًء، ويس��تقطب مجهوًرا خاصًّ
تلتقي مجيعها يف هذه القيمة الالَّ صدقيَّة التي هي التخيُّل)12(.

وق��د خيرج اخلرُب عن غرضيه األصليَّ��ني )احلقيقيَّني(، فائدة اخلرب: )إفادة املخاطب 
نته اجلملة، أو الكالم(، والزم الفائدة: »وهو أن يلقى الكالم عىل عامل  احلكم الذي تضمَّ
ب��ه«)13(، وهذا هو األصل يف أغ��راض اخلرب، لكنَّه قد خيرج عىل خالف مقتىض الظاهر؛ 

ة ُتفهم من السياق وقرائن األحوال. فيفيد معاين جمازيَّ

��ة األخالقيَّ��ة الطاووس��يَّة )اإلخباريَّات  وس��نحاول اس��تجالء النص��وص اخلربيَّ
التقري��رات(، واهل��دُف منه��ا: وص��ف واقعة معيَّن��ة يف ضوء قضيَّ��ة، وتتميَّ��ز باحتمهلا 
اه املطابقة فيها إىل العامل اخلارجّي، فيكون القول مطابًقا للوقائع  الص��دق والكذب، باتِّ
املوج��ودة يف ذلك العامل، وه��ذه التقنيَّة )اإلخباريَّات( تعدُّ إضافة من )س��ريل( ملا أبداه 
)جون أوس��تني( من قبُل من )حكميَّ��ات، وتنفيذيَّات، وس��لوكيَّات األفعال الكالميَّة 
املب��ارشة وغريها(، إذ أضاف )اإلخباريَّات- التقري��رات-، والتوجيهات )الطلبيَّات(، 

و االلتزاميَّات )الوعديَّات(، والتعبرييَّات، واإلعالنيَّات(.

قال ابن طاووس خمرًبا عن نفسه أنَّه الذي يشري بالتقى ويعمل باهلدى، وهو الرجل 
ال��ذي أخرب عن��ه اإلمام الصادق: »أق��ول: ومن حيث انقرض مل��ك بني العبَّاس مل 
أجد، وال أسمع برجل من أهل البيت يشري بالتقى ويعمل باهلدى، وال يأخذ يف حكمه 
ل اهلل به علينا باطنًا وظاهًرا، وغلب ظنِّي أو عرفت أنَّ ذلك إشارة  الرش��ى، كم قد تفضَّ
إلينا وإنعام، فقلت ما معناه: يا اهلل إْن كان هذا الرجل املشار إليه أنا فال متنعني من صوم 
ل )...( وقلت يف معن��اه: يا اهلل إْن كنت أنا املش��ار إليه   ه��ذا ي��وم ثالث عرش ربي��ع األوَّ
ف��ال متنعني من ص��الة الش��كر وأدعيتها، فقمت فل��م ُأمنع، بل وجدُت ل��يشٍء مأمور، 
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فني بِذكري  يته��ا ودعوت بأدعيتها، وقد رجوت أن يكون اهلل تع��اىل برمحته قد رشَّ فصلَّ
��ة )أقول(   يف الكت��ب الس��الفة عىل لس��ان الص��ادق«)14(، فنلم��ح أنَّ اجلملة اخلربيَّ
وم��ا بعدها حتم��ل معنًى واح��ًدا، وه��و الداللة عىل اتِّص��اف ابن ط��اووس باألخالق 
ة أهل  والفضائل والش��مئل الت��ي أخرب هبا اإلمام الصادق أنَّه س��يظهر رجٌل من ذريَّ
البيت يتَّصف بالتقى ويعمل باهلدى، وانطوت هذه اجلملة يف بنيتها السطحيَّة قرينة 
التكلُّم واخلطاب وفعل إنجازّي ظاهر، فهي متثِّل ملفوًظا إنجازيًّا رصحًيا )أقول(، وهذا 
ما خلص إليه )أوس��تني( بالق��ول: إنَّ معيار الصدق أو الكذب مرتب��ط بمعيار النجاح 
أو الفش��ل، والعكس صحي��ح، هذا من جهة، وم��ن جهة أخرى الَحَظ )أوس��تني( أّن 
اجلم��ل اللغوّية كلَّها يمك��ن أْن تقوم بحس��ب املعياَرين مًعا، ومن ثمَّ يس��تحيل التمييز 
ة  ��ل إىل أنَّ مجيع اجلمل اللغويَّ ة، وتوصَّ ب��ني امللفوظات الوصفيَّ��ة وامللفوظات اإلنجازيَّ
ه��ي قول وفعل يف الوقت نفس��ه، ومن ث��مَّ يمكن اختزاهلا وتصنيفه��ا بعنوان واحد هو 
ة  نا نجد نوعني من امللفوظ��ات: إنجازيَّة رصحية، وإنجازيَّ ة، إالَّ أنَّ امللفوظ��ات اإلنجازيَّ

ضمنيَّة، من نحو:

األوىل: إنَّ اجلوَّ بارٌد اليوَم. الثانية: أقول: إنَّ اجلوَّ بارٌد اليوَم.

فالثانية محلت يف بنيتها السطحيَّة لفًظا إنجازيًّا رصحًيا هو )أقول()15(.

وقال ابن طاووس كاش��ًفا عن تعظيم اليوم الس��ابع والعرشين من رجب املبارك، 
يوم مبعث النبّي األعظم، ووصف احلدث، وأخرب عنه، فضاًل عن تقريره، يف ضوء 
الكشف عمَّ فعله املبعث املعظَّم من تغيري احلال، واألخالق، والنفوس، واملنقلب، قال: 
ل��ني واآلخرين، يف اليوم الس��ابع والعرشين من رجب  »وروح حي��اة ذلك الس��بق لألوَّ
بالعجب ورشف املنقلب، فاستنشقته عقول كانت هامدة أو بائدة، واستيقظت به قلوب 
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كانت راقدة، وجرى رشاب العافية بكأس آرائه العالية يف أماكن أسقام األنام فطردها، 
مة عىل العقول فأبعدها،  د نفوس العقول املتهجِّ دها، وهتدَّ وأحاط بجيوش النحوس فرشَّ

حتَّى ألفها بعد االفراق يف اآلفاق وعطفها عىل الوفاق واالتِّفاق«)16(.

ة املبارشة لإلخباريَّات انطوت عىل وصف احلدث، واإلخبار عنه،  فالقوة اإلنجازيَّ
فضاًل عن تقريره، لذلك قال ابن طاووس: »ِزْدنا يف االجتهاد يف هذه الصفات والسرية 
فيهم بالتقوى واملش��ورة هبا والعمل معهم باهلدى، وترك الرشى قديًم وحديًثا، ال خيفى 
ن أحٌد يف ه��ذه الدولة القاهرة من الع��رة الطاهرة، كم  ذل��ك ع��ىل َمْن عرفن��ا، ومل يتمكَّ
نة لعدهلا  متكنَّا نحن من صدقاهتا املتواترة واستجالب األدعية الباهرة والفرامني املتضمِّ
نًا عىل عاديت من عباديت أعمل  ورمحتها املتظاهرة، وقد وعدت أنَّ كلَّ س��نة أك��ون متمكِّ

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

ومن النصوص الطاووسيَّة التي نلمح فيها أفعااًل كالميًَّة مبارشًة مقترًة عىل داللِة 
الصيغِة نفِس��ها )الدالل��ة احلقيقيَّة(، قوُلُه يف وصيٍَّة البنِه: »ومتى اش��تبه عليك يشء من 
 نتائ��ج العقول، فاْلِزْم الّصوَم، واخللوة، والتذلُّل للق��ادر عىل كلِّ مأموٍل فإنَّك تده
كاش��ًفا لك ما اش��تبه عليك وباعًثا إىل عقل��ك وقلبك من أنوار هدايته م��ا يفتح أبواَب 
الصواِب لديك«)18(، فداللة فعل األمر )فالِزْم الصوم( داللة حقيقية )الوجوب(، وهو 

فعل إنجازّي تأثريّي.

وم ⇐ إنشاء طلبّي ⇐ داللة حقيقيَّة )الوجوب( ⇐ فعل إنجازّي تأثرّي اْلِزم الصَّ

ا مبارًشا، يف ضوء  ُق فعاًل كالميًّا إنجازيًّ ومن املتون الطاووس��يَّة األخالقيَّة التي حُتقِّ
ل بيان ابن  ٍر داليّل يتمثَّل يف مراعاة حالة املتكلِّم، ومنزلته بالنس��بة للمخاطب، تأمَّ َتص��وُّ
 وا يدعون اهلل ّ حال الرسول األعظم، مع النفر املؤمن الذين ما انفكُّ طاووس احِللِّ
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ُهْم  غداة وعشّيا اليفرون، استيحاًء من قوله تعاىل: ﴿َواْصبِْر َنْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َربَّ
بِاْلَغَداِة َواْلَعِشييِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه﴾ ]الكهف: 28[، قال ابن طاووس »إنَّ ظاهر هذه اآلية 
يقتيض تعظي��م الدعاء هلل بالغداة والعيشِّ وتعظيم الذين يعملون ذلك خالًصا لوجه اهلل 
تعاىل، فإنَّ مقام الرسالة من أبلغ غايات اجلاللة، فإذا أمر اهلل تعاىل رسوله، وهو السلطان 

األعظم ْأن يصربِّ نفسه الرشيفة املشغولة باهلل مع الدعاة بالعيّش والغداة«)19(.

ويظهر رشط االستعالء يف اخلطاب التوجيهّي من لدن اهلل لصفيِّه وخمتاره النبّي 
، والتأثري فيه، ويف ذلك إنجاز وإنعام يف  ٍ األعظم، يف ظلِّ توجيهه نحو س��لوٍك معنيَّ
د ومن  ��ة املؤمنة، وهذا أمٌر تأثريّي إنج��ازّي النصِّ أمام حممَّ ��رب والثبات مع الثُّلَّ الصَّ
ون يوميًّا لتس��ديد ُخطى األقربني يف س��لوكهم العقدّي، واألخالقّي،  تبع��ه، فهم مدعوُّ
ٌد واملؤمن��ون الصادقون املخلص��ون صادقني مع  واالجتمع��ّي، وس��يظلُّ النبيُّ حممَّ

أنفسهم.

وع��وٌد ع��ىل َبْدء، ف��إنَّ اخلطاب اإلنش��ائّي املؤدَّى بصيغ��ة األمر الري��ح )اْفَعْل( 
)اْصرِب( جاء بداللته الرئيسة )الطلب والوجوب(، فالفاعل النبّي، والفعل التأثريّي 

( قد أدَّى هذه الداللة املبارشة. اإلنجازّي )اْصرِبْ

ة ⇐ الطلب والوجوب اإلنشاء الطلبّي )األمر( ⇐ اْصرِبْ ⇐ الداللة الرئيسة املركزيَّ

ره وفهمه  ّ وتصوُّ وتأسيًس��ا عىل ذلك فإنَّ اخلطاب بحس��ب قول ابن طاووس احِللِّ
ُيْعل من ش��أن النبّي، وش��أن أصحابه املخَلصني ممَّن َعَرفوا اهلل حقَّ معرفته، َبْله 
 فالقرب اإلهلّي، والتواصل مع اهلل ،ت��ه الذين انقطعوا لعبادته، وذابوا يف ذاته ذريَّ

ة. ة واآلخرويَّ بالدعاء واملناجاة جرٌس حقيقيٌّ للظفر بالسعادتني الدنيويَّ

ل مظهر اخللق الدائم، إذ تنطوي  وين أنَّ اآلية الكريمة تشكِّ ويرى الدكتور سعد كمُّ
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، ال َتع��ُد، الُتطع(، فالنصُّ يس��مُح لنا  ع��ىل مجلة األفع��ال الواجبة يف هذا املق��ام )اْصرِبْ
أْن نق��ارب مقاص��ده وندلف إىل دالالت��ه انطالًقا من واقعنا اللغ��وّي، عىل أْن ال يكون 
ذلك عىل حس��اب نظامه اللغوّي، فالتأويل يقتيض أن ال يكون ذلك عىل حساب نظامه 
اللغ��وّي، فالتأويل يقتيض أْن نخرج باملفردة من فلكه��ا يف النّص إىل فلكها االجتمعّي؛ 
لكي نكشف املعني الذي أزخرها، ثمَّ نرقبها بعد ذلك يف كيمياء النصِّ كيف تتفاعل مع 

سواها)20(.

ة إنجاز وتأثري  ّ إىل ما حُيدثه الفعل املبنّي للمجهول من قوَّ أش��ار ابن طاووس احِللِّ
بوصف��ه فع��اًل كالميًّا قاهًرا، ففي بيان تفس��ري قوله تعاىل: ﴿َوِقيَل َيــا َأْرُض اْبَلِعي َماَءِك 
َوَيا َســَماُء َأْقلِِعي َوِغيَض اْلَماُء َوُقِضَي اأْلَْمُر َواْســَتَوْت َعَلى اْلُجوِدييِّ َوِقيَل ُبْعًدا لِْلَقْوِم 
الظَّالِِميــَن﴾ ] هود: 44[، قال: »وجميء إخباره عىل الفعل املبنّي للمجهول للداللة 
ع��ىل اجل��الل والعظمة، وأنَّ تلك األم��ور الِعظام ال تكون إالَّ بفعٍل قاهٍر ال يش��ارك يف 
أفعاله، فال يذهب الوهم إىل أنَّ غريه يقول: يا أرُض ويا س��مُء، وإنَّ أحًدا س��واه يقيض 

ذلك بذلك«)21(.

َ أنَّ بناء األفعال )َقاَل، َغاَض، َقىَض( للمجهول َأْس��َهم يف  ومل يكتِف بذلك، إذ بنيَّ
تفخيم األمر وتضخيمه، من أجل تصوير حال االنتقام من هؤالء الظاملني، قال: »ومنها 
)وقيل(، ومل يقْل: )ُقْلُت(، أو )ُقْلنَا(، فلعلَّ املراد أنَّه ل�مَّ كان هذا األمر اليقدر عليه 
س��واه، كان لفظ )قيل(، مثل )ُقْلُت( أو )ُقْلَت لنَ��ا(، ولعلَّ املراد تفخيم األمر، وتعظيم 
الق��در عىل ع��ادة امللوك يف لغة التغلي��ب والقهر، أو لعلَّ املراد: أنَّه ل���مَّ كان احلال حال 
انتقام، كان اخلرب هبا باللَّفظ )قيل( أليق بوصف كامل الرمحة، واإلنعام، أو لعلَّ املراد أنَّ 

هذا ممَّا يزيده عظمًة والجاللًة إذا قال: ُقْلُت«)22(.
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ة بنيته، وما يالزم  ويب��دو أنَّ االقتصاد اللغوّي يف بني��ة الفعل املبنّي للمجهول، وُقوَّ
ب، والتوكيد، واإلنجاز، والتأثري(  هذا البناء من دالالت )العظم��ة، والرسعة، والتعجُّ
هو أوفق للس��ياق املقامّي التداويّل)23(، وهذا ما اْس��َتْدعى اب��ن طاووس إىل التعامل مع 
ة  اه ب����)الفعل القادر القاهر(، ويمكن بيان إنجازيَّ هذا الفعل تعاماًل تداوليًّا، واصًف��ا إيَّ

هذه األفعال وتأشريها باملخطَّط اآليت:

وتتجىلَّ تقنيَّة الس��ياق، والسّيم باستثمر القرينة املنفصلة، يف حتديد الفعل الكالمّي 
 املبارش يف اخلطاب األخالقّي الطاوويّس، ففي تفس��ري قوله تعاىل: ﴿إِْذ َقاَل ُيوُسُف أِلَبِيِه 
ــْمَس َواْلَقَمَر َرَأْيُتُهْم لِي َساِجِديَن﴾ ]يوسف:  َيا َأَبِت إِنيِّي َرَأْيُت َأَحَد َعَشــَر َكْوَكًبا َوالشَّ
4[، بنيَّ ابن طاووس وهَم أيب عّل اجلبائّي يف عدم اقتناص الداللة املرادة للفعل الكالمّي 
دها ب�)خاضعني(، فجعل خضوعهم له س��جوًدا؛ ألنَّ اخلضوع يف  )س��اجدين(، إذ حدَّ
ة أو  اللغة السجود من اخلاضع للمخضوع له، ورأى أنَّ »اجلبائّي قد غفل عن آخر القصَّ
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ما كان حيفظ القرآن؛ ألنَّ يوسف ل�مَّ سجد له أبواه وأخوته قال: ﴿َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن 
ا﴾ ]يوسف: 100[، ففرسَّ هذا السجود املعهود بذلك السجود،  َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربيِّي َحقًّ
فلو كان ذلك خضوًعا من غري سجود ما كان يقول: ﴿َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمْن َقْبُل َقْد 

ا﴾«)24(. َجَعَلَها َربيِّي َحقًّ

فالفعل الكالمّي اإلنجازّي ل���)س��اجدين( هو الس��جود املطلق، س��جود التعظيم 
واإلج��الل له، بداللة الس��ياق )القرينة املنفصلة(، قوله تعاىل: ﴿َهــَذا َتْأِويُل ُرْؤَياَي 
ل هذه التقنيَّة م��ن جهة، أو أنَّه  ِمــْن َقْبُل﴾، وق��د نقد ابن طاووس اجلبائّي؛ ألنَّه مل ُيش��غِّ
م��ا كان حيفظ القرآن من جهة أخرى، ولعلَّ الق��ول الثاين ُينبئ أنَّ ابن طاووس كان من 
الذين حيفظون القرآن الكريم، فمن لوازم عمليَّة التفس��ري ولواحقها عند من يقوم هبذه 

. ّ ة حفظه كتاب اهلل كم يرى ابُن طاووس احِللِّ املهمَّ

ويتج��ىلَّ اخلط��اب األخالق��ّي الط��اوويّس يف بيان ح��ال املس��ارعني إىل اخلريات، 
اء: قوله تعاىل: ﴿ُأوَلئَِك ُيَساِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوُهْم َلَها  السابقني إليها، قال: »قال الفرَّ
َسابُِقوَن﴾ ]املؤمنون: 61[، يبادرون باألعمل، ﴿َوُهْم َلَها َسابُِقوَن﴾، وقد ُيقال: ﴿َوُهْم 

َلَها َسابُِقوَن﴾، أي: سبقت هلم السعادة...«)25(.

اء: »أق��ول: إذا احتمل اللفظ احلقيقة،  ق��ال ابن طاووس يف تعليقه عىل تفس��ري الفرَّ
فم الذي حيمل عىل تفس��ريه باملجاز؟، فإنَّ قوله:﴿ُأوَلئَِك ُيَســاِرُعوَن فِي اْلَخْيَراِت َوُهْم 
م سبقوا أعمهلم باملعرفة، أو بالذي  َلَها َســابُِقوَن﴾ هو املعلوم من احلال بالرورة؛ ألهنَّ
م عليه��ا، وبمعرفة تلك األع��مل الصاحلة، وكانوا  اها، وبالرس��ول الذي دهلَّ كلَّفه��م إيَّ

رة عن سبقهم، وهو أبلغ يف مدحهم«)26(. سابقني هلا، وهي متأخِّ

نة من املبتدأ )أولئك( اس��م إشارة الدال عىل البعيد، واخلرب  فاجلملة االس��ميَّة املكوَّ
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بة  )ُيس��ارعون( اجلملة الفعليَّة املضارعيَّ��ة تنجز فعاًل كالميًّا مبارًشا بحس��ب رؤية مركَّ
ة سبقتها معرفة إنتاجيَّة بعواقب املسارعة إىل اخلريات  ة، هذه املهمَّ إيمنيَّة إصالحيَّة تعبرييَّ
والتس��ابق للظفر هبا، ومن هنا انمزت هذه املس��ارعة بمعرفة َقْبِليَّة، وهي أسُّ األعمل، 

وأصلها، وهو ماُعرف عند الفقهاء يف مباحثهم من )فقه األخالق( بنيَّة العمل)27(.

ُه ُهــَو اْلَعِزيُز  ــي إِنَّ ــي ُمَهاِجٌر إَِلى َربيِّ يف بي��ان قوله تع��اىل: ﴿َفَآَمــَن َلُه ُلوٌط َوَقــاَل إِنيِّ
اْلَحكِيــُم﴾ ] العنكبوت: 26 [، ردَّ ابن طاووس عىل َم��ْن قال: إنَّ معنى إينِّ مهاجٌر كلُّ 
من خرج من داره، أو قطع س��بياًل فقد هاجر، قال: »كان ينبغي أْن يذكر معنى املهاجرة 
إىل اهلل تع��اىل؛ ألنَّ اهلل ح��ارض يف املواق��ع الذي هاجر منه إىل املوضع ال��ذي هاجر إليه، 
د له،  يَّة عن كلِّ ش��اغٍل، والتجرُّ ولع��لَّ املراد باملهاجرة إىل اهلل تع��اىل االنقطاع إليه بالكلِّ
ل، لكن ظاهر ح��ال املخالط للناس، أو املبتىل هبم  وكان إبراهي��م كذلك يف الوطن األوَّ
ل  مع اشتغاله باهلل تعاىل وامتثاله ألمره أنَّه يكون من مجلة طاعاته اشتغاله بالناس يف األوَّ
د االشتغال باهلل  أو بغري الناس من أس��باب الطاعة، فلعلَّه أراد أْن تكون املهاجرة إىل جمرَّ
ا قوله: كلُّ من خرج من داره فقد هاجر، فبعيد  تعاىل بغري واسطة من سائر األشياء، وأمَّ
ى  م��ن ُعرف ال��رشع وُعرف العادة؛ ألنَّ اخلارج من داره، جمتاًزا من بلد إىل بلد ال يس��مَّ

مهاجًرا، َبْل متى قصد املهاجرة واإلقامة به«)28(.

ّ أنَّ اس��تبعاده الداللة احلس��يَّة للهجرة بمعنى  وُيس��تفاد من متن ابن طاووس احِللِّ
اخلروج من الدار، وقطع السبيل قائمة؛ كوهنا ال تنسجم مع اإليمن احلقيقّي، ومتطلَّبات 
ة املستلزمة أنَّ املهاجرة إىل  ة اإلنجازيَّ العقيدة الراس��خة؛ لذا رأى أنَّ املراد بحس��ب القوَّ
��اه الداللة  اهلل تعن��ي االنقط��اع إىل اهلل كليَّة، وتأسيًس��ا علي��ه ينعطف املعنى باتِّ

ة؛ ألنَّ املجال التداويّل يأبى ربط املهاجرة يف اآلية باالنتقال من بلد إىل آخر. املعنويَّ
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املبحث الثاين

الأفعال الكالميَّة غري املبا�سرة

إنَّ وظيف��َة الّلغة ال تقتر عىل تقرير الوقائع أو وصفها، لكّن لّلغة وظائَف عديدة 
كاألمر واالس��تفهام والنهي والتمنِّي والش��كر والتهنئة والقس��م والتحذير... وغريها، 
د، ولكلِّ مجلٍة معنًى ثابت،  وليست اّللغة حس��اًبا منطقيًّا دقيًقا لكلِّ كلمٍة فيها معنًى حمدَّ
إذ ال تنتق��ل م��ن مجلة االَّ ما يلزم عنه��ا من مجل، مراعًيا قواعَد االس��تدالل املنطقّي، بل 
د معاين اجلمل بحسب  د استعملنا هلا يف احلياة اليوميَّة، وتتعدَّ د معانيها بتعدُّ الكلمة تتعدَّ

السياقات التي تِرد فيها، فاملعنى هو االستعمل)29(.

ه��ذا الَفْه��م يف توجي��ه وظيفة اخلط��اب بوصف��ه عمليَّ��ة إجرائيَّة غايته��ا اإلبالغ 
واالتِّص��ال واإلقناع، جعلت ابن طاووس يس��تثمر البعَد الت��داويّل للخطاب؛ ألنَّه آليَّة 
رة احلال واملقام من جهة أخرى، وبتواُشج هذين  كاشفة عن االستعمل من جهة، ومصوِّ

ة أيًضا. العنرين يتمُّ إصابة الداللة املرادة، َبْلَه القصديَّ

فف��ي قول��ه تع��اىل: ﴿َوإِْذ َفَرْقنَا بُِكــُم اْلَبْحــَر َفَأْنَجْينَاُكْم َوَأْغَرْقنَــا َآَل فِْرَعــْوَن َوَأْنُتْم 
اء يف بيان ح��ال أصحاب فرعون  َتنُْظــُروَن﴾ ]البق��رة: 50[، ردَّ اب��ن طاووس ع��ىل الفرَّ
املؤمنني الناجني، قال: »قد كانوا يف ش��غل من أن ينظروا مستورين بم اكتنفهم من البحر 
ْبَت وأهلك ينظرون فم أَتوَك  أن َي��َرْوا فرعون وغرقه، ولكنَّه يف الكالم كقول��ك: قد رُضِ
وال أغاث��وك؛ يقول: منه��م قريب بم��رأًى وَمْس��َمٍع )...(، وإذا كان قد عرف أصحاب 
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غني  موسى أنَّ فلق البحر لنجاهتم وهالك فرعون وأصحابه، فكيف ال يكونون متفرِّ
لنظره��م ومرسورين هبالكهم، ك��م لو قيل إلنس��ان: اْدُخْل هذه ال��دار، ليدخل عدّوك 
ًغا  وراءك ف��إذا خرجت م��ن الدار وقعت الدار ع��ىل عدّوك، فإنَّه يكون م��رسوًرا ومتفرِّ
 لنظر هالك عدّوه، ويقال أيًضا: إنَّ أصحاب فرعون ل�مَّ نزلوا خلف أصحاب موسى
جعل طرف البحر واملاء الذي بينهم كالشبَّاك الذي ينظر منه بعضهم إىل بعض، فعىل هذه 
الرواية كانوا ناظرين هلالكه��م ومرسورين به، ويقال: وإْن كان هالك فرعون وأصحابه 
بعد أن صار موسى وأصحابه عىل ساحل البحر وأيقنوا بالسالمة، َفَكْيف ال يكونون 
ناظري��ن إليهم ومش��غولني بالرسور بانطب��اق البحر عليهم؟ وهل يك��ون هلم عند تلك 

احلال، ويف ذلك الوقت شغل إالَّ مشاهدهتم، ونظرهم كيف هيلكون«)30(.

اء َقْد أجرى التعبري عن  اء وردِّ ابن طاووس علي��ه، أنَّ الفرَّ يتب��نيَّ يف ضوء بيان الفرَّ
م قريبون يرون ويسمعون ومن باب العلم ال من باب  األخبار عىل مقتىض الظاهر، بأهنَّ
الرؤية والس��مع، يف ح��ني يرى ابن طاووس أنَّ اخلرب جاء ع��ىل خالف مقتىض الظاهر، 
ة والش��عور بالفرح وال��رسور( بالنجاة ورؤية عاقب��ة الظاملني، وهذا  وه��و )حتريك اهلمَّ
َلعمري م��ن صميم البحث التداويّل؛ وذلك اس��تجابًة ومراعاًة ملوقف الس��امع النفيّس 
ف فيه بم يتالءم مع املوقف اجلديد،  ومقامه، ممَّا يضطرُّ املتكلِّم إىل تعديل الكالم والترُّ

وجيعل الكالم يؤدِّي الوظيفة التواصليَّة املنوطة به)31(.

وتأسيًس��ا ملراعاة حال أصحاب موسى املؤمنني بعد أْن أنجاهم اهلل وأيقنوا 
م ظفروا بالنجاة  تهم وُيْشِعَرهم باحلسنى والزيادة، أهنَّ ك مهَّ الس��المة، أراد اهلل أن حيرِّ
ة،  ��ة من جهة، وبمعاينته��م عاقبة هؤالء وهالكهم، َفَش��عروا بالنج��اة اآلخرويَّ الدنيويَّ
ِذيَن َأْحَســنُوا  واملصري املحمود، وهو مناط األمر، وحَمَ�زُّ اخلامتة والعاقبة، قال تعاىل: ﴿لِلَّ

اْلُحْسنَى َوِزَياَدٌة﴾ ]يونس: 26[.
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د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

إذن يف قان��ون اخلرب قد خيرج الكالم ع��ىل خالف مقتضيات األحوال، فيخرج عن 
قصد من داللته الرئيس��ة إىل أغراض خمتلفة تس��تفاد من السياق، وهذا ما يكون يف اللغة 
ة  ل البنية الّلغويَّ اإلبداعيَّة، إذ يعمد املبدع إىل اخلروج عن األصل والعدول عنه، فيش��كِّ
ة يتطلَّبها الس��ياق،  لكالم��ه عىل خالف مقت��ىض الظاهر، مراعًيا يف ذلك أم��وًرا اعتباريَّ

فتنشأ بلحاظ ذلك أفعاٌل كالميَّة غري مبارشة تستلزم من سياقات الكالم)32(.

ة يف بيان تفس��ري قوله تعاىل:   ويتج��ىلَّ الفعل الكالمّي غري املب��ارش يف اجلملة اخلربيَّ
يِن * َيْوَم ُهْم َعَلى  اَن َيْوُم الديِّ اُصوَن * الَِّذيَن ُهْم فِي َغْمَرٍة َساُهوَن * َيْسَأُلوَن َأيَّ ﴿ُقتَِل اْلَخرَّ
ـاِر ُيْفَتنُــوَن * ُذوُقوا فِْتنََتُكْم َهَذا الَِّذي ُكنُْتْم بِِه َتْســَتْعِجُلوَن﴾ ]الذاريات: 14-10[،  النَـّ

 

ا عىل اجلبائّي الذي يرى أنَّ اهلل أمر نبيَّه واملؤمنني بأن يدعوه  قال ابن طاووس رادًّ
اصني وأن يذهّلم وهيلكهم بوس��اطة املؤمنني أو بعذاب من عنده)33(،  م��ن أجل قتل اخلرَّ
قال: »ما نجد هلذا التأويل مطابقة لآلية، أو مناسبة هلا، وهل هو أمر للنبّي وللمؤمنني 
اصني من الصفات التي ذكرها اجلبائّي صفة واحدة يف اآلية  بالدعاء؟ أو هل ترى للخرَّ
ابني بلفظ الدعاء  اصني الكذَّ نت غري التهديد من اهلل تعاىل للخرَّ ؟ وهل تضمَّ ع��ىل التعنيُّ

عليهم منه تعاىل؟«)34(.

إنَّ ما يستوقفنا يف املتن الطاوويّس أنَّ اخلرب املؤدَّى باجلملة املبنيَّة للمجهول: ﴿ُقتَِل 
اُصوَن﴾ قد خرج من حقيقته إىل س��ياق إنتاجّي إنجازّي تأثريّي تداويّل )التهديد(  اْلَخرَّ
يف ظلِّ الدعاء عليهم، ومقتىض هذا البناء يولِّد هذا السياق، فالسكوت عن الفاعل لفظ 
ًبا، ويبدو أنَّ  ��ا، ِزْد عىل ذلك هتديًدا ووعي��ًدا وتعجُّ اجلالل��ة )اهلل( قد أعطى تعجياًل قويًّ

معاينة السياق وتوظيفه كان له األثر يف استظهار هذا الفعل الكالمّي غري املبارش.

وال��ذي يب��دو أنَّ اب��ن ط��اووس مل خي��رج عمَّ ذك��ره اجلبائي م��ن اس��تيحاء الفعل 



139

اأ.د. رحيم كرمي علّي ال�سريفّي//اأ.م.د. ح�سني علّي ح�سني الفتلّي

السنة الثالثة/املجلاَّد الثالث/العدد العاشر
ل 2018م ربيع الثاين 1440هـ/كانون األواَّ

التهديدّي التداويّل، إالَّ أنَّه يرى التوسيع يف استدراج الدالالت من دون التقييد بالدعاء 
ًة أو هالًكا، ويف ما يأيت خمطَّط يبنيِّ هذه الرؤية: اصني إْن ذلَّ عىل اخلرَّ

اصون ⇐ الصدق )الفعل الكالمّي املبارش( ⇐ التهديد )الفعل  اخلرب ⇐ ُقتِل اخلرَّ
الكالمّي غر املبارش(

ويزه��ُر الفع��ل الكالمّي غ��رُي املبارش يف اخلط��اب األخالقّي الطاوويّس )الس��ياق 
اإلنتاجّي التوليدّي )س��وء العاقبة واملآل( يف بيان حال أعمل الذين كفروا وأفعاهلم غري 
 األخالقيَّة، مبيِّنًا عاقبتهم املخزية وسوء مآهلم يف ظلِّ قوله تعاىل: ﴿َوَقِدْمنَا إَِلى َما َعِمُلوا 
��ايّن: حقيقة َقِدْمنا  ِمــْن َعَمٍل َفَجَعْلنَــاُه َهَباًء َمنُْثــوًرا﴾ ]الفرقان: 23[، ق��ال: »قال الرمَّ
��ه عاملهم معاملة القادم  هن��ا: َعِمْدنا إىل ما َعِمل��وا، و)َقِدْمنا( أبلُغ منه؛ ألنَّه يدلُّ عىل أنَّ
 من س��فره؛ ألنَّه من أجل إمهاله هل��م ملعاملة الغائب عنهم، ثمَّ َق��ِدم فرآهم عىل خالف 

ايّن، وهو أنَّ اهلل ل�مَّ شبَّه  مَّ ما أمرهم )...( وحيتمل يف اآلية من النُّكت، ما مل يذكره الرُّ
مناه، مثل هذا الرساب الذي ُيَرى ظاهره مل َيْبَق ُبدٌّ من أْن يش��اهدوا معنى  أعمهلم فيم قدَّ
أعمهلم يف القيامة )...( إنَّ الذي يش��اهدونه من أعمهلم بمحرهم ومش��اهدهتم وهم 
ينظ��رون هب��اًء منثوًرا تالًفا ال أصَل له، فإنَّ إتالف ما يعتقده اإلنس��ان ملًكا له ونافًعا له 

بمحره ومشاهدته أوقع من عذابه«)35(.

وتأسيًسا عىل معاينة النص، يمكننا االستنتاج أنَّ اخلطاب القرآيّن خرج عىل مقتىض 
الظاهر م��ع مراعاة حال املخاطب يعدُّ إنجاًزا ألفعال كالميَّة غري مبارشة؛ ألنَّ اخلطاب 
يه وراعى احلال غري الظاهرة يف املقام؛ ليصل إىل إخراج  حينها قد اس��ترشف نفسيَّة متلقِّ
كالمه عىل مقتىض تلك احلال، وهذا »ما يدلُّ عىل مراعاٍة ألوضاع غري لس��انيَّة ال تظهر 
عىل مستوى البنية السطحيَّة للكالم، وإنَّم يتمُّ الوصول إليها عىل مستوى البنية العميقة، 
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ُز  ي ونفسيَّته )...( وهو ما تركِّ ممَّا يعني أنَّ هناك عالقة متينة بني قصد املتكلِّم ومقام املتلقِّ
عليه اللسانيَّات التداوليَّة يف أبحاثها«)36(.

وعوًدا عىل بدء، فإنَّ اخلطاب الُقرآيّن َكَش��َف مش��اعر هؤالء الكافرين وَنْفِسيََّتهم، 
ات الرم��اد؟ وهو ِمْصداق  وه��م يرون بأمِّ أعينه��م كيف تتهاوى أعمهل��م وتتطاير كذرَّ

عظيم عىل سوء عاقبتهم ومآهلم امُلْخزي.

ة التي جاءت يف اخلطاب األخالقّي الطاوويّس بداللة األمر الذي  من اجلمل اخلربيَّ
 خ��رج إىل الدعاء، دعاؤه املع��روف )دعاء الع��ربات(، قال: »وباملراح��م واملكارم التي 
��َل قضاء كلِّ  د؛ وأْن ُتَعجِّ ��د وآل حممَّ ال يعل��م غ��ريك حملَّه��ا )...( أْن ُتِصلِّ عىل حممَّ
َعَل حوائجنا  تنا، وأْن َتْ ته قبل مهمَّ حاجة ملن يريد تقديم حاجاته قبل حاجاتنا وِذكر مهمَّ
َعَل  َل قضاء مجيع ما َذَكْرُته )...( وأْن َتْ تابعة إلرادته وإرادتك بإجابتك )...( وأن ُتعجِّ
الت من أس��باب تكميلها وتسهيلها وتعجيلها، وأْن متأل قلوبنا من معرفتك  هذه التوسُّ
وهيبت��ك وعظمتك وحرمت��ك )...( وأْن ُتْلِهَمن��ا كلَّ ما تريد منَّا وَتْرىض ب��ه عنَّا، وأْن 
َرنا يف الكثري والقليل بتدبريك احلس��ن اجلميل، وأْن  ُتكاِش��َفنا بجالل��ك )...(، وأْن ُتَدبِّ
نا  َفظنا ومْن يعنينا أمره بم حفظت كلَّ من حفظته وتس��عدنا بكلِّ ما أس��عدته، وأْن مَتُدَّ حَتْ
م��ن األعمر بأطوهلا وم��ن األعمل بأفضلها، وأْن تنَرنا عىل كلِّ من يؤذينا أو يمكن أْن 
م لنا ذالًّ هم أهل��ه، وأْن ُتِدْيَلنا منهم إدالة أنت أهلها،  يؤذين��ا نًرا أن��ت أهله، وأْن َتُذهلَّ
وأْن تزحيهم بانتصارنا عليهم من اآلثام )...( وأْن تلمَح أهل اإلساءة إىل من يريد ذكره 

قبل ذكرنا وتعظيم قدره عىل قدرنا«)37(.

(، و)أْن  َ ية ب�)أْن( الناصب��ة والفعل ااملضارع، نحو: )أْن ُتصلِّ ة املؤدِّ فاجلمل��ة اخلربيَّ
َرنا(، و)أْن  َرنا(، و)أْن متأل(، و)أْن ُتَدبِّ َعل(، و)أْن ُتْلِهَمنا(، و)أْن ُتَدبِّ ��َل(، و)وأْن َتْ ُتَعجِّ
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ة  م(، و)أْن ُتِدْيَلنا(، و)ُتزحْيَهم(، خربيَّ َفظنا(، و)وأْن مَتَُدنا(، و)أْن تنَرنا(، و)أْن َتُذهلَّ حَتْ
ْر،  ْل، واْجَعْل، واْمأْل، وأْل�ِهْم، وكاِشْف، ودبِّ ، وَعجِّ امَلْبنَى إنشائيَّة املعنى، والتقدير )َصلِّ
��ة يف مقام الطلب  ، و...(، ويرى األصوليُّ��ون أنَّ التعبري باجلملة اخلربيَّ واْحَف��ْظ، وُم��دَّ
واإليقاع آكد من الوجوب املس��تفاد من مثل صيغ األمر: )فعل األمر الريح، والفعل 

املضارع املقرون ب�)الم األمر(، واسم فعل األمر، واملصدر النائب مناب فعله()38(.

نة  وتأسيًس��ا عىل ما سبق، فإنَّ هذه األفعال الكالميَّة املتمثِّلة يف اجلملة الفعليَّة املكوَّ
ْل... وغريها( وموضوعة الفاعل املس��كوت عن لفظ  ، و َعجِّ م��ن حممول الفعل )ص��لِّ
ة وإحاليَّة، ودالليَّة، فضاًل عن  اجلاللة )اهلل(، الدالِّ عىل الذات اإلهليَّة متثِّل أفعااًل إسناديَّ
ة حرفيَّة، وهي األمر  ة إنجازيَّ ل محولته الدالليَّة، من قوَّ  ذلك الفعل اإلنجازّي الذي تتشكَّ

ة مستلزمة تتمثَُّل يف الدعاء وطلب اإلعانة واالستجابة. ة إنجازيَّ والطلب، وقوَّ

ة، ففي تفسريه لقوله تعاىل:   ونس��ترشف أفعااًل كالميًَّة غري مبارشة يف اجلملة اخلربيَّ
ْكُب َأْســَفَل ِمنُْكْم َوَلــْو َتَواَعْدُتْم  ْنَيا َوُهــْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّ ﴿إِْذ َأْنُتــْم بِاْلُعــْدَوِة الدُّ
ُه َأْمًرا َكاَن َمْفُعواًل لَِيْهلَِك َمْن َهَلَك َعْن َبييِّنٍَة َوَيْحَيا  اَلْخَتَلْفُتْم فِي اْلِميَعاِد َوَلكِْن لَِيْقِضَي اللَّ
َه َلَســِميٌع َعلِيٌم﴾ ]األنفال: 42[، قال ابن طاووس: »فإنَّ ظاهر  َمْن َحيَّ َعْن َبييِّنٍَة َوإِنَّ اللَّ
اآلية تقتيض أنَّ التالوة توِجب وجل قلوهبم، وزيادة إيمهنم، وهو يعرف، وكلٌّ عارف أنَّ 
كالم السلطان العظيم الشأن إذا سمع بالقلوب واآلذان أرهب للسامع، واقتىض خوفه 
ًة إذا كان ظاهر لفظه هتديًدا أو وعيًدا، عىل أنَّ يف القرآن ما ال حيتاج   قبل أن يتدبره، وخاصَّ
ٍر من األلفاظ املحكمة التي ُيفهم باطنها من ظاهرها، أقول: بل لو  ٍر وتفكُّ سامعه إىل تدبُّ
أنصف عبد اجلبَّار قال: إنَّ متى رشع س��امع القرآن يف التفكري والتدبُّر الذي يش��غله عن 
لفظ التالوة صار إىل حاٍل ربُّم زال اخلوف عنه يف كثري من اآليات والتالوات«)39(، فقوله 
ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم َآَياُتُه َزاَدْتُهْم  َما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن إَِذا ُذكَِر اللَّ تعاىل:»﴿إِنَّ
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ُلوَن﴾ ]األنفال: 2[ خ��رب خرج من داللته احلقيقة، ومها: إفادة  ِهْم َيَتَوكَّ إِيَماًنــا َوَعَلى َربيِّ
اخل��رب، والزم الفائدة إىل س��ياق إنتاجّي توليدّي )التهديد والتعظي��م(، فاجلملة الفعليَّة 
ُه﴾ أعطت ُبْعًدا  ي��ة بالبناء للمجهول )ُذِكَر اهلل(، واجلملة الرشطية األّم ﴿إَِذا ُذكَِر اللَّ املؤدِّ
ا مس��تلزًما التهديد والتعظيم، ويبدو أنَّ السياق بمعاينتنا املتواضعة لذيل  تداوليًّا إنجازيًّ
اخلط��اب الُقرآين ألفينا فيه ما ُيَش��ّكُل هذا الفعل اإلنجازّي التأث��ريّي، وهو قوله تعاىل: 
ا َلُهْم َمْغِفــَرٌة َوِرْزٌق َكِريٌم﴾ ]األنفال: 74[ املبدوء باس��م  ﴿ُأوَلئِــَك ُهُم اْلُمْؤِمنُــوَن َحقًّ
اإلش��ارة )أولئك( الذي يدلُّ عىل البعد املكايّن، ومن ثمَّ يعطي داللًة أخرى )التعظيم(، 

ا(. فضاًل عمَّ فيه من القر البالغّي ب�)ُهم( و)املؤمنون(، وتأكيده ب�)حقًّ

ة  وقياًس��ا عىل ذلك فإنَّ الفعل الكالمّي عىل حدِّ تعبري )أوستني(، هو: »نواة مركزيَّ
يف الكث��ري من األع��مل التداوليَّة، وفحواه أنَّ كلَّ ملفوٍظ ينهض عىل نظام ش��كّل داليّل 

إنجازّي تأثريّي«)40(.

: الأمر لاً اأوَّ

طل��ب الفعل عىل جهة االس��تعالء واإلل��زام، وهو أس��لوب إنش��ائّي طلبّي ملٌء 
بالداللة اإلحيائيَّة، وله أربع صيغ: فعل األمر، واملضارع املقرون بالم األمر، واسم فعل 
األم��ر، واملص��در النائب عن فعل األم��ر)41(، وقد الحظ البالغيُّ��ون أنَّ األمَر قد خيرج 
عن داللته األصليَّة احلقيقيَّة، وهي: الوجوب واإللزام إىل معاٍن ُأخر )س��ياقات إنتاجيَّة 

ة( ُتفهم وُتستنبط من سياق الكالم وقرائن األحوال)42(. توليديَّ

وقال يف وصف أهوال يوم عاش��وراء: »يا له من يوم كس��فت فيه شموس اإلسالم 
واملس��لمني، وخس��فت به بدور الطاهري��ن )...(، وقال لس��ان حال الرس��ول الداعّي 
لكلِّ س��امٍع وواٍع، الساعني إىل س��فك دمه الرشيف بسوء املس��اعي: إذا مل تازونا عىل 
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اإلحسان، ومل تعرفوا لنا بحقِّ العتق من اهلوان ومن عذاب النريان، ومل تذكروا لنا بسط 
أيديك��م عىل ملوك األزمان، وما فتحنا عليكم من أب��واب الرضوان واجلنان، فارجعوا 
معن��ا إىل حكم امل��روءة واحلياء وعوائد الكرم يف اجلاهليَّة اجله��الء«)43(، وقبل أْن ُنحلِّل 
ن يف )فارجعوا(، ال ُبدَّ من اإلش��ارة إىل أنَّ اخلطاب الطاوويّس  الفعل الكالم��ّي املتضمِّ
نا مل نتجاوز اإلحس��ان معكم، وأطلقنا رساحكم  جاء عىل لس��ان اإلمام احلسني، بأنَّ
ه املصطفى: »اذهبوا فأنتم الطُّلقاء«؛ من أجل  اهم بقول جدِّ ًرا إيَّ ة، مذكِّ يوم فت��ح مكَّ
ة:  التقريب التداويّل، فهم ُمْس��ِلمة الفتح الذين ناهلم عفو النبّي وَصفِحه يوم فتح مكَّ
ة ما ترون أينيِّ فاعٌل بكم؟ قالوا: خرًيا، أٌخ كريم، وابُن أٍخ  »يا معش قريش، ويا أهل مكَّ

كريٍم، ثمَّ قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء«)44(.

هذه الرمحة الوسيعة من اخلطيب بالقرآن: ﴿َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيٍم﴾ ]القلم: 4[، 
ة الطاهرة قتاًل  ة س��يِّد املرسلني باجلزاء، فقد أوغلوا بدماء الذريَّ مل يقابلها املحاربون لذريَّ
ومتثي��اًل، »فوطئ��وا ظهًرا كان هلم ظه��ًرا ونًرا«)45(، زد عىل ذل��ك دعوهتم إىل الرجوع 
إىل مناق��ب العرب األصيلة من مروءٍة وكرٍم وعفٍو وإحس��اٍن، وبي��ان الفعل الكالمي: 
نة م��ن حممول فعل )ارجع(،  ن من فعل إس��نادّي )مجلة فعليَّة(، مكوَّ )فارجع��وا(، يتكوَّ
وموضوعه الفاع��ل )الضمري املتَّصل واو اجلمعة(، والفعل اإلح��ايّل: إحالةٌ  إىل هؤالء 
ة املصطف��ى، والفعل الداليّل  ��ني الذين ال يرجون هللِ وق��اًرا يف ذريَّ الِّ املنحرف��ني الضَّ
ن من القضيَّة التي تتمثَّل يف أمر اإلمام احلس��ني ه��ؤالء يف الرجوع إىل خصال  يتك��وَّ
العرب الذائعة الصيت قبل اإلسالم كي يرعووا، وتكون هلم تذكرة، زد عىل ذلك نقدح 
باالس��تلزام املنطقّي؛ ألنَّ رسد هذه اخلصال والش��مئل من صفٍح وعفٍو وإحس��اٍن فيها 

تعبرٌي عن قيم اإلسالم العظيمة من جهة، والتذكري بأضدادها )القيم السيِّئة(.

��ُح من فعل األمر  ��د يف احلمولة التي ترشَّ ا فيم يتَّصل بالفعل اإلنجازّي، فتتجسَّ أمَّ
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 )فارجعوا(، إذ يأمر اإلمام احلسني- تذكرًيا وتنبيًها- هؤالء القتلة الظلمة من استذكار 
ه هبم من جهة، واستلهام فضائل العرب األصالء، وشمئلهم من جهة أخرى. صنيع جدِّ

��حت من س��ياق األم��ر يف اخلطاب  ة التي ترشَّ وم��ن الس��ياقات اإلنتاجيَّة التوليديَّ
األخالق��ّي الطاوويّس س��ياق الرغيب، قال ابن طاووس يف بيان فضيلة ش��هر رمضان 
له الصائ��م من فضائل وملكات أخالقيَّة: »واعلم أنَّ ش��هر الصيام مثل دار  وم��ا يتحصَّ
ضيافة فتحت لألنام، فيها من س��ائر أصناف اإلكرام واإلنعام، ومن ذخائر خلع األمان 
انيَّات  والرض��وان، وإطالق كثري من األرُساء بالعصيان، وتواقي��ع بمملك وواليات ربَّ
ح��ارضات ومس��تقبالت، ومراتب عاليات ومواه��ب غاليات، وطي بس��اط الغضب 
والعت��اب والعقاب، واإلقبال ع��ىل صلح أهل اجلفاء لربِّ األرب��اب، فينبغي أن يكون 
ق هبذه املواهب إىل دخول دار الضيافة هبا عىل فوائد تلك  هنوض املس��لم العارف املصدِّ
املطالب بالنش��اط واإلقبال والرسور وانرشاح الصدور«)46(، وبيان ذلك أنَّ فعل األمر 
)اعل��م( خرج من داللت��ه األصليَّة )الوجوب واإللزام( إىل س��ياٍق إنتاج��ّي )الرغيب 
باملغفرة ونيل الس��عادة(، ويتَّضح الفعل الكالم��ّي اإلنجازّي التأثريّي يف ضوء املخطَّط 

اآليت:

األمر )صيغة اعلم( ⇐ إنشاء طلبّي ⇐ سياق إنتاجّي )الرتغيب باملغفرة(

��حت من أس��لوب األمر يف اخلطاب  ة التي ترشَّ ومن الس��ياقات اإلنتاجيَّة التوليديَّ
األخالقّي الطاوويّس بوصفها أفعااًل كالميَّة غري مبارشة، سياق النصح واإلرشاد، قال 
يف وقت الوداع لشهر رمضان: »فاجتهد يف وقت الوداع عىل إصالح الرسيرة، فاإلنسان 
عىل نفس��ه بصرية، وختريَّ لوقت وداع الفضل الذي كان يف شهر رمضان أصلح أوقاتك 
يف حس��ن صحبته، ومجي��ل ضيافته ومعاملته، م��ن آخر ليلة منه، كم روين��اه، فإن فاَتَك 
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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 فودِّعه يف ذلك 
األوان، وداَع أهل الصفا والوفاء، الذين يعرفون حقَّ الضيف العظيم اإلحسان، واقِض 
من حقِّ التأس��ف ع��ىل مفارقته وبعده، بقدر ما فاتك م��ن رشف ضيافته، وفوائد رفده، 
قوا بعد االجتمع«)47(،  وأطل��ق من ذخائر دموع الوداع ما جرت به عوائد األحبَّة إذا تفرَّ
ة  فالفع��ل الكالم��ّي )اجتهد( يكون من فعل إس��نادّي يتمثَّل من اجلمل��ة الفعليَّة األمريَّ
نة من حممول الفعل )اجتهد(، وموضوعه الرئيس الفاعل املستر )الصائم(، وفعل  املكوَّ
إح��ايّل )إحالة إىل الصائم( عن طريق اإلش��ارة إليه، بالضمري)أن��ت( وفعل داليّل الذي 
ُل من القضيَّة التي تتمثَّل يف أمر الصائم بوداع هذا الشهر بإصالح الرسيرة والنقاء  يتشكَّ
ل القضي��ُة من االقتضاء )هتذي��ب النفس بعد انقضاء هذا الش��هر(،  والصفاء، وتتش��كَّ

واالستلزام املنطقّي )أمر الصائم بتهذيب النفس وتصحيح املسار(.

ن محولتها  ويظه��ر الفعل اإلنج��ازّي يف ضوء اجلمل��ة الفعليَّة )اجتهد( الت��ي تتكوَّ
ة  ة إنجازيَّ ة حرفيَّة تتمثَّ��ل يف األمر، واآلخر: قوَّ ل: قوة إنجازيَّ الدالليَّ��ة من أمرين، األوَّ

مستلزمة تتمثَّل يف النصح واإلرشاد.

فظاه��ر اخلطاب الطاوويسّ  يدلُّ عىل أمر الصائ��م بتهذيب النفس، ورفع األدران 
واحلج��ب، وهو فعل إنجازّي مبارش )األمر(، وفعل لغوّي غري مبارش ُيفهم من س��ياق 

اجلملة وقرائن األحوال، ويتمثَّل يف فعل النصح واإلرشاد.

ق��ال ابن ط��اووس يف بيان حال قوم ُموس��ى الكافرين الظامل��ني، حينم تركوا احلقَّ 
 حاهلم، وعاقبته��م، قال تعاىل:   وركن��وا إىل الكف��ر واالنح��راف، وقد وصف احل��قُّ
﴿َوِقيــَل ُبْعًدا لِْلَقْوِم الظَّالِِمين﴾ ]هود: 44[، قال ابن طاووس: »يقال: أْبَعَد ُبعًدا وَبَعًدا 
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إذا أرادوا البعيد من حيث اهلالك واملوت ونحو ذلك، ولذلك اختص بدعاء السوء«)48(، 
ة بنيًة، اإلنش��ائيَّة  فق��د جاء اخلطاب )وقيل ُبْعًدا( املؤدَّى باجلملة املبنيَّة للمجهول اخلربيَّ
��ة )الطلب والوجوب( إىل  دالل��ًة، َفنَْلمح األمر الذي خرج من داللته الرئيس��ة املحوريَّ
ة )الدعاء( عليهم باهلالك واخلرسان، وتش��تدُّ القيمة الدالليَّة  ��ة اإلنجازيَّ الداللة التأثُّريَّ
يف تضافر الفعل املبنّي للمجهول )قيل(، مع املصدر النائب مناب فعله )ُبعًدا( من أجل 
ب والتأكي��د واالقتصاد، وفيم يأيت  توليد س��ياق الدعاء الرسي��ع بمعيَّة الدالالت التعجُّ

خمطَّط يبني ذلك:

األمر ⇐ بنية )بعًدا( ⇐ املصدر النائب مناب فعله ⇐ سياق إنتاجّي توليدّي )الدعاء(

ًدا من املرجع اخلارجّي، وتنحر دائرته يف البناء  قلنا من قبل إنَّ اإلنشاء يكون جمرَّ
ق الفائدة الدالليَّة ابتداًء من دون الرجوع إىل الواقع اخلارجّي، فهو  اللغوّي نفسه؛ فتتحقَّ
ي؛ ليس��تدعي مطلوًبا ما، مل يكن حاصاًل وق��ت الطلب)49(، ومن ثمَّ فهو   ُيلق��ى إىل املتلقِّ

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

ا: النهي ثانياً

طلب الكفِّ عن فعٍل عىل وجه االستعالء وصيغته )ال تفعل()50(، وهذا األسلوب 
واحد من األس��اليب اإلنش��ائيَّة الطلبيَّة التي حفل هبا اخلط��اب األخالقّي الطاوويّس، 
وتتجىلَّ اخلصائص األس��لوبيَّة يف هذا امللحظ األس��لويّب يف عالقة اخلطاب بالس��ياق أو 

مقتىض املقام.

��ة ُتفهم من الس��ياق وقرائن احلال،  وق��د خي��رج النهي إىل س��ياقات إنتاجيَّة توليديَّ
��ة إحيائيَّة من جه��ة، ومقارب��ة تداوليَّة من جهة   وهذا اخلروج يش��تمل ع��ىل قيمة تعبرييَّ

أخرى.
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وسنكش��ف بعض اخلطابات األخالقيَّة الطاووسيَّة التي ورد فيها هذا األسلوب، 
ا، س��واء أكان  مبيِّن��ني الفع��ل الكالمّي املؤدَّى بصيغ��ة )ال تفعل( بوصف��ه فعاًل إنجازيًّ
مب��ارًشا أم غري مبارش، الذي يعنين��ا هنا الفعل الكالمّي غري املب��ارش، قال ابن طاووس 
ا االنسان ممَّن نزل به ضيف  يف بيان اس��تقبال ش��هر رمضان املبارك: »أقول: فال تكن أهيُّ
غن��ي عنه، وما نزل به ضيف منذ س��نة أرشف منه وقد ح��ره لإلنعام عليه، ومحل إليه 
معه حتف السعادات، ورشف العنايات، وما ال يبلغه وصف املقال من اآلمال واإلقبال، 
ن به، وعامل معه معاملة املضيف اللئيم،  فأساء جماورة هذا الضيف الكريم، وجفاه وهوَّ
ا لضيافته، وبقي الذي نزل به يف فضيحة تقصريه وس��وء جماورته،  فان��رف الكريم ذامًّ
ا حمس��نًا يف الضياف��ة واملعرفة بحقوق م��ا وصل به  ��فه وندامت��ه، فكن إمَّ أو يف ع��ار تأسُّ
 هذا الضيف من الس��عادة والرمح��ة والرأفة واألمن من املخافة، أو ك��ن ال له وال عليه، 
��م هتلك بأعملك الس��خيفة نفس��ك  ف��ال تصاحب��ه بالكراه��ة وس��وء األدب عليه، وإنَّ
الضعيف��ة، وتش��هرها بالفضائح والنقصان، يف دي��وان امللوك واألعي��ان، الذين ظفروا 

باألمان والرضوان«)51(.

ويمكن بيان هذه املقاربة التداوليَّة يف ضوء املخطَّط اآليت:

أسلوب الطلب ⇐ النهي ⇐ ال تكن ⇐ فعل إنجازّي ⇐ تنبيه وحتذير

نة من  فالفع��ل الكالم��ّي )فال تكن( فعل اس��نادّي يتمثَّ��ل يف اجلملة الفعليَّ��ة املكوَّ
حممول الفعل )تكن(، وموضوعه الفاعل املس��تر )املس��تقبِل لش��هر رمضان(، والفعل 
اإلحايّل )إحالة إىل الش��خص املستقبِل املكلَّف بالصيام بالضمري أنت(، والفعل الداليّل 
ن من القضيَّة التي تتمثَّل يف تنبيه الش��خص املكلَّف أو املس��تقبِل هلذا الش��هر من  املك��وَّ
ن  ي احلذر من ترك صيام هذا الش��هر الفضيل، وتتكوَّ الكش��ف عن أمره عن طريق توخِّ
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القضيَّة من اقتضاء صيام شهر رمضان املبارك، واستلزام منطقّي )النهي عن ترك صيام 
��ة حرفيَّة هي  ن محولت��ه الدالليَّة من قوة إنجازيَّ ه��ذا الش��هر(، والفعل اإلنج��ازّي تتكوَّ
ة مستلزمة تتمثَّل يف حتذير الشخص املكلَّف باستقبال هذا الشهر  ة إنجازيَّ )النهي(، وقوَّ

الفضيل صياًما.

ته  ان، فعٌل لغوّي مبارش تطابق فيه قوَّ فهذه اجلملة )فال تكْن( يس��ايرها فعالن لغويَّ
ة  ة معناه احلريّف املتمثِّل يف فعل النهي الذي نستدلُّ عليه يف ضوء القرائن البنيويَّ اإلنجازيَّ
)ال الناهية( والفعل املضارع )تكن(، غري أنَّ اجلملة بلحاظ السياق املقامّي الذي وردت 
��م أنجز يف ضوئها )فع��ل التحذير(، الذي  في��ه ال ُيقصد منها إنج��از )فعل النهي(، وإنَّ

ا غري مبارش. نستدلُّ عليه من سياق احلال الذي يمثِّل فعاًل لغويًّ

ونس��تيضُء بس��ياق الوعظ واإلرش��اد يف املت��ن األخالقّي الط��اوويّس حينم وعظ 
 املخاَطب وأرش��ده إىل إجهاد النفس، والعمل الكثري، والشغل العظيم يف طاعة اهلل
ورضوانه، قال: »وال تس��تكثرنَّ لنفسك ش��يًئا يف دنياك ولو كان أضعاف ما حيتاج إليه، 
فمنازل دار املقامة وس��يعة حتت��اج إىل قمش كثري، واملقام هناك دائم حيتاج إىل اس��تعداد 
امه هبذه  كب��ري، وحي��ث قد ذكرنا ما أردنا ِذكره من الصلوات يف مجيع ليايل األس��بوع وأيَّ
الرواي��ات، فنحن اآلن ذاكرون ب��م يفتحه اهلل علينا من اإلم��كان ما خيتار ذكره من 
ا دعاء أو صلوات للحاجات أو غري ذلك ممَّا نجده يف الروايات عن األبرار أو  عمل: إمَّ

ام األسبوع لألسفار«)52(. حديث باختيار يوم من أيَّ

نة  (، والفعل اإلسنادّي يتمثَّل يف اجلملة الفعليَّة املكوَّ فالفعل الكالمّي )الَتْستكثَرنَّ
(، وموضوعه الفاعل املستر )العبد(، والفعل اإلحايّل  من حممول فعل النهّي )الَتْستكثَرنَّ
)إحال��ة إىل العبد املكلَّف من طريق اإلش��ارة إليه بالضمري املس��تر )أنت(، وفعٍل داليّل 
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ل من القضيَّة التي تتمثَّل يف هني ابن طاووس العبَد املكلَّف يف املباهاة بالعبادات  يتش��كَّ
ل: االقتضاء )اقتضاء القيام باألعمل الكثرية  ن من أمري��ن، األوَّ واالطمئنان هبا، وتتكوَّ
واملباه��اة هب��ا تفاخًرا وعجًبا(، م��ن دون حلاظ أنَّ دار املقام )اجلنَّ��ة( بحاجة إىل الذوبان 
يف ذات اهلل والوص��ول إىل أع��ىل مراقي التقوى، والس��عي يف مرض��اة اهلل، واآلخر: 

استلزام منطقّي، إذ هنى ابن طاووس عن الُعْجب باألعمل مهم ُكثرت وعظمت.

ل محولتها  ويتج��ىلَّ الفعل اإلنج��ازّي يف اجلملة الفعليَّة )الَتْس��تكثَرّن( التي تتش��كَّ
ة مس��تلزمة تتمثَّل يف الوعظ  ة إنجازيَّ ة حرفيَّة، هي: النهي، وقوَّ ة إنجازيَّ الدالليَّ��ة من قوَّ
ا مبارًشا يتمثَّل  واإلرش��اد، فاملتن األخالقّي الطاوويّس أنجز فعَلني لغويَّني، فع��اًل لغويًّ
يف هن��ي ابن طاووس املخاَطب عن الُعُجب، والتفاخ��ر، والتباهي باألعمل الصاحلة يف 
ة، نح��و: )ال( الناهية، والفعل  الدنيا، ونس��تدلُّ عىل فع��ل النهي يف ضوء القرائن البنيويَّ
ا )غري   املض��ارع املنه��ّي. وإنَّم ُأنج��ز فعل الوعظ واإلرش��اد ال��ذي يمثِّل لنا فع��اًل لغويًّ

مبارش(.

فابن طاووس يرش��د خماطبه من طريق هنيه عن الُعْجب والفخر باألعمل؛ ألنَّ دار 
املقامة )اجلنَّة( بحاجة إىل السعّي واجلهد وترويض النفس.

��ا غري مبارش قول  وم��ن املواض��ع التي ورد فيها النه��ي بوصفه فعاًل كالميًّا إنجازيًّ
: »وإْن اْحتْجَت إىل س��فر )...( فال تس��افْر بالطبع والغفلة واألطمع  ّ ابن طاووس احِللِّ
ًنا جلاللته اإلهليَّة ومضيًِّعا زمان أسفاِرك يف غري  ة فتكون خماطًرا مع اهلل ومهوِّ الدنيويَّ

ما ينفعك لدار قرارك«)53(.

ن من )فعل إسنادّي( يتمثَّل يف اجلملة الفعليَّة  فالفعل الكالمّي )فال تس��افْر(، يتكوَّ
نة من حممول الفعل )ال ُتس��افْر(، وموضوعه الفاعل املس��تر )املخاَطْب(، و)فعل  املكوَّ
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إحايّل( إحالة إىل )املخاَطب( من طريق اإلش��ارة إلي��ه بالضمري املضمر )أنت(، و)فعل 
ّ عن الس��فر املذموم  ن من القضيَّ��ة املتمثِّلة يف هني ابن طاووس احِللِّ داليّل( ال��ذي يتكوَّ
ل هذه القضية م��ن اقتضاء إمكانيَّة  ة(، وتش��كَّ )س��فر املعصية والغفلة واألطمع الدنيويَّ
س��فر الغفلة واملعصية، )واس��تلزام منطقّي( هني ابن طاووس املخاَطب عن هذا السفر 
ل من  د يف هذه اجلملة الفعليَّة التي تشكَّ ِّ والغواية(، و)فعل إنجازّي( يتجسَّ )س��فر الرشَّ
ة مستلزمة( تتمثَّل يف التحذير  ة حرفيَّة(، هي النهي )ال تسافْر(، )قوة إنجازيَّ )قوة إنجازيَّ
والتهدي��د، فظاه��ر قول ابن طاووس يدلُّ عىل هنيه عن س��فر الغفلة واملعصية واألطمع 
��ة، فهو س��فر الش��يطان والض��الل ال يعود عىل صاحب��ه إالَّ بالن��دم والُبعد عن   الدنيويَّ

.اهلل

ا: ال�ستفهام ثالثاً

وهو طلب من اآلخرين من أجل الفهم واالستعالم واالستخبار)54(، وهو أسلوب 
، وما يضفيه من أثر مجايّل  إنش��ائّي طلبّي مهّم له قيمته اإلحيائيَّة واألسلوبيَّة يف بنية النصِّ
ع��ىل الص��ورة التي يظه��ر فيها، والريب »أنَّ االس��تفهام أوفر أس��اليب ال��كالم معاين 
ًفا وأكثرها يف مواقف االنفعال وروًدا. ولذا نرى أساليبه تتواىل يف مواطن  وأوسعها ترُّ
 التأثُّر وحيث يراد التأثري وهيج الشعور لالستملة واإلقناع، وإذا صحَّ القول: إنَّ للكالم 

ة«)55(. ة عليا يف البالغة، كان أسلوب االستفهام حمتالًّ أعىل مكان يف تلك القمَّ قمَّ

ق��د خيرج االس��تفهام بوصفه فعاًل كالميًّا عن حقيقته )طلب الفهم واالس��تخبار( 
ة ُتفهم من الس��ياق وقرائن احل��ال، وهذا فهم البالغيِّني أمجع)56(، والذي  إىل معاٍن جمازيَّ
ة  ة )احلقيقيَّة( إىل س��ياقات إنتاجيَّة وتوليديَّ يبدو أنَّ خروج االس��تفهام من داللته املركزيَّ
ل��ت بفعل س��ياق الكالم ودرجه، وه��ذا ما تنبَّه ل��ه التداوليُّون، فذك��روا األفعال  حتصَّ
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ة انسجاًما مع ما حُيدثه السياق من تفاعالت خطابيَّة. ة والتأثرييَّ الكالميَّة اإلنجازيَّ

وآن األوان أن نس��تثمر النصوص الطاووس��يَّة يف اس��تجالء الس��ياقات اإلنتاجيَّة 
نة  ��حت م��ن النصوص والس��ّيم يف خطابات��ه األخالقيَّ��ة املتضمِّ ��ة التي ترشَّ والتوليديَّ
أس��لوب االس��تفهام، قال ابن طاووس مس��تنكًرا الذين ال يرجون حلرمة دم اإلنس��ان 
وقاًرا، فاإلنسان ذو كرامٍة ال يمكن أْن ُيباح دمه وماله، وإْن كان ذا عقيدٍة خمالفٍة فاسدٍة، 
ة يف زمنه، واحل��ال يف زماننا هذا من  الَّ ومس��تنكًرا ما يفعله ذوو األف��كار املنحرفة والضَّ
ة عقيدهت��م املخالفة، قال: »كيف كان اهلل يبيح  إزهاق دماء املس��لمني وغريهم بحجَّ
دمه وماله وما أحسن به إليه وما مىض عليه من الزمان بعد بلوغ رشاده ما يكفيه لتعلُّمه 
ده، واهلل أرحم من اخلل��ق كّلهم بعب��اده وما أباح  م��ن أس��تاذه ومن مالزمت��ه وت��ردُّ
دم��ه إالَّ وقد اكتفى منه بم فطره عليه وبم يس��عه بأقلِّ زمان بعد إرش��اده العتقاده«)57(، 
فاالستفهام يف اخلطاب األخالقّي خرج من داللته املبارشة )طلب الفهم( إىل داللة غري 

مبارشة )سياق االستنكار(.

ومن السياقات اإلنتاجيَّة التداوليَّة التي خرج إليها االستفهام يف اخلطاب األخالقّي 
، قال مبيِّنًا مرجعيَّة املعرفة اإلهليَّة:  الطاوويّس )سياق التقرير( وهو فعٌل إنجازيٌّ تأثرييٌّ
»فهل ترى يا ولدي املعرفة باهلل إالَّ من اهلل وباهلل وأنَّه هو الذي هدى لإليمن بمقتىض 
��ه هو صاحب املنَّ��ة يف التعريف وأنَّه لوال فضله ورمحته م��ا زكى مْن أحٍد يف  الق��رآن وأنَّ
ات البيان... فأمجِْل  التكليف«)58(، وال خيفى أنَّ قول ابن طاووس من روائع الكالم، وُأمَّ

بقوله: )املعرفة باهلل إالَّ من اهلل وباهلل(، وأنَّه هدى لإليمن بمقتىض القرآن.

ومن السياقات اإلنتاجيَّة التداوليَّة التي خرج إليها االستفهام يف اخلطاب األخالقّي 
ح به ابن طاووس، قال يف بيان كرامات السيِّدة  الطاوويّس )س��ياق التعجب( الذي رصَّ
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ا  مريم: »وبلغت مريم إىل كرامات وس��عادات حتَّى أنَّ النب��يَّ امُلعظَّم يف وقتها زكريَّ
يدخ��ل عليه��ا يف املح��راب فيجد عنده��ا طعاًما يأتيها من س��لطان يوم احلس��اب بغري 
حس��اب وُيفهم من صورة احلال أنَّ زكريا ما كان يأتيه مثل ذلك الطعام؛ ألنَّه قال: 
ب واالستفهام، وهو أقرب منها إىل صفات الكمل«)59(،  أنَّى لِك هذا؟ عىل سبيل التعجُّ
ة  ة املبارشة )طلب الفهم واالستخبار( إىل قوة إنجازيَّ ته اإلنجازيَّ فاالستفهام خرج من قوَّ

ب( وهو إظهار الدهشة واالنبهار. مستلزمة )التعجُّ

ومن الس��ياقات اإلنتاجيَّة التداوليَّة التي خرج إليها االس��تفهام من داللته احلقيقيَّة 
ًرا املخاَطب  يف اخلطاب األخالقّي الطاوويّس س��ياق )التحذي��ر(، قال ابن طاووس حمذِّ
ا  ممَّ��ن ال خياف وعيد اهلل وتبكيته، قال: »كيف رصت عند وعيد اهلل وهتديده قويًّ
ال تقب��ل حتذيًرا وال ختويًفا، وكأينِّ بك أنت تقول إنَّك تتَّكل عىل رمحة اهلل وُجوِده، وهذا 
منك هبتان واس��تخفاف بوعيده. وحيك أنت تعلم من نفسك أنَّك عند الذنوب ما خيطر 

م الغيوب«)60(. بقلبك أنَّك تفعلها ألجل رمحة عالَّ

نة من  ن من فعل إس��نادّي مجل��ة فعليَّة مكوَّ فالفع��ل الكالمّي )كيف رصت( يتكوَّ
حمم��ول فع��ل )رصَت(، وموضوع��ه الفاعل املس��تر )العب��د(، وفعل إح��ايّل إحالة إىل 
ا( والضمري يف  العبد عن طريق اإلش��ارة إليه بالضمري املس��تر )أنت(، فضاًل ع��ن )قويًّ
ل من القضيَّة التي تظهر  )تقب��ل(، والكاف يف )فإنَّك(، و )فكأنَّك(، وفعٌل داليّل يتش��كَّ
ن القضيَّة من  يف جح��ود العب��د وعصيانه وعدم خوفه م��ن وعيد اهلل وناره، وتتك��وَّ
ل: االقتضاء، أي اقتضاء جحود العبد ربَّه وعدم اخلوف من وعيده وناره،  أمري��ن، األوَّ

واآلخر: استلزام منطقّي يف لوم العبد وحتذيره؛ جلحوده وإرصاره عىل الذنب.

ة حرفيَّة )االس��تفهام ب�)كيف((،  ة إنجازيَّ تني، ق��وَّ ويتج��ىلَّ الفعل اإلنجازّي يف قوَّ
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ة مستلزمة )حتذير وتوبيخ ولوم وعتاب(. ة إنجازيَّ وقوَّ

ا  ً ر لنا ه��ذا اخلطاب األخالق��ّي الطاوويّس العب��د املرَّ عىل العصي��ان تكربُّ يص��وِّ
وتعالًي��ا، فهو ظال�ٌم لنفس��ه بكفره وعصيان��ه، وإغفاله ق��درة اهلل، وعظمته ووعيده 
هه إليه: كيف رصت؟ إذ ُيمثِّل االس��تفهام  وناره، موبًِّخا له من طريق س��ؤاله الذي وجَّ
ة، هي: أداة االس��تفهام )كيف(،  ا مبارًشا نس��تدلُّ عليه حرفيًّا بقرائن بنيويَّ هنا فعاًل لغويًّ
غري أنَّ اجلملة يف السياق التي وردت فيه ال يقصد هبا إنجاز فعل السؤال، وإنَّم أنجز هبا 

فعل التحذير والتوبيخ.

وقد يتولَّد من االستفهام غرض تواصّل تداويّل وهو )التقرير(، قال ابن طاووس: 
ًدا صلوات اهلل  »أف��ال ترى أّن العقول كانت مع أصحاهبا قبل إرس��ال اهلل جّدك حممَّ
عليه إليهم كانوا عاكفني عىل عبادة األصنام واألحجار واألخش��اب يضحك الشيطان 
��ة لو تركت بغري س��ائق   هب��ا عليه��م، وبلغ��وا إىل أخسِّ وأدب��ر من ال��دواب؛ ألنَّ الدابَّ
وال قائد ما مش��ت إالَّ إىل ما ُيعتقد فيه نفًعا بسبب من األسباب، والذين عبدوا األصنام 
ما كانت نافعة هلم وال دافعة عنهم، وهي مس��اوية لس��ائر األحجار واألخش��اب، حتَّى 
��د فأيقظ العقول من رقدهتا وكش��ف عنها غطاء  ك حممَّ ��ل اهلل عليه��م بجدِّ تفضَّ

جهالتها؛ فأبرْت ما كان مستوًرا عنها«)61(.

ن من حممول  ل من )فعل إس��نادّي( مك��وَّ فالفع��ل الكالم��ّي )أفال ت��رى(، يتش��كَّ
د(، وفعل إح��ايّل إحالة إىل ولده  الفعل )ت��رى(، وموضوعه الفاعل املس��تر )ولده حممَّ
د( من طريق اإلش��ارة إليه بالضمري املستر )أنت( يف الفعل )َترى(، )فعل داليّل(،  )حممَّ
ر العقّل يف  ل والتصوُّ ل من القضيَّة الت��ي تتمثَّل يف تقرير وإقرار ولده ع��ىل التأمُّ وتتش��كَّ
انتقال حال العرب من عبادة األصنام واألخشاب إىل عبادة اهلل، بفضل اهلل حينم 
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ة من الظلمت إىل النور، ويظهر الفعل اإلنجازّي يف ضوء  ًدا فأنقذ البرشيَّ أرس��ل حممَّ
ة  ة حرفيَّة تتمثَّل يف االستفهام املنفّي، وقوة إنجازيَّ ل محولته الدالليَّة من: قوة إنجازيَّ تشكُّ

مستلزمة تتمثَّل يف التقرير واإلذعان.

ويُرخ السياق اإلنتاجّي )التعظيم( يف اخلطاب األخالقّي الطاوويس يف أسلوب 
االس��تفهام، يف وصيَّته البنه متس��ائاًل عن عظم��ة اهلل وقدرته عىل إن��زال املاء وفتق 
د ذكرك اهلل بم يريد من  ر يا ولدي حممَّ ة العاملني، »ثمَّ تذكَّ العيون ما تعجز عن فتقها قوَّ
مرامح��ه وعرفك بفضل مكارمه كيف أجرى املاء الذي حتتاج إليه من العيون ومن حتت 
ة العاملني، ثمَّ  األرض��ني وفتقها بقدرته وفيها ماء هو بني صخر أص��ّم يعجز عن فتقه قوَّ
ر بني السمء واألرض وجعل السحاب كاملنخل  كيف أنزل ما أنزله من الس��حاب املسخَّ
قٍة سهلة النزول من ذلك العىل، ولو جعله جارًيا من الغمم مثل جريه يف  لينزل بنقٍط متفرِّ
ب  البحار واألهنار كان قد أهلك بني آدم وأتلف ما خلق هلم من النبات واألشجار وخرَّ
م��ا بنوه من الديار، وكيف مل ختلط النقطة يف طريق نزوهلا بمصادمة اهلواء، وكيف جعله 
يف وقت دون وقت بحس��ب احلاج��ات، وجعله مباًحا مطلًقا للعزيز والذليل يف س��ائر 
 األوقات، ملا علم أنَّه من أهم الرورات، لئالَّ يمنعه امللوك الظاملون عن املحتاجني إليه، 

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

فالفع��ل الكالم��ّي: كيف أجرى املاء، ث��ّم كيف أنزل ما أنزله، والفعل اإلس��نادّي 
 ،)ن من حممول الفعل )أجرى(، و)أنزل(، ومن موضوعه األساس الفاعل )اهلل مكوَّ
والفع��ل اإلحايّل: إحال��ة إىل اهلل الذات اإلهليَّة يف ضوء اإلحالة إليه ب�)الضمري( هو، 
ن من القضية التي تتمثَّل يف قدرة اهلل يف إنزال املاء من السحاب،  والفعل الداليّل مكوَّ
ل  وفتق العيون، وإنزاله نزواًل دقيًقا بقدر معلوم ليس كجريان البحار واألهنار، وتتش��كَّ

القضيَّة من:
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ق عظيم، وقادر كبري.. 1 االقتضاء: اقتضاء وجود خالَّ

اس��تلزام منطقّي: إن��زال املاء واس��تخراجه من لدن اهلل دلي��ل عىل قدرته، . 2
.وعظمته

ة( حرفيَّة  ة إنجازيَّ نة من)ق��وَّ ويتج��ىلَّ )الفعل اإلنجازّي( يف محولت��ه الدالليَّة املكوَّ
ة مس��تلزمة تتمثَّ��ل يف التعظيم  ة إنجازيَّ تتمثَّل يف )االس��تفهام الس��ؤال( ب�)َكْي��ف( وقوَّ

والتفخيم.

داء ا: النِّ رابعاً

للنِّداء عالقة متينة بمفهوم اإلنش��اء بوصف��ه مفهوًما يتجاوز جماله األعمل الطلبيَّة، 
ن النداء داللة التنبيه واإلصغاء من جهة،  وخيتلف عنها بوجه من الوجوه؛ بس��بب تضمُّ
وداللة إقبال املخاَطب ودعوته من جهة أخرى، والنداء يمثِّل صورة الفتة، وأمًرا مفيًدا 
)63(، وقد ُبنَي النصُّ الطاوويّس عىل هذا اخلطاب اإلنش��ائّي  يف دع��م فكرة إنتاج الن��صِّ
الندائّي التنبيهّي بلحاظ النداء واملنادى، سواء ورد هذا األسلوب بحرف النداء مذكوًرا 

عىل مستوى السطح، أم مضمًرا عىل مستوى العمق.

 ق��ال ابن ط��اووس يف وصيَّته البنه ح��ني لبَس اللباس اجلديد: »فيحس��ن أن تقول
د- عند لبس الثي��اب اجلديدة: اللَّه��مَّ إن كنت تعلم أنَّ فيها ش��يًئا من  - ي��ا ول��دي حممَّ
مات أو الش��بهات فأن��ت املالك ألصل احلقوق واملالك ملن انتقلت إليه فأس��ألك  املحرَّ
أن تعل لكلِّ صاحب حقٍّ فيها عوًضا من فضلك يس��دُّ عني باب عدلك وأحلقني فيها 
بمقام من ألبس��ت خلًعا طاهرة من كلِّ حقٍّ وشبهة باطنة وظاهرة، وأن تكون هذه ثيايب 

من خلع السعادات الباهرة يف الدنيا واآلخرة«)64(.
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
د علّي ابن طاووس احِللِّّي مة السيِّ َعَدٌد َخاصٌّ َعِن العلاَّ

ن من فعل إس��نادّي: يتمثَّل يف اجلملة  الفع��ل الكالمّي )اللَّهمَّ إْن كنت تعلم( يتكوَّ
نة من حممول الفعل النائ��ب مناب )حرف النداء(  الفعليَّ��ة )اللَّهمَّ إْن كن��ت تعلم( املكوَّ
املح��ذوف )ي��ا اهلل(، واألصل أدع��و أو أنادي أو أنبِّ��ه، والفع��ل )كان(، ومن موضوع 
رئيس يتمثَّل يف فاعل )اهلل( املنادى، والضمري املتَّصل )تاء املخاَطب )ُكنُْت((، والضمري 
 املس��تر يف )تعلم( وهو اهلل، وفعل إحايل إحالة إىل اهلل باإلشارة إليه سواء ظاهًرا 
ن  )يا اهللُ(، أم بالضمري املتَّصل )َت(، والضمري املضمر )أنت( يف تعلم، وفعل داليّل يتكوَّ
 ،من القضيَّة التي تتمثَّل يف الدعاء واخلش��وع وطلب االس��تجابة من اخلالق العظيم

وتسلل القضية من:

االقتضاء: اقتضاء االستجابة من اهلل يف تطهري الثوب.. 1

اس��تلزام منطقّي: التأكيد عىل ق��درة اهلل يف إحقاق احل��قِّ وتطهري النفوس . 2
��ة حرفيَّة هي )النداء(،  ة إنجازيَّ ن )الفعل اإلنجازّي( من قوَّ والثياب، ويتك��وَّ
ع له وطلب الطهارة  ه مس��تلزمة: تتمثَّل يف الدعاء هلل، والترُّ ة إنجازيَّ وقوَّ
ورفع الش��بهات، والدعاء بجع��ل اخللع طاهراٍت من كلِّ حقٍّ وش��بهة باطنة 

وظاهرة.

��د من الن��داء يف اخلطاب األخالقّي الط��اوويّس غرض تواص��ّل تداويّل  وق��د يتولَّ
إنج��ازّي، وهو )املدح والفخر(، ق��ال ابن طاووس يف دعاٍء خاصٍّ به: »ورأيت يف املنام 
ل إبراهيم وآل إرسائيل  ام الَغيبة، وهذه ألفاظ��ه: يا من فضَّ م��ن يعلِّمني دعاًء يصلح أليَّ
ة اقت��داره، وأودع  ع��ىل العاملني باختي��اره،  وأظهر يف ملكوت الس��موات واألرض عزَّ
تك  ٍد وآله، واجعلني من أعوان حجَّ ��ًدا وأهَل بيته غرائب أرساره، صلِّ عىل حممَّ حممَّ

عىل عبادك وأنصاره«)65(.
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ة  ة حرفيَّة تتمثَّ��ل بالنداء، وقوَّ ة إنجازيَّ ل إبراهيم...( متثِّل ق��وَّ  فجمل��ة )يا َم��ْن فضَّ
��ة مس��تلزمة: هي الدعاء، فالنداء )يا َمْن...( بمثاب��ة طلب جواز العبور إىل مدح  إنجازيَّ
د، وأهل بيته، فقد استطاع هذا األسلوب أْن يطبع املدح هلم، فضاًل عن ذلك هو   حممَّ

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

تان، األوىل: الفعل  ت��ان إنجازيَّ من هن��ا نخلص إىل أنَّ الدعاء الطاوويّس واكبته قوَّ
ة، وهي حرف النداء )يا(، وبنية  املنجز بأس��لوب النداء املدلول عليه حرفيًّا بقرائن بنيويَّ
النداء، واألخرى: قوة إنجازيَّة هي فعل الدعاء واملدح، فجاء عقب هذا االبتهاج واملدح 
د غرائ��ب األرسار، زد عىل ذلك  ��د وآل حممَّ آلل ابراهي��م، الدع��اء اخلالص بإيداع حممَّ
دعوَت��ه اخلالصة بأْن يكون من أنصاره��م وأعواهنم، ممَّا فتح للنداء ُبع��ًدا إيمنيًّا ووالئيًّا 

ا وصدًقا. يريده حقًّ
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خامتة البحث ونتائجه

آن أواُن اْقتِطاف ثمِر هذه املسرية األخالقيَّة يف خطاب َعَلٍم من أعالم األخالق يف 
ة، الس��يِّد ريّض الدين ابن  ة، والعراق )مدينة احِلَلَّة الفيحاء( خاصَّ العامل اإلس��المّي عامَّ
لت الدراسة يف هذا املوضوع اجلديد الطريف إىل مجلٍة من النتائج  ، وتوصَّ ّ طاووس احِللِّ

النافعة واملاتعة والناجعة، وهي:

ة قلَّم نجد نظرًيا  اًل: اكتس��ب اخلطاب األخالقّي الط��اوويّس قيمة أخالقيَّة خاصَّ أوَّ
هل��ا يف الثقاف��ة اإلنس��انيَّة، َبْله الثقاف��ة العربيَّة، فلي��س ابن طاووس- مه��م ِقيل يف تراثه 

وأدبه- رجل العراق واحِللَّة فحسب، ولكنَّه رجل األخالقيَّة اإلنسانيَّة مجعاء.

ثانًيا: اعتمد ابن طاووس عىل العقل واالس��تدالل، وطريقة الذوق واحلال، وأراد 
ا  أْن جيعل أس��لوبه، وخطاب��ه األخالقّي روضة تزه��ر لذوي األلباب والعق��ول، وكأهنَّ
الرت��اج العظيم للوصول اىل املحصول، وقد اخّتذ يف كتب��ه طابًعا منهجيًّا دقيًقا، ظهر فيه 

خطيًبا أخالقيًّا، وتداوليًّا منهجيًّا.

ثالًثــا: بدا لنا يف ظلِّ مباحثتنا يف األفعال الكالميَّة يف اخلطاب األخالقّي الطاوويّس 
 أنَّ األفع��ال الكالميَّ��ة غ��ري املب��ارشة هي أكث��ر وروًدا من األفع��ال الكالميَّ��ة املبارشة، 
ة تأخ��ذ مدياهتا وختومها يف غ��ري املبارشة، وهذا  ة التأثرييَّ  وال غ��رو أنَّ الق��وى اإلنجازيَّ

ما لفتنا إليه اخلطاب احلسينّي األخالقّي.

رابًعــا: إنَّ الس��يِّد ابن طاووس كان يش��اغف املج��ال التداويّل )الثقاف��ة املتداولة( 
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ر ال��داليّل املتناغم من حال املجتمع، وم��ا أصابه من تقهقر،  يف ع��ره، يف ضوء التصوُّ
ونكوص يف القيم األخالقيَّة التي تعدُّ ُأسَّ اإلنسانية وجوهرها.

خامًســا: ظهر أّن التداوليِّ��ني الذين انربوا لدراس��ة مبادئ التداولّي��ة وأبعادها قد 
زوا عىل اجلانب التبليغّي يف اخلطاب، وتناَس��وا قوانني أخرى اجتمعيَّة وأخالقيَّة، ومل  ركَّ
يلتفتوا إىل اجلانب التهذيبّي واإلرشادّي الذي نقطع أنَّه األصُل يف خروج العبارات عن 
ّ والس��ّيم  إف��ادة املعاين احلقيقيَّة واملبارشة، وه��ذا ما وجدناه يف أدب ابن طاووس احِللِّ
خطاب��ه األخالقّي الذي جاء مش��حوًنا باملعاين احلقيقيَّة املب��ارشة، واملعاين غري احلقيقيَّة 

)غري املبارشة( التي تنتظم يف سياقات إنتاجيَّة.

ي ذا قيمٍة  م اخلطاُب األخالق��ي عند ابن طاووس زاًدا تداوليًّ��ا للمتلقِّ سادًســا: َقدَّ
عالي��ٍة، في��ه جمموعة من النصائح والفضائ��ل األخالقيَّة ال تصدر إالَّ م��ن عرفايّن كبري، 

وأخالقّي عظيم.

سابًعا: كان ابُن طاووس متَّجًها نحو وضع ُأسس وركائز ثابتة للتواصل والتحاور 
ر معرف��ًة بني املتكلِّم  َتني للخطاب امللف��وظ، يمرِّ بوصفه��م مقاربَت��ني تداوليَّ�َت��ني خاصَّ
والسامع، ويطمُح إىل استكشاف الطرق التي يشتغل هبا اخلطاب يف كليَّته من أجل مترير 

هذه املعرفة التي حيملها.

ثامنًــا: أراد اب��ن ط��اووس يف خطابه األخالق��ّي التبليغ والتواص��ل والراحم من 
أجل حماكاة الواقع، وتقريب الصور ومالطف��ة املجاالت التداوليَّة ومغازلتها، فعنارص 
التواص��ل والتفاع��ل واإلب��الغ ح��ارضة يف أفعال��ه وأقواله، وال ب��دَّ من تس��ويد القيم 
األخالقيَّة اإلنس��انيَّة، وغرس الفضائل والشمئل اإلسالميَّة اإلنسانيَّة السامية يف أنحاء 

احلياة ومفاصلها كافَّة.
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تاســًعا: ظهر أنَّ اخلط��اب األخالق��ّي الط��اوويّس كان ناجًحا تواصليًّ��ا وإبالغيًّا 
وإقناعيًّ��ا، بوصف��ه أًبا عظي��ًم، فقد أنف��ذ وصاي��اه ألوالده، وأهل بيته أمج��ع من جهة، 

ااًل منجًزا. وبوصفه نقيًبا للطالبيِّني، أصبح فعله كالميًّا فعَّ

وآخر دعوانا أن احلمُد هللِ ربِّ العاملني.
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