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(10) 
 هبا الناطقني لغري العربية تعليم يف الكرمي القرآن توظيف

 (ومقرتصات معرقالت)
 1ورپ عزيزيرضا  حممدد. 

 استاذ مساعد يف جامعة كردستان

 مرييأ ماجد
 يف جامعة كردستان طالب ماجيسرت

 امللخص:

 هبـا الناطقني لغري العربية تعليم يف أساسي كمصدر مضى فيما وظف ولقد النثرية العربية النصو  أهم من الكرمي القرآن يعترب

 أفأـدة إليـه فهـوت قراء,ال نفوس تستقطب إعجازية بالغة من حيمل ملا ونظرا املسلمني قلوب يف رفيعة مكانة من ميلكه ملا نظرا

 يف حالـت الـيت املعـرقالت تبـني أن الدراسـة ابملـنهج الوصـفي التحليلـي  هوه سعت ولقد املختلفة عرقياهتا جبميع العامل شعوب
 اجلامعـات يف التعلـيم مصـادر حتولـت كيـف وأن هبـا, النـاطقني لغـري العربيـة اللغة تدريس يف القرآن إعتماد دون احلدي  العصر

 علـى هـوه دراسـتنا يف إعتمـدان ولقـد بصـلة, العربيـة وال اإلسـالمية للثقافـة متـت ال كتـب إىل العربيـة اجلامعـات وحـ  بل الغربية

 إقـرتاح إىل الدراسـة وخلصـت واحلديثـة, القدميـة املنـاهج جنـاح مـدى تبـني ميدانيـة إحصائيات وبيان واحلاضر املاضي بني املقارنة

 النقـاط ووضـعنا كمـا واحلفـت واملعـاين, التجويـد, بعلـم اإلعتنـاء وهـي املعضـلة هـوه معاجلـة مـن ألمكـن اكثـر هبا عين لو ومناهج
 تعربت ح  اإلتقان متام وإتقاهنا العربية تعلم إىل املختلفة الشعوب قادت أهنا وكيف الثالثة, العلوم هوه أمهية يف احلروف على

 السماوية. شريعته لسان لتكون تعاىل هللا إختارها لغة يف هاوية لغتها وتركت الشعوب بع 

 .مقرتحات ,معرقالت هبا, الناطقني لغري العربية تعليم الكرمي, القرآن:  الدليلية الكلمات
 

 :املقدمة

 الفتوحـات ومنـو العربيـة اجلزيـرة يف اإلسـالم جنـم بـزض منـو العربيـة كانـت ,انقـر  04 مـن أكثـر عمرهـا صـداقة والقـرآن العربية للغة

 العالقـة تلـ  بـدأت وهنـاك فوجـا, فوجـا اإلسـالم تـدخل كانـت الـيت املختلفـة الشـعوب هتمـاما حمـل دابلتحديـ اإلسـالمية

 العربيـة اللغـة تعلـم اإلسـالم يف الـواردة الشـعوب من وطلب الكرمي القرآن ترمجة البداية يف فمنع واملسلمني؛ العربية بني الوشيجة

 العربيـة اللغـة مسـمى حتـت عرقيـاهتم مبختلـف الشـعوب مجعـت وهبـوا الدينيـة لغـتهم ألهنـا بتعلمهـا ممـرهم ديـين شـرعي كواجـب

 ديين غطاء واحد؛ غطاء حتت املختلفة العرقيات توحيد حي  من البشري التاريخ يف األوىل النهضة هوه فكانت ديين, بطابع

 عربية. مبالمح

                                                           
0 azizipour75@gmail.com 
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 يف ابلرغبـة رهـني ابلعربيـة النـاطقني غـري إقبـال وراء الكامنـة الرئيسـة األسـباب من  %86 أن أظهرت املتعددة اإلحصاءات إن 
 يف علمائه وجهود الكرمي, القرآن منيقتضي االستفادة  وهوا اإلسالمية, الشريعة بعلوم كافية معرفة وحتصيل القرآن, لغة تعلم
 أصـحبت قـد بكاملهـا شـعواب أنتثبـت   يرتيـة منـاذج وهنـاك(3: 0119)عبـد الفتـاح اخلطيـب,بغريها للنـاطقني العربيـة تعليم

 مكانـة الكـرمي للقـرآن فـإن وعليـه أفريقيـا, مشـال كشعوب عرب إىل اإلسالمية الكرمي والشريعة للقرآن حبا وحتولوا العربية تتكلم

 اإلعجـاز مجـال يعيش لن العربية يتقن مل فمن اللغوية مجالياته يف والتبحر علومه إلتقان العربية يتعلم وجلهم املسلمني بني رفيعة

 الشـعوب إقبـال غالـب أن علمنـا فلـو بنفسـها, العربيـة تعلـم عـن أمهيـة اليقـل بـه واإلقـرار ومعرفتـه األمـر وهـوا القـرآن, يف الـرابين

 غـري هبـا, النـاطقني لغـري العربيـة اللغـة تعلـيم يف الكـرمي القرآن وثري مدى سنعرف فإننا الدينية لغتهم تعلم حماولتهم يف هي للعربية

 وآايتـه الكـرمي القـرآن ختفـىا  حـ  الصـحيح ابلشـكل األمـر هبـوا يعتنوا مل الفكر وأصحاب املباركة غةالل هوه بتعليم املعنيني أن

 مجعيـة مـع ابإلشـرتاك والعلـوم والثقافـة للرتبيـة العربيـة منظمـة نشـرته الـوي هبـا النـاطقني لغـري العربيـة لتعليم األساسي الكتاب من

 املصـادر من القرآن أزاحت دواعي هوه؛ دراستنا يف تناوهلا سنحاول كثرية نسباب هوا بليبيا وعللوا العاملية اإلسالمية الدعوة

 املعضـلة لـيس هبـا النـاطقني لغـري العربيـة تدريس يف القرآن ترك إن فيه ش  ال فمما اليوم, ح  انجحة تكن مل ولكنها التعليمية

 مشوليـة صـعوابت أمـام العـريب الطالـب جيـد اليـوم واملطلـع علومهـا, مجيـع يف ملموسـا وضـعفا كبـريا إمهاال تواجه فالعربية الوحيدة

 الصـعوابت الدالليـة, الصـعوابت املعجميـة, الصـعوابت الصـرفية, الصـعوابت الصـوتية, الصـعوابت اإلمالئيـة, كالصـعوابت

 علـى مبـين قـول انجحـة تكـن مل هبـا النـاطقني لغـري العربيـة تـدريس عمليـة نن فـالقول وعليـه( 45: 0118, ديـدوح) النحويـة

 نقضـاءا  بعـد صـحيح بشـكل عـريب نـ  قـراءة يسـتطيعون ال إيـران يف العربيـة فطـالب مـثال إيـران يف بـني وآاثره واحلجـة الـدليل

 .واجلامعية والثانوية اإلعدادية املراحل يف العربية اللغة تعلم يف سنة عشرة إحدى

 هـوه تعلـيم يف يسـاعدان قـومي مـنهج إىل للوصـول جلهـدوا البحـ  علينـا بـل فقـط واملعوقـات الـزالت عند نقف ال أن جيب لكننا

 وصـيانتها نتشـارهاا  يف وسـاعد لقـرون عاتقـه علـى العربيـة محـل الـوي الكـرمي للقـرآن ابلعـودة إال هوا يكون وال جديد من اللغة

ي القـائم علـی لـتحليال -املـنهج الوصـفي املعتمـدة علـى  دراسـتنا يف سـنحاول الـوجيزة املقدمـة هوه بعد. واإلنقراض اإلابدة من
 لتوظيـف املانعة املعرقالت -الف على فاكثر أكثر األضواء تسليطل, املكتبية والنظرايت التی جاءت يف هوا ا ا الدراسات

 . هبا الناطقني لغري العربية لتعليم قرآين منهج بيان -ب.املعاصرة العربية تعليم يف القرآن

 الدراسات السابقة

 حـالو أمـني حممد للطالب املاجستري ملرحلة جامعية أطروحة  :بغريها للناطقني العربية اللغة تعليم يف القرآين القص  توظيف_

 يف قمة القرآين القص  :ان بيانو   دراسة هوه اطروحته يف الباح  حاول ولقد 0997  عام يف نوقشت,كواالملبور مدينة يف
 وجـدت لقـد بغريهـا, للنـاطقني العربيـة اللغـة تعلـيم يف اخلاصـة أمهيتـه لـهو  اللغـة, جمـال يف راقيـةتعليميـة   ووسـيلة الفصيح, التعبري

 علـى الدراسـة هـوه وتقـوم ا ـال, هـوا يف القـرآين القصـ  توظيـف إىل تتجـه مل ولكنهـا القـرآين القصـ  يف عديـدة دراسـات

 استخدام وإجادة العربية, األساليب تووق إىل الدارسني جوب هبدف حتليل منهج وفق وتوظيفها قرآنية قصصية مناذج حتديد

 :األول الفصـل: فصـول ثالثـة يف البحـ  جـاء ولقد اهلدف, هوا لتحقيق والتدريبات الدروس من مناذج قدمت وقد تراكيبها,
.  القـرآين وأمهيتـه القصـ  مفهـوم عـن الثـاين.للدراسـة واإلجرائـي املنهجـي اإلطـار عـن األول: حبثـني يف عقـد متهيـديفصـل 
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 علـى (والكتـايب الشـفوي والتعبـري القـراءة, اإلسـتماع,) املهـارات تـدريس يف وتوظيفهـا قرآنيـة, قصصـية ذجمنـا: الثـاين الفصـل

 خـالل مـن تضـح. ااملتقـدم املسـتوى علـى القـرآين القصـ  مـن البالغـة لـدرس تطبيقـي منـوذج :الثالـ  الفصـل املتقدم املستوى

 داخـل خاصـة, صـياغة املضـافة اللغويـة فـردات, والرتاكيـبامل مـن مزيـدا للـدارس يـوفر القـرآين القصـ  تـدريس أن الدراسـة

 مـن يتجـزأ ال جـزء اللغـة إن للـدارس يؤكـد العربيـة تـدريس يف القـرآين القصـ  إعتماد أن إتضح كما متعددة, قصصية سياقات

 .الكرمي القرآن من املنبعثة ابلقيم الدارس إحساس من يزيد القص  من العرب ستخراجا  لعلو   الثقايف الرتاث

 تـدريس) البكـالوريوس مبرحلـة العربيـة وآداهبـا اللغـة قسـم يف اإليـرانني للطـالب العربيـة اللغـة تـدريس يف الكـرمي القـرآن توظيـف_

 املقـال هـوا يف الباحثان تطرق ولقد  .0105 عام يف نشرت مقالة أمحدي, اير برويين وطارق خلليل( منوذجا اإلستماع مهارة

 القـرآن مـن اإلسـتفادة العربيـة, وامهيـة اللغـة تعلـيم عمليـة يف القـرآين التوظيـف ضـعف بابأسـ امههـا مـن موضـوعات عـدة إىل

 ويف العربيـة, األصـوات اإلسـتماع وخاصـة مهـارة تعلـيم يف الكـرمي القرآن وتوظيف بغريها, للناطقني العربية اللغة تعليم يف الكرمي

 .علومه من بع  وتعليم الكرمي للقرآن اإلستماع قطري عن اللغة خمترب مادة لتدريس منهج ققرتاح قاما النهاية

 : هبـا النـاطقني لغـري العربيـة اللغـة تعلـيم معهـد يف الرابـع املسـتوى لطـالب اإلسـتماع مهـارة تنميـة يف الكـرمي نآالقـر  حفـت دور_

 تعـرف إىل الباح  تطرق ولقد املنورة ابملدينة اإلسالمية اجلامعة يف امليطريي رشدان بن مريشيد خالد للطالب ماجستري رسالة

 يف هبـا النـاطقني لغـري العربيـة اللغـة تعلـيم معهـد يفبـع الرا املسـتوى لطـالب اإلسـتماع مهـارات تنمية يف الكرمي القرآن حفت دور
 ملهـارات قائمـة بنـاء يف التحليلـي الوصـفي املـنهج الباحـ  سـتخدما  اهلـدف هـوا ولتحقيـق املنـورة, ابملدينـة اإلسـالمية اجلامعـة

 الطـالب متكـن مـدى يقـيس إختبـارا الباحـ  اعـد كمـا العربيـة, اللغـة تعلـيم معهـد يف الرابع املستوى لطالب املناسبة تماعاإلس

 وأسـفر. املسـموع تـووق املسـموع, ومهـارات نقـد املسـموع, ومهـارات فهـم مهـارات مسـتوى علـى اإلسـتماع مهـارات مـن

 املسـموع, فهـم ومهـارات الكـرمي القـرآن حفـت بـني موجبـة تباطيـةإر  عالقـة هنـاك: الـف: اآلتيـة النتـائج عـن احلـايل البحـ 

.  هبـا النـاطقني لغـري العربيـة تعلـيم معهـد طـالب لـدى اإلسـتماع مهـارات يف املسـموع, تـووق ومهـارات املسـموع, نقـد ومهارات
 لغـري العربية اللغة متعلي معهد طالب لدى ككل اإلستماع ومهارات الكرمي القرآن حفت بني موجبة إرتباطية عالقة هناك: ب

 .هبا الناطقني

 الـدويل, اخلرطـوم معهـد ماجسـتري, رسـالة , عبـدالباقي إبـراهيم هبـا, النـاطقني لغـري الكـرمي القـرآن خـالل من العربية اللغة تعليم_

 .م0983 اخلرطوم

 اخلرطـوم معهـد مجيـل, حممـد حسـني نقديـة, وصـفية دراسـة أخـرى, بلغـات للنـاطقني القرآن تعليم يف السودانية اخلطوة منهج_

 .م0983اخلرطوم الدويل,

 الكرمي القرآن

 أول وسـلم وهـو عليـه هللا صـلى عبـدهللا بـن حممـد النـيب علـى أنزلـه قـد هللا نن املسـلمون يـؤمن الـوي اإلعجـازي هللا كتـاب هـو

 تكن مل حي  الكرمي, آنالقر  نزول إىل العربية اللغة توحيد يف الفضل ويعود (. 00: 0117, قوالج آليت) مدون عريب كتاب

 عبدالواحـد) ببيانـه اجلمـوع وحتـدى القـرآن نـزل أن إىل غــىن ومرونـة, ذات كانـت أهنـا رغـم العهـد هـوا قبـل موحـدة

 كـانوا فهـم القـرون مـر علـى العربيـة اللغـة حفـت علـى املسـلمون وساعد بل الكرمي القرآن ساعد ولقد  (.55: 0115,اليخلي
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 مـن العربيـة اللغـة علـى الكـرمي القـرآن حـافت قـد وهبـوا الواسـعة ومفرداتـه مجلـه, وصـياض العربيـة, تراكيبـه جبميـع القـرآن حيفظـون

 كـان ولقـد هبـا املتكلمـني مجيـع يـد يف كبـري مرجـع إىل حتتـاج فاللغـة السـامية, اللغـات لـبع  حـدث كمـا واإلنقـراض التالشـي

 مجيع له شهد اجلمال يف فائقا وإعجازا بالغة خضمه وميل  يف العربية املفردات من الكثري حيمل فهو مرجع خري الكرمي القرآن

 . البلغاء والشعراء

التصـنيف اآليت كمجمـل  املتعـددة ومـن هنـا يـوكر القرآن الكرمي دستور حياة ا تمع املسلم؛ ألنه يشمل مجيع جوانب احليـاة
 .آلايته

األخـالق الفاضـلة  -0. األخـر, والقضـاء والقـدر واليـومعقائـد جيـب اإلميـان هبـا كاإلميـان اب  ومالئكتـه, وكتبـه, ورسـله  -0 
الفاضـلة مـن  وحتور من األخالق الفاسدة الـيت تـودي مبعـاين اإلنسـانية اليت هتوب النفوس, وتصلح من شان الفرد واجلماعة

ت اإلرشــاد إيل النظـــر وتـــدبر, يف ملكـــوت الســـماوا -3.طهـــارة الـــنفس, العفــة واالحتشـــام وغـــ  البصـــر :ذاك دعوتــه إيل
واألرض, ومـــا خلـــق هللا مـــن شـــيء لنعـــرف أســـرار هللا يف كونـــه وإبداعـــه يف خلقـــه, فتمتلـــئ القلـــوب إميـــاان  بعظمتـــه عـــن نظـــر 

 قصــ  األولــني لريشــد إيل ســنن هللا يف معاملــة خلقــه الصــاحلني مــنهم, واملفســدين, -4 .واســتدالل, ال عــن التقليــد وا ــارة
مـــن قصـــ  األنبيـــاء يف جهـــادهم لتبليـــ  رســـالتهم ونشـــر دعـــوهتم, ومقاومـــة وأكثـــر القصـــ  الـــيت وردت يف القـــرآن الكـــرمي 

أحكام عمليـة تتصـل مبـا يصـدر عـن اإلنسـان مـن قـول أو تصـرف مـن التصـرفات, وهـوا النـوع مـن األحكـام  -5 خصومهم.
نســان مــع مثلــه أحكــام تتعلــق ابملعــامالت وهــى الــيت تــنظم عالقــة اإل -6املتعلقــة ابلصــالة والصــوم والزكــاة واحلــج وغــري ذلــ .
: 0114 . )حممــدمطر, معاشــرة الزوجــات ابملعــروف, ومراعــاة العــدل :عالقتــه اب تمــع وعالقــة األمــم ابألمــم األخــرى مثــال

( كقولــــــــه تعــــــــاىل:  ان هللا ممــــــــركم ان تــــــــؤدوا االمــــــــاانت اىل أهلهــــــــا وإذا حكمــــــــتم بــــــــني النــــــــاس ان حتكمــــــــوا ابلعــــــــدل 30
 (.58... )النساء:

 العربية اللغة

 يف اإلسـتطاعة مـع وخيـال, وأدب و ـو وصـرف ألفـال وتراكيـب مـن خبصائصـها تتمتـع زالـت ما اليت اللغات أقدم لعربيةا اللغة
 تعـرف اللغـات مـن جمموعـة أم تعـد فإهنـا والنحـو الصـرف وكمـال العـريب القـاموس لتمـام املختلفـة ونظـرا العلم مدارك عن التعبري

 يف السـاميات أو وحبشـية, وعربيـة واببليـة وآراميـة محرييـة مـن العربيـات أو العـرب, جزيـرة شـبه يف نشات اليت األعرابية ابللغات
  (0: 0100. )السليم, وايف  وحام سام: الثالثة نوح أبناء إىل يعود عنصري مصطلح وهو الغريب اإلصطالح

 لغـتهم وتركـوا الشـعوب تلـ  إصـطالحا وتعـرب اإلسـالمية الفتوحـات مـع آسـيا غـرب وشعوب أفريقية مشال يف العربية إنتشرت

 يـوم, تلـو يومـا وتتوسـع تتمـدد مسلمة أمة أمة؛ لسان إىل قوم لسان كوهنا من تبدلت اليت اللغة تل  العربية, تعلم إىل وإنصرفوا

 مفـردات نـرى وهلـوا احلديثـة, والصـناعة اليوميـة واحليـاة املهـن تطـور مـع وتطـورت عرقيـاهتم جبميـع املسـلمني مـع العربيـة فعاشـت

 املختلفـة جـوورها وقـدرة العربيـة اللغـة قـدرة علـى يـدل فهـو شـيء علـى دل لـو وهـوا احلـدي  العصـر مـع ابلتـزامن جديـدة عربيـة

 مليـون00واحملققـون الباحثون يشري كما العربية اللغة متل . اللسانييون يسميه كما الصرف علم أو الكلمة صناعة يف املتعددة

 . نسمة مليون467 من أكثر ويتحدثها احلي  اهو من عامليا اللغات أغىن هي وبول  مفردة

 املعاصرة العربية تعليم يف الكرمي القرآن يوظف مل ملاذا
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 آابءهـا ديـن تركـت الـيت فالشـعوب العربيـة, اللغـة لـتعلم األول احلـافز القـرون مـر علـى اإلسـالمية والشـريعة الكـرمي القـرآن كـان

 تتعـرب كـي لغتهـا, علـى العربيـة اللغـة آثـرت وبـول  بلغتـه, تتعبـد كـي الـدين ذلـ  لغـة تـتعلم أن حاولـت جديـدا, دينـا معتنقـة

 ويعـرفهم العربية احلروف تلفت كيفية يعلمهم فهو العملية, هوه يف جوهراي دورا يلعب الكرمي القرآن وكان كبرية شعوب بول 

 تعامليـه علـى النظـر بغـ  القـرآن نفكـا العربيـة, والرتاكيـب املفـردات مـن واسـعا قاموسـا امامهم  ويضع املختلفة األصوات على

  اللسـانية الدراسـات وكثـرة العلـوم تطـور ومـع احلـدي  العصـر يف ولكـن.الشـعوب هلـوه ابلنسـبة للغـة معلـم خـري والثقافيـة الدينيـة
 هـوه تـدريس يف وجـوهراي منطيـا تغـريا شـاهدان العربيـة؛ اللغـة تعلـيم يف العامليـة القطبيـة عـن العـريب العـامل الثقافـات وإعتـزال وتغـري

 خمتلـف يف الطـالب يتناوهلـا الـيت احلصـ  عـن بعيـدا مهجـورا ابت اللغـة هـوه لـتعلم األول املصـدر كـان الـوي فـالقرآن اللغـة,

 إيـران يف الطلبـة أحـوال يطـالع فمـن أيضـا موفقـة تكـن مل العمليـة هوه أن هنا ننوه ان بنا وجيدر ح , والعربية األروبية اجلامعات

 األمـر هـوا ويعـود العربيـة, يتقنـون ال العليـاء شـهاداهتم خمتلـف مـع اإليرانيـة اجلامعـات يف الطـالب ان عرفـةامل متـام سـيعرف مـثال

 عنصـر خـرج مـا أنـه وبعـد نقـول أن ميكننـا احلديثـة, القصصية والكتب الشعر على واإلعتماد املصادر من الكرمي القرآن إلزاحة

 مـن تعلمهـا أن وتـرى اللغـة هـوه تقـدس كانـت سـابقا فالشـعوب يـة,العرب اللغـة مـن القدسـية معـه خرجـت الكـرمي القـرآن

 القبائـل هلـا جلـب الـوي اهلـام العنصـر هـوا تفتقـد ابتت اليوم ولكنها تعلمها, بوجوب تعتقد مل إن اإلسالمي الدين مستلزمات

 . سابقا والقرى البلدان بل والقوميات

 لغـري العربيـة تعلـيم يف الكـرمي القـرآن توظيـف وجـه يف منيعـا سـدا وضـعت الـيت املعـرقالت مـن بعـ  بيـان سـنحاول يلـي فيمـا

 .ا ال هوا يف أساسي كمصدر وإعتماده هبا الناطقني
أن وليــف أكثــر الكتــب املعتمــدة يف تعلــيم العربيــة لغــري النــاطقني هبــا واقــع علــى عــاتق مجعيــات ومنظمــات مــن خــارج الــداير 

متلــ  ثقافــة غــري ثقافــة املســلمني ومنطــق ال يســاوي مــنطقهم وأغــراض ال العربيــة؛ منظمــات مههــا الوحيــد نشــر العربيــة وهــي 
تتطــابق مــع أغراضــهم وهلــوا ختتلــف مصــادرهم يف تعلــيم العربيــة لغــري النــاطقني هبــا وال يوجــد مكــان للقــرآن الكــرمي بــني هــوه 

مكانة مهمـة يف حركـة لبيرت عبود وآخرين الوي حيتل  elementary  modern standard Arabicاملصادر, فمثال: كتاب: 
تعلـــيم العربيـــة لغـــري النـــاطقني هبـــا, فهـــو املصـــدر األساســـي لتعلـــيم العربيـــة يف معظـــم اجلامعـــات األمريكيـــة, وبعـــ  اجلامعـــات 
العربيـــة, كالكويـــت والريمـــوك والقـــاهرة, يف هـــوا الكتـــاب تـــرى مضـــموان ثقافيـــا مشـــوها عـــن احلضـــارة العربيـــة واإلســـالمية, يف 

ملــرأة مــن خــالل طالــب يلتقــي بطالبــة يف اجلامعــة, فيقيمــان عالقــة, ّ بعــد ذلــ  يلفظهــا بعــد رحلــة تصــوير عالقــة الرجــل اب
( وال تفى علينا أن العامل العريب محل علـى عاتقـه أيضـا وليـف الكتـب املعتمـدة 33: 0110)امحد العمايرة  إنتهازية قصرية

 عد من املصادر املعتمدة يف اجلامعات الغربية منها:يف تدريس العربية لغري الناطقني هبا وهي الحتصى إال أهنا الت
 أجزاء( ملكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 4أحب العربية)  -

 األدب والنصو  لغري الناطقني ابلعربية, حسن مخيس املليجي, جامعة املل  سعود -

 لبنان-أسهل طريقة يف تعلم العربية, الشركة األفريقية للطباعة والنشر , بريوت -

 جامعة آل البيت لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا, جامعة آل البيت, املفرق, األردن.سلسة  -
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 وكمـا انـه إال فحواهـا يف والعربيـة اإلسـالمية الثقافـة ضـرب عـدم وحتـاول منهجهـا يف الكـرمي القـرآن الكتـب هـوه توظـف وطبعـا

 القص  مع وحمتواها قصصه تتضارب اليت وليلة ليلة ألف مثل من كتب وهي مغايرة العريب العامل يف املعتمدة الكتب أن أشران

 . اإلسالمية والتعاليم القرآنية

 وهـي بصـلة, هـوه لعربيتنـا متـت ال خـا  ومكـان بزمـان لغـة وهـي احلديثـة العربيـة تشـبه ال الكـرمي القـرآن لغة ابن البع  إعتقاد

 واحلديثـة, والوسـيطة القدميـة العربيـة علـى العربيـة ويقسـمون اوأسـاليبه علومهـا ودراسـة فهمهـا اليـوم لطـالب ميكـن ال قدميـة لغـة

 مل العربيـة أن النقـول هنـا وحـدي  و ـن قـدمي ووسـيط مـن مـثال اإلجنليزيـة اللغـة بـه مـرت مبـا مـرت العربيـة نن إعتقـاد وهنالـ 
 مل معينـة لـنظم يبعـة كانـت يهـاعل طـرأت الـيت والصـروف العربيـة تغـري أن نقـول اننا إال العصور مر على اجلورية للتغريات ختضع
 .اللسانيني على ختفى ال و وية صرفية لقواعد يبعة كانت بل للتمزيق تعرضها ومل اللغة تشتت

 قدميـة مـن تسـميتها مبختلـف العربيـة علـى عـابرة نظـرة وإلقـاء العصور مر على العربية اللغة تطور عن احلدي  من هاهنا لنا البد

 ولغـة الشمال فلغة العربية اللهجات غالب على متعددة أشكاال متل  كانت األوىل القرون منو ةفالعربي فصحى أو حديثة إىل

. والتصـريف اإلشـتقاق وأحـوال والضـمائر اإلعـراب يف خمتلفـة وهـي واجلنـوب, الشـمال قبائـل بـني خمتلفـة هلجـات هـي اجلنـوب
  (. 00: 0100, بربورة)

 لغـات وهـو وحـديثا سـابقا عـرف مصـطلح ويوجـد كمـا ,"بلغتنـا ولغـتهم لسـانناب محـري لسـان مـا "العـالء بـن أبـوعمرو قـال ولقد

 يف اإلختالف النوع هوا يف ويدخل األلفال, بع  نطق يف وتبانيها القبائل, ألسنة إختالف: به ويراد القبائل ألسنة أو العرب
 حي . اللهجات قختالف يعرف ما او ق,والرتقي والتفخيم والتحقيق, والتسهيل واإلدغام, واإلظهار واإلمالة, الفتح حركات

 يف واحلـوار واخلطابـة الشـعر لغـة وهـي املشـرتكة, اللغـة هنـاك كانـت وظيفـي, مستوى من أكثر اإلسالم قبل القدمية للعربية كان
 للغـةا مـن قرهبـا مبـدى فصـاحتها تتفـاوت كانـت الـيت القبائـل لغات وهناك العرب, أسواق يف تعقد اليت واملفاخرات الندوة, دار

( 001: 0999)جمموعـة مـن العلمـاء,  ذلـ  مـن فيهـا الصـويت التغـري مسـات عـن تعـرب خمتلفـة مبسـميات عرفـت والـيت املشـرتكة
 والنحويـة الصـرفية أمورهـا بكامـل الكـرمي القـرآن هبـا نـزل اليت اللغة وهي اجلنوب لغة على تغلبت الشمال لغة أن املعروف ولكن

 حـ  اللغـة هـوه لبثـت مـا ّ. اجلنـوب أهـل لغـة علـى الشـمال لغـة غلبـة يف كبـري دور ربالعـ عنـد ومكانتهـا ملكـة كـان وطبعـا

 ابت الـوي اجلديـد اإلسـالمي الـدين لغـة اللهجـات؛ سـائر دون وحـدها العربيـة ابللغة تعرف ابتت واليت اللهجة هوه أصبحت

 إىل حتولـت كوهنـا علـى إضـافة فحسـب, ربالعـ لغـة ال كثـرية شـعوب لغـة العربيـة أصـبحت وبـول  بلـدة, تلو بلدة العامل جيتاح

 العباسـي العصـر املسـلمة, وجـاء الشـعوب ملعظـم والثقافـة للتـاريخ الناقـل دور تلعب كانت وبول  كثرية بلدان يف الرمسية اللغة

 فـراح الكبـرية, احلضـارة تلـ  حـوائج تلبيـة علـى قـادرة غـري البـدوي بقاموسـها العربيـة كانـت وهنـا اإلسـالمية احلضـارة وازدهـار

 اخلليفـة عهد يف خاصة الكبرية التعريب محلة بدأت وبول  بديال هلا وجيدون العربية التعابري تل  يرتمجون اللغة العلماء ورجال

 لـضدارة أخـرى لغـات وإختـاذ الثـاين, العباسـي العصـر يف دويـالت إىل اإلسـالمي العـامل إنقسـام مـن الـرغم وعلـى الرشـيد, هـارون

 كالقـاهرة متعـددة, حواضـر يف والعلميـة الثقافيـة احلركـة ومنـت واآلداب, العلـوم لغـة بقـت العربيـة اللغـة إنفـ والرتكيـة, كالفارسـية

 (034.) املرجع نفسه:وقرطبة القريوان و  وحلب
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 يرى. منها كل على تغلبت هللا وحبمد كثرية متنوعة حتدايت وواجهت حديثة جديدة وجوها العربية كسبت القرون توايل ومع

 عـن بعيـدا أكثـر ال لغـة معلم فهو والعرب؛ املسلمني ثقافة ال العربية يدرس أي "حمايدا" يكون أن للعربية املعلم على أن آخرون

 ثقافيـة منـاحي حيمـل القـرآن أن إذ هبـا النـاطقني لغـري العربيـة تعلـيم يف الكـرمي للقـرآن مكـان ال وهبـوا الثقافيـة وامليـول اإل يـازات

 الرئيسـة املصـادر هـن ...و جـربان خليـل جربان كتب أو وليلة ليلة ألف كتاب أن نرى ولول  يمية,التعل مناحه من أكثر دينية

 رغـم واإلسـالمية العربيـة الثقافـة بـني يفرقـون فهـم اليـوم؛ العلمـانيني مـن الكثـري شـان وهـوا. هبـا النـاطقني لغـري العربيـة تعلـيم يف

 قرن. 04 مدى على اإلثنني بني فيما عجنت اليت الكثرية األواصر
يف تعلـم اللغــة أمـر غــري  راك ان احليــاددواحلـق أنـه قــد يكـون مــن املطلـوب يف الــزمن الـراهن, أكثــر مـن أي وقـت مضــى, هـو ا

ى حموريــة اللغــة يف منظومــة الثقافــة لــوارد بــل هــو نــوع مــن خــداع الــنفس, فقــد أمجعــت الدراســات العلميــة اللغويــة اجلــادة ع
ى لــيف دائــرة اآلخــر ع المية, صــلة تفــرد ومتيــز, وإذا كــان مــن املؤكــد أن التبعيــة والــووابنالعربيــة ابلثقافــة اإلســ خاصــة أن صــلة

انطواء األان وتقوقع الوات, وهوا يشمل ا تمـع واللغـة كليهـا,  قدر كبري من اخلطورة, فإنه ال يقل عن تل  اخلطورة خطورة
.)عبــــد الفتــــاح ســــالم والقــــرآن واللغــــة العربيةق ــــدم فيــــه عــــن طريــــق اللغــــة األخــــرى صــــورة جلهــــا تشــــويه اإل وخاصــــة يف عصــــر

 (8: 0101اخلطيب,
لول  نعتقد أنه ال وجه لضعف التوظيف القرآين يف مناهج تعليم العربية للناطقن بغريهـا, بـل إننـا نعـد ذلـ  نقصـا  شـديدا , 

ذات مـواق خـا  جـوب  ا للقرآن من أثر نفـي, وطريقـة صـوتيةوخلال  يف بناء هوه املناهج, إذ نرى أن يف هوا التوظيف مب
 (9نفسه:  رجعألمساع وقلوب اآلخرين ح  يكون سبيال  لنشرها يف العاملني )امل

 بغريهــا, يالحــت فقــر ا مــدقع ا يف االســتفادة مــن القــرآن الكــرمي وجهــود نيأن املطلــع يف كثــري مــن مؤلفــات تعلــيم العربيــة للنــاطق
املؤلفــات مــن ثغــرات,. وهــوا الب عــد عــن اإلســتفادة مــن القــرآن علمــاء التجويــد والقــراءات, فضــال  عمــا يوجــد يف بعــ  هــوه 

 (    06:0999الكرمي يف هوا ا ال ميت تورع ا بدعوى احلياد يف تعلم اللغة وتعليمها )يونس وامحد 

 النـاطقني لغـري العربيـة تعلـيم يف الكرمي القرآن توظيف علىالبع   يطرحها اليت املعايبو   املعضالت أن التنويه من البد وأخريا

 .املسرية هوه تدعم األطراف متنامية ومنظمة مجعية إىل  تاج ولكن تنفيوها ميكن واهية هبا؛

 هبا الناطقني لغري العربية لتعليم قرآين منهج حنو
 يف إجيابيـة شـهادة اإلسـالمية للحركـة يشـهد والتـاريخ التعريـف عـن غـين وإنتشـارها وحفظهـا العربيـة علـى الكـرمي القـرآن أثـر إن

 املختلفـة الشـعوب يعلـم الـوي األول املصـدر كـان علومـه وجبميـع الكـرمي القـرآن عليهـا, العـامل أفأـدة وجلـب العربيـة اللغـة حفـت

: ج املعـاين: ب التجويـد: الـف :علـى قـائم العربيـة تـدريس يف القـرآين املـنهج كـان تعلمهـا, ويلـزمهم الدينيـة كلغـتهم العربيـة
 كثريةحبواث   وكتبا   احملققني من ألخوت هبا الناطقني لغري العربية تعليم يف دورها ضوء لىع منها كل نوقشت لو وهوه ،احلفظ

 . العلم أهل من بع  جهود عن أبدا الطرف نغ  ال كما يوصف ال ا ال هوا يف القائم اإلمهال ان إال

 التجويد

 يف الـواردة للشـعوب بتدريسـه وشـرعوا ملسـلمونا تناقلـه علـم هـو العـرب, يتلفظهـا كمـا العربيـة احلـروف نطـق إجـادة أو التجويـد
 واقع يف وهو للضاد الناطقة الشعوب أفضل من اليوم املصري الشعب أن ح  مثينة إجنازات هلم وكانت العرب غري من اإلسالم
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 القرآن ريستد على األمر ابدئة يف املسلمني إلعتماد عائد الكبري النجاح فهوا اإلسالمية, الفتوحات إابن تعرب شعب يرته

 .ابلعربية الناطقني لغري

ـرو  التجويد يشمل مهارات مهـر يف الشـيء مهـارة: أحكمـه وصـار بـه حاذقـا , فهـو مـاهر ومجعهـا و  املهارة لغة هي مصدر  م ه 
ويف اإلصطالح هي التمكن من إجناز مهمة بكيفية حمددة وبدقة متناهيـة, وسـرعة يف  (358:0995ابن منظور )املهارات 
هـــي ليســـت درســـا  حيتـــوى علـــى معلومـــات مبجـــرد إدراكهـــا تتحقـــق املهـــارة, ولكنهـــا حتتـــاج إىل تـــدرب ووارســـة, التنفيـــو, و 

 ) 57:0984)اللقانی  .واكتساب اخلربات الالزمة, والثقة يف النفس مع الوكاء
أصـــحاب يشـــمل علـــم التجويـــد مهـــارات كثـــرية منهـــا: مهـــارة اإلســـتماع, وفهـــم املســـموع, ونقـــد املســـموع, ولـــو علمنـــا أن 

الشــهادات العليــا اليــوم ال تــتقن تلفــت احلــروف وال تفــرق بــني حـــرف وآخــر يف العربيــة لعرفنــا ان العمــل الــوي قــام بــه علـــم 
التجويد ومساعدته للشعوب األخرى كان عظيما جدا. كما أن علم التجويد كان مسـاعدا يف عمليـة الـتكلم فـالفرد النـاطق 

)إنتــاج( بســهولة وعليــه نـــرى أن  اع فهــم املسموع)إســتقبال( ألمكنــه مـــن الــتكلمبغــري العربيــة لــو جــاد علــم التجويـــد وإســتط
شعوب مشال أفريقية بعد دخول العربية إليها متكنت وتبحرت كثريا يف هوه اللغة وقدمت للعامل علماء لغويني كثر هلـم األثـر 

ملـواد األساسـية يف الكليـات اجلامعيـة ليعـود اجللي يف احلفال علـى علـوم اللغـة العربيـة. وابلتـايل البـد ان يكـون التجويـد مـن ا
 بول  طالب العربية إىل سابق عهدهم.

 املعاين

شـاملة ونريد به فهم القرآن ومفرداته واإلحاطة الشاملة على معاين مفرداته الواسعة, فالقرآن الكـرمي حيتـوي علـى دائـرة لغويـة 
 الوحـدات املعجميـة الـواردة يف )املعجـم املسـاعد( لوجـدان مستخرجة من اللغة املشـرتكة الـيت سـبق احلـدي  عنهـا و  لـو قـاران

( ميكننـا ان نقـول بصـراحة أن 7: 0119, اخلطيـب الفتـاح عبدمنها مستخدمة يف القرآن الكرمي ) %67 ما يعادل حوايل
املعتمــدة, هــوا مــن مظــاهر اإلعجــاز القــرآين فمــع انــه أبعــد مــن املصــادر الرئيســة إال أنــه مــا زال يعــيش يف خضــم هــوه املــواد 

وعليـــه نقـــول ان النـــاطق بغـــري العربيـــة يف الســـابق كـــان يـــرى نفســـه امـــام عـــامل كبـــري مـــن املفـــردات ودائـــرة لغويـــة شـــاملة متلـــ  
أساسيات اللغة العربية ويتقنها فيتحول بول  إىل شـبه فـرد عـريب عـاش يف الباديـة او الزم العـرب لسـنني كثـرية وابلتـايل البـد 

 جم القرآنية وتعليمها كمصادر اوىل للتدريس يف الكليات اجلامعية.من التوسع يف وليف املعا
 احلفظ

 حيمـل كـان الـديين الواجـب هـوا ومغارهبـا؛ األرض مشـارق يف ومسـلمة مسـلم كـل إليه يتسابق كان الوي الكرمي القرآن حفت

 وتراكيبهـا, فنوهنـا, جبميـع العربيـة اللغـة لصـدر صـدر مـن ينقـل كـان فهـو الدينيـة املنـاحي تلـ  غـري أخـرى منـاحي خضـمه يف

 من الكثري على طرأ الوي السليب والتغري اإلنقراض من العربية صيانة يف األول الدور له الكرمي القرآن فحفت اللغوية, وأساليبها

  .معدوم مستحيال امرا حقيقتها على التعرف فجعل األلسن

 ملـا أمصـارهم مجيـع يف عليـه ودرجـوا امللـة اهل به اخو الدين شعائر من شعار ن آللقر   الولدان تعلم أن إعلم: خلدون ابن يقول

  الـوي التعلـيم أصـل القـرآن وصـار. األحاديـ  متـون وبعـ  القـرآن آايت مـن وعقائـده اإلميان رسوئ من القلوب إىلبه  يسبق
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 األول لسـابقا ألن بعـده ملـا أصـل وهـو رسـوخا اشـد  الصـغر تعلـيم ان ذلـ  وسـبب ملكـات, مـن بعـده حيصـل  مـا عليـه ينبـين

 (604: 0114, (خلدون ابن. عليه يبىن ما حال يكون األساس وأساليبه حسب للملكات وعلى كاألساس للقلوب

 اللسـان تعلـم يـروم ملـن احلفـت كثـرة مـن البـد أنـه:  قـائال العربيـة تعلـيم يف احلفـت أمهيـة علـى خلـدون ابـن العالمـة أكـد قـد و

   (656   نفسه, املرجع . )العريب
 مهـارات علـى العربيـة تعلـيم يف القـرآن حفـت أثـر   العربيـة اللغـة تعلـيم يف الكـرمي القـرآن أثـر "يف قـدي رقيـة الباحثـة عـدت وقـد

 :هيو  عديدة

 مهـارة: تشـمل وهـي الكتابـة مهـارات تنميـةو القـراءة مهـارات تنميـة ،التحـدث مهـارات تنمية، اإلستماع مهارات تنمية

 مهـارة الضـبط فقـد إذا اللـبس فيهـا يقـع الـيت األلفـاظ يف و اصة اإلشكال، م ورفعاإلهبا إلزالة لقلفاظ الصريف الضبط

 ملـا القـراءة عنـد حيصل الذي اللبس وإزالة النحوية، املعاين عن الكشف يف اإلعراب من الغاية لتحقيق النحوي، الضبط

 أقـراهنم علـى القـرآن حيفظون ذينال الطالب تفوق امليدانية أثبتت وقد الصحيح اإلمالئي الرسم مهارة ضبط بغري كتب

  (40: 0108, قدي. )الصحيح اإلمالئي الرسم مهارة يف حيفظون ال الذين

 اجلامعيـة الكليات يف املعتمدة املواد من يكون أن البد الكرمي القرآن حفت أن على تدل فإهنا شيء على دلت لو األمور وهوه

 .العربية لتعليم

 النتائج:

 هـي بـل حبـ  إجـراء أو مقـال بكتابة معاجلتها ميكن وال فورا معاجلتها من البد جدا مهمة مسالة إىل املوجز البح  هوا تطرق

 ميكـن ال يرتيـة أواصـر الكـرمي والقـرآن للعربيـة أن البحـ  بـني ولقـد العربيـة, تعلـم أزمـة لتحـل مشوليـة متناميـة دراسـة إىل حتتـاج

 هوا, يومنا إىل السالفة القرون منو القرآن قرينة والعربية العربية من تجزأي ال جزء فالقرآن البع  ببعضها مشتبكة وهي إنكارها

 وماكانـت هلـا, النـاس وإقبـال العربيـة إنتشـار يف حمـوراي و دورا جـوهراي   الكـرمي للقـرآن أن جليـة بصـورة وبـني البح  وبرهن كما

 اإلسـالم إنتشـار أن علـى البح  دل ولقد للمسلمني, القومية العظيمة واملساعي اجلهود لوال اآلن عليه هي ملا تصل أن العربية

 وماكان األم لغتها وتركها العامل شعوب تعرب عاتقه على محلاالسالمية  الفتوحات بداية ابلقرآن العلم وذوي العلماء ومتس 

 .العربية زيرةاجل شبه يف اإلسالم ظهور مع جاءت دينية مناح من حيمله وما القرآن شرعية يد على إال هنائيا ليحصل هوا

 تكن مل اهنا وكيف هبا الناطقني لغري العربية اللغة بتعليم املعنية واجلامعات الكليات يف الفعلية املصادر ضعف البح  وبني كما

 ظهـورهم وراء ونبـوه القـرآن تـرك يف املزعومـة دواعـيهم بيـان يف احلـروف علـى النقـاط وضـع وقـد التعليمـي مسـريها يف موفقـة

 .األمر هوا وراء تكمن اليت األهداف إىل قجياز وأشار كما اجلامعات, تعتمدها اليت الرئيسة صادرامل من وإخراجه

 هـي بـل جديـدا لـيس املـنهج وهـوا هبـا, النـاطقني لغـري العربيـة لتـدريس القـرآن لتوظيـف ونهجا مقرتحا البح  قدم النهاية يف ّ

 حـديثا, الـدور نفـس متثيـل مـن هلـا والبـد سـابقا الـرايدي الـدور بـتلع أمـة األمـة؛ هلـوه الصـاحل السـلف عليـه ماكـان إىل عـودة

 العربية اللغة تعليم عملية يف صالحيته ومدى فاعليته التاريخ جرب قد منهج هو بل عصراي جديدا املنهج هوا اليكون فبالتايل

  .هبا الناطقني لغري
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 املراجع
 القرآن الكرمي

  استانبول: منظمة املؤمتر االسالمي.،  عفان بن عثمان إىل ملنتسبا الشريف املصحف(، 0117) طيار,قوالج آليت

 .يعرب دار دمشق:.خلدون بنا  مقدمة(، 0114) الرمحان عبد ,خلدون ابن
 .وت: دارصادرري العرب. ا لدالسابع. الطبعة األولی. ب لسان  (0990)ابن منظور. مجال الدين 

 .والتوزيع للنشر وائل دار: األردن الرتبية,و  اللغة يف حبوث(, 0110) حممد, العمايرة امحد

 .عاشور زاين جامعة اجللفة: الناشر العربية, اللغة وتطور نشاة(, 0100) حسن, بربورة
 بكـر أيب جامعـة, اجلزائـر: بـه النـاطقني لغـري العربيـة اللغـة لتعليميـة   املواجهـة العقبـات(, 0114) بـوعزي وحممـد عمر,ديدوح

 .بلقايد

 , دار النشر غري حمدد.اللغات بني ومكانتها العربية اللغة(, 0100) فرحان ,السليم

 العربية تعليم يف الكرمي للقرآن التقين التوظيف(, 0119) العاطي عبد رجب عبداللطيف حممد. و حممد, اخلطيب الفتاح عبد

 .املنورة ابملدينة املعاصرة والتقنيات الكرمي القرآن ندوة, بغريها للناطقني

, دنـديس مكتبـة: األردن, قجيـاز وتفسـريا إعـرااب اإلعجـاز يف الكـرمي القـرآن بالغـة(, 0110)  هبجـت, اليخلـي عبدالواحـد
 .األول ا لد
 . أدرار دراية امحد جامعة :اجلزائر, ماجستري رسالة, العربية اللغة تعليم يف الكرمي القرآن أثر(, 0108) رقية ,قدي

 .تدريس املواد االجتماعية. القاهرة: عامل الكتب (,0984)اللقاين. امحد حسني ورضوان. امحد 
(, أثـر بـرانمج ابلوسـائل املتعـددة يف تنميـة مهـارة التجويـد لـدى طلبـة مركـز القـرآن الكـرمي 0114حممدمطر, يوسـف خليـل )

 ابجلامعة االسالمية بغزة, رسالة ماجستري, فلسطني, غزة: اجلامعة االسالمية.
, والتوزيـع للنشـر املوسـوعة أعمـال موسـوعة, الـرايض: العامليـة العربيـة املوسـوعة(, 0999, )جمموعـة مـن العلمـاء والبـاحثني

 .00ا لد 
). الرتبيــة الدينيــة اإلســالمية بــن األصــالة  0999يــونس. فتحــي علــي. وامحــد. حممــود عبــده . وابــراهيم. مصــطفى عبــد هللا( 

 .واملعاصرة. القاهرة: عامل الكتب
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(40) 
 لغري الناطقني هبا ةالعربي ةتعليم اللغ ةعملي رمي يفتوظيف القرآن الک

 آرش خالقي مقدم
  إيران سلماس, جامعة فرهنگيان, فرع اللغة العربية وآداهبا,طالب 

 املخلص
لغــه القــرآن الکــرمي. اللغــه العربيــه افصــح و اغنــی الّلغــات االنســانّيه و لــوليت انــزل اهلل اکمــل کتابــه هبــوه اللغــه النبيلــه لتکــون 

الّلغــه العربيّــه لغــه حتتــاج الــی اجلهــد و اجلــّد لتکتشــف اســرارها العلميّــه. کــان زمــن نــزول القــرآن الکــرمي, متــزا منــا مــع ظهــور و  
کشــف العلــوم املختلفــه فلــواک انتشــرت احلضــاره و التقــدم فــی العــامل االســالمی الن العلــم و الــّتعلم و اکتشــاف العلــم مــن 

اّکد القرآن عليها. و لـوا جـوب القـرآن انتبـاه الشـعوب و االمـم و حـر  املتکلّـون ابلّلغـات االخـری علـی تعلّـم املوارد الّتی 
الّلغه العربيّـه تعـّد مـن اهـّم «. تعليم الّلغه العربّيه لغري الّناطفني هبا » و تکّلم لغه القرآن الکرمي فکان بوليت ظهور مايسمی 

معـــات املختلفـــه. کبـــري مـــن الّنـــاطقني الّـــوين يتکّلمـــون ابلغـــات االخـــری و يرغبـــون تعلـــم الفـــروع العلمّيـــه فـــی املـــدارس و اجلا
العربيه, تتربون خطوات کثريه للحصول علی هوا اهلدف. ابرز و اهّم االدوار فی تعليم الّلغه العربّيه متعلق ابلقرآن الکـرمي. 

آايت و سـور القـرآن الکــرمي تشـتمل علـی اخلـزائن الغويـّـه النّـه يعـّد املصـدر االصــلّی للهـوا العمـل و فـی احلقيقــه ال شـيت اّن 
القّيمه الّتی توثر  علی عمّليه تعليم العربّيه للرّاغبني و غـري النّـاطقني هبـا. و  ـن نقصـد أن نبـنّيِ و نوّضـح دور القـرآن العظـيم 

 ِليه تعليم و تعّلم الّلغه العربّيه.و املساعدات الّتی يبو هلا القرآن الکرمي للمتعّلمني و غري الناطقني ابلعربّيه فی عم
 دور القرآن. –اخلزائن اللغويّه   –القرآن الکرمي  –العامل االسالمی  –األسرار العلمّيه  –الّلغه العريّبه  الکلمات الر ئيسيه:

   
 املقدمه:

ه علـــی خـــري خلقـــه حمّمـــدبن الّلغـــه العربيّـــه افصـــح و اغنـــی اللغـــات الّتـــی يـــتکّلم هبـــا اإلنســـان و لـــوليت, انـــزل اهلل اکمـــل کتابـــ
عبـــداهلل صـــلی اهلل صـــلی اهلل عليـــه و آلـــه وصـــحبه, هبـــوه الّلغـــه النبلـــه و الغنيـــه للّلغـــه العربيّـــه مکانـــه رفيعـــه و قـــدر عظـــيم فـــی 
ا االت العلمّيه و العاملّيه. فی واقع االمر رفعت مکانه اللغه العربيّـه بـني الشـعوب و بعـ  الـبالد غـري العـرب, متـزا منـا مـع 

مـن جهـه, ألن القـرآن الکـرمي ابعتبـاره اکمـل الکتـب اإلهليـه, تاطـب  -1هـور اإلسـالم. تنبـع هـوه الظـاهره مـن السـببني: ظ
ـــع الشـــعوب و األمـــم و اليفـــرق بـــني أحـــد مـــنهم و يريـــد مـــن کلهـــم أن يقـــروا و يعملـــوا بـــه.  و مـــن انحيـــه اخـــری,  -2مجي

تعلــم الغــه العربيـــه بــني الشـــعوب غــري العـــرب ألّن احلصــول علـــی  التقــدمات العلميّــه احملصـــوله بيــد املســـلمني ســببت إشـــتياق
التقدمات و العلوم املنتجه فی العامل اإلسالمی کان حيتاج إلی تعلم اللغه العربيه . اللغه العربيه تعـد لغـري النـاطقني بيهـا, لغـه 

أراد طـــالب انطــق بغـــري اللســـان أجنبيــه و لـــوليت تعليمهــا للمتکلمـــني ابللغــات األخـــری حتتــاج الـــی األســلوب ا ربـــه, فــان 
و  -3و طريقــه  -2إختيــار معلــم  -1العربــی, أن يــتعلم و يــتکلم هبــوه الّلغــه, جيــب  عليــه إســتخدام بعــ  املــوارد و منهــا: 

حمتــوايت تناســبه. إّن تعلــيم الّلغــه العربّيــه للمســلمني غــري الّنــاطقني هبالــه و ويــزات خمتلفــه فــی القيــاس مــع تعلــيم الّلغــه العربيــه 
فهـــم و إســـتخراج  -2املعرفـــه الصـــحيه مـــن کـــالم اهلل  -1لشـــعوب الـــوين اليتکلـــون ابلعربيـــه و ليســـوا مبســـلمني و منهـــا: ل
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فهـــم أســـرار ألفـــال و تـــرا کيـــب القـــرآن الکـــرمي و األحاديـــ   -3األحکـــام اإلهليـــه مـــن القـــرآن الکـــرمي و الکتـــب اإلســـالميه 
ّصحيح من األلفال و الرتا کيب القرآنيه يودی الـی تـدريب الطـالب علـی النبويه. املعرفه الّصحيحه من کالم اهلل و الفهم ال

النطــق الصــحيح و الســليم ل صــوات و احلــروف العربيــه و إيضــا يــودی الــی تــدريب الطــالب علــی تعلــم القواعــد النحويــه و 
املسـلمات السـابقه. تـدريس الصرفيه و کـل مـا يلـزم لـتعلم اللغـه العربيـه. إّن إهتمـا منـا بتـدريس القـرآن الکـرمي ينبـع مـن تلـيت 

القــرآن الکــرمي التــتّ  ابملســلمني الّــوين يريــدون تعلــيم العربيــه بــل هــو )القــرآن( منبــع و مصــدر لکــل األمــم التــی حتــب تعلــم 
اللغــه العربيــه و الــتکلم هبــا. جعــل اهلل تبــارک و تعــالی لنــا فــی کتابــه احلکــيم خــري دليــل و أوضــح مثــال و أرقــی أرقــی أمنــوذج 

منـــا کيفـــه أدا و إســـتعمال الکلمـــات و األلفـــال و إيضـــا القواعـــد النحويـــه و الّصـــرفيه, لـــوليت, آايت و ســـور يعطـــی و يعل
م ,  2111القرآن الکرمي تستمل علی اخلـزائن الّلغويـه القيمـه التـی تـوثر  علـی عمليـه تعلـيم و تعلّـم الّلغـه العربيـه. )السـمهر, 

22) 
 لل غات األخری:خصائص الل غه العربيه ال تی متتاز هبا بني ا

إعرتف کثري من الّدارسني و امستشرقني و البالد غري العرب و ابحثی الّلغه, بعظمه الّلغـه العربيّـه و قـاموا بتکـرمي هـوه الّلغـه 
 وفق ويزات متيزها من غريها و منها!

يلمـس اخـتالف أنظمـه لغتـه  إّن الّلغه العربّيه متليت أوسع مدرج صوتّی عرفته و الّلغـات. لکـّن الـّدارس األجنبـی عنـدما -1
األّم عــن أنظمــه الّلغــه العربّيــه يقــع فــی أخطــاء منهــا أخطــاء صــرفّيه کعــدم الّتطــابق التّــام بــني نطــق بعــ  الکلمــات العربّيــه و  
کتابتهــا. فــبع  احلــروف تکتــب و التنطــق  و املثــال علــی ذلــيت, األلــف بعــد و او اجلماعــه ,  ــو : صــربوا. و إيضــا مهــزه 

 الوصل  و:
 (271م ,  2113وين استضعفوا. )العصيلی, الّ 
اإلعراب  ظاهره رئيسيه و هاّمه علی کل إنسان يتعلم الّلغه العربّيه أن ميّر عليهـا و لـيس مـرورا سـريعا بـل مـن  اإلعراب: -2

ــوی يــرتبط إرتباطــا  و ثيقــا  نساســات   و مفّســرات   الضــروری تعلمــه و بدقــه إلتقــان الّلغــه. إّن اإلعــراب يعتــرب احملــرک املــرن اّل
أخـری لّلغـه العربيـه. فـنالحت أّن عالمــات التشـکيل الّتـی أصـبحت أساســا  هاّمـا لّلغـه العربيـه علــی مـّر التـاريخ, تـوثر  بشــکل 

 مباشر علی اإلعراب و صياغه اجلمل. 
ء  الّلغـه العربيّـه األوزان هو عباره عن القواعد الّتی تشکل هبا ألفال  الّلغه العربّيه نطقا و کتابـه و يسـّميها علمـا القياس: -3

أو القوالب و هی مصنوعه من ثالث حروف  و يسّميها علماء  الّلغه العربيّـه األوزان أو القوالـب و هـی مصـنوعه مـن ثـالث 
 حروف )ف ع ل(.

 :العربي ه الل غه مۀالنُّصوص القرآني ه فی جمال تعليم و تعل 
مکـان رفيـع فـی ا ـاالت العلميّـه ألنّـه صـّدرت  وتب املکتوبه ابلعربّيه, لـه وفق التفاسري املاضيه, القرآن, ابعتباره أحسن الک

من  و اهلل و حيتـوی املعـارف الّتـی تضـمن فـالح اإلنسـان و ايضـا  بسـبب وجـود الّسـمات الّلغويـه الّتـی فيـه و تسـّهل طريـق 
. فــی واقـــع األمـــر, ميکــن للنـــاطقني ابلّلغـــات تعلّــم العربيّـــه, يعــّد أغنـــی امنـــاهج و املصــادر املســـاعده علـــی تعلــم الّلغـــه العربيـــه

 األخری أن يستفيدوا القرآن لتّعم العربيه من جهات متنّوعه . و منها : 
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 تعّلم قواعد الّصرف و الّنحو من خالل التدبّر فی آايته . -1
إلســتمرار علــی هــوا إکتســاب عــدد کبــري مــن مفــردات الّلغــه العربيــه و تــرا کيبهــا املختلفــه بواســطه حفــت القــرآن الکــرمي و ا

 العمل املفيد.
من املساّلت, أّن اخلطوات األولی لتعّلم الّلغه األجنبيـه , هـی الّتسـّلط علـی قواعـد و أصـول الّلغـه اهلـدف و زايده املفـردات 

کـان فی ذاکرتنا للّتکّلم الّصحيح و فهم کالم األخرين بشکل يم. و مـا أحسـن املنبـع الّـوی جيتمـع فيـه هـوان املتطّلبـان إن  
  موجودا  ؛ و احلمدهلل هوا اإلمتياز يوجد فی الّلغه العربيه. ألّن الّناطق بغري العربيه, عندما يريد أن يتعّلم العربيّـه, ميکـن لـه و

, إالّ فی القرآن الکرمي.  اإلستفاده من مصدر ينفع   به من جهات خمتلفه و التوجد هوه امليزات 
ــتعّلم الّلغــه العربيــه, الينفــی املصــادر الّلغّويــه األخــری, بــل  إّن وکيــدان علــی اإلســتفاده مــن القــرآن, بوصــفه أفضــل املنــاهج ل

يدعو املتعّلمني ابلرّتکيـز علـی مجيـع املنـابع الّتـی تسـاعدهم علـی الـّتعّلم اجليّـد. کمـا أو ضـحنا قبـل قليـل, القـرآن الکـرمي يض ـمُّ 
قراءه القرآن  صل علی اخلزائن القّيمه من أمنـوذج عـن القواعـد خطوتني هاّمتني لتنفيو عمليه تعّلم العربيه, يعنی من خالل 

 الّصرفّيه و الّنحويّه و ايضا  نتعّرف  علی معظم من املفردات العربّيه.
 بعء من القواعد الن حويه و الص رفي ه ال تی توجد أمنوذج منها فی القرآن الکرمي:

ف و الّنحـو و مـن جهـه أخـری , الّنحويّـون إليضـاح و تبيـني قواعـد الشيّت فی أّن القرآن الکرمي له وثـري أساسـّی فـی الّصـر 
فنسـتنج  مـن هـوه التفاصـيل, أّن «. إعـراب القـرآن » العربيه, إستفادوا من القرآن أکثر إسـتفاده . و هلـوا ألّفـوا کتبـا  تسـّمی 

 بني  القرآن الکرمي و علوم و أصول العربيه, إرتباط وثيق ال ينفصل  أبدا.
ّل واحـــد مــن آايت املصـــحف الشــريف, أمنـــوذج  متکــن لنـــا اإلســتفاده منهـــا لــتعّلم العربيـــه أحســن الـــتعّلم. هبـــوا کمــا قلنـــا, کــ

 الّسبب , نسري إلی بع  اآلايت الّتی تدّل علی قواعد الّنحو و الّصرف:
يـتمم معنـی املبتـدا , و للخـرب املبتداء  و اخلرب: املبتداء  هو اإلسم املرفوع فی أّول اجلمله بدون عامل لفظّی و اخلرب هـو لفـت 

 أربعه أنواع و لکّل منها مثال قرآنيه:
 ( 85أقرب ) اخلرب املفرد و مرفوع ابلّضّمه (. ) الواقعه, » 
؛ اولأــيت )مبتــداء و فــی حمــّل الرّفــع(, علــی هــدی )خــرب مــن نــوع شــبه اجلملــه و فــی حمــّل « اولأــيت علــی هــدی مــن رهبــم » 

 ( 5الرّفع(. )البقره , 
) اخلرب املقدم مـن نـوع شـبه اجلملـه أوطرفـا  و  ومفاتيح ) مبتداء  موّخر و مرفوع ابلضّمه(, عنده « مفاتيح الغيب  وعنده » 

 (59فی حمّل الرّفع(. )االنعام, 
(؛ اهلل )املبتدا و مرفوع  ابلضّمه(, يبسط )اخلرب من نـوع اجلملـه 62)العنکبوت, « اهلل يبس ط الّرزق ملن يشاء  من عباده » 
 فعليه و فی حمّل الرّفع(.ال
؛ الّـوين )املبتـداء و فـی حمـّل الرّفـع(, طـوبی ) مبتـداء و مرفـوع  29)ارعـد, « اّلوين ءامنـوا و عملـوا الّصـاحلات طـوبی هلـم» 

ابلضــمه املقــّدره(, هلــم ) خــرب لطــوبی و فــی حمــّل الرّفــع و شــبه اجلملــه(, طــوبی هلــم )هــوه اجلملــه اإلمسيــه تتعلــق ب )الّــوين( 
 ا خرب  للمبتداء(ألهنّ 
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 و جهان: ومصدر يوکر بعد الفل لبيان عّلته و له  هواملفعول الجله: 
 .حماّل   و لفت منصواب يکون إّما ●
 (266 , 1916 ,4 العربّيه مبادی. )حماّل  منصوفا ابحلرف, لفظا جمرورا   يکون إّما و ●

( ؛ خوفـا 12الرعـد, « ) ا و ينسـی السـحاب الثّقـال هـو الّـوی يـريکم الـربق خوفـا و طمعـ» أمثله قرآنّيه فی هـوا البحـال: 
 )مفعول الجله و منصوب لفت و حمال(, طمعا ) معطوف علی خوفا و منصوب ابلتبعيه(.

( ؛ ل انم ) يوکر عّله وقوع الفعـل و هـو جمـرور لفـت ابحلـرف و منصـوب حمـال   11الرمحن, « ) و األرض وضعها ل انم» 
.) 

 أربعه أنواع. وو له  وعل معلوم و يدّل علی من فعله هو إسم يقع بعد ف الفاعل :
 إمسا ظاهرا , ضمريا ابرزا , ضمريا  مسترتا  , موّوال  . و لکّل واحد منها يوجد أدّق األمثله القرآنّيه.  و ؛ يکون الفاعل :

 (؛  28آل عمران , « ) ال يتخو املومنون الکفرين أولياء من دون املومنني » 
 اعل من نوع األسم الظاهر , مرفوع ابإلعراب الفرعی(.املومنون ) الف

 (؛  51)آل عمران , « إّن اهلل رّبی و رّبکم فاعبدوه هوا صراط مستقيم» 
 ضمري )واو( البارز و فی حمّل الرّفع(. وفاعبدوه )فعل أمر و فاعله 

 (؛  31)العنکبوت, « قال رّب انصرنی علی القوم املفسدين» 
 مسترت )انت( (. ومخاطب و فاعله انصرنی ) فعل أمر لل

 (؛13)يوسف, « قال إّنی حليزن نی أن توهبوا به » 
 أن توهبوا به )فی حمّل الرّفع ألنّه فاعل موّول, ليحزننی ذهابکم به(

املخصــو  و هـو منصــوب بفعــل  واإلختصـا : هــو أن يـوکر بعــد ضــمري املـتکلم أو املخاطــب إســم ظـاهر معرّفــه يقـال لــه 
ف وجـواب. املنـوذج القرآنـی عــن هـوا األسـلوب هـو هـوه اآليـه الشــريفه؛ إمنّـا يريـد اهلل ليـوهب عـنکم الــّرجس )أخـّ ( احملـوو 

 (. 33األحزاب, « ) أهل البيت و يطّهرکم تطهريا  
 املقّدر (.« أخّ  » أهل ) منصوب علی اإلخصا  بفعل 

 دور صفظ القرآن فی عملي ه تعليم الل غه العربيه :
» ّم العوامــل فــی مســار تعلــيم الّلغــه العربيّــه و هــوا املعنــی,  ّلــی فــی کــالم ابــن خلــدون حيــ  يقــول : يعــّد احلفــت مــن أهــ

 موقع ادابء الشام (.« ) حصول ملکه الّلسان العربی, إمنّا هو بکثره احلفت من کالم العرب 
للقرآن الکـرمي أو لکـالم العـرب شـعره دور کبري فی اکتساب الّلغه العربّيه و اليفرق أن يکون احلفت  والشيّت أّن احلفت له 

وّيزات ال توجد إالّ فی نفسه و منها أّن حافت القرآن يکتسب عـددا کبـريا  مـن املفـردات  و و نثره , لکّن حفت القرآن , له
وا الــوارده فــی آايت و ســور القــرآن الکــرمي , و إن ميــارس احلــافت اآلايت الّتــی حفــت منهــا املفــردات املختلفــه , فلــن يــزال هــ

اإلکتســاب مــن مفــردات القــرآن الکــرمي, مــن املميّــزات األخـــری الّتــی ختــتّ  حبفــت القــرآن , هــو أّن الشــخ  الّــوی يقـــوم 
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, جيــب عليــه نطــق الکمــات نشــکالهلا الّصــحيحه , لکــيال يــدخل أّی خلــل فــی القــراءه. و هــوه  وحبفــت القــرآن و يقــرأه 
 تعليم و تعّلم الّلغه العربّيه . النقطه , من املتطلبات الرّئيسيه فی حتسني عملّيه

 النتائج :
 من املتطلبات الّتی توجد فی مسار تعّلم العربّيه هو إختيار معّلم و طريقه و حمتوايت تناسب املتعّلم. -
الّصـرفّيه  وإّن الّنصو  القرآنّيه الّتی تستخدم فی عمليه تعليم الّلغه العربيه , تـوّدی إلـی إسـتعاب القواعـد النحويّـه  -

 خالل عبارات القرآن الکرمي . من 
ـــه  - إّن اإلهتمـــام و الّتاکيـــد علـــی اإلســـتفاده مـــن القـــرآن الکـــرمي و مفرداتـــه و نقاطـــه الّصـــرفّيه و الّنحويّـــه لـــتعّلم العربّي

 أحسن التعّلم, اليتعارض مع اإلعتماد علی املراجع و املنابع الّلغويّه األخری.

ها فی طريق تعّلم العربّيه من جهـات متنّوعـه مثـل : تعلّـم و تعـّرف علـوم إّن الّنصو  القرآنّيه , متکن اإلستفاده من -
العربّيــه املختلفــه مــن خــالل التــدبّر فــی آايت القــرآن الکــرمي و إکتســاب عــدد معظــم مــن املفــردات العربّيــه بواســطه 

 حفت القرآن.

 
 املصادر و املراجع :

 القرآن الکرمي.
تحديد مهارات التالوه و التجويد و توزيعها علی مراحـل التعلـيم العـام و منوذج مقرتح ل( . »  2111السمهر . أمحد )

 «.املهنی فی اجلمهوريه العربّيه السوريّه 
 .624 – 594.   27جمّله جامعه دمشق . ا لد 

 م . 2113العصيلی , عبدالعزيز , أساسيات تعليم الّلغه العربّيه للّناطقني ابلّلغات األخری , مّکه املکّرمه , 

 ش. 1372الشرتونی , رشيد , مبادی العربيه فی الّصرف و الّنحو , هتران , انتشارات اساطري جلد چهارم , 

  www.odubasham.netموقع ادابء الّشام , 

 ش. 1391حمّمدی , محيد , زابن قرآن , موسسه دار الوّکر , قم ايران , 
 

http://www.odubasham.net/
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(11) 
 النص القرآين يف خدمة الدرس النحوي توظيف

 (أمنوذجا هـ (841ابن هشام األنصاري )ت: )
 1بوشارب سفيان

 اجلزائر, جامعة آكلي حمند أوحلاج البويرة ,طالب دكتوراه
 1رايض بوجزة

 اجلزائر ,بن يوسف بن خدة 0جامعة اجلزائر ,طالب دكتوراه
 حث:ملخص الب

تتطرق هوه الدراسة ملظهر من مظاهر االحتجـاج ابلقـرآن الكـرمي يف علـوم اللغـة العربيـة مبختلـف فروعهـا مـن  ـو, وصـرف, 
ومفردات وبالغة... فال يكاد تلو مؤلف يف علم العربية من آيـة حيـتج هبـا علـى صـحة قاعـدة, أو سـالمة تركيـب, أو معـىن  

هــ (؛ لـول  وقـع 760خر مؤلفاهتم ابلشواهد القرآنيـة ابـن هشـام األنصـاري )ت: كلمة... ومن بني علماء العربية الوين تز 
االختيــار عليــه مــن خــالل كتابيــه قطــر النــدى وبــل الصــدى, ومغــين اللبيــب عــن كتــب األعاريــب. فكيــف وظّــف ابــن هشــام 

 القرآن الكرمي يف خدمة الدرس النحوي؟ وإىل أي مدى وفق يف ذل ؟
ة إيـــراد اآلايت القرآنيـــة يف االســـتدالل علـــى صـــحة القاعـــدة النحويـــة أو خطأهـــا بنـــاء علـــى وهتـــدف املداخلـــة إىل بيـــان قيمـــ

 الشاهد القرآين, وذكر االحتماالت اإلعرابية املتعددة يف اآلية الواحدة وا يعزز ملكة الطالب يف اإلعراب. 
 مـــن جانـــب املوضـــوع واملـــنهج وقـــد اعتمـــدان يف هـــوه الدراســـة املـــنهج الوصـــفي؛ حيـــ  قمنـــا بوصـــف كتابيـــه القطـــر واملغـــين
 واألسس املعتمدة, واملنهج التحليلي املعتمد على عرض الرأي والدوافع واحلوافز ومناقشتها.

 وقد خلصت الدراسة إىل نتائج, أمهها:
تعد مؤلفات ابن هشام األنصاري _حبق _ مدرسة  ويـة تعليميـة مسـتقلة, ميكـن للطالـب االعتمـاد عليهـا وحـدها يف  -0

 ن أن يوعزه ذل  إىل كتب أخرى.التحصيل دو 
ـــه املصـــدر الصـــحيح ا مـــع علـــى  -0 ـــن  القـــرآين احلـــت األوفـــر يف استشـــهاد ابـــن هشـــام للقواعـــد, لكون كـــان حلضـــور ال

 االحتجاج به يف اللغة والنحو والصرف, والبالغة...
 وضوح الطابع التعليمي يف آتليف ابن هشام؛ ألنه يوكر القاعدة ّ ميت مبثال يوضحها. -3

 ابن هشام األنصاري.-الدرس النحوي -الشواهد القرآنية -االحتجاج  مات املفتاصية: الكل
 

 مقدمة:

                                                           
0 bousof337@gmail.com 
0 boudjazaread@gmail.com 

mailto:boudjazaread@gmail.com
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مـدعاة لنشـاة علـوم اللغـة املختلفـة؛ لـول  فـالقرآن هـو أوثـق وأول مصـدر يعـول عليـه يف _لقد كان القرآن الكرمي _وال يزال 
إان  ــن نزلنــا الــوكر »قهــا أي حتريــف. قــال تعــاىل: معرفــة اللغــة العربيــة, صــحيحها مــن خطأهــا؛ ألن نصوصــه حمفوظــة مل يلح

. فالقرآن حجة علـى قواعـد اللغـة العربيـة؛ ألنـه نـزل بلغـة مثاليـة معجـزة, السـيما إذا 9سورة احلجر اآلية: «وإان له حلافظون 
 اعتمدان على قراءاته املختلفة, فإنه يزيد الدرس النحوي ثراء.

ه لغــة احلجــازيني ولغــة التميميــني وغــريهم, واألحــرف الســبعة املــوكورة يف حــدي  فــالقرآن مل مت علــى لغــة واحــدة, فنجــد فيــ
(. فسـرت 000/3هــ: 0400)البخـاري, « هوا القرآن أنزل على سبعة أحـرف فـاقرؤوا مـا تيسـر منهـا »عمر بن اخلطاب: 

 بلغات العرب املتفرقة يف القرآن.
م, بل القراءة الشاذة أيضا, كما فعـل ابـن هشـام األنصـاري يف ومل يعتمد النحاة على القراءات السبع وحدها لوضع قواعده

 مؤلفاته. 
مازلنـا و ـن ابملغـرب »هوا العامل الـوي شـهد لـه بعلـو قـدره يف صـناعة النحـو, عـامل جليـل فـو, وهـو ابـن خلـدون حـني قـال: 

إن ابـن »إىل مقولتـه املعروفـة: ووـا دفعـه أيضـا «. نسمع أنه ظهـر مبصـر عـامل ابلعربيـة, يقـال لـه ابـن هشـام أ ـى مـن سـيبويه 
هشـام علــى علــم جــم يشــهد بعلــو قـدره يف صــناعة النحــو, وكــان ينحــو يف طريقتــه منحـاة أهــل املوصــل الــوين اقتفــوا أثــر ابــن 

 «.جين, واتبعوا مصطلح تعليمه, فاتى من ذل  بشيء عجيب, دال على قوة ملكته واطالعه 
ن خلدون يف حق ابن هشام كلمـة تناقلهـا مرتمجـوه, وهـي قولـه:)ما زلنـا شاعت عن اب»قال الدكتور حممود حممد الطناحي: 

و ــن ابملغــرب نســمع أنــه ظهــر مبصــر عــامل ابلعربيــة, يقــال لــه ابــن هشــام, أ ــى مــن ســيبويه(, ومل أجــد هــوه الكلمــة بســياقها 
عليهـا. وقـد تتبعـت الكلمـة هوا وحروفها يف مقدمة ابن خلدون, وإن كان الكالم الوي نقلته من املقدمة يؤول إليها ويـدل 

فوجدت أن الوي ذكرها هبوا النسق والسياق: هو ابن حجر العسـقالين, يف ترمجـة ابـن هشـام مـن الـدرر الكامنـة يف أعيـان 
, ويالحــت أن ابــن حجــر صــدر هــوه الكلمــة بقولــه: )قــال ابــن خلــدون( فهــو مســاع إذن, وقــد ذكــر 0/406املائــة الثامنــة 

, أن ابـن حجـر اجتمـع اببـن خلـدون مـرارا, ومسـع مــن 4/048الالمـع ألهـل القـرن التاسـع مشـس الـدين السـخاوي يف الضـوء
 (https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=10575) اهـ.«فوائده. 

وصــل إلينــا ابملغــرب هلــوا العهــد آتليــف رجــل مــن أهــل صــناعة العربيــة مــن أهــل مصــر »والــوي وصــل إلينــا يف املقدمــة قولــه: 
اببــن هشــام, ظهــر مــن كالمــه فيهــا أنــه اســتوىل علــى غايــة مــن ملكــة تلــ  الصــناعة, مل حتصــل إال لســيبويه وابــن جــين يعــرف 

: 0104)ابـن خلـدون, «. وأهل طبقتهما, لعظـم ملكتـه ومـا أحـاط بـه مـن أصـول ذلـ  الفـن وتفاريعـه وحسـن تصـرفه فيـه 
603- 604 .) 

 د النحوية:أمهية إيراد الشواهد القرآنية يف بناء القواع -1
يعد القرآن الكرمي املصدر الصحيح ا مـع علـى االحتجـاج بـه يف اللغـة, والنحـو, والصـرف, وعلـوم البالغـة, فـالقرآن الكـرمي 
هو عماد األدلة النقلية مجيعها, لـول  اعتمـد عليـه النحـاة وعلـى قراءاتـه يف االسـتدالل علـى قواعـدهم, وهـو متفـق عليـه يف 

 أحد منهم ينكر ذل . لكن يتفاوتون يف درجة االحتجاج به, فمنهم من يكثر مـن الشـعر, أو االستشهاد عند النحاة, فال
هـــ (, فهــو مــن املكثــرين مــن االستشــهاد 760احلــدي , أو النثــر, أو مــن مجيــع املصــادر, فامــا ابــن هشــام األنصــاري )ت:
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بلغـت هـوه الشـواهد عنـده يف كتـاب: شـرح وخري شاهد على ذل  عدد الشواهد القرآنيـة الـيت تناوهلـا, إذ »ابلن  القرآين. 
 (.04: 0105 )اغزاوي,« قطر الندى وبل الصدى, أربعمأة وثالاث وثالثني آية قرآنية كرمية مبا يف ذل  القراءات القرآنية 

يف أما القرآن فكل مـا ورد أنـه قـرئ بـه جـاز االحتجـاج بـه »فالقراءات القرآنية مجيعها حجة يف العربية؛ إذ يقول السيوطي: 
العربيــة, ســواء كــان متــواترا أم آحــادا أم شــاذا, وقــد أطبــق النــاس علــى االحتجــاج ابلقــراءات الشــاذة يف العربيــة إذا مل ختــالف 

 (. 04: 0116)السيوطي, « قياسا معروفا, بل ولو خالفته حيتج هبا يف مثل ذل  احلرف بعينه وإن مل جيز القياس عليه 
مـن النحـاة أثبتـوا أن هـوه القـراءات متـواترة وال جيـوز ردهـا وال تتعـارض مـع العربيـة  وقد تصدى لقضية ختطأـة القـراءات عـدد

ني وجه, إذ خّرجوا بع  القراءات خترجيا  واي يفصح عـن عـدم خمالفتهـا لقواعـد العربيـة, وأخـووا يؤصـلون قواعـدهم علـى 
 (. 04: 0105هوه القراءات )اغزاوي, 

 رمي:اجتاهات املعربني يف إعراب القرآن الك
ا اهـات متعـددة, »ولشدة احتفاء النحاة ابلقرآن الكرمي, فقد خصصـوا لـه كتبـا مـن األعاريـب. فـوهبوا يف ذلـ  مـواهب و

 (, وهي كاآليت: 563: 0991)رفيدة, « متيز كل ا اه منها مبميزات ينفرد هبا عن غريه من اال اهات األخرى 
 االجتاه األول:

لـيت تعـاجل الـن  القـرآين مـن كـل اجلوانـب حـ  تـربز املعـىن وتؤصـل القواعـد النحويـة, لـول  ميثل هـوا اال ـاه كتـب املعـاين, ا
تتنــاول تلــ  الكتــب الكثــري مــن اآلايت القرآنيــة ابإلعــراب ا مــل والتوجيــه, وعلمــاء هــوا اال ــاه مــن أئمــة النحــو األوائــل, 

 ابالحتجاج للقراءات. ومن أبرز تل  الكتب: والنواة اليت بىن عليها املعربون الوين جاءوا بعدهم, والوين اهتموا
 هـ (.017معاين القرآن للفراء )ت:  -ا

 هـ (.005معاين القرآن ل خفش )ت:  -ب
 االجتاه الثاين:

ميتــاز هــوا اال ــاه نصــالة التفكــري النحــوي, كمــا ينمــي اال ــاه األول, ومخــو منــه ويبــين عليــه مباشــرة, وميتــاز علمــاء هــوا 
ملــنهج اللغــوي, ويعــد كثــري مــنهم مــن أئمــة النحــو الــوين كــان آلرائهــم عظــيم األثــر فــيمن جــاء بعــدهم مـــن اال ــاه نصــالة ا

 (. ومن ذل : 0/680: 0991أصحاب اال اهات التالية )رفيدة, 
 هـ (.538كتاب الكشاف عن حقائق غوام  التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التاويل, جلار هللا الزخمشري )ت:   -

 لثالث:االجتاه ا
تعــد املؤلفــات يف هــوا اال ــاه أشــبه ابلبحــوث النحويــة؛ إذ جــاءت كتــبهم خالصــة يف إعــراب القــرآن الكــرمي, مبينــة كثــريا مــن 
التوجيهــات احملتملــة يف إعــراب كلمــات كثــرية مــن آي الــوكر احلكــيم, ومؤلفوهــا مــن النحــاة املتخصصــني الــوين هلــم ابع يف 

اء العلمـاء فيـه, وتوجيهـاهتم, وخالفـاهتم, مـع اهتمـامهم ابملعـىن واالستشـهاد واالحتجـاج علم النحـو, املهتمـني هبـوا العلـم وآر 
 لآلراء اليت تتاروهنا. ومن أمثلة هوا اال اه:

 هـ (.577البيان يف غريب إعراب القرآن, أليب الربكات األنباري )ت:  -ا
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 هـ (.606, أليب البقاء العكربي )ت: 0التبيان يف إعراب القرآن -ب
 الجتاه الرابع:ا

تعــد املؤلفــات يف هــوا اال ــاه موســوعات علميــة شــاملة تتنــوع فيهــا املعــارف اإلســالمية والعربيــة والعقليــة, وال تغلــب عليهــا 
النزعة النحوية, وال يلزم أن يكون املؤلف فيها من أئمـة النحـو البـارزين, ولكـن هلـم مـن سـعة العلـم مـا جيعلهـم يناقشـون آراء 

 سة النحوية, ومن أمثلة ذل :العلماء يف الدرا
 هـ (.546احملرر الوجيز, البن عطية )ت:  -
 هـ (.670اجلامع ألحكام القرآن, للقرطيب )ت:  -

 االجتاه اخلامس:
ميثل أبو حيان هوا اال اه, فهو إمام يف النحو, ويتميز مبنهجه الشامل يف البحر احملـيط, إذ يعتمـد فيـه علـى املـنهج اللغـوي 

ة النحـــاة, فيختــار منهـــا ويـــرجح مــا يـــراه صـــحيحا, ويعـــىن جبمــع القـــراءات وحيـــتج هلــا ويـــدافع عنهـــا. )رفيـــدة, ومجــع آراء أئمـــ
0991 :0 /566 .) 

 االجتاه السادس:
يتميــــز أصــــحاب هــــوا اال ــــاه جبمــــال العــــرض وإشــــراقة األســــلوب وقوتــــه, مــــع الرجــــوع آلراء العلمــــاء الســــابقني ومنــــاهجهم 

 واالختيار منها. ووا ميثله: 
 هـ (.0413إعراب القرآن وبيانه حملي الدين الدرويش )ت:  -
 منهج ابن هشام يف اصتجاجه ابلقرآن الكرمي: -1

اتسمت مؤلفات ابن هشام األنصاري مبنحى علمي ميكن تعميمه على مجيـع كتبـه, كاإلكثـار مـن الشـاهد القـرآين, وتقدميـه 
ســـائل النحويــــة, والطـــابع التعليمـــي... وغريهــــا مـــن النقـــاط الــــيت علـــى غـــريه مــــن الشـــواهد, والقـــراءات القرآنيــــة, وترتيبـــه للم

 سنحاول رصدها من خالل كتابيه: شرح قطر الندى وبل الصدى, ومغين اللبيب عن كتب األعاريب.
 منهج ابن هشام يف كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى: -0
ريب البــن هشــام األنصـاري, وهــو أحــد مــن أوضـح املختصــرات يف النحــو العـ«شـرح قطــر النــدى وبـل الصــدى »يعـد كتــاب  

 .  0الكتب األربعة الشهرية للمؤلف
فعلــى الــرغم مــن كونــه موجهــا للناشــأني يف عصــر املؤلــف, إال أنــه جــاء شــامال ألكثــر أبــواب النحــو, حــ  أصــبح مقــررا يف  

والرتكيز والدقة... كمـا شـرحه كثـري املعاهد واملدارس الدينية, والزوااي والكتاتيب يف املشرق العريب ومغربه ملا فيه من الوضوح 

                                                           
 له تسمية اثنية تعرف بـ: إمالء ما مّن به الرمحن يف إعراب القرآن. - 0
يف معرفة كالم العرب, وأوضح املسـال  إىل الفيـة ابـن مالـ , مغـين  املقصود ابلكتب األربعة: قطر الندى وبل الصدى, شوور الوهب -0

 اللبيب عن كتب األعاريب.
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مــن الشــراح, ووضــعت عليــه احلواشــي. فهــو كتــاب ســهل العبــارة, واضــح املقاصــد, ال يتطــرق الخــتالف النحــاة ومــواهبهم, 
 تكثر فيه الشواهد القرآنية.

نشـر  هــ (يف مطبعـة بـوالق, كمـا0080هــ ( و)0053وقد حاز هوا الشرح شهرة كبرية, ونشر عدة مرات يف مصر سنة )»
م, ّ بتحقيــق 0958هـــ / 0377هـــ (, ّ بشــرح وتعليــق حممــد عبــد املــنعم خفــاجي يف جــزأين ســنة 0074ابلقــاهرة ســنة )

م, وألمهيــة هــوا الكتــاب وقيمتــه 0963هـــ/ 0380هـــ, كمــا نشــر بتــونس ســنة 0383حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد ســنة 
«. م 0887ه/ 0315طبعـه يف لنـدن سـنة « جوجييـه »الفرنسـي  العلمية نشره مرتجم إىل اللغة الفرنسـية, العـامل املستشـرق

 (. 54(: 0)01, 0109)عاالة, ديسمرب
 ويصل عدد احلواشي اليت كتبت على القطر إىل مخس عشرة حاشية, أشهرها:

 هـ (.970جميب الندا إىل شرح قطر الندى, للفاكهي)ت:  -
 هـ (.0160حاشية القيشي على شرح قطر الندى, للقيشي) -
 هـ (.0000رح عبد املل  العصامي على قطر الندى)ش -
 هـ (.0090حاشية السجاعي على قطر الندى) -

ســبيل اهلــدى »ومــن أشــهر احملققــني يف العصــر احلــدي  لكتــاب القطــر, حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد, يف كتابــه املســمى 
 م (.0970)ت: « بتحقيق شرح قطر الندى 

 منهجه يف الكتاب:
احــ  النحويــة, والــوي تعــرض املؤلــف لــه مــن مســائل صــرفية كانــت لــه عالقــة ابلنحــو؛ كاملشــتقات الكتــاب خمصــ  للمب

العاملة, وكالمه يف آخر الكتاب عن الوقف, ومهزة الوصل. فهو يتبع يف ذل  ترتيب ألفية ابـن مالـ  إال يف القليـل النـادر؛  
حــني جنــده يف األلفيــة ضــمن املباحــ  األخــرية. كــوكر إعــراب املضــارع عقــب الكلمــات الــيت تعــرب ابلعالمــات الفرعيــة, يف 

وجند املنادى يف القطر بعد املفعول به؛ على اعتبار أنه مفعول به يف األصـل, بينمـا يـوكره ابـن مالـ  عقـب التوابـع. وغريهـا 
ّ  مـــن التغيـــريات اليســـرية الـــيت ال خترجـــه عـــن التبويـــب العـــام لكتـــب النحـــو. وهـــو: ذكـــر عالمـــات اإلعـــراب, ّ املرفوعـــات,

 املنصوابت, ّ ا رورات.
 كما أورد املؤلف يف الكتاب مائة ومخسني شاهدا من الشعر.

 على العموم, فإن الكتاب مناسب للناشأة, بعيد عن اخلالفات النحوية.
 الصبغة التعليمية والتبسيط النحوي عند ابن هشام:

األوىل واألخـرية تعلـيم النحـو والصـرف, بطريقـة مـوجزة أوىل ابن هشام للنحو والصرف أمهيـة كبـرية يف مؤلفاتـه؛ فجعـل غايتـه 
وبسيطة وواضحة. مركزا علـى أسـس النحـو وقواعـده العامـة. وكـان يتخلـل هـوا العـرض للمسـائل بعـ  اخلـالف دون تعمـق  

 فامـا ابب حـوام و ـوه: فاهـل احلجـاز يبنونـه علـى الكسـر»كما فعل يف القطـر يف ابب املعـرب واملبـين مـن األمسـاء, يقـول: 
: 0118)ابــن هشــام, « مطلقــا... وافرتقــت بنــو متــيم فــريقني, فبعضــهم يعــرب ذلــ  كلــه: ابلضــم رفعــا, وابلفــتح نصــبا وجــرا 

34- 35 .) 
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وأمـــا  أمـــس   إذا أردت بـــه اليـــوم الـــوي قبـــل يومـــ , فاهـــل احلجـــاز يبنونـــه علـــى »ويقـــول يف اخلـــالف الـــوارد يف  أمـــس  : 
 37 -36: 0118)ابـن هشـام, « م مـن أعربـه: ابلضـمة رفعـا, وابلفتحـة مطلقـا الكسر... وافرتقت بنو متيم فـريقني: فمـنه

.) 
ويف بع  املباح  اخلالفية, ال يكتفي ابن هشام بوكر اآلراء واملدارس, بل يرجح ويسوق الدليل, كمـا فعـل يف ابب: نعـم 

ه, ونبهـت علـى أن األصـح وملا كان من األفعال السماعية ما اختلف يف فعليته نصصـت عليـ»وبأس وعسى وليس, فقال: 
 (. 47: 0118)ابن هشام, « فعليته, وهو أربع كلمات: نعم وبأس وعسى وليس 

وعلى العموم, فاملؤلف  وي مستوعب متمرس ابلتاليف, عامل مبا يناسب املستوايت املختلفة للمتعلم, تتار لكـل مسـتوى 
بسيط إىل املعقـد, ومـن ا مـل إىل املفصـل؛ هلـوا مـن أراد أن املنهج واملادة املناسبة, متدرجا من السهل إىل الصعب, ومن ال

يقـــرأ البـــن هشـــام, فعليـــه أن ينتقـــل مـــن القطـــر إىل الشـــوور, ّ األوضـــح, وأخـــريا املغـــين. كمـــا اهـــتم اهتمامـــا كبـــريا ابجلانـــب 
 التطبيقي.

ة, اإلعــــراب التفصــــيلي, وعليــــه, فمــــن أبــــرز الســــمات التعليميــــة املالحظــــة يف كتــــاب القطــــر؛ وضــــوح العبــــارة وســــهولة اللغــــ
 االستطراد خصوصا يف كتاب املغين كما سيجيء. العرض املنطقي املتاثر نساليب الفقهاء وعلم الكالم.

 اللهجات العربية يف كتاب: شرح قطر الندى وبل الصدى:
عــان خمتلفــة الخــتالف دراســة اللهجــات العربيــة القدميــة هلــا أمهيــة تكمــن يف معرفــة التطــور الــداليل ل لفــال, ومــا تؤديــه مــن م

البيأات اليت تنتمي إليها تل  األلفال, كما تساعدان اللهجـات علـى فهـم طبيعـة اللغـة والكشـف عـن ورتهـا وبيـان مراحـل 
تطورهـــا. ووثـــري البيأـــة والـــزمن علـــى مســـتوايهتا, كمـــا تعـــني دراســـة اللهجـــات القدميـــة يف نســـبة كثـــري مـــن اللهجـــات احلديثـــة 

 لقدمية.وإعادهتا إىل اللهجات ا
ميكــن أن جنــد يف دراســة اللهجــات حلــوال لكثــري مــن املشــكالت الــيت تــربز يف ميــدان الــدرس »ويــرى د. صــادق فــوزي أنــه 

اللغوي, بسبب االستقراء الناق  ملا ورد عن العـرب, وقصـر السـماع علـى عـدد مـن القبائـل تؤخـو عـنهم اللغـة دون سـواهم 
 (. 51(: 4-3)01, 0117)دابس العبادي,« 

كتـــاب  شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى  عـــددا مـــن اللهجـــات العربيـــة, وثقهـــا ابـــن هشـــام مـــن خـــالل االستشـــهاد ويضـــم  
ابلقــراءات القرآنيــة الســبعة املتــواترة, والثالثــة اآلحــاد, وحــ  الشــاذة, واألشــعار, واألمثــال... وهــوه طائفــة مــن األمثلــة تبــني 

 ذل :
 اختلف فيها العرب على لغتني:  هلم : -ا 

أن تلزم طريقة واحدة, وال تتلف لفظها حبسب مـن هـي مسـندة إليـه, فتقـول: هلـم اي زيـد, وهلـم اي زيـدان, وهلـم  إحداها:
والقـائلني إلخـواهنم »اي زيدون, وهلم اي هند, وهلـم اي هنـدان, وهلـم اي هنـدات, وهـي لغـة أهـل احلجـاز, وهبـا جـاء التنزيـل: 

(.  051)ســورة األنعــام: « قــل هلــم شــهداءكم »تــوا إلينــا, وقــال تعــاىل: (. أي ائ 08ســورة األحــزاب, اآليــة: «) هلــم إلينــا 
أي أحضــــروا شــــهداءكم وهــــي عنــــدهم اســــم فعــــل, ال فعــــل أمــــر؛ ألهنــــا وإن كانــــت دالــــة علــــى الطلــــب لكنهــــا ال تقبــــل ايء 

 املخاطبة.
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وا, وهَلم َمـن , وهلّمـي, وهــي والثانيـة: أن تلحقهـا الضـمائر البـارزة, حبسـب مـا هـي مسـندة إليـه, فتقـول: هلـّم, وهلّمـا, وهلّمـ
 (. 50-51: 0118لغة بين متيم, وهي عند هؤالء فعل أمر, لداللتها على الطلب وقبوهلا ايء املخاطبة. اهـ )ابن هشام, 

مــن هــوا املثــال يتضــح ذكــر أبــرز هلجتــني مــن هلجــات العــرب, هلجــة احلجــازيني وهلجــة التميميــني, ويعــرب عنهــا املؤلــف بقولــه 
  لغة  .

يف  ما   خالف كبـري بـني احلجـازيني والتميميـني يف إعماهلـا وإمهاهلـا, ويوظـف ابـن هشـام القـراءات القرآنيـة لبيـان  :ما -ب
وإعماهلا عمل  ليس  , وهي لغة احلجازيني, وهي اللغة القومية, وهبا جاء التنزيـل, قـال »... القواعد النحوية حي  يقول: 

(... وبنــو متــيم ال 0ســورة ا ادلــة, اآليــة: «)مــا هــن أمهــاهتم (. » 30اآليــة:  ســورة يوســف,«) مــا هــوا بشــرا »هللا تعــاىل: 
 (.  066 -065: 0118. )ابن هشام, 0«ما هوا بشر»يعملون  ما   شيأا, ويقرؤون 

ــــ:  االســـتثناء املنقطـــع: -ت إن كـــان »اختلـــف احلجـــازيون والتميميـــون يف إعـــراب املســـتثىن الواقـــع يف االســـتثناء املنقطـــع, فـ
ســورة «)مــا هلــم بــه مــن علــم إال اتبــاع  الظــن »تثناء منقطعــا فاهــل احلجــاز يوجبــون النصــب, ... وبلغــتهم جــاء التنزيــل: االســ

ابلرفـــع علـــى أنـــه بـــدل مـــن العلـــم «إال اتبـــاع  الظـــن »( وبنـــو متـــيم جييـــزون النصـــب واإلبـــدال, ويقـــرؤون  057النســـاء, اآليـــة: 
 (. 075 -074: 0118)ابن هشام, «. ابعتبار املوضع 

ذكـر ابـن هشـام جمـيء )أفلـم ييـاس (مبعـىن )أفلـم يعلـم (, وهـي لغـة النخـع وهـوازن.  )أفلم ييأس (مبعىن )أفلم يعلـم (: -ث
(. ومعنـاه فيمـا قـال املفســرون: أفلـم يعلـم, وهـي لغـة النخــع  30)أفلـم ييـاس الـوين آمنـوا (ســورة الرعـد, اآليـة: »... فقـال: 

 (. 87- 86 -85: 0118)ابن هشام, («. م يتبني وهوازن, ويؤيده قراءة ابن عباس )أفل
هوه مناذج من استشهاد ابن هشام ابللهجـات العربيـة يف القطـر, وقـد قـام الباحـ  صـادق فـوزي بتقصـي اللهجـات الـواردة 

أربـع عشــرة هلجـة منسـوبة إىل هلجــات خمتلفـة, وكانــت احلصـة األكـرب مــن هـوه اللهجــات »يف الكتـاب )القطـر (, فوجــدها: 
جــة احلجــاز وهلجــة متــيم, أمــا بقيــة اللهجــات فقــد توزعــت بــني القبائــل )هــويل, وطــيء, وعقيــل, والنخــع, وهــوازن هــي: هل

 (. 55(:  4-3)01, 0117)دابس العبادي,(«. وربيعة ومحري 
 منهج ابن هشام األنصاري يف كتابه: مغين اللبيب عن كتب األعاريب: -1
ن كتـب األعاريـب  علـى معـاين احلـروف واألدوات, كالتصـانيف الـيت كانـت مل يقتصر ابن هشـام يف كتابـه  مغـين اللبيـب عـ 

, بل أفرد هلا الباب األول من كتابه, ّ تناول يف بقية كتابه موضوعات النحو تناوال كليا تتلف فيه عن تناول النحـاة 0قبله
 اآلخرين:

                                                           
نسب الزخمشري إىل ابن مسعود القراءة برفع  بشر  , قال: ومن قرأ على سليقته من بين متيم قرأ ابلرفع, ونقل أبو حيان عن ابن عطية   0- 

ظر ختريج اآلايت القرآنية واألحادي  النبوية الشريفة من كتاب قطر الندى. د. علي حسني أنه مل يقرأ ابلرفع, ّ نقل كالم الزخمشري. ان
 .396حسن البواب, جملة كلية الشريعة ابألحساء,  : 

هــ (, وكتـاب: 710هــ (, وكتـاب: رصـف املبـاين يف شـرح حـروف املعـاين, للمـالقي )ت: 384ككتاب: معـاين احلـروف للرمـاين )ت:   - 0
 يف حروف املعاين, للمرادي.اجلىن الداين 
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 وقد جعل ابن هشام كتابه يف مقدمة ومثانية أبواب:
 الباب األول:

 املفردات وذكر أحكامها, واألدوات األخرى من أمساء وظروف. يف تفسري
 الباب الثاين:

 يف تفسري اجلمل وذكر أقسامها وأحكامها.
 الباب الثال :

 يف ذكر ما يرتدد بني املفردات واجلمل, وهو الظرف واجلار وا رور, وذكر أحكامها.
 الباب الرابع:

 ها.يف ذكر أحكام يكثر دورها, ويقبح ابملعرب جهل
 الباب اخلامس:

 يف ذكر األوجه اليت يدخل على املعرب اخللل من جهتها.
 الباب السادس:

 يف التحوير من أمور اشتهرت بني املعربني, والصواب خالفها.
 الباب السابع:

 يف كيفية اإلعراب.
 الباب الثامن:

 يف ذكر أمور كلية يتخرج عليها ماال ينحصر من الصور اجلزئية.
 هج:املوضوع واملن

يعد مغين اللبيب من الكتب األصـول القالئـل الـيت اسـتعملت مصـطلح  علـم اإلعـراب  مبفهومـه الـدقيق املنفصـل يف تصـوره 
وغايتــه عــن علــم النحــو. فهــو يؤســس وسيســا نظــراي لعلــم اإلعــراب وآلياتــه, وإجراءاتــه. ومــن جهــة أخــرى, فــإن تنظــري ابــن 

التنظـيم لشـتات التاصـيالت واملالحظـات اجلوهريـة والقيمـة املبثوثـة يف تلـ  هشـام ألبعـاد هـوا العلـم كـان نوعـا مـن اللملمـة و 
املكتبــة الضـــخمة مـــن الـــرتاث اإلعــرايب؛ إذ إن األســـس املعرفيـــة واإلجرائيـــة لعلـــم اإلعــراب مل تكـــن كلهـــا مســـتنبطة يف أعمـــال 

 (. 53 -50: 0118 -0117املعربني وحتليالهتم. )قادري, 
وهــو يقــرأ املغــين, تفــرده مبــنهج خــا  يف عــرض مادتــه وتقســيمها, فقــد خــالف الرتاتيــب ومــن أكثــر مــا يلفــت نظــر الباحــ  

النحويــة املعهــودة القائمــة علــى أســاس الوظيفــة النحويــة, فرســم لكتابــه منهجــا جديــدا, وحيــاول األســتاذ مصــطفى اجلــوزو أن 
ســعى صــاحبه إىل أن يغلــب  يعــد مــن أجــل معجمــات النحــو واإلعــراب, وإن»... يصــف هــوا املــنهج, فيقــول عــن املغــين: 

آراءه علــى آراء ســواه, وأن يقــيم اختيــاره ل لفــال املدروســة علــى نــوع مــن االنتقــاء ال الشــمول, جــاعال املقــدمات يف هنايــة 
الكتــــاب, إذ ســــجل يف الثلــــ  األخــــري مــــن كتابــــه ملحوظــــات موســــعة يف اإلعــــراب, وفيمــــا يعــــرتض بــــه علــــى املعــــرب, ويف 

 (. 16: 0111)اجلوزو, « ويف طريقة اإلعراب الصحيحة  األخطاء اإلعرابية الشائعة,
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 وضوح اجلانب التعليمي يف املغين:
يتضــح اجلانــب التعليمــي يف كتــب ابــن هشــام املختلفــة, ولكننــا جنــده أكثــر وضــوحا يف كتابــه املغــين؛ فهــو يقــول يف مقدمتــه: 

)ابــن هشــام « فاوضــحتها ونّقحتهــا  وتتبعــت فيــه مقفــالت مســائل اإلعــراب فافتتحتهــا, ومعضــالت يستشــكلها الطــالب»
 (.30/ 0: 0119األنصاري,

وإان لنرى مصداق ذل  واضحا عنده, يف أسلوب احملاورة اليت تقوم على التسـاؤالت واالعرتاضـات ّ اإلجابـة عنهـا, وإزالـة 
انيهــا (. ومــن أمثلتــه أنــه عنــد الكــالم عــن  أو   وأن مــن مع 096: 0986مــا عســاه أن يكتنفهــا مــن غمــوض. )شــعيب, 

التخيري, وهي الواقعة بعد الطلب, وقبل ما ميتنع فيه اجلمع,  و  تزوج هندا أو أختهـا . و خـو مـن مـايل دينـارا أو درمهـا   
: ميتنـع »يقرر ذل  ويوضحه يف قولـه:  فـإن قلـت: فقـد مثـل العلمـاء آبيـيت الكفـارة والفديـة للتخيـري مـع إمكـان اجلمـع. قلـت 
التحريـر الـاليت كـل مــنهن كفـارة, وبـني الصــيام والصـدقة والنسـ  الـاليت كــل مـنهن فديـة, بــل اجلمـع بـني اإلطعـام والكســوة و 

 (. 84/ 0: 0119))ابن هشام, « تقع واحدة منهن كفارة أو فدية, والباقي قربة مستقلة عن ذل  
والقــارئ الســتيعاب ولعــل مــن قبيــل هــوا اجلانــب التوضــيحي والتعليمــي مــا جنــده مــن ا اهــه أحيــاان إىل إاثرة ذهــن الطالــب 

بع  األحكام بوكر التساؤالت اليت وخو شكل عنوان للموضوع, فيطرح سـؤاال جيعلـه عنـواان وجيعـل املوضـوع الـوي حتـت 
هوا العنوان االستفهامي جوااب عليه وبيـاان لـه, ومـن أمثلـة ذلـ  قولـه يف سـرد أحكـام الظـرف, واجلـار وا ـرور: هـل يتعلقـان 

ان ابلفعل اجلامد؟ هل يتعلقان نحرف املعاين؟ هل املتعلق الواجب احلـوف فعـل أو وصـف؟ إذا ابلفعل الناق ؟ هل يتعلق
 (. 099: 0986دار األمر بني كون احملووف مبتدأ وكونه خربا فايهما أوىل؟ )شعيب, 

رضـها يف املسـالة ومن مظاهر اال اه التعليمي عند ابن هشام, جلـوؤه إىل الشـرح واإلعـراب كثـريا لتوضـيح التخرجيـات الـيت يع
الواحدة, أو الشاهد الواحد, وغالبا ما يكون هوا يف ثنااي أحباثـه وموضـوعاته, ولكنـه أحيـاان يعقـد لـول  بعـ  التنبيهـات,  
كالتنبيــه الــوي عقــده بعــد ذكــر أقســام العطــف, وقــد أردف ذلــ  بتنبيــه تطبيقــي آخــر حــول العطــف علــى اللفــت والعطــف 

 (. 099: 0986 ال وكل مسكا وتشرب لبنا   )شعيب, على املعىن يف العبارة املشهورة 
ومن ذل  خالفهم يف إعراب  مو  و منو   إذا جاء بعدمها اسم مرفـوع  مـو  و منـو   لفظـان مشـرتكان؛ فيكـوانن امسـني  

بعـدمها  إذا ارتفع ما بعدمها, وحرفني إذا اجنر ما بعدمها, وهوا هو املـوهب املشـهور, وقيـل: مهـا امسـان يف كـل موضـع, ويقـع
الثـاين »زمان مرفوع يكوانن معه مجلة اختلف يف إعراهبا ويف توجيه االسم بعدها, قال ابـن هشـام عنـد عرضـه هلـوه املسـالة: 

_أي مــن اجلمــل الــيت يف اســتأنافها خــالف _ مــو ومنــو ومــا بعــدمها, يف  ــو:  مــا رأيتــه منــو يومــان  , فقــال الســريايف: يف 
ــن قــّدر  مــو موضــع نصــب علــى احلــال, ولــيس بشــيء  لعــدم الــرابط, وقــال اجلمهــور مســتانفة, جــوااب لســؤال تقــديره عنــد م 

 (. 49/ 0: 0119)ابن هشام, «.  و منو   مبتدأ: ما أمر ذل ؟ وعند من قدرها خربا: ما بين  وبني لقائه؟ 
 توظيف األلغاز النحوية يف املغين:

دهار اخلالفة العباسية, وكـان يعـد ضـراب مـن ضـروب املهـارة, اإللغاز مسة من مسات بع  العصور املتاخرة اليت تلت عصر از 
وسبيال من سبل تعليم الطالب, وإيقال أذهاهنم, ومل يكن ابـن هشـام بـدعا يف ذلـ , فنجـد بعـ  األلغـاز متنـاثرة يف كتابـه 
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وذلـ  أهنـم يقولـون املغين, فيوهب هبا موهب اإلفادة. فمن ذل  حديثه عن اهلمزة, جنده ينبه إىل أن اهلمزة قد تقـع فعـال, 
  وأى  مبعىن وعد, ومضارعه  يأي  واألمر منه  إه  وعلى ذل  يتخرج اللغز املشهور:

 إنَّ هند  املليحة  احلسناء            وأي من أضمرت خلل وفاء.
ر, والنــون فإنـه يقــال: كيـف رفـع اسـم إّن, وصـفته األوىل؟ واجلــواب: أن اهلمـزة مـن  إّن   فعـل أمـ»ّ يوضـح اللغـز يف قولـه: 

للتوكيد ... وهند منـادى, واملليحـة نعـت علـى اللفـت, واحلسـناء إمـا نعـت هلـا علـى املوضـع, وإمـا بتقـدير أمـدح, وإمـا نعـت 
 (.40/ 0: 0119)ابن هشام, «  ملفعول به حمووف 

 وأما املركبة من كلمتني, فكقوله: »ويقول يف جمال الكالم عن  ملّاّ  : 
 أد ع  القتال  وأشهد  اهليجاء .       ملّاّ رأيت أاب يزيد مقاتال

وهو لغز يقال فيه: أين جـواب ملّـاّ؟ ُو انتصـب أدع؟ وجـواب األول أن األصـل  لـن مـا  ّ أدغمـت ووصـال خطـا لضلغـاز. 
 وعن الثاين أن انتصابه بـ  لن   وما الظرفية وصلتها فاصل بينه وبني لن للضرورة, فيسال حينأو: كيـف جيتمـع قولـه لـن أدع  
القتــال مــع قولــه لــن أشــهد اهليجــاء؟ فيجــاب نن  أشــهد لــيس معطوفــا علــى أدع, بــل نصــبه بـــ   أن   مضــمرة, وأن والفعــل 

 (. 097/ 0: 0119)ابن هشام , «  عطف على القتال, أي: لن أدع  القتال وشهود  اهليجاء 
خنـتم بـه هـوا املبحـ  هـو: رغـم أن الكتـابني وهكوا جند ابن هشـام يتخـو مـن األلغـاز فرصـة للتعلـيم واإلفـادة. ومـا ميكـن أن 

 تعليميان, إال أن بينهما فرقا من حي  احلجم واملضمون, وح  الفأة العلمية املوجهة إليهما.
 «:  شرح قطر الندى وبل الصدى »مناذج من االصتجاج ابلقرآن الكرمي يف كتاب 

القـراءات القرآنيـة أحيـاان, وهـو حـني يستشـهد ابلقـراءة  يستشهد ابن هشام كغريه من النحويني ابلقرآن الكرمي كثريا, وبعـ 
 يوكر القارئ مرّات, ويغفله مرّات أخرى مكتفيا بقوله:  وقرئ  أو  قراءة بعضهم  ...

 استشهاد ابن هشام ابلقراءات القرآنية املتواترة:
عتمـاده هلـا دلـيال مـن األدلـة النقليـة الـيت ابن هشام من النحاة الوين اعتنوا ابلقراءات القرآنية, واعتناؤه هبا يبدو مـن خـالل ا

يلجـــا إليهـــا إلثبـــات قاعـــدة  ويـــة أو دعـــم رأي  ـــوي, إذ استشـــهد يف كتابـــه  شـــرح قطـــر النـــدى وبـــل الصـــدى  ابلقـــراءات 
 الصحيحة والشاذة, ومن أمثلة ذل :

ـــه تعـــاىلنواصـــب املضـــارع:  -1 ـــا أو مـــن وراء حجـــاب» :قول « أو يرســـل رســـوال  ومـــا كـــان لبشـــر أن يكلمـــه هللا إال وحي
(. يف قراءة من قرأ من السبعة بنصب  يرسل   , وذل  قضـمار أن وإعماهلـا جـوازا, والتقـدير: أو أن يرسـل   50)الشورى: 

 (. 88: 0118)ابن هشام, « 
(. علــى  43 -40: اســتدل بقــراءة الســبعة مــا عــدا ابــن عــامر يف  اي أبــِت   )مــرمي: املنــادى املضــاف ليــاء املــتكلم -1
 دال الياء يء مكسورة إذا كان املنادى املضاف إىل الياء  أاب أو أما  .إب

(. بنصـب الــرب علـى أنــه خــرب  077استشــهد بقـراءة محــزة وحفــ   لـيس الــربَّ أن تولـوا وجــوهكم   )البقــرة:  النواسـخ: -1
 ليس تقدم على امسه, وقرأ الباقون ابلرفع.
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عد   فإما أن يكوان مضافني فيعرابن نصبا على الظرفيـة, أو خفضـا ب ذكر ابن هشام أحوال  قبل   و  بقبل وبعد:  -1
 مــن   , وإمــا أن حيــوف املضــاف إليــه وينــوى ثبــوت لفظــه فيعــرابن اإلعــراب املــوكور وال ينــوانن لنيــة اإلضــافة, واستشــهد 

ري تنـوين. وإمـا أن يقطعــا (. ابخلفـ  بغــ 4)سـورة الــروم, اآليـة: «   األمــر مـن قبـِل ومــن بعـِد »بقـراءة اجلحـدري والعقيلـي 
  األمـر مـن قبـل  »عن اإلضافة لفظا وال ينوى املضاف إليه, فيعرابن اإلعراب املوكور ولكنهما ينـوانن, قـال: وقـرأ بعضـهم 

ابخلفـــ  والتنـــوين, وإمـــا أن حيـــوف املضـــاف إليـــه وينـــوى معنـــاه دون لفظـــه فيبنيـــان حينأـــو علـــى الضـــم كقـــراءة «ومـــن بعـــد  
 (. 40 -41: 0118)ابن هشام, « مر من قبل  ومن بعد    األ»السبعة: 

وحسـبوا أن ال »جـاز أن تكـون خمففـة مـن الثقيلـة, أو انصـبة, واختلفـوا يف قولـه تعـاىل:  0إذا تقدم على   أن    ظـّن   -4
مبعـىن (. فعلى الرفـع تكـون  حسـب   87: 0118(.فقرئ ابلوجهني )ابن هشام,  70)سورة املائدة, اآلية: « تكون فتنة 

العلم واليقني, وتكون  أن   خمففة من  أّن  املشددة, وأضمر اهلـاء لتكـون اسـم  إّن  وارتفـع الفعـل بعـدها, و  ال   عـوض 
عن احملووف وفاصلة بني  أن   والفعل, وعلى النصب  حسـب  للشـ , و  أن   انصـبة للفعـل, و  ال   مل حتـل بـني  أن 

 (. 393 ونصب الفعل. )البواب, بدون ت: 
فهـب يل مـن لـدن  وليـا »جيزم الفعل املضارع ا رد من الفـاء إذا وقـع جـزاء يف جـواب الطلـب, وقـد قـرئ قولـه تعـاىل:  -4

( ابلرفـــع علـــى جعـــل  يـــرثين   صـــفة لــــ  وليـــا   وابجلـــزم علـــى جعلـــه جـــوااب ل مـــر )ابـــن  6 -5)ســـورة مـــرمي, اآليـــة: « يـــرثين 
 (. 014 -013: 0118هشام, 

صلة املوصول أن تكون خربية, مشتملة على ضمري مطابق للموصول, وقد حيوف الضـمري,  ـو قولـه يشرتط يف مجلة  -8
(. قرأ غري محزة والكسائي وشـعبة  عملتـه  ابهلـاء علـى األصـل, وقـرأ  35)سورة يس: اآلية: « وما عملت أيديهم »تعاىل: 

وهــي مــرادة مقــدرة, وذلــ  أنــه اجتمــع يف (. حــوف العائــد مــن مجلــة الصــلة,  030: 0118هــؤالء حبــوفها. )ابــن هشــام, 
وّـــا » الصـــلة فعـــل وفاعـــل ومفعـــول, فحـــوفوا املفعـــول ألنـــه فضـــلة, ويؤيـــد ذلـــ  اإلمجـــاع علـــى حـــوف اهلـــاء يف قولـــه تعـــاىل: 

 (. 395(. وقرأ الباقون ابهلاء على األصل )البواب, بدون ت:  70)سورة يس, اآلية: « عملت أيدينا 
غــري املفعــول بــه مقــام الفاعــل _يف ابب انئــب الفاعــل _إذا كــان املفعــول بــه موجــودا, واحــتج ال جييــز البصــريون إقامــة  -7

( ببنـاء ليجـزى للمجهـول, علـى أن  04)سـورة اجلاثيـة, اآليـة: « لي جـز ى قومـا مبـا كـانوا يكسـبون »ا يز بقـراءة أيب جعفـر: 
هشــام عــن رد النحــويني للقــراءة وووهلــم معناهــا.   مبــا   انئــب عــن الفاعــل, مــع وجــود املفعــول بــه  قومــا  . وقــد حتــدث ابــن

 (. 004 -003: 0118)ابن هشام, 
 استشهاد ابن هشام ابلقراءات الشاذة:

مل يكثر ابن هشام يف القطر االستشهاد ابلقراءات الشاذة, خبالف القراءات العشر. لكن استشهاده هبـا كـان ضـرورة ملحـة 
 من ذل :لتوضيح قاعدة  وية, أو وييد رأي  وي, 

                                                           
 املراد أن يكون اللفت املتقدم عليها داال على الظّن, سواء أكان بلفت الظن أم بغري لفظه. - 0 
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( علـى جـواز حـوف آخـر  77)سـورة الزخـرف, اآليـة: « واندوا اي مـاِل »استدل بقراءة ابن مسـعود: ترخيم املنادى:  -1
 املنادى ختفيفا.

ال جيــوز جــزم املضــارع يف جــواب النهــي إال أن يصــح تقــدير شــرط يف موضــعه مقــروان بـــ  ال  النافيــة مــع صــحة املعــىن,  -1
(؛ ألنـه ال يصـح  16)سـورة املـدثر:« وال متـنن تسـتكثر  »عت السبعة على الرفـع يف قولـه تعـاىل: وهلوا أمج»قال ابن هشام: 

(.  014: 0118أن يقال: إن ال متنن تستكثر. وليس هوا جبـواب, وإمنـا هـو يف موضـع نصـب علـى احلـال. )ابـن هشـام, 
صري  تستكثَر   ابجلـزم؟ قلـت: حيتمـل ثالثـة فإن قلت: فما تصنع بقراءة احلسن الب»ّ شرع يف الوود عن القراءة الشاذة: 

 أوجه:
 أحدها: أن يكون بدال من  متنن  .

 والثاين: أن يكون قدر الوقف عليه؛ ألنه رأس آية, ّ وصله بنية الوقف.
 (. 015 -014: 0118والثال : أن يكون سكنه لتناسب رؤوس اآلي. )ابن هشام , 

« لي َخـر ج نَّ األعـزُّ منهـا األذل »أولـت بنكـرة, وذلـ  كقـراءة بعضـهم:  شرط احلـال أن تكـون نكـرة, فـإن جـاءت معرفـة -1
(. وقـراءة العشـرة يف  064: 0118(. بفـتح اليـاء وضـم الـراء مـن   لي خـر ج ّن  . )ابـن هشـام,  18)سورة املنافقون, اآليـة: 

 (.411اآلية:  لي خرِج نَّ   )البواب, بدون ت: 
 «:مغين اللبيب عن كتب األعاريب »يف كتاب مناذج من االصتجاج ابلقرآن الكرمي 

تتجلى النقلة النوعية البـن هشـام يف كتابـه املغـين؛ وذلـ  مـن خـالل انتقائـه للمثـال, وكيفيـة حتليلـه ومناقشـته وذكـر اخلـالف 
ذج حـ  الوارد فيه, مع التاويـل والتوجيـه األعمـق, خبـالف متثيلـه يف القطـر. وقـد حاولنـا يف هـوا املبحـ  اختيـار بعـ  النمـا

 يتبني للباح  مستوى الكتاب واملنهج واملوضوع. وكيفية توظيف القرآن الكرمي لرتجيح اآلراء النحوية وبيان صحتها.
إان زينــا الســماء الــدنيا بزينــة الكواكــب وصفظــا مــن كــل »اخلـالف يف إعــراب مجلــة "ال يســمعون "مــن قولــه تعــاىل:  -1

(أهـي مجلـة  8 -7 -6)سـورة الصـافات, اآليـة: « فون مـن كـل جانـب شـيطان مـارد ال يسـمعون إال املـإل األعلـى ويقـذ
 مستانفة أم مجلة حالية؟

بنّي ابن هشام عند تفصيله القول عن اجلملة االستأنافية أن الفصل بـني االسـتأناف وغـريه أمـر دقيـق, وقـد تفـى علـى كثـري 
عــــراب, وليســــت كــــول , لــــول  جيــــدر (. فيظنــــون أن للجملــــة موقعــــا مــــن اإل46/ 0: 0119مــــن املعــــربني )ابــــن هشــــام, 

ابملعرب أن حيتكم إىل املعىن الوي تتضـمنه اجلملـة, وينظـر إىل مـا قبلهـا مـن روابـط لغويـة ومعنويـة, للوصـول إىل وجـه إعـرايب 
 دقيق وصحيح بناء على ذل  املعىن. ومثال ذل  خالفهم يف إعراب قوله تعاىل:  ال يسمعون   على ثالثة أوجه:

 الوجه األول: 
 از أبو البقاء العكربي إعراب مجلة  ال يسمعون   يف حمل جّر صفة لشيطان.أج

 الوجه الثاين:
 قرر الزخمشري أن تكون مجلة  ال يسمعون   حاال.

 الوجه الثال : 
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وإمنــا هــي »... أليب البقــاء أيضــا, وهــي أن تكــون مجلــة مســتانفة ال حمــل هلــا مــن اإلعــراب, ومل جيــز ابــن هشــام غــريه, قــال: 
 (46/ 0: 0119)ابن هشام, « أناف النحوي وال يكون استأنافا بيانيا لفساد املعىن أيضا لالست

 وهـــذا ذكـــر مبـــارك أنزلنـــاه أفـــأنتم لـــه منكـــرون "»األوجـــه املختلفـــة يف إعـــراب قولـــه تعـــاىل: "أنزلنـــاه "مـــن اآليـــة  -1
 (: 51)سورة األنبياء, اآلية: 

وهــوا ذكــر مبــارك » عراهبــا الوصــفية واحلاليــة, مــن ذلــ  قولــه تعــاىل: تقــع بعــ  اجلمــل بعــد النكــرات املوصــوفة, فيحتمــل إ
فلـ  أن تقـدر اجلملـة صـفة للنكـرة, »فاجلملة الفعليـة  أنزلنـاه   حتتمـل الـوجهني, وقـد وّضـحهما ابـن هشـام بقولـه: «أنزلناه 

.. ولـ  أن تقـدرها حـاال وهو الظاهر, ول  أن تقدرها حاال منها؛ ألهنا قد ختصصت ابلوصف, وذل  يقرهبا من املعرفـة .
 (.91/ 0: 0119)ابن هشام, « من املعرفة, وهو الضمري يف  مبارك  إال أنه قد يضعف من حي  املعىن وجها احلال . 

 «ث بـدا هلـم مـن بعـد مـا رأوا اآلايت ليسـجننه صـِت صـني »اخلالف يف إعراب قوله تعاىل: "ليسـجننه "مـن اآليـة:  -1
 (. 35)سورة يوسف, اآلية: 

فجملة  ليسجننه   قيـل »ع االختالف يف إعراب مجلة  ليسجننه   من اآلية السابقة على  و وّضحه ابن هشام بقوله: وق
اء املفهـــوم منـــه, والتحقيـــق أهنـــا جـــواب لقســـم مقـــدر, وأن املفســـر جممـــوع  هـــي مفســـرة للضـــمري يف  بـــدا  , الراجـــع إىل الب ـــد 

 (. 63/ 0: 0119)ابن هشام, « اجلملتني 
فانطلقــا صـِت إذا أتيـا أهـل قريـة اســتطعما »ف يف موضـع إعـراب قولـه تعــاىل: "اسـتطعما أهلهـا " مـن اآليـة: اخلـال -1

 (. 77)الكهف: « أهلها فأبوا أن يضيفومها 
تطرق ابن هشام إلعراب هوه اآلية عند حديثه عـن أحكـام اجلمـل بعـد املعـارف, والنكـرات, وذكرهـا علـى أهنـا واقعـة صـفة 

 ف املعربني يف موقعها, واملتمثل يف وجهني:ال غري. وذكر خال
 الوجه األول:

وهو أليب البقاء, وآخرين, ذهبوا إىل أن اجلملـة  اسـتطعما أهلهـا   ال حمـل هلـا مـن اإلعـراب جـواب لــ إذا  الظرفيـة املتضـمنة 
 ملعىن الشرط, واجلملة حمتملة لول  لكون فعلي الشرط واجلزاء ماضيني.

 الوجه الثاين:
/ 0: 0119جــب, ومفــاده أن مجلــة  اســتطعما أهلهـا   يف حمــل جــر صــفة لقريــة, وأيـده ابــن هشــام. )ابــن هشــام, البـن احلا

91 .) 
واتقــوا فتنــة ال تصــيَب الــذين ظلمــوا مــنكم »األوجــه اجلــائزة يف إعــراب قولــه تعــاىل: "فتنــة ال تصــيَب " مــن اآليــة:  -4

 (. 05)سورة األنفال, اآلية: « خاصة 
صفية أو احلالية إنشاء, فإذا احتملت اجلملة اإلنشاء أو اخلـرب اختلـف احلكـم يف إعـراب اجلملـة ابخـتالف ال تقع اجلملة الو 

جيـوز أن تقـدر  ال   انهيـة »التقدير. ومن هنا كان منشا اخلالف حول اآلية  فتنة ال تصينب   فمثـل هبـا ابـن هشـام قـائال: 
أي: فتنة مقوال فيها ال تصـينب, ويرجحـه أن توكيـد الفعـل ابلنـون وانفية, وعلى األول فهي مقولة لقول حمووف هو الصفة؛ 

 (.90/ 0: 0119)ابن هشام, « بعد  ال   الناهية قياس, وعلى الثاين فهي صفة لفتنة, ويرجحه سالمته من التقدير 
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)سـورة طــه, « ا وال متـد ن عينيـك إىل مـا متعنــا بـه أزواجـا مـنهم زهــرة احليـاة الـدني»إعـراب "زهـرة " يف قولـه تعــاىل:  -4
 (. 030اآلية: 

 ذكر ابن هشام يف إعراب  زهرة  من اآلية السابقة ستة توجيهات, هي:
األول: أن  زهــرة   حــال مــن اهلــاء يف  بــه  , أو مــن  مــا  , و احليــاة  بــدل مــن  مــا  و زهــرة   نكــرة, وحــوف التنــوين ملنــع 

 التقاء الساكنني.
مضمر يدل عليه  متعنا  . والتقـدير: جعلنـاهم, أو: آتينـاهم زهـرة. أو بتقـدير: الثاين: أن  زهرة   مفعول به منصوب بفعل 

 أذم زهرة احلياة, أو أعين.
الثالـــ : أن  زهـــرة  بـــدل مـــن  أزواجـــا  , ويكـــون إمـــا علـــى حـــوف مضـــاف, والتقـــدير: ذوي زهـــرة, وإمـــا علـــى أن األزواج 

 جعلوا نفس الزهرة على سبيل ا از للمبالغة.
ة  متييز لـ ما   أو للهاء يف  به  . وذكر ابن هشام أن هوا الوجه إمنا يكون على املـوهب الكـويف يف تعريـف الرابع: أن  زهر 

 التمييز.
 اخلامس: أن  زهرة   بدل من  ما   املوصولة.

 (. 000/ 0: 0119السادس: أن  زهرة  بدل من موضع اهلاء يف  به  . )ابن هشام, 
 ين "صرف خطاب ال ضمري:الكاف يف "أرأيتك " مبعىن "أخرب  -8

(. حـرف خطـاب  60)سورة اإلسـراء, اآليـة: « أرأيت  هوا الوي كّرمت علي »يرى ابن هشام أن الكاف يف قوله تعاىل: 
ال حمـل لـه مـن اإلعـراب, والتـاء فاعـل, اتباعـا ملـوهب سـيبويه, ومجهـور البصـريني, و أرأيـت   مبعـىن أخـربين. ويف اآليـة ثالثــة 

 (. 011/ 0: 0119مواهب )ابن هشام, 
األول: أن الكاف يف  أرأيت   حرف خطاب ال حمل له من اإلعراب, والتاء فاعـل, و هـوا   هـو املفعـول األول. واملفعـول 

 الثاين حمووف؛ أي: مل كّرمته علي وأان خري منه؟
رفـع, نســبة إىل الثـاين: وهـو عكـس املـوهب األول, أن التـاء يف  أرأيتـ    حـرف خطـاب, والكـاف هـي الفاعـل يف موضـع 

 الفراء.
 الثال : أن التاء يف  أرأيت    فاعل, والكاف مفعول به. ونسب هوا التوجيه إىل الكسائي وثعلب.

 (. 00)سورة األنبياء: « لو كان فيهما آهلة إال هللا لفسدات »إعراب "إال هللا "يف قوله تعاىل:  -7
هــور, وهــو أن  إال هللا   يف اآليــة صــفة آلهلــة؛ فـــ  إال   عنــدهم اتبــع ابــن هشــام يف إعــراب هــوه اآليــة مــوهب ســيبويه, واجلم

 (. 93 -90/ 0: 0119مبعىن  غري  , و هللا  مضاف إليه نقلت إليه عالمة إعراب املضاف فرفع. )ابن هشام, 
 "صاشى "بني الفعلية واالْسية: -5

(.  30)سـورة يوسـف, اآليـة: « حـاش   : »يرى ابن هشام أن  حاشى  إذا جاءت للتنزيه تكون امسا كمـا يف قولـه تعـاىل
واعتمـــد يف توجيهـــه علـــى الســـماع؛ إذ قـــرأ أبـــو الســـمال العـــدوي:  حاشـــا      ابلتنـــوين, وقـــرأ ابـــن مســـعود: )حاشـــى هللا ( 

 (. 44: 0100ابإلضافة, ويف  حاشى   آراء, ال تتسع هوه املداخلة لعرضها. )زمزم, 
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 خامتة:
اضــعة إبــراز أهــم مســة مــن الســمات البــارزة يف تواليــف ابــن هشــام األنصــاري, أال وهــي: ارتباطــه حاولنــا يف هــوه املداخلــة املتو 

ـــة  الوثيـــق ابلـــن  القـــرآين, ارتباطـــا يتمثـــل يف هـــوه الكثـــرة الكـــاثرة مـــن الشـــواهد القرآنيـــة, والقـــراءات املتـــواترة والشـــاذة وكيفي
ــ ا وصــف مــنهج املؤلــف يف كتابيــه: القطــر واملغــين, مــع توظيفهــا يف االحتجــاج والرتجــيح للقواعــد النحويــة. هــوا وقــد حاولن

 انتقاء بع  األمثلة اليت توضح ذل . وهوه أهم النتائج اليت توصل إليها الباحثان:
هـــ ( _حبــق _ مدرســة  ويــة تعليميــة مســتقلة, ميكــن للطالــب 760تعــد مؤلفــات ابــن هشــام األنصــاري )ت:  .0

 ذل  إىل كتب أخرى. االعتماد عليها وحدها يف التحصيل دون أن يوعزه
ميكــن مــن خــالل القــراءات القرآنيــة, الــيت وثّقهــا النحويــون يف مؤلفــاهتم, رصــد اللهجــات العربيــة, وتوظيفهــا يف  .0

 خدمة الدرس اللغوي مبختلف مستوايته.
 وضوح الطابع التعليمي يف آتليف ابن هشام؛ ألنه يوكر القاعدة ّ ميت مبثال يوضحها. .3
احلت األوفر يف استشهاد ابن هشام للقواعد, لكونه املصدر الصـحيح ا مـع علـى كان حلضور الن  القرآين  .4

 االحتجاج به يف اللغة والنحو والصرف, والبالغة...
 اعتناؤه جبانب الصناعة النحوية مل يكن مبناى عن املعىن. .5
 مييل ابن هشام يف كتابه )القطر ( لضجياز واالختصار, بينما يتوسع يف املغين. .6

 
 واملراجع: املصادر

 القرآن الكرمي.
 .  دار طوق النجاة للطباعة والنشر والتوزيع. بريوت.0. ط:اجلامع الصحيح.  0400البخاري, حممد ابن إمساعيل. 
كتــاب العــرب وديــوان املبتــدأ واخلــرب يف أايم العــرب والعجــم والرببــر ومــن عاصــرهم مــن .  0104ابــن خلــدون, عبــد الــرمحن. 
 . دار هنضة مصر. مصر.7 . ط:ذوي السلطان األكرب

 املكتبة العصرية. بريوت. شرح قطر الندى وبل الصدى..  0118ابن هشام, عبد هللا. 
 دار الطالئع. القاهرة.  مغين اللبيب عن كتب األعاريب..  0119ابن هشام, عبد هللا. 

ن كتــاب قطــر النــدى  .  )جملــة  البــواب, علــي حســني حســن. بــدون.  ختــريج اآلايت القرآنيــة واألحاديــ  النبويــة الشــريفة مــ
 .407 -385كلية الشريعة ابألحساء (: 

 .املعجم الوسيط يف اإلعراب.  0111اجلوزو, مصطفى. 
.   اللهجات العربية يف كتاب شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى  . )جملـة القادسـية (: 0117دابس العبادي, صادق فوزي. 

01(3-4  :)49- 56. 
 . الدار اجلماهرية. ليبيا.0ط: حو وكتب التفسري.الن.  0991رفيدة, إبراهيم. 



 , رايض بوجزةسفيان بوشارب خدمة الدرس النحوي توظيف الن  القرآين يف
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.  توجيه الشـاهد القـرآين يف مغـين اللبيـب وصـيل وتطبيـق ومـنهج  . كليـة اللغـة 0100زمزم, بنت أمحد بن علي بن تقني. 
 العربية, جامعة أم القرى.

 وت.. دار الكتب العلمية. بري 0. ط:اإلتقان يف علوم القرآن.  0116السيوطي, جالل الدين. 

 . الدار اجلماهرية. ليبيا.0. ط:منهج ابن هشام من خالل كتابه املغين.  0986شعيب, عمران عبد السالم. 

 .66-50(. 0)01.   ابن هشام وتيسريه للنحو العريب  . )املمارسات اللغوية (: 0109عاالة, سليمة. ديسمرب
وي يف شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى  . قسـم .  ابن هشام والدرس النح0105 -0104اغزاوي, حكمت عبد الكرمي. 

 اللغة العربية وآداهبا, جامعة جرش.
.   مثـارات اللفـت اإلعـرايب مـن خـالل كتـاب مغـين اللبيـب البـن هشـام األنصـاري  . كليـة 0118 -0117قادري, أمني. 

 اآلداب واللغات, جامعة اجلزائر. 
 املواقع اإللكرتونية:

https://www.tasfiatarbia.org/vb/showthread.php?t=10575. 
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(43) 
 ة "اي صاصيب السجن" ألمين العتوممجاليات التناص القرآين يف رواي

 (مقاربة سيميائية لعتبة العنوان)
 1د. شهرية برابري

 ب( ةحماضر  ة)أستاذ 

 1د. سعاد طويل
 أ( ةحماضر  ة)أستاذ  

 ,كلية اآلداب واللغات ,عربيةقسم اآلداب واللغة ال
 اجلزائر ,بسكرة ,جامعة حممد خيضر

 ملخص البحث:
يعــد التنــا  ننواعــه ومســتوايته املختلفــة أحــد الظــواهر الفنيــة املهمــة يف تشــكيل الــن  األديب املعاصــر, وهــو مــن األســس 

عاصـر, وحيـاول هـوا البحـ  اسـتجالء اجلمالية اليت ينه  عليها, وقد حظـي ابهتمـام ابرز مـن الدارسـني يف النقـد األديب امل
ألميـن العتـوم مدونـة تطبيقيـة لـه, وهـي مدونـة ثريـة  "اي صـاصيب السـجن"نوع منه وهو التنا  القرآين؛ الوي اخرتان له رواية 

حمــاولني تقــدمي مقاربــة  -الــرئيس منــه والعنــاوين الفرعيــة  -يف توظيفهــا للتنــا  القــرآين؛ مركــزين يف ذلــ  علــى عتبــة العنــوان 
ســيميائية هلـــا؛ كوهنــا األنســـب يف اســتنطاق العتبـــات النصــية, الـــيت وقفنــا منهـــا علــى توظيـــف الروايــة للـــن  القــرآين وآليـــات 

 اشتغاله يف عتبة العنوان, ودالالته وأبعاده الفكرية واجلمالية.
مــن خــالل حبــ   ليــات  وبعــد البحــ  ميكــن القــول إن هــوه املقاربــة قــد حققــت الغايــة اجلماليــة والدالليــة واملعرفيــة منهــا؛

التنـــا  القـــرآين يف عنـــاوين روايـــة )اي صـــاحيب الســـجن( بوصـــفها عالمـــات ســـيميائية دالـــة, كمـــا خلصـــت إىل جمموعـــة مـــن 
النتائج جنملها يف أن التنا  القرآين يف رواية )اي صاحيب السجن( شكل ظاهرة مجالية عكست زاويتـني مـن رؤيـة الكاتـب؛ 

عاش التجربة واقعا, ما مكنه مـن نقلهـا بتفاصـيل تظـافرت البـىن السـردية وعناصـرها مـن زمـان  رؤية املبدع ورؤية البطل الوي
ومكـــان وشخصـــيات مـــن تصـــويرها بلغـــة واصـــفة بديعـــة, ظهـــر جليـــا أثـــر الـــن  القـــرآين فيهـــا؛ إذ أخـــو مســـاحة واســـعة مـــن 

شـكلت عتبــات عــدت نصوصــا قائمــة  احلضـور املباشــر وغــري املباشــر, عـرب نصــو  املــل وعناوينهــا؛ هـوه العنــاوين مــع املــل
بواهتا, جنح من خالهلـا الروائـي أميـن العتـوم قـد جنـح يف تقـدمي صـورة فريـدة مـن اسـتغالل الطاقـات اللغويـة والتصـويرية للـن  

 القرآين اجلليل؛  عل منه غاية لوقوف املبدع عليها واإلفادة منها على املستوى اللغوي والداليل.

  ن الكرمي, التنا , عتبة العنوان, السجن, أمين العتوم.القرآالكلمات املفتاصية: 
 

                                                           
0 chahira.barbari@univ-biskra.dz 
0 souad.touil@univ-biskra.dz 



 , سعاد طويلشهرية برابري مجاليات التنا  القرآين يف رواية  اي صاحيب السجن  ألمين العتوم
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 مهاد نظري صول املصطلحات البنائية "التناص القرآين، عتبة العنوان": -1
 التناص: -أ

مصــطلح التنــا  مصــطلح نقــدي حــدي ؛ ميثــل ظــاهرة مجاليــة, يتحــدد معناهــا ابلتــداخل والتفاعــل بــني النصــو  اإلبداعيــة 
يعين يف أبسط صوره  أن يتضمن ن  أديب ما نصوصا أو أفكـارا أخـرى سـابقة عليـه عـن طريـق وغريها من النصو , وهو 

االقتبـــاس أو التضـــمني أو التلمـــيح أو اإلشـــارة, أو مـــا شـــابه ذلـــ  مـــن املقـــروء الثقـــايف لـــدى األديـــب؛ حبيـــ  تنـــدمج هـــوه 
 (00, صفحة 0111)الزعيب,  النصو  أو األفكار مع الن  األصلي وتندغم فيه ليتشكل ن  جديد واحد متكامل .

وقـــد شـــكل البحـــ  عـــن هـــوا املفهـــوم يف الـــرتاث النقـــدي العـــريب تركيـــزا علـــى مصـــطلحات: االقتبـــاس والتضـــمني والســـرقات 
ات والتفاعـل بـني األدبية؛ اليت أخوت مساحة أكرب من املقاربة بينها وبـني التنـا  مفهومـا ووارسـة تطبيقيـة يف قـراءة العالقـ

 النصو  يف الدرس النقدي.
ولفت السرقة يف ميـدان األدب,  جيمـع معـان كثـرية, بعضـها يتصـل ابلسـرقة والـبع  اآلخـر ال ميـت هلـا بصـلة مـا, علـى أهنـا 

, فالســرقة الشــعرية (3صــفحة  ,0985)هــدارة,  مــع ذلــ  لفظــة عامــة تشــمل أنــواع التقليــد والتضــمني واالقتبــاس والتحــوير 
هــي أن يعمــد شــاعر الحــق, فياخــو مــن شــعر الشــاعر الســابق بيتــا شــعراي, أو شــطر بيــت أو صــورة فنيــة أو حــ  معــىن مــا, 
 وموضـــوع الســـرقات األدبيـــة مـــن أهـــم املوضـــوعات الـــيت أوالهـــا نقـــاد األدب كثـــريا مـــن اهتمـــامهم وعنـــايتهم, إذ كـــان مـــن 

ـــة املنســـوبة إىل أصـــحاهبا, ومقـــدار مـــا حـــوت مـــن اجلـــدة أو األهـــداف النقديـــة الوقـــوف علـــ ى مـــدى أصـــالة األعمـــال األدبي
 (019, صفحة 0110)عزام,  التقليد, ومعرفة ما امتاز به األديب اآلخر .

 واســعا يف مؤلفــاهتم النقديــة والبالغيــة, وقــد شــغلت هــوه القضــية النقــاد والبالغيــني القــدماء, الــوين جعلــوا هلــوا املوضــوع اباب
مجعوا فيه الشواهد واألمثلة, وحددوا له مصـطلحاته. , كمـا طـور النقـاد املتقـدمون, ومـن بعـدهم مـن املتـاخرين يف املصـطلح 
وأدخلــوا عليــه ألفاظــا ومصــطلحات جديــدة, ويبــدو لنــا جليــا مــن خــالل تتبــع نشــاة هــوا املصــطلح وهــوه القضــية يف النقــد 

  القدمي.العريب
 ونشري إىل أن الشعراء اجلاهليني قد وعوا هوه الظاهرة, وأشاروا إليها يف أشعارهم, ومن ذل  قول عنرتة بن شداد: 

ارَ بـَْعَد تـََوهُّمِ  ِم     َأمْ َهلْ عَرَْفُت الدَّ  َهلْ غَادَرَ الشُّعَرَاءُ ِمْن مُتـَرَد ِ
لكها الشعراء قبله, فهم ما تركـوا جمـاال إال سـبقوه إليـه, ويؤكـد ذلـ  حي  الحت الشاعر أن املعاين اخلاصة ابلطلل قد استه

   قول كعب بن زهري:
 وَمُعَادًا ِمْن قـَْوِلنَا مَْكرُورَا   مَا َأرَااَن نـَُقوُل ِإالَّ رَِجيعًا 

ان مـن فهو يقـر نن  الشـعراء يكـررون موضـوعات ومعـان بعينهـا, وأن معجمهـم الفـين يكـاد يكـون جـاهزا, وهـوا التصـور كـ
أولــوايت اإلبــداع يف الــدرس النقــدي العــريب القــدمي, وجنــد هــوه الرؤيــة متبلــورة عنــد الشــعراء القــدامى, وواضــحة يف أشــعارهم 
نن نفــــوا صــــفة الســــرقة عمــــا ينظمــــون, فهــــي مســــالة طبيعيــــة قدميــــة يف يريــــخ األدب العــــريب, ويف الشــــعر منــــه علــــى وجــــه 

 (064, صفحة 0110)عزام,  اخلصو  .
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والدارس للخطاب النقدي والبالغي العريب القدمي يف مصـادره األصـلية جيـد شـديد عنـايتهم هبـوه القضـية؛ الـيت شـغلت حيـزا  
)عــزام,  كبــريا مــن دراســاهتم, وكــان هــدفهم النقــدي األول مــن تلــ  الدراســات الوقــوف علــى مــدى أصــالة األعمــال األدبيــة

 , ومقدار ما فيها من اجلدة واالبتكار أو التقليد واالتباع.(019, صفحة 0110
واملالحت أن  املفهومات الرتاثية حول املعارضة وحول السرقات تصلبت رؤيتها حول األصل وعلى صـاحب الفضـل وعلـى 

مفهـوم التنـا  أنــه حضـور لنصـو  متعـددة, مـع النظــر إىل فضـيلة السـبق, وبعـده تنتهـي مهمـة الناقــد الرتاثـي, بينمـا يكـون 
 (031)عيد, دت, صفحة  تل  النصو  حبسباهنا مداخالت نصية وحتوالت فنية .

أمــا مصــطلح التنــا  فقــد ظهــر عنــد الغــرب يف نقــدهم احلــدي ؛ إذ  شــكل النظــر إىل الــن  األديب مــن زاويــة التفاعــل مــع 
؛ وهـي كلمـة Intertextualité)نصو  األخرى مبحثا مهما يف النظرية النقدية احلديثة, تشـعبت قضـاايه حتـت مصـطلح )ال

؛ ترمجــت إىل العربيــة ابلتنــا , والتــداخل النصــي, أو التفاعــل النصــي وغــري ذلــ , ووجــد Textualitéو  Interمركبــة مــن: 
ي  عــن كتابــة أدبيــة مــن الدرجــة الثانيــة؛ وهــي الكتــاابت املبنيــة بعــ  الدارســني يف هــوا املبحــ  النقــدي ســندا نظــراي للحــد

 (06, صفحة 0117)بقشي,  على صالت بغريها من النصو  األدبية مهما كانت هوه الصالت ظاهرة أو خفية .
تاابتـه نفسـها إذا تـوفرت فيهـا الشـروط فكل كاتب  ينتج نصوصه اإلبداعية ضمن بنية نصية سـابقة أو معاصـرة, وتتموقـع ك

, 0110)يقطـــني,  النصـــية املناســـبة ضـــمن البنيـــة النصـــية نفســـها؛ عنـــدما تصـــبح قابلـــة ألن تتفاعـــل معهـــا نصـــو  أخـــرى 
 .(013صفحة 

املاضي واحلاضـر واملسـتقبل بطرق خمتلفة  يتفاعل بواسطتها الن  مع أخرى  فالتنا  هو تشكيل ن  جديد من نصو  
 (048, صفحة 0996)عزام,  "وتفاعله مع القراء والنصو  األخرى

ويعد  الباح  السيميولوجي ميخائيل ابختني أول من أكد على الطابع احلواري للن  األديب, وقد استغلت ذلـ  الباحثـة 
ا  ألول مـــرة يف النظريـــة النقديـــة احلديثـــة مـــن خـــالل أحباثهـــا الـــيت كتبتهـــا بـــني ســـنيت اجوليـــا كرســـتيفاا لتجهـــر مبصـــطلح التنـــ

(, وأعــادت نشــرها يف كتبهــا ســيميوتي  Critique( وكريتيــ  )Telquelم, وأصــدرهتا يف جملــيت تيــل كيــل )0967و 0966
(Sémiotique( ونــ  الروايــة ,)Le texte du roman ويف مقدمــة كتــاب دوستوفســكي لبــاختني )  ,0117)بقشــي ,

 .(08صفحة 
والتنا  عند كريستيفا هو ذل  التقاطع داخل الن  للتعبري عن قـول مـاخوذ مـن نصـو  أخـرى؛ فكـل نـ  يتشـكل مـن 

 (041, صفحة 0116ناصرة, )امل فسيفساء من الشواهد وكل ن  هو امتصا  لنصو  أخرى أو حتويل عنها.
ويندرج هوا املفهوم عندها ضمن اإلنتاجية النصـية؛ مبعـىن أنـه مـرتبط عنـدها ابلـن  املولِّـد الـوي يهـتم ابلكيفيـة الـيت يـتم هبـا 
توليــد النصــو  وفــق نصــو  ســابقة؛ فيكــون الــن  بــول  إنتاجيــة ومبادلــة وتفاعــل بــني النصــو , وهبــوا التصــور للتنــا  

, 0117)بقشـي,  فا اقرتاح رؤية نقدية جديدة تؤكد انفتاح الن  األديب على عناصـر لغويـة وغـري لغويـة.استطاعت كريستي
 (09صفحة 

وقـــد تلقـــى النقـــاد بعـــد كريســـتيفا هـــوا املصـــطلح واملفهـــوم, وتنـــاولوه بـــرؤى جديـــدة مثـــل: جـــاك دريـــدا وروالن ابرت وجـــريار 
لومتان وميشال ريفاتري وغريهم, كما تلقفـه النقـاد العـرب ابلدراسـة والبحـ  وقـدموا حبـواث قيمـة حـول التنـا   جينيت ويوري



 , سعاد طويلشهرية برابري مجاليات التنا  القرآين يف رواية  اي صاحيب السجن  ألمين العتوم
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ومصطلحاته ودالالهتا وتطبيقاته, منهم سعيد يقطني وعبد املالـ  مـريض وحممـد مفتـاح, وعبـد هللا الغـوامي الـوي يـرى أن 
راءة األدب وحتليلــه مبــا يعــين التعامــل مــع الــن  علــى أنــه بنيــة  مفهــوم تــداخل النصــو  هــو مــن املفهومــات األساســية يف قــ

 (000, صفحة 0993)الغوامي,  مفتوحة على املاضي مثلما أنه وجود حاضر يتحرك  و املستقبل .
اإلســرتاتيجيات القرائيــة والتاويليــة هــوا ويعــد التنــا  أهــم اآلليــات والتقنيــات  الــيت يبــىن عليهــا انفتــاح الــن  األديب, ومــن 

املهمة؛ فهي تتخو املعلـوم وسـيلة للمجهـول, وإن كـل نـ  وويلـي أو كـل نـ  إبـداعي مـزيج مـن تراكمـات سـابقة بعـد أن 
ـــة وســـرب أغوارهـــا والكشـــف عـــن معانيهـــا  ـــدى القـــارئ يف تفكيـــ  الكتاب خضـــعت لالنتقـــاء ّ التـــاليف, والتنـــا  يوظـــف ل

 (019, صفحة 0105)املوسوي,  وإحياءاهتا ودالالهتا .
ـــة؛ فالتنـــا  يتصـــل  ـــيت يفتحهـــا, الـــيت ال تنفصـــل عـــن فكـــرة اإلنتاجيـــة األدبي  كمـــا أنـــه مفهـــوم يـــوفر إمكانيـــات التحليـــل ال

الــن  األديب  بعمليــات االمتصــا  والتحويــل اجلــوري أو اجلزئــي لعــدد مــن النصــو  املمتــدة ابلقبــول أو الــرف  يف نســيج
احملـــدد, فـــالن  األديب ينـــدرج يف فضـــاء نصـــي أوســـع, وهـــوا مـــا جيعـــل البحـــ  املســـتوعب ال يكتفـــي بقـــراءة مرضـــية للـــن  

 (069, صفحة 0105)املوسوي,  الواحد, بل مبقاربة ترى يف النصو  حوارا فنيا ملمارسات متنوعة .
  صـفة التعـدد للـن ,  وهـوا ال يعـين أن الـن  ينطـوي علـى معـان عـدة فحسـب؛ وإمنـا يتحقـق فيـه وتبعا لول  منح التنا

تعــدد املعــىن ذاتــه, وهــوا جيعــل الــن  تضــع لتاويــل حــر, ذلــ  أن تعدديــة الــن  اللتبــاس حمتوايتــه, وإمنــا ملــا ميكــن أن يطلــق 
حـاالت واألصـداء مـن اللغـات والثقافـات السـابقة عليه التعدد للدالئل اليت يتكون منها؛ فالن  نسيج من االقتباسات واإل

 (071, صفحة 0105)املوسوي,  واملعاصرة, وابلتايل يصري التنا  مصدرا لضنتاجية وتعدد املعاين واالنفتاح.
كـد عـدم انغالقهـا علـى نفسـها, كما أنه يضفي بعدا مجاليا على الـن  عنـدما يسـمح ابلتالقـي والتفاعـل بـني النصـو , ليؤ 

وانفتاحهــا علــى غريهــا مــن النصــو  ألن التنــا  يعــد توســيعا وانفتاحــا ملعــىن التــاثري والتــاثر عنــدما يتصــل الــن  مبرجعيــات 
   (019, صفحة 0105)املوسوي,  وإحاالت دينية وفلسفية وفكرية وأدبية بواسطة التنا .

املرعيات تعـددت أنـواع التنـا ؛ فمنـه الـديين والتـارتي واألديب واألسـطوري وغريهـا, تبعـا جلـنس الـن  الغائـب,  ووفق تل 
ولكــل منهـــا آليـــات ومســتوايت يف احلضـــور, وســـنقف منهــا عنـــد التنـــا  القــرآين الـــوي اخـــرتانه ظــاهرة,  ـــاول يف اجلانـــب 

 وان لرواية  اي صاحيب السجن  ألمين العتوم.التطبيقي من البح  كشف  لياهتا ودالالهتا يف عتبة العن
وينـــــدرج التنـــــا  القـــــرآين ضـــــمن التنـــــا  الـــــديين الـــــوي يعـــــين حضـــــور نصـــــو  دينيـــــة مـــــن آايت قرآنيـــــة وأحاديـــــ  نبويـــــة 
وشخصيات وقص  تتصـل ابلنصـو  الدينيـة..., يف الـن  اإلبـداعي وتـداخلها يف نسـقه البنـائي وانسـجامها مـع السـياق 

حلضــور مســة ابرزة يف النصــو  الشــعرية والســردية العربيــة املعاصــرة؛ إذ ال يكــاد تلــو نتــاج مبــدع منــه يف الــداليل, ويعــد هــوا ا
 إشارة إىل البيأة والثقافة واملرجعية الدينية اليت أسهمت يف تكوين التجربة اإلبداعية.

يف ظـواهر بالغيـة عديـدة منهـا: ونشري هنا أن الرتاث النقدي والبالغـي العـريب قـد حفـل ببحـ  مثـل هـوا التـداخل, متمـثال 
االقتباس الوي يدل على حضـور الـن  القـرآين؛ واالقتبـاس هـو أن يـورد املبـدع عبـارة مـن القـرآن الكـرمي يظهـر أنـه منـه, وإن  

 كان احلضور ظاهرا لفظا مسي استدالال أو استشهادا.



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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قصــورة علــى  ــاوز أســوار املصــطلحات ولكــن قيمــة التنــا  تــربز يف  ــاوز ذلــ , فليســت قيمتــه بوصــفه منهجــا حتليليــا, م
الرتاثية, وإمنا ينفتح ملا هو أرحب, فمن جماالته العكوف على مقاربة حتليلية ملاهيـة التحـوالت ومسـارات التبـادالت, وكيفيـة 

 التــداخل والتفاعــل ؛ فالتنــا  يبحــ  يف(036)عيــد, دت, صــفحة  التمثــل لــن  ســابق ومــدى حضــوره يف نــ  الحــق 
والتعـــالق بـــني النصـــو  علـــى مســـتوى بنيـــة الـــن , وأبعادهـــا الدالليـــة واجلماليـــة, ومـــدى التماثـــل أو االخـــتالف بـــني تلـــ  

 النصو .
 عتبة العنوان: -1

يكتســب العنــوان أمهيــة يف الكتــاب أو الــن , مــن خــالل كونــه املؤشــر التعريفــي بــه, واحلــد الفاصــل بــني معرفتــه أو اجلهــل بــه 
ن قبل املتلقي, وهو الدال على مضمونه, فعنوانـه هـو:  امسـه الـوي يعـرف بـه, ومييـزه عـن غـريه, وهـو وثيـق الصـلة ابلداللـة م

اللغوية لكلمة )ع نوان( ..., فهو أول ما يظهر أمام  من الكتاب, كما أنه يدل على ما وراءه, ويستدل بـه علـى موضـوع 
 (384, صفحة 0104)الدكان,  الكتاب .

 والداللة اللغوية للفت ع نوان تشري إىل اخلروج والظهـور فــ:  عنونـت  الشـيء: أبديتـه, وعنونـت بـه عنونتـه: أخرجتـه وأظهرتـه 
ـــه, ؛ فـــالعنوان حمـــور مهـــم لضـــبط انســـجام الـــن  وفهـــم وإظ(01/307, صـــفحة 0111)ابـــن منظـــور,  هـــار مـــا غمـــ  من

 وإمجال ملا فصل فيه.
 وقـــد اســـتقطب حمفـــل )العنـــوان( الدراســـات النظريـــة والتطبيقيـــة يف النقـــد العـــريب احلـــدي , الـــيت ا هـــت بصـــفة أساســـية إىل 

 (9, صفحة 0100)اشهبون,  البح  يف هوا املفهوم, والقضااي الفرعية اليت يثريها .
فهوم العنوان فقد أخو طابعا لسانيا وسيميائيا؛ فيعرف اليو هوكا مثال ننه:  جمموع العالقات اللسـانية الـيت ميكـن أن أما م

, 0100)اشـــهبون,  ترســـم علـــى نـــ  مـــا مـــن أجـــل تعيينـــه, وكـــوا اإلشـــارة إىل احملتـــوى العـــام, وأيضـــا إىل جـــوب القـــارئ .
 (07صفحة 

ل  يكـــون العنـــوان عبــارة عـــن رســـالة؛ وهــوه الرســـالة يتبادهلـــا املرســل واملرســـل إليـــه, حبيــ  يســـهمان يف التواصـــل املعـــريف وبــو
واجلمايل, وتفي العنوان أكثر وا يظهر, ويسكت أكثر وا يصرح ليعمل أفق املتلقي على استحضار الغائـب أو املسـكوت 

 (51, صفحة 0110)قطوس,  عنه أو الثاوي حتت العنوان.
فهــو  أول شــيفرة رمزيــة يلتقــي هبــا القــارئ, وهــو أول مــا يشــد انتباهــه ومــا جيــب الرتكيــز عليــه وفحصــه وحتليلــه, بوصــفه نصــا 

جبســد  أوليــا يشــري, أو تــرب, أو يــوحي مبــا ســيايت, وعلــى القــراءة ابعتبارهــا تلقيــا منهجيــا أن تلتفــت إىل العنــوان حماولــة ربطــه
الن , وإذن فالعنوان ليس عنصـرا زائـدا؛ وإمنـا هـو عتبـة أوىل مـن عتبـات الـن , وعنصـر مهـم يف تشـكيل الداللـة وتفكيـ  
الدوال الرمزية, وإيضاح اخلارج قصد إضاءة الداخل, ليس العنوان حليـة, وإمنـا هـو عنصـر مـواز ذو فعاليـة يف موضـعة الـن  

 (53, صفحة 0110)قطوس,  يف الفضاء االجتماعي للقراءة .
و در اإلشارة إىل أن العنوان يف اخلطـاب الروائـي قـد اختـو  موقعـه اخلـا  واملتميـز, انطالقـا مـن بنيتـه الرتكيبيـة والسـيميائية, 

دا العنـوان الروائـي كما يعلـن عـن وجـوده بصـفته نصـا مصـغرا )...(, ولكونـه عالمـة نصـية وسـيميائية انطقـة ومعـربة, فقـد غـ
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موضـــوع الـــدرس الســـيميولوجي ابمتيـــاز؛ يتمثلـــه الباحـــ  علــــى صـــورة نظـــام ســـيميولوجي, متعـــدد القـــيم اجلماليـــة واألبعــــاد 
 (04, صفحة 0100)اشهبون,  اإليديولوجية يف إمرباطورية علم العالمات اليت ال حدود هلا 

الروائي احملطة النقدية األوىل اليت تستهوي الباح  السيميولوجي, وتسـتوقفه لكـي يتاملهـا مـن أجـل وبول   شكل العنوان 
اســتنطاق مكنوانهتــا؛ مــا دامــت الســيميولوجيا هــي ذلــ  العلــم الــوي يبحــ  يف أنظمــة العالمــات ســواء أكانــت لغويــة أو 

 .(05صفحة , 0100)اشهبون,  أيقونية أو حركية 
وبعـد العنـوان عالمـة سـيميائية تـؤدي وظـائف إبالغيـة وتواصـلية؛ أولتـه السـيميولوجيا أمهيـة ابلغـة؛ ابعتبـاره مصـطلحا إجرائيــا 
ـــه احمللـــل للولـــوج إىل أغـــوار الـــن  قصـــد اســـتنطاقها ووويلهـــا,  ـــة الـــن  األديب, ومفتاحـــا أساســـيا يتســـلح ب انجعـــا يف مقارب

 تفكي  الن  من أجل تركيبه عرب استكناه بنيته الداللية والرمزية.ويستطيع العنوان أن يقوم ب
تبعا ملا سبق  فإن قيمة العنوان يف عالقته ابلن  غري املستكشف, شبيه بقيمة الكلمـة فيمـا تريـد تعيينـه؛ فهـو عالمـة نصـية 

ارئ قبـل أن ينخـرط يف رحلـة تسعى إىل الكشف عن مالمح ا هول املنتظر )الن (, وختلق جوا من األلفة يستانس هبا الق
 (05, صفحة 0100)اشهبون,  استكشاف الن , والتسلل إىل ردهاته الداخلية .

وبــول  أصــبح العنــوان نصــا لــه أدبيتــه ومجاليتــه وطاقتــه الالحمــدودة علــى إنتــاج الداللــة؛ ومقاربتــه  مقاربــة نقديــة فاعلــة حــول 
نصو  احمليطة ابلن  املركزي, حتول معها مفهوم العتبة ابلتـدريج مـن اعتبـاره مكـوان نصـيا عرضـيا ليصـبح عالقة العتبات وال

بناء نصيا له خصائصه الشكلية ووظائفه الداللية, اليت متكنه من إدارة جدل خالق بينه وبني أبنية أخـرى هلـا نفـس الدرجـة 
متثـل عتبـة العنـوان عالمـة دالـة حتـدد مالمـح إذ ؛ (07, صـفحة 0119)اشـهبون,  من التعقيد )بنيـة الـن  أفـق االنتظـار( ,

 أولية هلوية الن .
كل ذل  جعل املبدعني يهتمون بعتبة العنوان تركيبا وداللة وعالقة مع النصـو , يف خطـوة مـن الـوعي اإلبـداعي والنقـدي 

جسـر للتواصـل مـع املتلقـي, فكـان اختيـار العنـاوين إسـرتاتيجية إبداعيـة تبـني توجـه  نثر تل  العالقة يف إنتاج الداللـة وخلـق
 املبدع وهوية نصوصه.

 جتليات التناص القرآين يف عتبة العنوان لرواية "اي صاصيب السجن" ألمين العتوم: -1
 بني يدي النص والظاهرة: -أ

ر, والتفاعـل مـع اآلخـر, يثبـت أن املبـدع ال يبـدأ مـن الصـفر, ذكران سابقا أن  التنا  عمـل ثقـايف مـن طبيعتـه التمثـل واحلـوا
وإمنا يبدأ مع اآلخـرين مـن حيـ  انتهـوا, واالهتمـام بطاقـة العنـوان السـيميائية تـدفعنا شـأنا أم أبينـا إىل قـراءة مسـتوى العنـوان 

 (060, صفحة 0110)قطوس,  يف تناصاته .
ران لبح  هوه الظاهرة على رواية  اي صاحيب السجن  للروائي والشـاعر األردين اأميـن العتـوما؛ الـوي متيـز يف وقد وقع اختيا

اختيـــار عنـــاوين كتاابتـــه الروائيـــة بـــنمط واحـــد مـــن الرتكيـــب وهـــو آايت وتراكيـــب قرآنيـــة؛ وجـــاءت عنـــاوين رواايتـــه كـــاآليت: 
مسـه أمحـد, ذائقـة املـوت, كلمـة هللا, تسـعة عشـر, اي صـاحيب )يسمعون حسيسها, حـدي  اجلنـود, نفـر مـن اجلـن, خاويـة, ا

السجن(؛ هوه الرواية األخرية اليت اخرتانهـا منوذجـا تطبيقيـا لبحـ  التنـا  القـرآين فيهـا, إذ وسـم العنـوان الـرئيس والعنـاوين 
 ين فرعية لفصول الرواية. الفرعية للرواية اليت جاءت بدورها تناصات قرآنية ابستحضاره آلايت وتراكيب قرآنية جعلها عناو 
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والقــراءة األوىل هلــوه العنــاوين توقفنــا علــى الســمة األساســية الــيت قــام عليهــا اختيــار الكاتــب هلــا, وهــي اتكــاؤه علــى الــن  
القـرآين, ابستحضـار آايتــه وتراكيبـه وجعلهــا عنـاوين للروايــة وفصـوهلا, وهـوا يفــتح أفـق التلقــي أمـام القــارئ ببحـ  العالقــات 

الســياقية والثقافيــة بينهــا وبــني النصــو  املركزيــة؛ الــيت حــوت بــدورها تناصــات عديــدة مــع القــرآن الكــرمي نســلوب الدالليــة و 
ظـــاهر وآخـــر خفـــي تـــوزع بشـــكل الفـــت علـــى صـــفحات الروايـــة, مـــا جيعلنـــا  ـــدد تصـــورا عـــن املرجعيـــة الثقافيـــة اإلســـالمية 

 كرمي نصا حموراي فيها.للكاتب أمين العتوم؛ هوه املرجعية اليت قامت على القرآن ال
وميكن القول إن التنا  مع القرآن الكرمي من دواعي البيان, وهو ضرب مـن البالغـة الـيت تسـم لغـة الكاتـب, ومتنحهـا قيمـة 
معرفية وداللية ومجالية عالية, وتظهر العمق الثقـايف للكاتـب وهويتـه, كمـا يضـفي قـوة علـى بنيـة الـن , أمـا احلضـور الظـاهر 

اشر للرتاكيب واآلايت القرآنية الوي ميت أحياان يف سياق االستشهاد قوي احلجـة واالسـتدالل الـوي ال يقبـل ابالقتباس املب
 الرد؛ جيعل النسق النصي ابل  اإلحكام.

والعتوم قـد استحضـر مـن كـالم هللا آايت كثـرية ومشـاهد وقصصـا وعبـارات؛ جـاءت إمجـاال يف عنـاوين الروايـة, كمـا جـاءت 
الروايــة مــرة تناصـا ومــرة استشــهادا ومــرة إشـارة؛ إذ خــالط أســلوب القــرآن الكـرمي أســلوب الكاتــب يف مواضــع  مبثوثـة يف ثنــااي 

كثرية من الرواية, ما ينم على تشربه مـن هـوا املعـني العـايل؛ الـوي ظهـر أثـره يف فصـاحة اللغـة السـردية, والبالغـة يف التعبـري, 
 يف املعاين.واجلمال يف التصوير, والرقي يف األسلوب, والعمق 

وهــوا ملــا تتميــز بــه لغــة القــرآن الكــرمي مــن إشــعاع و ــدد, وملــا فيهــا مــن طاقــات إبداعيــة تصــل بــني الكاتــب واملتلقــي؛ حبيــ  
احللـيب, ) يستطيع التاثري يف املتلقي بشكل مباشر, يضاف إىل ذل  قابليتها املستمرة إلعادة التشكيل والصـياغة مـن جديـد

, ملــــا اتصــــف بــــه الــــن  القــــرآين اجلليــــل مــــن الــــنظم اجليــــد الوثيــــق, ومــــا اشــــتمل عليــــه مــــن بــــدائع (011, صــــفحة 0117
  األوصاف, وروائع احلكمة.

 وميكن الوقوف عند لغة الرواية يف استحضارها للقرآن الكرمي نصا وقصصا وإشارات وفق نقاط مخس:
ف عليـه السـالم, وقصـة أصـحاب الكهـف, وقصـة آدم عليـه السـالم والنهـي استحضار القص  القـرآين؛ كقصـة يوسـ أوال:

 عن الشجرة, والغراب يف قصة قابيل وهابيل.
اســتخدام بعــ  التعبــريات القرآنيــة الــيت تظهــر أثــر القــرآن الكــرمي يف اللغــة والصــياغة واألســلوب, مثــل: )مل نكــن أحــد  اثنيــا:

ا معـي السـجن/ والفاصـل بينهمـا واد غـري ذي زرع/ ويـنك  اآلخـرون عشر كوكبا, بل كنا تسع آايت/ وسيق الـوين أدخلـو 
على أعقـاهبم/ وتعيـدها سـريهتا األوىل/ أمـا تشـتاق الصـحراء إىل وابـل, فـإن مل يصـبها وابـل فطـل/ الثالثـة الـوين خلفـوا عـين/ 

منحهـــا مســـة اإلدهـــاش لقـــد جأـــت علـــى قـــدر اي وطـــين....(, وغريهـــا كثـــري مـــن الرتاكيـــب والصـــور الـــيت تعـــج هبـــا الروايـــة؛ مـــا 
للمتلقـــي, وجعلـــه يقـــف عنـــد قـــوة اللغـــة والرباعـــة يف االســـتخدام, كمـــا أوحـــت لـــه بقـــدرة الكاتـــب علـــى االقتبـــاس واإلشـــارة 
والتكثيــف الــداليل مــن خــالل هــوه الرتاكيــب الــيت تنــيب ابتســاع معجمــه الــوي يصــطب  بصــبغة لغويــة متتــاح مــن لغــة القــرآن, 

 ت القرآن الكرمي وقصصه وسياقاهتا ودالالهتا.وهي بدورها حتيل املتلقي على آاي

االستشــهاد آبايت قرآنيــة علــى مــدار الروايــة, وهــي أكثــر مــن أن حتصــر؛ وقــد كانــت هــوه االستشــهادات حاضــرة يف  اثلثــا:
حــواره الــداخلي مــع نفســه أو يف حواراتــه ومناقشــاته مــع رفقائــه يف الســجن, مثــل قولــه:  كــان يــرتدد علــى ألســنتهم, يف كــل 
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ُ الَّـــِذيَن آَمنُـــوا ِمــنُكْم َوَعِملُـــوا الصَّـــاحِلَاِت لََيْســـَتْخِلَفنـَُّهْم يف اأْلَْرِض َكَمـــا ش يـــدخلون فيــه, قـــول هللا تعــاىل:  نقــا َوَعـــَد اهللَّ
ــ لَنـَُّهم مِ  َبــدِ  ــَننَّ هَلـُـْم ِديــنَـُهُم الَّــِذي اْرَتَضــٰى هَلـُـْم َولَيـُ ــْبِلِهْم َولَُيَمكِ  النــور، مــن  -ن بـَْعــِد َخــْوِفِهْم َأْمًنــا﴾ اْســَتْخَلَف الَّــِذيَن ِمــن قـَ

فَاْصربْ ِإنَّ وَعْـَد اهللَِّ صَـق  ، كانوا مطمئنني إىل أن وعد هللا يف هذه اآلية سيتحقق، ويردفوهنا آبية أخرى: ﴿- 44اآلية 
نََّك الَّـــِذينَ ال يُوِقنـُــونَ  , أو ميت االستشـــهاد يف ســـياق (090, صــفحة 0105)العتـــوم,   – 61الــروم,  -﴾  وال يَسْــتَِخفَّ

 الوصف بصورة عامة.

قــراءة القــرآن ومدارســته طيلــة مــدة الســجن فقــد كــان املصــحف رفيــق الســجني منــو أول يــوم دخلــه فيــه, فكــان خــري  رابعــا:
لتفسـري أو اللغـة منهـا مـا نقلـه معني له, كما شكل حمـورا للتـدارس بـني بعـ  السـجناء؛ إذ كانـت تقـام حلقـات لـدروس يف ا

لنا الكاتب يف مقطع مـن مشـهد يقـول فيـه:  أمـا دروس اللغـة, فمـا زلـت أذكـر حـني حضـرت درسـا شـرح فيـه الشـيخ ا ـاز 
الرعـد،  -رَّابِيًـا﴾  َأنَزَل ِمـَن السَّـَماِء َمـاًء َفَسـاَلْت َأْوِديَـٌة بَِقـَدرَِها فَاْصَتَمـَل السَّـْيُل زَبَـًداوعالقاته, ووا قال: قوله تعاىل:  

، حنــن ال نقــول: ســالت األوديــة، بــل نقــول: ســال املــاء يف األوديــة، وهــذا جمــاز، أمــا عالقتــه فهــي عالقــة - 18مــن 
, 0105 )العتــوم, األوديــة ابملــاء  إذ إهنــا حمــل املــاء، فيصــبح اللــون البــديعي يف اآليــة: جمــاز مرســل عالقتــه احملليــة...".

   (094صفحة 

التنـا  الظـاهر ابستحضـار آايت أو تراكيـب قرآنيـة وهـو مـا خصصـناه موضـوعا للبحـ  مـن خـالل تتبـع الظـاهرة  خامسا:
 يف عتبات العناوين.

ويف هوه الصور مـن االستحضـار داللـة مـا يتمتـع بـه العتـوم مـن زخـم ثقـايف وعلمـي ذي مرجعيـة دينيـة ولغويـة حمورهـا القـرآن 
قد أثرى هوا احلضور الفكرة وعّمق الرؤيـة إىل األحـداث, وأسـهم يف تشـكيل البنـاء الفـين للروايـة تشـكيال فريـدا يف الكرمي, و 

 لغته وأسلوبه السردي البديع.
وتنـــدرج روايـــة  اي صـــاحيب الســـجن  ضـــمن أدب الســـجون, وهـــي تقـــدم ســـرية الســـجني السياســـي اأميـــن العتـــوما منـــو حلظـــة 

يـــدي أجهـــزة األمـــن ّ أخـــوه إىل إحـــدى زنـــزاانت املخـــابرات يف إربـــد, ّ ترحيلـــه إىل خمـــابرات اعتقالـــه مـــن بيتـــه لـــيال علـــى أ
عمان, ّ إىل سجن سواقة أين قضى مدة سجنه, بعد احلكـم عليـه بثمانيـة أشـهر مـن قاضـي احملكمـة العسـكرية يف عمـان, 

لــوات امللكيــة وانتقــد سياســة احلكومــة وكــان ذلــ  بســبب قصــيدة ألقاهــا الشــاعر يف نــدوة شــعرية بعجلــون, اهتــم ننــه طــال ا
الـوي جيسـد  -بينـه وبـني القاضـي  -األردنية فيها, وقد ذكر ذل  يف مقاطع من الرواية منها هوا املقطـع السـردي احلـواري 

 جزءا من احملاكمة, يقول: 
  وبدأ احلوار:

 قصائدك قوية, أان أقرأ بعضها منو زمن. -
 شكرا. -

 ي تظهر فيه بقلعة عجلون وأنت تلقي قصائدك!!أمس استمعت إىل شريط الفيديو الو -

 قصائد صارخة. -

- ...... 
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 أنت القائل: -

 أيها السادة مهال ال ختافوا -

 إنين أحفر قربي قبل مويت

 داعيا   أن مخوين  و السماء

 إن عيش املرء

 يف ظل حكومات أيب جهل

 بالء يف بالء

 نعم بكل حرف فيها. -

 ا.إن هوه الكلمات إساءة للمقامات العلي -

 لــيس فيهــا مــن هــوا شــيء, إهنــا تتحــدث بلســان املــواطن عــن حالــه يف أي بلــد عــريب, ال علــى وجــه اخلصــو ... . -
 (017, صفحة 0105)العتوم, 

ل مـن وقوله يف موضـع آخـر:  مـاذا فعلـت يف شـعري, غـري أنـين رفعـت صـويت عاليـا بــ )ال( للصـلح والتطبيـع مـع اليهـود؟؟ هـ
 (51, صفحة 0105)العتوم,  املعقول أهنم كانوا ينتظرون مين أن أمدح املفاوضات, وأصطف إىل جانب املستسلمني؟ 

نهنـا فـن اخلـروج عـرب الـوات إىل العـامل األوسـع املتمثـل يف شـرائح أخـرى مـن البشـر  -بوصفها جنسا أدبيا  –وتبدو الرواية  
يش بيـــنهم ومعهـــم, وحمـــاورهتم يف واقـــع اجتمـــاعي يرتـــي يضـــمر يف جـــوهره التـــوق إىل احلريـــة والتقـــدم واجلمـــال دون أن للعـــ

 (7, صفحة 0999)دراج,  يستطيع ذل .
احتفــاء ابلبشــر علــى هــوه لــوا فــإن االحتفــاء ابلروايــة يف شــكل مــن أشــكاله هــو احتفــاء ابحلريــة, احتفــاء ابحلقيقــة املغيبــة و 

األرض وهم يكتبون يريخ روحهم وكل ما ميس هوه الروح إنسانيا واجتماعيا وثقافيا ومعرفيـا؛ ألن الروايـة يف وقـت يـتهمش 
فيه كل جهد خالق تغدو املرجع األكثر داللة واتساعا يتتبع سرية اإلنسان ومسريته, واملدى الـوي وصـلته ومالتـه وأشـواقه 

 (8, صفحة 0999)دراج,  تبدأ بعتبة البيت أو ما دوهنا وصوال إىل أكثر قضاايه الفلسفية تعقيدا.ومعارفه اليت 
هكــوا محلــت الروايــة مهــوم وومــالت ورؤى وتفاصــيل حيــاة ا تمــع بكــل تقســيماته العموديــة واألفقيــة, بكــل طبقاتــه, بكــل 

ال وقـد فتحـت يـديها الحتضـان وتلقـف كـل مـا يـدور يف جنبـات هـوه األمكنـة وغريهـا,  مؤسساته وبيويته وشوارعه, كيـف
نزمنتهــا وشخوصــها ابلوقــوف عنــدها واقعــا أو  اوزهــا جــرأة وخيــاال حيمــل عاملــا مثاليــا أو تكميليــا ملــا مل يكــن واقعــا؛ فهــي 

حتضــنت اإلنســان؛ وكــان الرجــل واملــرأة تــرتجم طموحــات وآمــال الواقــع واملســتقبل كمــا يــراد لــه أن يكــون, ولرحابتهــا فقــد ا
جوهرا هلا مبا حيمالن من رؤى ومواقف ولدت خطاابت خمتلفـة احلمولـة )اجتماعيـة, ثقافيـة, سياسـية...( شـكلت نبعادهـا 

 الواقعية والفلسفية تضاريس الرواية شكال ومضموان.
تركــزت خطــوط الطــول والعــرض فيهــا علــى حيــاة واقعيــة ســري ذاتيــة ابمتيــاز, اي صــاصيب الســجن" والروايــة الــيت بــني أيــدينا  

السجن يف بع  جوانبها االجتماعية املنفتحة على أبعاد نفسية وفكريـة وسياسـية, فـإذا كانـت الروايـة متثـل خطـاب الواقـع؛ 
فإن النتيجة املوضوعية هي أن كل جزء وعنصر فيه حيمل تل  األبعاد, لول  كانت العناصر السـردية مـن أحـداث ومكـان 
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وشخصيات عناصر حمملة هبموم اإلنسان مبختلف وضعياته االجتماعية وحاالته النفسية ومواقفه الفكريـة والسياسـية  وزمان
 خالل  ربة السجن.

وقــــد عــــرض الكاتــــب هــــوه التجربــــة يف طــــابع ســــردي بــــديع الوصــــف؛ نقــــل مــــن خاللــــه تفاصــــيل احليــــاة داخــــل الســــجن, 
 بقاهتم وصفاهتم وقصصهم وثقافتهم.بشخصياته من رجال أمن وسجناء وزائرين مبختلف ط

ّ حــدد الفضــاء املكــاين يف انفتاحــه وانغالقــه, والزمــاين يف ريبتــه وتشــظيه؛ مــا أســهم يف تكــوين مالمــح احليــاة داخــل عــامل 
 السجن وهوية الشخصيات, كما انعكس عليها بشكل طبيعي بفعل التاثر يف رسم تقاسيم هوا العامل.

وي تسـري عليــه األحـداث, فـإن املكـان يظهــر علـى هـوا اخلـط ويصــاحبه وحيتويـه؛ فاملكـان هــو فـإذا كـان الـزمن ميثــل اخلـط الـ
اإلطــــار الــــوي تقــــع فيــــه األحــــداث, وهنــــاك اخــــتالف بــــني طريقــــة إدراك الــــزمن وطريقــــة إدراك املكــــان؛ إذ إن الــــزمن يــــرتبط 

ن واملكـان فاملكـان لـيس حقيقـة جمـردة وإمنـا ابإلدراك النفسي أما املكان فريتبط ابإلدراك احلسي, ومن هنا نـدرك تـرابط الزمـا
)العــامل,  يظهــر مــن خــالل األشــياء الــيت تشــغل الفــراض, وأســلوب تقــدمي األشــياء هــو الوصــف, بينمــا يــرتبط الــزمن ابألفعــال.

 (03, صفحة 0993
مكـان وزمـان وشخصـيات, فقـدم صـورة متكاملـة يف كما ب  صور األحداث واملشاهد يف عالقتها ابملكوانت السردية من 

 بناء سردي متكامل األنساق.
وقـــد أحـــال العنـــوان الـــرئيس علـــى تصــــور بعـــ  مـــن هـــوه التجربـــة, ومـــنح القــــارئ أفقـــا دالليـــا أوليـــا؛ أن الروايـــة مــــن أدب 

 السجون, وسنحاول مقاربته حبثا يف بنيته التناصية ودالالهتا ومجالياهتا.
 يف عتبة العنوان الرئيس:التناص القرآين  -ب

اَي حييل عنوان الرواية )اي صاحيب السجن( على قصة النيب يوسف عليه الصالة والسـالم, وهـو مقتـبس مـن اآليـة الكرميـة:  
ُ اْلوَاِصـُد اْلَقهَّـاُر﴾ )سـورة يوسـف،  جـزءا مـن اآليـة إذ أخـو الكاتـب (، 15صَاِصيبَِ الِس ْجِن َأَأراَْبٌب مُّتـََفرِ قُوَن َخيـْـٌر َأِم اهللَّ

فجاءت مجلة النداء )اي صـاحيب السـجن( مكتملـة تركيبيـا؛ فاسـلوب النـداء يقـوم علـى عنصـري أداة النـداء واملنـادى, لكنهـا 
غري مكتملة يف صورهتا الداللية الـيت يتغياهـا النـداء؛ وهـو جـوب االهتمـام واإلنصـات مـن املنـادى ّ ميت اإلخبـار نمـر مـا, 

َأَأراَْبٌب مُّتـََفرِ قُـوَن  يف قولـه تعـاىل علـى لسـان يوسـف عليـه السـالم إخبـارا لصـاحبيه يف السـجن:  وهو ما نصـت عليـه اآليـة
ـــاُر﴾ ُ اْلوَاِصـــُد اْلَقهَّ ؛ وهــو مـــا حوفـــه الكاتـــب منهـــا لتنفـــتح قــراءة املتلقـــي وتبحـــ  يف العالقـــة التناصـــية, ومـــدى َخيـْـــٌر َأِم اهللَّ

بـــه القـــارئ أن فحـــوى اخلـــرب مـــا جـــاء تفصـــيال يف نـــ  الروايـــة, يف حماولـــة لســـرب  تفاعلهـــا دالليـــا بـــني النصـــني, وأول مـــا ينبـــه
 أغوارها حبثا وكشفا لشخصيات املنادي واملنادى والرسالة أو اخلرب بينهما.

م  أ قَـب ـل  ع ل ـى اَلف تـ يـ ـنَيِ اِبَلم خ اط ب ـِة و الـدُّع اِء هل   وجاء يف تفسري اآلية:   ـا ِإىل  ِعب ـاد ِة اهللَِّ و َحـد ه  ال  ش ـرِي   ِإنَّ ي وس ف  ع ل َيِه السَّـال  م 
ـا, ِن الَـّيِت يـ َعبـ د ه ا قـ َوم ه م  َلـِع م ـا ِسـو اه  ِمـن  اأَل َواث  ـر  أ ِم اهللَّ  اَلواِحـد  اَلق هَّـار  أ َي الـوي ذل كـل  ل ه , و خ  يـَ : أ أ َرابب  م تـ ف رِّقـ ون  خ  فـ ق ـال 

ــَلط   ــِة س  لِــِه و ع ظ م  َهــل  ِمــنـَه َم, و ت َســِمي ة  ِمــشــيء لعــز ج ال  ــو  ج  ــمُّونـ ه ا آهِل ــة  ِإمنَّ ــا ه  ــا أ نَّ الــيت يـ َعب ــد ونـ ه ا و ي س  ّ َّ بـ ــنيَّ  هل  م  ــاِء انِِه,  َن تَِلق 
 (4/334)ابن كثري, دت, صفحة  أ نـَف ِسِهَم, تـ ل قَّاه ا خ ل ف ه َم ع َن س ل ِفِهَم, و ل َيس  ِلو ِل   م َستـ ن د  ِمَن ِعَنِد اهللَّ .
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اَي صَـاِصيبَِ كما جاء الرتكيب مكررا يف آيـة أخـرى مـن السـورة نفسـها, قـال تعـاىل علـى لسـان نبيـه يوسـف عليـه السـالم:  
ُر ِمْن رَْأِسـِه ُقِضـَي اأْلَْمـُر الَـِّذي ِفيـِه َتْسـتَـْفِتيانِ َأمَّا َأَصدُُكما فـََيْسِقي رَبَُّه ََخْراً َوَأمَّا اآْلَخُر فـَُيْصَلُب فـََتْأُكُل الطَّ الِس ْجِن  ﴾ يـْ

َـرا  و ه ـو  الَـِّوي ر أ ى اليت جاء يف تفسريها:  (، 11)سورة يوسف،  َجِن أ مَّا أ ح د ك ما فـ ي َسـِقي ر بَـّه  مخ  يقول هلما اي صاِحيب ِ السِّ
َــر ا, و ل ِكنَّــه  مل َ يـ ع يَِّنــ ــر  ِمــَن ر َأِســهِ أ نَّــه  يـ َعِصــر  مخ  ــر  فـ ي َصــل ب  فـ ت َاك ــل  الطَّيـَ ــه  يف قـ َولِــِه و أ مَّــا اآَلخ  ا أ بـَه م  , و هِل ــو  ــو  يف  ه  لِــأ الَّ حي َــز ن  ذ اك  و ه 

ا ق ــَد ف ــرِض  مِ  ــو  ــا أ نَّ ه  ّ َّ أ َعل م ه م  ــز ا,  ــو  و اِقــع  ال  حم  ال ــة , أِل نَّ الــرَُّؤاي  ع ل ــى نـ َفــِس اأَل َمــِر الَّــِوي ر أ ى أ نَّــه  حي َِمــل  فـ ــَوق  ر َأِســِه خ بـَ َنــه , و ه 
ــَر ف ــِإذ ا ع ــربِّ َت و قـ ع ــَت . ــا مل َ تـ ع بـَّ , وذلــ  وويــل يوســف لــرؤى صــاحبيه يف (4/334)ابــن كثــري, دت, صــفحة  رَِجــِل ط ــائِر  م 

 السجن.
حيتمــل صــوريت َ التنــا  مــع اآليتــني الكــرميتني؛ ليحمــل العنــوان دالالت مكثفــة, وتكفــي والــن  الســردي الــوي بــني أيــدينا 

املتلقي القراءة األوىل للعنوان لتحيله على ما هو معروف منها من قصة النـيب يوسـف عليـه السـالم و ربتـه يف السـجن, كمـا 
 يوســف عليــه الســالم الــيت حيــاول الكاتــب بــ  حيمــل العنــوان وويــالت عــدة تــرتبط مبقاربــة  ربــة بطــل الروايــة بتجربــة النــيب

إشــارات حتمــل عناصــر تشــابه بينهمــا؛ كداللــة الســجن ظلمــا, وتقاســم حمنــة الســجن مــع عــدد مــن الســجناء كــانوا اثنــني يف 
 قصة يوسف عليه السالم, وكانوا أكثر من االثنني بكثري يف الرواية.

طبة السجني اأمين العتـوما ألصـحابه يف السـجن وعـددهم متغـري فتجد خطاب االثنني حيتمل بدوره دالالت عدة؛ منها خما 
من مرحلة إىل أخرى من مراحل سجنه, اسـتقرت القـراءة األوىل أن مـنهم أصـدقاء مقـدمني علـى غـريهم التفـاق شخصـياهتم 

قــافتهم وثقـافتهم وقضـاايهم واهتمامــاهتم وهـم: يوسـف, وعكرمــة, وعلـي , وقـد كثــر ذكـرهم يف الروايـة وصــفا لشخصـياهتم وث
, صـــفحة 0105)العتـــوم,  واهتمامـــاهتم وقضـــاايهم؛  هـــؤالء الثالثـــة كانـــت هتمـــتهم واحـــدة, و معهـــم عالقـــة قـــرى واحـــدة 

 , ويقـــول يف موضـــع آخـــر:  شـــكلت قضـــية عكرمـــة وعلـــي ويوســـف أبـــرز قضـــااي حمكمـــة أمـــن الدولـــة يف تلـــ  الفـــرتة .(71
 (004, صفحة 0105)العتوم, 

ولول  فالقراءة الثانية: فتحتمل أن يكون اخلطاب على لسان السجني ايوسـفا ولـه مـا يدعمـه يف الروايـة وهـو مـا جـاء يف 
املقطع السردي اآليت:  بـدأت أعتـاد حيـاة السـجن... وبـدأت أفـتح عيـين علـى كـل مـا يـدور حـويل, )يوسـف( الـوي دخـل 

سجن فتيان مها )عكرمـة( و)علـي( اعتـاد فيمـا بعـد أن تـدمنا أكثـر مـن سـواه يف أمـور الطعـام, حـ  إنـه كـان يـوهب معه ال
قبــل املوعــد املقــرر إىل مطــبخ الســجن, ويعــود إلينــا بطعامنــا يلقيــه بــني أيــدينا, وينثــر العبــارة األثــرية الــيت اقتبســها مــن الكتــاب 

﴾، اَل َيَْتِيُكمــا طَعــاٌم تـُْرزَ   املعجــزة:  فكنــا نــرد عليـــه: قانِـــِه ِإالَّ نـَبَّْأُتُكمــا بَِتْأِويِلــِه قـَْبـــَل َأْن َيَْتَِيُكمــا ذِلُكمــا ِمَـّـا َعلََّمـــيِن َريبِ 
يُق َأْفِتنــا  ــدِ  ولعــل الكاتــب , فجــاء العنــوان حمــيال علــى اآليــة الثانيــة, (94, صــفحة 0105)العتــوم,  ﴾ يُوُســُف َأيُـَّهــا الصِ 

اختــار العنــوان تبعــا لــول  تعميمــا للتجربــة, أمــا استحضــار اآليــة األوىل ففيــه داللــة علــى احلــق يف القضــية, وأن هللا الواحــد 
 القهار قدر ذل  حلكمته سبحانه.

عروفــة, وهــوا مــا وجــاء العنــوان مــن الناحيــة الرتكيبيــة مجلــة امسيــة, وــا جعلــه ال يــرتبط يف حركيتــه ابلــزمن يف أبعــاده الثالثــة امل
يعطـــي العنــــوان ومعــــه الروايـــة انفتاحــــا زمنيــــا غـــري حمــــدد, رغــــم حتديـــده مبــــدة الســــجن إال أن يف التجربـــة تعبــــريا عــــن صــــبغتها 

 اإلنسانية.



 , سعاد طويلشهرية برابري مجاليات التنا  القرآين يف رواية  اي صاحيب السجن  ألمين العتوم
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وقد حقق العنوان أهم وظائفه وغاايتـه, وهـي تقريبـه للمضـمون مـن القـارئ, مـن حيـ  كونـه ميثـل إمجـاال وتلخيصـا لـه, كمـا 
د من حي  الزمان واملكان, ما منح املتلقي حرية التاويـل وإنتـاج املعـاين والوقـوف علـى مجاليـات التصـوير فتح أفق قراءة حمد

 التناصي الوي أظهر تداخال دالليا بني النصني يف آتلف بني احلضور والغياب بينهما.
 التناص القرآين يف العناوين الفرعية )العتبات الداخلية(: -ب

نيـة علـى اآلايت والرتاكيـب القرآنيـة, وعـددها سـبعة عشـر عنـواان مثلـت سـبعة عشـر فصـال بنائيــا جـاءت العنـاوين الفرعيـة مب
 ألحداث الرواية, كاآليت:
 22احلديد, من اآلية  ﴿ِمن قـَْبِل َأن نَـّرْبََأَها﴾ -1-العنوان األول 

 57األنعام, من اآلية  ﴾يـَُقصُّ احْلَقَّ ﴿   -11-العنوان الثاين  

ــْوَق بـَْعــءم ِإَذا َأْخــَرَج  -12-العنوان الثال   ــاٌت بـَْعُضــَها فـَ ﴿ظُُلَم
 يََدُه مَلْ َيَكْد يـََراَها﴾

 41النور, من اآلية 

 67األنعام,  ﴾ِلُكِل  نـَبَ م مُسْتََقر  َوَسْوَف تـَعَْلمُونَ ﴿ -13-العنوان الرابع 

ـــــــــة  َعاِمٌل﴾ ِإين   ﴿ِاْعَمُلوا َعَلٰى َمَكانَِتُكمْ  -14-العنوان اخلامس   األنعـــــــــام, مـــــــــن اآلي
135 

 81يوسف, من اآلية  ﴾وَمَا َشِهْداَن ِإالَّ مبَا عَِلْمنَا﴿ -15-العنوان السادس 

 114هود,  ﴾مَّْعُدودم  أِلََجلم  وَمَا نـَُؤِخ رُهُ ِإالَّ ﴿ -16-العنوان السابع 

   18النمل, من اآلية  ﴾اْدُخُلوا َمسَاِكنَُكمْ ﴿ -17-العنوان الثامن 

 34لقمان, من اآلية  ﴾َغًدا َماَذا َتْكِسبُ  وَمَا تَْدِري نـَْفسٌ ﴿ -18-التاسع العنوان 

 164الصافات,  ﴾مَّعُْلومٌ  َلُه َمَقامٌ  وَمَا ِمنَّا ِإالَّ ﴿ -19-العنوان العاشر 

األحــــــزاب, مــــــن اآليــــــة  ﴾يَسألُوَن َعْن أنْباِئُكمْ ﴿ -11-العنوان احلادي عشر 
21 

 2الضحى,  ﴾وَاللَّيِْل ِإَذا َسَجى﴿ -11-العنوان الثاين عشر 

 8األنبياء, من اآلية  ﴾ال َيَُْكُلوَن الطَّعَامَ ﴿ -12-العنوان الثال  عشر 

 14اإلسراء, من اآلية  ﴾اقرْأ ِكتابَكَ ﴿ -13-العنوان الرابع عشر 

ُ مُبِْديهِ  يف  َوخُتِْفي﴿ -14-العنوان اخلامس عشر  اآليــــــة األحــــــزاب, مــــــن  ﴾نـَْفِسَك مَا اهللَّ
37 

-العنـــــــــوان الســـــــــادس عشـــــــــر 
15- 

ـــــــة  ﴾قَاَل ِإنَُّكمْ مَاِكثُونَ ﴿ الزخـــــــرف, مـــــــن اآلي
77 

 11غافر, من اآلية  ﴾سَِبيلم  مِ ن ُخرُوجم  ِإىَلٰ  فـََهلْ ﴿ -16-العنوان السابع عشر 
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 منها: وسنحاول فيما ميت الوقوف عند بع  هوه العتبات لتكون مناذج ملقاربة التنا  القرآين, وقد اخرتان 
( للداللـة علــى مـا قبـل دخـول السـجن وبــدأ العـد مبـا بعـدها داللــة 1: الـوي انسـبت اآليـة فيــه ترقيمهـا بـرقم )العنـوان األول

 على بداية حياة و ربة جديدة مثلها السجن.
َرَأَهـا﴾والعنوان األول هو:  ة اسـرتجاعه للـوكرى ؛ إذ صـور الكاتـب يف هـوا الفصـل الـوي ميثـل فاحتـة الروايـ﴿ِمـن قـَْبـِل َأن نَـّبـْ

قبل أن يفصل يف سرد أحداث الرواية القائمة على  ربـة السـجن, تلـ  املصـيبة الـيت ابتلـي هبـا منتصـف شـهر آب مـن عـام 
م, يقول:  أان شاعر بسيط حياول أن يبتلع آلة الزمن لريجع بواكرته إىل الوراء قليال فيكتـب مـا غيبتـه سـجون األايم 0996
 (7, صفحة 0105)العتوم,  والسنني 

َرَأهـا   والرتكيب ماخوذ من اآلية الكرمية: ﴿َما َأصاَب ِمْن ُمِصيَبةم يف اأْلَْرِض َوال يف َأنـُْفِسُكْم ِإالَّ يف ِكتـابم ِمـْن قـَْبـِل َأْن نـَبـْ
 - 00احلديد,  -ِإنَّ ذِلَك َعَلى اهللَِّ َيِسرٌي﴾ 

ِيَـّة  فـ ق ـال  جاء يف تفسري اآلية:  ـر أ  اَلرب  َلِقـِه قـ َبـل  أ َن يـ بـَ رِِه السَّـاِبِق يف خ  م ـا أ صـاب  ِمـَن م ِصـيب ة  يف اأَل َرِض و ال  : ت َرب  تـ ع اىل  ع َن ق د 
ـر أ  النَّس ـم ة  )...(,  يف أ نـَف ِسك َم أ َي يف اآلفاق ويف أ نـَف ِسك َم ِإالَّ يف ِكتاب  ِمَن قـ َبِل أ َن نـ بـَر أ ها أ َي ِمـَن قـ َبـلِ  أ َن خن َلـ ق  اخلَ ِليق ـة  و نـ بـَ

, ث يِن يـ َعق ــوب  ــدَّ ث يِن ابَــن  ع ل يَّــة  ع ــَن م َنص ــوِر بَــِن ع َبــِد الــرَّمَح ِن ق ــال   ح  ــدَّ ــل  ســله عــن قولــه  :ح  ــال  ر ج  ــِن فـ ق  ــع  احلَ س  ــا م  ك َنــت  ج اِلس 
: س ــَبح ان  اهللَِّ تعـاىل: م ــا أ صــاب  ِمــَن م ِصـيب ة  يف اأَل رَ  ــا فـ ق ــال  ــا َلت ه  ع نـَه  ِض و ال يف أ نـَف ِســك َم ِإالَّ يف ِكتــاب  ِمــَن قـ َبــِل أ َن نـ بـَر أ هـا ف س 

ـر أ  النَّ  ا؟ ك لُّ م ِصيب ة  بـ نَي  السَّم اِء و اأَل َرِض ف ِفي ِكت ـاِب اهللَِّ ِمـَن قـ َبـِل أ َن يـ بـَ م ـا أ ص ـاب  ِمـَن  :ال  قـ ت ـاد ة  و قـ   .س ـم ة  و م َن ي ش  ُّ يف ه و 
, ــاع  و اأَل َمــر اض  : اأَل َوج  : ِهــي  الّســن ون  يـ َعــيِن اجلَ ــَدب  و ال يف أ نـَف ِســك َم يـ ق ــول  ــد   :ق ــال   م ِصــيب ة  يف اأَل َرِض ق ــال  و بـ ل غ ن ــا أ نَّــه  ل ــَيس  أ ح 

, و م ا يـ َعف و اهللَّ  ع َنه  أ َكثـ ر  ي ِصيب ه  خ َدش  ع ود  و ال  ن َكب ة  ق د م  و ال  خ ل ج ا  (8/58)ابن كثري, دت, صفحة  ن  ع ر ق  ِإالَّ ِبو َنب 
وهـــي الـــدالالت ذاهتـــا الـــيت حتضـــر يف فاحتـــة الروايـــة يف تنـــا  آتلفـــي؛ إذ متـــنح اآليـــة القـــارئ أوال داللـــة تســـليم الكاتـــب هبـــوا 

 مقدر مكتوب يف قضاء هللا من قبل برء النسمة. االبتالء ألنه أمر
واثنيا تضعه بصـدد مقدمـة حـوت إمجـاال ورؤيـة عامـة لبنيـة الروايـة يف مضـموهنا, يظهـر ذلـ  يف قولـه:  يف حلظـات الصـمت 
الرهيبـة كـان حيــدق يف األفـق, وأي أفـق حتملــه البأـر املســكينة؟ لكنـه ببصـرية جــاءت مـن الســماء تكشـف لـه هــوا األفـق عــن 

ى واسع.. اخرتق املسافة الشحيحة عند أول اصطدام هبوا اجلدار األبله, لكي يصنع أفقـه اخلـا  بـه, أفقـه الـوي امتـد مد
بعيدا بعيدا... وصنع فيه حكاايت وحكاايت... يف البأر وجد كثريا من الكنوز املدفونة.. رموه هناك وقالوا: يلتقطـه بعـ  

اء يف اجلــب...!! مســاكني أولأــ  الــوين ظنــوا أن املــوت أو الغيــاب الســحيق ســوف الســيارة, ومل يعلمــوا أن النبــوءة أوهلــا إلقــ
يودي بصاحب اجلب, مل يدر يف خلدهم يوما أن الفضاءات املطلقة تبدأ من اجلحـور الضـيقة.. هنـاك تصـنع احليـاة, ويعـاد 

 (6, صفحة 0105)العتوم,  ترتيب مكوانهتا... هناك يتهجا اإلنسان حروف والدته من جديد .
يضــعنا هــوا املقطــع الســردي أمــام املشــهد كــامال, خلصــه الكاتــب نســلوب ابرع وتصــوير بــديع مــنح بعــدا مجاليــا متــازج فيــه 
الواقع ابخليال, ويتلخ  املشهد فيما منحته  ربة السجن على صـعوبتها وضـيق مكاهنـا وتشـظي زمنهـا ومـرارة احليـاة فيهـا, 

اح أفــق وإفــادة منهــا بوصــفها مرحلــة حياتيــة كــان ال بــد أن يعيشــها, فيتســع املكــان ويكســب دالالت جديــدة مــن مــن انفتــ
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الصرب واإلميان والتسليم والرضا وقرار التغيري  و األفضل, وكـان حلضـور القصـة القرآنيـة عـزاء وسـلوى ومنـوذج احتـواء, فهـوا 
 البأر والسجن منحة النبوءة وأي منحة أعظم من مقام النبوة. النيب الصابر يوسف عليه السالم كان ابطن حمنته يف

يظهــر ذلــ  يف قــول الكاتــب يف املقطــع الســابق:  يف البأــر وجــد كثــريا مــن الكنــوز املدفونــة , وقولــه:  ومل يعلمــوا أن النبــوءة 
رة واحـدة؛ إذ شـبه أوهلـا إلقـاء يف اجلـب , وهنـا تصـوير ابرع مجـع فيـه اجلـب والسـجن مـن قصـة يوسـف عليـه السـالم يف صـو 

الســـجن ابجلـــب ّ محلـــه داللـــة املـــرحلتني معـــا, ويظهـــر وثـــره نســـلوب القـــرآن يف قولـــه:  رمـــوه هنـــاك وقـــالوا: يلتقطـــه بعـــ  
بِ  يـَْلَتِقْطُه بـَْعـءُ السيارة , يف تنا  مع اآلية الكرمية:   ُهْم اَل تـَْقتـُُلوا يُوُسَف َوَأْلُقوُه يف َغياَبِت اجلُْ السَّـيَّارَِة  قاَل قاِئٌل ِمنـْ

ُتْم فاِعِلنَي﴾  وكما كان اجلب بداية األمر عنـد يوسـف عليـه السـالم, كـان السـجن بدايـة جديـدة ،  -01يوسف,  -ِإْن ُكنـْ
 للكاتب.

 العنوان الثالث: ﴿ظُُلَماٌت بـَْعُضَها فـَْوَق بـَْعءم ِإَذا َأْخَرَج يََدُه مَلْ َيَكْد يـََراَها﴾
صــيل الليلــة األوىل يف ســجن املخــابرات, وإهنــا لليلــة مظلمــة, تتــوزع ظلمتهــا علــى املكــان يــروي الكاتــب يف هــوا الفصــل تفا

والزمان والتفكري والشعور ابلوحدة واخلوف والغربة والظلم والتساؤل وا هول..., كل ذلـ  حييـل عليـه العنـوان الـوي حضـر 
َأْو َكظُُلمـاتم يف حَبْـرم جلُ ِـي م يـَْغشـاُه َمـْوٌج ِمـْن ميـة:  تناصا محل دالالت جديدة ارتبطت بواقع الليلة, والعنـوان مـن اآليـة الكر 

ُ لَـُه نُـوراً َفمـا لَـُه فـَْوِقِه َمْوٌج ِمْن فـَْوِقِه َسحاٌب ظُُلماٌت بـَْعُضها فـَْوَق بـَْعءم ِإذا َأْخـَرَج يَـَدُه مَلْ َيَكـْد يَراهـا َوَمـْن مَلْ جيَْ  َعـِل اهللَّ
 تفسريها:  قال قتادة جل ِّيّ  هو اَلع ِميـق  يـ َغشـاه  م ـَوج  ِمـَن فـ َوقِـِه م ـَوج  ِمـَن فـ َوقِـِه س ـحاب  وجاء يف، - 10النور،  -ِمْن نُورم﴾ 

ِة الظَّــال   ــا ِمــَن ِشــدَّ ــاِرَب ر َؤيـ تـ ه  ــَد ي راهــا أ َي مل َ يـ ق  ــَوق  بـ َعــ   ِإذا أ َخــر ج  ي ــد ه  مل َ ي ك  ا ِمَثــل  قـ َلــِب الَ ظ ل مــات  بـ َعض ــها فـ  ــو  ــاِفِر ِم, فـ ه  ك 
, (6/65)ابـــن كثـــري, دت, صـــفحة  اجلَ اِهـــِل اَلب ِســـيِط, اَلم ق لِّـــِد الَّـــِوي ال  يعـــرف حـــال مـــن يقـــوده, وال يـــدري أيـــن يـــوهب 

وج مـن فوقـه, فالداللة يف اآلية الكرمية تقوم على صورة تشبيه قلب الكـافر يف جهلـه وتيهـه بظلمـة البحـر اللجـي, وظلمـة املـ
 وظلمة السحاب فوقهما؛ ظلمات ال تريه يده فكيف بغريها.

وقريـب منهـا الصــورة الـيت نقلهـا العتــوم واصـفا ظلمـة الزنزانــة, وظلمـة الليـل, وظلمــة الـنفس الـيت تتخــبط تسـاؤال وحسـرة أمــام 
الغرفـة إىل دهليـز معـتم, ال هوا الواقع اجلديد, يتجلى ذل  يف قوله:  ووجـدت نفسـي وحيـدا مـع الضـابط, أفضـى بنـا ابب 

أدري إن كــان معتمــا ابألســاس, أم أنــه أعــتم حلظــة وصــويل إىل هنــا... مشــى أمــامي الضــابط وتبعتــه... كــان الظــالم يغلــف 
 (00, صفحة 0105)العتوم,  الدهليز 

الظلمــــة, ألول مــــرة يف حيــــايت أجــــد نفســــي يف زنزانــــة وقولــــه يف مقطــــع اثن:  اســــتبدت العتمــــة ابملكــــان.. تــــركين وحيــــدا يف 
انفرادية, ال أدري كيف ميكن أن أستعيد تل  اللحظة الفارقة يف حيايت, وأستحضر الشعور احلقيقـي حينهـا... كـان شـعورا 

)العتـــوم,  مزجيـــا مـــن الدهشـــة واخلـــوف والقلـــق والرتقـــب واالنبهـــار وعـــدم التصـــديق... كـــل ذلـــ  يتضـــارب يف اآلن نفســـه .
 (00, صفحة 0105

وقولــه يف مقطــع آخــر:  كــان الظــالم ســيد املوقــف, مل أر شــيأا, خلــت أنــين أســبح يف أمــواج الليــل, ال أدري كيــف قفــز إىل 
 ذهين املشوش بيت امرئ القيس:

 (03, صفحة 0105)العتوم,  وليل كموج البحر أرخى سدوله    عليَّ ننواع اهلموم ليبتلي .
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نقل لنا تل  املشاعر يف صورة مركبة تكاملـت معـاين الظلمـة فيهـا جبوانبهـا النفسـية والواقعيـة واملتخيلـة منهـا, فكـان ظلمـات 
لوحـدة مرتاكبة بعضها فـوق بعـ ؛ ظلمـة الليـل وظلمـة الزنزانـة وظلمـة الـنفس الـيت تفـي  معـاين العتمـة فيهـا علـى دالالت ا

واخلوف والرتقب؛ يف تنا  قام على مقاربة لطيفة بني الظلمات يف الن  القرآين الوي مثلـه عنـوان الفصـل, والظلمـات يف 
 الن  السردي الوي شكل تفصيال للعنوان.

 ﴾وَمَا َشِهْداَن ِإالَّ مبَا عَِلْمنَاالعنوان السادس: ﴿
جن, يسـردها الكاتـب بتفاصـيلها سـردا بـديعا مجـع فيـه بـني وصـف ميثل هـوا الفصـل شـهادة حيـة علـى طبيعـة احليـاة يف السـ

ملشــاهد مــن حماكمتــه, ونقــل حقــائق عــن احملاكمــات والســجناء ورجــال األمــن والقضــاء, وإن كانــت الروايــة كلهــا تقــوم علــى 
األسـاس  سرد أحداث ال خترج عن ذل  إذ طبعها نوع من التـداخل والتشـابه بـني فصـوهلا إال أن كـل فصـل فيهـا كـان حمـوره

وقضيته األوىل ما ميثل تفصيال وشرحا للعنوان الوي اختري له, وهـوا هـو منـاط حبثنـا, يف حماولـة لكشـف اخلـيط الـداليل بـني 
 العنوان الفرعي ومضمون الفصل أوال ّ تعالقه مع العنوان الرئيس.

يوسـف,  -َومـا ُكنَّـا لِْلغَْيـِب صـاِفِظنَي﴾  مبَـا عَِلْمنَـا وَمَا َشِهْداَن ِإالَّ ﴿وابلعودة إىل هوا العنوان جنده تناصا مع اآلية الكرميـة: 
, فإن كانت داللة اآلية شهادة إخوة يوسف مبا علموا مـن حادثـة سـرقة صـواع امللـ  يف قصـة يوسـف عليـه السـالم, - 80

ه َم ِبص ور ِة م ـا و قـ ع , ح ـ َّ ي ك ـون  ع ـَور ا هل ـ َم ِعَنـ إذ أمروا ـر ء وا ِوَـّا و قـ ع  بِق ـَوهِلَِم و قـ َولـ ه   د ه , أ َن ت َرب وا أ اب  و مـا ك نَّـا  :و يـ تـ ن صَّـل وا إِل َيـِه و يـ بـَ
م ـا ع ِلَمن ـا يف اَلغ َيـِب أنـه  :و قـ ال  ع َبـد  الـرَّمَح ِن بَـن  ز يَـِد بَـِن أ َسـل م   .لَِلغ َيِب حاِفِظني  قال قتادة وعكرمـة: مـا علمنـا أ نَّ ابـَن ـ   س ـر ق  

أ ا .سرق ل   يـَ  (4/346)ابن كثري, دت, صفحة  ه  ش 
ــــة احلــــدي  )مرحلــــة هنايــــة  ففــــي الروايــــة شــــهادة مــــن الكاتب/البطــــل علــــى مرحلــــة يرتيــــة مهمــــة يف يريــــخ اململكــــة األردني

م, 0996يـت ابنتفاضـة اخلبـز عــام التسـعينيات(, خلصـها تعـدد النشـاط السياسـي إابن هـوه املرحلــة منهـا مظـاهرات الـيت مس
 ولقب سجناء القضية نحداث اخلبز, اليت كانت بسبب أزمة ارتفاع أسعار اخلبز وتدين املستوى املعيشي للشعب.

اليت جاء ذكرها يف هوا الفصل يف مقطع يقول فيه:  بدأان نتعـرف إىل جرياننـا يف الغرفـة... إهنـم سـجناء أحـداث اخلبـز عـام 
موعة اليت اعتقلت إثر قيام اجلنـوب هببتـه وانتفاضـته ضـد قـرار رفـع أسـعار اخلبـز الـيت أقرهتـا حكومـة )عبـد م, وهو ا 0996

, 0105)العتــوم,  الكــرمي الكبــارييت( رئــيس الــوزراء آنــواك, وقــد عصــفت هــوه األحــداث ابلــبالد واكتســبت أمهيــة خاصــة .
   (95صفحة 

أن الكاتـب قـد عـرض قضـااي عديـدة للمعتقلـني السياسـيني ذكرهـا يف مواضـع أخـرى مـن الروايـة منهـا )قضـية  ونشـري هنـا إىل
 حقول األلغام, وحزب التحرير...(, وغريها من القضااي ملساجني ون لقيهم العتوم خالل مدة سجنه.  

لـه:  جمتمـع السـجن جمتمـع تتـدّن فيـه كما ميثل الفصل شهادة على حياة السـجن والسـجناء كمـا ذكـران منهـا مـا جـاء يف قو 
الكرامـــة إىل أقـــل مســـتوايهتا, لـــيس مـــن هـــدف للشـــرطي هنـــا إال أن حيـــرتف الطـــرق الـــيت يهـــني هبـــا الســـجناء, ولـــول  كـــان 
السجناء يشكلون مجاعات ليحموا أنفسهم من تغول بع  الشرطة الفاسدين , وقوله:  لو قـدر ملراقـب  حيـادي أن ينظـر 

لـــرأى تيـــار احليـــاة عجيبـــا؛ ســـيل مـــن الســـجناء ذوي اللبـــاس األزرق, حليقـــي الـــرؤوس مكشـــوفيها, إىل الســـجن مـــن أعلـــى, 



 , سعاد طويلشهرية برابري مجاليات التنا  القرآين يف رواية  اي صاحيب السجن  ألمين العتوم
 

595 

 

يـورعون الســاحات كــاهنم يهربــون مــن انفســهم, وبيــنهم أفــراد مـن األمــن العــام ذوو اللبــاس الرمســي, وأحيــاان املربقــع, يعتمــرون 
 (003, صفحة 0105)العتوم,  قبعاهتم, ويشكلون جزءا غري متناسق من هوه اللوحة احلائرة .

و ــده مثــل هــوا الوصــف البــديع متنــاثرا يف ثنــااي الروايــة علــى غــري ترتيــب, ولكنــ   ــد لــه حممــال دالليــا يف ارتباطــه بعنــوان 
اْدُخلُـوا ﴿ العنـوان الثـامن:الفصل؛ مثل وصف السـجن بعـد صـدور احلكـم واالنتقـال إىل سـجن السـواقة الـوي جـاء حتـت 

ــٌة اَي َأيُـَّهــا النَّْمــُل اْدُخُلــوا  الــوي محــل استحضــار اآليــة الكرميــة:﴾، َمسَــاِكنَُكمْ  ــْوا َعلــى واِد النَّْمــِل قاَلــْت مَنَْل ﴿َصــِتَّ ِإذا َأتـَ
بـني الـن  األصـلي وهـو  يف تنـا  ختـالفي – 08النمـل,  -َمساِكَنُكْم اَل حَيِْطَمنَُّكْم ُسَلْيماُن َوُجُنوُدُه َوُهـْم اَل َيْشـُعُروَن﴾ 

اآليــة الــيت جــاءت لتخــرب ابحلـــوار بــني النمــل الــوين أمـــرهتم النملــة احلكيمــة بــدخول مســـاكنهم حتصــنا وأمنــا مــن حتطـــيمهم, 
ليحمل الرتكيب داللة مغايرة وهي دخول السجن تنفيوا ملدة احلكـم, وأي مسـكن ومـامن يف السـجن؟ ّ يكسـر أفـق توقـع 

 ن لداللة االنفتاح. القارئ مرة اثنية حبمل السج
يظهـر ذلـ  يف قـول الكاتـب:  وسـيق الـوين أدخلـوا الســجن معـي إىل غرفـة املالبـس, هنـاك مارسـنا بعـ  احلريـة يف التقــاط 
قطع األفرهول األزرق اليت تناسبنا.. كان سجن سواقة منجمـا مـن التجـارب الثـرة, وسـوقا مـن اخلـربات املختلفـة, وعاملـا مـن 

تـروى, فيـه رأيـت مـا ال ميكـن أن أراه خارجـه, ولـو قصـدت إىل ذلـ  سـبيال, وفيـه تعتقـت التجربـة احلكااي الـيت تسـتحق أن 
على املستوى الشخصي, ح  استطاعت أن تصنع مين إنسـاان قـواي. أان اآلن أقـول ومبـلء رغبـيت: شـكرا معتقـل سـواقة لقـد  

 (043, صفحة 0105)العتوم,  كنت معلما ابرعا, وكنت بني يدي  تلميوا المعا .
وقولــه يف موضــع آخــر:  أو أن العــودة إىل الســجن تشــبه نوعــا مــا العــودة إىل الــوطن. أمل يكــن الســجن آنــواك وطننــا, وبيتنــا 

 (018, صفحة 0105)العتوم,  الوي أنوي إليه بعد تعب املسري؟! .
ل الســابق وصــفا مشــاهبا, قــال:  أردت أن أتعلــم يف الســجن مــا مل أتعلمــه طيلــة حيــايت قبــل الــدخول إىل وقــد ذكــر يف الفصــ

هـوا العـامل, لقـد كنـت أحـاول أن أتعلـم احليـاة هنـاك, كنـت يئقـا إىل أن أفهمهـا. كـم أضـعنا مـن الشـهور والسـنني  ـاول أن 
 ر لاللتقـاء قنسـان ميكنـه أن جييـب عـن هـوا التسـاؤل .نعرف من  ن أو ما  ن فما اهتدينا!! لقد كان السجن أفضل قـد

 (99 -98, الصفحات 0105)العتوم, 
فبني االنفتاح واالنغالق يف هوا املكان )السجن(؛ تبدو الشخصية متوبوبة بني االنفتاح الوي يوحي ويـدل عليـه )الـوطن, 

نغــالق الــوي يــوحي ويــدل عليــه )الوحــدة, التضــييق , الظلــم, القيــود(؛ ويف ذلــ  إشــارة إىل أن البيــت, األمــن, احلريــة(, واال
 االرتباط ابملكان يرتاوح بني التوافق والتنافر والتوازي يف الوصف تبعا للجانب التاثريي.

ريـة واألمـن والعـيش يف عـامل إذ يبدو السجن مكاان مغلقا حمدود احليز فوافقته داللـة االنغـالق والوحـدة, كمـا انفرتـه داللـة احل
خا  متخيل عرب عن االنفتاح والالحدود؛ الوي دلت عليـه فكـرة التفكـري يف احليـاة اجلديـدة واالنطـالق, كمـا يـوحي هـوا 
التناق  ابالضطراب وعدم التوازن داخل النفس, فاضفى أسلوب املفارقة هوا ملمحا مجاليا يف حسن اجلمـع بـني االنفتـاح 

وبني االنفتاح واالنغالق داللة, ما أسهم يف نقل املتلقـي إىل فضـاء مكـاين مـزدحم ابألمكنـة الـيت تشـكلت االنغالق مكاان, 
 معها مالمح الشخصية يف جانبها النفسي الوي جيتمع فيه االنغالق وغياب األمن مع االنفتاح واألمن.

 ﴾وَاللَّيِْل ِإَذا َسَجىالعنوان الثاين عشر: ﴿
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األهم يف الرواية خاصة يف ارتباطها ابلواقع, والزمن يؤطر مراحل حياة اإلنسان, فكل حركـة وكـل  يشكل الزمن املكون الفين
 سكنة هلا ارتباط ابلزمن.

والزمن يف الرواية يظهر يف كل العناصر البنائية هلا, من شخصيات وأحداث وأمكنـة حيـ  تتحـرك كلهـا يف زمـن, الـوي قـد 
بشـــكل تصـــاعدي أو تنـــازيل,  علـــى ان اســـتجابة الـــن  الروائـــي هلـــوا التتـــابع  ـــري األحـــداث فيـــه وفـــق تسلســـلها املنطقـــي 

املنطقــي الطبيعــي يف عــرض األحــداث حالــة افرتاضــية أكثــر وــا هــي واقعيــة؛ ألن تلــ  املتواليــات احلكائيــة قــد تبتعــد كثــريا أو 
املاضـي, أو علـى العكـس مـن قليال عن ا رى اخلطي للسـرد؛ فهـي تعـود إىل الـوراء لتسـرتجع أحـدااث تكـون قـد حصـلت يف 

ذلــ  تقفــز إىل األمــام لتستشــرف مــا هــو آت أو متوقــع مــن األحــداث, ويف كلتــا احلــالتني نكــون إزاء مفارقــة زمنيــة توقــف 
صـــفحة , 0991)حبـــراوي,  اسرتســـال احلكـــي املتنـــامي, وتفســـح ا ـــال أمـــام نـــوع مـــن الـــوهاب واإلايب علـــى حمـــور الســـرد 

, ووا ال ش  فيه ان هلوه املفارقات مبا حتويه من تداخل وتشت للزمن, وثـري يف سـري األحـداث مـن حيـ  ارتباطهـا (009
 ابلواقع, ووثري على الشخصيات يف بعدها النفسي من حي  ارتباطها ابألحداث واملكان. 

ين عشــر مــن الروايــة بداللتــه علــى الــزمن, ففــي قراءتنــا وقــد أوردان هــوا احلــدي  عــن الــزمن لتميــز العنــوان الفرعــي للفصــل الثــا
مل يكـــن حبثـــا عـــن ســـياق قصـــة قرآنيـــة أو ،  - 1الضـــحى،  -﴾ وَاللَّيْـــِل ِإَذا سَـــَجى﴿األوىل أن استحضـــار اآليـــة الكرميـــة: 

الـيت ذكـر فيهـا  دالالت معينة لرتاكيب قرآنية, وإمنا قصد داللة زمن الليل حتديدا, والالفـت أن الـن  القـرآين زاخـر ابآلايت
هوا الزمن, لعـل أقرهبـا السـورة الـيت مسيـت ابمسـه )سـورة الليـل( الـيت بـدأت بقسـم هللا عـز وجـل ابلليـل مـا كـان ليمـنح الداللـة 
قــوة وعمقــا, ولكــن اختيــار الكاتــب لآليــة مــن ســورة الضــحى يــنم عــن قصــد آخــر وهــو الوصــف يف الفعــل )ســجى(؛ الــوي 

 (8/000)ابن كثري, دت, صفحة  مَّ(يعين )س ك ن  ف ا َظل م  و اَدهل   
والفصــل ثــري ابملقــاطع الســردية الواصــفة هلــوا الــزمن وتعليقــه بداللــة معينــة؛ وقــد تكــرر لفــت )الليــل( أكثــر مــن عشــرين مــرة, 

 منها ما ورد يف املقاطع السردية اآلتية:
بط... يــدنو أدنــو... وينــاجيين ويغــازلين... كــان الليــل قــدميا جــدا... يــروي يل قولــه:  كــان الليــل صــديقا حلــوا... يهــبط أهــ

, 0105)العتــوم,  حـزين مـن قبـل جميأــي... ويلـم دمـوعي حبــرويف, ويعيـد كتابتهـا فــوق جـدار القلـب... وميحــو عنـه اليـاس .
 (040صفحة 

 احلياة, فاصل زمين خارج إطار الزمن نفسه, إن سكن  صنع لـ  احلـدث متماهيـا وقوله:  كان الليل اللحظة الشهابية يف
 (040, صفحة 0105)العتوم,  مع كل األزمنة, ح  يكاد يكون بال زمن, أو أن يكون الزمن كله .
ضـل األلـوان يف ختليـد لوحـايت, مل يكـن الليـل متعـددا, وقوله:  يرسم السجني لوحته من ألوان كثرية, ويف حـاليت كـان الليـل أف
 (043, صفحة 0105)العتوم,  وال فيه من سواه, كان فردا وكان خاصا, ال يقبل القسمة على اثنني .

ى ومناسـبة نزوهلـا, الـيت جـاء يف أما القراءة الثانية فتقوم على أن هوا االستحضار مخوان إىل داللة التنـا  مـع سـورة الضـح
: ل مَّا نـ ز ل  ع ل ى ر س وِل اهللَِّ ص لَّى اهللَّ  ع ل َيِه و س لَّم  اَلق َرآن  أ َبطـ ا  ع َنـه  ِجرَبِيـل  تفسريها:  ع ,ن اَبِن ع بَّاس  م ـا فـ تـ غ يـَّـر  بِـو ِل   فـ ق ـال   أ ايَّ
ه  ف ــا نَـ  :اَلم َشــرِك ون   ــي اِء و دَّع ــه  ر بُّــه  و ق ــال  ــا ج ع ــل  ِفيــِه ِمــن  الضِّ ــم  ِمَنــه  تـ ع ــاىل  اِبلضُّــح ى و م  ا ق س  ــو  ز ل  اهللَّ  م ــا و دَّع ــ   ر بُّــ   و مــا ق لــى و ه 

 (8/000)ابن كثري, دت, صفحة  و اللََّيِل ِإذا س جى أ َي س ك ن  ف ا َظل م  و اَدهل  مَّ .
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نس نن بعــد ظــالم الليــل ضــياء النهــار, وقــد أقســم هللا هبمــا يف مواســاة رابنيــة للنــيب صــلى هللا عليــه وســلم أن مل وكانــه اســتا
 يدعه ربه.

ولول  جند الكاتب يف مواضع أخرى, يلبس الليـل ثـوب الـزمن املناسـب مـن اليـوم لالسـرتجاع وحماسـبة الـنفس, يقـول:  يف 
 (044, صفحة 0105)العتوم,  ح يف ثوب احلكمة .الليل يربأ اجلسد من طينيته, فتتجلى الرو 

وقولــه:  جعــل الليــل الســاجي بعــد النهــار الالهــب لكــي تبكــي علــى مــا اجرتحــت, وتتحســر علــى مــا فــات حــ  ولــو كــان 
 (044, صفحة 0105)العتوم,  خريا!! فاحلسرة هنا سؤال املنتبه: أما كان ميكن االستزادة؟ .

تركيـب انتظـره القـارئ مـن ﴾، سَـِبيلم  مِ ـن خُـرُوجم  ِإىَلٰ  فـَهَـلْ ﴿وميارس الزمن لعبته إىل هناية الرواية اليت ختمـت بفصـل عنوانـه: 
الكاتـب بطـال  بداية الرواية ليجيب على االستفهام بنعم هناك سبيل للخروج, منتظرا بول  هناية  ربة السجن اليت عاشـها

ويشـكل الـزمن املكـون الفـين األهـم يف الروايـة خاصـة لرواية تظافرت فيها حدود الزمان ومعامل املكان ومالمح الشخصـيات, 
 يف ارتباطها ابلواقع, والزمن يؤطر مراحل حياة اإلنسان, فكل حركة وكل سكنة هلا ارتباط ابلزمن.

كانــه سـنوات طــوال... يـتقن الــزمن يف احلـالني لعبتــه, ونصـغي  ــن إىل   كمـا جـاء يف قولــه:  مـر زمــن كانـه مــا مـر, ومــر زمـن
 (334, صفحة 0105)العتوم,  إيقاعه, ونبتسم أو نعبس, وهو يف احلالني غري مكرتث 

 خامتة:
يــة الكاتــب؛ رؤيــة املبــدع ورؤيــة شــكل التنــا  القــرآين يف روايــة )اي صــاحيب الســجن( ظــاهرة مجاليــة عكســت زاويتــني مــن رؤ 

البطــــل الــــوي عــــاش التجربــــة واقعــــا, مــــا مكنــــه مــــن نقلهــــا بتفاصــــيل تظــــافرت البــــىن الســــردية وعناصــــرها مــــن زمــــان ومكــــان 
وشخصيات من تصويرها بلغة واصفة بديعة ظهر جليا أثر الن  القرآين فيها؛ إذ أخـو مسـاحة واسـعة مـن احلضـور املباشـر 

 املل وعناوينها؛ هوه العناوين مع املل شكلت عتبات عدت نصوصا قائمة بواهتا.وغري املباشر, عرب نصو  
وقــد قــدمنا يف حبثنــا هــوا حماولــة لكشــف  ليــات التنــا  القــرآين يف تلــ  العتبــات, واســتجالء منحاهــا اجلمــايل يف كشــف  

 العالقات بني النصو , وبني العناوين والنصو .
جمملــة, مكثفــة الداللــة, ســعينا مــن خالهلــا إىل كشــف العالقــة بينهــا بوصــفها دواال  مثلــت هــوه العنــاوين عالمــات ســيميائية

 ملدلوالت مثلتها النصو  السردية املفصلة هلا.
وميكن القول إن الروائي أمين العتـوم قـد جنـح يف تقـدمي صـورة فريـدة مـن اسـتغالل الطاقـات اللغويـة والتصـويرية للـن  القـرآين 

 وف املبدع عليها واإلفادة منها على املستوى اللغوي والداليل واجلمايل.اجلليل؛  عل منه غاية لوق
فالن  القرآين ن  معجز, أضـاف التنـا  معـه مركـز شـد انتبـاه املتلقـي وربطـه هبـوا الـن  املتفـرد, الـوي اختـو الكاتـب مـن 

 حدد أفق انتظار اب اه معني.بع  آايته وتراكيبه إسرتاتيجية يف اختيار عناوين الرواية )الرئيس منها والفرعي(؛ ما 
وقـد عكســت هــوه اإلســرتاتيجية العالقـة بــني النصــو  ضــمن ثنائيـة )احلاضــر/ الغائــب(؛ إذ غــدا وفقهـا الــن  القــرآين دائــم 
احلضـــور, أمـــا القـــارئ فتتغـــري وجهتـــه إىل حبـــ  الـــدالالت الغائبـــة الـــيت قـــد متثـــل مقصـــدية الكاتـــب أو مـــا ينتجـــه املتلقـــي مـــن 

   العالقات التفاعلية وآتلفها وختالفها بني النصني, ما حيقق القيمة اجلمالية منها.دالالت جديدة, وحب
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(44) 
 جهود خطاطي الکرد يف خدمة القرآن الکرمي

 يالقرەداغ علي حممد

 الكردية األكادميية يف العامل العضو
 
 قمـة يف الكـرمي للقـرآن الكـرد خطـاطي خـدمات نن جنـزم أن ميكننـا ببعضـها  ـيط أن ميكـن الـيت ئنار والقـ الشـواهد خـالل مـن

 الـوي ولكـن. اخلـدمات تلـ  ملقارنـة وتقـارب تناسـب هنـاك يكـون أن أريـد إذا عاليـة مكانـة ويف اخلـدمات, وههـ وسـلم درجـات

 وال .اخلـدمات تلـ  مقـدار هـو منهـا القريبة أو النهائية النتائج إىل والوصول معرفته أيضا   القرائن تل  خالل من– ابمليسور ليس

 الـوي الكـردي األيـويب حممـد بـن عمـر مـثال خـو. احلقيقـة هبـوه لنقطـع وامعـان تفکـر كثـري أو حبـ , طويل إىل الصدد هبوا  تاج

 كتابـة , أيضـا املعمـرين مـن وهـو املبـدعني, اخلطـاطني مـن وهـو املباركـة, حياتـه يف أجنـز قـد أنـه عنـه يتحـدث الـوي املصـدر يـن 

 مـن واحـد مصـحف علـى إال نقـف ال اهلائـل الكـم هـوا مفـردات عـن البحـ  ولـدى , مصـحفا وسـبعني وسـبعة أربعمائـة 477

 ومل أجنـزه, مـا مثـل ينجزوا مل الوين اخلطاطني من ابملأات فكيف خربه, مساع لدى والتفكري العقل ينبهر اليت اخلدمات تل  راتمث

 شاوه؟ يبلغوا

 آاثر ضـياع ىعلـ القـرائن أكـرب ومـن .ذكـر مبـا نكتـف مل إذا نعوزهـا ال أننـا مـع أخـرى ئنراوقـ أدلـة إىل هـوا بعـد حباجـة أظنـين وال

 لـيحفت يكـن مل -ونفاسـته روعتـه مـع – قـدموه ومـا كتبـوه مـا أن املضـمار هـوا يف وجهـادهم جهـودهم تراومثـ الكـرد خطـاطي

 علـى خاصـة مناسـبات يف وعرضـه الرفيـع, الفـن هـوا يف ابـهکتّ  وابـداع نفاسـته علـى لالطـالع حصـينة وأمـاكن قمـاطر يف ويصـان

 يبتغي ثقافته, كانت مهما قارئ, أي متناول يف مباشرة, اجنازه بعد ليكون, يكتب كان بل ئع,راال الفن ذل  وعشاق الضيوف

 مشـاعا كـان بـل والنهـار, الليـل مـن مـدايت أو وقـت يف راحمصو  يكن ومل هوا وليس .الكرمي القرآن بتالوة التعبد خالل من األجر
 روعيـت مهمـا األحـوال هـوه يف واملصـاحف والقصـبات, ناملد يف كثر, وهم غبني,رالل والليايل األايم ساعات مدار على ومتاحا

 والتفكـ , للتضعضـع تتعـرض بـل طويلـة تافـرت  تقـاوم ال فيهـا, ءةراوالق تداوهلا يف واالحتياط التجليد, ومتانة الورق, جودة فيها

 أو مثلهـا نخـرى نهـاع واالسـتيعاض الطـرق, مـن بطريقـة منهـا الـتخل  إىل يـدعو وـا قهـاراأو  مـن الكثـري وضـياع فها,راأط وآتكل

 .بعيدة أزمنة إىل توارتها تعود اليت املصاحف لندرة األمثل السبب هو هوا أن وأرى .وكتابة فنا منها أرقى

 لـه املتـاح الوقـت ضـيق مـع هـوا حبثنـا يف والكتابـة احلـدي  فراأطـ مـن عليـه يطلـع وا بصرية على الكرمي القارئ لنجعل هوا أوردان

 .هنا

 أخـوت -أخـرى أمـاكن يف كـول  ورمبـا– كردسـتان يف املصـاحف كتابـة :وهـو الكـرمي للقـارئ راتنـوي آخـر أمـر إىل ننـوه أن ونريـد

 ميـدان أشـهر يكـون رمبـا الـوي املضـمار هـوا يف ذكرى له وتلد الكرمي, للقرآن خدمة يقدم أن اخلطاط يريد :منها ,راوأطوا أمناطا

 .له حمبّ  أو أستاذه أو لشيخه ملصحفا لكتابة اخلطاط يتطوع أن ومنها .والوكرى للشهرة
 ننطلـق أن ميكننـا ورائهـا. مـن واالرتـزاق لالعتيـاش مهنـة املصـاحف كتابـة مـن اخلطـاط يتخو أن هو واألجلى األبرز النمط ولكن

 صـور منهـا واحـد كـل خيمـة حتـت يـدخل كثـرية فرعيـة عنـاوين منـه فنفـرع( الكـرد... خطـاطي خـدمات) العنـوان هوا خالل من
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 أزاهري أفنوا الوين ا هولني اجلنود أولأ  خدمات تشخ  اليت العناوين أبرز -رمبا- أتناول هنا لكنين املثلى, اخلدمات من ش 

 أكثـر علـى هلـم وقفـت الـوين خدمات عنوان وهو الكرمي, القرآن وهو البسيطة سطح على مكتوب أشرف خدمة يف حياهتم أايم

 (.املصاحف )كتابة  املفضل عملهم ميدان يف خدماهتم تعددت الوين أي خمطوط, مصحف من

 حبثنـا جمـال يف وهبـاء ثـراء امليادين أوسع من امليدان وهوا التارتي. التسلسل مراعات دون العددي التسلسل ا ال هوا يف نتناول

 أين يل يبـدو إذ بصـدده, أان فيمـا متخصصـة مصـادر وجـود عـدم املبتغـى, غايـة إىل وصـويل عـدم البـاب هـوا يف يل ويشـفع هـوا,

 أو مثلـه بعنـوان ابحـ  -علمـي حسـب- فيـه يسـبقين ومل لوحـدي, كردسـتان يف -فيه احلدي  وخر رغم– املوضوع هوا تناولت

 انئية أماكن يف حبثي مواد إىل والوصول معلومات, على للحصول البح  وطويل املشاق حتمل يف السبب هو وهوا .0منه قريب

 عليـه واالعتمـاد بـه الوثـوق ميكن والوي ووفياهتم, مليالدهم حمددة تواريخ على هلم أقف مل ابلبح  أتناوهلم الوين وأكثر ومبعثرة.

 وانتظـار حبـ  حمـل يبقى ذل  عدا وما وأايمها. شهورها يف جهودهم وبولوا فيها خدموا اليت والسنوات فيه عاشوا الوي عصرهم

 !ولعل عسى لآليت,

 األيويب: عمر مصحف( 0

 انـه وحولـه عنـه كتـب الـوي الكـردي, األيـويب حممد بن عمر اخلطاط ا ال هوا يف القياسي الرقم صاحب كربو  حبثي صدر أزين

 للسـلطانة ينسب الوي اجلديد ابجلامع نسكادار منها واحد مصحف يوجد . مصحفا وسبعني وسبعة أربعمائة( 477) كتب

 .0نسكدار ه 1131 سنة األيويب تويف الوالدة.
 يويب:األ أمحد مصحف( 0

 فقـد , مصـحفا عشـر ومخسـة مائـة ( 115 ) عـن يقـل ال مـا كتـب إذ البغـدادي. حممـود سـيد بـن األيويب أمحد بوكر البح  أثين

 م. 1556 ه 963 سنة كتبه مصحف عنه أثر
 النفيس. النسخ خبط وابقيها اجللي, ابخلط وآخرها ووسطها الصفحة أول خطه: وصف

 .3القانوين سليمان السلطان وقف موهَّب, كبري, قطع العام: الوضع
 ه: 0013 اْساعيل حممد مصحف( 3

 يبـدأ األوىل, الورقة منه سقطت األوراق, مضطرب وزق مصحف وهو حسن. حممد املعماري الدكتور املصحف هوا إيل أهدى

 واألسـود األخضـر نابأللـوا الصـفحات مـؤطر واألسـود. واألمحـر, األخضـر, ابأللـوان: مزينـة منـه األوىل والصـفحة البقـرة. بسـورة

 منه: األخرية الورقة يف جاء خضراء. بدوائر هناايهتا وحددت األمحر. ابللون السور عناوين كتبت واألمحر

 مـن تنزيـل خلفـه ومـن يديـه بـني مـن الباطـل متيـه ال الـوي العزيـز وكتابـه ا يـد كالمـه كتابـة إلمتـام احلميـد العزيـز اهلل وفقـين وقـد»

 عزوجـل اهلل مـن ارجو قل. حممد إمساعيل املغفور املرحوم ابن الكبري الكرمي ربه رمحة الراجي الفقري املونب العبد وأان خبري. حكيم

                                                           
 .للطبع معد القرداغي, علي حممد :وليف.وتفسريه الكرمي القرآن وريخ 0
 .العامل حول اخلطية واملصاحف القرآنية للمخطوطات الشامل داود آل مزامري شبكة دليل 0
 مود السيدراجع: فهرس املخطوطات العربية والرتكية والفارسية يف املكتبة السليمانية. تقدمي أمري أش مدير املكتبة السليمانية. إعداد الدكتور حم 3

 131. الدغيم, ا لد األول سقيفة الصفا العلمية,  : 
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 المتـام شـرفين و وفقـين كمـا به. العامل تيب وال كاتبه, يفتقر وال حامله, يول ال الوي االكرمي كالم من ألفني لكتابة يوفقين ان

 1213 سـنة شـهور مـن االول ربيـع عشـر سـابع الثالاثء يوم يف الفانية اجلانية القصرية يديب واالربعون السادس القرآن هوا كتابة
 «األلف. بعد ومائتني اثل 

 مل املصـحف هـوا وأن املصـاحف مـن املزيـد لكتابـة يوفقـه أن اهلل علـى متـىن إذ نشـاطه ذروة يف كـان أنـه األخـرية العبـارة من نستنتج
 نيدينا. الوي املصحف غري على نقف مل كما ذل  من شيئ على نقف مل نناأ إال كتبها, اليت املصاحف آخر يكن

 ه: 0030 الطويلي نذير املال مصحف( 4

 وسـط خبـط كتـب واآلخـر. االول كامـل والتزويـق. الزخرفـة مـن خاليـا ك تـب الكردسـتانية. األثريـة املصـاحف مـن املصـحف هـوا

 يف جاء التجويد. عالمات وكول  محراء, بدوائر اآلايت هناايت أعلمتو  األمحر, ابملداد السور امساء كتبت النسخ. من قريب
 خامتته:

 مـال اخل... أحقـر يـد علـى  )روان(  قريـة يف القعـدة ذي شـهر يف االربعـاء يـوم الظهـر بعـد احلميـد امللـ  بعـون ا يـد الكتـاب  »

 يبـدو  .«والثالثـون الثالـ  املصـحف هـوا لني.املرس سيد هجرة بعد من وثالثني واحدى ومائتني الف سنة االصل, طويلي نوير

 يصـرح وكمـا الطـويلي. نـوير املـال اجـل مـن كتـب قـد املصـحف يكـون ان وحيتمـل الناسـخ, ابسم وتالعب حتريف جرى أنه جليا

ت ـب   فقـد األخـري يف الناسـخ  هـوا كتبـه الـوي والثالثـون الثالـ  املصـحف هـو وهـوا مصـحفا وثالثـني اثنـني املصـحف هـوا قبـل ك 

 .0لناسخا
  :ه 0016 و 0014 اجلديد حممد ( مصحف2
 وما العزيز, اهلل كتاب خدمة يف فوظفوها اندرة وطاقات قابليات ووهبهم عليهم اهلل انعم الوين من آخر خطاط هو اخلطاط هوا

 خـارىكالب سـبحانه اهلل إىل خالهلـا مـن التقـرب وندّ ؤ يـ أشـخا  عنايـة موضـع كانـت الـ  الكتـب مـن الـدين ابمـور يتعلـق
 كتابة يف املكثرين من كان هوا خطاطنا ان يبدو ذل . إىل وما اخلريات ودالئل االحادي  وكتب الشريف,

 دونـه مـا خـالل مـن هـوا خطاطنـا عـن ونعرف لعيشهم. سببا ذل  وجعلوا الكرمي, القرآن كتابة امتهنوا الوين ومن بل اهلل, كالم

 إىل املصحفان هوان انتقل كيف نعلم وال ذل , من اكثر نعلم وال ايران ردستانك قرى من قريتني يف الزمن من لفرتة كان أنه هو

 ة.السليماني منطقة
 :ه 0014 األول(  )املصحف

 رجـل حلبجـة يف كـان حبوزتـه: املصـحف هـوا كـان الـوي املفـيت نورالـدين الشـيخ املرحـوم يل ذكـر اذ طريفـة, قصـة املصـحف هلـوا

 املصـحف هبـوا فظفـر بدايتـه, مـن اوراقـا يلـتهم مبصـحف يظفر كلما وكان املصاحف, قاورا مكل أن على اعتاد العقل, خفيف

 صـفحاته وأطـرت مجيلـة, زخرفـة املصـحف هـوا زخرفـة متـت آخـر. شـخ  خبـط الـنق  هـوا تـدارك   أوراقـا, بدايتـه مـن وأكـل

 ويلقـي البحـ  مـن كثـري عـن يغـين مـا املصـحف هـوا خامتـة يف ورد مجيلـة. ذهبيـة بـدوائر اآلايت هنـاايت وأعلمـت وجـدولت,

 انسخه: خط من املصحف هوا حول بنصها: اخلامتة هوه ننقل مهمة, جوانب على االضواء
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 والنقاشي السجاوندي مع بيدي, لطفه ومزيد اهلل بتوفيق كتبت ! الوي املصاحف من عشر السادس مصحف املصحف هوا»

 بيـدي.   صـنايعها ومجيـع واملنـة, احلمـد هلل منهـا شـئ يف أحـد يـد يـدخل وال تعـاىل, اهلل حبمـد هبـم يتعلـق ومـا وجلـده والصـحايف

 دالئـال. عشـرون توفيقـه حبسـن وكتبـت األكمـل. حممـد خلقـه خـري علـى والسـالم والصـالة الفضـل. هبـوا علـي من الوي احلمدهلل

 مبحمـد املشـهور رسـول ابـن حممـد النـوير البشـري نـيب شـفاعة واىل الكبـري, امللـ  عفـو اىل الراجـي التقصري كثري املونب احلقري واان

 حمـال مـن  )كنـدى بغـده(  قريـة يف منـه, يـوم مثـان مضـي بعـد 1284 سـنة يف احلـرام, حمـرم شـهر يف سـليمان ابن رسول ابن اجلديد
 هـوا وقـف ّ  «القزجلـى... علـى املـال دهـره ووحيـد عصـره, اندر ترجـان, قريـة يف الفاضل الكامل العامل تدريس زمان يف )ترجان(

 نأ ويبدو ه. 1286 سنة االول ربيع شهر يف آغا بكر ااب بن بداروغة املعروف املشهور امني حممد كتابته من سنتني بعد رآنالق
 لـدى املصـحف مـن مكـان يف ذلـ  جـاء كمـا اهلل, سـبيل يف وسـبله ووقفـه املال من مبل  مقابل املصحف هوا اقتىن اخلريين احد

 إىل وما وتوهيبه تزويقه يف وابدع كبريا, جهدا فيه بول-انسخه عليه ن  كما– ملصحفا وهوا والقراءة. التجويد عالمات ذكر

 .0آنفا مر كما داروغة, امني حممد فعل كما اهلل إىل هبا يتقرب نن جديرة مجيلة حتفة وهو ذل .

  :ه 0019 الثاين املصحف
 مـن تقريبـا سـنوات مخـس بعـد كتـب -انسـخه يقـول كمـا- املصـحف وهـوا اخلطـاط, هـوا آاثر مـن آخـر مصـحف علـى وقفـت  

 مصـاحف سـبعة سـنورده, الـوي الن  من يتبني كما كتب, أنه أي والعشرون. الثال  املصحف وهو السابق, املصحف كتابة

 املـونب احلقـري وأان» نفسـه: الناسـخ وحبيـاة ابملصـحف املتعلقـة االمـور بعـ  يوضـح الـوي الـن  ولننقـل سـنوات. مخـس خـالل
 فقه بن رسول, بن وشهري, معروف ابجلديد الوي حممد الكبري املل  عفو اىل احملتاج يالراج التقصري كثري

 مـن والعشـرون الثالـ  مصـحف وهوا اجلمعة. يوم يف احلرام القعدة ذي شهر يف ه, 1289 سنة يف )كند عزيز( قرية يف سليمان

 االعلـى, ابلرفيـق وأحلقـين تـرمحين. و يل تغفـر أن نالقـرآ عليـه انزلـت الـوي النـيب حبرمـة اجعلـه اللهـم بيـدي. كتبـت الـيت املصاحف

 يف اخلـري بـدعاء يـوكرين وملن املؤمنات, و واملؤمنني واملسلمات املسلمني وجلميع ابلدعاء, وصاين وملن وألقاريب لوالدي تغفر وان
 الشـيخ اسـرة حتـتفت نمـابي حلبجـة. يف املفـيت نورالـدين الشـيخ اسـرة لـدى االول املصـحف وحيفـت 0«آمـني املمـات. وبعـد احليـاة

 نوري الشيخ ابن كمال

 املصحف. هبوا السليمانية يف على اباب الشيخ ابن

 :ه 0016 حممد بن اخلياط الرمحن عبد مصحف

 )اجلديد حملمد الثالث املصحف(

 ) ێزهكار ( كهريـزة قريـة يف كتـب كردسـتاين مصـحف لكنـه ) 22811 (ابلـرقم بطهـران الوطنيـة املكتبـة يف حمفول املصحف هوا

 عبـد األسـتاذ ألجـل الكسـنزاين سـليمان فقـي بـن رسـول بـن حممـد قبـل مـن ه 1286 سـنة اآلخـر ربيـع 19 يف ترجـان حمـال مـن

 غـري مـن وااللـوان, ابلنقـوش مزخرفتـان لوحتـان او صـفحتان بدايتـه يف مشـكول. نسـخ خبـط كتـب حممـد. بـن اخليـاط الـرمحن
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 ورموزهـا التجويـد عالمـات كتبـت االمحر.وكول  ابملداد اآلايت واعداد نهاوعناوي أمسائها من: السور بداايت وكتبت توهيب.

( يف 1784×2888) القيـاس ,15 س ) 294 ( أوراقـه عدد زخرفة, بدايته يف محراء بدوائر اآلايت اواخر حتديد مع األمحر ابملداد
 والبلل. بةالرطو  آاثر والبين....عليه واألمحر األزرق ابأللوان ونقوش تلوين األوىل الصفحة
 وليـف الوقـوف خالصـة رمـوز ومـن العثمـاين. كتابـة وفـق علـى الـرابين ا يـد اهلل كـالم المتـام وفقـت قـد» هكـوا: عملـه واختـتم

 ابـن حممـد الكبـري, امللـ  عفـو ايل الراجـى التقصـري الكثـري املونب احلقري العبد ,وأان االصفهاين النيسابوري امحد بكر ايب العالمة

 سـنة األخـر ربيـع شـهر يسـع يف ترجـان حمـال يف كهريـزه قريـة يف   ,وقـد قبيلـة والكلـويي وطنـا الكسـنزاين سـليمان فقـه ابـن رسول

 واملؤمنـات للمـؤمنني خـري بـدعاء ذكرين وملن فيه قرا وملن والمهاته وآلابئه ولوالديه لكاتبه اغفر اللهم ومثانون. وست وماتني الف

 ,1268 امني.. وألابئنا لنا غفراهلل حممد استاد ابن خياط الرمحان عبد استاد وأعزى ويبوحمب حميب ألجل واملسلمات واملسلمني

 الـرتدد كثـري شـخ  أان أسـتادي اي فقـال: بدلـه سـنتني بعـد ّ حممـد اسـتاد بـن عبـدرمحان اسـتاد ألخـي املصـحف هـوا كتبـت

 هـوا واخـوت لـه بـدلت واان الـوزن فيفخ الضخامة قليل مبصحف يل تبدله ان الي  ارجو ضخامة و ثقل وللمصحف للخياطة

 «.بكثري مصحفه من خري املصحف هوا ان مع امره خالف اطيق ال وهلوا قليب يف متوطن وحبه يل املصحف

 امسـه شخصا خالد موالان خلفاء ضمن جند أننا بيد مصاحفه, خواتيم نصو  يف أورده ما غري شيأا حياته تفاصيل من نعرف ال

0أسـألة تـرد فإنـه نفسـه ( اجلديـد حممـد) هـو واحـدا شخصـا اخلليفـة وهـوا اخلطـاط هـوا كـان فـإن غـدادب يف وكـان اجلديـد, حممـد
 

 إىل رجـع فمـ  خالـد مـوالان خلفـاء بـني ومـن بغـداد يف سـاكنا خالـد مـوالان حيـاة يف اجلديـد حممـد كـان إذا منهـا: واستفسـارات

 اجلديد حممد كان واذا ؟ مصحفا وعشرين ثالثة عن تقل ال اليت املصاحف من األعداد هوه كتب وم  عاش؟ م  اىل و إيران؟

 وفاة بعد سنة وثالثني مخس من أكثر إىل مصاحفه كتابة تواريخ تعود إذ املعمرين, من كان أنه ش  فال واحدا شخصا واخلليفة

 خالد. موالان

  :ه 0032 سليمان ( مصحف6
 االهتمـام آاثر جليـا عليـه تظهر( 15×9بقياس ) اجلميل نسخال خبط كتب النفيسة. الكردستانية املصاحف من املصحف هوا

 زخرفـة يف ابـدع أماكنهـا. يف واجلميلـة البديعـة واالزهـار واالوراد الزاهيـة, االلـوان اسـتعمال خـالل مـن انسـخه خـربة وكثـرة بـه

 بـنقش لـه املالئـم مكانـه يف كـل والـوردي, واالزرق واألخضـر واألمحـر واالسـود الوهبيـة االلـوان فاسـتخدم االوليـني, الصـفحتني

 السـورة, اسـم صـفحة كـل اعلـى مـن االميـن اجلانـب يف األمحـر ابملـداد ذهبيـة وردة داخـل وكتـب الزاهيـة. واالوراد اجلميلـة االوراق
 ابألوراد واالحـزاب األجـزاء وأنصـاف األجـزاء بـداايت ميـز كما والوهيب. واألمحر االزرق اباللوان دوائر اآلايت اواخر يف ووضع

 املكـان ذلـ  -وسـلم عليه اهلل صلى-حممد اسم فيها ورد اليت األماكن يف وميز به. خاصا منطا منها واحد لكل مستخدما لونةامل

 يف ذهبيـة عارضـة يف وكتـب األمحـر. ابملـداد ذهبيـة ارضـية علـى مجيلـة وردة وسـط يف -وسـلم عليـه اهلل صـلى- مجلـة وضـع نن
 العشـرون املصـحف هـو املصـحف هـوا نن خامتتـه يف وكتـب الثلـ . خبـط نزوهلـا سـببو  آايهتـا وعـدد السورة اسم السور بداايت

 ألجـل... كتبـه سـليمان, امسـه وانسـخه ه. 1235 عـام مـن االوىل مجـادى 17 يف اخلتـام ووقع يراعه. دجبها اليت املصاحف من
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 خاصة. مكتبة يف حمفول املصحف وهوا املصحف. له املكتوب الشخ  ابسم أثيمة يد عبثت

 :يوسف الشيخ حممد ( الشيخ7

 يسـبق ومل الكـرد, علمـاء بـني مـن اندر ال الع ل ـمِ  هـوا آباثر ع نيت االثنني حظنا حسن من أو حظي حسن من أو حظه حسن من

 واألتربـة الغبـار ونفـ  حممـد الشـيخ هـوا عاملنـا آاثر مـن الكثـري معرفـة إىل وفقـين اهلل ولكـن -أعلـم حسـبما– شـخ  بـه ع ـين أن

 !واحد شخ  يف  تمع أن قل اليت وقابلياته بواته تعريفوال عنها,

 أن ويستحقون األشهاد, رؤوس على أمساؤهم ترفع الوين النوادر من ون د يع الوي املبدعني اخلطاطني من هوا حممدا الشيخ إن

 !النواب  األعالم تسلسل قمة يف ذهبية صفحات هلم ختص 

 :الكرمي القرآن خدمة يف جهوده

 الـيت األخـرى املصـاحف علـى نقـف ومل اجلميـل, خبطـه كتبهـا الـيت املصـاحف مـن عشر احلادي املصحف إىل لالهتداء اهلل وفقين

 هـوا كتابـة بعـد عـاش إذ شـبابه, عنفـوان يف وهـو الفنيـة جهـوده مثـرات إحـدى املصـحف هـوا املصـحف. هـوا كتابتهـا سـبقت

 مثلما ضاعت أخرى مصاحف الفرتة تل  خالل كتب اورمب مستمر, وعطاء دؤوب نشاط يف وهو سنة مخسني قرابة املصحف

 أيدينا. بني الوي املصحف سبقت اليت العشر املصاحف ضاعت

 منها. أجزاء فضاعت والتلف الضياع أصاهبا مجيلة زخرفة مزخرفتني بصفحتني املصحف هوا يبدأ

 بكتابـه شـرفنا مـا علـى وأصـيال, بكـرة شـكرال ولـه وتفصـيال, مجلـة احلمـد هلل واملعـني املوفـق هـو»هـوا:  مصـحفه هنايـة يف يكتـب

 اهلل كالم من عشر احلادي اجللد كتابة تنميق من الفرا وقع قد قيال؟ اهلل من أصدق ومن اهلل وصدق ترتيال, بقراءته وامران تنزيال,

 اعلـى يف وأسـكنه نـهع اهلل رضـي- عفـان بـن عثمـان املتقـني وامـام املـؤمنني أمري مصاحف رسم ترتيب وفق على املنان املل  ا يد

 اصـال, االردالين حممـد, يوسـف الشـيخ املغفـور االجـل الشـيخ املرحـوم ابـن اهلل, رمحـة اىل الراجـي املـونب العبـد بيـدي -اجلنـان
 الـف عليـه املرسـلني سـيد هجـرة مـن ومـائتني الـف سـنة يف ذنـوهبم, وغفـر عـنهم اهلل عفـى ومسـكنا, وموطنـا مولدا لسياهگوي زىوا

 .1211 بعده نيب ال من على والصالة وحده هلل احلمد العاملني. رب من وحتيات صالة

 النبوية: السنة خدمة يف جهوده

 يف– بطلبـات الرائـع خبطـه كتبهـا -كاملـة دورات مخـس أي– الشـريف. البخـاري صـحيح مـن جملـدا ثالثـني علـى اآلن إىل وقفـت
 صـحيح مـن بنسـخ يكرمـون البـاابنيون األمـراء كـان إذ  (ابناب )مطبعـة ب ألقبـه أن يب حـدا مـا البـاابنيني, األمـراء مـن -الغالـب

 يكتـب أن يوسـف الشـيخ بـن حممد الشيخ اخلطاط من يطلب القبيل ذل  من عمال أحدهم أراد فحني إمارهتم, علماء البخاري

 البخاري نسخ وخواتيم اد.أر  ما الباابين ل مري ويتم قياسية, فرتة يف الرائع خبطه عمله الشيخ فينجز البخاري من( )دورة نسخة له

 يلي: فيما نقرا كما . معا والشيخ ل مري اجلليلة اخلدمة تل  على شاهد خري

 وأصـحابه آلـه وعلـى والعجم, للعرب اهلادي رسوله على والسالم والصالة يعلم, مل ما االنسان علم ابلقلم, علم الوي هلل احلمد»

 الكرم. وجماريح ,ل مالظُّ  مصابيح

 اطاعـة علينـا اهلل أوجـب مـن ألمـر امتثـاال البخـاري, صـحيح كتـاب مـن النسـخة هـوه البـاري, امللـ  اهلل بعـون تأمتمـ فقـد وبعـد

 العدوان طرق بسياسته وسدَّ  األمان, ظل يف األانم أانم من حضرة به أعين شكره. إدامة علينا اهلل فرض من خبدمة واشتغاال أمره,



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

616 

 

 السـماء, إىل الفقـراء أيـدي أايديه من استقبلت ح  واإلحسان, األفضال السج الفضل أهل على وأفاض الزمان, مجوج على

 األمـري وهـو , أثـيال حبمايتـه مسـتظال ظلـيال, بريتـه علـى ظـال زال ال والرجـاء, الـدعاء علـى األفـواه نوالـه لطـف مـن واسـتوطنت

 مـن لـه اهلل يسـر اپشـا, الـرمحن عبـد كـرام.ال السـالطني سـاللة خالصـة الفخـام, اخلـوانني نتيجـة زبـدة األسىن, والسلطان األعلى,

 النبويـة اهلجـرة مـن عشـر واحـدى ومـائتني الـف سـنة يف املبـارك رمضـان شـهر سـلخ نسـخه مـن القلـم فاسـرتاح يشـاء, مـا اخلـري
 وحتية. صالة االف الف الف هاجرها على املصطفوية,

 عنهمـا اهلل عفـى القـرين أويـس أوالد مـن عمـر الشـيخ نابـ مـوالن الشـيخ املرحـوم ابن يوسف الشيخ ابن حممد الضعيف احلقري واان

 «اپشا الرمحن عبد اهلل لوجه خاصة الواقف ذنوهبما. وغفر

 بصدده:  ن ما على للتدليل -أيضا– اآليت الن  وأورد

 رسـوله علـى م,والسـال والصـالة واجلزئيات, ابلكليات العامل واخلفيات, اجلليات على الواقف هلل احلمد الرحيم. الرمحن اهلل بسم»

 بعـد: أمـا واخلـريات. املـفثر مضـمار يف السـبق قصـبات حـازوا الوين وأصحابه آله وعلى املعجزات, وأهبر البينات. نوضح املؤيد

 حمبـة قلـيب يف وأوقـع صـلعم. الكـونني, النتظـام وسـببا النشـاتني, الجيـاد غائيـة علـة كـان من أمة من جعلين نن علي اهلل أنعم فلما

 نفسـي علـى الزمـت فقـد العلة, تل  كالم على اشتمل الوي البخاري, صحيح كتاب وهو ا يد, اهلل كتاب عدب الكتب أصح

 احلساب. يوم صاحبه لشفاعة رجاء أمكن, ما ووقفه, الكتاب ذل  واشرتاء استنسائ
 أوالده علـى ّ اجللـي, لرمحنا عبد مال الصمداين والعارف الرابين, العامل على , شرعيا صحيحا وقفا الكتاب ذل  وقفت أان فها

 ّ األعلمـني. عشـريته علـى ّ توالـدوا, مـا فـاألعلم, األعلـم اخوتـه أوالد على ّ بطن, عن بطنا تناسلوا ما فاألفقه, األفقه الوكور
 نـاتالكائ أفضل لضريح وحتفة هدية ثوابه وجعلت وسنندج, بغداد إىل املوصل من كردستان انحية يف كانوا الوين العلماء على

 لروح ـي حتفـة ثوابـه مثـل وجعلـت العرصـات, يـوم يل يشـفع أن رجـاء التحيات, وأكمل الصالة أفضل عليه املوجودات, وخالصة

 «.اپشا الرمحن عبد الكرمي. ربه عفو الراجي وأان املرحومني. وأخي والدي

 أخرى: جهود

 الكـرمي ابلقـرآن املتعلقـة الكتـب مـن املؤلفـات عشـرات كتابة يف إايه اهلل منحها اليت الفوة القابلية بتل  املبدع اخلطاط هوا ساهم

 أهنـا إمـا كثـرية, أخـرايت وجـود يف أشـ  وال بنفسي, عليها وقفت واليت إليها, وما واألوراد األدعية يف وكول  ودراساته و ويده

 منها: بع  أمساء أورد والتقصي, ابلبح  عنها ابلكشف حت  مل تزال ال أو ضاعت

 اهلمزية. شرح يف ةامللكي املنح .1

 اجلمعة. خصائ  يف اللمعة .2

 احلبيب خصائ  يف اللبيب امنوج .3

 للمنوري االربعني .4

 مرتني. أجره يؤتى فيمن البحرين جممع .5

 للجامي. الفارسية ابللغة وترمجته األربعني .6

 للسيوطي القرب فتنة يف أرجوزة .7
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 ابلفارسية ترمجتها مع الربدة قصيدة .8

 لفارسيةاب ترمجتها مع سعاد ابنت قصيدة .9

 النصايح يف امللوك حتفة .11

 فارسية منظومة وسنة. فرض .11

 للجزري املصطفى سرية يف يف الشفا ذات .12

 لقمان یانمه تصيحهنه .13

 احلسىن اهلل أمساء على املشتملة الصلوات يف األسىن اجلوهر .14

 - - النيب أمساء منظومة .15

 للنودهي العقيدة لطالب الفريدة درة .16

 للنودهي اهلمزية. القصيدة .17

 للنودهي التجويد قواعد يف ا يد فتح .18

 للنودهي اجلوهر عقد .19

 للسيوطي األلف األمة هوه جماوزة عن الكشف .21

 السبحة. يف املنحة .21

 للسيوطي. السواد. لبس أحادي  يف الفؤاد ثلج .22

 للسيوطي. الرزق نصول الرفق حصول .23

 األمـراء بـني الـرتابط ذلـ  علـى تـدل يوهـ يوسـف, الشـيخ بـن حممـد الشـيخ كتبهـا الـيت املخطوطـات هـوه إحـدى خامتة هنا نورد

 وخدمتها: للعلوم الباابنيني حب مدى تبني كما والعلماء

 مزية, كتبها سائر على له النبوية, السنن يف حافل كتاب وهو )اهلمزية شرح يف املكية املنح )كتاب حترير وتوفيقه اهلل حبمد جنزأ»

 بـن يوسـف, الشـيخ املرحـوم بـن حممـد الفقـري بقلـم وألـف, مـائتني عـدب وعشـرين أربـع سـنة شـهور مـن األوىل مجـادي شـهر أول يف

 مـنهم فـرط ما ولوالديه له اهلل غفر مبوالان امللقب حممود الشيخ بن الدين, مشس الشيخ بن عمر, الشيخ بن موالن, الشيخ املغفور

 إىل وشـجاعته جـوده صـيت طـار الـوي واإلصـالح, العلـم يف املتنـافس اجلحجـاح, امللـ  لوالينـا خدمـة حـرف. أو عمـل مـن

 اهـل وقـامع الـبالد, وهـد الباسـل, والبطـل العادل احلاكم األحبار, وأجالء األشراف, السادة توقري يف املبال  واألمصار, األقطار

 نمـ لـه اهلل يسـر اپشـا خالـد بـن اپشـا, حممـود املرحـوم ابـن اپشـا الـرمحن عبـد األكـراد, ولكـة أمـور بتدابريه انتظمت الوي الفساد,
 «.آمني أمجعني وصحبه وآله حممد حبق ذنوهبم رفوغ عنهم اهلل عفى يشا. ما اخلري

 يف احلثيـ  حبثـي رغـم أقـول: النبويـة والسـنة الكـرمي للقـرآن اخلـادم اخلطـاط هـوا آاثر مـن مجلـة ذكـر علـى اإلطاللـة هـوه ختـام يف
 كـان أنـه آاثره خـالل مـن نسـتنتجه أن ميكـن والـوي ووفاتـه, مـيالده يريـخ إىل أصـل مل الفرد العلم هوا حياة عن املتداولة املصادر

 بنشاط يتمتع السن تل  يف وكان 1241إلی ما بعد عام  املبارك عمره يف اهلل مد وقد أعمارهم, يف اهلل ابرك الوين املعمرين من
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 .0عالية بدنية وقوى

 :حممود بن الصمد عبد (01

 وقفنـا كتبهـا, الـيت املصـاحف أعداد على ين  الوي اخلطاط هوا آاثرهم من مصحف من أكثر على وقفنا الوين اخلطاطني من

 هلما: موجز وصف وهوا الثال . املصحف أي )سيم اهلل )كالم بقوله احدمها يف ين  مصحفني على

 :ه 0094 (پە وێز کوێخر چرميلە) لقرية 0 رقم مصحف

 .زخـانيپرو  والـد مثرخـان الجـل املصـحف هـوا فيها.كتـب احملفوظـة او ))چرميل ـة قريـة اىل املنسـوبة املصـاحف مـن املصـحف هـوا
 حمفول اآلن وهو ويزة. ورعاية عناية حتت أخريا وأصبح القرية, مسجد يف مصوان وبقي املصحف هوا على مثرخان احفاد حافت

 حةصـف كـل يف( سـم, 3285×21قياسه ) النسخ خبط كتب  ,الزخرف خال من نق . فيه يوجد ال القرية. وخطيب امام لدى
 او مكيـة وكوهنـا وأرقامهـا, السـور, امسـاء السـور بـداايت يف الواحـد.كتبت السـطر يف أقـلأو  كلمـات عشـر مبعـدلسـطرا  15

 حتريـر علـى احلميـد هلل احلمـد» هنايتـه: يف جـاء صـفحة. 611 يف املصـحف يقـع سـورة. لكـل واحلروف الكلمات عدد ّ مدنية,

 عبدالصـمد تقصـري سـرياب فقـري حقـري يـد از الثـاين مجـادى شـهر ويف االثنـان يـوم يف سـعيد جديـدان وخـط خبـط ا يـد اهلل كـالم

 («.سيم اهلل )كالم .1294 سنة هوه يف حممود مال مغفور مرحوم خلف
 – مـرمي سـورة لـدى -الثـاين النصـف يف وتوجـد الصـمد. لعبـد الثالـ  املصـحف هـو املصـحف هـوا ان االخـرية الفقـرة مـن يبـدو 

 ّ حيـا, مـادام بيـده توليتـه تبقـى عامـا شـرعيا وقفـا املصـحف هـوا مثرخـان كدخـدا جنـل پرويـز مبوجبها وقف سيةالفار  ابللغة وقفية
 ه. 1296 سنة يف الوقف هوا وجرى نسل. بعد نسال واصلحهم واورعهم انفعهم اوالده بيد

 :ه 0094 چرميلة لقرية 0 رقم مصحف

 الصمد عبد قبل من النسخ خبط كتب االيرانية. -كوردستان-سنندج ظةحملاف التابعة چرميله قرية يف حيفت الوي املصحف هوا

 العنـاوين كتبـت قهـوائي. جلـده, 14×2188 ابعـاده اصـفر ورق علـى صـفحات. 518 يف يقـع ه. 1294 سنة حممود املال بن

قهـوائي  جلـد لـه أصـفر, ورق علـى والتزويـق. كتـب مـن الزخرفـة خـال وهـو األمحـر. ابملـداد اآلايت وهنـاايت التجويـد وعالمـات
 ه. 1296 عام صفر شهر يف الوقف جرى عاما, وقفا مثرخان كوتا ابن پرويز كوتا وقفه حي  وقفية, عليه, 21×32 قياس

 مـن اجعلـين اللهـم» سـجدته: لـدى اي اإلسـراء, سـورة هنايـة يف كتـب أنـه مثـل السـجدة. آايت عنـد خاصـة واوراد اذكـار كتبـت

 كامـل وهـو األخـرى. االذكـار عـن خمتلفـا بـه خاصـا ذكـرا يكتـب سـجدة كـل لـدى وهكـوا «. اليـ واخلاشـعني اليـ  البـاكني
 يف النجمـات ووضـعت األمحـر. ابملـداد التجويـد وعالمـات السـور وعنـاوين امسـاء كتبـت والتزويـق. الزخرفـة مـن خـال الطـرفني,
 اآلايت. هناايت

 يوسف الشيخ ابن اهلل عبد الشيخ( 00

 بدايـة يف ظننـت حياتـه. عـن الكثـري نعـرف ال لكننـا الكـرمي, للقـرآن مشـهودة خـدمات هلـم وينالـ اخلـط أعـالم مـن آخـر علـم هـوا

 مـن أيضـا وينحـدران سـياگويز, قريـة مـن ينحـدران مهـا اذ ذكـره, سـبق الـوي يوسـف, الشـيخ ابـن حممـد للشـيخ شـقيق أنـه األمـر

                                                           
 80   , 7 ج .وههكانيانستخةتههد ىله رِي گه كورد زاانايّن ووىمي ژ  ىهاندنةوهبوو  كتابنا راجع 0
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 زمـن تقـارب يف خمتلفـني, ألبـوين لكـن املردوخيـة ةالسلسـل مـن أهنمـا أيقنـت نسـبهما يف التـدقيق بعـد أين بيـد املردوخيـة. األسـرة

 نسبهما. يف وتشابه حياهتما

 مـن يتبـني الفـين. عمـره مـن جوانـب علـى الضـوء بعـ  ت لقيـان هـوا, اهلل عبـد الشـيخ خبـط الكرمي القرآن من نسختني على وقفت

 كمـا اإلبـداع. علـى وقـدرة اخلـط, فـن يف سـبق لـه املبـدعني, اخلطـاطني مـن كان -اهلل رمحه– اهلل عبد الشيخ أن املصحفني خالل

 الرائع خبطه خدم ننه القول إىل يدعوان الوي األمر األصحاء, املعمرين من كان اهلل عبد الشيخ أن املصحفني من - أيضا  - يتبني

 رمبـا وهنـاك هنـا قيـةاب تـزال ال أو منهـا, فنيـاس ضـاعت هـل مصـريها, نعـرف ال أننـا إال جليلـة, آاثرا تـرك ورمبـا كثـريا, الكرمي القرآن

 ورؤيتها. ابكتشافها ن سع د

ين والنشاط القوة الثاين املصحف يف نشاهد سنة, مخسني بطول زمين فارق عليهما وقفت الوين املصحفني بني  علـى يـدالن الَـّو 

 عمره. مثل يف نظريهل يق الوي الفين النشاط وتواصل اإلبداع على ابلقدرة يتمتع املتاخرة السن تل  يف الشيخ أن

 شـان ذا وكـان الباابنيـة, اإلمـارات يف املرمـوقني العلمـاء مـن كـان اهلل عبـد الشـيخ أن -املصـحفني غـري– آخـر أثر خالل من ويبدو

 )كايف  منظومته وعنوان ه 1155 عام اپشا خالد الباابين ل مري أهداها الفارسية ابللغة التجويد علم يف منظومة ألف إذ لديهم

 خمطوطة. تزال ال وهي كثرية نسخ هلا ) التجويد

 1111 حـدود يف ولـد أنـه األول املصـحف كتابـة يريـخ خـالل مـن نسـتنتج أن وميكـن ووفاتـه, مـيالده يريخ عن شيأا نعرف وال

 املعمرين. من كان ورمبا , شيأا وفاته عن نعرف وال للهجرة

 املصحفني: من كل عن نبوة يلي فيما نورد

 :ه 0009 (سيرگوێزی)اهلل  عبد للشيخ األول املصحف

 مجيلـة زخرفـة األوليـان الصـفحتان زخرفـت فقـد فائقـة, عنايـة وزخرفتـه بكتابتـه عـين الـيت النفيسـة املصـاحف مـن املصـحف هـوا

 األمحـر اللـوانن عليهمـا يغلـب اجلميلـة, األوراق مـن إطـارين يف ووضـعتا اجلميلـة, واألزهـار ابألوراق وزينـت الزاهيـة, ابأللـوان

 بوضـع املصـحف هـوا ميتـاز ذهبيـة. بنجمـات اآلايت هنـاايت وتعلـم مجيـل. قطـار األخـرى الصـفحات وأطـرت واألصـفر.

- سـرلوحتني هنـا الكاتـب وضـع فقـد مـرمي. سـورة بداية يف أي املصحف وسط يف البداية سرلوحة عن ختتلفان مجيلتني سرلوحتني
 األوراد - أيضـا  - هلمـا اختار رائعتني-والتزويق والتوهيب ابلزخرفة ويز إطار داخل السورة هوه من األوليني الصفحتني كتب أي

 األمحر. ابملداد الثل  خبط مرمي سورة -عنوان اي- بداية وكتب االمحر. ابملداد دقيق إطار هبما حييط اجلوابة واالوراق اجلميلة

 بتـاريخ األانم, سـيد وابسـتمداد احلميـد, بر  عنايـة بتوفيـق ا يـد, قـرآن كتابـة مـنض الفـرا  وقـع قـد» التالية: ابلعبارة الكتابة وأهنى

 أقـل يـد علـى العـاملني, رب مـن الصـالة عليـه املرسـلني سـيد النـيب هجـرة مـن وعشـرين وتسـع ومائـة ألـف سـنة يف احلـرام, حمرم شهر

 ابـن حممـود, شـيخ املغفـور الزمـان يف املـريب العـامل الشـيخ ابـن يوسـف الشـيخ ابـن اهلل عبـد وهـو اهلل رمحـة إىل وأحـوجهم اهلل خلـق

 ابـن حسـن, شـيخ املرحـوم الـزمن يف املرشـد الكامـل الشـيخ ابـن حسـن, شـيخ املرحـوم الـزمن يف املرشـد الكامـل الشيخ ابن موالن.

 األحـد سـبيل اىل الراشـد السـال  املوحـد الشـيخ ابـن الـدين. مشـس الشـيخ احملقـق الشـيخ اليقـني طريـق اىل املهـدي الفاضـل الشيخ
 مردوخـه, ابـن اسـفنداير, اسـتاد ابـن فـريوزه, اسـتاد ابـن گشـايش. مـوالان ابـن الغفـار, عبـد شـيخ عاشـقال الصـادق الشـيخ الستار

 سـلفهم عـن تعـاىل اهلل رضـي- الصـحايب وليـد ابـن خالـد أوالد مـن السـليماين. أوالد نتـائج مـن املولـد, بغـدادي املـوطن, اورمـاين
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 والصالة االمتام على العاملني رب هلل احلمد ... ضالصوا  بي  رويشد استاد ابن يوسف استاد الجل -آمني بربكتهم وعنا وخلفهم,

 الشـيخ الفاضـل الشـيخ لـدى حمفـول املصحف وهوا «.1129العظام. وصحبه الكرام آله وعلى والسالم. حممد, على والسالم

 أربيل. مدينة يف القاليت اهلل عبد

  :ه 0079( سيرگوێزی) اهلل عبد للشيخ الثاين املصحف
 والصـفحة الفاحتـة, سورة األوىل الصفحة تضم مجيلة زخرفة األخرى واأللوان الوهب مباء مزخرفتني بصفحتني املصحف هوا يبدأ

 بـداايت وتكتـب ذهبيـة. بـدوائر اآلايت هنـاايت وتعلـم مجيـل, دقيـق قطـار مـؤطرة األخـرى والصفحات البقرة, سورة بداية الثانية

 املوفـق هـو» اآلتيـة: ابلعبـارات مصـحفه الكاتـب أهنـى الـوهيب. األمحـر ابملـداد ثلـ ال خبـط اآلايت وأعـداد السـور اسـم أي السور

 ابختتـام تشـرف وقـد العظـام. وصحبه الكرام, آله وعلى األانم, خري حممد على والسالم والصالة االمتام, على هلل احلمد واملعني,

 أعلـى يف وأسـكنه عنـه اهلل رضـي عفـان, بـن عثمـان املتقـني وامـام املـؤمنني أمـري مصـاحف رسـم علـى املنـان, املل  ا يد اهلل كالم

 وتسـع ومائـة الـف سـنة يف -عنهمـا اهلل رضـي- اهلل عبـد يوسـف شـيخ املرحـوم ابـن اهلل رمحـة إىل الراجـي املـونب العبـد اجلنـان,

 دار) يف اآلن املصـحف هـوا حيفـت  «.1179 العـاملني. رب مـن وحتيـة صـالة ألـف عليـه املرسـلني سـيد النـيب هجـرة مـن وسـبعني

 (.43757) مابلرق ببغداد( العراقية املخطوطات
 :األيويب ( مصطفى00

 ملصـطفى نقـف مل كتبوهـا. الـيت املصـاحف اعـداد كثـرة مـع فيـه واالتقـان اخلـط جـودة أبنائهـا عـن أثـرت الـيت األيوبيـة األسـرة مـن

 مها: واملصحفان اآلن, نالدي معروفة غري أخرى مصاحف كتب ورمبا اآلتيني, املصحفني على إال األيويب

 :ه 0166 األول األيويب مصطفى مصحف

 االيـويب عمـر بـن مصـطفى املصـحف هـوا كت ـب   عبدالعزيز. املل  مكتبة يف واحملفوظة املنورة املدينة مصاحف من املصحف هوا

 االلـوان -الـوهب مـاء إىل إضـافة– فيهـا اسـتعملت مجيلـة زخرفـة األوليـان الصـفحتان زخرفـت مجيـل. نسـخ   خبـطِ  1166 سـنة

 وكتبـت ذهـيب, إطـار داخـل االبي , ابملداد السور عناوين وكتبت اآلايت. هناايت يف الوهبية الدوائر ووضعت النباتية. واالوراد

0ف()وقو  كلمة والعنوان البسملة بني االماكن من كثري يف
 على ابشا علي حممد املتقاعد البحري الضابط املصحف هوا اوقف 

 .)على حممد )السيد هنايته يف وجاء الوقف يريخ يوكر مل الكرمي. القرآن فيه واؤ ليقر  ستحقنيوامل املدينة اهل

 :ه 0111الثاين( ) االيويب مصطفى مصحف

 علـى ابشـا رشـيد اخـت أمينـة الشـريفة قبـل مـن وقفـه و  األيـويب مصـطفى كتبهـا الـيت املصـاحف مـن -ايضـا– املصـحف هـوا

 مسـتخدما مجيلـة, نباتيـة بزخـارف األوليـان الصـفحتان وزخرفـت اجلميل, النسخ خبط حفاملص كتب الشريف. النبوي املسجد

 ابملـداد وامساؤهـا السـور عنـاوين وكتبـت ذهـيب, اطـار يف االخـرى الصـفحات ووضـعت الـدقيق, والتـوهيب الزاهيـة االلـوان فيهـا

 عليـه تعـاىل هلل حامـدا االيـويب عمـر بـن مصـطفى والتقصـري ابلعجـز املعـرتف الفقـري العبـد كتبـه» هنايتـه: يف الناسخ كتب األمحر.

 «.وآخرا اوال التحيةاحلمدهلل افضل عليه النبوية هجرة من االلف بعد مثانني سنة وآله, حممد نبيه على مصليا و نعمه

                                                           
 00   8 ج, األكراد العلماء وريخ احياء :راجع 0
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 :املامويي حممد ( مصحفا03

 اخلطاطني من ككثري اخلط متهنا هل أدري فال طويلة, فرتة كتابتهما بني ليست املامويي حممد للخطاط مصحفني على وقفت

 طياهتا يف حتمل الالحقة واالكتشافات اجلهود رمبا املصحفني؟ هوين كتابة يف ينحصر جهده أن أم بعضهم, أمساء أوردان الوين

 اجلليلني: العملني هوين اخلطاط هلوا نوكر احلني ذل  إىل الستفساراتنا. جوااب

 :1111 )األول( املامويي  حممد مصحف
 الزخرفـة مـن خـال النسـخ, خبـط كتـب الطـرفني, مـن كامـل مصـحف وهـو األشـخا , احـد لـدى املصـحف هـوا علـى اطلعـت

 واألحـزاب واألجزاء السور وعناوين بداايت وكتبت األسود, ابملداد املصحف كتب واألمحر, االسود ابملدادين كتب والتزويق.

 منـه وبقـي الناسـخ ابسم عب  ,)الكنار آية(  بطريقة املصحف تبوك محراء. بدوائر اآلايت هناايت أعلمت كما األمحر. ابملداد

 املصـحف ان ويبـدو . 1233 عـام اآلخـر مجـادي مـن السـابع وريـخ هنايتـه ويف .)مـامويي(بأ تقـر  كلمـة االسم وبعد حممد, اسم

 .0عدة الشخا  والوالدات الوفيات تواريخ أماكنه بع  ويف عديدة, اايد تداولته

 :ه1114 )الثاين( املامويي حممد مصحف

 للمـاء تعـرض الزخرفـة, مـن خـال واألمحـر, االسـود ابملـدادين اجلميـل النسـخ خبـط كتـب اجليـدة, املصـاحف مـن املصـحف هـوا

 مل حبيـ  اجلـودة من حربه أن بيد الكوارث, من له تعرض مبا االخرى الصفحات ووثرت االوىل الصفحة منه فسقطت والرطوبة,
 يلي: ما آخره يف الناسخ كتب والرطوبة. املاء فيه يؤثر

 بـن بيـ  مـؤمن حممـد بـن حممـد االرشـاد, طريـق هـم وأضـل العبـاد احقـر يـد علـى اللطيـف والقـرآن الشـريف املصـحف   قـد »

 قبيلة, و عشرية 0يواملامو  طريقة, والقصرياين عقيدة, واالشعري موهبا, والشافعي ومسقطا, والية البانوي دزدي القلعه عليقلى

 املسـلمني, ولسـائر ولوالـدي يل اغفـر اللهـم اجلـامع. مسـجد يف احلـرام القعدة ذي شهر السبت يوم العصر بعد( روهەب) قصبة يف

3يبـدو «.تسـليما وسـلم واصـحابه آلـه وعلـى واآلخـرين االولـني سيد حممد على صل اللهم ه. 1235 سنة يف
– هـوا اخلطـاط ان 

 اىل وصـلت ينأ بيـد كتبهـا, الـيت املصـاحف عـدد والنعـرف عليهـا, لالعتيـاش املصـاحف وكتابـة اخلـط امـتهن -املـاموي حممـد
 معلوماتنا فضاعت ضاعت او عليها نتطلع مل اخرى مصاحف كتب ورمبا سنتني, التتجاوز وجيزة فرتة خالل كتبهما مصحفني

 حوهلا.

 :معاصرون خطاطون

 مبختلف الكرمي, القرآن وطبعة التكنولوجيا تقدم رغم تنقطع مل الكرمي للقرآن -األخرى األقوام ورمبا– الكرد خطاطي خدمات إن

 اخلطـاطون ويـزين الكـرمي, للقـرآن اخلـدمات تلـ  تبقـى واخلطـاطون اخلـط بقـي مـا أنـه ويبـدو النسـخ, مباليـني واألحجـام اخلطـوط

 اجلليل. الكتاب ذل  خدمة خالل من هلم ورتا وتلدون الكرمي, ابلقرآن أعماهلم صفحات

 مـن أكثـر مـنهم واحـد كـل فكتـب الكـرمي للقـرآن خـدمات قـدموا معاصـرين كـرد خطـاطني ماتخـد مـن جـزء علـى اطلعـت

                                                           
 039   7 ج ...األكراد العلماء وريخ احياء راجع: 0
 .خبطه آخر مصحفا الناسخ هلوا ذكران 0
 01   9 ج ...األكراد العلماء وريخ احياء راجع: 3
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 أما: سردشت. مدينة من مشسي وشهرام مريوان, مدينة من األمحدي ولقمان عفرين, من طه عثمان هم: مصحفني,

 املنورة( املدينة مصحف الكردي )خطاط طه عثمان اخلطاط ( 04

 مـن كثـريا خر جـت كـول  األعـالم, العلمـاء مـن كثـريا خرجـت كمـا املباركـة ومدارسـها املعطـاء كردسـتان أرض أن شـ  ال

 لكـن املواهـب, مـن أوتـوا مبـا وخـدموه الرفيـع, الفـن هـوا يف مبدعني فكانوا ذة, ف قابليات اهلل منحهم الوي املوهوبني اخلطاطني

 فـال اخلطـاطني, أولأـ  نتـاج علـى أتت فيها ئةوطار  داخلية حروب ونشوء احلضارات, مراكز عن بعيدة وكوهنا كردستان ظروف

 إىل ويصل املناطق تل  جيتاز أن اخلطاطني من له كتب ومن ابريهم. إىل رحيلهم بعد هبا يعرفوا كي آاثرهم بقيت وال هم اشتهروا

 إىل النـزوح هلم كتب الوين الكرد اخلطاطني يشرف افممّ  املراكز. تلكم يف الالئق موقعه وأخو جنمه سطع واحلضارة العلوم مراكز

 مصـحف اول خطـاط الكردي طاهر حممد اخلطاط أوهلما: عليه, نزيد ال مبا اإلسالمي العامل يف اشتهرا خطاطان املقدسة الداير

 مواليـد مـن وهـو طـه عثمـان اخلطـاط بعـده أتـى حـ  عديـدة. سـنني مـدار علـى النسـخ آالف منـه فطبعـت املكرمـة, مكة يف يطبع

 م. 1934 عام عفرين

 مـن أكثـر كتـب الـرواايت. جبميـع الشـريف املصـحف كتـب اآلمدي. حامد الكردي اخلطاط فاجازه وبرع, فيه ومهر اخلط علمت

 صـحة يف وهـو حبياتـه, اهلل متـع عامـا 85 اآلن نسـخة.يبل  مليـون مـائيت مـن أكثـر خطهـا الـيت املصـاحف من طبع , مصحفا 14

 اآلن. مقبولة

 :االمحدي لقمان (02

 مريـوان قصـبة مـن مخسـيين خطـاط نشـاط, و جبد يعمل اليزال وهو الشريفة املصاحف كتابة درب على السائرين اواخر من فهو

 خمتلفـة, ابحجـام مصـاحف ثالثـة اآلن اىل اجنـز ايـران. يف اخلـط مشـاهري مـن و اخلـط جمـازي مـن اخلطـاط ايران.هـوا كردسـتان يف

 مـن رحـيم, حممـد ابـن االمحـدي لقمـان وهـو اخلالـدة الرائعـة اآلاثر هـوه من يداملز  تقدمي يف التوفيق له نتمىن مهنته, يف مستمر   وهو

صـفحة وبـوزن  311يف  71×111بقيـاس  1424, أجنزه عـام 1422مصحف سنة  اول كتابة دأب للهجرة. 1391 مواليد
 صفحة.  612يف  71×51بقياس 1441ابملصحف الثال  أجنزه يف  1439کيلوغراما. بدأ يف سنة   31

 قـدموه مـا مقـدار وال املبـارك, الـدرب هـوا علـى ساروا الوين اعداد نعرف ال كما كردستان يف املباركة الرحلة هوه بداية نعرف ال

 هنا. مانقدمه عرب بعضها على نتعرف السباب والتلف الضياع من آاثرهم له ماتعرضت بسبب رحالهتم, خالل

 الـيت لوجيـاو والتكن الطباعـة فنـون تقـدم رغـم الـدرب علـى مسـتمرين ونيزالـ وال ينقطعـوا مل الطريـق هـوا رواد أن نعرفـه الـوي لكـن

 واالتيـان فيهـا االبـداع اخلطـاطون حيـاول خمتلفـة, وامنـاط ونحجـام ويـزة مجيلـة خبطـوط الكـرمي القـرآن مـن النسـخ ماليـني اوجـدت

 االاثر تلكـم خـالل مـن ذكـرهم ليـدوخت املخطوطـة املصـاحف من اعداد اجناز حياول من ومنهم بل غريهم. فيها يسبقهم ومل جبديد

 املباركة.

 مشسي: شهرام ( 06

 وغريهـا, قرانيـة اايت مـن فنيـة لوحـات وخـط فنية, اعمال عدة له سقز, قضاء يسكن ايران, يف املعاصرين اخلطاطني مشاهري من

 النسخ. حبط الكرمي القران من اخرى نسخة كتابة على االن يعمل  )نستعليق(  خبط كامال الكرمي القران كتب
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(42) 
 دراسة اخلطاب القرآين على ضوء أسلوبية االنزايح يف سورة األنعام منوذجا

 1سيد عدانن اشكوريد. 
 طهران آداهبا جبامعة اخلوارزمي,اذ مساعد يف فرع اللغة العربية و أست

 1آزاده فاضل
 طهران آداهبا جبامعة اخلوارزمي,لعربية و دكتوراه يف فرع اللغة ا طالبة

 امللخ ص
الّــوي يعــّد مــن أبــرز اّ اهــات األســلوبية و أكثرهــا تــرّددا و أوســعها -اســتهدف هــوا البحــ  دراســة ظــاهرة االنــزايح الّلغــوي

تطبيقـــي. أّمـــا ال-علـــى املســـتوى الرّتكيـــيب و الـــّداليل, مـــن خـــالل ســورة األنعـــام الشـــريفة؛ مســـتعينا  ابملـــنهج الوصـــفي -انتشــارا  
القـــرآن فهـــو ينبـــوع الّدراســـات و البحـــوث عنـــد العلمـــاء و البـــاحثني منـــو زمـــن نزولـــه؛ ألّن الـــّن  القـــرآين ملـــيء ابملعـــاين و 
املفاهيم الكامنة وراء ألفاظه و ظواهره. تعّددت مناهج العلماء يف فهم هـوا الكتـاب و تفسـريه و وويلـه؛ و لكـن يف العصـر 

لّنقديــــة احلديثــــة إىل تطــــوير الّدراســــات القرآنيــــة و نقلهــــا مــــن التفســــري الّنصــــي إىل مســــتوى حتليــــل احلــــدي , أّدت املنــــاهج ا
اخلطـاب و فتحــت آفاقــا جديــدة للقــرآن و دراسـته, تعــامال مــع العصــر احلــدي  و مقتضـياته. و األســلوبية مــن هــوه املنــاهج 

األديب, و القــرآن الكــرمي هــو املثــل األعلــى هلــوه  الّــيت اســتفاد العلمــاء منهــا لفهــم آايت القــرآن فهــي هتــدف حتليــل اخلطــاب
النصــو  يف األداء الفــيّن الّــوي يبلــ  مرتبــة اإلعجــاز. أســلوب حتليــل اخلطــاب ال يتوقّــف عنــد حــّد املعــىن احلــريف و املباشــر 

ا هـوه املقالـة, أّن للن  بل يتجاوزه إىل فهم اإلشارات و الّرموز اّليت أشار إليها الّن . و مـن أهـّم النتـائج الـيت وصـلت إليهـ
ســـورة األنعـــام املباركـــة تســـتوعب كـــّل أنـــواع أســـلوبية االنـــزايح: االنزايحـــات الّدالليـــة املرتبطـــة ابجلانـــب البيـــاين و االنزايحـــات 

 الرتكيبية املتجّلية يف التقدمي و الّتاخري و احلوف و االلتفات.
 االنزايح الّداليل, االنزايح الرتكييب, سورة األنعام.: القرآن الكرمي, حتليل اخلطاب, األسلوبية, الكلمات املفتاصية

 
 املقدمة

يکـون موضـوع املناقشـات و -و هو ذليت الکتاب الوي نزل به روح األمني علی خا  النبيني ليهتدی بـه النّـاس-إّن القرآن
ة و کشف الغطـاء عـن کثـري مـن ه أهل البالغة القرآنية علی مّد العصور إلی تفصيل الّدالالت القرآنيّ .ا ّ الّدراسات املختلفة

 ستباط أحکامه.اشتغلوا بتدبّره و اأسرارها و 
علی مدی القرون کان فهـم القـرآن مرتبطـا مبـا يسـّمی بعلـم التفسـري الـوي يهـتّم قدراک معـاين املفـردات و اجلمـل القرآنيّـة و  

هدهتا البيأـة اإلسـالمّية, و لکـن يف العصـر کان هوا العلم کمرءاة تـنعکس الظـروف و املالبسـات الفکريّـة و الثقافيـة الّـيت شـ

                                                           
0 eshkevari@khu.ac.ir 
0 Azadefazel@yahoo.com 

mailto:eshkevari@khu.ac.ir
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احلدي  تتبنّي حاجة ماسة  قعادة القراءة و التمحي  يف اسـلوب تفسـري القـرآن, فلـوليت إّتسـعت احملـاوالت يف فهـم هـوا 
الکتـاب؛ و ظهـرت بعـ  املــواهب األدبيّـة الّـيت تــدعو إلـی هـدم أصـول التفســري إلـی  ديـد النظــر يف جمـاالت تفسـري الــّن  

 رآين, و عوضت عنها ما يسّمی مبناهج حتليل اخلطاب.الق
کان ظهور هوه املنـاهج وثيـق الصـلة بظهـور املدرسـة البنيويّـة, فنظـرت هـوه املدرسـة إلـی کـّل ظاهرة)أدبيـة أو إنسـانّية(کبنية 

ر إلـی القـارئ کمشـارک فنّية؛ ال ميکن دراستها إال بعد حتليل عناصرها. و تعتقد البنيويّة أّن التفسـري عمليـة مسـتمرة, و تنظـ
ســهامات دعــاة هــوه إتشــّعب مــن البنيويــة کثــري مــن نظــرايت التفســري و القــراءة و لکــن . عمليــة خلــق املعــاين غــري مباشــر يف
 جمال تطبيق هوه املناهج احلديثةعلی تفسري القرآن. ب إلی ظهور منهج جامع يفاملدرسة مل تسبّ 

قيمـــة و أمهيـــة قصـــوی يف فهـــم القـــرآن و هلـــا  -(لتقّدم األحبـــاث الّلغويّـــة)دی سوســـري يت قـــام هبـــاالّـــ-و لکـــن علـــم الّلســـانيات
ّلغــة, و الّلغــة نظــام مــن الّرمــوز و الــّدالالت الّوهنيــة يــدرس ال قعتبــاره علمــا  -قــدميا  و حــديثا  -عنــد العــرب و الغــربينيتفســريه 

و وّســـع حـــدود الوصـــف  للـــدرس اللســـاين ؛ أّما)هـــاريس( فهـــو أّول لســـاين يعتـــرب اخلطـــاب موضـــوعاالّـــيت يعـــرّب عنهـــا الّلســـان
اللســاين إلــی مــا خــارج اجلملــة و قــد عــرف اخلطــاب ننّه:جمموعــة متتاليــة مــن اجلمــل و ميکــن مــن خالهلــا رصــد جمموعــة مــن 

 العناصر.
 فهــیالدراســات األســلوبية إّن الّلسـانيات تــدرس الّلغــة دراســة علميّــة صـحيحة, و اخلطــاب هــو مــدار الدراســة اللسـانّية؛ أّمــا 

و هلـــا ا اهـــات خمتلفـــة و اخلطـــاب, مـــن الدراســـات الـــيت اعتمـــدت علـــی اللســـانيات و دراســـات اللغـــة يف حتليـــل النصـــو  
هـوه املسـتوايت مسـات تسـاعدها علـی  ويت؛ و لکـلّ اليل و الّصـتستخدم لدراسة مستوايت متعددة کاملستوی الرتکييب و الـدّ 

 فهم الن  و کشف اجلماليات اخلفّية فيه.
حثون ابخلطــاب األديب و خاصــة ابخلطــاب القــرآين و حيــاولون کشــف أســرار إعجــازه عــن طريــق دراســته و تطبيقــه إهــتّم البــا

و معنـــی مصـــادر لدراســـة العلـــوم؛ خاصـــة البالغـــة,  ثـــة, ألّن القـــرآن الکـــرمي يعـــّد أهـــّم ابلدراســـات اللغويـــة و اللســـانّية احلدي
کـالم إهلـی و ال هنائيـة لدوالــه و مدلوالتـه و إنّـه خطـاب متعــّدد   لـيس کمثلـه ن ,ألنـّـه, أّن القــرآن نـ هـو اخلطـاب القـرآين 

. و ميتـاز اخلطـاب القـرآين بقدرتـه علـی إيصـال حمتـواه إلـی اجلوانب, و أحکامه مشلت مجيع مناحي احليـاة الدينيّـة و الّدنيويـة
 مجيع الناس يف العصور املختلفة علی اختالف بيأاهتم و طبقاهتم.

ل تناول بع  املناهج االسلوبية الـيت تتجسـد يف اخلطـاب القـرآين و مـن هـوه املنـاهج هـي ظـاهرة و يف هوه الدراسة سنحاو 
االنــزايح؛ فاســلوب االنــزايح يکــون مالزمــا  للخطــاب األديب و خاصــة اخلطــاب القــرآين ألنّــه يکــون اخلــروج علــی اخلطــاب 

ن هنــا تتبــنّي أمهّيــة دراســة هــوا املوضــوع و حماولــة العــادي املــالوف و أيضــا ألنّــه يشــتمل علــی قــيم مجالّيــة وراء الظــواهر, و مــ
رصد هوه االنزايحات املوجودة يف الّن  القرآين من خالل سـورة األنعـام املبارکـة منوذجـا و بيـان أمهّيتهـا و دورهـا الـّداليل و 

ــة االنــزايح علــی أنّــه الرّتکيــيب يف اخلطــاب القــرآين عــن طريــق اســتخراج الّنمــاذج املرتبطــة هبــوه الظــاهرة , و هــوا يکفــي ألمه ّي
جســر بــني الّدراســات اللغويــة و الّنقــد األديب و أنّــه ال يتوّقــف و الينحصــر يف بعــ  أجــزاء الــن ؛ و دراســته يکــون علــی 

 مستوی الّن  کّله.
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  و أّمـا املــنهج الـوي کــان مالئمـا  لدراســة هــوا املوضـوع هــو املـنهج الوصــفي الّتحليلــي التطبيقـي, و هتــدف هـوه الّدراســة إلــی
کشف و حتليل االنزايحـات الدالليّـة و الرّتکيبيـة يف سـورة األنعـام و بيـان حماسـنها يف إعـادة اخلطـاب القـرآين بشـکل مـوحي 
و رائــع, و مصــاعب هــوا البحــ  عديــدة ألّن موضــوعه مشــرتک بــني علــوم کثــرية مــن التفســري و البالغــة و النقــد املعاصــر و 

 غريها من العلوم و الّنظرايت.
 ح  يف اإلجابة عن هوه األسألة اآلتية علی حد اإلمکان:و حياول الب

 ما املناهج اليت ميکن أن نستعني هبا يف حتليل اخلطاب القرآين؟ .1
 کيف کان مدی توظيف املناهج اللسانية و خاصة االسلوبية يف حتليل خطاب القرآن؟ .2
 أّی من مستوايت االنزايح يعّد أکثر إنتشارا يف هوه السورة؟ .3

 البح  بدراسات کثرية يف هوا ا ال منها: و لقد سبق هوا
م(, درس الباحــ  فــی هــوا البحــ  ظــاهرة االنــزايح اللغــوي يف ســورة مــرمي عليهــا الســالم, و مــن 2116محــريط هيــثم )-1

أبــرز النتــائج الــيت وصــلت إليهــا هــوه الدراســة أّن التعبــري القــرآين وظّــف أصــوات املــّد و اجلهــر و اهلمــس و التفخــيم, توظيفــا 
د علـــی تصـــوير املواقـــف و تشخيصـــها تشخيصـــا يشـــعران مبـــا حتملـــه هـــوه األصـــوات مـــن دالالت و معـــان, و أّن هـــوه يقصـــ

 السورة املبارکة متّيزت برتاکيب  ويّة و ابستخدام الصور البالغية امثال االستعارة و التشبيه و ا از و الکناية.
ــــور )-2 ــــة: ه.ش(, رّکــــزت الباحث1391آفــــرين زارع و انداي داد ب ــــزايح يف مســــتوايهتا الثالث ــــی دراســــة أســــلوبية االن ــــان عل ت

 االستبدالية و الرتکيبية و الصوتية, و يصل البح  إلی أّن هوه االنزايحات يثبت إعجاز القرآن.
ه.ش(, درس البــاحثون أســلوبية االنــزايح يف ســورة احلديــد املبارکــة, و مــن أهــم نتــائج 1395مرتضــی قــائمي و زمالئــه )-3

أّن االنــزايح الرتکيـيب هــو أکثـر انتشـارا يف هــوه السـورة, و أّن االنــزايح الصـويت يسـتند علــی املرتکـزين: انســجام هـوا البحـ  
األلفــــال و آتلــــف أصــــواهتا يف الســــياق, و االيقــــاع الناشــــي مــــن وجــــود بعــــ  احملســــنات البديعيــــة يف هــــوه الســــورة , و أّن 

 .االستعارة من أهم االنزايحات الداللية يف هوه السورة
مل تکـن حـول اخلطـاب القـرآين و مل يسـبق تنـاول سـورة األنعـام بدراسـة -و لکن هوه الدراسـات_علی أمهيتهـا و أثرهـا البـارز

؛ و أيضـا  الّتحليـل الّنصـي للخطـاب القـرآين مـن الّدراسـات -علی حـّد علمنـا-مستقلة لبيان االنزايحات الّداللية و الرتکيبية
 سات لبيان روعة التصاوير و الرتاکيب الفنّية يف التعابري القرآنّية.اليت حتتاج إلی أکثر من هوه الدرا

 و اصطالصا لغةً  اخلطاب مفهوم
إن اخلطاب أحد أکثر املفاهيم رواجا و تداوال يف الدرس النقـدي احلـدي , و الدراسـات العربيـة الّـيت کانـت حـول اخلطـاب 

, فجـاء يف لسـان العـرب أّن لفـت اخلطـاب مبعنـی  الشـان أو )خطـب(يف معـاجم اللغـة القرآين تبدأ يف معظمها بتحليل مـادة
األمر الوي تقع فيه املخاطبة و منه قوهلم:جـّل اخلطـب أي عظـم األمـر  األمر, يقال ما خطبيت؟أي ما أمرک؟, و اخلطب:

 .ت:مادة خطب(..)ابن منظور,د و الشان و منه اخلطاب و املخاطبة  
و هـو مـن املصـطلحات الشـائعة  ی تنـوع تعريفـات مفهـوم اخلطـاب و حتليـل اخلطـاب,املـدراس اللغويـة احلديثـة أّدت إلـ تعّدد  

بنيـة کليـة تـرتبط هبـا أجـزاء اخلطـاب و أّن القـارئ يصـل إلـی هـوه    و لکـل خطـاب. يف حقل الدراسات األلسنّية و اللغوية
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ـــز بـــه  .(46:1991)خطـــايب, البنيـــة الکليـــة عـــرب عمليـــات متنوعـــة تشـــرتک کلهـــا يف مســـة اإلختـــزال   و لـــوليت أهـــّم مـــا ميّي
 اخلطاب هو االرتباط و التسلسل بني أجزاءه و املعاين و املفردات.

علــی اللغــة و هــو  ســتخدم لتحليـل النصــو  األدبيّــة و لــيس حکــرا  مـع أّن اللغــويني مل يّتفقــوا علــی مفهــوم اخلطــاب و لکنّــه ي  
و لکـن يف العصـر  فلسـفيا   د العـرب األقـدمون, أساسـا  حمور إلتقاء جمموعة من العلوم,کان أسـاس مفهـوم اخلطـاب عنـد النقـا

 .احلدي  کان هوا اإلصطالح إمتدادا ملا أتت به املدارس النقديّة الغربية يف األدوات و املناهج
هتّمــت بدراســة اخلطــاب و حتليلــه, فاألســلوبّية, و إّن األســلوبّية بــرزت علمــا ألســنّيا حــديثا و اأّمــا مــن املنــاهج النقديــة الــيّت 

الرتکيبيّـة,  ستخدم يف إنتاج اخلطاب و حتليله و إدراک أسـراره, و الّلغـة هـي أسـاس األسـلوبية و أداهتـا مبسـتوايهتا املختلفـة:ت
ــة و الّصــوتية و   علــم األســلوب هــو الــوي يطلــق عليــه يف اإلجنليزيــة  و La Stylistiqyeو يف الفرنســّية  Stylisticsالّداللّي

مبعنــی Stylasتعــين طريقــة الکــالم, و هــي مــاخوذة مــن الکلمــة الالتينيّــة   Style, و کلمــةStylisticicianالباحــ  فيــه هــو 
ّّ أخــــــــــــوت تطلــــــــــــق علــــــــــــی طريقــــــــــــة الّتعبــــــــــــري عنــــــــــــد الکاتــــــــــــب  عــــــــــــود مــــــــــــن الصــــــــــــلب کــــــــــــان يســــــــــــتخدم يف الکتابــــــــــــة,

و  و علـــی هـــوا اإلعتبـــار منکننـــا أن نقـــول أّن األســـلوبّية هـــي مـــنهج نقـــدي لدراســـة الّنصـــ(, 185:1994)عبـــداملطلب, 
األدبّيــة لکشــف أبــرز معاملهــا و وّيزاهتــا الفّنّيــة و   اهلــدف احلقيقــي لعلــم األســلوب هــو البحــ  عــن العالقــات املتبادلــة بــني 
الّدوال و املدلوالت عرب التحليل الّدقيق للصلة بني مجيع العناصـر الّدالـة و مجيـع العناصـر املدلولـة أي مـن الّشـکل اخلـارجي 

 .(141:1998ضل,)فإلی الّشکل الّداخلي  
بعــ  مــن الّنقــاد يعتقــدون نّن األســلوبّية احلديثــة وريثــة البالغــة القدميــة,  و يشــرتک علــم البالغــة مــع األســلوبّية يف اهلــدف, 
فاهلدف الّنهائي ل سلوبّية هو أن تقّدم صـورة شـاملة ألنـواع املفـردات و الرّتاکيـب, و مـا تـتّ  بـه کـّل منهمـا مـن دالالت 

قــد ظلّــت مرتبطــة مبفــاهيم الــّووق و اجلودة,زمنــا طــويال حيــ  کانــت تــدرج يف  وو مــا يصــفه علــم البالغــة , و هــوا نفســه هــ
(, و هـوا يعـين 47:1992)عيـاد, ميدان البالغة العاّمة و مل تنفصـل منهـا إاّل بعـد أن إکتملـت الّلسـانّيات کمـنهج واضـح 

 حلدي .أّن البالغة کانت مبثابة متهيد لظهور األسلوبّية يف العصر ا
األسلوبية تدرس اخلطاب دراسة کلّية من حي  املعاين و الّظواهر و لـوليت   إّن األسـلوبّية أحـّق املعـارف بتحليـل اخلطـاب 
األديب, ألهّنـــا هتـــدف إلـــی وصـــف الظّـــاهرة األســـلوبّية يف اخلطـــاب و حتديـــد الکيفيّـــة الّـــيت يـــتّم بوســـاطتها تشـــکيله اللغـــوي و 

 .(59:2111)السد,ّکنه من أداء وظائفه  اجلمايل و الطّرائق اّليت مت
ميتلــيت فضــاء داخليــا ذو مقومــات و أســس تتمثــل يف حرکــة احلــوار بــني  متعاليــا   لفظيــا   بوصــفه خطــااب    اخلطــاب القــرآين  و

أصــناف شــّتی مــن املتخــاطبني, فقــد احتــوی علــی کثــري مــن األفعــال الکالميــة الــيت أجنزهتــا هــوه الشخصــيات علــی اختالفهــا 
)االســتمالة,التاثري, االقنــاع(اّليت تــوافرت يف القــرآن  ت مباشــرة أو غــري مباشرة,إضــافة إلــی أّن اخلصوصــّية اجلوهريّــةســواء کانــ

د أغـراض القـرآن الکـرمي و کثـرة اإلشـکاالت و  نظـرا لتعـدّ (1)اميـان جربوعـة: جعلت منه خطـااب حجاجيـا ابلدرجـة الـدولی 
کتــب علــی اإلطــالق مــن حيــ  عــدد اال اهــات و املنــاهج املســتخدمة يف فهمــه و و املســائل املعّقــدة فيــه فإنّــه يعتــرب أّول ال

.يهــتّم علمــاء الّلغــة بدراســة (2:1442)اجلمعــي, تفســريه, فقــد اســتخدم املفّســرون منــاهج خمتلفــة يف فهــم اخلطــاب القــرآين 
ّـــة, ألّن دراســـة الرّتکيـــب ـــة و ا ازي ـــه احلقيقّي مـــن أهـــّم العناصـــر يف دراســـات حتليـــل  أرکـــان اجلملـــة يف القـــرآن الکـــرمي و دالالت



 , آزاده فاضلسيد عدانن اشكوري نعام منوذجادراسة اخلطاب القرآين على ضوء أسلوبية االنزايح يف سورة األ
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اخلطـاب و   إّن األســلوب مل مخــو مفهومـه اإلصــطالحي املــرتبط ابلّدراسـات القرآنيّــة إاّل علــی يـد املتکّلمــني عنــدما انقشــوا 
 وجوه اإلعجاز القـرآين, و قـد إسـتخدمت هـوه املناقشـات األسـلوب  کمفهـوم إجرائـي حتلّـل بواسـطته الرّتاکيـب القرآنيّـة الّـيت

 .(8:2114)يعقوب,أاثرت اجلدل يف بيأة املتکّلمني  
 و اصطالصا لغةً  االنزايح

مـن رّواد الّلسـانيات و األسـلوبّية العـرب مل يرضـوا ابصـطالح  کثـريأّمـا  إّن االنزايح يعّد أهّم مـا قامـت عليـه رکـائز األسـلوبّية, 
ضـــافة, اخلــرق...اخل, و تعـــّدد نتهــاک, االاال ـــراف, اال صــطالحات:نــزايح فوضــعوا مصـــطلحات بديلــة عنـــه و هــوه االاال

هوه املصطلحات يدّل علی مدی أمهّية مفهوم هوا املصطلح, و لکن کثري من الباحثني استعمل االنـزايح و شـاع و انتشـر 
 هوا املصطلح يف الّدراسات النقديّة املعاصرة.

تنحيه, يقال زاح الشـيء يـزيح, إذا ذهـب أو قـد  الزاء و الياء و احلاء(أصل واحد, و هو زوال الشيء" (قال عنه ابن فارس
زيـــح مبعنـــی زاح  أّن جـــوره   , و قـــال ابـــن منظـــور يف لســـان العـــرب(39)ابـــن فـــارس: أزاحـــت  عّلتـــه فزاحـــت, و هـــي تـــزيح 

اان , و انزاح:ذهب و تباعد  .)ابن منظور,د.ت:مادة زيح( الشيء يزيح زحيا  و ز يوحا  و ز حي 
(,علـــی أّن املفهــــوم ذاتـــه قــــد ميکـــن أن نصــــطلح عليـــه بعبــــارة Ecartللفظــــة) ح ترمجــــة حرفيّـــة زايانـــصـــطالح  عبــــارة و يف اال

الّتجـــاوز, أو أن  يـــی  لـــه لفظـــة عربيّـــة اســـتعملها البالغيّـــون يف ســـياق حمـــّدد و هـــي عبـــارة  العـــدول , و عـــن طريقـــة التوليـــد 
 .(161-162)املسدي: املعنوي قد نصطلح هبا علی مفهوم العبارة األجنبّية 

علی الّنظام الّلغـوي نفسـه, أي خـروج علـی مجلـة  اعلی االستعمال املالوف للغة, و إّما خروج انزايح إّما يکون خروجو اال
القواعــد اّلــيت يصــري هبــا األداء إلــی وجــوده و أنّــه کســر للمعيــار يف کــال احلــالني, غــري أنّــه ال يــتّم إاّل بقصــد مــن الکاتــب أو 

 .(71:2115)عياشي, ه قيمة لغويّة و مجالّية ترقي به إلی رتبة احلدث األسلويب  املتکّلم و هوا ما يعطي لوقوع
إّن   الوظيفة الرّئيسّية اّليت أکثـرت الّدراسـات األسـلوبّية مـن نسـبتها إلـی اإلنـزايح, إمّنـا هـي املفاجـاة, و غنـی عـن البيـان أّن 

بّية و غريهـا مـن املـدارس الّنقديّـة عنايـة خاصـة, بـل أدخلتـه مفهوم املفاجاة مرتبط ابملتلّقي أصال و و هو الوي أولته األسـلو 
, و هــوا يعــين أّن (297:1997)حمّمــد ويــس, ضــمن دائــرة اإلبــداع, بعــد أن مل يکــن لــه يف العصــور الســالفة کبــري اعتبــار 

ب مـــن الکاتـــب أن عيـــاد أّن  الکتابـــة الفّنّيـــة تتطلـــحمّمـــد غايـــة اإلنـــزايح تکـــون يف إاثرة انتبـــاه املتلّقـــي حبيـــ  يقـــول شـــکري 
يفاجئ قارئه من حني إلی حني بعبارة تثري انتباهه حّتی ال تفـرت محاسـته ملتابعـة القـراءة أو يفوتـه معنـی حيـر  الکاتـب علـی 

 .(313:1992)عياد, إبالغه إاّيه 
د شــاعت فــإّن قيمــة کــّل عمــل أديب تکــون بقــدر مــا يشــتمل عليــه مــن أنــواع العــدول و اخلــروج عــن املــالوف و املعتــاد و لقــ

, و لکــن شــکري (218:1998)فضــل, عبــارة فــالريي الّــيت قــال فيهــا إّن األســلوب هــو يف جــوهره ا ــراف عــن قاعــدة مــا 
 عيــاد يــری أّن  هــوا جانــب واحــد لض ــراف و أّن اجلانــب اآلخــر و األهــّم هــو لــزوم اإل ــراف لتحقيــق األثــر الکلّــي للــّن  

 خمالفــــة القواعــــد, قــــول غــــري صــــحيح, ألّن اإل ــــراف  ال يعــــين خمالفــــة و القــــول نّن اإل ــــراف يعــــين(, 79:1992)عيــــاد,
 .(86:1992)عياد, القواعد,  إمّنا يعين العدول عن األصل  



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

606 

 

و إذا ندرس الّن  القرآين يبـدو لنـا أّن کثـريا مـن اآلايت القرآنيّـة خرجـت عّمـا هـو مـالوف, و کثـرة الدراسـات القرآنيّـة تـدّل 
نزايحـات, حبيـ  خّصـ  اباب هبـوا کتاب وويل مشکل القـرآن  هـو أّول حماولـة لدراسـة هـوه االعلی هوا املوضوع, و لعّل  

ـــاه  ـــة, املوضـــوع,  ابب خمالفـــة ظـــاهر اللفـــت معن نـــزايح القـــرآين , و لکـــن مـــا يلفـــت اإلنتبـــاه أّن اال(275:1973)ابـــن قتيب
يــة الکامنــة يف أسـلوب القــرآن يف مســتوايته عجاز حيائيـة و االنــزايح البشــري و ذلـيت بســبب القــدرات االتتلـف متامــا عـن اال
 الداللية و الرتکيبية.

 أسلوبي ة االنزايح يف سورة األنعام
 نبذة عن سورة األنعام

(آيـة. مسّيّـت بسـورة 165سورة األنعام سورة مکّية, و هي أّول سورة مکّية يف ترتيب املصحف, عـدد آايت هـوه السـورة ) 
ظلــف: و هــي اإلبــل و البقــر و الغــنم جبميــع أنواعهــا, فقــد ورد ذکــر األنعــام يف مواضــع  األنعــام, و األنعــام ذوات اخلــف و ال

کثــرية مــن القــرآن عرضــا؛ أّمــا ســورة األنعــام, فقــد جــاءت حبــدي  طويــل عــن األنعــام, اســتغرق مخــس عشــر آيــة, مــن أّول 
 (.151( إلی آخر اآلية)136اآلية)

الکرميــة, هــي ترکيــز العقائــد األساســّية الــثالث الّــيت کــان املشــرکون يومأــو إّن األغــراض الرئيســية الّــيت اســتهدفتها هــوه الســورة 
يتنــازعون فيهــا, و هــوه العقائــد األساســّية و هــي, أوال: توحيــد اهلّل, اثنيــا: اإلميــان برســوله الــوي أرســل و کتابــه الــوي أنــزل, 

 (.  75-79:1976اثلثا: اإلميان ابليوم اآلخر و ما يکون فيه من ثواب و عقاب و جزاء )شحاته,
 نزايح الد اليلاال

يعرّب القرآن الکرمي عن بع  املعاين بطريقـة غـري مباشـرة, و يکـون هـوا عـن طريـق اسـتعمال لفـت يف غـري مـا وضـع لـه, يعـين 
فهـا الـن  القـرآين هـو نزايحـات الـيت وظّ االهـوه ترج من املعنی الوي وضع له إلی معنی غريه للمناسبة بينهما, و مـن أبـرز 

إلدراک مـا فيهـا مـن الـدالالت و الوصـول إلـی عمقهـا.  و التامـل فيهـا الوصـول إلـی املعـاين العميقـة دفح الّداليل هبنزاياال
و هـوا األسـلوب يکـون , نزايح الّداليل يعين استبدال املعنـی اللغـوي و السـطحي ابملعنـی ا ـازي و العميـق هلـوا اللفـتو اال

 .ستعارة و ا از و التشبيه و الکنايةکاال  عن طريق بع  األلوان البيانّية و البالغية
 نزايح اجملازياال-

إّن مناهج و ا اهات علماء البالغة و الّلغة اختلفت حول ا از و لکـّنهم إتفقـوا حـول مفهـوم احلقيقـة و ا ـاز و املقصـود 
عي إلــی غــري مــا وضــع لــه و مــن احلقيقــة هــي اســتعمال الکلمــة يف مــا وضــع هلــا و ا ــاز يعــين نقــل الکــالم مــن املعنــی الوضــ

إذ کان يری أّن الکاتب أو الشاعر إمّنـا يلجـا کـّل منهمـا إلـی ا ـاز ليـدّل علـی أفکـار , الّلفت املستعمل يف غري ما وضع له 
 (65:1994)عبداملطلب, جديدة 

يف ابتکــار و توليــد املعــاين و للمجــاز بنوعيــه األثــر البــال  , و إّن تعــّدد داللــة ا ــاز يکــون مــدخال  لربطــه مبباحــ  األســلوبّية
 نزايح الّداليل.اجلديدة و الرّائعة و لکن يقتصر هوا البح  علی ا از اللغوي الرتباطه ابال

 رضِ  األ  م يف نـاه  کَّ م   رن  قـ ن م ِمـهِ بلِ ن قـ ا ِمـکن ـهل  م  أ  وا ک  ر   يـ  مل   يف قوله تعالی  أ   تجاءو من شواهد ا از يف سورة األنعام ما 
ــأ   م و  ک ـن ل  کِّــ من  مـا مل   ـ هنــار  نـا األ  عل  ج   و   ا  درار  م ِمــلــيهِ ع   ماء  السَّـلنا رس  ــري ِمــ   م هِ عــدِ ن ب  نشـاان ِمــأ   م و  وهبِِ ون  م بِــکنـاه  هل  ا  هم ف  تِ ن حت 
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حاب؛ ال يــراد ابلقــرن هنــا و أثــره مــن خــالل ذکــر ا ــازين يف القــرن و الّســ از(, تتجّلــی بالغــة ا ــ6﴾)األنعــام:رين  ءاخ   ران  ق ــ
و لــيس هــوا اإلنتقــال مــن  و األمــم البائــدة, املــدة مــن الــزمن الــيت هــي مأــة عــام, و إمّنــا يــراد بــه أهــل ذلــيت العصــر و الزمــان

و اسـتخدام  املعنی احلقيقي إلی املعنی ا ازي من خالل املشاهبة, بل العالقة املوجودة بني هوين املعنيني هـي عالقـة حمليّـة,
و اســتعمله يف ذلــيت  ,ملطرو املقصــود مــن الســماء:ا ثــرة هــوه األقــوام و مــدی طــول الــزمن,هــوا املعنــی ا ــازي يــدّل علــی ک

, و قـد عـرّب ابلّسـماء عـن املطـر مسـّببو  ّسـببماء هـي ال, ألّن الّسـمسـببيةجماز مرسل, و العالقـة بـني املعنيـني هـي عالقـة 
 األنعام اإلهلّية هلم يف أوقات احلاجة إليه., و استخدام الّسماء هنا يدّل علی کثرة املطر و ألنّه ينّزل منها ملطرا

ن جنـاان ِمـن أ  أِ لـ  ة  في ـخ   و   عا  رُّ ض ـه ت  ونـ دع  ت   حـرِ الب   و   الرب ِّ  ماتِ ل  ظ  ن م مِ ّجيک  ن  ن يـ  ل م   ق  قوله تعالیيف مثل  ازو تکمن بالغة ا 
ــن  هـوه ل   يکمــن يف أّن الظلمــة  ا ا ـازدائد(, و مجـال هــوعلی)الّشــدالّــة ( ات)الظلمـإّن  ,(63﴾)األنعام:رين  اکِ ن الّشــِمـ نَّ ون  ک 

,  )ظلمـات الـرب تستعمل للشدة اّليت هلا عاقبة سيأة و جمهولة, و إّن املخاوف اّليت يالقيها اإلنسان يف أسفاره تکون هکوا
تــی عــاد  و البحــر( جمــاز عــن خماوفهــا و أهواهلمــا, يقــال لليــوم الشــديد يــوم مظلــم و يــوم ذو کواکــب: أي اشــتّدت ظلمتــه ح

کالليــل, و جيــوز أن يراد:مــا يشــفون عليــه مــن اخلســف يف الــرّب و الغــرق يف البحــر بــونوهبم؛ فــإذا دعــوا و تضــّرعوا کشــف اهلّل 
 (.331:2119عنهم اخلسف و الغرق فنجوا من ظلماهتا )الزخمشري,

م يک  ل ـان ع  مـا أ   ليهـا و  ع  فـ   ی  ِمـن ع  م   ه و  نفسِ لِ ر ف  ص  بن أ  م  م ف  ک  بِّ ن ر  مِ  ر  صائِ ب  م ک  د جاء   ق  کالم اهلّل تعالی  و من شواهد ا از يف
تبصــرون هبــا احلقــائق و متّيــزون  )حجــج و بــراهني(, جــاءکم و املقصــود:فيهــا جمــاز  )بصــائر( لفــت (,114:﴾)األنعــامفيت  حِب  

ا أّن البصـر نـور تبصـر هبا بني احلّق و الباطل و هوه البصائر هي القرآن الکرمي, مجع بصرية و هي نور يبصر به القلب, کمـ
 به العني, و العالقة هنا سببّية ألّن القرآن سبب الکتساب األنوار و اهلداية.

ـا ِمـّرمن ـال ح   ان و  ال ءاابؤ   کنا و  شـر  مـا أ   اهلّل   و شـاء  وا لـ ک  شـر  أ   وين  الَـّ ول  ق  ي   س ـا از يف قولـه تعالیو جاء  ـ  يء  ن ش  ـ  يت  ولِ ک   ب  وَّ ک 
ــــــوا ن  ّتــــــی ذاق ــــــح   مهِ بلِ ن ق ــــــِمــــــ وين  الَّــــــ ــــــنا ق ــــــس  ــــــت  فـ   لــــــم  ن عِ م ِمــــــنــــــدک  ل عِ ل ه  اّل م إِ نــــــت  ن أ  إِ  و   نَّ اّل الظَّــــــإِ  ون  ع ــــــبِ تَّ ن تـ  نــــــا إِ ل   وهخرج 
 , )فتخرجــــوه لنــــا(, انــــزاح عــــن داللتــــه األصــــلية و احلقيقيــــة إلــــی داللــــة جديــــدة و هــــي اإلظهــــار(148﴾)األنعام:ون  ص ــــر  خت  

, و عدم اإلظهار يدّل علـی عـدم فعالقته السببّية ,و إقامة الّدليل عليه ه سبب يف إظهار)فتظهروه لنا(, فعرّب ابإلخراج, ألنّ 
 علمهم.

ـ ّن اهلّل  أ   ن  دو  شه  ي   وين  الَّ  م  ک  داء  ه  ش   مَّ ل  ل ه  و ا از يف قوله تعالی  ق   ـإِ هـوا فـ  م  رَّ ح   هـواء  ع أ  بِـتَّ ال تـ   م و  ه ـع  م   دشـه  ال ت  فـ ا دو  هِ ن ش 
ـــ  وين  الَّـــ ـــ و   رةِ آلِخـــن ابِ نـــو  ؤمِ ال ي   وين  الَّـــ نـــا و  ايتِ وا آبِ ب  وَّ ک  ـــه  )فـــال تشـــهد معهـــم(أي )فـــال  يف ,(151﴾)األنعام:ون  ل  عـــدِ م ي  هبِِّ ر  م ِب

ـــه  ألّن کالمهـــمتصـــدقهم(,  ألّن تســـليمه أمـــامهم يعـــين املوافقـــة هلـــم يف الشـــهادة الباطلـــة و  مفســـاده کـــوب حبـــت, و بـــنّي ل
 شهادة من لوازم التسليم فالعالقة هنا الالزمّية.السکوت قد يشعر ابلرضی, و ألّن ال

 االنزايح االستعاري
, و هـي )املشبه به(, فعالقتها املشاهبة دائما   )املشبه(أو ستعارة  هي تشبيه حوف أحد طرفيهصطالحي, االيف املستوی اال

اســـتعارة  األولـــی:؛ و هـــي قســـمان نتقـــال مـــن املعنـــی الظـــاهر,إلی املعنـــی احلقيقـــي املقصـــود)أي اال مـــن أنـــواع ا ـــاز اللغـــوي
اسـتعارة مکنيّـة و هـي مـا حـوف فيهـا املشـبه بـه و ر مـز لـه بشـيء  تصرحيّية و هـي مـا صـرّح فيهـا بلفـت املشـبه بـه, و الثانيـة:
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و  يکون سّر بالغة اإلستعارة أّن ترکيبها يدّل علی تناسـي التشـبيه و ختيّـل صـورة (,21:2116)الصابوين, من لوازم معناه 
سـتعارة تکـون أقـوی , فـإّن اال(21:2116)الصـابوين, , ت نسی روعتها مـا تضـّمنه الکـالم, مـن تشـبيه خفـّي مسـتور جديدة

الالت العميقـة من التشبيه , و انزايح التعبري القرآين من خالل االستعارة, يکـون عـن طريـق داللـة األلفـال املالوفـة علـی الـدّ 
معـان النظـر يف هـوه املعـاين إو وثـريا يف نفـوس السـامعني إذ تطلـب التامـل و  و لوليت تکون االستعارات القرآنّية أشّد وقعا

 املستعارة الثانويّة ل لفال.
أ ن ي فق ه ــوه و  يف آذاهِنــم  أ ِکنَّــة  و  ِمــنه م م ــن ي سـت ِمع  إِليــيت  و  ج علنــا ع لــی ق لـوهِبم  و مـن شــواهد االســتعارة يف کـالم اهلّل تعــالی

ــــــــو قـــــــرا   ــــــــروا ِإن هــــــــوا ِإاّل أ ســــــــاطري  و  ِإن يـ ــــــــر وا ک  اِدلون ــــــــيت يـ ق ــــــــول  الَّــــــــوين  ک ف  تّــــــــی ِإذا جــــــــاء وک  جي  لَّ آيــــــــة  ال ي ؤِمنــــــــوا هِبــــــــا ح 
فيقول إنّنا جعلنا علـی قلـوهبم أغشـية حتـول بيـنهم و بـني فقـه کـالم اهلّل, و علـی مسعهـم صـمما مينـع (, 25)األنعام:﴾األ ّولني  

, يف ملسو هيلع هللا ىلصلنـيبکـالم ا  إلـی معونتکاّن آذاهنم مصابة ابلثقل , فهم  يسـدرجة من الصمم, , و الوقر أقلّ من مساعه و التعّقل فيه
  و األکنّـة علـی القلـوب و الـوقر و ال يؤمنـون يف الّنهايـة بسـبب عـداوهتم و عنـادهم,حالة ال يفهمونه بسـبب ثقـل آذاهنـم, 

(, و مـن األســرار الفنيّــة يف 323:2119ي,يف اآلذان مثـل يف نبــّو قلـوهبم و مســامعهم عـن قبولــه و اعتقـاد صحته )الزخمشــر 
هـوه االسـتعارة أن تشـري إلـی هـوا املوضـوع أّن جعـل الغطـاء علــی القلـب يـؤّدي يف الّنهايـة إلـی توقّـف القلـب, و يشـري هــوا 
ــــة,  ــــار, فلــــوليت ال يفقــــه احلــــّق و ال ميکــــن النفــــوذ يف قلبــــه, و بــــني هــــوين اللفظــــني )أکّن املوضــــوع إلــــی مــــوت قلــــب الکّف

وا قـال   قِّ حلـ هوا ابِ  يس  ل  أ   م قال  هبِِّ لی ر  وا ع  ف  قِ ذ و  ری إِ و ت  ل   ستعارات املوحية يف قوله تعالی  و  و من االب يف املعنی.  وقر(تناس
ألّن  مــن العــواب, تحّملونه)الــّووق(ملا ســي حيــ  اسـتعري(, 31﴾)األنعــام:رون  کف  م ت  نــت  ا ک  مبــ واب  الع ـوا وق  و  ف ــ نــا قــال  بُّ ر   لـی و  ب  

هوا اللفت اکتسب مدلوال جديدا تتلف عن معناه احلقيقي و هوا يربز لنـا مـن سـياق اآليـة الکرميـة وق أقوی احلواس, فالوّ 
(حــوف مـن هــوه اآليـة و اســتعري لفـت الــووق للوصـول إلــی هـوا املعنــی و للداللـة عليــه, و سـّر اإلنــزايح يف حتّملوا) أّن لفـت

شــدة اإلدراک و هـــوا معنـــی شـــدة اإلصـــابة و مشوهلــا, ألّن اإلذاقـــة تســـتلزم  هــوه اآليـــة الکرميـــة, هــو أّن ســـياق اآليـــة يطلــب
 و هوا التعبري أدّل من املدلول احلقيقي.اإلحساس الشديد ابلعواب, 

ی لـنا ع  ت  سـر   ح  وا ايقـال   ة  غت ـب   ة  اع  الّسـ م  ته  ذا جـائ  تّـی إِ ح   اهللِّ  قاءِ لِ وا بِ ب  وَّ ک    وين  الَّ  ر  سِ د خ   ق  ما جاءت يف قوله تعالی ستعارةو اال
 )اللقاء(للداللــة علــیر , حيــ  اســتعا(31﴾)األنعـام:رون  زِ مــا ي   ال ســاء  م أ  هِ هــورِ لــی ظ  ع   مه ـوزار  أ   لــون  مِ م حي  ه ــ طنــا فيهــا و  رَّ مـا فـ  

ســتعمال أّن الــونوب هــي أثقــل و )البع (بعــد املــوت, و اســتعار األوزار للداللــة علــی )اخلطــااي و الــونوب(, و ســّر هــوا اال
و حيملون أوزارهـم هنـا کنايـة عـن حتّمـل الـّونوب, و قـال )علـی ظهـورهم(,  ألنّـه اعتيـد محـل  األمحال النفسّية لضنسان أسوأ

 (.324:2119األثقال علی الظهور کما ألف الکسب ابأليدي  )الزخمشري,
ـــــــة و مـــــــن دالالت اال ـــــــ  وين  الَّـــــــ  و  مـــــــا جـــــــاءت يف قولـــــــه تعـــــــالیســـــــتعارة الّتبعّي ـــــــمي    نـــــــاايتِ وا آبِ ب  وَّ ک  وا ا کـــــــان  مبـــــــ واب  الع ـــــــ م  ه  سُّ

و يســتعار إلصــابة شــيء  , فقــد اســتعري يف هــوه اآليــة )الّلمــس(و هــو مــن خــوا  األحيــاء للعــواب(49﴾)األنعام:ون  ق  فس ــي  
,  و املـس حقيقتـه وضـع و يـرتک يف وجـوده اآلالم ابالنسـانکائن حـّي أصـاب ,ّن العوابا, أي )يناهلم العواب(, کبشيء

و قــد يکــون مباشــرة و قــد يکــون آبلــة, و يســتعمل جمــازا يف إيصــال شــيء إلــی شــيء فيســتعار إلــی معنــی اليــد علــی شــيء 
اإليصال فيکثر أن يوکر معه ما هو مستعار لآللة. و يدخل عليه حـرف اآللـة و هـو البـاء کمـا هنـا, فتکـون فيـه اسـتعارين 
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ــوها ِبســوء  و  تبعيتــان إحــدامها يف الفعــل و األخــری يف معنــی احلرف,کمــا يف قولــه سُّ .فاملعنی: و إن يصــبيت اهلّل ضــّر ﴾ال مت 
 (.163:1984أو و إن ينليت من اهلّل ضّر   )ابن عاشور,

ــهــا إِ م  عل  ال ي   يــبِ الغ   ح  فــاتِ م  ه نــد  عِ   و  يف قولــه تعــالیســتعارة املکنيــة و مــن شــواهد اال مــا  و   حــرِ الب   و    الــرب ِّ مــا يف  م  عل ــي   و   و  اّل ه 
, حيـ  (59﴾)األنعـام:بني  م   تـاب  اّل يف کِ إِ  س  ال ايبِـ و   طـب  ال ر   و   رضِ األ   ماتِ ل  يف ظ   ة  بَّ ال ح   ها و  م  عل  اّل ي  إِ  ة  ق  ر  ن و  مِ  ط  سق  ت  

ر ابخلـزائن, عليهـا أقفـال, و , و املقصود أّن األمور الغيبّية کمتاع نفيس يدخّ بيان علم اهلّل احمليط ابلغيوب)املفاتح( ل استعار
 ألّن املفــاتح يتوّصــل هبــا إلــی مــا يف املخــازن املتوثــق منهــا ابألغــالق و األقفــال, و   الّــوي بيــده مفتاحهــا,ال يعلــم کنههــا إاّل 

من علم مفاحتها و کيف تفتح توّصل إليها غـريه, کمـن عنـده مفـاتح أقفـال املخـازن و يعلـم فتحهـا فهـو املتوصـل إلـی مـا يف 
علی غرض اآلية و بيان املراد منها, إذ تـدّل علـی سـعة علـم اهلّل  لّ ستعارة هنا أدو اال(, 331:2119املخازن  )الزخمشري,

 , و عدم توصل غري اهلّل إلی الغيوب.و قدرته
 و  د  م ع ـک ـه ل  نَـّإِ  يطانِ الشَّ  واتِ ط  وا خ  ع  بِ تَّ ال تـ   و   اهلّل   م  ک  ق  ز  ا ر  لوا وِّ ک    رشا  ف   و   ة  ول  مح   نعامِ األ   ن  مِ   و  قول اهلّل تعالیستعارة يف و اال

, هي أبل  تعبري للتحوير من طاعة الّشيطان و الّسري يف رکابه, اخلطـوات مجـع اخلطـوة و هـي مـا بـني (142﴾)األنعام:بني  م  
ســـتعارة التصـــرحيّية و , جـــاءت اآليـــة بطريـــق االيف ارتکـــاب املعاصـــي قـــدمي املاشـــي, و املقصـــود منهـــا الوســـاوس الشـــيطانّية

 وراءه حيــ  يوضــع القــدم مکــان قدمــه, و االنــزايح يف االســتعارة يــؤثّر يف النفــوس ســري بصــورة مجيلــة ,کــاّن طاعــة الشــيطان
 .أکثر و أقوی وّا يبعثه املعنی ا ّرد و املعجمي

 االنزايح الکنايي
و ابالجيــاز فــإّن , إّن الکنايــة مــن أهــّم مباحــ  علــم البيــان و تکــون  حماولــة للوصــول إلــی معنيــني للفــت واحــد يف آن واحــد

 مظهــر مــن مظــاهر البالغــة و غايــة ال يصــل إليهــا إاّل مــن لط ــف طبعــه و صــّفت قرحيتــه,و تــوّوق أســاليب البيــان و الکنايــة 
الســـّر يف بالغتهـــا أهّنـــا تعطيـــيت احلقيقـــة مصـــحوبة بـــدليلها و تضـــع لـــيت املعـــاين يف صـــور األشـــياء احملسوســـة   و قـــد أمجـــع 

 .(25:2116)الصابوين, وقع من الّتصريح  اجلميع علی أّن الکناية  أبل  من اإلفصاح, و التعري  أ
و أّما القرآن الکرمي  قد کان حريصا کل احلر  علی إيصال مفاهيمه إلی اجلميـع دون جـرح العواطـف أو خـدش املشـاعر, 
 أو إمشأزاز النفوس, و کـان الطريـق إلـی ذلـيت هـو الکنايـةمبا متتلـيت مـن قـدرة علـی التعبـري املـوحي و املهـّوب بوقـت واحـد  

, و علــی هــوا األســاس ميکــن اعتبــار الکنايــة انزايحــا دالليــا ملــا فيهــا مــن االنتقــال مــن املعــين (146:1999الصــغري, )علــی
 التعبري القرآين کثري من األغراض البالغية و اجلمالّية. احلقيق و املعجمي إلی املعنی الکنائي و لتوظيفها يف

ن ِمـ ط  سـق  مـا ت   و   حـرِ الب   و   ما يف الـرب ِّ  م  عل  ي   و   و  اّل ه  ها إِ م  عل  ال ي   الغيبِ  ح  تِ فاه م  ند  عِ  و بالغة الکناية تتجّلی يف هوه اآلية و  
 , املـــــراد مـــــن(59﴾)األنعـــــام:بني  م   تـــــاب   کِ اّل يف إِ  س  ال ايبِـــــ و   طـــــب  ال ر   و   رضِ األ   مـــــاتِ ل  ظ  يف  ة  بَّـــــال ح   هـــــا و  م  عل  اّل ي  إِ  ة  ق ـــــر  و  

ملـــدلول )الـــبطن(و کنـــی عنـــه اب , و لکـــن التعبـــري القـــرآين آثـــر االنـــزايح عـــن دالهـــاو خفااي األرض بطـــن ,)ظلمـــات األرض(
يف الظلمـة, و يـدّل علـی العلـم اإلهلـي فـال يغيـب عنـه وّـا  ما کما ال يدرک  ما يف بطون األرض,, ألنّه ال يدرک (لظلمات)ا

 ق اجلمال و ميّتع الّنفس. يف السماوات و األرض شيء, و االنزايح عن املعنی الغائب إلی املعنی احلاضر حيقّ 
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 يت  بَـّر   نَّ م إِ يمـا ءايک ـم فِ ک  و  بلـ ي  لِ  جـات  ر  د   عـ   ب   وق  م فـ ک  عض ـب   ع  فـ ر   و   رضِ األ   ف  الئِـخ   ک ـمل  ع  وي ج  و الَّ ه   و من قوله تعالی و  
نايـة عـن اخـتالف أحـوال )رفع بعضـکم فـوق بعـ  درجات(ک , يف عبارة(165﴾)األنعام:حيم  ر   ور  ف  غ  نّه ل  إِ  و   قابِ العِ  ريع  س  

الّناس يف اخللق و املعاش و القوة..., فقد يعمد التعبـري القـرآين مـن أجـل التعبـري عـن معنـی معـني إلـی االنـزايح عـن األلفـال 
الّدالة عليه, ألّن هوا التعبري أشّد وقعا علی نفس املتلقي و هتـدف الصـياغة إلـی رسـم صـورة مبّينـة لتبيـني اخـتالف درجـات 

 .اخل لق و اخل لقالناس يف 
 االنزايح التشبيهي

 الّداللـة علـی  املعنی اإلصطالحي عند البيانيني للتشبيه و التمثيل مطابق للمعنی اللغـوي و قـالوا يف تعريفـه أقـواال أحسـنها:
)حبّنکــــــــة  مشــــــــارکة شــــــــيء لشــــــــيء يف معنــــــــی مــــــــن املعــــــــاين أو أکثــــــــر علــــــــی ســــــــبيل التطــــــــابق أو التقــــــــارب لغــــــــرض مــــــــا 

ــان شــعوره  ــو  (,161:1996امليــداين, و التشــبيه  هــو ملــح صــلة بــني أمــرين مــن حيــ  وقعهــا الّنفســي, و بــه يوضــح الفّن
شيء ما, حتی يصبح واضحا وضـوحا وجـدانيا و حتّـی حيـّس السـامع مبـا أحـّس املـتکّلم بـه, فهـو لـيس داللـة جمـردة و لکنّـه 

مطابقـــا مــن کــّل الوجـــوه,  بــل يکفــي فيـــه أن و ال يشـــرتط يف التشــبيه أن يکــون  .(147:2115)أمحــد بــدوي,داللــة فّنّية 
ـــــة   ـــــه, بغيـــــة حتقيـــــق غـــــرض مـــــن أغـــــراض التشـــــبيه البالغّي )حبّنکـــــة  يلمـــــح منـــــه جانـــــب فيـــــه شـــــبه مـــــا صـــــاحل ألن يشـــــّبه ب

   (.166-167:1996امليداين,
ـــــ و   ب  عِـــــاّل ل  نيا إِ الـــــدُّ  يـــــاة  مـــــا احل   و مـــــن شـــــواهد التشـــــبيه يف قولـــــه تعـــــالی و   ـــــ ة  ر  اآلِخـــــ ار  لـــــدّ ل   و   و  هل  ال ف ـــــأ   ون  ق ـــــتَّ يـ   وين  لَّـــــلِ  ري  خ 

حيــ  شــّبه أعمــال الــدنيا يف عــدم النفــع و الثبــات بل عــب األطفــال يتلّهــی هبــا و لکــن لــيس فيهــا (, 32﴾)األنعــام:لون  عقِ ت  
مبـا ال , و شّبه احلياة الدنيا ابللعب لقصرها و عدم ثبات لواهتا, و  جعل أعمـال الـدنيا لعبـا و هلـوا و اشـتغاال فائدة و دوام

 (.325:2119يعين و ال يعقب منفعة, کما تعقب أعمال اآلخرة املنافع العظيمة  )الزخمشري,
ــ  وين  الَّــ و مــن التشــابيه الرائعــة يف کــالم اهلّل تعــالی و   ــن ي  م ــ مــاتِ ل   الظُّ يف  کــم  ب   و   م  ص ــنــا ايتِ وا آبِ ب  وَّ ک  ــن ي  م ــ و   له  ضــلِ ي   اهلّل   اِ ش  ا ش 

, حي  شّبه الوين ال يسمعون آايت اهلّل حتـی تتـاثّر منهـا نفوسـهم و ال يقـدرون (39﴾)األنعام:قيم  ست  م   راط  لی صِ له ع  ع  جي  
و مثلهم يف جهلهم و عدم فهمهم کاألصّم الوي ال يسـمع, و األبکـم الـوي ال يـتکّلم و أن ينطقوا ابحلّق ابلصّم و البکم, 

يبصــر طريــق احلــّق فکيــف ميکــن أن ي هــدی هــوا الشــخ   إضـافة علــی ذلــيت هــو يف ظلمــات  ال يســتطيع اخلــروج منهــا و ال
 الوي يکون يف هوه الّضاللة؟!

نــا عقابِ لـی أ  ع   دُّ ر  نـ ــ ان و  رُّ ض ـال ي   نــا و  ع  نف  مـا ال ي   اهللِّ  ن دونِ و ِمــدع  نـ  ل أ   ق ــو مـن مصـاديق التشــبيه التمثيلـي املنفــي, قولـه تعالی
ــإِ  عــد  ب   ــال ته  هو  وي اســت  الَّــک   داان اهلّل  ذ ه  ــ رضِ يف األ   ياطني  شَّ ــل إِ نــا ق ــدی ائتِ لــی اهل ــه إِ ون ــدع  ي   صــحاب  ه أ  ل ــ ريان  ح  ــ ی اهللِّ د  ّن ه  و ه 

ــه عــاد إليــه مــرة أخــری, ابلــوي 71)األنعــام:﴾مني  العال   بِّ ر  لِــ م  ســلِ ن  ران لِ ِمــأ   دی و  اهل ــ (, حيــ  شــّبه الــوي فــارق الکفــر و لکّن
ق اإلسـالم, و الـّرد علـی األعقـاب فيهـا تقبـيح بتصـوير هـوا الشـخ  الـوي أضّله الشيطان عن الصراط املستقيم و هـو طريـ
 رجع علی طريق  هي وراءه بعد أن هداه اهلّل.

ــشــر  ه ي  ي ــهدِ ن ي  أ   اهلّل   دِ رِ ن ي ــم   ف  و مــن أمجــل التشــابيه مــا جــاءت يف قولــه تعــالی ــ و   ســالمِ ضِ ه لِ در  ح ص  ل ع ــه جي  لَّ ِضــن ي  د أ  رِ ن ي ــم 
ـ  ماءِ يف السَّـ د  عَّ صَّ مّنا ي  ا  ک   جا  ر  ح   قا  يِّ ه ض  در  ص   (, إذ يقـول:أّن 125)األنعـام:﴾نون  ؤمِ ال ي   وين  لـی الَـّع   جس  الـرِّ  اهلّل   ل  ع ـجي   يت  ولِ ک 



 , آزاده فاضلسيد عدانن اشكوري نعام منوذجادراسة اخلطاب القرآين على ضوء أسلوبية االنزايح يف سورة األ
 

630 

 

من أراد اهلّل أن يهديه يّتسع صدره بقبول اإلسالم و يسّهل هوا األمر لـه, و لکـّن الـوي أراد اهلّل لـه الضـاللة, ضـاق صـدره 
طريـق احلقيقــة و اهلدايـة, و قــد شـّبه اهلّل يف صـورة رائعــة و موحيـة, ضــيق صـدر هــوا الشـخ , بضــيق  عـن قبـول اإلســالم و

صدر الوي يتصاعد يف الّسماء و يصاب بضيق شديد يف التّـنّفس و هـوا بسـبب اخنفـاض الضـغط ل کسـجني يف الّسـماء 
 .و يف طبقات اجلّو األعلی, فصّورت اآلية هوا املوضوع العلمي بصورة مجيلة

 االنزايح الرتکييب
و يلجا إلی االنزايح الرتکيـيب لتحقـق بعـ  الوظـائف االبداعيّـة, و ال يکـون  املالوفة إّن املتکّلم قد ترج من احلدود املعياريّة

مــن -ذلــيت إاّل لعجــز اللغــة, و أّن الداللــة هــي الّــيت تســوّض االنــزايح الرتکيــيب, فاملخالفــة النحويّــة حتتــاج إلــی أن تکــون مــربّرة
إاّل إذا وجـــدت هلـــا ميـــزة  و املقصـــود لـــدی القـــارئ أو الّســـامع,و معنـــی ذلـــيت أهّنـــا ال حتّقـــق التـــاثري املطلـــوب-حيـــ  الّداللـــة

داللّية ال توجد للتعبري العادي.و وقف هوا البح  علی بع  مظاهر االنـزايح الرتکيـيب املتجلّـي يف االلتفـات, و التقـدمي و 
 عن أسرارها البالغّية.التاخري, و الوّکر و احلوف, للکشف 

 االلتفات
إّن االلتفات وثيق الصلة ابالنزايح اللغوي, و أصحاب املعاجم اتفقوا علی أّن االلتفـات هـو صـرف الشـيء عـن جهتـه إلـی 

و  وجهـه عـن الق وِم:ص ـر ف ه, و الت ف ـت  التفـاي , و التَّلفُّـت  أکثـر منـه.و تلفَّـت  إلـی الّشـيء أخری, جاء يف لسان العـرب  لفـت
)ابن منظور,د.ت:مـادة لفـت(,  التفت  إِليه:صرف وجهه إليه... و لفتُّ فالان  عن رأيه, أي صرفت ه عنه, و منه االلتفات. 

فاملــادة اللغويــة أو املعجميّــة لاللتفــات تــدور حــول حمــور داليل واحــد هــو الّتحــول أو اإل ــراف عــن املــالوف مــن القــيم أو  
 .(11:1998  )طبل,ا يربّر ايثاره يف تسمية تليت الظاهرةاألوضاع أو أمناط السلوک, و هو م

ـــيت يعـــين علـــم األســـلوب برصـــدها و حتليلهـــا يف لغـــة األدب, و  هـــو أحـــد املســـاليت  إّن االلتفـــات مـــن الظـــواهر التعبرييّـــة اّل
ان تردبـــدا و أوســـعها التعبرييـّــة أو األلـــوان البالغيـــة الّـــيت يشـــيع اســـتخدامها يف لغـــة القـــرآن الکـــرمي, بـــل لعلّـــه أکثـــر هـــوه األلـــو 

, أبـرز جمـاالت االلتفـات يف القـرآن الکـرمي  تشـمل کـل انـزايح و عـدول (55:1998)طبـل, إنتشارا يف ذليت البيان اخلالـد 
الصــي , و العــدد, و الضــمائر, و األدوات, و البنــاء  يف نســق التعبــري و املطابقــة الــيت التزمهــا البالغيــون و النحــاة و هــي يف:

هــوه الظـــاهرة األســـلوبّية تکشــف عـــن ســـّر البالغــة يف القـــرآن الکـــرمي و اعجــازه هبـــدف ااثرة انتبـــاه  و النحــوي و املعجمـــي.
 املتلقي من خالل االنزايح غري املتوّقع.

 يف صيغ األفعال لتفاتاال-
 ة  في ــخ   و   عا  رُّ ض ــت   ون ــهت دع   حــرِ الب   و   الــرب ِّ  مــاتِ ل  ن ظ  م ِمــيک  نّجــن ي  ل م ــو مــن شــواهد هــوا النــوع مــن االلتفــات يف قولــه تعالی ق ــ

(إلی تدعونـه) , ففي هوه اآلية حصـل االنـزايح عـن الفعـل املضـارع(63﴾)األنعام:رين  اکِ الشّ  ن  مِ  نَّ ون  ک  ن  ن هوه ل  مِ  أجناانن أِ ل  
ة )أجنــاان(, اســتخدم الــن  القــرآين فعــل املضــارع للّداللــة علــی اإلســتمرارية و يــدّل الفعــل املاضــي علــی حتمّيــ الفعــل املاضــي
اســتخدام , و إّن يف دائمــا دائد ميت ابلــّدعاء و التضــرّع و خلــو  القلــب الــن  القــرآين أّن االنســان عنــد الّشــالوقــوع, يبــنّي 

شـدة تلطـف اهلّل بعبـاده يف الشـدة و اخلــوف عنـدما ينقطـع رجـاءه عّمـا سـوی اهلّل و يبـنّي أن ال ملجــا بتنبيهـا الفعـل املاضـي 
 د اهلّل وحده., و الّنجاة بيإاّل إلی اهللّ 
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 من الفعل إلی االسم لتفاتاال-
ـــــرِج   ویالنَّـــــ و   بِّ احل ـــــ ق  فـــــالِ  اهلّل   نَّ و مـــــن قولـــــه تعـــــالی إِ  ـــــ يَّ احلـ ــــ ت   ِم

 
ـــــرج   و   تِ يِّـــــن امل   خم 

 
ـــــ تِ يِّـــــامل ـــــذلِ  يِّ ن احلـ ــــِم ّنی ا  فـ ــــ اهلّل   م  ک 

ل, و رّجحـه بـدال مـن أن يقـول)ترج(, , و هناک يکون العدول من الفعل املضارع إلـی اسـم الفاعـ(95﴾)األنعام:کون  ؤف  ت  
,و ال ميکـن هـوا االستحضـار إاّل  ابسـتعمال الفعـل  و لـيس ذلـيت إاّل الستحضـار إخـراج احلـي مـن امليـت يف ذهـن السـامع

املضــارع, فتصــّور اآليــة خــروج الشــجر مــن احلــب و النــوی, کمــا تــرج النــوی مــن األشــجار, و هــوا مــن عجائــب خلقــة اهلّل 
علـی فـالق احلـّب و  -أي و خمـرج- عطفه أنّ  الکشاف لکن يری صاحب ويدّل علی کمال قدرة اهلّل.  تعالی و کّل ذليت

)فـالق احلــّب و النـوی(, ألّن فلــق احلــّب و  النّـوی ال علــی الفعـل, و تــرج احلـّي مــن امليّـت موقعــه موقـع اجلملــة املبّينـة لقولــه:
ــــــــــات و الّشــــــــــ ــــــــــوی ابلنب ــــــــــاميني مــــــــــن جــــــــــنس اخــــــــــراج احلــــــــــّي مــــــــــالن ــــــــــوانجر الن ــــــــــامي يف حکــــــــــم احلي ــــــــــت ألّن الّن   ن املّي

 (.338:2119)الزخمشري,
 يف العدد لتفاتاال
 من اجلمع إلی املفرد-

 ّ َّ  الظُّل مـاِت و  النُّـور   ل  ع ـج   و   السَّـماواِت و  األ رض   ق  ل  وي خ  الَّ  هللِّ مد  و مثال هوا النوع من االنزايح جاء يف قوله تعالی احل  
, فقد انـزاح الـن  القـرآين مـن لفـت مجـع إلـی لفـت مفـرد يف موضـعني مـن هـوه اآليـة (1﴾)األنعام:لون  عدِ م ي  هبِّ ر  روا بِ ف  ک    وين  الَّ 

عــامل مســتقل عـن غــريه, و منهــا الکواکـب الســبعة املشــهورة , مجــع السـماوات ألهّنــا عــوامل کثـرية, إذ کــل کوکــب منهـا املبارکـة,
و  د األرض ألهّنـا عـامل واحــد و لـوليت مل جيـئ لفــت األرض يف القـرآن مجعــا,املعـرّب عنهـا يف القــرآن ابلسـماوات السـبع, و أفــر 

الظلمات و أفـرد النّـور اتباعـا لالسـتعمال, ألّن لفـت  تتعالی جبميع خملوقاته  و أحواهلم, و إمّنا مجع هوا يدّل علی علم اهللّ 
 القـرآن إال مجعـا و مل يـرد لفـت النـور الظلمات ابجلمع أخف و لفـت النـور ابإلفـراد أخـف و لـوليت مل يـرد لفـت الظلمـات يف

إال مفـــردا, و مهـــا معـــا دااّلن علـــی اجلـــنس, و التعريـــف اجلنســـي يســـتوي فيـــه املفـــرد, و رمبـــا تکـــون الظلمـــات بصـــورة اجلمـــع 
 , أو  ألّن الظلمـات کثرية,ألنّـهواحـدالهـو الصـراط املسـتقيم  ,للداللة علی کثرة الطرق اليت تؤدي إلی الظلمة, و لکـن النـور

مــا مـــن جـــنس مـــن أجنــاس األجـــرام إاّل و لـــه ظـــّل, و ظلّـــه هــو الظلمـــة, خبـــالف النّـــور فإنـّــه مــن جـــنس واحـــد و هـــو النّـــار  
 (.318:2119)الزخمشري,

 من املفرد إلی اجلمع-
ــن أ  م إِ يــت  رأ  ل أ  يظهــر االنــزايح الرتکيــيب بصــورة هــوا النــوع مــن االلتفــات يف قولــه تعالی ق ــ ــع  مس   اهلّل   و  خ  ــ و  م ک  بصــار  أ   و   مک   م  ت  خ 

ـــ مک  قلـــوبِ لـــی ع   ـــن   يـــف  ر ک  نظ ـــه أ  م بِـــتـــيک  م   اهللِّ  ري  غ ـــ لـــه  ن إِ م  ـــ ّ َّ  اآلايتِ  ف  رِّ ص  , يف هـــوه اآليـــة قـــد (46﴾)األنعام:فون  صـــدِ م ي  ه 
بصـــيغة اجلمــع و لکـــن الســـمع هنــا مفـــرد, أّمـــا ميکــن توجيـــه داللـــة هــوه االنـــزايح يف هـــوا و القلـــوب جــاءت لفـــت األبصــار 

أکثــر مــن و األمــور املتعّلقــة ابلقلــب و األحاســيس  ســياق علــی أســاس تعليــل علمــي ذوقــي, و هــو أّن املشــاهدات العينيّــة ال
ــ ور و األلــوان املســموعات, و إن علــم الفيــزايء اجلديــدة تقــول إّن األمــواج الصــوتية معــدودة و حمــدودة يف حالــة أّن أمــواج الّن

 أّن السمع هنا اسم مجع و ال حيتاج إلی مجعه.املرئّية تزيد علی املاليني, إضافة إلی 
 يف الضمائر لتفاتاال
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 من التکل م إلی الغيبة-
ــل   ظهــر هــوا النــوع مــن االنــزايح يف منــاذج عديــدة مــن هــوه الســورة, منهــا قولــه تعــالی و   ــق  وا رب  ص ــف   يت  بِلــن ق  ِمــ ل  س ــت ر  ّوب  د ک 

   اِ ب ـن نـ  ِمـ ک  قـد جـاء  ل   و   اهللِّ  مـاتِ لِ ک  لِ  ل  دِّ ب ـ م  ال و   انصـر  ن  م يه ـتّـی أ  اوذوا ح   بوا و  وِّ لی مـا ک ـع  
ـامل , و کـان (34﴾)األنعام:لني  رس 

 نين املســتويي)لکلماتنا(بعــد قولــه تعــالی )نصــران(, مــع أّن هــو مقتضــی مطابقــة ظــاهر الســياق أن يکــون علــی هــوا النحــو:
ّن املقصــود مــن االلتفــات يف هــوه اآليــة يکــون إرشــادا خمتلفــان يف البنيــة الســطحية و لکنهمــا متحــدان يف البنيــة العميقــة, و أ

ابلنصـــر, لکــــي ال ييـــاس مــــن اســـتهزاء قومــــه و  -ملسو هيلع هللا ىلصيب حممـــداملرســــلني_و خاصـــة النّــــ إلـــی الصـــرب و االســــتقامة و وعـــد اهللّ 
 تکويبهم رسالته.

ـــاّل أ  يـــه إِ ناح  جِبِ  طـــري  ي   ر  ال طـــائِ  و   رضِ يف األ   ة  ن دابَّـــمـــا ِمـــ و مثالـــه مـــا جـــاء أيضـــا يف قولـــه تعـــالی و   يف  طنـــارَّ مـــا فـ  م ک  مثـــال  أ   م  م 
, قـد بـدأت اآليـة بصـيغة املـتکّلم ّّ جـاء االنـزايح إلـی ضـمري الغيبـة, (38﴾)األنعام:رون  ش ـحي   مهبِِّ لی ر  إِ  ّ َّ  يء  ن ش  مِ  تابِ الکِ 

و حيــاة کــل هــوه  فــإّن  مــوت ميکــن توجيــه هــوا االنــزايح مــن خــالل حاجــة اآليــة إلــی ذکــر کلمــة رّب, و اســتوکار قدرتــه,
 تعالی, و هوه اآلية تفيد سيطرة حالة التهويل لبيان يوم احلشر. األمم علی يد قدرة اهللّ 

 من الغيبة إلی التکلم-
ـ را  ِضـنه خ  جنا مِ خر  ا  ف   يء  ش   لِّ ک    بات  ه ن  بِ جنا خر  ا  ف   ماء   ماءِ ن السَّ مِ  نزل  وي أ  الَّ  وه   و منه قوله تعالی و    بـا  رتاکِ م   بّـا  نـه ح  مِ  ج  ِر خن 

 ر  مثـ ذا أ  إِ  رهِ لـی مث ـ روا إِ نظـ ا   ه  شـابِ ت  م   ري  غ ـ و   ها  بِ شـت  م   ان  ّمـالرُّ  و   ون  يتـ الزّ  و   عناب  ن أ  مِ  ات  نّ ج   و   دانية   نوان  ها قِ لعِ ن ط  مِ  خلِ ن النَّ مِ  و  
ـــيف ذلِ  نَّ ه إِ نِعـــي   و   ـــلِ  ايت  م آل  ک  آين بضـــمري الغيبـــة, ّّ انـــزاح إلـــی الضـــمري , فقـــد بـــدأ الســـياق القـــر (99نعـــام:﴾)األنون  ؤمِ ي   وم  ق 

املتکلم, و أسهمت البنية االنزايحية عن مقتضی الظاهر يف استحضار هوا التصوير لدی عيون املتلقي, و يف الداللـة علـی  
تّـب عليـه مـن تعالی و رمحته لقوم يصدقون به, و إّن العربة يف هوه اآلية ال تتعّلق ابملطر يف ذاتـه, بـل مبـا يرت  کمال قدرة اهللّ 

إحيــاء األرض أو إخــراج الّنبــات و يکــون الرتکيــز علــی نتيجــة الفعــل, و األمهيــة هنــا تکمــن يف منــّو النبــايت و ذکــر أصــنافها 
 املختلفة.

 من التکلم إلی الغيبة-
ــال ت   و جــاء هــوا النــوع مــن االنــزايح يف قولــه تعــالی و   ــي  فـ   اهللِّ  ن دونِ ِمــ ون  دع  ي ــ وين  وا الَّــبُّ س  ــ  لــم  عِ  ريِ غ ــبِ  دوا  ع ــ وا اهلّل  بُّ س   يت  ولِ ک 

ــلِ  ايـّنّـز   ــل  م  ع   ة  مَّـأ   لِّ ک  ّ َّ ه  ِــلـی ر  إِ  م  , وقــع االنـزايح و العــدول عـن صــيغة (118﴾)األنعـام:لون  عم  وا ي  ا کــان  م مبـه  أ  بِّــن  ي  م فـ  ه  ع  رجِ م ـ مهبِّ
)إلـی رّبکـم(, و يبـدو أّن هلـوا   املـتکلم بصـورةاملتکّلم إلی صيغة الغيبة و يقتضي ظاهر املطابقة أن تکـون العبـارة بعـد ضـمري

وا األواثن اّليت يعبدها املشـرکون حتّـی ال يتسـبب ذلـيت يف االنزايح دور تعبريي خا , إذ تاطب املسلمني و يقول ال تسبّ 
ربهم نعمـاهلم و جيـازيهم و أّن اهلّل زيّن عملهم عقوبة هلم, ّّ يبنّي أّن مرجعهم مجيعا إلـی اهلّل ّ تـ سّبهم اهلّل جهال و عدوا,

عليهــا, و تــتّ  ذکــر ضــمري الغيبــة ببيــان شــدة العــواب هلــوالء املشــرکني ويفيــد ســيطرة حالــة الّتهويــل لبيــان قــدرة اهلّل واجيــاد 
 اخلوف من عاقبتهم و ال شيت أّن وثري ذکر رب مضافا إلی ضمري الغيبة يکون أعظم من وثري ضمري املتکّلم. 

 طابمن التکلم إلی اخل-
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 و   رورا  غ ـ ولِ الق ـ ف  خـر  ز   عـ   لـی ب  هم إِ عض ـوحی ب  يـ  نِّ اجلِ  و   نسِ اإلِ  ياطني  ش   ا  دوّ ع   يبّ  ن   لِّ ک  لِ  علناج   يت  ولِ ک    و من قوله تعالی و  
لم إلـی , قـد عملـت بنيـة االنـزايح يف االلتفـات مـن صـيغة املـتک(112﴾)األنعـام:ون  فرت  مـا ي   م و  ره  و  لوه ف  ع  ما فـ   يت  بُّ ر  شاء  و ل  

)و لـو شـأنا (, و لکـن انـزاح الـن  القـرآين إلـی ذکـر لفـت  اخلطاب, و کان مقتضی مطابقة السياق أن يکون هبـوه الصـورة
رّب و إضــافته إلــی ضــمري املخاطــب, إشــارة إلــی قــدرة اهلّل الواســع, و يظهــر مــن خــالل هــوا االنــزايح, أّن ذکــر رب يکــون 

  تعالی به من أجل استأناسه., و اظهار کمال عناية اهللّ ملسو هيلع هللا ىلصلتسلية النيب 
 التقدمي و الت أخري

يکون أسلوب التقدمي و التاخري من أهّم املباح  البالغّية اّليت يهتّم هبا العلماء و ذليت يکـون للکشـف عّمـا يکـون مـاوراء 
 قـدِّم: هـو الّـوي يقـّدم  جاء يف لسان العـرب: يف أمسـاء اهلّل تعـالی ااستخدام هوا التقدمي و التاخري من قيم مجالّية و بالغّية,

مل
تغيـــري يف بنيـــة  التقـــدمي و أنّ  األشـــياء  و ي ض ـــعها يف مواضـــعها, فمـــن اســـتحّق الّتقـــدمي قّدمـــه  )ابـــن منظور,د.ت:مـــادة قـــدم(,

 و عدول عن األصل.الرتاکيب األساسية, و انزايح 
ملسـندإليه أصـله املکـاين هـو )التقـدمي(, )األصل(أي أن ا  بدأ البالغيون رصد ظواهر التقدمي داخل السياق من خالل مقولة

)حمايدا(ابلنسـبة لقيمتـه البالغيّـة  هوا إذا کان مبتدأ, أّما إذا کان فاعال, فإّن موضعه بعد الفعل ضـرورة و يبـدو هـوا السـياق
أّن  , و يعتقــد حممــد عبــداملطلب(238:2117)عبــداملطلب, و هلــوا شــرط البالغيــون أال يقــرتن مبــا يوجــب العــدول عنــه  

ترتکــز علــی اعتبــارات يعــود بعضــها إلــی املبــدع و  يف شــيء مــن احلــور, البالغيّــون رصــدهاالتقــدمي و التــاخري الّــيت  ســياقات
حرکته الّوهنّية, و يعود بعضها إلی املتلقي و احتياجاته الّداللّية, و تل  بعضها الثال  للصياغة ذاهتا علی معنی أنّـه مـن 

 (.237-238:2117)عبداملطلب طبيعتها املثالّية
هلــوه الظــاهرة االســلوبية غــاايت بالغّيــة کثــرية, و تــربز  أمهّيتهــا  يف کــالم اهلّل أکثــر وّــا تکــون يف النصــو  األدبّيــة, ألّن کــّل 
تغيري يف ترتيب الکلمات القرآنية ليس اعتباطيا و هو يکـون لغـرض بالغـي و إنّـه يعکـس أمهيّـة املعـاين املقصـودة, و هتـدف 

 س السامعني لکشف املعاين و الدالالت الکامنة وراء التقدمي و التاخري.التاثري يف نفو 
 تقدمي اخلرب علی املبتدأ

ــنل  ق ـــو مــن مواضــع تقـــدمي اخلــرب علــی املبتـــدأ قولــه تعالی ـــمــا  ِلم   محـــة  ه الرَّ فِســلـــی ن  ع   ب  ت ــک    ل هللِّ  قـ ـ رضِ األ   و   ماواتِ يف السَّ
ـنف  روا أ  سِ خ   وين  فيه الَّ  يب  ر  ال  ةِ القيام   ومِ لی ي  م إِ ک  نَّ ع  جم  ي  ل   , و يف تقـدمي اخلـرب علـی املبتـدأ (12﴾)األنعـام:نون  ؤمِ م الي  ه ـم فـ  ه  س 

, الوي قهر کّل شيء بسلطانه و قدرته و ليس ملا يعبدونه مـن األصـنام  املالکّية هللّ  احلصر و االختصا  ننّ فائدة و هي 
إليـه و ال غـري, و اهلّل وجـب علـی نفسـه الّرمحـة و يف هـوه  ين أّن الّلجـوءفکّل ما يف السماوات و األرض له تعـالی, فهـوا يعـ

 العبارة استعطاف للمعرضني عنه, و التلّطف يف دعوة الّناس إلی االميان.
وتیإمّنا ي ست جيب  الَّوين  ي سم ع ون  و   و منه قوله تعالی

 
ّ َّ إِليِه ي رج عون   امل فقـّدم املبتـدأ مـن ابب (, 36)األنعام:﴾ي بع ث ه م  اهلّل  

االشــتغال و کــان مقتضــی الســياق أن يکــون علــی هــوا النحــو)و يبعــ  اهلّل املــوتی(, و يکــون هــوا التقــدمي متضــمّنا معنــی 
الرتغيب يف استجابة اهلّل و رسوله, و الرتهيب و التخويف للوين ال يستجيبون اهلّل و الّرسـول, إذ يقـول اهلّل اي أيهـا الرسـول 
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ستجيبونيت ويسمعون کالميت فلهم خري العاقبة, و لکّن الوين ال يسمعون قوليت سيبعثهم اهلّل يوم القيامـة اولأيت الوين ي
 و يعاقبهم نفکارهم الضالة و نعماهلم السيأة.

 تقدمي املفعول به
ــــــه تعالی ــــــواب  اهللِّ أ و أ ت ــــــتک م الّســــــاعة  أ   و يکــــــون التقــــــدمي يف  قول ــــــم ع  ــــــق ــــــل أ ر أ يــــــت ک م ِإن أ يک  ــــــت م  ري  اهللِّ غ  ن ت ــــــدع ون  ِإن ک 

(, قّدم املفعول به لالهتمام به, و املقصود من تقدميـه )غـري اهلّل(, هـو التـوبيخ و التعجـب مـن حـاهلم 41)األنعام:﴾صاِدقني  
ون مع اإلنـوار, ألّن يف الشـدائد و األهـوال لـيس هلـم إاّل اهلّل ملجـا, يف حالـة يـدعون غـريه مـن اآلهلـات و األصـنام و يسـتمرّ 

 علی هوا احلال.
ــ  و  و منــه قولــه تعــالی ــح   ة  ظ ــف  م ح  يک  ل ــع   ل  رِســي   ه و  بــادِ عِ  وق  ف ــ ر  و القــاهِ ه  ــد ک م   ذا جــاء  ی إِ ّت ــ أ ح 

 
ــر   تــه  فَّ و  تـ   وت  امل ــ نا و  ل  س  م ال ه 

التقـدمي يعـود إلـی (, استخدم الن  القـرآين املفعـول بـه )أحدکم(مقـدما علـی فاعلـه, و لعـّل سـّر هـوا 61)األنعام:﴾طون  رِّ ف  يـ  
حتميــة املــوت و قــب  الــروح مــن جانــب ملــيت املــوت و أعوانــه, فلــيس أحــد إاّل يدرکــه املــوت و ال راّد لقضــائه, و أســهم 

 تقدمي املفعول به يف تنبيه املتلقي و ختويفه و جوب انتباهه إلی قدرة اهلّل يف إحياء املوتی.
ل قـ  م  طع ـال ي   و   م  طعِـو ي  ه ـ و    رضِ األ   و   ماواتِ الّسـ رِ فـاطِ  ا  ليّـو   و  ختَِّ أ   ري  اهللِّ غ   ل أ   ق  و من مواضع تقدمي املفعول به قوله تعالی

   ن  ِمــ نَّ کــون  ال ت   و   م  ســل  ن أ  م ــ ل  وَّ أ   ون  ک ــن أ  أ   رت  ِمــ أ  ينّ إِ 
(, يظهــر لنــا مــن هــوا الســياق القــرآين أّن تقــدمي 14)األنعام:﴾ني  شــرکِ امل

,  ألّن اإلنکـار يف إختـاذ غـري ملسو هيلع هللا ىلصی عامله يؤيّد إنکار إختاذ ولـیّ  سـوی اهلّل مـن جانـب الرسـولاملفعول به األول )غري اهلل(عل
(, و يبــدو أّن يف هــوا التقــدمي تعــري  مبــن إختــو 321:2119اهلّل وليــا  ال يف إختــاذ الــويل, فکــان أولــی ابلتقــدمي  )الزخمشــري,

ف ميکـــن اختـــاذ ويّل غـــريه.  و اإلســـتفهام لضنکـــار.و قـــّدم أوليـــاء مـــن دون اهلّل, الـــوي يـــرزق اجلميـــع و ال يرزقـــه أحـــد, فکيـــ
 أخّتو علی الفعل و فاعله ليکون مواليا لضستفهام ألنّه هو املقصـود ابإلنکـار ال مطلـق اخّتـاذ الـويّل. و شـان لاملفعول األول 

لالهتمـــام بـــه, و هـــو مـــن  مهـــزة االســـتفهام جبميـــع اســـتعماالته أن يليهـــا جـــزء اجلملـــة املســـتفهم عنـــه کـــاملنکر هنـــا, فالتقـــدمي
جزئيات العناية اّليت قـال فيهـا عبـدالقاهر أن البـّد مـن بيـان وجـه العنايـة, و لـيس مفيـدا للتخصـي  يف مثـل هـوا لظهـور أّن 

 (.157:1984داعي التقدمي هو تعيني املراد ابالستفهام فال يتعنّي أن يکون لغرض غري ذليت  )ابن عاشور,
ــــه تعــــالی ــــه قول ــــر کاء   هللِّ لــــوا ع  ج    و  و من ــــق  ل  خ   و   اجِلــــنَّ  ش  ــــات  ب   و   نــــني  ه ب  وا ل ــــرق ــــخ   م و  ه  ــــ لــــم  عِ  ريِ غ ــــبِ  ن ا ّمــــعــــالی ع  ت   ه و  بحان  س 

(, يبدو أّن السـياق ملـا کـان فيـه مـن التقـدمي يـدّل علـی أّن جعـل شـرکاء هلّل هـو موضـع االعجـاب و 111)األنعام:﴾ون  ف  صِ ي  
ت اآلية هبـوه الصـورة )و جعلـوا هلّل اجلـّن شـرکاء(, يـوهم إختـاذ اجلـن شـريکا هلّل,و لـيس الغرابة, فإن ق ّدم املفعول األول و کان

 هوا املعنی املراد من اآلية, و هوا التقدمي يدّل علی استعظام إختاذ ويّل غري اهلّل. 
ـــ   و  و مـــا جـــاء مـــن تقـــدمي املفعـــول بـــه الثـــاين يف قولـــه تعـــالی ـــعلنـــا لِ ج   يت  ولِ ک  وحی ي ـــ نِّ اجلِـــ و   نـــسِ اإلِ  ياطني  شـــ ع ـــد ّوا   يبّ  ن ـــ لِّ ک 

(, قــد أســهم تقــدمي 112)األنعــام:﴾ون  فرت  مــا ي   م و  ره  و  لــوه ف ــع  مــا فـ   يت  ربُّــ و شــاء  ل ــ و   رورا  غ ــ ولِ الق ــ ف  خــر  ز   عــ   لــی ب  م إِ ه  عض ــب  
يقـول  قـد ابتلينـا مـن جانـب اهلّل تعـالی, حيـ  ملسو هيلع هللا ىلصاملفعول به األول)عدوا( علی املفعول به الثاين )شياطني(, يف تسلية النّـيب

ـــاء و کـــان هلـــم أعـــداء مـــن قـــومهم, و يـــدعو النّـــيب ـــی الصـــرب و االســـتقامة أمـــام أعدائـــه و  ملسو هيلع هللا ىلصو اختـــربان مـــن قبلـــيت األنبي إل
 يقول:دعهم يف ضالهلم.
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 احلذف
ــو ف  الشَّــيء  حيِوف ــه ح وفا :قطع ــه مــن طرفِــه, و احلّجــاإّن احلــوف مــن أدّق األســاليب البالغيّــة م حيــِوف , يقــول ابــن منظور ح 

, من ذليت.و احل وافة: ما ح ِوف من شيء  فط رِح . )ابن منظور,د.ت:مادة حوف(, و   احلـوف يکـون أحـد قسـمي الشَّعر 
االجياز و يکون حبوف ما ال تّل ابملعنی و ال يـنق  مـن البالغـة, بـل لـو ظهـر احملـوف لنـزل قـدر الکـالم عـن علـّو بالغتـه 

ــة, و ال بــّد مــن و لصــار إلــی شــيء م ســرتّک مســرتذل و لکــا ن مــبطال ملــا يظهــر علــی الکــالم مــن الطــالوة و احلســن و الرّق
, و (155:1988)طبانــة, الّداللــة علــی ذلــيت احملــووف, فــإن مل يکــن هنــاک داللــة عليــه فإنّــه يکــون لغــوا مــن احلــدي   

قـ  و أن يکـون املعنـی شرط احلوف أن حيکم عليه ابلبالغة أن يکون مطابقا ملقتضی احلال و أن ال يکون الـّن  بعـده ان
 واضحا مع عدم ذکره.

ســباب منهــا: االختصــار, التفخــيم, التخفيــف, صــيانة أاهــتّم البالغيــون و النقــاد ابحلــوف اهتمامــا کثــريا و ذکــروا للحــوف 
 الّلسان, قصد العموم, قصد البيان بعد اإلهبام, و رعاية الفاصلة...

ــــــر   و مــــــن مواضــــــع احلــــــوف يف قولــــــه تعــــــالی ش  نــــــت م و  ي ــــــوم     ــــــرکاؤ ک م  الَّــــــوين  ک  ــــــول لِلَّــــــوين  أ شــــــر ک وا أ يــــــن  ش  ّ َّ نـ ق  يعــــــا   ه م مج 
(, يبــدو مـــن ســياق اآليــة أّن احلـــوف قــد وقــع فيهـــا, و التقــدير )أ يــن ش ـــر کاؤ ک م  الَـّـوين  ک نــت م ت زع مـــون  22)األنعــام:﴾ت زع مون  

ــفيعا  أِل نف ِســک م(, إّن املشــرکني يزعمــون أّن آهلــاهتم ت شــفع هلــم عنــد اهلّل, و جــاء هــوا احلــوف للداللــة علــی تــوبيخهم هبــوا ش 
 الزعم و تبکيتهم و لؤمهم علی ما کانوا يدعونه.

ــا و  ن کــون  ِمــن   و مــن احلــوف أيضــا قولــه تعــالی ــوِّب  آِبايِت ر بِّن ــاِر ف قــال وا اي ل يت نــا نـ ــر دُّ و  ال ن ک  ــوا ع ل ــی الّن و  ل ــو ت ــری ِإذ و ِقف 
(, جواب )لو(حمووف يف هوه اآلية و ليس هوا احلوف إاّل للداللة علـی شـدة التهويـل,  تقـديره: و 27)األنعام:﴾املؤِمنني  

(, و إّن احلـــوف ليکـــون أبلـــ  مـــن الـــوکر, إذ ال يســـتطيع اخليـــال أن 324:2119لـــو تـــری لرأيـــت أمـــرا شـــنيعا  )الزخمشـــري,
 صيغة املاضي )وقفوا(تدّل علی حتمية الوقوع و الّتحّقق.حييط أنواع هوا الکرب و الشدة و ال ميکن التعبري عنه, و 

(, يف 42)األنعام:﴾ف ا خ ـوانه م اِبلب اسـاِء و  الضَّـرّاِء ل ع لَّه ـم يـ ت ض ـرَّعون   يت  بلِـن ق  ِمـ م  م ـلـی أ  لنا إِ رس ـد أ  ق ـل    و  و منه يف قوله تعالی
وهم فاخـوانهم ابلباسـاء و الّضـراء(, و هـوا احملــووف فخـالف رسـالاآليـة حمـووف و التقدير)ولقـد أرسـلنا إلـی أمـم مـن قبلـيت 

مفهوم من سـياق اآليـة و يکـون لتعجيـل بيـان عاقبـة الـوين کـّوبوا الرسـل و االهتمـام بـه, و املفهـوم الکلـي لآليـة أهنـا تسـلية 
هـم تضـعون و يرجعـون يف بيان أحوال األمم املاضية الـوين کـّوبوا برسـلهم فعـاقبهم اهلّل ابلفقـر الشـديد و الـبالء لعلّ  ملسو هيلع هللا ىلصللنيب

 عن شرکهم.
ـــدي   غ ـــريِه و  ِإّمـــا ي نســـي نَّيت  إِ   و  و منـــه قولـــه تعـــالی وض ـــوا يف ح  ّتـــی ت  وض ـــون  يف آايتِنـــا ف ـــا عِرض ع ـــنه م ح  ذا ر أيـــت  الَّـــوين  ت 

ـــيطان  ف ـــال ت قع ـــد ب عـــد  الـــوِّکری م ـــع  الق ـــوِم الظّاِلمني   ـــوف و (, يبـــدو مـــن ســـياق اآليـــة 68)األنعـــام:﴾الشَّ أّن املفعـــول الثـــاين ح 
التقدير )و إّما ينسيّنيت الشيطان ما أمرت به: الّنهي عن جمالستهم(, املفعول األول هو ضمري الکـاف املتصـل ابلفعـل , و 
ح وف املفعول الثاين يکون لوضـوحه مـن سـياق اآليـة و يبـدو أّن هـوا احلـوف يکـون للتخفيـف و وضـوح األمـر للداللـة مـا 

اطــب اهلّل تعــالی أّمــة الرســول نن ال  الســوا مــع املشــرکني الــوين يســتهزؤن آايتنــا و إن نســيتم هــوا األمــر قبلــه عليــه, إذ ت
 الوي أمر  به فوکر  فال تقعدوا معهم.



 , آزاده فاضلسيد عدانن اشكوري نعام منوذجادراسة اخلطاب القرآين على ضوء أسلوبية االنزايح يف سورة األ
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 النتائج
 و أهّم ما توّصلت إليه هوه الّدراسة من النتائج ميکن إمجاهلا فيما يلي:

اجاة املتلقي و کثـرة انتباهـه و تشـوقه يف البحـ  عـن األسـرار الکامنـة يف هـوه إّن االنزايح يف النّ  القرآين أّدی إلی مف-1
 االنزايحات القرآنية.

مــن أبــرز الظــواهر األســلوبية الــيت تتجّلــی يف ســورة األنعــام هــي االنزايحــات الّدالليــة املتجليــة يف االســتعارة و التشــبيه و -2
يف هــوه الســورة هــي ظــاهرة االلتفــات, و التقــدمي و التــاخري و احلــوف؛  ا ــاز و الکنايــة, و مــن أبــرز  االنزايحــات الرتکيبّيــة

فکّل هوه االنزايحات مبا فيها مـن األسـرار و الّرمـوز تثبـت أّن القـرآن لـيس کالمـا عـاداي مثـل الکـالم البشـري, و تـدّل علـی 
 قرآن العظيم.إعجاز القرآن, و أّن فهمنا عن هوه االنزايحات و دالالهتا ليس إاّل قطرة أمام حميط ال

إّن االنزايح الّداليل هو من أکثر أمناط االنزايحات استعماال  و أکثرها  انتشـارا   يف الـّن  القـرآين ابلنسـبة إلـی األمنـاط  -3
الرتکيبّيــة, و االســتعارة بتحويــل اللغــة مــن التعبــري الســاذج إلــی التصــوير املــوحي تــؤّدي إلــی مجاليــة الســورة ,وظّفهــا القــرآن يف 

 عن املعنی األصلي إلی معنی أعمق جديد, ال تدرکه العقول إاّل بعد ومل و متّح  يف سياق اآلايت. العدول 
قد شّغلت ظاهرة االلتفات مساحة کبرية من آايت سورة األنعام يف بنياهتا اخلاصة, و تنّوعـت أسـلوهبها, و لکـن أکثـر  -4

و مـن الـتکلم إلـی الغيبـة, و هـوا األمـر يـؤّدي إلـی إاثرة املتلقـي هوه األساليب استخداما هوااللتفات من الغيبة إلـی الـتکّلم 
و جــوب انتباهــه يف کشــف األســرار البيانيّــة هلــوه الظــاهرة و حثّــه علــی التاّمــل و التفکــري, و هــو أکثــر وثــريا  يف النفــوس مــن 

 الکالم العادي املالوف, فهوا العدول يف اخلطاب هو من مظاهر اإلعجاز القرآين.
رة الّتقـــدمي و التّـــاخري مـــن أبـــرز خصـــائ  الـــن  القـــرآين, و تـــدّل علـــی أّن کـــّل تقـــدمي و وخـــري لـــيس إاّل لِغـــرض إّن ظـــاه-5

بالغــي, أي الســياق القــرآين يقتضــي هــوا التقــدمي و التــاخري حبســب املعنــی املقصــود الــوي يکــون يف کثــري مــن شــواهد هــوه 
 ري انتباه السامعني.السورة الکرمية لالختصا  وبيان االهتمام مبوضوع خا  لتث

و أيضا من أهّم االنزايحات الرتکيبية يف الصياغة القرآنية هي ظاهرة احلوف, إهّنا تـؤثر يف اإلحيـاء, و تـؤّدي إلـی ايصـال -6
معــــاين کثــــرية نلفــــال قليلــــة, و مــــن أســــباب احلــــوف يف هــــوه الســــورة الکرميــــة هــــي التــــوبيخ و بيــــان التهويــــل و التعجيــــل و 

 التخفيف.

 چکيده
کـــه يکـــی از برجســـته تـــرين, پرتکـــرار تـــرين و گســـرتده تـــرين -حتقيـــق اب هـــدف بررســـی پديـــده ی فـــرا هنجـــاری زابنـــی ايـــن

در سطح  وی و معنايی, و اب استفاده از روش توصيفی و کاربردی به بررسـی سـوره ی -روندهای سبيت شناسی است
دانشــمندان و حمققــان اســت و از آجنــا کــه مــل شــريف انعــام مــی پردازد.قــرآن, از زمــان نــزول, منبــع مطالعــات و حتقيقــات 

قرآن پـر از معـانی و مفـاهيمی اسـت کـه در پـس کلمـات و الفـال ظـاهری آن قـرار مـی گـريد, رويکردهـای دانشـمندان در 
درک و تفسري اين کتاب نيز متفاوت بوده است, امـا در عصـر جديـد رويکردهـای نقـد مـدرن منجـر بـه توسـعه مطالعـات 

ا از تفســـري مـــل بـــه ســـطح حتليـــل گفتمـــان شـــده و افـــق هـــای جديـــدی را اب توجـــه بـــه عصـــر مـــدرن و قرآنـــی و انتقـــال آهنـــ
مقتضيات آن پيش روی اين مطالعـات گشـوده است.سـبيت شناسـی يکـی از ايـن رويکردهـا اسـت کـه حمققـان بـرای درک 
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رتين منونـه ی ايـن مـل هـا در آايت قرآن از آن هبره مند شده اند, زيرا هدف آن حتليل گفتمان ادبی است و قرآن کرمي هبـ
عملکرد هنری اسـت کـه بـه حـد معجـزه مـی رسـد.حتليل گفتمـان در قـرآن چيـزی فراتـر از معـانی حتـت اللفظـی اسـت و بـه 
فهم اشاره ها و رمزهايی که مل به آن ها اشاره کرده است می پردازد.و از مهم ترين نتايج اين حبـ  آن اسـت کـه سـوره 

فــــرا هنجــــاری هــــا را در خــــود جــــای داده اســــت:تغيريات معنــــايی کــــه در ارتبــــاط اب آرايــــه هــــای  ی مبارکــــه ی انعــــام انــــواع
ادبی)جمــــاز, اســــتعاره, تشــــبيه و کنايه(اســــت, و تغيــــريات ســــاختاری کــــه در تقــــدمي و وخريهــــا, حــــوف و چــــرخش کــــالم 

 )التفات(مشهود است.
 ايی, فراهنجاری ساختاری, سوره ی انعام.: قرآن کرمي, حتليل گفتمان, سبيت شناسی, فراهنجاری معنکلمات کليدی

 
 املصادر و املراجع

 القرآن الکرمي
 .)اجلزء السابع و الثامن(,تونس:الدار التونسّية للنشر.التحرير و التنويرم(.1984ابن عاشور,حمّمد الطّاهر.)

 ,الطبعة الثانية,القاهرة:دار الرتاث.أتويل مشکل القرآنم(.1973ابن قتيبة.)
 ,الطبعة األولی, بريوت:دار صادر.لسان العربّمد بن مکرم.)د.ت(.ابن منظور,حم

 .هنضة مصر.من بالغة القرآنم(.2115بدوي,أمحد أمحد.)
 .قرأه و عّلق عليه: حممود حمّمد شاکر,جدة:دار املدين.أسرار البالغةاجلرجاين,عبدالرمحن بن حممد.)د.ت(.

 درية:املعارف.,االسکنالبالغة العربيةاجلويين,مصطفی الصاوي.)د.ت(.
البالغــة العربية،أسســها و علومهــا و فنوهنــا)و صــور مــن تطبيقاهتــا هبيکــل م(.1996حبنکــة امليداين,عبــدالرمحن حســن.)

 ,الطبعة األولی,دمشق:دار القلم.جديد من طريف و تليد(
  العريب.,الطبعة األولی,بريوت:املرکز الثقايفلسانيات النص)مدخل إلی انسجام اخلطاب(م(.1991خطايب,حممد.)

 ,الطبعة الثالثة,بريوت:دار املعرفة.تفسري الکشافم(.2119الزخمشري,حممود بن عمر.)
األســـلوبية و حتليـــل اخلطاب)دراســـة يف النقـــد العـــريب احلـــديث،حتليل اخلطـــاب الشـــعري و م(.2111الســـد,نورالدين.)
 ,اجلزء األول,اجلزائر:دار هومة.السردي(

,القاهرة:اهليأــــة املصــــرية العامــــة کــــل الســــورة و مقاصــــدها يف القــــرآن الکــــرمي  أهــــدافم(.1976شــــحاتة,عبداهلل حممــــود.)
 للکتاب.
,الطبعـــة األولی,القاهرة:الــدار املصـــرية حتليــل اخلطـــاب اإلعالمي)أطــر نظريـــة و منــاذج تطبيقيــة(م(.2117شــومان,حممد.)
 اللبنانية.

 األولی,بريوت:املکتبة العصرية. ,الطبعةاإلبداع البياين يف القرآن العظيمم(.2116الصابوين,حممد علي.)
,الطبعــة األولــی,بريوت:دار املــؤرئ جمــاز القرآن)خصائصــه الفنيــة و بالغتــه العربي ــة(م(.1999الصــغري,حممد حســني علــي.)

 العريب.



 , آزاده فاضلسيد عدانن اشكوري نعام منوذجادراسة اخلطاب القرآين على ضوء أسلوبية االنزايح يف سورة األ
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 ,الطبعة الثالثة,الرايض:دار الرفاعي.معجم البالغة العربيةم(.1988طبانة,بدوي.)
 ,الطبعة األولی,القاهرة:دار الفکر العريب.الغة القرآنيةأسلوب االلتفات يف البم(.1998طبل,حسن.)

 ,الطبعة الثانية,القاهرة:دار نوابر للطباعة.البالغة العربية قراءة أخریم(.2117عبداملطلب,حمّمد.)
 ,الطبعة األولی,بريوت:الشرکة املصرية العاملية للنشر,لوجنمان.البالغة و األسلوبيةم(.1994عبداملطلب,حمّمد.)

 ,الطبعة األولی,انرتانشيوانل برس.اللغة و اإلبداعم(.1988کري حممد.)عياد,ش
 ,الطبعة األولی,دمشق:دار نينوی للدراسات و النشر و التوزيع.األسلوبية و حتليل اخلطابم(.2115عياشي,منور.)
 ,الطبعة األولی,القاهرة:دار الشروق.علم األسلوب مبادئه و إجراءاتهم(.1998فضل,صالح.)

 .وظيفة االنزايح يف منظور الدراسات األسلوبيةه.ق(.1417حممد.)ويس,أمحد 
 املقاالت
,جملـــــة رفوف,العـــــدد آليـــــات حتليـــــل اخلطـــــاب القـــــرآين يف ضـــــوء املنـــــاهج اللســـــاني ة احلديثـــــةم(.2116اميـــــان) جربوعـــــة,

 التاسع,اجلزائر:جامعة أدرار.
,جملــــة املعيار,ا لــــد هج و االجتاهــــاتقــــراءة اخلطــــاب القــــرآين يف ضــــوء اخــــتالف املنــــاه.ق(.1442اجلمعي,شــــبايکي)

 .52,العدد24
 الرسائل

,أطروحــة مبــادئ التحليــل األســلويب يف تفســري القــرآن الکرمي)التناســب و االختيــار و العــدول(م(.2114يعقوب,قــادة.)
 لنيل درجة الدکتوراه,جامعة اجلزائر.
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(46) 
 ة الصتجاج إبراهيم علی املشرکنيدراسة حتليلي  

 ت واصل الل ساني ة()وفق نظري ة ال
1د. سودابه مظف ري

 

 الّلغة العربّية وآداهبا,  قسم عضو اهليأة الّتدريسّية يفدکتورة يف اللغة العربية و 
 جامعة اخلوارزمّي, طهران, إيران 

 امللخ ص
ــة, الثّقافّيــة والّشــرعّية, وعرفــت  منــو الّثمانينــات يف العلــوم املختلفــة منهــا األدبّيــة, ظهــرت نظــراّيت لســانّية حديثــة االجتماعّي

هــوه الّنظــراّيت  مــن أهــمّ  ؛الّلغــة العربّيــة وآداهبــا ضــمن عصــرها الــّوهيّب يف القــرن العشــرين, واهــتّم البــاحثون العــرب بدراســتها
ــيت يعتــرب دي سوســري مؤّسســها ورومــن جاکبســون منظّرهــا, وإن  الّلســانّية ريّــة مصــطلحا هــوه الّنظ دخلــتنظريّــة الّتواصــل اّل

الّلغويّـة الّسـابقة عنـد رّواد الّلغـة العربيّـة وآداهبـا؛ وفـق جديدا يف الّلغة العربّية ولکن الشيّت أّن جـوورها ضـاربة يف الّدراسـات 
نظريّــة جاکبســون إّن الّلغــة متشــّکلة مــن ســّتة عناصــر ولکــّل عنصــر وظيفــة ختــتّ  بــه, فالعناصــر الّســّت مــع وظائفهــا هــی: 

ــة, املرِســل ووظيفتــ ــة, الّرســالة ووظيفتهــا الّشــعريّة, قنــاة االّتصــال ووظيفتهــا االنتباهّي ــل إليــه ووظيفتــه اإلفهامّي ه الّتعبرييّــة, املرس 
 الّسياق ووظيفتها املرجعّية وتفسري الّلغة ووظيفتها الوصفّية أو امليتالغويّة. 

القـرآيّن املتمثّـل يف قّصـة احتجـاج إبـراهيم النّـيّب  هوا البح  حماولة يف تطبيق العناصـر الّسـّت مـع وظائفهـا اخلاّصـة للخطـاب
)ع( علی املشرکني والکّفار يف سورة األنبياء, ويـدرس دراسـة حتليليّـة عـن نظريّـة الّتواصـل املنسـوبة إلـی جاکبسـون مـن جـرّاء 

ـــاليني: مـــا مـــدی مطابقـــة نظريّـــة الّتواصـــل مـــع اخلطـــ اب القـــرآيّن املتمثّـــل يف تبيـــني عناصـــر الّلغـــة ووظائفهـــا جميبـــا الّســـؤالني الّت
 يف الّتفسري اجلديد من القرآن؟الّتواصل ظريّة نأثر  القص  القرآنّية؟ ما مدی

ومــن املتوقّــع احلصــول إلــی أّن اآلايت القرآنيّــة ذات متاســيت وانســجام ذايّت بــني العناصــر املختلفــة يقــوم کــّل منهــا بوظيفتــه 
إلهليّــة إلــی املتلّقــني, کمــا أّن تطبيــق اآلايت القرآنيّــة مــع نظريـّـة الّتواصــل تفــتح اخلاّصــة بــه, وبــوليت تبلّــ  الّرســاالت والّتعــاليم ا

آفاقا جديدة أمام أعيننا بفهم جديد وعميق للّنصو  القرآنيّـة ويـؤّدي إلـی تفسـري جديـد مـن القـرآن يتماشـی مـع حاجـات 
 اإلنسان املعاصر. 
 يّة الّتواصل, عناصر الّلغة, الوظائف الّسّت, الّتفسري اجلديد.: إحتجاج إبراهيم, اخلطاب القرآيّن, نظر الکلمات الر ييسة

 
 املقد مة 

 لو حبثنا عن اآلراء الّلغويّة القدميـة حلصـلنا علـی أّن هلـوه اآلراء والّنظـراّيت عالقـة وثيقـة ابلّلسـانّيات احلديثـة, فهـوا يـدلّنا إلـی
لقــد ســامهت آراؤهــم يف تکــوين الّنطــراّيت الّلســانّية احلديثــة؛ أّمــا يف آراء الّلغــوينّي القــدامی, و  اأّن لّلســانّيات احلديثــة جــوور 
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الّلســـانيات املعرفيـــة فقـــدظهرت يف البدايـــة كـــنهج لدراســـة اللغـــة, لكـــن اليـــوم يتجـــاوز نطـــاق دراســـاهتا وتطبيقاهتـــا عـــن الّلغـــة  
والّـيت أّكـدت علـى  0الّلغـة لتشومسـكیمبعناها الّتقليدّي. يعود هوا الّنهج إىل الّثمانينيات, عندما كـان اسـتجابة واعيـة لعلـم 

الّتحليل الّنحوي الّتكويين, ورأت أّن الّلغة مستقّلة عن الق وى  املعرفّية األخرى. منو ذل  احلـني حـدث هنـاك تطـّور كبـري يف 
ملعــريّف الّــوين الّلسـانّيات املعرفيّــة وّ  إدخـال نظــراّيت خمتلفـة وتوّجهــات جديـدة يف هــوا العلــم. مـن أبــرز مؤّسسـي علــم الّلغـة ا

0ليکـاف الّشکلّي إلی الّنهج الّداليّل لّلغة هم: جورج حتّولوا من هنج تشومسکي
3وروانلـد لنـگ اکـر 

, ومـن أهـّم 4ولـن يملـي 
يف   5وأحدث ضروب الّنظراّيت احلديثة يف الّلسانّيات املعرفّية هو الّتواصل اّلوي حتّدث عنه يف البدايـة فردينانـد دي سوسـري

ات يف الّلســـانّيات العاّمـــة(, ويعتقـــد نّن الّلغـــة جمموعـــة مـــن العالمـــات واإلشـــارات والـــّدواّل هـــدفها الّتواصـــل کتابـــه )حماضـــر 
منظّـــر نظريّـــة الّتواصـــل,  ويـــوهب إلـــی أّن الّلغـــة ذات بعـــد  6والّتبليـــ , فوظيفـــة الّلغـــة هـــی الّتواصـــل, ويعتـــرب رومـــن جاکبســـن

ِسل ووظيفته انفعالّية واملرسل إليه ووظيفته وثرييّة والّرسـالة ووظيفتهـا مجاليّـة وظيفّي, وأّن هلا سّتة عناصر وسّت وظائف: املر 
.  أّمـا اليـوم أصـبح (14م: 2115)محـداوّي,  واملرجع ووظيفتـه مرجعيّـة والقنـاة ووظيفتهـا حفاظيّـة والّلغـة ووظيفتهـا وصـفّية 

ريّة وتفسري الّنصو  واخلربات اإلعالمّية والـّتحّکم يف کـّل الّتواصل عبارة عن تقنية إجرائّية وأساسّية يف فهم الّتفاعالت البش
 (4)نفسه,  طرائق اإلرسال والّتبادل .

ـــة للّنصـــو  مـــن األبعـــاد   ـــة خمتلفـــة وجوانـــب مجالّي يـــتّم تقـــدمي العديـــد مـــن تعـــاليم القـــرآن ملخاطبيـــه مـــن خـــالل تقنّيـــات أدبّي
ــة. ومــن هــوه األســاليب فــّن الّســرد ا لقصصــّي واخلطــاب الّســردّي, وهــو مــن األدوات املهّمــة يف إيصــال الّشــکالنّية والّداللّي

املفهــوم املقصــود للمؤلّــف أو املــتکّلم إلــی املخاطــب, ومبــا أّن القــرآن مشــتمل علــی بعــ  القصــ  اّلــيت هلــا وجــود خــارجّي 
فيجب إيصـال املفهـوم املـراد  حقيقّي يف حياة البشر طوال الّدهور املاضية متضّمنة تعاليم إهلّية لآلخرين من األجيال الّتالية,

من هوه القص  إليهم بکّل وجـه مـن الوجـوه األدبيّـة  مسـتمّدا مـن الّنظـراّيت احلديثـة, وهـوا اليعـين أّن القـرآن يتکيّـف مـع 
تسـاعدان الّنظراّيت البشريّة ويتاثّر منها, بل هوه الّنظراّيت تدفعنا إلی فهم الّتعاليم اإلهلّية ضـمن اآلايت القرآنيّـة وتفهيمهـا و 

مـع أهـّم الّنظـراّيت الّلسـانّية  ألنبيـاءيف سـورة ا إبـراهيميف تفسري جديد وعميق هلا. أّما هـوا البحـ  فهـو حماولـة لتطبيـق قّصـة 
وإشـکالّية البحـ   الّتحليلـّي؛-احلديثة أی نظريّة الّتواصل, وتبيـني الوظـائف الّسـّت يف هـوه القّصـة يف إطـار املـنهج الوصـفيّ 

ن الّسـؤالني: مـا مـدی مطابقـة نظريّـة الّتواصـل مـع اآلايت القرآنيّـة والسـّيما يف اخلطـاب القـرآيّن؟ ومـا مـدی حتاول اإلجابة عـ
وثــري هــوه الّنظريّــة يف الّتفســري اجلديــد مــن القــرآن الکــرمي؟  ومــن املتوقّــع الوصــول إلــی أّن لــآلايت والعبــارات القرآنيّــة متاســکا 

تّلقني واملخاطبني, وهوه الّنظريّة تفتح أمام أعيننا آفاقـا جديـدة مـن القـرآن الکـرمي وخاّصـة وترابطا ذاتّيا لتبلي  رسالتها إلی امل
   يف اخلطاب القرآيّن.
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 خلفي ة البحث
منــو ظهــور الّنظــراّيت حــول الّلســانّيات يف الغــرب, بــدأ البــاحثون والّنقــاد العــرب ابلّدراســات عديــدة عــن الّلســانّيات وتطبيــق 

الّلغـــة العربيّـــة وآداهبـــا, ويف صـــدرها القـــرآن الکـــرمي وأخـــووا بتحليـــل آايتـــه وفـــق هـــوه الّنظـــراّيت واآلراء  الّنظـــراّيت احلديثـــة مـــع
اجلديدة؛ ألّن حبثنا احلاضر يدور حول نظريّة جاکبسون فنقصر بوکر بع  الّدراسات الّسابقة يف هوه الّنظريّـة والسـّيما يف 

 ز عنها:تطبيقها ضمن اآلايت القرآنّية وعرض حتليلّي موج
م( کتــاب ألّفــه فاطمــة الطبــال برکــة ونشــرته املؤّسســة 1993الّنظريّــة األلســنّية عنــد رومــان جاکوبســون: دراســة ونصــو  )-

ــة للّدراســات والّنشــر؛ قامــت املؤلّفــة يف الکتــاب بتحديــد مفهــوم الّتواصــل وتفصــيل هــوه الّنظريّــة احلديثــة مــع بســط  اجلامعّي
 وظائف الّلغة عند جاکبسون.

م( ملؤلّفيــه الّروســّيني يوســف ســترينني, أولغــا تشــاريکوفا وزينايــدا بوبوفــا, ترمجــه 2118ّيات نظريّــة الّلغــة والّتواصــل )أساســ-
حتســني رزّاق عزيــز, کتــاب يتنــاول نظريّــة الّتواصــل وأنواعــه وخصائصــه, کمــا فيــه امــتالک املهــارات األساســّية جلمــع وحتليــل 

 احلقائق الّلغويّة مبختلف الطّرائق.
م( جلميـــل محـــداوّي, قـــام املؤلّـــف ببســـط نظريّـــة الّتواصـــل ال يف الّلغـــة 2115الّتواصـــل الّلســـايّن والّســـيميايّي والرّتبـــوّي, )  -

 فحسب, بل يف الّسيمياء والرتبية أيضا, معتقدا أّن الّلغة ذات مستويني سلوکّيني: لفظّي وغريلفظّي.
م( حبــ  کتبــه دلــدار غفــور محــدامني ونشــات علــي حممــود مــن 2114ريّب )نظريـّـة الّتواصــل وأبعادهــا يف الــّدرس الّلغــوّي العــ-

العـــراق, فيـــه إشـــارة إلـــی أّن الـــّدرس الّلغـــوّي يف العربيّـــة عـــرف الّتواصـــل منـــو قـــرون, والّنحـــاة  -جـــامعي صـــالح الـــّدين نربيـــل
ّد نظـرة علـی أسـاس رعايـة املـتکّلم ملقتضـی اهتّموا هبوه الّنظريّة والعالقة بني املتکّلم واملتلّقي کما أّن البالغـة نظـرت إليهـا أشـ
 حال املتلّقي؛ وقام الباحثان بتفصيل عناصر ووظائف الّلغة يف نظريّة الّتواصل.

م( بقلـم د.عبـدالقادر محـراين, حبـ  مطبـوع يف 2119نظريّة الّتواصل عنـد اجلـاحت و ّلياهتـا يف الـّدرس الّلسـايّن احلـدي  )-
أشـــار الکاتـــب إلـــی أّن الّلســـانّيات احلديثـــة املنســـوبة إلـــی الغـــرب هلـــا جـــوور يف األدب العـــريّب  جملّـــة أقـــالم اهلنـــد االفرتاضـــّية,

 القدمي, کما کانت معامل هوه الظّاهرة األدبّية متجّلية يف آاثر اجلاحت.
ه.ش( کتبتـــه زينــب نـــوروزی وقامــت ابملقارنـــة بــني هـــوه 1391بررســی شـــعر نظــامی براســـاس نظريــه ارتبـــاطی ايکوبســن )-
ظريّه والّشعر الّتعليمّي للّشاعر اإليرايّن املعروف نظامي, وجدت عناصـر الّتواصـل ووظـائف الّلغـة الّسـّت مـن خـالل شـعره النّ 

 الّتعليمّي.
ه.ش( للباحثــة فاطمــة 1394بررســی مشــاهبت هــای علــم معــانی ونظريــه ارتبــاط ايکوبســن اب تکيــه بــر آايت قــرآن کــرمي )-

شـارة إلـی أّن الوظـائف الّسـّت الّـيت طرحهـا جاکبسـون يف العصـر احلاضـر أقـرب وأشـبه صاحلي والباح  أمحد ذاکري, فيـه إ
إلـــی املباحـــ  يف علـــم املعـــاين مثـــل: مقتضـــی احلـــال واملقـــام, اإلخبـــار واإلنشـــاء, وقـــام الباحثـــان بتطبيـــق اآلايت القرآنيّـــة مـــع 

 املشاهبات املوجودة بني نظريّة الّتواصل واملباح  يف علم املعاين.



 سودابه مظّفري املشرکني یدراسة حتليلّية الحتجاج إبراهيم عل
 

643 

 

م(, أطروحة املاسـرت للطّالبـة رانيـا رمضـان أمحـد زبـن جبامعـة 2114ح الّلسانّيات الّتواصلّية يف الرّتاث الّنحوّي العريّب )مالم-
العلوم اإلسالمّية العاملّية, أشارت الکاتبة إلی أّن الّلسانّيات الّتواصلّية فـرع مـن الّلسـانّيات االجتماعيّـة, ّّ بسـطت العناصـر 

 ق نظريّة الّتواصل, مستشهدة ابآلايت القرآنّية واألبيات العربّية.والوظائف لّلغة وف
أّمـا هـوا البحــ  امتـاز ننـّـه خمـتّ  بعمليّــة نظريّـة الّتواصــل ووظـائف الّلغــة الّسـّت يف قّصــة مـن القصــ  القرآنيّـة, ابعتبــار أّن 

بـــاّث( واملتلّقـــي )الّســـامع(, فاملناســـبة بينهمـــا قويّـــة الـــرّکنني األساســـّيني املشـــرتکني يف هـــوه الّنظريّـــة ويف القّصـــة مهـــا املـــتکّلم )ال
حباجـــة ماّســـة إلـــی البحـــ  والّدراســـة, إضـــافة علـــی أّن مقارنـــة الّنظـــراّيت الّلغويّـــة احلديثـــة يف القـــرآن تفـــتح أمـــام أعيننـــا آفاقـــا 

 جديدة من تفسري اآلايت القرآنّية. 
 مفهوم الوظيفة الل غوي ة

يؤّديــه عنصــر لغــوّي مــا داخــل ملفــول مــا, أو داخــل نــّ  أو خطــاب مــا, مثــل الفــونيم  نعــين ابلوظيفــة ذلــيت الــّدور الّــوي 
 الّصوت والکرافيم الوحدة اخلطّّية واملورفيم املقطع الّصريّف واملونيم الکلمة واملرکب العبارة واجلملة والّصورة البالغيّـة, أو ذلـيت

)محـــداوّي,  ن وصـــورة وخمطّـــط داخـــل ســـياق تواصـــلّي مـــا .الـــّدور الّـــوي يؤّديـــه العنصـــر الّســـيميايّي مـــن رمـــز وإشـــارة وأيقـــو 
2121) 

 نظري ة الت واصل
مــن أحــدث النظــراّيت يف الّلســانّيات يف املصــطلح املعاصــر والّلغــواّيت يف املصــطلح القــدمي نظريّــة الّتواصــل الّــيت أّسســها دي 

عصـرها الـّوهيّب يف القـرن العشـرين مـع سوسري ويعترب رومن جاکبسـون منظّرهـا؛  مـا مـن شـيّت أّن دراسـة الّتواصـل قـدعرفت 
االهتمـــام ابإلشـــهار والتّـــاثري يف اجلمهـــور ودراســـة لغـــة املهـــاجرين وـّــا أفضـــی إلـــی حماولـــة الّتعّمـــق يف خمتلـــف وســـائل الّتواصـــل 

قـــام البـــاحثون بتعـــاريف خمتلفـــة للّتواصـــل مصـــطلحا, منهـــا أنّـــه  تبـــادل   (17م: 2113)حرزويّل, وعلومـــه والّلغـــة عمادهـــا .
المّي بني ذات متکّلمة تنتج ملفوظا موّجهـا إلـی ذات متکّلمـة أخـری ترغـب يف الّسـماع أو يف إجابـة واضـحة أو ضـمنّية ک

ــــی حســــب الّنمــــوذج امللفــــول مــــن املــــتکّلم .  ينقســــم الّتواصــــل إلــــی الّلســــايّن وغريالّلســــايّن, ( 78م: 2118)محــــداوّي, عل
فعنــد دی سوســري البــّد مــن مــتکّلم وســامع ابإلضــافة إلــی تبــادل احلــوار عــرب  فالّتواصــل الّلســايّن يــتّم عــرب الفعــل الکالمــّي, 

يـتّم عـرب الّرسـالة مـن ِقبـل املـتکّلم إلـی املسـتقبل...,   0وويفـر0نالّصورة الّصوتّية والّصورة الّسمعّية, بينما الّتواصـل لـدی شـانو 
 ( 22-21م: 2115)محـــداوّي,  ري أنســـاق الّلغـــة .أّمـــا الّتواصـــل غريالّلفظـــّي أو غريالّلســـايّن فيعتمـــد علـــی أنظمـــة ســـننّية غـــ

حيّدد الّتواصل الّلسايّن ننّه  امليکانيزم اّلوي بواسطته توجد العالقات اإلنسـانّية وتتطـّور,  (Charles Cooley) وشارل کويل
وقديتعـــّداه  (78 م:2118)محـــداوّي,  إنّـــه يتضـــّمن کـــّل رمـــوز الـــّوهن مـــع وســـائل تبليغهـــا عـــرب ا ـــال وتعزيزهـــا يف الّزمـــان .

الّتواصــل إلــی مــا هــو وجــدايّن  ومــا هــو حســّي حرکــّي وآيّل, کمــا جــاء يف حتديــده أّن  الّتواصــل هــو عبــارة عــن تفاعــل بــني 
جمموعــة مــن األفــراد واجلماعــات يــتّم بينهــا تبــادل املعــارف الّوهنّيــة واملشــاعر الوجدانّيــة بطريقــة لفظّيــة وغريلفطّيــة, والّتواصــل 
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ظــّي أحــد أبــرز هــوه اآلليــات, وملـّـا کانــت احليــاة البشــريّة مســرحا للّتواصــل ومــا ترتّــب عــن ارتبــاط العناصــر غــري الّلغــوّي الّلف
م: 2113)حـرزويّل, الّلغويّة ابلّتواصل الّلغوّي قّرر الباحثون أنّه من غري اليسري بل غري املمکن أصال الفصل بني الّضـربني . 

لّـوي ت نسـب إلـی جاکبسـون خمتّصـة ابلّلغـة واخلطـاب واأللفـال املتبادلـة بـني املـتکّلم علی أّی حال إّن نظريّة الّتواصـل ا (13
ــل إليــه والّرســالة وقنــاة االّتصــال واملرجــع ونظــ ام واملتلّقــي؛ وهــوه الّنظريّــة علــی أّن العوامــل املــؤثّرة يف الّلغــة ســّتة: املرِســل واملرس 

 )املخاِطـب( واملتلّقـي ّم إالّ ابخلطـاب الّـوي لـه رکنـان أساسـّيان مهـا املـتکّلماالّتصال اّلوي جيري االّتصال فيه. ألّن الّلغة التـت
ـــة لّلغـــة وهـــی الّتواصـــل بـــني املـــتکّلم  ـــؤّدي الوظيفـــة احلقيقّي )املخاط ـــب(, فلـــوليت  قـــداهتّم احملـــدثون ابخلطـــاب ابعتبـــار أنّـــه ي

ا عــن اخلطـــاب فالبـــّد أن يتکّلمــوا علـــی لـــوازم واملتلّقــي, ألّن اخلطـــاب يســـتلزم تصــّوره وجـــود خماِطـــب وخماطـ ـب, فـــإذا تکّلمـــو 
 (118م: 2114)محدامني وحممود, اخلطاب أی املخاِطب واملخاط ب . 

 (69م: 2115)الرّکييت,  يت:وکما فهی   أّما خطاطة جاکبسون الّلسانّية هلوه العوامل األساسّية يف الّلغة 
 السياق )املرجع(

 الة...............................املرس ل إليهاملرِسل.............................الرس
 الّصلة
 )الّسنن( الّشفرة

 إّن نظريّــة الّتواصـــل قامــت علـــی اعتبـــار أّن الّلغــة هـــی شـــبکة مــن املفـــاهيم قائمــة علـــی وظـــائف, فاهتّمــت ابخلطـــاب ألنـّــه  
ّ  صـلب العمليّـة الّتواصـلّية وغيـاب اخلطــاب عـن الواقـع, يعـين غيـاب الّتواصــل االجتمـاعيّ   ّ بکـّل متعّلقاتـه ومالبسـاته, ومــن 

غيــاب الّســلوک اإلنســايّن, ألّن الّســلوک اإلنســايّن مبــيّن علــی الّتواصــل الّلغــوّي الّــوي أساســه وعمــاده هــو اخلطــاب الّلغــوّي, 
 )نفسه(. وقدنّ  منظّر الّتواصلّية الّلغويّة رومان جاکبسون علی أّن الّلسانّيات هی العلم الّشامل للبنيات الّلسانّية 

ومبــا أّن لّلغــة أمهّيــة ابلغــة يف إحــداث الّتواصــل بــني املتخــاطبني, متـّـت يف ظــّل الّلســانّيات احلديثــة دراســات عديــدة يف حتديــد 
الوظــائف الّــيت جيــب أن تؤّديهــا الّلغــة ضــمن عناصــرها داخــل الرّتکيــب, فظهــرت املدرســة الوظيفيّــة الّــيت تــوهب إلــی أّن الّلغــة 

عبــري ختــدم غــرض الّتواصــل املتبــادل بــني املــتکّلم واملتلّقــي )الّســامع(, فرّکــزوا علــی اجلانــب الــوظيفّي لّلغــة. نظــام مــن وســائل التّ 
 (57م: 2113)حسايّن, 

 وظائف الل غة الس ت  
 يعترب رومان جاکبسون أحد أقطاب ورّواد املدرسة الوظيفّية, وتناول بوظائف الّلغة کما ميت: 

   1نفعالي ة أو العاطفي ة(أ/ الوظيفة الت عبريي ة )اال
ختّ  هوه الوظيفـة املـتکّلم أو البـاّث وکثريامـا ترتکـز علـی ضـمريی )أان و ـن(, هـوه الوظيفـة  هتـدف إلـی تعبـري مباشـر عـن 
ـــا کـــان هـــوا االنفعـــال أم  ـــبع  االنفعـــال, حقيقّي ـــه, وهـــی متيـــل إلـــی إعطـــاء الّشـــعور ب ـــتکّلم عن موقـــف الّشـــخ   ـــاه مـــا ي

کـّل مـتکّلم   (182م: 1993)الطّبـال برکـة,  طّبقة االنفعالّية اخلالصة يف الّلغـة يف حـروف الّتعّجـب .مصطنعا..., وتظهر ال
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يف عملّية اخلطاب أو کّل  مرسل يف الّرسالة يقـوم ابلّتعبـري عـن عواطفـه واختالجاتـه الّنفسـّية وشـعوره اخلـاّ  کـالفرح واحلـّب 
ــــة, وهبــــوا يقــــوم بوظيفتــــه اخلاّصــــة الّــــيت تســــّمی ابلتعبرييّــــة أو والغضــــب واالســــتياء و االســــرتحام و احلــــاالت األخــــری ا لّروحّي

 االنفعالّية يف عملّية اخلطاب أو الرّتّسل.
0ب/ الوظيفة اإلفهامي ة )الندائي ة أو الت نبيهي ة(

  
ّـــة  ـــي أو هـــوه الوظيفـــة ختـــّ  امل( 122م: 2114)محـــدامني وحممـــود, وقـــدأطلق عليهـــا بعـــ  الّلســـانينّي الوظيفـــة الّتاثريي تلّق

الّسامع أو املرس ل إليه اّلوي کان خماط با للّرسالة أو اخلطاب, فيجب أن تکـون متميّـزة ابلّضـمائر اخلطابيّـة )أنـت وأخواهتـا(, 
هوه الوظيفة  تتحّقق عندما يوّجه اخلطاب  و املخاطب )املتلّقي واملرسـل إليـه( لتثـري وجدانـه وردود أفعـال معّينـة حرکيّـة أو 

)گـــل مغـــاين زاده غويّـــة, مثلمـــا هـــو احلـــال يف مقـــام املهرجـــاانت الّسياســـّية ومقـــام الـــوعت واإلرشـــاد يف املســـاجد  ذهنيّـــة أو ل
ـــی يف أســـلوب الطّلـــب أمـــرا کـــان أو هنيـــا, ومبـــا أّن کليهمـــا متضـــمنان ( 599ه.ق: 1441واآلخـــرون,  هـــوه الوظيفـــة تتجّل

ظهر هـوه الوظيفـة يف اخلطـاب الّلغـوّي أو الّرسـالة الّـيت تتوّجـه إلـی للّنداء فهوه الوظيفة مسّيت ابلّندائّية, و من جانب آخر ت
 الّسامع أو املرس ل إليه إلاثرة انتباهه وإفهامه حمتوی اخلطاب والّرسالة, فلوليت مسّيت ابإلفهامّية والّتنبيهّية أيضا.

 1ج/ الوظيفة املرجعي ة) الت عييني ة أو الت عريفي ة(
والظّــروف احمليطــة ابلّرســالة وهــی أعــّم مــن الظّــروف الّتارتّيــة أو االجتماعّيــة أو الّسياســّية أو هــوه الوظيفــة ختــّ  املالبســات 

الثّقافّيـــة وغريهـــا. هـــوه الوظيفـــة أهـــّم وظـــائف الّلغـــة وأســـاس کـــّل تواصـــل ابعتبـــار أهّنـــا حتـــّدد العالقـــة بـــني الظّـــروف اخلاّصـــة 
مـــن يف صـــياغة معلومـــة صـــحيحة عـــن املرجـــع, وتکـــون موضـــوعّية وموضــوع اخلطـــاب أو الّرســـالة  ألّن املســـالة األساســـّية تک

وميکن مالحظتها والّتاّکد من صّحتها؛ ذليت هو هدف املنطق وسائر العلـوم الّـيت هـی مبثابـة أنظمـة إشـارات تبقـی مهّمتهـا 
 (114م: 2117 )راي ,األساسّية  ّنب أّی التباس وکن بني العالمة والّشيئ ذاته, بني الّرسالة واحلقيقة املرمزة . 

1د/ الوظيفة االنتباهي ة )وظيفة إقامة االت صال(
  

ــل إليــه )املتلّقــي(.  هــوه الوظيفــة ختــّ  القنــاة اّلــيت هــی وســيلة إليصــال الّرســالة أو اخلطــاب مــن املرِســل )املــتکّلم( إلــی املرس 
رة انتبـاه املتلّقـي هبـدف الّتواصـل بينـه عندما ميت املتکّلم ببع  عناصر لغويّة يف کالمـه إليصـال الکـالم الّـوي يـؤّدي إلـی إاث

وبني املتلّقي والّتاّکد من متديد الّتواصل بينهما, يف الواقع حدثت الوظيفة االنتباهّية, وبوليت حتـافت علـی معنـی الّرسـالة أو 
فـة نّن اخلطاب هادفة عدم تشويش يف املرسالت الکالمّية بـني طرفـی الّرسـالة واخلطـاب.  يقـول جاکبسـون عـن هـوه الوظي

 هنــاک رســائل توظّــف يف اجلــوهر إلقامــة الّتواصــل ومتديــده أو فهمــه, وتوظّــف للّتاّکــد وّــا إذا کانــت دورة الکــالم تشــتغل 
م: 1988)جاکبسـون, )ألو, أتسمعين( وتوّظف إلاثرة انتباه املخاطـب أو الّتاّکـد مـن أّن انتباهـه مل يـرتخ )قـل أتسـمعين( . 

 للمرِسل إقامة الّتواصل أو متديده أو قطعه.  هوه الوظيفة هی اّليت تتيح(31
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 0ه/ الوظيفة الش عري ة
 الوظيفة الّشعريّة هی الوظيفة اجلمالّية ابمتيـاز, إذ إّن املرجـع يف الفنـون هـو الّرسـالة الّـيت تکـف عـن أن تکـون أداة االّتصـال 

مـّي لنقـل أحاسـيس وعواطـف املــتکّلم کثريامـا تظهـر هـوه الوظيفــة يف اخلطـاب الکال(12م: 1984)غـورو, لتصـري هدفـه ؛ 
إلــی املتلّقــي, فتخلــف العواطــف والوجــدانّيات للمــتکّلم؛ هــوه الوظيفــة رغــم تســميتها ليســت منحصــرة يف الّشــعر فحســب, 

 (32-31م: 1988)جاکبسون,  هی الوظيفة الوحيدة لفّن الّلغة, بل هی وظيفتها املهيمنة واحملّددة . 

 1راء الل غةو/ الوظيفة الت عريفي ة أو ماو 
هــوه الوظيفــة مسّيــت بــــامساء عديــدة منهــا  الوظيفــة امليتالغويـّـة أو وظيفــة مــاوراء الّلغــة أو الوظيفــة الّلســانّية الواصــفة أو وظيفــة 

وختــــتّ  ابلّلغــــة نفســــها وتبيــــني رموزهــــا ( 31م: 1988؛ جاکبســــون, 31م: 2117)قضــــماين والعکــــش, تعــــّدي الّلغــــة , 
اصرها ابلوصف مـن خـالل املراسـالت واملخاطبـات الّـيت تتبـادل بـني املـتکّلم واملتلّقـي,  فـاملتکّلم وتعريف مفرداهتا ودراسة عن

حني يلقي نّصا فإّن هوا الّنّ  قديتضـّمن کلمـات غريمفهومـة عنـد املتلّقـي, فيقـوم املتلّقـي ابلّسـؤال عـن معناهـا, فـإذا عـرف 
أّمــــا وجــــه تســــميتها  (123م: 2114)محــــدامني وحممــــود,  يفــــة. املــــتکّلم هــــوه الکلمــــة وبــــنّي معناهــــا فإنـّـــه يقــــوم هبــــوه الوظ

أيضا يرجع إلی أّن املتکّلم يقوم بتعريف معاين الکلمات ابعتبار حقيقتها, واليکـون هـوا إالّ للّتاّکـد فهو ابلوظيفة الّتعريفّية 
وقيـام املـتکّلم بتعريـف ( 31م: 1988ن, )جاکبسـو من أّن املتکّلم واملتلّقي مل يزاال يستعمالن الّسنن والّنظام الّلغوّي بعينـه, 

وتوصـيف املفـردات ضـمن هـوه الوظيفـة اليعـين أهّنـا خمتّصـة ابملـتکّلم دون املتلّقـي, بـل قـديقوم املتلّقـي بتبيـني الّرمـوز وتعريــف 
 املفردات أيضا.

 موجز عن سورة األنبياء و قص ة إبراهيم )ع(
بهــا احلاديــة والعشــرون يف املصــحف الّشــريف, وامتــازت نّن فيهــا عرضــا آيــة وترتي 112هــوه الّســورة مکّيــة يبلــ  عــدد آايهتــا 

نبّيـــا أمســـاؤهم مـــوکورة يف القـــرآن, هـــم: موســـی, هـــارون,  25نبّيـــا مـــن  17لقصـــ  أکثـــر األنبيـــاء الکـــرام, کمـــا فيهـــا ذکـــر 
يـونس(, زکـراّي, حييـی إبراهيم, لوط, إسحاق, يعقوب, نوح, داود, سليمان, أيّوب, إمساعيل, إدريس, ذوالکفل, ذوالنّـون )

؛ الشــيّت أّن قّصــة بعــ  األنبيــاء املــوکورة أمســاؤهم يف هــوه الّســورة ذکــرت أکثــر -علــيهم الّســالم مجيعــا-وعيســی بــن مــرمي 
ـــزت بـــه ســـورة األنبيـــاء أهّنـــا تتحـــّدث عـــن اجلهـــاد الّـــوي بولـــه األنبيـــاء  تفصـــيال وتبيينـــا يف الّســـور األخـــری, ولکـــّن الّـــوي متّي

ّدموها والّشـــدائد الّـــيت واجهوهـــا يف ســـبيل دعـــوة أقـــوامهم إلـــی اهلل وحماولـــة إصـــالحهم وصـــربهم  ـــاه هـــوه والّتضـــحية الّـــيت قـــ
الّشدائد واّلوين يصّدوهنم ومينعوهنم.  وذکر بع  ما انل کثريا منهم من االبتالء, کـّل ذلـيت تسـلية للّرسـول ) ( وليتاسـي 

( بدأت الّسورة بوکر املعاد و يوم اجلزاء وغفلـة النّـاس منـه 298/ 6م: 2111هبم فيما جری عليه من قومه . )األندلسّي, 
م وهــم يف غفلــة معرِضــون﴾ )اآليــة  ــاس حســاهب  ( ّّ تنتقــل إلــی احلــدي  عــن بعــ  األنبيــاء ودورهــم يف دعــوة 1 إقــرتب للّن

وّجـه إلـی رسـول اهلل و الّشـدائد الّـيت واجهوهـا يف سـبيل إصـالحهم, وتنتهـي الّسـورة خبطـاب م -عـّز وجـلّ –أقوامهم إلـی اهلل 

                                                           
0
 Fonction poétique 

0
 Fonction méta-linguistique 
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( فيهــا تبيــني نّن کــّل نــيّب مــن 117خــا  األنبيــاء حمّمــد املصــطفی ) ( بقولــه  ومــا أرســلناک إالّ رمحــة للعــاملني﴾ )اآليــة 
الختـتّ  بقومـيت فحسـب, بـل جأـت  -اي حمّمـد–األنبياء الّسابقني جاء إلی قومه فقط وکان رمحة لقومه والغري, ولکنّـيت 

  رمحة للعاملني مجيعا. 
:  ولقـد آتينـا إبـراهيم رشـده مـن قبـل وکنّـا -جـّل جاللـه–, يقـول 51أّما قّصة إبراهيم )ع( يف سورة األنبياء تبدأ مـن اآليـة 

 (alsabeel.netم: 2121به عاملني﴾, و من أوتی الّرشد أوتی اخلري الکثري  )عبدالناصر حليمة, 
اخو إبراهيم )ع( يدعوه إلـی اإلميـان ابهلل وترکـه األصـنام والربائـة کان قوم إبراهيم )ع( يعبدون األصنام وأبوه آزر يصنعها, ف

من الّشرک واملشرکني لّينا مکرما والده, کما أنّه مل يـرتک خطابـه )اي أبـِت(, ويـوّکره بعـدم نفـع األصـنام الّـيت کانـت مصـنوعة 
ی قومـه يـدعوهم إلـی الّتوحيـد وتـرک يده والضّرها, ولکـّن أابه أعـرض عنـه واليـزال يعبـد األصـنام, لـوليت انصـرف إبـراهيم إلـ

األصنام, وبعدما رأی منهم اإلعراض والّصدود, أقسم ابلکيد علی األصنام, وملّا خـرج القـوم مـن القريـة بـدأ يکّسـر األصـنام 
, مل إالّ کبريهـا ترکــه حبالــه, رجــع القــوم إلــی القريـة فــإذا األصــنام حمّطمــة, فراجعــوا إلــی إبـراهيم ســائلني عــن ذلــيت األمــر وابعثــه

ميک  إبراهيم فقل هلم: إّن کبريها مسؤول عنه فاسالوه, وأراد بوليت إثبات عدم نفع األصنام اّليت التبصـر والتـتکّلم وحتّـی 
التســـتطيع الـــّوود عـــن أنفســـها, فکيـــف قمکاهنـــا إعانـــة اإلنســـان عنـــد الّشـــدائد والـــبالاي. ولکـــّن القـــوم مل يتنـــازلوا مـــن عبـــادة 

اخــووا يکيـدون علــی إبـراهيم فاشــعلوا انرا عظيمـة و طرحــوه فيهـا ابملنجنيــق, فماقـال إبــراهيم إالّ األصـنام وعقيــدهتم الباطلـة ف
ــار بــردا وســالما بقولــه:  قلنــا اي انر  کــوين بــردا وســالما علــی  -تعــالی– حســبی اهلل ونعــم الوکيــل﴾ , وأمــر اهلل  بکــون الّن

 لّصرب يف سبيل دعوته إلی اهلل واإلخال  يف عمله املتعايل./ األنبياء( فکان إبراهيم )ع( منوذجا ابرزا يف ا69إبراهيم﴾ )
 تطبيق نظري ة الت واصل ووظائف الل غة الس ت  يف قص ة إبراهيم )ع(

 أ/ إحتجاج إبراهيم )ع( علی والده والکّفار
( 51ني﴾ )اآليــة يبــدأ خــرب إبــراهيم ومــا جــری لــه ابلقســم يف اآليــة الکرميــة  ولقــد آتينــا إبــراهيم رشــده مــن قبــل وکّنــا بــه عــامل

 واملراد أّن إيتاء التّـوراة ملوسـی وهـارون مل يکـن بـدعا مـن أمـران, بـل أقسـم لقـد آتينـا قبـل ذلـيت إبـراهيم رشـده  )الطّباطبـايّي, 
( والّضـــمري يف )رشـــده( راجـــع إلـــی إبـــراهيم إلفـــادة االختصـــا  واال صـــار, ألنّـــه يـــدّل علـــی اهتدائـــه 298/ 14م: 1997

جــّل –واســتعداده ولياقتــه للّنبــّوة دون معّلــم يعّلمــه وهــاد يهديــه. ففــي هــوه اآليــة الکرميــة يعتــرب البــاري  الفطــرّي إلــی الّتوحيــد
ــه إبــراهيم )ع(  -ثنــاؤه ــال إليــه وأخــربه أّن رشــد نبّي املرِســل أو البــاّث أّدی وظيفتــه الّتعبرييّــة ننّــه أوحــی نبّيــه حمّمــدا ) ( مرس 

النّـاس کمـا مل يهتـد هبدايـة غـريه, بـل مباأنّـه کـان مسـتعّدا للّرشـد فاتينـاه رشـده اخلـاّ   رمحة منه ومل يتعّلم إبراهيم من أحد من
تــرب عــن علمــه  -تعــالی–الّــوي يســتحّقه؛ وانتهــت اآليــة أيضــا ابلوظيفــة الّتعبرييّــة يف اجلملــة )وکنّــا بــه عــاملني( حيــ  أّن اهلل 

أنّـه علـم منـه أحـواال بديعـة وآسـرارا عجيبـة وصـفات قدرضـيها خبصوصّية حال إبراهيم )ع( ومبل  استعداده ولياقته للّرشد.  
خالتـــه وخمالصـــته ؛ )الّزخمشـــرّي, 

 
( واآليـــة نفســـها هـــی الّرســـالة ومبـــا أهّنـــا مصـــّدرة 3/118م: 2116وأمحـــدها, حّتـــی أّهلـــه مل

واصل وتعزيز العملّية الّتواصلّية بـني ابلقسم املقّدر بقرينة الاّلم املفتوحة الّداخلة علی اجلملة )لقدآتينا( وفيها توکيد إلقامة التّ 
املرِسل )اهلل( واملرس ل إليه )حمّمد النيّب(, فالوظيفة االنتباهّية ابرزة فيها, کما إّن الوظيفـة الّشـعريّة فيهـا بسـبب حـوف اجلملـة 

نا... , ومن جانـب آخـر إّن القسمّية اّليت تشري إليها الاّلم املفتوحة املؤّکدة يف صدر مجلة اجلواب, کانّه يقول: أقسم لقدآتي
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ـــة  مصـــداقّية مـــا قيـــل عـــن إبـــراهيم ورشـــده وحتّققـــة يف اخلـــارج أّدت إلـــی الوظيفـــة املرجعّيـــة مـــن وظـــائف الّلغـــة الّســـّت يف عملّي
 الّتواصل. 

ـــل إليـــه, فاملرِســـل هـــو إبـــراهيم النّـــيّب )ع( الّـــوي ي 52مبـــا أّن قّصـــة إبـــراهيم تبـــدأ يف اآليـــة  لعـــب الـــّدور فقـــدتغرّي املرِســـل واملرس 
األساسّي يف القّصة واملرس ل إليه والده وقومه الّـوين تـاطبهم إبـراهيم, وبـدأ  بـوکر أبيـه ألنّـه أهـّم عنـده يف الّنصـيحة وإنقـاذه 

/ 214خطــااب إلــی خــا  األنبيــاء:  وأنــور عشــريتيت األقــربني﴾ ) -عــّز وجــلّ –مــن الّضــالل, ّّ عطــف عليــه قومــه, کقولــه 
( فبقولـه:  مـا هـوه الّتماثِيـل الّـيت أنـتم هلـا عـاکفون﴾ اليسـال وينتظـر اجلـواب, 299/ 6م: 2111 الشعراء(  )األندلسـّي,

بل االستفهام جمازّي يدّل علی  حتقري هلا وتصغري لشاهنا و اهل هبا, مع علمه هبا وبتعظيمهم هلا مـع علمـه هبـا وبتعظـيمهم 
سـوء صـنيعهم  )نفسـه( فيـوخّبهم بعبـادة األصـنام الّـيت التـنفعهم  هلا, ويف خطابه هلـم بقولـه )أنـتم( اسـتهانة هبـم وتوقيـف علـی

والتضّرهم. فيؤّدي إبراهيم الوظيفة الّتعبرييّة ابلّتعبري عّما تتلج يف نفسـه وتطـر بوهنـه  ـاه األصـنام وعبـادهتم الباطلـة وعـدم 
تبار کون احلقيقة اخلارجّية هلـوه العبـادة, والوظيفـة قبوله الّشرک ابهلل وعبادة األصنام, کما أّن الوظيفة املرجعّية ابرزة فيها ابع

الّشعريّة يف االنزايح ضمن اآلية وهو عدول االستفهام من معنـاه احلقيقـّي إلـی املعنـی الثّـانوّي, کمـا أّن )هلـا( يف اآليـة مبعنـی 
/األعــراف(, 138)عليهــا( ألّن )عکــف يعکــف( يتعــدی حبــرف )علــی( اجلــاّر, کمــا يقــول:  يعکفــون علــی أصــنام هلــم﴾ )

(, وعلـی کـال الـوجهني ففـي هـوه 299/ 6م: 2111 وقيل ضّمن )عاکفون: معنـی )عابـدين( فعـّداه ابلـاّلم  )األندلسـّي, 
 اجلملة أيضا االنزايح أی العدول عن القواعد الّلغويّة املوضوعة.

 ب/ إقرار الکّفار بتقليدهم العشوائيّ 
لني:  وجــدان آابءان هلــا عابــدين﴾, فمرســل الّرســالة هــم قــوم إبــراهيم الّــوين  قــائ 53يبــدأ قــوم إبــراهيم نســوأ إجابــة يف اآليــة 

کشــفوا عــن ســبب عبــادهتم األواثن وهــو تقليــدهم البحــت مــن األســالف دون أّی تفّکــر وتعّقــل فيمــا يعملــون, واهلل اليــزال 
طلــة والّضــالل املطلــق الّــوي اختفــی يف يــدعو إلــی الّتعّقــل والتــدبّر, فقــوم إبــراهيم لقــدعرّبوا عّمــا يف أذهــاهنم مــن العقيــدة البا

الّتقليد عن سّنة أجـدادهم الباطلـة, فـاّدوا الوظيفـة الّتعبرييّـة ومبـا أّن شـرک املاضـني بعبـادهتم األصـنام لـه حقيقـة خـارج الـّوهن 
 فالوظيفة املرجعّية ابرزة يف هوه اجلملة. 
 ج/ إحتجاج إبراهيم علی ضاللتهم املبينة

( ويعـــرّب ابعتقـــاده القـــاطع 54ه التعبرييّـــة جميبـــا:  لقـــدکنتم أنـــتم وآابؤکـــم يف ضـــالل مبـــني﴾ )اآليـــة يرجـــع إبـــراهيم إلـــی وظيفتـــ
لضالهلم املبني دون اختفاء وشبهة, مبا أّن کالمه مصّدر ابلاّلم املفتوحة املؤّکدة اّليت تـدّل علـی القسـم املقـّدر وجوابـه اجلملـة 

امل الّتوکيـد والـاّلم الّداخلـة علـی اجلـواب توکيـد اثن, ففـي اآليـة توکيـد مضـاعف اآلتية مع الاّلم املؤّکدة, والقسم نفسه من مع
يـــدّل علـــی يقـــني إبـــراهيم نّن قومـــه وأجـــدادهم يســـريون طريـــق الّضـــالل ويّتبعـــون الّســـّنة الباطلـــة. وهـــوه املؤّکـــدات مـــن معـــامل 

ّي, ألّن العطـف علـی الضـمري املّتصـل الفـاعلّي الجيـوز الوظيفة الّشعريّة يف اآلية؛ أّما توکيد الضمري ) ( بـــ )أنتم( فهـو ضـرور 
 إاّل بعد توکيده ابلّضمري املرفوعّي املنفصل.

أعجــب کــالم إبــراهيم القــوم نهّنــم يف ضــالل مبــني, ألّن إبــراهيم أيضــا مــنهم, فلــوليت يقولــون يف مقــام االســتبعاد والّتعّجــب: 
متحــرّيون منکــرون جديّــة کــالم إبــراهيم ويظّنونــه هــازال مــداعبا يف  ( فهــم55 أ جأتنــا ابحلــّق أم أنــت مــن الاّلعبــني﴾ )اآليــة 
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( فالوظيفــة 527/ 2ه.ق: 1424مقالتــه,  إذ تعّجبــوا مــن تضــليله إاّيهــم واســتبعدوا أن يکونــوا علــی ضــالل . )الّطربســّي, 
السـتفهام مـن معنـاه احلقيقـّي إلـی الّتعبرييّة للجملة يف إبداء القـوم إنکـارهم القلـيّب ورفضـهم املصـّر لقـول إبـراهيم؛ أّمـا عـدول ا

 اإلنکار والّتعّجب فهو يدّل علی الوظيفة الّشعريّة.
الميکــ  إبــراهيم يف اإلضــراب عــن قــوهلم وإظهــار عقيدتــه وإميانــه ابهلل واإلخبــار جِبــّده, فيصــرّح ابملالــيت احلقيقــّي للعــامل وهــو 

واألرض الّـــوي فطـــرهّن﴾, أی إّن الّـــوي أنـــتم فيـــه هـــو  الّـــوي يســـتحّق العبـــادة والّتعظـــيم قـــائال:  بـــل رّبکـــم رّب الّســـموات
الّضــاللة والباطــل والّــوي أقولــه هــو احلــّق,  ويف ذلــيت مقابلــة يّمــة ملــوهبهم يف الرّبوبّيــة واأللوهّيــة, فــإهّنم يــرون أّن هلــم إهلــا أو 

ــم مجيعــا غــري اهلل ســبحانه, واليرونــه _تعــ الی_ إهلــا هلــم وال لشــيئ مــن آهلــة غــري مــا للّســموات واألرض مــن ألــه أو آهلــة, وه 
(؛ ففـــي 14/299م: 1997الّســـموات واألرض, بـــل يعتقـــدون أنّـــه إلـــه اآلهلـــة ورّب األرابب وفـــاطر الکـــّل  )الطّباطبـــايّي, 

إضـراب إبـراهيم عـن ظـّنهم الباطـل املبــيّن علـی هزلـه وإبـرازه اإلميـان بفــاطر الّسـموات واألرض متّـت الوظيفـة الّتعبرييّـة, کمــا أّن 
وظيفة تکتمـل ابلقسـم األخـري مـن االيـة حيـ  يقـول: )وأان مـن الّشـاهدين( فهـو  کشـف بقولـه ... عـن أنّـه معـرتف هوه ال

( أّمــا يف مرجــع الضــمري )هــّن( فخــالف 311مقـّر مبــا قالــه ملتــزم بلوازمــه وآاثره, شــاهد عليــه شــهادة إقـرار والتــزام . )نفســه: 
جه, يقول:  کونه للّتماثيل أدخل يف تضـليلهم وأثبـت لالحتجـاج علـيهم . بني العلماء, ويظهر أّن قول الّزخمشرّي أقوی وأو 

 (119م: 2116)الزخمشرّي, 
 د/ حدي  نفس إبراهيم )ع( وتدبريه يف أمر األصنام

بعـدما الينتهـی قـوم إبـراهيم )ع( عـن عبــادة األصـنام وسـّنة األّولـني, فياخـو إبــراهيم )ع( يقسـم بعـدم تنازلـه مـن عقيدتــه ورّد 
( وههنــا اليعــين الکيــد 57ّســليب علــی األصــنام, فيقــول:  ويهلل ألکيــدّن أصــنامکم بعــد أن ت ولُّــوا م ــدبرين﴾ )اآليــة فعلــه ال

مبعنی املکر و اخلدعة اّليت من املکاره واخلبائ , بل الکيد ههنا مبعنـی  التّـدبري اخلفـّي علـی الشـيئ مبايسـوؤه  )الطّباطبـايّي, 
)ع( أن يکون له صدی أمام هوا اإلصرار يف الّضاللة وعـدم االنصـراف مـن اخلطيأـة ( فالبّد إلبراهيم 17/311م: 1997

واالقتداء العشوائّي بسّنة األجداد الّسيأة, واليکون هوا رضاية الرتضـائه, بـل أمـرا مـن اهلل وفيـه رضـوانه؛ فـإبراهيم )ع( يعـرّب 
ّتعبرييـة يف نظريّـة الّتواصـل, واليکتفـي بتبيـني منواّيتـه عن تدبريه وسياسته قبـال األصـنام وعبـدهتا مصـّرحا وهـوا هـو الوظيفـة ال

بـل ميت کالمـه ابلقســم لتوکيـد کالمــه الّـوي البـّد أن يــؤّدي إلـی العمــل القـاطع, فيقسـم بــرّد فعلـه مصــّرحا دون اخلـوف قبــال 
املعنـی وهـو الّتعّجـب, کانّـه  جلاجتهم, وجاءت يء القسم بدل الباء اّليت هلا کثـرة االسـتعمال يف القسـم, ألّن يف التّـاء  زايدة

تعّجب من تسـّهل الکيـد علـی يـده ووتّيـه لصـعوبته وتعـّوره علـی يـده يف زمـن الّنمـرود مـع فـرط عتـّوه واستکباره )الّطربسـّي, 
( فاستعمال الّتوکيد يف اآلية يؤّدي إلی الوظيفة اإلنتباهّية, يقصد إبـراهيم )ع( تفهـيم فکرتـه اجلازمـة 2/528ه.ق: 1424
ه املســّلم إلــی املشــرکني, کمــا أّن خــروج )يء( القســم مــن معنــاه املعجمــّي إلــی زايدة املعنــی وداللتهــا إلــی الّتعّجــب مــن وتــدبري 

معــامل الوظيفــة الّشــعريّة, واليقتنــع نــيّب اهلل هبــوا الّتوکيــد, بــل ميت أدوات أخــری لتقويــة توکيــده وهــی )الــاّلم املفتوحــة املؤّکــدة 
ة( امللحقــة ابلفعــل يف صــدر مجلــة جــواب القســم, ففــي هــوا الکــالم توکيــد مضــاعف ومکــّرر يــدّل علــی والنّــون املؤّکــدة الثّقيلــ

جــزم إبــراهيم )ع( املؤّکــد ابلّنســبة لفکرتــه, واليقــوم إنســان هبــوا الّتصــريح لتــدبريه املضــاّد منــافع وعقائــد قومــه أمجعــني إالّ مــن 
واســتعداده لتضــحية نفســه يف ســبيل  -تعــالی–و رضــوان اهلل الحيتســب نفســه وحياتــه وماينفعــه, وکــّل مــا لــه قــّيم ومجيــل هــ
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ــا بعــ  املفّســرين علــی أّن هــوا القــول التاطــب قــوم إبــراهيم )ع(, ألهّنــم ذووشــوکة وقــّوة  عقيدتــه ودعوتــه إلــی الّتوحيــد. أّم
ل ذلـيت سـرّا مـن عظيمة والميکن أن يقوم إبراهيم )ع( هبوا القطع واجلزم ضّدهم, بل خطابه إلی بع  القوم, کما قيل: قا

( وإضــافة )أصــنام( إلــی الّضــمري )کــم( أيضــا 311/ 6م: 2111؛ األندلســّي, 311/ 14م: 1997قومــه.  )الطّباطبــايّي, 
فيها توکيد إلسناد الکفر والّشرک إلی قومه واختصاصهم به وعدم قبوله وإميانه هبا, فالشيّت أّن هوا أيضا آيـة مـن الوظيفـة 

أخر أّدی إلـی الوظيفـة اإلفهاميّـة ابلّنسـبة للمخـاطبني لتعزيـز العمليّـة الّتواصـلّية.  وقيـل: إمّنـا  الّتعبرييّة من جانب ومن جانب
 (69/ 7م: 2116قال ذليت يف سّر من قومه ومل يسمع ذليت إالّ رجل منهم فافشاه, عن قتادة وجماهد . )الطربسّي, 

تبــدو الوظيفــة املرجعيّــة ألّن هلــا مصــداقا خــارج الــّوهن  فجعلهــم جــواذا إالّ کبــريا هلــم لعّلهــم إليــه يرجعــون﴾  58يف اآليــة 
ــا ذکــر الضــمري املخــتّ  ابجلمــع الّســامل اإلنســايّن ل صــنام فهــو بســبب قيــام األصــنام مقــام  وأخــرب اهلل عنــه کمــا حــدث؛ أّم

ی املشـرکني يضـعون املعبودين اّلوين هلم قـّوة الّسـمع والبصـر والفهـم والعقـل واحلـواّس اخلمـس وکـّل خمتّصـات اإلنسـان, أال تـر 
هلا طعاما ويسجدون أمامهـا؟ ويف مرجـع الّضـمري يف )إليـه( خـالف بـني املفّسـرين, بعـ  يـوهب إلـی أنّـه راجـع إلـی إبـراهيم 
نفسـه,  أی فعـل ذلــيت ترّجيـا منـه أن يعقــب ذلـيت رجعـه إليــه وإلـی شـرعه... وقــال ابـن عطيّـة: حيتمــل أن يعـود إلـی الکبــري 

( کمــا قــال الّزخمشــري:  معنــی هــوا لعّلهــم يرجعــون إليــه کمــا يرجــع إلــی العــامل يف 311/ 6: م2111املــرتوک  )األندلســّي, 
( أّما صاحب جممع البيان فقدقال يف تفسريه  لعّلهم يرجعـون إلـی إبـراهيم 3/121م: 2116حّل املشکالت  )الّژخمشرّي, 

لکبــري ويســالونه وهــو الينطــق  )الّطربســّي, فيســالون عــن حــال األصــنام لينــّبههم عــن جهلهــم, وقيــل: لعّلهــم يرجعــون إلــی ا
(. هــوه اجلملــة األخــرية مــن اآليــة هــی الّــيت تســّمی مبونولــوج أو حــِدي  الــّنفس, أی قــال خليــل اهلل هــوه 71/ 7م: 2116

 اجلملة مع نفسه ومّرت يف ضمريه.
 ه/ رّد فعل الکّفار بعد رجوعهم

إلـــی آهلـــتهم ورأوا مـــا فعـــل هبـــا اســـتفهموا علـــی ســـبيل البحـــ  مجلـــة حمووفـــة وهـــی:  فلّمـــا رجعـــوا مـــن عيـــدهم  59يف اآليـــة 
:  قــالوا مــن فعــل هــوا آبهلتنــا إنّــه ملــن الظّــاملني﴾,   أی مــن فعــل هــوا -عــّز وجــلّ –واإلنکــار , ّّ أخــووا ابلقــول يف کالمــه 

الية الّـيت تـدّل علـی ( أّما دليل احلوف فهو القرينة احل528/ 2ه.ق: 1424الکسر واحلطم إنّه لشديد الظّلم . )الّطربسّي,
أّن قــوهلم هــوا البــّد أن يقــع بعــد رجــوعهم مــن أعمــاهلم يف العيــد ورؤيــتهم کســر األصــنام, وإالّ کيــف حصــل هلــم العلــم هبــوا 
األمر؟ ومبا أّن هوا احلوف يؤّدي إلی االنزايح واجلمال يف الکالم ففي اآلية الوظيفة الّشعريّة. واملشرکون الّـوين يعـرّبون عـن 

وأحاسيسهم  اه من قام هبوا األمر هم املرِسلون قاموا ابلوظيفة الّتعبرييّة. هـوا ابعتبـار  مـن  املوصـولة, ولکـن إذا  اعتقادهم
ـــ  مــن  االســتفهامية  اعتقــدان ابســتفهامّية  مــن  فــاألمر خمتلــف, کمــا ذهــب صــاحب تفســري امليــزان إلــی أّن اآليــة مصــّدرة ب

صــول علــی الفاعــل املرتکــب للظّلــم ويــری اآليــة الّتاليــة مؤيّــدة لــوليت, )الطّباطبــايّي, الّدالّــة علــی الّتاّســف وحتقيــق األمــر للح
( فعلــی هــوا القــول جيــوز أن يــدّل االســتفهام علــی التّــوبيخ للظّــامل حبــّق اآلهلــة والســّيما اجلملــة اخلربيـّــة 14/311م: 1997

وا العمـل الکبـري يف نظـرهتم. فعلـی هـوا کانـت لـلمبتدأ أی  من  تبـنّي هـوا التّـوبيخ وشـّدة غضـب املشـرکني علـی مـن فعـل هـ
 اآلية متضّمنة الوظيفة الّتنبيهّية للمتلّقي وإن کان جمهوال عندهم. 
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ــاس؟ فتواصــل اآليــة بقولــه:  قــالوا مسعنــا فتــی يــوکرهم ي قــال لــه  تتضــمن اآليــة الّتاليــة أيضــا حمــووفا تقــديره: مــاذا أجــاهبم الّن
( کمـــا قيـــل 6/312م: 2111مسعـــوا قولـــه ويهلل ألکيـــدّن أصـــنامکم  )األندلســـّي, (  أی قـــال الّـــوين 61إبـــراهيم﴾ )اآليـــة 

( مبـا أّن جـزءا مـن اآليـة حـوف فاآليـة 89/ 4م: 1997 مسعه قوم من ض ـِعف ِتهم وّـن کـان يسـري يف آخـر الّناس .)الثّعـاليب, 
إلـی الوظيفـة الّشـعريّة؛ أّمـا املرِسـل ههنـا فه ـم  متضّمنة االستيناف البيايّن وفيهـا انـزايح مـن آايت مجـال الـّنّ  القـرآيّن ويـؤّدي

اّلوين مسعوا قسم إبراهيم )ع( املبيّن علی کسر األصنام و قاموا ابلوظيفة الّتعبرييّة ققرارهم معرفة الّـوي ارتکـب ذلـيت الفعـل 
وکور واملســّمی قبــراهيم آبهلــتهم, وإســناد الفعــل إلــی الضــمري املــتکّلم )ان( وأن تفهمنــا هــوه الوظيفــة معــرفتهم هــوا الفتــی املــ

)ع(. ومبــا أّن هــوه اآليــة مشــتملة اإلخبــار مبــا مل يکــن معلومــا عنــد الــبع  وتــؤّدي إلــی إفهــام املتلّقــني والتــاثري يف نفوســهم 
 وذهنّيتهم فاآلية اشتملت الوظيفة اإلفهامّية.

تو ا بـه علـی أعـني النّـاس لعّلهـم يشـهدون﴾ متضمّنة مجلة مقـّدرة هـی: مـا هـو رّد فعـل الّسـائلني؟ واآليـة  قـالوا فـا 61واآلية 
هــی إجابــة عــن هــوا االســتفهام املقــّدر, والّــوي أّدی إلــی االســتيناف البيــايّن الّــوي مــن مجالّيــات الــّنّ , ففــي اآليــة الوظيفــة 

يف هــوا  الّشــعريّة )اجلماليّــة(, وأداة هــوا اجلمــال هــی حــوف جــزء مــن اجلملــة. إّن الغاضــبني علــی عمــل إبــراهيم هــم املرِســلون
اخلطــاب القــرآيّن والّــوين اّدعــوا مبعرفــة إبــراهيم هــم املتلّقــون الّــوين تــاطبهم زعمــاء القــوم, أو الّــوين ممتــروهنم مــن العّمــال. أّمــا 
مقـــول قـــوهلم )فـــاتوا بـــه... ( فهـــو مجلـــة طلبيّـــة تـــدّل علـــی األمـــر الّـــوي يـــؤّدي إلـــی الوظيفـــة اإلفهاميّـــة أو الّتنبيهيّـــة, ومفهـــوم 

ّـــه الوظيفـــة هـــ و إظهـــار شـــّدة الغضـــب علـــی إبـــراهيم وقصـــد توبيخـــه. واحلـــرف اجلـــاّر )علـــی( ههنـــا لالســـتعالء ا ـــازّي  کان
لتحــديقهم إليــه وارتفــاع أبصــارهم لرؤيتــه مســتعل علــی أبصــارهم, لعّلهــم يشــهدون عليــه مبــا مســع منــه, أو مبــا صــدر منــه مــن 

( 312/ 6م: 2111لــه املــؤّدي إلــی عوابــه  )األندلســّي,  تکســري أصــنامهم, أو يشــهدون مــا حيــّل بــه مــن عــوابنا, أو غلبنــا
 واستعمال الّداللة ا ازيّة لالستعالء هو من معامل الوظيفة الشعريّة يف اآلية الکرمية.

 و/ احلوار بني إبراهيم )ع( والکّفار يف أمر األصنام
(, رغــم أّن 62آبهلتنــا اي إبــراهيم﴾ )اآليــة بعــد إحضــار إبــراهيم )ع( أمــام النّــاس, أخــووا يســالونه بقــوهلم  أأنــت فعلــت هــوا 

بع  الّناس شهدوا نهّنم مسعوا إبراهيم ذاکرا آهلتهم, ويکاد أن يکون اجلـواب معلومـا هلـم ولکـّن هـوا الّسـؤال لعـدم أخـوهم 
ــ ــة فالوظيفــة اإلفهامّي ــة اســتفهامّية مــن جانــب ومــن جانــب آخــر ندائّي ة ابرزة فيهــا, إاّيه بغــري بّينــة. ومبــا أّن هــوه اجلملــة طلبّي

 فاملشرکون تاطبونه مستفهمني حقيقة األمر العظيم اّلوي وقع ومن ارتکبه. 
وجييــبهم إبــراهيم )ع( إجابــة قاطعــة بقولــه:  بــل فعلــه کبــريهم هــوا﴾, إّن )بــل( حــرف اإلضــراب جيــب اســتعماله بعــد قــول 

اهيم )ع( قـال: أان مل أفعلـه بـل فعلـه..., وأسـند الفعـل منفّي ينصرف منه إلی اجلملة الثّانية إلثباهتا بعد نفی األّول, کاّن إبر 
إلــی أکــرب األصــنام, فحــوف  اجلملــة األولــی واإلتيــان حبــرف اإلضــراب دوهنــا يــدّل علــی اإلنــزايح الّــوي يــؤّدي إلــی الوظيفــة 

العمل الّصـادر عنـه  مل يکن إلی أن ينسب -صلوات اهلل عليه-الّشعريّة لآلية الکرمية؛ قال الّزخمشرّي عنه:  إّن قصد إبراهيم
إلـــی الّصـــنم, وإمّنـــا قصـــد تقريـــره لنفســـه وإثباتـــه هلـــا علـــی أســـلوب تعريضـــّي يبلـــ  فيـــه غرضـــه مـــن إلـــزامهم احلّجـــة وتبکيـــتهم . 

﴾, علی أّی حال لقدعرّب إبراهيم )ع( بقوله هوا عن کفره آبهلـتهم أی األصـنام الّـيت کـانوا 3/121م: 2116 الزخمشري, 
اإلشارة إلی خطاهم يف عبادة األصنام اّليت اليستطيع الّوود عـن نفسـها والقـّوة هلـا يف دفـع الّتعـّدي  يعبدون, کما أنّه يقصد
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هبا, أالتری إبراهيم )ع(  يواصل کالمه ابجلملة الّشـرطّية: )فاسـألوهم إن کـانوا ينطقـون(, فالوظيفـة الّتعبرييّـة متجليـة يف هـوا 
 ابلّنسـبة ل صـنام العـاجزة وعب ـدهِتا اجلـاهلني, ومبـا أّن نـيّب اهلل کـان مؤمنـا بعـدم الکالم الّـوي يبـنّي مـا يف ذهـن وقلـب نـيّب اهلل

ــزة مــن جانـب, ومــن جانــب آخــر جمــاز  اسـتطاعة األصــنام الّنطــق فهــوا الطّلـب جمــازّي يــدّل علــی تصــغري الکّفـار لعبــادة العج 
نفســها, ففـي هـوا املقطـع مــن اآليـة تتجلّـی الوظيفــة عـن تنبيـه الکّفـار بعبــادهتم األصـنام الّـيت تعجـز عــن الّنطـق والـّدفاع عـن أ

ــا  الّشــعريّة أی اخلــروج عــن احلقيقــة. ومجلــة )إن کــانوا ينطقــون( أکــرب آيــة إلعــالم النــيّب )ع( هــؤالء الکّفــار عجــز آهلــتهم. أّم
اّيهـا ابإلنسـان, استعمال ضمري اجلمع للموّکر ل صنام اّليت هی غري اإلنسان ذاي ووجودا فهو بسبب تشـبيه إبـراهيم )ع( إ

ـــار متـــوهنم ابلطّعـــام والّشـــراب وقديـــوحّبون هلـــم, وتکلّـــم إبـــراهيم )ع( بلســـان الکّفـــار أنفســـهم حتّـــی يثبـــت عجـــز  ألّن الکّف
األصنام وخطا الکّفار يف عبادهتا. ومبا أّن لفظة األصنام من حقهـا اسـتعمال ضـمري املفـرد للمؤنّـ , فخروجهـا مـن القاعـدة 

 لوظيفة الّشعريّة يف األية. الّنحويّة أّدی إلی ا
 ز/ رجوع الکّفار إلی أنفسهم

ابإلخبـار عــن رّد فعـل الکّفــار قبـال کــالم إبــراهيم )ع( واسـتدعائه الّســؤال مـن األصــنام مقيّـدا ابلّشــرط الّــوي  64تبـدأ اآليــة 
 فرجعـوا إلـی أنفسـهم  :-عـّز وجـلّ –يدّل علی عجز األصنام وصغر شاهنا وخطا الکفار يف عبادهتا وتعظيمها, فيقول اهلل 

فقالوا إّنکم أنتم الظّاملون﴾, صّور البارئ افتکار الکّفار ووّملهم  بعد احتجـاج النـيّب )ع( علـی األصـنام بقولـه )رجعـوا إلـی 
أنفســــهم( أی عــــادوا إلــــی فطــــرهتم اإلهلّيــــة وأيقنــــوا خبطيأــــتهم الواضــــحة فاســــندوا الظّلــــم إلــــی کــــرباءهم قــــائلني:  إّنکــــم أنــــتم 

 إنّـــه ملـــن الظّـــاملني﴾ يـــرّدون الظّلـــم إلـــی أنفســـهم,  59﴾, بعـــدما اهّتـــم شـــيوئ القـــوم إبـــراهيم )ع( ابلظلـــم يف اآليـــة الظّـــاملون
واليکتفــون هبــو اإلســناد, بــل يؤّکــدون علــی إســناد الظّلــم إلــيهم بتکريــر الضــمري املخاطــب )أنــتم(, فتضــمّنت اجلملــة األخــرية 

ســتعمال الّضــمري املخاطــب إلفــادة خــرب هــاّم إلــی املتلّقــني, کمــا اشــتملت علــی الوظيفــة اإلفهامّيــة ابخلطــاب املوجــود فيهــا وا
الوظيفة االنتباهّية ابلّتوکيد املوجود فيها لفت  أنظـار املخـاطبني ووثـري الکـالم فـيهم. وجيـوز أن يکـون املـراد مـن إسـناد الظّلـم 

صـــنام وتعظيمهــا واإلنفـــاق هلــا واســـتعبادهم لصـــاحل إلــی شـــيوئ القــوم وســـاداهتم نهّنــم ظلمـــوا النّــاس قجبـــارهم إلـــی عبــادة األ
أنفســـهم. وجيـــوز أن يکـــون هـــوا القـــول علـــی ســـبيل املونولـــوج وحـــدي  الـــّنفس, أی الکّفـــار قـــالوا يف أنفســـهم وخطـــر ببـــاهلم 
ن وضـــمريهم أهّنـــم هـــم الظّـــاملون ال إبـــراهيم )ع(؛ وبعـــد قيـــام إبـــراهيم )ع( ابحلّجـــة علـــيهم أخـــووا يفّکـــرون يف أمـــرهم ويشـــعرو 

بعمق ضاللتهم وجهلهم يف عبادة اّليت التستطيع الّوود عن أنفسها, فانقلبوا واستحيوا ألمرهم عـاجزين عـن اإلجابـة بقولـه: 
(, قال ابن حّيان  فرجوعهم إلی أنفسهم کناية عن اسـتقامة فکـرهم ونکسـهم کنايـة 65 ّّ ن ِکس وا علی رؤوسهم﴾ )اآلية 

( فعلــی هــوا تــؤّدي اجلملتــان الوظيفــة الّشــعريّة؛ ولکــّنهم مــع 313/ 6م: 2111, عــن جمــادلتهم و مکــابرهتم , )األندلســيّ 
هــوا أجــابوا إبــراهيم  لقــدعلمت مــا هــؤالء ينطقــون﴾ وحيتّجــون هبــوا اجلــواب علــی خليــل اهلل )ع( ابلقســم احملــووف بقرينــة 

قســمهم هــوا يــدّل علــی تنبيــه إبــراهيم الــاّلم املفتوحــة املؤکــدة علــی الفعــل )علمــت(, کــاهّنم قــالوا: لعمــر ک لقــد علمــت... , و 
)ع( ننّه يقصد توبيخهم وتصغريهم, رغم أنّه کان عاملا بعدم اسـتطاعة األصـنام الّنطـق فهـو يطلـبهم أن يسـاهلا عـن املکّسـر 
ة هلا. کما هـوه اجلملـة القسـمّية أيضـا مقـول للقـول احملـووف, أی اآليـة مشـتملة علـی االسـتأناف البيـايّن, وکـال احملـووفني آيـ

مـن الوظيفـة الّشـعريّة يف اآليــة الکرميـة, والوظيفـة الّتعبرييّـة متجليّــة يف إقـرار الکّفـار بعلـم النــيّب )ع( لعجـز األصـنام مـن الّنطــق 
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ــة ابســتعمال الّضــمري  ــوبيخ والّتــوهني هلــم, کمــا اشــتملت اجلملــة الوظيفــة اإلفهامّي والکشــف عّمــا يف ضــمريهم مــن قصــده الّت
إلی إبراهيم )ع( املتضّمن إقرارهم وإخباره به. ويری العالّمة الطباطبايي أّن هـوا املقـول کنايـة عـن املخاطب وتوجيه کالمهم 

 (14/314م: 1997ثبوت اجلرم و القضاء علی إبراهيم )ع(. )الطّباطبايّي, 
 ح/ تبيني إبراهيم )ع( عجز األصنام

( يف 66 مــا اليــنفعکم شــيأا واليضــرّکم﴾ )اآليــة بعــد احتجــاج الکّفــار علــی إبــراهيم )ع( أجــاهبم:  أفتعبــدون مــن دون اهلل
هــوه اآليــة اســتفهام جمــازّي للداللــة علــی التــوبيخ واملنــع, کــاّن خليــل اهلل )ع( يقــرع الکّفــار ويــوخّبهم بعبــادة الّــوي لــيس فيــه 

اهيم )ع( الکّفـار منفعة والمضرّة, فتؤّدي الوظيفة الّشعريّة ابخلروج من احلقيقـة إلـی ا ـاز. ومـن جانـب آخـر يف خطـاب إبـر 
تــربز الوظيفـــة اإلفهاميّـــة, ألنـّــه يقصـــد تفهــيم خطـــاهم الکبـــري يف عبـــادة األصـــنام وثــريا يف نفوســـهم وســـلوکهم وتشـــجيعا إلـــی 
الّتوحيد, وهوا الّتشجيع والّتاثري مضاعف ابسـتعمال الـاّلء الزّائـدة املؤّکـدة للّنفـی الّسـابق يف )واليضـرّکم(, وهـوا الّتوکيـد داّل 

وظيفـــة االنتباهيّــة النتبـــاه املخــاطبني ولفـــت أنظــارهم إلـــی رســالته املبتنيـــة علــی الّتوحيـــد أکثــر فـــاکثر. علــی أّی حـــال علــی ال
اســـتفاد إبـــراهيم )ع( ح ســـن اســـتفادة مـــن کالمهـــم الّســـابق )مـــا هـــؤالء ينطقـــون( لدعوتـــه احلّقـــة وأّ  احلّجـــة علـــيهم يف عـــدم 

يـؤّهلهم ويرّکـز أذهـاهنم إلبـالض رسـالته ودعـوهتم إلـی  ( وأخـو14/314م: 1997استحقاق األصنام للعبادة, )الطّباطبـايّي, 
(, 67الّتوحيــد. ويشــّدد تقريــع الکّفــار والّتضــّجر مــنهم ومــن معبــودهم بقولــه  أفّ  لکــم وملــا تعبــدون مــن دون اهلل﴾ )اآليــة 

رز إبراهيم )ع( شّدة غيظـه وتضـّجره مـن الي ست عم ل صوت )أّف( إالّ عند شّدة االنزجار والتنّفر من شيئ, وهبوا الکالم  أب
الکّفــار واألصــنام املعبــودة ووفّــف هبــم, وانتهــت الوظيفــة الّتعبرييّــة هلــوه اجلملــة وإن کانــت متضــّمنة الوظيفــة اإلفهامّيــة وهــی 

ّّ يواصـل   تفهيم الکّفار عملهم القبيح وخطاهم الکبري بعبادة األصنام اّليت تعجز عن کّل شيئ کّل عجز وإبطال ألوهّيتها.
ــة عملهــم  ــّداّل علــی التّــوبيخ واإلنکــار يــرف  تعّقلهــم وعقالنّي کالمــه بتــوبيخهم  أفالتعقلــون﴾ وهبــوا االســتفهام ا ــازّي ال

 وعبادهتم, وهوه اجلملة أيضا تؤّدي الوظيفة اإلفهامّية.
 ط/ عقوبة الکّفار إلبراهيم )ع(

)ع( اخلصــم آلهلــتهم, فاشــعل تقبــيح إبــراهيم )ع( لعبــادهتم األصـــنام فالغــرو أن يکــون رّد فعــل الکّفــار ســلبّيا ضــّد إبــراهيم 
( ويف القائل هلوا القـول 68ولعنه انر غضبهم, فــامر بعضهم بعضا و قالوا حرّقوه وانص روا آهلتکم إن کنتم فاعلني﴾ )اآلية 

واب وهـو اإلحـراق ابلنّـار الّـيت هـی آراء وأمساء خمتلفة اليکون أحدها مضبوطا, علی أّی حال إّن الکّفـار  اختـاروا أشـّد العـ
ــة  )األندلســّي,  ــة واخلطــاب املوجــود يف 6/314م: 2111ســبب لضعــدام احملــ  واإلتــالف ابلکلّي ( ابعتبــار اجلملــة الطلبّي

مقــول القــول بــرزت الوظيفــة اإلفهاميّــة يف اآليــة. أّمــا اجلملــة املعطوفــة أی )أنصــروا آهلــتکم( فتشــجيعا وترغيبــا الرتکــاب هــوه 
ميــة الکبــرية, کـــاّن هــاتني اجلملتــني مبثابـــة الّشــرط وجــزاء الّشـــرط بينهمــا عالقــة الســـببّية )إن حترّقــوه تنصــروا آهلـــتکم(, ويف اجلر 

اجلملة األخرية )إن کنـتم فـاعلني( أيضـا هتيـيج وإغـراء للمتلّقـني يف اإلسـراع للقيـام ابلعمـل املطلـوب عنـدهم, ويظهـر أّن هـوه 
هّيــة الّــيت جــاء هبــا القــائلون إلاثرة انتبــاه املتّلقــني والّتوکيــد علــی إقامــة الّتواصــل الّــوي يــدفع إلــی اجلملــة تــؤّدي الوظيفــة االنتبا

ــار املبتــين علــی حتريــق  العمــل املطلــوب هلــم, وهــو حتريــق إبــراهيم. بــني هــوه اآليــة واآليــة الّتاليــة مجلــة مقــّدرة, بعــد قــول الکّف
, والبــّد مــن الفصــل بــني القــولني بعملّيــة إضــرام الّنــار وإلقــاء نــيّب اهلل -لّ عــّز وجــ–إبــراهيم )ع( اليلبــ  أن ميت قــول البــارئ 
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فيهــا, ففــي اآليتــني إجيــاز واســتأناف بيــايّن بتقــدير: مــاذا حــدث بعــد قــوهلم؟ واإلجابــة فيمــا ميت  فجمعــوا احلطــب حّتــی إّن 
ی بـه حطـب إلبـراهيم, ّّ أشـعلوا انرا عظيمـا کـاد ت الطّـري حتـرتق يف اجلـّو مـن وهجهـا, ّّ الّرجل ليمرض فيوصـي مبالـه ي شـرت 

وضعوه يف املنجنيق مقيَّدا مغلوال فر م وا بـه فيهـا, وذ کـر أّن جرباييـل قـال لـه حـني ر مـی  بـه: هـل لـيت حاجـة؟ قـال: أّمـا إليـيت 
 (2/531ه.ق: 1424فال, قال: فاسال رّبيت, قال: حسيب من سؤايل علم ه حبايل . )الّطربسّي, 

 م )ع( والکّفاری/ عاقبة أمر إبراهي
جـوااب السـتفهام حمـووف قبـل اآليـة, تقـديره: مـا هـو رّد فعـل البـارئ  -ابلقـول املسـند إلـی اهلل _جـّل جاللـه 69وتبدآ اآلية 

قبال عملهم الّشنيع؟:  قلنا اي انر  کوين بردا وسالما علی إبراهيم﴾ فحوف االستفهام يدلّنا إلـی االسـتأناف البيـايّن الّـوي 
ايح يف اآليـــة ووديـــة الوظيفــة الّشـــعريّة. أّمـــا بدايــة اآليـــة بقـــول املــتکّلم فـــاجنّرت ابلوظيفـــة الّتعبرييّــة الّـــيت ختـــّ  مــن معـــامل االنــز 

د املتکّلم؛ کما يف خطابه إلی الّنار وتوجيه األمـر والنّـداء إليهـا يقـوم ابلوظيفـة اإلفهاميّـة الّـيت هـی للمتلّقـي؛ ومبـا أّن النّـار مجـا
ــألت أمــرا وأطاعــت فالوظيفــة الّشــعريّة ابرزة يف مجلــة الّنــداء ألّن فيهــا اخلــروج مــن العــادة واالنــزايح, شــّبهت إنســاان عــاقال  س 

ــة للخطــاب القــرآيّن. يقــول العالّمــة  ومــن جانــب آخــر حِقيقــة وقــوع هــوا احلــادث خــارج الــّوهن تــدفعنا إلــی الوظيفــة املرجعّي
 للّنار تبّدلت به خاّصة حرارهتـا وإحراقهـا وإفنائهـا بـردا وسـالما الطّباطبايي عن هوا اخلطاب اخلارق للعادة  خطاب تکويينّ 

( کمــــا جــــاء يف جممــــع البيــــان أّن 14/315م: 1997ابلّنســـبة إلــــی إبــــراهيم )ع( علــــی طريــــق خــــرق العــــادة  )الطّباطبــــايّي, 
( وروی  عـن ابـن عبّـاس: 72/ 7م: 2116 املراد: أاّن جعلنا الّنار بردا عليه وسالمة اليصيبه مـن أذاهـا شـيئ  )الّطربسـّي, 

 (6/314م: 2111لو مل يقل )وسالما( هلليت إبراهيم من الربد . )األندلسّي, 
إخبـــار مـــن اهلل حـــول إرادة الکّفـــار کيـــدا قبـــراهيم )ع( واإلخبـــار بـــرّد فعـــل البـــارئ نفســـه قبـــال ارتکـــاهبم  69کـــوليت اآليـــة 

تــرب بعلمـــه إلرادة الکّفــار املکـــر واخلدعــة علـــی  -تعـــالی– اجلرميــة, فقـــال:  وأرادوا بــه کيـــدا فجعلنــاهم األخســـرين﴾, فــاهلل
إبراهيم, ومبا أّن يف هـوه اجلملـة إسـناد الفعـل إلـی املـتکّلم واإلخبـار مـن علـم املـتکّلم فالوظيفـة الّتعبرييّـة ابرزة فيهـا. واخلسـران 

 يف اآلية مبعنی إبطال الکيد وعدم وثريه وغلبة إبراهيم وربّه عليهم.
 النتيجة

کثريا من الّتعاليم اإلهلّية يف شّتی املستوايت والسّيما يف احلقول االعتقاديّـة أنـزل يف قالـب القصـ  القـرآيّن, ومـا هـوا إالّ إّن  
ألّن فّن الّسرد القصصـّي واخلطـاب قـديؤثّر يف نفـس وذهـن املخاطـب وثـريا أعمـق وأشـّد رسـوخا مـن فنـون األدب األخـری, 

راّيت األدبّيــة وخاّصــة يف اخلطــاب الّســردّي يفــتح آفاقــا جديــدة أمــام أعيننــا يف الّدراســة حــول والّتقــّدم يف جمــال الفنــون والّنظــ
القصــ  القــرآيّن والبحــ  عنــه مــن الــّزوااي اجلديــدة؛ مــن أحــدث الّنظــراّيت يف الــ دب والّلغــة هــی الّنظــراّيت الّلســانّية ومنهــا 

غـة الّسـّت. ومبـا أّن الـرّکنني األساسـّيني يف اخلطـاب مهـا املـتکّلم نظريّة الّتواصل الّلغوّي اّلوي يبح  عـن عناصـر ووظـائف اللّ 
 واملتلّقي, فافضل مناذج أدبّية للّتطبيق مع هوه الّنظريّة الّلسانّية هو القص .

ــة الّــيت يتمحــور حــول الّتوحيــد والّصــرب واملثــابرة والّتضــحية يف ســبيل اهلــدف  إّن قّصــة إبــراهيم الّنــيّب )ع( مــن القصــ  القرآنّي
اإلهلّي, ومبا أهّنا وتازة ابلّدعوة إلی اهلل واإلميان به وآبايته والّدعوة تتطّلب اخلطاب, فقدجرت هوه القّصة بـني إبـراهيم وأبيـه 
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 مرّة وبينه وبني قومه مرّة أخری, فالعنصران األساسـّيان يف هـوه القّصـة القرآنيّـة مهـا املرِسـل )املـتکّلم( واملرس ـل إليـه )املتلّقـي(,
 هوا تؤّدي القّصة الوظيفتني الّتعبرييّة واإلفهامّية أکثر من الوظائف األخری. وعلی

أّمــا تطبيــق اآلايت يف قّصــة إبــراهيم الّنــيّب )ع( مــن ســورة األنبيــاء مــع نظريّــة الّتواصــل والکشــف عــن العناصــر الّســّت وتبيــني 
ا ينمــو ويهتــدي يرتفــع الّســتار عّمــا يف اآلايت القرآنّيــة الوظــائف الّســّت للغــة القــرآن فهــو يــدلّنا إلــی أّن العقــل اإلنســايّن کّلمــ

مــن الّرمـــوز واإلهبــام وااللتبـــاس, ويــؤّدي إلـــی فهــم جديـــد وعميـــق مــن الّنصـــو  القرآنيّــة العهـــد لــه يف الّســـابق, ويف الّنهايـــة 
 يعطينا نظرة جديدة وتفسريا بديعا من اآلايت القرآنّية متماشيا مع حاجات العصر.

 
 قائمة املصادر
 القرآن الکرمي

ـــاف عـــن صقـــائق غـــوامء الت نزيـــل وعيـــون األقاويـــل يف وجـــوه م(. 2116الّزخمشـــرّي, أبوالقاســـم جـــاراهلل ) تفســـري الکش 
, رتّبـــه وضـــبطه وصـــّححه: حمّمـــد عبدالّســـالم شـــاهني, ا ّلـــد الثّالـــ , الطّبعـــة الرّابعـــة, بـــريوت: دار الکتـــب التأويـــل
 العلمّية.

, الّتحقيــق: الّشــيخ تفســري الث عــاليب املســم ی ابجلــواهر احلســان يف تفســري القــرآنم(. 1997محن )الثّعـاليّب املــالکّي, عبــدالرّ 
 علّي حمّمد معّوض والّشيخ عادل أمحد عبد املوجود, اجلزء الرّابع, الطّبعة األولی, بريوت: دار إحياء الرّتاث العريّب.

ـــائّي, الّســـّيد حمّمـــد حســـني ) ـــزان يف تفم(. 1997الطّباطب ـــی, بـــريوت: ســـري القـــرآناملي , اجلـــزء الرّابـــع عشـــر, الطّبعـــة األول
 مؤّسسة األعلميب للمطبوعات.

دراسة: الشيخ عادل أمحد عبداملوجود واآلخـرون,  تفسري البحر احمليط،م(. 2111أبوحّيان األندلسّي, حمّمد بن يوسف )
 اجلزء الّسادس, الطّبعة الثّالثة, بريوت: دار الکتب العلمّية.

ـــعري ةم(. 0988) رومـــان جاکبســون, , ترمجـــة: حممــد الـــويّل ومبـــارک حنـــون, املغــرب: دار توبقـــال للّنشـــر والـــّدار قضـــااي الش 
 .البيضاء

, أطروحـة لنيـل شـهادة الت واصل الل غوي  يف اخلطاب القـرآين : دراسـة يف االسـتئناف البيـاين   م(.0103) حرزويّل, العزوزي
 .اجلزائر: جامعة احلاج خلضر, دکتوراه

 دبی: منشورات کلّية الّدراسات اإلسالمّية والعربّية. ,2ط، مباصث يف الل ساني ات م(. 0103)سايّن, أمحد ح

جمل ـة زانکـو   نظريّة الّتواصـل وأبعادهـا يف الـّدرس الّلغـوّي العـريّب,م(. 0104) محدامني, دلدار غفور و حممود, نشات عليّ 
 .117 -134  ص ,0, العدد 08ا ّلد , إربيل, امعة صالح الد ينجل للعلوم اإلنساني ة

بوي   م(.2115) محداوّي, مجيل  مکتبة املثّقف., , الطّبعة األولیالت واصل الل ساين  والس يميايي  والرت 
ت وظـــــــــائف الل غـــــــــة،م(. 0101)محـــــــــداوّي, مجيـــــــــل,  ـــــــــف), املوقـــــــــع اإلنرتنـــــــــيّت 5061العـــــــــدد  نظـــــــــراي  ( صـــــــــحيفة املثّق

http://www.almothaqaf.com/ 

بوي  والث قايف   م(.0118) محداوي, مجيل  .ّدار البيضاءاملغرب: ال, 0ط, الل غة والت واصل الرت 

http://www.almothaqaf.com/
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 .فاس: مطبعة سايس ,نظري ة الت واصل والل ساني ات احلديثة م(.0117) راي , نورالّدين
 .64-74ص   ,24, العدد جمل ة عالمات الّلسانّيات احلديثة,نظريّة الّتواصل يف ضوء  م(.2115) الرّکييت, حمّند

, املؤّسسـة اجلامعيّـة للّدراسـات الن ظريـ ة األلسـني ة عنـد رومـان جاکبسـون: دراسـة وتصـو ر م(.0993) الطّبال برکة, فاطمة
 .والّنشر

 .داتابريس: منشورات عوي-بريوت, 1, ترمجة: أنطوان أبوزيد, طالس يمياء م(.0984ر )غورو, بيا
جمل ـــة جامعـــة تشـــرين للد راســـات  ,"نظريّـــة الّتواصـــل: املفهـــوم واملصـــطلح" (.م2117) قضـــماين, رضـــوان والعکـــش, أســـامة

 .145-156ص  ,1دد, الع29, ا ّلد والبحوث العلمي ة
ة يف عــوارض الرتکيـــب فــی بنـــاء اجلملــة العربيّـــة: دراســة بالغيّـــة وظيفيّـــ  ه.ق(.0440) گــل مغـــاين زاده, فرحــان واآلخـــرون

, 4, العـــدد 15,  الّســـنة جمل ـــة الل غـــة العربي ـــة وآداهبـــا,  القـــرآن الکـــرمي يف ضـــوء نظريّـــة الّتوصـــل لرومـــان جاکبســـون
 .591-612ص   ه1441, برديس قم, جامعة طهران

ر , الطّبعــة الثّالثــة, قــم: مؤسســة الّنشــ2ج  تفســري جوامــع اجلوامــع،ه.ق(. 1424الّطربســّي, أبــوعلّي الفضــل بــن احلســن )
 اإلسالمّي. 

, اجلــزء الســابع, الطّبعــة األولــی, جممــع البيــان يف تفســري القــرآنم(. 2116الطربســّي, أبــو علــّي بــن الفضــل بــن احلســن )
 بريوت: دارالعلوم. 

 Al-sabeel.net املوقع اإللکرتويّن )الّسبيل( بالغة احلوار يف قص ة إبراهيم )ع(،(. 16/17/2121حليمة, عبدالّناصر )
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(18) 
 لة الفعل املاضي الزمانية اجملازية يف القرآن الكرميدال

 1علي صسن عبد الرضا الالمي
 إيران ,جامعة املصطفى العاملية قم ,ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا

 املستخلص
اطهـا ابلقـران الكـرمي وملعرفـة آايتـه وأحكامـه وأسـباب موضوعا  من املوضوعات املهمة يف اللغة العربية الرتب املقالةتتناول هوه 

نزوله وذل  من خالل النظر يف الزمن الوي يعد عنصرا  أساسيا  لتحديـد داللـة اجلملـة الفعليـة ويـتم ذلـ  مـن خـالل دراسـة 
إذ أن  مــن زمنهــا يف أصــل الوضــع للداللــة علــى معــان بالغيــة علــى ســبيل ا ــاز, فعــلوكيــف تنتقــل داللــة ال فعــل املاضــيال

استعمال الفعل يف الزمن الوي وضع له يف أصل الوضع حقيقي, وانتقاله إىل زمن آخر هو جماز وذلـ  لتظـافر داللـة الـزمن 
دالالت  قالــةامل هالصـريف للفعـل والــزمن النحـوي املســتفاد مـن الســوابق واللواحـق والقــرائن احلاليـة واملقاليــة, فقـد حبثــت يف هـو

مـن مقدمـة  قالـةامل وتتكـون هـوه ,حتـدد الداللـة الزمنيـة للفعـل مـن خـالل سـياق لآليـة القرآنيـة تالفعل ا ازية وهوه الـدالال
كـان حـول داللـة املاضـي الثـاين   بحـ املاما  حول داللة الفعل املاضي على احلالاألول  بح امل كانوخامتة   مباح وثالثة 

, وتوصلت إىل عدة نتـائج منهـا أن األصـل ضي على الدواماملا الثال  كان بعنوان داللة الفعل بح أما امل على االستقبال,
للفعل املاضي هو أن يستعمل للداللة على الزمن املاضي وقـد جـاء اسـتعماله للداللـة علـى احلـال واالسـتقبال لتحقيـق معـىن 

خـرب بـه عـن الفعـل ا أ  ن الفعـل املاضـي إذإبالغي وهو افاد احلال واالستقبال معىن احلتمية وانزاله منزلة األمر احملقق, وكول  
نــه قــد  أن الفعــل املاضــي يعطــي مــن املعــىن جيــاده ألإوكــد يف حتقيــق الفعــل و أبلــ  و أذلــ   يكــوناملســتقبل الــوي مل يوجــد بعــد 

 .منا يفعل ذل  إذا كان الفعل املستقبل من األشياء العظيمة اليت يستعظم وجودهاإكان ووجد, و 
 ., القران الكرمياملاضي الفعل الفعل, داللة الفعل, زمانيةال الكلمات املفتاصية:

 
 املقدمة

 حممد واله الطيبني الطاهرين.احلمد   رب العاملني, والصالة, والسالم على أشرف األنبياء, واملرسلني 

 حكامــا  أو  ,مــل تشــريعاتحي إن القــران الكــرمي عــريب اللســان قــد نــزل وفــق ســنن العــرب يف كالمهــم, وهــو آخــر كتــاب مســاوي
بنيــت الــيت  فعــالأل. لــول  انل حظــا  وافــرا  مــن الدراســات ومــن هــوه الدراســات اهــل هــوا الكتــاب اخلالــدأيــاة تنــتظم هبــا ح
ن الفعــل كمــا قــال إســاس الزمــان فالفعــل يــدل علــى الزمــان ببنيتــه الصــرفية ملــا مضــى, وللحــال, واالســتقبال, و أصــيغتها علــى 

ونــه علــى شــكل خمصــو , ولــول  ختتلــف الداللــة علــى ي كأوعلــى الزمــان بصــيغته,  ,النحويــون يــدل علــى احلــدث بلفظــه
ىل إمــا اســتعماهلا يف غــري زمنهــا فهــو جمــاز يهــدف أالزمــان ابخــتالف الصــي , وال ختتلــف الداللــة علــى احلــدث ابختالفهــا, و 

قــرائن و  ,واللواحــق ,صـل الوضــع عنـد انتقاهلــا عنــه, ابثـر مــن السـوابقأحتقيـق معــان بالغيـة نســتفيدها مـن داللتهــا الزمانيــة يف 

                                                           
0 ali86hassan17@gmail.com 

mailto:ali86hassan17@gmail.com
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زمانيــة جمازيــة كداللــة املاضــي علــى احلــال, املاضــي لفعــل ل تهنــاك دالالفالســياق يف اجلملــة وهــو الــزمن النحــوي ل فعــال, 
ىل الكشـف عـن إ( القرآن الكرمييف ا ازية الزمانية املاضي دراسة )داللة الفعل الومن هنا هتدف هوه والدوام, واالستقبال, 
خـرى, وذلـ  مـن خـالل دراسـة القـرائن أ  زمنـة أمكانيـة داللتـه علـى إو  ,الته على الـزمن املاضـيبدال لفعل املاضيعدم التزام ا

أمـا مـنهج  , والكشف عن دور القـرائن املتعلقـة بتفسـري اآلايتالقرآن الكرمييف فعل املاضي اللفظية احملددة للداللة الزمنية لل
 ي.البح  فهو منهج استقرائي حتليلي ويف بع  األحيان منهج عقل

 وقبل اخلوض يف ضمار هوا البح  ال بد ان نقدم مقدمة بسيطة عن الفعل املاضي فنقول: 
إالَّ أنَّ هــوا الــزمن هــو زمــن وظيفــي يتحــدد علــى وفــق  0زمانــ وهــو الــدال علــى اقــرتان حــدث بزمــان قبــل الفعــل املاضــي: 

ىل داللــة احلــال واالســتقبال علــى وفــق مــا , وقــد تــرج مــن داللتــه األصــلية الــيت تــدل علــى املضــي إ0الســياقات املقتضــية لــه
 عنه االخبار فيقع وجوده بعد عدم ما»ننه:  الزخمشري قول يعيش ابن فسرقد و  يتطلَّبه السياق, وما تقتضيه قرائن األحوال.

 ال به تلفظ  زمان قبل ي)قبل زمان ( أ»  احلاجب ابن لقول توضيحه يف يضا  أ الرضي ويقول 3«.وجوده زمان بعد زمان يف
 يـدل مل نإو  مـاض   فخرجـت ,أمـس خرجـت غـد بعـد زيـد يقـولاليـوم  قولـ  يف ـو: )خرجـت(  فيـه ليدخل احلكاية وجه على

 علـى فيـدل احلكايـة, وجـه علـى ال بـه بـتلفت) املثـال يف عنـه املتحـدث (وزيـد حـاك, ألنـ  بـه تلفظ  زمان قبل زمان على هوا

 «.به تلفظه زمان قبل زمان
4 

وبــدأ ابملضــارع لشــرفه مبضــارعته »وهــوا مــا اتفــق عليــه مجيــع النحــاة حيــ  قــال اخلضــري يف حاشــيته: الفعــل املاضــي مبــين 
 الفـتح علـى مبـين وهـو 5«.لالسم واالتفاق على إعرابه وبين ابملاضي لالتفاق على بنائه وخـتم ابألمـر لالخـتالف يف وجـوده

 .الضمري واو مع والضم الضمائر, بع  قوحلو  عالل,اإل عند فالسكون ضمه, وأ سكونه يوجب ما يتعرضه نأ اال
6 

عالمــة الفعــل املاضـــي هــي أن يقبـــل يف آخــره أحـــد التــاءين يء التانيــ  الســـاكنة  ــو أقبلـــت ســعاد, أو التـــاء املتحركــة الـــيت 
تكون فاعال   و كلمت  كالما  فرحت به وتكون هوه التاء مبنية على الضم للمـتكلم ومبنيـة علـى الفـتح للمخاطـب ومبنيـة 

لــى الكســر للمخاطبــة, فــإن دلــت الكلمــة علــى مــا يــدل عليــه الفعــل املاضــي ومل تقبــل احــدى التــاءين فإهنــا ليســت فعــل ع
   7ماضي بل هي اسم فعل ماضي

 أسئلة البحث 
 ما هي داللة فعل املاضي الزمانية ا ازية يف القرآن الكرمي؟ 

                                                           
 .309املفصل يف صنعة اإلعراب,    ,حممود بن عمر الزخمشري, 3
 .035 ,  أقسام الكالم العريبّ  ,فاضل صاحل ينظر: السامرائي, 1
 . 010الداللة,  التحليل اللغوي يف ضوء علم  ,حممود عكاشة,. 004,  7شرح املفصل, جموفق الدين,  ابن يعيش, 1
 .00,   4شرح الرضي على الكافية, ج  ,رضي الدين االسرتاابدي, 9
 . 46,   0حاشية اخلضري, ج  ,حممد بن مصطفى اخلضري, 3
 . 044املفصل يف علم العربية,    ,حممود بن عمر الزخمشري, 6
شـرح التصـريح علـى حممـود ابسـل عيـون السـود, . 07وبـل الصـدى,   , قطـر النـدى ابـن هشـام األنصـاري. 47,   0انظر: عباس حسـن, النحـو الـوايف, ج  7

  .39,   0التوضيح, ج 
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 سابقة البحث
 بشـكل مسـتقل يف مدرسـة أهـل البيـت القـرآن الكـرمييف ا ازيـة لزمانيـة ا املاضـي أجد حبسب تتبعي من حب  داللة الفعـل مل

 ولكن من البحوث اليت ترتبط ابلبح  وتعد سابقة له هي:
  الدكتور: حممد رجب الوزير., السياق اللغوي ودراسة الزمن يف اللغة العربية .0

 .هبلول اجلبوريالدكتور: انفع علوان , الداللة الزمنية للجملة العربية يف القران الكرمي

 .زهرة حوامد الداللة الزمنية للفعل يف سورة يوسف,
 املبحث األول: داللة املاضي على احلال

 املضي إىل الزمن احلال وذل  يف املواضع االتية:  ميت الفعل املاضي داال  على غري ما وضع له وهو
يت ووهبت وغريها مـن الفـال العقـود الـيت يـراد إذا قصد به اإلنشاء, فيكون ماضي اللفت دون املعىن, مثل بعت واشرت   .0

هـوا مـا ذهـب إليـه النحـاة  0بكل لفـت منهـا احـداث معـىن يف احلـال يقارنـه يف الوجـود الـزمين, وحيصـل معـه يف وقـت واحـد.
االنشــاء يف اللغـة مصـدر أنشــا »وعــرف االنشـاء بقولـه:  0«.وينصـرف املاضــي إىل احلـال ابإلنشـاء»مـنهم ابـن مالــ  بقولـه: 

, والبيـع والشـراء فال , والتطليـق بطلقـت  ن يفعل كوا ّ عرب به عن إيقاع معىن لفت يقارنه يف الوجود كإيقاع التـزويج بزوجـت 
, وغريمهـا مـن الفـال العقـود, إذ هـو »والسيوطي بقولـه:  3«.ببعت  واشرتيت   , واشـرتيت  وذلـ  إذا قصـد بـه اإلنشـاء, كبعـت 

ميت »وبعــ  احملــدثني يقــف مــع القــدماء منهــا إبــراهيم الســامرائي بقولــه:  4«.وجــودعبــارة عــن إيقــاع معــىن بلفــت يقارنــه يف ال
بنــــاء )فعــــل( ليشــــري إىل أن احلــــدث كــــان قــــد وقــــع يف اللحظــــة الــــيت وقــــع فيهــــا الكــــالم كمــــا جيــــري يف العقــــود  ــــو: بعتــــ  

يــراه فاضــل الســامرائي إذ  وهــوا مــا 6واحملققــون علــى أن هــوه األفعــال لــيس هلــا زمــان معــني بــل هــي جمــردة عنــه. 5«.وزوجتــ 
يرى أن هوا الفعل ليس معناه الداللة على احلال فهـو ال يشـبه املضـارع الـدال علـى احلـال, وإمنـا هـوا تعبـري خـا , فقولـ  
بعــت لــيس كقولــ  أبيــع وال زوجــت كمعــىن أزوج. وهــوه األفعــال لــيس هلــا زمــان معــني, بــل هــي جمــردة عنــه إذ هــي أفعــال 

   7احلدث واجراؤه وال تدل على مضي احلدث وال على أنه حيدث اآلن.إيقاعية يراد هبا امضاء 

( االنشــائية  ( اخلربيــة, و )بعــت  وإن العلمــاء فرقــوا بــني الفــال العقــود اخلربيــة واالنشــائية بقــوهلم هنالــ  فــرق بــني قولنــا )بعــت 
نـــ  يف املاضـــي وأمـــا وكـــول  الفـــال العقـــود, فقولـــ  بعـــت داري معنـــاه أنـــه ســـبق أن بعـــت داري أي حصـــل هـــوا العمـــل م

)بعــت( االنشــائية فلــيس معنــاه ذلــ  بــل معنــاه إين موافــق علــى البيــع وذلــ   ــو أن تشــايعا علــى ســلعة, فتقــول لــه )بعتــ ( 

                                                           
 .51,   0انظر: عباس حسن, النحو الوايف, ج  3
 .5,   0مال , تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد, ج ابن  1
 .31,   0املصدر السابق, ج  1
 .37,   0مهع اهلوامع, ج جالل الدين,  السيوطي, 9
 .09الفعل زمانه وابنيته,    ,إبراهيم ئي,السامرا 3
 .007,   0انظر: ابن هشام, االنصاري, مغين اللبيب,  6
 .070,   3معاين النحو, ج فاضل صاحل,  السامرائي,انظر:  7
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فيقول ل  )قبلت( فالبيع مل يتم إال بقبول املشـرتي, فـالفرق بـني االنشـائية واخلربيـة يف هـوا التعبـري إن اخلربيـة معنـاه سـبق أن 
 0 , وأما االنشائية فمعناه املوافقـة علـى الشـراء ابللفـت وإعالمـه ومل حيصـل البيـع فعـال  إال بقبـول املشـرتي.حصل البيع منه و 

إن هــوه االلفــال بعــت  زوجــت  مل تــرد يف القــران الكــرمي وأمــا غــري هــوه االلفــال أمثــال كلمــة )نــورت( جــاءت يف قولــه تعــاىل: 
]ال عمــران:  {حُمَــرَّراً فـََتَقبَّــْل ِمــينِ  ِإنَّــَك َأنْــَت السَّــميُع اْلَعلــيمُ   َبطْــين  نَــَذْرُت لَــَك مــا يفِإْذ قالَــِت اْمــَرَأُت ِعْمــراَن َربِ  ِإين ِ }

هـو اسـتدفاع املخـوف مبـا يعقـده اإلنسـان  النـورحكاية حال ماضية عن امرأة عمران حني نورت ما يف بطنها حمـررا  و [ 32
 0ان على نفسه بشريطة وبغري شريطة.على نفسه من أعمال الرب. وقيل: ما أوجبه اإلنس

وذلـــ  يف مثـــل قولـــ  اقســـمت  واحلفـــت  فصـــيغة املاضـــي  3يـــدل الفعـــل املاضـــي علـــى احلـــال إذا ورد يف ســـياق القســـم, .0
حلفــت  تــدل علــى الــزمن احلاضــر يف ضــوء ســياق القســم ألهنــا تــدل علــى الوقــت احلاضــر ال يف الــزمن املاضــي ومــن الشــواهد 

َــا اآْلاَيُت ِعْنــَد اهللَِّ }ىل: القرآنيــة علــى ذلــ  قــال تعــا ــْؤِمُننَّ هِبَــا قُــْل ِإمنَّ ُهْم آيَــٌة لَيـُ  َوَمــا َوَأْقَســُموا اِبهللَِّ َجْهــَد َأمْيَــاهِنِْم لَــِئْن َجــاَءتـْ
ة هـوا مـا إن الداللة الزمنية للفعل أقسموا هي حكاية حال ماضـي[ 105]االنعام:  {ُيْشِعرُُكْم َأنَـَّها ِإَذا َجاَءْت اَل يـُْؤِمُنونَ 

ــم إن جــاءهتم آيــة كمــا ســا لوا أ و كمــا توعــدوا ليفهــم مــن ســياق اآليــة وكــالم املفســرين أي أهنــم   4أ مجعــون. يــؤمننأ قســموا أ هنَّ
ُ َمــنْ }ومثلــه قولــه تعــاىل:  َعــُث اهللَّ ــا َوَلِكــ َوَأْقَســُموا اِبهللَِّ َجْهــَد َأمْيَــاهِنِْم اَل يـَبـْ ــَر النَّــاِس اَل مَيُــوُت بـََلــى َوْعــًدا َعَلْيــِه َصقي نَّ َأْكثـَ

اهللَّ ال يبعـ  مـن ميـوت.  هوا تعجيب من صنعهم, إذ أ قسموا ابهللَّ وابلغـوا يف تغلـيت اليمـني ن نَّ  [17]النحل:  {يـَْعَلُمونَ 
 والقسـم علـى نفـي البعـ  أ رادوا بـه 5ووجه التعجيب أ هنم يظهـرون تعظـيم اهللَّ فيقسـمون بـه ّ يعجزونـه عـن بعـ  األ مـوات.

ا أ يقنـوا بـول  وأ قسـموا عليـه أل هنـم تومهـوا أ نَّ سـالمة األ جسـام وعـدم اخنرامهـا شـرط لقبوهِلـا ئالداللة على يقينهم ابنتفا ه. وإمنَّ
   7ين أ شركوا.الوفهوه حكاية عن  6احلياة, وقد رأ وا أ جساد املوتى معرضة لالضمحالل فكيف تعاد كما كانت.

قولـه تعـاىل:  ومـن األمثلـة علـى ذلـ ما يعـد مـثال حضـوراي  يف حـال نـزول الـن  القـرآين  إذا جاء األسلوب القرآين لبيان .3
ُ َمــَثاًل قـَْريَــًة َكانَــْت آِمَنــًة ُمْطَمِئنَّــًة َيَْتِيَهــا ِرْزقـَُهــا َرَغــًدا ِمــْن ُكــلِ  َمَكــانم َفَكَفــَرْت نَِ } ُ لَِبــاَس َوَضــَرَب اهللَّ نـُْعــِم اهللَِّ فََأَذاقـََهــا اهللَّ

جــاءت اجلملــة )ضــرب هللا مــثال ( املثــل الواقــع يف حــال نــزول اآليــة  [111]النحــل:  {ِع َواخْلَــْوِف مبَــا َكــانُوا َيْصــنَـُعونَ اجْلـُـو 

                                                           
 .070_  071,   3انظر: املصدر السابق, ج  3
 .004,   3 التفسري, ج البحر احمليط يف  حممد بن يوسف,  أبو حيان,انظر:  1
فعـال مـن القسـم الـوي هـو األنـه يكـون عنـد انقسـام النـاس إىل التصـديق والتكـويب فكانـه يقـوي القسـم الـوي تتـاره, قـال التربيـزي: اإلقسـام  مسي احللـف قسـما   1

حممــد بــن  أبــو حيــان,) ســموا ابهللَّ تعــاىلأ ق وآهلــتهم فــإذا كــان األ مــر عظيمــا   مآبابئهــمبعــىن النصــيب والقســمة, وكــان إقســامهم ابهللَّ غايــة يف احللــف وكــانوا يقســمون 
 (. 603,   4البحر احمليط, ج   يوسف, 

فخـر الـدين حممـد,  الـرازي,. 0043,   3اهلداية اىل بلـوض النهايـة, ج شاهد بوشيخي,  .434,   7التحرير والتنوير, ج حممد الطاهر,  ابن عاشور,انظر:  9
 .000_  000,   03التفسري الكبري, ج 

 .015,   01تفسري القرطيب, ج مشس الدين لقرطيب, ا انظر: 3
 .054,   04التحرير والتنوير, ج حممد الطاهر,  ابن عاشور,انظر:  6
 .017_  016,   01التفسري الكبري, ج فخر الدين حممد,  الرازي,انظر:  7



 علي حسن عبد الرضا الالمي داللة الفعل املاضي الزمانية ا ازية يف القرآن الكرمي
 

660 

 

َأمَلْ تـَـَر َكْيــَف }وقولـه تعـاىل:  0بصـيغة املضـي للتشـويق إىل االصـغاء إليـه وهـو مـن اسـتعمال املاضــي يف احلـال لتحقـق وقوعـه.
ُ َمَثاًل َكلِ  فقولـه: أ مل تـر كيـف ضـرب  [11]إبـراهيم:  {َمًة طَيِ َبًة َكَشَجَرةم طَيِ َبةم َأْصـُلَها اَثبِـٌت َوفـَْرُعَهـا يف السَّـَماءِ َضَرَب اهللَّ

 علـم هـوا املثـل. وصـوض التشـويق إليـه يف صـيغة ىلإيقال للوهن ليرتقب مـا يـرد بعـد هـوا الكـالم, فـالكالم تشـويق إ اهللَّ مثال  
هـا حـرف مل الـيت هـي لنفـي الفعـل يف الـزمن املاضـي والـدال عليهـا فعـل ضـرب بصـيغة املاضـي لقصـد الزمن املاضي الدال علي

ُ َمــَثاًل َعْبــًدا َِمُْلوًكــا اَل يـَْقــِدُر َعَلــى َشــْيءم }ومثلــه قولــه تعــاىل:  0.الــزايدة يف التشــويق ملعرفــة هــوا املثــل ومــا مثــل بــه َضــَرَب اهللَّ
 [84]النحـل:  {َسًنا فـَُهَو يـُْنِفُق ِمْنُه ِسريا َوَجْهًرا َهْل َيْستَـُووَن احْلَْمـُد هلِلَِّ بَـْل َأْكثـَـُرُهْم اَل يـَْعَلُمـونَ َوَمْن َرزَقْـَناُه ِمنَّا ِرْزقًا صَ 

ُ َمــَثاًل رَُجَلــنْيِ َأَصــُدمُهَا َأْبَكــُم اَل يـَْقــِدُر َعَلــى َشــْيءم َوُهــَو َكــل  َعَلــى َمــْواَلُه أَ }وقولــه تعــاىل:  ْهــُه اَل َيَِْت َوَضــَرَب اهللَّ يـَْنَمــا يـَُوجِ 
فشـبه حـال أ صـنامهم يف العجـز عـن  [84]النحـل:  {ِ َرْيم َهْل َيْسَتِوي ُهَو َوَمْن َيَُْمُر اِبْلَعْدِل َوُهَو َعلَـى ِصـَراطم ُمْسـَتِقيمم 

هـم حبـال الغـين املالـ  أ مـر , وشبه شَان اهللَّ تعاىل يف رزقه إايرزقهم حبال ولوك ال يقدر على تصرف يف نفسه وال ميل  ماال  
نفســه مبــا شــاء مــن إنفــاق وغــريه, ومعرفــة احلــالني املشــبهتني يــدل عليهــا املقــام, واملقصــود نفــي املماثلــة بــني احلــالتني, فكيــف 

ــنْ }وقولــه تعــاىل:  3.يزعمــون واثلــة أ صــنامهم هللَّ تعــاىل يف اإلهليــة, ولــول  أ عقــب جبملــة هــل يســتوون ــَثاًل ِم  َضــَرَب َلُكــْم َم
ــأَنـُْتْم ِفيــِه َســَواٌء خَتَــافُ  ــاُكْم َف ونـَُهْم َكِخيَفــِتُكْم َأنـُْفَســُكْم  َأنـُْفِســُكْم َهــْل َلُكــْم ِمــْن َمــا َمَلَكــْت َأمْيَــانُُكْم ِمــْن ُشــرََكاَء يف َمــا َرزَقْـَن

ــُل اآْلاَيِت ِلَقــْومم يـَْعِقلُــونَ  مــن خلقــه مــن  عــل لــه شــريكا  هللا عــز وجــل ملــن ج هفهــوا مثــل ضــرب [17]الــروم:  {َكــَذِلَك نـَُفصِ 
َوَضـَرَب لَنَـا َمـَثاًل َوَنِسـَي َخْلَقـُه }وقولـه تعـاىل:  4.لالبتداء كانه قال أخو مثال  وانتزعه من أقرب شـيء مـنكم وهـي أنفسـكم

 .  [87]يس:  {قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميمٌ 

ْعنـا }ه واألمثلة على ذل  كثرية منها قوله تعاىل: إذا جاء الفعل املاضي يف سياق اإلعالن عن أمر واالقرار ب .4 رَبَّنـا ِإنَّنـا ْسَِ
فصـيغة املاضـي يف قولـه آمنـا تـدل علـى الـزمن احلاضـر  [093]ال عمـران:  {ُمناِدايً يُنادي ِلإْلمياِن َأْن آِمُنوا ِبَربِ ُكْم فَ َمنَّا

م بـه وذلــ  عنـدما تبــني هلـم مــن اآلايت والتفاصـيل الــيت يف ضـوء سـياق هــوه اآليـة ويف قــوهلم آمنـا إعــالن عـن إميــاهنم واقـراره
فكــان تــربهم نمــور عــن اهلل تعــاىل حيــورهم مــن بعضــها كالــونوب والســيأات واملــوت علــى الكفـــر ’ جــاء هبــا النــيب األكــرم 

 ثلـه قولـه تعـاىل:وم 5والـونب, ويـرغبهم يف بعضـها كـاملغفرة والرمحـة وتفاصـيل اجلنـة الـيت وعـد اهلل عبـاده املـؤمنني األبـرار هبـا.

ُهُم اْلُكْفـــَر قَـــاَل َمـــْن َأْنَصـــاِري ِإىَل اهللَِّ قَـــاَل احْلََوارِيُّـــوَن حَنْـــُن َأْنَصـــاُر اهللَِّ  ـــا َأَصـــسَّ ِعيَســـى ِمـــنـْ  آَمنَّـــا اِبهللَِّ َواْشـــَهْد نَِانَّ }فـََلمَّ
احلاضـر يف ضـوء سـياق هـوه اآليـة وفيـه  تـدل علـى الـزمنقولـه آمنـا ابهللَّ فصـيغة املاضـي يف  [41]آل عمـران:  ُمْسِلُموَن{

                                                           
 .84الداللة الزمنية للجملة العربية,   انفع علوان,  اجلبوري,انظر:  3
 .003,   03التحرير والتنوير, ج حممد الطاهر,  اشور,ابن عانظر:  1
 .004_  003,   04انظر: املصدر السابق, ج  1
_  000,   0وويـل مشـكل القـران, ج   عبـد هللا بـن مسـلم,  ابـن قتيبـة,. 698,   0مدارك التنزيـل وحقـائق التاويـل, ج عبد هللا بن أمحد,  النسفي,انظر:  9

 .057,   5اعراب القران, ج  أمحد بن حممد, احلاس,. 000
هاشـم  البحراين,. 84,   3 التبيان يف تفسري القرآن, ج حممد بن احلسن,  الطوسي,. 89,   4 امليزان يف تفسري القرآن, جحممد حسني,  الطباطبائي,انظر:  3

 . 731,   1 الربهان يف تفسري القرآن, ج,  بن سليمان
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, فــإنَّ إعـالن وإقــرار ابإلميــان  , أل جــل أ انَّ آمنــا ابهللَّ فهــوا جيــري جمـرى ذكــر العلــة, واملعــىن جيــب علينــا أ ن نكـون مــن أ نصــار اهللَّ
, والـوب عـن أ وليائـه, واحملاربـة مـع أ عدائـه. هـا َأنـْـُتْم ُأوالِء حتُِبُّـونـَُهْم  : ومثلـه قولـه تعـاىل 0اإلميان ابهللَّ يوجـب نصـرة ديـن اهللَّ

ــْيُكُم اأْلَ  ــْوا َعضُّــوا َعَل ــِه َوِإذا َلُقــوُكْم قــاُلوا آَمنَّــا َوِإذا َخَل ــوَن اِبْلِكتــاِب ُكلِ  ــْل ُموتُــوا َوال حيُِبُّــوَنُكْم َوتـُْؤِمُن ــَن اْلغَــْيِظ ُق انِمــَل ِم
َ َعلـــيٌم بِـــذاِت الصُّـــُدورِ  فصـــيغة املاضـــي يف الفعلـــني )امنـــا, وعضـــوا( تـــدالن علـــى  [115عمـــران: ال ] {بِغَـــْيِظُكْم ِإنَّ اهللَّ

قَــاُلوا آَمنَّــا َواْشــَهْد ِنَنَـَّنــا }الــزمن احلاضــر وقولــه تعــاىل علــى لســان احلــواريني ملــا أوحــى إلــيهم أن يؤمنــوا بــه وبرســوله عيســى : 
حلاضـر يف ضـوء هـوه اآليـة ويف قـوهلم إعـالن فصيغة املاضي يف قولـه )آمنـا( تـدل علـى الـزمن ا [111]املائدة:  {ُمْسِلُمونَ 

سابقني إىل اإلميان مل يرتددوا يف صدق عيسى. وأ ن تفسريية للـوحي الـوي أ لقـاه اهللَّ يف قلـوب  عن إمياهنم وإقرارهم به فكانوا
( َربِ  111اْلَعـاَلِمنَي ) قَـاُلوا َآَمنَّـا بِـَرب ِ }ومثله أيضا  قولـه تعـاىل علـى لسـان السـحرة بعـد سـجودهم   تعـاىل:  0.احلواريني

فصــيغة املاضــي آمنــا تــدل أيضــا  علــى الــزمن احلاضــر يف ضــوء ســياق اآليــة ويف قــوهلم  [111]األعــراف:  {ُموَســى َوَهــاُرونَ 
إعالن عن إمياهنم وإقرارهم به. وقـد أوضـح الـرازي أنـه تعـاىل ذكـر أوال  أن السـحرة صـاروا سـاجدين ّ ذكـر بعـدها أهنـم قـالوا 

الفائدة فيه مـع أن اإلميـان جيـب أن يكـون متقـدما  علـى السـجود؟ وجوابـه مـن وجـوه: األول: أن السـحرة ملـا ظفـروا آمنا فما 
ابملعرفــة ســجدوا   تعــاىل يف احلــال وجعلــوا ذلــ  الســجود شــكرا    تعــاىل علــى الفــور ابملعرفــة واالميــان وعالمــة أيضــا  علــى 

ع والتــولل   تعــاىل فكــاهنم جعلــوا ذلــ  الســجود عالمــة علــى هــوه األمــور انقالهبــم مــن الكفــر إىل اإلميــان وإظهــار اخلضــو 
الثالثــة علــى ســبيل اخلضــوع. أمــا الوجــه الثــاين: ال يبعــد أهنــم عنــد الــوهاب إىل الســجود قــالوا آمنــا بــرب العــاملني وعلــى هــوا 

ضي على احلاضـر. ومثلـه قولـه تعـاىل وهوا الثاين أكد يف داللة صيغة املا 3التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو األول.
ــَك َوَأاَن َأوَُّل اْلُمــْؤِمِننيَ }علــى لســان موســى بعــدما أفــاق مــن الصــعقة:  ــا َأفــاَق قــاَل ُســْبحاَنَك تـُْبــُت ِإلَْي ]االعــراف:  {فـََلمَّ

قــال ابــن  إن الــزمن يف هــوه اآليــة هــو الــزمن احلاضــر يف ضــوء ســياق اآليــة ويف قولــه إعــالن عــن التوبــة وإقــرار هبــا. [111
وصــيغة املاضــي مــن قولــه: تبــت مســتعملة يف اإلنشــاء فهــي مســتعملة يف الــزمن احلــال مثــل صــي  العقــود يف قــوهلم »االثــري: 

بَـَعُهْم ِفْرَعـْوُن َوُجنُـوُدُه بـَْغيًـا}ومثلـه قولـه تعـاىل:  4«.بعت وزوجت مبالغة يف حتقـق العقـد  َوَجـاَوْزاَن بِبَـيِن ِإْسـَرائِيَل اْلَبْحـَر فَـأَتـْ
]يــونس:  {َوَأاَن ِمــَن اْلُمْســِلِمنيَ  َوَعــْدًوا َصــِتَّ ِإَذا َأْدرََكــُه اْلَغــَرُق قَــاَل َآَمْنــُت َأنَّــُه اَل ِإلَــَه ِإالَّ الَّــِذي َآَمَنــْت بِــِه بـَُنــو ِإْســَرائِيلَ 

( تــدل علــى الــزمن احلاضــر يف ضــوء ســياق اآليــة ويف قــول فرعــون آمنــت إعــال[ 50 ن عــن صــيغة املاضــي يف قولــه )آمنــت 
ِقيـَل هَلَـا اْدُخِلـي الصَّـْرَح فـََلمَّـا رََأتْـُه َصِسـبَـْتُه جلَُـًّة وََكَشـَفْت َعـْن سـاقـَْيها }اإلميان وإقرار به حني أدركه الغـرق. وقولـه تعـاىل: 

 [11]النمـل:  {َن هلِلَِّ َربِ  اْلعـاَلِمنيَ قاَل ِإنَُّه َصْرٌح ُِمَرٌَّد ِمـْن قَـوارِيَر قالَـْت َربِ  ِإين ِ ظََلْمـُت نـَْفِسـي َوَأْسـَلْمُت َمـَع ُسـَلْيما
هبرهــا مــا رأ ت مــن يف هــوه اآليــة صــيغة املاضــي يف قولــه أســلمت تــدل علــى الــزمن احلاضــر يف ضــوء ســياق اآليــة واملعــىن أهنــا 

                                                           
 .034,   8ري الكبري, ج التفسفخر الدين حممد,  الرازي,انظر:  3
 .014,   7التحرير والتنوير, ج حممد الطاهر,  ابن عاشور,انظر:  1
 .005,   04التفسري الكبري, ج فخر الدين حممد,  الرازي,انظر:  1
 .94,   9التحرير والتنوير, ج حممد الطاهر,  ابن عاشور, 9
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طـــل ا دعاهـــا إليـــه وأ نَّـــه مؤيـــد مـــن اهللَّ تعـــاىل, وعلمـــت أ ن دينهـــا وديـــن قومهـــا ابمبـــآايت علمـــت منهـــا أ ن ســـليمان صـــادق 
ـــة, ّ إفاعرتفـــت ن هنـــا ظلمـــت نفســـها يف  تبـــاع الضـــالل بعبـــادة الشـــمس. وهـــوا درجـــة أ وىل يف االعتقـــاد وهـــو درجـــة التخلي

فاعرتفــت  صــعدت إىل الدرجــة الــيت فوقهــا وهــي درجــة التحلــي ابإلميــان احلــق فقالــت: أ ســلمت مــع ســليمان هللَّ رب العــاملني
  0ام التوحيد.ن ن اهللَّ هو رب مجيع املوجودات, وهوا مق

فََأَشـاَرْت }أن يستعمل فعل من أفعـال الناقصـة يف غـري موضـعها وذلـ  نن ويت كـان دالـة علـى احلـال  ـو قولـه تعـاىل:  .5
جـاءت مجلـة )كـان يف املهـد صـبيا ( دالـة علـى احلـال قـال  [15]مـرمي:  {ِإلَْيِه قَـاُلوا َكْيـَف نَُكلِ ـُم َمـْن َكـاَن يف اْلَمْهـِد َصـِبييا

كــان هنــا لــيس يــراد هبــا املاضــي ألن كــل واحــد قــد كــان يف املهــد صــبيا  وإمنــا هــي يف معــىن اآلن وقــال أبــو عبيــدة  »يب: القــرط
وقد ويت اجلملة املنسوخة بـ )كان( مبعىن احلال إذا ما جاء خربهـا اسـم مفعـول ألنـه يطلـق علـى معـىن مـن  0«.كان هنا لغوا  

ــًرا َكــاَن َمْفُعــواًل } قولــه تعــاىل: يتصــف بفعــل يف احلــال ال يف االســتقبال كمــا يف ُ َأْم وكــول   [11{ ]االنفــال :لِيَـْقِضــَي اهللَّ
ومعىن كان مفعوال : ثبت يف علم هللا انه بفعل, فاشتق له صـيغة مفعـول مـن  [11]مرمي:  {وََكاَن َأْمًرا َمْقِضييا}قوله تعاىل: 

وصف لول  ابسم املفعول الـوي شـانه أن يطلـق علـى مـن فعل للداللة على أنه حني قدرت مفعوليته فقد صار كانه فعل ف
اتصــف بتســلط الفعــل يف احلــال ال يف االســتقبال. وحاصــل املعــىن: لينجــز هللا ويوقــع حــداث  عظيمــا  متصــفا  منــو القــدم ننــه 

3حمقق الوقوع عند اابنه, أي حمقق نن يفعل كانه قد فعل ألنه ال مينعه ما حيقق به من املواضع املقتادة.
 

ــُتْم يف رَيْــبم ِمَّــا نـَزَّْلَنــا َعلَــى َعْبــِداَن فَــْأتُوا ِبُســورَةم ِمــْن ِمْثِلــِه }د يــدل الشــرط علــى احلــال فمــن ذلــ  قولــه تعــاىل: قــ .6 َوِإْن ُكنـْ
ــُتْم َصــاِدِقنيَ  حلــال كثــريا  وهــوا افــرتض حلــالتهم آنــواك. ووــا يفيــد ا [11]البقــرة:  {َواْدُعــوا ُشــَهَداءَُكْم ِمــْن ُدوِن اهللَِّ ِإْن ُكنـْ

ـُتْم ُمـْؤِمِننيَ }اسلوب االهلاب والتهييج,  و قوله تعاىل:  قُـْل }وقولـه:  [51{ ]البقـرة: ُقْل بِْئَسَما َيَُْمرُُكْم بِِه ِإميَانُُكْم ِإْن ُكنـْ
ُتْم َصاِدِقنيَ  ُتْم }وقوله:  [111{ ]البقرة: َهاتُوا بـُْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنـْ ُه تـَْعُبُدونَ َواْشُكُروا هلِلَِّ ِإْن ُكنـْ  4.[117]البقرة:  {ِإايَّ

 املبحث الثاين: داللة املاضي على االستقبال
االستقبال هو البعد الزمين املطلق من اآلن إىل ما ال هناية واملرتبط بصيغة )يفعل( عنـد النحـويني وجـاء الـن  القـرآين ليكثـر 

متعــددة إخباريــة متثلـــت نخبــاره ســبحانه وتعـــاىل  مــن جمــيء اجلملــة املصـــدرة بفعــل مــاض معـــربة عــن املســتقبل ويف ســـياقات
دنيوية أو اخروية وبيان عوابه وأهوال يوم القيامـة أو احلسـاب وطلبيـة متثلـت بوعـده ووعيـده. ولعـل أبـرز مـا مييـز االسـتعمال 

فقــد ذكــر ابــن القــرآين اســتعماله مجلــة املضــي للتعبــري عــن املســتقبل لنكتــة بالغيــة والنحــاة مل يرتكــوا هــوه النكــات يف كتــبهم 
انصــرف إىل االســتقبال ابلطلــب  ــو: )غفــر هللا لزيــد( و )نصــر هللا »مالــ  انصــراف الفعــل املاضــي إىل االســتقبال بقولــه: 

َنــــاَك }املســـلمني وخــــول الكفــــار( و )وعزمــــت عليــــ  أال فعلــــت( وانصــــرافه إىل االســــتقبال ابلوعــــد كقولــــه تعــــاىل:  ِإانَّ َأْعطَيـْ

                                                           
 .076,   09انظر: املصدر السابق, ج  3
 .010,   6اجلامع ألحكام القران, ج  ,نمشس الدي القرطيب, 1
 .319الداللة الزمنية للجملة العربية,   انفع علوان,  اجلبوري,. 01   ,01ج  ,حممد الطاهر, التحرير والتنوير ابن عاشور, :انظر 1
 .58,   4معاين النحو, ج فاضل صاحل,  السامرائي,انظر:  9
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ـــوِر رَب ِـــه}قولـــه تعـــاىل: و [ 1{ ]الكـــوثر: اْلَكـــْوثـَرَ  وانصـــرافه ابلعطـــف علـــى مـــا علـــم  [45]الزمـــر:  {َوَأْشـــَرَقِت اأْلَْرُض بُِن
َفُخ يف }و  [57]هـود:  {يـَْقُدُم قـَْوَمُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فَـَأْوَرَدُهُم النَّـاَر َوبِـْئَس الْـِوْرُد اْلَمـْوُرودُ }استقباله كقوله تعاىل:  َويـَـْوَم يـُـنـْ

ُ وَُكـل  َأتـَـْوُه َداِخـرِينَ الصُّوِر فـَفَ  وقـد بـني ابـن  0.[ «78]النمـل:  {زَِع َمْن يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمْن َشـاَء اهللَّ
فائدتـه أن الفعـل املاضـي إذا أخـرب بـه عـن »االثري أن هوا االستعمال هو أبل  وأوكـد يف حتقيـق الفعـل وإجيـاده وذلـ  بقولـه: 

قبل الــوي مل يوجـد بعــد كـان ذلــ  أبلـ  وأوكــد يف حتقيـق الفعـل وإجيــاده ألن الفعـل املاضــي يعطـي مــن املعـىن أنــه الفعـل املسـت
ودالالت الفعــل  0«.قـد كــان ووجـد, وإمنــا يفعــل ذلـ  إذا كــان الفعــل املسـتقبل مــن األشـياء العظيمــة الــيت يسـتعظم وجودهــا

 املاضي على االستقبال كثرية منها: 
ضـي إىل االسـتقبال ابإلنشـاء الطلـيب بصـيغة الـدعاء فهـو بـال شـ  يشـري إىل املسـتقبل  ـو: رضـي هللا ينصرف الفعل املا .0

هــوا وقــد ذكــر النحــاة إىل أن  3عنــه, ورمحــه هللا. كمــا ميت يف الــدعاء ابلشــر منفيــا  بـــ )ال(  ــو: ال رحــم هللا, وال رضــي عنــه.
ضي وما جاء من األمر بصيغة املضـي فهـو مـؤول مبعـىن االسـتقبال اسلوب األمر والنهي يفيد الطلب احمل  وال يرد مبعىن امل

اعلــم أن الــدعاء مبنزلــة األمــر والنهــي ... فامــا قولــ  غفــر هللا لزيــد ورحــم هللا زيــد و ــو ذلــ  فــإن لفــت اخلــرب »قــال املــربد: 
كـر الرضـي ذلـ  أيضـا  بقولـه: وذ  4«.ومعناه الطلب وإمنا كان ذل  ليعلم السامع أن  ال ختربه عن هللا عز وجل وإمنا تسـاله

واعلــم أن املاضــي ينصــرف إىل االســتقبال ابإلنشــاء الطلــيب: إمــا دعــاء,  ــو رمحــ  هللا, وإمــا أمــرا  كقــول علــي: )رضــي هللا »
وذلـ  كالـدعاء لـه أو عليـه  ـو غفـر هللا لـ . »والسيوطي بقولـه:  5«.اجرا أمرؤ قرنه, وأسي أخاه بنفسه»عنه( يف النهج: 

وقـد ذكـر القـزويين أن الـدعاء إذا وقـع بصـيغة  6«. ل  و و انشدت  هللا إال فعلت. وعزمت عليـ  إال فعلـتأي ليغفر هللا
املاضــي يكــون مــن البليــ  فإنــه حيتمــل الــوجهني أي التفــاؤل وإظهــار احلــر  يف وقــوع األمــر ألن غــري البليــ  ذاهــل عــن هــوه 

قوع الرمحة للمخاطب قصدا  إلدخال السرور عليه أو يريـد اظهـار حيتمل أنه يريد التفاؤل بو »وقال الدسوقي:  7االعتبارات.
ويبعهــم عبـــاس  8«.احلــر  يف الوقـــوع حيــ  عـــرب ابملاضــي لكثـــرة التصــور الناشـــئ عــن كثـــرة الرغبــة, قضـــاء حلــق املخاطـــب

الـوي يلهـج  وان 9« أن يتعني معناه يف زمـن املسـتقبل )أي: بعـد الكـالم(, فيكـون ماضـيا  اللفـت دون املعـىن»حسن بقوله: 
الـدعاء يتحــرى أسـباب اإلجابــة حـ  يف صــيغة الــدعاء فإنـه يلفــت بـه راجيــا  أن يتحقــق فيسـتعمل صــيغة املضـي هلــوا الغــرض 
وألغراض أ خر هو التفاؤل ابإلجابة وهوا هـو املعهـود يف غـرض اسـتعمال املضـي يف الـدعاء لكـن اسـتعمال هـوه الصـيغة يف 

                                                           
 .31,   0التسهيل, ج ابن مال ,  3
 .049,   0املثل السائر, ج ضياء الدين,  ,ابن األثري 1
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أن يكون مراده اظهار الرغبة يف التحقـق أو التفـاؤل ولكـن يكـون فائـدة الـدعاء هـو تعلـيم الدعاء يف القران الكرمي ال يناسبه 
ِإْن يَـْدُعوَن ِمـْن ُدونِـِه ِإالَّ ِإاَناًث َوِإْن يَـْدُعوَن ِإالَّ َشـْيطَااًن }املؤمنني وارشادهم إىل الدعاء على الشـياطني مـثال  يف قولـه تعـاىل: 

ُ وَ 118َمرِيـــًدا ) ـــَذنَّ ِمـــْن ِعَبـــاِدَك َنِصـــيًبا َمْفُروًضـــا( َلَعَنـــُه اهللَّ وميكـــن أن يكـــون غـــرض هـــوا  [117{ ]النســـاء: قَـــاَل أَلَختَِّ
ـــة  ـــدعاء مـــن العبـــد حمتمـــل لضجاب ـــه ســـيقع بـــال شـــ  ألن ال ـــة وان ـــان أن دعـــاء هللا علـــى الشـــيطان متحقـــق ال حمال الـــدعاء بي

وهــوا مــا ذكــره  0 ظــاهره إال أنــه أمــر حمقــق ال ريــب.ولعــدمها, فــإذا جــيء بــه علــى صــيغة املضــي تبــني أنــه وإن كــان دعــاء يف
يؤتى ابلدعاء من هللا سـبحانه وتعـاىل حتقـريا  وهتديـدا  لظهـور أن حقيقـة الـدعاء ال  املفسرون منهم ابن عاشور حي  ذكر أنه

]املسـد:  { هَلَـبم َوتَـبَّ تـَبَّـْت يَـدا َأيب }وذل   و قوله تعـاىل:  0تناسب اإلهلية ألن هللا هو الوي يتوجه إليه الناس ابلدعاء.
اخلســران واهلــالك, والكــالم دعــاء وتقرِيــع أل يب هلــب دافــع اهللَّ  هــو والتــب 3جــاء الــدعاء أوال  تبــت ودل علــى االســتقبال. [1

ا  ْنســـاُن َمــا َأْكَفـــ}و ـــوه قولــه تعـــاىل:  4.جــزاء  وفاقــا   ’بــه عــن نبيأـــه مبثــل اللفــت الـــوي شــتم بـــه أ بــو هلــب حممـــد   {َرهُ قُتِــَل اإْلِ
وبنـــاء ق تـــل  ق تـــل اإلنســـان أ نـــه لعـــن وفعـــل ق تـــل فـــالن أ صـــله دعـــاء عليـــه ابلقتـــل. واملفســـرون األ ولـــون جعلـــوا: [18]عـــبس: 

فـَُقتِـَل َكْيـَف }للمجهـول  ـو  للمجهول متفرع علـى اسـتعماله يف الـدعاء, ِإذ ال غـرض يف قاتـل يقتلـه, وكثـر يف القـرآن مبنيـا  
تل دعاء عليه ن ن يقتله قاتل, أ ي دعاء عليه بتعجيل موته أل ن حياته حياة سيأة. وهوا الـدعاء وق   5.[15املدثر: ] {َقدَّرَ 

حيســده عليــه املــتكلم حــ  يتمــىن لــه  وجعلــه الزخمشــري كنايــة عــن كونــه بلــ  مبلغــا   مســتعمل يف التعجيــب مــن مالــه والــراثء لــه
  جمــرد اقتصــار علــى مــا يف تلــ  الكلمــة مــن التعجــب أ و أ نَّ معــىن احلســد غــري ملحــول وإمنــا ذلــ وابــن عاشــور يــرىاملــوت. 

قـــدره لــيس وـــا يغتـــبط ذوو  التعجيــب أل هنـــا صــارت يف ذلـــ  كاأل مثــال. واملقـــام هنــا متعـــني للكنايــة عـــن ســوء حالـــه أل ن مــا
إن هـوا إال  األ لباب على ِإصابته إذ هو قد انقـ  قولـه ابتـداء إذ قـال: مـا هـو بعقـد السـحرة وال نفـثهم وبعـد أ ن فكـر قـال:

دعـاء علـيهم بعـدم القـدرة واملكنـة سـواء حصـل ذلـ   [41]املائـدة:  {ُغلَّـْت َأيْـِديِهمْ }وقولـه:  6سحر يؤثر فناق  نفسـه.
حقيقة, يغللون يف الـدنيا أسـارى, ويف اآلخـرة  األيديبغل وجيوز أن يكون دعاء عليهم  7بسبب العجز أو الفقر أو البخل.

وهــي إنشــاء ســب هلــم. وأ خــو هلــم مــن الغــل ا ــازي مقابلــه الغــل احلقيقــي يف »بــن عاشــور: قــال ا 8معــوبني نغــالل جهــنم.
ومجلــة ولعنــوا مبــا قــالوا جيــوز أ ن تكــون إنشــاء دعــاء  9«.الــدعاء علــى طريقــة العــرب يف انتــزاع الــدعاء مــن لفــت ســببه أ و  ــوه

ِإْن يَــْدُعوَن ِمــْن ُدونِــِه ِإالَّ ِإاَناًث }ظــري مــا يف قولــه تعــاىل: ن ن اهللَّ لعــنهم أل جــل قــوهلم هــوا, ن علــيهم, وجيــوز أ ن تكــون إخبــارا  
                                                           

 .098_  097بالغة القران,   ظافر بن غرمان,  العمري,انظر:  3
 .001,   31التحرير والتنوير, ج حممد الطاهر,  ابن عاشور,نظر: ا 1
 . 609,   0انوار التنزيل واسرار التاويل, ج عبد هللا بن عمر,  البيضاوي,انظر:  1
 .497,   05روح املعاين, ج شهاب الدين,  االلوسي,. 610,   31التحرير والتنوير, ج حممد الطاهر,  ابن عاشور,انظر:  9
 .001,   31التحرير والتنوير, ج حممد الطاهر,  ابن عاشور,انظر:  3
 .319_  318,   09انظر: املصدر السابق, ج  6
 .394,   00التفسري الكبري, ج فخر الدين حممد,  الرازي,انظر:  7
 .657_ 655,   0الكشاف, جحممود بن عمر,  الزخمشري,انظر:  8
 .049,   6, ج التحرير والتنويرحممد الطاهر,  ابن عاشور, 4
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ـَذنَّ ِمـْن ِعبَـاِدَك َنِصـيًبا َمْفُروًضـا118َوِإْن يَْدُعوَن ِإالَّ َشْيطَااًن َمرِيـًدا ) ُ َوقَـاَل أَلَختَِّ ومثلـه  0.[117{ ]النسـاء: ( َلَعنَـُه اهللَّ
ُ قـُلُــوبـَُهْم نَِ }قولـه تعــاىل:  ــْوٌم اَل يـَْفَقُهــونَ َصــَرَف اهللَّ جعــل مجاعــة مــن املفســرين قولــه: صــرف اهللَّ  [118]التوبــة:  {نَـُّهــْم قـَ

 0قلــوهبم دعــاء علــيهم, وال داعــي إليــه أل ن دعــاء اهللَّ علــى خملوقاتــه تكــوين, وأل نــه َمابه تســبيبه بقولــه: ن هنــم قــوم ال يفقهــون.
 [41]االصزاب:  {وا ُأِخُذوا َوقـُتِ ُلوا تـَْقِتيالً َمْلُعوِننَي َأيـَْنما ثُِقفُ ومثله قوله تعاىل:  

ــاَك اْلَكــْوثـَرَ }إذا جــاء الفعــل املاضــي وعــدا   ــو:  .0 َن ــُه َكــاتُِبونَ }أو وعيــدا   [1]الكــوثر:  {ِإانَّ َأْعطَيـْ فتــدل صــيغة  {َوِإانَّ َل
مضــى بــل تعــده مبــا ســيايت  املاضــي علــى املســتقبل لوقوعــه يف ســياق كــان معنــاه غــري املاضــي وذلــ  أنــ  ال تعــد أحــد مبــا

ُ قـَـْوَل الَـّذيَن }ومن الشواهد القرآنية على ذلـ  قولـه تعـاىل:  3فالفعل يكون لالستقبال إذا تضمن هوا املعىن. ـَع اهللَّ َلَقـْد ْسَِ
]ال عمـران:  {ونـَُقـوُل ُذوقُـوا َعـذاَب احْلَريـقِ قاُلوا ِإنَّ اهللََّ َفقرٌي وحَنُْن َأْغِنياُء َسَنْكُتُب ما قاُلوا وقـَْتَلُهُم اأْلَنِْبياَء بَِغرْيِ َصـق م 

وفيــه هتديــد, وهــو يــؤذن ننَّ هــوا القــول  4, معــىن مســاع اهللَّ لــه: أنــه مل تــف عليــه, وأنــه أعــدَّ لــه كفــاءه مــن العقــاب [010
وألنَّ جــــراءة عظيمـــــة, وإن كــــان القصـــــد منهـــــا التعــــري  بـــــبطالن كــــالم القـــــرآن, ألهنـــــم أتــــوا هبـــــوه العبــــارة بـــــدون حماشـــــاة, 

االســـتخفاف ابلرســـول وقرآنـــه إّ عظـــيم وكفـــر علـــى كفـــر, ولـــول  قـــال تعـــاىل: )لقـــد مســـع( املســـتعمل يف الزم معنـــاه, وهـــو 
التهديد على كالم فاحش, إذ قد علم أهل األداين أنَّ اهلّل يعلم خائنة األعني وما ختفـي الصـدور, فلـيس املقصـود إعالمهـم 

قتضــى قولــه: )ســنكتب( مــا قــالوا. واملــراد ابلكتابــة إمَّــا كتابتــه يف صــحائف آاثمهــم إذ ال ننَّ اهلّل علــم ذلــ  بــل الزمــه وهــو م
تطر ببال أحد أن يكتـب يف صـحائف احلسـنات, وهـوا بعيـد, ألنَّ وجـود عالمـة االسـتقبال يـؤذن ننَّ الكتابـة أمـر حيصـل 

ثبت هلـم و جيـازون عنـه فتكـون الكتابـة كنايـة عـن فيما بعد. فالظاهر أنَّه أريد من الكتابة عدم الصفح عنه وال العفو بـل سـي
والقـائلون هـم اليهـود بقرينـة مـا يف ذيـل الكـالم مـن حـدي   5احملاسبة. فعلى األول يكون وعيدا  وعلـى الثـاين يكـون هتديـدا .

]احلديـد:  { قـَْرضـاً َصَسـناً َمـْن َذا الَـِّذي يـُْقـِرُض اهللََّ }قتلهم األنبياء وغري ذل . وإمنا قالوا ذل  ملا مسعوا أمثال قوله تعـاىل: 
أو أهنــم قــالوا ذلــ  ملــا رأوا فقــر عامــة املــؤمنني وفــاقتهم, فقــالوا ذلــ  تعريضــا  نن رهبــم لــو كــان غنيــا  لغــار هلــم وأغنــاهم  [00

وكــول  يــدل علــى االســتقبال إذا كــان الفعــل داخــال  يف بيــان أخبــاره ســبحانه وتعــاىل علــى  6فلــيس إال فقــريا  و ــن أغنيــاء.
إذ جاء هوا الفعل على سبيل االعجاز منها ما كان دنيواي  متحققا  فافاد الـزمن االسـتقبايل ومنهـا مـا دل ’ ان نبيه حممد لس

علــى االســتقبال البعيــد فهــو مــا ســبق بيــاان  ملــا ينتظــره املــؤمن مــن اجلــزاء والكــافر مــن العــواب اخبــارا  عمــا حيصــل يــوم القيامــة 
ــَرى }وذلــ   ــو قولــه تعــاىل:  ــْن َســِبيلم َوتـَ ــَرد م ِم ــْل ِإىل َم ــوَن َه ــذاَب يـَُقوُل ــا رََأُوا اْلَع  جــاءو  [11]الشــورى:  {الظَّــاِلِمنَي َلمَّ

فعــل رأوا العــواب بصــيغة املاضــي للتنبيــه علــى حتقيــق وقوعــه, فاملضــي مســتعار لالســتقبال تشــبيها للمســتقبل ابملاضــي يف ال
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 0لرؤيــة املــوكورة حباصــلة يف احلــاِل فكانــه قيــل: ملــا يــرون العــواب.التحقــق, والقرينــة فعــل تــرى الــوي هــو مســتقبل إذ ليســت ا
ُهُم اْلَعــَذاَب ِإىَل أُمَّــةم َمْعــُدوَدةم لَيَـُقــوُلنَّ َمـا حَيِْبُســُه َأاَل يـَــْوَم َيَْتِــيِهْم لَــْيسَ }ومثلـه قولــه تعــاىل:  ــْراَن َعــنـْ ُهْم  َولَـِئْن َأخَّ َمْصــُروفًا َعــنـْ

 0وصـيغة املضـي مسـتعملة يف معـىن التحقـق, وهـوا عـواب القتـل يـوم بـدر. [7]هـود:  {َيْستَـْهزِئُونَ  َوَصاَق هِبِْم َما َكانُوا بِهِ 
نَـا }وقولـه تعـاىل:  3.إال أنـه عـرب ابملاضـي لتحقـق الوقـوع يستهزؤونواملراد حييق هبم. ما كانوا به  َواَنَدْوا اَي َمالِـُك لِـيَـْقِء َعَليـْ

حكي نداؤهم بصيغة املاضي مـع أ نَـّه وـا سـيقع يـوم القيامـة, إمـا أل ن إبالسـهم  [88]الزخرف:  {رَبَُّك قَاَل ِإنَُّكْم َماِكثُونَ 
يف عواب جهنم وهو اليَاس يكون بعد أ ن اندوا اي مال  وأ جاهبم مبا أ جاب به, وذل  إذا جعلت مجلـة واندوا حاليـة, وإمـا 

للكالم على خـالف مقتضـى الظـاهر هـوا إن كانـت مجلـة واندوا  لتنزيل الفعل املستقبل منزلة املاضي يف حتقيق وقوعه خترجيا  
4إخل معطوفـة.

ــاَعِة َســِعرياً )}ومثلــه قولــه تعــاىل:   ــاَعِة َوَأْعتَــْدان ِلَمــْن َكــذََّب اِبلسَّ بُوا اِبلسَّ ُهــْم ِمــْن َمكــانم 11بَــْل َكــذَّ ( ِإذا رََأتـْ
ُعوا هَلا تـَغَيُّظاً َوزَِفرياً  مجلة وأ عتدان ملـن كـوب ابلسـاعة سـعريا  معرتضـة ابلوعيـد هلـم, وهـو لعمومـه  [11]الفراقان:  {بَِعيدم ْسَِ

قـال  5يل. ومن غرضه مقابلة مـا أ عـد اهللَّ للمـؤمنني يف العاقبـة مبـا أ عـده للمشـركني.ليشمل املشركني املتحدث عنهم, فهو تو
لنـار يف الـدنيا وهبـا نعـوب الكفـار والفسـاق قال اجلبائي حيتمل وأعتـدان ا ...أعتدان إخبار عن فعل وقع يف املاضي»الرازي: 

{ َواندى َأْصـــحاُب اجْلَنَّـــِة َأْصـــحاَب النَّـــارِ } يف قبــورهم وحيتمـــل انر اآلخــرة ويكـــون معـــىن وأ عتــدان أ ي ســـنعدها هلـــم كقولــه:
ـــْؤِمْن َوَمـــنْ } ومنـــه قولـــه تعـــاىل: 4.« [11]األعـــراف:  ـــْن رَبِ ُكـــْم َفَمـــْن َشـــاَء فـَْليـُ ـــْداَن  َوقُـــِل احْلَـــقُّ ِم َشـــاَء فـَْلَيْكُفـــْر ِإانَّ َأْعَت

ــَراُب َوَســاَءْت ُمْرتـََفًقــالِلظَّــاِلِمنَي اَنرًا َأَصــاَط هِبِــْم ُســَراِدقـَُها َوِإْن َيْســَتِغيثُوا يـُغَــاثُوا مبَــاءم َكاْلُمْهــِل َيْشــِوي اْلُوُجــوَه بِــْئسَ   { الشَّ
لباطـــل واحلـــق أ تبعـــه بـــوكر الوعيـــد علـــى الكفـــر واأل عمـــال واعلـــم أ نَّـــه تعـــاىل ملـــا وصـــف الكفـــر واإلميـــان وا [15]الكهـــف: 

يقــول أ عتــدان ملــن  {إانَّ َأعتــدان للظــاملني انراً }الباطلــة, وبــوكر الوعــد علــى اإلميــان والعمــل الصــاحل. أ مــا الوعيــد فقولــه تعــاىل: 
وين قبلـوه فقـراء ومسـاكني, ظلم نفسه ووضع العبادة يف غـري موضـعها فعنـد مـا استحسـن هبـواه عـن قبـول احلـق أل جـل أ نَّ الـ

ومنــه قولــه تعــاىل:  7.وهــي اجلحــيم فهــوا كلــه ظلــم ووضــع للشــيء يف غــري موضــعه. فــا خرب تعــاىل أ نَّــه أ عــد هلــؤالء األ قــوام انرا  
ــوْ } ُ َويـَُعــذِ َب اْلُمَنــاِفِقنَي َواْلُمَناِفَقــاِت َواْلُمْشــرِِكنَي َواْلُمْشــرَِكاِت الظَّــانِ نَي اِبهللَِّ ظَــنَّ السَّ ــْوِء َوَغِضــَب اهللَّ ِء َعَلــْيِهْم َدائِــَرُة السَّ

ُ َعلَـــْيِهْم }وقولـــه تعـــاىل: »قـــال االلوســي:  [4]الفـــتح:  {َعلَــْيِهْم َوَلَعـــنَـُهْم َوَأَعـــدَّ هَلـُــْم َجَهـــنََّم َوَســـاَءْت َمِصـــريًا َوَغِضـــَب اهللَّ
فلعـنهم فاعـد ابلفـاء يف املوضـعني لكنـه عـدل عنـه لضشـارة إىل عطـف علـى ذلـ , وكـان الظـاهر  {َوَلَعنَـُهْم َوَأَعدَّ هَلُـْم َجَهـنَّمَ 
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ــْوءِ ومجلــة »قــال ابــن عاشــور:  0«.أن كــال مــن األمــرين مســتقل يف الوعيــد بــه مــن غــري اعتبــار للســببية فيــه  َعَلــْيِهْم دائِــَرُة السَّ
ُ َعلَ دعاء أو وعيد, ولول  جاءت ابالمسية لصلوحيتها ِلول  خبالف مجلة  ـا إخبـار  ْيِهْم َوَلَعـنَـُهْم َوَأَعـدَّ هَلُـمْ َوَغِضَب اهللَّ فإهنَّ

 0.«عما جنوه من سوء فعلهم فالتعبري ابملاضي منه أظهر

ـــار عـــن األحـــداث املســـتقبلية مـــع قصـــد القطـــع بوقوعهـــا. .3 والقصـــد مـــن ذلـــ  أن هـــوه  3إذا جـــاء الفعـــل املاضـــي لضخب
كمـــا أنـــه ال شـــ  يف حـــدوث الفعـــل املاضـــي الـــوي   األحـــداث متحققـــة الوقـــوع مقطـــوع حبصـــوهلا مبنزلـــة الفعـــل املاضـــي, ف

وهــو أكثــر مــا جــاءت بــه اجلملــة  4وحصــل كــول  ال شــ  يف حــدوث هــوه األفعــال إذ هــي مبنزلــة املاضــي يف حتقــق الوقــوع.
املصــدرة بفعــل مــاض, بيــاان  لتحققــه ووصــفه, وبيــان مــزاايه, نعيمــه وســخطه, وهــو دال علــى املســتقبل البعيــد. كمــا يف قولــه 

فداللـــة القرينـــة املعنويـــة )اجلنـــة( الـــيت هـــي وعـــد هللا للمتقـــني أفـــادت اجلملـــة  [11]ق:  {َوُأْزِلَفـــِت اجْلَنَّـــُة لِْلُمتَِّقـــنيَ } تعـــاىل:
 5)ازلفــت اجلنــة( الداللــة علــى املســتقبل فهــي شــروع يف بيــان حــال املــؤمنني بعــد الــنفخ وجمــيء النفــوس إىل موقــف احلســاب.

َفُخ يف }الفـزع فراعــى الزمـان التتــابعي يف حصــول هـوه األحــداث إذ قـال تعــاىل: ووصـف القــران الكـرمي يــوم الــنفخ و  َويـَــْوَم يـُــنـْ
ُ وَُكـل  َأتـَـْوُه َداِخـرِينَ  فجـاء بقولـه فــزع  [78]النمـل:  {الصُّـوِر فـََفـزَِع َمـْن يف السَّـَماَواِت َوَمـْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمـْن َشــاَء اهللَّ

الـنفخ اسـتقبايل احلصـول وانـه معطـوف عليـه متعاقـب يف حصـوله لـه فجعـل فعـل مـردود علـى  داال  على االستقبال حبكـم أن
  7وإمنا عطف فزع على ينفخ ألنه حممول على املعىن أي معىن االستقبال ألن املعىن إذا نفخ يف الصور ففزع. 6يفعل.

ِــْم } ويكــون داال  علــى االســتقبال إذا وصــف لباســهم يــوم القيامــة وذلــ   ــو قولــه تعــاىل: َهــَذاِن َخْصــَماِن اْخَتَصــُموا يف َرهبِ 
فجـاء قولـه قطعـت هلـم ثيـاب  [15]احلـج:  {فَالَِّذيَن َكَفُروا ُقطِ َعْت هَلُْم ثِيَـاٌب ِمـْن اَنرم ُيَصـبُّ ِمـْن فـَـْوِق رُُءوِسـِهُم احْلَِمـيمُ 

َونُِفـَخ }ومثل ذل  قولـه تعـاىل:  8اللة املعىن.داال  على املستقبل واملراد احاطة النار هبم. واخرج الكالم بلفت املاضي على د
ُ ثَّ نُِفـــَخ ِفيـــِه ُأْخـــرى فَـــِ ذا ُهـــمْ  ـــماواِت َوَمـــْن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمـــْن شـــاَء اهللَّ  { ِقيـــاٌم يـَْنظُـــُرونَ يف الصُّـــوِر َفَصـــِعَق َمـــْن يف السَّ

]النَّْحــل:  {َأتــى َأْمــُر اهللَِّ }حمقــق الوقــوع مثــل قولــه:  أل نَّــه عــرب ابملاضــي يف قولــه: ونفــخ وقولــه: فصــعق جمــازا   [47]الزمــر: 
ـــور, فتكـــون صـــيغة املاضـــي يف فعلـــي )نفـــخ [1 , وجيـــوز أ ن تكـــون الـــواو للحـــال بتقـــدير )قـــد( أ ي واحلـــال قـــد نفـــخ يف الصُّ

مـن مـوت   اجلملـة حبـدي  الـنفخ يف الصـور إذ هـو ميقـات يـوم القيامـة ومـا يتقدمـه وابتـدأتوصعق( مسـتعملة يف حقيقتهـا. 
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ــراً }وقولــه تعــاىل:  0كــل حــي علــى وجــه األ رض. وتكــرر ذكــره يف القــرآن والســنة.  {َوِســيَق الَّــِذيَن اتَـَّقــْوا رَبَـُّهــْم ِإىَل اجْلَنَّــِة زَُم
َهــْل َوَجـْدُرْ َمــا َواندى َأْصـحاُب اجْلَنَّــِة َأْصـحاَب النَّـاِر َأْن قَــْد َوَجـْدان َمــا َوَعـَدان رَبُّنــا َصقيـا فَـ }وقـال تعــاىل:  [81]الزمـر: 

ـنَـُهْم َأْن َلْعنَـُة اهللَِّ َعلَـى الظَـّاِلِمنيَ  عـرب ابلفعـل املاضـي اندى  [11]االعـراف:  {َوَعَد رَبُُّكْم َصقيا قاُلوا نـََعْم فََأذََّن ُمَؤذِ ٌن بـَيـْ
ـا حصـل بعـد االسـتقرار و  جمازا  لتحقق وقوعه يف املستقبل م كـل فريـق مـن أ هـل اجلنـة ينـادي يفيـد العمـو والنـداء هـوا النـداء إمنَّ

رب عنه ابلنداء كنايـة عـن بلوغـه إىل أ مسـاع أ صـحاب النـار مـن مسـافة سـحيقة البعـد, ع 0من كان يعرفه من الكفار يف الدنيا.
فــإنَّ ســعة اجلنــة وســعة النــار تقتضــيان ذلــ  ال ســيما قولــه: ووســيلة بلــوض هــوا اخلطــاب مــن اجلنــة إىل أ صــحاب النــار وســيلة 

نَــا رَبُّــَك قَــاَل ِإنَُّكــْم َمــاِكثُونَ }وقولــه تعـاىل:  3غــري متعارفــة.عجيبـة  وحكــي  [88]الزخــرف:  {َواَنَدْوا اَي َمالِــُك لِــيَـْقِء َعَليـْ
نداؤهم بصيغة املاضي مع أ نـه وـا سـيقع يـوم القيامـة, إمـا أل ن إبالسـهم يف عـواب جهـنم وهـو اليـاس يكـون بعـد أ ن اندوا اي 

جــاب بــه, وذلــ  إذا جعلــت مجلــة واندوا حاليــة, وإمــا لتنزيــل الفعــل املســتقبل منزلــة املاضــي يف حتقيــق مالــ  وأ جــاهبم مبــا أ  
 4للكالم على خالف مقتضى الظاهر. وقوعه خترجيا  

إذا ورد الفعــل املاضــي يف ســياق حكايــة احلــال اآلتيــة وويت هــوه احلكايــة علــى ثالثــة أوجــه أحــدها: أخبــار هللا تعــاىل يف  .4
وََكــْم } عمـا ســيايت يف الـدنيا والثــاين: أخبــاره سـبحانه وتعــاىل عمـا ســيايت يـوم القيامــة ومثــال األول قولـه تعــاىل: القـران الكــرمي

ــااًت َأْو ُهــْم قَــائُِلونَ  ــا َفَجاَءَهــا نَُْســَنا بـََي ــْن قـَْريَــةم َأْهَلْكَناَه فصــيغة املاضــي تــدل علــى املســتقبل القريــب  [1]األعــراف:  {ِم
وقـد أوضـح الزجـاج وجـه دخـول الفـاء  5املعينة يف قوله فجاءها وذل  يف سياق حكايـة احلـال اآلتيـة. ابلنسبة لنقطة احلدث

والبــاس ال ميت املهلكــني, إمنــا البــاس قبــل اهلــالك ومــن جمــيء البــاس يكــون االهــالك فإنــه يكــون  {َفَجاَءَهــا نَُْســَنا}يف قولــه: 
ومثلـه  6هتل  بعد ولكن لقرهبا من اهلالك ودنوها وقع عليهـا لفـت املاضـي.قربت من اهلالك ومل  {ْهَلْكَناَها}املعىن يف قوله: 
ــا}قولــه تعــاىل:  ــَك فـَْتًحــا ُمِبيًن ــا َل . فــإن الفعــل املاضــي يف هــوه اآليــة يــدل علــى املســتقبل ابلنســبة [1]الفــتح:  {ِإانَّ فـََتْحَن

َواَنَدى َأْصـَحاُب اجْلَنَّـِة }ل الثاين قولـه تعـاىل: وذل  يف سياق حكاية احلال اآلتية. ومثا’ لوقت نزول اآلية على رسول هللا 
ـنَـُهْم َأْن َلْعنَـُة َأْصَحاَب النَّاِر َأْن َقْد َوَجْداَن َما َوَعَداَن رَبُـَّنا َصقيا فـََهْل َوَجْدُرْ َما َوَعَد رَبُُّكْم َصقيا قَـاُلوا نَـ  َعـْم فَـَأذََّن ُمـَؤذِ ٌن بـَيـْ

إن األفعـال املاضـية اندى وقـالوا وأذن تـدل علـى املسـتقبل يف سـياق حكايـة احلــال  [11]األعـراف: { اهللَِّ َعلَـى الظَـّاِلِمنيَ 
يـَْقُدُم قـَْوَمُه يـَـْوَم اْلِقَياَمـِة فَـَأْوَرَدُهُم }اآلتية عما سيجري يوم القيامة من تفاؤل بني أهل اجلنة وأهل النار, ومثله قوله تعـاىل: 

فــإن زمــن الفعــل املاضــي يف هــوه اآليــة مســتقبل يف ســياق حكايــة احلــال اآلتيــة  [57]هــود:  {ْوُرودُ النَّــاَر َوبِــْئَس اْلــِوْرُد اْلَمــ
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ُهْم َكَمـا }وقوله تعاىل:  0عما سيحدث يوم القيامة لفرعون وقومه من عواب. َوقَاَل الَِّذيَن اتَـّبَـُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكـرًَّة فـَنَـتَـبَــرََّأ ِمـنـْ
ــْيِهْم َوَمــا ُهــْم ِ َــارِِجنَي ِمــَن النَّــارِ  تـَبَـــرَُّءوا ِمنَّــا َكــَذِلكَ  ُ َأْعَمــاهَلُْم َصَســَراتم َعَل فــإن زمــن الفعــل  [148]البقــرة:  {يُــرِيِهُم اهللَّ

املاضــي يف هـــوه اآليــة هـــو االســتقبال يف ســـياق حكايــة احلـــال اآلتيــة عمـــا ســيحدث يـــوم القيامــة عنـــدما يتــربأ الـــوين كفـــروا 
]البقـرة:  {ْذ تـَبَـرََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتَـّبَـُعوا َورََأُوا اْلَعَذاَب َوتـََقطََّعْت هِبِـُم اأْلَْسـَبابُ إِ }بعضهم من بع  وقوله تعاىل: 

وجـــيء ابلفعـــل بعـــد )ِإذ( هنـــا إن األفعـــال املاضـــية )تـــربأ, رأوا, تقطعـــت( جـــاءت يف ســـياق حكايـــة احلـــال اآلتيـــة.  [144
عــىن أل نــه إمنــا حيصــل يف اآلخــرة تنبيهــا علــى حتقــق وقوعــه فــإن درجــت علــى أ ن إذ ال ختــرج عــن  مــع أ نــه مســتقبل يف امل ماضــيا  

 للماضــي علــى رَأي مجهــور النحــاة فهــي واقعــة موقــع التحقيــق مثــل الفعــل املاضــي الــوي معهــا فتكــون ترشــيحا   كوهنــا ظرفــا  
إىل بعـ  النحـاة, ولـه شـواهد كثــرية يف  لتسـهيلللمسـتقبل وهــو األ صـح ونسـبه يف ا للتبعيـة, وإن درجـت علـى أ هنـا تـرد ظرفـا  

ُ َوْعـَدُه ِإْذ حَتُسُّـونـَُهْم إبِِْذنِـهِ }القرآن قال تعاىل:  علـى أ ن يكـون إذ حتسـوهنم هـو  [141آل عمـَران: ] {َوَلَقْد َصَدَقُكُم اهللَّ
أ مـا ورأ وا  0.فيكـون ا ـاز يف فعـل تـربأ  خاصـة [81غـافر: ] {َفَسْوَف يـَْعَلُموَن ِإِذ اأْلَْغالُل يف َأْعنـاِقِهمْ } املوعود به وقال:

العــواب الــواو للحــال, أي يتــربؤون يف حــال رؤيــتهم العــواب وهــوا أ وىل مــن ســائر األ قــوال, أل ن يف تلــ  احلالــة يــزداد اهلــول 
3واخلوف.

 

علـه مـن األمهيـة مبـا ال ينبغـي إذا جاء الفعل املاضي ويراد بـه األمـر فإنـه يقـع موقـع املسـتقبل وذلـ  إذا كـان األمـر املـراد ف .5
للمخاطــب أن يرتاخــى عــن فعلــه فســياق الكــالم املــراد األمــر بــه يف صــيغة اخلــرب الــوي حتقــق وانقضــى حلمــل املخاطــب علــى 
ترك الرتاخـي يف أداء الفعـل وهـوا تتلـف عمـا سـبق يف الـدعاء, إذ الطلـب هنـاك يكـون مـن األدّن إىل األعلـى, أمـا يف هـوا 

 4إىل األدّن فهــو أمــر علــى حقيقتــه, إال أن الصــيغة الطلبيــة تركــت إىل الصــيغة اخلربيــة للنكتــة املــوكورة.فالطلــب مــن األعلــى 
احْلُــرُّ اِبحْلُــرِ  َواْلَعْبــُد اِبْلَعْبــِد   }اي َأيُـَّهــا الَّــذيَن آَمُنــوا ُكِتــَب َعَلــْيُكُم اْلِقصــاُص يف اْلَقْتلــىقولــه تعــال: ومــن األمثلــة علــى ذلــ  

َرمْحَـٌة َفَمـِن َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأخيِه َشْيٌء فَات ِباٌع اِبْلَمْعُروِف َوَأداٌء ِإلَْيِه إبِِْصسـانم ذلِـَك خَتْفيـٌف ِمـْن رَبِ ُكـْم وَ   اِبأْلُنْثى  َواأْلُنْثى
ب قــال فهــوا أمـر يقتضــي الوجـو فكتــب علـيكم أي فــرض علـيكم  [187البقــرة: ] بـَْعــَد ذلِـَك فـَلَــُه َعــذاٌب َألـيٌم{  اْعتَـدى
فهــوه اللفظــة تقتضــي الوجــوب مــن وجهــني: أحــدمها: أن قولــه تعــاىل: كتــب يفيــد الوجــوب يف عــرف الشــرع قــال »الــرازي: 
ـــيامُ }تعـــاىل:  ـــْيُكُم الصِ  ـــَب َعَل ـــَرَك َخـــرْياً }وقـــال:  [171]البقـــرة:  {ُكِت ـــْيُكْم ِإذا َصَضـــَر َأَصـــدَُكُم اْلَمـــْوُت ِإْن تـَ ـــَب َعَل ُكِت
والثــاين: لفظــة علــيكم  ...وقــد كانــت الوصــية واجبــة و منــه الصــلوات املكتــوابت أي املفــردات [170: ]البقــرة {اْلَوِصــيَّةُ 

ـــتِ }مشـــعرة ابلوجـــوب كمـــا يف قولـــه تعـــاىل:  ـــى النَّـــاِس ِصـــجُّ اْلبَـْي ومثلـــه قولـــه تعـــاىل:  5«. [58]آل عمـــران:  {َو هلِلَِّ َعَل
ُ   َأْن َتْكَرُهوا َشْيئاً َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعسـى  سىُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم َوعَ } َأْن حتُِبُّـوا َشـْيئاً َوُهـَو َشـر  َلُكـْم َواهللَّ
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ُأِصـلَّ َلُكـْم لَْيلَـَة الصِ ـياِم الرَّفَـُث }فهو يقتضي الوجوب أيضا  ومثله قوله تعـاىل:  [006]البقرة:  {يـَْعَلُم َوَأنـُْتْم ال تـَْعَلُمونَ 
ـــُتْم يف }قولـــه تعـــاىل: و  [017البقـــرة: ] {ِئُكمْ ِنســـا  ِإىل َواَل ُجَنـــاَح َعَلـــْيُكْم ِفيَمـــا َعرَّْضـــُتْم بِـــِه ِمـــْن ِخْطَبـــِة النِ َســـاِء َأْو َأْكنَـنـْ

ــْواًل مَ  ُ َأنَُّكــْم َســَتْذُكُرونـَُهنَّ َوَلِكــْن اَل تـَُواِعــُدوُهنَّ ِســريا ِإالَّ َأْن تـَُقولُــوا قـَ ْعُروفًــا َواَل تـَْعزُِمــوا ُعْقــَدَة النِ َكــاِح َأنـُْفِســُكْم َعِلــَم اهللَّ
َ يـَْعَلُم َما يف َأنـُْفِسُكْم فَاْصـَذُروُه َواْعَلُمـوا َأنَّ اهللََّ  ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه َواْعَلُموا َأنَّ اهللَّ  [032البقـرة ] { َغُفـوٌر َصِلـيمٌ َصِتَّ يـَبـْ

ــبَـَعِن َوقُــْل لِلَّــِذيَن ُأوتُــوا اْلِكَتــاَب َواأْلُمِ يِ ــنَي فَــِ ْن َصــاجُّوَك فَـ }قوله تعــاىل: و نــه لالســتقبال.إف ُقــْل َأْســَلْمُت َوْجِهــَي هلِلَِّ َوَمــِن اتَـّ
ُ َبِصرٌي اِبْلعِ  َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َواهللَّ ة املاضـي فصـيغ [10]ال عمـران:  {َبادِ َأَأْسَلْمُتْم فَِ ْن َأْسَلُموا فـََقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تـََولَّْوا فَِ منَّ

تعاىل أ أ سلمتم استفهام يف معرض التقرير, واملقصود منه األ مر قال النحويون: إمنا جاء ابأل مـر يف صـورة االسـتفهام,  يف قوله
أل نــه مبنزلتــه يف طلــب الفعــل واالســتدعاء إليــه إال أ ن يف التعبــري عــن معــىن األ مــر بلفــت االســتفهام فائــدة زائــدة, وهــي التعبــري 

عن اإلنصاف, أل ن املنصف إذا ظهـرت لـه احلجـة مل يتوقـف بـل يف احلـال يقبـل ونظـريه قولـ   بعيدا   ب معاندا  بكون املخاط
قليــل  ملــن خلصــت لــه املســا لة يف غايــة التلخــي  والكشــف والبيــان هــل فهمتهــا؟ فــإن فيــه اإلشــارة إىل كــون املخاطــب بليــدا  

تَـُهـونَ فـََهـْل َأنـْـتُ }الفهم, وقال اهللَّ تعـاىل يف آيـة اخلمـر  وفيـه إشـارة إىل التقاعـد عـن االنتهـاء واحلـر   [51املائـدة: ] {ْم ُمنـْ
تصـدق رجـل مـن دينـاره مـن درمهـه »أنـه قـال: ’ ومـن ذلـ  أيضـا  مـا روي عـن رسـول هللا  0الشديد على تعاطي املنهي عنه.

ألمـر وتقـديره تصـدق مـن ففـي قولـه تصـدق رجـل بصـيغة املضـي بـدال  مـن صـيغة ا« من ثوبه من صـاع بـره مـن صـاع متـره...
دينـارك بصــيغة اخلطــاب ملــا يف صــيغة املضــي مــن الداللــة علـى حتقــق الفعــل ووقوعــه لتكــون مؤذنــة نن التصــدق وــا ال ينبغــي 

ومثله )أجزأ امرؤ فداين بنفسه( و )أجاد أمـرؤ أحسـن اليـ ( أي ليحسـن اليـ  ومنـه قـول االمـام علـي : )أجـزأ  0ترك فعله.
   3فسه( أي ليواس اخاه.أمرؤ قرنه آسى آخاه بن

 املبحث الثالث: داللة الفعل املاضي على الدوام
 يدل الفعل املاضي على الدوام من وقت الكالم إىل ما بعد زمن التكلم يف املواضع اآلتية: 

َشــِهَد } إذا جـاء الفعــل املاضــي يف سـياق احلــدي  عــن صـفات هللا ســبحانه وتعــاىل ومـن األمثلــة علــى ذلـ  قولــه تعــاىل: .0
شـهادة  [01]ال عمـران:  {كـيمُ  َأنَُّه ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُأوُلوا اْلِعْلـِم قائِمـاً اِبْلِقْسـِط ال ِإلـَه ِإالَّ ُهـَو اْلَعزيـُز احلَْ اهللَُّ 

 هنـم مفطـورون علـى اهلّل لنفسه ابلوحدانية عبارة عن أفعاله اليت ال يقدر عليها إال هو, أما شهادة املالئكـة هلّل ابلوحدانيـة ف
ــَنُكْم ِإْن ُكنَّــا َعــْن ِعبَــاَدِتُكْم َلغَــاِفِلنيَ }وقولــه تعــاىل:  4االميـان.  نَـنَــا َوبـَيـْ إن الــزمن يف  [15]يــونس:  {َفَكَفــى اِبهللَِّ َشـِهيًدا بـَيـْ

يســي إن هـوه اآليـة يــدل علـى املاضــي الـدائم يف ضــوء سـياق احلــدي  عـن صـفة مــن صـفات هللا تعــاىل وهـي الكــايف قـال الق
ُ اْلَمِلــُك احْلَــقُّ َواَل تـَْعَجــْل }وقولــه تعــاىل:  5هللا تعــاىل مل يــزل هــو الكــايف مبعــىن ســيكفي ال حيــول عــن ذلــ  أبــدا . فـَتَـَعــاىَل اهللَّ

                                                           
 .075,   7انظر: املصدر السابق, ج  3
 .017بالغة القران,   ظافر بن غرمان,  العمري,انظر:  1
 .078,   3معاين النحو, ج فاضل صاحل,  السامرائي,انظر:  1
 .26  , 2 التفسري الكاشف, جحممد جواد,  مغنية,انظر:  9
 . 344,   0مشكل اعراب القران, ج مكي بن أيب طالب,  القيسي,انظر:  3
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ه اآليـة يـدل علـى إن الفعـل )تعـاىل( يف هـو [111]طـه:  {اِبْلُقْرَآِن ِمْن قـَْبِل َأْن يـُْقَضى ِإلَْيَك َوْصُيُه َوقُـْل َربِ  زِْدين ِعْلًمـا
الــزمن الـــدائم يف ضـــوء ســـياق احلــدي  عـــن صـــفته تعـــاىل وهـــي الرتفــع فهـــو املتعـــال الـــوي جـــل عــن افـــ  املفـــرتين وتنـــزه عـــن 

0وساوس املتحريين.
فالقرينة يف اآلايت السابقة هي احلقيقة الدينية نن صفات هللا تعاىل قدمية ودائمـة وزمـن صـيغة املاضـي  

جود الشيء يف زمن ماض على سبيل اإلهبام فليس فيه دليـل علـى عـدم سـابق وال علـى انقطـاع يف هوه اآلايت عبارة عن و 
   0طارئ.

ُ َغُفـورًا رَِصيًمـا}إذا جاءت )كان( مرادفـة )مل يـزل( وجعلـوا منـه قولـه تعـاىل:  .0 وَُكنَّـا }وقولـه:  [80]الفرقـان:  {وََكـاَن اهللَّ
ـــاِلِمنيَ  ـــْيءم َع ـــاء:  {ِبُكـــلِ  َش وذهـــب بعضـــهم إىل أن )كـــان( يـــدل علـــى »قـــال الرضـــي:  3يـــزل كـــول , أي مل [71]األنبي

يًعـــا َبِصـــريًا}اســـتمرار مضـــمون اخلـــرب يف مجيـــع زمـــن املاضـــي وشـــبهته قولـــه تعـــاىل:  ُ ْسَِ وذهـــل عـــن أن االســـتمرار  {وََكـــاَن اهللَّ
انئمـــا  نصـــف ســـاعة  مســـتفاد مـــن قرينـــة وجـــوب كـــون هللا مسيعـــا  بصـــريا  ال مـــن لفـــت )كـــان( أال تـــرى أنـــه جيـــوز )كـــان زيـــد

فاســــتيقت( وإذا قلــــت )كــــان زيــــد ضــــاراب ( مل يفــــد االســــتمرار وكــــان قيــــاس مــــا قــــال أن يكــــون )كــــن(, و )يكــــون( أيضــــا  
ختت  كان مبرادفة مل يزل كثريا  أي أهنا ويت دالة على الدوام وإن كان األصل فيهـا أن يـدل »وجاء يف اهلمع:  4«.لالستمرار

مضى مع انقطاعه عند قوم وعليه األكثر كما قـال أبـو حيـان, أو سـكوهتا عـن االنقطـاع  على حصول ما دخلت عليه فيما
يًعـا َبِصـريًا}وعدمه عند اخرين وجزم بـه ابـن مالـ  ومـن الدالـة علـى الـدوام الـوارد يف صـفات هللا تعـاىل  ـو:  ُ ْسَِ { وََكـاَن اهللَّ

 الفعـل: )كـان( للـدوام واالسـتمرار الـوي يعـم االزمنـة قـد يـراد مـن الـزمن يف»وقال عباس حسـن  5«أي مل يزل متصفا  بول 
ُ َغُفـورًا رَِصيًمـا}الثالثة, بشرط وجود قرينة تدل علـى هـوا الشـمول  ـو  ويـرى السـامرائي أن معنـاه أنـه هـوا   6«.{ وََكـاَن اهللَّ

يًعــا }والــوي أراه يف  ــو قولــه تعــاىل: »كونــه أي كونــه ســبحانه علــيم أي هــوا وجــوده وحقيقتــه حيــ  قــال:  َ َكــاَن ْسَِ ِإنَّ اهللَّ
ْنَســاُن َعُجــواًل }وقولــه:  {َبِصــريًا إن معنــاه أنــه هــوا كونــه, أي ان هللا كونــه علــيم حكــيم أي هــوا وجــوده وحقيقتــه  {وََكــاَن اإْلِ

َ َكـاَن َعِليًمـ}وصفته وإن اإلنسان كونه عجول منـو خلـق ... وقـد ميت ملعـىن آخـر وذلـ  أن قولـه تعـاىل:   {ا َصِكيًمـاِإنَّ اهللَّ
وهــوا فيمــا  {وَُكنَّــا ِبُكــلِ  َشــْيءم َعــاِلِمنيَ }أي يعلــم األمــر قبــل وقوعــه وهــو أكمــل مــن العلــم عنــد الوقــوع أو بعــده قــال تعــاىل: 

أرى أكمل من القول و ن بكل شيء عاملون ذل  ألن هوا كائن قبل وقوعه فهـو عـامل مبـا مل يقـع خبـالف  ـن عـاملون فإنـه 
   7«.ليس نصا  يف ذل 

                                                           
 .004_  003السياق اللغوي,   حممد رجب,  الوزير,انظر:  3
 .317,   0الكشاف, ج حممود بن عمر,  الزخمشري,انظر:  1
 .068, 0االتقان, ج جالل الدين,  السيوطي,انظر:  1
 .054,   4شرح الرضي على الكافية, ج رضي الدين,  االسرتاابدي, 9
 .001,   0مهع اهلوامع, ج جالل الدين,  السيوطي, 3
 .50   ,0 , جالنحو الوايفعباس حسن,  6
 .095,   0معاين النحو, ج فاضل صاحل,  السامرائي, 7
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َهـْوَن َعـِن اْلُمْنَكـِر َوتـُْؤِمنُـوَن اِبهللَِّ }ما قيل يف هوه اآلية:  َر أُمَّةم ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس أتَُْمُروَن اِبْلَمْعـُروِف َوتـَنـْ ُتْم َخيـْ َولَـْو َآَمـَن  ُكنـْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثـَُرُهُم اْلَفاِسُقونَ  ًرا هَلُْم ِمنـْ  يف كان هوه ستة اقوال:[ 110]ال عمران: {َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخيـْ

أهنا انقصة على ابهبا, وإذا كانت كول  فال داللة على مضي وانقطاع, بل تصـلح لالنقطـاع  ـو: كـان زيـد قائمـا   اصدها:
, [11]اإلسـراء:  َشـًة{}َوالَ تـَْقَربُـوْا الـزّن ِإنَـُّه َكـاَن فَاصِ  [14]النسـاء:  }وََكـاَن هللا َغُفـوراً رَِّصيمـًا{وتصلح للـدوام  ـو: 

كـان عبـارة عـن وجـود الشـيء يف زمـان مـاض علـى سـبيل »قـال الزخمشـري:  0.وهـوا حبسـب القـرائن (مل يزل)فهي هنا مبنزلة 
ومنــه قولــه  }وََكــاَن هللا َغُفــوراً رَِّصيمــًا{اإلهبــام ولــيس فيــه دليــل علــى عــدم ســابق وال علــى انقطــاع طــارئ ومنــه قولــه تعــاىل: 

تُ }تعاىل:  َر أُمَّةم ُكنـْ    0«.{كانه قيل: وجد  خري أ مةْم َخيـْ
  :الشاعر كثريا  كقول  (صار)ويت مبعىن  (كان)و  (صر )أهنا مبعىن  الثاين:

 بتيهــــــــــــــــــــــــاء قفــــــــــــــــــــــــر واملطــــــــــــــــــــــــي كاهنــــــــــــــــــــــــا
 

بيوضــــــــها قطـــــــا احلــــــــزن قــــــــد كانـــــــت فراخــــــــا     
هللا أو يف اللوح خـري أمـة أو كنـتم  كانه قيل وجد  خري أمة أو كنتم يف علم»جاء يف تفسري النصفي:  3أي: صارت فراخا . 

   4«.أمةيف األمم قبلكم موكورين ننكم خري 
  على هوا منصوب على احلال أي: وجد  يف هوه احلال. (خري أمة)أهنا يمة مبعىن وجد , و  الثالث:
تـزاد أوال , وقـد نقـل ابــن  غلـط لـوجهني, أحـدمها: أهنـا ال أهنـا زائـدة, والتقـدير: أنـتم خـري أمـة, وهـوا قـول مرجـوح أو الرابـع:

جـاء يف  5مع زايدهتا, ويف الثـاين نظـر, إذ الـزايدة ال تنـايف العمـل. (خري)مال  االتفاق على ذل . والثاين: أهنا ال تعمل يف 
َر أُمَّةم }قوله تعاىل: »التبيان يف اعراب القران:  ُتْم َخيـْ زائـدة : قيـل: كنـتم يف علمـي. وقيـل: هـو مبعـىن صـر . وقيـل: كـان {ُكنـْ

: خــرب اثن, أ و تفســري {أتَُْمــُرونَ }؛ والتقــدير: أ نــتم خــري, وهــوا خطــا؛ أل ن كــان ال تــزاد يف أ ول اجلملــة, وال تعمــل يف خــري. 
   6.«خلرب, أ و مستانف

معـىن  وقيـل يف ’عـين بـه أمـة حممـد ي»قـال الزجـاج:  أهنا على ابهبا, واملراد: كنتم يف علـِم هللا, أو يف اللـوح احملفـول. اخلامس:
َر أُمَّةم ُأْخرَِجتْ } ُتْم َخيـْ كنتم عنـد هللا يف اللـوح احملفـول وقيـل كنـتم منـو آمنـتم خـري أمـة وقـال بعضـهم معـىن )كنـتم خـري   {ُكنـْ

ن قيــل: مل قــال: إ»وقــال الراغــب:  7«.حممــد وهــو يعــم ســائر أمَّــة’ أمــة( هــوا اخلطــاب أصــله إنَّــه خوطــب بــه أصــحاب النــيب 
ُتمْ } أن  كنتم فيما قضيت وقدرت وبنيـت عليـه الشـرائع خـري أمـة بشـريطة قيل: يف ذل  أجوبة: األول: تم؟ومل يقل: أن {ُكنـْ

                                                           
 .465_  460,   5اللباب, ج  ,عمر بن علي بن عادل,. ا351_  347,   3الدر املصون, ج   يوسف, أمحد بن  السمني,انظر:  3
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 .456,   0اعراب القران, ج   إبراهيم بن سري,  الزجاج, 7
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أنـــتم تتمـــون  :’فقـــد تقـــدم إن هـــوه الشـــريعة أكمــل الشـــرائع, وهلـــوا قـــال  ومــروا ابملعـــروف, وتنهـــوا عـــن املنكـــر, وتؤمنــوا اب 
   0,«بتداء اإلسالمايف  ’اإلشارة بول  إىل من آمن ابلنيب  والثاين: أن سبعني أمة, أنتم خريها وأكرمها على هللا تعاىل.

ـــَر أُمَّـــةم{أي: فيقـــال: هلـــم يف القيامـــة  }َفِفـــي َرمْحَـــِة هللا{أن هـــوه اجلملـــة متصـــلة بقولـــه:  الســـادس: ـــُتْم َخيـْ , وهـــو بعيـــد }ُكنـْ
 0جدا .

د( فصـيغة املاضـي يف قولـه )اجنـز حـر( إذا جاء الفعل املاضي يف سياق األمثال فإن زمنه هو الدوام  و )اجنز حر ما وع .3
تدل على املاضي الدائم يف ضوء سياق هوا املثل فصيغة املاضي يف املثـل تـدل علـى وقـوع حـدث يف نقطـة زمنيـة معينـة مـن 

 3املاضي وهي املناسبة اليت قيل فيها املثل أول مرة وال يزال وقوعه مستمرا  كلما أتت مناسبة مشاهبة.
 النتائج
 اضي وضع يف أصل الوضع وبين للداللة على زمن ماضي, ولكنه يف االستعمال قد يتداخل ويتناقل.إن الفعل امل .0

إن الفعل ا رد من األدوات والقرائن يفهم زمنه من خالل سياق اجلملة فرمبـا يـدل فعـل املاضـي علـى احلـال, لغـرض  .0
 ألمر,بالغي وهو إنزال احلال منزلة األمر احملقق, ألن املاضي يدل على حتقق ا

وكـــد يف حتقيـــق الفعـــل أبلـــ  و أذلـــ   يكـــونخـــرب بـــه عـــن الفعـــل املســـتقبل الـــوي مل يوجـــد بعـــد ن الفعـــل املاضـــي إذا أ  إ .3
منا يفعل ذل  إذا كان الفعل املسـتقبل مـن األشـياء إنه قد كان ووجد, و أن الفعل املاضي يعطي من املعىن جياده ألإو 

 .العظيمة اليت يستعظم وجودها

بصيغة املاضي يكون من البلي  فإنه حيتمل الـوجهني التفـاؤل وإظهـار احلـر  يف وقـوع األمـر ألن  إن الدعاء إذا وقع .4
 غري البلي  ذاهل عن هوه االعتبارات. 

ميت الفعــل املاضــي مبعــىن االمــر إذا كــان األمــر املــراد فعلــه مــن األمهيــة مبــا ال ينبغــي للمخاطــب أن يرتاخــى عــن فعلــه  .5
ه يف صيغة اخلـرب الـوي حتقـق وانقضـى حلمـل املخاطـب علـى تـرك الرتاخـي يف أداء الفعـل فسياق الكالم املراد األمر ب

وهوا تتلف عن الدعاء, إذ الطلب هناك يكون من األدّن إىل األعلى, أما يف هـوا فالطلـب مـن األعلـى إىل األدّن 
 ورةفهو أمر على حقيقته, إال أن الصيغة الطلبية تركت إىل الصيغة اخلربية للنكتة املوك

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي
, تعليــق: د. أمحــد احلــويف, د. بــدوي طبانــه, دار هنضــة يف أدب الكاتــب والشــاعر املثــل الســائرابــن األثــري, ضــياء الــدين, 

 مصر للطباعة والنشر, القاهرة. 

                                                           
 .791,   0تفسري الراغب, ج احلسني بن حممد,  الراغب األصفهاين, 3
 .351,   3الدر املصون, ج   يوسف, أمحد بن  السمني,انظر:  1
 .004السياق اللغوي,   حممد رجب,  الوزير,انظر:  1
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حممــد ســعد  معــوض, دعلــي حممــعبــد املوجــود,  عــادل أمحــد, حتقيــق:  يف علــوم الكتــاب اللبــابعلــي, عمــر بــن ابـن عــادل, 
, الطبعــة  بــريوت ,دار الكتــب العلميــة, منشــورات حممــد علــي بيضــون حــرب,  حممــد متــويل الدســوقيحســن,   رمضــان
 . . قـه 0409األوىل. 

لبنـان,   بـريوت  مؤسسـة التـاريخ العـريب ,تفسـري التحريـر والتنـوير املعـروف بتفسـري ابـن عاشـور, حممد الطـاهرابن عاشور, 
 . . قـه 0401 الطبعة األوىل,

دار الكتـب العلميـة, منشـورات حممـد , مشـس الـدينإبـراهيم : , حتقيـق أتويـل مشـكل القـرآن  مسـلم, عبد هللا بن ابن قتيبة, 
 . . قـه 0403لبنان, الطبعة األوىل,   بريوت , علي بيضون

تسهيل الفوائـد وتكميـل  ،التسهيلشرح ابن مال  الطائي اجلياين األندلسي, مجال الدين حممد بن عبد هللا بن عبد هللا, 
الطبعــة الثانيــة بــريوت لبنــان,  ,دار الكتــب العلميــة, حتقيــق: حممــد عبـد القــادر عطــا, وطــارق فتحــي الســيد, املقاصــد
 م. 0119

مغــين اللبيــب عــن كتــب ابـن هشــام األنصــاري املصــري, أبــو حممــد عبـد هللا مجــال الــدين بــن يوســف بــن أمحـد بــن عبــد هللا, 
يــق: حممــد حمــي الــدين عبــد احلميــد, مؤسســة الصــادق مطبعــة شــريعت, هتــران إيــران, الطبعــة الثانيــة , حتقاألعاجيــب

 ش.  0387

بتحقيــق وإعــراب شــواهد قطــر النــدى,  ،ومعــه كتــاب هنــج التقــى شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى ,نصــاريابــن هشــام األ
 ش.  0389هـ  0430الطبعة اخلامسة  إيران,ذوي القرى قم حممد جعفر الكرابسي النجفي, 

, حتقيق: أمحد السـيد أمحـد, راجعـه ووضـع فهارسـه: إمساعيـل عبـد شرح املفصلابن يعيش النحوي, موفق الدين بن علي, 
 اجلواد عبد الغين, املكتبة التوقيفية, القاهرة مصر. 

لبنــان.   بــريوت,  عــريبدار إحيــاء الــرتاث ال, رشــاد العقــل الســليم اىل مــزااي الكتــاب الكــرميإ, حممــد بــن حممــد, الســعود أبــو
 . . قـه 0413  الطبعة األوىل

لبنـان, الطبعـة   بـريوت ,دار الفكـر اجلميـل, : صـدقي حممـد, حتقيـقالبحر احملـيط يف التفسـري  يوسف, حممد بن , أبو حيان
  .. قـه 0401 األوىل,

ذوي أميــل يعقــوب,  , وضــع هوامشــه: د.شــرح كافيــة ابــن احلاجــب املعــروف شــرح الرضــياالســرتاابدي, رضــي الــدين, 
 هـ.  0436الطبعة األوىل  ,القرى مطبعة سليمانزادة

إعـداد: سـناء بزيـع , روح املعاين يف تفسري القـران العظـيم والسـبع املثـاينااللوسي البغدادي, شهاب الدين السيد حممود, 
ـــدين, ابـــراهيم  ـــة, منشـــ علـــىمشـــس الـــدين, حتقيـــق:  مشـــس ال ـــة, دار الكتـــب العلمي ورات حممـــد علـــي عبـــدالباري عطي

 . , الطبعة: األوىل , بريوت بيضون

, ســـليمانزاده, شـــرح التصـــريح علـــى التوضـــيح أو التصـــريح مبضـــمون التوضـــيح يف النحـــوابســـل عيـــون الســـود, حممـــود, 
 ش. 0391هـ _  0430الطبعة األوىل 
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قـم  ,عبة التحقيقـات اإلسـالمية: مؤسسـة البعثـة, شـحتقيـق ونشـر , الربهـان يف تفسـري القـرآن  سليمان, هاشم بن , البحراين
 . . قـه 0405الطبعة األوىل,  املقدسة

دار  املرعشـلي,  إعـداد: حممـد عبـد الـرمحن ،)تفسري البيضـاوي( أنوار التنزيل وأسرار التأويل, عبد هللا بن عمرالبيضاوي, 
 . . قـه 0408 لبنان, الطبعة األوىل, بريوت,  إحياء الرتاث العريب

 هـ(. 0400, دار الفكر قم املقدسة, الطبعة األوىل )خمتصر املعاينلدين, التفتازاين, سعد ا

, ديـــوان الوقـــف الســـين مركـــز البحـــوث الداللـــة الزمنيـــة للجملـــة العربيـــة يف القـــران الكـــرمياجلبـــوري, انفـــع علـــوان هبلـــول, 
 م.  0119هـ _  0431والدراسات االسالمية, الطبعة األوىل 

حتقيـق: أمحـد مشـس الـدين, انب مصـطفوي,  مهـع اهلوامـع يف شـرح مجـع اجلوامـع،بكـر,  جالل الدين عبـد الـرمحن بـن أيب
ــة إىل بلــوغ,  مكــي بــن محــوشش. 0391هـــ _  0430الطبعــة األوىل  ,مطبعــة ســليمانزادة  إشــراف: شــاهد ,اهلداي

 .   . قـه 0409 . الطبعة: األوىل, الشارقة,  , كلية الدراسات العليا والبح  العلميةجامعة الشارق ,بوشيخي
, تعليــق: تركــي صاشــية اخلضــري علــى شــرح ابــن عقيــل علــى الفيــة ابــن مالــكاخلضــري, حممــد بــن مصــطفى بــن حســن, 

 ش.  0390فرحان املصطفى, ذوي القرى قم إيران, الطبعة االوىل 

 ,مشس الـدينإبراهيم  :حتقيق , اإليضاح يف علوم البالغة، املعاين والبيان والبديع,  حممد بن عبد الرمحناخلطيب القزويين, 
 لبنان,   بريوت, دار الكتب العلمية

اهلنـداوي,  : عبـد احلميـدالتفتـازاين, حتقيـق : مسعود بـن عمـر, شرح صاشية الدسوقي على خمتصر املعاين , حممد,الدسوقي
  لبنان.  بريوت, املكتبة العصرية اخلطيب القزويين. : حممد بن عبد الرمحنتلخي 

تفســري الفخــر الــرازي املعــروف الشــهري ين ابــن العالمــة ضــياء الــدين عمــر الشــهري خبطيــب الــري, الــرازي, حممــد فخــر الــد
  الطبعة الثالثة. , بريوت لبنان,  دار إحياء الرتاث العريب, ابلتفسري الكبري ومفتاح الغيب

( مـن 003) يـة اآليـةمـن أول سـورة آل عمـران وحـ  هنا األصفهاينتفسري الراغب , احلسني بن حممد, الراغب األصفهاين
 .   . قـه 0404 , الرايض ,مدار الوطن للنشر ,الشّدي  : عادل بن عليحتقيق ,سورة النساء

الطبعـة الثالثـة , قـم املقدسـة, دار التفسـري, األبيـاريحتقيـق: إبـراهيم  ,)للزجـاج( إعـراب القـرآن  سـري, إبـراهيم بـن الزجاج, 
 .   . قـه 0406

,  الكشـــاف عـــن صقـــائق غـــوامء التنزيـــل وعيـــون األقاويـــل يف وجـــوه التأويـــلن عمـــر, أبـــو القاســـم حممـــود بـــ, الزخمشـــري
  هـ. ق 1417, الطبعة الثالثة  بريوت,  دار الكتاب العريب  تصحيح: مصطفى حسني أمحد, 

,  لدار ومكتبــة اهلــال النعســاين احللــيب, : حممــد, حتقيــق صــنعة اإلعــراب املفصــل يف ,أبــو القاســم حممــود بــن عمــر الزخمشـري,
 . بريوت

 ,دار عمـار للنشـر والتوزيـع, حتقيـق: د. فخـر صـاحل قـدارة, املفصـل يف علـم العربيـةالزخمشري, أبو القاسم حممود بن عمر, 
 م.  0114هـ _  0405الطبعة األوىل 

 م. 0983هـ 0410الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة, , الفعل زمانه وابنيتهالسامرائي, إبراهيم, 



 علي حسن عبد الرضا الالمي داللة الفعل املاضي الزمانية ا ازية يف القرآن الكرمي
 

677 

 

, تقــدمي: د. متــام حســان, مكتبــة اخلــاجني, أقســام الكــالم العــريب مــن صيــث الشــكل والوظيفــةصــاحل, الســامرائي, فاضــل 
 م.0977هـ  0397القاهرة, 

 م. 0113هـ _  0403, شركة العات , الطبعة الثانية, معاين النحوالسامرائي, فاضل صاحل, 

دار الكتــب العلميــة,  الصــربة, أمحــد حممــد :, حتقيــق الــدر املصــون يف علــوم الكتــاب املكنــون,  أمحــد بــن يوســفالســمني, 
 . . قـه 0404 , الطبعة األوىل. بريوت,  منشورات حممد علي بيضون

, حتقيــق: حممــد ســامل هاشــم, ذوي القــرى, قــم االتقــان يف علــوم القــرانالســيوطي, جــالل الــدين عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر, 
 هـ.  0434إيران, الطبعة الثالثة 

اجلــامع ألصكــام القــران )تفســري أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر فــرج األنصــاري اخلزرجــي, مشــس الــدين القــرطيب, 
 م. 0964هـ 0384, حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم اطفيش, دار الكتب املصرية القاهرة, الطبعة الثانية القرطيب(

ر الشــيخ حممــد االخونــدي موســى, دار الكتــب , ملتــزم الطبــع والنشــامليــزان يف تفســري القــرآنالطباطبــائي, حممــد حســني, 
 م ق.  0397اإلسالمية طهران سوق السلطان, الطبعة الثانية 

 ,الرســويل , هاشــماليــزدي الطباطبــائي تصــحيح: فضــل هللا , جممــع البيــان يف تفســري القــرآن, الفضــل بــن احلســنالطربســي,  
 . . قـه 0403الطبعة الثالثة. ,  طهران, انصر خسرو

 , دار إحيـاء الـرتاث العـريب العـاملي, أمحـد حبيـب قصـريتصـحيح:   ,التبيـان يف تفسـري القـرآن, مـد بـن احلسـنحمالطوسي,  
  األوىل. الطبعة  لبنان,  بريوت
 , دار املعارف مبصر, الطبعة الثالثة. ساليب الرفيعة واحلياة اللغوية اجملددةالنحو الوايف مع ربط ابألعباس حسن, 

, دار ل اللغوي يف ضوء علم الداللـة دراسـة يف الداللـة الصـوتية والصـرفية والنحويـة واملعجميـةالتحليعكاشة, حممود, 
 م.  0100النشر للجامعات القاهرة مصر, الطبعة الثانية, 

  . . قـه 0409 , الطبعة األوىل,الرايض ,بيت األفكار الدولية ,عراب القرانإالتبيان يف , عبد هللا بن احلسنيالعكربي,  

, مكتبـة وهبـة القـاهرة الكـرمي دراسـة يف أسـرار العـدول يف اسـتعمال صـيغ الفعـل بالغـة القـرانري, ظافر بن غرمان, العم
 م.0118 ـه0439 ,الطبعة األوىلمصر, 

بـريوت  ,دار الكتـب العلميـة, حتقيـق: إبـراهيم مشـس الـدين, معاين القران للفراءالفراء, أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا,  
 م. 0110هـ 0403, الطبعة األوىل انلبن

حتقيق: حا  صاحل الضامن, مطبعـة ذوي القـرى إيـران قـم,  ,عراب القرانإمشكل القيسي, أبو بكر مكي بن أيب طالب, 
 .ش 0390 ـه 0434الطبعة األوىل 

 ريوت لبنان. , حتقيق: حسن محد, املراجعة: أميل يعقوب, دار الكتب العلمية باملقتضباملربد, حممد بن يزيد,  

 .   . قـه 0404 , الطبعة األوىلقم املقدسة,  دار الكتاب اإلسالمي , التفسري الكاشف, حممد جوادمغنية, 

دار الكتــب العلميــة,  , إبــراهيم خليــلعبــد املــنعم  ,كاتــب احلاشــية,  )للنحــاس( إعــراب القــرآن, أمحــد بــن حممــد, النحــاس
 . ق .ـه 0400 بعة األوىل,طاللبنان,   بريوت , منشورات حممد علي بيضون
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لبنــان, الطبعــة األوىل  بــريوت , دار النفــائس ، تفســري النســفي مــدارك التنزيــل وصقــائق التأويــل, عبــد هللا بــن أمحــدالنســفي, 
 . . قـه 0406 

 0105, عـامل الكتـب, القـاهرة مصـر, الطبعـة األوىل السياق اللغـوي ودراسـة الـزمن يف اللغـة العربيـةالوزير, حممد رجب, 
 م. 
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 (17) 
 اللغة العربية للناطقني بغريها دور القرآن الكرمي يف تعليم

 (مهارة االستماع أمنوذجا)
 1يوسف تغزاوي د.

 ,ساعداملأستاذ التعليم العايل 
 جامعة حممد األول, الكلية متعددة التخصصات الناظور, اململكة املغربية

 
 امللخص:

كانــة متميـــزة يف األدب والبالغــة, ابعتبـــاره أهــم النصــو  العربيـــة الشــتماله علـــى ســور وآايت حافلـــة حيتــل القــرآن الكـــرمي م
نصوات خمتلفة املخارج من جهة, وذات إيقاع مؤثر يف ذهن السامع. ولول , ميكن توظيف القرآن الكرمي داخـل خمتـربات 

 اللغة العربية وآداهبا.
ين ال يتم إال بـتعلم اللغـة العربيـة, ولقـد دأبـت األمـة العربيـة منـو القـدم علـى تعلـيم وإنه ال مندوحة لنا من القول نن هوا الد

لغتهــا, ونشــرها للــراغبني فيهــا علــى اخــتالف أجناســهم وألــواهنم ومازالــت, فالعربيــة مل تعــد لغــة خاصــة ابلعــرب وحــدهم, بــل 
 أضحت لغة عاملية.

وتعلمهــا, مهــارة االســتماع, توظيــف القــرآن الكــرمي يف تعلــيم اللغــة القــرآن الكــرمي, تعلــيم اللغــة العربيــة  الكلمــات املفــاتيح:
 العربية, علوم القرآن )التجويد والرتتيل والتالوة(.

 أهداف البحث:
هتــدف هــوه الورقــة البحثيــة إىل إلقــاء الضــوء علــى معرفــة دور القــرآن الكــرمي يف تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا وكشــف 

 آين وتعليم اللغة العربية.العالقة بني الن  القر 
 إشكالية البحث:

 نؤسس هلوه املداخلة ابلتساؤالت التالية:
 كيف يوظف القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية؟  -
 ما هي أسباب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ظل القرآن الكرمي؟ -
 ربية للناطقني بغريها؟ وما هو دورها يف تعليم مهارة االستماع؟ما هي علوم القرآن الكرمي اليت تساهم يف تعليم اللغة الع -
 ما موقع القرآن الكرمي يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟ -
 أين يتجلى أثر مهارة االستماع يف تعليم العربية للناطقني بغريها؟ -

 منهج البحث:
                                                           

0 taghzaouiyoussef@gmail.com 
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التحليلـي القـائم علـى الدراسـات والنظـرايت الـيت جـاءت يف جمـال  اعتمدت هوه الورقة البحثيـة علـى آليـات املـنهج الوصـفي
 توظيف القرآن يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

 نتائج البحث:
توصل البح  إىل نتيجـة مفادهـا أن منهـاج تعلـيم اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا البـد ان مخـو يف عـني االعتبـار وخاصـة يف 

 الكرمي وذل  بتوظيف نصو  قرآنية مناسبة للمستوى اللغوي للمتعلم وملعارفه وثقافته. حمتواه الثقايف القرآن
 
 تقدمي: -1

ليســت اللغــة معطــى منفصــال عــن ا تمــع الــوي نــتعلم فيــه, إمنــا هــي وثيقــة الصــلة ابلظــاهرة االجتماعيــة, عنهــا تنشــا, وإىل 
 حاجات التواصل بني أفرادها تستجيب.

ة العربيـــة حتتـــل مكانـــة مرموقـــة, لكوهنـــا عامليـــة اخلطـــاب ومتوجهـــة إىل عامـــة النـــاس ولكوهنـــا اللغـــة لقـــد أثبـــت التـــاريخ أن اللغـــ
الدينيــة, فتعلــيم اللغــة العربيــة لــيس أمــرا جديــدا, فقــد بــدأت منــو بــزوض فجــر اإلســالم, ويعــود أصــل هــوا اإلهتمــام إىل أواصــر 

رتباطهــا ابلعقيــدة الدينيــة, وهــي لغــة القــرآن الكــرمي واحلــدي  القرابــة والــتالزم املوجــود بــني اإلســالم واللغــة العربيــة, وذلــ  ال
النبوي الشريف, فاصبح تعلمها وتعليمها, من صميم واجبات الفرد املسـلم  ـاه دينـه, نظـرا ملـا حتتلـه اللغـة العربيـة مـن أمهيـة 

تــدريب املتعلمـــني علــى النطـــق يف إجــادة تــالوة القـــرآن الكــرمي, ومعرفـــة أســاليبه, لكــون القـــرآن الكــرمي يلعـــب دورا رئيســا يف 
 الصحيح والسليم ل صوات القرآنية العربية األصل.

وملهـــارة اإلســـتماع أمهيـــة قصـــوى يف حيـــاة الفـــرد وا تمـــع, قعتبـــاره الوســـيلة الـــيت يســـتطيع بواســـطتها اإلنســـان التواصـــل مـــع 
كيـــب اللغويـــة, ومعرفـــة املصـــطلحات خماطبيـــه, عـــرب اكتســـاب جمموعـــة مـــن املفـــردات, وتعلـــم أمنـــاط خمتلفـــة مـــن اجلمـــل والرتا 

الصـوتية سـواء علــى مسـتوى القـراءة أو الكتابــة. و ـدر اإلشـارة يف هــوا اإلطـار إىل أن ملهـارة االســتماع دور إجيـايب يف تعلــيم 
ه وتعلم تالوة القرآن الكرمي, لكونه من املصادر والعلوم اليت تعتمد على السماع انطالقـا مـن معلـم جمـود مـتقن أوال, ّ عرضـ

 عليه اثنيا.
 مفهوم مهارة االستماع: -1

 مفهوم املهارة لغة واصطالصا: -أ
املهارة لغة : هي مصدر مهر, وأمهر يف الشيء مهارة: أحكمه وصار به حاذقا, فهـو مـاهر ومجعهـا املهـارات  )ابـن منظـور 

0995 :358.) 
سـرعة يف التنفيـو, وهـي ليسـت درسـا حيتـوي ويف اإلصطالح هي  الـتمكن مـن إجنـاز مهمـة بكيفيـة حمـددة وبدقـة متناهيـة, و 

علــى معلومـــات مبجـــرد إدراكهـــا تتحقـــق املهـــارة, ولكنهـــا حتتـــاج إىل تـــدرب ووارســـة, واكتســـاب اخلـــربات الالزمـــة, والثقـــة يف 
 (.57: 0984النفس مع الوكاء . )اللقاين 

الـوعي بـه وحماولـة فهمهـا وحتليلهـا ونقـدها, وبتعبري آخر هي : عملية عقلية مقصودة, يستقبل فيها املـتعلم املـادة الصـوتية, و 
 لتحسني املهارات التواصلية .
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وتوضع املهارة يف مقابل املعرفة, فإذا كانت هـوه األخـرية هـي مـا يعرفـه املـتعلم حـول اللغـة, فـإن املهـارة هـي : وصـف لقـدرة 
بشـــــــــــكل عـــــــــــام   املــــــــــتعلم ألجـــــــــــل تصـــــــــــنيف قاعـــــــــــدة أو مهــــــــــارات يف الوضـــــــــــعيات الـــــــــــيت تصـــــــــــادفه يف احليــــــــــاة اليوميـــــــــــة

(Bouddouch2002 :8.) 
(, املهــارة كقــدرة علــى الــتعلم الــيت حتــرك املعرفــة الوجوديــة, املعرفــة التصــرحيية واملهــارات, ويــرى أنــه جيــب Trimويتصــور تــرمي )

إعــادة صــياغتها حــني معرفــة كيــف تطــور وتــنظم الكتشــاف مــا هــو خــارجي عــن الــوات ســواء كــان الفــرد يف لغــة أو ثقافــة 
 (.Trim 1998 : 141انس آخرين أو مساحات جديدة من املعرفة. )أخرى أمام أ

 مهارة االستماع لغة واصطالصا: -ب

االستماع لغة من مسع والسمع: حس األذن, مسع مسعا ومسعا ومساعا ومساعة ومساعية ومسعـه الصـوت, وأمسعـه أي اسـتمع لـه 
 (.060: 0990بن منظور ( و)ا943: 0994وتسمع إليه واالستماع: اإلصغاء. )الفريوز آابدي 

االسـتماع اصـطالحا هــو  فهـم الكــالم, أو االنتبـاه إىل شـيء مســموع مثـل االســتماع إىل متحـدث, أمـا الســمع فهـو حاســة 
وآلته األذن, إن االستماع شرط أساسـي للنمـو اللغـوي بصـفة عامـة, فاإلنسـان يولـد صـامتا إال مـن بكـاء, ّ يليـه بعـد مـدة 

ة, ويسـمع الطفـل قبـل النطـق كالمـا كثـريا, فيحـاول أن يـتعلم فيصـيب مـرة ويتعثـر أخـرى, ضح  ّ مناغاة فكلمات بسـيط
( أن املقصــود ابالســتماع لــيس الســماع بــل املقصــود Don Brown( ويــرى )007: 0111إىل أن يــتقن الــتلفت  )مــوكور 

ع هـو عمليـة إنصـات إىل الرمـوز به هو اإلنصات وهوا أكثر دقة يف وصف املهارة الـيت ينبغـي أن نعلمهـا للمـتعلم, واالسـتما 
 (.81: 0110املنطوقة ّ تفسريها )طعيمة ومناع 

االسـتماع مهـارة لغويـة متـارس يف أغلـب اجلوانـب التعليميـة, وهتـدف إىل انتبـاه التالميـو إىل شـيء مسـموع وفهمـه, والتفاعـل 
 (.03: 0113معه لتنمية اجلوانب املعرفية والوجدانية واملهارية )العزاوي 

مــن الوقــت يف االســتماع, ولــو تعلــق  %50 مهــارة االســتماع مهــارة قيمــة يف التواصــل, فــنحن كــافراد نبــدد أكثــر مــن وتعتــرب
يف بعـــ   %64األمــر ابلـــزمن الـــوي تكـــون فيـــه اغلــب إجنازاتنـــا مرتبطـــة ابالســـتماع, وقـــد يصــل معـــدل نســـبة االســـتماع إىل 

صــفة عامـة جيــب أن تكـون مرتبطــة بكيفيـة االســتماع بشــكل االختصاصـات كالتســيري والتنفيـو, لــول  فقيمـة عمــل املـتعلم ب
جيد إىل احلوارات الكالمية من خالل فهم الفكرة الرئيسية للقراءة. وحتوي عملية التواصل بني األشخا  جـانبني مهمـني: 
جانـــب اإلرســـال والـــوي يتضـــمن بـــدوره عمليـــيت الكـــالم والكتابـــة وجانـــب االســـتقبال الـــوي يشـــتمل علـــى حاســـيت البصـــر 

 (.75: 0110السمع )القراءة واالستماع( واللوين تتحقق بفضلهما عملية الفهم أي اإلنتاج. )شحاتة و 
ويعـد االســتماع مــن املهــارات اللغويــة املهمــة يف عمليــة التعلــيم والـتعلم, إذ انــه يعتمــد يف اإلتصــال ونقــل املعلومــات؛ كمــا أنــه 

تتم ابألذن, فـالقراءة قـراءة ابلعـني واللسـان, واالسـتماع قـراءة ابألذن  يعد وسيلة فهم وإدراك؛ وهو نوع من أنواع القراءة اليت
 (.75  -71: 0973تصحبها العمليات العقلية اليت تتم يف كلتا القراءتني الصامتة واجلهرية  )عبد العليم إبراهيم 

آلايت القرآنيـة, مثـل وقد جعل هللا عز وجل لالستماع مكانـة عظمـى تـنم عـن أمهيتـه القصـوى, حيـ  ذكـر يف العديـد مـن ا
 (.36﴾ )سورة اإلسراء: اآلية: ِإنَّ السََّمع  و اَلب ص ر  و اَلف ؤ اد  ك لُّ أ َول ِأ   ك ان  ع َنه  م َسؤوال   قوله تعاىل: 
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ــَن ت َــ وقولــه عــز وجــل:  ــار  و م  ــَمع  و األ َبص  َِلــ   السَّ ــَن مي  ــم اِء و األ َرِض أ مَّ ــَن يـ ــَرز ق ك َم ِمــَن السَّ يِّــِت و ت َــرِج  ق ــَل م  رِج  احلَ ــيَّ ِمــَن اَلم 
 (.30﴾ )سورة يونس, اآلية: اَلم يِّت  ِمَن احلَ يِّ 

من خالل هوه اآلايت, نستشف ان السمع سـابق للبصـر, وأن قـراءة القـرآن الكـرمي تتطلـب التـدبر يف معانيـه, وهـوا التـدبر 
تتحقــق عمليــة الفهــم واالســتيعاب, ّ اإلنتــاج.  واالســتماع والتفكــر ال يتحقــق إال ابالســتخدام اجليــد للســمع, فعــن طريقــه 

 عملية معقدة يف طبيعتها, فهو يشتمل على عدة عمليات أخرى ترافقه منها:
 التمييز السمعي للرموز اللغوية املنطوقة. -0
 فهم واستيعاب معىن وداللة هوه الرموز اللغوية. -0
 وية.إدراك موضوع الرسالة انطالقا من الرموز اللغ -3
 تفاعل وتوافق اخلربات املوجودة يف الرسالة مع خربات املستمع وقيمة معايريه. -4
 (.61: 0111عملية نقد وتقومي اخلربات وتليها عملية احلكم عليها فيما يتناسب مع ذل   )موكور  -5

خـرى تــؤدي وظيفتهــا, خنلـ  مــن خـالل مــا سـبق إىل أن االســتماع عمليـة جــد مركبـة, لكوهنــا تـرتبط بعــدة عمليـات عقليــة أ
 ومن هوه العمليات: اإلدراك والفهم والتفاعل والتحليل والنقد واحلكم والتقومي.

 توظيف القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية: -1
من خالل فحصنا وحمصنا لكتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها, نالحت قلة احلجم املخصـ  لتعلـيم اللغـة العربيـة عـن 

لقرآن الكرمي إىل حد اإلختفاء, وكول  غياب منهجية واضحة املعامل توجـه هـوا التوظيـف بشـكل صـريح أو ضـمين, طريق ا
وضعف اجلهود املعنية بتوظيف القرآن يف تعليم العربية للناطقني بغريها, إذ ال يعد من منطلقات أو أسـس ومرتكـزات تعلـيم 

ضـــافة إىل مـــا يوجـــد يف بعضـــها مـــن ثغـــرات حضـــارية, أو دســـا حضـــاراي العربيـــة للنـــاطقني بغريهـــا يف كثـــري مـــن املنـــاهج, ابإل
مقصودا أو غري مقصود, إىل جانب غياب التوظيف القرآين يف تعليم العربية للناطقني بغريها وعدم وضوح الرؤية الـيت توجـه 

 (.08: 0119هوا التوظيف بشكل صريح أو ضمين )اخلطيب 
م اللغــة العربيــة لــدى مســتمع وقــارئ القــرآن الكــرمي, فقــد ذكــرت يف كتــاب هللا عــز ويعــد القــرآن الكــرمي أساســا رئيســا يف تعلــي

 وجل, جمموعة من الوسائل التعليمية اليت تعي  على ذل , منها:
اعتمد القرآن الكرمي علـى القصـة بشـكل كبـري لكوهنـا هلـا األثـر البـال  يف تربيـة وتعلـيم وتوجيـه املتعلمـني وتنميـة  القصة: -1

راهتم, ورفـــع مســـتوى تفكـــريهم, فهـــي هتيـــأهم نفســـيا وتشـــوقهم ملعرفـــة املزيـــد مـــن األحـــداث, وذلـــ  عـــن طريـــق مهـــاراهتم وقـــد
القراءة أو اإلستماع إىل القرآن الكرمي عالوة إىل أهنا تشد انتباههم وتدفعهم إىل اإلطالع الدائم للوصـول إىل هنايتهـا, يقـول 

ا اَلق َرآن  و ِإَن ك نت  ِمَن قـ َبِلِه ل ِمـَن اَلغ ـاِفِلني    َن  نـ ق  ُّ ع ل َي   أ َحس ن  اَلق ص   تعاىل:  ن ا إِل َي   ه و  يـَ ﴾ )سـورة يوسـف, ِ  مب ا أ َوح 
 (.3اآلية: 

وما يدل على أمهيـة هـوه الوسـيلة التعليميـة, كوهنـا ذكـرت يف القـرآن الكـرمي يف قصـة سـيدان موسـى  الرصالت العلمية: -1
ت وال تــزال رحلــة علميــة تعليميــة رائعــة, كوهنــا تطرقــت إىل عــدة قصــ  تتضــمن جمموعــة عليــه الســالم مــع اخلضــر, فقــد كانــ

 عرب وبلغة بليغة فصيحة ال عيب يعرتيها.
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و تَِلـ   األ َمثـ ال  ن َضـرِبـ ه ا  تتضمن العديـد مـن آايت القـرآن الكـرمي جمموعـة مـن األمثـال, يقـول تعـاىل: ضرب األمثال:  -1
 (.43﴾ )سورة العنكبوت, اآلية: ِإالَّ اَلع اِلم ون  لِلنَّاِس و م ا يـ َعِقل ه ا 

فـــالقرآن الكـــرمي وظـــف األمثـــال ملـــا فيهـــا مـــن فائـــدة عظيمـــة؛ فهـــي توضـــح األمـــور املبهمـــة وتبســـطها ليســـهل فهمهـــا, ويـــتم 
ت التوضيح بتوظيف الكلمات اآلتية: مثل والكاف ويشبه, إضـافة إىل ذلـ  التمثيـل لـبع  الصـور, وجنـد التمثيـل ابحليـواان

 أو احلشرات أو صنفا من الناس )املنافقني( أو أمور أخرى.
لقد ذكر هللا تعاىل عدة عناصر للكـون يف آايتـه الكرميـة ليبـني هلـم احلقـائق ويوضـح هلـم األمـور  ومثـال  عناصر الكون: -4

ـا ِوَـّا تـ َنبِـت  األ َرض  و   ذل  قوله تعاىل:  ل ـق  األ َزو اج  ك لَّه  ( و آيـ ة  هل ـ َم اللََّيـل  36ِمـَن أ نف ِسـِهَم و ِوَـّا ال يـ َعل م ـون  )س َبح ان  الَـِّوي خ 
 (.38  -37﴾ )سورة يس, اآلية: ن َسل خ  ِمَنه  النـَّه ار  ف ِإذ ا ه َم م َظِلم ون  

ل ــق  السَّــم و اتِ  وقولــه تعــاىل:  ــوِّر   خ  ــاِر و ي ك  ــوِّر  اللََّيــل  ع ل ــى النـَّه  ــار  ع ل ــى اللََّيــِل  و األ َرض  اِبحلَ ــقِّ ي ك  ﴾ )ســورة الزمــر, اآليــة: النـَّه 
6.) 

 فعناصر الكون املوكورة يف هوه اآلايت: الليل, والنهار, والسماوات, واألرض.
وتســـتخدم كوســـيلة تعليميـــة غرضـــها اإليضـــاح ويـــتم ذلـــ  عـــن طريـــق التطبيـــق لتبيـــان كيفيـــة عمـــل  العـــروض العلميـــة: -5

  بشـــــــــــكل تفصـــــــــــيلي دقيـــــــــــق )الوســـــــــــائل التعليميـــــــــــة يف القـــــــــــرآن الكـــــــــــرمي األشـــــــــــياء أو طريقـــــــــــة ســـــــــــريها, ويكـــــــــــون ذلـــــــــــ
www.khayma.com.) 

و ـــدر اإلشــــارة يف هــــوا اإلطــــار أن للقــــرآن الكــــرمي أثــــر كبــــري يف تنميـــة وتطــــور فنــــون اللغــــة العربيــــة ومهاراهتــــا خاصــــة مهــــارة 
دث بطريقـــة ســـليمة والقـــراءة اجليـــدة والكتابـــة املتقنـــة, تعـــد مـــن أهـــم أهـــداف االســـتماع, ذلـــ  أن االســـتماع اجليـــد والتحـــ

وأساســيات تعلــم اللغــة العربيــة, فباالســتماع يــتم اســتقبال أكــرب كــم مــن املعلومــات واألفكــار واملعــارف, وابلتــايل ختزينهــا يف 
صـيل مسـتوى معـريف عـال, وتكـوين ثـروة الدماض وحتليلها وتركيبها وفهمها ونقدها واحلكم عليها وتقوميها, كما يـنجم عنـه حت

لغويـــة هائلـــة, مـــن خـــالل إنصـــات املـــتعلم للحـــروف املنطوقـــة بطريقـــة ســـليمة وـــا جيعـــل نطقـــه ل صـــوات مـــن خمارجهـــا نطقـــا 
ســليما, وابلتــايل الكلمــات والعبــارات بصــورة دقيقــة وســليمة, فيكتســب بــول  فصــاحة اللســان وقوتــه لكــون القــرآن الكــرمي 

, ابإلضــافة إىل ذلــ  ختــزن لديــه أنقــى الكلمــات واآلايت الــيت يستشــهد ويــربهن ويثبــت هبــا رأيــه, فتعلــو فصــيحا بليغــا قوميــا
منزلته, وتنمو مهاراته اللغوية ويرقى مستواه الفكري والسيما األخالقي, وبول  يظهر عليه أثر القرآن الكرمي عند اسـتماعه 

مصدر التعلم والتعليم وبـه يصـبح املـتعلم مـاهرا متمكنـا, لقـول ابـن وإنصاته إليه, زد على ذل  أن القرآن الكرمي هو أساس و 
 (.334: 0986خلدون : القرآن أصل التعليم الوي ينبين عليه ما حيصل بعد من ملكات  )ابن خلدون 

واحلــوار والقــرآن الكــرمي ميكــن املــتعلم مــن تنميــة مهاراتــه اللغويــة, اســتماعا وكالمــا, وقــراءة وكتابــة, ومهــارات أخــرى كاإللقــاء 
وطريقــة االســتجواب, فيحصــل العلــوم واملعــارف املتنوعــة, ليصــل بعــدها إىل مســتوى لغــوي ميكنــه مــن اســتخدام هــوه اللغــة 
اســـتخداما انجحـــا يف اإلتصـــال ابآلخـــرين كمـــا يضـــيف عمقـــا وثـــراء وتنوعـــا لنمـــو شخصـــيته, علـــى غـــرار القـــيم الوجدانيـــة 

 (.03  -00: 0100)البصي  
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ـــو القـــدم بتعلـــيم القـــرآن الكـــرمي )االســـتماع إليـــه, التـــدبر يف معانيـــه, التكـــرار, احلفـــت( يف لقـــد ارتبطـــت مهـــارة االســـ تماع من
و ِإذ ا ق ــرِئ  اَلق ــَرآن   املســاجد والــزوااي واملــدارس القرآنيــة, الكتســاب اللغــة البليغــة الفصــيحة )لغــة القــرآن الكــرمي( لقولــه تعــاىل: 

 (.014﴾ )سورة األعراف, اآلية: تـ َرمح  ون   ف اَست ِمع وا ل ه  و أ نِصت وا ل ع لَّك مَ 
وهــوا دليــل علــى أمهيــة القــرآن الكــرمي يف الــتعلم والفائــدة العظيمــة الــيت تتحقــق لــدى املتعلمــني مــن وراء االســتماع واإلنصــات 

 إليه.
 أسباب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ظل القرآن الكرمي: -1

ـــاطقني بغريهـــا يف ظـــل القـــرآن الكـــرمي, ميكـــن إبرازهـــا  ســـامهت جمموعـــة مـــن الشـــروط واملقت ـــة للن ـــيم اللغـــة العربي ضـــيات يف تعل
 كالتايل:

 اعتقاد بع  الناس أن القرآن الكرمي يعود إىل العربية القدمية. -
تحكم يف ارتبـاط العربيـة ابلقـرآن الكـرمي غــري مـن جـوهر العالقـة بــني العربيـة والزمـان واملكـان, وأصــبح القـرآن الكـرمي هـو املــ -

تطـور العربيـة, حيــ  أدى ذلـ  إىل محايــة اللغـة, وضــمان امتـدادها, وتواصــل أجياهلـا, مــن خـالل عزميــة البشـر, واجتهــادهم 
 يف فهم اخلطاب اإلهلي.

محايـــة القـــرآن الكـــرمي للغـــة مـــن اإلنـــداثر, ومـــن التحريـــف, وـــا جعلهـــا ال متـــر مبـــا مـــرت هبـــا اللغـــات األخـــرى يف املراحـــل  -
 (.08: 0999إلجنليزية القدمية والوسيطة واحلديثة )يونس التارتية, كا

ارتباط العربية ابلقرآن الكرمي جعلها اثبتة يف  وهـا وصـرفها ونطقهـا, ومتطـورة وانميـة يف مفرداهتـا ودالالهتـا ومصـطلحاهتا  -
ــــوم, مــــن حيــــ  الصــــوت واإليقــــا  ــــدادات مل تنلهــــا أي لغــــة أخــــرى الي ــــول  فضــــاءات وامت ع والداللــــة وأســــاليبها, فبلغــــت ب

 (.06: 0119واالستنباط وقد كانت معيارا وأداة للتوصيل. )اخلطيب وعبد العاطي 
حياديـــة اللغـــة العربيـــة وهـــوا يقتضـــي ضـــرورة أن يكـــون حمتـــوى املـــنهج اللغـــوي الـــوي يقـــدم يف بـــرامج تعلـــيم اللغـــة العربيـــة  -

 ل قرآين.للناطقني بغريها خاليا من أي مضمون ثقايف أو حضاري وبعيدا عن أي مدخ
ــَم تـ َعِقل ــون   ارتبــاط اللغــة العربيــة بــدين اإلســالم, لقولــه تعــاىل:  - ــا  ل ع لَّك  ( 0﴾ )ســورة يوســف, اآليــة: ِإانَّ أ نز َلن ــاه  قـ ــَرآان  ع ر بِّي

جمـا, فنزول القرآن الكرمي ابللغة العربية على رسول عريب يف أمة عربيـة بـوأ العربيـة منزلـة عظمـى يف نفـوس املسـلمني عـراب وع
فحظيـت ابهتمـام ال نظـري لـه بعـد اإلسـالم, وهـو اهتمـام متواصـل إىل اآلن, وكـان القـرآن الكـرمي ابعثـا علـى دراسـتها دراسـة 

 وافية يف الصوت والصرف والنحو والداللة, وكان ابعثا لتعلمها وتعليمها وما يزال.
ريفة, ّ هــي بعــد ذلــ  مفتــاح فهــم مــا كتــب ابلعربيــة يف اعتبـار اللغــة العربيــة مفتــاح فهــم القــرآن الكــرمي والســنة النبويــة الشــ -

علـوم القــرآن واحلـدي  مــن تفســري وفقـه. فمعرفــة اللغــة العربيـة ضــروري لفهــم القـرآن الكــرمي واحلــدي  النبـوي الشــريف, وهــي 
عــاىل ملــا شــرط مــن شــروط االجتهــاد يف الفقــه اإلســالمي, بــل معرفتهــا مــن الــدين, قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة : فــإن هللا ت

أنـــزل كتابـــه ابللســـان العـــريب, وجعـــل رســـوله مبلغـــا عنـــه للكتـــاب واحلكمـــة بلســـانه العـــريب, وجعـــل الســـابقني إىل هـــوا الـــدين 
متكلمــني بــه, مل يكــن ســبيل إىل ضــبط الــدين إال بضــبط اللســان وصــارت معرفتــه مــن الدينومعرفتــه مــن الــدين  )ابــن تيميــة: 

410) 
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فة العربية يف فهم القـرآن الكـرمي, فرتمجـة القـرآن قاصـرة علـى الوفـاء مبضـامينه كمـا هـي,  وال ميكن أن تؤدي لغة أخرى وظي -
كمــا أشــار إىل ذلــ  الشــاطيب بقولــه : فمــن جهــة لســان العــرب يفهــم, وال ســبيل إىل تطلــب فهمــه مــن غــري هــوه اجلهــة  

 (.010: 0997)الشاطيب 
ال : اإلسـالم سـيبقى عربيـا ألن أحكامـه إمنـا تسـتخل  أوال وقد عرب حممد عابد اجلابري عن الفكرة تعبريا صرحيا, حيـ  قـ

مــن القــرآن, كمــا هــو يف أصــله العــريب, ولــيس مــن خــالل أي ترمجــة لــه, ألن أيــة ترمجــة للقــرآن إىل أيــة لغــة كيفمــا كانــت ال 
ة العربيـة  )اجلـابري تستطيع الوفاء مبضامني عباراته, نظرا ألسلوبه البياين الرفيع الوي جيسم أعلى مظاهر اخلصوصية يف اللغـ

0100 :03.) 
العربية لغة أخرى رسالة عاملية: ومـن عناصـر قـوة اللغـة العربيـة وحيويتهـا أهنـا لغـة آخـر رسـالة مساويـة, وأهنـا ليسـت خاصـة  -

ـَلن اك  ِإالَّ ر مَحـ ة  لَِلع ـال ِمني   بقوم أو عرق, بل هي رسالة عاملية, قـال تعـاىل:  (. وهـوا 016, اآليـة: ﴾ )سـورة األنبيـاءو م ـا أ َرس 
ما جيعل األمم األخرى هتتم ابلعربية وتسعى لتعلمها, ألغراض دينية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية, فكـل النـاس معنيـون 
بــدين اإلســالم, وكــل مهــتم بــه لكونــه آخــر رســالة مساويــة ولكونــه موجهــا إىل البشــرية مجعــاء يف كــل زمــان ومكــان, وأهــم مــا 

القرآن الكرمي والسـنة الشـريفة, وطريـق ذلـ  هـو اللغـة العربيـة كمـا تقـرر, وهـوا مـا أبقـى اللغـة العربيـة حيـة  ينزعون إىل معرفته
هوا العصر الطويل, قـال العقـاد : ولقـد قيـل كثـريا إن اللغـة العربيـة بقيـت ألهنـا لغـة القـرآن, وهـو قـول صـحيح ال ريـب فيـه, 

ديـن اإلنسـانية قاطبـة ولـيس ابلـدين املقصـور علـى شـعب أو قبيلـة  )عطـار  ولكن القرآن الكرمي إمنا أبقى اللغة ألن اإلسـالم
0979 :7.) 

العربية لغة هوية ووحدة: اللغة العربية الفصيحة تستحق العناية واالهتمام ألهنـا لغـة هويـة, فممـا الشـ  فيـه أن اللغـة مـن  -
 (.7: 0103أهم عناصر هوية اإلنسان واألمة اليت ينتمي إليها )التوجيري 

 علوم القرآن الكرمي اليت تساهم يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: -4
إن املطلــع يف كثــري مــن مؤلفــات تعلــيم العربيــة للنــاطقني بغريهــا, يالحــت فقــرا يف االســتفادة مــن القــرآن الكــرمي وجهــود علمــاء 

ؤلفـــات مـــن ثغـــرات, وهـــوا البعـــد عـــن التجويـــد والقـــراءات يف جمـــال تعلـــيم مهـــارة االســـتماع, فضـــال عمـــا يوجـــد يف بعـــ  امل
االســتفادة مــن القــرآن الكــرمي يف هــوا ا ــال ميت تــورعا بــدعوى احليــاد يف تعلــم اللغــة وتعليمهــا )يــونس فتحــي وأمحــد حممــود 

0999 :06.) 
ـــة النـــاطقني بغريهـــا ينقلـــون عـــاداهتم النطقيـــة إىل أصـــوات ال ـــة ويقـــر الـــدكتور متـــام حســـان نن : كثـــريا مـــن معلمـــي العربي عربي

الفصحى عند تعليمهم أصوات العربيـة, ألن القـرآن الكـرمي يقـرأ ابلتلقـي, وتضـبط أصـواته, نسـانيد مشـاته, فاملشـافهة هـي 
 (.05: 0984العمدة يف حتصيله, وا يوحد, إىل حد كبري, من عادات القراء النطقية  )حسان 

بغريهـــا ابلقـــرآن الكـــرمي, معجمـــا, وأصـــواي, ودالالت,  ولتحقيـــق هـــوه الغايـــة, البـــد مـــن ربـــط متعلمـــي العربيـــة مـــن النـــاطقني
وتراكيــب, وتصــويرا, ووجــوه اســتعماله وأســاليبه يف البيــان. فتعلــيم املــتعلم النطــق األمثــل حلــروف العربيــة نصــواهتا الصــحيحة 

ج بعــــ  ابملســـتوى الــــوي يقــــوم بــــه علمــــاء التجويــــد, وتعويــــد الطـــالب علــــى األداء األمثــــل للعــــادات النطقيــــة, وعلــــى خمــــار 
األصوات اليت اختصت هبا العربية, كـالتفخيم والرتقيـق, وكـول  التجمعـات الصـوتية,  ـو النـرب والتنغـيم واإليقـاع, وتـدريبهم 
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على النطق السليم للحروف القرآنية, يساعد على تعليمهم النطق األمثـل ألصـوات العربيـة, حـ  يتحـول إىل شـيء عـادي, 
عربية للناطقني بغريها, إذ ال ميكـن, ني حـال مـن األحـوال, اعتبـار النطـق الضـعيف وغـري وهوا أمر جيب اعتباره يف تعليم ال

املتعارف نطقا مرضيا. وهنـا يـؤدي علـم التجويـد دورا يف غايـة األمهيـة يف املختـرب اللغـوي, ذلـ  العلـم الـوي بلـ  منزلـة عاليـة 
 (.37: 0983من التقدم يف دراسة األصوات اللغوية )حمجوب 

ارة االسـتماع يف القـرآن الكـرمي أمهيـة قصـوى, حبيـ  تعـد مـن أهـم فنـون اللغـة العربيـة, ويتضـح ذلـ  مـن خـالل وتكتسي مه
آي الــوكر احلكــيم, ويــتم الرتكيــز فيهــا علــى حاســة الســمع الــيت تســبق البصــر؛ والــيت بــدورها حتقــق اإلدراك والفهــم مــع ابقــي 

العتمــاد علــى حاســة الســمع, أمــا األصــم فيصــعب عليــه الــتعلم العمليــات العقليــة األخــرى. فــاعمى البصــر يســتطيع الــتعلم اب
واإلدراك وابقي العمليات العقلية األخرى,  وما يدل على رجحان السمع على البصر هو أننا ابلسـمع نـدرك ا ـردات, وال 

 (.000: 0118سبيل للبصر يف إدراكها مع ما يف إدراك ا ردات من صعوبة القياس قدراك احملسوسات  )عطية 
ولكــل لغــة مــن اللغــات اإلنســانية نظــام صــويت خــا  هبــا, ويعــد النطــق اجليــد للغــة اهلــدف مــن أصــعب عناصــر اللغــة تعلمــا, 
ويعــود ذلــ  ابلدرجــة األوىل إىل أســباب عضــوية, فجهــاز النطــق ومــا حيملــه مــن العــادات النطقيــة يتكيــف مــع اللغــة األم, 

ل  حيتـاج هـوا اجلانـب مـن األداء اللغـوي إىل عنايـة خاصـة, واهتمـام ويصعب إعادة تكيفـه مـع مـا تالفهـا مـن اللغـات, لـو
مكثف يف امليادين التعليمية من اجلـانبني النظـري والتطبيقـي, إذ النطـق اجليـد نتـاج مسـاع جيـد, فـال ميكـن للمـتعلم أن يـتكلم 

سـتماع السـليم, ويف هـوا امليـدان إال إذا أتقن مهارة االستماع, والقـدرة علـى الطالقـة يف النطـق تعتمـد إىل حـد كبـري علـى اال
ميكن اإلستفادة من القرآن الكرمي عن طريق تصميم بـرامج خاصـة لتعلـيم أصـوات اللغـة العربيـة للنـاطقني بغريهـا, مـن خـالل 
االستماع اجليد للقرآن الكرمي والتعـود علـى النطـق األمثـل حلـروف العربيـة نصـواهتا الصـحيحة, وخباصـة األصـوات الـيت لـيس 

ري يف غري العربية, مثل: الظاء والضاد والعـني ... وميكـن التغلـب علـى صـعوبة نطقهـا مـن خـالل ربـط هـوه األصـوات هلا نظ
بكلمات يف القرآن الكرمي, ونطقها على مسـتوى علمـاء التجويـد والتـدرب علـى األداء الـدقيق للعـادات النطقيـة, كـالتفخيم 

الــيت اختصــت هبــا العربيــة, وكــول  التجمعــات الصــوتية,  ــو النــرب  والرتقيــق, ودرجــات املــد والشــد, وخمــارج بعــ  األصــوات
 (.01: 0119والتنغيم واإليقاع, وأشكال التغريات الصوتية, من إدغام, وإبدال, وتضعيف. )اخلطيب وعبد العاطي 

 موقع القرآن الكرمي يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها: -4
رمي, وهــو أمــر ال تــزال الكثــري مــن منــاهج تعلــيم العربيــة غافلــة عنــه, عــن طريــق تــالوة القــرآن ميكــن االســتفادة مــن القــرآن الكــ

الكــرمي وتعلــيم املتعلمــني أصــوات اللغــة العربيــة وكيفيــة أدائهــا أوال, وتــدريس التجويــد يف املرحلــة الثانيــة وتــدريس الرتتيــل اثلثــا, 
 االستماع كمايلي:ومراحل الوصول إىل مستوى املهارة واإلتقان يف التالوة و 

الــتالوة: وهــي مرحلــة تصــحيح النطــق, تصــاحب احلفــت املبــدئي علــى مقــرئ مــتقن ويكــون ذلــ  قخــراج احلــروف مــن  -أ
خمارجها وإعطائها الصفات الواتية املالزمة هلا, وهي اليت متيز بني احلروف: مثل الصاد من السني, والـدال مـن التـاء, والثـاء 

احلــروف وحتقــق ذواهتــا والبــد أيضــا مــن صــحة حركــات اإلعــراب, حــ  ال تتــل املبــىن, وال مــن الســني, حــ  ال تــتلط بــني 
 (.000: 0999يتغري املعىن )الطويل 
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التجويـــد: هـــي معرفـــة قواعـــد التجويـــد والبـــدء حبفـــت أهـــم قواعـــد التجويـــد, ّ تطبيـــق هـــوه القواعـــد تطبيقـــا علميـــا, وال  -ب
قيـــق األحكـــام والصـــفات العارضـــة الـــيت تنشـــا مـــن إلتقـــاء احلـــروف يكتفـــي بصـــحة نطـــق احلـــروف, بـــل يتعـــدى ذلـــ  إىل حت

 (.000: 0999واحلركات, مع معرفة أحكام الوقف واإلبتداء واحلوف واإلثبات وسائر أحكام التجويد )الطويل 

خطــاء الرتتيــل: وهــي مرحلــة املهــارة واإلتقــان وتظهــر فيهــا مهــارة النطــق ابحلــروف وســرعة األداء مــع عــدم الوقــوع يف األ -ج
اخلفية, مثل معرفة الفرق بـني اإلدغـام واإلخفـاء واإلقـالب, ودقـة الوقـوف, مـع ومـل املعـىن وعـدم التكلـف ويف هـوه املرحلـة 
تتكـون امللكـة داخــل املتعلمـني وتســميع الـن  العـريب دون تكلــف وال تصـنع, حيــ  يـتم ذلـ  تلقائيــا دون تفكـري وال ومــل 

 (.000: 0999)الطويل 
مــني األصــوات العربيــة واخــتالف احلــروف والكلمــات العربيــة, ولغــاهتم األم نطقــا وأداء, وبــراعتهم يف األداء فبعــد فهــم املتعل

الصحيح للحروف والكلمات واجلمل العربية, البد للمعلم أن يستفيد من علم التجويـد وتدريسـه دون اخلـوض يف املباحـ  
اإلظهـــار واإلخفـــاء واإلبـــدال واإلدغـــام والتنـــوين والنـــون  غـــري الضـــرورية ويكتفـــي نساســـيات علـــم التجويـــد مـــن قبيـــل معرفـــة

الســاكنة والقلقلــة. وبعــد التــدريب علــى النطــق الصــحيح واالســتماع اجليــد والتعــرف علــى األصــوات وقواعــد التجويــد وتعويــد 
ام إىل حــد مــا األذن  علـى اللغــة العربيــة لرتســيخ هــوه املعلومــات يف أذهــان املتعلمــني وجعلهــا ملكــة ذهــنهم ولســاهنم واالهتمــ

ابملفهوم واملعـىن, فالبـد مـن الرتكيـز علـى الفهـم واملعـىن, حيـ  االسـتفادة مـن السـور الطويلـة وخاصـة تلـ  الـيت تشـمل علـى 
 القص  القرآنية.

 أثر مهارة االستماع يف تعليم العربية للناطقني بغريها: -8
للغة, ألن  السمع أبو امللكـات اللسـانية  كمـا قـال ابـن االستماع هو اخلطوة األوىل اليت تصل ابلطفل املتعلم إىل اكتساب ا

خلدون ويف هوا املناط ذهـب دي سوسـري إىل أن اسـتماعنا للغـري يقـودان إىل تعلـم لغتنـا األم, وهـي ال تسـتقر يف دماغنـا إال 
نــا اللغويــة بقــدر ال حيصــى مــن التجــارب, واالنطباعــات الــيت  صــل عليهــا ابإلصــغاء إىل اآلخــرين تعمــل علــى تعــديل عادات

(. وقــــد كــــان قــــدماؤان العــــرب يولــــون للســــماع أمهيــــة يف حتصــــيل النقــــول كــــالقرآن الكــــرمي واحلــــدي  39: 0994)سوســــري 
 الشريف, وكالم العرب, شعره ونثره.

وعلى ذل , فالطفل ما قبل املدرسة اإلبتدائية لديه حصيلة وافرة من اخلربة يف جمال االستماع واإلصغاء, غـري أن املعلـم مـن 
واجبه تدريبه على االستماع اهلـادف. ويف الـدول املتقدمـة أصـبح االسـتماع جـزءا أساسـيا يف معظـم بـرامج تعلـيم اللغـة سـواء 

 (.095: 0101يف املرحلة الثانوية أو يف املرحلة األوىل  )النبية 
ف العربيــة نطقــا صــحيحا علــى أن مهــارة االســتماع لــدى املــتعلم تســتوجب مهــارة النطــق لــدى املعلــم؛ اي: نطــق املعلــم حلــرو 

مـن حيـ  املخـارج والصـفات, وـا يـدفع أي لـبس يف عمليـة التلقـي, السـيما يف احلـروف الـيت تشـرتك يف املخـرج وختتلـف يف 
 الصفة, مثل احلروف النطعية )ط, د, ت( اليت خترج من نطع الضم )ما ظهر من احلن  األعلى( بينما صفاهتا خمتلفة.

ســتماع يف العمليــة التعليميــة التعلميــة والعمليــة االتصــالية, حيــ  تعــد طاقــة الســمع حاســة مــن مــن هنــا ويت أمهيــة مهــارة اال
حــواس اإلنســان بــل مــن أمههــا ألن  الســمع هــو احلاســة األوىل الــيت يولــد هبــا الطفــل, وهــو يف حالــة كبــرية مــن النضــج وقــت 

 (.404: 0100ملصري والربازي الوالدة, كما أن اإلنسان عندما ينام ختمد كل حواسه إال حاسة السمع  )ا
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وتربز أمهيته الكربى كول  يف كونه أساسا رئيسا يف عملية التعليم والـتعلم واالتصـال بـني األفـراد, فقـد لقـي االسـتماع عنايـة 
خاصة يف التعليم منـو القـدم, لكـون التعلـيم والـتعلم منـو البدايـة يرتكـز علـى االسـتماع وتكـرار وحفـت مـا يسـتمع إليـه, ومـن 

ـــة األمـــر كانـــت تنتقـــل مشـــافهة اي املع ـــتعلم فيمـــا ســـبق كـــان يـــتم عـــن طريـــق االســـتماع والعلـــوم يف بداي لـــوم أن التواصـــل وال
ابالســتماع, فلــم يكــن هنــاك تــدوين أو طباعــة ملــا يقــال, لــول  لقيــت مهــارة االســتماع منــو القــدم اهتمامــا وعنايــة قصــوى 

صل بني الناس بشـكل صـحيح, فقـد كـان العـرب البـدو أهـال للغـة؛  وقـد لكوهنا القاعدة والركيزة لنقل املعارف والعلوم والتوا
اكتسب الرسـول الكـرمي صـلى هللا عليـه وسـلم فصـيح اللغـة يف مضـارب البـدو ... فكـان الرسـول الكـرمي ينـرب اهلمـزة يف حـني 

 (.93: قريش تلينها... وهوا برهان ودليل قاطع على أثر السماع يف اكتساب وتعلم اللغة  )زكراي إبراهيم
فاالستماع هو وارسة ومران, وهو يف نفس الوقت أساس لتعلم آداب احلوار, فهو جيعل املستمع ينصـت ويصـغي ندب ملـا 
يقوله املتكلم ويركز عليه, وهوا بدوره جيعله يفهم ويدرك وحيلل ويناقش وينقد وحيكـم علـى املواضـيع, وكـل هـوه األمـور تعـد 

 .يف غاية األمهية للمتعلمني وغريهم
من خالل ما سبق, نالحت أن  االستماع هو الطريـق الطبيعـي لالسـتقبال اخلـارجي كمـا أنـه أسـاس يف العديـد مـن املواقـف 
الـــيت تتطلـــب اإلصـــغاء واالنتبـــاه كاألســـألة واألجوبـــة واحلـــوارات والقصـــ  وبـــرامج تلفزيونيـــة وإذاعـــات  )املصـــري والـــربازي, 

0100 :403.) 
ة البالغة لعملية االسـتماع ينصـح قعطـاء العنايـة القصـوى وتـوفري الضـرورايت لتعلـيم وتعلـم ويف إطار احلدي  عن هوه األمهي

هــوه املهــارة لكوهنــا  أكثــر أســاليب االتصــال شــيوعا واســتخداما, فالشــخ  يســتطيع أن يســتمع ثالثــة أضــعاف مــا يقــرا, 
ت حصــننا داخــل الفصــل تصــ  يضــاف إىل ذلــ  أن االســتماع يف الــربانمج املدرســي يشــكل جــزءا حيــواي, فمعظــم أوقــا

 (.06: 0114للعمل الشفهي ... فاالستماع قدرة إنسانية كامنة  )شحاتة 
عـــالوة علـــى ذلـــ , أن األفـــراد يف حيـــاهتم اليوميـــة أي يف معـــامالهتم يســـتمعون ويتحـــدثون أكثـــر وـــا يعتمـــدون علـــى القـــراءة 

أسبوع, ويقرأ ما يوازي كتـااب كـل شـهر ويكتـب مـا يـوازي  والكتابة  فاإلنسان املثقف العادي يستمع إىل ما يوازي كتااب كل 
 (.49  -45: 0118كتااب كل عام  )موكور, 

و ِإذ ا ق ــرِئ  اَلق ــَرآن  ف اَســت ِمع وا ل ــه   فليتحقــق الــتعلم اجليــد البــد مــن االســتماع اجليــد وابخلصــو  االســتماع إىل القــرآن الكــرمي  
 (.014ة األعراف, اآلية: ﴾ )سور و أ نِصت وا ل ع لَّك َم تـ َرمح  ون  

 ويتجلى أثر مهارة االستماع يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل األهداف التالية:
أن يعـــي املتعلمـــون أمهيـــة االســـتماع, فيســـتمعون اســـتماعا جيـــدا إىل األحاديـــ  واملوضـــوعات الـــيت هتمهـــم وتفيـــدهم يف  -0

 حياهتم, وينتهون عما ال يفيدهم.
ستطيع املتعلمون احلكـم علـى املواضـيع الـيت يسـتمعون إليهـا وينقـدوها بعـد أن يقومـوا بتحليلهـا واسـتيعاب معناهـا, أن ي -0

 وابلتايل تنمو لديهم مهارة االستماع.
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أن يتعلم ويكتسب املتعلمـون أكـرب كـم مـن املعلومـات واألفكـار عـن طريـق إنصـاهتم ملـا يقـال ألن  االسـتماع يـؤدي إىل  -3
: 0957ار مـــن املعلومـــات يفـــوق مـــا ميكـــن أن يكتســـب مـــن جمـــرد الكتابـــة اإلمالئيـــة  )مسيـــة أمحـــد فهمـــي, اكتســـاب مقـــد

078.) 
 أن يتعلم املتعلمون كيفية الرد على ما يقال هلم أي كيفية النقاش واحملاورة, بلغة سليمة انطالقا وا استمعوا إليه. -4
رئيســة واألفكــار األساســية والثانويــة, ومييــزون بينهــا, وابلتــايل يكــون أن تكــون للمتعلمــني القــدرة علــى اســتنتاج الفكــرة ال -5

( علــى 65: 0118مبقــدورهم الوصــول إىل املعــاين الدقيقــة, وأن تتطــور لــديهم القــدرة علــى توقــع مــا ســيقال هلــم  )مــوكور, 
ـد   سبيل املثال عند استماع املتعلم إىل آية من اآلايت القرآنية مثـل:  اهللَّ  الصَّـم د   ﴾, فيكمـل قولـه تعـاىل   قـ َل ه ـو  اهللَّ  أ ح 

 (.4 -3  -0﴾ )سورة اإلخال : ( و مل َ ي ك َن ل ه  ك ف وا  أ ح د  3( ملَ  ي ِلَد و مل َ ي ول َد )0)
أن تتحقــق لــدى املتعلمــني نســبة عاليــة مــن الرتكيــز واالنتبــاه ملــا يســتمعون إليــه مــن معلومــات وأفكــار ويكتســبوا بــول   -6

 ا ولغواي هائال ميكنهم من اإلتصال بغريهم بطريقة سليمة.رصيدا معرفي
أن يوظــف املــتعلم مــا اســتمع إليــه مــن مصــطلحات وأفكــار ومعــارف قيمــة أثنــاء تعبــريه شــفهيا, مستشــهدا يف ذلــ  مــن  -7

يف  القرآن الكرمي واحلدي  النبوي الشريف, وأبيات من الشـعر وحكـم وأمثـال قـد اسـتمع إليهـا سـابقا, مسـتخدما كـل ذلـ 
التعبري عن رأيه, وإقناع من حياوره فبول  تتحقق لدى املتعلم بفضل االستماع اجليد مهـارة احلـدي  اللغويـة بطريقـة مرتابطـة 

 ومباشرة.
أن يوظــف وجينــد املــتعلم مــا اســتمع إليــه أثنــاء كتاابتــه, وابلتــايل تتحقــق لديــه مهــارة الكتابــة اللغويــة وهــوا أيضــا بفضــل  -8

ِثــريا  ِمــَن الظَّــنِّ ِإنَّ  ملــا يقــال مــثال عنــدما يســتمع املــتعلم إىل قولــه تعــاىل: االســتماع واإلصــغاء  ــا الَّــِوين  آم ن ــوا اَجت ِنب ــوا ك  اي  أ يُـّه 
 (.00﴾ )سورة احلجرات, اآلية: بـ َع   الظَّنِّ 

ـــ ـــول  الب ـــيم, ول ـــة, ابعتبارهـــا أهـــم وســـيلة تعلـــم وتعل د مـــن التـــدريب علـــى خنلـــ  إىل مهـــارة االســـتماع, مهـــارة ابلغـــة األمهي
االسـتماع واحلـ  علـى تدريسـه بطريقـة جيـدة وتبيـان أمهيتـه للمتعلمـني, وتـوفري الوسـائل التعليميـة لتدريسـه يف مجيـع األطــوار 
التعليميــة لتحقيــق أفضــل النتــائج واحلــ  يف ذلــ  علــى االســتماع إىل القــرآن الكــرمي والســعي إىل جعلــه أهــم مصــدر للــتعلم 

 والتعليم.
اللغة العربية والتحدث هبا بطريقة سليمة وأداء أصواهتا أداء جيدا, وقراءهتا مع مراعاة آليـات القـراءة السـليمة, وللتمكن من 

وكتابــة أفكــار جيــدة وتكــوين خمــزون لغــوي ومعــريف, والتــزود ابملعــارف واخلــربات وحتقيــق االتصــال بــني املتعلمــني, واســتعمال 
واستعمال احلجج واألدلة, كل ذل  يتحقق مـن خـالل االسـتماع إىل القـرآن األسلوب الراقي اثناء التخاطب واالستشهاد, 

الكــرمي وتالوتــه والتــدبر يف معانيــه, ألن للقــرآن أثــر وفضــل كبــري علــى مســتمعيه لكونــه حيقــق هلــم قــدرة لغويــة علــى مســتوى 
املستمع للقرآن الكـرمي وغـري احلـافت القراءة والكتابة والتحدث, فاملتعلم الوي يستمع لكالم هللا  ده متميزا عن املتعلم غري 

لــه,  فتجــد حــافت القــرآن الكــرمي أســرع بديهــة وأضــبط وأتقــن للقــراءة, وواســع العلــم, قــومي الســلوك, فصــيح اللســان بليــ   
 (.57: 0101)األسطل, 
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القـرآن  كما يكتسب مهـارة االسـتماع فيصـبح مسـتوعبا لكـل مـا يسـتمع إليـه, وـا جيعلـه ميتلـ  القـدرة علـى االستشـهاد مـن
الكـرمي واالقتبـاس منـه مـع املهـارة يف احملــاورة واملنـاظرة والربهنـة, وابلتـايل يصـبح قــواي مـاهرا يف إقحـام خصـمه وحماورتـه ابحلجــة 
والدليل آخوا ذل  كلـه مـن أعظـم مصـدر وابلغـه وأفصـحه )القـرآن الكـرمي(, فاالسـتماع إىل القـرآن الكـرمي لـه أمهيـة ابلغـة يف 

انية وتنميــة مهاراهتــا, وهــوا مــا يؤكــده ابــن خلــدون بقولــه : فمــن كــالم اجلاهليــة يف منثــورهم وحمــاوراهتم, اكتســاب امللكــة اللســ
والطبـــع الســـليم والـــووق الصـــحيح شـــاهدان بـــول  للناقـــد البصـــري ابلبالغـــة, والســـبب يف ذلـــ  هـــو أن هـــؤالء الـــوين أدركـــوا 

لـــوين عجـــز البشـــر علـــى اإلتيـــان مبثليهمـــا  )ابـــن خلـــدون, اإلســـالم مسعـــوا الطبقـــة العاليـــة مـــن الكـــالم يف القـــرآن واحلـــدي  ا
(. ومســوغنا يف هــوا الــزعم, أن العــرب املســيحيني يف املشــرق العــريب يهتمــون ابلقــرآن الكــرمي,  ــو  بطــرس 0184: 0986

 البستاين  وغريه.
العربيـة ومـن هـوه العوائـق و در اإلشارة إىل أن مهارة االستماع تواجه عوائق عديدة, وا شكل صـعوبة لـدى متعلمـي اللغـة 

 نوكر:
 عدم كفاءة ومعرفة بع  املعلمني واألساتوة يف تدريس هوه املهارة, أي إجراء الدرس اعتمادا على االستماع. -
ــــل التســــجيالت أي الوســــائل  - ــــى إجــــراء الــــدرس ابعتمــــاد مهــــارة االســــتماع مث عــــدم تــــوفر الوســــائل التعليميــــة املعينــــة عل

 تنمي مهارة االستماع. التكنولوجية احلديثة اليت
 عدم تكوين املعلم يف هوا ا ال. -
 ملل بع  املتعلمني أثناء فرتة االستماع, وا يؤدي هبم إىل عدم اإلصغاء وفهم ما يقال. -
 توظيف املعلم لبع  املصطلحات واملفاهيم اليت تفوق بع  املتعلمني وا يؤدي إىل عدم إنصاهتم. -
 لدى أغلب املدرسني, وا يسهم يف عدم اهتمام املتعلم هبا. عدم الوعي بقيمة االستماع -

 خامتة: 
مــن خــالل مــا ســبق, يتضــح أن للقــرآن الكــرمي أثــر ابلــ  يف تعلــيم اللغــة العربيــة لغــري النــاطقني هبــا, لكونــه يســاهم يف تنميــة 

الصـات ميكـن إمجاهلـا يف النقـاط املهارات اللغوية لدى املتعلمني, وخلصـت هـوه الورقـة البحثيـة إىل جمموعـة مـن النتـائج واخل
 التالية:

اللغــة العربيــة أداة التواصــل والتعبــري عــن الــرأي وعــن مكنــوانت اإلنســان, فــالتمكن مــن اللغــة يعــين الــتمكن مــن املهــارات  -
 اللغوية )االستماع, التحدث, الكتابة, القراءة(.

 املهارة هي القدرة على األداء املتقن, وهي الدقة والتمكن. -
 تمكن من مهارة االستماع هو اهلدف الرئيس من تعلم اللغة العربية, وهوا التمكن يتحقق بكالم هللا عز وجل.ال -
أن القرآن الكرمي مينح املستمع له, واملتحدث مبا فيه, وقارئه, واملستشـهد بـه كتابـة, جمموعـة مـن املهـارات اللغويـة املتمثلـة  -

عجــم اللغــوي الثــري ابأللفــال, الغــين ابلصــور والتعــابري, ومينحــه كــول  الطريقــة يف: ســعة األفــق والتعبــري مــن حيــ  امــتالك امل
 واألسلوب.
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القــرآن الكــرمي ســبب رئــيس يف تعلــم وتعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقني بغريهــا, فباالســتماع لــه والتــدبر يف معانيــه, تنمــو مهــارة  -
 االستماع, وتطبق يف جوانب ومواقف تعليمية تعلمية أخرى.

مليــة االســتماع ليســت جمــردة فقــط ولكنهــا عمليــة وويليــة و ــاوب مشــابه يف عمليــة التواصــل, ولــول  فاالســتماع إن ع -
 يقتضي اخلطوات اليت حتدد ملاذا نستمع؟ وكيف تؤول املعلومات؟ وتتجلى هوه املراحل فيمايلي:

 السماع. -
 اإلصغاء. -
 الفهم. -
 التوكر. -
 االستجابة أو الرد. -
 :التوصيات -

 من خالل هوه الورقة نوصي ببع  التوصيات:
 وجوب الرتكيز على تدريس القرآن الكرمي يف تعليم اللغة العربية للناطقني هبا وبغريها. -
 ختصي  حص  لتالوة القرآن الكرمي يف املنهاج الدراسي. -
 تعلمية.توعية املتعلمني نمهية مهارة االستماع ودورها يف رفع مستوى العملية التعليمية ال -
 عقد لقاءات وندوات ومؤمترات حول لسانيات القرآن الكرمي والبيان يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. -
 

 قائمة املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي.

عبـد  ابن تيمية, أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم, اقتضاء الصـراط املسـتقيم ملخالفـة أصـحاب اجلحـيم, حتقيـق انصـر بـن
 .0الكرمي العقل, مكتبة الرشاد الرايض, ا لد 

 (, مقدمة ابن خلدون, حتقيق: درويش اجلويدي, دار مكتبة اهلالل, صيدا, بريوت.0986ابن خلدون )
 لبنان.  -, الطبعة األوىل, دار صادر, بريوت15(, لسان العرب, ج 0990ابن منظور مجال الدين )
 سان العرب, ا لد السابع, الطبعة األوىل, بريوت, دار صادر.(, ل0990ابن منظور, مجال الدين )

(, مســتوى املهــارات القرائيــة والكتابيــة لــدى طلبــة الفصــل الســادس وعالقتــه بــتالوة 0101األســطل أمحــد رشــاد مصــطفى )
 وحفت القرآن الكرمي, دون طبعة, دون ت.

اتيجيات متعـددة للتـدريس والتقـومي, منشـورات اهليأـة (, تنمية مهارات القراءة والكتابة: اسرت 0100البصي  حا  حسني )
 العامة السورية للكتاب وزارة الثقافة دمشق.

 (, حاضر اللغة العربية, مطبعة األسيسكو الرابط.0103التوجيري عبد العزيز بن عثمان )
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كــز دراســات الوحــدة العربيــة, (, مســالة اهلويــة العروبــة, واإلســالم.. والغــرب, الطبعــة الرابعــة, مر 0100اجلــابري حممــد عابــد )
 بريوت.
(, التمهيد يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني هبا, الطبعة األوىل, مكة املكرمة, مطبوعـات جامعـة 0984حسان متام )

 أم القرى.
(, التوظيــف التقــين للقــرآن الكــرمي يف تعلــيم 0119اخلطيــب حممــد عبــد الفتــاح وعبــد العــاطي, حممــد عبــد اللطيــف رجــب )

 العربية للناطقني بغريها, ندوة القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة, املدينة املنورة.
(, املوافقـات, حتقيـق أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـليمان, دار ابـن 0997الشاطيب, أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى )

 عفان, الطبعة األوىل.
 لتطبيق, الطبعة السادسة, الدار املصرية اللبنانية للنشر.(, تعليم اللغة العربية بني النظرية وا0114شحاتة حسن )

 , مكتبة املل  فهد الوطنية, املدينة املنورة.0(, فن الرتتيل وعلومه, جملد 0999الطويل أمحد بن أمحد بن حممد )
 (, مقدمة الصحاح, الطبعة الثانية, دار العلم للماليني بريوت.0979عطار امحد عبد الغفور )

(, مهــــارات االتصـــال اللغــــوي وتعليمهــــا, دار املنــــاهج للنشـــر والتوزيــــع, الطبعــــة األوىل, عمــــان 0118لــــي )عطيـــة حمســــن ع
 األردن.

(, دراســة  ريبيــة للمقارنــة بــني أثــر الكتابــة اإلمالئيــة واالســتماع يف الــتعلم, جملــة الرتبيــة احلديثــة, 0957فهمــي مسيــة أمحــد )
 العدد الرابع أبريل.
 (, تدريس املواد االجتماعية, عامل الكتب القاهرة.0984ان أمحد )اللقاين أمحد حسني ورضو 

(, إعــداد عــن تــوليل أصــوات اللغــة العربيــة الــيت تشــكل صــعوبة علــى النــاطقني ابللغــة 0983حمجــوب عبــد الفتــاح حممــد )
 اإلجنليزية, جامعة أم درمان اإلسالمية, السودان.

, النظريـــة والتطبيـــق, دار املســـرية للنشـــر والتوزيـــع, الطبعـــة األوىل, (, تـــدريس فنـــون اللغـــة العربيـــة0118مـــدكور علـــي أمحـــد )
 عمان.

 (, اللغة العربية, دراسات تطبيقية, دار املستقبل للنشر والتوزيع, الطبعة األوىل.0100املصري حممد, الربازي حممد )
 وأحبـاث, منشـورات خمـرب اللسـانيات (, تعليمية اللغة العربية يف ضوء اللسانيات التطبيقية, قضااي0101يوسف ولد النبية )

 احلديثة وحتليل النصو , جامعة معسكر, الطبعة األوىل, مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع.
(, اللغــة العربيــة والــدين اإلســالمي يف رايض األطفــال واملدرســة اإلبتدائيــة, 0999يــونس فتحــي علــي وأمحــد حممــود عبــده )

 القاهرة.دار الثقافة للنشر والتوزيع, 
Ferdinand De Saussure (1994), cours de linguistique générale, enagalger, 2éme édition. 
James, H, Byrns (1994), Speak for yourself, an introduction to public speaking, 3rd Ed, Megraw-  

Hill INC. 

Trim. J. L. M (1998), European perspectives on Modern Language Learning. 
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(15) 
 ية يف تسهيل ضبط متشاهبات القرآندور املعينات التقن

 (مصحف املثاين اإللكرتوين ملتشاهبات القرآن اللفظي)
 1مهدي آدم
 طالب جبامعة أمري سونکال, ييالند

 علي ساموه د.

 ييالند ,امعة أمري سونكالأستاذ جب
 خصاملل

اجلنـني  القرآن الكرمي واإلجنازات املعرفية املعاصرة تسري جنبا إىل جنب. فعلى سـبيل املثـال, ذكـر القـرآن الكـرمي مراحـل تطـور
املعاصــرة  فجـاء العلـم ليؤكـد دقـة القـرآن يف وصـف تلـ  املراحـل. ومـن اجلهـة املقابلـة مـن ذلـ , اسـتفاد اإلسـالم مـن املعرفـة

 ,حيـــ  ع ـــين العلمـــاء منـــو الِقـــدم مبوضـــوع املتشـــابه اللفظـــي يف القـــرآن ه العلـــوم علـــم لنشـــر اإلســـالم وعلومـــه. ومـــن هـــو

 املتشاهبات يف القرآن كما جند يف كتاب درة التنزيـل وغـرة التاويـل للخطيـب اإلسـكايف. وكمـا نالحـت فـإن علـم املتشـاهبات

 فعلـى ســبيل املثـال, فـإن كتـب القــدامى يف القـرآن تطـورت بتطـور الزمــان كـل  حسـب املعطيـات املوجــودة يف تلـ  الــح قبة.

وتسـهيل  كانت تتسم ابجلدية والعمق يف الطرح. ّ تطورت اىل املتون عندما تطور العلم وأصبح املتون أحد أسـاليب تيسـري
العصـر  ويف  لع لـم الـدين السـخاوي.  هداية املريب وغايـة احلفـال والطـالب يف تبيـني متشـابه الكتـاب العلم كما يف كتاب 

التسلسـلي  دي  جند أن مباح  املتشاهبات يف القرآن تطورت لتتسـم بسـهولة العـرض سـواء مـن حيـ  عرضـها ابلرتتيـباحل
اآلونـــة  ويف حســـب اآلايت والســـور واباللـــوان مثـــل كتـــاب املـــدهش يف ضـــبط املتشـــاهبات للـــدكتور أمحـــد مصـــطفى متـــويل.

الرجـوع  ات يف القـرآن كحاشـية يف نفـس املصـحف لتيسـريأسـاليب الطباعـة أ لـف ك تـب يف املتشـاهب  األخـرية عنـدما تطـورت
عصـر  كتـاب مصـحف التبيـان املفصـل ملتشـاهبات القـرآن إعـداد ايسـر حممـد بيـومي. ويف إليها من قبل طالـب العلـم كمـا يف

تقـر تف التقنيـة, انتشـرت بضـع تطبيقـات يف املتشـاهبات يف القـرآن مـن بعـ  املهتمـني يف هـوا ا ـال. ولكـن هـوه التطبيقـات
يف  اىل التوثيــق العلمــي وجديــة الطــرح وحســن العــرض. ومــن هنــا جــاءت أمهيــة هــوا البحــ  الــوي ي عــىن بعــرض املتشــاهبات

 القرآن بشكل رقمي إلكرتوين ابستخدام أحدث الوسـائل احلديثـة إضـافة اىل جديـة البحـ  و التوثيـق العلمـي واعتمـاده مـن
 ســــجيل آايت التشــــابه ونظريهــــا ّ درج إىل اإلســــتفادة مــــنصــــرح علمــــي مرمــــوق. حيــــ  وضــــع الباحــــ  أســــس ومعــــاير لت

 خمرجـــات البحـــ  وتقـــدمي تطبيـــق مصـــحف املثـــاين اإللكـــرتوين ملتشـــاهبات القـــرآن اللفظـــي امنوذجـــا. ّ وضـــع الباحـــ  خطـــة
 عمليــة لتنظــيم ورش عمــل تعريفيــة ابملصــحف و نشــر التوعيــة عــرب وســائل التواصــل اإلجتمــاعي واملنتــدايت اخلاصــة. وختامــا

 شرع الباح  يف احلصول على اإلعتمادات والتوثيقات من اجلهات ذات اإلختصا  وتقدمي توصياته.
 مصحف املتشاهبات اللفظي يف القرآن مصحف املثاينالكلمات املفتاصية: 

                                                           
0 mahdihero@gmail.com 
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 املقدمة

ا يف قاعــدة هتــدف األطروحــة إىل دراســة املتشــاهبات اللفظيــة يف القــرآن الكــرمي ومجــع, ّ تصــنيف هــوه املتشــاهبات, وحفظهــ
بيـــاانت ارتباطيـــة بنـــاءا علـــى مواصـــفات حمـــددة. الــــم خرج النهـــائي هلـــوه األطروحـــة هـــي النســـخة اإللكرتونيـــة مـــن مصـــحف 

  والـــيت ت عـــرض صــفحات املصـــحف مـــع حتديـــد مصـــحف املثــاين اإللكـــرتوين ملتشـــاهبات القـــرآن اللفظــياملتشــاهبات بعنـــوان  
خـرى, وميكـن نقــر أو ملـس اآلايت الـيت هبـا تشـابه لت فـتح انفـوة تعـرض مجيــع اآلايت الـيت هبـا تشـابه لفظـي يف الصـفحات األ

اآلايت املشــابه لآليــة احملــددة. وميكــن مشــاهدة اآليــة يف الصــفحة كاملــة ابلضــغط علــى عنــوان التشــابه. ابإلضــافة إىل ذلــ , 
 –م( 0106كايف: املتــوىف والــيت تســمى توجيــة )اإلســ –فــإن الدراســة يبحــ  عــن أفضــل طريقــة لتمييــز اآلايت املتشــاهبات 

 وإدراجها كجزء من الربانمج حتت مسمى قاعدة احلفت.
الدراسـة مشلـت اجلانـب النظـري واجلانـب التطبيقـي حيـ  انقــش اجلانـب التطبيقـي التفاصـيل التقنيـة والربجميـة. لكـن يف هــوه 

ت مـن غـري كتابـة اآلايت القرآنيـة الورقة أابن الباح  اجلانـب النظـري مـن حيـ  كيفيـة اسـتخراج وتسـجيل اآلايت املتشـاهبا
إطالقـــا  وذلـــ  لـــتاليف الوقـــوع يف األخطـــاء. واعتمـــد الباحـــ  علـــى مبـــدء تســـجيل موضـــع التشـــابه حســـب معـــاير اعتمـــده 
سجلة إلدراجها على مصحف املدينة. يف هوه الورقـة سـوف ينـاقش الباحـ  تفاصـيل 

 
الباح  ومن ّ استخدام املواضع امل

 هوه العملية.
 اسةمشكلة الدر 

صـالة الـرتاويح يف الباحـ   يف العاصـمة ابنكـوك وضـواحيها, وخـالل شـهر رمضـان املبـارك, شـهد ة الباحـ من خـالل إقامـ
عـدة مسـاجد يف هــوه املنـاطق. وكـان مــن املالحـت أن هــوه املسـاجد وخـالل شــهر رمضـان يسـتعينون بطلــب حتفـيت القــرآن 

 الكرمي ليكونوا أئمة لصالة الرتاويح. 

اإلسـتماعي إىل القـرآن وتدارسـه, الحـت بعـ  األخطـاء مواظبتـه لعدة أجزاء مـن القـرآن الكـرمي   الباح حفت ومن خالل 
من قبل األئمة املبتدئني وطلب التحفيت سواء مـن انحيـة التجويـد واملخـارج أو مـن انحيـة اللـبس يف اآلايت املتشـاهبات. و 

ويف الغالـب, لـيس هنـاك مصـحح أو مـا يسـمى ابلفـاتح  ت.احلفـ نن هؤالء األئمـة ليسـوا متقـين تلخي  املالحظات,ميكن 
علــى ســبيل النقــد اهلــادف ولــيس تقلــيال  الباحــ  هــواوذكــر  علــى اإلمــام ليصــحح بعــ  الضلتبــاس يف األايت املتشــاهبات.

 مبجهود هؤالء الطلب. 

 .يف األايت املتشـاهبات وكانت أغلب تل  األخطـاء ه.أخطاء أئمة املسجد الوي يف قريت الباح  فكانت البداية نن دون
علـى حلقـة حتفـيت علـى اإلنرتنـت. وبعـد الباحـ  يواظـب حفظهـا حيـ  أن الباحـ   على ابإلضافة إىل اآلايت اليت تتلط

 ملراجعـةمصـحف خـا  مـدون عليـه اآلايت املتشـاهبات يف احلاشـية ليكـون مرجعـا  ى الباحـ فرتة من الـزمن, اصـبحت لـد
 ني.هوه املالحظات مع األئمة املبتدئ



 علي ساموه, مهدي آدم دور املعينات التقنية يف تسهيل ضبط متشاهبات القرآن
 

695 

 

شــارك هــوه املــدوانت يف وقــت يكــون قــد تــرك هــوا املصــحف اخلــا  يف املنــزل. ومــن يأن  ى الباحــ ومــع مــرور الوقــت, رأ
إلكــرتوين للمتشــاهبات ميكــن الوصــل إليهــا يف أي وقــت حــ  مــن خــالل اهلــاتف املتنقــل  هنــا جــاءت فكــرة إنشــاء مصــحف

 يالزم اجلميع يف كل وقت.الوي 
ع الباحـ  مصـحف املدينـة املنـورة, ويسـمى مصـحف احلفـال مـع إضـافة اآلايت املتشـاهبات فكانت بيـت القصـيدة نن مجـ

 على صفحات املصحف, وكول  مولال بقاعدة الضبط والتوجيه يف تطبيق واحد.

 أهداف الدراسة
 حتديد املتشاهبات يف القران و تصنيفها و ترتيبها يف قاعدة بياانت ارتباطية. .0

 وين معتمدا على خمرجات هوه الدراسة و تصنيفاهتا.اإللكرت  املثاينانشاء مصحف  .0

اإللكــرتوين مــن جهــات ذات العالقــة علــى ســبيل املثــال ال  ملصــحف املثــايناحلصــول علــى توثيقــات و إعتمــادات  .3
 احلصر, مكتب شيخ اإلسالمي التايالندي و مجيعة حفال القرآن الكرمي و اجلهات األخرى خارج ييالند.

اإللكـرتوين ميــدانيا عـن طريــق إقامـة ورش عمــل توعويـة يف ثــالث  املثــاينو نشــر مصـحف  التطبيـق العملــي للدراسـة .4
يقــــوم . وســـوف ات مجلـــةســـاع 01و خارجهـــا ال يقـــل عــــن أمـــدارس خاصـــة لتحفـــيت القـــرآن الكــــرمي يف ييالنـــد 

 .الباح  بتسجيل اإلقرتاحات و املالحظات

تمـــاعي و املنتـــدايت العلميـــة و املتخصصـــة يف اإللكـــرتوين عـــن طريـــق مواقـــع التواصـــل اإلج املثـــايننشـــر مصـــحف  .5
 .عن طريق مقاالت تعريفية و فيديوهات تقدميية دراسات القرآن و علومه

 امهية الدراسة

غــىن الطالــب القــرآن مــن خــالل اجيــاد وســيلة تعلــيم حديثــة حتــت منصــة واحــدة متكاملــة ي  حفظــة مســاعدة معلمــي و  .0
 .. ابإلضافة إىل كتب توجيه املتشاهباتناملتشاهبات يف القرآ كتبمن محل مصحفه اخلا  و 

 االستفادة من خمرجات البح  و قواعد بياانت البح  يف االحصاءات و البحوث املستقبلية يف هوا ا ال. .0

 الكشف عن جوانب من اعجار القران البياين و فتح ابواب جديدة يف تدبر اايت هللا و الوقوف على اسراره. .3

 طرق مجع املعلومات

احـــ  عـــدة طـــرق جلمـــع املعلومـــات منهـــا معلومـــات البيـــاانت الرقميـــة املـــزودة مـــن قبـــل حمركـــات البحـــ  ووســـائل اعتمـــد الب
التواصــل اإلجتماعيــة. فعلــى ســبيل املثــال, اســتخدم الباحــ  عــدد املشــاهدات واإلعجــاب وكــول  املتابعــات ملعرفــة مــدى 

. كما اعتمـد الباحـ  علـى ترتيـب حمركـات البحـ  انتشار واهتمام الناس مبخرجات البح  املتمثلة بتطبيق مصحف املثاين
استعان الباحـ  كـول  ابسـتبيان شـرحية معينـة وهـم شـرحية حفظـة  قوقل ملعرفة مدى جودة وانتشار تطبيق مصحف املثاين.

القرآن ملعرفة وقياس مدى جناح وكول  سلبيات تطبيق مصحف املثاين. وذل  عن طريق دراسة ردود طلـب التحفـيت بعـد 
حلـــل الباحـــ  احصـــاءات قاعـــدة البيـــاانت اخلاصـــة بتطبيـــق مصـــحف وكـــول   الـــورش التعريفيـــة بتطبيـــق املصـــحف.انعقـــاد 

املثاين, ملعرفة الصفحات اليت هبا أكثر آايت التشابه و اآلية األكثر تشاهبا وكـول  السـورة األكثـر صـعوبة ابلنسـبة للحفـال 
 على سبيل املثال ال احلصر.
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 منهجية البحث

نهج الشـامل يف دراسـته حيـ  حـدد مشـكلة البحـ  ّ شـرع يف التنقيـب عـن حقـائق معينـة ّ بـدأ ابلتـدليل هنج الباح  الـ
املنطقي وذل  للوصول إىل حلول املشـكالت. ومشـل البحـ  اجلانـب النظـري والربجمـي ّ التطبيقـي حيـ  مشـل كـل جانـب 

لــى ســبيل املثــال, اعتمــد الباحــ  يف البــاب اباب  خاصــا كمــا ســيايت يف خطــة البحــ . واعتمــد كــل ابب علــى هنــج معــني, فع
الثــاين علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي وذلــ  يف اســتخال  الدراســات الســابقة والقصــور الكامنــة يف هــوه الدراســات. ويف 

( وذلـ  لربجمـة Applied Researchالباب الثال  املتعلقـة ابجلانـب التقـين, اعتمـد الباحـ  علـى مـنهج البحـ  التطبيقـي )
(. ويف البـاب الرابـع عمـد Program lifecycle phaseحف املثاين عرب املرور بكافة مراحلة دورة حياة الربانمج )تطبيق مص

 الباح  إىل النهج التحليلي امليداين وذل  بعقد الندوات ودراسة نتائج ومدى تفاعل اجلمهور.

 اإللكرتوينمصحف املثاين مواصفات 

  بـل جممـع امللـ  فهـد و املصرح مـن قِ  -إىل طلبة حتفيت القرآن الكرمي احملببة -استخدام صفحات مصحف املدينة
 لطباعة املصحف, وا ال يدع هناك جمال لسهو أو اخلطا يف كتابة اآلايت القرآنية.

 يعمــل علــى مجيــع األنظــم علــى ســبيل املثــال أجهــزة الونــدوز(windows) و املــاكنتوش (Mac OS)  وحــ  أجهــزة
 .(iOS) أو أسي و ا (Android) األندرويد

  ص ـمم ليعمــل املصـحف علــى الشاشـات الصــغرية مثـل اهلــاتف احملمـول كاولويــة لنظـرا إلنتشــار اهلواتـف احملمولــة بــني
أغلـــب الفأـــات العمريـــة ويعمـــل كـــول  علـــى التابلـــت ابإلضـــافة إىل شاشـــات احلاســـوب أو التلفـــاز الـــوكي وذلـــ  

 Responsive Web Design 0  ابستخدام تقنية

 يل املصحف اإللكرتوين إىل تطبيقات أندرويد مكانية حتو إ(Android) أو أسي و ا (iOS). 

 إمكانية ترمجة واجهة الربانمج و احملتوى إىل عدة لغات منها اللغة التايالندية. 

 صدود البحث

ي بسـورة البح  يشمل حتديد املتشاهبات يف القرآن الكرمي كامال حي  يشمل ثالثون جـزءا يبتـدأ مـن سـورة الفاحتـة و ينتهـ
فـإن العـدد  ,مصـحف امللـ  فهـد بروايـة حفـ  بـن انفـع فقـد   اسـتخدامعتماده من قبل الباح , االناس. وحسب ما   

وابلنســبة لقاعــدة احلفــت )التوجيــه(, فقــد أدرج  صــفحة. 614الكلــي لصــفحات هــوه املصــحف الشــامل يف البحــ  هــي 
ت البح  وألزم نفسه على اكمال البـاقي يف النسـخة القادمـة الباح  ما تيسر منه يف هوه البح  ووضع الباقي يف توصيا

ذكــر بعــ  أهــل العلــم أنَّ عــدد املواضــع املتشــاهبة يصــل إىل ألفــي آيــة. وقــال آخــرون : ســتة آالف ونيــف .  وقــدقذن هللا.  
أكثــر مــن التشــابه يف  يكــونوهــوا وكــن إذ إنــه يف بعــ  اآلايت قــد  ومخســمائة,وذكــر بعضــهم أهنــا تصــل إىل ســبعة آالف 

 .0 موضع يف اآلية الواحدة

                                                           
0
 . سوف يناقش املفهوم يف الفصل الثال .قابلية املوقع ابلتكيف مع حجم الشاشة املستخدمة  

0
 9الضبط ابلتقعيد للمتشابه اللفظي يف القرآن ا يد لفواز بن سعد بن عبدالرمحن احلنني:   
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 خطة البحث
البــاب اجلانــب النظــري ّ  البــاب الثــايناملقدمــة و البــاب األولقســم الباحــ  البحــ  إىل أربعــة أبــواب رئيســية كمــا يلــي: 

ــع اجلانــب التقــين و الثالــث اجلانــب العملــي التطبيقــي. هــوه األبــواب مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا حيــ  أن خمرجــات البــاب الراب
نتائج الباب الثاين يتم توظيفها واستخدامها يف الباب الثال  لربجمـة تطبيـق املصـحف اإللكـرتوين. فعلـى سـبيل املثـال, فـإن و 

تصــــنيفات أنــــواع املتشــــاهبات اللفظيــــة يف القــــرآن الــــيت اعتمــــدها الباحــــ  يف البــــاب الثــــاين يــــتم اســــتخدامها يف حتديــــد نــــوع 
مـــن ذلـــ  كلـــه, جـــدول اســـتخراج اآلايت املتشـــاهبات والـــيت   اســـتخراجها مـــن املتشـــاهبات املدخلـــة يف التطبيـــق. واألهـــم 

املصـــادر املعتمـــدة لـــدى الباحـــ  يف البـــاب الثـــاين يـــتم ادخاهلـــا يف قاعـــدة بيـــاانت ارتباطيـــة يف البـــاب الثالـــ  إلســـتخدامات 
واملـراج ومـن أهـم املالحــق, املصـحف اإللكـرتوين. ويف اخلامتـة ذكـر الباحـ  نتـائج البحـ  وأهـم التوصـيات ملحقـا ابملصـادر 

 دليل إستخدام برانمج مصحف املثاين مرفق يف ملف يب دي اف
 الدراسات السابقة

قسم الباح  الدراسات السابقة إىل ثالث حماور رئيسية وهي كتب ودراسـات يف املتشـاهبات اللفظيـة يف القـرآن, مصـحف 
شـــي أو ذيـــل الصـــفحة و أخـــريا الـــربامج أو املواقـــع اإللكرتونيـــة املتشـــاهبات اخلاصـــة والـــيت ت عـــىن بتحديـــد املتشـــاهبات يف احلوا

 املتعلقة ابملتشاهبات اللفظية يف القرآن لكرمي.
 كتب ودراسات يف املتشاهبات اللفظية يف القران

كتب املتشاهبات اللفظية تدور حول اجلمع والتوجيه. وعليه اختلف العلماء يف حتديد أول من ألف يف املتشـاهبات اللفظيـة 
يف القــرآن. وميكــن القــول نن أول مــن ألــف يف املتشــابه اللفظــي عمومــا هــم مــن أئمــة القــراء : محــزة, و انفــع, و الكســائي, 

(. علمــا نن عــدد مــن املــؤلفني ذكــروا نن البــداايت األوىل لعلــم التشــابه اللفظــي كانــت منــو 0114وموســى الفــراء )الربكــة: 
ابـن منــادي يف  متشـابه القـرآن العظــيم  مـن حـدي  القاســم بـن عبــدالرمحن زمـن الرسـول صــلى هللا عليـه وسـلم. حيــ  ذكـر 

عن أيب أمامة عـن النـيب صـلى هللا عليـه وسـلم قـال  اسـم هللا األعظـم يف ثـالث سـور مـن القـرآن . قـال القاسـم: طلبـت هـوا 
 جع ُّٱ( و طــه 0آل عمــران: ) َّٱيم ىم مم ُّٱ(  وآل عمــران 055)البقــرة: َّ هل مئخئ حئ  ُّاإلســم فوجدتــه يف آيــة الكرســي

(. وأقدم كتاب للمتشاهبات اللفظيـة حمقـق و متواجـد حاليـا هـو  000)طه:ٱَّ حك جك مق  حق مف خف حفجف مغ جغ مع
هـــ حققــه الــدكتور صــبيح التميمــي )التميمــي: 089كتــاب متشــابه القــرآن أليب احلســن علــي بــن محــزة الكســائي املتــوىف عــام 

يف علوم القرآن لضمام بدر الـدين حممـد بـن عبـدهللا الزركشـي. (. وهناك كتاب شامل يف علوم القرآن بعنوان الربهان 0994
 خص  املؤلف فصال كامال لعلم التشابه.

وال خــالف نن أول مــن ألــف يف توجيــه املتشــابه اللفظــي و تعليلــه هــو أبــو عبــدهللا الــرازي املعــروف اخلطيــب اإلســكايف, يف  
تـاب الربهـان يف علـوم القـرآن تنـاول أيضـا موضـوع توجيـه املتشـابه . واجلـدير ابلـوكر نن ك0كتابه  درة التنزيـل و غـرة التاويـل

 .اللفظي و تعليله
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وعندما تطورت العلوم و أصبح املتون أحد اساليب تيسري العلم نظم شيخ اإلقراء ابلشـام أبـو احلسـن علـم الـدين السـخاوي 
 .0(0994تاب )السخاوي:منظومته املشهورة  هداية املريب وغاية احلفال والطالب يف تبيني متشابه الك

وابلنســـبة ألهـــم الكتـــب احلديثـــة الـــيت ألفـــت يف املتشـــاهبات اللفظيـــة كتـــاب  اآلايت املتشـــاهبات, التشـــابه اللفظـــي لـــآلايت, 
فوائــــد وأحكــــام  للــــدكتور عبــــدهللا بــــن حممــــد بــــن أمحــــد الطيــــار, اســــتاذ الدراســــات العليــــا بكليــــه الشــــريعة  -حكــــم وأســــرار

 م.0119 -هـ 0431ة القصيم. وكانت الطبعة األوىل يف عام والدراسات اإلسالمية جبامع
وأمجــل كتــاب يف اإلخــراج والرتتيــب هــو كتــاب  دليــل اآلايت متشــاهبة االلفــال, يف كتــاب هللا العزيــز  للــدكتور ســراج صــاحل 

املتشـاهبات  م طبعـة مكتبـة امللـ  فهـد الوطنيـة. اجتهـد املؤلـف يف ترتيـب اآلايت0116-هـ 0407مالئكة. الطبعة الرابعة 
, ّ أ تبـع )بعنـوان( وهـو جـزء مـن اآليـة فيـه التشـابه, ّ يلـي ذلـ  تعليـق 06ابعتماد اآليـة الرئيسـية حيـ  خـط خبـط حجـم 

على العنوان و سرد اآلايت يف جـدول كمـا يـتم تلـوين األلفـال املتشـاهبة ابللـون األمحـر, وأمسـاء السـور وأرقـام اآلايت ابللـون 
 ية الرئيسية هي نفس فكرة الباح . حي  مسى الباح  اآلية الرئيسية أصل اآلية.األخضر. وفكرة اعتماد اآل

ومـــن الكتـــب املعاصـــرة ذات الطباعـــة امللونـــة كتـــاب  توضـــيح البيـــان يف متشـــاهبات القـــرآن  مـــن إعـــداد الشـــيخ حممـــد بصـــلة 
ووضــع أغلــب املتشــاهبات الــيت  اجلـامع للقــراءات العشــر حيــ  قــام املؤلــف برتتيــب املتشــاهبات كــل جــزء برتتيبــه يف املصــحف

ختتلط على كـل حـافت لكتـاب هللا وقـد جعـل التمييـز بـني اآلايت املتشـاهبة بلـون خمتلـف سـواء كـان االخـتالف يف كلمـة أو 
 .لقائمة بكتب املتشاهبات اللفظي يف القرآن جدول حرف أو ابلتقدمي والتاخري. انظر إىل 

 قائمة بكتب املتشاهبات اللفظي يف القرآن 1جدول 
 الطبعة -السنة  دار النشر اسم املؤلف اسم الكتاب

أليب احلسن علي بن محزة  متشابه القرآن

 هـ089الكسائي املتوىف عام 

كليه الدعوة اإلسالمية. 

 اجلماهرييه العظمي, طرابلس 

الطبعة األوىل 

 م(0994)

أبو عبدهللا الرازي املعروف  درة التنزيل و غرة التاويل

 اخلطيب اإلسكايف

نسخة رقمية رقم  املكتبة الشاملة

 07753الكتاب 

هداية املريب وغاية احلفال والطالب يف 

 تبيني متشابه الكتاب

لبنان. دار الفكر –بريوت  أبو احلسن علم الدين السخاوي

 املعاصر 

الطبعة األوىل 

 م(0994)

اللفظي  اآلايت املتشاهبات, التشابه

 فوائد وأحكام -لآلايت, حكم وأسرار

للدكتور عبدهللا بن حممد بن أمحد 

 الطيار

كليه الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية جبامعة القصيم.

الطبعة األوىل يف 

 م0119عام 

الطبعة الرابعة مطبعة مكتبة املل  فهد  للدكتور سراج صاحل مالئكةدليل اآلايت متشاهبة االلفال, يف كتاب 

                                                           
0
 م(0994لبنان. دار الفكر املعاصر الطبعة األوىل )–بريوت   
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 م0116 اململكة –نية. الرايض الوط هللا العزيز

 - - الشيخ حممد بصلة توضيح البيان يف متشاهبات القرآن

وابلنســـبة للدراســـات املتعلقـــة يف هـــوا ا ـــال أمههـــا أطروحـــة لنيـــل درجـــة الـــدكتوراه يف اللغـــة العربيـــة وآداهبـــا بعنـــوان  املتشـــابه 
كليـة اللغــة العربيـة لعــام   –ضـاحل عبــدهللا حممـد الشـثري مقدمــة جلامعـة أم القــرى اللفظـي يف القـرآن الكــرمي وأسـراره البالغيــة  ل

م. وتناولـــت الدراســــة املتشـــابه اللفظــــي يف الكلمـــة, وعــــن االخـــتالف بــــني اآلايت املتشـــاهبة يف اختيــــار الصــــيغة, ّ 0110
االخــتالف بــني اآلايت املتشــاهبة يف اإلفــراد واجلمــع, ّ التــوكري والتانيــ , ّ التعريــف والتنكــري, وخــتم البحــ  حبــدي  عــن 

 موضوع الفصل والوصل.
دراســـة  –ويف رســالة مقدمــة لنيــل درجـــة املاجســتري يف القــرآن وعلومـــة بعنــوان  املتشــابه اللفظــي يف القـــرآن الكــرمي وتوجيهــه 

الـدين قســم  كليـة أصـول  –موضـوعية  للطالـب حممـد بـن راشـد الربكــة مقدمـة إىل جامعـة اإلمـام حممـد بـن ســعود اإلسـالمية 
القــرآن وعلومــه. وفيــه حتــدث الباحــ  بتعريــف املتشــابه اللفظــي, وألقابــه ّ أنــواع التشــابه يف القــرآن ابإلضــافة إىل نشــاة علــم 

 املتشابه. ّ درج احلدي  عن توجيه املتشابه اللفظي يف القرآن وقواعده.
يــة بكليــة املعلمــني حبائــل بعنــوان  املتشـــابه يف ويف دراســة لــدكتور طــه عابــدين طــه أســتاذ مســاعد يف قســـم الدراســات القرآن

القرآن الكرمي مفهومه وأسبابه وحكمته . حي  حصر الباح  البح  يف ثالث مباح . معـاين املتشـابه يف القـرآن الكـرمي 
 مع تعددها, التشابه احلقيقي والتشابه النسيب وأخريا, اسباب التشابه و ِحكم التشابه.

ت الســابقة نن أغلـــب الدراســات يف املتشـــاهبات اللفظيــة تنقســم إىل األقســـام التاليــة: قســـم وكمــا نالحــت يف ســـرد الدراســا
يهتم بتحقيق و شرح املبهم من كتب السابقني, وقسم هبـتم ابلبالغـة القرآنيـة يف املتشـاهبات, وقسـم يهـتم يف توجيـة املتشـابه 

قائمـــة ابلكتـــب والدراســـات  جـــدول آن. راجـــع اللفظـــي و تعليلـــه, وآخـــر يهـــتم جبمـــع وترتيـــب التشـــابه لتســـهيل حفـــت القـــر 
 السابقة.

من هنا جاءت أمهية هوا البح , حي  اهـتم الباحـ  جبمـع و ترتيـب املتشـاهبات بشـكل رقمـي قياسـي يف قاعـدة بيـاانت 
 ارتباطية مل يسبق اإلشارة إليها حسب علم الباح  يف دراسات سابقة. 

ب دراسة متعلقة يف هوا ا ال حب  بعنوان  املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي, دراسة حاسوبية  من إعداد الدكتور عماد بن عبـدالرمحن أقر 
الصغري من كلية علوم احلاسـب واملعلومـات, جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية و الـدكتور يوسـف بـن أمحـد العـوهلي مـن كليـة علـوم 

لومــات, جامعــة امللــ  ســعود. وهــوه الدراســة هتــتم بعمــل التحليــل الصــريف لكلمــات كتــاب هللا عزوجــل أي اســتخراج جــووع احلاســب واملع
 وجوور الكلمات الستخدام هوه الكلمات يف استخراج املتشاهبات اللفظية يف القرآن بشكل آيل. 

 حمرك حب  املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي  لكل من د.عمـاد  وهناك ورقة عمل ط رحت يف ندوة القرآن الكرمي والتقنيات املعاصرة بعنوان
بن عبدالرمحن الصغري, د.عبدهللا بن حممد األنصاري, د.أمحد ميلود أمحد خرصي و د.يوسف بن أمحد العوهلي. هوه الورقة انقشت اعداد 

 .قاعدة بياانت جلووع كل ألفال القرآن الكرمي للبح  يف املتشابه اللفظي يف القرآن
وقـــد يبـــدو للوهلـــة األوىل نن البحثـــني املـــوكورتني أعـــاله تشـــبهان موضـــوع البحـــ  يف هـــوه الرســـالة, ولكـــن يف احلقيقـــة أن 

 موضوع البح  متشاهبان ولكن آلية البح  و  فكرة البح  خمتلفان ألبعد احلدود.
 قائمة ابلدراسات السابقة املتعلقة ابملتشاهبات اللفظية يف القرآن 1جدول 
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 طبيعة البح  اسم الباح  الدراسة عنوان
املتشـــــــابه اللفظـــــــي يف القـــــــرآن الكـــــــرمي 

 وأسراره البالغية
 دراسة بالغية لضاحل عبدهللا حممد الشثري

املتشـــــــابه اللفظـــــــي يف القـــــــرآن الكـــــــرمي 
 دراسة موضوعية –وتوجيهه 

دراســــــــة مجــــــــع وتوجيــــــــه  حممد بن راشد الربكة
 املتشاهبات

فهومـــــــه املتشــــــابه يف القــــــرآن الكــــــرمي م
 وأسبابه وحكمته

أســـــــــــــــــــــــباب وِحكـــــــــــــــــــــــم  لدكتور طه عابدين طه
 املتشاهبات

املتشـــــابه اللفظـــــي يف القـــــرآن الكـــــرمي, 
 دراسة حاسوبية

الـــــدكتور عمـــــاد بـــــن عبـــــدالرمحن الصـــــغري و الـــــدكتور 
 يوسف بن أمحد العوهلي

 –دراســــــــــــة حاســـــــــــــوبية 
 حتليل جدوع الكلمات

حمرك حب  املتشـابه اللفظـي يف القـرآن 
 الكرمي

.عمــاد بــن عبــدالرمحن الصــغري, د.عبــدهللا بــن حممــد د
األنصاري, د.أمحد ميلود أمحـد خرصـي و د.يوسـف 

 بن أمحد العوهلي

 –دراســــــــــــة حاســـــــــــــوبية 
 حتليل جدوع الكلمات

 الدراسات السابقة: مصحف املتشاهبات
ســاليب طباعـة الكتــب ذكـر الباحـ  يف مقدمتــه نن كتـب املتشــاهبات تطـورت بتطــور الـزمن, ويف العصـر احلــدي  تطـورت أ

ابســتخدام احلاســب اآليل و طابعــات ملونــة, وعلــى ضــوءه تطــورت كتــب املتشــاهبات لتكــون مطبوعــة علــى هواشــي وذيــل 
 املصحف نفسه, وأشهر هوا املصاحف: 

للمحقـق ايسـر حممـد مرسـي بيـومي. وذكـر احملقـق نن وضـع اآلايت واأللفـال  مصحف التبيان املفصل ملتشاهبات القـرآن
هبات على هامش املصحف بطريقة سهلة ميسرة, يستطيع من خالهلا حافت القرآن الكرمي, الفصـل بـني هـوه اآلايت املتشا

واأللفــال املتشــاهبات. وهنــج بتقســيم املصــحف إىل هــامش علــوي وهــامش ســفلي, وكــل منهمــا حيتــوي علــى نــوع معــني مــن 
الــيت يــتم مــن خالهلــا التمييــز بــني اآلايت املتشــاهبات  اآلايت واأللفــال املتشــاهبات, وطريقــة التقســيم هــوه مــن أفضــل الطــرق

حسب تعريف احملقق. أوال: اهلمش العلوي من املصحف, وحيتوي على املواضع الـيت تشـاهبت مـع غريهـا بـوكر القليـل منهـا 
ت الـيت اآلاي -0واإلحالة على املواضع الكثرية. اثنيا: اهلمش السفلي من املصـحف, وحيتـوي علـى نـوعني مـن املتشـاهبات: 

 املواضع املتشاهبات يف الصفحات اآلخرى من القرآن. -0تكررت بنفس الن  يف الصفحات اآلخرى من القرآن. 

اعـداد املهنـد عبــداملعطي مشسـي ابشـا. ط بعــت يف دار  القـرآن الكـرمي ابلرســم العثمـاين وهبامشــه مصـحف متشــابه اآلايت
قــق نن وضــع الصــفحة القرآنيــة يف الــركن األعلــى مــن الورقــة. م. وقــد هنــج احمل0103 -هـــ 0434غــار حــراء الطبعــة األوىل 

وقد وضع رقم اآلية موضوع البح  ابللون األخضر أما الكلمات القرآنية فقد لوهنا ابللون األزرق ووضـع املواضـع املتشـاهبة 
شــابه جزئــي لــون التشــابه يف اآلايت بــنفس اللــون. وإذا تشــاهبت اآلايت بشــكل كامــل لوهنــا ابللــون األمحــر, وأمــا إذا كــان الت

ابللـــون االمحـــر فقـــط. ويف حـــال ورد آيـــة يف الصـــفحة القرآنيـــة وقـــد ذكـــر التشـــابه معهـــا يف صـــفحة ســـابقة, و ضـــعت ابللـــون 
 األسود وك تبت أمامها رقم اآلية واسم السورة.



 علي ساموه, مهدي آدم دور املعينات التقنية يف تسهيل ضبط متشاهبات القرآن
 

710 

 

محـدي موسـي عمـران إعـداد االمـة الطبيبـة / دولـت حممـد أ الشـريف املصـحف الكـرمي حباشـية متشاهبات القـرآن يف البيان
. ومل يــتمكن الباحــ  مــن احلصــول علــى نســخة مــن هــوا الــدين قســم التفســري وعلــوم القــرآن جامعــة األزهــر ليســانس أصــول

 الكتاب.
 : قائمة نفضل مصاصف املتشاهبات1 جدول

 مالحظات مجع, إعداد, حتقيق اسم املصحف
  ي بيوميللمحقق ايسر حممد مرس مصحف التبيان املفصل ملتشاهبات القرآن

القــــرآن الكــــرمي ابلرســــم العثمــــاين وهبامشــــه مصــــحف 
 متشابه اآلايت

  اعداد املهند عبداملعطي مشسي ابشا

الكـــــــــــــــــــرمي  متشـــــــــــــــــــاهبات القـــــــــــــــــــرآن يف البيـــــــــــــــــــان
 الشريف املصحف حباشية

إعــــداد االمــــة الطبيبــــة / دولــــت حممــــد أمحــــدي 
 موسي عمران

 

 

 إللكرتونيةالدراسات السابقة: الربامج، التطبيقات و املواقع ا
ذكــر الباحــ  نن أهــم خمرجــات هــوا البحــ  هــو مصــحف إلكــرتوين للمتشــاهبات. وبنــاء علــى ذلــ , أدرج الباحــ  أهــم 
الربامج والتطبيقات يف هوا ا ال.وذكر أن هناك عدد النس به من الربامج والتطبيقـات وكـول  املواقـع اإللكرتونيـة املتعلقـة 

 -ضها الباح  مرتبة حسب أمهيتها للباح  وقرب فكرهتا هلوه البح  كما يلي:ابملتشاهبات اللفظية يف القرآن, عر 
( والــــوي يتضــــمن مصــــحف املتشــــاهبات اللفظيــــة /http://www.alwa7y.com/tayseer)موقــــع الــــوصي خلدمــــة القــــرآن 

دي  هنــا عــن مصــحف املتشــاهبات اللفظيــة, حيــ  ســتجد آايت أو ابإلضــافة إىل مصــحف القــراءات العشــر املتــواترة, واحلــ
أجزاء من آايت ملونة ابألمحر واألزرق, هوه هـي مواضـع للتشـابه, إذا ضـغطت علـى أي منهـا سـيظهر لـ  ابألسـفل مجيـع 

وإمنـا جعلنـا  اآلايت اليت تشاهبها والـيت قـد تلتـبس عليـ  أثنـاء حفظـ , وال يوجـد فـرق بـني امللـون ابألزرق وامللـون ابألمحـر,
 .اللونني للتمييز بني املوضع والوي يليه ح  ال يظنهما القارئ موضعا واحدا للتشابه إذا كاان متتالني وملونني بنفس اللون

وهوه املوقع هي األقرب إىل فكرة هـوه البحـ  علمـا نن هنـاك أضـافات وويـزات خاصـة مبصـحف املثـاين انقشـها الباحـ  
 ن مواصفات مصحف املثاين اإللكرتوين.يف الفصل السابق حتت عنوا

للبحـــ   أول بـــرانمج ميكنـــ  مـــن البحـــ  يف متشـــاهبات القـــرآن الكـــرمي ابإلضـــافة عـــون الـــرمحن يف صفـــظ القـــرآنبـــرانمج 
تـالوة القـرآن , ويـزات عـون الـرمحن يف حفـت القـرآنومـن  النصي وتالوة القرآن الكرمي بصـوت الشـيخ املنشـاوي جبـودة وتـازة

عــرض القــرآن الكــرمي ابلرســم العثمــاين )مصــحف , البحــ  يف مجيــع أجــزاء القــرآن الكــرمي, الشــيخ املنشــاويالكــرمي بصــوت 
تكــرار كــل آيــة عــدد حمــدد مــن املــرات , نســخ اآليــة كــن  أو كصــورة, الوقــوف يف مواضــع الســجدات, املدينــة( أثنــاء القــراءة

البح  عن متشـاهبات كـل ,عون الرمحن يف حفت القرآن والتوقف بعد كل آية فرتة معينة لتيسري احلفت واملراجعة جديد من
متشــاهبات األنبيــاء: عــرض مجيــع اآلايت الــيت وردت , حتديــد نطــاق البحــ  عــن املتشــاهبات, آيــة مــن آايت القــرآن الكــرمي

http://www.alwa7y.com/tayseer/
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ار لكـــل نـــيب مـــع  ميـــع اآلايت املتشـــاهبة معـــا املـــادة العلميـــة: كتـــاب )عـــون الـــرمحن يف حفـــت القـــرآن( أليب ذر القلمـــوين, د
 .البصرية

( هـــو مشـــروع علـــى   https://quranelkariim.blogspot.com/2018/10/blog-post_7.html) مشـــروع مصـــحف زاد
ل على احلفـال أو مـن يريـد احلفـت مدونة القرآن الكرمي وضع كاتبها املتشاهبات وطرق ضبطها بطريقة مبسطة وسهلة ليسه

اإلســتفادة منهــا مــن خــالل ضــبط املتشــابه والفصــل بــني املواضــع املتشــاهبه وهنــج الكاتــب نن كتــب هــدف ومقصــد الســورة 
ألن فهــم مقصــد الســورة وموضــوعها يعــني علــى احلفــت والتــدبر حســب رأي الكاتــب.وذكر مواضــع التشــابه نلــوان خمتلــف 

روابــط خارجيــة. املصــحف عبــارة عــن ملــف يب دي إف وقــد   حتميلــه علــى عــدة أجــزاء. وشــرح بعــ  املواضــع عــن طريــق 
 وقد الحت الباح  نن بع  السور من القرآن غري م فعل وال ميكن حتميله.

 : تطبيق بسـيط يعـرض بعـ  اآلايت املتشـاهبة ىف األلفـال يف القـرآن الكـرمي ويـزات التطبيـق متشاهبات األلفاظ يف القرآن

البســاطة و البعــد عــن التعقيــد و و  عــرض و وضــوح اخلــط وذلــ  ألنــه يعــرض االايت املتشــاهبة يف صــفحة منفــردةســهولة ال
 الرتكيز على املضمون

صــــدر حــــديثا  عــــن اجلمعيــــة اخلرييــــة لتحفــــيت القــــرآن الكــــرمي مبحافظــــة جــــدة )خــــريكم( الطبعــــة األوىل تطبيــــق  آللــــئ البيــــان
 .ت القرآن, مجع وإعداد: ميساء عبد الرؤوف ربيعهـ, من كتاب: آللئ البيان يف متشاهبا0436

والكتــاب بــنّي املتشــاهبات اللفظيــة لكامــل آايت القــرآن بطريقــة ميســرة تســهل الرجــوع إليهــا جبانــب اآليــة األصــلية يف ذات 
 .املصحف والكتاب

 : الربامج والتطبيقات املتعلقة ابملتشاهبات اللفظية يف القرآن1 جدول
 اإلصدار وع الربانمجن املطور اسم الربانمج

 0106حتدي   موقع الكرتوين موقع الوحي خلدمة القرآن مصحف التيسري
بــرانمج عــون الــرمحن يف صفــظ 

 القرآن
 األول تطبيق وندوز املربجمني املسلمني

 PDF 2018ملف  مدونة القرآن الكرمي مشروع مصحف زاد
 0109حتدي   تطبيق اندرويد AMH DESIGNS متشاهبات األلفاظ يف القرآن

اجلمعيـــــــة اخلرييـــــــة لتحفـــــــيت القـــــــرآن الكـــــــرمي  آللئ البيان
 مبحافظة جدة )خريكم(

 0109حتدي   تطبيق اندرويد

 استخراج اآلايت املتشاهبات من املصدر املُعتمد و تسجيلها يف جدول خاص.

ات مـــن الكتـــابني هـــوا الفصـــل مـــن أهـــم الفصـــول يف هـــوا البـــاب. حيـــ  انقـــش الباحـــ  طريـــق اســـتخراج اآلايت املتشـــاهب
(. وقبــــل مناقشــــة طريقــــة تســــجيل Excelاملختــــارة أعــــاله و كيفيــــة تســــجيل مواضــــع التشــــابة يف جــــدول البيــــاانت )أكســــل 

املتشــاهبات يف هــوا اجلــدول جيــب معرفــة وفهــم املبــادئ التاليــة: مبــدئ آيــة أصــل التشــابه و آيــة فــروع التشــابه, مبــدئ ارقــام 
 م اآلية, مبدئ نقطة البداية والنهاية.السور, مبدئ ارقام األسطر, مبدئ رق

 آية أصل التشابه و آية فروع التشابه -املبدىء األول:

https://quranelkariim.blogspot.com/2018/10/blog-post_7.html
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هوا املبدئ يعـين أنـه يف حـال مجـع اآلايت املتشـاهبات فـإن اآليـة الـيت ويت أوال حسـب ترتيـب اآليـة والسـورة تكـون هـي آيـة 
 جم يل ىل مل خل ُّٱٹٱٹٱمثـــال ذلـــ  للتوضـــيح أصـــل التشـــابه, واآلايت الـــيت ويت بعـــدها هـــي آيـــة فـــروع التشـــابه, 

 َّ ىك زث رث يت ىت نت مت  زت رت ٹٱٹٱُّٱ تشــبه األيتــني التــاليتني 49البقــرة:  َّ يه  مم خم حم
ـــال هنـــاك  6إبـــراهيم:  َّ ٰر  ين ىن من خن حن جن يم ىم  ٹٱٹٱُّٱ و األيـــة 040 :األعـــراف  3يف هـــوا املث

واآليـة الثالثـة يف سـورة  040 يف سـورة األعـراف آيـة بينمـا اآليـة الثـاين 49آايت متشاهبات, اآلية األوىل يف سورة البقرة آية 
وذلـ  ألهنـا جـاءت أوال حسـب ترتيـب اآليـة والسـورة.  49. آية أصل التشـابه هـي اآليـة الـيت يف سـورة البقـرة:6إبراهيم آية 

 مها فرع التشابه. 6اهيم آية وسورة إبر  040بينما اآليتني من سورة األعراف آية  جدول انظر

 : مثال توضيحي ألصل التشابه و فروع التشابه4 جدول
 أصل التشابه 49البقرة:  يه  مم خم حم جم يل ىل مل خل

 فروع التشابه 040 :األعراف ىك زث رث يت ىت نت مت  زت رت ◄

 فروع التشابه 6إبراهيم:  ٰر  ين ىن من خن حن جن يم ىم ◄

هنـــــاك آيتـــــني  60البقـــــرة:  َّ ىي خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱمثـــــال آخـــــر ألمهيـــــة فهـــــم هـــــوا املبـــــدئ, 
 من خن حن جن ٱُّٱ وقولـــــه تعـــــاىل 69املائـــــدة:  َّ مع جس مخ جخ مح جح مج حج ٹٱٹٱُّٱ هـــــوه اآليـــــة ومهـــــا

فاآليــة األوىل هــي آيــة أصــل التشــابه وذلــ  ألهنــا جــاءت أوال حســب ترتيــب اآليــة  07احلــج:  َّ ِّ  جه ين ىن
 واآليتني التاليتني مها فروع التشابه. جدولوالسورة كما هو موضح يف 

 : مثال توضيحي آخر ألصل التشابه و فروع التشابه4 جدول
 أصل التشابه 60البقرة:  ىي خم حم جم يل ىل مل خل      ◄

 فروع التشابه 69املائدة:  مع جس مخ جخ مح جح مج حج ◄

 فروع التشابه 07احلج:  ِّ  جه ين ىن من خن حن جن ◄

 قام السوراثنيا: مبدئ أر 
أعتمــد الباحــ  أرقــام الســور كمــا هــو يف فهــرس مصــحف املدينــة, وهــوه األرقــام ال ميكــن تكرارهــا. فعلــى ســبيل املثــال فــإن 

ال ميكــن أن تكــون ألي ســورة غــري  0حيــ  أن ســورة رقــم  36و ســورة يــس هــي ســورة رقــم  0ســورة البقــرة هــي ســورة رقــم 
وعند إدخال آايت التشابه, اعتمد الباح  إدخال رقم السـورة فقـط وال يـتم إدخـال اسـم السـورة يف . جدول البقرة حسب

 قاعدة البياانت وح  يف التسجيل وذل  حسب مبدء قاعدة البياانت العالئقية.

 : أرقام السور املعتمدة كما يف فهرس مصحف املدينة8 جدول
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 سطراثلثا: مبدئ أرقام األ

سـطرا   -إن و جـد –سـطر يف مجيـع صـفحات املصـحف. واعتـرب زخرفـة اسـم السـورة  05قسم الباح  مصـحف املدينـة إىل 
فــإن  530ســطرا مســتقال. ولتوضــيح ذلــ  انظــر إىل املثــال األول مــن ســورة الــرمحن صــفحة رقــم  -إن و جــدت –و البسـملة 

خرفــة اســم الســورة و البســملة. ويف ســورة التوبــة, حيــ  ال ســطرا مبــا فيهــا ز  05أمجــايل عــدد الســطور يف هــوه الصــفحة هــي 
سـطرا أيضـا. وحـ  الصـفحات الـيت لـيس هبـا زخرفـة اسـم السـورة أو  05بسملة يف هوه السورة, فإن عـدد األسـطر تسـاوي 

 دولجيف مجيع احلاالت. كما يف  05البسملة فإن عدد األسطر تساوي 

 : تساوي عدد أسطر مصحف املدينة يف صفحات ذات البسملة وغري البسملة7 دولج
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وعند تسجيل آية التشابه فإنه يؤخو ابلسطر األول من آية التشابه. فعلى سـبيل املثـال كمـا هـو يف اجلـدول أدانه مـن سـورة 
ابعتبــار وقــوع آيــة  3به واقــع يف الســطر لكــن يــتم تســجيل نن التشــا 4-3فــإن آيــة التشــابه واقعــة علــى الســطرين  8البقــرة:

. وهكـوا يف املثـال الثـاين مـن سـورة .Error! Reference source not foundكمـا يف   3بدايـة التشـابة يف السـطر رقـم 
 Error! Reference source notعلــى التــوايل كمــا يف  6و  5فــإن آيــة التشــابه وقعــت يف الســطرين  004النســاء:

found.  5ولكن عند التسجيل, ي سجل نن آية التشابه وقعت يف السطر. 

 رابعا: مبدئ نقطة البداية والنهاية
قســـم الباحـــ  صـــفحات املصـــحف إىل خطـــوط طوليـــة متســـاوية التباعـــد ومرقمـــة ابلتسلســـل مـــن ميـــن الصـــفحة إىل يســـارها 

(. وعنـد -خطا. وعند تسجيل آية التشابه, يتم تسجيل نقطة البداية آلية التشابه ّو نقطة النهايـة يفصـلها ) 07عددها و 
وقــوع آيــة التشــابه يف أكثــر مــن ســطر. يــتم تســجيل نقطــة البدايــة والنهايــة بــنفس الطريقــة يف الســطر األول مــن املوضــع ّ 

 السطر الثاين.  ( و بعدها نقطة البداية والنهاية يف-عالمة )
 0وموضــع التشــابة يف الســطر  49. هنــاك موضــعني للتشــابه, األول يف آيــة رقــم جــدول ولتوضــيح الفكــرة انظــر إىل املثــال 

لثـاين, يف . ويف املثـال ا07-0( ألن موضـع التشـابه وقعـت بـني خطـي طـول 07-0وتسجل نقطة البداية والنهاية كالتايل )
يف السـطر األول مـن املوضـع بينمـا وقعـت بـني خطـي طـول  07و  09وقعت موضع التشابه بني خـط طـول  50اآلية رقم 

 (.6-0-07-09يف السطر الثاين من املوضع. وتسجل نقطة البداية والنهاية كالتايل ) 0-6

 : مثال لتوصيح ظريقة تسجيل نقطة البداية والنهاية ملوضع التشابه5جدول 
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( q_mutashabihatبعد فهم املبادئ أعاله يـتم تسـجيل اآلايت املتشـاهبات يف جـدول خـا  ي سـمى جـدول املتشـاهبات )
علما نن رقم التسلسل هو رقم تلقائي , ورقم األصل هو رقم تسلسل أصل التشابه ويف حال أن التشابه هـو أصـل التشـابه 

دئ األول, ّ رقـم الصـفحة, ّ رقـم السـورة, ّ رقـم اآليـة, ّ رقـم السـطر, يتم ادراج نفس رقم التسلسل كما   ذكره يف املبـ
 أخريا رقم نقطة البداية والنهاية.

علـى الشـكل التـايل كمـا  جـدولميكن تطبيق منوذج لتسجيل اآلايت املتشاهبات كما يف املثال الــم ستخدمة سـابقا أعـاله يف 
 :جدوليف 

 : منوذج لتسجيل مواضع املتشاهبات صسب املبادئ املتفقة يف هذا البحث10 جدول
 نقطة بداية وهناية رقم السطر رقم اآلية رقم السورة رقم الصفحة رقم األصل رقم التسلسل

 07-0 0 49 البقرة 0 8 0 0

 00-0-07-00 5 040 االعراف 7 067 0 0

 07-0 0 6 ابراهيم 04 056 0 3

 النتائج والتوصيات
مــن نتــائج هــوا البحــ , قاعــدة بيــاانت ارتباطيــة ملواضــع املتشــاهبات يف القــرآن الكــرمي املســتخرجة مــن املصــدر املعتمــد لــدى 
الباح . وبناءا علـى هـوه البيـاانت   تصـميم تطبيـق مصـحف املثـاين اإللكـرتوين ملتشـاهبات القـرآن اللفظـي وهـو أهـم خمـرج 

ائج البح  كول , اإلحصاءات املستنتجة مـن قواعـد البيـاانت مثـل أكثـر صـفحة هبـا مواضـع تشـابه, هلوا البح . ومن نت
 وأكثر سورة هبا مواضع تشابه, وأكثر آية هلا نظري تشابه وا قد يفيد طلب التحفيت واملدرس.

ِقبــل املنظمـــات  ومــن التوصـــيات الــيت خـــرج هبــا الباحـــ , احلصــول علـــى املزيــد مـــن االعتمــادات والتزكيـــات للمصــحف مـــن
اإلسالمية, واملؤسسات األكادمييـة, واهليأـات ذات الصـلة. عـالوة علـى ذلـ , أوصـى الباحـ  بنشـر و مشـاركة هـوا العمـل 
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القــــيم يف وســــائط التواصــــل اإلجتمــــاعي, واملنتــــدايت اخلاصــــة إلميانــــه نن مثــــل هــــوا العمــــل ســــيكون إضــــافة ويــــزة للمكتبــــة 
 ستكمال فقرة قاعدة احلفت وتطوير تطبيق املصحف قضافة لغات أخرى.اإلسالمية. وأخريا, أوصى الباح  اب

 رابط مصحف املثاين
يف أي متصــفح أو مــن خــالل مســح  (http://quranee.net/quranللــدخول إىل تطبيــق مصــحف املثــاين, اكتــب العنــوان )

 ( ادانه .RQالكيو آر كوت )
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 املراجع
. درة التنزيـل وغـرة التاويـل يف بيـان اآلايت املتشـاهبات يف كتـاب هللا العزيـز. (0980اإلسكايف, حممد بن عبدهللا اخلطيب )

 .دار اآلقاق اجلديدة: بريوت (. 0)ط
 : الــرايض .ري غــري منشــور(ه )رســالة ماجســتاملتشــابه اللفظــي يف القــرآن الكــرمي وتوجيهــ (.0114) الربكــة, حممــد بــن راشــد

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
 ,طـرابلس  .)رسالة ماجسـتري غـري منشـور(متشابه القرآن / اليب احلسن علي بن محزة الكسائي .(0994التميمي, صبيح )

 كلية الدعوة االسالمية:  ليبيا 
(. 0. )طفــال والطــالب يف تبيــني متشــابه الكتــابهدايــة املــريب وغايــة احل .(0994الســخاوي, أبــو احلســن علــم الــدين )

 .دار الفكر املعاصر: لبنان –بريوت 
مكتبــة امللــ  الــرايض : (.4ز )طدليــل اآلايت متشــاهبة االلفــال, يف كتــاب هللا العزيــز  -م( 0116مالئكــة, ســراج صــاحل )

 .فهد الوطنية
دار التقــوى  (. مصــر:0. )طاهبات القــرآنمصــحف التبيــان املفصــل ملتشــ . (0119بيــومي, ايســر حممــد مرســي )حتقيــق( )

 .للطبع والنشر والتوزيع
دار مصـر : (0. )طمصـحف التبيـان يف متشـاهبات القـرآن مـويال  ابألحكـام .(0119بيومي, ايسر حممد مرسي )حتقيـق( )
 .التقوى للطبع والنشر والتوزيع

 .ة الرتاث اإلسالميمكتب(. مصر : 0. )طعون الرمحن يف حفت القرآن .(0990أبو ذر القلموين )

http://quranee.net/quran
http://quranee.net/quran


 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

718 

 

George Schlossnagle (2004). Advanced PHP Programming A practical guide to developing large-

scale Web sites and applications with PHP 5 USA: DEVELOPER’S LIBRARY. 

Eric Vanier, Birju Shah, Tejaswi Malepati (2019). Advanced MySQL 8, Discover the full potential 

of MySQL and ensure high performance of your database. UK: Packt Publishing 
 

 



 , رجب إبراهيم أمحد عوضالسيد حممد سامل العوضي بني إلف االستعمال وعمق الداللة دينامية االنزايح الداليل يف القرآن الكرمي
 

719 

 

(40) 
 دينامية االنزايح الداليل يف القرآن الكرمي

 إلف االستعمال وعمق الداللة بني
 1د سامل العوضيمالسيد حم د.

 ل, كلية اللغة والتواص  ة العربية وآداهبا,أستاذ مشارك بقسم اللغ
 جامعة يونيزا, ترينغانو, ماليزاي

 رجب إبراهيم أمحد عوض د.
 أستاذ مشارك بقسم األدب والنقد, كلية اللغة العربية, 
 جامعة السلطان عبداحلليم معظم شاه اإلسالمية العاملية, ماليزاي

 امللخص
فياخوه إىل فضاءات أكثر رحابة,  ح أسلواب بالغيا مثريا كونه حيدث أثرا ووثريا دالليا لدى املتلقي,يعد االنزاي

وانعكاسات أبعد عمقا من انحية املعىن والداللة, فهو ينظر إىل الوظيفة اللغوية بوصفها وظيفة تفاعلية بني املبدع والن  
 ع اللغة على أهنا قوالب ال ميكن تغيريها وال اخلروج عليها وعنها.واملتلقي, وليست جمموعة من القواعد اليت تتعامل م

ل الن  من الدالالت اليت ال ميكن أن يهتدي إليها املتلقي إذا سل  سبيل الصورة النمطية العادية  مِّ إن االنزايح حي 
و يقدم الصورة القرآنية فتكون املالوفة وغري املنزاحة, ويكون االنزايح أبل  ما يكون حني يتعلق األمر ابلن  القرآين وه

 ابنزايحها أبل  يف الداللة من نطق مجيع الناطقني وا سواها من الصور العادية.
ابألسلوب القرآين الوي ال يضاهييه أسلوب, وال ينازعه  هيماانإليها  وفيما ت  الدافع إىل هوا البح  فإمنا حداان

فيها من أبعاد داللية, وزوااي تعبريية حني خترج عن السياق اللغوي والداليل يف تتبع آي الوكر احلكيم وما  نامنوال. ّ رغبت
املالوف إىل دالالت عميقة, ومعاين بعيدة, عن طريق االنزايح يف البىن الرتكيبية جلزئياهتا املرتاصة بغرض التاثري النفسي, 

 والتغيري االنفعايل لدى املتلقي.
 ينللولوج إىل تل  الظاهرة وأثرها الداليل يف القرآن الكرمي, متخو ةماهلومسقت  نفس,ال, ويقت القلموهلوا؛ فقد انربى 

فسر ما ورد من نزيل به ما علق من القشر ابللباب, و نبه على األسباب, و  نقفمن املنهج الوصفي التحليلي منهجا ل
 انزايح داليل يف آي الوكر وفصيح الكتاب. 

 
 التمهيد:

                                                           
0 sayedsalim@unisza.edu.my 
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يف رحــاب مصــطلح االنــزايح بوصــفه مصــطلحا وأســلواب نقــداي وبالغيــا جديــدا,  ــاول مــن حيــاول البحــ  أن ينــيخ مطــاايه 
خالله سرب أغوار اخلطاب القرآين, والوصـول إىل مـا يشـفي األوام  ـاه أسـلوبية االنـزايح ودورهـا يف حتليـل اخلطـاب القـرآين, 

 ومدى أثر هوه الفهم العميق آلايت القرآن وخطاابته.
ثــريا نفســيا لــدى املتلقــي, وهــو ال شــ  منتشــر يف عــرض القــرآن وطولــه , يف مجاليتــه الــيت حتــدث و وتكمــن وظيفــة االنــزايح

 الكالمية, وفضاءاهتا اخلطابية. وهي تعطينا دورا تعبرياي, وأثرا مجاليا يف سياقاهتا
اإلعجــاز اللغــوي ه الظــاهرة, فإنــه ينظــر إىل االنــزايح بوصــفه وســيلة مــن وســائل ووالبحــ  إذ يقــف طــويال ابلتامــل  ــاه هــ

والداليل يف القرآن الكـرمي, ويعكـس يف احلـني نفسـه قـدرات اللغـة العربيـة ووسـائلها يف نقـل املعـىن إىل املتلقـي والكشـف عـن 
 امتدادات أخرى يف الن  القرآين.

ــــزايح يعــــين اال ــــ ــــة هــــوا البحــــ  لوجــــدانه قريبــــا غــــري بعيــــد, إذ إن االن ــــتمس الســــبب حبــــق يف أمهي ــــو حاولنــــا أن نل راف ول
ابالســـتعمال اللغـــوي وهـــو يعـــد أحـــد ركـــائز الدراســـات األســـلوبية احلديثـــة يف دراســـتها لتحليـــل اخلطـــاب, متخـــوة يف ذلـــ  
وسائل, وأمناطا تتعلق ابلبىن الرتكيبيـة مـن حيـ  العمـق والتـاثري, و ـاوز مسـتوى اللغـة اليـومي, وهـوا كلـه حيتـاج إىل تناسـقية 

 والب ىن اإلبداعية من انحية أخرى, وأثر تل  التناسقية يف نفس املتلقي. تكاملية بني الب ىن اللغوية من انحية
والقرآن الكرمي حيمل يف طياته وبني دفتيه رسائل عديدة, و ن مامورون بتدبرها وكشف بع  أسرارها, وحماولة الوصول 

ايته آبيان العمق التعبريي يف إىل شعفتها, ولعلنا يف هوا البح  نقف أمام بع  صور االنزايح يف آايت الوكر احلكيم ل
من خالل حتليل البنية اللغوية حتليال يبتعد يف مضمونه ووسائله عن التحليالت السطحية وينحرف عنها موليا وجهه شطر 
التحليالت العميقة اليت وخو نيدينا إىل معان قد تكون هي املرادة واملرومة من الن  القرآين الكرمي رائبني هبوا صدع 

 قدر اجلهد.املعىن 
غري أننا على ثقة نن هوا األمر ثقيل ينوء حبمله اجلمل األعصل, ولكن حسبنا من القالدة مـا أحـاط ابلعنـق, ومـن السـوار 

 .ئما أحاط ابملعصم, ولعل هوا البح  يكون غيثا على جدب, وفراي على ظم
والتـدليل, فـإن هـوه املنهجيـة سـرتتكز علـى  وفيما تـ  منهجيـة التحليـل آلايت القـرآن الـيت سـيايت هبـا البحـ  لالستشـهاد

مبــدأ ثنائيــة التقابــل بني إلــف االســتعمال  املتمثــل يف ســلطان القاعــدة وطوهتــا, وعمــق الداللــة املتمثــل يف األثــر الــوي حيدثــه 
 االنزايح جراء وجوده.

ـــة صـــادقة إىل الوصـــول إىل بالغيـــة الصـــو  رة القرآنيـــة الـــيت حيـــدثها ويـــربز هـــوا مـــن خـــالل املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي يف حماول
 االنزايح الداليل الوي اقتصر البح  عليه دون غريه.    

      أوال: مصطلح االنزايح يف اللغة واالصطالح
ال ينبغي أن نضرب الوكر صفحا عن أن أسلوب االنزايح جاء كخصيصة ويزة للغة األدبية عموما, واللغة الشعرية 

 عىن اللغوي واالصطالحي ملصطلح االنزايح على  و ما سنرى.ابألخ , وأن مثة عالقة قوية يف امل
 املعىن اللغوي:
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 (0)االنزايح مصدر من الفعل  زيح  واالنزايح الوهاب واالبتعاد
 املعىن االصطالصي

, ويف املقابـل االصـطالحي جنـد أنفسـنا أمـام تعدديـة كثـرية هلــوا املسـمى؛ إذ جنـد مقـابال لـه اال ـراف, واالخـتالل, واإلطاحــة
واملخالفــــــة, والشــــــناعة, واالنتهــــــاك, وخــــــرق الســــــنن, والعصــــــيان.وكل هــــــوه املرتادفــــــات ذكرهــــــا عبــــــد الســــــالم املســــــدي يف  
كتابه األسلوب واألسلوبية  يف إشارة منه إىل تعـدد املصـطلح ملـدلول واحـد, وهـوا مـن أسـباب فوضـى املصـطلح الـيت يعـاين 

     (0)منها النقد العريب خاصة والعلوم العربية عامة.
(  l'écartويف احلقيقـــة فـــإن الوقـــوف علـــى مصـــطلح واحـــد مـــن هـــوه املصـــطلحات الســـابقة ليـــؤدي املعـــىن األدق ملصـــطلح )

الفرنسي, لـن جنـد إال كلمـة  االنـزايح  فبقيـة األلفـال إمـا تكـون بعيـدة عـن املعـىن املـراد, وإمـا أن حتمـل معـان بالغيـة أخـرى 
 ليس االنزايح واحدا منها.

إعطـاء الكلمـات أبعـادا دالليـة غـري متوقعـة, وعلى هوا القول فإن االنزايح يف االصطالح إمنا هو اخلروج عـن أصـول اللغـة و 
 (3)وهلوا املصطلح يف اللغة العربية عدة مرادفات 

وـا يعكـس التباسـا يف مدلولـه,  Deviationواإلجنليزيـة  Ecartونظرا ألن املصـطلح يف أصـله غـري عـريب منقـول عـن الفرنسـية 
 إن مـــا يغل ـــب علـــى هـــؤالء الـــوين اســـتعملوا القـــولوـــا دفـــع صـــاحب كتـــاب االنزايح يف منظـــور الدراســـات األســـلوبية  إىل 

علــى حــني مــال  إىل )اال ــراف( يف الغالــب أولأــ  الــوين غل بــَت  .أو ترمجــة االنــزايح هــو اعتمــادهم ثقافــة فرنســية: اســتقاء
 ـا وجـدان, وهي كلمة تناسبها كلمة )اال راف( على حـني أنّـ Deviationعليهم املصـادر اإلجنليزيـة,فهوه ال حتوي إال كلمة

Ecart .(4)يناسبها )االنزايح(. وهي كلمة فرنسية غري موجودة يف اإلجنليزية 
 االنزايح الداليل والقرآن الكرمي

يقول الباقالين وهو يقسم كالم العرب مخسة أصناف: الشعر, كالم املوزون غري مقفى, كالم مسجع, كالم موزون غري 
الكرمي ميثل منطا مغايرا لكل هوه األصناف, وأنه ميثل مستوى أعلى من  مسجع, كالم مرسل. وهو يرى ابلطبع أن القرآن

 الفصاحة واخلطاب.
يقول عبد هللا دراز: واجلديد يف نظم القرآن أنه يف كل شان من شؤون القول يتخري له أشرف املواد, وأمسها رمحا ابملعىن 

 موضعها الوي هو أحق هبا وهي أحق به,حبي  ال جيد املراد, وأمجعها للشوارد وأقبلها لالمتزاج, ويضع كل مثقال ذرة يف
املعىن يف لفظه إال مرآته الناصعة, وصورته الكاملة, والجيد اللفت يف معناه إال وطنه األمني وقراره املكني, ال يوما وال 

                                                           
 ابن منظور, أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور, لسان العرب, بريوت, لبنان, دار صادر , ط)د.ت( مادة زيح   - 0
  .بتصرف 96م. 0977ة للكتاب, )د.ط( عبد السالم املسدي, األسلوب واألسلوبية, ليبيا, تونس, الدار العربي - 0

 .061م,  0118بوطران حممد اهلادي, وآخرون, املصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية, بريوت, دار الكتاب احلدي , )د ط(  - 3

,ابريل  0صـحفية ـ سلسلة كتاب الرايض الشهري , طأمحد حممد ويس: االنزايح يف منظور الدراسات ) األسلوبية الرايض ـ السعودية : مؤسسة اليمامـة ال  -4
 .(65ـ  64) م  0113/ هـ  0404

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%C3%A0+l%27%C3%A9cart
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منزله بع  يوم, بل على أن توهب العصور و يء العصور, فال املكان يريد بساكنه بدال, وال الساكن يبل  عن 
    (0)حوال .

واملتامل يف الن  القرآين جيد استعماله ألسلوب غري املباشرة يف إرادة املعىن, فيوكر لفظا آخر قد وضع يف اللغة للفت 
آخر, ويضرب الوكر صفحا عن ذكر اللفت املوضوع لواك املعىن يف اللغة, وما هوا إال لعالقة بني املعىن األصلى واملعىن 

يعرف حديثا يف السلوبية ابالنزايح الداليل, ومعناه االنتقال من املعىن املعجمي الوي وضع للفت إىل املعىن املراد. وهوا ما 
السياقي اجلديد الوي مخوه اللفت حينما يستعمل يف سياق معني حيدد مقصود اجلملة ومعناها. أو مبعىن أدق انزايح 

ملالوفة ليايت بديال عنها دالالت جديدة غري معروفة يقصدها الدوال عن مدلوالهتا املعهودة فتختفي تل  الدالالت ا
 اخلطاب واملتكلم.

يظهر الوي  الواسع الفضاء, هو الداليلور احملقواعد اللغة, ف وفقالرتكيب يعتمد على بناء اجلملة, جانب إذا كان و 
   0  ."ارة عماد هوا النوع من االنزايحاستعمال قدراته يف االختيار, والنظم, ويرى الدارسون أن  االستعيف  قدرات املبدع 

وهوا يشري أن االنزايح الداليل إمنا هو يف مضمونه انتقال مـن املعـىن الظـاهر إىل اخلفـي أو مـن احلقيقـي إىل ا ـازي أو علـى 
   (3)حد تعبري جان كوهني:  من املعىن املفهومي إىل املعىن االنفعايل 

ادل املعنيــان أو إذا كــاان ال تتلفــان مــن وجهــة العمــوم واخلصــو , كمــا يف لكــن مــ  حيــدث هــوا؟ حيــدث هوا: عنــدما يتعــ
   (4)حالة االنتقال من احملل إىل احلال, أو من السبب إىل املسبب, أو من العالمة الدالة إىل الشيء املدلول عليه 

 االنزايح وبواكري النقد العريب
 قضية املعىن فقسمه إىل قسمني:  حاول عبد القاهر اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز أن يفصل يف

 املعىن .0
 معىن املعىن .0

فالقسم األول إمنا ميت على سبيل احلقيقة, فالداللة املعجمية مطابقة للمعـىن املـراد, فـاللفت يـدل علـى مـا وضـع لـه يف اللغـة 
    (5) ومساه عبد القاهر  تفسريا  ويعين أنه  املعىن املفهوم من ظاهر اللفت والوي تصل إليه بغري واسطة

أمــا القســم الثــاين عنــد اجلرجــاين وهــو معــىن املعــىن وميت علــى ســبيل ا ــاز, حــني تــرج الكــالم إىل معــان أخــرى غــري تلــ  
املعاين اليت يقتضيها ظاهر اللفت, وفيها ينتقـل السـامع مـن املعـىن احلقيقـي إىل ا ـازي وعلـى حـد قـول اجلرجـاين:  أن تعقـل 

                                                           
 .80-80م,  0957النبا العظيم, حممد عبد اهللا دراز, دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الكويت,  - 0
 .000  م,0,0110طاحتاد الكتاب العرب, دمشق, سوراي,,يف الرتاث النقدي والبالغي أمحد حممد ويس, االنزايح- 0

 .0986ترمجة حممد الويل, وحممد العمري, دار توبقال للنشر,املغرب,ط, بنية اللغة الشعرية,, جانكوهن - 3
 .056,)د.ط(  0951فندريس, جوزيف, اللغة, تعريب: عبد احلميد الدواخلي, وحممد القصا , مكتبة األجنلو املصرية, القاهرة,  - 4

 .444 .015  ,3قرأه وعلق عليه:حممود حممد شاكر, مكتبة اخلاجني, القاهرة,ط دالئل اإلعجاز,اجلرجاين, عبد القاهر,  - 5
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كقولنا: طويـل اليـد فـاملعىن القريـب أن يـده طويلـة إذا قيسـت, (0)املعىن إىل معىن آخر  من اللفت معىن, ّ يفضي ب  ذل 
 لكن هوا سبيل إىل املعىن ا ازي وهو الداللة على العطاء, وأحياان القوة. ومسى هوا النوع املفسَّر.

احلداثيون انزايحا دالليا املبين على وبقليل من التامل جند أن قول اجلرجاين يف تقسيم املعىن ال ينف  عما يسميه الدارسون 
بناء املعىن الثاين من املعىن األول أو توليد املعىن اخلفي من املعىن الظاهر. ويرى اجلرجاين أن النوع الثاين من الكالم أفضل 

, أنه م  من األول حي  فيها داللة معىن على معىن, وهوا معىن قوله: من املركوز يف الطباع, والراسخ يف غرائز العقول
ك أن يصرح به وي وكر ابللفت الوي هو له يف اللغة, وع مد إىل معىن آخر فاشري به إليه, وجعل  أريد الداللة على معىن, فرت 

   (0)دليال عليه, كان للكالم بول  حسن ومزية ال يكون إذا مل يصنع ذل , وذكر بلفظه صرحيا 
ن يبدون رفضهم ملثل تل  املصطلحات املصطبغة بصبغة غربية, على احلقيقة هناك آراء متباينة لبع  الباحثني الوي و

 وميكن عريب لفت فهو انزايح لفت ضد نالس الرغم من وجود ما يشفي األوام يف النقد العريب القدمي, وخالصة قوهلم:  ن
 الن , سريورة يف بشدة متوقعا كان إن السيما تعبريي معهود عن املفاجئ اإلضراب عن كتعبري يستعمله أن للناقد
 العريب الباح  جيدها هل!تلمها؟ مصطلحية تغطية إىل حباجة العربية التفصيلية البالغية املصطلحات هل:السؤال ولكن
 والتفريعات فرع كل فروع ّ البالغة لفروع العامة التقسيمات من ابتداء املفاهيمي والتاطري للتقسيم ملبية غري

 ! عليها؟ االصطالحية
 :االستخدام من النوع هوا يف العرب احلداثيني طريقة حول عموما انمالحظت هناكو 

 األوىل: 
 رؤية لتقدمي سعيا القارّة العربية النظرية خارج من وتعبريات نلفال يتعاملون حني منه الفكاك وا ينفكوا أن يريدون أهنم 

 ميكن ال حي  املستوردة املصطلحات نةشح إفراض ميكنهم ما الجيدون-تطبيقا-العريب للن  يعودون حني ولكنهم مغايرة
 يضطرون النهاية يف ولكنهم العربية حمل الوافدة واملصطلحات األلفال وحيلون لفظيا انزايحا هم فيصنعون فراض يف تنزيلها
 .ضروري غري انزايح من أكثر حيدثون فال البيانية وقوالبها وتراكيبها وبناها اللغة معطيات مع للتعامل
 الثانية: 

 من ويكثر مثال ليتش مثل لسانيات ابح  ميت فقد! العرب احلداثيني كهؤالء الغريب النقد مناهج على أحد يتجن مل 
 من أكثر ليتشيني يصبحون-حداثيون- ولكنهم مفاهيمي, تعميم مستوى يف وضعه اليريد ولكنه حمدد لفت استعمال

 أو مفهوما وجيعلوهنا الفكرة, وترتيب التعبري يف رحيهت تعبريية كالزمة استعماله من يكثر الوي اللفت وينزلون ليتش
 ماوجدته ,وهوا نفسه الغريب املنهج تشويه فقط,بل العريب النقد تكدير ليست احلداثيني مع مشكلتنا لتصبح , مصطلحا
 .منهم كثريين عند ابلتتبع

                                                           
 .063  اجلرجاين, عبد القاهر, دالئل اإلعجاز - 0

 444السابق   - 0
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 اليت االنزايح من وأدق أمشل وهي  القاهر عبد استعماالت من وهي( العدول) يسمى كان فإن االنزايح وابملناسبة
- انزايح كلمة والواقع( ...الظاهر مقتضى خمالفة أو الصرف أو العدول) عليها يشتمل  اليت والغائية ابلقصدية التوحي
  .فقط العربية االستعارات هو منه والداليل والتاخري التقدمي إال التعين -تعبرياي تصرفا ال حداثيا

ارس احلداثية واملناهج املعاصر أو احلديثة من زمن سوسري, أن   د بواكري املنهج الواحد غري يف املد ناالوي لفت انتباهو 
متفقني, ليايت الباح  العريب املعاصر يقحم املنهج يف الدرس العريب, ويلحق ابلن  الشعري العريب دراسات ذات آليات 

 !غري قابلة للدراسة العربية أساسا
ال يتحمله, ّ ترج لنا بنتائج مفادها أن البنية العربية القدمية جافة وأن البد لنا من   مافكانه يرغم الن  العريب على 

 !كسرها الستخال  هجني نثري يسمى يف درسهم القصيدة احلداثية أو الن  احلداثي
هالكهم شكالية مل تكن يوما يف الن  القدمي وإمنا يف طريقة دراستهم له واستغريب هو فعل هؤالء.. ونسوا أن اإل
 .للمصطلحات والنظرايت الغربية اجلافة

إذا, االنزايح الداليل أسلوب غري مباشر له وسائله البالغية كا از, والكناية, واالستعارة, وكل لون بالغي من شانه 
يستطيع أن انزايح املعىن وتغريه وا يعين تشابكا وتداخال بني البالعة وعلم الداللة  فمن يدرس موضوعات علم الداللة ال 

يغفل أمثال هوه األلوان البالغية ابعتبارها من العوامل املؤدية لتبدالت املعىن وانزايحه, كما أن من يعاجل هوه األلوان 
البالغية البد أن يتعامل معها من خالل منظور علم الداللة, وتبعا لول  ال غىن للبالغة عن الداللة, وال غىن للداللة عن 

  (0)سم املشرتك بينهما هو التبدل أو التغري الداليل البالغة, إذ إن القا
 االنزايح الداليل يف القرآن الكرمي ووسائله

ال ش  أن األنواع االنزايحية يف القرآن كثرية ومتشابكة ومتداخلة, فهناك االنزايح الرتكييب, والصويت. لكن يبقى االنزايح 
القرآن الكرمي حي  يكشف عن املعىن اجلديد املنزاح إليه من املعىن الداليل من أهم االنزايحات املوجودة يف سور وآايت 

األصلي وا يوضح بالغة هوا الن  وبيانه, األمر الوي يستلزم تدبرا هلوا النوع من االنزايحات للوصول إىل داللة أعمق, 
 ايته.وفهم أدق. وسوف يتناول البح  بعضا من أمناط هوا االنزايح؛ نظرا التساع نكاته, وكثرة آ

 أوال: اجملاز وعالقاته 
ج َزت  الطريق  وجاز  املوضع  ج َوزا  حني نطالع لسان العرب حبثا عن معىن ا از يف اللغة فسنجد أنه من الفعل جوز تقول: 
ازا  وجاز  به وجاو زه ِجوازا  وأ جازه وأ جاز غري ه وجاز ه سار فيه وسلكه الربط بني نقطتني فاملادة تعين  (0) وج ؤ وزا  وج وازا  وجم 

 حياول اجلائز الوصل بينهما.

                                                           
 .01: 06م, 0,0999عبد الواحد حسن, العالقات الداللية والرتاث البالغي العريب, مكتبة اإلشعاع الفنية, اإلسكندرية,ط - 0
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أما يف االصطالح فيعرفه اجلرجاين: كل كلمة أريد هبا غري ما وقعت له يف وضع واضعها ملالحظة بني الثاين واألول فهي 
جماز, وإن شأت قلت: كل كلمة جزت هبا ما وقعت هلا يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له من غري أن تستانف فيها 

 (0)عا ملالحظة بني ما  وز هبا إليه وبني أصلها الوي وضعت له يف وضع واضعها فهي جماز وض
وكما هي عادة املصطلحات العربية الرتاثية أنه مثة عالقة بني اللغة واالصطالح؛ حي  يتوافقان يف تعريف املصطلح فاملعىن 

النطالق من نقطة للوصول إىل نقطة أخرى هي املراد اللغوي للمجاز يتوافق مع املعىن االصطالحي له فكالمها يفيدان ا
وهي املقصودة, وهوا ما يبدو من كالم اجلرجاين إذ إن املعىن ال ميكن الوصول إليه مباشر فنجتاز إليه ابأللفال ا ازية 

, وتعطي  الكثري ليتضح مقصوده.وهوا هو االنزايح الداليل عينه ونفسه فاللغة ا ازية تربز الكالم أبدا يف صورة مستجدة
من املعاين ابليسري من اللفت, ح  خترج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر, و ين من الغصن الواحد أنواعا من 

 (0)الثمر 
وهوا هو ما ذهب إليه دكتور رجاء عيد حني قال إنه: يعرب إىل ما وراء املسلمات اللغوية املنمطة, ويتجاوز حدود 

تربز من خالل حتليل ساذج ومبسط ملكوانت االستعارة والتشبيه أو الكناية, وال نعين أن اخليال  العقالنية اليت تزعم أهنا
  (3)بديل العقل بل إنه مير به لكنه يتجاوزه, حيل حمله يف إقامة عقالنية خيالية إن جاز التعبري 

ست هي حمل البح , لكن الثابت وأما ما يتعلق مبوقف أهل العلم من قضية ا از, فلن نتوقف أمامها طويال؛ إذ لي
. وقد خل  اجلرجاين هوا أجازه مطلقاومنهم من  و يف وقوعه يف اللغة والقرآن؛ فمنهم من أنكره, يرحييا أهنم اختلفوا فيه

 أن  .كما خبطا عظيما, ويهرف ملا ال تفىخبط  أن يصفه بغري الصدق فقد وهمّ , ومن قدح يف ا از احلالف بقوله: 
ا مل يقلب اللغة يف أوضاعها املفردة عن أصوهلا, ومل ترج األلفال عن داللتها, كول  مل يق  بتبديل عادات التنزيل كم

أهلها, ومل ينقلهم عن أساليبهم وطرقهم, ومل مينعهم ما يتعارفونه من التشبيه والتمثيل واحلوف واالتساع. وكول  كان من 
يكن ليعجز بكتابه من طريق اإللباس والتعمية كما يتعاطاه امللغز من حق الطائفة األخرى أن تعلم أنه عز وجل ... مل 

 (4)"الشع ارء واحملاجي من الناس, كيف وقد وصفه ننه )عريب مبني
وا از كما هو معلوم قسمان: جماز عقلي, وجماز لغوي, بيد أن اهتمام البح  سيقع على ا از اللغوي؛ إذ إنه ميثل 

اليل, بينما سيعرض البح  عن اخلوض يف ا از العقلي الوي هو خصيصة من خصائ  وبوضوح شديد االنزايح الد
 االنزايح الرتكييب. 

 اجملاز اللغوي واالنزايح الداليل 

                                                           
 308 -0شرح وتعليق وحتقيق:حممد عبد املنعم خفاجي, وعبد العزيز شرف, دار اجليل, بريوت,ط 307اجلرجاين, عبد القاهر, أسرار البالغة, - 0
 .55, أسرار البالغة, اجلرجاين - 0
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عرف القزويين ا از اللغوي بقوله:  استعمال اللفت يف غري ما وضع له أصال, لعالقة بني املعىن احلقيقي واملعىن ا ازي, 
 (0)نعة من إرادة املعىن احلقيقي  وينقسم إىل ا از واالستعارة.مع وجود قرينة ما

بيد أنه جيب أن يكون يف ا از أمران: عالقة بني املعىن األصلي واملعىن الفرعي املنقول إليه, وهي عالقة منطقية يقبلها 
  ذل  فتكون جمازا مرسال.العقل والطبع. وتقوم هوه العالقة على املشاهبة, وحينأو تسمى استعارة أو تقوم على غري

أما األمر الثاين الوي جيب أن يتوافر يف ا از إمنا هو القرينة وهي: األمر الوي يصرف الوهن عن املعىن احلقيقي إىل 
   (0)املعىن ا ازي  وجيب أن تكون مانعة لتخرج الكناية من ا از؛ حي  إن القرينة يف الكناية ال متنع إرادة املعىن األصلي.

 االستعارة( -اجملاز اللغوي )املرسل
 اجملاز املرسل وعالقاته 

واصــطلح عليــه البالغيــون علــى أنــه جمــاز لغــوي ينقــل فيــه اللفــت عــن داللتــه األصــلية إىل داللتــه ا ازيــة , لعالقــة هــي غــري 
هـو مـا  " حد قول القـزويين:  املشاهبة, ومسي ابملرسل ألنه غري مقيد بعالقة املشاهبة, وإمنا له عالقات كثرية ومتعددة.أو على

مــع التاكيــد علــى أن ا ــاز املرســل  قــد ختطــى  (3) وِ ضــع لــه مالبســة  غــري التَّشــبيه اســتعمل فيــه, ومــاالعالقــة  بــني مــا  نــتكا
حدود الدائرة اللغوية إىل الدائرة الفنيـة , وكيـف  ـاوز ابالتسـاع إىل منـائ الغـىن يف املفـردات واملعـاين, وكيـف اسـتطاع الـن  

 (4)لقرآين أن ينقل الوهن العريب إىل أفق جديد ميتاز ابالبتكار وحبياة لغوية تتسم ابلشمول واإلبداع ا
  عالقة السببية: -0

َواَل جَتَْعـْل يَـَدَك َمْغُلولَـًة ِإىَل ُعُنِقـَك وهي أن يـوكر السـبب ويـراد املسـبب؛ أي النتيجـة احلاصـلة, وذلـ  كمـا يف قولـه تعـاىل: 
ــا حَمُْســورًاَواَل تـَْبُســْطَها ُكــ ــَد َمُلوًم وال يقصــد مــن يــتكلم بــه ( يقــول الزخمشــري يف الكشــاف: 09 )اإلســراء:لَّ اْلَبْســِط فـَتَـْقُع

يــد وال غــل وال بســط وال فــرق عنــده بــني هــوا الكــالم وبــني مــا وقــع جمــازا عنــه ألهنمــا كالمــان متعاقبــان علــى حقيقــة  ثبــاتإ
وال مينعــه اال قشــارته مــن غــري اســتعمال يــد وبســطها وقبضــها ولــو  نــه يســتعمله يف ملــ  ال يعطــي عطــاء قــطأواحــدة حــ  

أعطى األقطع اىل املنكب عطاء جزيال لقالوا ما أبسط يده ابلنوال ألن بسـط اليـد وقبضـها عبـارين وقعتـا متعـاقبتني للبخـل 
يِّأ ة  مِ .وقوله تعاىل (5) واجلود وقد استعملومها حي  ال تصح اليد يِّأ ة  س  ثَـل ه ا ف م َن ع ف ا و أ َصل ح  ف ا َجر ه  ع ل ـى اهللَِّ ِإنَـّه  ال  و ج ز اء  س 

بُّ الظَّاِلِمني   واملسـوض  .العقوبة وهي املسبب على سبيل ا ـاز املرسـل رادذكر السيأة وهي السبب وأفقد  (41الشورى:)  حيِ 

                                                           
 3.5/00,شرح وتعليق: حممد عبد املنعم خفاجي, دار اجليل, بريوت, طاإليضاح يف علوم البالغة اخلطيب,القزويين, - 0
 .693,  0م, الرايض, السعودية, ج0980عجم البالغة العربية, بدوي طبانة, دار العلم للطباعة والنشر, م - 0
 .081إليضاح, القزويين,  ا- 3
 .040,  0994, 0الصغري,حممد حسن:جماز القرآن خصائصه الفنية وبالغته العربية, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد, ط - 4

دار , حتقيق عبد الرزاق املهدي,لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التاويلا و القاسم حممود بن عمر الزخمشري اخلوارزميأبالزخمشري,  - 5

 .0/688.مكان النشر بريوت,إحياء الرتاث العريب
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ن نقولـــه حلـــول الســـبب حمـــل النتيجـــة. لالنـــزايح هنـــا هـــو عالقـــة الســـببية فجعـــل  غـــل اليـــد  مكـــان  البخـــل  أو مـــا ميكـــن أ
 والقيمة الفنية هلوا االنزايح هي إبراز املعنوايت يف صورة حمسوسات وهي ألزم للوهن والتصور .

 : عالقة املسببية -0
( 03 )غـافر:يُِنيـبُ َويـُنَـزِ ُل َلُكم مِ َن السَّـَماء ِرْزقًـا َوَمـا يـَتَـذَكَُّر ِإالَّ َمـن وهي أن يطلق املسبب ويراد السبب  و قوله تعاىل: 

 -والرزق املطر ألنه سببه. واآلايت بصدد استعراض لنعم هللا على عباده اليت يروهنا شاخصة أمام  أعيـنهم دالـة علـى قدرتـه 
, وبينما السياق سياق تقريري إذ انزاح قوله تعـاىل بكلمـة  رزقـا  عـن املعـىن احلقيقـي وهـو املـاء؛ حيـ  إن  -سبحانه وتعاىل
بقدرتــه. والســر يف هــوا االنــزايح مــن املعــىن احلقيقــي للفــت  -ســبحانه وتعــاىل  -هــوا املــاء الــوي ينزلــه هللا  الــرزق انتــج عــن

الـــرزق إىل املعـــىن ا ـــازي إمنـــا هـــو العالقـــة الـــيت  مـــع بـــني املـــدلولني وهـــي عالقـــة املســـببية وهـــي الـــيت مسحـــت هبـــوا االنـــزايح 
 الداليل, وهوه العالقة قائمة يف ذهن املتلقي.  

 : عالقة الكلية -3
اِء ِفيـِه ظ ل م ـات  و ر َعـد  و بـ ـَرق  جي َع لـ ون  أ ص ـابِع ه َم يف ويعىن هبا إطالق الكل وإرادة اجلزء, ومنه قوله تعاىل:  أ َو ك ص يِّب  ِمن  السَّـم 

ــاِفرِين   ــيط  اِبَلك  ــَوِت و اهللَّ  حمِ  ــو ر  اَلم  ال يســتطيع  -علــى احلقيقــة –واملعلــوم أن اإلنســان ( 09  )البقــرة: آذ اهِنِــَم ِمــن  الصَّــو اِعِق ح 
متكني إصبعه كله داخل أذنـه, وإمنـا ميكـن أمنلـه أو جـزءا مـن أمنلـه, وهنـا انـزاح اللفـت  أصـابع  مـن داللتـه املعروفـة إىل داللـة 

وهــو كمــا يســميه أخــرى أو معــىن املعــىن كمــا مســاه اجلرجــاين. فقــد انــزاح مــن داللتــه علــى اإلصــبع إىل الداللــة علــى األانمــل, 
 (0)عبد املطلب انزايحا تراجعيا من الكل إىل اجلزء.

وتتضـــح قيمـــة االنـــزايح هنـــا مـــن املعـــىن األصـــلي إىل املعـــىن ا ـــازي يف بيـــان اهللـــع الشـــديد, والفـــزع املـــتحكم يف هـــؤالء حـــني 
ل أصـابعهم مـع اسـتحالة جاءهم الصيب من السماء وفيه ظلمات ورعد وبرق, فيبالغون يف خوفهم ح  أهنم حياولون إدخـا

 ذل  اتقاء هوا الوابل من الصواعق.
 :عالقة اجلزئية -4

ويعىن هبا إطالق اجلزء وإرادة الكل, فاجلزء املعرب به بع  من املعـىن الكلـي املقصـود. والقـرآن كثـريا مـا يسـتعمل هـوا ا ـاز, 
َوَمـا َكـاَن ِلُمـْؤِمنم َأْن يـَْقتُـَل ُمْؤِمنًـا ِإالَّ َخطَـأً اىل: فيعرب بيد اإلنسان أو رقيته, أو قلبه ويريد اإلنسان نفسه ومن ذل  قوله تع

ــةم  ــةم ُمْؤِمَن ــُر رَقـََب ــا َخَطــأً فـََتْحرِي ــَل ُمْؤِمًن ــْن قـََت ( فــانزاح التعبــري عــن ابملعــىن األصــلي وهــو الرقبــة إىل املعــىن 90)النســاء: "... َوَم
ابلرقبـة مـا ع هـد عـن ربـط العبـد مـن رقبتـة خـوف اهلـرب, أورمبـا أن  ا ازي وهو اإلنسان املسرتق, ولرمبا كـان السـر يف التعبـري

 الرقبة هى أغلى ما ميلكه اإلنسان لبقاء حياته, وكان العرب عادة ما يعربون ابلرقبة عن الوات والنفس.
َ َوَألََّف بـَنْيَ قـُُلوهِبِْم َلْو َأنـَْفْقـَت َمـا يف اأْلَْرِض مجَِ ومثال آخر لتل  العالقة قوله تعاىل:  يًعـا َمـا َألَّْفـَت بـَـنْيَ قـُلُـوهِبِْم َوَلِكـنَّ اهللَّ

ـــٌز َصِكـــيمٌ  ـــنَـُهْم ِإنَّـــُه َعزِي ( حيـــ  ذكـــر القلـــوب الـــيت هـــي جـــزء مـــن اجلســـد, وأراد األجســـاد )األوس 63 )األنفـــال:َألَّـــَف بـَيـْ

                                                           
 .064 مكتبة لبنان, )د.ت( عبد املطلب, البالغة العربية قراءة أخرى, - 0
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د كلـه, وإن فسـدت واخلزرج( ويف هوا االنزايح داللة على أن القلوب هـي مكمـن احلـب والكـره, فـإن صـلحت صـلح اجلسـ
 فسد اجلسد كله.واألمثلة على هوا النوع كثرية يف القرآن الكرمي.

 عالقة اعتبار ماكان:   -4
وهـي النظـر إىل الشـيء وتسـميته ابلرجــوع إىل أصـله, أي مـا كـان عليــه سـابقا, واملـراد مـا هـو عليــه حاليـا. ومـن ذلـ  القبيــل 

ْم َويَــَذُروَن َأْزَواًجـا يـَتَـَربَّْصــَن ِنَنـُْفِســِهنَّ َأْربـََعــَة َأْشــُهرم َوَعْشــًرا فَــِ َذا بـََلْغــَن َأَجَلُهــنَّ فَــاَل َوالَّــِذيَن يـُتَـَوفَـّــْوَن ِمــْنكُ قـول هللا تعــاىل: 
ُ مبَــا تـَْعَمُلــوَن َخِبــريٌ  ة الــيت يتــوىف (. فــاملعلوم أن الزوجــ034 )البقــرة:ُجَنــاَح َعَلــْيُكْم ِفيَمــا فـََعْلــَن يف َأنـُْفِســِهنَّ اِبْلَمْعــُروِف َواهللَّ

عنهـــا زوجهـــا تســـمى أرملـــة, لكـــن القـــرآن انـــزاح ابللفـــت إىل معـــىن آخـــر وهـــو الـــزوج, وقـــد يكـــون ذلـــ  العتبـــارات متعـــددة 
منهــا:إعالء قيمــة الــرابط بــني الــزوجني الــوي مســاه يف أيــة أخــرى  ميثاقــا غليظــا  فبــه صــارت املــرأة زوجــا. وقــد يكــون مراعــاة 

وفاة زوجها, فمصيبة املوت حينما ويت جند كثريا مـن النسـاء قـد ذهلـن عـن أنفسـهن, وال حلال املرأة اليت تكون عليها حال 
يســتوعنب وفــاة أزواجهــن إال بعــد ردح مــن الزمــان, فــانزاح القــرآن إىل لفــت الــزوج مراعــاة لشــعورهن. وقــد يكــون االنــزايح إىل 

جـة للمتـوىف مـا دامـت يف عـدهتا, فـال حيـل هلـا الـزواج لفت الزوج تنبيـه تشـريعي للمـرأة الـيت تـويف عنهـا زوجهـا نهنـا ال تـزال زو 
 آبخر.
 : عالقة اعتبار ما سيكون -6

وهــي النظــر إىل الشــيء ابعتبــار مصــريه, ومــا ســيؤول إليــه. فــاملعىن األصــلي أن النــيب وصــحابته كــانوا أحيــاء وقــت خمــاطبتهم 
 إىل معىن آخر سيؤول األمر إليه الحقا.هبوه األية, لكن القرآن انزاح ابملعىن األصلي وهو البقاء على قيد احلياة 

وصـــحابته إىل -صـــلى هللا عليـــه وســـلم -ويـــؤدي االنـــزايح هنـــا دورا مهمـــا يف تنبيـــه املســـلمني مجيعـــا يف شـــخ  رســـول هللا  
 احلقيقة احلاضرة الغائبة اليت ينساها الناس يف غمار انشغاهلم ابلدنيا فاجلميع إىل زوال ح  ولو كـان أحـب خلـق هللا إىل هللا

ومعــه صــحابته خــري القــرون, وفيــه وكيــد علــى أن احليــاة الــدنيا ليســت دار مقــر, إمنــا دار  -صــلى هللا عليــه وســلم -رســوله 
 مفر, واآلخرة خري وأبقى..فالعالقة بني املعنيني عالقة مفلية مستقبلية.

 عالقة احمللية: -8
 َأيُـَّهـا الرَُّسـوُل اَل حَيُْزنْـَك الَـِّذيَن ُيَسـارُِعوَن يف اْلُكْفـِر ِمـَن ايَ ونعين هبا إطالق اسم احملل ونريد احلال بـه, ومثالـه قولـه تعـاىل: 

وَن ِلَقـْومم آَخـرِيَن مَلْ َيَْتُـوَك حُيَر ِفُـوَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا نَِفْـَواِهِهْم َومَلْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َْسَّاُعوَن لِْلَكـِذِب َْسَـّاعُ 
نَـَتُه فـََلْن مَتِْلـَك لَـُه ِمـَن اهللَِّ ْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمَواِضِعِه يـَُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوِإْن مَلْ تـُْؤتـَْوُه فَاْصَذُروا َوَمْن يُرِِد ا ُ ِفتـْ اهللَّ

ـَر قـُلُـوبـَُهْم هَلُـ ُ َأْن يَُطهِ  ًئا ُأولَِئَك الَِّذيَن مَلْ يُرِِد اهللَّ نـَْيا ِخـْزٌي َوهَلُـْم يف اآْلِخـَرِة َعـَذاٌب َعِظـيمٌ َشيـْ ( حيـ  40 )املائـدة:ْم يف الـدُّ
ذكــر األفــواه وهــي احملــل, وأراد األلســن وهــي احلال.فعالقــة احملليــة هــي الــيت مكنــت مــن هــوا االنــزايح مــن املعــىن األصــلي إىل 

 املعىن ا ازي.
  عالقة احلالية -8

َوَأمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمْحَِة اهللَِّ ُهـْم ِفيَهـا ل, ومثلهفي القرآن الكرمي قوله تعاىل: وفيها نطلق احلالَّ ونريد احمل  
ُ يُرِيُد ظُْلًما لِْلَعـاَلِمنيَ 108َخاِلُدوَن ) ُلوَها َعَلْيَك اِبحْلَقِ  َوَما اهللَّ يعـين ( فالرمحـة هنـا 018 )آل عمـران ( تِْلَك آاَيُت اهللَِّ نـَتـْ
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اجلنــة, والرمحــة حالــة يف اجلنــة, واجلنــة هــي احملــل, فــانزاح إىل التعبــري ابجلنــة إىل التعبــري ابلرمحــة لقرينــة بينهمــا. وهنــا تبــدو قيمــة 
 االنزايح يف التبشري مبا سيلقاه املؤمن من نعمة ربه حني يدخل اجلنة.

داليل فيهــا مقبــوال ولــه عالقــة وقرينــة تســوض انتقــال كانــت هــوه أهــم عالقــات ا ــاز املرســل الــيت جيــب أن يكــون االنــزايح الــ
 املعىن األصلي إىل آخر جمازي مؤثرا يف النفس وحمركا كوامن التدبر واخلشوع فيها  اه الن  لقرآين. 

 االنزايح االستعاري 
 االستعارة من املستوى الصويت إىل املنتوج الداليل

عريـــف القاضـــي اجلرجاين: االســـتعارة مـــا اكتفـــي فيهـــا ابلســـم االســـتعارة تشـــبيه حـــوف منـــه أحـــد طرفيـــه, وهـــي علـــى حـــد ت
 .(0)املستعار عن األصل, ونقلت العبارة فجعلت يف مكان غريها 

وحسب وجهة النظر احلديثة فإن االستعارة أسلوب قائم على االستبدال ومن ّ  لعلنا ال جنانب الصـواب إذا قلنـا إن هـوه 
نظريـة االسـتعارة احلديثـة املعروفـة ب النظريـة االسـتبدالية  الـيت تـرى أن االسـتعارة  التعريفات متثل األساس الوي انبثقـت منـه

عالقة لغويـة تقـوم علـى املقارنـة, شـاهنا يف ذلـ  شـان التشـبيه, ولكنهـا تتمـايز عنـه نهنـا تعتمـد علـى االسـتبدال أو االنتقـال 
بطريقـــة مباشـــرة, بـــل يقـــارن أو يســـتبدل بغـــريه علـــى  بـــني الـــدالالت الثابتـــة للكلمـــات املختلفـــة, أي أن املعـــىن ال يقـــدم فيهـــا

أسـاس مــن التشـابه, فــإذا كنـا نواجــه يف التشـبيه طــرفني جيتمعـان معــا, فإننـا يف االســتعارة نواجـه طرفــا واحـدا حيــل حمـل طــرف 
وأحسـنها  وهـي مـن أدق أدوات البيـان تصـويرا, (0)عليهـا التشـبيه آخر ويقوم مقامه, لعالقة اشرتاك شبيهة بتلـ  الـيت يقـوم 

تــربز هــوا البيــان يف صــورة مســتجدة تزيــد قــدره  تفســريا, تنقــل املعــىن و ســده, وهتتــدي إليــه ومتهــده, وعنهــا يقــول اجلرجــاين:
مكـررة يف مواضـع, وهلـا  راهـان  لتجـد اللفظـة الواحـدة قـد اكتسـبت هبـا فوائـد حـ  توإوتوجب له بعد الفضـل فضـال. نبال,

 .(3)"فرد, وشرف منفرد, وفضيلة مرموقةيف كل واحد من تل  املواضع شان م
إذا, فاالســتعارة إمنــا تكــون حــني يــتم اســتبدال املعــىن ا ــازي ابملعــىن احلقيقــي, وهــوا مــا تقــوم عليــه االنــزايح االســتبدايل كمــا 

 يسميه جان كوهن  يف كتابه بنية اللغة الشعرية.
ـــا–و ـــدر اإلشـــارة إىل أن البحـــ   ـــد األثـــر الفـــ -هن ين لـــبع  االنزايحـــات االســـتبدالية لالســـتعارة دون حيـــاول الوقـــوف عن

 الدخول يف تقسيمات البالغيني ألنواع االستعارة, فهي معلومة من علوم البالغة ابلضرورة.
واالنزايحـــات االســـتعارية أو االســـتبدالية يف القـــرآن الكـــرمي انزايحـــات ذات بنيـــة عميقـــة يف البنـــاء والداللـــة, شـــديدة التـــاثري, 

ـــَن بحـــ  إىل االنتقائيـــة لـــبع  النمـــاذج وأوهلـــا قولـــه تعـــاىل: لـــول ؛ ســـيلجا ال ـــَك لُِتْخـــرَِج النَّـــاَس ِم ـــاُه ِإلَْي ـــاٌب َأنـَْزْلَن الـــر ِكَت
ِــْم ِإىَل ِصــَراِط اْلَعزِيــِز احْلَِميــدِ  ( فاآليــة توضــح أن الغايــة مــن نــزول القــرآن إخـــراج 0 )إبـــراهيم:الظُُّلَمــاِت ِإىَل النُّــوِر إبِِْذِن َرهبِ 

ن الظلمــات إىل النــور أي مــن الكفــر إىل اإلميــان, وكــان الســبيل إىل ذلــ  املعــىن االســتعارة االســتبدالية أو االنــزايح النــاس مــ

                                                           
 .40عبد العزيز:الوساطة بني املتنيب وخصومه, حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم , وعلي حممد البجاوي.دار القلم, بريوت)د.ط( )د.ت(   اجلرجاين, علي بن- 0
  .54, 7,53م,  0,0997بو العدوس,يوسف:االستعارة يف النقد األديب احلدي , األهلية للنشر والتوزيع, عمان,طأ- 0

 .40أسرار البالغة, اجلرجاين,   - 3
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االستعاري فانزاحت عن الكفر ابلظلمات, وعن اإلميان ابلنور, وهو انزايح يكشف لنا الصورة كاملـة صـورة الظلمـات الـيت 
ســتبيان ســبيله, بينمــا جعلــت األيــة اإلميــان كــالنور الــوي يرفــع الغشــاوة حتجــب عــن صــاحبها رؤيــة طريقــه, ووضــوح غايتــه, وا

عـــن عـــني صـــاحبه فيضـــيء أمامـــه نـــور يســـتكنه بـــه ســـر وجـــوده, وحقيقـــة نفســـه, فهـــوان انزايحـــان موحيـــان بعمـــق, يتجـــاوز 
ق العالقــة عمقهمــا املعــىن املعجمــي للكفــر واإلميــان إىل أفــق أرحــب يف الداللــة وأشــد عمقــا, وأغــزر فهمــا؛ وذلــ  عــن طريــ

املوجــودة بــني اللفــت املنــزاح عنــه واملنــزاح إليــه وهــي املشــاهبة يف أن كليهمــا يقــود اإلنســان إىل مصــري حمتــوم ابلســوء خمتــوم يف 
 -االنــزايح األول املتمثــل يف الكفــر والظلمــات, ويقــوده إىل الســعادة يف الــدنيا والفــوز يف اآلخــرة يف االنــزايح الثــاين )اإلميــان

 النور(.
يف هوا االنـزايح يكمـن يف أنـه أوحـى إىل املتلقـي حبتميـة النتيجـة يف االنـزايحيني, وأنـه ال ينبغـي أن يتطـرق أدّن شـ  والسر 

 يف حصوهلما, مستخدما االنزايح عن املعاين املعقولة إىل املعاين احملسوسة اليت تدرك ابألبصار.  
 (  04 )حممد:أ قَـف اهل  ا َتَدبَـُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قـُُلوبم َأَفاَل يَـ ومن أمثلة االنزايح االستبدايل أيضا قوله تعاىل: 

فقــد شــبهت  قلــوب املشــركني املعرضــني عــن كــالم رب العــاملني ابألبــواب املوصــدة نقفــال حمكمــة الغلــق ال تفــتح, وحــوفت 
 املشبه به وهو األبواب, وصرحت ابملشبه وهو القلوب.

والـداليل يف االنـزايح عـن املعـىن احلقيقـي إىل ا ـازي وهـو إبـراز قسـوة هـوه القلـوب الـيت  واملتامل هلوه اآلية يدرك األثر الفـين
هــي كاحلجــارة أو أشــد قســوة أمــام جــالل القــرآن وعظمتــه, هــوا اجلــالل الــوي تتهــاوى أمامــه كــل اجلبــال بعــد أن متلكتهــا 

 اخلشية من شعفاهتا إىل جوورها فتصري خاشعة متصدعة من خشية هللا.
لقلوب القاسية اليت هي كـاألبواب املوصـدة نقفـال حمكمـة الغلـق, ال ميكـن هلـا أن تبصـر نـور احلـق مـا دامـت علـى إن هوه ا

هــوه احلــال, ال يــدخل إليهــا اخلــري, وال تــرج منهــا, فقــد رِيــن  عليهــا بعــد أن طبــع هللا عليهــا وخــتم, فكانــت النتيجــة احلتميــة 
 يف اآلخرة عن رهبم يومأو حملجوبون.  هلوا اإلعارض أهنم يف عيشة ضنكا يف الدنيا, و 

 االنزايح الكنائي 
الكنايـــة يف اللغـــة احلـــدي   عـــن أمـــر بغـــريه وـــا يســـتدل عليـــه  وأمـــا يف اصـــطالح البالغيـــني فقـــد عرفهـــا شـــيخهم اجلرجـــاين 

عــىن هــو يليــه بقولــه: أن يريــد املــتكلم إثبــات معــىن مــن املعــاين, فــال يــوكره ابللفــت املوضــوع لــه يف اللغــة, ولكــن حيــيء إىل م
 (0)وردفه يف الوجود, فيومئ به إليه, وجيعله دليال عليه, مثال ذل  قوهلم:هو طويل النجاد, يريدون طويل القامة 

وكــان اجلرجــاين هبــوا التعريــف يشــري أن االنــزايح ابملفهــوم احلــدي  أم مــا تتســم بــه الكنايــة حيــ  إهنــا تعــين أن تــوكر اللفــت 
الظاهري للفت مع إمكانية إرادة املعىن األصلي. فاملعنيـان موجـودان ويبقـى السـياق هـو املقـرر  وتريد به معىن آخر غري املعىن

أليهمــا األســبقية لــدى املــتكلم واملتلقــي فالكنايــة كمــا يقــول عنهــا عبــد املطلــب يف كتابــة البالغــة العربيــة, قــراءة أخــرى:  بنيــة 
ج داليل مـواز  لـه متامـا حبكـم املواضـعة, لكـن يـتم  ـاوزه ابلنظـر ثنائية اإلنتاج, حي  تكون يف مواجهة إنتـاج صـياغي لـه إنتـا 

                                                           
 .66اجلرجاين, دالئل اإلعجاز,   - 0
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يف املســتوى العميــق حلركــة الــوهن الــيت متتلــ  قــدرة الــربط بــني اللــوازم وامللزومــات, فــإذا مل يتحقــق هــوه التجــاوز فــإن املنــتج 
 (0)الصياغي يظل يف دائرة احلقيقة 

أننــا أمــام انــزايح لغــوي,  وــا يعــينومعــىن خفــي,  ,اهر يف الصــياغة: معــىن ظــيتجلــى لنــا أن للكنايــة معنيــنيمــن هــوا التعريــف 
أو  .يقبلهــا العــرف والعقــلوجــود عالقــة تـالزم بســبب إىل داللــة أخــرى جمازيـة  الــيت وضــعت هلـافيــه الصــياغة عـن داللتهــا متيـل 

الـوي اسـتقرت عليـه فاسلوب الكناية يقوم على نقل الكلمة مـن معناهـا الشـائع  كما يقول الدكتور حممد حسني الصغري: 
يف عــرف مجاعــة معينــة إىل معــىن آخــر, وال يكــون هــوا النقــل ار اليــا أو عشــوائيا , بــل يبــىن علــى عالقــات خاصــة تــربط بــني 

وسـوقي العبـارة إىل  بـهمهوإىل  لفـتاملعىن املنقول منه واملعىن املنقول إليه. فهي تعبـري جمـازي يتحاشـىّ لفـت إىل بِـه, مهـزول ال
تيسر للمرء قول كل شـيء, فجعلـوا صـلتها بــ )الرمـز( شـبيهة بصـلتها ب)التعـري ( أوسع األساليب اليت  ها. وهي منرصين

  (0)فكالمها ينبع من أصل واحد, وهو إيراد غري ظاهر املعىن وداللة اللفت األولية 
 الـوي مييـل إىل املعــىن إن الكنايـة مبفهومهـا االصـطالحي واملعجمـي تشـكل صـراعا بـني املعـىن املعجمـي هلـا والفضـاء اخلطـايب

ا ــازي, فكالمهــا يتجــاذابن اللفــت, كــل يريــده يف نظامــه املعجمــي أو ا ــازي, والوحيــد الــوي يســتطيع أن يفصــل يف هــوا 
 النزاع إمنا هو املتلقي.

يف آن وال ميكــن أن يتــوهم مــن ذلــ  التجــاذب وهــوا الصــراع أن هنــاك تناقضــا يف إنتــاج الكنايــة للمعنيــني احلقيقــي وا ــازي 
واحد, وهوا ما نفاه السبكي فقال: ال يتخيل أن ذل  مجع بني حقيقة وجمـاز, وال بـني حقيقتـني, ألن التعـدد هنـا لـيس يف 
إرادة االســتعمال, بــل يف إرادة اإلفــادة, واللفــت مل يســتعمل إال يف موضــعه, وقــد يســتعمل اللفــت يف معــىن, ويقصــد بــه إفــادة 

   (3)معان كثرية 
داليل يقصــد املــتكلم بــه االنتقــال مــن املــدلول احلقيقــي للفــت إىل املــدلول الكنــائي لــه لوجــود عالقــة تــربط فالكنايــة انــزايح 

 بينهما.
فيهــا روعــة التعبــري, ومجــال التصــوير, وألــوان األدب والتهــويب, مــا ال يســتقل بــه بيــان, وال يدركــه   الكنايــة يف القــرآن فــإن و

 "إاّل من تووق حالوة القرآن
(4) 

االنــزايح الكنــائي قولــه تعــاىل:      فالكنايــة هنــا توجــه اإلنســان إىل كيفيــة التعامــل األمثــل مــع الوالــدين اللــوين  ومــن أمثلــة
وصاه هللا هبما, لكن هوا التوجيه مل يكن ليتمحور يف ذهـن املتلقـي مـن خـالل داللـة معجميـة األلفـال املسـتعملة, إمنـا البـد 

عـاّن اخلفـي وراء سـتار معجميـة تلـ  األلفـال املرتاسـة واملكونـة بنيـة عميقـة من وجود تصور ذهين حاضـر يسـاعد يف فهـم امل
املعـىن بيــد أهنــا خفيـة تتمثــل يف اللــني والعطـف واإلحســان والتواضــع بــني يـديهما واملستشــف مــن قولـه  واخفــ  هلمــا جنــاح 

                                                           
 .088, 087عبد املطلب, البالغة العربية, قراءة أخرى,    - 0
 .009 م,0999, 0أصول البيان العريب يف ضوء القرآن الكرمي, د.حممد حسني علي الصغري, دار املؤرئ العريب, ط - 0
 0110,4/038, 0حتقيق:خليل إبراهيم, دار الكتب العلمية, بريوت, طالسبكي, أمحد بن علي, عروس الفراح يف شرح تلخي  املفتاح,- 3

 .010 م,0978هـ/0398, 0األسلوب الكنائي يف القرآن الكرمي, د. حممود السيد شيخون, مكتبة الكليات األزهرية, مصر, ط - 4
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نـــزاح إىل الوســـيلة وقصـــد الـــول  فـــاخلف  النـــزول إىل األرض أي التواضـــع, وهـــوا مـــا هـــدف إليـــه االنـــزايح الكنـــائي حيـــ  ا
 الغاية, فالتواضع إمنا ينال خبف  اجلناح وهدف من ذل  إىل املبالغة  

 النتائج
حاول البح  يف الصفحات املعدودات أن يناقش االنزايح ومدلوله يف القرآن الكرمي جامعا بني وجهـيت نظـر قدميـة وأخـرى 

 خرج البح  بعدة نتائج  سبها يف حملها: حديثة فيما يتعلق مبصطلح االنزايح وغاايته ووسائله. وقد
يعــد االنــزايح أســلواب بالغيــا مثــريا كونــه حيــدث أثــرا ووثــريا دالليــا لــدى املتلقي,فياخــوه إىل فضــاءات أكثــر رحابــة,  .0

 .وانعكاسات أبعد عمقا من انحية املعىن والداللة
ـــل الـــن  مـــن الــدالالت الـــيت ال ميكـــن أن يهتـــدي إليهـــا ا .0 مِّ ملتلقــي إذا ســـل  ســـبيل الصـــورة النمطيـــة إن االنــزايح حي 

العاديـة املالوفـة وغـري املنزاحـة, ويكـون االنــزايح أبلـ  مـا يكـون حـني يتعلـق األمــر ابلـن  القـرآين وهـو يقـدم الصــورة 
 القرآنية فتكون ابنزايحها أبل  يف الداللة من نطق مجيع الناطقني وا سواها من الصور العادية.

ثــريا نفســيا لــدى املتلقــي, وهــو ال شــ  منتشــر يف عــرض القــرآن اليتــه الــيت حتــدث وتكمــن وظيفــة االنــزايح يف مج .3
 الكالمية, وفضاءاهتا اخلطابية. وطوله, وهي تعطينا دورا تعبرياي, وأثرا مجاليا يف سياقاهتا

املعـىن جاء أسلوب االنزايح كخصيصة ويزة للغة األدبية عمومـا, واللغـة الشـعرية ابألخـ , وأن مثـة عالقـة قويـة يف  .4
 اللغوي واالصطالحي ملصطلح االنزايح.

قول اجلرجاين يف تقسيم املعىن ال ينف  عما يسميه الدارسون احلداثيون انزايحا دالليا املبـين علـى بنـاء املعـىن الثـاين  .5
 من املعىن األول أو توليد املعىن اخلفي من املعىن الظاهر.

هم ملثل تل  املصطلحات املصطبغة بصبغة غربيـة, علـى الـرغم هناك آراء متباينة لبع  الباحثني الوين يبدون رفض .6
 من وجود ما يشفي األوام يف النقد العريب القدمي.

االنزايح الداليل أسلوب غري مباشر لـه وسـائله البالغيـة كا ـاز, والكنايـة, واالسـتعارة, وكـل لـون بالغـي مـن شـانه  .7
 لبالعة وعلم الداللة.انزايح املعىن وتغريه وا يعين يشابكا وتداخال بني ا

األنواع االنزايحية يف القرآن كثرية ومتشابكة ومتداخلة, فهناك االنزايح الرتكييب, والصويت. لكن يبقـى االنـزايح -8 .8
الـداليل مــن أهــم االنزايحــات املوجــودة يف سـور وآايت القــرآن الكــرمي حيــ  يكشــف عـن املعــىن اجلديــد املنــزاح إليــه 

بالغـــة هـــوا الـــن  وبيانـــه, األمـــر الـــوي يســـتلزم تـــدبرا هلـــوا النـــوع مـــن االنزايحـــات مـــن املعـــىن األصـــلي وـــا يوضـــح 
 للوصول إىل داللة أعمق, وفهم أدق.

اللغة ا ازية يف القرآن الكرمي تربز الكالم أبدا يف صورة مستجدة, وتعطي  الكثـري مـن املعـاين ابليسـري مـن اللفـت,  .9
 ين من الغصن الواحد أنواعا من الثمر.ح  خترج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر, و 

االنزايحــات االســتعارية أو االســتبدالية, والكنائيــة, وا ازيــة يف القــرآن الكــرمي انزايحــات ذات بنيــة عميقــة يف البنــاء  .01
 والداللة, شديدة التاثري.
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي

 سلســـلة ـــ الصـــحفية اليمامـــة مؤسســة:  الســعودية ـــ الــرايض ةاألســلوبي)  الدراســات منظــور يف االنــزايح: ويــس حممــد أمحــد
 .0113 هـ/  0404 ,ابريل 0ط , الشهري الرايض كتاب

 .م0,0110سوراي,ط دمشق, العرب, الكتاب والبالغي,احتاد النقدي الرتاث يف االنزايح ويس, حممد أمحد
 .009م, 0999, 0ط العريب, املؤرئ دار ,الصغري علي حسني حممد.د الكرمي, القرآن ضوء يف العريب البيان أصول
 د) احلــدي , الكتــاب دار بــريوت, والشــعرية, واألســلوبية والبالغيــة اللســانية املصــطلحات وآخــرون, اهلــادي, حممــد بــوطران

 .م0118( ط
 يــل,اجل دار شــرف, العزيــز وعبــد خفــاجي, املــنعم عبــد حممــد:وحتقيــق وتعليــق شــرح البالغــة, أســرار القــاهر, عبــد اجلرجــاين,

 .0بريوت,ط
 .3ط القاهرة, اخلاجني, مكتبة شاكر, حممد حممود:عليه وعلق قرأه اإلعجاز, دالئل القاهر, عبد اجلرجاين,
 دار.البجـاوي حممـد وعلـي , إبـراهيم الفضـل أبـو حممـد حتقيـق وخصـومه, املتنـيب بـني الوسـاطة:العزيـز عبـد بن علي اجلرجاين,

 (.ت.د( )ط.د)بريوت القلم,
 .0979 اإلسكندرية, املعارف, منشاة والتطور, التقنية بني البالغة لسفةف عيد, رجاء

 وجــــوه يف األقاويــــل وعيــــون التنزيــــل حقــــائق عــــن الكشــــاف اخلــــوارزمي الزخمشــــري عمــــر بــــن حممــــود القاســــم أبــــو الزخمشــــري,
 .بريوت النشر العريب,مكان الرتاث إحياء دار املهدي, الرزاق عبد التاويل,حتقيق

 ,0ط بـريوت, العلميـة, الكتـب دار إبـراهيم, خليـل:املفتـاح,حتقيق تلخـي  شـرح يف الفراح عروس علي, نب أمحد السبكي,
0110. 
 .م0978/هـ0,0398األزهرية,مصر,ط الكليات الكرمي, مكتبة القرآن يف الكنائي األسلوب السيد شيخون,حممود

 ,0994 ,0ط بغــداد, العامــة, الثقافيــة الشــؤون دار العربيــة, وبالغتــه الفنيــة خصائصــه القــرآن جمــاز: حســن حممــد الصــغري,
 040. 

 .  م0977( ط.د) للكتاب, العربية الدار تونس, ليبيا, واألسلوبية, األسلوب املسدي, السالم عبد
 (.ت.د) لبنان, أخرى,مكتبة قراءة العربية البالغة املطلب, عبد
 .م0999 ,0اإلسكندرية,ط الفنية, اإلشعاع بةمكت العريب, البالغي والرتاث الداللية العالقات حسن, الواحد عبد

 .  م0997 ,0ط عمان, والتوزيع, للنشر األهلية احلدي , األديب النقد يف االستعارة: يوسف العدوس,
 ,0951 القـــاهرة, املصـــرية, األجنلــو مكتبـــة القصــا , وحممـــد الــدواخلي, احلميـــد عبــد: تعريـــب اللغــة, جوزيـــف, فنــدريس,
 (.ط.د)
 3.5/00ط بريوت, اجليل, دار خفاجي, املنعم عبد حممد: وتعليق البالغة,شرح علوم يف اإليضاح ,اخلطيب القزويين,
 .0986ط املغرب, للنشر, توبقال دار العمري, وحممد الويل, حممد الشعرية,ترمجة اللغة بنية جان, كوهن,
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 .م0957 ,الكويت والتوزيع والنشر للطباعة القلم دار العظيم, النبا دراز, هللا عبد حممد
 .0ج السعودية, الرايض, م,0980 والنشر, للطباعة العلم دار طبانة, بدوي العربية, البالغة معجم
 (.ت.د) ط , صادر دار لبنان, بريوت, العرب, لسان منظور, بن مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو منظور, ابن
 (.ت.د)ط , صادر دار لبنان, بريوت, العرب, انلس منظور, بن مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو منظور, ابن
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 (41) 
 صورة الرجل يف القران الكرمي

 (دراسة موضوعيـــة)
 1د. شيماء جنم عبدهللا
 األستاذة املساعدة, كلية الرتبية للبنات, جامعة بغداد, العراق

 مقدمة البحث 
 على سيدان حممد وعلى اله وصحبه امجعني احلمد   رب العاملني والصالة والسالم 

فــان صــورة الرجــل وصــفا أتفــق العقــالء علــى اطالقــه النســان بصــفة املــدح والثنــاء , وتنفــى عــن انســان يف حالــة الــوم وعلــى 
الــرغم مــن إخــتالف عــادات وأطبــاع وأخــالق النــاس , تــرى شخصــا اليقبــل نن تنفــى عنــه صــفة الرجــل , وان كــان اليتمتــع 

 ق اخللق مجيعا على مكانة الرجولة . هبا, وقد اتف
واملتامل يف الفال القران الكرمي جيد أن لفظة الرجـل ذكـرت يف سـبع ومخسـني موضـعا منـه فجـاءت واراد هبـا الصـفة وجـاءت 

 واراد هبا النوع ويف هوا البح  سنعرض الصفات فقط .
دها ال تتحقــق اال فــيمن يستضــيأون بنــور االميــان , ونتيجــة وان املتتبــع ملعــىن الرجولــة الــيت أرادهــا هللا تعــاىل يف حمكــم كتابــه جيــ

لالنفتاح العاملي أصبحت املسافة بني واقع الناس وبني صورة الرجل بعيدة, فاندثرت االخالق والشيم مع عـامل املـادة وصـران 
ني وصــف الــوكورة حباجــة اىل تــوكري الرجــال بســماهتم وان نطالــب الشــباب أن يكونــوا رجــاال الصــغارا والجمــرد ذكــور فكــم بــ

 من فوارق ففي بع  االحيان توصف املرأة لو ادت موقفا معينا على أحسن ما ينبغي نهنا ) امراة مبيت رجل( .
وآلجــل التعــرف علــى حقيقــة صــورة الرجولــة تلــ  الــيت غــاب معناهــا ومفهومهــا جــاء هــوا البحــ  ليكشــف لنــا عــن صــفات 

  . الرجل احلقيقية كما وردت يف اايت القران الكرمي
 ولقد اقتضت املنهجية تقسيم البح  على ثالثة مباح : 

 االول : حوى تعريف الرجولة لغة واصطالحا 
 والثاين : يشري اىل اهم صور الرجولة . 

 والثال  : فهو يبني لنا مدى حاجة االمة االسالمية اىل الرجولة . 
مـن ظلـم الضـاللة وسـلما نرتقـي بـه اىل النجـاة يف شـدة يـوم وأخريا اسال هللا ) عز وجل( أن جيعـل القـران لنـا نـورا هنتـدي بـه 

 القيامة , واحلمــــــــــــــــــد   رب العاملني . 
 الرجولة / معانيها / داللتها / أمهيتها .  الكلمات املفتاصية:

 
 تعـــــــــــــــريف الرجـــــــــولة 

                                                           
0 shaimanajm76@gmail.com 
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 الرجولة لغة :  .1
 ة , بيد أهنا عرفت الرجل . مل تعرف كتب املصطلحات لفت الرجول

الرجل لغة : الرجل خمـت  ابلـوكر خمـت  ابلـوكر مـن النـاس ولـول  قـال تعـاىل : ولـو جعلنـه ملكـا جلعلنـه رجـال﴾ ) سـورة 
-( ) ويقـال رجـل للمـرأة إذا كانـت متشـبهة ابلرجـل يف بعـ  أحواهلـا () مفـردات الفـال القـران /االصـفهاين 9االنعام اية /
 مع : رجال . (. واجل0119:0/380

وقد يكون الرجل صفة , يعين بول  الشدة والكمال , ويقال : رجل بني الرجولة , والرجلة , والرجيلـة , والرجوليـة , وهـي 
مـــــن املصـــــادر الـــــيت ال افعـــــال هلـــــا ,وهـــــوا أرجـــــل الـــــرجلني أي : اشـــــدمها , أو فيـــــه رجليـــــة ليســـــت يف االخـــــر)ابن منظـــــور 

 (.067-00/065/د.ت:
 ا : .الرجولة اصطالص1

اسم الرجل شرعا : موضوع للوات يف صنف الوكور من غـري اعتبـار وصـف جمـاوزة حـد الصـغر , او القـدرة علـى ا امعـة , 
 (.  0:393م0998او غري ذل  فيتنول كل ذكر من بين آدم )الكفوي 

ـــــه الرجـــــل عـــــادة )موســـــوعة نضـــــرة النعـــــيم ـــــة نهنـــــا : اتصـــــاف املـــــرء مبـــــا يتصـــــف ب ـــــا ميكـــــن تعريـــــف الرجول ـــــد  ومـــــن هن :محي
 ( . 5/0140م:0998:

وللرجــل صــفات كثــرية أخصــها أن تكــون تتعلــق ابملســاجد وحــب الطهــارة وهــي مــن صــفات الرجــال العظمــاء الــوين حــازوا 
على شرف الرجولة , حيـ  يقـول تعـاىل  ملسـجد اسـس علـى التقـوى مـن اول يـوم أحـق أن تقـوم فيـه فيـه رجـال حيبـون أن 

اذ يقســم هللا عــز وجــل لنبيــه حممــد صــلى هللا عليــه وســلم بقولــه : ( 018التوبــة :ايــة  يتطهــروا وهللا حيــب املطهــرين﴾ )ســورة
 ملســجد اســس علــى التقــوى﴾ أي : مســجد قبــاء وهــو مســجد أســس علــى اخــال  الــدين   واقامــة ذكــره وشــعائر دينــه 

هـروا , فالطهـارة مـن اخـ  وكان قدميا يف هوا عريقا فيه , فهو فاضل واهله فضالء , فيه رجـال مـن االنصـار حيبـون أن يتط
صفات الرجـال املـؤمنني , وهلـوا مـدحهم هللا بقولـه :  فيـه رجـال حيبـون ان يتطهـروا﴾ مـدح علـى طهـارهتم املعنويـة واحلسـية 
ومــن املعلــوم أن مــن أحــب شــيأا البــد أن يســعى لــه وجيتهــد فيمــا حيــب , فــال بــد أهنــم كــانوا وــن تطلــق علــيهم صــفة الرجولــة 

(. الن الطهارة تكـون مـن الـونوب ابلتوبـة 0/016م:0113لتطهر من الونوب واالوسائ )السيوطي الهنم حريصون على ا
( قـــال تعـــاىل  ميهـــا الـــوين امنـــوا توبـــوا اىل هللا توبـــة نصـــوحا 440-3/441واالعمـــال املكفـــرة للـــونوب )العمـــادي د.ت :

(. وهـم بفعلهـم هـوا 9التحـرمي :ايـة  عسى ربكم أن يكفر عنكم سيأاتكم ويدخلكم جنـت  ـري مـن حتتهـا االهنـر﴾ )سـورة
ــــوا اىل هللا تعــــاىل )النســــفي  ــــى التطهــــر كحــــر  احملــــب للشــــي حيــــاولون أن يتقرب (. 0/001م:0983حلصــــرهم الشــــديد عل

( فكــان 36واملســاجد حماضــن لوجــود القلــوب النورانيــة . يقــول هللا تعــاىل :  يف بيــوت أذن هللا أن ترفــع﴾ )ســورة النور:ايــة 
ـــة هـــي املســـاجد وهـــوا يـــدل علـــى أن الرتبيـــة االميانيـــة امنـــا تكـــون يف املســـاجد الهنـــمـــاوى هـــوه القلـــوب  ا املنـــائ اجليـــد للرتبي

 .  الصاحلة
ومن الصور ايضا ذكر هللا واقامة الفرائ  وعـدم اللهـو , ان مـن بـني صـور الرجولـة الـيت ذكـرت يف القـران الكـرمي , هـو قولـه 

  واقـــام الصـــلوة وايتـــاء الزكـــوة تـــافون يومـــا تتقلـــب فيـــه القلـــوب واالبصـــرتعـــاىل  رجـــال التلهـــيهم  ـــارة والبيـــع عـــن ذكـــر هللا
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( أذ ذكـرت 38-37ليجزيهم هللا أحسن ماعملوا ويزيدهم من فضـله وهللا يـرزق مـن يشـاء بغـري حسـاب﴾ )سـورة النور:ايـة 
داؤهــم للعبـادة التشــغلهم يف االيـة الكرميـة صــفات , مـن يتمتــع هبـا يطلــق عليـه لفــت الرجولـة , ويكــون مسـتحقا هلــا , وهـي أ

معاملة راحبة عن ذكر هللا , فهم مع شغلهم ابلتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثـراء اليغفلـون عـن اداء حـق هللا يف الصـالة 
 (.  08/078م:0996ما ان مسعوا النداء اىل الصالة تركوا  ارات الدنيا ونعيمها وزهرهتا وابدروا اليها )االلوسي 

(﴾ 0(الـوين هـم يف صـالهتم خشـعون )0ين , وهي صلة بني العبد وربه قال تعاىل:  قد افلح املومنؤن )فالصالة عماد الد
 (.  0-0)سورة املؤمنون:اية 

واداء حــق العبــاد يف الزكــاة , ّ يبــني هللا عــز وجــل جــزاء مــن كانــت هــوه صــفاته فمــن مل تلههــم الــدنيا وزينتهــا عــن ذكــر هللا 
ة خمافـة منـه وتقـراب اليـه , فانـه تعـاىل سـيثيبهم يـوم القيامـة ابجلنـة جـزاء أعمـاهلم الـيت عملوهـا يف وعن اقامة الصالة وايتاء الزكا

 (.  0/53م:0110الدنيا )االزدي 
وقد ورد يف السنة النبوية ما يوكد مثل ذل  اجلزاء الوي وعد هللا تعاىل به عبـاده الصـاحلني , فقـد روي عـن ايب هريـرة رضـي 

ء اىل رســول هللا صـلى هللا عليــه وسـلم فقــال: اي رسـول هللا , دلــين علـى عمــل إذا عملتـه دخلــت اجلنــة هللا عنـه أن اعرابيــا جـا
قــال: تعبــد هللا التشــرك بــه شــيأا وتقــيم الصــالة املكتوبــة , وتــويت الزكــاة املفروضــة وتصــوم رمضــان . قــال والــوي نفســي بيــده 

هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ) مـن سـره أن ينظـر اىل رجـل مـن  الازيد على هوا شيأا ابـدا والانقـ  منـه , فلمـا وىل قـال رسـول
 .  (0/44ىل هوا ()النيسابوري ,د.ت :أهل اجلنة فلينظر ا

 فالرجال املومنؤن حريصون على اداء العبادة وهبوا املفهوم للعبادة يصبح الرجل يف ا تمع عنصر خري وبركة . 
ايضــي قــال تعــاىل  مــن املــؤمنني رجــال صــدقوا ماعاهــدوا هللا عليــه فضــال عــن صــدق العهــد مــع هللا والثبــات علــى املــنهج الر 

( كــانوا صــادقني يف عهــودهم مــع هللا 03فمــنهم مــن قضــى  بــه ومــنهم مــن ينظــر ومــا بــدلوا تبــديال﴾ )ســورة االحــزاب :ايــة 
وىف بعهــــده تعــــاىل فصــــدقوا يف نصــــرة نبيــــه حممــــد صــــلى هللا عليــــه وســــلم فمــــنهم مــــن قتــــل يف ســــبيل هللا , فــــادرك مــــامتىن , و 

(. ومــنهم مــن ينتظــر يومــا فيــه جهــاد ليقضــي بـه ماعاهــد هللا عليــه مــن نصــرة وشــهادة علــى مــا 0/863م:0110)الواحـدي 
 (.  0/507مضى عليه اصحابه )املخزومي د.ت 

ضــوا ) ومــا بــدلوا تبــديال ( : اي ومــا غــريوا عهــدهم , وبــدلوا الوفــاء ابلغــدر , بــل اســتمروا علــى ماعاهــدوا هللا عليــه ومــا نق
 (.  3/477هـ:0410عهدهم )ابن كثري 

كما كان التحري  على اجلهـاد وعـدم التعويـق للصـف املـؤمن قـال تعـاىل  قـال رجـالن مـن الـوين تـافون أنعـم هللا عليهمـا 
 (.  03أدخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غلبون وعلى هللا فتوكلوا ان كنتم مؤمنني﴾ ) سورة املائدة :اية 

الية الكرمية اىل جانب من قصة موسى عليه السالم مع قومه حينما بع  نفـرا مـنهم السـتطالع أحـوال اجلبـابرة تشري هوه ا
قبل خوض القتال معهم , فرجعوا يروون لبين اسرائيل ما راوه مـن قـوهتم فاخـافوهم بينمـا كـتم اثنـان مـنهم اخبـار قـوة اجلبـابرة 

قوميهمـــا علـــى اجلهـــاد يف ســـبيل هللا وقـــد اســـتحق هـــوان املؤمنـــان علـــى  ومل تـــربوا اال موســـى عليـــه الســـالم وأخـــوا يشـــجعان
 (00/057م:0111 عز وجل ) الرازي موقفهما هوا صورة الرجولة من هللا

 كما كان القوامة صفة من صفات الرجولة . البد ان تعرف ملاذا وصف الرجال دون غريهم ابلقوامة .   
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( اذا فـنحن 34 قولـه تعـاىل ) الرجـال قومـون علـى النســـــــــــاء()سورة النسـاء : ايـة اال وهي احلفال على رحيانـة احليـاة املـرأة يف
ــــالبع  يظنهــــا : متحكمــــون  ــــى كلمــــة ) قوامــــون ( ف ــــا أن نتعــــرف عل ــــارة علين ــــف ال تشــــريف ولكــــي نفهــــم هــــوه العب تكلي

فمــثال  ــن نســمع يف نشــرا ومسـيطرون وآمــرون بينمــا هــي ذات معــىن خمتلـف فمعناهــا : قــائمون علــى خدمــة أمـور النســاء . 
االنباء انـه قـد حضـر اىل الـبالد القـائم ابالعمـال لدولـة كـوا , وهـي تعـين أن فـالان قـد حظـي بشـرف اختيـار دولتـه لـه , كـي 

 يقوم خبمة رعااي هوه الدولة و ن نقول يف لغتنا العربية : من يقوم على خدمتنا الليلية . 
وقضاء مصاحله وليس ذل  املعـىن غريبـا عـن واقـع احلـال , فـان هللا سـبحانه وتعـاىل اذا فعل قام يقوم االصل فيه خبدمة غريه 

وأختا , وزوجـة ,و ابنـة , والشـ  أن الرجـل يقـوم ‘ شأنا أم مل نشا جعل املرأة معلقة يف رقبة الرجل يف أحواهلا االربعة : اما 
(. بينمــا 003وة واصــطرب عليهــا () ســورة طــه :ايــة فعــال حــ  لــو مل يفهــم هــوه االيــة , مــثال قولــه تعــاىل ) وامــر اهلــ  ابلصــل

التوجد اية واحدة حتتم على املرأة أن يمر زوجها ابلصالة وعلى هوا فان الزوج سيايت يوم القيامة ويسال عن صـالته وعـن 
 صالة أهله بينما لن تسال الزوجة االعن صالهتا وحدها لول  كانت الرجولة مسوؤلية . 

أة مـن قبـل الرجـل ومـن ّ كانـت صـور الرجولـة وصـفاهتا الجـل تفضـيله علـى املـرأة , قـال تعـاىل مبـا وجعلت القوامـة علـى املـر 
(. وهــوه االفضــلية حاصــلة مــن عــدة وجــوه فبعضــها مســات حقيقيــة 34فضــل هللا بعضــهم علــى بعــ  )ســورة النســاء : ايــة 

ة عاطفيــة . والســمة الســائدة للرجــال هــي تتمثــل بكــون الرجــل يفكــر بطريقــة منطقيــة عقالنيــة يف حــني أن املــرأة تفكــر بطريقــ
العقالنيــة . والســمة الســائدة للنســاء هــي احلــس العــاطفي فعقــل املــرأة أكثــر اســتجابة ملشــاعرها وهــي تتــاثر بشــكل أشــد مــن 

(. ولكــن هــوا اليعــين أن النســاء انقصــات االهليــة عــن الرجــال فــا  خلــق الرجــل وميــزه 01/70م :0111الرجــل )الــرازي 
ملرأة بعواطفها ولوال ذل  ملا اسـتطاعت تربيـة االبنـاء وملـا وجـد التـوازن يف هـوه احليـاة والاعـرتاض علـى ذلـ  الن بعقالنيته وا

هــوا مــا اقتضــته حكمــة هللا تعــاىل يف أن تلــق هــوين الصــنفني علــى هــوا الشــكل وهبــوا النظــام فــال ميكــن أن تكتمــل دورة 
 (.  087م:0116احلياة بفقد أو ختلف أحدمها )البيايت 

كما كان وييد الرسل ومناصرهتم ومواجهة الباطل من صور الرجولة اليت يصفها هللا تعاىل يف كتابه الكرمي أن مـن اهلهـا مـن 
يواجــه الباطــل ويؤيــد الرســل يف دعــوهتم وينصــرهم العــالء كلمــة احلــق قــال تعــاىل ) وجــاء مــن اقصــا املدينــة رجــل يســعى قــال 

 (.  00-01لكم اجرا وهم مهتدون ()سورة يس :اية يقوم اتبعوا املرسلني اتبعوا من اليسأ
يف تنكــري الرجــل مــع انــه كــان معروفــا معلومــا عنــد هللا فائــدة أن يكــون تعظيمــا لشــانه أي رجــل كامــل يف الرجوليــة) الــرازي 

سـرعا (. ولقد كان هوا الرجل يف غار يعبد هللا تعاىل فلما بلغه ما يريـد قومـه أن يفعلـوا ابلرسـل أيهـم م0/3718م:0111
ابذل اجلهد يف النصيحة مريدا للنصح وهو ال تشـى يف أن تكـون حياتـه مثنـا هلـوا املوقـف الـوي ال يقفـه اال أشـرف الرجـال 

(. وأخـــو يـــدعوا قومــه اىل االميـــان اب  ســـبحانه , فوثبـــوا عليــه وقتلـــوه , فـــاثىن هللا عـــز 4/00م:0986وأشجعهم)الزخمشــري 
وهـوا الثنـاء مـن هللا عـز وجـل علـى هـوا الرجـل يفيـد انـه وـن يقتـدى بـه يف االسـراع  وجل عليه , فادخلـه اجلنـة مـع الشـهداء

 (.  3/00م:0993اىل تغيري املنكر)الصابوين 
هـــوه هـــي صـــفة مـــن كـــان كـــامال يف الرجوليـــة فضـــال عـــن مناصـــرته للرســـل وأميانـــه هبـــم ودعوتـــه لقومـــه نن يومنـــوا ويصـــدقوا 

 ما من اعلى صفات الرجولية ان ال تنسى نعم هللا تعاىل علي  . (. ا4/366الرســــــــــل)الشوكاين د.ت :
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قال تعاىل )قال له صاحبه وهوحياوره أكفرت ابلـوي خلقـ  مـن تـراب ّ مـن نطفـة ّ سـوئ  رجـال ( )سـورة الكهـف :ايـة 
بوبيتــه إذ يقــول تشــري هــوه االيــة الكرميــة اىل قصــةالكافر وحــواره مــع صــاحبه املــؤمن حــول الكفــر اب  تعــاىل وانكــار ر  (.37

املؤمن واعظا للكافر وزاجرا له ) أكفرت اب  خالق  الـوي خلـق االنسـان مـن طـني نطفـة أدم عليـه السـالم ّ جعـل نسـله 
مــن مــاء مهــني , فصــور االنســان يف أحســن تقــومي , فكيــف  حــد نعمتــه وداللتــه عليــ  ظــاهرة جليــة , فهــو الــوي جعلــ  

ـــي شــيأا رجــآل وخلــق كــل شــي مــن حولــ  فهــو خــالقي و  خالقــ  وأان مقــر لــه ابلوحدانيــة والربوبيــة ولــن أشــرك بعبــادة ربــــــــــــ
(. ومـــن صـــور الرجـــل أن يتســـم ابلشـــجاعة ذلـــ  ان اجلـــنب مـــن شـــر الصـــور الـــيت يتصـــف هبـــا 3/83هــــ:0410()ابـــن كثـــري 

صــلى هللا عليــه وســلم الرجــال ولكــون هــوا اخللــق مــن أســوا االخــالق الــيت يتصــف هبــا االنســان فقــد وجــدان اخــالق الرســول 
يتعــوذ منــه , فعــن ســعد بــن ايب وقــا  رضــي هللا عنــه أنــه كــان ممــر هبــوه الكلمــات وحيــدث هبــن رســول هللا صــلى هللا عليــه 
وسلم ) اللهم اين اعوذ ب  من العجز والكسل واجلنب واهلرم وأعوذ ب  من فتنة احمليا واملمات واعوذ بـ  مـن عـواب القـرب 

(. ومن هـوا يتبـني لنـا ان اجلـنب اذا متكـن مـن صـاحبه )شر ما يف رجل : شح هلع وجنب ضلعسلم ( وقال صلى هللا عليه و 
وغلب على اخالقه أدى به اىل هت  االعراض وانتهاك احملارم بل واحتالل االوطـان الن اجلبـان يـؤثر العـيش يف بـول نفسـه 

يــه الــول يف الــدنيا وصــاحب هــوا اخللــق أو تعريضــها للخطــر ولــوا وصــف اجلــنب ننــه خلــق ذمــيم يشــني صــاحبه وجيلــب عل
 ميوت يف اليوم الواحد مرات ومرات .

 اذا صوت العصفور طار فؤاده  ولي  حديد الناب عند الشدائد 
فالرجولــة اذن تتنــاىف مــع اجلــنب الن الرجــال هــم اصــل الشــجاعة والنخــوة وهــم الــوين تتعــاىل نفوســهم عــن الــول واهلــوان وهلــوا 

فلــم تعـد عنــد أتباعـه جمــرد ‘ بنـاءه علــى الشـجاعة والعـزة واحلميــة وهـوب معانيهــا يف نفـوس أتباعـه حينمـا جـاء االســالم رى أ
 ميدان للفخر واخليالء بل هي ميدان لنصر الدين والوب عن حياضه . 

اذن الرجولــة تتمثــل يف اظهــار القــوة والبــاس عنــد قــول احلــق وتقــدمي النصــح يف حــال اخلــوف واذ ظهــر ذلــ  املوقــف الرجــويل 
ن مؤمن ال فرعون , قال تعاىل ) وقال رجـل مـؤمن مـن ال فرعـون يكـتم امينـه أتقتلـون رجـال أن يقـول ريب هللا وقـد جـاءكم م

ابلبينـت مــن ربكـم وان يــ  كــواب فعليـه كوبــه وان يــ  صـادقا يصــبكم بعــ  الـوي يعــدكم أن هللا اليهــدى مـن هــو مســرف  
 .كواب (

بسبب دعوته لعبادة هللا وحده الشري  له صابرهم رجل مؤمن تفـي اميانـه  ملا قصد فرعون واعوانه قتل موسى عليه السالم
 مـن غـري ومل يؤمن من ال فرعون غريه ينحهم أن اليقتلوه . واذ قال هلم : ا تقتلون رجال ال ذنب له سوى أن قال : ريب هللا

رجولــة يف االميــان والشــجاعة أاي كــان . قــال : ) رجــل مــؤمن ( دون أن يــوكر عنــه شــيأا فــاملهم أن التفكــري وال ومــل يف أمــره
هـــوا املـــؤمن يف أي زمـــان ويف مكـــان وني اســـم وني صـــفة ومـــن صـــفات الرجولـــة ايضـــا الـــوكورة إذ يـــدل لفـــت الـــوكر او 

فنوع ) االنسان ( يشمل على الوكر واالنثى كما هي احلـال عنـد بقيـة االنـواع الـيت خلقهـا هللا ‘ الوكورة على النوع واجلنس 
مهمته , اما صورة الرجولة فهي صفة ينبغي أن يتحلى هبل الوكور ولكن كم من ذكر ال ميـت للرجولـة بصـلة .  تعاىل ولكل

( وهـي ذلـ  . وهـوه تلقـب ب )اخـت الرجـال وكم من أنثى تتحلى بصفات الرجولة من صدق وشهامة وكـرم وطاعـة وغـري
 الصفات الفيزايوية للوكورة وليس للرجولة . صفة حسنة , اما من توصف نهنا امرأة مسرتجلة فهوه صفة تتشابه مع 
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واالسالم قد فرق بني الوكورة والرجولة فيس كل ذكر رجال , لكن الرجولة مصطلح قرأين يصـدق علـى اهـل املراتـب العاليـة 
( فلــم يقــل ســبحانه : كــل املــومنني رجــال , وامنــا قــال : مــن والصــفات اجلميلــة , قــال تعــاىل : )مــن املــومنني رجــال صــدقوا

 املومنني رجال , ومن هنا تفيد التبعي  , أي ليس كل ذكر رجل , وامنا كل رجل ذكر . 
لـوا كانـت الـوكورة صـفة مـن صـفات  الرجـل يف اللغـة يفيـد وصـف الـوكورةفالوكورة اذن شرف وكمال وقـوة طبيعيـة خلقيـة و 

 يبع  سبحانه وتعاىل رسوال مـن النسـاء الرجولة , وقد اختار سبحانه وتعاىل الرسل مجيعهم الوين أرسلهم من الرجال , ومل
 . ويدل على ذل  صيغة احلصر اليت وردت يف قوله تعاىل ) وما ارسلنا قبل  اال رجال نوحى اليهم (.

اما التلون هـو عـدم الثبـات علـى خلـق وحـال واحـد والتلـون منـايف لشـهامة الرجـال وحـرم هللا تعـاىل التلـون وحـور منـه . قـال 
 رجــال صــدقوا مــا عاهــدوا هللا عليــه فمــنهم مــن قضــى  بــه ومــنهم مــن ينتظــر ومــا بــدلوا تبــديال ( بــل مل تعــاىل ) ومــن املــومنني

الصــفات فقــد  يزالــوا علــى العهــد ال يلــوون وال يتغــريون فهــوالء الرجــال علــى احلقيقــة ومــن عــداهم فصــورهم صــور رجــال وامــا
ن , الهنـا صـفة سـلبية دخـل ابـن مسـعود رضـي هللا فمن ميتل  صفة الرجولة الميتل  صـفة التلـو  قصرت عن صفات الرجال

عنه على حويفة رضي هللا تعاىل عنه فقال : اعهد ايل فقال له : امل مت  اليقني ؟ قال : بلـى وعـزة ريب قـال : ) فـاعلم أن 
وعــد  الضـاللة حـق , الضـاللة أن تعـرف مـا كنـت تنكـر وأن تنكــر مـا كنـت تعـرف , واايك والتلـون , فـان ديـن هللا واحـد (.

التلون شعبة من النفاق . ومن ضرورايت هوه االمة حاجتها اىل الرجولة إذ قال تعاىل ) وعد هللا الـوين امنـوا مـنكم وعملـوا 
 .(55الصلحت ليستخلفنهم يف االرض كما استخلف الوين من قبلهم ()سورة النور :اية 

صــلى هللا عليــه وســلم وامنــت ابالســالم وانصــهرت الطالئــع االســالمية املؤمنــة الــيت أمنــت بصــدق وحــرارة حــول رســول هللا 
وتفاعلـة تفـاعال حقيقيـا مـع العقيـدة حـ  حتولـت اىل اسـالم متحـرك ميشـي علـى وجـه االرض وحتملـت مـن اجـل ذلـ  شـ  
صــنوف االذى وفنــون التعــويب واالضــطهاد ومــن ذلــ  ا تمــع املتخلــف فهــوالء هــم الــوين أحبــوا االمــة االســالمية بعقــوهلم 

 (.050-3055م:0986فانتشر على ايديهم االسالم وانتصرت االمة نروع االنتصارات) الزخمشري وعزائمهم 
فالعقيـدة مــؤثر قــوي ميــد املــؤمن ابلقــوة والقــدرة علــى فعــل اخلـري وتنميــة ارادتــه يف هــوا اال ــاه وتــرك الشــر والســعي يف الســبيل 

, متعــاون علــى الــرب والتقــوى حمــب للخــري عــادل يف أحكامــه نســتمرار فرجــل العقيــدة هــو الشــاعر بصــلته الدائمــة اب  تعــاىل 
ابر بوالديه مدافع عن وطنه ساع لرفعة امته معني يف النوائب صادق الوعد ويف العهد تسره حينتـه ويفـرح هبـا وتسـوؤه سـيأته 

ية اىل مثــل ويشــفق منهــا ونختصــار فــان العقيــدة تقــود صــاحبها اىل اعطــاء كــل خــريه وعطائــه للمجتمــع , ومــا احــوج البشــر 
 هوه الصفات وهي متر نزمة اخالقية حادة . 

فاالمـة يف وقتنــا احلاضــر الحتتـاج فقــط اىل املــال والسـالح والثــروات واملعــاد لرتتقــي بـني االمــم بــل هـي حباجــة اىل مثــل اولأــ  
وا علـى عـاتقهم مسـؤوليات الرجال احلقيقيني أصحاب العقول املفكرة والقلوب املنكسرة والعزائم القوية واهلمم العالية ليحملـ

 (.  76م:0116هوا ا تمع ومتطلباته)البيايت 
لوا فان ا تمع الـوي يزهـر نفـراد ميارسـون الرجولـة وصـفاهتا وصـورها روحـا وشـكال سينحسـر فيـه جانـب التخريـب والـدمار 

رفيعـة وتكـون تلـ  املثـل والقـيم عملـة وينتعش فيه جانب البناء واالعمار ويعيش ا تمع واالمة متعامال ابملثل والقيم العليـا ال
 متداولة فيه فيامن الناس على ارواحهم وأمواهلم . 
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يتحقــــق مقصــــود الشــــرع يف حفــــت الــــدين, والعقــــل, و العــــرض, و املــــال وهبــــوا ستنشــــا يف ا تمــــع وحــــدة و متاســــ )البيايت 
واحـــد ()النيســـابوري د.ت  ل( , ويكـــون حـــال هـــوه االمـــة كقولـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم : ) املســـلمون كرجـــ78م:0116

, وهلــوا ســتحيا االمــة بعمــل مــن فيهــا, فقــد روي عــن حيــىي بــن ســعيد أن أاب الــدرداء رضــي هللا عنــه كتــب اىل (4/0111:
ســلمان الفارســي صــلى هللا عليــه وســلم ) أن هلــم اىل االرض املقدســة , فكتــب اليــه ســلمان: ان االرض ال تقــدس أحــدا , 

 (  0/769م:0985)عبد الباقي وامنا يقدسها االنسان بعمله(
اذن فرجــال االمــة ال يقاســون بضــخامة اجســامهم و هبــاء صــورهم, فعــن ســيدان علــي رضــي هللا عنــه انــه قــال : ) أمــر النــيب 

ىل محوشـة)ابن منظــور صـلى هللا عليـه وسـلم ابــن مسـعود رضـي هللا عنـه ان يصــعد شـجرة فياتيـه بشـي منهــا, فنظـر اصـحابه ا
ضـحكوا منهـا, فقـال الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم : مـم تضـحكون لرجـل عبـد هللا يـوم القيامـة ( ساقيه, فد.ت مادة محش

( فالرجولة ليسـت صـورة تتمثـل ببسـطة اجلسـم, و طـول القامـة, وقـوة البنيـة, اذ 4/0759م:0987أثقل من أحد()اجلعفي 
 يقول تعاىل:

مسـندة حيسـبون كـل صـيحة عليهم()سـورة املنـافقون ) وأذا رايتهم تعجب  اجسامهم وان يقولوا تسمع لقوهلم كـاهنم خشـب 
( اي لضخامة اجسامهم, وحالوة كالمهـم, فيعجبـ  هـيكلهم, وهـم كاخلشـب الـيت خنـر جوفهـا, حيـ  شـبهوا هبـا 54:اية 

(. فهوالء ليسـت هلـم قيمـة عنـد هللا عـز وجـل اذ يقـول هللا تعـاىل: 4/540م:0986لفساد بواطنهم, وقلة نفعهم)الزخمشري 
(. اي ان املوازين امنا تنقل ابالعمال الصـاحلة وليسـت هلـوالء شـي 015يم هلم يوم القيامة وزان()سورة الكهف اية :) فال نق

( واذا كثـــر وجــــود مثـــل هـــوه النوعيــــة مـــن الرجــــال, 06/35هــــ:0415مـــن االعمـــال الصــــاحلة لتثقـــل هبـــا مــــوازينهم)الطربي 
تنـا كحـال موسـى عليـه السـالم مـع قومـه مـن بـين ايرائيـل حـني وضاعت مضامني الرجولـة, وكاهنـا فبالتاكيـد سـيكون حـال ام

ايهــم ودعــاهم لقتــال الكفــار الــوين احتلــوا االرض املقدســة وهــو يعــدهم بنصــر هللا تعــاىل فقــالوا لــه: ) فاذهــب انــت وربــ  
ور الرجولـــة (. وهبـــوا ستضـــيع امتنـــا بتضـــييعها ملضـــامني و مســـات و صـــ04فقـــاتال واان هاهنـــا قاعـــدون ( )ســـورة املائـــدة ايـــة :

, فـال بــد مـن قيــام الرجولـة نكمــل معانيهـا ولــن يـتم ذلــ  اال علـى يــد الرجـال صــور (0/073م:0983احلقيقيـة) الغرانطــي 
 من يتصفون ابلصفات اليت ذكرانها. 

 اخلامتة : 
 بعد البح  يف موضوع الرجولة وما يتعلق هبا من مفاهيم توصلت اىل االيت: 

 يف عدة مواضع واليت تنوعت دالالهتا حبسب السياق واملقام الوي نزلت فيه  ذكر القران الكرمي الرجولة .0
الرجولــة ليســت نوعــا بـــل صــفة تطلــق علــى الرجـــل واملــرأة مــ  حتققـــت شــروطها .وبنــاء  علــى هـــوه فالرجولــة تفــرق عـــن  .0

 الوكورة . فليس كل ذكر رجل , بل كل رجل ذكر . 
 لفت الرجل يوكر مبعىن جديد . يف كل موضع من املواضع اليت يوكر فيها  .3
 احلاجة ماسة يف وقتنا احلاضر لتفكري الرجال بصفة الرجولة .  .4
 خري ما تقوم به امة من االمم ان تعد وتريب هوا الطراز من الرجال الن االمم تقوم على اساس الرجال .  .5
 ق ابلبدن واملظهر واملال . ان الرجولة وصف يتعلق ابلنفس والقيم واالخالق النبيلة اكثر ما يتعل .6
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 ان اعظم من يتحقق فيهم مقومات الرجولة هم الوين يعتقدون بعقيدة التوحيد وحيققون العبادة   الواحد القهار .  .7
واخـــريا فـــان الرجولـــة معناهـــا اليكتـــب بســـطر وال يعـــرب عنهـــا بكلمـــة , بـــل هـــي اخـــالق ســـامية ومعـــان عاليـــة وقـــيم ومواقـــف 

د مــن احيائهــا يف نفــوس االجيــال القادمــة واالبتعــاد عــن رذيلــة الغــرب وافكــاره اهلدامــة الــيت تنفــي صــفة وعــادات وتقاليــد البــ
الرجولـة و ردهـا مـن معانيهــا بـل انخـو مــنهم فقـط مـا يقــوي هـوه الصـفات وتــدمها ويوجههـا ملـا فيــه خدمـة للبشـرية مجعــاء 

 دخيل ويتعارض مع القيم االسالمية السمحاء.فال تنه  االمم اال بسواعد وقيم وحصانة ابنائها من كل ما هو 
 

 قائمة املصادر واملراجــــــــــــــــــع 
 القران الكرمي 

م/املسـتطرف يف كـل فـن مسـتظرف : , حتقيـق د. مفيـد قميحـة 0986االبشيهي/ شهاب الدين حممد بن امحد ايب الفـتح/ 
 .   0بريوت ط/ –, دار الكتب العلمية 

 امحد / تح شعيب االرنؤوط /مؤسسة الرسالة م /مسند0969ابن حنبل / 
 لبنان / مؤسسة التاريخ .  –عاشور/ د.ت / التحرير والتنوير/بريوت  ابن

هـــ( حتقيــق عبــد الســالم عبــد 546م /حمــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز )ت0993-هـــ0403ابــن عطيــة االندلســي/ 
 بريوت. –الشايف , دار الكتب العلمية 

 هـ . 0410دار الفكر/  -القران العظيم / بريوت ابن كثري /تفسري
 بريوت /دار صادر .  0ابن منظور / د .ت /لسان العرب/ط/

هـــ( /د.ت / تفســري جماهــد , حتقيــق عبــد الــرمحن الطــاهر حممــد 014ابــو احلجــاج / جماهــد بــن جــرب املخزومــي التــابعي ) ت
 بريوت .  –السوريت , املنشورات العلمية 

–م تفسـري السـلمي /تـح سـيد عمـران / بـريوت 0111-هــ0400الرمحن حممد بـن احلسـني بـن موسـى /االزدي / ابو عبد 
 لبنان / دار الكتب العلمية . 

م / موطا االمـام مالـ  , حتقيـق : حممـد فـؤاد عبـد البـاقي , دار 0985 -0416هـ( 079االصبحي /مال  بن أنس ) ت
 احياء الرتاث العريب , مصر . 

/ دارالكتـب  0م / روح املعـاين /تـح علـي عبـد البـاري /ط0996 -هــ 0405شـهاب الـدين حممـود/ االلوسي / ابو الفضل
 بريوت .  –العلمية 

 دار احلدي  بدماج .  0االندنوسي , ابو فريوز عبد الرمحن د . ت التلون يف الدين : ط
ح البخـاري /حتقيـق مصـطفى م /صـحي0987هــ .  0417هـ( 056البخاري اجلعفي: حممد بن امساعيل ابو عبد هللا ) ت:

 .  3ة بريوت/دار ابن كثري ط/–ديب البغا / اليمامة 
 . 4م, دار صيدا ط/ 0997هـ( حتقيق حممد بن عبد هللا النمر 501البغوي /أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي ) ت

 . 0م/النظم االسالمية /دار وائل للنشر /ط/0116البيايت / منري محيد /
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م /. سنن البيهقي الكـربى حتقيـق : حممـد عبـد القـادر , 0994بن احلسني بن علي بن موسى ابو بكر / البيهقي / , امحد
 مكة املكرمة مكتب دار الباز .

م , دار الكتــب العلميــة ـ بــريوت التفســري 0111-هـــ 0400هـــ(/614الــرازي , فخــر الــدين حممــد بــن عمــر التميمــي ) ت
 .  0الكبري ط/

 /دمشق /دار القلم .  4م /مفردات الفال القران تح/ صفوان عدانن /ط0119-هـ0431الراغب االصفهاين /
ـــو القاســـم حممـــود بـــن عمـــر ) ت :  م / الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون 0986 -هــــ0415هــــ(538الزخمشـــري , أب

 االقاويل يف وجوه التاويل , حتقيق : عبد الرزاق املهدي/ بريوت/ دار احياء الرتاث العريب. 
م / تيســـري الكـــرمي الـــرمحن يف تفســـري الكـــرمي املنـــان ) ت 0111-هــــ 0400عبـــد الـــرمحن بـــن انصـــر الســـعدي/الســـعدي /: 
 بريوت. –هـ( حتقيق : ابن عثيمني , مؤسسة الرسالة 0376
 القاهرة / دار الشروق .  35م / يف ظالل القران : ط /0100-هـ 0430سيد قطب /

 / القاهرة .0م /تفسري اجلاللني / تح / فخر الدين قباوة /ط0113السيوطي / عبد الرمحن بن ايب بكر احمللي /
م اضــواء البيــان يف ايضــاح القــران 0995-هـــ 0405الشــنقيطي , حممــد االمــني بــن حممــد املختــار بــن عبــد القــادر اجلكــين /

 بريوت.  –ابلقران دار الفكر للطباعة والنشر 
 .   0دار القلم /ط/ م/ صفوة التفسري/,ت ح حممد علي / بريوت/0993الصابوين/ 

م /موسـوعة نضــرة النعـيم يف مكــارم اخـالق الرسـول الكــرمي صـلى هللا عليــه 0998 -هــ0408صـاحل بـن عبــد هللا بـن محيــد /
 ,.  0وسلم , وعبد الرمحن بن حممد بن ملوح , دار الوسيلة لنشر والتوزيع , السعودية . ط/

 بريوت .–يف وويل أي القران : )دار الفكر  م /جامع البيان0114 -هـ 0415الطربي / حممد بن جرير /
العمـادي ) اليب السـعود حممــد بـن حممــد /د.ت/ ارشـاد العقــل السـليم اىل مـزااي القــران الكـرمي . دار احيــاء الـرتاث العــريب _ 

 بريوت. 
م /الكليــات معجــم يف املصــطلحات 0998-هـــ 0409هـــ( 0193الكفــوي / أبــو البقــاء ايــوب بــن موســى احلســيين ) ت 

 بريوت . –والفروق اللغوية : حتقيق : عدانن درويش وحممد املصري , موسسة الرسالة 
بــريوت –م التســهيل لعلــوم التنزيــل , دار الكتــاب العــريب 0983-هـــ 0413الكلــيب / حممــد بــن امحــد بــن حممــد الغرانطــي /

 . 4ط/
روايــة والدرايــة مــن علــم التفســري , دار هـــ( فــتح القــدير اجلــامع بــني فــين ال0051للشــوكاين , حممــد بــن علــي بــن حممــد ) ت

 بريوت . –الفكر 
م /تفسري النسـفي دار الكتـاب العـريب ـ بـريوت 0983هـ( /701 -النسفي : ابو الربكات عبد هللا بن امحد بن حممود ) ت

 .  0, ط
البــاقي , هـــ( صــحيح مســلم . حتقيــق حممــد فــؤاد عبــد 060النيســابوري/ مســلم بــن احلجــاج ابــو احلســني القشــريي ) ت : 

 بريوت دار احياء الرتاث .
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 سوراي /دار الفكر .  –م /التفسري الوجيز , وهبة الزجيلي / دمشق 0110 -هـ0400الواحدي / 
بـريوت –هـ /الوجيز يف تفسري الكتاب العزيـز , حتقيـق صـفوان عـدانن داوودي , دمشـق 0405الواحدي / علي بن امحد /

 الدار الشامية –دار القلم  0ط/
 



 إلياس بّليح (قراءة  يف منهج املستعرب الياابين: توشيهيكو إيزوتسو) م الّداللة القرآينعل
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 (41) 
 علم الد اللة القرآين

 توشيهيكو إيزوتسو( قراءٌة يف منهج املستعرب الياابين:)
 1إلياس بل يح .د

 أستاذ حماضر )ب(, قسم اآلداب والّلغة العربية, 
 , اجلزائر0جامعة اإلخوة منتوري, قسنطينة 

 ملخ ص البحث:
ب اليـاابين )توشـيهيكو إيزوتسـو( مـن خـالل كتابـه: )هللا واإلنســان يف  ـاول يف هـوا البحـ  أن نتعـّرف علـى مـنهج املســتعر 

القرآن(؛ والّـوي كـان نتيجـة  لسـنوات عديـدة مـن العمـل علـى مشـكالت املنهجيّـة الّدالليـة ومشـكالت الّرؤيـة القرآنيـة للعـامل 
 لخطّة الّتالية:وكيفّية انبناءه, وفقا لمنوذجه املعريف , وذل  ابلّتاّمل يف -على حّد عبارة املؤّلف–

اإلشــارة إىل وعيــه املنهجــي وطريقــة اختيــاره ملدّونتــه وضــبطها, واستحضــاره للمتلّقــي, وهــو مــا يظهــر يف العنصــر األّول  أو ال:
)علم داللـة القـرآن( مـن الفصـل األّول )علـم الّداللـة والقـرآن(, وقـد سـرت روحـه يف جممـل العمـل. وسـيكون تركيـزان يف هـوه 

 مساءلة املدّونة واملنهج والعالقة اجلدلية القائمة بينهما. اجلزئية منصّبا على
حتليل اخلطاطات واألشكال الواردة يف قلب عمله؛ واّليت بلغت حوايل األربعني خطاطة علـى مـدى الفصـول الّتسـعة: اثنيا: 

جـــد أيـّـــة , ال تو الفصــــل الثّالـــ خطاطـــات يف  17, الفصــــل الثّـــاينخطاطـــات يف  17, الفصـــل األّولخطاطـــات يف  17 
الفصــل , خطاطتــان يف الفصــل الّســادسخطاطــات يف  14, الفصــل اخلــامسخطاطــات يف  13, الفصــل الرّابــعخطاطــة يف 

واألخــري{ وذلــ  ابعتبارهــا متثــيالت  بســيطة  الفصــل الّتاســعخطاطــات يف  15, الفصــل الثّــامنخطاطــات يف  16, الّســابع
لمعــىن نبســط صــورة للمتلّقــي. وهــوا اجلانــب مــن الّتحليــل )االهتمــام وواضــحة للظّــاهرة حمــّل الــّدرس, ابإلضــافة إىل نقلهــا ل

 . !خبطاطات العلماء( قد تغافله الباحثون يف حقل العلوم اإلنسانية واالجتماعية على اجلملة 
م نرّكز فيها على ما ورد يف فهـرس األعـال األوىلرصدان لنسبة ترّدد املصطلحات لديه, وسيكون ذل  على مرحلتني:  اثلثا:

مــدخل(, تــواترت فيهــا املفــاهيم الّتاليــة بنســبة عاليــة: اإلســالم, اإلميــان, اجلاهليــة, الّرؤيــة  711واملفــاهيم )وقــد بلغــت قرابــة 
 القرآنية للعامل, الّشعر اجلاهلي, علـم الّداللـة, الكّفـار, اللغـة العربيـة, مفهـوم هللا, الوثنيّـون العـرب, الـوحي, يـوم القيامـة. وأّمـا

 تّبع فيها جراين خطاب )إيزوتسو( وتكّون مصطلحاته.فنت الث انية
عـــن إمكانّيـــة توســـيع الّنمـــوذج وفقـــا ملـــا وصـــلت إليـــه الّنظـــرايت الّدالليـــة املعاصـــرة يف أحـــدث  -يف اخلتـــام– الّتســـاؤل رابعـــا:

 صورها ...
الّتطبيقيــة لــدى املتلّقــي العــريب,  وأّمــا عــن الغايــة القريبــة مــن البحــ , فهــي الّتعريــف هبــوا الّنمــوذج العلمــّي الــّدقيق ذو الّصــبغة

فقد طال الّزمان على مؤلّفات )إيزوتسو( حّ  ت رمِجـت إىل العربيـة )قرابـة اخلمسـني عامـا(, واآلن بعـد أن تـرجم بقـي منوذجـه 
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يــة ا عــن الغايــة البعيــدة فهــي غا! وأّمــغــري متــداول ابلّصــورة الّــيت يســتحّقها )وقــد مــّرت ثالثــة عشــر ســنة عــن تلكــم الرّتمجــة( 
 , وفيما يلي بيان املقصود:لرسالة القرآن لعصره ولعصرانفهمم أفضل )إيزوتسو( نفسها: اإلسهام بشيء جديد من أجل 

 الكلمات املفتاصية: 
  علم  الداللة القرآين, منوذج  معريف, توشيهيكو إيزوتسو, مستعرب ايابين, خطاطات علمية.



 إلياس بّليح (قراءة  يف منهج املستعرب الياابين: توشيهيكو إيزوتسو) م الّداللة القرآينعل
 

737 

 

 أو ال: يف الت أطري املنهجي:

عناصــر: الرّتكيـز علـى )الـوعي( ابملــنهج, واختيـار )املدّونـة( وطريقـة ضــبطها, ومـدى االهتمـام بـــ  3اطري( يف يتجلّـى هـوا )التّـ
 )املتلّقي( وبناء شخصّيته العلمية:

 : وعي )إيزوتسو( املنهجي:01 -
نظر هوا البحـ , بــ: نستطيع, يف احلقيقة, أن نضع بديال لعنوان الفصل األّول املوسوم: )علم الّداللة والقرآن(, من وجهة 

لـ )توشيهيكو إيزوتسو(. مـع اإلشـارة إىل الن موذج املعريف وهوا املنهج سيؤّدي بنا حتما إىل التعّرف على  املنهج واملدو نة.
ن, أنّنا استفدان مفهوم الّنموذج ابعتبار بنيته الّثالثية: )األجبدية, الرّتكيب, الّتوليـد( مـن الفيلسـوف املغـريب: د طـه عبـد الـّرمح

ــــة يف  13مــــن خــــالل الفصــــل  ــــي(, مبحــــ : البني ــــه )الّتكــــوثر العقل ــــات( مــــن كتاب ــــني الّرايضــــيات واملنطقي )مفهــــوم البنيــــة ب
(. واّلوي من خالله أمكننـا أن نقـارب املباحـ  األربعـة 097-094, صـ 0998املنطقيات: نظريّة الّنماذج )عبد الرمحن, 

 قابلي الّتايل:وفقا للمخّطط التّ  10املكّونة للفصل املنهجي 
 
 
 
 

 
  

  وهوا ما يتجّلى يف الّنقاط اآلتية:
ـــارب بـــه علـــم الد اللـــة إىل  ,منـــو البدايـــة ومـــن أّول فقـــرة مـــن مقّدمـــة الكتـــاب, و )إيزوتســـو( أشـــار -10 ابعتبـــاره منهجـــا تـ ق 

 (.  07:  0117)إيزوتسو,  مشكالت الّرؤية القرآنية للعامل
يف املبح  األّول مـن الفصـلني األّول والثّـاين: )علـم داللـة القـرآن(, و)علـم الّداللـة  وقد ظهرت عبارة )علم الّداللة( صراحة  

املقاربـــة اآلين وعلـــم الّداللـــة الّتعـــاقيب(. ابإلضـــافة إىل إشـــارته لضمكـــاانت املتاحـــة لدراســـة القـــرآن مـــن وجهـــات نظـــر خمتلفـــة: 
  ...الاّلهوتية, والفلسفية, واالجتماعية, والنّحوية, والتّفسريية إخل

وّا يؤّكد هوا )الوعي( تساؤله عن جدوى ومالءمة املنهج الّداليل للّدراسـات القرآنيـة, ووكيـده, فيمـا بعـد, علـى أّن  -10
 عمله سيقوم على تطبيق منهج الّتحليل الّداليل واملفهومي على )القرآن(.   

ّداللـة, يشـتغل عليـه علمـاء ومفّكـرون يعملـون يف اّلوي يعتـرب موضـوعا لعلـم ال «املعىن»كما أنّه على وعي شديد نّن   -13
علــم اللّغـــة, وعلــم االجتمــاع, واألنثروبولوجيـــا, وعلــم الــنّفس, وعلـــم حقــول جــّد متنوعـــة؛ وتّتســم ابلتخّصــ  الـــّدقيق مثــل: 
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ـــــزي, والرايضـــــيات, وأحـــــدثها اهلندســـــة ـــــة, واملنطـــــق الرّم ـــــم األحيـــــاء, والفلســـــفة التّحليلي ـــــم التّشـــــريح, وعل  األعصـــــاب, وعل
 .(0)اإللكرتونية

...  تصــــوّر  جديــــد كلّيــــة  للكينونــــة والوجــــودابإلضــــافة إىل تنبيهــــه للبعــــد الفلســــفي لنظريّــــة علــــم الّداللــــة القــــائم علــــى  -14
 (.30:  0117)إيزوتسو, 

صــفة  لالّتســاق والّتنظـيم, هلــوا ســيعرض )إيزوتسـو( تصــّوره اخلــا  هلـوا املــنهج ب «علـم الّداللــة»مـع إشــارته إىل افتقــار  -15
الّدراسـة التّحليليـة ّّ إّن هـوا التصـّور اخلـا  مـا هـو إالّ  حلـل املشـكالت العيانيـة والعميقـة الّـيت تثريهـا لغـة القـرآن ...عملّية 

نوعـا مـن األونطولوجيـا )وهي هنـا: لغـة القـرآن الكـرمي(, والّـيت يؤّكـد نهّنـا ليسـت إالّ للمصطلحات املفتاحية اخلاصّة بلغة ما 
 (.30:  0117)إيزوتسو,  د(.)مبح  الوجو 

وذلــ  لرصـد حلظــات التحــّول يف تغــرّي األنظمـة املفهومــة يف أّمــة مــا  علــم الّداللــة يهـتمّ بتــاريخ األفكــارتنبيهـه علــى أّن  -16
: 0117والّــوي يــتّم بطريقــة جوريّــة وعنيفــة )إيزوتســو, وهــوا مــا يعــرف بتــاثري السّــياق علــى ]جــوهر[ معــاين الكلمــات ... 
 35.) 
توظيــف بعـ  املصــطلحات اللســانية يف علـم الداللــة عنــد االشـتغال علــى كلمــة يتجلّـى )الــوعي املنهجـي( كــول  يف  -17
و)املالئكـــة( و)الّشـــياطني( الـــيت استصـــحبت حقـــال دالليـــا يضـــم )الّشـــفاعة( و)القـــرابن( و)احلـــق( و)الباطـــل( و  , مـــثال,)هللا(

يف مصـــطلح ي:  جنـــده..., وذلـــ  مـــا م الّشـــعري( و)عبـــادة املالئكـــة(و)اجلـــّن( ّّ عالقـــة كـــّل هـــوا مبســـالة )الـــوحي( و)اإلهلـــا
 .(38:  0117)إيزوتسو,   (denotation)واملعىن احلريف  (connotation) املعىن اإلحيائي

وعلـى ذكــر عبــادة العــرب للمالئكــة, نشـري إىل مســالة منهجيــة )اســتدالل إيزوتســو بطبعـة  اريــة لــديوان عنــرتة( وهــوه قضــية 
 ر إليها املرتجم يف اهلامش واملقدمة.منهجية أشا

بوصــفهما اثنــني مــن املفــاهيم املنهجيــة الرّئيســية لعلــم الّداللــة  الّتمييــز الّتقــين بــني )املعــىن األساســي( و)املعــىن العالقــي( -18
, «كفـــر», «تقـــوى», «هللا»(, وقـــد طّبقـــه علـــى املفـــاهيم الّتاليـــة: 43:  0117)إيزوتســـو, الّـــيت تســـاعد علـــى التّحليـــل 

يف القرآن, وهنا نسّجل أّول اسـتعانة لــ )إيزوتسـو( ابخلطاطـات العلميّـة  «كتاب», وبطريقة أكثر تقنية مع مفهوم «إسالم»
 .«يوم»لشرح وتبسيط هوا الّتمايز بني )األساسي( و)العالقي( من املعاين, لتتلوها اخلطاطة اخلاّصة مبفهوم: 

للمفـاهيم واألنظمـة التصـّورية التحـو ل الـد اليل ة كّلها ستستهدف موضـوع يشري إىل أّن الّدراس 40جنده يف الصفحة  -19
( )  األنظمـة املفهوميـة املرتاكبـة احلقـول الد الليـةمن خالل تتبّـع مجيـع الكلمـات املفتاحيـة ... مـع اإلشـارة إىل مصـطلح: )

 هـو , عنـده,املثل األكثر وضـوحاو  (.46:  0117األصغر, واّليت تشّكل جزءا من الّنظام املفهومي الواسع(. )إيزوتسو, 
حصــول التحــّول الــّداليل الكبــري الــوي خضــع لــه الفعــل )كفــر( يف القــرآن. ومــا يصــاحبه مــن مفــاهيم )الشــكر( و)اإلميــان( 

(  47.) 

                                                           
 لعلمي العاملي أّوال نّول.(: نلفت االنتباه إىل أّن هوا الكالم كان يف بداية السّتينات من القرن املاضي, وهوا يؤّكد مدى متابعة )إيزوتسو( ملستجّدات البح  ا0
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ّكل يشــ «الّرؤيـة للعـامل»... وأّن البعـد الفلسـفي لــ علمـا للث قافـة إشـارته إىل أّن الّتحليـل الـّداليل يسـعى إىل أن يكـون  -01
 (.57-50: صـ0117)إيزوتسو, حركية  «أنطولوجيا»

 تنبـين عليهـاالّـيت الكيفيـة يف  البح ستكون  مهّمتنا املقبلةإّن »وعيه هبدفه الّصريح, والّسعي للبناء واالستكشاف:  -00
 . !دات كل حقل داليل يف غمرة تلكم الّتعقياستكشاف مع البح  يف إمكانية « نفسها ابلّتفصيل احلقول الّداللية

ـــة املنهجيـــة )الفصـــل  -00 ـــام أهـــّم فصـــل  مـــن الّناحي الن مـــوذج بقـــي أن نقـــول كلمـــة عـــن »( يقـــول )إيزوتســـو(: 10يف خت
 للن مذجــةيســتحّق هــوه الّتســمية, مبــدأ   «نظــام»لكــّل  الّــوي ســنتتّبعه علــى امتــداد هــوا البحــ , وهــي أنـّـه مــا داماجلــوهري 

ابلفكــر القــرآين, أي: منــوذج خــاص  القرآنيــة ككــّل ... يقــوم علــى  ام املفــاهيمنظــيقــوم عليــه, فمــن الطّبيعــي أن نفــرتض أّن 
ذلــ  الّنمــوذج اّلــوي حيّقــق بشــكل جــوهري, االخــتالف الاّلحــق عــن كــّل تلــ  األنظمــة غــري القرآنيــة مــن املفــاهيم, ســواء   

 .  وما بعدها( 67:  0117)إيزوتسو,  «كانت إسالمية أم غري إسالمية
ومــا هــو إالّ ...  هدفــه مــن الّدراســة ســيكون مثاليــا حمضــا لصــعوبة حتقيقــهال تفــي حتّرجــه مــن أّن  وهــو بعــد كــّل هــوا -03

   .(10)آخر عبارة يف الفصل خطوة  أوىل متواضعة  جّدا يف الوصول إىل اهلدف النّهائي 
استحضـار فنجـد  اّلوي اعتربه )إيزوتسو( فصال ليس له عالقـة مباشـرة مـع أصـل العمـل, 01الفصل أّما يف مستهل  -04
(. ولكــن هــو يف احلقيقــة عبــارة عــن نــوع مــن الّتوســيع مــن synchronique/diachronique  ( )69)   آين/ زمــاين ثنائيــة

 من هوا املقال.  4الّداخل للمقاربة الّداللية عنده, وهو ما سنرجع إليه يف العنصر 
  تقدمي خمطّـط جمـّرد )  صـورة كّليـة   مشـهد عـام  يةاملنهجالحظة فنجده يقّدم هوه امل ،01الفصل  وأّما يف بداية -05

متهيدا لتحليـل أكثـر تفصـيال لـبع  احلقـول الّدالليـة ذات ابعتباره  املعلل رآنيةقال ؤيةرّ لل ساسّيةاألللمخّطط املفهومي( للبنية 
أجـل ذلــ  جنــد )إيزوتســو(  مــنأليّ تشــّتت وراء التّفاصـيل اجلزئيــة. ... وكــول  تفــاداي  األمهّيـة الكــربى يف الفصــول القادمـة

الت حليـل احملايـث يعزل الّشبكة املفهومية األساسية للقـرآن ككـل حمـاوال أن يقـرأ القـرآن دون أيّـة مفـاهيم مسـبقة )وهـوه روح 
 (.دراسة الّلغة منها وإليها= 
لب علـى كـّل شـيء, ومـن أّما يف بقّية الفصول فنادرا ما جند استحضارا لقضّية منهجية, ذل  أّن احملتوى الّتحليلي غ -06

 /langue  ) ثنائيـة لغـة/ كـالمل هاستحضـار األمثلة القليلة على الوعي املنهجي احلاضر يف ذهن )إيزوتسو( يف بقّية العمل: 

parole)(.061:   0117)إيزوتسو,  ( يف سياق حديثه عن )البنية الّداللية للوحي 
 : اختيار )إيزتسو( للمدو نة وضبطها:01 -

املعجــم ســو(, يف بدايــة املبحــ  األّول مــن الفصــل األّول, نّن املدّونــة الّــيت ســيجري عليهــا تطبيقــه مسـتمّدة مــن يصـرّح )إيزت
: 0117)إيزوتســــو, املصــــطلحات املفتاصيــــة . ّّ مــــا يلبــــ  حــــّ  يســــتخل  مــــن هــــوا املعجــــم مــــا أطلــــق عليــــه: القــــرآين

 30)  . 
ستقّلة(, حي  يشري إىل أّن اختيار املدّونة ليس ابلّسهولة الظّـاهرة؛ كـان ليفّصل األمر يف املبح  الثّاين: )توحيد املفاهيم امل

, إخل وتبحـــ  عـــن معانيهـــا يف السـّــياق القـــرآين «كـــافر», «إميـــان», «نـــيبّ », «إســـالم», «هللا»وخـــو كلمـــات  مهمـّــة مثـــل: 
( للمعجـــم وللّنظـــام الّلغـــوي بينهـــا. ويف هـــوا روح  مـــن مقاربـــة )دي سوســـريالعالقـــات إىل العناصـــر ولكـــّن املســـالة تتجـــاوز 
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ــة ابعتبــاره نظــام أنظمــة, وإن مل يصــرّح هبــا )إيزوتســو(. وهبــوا تكــون  النّظــام املفهــومي الّــوي )  شــبكة العالقــات املفهومي
 !هي املدّونة؛ ال جمّرد كلمات مفردة موّزعة يف سياقات  متفرّقة  (يشتغل يف القرآن

ذات الّداللـة  ابلش ـبكات املفهومي ـةاّلوي يتقـّوى االختيار العشوائي على أساس وهنا يقوم )إيزوتسو( قعالن قيام مدّونته 
الّصـي  الّلغويـة اجلديـدة يف اخلطـاب القـرآين الّـيت تسـتهدف تغيـري الّنظـام الكلّـي للمعتقـد تولـ د الكّلية. والّـوي يرّكـز فيـه علـى 

يـؤّدي دورا حامسـا يف ئّية إىل فكرة جوهريّـة مفادهـا أّن الّـوي الّسائد لدى املشركني املّكيني, لينّبه يف آخر هوه املالحظة اجلز 
. (Gestaltالن ظـام ككـل )= اجلشـتلت وإمّنـا هـو ذلـ  ليسـت املصـطلحات املفتاصيـة منفـردة تشكيل رؤية القرآن للعامل 

-35: صــــ 0117)إيزوتســـو,  «هللا»ومـــن هنـــا تبـــدأ رحلـــة )إيزوتســـو( يف الّتطبيـــق, إذ نســـّجل أّول )مثـــال( قـــام بتحليلـــه: 
األكثـــر (, مــع إحالتـــه علـــى الفصـــل الرّابـــع لتفصـــيل القضـــااي بطريقــة أكثـــر نظاميـــة, لينتقـــل مباشـــرة إىل مثـــال  اثن  اعتـــربه 40

)يف حديثـه ( لتوضـيحه. ليتوقّـف يف هـوا املبحـ  10, وقد أحال على الفصل الّتاسع )الفقـرة «تقوى»: منوذجية يف القرآن
إيـراد األمثلـة ألّن طبيعـة الّدراسـة يف حـّو ذاهتـا تطبيقيـة ابمتيـاز, وسـتكون الفصـول القادمـة كّلهـا على  عن املفاهيم املستقّلة(

 شواهد !. 
(, مـن البنيـة األساسـية للّرؤيـة القرآنيـة للعـاملهوا من حي  املدّونـة, أّمـا مـن انحيـة ضـبطها فنجـده يف بدايـة الفصـل الثّالـ  )

 خالل عرضه للتعريف واهلدف:
لّتحليـــل الـــّداليل للقـــرآن ال يعـــين الّدراســة املفرداتيـــة للمعجـــم القـــرآين كلّــه, أي: دراســـة كـــّل الكلمـــات الّـــيت ا تعريــف: -01

حدث أن وجدت يف القرآن/ بـل يعـين الّدراسـة الّتحليلـة الّنظاميـة للكلمـات األكثـر أمهّيـة فقـط, والّـيت يبـدو أهّنـا تـؤّدي دورا 
اّليت تتكّرر يف الفكر القرآين وتتخّلله وتسيطر عليه. ووحدها الكلمات املفتاحيـة حتـّدد الس ائدة  الس مةابل  األمهّية يف متييز 

 .وما بعدها( 005: صـ 0117)إيزوتسو,  «ميزة الّنظام ككل
أمهّيـة الكلمـات, وهـو مـا قياس إىل نقطتني مهّمتني: األوىل يف املل, تتعّلق بكيفيـة  , يف هوا الّسياق,يشري )إيزوتسو(كما 

ــورة الت خطيطيــة ي تلــ  يســتدع ــة الّــيت حتفظنــا مــن الّتيــه يف الّتفاصــيل اجلزئيــة. والثّانيــة يف اهلــامش, تتعّلــق قيضــاح الص  مهم 
اّليت تستهدف تل  الّسمة الغالبة, مع اإلشارة إىل إمكان حتققها ابلعديد من الطّرق واملناهج, وعلـم الّداللـة واحـد  البحث 
 منها.   

)الّـــوي مل يصـــرّح احملايثـــة إالّ وفقـــا ملبــدأ وهـــذا ال يتحق ـــق املفهوميــة األساســـية للقـــرآن ككـــل. عـــزل الّشـــبكة هـــدف:  -01
 .إيزوتسو بلفظه هنا(

   إّن هوا الّتداخل الظّاهر بني )املدّونة( و)املنهج( املطّبق عليها, هو ما يربز تل  العالقة اجلدلية القائمة بينهما.
مل يكن هدفنا احلقيقـي مـن : 10من الفصل  14ة من إيرادها, وذل  يف بداية العنصر ابإلضافة إىل وعيه ابلّشواهد والفائد

حتليـل بعــ  األمثلــة مــن القــرآن هــو التّمييــز بــني املعــىن األساســي واملعــىن العالقــي بقــدر مــا كــان اهلــدف هــو تبيــان مــا يتطلّبــه 
مـع اإلشـارة إىل قصـور  .ومـن معرفـة  لغويّـة  متخّصصـةالتّحليل الّداليل من تقّ   شديد للوضع الثّقايف العـام للعصـر والنّـاس, 

 الّتحليل الّداليل اّلوي يرتكز على تتّبع أصول الكلمات وتعىن بتارتها )وهوا ما جنده يف اإليتيمولوجيا( ...
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اطن تشــكيل البنيــة األساســية للتصــوّر األنطولــوجي املبــمــع بيــان تفــاوت الكلمــات مــن حيــ  القيمــة والقــّوة يف املشــاركة يف 
عنـــد فتجنشــــتني الّــــوي مّهــــد لظهــــور نظريـّـــة إليــــانور روش يف  «الّتشــــابه األســــري»)هــــوه الــــّروح جنــــدها يف مفهــــوم للمعجـــم 

نـيب{. إّن رصـد هـوا الّتفـاوت هـو  -قرطـاس, شـاعر -)الطّراز((. وقد أورد هلوه الكلمات املتفاوتة القيمـة مـا يلـي:  حجـر
الكلمـات الّـيت تـؤّدي دورا حامسـا للقرآن اّليت حصرها يف  «ات املفتاصيةاملصطلح»ما ساعد )إيزوتسو( على حسم مسالة 

وهنـا يشــري إىل أبرزهـا:  هللا, إســالم, إميـان, كــافر, نـيب, رســول{.  وحقيقيـا يف تشـكيل البنيــة املفهوميـة للرّؤيــة القرآنيـة للعــامل
 -وشـاقّا جـّدا–وي سـيكون جـزءا مهمّـا جـّدا وفرز املصطلحات املفتاحية عن جممل املعجـم القـرآين الّـصعوبة ضبط املدّونة 

الـّدقيق األسـاس وهـوا بـال شـ  هـو ... من عمل املختّ  يف علم الّداللة الّـوي يريـد دراسـة القـرآن مـن وجهـة النّظـر هـوه 
يف  قــد تـؤثّر بعمـق, علـى األقــلعلــى أّن هـوه العمليـة قـد تشــوهبا )االعتباطيـة( يف االختيـار والّـيت ككـلّ. ]املنهجـي[ للصّـرح 

. مثــال ذلــ : كلمــة عــرش الّــيت جنــد هلــا أصــداء واســعة عنــد العلمــاء املتــاّخرين, ولكــن يف بعــ  األوجــه, يف جممــل الصّــورة
يف –!. ّّ إّن هــــوه املصــــطلحات الّســــياق القــــرآين يف حــــّد ذاتــــه ال نســــتطيع إدراجهــــا بســــهولة يف املصــــطلحات املفتاحيــــة 

ليشــري يف األخـري إىل قضـّية مهّمــة هـي: الفروقــات )احلقــول الد الليـة(   عـن قـد أخــوت بــ )إيزوتسـو( إىل احلــدي -تعالقاهتـا
املعجــم ابختصــار بنيــة  متعــّددة املســتوايت, وهــوه املســتوايت الّدقيقــة بــني )احلقــل الــّداليل( و)املعجــم( ليصــل هلــوه الّنتيجــة: 

الكيفيــة وهنـا ميت دور شــرح . ل الّدالليــة(تشـّكلت لغــواي بواسـطة جمموعــات مـن املصــطلحات املفتاحيــة الّـيت مسّيناهــا )احلقـو 
اّليت تتحّدد هبا هوه ا االت املتنوّعـة أو احلقـول الّدالليـة, كبـرية أو صـغرية, بوسـاطة مـا جياورهـا, وكيفيّـة التّعـالق فيمـا بينهـا, 

)  النّظـــام اخلـــا  ابلقـــرآن  وكيفيـّــة انبنائهـــا مـــن الـــّداخل, وكيفيـّــة انتظامهـــا وانـــدماجها ابلنّظـــام األوســـع املتعـــّدد املســـتوايت 
عنـــدما يصـــل )إيزوتســـو( إىل هـــوه اجلزئيـــة جنـــده يضـــيف إىل منظومتـــه املصـــطلحية مصـــطلحا تقنيّـــا جديـــدا هـــو: ككـــل(... 

البنيـة اخلاصّـة مبعـىن كـلّ كلمـة ابملعىن األرسطي( يف سياق تنبيهه على أمهّية االشـتغال علـى  Arché)   «املركز -الكلمة»
مركـز  مفهـومي لقطـاع داليل مهـم ويعرّفها من حيثيات خمتلفـة )وهـوه نقطـة منهجيـة مهّمـة( آخرهـا أهّنـا: ... مفتاحية مفردة  

وحقلهـــا  «إميـــان»... وقـــد أورد أمثلـــة بســـيطة لتوضـــيحها: مـــن املعجـــم يشـــتمل علـــى عـــدد حمـــّدد مـــن الكلمـــات املفتاحيـــة 
 الّداليل:

 ... «صراط», و«كفر»و «هللا»وكول :  )كفر, تكويب, عصيان, نفاق({, - ح )شكر, إسالم, هللا(, 
ويف آخر هوا املبح  نشري إىل نقطة مهّمة خـتم هبـا )إيزوتسـو( هـوا الفصـل الّـوي تظهـر فيـه جدليّـة املدّونـة واملـنهج, وهـي 

ببســاطة هــو اجلانــب اآلخــر لـــ  «اللّغــوي»دون تفريــق  بينهمــا ذلــ  أّن  «معجــم»و «نظــام مفهــومي»اســتعماله ملصــطلحي 
 (.67-51, صـ 0117)إيزوتسو, ...  «املفهومي»

نشــري يف آخـــر هـــوا املبحـــ  إىل جزئيـــة مهّمـــة هلـــا عالقـــة ابملدّونـــة, وتســـتحّق إفرادهـــا ابلّدراســـة, وهـــي: الكـــالم الّـــوي أورده 
)إيزوتسو( ابلّن  العريب يف عملـه األصـلي )غـري املـرتجم(, وميكـن تصـنيفه مبـدئيا إىل:  آايت ح أبيـات ح كلمـات شـارحة 

 ({.14ش الفصل )هوام
 )إيزتسو(  للمتلق ي: : استحضار01 -
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بعد أن قّرر )إيزوتسو( منهجه املختـار: )علـم الّداللـة(, وضـبط املدّونـة الّـيت سـيطّبق عليهـا: )القـرآن(, أشـار إىل أّن اجلانـب  
ــق عليــه, ويرجــع هــوا الّتفاضــل عنــده إىل طبي ــة  مــن اجلانــب املــاّدي املطّب عــة املتلّقــي املســتهدف هبــوا املنهجــيَّ هــو أكثــر  أمهّي

 العمل, واّلوي افرتض فيه )إيزوتسو( معرفة  ابإلسالم دون أن تكون لديه معرفة بـ )علم الّداللة(. 
كمـــا أنّـــه استحضـــر املتخّصصـــني يف دراســـة اإلســـالم, وأراد أن جيعـــل دراســـته تطبيقيـــة ابمتيـــاز ليـــدركوا فائـــدة امـــتالك مـــنهج 

 (.  31,   0117سو, جديد حلّل مشكالت قدمية )إيزوت
ابإلضافة إىل جانب  آخر يظهر اهتمام )إيزوتسو( ابملتلّقـي هـو إحالتـه علـى العلمـاء ومؤلّفـاهتم, والّـيت مـن خالهلـا حيـاول أن 

 يصنع وعيا منهجيا لدى مجيع املتلّقني, فمثال: 
ان(, وذلــ  مــن أجــل أن يلقــي نظــرة إحالتــه علــى كتــاب: )الــّدالالت, مقّدمــة يف علــم املعــىن(, لّلســاين ا ــري: )ســتيفن أوملــ

عاّمة وواسـعة ورصـينة علـى ا ـال الّـوي يغطّيـه علـم الّداللـة, واالطّـالع علـى خلفيتـه الّتارتيـة, إلزالـة الّتعقيـد والّصـعوبة الّـيت 
 يواجهها غري املتخّص . 

علــم »رة أّن علــم الّداللــة نــوع مــن تطــوير فكــوإحالتــه علــى الربوفيســور: )ليــو فيســجريبر( مــن جامعــة بــون نملانيــا فيمــا تــّ  
مـع اإلشـارة إىل مـا يقابـل هـوه الّنظـرة مـن أمهّية اللّغة اإلنسـانية ابعتبارهـا عمليّـة تشـكيل  للعـامل., ووكيده على «الرّؤية للعامل

 (.33,   0117وورف. )إيزوتسو, -فلسفة لغوية مهبولدتية واّليت تلتقي مع نظريّة سابري
ة يف هــوا الّســياق, وكّلهــا ختــدم )املتلّقــي( وتبــين شخصــّيته العلميــة؛ ليكــون أكثــر اســتعدادا لفهــم طبعــا, هنــاك إحــاالت كثــري 

 املشروع العام لـ )إيزوتسو(, وللمشاريع املماثلة له.
 اثنيا: يف حتليل اخلطاطات:

مزيــة الّــيت وظّفهــا تنــدرج اخلطاطــات ضــمن جمــال  أعــّم هــو: األشــكال اهلندســية, وتعتــرب هــوه األشــكال بــدورها جــزءا مــن الرّ 
اإلنســـان منـــو أزمنـــة غارقـــة يف القـــدم؛ واســـتمّر علـــى ذلـــ  إىل عصـــر الّتقانـــة اليـــوم, والفـــارق الوحيـــد أّن األّول وظّـــف الّرمـــز 

 ...   )وإن مل تل  من أثر األّول(وزوجا بروح الّدين واألسطورة والثّاين وظّفه مشبعا بروح العلم والّصناعة 
مـن  -يف يريـخ الفـن؛ ويف الّرايضـيات-سنحاول أن نعرض, ابختصار, ما يتداوله أهـل االختصـا  يف العنصرين القادمني,

 معلومات حول تلكم الّرمزية.  
 : رمزي ة األشكال:01

أنَّ النُّقطـة هـي أبسـط طريقـة للتَّواصـل, : -يف لقـاء  مصـّور-)د, هبيّـة شـهاب(  تقول إحدى الباحثـات يف حقـل يريـخ الفـن
ر يف النُّ  ل كلُّ واحدة منها: )نقطة ماء(, الشَّـمس دائريـة فكِّ قطة وكم هي موجودة  يف الطَّبيعة من حولنا, قطرات املطر تشكِّ

قــاط  ائري, النِّ علــى شــكل نقطــة, واندرا مــا جنــد يف الطبيعــة )خط ــا( أو شــكال )مربَّعــا(, ولكــن مــن السَّــهل إجيــاد الشَّــكل الــدَّ
ل شبكة, وقد ترمى ابلسَّ    ! ماء مثل النُّجومتنتظم فتشكِّ

للــدورة الســابعة مللتقــى « نقطــة»شــعار ( يف معــرض كالمــه عــن حممــد أبــو عــربولرصــد دالالت )الّنقطــة( يقــول الكاتــب )
 أّن هلا: الشارقة للخط العريب

 (.أصل األشياء) الشروع, والوجود فكرةو  ,رمزية البداية -
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الالت الـيت أجنزهتـا يف مشـوارها الـوظيفي , مسـتفيدة بـول  مـن الـدّ رمزية النهايـة, واخلتـاموعلى الّنقي  من ذل , حتمل:  -
ت النقطــة إىل عالمــة وقــف, وختــام للجمــل مــع عصــور الكتابــة, حــ  صــارت رمــزا  للنهايــة أيضــا , لــة, فمــا إن حتوّ غــداخــل اللّ 

 .املنتهى أان البداية والنهاية معا , وميّن وإيلّ  :وكاهنا تقول
يف القيـاس, وحتولـت إىل معيـار ملقـاييس حـروف اخلطـوط, فـاأللف يف خـط  طاقة النقطـةف وظّ  قد اخلط العريب كما أنّ  -

الرقعة تعادل ثالث نقاط من حجم البو , أو األداة املستخدمة, وتعادل مخـس نقـاط يف النسـخ, وسـبع نقـاط يف الثلـ , 
 .أبعادا  جديدة  عل حضورها أكثر تشعبا  وداللة يهاوهوا يضيف إل

 مالصظة: -
مل يكــن للشــكل أن يكــون  ... إذ يف جــوهره سلســلة مــن الــنقط املتصــلة, وال ميكــن أن يتشــّكل مــن دون النقطــة األم ط  اخلــ

لــوال أمـّـه النقطــة, فــاخلط ابــن النقطــة, واخلــط والــد الشــكل, والشــكل فضــاء مشــرع علــى التجريــب وامِلــراس البصــري املــرتاكم, 
 .(0106)أبو عرب,  .الضوئية اليت نتناقلها قشارات إلكرتونية للحد الوي وصل إلينا اليوم يف العالمات الرقمية

لكـــرتوين املوســـوم بــــ: )آراء دينيـــة( ذكـــر  مفّصـــل للمعـــاين الّرمزيـــة رد يف املوقـــع اإلأّمـــا عـــن الـــّدوائر واملثّلثـــات واملربّعـــات فقـــد و و 
وسـنكتفي منـه بعـرض (, Catherine Beyerـ املسـتعملة يف الّسـياق الـوثين القـدمي )مقـال لـو  املتعّلقـة هبـا, ل شكال اهلندسية
 الّدالالت الّتالية:

 .إىل التنوير والكمال... وترمز  من أقدم الرموز اهلندسية , ومتثل الوحدة والال هناية: تعّد الد وائر -
أجــزاء مــن مثــل:  3اق الغــريب بعقيــدة الّتثليــ , وأّمــا يف اهلندســة فقــد متثّــل املفــاهيم املكّونــة مــن تــرتبط يف الّســي املثل ثــات: -

 املاضي واحلاضر واملستقبل, أو الّروح والعقل واجلسم.
بـع ميثـل املر  ... كمـا وا اهـات البوصـلة, واملواسـم ابلعناصـر املاديـة مـن الثقافـات عـادة   كثرييف   4 العدد يرتبط املرب عات: -

 .(0109)ابير, د ... النظام الكوين وتوازن األضدا
 : اخلطاطات العلمية:01

قد تكون اخللفية العلمية للخطاطات مستمّدة من روح فيثاغورس ذات البعد اهلندسـي, والّـوي جنـده يف قـول ابـن خلـدون: 
اسـتقامة يف فكـره ألن براهينهـا كلهـا بينـة االنتظـام جليـة الرتتيـب ال اعلم أن اهلندسة تفيـد صـاحبها إضـاءة يف عقلـه و ...  »

 يكــاد الغلــط يــدخل أقيســتها لرتتيبهــا وانتظامهــا فيبعــد الفكــر مبمارســتها عــن اخلطــإ وينشــا لصــاحبها عقــل علــى ذلــ  املهيــع
 (.  639,   0988)ابن خلدون, « )االّتساع(

احلــوف »ميّــز بــه اخلطاطــات جيعلنــا نستحضــر قــول اإلمــام اجلرجــاين: كمــا أّن طبيعــة االختصــار وحــوف الّتفاصــيل الّــوي تت
مت حر, فإنـ  تـرى بـه تـرك الـوكر, أفصـح مـن الـوكر, والّصـدقيق املسل , لطيف املاخو, عجيب األمر, شبيه ابلّسـ ابب  

,   0990جــاين, )اجلر « عــن اإلفــادة, أزيــد لضفــادة, و ــدك أنطــق مــا تكــون إذا مل تنطــق, وأ  مــا تكــون بيــاان إذا مل تــنب
046.) 

, وقــد أورد هلــا ذكــرا يف كتابــه: مــن أمتــع النظــرايت علــى اإلطــالق : أهّنــاطــاتانظريــة اخلطويقــول )د, طــارق املــالكي( عــن 
)االستدالل يف املنطق وتطبيقاته يف الّلسـانيات(, يف سـياق داللـة تركيـب القضـااي, عنـد حديثـه علـى حسـاب احملمـوالت يف 

https://www.learnreligions.com/catherine-beyer-bio-95627
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هـي عبـارة  عـن جمموعـة مـن العقـد »اخلطاطات حبساب احملموالت(, وأورد للخطاطـة الّتعريـف التّـايل: جزئية: )صورنة نظريّة 
(nœuds وجمموعة من األسهم, كّل سهم يربط بني عقدتني, وله بداية وهناية ... وتعتـرب )يف اخلطاطـة  األسـهم( )  الّنقاط

. ّّ أســــهب يف ذكـــر اخلصــــائ  (71-69, صــــ 0109)املـــالكي,  «هلــــاموضـــوعا  عقــــدتنيتّتخـــو حماميـــل اثنانيــــة مبثابـــة 
 املنطقية لعناصر املخّطط.
 ǃيف عقل )إيزوتسو( عند توظيفه للخطاطات, وهو املتشّبع بروح الّشرق فلعّل كّل هوا كان حاضرا 

 : بناء اخلطاطة عند )إيزوتسو(:01
يف مربّـع(, الـّدوائر )الكبـرية والّصـغرية واملقطّعـة(, إّن )أجبديـة( )إيزوتسـو( الّـيت بـىن هبـا خطاطاتـه هـي:  املربّعـات )الكلمـات 

 اخلطوط )املستقيمة واملنحنية(, احلروف )الّصغرية والكبرية(, األسهم, األرقام, اجلدول{.
إذ وضـع كـّل  توازهنـافاّما عن )املربّعات( فلم تكن حاضرة إالّ عند وطـري الكلمـات املختـارة مـن املدّونـة, وكانّـه يبحـ  عـن 

 منها يف إطار  مربّع.واحدة  
األمثـل يف الطـ راز )كمـال الّنمـوذج(, فهـي الكمـال )وحـدة الظّـاهرة( والبحـ  عـن الوصـدة وأّما )الّدوائر( اّليت حتمـل رمزيّـة 

 بناء )إيزوتسو( خلطاطاته, واّليت وظّفها وفقا للطّريقة الّتالية:
(, وهــوه دالّــة علــى احلالــة الّســكونية للظّــاهرة حمــّل Ø)  ( 0-0هنــاك غيــاب  للــّدائرة يف العنصــر )أ( مــن اخلطاطــة رقــم ) -

انــدراج الكلمــة يف الــد ائرة )مــع ظهــور  الظ ــاهرةالــّدرس )الّســياق االعتيــادي بتعبــري )إيزوتســو((, ولكــن ســرعان مــا تتشــّكل 
 حقل داليل قرآين(:

 
 
 
 
 
 
 
اليمــني, اليســار(, وهــي ليســت اعتباطيــة  طبعــا, نالحــت داللــة  أخــرى هــي: داللــة الّتموضــع )األعلــى, الوســط, األســفل, -

 يف خطاطات )إيزوتسو( هي األعلى. «هللا»على اإلطالق, وطاملا وجدان 
الــد وائر ال يقــف احلقــل الــّداليل عنــد هــوا احلــّد, وإمّنــا يتجــاوزه إىل املعجــم العــام للقــرآن ككــّل )ورمــزه ق(, وهنــا تتــداخل  -

 :وتتقاطع عند )إيزوتسو( وفقا للخطاطة اآلتية
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أّما ابلّنسـبة للع قـد واخلطـوط الرّابطـة بينهـا )األسـهم(؛ فقـد ظهـرت ألّول مـرّة عنـد )إيزوتسـو( يف سـياق العالقـات املعّقـدة  -

القائمـــة بـــني الكلمـــات املفتاحيـــة, والّـــيت وســـم كـــّل واحـــدة منهـــا حبـــرف  أجبـــدي يف اخلطاطـــة, وقـــد مثّلـــت كـــّل واحـــدة منهـــا 
(, وينــدرج ا مــوع يف دائــرة  جزئيــة متثّــل حقــال حممــوالتاملنطقــي(, ّّ ربــط بينهــا خبطــوط )   ابلّتعبــريموضــوع )عقــدة( )  

 (:54دالليا معّينا, وهوا ما جنده يف اخلطاطة اآلتية )  
 
 
 
 
 
 

عـــامل دائـــرة  ترمـــز إىل بـــين كتـــاب )إيزوتســـو( علـــى رصـــد العالقـــة بـــني )هللا( و)اإلنســـان(, وقـــد وّضـــحها خبطاطـــة  بســـيطة:  -
 «اجلاهليـة»لتعـرف دائـرة كهـوه, فالرّؤيـة  «اجلاهليـة» ري عليه كلّ الّدراما )اإلنسانية(, ومل تكـن مسرصا ابعتبارها جود الو 

 (:009)  الد ائرة الن واة وهوه هي  للعامل ذات مركزية إنسانية.
 
 
 
 
 
 
 
الّرؤيــة القرآنيــة للعــامل )مــع إضــافة الّســهم تــتكّلم عــن الوضــع العــام للبشــر يف دوائــر وقــد اشــتّق )إيزوتســو( مــن هــوه الّنــواة  -

 (.  037املزدوج الّدال على العالقة اجلدلية بني طريف الّدائرة( )  
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 (:056, 046, 039يظهر فيها اجلانب الغييب وأسألة املصري ابلّنسبة للّرؤية القرآنية )صـ دائرة ابإلضافة إىل اشتقاق 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(, والّـوي 014, 011((, )صــ 0-5( واملشـتق )0-5)النّـواة ) اخلـط  املنحـيناملبح  بتوظيف )إيزوتسو( لــ  وخنتم هوا -

ْســـُه ِق ٱخْلَْلـــقِۖ حيمــل الـــّدالالت الـــواردة يف قولـــه تعـــاىل:  ـــْرُه نـَُنكِ  ظهـــر احننـــاء مـــن  [ 47َأفَـــاَل يـَْعِقلُـــوَن ]يـــس، آ  َوَمـــن نُـَّعمِ 
 اإلنسان عند هرمه:
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(. والّـوي أورده يف سـياق: الّتواصـل غـري الّلغـوي يف 009اإلشارة إىل اجلدول الوحيد الوارد يف عمل )إيزوتسـو( )  مع  -
 :«اآلية»العالقة الّتواصلية بني هللا واإلنسان, عندما شرع يف تقدمي البنية املفهومية العاّمة للحقل الّداليل الّشامل ملفهوم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اين اخلطاب:اثلثا: يف جر 
يتمّيز أسلوب )إيزوتسو( ابلّتسلسل والّتشجري؛ وإظهـار العبـارات الّدالـة علـى )وعيـه املنهجـي( واإلصـرار عليهـا والتّـوكري هبـا 

 :-ابختصار  شديد–يف كّل مرة .. ويف العنصرين القادمني أحد  ّليات هوا األسلوب 
 : املفاهيم املتواترة: 01

إحصــاءا كّميــا, وهــوا مــا جنــده يف ملحــق كتــاب )إيزوتســو(, ولكــّن الرّتتيــب األجبــدي ووظيفتــه أثّــرا يتطّلــب أّي تتّبــع للّتــواتر 
علــى إبــراز أمهّيــة املتــواتر مــن تلكــم الكلمــات املفهرســة, لــول  جــاء هــوا العنصــر مــن البحــ  ليلفــت االنتبــاه لــدى القــرّاء 

 للمفاهيم األساسية ذات الّتوتر العايل:
 اإلصصاء الكل ي: -أ
 مدخال لغواي. 670(,  ا موع   015(, أمساء األعالم )040(, املصطلحات الّلسانية واألدبية )306ملفاهيم )ا -

 الن سبة املئوية: -ب
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 (.٪ 05.63(, أمساء األعالم )٪ 35.86(, املصطلحات الّلسانية واألدبية )٪ 48.50املفاهيم ) -
 املداخل الل غوية عالية التوت ر: -ج

 يب األجبدي:وهي على الرّتت
 مرّة. 73)  مفهوم( تكّرر أكثر من  اإلسالم -
 مرّة. 06)  مفهوم( تكّرر أكثر من اإلميان  -
 مرّة. 43)  مفهوم( تكّرر  أكثر من اجلاهلية  -
 مرّة. 08)  مصطلح( تكّرر الر يية القرآنية للعامل  -
 مرّة. 05)  مصطلح( تكّرر الش عر اجلاهلي  -
 مرّة. 08طلح( تكّرر أكثر من )  مصعلم الد اللة  -
 مرّة. 03)  اسم علم( تكّرر  عنرتة بن شد اد -
 مرّة. 08)  مفهوم( تكّرر  الكف ار  -
 مرّة. 01)  مصطلح( تكّرر الل غة العربية  -
 مرّة. 08)  مصطلح( تكّرر املعجم القرآين  -
ة )دون احتســاب املكــّرر مــن كــّل لفــت وهــو  مــرّ  94)  مفهــوم( تكــّرر هــوا الّلفــت )مبختلــف اإلضــافات( مفهــوم الـــ ؟  -

 كثري(.
 مرّات. 01)  اسم علم( تكّرر  الن ابغة الذ بياين -
 مرّة )دون احتساب املكّرر من كّل لفت(. 00)  مصطلح( تكّرر هوا الّلفت )مبختلف اإلضافات( أكثر من نظام ؟  -
 مرّة. 05)  مفهوم( تكّرر أكثر من الوصي  -
 مرّة. 00فهوم( تكّرر أكثر من )  ميوم القيامة  -
 مالصظة:  -

صـــفحة, أي أّن هنــاك علـــى األقـــل مـــدخالن لغـــواّين يف كـــّل  370عــدد صـــفحات الكتـــاب )دون احتســـاب الفهـــارس(   
 صفحة )دون احتساب املكّرر(, يضيفهما املتلّقي/ القارئ لرصيده املعريف واملوسوعي. 

 : تكو ن املصطلحات يف خطاب )إيزوتسو(:01
إىل أّن كثــريا مــن املســائل املتعلقــة بتكــّون أفكــار )إيزوتســو( وجرايهنــا قــد كانــت حاضــرة بقــّوة يف ســياق عــرض اختيــار  نشــري

املدّونــــة وضــــبطها )العنصــــر أعــــاله(. ولكــــّن نظــــرة بســــيطة إىل عناصــــر األبــــواب الّتســــع متــــّدان ابنطبــــاع  أّويل علــــى ســـــريورة 
 vsاملعــىن العالقــي   املعجــم  vs  املعــىن األساســي  ح احلقــل الــّداليل االصــطالح يف عمــل )إيزوتســو(: علــم داللــة القــرآن

فهـوه إذن أهـّم املصـطلحات الّـيت حرّكـت الّنمـوذج املعـريف لــ   علـم الّداللـة الّزمـاين. vsالّنظـام املفهـومي   علـم الّداللـة اآلين 
  العمل نكمله.)إيزوتسو( واستوعبت الكّم اهلائل من الّشواهد اّليت كانت حمّل الّتطبيق يف

 توسيع الن موذج: إمكان رابعا: يف
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 : توسيع منوذج )إيزتسو( من الد اخل:01
ودراســة ( ملعاجلــة إمكــاانت متديــد )الّنمــوذج( مــن أجــل توظيفــه يف فهــم 10لقــد خّصــ  )إيزوتســو( فصــال كــامال )الفصــل 

ة سـطوح  دالليـة خمتلفـة مـن التّـاريخ املبّكـر ثالثـ»(. وقد أفرد له 57, )ينظر: هامش  رؤية القرآن للعامل من خالل معجمه
( الّســـطح الاّلحـــق للقـــرآن )العّباســـي 3( الّســـطح القـــرآين, )0( الّســـطح اجلـــاهلي )الّســـابق للقـــرآن(, )0للمعجـــم العـــريب: )

(. تتبّــع مـن خالهلــا أنظمـة الكلمــات يف كـّل سـطح ومــا حتملـه مــن رؤى للعـامل, فاّمــا 75,   0117)إيزوتسـو,  «خاّصـة(
املســيحي, ومـــدى  -الّســطح األّول فقــد أفــرده لدراســة: املعجــم البـــدوي, ومعجــم ا تمــع الّتجــاري, واملعجــم اليهــوديعــن 

تداخله مع معجم الّسـطح الثّـاين, وأّمـا عـن الّسـطح الثّالـ  فقـد كـان موّجهـا صـوب العصـر الكالسـيكي للثّقافـة اإلسـالمية 
بتكـــاثر األنظمـــة املفهوميـــة حـــّد عبـــارة املـــرتجم(, وهـــو الّـــوي يتمّيـــز علـــى –)عصـــر االزدهـــار احلضـــاري يف العصـــر العّباســـي 

 )علم الكالم, الفقه, الّنظرية الّسياسية, الفلسفة, التصّوف(.  املستقلّة نسبيا 
ليـرتك )إيزوتســو(, هبـوا, ا ــال مفتوحـا للبــاحثني مـن أجــل توسـيع منوذجــه بدراسـة العصــور الاّلحقـة, بــدءا ابلعصـر العباســي 

 قت الرّاهن ...ح  الو 
 : توسيع منوذج )إيزتسو(  من اخلارج:01

أن يقــوم  -عنـد اسـتكمال منــوذج )إيزوتسـو( واسـتيعابه وتوسـيعه مـن الــّداخل وتوظيفـه علـى مـدّوانت  خمتلفـة-مـن احلصـيف 
, وحيـاول أن «املعـىن»ـ اّليت عاجلـت اإلشـكاالت الّنظريـة والّتطبيقيـة لكـّل مـا يتعلّـق بـالن ظرايت الد اللية الباح  بتتّبع تطّور 

لرســالة القــرآن  فضــلاألفهــم اليوظّفهــا علــى مدّونــة )إيزوتســو( ملواصــلة الطّريــق إىل اهلــدف األمســى مــن الّدراســات القرآنيــة: 
و يـــل, يف هـــوا الّســـياق, إىل أحـــد أهـــّم الكتـــب املتخّصصـــة يف يريـــخ النظـــرايت الدالليـــة وهـــو:  ...    لعصره ولعصران

ة احلديثة( لـ )د, عبد ا يد جحفة(, واّلوي خّصصه صاحبه لعرض اخلطوط األساسـية لـبع  الّنظـرايت )مدخل  إىل الّدالل
قبل الّتوليديـة  الّنظريـة املرجعيـة, والّسـلوكية, ونظريّـة األفكـار, ونظريّـة االسـتعمال, ونظريـة شـروط الّصـدق, ونظريّـة األفعـال 

التيّـار التّـاويلي والتيّـار الّتوليـدي داخـل إطـار نظريـة الّنحـو الّتوليـدي يف حـّد الّلغوية{, ابإلضافة إىل عرضه لوضع الّداللة يف 
 (.00-01, صـ 0111ذاهتا )جحفة, 

 خامتة:   -
ويف األخـــري, نشـــري إىل أّن هـــوا البحـــ  مـــا هـــو إالّ قـــراءة أّوليـــة؛ تلّمســـنا مـــن خالهلـــا الّصـــورة العاّمـــة للّنمـــوذج املعـــريف لـــدى 

ســـيبقى يف  -بعـــد اّطالعـــه علـــى هـــوه الّنقـــاط املنهجيـــة–هيكو إيزوتســـو(, ومـــن املؤّكـــد أّن القـــارئ املســـتعرب اليـــاابين )توشـــي
 حاجة إىل االّطالع على احملتوى الّتطبيقي املعروض يف أصل العمل. 

خلطاطــات كمــا أنّنــا نــدعوا البــاحثني, مــن هــوا املقــام, إىل االهتمــام ابجلانــب الّشــكلي مــن بنــاء الّنمــاذج العلميــة, وــّثال يف ا
 !واإلحصاء الكّمي للمفاهيم وتوّزعها, وهي جزء  مهّم من العتبات النّصية املنسّية 

 وهللا أعلى وأعلم.
 

 قائمة املصادر واملراجع:
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)هـــالل  (.10)اإلصـــدار ط  هللا واإلنســـان يف القـــرآن )علـــم داللـــة الرّؤيـــة القرآنيـــة للعـــامل((. 0117) توشـــيهيكو إيزوتســـو.
 حمّمد اجلهاد, املرتمجون( بريوت, لبنان: املنّظمة العربية للرّتمجة.

(. عّمــان, األردن: دار كنــوز 10)اإلصــدار ط  االســتدالل يف املنطــق وتطبيقاتــه يف اللســانيات(. 0109) طــارق املــالكي.
 املعرفة.

(. الـــّدار البيضـــاء/ بـــريوت, املغـــرب/ 10 )اإلصـــدار ط الّلســـان وامليـــزان أو التّكـــوثر العقلـــي(. 0998) طـــه عبـــد الـــرمحن.
 لبنان: املركز الثّقايف العريب.

(. )تـح خليـل شـحادة, احملـرر( بـريوت, لبنـان: 10)اإلصـدار ط  مقّدمـة ابـن خلـدون(. 0988) عبد الرمحن بن خلـدون.
 دار الفكر.

حممـود شـاكر, احملـرر( القـاهرة/  (. )تـح13)اإلصـدار ط  دالئـل اإلعجـاز يف علـم املعـاين(. 0990) عبد القاهر اجلرجاين.
 جّدة: مطبعة املدين/ دار املدين.

 (. الّدار البيضاء, املغرب: دار توبقال للّنشر.10)اإلصدار ط  مدخل إىل الّداللة احلديثة(. 0111) عبد اجمليد جحفة.
ــــــــــر. ــــــــــة.(. 0109, 17 18) كــــــــــاثرين ابي ــــــــــة:   االســــــــــرتداد مــــــــــن اآلرا األشــــــــــكال اهلندســــــــــية ومعانيهــــــــــا الرمزي ء الّديني

https://ar.religiousopinions.com/geometric-shapes-their-symbolic-meanings 
ــــــــــــو عــــــــــــرب. ــــــــــــد أب ــــــــــــايف.(. 0106, 14 14) حمم  ــــــــــــيج الثّق ــــــــــــيج:  ملحــــــــــــق اخلل   االســــــــــــرتداد مــــــــــــن صــــــــــــحيفة اخلل

https://www.alkhaleej.aeاحلرف-لسرية-مكثف-يريخ-/ملحق/النقطة 
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(41) 
 يف املفردات القرآنية "مجعي السالمة والتكسري"مع عوامل اختالف صيغ اجل

1کرب فرايتأ علید. 
 

  إيران جامعة طهران,, قسم اللغة العربية وآداهباب أستاذ مساعد
 1صسن فؤاداين حممدد. 

  إيران جامعة طهران,, قسم اللغة العربية وآداهباب كشار أستاذ م
 امللخص

ن من وجوه إعجاز القرآن اهلامة اجلانب اللغوي هلوا السـفر السـماوي اخلالـد, وـا أثّـر يف األدب العـريب, ومبـا أن اللغـة هـي إ
املـادة األصـلية وحجـر األسـاس يف بنـاء كـل نـ  أديب, فـاآلي القرآنيـة ـ والقـرآن يف ذروة البالغـة الـيت ال تسـامى ـ جيـدر نن 

ودقائقهــا وخصائصــها فلــه يف البالغــة اللغويــة ميزاتــه واختصاصــاته, فــإذا أنعمنــا النظــر يف اســتعمال يــدرس مــن انحيــة اللغــة 
اجلموع يف القرآن جنده يرة يتبع منهج العرب يف كالمهـم وهـو الغالـب, ويرة نـرى لسـان القـرآن ذا مـنهج خـا  يف اختيـار 

ابع لغوي معهود يف النصو  اللغوية واألدبيـة األخـرى, مثـل املفردات مجعا وإفرادا, ومجع  سامل وتكسري, حبي  ال ينطبع بط
ما نرى يف اسـتعمال الـريح مفـردة ويف اجلمـع الـرايح أن لكـل منهمـا يف لسـان القـرآن داللتهمـا املختلفـة يف سـياقني خمتلفـني, 

 إحدامها للرمحة واألخرى للعواب, ما مل يكن معهودا عند أهل اللغة ومل يرد يف املعاجم. 
الـوي جيـب علـى دارس التفسـري اللغـوي للقـرآن أن يتعـرض لـه بدقـة, وهـوه املقالـة تسـعى إللقـاء الضـوء علـى الدقـة هوا هـو 

اللغوية يف القـرآن يف اسـتعمال اجلمـع واملفـرد واخـتالف الداللـة بـني الصـي  املختلفـة جلمـوع لفظـة واحـدة, فـبع  الكلمـات 
ري, فمنهـا مـا اسـتخدم لـه يف القـرآن مجـع واحـد, ومنهـا مـا وردت لـه املفردة ـ جامدة كانت أو صفة ـ  مع مجع سـامل وتكسـ

عدة مجوع يف مواطن وسياقات خمتلفة, فاملقالة تتناول موضوع الفروق الداللية بني أنواع اجلموع وأوزاهنـا وحـّدد املوضـوع يف 
ز اللغـوي للقـرآن, والعوامـل املـؤثرة يف اجلمعني السامل واملكسر يف األلفال اليت هلا يف القـرآن كـال اجلمعـني حـ  يتبـني اإلعجـا

اختالف داللة مجعي السالمة والتكسري بصيغها املختلفة منها العامل الـداليل الـوي ينقسـم إىل االمسيـة والفعليـة, واحلـدوث 
ـــة, واملـــنهج القـــرآين اخلـــا  يف اســـتعمال املفـــرد ات والثبـــوت, والكثـــرة والقلـــة والعامـــل الصـــويت أي الصـــوت واإليقـــاع واملوازن

 واستخدام نوع اجلمع والعامل النحوي وقد يكون هناك أسباب سياقية أخرى مل نتعرض هلا. 
 املفردات القرآنية, أوزان اجلموع, مجعا السالمة والتكسري, عوامل الفروق الداللية, اإلعجاز اللغوي الكلمات املفتاصية:

 
 مقدمه

                                                           
0 a.forati@ut.ac.ir 
0 foadian@ut.ac.ir 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

750 

 

ملفـردات القرآنيـة حـ  وصـلوا إىل أهنـا جـزء مـن اإلعجـاز البيـاين يف مو ظهر اإلسالم ونزل القرآن فقد اهتم املسـلمون ببيـان ا
الكتـاب الكـرمي, فاللغــة هـي احلجـر األســاس واللبنـة التحتيـة يف كــل بنـاء أديب, وصـرح القــرآن ال يسـتثىن مـن هــوا األمـر وإمنــا 

 هو يف ذروة البالغة ولتكن ألفاظها كول  سامية معجزة.
ا بعــ  علمــاء اللغــة وقــد وقــع اخلــالف بيــنهم يف تــرادف األلفــال وعدمــه وتضــاربت ومبحــ  الفــروق اللغويــة قــد اشــتغل هبــ

(  ولكــن الــوين قــالوا ابلفــروق بــني كــل 0993اآلراء واختلفــت فيــه, )راجــع يف الــرتادف والفــروق واآلراء حوهلمــا: الشــايع, 
 ينبغــي أن تكــون مفرداتــه مرتادفــة لفظتــني اثنتــني املتفــاربتني معــىن, فقــد رأوا القــرآن الــوي نــزل  مــن لــدن حكــيم علــيم﴾ ال
 املعىن خمتلفة اللفت بدون عامل أو سبب إال التفنن كما زعمه البع  وقالوا يف تفاسريهم. 

واجلمــع مــن الظــواهر اللغويــة اهلامــة الــيت نعثــر فيهــا علــى كثــري مــن هــوه الــدقائق يف اختيــار األلفــال القرآنيــة بصــورة خاصــة, 
ســعى إىل احلصــول علــى بعــ  مــا تســبب يف إيثــار لفــت مجــع علــى اآلخــر واقتصــران يف حبثنــا و ــن يف هــوا املقــال املتواضــع ن

هـوا علــى مجعــي الســالمة والتكســري, فلــم خنــ  يف ســائر اجلمـوع ومل نغــ  يف أنــواع خمتلفــة مــن مجــوع التكســري وإن كــان ذا 
 أمهية أن يبح  فيها.

 سؤال التحقيق
املـؤثرة يف اخـتالف دالالت صـي  اجلمـع وصـور هـوا االخـتالف, فـإذا كـان  أما الوي  ن بصدده يف هوه العجالة فالعوامل

ملفردة مجع سالمة وهلا مجع تكسري واحد أو أكثر, فكيف أن استخدم تل  املفـردة يف القـرآن يرة علـى مجعهـا السـامل ويرة 
ألساسـي الـوي ينبغـي طرحـه على املكسر منه, كما وقد استعمل القرآن اجلمـوع املكسـرة مـع اخـتالف صـيغة. أمـا السـؤال ا

 واإلجابة عنه هو:
  ما هي عوامل اختيار اجلمعني السامل واملكسر وإيثار بعضهما على بع , وما الفروق بينهما؟ 

فلنحــّدد جمموعــة مــن املفــردات القرآنيــة الــيت هلــا كــال اجلمعــني )ســاملا ومكســرا( يف االســتعمال القــرآين, حــ  نقــوم مبقارنتهمــا 
 وق بينهما على صعيد لغوي قرآين.دالليا وندرس الفر 

 سابقة البحث

لـــيس املوضـــوع هـــوا وـــا مل يطرقـــه أحـــد, فموضـــوع الـــرتادف والفـــروق اللغويـــة مطـــروق بعامتـــه, مـــن أيب هـــالل العســـكري إىل 
ر الشــيخ نعمــة هللا اجلزائــري إال أن هــوين الكتــابني ومهــا مــن أهــم مصــادر الفــروق مل يتنــاولوا مــا  ــن بصــدده, أمــا مــن املصــاد

إىل كتـابني قـد اخـتّ  حجـم قصـري منهمـا إىل موضـوع الفـرق بـني  -كامههـا-األخرى اليت تعرضوا هلوا األمر ميكن اإلشـارة 
 استعمال هوين اجلمعني, مها:

 . عمان: دار عمار.معاين األبنية يف العربية(, 0117السامرائي, فاضل صاحل ) -
 . بريوت: دار الكتب العلمية. يف البيان القرآين دقائق الفروق اللغوية(, 0116الدوري, حممد ايس خضر ) -

وكــول  حبــ  عــن أوزان التكســري ودالالهتــا  009إىل  003فالكتــاب األول قــد تصــدى ملبحــ  اجلمــع ســاملا ومكســرا مــن 
. ولكننا مع اإلفادة منـه هـوا الكتـاب قـد أضـفنا إليـه بعـ  مـا مل جنـد فيـه واقتصـران البحـ  علـى الفـرق 049إىل  031من 
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املكســـر والســـامل عنـــدما كـــان اللفـــت لـــه مكســـر وســـامل يف القـــرآن الكـــرمي, ومل  صـــر البحـــ  علـــى األوزان وإمنـــا علـــى بـــني 
 األسباب والعوامل املؤثرة يف اختالف اختيار نوع اجلمع ساملا أو مكسرا, وهوا هو الوجه املميز بني هوه املقالة.

, وقـــد أشـــار فيـــه إىل بعـــ  األوزان والفـــرق 075إىل  055ة أمـــا الكتـــاب الثـــاين فقـــد حبـــ  عـــن أبنيـــة اجلمـــوع مـــن الصـــفح
 بينهما يف اجلموع املكسرة ومل يتعرض للفرق بني السامل واملكسر, ومل يستوف البح  وإن كان مفيدا حبثه.

 أقسامه يف القرآن الكرمياجلمع تعريفه و 
تصـريفي ولـه دوره يف بنـاء الكـائن اللغـوي, عـّد يف كـل لغـة ومنهـا العربيـة ذات شـان معجمـي و ت ة لغويـةظـاهر أما اجلمـع فهـو 

وهــو يف العربيـــة يطلــق علـــى مــا زاد علـــى االثنــني, فكـــل كلمــة يف أحـــد تقســيماهتا إمـــا مفــرد أو مثـــىن أو جممــوع, ووـــا جيـــدر 
قـدة صـعبة االنتباه تعدد ما يدّل على ا موع يف اللسان العريب, وا زاد هوه اللغة ثريّة كما جعلهـا تبـدو يف النظـرة األوىل مع

يف استخدام مفرداهتا, ففي تصنيف عام ينقسـم اجلمـع إىل سـامل ومكّسـر؛ ولكـن اجلمـع ال ينحصـر يف هـوين القسـمني وإن  
كان هوان القسمان أيضا هلما أقسـامهما الـيت سـنوكرها يف موضـعها. واسـتخدم يف القـرآن الكـرمي معظـم أقسـام اجلمـع كمـا 

 يلي:
ثة فاكثر, وهو نوعان؛ املوكر وهو يعـرف بـزايدة الـواو والنـون يف حالـة الرفـع مجع السالمة؛ وهو اسم يدل علی ثال .0

ـــاء   ـــل املـــؤمنني, واملؤنـــ  وهـــو يعـــرف بـــزايدة األلـــف والت ـــاء والنـــون يف حـــاليت النصـــب واجلـــر مث مثـــل املؤمنـــون, والي
 كمؤمنات, وهوه اجلموع كثرية يف القرآن الكرمي.

  يف اإلعــراب يتبــع اجلمــع الســامل وأمــا يف األصــل ال تتحقــق فيهــا امللحــق جبمعــي الســالمة وهــوه اجلمــوع قليلــة و
شـروط اجلمــع الســامل, مـثال العــاملني ظاهرهــا اجلمـع الســامل واحلقيقــة أهنــا ليسـت جبمــع, ألهنــا تـدل علــى أقــل مــن 

 مفردها ومفردها تدل على أكثر من مجعها, ويف بعضها دالئل أخرى.

ولـــه مفــرد يصــاض بتغيـــري صــيغته عنـــد اجلمــع  ـــو أنفــس وعلمـــاء  مــا يـــدل علــی ثالثـــة فــاكثر, التکســري؛ وهـــومجــع  .2
 وأعناق, وهو قسمان القلة والكثرة. 

 .صي  منتهی اجلموع نوع من مجع التكسري  و سنابل وأصابع ومساجد و وها 
مجـــع اجلمـــع؛ وهـــو مجـــع للجمـــع, ويـــدل علـــی أكثـــر مـــن تســـعة  ـــو بيـــويت ورجـــاالت, وال يوجـــد يف القـــرآن إال  .3

 اختالف القراءات. رجاالت يف
اسم اجلمـع؛ وهـوا اجلمـع يـدل علـی أكثـر مـن اثنـني, وليسـت صـيغته علـی وزن خـا  ابلتكسـري وميكـن أن يكـون  .4

 مفردها من معناه دون لفظه,  و قوم وفريق وإبل. 

   وهنــاك نــوع منــه يســتوي فيــه الواحــد وا مــوع,  ــو الفلــ , قــال تعــاىل:  الفلــ  املشــحون﴾ مفــردا و الفلــ
 ري﴾ جمموعا؛ وکول  الضيف والطفل.اليت  

شبه اجلمع )اسم اجلـنس اجلمعـی(, وهـو يتضـمن معنـی اجلمـع, ويـدل علـی اجلـنس وويّـز مـن مفـرده ابلتـاء أو اليـاء  .5
 املشّددة,  و مثر ومثرة أو عرب وعريّب.

 اجلموع الوي ال مفرد له,  و أاببيل وما قيل يف مفرده فيه خالف. .6
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 فاكثر )يسّمی اجلمع عند اللغويني(  ـو   و  داو د  و  س ـل َيمان  ِإَذ حي َك مـاِن يف احلَـ َرِث اجلمع الوي يدل على اثنني .3
ء بضـمري اجلمـع يف  حلكمهـم  ( حيـ  جـا78/ 21ِإَذ نـ ف ش َت فيِه غ ن م  اَلق َوِم و  ك نَّـا حِل َكِمِهـَم شـاِهدين ﴾)القرآن: 

ام اجلمـع وإمنـا هـو معاملـة املثـىن ابجلمـع وقـد ورد يف كـالم العـرب ومها اثنان, وهوا اجلمـع لـيس يف احلقيقـة مـن أقسـ
 واألدب.

ـة  بـ َعـد  ذلِـ    .4 املفرد يف مقـام اجلمـع, حيـ  يقـوم املفـرد مقـام اجلمـع يف بعـ  األحيـان, قـال هللا تعـاىل:  و  اَلم الِئك 
 ( فظهري هنا مبعىن ظ ه راء.4/ 66ظ هري ﴾ )القرآن: 

 نيتهعوامل اختالف صيغ اجلمع وأب
ابلنظـــر إىل اجلمـــوع القرآنيـــة الـــيت ســـبق ذكرهـــا كعينـــة البحـــ , ميكـــن احلصـــول علـــى مـــا يلـــي مـــن العوامـــل الـــيت تســـفر عـــن 

 االختالف يف داللة كل منها حسب موضعه ووفق السياق الوي ورد فيه ذل  اجلمع. 

يف مـا يلـي, وإمنـا نبحـ  عمـا عثـران عليـه  : على أننا إذا حتدثنا عـن هـوه العوامـل ال يعـين أننـا  صـرها فيمـا نعـّده0املالحظة
ووجدان من العوامل, ذكره العلماء سابقا أو مل يسبق إليهـا أحـد, وهللا أعلـم بكالمـه ومقاصـده, وقـد نـرى بـني هـوه العوامـل 

عـن  أو بعبارة أخرى بني بع  األبنية أن هناك غري واحد من العوامـل فقـد يكـون عـاملني أثـرا يف اختيـار صـفة وبنيـة للتعبـري
 مجع كلمة قرآنية, وهوه مالحظة هامة جيب التنبيه به واالنتباه إليه قبل اخلوض يف عّد العوامل؛

: كما جيب العناية ننه ليس كل ما جيمع له كال اجلمعني السامل واملكسر, فهنـاك مـا مل تق لـه العـرب يف مجـع سـامل 0املالحظة
 وما بعدها(  074, 0114الزخمشري,  أو ابلعكس, وهوا ما ورد تفصيله يف املصادر. )راجع:

 وإلي  ـ بعد هاتني املالحظتني ـ بع  أهم عوامل االختالف يف صي  اجلمع واألمثلة عليها؛
 العامل األول: العامل الداليل -1

ق وليـــة الـــيت هلـــا أثرهـــا يف اختيـــار الصـــيغة اخلاصـــة ملفـــردة خاصـــة, مـــا يكمـــن يف الداللـــة الـــيت يقتضـــيها الســـيامـــن العوامـــل األ
اخلا  يف موضع خا  وموضوع بعينه, فالداللة أي املعىن هي اليت تعنّي اختيار الصيغة والبنية؛ وإن كان من املمكـن كمـا 

 مر بنا أن يكون للفظة واحدة عدة عوامل, ومن هوه الدالالت ما يلي؛
 الكثرة/ القلة )كميا ونوًعا( -1-1

القلــة لــه أوزاهنــا املعــدودة األربعــة منـه ـ مجــع قلــة ومجــع كثـرة, و  وـا يبحــ  عنــد الكــالم علــى مجـوع التكســري ـ وتقــدم بنــا نبــو
خالفــا ألوزان الكثــرة, ولكــن القلــة والكثــرة الّلتــني ذكرانهــا يف عــداد العامــل الــداليل, مهــا بســبب الفــرق بــني اســتخدام الســامل 

ا مجـع تكسـري ـ فقـد تكلمنـا علـى واملكسر, وليس بني املكسر واملكسر, فـإذا قلنـا عـن الفـرق بـني الشـهور واألشـه ر ـ وكالمهـ
اخــتالف األوزان والداللــة يف نــوع واحــد مــن اجلمــع وهــو التكســري, إال أننــا ـ كمــا ســبق بنــا ونعيــد ذكــره وكيــدا ـ حــّددان 

 املوضوع هنا يف دراسة الفروق بني مجعي السالمة والتكسري املستعملني يف التنزيل العزيز داللة  وبنية .

السالمة والتكسري فمن أول ما ذكر يف املصادر وتطر ابلبـال أن الغالـب يف مجـع املكسـر الكثـرة ويف  أما ابلنسبة للفرق بني
« ومنه ما مجع ابلواو والنـون, واأللـف والتـاء.»مجع السامل القلة؛ قال الزخمشري يف املفصل يف القول عن مجع القلة والكثرة: 

ذلـ  مجعـا السـالمة, ابلـواو والنـون  ـو الزيـدون واملسـلمون,  ومـن»( وبسـطه ابـن يعـيش قـائال: 075: 0114)الزخمشري, 
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: 5)ابن يعـيش, ـ, « واأللف والتاء فهوان البناءان أيضا من أبنية القلة, ألهنما علة منهاج التثنية, والتثنية قليل, وكاان مثله.
ا علــى لفظهــا, فتقــول يف تصــغري ( ّ ميت ابلــدليل علــى كــون أوزان مجــوع القلــة للقليــل ابألمــرين: أحــدمها أنــ  تصــّغره01

أفلس أفيلس, و..., ولو كانت للكثري لرددهتا إىل الواحـد ّ  معهـا ابلـواو والنـون إن كانـت ملـن يعقـل, وابأللـف والتـاء إن  
كانـــت لغـــريه  ـــو قولـــ  يف رجـــال رجيلـــون و..., والثـــاين: أنـــ  تفّســـر بـــه العـــدد القليـــل...., تقـــول: ثالثـــة بنـــني وثـــالث 

 سه( )نف« شجرات.
وهناك من قال ابلتفصيل يف هوا األمر فقّيد كون اجلمع السامل دااّل على القلة نن هوه الداللة إمنا تصـدق يف اجلوامـد, أمـا 
يف الصــفات فــإن داللتــه علــى القلــة ليســت مطــردة, بــل نتطيــع أن نقــول: إن األصــل فيــه عــدم داللتــه علــى القلــة. )راجــع: 

 (006: 0117السامرائي, 
 ا القرآنية؛ومن شواهده

 راسيات / رواسي:  ( أ
جــاءت  رواســي  يف تســع مــن اآلايت القرآنيــة وهــي يف مجيعهــا مبعــىن اجلبــال الشــّمخ البواســق, دون ذكــر املوصــوف, منهــا: 

﴾... َدانها وأ َلق َينــــا فيهــــا ر واِســــي  ــــد  للقــــدور »( وإمنــــا اســــتعملت يف موضــــع واحــــد صــــفة 09: 05)القــــرآن,    و  اأَل َرض  م 
( 30: 00, 0984)ابــن عاشـــور, «  األرض الــيت ال تنـــزل مــن فـــوق أاثفيهــا لتـــداول الطــبخ فيهـــا صــباح مســـاءالثابتــات يف

 وهي تشبيه يف الثبات وعدم االضطراب ابجلبال.
أّمــا ذكــر »ووــا قيــل فــی هــوين اجلمعــني للراســية قــول صــاحب التحقيــق حيــ  بــنّي الفــرق بينهمــا علــى ســبيل القلــة والكثــرة: 

« آلية الكرمية بصـيغة فـاعالت دون فواعـل: فـاّن فواعـل صـيغة ملنتهـى اجلمـوع والكثـرة, وال مقتضـى هلـا فيهـا.املاّدة يف هوه ا
 (  047: 4ق, 0431)املصطفوي, 

 وميكن أن يكون هلوا االختالف وجه آخر سنبّينه يف موضعه.
 خطااي / خطيئات: ( ب

حـــدة, إال بعـــ  االخـــتالف ومنـــه االتيـــان جبمـــع قـــد نـــرى يف اآليتـــني مـــن القـــرآن يف قصـــة واحـــدة وبعبـــارات تكـــاد تكـــون وا
  اخلطيأة  ساملا يف آية ومكسرا يف أختها؛ واآليتان:

 (58: 0﴾ )القرآن,  ...  خطااي:  ... نـ َغِفَر ل ك َم خ طاايك مَ 
 (060: 7﴾ )القرآن,  ...  خطيأات:  ... نـ َغِفَر ل ك َم خ طيأاِتك مَ 

خـــتالف بـــني اآليتـــني تفننـــا يف حكايـــة القصـــة لنشـــاط الســـامع. )ابـــن عاشـــور, إن صـــاحب التحريـــر والتنـــوير اعتـــرب هـــوا اال
( إال أن الســامرائي يعتقــد أن املقــام يف البقــرة يتقضــي التكثــري والتفضــل, مبــا جــاء يف أول اآليــة بـــ  قلنــا  306: 8 , 0984

التفضـل يف البقـرة أكـرب وأوضـح ومن شان هللا غفـران الـونوب الكثـرة, والثـاين ال يقتضـي ذلـ  حيـ  جـاء بــ  قيـل , ومقـام 
 (  000مبا فيهما من البون يف بع  التقدمي والتاخري. )راجع: السامرائي, نفسه: 

 السنابل / السنبالت: ( ج
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جـاءت هـاين الكلمتـان يف موضـوعني خمتلفـني إال أهنمـا مـع اخـتالف صـيغة اجلمـع فيهمـا يشـرتكانفي العـدد, فاسـتعملتا يف 
ـــنـَب الت   ســـبع  يرة ابلســـالمة عنـــدما يت ـــَبع  س   43: 00خ َضـــر ﴾ )القـــرآن,   حـــدث عـــن رؤاي ملـــ  مصـــر حيـــ  قـــال:  س 

ـــناِبل ﴾46و ـــَبع  س  بَّـــة  أ نـَبـ ت ـــَت س  ث ـــِل ح  : 2)القـــرآن,  ( وأخـــرى ابلتكســـري عنـــد تشـــبيه اإلنفـــاق قنبـــات احلبـــة, إذ قـــال:  ك م 
261) 

الســبع فهــو مــن مواضــع التكثــري والربكــة, فاقتضــى  ة أجــر اإلنفــاق ننــه يزكــو وينمــو ويكثــر وال يتوقــف عنــدفســياق مضــاعف
الكثــرة كمــا أتــى ابلتكســري, وعنــدما يتحــدث عــن ســبع ســنني ال يتجاوزهــا ابلتكثــري وليســت الســبع علــى ســبيل املبالغــة وإمنــا 

 هي كما وقع فجاء ابلسالمة الدالة على القلة كما يطلبها العدد.
 وما يضاهيها سنشري إليها يف موضعها. غري أن هناك مالحظة طريفة ابلنسبة لـ السنبالت 

   الفعلية / االْسية: -2-1
من األسباب الدالليـة الـيت تقتضـي االخـتالف بـني صـي  اجلمـع سـاملا ومكسـرا, هـو الداللـة علـى احلـدوث مقابـل الثبـوت,. 

ت الوصــف فهنـاك بعـ  الســياقات القرآنيـة تــدل علـى القيـام نمــر أو احلـدث حيــ  بعضـها األخـرى هلــا داللـة الثبــوت وتثبـ
فيها دون النظر إىل جهة احلدوث, فجمع الصفات مجع سـامل هـو األكثـر واألقـوى واألصـل ملشـاهبتها األفعـال معـىن وعمـال 

( وإذا مجعـــت كـــوا للداللـــة علـــى مشـــاهبة 006: 0, 0980؛ الرضـــي االســـرتاابدي, 04: 5)راجـــع: ابـــن يعـــيش, نفســـه, 
 الف كثري من مجوع األلفال القرآنية. الفعل يف القيام بعمل أو حدوث حدث, وهوا سبب اخت

إن هــوه الفعليــة واالمسيــة اللتــني تبلــوري يف النــوعني مــن اجلمــع قــد نــرى وجــه احلــدوث والثبــوت يغلــب فيهمــا وقــد جنــد وجــه 
 االمسية والوصفية غالبا, وحيتمل اجلمع بينهما؛ 

   الثبوتدوث / احل -0-0-0
 الوصفية / االْسية البحتة -0-0-0

: إن بعـ  اجلمــوع املكسـرة هلــا داللــة االسـم إال أهنــا ال تسـتلزم وجــه الثبــوت, وإمنـا تــدّل ابمسّيتهـا علــى مهنــة أو ميکـن القــول
حرفة, فـإذا قلنـا الطـالبون ننظـر إليهـا نظـرا إىل الفعـل, ولكننـا ال ننظـر إىل هـوه احلـدوث مقابـل الثبـوت البحـت, وإمنـا ينظـر 

 إليه كمهنة؛ منها ما يلي:
 کافرون / کف ار ( أ
املفــردات الــيت كثــريا مــا ورد اســتعماله يف التنزيــل العزيــز  الكفــر  ومــا يشــتق منــه فعــال وامســا, والوصــف بــه أي الكــافر قــد مــن 

 أتى يف آايت كثرية وقد مجع مجعي السالمة واملكسر )يف صيغتني الف ّعال والف ع لة( 
اّن املكّسر يدل علـى الّـوين : », قال التحقيقع مكّسرالفرق بني الكافرين مجع سامل, وبني الكّفار مجوالوي يهمنا هنا هو 

)املصـطفوي, « تثّبتوا يف الكفر وال يالحت فيه إاّل نفس الكفر. والسامل يالحـت فيـه جهـة القيـام وحـدوث احلـدث ابلـّوات.
 (  91: 11 نفسه,

ـــ لّمـــا اســـتعمل ســـاملا تعلـــق بـــه اجلـــار وا ـــرور كفعلـــه, فقـــال:  ف ـــنَّم  ل م حيط ـــة  اِبَلكـــاِفريني َســـتـ َعِجل ون    اِبَلع    ﴾ واِب وِإنَّ ج ه 
( يعين ابلوي هم يكفرون يصف فعلهم وما حيدث عـنهم مـن الكفـر واجلحـد. وإذا أتـى مكّسـرا مل يعمـل  54: 09)القرآن, 
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ـــَم ك فَّـــار  أ ولأِـــ   ع ل ـــَيِهَم  ـــِة والنَّـــاِس كمـــا هـــو الشـــان يف االســـم واجلوامـــد قـــال:  ِإنَّ الَّـــوين  ك ف ـــر وا ومـــات وا وه  ل َعن ـــة  اهللَِّ واَلم الِئك 
 (060: 0﴾ )القرآن,  أ مَج عني

 ففي األول يصف فعلهم وكفرهم, ويف الثاين يصفهم ابلكفر والتثبت فيه.
ــَن أ َهل ــه  حاِضــرِيأن القــرآن مل يســتعمل احلّضــار ســاملا وإمنــا کمــا  ــَن مل َ ي ك  ِد اَلم َســجِ   قــال احلاضــرين, حيــ  قــال:  ذلِــ   ِلم 

 دوث وفيه النظر إىل جهة القيام ابحلضور.( آلن احلضور ح196: 2احلَ راِم﴾ )القرآن, 
 فلم مت يف القرآن لفت احل ّضار أو احلضور مبعىن اجلمع.

 ساجدون / سج د ( ب

ــّجد. قــال اهلل تعــاىلد هــوا األمــر ومــن شــواه ــِة اَســ عنــد األمــر بســجود املالئكــة: الســاجدون والسُّ ج د وا آِلد م   قـ َلنــا لَِلم الِئك 
فـإهنم سـجدوا امتثـاال ألمـر رهبـم, والكـالم هنـا علـى كـوهنم  (11: 7)القـرآن,   ف س ج د وا ِإالَّ ِإبَلـيس  ملَ  ي ك ـَن ِمـن  السَّـاِجدين ﴾

ســاجدين يف ذاك الوقــت وحــدوث الفعــل, ولكنــه ملـّـا حتــّدث عمــا جيــب أن يكــون الســاجد متثبتــا فيــه وهــو نفــس الســجود, 
 (  060: 7, 0400, والساجد جيمع على السُّجود والسُّجَّد.)ابن سيده,جاء ابملكّسر

فالقرآن عندما نظر إىل السجدة ابعتباره فعال حاداث من قوم استعمل مجعا ساملا يصفهم بول  الفعـل وقيـامهم بـه, وعنـدما 
سـاِجدين ﴾ )القـرآن,   أ يـَـتـ ه َم يلنظر إىل كوهنم متثّبتني فيها استعمل مكسرا, فقال مرة يف قصة يوسف مـع أخيـه ورؤايه:  ر  

( وال غرو أن هـوا سـجود إعظـام ال سـجود عبـادة, 011: 00( وقال مرة أخرى:  و  خ رُّوا ل ه  س جَّدا  ﴾ )القرآن, 4: 00
 .  رّکع)ابن سيده, نفسه( ومنها ميكن االشارة إىل  راکعون  و

الفعليـة والرواسـي علــى االمسيـة, إال أن هنـاك بــون يسـري بــني الســامرائي  الراسـيات  مـن الداللــة علـى الوصــفية و  وكـول  عـدّ 
تـرى أنـه ملـا أراد االمسيـة مجعهـا مجـع تكسـري وملـا أراد احلـدث مجعهـا فانـت »احلدوث والثبوت وبني االمسيـة والفعليـة, قـائال: 

 ة واحدة.وهوا ما أشران إليه من احتمال اجتماع عدة عوامل يف كلم (128: ي, نفسه)السامرائ« مجعا ساملا
 ج( خازنون / َخَزنة

إذا أمعننــا النظــر يف ســياق اآلايت القرآنيــة الــيت احتــوت علــى هــوين اجلمعــني, جنــد أن املكســر اســتعمل للمكالئكــة الــوين 
ــا هل  َم  ــَوج  س  مهنــتهم كــول , ولكــن إذا وصــف غــريهم بفعــل اخلــزن ال يقــول إال مجعــا ســاملا, فقــال:  ...ك لَّمــا أ َلِقــي  فيهــا فـ 

ـــَم ن ـــوير ﴾ )القـــرآن, خ ز   َِتك  املوّكلـــون بشـــؤون جهنم.ولنـــا أن ( فهـــم 73و 71: 39)القـــرآن, ( وكـــول  يف 8: 67نـ ت هـــا أ  مل َ م 
 نقول: إن املهنة أيضا يستدعي الثبوت واالستمرار وهوا صحيح.

ـــَلن   ا الـــّرايح  ل ـــواِقح  ف ا نـَز َلنـــا ِمـــن  أمـــا يف اآليـــة األخـــرى فيجمـــع اخلـــازن علـــى الســـالمة بــــ  خـــازنني  واملخاطـــب النـــاس:  و  أ َرس 
يـه النظـر إىل فعلهـم يف خـزن املـاء عنـدهم ولـيس يشـري ( ف00: 05﴾ )القرآن,  السَّماِء ماء  ف ا َسق َيناك م وه  وما أ نـَت َم ل ه  خِبازِنني  

 إىل ثبوت وال استمرار وال مهنة يشتغلون هبا, وإمنا حدوث عمل ينفي عنهم.
 املنهج القرآين اخلاص العامل الثاين:  -1
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إّن من ميـزات لسـان القـرآن يف املفـردات اسـتعماالته اخلاصـة الـيت قـد ال جنـدها يف مـل اللغـة واملصـادر اللغويـة, فعلـى سـبيل 
عاّمة املواضع اّليت ذكر اهلّل تعـاىل فيهـا إرسـال الـرّيح بلفـت الواحـد فعبـارة »املثال استعمال الريح والرايح مفردا ومجعا, حي  

 (371ق: 1412)الراغب, « ن العواب, وكّل موضع ذكر فيه بلفت اجلمع فعبارة عن الّرمحة.ع

 أما االستعمال القرآين اخلا  يف اجلمع ساملا ومكسرا فيمكن تصنيف عوامله على النحو التايل:
 اجلمع املذكر السامل والصفات اإلهلية يف القرآن -1-1

واســتعمال اجلمــع فيهــا وجــدان أن هللا تعــاىل عنــدما وصــف نفســه بصــورة اجلمــع علــى إان إذا أنعمنــا النظــر يف اآلي القرآنيــة 
 التعظيم والتشريف استعمل مجع السالمة يف عامة املواضع دون التكسري.

ــاِفظ ون   الــه ملالئكــة يف ( ومل يقــل حفظــة, كمــا ق9: 05﴾ )القــرآن,   فمنهــا أنــه تعــاىل قــال:  ِإانَّ   َــن  نـ زََّلن ــا الــوَِّكر  وِإانَّ ل ــه  حل 
 (  60: 6قوله:  و  يـ َرِسل  ع ل َيك َم ح ف ظ ة ﴾ )القرآن, 

ــرِِه ِإىل ــل َيمان  الــرِّيح  عاِصــف ة    َــري نِ َم   اأَل َرِض الَـّـيت  وقــال يف وصــفه ســبحانه ابلعلــم  العــاِلمني  دون العلمــاء, فقــال:  و  ِلس 
ـــيَ  ـــلِّ ش  ـــَن قـ َبـــل  و  ك نَّـــا بِـــِه 80/ 00﴾ )القـــرآن:  ء  عـــاِلمني   ابر َكنـــا فيهـــا و  ك نَّـــا ِبك  ه  ِم ـــَد آتـ َينـــا ِإبَـــراهيم  ر َشـــد  ( أو قـــال:  و  ل ق 

 (  50/ 00﴾ )القرآن:  عاِلمني  
 الشاهدين / الشهود

ولكننا عندما نقرأ اآلايت املشتملة على وصف هللا بصفاته, تواجهنا صـفة علـى اجلمـع املكسـر حيـ  قـال تعـاىل شـهود ومل 
ـل  ِإالَّ ك نَّـا ع ل ـَيك َم ش ـه ودا  ِإَذ ت فيض ـون    دين:  و  ما ت ك ون  يفيقل الشاه ل وا ِمَنـه  ِمـَن قـ ـَرآن  و  ال تـ َعم لـ ون  ِمـَن ع م  ش َان  و  ما تـ تـَ

ِكتـاب  م بـني ﴾       و  ال أ َكبـ ـر  ِإالَّ يففيِه و  ما يـ َعـز ب  ع ـَن ر بِّـ   ِمـَن ِمَثقـاِل ذ رَّة  يف اأَل َرِض و  ال يف السَّـماِء و  ال أ َصـغ ر  ِمـَن ذلِـ
 (60: 01)القرآن, 

فـــالنظرة األوىل يومهنـــا أن  شـــهودا  وهـــو وصـــف للضـــمري  ان  وهـــو راجـــع إىل هللا تعـــاىل, إال أن هنـــاك مـــن يقـــول إنـــه لـــيس 
 ِإالَّ ك نَّــا ع ل ــَيك َم  و قــد وقــع يف قولــه:»الشــهود راجــع إىل هللا فحســب, وإمنــا يــدل علــى شــهود معــه, ففــي تفســري امليــزان: 

ش ه ودا ﴾ التفات من الغيبة إىل الـتكلم مـع الغـري, و النكتـة فيـه اإلشـارة إىل كثـرة الشـهود فـإن   شـهودا علـى أعمـال النـاس 
من املالئكة و الناس و هللا من ورائهم حميط, و العظماء يتكلمون عنهم و عن غريهم للداللة علـى أن هلـم أعـواان و خدمـة. 

 ك نَّـا ع ل ـَيك َم ش ـه ودا﴾ تعـين مجعيـة الصـفات, و »( وهناك من يرد علـى هـوا القـول نن 87: 01 ق,0407طباطبائي, )ال
ليســت مجعيــة الــوات, أم الــوات مــع غريهــا مــن الــووات الــيت هــي شــهود فرعيــة قذنــه تعــاىل كاملالئكــة و النبيــني و األعضــاء 

دقي الطهــــراين, )الصــــا« قــــه فضــــال عــــن أن ميت بصــــيغة  معــــه إىل خلقــــه.العاملــــة و األرض, فــــإن اهلّل ال يــــردف نفســــه خبل
إعالمـــا لســـائر الشـــهود أن يشـــهدوا مـــا »( ولكنـــه أيضـــا ال يـــرف  احتمـــال أن يكـــون اجلمـــع فيهـــا 000: 04ش, 0365
  )املصدر نفسه(«. يعملون

 املتصـل أعـين  ان  يـدّل علـی مـن خـرب  کنـا  والضـمري -كمـا مـر بنـا-أمـا وجـه اجلمـع بـني القـولني السـابقني فـان  شـهودا  
ــا نشــهد أعمــالکم أان ومــن معــي, فيكــون  هــو يشــهد وأعوانــه, والشــاهد األول هنــا الرســول ألن هللا ممــره نن يقــول: إان کّن
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واملالئکـة والـدليل اآلخـر أن  الشهود على قول هللا بعده  ما يعزب عن رب ﴾ يدل علی أن الشهود هم الرسـول واملؤمنـون
 سر ال يستعمل يف القرآن   وحده, فهو يطلق علی غري هللا أم عندما يكون الوصف شامال اخلالق واخللق.اجلمع املک

ــتَ  ــل َيمان  ِإَذ حي َك مــاِن يف احلَ ــَرِث ِإَذ نـ ف ش  فيــِه  كمــا أن هللا عنــدما قــال يف كونــه شــاهدا حلكــم األنبيــاء مجيعــا:  و  داو د  و  س 
( جــاء بلفـت اجلمــع الســامل, إذ ال معــىن هنــا و يف هــوا املقــام وهــو 78/ 00﴾ )القــرآن:  َكِمِهــَم شــاِهدين  غ ـن م  اَلق ــَوِم و  ك نَّــا حِل  

مقــام الشــهادة ألحكــام أصــدروها األنبيــاء يف قضــائهم طــوال رســالتهم ونبــوهتم, ال معــىن للجمــع بــني هللا وخلقــه مــن األنبيــاء 
ه وهـم األنبيـاء, فهـوه الشـهادة ال تليـق وال تنبغـي لغـريه وتنحصـر فيـه واملالئكة واملؤمنني أن يشهدوا على األصفياء من خلقـ

 سبحانه.
 ابلقوة / ابلفعل -1-1

إن بعــ  اجلمــوع اختلــف اســتعماهلا يف القــرآن الكــرمي علــى اخــتالف كــون الوصــف ابلقــوة والقابليــة يف املوصــوف أو كونــه 
 ابلفعل, ومن أمثلتها هنا ما يلي:

 مي تون / أموات وَموتى ( أ
إىل اآلي القرآنيـة جنــد أنـه كــل املواضـع الــيت ذكـر فيهــا اجلمـع الســامل هلـوه الكلمــة خاصـة ابملــوت يف املسـتقبل علــى إذا نظـران 

أن امليّـت جيمـع سـاملا اسـتعماال ل حيـاء الــوين كتـب علـيهم املـوت وملّـا ميوتــوا, و املَيـت  ابلتخفيـف يسـتعمل للميـت فعــال, 
: فـ ـ م يِّت   أ مَّــا احلَـ ىُّ »قـال مؤلـف املصـباح املنـري:  , وع ل يـِه ق ولـ ه  تـ ع ـاىل  ــر  م يِّتـ ون ﴾ )القــرآن,    ِإنَّــ   م يِّـت  وِإنَـّه ـمَ     اِبلتَّثِقيـِل ال  غ يـَ

 (  583: 0ق, 0404)الفيومي,   ( أي س ي م وت ون31: 39

تـني  للــوين مل ميوتـوا بعــد, فخـ  القـرآن  املــوتى  مبـن مــاتوا حقيقـة, و األمــوات  بعامـة النـاس مــوتى وأحيـاء, واســتعمل  امليّ 
( قـال 006فكما أن استعمال هوه الكلمة يف مفردهـا دقيـق, اسـتعماهلا جمموعـا كـول  دقيـق. )راجـع: السـامرائي, نفسـه: 

يِّتـ ـون   ـــَم بـ َعـــد  ذلِـــ   ل م  ﴾  ومـــا   َـــن  مب ع ـــوَّبني  وىل/ ِإالَّ م َوتـ تـ ن ـــا اأَل    ( و أ  ف مـــا   َـــن  مب يِّتــني  05: 03﴾ )القـــرآن,  تعــاىل:  ّ َّ ِإنَّك 
 (59و 58: 37)القرآن, 

 الواقع( ة / اجملاز )الرياي /احلقيق -3-0
 الرياي: -1-1-1

إن الـرؤى واألحــالم مـن املواضــع الـيت للســياق فيهـا داللــة علــى كـون الفعــل غـري حاصــل علـى أرض الواقــع, فقـد يكــون فيمــا 
 بعد يقع ويعرّب فعال وقد ال يقع, ومن الشواهد عليه ما يلي:

 أ( ساجدين/ سج د
بعـ  االسـتعمال القـرآين يف مجعـي الســالمة والتكسـري مـا يـرتبط ابلـرؤاي والواقــع أو احلقيقـة وا ـاز, فنـرى ابلنظــر إىل اآلايت 
أن الــرؤاي وا ــاز يســتعمل هلمــا اجلمــع الســامل, فكانــه إذ ليســت الــرؤاي وا ــاز يف عــامل الواقــع وعلــى صــعيد احلقيقــة فإمنــا يــدل 

  السالم, حي  قال ألبيـه عمـا رأى يف املنـام:  ر أ يـَـتـ ه َم يلدون ثبوت يف مثل  ساجدين  يف رؤاي يوسف عليه على حدوث
ـرُّوا لـ ه  س ـجَّدا  ﴾ )القـرآن, 4: 00ساِجدين ﴾ )القرآن,  ( واستعمل ساملا, ولكنه عندما حدث األمر يف الواقـع قـال:  و  خ 

 م السجود والطاعة واالنقياد له يف الواقع.( استعمل مجع التكسري حي  ثبت هل011: 00



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

761 

 

 ب( سنبالت / سنابل
ـَبع  س ـنـَب الت   ( واسـتعمال اجلمـع 46و 43: 00خ َضـر ﴾ )القـرآن,   استعمال اجلمع السامل يف ما يـرتبط بـرؤاي امللـ  يف:  س 

ـنا ـَبع  س  بَّـة  أ نـَبـ ت ـَت س  ثـ ِل ح  ( وكالمهـا لسـبع 060: 0ِبل ﴾ )القـرآن, املكسر عنـدما يـوكر عـن حقيقـة اإلنفـاق يف قولـه:  ك م 
 من السنبل يدل على أن الرؤاي يف قوله تعاىل تقتضي السامل ليدل على كونه غري حقيقي فقلة.

 التشبيه:  -0-3-0
 من أمثلة التشبيه الوي يدل على قلة املشبه كما ونوعا ابلنسبة للمشبه به يف التعبري القرآين هو استعمال ما يلي:

 أ( راسيات / رواسي
لقــد تقــدم بنــا أن الرواســي علــى التكســري يطلــق يف القــرآن علــى اجلبــال, وهــي كثــري جميأهــا يف اآلايت, ولكــن الراســيات الــيت 
اســتخدمت مــرة واحــدة يف مقــام القــدور الثابتــات الشــبيهة يف االرتفــاع والثبــات ابجلبــال الرواســي, مل جيمــع ســاملا وإمنــا جــاء 

 مكسرا.
 عام / خاص  -1-1

اســـتعمال اجلمعـــني أان نواجــه بعـــ  الفـــروق الدقيقــة الـــيت تـــنّم عــن العمـــوم واخلصـــو , واملــراد مـــن العـــام  هنــاك مواضـــع مــن
واخلا  هو الوي يفهم من لفظه والوي حّدده العلماء من أن العامل الوي يشمل مجيع مـا يقـع حتتـه, ويقابلـه اخلـا , قـال 

 (  40: 0, 1996طي, )السيو « العام لفت يستغرق الصاحل له, من غري حصر»السيوطي: 

 من األمثلة على هوا العنوان ما يلي:
 العاملون/ العلماء ( أ

إن التــدقيق يف اســتعمال مــادة العلــم ومــا أتــى وصــفه يف التنزيــل العزيــز يــوحي نن اجلمــع املكّســر وهــو يف آيتــني مــن القــرآن 
ــه  ع ل مــاء   (  و  ِمــن  النَّـــاِس و  097/ 06ِإَســرائيل ﴾ )القــرآن:   بـ ـين اســتعمال خــا , يقــول:  أ  و  مل َ ي ك ــَن هل ـ ـَم آيـ ـة  أ َن يـ َعل م 

ـــى اهللَّ  ِمـــَن ِعبـــاِدِه اَلع ل مـــاء  ِإنَّ اهللَّ  ع زيـــ ـــا ت َش  ـــوِل   ِإمنَّ ـــور ﴾ )القـــرآن: الـــدَّو ابِّ و  اأَل َنعـــاِم خم َت ِلـــف  أ َلوان ـــه  ك  ( إىل 08/ 35ز  غ ف 
مسيـة, فالعلمـاء يطلـق علـى العـاملني بوجـه خـا , ابإلضـافة مثـل علمـاء بـين جانب بع  الدقائق األخرى مثل الوصـفية واال

 إسرائيل, أو بغريه, وقد ييستعمل لضطالق عندما يتحدث عن الوين تثبتوا يف العلم.
فة, أما العاملون بلفت مجع السالمة فهو إما مقيد مبا ي عل م أي متعلق العلم, وإما يدّل على العلم بكونـه وصـفا هلـم هبـوه الصـ

أمــا املكســر فلضشــارة إىل طائفــة يســّمون كــوا, فالعــاملون كــل مــن لــه علــم وميــارس العلــم, ويعــّم مجيــع مــن يعن ــون ابلعلــم, قــال 
/ 00﴾ )القـرآن:  تعاىل يف مواضع العلم بشيء لفت السامل, مثل:  قال وا أ َضغاث  أ َحالم  و  ما   َن  بِت َاويـِل اأَل َحـالِم بِعـاِلمني  

اسـتعمل لفـت  -مـن العلمـاء املصـطلح كـانوا أم ال-يف سياق احلـدي  عـن الـوين مـن صـفتهم االعتنـاء ابلعلـم  ( وكول 44
ا لِلنَّـــاِس و  مـــا يـ َعِقل هـــا ِإالَّ اَلعـــاِلم ون   َلـــق  43/ 09﴾ )القـــرآن:  الســـامل, منهـــا:  و  تَِلـــ   اأَل َمثـــال  ن َضـــرهب  ( و  و  ِمـــَن آايتِـــِه خ 

ايت  لَِلعاِلمني    ِض و  اَخِتالف  أ َلِسن ِتك َم و  أ َلواِنك َم ِإنَّ يفالسَّماواِت و  اأَل رَ   (00/ 31﴾ )القرآن:  ذِل   آل 
﴾  كما وملا وصف ذاته ابلعلم, جاء ساملا, وهو أوىل ابإلطالق وعدم التقييد يف العلم املصطلح, فقال:  و  ك نَّـا بِـِه عـاِلمني  

 (  00/80﴾ )القرآن:  ء  عاِلمني   ش يَ  (  و  ك نَّا ِبك لِّ 00/50)القرآن: 
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 الساصرون / السحرة ( ب
ومـــن أمثلتهـــا عموميـــة إطـــالق اجلمـــع الســـامل مـــن الســـاحر وخصوصـــية الســـحرة يف اجلمـــع املكســـر, حيـــ  نـــرى أنـــه إذا كـــان 

ــقِّ أ  تـ ق ول ــو   الكــالم علــى عامــة الســاحرين ووصــفهم بفعــل الســحر يطلــق علــيهم  الســاحرون  ســاملا,قال:  قــال  م وســى ن  لَِلح 
 ( وهو موضع واحد استخدم اللفت مجع سالمة.77/ 01﴾ )القرآن:  ل مَّا جاء ك َم أ  ِسَحر  هوا و  ال يـ َفِلح  السَّاِحر ون  

وملــا تكلــم عـــن الــوين عرفــوا ابلســـحر وكــانوا أهـــل الســحر املشــتغلني بـــه وهــو مهنـــتهم وحــرفتهم, مسّــوا ابلســـحرة علــى وجـــه  
-هو االمسية نفسها اليت ذكرانه سابقا, فقال تعاىل يف من يسحر لفرعـون مقابـل موسـى )عليـهاخلصو , كطائفة خاصة, و 

)القـرآن: السالم( السحرة, وقد جاء علـى هـوا البنـاء يف مثانيـة مواضـع, منهـا:  ل ع لَّنـا نـ تَّبِـع  السَّـح ر ة  ِإَن كـان وا ه ـم  اَلغـالِبني ﴾ 
 هبوا احملرتفون فيه.( فهؤالء سحرة فرعون خاصة املهتمون 41/ 06

 ج( النبي يون / األنبياء
ــــيّب علــــى وزن الفعيــــل إمــــا ميعــــىن الفاعــــل أي املخــــرب عــــن هللا وإمــــا مبعــــىن املفعــــول أي املخــــرب  بشــــيء, )راجــــع: قرشــــي,  الن

ل أي أّن األنبيــاء مجــع النــيّب مبعــىن املفعــو  -وهللا أعلــم–( فعليــه ميكــن القــول يف الفــرق بــني هــوين اللفظــني 7: 7ش, 0370
الوي أ نِبئ  وأ خرب , فكاهنم ليسوا مكلفني بتبلي  ما تلّقوا مـن الـوحي, وأكثـر مـا قيـل عـنهم قتـل النـاس هلـم, فقـال:     ذلِـ   

ـق كـانوا يقتلــون ( وإن قيـل علــى هـوا: ملـاذا  000: 3﴾ )القـرآن: آ نِ نَـّه ـَم كـان وا ي َكف ـر ون  آِبايِت اهللَِّ و  يـ َقتـ لـ ون  اأَل نَِبيــاء  بِغ ـرَيِ ح 
 (80: 7األنبياء ومل يكن هلم إبالض وحكم, قلنا: إذ  إهنم أانس يتطهرون﴾ )القرآن: 

ــ ــدى  و  ن ــور  حي َك  ــَوراة  فيهــا ه  م  هِب ــا ولكــن النبييــون كمــا جنــد ســياق اآلايت هلــم احلكــم والبعــ  والتبليــ , فقــال:  ِإانَّ أ نـَز َلن ــا التـَّ
ة  فـ بـ ع ــ   اهللَّ  النَِّبيِّــني  ( 44/ 5﴾ )القــرآن:  النَِّبيُّــون ــم  اَلِكتــاب    وقــال:  كــان  النَّــاس  أ مَّــة  واِحــد  ــرين  و  م َنــِورين  و  أ نـَــز ل  م ع ه  م ب شِّ

ــا اَختـ ل ف ـوا فيــِه ﴾ )القـرآن:  ــو  اهللَّ  ميثـاق  النَِّبيِّــني  003: 0اِبحلَـ قِّ لِــي َحك م  بـ ـنَي  النَّــاِس فيم  ــت ك َم ِمــَن    ( وقــال:   و  ِإَذ أ خ  ل مـا آتـ يـَ
ــة﴾ )القــرآن:  ( وعــّد النــيب )صــلى هللا عليــه وآلــه( مــن النبيــني فقــال خــا  النبيــني ال خــا  األنبيــاء, 80/ 3ِكتــاب  و  ِحَكم 

ــول  اهللَِّ و  خــا    النَِّبيِّــني   ــَن رِجــاِلك َم و  لِكــَن ر س  ــد  ِم ــد  أ اب أ ح  ــيَ و  كــان  اهللَّ    فقــال:  مــا كــان  حم  مَّ ــلِّ ش  ء  ع ليمــا ﴾ )القــرآن:   ِبك 
 (  فاألنبياء أنزل درجة ّ ميت مرتبة النبيني, ّ الّرسل.33/41

 العامل الثالث: العامل النحوي  -3
يف اختيـار أحـد اجلمعـني هـو العامـل النحـوي أي الـوي بتـاليف اجلملـة وعنـد  من العوامل اليت ميکـن أن تکـون سـببا وعـامال

 أحدمها على اآلخر, ليس العامل الداليل أوالصويت أو غريمها, ومن األمثلة على هوا ما يلي:الرتكيب يوجب اختيار 
 خاشعون / ُخشَّع ( أ

إال يف آيـة  -تـوكريا ونيثـا-على صيغة السالمة  -على حد رواية احلف -دة اخلشوع يف القرآن إن مجيع ما استعمل من ما
ت ِشـر ﴾ )القــرآن: واحـدة يف سـورة القمـر, حيـ  قـال تعـاىل:  خ شَّـعا  أ   ـراد  م نـَ ـا نَـّه َم ج  / 54َبصـار ه َم ت َر ج ـون  ِمـن  اأَل َجـداِث ك 

( فاملواضع الـيت اسـتخدمت فيهـا اجلمـع السـامل مـن اخلشـوع, فليسـت ألهنـا تـدل علـى قلـة إذ هـو مـن الصـفات ال األمسـاء 7
 اجلوامد, وإمنا فيه داللة على الفعلية حدواث كان أم ال. 
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ت جــاء اخلشــوع مســندا إىل األبصــار, ويف اثنتــني منهــا اســتعمل الوصــف مفــردا  خاشــعة أبصــار هم   خاِشــع ة  يف ثــالث آاي
( واملوضع الواحد الوي جـاء اخلشـوع فيـه مجعـا مكسـرا هـوا الـوي 44/ 71؛ و 43/ 68أ َبصار ه َم تـ َره ق ه َم ِذلَّة ﴾ )القرآن: 

ء بلفــت اجلمــع وكــان األصــل أن يكــون مفــردا حيــ  عمــل يف مــا بعــده  ــن نتناولــه يف ســورة القمــر, أي  خ ّشــع , فــإذ جــا
 ابلفاعلية, فكيف مل جيئ على مجع السالمة وجاء مكّسرا؟ هوا هو السؤال.

فـ ن اجلمـع موافـق ملـا بعـده, وهـو أبصـارهم, »أما هوا القول فـيمكن الـرد عليـه رديّـن؛ أحـدمها يف جمـيء اجلمـع دون اإلفـراد 
ــــــــوي هــــــــو ــــــــق للضــــــــمري ال ــــــــوهلم: مــــــــررت برجــــــــال كــــــــرام آابؤهــــــــم. ومواف « صــــــــاحب احلــــــــال يف ترجــــــــون, وهــــــــو نظــــــــري ق

لغـــة مـــن يقـــول: أكلـــوين  ىجعـــل  خّشـــعا  علـــى تشـــعن أبصـــارهم, علـــ إال أن الزخمشـــري( 37: 11ق,1421)األندلســـي,
ى ال جيــري مجــع التكســري جمــر »ننــه  قــد خطّــاهولکــن أبوحيــان  (430: 4ق, 0417زخمشــري, ء. )ال الرباغيــ , وهــم طــي

مجع السالمة, فيكون على تل  اللغة النادرة القليلة. وقد ن  سيبويه على أن مجع التكسري أكثر يف كالم العـرب, فكيـف 
يكون أكثر, ويكون على تل  اللغـة النـادرة القليلـة؟ وكـوا قـال الفـراء حـني ذكـر اإلفـراد مـوكرا ومؤنثـا ومجـع التكسـري, قـال: 

األندلســي, ز فيهــا مجيــع ذلــ , واجلمــع موافــق للفظهــا, فكــان أشــبه. انتهــى. )ألن الصــفة مــ  تقــدمت علــى اجلماعــة جــا
 نفسه( 

ن الكــالم ن والقســم الثــاين مــن الــرد وهــو الــرد علــى ســبب اإلتيــان جبمــع التكســري دون الســالمة فــاردف مؤلــف البحــر احملــيط
رج علــى تلــ  اللغــة إذا كــان اجلمــع وإمنــا تــ»لــيس خارجــا عــن الكــالم املعيــاري املســتعمل عنــد العــرب بکونــه مجعــا مکســرا, 

 )املصدر نفسه(« جمموعا ابلواو والنون  و: مررت بقوم كرميني آابؤهم.
 وهوا كما رأينا رّد  وي يرتبط بتاليف الكالم وإخراجه على الللغة املعيارية املطابقة للنحو العريب عند مجهور العرب.

 صوتیالعامل الرابع: العامل ال -4
ليــ  يف ســوق كالمــه أن يــنظم املفــردات حســب مــا يقتضــيه اإليقــاع والــوزن, بــل وقــد يضــطر إىل اإلتيــان قــد يضــطر العــريب الب

 -مـثال–ترجـون الكلـم عـن أوضـاعها لغـرض االزدواج فيقولـون »بلفت على غري قياس؛ كما نرى يف الغدااي والعشـااي, فقـد 
 (  0:70؛ نقال عن الزركشي, 006: 0117ي, سامرائ)ال« آتي  ابلغدااي والعشااي مع أن فيه ارتكااب ملا تالف اللغة.

أن يكـون القـرآن قـد  -وهوا شانه هـو كـول –هوا القول الوي نقله السامرائي يف الضرورة الشعرية خاصة, وال نعتقد أبدا 
 اختاره عن اضطرار لغوي وضيق, فهو سبحانه منزه عنه.

يسـتعملوهنا ويفهموهنـا فهـو جـرى جمـرى كالمهـم وعلـى سـبيل  ولكن مبا أن القرآن كالم إهلي يف ألفال يصطلح عليها الناس
لغــتهم وقاعــدة أدهبــم, بيــد أنــه يف ذروتــه وأوجــه. ونــرى بعــ  اللغــويني يشــريون إىل دقــائق لغويــة بــني املتقــاربني يف املعــىن عــرب 

 املــاتح واملــايح اإلفــادة مــن اخلــط أو الصــوت و ومهــا, فــابوعلي الفارســي وهــو مــن أئمــة اللغــة والنحــو ســأل عــن الفــرق بــني
وكالمها مبعىن االستقاء من البأر, فقال: مها کإعجامهما, يعـين أن التـاء بنقطتـني مـن فـوق وکـول  املـاتح ألنـه املسـتقي فهـو 

ـــه حتـــت يف ـــر واليـــاء بنقطتـــني مـــن حتـــت, وکـــول  املـــايح ألن )ابـــن أيب احلديـــد, « البأـــر ميـــ  الـــدالء  املـــاء الـــوي يف  فـــوق البأ
 (006: 0ق, 0406
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مــن اللغــويني املعاصــرين الــوين اعتنــوا هبــوا األمــر العالمــة املصــطفوي حيــ  يقــول يف الفــرق بــني العبيــد والعبــاد مــن مجــوع و 
فاّن الفرق بينه ]العبيد[ وبني العباد: هـو فـرق األلـف واليـاء, فـاأللف يـدّل علـى ارتفـاع كمـا أّن اليـاء يـدّل »التكسري للعبد: 

 (17: 8ق, 1431 )املصطفوي,« على انكسار واخنفاض.
مـن الداللـة الصـوتية مـن اللـني والشـدة واالرتفـاع واالخنفـاض ومـا  والعامل الصويت ميكن أن يكون يف احلروف وما تدل عليـه

 إليها, أو يف املوازنة والسجع وا ميّت إىل اإليقاع بصلة ما, وهوا ميكن أن يوجد يف فواصل اآلايت.
دين والسّجد عند الكالم على سجود السحرة طـائعني مـؤمنني حيـ  جـاء هـوه فاملثال على هوا ميكن أن يكون يف الساج

القصــة بصــور ثــالث تكــاد تكــون واحــدة يف مجيعهــا و الســياق بينهــا مجيعــا مشــرتك, فقــال يف موضــعني متشــاهبني متامــا يف 
ـــح ر ة  ســـاِجدين ﴾ )القـــرآن:  الثانيـــة ابلفـــاء. أمـــا املوضـــع ( يف األوىل مبـــدوءا ابلـــواو و 46/ 06؛ 7/001اللفـــت:  أ َلِقـــي  السَّ

 (71/ 01)القرآن:  اآلخر فقال:   ف ا َلِقي  السَّح ر ة  س جَّدا  قال وا آم نَّا ِبر بِّ هار ون  و  م وسى﴾
نــرى الســياق واحــدا والقصــة واحــدة, إال أنــه جــاء يف االثنتــني منهــا ســاجدين مجــع ســامل, ويف األخــرية ســّجدا مجــع مكّســر. 

 ألجل املوازنة بني فواصل اآلايت.  -موهللا أعل–فقد يكون 
 اخلامتة واالستنتاج

اختيــار القــرآن ل لفــال دقيقــة حبســب العوامــل واألســباب املختلفــة جيــب االنتبــاه إليهــا والســعي إىل الكشــف عنهــا  -
 وأنواع اجلمع ساملا ومكسرا من هوه الدقائق.

الـداليل, املـنهج اخلـا  للقـرآن, العامـل النحـوي, من العوامل املؤثرة يف اختالف صـي  اجلمـع أربعـة عوامـل, العامـل  -
 العامل الصويت.

مـن املمكـن أن تتعـدد العوامـل يف إيثـار أحـد اجلمعـني يف مفــردة واحـدة علـى اآلخـر, فيكـون لفـت بسـبب أكثـر مــن  -
 عامل جيمع على تكسري أو سامل.

 إىل الكثرة / القلة, الفعلية /االمسية. -دون حصر–العامل الداليل ينقسم  -

لغويــة مــن العوامــل اهلامــة يف اختيــار املفــردات إفــرادا  –ملــنهج القــرآين اخلــا  يف اســتعمال املفــردات بــدقائق ســياقية ا -
 ومجعا, وميكن تقسيمه إىل ابلقوة/ ابلفعل, احلقيقة / ا از )الرؤاي / الواقع(, العام / اخلا  وغريها.

منـه اسـتعمال اجلمـع املـوكر السـامل عنـد مـا يصـف هللا هناك منهج قرآين خا  يف اختيار املفردات واجلمـع خاصـة,  -
 نفسه على التعظيم ومل مت ابملكسر.

 العامل النحوي هو تركيب األلفال عند اجلملة ووليف العبارات القرآنية حسب القواعد.  -

يكـون املوازنـة العامل الصويت من العوامل اليت اختارها بع  اللغويني لتبيـني الفـروق بـني املفـردات, ومـن املمكـن أن  -
 والسجع يف فواصل اآلايت وا تسبب يف اختالف صي  اجلمع.

 
 املصادر
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. حتقيـق حممـد أبوالفضـل شـرح هنـج البالغـةق(, 0406ابن أيب احلديد املعتزيل, عزالدين أيب حامد عبداحلميـد بـن هبـة هللا )
 ابراهيم, بغداد: دارالکتاب العريب. 

بـــريوت: دار الكتـــب حتقيـــق: عبداحلميـــد هنـــداوى,  .حملكـــم و احملـــيط األعظـــماق(, 0400ابـــن ســـيده, علـــى بـــن امساعيـــل )
 العلمية.

 , بريوت: موسسه التاريخ.التحرير و التنوير )تفسري ابن عاشور((, 0984) حممد بن طاهرابن عاشور, 

 شرح املفصل. دمشق: إدارة الطباعة املنريية. ابن يعيش, موفق الدين يعيش ) ـ(,

. بــريوت: دار  حتقيــق: صــدقي حممــد مجيــل, البحــر احملــيط ىف التفســري, ق(1421) حممــد بــن يوســف أبوحيــان األندلســي,
 الفكر.

 . بريوت: دار الكتب العلمية. دقائق الفروق اللغوية يف البيان القرآين(, 0116الدوري, حممد ايس خضر )

. بــريوت: دار  وان عــدانن داوودىحتقيــق: صــف, مفــردات ألفــال القــرآن(, ق1412) االصــفهاين, حســني بــن حممــد الراغــب
 القلم.

. حتقيــق: حممــد حميــي الــدين عبــد شــرح شــافية ابــن احلاجــب(, 0980الرضــي االســرتاابدي, رضــي الــدين حممــد بــن حســن )
 احلميد وآخران, بريوت: دار الكتب العلمية.

. بـريوت:  وجـوه التاويـلالكشـاف عـن حقـائق غـوام  التنزيـل وعيـون األقاويـل ىفق(, 0417) حممودزخمشري, جار اهلل ال
 دار الكتاب العريب.

 . حتقيق: فخر الدين قدارة, عمان: دار عمار.املفصل يف علم العربية(, 0114ــــــــــ )

 . عمان: دار عمار.معاين األبنية يف العربية(, 0117السامرائي, فاضل صاحل )

 . حتقيق: سعيد املندوب لبنان: دار الفكر اإلتقان يف علوم القرآن(, 0996السيوطي, جالل الدين عبد الرمحن )

 . رايض: مکتبة العبيکان. الفروق اللغوية وأثرها فی تفسري القرآن(, الشايع , 0993الشايع, حممد )

 . قم: انتشارات فرهنگ اسالمى.الفرقان ىف تفسري القرآن ابلقرآن و السنةش(, 0365حممد )دقي الطهراين, الصا

ى مدرســـني  . قـــم: دفـــرت انتشـــارات اســـالمى جامعـــهامليـــزان ىف تفســـري القـــرآنق(, 0407 )الطباطبـــائي, ســـيد حممـــد حســـني
 حوزه علميه قم.

 . قم: موسسه دار اهلجرة.املصباح املنري ىف غريب الشرح الكبري للرافعىق(, 0404) امحد بن حممدالفيومي, 

 . هتران: دار الكتب اإلسالمية.قاموس قرآنش(, 0370قرشي سيد على اكرب )

مركــز  -قــاهره: دار الكتــب العلميــة -لنــدن  -, بــريوتالتحقيــق ىف كلمــات القــرآن الكــرمي, ق(0431) , حســناملصــطفوي
 نشر آاثر عالمه مصطفوي.
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(41) 
  للنص الشعري اجلزائري املعاصرفاعلية التناص القرآين يف التشكيل اجلمايل

 (قراءة يف مناذج)
 1حممد عمارين

  دكتوراه, جامعة ابن خلدون, تيارت, اجلزائرطالب  

 ملخص:
فاعليــة التنــاص القــرآين يف التشــكيل اجلمــايل للــنص الشــعري اجلزائــري املعاصــر، ويت هــوه الورقــة البحثيــة املوســومة بـــ  

ا, ّ   للكشـــف عـــن مجاليـــة التنـــا  القـــرآين وفاعليتـــه يف إنتاجيـــة الـــن  الشـــعري اجلزائـــري املعاصـــر عمومـــقـــراءة يف منـــاذج
الوقـوف عنـد حضـور هــوه الظـاهرة يف بعـ  النصــو  الشـعرية املختـارة مــن الشـعر اجلزائـري املعاصــر علـى وجـه اخلصــو , 
حمـاولني تتبــع السـياق الفكــري والـديين الــوي هنـل منــه الشــاعر اجلزائـري فطغــى علـى معجمــه اللغـوي, وكــوا بيـان فاعليــة هــوا 

 عري احلاضر, ومدى انفتاحه على الن  القرآين املقّدس.النمط التناصي يف التشكيل اجلمايل للن  الش

 : التنا , التنا  القرآين, الشعر اجلزائري, الن  احلاضر, الن  الغائب.الكلمات املفاتيح
 

 أوال: مدخل  التناص يف الشعر اجلزائري:
لقــرنني التاســع عشــر والعشــرين, إن التحــوالت السياســية والثقافيــة واالجتماعيــة العميقــة الــيت مــرت هبــا اجلزائــر, خاصــة يف ا

أثــرت بشــكل ابلــ  يف احلركــة الثقافيــة عمومــا, والشــعرية علــى وجــه اخلصــو , إذ متيــزت فــرتة ماقبــل الثــورة التحريريــة عمومــا 
ابحملافظـة والتقليـد, وكــان أغلـب الشـعراء يف تلــ  املرحلـة يكتبـون الشــعر العمـودي. ومـع انــدالع الثـورة التحريريـة الكــربى يف 

القرن املاضي  تنافس الشعراء من أجل قضية واحدة انضل من أجلها العقل والقلب معـا, فجعلـوا هـدفهم الوحيـد منتصف 
)خـــريف ص.،  هـــو حتريـــر اجلزائـــر, حينأـــو اســـتلهمت احلريـــة يف شـــعرهم  الرمزيـــة  ســـالحا هلـــا, واختـــوت العاطفـــة لســـاان هلـــا 

 (184، صفحة 1581
الفرنسي وكيـده, انصـهرت وذابـت و لـت يف كتـاابت الشـعراء, فراحـوا يـدافعون عـن فمعاانة اجلزائريني من ويالت املستعمر 

 وطنهم ويوودون عنه نقالمهم وقصائدهم.
مل تـــرج الشـــعر يف هـــوه الفـــرتة يف عمومـــه عـــن طـــابع القصـــيدة العموديـــة رغـــم حـــدة نربتـــه اخلطابيـــة, ابعتبـــاره يعـــايش مرحلـــة 

الثـــورة اجلزائريــة مفــدي زكــرايء كطلقــات الرصــا , تنبعــ  مــن زنزانتـــه  مفصــلية مــن يريــخ اجلزائــر, فجــاءت كلمــات شــاعر
، 1005)زكـــرايء،  بســـجن بربـــروس, فكانـــت قصـــائده تقـــتحم حصـــون املســـتعمر الفرنســـي وتـــدك معاقلـــه, إذ يقـــول مـــثال

 (41صفحة 

                                                           
1 Momrani16@gmail.com   
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ــ َنها ال ـــــــــــعاإن اجلزائـــــــر قـــــطـــــعة ُقُدِســي ـــــــــــة       يف الكـــون حَلَــ  رصاص َوَوقـ 
 وكانت دواوينه حبلى بروح الثورة والوود عن الوطن:  أطلس املعجزات ,  اللهب املقدس ,  إلياذة اجلزائر  وغريها.

واســتمر الشــعر اجلزائــري يف عمومــه يتغــىن ابالســتقالل والنصــر وحــب الــوطن طيلــة فــرتة الســتينات والســبعينات, ويف مرحلــة 
نات عرفــت احلركـة األدبيـة يف اجلزائــر حركـة جوريـة طبقــا للتحـوالت الثقافيـة واالجتماعيــة واحلضـارية الــيت الثمانينـات والتسـعي

عرفتها البالد. هوا من جهة, ومن جهـة أخـرى فـإن شـعراء اجلزائـر يف هـوه الفـرتة وثـروا أميـا وثـر بـدعوات التجديـد وثلـة يف 
لســياب وعبــد الوهــاب البيــايت وصــالح عبــد الصــبور وأدونــيس وغــريهم, حركــة الشــعر احلــر يف املشــرق العــريب, الــيت تزعمهــا ا

 فكانت احلركة الشعرية منو تل  الفرتة تصويرا ألزمة االنسان املعاصر وترمجة ألالمه ومهومه.
اصــطب  الشــعر اجلزائــري بصــبغة انبعــة مــن عمــق الثقافــة احملليــة, وتلــون بلــون تراثــه اإلســالمي الــوي عــرف حضــورا فعــاال يف 

عر اجلزائري على اختالف مظاهره, وظهر ذل  بشكل جلي يف التنا  الـديين )التنـا  مـع القـرآن الكـرمي, التنـا  مـع الش
 احلدي  النبوي الشريف, التنا  مع الشخصيات اإلسالمية, والتنا  مع الرتاث اإلسالمي عموما(.

شـعر اجلزائـري املعاصـر, إذ اسـتند إليـه الشــاعر شـكل الـن  القـرآين ببالغتـه وفصـاحته وقـوة تصـويره رافـدا مهمـا مـن روافـد ال
اجلزائري وهنل من معينـه ووظفـه يف معجمـه ابعتبـاره الـن  الكامـل الشـامل اجلـامع, كيـف ال وهـو كـالم املـوىل تبـارك وتعـاىل 

  الوي تستانس به النفوس فيحركها, ويصل إىل القلوب فيجلي عنها أدراهنا.
 اثنيا: يف مفهوم التناص:

يف شــكله العــام ننــه حضــور نــ  أو جمموعــة نصــو  ســابقة يف نــ  حاضــر, إذ يصــبح الــن  _وفــق هــوا  يعــرف التنــا 
 الطرح_ فضاء  مفتوحا على نصو  وخطاابت سابقة ومتداخال معها.

:  رفَـع ــ  الشــيء. ن ــ َّ احلــدي  يـ ن صُّــه نّصــا : رفـ ع ــه, وقــال التنــا  لغــة: ورد يف معجــم لســان العــرب البــن منظــور أن  الــنَّ ُّ
أ صـل ه منتهـى األ شـياء  الـنصُّ  :وقـال األ زهـري .عمرو بن دينار: ما رأ يت رجال  أ ن  َّ للحدي  من الزَُّهري أ ي أ َرف ع  لـه وأ َسـن د  

يف  الـنص  الرجل  ِإذا استقصيت مسا لته عن الشيء ح  تستخرج كل ما عنـده, وكـول   نَصْصتُ  :وم َبل   أ َقصاها,ومنه قيل
وجـــــاء يف القـــــاموس احملـــــيط  .("111، صـــــفحة 1004)ابـــــن منظـــــور،  أ قصـــــى مـــــا تقـــــدر عليـــــه الدابـــــة الســـــري ِإمنـــــا هـــــو 

 ت اع : ج ع ل  بعض ه  فوق  بع   
 .(174، صفحة 1558)الفريوزاابدي، للفريوزاابدي:  ن  َّ احلدي   إليه: ر فـ ع ه , ون  َّ امل

((1001)العربيــة،  ازدمحــواوورد يف املعجـم الوســيط مبعــىن االزدحــام إذ قيــل تنــا َّ القــوم  , فــإذا كــان ، صــفحة مــادة )نــصَّ
مـــن معـــاين الـــن  الرفـــع واإلظهـــار, والـــرتاكم واالزدحـــام, فـــإن التنـــا  مبعـــىن التفاعـــل بـــني نصـــني أو أكثـــر قـــائم علـــى هـــوه 
ـــاع جعـــل بعضـــه فـــوق بعـــ , وتنـــا َّ القـــوم, أي:  املعاين,حيـــ  نـــ  الشـــيء؛ أي: رفعـــه إىل صـــاحبه وأظهـــره, ونـــ  املت

، 1001)العربيـــة، دمحـــوا, وتـــداخلوا. واجتمعـــوا, وهـــي معـــان تعكـــس وبوضـــوح إىل حـــد كبـــري مفهـــوم الـــن  والتنـــا . از 
)  صفحة مادة نصَّ

التنا  يف االصطالح: تعرفه جوليا كريستيفا ننه  ترحال للنصو  وتداخل نصي, ففـي فضـاء نـ  معـني تتقـاطع وتتنـاىف 
وهــو املفهــوم الــوي يوضــحه أكثــر  .(11، صــفحة 1558تيفا، )كريســ ملفوظــات عديــدة مقتطعــة مــن نصــو  أخــرى 

الناقــــــد صــــــالح فضــــــل حينمــــــا أكــــــد أن الــــــن  عبــــــارة عــــــن  عمليــــــة اســــــتبدال مــــــن نصــــــو  أخــــــرى, أي عمليــــــة تنــــــا  
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Intertextealite  ففـــي فضـــاء الـــن  تتقـــاطع أقـــوال عديـــدة, مـــاخوذة مـــن نصـــو  أخـــرى, وـــا جيعـــل بعضـــها يقـــوم بتحييـــد
وهــو مــا يؤســس لشــعرية الــن , إذ يتشــكل علــى إثرهــا نــ  . (115، صــفحة 1551ل، )فضــ الــبع  اآلخــر ونقضــه 

جديد مشحون بدالالت جديدة, ويف الوقت نفسه تنسجم النصو  وتتماثل فيما بينها, ّ تتفاعل لتنتج لنـا كـول  نصـا 
 أو داللة جديدة.

متفاوتــة, ونشــكال ليســت عصــية  روالن ابرت إىل أن  كــل نــ  تنــا , والنصــو  األخــرى تــرتاءى فيــه مبســتوايت يشــري
علــــى الفهــــم بطريقــــة أو أخــــرى, إذ نتعــــرف نصــــو  الثقافــــة الســــالفة واحلاليــــة, فكــــل نــــ  لــــيس إال نســــيجا جديــــدا مــــن 

, وهـــوا النســـيج يتشـــكل مـــن اقتباســـات  تنحـــدر مـــن منـــابع ثقافيـــة (11، صـــفحة 1001)ابرت،  استشـــهادات ســـابقة 
الن ابرت أن  التناّصــية هــي قــدر كــل نــّ , مهمــا كــان جنســه. وال ويؤكــد رو  ,(11، صــفحة 1001)عــزام،  متعــددة 

ـــاثر فحســـب ـــزعيب،  ."تقتصـــر علـــى الت ـــه إن الـــن  هـــو  (18، صـــفحة 1000)ال وقـــد عـــرب عـــن تناصـــية كـــل نـــ  بقول
, فهو إنتاج مـرتاكم مـن (117، صفحة 1554)عزام، النقد والداللة، حنو حتليل سيمياين لقدب،  جيولوجيا كتاابت 

 .شارك فيه الكاتب و القارئ ويشكل شبكة متفرعة من التناصاتالنصو  ي
فالتنــا  يف صــورته العامــة حيصــل مــن خــالل استحضــار نصــو  ســابقة, تتمــاهى فيمــا بينهــا وتــووب تــدرجييا مشــكلة نصــا 

 جديدا يتفاعل مع املاضي واحلاضر.
 اثلثا: مفهوم التناص القرآين:

ة النصو  املقتبسة يف ضوء الن  اجلديد الـراهن, واعـادة صـياغتها, وقراءهتـا يف التنا  القرآين:  وهو عبارة عن اعادة قراء
إطار جديد ون  جديد, فالن  األديب متعدد الداللة واألصوات فيه صوت الشاعر الرامي رمبـا إىل التعبـري عـن اديولوجيـا, 

 .(0101)عرجون,  وموقف من الواقع والواقع واألحداث وتعليقه عليهما من خالل اختيار نصو  حمددة 
  رابعا: جتليات التناص القرآين وأبعاده اجلمالية يف الشعر اجلزائري:

شكل حضور أي القرآن مسـة ابرزة مـن مسـات الـن  الشـعري اجلزائـري املعاصـر وـا أضـفى عليـه قيمـة دالليـة ومجاليـة مهمـة, 
ركـة اإلبداعيـة والشـعرية, وأصـبح الـن  القـرآين إذ هيمنت الرؤية الشعرية املنبثقة عن الكتاب املقدس علـى حيـز مهـم مـن احل

بؤرة مركزية تتولد عنها الكثري من اإلحياءات والصور والقيم السامية, وهو ما جعـل هلـوه احلركـة الشـعرية سـلطة وثرييـة وقيمـة 
 مجالية ابلغة األمهية.

دوا إىل الـن  القـرآين ووثـروا بـه ووظفـوه يف سطع يف مساء احلركة األدبية والشعرية يف اجلزائر العديـد مـن الشـعراء الـوين اسـتن
قصــائدهم, نــوكر مــنهم شــاعر الثــورة اجلزائريــة مفــدي زكــراي, وحممــد العيــد آل خليفــة, وصــاحل خــريف, ومصــطفى الغمــاري, 
ة وغريهم. وقـد اعتـرب القـرآن الكـرمي مصـدرا رئيسـيا ورافـدا أساسـيا حلـركتهم الشـعرية, وـا أكسـبهم قيمـا مجاليـة وأخالقيـة مهمـ

 سنحاول تقصيها والوقوف عند أبعادها ومجالياهتا يف الصفحات اآلتية من البح .
 جتليات التناص القرآين وأبعاده اجلمالية يف شعر مفدي زكراي:

إن املتتبع لشعر مفدي زكراي سيلحت حضـور الـن  القـرآين بكثافـة يف أشـعاره,  ولـيس هـوا األمـر غريبـا علـى مفـدي زكـراي, 
تشــبع ابلثقافــة القرآنيــة, وترســخت فيــه بفعــل الرتحــال إىل البلــدان اإلســالمية, وقــد  لــى ذلــ  يف شــعره  إذ جنــد أن شــاعران
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حيــ  حفــل ابلعديــد مــن الكلمــات والتعــابري القرآنيــة, والقــارئ ألشــعاره يستحضــر يف كــل بيــت آيــة ويف كــل قصــيدة معــان  
 آاثرها بوضوح عرب خمتلف دواوينه., فقد كانت صلته ابلقرآن صلة متينة  لت (1015)صاكمي،  قرآنية 

)زكـــرايء،  نرتصـــد فيمـــا ميت حضـــور التنـــا  القـــرآين يف نصـــو  مفـــدي زكـــراي, إذ يقـــول مـــثال يف ديوانـــه  اللهـــب املقـــدس 
 :(17، صفحة 1005

 واقء اي موت يف ما أنت قاض      أان راض إن عاش شعيب سعيدا
نـَْيا" )سـورة طـه، "فَ ففي البيت تنا  صريح مع قوله تعاىل من سورة طه:  َـا تـَْقِضـي َهـِذِه احلَيَـاَة الـدُّ اْقِء َما َأْنَت قَاضم ِإمنَّ

 (.81اآلية 
 :  (14، صفحة 1005)زكرايء،  ويف موضع آخر قول مفدي زكراي

 وهزت مرمي العذرا خنيال     فأسقطت الفلوذج والرضااب
 عراجني كاجملرة مشرقات     عساجلها انسكَب هبا انسكااب

"َوُهز ي ِإلَْيِك ِبِذِْع النَّْخَلِة ُتَسـاِقْط َعَلْيـِك ُرطَبًـا َجِنيَـا" )سـورة مـرمي اآليـة يتني تنا  مع قوله تعاىل من سورة مرمي: ويف الب
14.) 

 :(17، صفحة 1005)زكرايء،  ويف موضع آخر يقول
 زعموا قتلوه ... وما صلبوه     ليس يف اخلالدين عيسى الوصيدا

 (148"َوَما قـَتَـُلوُه َوَما َصَلُبوُه َوَلِكْن ُشب َه هَلُْم" )سـورة النسـاء، اآليـة له تعاىل من سورة النسـاء: وهو تنا  صريح مع قو 
إذ شبه الشاعر الشهيد ابلنيب عيسى عليه السالم الـوي زعـم النصـارى صـلبه وقتلـه, ولكنـه مل ميـت بـل رفعـه هللا إليـه, فحـ  

 الشهيد مل ميت بل حي يرزق عند خالقه.
 :(10، صفحة 1005)زكرايء،  واصل مفدي زكراي متاهيه مع صور القرآن الكرمي فيقولوي

 هو اإلث زلزل زلزاهلا      فزلزلت األرض زلزاهلا
 فأخرجت األرض أثقاهلا    ومحلها الناس أثقاهلا  

 يسأهلا ساصر مالتها.    وقال ابن آدم يف محقه
( وأخرجــت األرض 1"إذا زلزلــت األرض زلزاهلــا )ة الزلزلــة, قــال تعــاىل: فهــوه األبيــات تتنــا  مــع اآلايت األوىل مــن ســور 

 (.4 -1( نن ربك أوصى هلا". )سورة الزلزلة، اآلايت 1( يومئذ حتدث أخبارها )1( وقال اإلنسان ماهلا )1أثقاهلا )
)زكــرايء،  ســتعمار الفرنســي, ليلــة انــدالع الثــورة التحريريــة اجلزائريــة ضــد اال0954ويقــول أيضــا مشــبها ليلــة الفــاتح نــوفمرب 

 :(15، صفحة 1005
 وألقى الستار على ألف شهر     أتذن ربك ليلة قدر             

 وقال له الرب أمرك أمري     وقال له الشعب أمرك ريب    
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ك ( ومـا أدرا1"إان أنزلنـاه يف ليلـة القـدر )ويف ذل  تنا  صريح مع األايت األوىل من سورة القدر. قال تعاىل:  
 (1- 1( ليلة القدر خري من ألف شهر" )سورة القدر، اآلايت 1ما ليلة القدر )

 / جتليات التناص القرآين وأبعاده اجلمالية يف شعر عثمان لوصيف:1
وظـف الشــاعر عثمـان لوصــيف التنـا  الــديين بشــكل مكثـف يف  ربتــه الشـعرية, وهــوا إمنــا يعكـس مــا ينصـهر بداخلــه مــن 

تسـتدعي قـوة التصـوير إليصـاهلا إىل املتلقـي, إذ يعتـرب التنـا  الـديين مـن السـمات البـارزة الـيت  صراعات وشحنات عاطفية,
 تقوم عليها شعريته, ويظهر ذل  جليا من خالل االقتباس من القرآن الكرمي وتضمني القص  القرآين.

كــس ثقافــة الشــاعر ومرجعيتــه يشــكل القــرآن الكــرمي املعــني األســاس الــوي هنــل منــه الشــاعر عثمــان لوصــيف, وهــوا إمنــا يع
اإلســالمية. ونســوق فيمــا ميت مجلــة مــن املقــاطع الشــعرية الــيت ورد فيهــا التنــا  مــع القــرآن الكــرمي, منهــا قولــه مــن قصــيدة 

 :(107، 108، صفحة 1574)لوصيف،  األمانة
 صني ألقت إلينا اجلبال

 ابملواثيق
 وصدك كنَت النيب

 فحملَت األمانة
 وصدكَ 

 اي سيد املستحيل
 ووصدك صليَت للمعجزات

 وغنيتَ للمطر الدموي
 ث.. ها أنت وصدَك جتتاُح عاصفة الظلمات

 ختوُض الَعَباب الَعِصيم
 وتعلن فينا خماض الرمال

"إان عرضنا األمانة علـى السـماوات واألرض واجلبـال فـأبني ففي هوه القصيدة تنا  مع قوله تعاىل من سورة األحزاب: 
 (.81ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال". )سورة األصزاب، اآلية أن حيملنها وأشفقن منها 

 :(7، صفحة 1558)لوصيف، اللؤلؤة،  ويقول عثمان لوصيف يف قصيدة الشبابة
 من معني الطفولة أهنل

 من وصي شبابة أشعلتين وطارت
 وما قتلوها

 وما صلبوها
 ولكن شبهت للعيون

 آه شبابة يف لظاها تلقيت سحر اإلشارة



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

771 

 

 ى جرصها املتفتح صليت هللوعل
 ث محلت البشارة.

ويف هــوا املقطــع تنــا  مــع قصــة ســيدان عيســى عليــه الســالم, إذ يصــف الشــاعر شــبابته نهنــا مــا قتلــت ومــا صــلبت ولكنهــا 
"ومــا قتلــوه ومــا صــلبوه ولكــن شــبه هلــم ومــا قتلــوه شـبهت للعيــون, وهــو بــول  يتنــا  مــع قولـه تعــاىل مــن ســورة النســاء: 

 (.148رة النساء، اآلية يقينا" )سو 
 :(11، صفحة 1555)لوصيف، ولعينيك هذا الفيء،  وقوله أيضا

 أرى الناس سكارى 
 وما هم بسكارى.

"وتــرى النــاس ســكارى ومــاهم بســكارى ولكــن عــذاب هللا شــديد" )ســورة وهــو تنــا  مــع قولــه تعــاىل مــن ســورة احلــج: 
 (.1احلج، اآلية 
 :(11، صفحة 1000)لوصيف، قالت الوردة،  وكول  قوله

 أضعَت اخلرائط
 أو غشيتَك الدايجي

 وُسَدت أمامك كل الطرق
 قل أعوذ برب الفلق
 (.1"قل أعوذ برب الفلق" )سورة الفلق، اآليةوهو تنا  مع قوله تعاىل: 

 :(11، صفحة 1555)لوصيف، ولعينيك هذا الفيء،  ويقول الشاعر عثمان لوصيف يف موضع آخر
 من كل انر

 مرةوعلى كل قافية ضا
 يتوافد احلجيج أفواجا

  أفواجا
 شعراء
 صوفية

 ومتيمون
"وأذن يف النــاس ابحلــج َيتــوك رجــاال وعلــى كــل ضــامر َيتــني مــن كــل فــج عميــق" )ســورة وهــو تنــا  مــع اآليــة الكرميــة: 

 (.18احلج، اآلية 
 :(14، صفحة 1555)لوصيف، ولعينيك هذا الفيء،  ويقول عثمان لوصيف يف قصيدة اآلهلة

 سأمحل الفأ
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 اقتحم اليوم كل املعابد
 أهوي بفأسي

 على اآلهلة
 فتسقط ميتة

  واصدم..
 واصدم 

وهــوا املقطــع يتنــا  مــع قصــة ســيدان إبــراهيم حــني حطــم األصــنام الــيت كــان يعبــدها قومــه, يقــول تعــاىل يف ســورة األنبيــاء: 
( قـالوا مـن 47لهـم إليـه يرجعـون)( فجعلهم جذاذا إال كبريا هلم لع48"واتهلل ألكيدن  أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين)

 (.40 -48( قالوا ْسعنا فًِت يذكرهم يقال له إبراهيم" )سورة األنبياء، اآلايت 45فعل هذا آبهلتنا إنه ملن الظاملني )
ة إن املتتبع للمقاطع الشعرية السالفة الوكر جيد أهنا ثرية ابلتنا  القرآين, إذ وظفه الشاعر توظيفـا فعـاال جعلـه مقـواي للصـور 

 من جهة, وما ا أبعادا مجالية ويزة للن  الشعري.
 :خامتة

شكل القرآن الكرمي رافدا مهما من روافد الشـعر اجلزائـري, وـا أضـفى علـى نصوصـه الشـعرية قيمـا دالليـة ومجاليـة مهمـة, إذ 
زائـري وتفصـح عمـا ميكننا القول أنه ساعد على تشكيل أنساق شعرية وبنـاء تراكيـب جوهريـة تـتالءم مـع نفسـية الشـاعر اجل

 هتفو به نفسه.
بــرز التنــا  القــرآين يف شــعر مفــدي زكــراي بشــكل واضــح وجلــي, وهــو مــا ســاعده علــى صــياغة لغــة شــعرية طافحــة ابلــروح 
الثورية, ومشحونة بطاقات حيوية, ابعتبار أن قصائده جاءت للدفاع عن الوطن والوقوف يف وجه املستعمر الفرنسـي وكـوا 

 ثورة التحريرية اجلزائرية يف مخسينات القرن املاضي.مساندة ودعم مسار ال
أما الشاعر عثمان لوصيف فإن تصفحنا لدواوينه دفعنا إىل القول أن التنا  القـرآين شـكل السـمة البـارزة لنصوصـه, فكـان 

ثقـايف الـوي سـيطر اقتباسه من الن  القرآين واستلهامه آلايته وقيمه الفكرية والداللية دليال واضحا على اإلطار الفكـري وال
 على خميلة الشاعر.

 
 املصادر واملراجع:
 (. بريوت: دار الكتب العلمية.0)ا لد ط لسان العرب(. 0115ابن منظور. )
 مؤسسة عمون للنشر والتوزيع. التنا  نظراي وتطبيقيا.(. 0111أمحد الزعيب. )

 لعريب.بريوت: دار إحياء الرتاث ا القاموس احمليط.(. 0997الفريوزاابدي. )
. التنا  القرآين من خالل ا موعة الشـعرية  املتضـائل  للشـاعر خالـد رداوي(. 0101جويلية,  04اهلادي عرجون. )

 ديوان العرب .https://www.diwanalarab.com, من 0100جانفي,  08يريخ االسرتداد 
 العلمية. (. بريوت: دار الكتب0)ا لد ط لسان العرب(. 0115مجال الدين ابن منظور. )
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 الدار البيضاء: دار توبقال. علم الن .(. 0997جوليا كريستيفا. )
 (.0997خريف. )

 الدار البيضاء: دار توبقال. لوة الن .(. 0110روالن ابرت. )
 اجلزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. صفحات من اجلزائر.(. 0973صاحل خريف. )
 (. الكويت: ا لس الوطمي للثقافة والفنون واآلداب.0)ا لد  لن بالغة اخلطاب وعلم ا(. 0990صالح فضل. )

 اجلزائر: دار هومة. اللؤلؤة.(. 0997عثمان لوصيف. )
 اجلزائر: املؤسسة الوطنية للكتاب. شبق اليامسني.(. 0986عثمان لوصيف. )
 اجلزائر: دار هومة. قالت الوردة.(. 0111عثمان لوصيف. )
 اجلزائر: دار هومة. عيني  هوا الفي .ول(. 0999عثمان لوصيف. )

 مصر: مكتبة الشروق. املعجم الوسيط.(. 0114جممع اللغة العربية. )
 دمشق: احتاد الكتاب العرب. الن  الغائب.(. 0110حممد عزام. )
 منشورات وزارة الثقافة. النقد والداللة,  و حتليل سيمياين ل دب.(. 0996حممد عزام. )

 اجلزائر: موفم للنشر والتوزيع. اللهب املقدس.(. 0119مفدي زكرايء. )
 . مقاماتاللهب املقدس أمنوذجا. -(. التنا  الديين يف شعر مفدي زكراي 0109نورة حاكمي. )

 



 أمري رفيق عوال املصيفي فتح يء لفت الكلمة وإغالقها يف السياق القرآين
 

773 

 

(22) 
 لمة وإغالقها يف السياق القرآينفتح اتء لفظ الك

 (دراسة يف أثر رسم املصحف يف الداللة)
  1أمري رفيق عوال املصيفيد. 

 جامعة سوران, كوردستان العراقيف اللغة العربية,  األستاذ الدكتور
 امللخص

اتِـِه ورد يف القرآن الكرمي لفت )الكلمة( بتـاء مفتوحـة كمـا يف قولـه تعـاىل:  و مت َـَّت ك ِلم ـت  ر بِّـ   ِصـَدق ا و ع ـَدال  ال  م ب ـدِّل   ِلم  ِلك 
ــِميع  اَلع   ــو  السَّ اِب أ ف ا نَــت  005({ ]األنعــام: 005ِلــيم  )و ه  ــة  اَلع ــو  ِلم  ــقَّ ع ل َيــِه ك  ــَن ح  [ وبتــاء مغلقــة كمــا يف قولــه تعــاىل:  أ ف م 

 [.09تـ َنِقو  م َن يف النَّاِر { ]الزمر: 
ن حبثــا يف بطهــا ابلــدالالت القرآنيــة, ليكــو ر هــوا البحــ  مواضــع هــوين الــرمسني املختلفــني يف الســياق القــرآين, و  قــد أحصــىو 

ــــدالالت مــــن اخــــتالف الرســــم.  استشــــفاف ــــ  مــــن ووصــــل ال ــــائج تنصــــب يف توقيفيــــة الرســــم القــــرآين, ومــــا وراء ذل إىل نت
ال تبـديل الـوي ما جاء من وعـد ووعيـد  وثـواب وعقـاب,  استعمال التاء املفتوحة يف القرآن الكرمي لتحقيقوهي  الدالالت.

املفتوحــة التــاء صــورة رســم مــع انســجاما  ,شــاملة جلميــع األزمنــة واألمكنــةالســتقرة امل ثابتــةالمواعيــد هللا ولبيــان فيــه وال تغيــري, 
   وطول املدة.واالفتاح واالمتداد والعمق  الثبوت توحي اليت 

 التاء, االنفتاح, اإلغالق, السياق, القرآن الكلمات املفتاصية:
 

 املقدمة:
 به ومن واالهاحلمد   والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصح

أمَّــا بعــد: فــإنَّ ألفــال القــرآن الكــرمي كتبــت منــو كتابــة املصــحف الشــريف وتوحيــده يف زمــن عثمــان بــن عفــان رضــي هللا عنــه 
علمـاء الرسـم والقـراءات, فـإذن إنَّ  مـوهب مجهـوريف تـوقيفي ال  ـوز خمالفتـه , بنوع مـن رسـم وضـبطت بـه, وهـوا الضـبط  

أمـر وراءه أغـراض تنصـب يف  -وإن خرجت عـن الـنمط الشـائع يف رسـم األلفـال بـني النـاس–رسوم األلفال ابلصور الواردة 
 اإلعجاز القرآين ودقة معاين آايته, حبي  توظَّف يف استشفاف الدالالت القرآنية توظيفا  يطابق مع صور رسم احلروف.

قرآن الكرمي  مثل )جنـة ورمحـة وشـجرة  ومن ذل   االختالف يف رسم يء الكلمة بني الفتح واإلغالق يف كلمات عدة يف ال
 وامرأة  وقرَّة  وابنة ولعنة ومعصية ونعمة وس نة وبقية وفطرة وبّينة وآية ومثرة وغرفة و...(.

اتِـِه د لفت )الكلمة( بتاء مفتوحة كما يف قوله تعاىل:  و مت َـَّت ك ِلم ـت  ر بِّـ   ِصـَدق ا و ع ـَدال  ال  م ب ـدِّل  ِلك ِلم  و ور ومن ذل  أيضا  
ــِميع  اَلع ِلــيم  ) ــو  السَّ اِب أ ف ا نَــت  005({ ]األنعــام: 005و ه  ــة  اَلع ــو  ِلم  ــقَّ ع ل َيــِه ك  ــَن ح  [ وبتــاء مغلقــة كمــا يف قولــه تعــاىل:  أ ف م 

 [.09تـ َنِقو  م َن يف النَّاِر { ]الزمر: 

                                                           
0 amir.awla@soran.edu.iq 
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بطهـا ابلـدالالت القرآنيـة, ليكـون حبثـا يف ر ألهوا البح  مواضع هوين الرمسني املختلفني يف السياق القرآين, يف حصي اوس
علــى وجـه يتفــق مــع معـاين االنقتــاح واإلغـالق الــيت يتسـم هبــا صـورة حــرف التــاء  استشـفاف الــدالالت مـن اخــتالف الرسـم. 

 إىل نتائج تنصب يف توقيفية الرسم القرآين, وما وراء ذل  من الدالالت. للوصول
يف القــرآن الكــرمي يء لفــت )الكلمــة( للبحــ  يف املبحــ  األول فجعلــت  وقــد تطلبــت خطــة البحــ  أن تكــون يف مبحثــني,

َّ خصصــت  املبحــ  الثــاين  ,بــني االنفتــاح واإلغــالق والــدالالت العامــة  املنبثقــة مــن االنفتــاح واإلغــالق علــى  ــو عــام, 
ســم, فحللتهــا حتلــيال  موضــوعيا  للتفســري املوضــوعي لــآلايت القرآنيــة الــيت جــاءت بفــتح التــاء خمالفــا  ملعهــود رســم التــاء يف اال

معتمـــدا  علـــى املعـــاين العامـــة الـــيت تنســـجم مـــع شـــكل التـــاء املفنوحـــة )ت(, وهـــي الكشـــف والظهـــور واالســـتمرار والوضـــوح 
 والطول.

وهوه التحليالت القرآنية املنبثقة مـن ربـط املعـاين بشـكل احلـروف, ليسـت إال وجهـات نظـر واجتهـادات آتيـة مـن القـراءات 
 -كمــا قلــت-لرســم القــرآين يف الســياقات القرآنيــة, قــد يؤيِّــدها انس  ويرفضــها آخــرون, وال غــرو يف ذلــ ؛ ألهنــا الفاحصــة ل

اجتهادات يثاب فيها ا تهد علـى اخلطـا أيضـا , مـع احلـر  يف عـدم اخلـروج عـن األسـس العامـة يف التفسـري القـرآين, وعـدم 
 و  القرآنية ما ال حيتملها.قول شيء ميسُّ ابلعقيدة اإلسالمية, وعدم حتميل النص

ويف اخلتـام أرجــو أن يكــون هــوا العمــل فتحــا  لبــاب التفســري القـرآين املعتمــد علــى الرســم , وبيــان اإلعجــاز القــرآين عــن طريــق 
ه حتليل الرسـوم املخالفـة ملعهـود الكتابـة العربيـة الـيت تعـود عليهـا النـاس, وال شـ َّ يف أنَّ القـرآن الكـرمي معجـز يف لغتـه وكلماتـ

 ورمسه أيضا . وهللا املستعان.
 فتح اتء )الكلمة( وإغالقها يف القرآن الكرمي، الرسم والداللة: املبحث األول:

 ورد يف القرآن الكرمي يء لفت )الكلمة( مفتوحة ومغلقة على النحو اآليت:
 التاء املفتوصة:أواًل: 

 ورد التاء مفتوحة يف القرآن الكرمي يف مخسة مواضع, وهي:
 َّحج مث هت مت حتخت جت هب خبمب  حب جب هئ مئ ٱٹٱٹٱُّ .1

 [.األنعام]

 خسمس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ٹٱٹٱُّٱ .2
 حف جف  مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض  مص خص حص

 [.األعراف] َّ جك مق حق مف خف

 [.يونس] َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن منٹٱٹٱُّٱ .3

 [.يونس] َّ مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ٹٱٹٱُّٱ .4

 [.غافر] َّهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٹٱٹٱُّٱ .5

 غلقة:التاء املاثنياً: 
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 ( موضعا , وهي: 08ورد لفت  الكلمة ابلتاء املغلقة يف القرآن الكرمي يف  )
 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٹٱٹٱُّٱ .1

 نث  مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب  نب مب زب رب يئ ىئ
 [.آل عمران] َّىث

 حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٹٱٹٱُّٱ .2
 حص مس خس حس  جس جخمخ مح جح مج حج مث هت  مت خت
 خف جفحف مغ جغ مع  مظجع حط مض خض حض  جض مص خص
 [.التوبة] َّمق حق مف

 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن ٹٱٹٱُّٱ .3
 رت يب نبىب مب زب رب يئ نئىئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ
 [.التوبة] َّلك اك يق ىق يف  ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت  زت

 جف مغ جغ مع  جع مظ مضحط خض حض جض مص  خص حص ٹٱٹٱُّٱ .4

 [.يونس] َّمق  حق مف خف حف

 زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ .5
 [.هود] َّمب  زب رب يئ ىئ نئ

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ىهيه مه ينجه ىن من خن ٹٱٹٱُّٱ .6
 [.هود] ٌَّّ ٰى

 هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ٹٱٹٱُّٱ .7
 [.إبراهيم] َّحم جم

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ .8

 [.إبراهيم] َّٰر

 مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ .9

 [.الكهف] َّىه

 [.طه] َّيت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب ٹٱٹٱُّٱ .01
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 حص مس خس حس مخجس جخ  مح جح حجمج هتمث مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱ .11
 [.املؤمنون] َّجض مص خص

 [.09الزمر: ] َّمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ٹٱٹٱُّٱ .21

 لك اك يق ىق يف  ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱ .31
 ري ٰى ين ننىن  من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك
 [.70الزمر: ] َّجئ  يي ىي ني مي زي

  حن جن مم خم حم جم ملهل خل  حل جل مك لك ٹٱٹٱُّٱ .41

 [.فصلت] َّحي جي ٰه مه جه هن خنمن

 خت حت جت هب  مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي  ٹٱٹٱُّٱ .51

 َّمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جح حجمج مث هت مت
 [.الشورى]

 مخ جخ مح مججح حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب ٹٱٹٱُّٱ .61

 [.الشورى] َّحض جض مص خص حص مس  حسخس جس

 [الزخرف] َّام يل ىل مل يك ىك مك لك ٹٱٹٱُّٱ .71

 ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك ٹٱٹٱُّٱ .81
 حب جب هئ مئ حئخئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين

 [.الفتح] َّمب خب

حــت أنَّ االســتمعال القــرآين للفظــة يكــون إمــا مطلقــا  مــن غــري قيــد مثــل ))إهنــا كلمــة هــو قائلهــا((, وإّمــا مقيــدا  ابلنعــت واملال
 مثل ))كلمة طيبة(( و ))كلمة سبقت((, وإمَّا مقّيدا  ابإلضافة وهو على النحو اآليت:

 مواضع الكلمات املضافة يف القرآن الكرمي
 القراءات ضافةاإل موضع الشاهد السورة واآلية

مصاف إىل  َّٱمبخب  حب جب هئ مئُّ 005األنعام: 
 لفت الرب

 اختلف فيها

مصاف إىل  َّٱجض  مص خص حصُّ 037 ف:األعرا
 لفت الرب

 اتفق فيها
,)د.ت(,الداين
83-84 



 أمري رفيق عوال املصيفي فتح يء لفت الكلمة وإغالقها يف السياق القرآين
 

777 

 

 33يونس: 
مصاف إىل  َّٱحي جي ٰه مه جه هن  منُّ

 لفت الرب
 اختلف فيها

مصاف إىل   َّ لك خك حك جك مق حق مف خف ٱُّٱ 96يونس: 
 لفت الرب

 تلف فيهااخ

 جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ 6غافر: 
  َّ مب خب حب

مصاف إىل 
 لفت الرب

 اختلف فيها

 مع  مظجع حط مض خض حضُّ 41التوبة:
 َّٱحق مف خف جفحف مغ جغ

 مصاف إىل الوين كفروا

  َّٱحي جي يه ىه مه جه  ين ىنُّ 74التوبة:
 مضاف إىل الكفر       

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جيُّ 009هود: 
 َّٱٰى

 
 مصاف إىل لفت الرب

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ 09الزمر:
 َّ خص

 مضاف إىل العواب

 مضاف إىل العواب َّٱيي ىي ني مي زي ريُّ 70الزمر: 

 00الشورى:
 مس  حسخس جس مخ جخ مح مججحُّ

 َّٱجض مص خص حص

 مضاف إىل الفصل

 مضاف إىل التقوى   َّٱني مي زيُّ 06الفتح: 

 ونالحت من خالل هوا العرض لورود لفت )الكلمة( يف القرآن الكرمي هوه األمور:
إمَّا مضافة وإمَّا نكـرة منونـة, فالكلمـة النكـرة ال جيـوز فـتح التـاء فيهـا لكراهـة وضـع  ,رمست بتاء مغلقة الكلمات اليت .0

 فتوحة, ألن التوين من خـوا  األمسـاء, والقيـاس يف االسـم املنتهـي ابلتـاء أن تكـون التـاء مغلقـة.املتاء الالتنوين على 
, 0105)بودفلـة,  وأغلقوهـا لنيـة الوقـف ,يف الرسم لنيـة الوصـلفتحوها إىل أنَّ القراء  فتح التاء وعدمه يرجع وسبب
علـى مواصـلة الكـالم, ألنَّ املضـاف واملضـاف إليـه ككلمـة  هوتنبيهـ ,. إلرادة عدم وقف القارىء على الكلمـة(300

 واحدة فال ميكن الوقف على جزء الكلمة.

وهـوا يعـين أنَّ االخـتالف يف رسـم التـاء   ,مضـافةجـاءت فتوحـة يف مجيـع املواضـع املتاء لإنَّ لفت )الكلمة( املرسوم اب .0
 .واإلغالق يكون يف األلفال املضافة. لوا ميكن رصد امللمح التمييزي بني التاءين عند اإلضافة نفتاحابال

 إنَّ اإلضافة يف هوا التعبري القرآين كاآليت: .3
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 يف مخسة مواضع. وهي  إىل لفت الرب )كلمت ربِّ ( مضافةفتوحة املتاء لاليت  كتبت اب (الكلمات) - أ

 اليت كتبت ابلتاء املغلقة يف سبعة مواضع معظمها أضيفت إىل الكفـار أو العـواب علـى هـوا النحـو:  (الكلمات) - ب
 مخ))و ,يف موضــــــــــع واحــــــــــد أيضــــــــــا  ((  حي جيو)), يف موضــــــــــع واحــــــــــد((  حط مض خض))

   ((ني مي))ويف موضــــــع واحــــــد أضــــــيفت إىل لفــــــت التقــــــوى ولفــــــت الفصــــــل  يف موضــــــعني. ((جس

   خي حي جي))وهــــو يف قولــــه تعــــاىل:  ,ويف موضــــع واحــــد أضــــيفت إىل لفــــت الــــرب ((.مخ جخ))و

 .((ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
هناك ست آايت أضـيف فيهـا لفـت )كلمـة( إىل رب, يف مخـس منهـا يؤهـا مفتوحـة )مـع اخـتالف يف أربعـة(, واحلاصل أنَّ 

 ويف آية واحدة التاء مغلقة.

ــت  371قــال األزهــري  )ت ,الكلمــات املختومــة بتــاء مفتوحــة قرئــت ابجلمــع أيضــا   ِلم  : )و مت َّــَت ك  هــا  لقولــه جــلَّ وعــزَّ ه( موجِّ
( يف موضـــعني, وىف 005ر بِـّــ   ... ) ـــت  ر بِـّــ   ِلم  ( مجاعـــة, ويف يـــونس )ك  ـــات  ر بِـّــ   ِلم  (:  قـــرأ ابـــن كثـــري وأبـــو عمـــرو هنـــا )ك 

(, وقــرأ انفــع وابــن عــامر هــوه األربعــة  ــت  ر بِّــ   ِلم  املواضــع علــى اجلمــع, وقــرأهن البــاقون علــى التوحيــد,, مل املــؤمن: )ح قَّــَت ك 
تتلفــوا يف غــري هــوه األربعــة. قــال أبــو منصــور: الكلمــة تنــوب عــن الكلمــات, تقــول العــرب: قــال فــالن يف كلمتــه أي: يف 

ِلــم هللا, وكــالم هللا, وكلمــات هللا, وكلــه صــحيح مــن كــالم العــرب  , 0990ري, )األزهــ قصــيدته, والقــرآن كلــه  كلمــة هللا, وك 
ــقُّ ع ل َيــِه  ( , ف68, والـداين, )د.ت(, 0/381 ثِـري ون , ف ك ــلُّ و اِحــد  ِمــنـَه َم حتِ  ــا ان س  ك  ــات  اِبلنَّظ ــِر ِإىل  أ نَّ م تـ ع لِّق ه  ِلم  ج ِمع ــِت اَلك 

ــة . ِلم  القــراءة ابإلفــراد ألهنــا  (. و ــن يهمنــا يف هــوا البحــ 087/ 00, 0984)ابــن عاشــور,  ع ل ــى م ر اع ــاِة اجَلِــَنسِ وأفــردت  ك 
 عينات املعاجلة الداللية.

 غالق:دالالت التاء من صيث االنفتاح واإلرابعاً: 
داللة بسط التاء وقبضـها؛ هـي أن التـاء املقبوضـة يـدل قبضـها علـى أن الشـيء جمهـول كلـه أو بعضـه, ورمسهـا كـان   .0

املبســوطة يـدل بســطها علــى أن الشــيء  والتــاء .كـالكيس املربــوط, إن عرفــت بعـ  مــا فيــه, فـال تعــرف كــل مــا فيـه
 معلوم وبني واضح غري جمهول, ورمسها كان كالصحن املكشوف ال تفي ما يوضع فيه.

 التاء املغلقة تدل على االنغالق والتاء املفتوحة تدل على االنفتاح. .0

حممــد مشلــول, ) يهــاالتــاء املفتوحــة تــدل علــى ســعة معــاين الكلمــات وتفخيمهــا ولفــت النظــر إليهــا وتــدبرها والتعمــق ف .3

0116 ,069). 

الــوين  أمثــال أي بصــورة الفعــل؛ كاهلزميــة واإلابدة أو, يف الــدنيا الكلمــة تفــتح إذا متــت يف الــدنيا بصــورة معلومــة هلــم .4
يف الـــدنيا أيضـــا  -يعلمـــون قصـــتهم حـــق اليقـــني أو التمكـــني هلـــم يف األرض وتـــدمريها كـــان بصـــنع فرعـــون وجنـــوده

الــوي هــو ســنة هللا املطــردة,  -الــدين املقصــود هبــا االســم اجلــامع أو الســنة الدائمــة بصــورة متــام الفعــل .وأن يكــون
 .(079-078 ,0118القليين,  ) آخر غري لفت اجلاللة وتغلق الكلمة إذا كانت مفردة ومضافة للفت 

رمسهــا كالصــحن لداللــة علــى الشــيء املعلــوم والبيبــني الواضــح غــري ا هــول, ألنَّ  فــتح التــاء يف القــرآن الكــرميميت  .5
املكشـوف ال تفــي مـا يوضــع فيـه, وذلــ  النفتاحهـا, وكــول  تـدل علــى سـعة معــاين الكلمـات وتفخيمهــا ولفــت 
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 , لـول النظر إليها وتدبرها والتعمق فيها, على العكس من التاء املغلقة اليت تدل على االنغالق كـالكيس املربوطـة
دنيا بصورة معلومة فعـال ؛ كاهلزميـة واإلابدة أو التمكـني يف األرض ميكن محل يء املفتوحة على األمور اليت تتم يف ال

 أو تدمري الظاملني. 

 املبحث الثاين: التفسري املوضوعي لآلايت القرآنية: 
ـــنمط تـــركييب واحـــد  وهـــو الفعـــل  ـــاء مفتوحـــة هـــو يف وجـــوب حكـــم هللا ب إنَّ ســـياق اآلايت الـــيت ورد فيهـــا لفـــت )كلمـــة( بت

( املضـاف إىل كـاف اخلطـاب العائـدة إىل النـيب صـلى  )حقَّت( و)متت( املسند إىل الفاعل )كلمت( املضاف إىل لفـت )ربِّ
 هللا عليه وسلم. ويكون مضمون الكلمة احملقَّقة وجهة استحقاقها يف سياق اآلايت على النحو اآليت:

جهة  الكلمة احملقَّقة اآلية
 االستحقاق

  مح جح مج حج مث هتٱُّٱ

 مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ
  مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض

 َّجك مق حق مف خف حف جف
  [األعراف]

توري  هللا الصابرين من بين إسرائيل 
 وتدمري حضارة فرعون وقصورهم

 بنو إسرائيل

 ختحت جت هب مبخب  حب جب هئ مئٱُّٱ
 [األنعام] َّحج مث هت مت

, والقرآن مواعيد هللا ألوليائه, وأهل طاعته
 ( 8/385,  0431الواحدي,الكرمي )

 املؤمنون

 مي خي حي جي ٰه مه جه هن منٱُّ

 [يونس] َّمئ هي

 الفاسقون عدم اإلميان

 َّمك  لك خك حك جك مق حق مف خفُّٱ
 [يونس]

 علــــــــــــــــــيهم مبــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــوه ســــــــــــــــــخط هللا
 ( 8/385,  0431الواحدي,)

الكاذبون 
 آبايت هللا

 حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ييٱُّٱ
 [غافر] َّهب مب خب

 الكافرون جعل الكافرين من أصحاب لنار

املــؤمنني اب , وهـم بنــو إســرائيل الــوين دمــر هللا فرعــون وحضــارته  علــى ,كلمــة هللا يف آايتــني  فـنالحت يف هــوه اآلايت حتقيــق
وذلــ  يف أو يف كتــاب هللا  عمومــا يف حتقيــق مواعيــد هللا ألوليائــه وأهــل طاعتــه, نياملــؤمنعلــى مــن أجلهــم يف آيــة األعــراف, و 

 آية األنعام.
(, وللكــــاذبني آبايت هللا  33آيــــة يــــونس ) غــــري املــــؤمنني,  للفاســــقني  بعــــدم  إميــــاهنم يف علــــىيف ثالثــــة مواضــــع    حتقيقهــــاو 

 (, وللكافرين  جبعلهم من أصحاب النار يف آية غافر.96بسخط هللا عليهم لعصياهنم له يف آية يونس )
 وفيما يلي التفسري املوضوعي لآلايت الكرميات وانسجامها مع فتح التاء:

 أواًل: استعمال لفظ  الكلمة للمدح والثواب:
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 مص خص حص مسخس حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هتٱُّٱقوله تعاىل:   -0

 [.األعراف] َّجك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض جض
فـــإنَّ مـــدار احلـــدي  يف اآليـــة حـــول توريـــ  املستضـــعفني يف مشـــارق األرض ومغارهبـــا, فتمـــت كلمـــة هللا املوصـــف ابحلســـىن 

هبــا يستضــعوفون النــاس, فــإنَّ   الشــتماله توريــ  املستضــعفني لــ رض مــن بــين إســرائيل وتــدمري فرعــون وقومــه وحضــارته الــيت
 كلمة هللا احلسىن هي نصرة املستضعفني وفناء الظاملني.

وهــوا ينســجم مــع فــتح التــاء الــيت تــدلُّ علــى االمتــداد واالنفتــاح واالســتمراية يف مصــري الظــاملني ومــفل املتضــعفني, فــإنَّ هللا 
 لينصر املستضعفني على الظالني ولو بعد حني.

اســتعمال الفعــل الثالثــي املزيــد ابهلمــزة والســني والتــاء الــوي يــدل علــى الطلــب واالســتطالة, كمــا قــال  د تلــ  االســطالةويؤيِّــ
 :   ومعىن االستضعاف يف اللغة: طلب الضعف  ابالستطالة والقهـر, ّ كثـر حـ  صـار استضـعفته ه(468)ت الواحدي

والتمكني بسبب الصـرب علـى الـبالء, أو تـدل الـزايدة , فمهما طال االستضعاف فإنَّه ميت النصرة  ( 8/385,  0431الواحدي,)
 يف التضعيف واإلطالة فيه. (.76/ 9, 0997ابن عاشور, )  يف الفعل على املبالغة

 حج مث هتُّٱٱووَـّا يؤيـد اإلطالـة املنسـجمة مــع فـتح التـاء اسـتعمال اسـم املوصــول بـدال مـن اإلضـافة يف قولـه تعــاىل: 

 َّٱمسخس حس جس مخ جخ  مح جح مج
وأورثنا مستضعفي األرِض(( بل قال: ))الوين يستضعفون(( ليشمل احلدث االستمراية ح  يـدخل فيـه مجيـع إذمل يقل: )) 

ـــــاف ِة ِإىل  تـ َعـــــرِيِفِهَم ِبط رِيـــــِق ه(0393)ت املستضـــــعفني, ويف ذلـــــ  قـــــال ابـــــن عاشـــــور :  و ع ـــــِدل  ع ـــــَن تـ َعـــــرِيِفِهَم ِبط رِيـــــِق اإَلِض 
مي اء  ِإىل  ِعلَِّة اخلَ رب ِ, أ َي أ نَّ اهللَّ  م لَّك ه م  اأَل َرض  و ج ع ل ه َم أ مَّة  ح اِكم ة  ج ز اء  اَلم َوص ولِيَِّة لِن َكتـ تـ نَيِ: أ و  مه  ا: اإَلِ  هل ـ َم ع ل ـى م ـا ص ـبـ ر وا ال 

ــار ِة الَ  ــر ة  ِمــن  اهللَِّ ع ل ــى ع ِبيــِدِه. الثَّانِي ــة : التـََّعــرِي   بِِبش  ــت ك ون  ع ل ــى ااِلَســِتَعب اِد, غ يـَ ــَم س  ــلَّم  نِ نَـّه  م ــؤمِنني  مب ح مــد ص ــلَّى هللا  ع ل َيــِه و س 
, و نِـــو   ـــرَبِِهَم ع ل ـــى اأَل ذ ى يف اهللَِّ ـــز اء  ع ل ـــى ص  ان ـــَت لِب ـــيِن ِإَســـر ائِيل , ج  ـــا ك  ـــَلط اِن ك م  ـــَلط اِن هل  ـــَم ع اِقب ـــة  السُّ ار ة  اَلم َشـــرِِكني  بِـــز و اِل س 

 (..76/ 9, 0997عاشور,  ابن) ِديِنِهَم. 
وهـو  ,ليكـون الصـرب نتيجـة للحـدث املـوكور يف اجلملتـني ,وأطال احلدث بتكرار مجلة تعد تـوييال للجملـة السـابقة ابلعطـف

ـا بِف ِضـيل ِة الصَّــرَبِ و ح َسـِن ع اِقب تِـ ,التوريـ  ا اخلَـ رب ِ ه ــو  قـ َولـ ه : مبـا ص ـبـ ر وا تـ َنِويه  ـو  ِه, و بِـو ِل   ااِلَعِتب ـاِر ع ِطف ــَت إذ  اَلم َقص ـود  ِمـَن ه 
ِلم ة  اهللَِّ احَل َسىن  ع ل ى ب يِن ِإَسر ائِيل  ت َشم ل  إِ  ل ه ا, و ِإالَّ ف ِإنَّ ك  ـا, فـ تـ تـ نـ ـزَّل  ه ِوِه اجَل َمل ة  ع ل ى الَّيِت قـ بـَ ر ك  اهللَّ  ِفيه  ير اثـ ه م  اأَل َرض  الَـّيِت اب 

ـان  م َقت ض ـىِمَن مج َل ِة: و أ َور ثَـ  , ف ك  اَلع طَـِف ه ـو  قـ َولـ ه   ن ا اَلق َوم  الَِّوين  كان وا ي َست َضع ف ون  ِإىل  آِخرِه ا م َنزِل ة  التََّويِيِل الَـِّوي ال  يـ َعطـ ف 
ح التــاء يف . وهـوا لتوضـيح أمــر الصـرب ووثـريه يف نصــرة املـؤمنني, وهـوا ينســجم مـع فـت(.77/ 9, 0997ابـن عاشــور, ) مبـا ص ـبـ ر وا 

 لفت )كلمة( وهللا أعلم.
 ىن نن من زن  رنمم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اكٱُّٱ قوله تعاىل: -0
 هت مت ختحت جت هب مبخب  حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  نيمي زي ري ٰى ين
 [.األنعام] َّحج مث
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)الواحــدي,  وجــوب مــا جــاء مــن وعــد ووعيــد  وثــواب وعقــاب, فــال تبــديل فيــه وال تغيــري لــهعلــى دل حتقيــق الكلمــة هنــا يــو 
, ومواعيـد هللا اثبتــة مســتقرة شــاملة جلميــع األزمنــة واألمكنــة ينسـجم مــع فــتح التــاء الــيت تــدلُّ علــى الثبــوت  (385/ 0431,8

 واالمتداد وطول املدة.
وســياق اآليــة يف بيــان بلــوض  آايت القــرآن الكــرمي الغايــة يف التمــام والكمــال, مــن جهــة الصــدق يف األخبــار واملواعيــد, ومــن 

ألحكــام, فــال أصــد ق منهــا فيمــا أخــربت, وال أعــدل منهــا فيمــا حكمــت, فــال يقــدر  أحــد أن جهــة العــدل يف األقضــية وا
يبـدل منهــا شـيأ ا مبــا هـو أصــدق وأعـدل, وال أن حيــرف شـيأ ا منهــا, كمـا ف عــل ابلتـوراة, فهــو ضـمان مــن احلـق حلفــت القــرآن,  

اِفظ ون   يقابـل اليقـني ابلشـ  الـوي أحدثـه بنـوا إسـرائيل يف  ( ل060/ 0, 0409الفاسي, ) كما قال: ِإانَّ   َن  نـ زََّلن ا الوَِّكر  و ِإانَّ ل ه  حل 
 كتاب هللا.

وهــوا ينســجم مــع قــتح التــاء يف لفــت )كلمــت( الــيت دلــت علــى آايت القــرآن الكــرمي؛  ,فيقينيــة القــرآن الكــرمي اثبتــة مســتمرة
وظيفي يف الـــتنــوع الى لـــومهـــا حيمــالن ع ,ال ()حكمـــا  وعــد :حبســب مـــا ورد يف ســياق اآليتـــني, وقــد قـ يِّـــد اللفــت بقولـــه تعــاىل

صادقة وعادلة, وعلى متييز النسبة, أ َي مت َـَّت ِمـَن  :اإلعراب, إذ يعرابن على احلال بتاويل املصدرين ابسم الفاعل على معىن
:   َّ ِصَدقـ ه ا و ع َدهل  ا, وعلى املغعول ألجله ع َدِق و اَلع َدِل, ف ك ا نَّه  ق ال  ِة الصِّ مـن أجـل الصـدق والعـدل, وعلـى  :لـى تقـديرِجه 

 , وعلـى نـزع اخلـاف  والتقـدير: ابلصـدق والعـدلمتـام الصـدق والعـدل :النعت ملصدر حمووف ماخوذ من الفعل علـى تقـدر
 .(3/314, 0405, الدرويش, 8/09, 0995)

كلُّهــا يف وويــل الكلمــة, وهــي   فيحمــل اللفظــان علــى معــاين مجيــع الوظــائف اإلعرابيــة اتســاعا  يف الداللــة القرآنيــة, لتجتمــع
احلالية واملالبسة للحدث, إذ تـتم كلمـة الـربِّ مالبسـة حبـال الصـدق والعـدل, والبيـان والتفسـري هليأـة الكلمـة فتكـون الكلمـة 
يمة على وجه الصدق والعدل, واألجلية اليت تبـني سـبب متـام الكلمـة وهـو احلكـم والعـدل, والتوكيـد للفعـل )متـت( مبصـدره 

ف املوصـــوف ابحلكـــم والعـــدل. فاجتمعـــت احلاليـــة والتفســـري والســـببية والتوكيـــد يف قيـــد كلمـــة الـــرب ابحلكـــم والعـــدل,  احملـــوو 
وهوا من بالغة القرآن العاليـة يف األداء والثـراء يف التعبـري, وينسـجم مـع فـتح التـاء يف لفـت )كلمـة( الـيت تـدلُّ علـى االنفتـاح 

 واالتساع.
 .والتوكيدستغراق النافية للجنس اليت تدل على اال (الـ )دلَّ لكلماته( بويدل على ذل  ورود مجلة )المب

 اثنياً: استعمال لفظ  الكلمة للذمِ  والعقاب:
 وذل  يف اآلايت اآلتية: 

 مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جحٱُّٱ قوله تعاىل: -0

 ممخم حم جم هل مل  خلحل جل مك لك خك حك جك مق حقمف خف  حفجف مغ جغ مع جع

 [.يونس]  َّمئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حن جن

فجــاء قولــه تعــاىل:  حقــت كلمــت ربــ { بعــد ذكــر قــدرات  هللا علــى خلقــه مــن حيــ  الــرزق والســمع واإلبصــار وإحيــاء 
خوطبـوا مبـا ال يقـدر عليـه إال اخلاصـة وال ميكـن ملخلـوق فعلهـا؛ ف -جل وعـال-املوتى وتدبري األمور اليت من صفات ربوبيته 

 توحيده. دليل على ويف ذل اهللَّ 
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إشــارة إىل مصــدر  ت َصــر ف ون {  {ذلــ و  (3/08, 0998الزجــاج, ) الكــاف يف موضــع نصــب أي مثــل أفعــاهلم جــازاهم ربــ و 
{ خفـ  ابلكـافف: مثل ذل  الصرف حقت كلمة رب , والتقدير موضـعها نصـب بــ  ح قَّـَت{ علـى  الـيت موضع  ذ لِـ  

ـبَّه  بِـِه ه ـو  اَلم ش ـار  ال وتفيـد .(00/088, 0431)الواحـدي,  تقدير: حقـت الكلمـة مثـل ذلـ  الصـرف ك ـاف  التََّشـِبيِه. و اَلم ش 
ـا ش ـاه َدت  م ـا يـ   , يـ َعـيِن أ نَّ ِفيم  ـة  ر بِّـ   ِلم  ـا ش ـاه َدت  ح قَّـَت ك  هل  َم, أ َي ك م  ـة  إِل َيِه, و ه و  ح اهل  َم و ض ال  ِلم  بـ ـنيِّ  لـ    أ نَّ قـ َد ح قَّـَت ك 

 .(00/088 , 0984)ابن عاشور,  ه َم ال  يـ َؤِمن ون  ر بِّ   ع ل َيِهَم أ نَـّ 
هنـم ال يؤمنـون, أو نهنـم ال يؤمنــون, ألعلـى تقـدير:  فقولـه: ))أهّنـم ال يؤمنـون(( مسـبب لتحقيـق كلمـة هللا علــى الفاسـقني  

ـة (. و  ( أو إنـّـه 463/ 0  )الفــراء, د.ت, فيكـون موضــعها نصـب ا ِإذ ا ألقيــت اخلـاف  ِلم  ــَم بـ د ل  ِمــَن )ك  اَلم ــر اد  م َضـم ون  مج َل ــِة أ نَـّه 
 .(0984,00/059)ابن عاشور,  ال  يـ َؤِمن ون  

َيِـيس  وهوا القول    و  ِت, و  ـِج و اآَلاي   ِمـَن ِإميـ اهِنَِم قِِفـ اد ِة ت َويِيل  لِلتـََّعِجيِب ِمِن اَسِتَمر ارِِهَم ع ل ى اَلك َفِر بـ َعد  م ا ظ ه ر  هل  َم ِمن  احَل ج 
ــــاىل  ع ل ــــَيِهمَ  أ نَّ  ــــن  اهللَِّ تـ ع  ــــِدير  ِم ــــنـَه َم بِتـ َق مي ــــاِن ع  ــــاء  اإَلِ ــــِه يف اأَل ز لِ  ,انَِتف  ِت ِلم  ــــَن ك  ــــا ق ــــدَّر ه  ِم ــــر  و ق ــــوع  م  ــــَد ظ ه   )ابــــن عاشــــور, فـ ق 

0984,00/059)  . 
مــع فــتح يء )كلمــت(  فاســتمرار الكفــار يف الكفــر واليــاس مــن إميــاهنم و وتقــدير ذلــ  يف األزل وكشــف مصــريهم يتناســب

ـــر مـــا فيهـــا, وفيـــه إشـــارة إىل  ســـعة معـــاين الـــيت تـــدل علـــى االســـتمرار والكشـــف والوضـــوح؛ فهـــي كالصـــحن املكشـــوف ي ظه 
؛ عنــد صــدور هــوا احلكــم علــى الكفــار بعــد احلجــج واآلايت الكلمــات وتفخيمهــا ولفــت النظــر إليهــا وتــدبرها والتعمــق فيهــا

 قياسا ابلتاء املغلقة. وهللا أعلم.احلامسة؛ وذل  لسعة التاء املفتوحة 
 اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱٱٱقوله تعاىل: -0
 مي زي  ريٰى ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يكىك مك لك
 [.غافر] َّ هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي نيىي

وســلم يف آايت وابلــنمط نفســه الــوي ورد اآليــة الســابقة جــاءت هــوه اآليــة يف ســياق جمادلــة  الكفــار  للنــيب صــلى هللا عليــه 
هللا, شاهنم شان قوم نـوح عليـه السـالم واألحـزاب الـوين كـان مصـريهم  الـزوال والعقـاب, فخاطـب هللا نبيَّـه حممـد صـلى هللا 

ـعليه وسلم ننَّه   ـو ِل   ح قَّـَت ع ل ـى اَلم ك  اِب ع ل ـى الَـِّوين  ك ف ـر وا ِمـن  اأَل م ـِم السَّـالِف ِة, ك  ِء ك م ا ح قََّت كلمة  اَلع و  ـؤ ال  وِِّبني  ِمـَن ه 
ـوَّب    فـ ال  و ثـ وق  لـ ه   ـال ف وك  اي  حم  مَّـد  ِبط رِيـِق اأَل َوىل  و اأَل َحـر ى؛ أِل نَّ م ـَن ك  ـوَّب وك  و خ  / 7, 0999, ابـن كثـري  )بِت َصـِديِق غ ـرَيِك  الَِّوين  ك 

ع األمــم بــدءا  مــن نــوح  عليــه الســالم إىل النــيب فتحقيــق كلمــة العــواب علــى الــوين كفــروا أمــر مفتــوح ومســتمر يف مجيــ ،(031
حممــد صــلى هللا عليــه وســلم, وهــوا االنفتــاح واالســتمرار ينســجم مــع فــتح يء لفــت )كلمــت(, وكــول  يــدل انكشــاف التــاء 

 على انكشاف العواب وإظهاره لدى اجلميع, وليس هناك أحد ال يعرف ما حلَّ ابألمم السالفة.
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ٱُّٱ قوله تعاىل: -3
 [.يونس] َّ مم خم حم جم هل مل خل حل جلٱ مك لك

ب واَ آبايِت فإنَّ خطاب النهي موجه إىل النيب صـلى هللا عليـه وسـلم واملـراد بـه مجيـع أمتـه, قـال:    ـوَّ  و ال  ت ك ـون نَّ ِمـن  الـوين  ك 
الق بِح واحملووريِة حبي  ينبغـي أن ي نهـى عنـه مـن ال ي تصـور   هللا{ مَن ابِب التَّهييج واإلهلاِب واملراد  به إعالم  أن التكويب  من
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, فالـوين 4/075أبـو السـعود, )د.ت(  -  )أبو السعود, إمكان  صدور ه عنه فكيف مبن ميكن اتصاف ه به وفيه قطع  ألطماع الكفرة
َّ شرع هللا تعـاىل بقولـه: يف  َّ مك لك خك حك جك مق حق مف خفُّ يكوبون آبايت هللا هم من اخلاسرين, 

أي ثبتــت ووجبــَت مبقتضــى املشــيأِة املَبنيــِة علــى احلكمــِة  ,بيــان ســرِّ إصــراِر الكفــرة علــى مــا هــم عليــه مــن الكفــر والضــاللِ 
 . حكم ه وقضاؤه, فحقَّت عليهم كلمته وهي: البالغة

وسـتمرة  -ميـانأي عـدم اإل-فاستعمل لفت الكلمة يف سياق التاييس من إميان الكافرين وحتقيـق العـواب هلـم, وهـوه احلالـة 
وهــوا ، َّمم خم حم جم هل مل خل حل جل ٱُّٱإىل يــوم القيامــة,  ولــول  قــال تعقيبــا  هلــوا هلــوا احلكــم: 

أنَّ  لداللـة علـىفيهـا لفـتح التـاء يتناسب مـع فـتح التـاء الدالـة علـى االمتـداد واالسـتمرار, قياسـا  ابلتـاء املغلقـة, وكـول  جـاء 
كالصـحن الـيت هـي   رمسهـا انسجاما  مـع صـورة واضح غري جمهول, و  علوم وبنيِّ أمر م عدم إميان الكافرين وحتقيق العواب هلم

 ويؤيد احلالة توكيد  اجلملة بـ)إنَّ(, اليت تزيل كل الشكوك.. املكشوف ال تفي ما يوضع فيه, النفتاحها
مغــايرا ملــا ورد يف اآلايت  وجــدير ابلــوكر أنَّ هنــاك آيــة واحــدة يف القــرآن الكــرمي ورد فيهــا لفــت )الكلمــة( مضــافا  إىل )ربِّــ (

السابقات, وهو قغالق التاء, ومن هنا ميكـن مالحظـة ملمـح متييـزي ينسـجم مـع إغـالق التـاء, وهـو داللتـه علـى االنغـالق 
ــــه تعــــاىل: [, وســــياق هــــود] َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱ واحلســــم, وذلــــ  يف قول

{ ميين ـاو  .الوين مي  هبم جهـنم كفار اجلن وكفار اإلنسهوه اآلية يف   ـة  ر بِّـ   ِلم  علـى ذلـ  ,كمـا يقـول  صـار قولـه  و مت َـَّت ك 
ِلفــــي ألضــــربن , وبــــدا يل ألضــــربن الفــــراء  (, فــــالالم إذن واقعــــة يف جــــواب قســــم 0/30  )الفراء, )د.ت(,, كمــــا تقــــول: ح 

 حمووف.
كمـال والبلــوض إىل النهايةـــ,  فـإنَّ حســم األمـر عــن طريـق القســم والبلــوض إىل الغايـة ابســتعمال لفـت )متــت( الــوي يـدل علــى ال

وت ِتمــة  كــلُّ شــيء مــا يكــون متامــا  لغايتــه كقولــ : هــوه الــدراهم متــام  ه(:  075كمــا قــال اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي )ت
ــة  هــوه املائــة ( منســجم مــع إمــالء جهــنم بكفــار اجلــن األنــس وإغالقهــا علــيهم, 8/00   )العــني, )د.ت(, هــوه املائــة وتِتمَّ

امــا  مــع إغــالق التــاء يف رســم لفــت )كلمــة(, فجــاء هــوا االخــتالف يف الرســم مــع اآلايت األخــرى إلرادة وهــوا يتناســب مت
 معاين اإلغالق واحلسم والبلوض إىل النهاية. وهللا أعلم.

 نتائج البحث:
ـــدا  ابإل .0 ـــا مقّي ـــا مقيـــدا  ابلنعـــت, وإمَّ ضـــافة االســـتمعال القـــرآين للفـــت )كلمـــة( يكـــون إمـــا مطلقـــا  مـــن غـــري قيـــد, وإّم

ـــاحابالالتـــاء االخـــتالف يف رســـم و  , ووراء ذلـــ  مقاصـــد تعبرييـــة, وأغـــراض يف األلفـــال املضـــافة هـــوواإلغـــالق  نفت
 داللية, تستنتج من السياقات القرآنية.

كلمــت حقــت  )  ( بعبــارةربــ)إىل لفــت  يف القــرآن الكــرمي مضــافةفتوحــة املتــاء لاب رمســتالــيت   (الكلمــاتمعظــم ) .0
 هلوا النوع من الرتكيب القرآين, يستشف منه دالالت قرآنية. مر ملمحا متييزاي(, ويعد  هوا األربِّ 

غـري مغلـق,  مكشـوف, ألنَّ رمسهـا يدل على االنفتاح وطول األحداث واألمور البينة الواضـحة املكشـوفةفتح التاء  .3
, علـــى صـــورة الرســـموالتـــدبُّر, لعمقهـــا يف  مـــق النفتاحهـــا, وكـــول  تـــدل علـــى التعُّ ى ال تفـــيظهـــر مـــا يوضـــع فيـــه و 
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األحــداث ميكــن محــل يء املفتوحــة علــى  والــربط, لــول االنغــالق  يــوحي رمسهــا إىلالعكــس مــن التــاء املغلقــة الــيت 
 يف الدنيا ؛ كاهلزمية واإلابدة أو التمكني يف األرض أو تدمري الظاملني. الفعلية املعلومة

يف موضــــعني, األول:  علــــى املــــؤمننيكلمــــة هللا   يــــقجنــــد يف اآلايت الــــيت ورد فيهــــا لفــــت )كلمــــة(  مفتــــوح التــــاء حتق .4
الثـاين: املؤمنني اب , وهم بنو إسرائيل الوين دمر هللا فرعون وحضارته مـن أجلهـم يف آيـة األعـراف, و  حتقيقها على

 يف آيــة األنعــام.أو يف كتــاب هللا  كمــا  عمومــا يف حتقيــق مواعيــد هللا ألوليائــه وأهــل طاعتــه, نياملــؤمنحتقيقهــا علــى 
(, 33يف آيــة يــونس ) اإلميــانلفاســقني  بعــدم األول: علــى اغــري املــؤمنني,   علــىيف ثالثــة مواضــع    جنــد حتقيقهــاو 
لكــافرين  والثالــ : علـى ا(, 96لكـاذبني آبايت هللا  بســخط هللا علـيهم لعصــياهنم لـه يف آيــة يـونس )الثـاين: علــى او 

 جبعلهم من أصحاب النار يف آية غافر.

ال تبـديل فيـه وال الـوي ما جاء من وعد ووعيد  وثـواب وعقـاب,  فتوحة  يف القرآن الكرمي لتحقيقتستعمل التاء امل .5
مــع فــتح التــاء الــيت تــدلُّ  وهــوا منســجم ,شــاملة جلميــع األزمنــة واألمكنــةالســتقرة املثابتــة المواعيــد هللا ولبيــان تغيــري, 

 على الثبوت واالمتداد وطول املدة.

اليـــاس مـــن إميـــاهنم وتقـــدير ذلـــ  يف األزل, وكشـــف مصـــريهم, يتناســـب مـــع فـــتح يء اســـتمرار  الكفـــار يف الكفـــر و  .6
ســــعة معــــاين الكلمــــات )كلمــــت( الدالــــة علــــى االســــتمرار والكشــــف والوضــــوح بعــــدم إغالقهــــا؛  وفيــــه إشــــارة إىل 

ــوتفخيمهــا ولفــت النظــر إليهــا وتــدبَّ  ايت ؛ عنــد صــدور هــوا احلكــم علــى الكفــار بعــد احلجــج واآلق فيهــارها والتعمُّ
 احلامسة؛ وذل  لسعة التاء املفتوحة قياسا ابلتاء املغلقة..

يف الداللـــة يشـــارك التنـــوع اإلعـــرايب الـــوظيفي ل لفـــال يف ســـياق اآلايت الـــيت ورد فيهـــا لفـــت الكلمـــة مفتـــوح التـــاء  .7
ربــ  الــيت تنســجم مــع فــتح التــاء الــيت تــدل علــى االتســاع واالنفتــاح, كمــا يف قولــه تعلــى: )ومتــت كلمــت  القرآنيــة

والتفســري والســببية والتوكيــد يف قيــد   احلاليــة  يف إعرابــه ابحلــال والتمييــز واملفعــول ألجلــه جتمعــت إذ ا, صــدقا وعــدال(
 .كلمة الرب ابحلكم والعدل,  وهوا من بالغة القرآن العالية يف األداء والثراء يف التعبري

 َّٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱٱتعـــاىلورود لفـــت الكلمـــة ابلتـــاء املغلقـــة يف قولـــه  .8
[, خالفـا  لـآلايت األخـرى الـيت وردت لفـت الكلمـة فيهـا مضـافا  إىل لفـت الـرب ابلتـاء املفتوحـة, منسـجم مـع هود]

أحــداث اآليــة, وهــي إمــالء جهــنم بكفــار اجلــن األنــس وإغالقهــا علــيهم, وهــوا يتناســب متامــا  مــع إغــالق التــاء يف 
ايت األخـرى إلرادة معـاين اإلغـالق واحلسـم والبلـوض إىل رسم لفت )كلمة(, فجاء هوا االختالف يف الرسم مع اآل

النهايــة, واســتعمال لفــت )متــت( الــوي يــدل علــى الكمــال والبلــوض إىل النهايةـــ يف هــوه اآليــة بــدال  مــن )حقــت( يف 
 اآلايت األخرى مناسب مع هوه األحداث.

 
 قائمة املصادر واملراجع:

دار  ,هــــ(980تأبـــو الســـعود العمـــادي حممـــد بـــن حممـــد بـــن مصـــطفى : إرشـــاد العقـــل الســـليم إىل مـــزااي الكتـــاب الكـــرمي
 ) د.ت.( بريوت –إحياء الرتاث العريب 
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 م(.0116القاهرة )-إعجاز رسم القرآن وإعجاز التالوة: حممد مشلول, دار السالم للطباعة والنشر
محـ   -لشـأون اجلامعيـة دار اإلرشـاد ل, هــ(0413 ت: حميي الـدين بـن أمحـد مصـطفى درويـش ) إعراب القرآن وبيانه

 هـ(.0405) 4, طبريوت( -دمشق  -بريوت,  دار ابن كثري  -دمشق  -سورية , دار اليمامة  -
 تأمحــد بــن حممــد بــن املهــدي بــن عجيبــة احلســين األجنــري الفاســي ) : أبــو العبــاسالبحــر املديــد يف تفســري القــرآن ا يــد

 (هـ0403/م0110) 0, طلكتب العلمية ـ بريوتدار ا,: أمحد عبد هللا القرشي رسالن, حتقيقهـ(0004
حممد الطاهر بـن حممـد بـن حممـد : «حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ا يد»التحرير والتنوير 

 (.هـ0984) تونس –الدار التونسية للنشر , هـ(0393 تالطاهر بن عاشور التونسي )
( رسـالة 05أصـل حتقيقـه يف ), هــ(468 )تن أمحـد بـن حممـد بـن علـي الواحـدي, أبو احلسن علـي بـالتفسري البسيط: 

عمـــادة البحـــ  , دكتـــوراة جبامعـــة اإلمـــام حممـــد بـــن ســـعود, ّ قامـــت جلنـــة علميـــة مـــن اجلامعـــة بســـبكه وتنســـيقه
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. -العلمي 

: سـامي , حتقيـقهــ(774 تكثري القرشـي البصـري ّ الدمشـقي )أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن  : تفسري القرآن العظيم
   م(0999 -هـ 0401) 0,طدار طيبة للنشر والتوزيع, بن حممد سالمة

تحــي مـن خـالل كتابــه: عنـوان الـدليل مـن مرســوم خـط التنزيـل:  ف توجيـه ظـواهر الرسـم العثمــاين عنـد ابـن البنـا املراكشــي
   م(.0105جامعة اجلزائر, ) -الميةرسالة ماجستري, كلية العلوم االس بودفلة
 م(. 0118, مكتبة وهبة_ القاهرة ) القليين سامح الكرمي: ل يف رسم الكلمة يف القرآنالاجلمال واجل

إبـراهيم و  : مهـدي املخزومـي, حتقيـقهــ(071 )تالعني: أبو عبد الـرمحن اخلليـل بـن أمحـد بـن عمـرو بـن متـيم الفراهيـدي 
 القاهرة )د.ت(. -دار ومكتبة اهلالل, السامرائي
مركـــز البحـــوث يف كليـــة , هــــ(371 ت, )األزهـــري  أبـــو منصـــور حممـــد بـــن أمحـــد بـــن األزهـــري اهلـــروي: معـــاين القـــراءات
   م(0990/هـ  0400) اململكة العربية السعودية, جامعة املل  سعود -اآلداب 
 : أمحـد يوسـف النجـايت, حتقيـقهـ(017 تء )أبو زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفرا: معاين القرآن

 )د.ت(. مصر –دار املصرية للتاليف والرتمجة , عبد الفتاح إمساعيل الشليب وحممد علي النجار و 
, : عبد اجلليـل عبـده شـليب, حتقيقهـ(300 تمعاين القرآن وإعرابه: أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل, الزجاج )

 (م0988 /هـ  0418 , )بريوت –عامل الكتب 
: حممـد , حتقيـقهــ(444تأبـو عمـرو عثمـان بـن سـعيد بـن عثمـان بـن عمـر الـداين ): املقنع يف رسم مصاحف األمصار

 )د.ت(. القاهرة -مكتبة الكليات األزهرية, الصادق قمحاوي
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(44) 
 القرآن الكرمي والبالغة اجلديدة

 1كرمي الطيـبـــي

 األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين, , غة وحتليل اخلطابابح  يف البال
 اململكة املغربية ,تطوان

 تقديــــم:
شّكل القرآن الكرمي كتااب معجزا متّيز خبصوصية التكوين وتفّرد البناء, وهو مـا أاثر اهتمـام الّدارسـني للخطـاب القـرآين قـدمي ا 

رية بتحليــل القــرآن الكــرمي ومدارســته وتوصــيف بالغتــه وكشــف أســراره وحــديث ا؛ إذ اهتّمــت دراســات عديــدة وكتــب نقديـّـة كثــ
وأوجـــه إعجـــازه, وإلن توّجهـــت أغلـــب الّدراســـات إىل إبـــراز القيمـــة اجلماليـــة الفنيـــة للقـــرآن الكـــرمي بوصـــفه التجلّـــي األكمـــل 

ت هـوا املسـتوى وحاولـت مالمسـة واألمثل للكالم البلي , فإّن مثّة دراسات مل تتوّقف عند هوا اجلانب الفيّن, بـل إهّنـا  ـاوز 
األبعاد الوظيفية األخرى اليت تقبع خلف هوا الّن  املعجزة, وألجـل هـوا, وصـلت هـوه الّدراسـات إىل اقتنـاع راسـخ مـؤّداه 
أّن اخلطــاب القــرآين خطــاب حجــاجي إقنــاعي ِصــي  يف ســياق تنــاظري وتــداويل؛ إذ ميكــن أن نرصــد دعــاوى كثــرية ختتلــف 

وســياق اخلطــاب, كالــدعوة إىل توحيــد هللا تعــاىل واإلميــان بــه, والّتســليم بكثــري مــن املســّلمات كالقضــاء ابخــتالف املخــاطبني 
والقدر والثواب والعقاب...إخل. ومن ّّ ال ميكن أن ننفي السياق احلجاجي اّلوي يطبع الّن  القـرآين. وهنـدف مـن خـالل 

ئـدة الـيت قاربـت اخلطـاب القـرآين مـن منظـور البالغـة اجلديـدة الـيت هوه الّدراسة إىل الوقـوف عنـد بعـ  املشـاريع البحثيـة الرّا
تقوم على أسس تداولية حجاجية, ومن أبرز الباحثني الوين درسوا القـرآن الكـرمي مـن منطلقـات البالغـة اجلديـدة هـم: عبـد 

 هللا صولة وأبو بكر العزاوي وحممد مشبال.
ــا؟ ومــا وحتــاول الّدراســة اإلجابــة عــن األســألة التاليــة: كيــف  نظــرت البالغــة اجلديــدة للقــرآن الكــرمي بوصــفه خطــااب حجاجّي

 املنظومة احلجاجية اليت قام عليها القرآن الكرمي من منظور الّدارسني؟
 بالغة القرآن الكرمي: من اإلمتاع إىل اإلقناع -أوال

وتناســل األحبــاث الــيت تشــتغل علــى القــرآن الكــرمي شــّكل منبت ــا خصــيب ا لتكــاثر الدراســات  لعــل مــن انفلــة القــول أن نقــول إن
مقاربة خصائصه البالغية ومقوماته الفنيـة واألسـلوبية, بـل إّن نشـوء البحـ  البالغـي ارتـبط ابلقـرآن؛ إذ عمـد البالغيـون إىل 
رصد أسرار بالغته وكشف دالئل إعجازه ووويل جمازاته, وي عزى هوا االهتمـام الالفـت إىل كـون الـن  القـرآين نصـا معجـزا 

ثيـل لــه, تـالف شــرائع األنـواع األدبيــة السـائدة يف الســاحة الثقافيـة العربيــة, ويهـدم آفــاق التلقـي املنظمــة للـوعي اجلمعــي ال م
وقتأــو. ومل تكــن الّدراســات احلديثـــة واملعاصــرة لتزهــد يف هــوه املباحـــ  وتــؤمن مبقولــة:  مــا تـــرك األول لآلخــر شــيأ ا ؛ فقـــد 

عـــرب اســـرتفاد األدوات النظريـــة املســـتجدة, واالســـتفادة مـــن املنـــاهج النقديـــة احلديثـــة, انكبّـــوا علـــى مدارســـة كتـــاب هللا تعـــاىل 
حمــاولني تلّمــس تشــّكالت التعبــري القــرآين وافتحــا  أوجــه بالغتــه ومقومــات أســلوبه ونظــم تركيبــه. وهــو مــا نقــف عليــه يف 
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لقــرآين, وـّـا جعلهــا تؤشــر علــى بالغــة القــرآن دراسـات عديــدة حاولــت إبــراز األبعــاد اجلماليــة والفّنيــة الــيت ميتــاز هبــا اخلطــاب ا
من منظور ختييلي إمتاعي, ينظر إىل القرآن الكرمي بوصفه نّصا فّنيـا ذا أبعـاد مجاليـة, ومـن البـاحثني الـوين اهتـدوا إىل وكيـد 

ري, وهـو جييـب   جييب عن أسـألة الوجـود واألخـالق واملصـهوا البعد جند أدونيس الوي انتهى إىل القول نّن الّن  القرآين 
 أعــين ال بــد لفهمــه مــن فهــم لغتــه أّوال... )أدونــيس, –فــيّن, وهلــوا ميكــن وصــفه ننّــه نــّ  لغــوّي  -عــن ذلــ  بشــكل مجــايل

(. وقــد وســس تصــور أدونــيس هــوا علــى معيــار فــيّن مجــايل حيصــر بالغــة الــن  القــرآين يف حتقيــق وظيفــة 01:م,  0993
ة واملتمّيــزة, يقــول الباحــ :  وقــد  ســد هــوا الشــكل اجلمــايل يف كتابــة  فاجــات اإلمتــاع, وهــي وظيفــة مرتبطــة بلغتــه الفريــد
(. ومـــن ّّ, يصـــل أدونـــيس إىل نتيجـــة مفادهـــا  أن دهشـــة العـــرب 00,  :نفســـهالعـــرب, حبيـــ  أمجعـــوا علـــى أهنـــا فريدة )

أدونـيس مـن خـالل مـا حيفـل  (. لقـد اهتـدى00,  :نفسـهاألوىل, إزاء القرآن, كانت لغوية. فقد افتتنوا بلغته مجـاال وفنا )
بــه الــن  القــرآين مــن روعــة التصــوير, وجــودة التعبــري, ودقــة الوصــف, وإعجــاز اللغــة إىل وكيــد البعــد اجلمــايل والفــين الــوي 

 يّتصف به الن  القرآين. 
األدبيـة  واملنحى نفسه ذهبت إليه الباحثة سـعاد الناصـر؛ إذ اشـتغلت علـى حتليـل خطـاب القـرآن الكـرمي مـن منظـور البالغـة

اليت حتتفي ابألبعاد الفّنية اجلمالّية؛ فكتاهبا املوسوم بـ بالغة الق  يف القرآن الكرمي  ينطلـق مـن اعتبـار القصـة القرآنيـة نصـا 
ال خطـــااب, األمـــر الـــوي جعـــل الناقـــدة تعتمـــد علـــى مـــا أيحتـــه  لســـانيات الـــن   مـــن مفـــاهيم وأدوات إجرائيـــة يف مقاربـــة 

املنحــى يغفــل بعضــا مــن املقومــات البالغيــة الــيت تشــكل أســاس البالغــة  كالســياق التواصــلي النصــو . وال شــ  أن هــوا 
الوي يسهم يف استشفاف بالغة القصة القرآنية؛ ألن القول  ببالغة اخلطاب حتتم على الدارس  اوز وصف بنياته اللغويـة 

(, بــني هللا عــز 060 :م, 0104)جبار, املعجميــة والرتكيبيــة إىل البحــ  عــن عناصــر أخــرى مســامهة يف حتقيــق التواصــل 
وجـل واملتحـاورين يف القـرآن الكــرمي. إن التعامـل مـع القصـة القرآنيــة بوصـفها بنيـة مغلقـة معزولــة وقائمـة بـواهتا يلغـي إمكانيــة 

 تاز هبا.اإلمساك ابألغراض والغاايت اليت تضطلع هبا, وجيعل أفق التلقي حمصور ا يف اإلمكاانت اجلمالية والتخييلية اليت مت

ومن ّّ, نستشف أّن البالغة املعتمدة يف الكتاب هي بالغـة مجاليـة صـرف, تتوقـف عنـد املسـتوايت االسـتطيقية الـيت حتفـل 
هبا القصة القرآنية. والدراسة تؤكـد انصـرافها إىل تـووق مجاليـات القصـ  القـرآين, واكتنـاه مساهتـا الفنيـة الداخليـة, واحلـق أن 

القرآنيــة يســتوجب مالمســة أبعادهــا التداوليــة احلجاجيــة؛ فســياق ورود القــّ  يف القــرآن الكــرمي الوقــوف عنــد بالغــة القصــة 
ارتـبط بغـاايت تداوليـة تــروم الـوعت واإلرشـاد واالعتبــار, وهـوا مـا أّكـده حممــد عابـد اجلـابري يف قولــه:  القصـ  القـرآين هــو 

ن أجل البيان, مـن أجـل العـربة, مـن أجـل الربهنـة علـى نوع من ضرب املثل, واملثل ال يضرب لواته وال من أجل ذاته, بل م
عـادل عبـد اللطيـف إذ ذهـب (. وأّكد التصّور نفسـه 057 :, 0119صحة القضية اليت يستشهد فيها ابملثل )اجلابري, 

 إىل أّن   القصــ  يف القــرآن الكــرمي لــيس ختيــيال حكائيــا يهــدف إىل اإلمتــاع الســردي, بــل إن غايتــه هــي اإلقنــاع ابلــدعوة,
 (.00م,  :0107والدفع لالقتناع هبا, والتبديد املفحم ألي تردد أو ش  أو إنكار إزاء مصداقيتها  )عبد اللطيف, 

ومن ّّ, التكفل لنا البالغة مبفهومها الفيّن اجلمايل استيعاب املضامني احلجاجيـة الـيت تقبـع وراءهـا أغـراض القّصـة القرآنيـة؛ 
القــب  عليهــا إال ابلتوســل ندوات بالغــة احلجــاج ومقوالهتــا الــيت تتبــع أبعــاد اخلطــاب  فبلــوض وظــائف القصــة القرآنيــة ال يــتم
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ووظائفــه وأغراضــه وال تكتفــي بتعّقــب الصــور األســلوبية ومــا تزخــر بــه مــن أبعــاد فّنيــة مجاليــة. ومثـّـة دراســات عديــدة احتفــت 
 الّتعبريية وا ال يسع ا ال الستعراضها وذكرها.ببالغة اخلطاب القرآين من منظور حيتفي جبمالية األسلوب وأدبية الّصياغة 

 القرآن الكرمي وبالغة احلجاج: -اثنيا
 اول يف هوا املبح  تتّبع املشاريع البحثية الثالثة اليت اشتغلت علـى مقاربـة اخلطـاب القـرآين مـن منظـور البالغـة اجلديـدة, 

رمي , وأاب بكــر العـزاوي وحممــد مشــبال مـن خــالل دراســاهتم ونعـين مشــروع عبــد هللا صـولة يف كتابــه:  احلجــاج يف القـرآن الكــ
 وأحباثهم.

 
 عبد هللا صولة واحلجاج يف القرآن الكرمي: -0

عبد هللا صولة هو أكادميّي تونسّي يشتغل يف مضمار اللسانيات والنقد واألدب والبالغة اجلديـدة, ويعـّد مـن أبـرز البـاحثني 
ظـــور حجـــاجي, وقـــد تبلـــور هـــوا االهتمـــام يف كتابـــه الرائـــد  احلجـــاج يف القـــرآن الـــوين اهتّمـــوا بدراســـة القـــرآن الكـــرمي مـــن من

الكـــرمي , وهـــو, يف األصـــل, رســـالة تقـــّدم هبـــا لنيـــل شـــهادة دكتـــوراه الدولـــة, نوقشـــت يف كليـــة اآلداب منوبـــة/ تـــونس, ســـنة 
 م, وأشرف عليها األستاذ محادي صمود.0997

 طاب القرآين انطالقا من ثالثة مستوايت:وقد انربى الّدارس يفتح   ّليات احلجاج يف اخل
 املستوى املعجمي: ويتمثل يف تتبع طبيعة املعجم اللغوي الوي يتكّرر ويتشّكل منه خطاب القرآن الكرمي. -

املستوى الرتكييب: وينسجم هوا املستوى مع نظرية الـّنظم الـيت يـرى الباحـ  أن هنـاك تراكـب مطّـردة ت شـّكل اهلويـة  -
 لقرآين.األسلوبية للّن  ا

 املستوى التصويري: ويتمّثل يف وجوه التصوير وا از اليت ت شّكل بالغة الصورة يف القرآن الكرمي. -

 وبناء على هوه املستوايت قّسم الباح  كتابه إىل ثالثة أبواب:
 الباب األول/ املعجم القرآين: خصائ  كلماته وحركتها احلجاجية. -

 ئصه ووجوه احلجاج فيه.الباب الثاين/ الرتكيب يف القرآن: خصا -

 الباب الثال / الصورة يف القرآن ووجوه احلجاج فيها. -

لقــد حــاول املرحــوم صــولة أن يســتثر مجاعــا مــن الّتصــورات الغربيــة يف البالغــة اجلديــدة وتوظيــف مقوالهتــا يف مقاربــة اخلطــاب 
ظري على أربعة أعالم قـّدمت نظـرايت يف القرآين واستنطاق مكامن حجاجيته وبالغته اإلقناعية, ورّكز يف تكوين جهازه النّ 

احلجاج وهم: ستيفن توملني, شاييم بريملان ولوسي أولربتـت تيتيكـا, وأنسـكومرب وأوزفالـد ديكـرو, وميشـال مـاير. لقـد مـتح 
الباحــ  مقوالتـــه النظريـــة مـــن هـــوه األعــالم الـــيت بـــرزت وشـــّكلت ميهـــاد البالغـــة اجلديــدة ابلغـــرب, غـــري أنـّــه مل يســـرتئ أمـــام 

قوالهتــا انقــال ومطّبقــا تطبيقــا حرفيــا, بقــدر مــا تعامــل معهــا معاملــة الفــاح  الّناقــد, ويؤّكــد هــوا قولــه:  مفــاهيم احلجــاج م
األربعــة هـــوه, علــى أمهيتهـــا ابلنســبة إىل حبثنـــا, فيهــا مـــا مـــن شــانه أن يثـــري مشــاكل منهجيـــة يف جمــال الدراســـات احلجاجيـــة 

ّصــة . ولــول  رأى أن احلجــاج هــو ضــرابن:  ضــرب أنــت فيــه ال تــربح حــدود عاّمــة, ويف دراســة القــرآن دراســة حجاجيــة خا
املنطق فهو ضّيق ا ال ومـرادف للربهنـة واالسـتدالل؛ إذ هـو ي عـىن بتتبّـع اجلانـب االسـتداليل يف احملاّجـة. وضـرب هـو واسـع 
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(. وقـد 8ع أو القـارئ  )صـولة,  :ا ال النعقاد األمـر فيـه علـى دراسـة جممـل التقنيـات البيانيـة الباعثـة علـى إذعـان السـام
ـــــاع  ـــــه إقن ـــــه خطـــــااب يقتضـــــي أن ـــــاين؛ فقـــــد عـــــّد القـــــرآن خطـــــاب, و كون ـــــوع الث صـــــّنف الباحـــــ  القـــــرآن الكـــــرمي ضـــــمن الن

علــى حــّد  –(. كمــا أنّــه فضــاء تلتقــي فيــه ذوات متحــاورة تتبــادل الــّدعاوى وتوظّــف احلجــج, إنّــه 40ووثري .)صــولة,  :
ــاّج بعضـها بعضــا . )صـولة,  : مســرح عليـه تتحــاور الـوو  -قولـه (. ومــن ّّ, وضـع الباحــ  خطــاب 40ات وتتجــادل وحي 

القرآن الكرمي ضمن إطاره احلجاجي الوي يقوم علـى اإلقنـاع والتّـاثري, وتعامـل مـع الصـور األسـلوبية والصـي  الفّنيـة بوصـفها 
 آليات حجاجية ختدم الغرض العام وهو التاثري.

تّتخــو مبــادئ وأســس حمــّددة لدراســة اخلطــاب, كــاحلوار عنــد ميشــال مــاير, واللوغــوس عنــد   وإذا كانــت الّنظــرايت احلجاجيّــة
كــل مــن شــاييم بريملــان وتيتيكــا, والــروابط اللغويــة واملنطقيــة عنــد أنســكومرب وديكــرو, وتــوملني, فــإّن صــولة اخّتــو مــن اخلطــاب 

امت فرضيات الكتاب بناء على ه ويـة كتـاب هللا القرآين وخصوصيته األسلوبية واللغوية مدخال للّدراسة احلجاجية, حبي  ق
عز وجل بعيدا عن النظرة اإلسقاطية اليت  عل من الّنظرايت غاية يف حّد ذاهتا ال وسيلة للّنظر يف اخلطاب وكشـف أصـوله 
وتكوينـــه. ومـــن ّّ, كـــان املـــدخل األســـلويب هـــو منطلـــق الباحـــ ؛ إذ رأى أّن للقـــرآن خصـــائ  أســـلوبية  عـــل منـــه خطـــااب 
ــزة للقــرآن وهــي  ظــواهره اللغويــة, وقــد حتولــت حبكــم ترّددهــا وتكرارهــا وعودهتــا فيــه, إىل أســلوب يف  متفــّردا, إهنــا مســات وّي

(. ومل يكتــــف الباحــــ  ابســــرتفاد النظــــرايت احلجاجيــــة وتطبيــــق مقوالهتــــا, بــــل عــــّزز مقاربتــــه 48القــــول ميّيزه .)صــــولة,  :
املفسرين لبع  معـاين القـرآن إن هـؤالء املفسـرين يراعـون كثـريا قواعـد اللغـة  للخطاب القرآين من خالل االستفادة من  فهم

واإلعــراب والبالغــة الــيت مــن شــاهنا أن تكشــف عــن املعــاين القرآنيــة بطريقــة موضــوعية. وهــم إىل ذلــ  مخــوون يف االعتبــار  
 (.48كثريا مقامات القول القرآين يفسرونه هبا ويتاولونه يف ضوئها . )نفسه,  :

شّكل كتاب صولة فتحـا جديـدا يف مضـمار الّدراسـات الـيت تناولـت اخلطـاب القـرآين مـن زاويـة حجاجيّـة, انطالقـا مـن لقد 
خصوصــية كتــاب هللا تعــاىل نفســها, ودون الوقــوع يف شــرك التطبيــق اآليل للّنظــرايت الغربيــة, بــل حــاول الباحــ  أن  يــدرس 

قصـد بلـوض مرتبـة علميـة يف حتليـل بعـ  جوانـب  -وإن عـن حسـن نيّـة  -النّ  القرآيّن دراسة ختلو مـن األبعـاد اإلسـقاطية 
األبعــاد احلجاجيــة يف هــوا الكتــاب املنــّزل, دون الوقــوع يف تكــرار أقــوال القــدماء أو تطبيــق مقــوالت الغــربيني بشــكل أعمــى, 

ـــزم مبـــنهج عقـــاليّن يـــدرس اخلطـــاب القـــرآين يف ضـــوء مباحـــ  احلجـــاج, للوصـــول إىل ـــراز أهـــّم بـــل حـــاول الباحـــ  أن يلت  إب
اخلصـائ  األسـلوبية الـيت يتميّـز هبـا, دون اشـرتاط أن يكـون ذلـ  وـرّا قسـراّي للرضـوئ إىل قـول إيـديولوجّي يف شـان القــرآن, 

 (.079م,  : 0119 و ما تفعل كثري من الدراسات غري املتحّلية ابالنضباط املنهجّي . )حباشة, 

 أبو بكر العزاوي وصجاجية القرآن: -0

وي مـــن رّواد البالغـــة اجلديـــدة يف العـــاملني العـــريب واملغـــاريب؛ حيـــ  قـــّدم إســـهامات جليلـــة يف مضـــمار الّدراســـات يعـــدُّ العـــزا
احلجاجيـــة, وأســـهم يف بلـــورة تفكـــري بالغـــّي حجـــاجّي يقـــوم علـــى مقاربـــة اخلطـــاابت مـــن زاويـــة احلجـــاج وخصوصـــا احلجـــاج 

يدة, حاول فيها أن يقارب القـرآن الكـرمي مـن زاويـة احلجـاج اللغوي, وقد اعتىن هوا الباح  ابلقرآن الكرمي يف دراسات عد
اللغــوي, وذلـــ  اســتجابة لطموحـــه معـــريّف واســع يهـــدف إىل فســـح جمــال دراســـة وتطبيــق النظريـــة احلجاجيـــة؛ وهــو مـــا يبّينـــه 

لنظريــة قولــه:  البــد مــن وضــع هــوا البحــ  يف إطــار املشــروع الــوي نســعى إىل إجنــازه, والــوي يتمثــل يف الســعي إىل تطــوير ا
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احلجاجيــــــــة, وتوســــــــيع جمــــــــال تطبيقهــــــــا ليشــــــــمل خمتلــــــــف النصــــــــو  الدينيــــــــة واألدبيــــــــة السياســــــــية والتارتيــــــــة والصــــــــحفية 
(. وضـــمن هـــوا اهلـــدف املوّســـع, ســـعى الباحـــ  إىل تنزيـــل القـــرآن الكـــرمي منزلـــة 07م,  , 0101واإلشـــهارية )العزاوي: 

طبيعيــة هدفــه التــاثري واإلقنــاع, يقــول الباحــ    إن اخلطــاب  الــّدرس مــن منظــور احلجــاج, معتــربا أنــه كتــاب إهلــي صــي  بلغــة
القــرآين خطــاب إهلــي كتــب بلغــة طبيعيــة هــي اللغــة العربيــة, وهــو موجــه إىل كافــة البشــر, فهــو إذن خطــاب طبيعــي, حيكمــه 

ل غــري املنطــق الــوي حيكــم اخلطــاابت الطبيعيــة, وبعبــارة أخــرى فهــو خطــاب يقــوم علــى احلجــاج واملنطــق الطبيعــي واالســتدال
خطـاب منسـجم  -كما يشري–(. ومن ّّ, راح يستقرئ مظاهره احلجاجية املنبثقة من اللغة؛ فهو 08الربهاين )نفسه,  :

ومتماس  قائم على تعّدد املظاهر احلجاجية وخصوصا اجلانب اللغوي فيـه؛ فهـو غـين مـن حيـ  روابطـه املنطقيـة وعالقاتـه 
ـــه العـــزاوي يف ـــة, وهـــو مـــا اشـــتغل علي ـــا ودراســـاته التطبيقيـــة علـــى القـــرآن الكـــرمي علـــى وجـــه  احلجاجّي معظـــم دراســـاته عموم 

اخلصو ؛ فقد تتّبع خمتلف العالقات احلجاجية يف سـورة األعلـى, واسـتثمر مـا يتيحـه احلجـاج اللغـوي مـن أدوات يف رصـد 
ا أن الوقـوف عنـد افتحـا  املنطق العالئقي الكـامن يف آايت هـوه السـورة الكرميـة, ووصـل إىل مجـاع مـن النتـائج, مـن أبرزهـ

العالقات اليت تربط اآلايت يكشف للمحلل انسجام الن  القرآين واتساقه, وأن طبيعة احلجاج ليست على منـوال واحـد, 
بقـــــدر مـــــا يتنــــــوع ويتعـــــدد يف كــــــل ســـــورة, كمــــــا انتهـــــى إىل أن ســــــورة األعلـــــى يغلــــــب عليهـــــا  الــــــوعت والتوجيـــــه واجلــــــدال 

 واحلجاج )نفسه(. 

 الغة النص  القرآين:حمم د مشبال وب -3

حممد مشبال بتبيّن املرجعية البالغيـة يف صـورهتا الواسـعة والّرحبـة بنـاء علـى طمـوح أكـادميّي نسـقّي يهـدف إىل وسـيس  انفرد
مقاربــة موّســعة لتحليــل اخلطــاابت, ومــن ّّ, ال بــّد مــن استحضــار مشــروعه املهــّم واملؤســس الستشــفاف صــورة شــاملة عــن 

  هوه الرؤية املوّسعة.
ينطلق مشبال من تصّور أسـاس يقـوم علـى اعتبـار البالغـة مكـّوان مركـزاي يف تراثنـا وثقافتنـا, يقـول:  البالغـة هـي العلـم الـوي 
اهتــدت إليــه الثقافــة العربيــة القدميــة يف ســعيها الكتشــاف صــناعة األدب, فهــي عالمــة متاصــلة يف هويتنــا الثقافية )مشــبال, 

املنظـــور, ليســـت علمـــا مســـتورد ا أو منقـــوال, بـــل إنّـــه علـــم  نبـــت يف تربـــة الفكـــر (؛ فالبالغـــة, مـــن هـــوا 000م,  :0104
العــريب, وترعــرع يف أحضــان هــوه الثقافــة الــيت تشــّكلت يف حــوار مــع اجلــدال الــّديين وعلــم الكــالم والبحــ  يف أســرار القــرآن 

رّتاثــي, ومــن ّّ, فهــي علــم  لــه أسســه الكــرمي وإعجــازه, والّســجال العقــدي الــوي بلــ  أوجــه يف فــرتات ازدهــار الفكــر العــريب ال
ومقوالته وأدواته ومبادئه, وليست جمّرد قواعـد جافّـة تقتفـي آاثر الّصـور األسـلوبية, وتتتبّـع مـواطن اجلمـال يف الّنصـو , بـل 
إّن  هلــــــا القــــــدرة علــــــى التفاعــــــل مــــــع خمتلــــــف الّنصــــــو  والّنظــــــرايت, األمــــــر الــــــوي جيعلهــــــا تّتســــــم ابلّرحابــــــة يف املوضــــــوع 

هج )نفســـه(. وانطالقـــا مــــن هـــوا الّتصـــور الّرحــــب والّشـــمويل املوســــوم ابلعمـــق واألصـــالة, حــــاول الباحـــ  يف مشــــروعه واملن
تكــريس هــوه الّرؤيــة ا ــّددة, ووصــيل هــوا املفهــوم املنفــتح للبالغــة, واضــع ا قطيعــة مــع التصــّور املدرســي اجلــاّف أو البالغــة 

, فهـوا التصـّور مجّـد الـّدرس البالغـي وقولبـه (075م,  :0101د )مشـبال, بوصفها  علما نظـراي ينـزع إىل التقنـني والتقعي
يف أبنية جاهزة, وتقسيمات ضّيقة, وقد أّكد حممد مشبال, يف أكثر من مناسبة, أّن  املقصود مبفهوم  بالغـة  الـّن  لـيس 

(.  03م,  :0105ة )مشـبال, مظهره األسلويب أو صياغته األسلوبية بناء على تصور سائد يطابق بـني البالغـة واألسلوبي
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كمــا أّن البالغــة إمرباطوريــة واســعة تنفــتح علــى خمتلــف احلقــول املعرفيــة, والــرؤى العلميــة ا ــاورة هلــا, وليســت مقاربــة منغلقــة 
وجامــدة, ذلــ  أّن  ربــط البالغــة بتحليــل اخلطــاابت يف ســياقاهتا النوعيــة املختلفــة, إجــراء يقــود ابلضــرورة إىل االســتفادة مــن 

( , وال يعــين حبــال, انفتــاح البالغــة علــى حقــول معرفيــة وعلميــة 8م,  :0103ت أخــرى يف حتليــل الّن  )مشــبال, نظــراي
أخــرى غيــاب الفعاليــة اإلجرائيــة يف أدواهتــا, بقــدر مــا هــو معطــى أســاس فرضــته التحــوالت املعرفيــة يف عصــران احلــايل اّلــوي 

ا تتبنّــاه كثــري مــن الّتصــورات املعاصــرة, وعليــه فــإّن يف  ربــط البالغــة قــّوض احلــواجز بــني العلــوم, وصــار الّتكامــل املعــريف شــعار 
ننواع اخلطاب وحبقول نظرية خمتلفة )الشـعرية, والتـداوليات, ومنـاهج حتليـل اخلطـاب وعلـوم االتصـال( ثـراء  نظـراي  وإجرائي ـا, 

 ا )نفسه(.جهاز ا مقفال وحقال ضيّـق   -يف تفاعلها مع اخلطاابت امللموسة –فلم تعد البالغة 
مـــن خـــالل مـــا ســـبق, ميكـــن القـــول إنَّ  ديـــد الـــّدرس البالغـــي شـــّكل هاجســـا مؤرّقـــا لـــدى الباحـــ , ويبـــدو هـــوا اهلـــاجس 
واضــحا يف م نجــزه املعــريف الــوي راكمــه منــو كتاابتــه األوىل, فعلــى الــرغم مــن اخــتالف مؤلّفاتــه يف إشــكاالهتا, إال أنَّ هنــاك 

شال البالغـة مـن عزلتهـا ومفزقهـا الـيت سـقطت فيهـا بعـد أن اسـتقر مفهوم هـا يف اعتبارهـا خيطا انظما جيمعها وهو حماولة انت
 .(36م,  : 0101فّنا للعبارة وأداة لتجميل اخلطاب و حصر موضوعها يف تقنني وجوه التعبري )مشبال, 
 وتتوّكا هوه املقاربة البالغية املوّسعة على مبادئ ودعامات  اول تلخيصها فيما يلي:

 تبار البالغة أداة إجرائية ومنهجا يف حتليل النصو  وقراءهتا وفهمها وتفسريها.اع -

اعتبار اخلطاابت اإلنسـانية نشـاطا تفاعليـا وتواصـليا يـروم التـاثري يف املتلقـي, ومـن ّّ تعمـل البالغـة علـى تعميـق الّنظـر يف  -
 ة, و فق هوا الّتصّور, املستوى األسلويب )العبارة(.خمتلف املكّوانت اليت حتّرك التاثري وتصنع اإلقناع, وتتجاوز البالغ

إذا كانــت البالغــة األدبيــة تصــدر عــن بالغــة عامــة تتعامــل مــع ســائر اخلطــاابت علــى قــدم املســاواة, وتغفــل ســلطة النــوع,  -
ا فـــإن هـــوه املقاربـــة تقـــرتح بالغـــة نوعيـــة تراعـــي خصوصـــية اخلطـــاابت وهندســـتها األجناســـية, وحتـــاور النصـــو  يف عالقتهـــ

قطارهــا النّــوعي, و القــراءة البالغيـــة النوعيــة تســتوعب بالغـــة العبــارة الــيت حتكمــت يف النظريـــة البالغيــة العربيــة القدميـــة ويف 
 (.08,  :0105النظرية البالغية الكالسيكية, وتتجاوزها إىل بالغة النوع مبا يقتضيه من خصوصية سياقية )مشبال, 

غــة اليواننيـة الكالســيكية ونظــرايت البالغــة اجلديــدة( خللـق تصــور منفــتح ورحــب ي رجــع اسـتثمار النظــرايت البالغيــة )البال -
للبالغة توّهجهـا وسـلطتها وجيعـل منهـا مقاربـة فّعالـة وانجعـة يف حتليـل النصـو  واخلطـاابت, وإذا كـان االسـتناد علـى تلـ  

وا ال يعـين حبـال, االسـرتخاء أمـام مقوالهتـا النظرايت الغربية يشكل مرتكزا من مرتكزات الّتصـور البالغـي احلجـاجي, فـإّن هـ
اجلـاهزة وتطبيقيهـا وترديــدها, فالبالغـة املامولـة يف تصــّور الباحـ , بالغـة متجــّددة تعقـد الّصـلة ابلّنصــو , وتواكـب حركيــة 

لــم االجتمــاع الثقافــة, وتتفاعــل مــع ســائر احلقــول املعرفيــة ا ــاورة كاللســانيات والتــداوليات منــاهج النقــد األديب والفلســفة وع
 وعلم النفس وغريها من العلوم اإلنسانية.
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ت عــدُّ هــوه اإلجــراءات أهــّم مبــادئ املقاربــة البالغيــة احلجاجّيــة الــيت عمــل حممــد مشــبال علــى إرســائها يف مشــروعه الّطمــوح, 
إهنـا, فضـال عـن كـل  وتعود أمهّية هوا املشروع ال إىل منزعـه البـديع يف  ديـد مفهـوم البالغـة وتوسـيعه وفـتح آفاقـه فقـط, بـل

 .0ما سبق, تتجلى يف أنه يروم إنتاج مقاربة حتليلة بالغية حجاجّية إجرائية خليقة بقراءة النصو  واخلطاابت
حيملنــا مــا ســبق ذكــره علــى القــول إّن ابحثنــا صــدر عــن منظــور رحــب ووتــّد يــؤطّر رؤيتــه للبالغــة؛ فهــي رؤيــة تفســح ا ــال 

داويل, وهتمل الفهم الّضـيق الـوي سـّيج أفقهـا. وقـد أسـهم يف بلـورة هـوا التصـور يف مقاربـة للوصل بني املكونني اجلمايل والت
خطــاابت عديـــدة متنوعـــة وخمتلفـــة, ومـــن ضـــمنها اخلطـــاب القـــرآين؛ فقـــد صـــاض مشـــبال تصـــّوره للبالغـــة القرآنيـــة مـــن منظـــور 

 رّسـخت كتـاب هللا تعـاىل يف املكـّون بالغي حجاجي سعى من خالله إىل تقوي  الّنسق اجلمايل الوي سّيج القراءات اليت
مفهوم البالغة القرآنية ال جيـوز اختزالـه يف البعـد اجلمـايل اخلـال , بـل هـو بعـد ميتـزج فيـه التصـوير  اجلمايل, يقول الباح : 

ي لتغيـري واحلجاج؛ أي إن الن  القرآين بقدر ما يعمل على تصوير احلياة اإلنسانية, يتجه أيضا إىل التاثري يف مشـاعر املتلقـ
(. وقـــد أطّـــر األثـــر النفســـي الـــوي تّلفـــه القـــرآن الكـــرمي علـــى الفـــرد, وهـــو مـــا 065م,  :0101ســلوكه وأفعاله )مشـــبال, 

 وثــريه يف الشــعور يـــراد منــه إحــداث تغيــري يف املعتقــدات والســلوك واألفعــال؛ فالـــوين  جيعلــه خطــااب حجاجيّــا تــداولّيا؛ ألنّ 
وبكــوا وخشــعوا وســـجدوا واقشــعرت جلــودهم ورقــت قلـــوهبم ّ دخلــوا اإلســالم بعـــد مسعــوا القــرآن وتلقــوه فاضـــت دمــوعهم 

 (.065ذل  )نفسه,  :
وقد توّقف مشبال عند طبيعـة البنـاء األسـلويب الـيت متيّـز هبـا الـّن  القـرآين؛ إذ يلتـبس احلجـاج ابلتـداول, والتخييـل ابإلقنـاع, 

كوينــه البعــد األديب املتمثــل يف األلفــال والتعبــريات والصــور يقــول:  اجلــدل التصــويري أو األســلوب احلجــاجي يتضــافر يف ت
واملشــــاهد والقصــــ  املثــــرية للخيـــــال والوجــــدان, والبعــــد احلجــــاجي املتمثـــــل يف هتييــــئ الــــنفس لالقتنــــاع واإلذعان )نفســـــه, 

بعـــد ال نســـتطيع أن نفصـــل يف بالغـــة القـــرآن بـــني البعـــد التصـــويري اجلمـــايل وبـــني ال(. ويقـــول يف مكـــان آخـــر:  065 :
(. وأّكـــد  065م,  :0101 )مشـــبال, احلجـــاجي التـــداويل, فهـــي تقـــوم علـــى هـــوا الـــتالزم, وال جيـــوز حصـــرها يف أحدمها

ــة الّســرد يف القــرآن الكــرمي؛ فــالقّ  يف معــرض القــرآن جــاء لتلبيــة املقصــد اإلقنــاعي الــوي يفضــي إىل  كــول  علــى حجاجّي
لقصــة وأســلوهبا وطريقــة عرضــها؛ فاألطروحــة هــي اهلــدف وليســت غــرض الســورة, ومــن ّّ   حتكــم املقصــد الــديين يف حجــم ا

(. ودّعــم تصــّوره بقــول لتمــام حســن تــوهب إىل املــوهب نفســه يقــول فيهــا:  القــرآن 066الوظيفــة القصصية )نفســه,  :
ولضشـارة ليس كتاب قص  وإمنا هو كتاب دعوة وتشريع, فإذا جاء ابلقصة فإمنـا ميت هبـا يف إطـار الـدعوة إىل اإلميـان اب  

إىل وحـــدة الـــدعوة. وهكـــوا ينبغـــي أن يكـــون النظـــر إىل القصـــة القرآنيـــة خمتلفـــا عـــن النظـــر إىل القصـــة األدبيـــة, فهـــي ليســـت 

                                                           
كتابه  يف بالغة احلجاج:  و مقاربة بالغية حجاجية لتحليل   بعد سلسلة من املؤّلفات ومسري من البح  والتاصيل, بلور حممد مشبال مشروعه البالغي يف 0

غية احلجاجية, وقدم أطرها النظرية, ومبادئها ومرتكزاهتا, فضال عن مناذج تطبيقية على خطاابت متنوعة. وقد صرّح اخلطاابت ؛ إذ بسط فيه مفاصل املقاربة البال
قاربة اليت تتكئ على الباح  هبدفه يف مقّدمة الكتاب قائال:  يقّدم )الكتاب( بالغة احلجاج ابعتبارها منهجا أو مقاربة يف حتليل النصو  احلجاجية؛ هوه امل

أدوات  رية أرسطية اجلوور, وتقنيات إجرائية تبلورت يف البالغة اجلديدة ويف غريها من االجتهادات البالغية احلجاجية املعاصرة, كما تتكئ علىأسس نظ
 .00ومفهومات مستعارة من حقول جماورة تساعدها يف مواجهة النصو  وتدقيق التحليل . يف بالغة احلجاج,  :
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للمتعــة وال للتــووق األديب ا ــرد وال لفــرض مــنهج نقــدي عليهــا أاي كــان هــوا املــنهج ألن القصــة القرآنيــة فريــدة يف طابعهــا 
 (.550 : م, 0993وغايتها وتكوينها )حسن, 

لقـــد أدرك حممـــد مشـــبال أّن  الـــن  القـــرآين يقـــوم علـــى دعـــوى يـــروم إقنـــاع املخـــاطبني هبـــا؛ إذ يســـعى مـــن جهـــة يف خماطبتـــه 
للكّفــار, إىل تغيــري وضــع قــائم مــن خــالل دعــوهتم إىل اإلميــان بوجــود هللا ووحدانيتــه والعــامل اآلخــر والثــواب والعقــاب, وغريهــا 

م, أو يسعى من جهة أخرى يف خماطبتـه للمـؤمنني, إىل تثبيـت وضـع وتدعيمـه. ويف احلـالتني من املعتقدات واملعامالت والقي
 (.085م,  :0105يضطلع اخلطاب القرآين ابحلجاج سواء يف صيغته العقلية أو العاطفية )مشبال, 

ملنظومــة احلجاجيــة الّــيت طاقتــه احلجاجيــة وفعاليتــه التاثرييــة مــن مجــاع  مــن الّتقنيــات واآلليــات, ولكشــف هــوه اومــن ّّ, فهــو 
تؤسس بالغة القرآن الكرمي ال بّد مـن الوقـوف عنـد خمتلـف اآلليـات احلجاجيـة والصـي  التاثرييـة واألبنيـة اإلقناعيـة الـيت تقـوم 

 عليه بالغته, وعرب هوا اإلجراء ميكن رصد بالغة القرآن بوصفها نسقا حجاجّيا يروم التاثري واإلقناع.
 خامتة:

قالـــة أن تتطـــّرق ملوضـــوع دراســـة القـــرآن الكـــرمي وخطابـــه مـــن زاويـــة البالغـــة اجلديـــدة, البالغـــة اجلديـــدة لقـــد حاولـــت هـــوه امل
بوصـفها مقاربــة حديثـة اســتلهمت قواعـدها مــن خطابـة أريســطو وطورهـا عديــد مـن األعــالم يف الغـرب, وتقــوم هـوه البالغــة 

ت, وقـــد اســـتوحى البـــاحثون العـــرب واملغـــاربيون هـــوه علـــى دراســـة األنســـاق احلجاجيـــة وتتّبـــع اآلليـــات التداوليـــة يف اخلطـــااب
املقاربــة وقــاموا بتفعيلهــا واســتثمار أدواهتــا يف حتليــل القــرآن الكــرمي ودراســته, وهــدفنا هــو اســتعراض أبــرز املشــتغلني يف مقاربــة 

اوي, حممـد مشـبال, اخلطاب القرآين من منظور حجاجي, وقد توقّفنا عند ثالثة أمساء رائـدة: عبـد هللا صـولة, أبـو بكـر العـز 
لقـــد اختـــوت املقالـــة منزعـــا وصـــفيا ألن الغـــرض هـــو التعريـــف مبقـــارابت ابحثينـــا للقـــرآن وتقريـــب تصـــوراهتم وتوضـــيحها. وقـــد 
شّكلت هوه املشاريع املدروسة فتحا جديدا يف دراسة القرآن الكرمي من زاوية مستجّدة وحديثـة تنفـتح علـى املنجـز النظـري 

 ة الن  بوصفه وحيا معجزا من هللا عّز وجّل.الغريب مع استحضار خلصوصي
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دار كنـــوز املعرفـــة, خطـــاب األخـــالق واهلويـــة يف رســـائل اجلـــاحت: مقاربـــة بالغيـــة حجاجيـــة, م(, 0105مشـــبال, حممـــد. )

 األردن.
 .عن بداايت اخلطاب البالغي العريب احلدي :  و بالغة موسَّعة, دار كنوز املعرفة, األردن م(,0101, حممد. )مشبال

وآفـــــاق التلقـــــي, كتـــــاب األمـــــة: إدارة البحـــــوث والدراســـــات  بالغـــــة القـــــ  يف القـــــرآن الكـــــرميم(, 0105اصـــــر, ســـــعاد )الن
 , قطر.069اإلسالمية, العدد 

 الد راسات واجملالت:
ـــا, جملـــة البالغـــة وحتليـــل م(, 0104العـــزاوي, أبـــو بكـــر ) احلجـــاج واالنســـجام يف القـــرآن الكـــرمي: خـــواتيم ســـورة البقـــرة منوذج 

 .5اب, العدد اخلط
 .م0104, خريف 5جملة البالغة وحتليل اخلطاب, العدد 

بالغة الـن  القـرآين, جملـة اهلـدى, ا لـس العلمـي احمللـي لعمالـة طنجـة أصـيلة, املغـرب, العـدد  م(,0101حممد. ) مشبال,
0. 
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 (48) 
 البقرة وآل عمران"حماورة رب العاملني ألهل الكتاب يف سوريت "

 (دراسة أسلوبية)
 يسى طاهر جودة عيسىع

 فلسطني ,غزة, ماجستري يف علوم احلدي  الشريف

 1حممد جالل شحادة عيسى
 فلسطني ,غزة, ماجستري يف اللغة العربية وآداهبا

 امللخص:
مـــع أهـــل الكتابـــة ابلدراســـة والتحليـــل, وقـــد بـــدأت  -تعـــاىل–تناولـــت هـــوه الدراســـة أســـلوب احلـــوار القـــرآين يف خطـــاب هللا 

الدراســـة مبقدمـــة, تناولـــت ماهيـــة احلـــوار, وبعـــ  مناذجـــه وأنواعـــه يف القـــرآن الكـــرمي, وتطرقـــت إىل حتديـــد مفهـــوم األســـلوب 
واألسلوبية, وبيان الفرق بينهما, ّو كشفت عـن موضـوعات احلـوار القـرآين يف خطـاب هللا مـع أهـل الكتـاب, وقـد تناولـت 

 لدراسة بع  اآلايت من سوريت )البقرة, وأل عمران( اليت مشلت على احلوار مع أهل الكتاب دراسة أسلوبية.ا
من خالل قراءيت للقرآن الكرمي وجدت ظاهرة احلوار مع أهل الكتاب ابرزة يف عدد كبـري مـن آايتـه علـى إشكالية البحث: 

ق للعبوديـة وحـده دون غـريه, وهـي حباجـة إىل الدراسـة والتحليـل؛ صورة حوار عقالين ليـدهلم علـى أنـه اخلـالق البـارئ املسـتح
 ومن هنا جاء اختيار هوه الدراسة, وذل  عالوة على أهنا من املوضوعات اجلديرة ابلدراسة والتحليل. 

 األهداف:
 االسهام يف نشر ثقافة احلوار بضوابطها الصحيحة املستمدة من القرآن الكرمي. (0
 وار القرآين مع أهل الكتاب.الكشف عن خصائ  أسلوب احل (0

 بيان أمهية استخدام أسلوب احلوار يف اإلقناع. (3

اتبعـــت الدراســـة املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي يف عمليـــة البحـــ  والتنـــاول, ورصـــد الظـــاهرة الفنيـــة, ووصـــف  مـــنهج الدراســـة:
 وإنتاج الداللة. جوانبها املتعددة, ّ قام بتحليلها أسلوبيا  للوقوف على دورها يف حتقيق التماس  النصي,

 خلصت الدراسة إىل العديد من النتائج واليت أمهها:
 يشكل احلوار القرآين مع أهل الكتاب عنصرا  أساسيا  يف عملية اإلقناع. (0
 اشتمل احلوار على موضوعات ش   أمهها قضية التوحيد. (0

 حوارهم ما هو إال للجدل فقط. جاء استخدام اجلمل االستأنافية يف حماورة رب العاملني لليهود؛ للداللة على أن (3

 استخدم أسلوب النداء يف حماورة أهل الكتاب لبيان وحتدد املخاطب. (4

                                                           
0 Mohammadesa94@hotmail.com 
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جاء احلوار مـع أهـل الكتـاب مؤكـد مبؤكـد واحـد؛ للداللـة علـى أهنـم يؤمنـون مبـا جـاء يف احلـوار ولكـن يصـرون علـى  (5
 الكفر.

اب؛ للداللـــة علــــى وقـــوع الفعــــل دون شــــ , جـــاء اســــتخدام األفعـــال املاضــــية يف حمـــاورة رب العــــاملني ألهـــل الكتــــ (6
 وللداللة على الوعيد جزاء هوا الفعل.

 استخدم أسلوب االستفهام بكثرة يف حماورة رب العاملني ألهل الكتاب؛ ليستنكر عليهم صنيعهم وما يزعمون. (7

 
 املقدمة

 عد:احلمد   رب العاملني, والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني سيدان حممد, وب
إن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه ال يسـتطيع أن يعـيش مبعـزل عـن النـاس. فهـو يف اتصـال مسـتمر معهـم مـن خـالل احلـوار 
واإلقنــــــاع, واحلــــــوار هــــــو حــــــدي  جيــــــري بــــــني شخصــــــني أو أكثــــــر, أو هــــــو  مصــــــطلح يــــــدل علــــــى تبــــــادل احلــــــدي  بــــــني 

يكــــون هــــوا احلــــوار بــــني شخصــــني أو بــــني  (, حــــول فكــــرة معينــــة إلثباهتــــا أو إنكارهــــا, وقــــد74الشخصــــيات )حجازي: 
الشخ  وعقله الباطين, أمـا )ديـوجينيس( في عـرِّف احلـوار أو فـن احملـاورة ننـه  نقـاش جـديل علـى هيأـة أسـألة وإجـاابت بـني 

(, فمـــن احلـــوار 045: 0996الشخصـــيات الـــيت حتـــاول إثبـــات أو دحـــ  فكـــرة معينـــة مـــن خـــالل مـــنهج جـــديل )راغب, 
والصـراع واحلـدث, ورغـم أن احلـوار عنصـر مـن عناصـر القصـة فإنـه يف كثـري مـن مـواطن القـرآن الكـرمي يتضح للمتلقي الفكرة 

يرد لتقرير حقيقة أو عرض صورة فهو و املثـل صـنوان, كمـا أن رد الشـبهة الـيت تطـرح مـن أعـداء األمـة اإلسـالمية والتصـدي 
ـــاج إىل رأي حكـــيم وأســـلوب ســـليم يقـــوم علـــى دفـــع احلجـــ ـــة لتلـــ  اهلجمـــات حيت ة ابحلجـــة وإصـــالح الفكـــر ابلفكـــر, وإزال

 الشبهة, وقد ورد احلوار يف القرآن الكرمي ابملعىن السابق يف مواضع عدة منها األتية:
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   يف قصة اصحاب اجلنة :   (3

 ( .37)الكهف: ﴾ـ 
ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   يف سـورة ا ادلـة:   (1

 (.0)ا ادلة: ﴾ــ ـ ـ 

قُـْل َهـْل ِمـْن ُشـرََكاِئُكْم َمـْن يـَْبـَدأُ اخْلَْلـَق ثَّ يُِعيـُدُه قُـِل ﴿  ومن أنواع احلوار يف القـرآن الكـرمي  احلـوار العلمـي يف قولـه تعـاىل:
ُ يـَْبَدأُ اخْلَْلـَق ثَّ يُِعيـُدُه فَـَأّنَّ تـُْؤَفُكـوَن ) ُ يـَْهـِدي لِْلَحـقِ  َأَفَمـْن ( قُـْل َهـْل ِمـ11اهللَّ ْن ُشـرََكاِئُكْم َمـْن يـَْهـِدي ِإىَل احْلَـقِ  قُـِل اهللَّ

( َوَمـا يـَتَّبِـُع َأْكثـَـُرُهْم ِإالَّ ظَنيـا 14يـَْهِدي ِإىَل احْلَقِ  َأَصقُّ َأْن يـُتـََّبَع َأْم َمْن اَل يَِهدِ ي ِإالَّ َأْن يـُْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن )
َ َعِليٌم مبَا يـَْفَعُلوَن )إِ  ًئا ِإنَّ اهللَّ  .)يونس(  ﴾(14نَّ الظَّنَّ اَل يـُْغيِن ِمَن احْلَقِ  َشيـْ

ويعد أسلوب احلوار من أهم أساليب الرتبية اإلسالمية وأفضلها؛ ذل  ألنـه يـرتك ا ـال ل طـراف املتحـاورة إلبـداء وجهـات 
نــتج عنــه تصــحيح املفــاهيم وحــل املشــكالت و ــاوز العقبــات , ومــن ّ تســود النظــر وتبــادل اآلراء وتالقــح األفكــار , وــا ي

احملبة واأللفة بني أفراد ا تمع , احلوار له أمهية ابلغة يف إيضاح الصورة السيأة اليت تقبع يف فكر الطرف اآلخر خاصـة ذلـ  
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وقـد جـاء القـرآن الكـرمي نسـلوب احلـوار يف احلوار العلمي اهلادف الوي يتجرد احملاورون فيه عن التعصب والتشنج والعنـاد, 
 قص  كثرية جدا , وهي يف الغالب تدل على وجود التحاور وأنه سبيل إلقناع الطرف اآلخر ابملوضوع املتحاور فيه.

وســتتناول الدراســة بعــ  آايت القــرآن الكــرمي مــن ســورة البقــرة وســورة أل عمــران الــيت مشلــت علــى احلــوار مــع أهــل الكتــاب 
 راسة أسلوبية.ويدرسها د

 األسلوب واألسلوبية: -أوالً 
األسـلوب يف اللغـة:   الطريـق املمتــد, ويقـال للسـطر مــن النخيـل أسـلوب, واألسـلوب الطريــق والوجـه واملـوهب, واألســلوب 

(, وجــــاء عنــــد 0/087: 0994ابلضـــم: الفــــن, يقـــال: أخــــو فــــالن يف أســـاليب مــــن القـــول, أي أفــــانني منــــه )ابن منظـــور,
 وه ب. يـ ق ال: ه ـَم يف أ َسـل وب س ـَوء. وجي َمـع صاحب يج العرو 

َتد  فهو أ سلوب. واألسلوب: الو َجه وامل س أن:   كل طرِيق و 
ـنة )الزبيدي,  ـالِيب  ح س  (,  مـع كتـب اللغـة 3/70ه: 0018ع ل ى أ س الِيب. و قد س ـل  أ َسـل وبه: ط رِيق تـه. وكالم ـه ع ل ـى أ س 

وب هـــو: الطريـــق, وذكـــر عبـــد القـــاهر اجلرجـــاين أن األســـلوب هـــو:   الضـــرب  مـــن الـــَنظم واملعـــاجم اللغويـــة علـــى أن األســـل
(, وهـــو كمـــا يـــرى أمحـــد الشـــايب:  صـــورة خاصـــة بصـــاحبه تبـــني طريقـــة تفكـــريه, 096: 0110والطريقـــة  فيـــه )اجلرجاين, 

هـــو  طريقـــة الكتابـــة, أو (, واألســـلوب 034: 0976وكيفيـــة نظـــره إىل األشـــياء وتفســـريه هلـــا وطبيعـــة انفعاالتـــه  )الشـــايب,
(, 44: 0113طريقة اإلنشاء, أو طريقة اختيار األلفال ووليفها للتعبري هبـا عـن املعـاين قصـد اإليضـاح والتاثري )الشـايب, 

 ويرتبط األسلوب أيضا  ابملتلقي, حبي  يكون األسلوب على أقدار مجيع املتلقني وأحواهلم.
صف للكالم, أي: التعبري اللساين, أما األسـلوبية فلهـا أسـس وقواعـد, تقـوم وتتلف األسلوب عن األسلوبية, فاألسلوب و 

عليهـــا لدراســـة التعبـــري اللســـاين, األســـلوب  يتعلـــق ابإلبـــداع, أمــــا األســـلوبية فتـــدرس كيفيـــة مـــا يقـــال مســـتخدمة الوصــــف 
قـــــي الــــوي حيلـــــل (, فاألســـــلوب تــــت  ابلكاتـــــب, واألســــلوبية ختــــت  ابملتل07: 0108والتحليــــل يف آن واحــــد )اهلبيل, 

األســــلوب, وتعــــىن األســــلوبية بدراســــة أســــلوب املنشــــئ مــــن خــــالل مــــا يســــتخدمه مــــن تقــــاانت وعناصــــر داخــــل الــــن , 
و األســـــلوب ميتثـــــل األمنـــــاط املتنوعـــــة يف اللغـــــة, يف حـــــني تنصـــــب األســـــلوبية علـــــى حتليـــــل هـــــوه األمنـــــاط وخاصـــــة جوانبهـــــا 

طلــب أيضــا  أن األســلوبية:   تتحــرى دراســة اخلصــائ  اللغويــة (, وأورد حممــد عبــد امل086: 0994الفردية )عبــد املطلــب,
اليت هبا يتحول اخلطـاب مـن سـياقه اإلخبـاري إىل وظيفتـه ليـؤثر ويقنـع يف آن واحـد, مـع مالحظـة ان التـاثري واإلقنـاع متيـان 

ديثــة تقــوم (, وهــي فــرع مــن فــورع اللســانيات احل095: 0994مــن تــرابط الشــكل واملضــمون يف تالحــم يم )عبــد املطلــب, 
على دراسة الن  األديب من الداخل, رغم االختالف والتعدد يف تعريفات األسلوب فإنه:   فـن الكتابـة واسـتخدام أدوات 

(, وتتجلــــى مهمــــة األســــلوبية يف هــــوا الصــــدد يف   049: 0994)بيريجيــــور,  التعبــــري اســــتخداما  لغــــاايت مجاليــــة وأدبيــــة 
ا, وحتديدها, ويف معرفتها ملختلف مناذج امللفوظـات مـن جهـة أخـرى ... ويف إقامـة معرفتها ملختلف أدوات التعبري, ووصفه

ـــيت منهـــا الصـــفات واألمســـاء واألفعـــال 043-040: 0994جـــدول ألدوات التعبـــري يف خمتلـــف احلـــاالت )بيريجيور,  (, وال
ة تســـتخدم البالغـــة وقواعـــدها لتـــربز فالعالقـــة فيمـــا بينهمـــا تعـــرب عـــن مســـة أســـلوبية ابرزة, إلنتـــاج انطباعـــا  مجاليـــا , فاألســـلوبي

اجلانب اجلمايل يف الن  األديب, يف استخدام األساليب املناسبة ملقتضى احلـال, وهـوا أبـرز حمـاور البالغـة املتمثـل يف قضـية 
 اللفت واملعىن وانسجامهما مع املوقف.
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 موضوعات احلوار مع أهل الكتاب: -اثنياً 
موضــوعات شــ  وقضــااي متنوعــة, ومــن أمهــا قضــية التوحيــد, وهــي مــن أخطــر  اشــتمل احلــوار القــرآين ألهــل الكتــاب علــى

القضـــااي الـــيت عـــرض هلـــا القـــرآن الكـــرمي, ســـواء مـــع أهـــل الكتـــاب أو مـــع غـــريهم, إال أن أهـــل الكتـــاب قـــد حرفـــوا التوحيـــد 
إىل التمسـ  نصـل  الصحيح الوي دعاهم إليه أنبياؤهم فاختو احلوار معهم طريقـة تتناسـب مـع صـنيعهم هـوا, فـدعاهم أوال  

ن ا بِـِه ِإبـَـر اِهيم    الدين الوي دعوا إليه, كما قال تعاىل: ن ـا إِل َيـ   و م ـا و صَّـيـَ يـَ ش ر ع  ل ك َم ِمَن الدِّيِن م ا و صَّى بِِه ن وحا  و الَـِّوي أ َوح 
بـ ـر  ع ل ـى اَلم   َشـرِِكني  م ـا تـ َدع وه َم إِل َيـِه اهللَّ  جي َت ـيب إِل َيـِه م ـَن ي ش ـاء  و يـ َهـِدي إِل َيـِه و م وس ى و ِعيس ى أ َن أ ِقيم وا الـدِّين  و ال تـ تـ ف رَّقـ وا ِفيـِه ك 

 (.03)الشورى: ﴾م َن ي ِنيب  
 وقد مشلت قضااي التوصيد يف حماورة القرآن ألهل الكتاب على جوانب مهمة أبرزها :

  ا  ال يليـق بربوبيتـه ويصـفونه مبـا ال يليـق بـه, كالبخـل و يف تصور أهل الكتاب عن هللا, فاليهود مـثال يتصـورون هللا تصـور
اه  م َبس ـوط ت اِن ي نِفـق   الفقر, قال تعاىل:  َيـف  ي ش ـاء  و ق ال َت اَليـ ه ود  ي د  اهللَِّ م َغل ول ة  غ لََّت أ َيِديِهَم و ل ِعن وا مبـ ا قـ ال وا بـ َل يـ د   ﴾ ك 

فقــد ادعـت اليهــود أن عزيــرا  ابـن هللا, وادعــت النصـارى أن املســيح ابــن هللا  (, ومنــه أيضـا  ادعــاء الولــد لـه,64)املائـدة: 
ِســيح  ابَــن  اهللَِّ ذ لِــ   قـ ــَوهل  َم نِ فَـــو اِهِهَم  قــال تعــاىل:   ي ض ــاِهأ ون  قـ ــَول  و ق الـ ـَت اَليـ ه ــود  ع ز يـَــر  ابَــن  اهللَِّ و ق الـ ـَت النَّص ــار ى اَلم 

 (.31)الثوبة:  ﴾ل  ق اتـ ل ه َم اهللَّ  أ ّنَّ يـ َؤف ك ون  الَِّوين  ك ف ر وا ِمَن قـ بَ 
  :ــَرمي   بـ َهت ــاان  ع ِظيمــا   مــا جــاء يف حــوار أهــل الكتــاب حــول ادعــاء صــلب املســيح, قــال تعــاىل ــَوهِلَِم ع ل ــى م  و ِبك َفــرِِهَم و قـ 

ِسـيح  ِعيس ـى ابَـن  م ـَرمي   ر س ـول  056) اهللَِّ و م ـا قـ تـ لـ وه  و م ـا ص ـل ب وه  و ل ِكـَن ش ـبِّه  هل ـ َم و ِإنَّ الَـِّوين  اَختـ ل ف ـوا  ( و قـ َوهِلَِم ِإانَّ قـ تـ َلن ـا اَلم 
(, فمـع أن هـوا القـول 057 -056)النسـاء :  ﴾ِفيِه ل ِفي ش  ّ  ِمَنه  م ا هل ـ َم بِـِه ِمـَن ِعَلـم  ِإالَّ اتِّب ـاع  الظَـّنِّ و م ـا قـ تـ لـ وه  ي ِقينـا  

ألنفسـهم, فـان النصـارى أيضـا  وافقـوهم علـى ذلـ , بـل جعلـوا قضـية الصـلب حمـورا  مـن أهـم حمـاور  قول اليهود ينسبونه
 عقيدهتم.

منـاذج مـن آايت القـرآن الكـرمي مـن سـورة البقـرة و سـورة أل عمـران الـيت مشلـت علـى احلـوار مـع أهـل الكتـاب  -اثلثاً 
 دراسة أسلوبية.

  :نَـا ِعيَسـى ابْـَن َمـْرمَيَ َوَلَقْد آتَـ ﴿قال تعاىل: من آايت سورة البقرة نَـا ِمـْن بـَْعـِدِه اِبلرُُّسـِل َوآتـَيـْ َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َوقـَفَّيـْ يـْ
بـُْتْم َوَفرِيقـاً تـَقْ اْلبَـيِ َناِت َوَأيَّْداَنُه ِبُروِح اْلُقُدِس َأَفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل مبَا ال تـَْهَوى َأنُفُسُكْم اْسَتْكبَـْرُرْ فَـ  تـُلُـوَن َفرِيقـاً َكـذَّ

ُ ِبُكْفرِِهْم فـََقِلياًل َما يـُْؤِمُنوَن )78)  ﴾(77( َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهْم اهللَّ
بدأ هللا تعاىل اآلية نسلوب توكيد )ولقد أتينا موسـى ( ليؤكـد عنـاد وخمالفـة واسـتكبار بنـو إسـرائيل علـى األنبيـاء, واسـتخدم 

:)لقد أتينا موسى الكتاب( وهو التوراة فحرفـوه وبـدلوه وخـالفوا  -تعاىل–د التحقق, ذكر هللا لول  أداة التوكيد قد اليت تفي
أســلوب التوكيــد الــوي أداتــه الــواو, يف قولــه: ) وقفينــا مــن بعــده الرســل(, ليؤكــد  -ســبحان وتعــاىل-أوامــره. ّ يســتخدم هللا 

,  -عليهمـا السـالم–أنبيـاء بـين اسـرائيل بــ عيسـى بـن مـرمي ويبني أنه أرسل الرسل والنبيني ليحكموا بشريعته, ح  خـتم هللا 
 وأعطاه هللا البينات وهي املعجزات.
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ّ ينتقــل عــز وجــل إىل اســتخدام أســلوب االســتفهام )أفكلمــا جــاءكم رســول ...(؛ ليبــني طبيعــة احلــوار, الــوي يتماشــى مــع 
 طبيعة املوقف ليبني ويستنكر على بين إسرائيل سوء معاملتهم األنبياء.

 حرفا العطف: الواو, و الياء مرتني يف املواضع االتية: 87استخدم يف اآلية 
 )ولقد أتينا ... (, ) وفريقا ... (.

 )أ فلما ... (, )ففريقا ...(.
)أ فلما :اهلمزة أداة استفهام , و الفاء حرف عطف(, قدم املفعول به على الفاعل يف قوله: )جـاءكم رسـول(, ألن املفعـول 

 لفاعل اسم صريح, وقدم املفعول به على الفعل يف قوله: ) ففريقا كوبتم (, )وفريقا تقتلون(.به ضمري وا
 أستخدم هللا عز وجل األفعال املتعدين ملفعولني يف قوله: 

 )أتنيا موسى الكتاب( أتينا: فعل وفاعل, موسى: مفعول به أول, الكتاب: مفعول به يِن. -
نــا: فعــل وفاعــل, عيســى مفعــول بــه أول, البينــات: مفعــول بــه يِن منصــوب )وأتينــا عيســى ابــن مــرمي البينــات( أتي -

 ابلكسرة ألنه مجع مؤن  سامل. 
غلبت األفعال املاضي فقد استخدم الفعـل املاضـي سـبع مـرات وهـي: ) أتينـا, قفينـا, وأتينـا, أيـدانه, جـاءكم,  87ويف اآلية 

 )هتوى, تقتلون(. استكرب , كوبتم (, أما الفعل املضارع فقد استخدم مرتني:
نَــا ﴿  َ قَــْد بـََعــَث َلُكــْم طَــاُلوَت َمِلكــاً قَــاُلوا َأّنَّ َيُكــوُن لَــُه اْلُمْلــُك َعَليـْ َوحَنْــُن َأَصــقُّ اِبْلُمْلــِك ِمْنــُه َومَلْ َوقَــاَل هَلـُـْم نَبِــيـُُّهْم ِإنَّ اهللَّ

ُ َواِسـٌع  يـُْؤَت َسَعًة ِمْن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اهللََّ اْصطََفاُه َعَلْيُكمْ  ُ يـُْؤيت ُمْلَكُه َمـْن َيَشـاُء َواهللَّ َوزَاَدُه َبْسطًَة يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َواهللَّ
ُموَسـى َوآُل  ا تـَـَرَك آلُ ( َوقَاَل هَلُْم نَبِـيـُُّهْم ِإنَّ آيَـَة ُمْلِكـِه َأْن َيَْتِـَيُكْم التَّـابُوُت ِفيـِه َسـِكيَنٌة ِمـْن رَبِ ُكـْم َوبَِقيَّـٌة ِمَـ118َّعِليٌم )

   ﴾(117َهاُروَن حَتِْمُلُه اْلَمالِئَكُة ِإنَّ يف َذِلَك آليًَة َلُكْم ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنني)
بدأ احلوار ابلفعل املاضي )قال( مؤكد مبؤكـد واحـد, هـو حـرف الـواو )وقـال( ليؤكـد علـى حـدوث الفعـل, والـواو هنـا لتعليـق 

خدم هللا عجز وجل كلمة القول يف اآليتني أربع مرات) قال, قالوا, قـال, قـال(؛ الكالم بني)قال , بعضهم(  وتوكيده, واست
ليؤكــد علــى جــدل اليهــود ل نبيــاء وتــرددهم عــن القتــال يف ســبيل هللا, اســتخدم األفعــال املاضــية مثــاين مــرات )قــال, بعــت, 

األفعـــال املاضـــية علـــي الفعـــل قـــالوا, قـــال, قـــال, اصـــطفاه, زاده, قـــال, تـــرك(؛ ليؤكـــد علـــى حـــدوث هـــوه األفعـــال, وغلبـــت 
املضارع حي  ورد الفعل املضارع ست مرات )يكون, مل يؤت, يـؤتى, يشـاء, متـيكم, حتملـه(, واسـتخدم الفعلـني املاضـيني 
)اصطفاه, زاده(؛ ليؤكد على مدى علمه الوي أنعم هللا به عليه وأنـه األحـق ابمللـ  ألن هللا اصـطفاه وهنـا االصـطفاء ليـدل 

ختــاره مــن صــفوة قومــه وانقــاهم وأحقهــم ابمللــ , ومل حيــاور اليهــود ابســتخدام االمســاء بــل اســتخدم للحــدي  علــى أن هللا ا
 عنهم الضمائر لعل يف ذل  حتقري هلم.

استخدم اجلملة االستأنافية )قالوا أّن يكون له املل  علينا(؛ ألن كالم اليهود هنا ما هو إال للجـدل, والتهـرب مـن القتـال, 
ناف )أّن يكون له املل ( يف حمل نصـب مقـول قـالوا, أي: كيـف يكـون ملكـا  وهـو لـيس مـن سـبط اململكـة! و مجلة االستأ

فقــد كــان أبــوه عــامال  بســيطا , ويف هــوا بيــان عنصــرية وطبقيــة اليهــود مــن قــدمي األزل, ويف قــول: )ومل يــؤتى ســعة يف املــال( 
 وطبقيتهم فهم يتصفون حبب املال.استخدم هنا واو العطف ليبني أن اليهود إضافة إىل عنصريتهم 
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)إن كنتم مؤمنني( مجلة شرطية استأنافية حوف منها جواب الشرط وتقديره تدبروا األمر, واستخدم واو العطف يف اآليتـني  
 يف املواضع اآلتية: )وقال هلم نبيهم(, )ومل يؤت سعة من املال(, ) وزاده بسطة يف العلم واجلسم (, )وقال هلم نبيهم(. 

  آايت سورة أل عمران: من 
ـنَـُهْم ثَّ يـَتَــَوىلَّ َفرِ  َأمَلْ تـَرَ   ُهْم َوُهـْم ُمْعِرُضـوَن ِإىَل الَـِّذيَن ُأوتُـوا َنِصـيباً ِمـْن اْلِكتَـاِب يُـْدَعْوَن ِإىَل ِكتَـاِب اهللَِّ لِـَيْحُكَم بـَيـْ يـٌق ِمـنـْ
(11)﴾    

تعجــب مــن ســوء صــنيع اليهــود والنصــارى وليســتنكر علــيهم بــدأ هللا عــز وجــل اآليــة نســلوب اســتفهام )أمل تــر إىل الــوي( لي
)ّ يتــوىل فريقــا مــنهم وهــم معرضــون(  :متســكهم مبــا يزعمــون بكتــابيهم اللــوين بــني أيــديهم, ومهــا: التــوراة واإلجنيــل, ويف قولــه

مبيـين للمجهـول  منهم ليدل فقط على أن املعرضـني فأـة مـنهم يتصـفون ابلعنـاد واملخالفـة ألوامـر هللا, وجـاء الفعـل) يـدعون(
 ح  ميت بنائب الفاعل وال يصرح ابلفاعل للتحقري.

( اَي َأْهـَل اْلِكتَـاِب ملَ َتْكُفـُروَن 45َودَّْت طَائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكْم َوَما ُيِضلُّوَن ِإالَّ َأنـُْفَسُهْم َوَما َيْشـُعُروَن ) 
     ﴾(80َهُدوَن )آِباَيِت اهللَِّ َوَأنـُْتْم َتشْ 

 ودت مبعىن أحبة أو رغبت وهنا مشل هوا القول املاضي واحلاضر واملستقبل والدليل على ذل  استخدام) لو(. 
)اي أهــل الكتــاب ( اســتخدم هللا عــز وجــل أســلوب النــداء ليبــني املخاطــب, وجعــل اجلملــة مســتانفة؛ ليؤكــد علــى اســتدراك 

 ا وهو حوار عتايب.عقوهلم وليتماشى ذل  مع طبيعة احلوار هن
 )مل تكفرون ( أسلوب استفهام غرضه العتاب واللوم  واالستنكار.

 )وأنتم تشهدون( الواو هنا حالية ليبني حاهلم نهنم يعلمون احلق والصواب واهلداية ويكفرون وهوا أشد مواضع العتاب.
ُهْم َمْن ِإْن أتََْمْنُه ِبِديَنارم ال يـَُؤدِ ِه ِإلَْيَك ِإالَّ َما ُدْمـَت َعَلْيـِه قَائِمـاً َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن أتََْمْنُه بِِقنطَارم يـَُؤدِ ِه إِ   لَْيَك َوِمنـْ

َنا يف األُمِ يِ نَي َسِبيٌل َويـَُقوُلوَن َعَلى اهللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُمونَ   ﴾(84) َذِلَك ِنَنَـُّهْم قَاُلوا لَْيَس َعَليـْ
جل حرف الواو وبعده من )ومن(؛ لبني خيانة بع  اليهود يف األموال بعـد بيـان خيـانتهم يف الـدين, ويف استخدم هللا عز و 

اآليـة السـابقة قسـم هللا عـن وجـل اليهـود إىل قسـمني: األول: يـرد األمانـة, الثـاين: ال يـرد األمانـة إال قحلـاح ومطالبـة واصـرار 
د األمانـة إىل إصـحاهبا, وذلـ  الدعـائهم نن هللا سـبحانه صـرح هلـم من صاحبها, ّ يـنب هللا عـز وجـل سـبب عـدم رد اليهـو 

نكــل أمــوال األميــني, وحاشــاه عــز وجــل ذلــ  االفــرتاء, وبــني ذلــ  بقولــه: )ويقولــون علــى هللا الكــوب(, ويف قولــه: )وهــم 
وار وهـو التصـريح وبيـان يعلمون( اسـتخدم الـواو احلاليـة؛ ليبـني نهنـم يعلمـون كـوهبم علـى هللا, وهـوا ليتماشـى مـع طبيعـة احلـ

 صفات اليهود.
 اخلامتة

بعد التجوال والبح  يف هوه الدراسة املتواضـعة أرجـو أن تكـون أعطـت حملـة مـوجزة عـن أسـلوب احلـوار يف القـرآن مـع أهـل 
ت الكتاب. وأن يتبني لنا أمهيته اخلاصة يف هوا الزمان الوي يعـج بكثـري مـن الـدعوات واألفكـار يف هـوا الزمـان الـوي ضـعف

فيه األمة اإلسالمية وبعدت عـن شـرع رهبـا, يف هـوا الزمـان الـوي أصـبح العـامل فيـه قريـة صـغرية بوسـائل اإلعـالم احلديثـة, يف 
 هوا الزمان الوي يهتم فيه الغرب احلوار اهتماما  كبريا . 



  حممد جالل شحادة عيسى ,عيسى طاهر جودة عيسى حماورة رب العاملني ألهل الكتاب يف سوريت  البقرة وآل عمران 
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 يوصي الباحثان بعد هوا ابآليت:
 ال ابلقواعد النظرية, بل ابلتطبيق العملي.  أوال : أن تص  يف الدراسة اجلامعية مادة يدرس فيها احلوار

 اثنيا : تبينت أمهية احلوار وضرورة تطبيقه للمعلمني واملدرسني يف املدارس واجلامعات التطبيق العملي املستمر. 
 اثلثا : وجود دورات تدريبية تقدم لشرائح ا تمع وللدعاة خاصة تبني هلم احلوار وضوابطه وآدابه. 

 
 اجعاملصادر واملر 

 م.0994, بريوت 3ابن منظور: لسان العرب, دار صادر, ط 

 م.0994, مركز اإلمناء احلضاري, حلب 3بيريجيور, األسلوبية, ترمجة/ منور عايش,  ط 

 -هـــ 0400, دار الكتــب العلميــة, بــريوت0اجلرجــاين: دالئــل اإلعجــاز يف علــم املعــاين, حتقيــق/ عبــد احلميــد هنــداوي, ط 
 م. 0110

 , مكتبة جزيرة الورد, مصر.0: معجم مصطلحات فروع األدب املعاصرة ونظرايت احلضارة, طحجازي, مسري
 م.0996, الشركة املصرية العاملية للنشر, مصر, 0راغب, نبيل: موسوعة اإلبداع األديب, ط

 الزَّبيدي: يج العروس من جواهر القاموس, دار اهلداية, )د.ط.ت(.
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 م.0994انشرون, بريوت  –, مكتبة لبنان 0عبد املطلب, حممد:  البالغة واألسلوبية, ط 

 .  0108, غزة, فلسطني, 0وبية مجالية, طاهلبيل, عبد الرحيم: البالغة العربية دراسة أسل
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 (47) 
 يف القرآن لفظ الفريدمداليل ال

 (الکلمات الرابعية منوذجاً )
 1د. عدانن طهماسيب

 , إيرانجامعة طهرانك, قسم اللغة العربية وآداهبا, استاذ مشار  
 علی محزاين

 م اللغة العربية وآداهبا, جامعة طهران, إيرانقس ,طالب مرحلة الدکتوراه 
 اخلالصة

يســعی هـــوا البحــ  للتطـــّرق إلـــی مــداليل األلفـــال الفريـــدة يف القــرآن و وثـــري الســياق يف معنـــی اللفـــت و حصــر عـــدد هـــوه 
و البحـ  األلفال و ذکر مناذج منها و رصد جوورها و السـؤال عـن نوعيـة توزعهـا و وثـري السـياقات املختلفـة يف مـداليلها 

ــرم  عــن اإلشــکالية الــيت تطــرح نفســها حــول ترمجــة هــوه املفــردات مــن حيــ  أهّنــا مل تــرد يف الــن  إاّل مــرة واحــدة, وهــوا مــا حي 
املرتجم من اإلستعانة بدراستها و فهم معناها يف املواضع و السياقات األخری إذ هـي مل تـّرد إاّل مـرّة واحـدة. وهـوا مـا جيعـل 

 يوجب عليه إمعان النظر يف هوه املفردات أکثر من غريها و يعّزز دور السياق يف ترمجتها و شرحها.تناوهلا أمرا  صعبا  و 
 : القرآن, والفرائد, واملداليل والرتمجة, والسياقساسيةالکلمات األ

 

 املقدمة
وا مــا جيعــل فهمهــا أمــرا  اللفــت الفريد/الفرائــد يف القــرآن تطلــق علــی األلفــال الــيت وردت مــرّة واحــدة يف القــرآن. وهــعبــارة إّن 

معناها. ونظرا  لکثرة األلفـال الفريـدة يف  كفهمها و در من أجل يعزز أمهية السياق الوي وردت فيه يف الوقت ذاته  صعبا  و
و قـــد اکتفينـــا بـــوکر ســـبع منهـــا هـــي :  القـــرآن, فقـــد ســـيعينا يف هـــوا املقـــال دراســـة الکلمـــات )األمســـاء و األفعـــال( الرابعيـــة

إّن الکثـري مـن غـوام   . ذبـذب , و  صصـحص , و  کبکـب , و  صفصـف , و  رفـرف , و  مـدمد , و  عسعس 
القرآن والکلمات الغريبة ت فّسـر مـن خـالل ورودهـا يف املواضـع األخـری و مـن خـالل السـياق و مـداليلها املختلفـة. لکـن مبـا 

إمعـان النظـر يف السـياق الـوي وردت فيـه و أّن هوه الکلمات وردت مرّة واحدة يف القـرآن, فـإّن فهـم مقاصـدها حيتـاج إلـی 
 املفردات القريبة هلا من انحية املعنی و املضمون

 سؤال البحث:
 يسعی هوا البح  أن جييب علی أسألة هاّمة نطرحها يف أربعة حماور علی النحو التايل:

 ما املقصود بفرائد القرآن؟ .1
 قرآين؟کم هو عدد الفرائد يف القرآن و نوعية توّزعها يف الن  ال .2

                                                           
0 adnant@ut.ac.ir 



 علي محزاين  ,عدانن طهماسيب منوذجا ( ةي)الکلمات الرابع يف القرآن دياللفت الفر  ليمدال
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 ما السبيل ملعرفة مداليل هوه املفردات و ما دور السياق يف فهم معناها؟ .3
مـا معنــی  عسـعس  و  دمــدم  و  رفــرف  و  صفصـف  و  کبکــب  و  حصـح   و  ذبوب حســب ورودهــا  .4

 يف اآلايت؟
 خلفية البحث اترُيياً 

يف يريـــخ اإلســـالم. ومـــا يعـــود يريـــخ هـــوا مل يکـــن موضـــوع األلفـــال الفريـــدة يف القـــرآن موضـــع إهتمـــام البـــاحثني واملفســـرين 
البح  ابلشکل العلمي الدقيق إاّل لعقدين من الزمن. فما بع  الباحثني علی التطـرق إلـی هـوا املوضـوع هـو اللغـة القرآنيـة 
وأمهيـــة الـــن  يف منـــاهج البحـــ  احلديثـــة وطـــرح قضـــية عالقـــة لغـــة القـــرآن ابللغـــات الســـامية )خاصـــة اآلراميـــة والســـراينية و 

عربيــة(. فصــحيح أّن قضــية الکلمــات الدخيلــة تضــرب جبــوورها عميقــة يف يريــخ تفســري القــرآن, وقــد و ضــعت الکثــري مــن ال
الکتب يف هوا ا ـال, إاّل أّن الکلمـات الفريـدة أو الوحيـدة مل تکـن حمـّط إهتمـام البـاحثني إاّل يف اآلونـة األخـرية. فمـا ک تـب 

)القـاهرة:  اطف قاسـم أمـني املليجـيعـ يف القـرآن الکـرمي و سـرّ إعجازهـا للکاتـب األلفـال الوحيـدةيف هوا ا ال هـو کتـاب 
رســـالته لنيـــل الـــدکتوراه مـــن  2118(. و بعـــدها وضـــع الـــدکتور أورخـــان ايلمـــاز يف عـــام 2112حـــروس للطباعـــة و النشـــر, 
و سـوی دراسـات مشـتتة عـدي  و مـا سـوی هـوا ال دراسـات يف ابب الکلمـات الفريـدة يف القـرآن جامعة فيينا حتت عنوان: 

. فـــال ينبغـــي إدراج الکتـــب الـــيت وضـــعت يف غريـــب القـــرآن أو الکلمـــات ومنثـــورة يف کتـــب حتليـــل النصـــو وغـــري منســـجمة 
الدخيلة ضمن الدراسات اليت تتطرق إلی الکلمات الوحيدة يف القرآن, فقد وضعت الکثري مـن الکتـب يف هـوا ا ـال مثـل 

إلصــفهاين. لکــن قضــية الفرائــد يف القــرآن هــي موضــوع مل يتطــّرق إليــه البــاحثون بصــورة للراغــب ا املفــردات يف غريــب القــرآن
ونهجة يف يريخ التفسري إاّل يف اآلونة األخرية. واحملاوالت الـيت بـ ولت يف جمـال مفـردات القـرآن وتعـداد کلمـات القـرآن مثـل 

 تتمرکــز جهودهــا علــی الکلمــات الوحيــدة يف کانــت قــد اکتفــت بتعــداد کلمــات القــرآن کلهــا ومل  عــّد الکلمــاتو  عــّد اآلي
جنــوم الفرقــان يف أطــراف  ــدر اإلشــارة إلــی: فقــد القــرآن الکــرمي. أّمــا الکتــب الــيت حصــرت حماوالهتــا يف الکلمــات الوحيــدة 

 ميمعجـم ألفـال القـرآن الکـر  )حممد فـؤاد عبـدالباقي(؛ و و املعجم املفهرس أللفال القرآن الکرمي)غوستاف فلوجل(؛  القرآن
 )علي ا يلي(.معجم األلفال الوحيدة يف القرآن الکرمي و سرّ إعجازها  )جممع اللغة العربية ابلقاهرة(؛ و

 ما املقصود بفرائد القرآن؟ -0
بعـــ  الکلمـــات الـــيت مل تـــرد إاّل مـــرّة  كيف هـــوا الشـــان. فهنـــا لقـــد ســـبقت النصـــو  القدميـــة بشـــقيها األديب والـــديين القـــرآن  

منهــا ســورة اإلخــال ,  .ا يف مــا يتعّلــق ابلقــرآن فقــد نــری الســور املّکيــة مليأــة ابلکلمــات الوحيــدة. اّمــواحــدة يف کــل کتــاب
والفلــق, والعــادايت. وقــد تنقســم الکلمــات الفريــدة يف القــرآن إلــی قســمني. األول مــا هــو متــداول يف عهــد نــزول القــرآن ومل 

م مثــل رمضــان, اهلدهــد,  ا تمــع العــريب يف صــدر اإلســاليکتنفــه أّي غمــوض حبيــ  کــان مــن الکلمــات اليوميــة املتداولــة يف
والثـــاين مـــا هـــو غريـــب اندر ومل يـــرد لـــه ذکـــر إاّل يف القـــرآن الکـــرمي وهـــي   والفيـــل, والعنکبـــوت, والعســـل, والشـــتاء والصـــيف.

عــا  و يف آيتــني مــن تبا أو أکثــر مــا تــرد مــرتني أغلــبو  .مــا  لتبيينهــا و شــرح معناهــا كغالبــا  مــا ت تبــع بتعبــري  مــا أدراکلمــات 
َو مـا . َمـا احْلَاقَـُّة . احْلَاقَـُّة  و  (788)املطففني.  ما ِسجِ ني كَکال  إن  الُفج اَر َلفي ِسجِ ني. َو ما  أدراسورة واحدة مثل:  

. ومل يـ درج . فلم تکن الکلمـات الوحيـدة کلهـا غامضـة و غريبـة علـي العـرب حـني نزوهلـا.(18283)احلاقة   َأْدراَك َما احْلَاقَّةُ 
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( ضــمن الکلمــات الوحيــدة الغريبــة وذلــ  ألهّنــا  9( أو  اجلمعــة  )اجلمعــة,085أّي مــن املفســرين مفــردة  رمضــان  )البقــرة,
( و غريهــا 90( و  عضــني  )حجــر, 3کانــت متداولــة يف عهــد نــزول القــرآن. علــی العکــس مــن مفــردات  وقــب  )الفلــق,

 درا .اليت مل ترد قبل ذل  علي لسان العرب إاّل ان
ومــا نالحظــة يف جمــال الکلمــات الوحيــدة يف القــرآن هــو أّن معظمهــا دخيــل غــري عــريب و تعــود جــوورها إلــی اللغــة العربيــة. 

( 08(, و  أابريـق , )الواقعـة, 3(, و  أاببيـل  )الفيـل, 80نوکر علی سبيل املثال وليس احلصر کلمـة  قسيسـني  )املائـدة,
ـــن , فـــإّن تفســـريها و 7 (, و  إرم  )الفجـــر,74و  آزر  )أنعـــام  (. و مبـــا أّن الکلمـــات الوحيـــدة وردت مـــرّة واحـــدة يف ال

شرحها مرهون هبا هي ذاهتا. مبعنی أهّنا کلمات تفّسر نفسها بنفسها و ضمن السياق اليت وردت فيه و النصـو  املعاصـرة 
 هلا.
 ؟ر تعيينهاو ما معيا کم هو عدد الفرائد يف القرآن و نوعية توز عها يف النص القرآين  -0

مــن األحبـــاث اهلاّمـــة املتعّلقـــة مبوضـــوع املفـــردات الوحيـــدة يف القـــرآن الکـــرمي هـــي حصـــر عـــددها واملعيـــار املتفـــق عليـــه لتعيينهـــا 
ـــن  القـــرآين. و يبـــدو أّن الباحـــ  کـــازانويکس هـــو أّول مـــن أشـــار إلـــی موضـــوع الکلمـــات الوحيـــدة  ـــة توّزعهـــا يف ال ونوعي

ـــة يف الن ـــة و غـــري احلقيقي ـــة  Casanowicz,p.226صـــو  القدميـــة. فقـــد يقـــول الباحـــ  )احلقيقي ـــه املعنون املوســـوعة ( يف مقالت
«. منهــا مفــردات وحيــدة حقيقيــة 411مفــردة وحيــدة ولکــن  1511لقــد حتتــوي نصــو  العهــد العتيــق علــی  : » اليهوديــة

الــن . أمــا املفــردات الوحيــدة غــري  واملقصــود ابملفــردة الوحيــدة احلقيقيــة هــي تلــ  املفــردات الــيت مل يــرد أّي مــن مشــتقاهتا يف
 احلقيقية فهي تل  األلفال الغريبة اليت علی الرغم من غرابتها ميکن إجياد أي من مشتقاهتا يف الن . 

مــا يواجهــه الباحــ  يف جمــال الدراســات القرآنيــة هــو صــعوبة حصــر املفــردات الوحيــدة يف القــرآن حصــرا  دقيقــا . ففضــال  عــن 
مفردات القرآن, فإّن املعيار الوي يتبّناه الباحثون يف هوا ا ال تتلـف مـن شـخ  إلـی آخـر.  إشکالية معرفة جوور بع 

جــور  1851تعـود کلهـا إلـی  33437علـی سـبيل املثـال يقـول الباحـ  ونزبـرو: إّن جمموعـة مفـردات القـرآن الـيت تبلـ  عـدد 
مفـردة وحيـدة. وهـوا يـدّل علـی أّن الباحـ   445ی عريب, و ابلغاء أمسـاء األعـالم و األمسـاء اخلاصـة يـتقّل  هـوا العـدد إلـ

قد ألغـی أمسـاء خاصـة مثـل  يثـرب  و  يعـوق  و  يغـوث  و  مـروة  و  مـاروت  و  قـريش  و غريهـا. أمـا الباحـ  زاميـت 
ـــ   386فقــد حصــر عــددها يف  بالغــة الفرائــد مفــردة وحيــدة. و يقــول الباحــ  کمــال عبــدالعزيز ابــراهيم يف کتابــه املعنــون ب

( کلمـــة مـــن جممـــوع ألفـــال القـــرآن الکـــرمي و هـــوه 384لقـــد أحصـــيت هـــوه األلفـــال فوجـــدهتا )  :»ة يف القـــرآن الکـــرميالفـــوّ 
( ويف املاضـــي 56( و يف املضــارع )273الکلمــات موّزعــة بــني األمســاء واألفعــال وأمســـاء األفعــال.... وعــددها يف األمســاء )

واجلــدير ابلــوکر أّن املقصــود ابلکلمــات الوحيــدة «. ( أمســاء فعــل3ل )( أفعــال و يف أمســاء األفعــا8( فعــال  و يف األمــر )46)
يف الن  ليس ورودها مرّة واحـدة؛ وإمّنـا املقصـود عـدم ورودهـا يف موضـعني خمتلفـني يف الـن  الواحـد )القـرآن هنـا(. فتکـرار 

لمـــات الواحـــدة. فمـــثال  کلمـــة املفـــردة الواحـــدة أو أّي مـــن إشـــتقاقاهتا يف ســـياق اجلملـــة الواحـــدة ال يلغيهـــا مـــن جمموعـــة الک
ـُر ِصـْنوانم  صـنوان  ) وغريهـا مـن املفـردات القرآنيـة الــيت ( َيْسـئَـُلوَنَك َعـِن اأْلَْنفـاِل قُـِل اأْلَْنفـالُ و  األنفـال  ) (ِصـْنواٌن َو َغيـْ

 وردت مـــرّتني أو ثـــالث يف ســـياق واحـــد تعتـــرب ضـــمن الکلمـــات الوحيـــدة. فهنـــاك صـــياغات خمتلفـــة وردت فيهـــا الکلمـــات
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املفردة مثل نوع بناء الکلمة وترکيبها و صياغتها النحوية وتراکيبها. لکن بنـاء علـی مـا نقصـده يف هـوا املقـال نکتفـي بـوکر 
 صياغتني منها علی النحو التايل:

 معظم الکلمات الوحيدة وردت يف غالب الکلمات الثالثية. الکلمات الثالثية. (1
ا يف هـوا املضـمار ونـوکر بعضـها مثـل:  عسـعس , و  دمـدم , و وهي ما نقصد التطرق إليهـ الکلمات الرابعية. (2

ــــوب . و قــــد جنــــد بعضــــها تضــــرب جبــــوورها يف   رفــــرف , و  صفصــــف , و کبکــــب , و  حصــــح  , و  ذب
 اللغات األخری مثل اللغة العربية و اللغة السراينية.

 ما السبيل ملعرفة مداليل هذه املفردات و ما دور السياق يف فهم معناها؟ -3
 ريف السياقتع

الســياق إطــار عـــام تنــتظم فيـــه عناصــر الـــن  و وحداتــه اللغويـــة, و مقيــاس تتصـــل بوســاطته اجلمـــل فيمــا بينهـــا وبيأــة لغويـــة 
وتداولية ترعی جممـوع العناصـر املعرفيـة الـيت يقـدمها الـن  للقـارئ. فقـد يضـبط السـياق حرکـات اإلحالـة بـني عناصـر الـن  

 ل إاّل بوصلها مبا قبلها و بعدها و ضمن إطار السياق. حبي  ال ي فهم معنی الکلمات و اجلم
إّن التحليــل ابلســياق ي عــد وســيلة مــن بــني وســائل تصــنيف املــدلوالت, لــول  يتعــنّي عــرض اللفــت القــرآين علــی موقعــه لفهــم 

 :معناه و دفع املعاين غري املرادة. و للسياق أنواع کثرية نوکر منها يف هوا املضمار ما هو ذو صلة ابلبح 
 السياق املکاين. و يعين سياق اآلية داخل السورة و موقعها بني السابق والالحق من اآلايت.  .1
 السياق الزمين لآلايت, أو سياق التنزيل, واملقصود به شان نزول اآلية حسب ترتيب نزوهلا. .2
ملوضـــوع عامـــا   الســـياق املوضـــوعي. وي قصـــد بـــه دراســـة اآليـــة أو اآلايت الـــيت جيمعهـــا موضـــوع واحـــد, ســـواء أکـــان ا .3

کالقص  القرآنية, أو األمثال أو احلکم الفقهيـة, أم کـان موضـوعا  خاصـا  کالقصـة الـيت تتطـّرق إلـی قصـة نـيّب مـن 
 األنبياء أو حکم من األحکام و غري ذل  و تتّبع مواقعها يف القرآن کّله.

الرؤيــة القرآنيــة العاّمــة للموضــوع السـياق املقاصــدي. ومعنــاه النظــر إلـی اآلايت القرآنيــة مــن خــالل مقاصــد القـرآن و  .4
 املراد التطرق إليه.

السياق التارتي. وينقسـم إلـی قسـمني العـام واخلـا . فالعـام هـو سـياق األحـداث التارتيـة الـيت حکاهـا القـرآن و  .5
 املعاصرة لزمن التنزيل, واخلا  هو أسباب نزول القرآن.

ت ألفاظـه بعضـها بـبع  و األدوات املسـتعملة للـربط السياق اللغوي. وهو دراسة الـن  القـرآين مـن خـالل عالقـا .6
 بني هوه األلفال, وما يرتّتب علی تل  العالئق من دالالت جزئية و کلّية. 

واجلــدير ابلــوکر يف مــا يتعّلــق ابلســياق هــو حتکــيم کــل هــوه األنــواع يف الــن  القــرآين و النظــر إليهــا جمتمعــة متکاملــة, فــإّن 
ياقات مل يفــي ابلغــرض و مل مت ابلنتــائج املرجــّوة يف حتليــل الــن . وهــوا مــا أّکــد عليــه اإلقتصــار بنــوع واحــد مــن هــوه الســ

علماء الداللة واللسانيات واألسلوبيون ابلسياق من وجهات نظر خمتلفة, وقد أکـدوا مجيعـا  علـی أّن للسـياق عالقـة وطيـدة 
. وحــداهم وکيــدهم إلــی القــول ننّــه ال بفهــم النصــو . وقســموا الســياق إلــی قســمني: الســياق النصــي والســياق اخلــارجي

حيدد معنی الکلمات إاّل السياق. فالن  القرآين واحد من هوه النصو  اليت ارتبطت إرتباطا  وثيقـا  ابلسـياق, فمـن انحيـة 
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السياق النصي نؤّکد علی أنّه ال ميکن فهم مقاصد القرآن وفهم مـداليل ألفاظـه دون اللجـوء إلـی کشـف القـرائن والسـياقات 
ـــه, فهـــوه القـــرائن والســـياقات تـــؤدي وظيفـــة املرشـــد للتعامـــل مـــع  ـــوي نزلـــت في ـــيت ارتبطـــت هبـــا اآلايت والشـــان ال النصـــية ال
النصــو . کمــا أّن للنصــو  املوازيــة واملعاصــرة للــن  القــرآين دور هــام يف فهــم مقاصــد القــرآن وحتديــد معناهــا. وأبــرز هــوه 

ه بقليــل هــي الشــعر اجلــاهلي و األحاديــ  النبويــة وأقــول الصــحابة الــيت النصــو  الــيت ســبقت القــرآن أو تزامنــت معــه أو تلتــ
تطرقت إلی تفسري القـرآن وشـرح معنـی اآلايت. فالشـعر اجلـاهلي واحلـدي  النبـوي والنصـو  الـيت وصـلتنا مـن ذلـ  العهـد 

هـوه النصـو   هي أقـرب النصـو  إلـی الـن  القـرآين. فمـن أجـل فهـم الکلمـات الوحيـدة يف القـرآن البـد مـن اللجـوء إلـی
 لکشف معنی الکلمات. و يف ما يلي نوکر أهم املصادر والنصو  املعاصرة لعهد نزول القرآن.

أوال ( معاجم اللغة: الرجـوع إلـی معـاجم اللغـة هـي أجنـع طريقـة إلـی فهـم األلفـال الوحيـدة, و ذلـ  ألّن معـاجم اللغـة حتتـوي 
 إلی جوور الکلمات و أصوهلا. علی کم هائل من املفردات املرادفة لکل کلمة, وتتطّرق

اثنيا ( اإلستناد علی احلدي  النبوي والشعر اجلاهلي. لقد اعتمد علماء اللغة واملفسرون هوه الطريقـة لتفسـري الـن  القـرآين 
وشــرح مقاصــد الشــريعة. ومــن هنــا نــری کثــرة کتــب احلــدي  و التفاســري املتعلقــة هبــوه الکتــب. لکــن يف مــا يتعلّــق ابلشــعر 

قد شّک  الباحثون و النقاد يف العقود األخرية يف صحة إنتسابه للعهد اجلاهلي و هـوا مـا قلـل مـن شـانه و أنزلـه اجلاهلي ف
 من درجته العالية اليت کان يتمتع هبا يف تفسري القرآن و احلدي  النبوي.

فهمــا  وافيــا  إاّل مــن خــالل اثلثــا ( مقارنــة الــن  القــرآين مــع النصــو  املماثلــة هلــا کنصــو  العهــدين. فــال طريــق لفهــم الــن  
مقارنته مع النصو  املماثلة له و رصد جوور الکلمات و املفردات يف النصو  األخـری حتـی و لـو کانـت يف لغـات غـري 

ــْن يـَْقِطــنيم اللغــة العربيــة. علــی ســبيل املثــال جنــد جــوور کلمــة  يقطــني  يف قولــه تعــالی ) ــِه َشــَجَرًة ِم . يف اللغــة (َو َأنـْبَـْتنــا َعَلْي
( קִּיָקיֹון. و هـــي قـــد مسيـــت قيقـــايون ) 11و 9, آايت 4لعربيـــة حيـــ  وردت يف العهـــد القـــدمي, کتـــاب يـــونس, البـــاب ا

وهي کلمة عربية دخلت العربية بعد ما ح ورت و تغولبت ابلغالب العريب مثلها مثـل الکثـري مـن الکلمـات العربيـة الـيت ردت 
 ية.يف القرآن الکرمي و تعود جوورها إلی اللغة العرب 

رابعــا ( اإلســتعانة ابللغــات ا ــاورة واللســانيات التطبيقيــة. إّن اللغــة العربيــة حاهلــا حــال کــل اللغــات البشــرية تســتعني ابللغــات 
ا ـاورة هلـا و وخـو منهـا مـا حتتـاج إليــه. فهنالـ  عمليـة أخـو و عطـاء بـني اللغــات السـامية وخاصـة بـني اللغـة العربيـة واللغــة 

خرية الکثري من مفرداهتا للغة العربية. ونوکر هنا ثنائية شـهرية وردت يف القـرآن وهـي ثنائيـة  اجلبـت/ العربية. فقد منحت األ
( و هــي ثنائيــة  گبت/طــاعوت  يف اللغــة األمهاريــة. وقــد اســتعان 51النســاء,   يـ َؤِمن ــون  اِبجَلَِبــِت و  الطَّــاغ وتِ الطــاغوت  ) 

ريية يف تفاســريهم وشــروحهم ملفــردات القــرآن خاصــة تلــ  الکلمــات الوحيــدة معظــم العلمــاء واملفســرين هبــوه املنهجيــة التفســ
 اليت مل تتکرر ال هي و ال مشتقاهتا حتی يتمکن املفسرون من شرحها و تفسريها ابإلستعانة مبشتقاهتا.  

ما معنی "عسعس" و "دمدم" و "رفرف" و "صفصـف" و "کبکـب" و "صصـحص" و "ذبـذب" صسـب ورودهـا  -4
 يف اآلايت؟

قد سبق احلدي  عـن السـياق و دوره يف تفسـري القـرآن ووثـريه يف معرفـة مقاصـد الـن  و دور الکلمـات املرادفـة يف حتديـد ل
معنـــی الـــن . لکـــن مبـــا أّن احلـــدي  يف هـــوا املضـــمار يـــدور حـــول الکلمـــات الوحيـــدة, فـــإّن تفســـري الکلمـــات يرتکـــز علـــی 
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اجلــزء مــن املقــال التطــرق إلــی معنــی الکلمــات احملــددة حســب الکلمــات وحــدها والســياق الــوي نزلــت فيــه. نســعی يف هــوا 
 وردها يف الن  و علی النحو التايل:

 عسعس

ة يف مبـــدأ الليـــل ومنتهـــاه, فالعسعســـة هـــي رقّـــ  أّي: أقبـــل ظالمـــه أو أدبـــر. وذلـــ )التكـــوير 07) ﴾َواللَّْيـــِل ِإَذا َعْســـَعسَ ﴿
إاّل يف طـريف الليـل. ومـن هنـا ميت معنـی العسـاس وهـم الطوافـون لـيال  حلراسـة السـلطان. فاألصــل يف   الظـالم وال يکـون ذلـ

ـــه الظـــالم. ومـــنهم مـــن قـــال أّن  مـــادة هـــوه الکلمـــة هـــو احلرکـــة وعمـــل يف اســـتتار إلـــی أن يصـــل إلـــی املطلـــوب وينکشـــف ل
بال واإلدابر. لکن ابعتبار التکرر واملضـاعفة يف هـوا اللفـت نـری أنّـه يـدّل العسعسة هي ظالم الليل کّله دون النظر إلی اإلق

علی التکرر واستمرار يف املعنی, فالکلمة تدّل علی حرکة مستمرة إلی انکشاف. ومن هنا يتّبني لنا أّن املعنی األقـرب هلـوه 
 وَاللَّيْلِ  ِ َاا ََْْلسَ َ  ت الالحقـة هبـا, وهـي املفردة هو إقبـال الظـالم وإدابره. فـإّن نظـران إلـی السـياق الکلـي للـن  واآلاي

أّي الکواکـب السـيارة الـيت  ـري بتـاّن وحرکـة بطيأـة إلـی مراجعهـا, والليـل  (08)التکوير وَالصُّبْح  ِ َاا تانافَّ َ (07)التکوير
عنـــی األقـــرب امل , عنـــد ذلـــ  يتبـــنّي لنـــا أنّ يســـري مســـتمرا  إلـــی أن ينکشـــف ويـــزول ظالمـــه, والصـــبح إذا انکشـــف وانشـــرح

للمقصود هو إقبال الليل وادابره. فجراين الکواکـب يظهـر يف أّول الليـل, ّ العسعسـة واحلرکـة إلـی انکشـاف الظـالم الـوي 
ضـوؤها. فسـياق اآلايت يؤّکـد علـی يبـزض يتحقق يف آخر الليل, وتنّفس الصبح يظهر ببدو الشفق إلی أن تنجلي الشمس و 

ئنـة يف الظــالم ويف إقبالــه وإدابره. ومـن املفســرين املعاصـرين مــن يقـول أّن معنــی  عســعس  أّن املعنـی األقــرب هـو احلرکــة الکا
علـی القسـم ابلليـل مـدبرا  وابلنهـار   فـدّل بـول (وَالصُّلبْح  ِ َاا تالنافَّ َ  )لقولـه:   يف هوه اآلية هو اإلدابر دون غـريه. وذلـ

قـــول رؤبـــة بـــن   ر, ومل يبـــق منـــه إاّل اليســـري؛ ومـــن ذلـــمقـــبال . وقـــد تقـــول العـــرب: عســـعس الليـــل, وسعســـع الليـــل, إذا أدبـــ
 العجاج:

 اي هند ما أسرع ما تسعسعا
 ولو رجا تبع الصبا تتب عا

 و قول أبو البالد النحوي الوي ذکر فيه مفردة  عسعس  يف بيته:
 عسعس صتی لو يشاء إد ان 

 کان له من ضوئه مقبس
 الشطر الثاين ويدّل علی أّن العسعسة تعين اإلقبال واإلدابر.وهو يشري إلی دنّو الليل وعسعسته وبزوض الفجر يف 

 دمدم
  يف وصــف مــا حــّل بقــوم صــاحل بعــد عقــر دمــدممــن ال لفــال الفريــدة األخــری الــيت وردت يف ســورة الشــمس هــي مفــردة   

وهــي تعــين إطبــاق العــواب وحلولــه ابلقــوم. والدمدمــة والــدّم مــن أصــل  (الشــمس. 04) (َفَدْمــَدَم َعلَــيِهمْ )الناقـة واآليــة هــي: 
واحــد يــدّل علــی غشــيان الشــيء مــن انحيــة أن يطلــی بــه. فدمدمــة الثــوب هــو طليــه وإصــباغه متامــا . ومــن هنــا إختــار الــن  

إذن األصـل الواحـد هلـوه املفـردة  دون غريهـا للداللـة علـی مشـول العـواب وإطباقـه علـی مـن حـّل هبـم.  دمـدم القرآين مفـردة 

https://www.almaany.com/quran-b/81/17/
https://www.almaany.com/quran-b/91/14/
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الوحيدة هو اإلطباق والغشي والشمول, ويظهر من خالل النظر إلـی تکـوين هـوه املفـردة أهّنـا تتضـمن معنـی التکـرر وحتقـق 
ــ فيســتفاد ابلقرينــة الکالميــة  كبســبب التضــاعف يف اللفــت, وأّمــا مفهــوم التهــويب واإلهــال  الفعــل وجراينــه بــدفعات, وذل

ذا نظــران إلـــی مـــا ســبق اآليـــة ومـــا تالهــا ســـوف نــری أّن الـــن  قـــد أخــو الســـياق الکلـــي والعــام للمفهـــوم بعـــني واملقاميــة. فـــإ
فادَمْلدَََ ََلاليْم  ْ بَهُّمْل ْ ه لباهِب م  ْ     ) اإلعتبار فاعتمد أشد الکلمات وقعا  وأکثرهـا حـّدة لوصـف مـا حـّل بقـوم مثـود. فقولـه:

جليـا  مـدی عنايـة الـن  القـرآين ابلسـياق. فبـالنظر إلـی املفـردات الـيت وردت  هنـا يتضـح لنـا ومـن(. 11الشمس:فاَْوَّاهَا. 
يف هــوه اآليــة يتبــنّي لنــا أّن الــن  قــد راعــی معظــم أنــواع الســياقات الــيت جــاء ذکرهــا يف هــوا املقــال مثــل الســياق املکــاين, 

أمـرهم سـيد القـوم بعقـر الناقـة و أطاعـه  والسياق الزمين, والسياق املقاصدي, والسـياق التـارتي, والسـياق اللغـوي. فبعـد أن 
کبــريهم و صـــغريهم, إســـتووا يف حلـــول العـــواب هبـــم, فحـــق علـــيهم أســـتواء األرض هبـــم وحمـــوهم. ومـــن هنـــا ميت ســـبب ذکـــر 

  حبي  تسـاوت األرض هبـم و ج علـت مسـتوية علـيهم ال تظهـر فيهـا أجسـادهم وال بالدهـم. وهـوا مـن روعـة سواهامفردة  
 يالئم بني السياق واملضمون فيستخدم أکثر املفردات تناغما  مع املوضوع.الن  القرآين الوي 

 رفرف
ـــرفـــرفأّن مفـــردة   ـــَرفم ُخْضـــرم يف قولـــه:     هـــي اللفـــت اآلخـــر الـــوي ورد مـــرّة واحـــدة يف القـــرآن وذل ـــى رَفْـ ـــنَي َعَل )ُمتَِّكِئ

. الــرمحن َقــِري م ِصَســانم عنــی الــدقيق هلــوه املفــردة فمــنهم مــن قــال أّن وقــد اختلــف علمــاء اللغــة واملفســرون حــول امل( 84َوَعبـْ
  هــو الوســائد أو الفــرش املرتفعــة و قيــل هــي رايض اجلنّــة والرفــرف يف األصــل مــا هتــّدل مــن الشــجر والنبــات. رفــرفمعنــی  

  ومن قال أّن الرفرف هي احملابس و هي ما يغّطی به الفراش للنوم.
 صفصف

يف قولـــه يف   رآن مـــرّة واحـــدة و يف موضــع احلـــال, هــي مفـــردة  صفصــف  وذلـــاملفــردة الرابعيـــة الوحيــدة الـــيت وردت يف القــ
واملعنـی هـو املسـتوي  (104.104)َو َيْسئَـُلوَنَك َعِن اجْلِبـاِل فـَُقـْل يـَْنِسـُفها َريبِ  َنْسـفاً. فـَيَـَذرُها قاعـاً َصْفَصـفاً. سورة طه 

تتحدث عن حال اجلبال يوم القيامة الـيت سـوف ت نسـف من األرض ال نبات فيه. وهوا بنّي من خالل النظر إلی اآلية اليت 
اليوم فت جعل قاعا  صفصفا . فقد اختار الن  القرآين مواضـع اجلبـال بسـبب علّوهـا وشـهوقها ّ وصـفها نن يـورها   يف ذل

واملفـردات,  هللا وجيعلها قاعا  صفصفا . فإن نظـران إلـی السـياق الکلـي لآليـة وخاصـة السـياق اللغـوي وآليـة اختيـار الکلمـات
هــي أدّل ابملعنــی وأوفــی ابملقصــود,  ,ســوف نــری أّن مفــردة  صفصــف  الــيت تعــين األرض املســتوية اخلاليــة مــن کــل نتــوءات

 كّ الدرجة العالية مـن اإلسـتواء يف األرض و شـّدة د  خاصة و أّن التکرار يف اللفت و احلرکة الکامنة يف احلروف ي وحي بتل
رها  السـابقة للمفـردة املقصـودة يف هـوا وية من کل نشوز وإلتواء وهوا ما تشـري إليـه مفـردة  يـاجلبال حبي  ت ور مستوية خال

 البح .
 کبکب 

و  94يف ســورة الشــعراء اآليــة   هــي املفــردة الرابعيــة األخــری الــيت وردت يف القــرآن مــرّة واحــدة و ذلــ  کبکــب إّن مفــردة 
رمي بعض أهل النار علي بعض في الجحیم وعلي وجووهمم.   تعـينوهي  (ف ك َبِكب وا ِفيه ا ه ـَم و اَلغ ـاو ون  اآلية هي: )
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وأنّ األصل لمذه المفردة هو کببوا، ولکن کررت الکاف لتشدید وقعما علي األذان وهو أسولو  یتوتخدم    

( أي 6حلاقـة ف ا َهِلك وا ِبرِيح  ص َرص ر  عاتِي ـة . االقرآن لإلشارة إلي شدة األمر کما نری في موضع آخر یقول القرآن: )
 ريح صّر عاتية. فيايت تکرار احلرف من أجل تشديده علی األذان.

 صصحص
قَالَــِت اْمــَرَأُت اْلَعزِيــِز اآْلَن يف قولــه: )....  اللفــت الفريــد اآلخــر الــوي ورد يف ســورة يوســف هــي مفــردة  حصــح   وذلــ

ان. ولـــه معـــان أخـــری حســـب ورود الکلمـــة يف (. و يعـــين الظهـــور والـــربوز و اإلنـــبالج بعـــد الکتمـــ50... َصْصـــَحَص احْلَـــقُّ 
الســـياق, مثـــل حصـــح  الرجـــل أّي مشـــی متثـــاقال  وحصـــح  اخلطيـــب: ابلـــ  يف خطبتـــه, وأحـــّ  اليـــوم: طلعـــت مشســـه 
وصـــفت مســـاؤه. و مجـــع هـــوا اللفـــت هـــو حصـــ , مثـــل ســـدرة وســـدر. وحتـــاّ  الغرمـــاء اقتســـموا املـــال بيـــنهم. واحلـــّ  يف 

لنصيب, واآلخر وضوح الشـيء ومتّکنـه, والثالـ  ذهـاب الشـيء وقّلتـه. فـاألّول: احلصـة املضاعف له أصول ثالثة, أحدها ا
وهــي النصــيب, ويقــال أحصصــت الرجــل إذا أعطيتــه حّصــته. والثــاين: قــوهلم حصــح  الشــيء أّي اتضــح واســتبان. ومــن 

 ـ  الشـعر عـن الشـيء حتّـی يسـتمکن ويسـتقر. والثالـ : احلـّ  واحلصـا  وهـو العـدو, وا  معان احلصحصة هي حتريـ
الـــرأس: ذهـــب وتســـاقط. وحصـــو  احلـــق حيصـــل ابنکشـــاف مـــا يقهـــره, وحـــ  وحصـــح   ـــو کـــف و کفکـــف, وکـــّب 

 وکبکب, و ذرذر و ذّر, و ردرد و رّد. 
فإّن نظران إلی املعـاين املختلفـة هلـوا اللفـت يتبـنّي لنـا أهّنـا  تمـع يف أصـل واحـد و هـو الفصـل حبيـ  يتعـنّي الِقسـم املفصـول. 

 يطلق هوا اللفت علی احلّصة املبانة والقسمة املشخصة. ففي کل هوه املفاهيم البد من وجود الفصل والتعنّي. ومن هنا
وأّما من انحية الزايدة يف احلروف فمفلـه إلـی الداللـة علـی زايدة املعنـی واملبالغـة يف اإلنفصـال والتعـنّي, والزم هـوا املعنـی هـو 

 الوضوح.
 ال الوحيدة اليت مل تتکرر إاّل يف هوه السورة. نوکر منها ما يلي:وقد اختّصت سورة يوسف ابأللف

ــَواَب َوقَالَــْت َهْيــَت لَــكَ ـــ يقــول تعــاىل )0 ويبــدو أن   (. 03  يوســف َورَاَوَدْتــُه الَّــيِت ُهــَو يف بـَْيِتَهــا َعــن نَـّْفِســِه َوَغلََّقــِت األَبـْ
لتــه امــرأة العزيــز ابللغــة الــيت كانــت تــتكلم هبــا, وال يــزال كلمــة  هيــت  فرعونيــة األصــل, وقــد حكاهــا القــرآن ابلــن  الــوي قا

أهل واحة سيوة يف الصحراء الغربيـة املصـرية يسـتخدمون نفـس الكلمـة يف لغـتهم اخلاصـة املنحـدرة مـن أصـول فرعونيـة, وهـم 
ل القــرآن  وقــد اســتعم ينطقوهنـا  هــت  بكســر اهلــاء وسـكون التــاء وهــي عنــدهم تعـين الــدعوة للمجــيء أو تعــال  و  أقبـل  .

 كلمة   هيت   فاصبح معناها يف اللغة العربية   هلم   أي تعال ..
ـ وال يزال أهل سـيوة يكـررون يف حـديثهم أيضـا  حصـح   و  حـاش    عنـدهم بـنفس املعـىن املعـروف ىف وكيـد أنـه مل 0

 حيدث, و حصح   تعين وكد . 
َأيـَْنُه َأْكبَـْرنَـُه َوَقطَّْعـَن َأيْـِديـَُهنَّ َوقـُْلـَن َصـاَش هلِلَِّ َمـا َهـَذا َبَشـًرا ِإْن فـََلمَّا رَ (: )  حاش)  ورد يف سورة يوسف وحدها كلمة و

 (, وأصبح يف العربية معناها تنزيه هللا تعاىل ..30: َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكِرمٌي 
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َعـن نَـّْفِسـِه قـُْلـَن َصـاَش هلِلَِّ َمـا َعِلْمنَـا َعَلْيـِه  قَاَل َمـا َخطْـُبُكنَّ ِإْذ رَاَودتُـّنَّ يُوُسـفَ وجاء يف سورة يوسف وحدها قوله تعـاىل  
ــِز اآلَن َصْصــَحَص احْلَــقُّ  ــَرَأُة اْلَعزِي ــِت اْم ــن ُســوءم قَاَل وضــح. وأصــبحت بــول  املعــىن يف اللغــة  (, أي ظهــر احلــق و 50. ِم

 العربية ..
ء يف قصــة يوســف, وابلتحديــد لكلمــات الــثالث )هيــت, حــاش  , حصــح ( جــاءت يف كــالم املصــريني القــدماا وتلــ 

حني قالتهـا النسـاء يف مواقـف شـديدة اخلصوصـية, وهـي هبـوا السـياق الـوي وردت فيـه تكـون شـديدة الداللـة علـى املوقـف 
الـــوي حتكـــى عنـــه. ّ مل تتكـــرر يف القـــرآن خـــارج تلـــ  الســـورة الكرميـــة بـــل مل تتكـــرر يف نفـــس الســـورة خـــارج تلـــ  املواقـــف 

حيتفظـــون ببقـــااي اللغـــة املصـــرية القدميـــة هـــم وحـــدهم مـــن بـــني املصـــرين اليـــوم الـــوين تتكـــاثر علـــى بعينهـــا, وأهـــل ســـيوة الـــوين 
حصـح   . وهـي داللـة واضـحة علـی أّن السـور الـيت تتطـرق إلـی و   ألسنتهم تل  الكلمات الـثالث  هيـت   حـاش   

ـــة مراعـــا ـــة وغـــري العربي ـــاء بـــين إســـرائيل تعتمـــد الکلمـــات واملفـــردات العربي ة للســـياق الـــزمين واملکـــاين واملوضـــوعي قصـــ  أنبي
 واللغوي. 

 ذبذب
ـُؤاَلءِ  ِإىَلٰ  اَل  لِـكَ مَُّذبْــَذِبنَي بـَـنْيَ ذَٰ :)أمـا املفـردة الوحيـدة األخـری الـيت وردت يف ســورة النسـاء هـي يف قولـه ــ ِإىَلٰ  َواَل  هَٰ  ۚۚ  ُؤاَلءِ هَٰ

 الرتدد والتحـرّي بـني أمـرين حبيـ  ال جيـد املتحـرّي سـبيال  للخـروج مـن و هي تعين .(043 َسِبياًل  َلهُ  جتَِدَ  فـََلن اهللَُّ  ُيْضِللِ  َوَمن
 حريته. واملقصود هبؤالء وهؤالء يف هوه اآلية هم فأة املؤمنني و فأة الکافرين.

وقد ذکرت هلوه املفردة معان کثرية منها: الـوّب بتشـديد البـاء و تعـين الـدفع واملنـع. و ذّب فـالن, أّي: اختلـف فلـم يسـتقم 
مکان. و ذّب الغدير: جّف يف آخر احلر. و منه أيضا : ذّبت شفته: جّفت عطشا  أو لغـريه. و ذّب النهـار: مل يبـق منـه يف 

إاّل بقيــة. ومعــان أخــری کثــرية لســنا بصــدد التطــّرق إليهــا يف هــوا املضــمار. وابلنظــر إلــی أصــل املفــردة وحســب الســياق الــيت 
ضـطراب. وقبـل ذلـ  کانـت ت سـتخدم بـنفس املعنـی يف کـالم العـرب, کمـا يف قـول واإل كوردت فيه يتبنّي لنـا املقصـود التحـرّ 

 النابغة يصف منعوته: 
 أمل تَر أن  اهلل أعطاك سورًة      تری کل َملك دوهنا يتذبذب

 ومــن انحيــة صــياغة الکلمــة نســتطيع القــول أّن تــرداد حــريف  الــوال و البــاء کــل منهمــا مــرتني هــو حبــد ذاتــه يــوحي هبــوا الــرتدد
واإلضطراب املصحوب ابحلرکة. فحرکية هوه املفردة الظاهرة علی صياغة املفردة ختلق تناسقا  و تناغمـا  رائعـا  بـني الشـکل و 

 املضمون ما يزيد من مجالية هوه املفردة.
 صصاد البحث

تبـنّي لنـا مـن خـالل  ال حيّدد معنـی الکلمـة إاّل السـياق. والکلمـات الـيت وردت يف الـن  القـرآين ال ت سـتثنی عـن ذلـ . فقـد
السـياقات املختلفــة الــيت جــاء ذکرهــا يف هــوا املقــال أّن األلفــال الفريـدة مــن حيــ  أهّنــا مل تــرد يف الــن  إاّل مــرّة واحــدة, هــي 
أحوج ما تکون للسياق والنظر إلی ما وردت فيـه لفهـم معانيهـا, و أّن الفرائـد يف القـرآن کثـرية جيـب حصـر نوعيـة توّزعهـا و 

الکلمــة. واملفــردات الــيت تناولناهــا حتمــل مــن خــالل النظــر إلــی صــياغتها وتــرداد حروفهــا نوعــا  مــن احلرکيــة  جــدولتها حســب
 والتحّرك و عدم السکون. 
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 املصادر

 القرآن الکرمي.
 ق. 1414قم: مکتب اإلعالم اإلسالمي, الطبعة األولی, « معجم مقاييس اللغة»ابن فارس, امحد بن زکراي. 

 .1982, الکويت: وزارة اإلعالم, 14, جمّلة عامل الفکر, ا ّلد «لقرآن و السّنة النبويةا»أبو زيد, أمحد. 
 عنوان رسالة لنيل الدکتوراه يف جامعة فيينا.«. دراسات يف ابب الکلمات الفريدة يف القرآن»ايلماز, أوخلان. 

 م. 1995الطبعة األولی, البحراين, سيد هاشم بن سليمان, الربهان يف تفسري القرآن, قم مؤسسة بعثت, 
 م. 1996البستاين, فؤاد أفرام. املنجد األجبدي, هتران, انتشارات إسالمي, الطبعة الثانية, 

 م.2116کتاب األّمة, فرباير« منهج السياق يف فهم الن »بودرع, عبدالرمحن, 
 ق.1415حّوی, سعيد. األساس يف التفسري, القاهرة, دارالسالم, 

 , ق.2111. مدخل إلی القرآن الکرمي, دار القرآن الکرمي, درّاز, حممد عبداهلل
 م.1984الراغب اإلصفهاين, حسني بن حمّمد. جامع التفسري, الکويت, دار الدعوة, 

 م.1991رشيد رضا, حممد. املنار )تفسري القرآن احلکيم(, القاهرة: الناشر: اهليأة املصرية العاّمة للکتاب, 
فســـــــري املنـــــــري يف العقيـــــــدة والشـــــــريعة واملـــــــنهج, بـــــــريوت, دارالفکـــــــر املعاصـــــــر, الطبعـــــــة الزحيلـــــــي, وهبـــــــة بـــــــن مصـــــــطفی, الت

 م.1411األولی,
 ق.1419الزرکشي, بدرالدين. الربهان يف علوم القرآن, بريوت: دار املعرفة, الطبعة الثانية, 

 م.1998للکتاب,شحاتة, عبداهلل, أهداف کل سورة و مقاصدها يف القرآن, القاهرة: اهليأة املصرية العاّمة 
 .1395الطباطبائي, حممد حسني, امليزان يف تفسري القرآن, قم, انتشارات إسالمي جامعة مدرسني, الطبعة اخلامسة, 

 .2118دار الکتب املصرية.« املعجم املفهرس أللفال القرآن الکرمي»عبدالباقي, حممد فؤاد.
اجلامعـــة اإلســـالمية ابملدينـــة املنـــّورة, مکتبـــة «. کتـــاب العزيـــزاحملـــرز الـــوجيز يف عـــّد آي ال»عبـــدالرزاق علـــي إبـــراهيم موســـی, 

 م.1996املعارف, الرايض. 
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(45) 
 رآن الكرمي إىل اللغة اإلسبانيةمراصل ترمجة معاين الق

 (من الرتمجة إىل الدراسات الرتمجية)
 1مروة السيد

 ,عل الثقايفالتفااسرتاتيجيات الرتمجة و مدرسة قسم الرتمجة, ختص  
 , اجلزائر-أبو القاسم سعد هللا- 0اجلزائر جامعة

 ملخص:
كانــت بــالد األنــدلس ملتقــى للتبــادل الثقــايف واحلضــاري ومنــارة للعلــم واملعرفــة, خرجــت مــن بــني أســوارها خمتلــف العلــوم و 

املرتمجـني بطليطلـة, هـوه    املعـارف لتنتشـل أوراب املسـيحية مـن ظـالم اجلهـل املطبـق عليهـا عـن طريـق الرتمجـة بفضـل مدرسـة
املدينـــة الـــيت كانـــت مركـــز اشـــعاع علمـــي  وحضـــاري كوهنـــا كانـــت تزخـــر ابملراكـــز العلميـــة واملكتبـــات القي مـــة ولـــويوع صـــيت 

م 0186اآلفــاق فكانــت قبلــة لطلبــة العلــم والدارســني والبــاحثني. و بعــد ســقوط طليطلــة ســنة   علمائهــا وأدابءهــا حــ  بلــ 
ملعرفة  و د ررا  يف الرتاث العريب واإلسالمي لتعرف إسبانيا يف ذل  الوقت حركة ترمجـة كبـرية خاصـة وجد اإلسبان كنوزا  من ا

إىل بعــ  املرتمجـني نقـل العديــد مـن الكتـب يف خمتلــف  راميونـدمـع وسـيس مدرسـة طليطلــة للمرتمجـني, و قـد أســند الراهـب 
يـة إىل اللغـة الالتينيـة. و كـان مـن أهـم مـا تـ رجم يف تلـ  العلوم من رايضيات وفلسفة    وفل  وطب وغريهـا مـن اللغـة العرب

رئـيس ديـر كلـوين, و توالـت بعـد هـوه املـوقر  بطـرسإىل اللغة الالتينية قشـراف الراهـب  0043املرحلة, القرآن الكرمي سنة 
مــن خــالل هــوا  منهــا اللغــة اإلســبانية. لــول  هنــدف  الرتمجــة ترمجــات أخــرى للقــرآن الكــرمي إىل اللغــات األوربيــة األخــرى

البح  إىل تسليط الضوء على يريخ ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغة اإلسبانية, وتتبع مراحل ترمجته منو أول ترمجـة لـه وصـوال  
 إىل ترمجاته احلديثة وكوا انتقاله من مرحلة الرتمجة إىل الدراسات الرتمجية.

 ة للمرتمجني, الدراسات الرتمجية.القرآن الكرمي, الرتمجة, مدرسة طليطلالكلمات املفتاصية: 
 

 مقدمة: مدرسة طليطلة و ترمجة القرآن الكرمي
سـقوط غرانطــة آخـر معاقــل   إىل غايـة  700دام التواجـد العـريب اإلســالمي يف شـبه اجلزيـرة اإليبرييــة لسـبعة قـرون مــن سـنة 

تطورهــا وازدهارهــا حيــ  تعايشــت , شــهدت إســبانيا خــالل تلــ  املرحلـة مــن يرتهــا أوج 0490املسـلمني ابألنــدلس ســنة 
قــد خلــق تنــوع اللغــات )العربيــة والعربيــة والرومانســية املشــتقة مــن  أداين خمتلفــة,  و يف كنفهــا ثالثــة ثقافــات ولغــات وثــالث

 ترمجــة انتشــر منــه العلــم واملعرفــة  كانــت إســبانيا  الالتينيــة( بيأــة مناســبة للرتمجــة وهيــا ميــداان خصــبا  هلــا لتصــبح إســبانيا مركــز
 عربة أكرب مركز لنقل املعرفة بواسطة م رتمجني ميارسون دينا  )أو لغة أو لغة دينية( غري لغـة اجلماعـة الـيت يعيشـون 

املسلمة أو امل
 (00: 0117يف صلبها  )حيياتن, 

                                                           
0 maroua.essid@univ-alger2.dz 
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حيــ  كانـت هـوه املدرسـة منــارة  0005و مـا سـاهم يف ازدهـار حركــة الرتمجـة هـو وسـيس مدرســة طليطلـة للمرتمجـني سـنة  
مركز اشعاع علمي وحضاري خرجت من بني أسوارها أهم الكتب اليت ت رمجت من العربية إىل الالتينيـة ّ منهـا إىل اللغـات و 

األوربية األخرى لتنري بنور العلم    واملعرفة علـى أوراب الغارقـة يف ظلمـات اجلهـل الـوي فرضـته الكنيسـة آنـواك, إذ ت عـد  هـوه 
 رية يف إسبانيا وهوا ما يؤكده جوئيل رضوان:من أكرب املراكز احلضا  املدرسة

ااأحــد أكــرب املراكــز الثقافيــة والدينيــة للجزيـــرة اإليبرييــة ومنــارة للغــرب الــوي كانــت لغـــة ثقافتــه )ولغــة الشــعائر الدينيــة( هـــي 
فســه ( الــوي نصــب ن0084-0000الالتينيــة. و يف هــوه الفــرتة, أشــاع ملــ  قشــتالة وليــون ألفونســو احلكــيم )أو العــامل( )

 ملـــ  األداين الثالثــــة  )اإلســـالم املســــيحية واليهوديـــة( التســــامح اجلــــم , و قـــد حتل ــــق حـــول قساوســــة طليطلـــة مثــــل رميونــــد 
 (03(  )املرجع السابق: 0047-0071( ّ رودريقو )0005-0050)
والرايضــيات وعلــم لتشــهد إســبانيا بفضــل هــوا املركــز العلمــي واحلضــاري حركــة ترمجــة كبــرية فقــد   نقــل كتــب يف الفلســفة  

مـــن العربيـــة إىل الالتينيـــة, لـــول  أصـــبحت قبلـــة للعلمـــاء مـــن كـــل بقـــاع العـــامل مثـــل العـــامل  الفلــ  والطـــب واهلندســـة وغريهـــا
الــــوي تــــرجم كتبــــا  فلســــفية للفــــارايب والكنــــدي والغــــزايل وكتبــــا  مرتمجــــة مــــن اليواننيــــة إىل العربيــــة  قوندســــالفي دومينيكــــوس

ط , ساعده يف مهمة الرتمجة ابن داود اليهودي الوي أسلم فيما بعـد, كمـا اشـتهر قوندسـالفي ألوقليديس وأرسطو وهيبوقرا
برتمجتــه للقــانون يف الطــب البــن ســينا. كمــا مــن بــني أشــهر مــن اجتــوبتهم مدرســة طليطلــة  رئــيس ديــر كلــوين بطــرس املــوقر 

ينيــة نمــر مـــن بطــرس املوقر.)املرجــع الســـابق: وروبــريت دي تشســرت الــوي قـــام نوىل ترمجــات القــرآن الكـــرمي إىل  اللغــة الالت
04) 

وحتدثت آمبارو اوريدو آلبري يف الفصل الثال  من كتاهبا )الرتمجـة ونظرايهتـا: مـدخل إىل علـم الرتمجـة( عـن يريـخ الرتمجـة يف 
 القديســني العصــور الوســطى وأشــارت إىل الــدور الــوي لعبتــه مدرســة املرتمجــني بـــ طليطلة  يف ترمجــة الكتــب املقدســة وســري

املكتوبـــة ابلالتينيـــة, حيـــ  تقـــول: اامـــن أبـــرز الوقـــائع يف عـــامل الرتمجـــة يف ذلـــ  العصـــر متثلـــت يف إنشـــاء  مدرســـة املرتمجـــني 
(, كمـا 039: 0117بطليطلة  اليت تعترب نقطة التقاء ومكـاان  انتشـرت منـه الثقافـة العربيـة والعربيـة واملسـيحية...  )املنـويف, 

إليهــا أيضــا: ااوقامــت مدرســة طليطلــة بنقــل العلــوم العربيــة واليواننيــة إىل أورواب وحــ  القــرن التاســع  جنــد نيومــارك قــد أشــار
( فـاورواب قـد خرجـت 7: 0116عشر كانت الثقافة األوروبية معتمدة يف جلهـا علـى الرتمجـات الالتينيـة واليواننيـة  )غزالـة, 

يـة بفضـل مدرسـة طليطلـة الـيت نشـرت الثقافـة واحلضـارة العربيـة من ظلمات اجلهل بفضـل الرتمجـات الـيت متـت مـن اللغـة العرب
 واملسيحية واليهودية.

مـع البـاحثون علـى أن أول ترمجـة للقـرآن الكـرمي كانـت برعايـة  و من أبرز ما ت رجم يف تل  املرحلة هو القرآن الكرمي حي  جي 
, وكان البااب بطرس املـوقر هـوا مـن أول املهتمـني أثناء رحلته إىل إسبانيا املوقر بطرساألسقف  (Cluny)رئيس  دير كلوين 

ــــد العمــــاريت,  (   ويشــــري 004: 0103بنقــــل اآلاثر واملــــوروث احلضــــاري العــــريب إىل الالتينيــــة عنــــد زايرتــــه ل نــــدلس. )حمم 
سـتعرب اإلسـباين 

 
 0040أنـه سـنة  « El Coran y sus Traducciones : propuestas »يف كتابـه إيبالثـا  دي ميكيـلامل
ام رئــيس ديــر كلــوين بطــرس املــوقر برحلــة إىل إســبانيا, ســامهت تلــ  الرحلــة بشــكل خــا  يف تعزيــز حركــة الرتمجــة لكتــب قــ

 ,Míkel de Epalza) عربيـة وكـل مالـه عالقـة ابلثقافـة واحلضـارة اإلسـالمية مـن أجـل حماربـة اإلسـالم عـن طريـق مصـادره.
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كـــرمي يف تلـــ  الفـــرتة الزمنيـــة حبيـــ  مل يكـــن هـــدفها تقـــدمي خدمـــة لـــول  أمـــر بطـــرس املـــوقر برتمجـــة القـــرآن ال  (96 : 2008
لضسالم واملسلمني أو تقريب الن  األصلي لغري الناطقني ابللغـة العربيـة لفهمـه بـل علـى العكـس كانـت ترمجـة ميكـن القـول 

الح الـــديين أهنـــا مشـــوهة ل صـــل العـــريب وتظهـــر العـــداء لضســـالم ولرســـول اإلســـالم, ألهنـــا تزامنـــت مـــع ظهـــور حركـــة اإلصـــ
 واحلروب الصليبية وكوا إنشاء مدرسة طليطلة للمرتمجني:

 فبعــد أن وضــعت احلــرب الصــليبية األوىل أوزارهــا أخــو املفكــرون املســيحيون يشــعرون ابحلاجــة إىل مواجهــة اإلســالم علــى 
ـــدالصـــعيد العلمـــي والعقلـــي... ويف مقـــدمتهم  يف األنـــدلس   (Toledo), ورئـــيس األســـاقفة بطليطلـــة (Raymond) راميون

يف فرنسا, وكان األول وراء وسـيس مدرسـة الرتمجـة  (Cluny)أسقف دير كلوين  (Peter The Venerable) املوقر وبطرس
مشــروعا  لرتمجــة  -بطــرس املــوقر–بطليطلــة حيــ  نقــل أهــم الكتــب العربيــة يف شــ  العلــوم إىل اللغــات األوربيــة, وتبــىن الثــاين 

 (0: 0100ينية, وهي لغة العلم والثقافة وقتواك, وذل  لدح  القرآن بزعمه  )مهر علي,القرآن الكرمي إىل اللغة الالت
 Robertus) الكيتـوين روبريتو ت نسب هوه الرتمجة األوىل للقرآن الكرمي بشكل أساسي إىل الراهب واملستشرق الربيطاين 

Ketenensis)  داملــاات هريمــانوسوالبلقــاين (Hermannus Dalmata) علــى يــد  0043ة للقــرآن متــت يف عــام  أول ترمجــ
روبرت الكيتوين وكانت إىل اللغة الالتينية. وقد اسـتغرق القيـام هبـا عامـا  واحـدا  فقـط, ومل تكـن يف حقيقتهـا ترمجـة فحسـب, 

( وقـــد   376-375: 0114بـــل أضـــيف إليهـــا هجـــوم وقـــدح يف اإلســـالم والقـــرآن و يف شـــخ  النـــيب األكـــرم  )زرزور, 
الواقعــة مشــال  (Tarazona)علــى األرجــح, أو يف يرازوان  (Navarra)جنــوب نفــارا  (Tudela)ة يف تطيلــة اجنــاز هــوه الرتمجــ
وقــد عرفــت هــوه الرتمجــة انتشــارا    ايبالثــا ديولــيس يف طليطلــة علــى حــد قــول املســتعرب  (Zaragoza)حمافظــة سرقســطة 

لـوثر  مـارتن, وقـد أوصـى هبـوه الطبعـة 0543سـنة  (Theodor Bibliander)واسـعا  يف أوراب حـ  طبعهـا تيـودور بيبليانـدر 
خــالل ســياق يرتــي شــهد نزاعــات سياســية ودينيــة, ومحــالت لضمرباطوريــة العثمانيــة يف بــالد البلقــان وأوراب الوســطى وهنــر 
ن الــدانوب, وكانــت النســخة اخلطيــة األصــلية الــيت ســبقت طباعــة تيــودور بيبليانــدر هــي النســخة الــيت أدت لظهــور العديــد مــ

الرتمجـــات اإلســـبانية والقطالنيـــة الـــيت أ جنـــزت يف القـــرن الرابـــع عشـــر ولكـــن تلـــ  الرتمجـــات ف قـــدت ومل يبـــق هلـــا أثـــر يـ ــوكر. 
(97(De Epalza, 2008 : 96-   

اذن كانت هوه الرتمجة األوىل للقرآن الكرمي إىل اللغة الالتينية منطلقا للعديـد مـن الرتمجـات الـيت ظهـرت فيمـا بعـد سـواء إىل 
يف يريــخ  -واألســوء–لغــة اإلســبانية أو إىل اللغــات األوربيــة األخــرى حيــ   أسســت هــوه الرتمجــة للمرحلــة األوىل األطــول ال

ترمجة القرآن فقد بقيت روح هوه الرتمجة حتكم سائر الرتمجات األوربية للقـرآن حـ  وقـت قريـب, بـل بقيـت املصـدر املباشـر 
 (377: 0114ملعظم الرتمجات  )زعرور, 

, ورو ج (Marcos de Toledo) الطليطلـي مـاركوسابلرتمجة الثانيـة للقـرآن الكـرمي إىل اللغـة الالتينيـة الطبيـب والكـاهن  وقام
يف إطــار حــروب  (Rodrigo Jiménez de Rada) رادا دي َخينيــث رودريغــوهلــوه الرتمجــة رئــيس األســاقفة بطليطلــة 

رمجة القرآن الكرمي كان سياسيا  حمضا  للنيل من اإلسـالم, و متـ ت االسرتداد ضد املسلمني فكما سبق و أشران, اهلدف من ت
نتيجـــــة جهـــــود فرديـــــة للطبيـــــب مـــــاركوس الطليطلـــــي الـــــوي كـــــان جـــــزءا  مـــــن جمتمـــــع املوزاربيـــــ   0084تلـــــ  الرتمجـــــة ســـــنة 

(mozárabes فقد كان يتقن العربية واللغة القشتالية )(castellano)  ضـا , وكانـت ترمجـة وكوا الالتينية لكونـه كـان كاهنـا  أي
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( كـــانوا يتقنـــون اللغـــة mozárabesمـــاركوس الطليطلـــي ترمجـــة حرفيـــة لصـــيقة ابألصـــل العـــريب وذلـــ  راجـــع لكـــون املـــوزاربني )
العربيــة وعلــى معرفــة هبــا, كمــا أهنــم يعرفــون القــرآن وعلــى اطــالع عليــه, لــول  كانــت ترمجــة مــاركوس الطليطلــي ترمجــة جيــدة 

,  فالرتمجــة (De Epalza ,2010 : 98)ا روبــرت الكيتـوين إال  أهنــا مل تلـق رواجـا  وانتشــارا  مثلهـا مقارنـة بسـابقتها الــيت قـام هبـ
األوىل للقـــرآن الكــــرمي كانــــت ترمجــــة م شــــوهة الغــــرض منهــــا اإلســــاءة إىل اإلســـالم أمــــا الرتمجــــة الثانيــــة الــــيت قــــام هبــــا مــــاركوس 

راجــــع للمجتمــــع الــــوي جـــاء منــــه مــــاركوس الطليطلــــي, الطليطلـــي فكانــــت ترمجــــة مقبولـــة وجيــــدة مقارنــــة بســــابقتها وذلـــ  
فباإلضافة إىل إتقانه للقشـتالية والالتينيـة كونـه كاهنـا  كـان علـى معرفـة ابللغـة العربيـة وابلقـرآن الكـرمي, لكـن الغريـب يف األمـر 

تلــق احلــت الــوي القتــه فلــم  -اجليــدة–القــت رواجــا  كبــريا و مقروئيــة أمــا الرتمجــة الثانيــة  -الســيأة–أن ترمجــة القــرآن األوىل 
 بني الرتمجتني اذ يقول:  يقارنرضوان  جوئيلسابقتها و جند 

 إن هــوه الرتمجــة الــيت مل تكــن ســوى إعــادة صــياغة ســيأة ظلــت مــع ذلــ  النســخة األكثــر مقروئيــة يف أوراب إىل غايــة القــرن 
الــ  عشـر( مل ي كتــب هلــا الــو يوع  )حييــاتن, السـابع عشــر. أمــا ترمجــة القـرآن اجليــدة الــيت قــام هبــا مـارك دي توليــدو )القــرن الث

0117 :04-05) 
كمــا شــهدت فــرتة حكــم امللــ  ألفونســو العاشــر احلكــيم ملــ  قشــتالة ترمجــة جزئيــة للقــرآن الكــرمي إىل اللغــة القشــتالية هنايــة 

ر ترمجـة األعمـال القرن الثال  عشر وهي الرتمجة اليت ف قدت على األرجح, حي  أمر بتل  الرتمجة ألفونسـو العاشـر يف إطـا
 العربية إىل اللغات الشعبية. 

و  ــدر اإلشــارة إىل أن الرتمجــات الــيت كانــت كافيــة وم رضــية لرجــال الــدين يف القــرن الثــاين عشــر مل تصــبح كــول  يف القــرون 
ات إىل اللغــة املواليــة مــع ظهــور تيــارات ثقافيــة جديــدة يف اللغــات الرومانيــة الــيت مل تكتفــي ابلرتمجــة الالتينيــة وطالبــت برتمجــ

اإلسبانية أو اللغة القطالنية. فظهرت يف عصر النهضـة يف القـرن اخلـامس عشـر تيـارات تـدعو إىل الوفـاء واألمانـة يف الرتمجـة 
( حيـ  ومبسـاعدة مـن علمـاء  Martin Garcia) غارسـيا ومـارتني شـقوبية دي خـوانإىل األصل العريب وذل  كان بقيادة 
(, شـــهدت هـــوه املرحلـــة عـــدة ترمجـــات  conversosحـــولني مـــن اإلســـالم إىل املســـيحية )مســـلمني وعلمـــاء متنصـــرين أو مت

   (De Epalza, 2008: 102)  للقرآن الكرمي.
بـني القـرنني   (mudéjares)ومتـاخرين   (moriscos)وسنتعرف فيما يلي على الرتمجات الـيت قـام هبـا مسـلمون مورسـكيني  

 اخلامس عشر والسابع عشر.
 الكرمي بني القرن اخلامس عشر والقرن السابع عشر:  ترمجات القرآن

توالت الرتمجات إىل اللغات األوربية بعد أول ترمجة للقرآن الكرمي إىل اللغـة الالتينيـة,   و مـن هـؤالء الـوين ترمجـوه مـن دفعـه 
ان مـا يقدمـه معـوال  إىل ذل  حب اإلسالم والسعي خلدمته, ومنهم من دفعه لول  احلقد على اإلسالم والسعي حملاربته فك

(, وبعــد أن كانــت الرتمجــة يف البدايــة حكــرا  01: 0118هـداما  يكــره النــاس يف اإلســالم وينفــرهم منــه  )بــن طـاهر العلــوش, 
على رجال الدين, أخـو مسـلمو إسـبانيا فيمـا بعـد نصـيبهم مـن ترمجـة القـرآن الكـرمي, فقـد كـان للمسـلمني مكانـة خاصـة يف 

عيد التارتي واللغوي, لول   در اإلشارة إىل وضعية املسلمني الـوين اختـاروا البقـاء يف األراضـي ا تمع اإلسباين على الص
اإلسبانية, فبعد سقوط غرانطة ترك امللوك الكاثوليكيني إيزابيال ملكة قشتالة و فريانندو مل  أراغون حرية البقاء أو اجلـالء 
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تــاخرين 
 
ابلبقــاء علــى ديــنهم ووارســة شــعائرهم الدينيــة وعــاداهتم  (mudéjares)للمســلمني, وتعهــدوا ابلســماح للمســلمني امل

وتقاليــدهم لكــن ذلــ  مل يــدم طــويال , ففــي النصــف الثــاين مــن القــرن الرابــع عشــر قــام رجــال الــدين املســيحيني حبملــة تنصــري 
ــر اآلالف مــنهم إثــر ذلــ , ابملقابــل ســعى الكثــري مــن املســلمني  املتشــددين الغيــورين واســعة للمســلمني يف غرانطــة وقــد تنص 

علـى ديـنهم إىل صـد  تلـ  احلمـالت التنصـريية وإيقافهـا لـول  وكـرد  فعـل مـن القـائمني علـى عمليـة التنصـري ز ج  ابلعديـد مـن 
( ابملرصـاد للمسـلمني وأمـرهم بتسـليم كتـبهم الدينيـة ليسـلموا Jiménez) خيمينيـثاملسلمني يف السجن ووقف رجـل الـدين 

 (  40: 0988حراقها. )الكرمي, له آالف النسخ ليقوم ق
حبـرق العديـد مـن الكتـب وا لـدات وكتـب الـدين خاصـة القـرآن الكـرمي كـي ال تعرقـل جنـاح َخينيث وهكوا قام رجل الدين 

عمليــة التنصــري, فقــد ع رفــت تلــ  املرحلــة ابســتهداف حمــاكم التفتــيش لضســالم واللغــة العربيــة فــاحرقوا آالف الكتــب الدينيــة 
ات ونســخ اندرة للقــرآن الكــرمي. لــول  ســامهت العديــد مــن العوامــل يف ظهــور ترمجــات قــام هبــا مســلمون بــني مــن بينهــا ترمجــ

فإنه يف منتصف القرن اخلـامس عشـر قـام  إيبالثا ديالقرن اخلامس عشر والقرن السابع عشر, فحسب املستعرب اإلسباين 
ســلمي ا تمعــات وعيســى دي جبـري بتوضــيح الع (el mufti de Castilla)مفـيت قشــتالة 

 
وامــل الــيت سـامهت يف الســماح مل

اإلسبانية ابلتحدث ابإلسـبانية واخلـوض يف أمـور دينيـة وقرآنيـة ابللغـة اإلسـبانية ولـيس ابلعربيـة فقـط مثلمـا كـان أسـالفهم يف 
  يف: , وتتلخ  العوامل اليت أدت إىل اخنراط املسلمني يف ترمجة القرآن الكرمي(De Epalza, 2008 : 103)األندلس 

أن الكثــري مــن املســلمني ال يفهمـــون اللغــة العربيــة و ال ينطقــون هبـــا وهــو حــال العديــد مـــنهم يف ولكــة قشــتالة يف القـــرن  -
 اخلامس عشر. 

يتمثــــل العامــــل الثــــاين يف أن الكثــــري مــــن املســــيحيني الــــوين احتكــــوا ابملســــلمني أو عاشــــوا يف جمتمعــــات اســــالمية اهتمــــوا  -
 ه.ابإلسالم وابلتعرف علي

ومسـح هلـم برتمجـة القـرآن   أما السبب الثال  الوي مسـح للمسـلمني ابخلـوض يف مواضـيع إسـالمية ودينيـة ابللغـة اإلسـبانية -
وهـي الطريقـة الـيت أنتهجهـا األتـراك  (aljamiado)الكرمي هـو كتابـة اللغـة اإلسـبانية حبـروف عربيـة أو مـا ي سـمى           ابلــ

 النصو  العربية حي  كتبوا مواضيع إسالمية بلغة تركية مكتوبة حبروف عربية.  يف االمرباطورية العثمانية مع
جم القــرآن الكــرمي إىل لغــة إســبانية مكتوبــة حبــروف عربيــة بــني ســطور الــن  العــريب األصــل مــن اليمــني إىل اليســار, ومتــت  فــرت 

املرحلــة كانــت مــن أجــل وارســة  ترمجــة قصــار الســور مــن أجــل وارســة الصــالة , فاغلــب الرتمجــات الــيت ظهــرت خــالل تلــ 
الشعائر الدينية و متيزت بكوهنا ترمجات جزئية. وكان هناك ترمجتني كاملتني للقـرآن الكـرمي واحـدة قـام هبـا عيسـى دي جبـري 

(Yçe de Gebir) وخـوان دي شـقوبية (Juan de Segovia)   ولكـن هـوه الرتمجـة مل ي كتـب هلـا البقـاء طـويال   0456سـنة
 Juan)وخــوان أنــدريس الشــاطيب  (Valencia) مــن بلنســية (alfaquí musulman)رمجــة الفقيــه املســلم فقــد ف قــدت. وت

Andrés de Játiva)  ط ليطلـة حيـ  أهنـا ترمجـة غـري معــروف   , اضـافة إىل املخطوطـة الـيت و جـدت يف مكتبـة0505سـنة
 Traducción Del Alcorán en) : القـرآن الكـرمي بلسـان املسـيحيني وكـان عليهـا عنـوان 0616صـاحبها و جـدت سـنة 

letra de cristianos)  وكانت ترمجة مكتوبة بلغة إسـبانية متقنـة وثريـة مـن الناحيـة اللغويـة وتسـتحق الدراسـة علـى حـد قـول
   .(De Epalza, 2008 : 108)إيبالثا.  دي
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قـرآن الكـرمي, كانـت ترمجـات موجهـة وهكوا نستنتج نن ترمجات املسلمني الوين عاشوا يف ا تمعات اإلسبانية املسـيحية لل
للمســـلمني ملمارســـة شـــعائرهم الدينيـــة لـــول  كانـــت الرتمجـــات جزئيـــة ألجـــزاء مـــن القـــرآن الكـــرمي وســـور قصـــرية وذلـــ  بلغـــة 

اضافة إىل وجود بع  الرتمجات الكاملة للقرآن الكرمي يف تلـ  الفـرتة, إال  أهنـا  (aljamiado)إسبانية مكتوبة حبروف عربية 
 ثرية وأغلبها ف قدت.مل تكن ك

 ترمجات القرآن الكرمي احلديثة )من القرن السابع عشر إىل غاية القرن الواصد والعشرين(:

شــهدت إســبانيا يف القــرن التاســع عشــر والقــرن العشــرين اهتمامــا  متزايــدا  ابلقــرآن الكــرمي يف اطــار االنفتــاح علــى احلضــارات 
دايانت وا تمعات األخرى لكنها مل تكن ترمجـات مباشـرة مـن اللغـة العربيـة والثقافات األخرى والتعرف على مبادئ وقيم ال

وإمنا اختوت معظمها مـن اللغـات األوربيـة خاصـة الفرنسـية واإلجنليزيـة نـ  انطـالق للرتمجـة  ـو اللغـة اإلسـبانية, و مـن بـني 
 اببلــو خــواناصــة نــوكر الــبع  منهــا حســب الرتمجــات اإلســبانية الــيت أ جنــزت انطالقــا  مــن الرتمجــة الفرنســية أو اإلجنليزيــة خ

   آرايس:
- Andrés Borrego, El Corán traducido al castellano, incompleta, 1844, (A partir de la versión 

francesa Kazimirski 1840)  
رنسـية لكزمريسـكي سـنة , انطالقـا  مـن الرتمجـة الف0844أندريس بوريقو, القرآن م رتجم إىل اإلسبانية, ترمجة غري مكتملة, -

0841. 
- José Gerber de Robles, Alcorán, Madrid, 1844 (A partir de Kazimirski) 

 )انطالقا من ترمجة كزمريسكي(  0844خوسي خريبري دي روبلس, القرآن, مدريد, -
- Vicente Ortiz de la Puebla, El Corán  Biblia mahometana, seguido de la biografía de Mahoma 

primera versión española anotada y comentada según lo más distinguidos comentadores del Corán, 

Barcelona 1872. (A partir de Kazimirski)  

ة بيثينــيت أورتيــ  دي ال بــويبال, القــرآن اإلجنيــل احملمــدي,  متبــوع بســرية حممــد, النســخة اإلســبانية األوىل مشــروحة وم عل قــ -
 . )من ترمجة كزمريسكي( 0870وفقا  ألبرز مفسري القرآن, برشلونة 

-Benigno de Murguiondo y Ugartondo (1875)  

 .0875بينيغنو دي مورغيوندو و أوغارتوندو  -
- Joaquín García Bravo, El Corán, Barcelona, Imprenta Vda, de Luiss Tasso  [1907]. (A partir de la 

versión francesa de Savary 1758-88) 

 . )انطالقا من الرتمجة الفرنسية لسفاري(0917خواكني غارسيا برافو, القرآن, برشلونة,  -
 0994, ويف مدريد 0980, برشلونة سنة 0970و أ عيدت طباعة هوه النسخة يف املكسي  سنة 

-Alfonso Hernández Cata, El Koran, Buenos Aires, 1913, 1936, 1937, 1944 (A partir de Savary ) 
 )انطالقا من ترمجة سفاري(.                 0944, 097, 0936, 0903ألفونسو هريانندي  كاي, القرآن, بوينوس آيريس,  -

   (Juan Pablo Arias, 1997 : 174-175) 
لفــة, وهــوا يعكــس االهتمــام برتمجــة عرفــت العديــد مــن هــوه الرتمجــات انتشــارا  واســعا  و   طبعهــا عــد ة مــرات و يف بلــدان خمت

القرآن الكرمي وكوا اهتمام الناس ابلتعر ف عليه وقراءته, كما كانـت العديـد مـن  الرتمجـات هتـاجم اإلسـالم وتظهـر العـداء لـه 
رتمجـــني تكـــون مســـاحة يســـتغلوهنا لتشـــويه 

 
ومـــا يؤكـــد ذلـــ  مثلمـــا يـــرى أمحـــد كمـــال زغلـــول أن اهلـــوامش الـــيت يســـتعني هبـــا امل
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حيـ  جـاءت ترمجـة السـورة األوىل مـن القـرآن الكـرمي  Murguiondo y Ugartondio م مثلمـا هـو احلـال مـع ترمجـةاالسـال
 (Zaghloul, 2011 : 18) يف نصف صفحة بينما التعليق والنقد فكاان يف ستني صفحة.

هبــا م رتمجــون يعرفــون اللغــة  أمــا الصــنف الثــاين مــن الرتمجــات احلديثــة فهــي عبــارة عــن ترمجــات مباشــرة مــن اللغــة العربيــة, قــام
العربية وعلى احتكاك هبا, أو مرتمجون خرباء يف اللغـة العربيـة قـاموا ابلرتمجـة ابلتعـاون مـع خـرباء يف اللغـة اإلسـبانية, كمـا قـام 

ترمجـــة  08هبـــوه الرتمجـــات مســـلمون مـــن أصـــول إســـبانية أو مـــن أصـــول أخـــرى أجنبيـــة وكـــوا غـــري املســـلمني, وتوجـــد حـــوايل 
 (De Epalza, 2010 : 120)    اللغة العربية إىل  اللغة اإلسبانية  مباشرة من

 ونوكر يف ما يلي بع  الرتمجات اليت متت مباشرة من اللغة العربية قام هبا مرتمجون على معرفة ابللغة العربية:
 .0881أنيبال رينالدي -
 .0945ترمجة سيف الدين رحال و سانتياغو بريالتا,  -

 .0950انسينوس أسانس, ترمجة رافاييل ك -

 .0953ترمجة رفاييل كاستييانوس و أمحد عبود,  -
 .0953ترمجة خوان فريانت,  -

 .0979ترمجة خوليو كوريس,  -

 .0994ترمجة عبد الغين ميالرا انبيو,  -
 .0998ترمجة فريدة صاحلي,  -

 (de Epalza, 2010:121,124)    .    0998ترمجة كمال مصطفى حالق,  -
 Juan فــريانت خـوانوترمجــة  Julio Cortés كـوراتس خوليــوأشـهر الرتمجــات اإلسـبانية للقــرآن الكـرمي هــي ترمجـة و لعـل 

Vernet وترمجــة اإلســباين املســلم عبــد الغــين مــيالرا انبيــوAbdul Ghani Melara Navio  هــوا وابإلضــافة إىل وجــود ,
 Raul Gonzalezنت مثل ترمجة راوول غونزالي  بورني  ترمجات أخرى مباشرة من األصل العريب متوفرة على شبكة االنرت 

Bornez ترمجــة األرجنتيــين املســـلم عيســى غارســـيا ,Isa Garcia.كمـــا  , النســخة اإللكرتونيــة مـــن ترمجــة خوليـــو كــوريس
ريكـــا أصـــبحنا اليـــوم نتـــوفر علـــى العديـــد مـــن الرتمجـــات اإلســـبانية للقـــرآن الكـــرمي مـــع تزايـــد عـــدد املســـلمني يف إســـبانيا ويف أم

 الالتينية.

 القرآن الكرمي يف الدراسات الرتمجية:
برعايـــة بطـــرس املـــوقر لـــدوافع سياســـية وإيديولوجيـــة,  0043بعـــد أن ت ـــرجم القـــرآن الكـــرمي ألول مـــرة إىل اللغـــة الالتينيـــة ســـنة

رمي مـن مرحلـة الرتمجـة توالت الرتمجات إىل اللغات األوربيـة وابقـي لغـات العـامل, ومـع تطـور نظـرايت الرتمجـة انتقـل القـرآن الكـ
إىل مرحلـــة الدراســـات الرتمجيـــة حيـــ  أصـــبح مـــادة هلـــا, فانكـــب البـــاحثون والدارســـون يف هـــوا ا ـــال علـــى دراســـته ودراســـة 
ترمجاتــه, والبحــ  يف قابليــة ترمجتــه مــن عــدمها, دراســة اإلعجــاز اللغــوي والتشــريعي, ترمجــة أمســاء الســور, كيفيــة ترمجــة لفــت 

سىن, نظرية الرتمجة املناسبة لرتمجة القرآن الكرمي, دراسات مقارنة بـني ترمجـات للقـرآن الكـرمي وغريهـا مـن اجلاللة واألمساء احل  
املواضــيع الــيت تتنــاول ترمجــة القــرآن الكــرمي ابلدراســة. فمــثال يف إســبانيا ســامهت وفــرة الرتمجــات اإلســبانية للقــرآن الكــرمي مــع 
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لدراســة ترمجــات القــرآن الكــرمي, و كــان الســبق يف ذلــ  للربوفيســور ســالفادور  بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين إىل فــتح ا ــال
 Universidad deابلتعــاون مـع جامعــة غرانطـة  Universidad de Málagaمــن جامعـة مالقــا  Salvador Peñaبينيـا 

Granada وترمجتــه  حيــ  عرفــت هــوه األقطــاب اجلامعيــة عــدة حبــوث ودراســات حــول مواضــيع ذات عالقــة ابلقــرآن الكــرمي
(De Epalza, 2010 :127) 

لطاملـــا شـــكلت ترمجـــة القـــرآن الكـــرمي حتـــداي  ألهـــل االختصـــا  واســـتقطبت اهتمـــام الدارســـني واملرتمجـــني للبحـــ  يف طـــرق 
واسـرتاتيجيات ترمجتـه وحـل  بعـ  املشــاكل الـيت تواجـه املـرتجم يف ترمجتــه للقـرآن الكـرمي, ولعـل  مــن أكثـر القضـااي الـيت ت طــرح 

 رآن الكرمي يف جمال الدراسات الرتمجية هو قابلية ترمجته من عدمها حي :بشان الق

ااأمجـــع العلمــــاء يف مجيــــع العصــــور علــــى اســـتحالة ترمجــــة القــــرآن, ويعنــــون بــــول : حماكـــاة األصــــل يف نظمــــه وترتيبــــه, مــــع   
ه مـن اإليقــاع والتـاثري. و هلــوا فقــد االحتفـال مبــا يتضـمنه مــن الـدالئل القريبــة والبعيـدة, واألصــلية والتبعيــة, وسـائر مــا ميتـاز بــ
 (080: 0115أطلقوا على هوه الرتمجة: الرتمجة احلرفية, ورمبا أمس اها بعضهم: الرتمجة املساويةاا )زرزور, 
ال ميكـن ألي لغـة أن  اريهـا أو   حيـ  ال ميكـن ترمجـة القـرآن ترمجـة حرفيـة مسـاوية ل صـل ألن لغـة القـرآن الكـرمي م عجـزة,

 إىل عدم امكانية ترمجة القرآن الكرمي حي  يرى: الشاطيبوبيانه, و قد أشار اإلمام تعادل نظمه 
ااانطالقا  من تفريقه بني الداللـة األصـلية للكـالم وداللتـه التبعيـة أو البالغيـة. وحيـ  حكـم ابسـتحالة ترمجـة الداللـة األخـرية 

 يعـدو أن يكـون نقلهـا مـن لغـة إىل أخـرى شـبيها  أو وـاثال  أو نقلها مـن لغـة إىل أخـرى, فلـم يبـق إال  الداللـة األصـلية الـيت ال
 (383للتعبري عن هوه الداللة بكلمات وعبارات أخرى يف اللغة ذاهتا..اا )املرجع السابق: 

كما أن اللغات ختتلف من حي  النظام الصويت والصريف ومـن حيـ  الرتاكيـب وترتيـب الكلمـات ااففـي اللغـة العربيـة مـثال    
الفعــل علــى الفاعــل واملضــاف علــى املضــاف اليــه واملوصــوف علــى الصــفة, أمــا يف لغــات أخــرى فــإن األمــر قــد  ي قــدم عــادة

تتلـــف, لـــول  فـــإن الرتمجـــة هبـــوا املعـــىن ال ميكـــن حصـــوهلا, وقـــد قـــالوا أن حكمهـــا هـــو االســـتحالة العاديـــة والشـــرعية  )بـــن 
ردات ذات الــــدالالت املختلفــــة أو ذات الشــــحنات (, كمــــا أن القــــرآن الكــــرمي يتميــــز ابملفــــ00: 0118الطــــاهر العلــــوش, 

ـرتجم إليهـا 
 
الثقافية املختلفـة فقـد يـرد فيـه مفـردة ي قصـد هبـا معـىن جمـازي أو معـىن خمتلـف عـن مـرادف تلـ  املفـردة يف اللغـة امل

 فالعملية ليست بسيطة إذن والبع  يوهب إىل كوهنا مستحيلة:
ضمائر وروابط يف القـرآن ال جنـد هلـا مسـاواي  يف لغـة الرتمجـة حـ   لهـا حمـل  و وا يزيد هوا األمر استحالة وجود مفردات و 

نظريهــا مــن األصــل كمــا يشــرتط ذلــ  يف هــوا النــوع مــن الرتمجــة. فقــد يســتعمل القــرآن لفظــا  ويريــد  معنــاه ا ــازي, فيعمــد 
 (06ية األصلي  )املرجع السابق: املرتجم إىل ذل  اللفت وميت مبرادفه يف اللغة املرتجم إليها فيتغري بول  معىن اآل

هوا ما جيعل العديد من اخلرباء يف جمـال الرتمجـة جيمعـون علـى أن  ترمجـة القـرآن الكـرمي مـا هـي إال  تفسـري ملعانيـه ألنـه ليسـت 
 هنال  لغة تضاهي لغة القرآن الكرمي ونظمه وبيانه:

ـــر قـــد تطـــئ يف بيـــان معـــىن ال ميكـــن أن تـــتم خـــارج نطـــاق ا -إذن–ااوعلـــى هـــوا فالرتمجـــة للقـــرآن   لتفســـري, علمـــا  نن  املفس 
طئ يف بيان املعاين اليت يدل عليهـا الرتكيـب ... إال  أن  املفس ـر يضـع يف بيـان معـىن اللفـت والرتكيـب كالمـا   املفردات, وقد ت 

 (  383: 0114عربيا , واملرتجم يضع كالما  ليس بعريباا )زرزور, 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

801 

 

رمجة  حرفية  غري وكنة, جازت ترمجته لغري النـاطقني ابللغـة العربيـة مبـا ي سـمى ابلرتمجـة املعنويـة أو ومبا أن ترمجة القرآن الكرمي ت
التفسـريية و قــد ذكــر رشـيد رضــا أن الرتمجــة املعنويـة ااعبــارة عــن فهـم املــرتجم للقــرآن, وإمنـا هــي فهــم رجـل للقــرآن, تطــئ يف 

لقــرآن الكــرمي ال تعــدو أن تكــون تفســريا  لكلماتــه  وآايتــه لكــن ( اذن فرتمجــة ا386: 0114فهمــه ويصــيب ...اا )زرزور, 
بغــري لغــة, لــول  جنــد أن الكثــري مــن املرتمجــني والبــاحثني يف جمــال الرتمجــة يســتعينون بكتــب التفســري ويلجأــون إىل نظــرايت 

, يعـيش حالـة معـاانة معرفي ـ ة يتجـو ل فيهـا خـالل كـل الرتمجة حلـل  مشـاكل ترمجـة القـرآن الكـرمي ااواملـرتجم قـارئ مفس ـر للـن  
أبعـــاده املمكنـــة ليخرجـــه يف لغـــة أخـــرى حيـــاول أن حيملهـــا كـــل مـــا ميكنهـــا أن حتمـــل مـــن أبعـــاد واحتمـــاالت, قـــد يكـــون هـــو 
العـاجز عــن االمسـاك هبــا وقــد تكـون أدوات لغتــه ووســائلها هـي العــاجزة عــن تلقـي أبعــاد الــن  يف لغتـه األخــرىاا )العــزب, 

لكـرمي هـي ترمجـة ملعانيـه وليسـت ترمجـة للقـرآن العظـيم, ومـا يوجـد يف ترمجـة القـرآن الكـرمي مــن ( فرتمجـة القـرآن ا31: 0116
اخطـــاء وتناقضـــات هـــي بســـبب عجـــز املـــرتجم عـــن فهـــم كلمـــة أو آيـــة مـــن اآلايت أو وويلهـــا بشـــكل خـــاطئ وليســـت مـــن 

 القرآن:

هدفــه التعبــري عــن املعــىن الــوي حيملــه هــوا اللفــت أو  الرتمجــة متعلقــة أساســا  ابملعــىن, وترمجــة اللفــت أو العبــارة إىل لغــة أخــرى 
تلــ  العبــارة. و ال شــ  أن معظــم املقبلــني علــى هــوه الرتمجــات يفهمــون مــن عبــارة  ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي  أن مــا بــني 

الكتـاب  أيديهم هو قرآن مرتجم ترمجة أمينة وصـحيحة. و مـن مثـة يـوهب هبـم االعتقـاد قمكـان ترمجـة القـرآن العظـيم, ونن
املرتجم يعكس بدقة ما ورد يف القـرآن, و يـؤدي هبـم ذلـ  إىل محـل أخطـاء الرتمجـة املتعـددة علـى أهنـا مـن القـرآن, وإىل فهـم 
اإلسالم على غري وجهه الصحيح, وإىل اهتزاز إمياهنم به كلما بدا يف الواقع العلمي مـا ال يؤيـد وويـال  قـ د م آليـة مـن اآلايت 

 (05مجة هلا  )البوشيخي: القرآنية على أنه تر 
اذن تعتــــرب ترمجــــة القــــرآن الكــــرمي بصــــفة خاصــــة صــــعبة للغايــــة ألن  ســــر  إعجــــازه يكمــــن يف لغتــــه, فقــــد اعــــرتف العديــــد مــــن 

 Arther John آربـري جون آرثراملستشرقني بعجز اللغات األخرى عن جماراة لغة القرآن الكرمي, مثل املستشرق الربيطاين 

Areberry  (,  كمــــا توجــــد 050: 0107 البيــــان املعجــــز يتالشــــى يف أكثــــر الرتمجــــات دقــــة   )صــــاحلي, حيــــ  يــــرى نن
مشكلتني أساسيتني تواجهان مرتجم معاين القرآن الكرمي, املشكلة األوىل هي مشكلة لغويـة فاللغـة العربيـة لغـة صـعبة جـدا , 

 ما يلي: وعربية القرآن الكرمي أصعب  فإنه عندما نقول مشكلة لغوية فنحن نقصد بول 
اامشــــكلة لغويــــة, ابملعــــىن الكامــــل لكلمــــة اللغــــة, لغــــة: أي حضــــارة, كانــــت واضــــحة دائمــــا يف حــــاالت عجــــز كثــــري مــــن 
املستشرقني, عجز عن إدراك عميق للغة العربي ة, لغة الرتاث اإلسـالمي, أو ابلدرجـة األوىل وقبـل أن تكـون لغـة الـرتاث: لغـة 

 (30: 0116اا ) العزب,  البد من وكيد مصطلح عربية القرآنالقرآن الكرمي موضوع الرتمجة والدراسة, 
عجـزة وكــل مــا حتملــه هــوه اللغــة مــن حضــارة وثقافــة  

 
فاملشـكلة األوىل تكمــن يف لغــة القــرآن الكــرمي أو عربيــة القــرآن الكــرمي امل

علـى املـرتجم وعلـى الرتمجـة وتراث عـريب اسـالمي,  وتكمـن املشـكلة الثانيـة يف أثـر الـدين واحلضـارة وسـياقها ونسـقها املعـريف 
 إذ:
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 إن املرتمجــني غالبـــا  مـــا يســقطون يف هـــوه الفجـــاج الشـــائكة, فيلبســون بعـــ  الســـياقات القرآنيــة ذات الصـــلة بشـــبيه هلـــا يف 
العهــد القــدمي, أو يف الكتــاب املقــد س أقنعــة الكتــاب املقــد س عــن وعــي أو عــن غــري وعــي. وذلــ  علــى مســتوى املفــردات 

 (  36-35: 0116  )العزب, والرتاكيب و املعاين
فاملرتجم األجنيب قد يرتجم القرآن الكرمي ويفسره وفق معتقدات داينته وثقافته عندما يلتقي بسـياق قـرآين شـبيه لـه يف العهـد 
القـدمي مــثال فيخــرج الـن  القــرآين عــن سـياقه ومعنــاه األصــلي. هــوا ابإلضـافة إىل مشــكلة عــدم قابليـة الرتمجــة أللفــال قرآنيــة 

اللة وشحنة ثقافية خاصة بلغة األصل وليست موجودة يف اللغة اهلدف, ففي القرآن الكرمي مفـردات وعبـارات ذات ذات د
 دالالت خاصة قلما يتم التوصل إىل مقابالت هلا يف اللغة املرتجم إليها:

املــرتجم   وخبصــو  القــرآن الــوي يشــتمل علــى نــوع عــادي مــن األلفــال وآخــر ذي معــاين متخصصــة غريبــة ودقيقــة, يقــف
حائرا أمام الصنف الثاين بغية اإلدالء مبقابالت يف اللغة املنقول إليها, فإن ساعده احلـت عثـر عليهـا ولـو كانـت تقريبيـة وإال 
فيضـطر إىل االقتبــاس واالبتكـار, مــع االحــرتاس مـن الوقــوع يف حتريـف أو ســوء فهــم. وحيـ  أن املقابلــة التامـة صــعبة املنــال, 

صــا  علــى ذلــ  يلجــؤون إىل تقنيــات معينــة,  نبــا  للنقــل احلــريف ومــن أجــل ابــراز خصوصــيات معينــة فــإن أشــد املرتمجــني حر 
وتبلي  املدلوالت اخلاصة لكثري من املفردات والعبارات. ومن بني تل  التقنيات اسـتخدام رمـوز صـوتية يف رسـم ترمجـة املـواد 

ستعينون بتقنيات واسرتاتيجيات الرتمجـة حلـل  مشـكلة عـدم (. فالكثري من املرتمجني ي05: 0999رمسا تلفظيا   )أبو طالب, 
وجــــود مقــــابالت لــــبع  املفــــردات القرآنيــــة يف اللغــــة املــــرتجم إليهــــا كالرســــم اللفظــــي للكلمــــات وشــــرحها بــــني عارضــــتني أو 

 االستعانة ابحلاشية لشرحها خاصة عندا يتعلق األمر ابجلانب الثقايف. 
مي كــول  أن  اللفظــة الواحــدة قــد حتمــل عــدة معــاين حســب ســياق اســتعماهلا, كمــا مــن بــني مشــكالت ترمجــة القــرآن الكــر 

وهناك ألفـال هلـا اسـتعمال حقيقـي وآخـر جمـازي, كمـا أن ترمجـة أمسـاء هللا احلسـىن ليسـت ابألمـر السـهل فهنـاك العديـد مـن 
ســىن الــيت يصــعب التفريــق فيمــا األمســاء الــيت تبــدو متقاربــة يف املعــىن ويصــعب التفريــق بينهــا,  فهنــاك الكثــري مــن األمســاء احل

بينهم أثناء الرتمجة ألهنا تكاد تكون متساوية يف املعىن, مثل اسم هللا )القاهر والقهار واجلبار والعزيز والعفو والغفـور والـرمحن 
تابتهـا  , فمـن املرتمجـني مـن يفضـل ك ( وكوا ترمجة أمسـاء األعـالم38والرحيم واملال  واملل  وغريها(  )أمحد األمري, ب.ت: 

كمــا وردت يف األانجيــل ومــنهم مــن يفضــل كتابتهــا حســب نطقهــا يف اللغــة العربيــة. هــوا ابإلضــافة إىل عــدة مواضــيع ميكــن 
 من خالهلا دراسة القرآن الكرمي ودراسة ترمجاته.

 خالصة:

هـي لغـة العلـم والثقافـة نستنتج من خالل ما سـبق أن  إسـبانيا املسـلمة شـهدت أول ترمجـة للقـرآن الكـرمي إىل اللغـة الالتينيـة و 
يف ذل  الوقت, كان الغرض منها حماربة اإلسالم يف إطـار حـروب االسـرتداد واحلـروب الصـليبية, ومتيـزت املرحلـة األوىل مـن 
ترمجة القرآن الكرمي  ابحتكار رجال الدين ملهمة الرتمجة كوهنم وحـدهم مـن كـانوا يعرفـون اللغـة الالتينيـة ومـن كـانوا حيتكـرون 

ملعرفة, هدفهم كـان تشـويه اإلسـالم وقطـع االهتمـام بـه وحماربتـه عـن طريـق مصـادره. أمـا املرحلـة الثانيـة لرتمجـة القـرآن العلم وا
أنفسـهم أمـام  (moriscos y mudéjares)أيـن وجـد املسـلمون املوريسـكيني  واملتـاخرين  الكرمي فكانت بعد سـقوط غرانطـة

التفتــيش محلـة ضــد اإلسـالم واملســلمني فاحرقــت الكتـب الدينيــة وترمجــات ضـرورة ترمجــة القـرآن الكــرمي بعــد أن شـنت حمــاكم 
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وذلــ  لقصــار الســور مــن  (aljamiado)للقـرآن الكــرمي فتميــزت تلــ  املرحلــة برتمجتــه إىل لغــة إســبانية مكتوبــة حبــروف عربيــة 
ســبانية انطالقــا  مــن ترمجــات فرنســية أجــل وارســة الشــعائر الدينيــة. أمــا املرحلــة الثالثــة فهــي ترمجــة القــرآن الكــرمي إىل اللغــة اإل

وإجنليزية خاصة, متيزت معظمها قظهار العداء لضسالم ولرسول اإلسالم. ومع هناية القرن الثامن عشر بـدأ ظهـور ترمجـات 
إسـبانية متـت مباشـرة مـن األصـل العـريب قـام هبـا دكـاترة, أكـادمييون, مسـتعربون ومسـلمون إسـبان ومـن أمريكـا اجلنوبيـة. بعـد 

انتقل القرآن الكرمي مـن جمـال الرتمجـة إىل جمـال الدراسـات الرتمجيـة, فمـع تطـور نظـرايت الرتمجـة أصـبحت تـ درس ترمجـة  ذل 
القرآن الكـرمي مـن حيـ  النظـرايت املناسـبة لرتمجتـه, طـرق واسـرتاتيجيات ترمجتـه وغريهـا مـن الدراسـات ليصـبح مـادة للرتمجـة 

 ل من أجل دراسته.ويفتح الباب أمام  الباحثني يف هوا ا ا

 
 قائمة املراجع:

 .38-00(. 0) 8(. مالحظات حول ترمجة القرءان الكرمي. ترمجان. 0999أبوطالب, حممد. )

األمــري, أمحــد. )بــدون يريــخ(. ضــوابط ومعــايري يف ترمجــات معــاين القــرآن الكــرمي. أثينــا, اليــوانن: املركــز األورويب للدراســات 
 اإلسالمية.
( الرتمجة ونظرايهتا: مدخل إىل علم الرتمجة. ترمجة علي ابـراهيم املنـويف. القـاهرة, مصـر: املركـز 0117رو. )أوريدو ألبري, أمبا

 القومي للرتمجة.
 (. أحكام ترمجة القرآن الكرمي. بريوت, لبنان: دار ابن حزم.0118بن الطاهر العلوش, جالل الدين. )
لقــرآن الكــرمي إىل لغــة أخــرى بــني الرتمجــة والتفســري. نــدوة معــاين (. نقــل معــاين ا0100بــن مولــود البوشــيخي, عــز الــدين. )

 القرآن الكرمي تقومي للماضي وختطيط للمستقبل.
(. العـرب واملسـلمون يف األنـدلس بعـد سـقوط غرانطـة. ترمجـة حسـن سـعيد الكرمـي. بـريوت, 0988تشارلس يل, هنري. )

 لبنان: دار لبنان للطباعة والنشر.
 موسوعة الرتمجة. ترمجة حممد حيياتن. تيزي وزو, اجلزائر: منشورات خمرب املمارسات اللغوية.   (.0101رضوان, جوئيل. )

 (. علوم القرآن واعجازه. عمان, األردن: دار األعالم.0115زرزور عدانن, حممد. )
رقني أمنوذجـا . (. ترمجة معاين القـرآن الكـرمي بـني خلفيـة املـرتجم وهـاجس التلقـي. ترمجـات املستشـ0107صاحلي, حسان. )

 .060-044(. 6)9جملة البدر. 
 (. اشكاليات ترمجة معاين القرآن الكرمي. القاهرة, مصر: هنضة مصر. 0116العزب, حممود. )
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(40) 
 رقون وترمجة معاين القرآن الكرمياملستش

 (جاك بريك أمنوذًجا)
 1يونس علي اخليايل أبوبكرد. 

 أستاذ حماضر بكلية اآلداب, جامعة اجلفرة, ليبيا
 1مصطفى إدريس أبوعريضة حممد

 , ليبياكلية الدراسات اإلسالمية, اجلامعة األمسرية اإلسالميةمدرس حماضر, 
 :امللخص

 ني,والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى آله وصبحه أمجعني.احلمد   رب العامل
 وبعد .

ــزوا عليهــا منــو العصــور الوســطى, وأول ترمجــة ملعــاين القــرآن الكــرمي ابللغــة  اهــتم املستشــرقون برتمجــة معــاين القــرآن الكــرمي, وركَّ
مـــن أربعمائـــة ترمجـــة جبميـــع اللغـــات  عـــل املســـلم يهـــتم ابلرتمجـــة  , الالتينيـــة يف القـــرن الثـــاين عشـــر املـــيالدي, ووجـــود أكثـــر 

 وعالقتها ابالستشراق .
 وهتدف الدراسة إىل :

 ـ احلر  على خدمة كتاب هللا تعاىل, كول  خلوا املكتبة من هوه الدراسات. 0
 ـ بيان ما حياك من قبل املستشرقني يف هوه الرتمجات. 0
 قـرآن الكـرمي خاصـة ابللغـة الفرنسـية, والـيت يسـتعني هبـا أغلـب املسـلمني يف غـرب أفريقيـاـ االطالع على ترمجـات معـاين ال 3

 واملغرب العريب.
 وأما فيما ت  املنهجية املعتمدة يف هوه الدراسة, فهي منهجية وصفية ورتية ونقدية. 
 ومتت دراسات تناولت موضوع ترمجة القرآن الكرمي, وترمجات املستشرقني بصفة خاصة:

ــ ترمجــة القــرآن الكــرمي بــني واقعنــا املعــاش ومســتقبلنا املنشــود: عبــدالعزيز حممــد عثمــان ,اجلامعــة اإلســالمية, حيــدر آابد,  0 ـ
 م.0990اهلند, 

 م.0999ـ ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة الفرنسية: صبحي صاحل,  دار الكتاب املصري, القاهرة, 0
 .0, دار اآلفاق اجلديدة, بريوت, طـ املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي 3

 القرآن الكرمي ــ املعاين ــ الرتمجة ــ  االستشراق.الكلمات املفتاصية : 
 

                                                           
0 aboubakarali175@gmail.com 
0 m5204135@gmail.com 
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 املقدمة.
 احلمد  رب العاملني, ّ الصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني, سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

ا 6/090ه: 0400ن وعلمــه ﴾ )البخــاري, القائــل فيمــا ورد عنــه:  خــريكم مــن تعلــم القــرآ (, وهللا تعــاىل أرســل نبيــه حممــد 
ابهلــدى وديــن احلــق, وأنــزل عليــه القــرآن الكــرمي تبيــاان  لكــل شــيء, وتعهــد املــوىل عــزَّ وجــلَّ حبفظــه مــن الضــياع, وصــونه قــال 

 (. 9رات آلية تعاىل:  ِإانَّ   َن  نـ زََّلن ا الوَِّكر  و ِإانَّ ل ه  حل  اِفظ ون ﴾ )سورة احلج
 منو أكثر من سنوات راودتنا فكرة البح  يف موضوع االستشراق, وخاصة ترمجاهتم ملعاين القرآن الكرمي ابللغة الفرنسية.  

 : توكر املصادر التارتية أن أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي ابللغة الالتينية كانت يف القرن الثاين عشر امليالدي,أواًل 
 لدراسة يدرك الباحثان متام ا ما ميثله القرآن الكرمي من أمهية كبرية عند املستشرقني.ومن خالل هوه ا

إن وجود حوايل أربعمائة ترمجة ملعـاين القـرآن الكـرمي جيعـل الباحثـان يسـعيان ملعرفـة األسـس الفكريـة الـيت انطلقـت منهـا هـوه 
 ضوع.الرتمجات, ومن هوا املنطلق تولد لديهما الدافع الختيار هوا املو 

 تكمن أمهية هوا املوضوع من أول وهلة لكل ابح  غيور على كتاب ربه لتعلق املوضوع ابلقرآن الكرمي.اثنًيا: 
 تعلق املوضوع بسرية املصطفى صلى هللا عليه وسلم ,وحماولة املستشرقني تشويهه. -0
ومــه, وبيــان املراحــل الــيت مــرَّت هبــا كــول  دراســة املــنهج الــوي اســتخدمه املستشــرقون يف دراســتهم للقــرآن الكــرمي, وعل  -3

 ترمجة معاين القرآن الكرمي.
تنبيه املسلمني ملا يتعرض له القرآن الكرمي من محلة تشويه هتدف إىل طمـس هويـة املسـلمني ,ومـا يثـريه املستشـرقني مـن  -4

 شبهات على القرآن الكرمي ال أساس هلا من الصحة.
 اثلثاً: إشكاليات البحث.

والعوامـل واألسـباب الـيت كانـت وراء املستشـرقني يف تـرمجتهم هلـوا العـدد الضـخم مـن الرتمجـات؟ هـل كانـت  ما هي الـدوافع,
 ثقافية؟ أم تبشريية, أم استعمارية ؟ وهل انطلقت من منهجية علمية ؟وملاذا ال جيوز أن نرتجم القرآن ؟.

 رابًعا: املنهج املتبع يف البحث.
هــــوه الدراســــة فهــــو املــــنهج الوصــــفي الــــوي ال ختلــــو مــــن دراســــة , كــــول  التــــارتي  أمــــا املــــنهج الــــوي حاولنــــا تطبيقــــه يف 

 ,والتحليلي واملقارن.
 خامًسا: الدراسات السابقة.

إنَّ هوا املوضوع الوي بني أيدينا) املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي (.قد تناوله بع  األساتوة األجـالء ابلدراسـة والبحـ  
 نوكر منهم :

إبـــراهيم عـــوض, يف كتابـــه )املستشـــرقون والقـــرآن ( تناولـــت هـــوه الدراســـة أربعـــة ترمجـــات للقـــرآن الكـــرمي ابللغـــة ـــــ الـــدكتور  0
الفرنســـية, وهـــي مـــن أهـــم الرتمجـــات وهـــي ) ترمجـــة معـــاين القـــرآن الكـــرمي ابللغـــة الفرنســـية لرجييبالشـــري, الرتمجـــة الثانيـــة ملونتـــه,  

لجزائــري أبــوبكر محــزة, وقــد ركــز يف الدراســة علــى  مقــدمات هــوه الرتمجــات, وإن  والرتمجــة الثالثــة لســفاري, والرتمجــة الرابعــة ل
 هوه الدراسة تعدَّ أحدث الدراسات يف هوا ا ال, وأمهها ألن صاحبها من أبرز  العلماء يف جمال االستشراق.
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ية ترمجـة معـاين القـرآن الكـرمي كول  من الدراسات السابقة :الدراسة اليت قام هبا الدكتور سعيد الالوندي يف ) إشكال  – 0
( وخصــ  الــدكتور الالونــدي هــوه الدراســة إلحــدى أهــم ترمجــات معــاين القــرآن الكــرمي ابللغــة الفرنســية وهــي للمستشــرق 

 JaqueBerqueالفرنسي جاك بريك , 
ح رأيــه يف هــوه وتنــاول فيهــا قضــية مهمــة وهــي الصــعوابت الــيت تواجــه مرتمجــي معــاين القــرآن الكــرمي ابللغــة الفرنســية ,و وضــ

الرتمجـــة مـــن خـــالل رســـائل أرســـلها لصـــاحب هـــوه الرتمجـــة, وختتلـــف عـــن الدراســـات األخـــرى حيـــ  جـــاءت علـــى شـــكل 
 حوارات ,وهوه احلوارات جاءت على شكل نقد لصاحب الرتمجة.

 سادًسا: خطة البحث.
ت املوضـوع, وأهـم اإلشـكاليات الـيت املقدمة ,واشتملت على أمهية املوضوع ,أسباب اختياره, والدراسات السابق الـيت تناولـ

 بنيت عليها الدراسة ,وكول  املنهج املتبع يف الدراسة,وقسمت هوا البح  إىل ثالثة مطالب , وخامتة .
 : ماهية الرتمجة وحكمها شرع ا.املطلب األول
 : مناهج املستشرقني يف ترمجة معاين القرآن الكرمي.املطلب الثاين

 ة معاين القرآن الكرمي اليت أعدها جاك بريك.: دراسة لرتمجاملطلب الثالث
 اخلامتة, واملصادر واملراجع.

 املطلب األول: ماهية الرتمجة وصكمها شرًعا.
 أواًل: ماهية الرتمجة.

: 3إنَّ كلمـة ترمجـة يف اللغـة العربيـة تـدل علـى أحـد أربعـة معـان كمـا جـاء يف كتـاب مناهـل العرفـان للزرقـاين )الزرقـاين, د ـ ط
0/63.) 
 تبلي  الكالم ملن يبلغه, وفيه فول الشاعر: -0

 .(51م:0987)القاين,  إنَّ الثمانني وبلغتها                      قد أصوج ْسعي إىل ترمجان
تفســـري الكـــالم بلغتـــه الـــيت جـــاء هبـــا, ومنـــه مـــا قيـــل يف عبـــدهللا بـــن عبـــاس:  إنـــه ترمجـــان القـــرآن الكـــرمي  )ابـــن منظـــور,  -0

 (.0/306ه: 0404
 (.0/306ه: 0404تفسري الكالم بغري لغته, وجاء يف لسان العرب:  الرتمجان هو املفسر للكالم  )ابن منظور,  –3
نقل الكالم من لغة إىل أخرى, قال ابن منظور:   الرتمجـان ابلضـم والفـتح هـو الـوي يـرتجم الكـالم؛ أي ينقلـه مـن لغـة  –4

 (.0/306ه: 0404إىل أخرى  ) ابن منظور, 
:   هـوه املعـاين األربعـة فيهـا بيـان جـاز علـى سـبيل إطـالق الرتمجـة علـى   ويعلق الشيخ الزرقاين على هوه املعاين األربعة قائال 

كـل بيـان وــا عـدا هـوه األربعــة فقيـل ترمجـة هلــوا البـاب بكــوا؛ أي عنـوان لـه, وتــرجم لفـالن؛ أي بـني يرتــه, وتـرجم حياتــه؛ 
 (.0/001أي بيان املقصود فيه  )الزرقاين, د ــ ط:  أي بني ما كان فيها, وترمجة هوا الباب كوا؛
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أمـــا يف االصـــطالح: فيقـــول الـــدكتور صـــفاء خلوصـــي:  الرتمجـــة فـــن مجيـــل يعـــىن بنقـــل ألفـــال ومعـــان وأســـاليب مـــن لغـــة إىل 
م ابللغـة أخرى, حبيـ  إن  املـتكلم ابللغـة املنقـول إليهـا يتبـني النصـو  بوضـوح ويشـعر هبـا بقـوة كمـا تبينهـا ويشـعر هبـا املـتكل

 (.04م: 0980األصلية  )خلوصي, 
أمــا الرتمجــة يف العــرف: نريــد ابلعــرف مــا تعــارف عليــه النــاس مجيع ــا, وهــو نقــل الكــالم مــن لغــة أخــرى؛ أي تعبــري عــن معنــاه 
 بكــالم آخــر مــن لغــة إىل أخــرى مــع الوفــاء جبميــع معانيــه ومقاصــده, إنَّ كلمــة الرتمجــة هبــوا املعــىن العــريف تنقســم إىل قســمني
حرفية, وتفسريية كمـا يقـول الشـيخ الزرقـاين:  أمـا الرتمجـة احلرفيـة هـي الـيت تراعـي فيهـا حماكـاة األصـل يف نظمـه وترتيبـه فهـي 

 تشيه وضع املرادف وكان بع  الناس يسمي هوه الرتمجة, ترمجة لفظية, وبعضهم يسميها مساوية.
ي حماكـاة الفصـل يف نظمـه وترتيبـه, بـل املهـم فيهـا حسـن تصـوير والرتمجة التفسريية: هـي الـيت ال ترعـى فيهـا تلـ  احملاكـاة أ 

 (.0/000املعاين, واألغراض كاملة وهلوا تسمى أيض ا ابلرتمجة املعنوية  )الزرقاين , د ــ ط: 
مـن خـالل الكـالم السـابق يتبـني لنـا املـرتجم ترمجـة حرفيــة يقصـد إىل كـل كلمـة يف األصـل فيفهمهـا, ّ يسـتبدل هبـا حكمــة  

 ها يف اللغة أ خرى مع وضعها موضعها وإحالهلا حملها.تساوي
أمــا يف الرتمجــة التفســريية فإنــه يعتمــد إىل املعــىن الــوي يــدل عليــه تركيــب األصــل فيفهمــه ّ يضــعه يف قالــب يؤديــه مــن اللغــة 

املـوىل عـزَّ  أ خرى , من غري تكلف نفسه الوقوف عند كل كلمة مفردة , ولنضرب مثال  على ذلـ  مـن القـرآن الكـرمي , قـال
ا حمََّس ـور ا﴾ )سـورة اإلسـراء, وجلَّ يف سورة اإلسراء : و ال    َع َل ي د ك  م َغل ول ة  ِإىل  ع ن ِق   و ال  تـ َبس َطه ا ك لَّ اَلب َسِط فـ تـ َقع ـد  م ل وم ـ

النهــي عــن ربــط اليــد يف  (, فــإذا أراد املــرتجم أَن يرتمجهــا ترمجــة حرفيــة , جــاء بكــالم مــن لغــة الرتمجــة يــدل علــى09اآليــة: 
 العنق, و لكن هوا التعبري ترج الرتمجة عن معناها, وما يرمي إليه املرتجم يف األصل من النهي عن التقتري والتبوير.

أما إذا ترمجة اآلية الكرمية ترمجة تفسـريية فإنـه بعـد أَن يفهـم املـراد , وهـو النهـي عـن التقتـري والتبـوير ميت بعبـارات تـدل علـى 
 النهي يف أسلوب يرتك يف نفوس املرتجم هلم أكرب األثر يف استبشاع التقتري والتبوير.هوا 

أمـا الرتمجـة التفسـريية املطلقـة فهـوا النـوع مـن الرتمجـة حظـي مبوافقـة مجيـع الـوين خاضـوا غمـار احلـرب التعليميـة لرتمجـة معـاين 
ق الرتمجة مطلق ـا حرفيـة كانـت أو تفسـريية, يقـول الشـيخ القرآن الكرمي من أنصار الرتمجة وخصومها, واشرتطوا شروط ا لتحقي

 حممد الزرقاين البد من أمور أربعة يف الرتمجة مطلق ا: 
 : تعرف املرتجم ألوضاع اللغتني,لغة األصل , ولغة الرتمجة.أواًل 
 : معرفة ألساليبها وخصائصها.اثنًيا
 مأن.: وفاء الرتمجة جبميع معاين األصل ومقاصده على وجه مطاثلثًا

: أَن تكـــون صـــيغة الرتمجـــة مســـتقلة عـــن األصـــل حبيـــ  ميكـــن أَن يســـتغىن عنهـــا, وأَن حتـــل حملـــه  )الزرقـــاين, د ــــــ ط: رابًعـــا
0/003.) 

 اثنًيا: صكم الرتمجة شرًعا:
ض إن  ما كتبه املستشرقني عن الدراسات القرآنيـة أغلـب يـدور حـول ترمجـة معـاين القـرآن الكـرمي , وطبيعـة هـوا املوضـوع تفـر 

 علينا معرفة احلكم الشرعي هلوه املسالة.
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ا بقــول  إن  ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي إىل لغــة يــراد هبــا تبليــ  الــدعوة فإهنــا جــائزة شــرع ا, كمــا يقــول الشــيخ الزرقــاين مستشــهد 
آيـة, وحـدثوا عـين  النيب ــ صلى هللا عليه وسلم ــ  يف احلدي  الـوي رواه عبـدهللا بـن عمـر رضـي هللا عنهمـا:  بلغـوا عـين ولـو

 (4/071ه: 0400بين إسرائيل والحرج ومن كوب علي فليتبوَّاَ مقعده من النار﴾ )البخاري, 
ـال ت   ـا بـ لََّغـت  رِس  (, 67ه ﴾ ) سـورة املائـدة: اآليـة :وقال تعاىل : اي  أ يُـّه ا الرَّس ول  بـ لِّـَ  م ـا أ نـزِل  إِل َيـ   ِمـن رَّبِّـ   و ِإن ملََّ تـ َفع ـَل ف م 

ـَلن ا ِمـن  فالرسول صلى هللا عليـه وسـلم بلـ  العـرب بلسـاهنم, وكـل رسـل أرسـله هللا تعـاىل بلسـان قومـه, قـال تعـاىل : و م ـا أ َرس 
 (.4رَّس ول  ِإالَّ بِِلس اِن قـ َوِمِه لِيـ بـ نيِّ  هل  َم﴾ )سورة إبراهيم: اآلية 

ــا أضــف إىل ذلــ  أن هللا تعــاىل قــد بعــ  ســيدان حممــد صــلى هللا عليــه و  ســلم إىل العــاملني بشــيء لغــاهتم, قــال تعــاىل :  و م 
ــَلن اك  ِإالَّ ر مَح ــة  لَِّلع ــال ِمني ﴾ )ســورة األنبيــاء: اآليــة ــول  اهللِّ 017أ َرس  ــا النَّــاس  ِإيّنِ ر س  (, وقــال تعــاىل يف ســورة ســبا:  ق ــَل اي  أ يُـّه 

يع ا ﴾ )سورة األعراف: اآلية   (.058إِل َيك َم مجِ 
مــاء املســلمون حــول ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي بــني مؤيــد, ومعــارض, ومتشــدد, ومتســاهل, وــا أدى إىل وخــر اختلــف العل

املســلمني يف الــدخول يف هــوا ا ــال ابلــرغم مــن خــربهتم التارتيــة يف جمــال الرتمجــة عامــة, ّ اســتقر الــرأي أخــري ا  علــى جــواز 
وان  للمسلمني من غري العرب علـى فهـم كتـاب رهبـم ) القـرآن الكـرمي (,  ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل لغات أخري لتكون ع

م يف الفتــوى الــيت جــاء علــى شــكل رســالة موجهــة إىل 0936وأول مــن أقــرَّ ذلــ  شــيخ األزهــر حممــد مصــطفى املراغــي ســنة 
ة رمسيــة علــى أَن تقــوم رئــيس وزراء مصــر آنــواك:   ... لــول  اقــرتح أَن يقــرر جملــس الــوزراء ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي ترمجــ

ـــ  83م: 0903بــول  مشــيخة األزهــر االعتمــاد الــالزم لــول  املشــروع اجلليــل ...   )البنــداق,  (.            ويوضــح 84ـ
الـــدكتور أبوليلـــة النتيجـــة املهمـــة العلمـــاء حـــول اخـــتالفهم  يف ترمجـــة معـــاين القـــرآن الكـــرمي:   أنَّ الـــوين قـــالوا جبـــواز الرتمجـــة  

شــروط الالزمــة واحتــاطوا هلــا, وجعلوهــا مــن ابب الضــرورات الــيت تبــاح يف ظــروف معــني وأوقــات خاصــة, وإن  وضــعوا هلــا ال
م: 0110هـــؤالء الـــوين منعـــوا مـــن الرتمجـــة منع ـــا ابي  كـــانوا حريصـــني علـــى ســـالمة الـــن  القـــرآين مـــن التحريـــف  )أبـــو ليلـــة, 

370.) 
آن الكـرمي, فهـي كانـت منـو أَن غـدا اإلسـالم خطـر ا يهـدد املسـيحية يف أما ابلنسبة للمستشرقني, فإنَّ اهتمامهم برتمجـة القـر  

عقر دارها, فـإن َّ املصـادر التارتيـة تـوكر أول الرتمجـة للقـرآن الكـرمي إىل الالتينيـة جـاءت بعـد حـوايل مخسـة قـرون مـن ظهـور 
ة للقــرآن مـن ديــر كلــون جنــوب اإلسـالم يف ديــر كلــوين, كمـا جــاء يف كثــري مـن الصــادر, واملراجــع : ) ... خرجـت أول ترمجــ

ميالديـــة, قـــام ابلرتمجـــة راهـــب 0043فرنســـا , بتوجيـــه رئـــيس الـــدير الراهـــب بطـــرس املبجـــل , وإشـــرافه و كـــان ذلـــ  ســـنة :
اجنليزي امسه روبرت كيتوانلرتيين ابلتعاون مع الراهب األملاين هرمان الداملانيت وشخ  مسلم جمهـول امسـه: حممـد اشـرتك مـع 

 (  .68م: 0980فهم الن  العريب, وتوالت الرتمجات األوروبية للقرآن الكرمي بعد ذل  ...  )بدوي,  هوه مبساعدهتا يف
إنَّ حكـــم ترمجـــة القـــرآن مبعـــىن تفســـريه بلغـــة أجنبيـــة, حيـــ  يعتمـــد املـــرتجم إىل بعـــ  املعـــاين واملقاصـــد يف كتـــاب هللا تعـــاىل 

ي حـــــال أنَّـــــه يـــــرتجم القـــــرآن نفســـــه, إَذ أنَّ ذلـــــ  مـــــن فيعرضـــــها, وحيكيهـــــا ويفهمهـــــا الشـــــخ  املـــــرتجم لـــــه, وال يـــــدعي ن
املستحيالت الشرعية, وال فـرق يف احلكـم بـني ترمجـة القـرآن مبعـىن تفسـريه بلغـة أجنبيـة؛ أي الفرنسـية, أو الفارسـية, وتفسـريه 

العربيــة جيــري يف بلسـان عــريب, ويقـول اإلمــام الزرقـاين:   وال ريــب عنـدان يف أَن تفســري القـرآن بلســان أعجمـي ملــن ال حيسـن 



ا( املستشرقون وترمجة معاين القرآن الكرمي  مدمصطفى إدريس أبوعريضة حم, أبوبكر يونس علي اخليايل )جاك بريك أمنوذج 
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حكمــه جمــرى تفســريه بلســان عــريب ملــن حيســن العربيــة فكالمهــا عــرض ملــا يفهمــه املفســر مــن كتــاب هللا بلغــة يفهمــا خماطبــة 
ألغــرض ترمجــة القــرآن نفســه, وكالمهــا حكايــة ملــا يســتطاع مــن املعــىن واملقاصــد, الحكايــة جلميــع املقاصــد, وتفســري القــرآن 

ون بيــاان  ملــراد هللا تعــاىل بقــدر الطاقــة البشــرية, فهــوا البيــان يســتوي فيهــا مــا كــان بلغــة العــرب الكــرمي يكفــي يف حتقيقــه أَن يكــ
 (.0/033وما ليس بلغة العرب؛ ألنَّ كال  منهما مقدور للبشرية   )الزرقاين, د ــ ت : 

أبـو إســحاق الشــاطيب يف  ولكـن ميكــن نقــل املعـاين األصــلية إىل لغــة أجنبيـة حيــ  يقتصــر هـوه اخلــرية عــن الوفـاء هبــا, فيقــول
وكــن ومــن جهتــه صــح تفســري  -هــوا الصــدد: ) أنَّ ترمجــة القــرآن علــى هــوا الوجــه األول مبعــىن النظــر إىل معانيــه األصــلية

القرآن وبيان معانيه ملن ليس له فهم على حتصيل معانيه و كان ذل  جائز ابتفاق أهـل اإلسـالم فصـار هـوا االتفـاق حجـة 
 (.0/017م :0997ىن األصلي  )الشاطيب, يف صحة الرتمجة على مع

ويفسر الشيخ اخلضر حسني : قول اإلمام الشاطيب بقوله:  يف القرآن آايت واضحة املعىن لـو نفـل معناهـا األصـلي إىل لغـة 
اىل: أجنبيــة لتســاوي الكــالم املســفر احملقــق العــريب والناقــل لــه إىل اللغــة األجنبيــة يف أداء ذلــ  املعــىن األصــلي كفيــة, قولــه تعــ

ـن ك َم أ الَّ نـ َعبـ د  ِإالَّ اهلّل  و ال  ن َشـ نـ ن ا و بـ يـَ اب   ق َل اي  أ َهل  اَلِكت اِب تـ ع ال َواَ ِإىل  ك ل م ة  س و اء بـ يـَ أ ا و ال  يـ تَِّخـو  بـ َعض ـن ا بـ َعضـا  أ َراب  ـيـَ رِك  بِـِه ش 
(,  وهـي اآليـة الـيت صـدر هبـا رسـول هللا ـــ 64 م َسِلم ون ﴾ )سـورة آل عمران:اآليـة مِّن د وِن اهللِّ ف ِإن تـ و لََّواَ فـ ق ول واَ اَشه د واَ نِ انَّ 

صـلى هللا عليــه وســلم ــــ خطابـه إىل قيصــر, وكســرى يف الــدعوة إىل اإلسـالم ومهــا ال يعرفــان العربيــة, وإمنـا يلتقيــان معناهــا عــن 
يـة أو آايت مـن هـوا القبيـل جـائز وهـوا مـا يريـده أبـو طريق الرتمجة ما اشتمل عليه خطاب الدعوة, فنقل املعـىن األصـلي لآل

 (.09ه: 0430إسحاق الشاطيب )بالغة القرآن,  
ويقول اإلمام احلافت ابن حجر يف شان ترمجة معاين القرآن الكـرمي مبعـىن تفسـري بلغـة أجنبيـة:   فمـن دخـل اإلسـالم أو أراد 

لـــه لتعريـــف أحكامـــه, أو لتقـــوم عليـــه احلجـــة فيـــدخل فيـــه  الـــدخول فيـــه فقـــرئ عليـــه القـــرآن فلـــم يفهمـــه فـــال نس أَن يعـــرب
 (.03/507ه: 0379 )العسقالين, 

ويضــيف اإلمــام ابــن تيميــة يف الرســالة الســبعينية:  ولكــن جيــوز ترمجتــه كمــا جيــوز تفســريه, وإَن مل  ــز قراءاتــه نلفــال التفســري 
يوضــح اإلمــام ابــن تيميــة بقولــه:   ومعلــوم (,  وكــول  4/007ه: 0398وهــي إليــه أقــرب مــن ألفــال أخــرى  )ابــن تيميــة, 

أنَّ األمة مامورة بتبلي  القرآن لفظه ومعناه كما أمـر بـول  الرسـول,  وال يكـون تبليـ  رسـالة هللا إال كـول  , وإنَّ تبليغـه إىل 
 (.4/007ه: 0398العجم قد حيتاج إىل ترمجته هلم حبسب اإلمكان  )ابن تيمية, 

 رقني يف ترمجة معاين القرآن الكرمي.املطلب الثاين :مناهج املستش
إذا كانــت دقــة النتــائج ألي دراســـة تتوقــف علــى ســالمة املـــنهج املتبــع يف حبثهــا, فــإنَّ ســـالمة املــنهج يف الرتمجــة هــو أســـاس 
االطمأنــان إىل الرتمجــة, ومــن ّ قبوهلــا أورّدهــا, والســؤال الــوي يطــرح يف هــوا املطلــب هــل كــان مــنهج املستشــرقني يف ترمجــة 

 اين القرآن الكرمي مهني ا علمي ا مالئم ا للوصول إىل ن  قريب من املعاين املراد للن  القرآين؟مع
:  وإذا أمعنــت النظــر يف طرائــف الغــربيني  جييــب علــى هــوا الســؤال املفكــر الفرنســي ) مورســي بوكــاي (ابلنفــي القــاطع قــائال 

ي طمـــــان إليهـــــا بـــــني ترمجـــــاهتم  )األفكـــــار اخلاطأـــــة,  لرتمجــــة القـــــرآن علمـــــت أنَّـــــه مـــــن غـــــري املمكـــــن أَن حتصـــــل علـــــى واحـــــدة
 ويتضح هوا الكالم من خالل القواعد اليت اتبعها املستشرقون يف ترمجاهتم., (0369م:0986
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: حــاولوا ترمجــة الــن  دون املعــىن, يقــول الــدكتور: عبــد الرضــى حممــد عبداحملســن: ) يبــدو التــزام املرتمجــني هبــوه القاعــدة  أوال 
ل اســـتعراض أمســـاء الرتمجـــات الـــيت محلتهـــا طبعـــاهتم, ابســـتثناء ترمجـــة ) آبـــرى ( الـــيت محلـــت اســـم ) القـــرآن واضـــح ا مـــن القـــو 

مفســرا ( تكــاد الرتمجــات الغربيــة  تمــع علــى عنونتهــا ابلقــرآن أو ترمجــة القــرآن, واألمــر ال يقتصــر علــى عنــاوين الرتمجــة بــل إنَّ 
 (.030م: 0116شري ...  )عبداحملسن, املستشرقني كتبوا مقدمات لرتمجاهتم مثل مقدمة بال

اثني ــا: أغفلــوا الــن  القــرآين العــريب؛ ألنَّ الرتمجــات الغربيــة يف املرحلــة األوىل كانــت ترمجــة ) ديــر كلــوين(, ويف املرحلــة الثانيــة  
ترمجـة  كانت ترمجات جورج سـال وغريهـا, ويقـول يف هـوا الصـدد املستشـرق يوهـان فـوك: ) إنَّ فكـرة التبشـري الـيت أدت إىل

القــرآن ......فإهنــا مل تــر دراســة أصــل املصــادر ضــرورية, واكتفــت ابلرتمجــات الــيت مــا لبــ  أَن عــربَّ الفرنســي بــوجر ابكــو ) 
 (.04( عن عدم قناعته هبا ...  )الدراسات الغربية , د ــ ت : 0004 -0094

األصــل القــرآين مثــل املستشــرق آرثــر إىل جانــب هــوه العوامــل كــان لــبع  املستشــرقني أســباب خاصــة أدت هبــم إىل إغفــال 
والسون الوي صرَّح : ) ابطالعـه علـى مضـمون القـرآن الكـرمي عـن طريـق الرتمجـات اإلجنليزيـة الفرنسـية بسـبب جهلـه ابللغـة 

 (.73ه: 0407العربية   )بدوي, 
لرتمجــة االلتــزام بكــل املــادة املرتمجــة, اثلث ــا: إعــادة ترتيــب ســور القــرآن الكــرمي  ترتيبــا  زمنيــا  يف ترمجــاهتم, رغــم أَن مــن أجبــدايت ا

وهوا ال جيوز يقول الدكتور ساسي احلاج رد على ما ذهبوا إليه:   ال ينبغي ترتيب القرآن ترتيب ا زمنيا  كمـا ذهـب إليـه بعـ  
نَّ املستشرقني, ولكننا ينبغي معاجلة هوا املوضوع من حي  خصائ  القرآن الوي نزل مبكة, وذل  الـوي نـزل ابملدينـة؛ أل

(, وقـد التـزم بعـ  0/415م :0993املستشرقني قد شككوا يف صحته من خالل الزمـان واملكـان الـوي نـزل بـه  )احلـاج, 
املستشــرقني برتتيــب الســور كمــا يف املصــحف:) والــتم هبــوا الرتتيــب بعــ  املرتمجــني للقــرآن الكــرمي , مثــل) جــورج ســيل, آثــر 

 (.  0/5م, 0965آبري   )العقيقي, 
هــوا الرتتيــب التــارتي ) رجيــي بالشــري ( يف ترمجتــه, حيــ  يقــول يف مقدمــة ترمجتــه:  الســور القرآنيــة تنقســم إىل وقــد اعتمــد 

أربع جمموعات توافق فرتات رسالة حممد األربع املتالحقة,  وقـد جعلنـا مسـتندين إىل الرباهـني,  ضـمن نصـو  فـرتة الـدعوة 
 (.0/707م: 0965األوىل السور التالية  )العقيقي ,

رابع ـــا: الرتتيـــب الشـــاعري, و هـــو أبـــرز عالمـــات االنفـــالت املنهجـــي يف الرتمجـــات الـــيت قـــام هبـــا املستشـــرقون حيـــ  حـــاول 
م ( أَن يضع تريب ـا لسـور القـرآن الكـرمي مل يلتـزم فيـه برتتيـب الصـحفي املـاثور 0951اليهودي ) أود يف ترمجته اإلجنليزية  عام 

مـــرين:   أحـــدمها: قصـــر الســـور وطوهلـــا, والثـــاين: شـــاعرية الســـور, فبـــدأ ترمجتـــه ابلســـور , واعتمـــد ترتيب ـــا غريب ـــا مـــداره علـــى أ
القصرية, واألكثر شاعرية ّ األطول واألقل شاعرية, و هكوا سوض سبب اعتمـاده هـوا الرتتيـب برغبتـه عـدم صـدمة القـارئ 

 (.33 , د ــ ت: ابلسور الطويلة كالبقرة, والنساء, و برغبته يف هتيأة القارئ تدرجيي ا ) املل
 إنَّ هوه املنهجية اليت اتبعها بع  املستشرقني يف ترتيب السور القرآنية قد ترتب عليه نتائج غري علمية أمهها .  
خــروج هــوا املــنهج عــن املوضــوعية العلميــة, الــيت تلــزم مبراعــاة الــن  املكتــوب ســواء أكــان ترمجــة أم حبث ــا, ومــن جهــة  – 0

 مام دور اهلوى, والووق الشخصي يف التصرف يف العمل العلمي.أخرى تفتح اباب  ال يغلق أ



ا( املستشرقون وترمجة معاين القرآن الكرمي  مدمصطفى إدريس أبوعريضة حم, أبوبكر يونس علي اخليايل )جاك بريك أمنوذج 
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افتعــال مشــكلة أمــام الــن  القــرآين مل يعرفهــا يريــخ علــوم القــرآن, وهــو يســمى ابملشــكالت الزائفــة, ذلــ  أَن ترتيــب  – 0
لنـيب  ــــ صـلى هللا النزول مل يكـن يوم ـا ابعثـ ا علـى التنـاق  بسـبب خمالفتـه للرتتيـب الصـحفي التـوقيفي, وقـد كـان توجيهـات ا

عليه وسلم ـــ إىل كتبِة الوحي بوضع اآلية يف مكاهنـا مـن السـورة املعينـة, ّ أثبـت مـن سـور القـرآن شـفاهية يف حياتـه ـــ صـلى 
 هللا عليه وسلم ــ 

ا توقيفي صادر عن املوىل عزَّ وجلَّ:   يقول اإلمام الزركشي يف ترتيب وضع السور يف املصحف أهنَّ
 احلروف, كما يف احلواميم.  أحدها حبسب 

 اثنيها: ملوافقة أول السورة آلخر ما قبلها, كفخر احلمد يف املعىن, وأول البقرة.
 اثلثها: يف اللفت كفخر ) تبت ( و أول اإلخال . 

رابعها:  ملشـاهبة مجلـة السـور جلملـة األخـرى مثـل ) الضـحى ( و) أمل نشـرح (,  وقـال بعـ  األئمـة سـورة الفاحتـة تضـمنت  
اإلقــرار ابلربوبيـــة, وااللتجـــاء إليــه يف ديـــن اإلســـالم والصـــيانة عــن ديـــن اليهوديـــة و النصـــرانية, وســورة البقـــرة تضـــمنت قواعـــد 
الدين, وآل عمران مكّملة ملقصـودها, فـالبقرة مبنزلـة إقامـة الـدليل علـى احلكـم, وآل عمـران مبنزلـة اجلـواب مـن شـبهات, وأنَّ 

 (.  0/061م: 0957ألسباب اليت تبني الناس ...  ) الزركشي, سورة النساء فتضمنت مجيع أحكام ا
إنَّ هوا املنهج الوي اتبعه املستشرقون يف ترمجـاهتم, وابإلضـافة إىل الـدوافع الـيت كانـت وراء تلـ  الرتمجـات, فهـي الـيت حتـدد 

ستشرقني هـي مـن أهـم أسـباب مسات هوه الرتمجات, واخلصائ  العامة هلا, وقد تبني لنا من خالل هوا السرد أنَّ دوافع امل
إفساد ترمجاهتم ملعاين القرآن الكـرمي, كمـا يقـول مـوريس بوكـاي:   إذا حبثنـا عـن السـبب يف فسـاد الرتمجـة وجـدانه راجع ـا إىل 

( وابإلضــافة إىل 0369م: 0986هــوه الــدوافع نكثــر وــا يرجــع إىل الضــعف يف معرفــة اللغــة العربيــة  ,)األفكــار اخلاطأــة, 
فع, ومنــاهج املرتمجــني يف علميــة الرتمجـة, فقــد بــرزت بعــ  الســمات الـيت أســهمت يف بلــورة مقــدمات ترمجــات مشـكلة الــدوا

 معاين القرآن اليت قام هبا املستشرقون, واليت تتمثل يف مسة أساسية أمهها:
ـــ ضــعف الرتمجــات:  ال حيتــاج القــول بضــعف ترمجــات معــاين القــرآن الكــرمي إىل إثبــات, فكــل ترمجــة جديــد  ة هــي الــدليل ــ

املتجــدد علــى ضــعف ســابقتها, وأنَّ الرتمجــة الواحــدة تتعــرض لتنقــيح بســبب ضــعف ســابقتها, وتعــدُّ ترمجــة ) أندريــه دوريــه ( 
أبــرز األمثلـــة علـــى ذلـــ  ) وكـــان أندريــه هـــوا أول مـــن تـــرجم القـــرآن إىل الفرنســـية, وابلنظــر لتعـــرض هـــوه الطبعـــة لكثـــري مـــن 

 (.   99ارا  وتكرار ا  )يوهان فوك, د ــ ت: املراجعات, فقد أعيد طباعتها مر 
ويرجــع أســباب هــوا الضــعف إىل جهــل أكثــر املرتمجــني ابللغــة العربيــة, ويقــول يف ذلــ  املستشــرق يوهــان فــوك :   مــن بــني 

عربيـة و سائر الوين اهتموا ابللغة العربية يف أملانيا مع بداية القرن الثامن عشر اندر ا ما كان يوجد حبـق شـخ  يـتقن اللغـة ال
 (.438م: 0980ح  هنكلمان نفسه انشر القرآن مل يكن يستغين عن املدد اخلارجي ) بدوي, 

 املطلب الثالث:دراسة لرتمجة معاين القرآن الكرمي اليت أعدها جاك بريك.
رنسـية, وقـد يف هوا املطلب األخري من هوا البح  سنقوم بتوقف عند ترمجة مـن ترمجـات معـاين القـرآن الكـرمي إىل اللغـة الف

 اشتهر هوه الرتمجة أكثر من غريها ألسباب, وعوامل معينة.
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ــا علــى ترمجــة معــاين القــرآن الكــرمي جلــاك بــريك :  لقــد أمضــى بــريك يف إعــداد   يقــول الــدكتور حســن بــن إدريــس عــزوزي معلق 
لوقـت, ويعـدُّ جـاك بـريك مـن الرتمجة أكثر من عشر سنوات متواصلة وـا قـد يفهـم منـه أَن الرجـل قـد وىفَّ املشـروع حقـه مـن ا

 (.4: 0110أبرز املستعربني املعاصرين وإجادته اللغة العربية وقواعدها  )جممع املل  فهد, 
من خالل دراسة مقدمة ترمجته ملعاين القرآن الكرمي, فهو قد مجع أغلب املطاعن, والشبهات الـيت حتـدث عنهـا املستشـرقون 

 ريفة, وقد تضمنت مقدمته الشبهات التالية  حول القرآن الكرمي, والسنة النبوية الش
ـــات اجلمـــع فكانـــت  مـــن األفـــواه وذاكـــرة  .0 ـــة لكتـــاب هللا إال يف عهـــد عثمـــان, أمـــا عملي عـــدم وجـــود نســـخة مكتوب

 الصحابة.
 القرآن اقتبس من حكاايت اإلجنيل ويبعه. .0
 املصدر الثاين للقرآن بعد اإلجنيل كان قص  التوراة. .3
 د عثمان مبا يالئم ظروف التطور اللغوي.وقد   تنقيح القرآن يف عه .4
 كما أدى ترتيل القرآن, و ويده إىل اختالف معانيه.  .5
 وجود أخطاء  وية ابلقرآن عجز املفسرون عن الدفاع عنها. .6
 عدم صالحية القرآن للتشريع و التقنني الدقيق  .7
 تصطب  بع  اآلايت بطابع إنشاد يف الشعر اجلاهلي.  .8
 (.05م: 0999لدين احلق يشمل اليهودية والنصرانية)البيومي, إشارة القرآن إىل أَن ا .9

وقبــل أَن نعــرض ردود علمائنــا علــى هــوه الشــبهات نبــني أمــر  مهــم, وهــو مــنهج جــاك بــريك يف ترمجتــه, فقــد بــني أَن منهجــه 
 يعتمد على ا اهني: 

 األصوات والنحو واملنطق والبيان . ـــ حتليلي: يقسم اآلايت إىل مجل, واجلمل إىل جمموعة كلمات مع االستعانة بعلم0
ـ ا ـاه تـركييب: جيمـع مـا متخضـت عنـه دراسـته التحليليـة لريدهـا إىل بنـاء واحـد وهـو مـا مسـاه الطريـق العكسـي  )البيـومي,  0

 (.34م: 0999
القــرآن  ومـن خـالل الشـبهات الــيت أوردهـا بـريك يتضـح أنَّــه يؤيـد مـا ذهــب إليـه املستشـرقون مـن أَن هنــاك خلـل, وتنـاق  يف

الكــرمي, ويســوق املــؤثرات, والعوامــل الظرفيــة والبيأيــة واالجتماعيــة الــيت تكــون مــن شــاهنا قــد ســامهت يف ذلــ , وال شــ  أن 
جمرد احلدي  عن وجود مثل هوه املـؤثرات يف مقدمـة ترمجـة بـريك لكفيـل نَن تلـق لـدى القـارئ الغـريب إحسـاان  وشـعور ننَّ 

فيــه بشــكل طبيعــي عوامــل كثــرية, وميكــن أَن نــربز هــوه املــؤثرات:  وثــري القــرآن ابلشــعر  هــوا القــرآن مــن إنتــاج بشــري أثــرت
(, وفيمــــا يلــــي: 01م: 0110اجلــــاهلي , و ابلفكــــر اليــــوانين القــــدمي ... وثــــري القــــرآن مبــــزامري داود   )زينــــب عبــــدالعزيز, 

 املالحظات التفصيلية على مضامني ترمجة جاك بريك.
م  ع ل ـــى ن ـــوح  يف  حـــوف أجـــزاء وزايدة أواًل: ـــال  يف الـــن  القـــرآين  إضـــافة عبـــارة ) مـــن اجلـــاهلني ( يف ترمجتـــه لقولـــه تعاىل س 

 (019اَلع ال ِمني ﴾)سورة الصافات: اآلية: 
Nous I,E L’em voyâmes à cent mille poïens ou davantage "(  LeCoran Traduction , BERQUE ,p 

482,Paris ,2002. 
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رمجـــة نفـــس اآليـــة مـــن ترمجـــة معـــاين القـــرآن الكـــرمي للـــدكتورة زينـــب عبـــدالعزيز, فنجـــد اخـــتالف واضـــح بـــني أمـــا لـــو اقتبســـنا ت
  )زينــب عبــدالعزيز, Ensuit Nous I,E L’envoyâmes vers cent mille ou plus nombreuxالرتمجتــني  

 (.450م:0110
هـا يف اللغــة الفرنســية وــا يفهمـه عامــة النــاس مــن لفظـة : ) الكفــر ( أعــرض جـاك بــريك  ترمجتهــا ومشــتقاهتا عـن كــل مــا يقابل

وـا  Incréduls  infidéles  - méicréantsحقيقـة اللفـة ومعناهـا األصـلي , وقـد اسـتعمل أغلـب املرتمجـون األلفـال التاليـة:
ـــو اء  ع ل ـــَيِهَم أ   َرتـ ه َم أ َم مل َ ت نـــِوَره َم ال  يــدل بوضـــوح علـــى معـــىن الكـــافرين, ففـــي ترمجـــة معـــىن قولــه تعـــاىل ِإنَّ الَّـــِوين  ك ف ـــر واَ س  أ نـــو 

 (.6يـ َؤِمن ون ﴾ )سورة البقرة: اآلية :
 (.04م: 0111  )بورميا, En vérite , iesinfidèlescelaleurestégal  كفروا (  infidelsفقد ترمجها الشيخ بورميا ) 

قـد جـاء علـى الشـكل التـايل : إنَّ الـوين ف Dénégationوأما جاك بريك فقـد ترمجهـا إىل معـىن يـدل علـى اإلنكـار , والنفـي 
 Le Coran Traduction , BERQUE , p26 ,Paris  )( Quant à ceux qui denientنفـوا) أنكـروا ( سـواء علـيهم : 

,2002.). 
ن ا مث  ود  النَّاق ة   اثنًيا:  م َبِصر ة  ﴾قلب احلقائق القرآنية, لناخو مثال  فعند ترمجة جاك بريك ملعىن قوله تعاىل:  و آتـ يـَ

N’avons – Nous pas donné à Thamud la chamelle pour les éclaire?) 
 Et Nousو معىن هوه الرتمجة: ) أمل نعط لثمود الناقة لتبصـرهم ؟وبينمـا ترمجـة الصـحيحة , كمـا أوردهتـا الـدكتورة زينـب : )

Donnâmes à Tamûd le Signe bienclair de la chamelle 
ريك  قــد جعــل جــزء مــن اآليــة مجلــة اســتفهامية, وهــو مــا ال يوجــد يف الــن  القــرآين , و أمــا املعــىن فقــد نالحــت إَن جــاك بــ

انقلب كليا  , و ال نعتقد أنه رجع إىل أحد التفاسري يف ترمجتـه ملعـىن هـوه اآليـة يقـول اإلمـام القـرطيب يف تفسـري هـوه اآليـة : 
ن ا مث  ود  النَّاق ة  م َبِصر ة  .. ة  علـى صـدق صـاحل عليـه السـالم 59.﴾ ) سـورة اإلسـراء:اآلية ... و آتـ يـَ ( ,أي آيـة دالـة مضـيأة نـريِّ
 (. .01/080م:  0964وعلى قدرة هللا تعاىل  ) القرطيب, 

أخطاء انمجة عن سوء فهم, وفيما يلي مثال علـى سـوء الفهـم الـوي ورد يف ترمجـة جـاك بـريك, ففـي ترمجـة قولـه تعـاىل  اثلثًا:
م  قـ َوم  مُّنك ر ون ﴾)سورة الوارايت :اآلية::  ... ق ال  س    (.05ال 

Il ropondit : profondsalut ! bienqu,ilsparussentétrangers ) ()Le Coran Traduction ,Berque .p568) 
أَن وهو يعين: قال سالم مع أهنم بـدوا لـه منكـرين, و هـوا املعـىن أبعـد مـا يكـون عـن املعـىن األصـلي لآليـة الـوي يفهـم منهـا 

: سـالم علــيكم, أنـتم غــرابء ال  إلبـراهيم عليـه الســالم رد التحيـة علــى ضـيفه الـوين أكــرمهم, وكـانوا مــن املالئكـة الكـرام قــائال 
 نعرفكم, ولكن جاءت ترمجة الدكتور هلوه اآلية شاملة, وواضحة على النحو التايل:

 (Lorsque , ilsentrèrent chez lui et dirent : " paix " Il dit :" Que la paixSoit avec vous gens inconnus 

 (.500م:0110()زينب عيدالغزيز, (
أخطاء انمجة عن التصحيف يف قراءة ألفال قرآنية, فقد ترجم جاك بريك قوله تعاىل  ...فـ ت ك ون  ِمَن أ َصـح اِب النَّـاِر  رابًعا:

 (.000م: 0110)زينب عبدالعزيز, Et soisdoncparmi les comgnons du feu)( ) 09... ﴾)سورة املائدة: األية:
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وهــوا مــا معــىن ) ف كــن مــن أصــحاب النــار ( فتصــفحت بــول  لفظــة ) فتكــون ( إىل صــيغت فعــل األمــر ) ف كــن ( وهــو  
 Pour que tuSois deعكـس املعـىن املـراد مـن اآليـة القرآنيـة , و أمـا الـدكتورة زينـب فرتمجـت اآليـة علـى النحـو التـايل : ) 

condomnàs au feu . وهوه الرتمجة هي األقرب إىل املعىن , ) 
ــــا ــــو  اِبلنـَّو اِصــــي خامًس ــــ   قولــــه تعــــاىل:  ...فـ يـ َؤخ  ــــى ذل ــــة الواحــــدة, فمثــــال عل ــــة القرآني ــــب أجــــزاء اآلي : التصــــرف يف ترتي

ام﴾)سورة الرمحن: اآلية :  Sontsaisis par les pieds et la houppe) (  )Le(, فقد األقدام على النواصي: ) 40و اأَل َقد 

Coran Traduction , Berque ,p585) 
 Ilsserontsaisis par les  toupet et par lesبينما جاءت ترمجة الدكتورة زينب من غري تقدمي , أو وخري هلوه اآلية : ) 

pieds ) ,000م : 0110( )زينب عبدالعزيز  .) 
ــاد ﴾ : الرتمجــة مبــا يثــري الســخرية لــدى القــارئ, فمثــال ذلــ  تسادًســا رمجــة جــاك بــريك لقولــه تعــاىل: ِإنَّ اهلّل  ال  ت َِلــف  اَلِميع 

 ,Dieu ne manque pas au rendez – vous ( )Le Coran Traduction(. بقولـه : ) 9)سـورة آل عمـران :اآليـة:

Berque , p71,Paris,2002.) 
االجتمـاع و غـري ذلـ  , فكيـف يتفـق هـوا  تعين ابلفرنسية املوعد الوي ينفق عليه شخصان كاملوعد مع الطيـب , و موعـد

,وهـو يعلـم معناهـا الصـحيح ن حيـ  ترمجهـا يف 0املراد من اآلية الوي يعلمه جاك بريك حبكم اطالعه على ترمجات أسالفه
فرتمجهـا بقولــه : ( 00سـورة الزمـر بطريقـة صـحيحة يف قولـه تعـاىل :   و َعـد  اهللَِّ ال  ت َلِـف  اهللَّ  اَلِميع اد ﴾)سـورة الزمـر: اآليـة :

Dieu ne sauraitfaillir a Sa promessa (Le coranTraduction ,Berque , p496) 
 لكن املرتجم أى  إال أَن ميت مبا يثري االستغراب والسخرية.

ل مَّـا ر أ ى ق مِ سابًعا:  يص ـه  قـ دَّ ِمـن عدم االلتـزام  برتمجـة موحـدة للفظـة القرآنيـة, ومثـال ذلـ  مـا جـاء يف ترمجـة قولـه تعـاىل:    
 Quand ( le maitre) eu vu que la chemise etaittrouée(, حيـ  ترمجهـا بقولـه: ) 08د ب ر ﴾ )سورة يوسف :اآلية :

par derriere … ) (Le Coran traduction ,Berque ,p247) 
ورة قبـل هـوا املوضـع بثالثـة وهو ما معناه ) فلما رأى قميصه مثقوب من اخللف ( , ولكن عند اآلية اليت هي يف نفس السـ

 Ils( ,فقـد ترمجهـا بقولـه : 05آايت , وهي قوله تعاىل :  و اس تـ بـ ق ا اَلب اب  و ق دََّت ق ِميص ـه  ِمـن د ب ر ﴾)سـورة يوسـف: اآليـة:

se poursaivirentvers la port, elleluidechira la chemise par  derriere )( )Le Coran Traduction ,Berque 

,p 247 ,Paris ,2002.) 
ــا : اإلعــراب يف ترمجــة يف ترمجــة أمســاء الســور القرآنيــة, لقــد أصــرَّ املستشــرق جــاك بــريك أَن يــنهج يف ترمجــة أمســاء الســور اثمًن

القرآنية منهجا  غريبا  , فهو ال يلتزم أحياان  بصيغة اجلمع الوارد يف أمساء السور, فقد جند جاك بريك يرتجم اسم سـورة الفـتح 
 Rome ()Le(, واألغـرب مـن هـوه الكلمـة ترمجتـه السـم الـروم بلفظـة )  ( Tout S,ouvreه جبملـة غريبـة, وهـي: ) يتصدر 

Coran Traduction,Berque ,p 554 أي مدينة  روما يف أَن لفظة الروم بقصد هبا البيزنطيون ,) 
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لقــرآن الكــرمي إضــافة تعليقــات وحواشــي  وجنــد مــن احلواشــي, والتعليقــات, ووــا أضــافه املرتمجــون إىل ترمجــاهتم ملعــاين ا اتســًعا:
التعليقــات مـــا يســـهم يف تشـــويه اإلســالم, ومـــن ذلـــ  مـــا جـــاء تعليقــا  جلـــاك بـــريك علـــى قولــه تعـــاىل:  اَنِفـــر واَ ِخف اف ـــا و ثِق ـــاال  

ِبيِل اهللِّ...﴾ )سورة التوبة: اآلية:  (.40و ج اِهد واَ نِ َمو اِلك َم و أ نف ِسك َم يف س 
 Il s’agiici de l’effourt au combat au jihâd ,notion  populairissée: )  فيقول

En Occident sous le nom de " gueresaite " Rappelons que i. " effort  Majeur al - 
Jihâd al- akbar, estd’ortspirituel ) (Le Coran Traduction ,Berque ,p 204 ,Paris,2002). 

( يؤكــد للقــارئ أَن مفهــوم احلــرب املقدســة موجــودة يف القــرآن الكــرمي ,  La guerre Saiteقدســة ) فمصــطلح احلــرب امل
, كمـــا  )Luttezوشـــتان بـــني مفهـــوم اجلهـــاد, ومفهـــوم احلـــرب املقدســـة إَن كلمـــة اجلهـــاد يف اللغـــة الفرنســـية تـــرتجم مبعـــىن ) 

 عن اجلهاد .جاءت يف ترمجة الدكتور زينب عبدالعزيز لآلية السابقة اليت تتحدث 

)2Luttez avec vosbiens et par Vous - mẻme… ) 
هوه جمموعة من املالحظات اليت وردت يف ترمجة معاين القرآن الكرمي ابللغة الفرنسية جلـاك بـريك املستشـرق  الفرنسـي, وقـد 

امل املـنهج اخلـاطئ الـوي تكون هوه قليل من كثري, ولكن املقام ال يتسع هي جـاءت كامثلـة, ورغـم قلتهـا إال أهنـا أبـرزت معـ
سلكه جاك بريك يف ترمجته, واملالحظـة أَن الـدارس هلـوه الرتمجـة وغريهـا مـن ترمجـات املستشـرقني ملعـاين القـرآن الكـرمي يشـعر 
نهنا ختاطب املثقف الغريب, وقد هنجت مناهج حماكمة القرآن الكـرمي, ويف تقومينـا هلـوا الرتمجـات يتضـح لنـا اآليت : جهلهـم 

اإلســالمي, وكــول  الضــعف اللغــوي, والــدوافع الدينيــة, فكــل هــوه العوامــل أدت إىل إنتــاج ترمجــات غــري أمينــة, وال ابلــدين 
 حتقق املوضوعية, وخالية من مناهج البح  العلمي املوضوعي.

 اخلامتة.
 أواًل: النتائج 

ها, أنـه ال ميكـن اإلعتـداد بكـل مـا قد أضحى من املالوف, ومن خالل ترمجات معاين القرآن الكرمي الـيت قمنـا بدراسـت – 0
يتعلــــق ابلقــــرآن الكــــرمي حســــب مــــا أورده املستشــــرقون؛ ألنــــه حمطــــم للمســــلمات الــــيت جيــــزم هبــــا املســــلمون, ومشــــككون يف 

 البديهيات اليت يؤمنون هبا .
ا إىل تشـــكي  القـــارئ يف القـــرآن الكـــرمي, وتشـــويه كـــل مـــا  -0 يتعلـــق  مـــن مرتمجـــي معـــاين القـــرآن الكـــرمي مـــن قصـــدوا عمـــد 

ابإلسالم يف مقدمات ترمجاهتم ملعاين, وأثناء تعليقـاهتم علـى بعـ  اآلايت كمـا هـو احلـال يف ترمجـة معـاين القـرآن الكـرمي إىل 
 اللغة الفرنسية للمسرتق جاك بريك .

ن الكـرمي, لقد انتهجت الدراسات اليت أ قامها بع  املستشـرقني حـول القـرآن الكـرمي, وترمجـة معانيـه هنـج حماكـاة القـرآ – 3
 وليس دراسة أو ترمجة معانيه, وقد تعاملوا معه على أنه عمل مثل عمل البشر.

ال توجــد ترمجــة ملعــاين القــرآن الكــرمي إىل اللغــة الفرنســية مــن الرتمجــات الــيت قــام هبــا املستشــرقون يطمــأن إليهــا مــن حيــ   -4
 الدقة, واألمانة.

 التوصيات: 
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ـــا ومعـــىن ينبغـــي أن نســـعى إىل تصـــحيح املفـــاهيم اخلاطأـــة الـــيت ألصـــقت  أمـــام هـــوا الواقـــع, وحفاظ ـــا علـــى القـــرآن الكـــرمي روح 
 ابإلسالم من خالل تناول الدراسات, واألحباث اجلادة املتعلقة برتمجة معاين القرآن الكرمي .

, وذلــ  مــن أهــم التوصــيات علــى املؤسســات اإلســالمية إنشــاء مركــز عــاملي ملراجعــة مجيــع ترمجــات معــاين القــرآن الكــرمي -0
 من أجل تصحيح هوه الرتمجات , ونزع صبغة القدسية عنها.

ـــــ وضـــع مقـــررات دراســـية تتعلـــق مبوضـــوع ترمجـــة معـــاين القـــرآن الكـــرمي لطلبـــة اجلامعـــات اإلســـالمية لتكـــون هلـــم درايـــة هبـــوا  0
 املوضوع الوي يتعلق بعقيدتنا اإلسالمية.

 
 املصادر واملراجع.

 .0ه, بريوت, دار العربية,ط0379ابن تيمية: جمموعة الفتاوى,
 .3ه, بريوت ,دار صادر, ط0404ابن منظور:لسان العرب, 

 .0م, مصر, دار النشر للجامعات, ط0110أبو ليلة:القرآن الكرمي من املنظور االستشراق,
ـــ ط,ع  ه, د0416األفكــار اخلاطأــة الــيت ينشــرها املستشــرقون مــن خــالل تــرمجتهم للقــرآن الكــرمي: جملــة األزهــر, القــاهرة , ـ

:9. 
 .0ه, دمشق, دار طوق النجاة ,ط0400البخاري :صحيح البخاري, 

 .0م,بريوت, دار العلم للماليني, ط0980بدوي, عبدالرمحن: موسوعة املستشرقني ,
 .0م, بريوت, دار اآلفاق اجلديدة,ط0993البنداق, حممد :املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي, 

 .0م,الرايض, دار السالم,ط0111آن الكرمي إىل اللغة الفرنسية,بورميا, عبده : تفسري معاين لقر 
 م, القاهرة, دار اهلالل, د ـــ ط.0999البيومي, حممد :إعادة قراءة القرآن, 

 م,ترمجة القرآن الكرمي, السعودية ,جممع املل  فهد.0110جاك,بريك: مالحظة على ترمجة معاين القرآن الكرمي ,
 .3م, مالطا, مركز دراسات العامل اإلسالمي, ط0993شراقية, احلاج,ساسي :الظاهرة االست
 .0ه,تونس,ط0430حسني,حضر :بالغة القرآن,

 م, بغداد, دار الرشيد, د ــ ط.0980خلوصي, صفاء :فن الرتمجة يف ضوء الدراسات املقارنة, 
 .3الزرقاين, حممد:مناهل العرفان, د ــ ت, القاهرة, دار إحياء الكتب العربية,ط

 .0م, سوراي, دار إحياء الكتب العربية,ط0957كشي, أبوعبدهللا :الربهان يف علوم القرآن ,الزر 
 .0م, السعودية, دار ابن عفان ,ط0997الشاطيب, أبو إسحاق: املرافقات يف أصول الشريعة, 

 .3,طم, القاهرة, سلسلة فضائح احلضارة0110عبدالعزيز, زينب: ترمجات القرآن إىل أين وجهان جلاك بريك, 
 .0م, الرايض, مكتبة املل  فهد,ط0116عبداحملسن, حممد: ماذا يريد من القرآن,

 ه, دار املعرفة, د ــ ط.0379العسقالين,ابن حجر :فتح الباري,
 .4م, القاهرة, دار املعارف, ط0965العقيقي, جنيب :املستشرقون ,



ا( املستشرقون وترمجة معاين القرآن الكرمي  مدمصطفى إدريس أبوعريضة حم, أبوبكر يونس علي اخليايل )جاك بريك أمنوذج 
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 .0م ,بريوت, دار اجليل, ط0987القاين, أبو علي: األماين, 
 .0م, القاهرة, دار الكتب املصرية, ط0964, أبو عبدهللا: اجلامع ألحكام القرآن, القرطيب

 .96املل ,فهد: نظرات يف قضية ترمجة معاين القرآن الكرمي, جملة البيان , لندن, د ــ ت , د ــ ط, ع ـ 
مـة, رابطـة العـامل اإلسـالمي, ه, مكـة املكر 0407الندوي,عبدهللا :ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطوير فهمـه لـدى الغـرب, 

 د ــ ط.
 ايرت,رودي :الدراسات العربية اإلسالمية يف اجلامعات األملانية, د ــ ت, القاهرة, دار الكتاب العريب, د ـــ ط. 
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(41) 
 رقون والط عن يف القرآن الكرمياملستش

 )دراسة نقدية حتليلي ة(
 1صليحة فياليل

 , اجلزائر0جامعة حيىي فارس املديّة  وأستاذة مؤقّتة جبامعة البليدة ثة دكتوراه  طالبة سنة اثل
 ملخص البحث:

لقــد توّســع املستشــرقون يف دراســة الــرّتاث العــريب اإلســالمي وفحصــه وتنقبيــه ال ســيما مــا يتعلّــق ابلــّدين اإلســالمي؛ كــالقرآن 
آن الكــرمي احلــّت األوفــر مــن دراســاهتم؛ حيــ  ألّفــوا حولــه الكثــري مــن الكــرمي, والّســّنة الّنبويّــة, والفقــه اإلســالمي, وكــان للقــر 

االنتقادات امللّفقة للطعن فيه, وتشويه صورته, والّتشكي  يف مصـدريّته اإلهليّـة, وهلـوا كـان عنـوان هـوا البحـ  موسـوما بـــــ: 
ـــة , فمـــا الغـــرض احلقيقـــ ي للمستشـــرقني مـــن الطّعـــن يف القـــرآن املستشـــرقون والطّعـــن يف القـــرآن الكـــرمي  دراســـة نقديّـــة حتليلّي

 الكرمي؟
 ويروم هوا البح  يف ثناايه إىل رّد دعاوى املستشرقني حول الّن  القرآين, وتبيان زيف آرائهم.

 املستشرقون, الرّتاث العريب, القرآن, التشكي , اإلسالم. الكلمات املفتاصي ة:
 

 متهيد

قني اّلوين حاولوا ضرب الرّتاث العريب يف الّصـميم أمثـال: جولـد تسـيهر, لقد ظهر يف القرن الثامن عشر العديد من املستشر 
ونولدكه, وفاليشر, وشاخت, وهوبرت جرميي, ودوزي وغـريهم كثـر, وقـد بـدأ هـؤالء املستشـرقون ابلطعـن يف القـرآن الكـرمي 

العامل اإلسالمي, ومعرفـة مـواطن قّوتـه ألنّه املصدر األّول للشريعة اإلسالمّية, واهتّموا بدراسة الرّتاث العريب هبدف اكتشاف 
وض عفه, واالستفادة من علومه, حي  ت رِجم  القرآن الكرمي ألّول مرّة إىل الاّلتينّية؛ واهتمامهم ابلقرآن الكرمي انبـع مـن كونـه 

ة حـــول القـــرآن الرافـــد واملنبـــع الرئيســـي للـــدين اإلســـالمي, وأيضـــا ملعرفـــة عقليّـــة العـــرب ومعتقـــداهتم. فقـــد كتبـــوا مؤلّفـــات كثـــري 
الكــرمي, والعقيــدة اإلســالمّية وجــّل كتــاابهتم كانــت هلــدم الــرّتاث اإلســالمي العــريب وزعزعــة كيانــه. فقــد طعنــوا يف إهليــة الــّن  
القــــرآين, وأنـّـــه وحــــي مــــن هللا ســــبحانه, وطعنــــوا يف القــــراءات القرآنيّــــة, ويف مجــــع القــــرآن الكــــرمي وترتيــــب ســــوره وغريهــــا مــــن 

 وا رمي القرآن الكرمي هبا من أجل الّتشكي  يف أقدس ن  وصل, وأبل  كتاب نزل.  الّشبهات اّليت حاول

 الت شكيك يف املصدري ة اإلهلية للن ص القرآين: -1
لقد ع يِن املستشرقون برتمجة معـاين القـرآن الكـرمي, وأّول ترمجـة لـه هـي أللكسـندر روس محلـت عنـوان قـرآن حمّمـد, كـي يتهيّـا 

, وهـوا طعـن يف القـرآن الكـرمي لـى حقيقـة اإلسـالم مـن مصـادره الرّئيسـّية نّن القـرآن مـن وضـع حمّمـدللقارئ الّـوي يطّلـع ع
, كمــا اعتــربه املستشــرق أَري ــريت رائعــة أدبيّــة, والكثــري مــنهم أخطــا يف ترمجــة املعــىن وأنـّـه منــزل مــن هللا ســبحانه بواســطة جربيــل
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فاملصـطلح  revelationبـدال مـن  inspiration  ابسـتخدام مصـطلح الـوحي القـرآين هلـدف يصـبون إليـه؛ فقـد ترمجـوا كلمـة 
 .(51-49, الصفحات 0100)سعيدي حمّمد, ديسمرب األّول يعرّب عن إنتاج بشري, أّما اآلخر فيعرّب عن وحي راّبين

ــوين شــّككوا يف الــّن  القــرآين ومصــدريّته أمثــال تيــودور نول دكــه يف كتابــه يريــخ القــرآن  إّن هنــاك الكثــري مــن املستشــرقني اّل
حي  يقول:  ال بّد لنا مـن االعـرتاف أّن حمّمـدا كـان ابحلقيقـة نبيّـا إذا حّمصـنا شخصـّيته بتجـّرد, ومتّعـن, وفهمنـا الّنبـّوة فهمـا 

املســـيحيني, وليســـت انبعـــة مـــن صـــحيحا قـــد يلقـــي املـــرء جزافـــا ابلّتهمـــة القائلـــة إّن أهـــم تعـــاليم حمّمـــد مـــاخوذة عـــن اليهـــود و 
عقلــه...إّن حمّمــدا محــل طــويال يف وحدتــه مــا تســّلمه مــن الغــرابء, وجعلــه يتفاعــل وتفكــريه, ّّ أعــاد صــياغته حبســب فكــره  

ابإلمجــال تصــدر مــن  , ّّ يــوكر أّن روح حمّمــد كــان يشــوهبا نقصــان كبــري, وأّن الّنبــوة(4, صــفحة 0938)نولدكــه تيــودور, 
املختلــة املنفعلــة وموحيــات الّشــعور املباشــرة, أكثــر وّــا تصــدر مــن العقــل الّنظــري, وأّن حمّمــدا صــّلى هللا عليــه وســّلم اعتــرب مــا 
حــّرك نفســه أمــرا مــوحى بــه منــّزل مــن الّســماء, ومل تتــرب اعتقــاده إطالقــا, بــل اتّبــع الغريــزة الّــيت كانــت تــدفع بــه يرة إىل هنــا 

, واّلــوي يظهــر مــن كــالم نولدكــه عــن الّنــيب صــلى هللا عليــه وســّلم فيــه (5)ينظــر: املصــدر نفســه, صــفحة  ا إىل هنــاكوطــور 
تضارب يف األقوال,  فالقرآن صـريح أنّـه ال صـنعة فيـه حملّمـد صـّلى هللا عليـه وسـّلم وال ألحـد مـن اخللـق, وإمّنـا هـو منـّزل مـن 

؛ فهـو يقـّر يف ابدئ األمـر أّن حمّمـدا هـو نـيب وأّن تعاليمـه ليسـت (00)دراز حممد عبـد هللا, صـفحة  بلفظه ومعناه  عند هللا
مــاخوذة عــن اليهــود واملســيحيني إاّل أنّــه عنــدما تكلّــم عــن ســورة الفاحتــة والّــيت تعــّد ركنــا يف الّصــالة وال تصــح الّصــالة إاّل هبــا 

)نولدكـه تيـودور, صـفحة  يقول عكس ذل  متاما ويوكر أّن اجلـزء األكـرب مـن السـورة ينحـدر مـن أصـل يهـودي أو مسـيحي
 , كمــا يــوكر أيضــا أّن أكثــر قصــ  األنبيــاء يف القــرآن, ال بــل الكثــري مــن الّتعــاليم والفــروض هــي ذات أصــل يهــودي(011

, وهوا إن دّل فإنّه يدّل علـى توبـوب آرائـه بـني الفينـة واألخـرى, وعـدم ثبـات أقوالـه الّـيت سـعى (7)املصدر نفسه, صفحة 
إىل تبيينهـــا دون حجـــة. ّّ اّدعـــى أّن هـــوا القـــرآن انبـــع مـــن عقـــل وشـــعور حمّمـــد صـــلى هللا عليـــه وســـّلم ولـــيس وحيـــا مـــن هللا 

مع نفسه بقولـه:   لكـن مـن العـدل أاّل نتجاهـل مـن جهـة أّن الـّدين ونظـام ا تمـع يف ذلـ  احلـني  سبحانه, إاّل أنّه يتناق  
ــة إىل مســتوى  ــا يرفــع علــى العمــوم مــن نشــاة احليــاة اليومّي كــان وثيقــي االرتبــاط, وأّن إنــزال هللا إىل أكثــر األمــور إنســانّية إمّن

, فمـن جهــة ينفــي إهليــة الــّن  القـرآين ويقــول إنـّـه مــن فكـر حمّمــد صــلى هللا عليــه وســّلم, (6فحة )نولدكــه تيــودور, صــ إهلـي 
ومــن جهــة أخــرى يــوكر أنّــه يرفــع إىل مســتوى إهلــي, وهــوا يؤّكــد زيــف آرائــه وعــدم صــحتها وأهّنــا أحكــام أطلقهــا دون دليــل 

ـان  ِمـن ِعَنـد غ ـرِي هللِا  يؤيد قوله, وتضارب أفكاره وتناقضها خري دليل على ذل . قال تعاىل:  بـ ر ون  الق ـَرء ان و لـ و ك  أ فـ ال  يـ ت ـدَّ
ثِـري ا﴾ الّنسـاء: فا  ك  . ّّ يقـول يف موضـع آخـر  مـن 4إَن ه ـو  إالَّ و َحـي  يـ وح ى﴾ الـّنجم: , وقـال تعـاىل: 80ل و ج د وا فيِه اَخِتال 

لكتـاب الّسـماوي, إذ مـن احملتمـل أن يكـون يف الّسـنوات املشكوك به أن يكون حمّمد قد أمر بتدوين كل ما أنزل عليه مـن ا
)املصــدر نفســه,  األوىل مــن رســالته, حيــ  مل يكــن لــه بعــد أتبــاع, قــد نســي بعضــا وّــا أنــزل عليــه قبــل أن يطّلــع عليــه أحــد 

منــّزل علــى حمّمــد صــلى هللا عليــه وســلم؛ ولكّنــه , فهنــا يعــرتف اعرتافــا صــرحيا نّن القــرآن الكــرمي كتــاب مســاوّي (40صــفحة 
الي ـوم   شّك  يف أّن الّنيب قد نسي بعضـا منـه؛ وهبـوا فقـد اهّتـم القـرآن الكـرمي ابلـّنق  وهللا سـبحانه يقـول يف كتابـه العزيـز: 

م  ِدين ا﴾ )  (.3املائدة:أ َكم َلت  ل ك َم ِدين ك م و أ مَت َمت  ع ل يك م نَِعم يِت و ر ِضيت  ل ك م اإلَسال 
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كمـــا حـــاول املستشـــرق فاليشـــر  يف كتابـــه مـــدخل إىل القـــرآن أن يشـــري إىل بعـــ  الّشـــكوك حـــول كتابـــة القـــرآن يف املرحلـــة 
األوىل مـــن نزولـــه, حيـــ  ذكـــر أنـّــه حيتمـــل أن يكـــون الـــّنّ  األصـــلي قـــد أدخلـــت عليـــه بعـــ  الـــّزايدات الطّفيفـــة يف العهـــود 

 , وهوا الكالم مردود عليه من انحيتني:(46م, صفحة 0100ه/0433)الّنبهان حمّمد فاروق,  املتاّخرة 
األوىل: وهو االحتمال وليس اليقني يف الّزايدات على الـّن  األصـلي؛ فقـد كـان حفظـة القـرآن يكتبونـه يف الرّقـاع, واجللـود, 

, ويعرضون ما يكتبونه عليه, وهوا ينفي الّزايدة الـيّت اّدعاهـا هـوا وجريد الّنخل وغريها يف عهد الّرسول صلى هللا عليه وسلم
 املستشرق.

إاّن   َـن  نـ زََّلن ـا الـوِّكر  وإانَّ لـه  حل ـ اِفظ ون﴾  والثّانّية: هـو أّن هللا تعـاىل قـد توّعـد حبفظـه مـن فـوق سـبع مسـاوات يف قولـه تعـاىل: 
هــا دقّــة, فلــم يصــل أّي نــّ  إىل درجــة الفصــاحة واليقــني مــن حيــ  , فــالّن  القــرآين  هــو أقــوى الّنصــو , وأكثر 9احلجــر:

 .(46)الّنبهان, صفحة  الثّبوت كما وصل إليه الّن  القرآين 
كـن الفصـل وقد ذكر املستشرق ويلش أّن القرآن الكرمي والّتجربة الّنبويّة حملّمد صلى هللا عليه وسـّلم جـّد مّتصـلني, وأنّـه ال مي

بينهمــا, وكــالم هــوا املستشــرق هــو حمّصــلة العقيــدة االستشــراقّية الّــيت  ــزم أّن القــرآن الكــرمي هــو كــالم حمّمــد صــلى هللا عليــه 
وسّلم, وينفون أنّه كالم هللا سبحانه أنزلـه علـى رسـوله الكـرمي بواسـطة جربيـل عليـه الّسـالم, حيـ  ذ كـرت مواضـع كثـرية مـن 

ِــم النّــيّب أّن القــرآن الكــرمي مــن اخرتاعــه وتلفيقــه, القـرآن وف ِهمــت علــى أ هّنــا مــن كــالم حمّمــد صــلى هللا عليــه وســّلم, وابلتّــايل اهتُّ
ر ا تـ ل ظَّــى﴾ )الّليــل: ومــن هــوه اآلايت الّــيت ز عــم أّن حمّمــدا صــلى هللا عليــه وســّلم هــو القائــل قولــه تعــاىل:  َرت ك م ان  (, 04ف ا نَــو 

 دا هــو قائــل هــوا الكــالم, بــل هــو كــالم هللا تعــاىل أجــراه علــى لســان نبيّــه صــّلى هللا عليــه وســّلموهــوا ال يعــين مطلقــا أّن حمّمــ
, فهــوا االّدعــاء اهلــدف منــه التشــكي  يف نــ  القــرآن (99-93م, الصــفحات 0110ه/0403)أبــو ليلــة, حمّمــد حمّمــد, 

م هللا سبحانه, واّلوي يـدّل علـى تفنيـد هـوه الـّدعاوى واالفـرتاءات وزيفهـا قولـه تعـاىل: الكرمي, وأّن البع  منه ليس من كال
 (.             45و اَتل  م ا أ وِحي إل ي   ِمَن ِكت اب ر بِّ ﴾ )العنكبوت: (, وقوله أيضا: 090و إنّه  ل تـ َنزِيل  ر بِّ الع ل مني﴾ )الّشعراء: 

اعتمادهم على املناهج الغربّية املّتبعة يف حتليـل التّـوراة  هاء الغيبّية عن الوحي القرآين سببإىل إلغا فرتاءات اّليت هتدففهوه اال
, قــال (61م, صــفحة 0107ه/0438)املســقري, حيــىي مصــلح علــي,  واإلجنيــل وحماولــة تطبيقهــا علــى الّدراســات القرآنّيــة

ــد ا﴾ع ــامل  الغ يـِب ف ــال  ي    تعـاىل: , كمــا أهّنـم نســوا أّن وضـع القــرآن الكـرمي تتلــف عـن ذلــ   (06)اجلـن:  َظِهـر  ع ل ــى غ يبِـه أح 
واملؤمنـون حيفظونـه مـع تتـابع الـوحي, ّّ يكتبـه يف كثريا؛ ألّن لـه يرتـا تتلـف عـن يريـخ األمـم الّسـابقة, فقـد كـان الّرسـول

 رمي منـــو البدايـــة عنصـــر األصـــالة الّـــوي مل يكـــن متـــوّفرا ل انجيـــلالوقـــت نفســـه كتبـــة الـــوحي, وهكـــوا فقـــد تـــوّفر للقـــرآن الكـــ
كمــا يؤّكــد املستشــرق البلغــاري ت وفيــان تي وفانوفــا الّــوي     ,(090-058م, الصــفحات 0991ه/0400)مــوريس بوكــاي, 

ت رمجــت  معــاين القــرآن الكــرمي فاعتنقــت  اإلســالم,  »م:كــان أحــد أعضــاء مجعيــة املستشــرقني األمــريكيني عنــد اعتناقــه لضســال
وألنّه دين احلّق اّلوي يساوي بني البشر ويصون مجيع احلقوق اإلنسانّية, وي رِسي قواعد الّسلم واألمن يف ا تمعات البشـريّة 

ا الق ــَرآِن ال  ق ــَل لـ ـِأِن   قــال تعــاىل: (05)ســعيدي, حمّمــد, صــفحة  «كافــة ــو  ــِل ه  َت ــوا مبَِث اَجت م ع ــِت اإِلَنــس  و اجِلــنُّ ع ل ــى أ َن م 
ـان  بـ َعض ـه م لِـبـ َع   ظ ِهـري ا﴾ ) َت ون  مبَِثِلِه و ل و ك  , فهـوا دليـل واضـح مـن القـرآن الكـرمي يـدّل داللـة قطعيـة علـى (88اإلسـراء: م 

 حتدى العرب به على أن متوا مبثله يف أكثر من موضع.  أنّه كالم اهلّل املعجز نلفاظه وتراكيبه واّلوي
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اعــرتاف أحــد العلمــاء الغــربني اّلــوي نشــا يف أحضــان الثّقافــة الغربيــة حيــ  يقــول:   يبــدو لنــا أّن القــرآن هــو الــوحي وهــوا 
  شـّ  فيـه املكتوب اّلوي ال شّ  فيه, واّلوي كـان معصـوما مـن كـّل خطـا علمـي, وال دخـل ليـد البشـر فيـه, وأنّـه وحـي ال

ــد  ِمــن    :, وقــال تعــاىل(81الواقعــة:)تـ َنزِيــل  ِمــَن ر بِّ الع ــال ِمني﴾   . قــال تعــاىل:(091)مــوريس بوكــاي, صــفحة  و ِإَن أح 
م  هللا﴾ ) ــال  ــ َّ ي َســم ع  ك  َشــرِِكني  اَســت ج ار ك  ف ــا ِجَره  ح 

 
ت الّــيت تــدّل داللــة قطعّيــة علــى أّن القــرآن , وغريهــا مــن اآلاي(6التوبــة:امل

     الكرمي هو كالم هللا سبحانه. 
 الت شكيك يف القراءات القرآني ة: -1

قراءاتــه مــن خــالل كتابــه مــواهب الّتفســري  جولــد تســيهر أحــد أبــرز املستشــرقني الّــوين طعنــوا يف الــّن  القــرآين وشــّككوا يف
للقــرآن, ومــن هنــا نســتطيع أن نلمــح يف صــياغته املختلفــة أوىل مراحــل  اإلســالمي حيــ  يقــول:   لــيس هنــاك نــّ  موّحــد

)جولـــد تســـيهر إجنـــتس,  الّتفســـري. والـــّن  املتلّقـــى ابلقبـــول )القـــراءة املشـــهورة(, الّـــوي هـــو لواتـــه غـــري موّحـــد يف جزئّياتـــه 
كتــاب تشــريعي اعرتفــت بــه طائفــة دينيّــة اعرتافــا عقــداّي علــى , ّّ يــوكر أيضــا  أنّــه ال يوجــد  (6م, صــفحة 0955ه/0374

أنّه نّ  منّزل أو موحى به, يقّدم نّصه على أقدم عصور تداوله مثل هوه الّصورة مـن االضـطراب, وعـدم الثّبـات كمـا جنـده 
ات جميئ الّن  القرآين على صـور خمتلفـة, وهـوه هـي , فتسيهر يقصد بعدم الثّب(4)املصدر نفسه, صفحة  يف نّ  القرآن 

القراءات القرآنّية؛ وهوا طعن يف القرآن الكرمي وقراءاته يقـول الّزركشـي:  القـرآن والقـراءات حقيقتـان متغـايرين؛ فـالقرآن هـو 
حي املــوكور يف كتبــة الــوحّي املنــّزل علــى حمّمــد صــّلى هللا عليــه وســّلم للبيــان واإلعجــاز, والقــراءات هــي اخــتالف ألفــال الــو 

, وكـــالم (0/308)الزركشـــي, بـــدر الـــّدين حمّمـــد بـــن عبـــد هللا, صـــفحة  احلـــروف أو كيفّيتهـــا مـــن ختفيـــف وتشـــديد وغريهـــا 
ّدد طــرق وديتــه, الّزركشــي يعــين أّن القــرآن هــو كــالم هللا املنــّزل علــى الّرســول صــّلى هللا عليــه وســّلم, أّمــا القــراءات فهــي تعــ

, وقد ذكـر الّزركشـي حـدي  ابـن عبّـاس رضـي هللا عنـه  أّن رسـول (41)بن لعالم خملوف, صفحة  وكيفّيات الّنطق نلفاظه
 سـبعة أحـرف  هللا صلى هللا عليه وسّلم قال: أقرأين جربيل على حرف فراجعته, ّّ مل أزل أسـتزيده فيزيـدين, حـّ  انتهـى إىل

, ّّ ذكــر حــدي  عمــر بــن اخلطّــاب رضــي هللا عنــه  قــال: مسعــت هشــام بــن حكــيم بــن حــزام (0/000)الزركشــي, صــفحة 
؟ يقـرأ سـورة الفرقـان علـى غــري مـا أقرؤهـا ... فقلـت: اي رســول هللا, إيّن مسعـت هـوا يقـرأ سـورة الفرقــان علـى غـري مـا أقرأتنيهــا

فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســّلم: أرســَله, اقــرأ, فقــرأ القــراءة الّــيت مسعتــه يقــرأ, فقــال رســول هللا صــلى هللا عليــه وســّلم: 
, فقـال: هكـوا نزلـت, إّن هـوا القـرآن أنـزل علـى سـبعة أحـرف؛ فـاقرؤوا مـا تيّسـر منـه   هكوا نزلت, ّّ قال يل: اقرأ, فقـرأت 

. فـــالقراءات القرآنيـــة الّـــيت ن قلـــت عـــن الّرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـّلم هـــي قـــراءات اثبتـــة (0/000)املصـــدر نفســـه, صـــفحة 
وصــحيحة ابلّســند؛ فقــد نــزل القــرآن الكــرمي بلهجــات عديــدة مــن هلجــات العــرب للّتســهيل والّتيســري علــى األّمــة اإلســالمّية؛ 

 نيه اّليت حتوي الّدرر والّنفائس.          وذل  للّتدبّر يف تالوته وفهم معا
 الت شكيك يف عملية مجع القرآن الكرمي: -1

لقد شّك  العديد من املستشرقني يف عملّية مجع القرآن الكرمي فقـد قـال نولدكـه:  أاّل يكـون القـرآن قـد مجـع كـامال يف أاّيم 
توقّـع مـن املسـرح األرضـي, وإن كانـت إحـدى الـّرواايت الّنيب أمر بديهّي, ذل  أّن الّرسول اسـتدعي بشـكل مفـاجئ وغـري م

الّــيت تعــود إىل زيــد بــن اثبــت تــّدعي أّن القــرآن يف تلــ  الفــرتة مل يكــن قــد مجــع أبــدا, فــإّن وراء هــوا القــول تصــّور آخــر يقــوم 
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ّّ ذهــب ليقــول أّن هنــاك روايــة (039صــفحة  )تيــودور نولدكــه, علــى األخبــار الّــيت تتحــّدث عــن نســخة أجنزهــا أبــو بكــر   ,
تفيد أّن اخلليفة األّول يقصد أاب بكر رضي هللا عنه مل تكن له عالقـة جبمـع القـرآن, وأّن ذلـ  كـان علـى عـاتق اخلليفـة عمـر 

)نولدكـه تيـودور,  بن اخلطّاب رضي هللا عنه, ّّ ذكر نّ  الّرواية اّلوي يفيد أّن عمر كان أّول من مجع القـرآن يف مصـحف
 .(049صفحة 

كما أّن نولدكه نفـى وجـود عالقـة بـني اجلمـع األّول؛ أي الّـوي كـان يف عهـد أيب بكـر رضـي هللا عنـه, وبـني معركـة اليمامـة, 
وف تنشـا عـاجال وذكر أنّه ليس هناك داع للبح  عن سبب خا , ذل  أّن الظّروف العاّمة تفّسر احلاجة الّـيت كانـت سـ

 .  (056)املصدر نفسه, صفحة  أو آجال, بعد موت حمّمد جلمع وحيه يف تدوين موثوق
 إّن املتتّبع لعملية اجلمع بعد وفاة الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم, يرى أهّنا قد مّرت مبراحل:

: لقد كان رسول هللا ممر الّصحابة بكتابة الوحي, ولكّنه كـان مفرّقـا يف الرّقـاع األّول: يف عهد الّرسول صلى هللا عليه وسّلم
واألكتـاف والعســب, كمــا روي يف حــدي  عـن زيــد بــن اثبــت: كنّـا عنــد رســول هللا صــّلى هللا عليـه وســّلم نؤلّــف القــرآن مــن 

 .   (038-0/037)املصدر نفسه, الصفحات  الرّقاع
الثّاين: يف عهد أيب بكـر الّصـديق رضـي هللا عنـه: لقـد كـان الّسـبب األّول جلمـع القـرآن يف عهـد أيب بكـر رضـي هللا عنـه هـو 
حــرب اليمامــة الّــيت تــو يّفِ فيهــا الكثــري مــن حفظــة الــوحي, يقــول الّزركشــي:  روى البخــاري يف صــحيحه, عــن زيــد بــن اثبــت 

هــل اليمامـة, فــإذا عمـر بـن اخلطّــاب عنـده, فقــال أبـو بكـر: إّن عمــر أيين فقـال: إّن القتــل قـال: أرسـل إيّل أبــو بكـر مقتـل أ
قــد اســتحّر يــوم اليمامــة بقــرّاء القــرآن؛ وإيّن أخشــى أن يســتحّر القتــل ابملــواطن فيــوهب كثــري مــن القــرآن, وإيّن أرى أن ومــر 

هللا عليــه وسـّلم؟ فقـال عمــر: وهللا إّن هـوا خـري. فلــم جبمـع القـرآن. قلـت لعمــر: كيـف نفعـل شــيأا مل يفعلـه رسـول هللا صـّلى 
, حيـ  (0/033)الّزركشـي, صـفحة  يزل عمر يراجعين حّ  شرح هللا صدري لـول ؛ وقـد رأيـت يف ذلـ  الّـوي رأى عمـر
ل هللا صــّلى هللا عليـه وســّلم جبمـع القــرآن أمـر اخلليفـة أبــو بكـر رضــي هللا عنـه زيــدا بـن اثبــت أحـد كتبــة الـوحي يف عهــد رسـو 

. وهـــوا (034-0/033)ينظـــر: املصـــدر نفســـه, الصـــفحات  الكـــرمي, فقـــام جبمعـــه مـــن العســـف والرّقـــاع, وصـــدور الّرجـــال
 .  الكالم يفّند رأي نولدكه اّلوي اّدعى أّن حرب اليمامة ليست سببا لعملية مجع القرآن

الثال : يف عهد عثمان بن عّفان رضي هللا عنـه: ذكـر الّزركشـي يف الربهـان  أّن حويفـة بـن اليمـان قـ دم  علـى عثمـان, وكـان 
يغازي أهل الّشـام يف فـتح إَرمينيّـة وأذربيجـان مـع أهـل العـراق, فـافزع حويفـة اخـتالفهم يف القـراءة وقـال لعثمـان: أدرك هـوه 

اليهــــود والّنصــــارى. فارســــل عثمــــان إىل حفصــــة: أن أرســــلي إلينــــا الّصــــحف ننســــخها يف  األّمــــة قبــــل أن تتلفــــوا اخــــتالف
املصاحف ّّ نرّدها إلي . فارسلت هبا إليه, فامر زيد  بن اثبـت وعبـد هللا بـن الـزّبري وسـعد بـن أيب وقّـا  وعبـد الّرمحـان بـن 

. وهــوا الكــالم يثبــت   أّن الّصــحابة مجعــوا (0/036)املصــدر نفســه, صــفحة  احلــارث بــن هشــام فنســخوها يف املصــاحف 
بني الّدفتني القرآن املنّزل من غري زايدة وال نق , واّلوي محلهم على مجعـه أنّـه كـان مفرّقـا يف العسـب, والّلخـاف, وصـدور 

صــلى هللا عليــه وســّلم, مــن غــري أن الّرجــال, فخــافوا ذهــاب بعضــه بــوهاب حفظتــه, فجمعــوه وكتبــوه كمــا مسعــوه مــن الّنــيب 
يقــّدموا شــيأا أو يــؤّخروه, وهــوا الرّتتيــب كــان منــه صــّلى هللا عليــه وســلم بتوقيــف هلــم علــى ذلــ , وأّن هــوه اآليــة عقــب تلــ  

)املصــدر نفســه, صــفحة  اآليــة... فــإّن القــرآن مكتــوب يف الّلــوح احملفــول علــى هــوا الرّتتيــب الّــوي هــو يف مصــاحفنا اآلن 
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. وهوا الكالم يدّل على عكـس مـا أشـار إليـه نولدكـه؛ وهـو أّن القـرآن الكـرمي مل جيمـع يف عهـد الّرسـول صـلى هللا (0/036
ــا, ومــا كــان عمــل الّصــحابة  عليــه وســلم, بــل إّن مجعــه ثبــت يف عهــد الرســول صــلوات هللا وســالمه عليــه؛ إاّل أنّــه كــان مفرّق

 ليهم إاّل مجعه يف مصحف واحد.              رضوان هللا ع
 الت شكيك يف ترتيب نزول سور القرآن الكرمي: -1

إّن مــا يتعّلــق برتتيــب نــزول الّســور القرآنّيــة ترتيبــا زمنيــا فهــو عنــد املســلمني يعــود إىل الّصــدر اإلســالمي األّول, أّمــا حمــاوالت 
)اهلامشي,حســـن علـــي حســـن مطـــر,  مـــن القـــرن الّتاســـع عشـــر للمـــيالد املستشـــرقني يف هـــوا االّ ـــاه يعـــود إىل الّنصـــف األّول

, فلمعرفــة ترتيـــب النّــزول فوائـــد مجّــة ال ميكـــن أن حتصــى؛ ألنّنـــا إذا توّصــلنا إىل معرفـــة أّن (01م, صــفحة 0104ه/0435
الّسـورة سـندرك الكثـري مـن احلقـائق الّـيت ال يسـعنا إدراكهـا,  هوه الّسورة قد نزلت يف هوه الفـرتة احملـّددة, وقبـل أو بعـد تلـ  

كمعرفة الّناسخ واملنسوئ؛ إذ من الطّبيعي أن يتقّدم املنسوئ على الّناسخ حبسب الّتوقيت الـّزمين, وإثبـات األمـور العقائديّـة 
)ينظــر: اهلــامشي  غريهــا مــن احلقــائقكاإلســراء ابلّنــيب صــلى هللا عليــه وســّلم, وفهــم حمتــوى اآلايت املتعّلقــة ابجلانــب الفقهــي و 

 .  (314-310-01حسن علي حسن مطر, الصفحات 
يقول نولدكه عند حديثه عن ترتيب الّسـور القرآنيّـة:  أّمـا الـّرواايت القائلـة أّن حمّمـدا حـّدد لكـّل آيـة فـورا بعـد نزوهلـا مكاهنـا 

يرتي, حي  أّن هـوه الّروايـة نشـات مـن االعتقـاد اخلـرايف نّن الرّتتيـب احلـايل للقـرآن, آلايتـه وسـوره  احملّدد فال تتمّتع بسند
, (40)نولدكـه تيـودور, صـفحة  على حّد سواء, إمّنـا هـو ترتيـب ذو أصـل مسـاوي فعـال, وأّن حمّمـدا نفسـه قـد نسـخه بدقّـة 

ن س خ القرآن الكرمي  فإّن ترتيـب الّسـور يف الّنسـختني يّتبـع املبـدأ نفسـه, وهـو إيـراد الّسـور حبسـب  ّّ يوهب عند حديثه عن
حجمها مـن الكبـرية إىل الّصـغرية, إّن هـوا املبـدأ فريـد مـن نوعـه, حبيـ  يصـعب أن يكـون اسـتعماله مـن قبيـل املصـادفة, بـل 

, كمــا ذكــر نولدكــه (075)املصــدر نفســه, صــفحة  وه الــّروابط نتيجـة روابــط أدبيّــة, حــّ  ولــو مل يكــن يف مقــدوران إثبــات هــ
بعــ  الــّرواايت الّــيت ت ــزعم أّن النّــيب صــلى هللا عليــه وســّلم تقبّــل القــرآن آيــة  آيــة, وحرفــا حرفــا, وبعضــها يفيــد أهّنــا نزلــت مجلــة 

, وهـــوا الّـــوي ذكـــره اعتمـــد فيـــه هـــو وغـــريه مـــن املستشـــرقني علـــى (07)املصـــدر نفســـه, صـــفحة  واحـــدة مثـــل ســـورة األنعـــام
فإن قيـل: مـا الّسـر يف نزولـه منّجمـا؟ وهـاّل »الرواايت الّضعيفة, فقد ذكر الّسيوطي يف اإلتقان كالم أيب شامة حيت قال:  

وقـ ال  الّـِوين  ك ف ـر وا لـ وال  نـ ـّزِل  ع ل يـِه الق ـَرآن  مج َل ـة   فقال تعـاىل: نزل كسائر الكتب مجلة؟ قلنا: هوا سؤال قد توىّل هللا جوابه, 
﴾ أي: أنزلنــاه كــول   ( يعنــون كمــا أنــزل علــى مــن قبلــه مــن الّرســل, فاجــاهبم تعــاىل بقولــه: 30واِحــد ة ﴾ )الفرقــان: ــو ِل   ك 

﴾ أي: لنقّوي به قلب ؛ فإّن الوحي  مفرّقا  إذا كان يتجّدد يف كّل حادثة كان أقـوى للقلـب, وأشـّد عنايـة لِنـ ثـ بِّت  بِِه ف ؤاد ك 
, وقـد ذكـر الّسـيوطي يف موضـع آخـر  أّن (079ه, صـفحة 0406)الّسـيوطي, أبـو الفضـل جـالل الـّدين,   «ابملرسل إليه

حبســب احلاجــة مخــس آايت وعشــرا, وأكثــر وأقــّل,  الّــوي اَســتـ َقرِئ مــن األحاديــ  الّصــحيحة وغريهــا: أّن القــرآن كــان ينــزِل
. وفيمــا يتعلــق برتتيــب اآلايت (086)ينظــر: املصــدر نفســه, صــفحة  وقــد صــّح نــزول العشــر آايت يف حادثــة اإلفــ  مجلــة 

صـلى هللا عليـه وسـّلم ممـر صـحابته مـن  القرآنّية فقد ذكر الغرانطي أّن  ترتيب اآلايت يف الّسور توقيفي, فقـد كـان الّرسـول
كتبة الوحي أن يضعوا اآلية أو جمموعة من اآلايت يف موضعها املعنّي من الّسورة, وذل  بناء علـى توجيـه مـن ملـ  الـوحي 

)الغرانطي, أبو جعفـر أمحـد بـن  جربيل عليه الّسالم, اّلوي كان يتلّقى عنه الّنيّب صلى هللا عليه وسّلم كلمات ربّه وتوجيهه 
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, وهــوا القــول يفنّــد رأي نولدكــه يف كــون آايت القــرآن الكــرمي لــيس هلــا (45م, صــفحة 0991ه/0401إبــراهيم بــن الــزّبري, 
 سند يرتي, وأّن ترتيبه السماوي هو ترتيب خرايف.

 خامتة:
, يتبـنّي لنـا جليّـا أّن هـوه اآلراء ال أسـاس هلـا مـن الّصـحة, وبعد هـوا العـرض لـدعاوى املستشـرقني وطعـنهم يف القـرآن الكـرمي

وقــد فّنــدها الكثــري مــن العلمــاء العــرب وحــّ  الغــربيني, وهــوا إن دّل فإنّــه يــدّل صــدق القــرآن الكــرمي املنــّزل علــى خــري البشــر 
ّق الّـوي ال متيـه الباطـل مـن بـني يديـه حمّمد صّلى هللا عليه وسـّلم, وأنّـه كـالم هللا تعـاىل املنـزّه عـن الغلـط والتّـدليس, فهـو احلـ

 وال من خلفه.
إّن حماولـــــة املستشـــــرقني يف الّتشـــــكي  يف مصـــــدر القـــــرآن الكـــــرمي الّـــــوي يعـــــّد املصـــــدر الّتشـــــريعي األّول ل حكـــــام الّشـــــرعية 

هّنــا ابطلــة وزائفــة وال والعقائديّـة, هــو ضــرب يف صـّحته وأمانــة نقلــه؛ إاّل أّن آرائهــم املتضـاربة ذهبــت نقــواهلم أدراج الـّرايح؛ أل
 دليل هلا.   

 
 املصادر واملراجع

. دار 0طالقـــرآن الكـــرمي مـــن املنظـــور االستشـــراقي  دراســـة نقديـّــة حتليليـّــة . م(. 0110ه/0403أبـــو ليلـــة, حمّمـــد حمّمـــد )
 الّنشر للجامعات. 

 . تيزي وزو: دار األمل.مبادئ يف أصول النّحوبن لعالم, خملوف. 
تـر: عبـد احللـيم الّنجـار. القـاهرة. مصـر: مكتبـة مواهب التّفسـري اإلسـالمي. م(. 0955ه/0374)جولد تسيهر, إجنتس 

 اخلاجني. 
 الكويت: دار القلم.النّبا العظيم نظرات جديدة يف القرآن. دراز, حمّمد عبد هللا. 

 القاهرة: دار الرتاث. . تح: حمّمد أبو الفضل.الربهان يف علوم القرآنالّزركشي, بدر الّدين حمّمد بن عبد هللا. 
كليّـــة العلـــوم اإلنســـانّية واالجتماعيّـــة. االستشـــراق والـــرّتاث الفكـــري العــريب اإلســـالمي. (. 0100ســعيدي, حمّمـــد )ديســـمرب

 .0تلمسان: جمّلة اإلنسان وا تمع. عدد

 املدينة املنّورة.. اإلتقان يف علوم القرآنه(. 0406الّسيوطي, أبو الفضل جالل الّدين عبد الرمحان بن أيب بكر )
 . تح: حمّمد شعباين.الربهان يف ترتيب سور القرآنم(. 0991ه/0401الغرانطي, أبو جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزّبري )

املكتــب : بــريوت/ دمشــق. 3ط .تــر: خالــد حســن .التــوراة واإلجنيــل والقــرآن والعلــم م(.0991ه/0400) مــوريس بوكــاي
 .ياإلسالم

. ايسيسـكو: منشـورات املنظمـة اإلسـالمّية االستشـراق تعريفـه ومدارسـه وآاثرهم(. 0100ه/0433الّنبهـان, حممـد فـاروق )
 للرّتبّية والعلوم والثّقافة.

. نيويــورك: دار الّنشــر جــورج 0. تعــديل: فريــدريش شـفايل. تــر: جــورج يمــر. طيريــخ القــرآنم(. 0938نولدكـه, تويــودور )
 أملز هيلد سهامي.
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. دار 0طقراءة نقدية يف يريـخ القـرآن للمستشـرق تيـودور نولدكـه. م(. 0104ه/0435طر)اهلامشي, حسن علي حسن م
 الكفيل للطباعة والّنشر والّتوزيع.

 الر سائل اجلامعي ة:
. جامعـــة رســـالة ماجســـرت .الـــوحي القـــرآين مـــن منظـــور القـــراءة احلداثيـّــة (.م0107ه/ 0438)حيـــىي مصـــلح علـــي ,املســـقري

 .راسات اإلسالمّيةكلّية الّشريعة والدّ قطر.  
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(41) 
 مظاهر التناص القرآين يف شعر يونس البوسعيدي

 زاده هلام ساملإ
 , إيرانجستري يف جامعة خليج فارس, بوشهرطالبة ما

1يرسول بالو  د.
  

 , إيرانمشارك يف جامعة خليج فارس, بوشهرأستاذ 

 جميب الرمحن د.
 اهلند ,أستاذ يف جامعة جواهر الل هنرو, نيو دهلي

 امللخص: 
, فهـو يعـين التعـالق والتشـارب بـني نـّ  سـابق ونـّ  الحـق هادفـا  إلـی إثـراء التنا  يف النقد احلدي  أخو دالالت متعددة

أرحــب مــن احلمــوالت الدالليـــة عمــق  داليل وإحيــائي علــی النصــو  الالحقــة إذ ترجهــا مــن الســطحية واملباشــرة إلــی عــامل 
دالالت خصـّبه تسـاعده علـی التعبـري عّمـا يف الکـرمي البوسـعيدي وجـد  يف القـرآن  العماين املعاصر يـونس , والشاعروالفکرية

وإفرازاهتـا الدالليـة جـاء هـوا البحـ  ليـدرس تقنيـة التنـا   , وقـد أفلـح يف هـوا الصـدد إلـی حـّد بعيـد.قلبه ليلقيه إلی املتلقي
عــن ر الشــاعر البوســعيدي, وكمــا ســنرى يف هــوا البحــ  أنّــه اســتخدم تقنيــة التنــا  يف شــعره هــوا الــوي حيكــى فيــه يف شــع

وجعلهـا سـبيال  فنيـا  للتعبـري عّمـا يف يف رفـد الـدالالت املوحيـة سريته وعـن احليـاة االجتماعيـة والتـاريخ, ووظفهـا كـاداة انجعـة 
ســـيس املكبوتـــة, ولبيـــان املقاصـــد الدينيّـــة واالعتقاديـــة والسياســـية املندجمـــة يف خـــاطره وعـــن املواقـــف الفكريّـــة واملشـــاعر واألحا

 توظيــــف التنــــا  املباشــــرمــــن خــــالل املاضــــي ابحلاضــــر, و الشــــعر وللبحــــ  عــــن الــــزمن املفقــــود, ليصــــل الاّلحــــق ابلســــابق 
إلقـاء الضـوء علـى هـوا  خمتارة مـن الشـعر سـنتطرق إىل نصو )الداخلي(. يف هوا البح  بتقدمي  )اخلارجي(, وغري املباشر

اجلانب يف شـعر البوسـعيدي, ومـن خـالل قـراءة نصوصـه الشـعرية ويت أمهيـة هـوه الدراسـة هبـدف استكشـاف الثـراء الّلغـوي 
وقد تبنّي لنـا أّن إحلـاح الشـاعر علـی  يف شعره, وذل  من خالل الوقوف على أوجه متعددة من التنا  رجع إليها الشاعر.

 ه انتج عن مدی انفتاحه علی هوا الکتاب السماوي وعمق إدراکه ملفاهيمه. اآلايت القرآنية يف شعر 
 القرآن الکرمي, التنا , الشعر العماين املعاصر, يونس البوسعيدي.   الکلمات الدليلي ة:

 
 املقدمة

 خـــليتمحـــور مـــدار هـــوا البحـــ  حـــول تقنيـــة التنـــا  وأشـــكاهلا املختلفـــة يف شـــعر الشـــاعر العمـــاين يـــونس البوســـعيدي, د
يف اخلطــاب النقــدي يف  (Julia kristeva)  جوليــا كريســتيفا التنــا  يف اللغــة الفرنســية ألول مــرة يف بدايــة عمــل  مصــطلح

التنـا  هـو الفعـل »لكـل حتليـل أديب.  إجبـاراي   وفـرض نفسـه بسـرعة كبـرية, إىل احلـد الـوي أصـبح فيـه معـربا   هناية الستينيات

                                                           
0 r.ballawy@pgu.ac.ir 
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معهـا عمـل مـا, قـد اليـوكر صـراحة  خر, واملتنا  هـو جممـوع النصـو  الـيت يتمـاسّ آ كتابة ن ّ  ما الوي يعيد مبوجبه ن ّ 
 وإهنــا فأــة عامــة مــن الصــالت تشــمل أشــكاال  , ذا كـان األمــر يتعلــق ابإلحيــاء( أو تكــون مندرجــة فيــه )يف مثــل االستشــهاد(إ)

(, والشــاعر 11م: 2112بييقــي, )انييل « , واإللصــاقمــن جديــدة, الســرقة, الکتابــة شــديدة التنــوع مثــل احملاكــاة الســاخر 
عــرب توظيــف التنــا  طريقــا  لنقــل املفــاهيم إىل املتلقــي وأدرك مــدى طاقــات التنــا  القــرآين لنقــل  املعاصــر البوســعيدي جيــد

                                                فكرته إىل خماطبه فاقبل عليه يستمد من آلياته التعبريية.

ســتلهموا مــن االشــعراء الــوين  مــن توظيــف التنــا  بوصــفه إحــدی تقنيــات القصــيدة احلديثــة, وهــوالتلــو البوســعيدي مــن 
بکثافة. مثّـل الشـاعر أبـرز األمثلـة علـی اسـتثمار الشـعر احلـدي  تقنيّـة التنـا  الشـعرية بتجلّياهتـا املتنّوعـه  يف شعرهم نا الت

وأبـدع يف  التنـا سـتدعاء اجـاد يف وقـد أ ة حضـورها,علی  و واسـع وعميـق, ووظّفهـا نسـاليب وأشـکال خمتلفـة عـّززت قـوّ 
هـــوا وّـــا أّدى واعتمـــد علـــی استحضـــار النصـــو  الغائبـــة وضـــمها إلـــی نصوصـــه احلاضـــرة  توظيفـــه وفقـــا  ملـــا يتطلبـــه الســـياق.

 القارئ.  وعمقها ومدی وثريها علیالنصو   إىل إثراءاالستخدام الواعي 
ر ابلقرآن الکرمي بشکل عميق واستلهم مـن التعـاليم اإلسـالمية فوظّـف آايت کثـرية  ودواوين البوسعيدي تدّل علی أنّه قد وث

 -علــى املـــنهج الوصـــفياملقالـــة هــوه  کشــواهد هلواجســـه النفســّية املعـــربة عــن األوضـــاع الصــاخبة للمجتمـــع البشــري. تعتمـــد
ـــا التحليلـــي, وتســـعی أن تکشـــف عـــن مـــدى وثـــري الت تنـــا  تنوعـــا  کبـــريا  مـــن . يشـــمل الاملعاصـــرالعمـــاين علـــى الشـــعر  ن

املمارســات واألشــکال الــيت ســوف ندرســها يف هــوا البحــ  منهــا: تنــا  الشخصــيات القرآنّيــة ودالالهتــا, االستشــهاد وهــو 
التنــــا  اجلملــــي, اإلحــــايل وهــــو التنــــا  الــــديين مــــع مفــــردات, واإلحيــــائي وهوتنــــا  املعنــــی مــــع القــــرآن الکــــرمي, والتنــــا  

 کل واحد من هوه األشکال برؤية حتليلية دون ا ياز.األسلويب, وسنتطرق إلی دراسة  
                                                                                                                                                         أسئلة البحث

 :التالية التساؤالت بع  عن لضجابة املقالة هوه هدفت وقد

 شعر يونس البوسعيدي؟ يف کيف  ّلی التنا  القرآين    -
 كيف استطاع الشاعر أن يعرب عن أفکاره ورؤی عرب تقنية التنا  القرآين؟  -

 خلفية البحث
ــ  .يف النصــو  األدبيــة ة التنــا  القــرآينابلنســبة إلــی خلفيــة البحــ  جيــب علينــا أن نــوکر الدراســات الســابقة يف جمــال تقنّي

التنـا  الشـعري »منهـا کتـاب  ,هـوه التقنيّـةالبح  حصلنا علی العديد من الدراسات والکتـب القّيمـة الـيت تناولـت خالل 
ـــل« بـــني اخلفـــاء والتجلـــي ظـــاهر حممـــد ل« التنـــا  يف الشـــعر العـــريب املعاصـــر»کتـــاب , و 2121, نشـــر عـــام الغـــايل بنهشـــومـ ـ

دار  ,2111نشـر عـام  جلراهـام أالن,« نظرية التنـا »کتاب , و عن دار احلامد للنشر والتوزيع ,2113ة, نشر عام الزواهر 
اخلليـل يف جامعـة  «التنا  الديين والتـارتي يف شـعر حممـود درويـش» ورسالة حتت عنوان التکوين للتاليف والرتمجة والنشر,

التنــا  يف »م؛ ورســالة أخــری حتــت عنــوان 2117 عــامابتســام موســی عبــدالکرمي أبــو شــرار بقلــم عمــادة الدراســات العليــا 
م؛ ومقـال ّ  نشـره 2115يف جامعة األزهـر خلمـيس حممـد حسـن جربيـل عـام « شعر يوسف اخلطيب دراسة وصفّية حتليلّية
بقلـــم ســـعاد مصـــطفی « التنـــا  عنـــد الشـــاعر يوســـف نوفـــل»م(, عنوانـــه 2119يف جملـــة البحـــ  العلمـــي يف اآلداب عـــام )

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=ظاهر%20محمد%20الزاهرة
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=ظاهر%20محمد%20الزاهرة
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=ظاهر%20محمد%20الزاهرة
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م(, حتــت 2117عــام ) ل حبــاث جبامعــة اهلامشيــة, عمــانجامعــة النجــاح جملــة عبــدالتواب خليفــة؛ ومقــال آخــر ّ  نشــره يف 
شــعر الــيت تناولــت  مـن الدراســات الســابقةعنـوان  التنــا  القــرآين يف الشــعر العمــاين احلـدي   بقلــم انصــر جــابر )شــبانة(. و 

أنســاق املثاقفـــة الرتاثيـــة يف » حتــت عنـــوان رســول بـــالوي وي کتبــه الباحـــ الـــبحــ   ــدر اإلشـــارة إىل اليــونس البوســـعيدي 
. أّمـا موضـوع م2121  عـام رتاث العلمي العريبنشره يف جملة  ال  ّ وقد  «روحه البحر والريح ليونس البوسعيدي  جمموعة 

 وسعيدي فلم ي درس حتی اآلن.التنا  القرآين يف شعر الب
    البوسعيدي نظرة موجزة إلی صياة يونس

حـتالل مرکـز مرمـوق يف خارطـة مـن الطـاحمني ال وهـوسـلطنة عمـان, , البوسعيدي و لد يف واليـة مـنح, الفيقـني الشاعر يونس
 لـدن مـن مكرمـة   علـى حاز, أتی إلی الساحة الشعرية يف السلطنة ليجعل من تواصله حي  الزمان واملکان. و الشعر العماين

يـدا   أديبـا   41 ضـمن ع مان سلطان سعيد بن قابوس السلطان البوسـعيدي عضـو فاعـل يف اجل معيـة الـوطين.  العيـد مبناسـبة جم 
 جلماعـــة الرئيســـني املؤسســـني وِمـــنَ العمانيـــة للكتّـــاب واألدابء؛ ومـــن مؤسســـي أســـرة حتريـــر ملحـــق )قافيـــة( للشـــعر الفصـــيح. 

 شــهادات مــن الكثــري علــى هبــا حــاز .الســلطنة وخــارج داخــل واإلذاعيــة التلفازيــة اللقــاءات مــن العديــد ولــه. الداخليــة شــعراء
 والتقدير.                 الشكر

م. بعـد ذلــ  2111م, وحص ـد ت جـائزة أفضـل إصـدار أديب لِعـام 2111أصـدر جمموعتـه الِشـعرية )قريـب  كانـه احلـ ّب( عــام
م, وجمموعتــه الســردية األوىل )مســن النــاس( عــام 2112هــاجس املــاء واملــرااي( عــام أصــدر جمموعــات شــعرية عديــدة منهــا: )

م, وقد حصدت املركـز الثـاين يف جـائزة الرؤيـة ملبـادرات الشـباب مبجموعتـه الِشـعرية )ر وح ـه البحـر والـريح( وجمموعتـه 0104
حـــاز م. 2118لّلبـــان حمرتقـــا  أغـــيّن( عـــام , وجمموعتـــه الشـــعرية اخلامســـة )کام2119الِشـــعرية )مايســـرتو الـــوردِة والـــربق( عـــام 

على الكثري من املراكز األدبية املتقّدمة, مثال ذل : املركز األّول يف الِشعر الفصيح يف املسابقة الثقافية الثامنـة لـوزارة الـدفاع 
ر الع مـاين واملركز الثاين يف الِشـعر الفصـيح يف مهرجـان الِشـع م, 2111م, وعام2118 مم, وعا2117م, وعام 2116عام 

حيتفـي ابلشــهيد الطيّـار فــراس « مهرجـان عـرار الثقــايف»يف  ك, وشــار م2116عـام  السـادس, واملركـز األّول يف املنتــدى األديب
, وقـــد استحضـــر فيهـــا عـــرار وحبّـــه لـــ ردن بکلمـــات صـــادقة انبعـــة مـــن وجدانـــه «مشـــيم عـــرار»العجلـــوين وألقـــی قصـــيدة مـــن 

 املرهف. 

 مفهوم التناص  
من املصطلحات املستحدثة يف األدب والنقد وافـد مـن الغـرب, واختلفـت النظـرايت واملفـاهيم والتفسـريات  التنا  مصطلح

حوله ابختالف التيارات الفکريّة واملدارس النقديّة أساسا  يف الغرب, ويف األدب العريب املعاصر تلقـی التنـا  اهتمامـا  کثـريا  
نتيجــة لتــاثري املــدارس الغربيّــة يف األدب العــريب, وملــا ميلکــه هــوا ديّــة الغربيّــة النقملــا لــه مــن الــّويوع واالنتشــار يف الدراســات 

ـــق الشـــعر وجيعلـــه مفتوحـــا  علـــی التاويـــل  ـــّن  الشـــعري, يعمِّ املصـــطلح مـــن مصـــداقّية وحظـــوة يف توســـيع فضـــاء املعنـــی يف ال
قــرآن الکـرمي وقصصــه فقـاموا بتوظيــف التنــا  والتفسـري يف الــوات اإلنسـانية. الشــعراء املعاصــرون قـد وثــروا ابملعـاين القّيمــة لل

 بنسج النصو  الغائبة يف النصو  احلاضرة يف أشعارهم.
 التناص القرآين ودالالته



 جميب الرمحن, رسول بالوي ,إهلام سامل زاده دييالبوسع ونسيمظاهر التنا  القرآين يف شعر 
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ي عترب القرآن الکرمي املرجع األول, والنّ  املقّدس الوي يلجا اليه معظم الشعراء, فهـو يفـي  ابلصـياغات اجلديـدة واملعـاين  
نفوس وخلجات القلوب فاالقتباس منه يشّکل تفاعال  خالقا  , تنـتج عنـه أشـکال فنيـة تطـرب املبتکرة اليت تعکس حقائق ال

 هلا األمساع وتطمأن هلا القلوب.
 التناص  لغةً 

 :جاء يف لسان العرب  البن منظور 

  ا.يين: أي تنازعين وتباريين والنصي: عظم العنق ويقال هوه الفالة أرض كوا ونواصيها أي نتصل هبتناصّ  -

  .بت ح  يعلق بعضها ببع  عند هبوب الرايحتناصت األغصان:  تقرّ  -
 تناّ : تنا  القوم ازدمحوا تناصا الرجالن: تسابقا  يف الربوز ورفعة املقام.  -

   . (327: , د.ت)ابن منظورع  بب تناصت بالدهم كان بعضها متصال   -
 (.926: 2119)جممع اللغة العربية,  : تنا  القوم ازدمحوا ّ تنا -

 التناص  اصطالصاً 

كـل نـ   هـو امتصـا  وحتويـل لـن ّ  آخـر,    عـن أنّ يعود هوا املصطلح إىل جوليا كريستيفا الـيت اسـتوحته مـن ابختـني لتعـرّب 
    (.63: 2112 )زيتوين, فسيفساء تتقاطع فيه شواهد متعددة لتوّلد ن ّصا  جديدا   وهو

, إذ سـاله عـن شـيء حـ  الرجـل نصـا   نـ ِّ »غويـة العربيـة, ويقـال: حسـب املعـاجم الل مصطلح التنـا  يعـود إىل كلمـة نـ َّ 
كـــل شـــيء منتهـــاه... ونصصـــت الرجـــل إذ استقصـــيت مســـالته عـــن الشـــيء حـــ  تســـتخرج كـــل   ي ماعنـــده ونـــ ُّ نِصـــست  ي  

الشــيء   َّ ظــاهرة لفظهــا عليــه مــن األحكــام؛ وإنــت   الشــيء حركتــه... ونــ  الســنة أي مــا دلّ  صــت  ن  صماعنــده... ويقــال: ن  
 (.                                                                                                    98و 97)ابن منظور, دت: « وانتصب إذا استوى واستقام

دخـــل البـــاحثون العـــرب يف إشـــكالية املصـــطلح نتيجـــة الخـــتالف الرتمجـــات واملـــدارس النقديـــة فمحمـــد بنـــيس يطلـــق عليـــه 
الــدخول يف  -التنــا  هــو تعــالق» حيــ  عرفــه فقــال «التعــالق النصــي» ـوحممــد مفتــاح يســميه بــ« الــن  الغائــب» مصــطلح
ن نــ  أديب يتضــمّ » :(, كمــا عرفــه أمحــد الــزعيب ننــه121: 1992) «  بكيفيــات خمتلفــةينصــو  مــع نــ  حــد -عالقــة

إلشــارة أو مــا شــابه ذلــ  مــن املقــروء الثقــايف أخــرى ســابقة عليــه عــن طريــق االقتبــاس أو التضــمني أو ا أو أفكــارا   مــا نصوصــا  
 «لدى األديب حبي  تندمج هوه النصو  أو األفكار مع الن  األصلي وتندغم فيه ليتشـكل نـ  جديـد واحـد متكامـل

(2111 :11.) 

أن الــن  كــدليل لغــوي معقــد, أو كلغــة معزولــة شــبكة فيهــا عــدة نصــو , فــال نــ  يوجــد » و يــرى الــدكتور حممــد بنــيس
صــو  األخــرى أو ميكــن أن ينفصــل عــن كوكبهــا, وهــوه النصــو  األخــرى هــي مــا مسيتــه ابلــن  الغائــب غــري أن خــارج الن

إن أي نــ  يســتلزم وجــود نصــو  أخــرى »ّ يقــول:  «النصــو  األخــرى املســتعادة يف الــن  تتبــع مســار التبــدل والتحــول
 .)85: 1998) « سابقة عليه أو متزامنة معه



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

851 

 

التنـا  لفـت يعـود إىل جـوره اللغـوي )نصـ (, وقـد أورد أصـحاب املعـاجم اللغويـة يقـول:  وعبداملنعم حممـد فـارس سـليمان
يف لسـان العـرب أن الـن : رفعـ  الشـيء. نـ  احلـدي  ينصـه نصـا: رفعـه  جمموعة من املعاين تفسر هوا اجلور, فقـد جـاء

 (.      11 :2115)  وكل ما أظهر فعد ن 
كـــل نســـيج مـــن االقتباســـات   إنّ »يقـــول يف تعريـــف التنـــا  فهـــوا املصـــطلح وقـــد طـــور  الباحـــ  الغـــريب وميت روالن ابرت,

واملرجعيــات واألصــداء, وهــوه لغــات ثقافيــة قدميــة وحديثــة, وكــل نــ  ينتمــي إىل التنــا , وهــوا جيــب أال تــتلط مــع أصــول 
الــن  جمهولــة  الــن , فالبحــ  عــن مصــادر وثــره هــي حماولــة لتحقيــق أســطورة نبــوءة الــن , فاالقتباســات الــيت يتكــون منهــا

 (.12: 2111)الزعيب,  املصدر, ولكنها مقروءة, فهي اقتباسات دون عالمات تنصي 
كــل نــ  يتعــايش بطريقــة مــن الطــرق مــع نصــو  »للتنــا  أقــرب إىل مفهــوم ابرت إذ يقــول:  وطــرح مــارك أجنينــو مفهومــا  

كوهنا تؤشر على فكرة مبوولـة يف كـل دراسـة يضا  تنتمي الكلمة إىل اجلميع لأأخرى, وبوا يصبح ن   يف ن   تناصا , وبوا 
التنــا  للشـاعر مبثابــة اهلــواء واملــاء والزمــان واملکــان لضنســان فــال »ويشــري حممــد مفتــاح نّن  (13املصــدر الســابق: ) «ثقافيـة

                                                                                                                                 (.125م: 1985« )حياة له بدوهنا والعيشة له خارجها

 التناص اللفظي مع القرآن الكرمي

يـونس  م. وقـد اسـتوحیمصـدر للعلـم والثقافـة فالشـعراء واألدابء هنلـوا مـن نبعـه الفيـاض, لعلـو لغـته القرآن الكـرمي أهـمّ  مبا أنّ 
زيـــد مـــن الواقعيـــة علـــى تلـــ  امل ءمي لتجســـيد الصـــورة الشـــعرية وذلـــ  إلضـــفاوعبـــارات مـــن القـــرآن الكـــر  مفـــرداتالبوســـعيدي 

غرتف من آايته وأسـلوبه البليـ  اسم ابلوضوح, فالشاعر , إذ تصطب  املعاين بداللة تتّ وأعمق نفوذا   أثرا   الصورة, وجعلها أشدّ 
 االستدعاءات.  ووفقا  لغرضه من تل , لوا تتعّدد أشکال استدعاءاته لنتاجات غريه, حبسب تواردها يف ذاکرتهلغة رصينة

 )اقتباسي( ستشهاديالتناص اال
نقصـان, ويسـمى  بـزايدة وال تكرار للن  الغائب من دون تغيري البنية األصـلية الالهو شكل من أشكال التنا  يكون فيه 

حــرتام ب نظــرة االميــس جــوهره بســوء بســب الفــالشــاعر يكتفــي قعــادة الــن  مثلمــا هــو فهــوا النــوع مــن التنــا  االقتبــاس, 
جـرتار يف عصــور ســاد اال»: فقـالجــرتار اه حممـد بنــيس هـوا النـوع مــن التنـا  ابالة. ومسّــات الدينيّـوالتقـديس لـبع  املرجعيّــ

ال  عتبــار الــن  إبــداعا  اقــدر لــه علــى   طــاط علــى األخــ  حيــ  يتعامــل الشــعراء مــع الــن  الغائــب بــوعي ســكوين الاال
ة للــن  أنــه كحركــة وســريورة, نفصــاهلا عــن البنيــة العاّمــاة اخلارجيــة يف عــ  املظــاهر الشــكليّ فســاد بــول  قــدر متجيــد ب هنائيــا  

: 1985« )تضـمحل حيويتـه مـع كـل إعـادة كتابـة لـه بـوعي سـكوين جامـدا   وكانت النتيجة أن أصبح الن  الغائب منوذجـا  
ســتدعاء الــن  الغائــب وهــو الــن  استشــهاد, كمــا يعيــد الشــاعر جــرتار هــو يشــبه االالونفهــم مــن خــالل هــوا أن ا (,253

ة, واليستحضـر ة وفكريّـة مجاليّـالقرآين يف شعره وهو الـن  احلاضـر بشـكل مباشـر. هـوا النـوع مـن التنـا  يـؤدي وظيفـة فنيّـ
      لتعميق فكرته املطروحة يف القصيدة. ستعراض القدرات الثقافية, بل لغرض يراه الشاعر ضروراي  االن  للزينة أو 

ستشــهادي مــن القــرآن الكــرمي حبيــ  طغــى بشــكل كبــري يف قصــائده البوســعيدي هــوا النــوع مــن التنــا  اال ســتعمل الشــاعرا
 :                                جوهري أملس   بِّ جند ذل  يف قصيدة ابحل   ؛.سوف نتطرق إليه وهوا ما

 رائحات الشوق والوطن البعيد،
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 مازال يسكنه املشاغب،
 ْساء كلهاصني علم آدم األ ،واملسمى

 (12: 2118)البوسعيدي, صني ْساُه اجملاز/ وطن 
مقــام ذكــر اهلل تعــاىل فيــه شــرف آدم علــى املالئكــة, مبــا (, 31)البقــرة/   و ع لَّــم  آد م  اأَل مَســاء  ک لَّهــا﴾ تنــا  مــع اآليــة القرآنيــة

 رؤيـة فكريـة جديـدة فـفدم هـو حيـاول الشـاعر تسـمية األشـياء مـن جديـد ليخلـق .أختصه به من علـم أمسـاء كـل شـيء دوهنـم
واألمســاء هــي آمــال الشــاعر وآمــال كــل عــريب, إذ يتمــىن تغيــري وضــع األرض املختلــة وبعــ  اخللــق مــن جديــد. فهــوا  الــوطن

ولكــن  . ويف قصــيدةرتباطــه ابلــدين وكانــه يــدعو اهللاويرصــد التجربــة الشــعورية للشــاعر ويظهــر مــدى  ,الــن  متعــدد الداللــة
يف  .ةاخلاّصــ يف أكثــر أبياتــه وظــف التنــا  القــرآين نشــكال خمتلفــة, ويف كــل فقــرة التنــا  لــه داللتــه الشــاعر  ,ليطمــأن قلــيب
 :هوه الفقرة

 اوايا... واياا...، كان الغبار مضيئً  اي...
 (22: 2116)البوسعيدي,  ت متليةرَ و ِ كُ وإذا الشمس ُ 

مبعـىن يـوم الـوي يـوهب  يف نصـه من القـرآن الكـرمي(, 1وير/ )التک ستشهد البوسعيدي هبوه اآلية  ِإذ ا الشََّمس  ك وِّر َت﴾ا 
أحــوال يــوم القيامــة. والشــاعر حــ  يف الفقــرات الســابقة أشــار إىل مفــردة ســدرة  عالئــم فيــه ضــوء الشــمس, وهــوا عالمــة مــن

اة اهلل, لمــة دكــدكتين يشــري إىل الرعــب الــوي ذاقــه ســيدان موســى عنــد مناجــبکو  تــرتبط ابآلخــرة املنتهــى وهــي مفــردة قرآنيــة
   .قبل يوم القيامة ا نحوال ماههميشبّ و فالشاعر يصف أحواله وخوفه 

   صايل )االمتصاصي(التناص اإل
هــوا . و الشــاعر يقــوم قعــادة كتابــة الــن  بطريقــة خاصــة وفــق  ربتــه الشخصــية أعلــى درجــات القــراءة ألنّ  حــايلالتنــا  اإل

ا حييــل إىل ذاكــرة املتلقــي القــارئ نحــد دوالــه, أو مــا ينــوب يعلــن عــن نفســه بشــكل صــريح كلــي, وإمنــ اللــون مــن التنــا  ال
(, ويشــري حممــد بنــيس نّن 95م, 2111)واصــل,  ويســكت عــن آخــر, دون استحضــار املتنــا  حرفيــا   ا  عنــه, فيــوكر شــيأ

قـــرار نمهيـــة هـــوا الـــن , مـــن اإل االمتصـــا  مرحلـــة أعلـــى مـــن قـــراءة الـــن  الغائـــب, وهـــو القـــانون الـــوي ينطلـــق أساســـا  »
قداســته, فيتعامــل وإايه كحركــة وحتــول, الينفيــان األصــل, بــل يســامهان يف اســتمراره كجــوهر قابــل للتجــدد, ومعــىن هــوا أن و 

عيـد صـوغه فقـط وفـق متطلبـات يرتيـة مل يكـن يعيشـها يف املرحلـة الـيت يه نّـاالمتصا  ال جيمد الن  الغائب وال ينقـده, ن
ـــا   ـــا بـــدل أن ميـــوتغـــري و كتـــب فيهـــا, وبـــول  يســـتمر الـــن  غائب لقـــد تضـــمنت قصـــائد (, و 253: 1985« )حـــو, وحيي

أن  یالقــرآن الكــرمي. وهــوا يــدل علــ مســتخدمة يفمــن املفــردات ذات البعــد الــديين ومصــطلحات  كبــريا    البوســعيدي حشــدا  
عطـــاء غراضـــه الشـــعرية, وذلـــ  إلأو البوســـعيدي مـــن التنـــا  اإلحـــايل ســـبيال  إىل اخّتـــ لقـــدالشـــاعر ذو ثقافـــة دينيـــة واســـعة. 

 اخلطاب الشعري قيمة فنية ذات وثري عميق يف نفس املتلقي فقال يف قصيدته مرثية العندلة:
  زرا الوِ  من دمي ال أمحلُ  رباً مُ  الذنُب ذئٌب وإين يوسٌف فأان             

 (               40: 0106)البوسعيدي،          
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يستحضـر يف ففينتقـي مـن القصـة القرآنيـة بعـ  املفـردات الـيت تفـي ابلغـرض ثنـني الشاعر هبوا التنا  يريد أن يقارن بني اال
. فاها القــرآن علــى النــيب يوســـفضــ)ع( ليعـــرب عــن عفــة املمــدوح وطهارتــه وهــي أوصـــاف أ قصــة النــيب يوســف هــوا البيــت
أل  مَّـار ة  اِبلسُّـوِء ِإالَّ م ـا ر ِحـم  ر يبِّ ِإنَّ  اآليـة القرآنيـة  و م ـا أ بـ ـّرِئ  نـ َفِسـي ِإنَّ الـنََّفس   مستوحّيا  منالنيب    شخصيةمّ الشاعر يتق

 :                                                                             يقول ,ويف قصيدة ولكن ليطمأن قليب. لتصوير هوا املشهد احليايت من حياته (,53)يوسف/  ر يبِّ غ ف ور  ر ِحيم ﴾

 هيفِ صَ  ظلُّ املنتهى تُ  سدرةُ  قليب  رشكَ عَ   بظلِ  اانً كهرم             
 (22: 2116)البوسعيدي,         

ـــٰی﴾  ظهــر التنــا  اإلحــايل يف مفــردات ســـدرة املنتهــى عــرب اســتدعاء الــن  القـــرآين يف قولــه تعــاىل:  ِعنــد  ِســَدر     ,ِة اَلم نت ه 
نَّة  اَلم َاو ٰی﴾  هى هي شجرة سدر عظيمة تقع يف اجلنة وجوورها هبـا مـن احلسـن سدرة املنت(, 15و 14)النجم/  ِعند ه ا ج 

الروحيـة الـيت تتمثـل مبشـاعره وعواطفـه اجلياشـه  ـاه مـن حيـب فيشـبه  ةالشـاعر يرسـم طبيعـة احليـا وصـفه. يستطيع بشرا   ال ما
 حسن حبيبته حبسن سدرة املنتهى.

 التناص احلواري اإلحيائي
ئــب, إذ يعتمــد النقــد املؤســس علــى أرضــية عمليــة صــلبة, حتطــم مظــاهر االســتالب احلــوار أعلــى مرحلــة مــن قــراءة الــن  الغا

الشـاعر أو الكاتـب ال يتامـل هـوا و  .لتقديس علـى النصـو  الغائبـة مـع احلـوارلجمال  الفمهما كان نوعه وشكله وحجمه, 
اءة نقدية علمية, ال عالقـة هلـا ابلنقـد,  الن , وإمنا يغريه, ويعري يف احلدي  قناعاته التربيرية واملثالية وبول  يكون احلوار قر 

الشــاعر يبــدع  ونفهــم مــن خــالل هــوا أنّ  (253م: 1985بنــيس, ) كمفهــوم عقــالين خــال  أو كنزعــة فوضــوية أو عدميــة
التنا  احلواري هـو أعلـى درجـة مـن  نّ ألن من هوا إال الشاعر الوكي, يف كتابة النصو  على  و جديد, حي  ال يتمكّ 

غــري مباشــر إىل أثــر أديب  وإملاعــا   اســتيحاء املفــردة القرآنيــة وتوظيفهــا يف عالقــات فنيــة جديــدة تلميحــا  هــو و  الــن  الغائــب.
, ففهمـه حيتـاج إىل عمـق يف مالحظـة عالقتـه ابلـن  الغائـب آخر أو شخصيات أو يريخ, وهـو أقـل ألـوان التنـا  وضـوحا  

 (.119م: 2111واصل, )
مــن  الشــاعر ريوثــدی بــاس اجلملــي, بــل تشــيع يف شــعره معــان قرآنيــة تــوحي مبــمل يقتصــر البوســعيدي يف تضــمينه علــى االقت

 :    يقول الشاعر. يف قصيدة ولكن ليطمأن قليب ى روعة إبداعها  القرآين وتعبرياته اليت تتجلّ نلا
 مان..، وهذي األمالك طوع يديهـــــــ            ــليــــن سُ ـــجــــك  عٌ ــــي خشـــــخدم

 (21: 2116)البوسعيدي,                                                 
الشاعر حييلنا إىل ن  غائب يكمن يف سورة سبا القرآنية حي  يصف الرمحن ولكة النيب سليمان وكيف تشـع لـه اجلـن,  

)ع(. تقـول  لسـليمانبـني رفاهيتـه ونعيمـه والنعـيم الـوي أعطـى  ممترون نمره والترجـون عـن طاعتـه وكـان الشـاعر يقـارن مـا
لـ وا (, 13)اآلية  ـاجلَ و اِب و قـ د ور  ر اِسـي ات  اَعم  ـاء  ِمـَن حم  ارِيـب  و مت  اثِيـل  و ِجف ـان  ك  َعم لـ ون  لـ ه  م ـا ي ش  آل  د او ود  مـن سـورة سـبا:   

ـــك ور﴾  الشـــاعر هبـــوا التنـــا  يريـــد أ ـــَكر ا و ق ِليـــل  ِمـــَن ِعب ـــاِدي  الشَّ  فينتقـــي مـــن القصـــة القرآنيـــة بعـــ  ثنـــنييقـــارن بـــني اال نش 
 القصيدة يقول: هوه ويف هوه الفقرات من  .املفردات اليت تفي ابلغرض

    .هكذا ليس يل وليس علي ه َمــــن تزكـــــى لنـفســــه يتـــزكـــى                  



 جميب الرمحن, رسول بالوي ,إهلام سامل زاده دييالبوسع ونسيمظاهر التنا  القرآين يف شعر 
 

853 

 

 
 ون إليــــةفاتــــقونـــي ستـــرجــــعــ إن أصلى األايم ماسوف َييت                    

 ( 23و22: 2116)البوسعيدي, 
ألن النتـائج اإلجيابيـة يف  (,18)فـاطر/  يف الفقرة األولی يتنا  الشاعر مـع اآليـة القرانيـة  و م ـن تـ ز كَّـى ف ِإمنَّـ ا يـ ت ز كَّـى لِن َفِسـِه﴾
فســه, ويف الفقــرة التاليــة يبعــ  صــلح فلنأرضــوان اهلل ورمحتــه ونعيمــه يف الــدار اآلخــرة لــن يعــود نفعهــا إىل الــنفس ومــن يب و 

 الشاعر هنا مفهوم قوي إىل املتلقي, فيقوم بفهمها. 
 التناص األسلويب

إخـــراج األســـلوب القـــرآين كـــول ,  أيضـــا  كمـــا أخـــرج البوســـعيدي اجلمـــل واملفـــردات القرآنيـــة وداللتهمـــا إىل الشـــعر, حيـــاول 
ميثـل هـوا اللـون مـن . »  اإلطار أو الشكل اخلـارجيفيقدمه لنا حي  يبين الن  اجلديد, على خلفية ن  سابق, من حي

)أالن, « التنــا  معارضــة نــ  آخــر علــى ســبيل التقليــد أو احملاكــاة, فهــو حييــل بكــل وضــوح علــى حماكــاة أســلوب ســابق
 , يقول:ادالصيّ  لو يعلم   يف قصيدة .(269م: 2111

 هل من شفاءم يف الغناِء أو البكاء؟

 سألت صويصلٌة، وقلُت:
 (95م: 2119)البوسعيدي,  ما يشاءاهلل يفعل 

  يقول:, جلندي ويف قصيدة سرية دخانية جدا  
 ال أعرف ما جدوى أن تتزَن الدنيا ويصفِ ق يل اجلمهور.

 (111)املصدر نفسه:  قالت يل موْسة : مل جيِر املاُء كتااًب مسطور
َ يـَْفَعــُل مــا الشــاعر يف الفقــرة األوىل يوظــف اآليــة القرآنيــة  نَّ  حيصــل  ويريــد الشــاعر نن كــل مــا ,(18/ ﴾ )حــجَيشــاءاهللَّ

ف جـدوى مــن احلـزن والبکــاء. ويف الفقـرة التاليــة وظّــ يفعــل وال قـدر اهلل وإن اهلل قــادر علـى كــل شـيء ولــه االختيـار علــی مـا
ــان  ذ لِــ   يف اَلِكت ــاب م َســط ور ا﴾ )اإلســراء ون مــن التنــا  فقــد أختــو الشــاعر مــن هــوا اللــ, (58/ الشــاعر اآليــة الكــرمي  ك 

حيــر  علــى أن  ــيء موازيــة النعكــاس حالتــه الشخصــيه الــيت يعيشــها اإلنســان , حــاكى فيــه أســلوب القــرآن الكــرمي طريقــا  
اللغــة يف وحــدات إيقاعيــة  أدمــجعلــى الكــالم, و  العنصــر اإليقــاعيدخــل الشــاعر . أهلــه وجمتمعــهأالعــريب يف بلــده وبيتــه وبــني 

الشاعر أخرج كالمـه مـن دائـرة النثـر عنـدما ارتضـى هلـا  واصل بني الناس, ومعىن هوا أنّ بشكل إرادي, يتنصل منها كالم الت
صـوتية خاضـعة لنظـام ألـوان  إلـیميكن أن تشرتك فيه مع الكـالم العـادي, فانتقـل ابلـن  الشـعري  , المضبوطا   يقاعيا  إ وقعا  

 .يقاعي متميزإ
  تناص الشخصيات القرآنية 
شعر العماين احلدي  هو استدعاء الشخصيات الـيت ورد ذكرهـا يف القـرآن الكـرمي, والشـاعر المن مظاهر التنا  القرآين يف 

حــــ  تثــــري املشــــاعر  يــــونس البوســــعيدي اســــتلهم مــــن هــــوه الشخصــــيات مبختلــــف أنواعهــــا, بغيــــة توظيفهــــا يف بنيــــة الــــن ّ 
الشخصــيات وإســقاط مالحمهــا علــى  ربــة عمليــة استحضــار  ء. وإلثــراوالــدالالت, فتتنــامى القــدرة اإلحيائيــة والتاثرييــة للــن ّ 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

854 

 

ينبغـــي أن حتمـــل هـــوه الشخصـــيات, يف الســـياق الشـــعري, مالمـــح الشخصـــي والعـــام, أو بعبـــارة أدق », الشـــاعر املعاصـــر
الفردي واجلمعي, فإذا هي فقدت, يف السياق الشعري, هوه القدرة فقدت وجودهـا الرمـزي, وفقـدت نتيجـة لـول  وثريهـا 

سـبيال  فنيـا  للتعبـري  الشاعر هوه الشخصيات وإلفراز الدالالت املوحية, جيعل( 214 :1978, اعيلمس)إ« الشعري املنشود
 ر يف هوا العصر وا تمع.عّما يف خاطره ولبيان املقاصد الدينية واالعتقادية والسياسية وكل مايعانيه البش

الشــعري لــدى معظــم الشــعراء املســلمني وغــري  القصــ  القرآنيــة والشخصــيات الدينيــة مصــدرا  ســخيا  مــن مصــادر اإلهلــام إنّ 
وإذا كــان الكتــاب املقــّدس هــو املصــدر األساســي الــوي »املســلمني. وهــوا مــا يؤكــده الــدكتور علــي عشــري زايــد يف قولــه: 

استمد منه األوربيون شخصياهتم ومناذجهم فإن عددا  كبريا  منهم قد وثر بـبع  املصـادر اإلسـالمية الكثـري مـن املوضـوعات 
 .  (75م: 1997عشري زايد ) «أدبية عظيمة شخصيات اليت كانت حمورا  ألعمالوال

                                                                      
 )ع( لنيب آدما

ارئ ويعــرب ل يف احلقيقــة بدايــة اخللــق البشــري, وعنــدما يريــد الشــاعر أن يبــني حزنــه للقــالبشــر وميثّــ )ع( هــو أيب النــيب آدم إنّ 
, ففـي قصـيدته )ع( املصري السيئ الوي يالقيه البشر بسبب خمالفتهم أوامر اهلل وابتعادهم عن القـيم يشـري إىل زمـن آدمعن 

 قليب خارج البيت يقول: 
مل  ل ظل  مث ومضيئاً  /هُ ألبسُ  ن يل شجرٌ مل يكُ / من البيِت السمائي  القدمي أوُل اآلتني عرايانً / مَلْ تزْل ني َئة مْشسي كأ ين

/ باكِ على الشُّ  شُّ هل بقي العُ   التفاحِ  ايغابةَ / من التفاحِ  تعايف ابحلماقاتِ / ابلطنيِ  واهلاجسُ  /ابهلاجسُ  الطنيِ  بهُ يشُ 
 (42: 2118)البوسعيدي,  املستقيم يهديين الصراطَ 

ـَل أ د لُـّ   ع ل ـى ش ـج ر ِة اخَل َلـِد و م َلـ   اّل  فـ و َسـو س  إِل َيـِه الشَّـَيط ان  قـ ال  اي  ت تنـا  مـع هـوه اآلايففي هـوا املقبـوس      آد م  ه 
ـا ِمـن و ر ِق اجلَ نَّـِة و ع ص ـى آد م  ر بَـّه  , يـ َبل ى﴾ ـَوآتـ ه م ا و ط ِفق ـا ت َِصـف اِن ع ل َيِهم  ـا س  ـا فـ ب ـد َت هل  م   121)طـه/  فـ غ ـو ى﴾  ف ا ك ال ِمَنه 

)ع( وزوجتــه بعــد أن أكــال مــن الشــجرة احملّرمــة وطــردا مــن اجلنــة  آدم ابستحضــار مــا آل إليــه مصــريالشــاعر يقــوم (. 121و
هـــوه اإلشـــارة العـــابرة للقصـــة القرآنيـــة متالئمـــة مـــع املضـــمون العـــام , و ســـقرار وآثـــرا املنفـــى والغربـــة يف الـــدنياحيـــ  األمـــن واال

 الــيت عانتهــا البشــرية منــو هبــوط للقصــيدة حيــ  يريــد الشــاعر تصــوير عاقبــة األمــور والغــدر وتصــوير املفســي واملعــاانة الكثــرية
. استحضر الشاعر هـوا اجلانـب مـن قصـة آدم النب آدم إلی الدنيا وطلبه من اهلل اهلداية واملغفرة )يهديين الصراط املستقيم(

 ت هوه اخلطيأة إىل خروجه من اجلنة وإبعاده عن رمحة اهلل. البشر أدّ  )ع(, أيب ليشري إىل اخلطيأة اليت اجرتحها آدم
 يب موسی )ع(الن  

)ع(. منهـا يف قصـيدة قنـديل  ض هلا القرآن الكرمي يف قصـة موسـىأشار البوسعيدي يف شعره إىل عدد من اجلوانب اليت تعرّ 
 يقول:  يف جوف الطري

 ث انداين من الوادي اُلمقدَّس
 إخَلِع القلَب مِت طريُك ابحُلب تنف س

 (24: 2118)البوسعيدي,  وادُن مين..
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ـِدي   م وس ـى ِإَذ  ىل قصة موسىالشاعر يتطرق إ  ـَل أ ي ك  ح  )ع( واقرتابه مـن الطـور ويف ذلـ  تنـا  مـع اآلايت الكرميـة  ه 
د اه  ر بُـّه  اِبلَــو اِد اَلم ق ــدَِّس ط ــو  )طــه/  وآيــة  ِإنِـّـی أ ان  ر بُـّيت  ف ــاَخل َع نـ َعل َيــيت  ِإنَّــيت  ابلَــو اد اَلم ق ــدَّس ط ــو ی﴾ (6)النازعــات/  ﴾یان 

ي أفقـال اهلّل تعـاىل: )اخلـع نعليـ ( ,  موسى انجى ربّه ابلواد املقدس فقال: اي رب إين قد أخلصت لـ  احملبّـة(, حني12
رتباطاتــه وعالقاتــه, وهــوا التجــرد ضــرورة اإلــی  ــرد اإلنســان مــن  شــريت يــةرمز  هــوه داللــة .مــن قلبــ  مــا ســوايأنــزع حــبَّ 

إمنـا ؛ و ن مـن اسـتيعاهبا  لـن تفهـم الرسـالة, ولـن تـتمكّ نّـإقـة نهلـ , فمتهيدية الستقبال نور الرسالة, فـإذا كانـت عنـدك عال
يف إحلاحــه لرؤيــة ه نفســه بســيدان موسـی . هنــا الشــاعر شـبّ وحـده ذا انفصــلت عـن عالقاتــ , وا هــت اىل اهللإتفهـم الرســالة 
تاطــب نفســـه  يف اآلخــرو  ه حملبوبتــه وعــن حنينـــه الــوي يتحملــه کــی يــری معشــوقتهرييــد أن يبــني مقــدار حبّــف اهلل ســبحانه,

 .  ليعيش حر کما الطري حيلق يف السماء من هوا احلب لتحريرها
  يقول:, ويف قصيدة هديل علی سدرة املنتهی

 لن تراين قل يل إذا قلتُ 
 (19: 2116)البوسعيدي,   ُصيب أرين أنت، صيثما احلُب نظرة

يــة اهلل ســبحانه والــيت أشــار إليهــا البــارئ يف اآليــة يف هــوه الفقــرة يستحضــر الشــاعر كيفيــة دك اجلبــل عنــدما طلــب موســى رؤ 
ــر اين و لٰ ِكــنِ  ــه  ر بُّــه  ق ــال  ر بِّ أ ِرين أ َنظ ــَر إِل َيــ   ق ــال  ل ــَن تـ  ــٰى ِلِميق اتِن ــا و ك لَّم  ــاء  م وس  ــا ج  اَنظ ــَر ِإىل  اجلَ ب ــِل ف ــِإِن اَســت ق رَّ م ك ان ــه    و ل مَّ

ــــا      ــــَوف  تـ ــــر اين فـ ل مَّ ــــَبح ان    تـ َبــــت  إِل َيــــ   و أ ان  ف س  ــــا أ ف ــــاق  ق ــــال  س  ــــٰى ص ــــِعق ا  فـ ل مَّ ــــرَّ م وس  ــــا و خ  ب ــــِل ج ع ل ــــه  د ك  أ وَّل  لَّــــٰى ر بُّــــه  لَِلج 
                                                        رؤية سيدان موسی لرب العاملني.بشبه الشاعر لقائه حببيبته  (,143)األعراف/  اَلم َؤِمِنني ﴾

 )ع(  النيب سليمان
 )ع( ذات الدالالت املتنوعة يف شعره, منها يف قصيدة رأيـت أربعـني نيزكـا   سليمانالنيب ف يونس كسائر الشعراء, قصة وظّ 

 يقول: ,واحلب والعمر هاربني
 على أفق من زجاج غشاه ضباب أانم.

 وأصحو على فزعي
 أنين أهرم.

 يبعلى النمل حتت الن سالمٌ 
 (36: 2118)البوسعيدي,  وتفزع من خيله حتطم

ـــا النََّمـــل  اَدخ    َل ـــة  اي  أ يُـّه  ـــَوا ع ل ـــى و اِد النََّمـــِل ق ال ـــَت من  ـــ َّ ِإذ ا أ تـ  ـــاِكن ك َم ال  يف هـــوه الفقـــرة تنـــا  مـــع اآليـــة القرآنيـــة  ح  ل ـــوا م س 
ت ـ   الَـّيِت أ نـَع َمـت  ع ل ـيَّ  حي َِطم نَّك َم س ل َيم ان  و ج ن ود ه  و ه َم ال  ي َشع ر ون   فـ ت ب سَّم  ض اِحك ا ِمَن قـ َوهِل ا و ق ال  ر بِّ أ َوزَِعيِن أ َن أ َشك ر  نَِعم 

 ,ابلنمـلالشـاعر ّشـبه نفسـه  (,18)النمـل/  و ع ل ى و اِلد يَّ و أ َن أ َعم ل  ص احِل ا تـ َرض اه  و أ َدِخَليِن ِبر مَح ِت   يف ِعب اِدك  الصَّاحلِِني  ﴾
ف اآليــة هنـا مـع زايدة بســيطة يف حروفهـا, كمـا أنــه عقـد مقارنـة داخليــة يف الصـورة بــني واهلـرم واملشـيب جبنــود سـليمان. وظّـ

تنـا  ال)ع( و  نفسه والنمل, وجنود سليمان واهلرم, فاكتسب الن  طاقة أخرى. فاإلشارة إىل قصة النملة وسيدان سليمان
الـيت عاشــتها منلــة سـليمان عنــدما رأت اجلنــود قـادمني, ومــا جيعــل هـوه القصــة منســجمة  يف هـوا الســياق  سـيد حلالــة الفــزع
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مــع التنــا  هــي احلالــة الشــبيهة الــيت يعيشــها الشــاعر املقهــور مــع خوفــه مــن اهلــرم يف هــوا الــزمن, فنملــة ســليمان ســرعان مــا 
يســتطيع أن  ى قومهــا, بينمــا الشــاعر التبــّدد فزعهــا وتالشــى, إذ تبّســم ســليمان لقوهلــا ضــاحكا , ونزلــت رمحتــه عليهــا وعلــ

 .يوقف مرور العمر
 النيب يوسف )ع(   

 مكـوان  هامـا  مـن مكـوانت , وقد شـّکل منهـا)ع( يف كثري من قصائده الشاعر البوسعيدي قام ابلتنا  مع قصة يوسف إنّ 
         , يقول:فنراه يف قصيدة  متلل الوي ظن نفسه كاهنا  , أشعاره

 ،يرصد كل اجلهات مل  
 ويرسم يف الرمل خط البداية،

 إخضرار الطحالب والعشب، مل  
 كل البداايت قبل صفري الرايح،  تصفرُّ 

 ل يف املوت َيكله،التأم   ومل  
 (37: 2118)البوسعيدي,  انتظار الكواكب تسجد من بعد سبع سنابل صفر ومل  

ـَبع  بـ ق ـر ات  مِسـ ان  )ع( يوسـف النـيب يتنا  الشـاعر مـع املوقـف القـرآين الـوي اسـتلهمه مـن قصـة    و قـ ال  اَلم لِـ   ِإيّنِ أ ر ى س 
ي   ــــ    أ فَـتـ ــوين يف ر َؤاي  ـــا اَلم  ـــات  اي  أ يُـّه  ِبس  ــــر  اي  ت  خ َضـــر  و أ خ  ــــَنب ال  ـــَبع  س  ــــاف  و س  ـــَبع  ِعج  َنــــت َم لِلـــرَُّؤاي  تـ َعــــرب  ون ﴾م َك ل ه ـــنَّ س   ِإَن ك 

ّ َّ ّ ميت تعبري يوسـف  قـ ا (,43)يوسف/  ـا ح ص ـَد  َ فـ و ر وه  يف س ـَنب ِلِه ِإالَّ ق لِـيال  ِوَـّا و َك لـ ون   ـَبع  ِسـِنني  د أ اب  ف م  ل  تـ َزر ع ـون  س 
َمت َم هل  نَّ ِإالَّ ق ِليال  ِوَّا حت َِصن ون ﴾ اد  م َك َلن  م ا ق دَّ ينـا  مـع فكـرة  الشـاعر (.49و 47)يوسـف/  م َيت ِمَن بـ َعِد ذ ِل   س َبع  ِشد 

قصــد حالــة ا تمــع االقتصــادية والسياســية ورمبــا يكــون يبــل  يقصــد ا اعــة حرفيــا   اجلــوع والقحــط يف ا تمــع احلــايل, لعلــه ال
مـّل, )وبـني واقـع احليـاة يف الـدول العربيـة. وبتكـراره مفـردة )ع( يف واقع احلياة أايم فرعون الوي عاصر يوسـف  هناك تشاهبا  

, هنـا حييلنـا الشـاعر إىل موقـف يوسـف عنـدما آتمـر إخوتـه عليـه وألقـوه (خضـرار, مـّل التامـل ومـّل االنتظـارإمّل يرصد, مـّل 
ر لنـا حالتـه النفســية مـّل األب الصــرب واالنتظـار لرجعـة فتـاه. الشـاعر يف أجــواء القصـيدة يصـوّ فيف اجلـّب يف غيـاب يعقـوب, 

 هـو فيـه ومــا ن  الشـعري, وأوجـدت عالئــق عميقـة بـني مـاظـالال  للـ أضـافت. قصـة يوسـف وإخوتــه مـن طـول الصـرب ومللـه
  جرى ليوسف وأبيه.

 اخلامتة
التنــا   مصــادر اســتلهام الشــعراء العــرب يف خلــق آاثرهــم األدبّيــة, ووــا ال ريــب فيــه أنّ  أهــمّ  القــرآن الکــرمي مــن ال شــ  أنّ 

 وغزو ثقايف. ونوّع البوسـعيديواضطهاد ظلم من تعّرضت له البالد العربية بعد ما  أصبح أمرا  مشهودا   لدی الشعراءالقرآين 
مســارا  خاصــا  لديــه مبــا االســتدعاءات   تلــ ختــوت, وقــد االتنــا  مــع القــرآن الكــرمي مبعانيــه وتراكيبــه ومفرداتــه يف اســتدعاء

نصــو  ة للتقــف تلــ  االســتدعاءات عنــد الــدالالت األصــليّ  ومل ة,ة, والوطنيّــالقوميّــ ة, ومواقفــهيتناســب مــع رؤيتــه الفكريّــ
 .ة, وأسهمت يف تشكيل البناء الفين لقصائدهاالستحضارات رؤيته الشعريّ  قت تل كما عمّ   ة إال قليال  الدينيّ 
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إلحـايل اتنـا  القتباسـي, و االتنـا  االستشـهادي منهـا الف اآلايت الكرمية ننواع خمتلفـة مـن التنـا  استطاع أن يوظّ قد و  
نــــا  األســــلويب لتحقيـــق أهدافــــه املنشــــودة يف تفهيمهــــا للمتلقــــي, ومل يغفــــل تنــــا  احلــــواري اإلحيــــائي, والتالمتصاصـــي, و اال

ات الدينّيه والسيما األنبياء, كالنيب آدم, ويوسف, وموسى علـيهم السـالم. وتركيـزه علـي هـوه الظـاهرة يف قصـائده الشخصيّ 
علــى  بشــکل ملحــولنعكســت  الــيت علــى إميانــه واهتمامــه ابلثقافــة القرآنيــة وتوظيــف اآلايت الكرميــة إىل أقصــى حــد, يــدلّ 

        شعره وأدبه.

 
 املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي
 .0, ترمجة: ابسل املساملة, دمشق: دار التکوين, طنظرية التناصم(؛ 0100أالن, جراهام )

, رســـالة ماجســـتري, التنـــاص الـــديين والتـــارُيي يف شـــعر حممـــود درويـــشم(؛ 0117أبوشـــرار, ابتســـام موســـی عبـــدالکرمي )
 معة اخلليل.جا

 .7, دار صادر بريوت, طلسان العربابن منظور, حممد بن مکرم )د.ت(؛ 
مــع اجلمعيــة  ك, مســقط, بيــت الغشــام للنشــر والرتمجــة ابالشــرتا0, طروُصــُه البحــُر والــر يح ؛م(0106البوســعيدي, يــونس )

 العمانية للکّتاب واألدابء.

ــه احلــبم(؛ 0108) -------------- مــع اجلمعيــة  كالغشــام للنشــر والرتمجــة ابالشــرتا بيــت, مســقط, قريــب کأن
 العمانية  للکّتاب واألدابء.

مـع اجلمعيـة  كمسـقط, بيـت الغشـام للنشـر والرتمجـة ابالشـرتا ،کال لبان حمرتقاً أغـين  م(؛ 0108) --------------
 العمانية للکّتاب واألدابء.

مـع  ك, بيت الغشـام للنشـر والرتمجـة ابالشـرتامسقط, 0, طمايسرتو الوردِة والربقم(؛ 0109) --------------
 اجلمعية العمانية للکّتاب واألدابء.

 .0, إربد: مکتبة الکتاين, طالتناص نظرايً وتطبيقياً م(؛ 0111الزعيب, أمحد )
 , عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع.التناص والشعر العريب املعاصرم(؛ 0103الزواهرة, حممد )
 .    0, لبنان, منشورات ضفاف, طآليات التعبري يف شعر أديب کمال الدين ؛م(0105بالوي, رسول )
 , األردن: دار اخلليج.التناص الشعري بني اخلفاء والتجليم(؛ 0101بنهشوم, الغايل )
 .0, بريوت: دار التنوير للطباعة والنشر, طظاهرة الشعر املعاصر يف الغرب(؛ 0985بنيس, حممد )
 .00, العددجملة جامعة النجاح لقحباث, «نا  القرآين يف الشعر العماين احلدي الت»م(؛ 0117جابر, انصر )

 ,رسالة ماجستري, جامعة األزهر, غزة.«التناص يف شعر يوسف اخلطيب»م(؛ 0105جربيل, مخيس حممد )
 .01, العددجملة البحث العلمي يف اآلداب, «التنا  عند الشاعر يوسف نوفل»م(؛ 0109خليفة, سعاد مصطفی )

 .0, بريوت: دار النهار للنشر, طمعجم مصطلحات نقد الرواية(؛ 0110زيتوين, لطيف )
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 , القاهرة: دار الفكر العريب.استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعرالعريب املعاصرم(؛ 0997عشري زايد, علي )
 .4, مصر: مکتبة الشروق الدولية, طمعجم الوسيط(؛ 0114جممع اللغة العربية )

, رســالة ماجســتري, جامعــة «مظــاهر التنــاص الــديين يف شــعر أمحــد مطــر»م(؛ 0115ارس ســليمان, عبــداملنعم  )حممــد فــ
 النجاح الوطنية.

 .4, املرکز الثقايف العريب: الدار البيضاء, طحتليل اخلطاب الشعريم(؛ 0115مفتاح, حممد )
 رايو, نينوی, دمشق., ترمجة: عبداحلميد بو مدخل إلی التناصم(؛ 0100انييل بييقي, غروس )

 .                 0, عمان: دار غيداء, طالتناص الرتاثي يف الشعر العريب املعاصرم(؛ 0100واصل, عصام حفت هللا )
 



 زينب عبد العزيز املفردة القرآنية عند حممد  أبو القاسم  حاج محد
 

859 

 

(41) 
 املفردة القرآنية عند حممد "أبو القاسم" صاج محد

  0زينب عبد العزيز

 إلسالمية, خمرب العلوم اإلسالمية يف اجلزائر, اللغة واحلضارة ا دكتوراه, قسمطالبة 
 احلاج خلضر, اجلزائر -0-ابتنة  كلية العلوم اإلسالمية, جامعة

 امللخص:

م( بتعاملـه احلـداثي واملعاصـر للقـرآن 0114يتميز املفكر والفيلسـوف السـوداين الراحـل حممـد  أبـو القاسـم  حـاج محـد )ت 
عرفية من داخل القرآن الكرمي نفسه, وتعـّد املفـردة القرآنيـة إحـدى أهـم املـداخل الكرمي, والوي ينطلق من مداخل منهجية م

املنهجية عنده, حي  يشاهبها ابللغة العلمية الرايضية والـيت ال يتسـاوى فيهـا أي عـدد مـع أي عـدد آخـر؛ فـاملفردة القرآنيـة, 
ـــرتادف مـــع أي مفـــردة قرآنيـــة أخـــرى, بـــل ارتقـــ ـــه نن ال متاثـــل وال تشـــابه, وال تقبـــل ال ى بطرحـــه للمفـــردة القرآنيـــة إىل منادات

املفردات القرآنية إمنا هي مصطلحات قرآنية دقيقة, حتمل معنا دالليا واحدا ال يتعـدد وال تتلـف حسـب اخـتالف املواضـع 
تتلـف عـن  وتبّدل السياق, كما اهـتم ابلعائـد املعـريف للمفـردات القرآنيـة, ورأى أن االسـتخدام اإلهلـي للمـادة اللغويـة العربيـة

االســتعمال العــريب هلــا, نتيجــة أن األوىل حيكمهــا تصــور قــرآين, أمــا الثانيــة فيحكمهــا تصــور ذهــين عــريب حمكــوم بثقافــة وقــوم 
كيــف تعامــل صــاج محــد منهجيــا اآلتيــة:  اإلشــكالية الرئيســةوبيأــة معينــني, ولكــي نغــو  أكثــر يف هــوا املوضــوع نطــرح 

 ومعرفيا مع املفردة القرآنية؟
 اآلتية: التسايالت الفرعيةرع عن هوه اإلشكالية الرئيسة كما يتف
 ما هو الفارق بني اللغة القرآنية واللغة العربية؟ -
 وكيف عاجل حاج محد مسالة العائد املعريف للغة؟ -
 وكيف ارتقت عنده املفردة القرآنية إىل درجة االصطالح؟ -

 اآلتية: األهدافوالتحليل, للوصول إىل الوصفي مستخدمني آلييت االستقراء  املنهجوسنحاول السري وفق 
 بيان أن حلاج محد نظرة جديدة للقرآن الكرمي تستحق العناية والدراسة والنقد. -
 املفردة يف القرآن الكرمي ترتقي لدرجة االصطالح الدقيق املنضبط. -

 مهمة منها: نتائجكما أن للبح  
 حركته.القرآن الكرمي عند حاج محد معادل ابلوعي للوجود الكوين و  -
 اللغة العربية متيزت مبيزات كثرية جعلت منها اللغة املثالية للقرآن. -
ختتلــف اللغــة القرآنيــة عـــن اللغــة العربيــة يف كــون األوىل أرفـــع درجــة, نظــريا لالســتخدام اإلهلـــي هلــا, وألهنــا ال تقبـــل  -

 الرتادف وال السقط وال الرتادف.

                                                           
1
 zineb.abdelaziz@univ-batna.dz 
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عريف القرآين ال إىل العائد املعريف العريب, وهلوا فقـد اختلفـت مفـاهيم حيّكم حاج محد املفردات القرآنية إىل العائد امل -
 ودالالت املفردات عنده, عما فهمه الكالسيكيون من املفسرين.

: املفردة القرآنية؛ العائد املعـريف؛ املصـطلح القـرآين؛ اللغـة القرآنيـة؛ اللغـة العربيـة؛ حممـد أبـو القاسـم حـاج الكلمات املفتاصية
 محد

 مقدمة:

لعل أهـم وأكـرب مبحـ  قـرآين تناولـه املتقـدمون واملتـاخرون خـالل دراسـاهتم للقـرآن الكـرمي وحماولـة سـرب معانيـه, هـو املبحـ  
اللغــوي, حــ  قيــل إن علــوم اللغــة العربيــة مــا قامــت إال لكــي حتفــت القــرآن مــن التحريــف والتصــحيف, كمــا وج عــل شــرط 

ها يف املفسر لكي جيوز له غـو  غمـار التفسـري والبحـ  يف معـاين كـالم هللا, اإلملام ابللغة العربية من الشروط الواجب توفر 
وهلــوا؛ فقــد تنوعــت وتعــددت الدراســات اللغويــة القرآنيــة, وكــان لكــل دارس ومفســر طريقتــه ومنهجــه وخالصــاته ونتائجــه 

 املختلفة يرة, واملتفقة مع بعضها يرة أخرى.
فكـــــر والفيلســـــوف والسياســـــي الســـــوداين حممـــــد  أبـــــو القاســـــم  حـــــاج محـــــد وإذا مـــــا جأنـــــا إىل عصـــــران هـــــوا؛ فإننـــــا جنـــــد امل

ــــه اجلــــامع واملوضــــح ملشــــروعه الفكــــري القــــرآين 0114)ت م(, قــــد أدىل دلــــوه كــــول  يف هــــوا املبحــــ , خصوصــــا يف كتاب
دانه؛ فقـد مجـع التوحيدي  جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة العامليـة اإلسـالمية الثانيـة . إال أن طريقتـه خمتلفـة قلـيال عمـا عهـ

بني املناهج الغربية والعربية, و اوزمها دون أن يطغى عليه ال املنهج الغريب وال املنهج العريب  و مـنهج مسـتخرج مـن القـرآن 
نفسه, والوي ينظر إىل املعاين والدالالت من داخل القرآن ال من خارجه, ويرتفع ابلواقـع إىل القـرآن ال أن ي نـزل القـرآن إىل 

 الواقع.
ويف حبثتنا هوا سنركز على جزئية املفردات القرآنية عنده, واليت أوالها عناية خاصـة, وعكـف لوقـت طويـل مـن عمـره حيـاول 
وضع معجم خا  ابملفردات القرآنية لكي يسهل األمر على الباحثني يف القرآن الكرمي الرجوع إىل معـاين املفـردات, حيـ  

أهنـا مصـطلح رايضــي دقيـق منضـبط منســحب علـى كـل املواضــع الـيت ذكـر فيهــا  تكمـن نظرتـه الرئيســة للمفـردة القرآنيـة علــى
املصــطلح, فــال تــرادف وال تشــارك يف معــاين املفــردات القرآنيــة, كمــا توســع يف إدراج املفــردات القرآنيــة الــيت ترتفــع إىل درجــة 

قـــد طرحنـــا اإلشـــكالية التاليـــة االصـــطالح إىل كـــل املفـــردات القرآنيـــة ألهنـــا حتمـــل دالالت قرآنيـــة خاصـــة ومهمـــة, وعليـــه؛ ف
لنبحـــ  أكثـــر يف هـــوا املوضـــوع: كيـــف تعامـــل حـــاج محـــد منهجيـــا ومعرفيـــا مـــع املفـــردة القرآنيـــة؟ كمـــا وتفرعـــت عـــن هـــوه 

 اإلشكالية الرئيسة التساؤالت الفرعية اآلتية:
 ما هو الفارق بني اللغة القرآنية واللغة العربية؟ -
 للغة؟ وكيف عاجل حاج محد مسالة العائد املعريف -
 وكيف ارتقت عنده املفردة القرآنية إىل درجة االصطالح؟ -

 وعليه؛ فإن احملاور اليت سنسري عليها هي كاآليت:
 تعريف القرآن الكرمي عند حاج محد-أوال
 أوجه الشبه واالختالف بني اللغة العربية واللغة القرآنية-اثنيا
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 نظرية العائد املعريف للغة -اثلثا
 وية القرآنيةالبنائية اللغ-رابعا

 مناذج لبع  للمصطلحات القرآنية عند حاج محد-خامسا
: ســنحاول يف هــوا احملــور الوقــوف علــى التعريــف الــوي وضــعه حــاج محــد تعريــف القــرآن الكــرمي عنــد صــاج محــد -أوال

رآنيـة دون للقرآن الكرمي, والوي تتلف عما عرفناه من تعاريف كالسيكية تصـف فقـط الشـكل العـام واملضـامني الرئيسـة الق
ولـــوج إىل داخلـــه, أمـــا حـــاج محـــد فتجـــاوز هـــوه التعريفـــات ليـــدخل إىل صـــلب القـــرآن وإبـــراز حقيقتـــه, تعبـــريا منـــه علـــى أنـــه 

 الكتاب احلاوي لكل شيء, واملرتوك بني يدي الناس إىل يوم الدين.
ان, فهـو املكنـون ليكتشـف وا يـد ابلوعي للوجود الكوين وحركته وتدا عرب الزمـان واملكـ» القرآن عند حاج محد هو املعادل

(, وألن هــوا التعريــف يبــدو مبهمــا, ســنحاول توضــيح 013: 0113)حــاج محــد, « الــوي ال يبلــى والكــرمي متجــدد العطــاء
ــرمي  يف ِكت ــاب  م َكن ــون  ال    املرتكــزات األساســية الــيت يقــوم عليهــا, والــيت اســتخرجها حــاج محــد مــن قولــه تعــاىل:  ِإنَّــه  ل ق ــَرآن  ك 

 [:81-77مي  سُّه  ِإالَّ اَلم ط هَّر ون  تـ َنزِيل  ِمَن ر بِّ اَلع ال ِمني ﴾ ]الواقعة: 
: يشابه حـاج محـد ومياثـل بـني الكتـاب املسـطور )القـرآن( والكتـاب املنثـور )الكـون(, بـل وجيعـل مـن كونية القرآن -

يف أغلــب ســوره علــى آايت تــدل  لــوعي يعــادل نظــام الكــون, وال أدل علــى ذلــ  أن القــرآن حيــوي»القــرآن املنشــا 
 (.056: 0109)حممد الشريف, « على نظام الكون ككل, ّ تربط ذل  النظام حبادثة يرتية ما

: فالقرآن مثل الكنز املخفـي, الـوي حيـّ  اإلنسـان عـن البحـ  عـن معانيـه والوقـوف علـى مكنونية القرآن الكرمي -
واحـدة ألي كـان, بـل يعطـى لضنسـان بقـدر ونسـبة معينـة  حقيقتها, لكن القرآن ال يكشف عن معانيه كلها دفعة

تناسب تطـوره الفكـري واحلضـاري والعلمـي, وهـوه امليـزة  علـه متجـاوزا للمنـاهج التارتيـة الـيت حتصـر عطـاء القـرآن 
يف أطــر يرتيــة ضــيقة, ويف فهــم أانس معينــني, وتلغــي مطلقيــة املعــىن املتكشــف عــرب تطــور العقــل البشــري, فــالقرآن 

 (.057: 0109ا يعيش حلظات متعددة, تكشف يف كل واحدة منها عن مكنوانته وخباايه )حممد الشريف, إمن

: الــيت  علــه دائــم االســتمرار والوجــود يف األزمــة واألمكنــة املختلفــة, ألنــه متكشــف بصــورة جميديــة القــرآن الكــرمي -
مـــا ال يتـــدّن, إذ لــو أنـــه )علـــى ســـبيل فقـــد تعـــززت إطالقيــة القـــرآن الكـــرمي بصــفة الدميومـــة حـــ  صــار دائ»دائمــة؛ 

)حممـــد « الفرضـــية( حتـــول يف حلظـــة زمنيـــة حمـــددة إىل كتـــاب خـــرايف أو كتـــاب لـــه مـــا يزامحـــه, لفقـــد جميديتـــه وبريقـــه
 (.057: 0109الشريف, 

دليــل علــى العطــاء, لكــن مــا يضــيفه هنــا فيلســوفنا هــو التجــدد, فلكــون القــرآن جميــدا ال »إن الكــرم كــرم القــرآن:  -
ال يتهافت, العتبار أنه مكنـون, فـإن العطـاء ال بـد أن يتجـدد. فاملقدمـة األوىل وهـي مكنونيـة القـرآن  عـل ينهار و 

مـن القـرآن معطـى حيتـاج إىل استكشـافه, لكنـه يف حاجـة إىل مقدمـة اثنيـة وهـي ا يديـة, فقـدر القـرآن أنـه ال يبلــى 
« يف, هلوا حيمل صفة الكرمي أي العطـاء املتجـددمن كثرة العطاء, وهبوا يكون ما يكشف عنه القرآن ذا عطاء معر 

 (.  057: 0109)حممد الشريف, 
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ومنــه؛ فــالقرآن الكــرمي عنــد حــاج محــد هــو املعرفــة املعادلــة للكــون وحركتــه وتــدا عــرب الزمــان واملكــان, وهــو املكنــون ليكتشــف 
الكبري والعالقة اهلامة بني القرآن والكـون, وا يد الوي ال يبلى والكرمي متجدد العطاء. ويالحت على هوا التعريف التشبيه 

 واليت ستظهر جليا كول  يف املفردة واحلرف القرآين.

إن نظـرة حـاج محـد للغـة القـرآن الكـرمي سـتمنح لنـا رؤيـة  أوجه الشبه واالختالف بـني اللغـة العربيـة واللغـة القرآنيـة:-اثنيا
 بني مصطلحاهتا ومفردات اللغة العربية.إمجالية عن الفارق بينها وبني اللغة العربية, ّ الفرق 

تتميــز اللغــة العربيــة  _حســب حــاج محــد_ ابملطلــق الــوايت؛ املتمثــل يف  كــون الفــرد العــريب حيمــل منظــورا وتصــورا  وإحساســا  
انحيــة الكلمــات العربيــة ختتلــف عــن غــريه مــن العــرب, وــا ينفــي الــرتادف والتشــارك يف املعــىن بــني الكلمــات الــيت تبــدو لنــا 

شاهبة املدلول؛  فالقصائد واألشعار إمنا هي إسقاطات وجدانية وحاالت نفسية وتصـورات ذهنيـة و ـارب حصـرية ختـ  مت
صــاحبها وفقــط, قــد تصــل مفاهيمهــا ومعانيهــا إىل غــريه وــن يقرؤهــا وقــد ال تصــل, وهبــوا كــان العــريب هــو األعلــم بلغتــه ومبــا 

ولية, كما وجسدت هوه اللغة البناء احلضاري الوحيـد للعـريب )حـاج تنطويه من أسرار, وإسقاطات تصورية, وحمموالت مدل
(,  بنــاء كــامال قائمــا علــى الــوات املبدعــة املتميــزة عــن غريهــا, واملعــربة عــن حياهتــا وعالقتهــا مبــا حوهلــا 386: 0114محــد, 

 (.389: 0114من موضوعات و ارب )حاج محد, 
, موجهـا صـدمة كبـرية للعـريب الـوي ظـن أنـه بلـ  الكمـال فيهـا ومـا مـن أحـد ّ جاء القرآن مرتفعا هبوه اللغة إىل أوج كماهلـا

جياريــه فيهــا؛ حــ  عجــز عــن أن ميت مبثــل مــا أتــى بــه القــرآن؛ فكانــت اللغــة مبثابــة األداة الغيبيــة الــيت أثــرت يف العــريب أشــد 
معـــربة عـــن خمتلـــف  اربـــه التـــاثري, وغـــريت نفســـه مـــن الـــداخل, ألهنـــا انبعـــة مـــن داخلـــه ومـــن صـــميم إحساســـه ومشـــاعره, و 

وخرباتـه, كمـا جــاء القـرآن مـن خــارج البيأـة والتجـارب الــيت مـر هبــا العـريب واعتـاد عليهــا, ومنفتحـا علـى  ــارب وـن ال ميلــ  
: 0114العـــرب أدّن فكـــرة عـــنهم, بعـــدما كانـــت القبيلـــة وقضـــاايها, والصـــحراء ومـــا احتوتـــه آخـــر حـــدود لـــه )حـــاج محـــد, 

389-390.) 
العربيــة هــي لغــة وجوديــة, متثــل رمــز وجــود الــوات العربيــة, وحتمــل صــفاته االجتماعيــة والســلوكية واحلضــارية وعليــه؛ فاللغــة 

والثقافيــة, أمـــا اللغــة القرآنيـــة فإهنـــا أرقــى مـــن اللغــة العربيـــة. كمـــا أســهمت اللغـــة القرآنيــة يف إدخـــال بعـــد غيــيب للغـــة العربيـــة, 
ـــة إىل أوجهـــا, وانعكـــس دور هـــوا البعـــد الغيـــيب يف شـــقني رئيســـني؛ أ ـــوي دفـــع ابللغـــة العربي وهلمـــا هـــو الكمـــال احلضـــاري ال

واثنيهمــا هــو احملتــوى القــرآين املتجــاوز ملــا اعتــاده العــريب؛ فاصــطبغت اللغــة القرآنيــة علــى هــوا األســاس بتصــور قــرآين حبــ , 
 مغاير للمطلق الوايت الوي متيزت به اللغة العربية.

علمنـا فيمـا سـبق أن اللغـة العربيـة ذات مطلـق ذايت, وأن اللغـة القرآنيـة ال  اج محـد:نظرية العائد املعريف للغـة عنـد صـ-اثلثا
حتمل هوا املطلق الوايت العريب, بل حتمل مطلقا قرآنيا خاصا هبـا ألهنـا جـاءت مرتفعـة ومرتفعـة ابللغـة العربيـة, وذات انفتـاح 

ويف هــوا احملــور ســنحاول إبــراز الفــرق بــني التصــور  علــى البشــرية كلهــا وغــري منحصــرة يف البيأــة العربيــة الصــحراوية لوحــدها,
 العريب والتصور القرآين يف فهم وتوضيح دالالت املفردات القرآنية.
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حتكم الكلمة ثالثة أبعاد تتمثل يف؛ الكلمة يف حـد ذاهتـا, ّ املعـىن الـوي تشـري إليـه, وبعـدها التصـور الـوي تثـريه يف الـوهن 
العربيـــة, فــــإن التصـــور الــــوهين حمكــــوم بطبيعـــة البيأــــة الصـــحراوية والثقافــــة القبليــــة  عنـــد استحضــــار هـــوه الكلمــــة, ويف اللغــــة

 (.011-99: 0113والتجارب السائدة واملتكونة لدى العريب )حاج محد, 
اللغــة ليســت جمــرد كلمــات دالــة علــى »واملــوىل عــز وجــل أشــار إىل أن القــرآن لــيس نتاجــا عربيــا, بــل هــو متجــاوز لــه, وأن 

مشكل للتصور الوهين, فالكلمة تستدعي تصورا معينـا مقيـدا يف دالالتـه إىل بيأـة يرتيـة وثقافيـة معينـة مسمى دون وسيط 
« والقــرآن ينحــو يف دالالت املفــاهيم إىل الضــبط واملنهجيــة علــى غــري مــا هــو شــائع وســائد ومتغــري يف ذهنيــة العائــد املتصــور

ــَم م ـا أ نـَـز ل  اهللَّ  هِبـ ا ِمـَن س ــَلط ان  ِإَن (, حيـ  قـال تعــاىل:  ِإَن ِهـي  ِإالَّ 99: 0113)حـاج محـد,  ؤ ك  ـا أ نـَـت َم و آاب  ت م وه   أ مَسـ اء  مس َّيـَ
[, فاملطلق الوايت العـريب مل يعـد هـو املرجـع 03يـ تَِّبع ون  ِإالَّ الظَّنَّ و م ا تـ َهو ى اأَل نـَف س  و ل ق َد ج اء ه َم ِمَن ر هبِِّم  اهَل د ى﴾ ]النجم: 

 (.390: 0114ي ل شياء معانيها بل هو القرآن نفسه )حاج محد, الوي يعط
كمــا أن العائــد املعــريف للغــة يطــرح مســالة املعرفــة املنهجيــة الداخليــة للقــرآن الكــرمي؛ فنقصــد القــرآن عنــد حماولتنــا لفهــم معــاين 

ف على بع  األمور املشرتكة بينهـا, مفرداته وتراكيبه من خالل النظر إىل كل املواضع اليت ذكرت فيها املفردة وحماولة الوقو 
والتمعن يف االستخدام اإلهلي هلا ح  يتضح لنا معناها من القرآن, وليس أن نسل  طريق فهم العريب هلا, وهو أصـال كـان 
ال يعلــم الكثــري مــن املفــردات والرتاكيــب, ابإلضــافة إىل أن تصــوره املقيــد للبيأــة والتجــارب الشخصــية هــو الــوي حيكــم علــى 

(, وابلتـــايل يصـــبح النظـــر إىل معـــاين القـــرآن مـــن خـــالل الشـــائع عنـــد العـــرب حمـــل نظـــر  019: 0113ين )حـــاج محـــد, املعـــا
 ونقاش, ال أن يسلم به, وجيرب على السري وفقه.

ل وعليــه؛ فــإن العائــد املعــريف للغــة القرآنيــة تتلــف اختالفــا كبــريا عــن العائــد املعــريف للغــة العربيــة؛ ألن األوىل لغــة أرقــى وأكمــ
وأنضــج وأوســع مــن اللغــة العربيــة الــيت هــي عبــارة عــن مطلــق ذايت للشخصــية العــريب وحتمــل تصــورات ذهنيــة خاصــة ابلبيأــة 
العربيــة الضــيقة والتجــارب احلياتيــة والتارتيــة احملصــورة, ابإلضــافة إىل أن اللغــة القرآنيــة ذات بعــد عــاملي منفــتح علــى مــوروث 

أن العائد املعريف للغة القرآنية يطرح مسالة معاجلة مفردات القرآن مـن داخـل القـرآن البشرية ومتفاعل معه ومتجاوز له, كما 
 ال من خارجه.

بعد أن عرفنا نظرية العائد املعـريف للغـة القرآنيـة الـيت يتبناهـا حـاج محـد, جيـب أن نعلـم كيـف  البنائية اللغوية القرآنية:-رابعا
يضــا عــن البنائيــة اللغويــة ألي نــ  شــعري أو نــ  نثــري؛ فــالقرآن الكــرمي ينظــر حــاج محــد إىل بنائيــة القــرآن, والــيت ختتلــف أ

حمكوم ببنائية دقيقة منضبطة وذو ن  واحد اثبت ال يتغري, ومتصل بعضه ببع  نتيجة الرتتيب األخري الوي اسـتقر عليـه 
 (.96: 0113)حاج محد, 

الـن  القـرآين وأصـغر مكـون لـه وهـو احلـرف, فقـد كنا قد أشران سابقا نن حاج محد يشابه بني القرآن والكون, ويف قضية 
شــاهبه حـــاج محـــد أيضــا مبواقـــع النجـــوم يف الســماء؛  فـــاحلرف متموضـــع يف مكانــه احملـــدد مـــن الــن  القـــرآين كمـــا أن الـــنجم 

؛ 0113متموضــع يف موضــعه الــدقيق  مــن الســماء, وإذا اختــل أي منهمــا, أو ســقطا فقــد اختــل البنــاء كلــه )حــاج محــد, 
ت ـاب  م َكنـ ون  ال  مي  سُّـه  ول تعاىل:  ف ال  أ َقِسم  مب و اِقِع النُّج وِم و ِإنَّه  ل ق س م  ل َو تـ َعل م ون  ع ِظيم  ِإنَـّه  ل ق ـَرآن  ك ـرمي  يف كِ (, حي  يق96

وحفـت القـرآن, والـيت اسـتنتجها  [, حي  قرن بني مواقع النجوم81-75ِإالَّ اَلم ط هَّر ون  تـ َنزِيل  ِمَن ر بِّ اَلع ال ِمني ﴾ ]الواقعة: 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

864 

 

حــاج محــد نن املقصــود منــه هــو البنائيــة احلرفيــة القرآنيــة املتموضــعة بشــكل دقيــق وحتفــت البنــاء القــرآين كلــه, كمــا أن البنائيــة 
 الكونية مرتابطة ومتناسقة مع بعضها البع , إذا حترك موقع جنم من مكانه أصبح البناء الكلي يف خطر االهنيار.

اإلنشــاء القــرآين الــوي لــيس هــو جمــرد بالغــة فقــط؛ فاالســتخدام اإلهلــي »حــرف القــرآين وظيفتــه اخلاصــة ضــمن كمــا أن لل
للمادة اللغوية وألي مادة يف الكـون تتلـف نوعيـا عـن االسـتخدام البشـري مـع وحـدة خصـائ  املـادة. فحـني يسـتخدم هللا 

علـــى اإلحكـــام املطلـــق فـــال يكـــون يف القـــرآن مرتادفـــات  اللغـــة العربيـــة يف التنزيـــل فإنـــه يســـتخدمها وفـــق مســـتوى إهلـــي يقـــوم
توظيفــا ضــمن جنــاس وطبــاق, إذ تتحــول الكلمــة ضــمن االســتخدام اإلهلــي إىل )مصــطلح داليل( متنــاهي الدقــة... فلكــل  

)حــاج محــد, « كلمــة يف القــرآن داللتهــا املفهوميــة املميــزة وذلــ  خالفــا لالســتخدام البشــري البالغــي العفــوي ملفــردات اللغــة
0113 :97.) 

قاموسـا )ألسـنيا معرفيـا( يسـتند يف حتديـد »وهلوا؛ فـإن البحـ  يف مـدلول الكـالم اإلهلـي املغـاير ملـدلول كـالم العـريب يقتضـي 
 (.98: 0113)حاج محد, « دالالت ألفال القرآن املنهجية واملعرفية إىل نظرية )العائد( املعريف أو املرجع أو الوسيط

القـرآن للمفـردة اللغويـة يعطيهـا الطـابع املرجعـي املـرتبط »آنيـة؛ فـإن حـاج محـد يقـول إن اسـتخدام أما ابلنسـبة للمفـردات القر 
بداللــة املفــردة أينمــا اســتخدمت يف القــرآن, فحــني نتعــرف إىل داللــة املفــردة اللغويــة القرآنيــة فإننــا نســحب ذلــ  علــى كــل 

ا مصـــطلحا دقيقـــا ينســـحب معـــىن املصـــطلح (, وهلـــوا اعتربهـــ003: 0113)حـــاج محـــد, « اســـتخداماهتا يف كـــل الكتـــاب
الواحــد منــه علــى مجيــع مواضــعه يف القــرآن الكــرمي, ويفهــم الســياق مــن خــالل مفهــوم ذلــ  املصــطلح ولــيس العكــس, وهلــوا 
جيب احلر  على فهم معىن املفردة كمـا يريـد منـا القـرآن أن نفهمـه, والـوي ينحـو يف ذلـ  سـبيل التقنـني املعـريف مـن داخـل 

ما هو شائع يف االستخدام اللغوي من مرتادفات, هلوا نتعرف على كـل مفـردة بداللـة اسـتخدامها »ويستبعد  القرآن نفسه,
يف القرآن. وهبوا املنطق نفسه تكشف املفردات القرآنيـة عـن حقـائق املعـاين فـال نلجـا للتاويـل ولالنتقائيـة أو تعليـل مـا يبـدو 

(. وعليــه, 004: 0113)حــاج محــد, « اد علــم ومهــي لناســخ ومنســوئملــا متعارضــا ابلتوفيــق بــني ظــاهر املتعارضــات أو إجيــ
 فال ترادف بني مصطلحات القرآن الكرمي, وال نسخ وال تعارض بينها أيضا.

فمن ما تقدم, ميكننا القول نن البنائية اللغوية القرآنية مشاهبة للبنائية الكونية؛ حي  يتموضع كل مكّون للـن  القـرآين يف 
أي تغيــري أو تــرادف أو ســقط أو نســخ, ولكــل مكــون وظيفــة خاصــة لــه, حيــ  ميكــن حلــرف واحــد أن  مكانــه الثابــت دون

حيدث تغيريا كبريا يف املعىن, ولعل أشهر مثـال لـول , هـو مفـرديت )املـس( و)اللمـس(, والـيت انسـحب معنامهـا علـى أحكـام 
ن داخـل القـرآن, ليخـرج نن اللمـس تـ  فقهية كثرية, مثل ملس املصحف؛ فحاج محد يفـرق بينهمـا, واسـتخرج معنامهـا مـ

[, فإنـه يقصـد 79اجلانب املـادي, واملـس تـ  اجلانـب املعنـوي, وحينمـا قـال تعـاىل:  ال  مي  سُّـه  ِإالَّ اَلم ط هَّـر ون ﴾ ]الواقعـة: 
 (.98: 0113الطهارة املعنوية وليس التطهري احلسي )حاج محد, 

مبـا أن حـاج محـد دعـا إىل اسـتخراج معـاين املفـردات القرآنيـة  اج محـد:مناذج لبعء املصطلحات القرآنية عند ص-خامسا
مـن خـالل املنهجيــة املعرفيـة القرآنيــة الداخليـة؛ فإنــه مل يرتكنـا دون بعــ  األمثلـة والنمــاذج ملفـردات وقــف علـى معانيهــا؛ وإن  

(. وهنالــ  0115)احلــاج, كــان قــد شــرع يف إعــداد معجــم لــدالالت مفــردات القــرآن, ولكــن األجــل مل يســعفه قبــل إمتامــه 
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مــن دعــا إىل وضــع معجــم املصــطلحات القرآنيــة املعرَّفــة يف مؤلفــات حــاج محــد, حفظــا هلــا وتســهيال علــى البــاحثني للرجــوع 
 (.0104إليها والسري على منواهلا )بوكرن, 

 ن أهنا متشاهبة:وفيما ميت سنقف على بع  النماذج املصطلحية اليت شرح معناها حاج محد, واليت تبدو لقارئ القرآ
ميّـز احلـاج محـد بـني هـوه املفـردات, قعطـاء كـّل منهـا مفهومـا  مصطلحات )الريية والنظر والبصر والشهود(:  -1

 مغايرا , وهوا تفصيلها كما جاء عنده:
ال نعــين ابلتجربــة املرئيــة مــا يتعلــق برؤيــة هللا املنــزه عــن الشــكل والتجســيم _ســبحانه  ل ــَيس   »وقــال فيهــا: الرييــة:  -

وقد طلب موسى )رؤية( هللا عرب )النظر(, مبعىن أن يرفع عوائق الرؤية احلسية أو حجاهبا لـيمكن  _﴾ِمَثِلِه ش َيء  ك  
ــه  ر بُّــه  ق ــال  ر بِّ أ ِرين أ َنظ ــَر إِل َيــ   ق ــال  ل ــَن تـ ــر اين و ل ِكــِن انَ النظــر   ــى ِلِميق اتِن ــا و ك لَّم  ــاء  م وس  ــا ج  ب ــِل ف ــِإِن ظ ــَر ِإىل  اجلَ  و ل مَّ

ــا أ   ــرَّ م وس ــى ص ــِعق ا فـ ل مَّ ــا و خ  ب ــِل ج ع ل ــه  د ك  ــا    لَّــى ر بُّــه  لَِلج  ــَوف  تـ ــر اين فـ ل مَّ ف ــاق  ق ــال  س ــَبح ان    تـ َبــت  اَســتـ ق رَّ م ك ان ــه  ف س 
 (.004: 0114)حاج محد,  [«043]األعراف:  ﴾إِل َي   و أ ان  أ وَّل  اَلم َؤِمِنني  

ـر   ابملخيال والتامل وقوى اإلدراك خـالف )الرؤيـة احلسـية( ابلعـني ا ـردة: »ربط مفهومه و  النظر: - فـ ل مَّـا ر أ ى اَلق م 
ـــا زِغ  ِظـــر ة ﴾ 77]األنعـــام: ﴾ اب  ِضـــر ة  ِإىل  ر هبِّ ـــا ان  ـــو  ان  ـــوه  يـ َوم ِأ [. فـــالنظر عقلـــي والرؤيـــة حســـية, وهلـــوا قـــال هللا:  و ج 

النظــر إىل هللا ابلوجـه ولــيس العـني ا ــردة الـيت تــرى يف حـني أن العقــل هـو الــوي  [. فهنــا يتعلـق03-00]القيامـة: 
 (.004: 0114)حاج محد, « يدرك قيمة األمر وينفعل به

وهلـوا خاطـب إبـراهيم ابنـه إمساعيـل »كما أضاف يف سياق شرحه للمفهوم رؤى سـيدان إبـراهيم حـول ابنـه إمساعيـل, فقـال: 
ـا بـ ل ـ   م ع ـه  ابلنظر يف أمر الرؤاي املنام ية, أي تقليب الرأي فيها, ّ اختاذ قرار قـاطع كمـن يـرى األمـر عيـاان  يف حقيقتـه:  فـ ل مَّ

ــَل م ــا ــاذ ا تـ ــر ى ق ــال  اي  أ ب ــِت افَـع  ن ــاِم أ يّنِ أ َذحب  ــ   ف ــاَنظ َر م  ــَعي  ق ــال  اي  بـ ــين َّ ِإيّنِ أ ر ى يف اَلم  ــاء   السَّ ــت ِجد ين ِإَن ش  ــَؤم ر  س  اهللَّ  ِمــن   تـ 
[. فموسى قـد طلـب الرؤيـة العيانيـة املباشـرة ليـتمكن بعـدها مـن النظـر العقلـي يف حيثيـة اإللـه 010الصَّاِبرِين ﴾ ]الصافات: 

)حــاج محــد, « _ســبحانه_ فكــان )التجلــي( ولــيس الرؤيــة. فعــرب التجلــي يقــّدر موســى جانبــا  مــن خصــائ  األلوهيــة املنزهــة
0114 :004.) 

القــرآن واســتخدامه للمفــردات العربيــة إىل درجــة املصــطلح دقيقــة للغايــة, حيــ  ربــط النظــر ابلعقــل والرؤيــة  لغــة»ووّضــح أن 
 (.004: 0114)حاج محد, « ابلعني ا ردة

]غـافر:  ﴾و م ا ي َسـت ِوي اأَل َعم ـى و اَلب ِصـري   ميز القرآن بني البصر والرؤية العينية, فالبصر إدراك »: وقال فيه: البصر -
 (.005: 0114)حاج محد, [« 58

مّيز القرآن بني شهود األمر مبعـىن حضـوره وبـني رؤيـة األمـر ابلعـني. وهكـوا قـال: »وجاء يف بيان معناه: الشهود:  -
ــــِهد  ِمــــ  ــــَن ش  ــــد ى لِلنَّــــاِس و بـ يِّن ــــات  ِمــــن  اهَل ــــد ى و اَلف َرق ــــاِن ف م  ــــَرآن  ه  ــــان  الَّــــِوي أ نَــــزِل  ِفيــــِه اَلق  ــــَهر  ر م ض  ــــَهر   َنك م  ش  الشَّ

ــَمه   ... ومل يطلــب هللا يف هــوه اآليــة رؤيــة الشــهر, وذلــ  ألن الشــهر ال ي ــرى ابلعــني وإمنــا [085﴾ ]البقــرة: فـ َلي ص 
توقيـــت يضـــبط يف كـــل عـــام برفقـــة احلجـــيج يف »(. أمـــا األهلـــة فهـــي: 004: 0114)حـــاج محـــد, « تـــرى األهلـــة
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[, فان يشهد اإلنسان الشـهر يعـين أن يكـون حـاال  حـني توقيتـه, 089]البقرة: ﴾ ي َسا ل ون    ع ِن اأَل ِهلَّةِ  عرفات: 
 (.004: 0114)حاج محد, « وال عالقة لول  برؤية اهلالل كما يعتقد الكثريون

 وقد فرق حاج محد بني املصطلحني كاآليت: مصطلحي التقديس والتحرمي: -2

 بين إسـرائيل بـدخوهلا حـني قـال: مصطلح يطلق على أرض املسجد األقصى, وهي األرض اليت أمر هللا التقديس: -
ـــَم﴾ ]املائـــدة:  ت ـــب  اهللَّ  ل ك  ـــة  الَّـــيِت ك  ـــَوِم اَدخ ل ـــوا اأَل َرض  اَلم ق دَّس  [, والتقـــديس ميت يليـــا للتســـبيح, حيـــ  00 اي  قـ 

﴾ ]البقـرة:  املتعلقـات, والتقـديس  [؛ فالتسـبيح تنزيـه عـن كافـة31يقول تعاىل:  و   َن  ن س بِّح  حِب َمـِدك  و نـ ق ـدِّس  لـ   
يرتبط ابملتعلقات ذات اخلصوصـية اإلهليـة, أي صـفة مضـافة, كـاألرض الـيت تقـدس لتعلقهـا خبصوصـية إهليـة:  ِإيّنِ 

 (.341: 0114[ )حاج محد, 00أ ان  ر بُّ   ف اَخل َع نـ َعل َي   ِإنَّ   اِبَلو اِد اَلم ق دَِّس ط و ى﴾ ]طه: 

َســِجِد  : ويطلــق علــى مكــة, لقولــهلتحــرميا - َســِجِد احلَ ــر اِم ِإىل  اَلم  ــِدِه ل ــَيال  ِمــن  اَلم  ــَبح ان  الَّــِوي أ َســر ى بِع َب تعــاىل:  س 
[, ويتجــه التحــرمي إىل الــوات اإلهليــة املنزهــة,  والتحــرمي أخطــر مــن التقــديس؛ ألن التحــرمي 0اأَل َقص ــى﴾ ]اإلســراء: 

 (.341: 0114مرتبط ابلوات, والتقديس مرتبط ابملتعلقات )حاج محد, 

ومن هنا؛ فقط تعرفنا على بع  املصطلحات اليت يبـدو أهنـا حتمـل معـاين متقاربـة, لكنهـا وفـق املعرفيـة القرآنيـة غـري متقاربـة 
ولكــل مصــطلح معــىن دقيــق ينبغــي االنتبــاه لــه؛ فالبصــر إدراك, والشــهود حضــور, والرؤيــة حســية تــتم ابلعــني, والنظــر عقلــي, 

 , والتحرمي متعلق ابلوات.والتقديس مرتبط ابملتعلقات

 اخلامتة:
 بعد هوه اجلولة العملية يف موضوع )املفردة القرآنية عند حممد  أبو القاسم  حاج محد(, ميكننا اخلروج ابلنتائج اآلتية:

القرآن الكرمي عند حاج محد هو املعرفة املعادلة للكون وحركته وتدا عرب الزمـان واملكـان, وهـو املكنـون ليكتشـف  -0
يــد الــوي ال يبلــى والكــرمي متجــدد العطــاء, ويالحــت علــى هــوا التعريــف التشــبيه الكبــري والعالقــة اهلامــة بــني وا 

 القرآن والكون.
اللغة العربية لغة وجودية, حي  متثل رمـز وجـود الـوات العربيـة, وحتمـل صـفاته االجتماعيـة والسـلوكية واحلضـارية  -2

اللغــة العربيــة. كمــا أســهمت اللغــة القرآنيــة يف إدخــال بعــد غيــيب للغــة  والثقافيــة, أمــا اللغــة القرآنيــة فإهنــا أرقــى مــن
العربية, وانعكس دور هوا البعد الغييب يف شقني رئيسني؛ أوهلمـا هـو الكمـال احلضـاري الـوي دفـع ابللغـة العربيـة 

علـى هـوا األسـاس إىل أوجها, واثنيهما هو احملتـوى القـرآين املتجـاوز ملـا اعتـاده العـريب؛ فاصـطبغت اللغـة القرآنيـة 
 بتصور قرآين مغاير للمطلق الوايت الوي متيزت به اللغة العربية.

العائــد املعـــريف للغـــة القرآنيــة تتلـــف اختالفـــا كبـــريا عــن العائـــد املعـــريف للغـــة العربيــة؛ ألن األوىل لغـــة أرقـــى وأكمـــل  -3
مـل تصـورات ذهنيـة خاصـة وأنضج وأوسع من اللغة العربية اليت هـي عبـارة عـن مطلـق ذايت للشخصـية العـريب وحت

ابلبيأـــة العربيـــة الضـــيقة والتجـــارب احلياتيـــة والتارتيـــة احملصـــورة, ابإلضـــافة إىل أن اللغـــة القرآنيـــة ذات بعـــد عـــاملي 
منفتح على موروث البشرية ومتفاعـل معـه ومتجـاوز لـه, كمـا أن العائـد املعـريف للغـة القرآنيـة يطـرح مسـالة معاجلـة 

 رآن ال من خارجه.مفردات القرآن من داخل الق
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البنائية اللغوية القرآنية مشاهبة للبنائيـة الكونيـة؛ حيـ  يتموضـع كـل مكـون للـن  القـرآين يف مكانـه الثابـت دون  -4
أي تغيــري أو تــرادف أو ســقط أو نســخ, ولكــل مكــون وظيفــة خاصــة لــه, حيــ  ميكــن حلــرف واحــد أن حيــدث 

 تغيريا كبريا يف املعىن.

تبـدو لنـا أهنـا حتمـل معـاين متقاربـة, هـي ليسـت متقاربـة وال متشـاهبة إذا مـا وظفـت إن املصطلحات القرآنية الـيت  -5
املنهجيـة املعرفيــة القرآنيــة ملعرفتهـا؛ وهلــوا فإنــه علــى سـبيل املثــال ال احلصــر, مصـطلح البصــر حيمــل معــىن اإلدراك, 

ـــوي يـــتم اب ـــة يتعلـــق ابجلانـــب احلســـي ال لعـــني ا ـــردة, ومصـــطلح الشـــهود حيمـــل معـــىن احلضـــور, ومصـــطلح الرؤي
ومصــطلح النظـــر يقصــد بـــه اجلانـــب العقلــي, ومصـــطلح التقــديس مـــرتبط ابملتعلقـــات, ومصــطلح التحـــرمي متعلـــق 

 ابلوات.

 
 قائمة املصادر واملراجع:

(. معجــــم املصــــطلحات القرآنيــــة املعرّفــــة يف مؤلفــــات حممــــد أبــــو القاســــم حــــاج محــــد. 04/15/0104بــــوكرن, مصــــطفى. )
https://www.mominoun.com 

(. جدليــة الغيـب واإلنسـان والطبيعــة العامليـة اإلسـالمية الثانيــة. بـريوت: دار اهلــادي 0114حـاج محـد, حممــد أبـو القاسـم. )
 للطباعة والنشر والتوزيع.
(. منهجيــة القــرآن املعرفيــة أســلمة فلســفة العلــوم الطبيعيــة واإلنســانية. بــريوت: دار 0113حــاج محــد, حممــد أبــو القاســم.)

 عة والنشر والتوزيع.اهلادي للطبا
ــــــــــــــــــــــــــرمحن. ) ــــــــــــــــــــــــــد ال ــــــــــــــــــــــــــه. 0115احلــــــــــــــــــــــــــاج, عب ــــــــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــــــــد رحيل ــــــــــــــــــــــــــة الثاني (. رســــــــــــــــــــــــــالة لصــــــــــــــــــــــــــاحب العاملي

http://almultaka.org/site.php?id=426&idC=7&idSC 
. رســالة دكتــوراه غــري منشــورة, التكامــل االبســتيمولوجي يف املمارســة املعرفيــة التوحيديــة(. 0109حممــد الشــريف, الطــاهر. )

 , اجلزائر.0جامعة ابتنة 
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(41) 
 الفقه القرآن ومشکلة مصداقيته يف مفهوم الکفر يف

 1د. سيد نويد نقشبندي
 , معهد دراسات کوردستان والباح  يفکوردستان   ةجبامع يملساعد بقسم الفقه الشافعستاذ ااأل

 سنندج, إيران
 ملخص البحث: 

اآلايت القرآنيـة احکامـا شـرعية تلبـی حاجـات النـاس؛ فانـه يتصـور القـرآن و ينظـر اليـه   مبا ان ا تهد حيـاول أن يسـتنبط مـن
کينبـوع لالحکـام و مصــدرا ال ينفـد لالسـتنباط. فــالنظره الفقهيـه فـی مفــردات القـرآن و مصـطلحاته, حتــاول حتديـد املفــاهيم 

و املبــانی  االصــولية ألن االجتهــاد علــم دقيــق و القرآنيــة بشــکل جيعلهــا قــابال الســتنباط احلکــم منهــا و تعريفهــا تعريفــا تالئــم 
 حمدد؛ فيجب علی ا تهد أن حيدد املفاهيم القرآنية حتديدا و تعريفا دقيقا.

مــن هــوه املفــردات القرآنيــه التــی صــارت مصــطلحا فقهيــا کلمــه الکفــر. هــوا املفهــوم فــی القــرآن حــدد فــی الکتــب الفقهيــه 
 ستنباط عدة احکام فی ا االت املختلفه فی االبواب الفقهية. بتعاريف دقيقة و مضبوطة جيعله قابال ال

هوا البح  يلقی الضوء علی مفهوم الکفر فی القـرآن و مصـاديقه الفقهيـة کدراسـة تطبيقيـة ليبحـ  ميزانيـة تطـابق املفهـوم 
ا و الکتـب الفقهيـة فـی القرآنی مع ما حيتويه املصطلح الفقهـی مـن املفـاهيم و االحکـام مسـتمدا ابلکتـب التفسـريية ابنواعهـ

 املواهب االربعة. 
 الکفر, الشکر, االميان؛ االسالم؛ اجلحود.  الکلمات الرئيسيه:

 
 التعريف ابملوضوع: 

موضوع الكفر مـن املوضـوعات املهمـة ل مـة اإلسـالمية. ألنـه قضـية كبـرية وخطـرية و ان الکفـر کمصـطلح قرآنـی مفهـوم  إن
ية لتحديد املسلمني عن غـري املسـلمني و يتبعـه احکـام. اختلـف العلمـاء فـی معنـاه و رئيسی سيال جيری فی العلوم االسالم

 تعريفه و کوا فی مصاديقه و احکامه. ابلکفر معناه فی علم الکالم رمبا تتلف عما فی الفقه و هلم جرا. 
موضـوعات تتلـف عمـا فـی  مبا أن الباح  فی املباح  القرآنية رمبـا يفهـم مـن اآلايت التـی يتنـاول معنـی الکفـر مطالـب و

 الکتب الفقهيه من مباح  الکافر و احکامه مفهوما و مصداقا. 
 فی هوه املقالة احب  مفهوم الکفر فی القرآن و فی علم الفقه مقاران و تطبيقا و اطرح اسألة هی: 

 ما هو مفهوم الكفر فی القرآن 
  ما هو مفهوم الکفر فی الفقه 
 القرآنی هل يطابق مفهوم الکفر الفقهی مع 

                                                           
0 naghshbandinavid@gmail.com 
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 الکفر لغة: 
ـــة  الكفـــر يف اللغـــة مصـــدر لفعـــل كفـــر يكفـــر ك فـــرا و ك فـــراان و ك فـــورا يـــدور معناهـــا يف األصـــل اللغـــوي حـــول الســـرت والتغطي

ابـــن والتغليـــف. يقـــال: كفـــر الـــزارع البـــور إذا ســـرته وغطـــاه ابلـــرتاب, ومســـي الفـــالح كـــافرا لســـرته وتغطيتـــه البـــور يف األرض )
 .(5/145منظور, بی ي: 

َفــِر ابلفــتح م صــد ر ك   , ابلضَّــمِّ : ِضــدُّ اإلميــان , وي فــت ح  , وأ صــل  الك َفــِر مــن الك  ــر  والكفــر ضــد اإلميــان, قــال الزبيــدي: الك َفــر  ف 
ــرَت  ــب  اَلك فَّــار  نـ ب ات ــه  (14/51)ابــن منظــور, بــی ي:  مبعــىن السَّ ث ــِل غ َيــ   أ َعج     ( 21/ 57. احلديــد  . قــال اهلل جــل وعــال )ك م 

فـــاملراد ابلكفـــار يف اآليـــة الزارعـــون أو الفالحـــون ألهنـــم يســـرتون البـــوور و يغطوهنـــا يف األرض. وهنـــاك بعـــ  األشـــياء تتســـم 
ابلسرت والتغطية و يطلق عليها اسم كافر, فالليل كافر ألنه يسـرت كـل شـيء كـان ظـاهرا يف النهـار, والبحـر كـافر ألنـه يغطـي 

 ن النبايت, والسحاب املظلم كافر ألنه يسرت مـا حتتـه, والـدرع كـافر ألنـه يسـرت اجلسـم.ويسرت ما حتته من األمساك وغريها م
لعصــيان واالمتنــاع مــن العمــل احلســن. جــاء يف احملــيط لــول  يقــال أل هــل دار احلــرب الکفــار الهنــم قــد  و کــوا الکفــر مبعنــی ا

 ك ف ر وا أ ي ع ص َوا وامتنعوا.
 الکفر فی القرآن: 

 آن:   معانی الکفر فی القر 
 :  نوکرها فی عده معاناستعملت فی القرآن و مشتقاته الکفر  إن

)ابن منظـــور, بـــی ي: الـــف( انکـــار النعمـــه و ســـرتها کمـــا ان الشـــکر هـــو اظهـــار النعمـــه و معرفتهـــا, جـــاء يف لســـان العـــرب
ـــاِفر ون . القصـــ (5/144 ـــلّ  ك  (, أي جاحـــدون و 28/48 :  الكفـــر: كفـــر النعمـــة و هـــو نقـــي  الشـــكر , و منـــه )ِاانَّ ِبك 

 منکروه نعمته. 
ــَن ي َكف ــَر اِبلطَّــاغ وِت )(  5/145, بــی ي: ( نقــي  االميــان. )ابــن منظــورب ال  ِإَكــر اه  يف الــدِّيِن ق ــَد تـ ب ــنيَّ  الرَُّشــد  ِمــن  اَلغ ــيِّ ف م 

يع  ع ِليم  بقرهو يـ َؤِمَن اِبهللَِّ فـ ق ِد اَست َمس    اِبَلع َرو ِة اَلو ثـَق ى ال  اَنِفص ام  هل     ( 256 /1 ا و اهللَّ  مسِ 
ـد ون  )ابلشريعة عموما. وذل  كقوله تعاىل:  املعصية و اإلخالل ـ( ج َه  . م َن ك ف ر  فـ ع ل َيِه ك َفر ه  و م ـَن ع ِمـل  ص ـاحِل ا ف ِ  نـَف ِسـِهَم مي 

الكفـر. والكفـر مقابلـه اإلميـان, والعمـل جاءت اآلية قبـل ذكـر العمـل الصـاحل, والعمـل الصـاحل لـيس مقابلـه  (31/44الروم 
الصاحل مقابله املعصية. فدلت هوه املقابلة على أن املراد ابلكفر ليس كفرا خمرجا عن امللة, بل هو معصـية وتـرك الطاعـة هلل 

ـــق  اهللَّ  )مـــن ســـورة البقـــرة:  و فـــی هـــوا املعنـــی تعـــاىل والتقصـــري يف العمـــل وعـــدم الشـــكر ملـــا أنعـــم اهلل عليـــه.  الـــّراب  و يـ ـــَريب  مي َح 
بُّ ك لَّ ك فَّار  أ ثِيم   ق اِت و اهللَّ  ال  حيِ  . تـتكلم عـن حكـم الـراب وأن اهلل ميحقـه. واملعلـوم أن الـراب مـن (276/ 2سورة البقرة  .الصَّد 

الــراب. وأمــا الكبــائر و ال تــرج صــاحبه عــن اإلســالم. لــوا أول املفســرون معــىن الكفــار يف اآليــة ابملســتحلني الــوين يســتحلون 
 إذا مل يستحله وإمنا فعله إما جهال أو عصياان ويعتقد حرمته فإن ذل  ال ترجه عن دائرة اإلسالم. 

حكايــة عـــن تـــربي  (29/25ســـورة العنكبـــوت  .ّ َّ يـ ـــَوم  اَلِقي ام ــِة ي َكف ـــر  بـ َعض ـــك َم بِــب َع   )الـــرباءة, كقولــه تعـــاىل:  التــربي و (د
كـــان يتبــع بعضــهم بعضـــا يف الــدنيا, ويف يــوم القيامـــة يتــربى املتبعــون عـــن أتبــاعهم, وقولـــه النــاس بعضــهم عـــن بعــ  عنــدما  

 .(14/22سورة إبراهيم ِإيّنِ ك ف َرت  مب ا أ َشر َكت م وِن ِمَن قـ َبل  )حكاية عن تربي الشيطان عن أتباعه من الناس و اجلن 
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املعــانی االخــری کلهــا تــدور و أي ضــد الشــكر حــدها و جالنعمــة  انکــارللکفــر فــی القــرآن هــو  املعنــی الرئيســیو لکــن 
 حول هوا احملور. کما جاء فی هوه اآلايت التالية. 
ا ِمَن ف َضِل ر يبِّ لِي َبل و ين أ أ َشك ر  أ َم أ َكف ـر  و م ـَن ش ـك ر  ف ِإمنَّـ ا ي َشـك ر  )اآلية األوىل: قوله سبحانه وتعاىل يف سورة النمل:   ق ال  ه و 

 .  (41/ 27سورة النمل  و م َن ك ف ر  ف ِإنَّ ر يبِّ غ يِن  ك رمي   لِن َفِسهِ 
. (25/51سـورة الفرقـان  .و ل ق َد ص رَّفَـن اه  بـ َين ه َم لِي وَّكَّر وا ف ا ى  أ َكث ر  النَّاِس ِإالَّ ك ف ور ا)اآلية الثانية: قوله تعاىل يف سورة الفرقان: 

 هلل تعاىل. فالكفور هنا كفر النعمة وعدم الشكر
 (152/ 2سورة البقرة  .ف اذَك ر وين أ ذَك رَك َم و اَشك ر وا يل و ال  ت َكف ر ونِ )اآلية الثالثة: قوله تعاىل يف سورة البقرة: 

ايب ل ش ـدِ )اآلية الرابعة:   نَّك َم و ل ِأَن ك ف ـَر  َ ِإنَّ ع ـو  . قـال ابـن كثـري: (7/ 14سـورة إبـراهيم  .يد  و ِإَذ و  ذَّن  ر بُّك َم ل ِأَن ش ك َر  َ أل  زِيد 
ــَر  َ{ أي كفــر  الــنعم وســرت  نَّك َم{ أي لــأن شــكر  نعمــيت علــيكم ألزيــدنكم منهــا,  و ل ــِأَن ك ف  ــك َر  َ أل  زِيــد  متوها وقولــه:  ل ــِأَن ش 

ــِديد {, وذلــ  بســلبها عــنهم وعقابــه إايهــم علــى كفرهــا. تبــني  ايب ل ش  مــن هنــا أن الكفــر كفــر النعمــة وجحــدمتوها  ِإنَّ ع ــو 
 واإلحسان ألن فيه ذكر الشكر والشكر يقابلها الكفر. 

 اقرتان الکفر فی القرآن ابلتکذيب
املفهــوم الرئيســی للکفــر هــو انکــار النعمــه و عــدم املبــاالة ابملــنعم و انکــار نعمتــه و هــوا املعنــی يســتلزمه تکــويب النعمــه و 

رب املعنی الی الکفر التکويب. کما ان الکفر مقـرون فـی عـده مواضـع ابلتکـويب. تکويب املنعم و هلوا جند فی القرآن اق
الن الکفــــر ال ميکــــن ان يتحقــــق اال اذا کــــان معــــه تکــــويب.  وعلــــى األقــــل هنــــاك مثانيــــة مواضــــع قــــرن فيهــــا القــــرآن الكــــرمي 

ب وا )عــاىل: التكــويب ابلكفــر. کهــوه اآليــة مــن ســورة البقــرة وهــي اآليــة التاســعة والثالثــون, و هــي قولــه ت ــوَّ ــر وا و ك  و الَـّـِوين  ك ف 
تِن ا أ ول ِأ   أ َصح اب  النَّاِر ه َم ِفيه ا خ اِلد ون   , و کوا فی سـورة املائـدة اآليـة العاشـرة واآليـة السادسـة والثمـانون و موضـع  (آِباي 

ب وا آبِ )واحد يف سورة احلج وهي اآلية السابعة واخلمسون   تِن ا ف ا ول ِأ   هل ـ َم ع ـو اب  م ِهـني  و الَِّوين  ك ف ر وا و ك وَّ وموضـع واحـد   (اي 
ــاِء اآَلِخــر ِة و أ تَـر فَـن ــاه َم يف احلَ ي ــاِة )يف ســورة )املؤمنــون(  اآليــة الثالثــة والثالثــون   ب وا بِِلق  ــوَّ ــر وا و ك  ــَن قـ َوِمــِه الَّــِوين  ك ف  ــ    ِم و ق ــال  اَلم 

ــر   ا ِإالَّ ب ش  ــو  ــا ه  نـَي ا م  ــل  ِوَّــا و َك ل ــون  ِمَنــه  و ي َشــر ب  ِوَّــا ت َشــر ب ون   الــدُّ وموضــع مــن ســورة الــروم اآليــة السادســة عشــرة    (ِمــَثل ك َم م َك 
اِب حم َض ر ون  ) تِن ا و لِق اِء اآَلِخر ِة ف ا ول ِأ   يف اَلع و  ب وا آِباي  آليـة التاسـعة عشـرة: , وموضع من سورة احلديد ا(و أ مَّا الَِّوين  ك ف ر وا و ك وَّ
تِن ــا أ ول ِأــ   أ َصــح اب  اجلَ ِحــيمِ ) ب وا آِباي  ــوَّ ــر وا و ك  ب وا ), وموضــع اآليــة العاشــرة مــن ســورة التغــابن: (و الَّــِوين  ك ف  ــوَّ ــر وا و ك  و الَّــِوين  ك ف 

اِلِدين  ِفيه ا و بَِأس  اَلم ِصري   تِن ا أ ول ِأ   أ َصح اب  النَّاِر خ   (آِباي 
رن الــوي بــني الكفــر والتكــويب يف القــرآن الكــرمي يشــري إىل وجــود الــرتابط بــني الكفــر والتكــويب. إذ مــن صــفات هــوا القــ

الكفــار األغلبيــة التكــويب آبايت اهلل ســبحانه. الن الکفــر ال ميکــن اال مــع اجلحــد ابنعــم اهلل و تکــويبها؛ تکــويب القضــااي 
َأِب آِل ِفَرع ـَون  و الَـِّوين  ِمـَن )العاقل کما جاء هدا املعنی فی اآلية:  العقدية املهمة اليت ال ميکن انکارها من قبل املنصف ك د 

تِن ا ف ا خ و ه م  اهللَّ  ِبو ن وهِبَِم و اهللَّ  ش ِديد  اَلِعق ابِ  ب وا آِباي   .  (11/ 3سورة آل عمران  قـ َبِلِهَم ك وَّ
 األمور اليت صكم القرآن الكرمي عليها ابلكفر

 ننه كفر وأن أصحابه كافرون, منها:القرآن ر اليت حيكم عليها هناك بع  األمو 
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ـر  )اختاذ غري اهلل إهلا ودعاء غري اهلل تعاىل وهوا النوع هو األكثر واألوضح. قال تعاىل:  .0 و م َن ي دَع  م ع  اهللَِّ ِإهل ـ ا آخ 
 (23/117. سورة املؤمنون َفِلح  اَلك اِفر ون  ال  بـ َره ان  ل ه  بِِه ف ِإمنَّ ا ِحس اب ه  ِعَند  ر بِِّه ِإنَّه  ال  يـ  

ث ة  و م ا ِمـَن إِلـ ه  ِإالَّ إِلـ ه  و اِحـد  و ِإَن مل َ ) القول نن اهلل اثل  ثالثة. قال تعاىل: .0 ِل   ث ال  ل ق َد ك ف ر  الَِّوين  ق ال وا ِإنَّ اهللَّ  اث 
 (5/73. سورة املائدة ر وا ِمَنه َم ع و اب  أ لِيم  يـ َنت ه وا ع مَّا يـ ق ول ون  ل ي م سَّنَّ الَِّوين  ك ف  

اجلحد آبايت اهلل, وهو الكفـر مبـا جـاء مـن عنـد اهلل تعـاىل مـن رسـول ومـا أجـراه اهلل لـه مـن معجـزات تـدل علـى  .3
ــدِّق  لِ )صــدقهم وأهنــم مــن عنــد اهلل تعــاىل مرســلون. قــال تعــاىل:  ــِد اهللَِّ م ص  ــاء ه َم ِكت ــاب  ِمــَن ِعَن ــا ج  ــا م ع ه ــَم و ل مَّ م 

ــر وا بِــِه فـ ل َعن ــة  اهللَِّ  ــا ع ر ف ــوا ك ف  ــاء ه َم م  ــا ج  ــر وا فـ ل مَّ ــان وا ِمــَن قـ َبــل  ي َســت َفِتح ون  ع ل ــى الَّــِوين  ك ف  ــاِفرِين  و ك  ســورة  . ع ل ــى اَلك 
 89/(2البقرة 

تِـِه و ل ِأَن س ا َلت ه َم ل  )االستهزاء ابهلل والرسول والقرآن الكرمي, قال تعاىل:  .4 ي ق ول نَّ ِإمنَّ ا ك نَّا خن  وض  و نـ َلع ب  قـ َل أ اِبهللَِّ و آاي 
ـان وا و ر س ولِِه ك َنت َم ت َست َهزِئ ون  * ال  تـ َعت ِور وا ق َد ك ف َر  َ بـ َعد  ِإمي اِنك َم ِإَن نـ َعف  ع َن ط ائِف ة  ِمَنك   َم نـ ع ـوَِّب ط ائِف ـة  نِ نَـّه ـَم ك 

 (66 – 9/65سورة التوبة  .جم َرِِمني  

ِإنَّ الَـِّوين  ي َكف ـر ون  اِبهللَِّ و ر س ـِلِه و ي رِيـد ون  أ َن يـ ف رِّقـ وا )اإلميان ببع  الرسل والكفر ببعضهم وتكويبهم. قال تعاىل:  .5
ـاِفر ون  بـ نَي  اهللَِّ و ر س ِلِه و يـ ق ول ون  نـ َؤِمن  بِب َع   و ن َكف ر  بِب َع   و ي رِيد ون  أ َن يـ تَّ  ِخو وا بـ نَي  ذ ِل   س ِبيال  * أ ول ِأ   ه ـم  اَلك 

ااب  م ِهين ا   (151 – 4/151سورة النساء ح ق ا و أ َعت َدان  لَِلك اِفرِين  ع و 

ــا أ نَــِور وا م َعرِض ــون  )اإلعــراض الكلــي عــن ديــن اهلل:  .6 ــر وا ع مَّ و منــه االعــراض ( 46/3ســورة األحقــاف  .و الَّــِوين  ك ف 
ــاِفرِين  )طاعــة اهلل ورســوله وعــن دينــه, قــال تعــاىل:  عــن ــبُّ اَلك  ــول  ف ــِإَن تـ و لَّــَوا ف ــِإنَّ اهللَّ  ال  حيِ   .ق ــَل أ ِطيع ــوا اهللَّ  و الرَّس 

 (.3/32سورة آل عمران 

ـــاء ه َم م َنـــِور  )اإلنكـــار بيـــوم البعـــ  ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن أمـــور اآلخـــرة, قـــال تعـــاىل:  .7 ـــال  ب ـــَل ع ِجب ـــوا أ َن ج  ِمـــَنه َم فـ ق 
ا ش َيء  ع ِجيب  * أ ِإذ ا ِمَتن ا و ك نَّا تـ ر ااب  ذ ِل   ر َجع  ب ِعيد    (3 – 51/2سورة ق  .اَلك اِفر ون  ه و 

لُّو )حتليــل مــا حرمــه اهلل والعكــس. قــال اهلل تعــاىل:  .8 ــر وا حيِ  ــلُّ بِــِه الَّــِوين  ك ف  د ة  يف اَلك َفــِر ي ض  ــا ِإمنَّ ــا النَِّســيء  زاي  ن ــه  ع ام 
ـ ـاِفرِين  و حي  ّرِم ون ه  ع ام ا لِي و اِطأ وا ِعدَّة  م ا ح رَّم  اهللَّ  فـ ي ِحلُّوا م ا ح رَّم  اهللَّ  ز يِّن  هل  َم س وء  أ َعم   .اهِلَِم و اهللَّ  ال  يـ َهـِدي اَلق ـَوم  اَلك 

 (9/37سورة التوبة 

ـــ)احلكـــم بغـــري مـــا أنـــزل اهلل تعـــاىل: قـــال تعـــاىل:  .5 ـــاِفر ون  و م  ـــم  اَلك  ـــز ل  اهللَّ  ف ا ول ِأـــ   ه  ـــَم مب ـــا أ نـَ ســـورة املائـــدة  .َن مل َ حي َك 
, وقد تكلم العلماء يف قضية احلكم بغري ما أنزل اهلل هل هو كفر علـى اإلطـالق أو يف قيـد؟ وهـل اآليـة (5/44

الكرمية : هـل هـي يف املسـلمني نزلت على املسلمني أو غريهم؟ فقال الشنقيطي:  اختلف العلماء يف هوه اآلية 
, أو يف الكفار ؟ فروي عن الشعيب أهنا يف املسلمني , وروي عنه أهنا يف اليهود , وروي عـن طـاووس أيضـا أهنـا 

: 1415شــنقيطي,  يف املســلمني , وأن املــراد ابلكفــر فيهــا كفــر دون كفــر , وأنــه لــيس الكفــر املخــرج مــن امللــة 
 خری کثريه ليس جماله هنا. و فی هوه املسالة اقوال ا 1/415

 عاقبة الكفر يف اآلخرة
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جنـد فـی القــرآن الکـرمي آايت کثـرية تشــري الـی عاقبــة الکفـر فـی الــدنيا أو اآلخـره تــدل علـی أمهيـة املوضــوع و خطورهتـا كقولــه 
أ ا و هل  ــمَ )تعــاىل:  ــيـَ مي ــاِن ل ــَن ي ض ــرُّوا اهللَّ  ش  ــِر )وقولــه:  (3/077ســورة آل عمــران  .ع ــو اب  أ لِــيم   ِإنَّ الَّــِوين  اَشــتـ ر و ا اَلك َفــر  اِبإَلِ و ب شِّ

 و يعد الکافرين يف اآلخرة بـــ: (9/3سورة التوبة الَِّوين  ك ف ر وا بِع و اب  أ لِيم  
َرتـ ه َم أ َم مل َ تـ َنِوَره مَ )عواب عظيم. کقول هللا عز وجل:  - ـت م  اهللَّ   ِإنَّ الَِّوين  ك ف ر وا س و اء  ع ل َيِهَم أ أ َنو  ال  يـ َؤِمنـ ون  * خ 

 (7-0/6سورة البقرة  ع ل ى قـ ل وهِبَِم و ع ل ى مس َِعِهَم و ع ل ى أ َبص ارِِهَم ِغش او ة  و هل  َم ع و اب  ع ِظيم  

ـاء  بَِأس م ا اَشتـ ر َوا بِِه أ نـَف س ه َم أ َن ي َكف ر وا مب ا أ نـَز ل  اهللَّ  بـ َغي ا أ َن يـ نـ  )و عواب مهني:  - ّزِل  اهللَّ  ِمَن ف َضِلِه ع ل ى م ـَن ي ش 
 (0/91سورة البقرة ِمَن ِعب اِدِه فـ ب اء وا بِغ ض ب  ع ل ى غ ض ب  و لَِلك اِفرِين  ع و اب  م ِهني  

 (40/51ة فصلت سور  .فـ ل نـ نـ بِّأ نَّ الَِّوين  ك ف ر وا مب ا ع ِمل وا و ل ن ِويق نـَّه َم ِمَن ع و اب  غ ِليت  )و عواب غليت:    -

يم  و ع و اب  أ لِيم  مب ا ك ان وا ي َكف ر ون  )و عواب أليم:  -  (01/4سورة يونس  .و الَِّوين  ك ف ر وا هل  َم ش ر اب  ِمَن محِ 

و إنضـاج اجللــود أي إن انر هللا عــز وجـل حتــرق اجللــود. واجللــد مكـان اإلحســاس للبشــر يشــعر ابألذى واألمل.  -
الكفــار أصــبحت اجللــود انضــجة, وكلمــا نضــجت بــدل هللا تعــاىل جلــودا جديــدة  وكلمــا أحرقــت النــار جلــود

تِن ـا س ـَوف  ن َصـِليِهَم )غريها وتستمر احلال هكوا ح  يووقوا العواب الشديد. قـال تعـاىل:  ِإنَّ الَـِّوين  ك ف ـر وا آِباي 
ــا لِ  َلن اه َم ج ل ــود ا غ يـَر ه  ــا ن ِضــج َت ج ل ــود ه َم ب ــدَّ ر ا ك لَّم  ــاان  ــز ا ح ِكيم  ــان  ع زِي . ســورة النســاء ي ــو وق وا اَلع ــو اب  ِإنَّ اهللَّ  ك 

4/56) 
ر  )و الصهر و هو صب احلميم فوق الـرأس حـ  يـووب مـا يف الـبطن.  - ف الَـِّوين  ك ف ـر وا ق طِّع ـَت هل ـ َم ثِي ـاب  ِمـَن ان 

   (01-00/09سورة احلج  . ب ط وهِنَِم و اجَل ل ود  ي ص بُّ ِمَن فـ َوِق ر ء وِسِهم  احلَ ِميم  * ي َصه ر  بِِه م ا يف 
ـا )و لفح الوجه ابلنار وتقليبه فيها.  - نَّم  ك لَّم  و   َش ر ه َم يـ َوم  اَلِقي ام ِة ع ل ى و ج وِهِهَم ع َمي ا و ب َكم ا و ص م ا م َاو اه َم ج ه 

ـــمَ  ـــز اؤ ه َم نِ نَـّه  ـــِعري ا * ذ لِـــ   ج  ـــَم س  ه  ب ـــَت زَِدان  ـــا   خ  َلق  بـَع وث ـــون  خ  ـــا و ر ف ـــاي  أ ِإانَّ ل م  تِن ـــا و ق ـــال وا أ ِإذ ا ك نَّـــا ِعظ ام  ـــر وا آِباي  ك ف 
ا ِديـــــد  ـــــا فـ ق طَّـــــع  أ َمع ـــــاء ه مَ )و کـــــوا اآليـــــة:  (98-07/97ســـــورة اإلســـــراء  .ج  يم  ـــــاء  محِ  ـــــق وا م  ســـــورة حممـــــد  .و س 

47/05) 
ـــوه  و ت َســـ)ســـواد الوجـــوه:  - ـــَر  َ بـ َعـــد  ِإمي ـــاِنك َم ف ـــو وق وا يـ ـــَوم  تـ َبـــي  ُّ و ج  ـــوه ه َم أ ك ف  ـــا الَّـــِوين  اَســـو دََّت و ج  ـــوه  ف ا مَّ و دُّ و ج 

 (2/116. سورة البقرة اَلع و اب  مب ا ك َنت َم 
 مشتقات الکفر فی القرآن: 

املصـادر التـی اسـتعملت  و لقد جند من الکفر مشتقات فی القرآن بع  منها املصادر و بعـ  منهـا االمسـاء. ابتـداء نـوکر
 فی القرآن من الکفر و هی الکفر و الکفور و الکفران.  

كقولــه   الــدين  جـاء يف القــرآن الكــرمي يف عـدة آايت ويف ســور متعـددة و اکثــر مــا يسـتعمل يف انکــار ُكفــراالـف( فاملصــدر  
أ ا )ية: و كوا اآل (97/ 9سورة التوبة  .األَعر اب  أ ش دُّ ك َفر ا و نِف اق ا)تعالی:  ـيـَ مي اِن لـ َن ي ض ـرُّوا اهللَّ  ش  ِإنَّ الَِّوين  اَشتـ ر و ا اَلك َفر  اِبإَلِ

 .(077/ 3سورة آل عمران  و هل  َم ع و اب  أ لِيم  
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ـَل ِمـن  )  علـى وزن ف عـالن فإنـه جـاء يف آيـة واحـدة مـن سـورة األنبيـاء وهـو قولـه تعـاىل:  كفرانب( وأما املصـدر   فمـَن يـ َعم 
ـــاتِب ون  الصَّــاحِل   ـــَعِيِه و ِإانَّ ل ـــه  ك  ـــو  م ـــَؤِمن  ف ـــال ك َفـــر ان  ِلس  يف جحـــود . و هـــوا املصـــدر يســـتعمل (94/ 00. ســـورة األنبيـــاء اِت و ه 
 .  النعمة

 انکـار الـدين و کـوا فـیجحـود النعمـة   جاء يف مواضع من القرآن احلكيم لكنه قليـل و يسـتعمل يف ُكفوراج( واملصدر  
ـنـ ه َم لِي ـوَّكَّر وا فـ ا ى  ) :ن أمشل وأشد من سابقيه , منها جاء يف سورة الفرقان قولـه سـبحانهعلى السواء, فيكو  و ل ق ـَد ص ـرَّفَـن اه  بـ يـَ

/ 07. ســورة اإلســراء ف ــا ى  الظَّــاِلم ون  ِإالَّ ك ف ــور ا)و كقولــه ســبحانه وتعــاىل:   (05/51ســورة الفرقــان  .أ َكثـ ــر  النَّــاِس ِإالّ ك ف ــور ا
99)  . 

 من الفعل  كفر  كافر, و مع على ك ّفار وكفرة كما  مع مجع املوكر السامل كافرون.  اسم الفاعلوجاء 
 وقد أكثر القرآن الكرمي من استعمال هاتني الصيغتني ) كافرون وك فار( يف آايت وسور متعددة نوکرها فيما يلی: 

جـــاءت يف القـــرآن الكـــرمي يف الســـور املدنيـــة  عنـــدما كـــان  مجـــع التكســـري يـــدل علـــى الكثـــرة, وأغلـــب مـــا الكفـــارالـــف( أن 
املسلمون يف بداية وسيسـهم للدولـة اإلسـالمية  وأكثرمـا يطلـق يف القـرآن الكـرمي علـى املشـركني وعبـدة األواثن والـوين فـيهم 

ـا النَّـيبُّ ج اِهـ)عداوة وبغضاء وكيد على املسلمني وكـانوا كثـريين عـددا, قـال تعـاىل:  ِد اَلك فَّـار  و اَلم ن ـاِفِقني  و اَغلـ َت ع ل ـَيِهَم اي  أ يُـّه 
نَّم  و بَِأس  اَلم ِصري    .  (73/ 9. سورة التوبة و م َاو اه َم ج ه 

فهــي مجــع املــوكر الســامل تــدل علــى القلــة, فهــي أعــم مــن الكفــار يوصــف هبــا الــوين ال يؤمنــون ابهلل أو  الكــافرونب( وأمــا 
 هم عداوة وبغضاء و حقد على املسلمني أم ال, فكل هؤالء يطلق عليهم اسم الكافرين. النبوة أو الشريعة سواء أكان في

ـر ة  )  فقد جاءت يف قوله سبحانه يف هنايـة سـورة عـبس: كفرةج( وأما    . (40/ 81سـورة عـبس  .أ ول أِـ   ه ـم  اَلك ف ـر ة  اَلف ج 
   ومل مت هوا اجلمع )كفرة( يف القرآن الكرمي إال يف هوه السورة.

 . وهوا اللفت يطلق عليه مجيع مـن ينكـرون الذين كفرواوأحياان يوكر القرآن الكرمي االسم املوصول يليه الفعل املاضي     
 الوحدانية أو النبوة أو الشريعة. 

 اآلايت القرآنية الواردة يف الكفر ومشتقاته
 هوه قائمة نلفال الكفر يف القرآن الكرميوإذا تصفحنا القرآن الكرمي جند كلمة الكفر ومشتقاهتا ذكرت مأات مرة. 

 املواضع العدد الكلي كلمات

 73/ 70/ 07/ 00املائـــــــــــــــــــــدة/ 97آل عمـــــــــــــــــــــران/ 058/ 053/ 006/ 010البقـــــــــــــــــــــرة/ 19 كفر
ـــــــور/ 77مـــــــرمي/ 016النحـــــــل/ ـــــــروم/ 41النمـــــــل/ 55الن  39فـــــــاطر/ 03/ 00لقمـــــــان/ 44ال
 03/الغاشية 06احلشر/

 4آل عمــــران/ 057/ 000/ 070/ 060/ 015/ 010/ 89/ 89/ 39/ 06/ 6البقــــرة/ 194 كفروا
/01 /00 /55 /55 /56 /86 /91 /90 /006 /007 /049 /050 /056 /078 
 067/ 037/ 037/ 010/ 010/ 89/ 84/ 76/ 56/ 50/ 40النســــــــــــــــــــــــــــــاء/ 096/
 05/ 7/ 0األنعــــــــــــــام/ 001/ 013/ 86/ 81/ 78/ 73/ 36/ 01/ 3املائـــــــــــــدة/ 068/
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 65/ 59/ 55/ 50/ 51/ 38/ 36/ 36/ 31/ 05/ 00األنفــــــال/ 91/ 66األعــــــراف/
 7هـــــــود/ 4يـــــــونس/ 91/ 84/ 74/81/ 54/ 41/ 41/ 37/ 31/ 06/ 3التوبــــــة/ 73/
 0احلجــــــــــر/ 08/ 03إبــــــــــراهيم/ 43/ 33/ 30/ 30/ 07/ 7/ 5الرعـــــــــد/ 68/ 61/ 07/

 73/ 37مـــــــرمي/ 016/ 015/ 010/ 56الكهـــــــف/ 98اإلســـــــراء/ 88/ 84/ 39النحـــــــل/
 33/ 04املؤمنــــــــون/ 70/ 70/ 57/ 55/ 05/ 09احلــــــــج/ 97/ 39/ 36/ 31األنبيــــــــاء/
ـــــــور/ ـــــــوت/ 67النمـــــــل/ 30/ 4الفرقـــــــان/ 57/ 39الن ـــــــروم/ 03/50/ 00العنكب  58/ 06ال

ـــــاطر/ 53/ 43/ 33/ 30/ 07/ 7/ 3ســـــبا/ 05األحـــــزاب/ 09الســـــجدة/  36/ 06/ 7ف
ـــــــــــس/  01/00/ 6/ 4غـــــــــــافر/ 70/ 63الزمـــــــــــر/ 071الصـــــــــــافات/ 07/ 07/ 0 / 47ي

 34/ 01/ 00/ 7/ 3األحقــــــــاف/ 30/ 00اجلاثيــــــــة/ 51/ 40/ 09/ 07/ 06فصــــــــلت/
 40الطــور/ 61الــوارايت/ 06/ 05/ 05/ 00الفــتح/ 34/ 30/ 00/ 8/ 4/ 3/ 0حممـد/

ــــــــد/ ــــــــة/ 00/ 0احلشــــــــر/ 09/ 05احلدي ــــــــافقون/ 5/ 0املمتحن  01/ 6/7/ 5التغــــــــابن/ 3املن
 09الـربوج/ 00اإلنشـقاق/ 30املـدثر/ 36املعـارج/ 50القلـم/ 07/ 6امللـ / 01/ 7التحرمي/
 6/ 0البينة/ 09البلد/

 14الصف  112النحل/ 2 كفرتَ 

 37الكهف  1 كفرت  

/ األحقـاف  52/ فصـلت 12/ غـافر 69/ اإلسـراء 7/ إبـراهيم 66/ التوبـة 116آل عمران  8 كفر 
 17/ املزمل 11

 22إبراهيم  1 كفرت  

                                                                                      4املمتحنة  84غافر/ /9إبراهيم  3 كفران
 ي كفر

 
 89األنعـــــــــام/ 005/ 5املائـــــــــدة/ 036النســـــــــاء/ 09آل عمـــــــــران/ 056/ 99/000البقـــــــــرة/ 12

 33/ الزحرف 05/ العنكبوت 09/الكهف 07هود/
 ي كفرون

 
 31الرعــد/ 71/ 4يــونس/ 71األنعــام/ 051النســاء/ 000/ 00آل عمــران/ 60/90البقــرة/ 14

 04فاطر/ 50الروم/ 67/ العنكبوت/80/مرمي 70النحل/
 34الروم/ 66/ العنكبوت/48القص /  55/ النحل/61النساء/ 91البقرة/ 6 ي كفروا
 010البقرة/ 1 تكفر

 تكفرون

 
 35األنفــــال/ 31األنعــــام/ 89النســــاء/ 016/ 010/ 98/ 71آل عمــــران/ 08/85البقــــرة/ 14

 9فصلت/ 01غافر/ 64يس/
 0املمتحنة/ 34حقاف/األ 

 7الزمر/ 8إبراهيم/ 071/ 030النساء/ 050البقرة/ 5 تكفروا
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 40غافر/ 41النمل/ 2 أكفر
 33سبا/051النساء/ 2 نكفر
 167/176/177/ 52/81/91آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــران/ 88/93/118/217البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة/ 37 كَفر

 41/61/64/68املائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة 155/155/156/ 46/137النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء/
 44الــروم/ 81الكهــف/ 116النحــل/ 28إبــراهيم/ 12/17/23/37/74/97/117التوبــة/
 7احلجرات/  7/8الزمر/ 39/39/39فاطر/23لقمان/

 51الفرقان/ 99/ 89/ 67اإلسراء/ 4 ك ف ور
 94األنبياء/ 1 كفران
 41النبا/ 2التغابن/ 55الفرقان/ 41/217البقرة/ 5 كافر

ــــــدة/ 151النســــــاء/ 254البقــــــرة/ 36 كافرون ــــــة/ 76/ 45األعــــــراف/ 44املائ  125/ 85/ 32/55التوب
 117املؤمنــــــــــــــون/ 36األنبيــــــــــــــاء/ 83النحــــــــــــــل/ 37/87يوســــــــــــــف/ 19هــــــــــــــود/ 2يــــــــــــــونس/
 85/ 14غـــافر/ 4 / 34ســـبا/ 11ا لســـجدة/8الـــروم/ 47العنكبـــوت/ 48/82القصـــ /
 21امللــــــ / 8الصــــــف/ 8القمــــــر/ 2ق/ 31/ 24الزخــــــرف/ 26الشــــــورى/ 14/ 7فصــــــلت/
 1الكافرون/ 31املدثر/

 28آل عمـــــــــــران/ 286/ 264/ 251/ 91/98/114/191/ 89/ 19/24/34البقـــــــــــرة/ 93 كافرين
 112/139/141/ 37/111النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء/ 147/ 111/131/141/ 32/
ــــــــدة/ 141/141/144/151/161/  89/122/131األنعــــــــام/ 68/112/ 67/ 54املائ

 86يـــونس/ 49/ 37/ 26/ 2التوبـــة/ 14/18/ 7األنفـــال/ 93/111/ 37/51األعـــراف/
 112/ 111الكهـــف/ 8اإلســـراء/ 117/ 27النحـــل/ 2/إبـــراهيم 35/ 14الرعـــد/ 42هـــود/

 86القصــــــــــــــ / 43النمــــــــــــــل/ 19الشــــــــــــــعراء/ 52/ 26الفرقــــــــــــــان/ 44احلــــــــــــــج/ 83مــــــــــــــرمي/
 71يـــــس/ 39/ 39فـــــاطر/ 64/ 8/48/ 1األحـــــزاب/ 13/45الـــــروم/ 54/68العنكبـــــوت/

 13الفــتح/ 11/11حممــد/ 6األحقــاف/ 74/ 51/ 25غــافر/ 71/ 32/59الزمــر/ 74 /
 17الطارق/ 4اإلنسان/ 11املدثر/ 26نوح/ 2املعارج/ 51احلاقة/ 28املل / 5/ 4ا ادلة/

 ك فار

 
ـــــــــــدة/ 18النســـــــــــاء/ 91آل عمـــــــــــران/ 119البقـــــــــــرة/ 21 ـــــــــــة/ 57املائ  123/121/ 68/73التوب

 13/ 11/ 11املمتحنــــة/ 21احلديــــد/ 43القمــــر/ 29/ 29الفــــتح/ 34حممــــد/  42الرعــــد/
 34/36املطففني/ 9التحرمي/

 42عبس/ 1 كفرة
 13عمران/ آل 1 كافرة
 11املمتحنة/ 1 كوافر
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 16احلشر/  1 اكفرَ 
 72آل عمران/ 1 اكفروا
 48الشــــــــورى/ 36فــــــــاطر/ 17ســــــــبا/ 32لقمــــــــان/ 66/ 38احلــــــــج/ 27اإلســــــــراء/ 9هــــــــود/ 11 ك فور

 24/ 3اإلنسان/ 15الزخرف/
 27نوح/ 24ق/ 3الزمر/ 34إبراهيم/ 276/ 161البقرة/ 6 ك ّفار
 89/89/95/ 45املائدة/ 4 كفارة
 5اإلنسان/ 1 كافور
 14القمر/ 1 ك ِفر
 141النساء/ 1 ي َكف ر
 115آل عمران/ 1 ي َكف ر وا
 2حممد/ 1 ك فَّر  
 65املائدة/ 1 ك ّفران
 ي ك فِّر

 
 8التحرمي/ 5الطالق/ 9التغابن/ 5الفتح/ 35الزمر/ 29األنفال/ 271البقرة/ 7

 12املائدة/ 195آل عمران/ 2 أ ك فِّر
 7العنكبوت/ 31ساء/الن 2 نكفِّر
 193آل عمران/  1 كفِّرَ 
 17عبس/ 1 أ َكف ر  

 نية:فوجدهتا اکثرها استعماال فی املد ةو املدني ةو لقد احصيت استعماالت الکفر و مشتقاته فی السور املکي



 سيد نويد نقشبندي الفقه يف تهيمفهوم الکفر يف القرآن ومشکلة مصداق
 

877 

 

 

 
 الکفر فی الفکرة الفقهية: 

يـد أن نفهـم معنـی الکفـر فـی علـم الفقـه و مـن رؤيـة حتی اآلن رأينا مفهوم الکفر و شيأا من مصاديقه فی القرآن و اآلن نر 
 الفقهاء. 

إن علم الفقه مبا أنه علم متکفل ابستنباط االحکـام العمليـة مـن األدلـة التفصـيلية و ال يعتنـی ابلظـواهر الفکريـة و الکالميـه 
تقال و مـا اهــتم الفقهــاء و العقديـة و کــل اهتمامـه يــدور حـول االعمــال الظـاهره؛ فلــوا ال يهــتم بتعريـف الکفــر و معرفتـه مســ

بتعريف الفقه مبا هم الفقهاء إال إذا عرفوه مبا استنبطوه من املباح  الکالمية و من منظار علـم الکـالم و العقيـدة. کمـا أن 
 علم الفقه ال يهتم بعواقب الکفر فی اآلخرة و ال يهمه ما ينال الکفار من عواب اآلخرة. 
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ر ينحصر فی کشف حکم الکافر فی الـدنيا و تعيـني مصـاديقه فـی ا تمـع و عالقـه ان کل اهتمام الفقهاء الی ظاهره الکف
املسلم مع الکافر فی املعامالت و اجلناايت و احکام االسرة و عالقه املسلمني فی دارهم مـع غـريهم فـی الـداير األخـری و 

هيـه نـری موضـوع الکفـر مطروحـا حتـت حب  املرتد و لکن مفهوم الکفـر ال يعتنـی بـه الفقيـه. فعنـدما نرجـع الـی الکتـب الفق
 هوه العناوين و املوضوعات: 

 عالقه املسلم ابلکافر فی مباح  الوالية فی املناکحات و االرث.
 عالقه املسلم ابلکفر و الکافر فی اجلناايت خصوصا فی موضوع القتل و االرتداد. 

   العالقات الدولية.عالقه املسلمني ابلکفار ای عالقه دار االسالم مع داراحلرب فی مباح
 و جند فی مباح  اخری صغريه خالل املوضوعات االخری مباح  الکفر کالوصية و الشهادة و ... 

عندما نتصفح الکتب الفقهيه جند املوضوع مغايرا کامال مع ما جنـده فـی القـرآن. فـالکفر فـی الفقـه عبـاره عـن غـري االسـالم 
افر هــو الــوی يعــيش فــی غــري ا تمــع االســالمی. فاصــل موضــوع الکفــر فــی و الکــافر هــو غــري املســلم. و بعبــاره ادق فالکــ

الفقـــه متمرکـــز فـــی اخـــتالف الـــدارين. دار االســـالم و دار الکفـــر و هـــو املســـمی ايضـــا بـــداراحلرب و ال نســـتطيع ان نتصـــور 
 کفر و اوصافه. تصورا صحيحا من الکفر من منظار الفقه إال إذا نلقی النظرة الی ما قاله الفقهاء فی تعريف دارال

و دار الکفــر هــی الــبالد غرياالســالميه و التــی ال تــدخل حتــت ســلطان املســلمني و ال حيکمهــا شــريعه االســالم و ال يظهــر 
کـــام االســـالم ســـواء کانـــت هـــوه الـــبالد حتکمهـــا حکومـــه واحـــده أو حتکمهـــا عـــد حکومـــات أو أن يکـــون ضـــمن حفيهـــا ا

: 2111شــهری, و يکونــون عــاجزين عــن إظهــار أحکــام اإلســالم فيهــا. )ســکاهنا مســلمون مقيمــون إقامــة دائمــة أو موقتــة 
117) 

فــی هــوه الرؤيــة نــری تقســيم الــبالد الــی قســمني. إمــا أن الفقــه کالشــريعة اإلســالمية حاکمــة فيهــا أو ال. فکــل بــالد حيکمهــا 
اسـالمية فهـو دارالکفـر و  الشريعه اإلسالمية فهو دار االسالم و إن کان فيها غري مسلمني و کل بالد حيکمهـا شـريعة غـري

 إن يعيش فيها املسلمون. 
 فرؤية الفقه الی الکافر رؤية من منظار القانون و الشريعة و خصوصا القانون الدولی و العالقات بني البالد. 

ـــوی يعيشـــون فـــی  ـــی دار حـــرب و دار عهـــد و الکفـــار ال ـــی هکـــوا. فالفقهـــاء يقســـمون دار الکفـــر ال و ال ينتهـــی االمـــر ال
ر إمـــا حربيـــون و إمـــا أهـــل عهـــد. فـــاالول يطلـــق عليهـــا دار حـــرب و الثـــانی يطلـــق عليهـــا دار العهـــد... فـــاحلربيون دارالکفـــ

غريمعصـــــومني فـــــدماؤهم و أمـــــواهلم مباحـــــة ... و لـــــيس للحـــــربيني دخـــــول داير املســـــلمني بعکـــــس أهـــــل العهـــــد. )حقيقـــــه 
( و  131/ 7ام الکفـر فيهـا. )بـدائع الصـنائع / (. قال الکاسـانی احلنفـی: تصـري الـدار دار کفـر بظهـور احکـ115الدارين/

(. کمــا عــرف 191کــوا قــال املــاوردی الشــافعی: دار الکفــر هــی التــی ال يثبــت للمســلمني عليهــا يــد )االحکــام الســلطانيه/
ابن حزم دارالکفر بقوله: هی الدار التی ميلکها . حيکمهـا الکفـار و تغلـب أحکـامهم ألن الـدار إمنـا تنسـب للغالـب عليهـا 

 (13/141احلاکم فيها و املاليت هلا سواء کام مسلما أو کافرا. )احمللی و 
 نتيجة البحث: 

 من خالل املباح  املعروضة  صل علی نتايج منها: 
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ان مفهوم الکفر فی الفقه غري مفهوم الکفر فی القرآن. فالکفر فـی الفقـه مفهـوم قـانونی و حقـوقي عنـدما الکفـر  .0
 ی. فی القرآن مفهوم عقيدی و أخالق

إن الکــــافر فــــی القــــرآن هــــو الــــوی يصــــله االســــالم و التعليمــــات الدينيــــه و ينکرهــــا و جيحــــد نعمــــه هللا و رســــله و  .0
الـداراآلخره بينمــا الکـافر فــی الفقــه ال يلزمـه أن يعلــم مــن االسـالم شــيأا و هـو مبجــرد اقامتــه فـی دار الکفــر حيســب 

 من الکفار و يشمل کلمه الکفار کل غري مسلم. 

جحــيم و النــار موعـده و لــه عــواب ألــيم و عظــيم و شــديد و لکــن الفقــه ال  ةفــی الفقــه منزلــه فــی اآلخــر إن الکـافر  .3
 يهمه العواب االخروی و کل أحکام الفقه يدور حول حمور الدنيا و احکامها. 

 ن الکفر فی الفقه و القرآن مشرتک لفظی معنامها و مصاديقهما خمتلفتان متاما. إفعلی هوا نستطيع أن نقول  .4
 

 املنابع
 . حتقيق: عبدالغفار سليمان. بريوت: دار الکتب العلمية.احمللی ابآلاثر( 2112ابن حزم, علی بن حممد اندلسی )

 . بريوت: دار صادر. لسان العربابن منظور؛ ابوالفضل مجال الدين )بی ي( 

يــق جمموعـــة مــن احملققـــني.  , حتقاتج العــروس مـــن جــواهر القـــاموس ( 1987زبيــدي, حممــد بـــن حممــد بـــن عبــد الـــرزاق  )
 الرايض: دار اهلداية. 

 الفكر. . بريوت: دارابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء(  1415) املختار حممد بن األمني شنقيطي, حممد
 . عربستان: دار املرابطني. صقيقه الدارين دار االسالم و دار الکفر( 2111شهری, ملفی بن حسن )

, حتقيــق: الشــيخ حممــد احملــيط يف اللغــة( 1994إدريــس ) بــن أمحــد بــن العبــاس بــن عبــاد ابــن مساعيــلإ القاســم طالقــاين, أبــو
 حسن آل ايسني, بريوت: عامل الكتب.

 . بريوت: دار الکتب العلمية. بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع( 1416کاسانی, عالءالدين ابوبکر )
 . کويت: دار ابن قتيبة. لطانيةاالصکام الس( 1989ماوردی, ابواحلسن علی بن حممد )
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(62) 
 مفهوم النظم القرآين عند مصطفی صادق الرافعي

 1رضوان ابغبايند. 
 طهران, إيران ,جامعة فرهنگيانقسم اللغة العربية وآداهبا, ب أستاذة مساعدة

  1انهيد نصيحتد. 
 طهران, إيران جامعة فرهنگيان,ربية وآداهبا, قسم اللغة العب أستاذة مساعدة

 امللخص
جــاء أســلوب القــرآن الکــرمي ونظمــه يف الغايــة العظمــی مــن الفصــاحة والبالغــة, وخــرج عــن وجــوه الــنظم املتعــارف عليهــا يف  

يف  کــالم النـــاس. إعجــاز القـــرآن الکــرمي مـــن القضـــااي الــيت کانـــت وال تــزال حمـــل حبـــ  لــدی العلمـــاء, فتــوافروا علـــی البحـــ 
أســراره, فصــّنف فيــه علمــاء عظــام, وکشــفوا يف مصــنفاهتم عــن أســرار البالغــة القرآنيــة, وســّر إعجــاز القــرآن الکــرمي يف نظمــه 
وأســلوبه. والدراســات القرآنيــة تظفــر جبهــود قّيمــة يف القــرن الرابــع عشــر, وأول مــا يلقــاان مــن هــوه اجلهــود مــا قــام بــه األســتاذ 

يهـدف هـوا البحـ  إلـی دراسـة مفهـوم الـنظم «. إعجـاز القـرآن والبالغـة النبويـة»کتابـه املرحوم مصطفی صادق الرافعـي يف  
التحليلـي. تشـري نتـائج -, من خالل املنهج الوصفي«إعجاز القرآن والبالغة النبوية»عند مصطفی صادق الرافعي يف کتابه 

 خاصــا لــه يف قضــية اإلعجــاز, فهــو يــری أن البحــ  إىل أّن الرافعــي هنــج يف دراســة اإلعجــاز القــرآين هنجــا جديــدا وقــدِّم رأاي
سّر اإلعجـاز هـو يف الـنظم وإن جهـات الـنظم ثـالث: يف احلـروف وأصـواهتا, ويف الکلمـات وحروفهـا, ويف اجلمـل وکلماهتـا. 
 وهو يرّد البالغة إىل أسرار الوضع اللغـوي, الـيت مرجعهـا إىل اإلابنـة عـن حيـاة املعـىن, برتكيـب حـي يف دقـة التـاليف وإحكـام

 الوضع, ومجال التصوير, وشّدة املالئمة.
 القرآن الکرمي, اإلعجاز, النظم, املوسيقی, مصطفی صادق الرافعي. الکلمات املفتاصية:

 
 املقدمة

م, وتنقـل مـع أبيـه القاضـي عبـدالرزاق مـن  1881ولد مصطفى صادق الرافعي بقرية هبتـيم مـن حمافظـة القليوبيـة مبصـر سـنة 
م و هــو يف 1937أاير ســنة  11تقر يف مدينــة طنطــا الــيت قضــی فيهــا ســائر عمــره حتــی تــويف يف بلــد إلــی بلــد, إلــی أن اســ

 (.21م,  1985السابعة واخلمسني ) اجلوزو, 
كـان غـواؤه األول  اإلسـالم قـرآان  حفظــه, ولغـة عربيـة ملـ  زمامهـا ومتكــن   .نشـا الرافعـي نشـاة دينيـة يف بيـت ملتــزم ابإلسـالم

  .أن يظهر أثر هوا الزاد يف سلوكه ومواقفه من علومها وآداهبا فال بد

                                                           
0 r.baghbani@cfu.ac.ir 
0 n.nasihat@cfu.ac.ir 
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کـــان والـــده مـــن رجـــال القضـــاء الشـــرعي مبصـــر کشـــان کثـــري مـــن علمـــاء األســـرة الرافعيـــة الـــوين درســـوا يف األزهـــر الشـــريف 
 (. وقد ورث الرافعي عن أسرته صرامة القضاة وورع املتدينني.21م,  1976)خملوف, 

والبـد أن الفتـی مصـطفی اسـتفاد مـن معلمــي  حيفـت مـا تيسـر مـن القـرآن الکـرمي. علمـه أبـوه مبـادئ القـراءة والکتابـة وجعلـه
. ومعنــی ذلــيت أنــه مل 1892الکتاتيــب ومقرئــي القــرآن الکــرمي ّ انــتظم يف ســليت تالميــو املدرســة اإلبتدائيــة بــدمنهور ســنة

فة الدينية واألدبية, ووجهتـه إلـی مـا إن مالزمته ألبيه إکتسبته لوان من ألوان املعر  يدخل املدرسة إال وسنه ثالث عشرة سنة.
ا ه إليه. ولعل حلضوره جمـالس العلمـاء الـوين کـانوا يـزورون والـده کالشـيخ )حممـد اخلضـري( يف املنصـورة بعـد أن نقـل والـده 

ائيــة قاضـيا فيهــا أثــر يف تکوينــه ويف متســکه ابلــدين وأداء الفــروض الدينيــة مــن أوائــل نشــاته وانــتظم يف مدرســة املنصــورة اإلبتد
 (.22-21م,  1976وسنه حوايل سبعة عشر عاما )خملوف,  1897اليت أحرز منها الشهادة اإلبتدائية سنة 

و کان قد أظهر نبوغا يف العربية وعلومها يف أثناء دراسته, دهش هلا معلموه من انحيـة, وأاثر غبطـة أسـتاذه مهـدي خليـل, 
 (.114م,  1991ية أخری )البدري, ولکنه زرع احلسد وأوغر صدور بع  زمالء الدرس من انح

هـــو کاتـــب مـــن الطـــراز األول بـــني کتّـــاب العربيـــة, وهـــو صـــاحب القلـــم الـــوي يکتـــب عـــن إعجـــاز القـــرآن فيعجـــز )العـــراين, 
ضـــجة مـــن اإلعجـــاب واإلستحســـان بـــني اخلاصـــة « إعجـــاز القـــرآن والبالغـــة النبويـــة»(. أاثر کتابـــه 71-71م,  1955

رة واســـعة يف الدراســـات القرآنيـــة واليـــزال حتـــی اآلن يقـــف علـــی رأس کتـــب الدراســـات والعامـــة. لقـــد ســـد هـــوا الکتـــاب ثغـــ
 القرآنية. إن کثرة عديدة ون عنوا ابلدراسات القرآنية فيما بعد, هم يف جوهر ما کتبوا عيال علی الرافعي.

السؤال: ما هو مفهـوم الـنظم  هوه الدراسة اليت اعتمدان يف خطتها علی املنهج الوصفي ـ التحليلي, حتاول اإلجابة عن هوا
 القرآين عند الرافعي؟

, وحاولنـا الکشـف عـن وجهـة نظـر الرافعـي «إعجـاز القـرآن والبالغـة النبويـة»فلضجابة عن هوا السؤال, قمنـا بدراسـةکتابه 
رمي ونظمــه, يف نظــم القــرآن الکــرمي وأســلوبه, ّ تناولنــا مــدی وثّــره مبــن ســبقه مــن العلمــاء يف البحــ  عــن إعجــاز القــرآن الکــ

 خاصة اجلرجاين.
 خلفية البحث

حيتــّل الرافعــي ابعتبــاره أديبــا  رائــدا , صــفحة مهمــة يف الــرتاث العــريب, وقــد کــان نصــيبه مــن عنايــة الدارســني لــبع  جوانــب 
خـری حياته األدبية والفکرية بقدر يستحّقه, إال أنّـه مل يکـن لدراسـة جانـب مـن تراثـه أمکانيـة اإليفـاء جبوانـب الدراسـات األ

والکشـف عنهــا, کمفهــوم الــنظم القــرآين عنــده إال ضــمنا  أو إشــارة. وجــدان بعــ  الدراســات عــن مصــطفی صــادق الرافعــي,  
جهـود مصـطفی صـادق الرافعـي »لنب عيسـی بطـاهر, ومقالـة « البالغة النبوية يف منظور الرافعي: قراءة يف املنهج» کمقالة 

حتليـل مفهـوم إعجـاز القـرآن الکـرمي مـن منظـور مصـطفی »ليـة العـريب, ومقالـة لعزيـزو ايسـني وقالي« يف بيان اإلعجاز القرآين
حقيقــة اإلعجــاز »مليــرتا يــزدان پرســت وحممــد جــواد امســاعيلي غــامني, ومقالــة « صــادق الرافعــي يف کتابــه يريــخ آداب العــرب

لـنب نعـوم « فی صـادق الرافعـيأسس اإلعجاز القرآين عنـد مصـط»لعزالدين بوبيش, ورسالة املاجستري « القرآين عند الرافعي
 ولکنه مل جند حبثا  خّ  موضوع البح  احلاضر ابلدراسة والتحليل. سعاد.

 النظم عند الرافعي 
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هنــج مصـــطفی صـــادق الرافعـــي يف دراســـة اإلعجــاز القـــرآين هنجـــا جديـــدا, فلـــم يشــتغل نفســـه نســـاليب البيـــان والبـــديع, وال 
إلعجـاز القدميـة تعـين بـه. واجلديـد يف کتابـه کالمـه يف نظـم القـرآن يف أقسـام ابملعاين وخصائ  الرتاکيب, وا کانت حبـوث ا

 ثالثة: نظم احلروف ونظم الکلمات ونظم اجلمل.
 نظم احلروف

وکـان يـؤمن نن حــروف »يـری الرافعـي أن اإلعجـاز يشــمل حتـی النـربات الصــوتية للحـروف, والتناسـب يف صـفاهتا وترتيبهــا 
هتا وخمارجهـا, وتناسـبها يف اجلهـر واهلمـس, والشـدة والرخـاوة, والتفخـيم والرتقيـق, والتفشــي و القـرآن مرتبـة ابعتبـار مـن أصـوا

التکريـــر, ولـــول  اجتهـــد يف حتليـــل الرتکيـــب الصـــويت, مســـتعينا بووقـــه الفـــين, وشـــاعريته املرهفـــة, علـــی إبـــراز مـــواطن اجلمـــال 
 (.43م,  1992)أبوزيد, « املوسيقي يف ذل  الرتکيب

  إعجــاز القــرآن ب الــيت کتبــت للرافعــي الشــهرة وا ــد وعلــو املنزلــة بــني دارســي اإلعجــاز وجعلــت لکتابــه مــن أبــرز األســبا»
منطا معينا بني ما کتبه القدامی واحملدثون عـن اإلعجـاز القـرآين مـا کتبـه عـن انسـجام احلـروف وأثـره يف البالغـة القرآنيـة, فمـا  

توايل احلروف وانسجامها, يعترب من غري شـ  ميـزة وسـبقا وتفـردا لـه يف کتبه الرافعي عن املوسيقی القرآنية اليت نشات عن 
 (.187م,  1998)عبد القادر, « ميدان البالغة القرآنية

مـا هـوه الفواصـل الـيت تنتهـي هبـا »التفت الرافعي إلی فواصل القرآن الکرمي, فاکد قيمتها يف مجـال الـنظم املوسـيقی, فقـال: 
عاد اليت تنتهي هبا مجل املوسيقی, وهي متفقة مع آايهتا يف قرار الصـوت اتفاقـا عجيبـا يالئـم آايت القرآن إال صور يمة ل ب

نوع الصوت والوجه الوي يساق عليه مبا ليس وراءه يف العجب موهب, وتراهـا أکثـر مـا تنتهـي ابلنـون واملـيم, ومهـا احلرفـان 
رآن, فـإن مل تنتـه بواحـدة مـن هـوه, کـان انتهـت بسـکون الطبيعيان يف املوسيقی نفسها, أو ابملد, وهو کول  طبيعي يف القـ

حـرف مــن احلـروف األخــری, کــان ذلـ  متابعــة لصـوت اجلملــة و تقطيــع کلماهتـا, ومناســبة للـون املنطــق مبــا هـو أشــبه وأليــق 
أو مبوضعه, وعلی أن ذل  ال يکون أکثر ما أنت واجـده إال يف اجلمـل القصـار, وال يکـون إال حبـرف قـوي يسـتتبع القلقلـة 

الصفري أو  ومها وا هو ضروب أخری من النظم املوسيقي. وهوه هي طريقة االسـتهواء الصـويت يف اللغـة, وأثرهـا طبيعـي يف  
کـل نفــس, فهــي تشــبه يف القـرآن الکــرمي أن تکــون صــوت إعجــازه الـوي تاطــب بــه کــل نفـس تفهمــه... ولکنــه انفــرد هبــوا 

احد منها أو أبدل بغريه أو أقحـم معـه حـرف آخـر, لکـان ذلـ  خلـال الوجه للعجز, فتالقت کلماته من حروف لو سقط و 
بّينــا, أو ضــعفا ظــاهرا يف نســق الــوزن وجــرس النغمــة, ويف حــس الســمع وذوق اللســان, ويف انســجام العبــارة وبراعــة املخــرج 

أجــزاؤه  وتســاند احلــروف وإفضــاء بعضــها إلــی بعــ , ولرأيــت لــول  هجنــة يف الســمع, کالــوي تنکــره مــن کــل مرئــي مل تقــع
« علـــی ترتيبهـــا, ومل تتفـــق علـــی طبقاهتـــا, وخـــرج بعضـــها طـــوال وبعضـــها عرضـــا, وذهـــب مـــا بقـــي منهـــا إلـــی جهـــات متنـــاکرة

 (.217-216م, 1991)الرافعي, 
فهـــو يـــری أن ائـــتالف احلـــروف يف القـــرآن الکـــرمي وتناســـبها کاهنـــا قطعـــة واحـــدة لـــه أعظـــم األثـــر يف تـــوفري اجلمـــال املوســـيقی 

 آن الکرمي.للفواصل يف القر 
 نظم الکلمات
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أما نظم احلروف نفسها لتصبح کلمات فقد جاء فيه بوجوه جديدة طريفة حيـ  قسـم الکلمـة مـن حيـ  احلقيقـة الوضـعية 
 إلی ثالثة أقسام: 
 أـ صوت النفس

 الکرمي.إلتفت الرافعي إلی األصل اللغوي يف اإلعجاز ألنه کان آخو نفسه ابلکشف عن أسرار النظم املوسيقي يف القرآن 
فهو يری أن الکلمة يف احلقيقة الوضعية هي صوت النفس, ألهنا تلبس قطعة من املعنی فتخـت  بـه علـی وجـه املناسـبة قـد 

 حلظته النفس فيها من أصل الوضع.
وهو الصوت املوسيقي الوي يکون من وليف النغم ابحلروف وخمارجهـا وحرکاهتـا ومواقـع ذلـ  مـن ترکيـب الکـالم ونظمـه »

قة متساوقة وعلی نضد متساو, حبيـ  تکـون الکلمـة کاهنـا خطـوة للمعنـی يف سـبيله إلـی الـنفس, إن وقـف عنـدها علی طري
 (.221م,1991)الرافعي, « هوا املعنی قطع به

إن کلمــات القــرآن الکــرمي, يف رأي الرافعــي, منســجمة نتيجــة الــرتابط بــني الکلمــات واملعــاين بطريقــة متســاوقة, کــان الکلمــة 
 يف سبيله إلی النفس. خطوة للمعنی

 ب ـ صوت العقل
وهو الصـوت املعنـوي الـوي يکـون مـن لطـائف الرتکيـب »کان يقصد بصوت العقل الفکرة اليت يتضمنها الرتکيب, فيقول: 

« يف مجلـــة الکـــالم, ومـــن الوجـــوه البيانيـــة الــــيت يـــداور هبـــا املعنـــی, ال تطـــیء طريــــق الـــنفس مـــن أي اجلهـــات انتحـــی إليهــــا
 (.221م,1991)الرافعي, 

 ج ـ صوت احلس
يـری الرافعـي أن الکلمـات يف القــرآن الکـرمي قـد جــاءت علـی قـدر املعــاين, إلـی جانـب اإلبــداع يف تلـوين اخلطـاب, وجماذبتــه 

وهــو أبلغهــّن شــاان, ال يکــون إال مــن دقــة »الــنفس مــرة وموادعتهــا مــرة أخــری, وهــوا مــا أطلــق عليــه صــوت احلــس, فيقــول: 
يف تلوين اخلطاب, وجماذبة النفس مرة وموادعتهـا مـرة, واسـتيالئه علـی حمضـها مبـا يـورد عليهـا مـن  التصور املعنوي, واإلبداع

وجوه البيان, أو يسوق إليها من طرائف املعاين, يدعها مـن موافقتـه واإليثـار لـه کاهنـا هـي الـيت تريـده وکاهنـا هـي الـيت حتـاول 
د منهــا ابهلــوی واالســتجابة, وعلــی مقــدار مــا يکــون يف الکــالم أن يتصــل أثرهــا ابلکــالم, إذ يکــون قــد اســتحوذ عليهــا وانفــر 

 (.221م,1991)الرافعي, « البلي  من هوا الصوت, يکون فيه من روح البالغة...
صوت النفس طبيعي يف ترکيب لغتهم, وإن کان فيها إلی التفـاوت کمـاال ونقصـا, وصـوت الفکـر ال يعجـزهم »ّ يوکر أن 

بلغائهم, أما صوت احلس فقد خلت لغتهم من صرحيه وانفرد به القـرآن وقـد کـانوا جيدونـه يف  أن يستبينوه يف کثري من کالم
أنفســهم منــو افتنــوا يف اللغــة وأســاليبها ولکــنهم ال جيــدون البيــان بــه يف ألســنتهم؛ ألنــه مــن الکمــال اللغــوي الــوي تعــاطوه ومل 

 (.222م, 1991)الرافعي, « ب من التعبري النفسي...يعطوه, وإمنا کانوا يبتغون احليلة إليه نلوان من العادات وضرو 
ّ إنــه جــاء بــبع  الکلمــات القرآنيــة وضــرهبا مــثال ملــا أراد إثباتــه مــن أن نظــم الکلمــات القرآنيــة ال مثيــل لــه, وأن الکلمــة 

قعهـا علـی القرآنية مهما طالت فإن لتناسق حروفها وحسن الفصل فيما بينهـا يف الکلمـة الواحـدة أحسـن األثـر يف مجـال مو 
 األذن وعظم تقبل السامع هلا.
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مــن ذلــ  لفظــة )النــور( مجــع نــوير؛ فــإن الضــمة ثقيلــة فيهــا لتواليهــا علــی النــون والــوال معــا , فضــال عــن جســاة هــوا احلــرف 
ونبوه يف اللسان, وخاصة إذا جاء فاصلة للکالم. فکـل ذلـ  وـا يکشـف عنـه ويفصـح عـن موضـع الثقـل فيـه؛ ولکنـه جـاء 

(, فتامــل 39ی العکــس وانتفــی مــن طبيعتــه يف قولــه تعــالی:  ولقــد أنــورهم بطشــتنا فتمــاروا ابلنــور﴾ )القمــر, يف القـرآن علــ
هــوا الرتکيــب, وأنعــم ّ أنعــم علــی وملــه, وتــووق مواقــع احلــروف وأجــر حرکاهتــا يف حــس الســمع وومــل مواضــع القلقلــة يف 

فيمــا وراء الطــاء إلــی واو )متــاروا(, مــع الفصــل ابملــد, کاهنــا دال )لقــد(, ويف الطــاء مــن )بطشــتنا( وهــوه الفتحــات املتواليــة 
تثقيـل خلفــة التتــابع يف الفتحـات إذا هــي جــرت علـی اللســان, ليکــون ثقــل الضـمة عليــه مســتخفا بعـد, ولکــون هــوه الضــمة 

سـاندة لـراء قد أصابت موضعها کما تکـون األمحـاض يف األطعمـة. ّ ردّد نظـرك يف الـراء مـن )متـاروا( فإهنـا مـا جـاءت إال م
)النــور( حتــی إذا انتهــی اللســان إلــی هــوه انتهــی إليهــا مــن مثلهــا, فــال  ــف عليــه وال تغلــت وال تنبــو فيــه, ّ اعجــب هلــوه 
الغنة اليت سبقت الطاء يف نون )أنورهم( ويف ميمها, وللغنة األخری اليت سبقت الـوال يف )النـور( ومـا مـن حـرف أو حرکـة 

ذلـــ  عجبـــا يف موقعـــه والقصـــد بـــه, حتـــی مـــا تشـــ  أن اجلهـــة واحـــدة يف نظـــم اجلملـــة  يف اآليـــة إال وأنـــت مصـــيب مـــن کـــل
 (.228-227م,1991والکلمة واحلرف واحلرکة )الرافعي, 

فــالرافعي يــری أن الکلمــة يف احلقيقــة الوضــعية إمنــا هــي صــوت الــنفس الــوي يعتــرب أول األصــوات الثالثــة الــيت البــد منهــا يف 
وات الثالثــة فهــي صــوت الــنفس )الصــوت املوســيقی(, وصــوت العقــل )الصــوت املعنــوي( ترکيــب النســق البليــ , أمــا األصــ

الوي يکون من لطائف الرتکيب, وصوت احلس )دقة التصوير املعنوي واإلبداع يف تلوين اخلطـاب(. وعلـی مقـدار اجتمـاع 
 هوه األصوات يکون الکالم بليغا  فيه من روح البالغة.

 نظم اجلمل
لفال هوا الکتاب الکرمي, فهـي کيفمـا أدرهتـا وکيفمـا وملتهـا وأيـن اعرتضـتها مـن مصـادرها أو مواردهـا أما أ»يقول الرافعي: 

ومن أي جهة وافقتها؛ فإن  ال تصيب هلا يف نفس  ما دون اللـوة احلاضـرة, واحلـالوة الباديـة, واالنسـجام العـوب؛ وتراهـا 
ختالف حروفها وتباين معانيها وتعدد مواقعها من أن تکـون تتساير إلی غاية واحدة, وتسنح يف معرض واحد, وال مينعها ا

جــوهرا  واحــدا  يف الطبــع والصــقل, ويف املــاء والرونــق؛ کامنــا تــتالمح بــروح حيــة مــا هــو إال أن تتصــل هبــا حتــی متتــزج بروحــ  
ـــة واحـــدة. ختتلـــف األلفـــال وال تراهـــا إال متفقـــة, وتفـــرتق وال تراهـــا إال  وختـــالط إحساســـ  فلـــن تکـــون معهـــا إال علـــی حال

جمتمعـــة... فانـــت مـــا دمـــت يف القـــرآن حتـــی تفـــرض منـــه, ال تـــری غـــري صـــورة واحـــدة مـــن الکمـــال وإن اختلفـــت أجزاؤهـــا يف 
« جهات الرتکيـب وموضـع التـاليف وألـوان التصـوير وأغـراض الکـالم, کاهنـا تفضـي إليـ  مجلـة واحـدة حتـی تؤخـو هبـا و...

 (.241-241م,1991)الرافعي, 
قـة نظـم القـرآن  ـري علـی اسـتواء واحـد يف ترکيـب احلـروف ابعتبـار مـن أصـواهتا وخمارجهـا, ويف التمکـني إن طري»ّ يقول: 

للمعنی حبس الکلمة وصفتها, ّ االفتنان فيه بوضعها من الکـالم, واب ستقصـاء أجـزاء البيـان وترتيـب طبقاتـه علـی حسـب 
 (.242 م,1991)الرافعي, « مواقع الکلمات, ال يتفاوت ذل  وال تتل...
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يعــد الرافعــي أول مــن عــين مــن احملــدثني بقيمــة األصــوات اللغويــة, ومجــال نظمهــا, وبقيمــة األلفــال وحســن وليفهــا يف الــنظم 
القــرآين, ولعلــه کــان قــد أحــس, وهــو شــاعر قــوي اإلحســاس, بقيمــة الصــوت واللفــت يف مجــال العبــارة, وأحــس نن حبــوث 

 (.45م,  1992هوا اجلانب من اإلعجاز القرآين )أبوزيد,  اإلعجاز والبالغة القدمية,مل تتعمق يف دراسة
 أتثُّر الرافعي مبن سبقوه يف البحث عن اإلعجاز

ـــاقالين,  ـــوين ســـبقوه يف دراســـة إعجـــاز القـــرآن الکـــرمي ونظمـــه, کاجلـــاحت, واجلرجـــاين, والب ـــرواد ال أفـــاد الرافعـــي کثـــريا  مـــن ال
ي أسـلوب القـرآن ونظمـه الـوي بـه کـان اإلعجـاز نـراه ال تـرج کثـريا  عـن وحني ننظر يف امليزان الوي يزن به الرافعـ»وغريهم, 

مقــوالت مــن ســبقوه وــن يقولــون ابإلعجــاز مــن هــوه اجلهــة, فهــو يــری أن اســتقرار احلــرف يف الکلمــة, وتــوازن الکلمــة مــع 
 (.339-338م,  0974)اخلطيب, « الکلمة يف اجلملة, و اوب اجلملة مع اجلملة يف اآلية

الرافعي يف حبثه عن اجلاحت الوي ذکـر أن اإلعجـاز کـامن يف نظـم القـرآن, وعـن ابـن قتيبـة الـوي ذکـر مـن مجلـة مل تتلف »
مــا ذکــر أن اإلعجــاز کــامن يف املوســيقی القرآنيــة الصــادرة عــن حروفــه وکلماتــه وتراکيبــه ومجلــه, وعــن اجلرجــاين الــوي حلــل 

عرابلفصــحاء. وإذا کــان قــد أتــی جبديــد فهــو يف إدخالــه ســرائر العلــوم الصــور الفنيــة يف القــرآن وبــني الفــرق بينهــا وبــني کــالم ال
 (.073م,  0973)أمني, « علی معاين اإلعجاز, ويف هوه کان مسبوقا  

وقد كان وثر الرافعي بعبد القـاهر واضـحا مـن خـالل فهمـه مـا جـاء يف كتابيـه  أسـرار البالغـة  و دالئـل اإلعجـاز . وميكـن 
أّن معجـــزات »دما جعـــل مـــن األســـلوب صـــورة فكريـــة للصـــياغة اللفظيـــة؛ وذلـــ  حـــني يـــرى مالحظـــة هـــوا التـــاثر جليـــا عنـــ

الصناعة إمنـا هـي مركبـات قائمـة مـن مفـردات ماديـة, مـ  وقـف امـرؤ مـن النـاس علـى سـّر تركيبهـا ووجـه صنعتــــها فقـد بطـل 
ا يكــون مــن اخــتالف إعجازهــا, خبــالف الكــالم الــوي هــو صــور فكريــة البــد مــن أوضــاعها مــن الّتفــاوت علــى حســب مــ

 (.211م, 1991)الرافعي, « األمزجة والطباع وآاثر العصور
ففــي جمــال تناولــه الكلمــة املفــردة »ويظهــر وثــره الشــديد بعبــد القــاهر, حــني يكــرر احلــدي  عــن مفاهيمــه بــني احلــني واآلخــر 

ذا أفـردت, وهـوه الـروح إمنـا تكتسـب مـن يدرك أّن قيمتها احلقيقية إمنا ويت من الرتكيب الوي يكسبها روحا لـن تتـوافر هلـا إ
جنــدها  –الســياق الــوي يــرد فيــه هــوا الرتكيــب, فكمــا أّن اللفظــة يف إفرادهــا تكتســب معــىن يف نفســها مــن وضــعها اللغــوي 

تكتســـب يف الرتكيـــب ويف الســـياق معـــىن إضـــافيا, حـــّ  إذا عزلناهـــا ومّيزانهـــا مـــن تركيبهـــا ضـــعفت ونقصـــت, وهـــوا املعـــىن 
 (.93م, 0994)عبداملطلب, « يطلق عليه الرافعي: روح الرتكيباإلضايف هو ما 

أثنـاء دراسـته وعنايتـه ابلـنظم « دالئـل اإلعجـاز»يّتضح وثّر الرافعـي آبراء عبـدالقاهر اجلرجـاين يف داخـل نظريـة الـنظم وکتابـه 
تضح وثـره بعبـد القـاهر يف ربطـه املوسيقي يف القرآن الکرمي, فاخو عنه فکرة ترکيب الکالم وآتلفه داخل إطاره العام. كما ي

 بني املستوى السطحي واألبعاد النفسية, ورمبا كانت جّل آرائه اليت مجعها يف هوا الكتاب مستقاة من الفكر اجلرجاين.
 

 النتيجة
ا . هنــج الرافعــي يف دراســة اإلعجــاز القــرآين هنجــا جديــدا واهــتم مبوســيقی القــرآن, واحلــس الروحــي الــوي يبعثــه, اهتمامــا  ابلغــ

وهوحـّدد الـنظم بشــکل أدق وأعمـق تـالف فيهــا طـرق السـابقني, ودرس العالئــق املناسـبة والـروابط بــني احلـروف والکلمــات 
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واجلمل مبنظور مجايل. فهو أولی عناية کبـرية بـني احلـروف يف نفسـها وأصـواهتا وداللتهـا, وقـد أتـی يف قسـم نظـم احلـروف مبـا 
جــرس احلــرف ووقعــه علــی أذن الســامع. واهــتم اهتمامــا  کبــريا  ابلکلمــة املفــردة. ومــراده منهــا « موســيقی احلــروف»يســمی بـــ 

ففي رأيه الکلمة وحتی احلرف معجز بلفظه, وقد تکون الکلمة من اجلملة أو احلـرف أبلـ  يف اإلحيـاء والتصـوير مـن ترکيـب 
حيــاءا  خاصــا  يف النفــوس. ويــری أّن متعــدد للکلمــات, وقــد تکــون الروعــة يف الکلمــة الواحــدة وجرســها وــا يعطيهــا وثــريا  وإ

األلفال القرآنية بطريقـة اسـتعماهلا ووجـه ترکيبهـا کاهنـا فـوق اللغـة. وحـاول أن يقـدِّم رأاي خاصـا لـه يف قضـية اإلعجـاز حيـ  
رّد البالغـــة إىل أســـرار الوضـــع اللغـــوي, الـــيت مرجعهـــا إىل اإلابنـــة عـــن حيـــاة املعـــىن, برتكيـــب حـــي يف دقـــة التـــاليف وإحكـــام 

وضع, ومجال التصوير, وشّدة املالئمة. وهو وثّر يف البح  عـن إعجـاز القـرآن الکـرمي, وأسـلوبه, ونظمـه, ابلعلمـاء الـوين ال
 سبقوه يف البح  عن اإلعجاز القرآين, ونظمه, خاصة عبدالقاهر اجلرجاين.

 
 املصادر و املراجع

 القرآن الکرمي.
 قرآن. الرابط: الدار البيضاء, الط.م(. التناسب البياين يف ال1992أبو زيد, أمحد. )

 .1م(. التعبري الفين يف القرآن. بريوت: دار الشروق, ط1973أمني, بکري شيخ. )
 .1م(. الرافعي الکاتب بني احملافظة والتجديد. بريوت: داراجليل, وعمان: دارعمار, ط1991البدري, مصطفی نعمان. )

ائــد الرمزيــة العربيــة املطلــة علــی الســورايلية. بــريوت: داراألنــدلس, م(. مصــطفی صــادق الرافعــي ر 1985اجلــوزو, مصــطفی. )
 .1ط

 .1م(. اإلعجاز يف دراسات السابقني. دارالفکر العريب, ط1974اخلطيب, عبدالکرمي. )
 م(. إعجاز القرآن و البالغة النبوية. بريوت: دارالکتاب العريب, الط.1991الرافعي, مصطفی صادق. )

 .1م(. بالغة القرآن يف أدب الرافعي. القاهرة: دار املنار, ط1998عبد القادر, فتحي. )
 .1م(. البالغة واألسلوبية. بريوت: مکتبة لبنان, ط1994عبداملطلب, حممد. )

 .3م(. حياة الرافعي. مصر: املکتبة التجارية الکربی, ط1955العراين, حممد سعيد. )
 اته وأدبه. مصر: دار اهلالل, الط.م(. مصطفی صادق الرافعي, حي1976خملوف, حسنني حسن. )
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(44) 
 مناهج العلماء القدامى واملعاصرين يف الدراسات الصرفية للقرآن الكرمي

 0حممد املودن

 أستاذ التعليم الثانوي, وابح  يف سل  الدكتوراه, جامعة حممد اخلامس ابلرابط, املغرب
 ملخص

ج العلمــاء القــدامى واملعاصــرين يف الدراســات الصــرفية للقــرآن الكــرمي, وذلــ  ملــا يكتســيه يســعى هــوا املقــال  إىل بيــان منــاه
الصــرف مــن أمهيــة ابلغــة, قــدميا وحــديثا, يف حتليــل اخلطــاب. فــإذا كنــا جنــد الدراســات الصــرفية للقــرآن الكــرمي غــري مســتقلة 

صـت دراسـات قدميا؛ أي ت وكر بني ثنااي دراسات لغوية أو أدبية أو تفسريية...فإن األ مر عند املعاصرين غري ذل ؛ إذ خ صِّ
صرفية ِصرفة للقرآن الكرمي, وهوا ما جعل الدراسة تبح  يف مناهج الدراسات الصرفية قدميها وحديثها, لتبـني أوال منـاهج 

 اثنيا.العلماء القدامى يف الدراسات الصرفية للقرآن الكرمي. ّ مناهج الدراسات الصرفية املعاصرة للقرآن الكرمي  
 الصرف,  املنهج, الدراسات القرآنية, القدماء, املعاصرون.الكلمات املفاتيح: 

 
 مقدمة:

ينــدرج هــوا املقــال ضــمن األعمــال الــيت تــروم تتبــع الدراســات الــيت اختــوت القــرآن الكــرمي نصــا الســتخراج الضــوابط والقــوانني 
الصــرفية لتحليــل اخلطــاب القــرآين قــدميا, وحــديثا, بغــ  الصــرفية قــدميا, ّ الدراســات الــيت تعــده نصــا تطبــق عليــه اآلليــات 

النظــر عــن اخــتالف األهــداف والغــاايت, فــإذا كــان القــرآن الكــرمي ميثــل للجيــل األول مــن الدارســني العــرب القــدامى مصــدرا 
حاولـت من مصادر مجع اللغة واالستشهاد, ابعتباه الن  األرقى فصـاحة, والـوي ال مطيـه الباطـل, فـإن األجيـال الالحقـة 

آليـــات لتحليـــل هـــوا اخلطـــاب, وهـــو مـــا جعلنـــا نتســـاءل عـــن طبيعـــة منـــاهج هـــؤالء الدارســـني  أن توظـــف القواعـــد الصـــرفية
 الصرفيني للقرآن الكرمي.

نفــرتض أن مــن خناطبــه هبــوا املقــال علــى وعــي بكثــري مــن القضــااي الصــرفية العربيــة, والصــواتية احلديثــة, لــول  لــن نعــرض هلــا 
نعمل علــى إجــالء أهــم منــاهج العلمــاء القــدامى واملعاصــرين يف الدراســات الصــرفية للقــرآن الكــرمي, بشــكل تفصــيلي,  بــل ســ

وذل  ما ميلـي علينـا أن نتوقـف بدايـة مـع حتديـدات مفاهيميـة  ـدد فيهـا مفهـوم املـنهج, والصـرف, ّ بيـان مكانـة الصـرف  
اء يف الدراســات الصــرفية للقــرآن الكــرمي اثلثــا, ومنــاهج يف الدراســات القرآنيــة اثنيــا, لننتقــل إىل عــرض منــاهج العلمــاء القــدم

 العلماء املعاصرين يف هوا النحو من الدراسات رابعا, قبل أن خنل  إىل مجلة من النتائج.
ميكــن القــول إن أمهيــة هــوا املقــال تكمــن يف كونــه يســعى لالطــالع علــى جممــل املنــاهج القدميــة واحلديثــة للدراســات الصــرفية 

لــيس وصــفا فحســب, بــل ســعيا للبنــاء علــى هــوا الــرتاكم املعــريف واســتثمار مــا جــدَّ منــه, خاصــة يف ميــدان  للقــرآن الكــرمي,
 اللسانيات احلديثة, وما يرتبط منها آبليات حل قضااي احلوسبة والتعليم.

                                                           
0 Mohamed_elmoudden@um5.ac.ma 
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 حتديدات مفاهيمية:   -1
 مفوم املنهج: (0-0

دراسـة, ابفـرتاض أن املتلقـي الكـرمي علـى وعـي هبـا, نشري بدءا إىل أننا لن نتوقف عند التعريفات اللغوية ملصـطلحات هـوه ال
إمنا سنقصر حديثنا على التعريفات االصطالحية املشكلة عن أهل االختصـا , والـيت نراهـا ختـدم وجهـة نظـران, وأول هـوه 

 ( يف كونه:0110ما ذهب إليه عبد الدامي ) املصطلحات مصطلح  املنهج الصريف  ونقصد به

فيون العرب لدراسة الرتكيب الصريف للغة, وال تفى أن الطريقـة الـيت يتخـوها أهـل أي فـن ملعاجلـة الطريقة اليت سلكها الصر  
فــنهم هــي مــا يعــرف اصــطالحا ابلنظريــة, وميكــن كــول  أن يســمى املــنهج ابلنظريــة يف الصــرف مثلمــا يســمى العامــل بنظريــة 

 (  00اجلمل يف اللغة العربية) النحو العريب وهو ليس أكثر من طريقة استنبطها النحاة العرب لدراسة 
أي أن املنهج الصريف هـو الطريقـة الـيت اتبعهـا الصـرفيون العـرب القـدامى يف دراسـاهتم لقضـااي الصـرف العـريب ومـا يـرتبط بـه, 
ويتعـور أن نطلــق عليــه نظريــة, نظــرا لكـون مصــطلح النظريــة مصــطلحا حــديثا, كمــا حيـدد جبملــة مــن القــوانني واملبــادئ, الــيت 

 التعسف إسقاطها على الدراسات الصرفية القدمية. سيكون من
 مفوم الصرف (1-1

يعد الصرف أو التصريف مكوان من مكوانت اللغة العربية اليت حبثها الدارسون العرب القدامى, وميكن أن نعتمـد علـى ابـن 
ليســــت  يت الـــ الكلــــم  ه(  لتقريــــب مفهومـــه, يف قولــــه:  التصـــريف علــــم نصـــول يعــــرف هبـــا أحــــوال أبنيـــة 646احلاجـــب )ت

(. إن ابــن احلــاجي يعــد التصــريف علمــا مســتقال, تــت  بدراســة بنيــة الكلمــة العربيــة  0:0995/6قعــراب  )ابــن احلــاج,  
قبـــل دخوهلـــا الرتكيـــب, ألن دخوهلـــا فيـــه مـــن اختصـــا  النحـــو العـــريب. ذلـــ  أن بنيـــة الكلمـــة العربيـــة تعـــرف تغيـــريات منهـــا 

ت ختـت  ابالســم وأخـرى ابلفعــل, غــري أنـه ال وجــود لتغيـريات يف احلــرف, لــول  ال التصـيغري, والتثنيــة واجلمـع, ومنهــا تغيــريا
 يدخل احلرف ضمن اهتمامات الصرف.
ه( بقولــه:  قولــه  نصــول  يعــين هبــا القــوانني الكليــة املنطبقــة علــى اجلزئيــات,  668وهــو تعريــف شــامل وضــحه الرضــي )ت

(أي القواعــد الصـــرفية 0/0: 0980ألســـرتابذي, ا ق لبـــت ألفــا  )كقــوهلم مـــثال  كــل واو أو ايء إذا حتركـــت وانفــتح مـــا قبلهــ
قولـه  أبنيـة الكلـم  املـراد مـن بنـاء الكلمـة وزهنـا, وصـيغتها هيأتهـا الـيت »فـردة يف اللغـة العربيـة, أمـا املستنبطة من ومل بنية امل

ميكن أن يشاركها فيها غريهـا, وهـي عـدد حروفهـا املرتبـة وحركاهتـا املعينـة وسـكوهنا مـع اعتبـار احلـروف الزائـدة واألصـلية كـل 
عض ــد, وهــي كونــه علــى ثالثــة أوهلــا مفتــوح واثنيهــا مضــموم, وأمــا يف موضــعه, فرجــل مــثال علــى هيأــة وصــفة يشــاركه فيهــا 

ـــه وســـكونه يف البنـــاء, فرجـــل ورجـــال ورجـــل  علـــى بنـــاء واحـــد...   )ا   0980ألســـرتابذي, احلـــرف األخـــري فـــال تعتـــرب حركت
خنلـ  وـا    (, فهو يوضح أن جمال اشتغال الصـرف هـو بنيـة الكلمـات ولـيس أواخرهـا الـيت يهتميـدلنا معجـم لسـان امل0/0

, املخــت  ببنيــة الكلمــات قبــل دخوهلــا يف ســبق إىل أن ابــن احلاجــب قــدم تعريفــا شــامال للصــرف ابعتبــاره العلــم القــائم بواتــه
الرتكيــب, ليميــز الصــرف عــن النحــو, فالصــرف إذا, هــو العلــم الــوي تعــرف بــه أحــوال الكلــم؛ أي أحــوال األمســاء واألفعــال 

 دون احلروف, لكوهنا ال تتغري.
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ول( ويـؤدي إىل زايدة مي  القول, إمجاال, عن الصرف او التصريف هو كل تغيري ميس جـور الكلمـة العربيـة )احلـروف األصـ
 أو نقصان أو إبدال, كما يهتم بتفسري هوه التغيريات واستنباط القوانني الضابطة هلا.

 مكانة الصرف يف الدراسات القرآنية -1
ال تفـــى أن القـــرآن كـــالم عـــريب, والكـــالم العـــريب ســـبيل لفهمـــه, وإن قـــوانني العربيـــة وضـــوابطها آليـــات لفهـــم معـــاين القـــرىن 

كــان العالقــة بــني القــرىن العربيــة عالقــة وطيــدة, وال ســبيل للقــرآن مــن غــري العربيــة وعلومهــا, لــول  هــب   الكــرمي, ومــن مثــة
العلماء للبح  يف قواعد العربيـة خدمـة للقـرآن الـوي ال ميكـن أن يفهـم خـارج العربيـة, ويؤكـد ذلـ  مـا ذهـب إليـه الشـاطيب 

 يف قوله:

فهـم الشـريعة, أو متوسـطا فهـو متوسـط يف فهـم الشـريعة, واملتوسـط مل يبلـ  فإذا فرضنا مبتد  يف فهم العربية فهو مبتـدئ يف 
درجـــة النهايـــة, فـــإن انتهـــى إىل درجـــة الغايـــة يف العربيـــة كـــان كـــول  يف الشـــريعة, فكـــان فهمـــه فيهـــا حجـــة كمـــا كـــان فهـــم 

ريعة مبقـدار التقصـري الصحابة وغريهم من الفصحاء الوين فهموا القرآن حجة, فمن مل يبل  شاوهم فقد نقصـه مـن فهـم الشـ
عــنهم, وكــل مــن قصــر فهمــه مل يعــد حجــة, وال كــان قولــه فيهــا مقبــوال. فــال بــد مــن أن يبلــ  يف العربيــة مبلــ  األئمــة فيهــا,  

 (53/ 5: 0997)لشاطيب, كاخلليل وسيبويه واألخفش واجلرمي واملازين ومن سواهم
ففهــم القـــرآن رهـــني ابلتســـلح بعلـــوم العربيـــة, لــول  جعـــل الشـــاطيب فـــاهم معـــاين القـــرآن علــى قـــدر تعلمـــه لعلـــوم العربيـــة مـــن 

خلطــاب أصــوات وصــرف و ــو وبالغــة..., بــل وذهــب العلمــاء إىل اعتبــار العربيــة حاجــة ماســة عنــد كــل مــن يــروم فمهــم ا
الشــرعي, أو املهــتم ابلشــريعة اإلســالمية وعلومهــا,  ولــيس ذلــ  يف علــم القــرآن فقــط, بــل هــو انفــع يف كــل علــم مــن علــوم 
الشـرع وغـريه. وهـو كمـا قـالوا إن املركـب ال يعلـم اال بعـد العلــم مبفرداتـه, ألن اجلـزء سـابق علـى الكـل يف الوجـود مـن الــوهين 

(, وهــن خــالل مــا ذهــب 0/073هــو حبســب أفــراد األلفــال وتراكيبهــا . )الزركشــي, :واخلــارجي فنقــول: النظــر يف التفســري 
إليــه الزركشــي يتبــني لنــا أن الصــرف مــن العلــوم اهلامــة الــيت حيتــاج إليهــا مــن يســعى لفهــم معــاين القــرآن الكــرمي, وهــو مــا يبــني 

 العكربي يف قوله:
ىل معاانته ما كان من العلوم أصال لغـريه منهـا وحاكمـا عليهـا إن أوىل ما عين ابغي العلم مبراعاته, وأحق ما صرف العناية إ 

وهلا فيما ينشا من االخـتالف عنهـا, وذلـ  هـو القـرآن ا يـد الـوي ال متيـه الباطـل مـن بـني يديـه وال مـن خلفـه, تنزيـل مـن 
ريــق يســل  يف حكــيم محيــد...فاول مبــدوء بــه مــن ذلــ  تلقــف ألفاظــه عــن حفاظــه, ّ تلقــي معانيــه وــن يعانيــه. وأقــوم ط

الوقوف على معناه ويتوصل به إىل تبيني أغراضه ومغزاه, معرفة إعرابه واشتقاق مقاصده من أ اء خطابه, والنظـر يف وجـوه 
 (0/0القراءات املنقولة عن األئمة األثبات . )العكربي, :

نبغـي االبتـداء بـه, وال تفـى أن األلفـال إن هوه املكانة اليت أوالها القـدماء للقـرآن الكـرمي جعلـتهم يعتـربون ألفاظـه أول مـا ي
مــن جمــاالت اهتمــام الصــرف, فبــه يهتــدى إىل ا ــرد مــن هــوه األلفــال واملمزيــد منهــا, والعــريب منهــا وغــريه, واجلهــل نلفــال 

 (0110القرىن جهل مبا دون ذل , وهوا ما ميكن أن نوضحه مبا ذهب إليه الفراهيدي )
دة هــــي اخلطــــوة األوىل يف فهــــم الكــــالم, وبعــــ  اجلهــــل ابجلــــزء يفضــــي إىل زايدة اجلهــــل ال تفــــى أن املعرفــــة ابأللفــــال املفــــر 

اب موع, وإمنا يسـلم املـرء عـن اخلطـا إذا سـد مجيـع أبوابـه, فمـن مل يتبـني معـىن األلفـال املفـردة مـن القـرآن ّ غلـق عليـه ابب 
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الضــرر عــدم الفهــم لكــان يســريا, ولكنــه أكثــر  التــدبر, وأشــكل عليــه فهــم اجلملــة, وخفــي عنــه نظــم اآليــة والســورة, ولــو كــان
وأفظــع. وذلــ  أن املــرء قلمــا يقــف علــى جهلــه, بــل يتجــاوز موقفــه, فيتــوهم مــن اللفــت ضــد مــا أريــد, فيــوهب إىل خــالف 
اجلهــة املقصــودة, ّ ســوء فهــم الكلمــة لــيس نمــر هــني, فإنــه يتجــاوز إىل إســاءة فهــم الكــالم, وكــل مــا يــدل عليــه مــن العلــوم 

 (50-51فإن أجزاء الكالم يبني بعضها بعضا للزوم التوافق بينها. ) : واحلكم, 
ميكــن القــول إن الصــرف ابلنســبة للعــريب املســلم املنشــغل بفهــم الشــريعة ومقاصــدها تصــل علــى درجــة الواجــب  ألن شــرعنا 

د يف هــوه العلــوم مــن عــريب فــال ميكــن التوســل إليــه, إال بفهــم كــالم العــرب, ومــا ال يــتم الواجــب إال بــه فهــو واجــب, وال بــ
( وعلـم الصـرف هـو الـوي ميت يف املرتبـة األوىل 6/04القدر الـوي يـتمكن ا تهـد بـه مـن معرفـة الكتـاب والسـنة  )الـرازي: 

تــاج إليــه يف اللغــة العربيــة, وإن كــان علــم األصــوات أول مــا يتعلمــه مــن يــروم تعلــم العربيــة, ذلــ  أن علــم األصــوات ال  وــا حي 
 ه(515كما ذهب إىل ذل  الغزايل )ت  يوصل إىل املعىن,

إن علم التصريف ميت يف املرتبة األوىل لبيان معاين القرآن ألن الصوت كما قال الغـزايل: والـوي يتـوىل علـم تصـحيح خمارجـه 
يف األداء والتصــويت صــاحب علــم احلــروف, فصــاحبه صــاحب علــم القشــر الــرباين البعيــد عــن ابطــن الصــدف, فضــال عــن 

انتهى اجلهل بطائفة اىل أن ظنوا أن القرآن هو احلـروف واألصـوات, وبنـوا عليهـا أنـه خملـوق, ألن احلـروف  نفس الدرة. وقد
واألصوات خملوقة, وما أجدر هؤالء نن يرمجوا أو ترجم عقـوهلم, فامـا أن يعنفـوا أو يشـدد علـيهم فـال يكفـيهم مصـيبة أنـه مل 

األقصـى وهـوا يعرفـ  منزلـة علـم املقـرئ, إذ ال ي علـم إال بصـحة املخـارج. يل ح من ع واهلم القرآن وطبقـات مساواتـه إال القشـر 
 (.37-36: 0986)الغزايل, 

وخري ما خنتم به حـديثنا عـن أمهيـة علـم الصـرف عنـد العمـاء القـدامى قـول ابـن فـارس عـن التصـريف:  ومـن فاتـه علمـه فاتـه 
( وإذا كانــت هــوه 4/003: 0974ا  )الســيوطي, املعظــم ألّن )وجــد( مــثال كلمــة مبهمــة فــإذا صــرفناها اتضــحت مبصــادره

األمهيــة متعلقـــة ابلعربيـــة, فـــإن أمهيـــة الصـــرف يف فهـــم القـــفن الكـــرمي أشـــد, أمهيـــة يقربنـــا منهـــا الزخمشـــري يف قولـــه:   مـــن بـــدع 
: 0974التفاســـري قـــول مــــن قـــال: إن اإلمــــام يف قولـــه تعــــاىل:  يـــوم نــــدعو كـــل أانس قمــــامهم{ , مجـــع  أم  )الســــيوطي, 

ـــاس يـــوم القيامـــة ابألمهـــات دون اآلابء, فـــاألم ال  مـــع علـــى  إمـــام  ومـــرد هـــوا الغلـــط 4/003 ـــيس املقصـــود أن الن ( إذ ل
 والتحريف يف كالم هللا راجع إىل جهل بعلم الصرف. 

 مناهج العلماء القدامى يف الدراسات الصرفية للقرآن الكرمي -3

للقــرآن الكــرمي إىل قســمني دراســات اجليــل األول الــيت اعتمــد ميكــن تقســيم منــاهج العلمــاء القــدامى يف الدراســات الصــرفية 
 القرآن الكرمي املصدر األول جلمع العربية, ابإلضافة إىل كالم العرب, الوي مشله عصر االحتجاج, ّ بعد ذل  نظروا 

القواعــد  فيمــا  مــع لــديهم مــن كــالم العــرب, الــوي مل يتســرب إليــه اللحــن بعــد, ففحصــوه ووصــفوه ّ صــنفوه, ليســتنبطوا
والقـــوانني املتحكمـــة يف بنـــاء الكلمـــة العربيـــة, وهـــوه العمليـــة أعقـــد وـــا نتصـــور, ألننـــا ال منلـــ  معلومـــات حـــول طبيعـــة هـــوا 
العمــل, مــا منلــ  هــو أن كــل دارس جيتهــد, حســب قدراتــه العقليــة واحلدســية, ليصــوض فرضــيات, ّ يفحصــها. وقــد توصــلوا 

  بنــاء علــى مجلــة مــن الفرضــيات املؤديــة إىل نتــائج, وهــو مــا نفهمــه وــا ن قــل عــن إىل أن بنيــة الكلمــة العربيــة إمنــا هــي كــول
اخلليـل:   وذكــر بعــ  شــيوخنا أن اخلليــل بــن أمحــد رمحــه هللا ســأل عــن العلــل الــيت يعتــل هبــا يف النحــو فقيــل لــه: عــن العــرب 
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رفــت مواقــع كالمهــا وقــام يف عقوهلــا وطباعهــا وع ســجيتها  علـى  نطقــت  العــرب  إن  أخـوهتا أم اخرتعتهــا مــن نفســ .؟ فقــال: 
علله وإن مل ينقل ذل  عنهـا واعتللـت أان مبـا عنـدي أنـه علـة ملـا عللتـه منـه فـإن أكـن أصـبت العلـة فهـو الـوي التمسـت وإن 

.( فهــو تصــريح يبــني لنــا 000: 0116تكـن هنــاك علــة غــري مــا ذكــرت فالــوي ذكرتــه حمتمـل أن يكــون علــة له )الســيوطي, 
هبــا اللغويــون العــرب القــدامى, القائمــة علــى االفــرتاض الــوي ال يــرون مانعــا إن ش ــ َّ يف صــحته, يســتانف العلميــة الــيت قــام 

اخلليل حديثه ملزيد من التاكيد والتوضيح, فيقول:  ومثلي يف ذل  مثل رجـل حكـيم دخـل دار حمكمـة البنـاء عجيبـة الـنظم 
اهـني الواضـحة واحلجـج الالئحـة فكلمـا وقـف هـوا الرجـل واألقسام وقد صحت عنده حكمه ابنيهـا ابخلـرب الصـادق أو ابلرب 

يف الدار على شيء منها قال: إمنا فعل هوا هكوا لعلة كوا وكوا ولسـبب كـوا وكـوا لعلـه سـنحت لـه وخطـرت ببالـه حمتملـة 
ن أن تكــون علــة لتلــ  فجــائز أن يكــون احلكــيم البــاين للــدار فعــل ذلــ  للعلــة الــيت ذكرهــا هــوا الــوي دخــل الــدار وجــائز أ

يكـون فعلــه لغــري تلــ  العلــة إال أن مــا ذكــره هــوا الرجــل حمتمــل أن يكــون علــة لــول  فــإن ســنحت لغــريي علــة ملــا عللتــه مــن 
 (.000: 0116النحو هي أليق وا ذكرته ابملعول فليات هبا  )السيوطي, 

ق. ذلــ  أن الصــرفيني العــرب وقــد بنيــت  قواعــد الكلمــة العربيــة بنــاء علــى ثنائيــات منهــا: الســماع والقيــاس, واجلامــد واملشــت
وجدوا كلمات من قبيل: )حجر, ورجل, وسيف...( فصنفوها يف خانة اجلامـد, أي الكلمـات الـيت ال أفعـال هلـا, ومـن مثـة 
ال تشـــتق منهـــا املشـــتقات, مـــن قبيـــل أمســـاء الفـــاعلني واملفعولني...لـــول  تركوهـــا إىل الســـماع, أي ال قواعـــد تضـــبط كيفيـــة 

 نفهم ملاذا هوا النوع من اجلوور ال تتشكل منه األفعال؟  بنائها, فال نستطيع أن
ونشــري إىل أننــا لــن ن عــرض لتعريــف الســماع والقيــاس, ولالختالفــات القائمــة بــني البصــرين والكــوفيني يف هــوه املســالة, ألننــا 

كلمــات ال تنضــبط ننفــرتض أن مــن خناطبــه علــى علــم هبــوه التفاصــيل اجلزئيــة, وأن مــا نــود إاثرتــه تــ  وثــري فرضــية وجــود  
لقواعــد )الســماع( وأخــرى تنضــبط للقواعــد )القيــاس( علــى فهــم كيفيــة بنــاء الكلمــة يف الصــرف العــريب, فيمــا قدمــه البحــ  

 اللغوي املنتمي للحضارة اإلسالمية.
وقسم اثن عمل على فهم اخلطاب الشرعي بناء على املدخل الصريف, ولننتوقف عند كـل هـوه الدراسـات بـل سنشـري فقـط 

 أمهية االشتقاق ابعتباره مبحثا صرفيا يف فهم اخلطـاب الشـرعي, فهـو يسـاعد علـى حتديـد داللـة الرتكيـب القـرآين, ويـدل إىل
علــــى غــــىن الرتكيــــب القــــرآين, وابالشــــتقاق يــــدرك معــــىن املمفــــردة, ألن العــــودة إىل جــــور الكلمــــة مــــن شــــانه أن يســــعف يف 

هــل ابلصــرف مــن شــانه أن يــؤدي إىل حتريــف يف فهــم املــراد مــن الكشــف عــن معــاين املفــردات, كمــا مــر معنــا مــن كــون اجل
 اخلطاب القرآين.

 مناهج العلماء املعاصرين يف الدراسات الصرفية للقرآن الكرمي -4

ميكـن تقســيم دراسـات املعاصــرين الصـرفية إىل دراســات متعلقـة بتيســري الصـرف, وأخــرى قحيائـه و ديــده, واثلثـة داعيــة إىل 
ت, واالســتفادة منهــا خلدمــة العربيــة, وســنتوقف مــع كــل مــنهج مــن هــوه املنــاهج و ــاول بياهنــا مــن االنفتــاح علــى اللســانيا

 خالل ربطها بدراستها للقرآن الكرمي.
 منهج الصرف امليسر للقرآن الكرمي: (1-1
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ربيـة تندرج هوه الدراسات ضمن اجلهود اليت تسـعى إىل جعـل الشـواهد الصـرفية مسـتقاة مـن القـرآن الكـرمي أثنـاء تـدريس الع
ذلــ  تعلــم لغــة مــا إمنــا جيـــيء اســتعماهلا واللغــة ملكــة ابهبــا األذن, فالبـــد أن تســمع األذن قــوال مســتقيما صــحيحا لتحقـــق 
امللكة . وكل ماتلقفته األذن وتكرر عليها سرى اللسان بـه فطبعـه وقومـه أو عوجـه. فاختـو هـوا النـوع مـن الدراسـات القـرآن 

أن حماولــة التيســري جــاءت نتيجــة كــون  ان الكتــب القدميــة الــيت أفردهــا اصــحاهبا  الكــرمي نصــا لتعلــيم الصــرف العــريب, كمــا
للصرف امت ت بكثري من الفروض والتمرينـات الـيت يبلـ  بعضـها درجـة احليـل واأللغـاز, وـا جيعلهـا عسـرية الفهـم مـن انحيـة 

 (  5: 0984ومشكوكا يف جدواها من انحية أخرى   )الراجحي, 

ن الصــرف مكــون هــام مــن مكــوانت العربيــة الــوي يســعف يف فهــم فحــوى الكــالم, وأي جهــل ببنيــة وقــد تبــني لنــا, ســلفا, أ
الكلمــة, الــيت هــي جمــال اشــتغال الصــرف, ســيؤدي إىل غلــط يف فهــم املعــىن املــراد, وملــا كــان موضــوع الصــرف شــائكا, أوقــع 

نـه, فنجـد, علـى سـبيل املثـال, عبـد علماء الععربية يف أخطاء, رأى أصحاب املنهجـي التيسـريي ختلـي  الصـرف وـا لـيس م
اهلادي الفضلي يف )خمتصر التصريف(  يرتأي أنه ال تدخل يف موضوع علـم الصـرف بشـكل مباشـر خمـارج احلـروف واإلمالـة 

( ذلـــ  أن الغايـــة الـــيت يراهـــا أصـــحاب املـــنهج 3وقلـــب النـــون ميمـــا ألهنـــا مـــن مســـائل التجويـــد واألصـــوات  )الفضـــلي,دت:
لتعليم, وتعليهم هكوا مواضـع يعسـر علـى املـتعلم, ومـنهم مـن ذهـب إىل أن اإلمالـة  مـن املوضـوعات التيسري ال خترج عن ا

( أي اهنـا 0116:009الصوتية اليت تتعلـق ابللهجـات والقـراءات أكثـر مـن كوهنـا قضـية  ويـة معنويـة أو لفظية )الغامـدي, 
ارس علــى مســتوى الفصــحى احلديثــة إال يف كلمــات خارجــة عــن الدراســات الصــرفية احلديثــة, .  كمــا أن اإلمالــة مل تعــد متــ

 مسموعة مثل )بسم هللا جمريها ومرساها( .
إن جزءا مهما من القلق الوي شغل أصحاب الدراسات الصرفية املتعلقة ابلقرآن هـو ختليصـها وـا ال يتعلـق ابلصـرف, مثـل 

الصرفية العربية من خالل القـرىن الكـرمي حـ  اإلمالة وعلم التجويد, ومن جهة أخرى حاولت تقدمي أمثلة وشواهد للظواهر 
يــدرب املــتعلم نفســه علــى ألفــال عربيــة, مــن  القــرآن الكــرمي, لكونــه ميثــل أمســى درجــات فصــاحة اللفــت العــريب, وأن تعويــد 

 األذن على مساع ألفال فصيحة من شانه أن ميكن املتعلم من تكوين ملكة لغوية عربية سليمة.
قـدمها هـؤالء, فـإهنم مل يقـدموا جديـدا يـوكر ابلنسـبة لكثـري مـن الدارسـني أمثـال املخزومـي الـوي ورغم كل االجتهادات اليت 

 وجه نقدا لكتب التيسري احلديثة, ونقدم بع  أقواله يف هوا الصدد حي  يوكر:
وتـه وحيويتـه وظهرت حماوالت لتيسري النحو يف كتب مدرسية إال أهنا مل تقدم جديدا, ومل تفعل شيأا يعيد إىل هـوا الـدرس ق

ألهنا مل تصحح وضعا ومل  دد منهجا ومل وت جبديد إال إصالحا من املظهر وأانقـة يف اإلخـراج أمـا القواعـد فهـي هـي وأمـا 
املوضــوعات فكمــا ورثناهــا حــ  األمثلــة مل يصــبها مــن التجديــد إال نصــيب ضــأيل. فالتيســري إذن لــيس اختصــارا وال حــوفا 

جديــد ملوضــوعات النحــو يســري للناشــأني أخــوها واســتيعاهبا ومتثلهــا ولــن يكــون التيســري للمشــروح والتعليقــات ولكنــه عــرض 
 ( .06: 0986املخزومي, وافيا هبوا مامل يسبقه اصالح شامل ملنهج هوا الدرس وموضوعاته أصوال ومسائل )

عي ثلـة مـن الدراسـات إىل إن جممل القول ميكن اختزاله يف كون الدراسات الصـرفية احلديثـة للقـرآن الكـرمي جـاءت نتيجـة سـ
تيســري العربيــة, ســواء مــن حيــ  ختلــي  الصــرف وــا لــيس ضــمن اشــتغاالته, كمــا رأينــا مــع اإلمالــة, أو التعقيــدات املصــاحبة 
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لـــبع  األســـألة الـــيت كـــادت أن تصـــل إىل درجـــة األلغـــاز, أو مـــن حيـــ  الســـعي إىل حتســـني امللكـــة اللغويـــة العربيـــة الســـليمة 
 قرىن الكرمي ابعتبارها أمسى درجات الفصاحة.ابالعتماد على ألفال ال

 الدراسات الصرفية اللسانية احلديثة للقرآن الكرمي: (1-1
يسعى هوا اال اه مـن الدراسـات إىل حماولـة لالسـتفادة وـا قدمتـه اللسـانيات احلديثـة, مـن نظـرايت ومنـاذج, وتطبيقهـا علـى 

ا املقـــال ابلـــوات, يقتصـــر علـــى الدراســـات الـــيت اشـــتغلت القـــرآن الكـــرمي, حلـــل بعـــ  القضـــااي الصـــرفية, ومـــا ســـنوكر يف هـــو
( وغــريهم, كمــا 0979-0980-0980( ومكــارثي )0991-0976ابلنظــرايت الصــواتية التوليديــة, أمثــال كولــد مسيــ  )

نفـــرتض أن مـــن خناطبـــه يف هـــوا املقـــال علـــى علـــم هبـــوه النظـــرايت اللســـانية, لـــول  لـــن نقـــف عنـــد عرضـــها وبيـــان مبادئهـــا 
 نكتفي بعرض ببيان هوا النوع من الدراسات.وقيودها, بل 

(, حيــ  يتحــدث األول 0101(, والثــاين التــاقي, ودهــاب)0101نكتفــي بنمــوذجني مــن هــوه الدراســات, األول ادراوا )
عــن القيــود الصــواتية وقضــااي الرســم اخلطــي يف القــراءات القرآنيـــة, مــن خــالل  معاجلــة ظــاهرة تشــديد التــاء يف قــراءة البـــزي 

ود حــوف إحــدى التــاءين يف الفعـل املضــارع مــن قبيــل  تتنــزل  الـيت حيققهــا  تنــّزل  يف إطــار الصــواتة اللالخطيــة  بتحديـد قيــ
(. فيتبني أن الدراسة تؤمن نمهية النظـرايت الصـواتية يف معاجلـة القضـااي املرتبطـة ابلدراسـات الصـرفية 449: 0101)ادراوا,

لنظرايت ومبادئها, وإمنا اكتست شـرعيتها مـن كوهنـا تنطلـق مـن اللسـانيات للقرآن الكرمي, وذل  ابالنطالق من قيود هوه ا
التولدية اليت تسعى إىل أن تكون نظرايهتا الصواتية شـاملة ل لسـن الطبيعيـة, انطالقـا مـن مبـدأ النحـو الكلـي. وقـد خلصـت 

 هوه الدراسة إىل مجلة من اخلصائ  عرب عنها ادروا يف قوله:
 صوتية يف القرآت القرآنية حمكوم بقيود صرف صواتية.إن تفسري بع  الظواهر ال-
يشــرتك علــم األصــوات وعلــم القــراءات يف موضــوع الدراســة وهــو الصــوت الكالمــي, ال احلــرف الــوي يعــد موضــوعا لعلــم -

 الرسم, وال يسجل الصوت املنطوق.
الظــواهر الصــوتية يف القــراءات  اخلطــي عــدم كفايــة تصــورات اللغــويني العــرب القــدماء يف تفســري-يؤكــد الالتطــابق الصــويت-

 القرآنية.
الصواتة املستقلة القطع مبقدورها تفسري اإلشكاالت اليت ينتج عنها التضعيف ليس يف األبنية الصرافية فحسب, بـل حـ  -

 .(0101:460يف قضااي القراءات القرآنية )ادروا, 
ن نمهيـــة تكامـــل املعـــارف يف معاجلـــة قضـــااي القـــراءة ميكـــن القـــول إن هـــوه الدراســـة ويت ويت مـــن زاويـــة نظـــر مفادهـــا اإلميـــا

 القرآنية, ومن اقتناعها ابالعتماد على ما قدمه اللغيون العرب القدامى فقط. 
أمــا العمــل الثــاين فينــدرج ضــمن مشــروع كبــري حيــاول أن يقــارب الظــواهر الــيت متيــز القــراءات القرآنيــة مقاربــة صــواتية, ميكــن 

ميــات تفهــم نتــائج مثــل هــوه الدراســات اآللــة, وهــوه الدراســة حتمــل عنوان:تصــرف اهلمــزة يف لنتائجهــا أن حتــول إىل خوارز 
 القراءات القرآنية دراسة صواتية ثالثية األبعاد, ويقربنا التاقي, ودهاب هوا العمل بقوهلما:

مــن زاويــة نظــر صــواتية.  لقــد عملنــا يف هــوا املقــال علــى اإلحاطــة ابألشــكال الــيت تطرحهــا ظــاهرة اهلمــز يف القــراءات القرآنيــة
ـــة الظـــواهر  فهـــوه الغحاطـــة ال تـــدعي الكمـــال أو الشـــمول وإمنـــا هـــي قطـــرة أوىل يف ســـبيل مشـــروع حبثـــي كبـــري تـــ  مقارب
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الصواتية املواكبة للقراءات القرآنية ونسـعى مـن وراء هـوا املشـروع إىل اسـتجالء اآلليـات واملبـادئ الصـواتية العامـة العاملـة يف 
العريب ابعتبار أننا نعتقد أن القراءات القرآنيـةمتثل جسـرا مهمـا امعرفـة التنـوع الـوي يزخـر بـه اللسـان العـريب اإلنتاج الكالمي 
 (  443)التاقي, ودهاب:

ذل  أن هوا العمل من صميم من ارتباطات املشـروع الـوي يهـتم بـه التـاقي, والـوي يؤكـد علـى أن الكلمـة العربيـة مـا زالـت 
ح  يف العالقات القائمة بني العناصر املشـكلة هلـا, ابخـتالف اصـطالحاهتا, وذلـ  للوصـول حباجة إىل تصورات لسانية تب

ـــائج هـــوه الدراســـة إىل  ـــا احلـــدي  عـــن حتويـــل نت إىل القـــوانني الناظمـــة هلندســـتها, وتشـــكيلها, ومـــ  متكنـــا مـــن ذلـــ  أمكنن
لتوليـد الكلمـة العربيـة,  لنـتمكن مـن إفهـام  خوارزميات حتاكي القوانني الـيت ميليهـا دمـاض الطفـل العـريب علـى جهـازه اإلصـايت

, 0991الكلمة العربية لآللة, و اوز اإلشكاالت اليت يطرحها الواقع الرقمي للسان العريب, وهو مـا جنـد بـوادره يف التـاقي )
0990 ,0111 ,0108.) 

 خالصات ونتائج:

لدراسات الصـرفية للقـرآن الكـرمي, توزعـت بـني خنل  من خالل كل ما سبق إىل أن مناهج العلماء القدامى واملعاصرين يف ا
مناهج اعتربت القرآن الكرمي مصـدرا السـتنباط القواعـد الصـرفية وصـياغة القواعـد الناظمـة للكلمـة العربيـة, وهـي الـيت تنـدرج 

ت لتحليـل ضمن جهود علماء القـرن األول والثـاين اهلجـريني, ّ جهـود علمـاء القـرون املواليـة الـيت اعتـدت علـوم العربيـة آليـا
 اخلطاب الشرعي, ومن مثة اخلطاب القرآين الوي يعد أمسى اخلطاابت وأفصحها.

أمــا عـــن جهـــود العلمـــاء املعاصـــرين فقــد تطرقنـــا إىل جهـــود العلمـــاء الـــوين يســعون إىل تيســـيري الصـــرف العـــريب وتنقيحـــه مـــن 
حبــ  عــن الشــواهد املناســبة للظــواهر العــوابت الــيت اعرتتــه, وذلــ  لتعليمــه, وهــو مــا جعــل بعضــهم يتجــه صــوب القــرآن إمــا 

الصرفية, نظرا لكون مساع املفردات الفصيحة يريب على تكوين ملكة لغوية سليمة, أو حبثا عن آليـات لسـانية حديثـة ميكـن 
تطبيقهــا علــى هــوا اخلطــاب حلــل بعــ  القضــااي الصــرفية والصــوتية املرتبطــة بــه, خاصــة النظــرايت الــيت تنطلــق مــن افــرتاض 

يت حتدث يف ذهن املتكلم قبل توليده للكالم للتوصل إىل القواعد الناظمـة هلـا, أو االنطـالق مـن مقارنـة القضـية العمليات ال
 املردوسة مع قضااي ابقي األلسن الطبيعية. 

ونعتقــد أن الدراســات اللســانية احلديثــة مــن شــاهنا أن تقــدم الكثــري للقضــااي الصــرفية ســواء يف اخلطــاب القــرآين, أو اللســان 
ريب, وهو ما تسعى إليه بع  الدراسات, لكننا مل نتمكن إىل اليوم لتجاوز بع  اإلشكاالت الصرفية العالقـة الـيت تعيـق الع

عملية حوسبة اللسان العريب مثل الظواهر اليت نعتـت يف الصـرف العـريب القـدمي بكوهنـا متوقفـة علـى السـماع, كقضـية مجـوع 
عـة تشــكل الكلمـة العربيــة بصــفة عامـة, ولعــل االنفتـاح علــى مفـردات القــرآن ميكــن التكسـري, واملصــادر الثالثيـة ا ــردة, وطبي

 أن يسعف يف حلها إذا تسلح الباح  آبليات لسانية حديثة.
 

 قائمة املصادر واملراجع:
مجـة ( تصرف اهلمزة يف القراءات القرآنية: دراسة صـواتية ثالثيـة األبعـاد, سلسـلة الرت 0101التاقي, حممد, ودهاب, سارة. )

 , إربد: عامل الكتب احلدي 04واملعرفة, ع
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 (.الشافية يف علم التصريف, حتقيق حسن أمحد العثمان, مكة: املكتبة املكية .0995ابن احلاجب )
, إربـد: 04( القيود الصواتية وقضااي الرسم اخلطي يف القراءات القرآنية, سلسلة الرتمجـة واملعرفـة, ع0101ادروا, يوسف. )

 دي عامل الكتب احل
 (.التطبيق الصريف, بريوت: دار النهضة العربية1984الراجحي, عبده , )

( احملصــول يف علــم أصــول الفقــه للــرازي, دراســة وحتقيــق: الــدكتور طــه جــابر فيــاض العلــواين: 0997الــرازي, فخــر الــدين )
 مؤسسة الرسالة.

م: دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة عيســـى البـــاى ( الربهـــان يف علـــوم القـــرآن, حتقيـــق حممـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهي0957الزركشـــي, )
 احلليب وشركائه.

 ( االقرتاح يف أصول النحو, ضبطه وعلق عليه: عبد احلكيم عطية, دمشق: دار البريويت0116السيوطي )
 ( اإلتقان يف علوم القرآن, حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم, مصر: اهليأة املصرية العامة للكتاب.0974السيوطي)

 ( املوافقات, حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: القاهرة, دار ابن عفان.0997يب )الشاط
 (.نظرية الصرف العريب دراسة يف املفهوم واملنهج, الكويت: جملس النشر العلمي, جامعة الكويت. 0110عبد الدامي )

 وي, نشر, عيسى البايب احلليب وشركاؤه, العكربي, أبو البقاء , التبيان يف إعراب القرآن, حتقيق, علي حممد البجا

 .0(, حماضرات يف علم الصرف, دار خوارزم العلمية, ط0116الغامدي, )
 (. حتقيق: حممد رشيد رضا القباين, بريوت: دار إحياء العلوم .0986الغزايل, جواهر القرآن )

, حتقيـق حممـد أمجـل أيـوب اإلصـالحي, نظـرات جديـدة يف تفسـري ألفـال قرآنيـة-( مفـردات القـرآن0110الفراهي اهلنـدي )
 بريوت: دار الغرب اإلسالمي.

 الفضيلي, خمتصرالتصريف, بريوت: دار القلم, دت.
 ( يف النحو العريب نقد وتوجيه, بريوت: دار الرائد العريب.0986املخزومي, مهدي )
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 (48) 
 املناهج اللغوية ودورها يف استنباط األصكام الشرعية عند األصوليني

 1ابدة قرسيفع د.
 اجلزائر, دكتورة جبامعة حممد خيضر بسكرة

 1د. الطيب جدي
 اجلزائر ,دكتور جبامعة غرداية

 امللخص:
إن تعامل األصويل مع الن  القرآين يف غاية الدقة, ألن بلوض املـرام واسـتنباط األحكـام منـه ي وجـب التفريـق بـني اخلـا  مـن 

فال والعام, لول  وضع األصولييون معايري لتقسيم ألفال النصو  القرآنية , والوقوف علـى أحكامهـا, بطـرق ومنـاهج األل
 ي عتمد فيها على أسس لغوية ولوازمها. وذل  للكشف عن بع  األهداف من قبيل:

 املناهج اللغوية الستنباط األحكام الشرعية.
 معايري تقسيم هوه املناهج.

 ا يف استنباط األحكام الشرعية من النصو  القرآنية وغريها.كيفية استثماره
 فطرحنا هوه اإلشكاالت: 

 ما هي مناهج استنباط  األحكام الشرعية من الن  القرآين عند األصوليني؟ .0
 ما معايري تقسيم هوه املناهج؟ .0
 كيف ميكن استثمارها يف استنباط األحكام الشرعية؟ .3

 ر:ومن أهم النتائج املتوصل إليها نوك
 اعتمد األصولييون على آليات لغوية مباشرة وغري مباشرة عند استنباطهم ل حكام الشرعية. -

 قسم األحناف داللة األلفال إىل أربعة أقسام هي: داللة العبارة, واإلشارة, والن , واالقتضاء. -

 فق وخمالف.قسم اجلمهور داللة األلفال إىل قسمني: منطوق بنوعية الصريح, وغري الصريح. ومفهوم موا -

 تتلف األحناف عن اجلمهور يف بع  األقسام, وحيصل االتفاق يف بعضها. -

 وقد اعتمد على املنهج الوصفي املقارن, نظرا لالختالف احلاصل بني األصوليني يف منهج االستنباط.
 مناهج, األصوليون, األحكام, الشرعية. الكلمات املفتاصية:

 

                                                           
0 guercifabida@gmail.com 
0 Taiebdjedi2017@yahoo.com 
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أهنـــم قســـموا داللـــة األلفـــال علـــى األحكـــام إىل عـــدة أقســـام, ليقفـــوا علـــى املقاصـــد إن املتصـــفح ملؤلفـــات األصـــوليني جيـــد 
ويســتنبطوا منهــا األحكـــام الشــرعية. فانقســـموا إىل فــريقني ولكــل منهمـــا تقســيم خـــا , وعليــه جنــد فريـــق األحنــاف وفريـــق 

 اجلمهور.
 :أوال_ تقسيم األصناف

لعبـــارة, وداللـــة اإلشـــارة, وداللـــة الـــن , وداللـــة االقتضـــاء. ووجـــه قســـم احلنفيـــة داللـــة األلفـــال إىل أربعـــة أقســـام هي:داللـــة ا
الضــبط يف هــوه الطــرق األربعــة: أن داللـــة النصــو  علــى األحكــام, إمــا أن تكـــون اثبتــة بــنفس اللفــت أوال, والداللــة الـــيت 

 تثبت ابللفت نفسه: إما أن تكون مقصودة, فهي عبارة الن , وإن كانت غري مقصودة فهي إشارة الن .
الداللة اليت ال تثبت ابللفت نفسه: إما أن تكون مفهومة مـن اللفـت لغـة: وهـي داللـة الـن , أو تكـون مفهومـة منـه شـرعا و 

 (.007: 0980وهي: داللة االقتضاء.)اخلن, 
ع هوا التقسيم مقبول نوعا ما, لكن املدقق فيه جيد أنه متداخل األقسام, ليس كليا وإمنا بني القسم واآلخر هناك خـيط رفيـ

ال ميكن مالحظته إال بكثـري التامـل وكـان حمـل خـالف وسـط األصـوليني ألن هنـاك مـن يـرى أن الثابـت بـنفس اللفـت سـواء  
كان مقصودا أم غري مقصود هو عبارة الن  وهم اجلمهور. وهناك من يـرى أن عبـارة الـن  تتضـمن املقصـود فقط.)علـي, 

0116 :017.) 
 قسام بشيء من التفصيل والتمثيل:ويف هوا املقام ميكن التطرق إىل هوه األ

 : هي داللة اللفت على مقصود متناول بظاهر الكالم الوي سيق له, دومنا حاجة لتامل أو وويل.عبارة النص_ 0
(. أي 0/68البخـــاري, دت: ج«.)العمـــل بظـــاهر مـــا ســـيق الكـــالم لـــه»هــــ( نهنـــا: 731فقـــد عرفهـــا اإلمـــام البخـــاري )ت
 , ألن الكالم مطابق ملعناه املوضوع له يف اللغة.استنباط األحكام بظاهر النظم

فامـا الثابـت ابلعبــارة فهـو مـا كـان الســياق ألجلـه, ويعلـم قبـل التامــل أن »هــ( يف نفــس الصـدد: 491وقـال السرخسـي )ت 
 (.0/036: ج0993السرخسي, «.)ظاهر الن  متناول له 

(. واملـراد مبـا يفهـم 044: 0957خـالف, «.)ومجلـه  صيغته املكونة مـن مفرداتـه»وقال الشيخ عبد الوهاب خالف عنها: 
مــن عبــارة الــن ؛ املعــىن الــوي يتبــادر فهمــه يف صــيغته, ويكــون املقصــود مــن ســياقه, فمــ  كــان املعــىن ظــاهرا فهــم يف صــيغة 

 الن , والكالم مسوق ألجله وهو املعىن احلريف.
ولكــي نكــون »األساســي الــوي يريــد املــتكلم إبالغــه بكالمــه  فداللــة العبــارة هــي املعــىن املنظــور إليــه علــى أنــه املعــىن املقصــود

 (.  016: 0116علي, «.)أكثر حرفية هو املسوق له الكالم
إن داللــة عبــارة الــن  ال ختــرج عــن املعــىن املطــابقي, وهــو فهــم كمــال املســمى, حيــ  إذا أطلــق اللفــت دل داللــة حقيقيــة ال 

 ضع اللغوي.داللة إضافية, وهوه الداللة احلقيقية حيكمها الو 
فعبـارة الــن  هـي مــا سـيق الكــالم ألجلـه ســواء أكـان الســوق لـه أصــالة أم تبعـا, وكــان مقصـودا للمــتكلم, ودل بنفسـه علــى 

 معناه.
 ومن األمثلة اليت سيقت لعبارة الن  نوكر:
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ــــــــا يـ ق وم ــــــــون   ال   الــــــــّراب   م َك ل ــــــــون   الَّــــــــِوين  _ قولــــــــه تعــــــــاىل:   بَّط ــــــــه  يـ ت   الَّــــــــِوي يـ ق ــــــــوم   ِإالَّ ك م  ــــــــَيط ان   خ  ــــــــسِّ  ِمــــــــن   الشَّ َ  ذٰ لِــــــــ    اَلم 

 (.075﴾  )البقرة/جزء من اآليةالّراب   و ح رَّم   اَلبـ َيع   اهللَّ   و أ ح لَّ  َ   الّراب   ِمَثل   ِإمنَّ ااَلبـ َيع   ق ال وا نِ نَـّه مَ 
 دلت هوه اآلية على حكمني:

 _ حل البيع وحرمة الراب.أ

 لراب.نفي املماثلة بني البيع وا ب_

فاحلكم األول مقصود تبعـا للحكـم الثـاين املقصـود أصـالة, ألن اآليـة سـيقت للـرد علـى الـوين سـووا بـني البيـع والـراب يف قولـه 
ــــــا يـ ق وم ــــــون   ال   الــــــّراب   م َك ل ــــــون   الَّــــــِوين   تعــــــاىل علــــــى لســــــاهنم:  بَّط ــــــه   الَّــــــِوي يـ ق ــــــوم   ِإالَّ ك م  ــــــَيط ان   يـ ت خ  ــــــسِّ  ِمــــــن   الشَّ لِــــــ   َ  ذ ٰ  اَلم 

 (.009: 0980(.) اخلن, 075﴾ )البقرة/ جزء من اآلية الّراب   و ح رَّم   اَلبـ َيع   اهللَّ   و أ ح لَّ  َ   الّراب   ِمَثل   ِإمنَّ ااَلبـ َيع   ق ال وا نِ نَـّه مَ 
ــــــــال تعــــــــاىل:   ــــــــت مَ  و ِإنَ  وق ــــــــا ف ــــــــاَنِكح وا اَليـ ت ــــــــام ىٰ  يف  تـ َقِســــــــط وا أ الَّ  ِخَف ــــــــن   ط ــــــــاب   م  ــــــــَم ِم ــــــــاءِ  ل ك  ــــــــىن ٰ  النِّس  ث   م ثَـ ع   و ثـ ـــــــال  و ر اب 

 (.3﴾ )النساء/ أ الَّ تـ ع ول وا أ َدّن ٰ  أ مَي ان ك َم ذٰ ِل    م ل ك تَ  أ َو م ا فـ و اِحد ة   تـ َعِدل وا ِخَفت َما الَّ  ف ِإنَ 
 تضمنت هوه اآلية أربعة أحكام هي:

 إابحة النكاح. -0

 إابحة التعدد. -0

 تقييد عدد الزوجات نربع. -3

 االكتفاء بواحدة عند خوف اجلور.    وجوب  -4

 فاألحكام الثالثة األوىل مقصودة تبعا, أما احلكم األخري فمقصود أصالة.
(. 0/351: ج0986هــوا وأكثــر نصــو  التشــريع يف القــرآن والســنة تــدل علــى األحكــام بطريــق عبــارة الــن  )الزحيلــي, 

اخلارجيــة عــن الــن , فــإن كانــت مــن قبيــل العــام الــوي  للحكــم قطعــا إذا  ــردت عــن العــوارض» ألن أغلبهــا يكــون مفيــدا 
 (0/351: ج0986الزحيلي, «.)دخله التخصي  كانت الداللة ظنية ال قطعية 

تعتـــرب داللـــة العبـــارة مـــن خـــالل مفهومهـــا العـــام مـــن قبيـــل الداللـــة اللفظيـــة, وابلتحديـــد الداللـــة اللفظيـــة الوضـــعية, أو داللـــة 
مـ  أطلـق أو ختيـل فهـم » (. حبيـ  040: 0117,)هنـر, «ى معنـاه املوضـع لـه يف اللغـة تعين داللة اللفت عل» املطابقة, و

 (.  001: 0985اجلرجاين, «.)منه معناه للعلم بوضعه
الزم للمعـــىن الــوي ســيق الكـــالم »: هـــي داللــة الكــالم علــى معـــىن غــري مقصــود أصـــالة وال تبعــا, ولكنــه إشــارة الــنص _0

 (.68البخاري, دت: «.) إلفادته
ـــــه وال نقصـــــان »ابـــــت ابإلشـــــارة فالث ـــــه يعلـــــم ابلتامـــــل يف معـــــىن اللفـــــت مـــــن غـــــري زايدة في ـــــه لكن مـــــا مل يكـــــن الســـــياق ألجل
 (.0/036: ج0993السرخسي, «.)
داللته على ما مل يقصد له اللفت أصال, وهوا املعىن يتفاوت النـاس يف فهمـه ألنـه حيتـاج » ومبفهوم آخر فإشارة الن  هي  

: 0969اخلضـري, «.)رة إن كفاهـا قليـل مـن التامـل وتكـون غامضـة إن احتاجـت إىل دقـة ومـل إىل ومل, وقد تكون ظـاه
001.) 



 الطيب جدي, رسيفعابدة ق املناهج اللغوية ودورها يف استنباط األحكام الشرعية عند األصوليني
 

899 

 

 (.  06: 0985اجلرجاين, «.) ما ثبت بنظمه لغة, لكنه غري موجود وال سيق له الن  » أو  قل هي: 
يفهــم املعــىن األصــلي أوال ّ الــالزم فــاملعىن املســتفاد مــن داللــة اإلشــارة هــو معــىن لزومــي ميت متــاخرا عــن املعــىن املطــابقي إذا 

 يليه وردفه.
 وحسب تعريف سابق فإن إشارة الن  قسمان: 

 أ_  إشارة ظاهرة: وهي اليت فيها غموض يزول ندّن ومل. 

 ب_ إشارة غامضة: وهي اليت حتتاج إىل زايدة فكر وومل.

ون التدرج مـن املقصـود الظـاهر إىل الغـام ؛ أي مـن وعليه يكون هوا التقسيم حبسب العملية التاويلية ودرجة تفاوهتا, فيك
 الظاهر قليل التامل فالغام  األكثر ومال لبلوغه.

ولكي يعد املعىن من قبيل إشارة الن  حدد الـدكتور حممـد يـونس علـي أربـع خصـائ  وإن كانـت غـري كافيـة حسـب رأيـه, 
 وهي:
 ينبغي أن يكون مفرتضا, وليس مسوقا له.  -0

 نظم الكالم لغة.ينبغي أن يكون من   -0

 ينبغي أن يكون حمتاجا إىل ومل.  -3

 (.003: 0116ينبغي أال يكون متبادرا.)علي,   -4

 ولتوضيح مفهوم إشارة الن  أكثر  نالحت األمثلة اآلتية:
ـــــــــــــــــنَّ  يـ َرِضـــــــــــــــــَعن   واَلو الِـــــــــــــــــد ات  _ قــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــاىل:   د ه  ــــــــــــــــَول نَيِ  أ َوال  ـــــــــــــــــاِمل نَيِ  ح  ـــــــــــــــــنَ  ك   ِلم 

َۖ
ـــــــــــــــــاع ة  الرَّ  ي ـــــــــــــــــِتمَّ  أ نَ  أ ر اد    َ   ض 

َول ــودِ  و ع ل ــى ــنَّ  ل ــه   اَلم  ــارَّ  َ  ال   و َســع ه ا ِإالَّ  نـ َفــس   ت ك لَّــف   َ  ال   و ِكَســو تـ ه نَِّباَلم َعر وفِ  رَِزقـ ه  َ   ِبو ل ــِدهِ  ل ــه   م َول ــود   و ال   ِبو ل ــِده ا و الِــد ة   ت ض 

 (.033﴾ )البقرة/  ذٰ ِل    ِمَثل   اَلو اِرثِ  و ع ل ى
 (.001: 0969ن النسب يكون ل ب خمتصا له ال ل م ألن الالم لالختصا .)اخلضري, فباإلشارة يفهم أ

ن ا     _ ومن أمثلتها أيضا قوله تعـاىل: َنس ـان   و و صَّـيـَ يَـهِ  اإَلِ ﴾ )لقمـان/جزء  ع ـام نَيِ  يف  و ِفص ـال ه   و َهـن   ع ل ـىٰ  و َهن ـا أ مُّـه   مح  ل َتـه   ِبو اِلد 
الزحيلــي, «.)وكــان ابــن عبــاس أول مــن فهــم ذلــ » شــارة أن أقــل مــدة احلمــل ســتة أشــهر,( يف هــوا الــن  إ04مــن اآليــة 
 (.وهوا املثال يدخل كما ذكران يف قسم اإلشارة الغامضة, اليت ال تدرك إال بعد التامل. 350: 0986

 : داللة النص_ 3
رك كـل عـارف ابللغـة أنـه منـاط هي داللة اللفت على ثبـوت حكـم املنطـوق بـه للمسـكوت عنـه, الشـرتاكهما يف معـىن يـد» 

 (.0/506: م0993صاحل, «.)احلكم من غري حاجة إىل نظر واجتهاد 
ـــة الـــن : فهـــم غـــري املنطـــوق مـــن املنطـــوق بســـياق الكـــالم ومقصـــوده وقيـــل هـــي اجلمـــع بـــني املنصـــو  وغـــري » وتعـــين دالل

 (.  73)البخاري, دت: «. املنصو  ابملعىن اللغوي 
ا ذكــر ملـا ســكت عنـه لفهـم املنــاط مبجـرد فهــم اللغـة, وذلــ  مـا يســمى ابصـطالح آخــر داللتـه علــى ثبـوت حكــم مـ» وهـي:

 (.  000: 0969اخلضري, «.) ابلقياس اجللي, نن يكون ما سكت عنه أوىل ابحلكم وا ذكر أو مساواي له
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 (.  054: 0110اخلبازي, «.)ما ثبت مبعىن الن  لغة ال استنباطا ابلرأي » فداللة الن  هي: 
 داللة الن   هو إحلاق املسكوت عنه ابلثابت ابلنظم أو املنطوق عـن طريـق فهمـه لغـة, ومعرفـة املقصـود مـن غـري إن معىن 

 اجتهاد وال استنباط.
تنقسـم داللــة الــن  إىل نــوعني مهـا: القطعيــة والظنيــة, فالقطعيــة تكـون يف كــون املعــىن املقصــود قطعـا كمــا يف حتــرمي التــافيف, 

ل االحتمــال يف املقصــود أهــو أم غــريه كمــا يف إجيــاب الكفــارة علــى املفطــر ابألكــل والشــرب.) أمــا الظنيــة فهــي عنــدما يــدخ
 (.  73البخاري, دت: 

ـــا ف ـــال   ومـــن أمثلـــة الداللـــة القطعيـــة قولـــه تعـــاىل:  ـــا و ق ـــلَ  تـ نـَه َرمه  ـــا و ال   أ فّ   تـ ق َلل ه م  ـــَوال   هل  م  ﴾ )اإلســـراء/جزء مـــن اآليـــة  ك رمي ـــا قـ 
 حترمي التافيف فمعلوم قطعا أنه حترمي اإليواء عموما, وهوا املعىن غري حمتمل ملعىن آخر. (.الّدال على03

؟ ق ــال  و قـ َعــت  ع ل ــى اَمــر أ يت و أ   : م ال ــ   . ق ــال  ــول  هللِا ه ل َكــت  ــائِم . أمــا الداللــة الظنيــة فمثاهلــا: إذ جــاء رجــل فقــال:)اي  ر س  ان  ص 
ــول  هللِا صــلى هللا عل ــال  ر س  ــَهر َيِن م تـ ت ــابِع نَيِ؟ فـ ق  ــَل ت َســت ِطيع  أ َن ت ص ــوم  ش  : فـ ه  : ال . ق ــال  ــا؟ ق ــال  ــد  ر قـ ب ــة  تـ َعِتق ه  ــَل  ِ  يــه وســلم: ه 

: ف م ك    النَّيب  صلى هللا عليه وسلم, فـ   : ال . ق ال  د  إ َطع ام  ِست ني  ِمَسِكينا ؟ ق ال  : فـ ه َل  ِ  : ال . فـ ق ال  ن م اق ال    َـن  ع ل ـى ذ لِـ    بـ يـَ
ــ ا فـ ت ص  ــو  ــَو ه  : خ  . ق ــال  : أ ان  ــال  ــاِئل ؟ فـ ق  : أ َيــن  السَّ . ق ــال  َــر  ــا مت  دََّق بِــه (.) البخــاري, أ ت ــى النَّــيب  صــلى هللا عليــه وســلم ب ِعــَرق  ِفيه 

0110 :466  .) 
 وعليه تكون علة الكفارة حمتملة ألن تكون اجلماع أو غريه, وتبقى داللة ظنية. 

 ومن أمثلة داللة الن  نوكر: 
 (.03﴾ )اإلسراء/جزء من اآلية ك رمي ا قـ َوال   هل  م ا و ق لَ  تـ نـَه َرمه  ا و ال   أ فّ   تـ ق َلل ه م ا ف ال  _ قوله تعاىل:   

فبصريح العبـارة دلـت اآليـة علـى حتـرمي التـافف, كمـا دلـت عـن طريـق داللـة الـن  علـى حتـرمي الضـرب والشـتم واحلـبس ومنـع 
لطعــام, ألن هــوه املعــامالت تعــين األذى, وهــي غــري مــوكورة, والتــافف أذى وهــو مــوكور واملســكوت عنــه أوىل ابحلكــم مــن ا

 (.  353: 0986املنطوق به, وعليه يلحق حكمه للمسكوت عنه.)الزحيلي, 
ر ا ب ط وهِنِمَ  يف  ل ون  م َك   ِإمنَّ ا ظ َلم ا اَليـ ت ام ىٰ  أ َمو ال   م َك ل ون   ِإنَّ الَِّوين   _ وقوله تعاىل:   (.01﴾ )النساء/   س ِعري ا و س ي َصل َون   َۖ  ان 

حيــ  تــدل اآليــة بعبارهتــا علــى النهــي عــن أكــل أمــوال اليتــامى ظلمــا, وتــدل بداللــة الــن  علــى النهــي عــن إتــالف أمــوال 
ي إىل ضــياع املــال علــى اليتــامى ني شــكل مــن أشــكال اإلتــالف, وأكــل هــوا املــال ظلمــا يســاوي إتالفــه, ألن كليهمــا يــؤد

 اليتيم.
إِل َيــــ   ِإالَّ  يـ ـــؤ دِّهِ  ال   بِـــِدين ار   و َم َنــــه   إِل َيــــ   و ِمـــنـَه َم م ـــَن ِإنَ  يـ ـــؤ دِّهِ  بِِقَنطـ ــار   و َم َنــــه   م ـــَن ِإنَ  اَلِكت ـــابِ  أ َهـــلِ  و ِمــــنَ  _ وقولـــه تعـــاىل: 

ــــا ــــا د َمتـ ع ل َيــــهِ  م  ــــمَ  ق ائِم  ن ــــا يف ل ــــيَ  قـ ـــال وا َ  ذٰ لِــــ   نِ نَـّه  ــــني   س  ع ل يـَ يِّ ــــِبيل   اأَل مِّ ــــِوب   اهللَِّ  ع ل ــــى و يـ ق ول ــــون   س  ــــون   اَلك  ــــَم يـ َعل م  ﴾ )آل  و ه 
 (.75عمران/

فقــد دلــت اآليــة بداللــة الــن  علــى أنــه لــيس مجيــع أهــل الكتــاب علــى صــعيد واحــد يف األمانــة واخليانــة, فمــنهم مــن يــؤدي 
 ومنهم من تون.

 :  داللة االقتضاء_ 4
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 (.000: 0969اخلضري, «.) داللة اللفت على مسكوت عنه يتوقف صدق الكالم عليه » هي: 
عبارة عن زايدة على املنصو  عليه يشـرتط تقدميـه ليصـري املنظـوم مفيـدا أو موجبـا للحكـم وبدونـه ال ميكـن إعمـال » وهي:

 (.0/036: ج0993السرخسي, «.) املنظوم 
بت زايدة على الن  لتصـحيحه شـرعا, وقيـل هـو: مـا أضـمر يف الكـالم ضـرورة ما ث» هـ( نهنا: 731كما يعرفها البخاري)

البخـاري, «.) صدق املتكلم و وه وقيل هو: الـوي ال يـدل عليـه اللفـت وال يكـون منطوقـا, لكـن يكـون مـن ضـرورة اللفـت 
 (.  75دت: 

اآلمـدي, «.)لصـحة وقـوع اللفـت بـه ما كان املدلول فيه مضـمرا, إمـا لضـرورة صـدق املـتكلم, وإمـا » فداللة االقتضاء هي: 
 (.3/80: ج0113

 ومن خالل التعاريف السالفة الوكر نلمح أن املقتضى ثالثة أنواع هي: 
ـــا اَســـت َكرِه وا   -0 مـــا أضـــمر ضـــرورة صـــدق املـــتكلم, كقولـــه صـــلى هللا عليـــه وســـلم: )ر فِـــع  ع ـــن أ مَّـــيِت اخلَ ط ـــا  و النَِّســـي ان  و م 

(. فإن احلدي  دل بلفظه علـى رفـع اخلطـا والنسـيان مـع حتققهمـا وهـوا وتنـع, 0/367ع ل َيِه(.)الشوكاين, دت: ج
فقــد وقــع اخلطــا وانتهــى فــاّن لــه أن يرفــع وكــول  النســيان, وهــوا الكــالم يقتضــي تقــدير مضــمر لصــدقه, أال وهــو 

: 0986لزحيلي, اإلّ فيكــون معنــاه: رفــع إّ اخلطــا والنســيان واإلكـــراه. وهــو مــدلول الكــالم بداللــة االقتضـــاء.)ا
356.) 

ـــوَّل تَ  ق ـــال  ب ـــلَ  مـــا أضـــمر لصـــحة الكـــالم عقـــال: وذلـــ  كقولـــه تعـــاىل:   -0 ـــمَ  س  ـــك مَ  ل ك  ـــبـَر   َۖ  أ َمـــر ا أ نـَف س  يـــل   ف ص  َۖ  مجِ 

ــى َتِي ــيِن  أ نَ  اهللَّ   ع س  يع ــا هِبِــمَ  م  ــو   مجِ   ِإنَّــه  ه 
 َ

قريــة لصــحة (.فإنــه البــد مــن إضــمار أهــل ال80﴾ )يوســف/احلَ ِكــيم   اَلع ِلــيم   
 امللفول به عقال.

مــا أضــمر لصــحة الكــالم شــرعا: وذلــ  كقــول القائــل: )اعتــق عبــدك عــين علــى ألــف( فــإن العتــق مرهــون ابمللــ ,  -3
: 0113وعليــه يقتضــي الكــالم انتقــال امللـــ  ّ اإلعتــاق فهــوا التقــدير توقـــف العتــق الشــرعي عليــه. ) اآلمـــدي, 

80.) 
 عاىل:وكول  يف األمر بتحرير رقبة يف قوله ت

ــــــــــــــــائِِهمَ  ِمــــــــــــــــنَ  ي ظ ــــــــــــــــاِهر ون   و الَّــــــــــــــــِوين    ــــــــــــــــا يـ ع ــــــــــــــــود ون   ّ َّ  ِنس  ــــــــــــــــر   ق ــــــــــــــــال وا ِلم  ــــــــــــــــا أ نَ  قـ َبــــــــــــــــلِ  ِمــــــــــــــــنَ  ر قـ ب ــــــــــــــــة   فـ ت َحرِي َ   يـ ت م اسَّ

ِبري   تـ َعم ل ون   مب ا بِِه  و اهللَّ   ت وع ظ ون   ذٰ ِلك مَ   (.13﴾ )ا ادلة/خ 
صــور, وكــول  حتريـر ملــ  الغــري عـن نفســه. فملــ  الرقبـة اثبــت ابلــن  فهـوا األمــر مقـت  للملــ , ألن حتريــر احلـر ال يت» 

 (.  0/551: م0993صاحل, «.)اقتضاء. فصار التقدير )فتحرير رقبة ولوكة(
 قسم األحناف داللة األلفال إىل قسمني:

مسـوقا لـه الدال بنفسه )بنظمه(: وهو قسمان: ما كان املعىن فيه مقصودا من الثابت ابلنظم أصالة أو تبعا. وكـان  -0
 الكالم. وهو  عبارة الن  وما مل يكن املعىن مقصودا من النظم, وال مسوقا له. وهو  إشارة الن  .
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الدال بغريه: وهو قسمان أيضا: ما كان املعىن فيه مفهـوم مـن الـنظم لغـة. وهـو  داللـة الـن  . ومـا كـان املعـىن فيـه  -0
 مفهوم من الكالم شرعا. وهو  اقتضاء الن  .

 هوه األقسام يف اخلطاطة التالية:وعليه نلخ  
 

 
 اثنيا_ تقسيم اجلمهور 

كمــا ل حنــاف مــنهجهم يف تقســيم داللــة األلفــال, فــإن للجمهــور أيضــا مــنهجهم اخلــا  يف تقســيمها. ويف هــوا الصــدد 
 سنتعرف على هوه األقسام اليت ال تبدو خمتلفة عن سابقتها عند األحناف إال يف االصطالح.

األلفـال علـى األحكـام إىل منطـوق ومفهـوم, كمـا أن املنطـوق عنـدهم صـريح وغـري صـريح, أمـا املفهـوم  قسم اجلمهـور داللـة
 فمفهوم موافقة ومفهوم خمالفة.

 :املنطوق -0

» فاملنطوق هو املعىن املقصود أصالة من املخاطب, والوي يدل على احلكم بظاهر اللفت احملقـق حتقيقـا نطقيـا. أو قـل هـو:
: 0986الزحيلـي, «.)يء موكور يف الكالم )...( وتسمى داللة اللفـت مبنطوقـه الداللـة اللفظيـة داللة اللفت على حكم ش

361.)  
 وينقسم املنطوق إىل صريح وغري صريح.

 :  املنطوق الصريح _0_0  
 (.0/0659: ج0996)التهاوين,  «.ما وضع اللفت له فيدل عليه ابملطابقة والتضمن » فالصريح هو:
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 «.داللـة اللفـت علـى احلكـم بطريـق املطابقـة أو التضـمن إذ إن اللفـت قـد وضـع لـه » لنصـو  ننـه:ويعرفه صاحب تفسري ا
 (.0/594: م0993)صاحل, 

 (.  0/80: ج0990السبكي, «.) اللفت املوضوع ملعىن ال يفهم منه غريه عند اإلطالق » وهو عند األصوليني:
(. وكـــان داال عليـــه 0/763: ج0111الشـــوكاين,«.)لتضـــمن دل عليـــه اللفـــت ابملطابقـــة, أو ا» فـــاملنطوق الصـــريح هـــو مـــا:

 ابلوضع, وال يكون داال اباللتزام.
وقد ترج الصريح أحياان عن الصراحة, إذا صاحبته قرائن تغري مقصودة, كقول الرجل لزوجته:  أنـت طـالق , وقـال: أردت 

 (.  476: 0998دل ا از العريف.) التلمساين, من واثق, فإن الطالق مبعىن اإلطالق: فاألوىل محله على حقيقته العرفية ب
 املنطوق غري الصريح:_ 0_0 

هو خالف الصريح, فإذا كان األول داال على معناه عن طريق املطابقة أو التضمن, فإن غري الصـريح يـدل علـى معنـاه عـن 
 طريق االلتزام, أي هو ما دل عليه اللفت يف غري ما وضع له, ويكون الزما له.

فـــإن كـــان مقصـــودا وتوقـــف عليـــه صـــدقه, أو صـــحته العقليـــة أو » غـــري الصـــريح يكـــون مقصـــودا أو غـــري مقصـــود,فـــاملنطوق 
الشــرعية فداللــة اقتضــاء, أمــا إن كــان مقصــودا ومل يتوقــف عليــه الصــدق أو الصــحة العقليــة أو الشــرعية فداللــة إميــاء, وإن مل 

 (.  0/80: ج0999حلولو, «.)يكن مقصودا فداللة إشارة
ح ّرِم ــَت  القتضــاء كمـا جنــدها عنـد األحنــاف هـي نفســها عنــد اجلمهـور, فالشــريف التلمسـاين يــرى يف قولـه تعــاىل: فداللـة ا
ت ة   ع ل َيك م   يـَ م   و الدَّم   اَلم  حتـرمي االنتفـاع بشـيء مـن امليتـة مطلقـا, ألنـه ملـا تعـور » (. هو 13﴾ )املائدة/جزء من اآلية اخَلَِنزِيرِ  و حلَ 

(. 516: 0998التلمســاين, «.)يتــة نفســها وجــب اإلضــمار,...واالنتفاع منهــا, فوجــب تعلــق التحــرمي بــه تعلــق التحــرمي ابمل
 وهوا مضمر لصدق الكالم.

ـــــــــــــــه يف قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــاىل:  ـــــــــــــــه صـــــــــــــــحة الكـــــــــــــــالم شـــــــــــــــرعا, فمثال ـــــــــــــــوي تتوقـــــــــــــــف علي  ح ّرِم ـــــــــــــــتَ  أمـــــــــــــــا اإلضـــــــــــــــمار ال
ت ـــــة   ع ل ـــــَيك م   يـَ َـــــم   و الـــــدَّم   اَلم  ـــــا اخَلَِنزِيـــــرِ  و حل  ـــــة   بِـــــهِ  اهللَِّ  لِغ ـــــرَيِ  أ ِهـــــلَّ  و م  ِنق  َوق ـــــوذ ة   و اَلم َنخ  ـــــة   و اَلم  ـــــا و اَلم تـ ر دِّي ة و النَِّطيح  ـــــل   و م  ـــــب ع   أ ك  ِإالَّ  السَّ

ـــــا ـــــت مَ  م  يـَ ـــــا ذ كَّ مِ  ت َستـ َقِســـــم وا و أ نَ  النُّص ـــــبِ  ع ل ـــــى ذ بِـــــح   و م  ـــــمَ  اِبأَل َزال  ـــــَوم   ِفَســـــق   َ  ذٰ ِلك  اَليـ 
 َ

ـــــر   الَّـــــِوين   ي ـــــِأس    ﴾    ِديـــــِنك مَ  ِمـــــنَ  واك ف 
 (.  504: 0998التلمساين, «.)فتقول املالكية والشافعية: املراد ابلرقبة: الرقبة املؤمنة ( » 13)ا ادلة/جزء من اآلية

داللــة اللفــت علــى الزم مقصــود للمــتكلم ال » أمــا داللــة اإلميــاء فهــي القســم املخــالف ملــنهج األحنــاف يف التقســيم, وهــي:
الكــالم وال صــحته عقــال أو شــرعا, يف حــني أن احلكــم املقــرتن لــو مل يكــن للتعليــل لكــان اقرتانــه بــه غــري يتوقــف عليــه صــدق 
 (.610: 0993صاحل, «.)مقبول وال مستساض 

 (.0661: 0996التهاوين, «.)أن يقرتن ]اللفت[ حبكم لو مل يكن للتعليل لكان بعيدا » وهي: 
ام, ولـــول  فـــإن العلـــة مـــن أركـــان القيـــاس لـــول  جنـــد الشـــريف التلمســـاين وعليـــه فـــإن داللـــة اإلميـــاء متصـــلة بتعليـــل األحكـــ

 (.  690: 0998يتحدث عن هوا القسم من الداللة يف ابب القياس وهو مل يعرفها, ومن أمثلتها:)التلمساين, 
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, و إمنَّـ ا ِهـي  ِمـن الطَـّو اِفني  ع   -0 ل ـَيك َم و الطَّو اف اِت(.)املوطـا, قوله صلى هللا عليه وسلم يف اهلرة: )ِإنَـّه ا ل َيس ـَت بِـن ج س 
(. فلو مل يكن التطواف علة لنفي النجاسة مل يكن لـوكره مـع احلكـم فائـدة, ألنـه قـد 03ابب الطهورللوضوء: 

 علم أهنا من الطوافات.

؟ قـ ال و  -0 ا: نـ ع ـَم, وكما سأل النيب صـلى هللا عليـه وسـلم عـن بيـع الرطـب ابلتمـر, فقـال: )أ يـ ـنـَق    الرُّطـ ب  ِإذ ا يـ ِبس 
: ف ال  ِإذ َن(. )املوطا, ابب مايكره من بي  التمر:   (.604ق ال 

والقسم الثال  من أقسام املنطوق غري الصريح هو داللة اإلشارة واليت وقع فيهـا االتفـاق بـني املـوهبني. فداللـة اإلشـارة هـي 
 الالزم غري املقصود للمتكلم. وقد وضحنا سابقا.

ـا مج  اع ـة (,)ابن ماجـه, ففي قولـه صـلى هللا عليـه و  ـا فـ َوقـ ه م  ثـَن ـاِن ف م  (. فـدل مبنطوقـه الصـريح علـى أن االثنـني 004سـلم: )ااَلِ
مجاعــة وهــو املقصــود, ألن النــيب صــلى هللا عليــه وســلم بعــ  لتعريــف األحكــام الشــرعية ال لتعريــف األلقــاب اللغويــة, وهــي 

 (.468: 0998غة اثنان.)التلمساين, املعىن اإلشاري غري املقصود أال وهو أقل اجلمع يف الل
 ملفهوم:ا -0

(.وهـوا التعريـف عليـه أكثـر األصـوليني مثـل اإلمـام 0/88: ج0999, )حلولـو, «ما دل عليه اللفت ال حمل النطق » هو: 
 هـ( وغريه.770السبكي)

(. فتكـون بـول  305: 0111,)طويلـة, «هي داللة اللفـت علـى حكـم مل يـوكر يف الكـالم ومل ينطـق بـه » فداللة املفهوم:
 هي فهم املسكوت عنه من املنطوق به بداللة السياق ومقصود الكالم.

وقد قسم اجلمهور, املفهـوم إىل قسـمني مهـا: مفهـوم موافقـة, ومفهـوم خمالفـة. وذلـ  ابعتبـار التوافـق واالخـتالف بـني حكـم 
 املنطوق وحكم املسكوت عنه.

 _ مفهوم املوافقة:0-0
(. 550: 0998التلمسـاين, «.)ت عنـه أوىل ابحلكـم مـن املنطـوق بـه, ويسـمى فحـوى اخلطـاب أن يعلم أن املسـكو » هو:

وهنــا نالحــت أن جعــل معرفــة حكــم املســكوت عنــه مــن ابب أوىل وذلــ  عنــد حصــره يف فحــوى اخلطــاب, ويعــين أن يــن  
ِإالَّ  تـ َعب ـــد وا أ الَّ  ر بُـّـ    ض ـــىٰ و ق  ومثالــه قولـــه تعــاىل:   (.08: 0987)الشـــريازي, علــى األعلــى وينبـــه علــى األدّن, أو العكس.

ه   َينِ  ِإايَّ ـــاان   و اِبَلو الِــد  ل غ نَّ  َ  ِإمَّـــا ِإَحس  ـــد مه  ا اَلِكبـ ـــر   ِعَنـــد ك   يـ ـــبـَ مه  ـــا ف ـــال   أ ح  ـــا أ َو ِكال  ـــا و ق ـــلَ  تـ نـَه َرمه  ـــا و ال   أ فّ   تـ ق َلل ه م  ﴾  ك رمي ـــا قـ ـــَوال   هل  م 
 التافيف, كان حترمي الضرب أوىل. (, فإن الشرع إذا حرم03)اإلسراء/

ر ا ذ رَّة   ِمثَـق ال   يـ َعم لَ  ف م نَ  وقوله تعاىل:   يـَ  ( فعلمنا أنه من يعمل مثاقيل فاوىل أن يراه. 7﴾ )الزلزلة/ يـ ر ه   خ 
ـــــَن ِإنَ  اَلِكت ـــــابِ  أ َهـــــلِ  و ِمـــــنَ  وقولـــــه تعـــــاىل:  ـــــه   م  ـــــ يـ ـــــؤ دِّهِ  بِِقَنط ـــــار   و َم َن ـــــ   و ِمـــــنـَه َم م  ـــــه   َن ِإنَ إِل َي ـــــ   ِإالَّ  يـ ـــــؤ دِّهِ  ال   بِـــــِدين ار   و َم َن إِل َي

 (, فمن كان يؤدي القنطار إذا اؤمتن عليه فاداؤه للدينار أوىل.75﴾ )آل عمران/جزء من اآلية ق ائِم ا د َمتـ ع ل َيهِ  م ا
ـــــَن ِإنَ  اَلِكت ـــــابِ  أ َهـــــلِ  و ِمـــــنَ  وقولـــــه تعـــــاىل:  ـــــه   م  ـــــَن ِإنَ  يـ ـــــؤ دِّهِ  بِِقَنط ـــــار   و َم َن ـــــ   و ِمـــــنـَه َم م  ـــــه   إِل َي ـــــ   ِإالَّ  يـ ـــــؤ دِّهِ  ال   بِـــــِدين ار   و َم َن إِل َي

ــا ــا د َمتـ ع ل َيــهِ  م  ــا ق ائِم  ــمَ   ق ائِم  ن ــا يف  ق ــال وا ذٰ لِــ   نِ نَـّه  يِّــني   ل ــَيس  ع ل يـَ ــِبيل   اأَل مِّ (, فمــن كــان ال يــؤدي الــدينار 75﴾ )آل عمــران/  س 
 ار.فاحرى أن ال يؤدي القنط
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لكـــن هنـــاك مـــن األصـــوليني مـــن عمـــم مفهـــوم املوافقـــة وجعلـــه يتضـــمن فحـــوى اخلطـــاب وحلـــن اخلطـــاب, ففحـــوى اخلطـــاب 
» عرفناه, أما اللحن فهو املساواة بني حكم املنطوق به واملسكوت عنـه, ومـنهم اآلمـدي الـوي عـرف مفهـوم املوافقـة بقولـه:

«.) يف حمــل النطـــق, ويســمى فحـــوى اخلطــاب وحلـــن اخلطـــاب  فمــا يكـــون مــدلول اللفـــت يف حمــل الســـكوت موافقــا ملدلولـــه
 (.84: 0113اآلمدي, 

 وعليه فمفهوم املوافقة إن وافـق حكـم املنطـوق فتسـمى فحـوى اخلطـاب إن كـان مـن ابب أوىل منـه, وحلنـه إن كـان مسـاواي.
 ومثاله, أي حلن اخلطاب قوله تعاىل:

ر ا ب ط وهِنِمَ  يف  م َك ل ون   ِإمنَّ ا ظ َلم ا ىٰ اَليـ ت ام   أ َمو ال   م َك ل ون   ِإنَّ الَِّوين      (.  01﴾ )النساء/س ِعري ا و س ي َصل َون   َۖ  ان 
حيــ  تــدل اآليــة مبنطوقهــا علــى النهــي عــن أكــل مــال اليتــيم ظلمــا, وتــدل مبفهومهــا املوافــق علــى النهــي عــن إتــالف أمــوال 

 الضياع. اليتامى ني شكل, واألكل يساوي اإلتالف ألهنما يؤداين إىل
ومـن األصــوليني مـن جيعــل مفهــوم املوافقـة قياســا جليــا, حيـ  جيعلــون املنطـوق أصــال واملفهــوم فرعـا وذلــ  مثــل مـا صــرح بــه 

(.  007: 0981الشــريازي, «.)وقــال بعــ  أصــحابنا: يــدل علــى ذلــ  مــن انحيــة اللغــة» هـــ( يف قولــه:476الشــريازي)ت
 وعليه فمفهوم املوافقة هو قياس جلي.

(. ويقصـد بـه داللـة مفهـوم املوافقـة 553: 0998ف التلمسـاين مفهـوم املوافقـة إىل جلـي, وخفـي.) التلمسـاين, قسم الشـري
يف » أظين هـو أم قطعـي؟ فـاجللي عنـده هـو األمثلـة السـابقة لفحـوى اخلطـاب, أمـا اخلفـي فمثـل لـه مبـا حكـاه عـن أصـحابه:

عــن الناســي أو النــائم عنهــا, فــإذا كــان النــائم والســاهي  أن يرك الصــالة متعمــدا جيــب عليــه قضــاؤها. كمــا جــاء يف احلــدي 
 (.  554: 0998التلمساين, «.) يقضيان الصالة ومها غري خماطبني, فضن يقضيها العامد أوىل 

وعليه فهو يرى أن داللة املوافقة لفظية ال قياسية, ألن من شروط مفهوم املخالفة أن ال يـوكر حـدا حمصـورا للقيـاس عليـه.) 
 (.561: 0998, التلمساين

 :  مفهوم املخالفة _ 0_0
: 0998التلمسـاين, «.) أن يشعر املنطـوق نن حكـم املسـكوت عنـه خمـالف حلكمـه, وهـو املسـمى بـدليل اخلطـاب» وهو:
555  .) 

هو أن يفهم من إجياب احلكم لشيء ما نفي ذل  احلكم عمـا عـدا ذلـ  الشـيء, » هـ( بقوله: 595ويعرفه ابن رشد )ت 
ابــن رشــد, «.)عــن شــيء مــا إجيابــه ملــا عــدا ذلــ  الشــيء الــوي نفــي عنــه وهــو الــوي يعــرف بــدليل اخلطــاب  أو نفــي احلكــم

 (.  0/07: ج0995
 (.07ه: 0401الطويف, «.)داللة ختصي  شيء حبكم يدل على نفيه عما عداه » هـ( هو:706وعند الطويف )ت

بع  اجلنس فيقتضـي ذلـ  عنـد القـائلني بـه نفـي أن يعلق حكم على معىن يف » هـ( فهو:475أما عند اإلمام الباجي )ت
 (.089الباجي, دت: «.) ذل  احلكم عما مل يكن به ذل  املعىن من ذل  اجلنس 

البـاجي, «.) قصر حكم املنطوق به على ما تناوله, واحلكم للمسكوت عنه مبا تالفـه » ويعرفه يف موضع آخر ويقول هو:
0973 :51.) 
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 (.  49: 0114القرايف, «.) إثبات نقي  حكم املنطوق به للمسكوت عنه »  نه:هـ( ن684وقال عنه القرايف )ت
ومن خالل هوه التعاريف يتضح أن مفهوم املخالفـة هـو عكـس املنطـوق مـن جهتـني: األوىل مـن جهـة داللتـه فإنـه مسـتفاد 

 ونفيا ويسمى دليل اخلطاب.من اللفت ال يف حمل النطق والثانية من جهة حكمه فإنه يكون خمالفا حلكم املوكور إثباي أ

 :  أنواع مفهوم املخالفة _0_0_0
مفهومـات املخالفـة »ينقسم مفهوم املخالفة إىل سبعة أقسام حسب القيد املوكور يف املنطـوق , يقـول الشـريف التلمسـاين: 

 (.  وهي: 560: 0998)التلمساين,  «.وإن كان قد عدها بعضهم عشرة  تةترجع إىل س
ـــد بوصـــف خمـــالف للحكـــم عنـــد زوال ذلـــ  الوصـــف. هـــو أن  مفهـــوم الصـــفة: -0 يكـــون احلكـــم يف املنطـــوق املقي

ت   ِط ه  اَلم بـَ ــا لَِلب ــائَِع ِإالَّ أ َن ي َشــرت  ع  خن َــال  قـ ـَد أ بِّــر َت فـ ث م ر ه  اع (,)املوطــا, ومثاهلــا: قولــه صــلى هللا عليــه وســلم: )م ــن اب 
 ا للمشرتي.(.  ومفهوم هوه الصفة: أن النخل إن مل تؤبر فثمره607

 وهــو أن يكــون احلكــم يف غــري املقيــد بشــرط نقــي  احلكــم املقيــد بشــرط, ومثالــه قولــه تعــاىل: مفهــوم الشــرط: -0
ـــــــا اَلم َؤِمن ــــــاتِ  اَلم َحص ـــــــن اتِ  يـ ـــــــَنِكح   أ نَ  طـ ـــــَوال   ِمـــــــَنك مَ   ي َســـــــت ِطعَ  مل َ  و م ــــــنَ   ـــــــتَ  ف ِمَنم   فـ تـ ي ـــــــاِتك م   ِمـــــــنَ  أ مَيـ ـــــان ك مَ  م ل ك 

حم َص ـن   أ ج ور ه نَّبِـاَلم َعر وفِ  و آتـ وه نَّ  أ َهِلِهـنَّ  قَِِذنِ  فـ اَنِكح وه نَّ  َ   بـ َع    ِمنَ  بـ َعض ك مَ  َ   قِِمي اِنك مَ  م  لأ عَ  و اهللَّ   َ   اَلم َؤِمن اتِ 
ـــر   ات   ـــاِفح ات   غ يـَ ان   م تَِّخـــو اتِ  و ال   م س  (. فـــإن مفهـــوم هـــوا الشـــرط أن مـــن 05)النســـاء/جزء مـــن اآليـــة  ﴾أ َخـــد 
 طاع الطول فليس له نكاح الفتيات. ويف رأيينا أن التلمساين يقصد األمة ال الفتيات عموما.است

إىل ومعنــاه » وهـو أن يكـون احلكـم املقيـد بغايـة خمالفــا لـه يف غـري املقيـد هبـا. وللغايـة لفظـان مهـا: مفهـوم الغايـة: -3
مثالــه  (. و065: 0980لرمــاين, ,)ا«وتكــون حــ  غايــة مبعــىن إىل(. »005: 0980,)الرمــاين, «انتهــاء الغايــة
ـِديث ا اهللَّ   ي َكت م ـون   و ال   اأَل َرض   هِبِـم   ت س ـوَّىٰ  لـ وَ  الرَّس ـول   و ع ص ـو ا ك ف ـر وا الَـِّوين   يـ ـو دُّ  يـ َوم أِـو    قوله تعاىل: )النسـاء/   ﴾ح 

يـــة, أمـــا مفهومهـــا إن اغتســـلتم فلكـــم أن تقربـــوا الصـــالة, وهـــوا بعـــد حتقـــق الغا ( فمفهومـــه:43 جـــزء مـــن اآليـــة
 املخالف: فإن من مل يغتسل فال يقرب الصالة وهو جنب.

ــــــــــــــــــــــــــن اتِ  يـ َرم ــــــــــــــــــــــــــون   و الَّــــــــــــــــــــــــــِوين    ومثالـــــــــــــــــــــــــه قولــــــــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــــــــاىل: مفهــــــــــــــــــــــــــوم العــــــــــــــــــــــــــدد: -4  ّ َّ  اَلم َحص 
َت وا مل َ  اء   نِ َربـ ع ةِ  م  ا ش ه اد ة   هل  مَ  تـ َقبـ ل وا و ال   ج َلد ة   مث  اِنني   ف اَجِلد وه مَ  ش ه د   و أ ولٰ ِأ   ه ـم  اَلف اِسـق ون   أ ب د 

 َ
(, 14﴾ )النـور/ 

 فمفهوم املخالفة بقيد العدد أنه ال جيوز جلد القاذف أكثر أو أقل من مثانني جلدة.

( مفهـوم الزمــان: -5 فــإن املفهـوم: أن صــالة النهــار ال  .ومثالــه قولـه صــلى هللا عليــه وسـلم: )ص ــال ة  اَللََّيــِل م ثَــىن  م ثَـــىن 
 مفهـوم املكـان: ومثالـه قولـه . لكـن هـوا مثـال فقـط حبيـ  ال يؤخـو بـه لكونـه خـرج عـن سـؤال.تتقدر مثىن مثىن

ّ َّ  اَلف َجرِ  ِمن   اأَل َسو دِ  اخلَ َيطِ  ِمن   اأَل بـَي     اخلَ َيط   ل ك م   يـ تـ بـ نيَّ   ح  َّٰ  و اَشر ب وا و ك ل وا  تعاىل:  ي ام   أ متُّوا َۖ  َ   اللََّيلِ  ِإىل   الصِّ

تـ ب   ــت مَ  اِشــر وه نَّ و ال  ــاِجدِ  يف  ع ــاِكف ون   و أ نـَ ــد ود   َ  تَِلــ    اَلم س  ــا ف ــال   اهللَِّ  ح  ِل    تـ َقر ب وه  ــوٰ  تِــهِ  اهللَّ   يـ بـ ــنيِّ   َ  ك  ــَم  لِلنَّــاسِ  آاي  ل ع لَّه 
 (.087﴾ )البقرة/جزء من اآلية يـ تـَّق ون  

 ـــن بـــول , ألنـــه خـــرج خمـــرج الغالـــب, إذ إن كنـــتم يف غـــري املســـاجد فباشـــروهن, وإمنـــا مل نقـــل » فـــاملفهوم هـــو:
 (.566: 0998التلمساين, «.)غالب أحوال املعتكف أن يكون يف املسجد 
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ومعناه أن اللقب الوي يـومئ إىل وصـف فلـه مفهـوم خمـالف, مثالـه قولـه صـلى هللا عليـه وسـلم:  مفهوم اللقب: -6
ـــل  ع ق وبـ ت ـــه (,) البخـــاري,  ـــم  حيِ  (. حيـــ  يـــدل احلـــدي  مبنطوقـــة علـــى أن واطلـــة 577: 0110)يل ُّ اَلو اِجـــِد ظ َل

القــادر علــى أداء الــدين ظلــم حيــل عقوبتــه, أمــا مفهومــه املخــالف فهــو أن واطلــة العــاجز عــن قضــاء دينــه لــيس 
 بظلم..

 ر:ترتيب دالالت األلفاظ عند اجلمهو_ 3
ريح, وهـوا األخـري يتضـمن ثـالث الدالالت عند اجلمهور كمـا رأينـا مقسـمة إىل منطـوق ومفهـوم, فـاملنطوق صـريح وغـري صـ

داللـة وهـي: االقتضـاء, واإلميـاء, واإلشـارة, واملفهـوم يتضـمن داللتــني, مفهـوم موافقـة ومفهـوم خمالفـة وهبـوا تكـون الــدالالت 
 ست.

يح واملنطوق الصريح هو املقدم منها ألنه دال على احلكم ابملطابقة أو التضمن, أما األخرى فدالـة اباللتـزام, واملنطـوق الصـر 
 (.683: 0998أوىل.) التلمساين, 

أما داللة االقتضاء فهي الثانية يف الرتتيب, ألن املقتضي مضمر واملعىن فيه مقصود, فكان املضمر كاملنطوق, فإن مـا قصـد 
 (.639: 0998به احلكم أرجح وأوىل.)التلمساين, 

أهنـا تشـرتك مـع داللـة االقتضـاء يف القصـد وأخـرت  ومن بعدها داللة اإلمياء, املقدمة على داللة اإلشارة ألهنا مقصـودة, مـع
عليهــــا ألن املقتضــــي يتوقــــف عليــــه صــــدق الكــــالم والصــــحة العقليــــة والشــــرعية, فهــــي كــــاملنطوق, أمــــا اإلميــــاء فــــال يتوقــــف 
ـــيس فيهـــا خـــالف يف حجيتهـــا أمـــا األخـــرى ففيهـــا  ـــة مفهـــوم املوافقـــة علـــى مفهـــوم املخالفـــة, ألن األوىل ل عليه.وتقـــدم دالل

 خالف.
 :  مقارنة بني املنهجني_ 4

عرضــنا فيمــا ســبق مــنهج األحنــاف ومــنهج اجلمهــور يف تقســيم دالالت األلفــال, فوجــدانمها يتفقــان يف معظــم الــدالالت, 
واالخــتالف ضــأيل, فاحلنفيــة جعلــوا داللــة اللفــت علــى املعــىن املــراد ولــو تبعــا داال بعبارتــه, واللفــت الــدال بطريــق االلتــزام ومل 

 شارة, وداللة العبارة واإلشارة من منطوق الن .يقصد داال ابإل
واملعىن املفهوم من اللفت يسمى داللة الن  وهو عند اجلمهور مفهوم املوافقة, أمـا مـا دل علـى معـىن يتوقـف عليـه الصـدق 

 والصحتان العقلية والشرعية فداللة اقتضاء.
منطوق ومفهوم ويتضمن كـل منهمـا علـى أقسـام كمـا أما تقسيم اجلمهور فهو خمالف لتقسيم األحناف جزئيا, فهو عندهم 

سبق توضيح ذل . وابختصار املنطوق قسمان: صريح وغري صريح, و غري الصريح يشتمل علـى: داللـة االقتضـاء, وداللـة 
 اإلمياء, وداللة اإلشارة,  أما املفهوم فمخالفة وموافقة, واالختالف يف مفهوم املخالفة فهو حجـة عنـدهم, وغـري معمـول بـه

 عند األحناف.
فكما مر نستنتج أن املنطوق الصريح عند اجلمهور هو عبـارة الـن  عنـد احلنفيـة, وكـول  هـي داللـة اإلميـاء عنـد اجلمهـور.  
كمــا حصــل االتفــاق يف داللــيت اإلشــارة وداللــة الــن  لكــن األوىل  اتفــاق يف داللتهــا واصــطالحها أم الثانيــة فهــي مفهــوم 

 الصطالح فقط.املوافقة وعليه االختالف يف ا
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أما داللة االقتضاء فال وجود الختالف فيما بينهما, كما وقع اتفاق بينهما فإن أقـوى الـدالالت الـيت يعتربهـا احلنفيـة داللـة 
 العبارة أو  عبارة الن  , واجلمهور هي املنطوق الصريح مع داللة اإلمياء.

عـــدد جنــد دالالت األلفـــال أربـــع دالالت عنـــد لكــن يف مقابـــل ذلـــ  جنــد حصـــول اخـــتالف بـــني املدرســتني, فمـــن حيـــ  ال
احلنفيــة يقابلهــا قســمان عنــد اجلمهــور, وبفروعهمــا يصــبح العــدد ســت دالالت. ومــن انحيــة الرتتيــب فــإن اجلمهــور يقــدمون 

 داللة االقتضاء على داللة اإلشارة, أما األحناف فإهنم يقدمون داللة اإلشارة على االقتضاء.
وافقـة مــن الـدالالت اللفظيـة عنـدمها, لكـن ثلـة مــن اجلمهـور يعتربوهنـا داللـة مـن جهـة القيــاس تعـد داللـة الـن  أن مفهـوم امل

 وابلنسبة ملفهوم املخالفة فإنه حجة عند اجلمهور, وحجة ابطلة عند األحناف. اجللي.
 

 قائمة املصادر واملراجع:
بـد الــرزاق عفيفـي, دار الصــميعي, اإلحكـام يف أصــول األحكـام, حتقيــق: ع هـــ(:411اآلمـدي اإلمــام علـي بــن حممـد)ت:

 م.0113, 0الرايض السعودية, ط
اإلشـارة يف معرفـة األصـول, حتقيـق: حممـد علـي فركـوس, دار البشـائر هــ(:181الباجي أبو الوليـد سـليمان بـن خلـف)ت:

 .د ت، اإلسالمية
 م.0973, 0احلدود يف األصول, حتقيق: نزيه محاد, مؤسسة الزعيب, بريوت, لبنان, ط

كشــف األســرار عــن أصــول فخــر اإلســالم البــزدوي, دار الكتــاب هـــ(: 810ي اإلمــام عــالء الــدين بــن أمحــد)ت:البخــار 
 .0العريب, بريوت, لبنان   ط

, 0صــــحيح البخــــاري, دار بــــن كثــــري, دمشــــق, ســــوراي, ط هـــــ(:104البخــــاري أبــــو عبــــد هللا حممــــد بــــن إْساعيــــل )ت:
 م.0110

ات الفنـون والعلـوم, حتقيـق: علـي دحـروج, مكتبـة لبنـان, بـريوت, كشـاف اصـطالح  هــ(:1147التهانوي حممد علـي)ت:
 .م0996, 0لبنان ط

املغـين يف أصـول الفقـه, حتقيـق: حممـد مظهـر بقـا,  هــ(:451اخلبازي جالل الدين أبو حممد عمر بن حممـد بـن عمـر)ت:
 م.0110, 0دار إحياء الرتاث اإلسالمي, مكة املكرمة ط

بدايـة ا تهـد وهنايـة املقتصـد, حتقيـق: عبـد هللا العبـادي, دار هــ(:454بـن حممـد )ت: ابن رشد أبو الوليد حممد بن أمحد
 م.0995هـ_0406 0السالم, ط

معــاين احلــروف, حتقيــق: عبــد الفتــاح إمساعيــل شــليب, دار الشــروق, هـــ( :171الرمــاين أبــو احلســن علــي بــن عيســى )ت:
 .0980 0جدة, السعودية ط

األشــباه والنظــائر, حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعلــي حممــد عــوض,  هـــ(: 844الســبكي علــي بــن عبــد الكــايف )ت:
 م.0990هـ_0400, 0دار الكتب العلمية بريوت, لبنان, ط
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أصول السرخسي, حتقيق أبـو الوفـا األفغـاين, دار الكتـب العلميـة,  هـ(:150السرخسي أبو بكر أمحد بن أيب سهل )ت:
 م.0993 0بريوت, لبنان, ط

مثــارات الغلــط يف األدلــة, حتقيــق: حممــد علــي  هـــ(:881ســاين أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد احلســين )ت:الشــريف التلم
 م .0998هـ_0409 0فركوس, مؤسسة الراين, بريوت, لبنان, ط

 م.0985التعريفات, مكتبة لبنان, بريوت,  هـ(: 811الشريف اجلرجاين علي بن حممد )ت:
نيـــل األوطــار, حتقيــق: عصــام الــدين الصـــبابطي, دار هـــ(:1140هللا )ت:الشــوكاين حممــد بــن علــي بـــن حممــد بــن عبــد 

 م.0993, 0احلدي , مصر, ط
 .م0111هـ_0400, 0إرشاد الفحول, حتقيق: سامي األثري, دار الفضيلة, الرايض, اململكة العربية السعودية ط

 النملـة, مكتبـة الرشـد, الـرايض, الضـياء الالمـع, حتقيـق: عبـد الكـرميهــ(: 757الشيخ صلولو أمحـد بـن عبـد الـرمحن )ت:
 م.0999, 0ط

التبصـرة يف أصـول الفقـه, حتقيـق: حممـد حسـن هيتـو, دار الفكـر,  هــ(:184الشريازي أبو إسحاق إبراهيم بن علـي )ت:
 م.0981 0دمشق, سوراي, ط

 م.0987هـ_0417 0املعونة يف اجلدل, حتقيق: علي العمريين, إحياء الرتاث اإلسالمي, الكويت, ط
 .ه0401, 0البلبل يف أصول الفقه, مكتبة اإلمام الشافعي, الرايض, ط هـ(: 814ويف سليمان عبد القوي )ت:الط

, 0957علـم أصـول الفقـه وخالصـة يريـخ التشـريع, مكتبـة الـدعوة اإلسـالمية شـباب األزهـر مصـر  :عبـد الوهـاب خـالف
 044. 

 .م0111, 0تهدين, دار السالم, ط: أثر العربية يف اختالف ا عبد الوهاب عبد السالم طويلة
 م.0993 4ط 0تفسري النصو  يف الفقه اإلسالمي, املكتب اإلسالمي, بريوت, لبنان, ا لد حممد أديب صاحل:

 م.0969, 6أصول الفقه, املكتبة التجارية الكربى, مصر, ط حممد اخلضري: 

 .م0116, 0, بريوت, لبنان, ط:  علم التخاطب اإلسالمي, دار املدار اإلسالميحممد حممد يونس علي
, 0أثــر االخــتالف يف القواعــد األصــولية يف اخــتالف الفقهــاء, مؤسســة الرســالة, بــريوت, لبنــان ط مصــطفى ســعيد اخلــن:

 م.0980
 م.0117, 0:علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب , دار األمل, األردن, طهادي هنر

 م.0986, 0ر, دمشق, سوراي, ط:أصول الفقه اإلسالمي, دار الفكوهبة الزصيلي
 



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

901 

 

(47) 
 املنهج اإلشاري يف أتويل النص القرآين

1صسن بنعباس
 

 ابح  يف الدكتوراه, خمترب التاويليات والدراسات النصية واللسانية, 
 املغرب ,تطوان ,جامعة عبد املال  السعدي, كلية اآلداب

 متهيد:
نـاهج القدميـة يف فهـم الـن  القـرآين ووويلـه, يعتمـد فيـه ـ حسـب تعبـري أهـل التصـوف ـ مـنهج التاويـل اإلشـاري هـو أحـد امل

على التووق الوجداين, واحلـدس النفسـي والكشـف البـاطين والشـهود القلـيب. وهـو مـنهج انذر مقارنـة بغـريه مـن املنـاهج الـيت 
 و ذل  وا هو مالوف ومعروف.تناولت هوا الن  يف ضوء الرواية, أو اللغة, أو البالغة, أو الفقه, أو  

إن أرابب هوا املنهج جيعلون للن  وويلني: وويال بيانيا, يعرفه علماء الظاهر والرسوم, ووويال ابطنيا يعرفـه أهـل الكشـف 
. ووويلهم البـاطين لـيس إحالـة للظـاهر عـن ظـاهره, وإمنـا ظـاهر اآليـة مفهـوم منـه مـا جلبـت اآليـة لـه ودلـت (1)وأهل احلقيقة

يف عرف اللسان,  و  إفهام ابطنـه تفهـم عنـد اآليـة واحلـدي  ملـن فـتح هللا قلبـه )...( فيقـرون الظـواهر علـى ظواهرهـا,  عليه
 . فهم بول  مخوون بظـاهر القـرآن ويرونـه األصـل (1))ويعرتفون بتاويل أهل الظاهر(, ويفهمون على هللا تعاىل ما أفهمهم

قيقـــة ال ميكـــنهم إغفاهلـــا, ألهنـــا مبثابـــة واردات أو هواتـــف تفـــاض علـــى القلـــوب يف تنزيلـــه, ســـوى أن هلـــم مـــواقات عرفانيـــة ر 
 الواعية, حسب تعبرياهتم.

وهوا انتج ـــ حسـب اجلـابري ــــ عـن تلكـم املصـاحلة بـني البيـان والعرفـان, بـني أهـل السـنة واملتصـوفة. كمـا أن هنـاك ربطـا بـني 
فقهــاء ومتكلمــني,  فكمــا يعمــل الفقهــاء علــى اســتنباط األحكــام مــن  مــنهج املتصــوفة يف إنتــاج املعرفــة ومــنهج البيــانيني مــن

النصو  الدينية, والقرآن بصفة خاصة, يعمل املتصوفة كول  على استنباط  املعارف القلبية , من القـرآن ذاتـه. ومـن هنـا  
تفســريا أو شــطحا, كــان لعلــم التصــوف مســتنبطاته مثلمــا لعلــم الفقــه مســتنبطاته. وإذن, فإشــارات املتصــوفة, ســواء كانــت 

 . والفـرق بـني (1)هي, يف مجلتها,  مستنبطات  مـن القـرآن عـن طريـق الـتالوة, أو مـن  الـوكر  أو مـن اسـتغراقهم يف التامـل
االستنباطني ـ حسب اجلابري أيضا ـ ليس يف الطبيعة, وإمنا يف الوسيلة فقط:  فالبيانيون يسـتعينون ابملعرفـة ابللغـة وأسـاليبها 

  .(4)بـ  أسباب النزول ... إخل, بينما يستعني العارفون ابلرايضات وا اهداتيف التعبري, و 

                                                           
0 ben_abbass@hotmail.com 

 .0/48, دار الكتاب العريب, بريوت, "فصوص احلكم"( ينظر: ابن عريب, حميي الدين, 0)
 وما بعدها. 4/097ن اإلسالمية السعودية, , تح: حممد أبو الفضل إبراهيم وزارة الشؤو اإلتقان يف علوم القرآن( السيوطي, 3)
 .0990, 4, مركز دراسات الوحدة العربية, بريوت, طبنية العقل العريب، اجلابري( اجلابري, 4)

: 093. 
 .095,  :نفسه( 5)
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ونتج عن االختالف يف الوسائل اخالف يف األداء, حي  إن البيانيني يعربون عن مستنبطاهتم بعبارات ظاهرة املعـىن سـهلة 
هبـم ال يـدركها إال أهـل طـريقتهم. وبـول   على الفهم واإلدراك, فيما أرابب العرفان يتوسلون بعبارات إشارية وألفال خاصـة

فإن كل طائفة من العلماء ـ حسب القشريي ـ هلم ألفـال يسـتعملوهنا, انفـردوا هبـا عمـن سـواهم, تواطـاوا عليهـا ألغـراض هلـم 
فيهــا: مــن تقريــب الفهــم علــى املخــاطبني هبــا أو تســهيل علــى أهــل تلــ  الصــنعة يف الوقــوف علــى معانيهــا قطالقهــا. وهــوه 

ئفة )يعين املتصوفة( مستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا هبا الكشـف عـن معانيهـا ألنفسـهم واإلمجـال والسـرت علـى مـن الطا
ابيــنهم يف طــريقهم, لتكــون معــاين ألفــاظهم مشــتبهة علــى األجانـــب غــرية مــنهم علــى أســرارهم أن تشــيع يف غــري أهلهـــا, إذ 

, بــل هـــي معـــان أودعهـــا هللا تعـــاىل قلـــوب قـــوم واســـتخل  ليســت حقـــائق جمموعـــة بنـــوع تكلـــف أو جملوبـــة بضـــرب تصـــرف
  .(1)حلقائقها أسرار قوم

يف هـــــوا الـــــن  حيـــــاول القشـــــريي التاكيـــــد علـــــى أن التصـــــوف علـــــم كبـــــاقي العلـــــوم األخـــــرى, لـــــه مصـــــطلحاته اخلاصـــــة بـــــه  
 كاملصطلحات اخلاصة جبميع العلوم.

ن  القــرآين لــه ظــاهر وابطــن, وهــو مــا دعــم رأي أرابب وقــد وردت إشــارات عــن القــدماء تشــري إىل هــوا النــوع, كاعتبــار الــ
التصوف, وا جعلهـم مييـزون بـني مسـتويني يف هـوا الـن , مسـتوى الداللـة اللغويـة وهـي املطابقـة للظـاهر, ومسـتوى الداللـة 

ولعـل اإلشارية وهي املطابقة للباطن, وهو وويل تتلف من زمان إىل آخر ومن مؤول إىل آخر, حسب املـواهب الصـوفية. 
أهــم مــا ســهل مهمــة هــوه اال اهــات العرفانيــة لتاكيــد مشــروعيتها هــي أهنــا وجــدت املفــاهيم  العرفانيــة  األوليــة واألساســية, 
مثل: الظاهر, الباطن, التنزيـل, التاويـل, القلـب إخل... مسـتعملة يف النصـو  الدينيـة اإلسـالمية بصـورة بيانيـة مفتوحـة, أي 

 (.0جعلها قابلة, هبوه الدرجة أو تل , ألن توظف توظيفا عرفا نيا  ابطنيا )بدون حتديد دقيق ملعانيها وا 
ووويالهتـــم ليســـت علـــى شـــاكلة واحـــدة, وإمنـــا تنقســـم إىل أقســـام خمتلقـــة تبعـــا الخـــتالف اآلراء, فاحيـــاان تقســـم إىل وويـــل  

, وابطــين صــحيح. وــا إشــاري نظــري وفيضــي, وأخــرى إىل وويــل إشــاري ورمــزي وشــهودي, وإىل صــويف ابطــين غــري صــحيح
 دفع املشتغلني مبجال وويل الن  الديين إىل وضع قوانني ضابطة هلوا النوع من التاويل ح  يتسىن قبوله أو رفضه.

أمـــا الـــوهيب فـــوهب إىل اعتبـــار وويـــالت أرابب التصـــوف علـــى قســـمني فقـــط: وويـــل صـــويف إشـــاري, عملـــي, يقـــوم علـــى 
 وم على البح  والدراسة. والفرق بينهما من وجهني:التقشف والزهد, ووويل صويف نظري, يق

أن التفســـري الصـــويف النظـــري, ينبـــين علـــى مقـــدمات علميـــة تنقـــدح يف ذهـــن الصـــويف أوال, ّ ينـــزل القـــرآن عليهـــا بعـــد  أوال:
 ذل .

صـل إىل أما التفسري اإلشاري فال يرتكز على مقدمات علميـة بـل يرتكـز علـى رايضـة روحيـة مخـو هبـا الصـويف نفسـه حـ  ي
درجـــة تنكشـــف لـــه فيهـــا مـــن ســـجف العبـــارات هـــوه اإلشـــارات القدســـية, وتنهـــل علـــى قلبـــه مـــن ســـحب الغيـــب مـــا حتملـــه 

 اآلايت من املعارف السبحانية.

                                                           
 .30, دار الكتاب العريب, بريوت,  : "الرسالة"( القشريي عبد الكرمي بن هوازن, 0)
 .45م  : 0/0114مكتبة الثقافة الدينية, الطبعة عند الغزايل نظرية وتطبيقا،  التأويل, ( سامل عبد اجلليل عبد الكرمي0)
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أن التفسري الصويف النظري, يرى صاحبه أنـه كـل مـا حتتملـه اآليـة مـن املعـاين, ولـيس وراءه معـىن آخـر ميكـن أن حتمـل  اثنيا:
حبســب طاقتــه طبعــا. أمــا التفســري اإلشــاري فــال يــرى الصــويف أنــه كــل مــا يــراد مــن اآليــة, بــل يــرى أن هنــاك  اآليــة عليــه, هــوا

  .  (1)معىن آخر حتتمله اآلية ويراد منها أوال وقبل كل شيء, وذل  هو املعىن الظاهر الوي ينساق إليه الوهن قبل غريه
 قبوله؟ وما أهم املدوانت التاويلية اليت انتهجت هوا املنهج؟. فما املقصود إذا ابملنهج اإلشاري؟, وما هي شروط ومعايري

 مفهوم التأويل اإلشاري:
 , وـــن أدركـــوا أســـرار (1)التاويــل اإلشـــاري  هـــو وويــل القـــرآن بغـــري ظـــاهره, إلشــارة خفيـــة تظهـــر ألرابب الســـلوك والتصــوف

ر ابتـداء وـا حيملـه الـن , ولكنـه ال يظهـر لكـل خالفـة للمعـىن الظـاهالن , وانقـدحت يف أذهـاهنم بعـ  املعـاين الدقيقـة, امل
إنســان وإمنــا هــو خــا  نانس فــاقوا غــريهم مبــا منحــوا مــن الفهــم واإلدراك, فهــو لــيس علمــا كســبيا ينالــه الشــخ  ابلبحــ  

ي وميكــن اجلمــع فيــه بــني التاويــل اإلشــار  واملــواكرة وإمنــا هــو مــن العلــم الــوهيب, الــوي هــو أثــر التقــوى واالســتقامة والصــالح.
 وبني الظاهر املراد أيضا. 

 التأويل اإلشاري بني القبول والرد:
هوا النوع من التاويل اختلفت وجهات نظر املشتغلني ابلتاويلية القرآنية حوله, فمنهم من قبله ومنهم من رفضه ومنعه, بـل 

كــل ذلــ  راجــع إىل  ــوزه   .(1)هنــاك مــن عــده مــن كمــال اإلميــان, وحمــ  العرفــان, ومــنهم مــن اعتــربه زيغــا وضــالال وا رافــا
الفضــفاض يف الكلمــات واملعــاين والــدالالت, حــ  جــاء آبراء غريبــة, ووويــالت بعيــدة, مبنيــة عــن أهــواء وخيــاالت, خمالفــة 
متاما ألدّن مستوى من املعقولية التاويلية. ح  قال الزركشي يف هـوا السـياق:  فامـا كـالم الصـوفية يف تفسـري القـرآن, فقيـل 

  .(1)وإمنا هي معان ومواجيد, جيدوهنا عند التالوة ليس تفسريا,
وهوا الكالم وما يشبهه مبين على ما يف وويالهتم مـن التسـامح والتسـاهل والتجـوز, وخمالفـة التبـادر العـام, الـوي يـدعو إىل 

 اإليهام وااللتباس.
 الشروط التالية: ومبا أن التاويالت اإلشارية ليست على مستوى واحد, فقد اشرتطوا لقبول هوا النوع

 أال يكون التاويل منافيا لظاهر الن , وإمنا داخل حتت مدلول اللفت. .0
 أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. .0
 أن ال يكون له معارض شرعي أو عقلي. .3

                                                           
 .060/ 0, مكتبة وهبة القاهرة, التفسري واملفسرون( الوهيب, 0)
 .0/73, 2004، المكتبة العصرية بيروت ط ""مناهل العرفان يف علوم القرآن(الزرقاين حممد عبد العظيم,0)
 .70م,  :0110, دار اجليل, "التبيان يف علوم القرآن"حممد علي,  ( انظر, الصابوين,3)
 .0/071م, 0957, 0, تح: حممد ابو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربية, القاهرة, ط"الربهان يف علوم القرآن"(الزركشي بدر الدين, 4)
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أن ال يدعي أن املراد هو الباطن وحده دون الظاهر, بـل ال بـد مـن االعـرتاف ابملعـىن الظـاهر أوال, إذ ال يطمـع يف  .4
 الباطن قبل إحكام الظاهر,  ومن ادعى فهم أسرار القرآن ومل حيكم التفسـري الظـاهر فهـو كمـن ادعـى الوصول إىل

  .(1)البلوض إىل صدر البيت قبل أن جياوز الباب
 بعء مدوانت التأويل اإلشاري:

 :من أهم املدوانت التاويلية يف هوا الصنف ما يلي
  يف الكالم على ظاهر معىن اآلية.تفسري النيسابوري: وهو يعتمد التاويل بعد أن يو 
  مجــع فيــه صــاحبه بــني رواايت الســلف وآراء اخللــف املقبولــة, وفيــه مــا روح املعــاينوتفســري األلوســي: املســمى بـــ , 

 يفهم من طريق العبارة وما يفهم من طريق اإلشارة.
   ــــ ل اآلايت وإمنـــا  , وهـــو تفســـري مقتضـــب, مل يســـتوعب كـــتفســـري القـــرآن العظـــيموتفســـري التســـرتي: املســـمى ب

 استوعب السور, سل  فيه صاحبه مسل  املتصوفة, مع موافقته ألهل الظاهر.
   وهو تفسري مطعون فيـه, حيـ  أحـدث عنـد ظهـوره ضـجة كـربى, صقائق التفسريوتفسري السلمي: املسمى بـ , 

يــــ  علــــى ولقــــي معارضــــات شــــديدة, مــــن معاصــــريه ووــــن أتــــوا بعــــده, فــــاهتم ابلتحريــــف والتشــــيع, ووضــــع األحاد
 .(1)الصوفية

  ,وتفســري حميــي الــدين ابــن عــريب احلــامتي إن صــح نســبته إليــه, ألن بعــ  البــاحثني ينســبونه لعبــد الــرزاق القاشــاين
  .(1) وإمنا نسبه البن عريب تروجيا له بني الناس, وتشهريا له بشهرة ابن عريب
 , لــنجم الــدين التــأويالت النجميــةها, كــ  وهنـاك تفاســري أخـرى ال تقــل أمهيــة عمـن ذكــرت, يطــول الكـالم بــوكر خصائصــ

 داية, وعالء الدولة السمناين, و عرائس البيان يف حقائق القرآن , أليب حممد الشريازي, وغريمها.
 لطائف اإلشارات أليب القاسم القشريي:

(,  475/0170  أليب القاسـم عبــد الكــرمي القشــريي )ت:لطــائف اإلشــاراتاخـرتت مــن بــني مـدوانت التاويــل اإلشــاري   
كنمـــوذج لدراســـة هـــوا النـــوع مـــن التاويـــل, وبيـــان املوســـوعة العلميـــة الـــيت اعتمـــدوا عليهـــا, واملـــنهج الـــوي ســـلكوه يف الفهـــم 

 والتفسري. 
م بتحقيـق 0979أول تفسـري صـويف إشـاري كامـل وصـلنا. ط بـع يف مصـر سـنة  "لطائف اإلشـارات للقشـريي" ميكن اعتبار

 صفحة(. 0111د ذل  عدة مرات. ويتكون من ثالثة جملدات )أكثر من الدكتور إبراهيم بسيوين وطبع بع
 فما هو منهج القشريي يف وليفه هوا؟ وما هي السمة الغالبة يف وويالته؟

                                                           
 0/081, م س, التفسري واملفسرون للذهيب, 0/084: م س, االتقان( 0)
 .0/4م, 3/0111, اهليأة املصرية العامة للكتاب, ط"لطائف اإلشارات"نظر مقدمة إبراهيم بسيوين, ( ا0)
 .0/095( التفسري واملفسرون, م س, 3)
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 , جنـــد خصـــائ  التاويـــل اإلشـــاري يف أدق مظـــاهره وأنقـــى صـــوره, حيـــ  لطـــائف اإلشـــاراتيف هـــوا التفســـري املعنـــون بــــ  
بني التوجيه األخالقي العـام للـن , واملتعلـق برتبيـة الـنفس, وبـني مـنهج التصـوف مـن حيـ  حاول صاحبه أن حيقق التوازن 

هو تربية للنفس أيضا,  فخالل قراء  اللطائف  تشعر أن كل صغرية وكبرية يف علوم الصوفية هلا أصل مـن القـرآن, ويتجلـى 
والتوكل والرضـا, والـويل والواليـة واحلـق والظـاهر ذل  خباصة فيما ورد من املصطلح الصويف صرحيا يف الن  القرآين, كالوكر 

  .(1)والباطن والقب  والبسط
وقـد بـني القشـريي ىف مقدمتـه أن كتابـه إمنــا هـو ذكـر لطـرف مـن إشـارات القــرآن علـى لسـان أهـل املعرفـة, وهـوه االشــارات  

كـل شـريعة غـري مؤيـدة ابحلقيقـة فغـري , وهى وإن كانت تعرب عـن احلقيقـة فإهنـا ال ختـالف الشـريعة, ف(1)دقيقة حمكمة خمتصرة
 مقبول, وكل حقيقة غري مقيدة ابلشريعة فغري حمصول.

ــــى اســــتخراج صــــورة علمهــــم وأصــــوله مــــن الــــن  القــــرآين,  وكــــان عملهــــم يف هــــوا اال ــــاه متســــما  لقــــد أصــــر الصــــوفيه عل
وــا نطــق بــه القــرآن واحلــدي  مــن   , فهــم يــرون  أن مقتضــى الــدين والداينــة أال يــؤول املســلم شــيأا مــن األعيــان(1)ابلتعقيــد

, والصحابة وعلمـاء السـلف, اللهـم إال أن يكـون صلى هللا عليه وسلماملعاين, وعليه أن يصورها كما جاءت وفسرها النيب 
حمققــا خصــه اهلل بكشــف احلقــائق واملعــاين واألســرار وإشــارات التنزيــل وحتقيــق التاويــل, فــإذا كوشــف مبعــىن خــا , أو إشــارة 

  .(1)در ذل  املعىن من غري أن يبطل صورة األعيانوحتقيق, بق
فـإن التاويـل وقـف علـى أرابب التصـوف فقـط, والبـاطن عنـدهم أهـم مـن الظـاهر, وإن كـانوا يـدعون إىل  الـنصحسب هوا 

 احملافظة على الظاهر أيضا, فالرؤية التاويلية عندهم تقوم على املزاوجة بينهما.
ريي عن جمموعة من التاويالت اإلشارية, حيـ  حـر  أشـد احلـر  علـى الـن , ونظـر ولعل هوا وا يتميز به وويل القش 

إليه نظرة اعتبار, وـا جعـل األوسـاط السـنية ترضـى عليـه, ويف الوقـت نفسـه نفـع أتباعـه مـن الصـوفية. ووـا أعانـه علـى ذلـ  
أشـــد العنايـــة ابللغـــة واالشـــتقاق  , والـــوي  يعـــىن التيســـري يف التفســـري , لتفســـري آخـــر تقليـــدي هـــو  اللطـــائفوليفـــه قبـــل  

والنحــــو وأســــباب النــــزول واألخبــــار والقصــــ , وقــــد صــــنفه قبــــل أن يلتقــــي بشــــيخه الــــدقاق, أي قبــــل أن يســــل  املســــل  
  .(4)الصويف

 منهج القشريي يف التأويل:
التقليــدي لـيس مـن السـهل وضـع التفسـري اإلشـاري داخـل إطـار منهجـي معـني, ألنـه ال حيـتكم إىل قواعـد وضـوابط التفسـري 

املعروف عند املهتمني هبوا العلم, إذ هو استخراج لضشارات السلوكية والرتبوية واألخالقية من الن  القرآين, سـواء املتعلقـة 

                                                           
 .6/ 0( انظر, تقدمي إبراهيم بسيوين, لكتاب اللطائف, م س, 0)
 0/40, م س, لطائف اإلشارات( انظر: 0)
 .001م.  :0103عامل الكتب احلدي , األردن,  القراءة والتأويل، "النص بنيمقبول إدريس, وحيىي رمضان,  (3)
 .0/7, دار املعرفة القاهرة, دت, الرمزية الصوفيه يف القرآن الكرمي( عبد الثواب عبد اهلادي سيد, 4)
 .0/06 نفسه:(5)
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ابألحكام أو العبادات أو القصـ  أو غـري ذلـ , وهـي كلهـا أمـور ظـاهرة تقـف وراءهـا إشـارات ورقـائق هتـم الـنفس البشـرية 
 ة.وتزكيتها حبسب نظر املتصوف

ورغم ذل  فإن القشريي قد سار على خطة واضحة حمـددة التـزم هبـا مـن أول الكتـاب إىل آخـره, فهـو يبـدأ بتاويـل البسـملة  
كلمــة كلمــة, وأحيــاان حرفــا حرفــا, يف بدايــة كــل صــورة علــى  ــو ملفــت للنظــر, إذ هــي ختتلــف وتتنــوع وال تكــاد تتشــابه, 

ها, وكانه ال يؤمن بفكرة التكـرار يف الـن  القـرآين, كمـا يـدل ذلـ  علـى حي  يتماشى وويلها مع السياق العام للسورة كل
قدرة القشريي يف فهم معـاين كثـرية ومتنوعـة لظـاهر واحـد, واملتكـون هنـا )يف البسـملة( يف أربـع كلمـات فقـط, لكـن معانيهـا 

 حمددة عنده.غري حمصورة وال متناهية. خصوصا وأن إشاراته ليس عشوائية وإمنا مبنية على قواعد وأصول 
وبعد انتهائه من وويل البسملة يشرع يف وويل السورة آية آية, ومل يتجاوز بعـ  اآلايت ولـو قشـارة خفيفـة, إال يف أمـاكن 

 قليلة, مهما كان طول اآلية على سبيل اإلقالل خشية املالل, كما ألزم نفسه بول  يف مقدمة تفسريه.
ا كثـري مــن سـور الـن  القـرآين, والـيت تعتــرب أقـرب إىل التاويـل اإلشـاري منهــا إىل أمـا موقفـه مـن احلـروف املقطعــة الـيت تبـدأ هبـ

التاويــل العــادي, نظــرا لرمزيتهــا, حــ  تضــاربت أقــوال املــؤولني يف املقصــود منهــا. فقــد اعتربهــا القشــريي ســر هللا يف القــرآن, 
 وبسط القول يف إشاراهتا ومعانيها اخلفية.

جا إشــارات لكــل آيــة ميــر هبــا, وال يبســط القــول يف املســائل الفقهيــة وال التعبديــة وال غــري وهكــوا ميضــي يف وويالتــه مســتخر 
 ذل  وا هو خارج عن الغرض الوي ألف من أجله تفسريه.

ومنهج القشريي يف استخراج اإلشارة من العبارة منهج أديب, ألنه يعتمد على تووق اللفظـة ــــ مفـردة أو مركبـة ــــ تـووقا ينبـين 
ـــه القشـــري تعبـــري أديب لـــه خصـــائ  علـــى أصـــو  ل مـــن اللغـــة واالشـــتقاق واإلعـــراب والبالغـــة, ّ إن التعبـــري الـــوي يفصـــح ب

 .(1)األسلوب األديب والصياغة الفنية, ومعىن هوا أنه نظر إىل القرآن مبنظار أديب, وعرب عن نظرته بطريقة أدبية
تزيــد املعــىن قــوة ووكيــدا, وويلــة لآليــة التاســعة مــن ســورة ومــن أمثلــة بيــان مــا للفظــة املفــردة مــن إحيــاءات وإشــارات مــؤثرة 

ــ ّ  يـ َلع ب ــون   ــَم يف ش   , قــال:  اللعــب فعــل جيــري علــى غــري ترتيــب, تشــبيها ابللعــاب الــوي يســيل ال علــى  الــدخان,   ب ــَل ه 
  .(1)نظام خمصو , فوصف املنافق ابللعاب تصويرا لرتدده وحتريه وشكه يف عقيدته

 ويال يف املواقف النفسية, وعند االستدالالت الوجدانية يف األسلوب القرآين.وتوقف القشريي ط
وأكثــر مــن إيــراد الشــعر الــوي يــدل علــى مواجيــد الصــوفية وأحــواهلم ومعــانيهم, ســواء أكــان هــوا الشــعر للصــوفية, أم كــان 

يف التصــوف.  وال يقــف  لغــريهم, وذلــ  نســلوب متــني واســتطرادات وإفــادات غنيــة دالــة علــى علــم القشــريي ورســوئ قدمــه
  .(1)عند ظاهر اآلية ألبتة إال ابإلشارة, ّ ينقلنا إىل املعاين القلبية واإلشارات اإلهلية املستنبطة من ذل  الظاهر
 وهوه مناذج من وويالته اإلشارية الدالة على ما ذكرانه يف هوه السطور القليلة يف حق هوا السفر املمتع:

                                                           
 .0/35, م س, "لطائف اإلشارات "( انظر: مقدمة إبراهيم بسيوين, 0)
 .3/380, , م سلطائف اإلشارات( 0)
 .0/534م, 0/0113دار التقريب بني املواهب اإلسالمية, لبنان ط"معجم تفاسري القرآن الكرمي"، جمموعة من املؤلفني,  (3)



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

906 

 

ــرمِِي  أي مــا خــدع  ومــا ســول لــ  قــال يف وويــل اآليــة الساد َنســان  مــا غ ــرَّك  ِبر بِـّـ   اَلك  ــا اإَلِ ســة مــن ســورة االنفطــار:  اي أ يُـّه 
 ح  عملت مبعاصيه؟.

ويقال: ساله وكامنـا ىف نفـس السـؤال لقنـه اجلـواب, يقـول: غـرّن كرمـ  يب, ولـوال كرمـ  ملـا فعلـت, ألنـ  رأيـت فسـرتت,  
 وقدرت فامهلت.
وثـق حبسـن إفضـاله فـاغرت بطـول إمهالـه فلـم يرتكـب الزلـة السـتحالله, ولكـن طـول حلمـه عنـه محلـه علـى ويقال: إن املـؤمن 

 سوء خصاله, وكما قلت :
 وا أرى من سوء أفعال   =يقول موالي : أما تستحى 
 جرأين كثرة أفضال   =قلت : اي موالي رفقا فقد 

 , يف أ يِّ ص ور ة  ما شاء  ر كَّب    .قوله جل ذكره:  الَِّوي خ ل ق    ف س وَّاك  فـ ع د ل    
أي ركــب أعضــاءك علــى الوجــوه احلكميــة ىف أي صــورة مــا شــاء, مــن احلســن والقــبح والطــول والقصــر, ويصــح أن تكــون  

الصورة هنا مبعىن الصفة و يف  مبعىن  على  فيكون معناه: على أي صفة شاء ركب : من السـعادة أو الشـقاوة, واإلميـان أو 
 ."(1)املعصية

 وأخريا ميكن القول ابستقراء التاويالت الصوفية أن السمة الغالبة يف التفسري اإلشاري لديهم تتمثل فيما يلى:
أن للقرآن ظاهرا وابطنا, وأن الظاهر للعوام والباطن ال يدركه إال اخلوا  وإدراك اخلوا  مسـتمد مـن فـي  إهلـي ينـري  -0 

 لدنية مباشرة.بصائرهم, ويكشف هلم حسب رأيهم عن معارف 
أن العلم ابلقـرآن علـى هـوا النحـو يفـرتق عـن العلـوم القرآنيـة األخـرى يف بدايتـه وىف طرائقـه ويف غاايتـه, فضـال عـن أنـه  -0 

يفرتق عن سائر العلوم بضرورة العمل, فالعامل البد أن يكون عامال وعمله هو جهاده ورايضاته اليت تؤدي إىل صـقل إرادتـه 
آتــه الباطنيــة مــن كــل شــائبة, فالتفســري عمومــا لــيس تفســريا مباشــرا, بــل يســل  تزكيــة النفــوس وتطهــري وشــحو مهتــه وتنقيــة مر 

 القلوب واحل  على التحلي ابألخالق الفاضلة.
أن التفسـري اإلشـاري وإن كـان يعتمـد علـى مـا وراء العبـارة الظاهريــة إال أنـه مل ختـل مـن بعـ  مـا نقـل مـن اآلاثر علــى  - 3 

التفســــري ابملــــاثور أو التفســــري ابلــــرأي ابلطريقــــة االســــتنباطية, أو تفســــريات تعتمــــد علــــى معــــاين األلفــــال  النحــــو املــــوكور يف
 والتفسريات البالغية, كما هو حال وويالت القشريي يف لطائفه.

تتعـرض هــوه التفسـريات لكثــري مــن املعـاين واملصــطلحات الصـوفية الــيت تكشــف عـن طــريقتهم و ـربتهم, ال ســيما أهنــم  -4 
 يوجهون اآلايت كشواهد هلوه الرموز واملصطلحات.

مل تسلم هوه التفسريات مـن اإلسـرائيليات, واالستشـهاد بغـري القـرآن والسـنة, ومل تتبـع الدقـة يف حتـري ثبـوت احلـدي ,  -7 
 .(1)أو مراعاة التعليق على األسانيد, وكول  مل ختل من فكر ابطين

                                                           
 .697/ 3, م س, لطائف اإلشارات( 0)
 .044,  :0970جامعة األزهر الشريف, ابلقاهرة,  التفسري الصويف للقرآن، كلية أصول الدين( عبد التواب حسن, 0)



 حسن بنعباس املنهج اإلشاري يف وويل الن  القرآين
 

907 

 

 خامتة:
ويال مـوهبيا, فعنـدما يعجـز بعـ  أرابب االشـارات عـن إجيـاد مـا يؤيـد مـوهبهم يف ظـاهر يعترب التاويل االشاري يف عمقه و

الن , مخوون بباطنه الوي يتيح هلم صرف الن  إىل غري معانيه الظاهرة دون رقيب, ويرى الوهيب أنه  ليس مـن السـهل 
رايتــه الــيت يقــول هبــا, إذ إن القــرآن أن جيــد الصــويف يف القــرآن مــا يتفــق صــراحة مــع تعاليمــه, وال مــا يتمشــى بوضــوح مــع نظ

عــريب جــاء هلدايــة النــاس ال إلثبــات نظريــة مــن النظــرايت, رمبــا كانــت يف الغالــب مســتحدثة وبعيــدة عــن روح الــدين وبداهــة 
 العقل.

ه غـري أن الصــويف حرصـا منــه علــى أن تسـلم لــه تعاليمـه ونظرايتــه, حيــاول أن جيـد يف القــرآن مـا يشــهد لــه أو يسـتند إليــه, فــرتا
مــن أجــل هــوا يتعســف يف فهمــه لــآلايت القرآنيــة, ويشــرحها شــرحا تــرج هبــا عــن ظاهرهــا الــوي يؤيــده الشــرع, وتشــهد لــه 

 . وعليـــه فإنـــه ال ميكـــن ألبتـــة أن حيـــل التاويـــل اإلشـــاري حمـــل التفســـري مبعنـــاه املتبـــادر إىل الـــوهن أو مبعنـــاه التقليـــدي (1)اللغـــة
ودالالتـه ابعتبـاره نصـا منفتحـا علـى فهـوم  متعـددة, فـال ينبغـي حصـر الـن  يف  املعروف, وإمنا هو فهم خا  ملعاين الن 

فهــم واحــد ووحيــد, بــل قــد يفهــم املتــاخر معــاين أعمــق وــا فهمــه املتقــدم. واملرفــوض يف كــل ذلــ  هــو أن يكــون بــني مقصــد 
هــو ويرمــي إليــه, وغرضــه املــؤول ومقصــد الــن  تنــافر وتضــاد, فيــاى األول إال أن حيــول الــن  عــن مقصــده, إىل مــا يقصــده 

 هبوا كله: أن يروج ألفكاره على حساب الن , نظرا ملا يتميز به هوا الن  من مصداقية يف الفكر اإلسالمي. 
 

 املصادر واملراجع:
 , دار الكتاب العريب, بريوت"فصوص احلكم"ابن عريب, حميي الدين, 

 .0990, 4العربية, بريوت, طمركز دراسات الوحدة , بنية العقل العريب، اجلابرياجلابري, 
 , مكتبة وهبة القاهرة.التفسري واملفسرونالوهيب, 

 .0114, املكتبة العصرية بريوت ط ""مناهل العرفان يف علوم القرآن الزرقاين حممد عبد العظيم,
 ة, القاهرة., تح: حممد ابو الفضل إبراهيم, دار إحياء الكتب العربي"الربهان يف علوم القرآن"الزركشي بدر الدين, 

 م. 0/0114مكتبة الثقافة الدينية, الطبعة عند الغزايل نظرية وتطبيقا،  التأويلسامل عبد اجلليل عبد الكرمي, 
 , تح: حممد أبو الفضل إبراهيم وزارة الشؤون اإلسالمية السعودية.اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي, 

 م.0110ر اجليل, , دا"التبيان يف علوم القرآن"الصابوين, حممد علي, 
 , 0970جامعة األزهر الشريف, ابلقاهرة,  التفسري الصويف للقرآن، كلية أصول الدينعبد التواب حسن, 

 , دار املعرفة القاهرة, دت.الرمزية الصوفية يف القرآن الكرميعبد الثواب عبد اهلادي سيد, 

 وت., دار الكتاب العريب, بري "الرسالة"القشريي عبد الكرمي بن هوازن, 

                                                           
 .050ـ  0/050, م س, التفسري واملفسرون للذهيب( 0)
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 م.3/0111, اهليأة املصرية العامة للكتاب, ط، "لطائف اإلشارات"القشريي
 م, 0/0113دار التقريب بني املواهب اإلسالمية, لبنان ط"معجم تفاسري القرآن الكرمي"، جمموعة من املؤلفني, 

 م.0103عامل الكتب احلدي , األردن, "النص بني القراءة والتأويل، مقبول إدريس, وحيىي رمضان, 
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(45) 
 يف دراسته القرآنية ،نهجية املستشرق األملاين: نولدكهم

 0مصطفى شرقي
 املغرب, وجدة ,جامعة حممد األول, كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, سنة اثنية دكتوراه

 امللخص:
 ؛ عمليـة رصـد فكــري جلهـود املستشــرقني يف يتنـاول هـوا البحــ   منهجيـة املستشـرق األملــاين: نولدكهـه؛ يف دراسـته القرآنيــة
 . الدراسات القرآنية, من خالل سرد وحتليل النصو  الواردة يف أعمال العامل

ستشـراق واإلسـالم, ومعرفـة وتتجلى أمهية موضوع هوا البح  يف عرضه للقضااي الكربى, اليت شكلت نقـط توافـق بـني اإل 
ضــافة إىل أن هــوه الدراســة تعمــد إىل عــرض النصــو  الدينيــة وفــق مــنهج مــواطن التشــابه ومــواطن االخــتالف بينهمــا. ابإل

 .علمي دقيق
سـنجيب مـن خـالل هـوا البحـ  عـن نشـاة العــامل, والظـروف السياسـية يف تلـ  الفـرتة, وكيـف تتشـكل البنـاءات الدينيــة يف 

 ت اليت واجهة مساره النقدي؟ مسار حياة تيودور نولدكهه؟ وأين تتجلى جهوده يف دراسة القرآن الكرمي؟ وما هي التحداي
وذل  ابستقراء النصو  من مصادرها األصلية, وحماولـة فهـم سـياقها  املنهج  التحليلي هو املنهج الرئيس يف هوه الدراسة,

التاريخ؛ وذل  ابالعتماد على األحبـاث والدراسـات املتخصصـة يف املوضـوع, مـع القيـام بتحليـل أفكـار وتفسـريات البـاحثني 
 , والتعليق كفخر مرحلة من مراحل معاجلة إشكالية البح  واإلجابة عنها.األكادمييني

 
 , املنهجية, الدراسة.نولدكهالقرآن الكرمي, املستشرق, كلمات املفاتيح: 

 
 تقدمي:
 اســتخدام ميكــن. املــؤلفني أعمــال يف والضــعف القــوة نقــاط وحتديــد الــن  جــودة لقيــاس فعاليــة الطــرق أكثــر أحــد النقــد يعــد
 ألن. عاليـة أولويـة ذو املنهجـي النقـد النقـد, أسـاليب بـني مـن. والشـر اخلـري بـني والتمييـز االفرتاضـات لتحسني طريقةال هوه
 أهنـــم جنـــد املستشـــرقني دراســـة طـــرق دراســـة خـــالل مـــن. تصـــديقه طريقـــة علـــى بنـــاء   اخلـــا  العلمـــي حبثـــه جيـــري ابحـــ  كـــل

 علمـاء خـدمات علـى الضـوء تسـليط مـع املفـاهيم, وضـع بعـد يـة,احلال الدراسـة يف. , لكـن لـيس كلهـماملغالطـات يف عـالقون
 املــــنهج البحــــ  يســــتخدم. يف دراســــته للقــــرآن الكــــرمينولدكهــــه  للمستشــــرق األساســــية املغالطــــات ذكــــر   ,كــــرميال القــــرآن
 البحـ  نداسـت احلـاالت, مـن كثـري يف ننـه القائلـة الفرضـية دعـم إىل ويسـعى املكتبـة مصادر على املعتمد التحليلي الوصفي

ا يتطلب االستشراقي البح  نتائج قبول فإن لول . نهج العلميامل وليس املغالطات على االستشراقي  يف. التامـل من مزيد 

                                                           
0
  mustapha.chargui@ump.ac.ma 
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ابلعلــوم  اإلملــام وعــدم الثقافيــة واالختالفــات اخلاطأــة االفرتاضــات بســبب مغالطــات املستشــرقون ارتكــب احلــاالت, مــن كثــري
 .أعمال املستشرقني, خصوصا من قبل الغري املسلمني دراسة يف للغاية مهم أمر املغالطة ومعرفة ,العربية اللغةالشرعية و 

  :السرية الذاتية

ــا نب النقــد القــرآين الغــريب, مــن مواليــد  0ولــد نولدكــه يف هــاربورض  05-0836مــارس  0)هــامبورض اليــوم(, املعــروف عموم 
Georgianumختـــرج مـــن املدرســـة  0853, ويف عـــام 0931ديســـمرب 

3يف  0
Lingen امســـالند, ودرس اللغـــات الســـامية ,

ـــد 4والرتكيـــة والفارســـية يف جامعـــة غـــوتنغن , وبعـــد ذلـــ  يف جامعـــة فيينـــا, و جامعـــة اليـــدن و جامعـــة 5حتـــت هـــاينريش ايوال
يف جامعـة سرتاسـبورض حـ  تقاعـد عـن  0870أصبح أستاذا  يف جامعـة كيـل ومـن عـام  0864هومبولت يف برلني. يف عام 

. أجنــب نولــدي  عشــرة أطفــال, ســتة مــنهم مــاتوا قبلــه. أصــبح ابنــه أرنولــد نولــدي  قاضــي ا وكــان عضــو ا يف 71ز عمــر ينــاه
.(Hurgronje, 1931, p. 31)   جملس الشيوئ عن هامبورض خالل فرتة فاميار. مات يف كارلسروه
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( هي إحدى مقاطعات مدينة هامبورض, أملانيا. بل هو أيضا اسم ربع يف هوه البلـدة, الـيت كانـت عاصـمة مقاطعـة UN / LOCODE : DE HBUهاربورض )  - 0

الضفاف اجلنوبية لنهر إلبه وتغطي أجـزاء مـن مينـاء هـامبورض ابإلضـافة إىل املنـاطق السـكنية والريفيـة. كـان عـدد  يف والية سكسونيا السفلى. تقع بلدة هاربورض على
 . 0106نسمة اعتبار ا من عام  063,770سكاهنا 

ثولي  يف املنطقة احلدودية مع هولندا , اليت أرادت متكني أبنائهم والشباب الكاVredener Bürgerتدين صالة األلعاب الرايضية اجلورجية بوجودها ملبادرة  - 0
, كلف أسقف 0677 عام الربوتستانتية بعد حرب الثالثني عام ا ويف سياق اإلصالح املضاد إلحياء العقيدة الكاثوليكية, جنب ا إىل جنب مع التعليم اإلنساين. يف

وا ينتمون إىل مقاطعة ساكسونيا )ساكسونيا(, قنشاء مدرسة القواعد, واليت  مونسرت آنواك, كريستوف برانرد فون جالني, الفرنسيسكان الفرنسيسكان, الوين كان
دفوعة بنفس كان من املقرر أن تتلقى اسم أبرشية فريدنس الوحيدة الطويلة, سانت جورج. جيب أن يوضح هوا أن املدرسة النحوية والرعية جيب أن تكون م

درسة النحوية جيب أن حتقق هوه األهداف من خالل  حب العلم  و الدراسات اإلنسانية  )التينية, علم  الرغبة يف الفضيلة  وبنفس  احلماسة لضميان  وأن امل
 الالهوت, الفلسفة, البالغة,...( )مقتبس من الوثيقة التاسيسية(.

 قسطنطني زو سامل سامل. بعد تدمري من قبل األمري 0813عام  Vredenخالل فرتة العلمنة وإغالق الدير, وكد الفرنسيسكان من استمرار وجود الدير يف 
,   بناء 0800. يف عام Vreden, عاد الفرنسيسكان ولكن ليس إىل 0800املدرسة الثانوية, والكنيسة و الدير من جراء اطالق النار خطريا يف عام 

Progymnasium بعد 0900ة أعلى للبنني والبنات يف عام و  حتويلها إىل مدرسة مدين 0879أصبحت مدرسة مدير عام  -بعد عدة أزمات  -, واليت .
إىل مدرسة اثنوية كاملة يف عام  Progymnasium, كان من املمكن احتالل مبىن املدرسة احلايل.   توسيع 0950الدمار يف احلرب العاملية الثانيةيف عام 

0965 . 
عد املدينة, الواقعة على هنر إمس وابلقرب من احلـدود مـع هولنـدا, أكـرب ويف غرب والية سكسونيا السفلى. ت Emslandهي مدينة تقع يف جنوب مقاطعة  - 3

مـع وظـائف جزئيـة ملركـز إقليمـي مـن حيـ  نسمة. تتمتع مبكانة مدينة مستقلة كبرية وتصنف على أهنا مركز متوسط  54718مدينة يف املنطقة ويبل  عدد سكاهنا 
 التخطيط املكاين. 

أوغست يف غوتنغن, كما تعرف بشكل غري رمسي ابسم جورجيا أوغستا, هي جامعة أملانية مقرها مدينة غوتنغن. أنشاها  تعرف رمسيا  ابسم جامعة جورج - 4
, وسرعان ما منت اجلامعة يف احلجم والشهرة, 0737جورج الثاين مل  بريطانيا العظمى واألمري الناخب هلانوفر آنواك, وبدأت الدراسة هبا سنة  0734سنة 

تنغن من بني املدن اليت تلقب مبدن اجلامعات, إذ يشكل طلبة اجلامعة نسبة كبرية من عدد سكان املدينة. تعد جامعة غوتنغن واحدة من ح  أصبحت غو 
نيا والتاسعة أوروبيا  من الفائزين جبائزة نوبل يف ختلف فروعها. واجلامعة احتلت املرتبة األوىل يف أملا 45اجلامعات املرموقة يف أملانيا والعامل, إذ عمل ودرس هبا 

, كما احتلت الرتبة الرابعة يف أملانيا والثالثني أوروبيا  والثالثة والتسعني 0101والرتبة الثالثة واألربعني على مستوى العامل وفقا  لتصنيف التاميز جلامعات العامل سنة 
 goettingen.de-www.uniعامليا  يف التصنيف األكادميي جلامعات العامل يف نفس العام. 

 يوليو.  01املتفمر املشارك مع شتاوفنربض, بشان دوافعه لقتل هتلر واالهتامات املوجهة ملوريتز شوارتز يف  - 5
  نفس املصدر السابق. - 6
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ـــا. عنــدما   تعيينـــه للقيــام بـــول  يف عـــام  50رتاســـبورض ألكثـــر مــن كــان ثيـــودور عضــو ا أجنبي ـــا يف أكادمييــة س ,  0878عام 
و  0857عام ا ابلفعـل. بعـد كـل شـيء, يف عـامي  00كانت عالقته الوثيقة هبولندا واملستشرقني اهلولنديني تبل  من العمر 

ليـدن, ومـا ميكـن أن يسـتمتع بـه يف , درس املخطوطات العربية والفارسية والرتكية احملفوظة هناك ملـدة سـتة أشـهر يف 0858
ليدن يف العلـوم ويف صـداقة زمالئـه األكـرب واألصـغر سـن ا, خـالل فـرتة أسـتاذيته الطويلـة األمـد يف سرتاسـبورض, حضـر العديـد 

 من اهلولنديني حماضراته هناك ومن هناك.

ـــا, ذهــب  05منــو مــا يقـــرب مــن  0عام 
De Goeje ســـات الشــرقية  إىل صـــديقه إىل سرتاســـبورض لتقــدمي جمموعـــة مــن  الدرا
, حـــرره  85املفضـــل ثيـــودور يف عيـــد مـــيالده الســـبعني نيابـــة عـــن  ـــا إثبـــاي  مـــن األصـــدقاء والتالميـــو. تضـــمنت ا موعـــة أيض 

ـا يف ذلـ  الوقـت, وأضـيف الكثـري يف ربـع القـرن املاضـي. ابلطبـع,  564إرنست كـون, وببليوغرافيـا لكتـاابت نولـدي :  رقم 
ا عمــال  لــيس بــال منــازع مــن بــني هــوا العــدد اهلا ئــل يكمــن كبــري وصــغري؛ العديــد مــن املراجعــات, لكــن ثيــودور مل يراجــع أبــد 

 ضمن حدود اختصاصه.

 Académie desجـائزة  0859يف عـام  Histoire du Coranأكسـبه مقـال بعنـوان 
0
inscriptions et belles-lettres  يف

3فرنسا, يف منافسة مع 
Aloys Sprenger 4وMichele Amari  . 

بني دراسات العهد القدمي واللغـات السـامية واألدب العـريب والفارسـي والسـرايين. تـرجم  ؛تراوحت اهتمامات تيودور البحثية
ـا. كتـب العديـد مـن الدراسـات )مبـا  تيودور العديد من األعمال اهلامة يف األدب الشرقي واعترب خالل حياتـه مستشـرق ا مهم 

Encyclopædia Britannicaت يف يف ذل  عن القرآن( وساهم مبقاال
5. 

شغلت اهتمامات تيودور مساحة واسعة بشكل ال يصدق ابلفعـل؛ مـا ال يقـل عـن اللغـة واألدب والتـاريخ جلميـع الشـعوب 
السامية, ابستثناء اآلشوريني والبابليني, فيما يتعلق ابألخري الوي قرر نولدكهه أن يراقب بشـكل نقـدي مـا قـام بـه الـرواد يف 

ال, الوي يتطلـب جـرأة كبـرية.   االعـرتاف بسـيادة تيـودور يف مجيـع املقاطعـات األخـرى يف جمـال الدراسـة السـامية؛ هوا ا 

                                                           
 يركز على شبه اجلزيرة العربية واإلسالم. ( مستشرق ا هولنداي  0919مايو  07-0836أغسطس  03كان مايكل جان دي جوجيي )  - 0
 La Petiteيف فرنسا حتت اسم  0663يف عام  Colbertبواسطة  Académie des inscriptions et belles-lettres  وسيس  -0

Académie رميا للويس الرابع عشر. بعد ذل , ظهر امسها احلايل. يف البداية, كان من املقرر إنشاء نقوش وشعارات لآلاثر وامليداليات تك 0806. يف عام
  , وهي تتابع هوه املهمة.0795التفتت إىل التاريخ وعلم اآلاثر.   دجمها يف معهد فرنسا منو عام 

. درس سربين 0893ديسمرب  09, يف الناصري , تريول؛ تويف يف 0803سبتمرب  3من مواليد  Aloys Sprengerكان   - 3 جر يف هايدلربض, مستشرق ا منساواي 
انتقل إىل لندن, حي  عمل مع إيرل مونسرت يف يريخ علوم احلرب بني الشعوب  0836الطب والعلوم الطبيعية وكول  اللغات الشرقية يف جامعة فيينا. يف عام 

هبوه الصفة, ترجم العديد من إىل كلكتا, حي  أصبح مدير دهلي كلية. و  0843احملمدية,  يريخ العلوم العسكرية بني الشعوب املسلمة , ومن هناك يف عام 
 الكتب املدرسية إىل اهلندوستانية من اللغات األوروبية. 

حقيق يف الشخصية احلقيقية و لد يف ابلريمو ابن فرديناندو وجوليا فينتوريلي, وكرس جزء ا كبري ا من حياته لتاريخ صقلية. كان العماري أيض ا مستشرق ا, قام ابلت - 4
. مجهوري ليربايل Risorgimentoكما شغل منصب الوزير األول إليطاليا للتعليم العام. أصبح عماري شخصية مهمة خالل   لصالة الغروب الصقلية.

رين, وا ساعد على وكاربوانري, والوي دعم بعد سقوط يواكيم مراد انفصال صقلية. أصبح حلقة وصل بني رئيس الوزراء كاميلو بينسو دي كافور والصقليني املؤث
 . 0889م بدعم توحيد إيطاليا. فعل العماري ذل  متوقع ا أن مينح كافور صقلية بع  احلكم الوايت اإلقليمي بعد التوحيد. تويف يف فلورنسا عام إقناعه

 أقدم موسوعة ت نشر ابستمرار يف العامل - 5
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ا. لــه أيضــا  املســامهة يف معرفــة شــعر العــرب القــدماء . كــان حمــور تركيــز جمــاالت أعمــال و  يف كــل مكــان أجنــز فيــه عمــال  رائــد 
لعمله اتبع خطني حي  أشار مقال له عن اجلـائزة, لغـات سـامية, والتـاريخ  نولدكهه واسعة ومتنوعة, ولكن الرتكيز الرئيسي

 واحلضارة اإلسالمية.
ــا مل  0969و 0868يف نفــس الفــرتة  شــهد كتــاابن:  ميــوت أدب العهــد القــدمي  و دراســات حــول نقــد العهــد القــدمي  أيض 

راميـــة الـــيت ال تـــزال حيـــة ملراقبهـــا اللغـــوي اجليـــد. يتالشـــى االهتمـــام يف مواثيـــق إســـرائيل, والقواعـــد النحويـــة املتقنـــة للهجـــة اآل
أرسـى األسـس املتينـة ملقارنـة اللغـة السـامية يف   0875السراينية األدبية, واليت ميكن اعتبارها منوذج ا لوصف اللغـة, ويف عـام 

 رنة.كتابه  قواعد اللغة , ويف رمسه  اللغات السامية  قدم أدق توليفة موجزة لنتائج هوه الدراسات املقا

إىل جانب اللغات السامية, مارس أيض ا اللغات الرئيسـية غـري السـامية, الرتكيـة والفارسـية. ومـن بـني مشـاريع نولدكهـه طبعـة 
الطــــربي نشــــرت يف جمموعــــة  التــــاريخ العــــاملي , وتظــــل هــــوه الرتمجــــة ذات قيمــــة كبــــرية, خاصــــة ابلنســــبة للتعليــــق التكميلــــي 

. ويعــىن بــه املتخصصــون, 0, لــويس غينــزبريض وفريــدريش زكــراي0ارلز كــاتلر تــوريالشــامل. تضــمن لــه العديــد مــن الطــالب تشــ
 حي  العديد من كتبه هلا أمهية لدى القارىء العادي,وعهد إىل شويل مبتابعة عمله القياسي  يريخ القرآن .

لغــة الفارســية, يف كــل تعــود مســامهاته الرتكيــة إىل العقــد األول مــن ســبعة عقــود مــن نشــاطه اإلنتــاجي. كمــا شــغلت دراســته ال
الفرتات السابقة, اهتمامه لفـرتة أطـول بكثـري. وجـد سـبب ا خاص ـا لـول  يف تعاونـه يف إصـدار النسـخة العربيـة الشـهرية, حتـت 

. بعـد االنتهـاء مـن نصـه, 3. اعتىن تيـودور هبـوا اجلـزء مـن تلـ  السـجالت الـيت تعاملـت مـع الساسـانينيDe Goejeإشراف 
 Geschichleتشرقني برتمجة أملانية, مع تزويده مبالحظات وإضافات شاملة: يف هوا الن  الضـخم  جعله متاح ا لغري املس

der Perser und Araber zur Zeil der Sasaniden.مجع مجيع املصادر األخرى لتاريخ ذل  الفرتة ا هزة   

طقــة واحـدة. مل ينشـر كتــااب  ني طـول عــن تظهـر الدراسـات املنشــورة درجـة مـن الرتكيــز ال ميكـن حتقيقهــا ملعظمنـا حـ  يف من
موضوع من العهد القدمي قبل أن يراجع العهد القدمي نكمله مرة أخرى؛ أجـربه نشـر أو مراجعـة قواعـد اللغـة السـراينية علـى 

 إعادة قراءة كل ما ط بع هبوه اللغة.

ه أكثـر مالءمـة للدارسـني منـه للقـراء, يف كل ما كتبه, وضـع أعلـى املطالـب علـى الشـكل واحملتـوى وحققهـا. حمتـوى مثـار قلمـ
لكن اللغة واألسلوب دائم ا ال تشـوهبما شـائبة, واضـحان, حـادان وبسـيطان. بعـ  كتبـه وتعـة للغايـة جلمهـور أوسـع؛ علـى 

ـــا يف دراســـة القـــرآن, 0863ســـبيل املثـــال, أذكـــر كتابـــه الشـــهري  لـــنب حممـــد , الـــوي كتبـــه عـــام  , عنـــدما كـــان مســـتغرق ا متام 
 , وكالمها منوذجان للرتويج.0890دروسه, وجمموعة  أورينتال سكيززن  اليت ن شرت يف عام ومكرس ا ل

                                                           
 نفس املصدر السابق. / - 0
 نفس املصدر السابق. - 0
, واليت يرجع تسمية الساسانيني إىل الكاهن الزرادشيت ساسان 650 – 006الوي استعمل  لضمرباطورية الفارسية الثانية؛ اإلمرباطورية الساسانية هو االسم   - 3

كانيني ثيني / الفرثيني االشالوي كان جد أول ملوك الساسانيني أردشري األول. لقد أ ّسسَت الساللة الساسانية ِمن ِقبل املل  أردشري األول بعد ه زمية ملِ  البار 
( مقاومة جيوش اخلالفة اإلسالمية املبكرة أّول 650 – 630األخري أرتبانوس الرابع, وانتهَت عندما حاول مل  الدولة الساسانية األخري يزدجرد الثال  )

 سنة.  04اإلمرباطورايت اإلسالمية ملدة 
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لقـد أثبتـت حيـاة نولدكهــه بوضـوح أن رجـل ابحثــا ميكـن أن حيقـق ويـرتجم دون أن يســكن الشـرق األدّن القـدمي, وميكــن أن 
لـوين عرفـوه عـن كثـب. بغـ  النظـر عـن  يصل إىل أعلى مستوى من البح . شخصيته النبيلة مليأة ابحـرتام عميـق جلميـع ا

كـــل املشـــاعر, كـــان دافأ ـــا يف صـــداقته, ال مـــربر لـــه يف حماربـــة الظلـــم. ومـــن ّ فهـــو يعـــارض بشـــدة معـــاداة الســـامية. وهكـــوا 
يف يــوم عيــد  دحــ  ابنزعــاج مــا ال ينــدر مساعــه يف أملانيــا, كمــا هــو ســطحي مثــل األحكــام املتعاليــة حــول هولنــدا وهولنــدا.

 , فقد العامل أحد أبرز املستشرقني.0931امليالد عام 

 يف دراسته للقرآن الكرمي: نولدكهمنهجية 
كانت مسـامهات نولـدي  العظيمـة األخـرى يف جمـال الدراسـات اإلسـالمية, وال سـيما يريـخ القـرآن. حبلـول منتصـف القـرن 

األكادمييـــة الباريســـية للنقـــوش  التاســـع عشـــر, كـــان هنـــاك اهتمـــام أورويب متزايـــد ابإلســـالم, وهـــو مـــا انعكـــس عنـــدما قـــررت
تقدمي جائزة ألفضل  يريخ نقدي لن  القرآن .   يف سـن العشـرين, كتـب نولـدي  ابلفعـل كتـااب   0857واآلداب يف عام 

التيني ــا عــن أصــل القــرآن وتكوينــه. كــان منجــواب  بشــكل طبيعــي إىل املوضــوع, وتقــدم بطلــب, وفــاز ابجلــائزة. ن شــرت نســخة 
. أصـبح أسـاس Geschichte des Qoransحتـت اسـم  0861العمل احلائز على جائزة يف جوتنجن عام  أملانية موسعة من

 مجيع الدراسات القرآنية الغربية الالحقة.

على الرغم من أن العديد من العلماء قد قدموا ابلفعل مسامهات مفيدة يف دراسة التسلسـل الـزمين للقـرآن, فـإن أعظـم قفـزة 
ال كانــت يريــخ القــرآن لنولدكهــه. قبــل نولــدي  التقليــد اإلســالمي يف االعــرتاف ابلتقســيم إىل ســور إىل األمــام يف هــوا ا ــ

نزلــت بشــكل رئيســي يف مكــة ]يف بدايــة مســـرية حممــد صــلى هللا عليــه وســلم[ وتلـــ  الــيت نزلــت بشــكل رئيســي يف املدينـــة 
اين تغيـــريات يف األســـلوب األديب لتاســـيس املنـــورة, لكنهـــا قســـمت الســـور املكيـــة إىل ثـــالث فـــرتات. اســـتخدم الباحـــ  األملـــ

التسلسل الزمين القرآين اخلا  به, وهكوا جند فقرات سامية يف السنوات املكية املبكرة ونصـو  قدميـة طويلـة يف السـنوات 
 املدنية الالحقة.

دي (, حيــ  قــام بفحــ  نقــ1910) "Zur Sprache des Quran'ansقــدم نولــدي  املزيــد مــن اإلســهامات يف كتابــه  
ألســلوب و ــو القــرآن, ووجــد أنــه يعــاين مــن قصــور كبــري يف طريقــة التعبــري. كمــا أنــه تعــرض النتقــادات يف الســنوات األخــرية 
بسبب مالحظاته السلبية حول  الثقافـات السـامية , والسـتخدام مسعتـه يف جمـال الدراسـات اإلسـالمية لفـرض آرائـه بطريقـة 

 ديكتاتورية إىل حد ما.
 تعميم اخلطأ:

عمد نولدکه وهو الناقد املوضـوعي لتـاريخ األداين؛ إىل أنـواع الـوحي الثابتـة ابلقـرآن والسـنة, فشـك  فيهـا زاعمـا أنـه مـن إذ 
السهل أن نكتشف أن هوه األنـواع تقـوم علـى تفسـريات خاطأـة للسـنة والقـرآن, مسـتندا إىل قـول بعـ  السـلف أن رسـول 

 (098\0: 0100)حممد,  هللا رأى ربه ليلة املعراج.

فهو يرى أنـه مـا دام الـبع  قـد أخطـا يف تفسـري آيتـني ففهـم منهمـا أن رسـول هللا رأی ربـه؛ فـال بـد أن يكـون املسـلمون قـد 
لقـد   -قالوا ننواع الوحي هوه أيضا بناء على تفسريات خاطأة كول  للقرآن والسنة. لكنه هبوا وقع يف األخطـاء اآلتيـة: أ

بســهولة, يقــول: خبطــا كيفيــات الــوحي؛ مــن غــري أن يكــرتث بوقوعــه يف خطــا التعمــيم؛ ألننــا حــ  لــو  مقــدما حكمــه انطلــق
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سلمنا جدال أن رؤية النيب ربه يف املعراج کانـت کيفيـة مـن كيفيـات الـوحي؛ فلـيس معنـاه خطـا القـول بكيفيـة للـوحي معينـة, 
 وضـع يـده علـى قواعـد حبـ  علمـي جديـد ال نعرفهـا لدکـه قـدأن القول ابلكيفيـات األخـرى خطـا كـول , إال أن يكـون نو 

(Theodor, 1919, p. 11).0 
إن معيار حكم نولدکه بثبوت وسيلة للوحي أو عدم ثبوهتا هو القرآن والسنة, ونولدکه نفسـه حينمـا اعتمـد كيفيـة الـوحي   

اجلرس؛ اعتمدها بناء علـى حـدي  للنـيب صـلى هللا عليـه وسـلم؛ فلمـاذا ال يتوحـد  اليت فيها يسمع النيب صوي يشبه صلصلة
لديه معيار احلكم على كل كيفيـات الـوحي األخـرى, خاصـة أننـا رأينـا ثبوهتـا ابلقـرآن إمجـاال وابلسـنة تفصـيال. احلـق أن هلـوا 

 وهــي ضــد قولــه بواتيــة الــوحي احملمــدي.الثبــوت حتديــدا جعــل نولدکــه معيــار احلكــم خمتلقــا حــ  ال يضــطر إىل التســليم هبــا 
(Hurgronje, 1931, p. 34) 

علـى اإلطـالق نولدکـه والقـرآن: مل يبـني  ذکر نولدکه أن كثـريا مـن هـوه األنـواع يقـوم القـول هبـا علـى تفسـريات خاطأـة للسـنة
م عليهــا القــول هبــوا النـــوع أو غــريه؛ بــل جــاء كالمــه هكـــوا أي أنــواع الــوحي يقصــد؛ أو أي تفســريات خاطأــة هـــي الــيت قــا

بشــان رؤيــة النــيب ربــه يف  مرســال دون أن يعضــد بــدليل مقبــول. وحينمــا حتــدث عمــا لــه عالقــة هبــوا مل يــوكر ســوى اخلــالف
 .  (Theodor, Das Leben Muhammed's, 1863, p. 23) املعراج وهي غري معدودة أصال من كيفيات الوحي

أوحـــي إليـــه مـــن هللا تعـــاىل ابلـــرؤاي  صـــلى هللا عليـــه وســـلمفقـــد أثبتنـــا اســـتنادا إىل القـــرآن الكـــرمي والســـنة أن رســـول هللا حممـــد 
الصاحلة, وكالم هللا له من وراء حجاب, وبواسـطة ملـ  الـوحي جربيـل يف صـورته احلقيقيـة امللكيـة؛ أويف هيأـة يتشـكل فيهـا 

ى صورة دحية بن خليفة الكليب أو رجل غري حمدد الشخصية. أو بواسطة جربيل أيضا لكـن النـيب صـلى هللا عليـه جربيل عل
 ,Theodor) صـــلى هللا عليـــه وســـلم وســـلم ال يـــراه وإمنـــا يســـمع مـــا يشـــبه صـــوت اجلـــرس, أو قلقـــاء جربيـــل يف روع النـــيب

Untersuchungen zur Kritik des alten Testaments, 1869, p. 34). 
, وبطلــت صــلى هللا عليــه وســلم فثبــت إذن أصــالة أنــواع الــوحي الــيت ادعــى نولدکــه وخــر القــول هبــا وعــدم ثبوهتــا عــن النــيب

 0(098\0: 0100 )حممد, بول  دعواه أن القول هبوه األنواع إمنا   بسبب تفسريات خاطأة للسنة والقرآن.
 االستناد للمصادر اإلسالمية:

ال  تاج لكثـري نظـر أن نتبـني أن نولدکـه عمـد إىل نصـو  موجـودة ابلفعـل يف املصـادر اإلسـالمية الـيت ذكرهـا, فوضـعها يف 
م سياق جديد خمتلف متاما عن السياق الوي وردت فيه يف تل  املصـادر. وال جيـب أن يفهـم هنـا أين أفـرض وجـوب االلتـزا

منهجيــا قيــراد نــ  االســتدالل املقتــبس مــن املصــدر اإلســالمي يف نفــس البــاب الــوي أورده فيــه مصــدره. وال أتوقــع كــول  
من نولدكهه أو غريه أال جيتهد يف البح  عن نصو  استدالالته من مظاهنا أو غريها. لكـين أرى وحبـزم أن املـنهج العلمـي 

 سالمي يف سـياق جديـد, زاعمـا بغـري حـق أنـه هـو سـياق املصـدر اإلسـالمييقتضي أال أقدم الن  املقتبس من املصدر اإل

. ولكـــي نعـــرف ذلـــ  نكتفـــي نن ننظـــر يف مصـــادره الـــيت ذكرهـــا: إن الطـــربي والرتمـــوي مل (0/399هــــ:  0336)الطـــربي, 
عــى نولدکــه؛ بــل كــان إيــراد الطــربي لــه يف يــوردا حــدي  جمــيء جربيــل بصــورة عائشــة يف ســياق ذکــر كيفيــات الــوحي كمــا اد

                                                           
  .009الكويت,   -قطر .,2ه,, دار النوادر,, طنولدكهور كتاب يريخ القرآن للمستشرق األملاين تيود .(198\1 :2011) .ر .ت ,حممد - 0
 نفس املصدر السابق. - 0
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)الرتمـــوي,  ســـياق خمتلـــف متامـــا, هـــو: حتـــدي  الســـيدة عائشـــة بفضـــل هللا عليهـــا. وأورده الرتمـــوي يف ابب فضـــل عائشـــة
0111 :5\745)0  . 

أوهلمــا  بــل أورده يف موضــعني: ,وكــول  مل يــورد ابــن هشــام )ظهــور امللــ  علــى هيأــة مجــل يف ســياق ذکــر کيفيــات الــوحي
)البخـاري,  بعنوان:  ما دار بـني رسـول هللا وبـني رؤسـاء قـريش . واثنيهمـا بعنـوان:  أمـر األراشـي الـوي ابع أاب جهـل إبلـه 

ورة كانــت بصــدد لكــن مــن يقــرأ نــ  نولدكهــه أعــاله, ال بــد أن يتســلل إليــه انطبــاع أن املصــادر املــوك. (000\8: 0110
 تعداد کيفيات الوحي إىل رسول هللا؛ وهو انطباع کاذب أوصله إليه منهج نولدکه.

إن نولدکه حييل للمصادر اإلسالمية زاعما أن هبا حاالت يظهر منها إصابة النيب حباالت التهيج منو شـبابه املبكـر ويقـول: 
ن مصــااب بــه منـــو شــبابه املبكــر, وتــوكر هــوه احلـــاالت يف  إن املســلمني يفســروهنا تفســريا آخــر . لقــد مـــر قولــه:  ولقــد كــا

املراجـع اإلســالمية(؛ حيــ  يعطيهـا املســلمون وجهــة أخــرى, لكـن ال ثقــة يف هــوه األحاديــ . والـبع  منهــا يــوكر أن هــوه 
ـــة الدينيـــة   ولقـــد ظهـــر فيمـــا بعـــد إىل هـــوه . وقولـــه: 0(87\0م: 0110)الزهـــري,  احلـــاالت جـــاءت بعـــد أن ابتلـــي ابلبعث

احلاالت بعينها على أهنا مؤثر خا  من اإلله الواحد احلق . وقولـه عـن اهليـاج النفسـي: إن النـيب  كـان يعـد نفسـه مفضـال 
 عنها ابعتبارها مظهرا على التهيج.ويصف يف مكان آخر حادثة شق الصدر نهنا أسطورة متهافتة دون أن يتحدث 

 مرسل صحايب":ح احلديث "تناقضات يف تطبيق مصطل
إن نولدکــه رفــ  مــن قبــل حــدي  الســيدة عائشــة عــن بــدء الــوحي بــدعوى أهنــا مل تشــاهد الواقعــة, أو بتعبــري علــم مصــطلح  

احلدي  أن روايتها كانت )مرسل صحايب(؛ لكنه هنا يقبل حدي  جابر بن عبد هللا عن حادثة هني النيب عن التعـري رغـم 
كـول , فلمـاذا مل  3(474\0هــ: 840)العسـقالين,  وروايتـه يف هـوا الشـان تعـد مرسـل صـحايب أنه أيضا مل يشاهد الواقعة

فعـل املسـلمون وهـو الصـواب, أو الـرف  دائمـا؟. يلتزم نولدکه منهجا واحدا من )مرسل الصـحايب(: إمـا القبـول دائمـا كمـا 
ســبقة. وقبلــه حــني ظــن أنــه بــدعم هــوه الفكــرة فهــل هكــوا يكــون املــنهج لقــد رفضــه حــني مل يســاعده علــى دعــم فكرتــه امل

 العلمي؟. 
كمــا انــه هنــا يكتفــي بتوجيــه النقــد للمســلمني أهنــم يفســرون تلــ  احلــاالت بطريقــة أخــرى مبــا يبعــده عــن كوهنــا عالمــة علــى 

األحاديــ  ليعــرف قارئــه  التهــيج, ّ يعــود فيــزرع الثقــة مــن هــوه األحاديــ  دون أن يــوكر أصــال هــوه احلــاالت, مــن خــالل
هبا. فهل هوا من األمانة العلمية؟ ألنه من املمكن عند ذكره هلا أو إشارته إليه, أال يشارکه قارئـه فهمـه هلـوه احلـاالت علـى 

 أهنا حاالت صرع. ومن ّ يتبىن نفس التفسري اإلسالمي هلا. 

                                                           
 .3881رقم  ,714   ,5وسنن الرتموي, ج .399,   2يريخ الطربي, ج  - 0
 .93,  1. ابن سعد, ج8. البخاري, کتاب الصالة, ابب 117ابن هشام,   - 0
 .474   ,1ابن حجر: الفتح, ج - 3
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نــه ال يثــق يف أحاديــ  شــق الصــدر والنهــي عــن كمــا أنــه وقــع يف خطــا منهجــي آخــر, لقــد كنــا نتوقــع عنــه أنــه  قــد أعلــن أ
دعــواه إصــابة النــيب ابلتهيجــات منــو شــبابه  التعــري  أن يســقطها مــن االعتبــار متامــا؛ لكنــه مل يفعــل. وفاجــاان أنــه يبــين عليهــا

 املبكر.
شــق  املراجــع اإلســالمية فوجــدت أن يف بعضــها ذكــر حلادثــة لكــي أقــف علــى حقيقــة األمــر رجعــت إىل مــواطن إحالتــه إىل 

صـدر رســول هللا وهــو صــغري؛ ويف بعضــها اآلخــر ذکـر حلادثــة عــدم متكينــه صــلى هللا عليــه وسـلم مــن التعــري وهــو كبــري لكــن 
قبــل البعثــة. لقــد صــح أن النــيب قــد شــق صــدره مــرتني إحــدامها وهــو صــغري يف ابديــة بــين ســعد وهــو يف اخلامســة مــن عمــره, 

   0والثانية عند املعراج.

 غياب مشولية الدراسة:
 اهل نولدكـه العديـد مـن اآلايت يف دراسـته للقـرآن الكـرمي, وهـو بصـدد ذكـره نقطـة البحـ  هـوه رغـم أنـه يعلـم أن اآلايت 
املــوكورة وثيقــة الصــلة هبــا, فهــو خطــا منهجــي؛ ألنــه يف حــني اعتمــد رواايت ضــعيفة إلثبــات خــوف النــيب علــى نفســه عنــد 

يـة الـيت تنفـي سـائر تلـ  الـتهم عـن النـيب وتطمأنـه إىل اختيـار هللا لـه نبيــا. رؤيتـه جربيـل, فإنـه  اهـل متامـا تلـ  اآلايت القرآن
عنــه هـــوه اآلايت رغــم أهنـــا فاصـــلة يف  إذ إنــه أخفـــی هــو تضـــليل متعمــد مـــن ابحــ  أريـــب لقــارئ غـــريب غـــري مــدقق عـــادة؛

 احلكم, وهو أمر ال يليق مبثله ان يقع فيه. 
سلم؛ كانت العرب تعتربه جنوان, واجلواب هو: ملاذا مل تعتـربه خدجيـة وورقـة  أما ما ادعاه من أن وحي النيب صلى هللا عليه و  

كــول ؟ لقــد قالــت لــه خدجيــة: أبشــر, فــوهللا ال تزيــ  هللا أبــدا إنــ  لتصــل الــرحم وتصــدق احلــدي  وحتمــل الكــل وتقــري 
يهـا جـوقا أكـون حيـا حـني الضيف وتعني على نوائب احلق, وقال له ورقة: هوا الناموس الوي أنزل على موسي. اي ليتـين ف

 (39\5ه: 008)حنبل,  ترج  قوم ... وإن يدركين يوم  أنصرك نصرا مؤزرا.
وإذا كــان نولدکــه قــد فســر وحــي حممــد صــلى هللا عليــه وســلم تفســريا مرضــيا  ابثولوجيــا , وادعــى أن العــرب كانــت كــول  

يف العهـدين املكـي  صلى هللا عليه وسـلم من إميان مجاعي بوحي حممدافرتاؤه عمليا تفسر هوا التفسري؛ فقد ظهر لنا كوبه و 
 0(098\0: 0100)حممد,  واملدين على النحو الوي بيناه.
 بناء صكم على دليل مظنون:

فقــدت دليلــه حجيتــه؛ فقــد أســس ابإلضــافة إىل مــا ذكــر مــن تقــد لنولدكهــه فإنــه  قــد وقــع هنــا يف عــدة أخطــاء منهجيــة أ 
حكمــا خطــريا علــى دليــل مظنــون, وحتكــم يف التقســيم والعــدد, وتغاضــى عمــا ال يؤيــد نتائجــه, وخــالف الــرواايت لتســلم لــه 

 دعواه.

                                                           
أخرى عند اإلمام  وهناك رواية .112, طبعة دار مادر, بريوت,,   0سن هو ابن سعد الطبقات, جالوي حدد هوا ال -0

  أنه كان يف العاشرة. ,21296رقم ,139,  5أمحد, ج
 نفس املصدر السابق.. - 0
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السور الستة والعشـرين؛ الـيت قـال إن يف كـل منهـا أقـل مـن مخسـني آيـة أربـع عشـرة, وان السـور الـيت مل يـدخلها يف إحصـائه  
اقــرتح نولـدي  وشــوايل ترتيب ــا الـوي جيــب أن نتوقــف عنـده قلــيال,  دد آايهتـا عــن اخلمســني آيـة, عــددها ســبعة.هـي مــا زاد عــ

ا للسور القرآنية املستوحاة بشكل خا  من األعمال. من سلفه فايل مع حتسينه يف العديد مـن النقـاط. كمـا يـوكران  جديد 
, احتفت علماء اللغة األملان بثالثة معايري: األسـلوب مـع األخـو بعـني االعتبـار (2002 , p. 127 ,(Régis)) رجييس بالشري

 الظروف اليت أاثرت مواقف حممد أو ثّبتها أمام خصومه. قبل كل شيء املظهر املختصر أو املطول لآلايت,
ال ختلــو مــن مفخــو  علهــا جــديرة ابملراجعــة؛  إن األســس الــيت أقــام عليهــا بعــ  علمائنــا تــرتيبهم لنــزول بعــ  ســور القــرآن

وذلـ  ألنـه مل تثبـت روايــة صـحيحة تلـزم أن يصـار إىل علــم صـحيح يقيـين يف هــوه املسـالة, ولقـد قـال القاضــي أبـو بكـر بــن 
رفة العلماء علـى التحقيـق, وال ثبـت فيـه : هبوا الشان: إنه  أمر عسري مل تبل  إليه مع0(00, صفحة 0117)العريب,  العريب

 النقل على الصحيح, وإمنا أراد هللا أن يكون كول  يف سبيل االحتمال ح  ختتلف اب تهدين األحوال.
 الرتمجة:

وترمجتــه ابلــربط بــني التفســري احلــريف اخلــاطئ لســورة الشــرح والروايــة عــن حــاالت صــرع حممــد يف طفولتــه. جنــد ذلــ  يف ابــن 
والطــربي ابللغــة الفارســية  72, والبخــاري ابب املعــراج, ومســلم کتــاب اإلميــان ابب 74  1وابــن ســعد ج 115هشــام  

ومشكاة املصابيح ابب عالمـات النبـوة. ويـربط آخـرون بـني حكايـة  131   4وما بعدها, واملسعودی ج 241   2ج
 (94\0: 0991)هشام, الصدر وقصة املعراج. )راجع الشواهد عند سورة اإلسراء(.  شق

 اخلامتة:

اثبــت هــوا اجلــزء مــن الدراســة أصــالة كافــة أنــواع الــوحي إىل حممــد, وأن ثبوهتــا جــاء ابلقــرآن والســنة, ومل تكــن اخرتاعــا مــن 
ومل  وقــافني عنــد حــدود القــرآن والســنة, صــلى هللا عليــه وســلم؛ علمــاء املســلمني الــوين كــانوا يف إثبــات كيفيــات الــوحي للنــيب

 ترتعوا شيأا منها كما ادعی نولدکه.
كمـــا أظهـــر فهـــم نولدکـــه اخلـــاطئ حلـــدي  عائشـــة رضـــي هللا عنهـــا:  نـــزل امللـــ  بصـــوريت ؛ حيـــ  فهـــم منـــه أن جربيـــل نـــزل 

صـلى وكول  أظهر خطاه يف فهمه ملا يف سرية ابن هشـام مـن قصـة األراشـي الـوي اسـتعان ابلنـيب ابلوحي يف هيأة عائشة. 
 مجل. يف رد ماله من أيب جهل؛ حي  فهم منها أن جربيل نزل ابلوحي لليب يف صورة لمهللا عليه وس

خالقـا لـزعم نولدكهـه أهنـا  صـلى هللا عليـه وسـلموأثبت أن األحادي  الصحيحة تؤكد ظهـور جربيـل يف هيأتـه احلقيقيـة للنـيب 
ت ابلسنة الصـحيحة, ولـيس مبنيـا علـى ال تثبت ذل . وأثبت أيضا؛ أن تشكل جربيل يف صورة الصحايب دحية الكليب اثب

 ظن كما وهم نولدکه.
ابلصــرع, وأنــه أخطــا يف دعــواه يف إصــابة  صــلى هللا عليــه وســلموأظهــر أن نولدکــه مل يکــن جــادا يف نفيــه وصــف رســول هللا 

هـو تطهـري بنوابت التهيج النفسي منو طفولته وشبابه املبكـر, كمـا أظهـر أن حادثـة شـق صـدره؛  صلى هللا عليه وسلمالنيب 

                                                           
 نفس املصدر السابق.  - 0
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لشخ  النيب من حت الشيطان, وهو ما انعكـس علـى سـلوكه فيمـا بعـد حـ  قبـل البعثـة, وال عالقـة هلـوا احلـادث بنـوابت 
 صرعية كما زعم نولدکه.

على األرض, وهو ابن اخلامسة والثالثني أثناء بنـاء الكعبـة وقبـل البعثـة؛  صلى هللا عليه وسلمكما أظهر كول  أن سقوطه 
كـول   يانة من هللا تعاىل له من أن تكشف عورته, وال عالقة له ايضـا بنـوابت صـرعية, كمـا زعـم نولدکـه.مل يكن سوی ص

 اعتقد يف البداية أنه جمنون. صلى هللا عليه وسلمبطالن دعوى نولدکه؛ أن النيب 
عنـد نـزول الـوحي مـن مبا كـان يعرتيـه  صلى هللا عليه وسلموكشف عن خطأه يف استدالله على دعوى التهيج النفسي للنيب 

حلظـة الـوحي وال تتعـداها لغريهـا,  صـلى هللا عليـه وسـلمأمراض. وانتهى بشان هوه األعراض إىل أهنا مؤقتة, تطرأ على النـيب 
ومردهــا إىل الثقــل الــوي يعانيــه رســول هللا مــن جــراء نــزول الــوحي عليــه, وذلــ  لثقــل الــوحي والخــتالف الطبيعتــني امللكيــة 

. وال عالقـــة هلـــا  صـــلى هللا عليـــه وســـلم هلـــوه األعـــراض مبـــرض عضـــوي أو نفســـي أو عصـــيب يـــزعم للنـــيب والبشـــرية. وال عالقـــة
يف جلبهــا أو صــرفها؛ فهــي مرتبطــة ابلــوحي  صــلى هللا عليــه وســلمكــول  حبمــاس أو تفكــري عميــق. كمــا أهنــا ال دخــل للنــيب 

 بل شاركه يف الشعور هبا أنبياء آخرون. مصلى هللا عليه وسل وجودا وعدما, ابتداء وانتهاء. وأهنا ال ختت  ابلنيب
صـلى هللا  كما أبطل هوا اجلـزء مـن الدراسـة اسـتدالل نولدکـه علـی دعـواه أن الـوحي أثـر للصـرع بقلـة الكـم املـوحى بـه للنـيب

كــل مــرة, وبقصــر ســور الطــور املكــي األول. وبــني أن القــرآن كلــه أوحــي إىل رســول هللا مصــحواب مبظــاهر نــزول   عليــه وســلم
الشـديد يف مرحلـة بدايـة النبـوة, والتفكـري العميـق  صـلى هللا عليـه وسـلم ي, وأبطل مـا ادعـاه نولدکـه مـن أن محـاس النـيبالوح

 صلى هللا عليه وسلم. يف مرحلة ما بعد اهلجرة, كاان السبب وراء التهيج النفسي الوي يدعيه نولدكهه للنيب
 

 املصادر واملراجع:
 القرآن الكرمي.
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(80) 
 يف معرفة معاين القرآن الكرميوأبعادها على الشباب  مواقع التواصل االجتماعي

 (وذجاأمن)الفيس بوك 
 0بکوش يوسفد.  

 اجلزائر ,غليزان ,معة أمحد زابنةجاأستاذ مشارك, 
 امللخص: 

أثبــت التطــور اهلائــل يف جمــال التكنولوجيــا احلديثــة خاصــة مــع انتشــار اإلنرتنــت واقــع جديــد علــى العــامل ,وبــدأ البحــ  عــن 
جتمـاعي وأصـبح النـاس يتالمحـون يف عـامل إفرتاضـي حيكـم الواقـع طريق للتواصل بني أفراد ا تمع فظهـرت مواقـع التواصـل اإل

مـاي سـبيس -تـويرت-اإلنساين واإلجتماعي والثقايف من خالل هوه املواقع اليت يشرتك عربها ماليني النـاس مثـل)الفيس بـوك
اركة امللفــات يوتيــوب...اخل(,اليت أيح الــبع  منهــا مثــل الفــيس بــوك تبــادل مقــاطع الفيــديو والصــور ومشــ–اليــف بــوون –

 وإجراء احملاداثت الفورية والتواصل والتفاعل املباشر بني مجهور املتلقني.
معرفـــة أبعـــاد و  لوقـــوف علـــى ظـــاهرة الفـــيس بـــوكاب التعـــرف علـــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي وخـــدماهتاإىل  الدراســـةهتـــدف 

ومــدى االجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة اسـتخدام الشــباب  ملواقــع التواصــل االجتمــاعي وانعكــاس ذلــ  علــى جوانــب احليــاة 
 التوصل لرؤية مستقبلية يف تنظيم العالقة بني الشباب ومواقع التواصل االجتماعي.

وتتبلور املشكلة البحثية يف أهنا ترصد مالمح ومسات أبعاد استخدام مواقع التواصل االجتمـاعي )تطبيقـا علـى الفـيس بـوك( 
حكم يف جوانــب حياتــه املختلفــة وذلــ  حلساســية هــوه املرحلــة وأمهيتهــا ودراســة أبعــاد الــيت تــربط الشــباب بعــامل افرتاضــي يــت

 مواقــع التواصــل االجتمــاعي وــا يســاهم يف وضــع رؤيــة مســتقبلية يف تقنــني العالقــة بــني الشــباب اجلــامعي واملواقــع التفاعليــة
 ــد اإلجابـة عنهــا يف ثنـااي العمــل البحثــي للدراسـات اللغويــة واألدبيـة ملعــان القـرآن الكــرمي, مـن خــالل طـرح عــدة تسـاؤالت 

كيــف ظهــر -مــا املواقــع التفاعليــة ومــاهي خــدماهتا؟ -متبعــني يف ذلــ  املــنهج الوصــفي لدراســتها ومتحيصــها, ومــن مجلتهــا: 
- مااألبعــاد االجيابيــة والســلبية الســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي؟ -الفيســبوك ومــاهي مساتــه وخدماتــه الــيت يقــدمها ؟

  رؤية علمية حول كيفية االستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتماعي يف جوانب احلياة املختلفة للشباب؟تقدمي
 قرآن كرمي. -فيس بوك  -تواصل -مواقع -لغة  -دراسة - كلمات مفتاصية:

 

 توطئة:
قـد ظهـر جيـل جديـد مل يعـد نظرا ملا تشهده ا تمعـات احلديثـة مـن ظـاهرة تنـامي اسـتخدام تقنيـات االتصـال اإللكـرتوين ف  

يتفاعل مع اإلعالم التقليدي بقدر ما يتفاعل مع اإلعالم االلكرتوين يسمى ابجليـل الشـبكي أو جيـل اإلنرتنـت, وأصـبحت 
ـــاك شـــبكات تواصـــل اجتمـــاعي مثـــل تـــويرت, الفيســـبوك تتســـم بعناصـــر الفوريـــة  , Interactivity, والتفاعليـــة Immediacyهن

                                                           
0 youzarsif96@gmail.com 
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, ومــن هنــا تتحــدد املشــكلة البحثيــة وتســعي الدراســة الراهنــة للتعــرف Updating, والتحــدي  Multimediaوتعــدد الوســائط 
على حدود وطبيعة وثري املواقع االجتماعية علي الشباب  سعيا لتقييم ذل  التاثري, وحتديد الطرح املسـتقبلي لتنظـيم عالقـة 

 الشباب ابملواقع االجتماعية.
اما  ملواقــع التواصــل االجتمــاعي, وهــم األكثــر إســاءة هلــوا االســتخدام, وابلتــايل, مــن فــإن الفأــات الشــبابية هــم أكثــر اســتخد 

املمكــن جــدا نن يــرتبط ســوء االســتخدام بــبع  مــن األبعــاد االجتماعيــة والنفســية, فهنــاك أمــور مغريــة ابلنســبة هلــوه الفأــة 
املمكــــن أن يـــؤثر علــــى العالقــــات لقضـــاء الســــاعات الطويلـــة أمــــام جهــــاز احلاســـب اآليل مســــتخدمة اإلنرتنت,والـــوي مــــن 

االجتماعية احلقيقية ويعيشون يف جمتمع افرتاضي, لكن األمـر قـد خـرج عـن السـيطرة, وأصـبح ل بنـاء جمتمعـاهتم الـيت تشـغل 
 اهتماماهتم . 

ومن هنا كانت هوه الفأة العمرية هي موضع االهتمام وهي الفأة املعنية مبوضوع البح  وذل  هبـدف تسـليط الضـوء علـى 
أبعــــاد املواقــــع االجتماعيــــة أو الشــــبكات االجتماعيــــة علــــى هــــوه الفأــــة, وتــــرى الباحثــــة أن هــــوه الظــــاهرة تســــتحق الدراســــة 
والبح , وومل أن تعزز بدراسات وحبوث أكادميية أخرى, الفتقار املكتبات اجلامعية احمللية على وجـه اخلصـو  مـن مثـل 

 هوه الدراسات األكادميية حلداثة موضوع البح .
وتتبلــور املشــكلة البحثيــة يف أهنــا ترصــد مالمــح ومســات أبعــاد اســتخدام مواقــع التواصــل االجتمــاعي )تطبيقــا علــى الفــيس  

بــوك( الــيت تــربط الشــباب بعــامل افرتاضــي يــتحكم يف جوانــب حياتــه املختلفــة وذلــ  حلساســية هــوه املرحلــة وأمهيتهــا ودراســة 
ضـــع رؤيـــة مســـتقبلية يف تقنــــني العالقـــة بـــني الشـــباب اجلـــامعي واملواقــــع أبعـــاد مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي وــــا يســـاهم يف و 

 التفاعلية.
هتدف هوه الدراسـة إىل التعـرف علـى مواقـع التواصـل اإلجتمـاعي وخـدماهتا, والوقـوف علـى ظـاهرة الفـي سـبوك مـن خـالل 

والثقافيـــة والتعليميـــة, معرفـــة ألعـــاد اســـتخدامها بـــني الشـــباب خصوصـــا ومـــدى انعكاســـها علـــى جوانـــب احليـــاة اإلجتماعيـــة 
والتوصــل لرؤيــة يف تنظــيم العالقــة بــني الشــباب ومواقــع التواصــل ومــدي دورهــا يف غهــم معــاين القــرآن الكــرمي فهمــا واســتيعااب 

 وعمال به.
 أهداف الدراسة:

 التعرف على مواقع التواصل االجتماعي وخدماهتا. .0
 الوقوف على ظاهرة الفيس بوك. .0
ملواقــــع التواصــــل االجتمـــاعي وانعكــــاس ذلــــ  علــــى جوانــــب احليــــاة االجتماعيــــة   معرفـــة أبعــــاد اســــتخدام الشــــباب .3

 والثقافية والتعليمية .
 التوصل لرؤية مستقبلية يف تنظيم العالقة بني الشباب ومواقع التواصل االجتماعي. .4

 أوال: مواقع التواصل االجتماعي )مفهومها وخدماهتا(:
 املواقع اإلجتماعية: -1
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ى اإلنرتنــت يتواصــل مــن خالهلــا ماليــني البشــر الــوين  معهــم إهتمامــات أو ختصصــات معينــة ,ويتــاح عبــارة عــن مواقــع علــ
ألعضــــاء هــــوه الشــــبكات مشــــاركة امللفــــات والصــــور وتبــــادل مقــــاطع الفيــــديو وإنشــــاء املــــدوانت وإرســــال الرســــائل وإجــــراء 

ع األصـــدقاء وزمـــالء الدراســـة وتقـــوى احملـــاداثت الفوريـــة وســـبب وصـــف هـــوه الشـــبكات ابالجتماعيـــة أهنـــا تتـــيح التواصـــل مـــ
 .0 الروابط بني أعضاء هوه الشبكات يف فضاء اإلنرتنت

وعرفـــت نهنـــا مواقـــع إلكرتونيـــة تقـــدم ملســـتخدميها جمموعـــة مـــن اخلـــدمات متعـــددة اخليـــارات مثـــل احملادثـــة الفوريـــة والرســـائل 
 .0 ومشاركتها مع اآلخريناخلاصة والربيد اإللكرتوين والفيديو والتدوين اخلطي والصويت واملرئي 

وهي منظومة من الشبكات االلكرتونية اليت تسمح للمشرتك فيها قنشاء حساب خا  به ومن ّ ربطه من خـالل نظـام  
اجتماعي الكـرتوين مـع أعضـاء آخـرين لـديهم نفـس اإلهتمامـات واهلـواايت أو مجعـه مـع أصـدقاء اجلامعـة أو الثانويـة أو غـري 

 ذل 
نـــا أن تلـــ  الشـــبكات تعـــود إىل شـــركات  اريـــة حتقـــق أرابحـــا  مـــن خـــالل اإلعالانت,ولقـــد أحـــدثت والبـــد مـــن اإلشـــارة ه

الشــبكات االجتماعيــة تغيــريا  يف كيفيــة االتصــال واملشــاركة بــني األشــخا  واجلماعــات وتبــادل املعلومــات عــن بعــد خاصــة 
هتمامـات يف شـ  ا ـاالت,ومن أشـهر بعد أن استقطبت عشرات ماليني املسـتخدمني ومكنـتهم مـن مشـاركة األنشـطة واال

 الشبكات الفيس بوك وماي سبيس وتويرت واليف بوون واوركت.
إن مواقع التواصل االجتماعي هي شبكات إلكرتونية تسمح للمشرتك فيهـا قنشـاء حسـاب خـا  هبـم ومـن ّ ربطهـم مـن 

ايت أو مجعهــم مــع أصــدقاء اجلامعــة أو خــالل نظــام اجتمــاعي الكــرتوين مــع أعضــاء آخــرين لــديهم نفــس االهتمامــات واهلــوا
 الثانوية أو غري ذل  وهي يف األصل شركات رحبية تعتمد على اإلعالانت.

 اخلدمات اليت تقدمها الشبكات االجتماعية: -أ
تشـــرتك الشـــبكات االجتماعيـــة يف خصـــائ  أساســـية بينمـــا تتمـــايز بعضـــها عـــن اآلخـــر مبميـــزات تفرضـــها طبيعـــة الشـــبكة 

 تل  اخلصائ :ومستخدميها أبرز 
 :(Profile Page) امللفات الشخصية /الصفحات الشخصية -

ومــن خــالل امللفــات الشخصــية ميكنــ  التعــرف علــى اســم الشــخ  ومعرفــة املعلومــات األساســية عنــه مثــل :اجلــنس,يريخ 
الــدخول لعــامل  امليل,البل,االهتمامات,والصــورة الشخصــية ابإلضــافة إىل غريهــا مــن املعلومــات. يعــد امللــف الشخصــي بوابــة

الشـــخ ,فمن خـــالل الصـــفحة الرئيســـية للملـــف الشخصـــي ميكنـــ  مشـــاهدة نشـــاط الشـــخ  مـــؤخرا,من هـــم أصـــدقاءه 
 وماهي الصور اجلديدة ال  رفعها إىل غري ذل  من النشاطات.

 (Friend Connection) األصدقاء/العالقات: -

                                                           
 القرآن الكرمي. 0
 السنة النبوية. 0
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كات االجتماعيــة تطلــق مســمى صــديق علــى هــوا وهــم مبثابــة األشــخا  الــوين يتعــرف علــيهم الشــخ  لغــرض معــني الشــب
الشــخ  املضــاف لقائمــة اصــدقائ  بينمــا تطلــق بعــ  موقــع الشــبكات االجتماعيــة اخلاصــة ابحملرتفــني مســمى إتصــال أو 

 عالقة على هوا الشخ  املضاف لقائمت ... 
ئمــة األصــدقاء لــدي  ام مل إرســال الرســائل :وتتــيح هــوه اخلاصــية إمكانيــة إرســال رســالة مباشــرة للشــخ  ســواء كــان يف قا

 يكن..
 ألبومات الصور:  -

تتـيح الشـبكات االجتماعيـة ملسـتخدميها إنشـاء عـدد الهنـائي مــن األلبومـات ورفـع مأـات الصـور فيهـا وإيحـة مشـاركة هــوه 
 الصور مع األصدقاء لالطالع والتعليق حوهلا.

   اجملموعات: -
جمموعــة, حيــ  ميكنــ  إنشــاء جمموعــة مبســمى معــني وأهــداف  تتــيح كثــري مــن مواقــع شــبكات االجتماعيــة خاصــية إنشــاء

حمــددة ويــوفر موقــع الشــبكة االجتماعيــة ملالــ  ا موعــة واملنضــمني إليهــا مســاحة أشــبه مــاتكون مبنتــدى حــوار مصــغر كمــا 
(أو األحــداث ودعــوة أعضــاء تلــ  ا موعــة لــه ومعرفــة Eventsتتــيح خاصــية تنســيق االجتماعــات عــن طريــق مــا يعــرف ب)

 .د احلاضرين من غري احلاضرينعد
 الصفحات:  -

ابتدعت هوه الفكرة الفيس بوك, واستخدمتها  اراي  بطريقـة فعالـة حيـ  تعمـل حاليـا علـى انشـاء محـالت إعالنيـة موجهـه 
تتــيح ألصــحاب املنتجــات التجاريــة أو الفعاليــات توجيــه صــفحاهتم وإظهارهــا لفأــة حيــددوهنا مــن املســتخدمني وتقــوم الفــيس 

ابستقطاع مبل  عن كل نقرة يتم الوصول إليها من قبل أي مستخدم قام ابلنقـر علـى اإلعـالن, تقـوم فكـرة الصـفحات بوك 
على إنشاء صفحة يتم فيها وضع معلومات عن املنتج أو الشخصية أو احلدث ويقوم املستخدمني بعد ذلـ  بتصـفح تلـ  

 .  0الصفحة يقومون قضافتها إىل ملفهم الشخصي الصفحات عن طريق تقسيمات حمددة ّ إن وجدوا اهتماما بتل 
ومن املالحت أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت أكثـر إنتشـارا  علـى شـبكة اإلنرتنـت ملـا متتلكـه مـن ميـزات متيزهـا عـن  

 اقع اإللكرتونية.املواقع اإللكرتونية وا يساهم يف الزايدة املطردة ملستخدمي تل  املواقع االجتماعية وتراجع اإلقبال على املو 
وابلــرغم مــن االنتقــادات الشــديدة الــيت تتعــرض هلــا املواقــع االجتماعيــة علــى الــدوام وخصوصــا  موقــع )الفــيس بــوك(, والــيت  

تتهمــه تلــ  االنتقــادات ابلتــاثري الســليب واملباشــر علــى ا تمــع واألســرة, واملســامهة يف انفــراط عقــده واهنيــاره ,فــإن هنــاك مــن 
ة للتنـــامي وااللتحـــام بـــني ا تمعـــات, وتقريـــب املفـــاهيم والـــرؤى مـــع اآلخـــر, واالطـــالع والتعـــرف علـــى يــرى فيـــه وســـيلة مهمـــ

 ثقافات الشعوب املختلفة.
 الفيس بوك:اثنيا: 

                                                           
 .0101,  0الم اجلديد اإلعالم البديل, دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع, طحسنني شفيق: اإلع 0
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أثري الكثري من اجلدل حول موقع الفيس بوك علـى مـدار األعـوام القليلـة املاضـية, فقـد   حظـر إسـتخدام املوقـع يف العديـد  
فــرتات متفاوتــة, كمــا حــدث يف ســوراي وإيــران كمــا   حظــر املوقــع يف العديــد مــن جهــات العمــل إلثنــاء مــن الــدول خــالل 

املـــوظفني عـــن إهـــدار أوقـــاهتم يف اســـتخدام تلـــ  اخلدمة.كـــول  مثلـــت انتقـــادات موجهـــه إىل الفـــيس بـــوك خمـــاوف بشـــان 
مـا متـت تسـوية هـوا األمـر بـني طـريف النـزاع,   احلفال على اخلصوصية واحدة من املشكالت اليت يواجهها رواد املوقع, وكثـريا  

كما يواجه موقع الفيس بوك العديد من الدعاوى القضائية من عدد من رفاق زوكربريج السـابقني الـوين يزعمـون أن الفـيس 
 بوك إعتمد على سرقة الكود الرئيسي اخلا  هبم وبع  امللكيات الفكرية االخرى.  

 دها ومعرفة نشاهتا وتعريفها واستخداماهتا وكول  أبعادها.فالفيس بوك ظاهرة تستحق الوقوف عن
عـام( ابالشـرتاك مـع كـل مـن داسـتني موسـكوفيتزوكريس هيـوز  03حي  ترجع نشاة املوقع إىل مارك جوكربريض الوي كان  )

رفـارد وكـان الوين ختصصـا يف دراسـة علـوم احلاسـب وكـاان رفيقـي زوكـربريج يف سـكن اجلامعـة عنـدما كـان طالب ـا يف جامعـة ها
 0114هدفــه إقامــة شــبكات تضــم طلبــة جامعــة هــارفرد األمريكيــة وميكــنهم مــن تبــادل أخبــارهم وآرائهــم وصــورهم ويف عــام 

حقــق جناحــا  ســريعا  يف وقــت قصــري واكتســب شــعبية واســعة وســرعان مــا انتشــرت أصــداء الفكــرة يف جامعــات أخــرى وطلبــة 
 0116عية وأستمر املوقع قاصرا  على اجلامعات واملدارس الثانويـة حـ  عـام املدارس الوين يسعون للتعرف على احلياة اجلام

ّ قرر أن يفتح أبواب موقعه أمـام كـل مـن يرغـب يف اسـتخدامه, وكانـت النتيجـة طفـرة يف عـدد مسـتخدمي املوقـع إذ ارتفـع 
ـــة عـــام  41إىل اكثـــر مـــن  0116مليـــون يف شـــهر  00مـــن  املوقـــع للمربجمـــني  وقـــرر أن يفـــتح أبـــواب 0117مليـــون يف هناي

 . 0ليقدموا خدمات جديدية لزواره وأن يدخل يف تعاقدات مع معلنيني يسعون لالستفادة من قاعدته اجلماهريية الواسعة
وابت مــن الواضــح أن ســوق شــبكات التواصــل االجتمــاعي عــرب االنرتنيــت ينمــو بشــكل هائــل وقــد رفــ   جــوكربريض عرضــا 

 ى ان قيمة شبكته أعلى بكثري.لشراء موقعه مبليون  دوالر ألنه رأ
ـــه كـــان حمقـــا  يف رفـــ  هـــوا العـــرض فقـــد قالـــت صـــحيفة وول اســـرتيت جـــورانل,أبرز الصـــحف   وقـــد أثبـــت واقـــع احلـــال أن

مليــون دوالر, األمــر  511-311% مــن قيمــة فــيس بــوك 5االقتصــادية األمريكيــة أن شــركة مايكروســوفت تســعى لشــراء 
صل إىل مبل  ستة إىل عشرة مليارات.يشـار ان شـركة مايكروسـوفت حتتكـر إعـالانت الوي يعين أن قيمة الفيسبوك الكلية ت

 .0اإلنرتنت على  شبكة فيسبوك يف الوقت الراهن
وبعد تنافس حمتدم بني شركتيي جوجل ومايكروسوفت, أعلنـت شـركة مايكروسـوفت عمالقـة الربجميـات  0117ويف اكتوبر 

مليــون دوالر ,حيــ  قــدرت القيمــة الضــمنية  041% بقيمــة 6.0بلغــت األمريكيــة أهنــا قامــت بشــراء حصــة يف فــيس بــوك
مليار دوالر, وعلى الرغم من ذل   فإن مايكروسوفت قامـت بشـراء سـهم مفضـل يتضـمن حقوقـا  05الكلية للموقع حبوايل 

ةيف خاصــة مثــل حقــوق التصــفية وهــو مــا يعــين ان مايكروســوفت ستتغاضــى ستتغاضــى مســتحقاهتا قبــل محلــة األســهم العاديــ

                                                           
 .0104, 0عبد االمري الفيصل: دراسات يف االعالم االلكرتوين,دار الفكر اجلامعي, القاهرة , ط 0
 عبد الرازق الدليمي: اإلعالم والصحافة اإللكرتونية, مرجع سابق. 0
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حالة بيع الشركة, كمـا أن السـهم الـوي قامـت مايكروسـوفت بشـرائه يعطيهـا احلـق يف نشـر اإلعـالانت الدوليـة يف الـوالايت 
 .0املتحدة وعلى املستوى الدويل على الفيس بوك

لي ـا لـه. يف , أعلن القائمون على إدارة الفيس بوك عن اختاذ مدينة دبلني عاصمة أيرلنـدا مقـر ا دو 0118ويف أكتوبر من عام 
 .0103ديسمرب 

, ولكن يبـدو أن أشـهر الفـروق بـني «ماي سبيس«و« فيس بوك»عادة  ما تقوم وسائل األعالم بعقد املقارانت بني موقعي 
يتـــيح للمســـتخدمني تـــزيني ملفـــاهتم الشخصـــية ابســـتخدام لغـــة « مـــاي ســـبيس»املـــوقعني هـــو مســـتوى التخصـــي .  فموقـــع 

HTMLوCascading Style Sheets (CSS بينما يوفر موقع ,)«0.إمكانية استخدام الن  العادي فقط« فيس بوك 
وبعــد الســرد هلــوه النبــوة التارتيــة للفــيس بــوك نشــري إىل بعــ  التعريفــات حيــ  ذكــرت موســوعة الويكبيــداي أن فــيس بــوك 

تـــديره شـــركة ( هـــو موقـــع ويـــب وأحـــد أشـــهر وســـائل تواصـــل اجتمـــاعي و هـــو  شـــبكة اجتماعيـــة و Facebook)ابإلجنليزيـــة: 
شركة مسامهة.؛ فاملستخدمون قمكاهنم االنضمام إىل الشبكات اليت تنظمها املدينة أو جهـة العمـل أو املدرسـة « فيسبوك»

أو اإلقلــيم, وذلــ  مــن أجــل االتصـــال ابآلخــرين والتفاعــل معهــم. كــول , ميكـــن للمســتخدمني إضــافة أصــدقاء إىل قائمـــة 
ا حتدي  ملفاهتم الشخصية وتعريف األصدقاء ننفسـهم. ومسـي  املوقـع بفـيس بـوك أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم, وأيض  

إشارة إىل دليل الصور الـوي تقدمـه الكليـات واملـدارس التمهيديـة يف الـوالايت املتحـدة األمريكيـة إىل أعضـاء هيأـة التـدريس 
 .3والطلبة اجلدد, والوي يتضمن وصف ا ألعضاء احلرم اجلامعي كوسيلة للتعرف إليه

وعرفـــه د عبـــاس مصـــطفى صـــادق ننـــه املوقـــع الـــوي يســـهل للمســـتخدمني تبـــادل األخبـــار واملعلومـــات  فيمـــا بيـــنهم وإيحـــة 
الفرصة ل صدقاء للوصول إىل ملفاهتم اخلاصة  وأصبح املوقع األخري ال يؤثر فقط يف نطاق ا تمع االفرتاضي بـل أثـر علـى 

 ة والثقافية والدينية.واقع حياة املتعاملني االجتماعية والسياسي
حيــ  يعتــرب موقــع الفــيس بــوك واحــد مــن أهــم مواقــع التواصــل االجتمــاعي وهــو الميثــل فقــط منتــدى اجتماعيــا  فقــط وإمنــا 
أصــبح قاعــدة تكنولوجيــة ســهلة قمكــان أي شــخ  أن يفعــل بواســطتها مــا يشــاء. ويعتمــد املوقــع يف ذلــ  علــى معطيــني 

ألفـا  يوميـا , وكـول   051مليـوان  حيـ  يشـهد زايدة يف عـددهم مبعـدل  41ي ينـاهز أساسيني مها:حجم املشرتكني فيه والـو
 4على متيزه من الناحية التكنولوجية,واليت يريد أن جيعلها متاحة للجميع.

 ْسات الفيس بوك: -1
الســمات الــيت يقــدم املوقــع خدماتــه للمســتخدمني جمــاان ,وجيين أرابحــه مــن اإلعــالانت مبــا يف ذلــ  إعــالانت الشــعار ونــوكر 

 أضافها الفيس بوك منو ظهوره: 

                                                           
 .0100,  0والشباب العريب, مكتبة الفالح للنشر والتوزيع , طليلي أمحد جرار, الفيس بوك   0
 . 0118عباس مصطفى صادق: اإلعالم اجلديد املفاهيم والوسائل والتطبيقات, دار الشروق, عمان ,  0
 . 0118, 0أمني سعيد عبد الغين: وسائل اإلعالم اجلديدة واملوجه الرقمية الثانية, ايرتاك للنشر والتوزيع, القاهرة ,ط 3
 .0100شريف درويش اللبان مداخالت يف اإلعالم البديل والنشر اإللكرتوين على اإلنرتنت البديل )القاهرة :دار العامل العريب , 4
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أو لوحة احلائط وهي عبارة عن مساحة خمصصة يف صفحة امللـف الشخصـي ألي مسـتخدم حبيـ  تتـيح  Wall. مسة 0
للمسـتخدمني إرســال نكـزة افرتاضــية إلاثرة اإلنتبــاه إىل بعضـهم الــبع  )وهـي عبــارة عــن إشـعار تطــر املســتخدم ابن 

 لرتحيب به(أحد األصدقاء يقوم اب
 أو الصور اليت متكن املستخدمني من حتميل اإللبومات والصور من أجهزهتم إىل املوقع.  Photo. مسة 0
أو احلالــة الــيت تتــيح للمســتخدمني إمكانيــة إبــالض أصــدقائهم نمــاكنهم ومــا يقومــون بــه مــن أعمــال يف  Status. مســة 3

 الوقت احلايل .
كانية إرسال رسائل مرفقة تتضمن أي شئ بلوحـة احلـائط, الـوي كـان مقتصـرا أيح الفيس بوك إم 0117. يف يوليو 4

 من قبل على احملتوايت النصية فقط.
أو التغويـــة اإلخباريـــة الـــيت تظهـــر علـــى الصـــفحة  News Feed  إعـــالن عـــن مســـة  0116ســـبتمرب مـــن عـــام  6. يف 5

ـــــــل الت ـــــــف الرئيســـــــية جلميـــــــع املســـــــتخدمني حيـــــــ  تقـــــــوم بتمييـــــــز بعـــــــ  البيـــــــاانت مث غيـــــــريات الـــــــيت حتـــــــدث يف املل
 الشخصي,وكول  األحداث املرتقبة وأعياد امليالد اخلاصة نصدقاء املستخدم.

وهــي مســة متعلقــة ابلتـــدوين  0116أغســطس  00أو تعليقــات الفـــيس بــوك يف   Facebook Notes.   تقــدمي مســة 6
 تسمح قضافة العالمات والصور اليت ميكن تضمينها.

وأطلـق  Cometفيس بوك تطبيق إرسال رسـائل فوريـة إىل شـبكات اإلتصـال ابسـتخدام بـرانمج أصدر ال 0118. ويف 7
 . Chatعليه إسم 

أو اهلـــدااي الـــيت تتـــيح للمســـتخدمني إرســـال هـــدااي افرتاضـــية إىل أصـــدقائهم  Giftsاطلـــق فـــيس بـــوك مســـة  0117. يف 8
 تظهر على امللف الشخصي للمستخدم الوي يقوم ابستقبال اهلدااي.

أو الســوق الــوي يتــيح للمســتخدمني نشــر إعــالانت مبوبــة  Marketplaceأطلــق فــيس بــوك مســة   0117أيضــا  يف . 9
 جمانية .

نســـخة  ريبيـــة مـــن الفـــيس بـــوك عبـــارة عـــن عـــادة تصـــميم  Facebook Betaقـــدم فـــيس بـــوك إمكانيـــة  0118. يف 01
 0مبتكرة لواجهات االستخدام اخلاصة مبستخدميه غلى شبكات حمدده.

 استخدامات الفيس بوك: -1
تتــيح شــبكة التواصــل االجتمــاعي الفيســبوك للمســتخدمني, التعــرف علــى بعضــهم عــن قــرب أكثــر عــن طريــق نشــر الصــور 
امللتقطــة هلــم يف املناســبات ونشــر مــا يــدور يف اخلــاطر مــن أفكــار وتتــيح هلــم نشــر مقــاطع الفيــديو كمــا ويســتطيع املســتخدم 

وانت املتاحــة مثــل أيقونــة )أعجبــين (كمــا ويســتطيع مشــاهد الصــورة او املنشــور إعــادة التفاعـل مــع مــا ينشــر عــن طريــق األيقــ
نشــــره علــــى صــــفحته اخلاصــــة بــــه ليتــــيح ملــــن هــــم يف قائمــــة أصــــدقائه أن يشــــاهدوا مــــا   نشــــره, إىل ذلــــ  يتــــيح الفيســــبوك 

يـــة لعـــب األلعـــاب املختلفـــة. للمســـتخدمني إنشـــاء ا موعـــات اخلاصـــة لـــزايدة التفاعـــل بـــني املســـتخدمني ويتـــيح أيضـــا  إمكان
                                                           

 .0110, 0عبد املل  الدانين ,الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنرتنت بريوت :دار الراتب اجلامعية ط 0
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وتتفاعــل العديــد مــن املواقــع اإللكرتونيــة األخــرى مــع الفيســبوك بشــكل جديــد, فتتــيح لزوارهــا أن ينشــروا مــا يــتم نشــره علــى 
املوقــع اإللكــرتوين علــى صــفحات مســتخدمني الفيســبوك والــوين يــدخلون إىل هــوا املوقــع اإللكــرتوين وذلــ  طبعــا  ألســباب 

 تروجيية. 
هــوه املميــزات وأكثــر اســتطاع الفيســبوك أن يتصــدر قائمـة املواقــع االجتماعيــة كافــة متفوقــا  علــى تــويرت وجوجــل وبسـبب كــل 

بلس وغريمها من املواقع االجتماعية, فقد القى الفيسبوك انتشارا  ورواجا  كبريين بني املستخدمني ملـا وجـدوه فيـه مـن سـهولة 
إضــــافة إىل انتشــــاره الواســــع والــــوي مكــــن اجلميــــع مــــن ان يتعــــاملوا معــــه يف التعامــــل ومجاليــــة يف التصــــميم ويف اخلصــــائ , 

 0ويستفيدوا منه كل حسب غرضه وطريقته.
 الفيس بوك لالعالميني:  -1

تــوفر شــبكة الفــيس بــوك ثــروة مــن الفــر  لضعالميــني, غــري أن املعلومــات الشخصــية فيهــا قــد تكــون خداعــة شــاهنا شــان 
ســتخدمني ابحملتــوايت, ولــول  ينبغــي للصــحفيني أن يتوخــوا جانــب احلــور عنــد اســتخدام الكثــري مــن املواقــع الــيت يغــويها امل

هوه الشبكة االجتماعية.وعلى الصحفيني الوين يبحثون عن مواد لعملهـم أن يتـابعوا جمموعـات هلـا عالقـة ابملوضـوع الـوي 
مــن ا موعــات تعــرب عــن آرائهــا  يهتمــون بــه بواســطة عمليــة حبــ  ســريعة يف شــبكة الفــيس بــوك  وعلــى الــرغم مــن أن الكثــري

الشخصـــية وتكـــون متحيـــزة, إال أن بعضـــها وســـس واســـتمر جبهـــود أشـــخا  جيـــدي االطـــالع وملمـــني يف املوضـــوع املعـــين 
وإضـــافة الســـتخدام املالمـــح الشخصـــية املعروضـــة علـــى الفـــيس بــــوك كمرتكـــزات إلنتـــاج مـــواد صـــحفية عـــن طريـــق متابعــــة 

ه مــن بيــاانت حديثــة حــول وضــعه.كما تتــيح الشــبكة للصــحفيني االتصــال بــزمالئهم مالحظاتــه وتعليقاتــه وصــوره ومــا يضــيف
حــول العــامل واإلعــالن عــن عملهــم بواســطة تطعــيم مقــاالهتم ابلوصــالت االلكرتونيــة يف مالحظــاهتم أو يف حمــافظهم اخلاصــة 

ة متثـل شـبكة الفـيس بــوك أرض مباشـرة وكـول  ابلنسـبة للصـحفيني غـري احملرتفـني الـوين يســامهون يف صـحافة املـواطن الناشـأ
 0األحالم حي  يشكل منفوا  وصوي   للشخ  املتوسط الوي يريد ان يقول شيأا .

ويعتــرب الفــيس بــوك مصــدرا  ل خبــار عــن طريــق حســاابت وكــاالت األنبــاء والصــحف واإلذاعــات والتلفزيــوانت وحســاابت 
ك يف نشـر املقـاالت الصـحفية والتعليـق عليهـا واالعجـاب هبـا املواقع الرمسية واملعتمدة وكول  ميكن االستفادة من الفيس بـو 

ويســــتقى اإلعالميــــون منــــه الكثــــري مــــن املعلومــــات يف شــــ  ا ــــاالت وعلــــيهم أن يتثبتــــوا مــــن األخبــــار وال يتــــابعوا كثــــري مــــن 
ن وا أ َن ت ِصيب وا قـ َوم ا جِب ه ال ة  فـ ت َصِبح وا ع ل ى م ـا فـ ع َلـت َم الشائعات وقد قال تعاىل:)اي  أ يُـّه ا الَِّوين  آ م ن وا ِإَن ج اء ك َم ف اِسق  بِنـ ب ا  فـ تـ بـ يـَّ 

ِدِمني (    6احلجرات: ان 
 :أبعاد الفيس بوك على الشباباثلثا: 

 الشباب والفيس بوك: -أ

                                                           
 .0104,  0واصل اإلجتماعي(,عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع طاإلعالم اجلديد )شبكات الت: علي خليل شقرة 0
 فرباير. 07-05كلية االعالم جامعة القاهرة مؤمتر واالسرة وحتدايت العصر   0
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شــباب, ومــن املالحــت أن مســتخدمي املواقــع االجتماعيــة  هــي يف الغالــب مــن الفأــات الســنية الصــغرية واملــراهقني وفأــات ال
ــــدة ترفيهيــــة ولقضــــاء وقــــت الفــــراض أكثــــر مــــن أي شــــيء آخــــر. ولعــــل انتشــــار مــــا  ــــوين جيــــدون يف اإلنرتنــــت متعــــة وفائ وال

)ابإلنرتنت كافيه( )مقاهي اإلنرتنت( هبوه الصـورة الكبـرية هلـو دليـل قـاطع علـى اسـتخدام هـوه الوسـيلة للرتفيـه أكثـر  يسمى ّ
 قني يف ا تمع احمللي .من أي شيء آخر ابلنسبة للشباب وفأة املراه

ـــة ابإلنرتنـــت  ووســـائل  0119ووفقـــا لدراســـة أشـــرف جـــالل حســـن  ـــة والتفاعلي بعنـــوان أثـــر شـــبكات العالقـــات االجتماعي
الفضائيات االجتماعية واالتصـالية ل سـرة املصـرية والقطريـة دراسـة تشخيصـية مقارنـة علـى الشـباب وأوليـاء األمـور يف ضـوء 

ه الدراســة إىل الدراســات الوصــفية الــيت اســتخدمت املــنهج املقــارن وطبقــت الدراســة علــى عينــة اإلعــالم البــديل وتنتمــي هــو
مفــــردة وتوصـــلت الدراســـة إىل أن هنـــاك إقبـــاال  مــــن جانـــب الشـــباب علـــى املواقــــع  611عشـــوائية متعـــددة املراحـــل قوامهـــا 

لصـدارة كشـبكات اجتماعيـة مفضـلة االجتماعية بشبكة اإلنرتنت حي  حيتـل الفـيس بـوك واليوتيـوب ومـاي سـبيس مواقـع ا
 0.ألفراد العينة الوين يعتربون أن أصدقائهم املرجع هلم يف حالة حدوث مشكلة هلم

ويف دراسـة عـن التـاثري السـليب لوسـائل التواصـل االجتمـاعي )الــواتس آب والفـيس بـوك( علـى الشـباب )دراسـة حبثيـة مطبقــة 
 يف سلطنة عمان/ حمور اإلعالم ما له وما عليه(

ن خالل الدراسة تبني أن برانمج الواتس آب وموقـع الفـيس بـوك انتشـر بشـكل كبـري بـني الشـباب, وقـد أعطـت مؤشـرات م
وهــي موضــوع الدراســة الــيت طبقــت يف ســلطنة عمــان علــى عينــة مــن  -الــواتس آب والفــيس بــوك  -ابنتشــار هــوه الــربامج 

, وهــم الطــالب ذوو املســتوايت اجلامعيــة والثانويــة 05 - 08الطــالب واملــوظفني, حيــ  تبــني انتشــاره للفأــات العمريــة مــن 
 0.وون ميلكون دخال  اقتصاداي  متوسط ا

يف دراســة  حتســني منصوررشــيد منصــور, دور شــبكات التواصــل االجتمــاعي يف حتقيــق احتياجــات الشــباب األردين دارســة 
ب اجلـامعي األردين يف جامعـة الريمـوك حيــ  ( مفــردة مـن الشـبا086مقارنـة يف النـوع االجتمـاعي تتمثـل عينـة الدراسـة يف )

%.و ان 93.7تشـري النتــائج الــواردة اىل ارتفـاع نســبة اســتخدام شـبكات التواصــل االجتمــاعي لـدى الشــباب االردين بنســبة 
 3%.70.4الفيس بوك قد احتل املرتبة االوىل يف استخدام شبكات التواصل االجتماعي بنسبة 

                                                           
دور شــــــبكات التواصــــــل االجتمــــــاعي يف حتقيــــــق احتياجــــــات الشــــــباب األردين دارســــــة مقارنــــــة يف النــــــوع  :حتســــــني منصوررشــــــيد منصــــــور 0

« االعـالم اجلديد..التحـدايت النظريـة والتطبيقيـة«ة للمنتدى السنوي السادس للجمعيـة السـعودية لالعـالم واالتصـالاالجتماعي,ورقة مقدم
 .0100أبريل  05-04جامعة املل  سعود,

حبـ  مقــدم  ,دراسـة علـى مسـتخدمي الفـيس بـوك, اآلاثر النفسـية واالجتماعيـة السـتخدام الشـباب املصـرى ملواقـع الشـبكات االجتماعيـة 0
 فراير.جامعة القاهرة, كلية االعالم. 07-05لمؤمتر العلمي االول بعنوان: االسرة وحتدايت العصرل
نــرمني زكــراي خضــر, اآلاثر النفســية اإلجتماعيــة الســتخدام الشــباب املصــري ملواقــع الشــبكات اإلجتماعيــة )دراســة علــى مســتخدمي موقــع  3

 .0119-0-07-05وحتدايت العصر  الفيس بوك(كلية اإلعالم جامعة القاهرة مؤمتر األسرة
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ال بعنـــوان أثـــر اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي علـــي تشـــكيل النســـق القيمـــي ويف دراســـة رابب رأفـــت حممـــد اجلمـــ 
دراســة ميدانيــة جامعــة امللــ  عبــد العزيــز يتمثــل جمتمــع الدراســة يف فأــة الشــباب الســعودي  –األخالقــي للشــباب الســعودي 

عـــددة املراحـــل وثلـــة مـــن ( ســـنة , وتتمثـــل عينـــة البحـــ  يف عينـــة عشـــوائية مت 35 – 08وذلـــ  يف املرحلـــة العمريـــة مـــن  ) 
مفـردة مـن مدينـة جـدة وتشـري بيـاانت النتـائج إىل أهـم شـبكات التواصـل االجتمـاعي الـيت  611الشباب السعودي, قوامها 

. املركــز األول يف االســتخدام )بدرجــة  Face Bookيســتخدمتها الشــباب عينــة البحــ , وقــد احتلــت شــبكة  الفــيس بــوك  
 0% .63.51كبرية (  بنسبة 

املالحـــت يف الدراســـات الســـابقة أن فأـــات الشـــباب هـــي األكثـــر اســـتخداما ملواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي وهـــي فأـــات ومـــن  
وحتديـدا  الشـباب اجلـامعي الـوين كانـت فكـرة إنشـاء هـوه املواقـع علـى أيـديهم ولكـن دراسـتنا  35-08ترتاوح أعمارهـا بـني 

لبدايــة  08الفأــات متابعــة للفــيس بــوك وحيــدد املوقــع عمــر  عامــا  حيــ  يالحــت أهنــا أكثــر 45-08حتــدد الفأــة العمريــة مــن 
 استخدام املوقع. 

ـــول ه  و اَلم َؤمِ  ـــَم و ر س  ـــيـ ر ى اهللَّ  ع م ل ك  ل ـــوا ف س  ن ـــون  ويف ديننـــا اإلســـالمي يـــتم توجيـــه طاقـــات الشـــباب للعمـــل فقـــد قـــال )و ق ـــِل اَعم 
ــه اد ِة فـ   ــِب و الشَّ ــاملِِ اَلغ َي ــتـ ر دُّون  ِإىل  ع  لـ ـون  (التوبــة و س  ــت َم تـ َعم  فيحاســب اإلنســان ويســال يــوم القيامــة عــن  015يـ نـ بِّــأ ك َم مب ــا ك نـَ

شبابه فيما أفناه فعلى الشباب احلور عند استخدام املوقع و مراعاة مراقبة هللا هلم ولكل حواسـهم وذكـر هللا يف حمكـم تنزيلـه 
 .36إلسراء السََّمع  و اَلب ص ر  و اَلف ؤ اد  ك لُّ أ ول ِأ   ك ان  ع َنه  م َسأ وال  ()او ال  تـ َقف  م ا ل َيس  ل    بِِه ِعَلم  ِإنَّ ا

 دوافع استخدام الفيس بوك: -ب
ويف هــوا الشــان ميكــن القــول ابنطــالق دراســات عربيــة عديــدة حــول اإلعــالم اجلديــد واإلنرتنــت مــن نفــس األســاس الــوي 

ومتثلت يف التعرف على أمناط ودوافع اسـتخدامات املواقـع اإلجتماعيـة لـدى  انطلقت منه دراسات وسائل اإلعالم التقليدية
 فأات معينة من اجلماهري اخلاصة لدى األطفال والشباب .

)حنـان بنـت شعشـوع الشـهري, أثراســتخدام شـبكات التواصـل اإللكرتونيـة علىالعالقـات االجتماعيـة الفيســبوك  ففـي دراسـة
عينــة مــن طالبــات حيــ   اســتخدمت أداة االســتبيان جلمــع البيــاانت حيــ    تطبيــق دراســة ميدانيــة علــى  وتــويرت منوذجــا(

 (طالبة   اختيارهن بطريقة قصدية.051البح  يف جامعة املل  عبدالعزيز على عينة مكونة من)
ك وقـــد توصـــلت الدراســـة إىل جمموعـــة مـــن النتـــائج أمههـــا: أن مـــن أقـــوى األســـباب الـــيت تـــدفع الطالبـــات الســـتخدام الفيســـبو 

وتــويرت هــي ســهولة التعبــريعن آرائهــن وا اهــاهتن الفكريــة الــيت اليســتطعن التعبــري عنهــا صــراحة يف ا تمــع وأشــارت النتــائج  
كــول  أن الطالبــات اســتفدن مــن هــوين املــوقعني يف تعزيزصــداقاهتن القدميــة والبحــ  عــن صــداقات جديــدة والتواصــل مــع 

الســـتخدام الفـــيس بـــوك العديـــد مـــن اآلاثر اإلجيابيـــة أمههـــا االنفتـــاح الفكـــري  أقـــارهبن البعيـــدين مكانيـــا  كمـــا تبـــني أيضـــا  أن
 والتبادل الثقايف. 

                                                           
دراسة أثر مواقع التواصل االجتماعي على طلبة املدارس واجلامعات :  سلبيات .. حلول ..مقرتحات دراسة مكتبية الباح  االجتماعي  0

 .0104-0-07موقع الدكتورة سلمى عزازي للدراسات والبحوث بواابت كنانة أونالين,  0103/ عباس سبيت ديسمرب  
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ويف دراســة نــرمني خضــرحول اآلاثر النفســية واالجتماعيــة الســتخدام الشــباب املصــرى ملواقــع الشــبكات االجتماعية:دراســة 
تــى علــى رأس قائمــة دوافــع اســتخدام طــالب اتضــح أن أن دافــع التســلية والرتفيــه م (0119علــى مســتخدمي الفــيس بــوك)

اجلامعـــة ملوقـــع الفـــيس بـــوك و اتفقـــت جمموعـــة طـــالب جامعـــة القـــاهرة واجلامعـــة الربيطانيـــة)ذكور وإانث(علـــى أن التفاعـــل 
االجتمـــاعى بـــني األشـــخا  عـــرب موقـــع الفـــيس بـــوك يـــؤدى إىل تنميـــة املهـــارات الشخصـــية واخلـــربات احلياتيـــة والتعامـــل مـــع 

هم مزااي الفيس بوك التواصل مع األصدقاء ومواكبة ما جيرى والتعرف على مـزاج األصـدقاء وجيـدد العالقـات اآلخرين, من أ
 0.نصدقاء املاضى وإبداء الرأى احلر

أما دراسة مرفت حممـد كامـل الطرابيشـي بعنـوان العوامـل املـؤثرة يف تعـرض الشـباب املصـري للمواقـع التفاعليـة علـى اإلنرتنـت 
دراسة أن الرتفيه أحد األسباب الرئيسة للتعرض وأن املميزات التكنولوجية من أهـم األسـباب مثـل السـرعة أوضحت نتائج ال

والتنـــوع والتحديـــد واللـــيت ميـــداي كمـــا أثبتـــت النتـــائج صـــحة الفـــرض حـــول تزايـــد درجـــة مصـــداقية اإلنرتنـــت مقابـــل الوســـائل 
 خرى.األخرى وتزايد درجة االعتماد على اإلنرتنت مقابل الوسائل األ

وتوصـــلت دراســـة اســـتخدامات وإشـــباعات طـــالب كليـــة الفنـــون واإلعـــالم للفـــيس بـــوك كشـــبكة اجتماعيـــة إىل أن الســـبب 
الـــرئيس الســـتخدام الطـــالب للفـــيس بـــوك هـــو اكتســـاب معـــارف وتعميـــق أكثـــر ابلعـــامل والتواصـــل مـــع أانس ذووي اهتمـــام 

 مشرتك. 
نرتنـت واملواقـع التفاعليـة ومتثلـت يف التسـلية والرتفيـه كاحـد األســباب وقـد أظهـرت الدراسـات اختالفـا  يف دوافـع اسـتخدام اإل

والــدوافع الرئيســة يف االســتخدام والتواصــل ابآلخــرين والتفاعــل االجتمــاعي وحريــة التعبــري والبحــ  عــن صــداقات والتبــادل 
احلصـــول علـــى املعلومـــات الثقـــايف والتعامـــل مـــع اآلخـــرين إن مـــن دوافـــع االســـتخدام أيضـــا  احلـــوار أو للدراســـات والبحـــوث و 

العلمية أو املعلومات السياسية أولتدعيم اهلوية الوطنية ولتخفي  التوتر واخلوف وعدم األمان وكول  معرفة ورصـد مايـدور 
 يف العامل يف مجيع ا االت.

 إجيابيات املواقع االجتماعية: -ج
ــــب اإلجيابيــــة أمهها:الن والســــتخدام الفيســــبوك وتــــويرت ــــد مــــن اجلوان ــــاح الفكري,والتبــــادل الثقــــايف, ويــــزود الشــــخ  العدي فت

ابملعومات واملعرفة والتواصل مع اآلخرين من اجل حتقيق هدف مـا يعـود عليـه ابلنفـع يف حياتـه سـواء أكانـت علميـة أو غـري 
(, 08ذالــــ , ولقــــد ســــاعد علــــى انتشــــار عالقــــات بــــني الشــــباب بعضــــهم وانتشــــار الثقافــــات املختلفــــة وانتشــــار اللغــــات)

ل َقن اك َم ِمَن ذ ك ر  و أ نـَث ى و ج ع َلن اك َم ش ـع واب  و قـ ب ائِـل  لِ املختلفة تـ ع ـار ف وا ِإنَّ أ َكـر م ك َم ِعَنـد  حي  قال هللا تعاىل: )اي  أ يُـّه ا النَّاس  ِإانَّ خ 
ِبري  (  .03احلجرات  اهللَِّ أ تَـق اك َم ِإنَّ اهللَّ  ع ِليم  خ 
والتعارف والتقارب والتعلم وتبـادل اخلـربات والتكافـل وصـلة الـرحم عـن طريـق مواقـع التواصـل  وحيتاج ا تمع املسلم للتواصل

االجتمــاعي واليكــون ذلــ  علــى حســاب الوالــدين حيــ  ربــط هللا ســبحانه وتعــاىل عبادتــه بــرب الوالــدين حيــ  قــال تعــاىل 

                                                           
 .https://ar.wikipedia.org/wiki( 0105-8-0يداي املوسوعة احلرة آخر حتدي   ويكب 0

http://mawdoo3.com  ,موقع موضوع إقرأ عريب. 0104-00-7حممد حممد ,تعريف الفيس بوك, 
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َيِن  ه  و اِبَلو الِـــد  ـــا أ فّ  و ال  :)و ق ض ـــى ر بُّـــ   أ الَّ تـ َعب ـــد وا ِإالَّ ِإايَّ ـــَل هل  م  مه  ـــا ف ـــال  تـ ق  ـــد مه  ا أ َو ِكال  ـــر  أ ح  ل غ نَّ ِعَنـــد ك  اَلِكبـ  ـــا يـ ـــبـَ ـــاان  ِإمَّ ِإَحس 
 .03تـ نـَه َرمه  ا و ق َل هل  م ا قـ َوال  ك رمي ا( االسراء 

نــاس أفشــوا الســالم واليتعــدى ذلــ  صــلة الــرحم والتكافــل االجتمــاعي وقــد ركــز صــلى هللا عليــه وســلم حيــ  قال:)ايأيهــا ال
 0/400رواه الرتمزي / وأطعموا الطعام وصلوا األرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا اجلنة بسالم(

 يف التعليم:« فيسبوك»استخدام شبكة التواصل االجتماعي  -د
وا مــن ال جييــد اســتخدام عــد كثــري مــن املفكــرين وعلمــاء الرتبيــة التعلــيم اإللكــرتوين خيــارا  اســرتاتيجيا  ل لفيــة الثالثــة, واعتــرب  -

احلاســب اآليل وأدواتــه  هــو األمــي يف هــوا العصــرويرى العديــد مــن املدّرســني أن الفرصــة الــيت يوفرهــا جمــال التعلــيم عــن بعــد, 
أهـم وأكـرب مـن العقبـات, حيــ  إن الرتتيبـات الدقيقـة املطلوبـة للتعلــيم عـن بعـد, حتّسـن مــن مهـاراهتم التدريسـية بشـكل عــام 

 هم  و طالهبم. وهكوا فإن التحدايت اليت يفرضها نظام التعليم عن بعد, تقابلها الفر  لـ:ومن منط مشاعر 
 .الوصول إىل مجهور أكرب من الطلبة 
 .تلبية حاجة الطلبة غري القادرين على حضور احللقات الدراسية الصفية 
 إقامة حلقة وصل بني الطلبة من مناطق اجتماعية وحضارية واقتصادية خمتلفة 
 هوه األفكار ما ميت:ومن 
 متابعة املستجدات يف التخص . .0
 مراجعة الكتب واألحباث بشكل تعاوين. .0
 األلعاب التعليمية.  .3
 استطالعات الرأي. .4
 تعليم اللغة االجنليزية. .5
 إجياد مصادر معلومات خاصة ابلطالب. .6
 متابعة األخبار اجلديدة. .7
 ء وتصميم تطبيقات جديدة يف الفيس بوك.غرس الطموح يف نفوس املتعلمني من خالل تشجيعهم على إنشا .8
 مشاركة التحدي  .9

 استخدام الوسائط املتعددة. .01
 املسامهة يف نقل التعليم إىل تعلم ومشاركة فاعلة من املتعلمني من خالل موقع الفيس بوك. .00
 املسامهة يف نقل التعليم من مرحلة التنافس إىل مرحلة التكامل. .00
 ثر متعة وحيوية ومعايشة طوال اليوم من خالل الفيس بوكاملسامهة يف جعل التعليم والتعلم أك .03
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 0التشجيع على استخدام التقنية واالنرتنت والشبكات االجتماعية الفيس بوك حتديدا يف التعليم والتعلم. .04
ابإلضــافة إىل ذلــ  قــد أظهــرت القــراءة النقديــة ل دبيــات العلميــة مــدى مســامهة اإلنرتنــت ومواقــع التواصــل االجتمــاعي يف 

حداث تغيريات اجتماعية وحتوالت ثقافية فكرية حي  أيحت للعديـد مـن األفـراد والشـركات واملعلنيـني وا موعـات فرصـا  إ
 جديدة للتواصل عرب مضامني تفاعلية يقوم فيها أفراد العملية االتصالية بدور فاعل.
ة آلليــات التفاعــل االجتمــاعى علــى موقــع ففــي دراســة ثقافــة الفضــاء االفرتاضــى ورأس املــال االجتمــاعى.. دراســة اســتطالعي

اسـتبياان  علـى  031للباحثة داليا أمحد عاصم  جبامعة االسكندرية استغرقت الدراسة امليدانية شـهرين, و  تطبيـق « فيسبوك
. ومشلــت العينـة جنســيات عـدد مــن 0103أعضـاء ا موعــات املتشـكلة عــرب موقـع فيســبوك ىف الفـرتة مــا بـني مــارس وإبريـل 

العربيــة واألجنبيــة ومنهــا: اململكــة العربيــة الســعودية, واإلمـارات العربيــة املتحــدة, والصــني وبريطانيــا والــوالايت املتحــدة  الـدول
اخلـا  نفـراد العينـة. وكـان مـن “  Ip»األمريكيـة وأملانيـا والسـويد وتركيـا فضـال عـن مصـر, وذلـ  وفقـا لــربوتوكول االنرتنـت 

ســــاهم يف حتســــني رأس املــــال االجتمــــاعي ننواعــــه لــــدة  Facebookالدراســــة : أن موقــــع أبــــرز النتــــائج الــــيت توصــــلت إليهــــا 
صـديق. وأن أكثـر مـن نصـف العينـة حيرصـون  611إىل  311مستخدميه, إذ أن نصـف العينـة يـرتاوح عـدد أصـدقائهم مـن 

مـن كـل  7وأن ملزيد من التواصل مع األصدقاء وتكوين عالقات جديـدة,  Pageعلى وجود صفحات شخصية خاصة هبم 
 يرغبون ىف تعميق عالقاهتم االجتماعية والتشبي  مع مزيد من أعضاء فيسبوك.  01
% مــــن العينــــة قــــد ســــاعدهم املوقــــع علــــى التواصــــل والتشــــبي  مــــع زمــــالء الدراســــة, أن أكثــــر مــــن نصــــف العينــــة 91.0أن 

تكوين منط من أمنـاط الثقـة واحلريـة,  للتعبري عن آرائهم السياسية ما يساهم ىف» فيسبوك « % من العينة يستخدمون53.5
 6943يدعم الثقافة السياسية للمستخدمني. تبني أن الغرض الرئيسى من االنضـمام ملوقـع فيسـبوك هـو التواصـل, واملثـري أن 

% مـن العينـة يتواصـلون مـع أقـارهبم مــن الدرجـة األوىل وأفـراد أسـرهم, وهـو مــا يؤكـد أن الفضـاء االفرتاضـى يـدعم رأس املــال 
% مـــن العينـــة يشـــعرون ننـــه أصـــبح جـــزءا مـــن روتـــني حيـــاهتم 68.0واتضـــح أن  Bondingجتمـــاعى العاصـــب أو الـــرابط اال

اليوميـــة, مـــا يعـــىن أنـــه أصـــبح يشـــكل أســـلوب حيـــاهتم وســـلوكياهتم ووارســـاهتم, أى أنـــه أصـــبح ثقافـــة ىف حـــد ذاتـــه. يســـاهم 
لنامجـــة عـــن ثقافـــة الفضـــاء االفرتاضـــي, أكـــدت النتـــائج أن فيســـبوك ىف اإلنتـــاج الثقـــاىف كاحـــد أشـــكال املمارســـات الثقافيـــة ا

ـــــن الكاريكـــــاتري, واألفـــــالم 80 ـــــرون أن فيســـــبوك يســـــاهم ىف اإلنتـــــاج الثقـــــايف, املتمثـــــل ىف أدب القصـــــة, والشـــــعر, وف % ي
 0% يرى أن املوقع أصبح بديال عن وسائل اإلعالم التقليدية.55.0السينمائية, واإلبداع املوسيقي. كما اتضح أن 

يكمـــن مجـــال مواقـــع التواصـــل »ول بينجـــامني ميلـــر مـــدير مركـــز الرعايـــة الصـــحية للبحـــوث العلميـــة يف جامعـــة كولـــورادو, يقـــ
وتســـمح ملرضـــى الســـكري واالكتأـــاب اباللتقـــاء « االجتمـــاعي يف كوهنـــا تســـاعدك علـــى العثـــور علـــى أشـــخا  يشـــبهون .

                                                           
( علـى الشـباب  ,التاثري السليب لوسائل التواصل االجتماعي ) الـواتس آب والفـيس بـوك 0103-6-3األلوكة اإلصدارات واملسابقات , 0

http://www.alukah.net. 
 –رابب رأفــت حممــد اجلمــال ,أثــر اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي علــي تشــكيل النســق القيمــي األخالقــي للشــباب الســعودي  0

 .http://dalya6848.blogspot.aeتلخي  حبوث إعالمية  0104-4-05دراسة ميدانية جامعة املل  عبد العزيز,
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عـــم وتشـــجيع ومســـاعدة بعضـــهم الـــبع  يف يعمـــل املرضـــى علـــى د« يقـــول ميلـــر« مبرضـــى مـــثلهم يف جمموعـــات خمصصـــة.
 «األوقات الصعبة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي.

تشـــبع مواقـــع التواصــل االجتمـــاعي حاجـــة االنســـان األساســـية » ويضــيف جـــوان كـــانتور, احلاصـــل علــى شـــهادة الـــدكتوراة, 
نا نشعر نننا مهمـني وحمبـوبني. كمـا ان مساع أخبار العائلة واألصدقاء جيعل» ويضيف, « لالنتماء لشخ  ما أو شيء ما.

 «أننا ال  ب أن نكون أخر من يعلم ابألخبار واألحداث املهمة.
 

ان اسـتخدام مواقـع التواصـل االجتمـاعي للتواصـل مـع اخلـرباء و األطبـاء و أخصـائيي التغويـة وعلمـاء »وتقول جويل أبتـون, 
تخدام  ملواقـع التواصـل االجتمـاعي للتواصـل مـع األشـخا  إن اسـ« النفس واملعـاجلني يسـاعد االنسـان علـى تغيـري واقعـه.

 0الوين يرغبون يف فقدان الوزن, مينح  الدافعية لتبين عادات جديدة ومشاعر جديدة وسلوكيات جديدة.
ويعتقــد فريــق مــن العلمــاء ابلــوالايت املتحــدة إن اســتخدام شــبكات التواصــل ينشــط الــدماض, علــى األقــل لــدى األشــخا  

أو املسنني. ووجد الفريق العلمي التابع جلامعة كاليفورنيـا لـوس أجنلـس أن تصـفح مواقـع الشـبكة يثـري مراكـز  متوسطي العمر
القــرار والتفكرياملعقــد يف الــدماض. وقــال العلمــاء يف الدراســة الــيت نشــروها اب لــة األمريكيــة للطــب النفســي للمســنني إن مثــل 

مانية ذات العالقــة ابلســن والــيت تــؤدي إىل تبــاطئ عمــل الــدماض ,فمــع هــوا النشــاط قــد يســاعد علــى إبطــاء التغــريات اجلســ
 تقدم العمر حيصل عدد من التغريات من بينها تضاؤل يف نشاط اخلالاي, الوي ميكن أن يؤثر بدوره على أداء الشخ .

ن مفعـول مثـل وقد أشارت بع  الدراسات إىل أن أنشطة عقلية من قبيل الكلمات املتقاطعة, قد تساعد على التقلـي  مـ
هــوه التغــريات, وتضــيف الدراســة األخــرية تصــفح مواقــع اإلنرتنــت إىل هــوه قائمــة املنشــطات العقليــة وأجريــت الدراســة علــى 

, نصــفهم علــى درايــة كبــرية ابألنرتنــت, عكــس البــاقي وقــد خضــع أفــراد 76ســنة و 55متطوعــا تــرتواح أعمــارهم مــابني 04
انوا يتصـــفحون اإلنرتنـــت, أو يقـــرؤون كتـــااب وقـــد ظهـــر أن النشـــاطني يـــؤداين إىل العينـــة إىل مســـح إلكـــرتوين للـــدماض بينمـــا كـــ

نشاط يف مناطق الـدماض الـيت تـتحكم يف ملكـات اللغـة والقـراءة والـواكرة والبصـر ,لكـن تصـفح مواقـع اإلنرتنـت أاثر مواضـع 
يفسـر العلمـاء ذلـ  ابلقـول إن يف الدماض مل تثرها مطالعة الكتب, ولكن لدى من ترسخت لديهم عادة تصفح اإلنرتنت ,و 

 0استخدام الشبكة اإللكرتونية يضع املستخدمني أمام عدة خيارات.
ويف دراسة بعنوان وثري استخدام اإلنرتنت على القيم واإل اهات األخالقية للشباب اجلامعي   اختيار عينـة الدراسـة وكـان 

العينــة اجيابيــات لضنرتنــت وهــي توســيع مــداركهم وصــقل  مفــردة مــن طــالب اجلامعــات املصــرية وقــد ذكــر أفــراد 411قوامهــا 
املواهــب وزايدة الثقافــة ومعرفــة األخبــار واحلصــول علــى املعلومــات والعمــل والتجــارة وإجــراء البحــوث واحلصــول علــى فــر  

 3للدراسة والتواصل مع شباب العامل ونشر تعاليم الدين اإلسالمي وتوفري الوقت واإلتصاالت السريعة.

                                                           
 .http://moonlly.blogspot.com 0103-4-06ثري مواقع التواصل االجتماعي  الفيس بوك يف العامل العريب مل  علي ,و 0
 .http://www.cirtaspace.com  0100-10-3فضاء سريي   0
 .http://www.youm7.com/story/13/10/0100صحيفة اليوم السابع اإللكرتونية  3
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شـــبكات اإلنرتنيـــت »را عـــن مركـــز البحـــوث والدراســـات األمنيـــة ابلقيـــادة العامـــة لشـــرطة أبـــوظيب دراســـة بعنـــوان وصـــدر مـــؤخ
,حيـ  مل تغفـل الدراسـة الـدور اإلجيـايب 0118ألمحـد انصـر الريسـي وحممـد األمـني البشـرى «ووثرياهتا االجتماعية و األمنية

ونوعيـة اخلـدمات الـيت توفرهـا الشـرطة للجمهـور خاصـة يف ا ـال لضنرتنت حي  حسن الكمبيوتر من أداء األجهزة األمنيـة 
اجلنــائي ومجــع املعلومــات وحفظهــا ونقلهــا ابلســرعة الفائقــة ومالحقــة اجلــرائم وتطــوير نظــم البحــ  واألدلــة اجلنائيــة وتزويــد 

ا حيقق مرونتهاو مواكبتهـا مراكز األمن بصور املشتبه هبم واملطلوبني ,وأوصت الدراسة ابستمرار تطوير للتشريعات القائمة مب
للتطورات املتسارعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات و بلوض أعلى معدالت أمن املعلومـات و علـى النحـو الـوي حيقـق التـوازن 

 0بني مقتضيات احلماية و التامني و بني اعتبارات احلرية الفردية.
تواصــل والتبــادل الثقــايف واملعــريف ويضــيف الكثــري يف وكمــا أشــارت الدراســات أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي تعمــل علــى ال

جمــال التعلـــيم  والتواصـــل مـــع األطبـــاء و اخلـــرباء واملختصـــني وتنشـــيط الـــدماض للفأـــات العمريـــة الكبـــرية وحتســـني أداء األجهـــزة 
 األمنية وخدماهتا خاصة يف ا ال اجلنائي.

اصــل االجتمــاعي بــني النــاس  معهــم هــواايت متقاربــة ان الفــيس بــوك يســاعد علــى التو “وميكــن اإلشــارة يف هــوا الصــدد: 
وتشـــكل مـــنهم  معـــات صـــغرية تـــؤدي بـــدورها نشـــاطات مهمـــة هلـــم وملـــن حـــوهلم ورمبـــا جيمـــع املســـتخدمني الـــوين مل يلتقـــوا 
لسـنوات عديـدة بـل إنـه جيعـل املسـتخدم يتواصـل مـع أهلـه وأقاربـه حـ  ولـو كـان خـارج بلـده. فمـثال : منتـدى قسـم اإلعــالم 

ع يف صــفوفه مســتوايت متقاربــة مــن اإلعالميــني, يبحثـــون ويناقشــون يف مواضــيع ذات اهتمــام مشــرتك, وتنمــي ابلتـــايل جيمــ
قــدراهتم املهنيــة واملعرفيــة, وكــول  شــبكات النســاء اإللكرتونيــة, الــيت غالبــا  مــا تنــاقش مهــوم األمومــة والطفولــة وشــؤون املــرأة, 

وكـول  املنتـدايت الرايضـية الـيت تعمـل علـى تنميـة طاقـات الشـباب وتسـخريها والعنف املنزيل ضدها يف خمتلـف ا تمعـات, 
يف رايضـــات متعـــددة, وتزيـــد مـــن ثقـــافتهم الرايضـــية. وال ميكـــن إغفـــال حقيقـــة أن شـــبكات التواصـــل قربـــت املســـافات بـــني 

واحلصــول عليهــا يف  الشــعوب, وأصــبح العــامل بفضــلها أقــل مــن قريــة صــغرية, وحيقــق هــوا التواصــل إمكانيــة تبــادل املعلومــات
وقت أسـرع مـن وسـائل اإلعـالم التقليديـة وتعمـل هـوه املواقـع علـى زايدة احلصـيلة املعرفيـة للشـباب وزايدة الثقافـة واالطـالع 

 على ش  جماالت احلياة و ارهبا.  
  األسـاليب مـن ومن املالحت أن هنال  كثري من احلساابت ملؤسسات وأفراد يهتمون نمـر الـدعوة   سـبحانه وتعـاىل بشـ

احلكمة واملوعظة احلسـنة واجلـدال ابلـ  هـي أحسـن و ـن خـري أمـة أخرجـت للنـاس ومـر ابملعـروف وننهـى عـن املنكـر فعلـى 
الشـــباب مراعـــاة خرييـــة األمـــة ورســـالتها والعمـــل علـــى نشـــر هـــوا الـــدين اإلســـالمي واســـتغالل هـــوه املواقـــع للتعريـــف ابلـــدين 

    .األخالق والقيم اإلسالمية السمحاءواالستزادة من املعارف والعلوم و 
 سلبيات مواقع التواصل االجتماعي: -هـ

                                                           
ـــــــــــــة والســـــــــــــلبية  0 ـــــــــــــاثريات اإلجيابي ـــــــــــــر مـــــــــــــا هـــــــــــــي الت ـــــــــــــارك فرباي ـــــــــــــع التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي؟,موقع أخب ـــــــــــــى مواق  0101لضدمـــــــــــــان عل

http://www.akhbarak.net. 
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إن استخدام االنرتنت من قبل العديد من الناس وخصوص ا شرائح املراهقني والشباب أصبح من الظواهر الـيت يـرى اإلنسـان 
يــة أصــبح بــديال  للتفاعــل االجتمــاعي العـادي انعكاســاهتا مــع كــل مــن يتعامــل مــع هــوه الشـرائح .. فاســتخدام املواقــع التفاعل

الصحي مع الرفاق واألقارب وأصـبح هـم الفـرد قضـاء السـاعات الطويلـة يف استكشـاف هـوه املواقـع ااملتعـددة وـا يعـين تغـري ا 
ل يف منظومة القيم االجتماعية لالفراد حي  يعزز هوا االستخدام املفرط القيم الفردية بدال من القيم االجتماعيـة وقـيم العمـ

 اجلماعي املشرتك الوي ميثل عنصر ا هام ا يف ثقافتنا.
إن االســـتخدام الفـــردي للمواقـــع االجتماعيـــة يعـــزز الرغبـــة وامليـــل للوحـــدة والعزلـــة للمـــراهقني والشـــباب وـــا يقلـــل مـــن فـــر  

تكشـاف, وأن التفاعل والنمو االجتماعي واالنفعايل الصحي الوي ال يقل أمهية عن النمو املعـريف وحـب االسـتطالع واالس
بعــ  الدراســات األوليــة تشــري إىل أن اســتخدام املواقــع االجتماعيــة يعــرض األطفــال واملــراهقني إىل مــواد ومعلومــات خياليــة 
وغــري واقعيــة وــا يعيــق تفكــريهم وتكــيفهم وينمــي بعــ  األفكــار غــري العقالنيــة وخصوصــا مــا يتصــل منهــا بــنمط العالقــات 

 لتقاليد السائدة يف ا تمعات األخرى..الشخصية وأمناط احلياة والعادات وا
ومن املالحت يف سياق العالقة بـني املسـتخدم املشـارك ومواقـع التواصـل االجتمـاعي أثـريت جمموعـة مـن التسـاؤالت املرتبطـة 

هـدت مباهية التغيريات اليت أحدثتها الوسائل اجلديدة ومدى التاثري الوي حتدثه املواقع االجتماعية علـى املسـتخدمني وقـد م
التســاؤالت لظهــور تيــار حبثــي آخــر ينطلــق مــن املنظــور االجتمــاعي والثقــايف ويهــتم بدراســة أبعــاد هــوه املواقــع علــى حضــور 

 األفراد ومدى مسامهتها يف اخنراط الفرد يف واقعه أو انعزاله عنه.
ل النســـق القيمـــي ويف دراســـة رابب رأفـــت حممـــد اجلمـــال بعنـــوان أثـــر اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي علـــي تشـــكي

دراســة ميدانيــة جامعــة امللــ  عبــد العزيــز وتؤكــد نتــائج العديــد مــن األحبــاث أن متغــري الثقــة  –األخالقــي للشــباب الســعودي 
يعد من العوامل األساسية يف ارتباط املتلقي ابلوسـيلة االتصـالية, وتشـري بيـاانت النتـائج إيل معـدل الثقـة يف مواقـع  التواصـل 

, ولكـن بنسـبة Face Bookاملركز األول تليها شبكة الفيس بـوك  Twitterللغاية , وقد احتلت التويرت االجتماعي منخفضة 
للمركـــز األخـــري  MySpaceمـــاي ســـبيس  -,  Xingاكســـنج  –% فقـــط, وتراجـــع معـــدل الثقـــة يف شـــبكيت %5, 09.06
يثـق هبـا إال أهنـا تقـدم لـه مسـاحة % , ولعل ذل  يؤكد ان الشباب قد يستخدم ويعتمد علي مصـادر اتصـالية ال 1وبنسبة 

 0اكرب من اخلصوصية واحلرية يف التعبري.
ويف دراسـة عـن التـاثري السـليب لوسـائل التواصـل االجتمـاعي )الــواتس آب والفـيس بـوك( علـى الشـباب )دراسـة حبثيـة مطبقــة 

بـوك علـى الشـباب مـن الناحيـة يف سلطنة عمان/ حمور اإلعالم ما له وما عليه(ركزت الدراسة على مدى وثـري موقـع الفـيس 
الدينيــة وانحيــة الثقافــة والقــيم يف قبــول طلبــات الصــداقة مــن اجلنســني واســتقبال منشــورات حتتــوي علــى صــور ومقــاطع غــري 

 الئقة فاالنشغال عن أداء الفرائ  ّ خلق فراض بني العامل االفرتاضي والعامل احلقيقي والدخول يف مواقع حمظورة .

                                                           
 .http://safinet.ahlamontada.net) 0101-00-31ثري االنرتنيت علي صحة الشباب,و 0
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فــة والقــيم فيقلــل مــن التواصــل مــع األهــل واألصــدقاء ويالحــت تــدين املســتوى الدراســي وتغــري الثقافــات أمــا مــن انحيــة الثقا
واالهتمامــات لــدى مســتخدميه وإعطــاء البيــاانت الشخصــية للغــري وتكــوين عالقــات ومهيــة وصــداقات خياليــة مــع اجلـــنس 

 0اآلخر.
تغــري العقــل: كيــف »كتاهبــا اجلديــد املعنــون:   Susan Greenfieldنشــرت األســتاذة يف جامعــة أوكســفورد, ســوزان جرينفيلــد 

هبوا الكتاب جماال  جديدا  هو وثري التكنولوجيـا « جرينفيلد», حي  تدخل «ترتك التكنولوجيا الرقمية وثرياهتا على عقولنا؟
ب الشـــبكات يف كتاهبـــا اجلـــزء الـــوي يـــربط بـــني اإلنرتنـــت واهلويـــة, معتـــربة  أنـــه بســـب« جرينفيلـــد»علـــى التفكـــري حيـــ  تـــربز 

االجتماعيــة صــارت اهلويــة غــري الــيت يعرفهــا النــاس مباشــرة, فلــم يعــد البشــر يعرفــون شخصــا  مــا كاجلــار مــثال  معرفــة وثيقــة, 
وصـارت املعرفـة إلكرتونيـة, فحسـب تقسـيمات فيسـبوك: مـا هوايتـ ؟ ومـا األفـالم الـيت تفضـلها؟ ومـا املوسـيقى الـيت حتبهــا؟ 

 وغري ذل  من الصفات الشخصية.« حركات العينني«و« الضحكة»مثل « قيقيةالوات احل»لكن لن  د شيأا  عن 
« الثقافـــة الرقميـــة», حيـــ  يتصـــرف شـــباب «مثاليـــة مبالغـــا  فيهـــا»يف ظـــل شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي, أضـــحت اهلويـــة 

دو مثاليــة بشـكل خمتلـف علـى فيسـبوك وتـويرت وغريمهــا مـن الشـبكات االجتماعيـة, وحيرصـون علــى الظهـور بصـيغة أفضـل تبـ
ملــاذا ال يســالنا »وكــاهنم أشــخا  يف الفضــاء الرقمــي خمتفلــني عــن احليــاة الواقعيــة متامــا ؛ وهــو مــا دفــع الكاتبــة إىل التســاؤل: 

 ؟«موقع فيسبوك عن سلبياتنا
فـاكس »من أن اهلواتف الوكية وشبكات التواصل االجتماعي, امتصت مستخدميها فيمـا أمستـه « جرينفيلد»وهكوا حتور 

, لتحرق ذكرايهتم, وتضعف مهـارات التواصـل االجتمـاعي, وتزيـد مـن الوحـدة, وظـواهر الغـرية لـديهم, وتتلـف «مقلق رقمي
 بشكل عام عقوهلم.

مثل هوه التحويرات من اآلاثر السـلبية للتكنولوجيـا, حيـ  سـبق أن ألقـت خطـااب  منـو سـنوات « جرينفليد»ولطاملا أبدت 
أعتقد أنه سيكون لشبكات التواصل االجتماعي مثـل فيسـبوك ابلـ  األثـر »ت فيه نصا : أمام جملس اللوردات الربيطاين, قال

علـى األنظمـة الدماغيـة, فهـي سـتؤدي بعقـل اإلنسـان حبلـول منتصـف القـرن احلـايل إىل أن يصـبح طفوليـا  متامـا , وع رضـة إىل 
 0«.الوقوع يف متاهات السهو وعدم القدرة على الرتكيز واحلس املهزوز ابهلوية

 اإلدمان والعزله االجتماعية: -و
من الظواهر الالفتة حقا  والغريبة اليت ظهرت مؤخرا  مـا أطلـق إليـه األطبـاء النفسـيون وعلمـاء اإلجتمـاع )إدمـان الفـيس بـوك( 
وأتت الغرابة أن اإلدمان تعلق مبوقع واحد حمدد دون غـريه مـن املواقـع وهـوا إن دل علـى شـئ يـدل علـى مـدى إنتشـار هـوه 

 قع بني الناس وأمهيته بني مستخدميه.املو 

                                                           
 0118-00-09نيــــــة,شــــــرطة ابـــــوظيب تصــــــدر دراســــــة حــــــول شـــــبكات اإلنرتنــــــت ووثرياهتــــــا االجتماعيــــــة واألم :وكالـــــة أنبــــــاء اإلمــــــارات 0

http://www.wam.ae/ar/news/emirates. 
املســـتقبل ل حبـــاث والدراســـات املتقدمـــة  0104-01-04أمحــد عاطف,هتديـــدات خميفـــة هـــل تغـــري التكنولوجيـــا الرقميـــة عقولنـــا البشـــرية, 0

http://www.futurecenter.ae/book. 



 يوسف بكوش مواقع التواصل االجتماعي وأبعادها على الشباب يف معرفة معاين القرآن الكرمي
 

947 

 

وقد يزيد من خطورة إدمانه إنتشار هوا اإلدمان ,وكول  عدم إنتباه املستخدمني إىل إمكانية حدوثه هلـم قبـل أن يقعـوا فيـه 
, ذلــ  أن جــل القضــااي املســببه لضدمــان كاملشــروابت الروحيــة والكحــول والتبــ  يعلــم اجلميــع عــن تســببها يف اإلدمــان فيــتم 

نبها من قبل قطاعات متعددة أما موقع الفيس بوك فالعديد من املدمنون جيهلون أهنم مدمنون األمر الـوي الينطبـق علـى  
 معظم أنواع اإلدمان األخرى,ويرى املختصون أن مثة أعراض إلدمان الفيس بوك أمهها مايلي:

 ظـر عـن النشـاط الـوي ميارسـه علـى عدم شعور الشخ  ابإلكتفاء من املوقع وقضـاء أوقـات طويلـة عليـه بغـ  الن
 املوقع .

 .حال مغادرة الشخ  للموقع يشعر ابلرغبة يف الدخول إليه من جديد 
 .إمهال جزئي أو كلي للحياة اإلجتماعية واإللتزامات العائلية والوظيفية 
 .إمهال اإلهتمامات األخرى واهلوايت احملببة اليت كانت للشخ  يف السابق 
  الشديد من تصفح الفيس بوك إىل النوم العميق لفرتات طويلة.جلوء الشخ  بعد التعب 
 .ظهور آاثر إضطراابت نفسية كاإلرتعاش وحتري  اإلصبع بصورة مستمرة 
 , القلق والتفكري املفرط يف الفيس بـوك ومـا حيـدث فيـه عنـدما يكـون الشـخ  بعيـدا  عـن الكمبيـوتر واإلنتالنـت-

 عنه لفرتة من الزمن.وشعوره ابحلزن واإلكتأاب إذا بقي بعيدا  
  تركيــز التفكــري حــول الفــيس بــوك إىل حــد اهلــوس ,واحلــدي  مــع األصــدقاء ومــن يلتقــي هبــم عــن الفــيس بــوك وعمــا

 حيدث من أحداث داخله عندما يكون الشخ  بعيدا  من االننرتنت.
 .فشل الشخ  املتكرر حملاوالت التقليل من عدد الساعات اليت يقضيها على الفيس بوك 
 الت إدمان سابقة ومتكررة عنـد الشـخ  علـى إسـتخدامات اإلنرتنـت يف مـرات سـابقة وخروجـه منهـا حدوث حا

 0بسالم.
فالشــعور ابحلاجــة امللحــة إىل اإلحبــار يف شــبكة اإلنرتنــت حيصــل عنــد الكثــري مــن املســتخدمني, هــوه احلاجــة تعتــرب إحــدى 

فــاز, لــيس غريبــا أن جنــد أشخاصــا  مــدمنني علــى ظــواهر اإلدمــان علــى الشــبكة. كمــا أنــه يوجــد أشــخا  مــدمنون علــى التل
شبكة اإلنرتنت واملواقع اإلجتماعية. ابلطبع يصحب اإلحبار يف شبكة اإلنرتنت ألوقـات طويلـة قلـة احلركـة الـيت مـن املمكـن 
أن تـؤدي إىل مشــاكل جســدية بســبب اجللـوس غــري الصــحي أمــام احلاســب أو إىل مشـاكل يف النظــر بســبب األشــعة النا ــة 

 لشاشة.عن ا
عنــد العمــل يف شــبكة اإلنرتنــت جيلــس املســتخدم عــادة وحيــدا  أمــام احلاســب, حيــ  قمكانــه أن يقضــي ســاعات طويلــة  

تعزله عن ا تمـع القريـب والبعيـد عنـه, فاإلحبـار يف الشـبكة مصـحوب بعزلـة معينـة عـن ا تمـع ا ـاور )العائلـة واألصـدقاء(, 
أخـرى, منهـا اجتماعيـة, تتمثـل يف صـعوبة االتصـال والتعامـل مـع ا تمـع احملـيط  وا قـد تـؤدي يف حـاالت كثـرية إىل مشـاكل
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وأخرى نفسية, تتمثل يف االنزواء واالنطواء على الـنفس. لـوا علـى األهـل االنتبـاه ملثـل هـوه احلـاالت ومراقبـة أوالدهـم وقـت 
 0التصفح, لكي ال يتضرر أحد منهم.

مـــاعي لفـــرتات طويلـــة, يشـــعر ابملتعـــة الشخصـــّية, فهـــو يعتربهـــا تقنّيـــة جّوابـــة إّن مســـتخدم اإلنرتنـــت ومواقـــع التواصـــل اإلجت
تسّهل له اهلروب من العامل الواقعّي املليء مبشكالت احلياة, إىل العامل االفرتاضي, فيختار اهلروب بدال  من املواجهـة, مشـرية  

اإلنرتنــت جمــاال  مناســبا  مــن حيــ  إبــداء الــرّأي  إىل أّن مــدمن اإلنرتنــت يبحــ  غالبــا  عــن حتقيــق الشخصــّية وإثباهتــا, ويــوّفر
واحلـوار, إضـافة  إىل إعطائــه فرصـة  للـتحّكم ابلتقنيّــات, مـا يشـّد املســتخدم ويشـعره بقيمتـه وأمهّيتــه, لكـّن املشـكلة ليســت يف 

 االستخدام, بل يف اإلدمان اّلوي يسّبب الكثري من األضرار.
% مـن الطالبـات 86ها على ا تمع السعودي على عينة من طالبات اجلامعـة أن وتبني من دراسة املواقع اإلجتماعية ووثري 

% مشـــرتكات يف موقـــع 09% مشـــرتكات يف الفـــيس بـــوك مقابـــل 41مشـــاركات يف املواقـــع اإللكرتونيـــة وكانـــت النتيجـــة أن 
اقـــع يـــؤدي إىل مــاي ســـبيس  وتوصـــلت الدراســـة إىل أن قضـــاء الوقـــت الطويـــل امـــام شاشـــة الكمبيـــوتر وهـــدره يف تصـــفح املو 

عـزهلم عـن واقعهـم األسـري وعـن مشــاركتهم يف الفعاليـات الـيت يقيمهـا ا تمـع فــإن إدمـان الشـباب علـى التواصـل اإللكــرتوين 
يؤدي هبم للعزلة اإلجتماعية وفقد مهارة التواصل املباشر مع الناس والكثري من الطالبات يعـانون مـن صـعوبة يف تغـري طريقـة 

عامل الفيس بوك فقد أدمنه الكثري منهم وقد أجابت مايقارب النصف منهن قـد يـواجهن صـعوبة يف  حياته بعد اإلشرتاك يف
   0ترك الفيس بوك واما عن الدوافع اليت دعتهن للمشاركة يف املوقع فكانت التسلية ومتضية الوقت يف املرتبة األوىل.

 لغة جديدة لشباب الفيس بوك: -ز
أكدت دراسة علمية أجريت على شرحية عشـوائية مـن الشـباب الـوين تـرتاوح أعمـارهم بـني اللغوية فقد  أما ابلنسبة ل ضرار

علــى مفــردات اللغـــة املتداولــة بــني الشــباب علـــى مواقــع اإلنرتنــت وغـــرف « اإلنرتنــت»( عامــا , وجــود وثــري لــــ 35( و)05)
 اللغـة العربيـة يف احليـاة اليوميـة هلـؤالء احملادثة؛ وأظهرت نتائج تل  الدراسة أن حماداثت الشـباب عـرب اإلنرتنـت, هتـدد مصـري

 .3الشباب, وتلقي بظالل سلبية على ثقافة وسلوك الشباب العريب بشكل عام
تتميز هوه اللغة نهنا اشبه مبصطلحات خاصة ال يعرفهـا اال مـن يعاشـرهم بصـفة مسـتمرة ويعـرف هـوه املصـطلحات, وكمـا 

اخلاصـــة ال يعرفهـــا اال أهـــل الطائفـــة أو مـــن يعاشـــرهم بصـــفة مســـتمرة  يقـــول علمـــاء اللغـــة ان لكـــل طائفـــة وفأـــة مصـــطلحاهتا
لغــة »للتجــار لغــتهم وللصــنايعية لغــتهم وكــول  للصــو  وا ــرمني لغــتهم اخلاصــة , وقــد حــورت دراســة مصــرية مــن ظهــور 

وميــة هلــؤالء الشــباب يســتخدمها الشــباب العــريب يف حمــاداثهتم عــرب اإلنرتنــت, هتــدد مصــري اللغــة العربيــة يف احليــاة الي« موازيــة
وتلقــي بظــالل ســلبية علــى ثقافــة وســلوك الشــباب العــريب بشــكل عــام واعتــربت الدراســة الــيت أعــدها املركــز القــومي للبحــوث 
االجتماعيــة واجلنائيــة ابلقــاهرة أن اختيــار الشــباب ثقافــة ولغــة خاصــة هبــم هــو متــرد علــى النظــام االجتمــاعي, لــول  ابتــدعوا 

                                                           
 .http://articles.islamweb.net ,االنرتنيت وخماطرها علي الشباب,موقع مقاالت اسالم ويب :محزة عمر 0
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ال يسـتطيع أحـد فـ  رموزهـا غـريهم لكـن خـرباء تربـويني قـالوا إن اسـتعمال الشـباب لغـة خاصـة هبـم لـوان جديـدا مـن الثقافـة 
لـــيس متـــردا وإمنـــا نـــوع مـــن اهلـــروب مـــن ا تمـــع, وأن علـــى الكبـــار احـــرتام لغـــتهم اجلديـــدة وعـــدم االســـتهزاء هبـــا طاملـــا أهنـــا ال 

 تتعارض مع اآلداب العامة يف ا تمع..
الــيت ظهــرت بــني األوســاط « ثقافــة الفهلــوة», إىل أن «ثقافــة الشــباب العــريب»ت حتــت عنــوان وأشــارت الدراســة الــيت أعــد

الشبابية يف الثمانينيات عادت وبقوة يف اآلونة األخرية حممولـة علـى أكتـاف جمموعـة مـن املتغـريات االقتصـادية واالجتماعيـة 
 واإلعالمية أيضا؛ حسب موقع فضائية اجلزيرة .

ـــوين تـــرتاوح أعمـــارهم بـــني وركـــزت الدراســـة علـــى شـــر  عامـــا, ورصـــدت وجـــود وثـــري  35و 05حية عشـــوائية مـــن الشـــباب ال
لضنرتنت على مفـردات اللغـة املتداولـة بـني الشـباب علـى مواقـع اإلنرتنـت واملـدوانت وغـرف احملـاداثت وأوضـحت أن طبيعـة 

مـن املفـردات السـريعة واملختصـرة للتعامـل  اإلنرتنت ابعتبارها وسيلة اتصال سريعة اإليقـاع قـد واكبتهـا حمـاوالت لفـرض عـدد
 بني الشباب .

« 7»وأوضـح الـدكتور علــي صـالح حممــود الـوي أعــد الدراسـة أن حـروف لغــة القـرآن حتولــت إىل رمـوز وأرقــام وابتـت احلــاء 
   0إخل.”.. u»تكتب  youوكلمة ” so3ad»وكلمة سعاد تكتب ” 7war»وكلمة حوار تكتب « 3»والعني « 0»واهلمزة 

 الفيس بوك واألفكار الضالة: -ح
وتســمح املواقــع التفاعليــة عــرب اإلنرتنــت ل فكــار واملعتقــدات املتطرفــة ســواء كانــت دينيــة أو سياســية ومهمــا كانــت رديأــة أن 
تنشـر وســبل وضــع ضــوابط هلـا تبــدو مهمــة صــعبة خاصـة أن أي شــخ  أو جهــه تســتطيع تعمـيم أفكارهــا والــدعوة هلــا عــرب 

 0التعبري عنها يف وسائل اإلعالم الرقمية. املوقع واليت الميكنه
ومــن مفســـي شـــبكة اإلنرتنــت ومواقـــع التواصـــل اإلجتمــاعي أيضـــا , مـــا تزخـــر بــه مـــن مواقـــع تــرّوج للعقائـــد الباطلـــة واألفكـــار 

باب اهلّدامة والّدعوات اخلبيثة, ونتيجة  ملا يسود مرحلة الّشباب من فضول وعدم استقرار نفسّي وفكرّي, وقع كثري مـن الّشـ
 العريب يف حبائل مجاعات مشبوهة, ت عادي الّدين وتناوئ اإلميان.

كمـــا أن وثـــري اإلنرتنـــت خطـــري جـــدا يف ا ـــاالت الدينيـــة خاصـــة علـــى الشـــباب, ويضـــرب مثـــاال يف ذلـــ  مبوضـــوع الرســـوم 
 املسيأة للرسول, صلى هللا عليه وسلم, وأن الوي فجَّر هوا املوضوع مواقع ورسائل عرب الشبكة.

طرحــه ألفكــار ضــالّة ومضــّللة قــد تشــّوه وتشــوش رؤيــة الشاابملســلم الســالمه, مــا مل يكــن ذا خلفيــة ثقافيــة اســالمية متينــة و 
 3والتعرض لدعوات التنصري والتهويد واملواهب اهلدامة.

 
 الفيس بوك واألضرار األخالقية: -ط
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ضـييع الوقـت وإختـاذ خليـل أو خليلـة وذلـ  من املالحت إختاذ كثري من الشباب لصداقات من اجلنسـني لـيس لشـئ سـوى ت
ء  يـ َوم ِأو  بـ َعض ه َم لِبـ َع   ع د و  ِإالَّ اَلم تَِّقني  (  .67الزخرف  ماهنى هللا عنه هللا عز وجل قال:)ا اأَل ِخالَّ

لِـيال  ) ان  خ  ـَو فـ ال  ت يِن ملَ  أ ختَِّ ـاِن  ( ل ق ـَد أ ض ـلَّيِن 08ويقول هللا تعاىل: )اي  و يـَل    ل يـَ َنس  ـان  الشَّـَيط ان  ِلَضِ ـاء ين و ك  ع ـِن الـوَِّكِر بـ َعـد  ِإَذ ج 
 09-07خ و وال  (الفرقان 

ــــو َيك َم و اتَـّق ــــوا اهللَّ   ــــَم تـ َرمح  ــــون  ويف االســـالم قاعــــدة مهمــــة وهــــي األخــــوة يف هللا )ِإمنَّ ــــا اَلم َؤِمن ــــون  ِإَخـــو ة  ف ا َصــــِلح وا بـ ــــنَي  أ خ   ل ع لَّك 
 01: (احلجرات

ونشــري هنــا إىل خطــورة املواقــع التفاعليــة و األضــرار األخالقيّــة الّــيت أفرزهــا دخــول املواقــع اإلجتماعيــة إىل واقعنــا العــريب, إذ 
تفّشــى ارتيــاد املواقــع املرّوجــة للجــنس مــن قبــل الّشــباب, وخصوصــا  مــن خــالل اإلعــالن عــن املواقــع اإلابحيّــة, مــن خــالل 

يت تتضــّمن عرضــا  للّصــور اإلابحّيــة الّــيت ختــدش احليــاء, والّــيت مــن املمكــن أن تســتقطب أمناطــا  إرســال العديــد مــن الّرســائل الّــ
معّينة من املستفيدين للّتعامل معها, وال سيَّما الّشباب, ابعتبارهم أكثر الفأـات تعـامال  مـع الّشـبكةوميكن أن يقـوم بـدور يف  

 فساد احلياة الزوجية واالجتماعية.
واقع غري أخالقيه اخلارجه عن حدود االدب واالخالق وهوة املواقع هلـا يثـري سـلك علـى الشـباب ىف نقـل وكول  انتشار امل

معلومات غري صحيحه تساعد على انتشار الرزيله, كما أن شبكة اإلنرتنت تسـاعد علـى انتشـار الكـوب واخلـداع وشـهادة 
ري مقبولـة شـرعا وال خلقـا وال قـانوان, وأن علـى اإلنرتنـت الزور وإنتحال الشخصية, وكثـريا مـا يـتلفت بعضـهم نلفـال انبيـة غـ

 نشا جمتمع ا موعات الربيدية وهوا ما يتناىف مع جمتمعنا االسالمى.
وتعتــرب اإلشــاعات والنكــات الشــعبية والسياســية الــيت تعتمــد عليهــا الشــعوب العربيــة ضــراب  مــن ضــروب اإلعــالم البــديل تلجــا 

االعــالم الرمســي ال مينحهــا فرصــة التعبــري احلــر عــن مواقفهــا وتطلعاهتــا أو ال يســتجيب  إليــه هــوه الشــعوب عنــدما تشــعر نن
لرغباهتـا أو عنـدما  ـرم القـوانني حريـة التعبـري أو تعمـل علـى تقييـدها علـى أقـل تقـدير أو عنـدما تضـييق الدولـة حريـة إصـدار 

حماولــة إلجيــاد خمــرج مــن هــوا املنــائ اخلــانق  الصــحف وحريــة البــ  اإلذاعــي والتلفزيــوين لــوا تصــبح اإلشــاعات والنكــت جمــرد
 حلرية الرأي والتعبري.

تقريرا  عن إسـتخدام موقـع الفـيس بـوك كقاعـدة بيـاانت  0118كما نشرت صحيفة لوس اجنلوس يمييز األمريكية يف إبريل 
دى مهمـــة جلمـــع مزيـــد مـــن املعلومـــات عـــن الشـــارع املصـــري بشـــكل خـــا  والويـــب بشـــكل عـــام حيـــ  أوضـــح التقريـــر مـــ

اإلهتمـام اإلسـرائيلي جبمـع املعلومـات املتاحـة عـن إهتمامـات الشـباب املصـري مهمـا كانـت تبـدو يفهـه للـبع  خاصـة بعـد 
 . 0الوي   بدعوة من مجاعات على الفيس بوك 0118/إبريل /6احداث 

علــى هــوا املوقــع مــن  وميكــن جلهــات كثــرية أن تســتغل املوقــع خلدمــة أغراضــها لتنفيــو أهــدافها وذلــ  ابإلســتفادة وــا ينشــر
معلومات وصور ومشاركات قد  عل من أصحاهبا عمالء جلهات معادية دون قصد ودون ان يعرفوا فقد أكد تقريـر نشـرته 

حتـــت عنـــوان العـــدو اخلفـــي أن الثـــورة املعلوماتيـــة  9/4/0118الصـــادر يـــوم  000صـــحيفة احلقيقـــة الدوليـــة يف عـــددها رقـــم 
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وه الثــورة إضــافة إىل الثــورات األخــرى جعلــت تلــ  القريــة حمكومــة مــن قــوة غــري مركزيــة جعلــت مــن عاملنــا قريــة صــغرية وأن هــ
تتخو مـن هـوا التطـور وخاصـة اإلنرتنـت التفـاعلي قـوة لتغيـري العـامل وقـد أكـد املفـوض اإلحتـادي السويسـري حلمايـة البيـاانت 

لجـا إليـه أجهـزة املخـابرات كمـا تسـتخدمها اخلاصة )هانز بيرت تيـور (أن مواقـع مثـل الفـيس بـوك ابتـت مصـدرا  للمعلومـات ت
 الشركات للتجسس.

وإســتغالل املخــابرات اإلســرائيلية لوســائل اإلعــالم عــرب حتليــل حمتوايهتــا والــربط بينهــا وبــني كثــري مــن املعلومــات مــن مصــادر 
 0اخرى هو أسلوب معروف إتبعته هوه املؤسسة عرب التاريخ الطويل للصراع العريب اإلسرائيلي.

الحـــت أن موقـــع الفـــيس بـــوك يهـــتم بنشـــر املعلومـــات الشخصـــية وألبومـــات الصـــور وـــا الحيفـــت ملســـتخدميه صــــفة ومـــن امل
اخلصوصية اليت ح  عليها ديننا احلنيف ابلنهي عن التجسس ويف السنة النبوية الشريفة قوله صلى هللا عليه وسـلم:)إايكم 

وا وال تبــازوا وكونــوا عبــاد هللا إخــواان كمــا أمــرتكم (أخرجــه والظــن فإنــه أكــوب احلــدي  وال  سســوا والحتاســدوا وال تباغضــ
ـــه حـــ  يـــنكح أو يـــدع    5البخـــاري يف صـــحيحه ج ,ح 0976كتـــاب النكـــاح ,ابب التطـــب مـــن خطـــب خطـــب أخي

/4849. 
وعن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:)من استمع اىل حدي  قوم وهم له كارهون صب يف أذنيـه اآلن (أخرجـه البخـاري يف 

 . 45,كتاب التغيري /6ه جصحيح
وخنلــ  فيمــا ســبق أن مواقــع التواصــل اإلجتمــاعي تقلــل التواصــل مــع األهــل واألصــدقاء واإلنشــغال عــن اجلــريان وواإلدمــان 
والعزلــة اإلجتماعيــة وكــول  البعــد اللغــوي علــى الشــباب والــرتويج للمعتفــدات الباطلــة واألفكــار اهلدامــة واجلماعــات املتطرفــة 

ســالم وعــرض الرســوم املســيأة للرســول صــلى هللا عليــه وســلم وعــرض الصــور اإلابحيــة وإنتشــار الشــائعات, وتشــويه صــورة اإل
 اإلنشغال عن أداء الفرائ  وقبول طلبات الصداقة بني اجلنسني وعدم الثقة يف املوقع .

 تقنني العالقة بني املواقع اإلجتماعية والشباب: رابعا:
هوا الغزو الفكرى والسموم من اعداء االسالم, وجيب على ا تمع متمـثال ىف االسـرة على الشباب العرى االهتمام اىل كل 

 واملدرسه والرتبيه الصاحله ىف حل هوة السلبيات
وترسخ ىف نفس الشباب اخلوف واخلشيه من هللا ليكون املانع انبع مـن اعمـاق شـبابنا, فـاملواقع اإلجتماعيـة أصـبحت واقعـا 

لـه, ويعتـرب الفـيس بـوك سـالح ذو حـدين ومـن واجبنـا كـافراد وجمموعـات أن نسـتغل كـل مـوارده ماداي ملموسا ال ميكن إغفا
املفيــدة وإجيابياتــه لتقــدمنا ورقينــا, فنســتغله للتواصــل والتعــارف والتــفلف ومواصــلة األهــل واألصــدقاء بشــرط أن اليصــل هــوا 

فيــد للوقـوف بــه كـدرع يقــي جمتمعنـا ويوحــد أمتنــا التواصـل إىل حــد اإلدمـان والعزلــة اإلجتماعيـة.. وأن  ــاول تسـخري هــوا امل
 اإلسالمية وجيمعها على كلمة سواء.
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ومن املؤكد أمهّية أن نكون جنبا  إىل جنـب مـع شـبابنا, نقـوم بـدور املوّجـه واحلـامي هلـم مـن الوقـوع يف مطبّـات قـد ال يعرفـون 
ة, مــن موقــع املطّلعــني علــى مــا جيــري يف هــوا العــامل, خطورهتــا ووثرياهتــا. فلنحــافت علــى الوجــه اإلجيــايّب للمواقــع اإلجتماعيــ

 وليس من موقع االنكفاء اّلوي يقود بنا رمبا إىل اجلهل, يف مرحلة  عنواهنا التطّور, وركبها التقنّيات احلديثة.
اب   وتعترب األسرة مـن مؤسسـات التنشـأة اإلجتماعيـة الـيت تقـوم بـدور مهـم وخطـري يف وسـيس هـؤالء الشـباب وزرع اإلميـان

تعـــاىل يف نفوســـهم وتعـــريفهم بتقـــوى هللا ومـــراقبتهم لـــه وتشـــجيع الرقابـــة الواتيـــة لـــديهم ومـــدهم ابلقـــيم اإلســـالمية وتزويـــدهم 
ابملعلومــات الصــحيحة عــن إعتــدال ومشوليــة وتــوازن الــدين اإلســالمي الــوي يصــلح لكــل زمــان ومكان,والعمــل علــى حتصــني 

ات للشـباب يف كـل املواقـف الـيت ميـرون هبـا فتنفـي عـنهم الزلـل والفسـاد والفـل الشباب ابألخالق الكرمية اليت تعمـل كمصـد
وسوء األخالق ,وتعويدهم على الصالة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر ,وكول  علـى املسـؤلني إسـتغالل طاقـات الشـباب 

عيــــة خصوصــــا  عــــرب املواقــــع يف العمــــل وتعزيــــز القــــيم اجلماعيــــة يف نفوســــهم فقــــد أصــــبحت القــــيم الفرديــــة تعلــــو القــــيم اجلما
 اإلجتماعية.

وعلــي منظمــات ا تمــع املــدين تســخري الشــباب وتــوظيفهم خلدمــة ا تمــع والعمــل الــدعوي والتواصــل اإلجتمــاعي وتــدعيم 
التكافل وإشغاهلم يف أعمال اخلري والرب واإلستفادة من جهـود الشـباب وإمكانيـاهتم يف جمـال التكنولوجيـا احلديثـة والربجميـات 

 ويلهم لقوة فاعلة تعود على ا تمع مبا ينفعه .وحت
وكــول  حماولــة الــتخل  مــن البطالــة وتــوفري فــر  للعمــل واإلبتكــار واإلكتشــاف واإلبــداع يف داخــل ا تمــع احلقيقــي وبــور 

 بوور األمل يف نفوس الشباب ملستقبل الزاهر بدال  عن فتل وقت الفراض ابهلروب للفيس بوك .   
ل ضــرورة مراقبــة ابنــائهم والتخلــي عــن الثقــة الزائــدة الــيت تــدفع ابلشــباب اىل هاويــة جديــدة مــن الضــياع كمــا جيــب علــى األهــ

واالفالس القيمي ضرورة توجيه الطالب لضستخدام األمثل ملواقع التواصل االجتماعي وإاثرة وعي الناس نمهية التعامـل مـع 
 عات واملنظمات الشبابية.سلبيات املواقع االجتماعية ابلتعاون مع اهليأات واجلام

 خامتة: 
 من خالل البح  توصلنا إىل مجلة من النتائج نوردها فيما يلي:

 أن موقع الفيس بوك حيتل موقع الصدارة كموقع تواصل إجتماعي مفضل لدى الشباب.  .0
 ســنة 45-08أوضــحت الدراســة أن مســتخدمي املواقــع التفاعليــة هــي يف الغالــب مــن فأــة الشــباب الــيت تقــع بــني  .0

 وهي أكثر الشرائح العمرية وثرا  هبوا املوقع.
أن أهم دوافع إستخدمات الواقع اإلجتماعية خصوصا  الفيس بـوك متثلـت يف التسلسـة والرتفيـة والتفاعـل والتواصـل  .3

 اإلجتماعي وحرية التعبري والبح  عن صداقات والتبادل الثقايف.
شباب متثلـت يف التواصـالإلجتماعي والثقافـة والتعلـيم واحلصـول ان ملواقع التواصل اإلجتماعي أبعادا  إجيابية على ال .4

علـــى املعلومـــات والتواصـــل مـــع اخلـــرباء واملختصـــني وحتســـني أداء األجهـــزة األمنيـــة وخـــدماهتا وإســـتخدامها يف جمـــال 
 الدعوة اإلسالمية.
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ماعيــة وتقليــل التواصــل تشــكلت األبعــاد الســلبية ملواقــع التواصــل اإلجتمــاعي علــى الشــبابفي اإلدمــان والعزلــة اإلجت .5
بـني األهـل واألصــدقاء واجلـريان وإنشــاء لغةشـبابية جديــدة تطغـى علـى اللغــة العربيـة والــرتويج للمعتقـدات واألفكــار 

 الضالة وعرض الصور اإلابحية واإلنشغال عن أداء الفرائ  وقبول طلبات الصداقة بني اجلنسني .
ب ابإلميــــان وزرع تقــــوى هللا يف قلــــوهبم واإلســــتفادة مــــن أوضــــحت الدراســــة ضــــرورة دور األســــرة يف حتصــــني الشــــبا .6

إجيابيــــات املواقــــع اإلجتماعيــــة وتبصــــرة الشــــباب ابألبعــــاد الســــلبية وإســــتغالل أوقــــاهتم فيمــــا يفيــــد واألســــتفادة مــــن 
 إمكانيات الشباب اإللكرتونية وتسخريها يف خدمة ا تمع.

 
 توصيات )مقرتصات( الدراسة:
 دراسة من نتائج فإن الباح  يوصي األسر واملسؤلني ابآليت:ومن خالل ما توصلت إليه ال

ــــوازع الــــديين يف الشــــباب فالرتبيــــة الدينيــــة ترســــخ يف اإلنســــان مبادئــــه األخالقيــــة, وعقائــــده  .0 علــــى األســــرة غــــرس ال
 اإلسالمية, وتوجهه األخالقي؛ ح  يصان من كل ا راف, أو زي  عقائدي, أو ديين.

االسـتفادة مـن املواقـع التفاعليـة بشـكل إجيـايب وتوجيههـا مبـا تـدم ا تمـع ويعـني نشر الوعي لدى الشباب بضـرورة  .0
 على نشر ثقافته عن طريق احملاضرات واملنشورات وكول  عن طريق وسائل اإلعالم نفسها.

توعيــة الشــباب ابجلانــب الســليب الســتخدام مواقــع التواصــل اإلجتمــاعي خصوصــا  الفــيس بــوك عــن طريــق وســائل  .3
 ختلفة املسموع واملرئي منها واملقروء. اإلعالم امل

تفعيــل دور األســرة يف الرقابــة علــى األبنــاء يف حــاالت امــتالك اهلواتــف النقالــة خاصــة طــالب املــدارس, وتــوجيههم  .4
 الوجهة الصحيحة أثناء استهالك واستقبال ما تنتجه هوه الوسائل.

لـــل األفكـــار الــيت يتلقاهـــا وميحصـــها, وال أن يكــون الشـــخ  ذا حــس نقـــدي, مييـــز بــني الصـــاحل والطـــاحل؛ حــ  حي .5
ا هلــا للمعرفــة, دون متييــز, بــل جيــب عليــه أن يــتمعن, ويتــدبر, وحيــس؛ حــ  مخــو مــا هــو أهــل ل خــو,  يكــون عبــد 

 ويطرح ما هو أهل للنفور واالمشأزاز.
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(81) 
 النحو القرآين من منظور احملدثني

 )دراسة يف بواعثه وآفاقه(
 1يد. مجال طاليب قره قشالق

 گيان, إيراناألستاذ املساعد جبامعة فرهن
 امللخص

يرى كثري من البـاحثني أّن النحـو العـريب علـم معّقـد وجـاّف يصـعب تعّلمـه خاّصـة علـى النـاطقني بغـري اللغـة العربيـة. فحـاول 
ة القـــدماء مل يعتمـــدوا يف بنـــاء قواعـــد النحـــو علـــى اللغويــون والنحويـــون املعاصـــرون تيســـريه وإصـــالحه اعتمـــادا  علـــى أّن النحـــا

القــرآن وحــده, بــل استشــهدوا علــى الشــعر القــدمي يف كثــري مــن القضــااي النحويــة وخــالفوا القــرآن يف قواعــد كثــرية, وطعنــوا يف 
هـر هـوه الفكـرة القراءات القرآنية, فدعوا إىل إعادة النظر يف النحو العريب كّله ابالقتصـار يف قواعـده علـى القـرآن وحـده. تظ

يف آراء كثري من اللغـويني والنحـويني بـدءا  مـن إبـراهيم مصـطفى حـّ  فاضـل صـاحل السـامرائي, ودعـم كـّل مـن هـؤالء فكـرهتم 
ندلـة وبــراهني لغويــة وغــري لغويــة.  ـاوزت دعــوة بعــ  البــاحثني اإلطــار النظـري فتوّصــل إىل مرحلــة التطبيــق مثــل عبدالســتار 

بقيت آراءهم عنـد النظريـة ومل تقـّدم منهجـا  واضـح املعـامل لي صـار إىل تطبيقـه. هـوه املقالـة حتـاول أن  اجلواري. وأما كثري منهم
 تدرس بواع  النحو القرآين وآفاقه من خالل سرب آراء الداعني إليه ومناقشتها وتقوميها.

 القرآن الكرمي, النحو العريب, التجديد يف النحو الكلمات الرئيسة:
 
 ـ املقدمة 1

النحو كما تؤّكد خمتلف املراجع اليت درست يرتـه اسـتجابة لسـبب ديـين, وهـو احلفـال علـى كتـاب هللا مـن التحريـف,  نشا
وإبقــاء الطريــق إىل فهمــه, واســتخراج مكنوانتــه واضــحا  ميســورا , وذلــ  بوضــع ضــوابط وقواعــد الــيت نــزل هبــا القــرآن هبــدف 

وكـان أّول مـا ظهـر مـن حمـاوالت حلفـت مـا قـام بـه أبواألسـود الـدوئلي حفظها من كل فساد أو تطـّور يطـرأ علـى أساسـياهتا. 
(. فقــد جـــاء يف طبقـــات 03م: 0966مــن نقـــط الشــكل للمصـــحف لتحديــد احلركـــة اإلعرابيــة )انظـــر: املــرزابن الســـريايف , 

النــاس  النحــويني أنّــه  أّول مــن أســس العربيــة, وهنــج ســبلها, ووضــع قياســها وذلــ  حــني اضــطرب كــالم النــاس وصــار ســراة
( ومــا فعلــه الــدوئلي وإن بــدأ يســريا  إال أنّــه مهــد لضعــراب ليشــّق طريقــه ولتنشــا املصــطلحات 00يلحنــون  )الزبيــدي, الي: 

األوليــة للنحــو مــن رفــع ونصــب وجــر, وهــو بــول  يعــّد واضــع اللبنــة األوىل للنحــو العــريب. فبــدأ النحويــون االهتمــام قعــراب 
 نظريـة الـنظم يف القـرآن. ال شـّ  أّن القـرآن الكـرمي يعـّد احلـافز فردات القرآن واهتـدوا أخـريا  إىلالقرآن وبيان املوقع اإلعرايب مل

األّول لنشـاة كثـري مــن العلـوم العربيـة خاّصــة علـم النحـو   فــاّول عالقـة ربطـت القــرآن الكـرمي ابلّنحـو هــي أنّـه السـبب القــوّي 
(. وهبـوه الرؤيـة ميكـن القـول نّن النحـو  وليـد التفكـري 3م: 1978 والعامل الدافع إىل وضـع هـوا العلـم وإنشـائه  )اللبـدي,

                                                           
0 j.talebi@cfu.ac.ir  /jamal_talebii@yahoo.com 
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يف القرآن الكرمي؛ ألّن العلماء مل يفّكروا ابتـداء يف وضـع علـم يبحـ  يف علـل التـاليف واإلعـراب, ولكـّنهم توّصـلوا إىل ذلـ  
 (.41م: 1961بعد أن نضجت الفكرة يف أثناء قيامهم بعملهم القرآين  )املخزومي, 

يف النصف الثاين من القرن العشرين أصوات بع  الباحثني تنقد القواعد اجلافّـة الـيت وضـعها النحـاة األوائـل, والـيت ارتفعت 
تكثـر فيهـا العوامـل والتقـديرات والتفريعـات واالسـتثناءات. هـؤالء البـاحثون دعـوا إىل حتـّرر النحـو العـريب مـن تلـ  املشـاكل, 

النحـو القـرآين لـيس  ـوا  جديـدا  أو مبتكـرا  أو منفصـال  عـن  ـوان . وجـدير ابلـوكر أّن واإلقبال إىل  و منطلقه القرآن الكـرمي
العريب؛ ذل  أّن النحو العـريب متوّحـد األصـول ولكـن حسـبنا االسـتدالل علـى أّن هنـاك اّ اهـا   ـواّي  نشـا يف رحـاب القـرآن 

 (.  9ـ11م: 2112إمساعيل,  الكرمي وتوّجه وجهة  وية قرآنية خالصة وهو النحو القرآين )حممود
والنحـاة القـدامى هـم أّول  أّن النحو القرآين وليد الدعوة إىل تيسري النحو العريب وإصالح مناهجه وإعادة تشكيله. قيقةواحل

.  إّن مصــطلح النحــو مــن أســس هلــوا املصــطلح إال أنّــه مل يتضــح لــديهم بصــفته االصــطالحية, بــل شــاع بطابعــه املفــاهيميّ 
معروفـا  يف الدراسـات النحويـة القدميـة ضـمنا  ال تصـرحيا , وقـد عـرف اصـطالحا  يف العصـر احلـدي  بنحـو القـرآن القرآين كان 

أو النحـــو القــــرآين بعــــد أن اســــتقّر فهمــــه عنــــد القــــدماء, فاسســــوا لــــه, ووضــــعوا أصــــوله وقواعــــده. وقــــد حــــّددت املنطلقــــات 
له وقواعـــده مـــن اإلميـــان املطلـــق ابلقـــرآن الكـــرمي, وخصوصـــية التاسيســـة يف التفكـــري النحـــوي القـــرآين معـــامل هـــوا النحـــو وأصـــو 

ـــه إىل األســـس املنهجيـــة للفكـــر النحـــوي القـــرآين ابـــن م ضـــاء 30االســـتعمال القـــرآين  )املصـــدر نفســـه:  (. وكـــان أّول مـــن نّب
ـــرطيب يف القـــرن الســـادس اهلجـــري, فكانـــت دعوتـــه الّصـــرحية واملعلنـــة مـــن أويل الـــدعوات الداعيـــة إىل اعتمـــاد هـــوا النحـــو  الق 

 وتيسريه للدارسني. أّما أهّم األفكار اليت دعا إليها واليت تعّد من صلب الفكر النحوي القرآين هي:
ـ إلغاء نظرية العامل, وثورته على احملووفات يف القرآن الكرمي؛ ذل  أّن متّس  النحـاة بنظريـة العامـل واملعمـول قـادهم إىل  0

إليهــا العــرب  يف نطقهــم؛ ألهّنــم كــانوا يتكلموهنــا بداهــة وإجيــازا  واختصــارا  لعلمهــم  التفكــري يف حمــووفات ومضــمرات مل يقصــد
 هبا. وإّن رفضه للتقديرات والتاويالت يف القرآن الكرمي قاده إىل إنكار الزايدة فيه.

 ـ إلغاء العلل الثواين والثوال . 0
دراسـة النحـو القـرآين هـي املفتـاح الـوي ينفـتح بـه كثـري (.  ف004ـ إلغـاء األقيسـة والتمـارين غـري العمليـة )املصـدر نفسـه:  3

مـــن مغـــاليق النحـــو الــــيت استعصـــت علـــى كثــــري وـــن تصـــدى لتيســــريه وهتويبـــه, ومتهيـــد ســــبله املتـــوعرة املتشـــعبه  )اجلــــواري, 
 (.6عبدالستار,   

 متّيز النحو القرآين بـ:
 ـ حسن النظم
 ـ متانة الرتكيب
 ـ قوة الصياغة

مستوى الصـواب النحـوي ومالءمـة الرتكيـب واجلمـل ألذواق املخـاطبني وعقـوهلم, وهـو بـول  يقـرتب  وجيمع هوا النحو بني
 (.71من علوم البالغة والبيان )انظر: حممود إمساعيل: 
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هوه املقالـة مبنهجهـا الوصـفي ـ التحليلـي حتـاول تسـليط الضـوء علـى رؤيـة البـاحثني احملـدثني للنحـو القـرآين, وبواعثـه وآفاقـه, 
 بة عن األسألة التالية:واإلجا

 ـ ما املراد من النحو القرآين؟ وماهي بواع  الدعوة إليه؟
 ـ من هم رّواد النحو القرآين؟ وهل  اوزت آراءهم مرحلة التنظري إىل التطبيق؟ 

 ـ خلفية البحث 0
 هناك بع  دراسات حتمل مصطلح النحو القرآين, منها: 

م.  هوا الكتاب على الرغم مـن أنّـه 1998د ظفر, مكة املكرمة, الطبعة الثانية, ـ النحو القرآين؛ قواعد وشواهد, مجيل أمح
حيمـل عنــوان  النحــو القـرآين  مل يبحــ  عــن التنظـري لــه, بــل اعتمـد فيــه علــى اآلايت القرآنيـة لالستشــهاد ابملواضــيع النحويــة 

 بدال  من االعتماد على النصو  الشعرية. 
بـ  نظرية النحو القـرآين بـني الداللـة اللغويـة والداللـة الدينيـة  منشـورة يف العـدد اخلـامس  ـ درس كعواش عزيز يف مقالة معنونة

. توّصـــلت هـــوه 2119مـــن جملـــة كليـــة اآلداب والعلـــوم اإلنســـانية واالجتماعيـــة التابعـــة جلامعـــة حممـــد خيضـــر بســـكرة عـــام 
دة اإلســالمية, وكــان النحــو اليــزال عــامال  هاّمــا  يف الدراســة إىل أّن الدراســات القرآنيــة عنــد النحــاة واللغــويني موصــولة ابلعقيــ

 فهم النّ  وتوجيه قراءة القرآن, وأنّه أساس لتحليل النّ  وبيان وجوه إعجازه.
ـــــ قــــراءة يف كتــــاب نظريــــة النحــــو القــــرآين مقالــــة حملمــــد حســــن عــــّواد, وهــــي منشــــورة يف العــــدد األول مــــن ا لــــة األردنيــــة يف 

. والباحـــ  انقـــش يف حبثـــه نظريـــة الـــدكتور أمحـــد مّكـــي األنصـــاري فتوّصـــل إىل أّن هـــوا 2111الدراســـات اإلســـالمية ســـنة 
الكتــاب نتــاج للعاطفــة امللتهبــة واالنــدفاع احلماســي الــوي ال حــّد لــه, والتكــرار للفكــرة لواحــدة, والنــاي عــن الريــ  واهلــدوء 

نظريــة للنحــو العــريب. حــاول مؤلــف الكتــاب يف والبعــد عــن العمــق والنظــر املتغلغــل. ولــيس مثــة نظريــة للنحــو القــرآين, وإمنــا 
طّياتــه أن يثبــت أّن  النحــاة طعنــوا يف القــراءات القرآنيــة بســبب وضــعهم لقواعــد النحــو أوال ّّ عرضــه القــراءات عليهــا اثنيــا , 

 فلم يتجاوز تصوير صراع بني النحاة والقراء.
 ـ مصطلح النحو القرآين 3

ّما , وقد شهد يف العصر احلدي  فروعا  شـّ  كنحـو التيسـري, و ـو التجديـد, والنحـو كان علم النحو عند النحاة األوائل عا
مصـطلح حـدي  ال يبلـ  عمـره  Quranic Syntaxالشكلي, و و الـنّ , والنحـو القـرآين. وهـوا األخـري أي النحـو القـرآين 

ــا الواقــع أّن النحــو القــرآين  مصــطلح معاصــر ملــا ع ــرف عنــد القــدامى مبج موعــة األنظمــة والقواعــد واألحكــام الــيت املائــة. أّم
ت سـتنبط مــن الـنّ  القــرآين الكـرمي, والقائمــة علــى أسـاس مــن الفهـم الصــحيح والســليم للغـة القــرآن الكـرمي ومعانيــه واســاليبه, 
اة مـع األخـو ابلقـراءات القرآنيـة متـواترة كانـت أم شـاذة,  وتوجيههـا حبسـب أسـس النحـو القـرآين املعنويـة والفكريـة مـن مراعـ

املعىن, وقواعد التـاليف, والـربط ومـا يطـرأ علـى الـنظم مـن تغيـري كاحلـوف والـوّكر, والتقـدمي والتـاخري, والفصـل والوصـل, مـع 
(. وارتــبط مفهــوم النحــو القــراين عنـــد 79م: 0100مراعــاة مقتضــى احلــال وأحــوال املخاطــب واملــتكّلم  )حممــود إمساعيــل, 

التصــحيف والتحريــف, وهــوا تتــاتى مــن أّن النحــاة األوائــل كــانوا مــن القــرّاء, أو وّــن األوائــل ابلقــراءات القرآنيــة وصــوهنا مــن 
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يــرون القــراءات فكانــت قــراءاهتم حمــور نقــاش ودراســة وحتليــل, واعتمــدوا فيهــا األســلوب الصــحيح القــائم علــى التــزام النحــو 
 (.  34حتجاج هلا )انظر: املصدر نفسه: والعربية, ونقل املتاخرون كثريا  من هوه القراءات وقاموا ابلدفاع عنها واال

ومل يقتصر البحـ  النحـوي القـرآين علـى اّ ـاه القـراءات, وإمّنـا تطـّور إىل االلتفـات املبكـر إىل الظـواهر األسـلوبية والنصـية يف 
نحــو ه( ولــه آراء واّ اهــات تــدّل علــى معرفتــه الواســعة ابل080الــنّ  القــرآين, وظهــر هــوا اال ــاه عنــد يــونس بــن حبيــب )

 (.  37واللغة نقلها سيبويه يف كتابه )انظر: املصدر نفسه: 
وقــد طرحــه بعــ  البــاحثني بــدعوى أّن النحــاة األوائــل مل يبنــوا قواعــد النحــو العــريّب علــى القــرآن وحــده, بــل جنــدهم اســتعانوا 

لـوا ذلـ  ذريعـة للـدعوة ابلشعر الوي تتداخل فيه هلجات خمتلفة, وهوا األمـر أبعـد النحـو عـن توحيـد أصـوله وقواعـده. فجع
يف كتابـه  0965إىل  و يقتصر يف قواعده على القرآن الكرمي فقط. كان عبدالعال مكرم أّول من ذكر هـوا املصـطلح سـنة 

 القـــرآن الكـــرمي وأثـــره يف الدراســـات النحويـــة . مسّـــى عبـــدالعال البـــاب الثـــاين مـــن كتابـــه بــــ  النحـــو القـــرآين  )انظـــر: مكـــرم, 
لف الباحثون يف حتديد مفهوم النحو القرآين, أسسه وأصـوله. فـيمكن مـن خـالل التعـاريف الكثـرية (.  اخت003م: 0965

املراد من النحو القرآين  أّن القـرآن الكـرمي قامـت علـى أسـاس قواعـد, وبنيـت علـى هنجـه أصـول سـواء أكـان له أن نقول إّن 
صـول تتفـق مـع أصـول النحـاة أم التتفـق. ذلـ ؛ معه شـواهد أخـرى تـدعم هـوه القواعـد أم مل تكـن, وسـواء أكانـت هـوه اال

ألّن القـرآن الكـرمي بقراءاتـه املختلفــة أغـىن قواعـد النحـو وزاد مــن قيمتهـا وأمـّدها نمـل القواعــد وأحسـن األسـاليب  )مكــرم, 
يف بيـان (. فكانت دوافع فهم القرآن الكرمي ومعرفة أسراره وفهم تراكيبه وبيـان أسـاليب نظمـه, وبيـان أثرهـا 316م: 1965

األحكام التشريعية قد أّدت إىل إجياد النحو الوي استنبط من أساليب القرآن ونظمه وهـو النحـو القـرآين )حممـود إمساعيـل, 
(. إّن نشاة النحـو القـرآين مل تكـن مبعـزل عـن نشـاة النحـو العـريب مبفهومـه العـا, فهـو مسـتنبط منـه, ألنّـه جـزء 32م: 2112

يشـري إىل اسـتقالل مفهـوم النحـو العـريب ورسـوخه وأصـالته. إال أّن الـوي قطـع مسـار التفكـري منه, كما أنّـه يف الوقـت نفسـه 
النحوي القرآين هو اال راف واخللل يف منهج البح  النحـوي, وهـوا يشـري إىل أصـالة الفكـر النحـوي وسـالمته حـّ  القـرن 

عصــور املتــاخرين, فلــم يلتفــت النحــاة إىل مــا جــاء الرابــع اهلجــري حينمــا حتــّول مــنهج الفكــر النحــوي القــرآين, واســتمّر حــّ  
عند سيبويه والفراء واجلرجاين وابن هشام, بـل متّسـكوا بنحـو املتـاخرين مبـا فيـه مـن أقيسـة وعوامـل وعلـل. لـوا وظّـف النحـاة 

وإعـرااب , ومل يقتصـر األوائل بع  األسس املعنوية والفكرية يف بنـاء  ـو قـرآين, واخّتـو مفهـوم النحـو طابعـا  مشوليـا  لغـة وداللـة 
فيــه علــى داللــة اإلعــراب, بــل عــّد اإلعــراب وســيلة مــن وســائل النحــو القــرآين املتعــددة يف الكشــف عــن املعــىن. واّتضــح مــن 
جهودهم احلثيثة يف حتليل الن  القرآين أهّنم كانوا يؤسسون ويسعون إىل بنـاء نظريـة يف  ـو القـرآن مؤسسـة علـى مـا يسـمى 

الن  القرآين( أو ) و النّ  القرآين( متجاوزين حتكم القواعـد املنطقيـة يف لغتـه واسـاليبه وتراكيبـه,  يف العصر احلدي  )علم
أو جزئيـة التفكــري يف الـن , أو إغفــال أســس الـرتابط النحــوي والـداليل, ومراعــاة املقــام, واملعـاين واألســاليب, إذ إن العلمــاء 

ون أهنــم يتعــاملون مــع نــ  متكامــل, وأن دراســته تــتّم مبــنهج متماســ , العــرب يف إطــار حبــثهم يف الــن  القــرآين كــانوا يــدرك
 (.59ـ61وأن مفهوم التماس  جيري لديهم بداهة على سننهم يف التخاطب والقول )املصدر نفسه: 

 أسس نظرية النحو القرآين
 تتكون نظرية النحو القرآين من العناصر التالية:



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

958 

 

 قرآن الكرمي, املصدر األول للتقعيد.أ ـ اإلطار العام أو )ميدان البح ( وهو ال
 ب ـ احملور, وهو االصطدام بني القواعد النحوية واآلايت القرآنية.

ج ـ العمود الفقـري, إهنـا املـواطن نفسـها أي كـل موضـع اصـطدمت فيـه قاعـدة  ويـة آبيـة قرآنيـة يعـد فقـارة مـن فقـرات هـوا 
 العمود.

تفاق وجانب االختالف. فاألول هو الغالب الكثري, أما الثـاين فهـو موضـع املقومات األساسية فلها جانبان: جانب اال د ـ
ظـاهرة  -3ظـاهرة املعارضـة اخلفيـة.  -0مظاهر املعارضـة الصـرحية.  -0الثقل والرتكيز يف هوه النظرية, وله مظاهر متعددة: 

 (.https://takhatub.ahlamontada.com/t11296-topic)ل التاوي
 لنحو القرآينـ بواعث الدعوة إىل ا 4

 هناك بواع  للعلماء احملدثية يف الدعوة إىل النحو القرآين و ترك ما ثبته القدماء, أمّهها:
ــ الــدعوة إىل بنــاء منهجيـة معرفيــة يف فهــم الـنّ  القــراين مســتندة إىل احلقيقـة القرآنيــة. وتعتمــد أساسـا  مهمــا  يف إجيــاد احللــول 

 ملشكالت املوروث النحوي.
ه( وانتهـاء ابحملـدثني, فكانـت 592ة إىل النحو القـرآين بـدعوات التيسـري النحـوي بـدءا  اببـن مضـاء القـرطيب )ـ ارتباط الدعو 

 الدعوة إىل اعتماد النّ  القرآين إحدى سبل تيسري النحو وتصحيح اال راف يف منهج الدرس النحوي.
 وتقييد النحو بقواعد العقل واملنطق.ـ التحرر من فكرة التمس  ابلقاعدة النحوية وإخضاع النّ  القرآين هلا, 

ـ قصور  و العربية ـ السيما  و العصور املتـاخرة ـ عـن اإليفـاء بوظيفتـه وتلبيـة حاجـات املتعّلمـني الفكريـة املعاصـرة واملتزايـدة 
م آفــاق العلــم الــيت حتتــاج إلــی لغــة قــادرة علــى التواصــل الفكــري, وحتيطهــا الّدقــة واالتقــان لتكــون أداة للــتعّلم, وتفــتح أمــامه

 واملعرفة, وهو ما يتمّثل بلغة القرآن الكرمي.
ـــ ظهــور احلاجــة املتزايــدة يف الدراســات األدبيــة والنقديــة املعاصــرة إىل التمييــز بــني النحــو الــوي يهــدف إىل توظيــف القواعــد 

 الدراســة العميقــة واألحكــام اإلجرائيــة لبنــاء اخلطــاب األديب وضــمان صــحته وســالمته, وبــني النحــو النصــيالوي يهــدف إىل
 لبنية النّ .

ـ قصور املناهج السـائدة يف حتليـل الـنّ  القـراين يف ضـوء خصوصـية اخلطـاب القـرآين, واسـاليبه املعجـزة. لـوا ظهـرت احلاجـة 
إىل بناء منهج يتعامل مع النّ  القرآين يف ضوء التطورات احلاصـلة يف منـاهج دراسـة القـرآن الكـرمي, وتطـور منـاهج البحـ  

ين يف العقــود األخــرية  ــو ظهــور دراســات  ــو الــنّ  وأســلوبية القــرآن الكــرمي واعتمــاد علــم الداللــة يف دراســة القــرآن اللســا
 الكرمي. 

ـ ظهور اّ اه واضح يف ا اهات البح  النحوي وهو ا ـاه العنايـة بدراسـة بنـاء اجلملـة وأسـاليب التعبـري عـن املعـاين. وميثّـل  
اضـحا  يف التفكـري النحـوي إال أنّـه مل حيـت بعنايـة البـاحثني. ويعـىن بدراسـة الرتاكيـب )اجلمـل( دراسـة انعطافا  سـليما  وتطـورا  و 

معنويــة تكشــف عــن طرائــق بنائهــا وأنظمــة الــربط فيهــا وتغــري معانيهــا بتغــري عوارضــها: كاحلــوف والتقــدمي والتــاخري, والوصــل 
ديهـــا, وهـــو مـــا اصـــطلح عليـــه فيمـــا بعـــد بعلـــم املعـــاين )حممـــود والفصـــل, ودراســـة أســـاليب التعبـــري املختلفـــة واملعـــاين الـــيت يؤ 

 (.29م: 2112إمساعيل, 
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ـ ما ثبت عن بع  النحويني من الطعن يف بع  القراءات وّا أّدى إىل القول نّن النحاة وضعوا القواعـد النحويـة ّّ صـاروا 
م: 1973لقــراءة ســبعية )انظــر: األنصــاري, يعرضــون عليهــا القــراءات, فمــا وافقهــا صــّححوه ومــا خالفهــا رّدوه ولــو كانــت ا

 مقدمة الكتاب(.
ـ ظهور اّ اه واضح يف اّ اهات البح  النحوي وهو اّ اه العناية بدراسة بناء اجلملة وأساليب التعبـري عـن املعـاين )انصـح, 

 (.313م: 2116
يقيمون عليه تل  القواعـد ويسـتندون إليـه يف  ـ كان خليقا  مبن وضعوا النحو وأّسسوا قواعده أن تكون املادة القرآنية أهّم ما

وضــع النحــو؛ ألّن أســلوب القــرآن وتركيبــه مــربّأ مــن الضــرورات والشــواذ الــيت حفــل هبــا الشــعر, وامــت  هبــا غريــب اللغــة الــوي 
 (.  8استندوا إليه بال اعتدال وال قصد )اجلواري, 

 ـ رو اد النحو القرآين يف العصر احلديث وآرائهم 6
القرآن عند احملدثني ابإلرهاصات األوىل حملاوالت تيسري النحو وإصالحه؛ يؤرئ عبدالوارث سعيد هلـوه احملـاوالت  ارتبط  و

م, وأمــــني اخلــــويل 1945م, ويعقــــوب عبــــدالنيّب 1937يف العصــــر احلــــدي  مبتــــد   بـــــ  إحيــــاء النحــــو  إلبــــراهيم مصــــطفي 
مــا شــهدت اخلمســينات حماولــة أخــرى هــو  النحــو م, ك1947م, وعبــداملتعال الصــعيدي 1947م, وشــوقي ضــيف 1945

, إىل جانـب دراسـات عـن منـاهج البحـ  1957م, ودراسات نقدية لعبدالرمحن أيـوب 1958املنهجي  حملمد أمحد برانق 
م و  اللغـة بـني املعياريـة 1958واللغة والنحو مثل  املدخل إىل النحو العريب على ضوء اللغات السابقة  لعبدا يـد عابـدين 

لتمـــام حســـان و   ـــو التيســـري  لعبدالســـتار اجلـــواري, و  يف النحـــو العـــريب: نقـــد وتوجيـــه  للمخزومـــي  1958لوصـــفية  وا
م, وهي دراسات تستمّد أفكارها وّا توصـلت إليـه الدراسـات اللغويـة احلديثـة يف العـرب مـن نظـرايت )انظـر: مـربوك 1964
 (.  88م: 1985سعيد, 

لنحــو القــرآين يف كتابـه  مــن أســرار اللغــة . وقـد انتقــد النحــاة األوائــل انتقـادا  الذعــا  مــن أجــل يعـّد إبــراهيم أنــيس رائـد نظريــة ا
اعتمـــادهم علـــى الشـــعر العـــريب يف تعقيــــد النحـــو حـــني قـــال:  ّّ إّن الشـــعر الــــوي اعتمـــدوا عليـــه مل يســـعفهم إال يف بعــــ  

وا علـــى بعضـــها مبـــا مسّـــوه الشـــرورة الشـــعرية األحيـــان. فقـــد أمـــّدهم بظـــاهر وأســـاليب وقفـــوا منهـــا مشـــدوهني حـــائرين فحكمـــ
وحكمــوا علــى بعضــها اآلخــر ابلشــووذ, ووجــوب الوقــوف عنــد مساعــه. وقــد كــانوا يف حــّل مــن هــوا لــو أهّنــم اكتفــوا آبايت 
القرآن الكرمي ومبا صّح لديهم من رسائل وخطب للفصحاء من العرب وبكتب السرية اليت كانـت بـني أيـديهم وأخـريا  ولـيس 

ا مسعــوه هــم أنفســهم مــن فصــحاء املتكلمــني مــن العــرب الــوين كــانوا يعيشــون بــني ظهــرانيهم أو يفــدون إىل مــدن يف آخــرا  مبــ
(. ويســـتمّر أنـــيس يف نقـــده النحـــاة األوائـــل لتنـــاقلهم 326م: 1966تلـــ  العصـــور الـــيت مّسهـــا بعصـــر االحتجـــاج  )أنـــيس, 

دون أن تطــر ببــال أحــدهم أّن الشــعر اليصــّح أن يكــون الشـواهد الشــعرية علــى مــدى العصــور وشــرحها وحتليلهــا وتفسـريها 
املصدر الوي تسـتنبط منـه قواعـد لغـة مـن اللغـات, وقـد كثـر حـديثهم عـن تلـ  الضـرورة الشـعرية الـيت عـّدها وصـمة وصـموا 
هبا الشعر العريب عن حسن نية مـنهم . ولسـت أعـرف أمـة مـن األمـم تصـف شـعرها مبثـل هـوا الوصـف أو تصـمه مبثـل هـوه 

مة. ومــا كــان أغنــاهم عــن مثــل هــوا لــو أهّنــم حبثــوا الشــعر وحــده وخّصــوه بــبع  األحكــام الــيت جيــب أن تــرتك للشــعراء الوصــ
وحدهم, يّتخوون منها يشاؤون ويهملون منها ما يشاؤون. فإذا شاعت يف شعرهم ظاهرة من الظواهر, ونسـج علـى منواهلـا 
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ويـرى أنـيس احلـّل يف العـودة إىل النحـو القـرآين قـائال :  شـعري.الكثرة الغالبة مـنهم, عـدت حينأـو مـن خصـائ  األسـلوب ال
 وقد كانوا يف حّل من هـوا لـو أهّنـم اكتفـوا آبايت القـرآن الكـرمي ومبـا صـّح لـديهم مـن رسـائل وخطـب للفصـحاء مـن العـرب 

مــن العــرب الــوين  وبكتــب الســرية الــيت كانــت بــني أيــديهم وأخــريا  ولــيس آخــرا مبــا مسعــوه هــم أنفســهم مــن فصــحاء املتكلمــني 
 (.326كانوا يعيشون بني ظهرانيهم أو يفدون إىل مدهنم يف تل  العصور اليت مسوها بعصور االحتجاج  )املصدر نفسه, 

كـــان عبدالســـتار اجلـــواري أيضـــا  يعـــّد مـــن املنظّـــرين لنظريـــة النحـــو القـــرآين.  يـــرى اجلـــواري أن القـــرآن  تراكيبـــه وأســـاليبه هـــي 
(. يشـري يف مقدمـة 7م: 1984وم عليه دراسـة الرتاكيـب العربيـة واألسـاليب العربيـة  )اجلـواري, األصل الوي يستاهل أن تق

كتابــه إىل اخللــل والقصــور يف مــنهج النحــاة يف وضــعهم قواعــد النحــو القتصــاره علــى كــالم العــرب, واالحتكــام إىل املنطــق, 
يّن يف التعبري يف األساليب اليت تـرد إىل قصـد املنشـئ, أو والشواهد الشعرية اليت اليعلم قائلها, فضال  عن إغفاهلم اجلانب الف

املتكّلم يف احلوف, أو الزايدة, أو التقدمي والتاخري قائال :  ولكّن الوي كان وّن وضعوا النحـو يف أّول األمـر غـري ذلـ , بـل 
د, واعتمــدوا يف عكــس ذلــ  مــن بعــ  الوجــوه, فقــد اشــتّطت هبــم الســبل, وعميــت علــيهم املســال , فتنّكبــوا ســبل القصــ

وضع قواعـد النحـو علـى مـا بلغهـم كـالم العـرب شـعره ورجـزه ومثلـه, أو آثـروا جانـب املنطـق, فتصـّوروا القاعـدة قبـل اسـتقراء 
املادة اللغوية وركبوا مركب الشطط, فحاولوا أن جيعلوا للقواعـد ا ـردة سـلطاان  علـى املـروي املـاثور, حيكموهنـا فيـه, وحيسـبون 

(. واجلـواري يشـري بعـد ختطأـة النحـاة األوائـل يرسـم 7ــ8واب, وما هو إال جمانبة الصواب  )املصدر نفسـه: أّن ذل  هو الص
أسسه يف النحو القـرآين ويقـول:  إنّـين جـّردت  القواعـد النحويـة مـن أّوهلـا إىل آخرهـا وعرضـتها علـى النصـو  القرآنيـة, فـإذا 

ا, وأثبتهـــا وضـــربت هلـــا األمثـــال, وإن اختلفـــت معهـــا.... عـــدلتها اتّفقـــت القاعـــدة النحويـــة مـــع النصـــو  القرآنيـــة اعتمـــدهت
وســجلتها وضــربت هلــا األمثــال مــن القــرآن الكــرمي أيضــا  متمــّثال  يف قراءتــه احملكمــة املوثــوق هبــا كــّل الثقــة  )املصــدر نفســه: 

الشـاملة للرتكيـب, وفهـم (. فحاول اجلواري أن يضع أسسا  جديدة لبناء النحو غـري أسسـه األوىل, وتقـوم علـى الدراسـة 73
أساليب التعبري القرآين, والدعوة إىل عدم عزل النحـو عـن معانيـه وأسـاليبه املتميـزة الـيت توافـق قواعـد النحـاة )املصـدر نفسـه, 

(. ويؤسس اجلـواري ملفـاهيم واسـس فكريـة تسـتند إىل مراعـاة اجلوانـب الفنيـة ملنشـئ الكـالم ومتلّقيـه, وهـو ركـن مهـم 12ـ16
نتاج املعىن, وحبثه يف بنية الن  القرآين ونظم وليف الكالم وعالقة األلفال بعضـها بـبع , مـا يطـرأ عليهـا مـن وأساس يف إ

حوف أو زايدة, حي  رفـ  التقـدير والتاويـل والـزايدة يف الـن  القـرآين, وهـو مـا نبّـه عليـه الفـراء يف قولـه تعـاىل: )ويقولـون  
( معنـاه واهلل اعلـم: قولـوا مسعـا  طاعة ( فالرفع على قول   مّنا طاعة  أو  أ مرك طاعة  وكول : )قَل الت قِسموا طاعة  معـروف 

(. ويقـــرر اجلـــواري قاعـــدة  ويـــة قرآنيـــة مســـتنبطة مـــن تركيـــب الـــنّ  وعالقـــات مفرداتـــه, 278ــــ279: 1وطاعـــة )الفـــراء, جــــ
الت السـياق, واملعـاين وإحياءاتـه ليؤكـد اصطلح عليها اإلغناء عـن الرتكيـب واالسـتغناء عـن التقـدير والتاويـل, واالكتفـاء بـدال

 (.71ـ72م: 2112أّن االكتفاء ابالسم املرفوع العمدة يشيع يف العبارة القرآنية على أربع صور )انظر: حممود إمساعيل, 
 كـان أمحــد ظفـر ـ كمــا أشـران يف خلفيــة البحـ  ـ مـن الــداعني إىل النحـو القــرآين يف كتابـه  النحــو القـرآين قواعــد وشــواهد 

م بعد ظهور كتاب نظرية النحو القرآين ألمحد مّكي األنصاري. يتمثّـل مفهـوم النحـو القـرآين عنـده 1988الوي صدر عام 
. جــاء يف يف االستشــهاد ابلشــواهد النحويــة القرآنيــة واســتنباط القواعــد منهــا, وجــاء حبثــه خمتلطــا  ابلعوامــل واألقيســة والعلــل

واهد كتـاب اهلل عـّز وجـّل يف قضـااي النحـو املشـعبة ومسـائله املتنوعـة, بـدال  مـن مقدمة كتابـه:  ويعتمـد هـوا البحـ  علـى شـ
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االعتماد على النصو  الشعرية اليت عـول عليهـا واسـتند إليهـا كثـري مـن النحـاة, علـى الـرغم وـا اعـرتى منـاذج غـري قليلـة مـن 
)انظــر: ظفــر,  ن شــاعر أو  ــو ذلــ  قصــور وضــعف: كتعــدد الروايــة يف الــن , أو جهــل القائــل, أو تعــدد النســبة ألكثــر مــ

 م: املقدمة وما بعدها(.1998
متام حسان من احملدثني الوين عنوا ابلقـرآن, فهـو صـاحب الـرؤى النحويـة التجديديـة ومـن دعـاة التيسـري, وقـد تنـاول الـنّ  

فقــط؛ ألّن األســلوبية تتنــاول بية للنصــو  أمشــل وأبلــ  مــن دراســتها  ــواّي  و القــرآين تنــاوال  أســلوبيا ؛ ذلــ  أّن الدراســة األســل
الــنّ  مــن مجيــع االّ اهــات  ــوا  وصــرفا  وصــوي  وداللــة ومعجمــا  وبالغــة, فالدراســة األســلوبية الــيت ع ــين هبــا متــام تــويل املعــىن 
واجلمــال الفــين عنايــة كبــرية, فاللغــة علــى حــّد قولــه  أوســع مــن النحــو؛ ألّن مهــوم االســتعمال ليســت  ويــة فقــط, إذ هنــاك 

نــب األســلويب الــوي يــدخل علــى النحــو أمــورا  مثــل العــدول عــن األصــل بواســطة الــزايدة أو احلــوف والتضــمني والتغليــب اجلا
وا ـاز والـرتخ  يف القواعـد والتوسـع. فكـّل أولأـ  صـور مــن الشـجاعة األسـلوبية الـيت تتحـدى االطـراد الـوي قّننـه النحــاة  

 (.424م: 2119)حّسان, 
 ين لدى الدراسني احملدثني بعدة مظاهر منها:ويستقر مفهوم النحو القرآ

ـ رفــ  التقــدير والتاويــل املصــنوع مــن الــن  القــرآين كمــا يف عــدم جــواز تقــدم الصــلة علــى املوصــول, أو صــاحب احلــال  1
 على صاحبها ا رور, أو احلال على عاملها الظرف واجلار.

  القــرآين للقاعــدة, وهــو مــن مقومــات املــنهج ـ اعتمــاد الــن  وحــده, واألخــو بظــاهر النصــو , ورفــ  إخضــاع الــن 2
 الوصفي.

ـ إلغـاء بعـ  األفكـار العقليـة واملنطقيـة الـيت بنيـت عليهـا مسـائل النحـو, وعـّدها املخزومـي مـن أّمـات املسـائل الـيت يقـوم  3
 عليها  و القرآن وينبغي اعتمادها يف  و العربية ومنها:

ء كــــل مــــا يرتتّــــب علــــى القــــول قعماهلـــا  ــــو قولــــه تعــــاىل:  قــــالوا إّن هــــواِن أ ـ إلغــــاء فكــــرة إعمــــال )إّن وأخواهتــــا( وإلغـــا
 لساحران﴾.

ب ـ عطف االسم املرفوع على امسها كما يف قوله تعاىل  إّن الوين  آمنـوا والـوين  هـادوا والّصـابأون  والنصـارى مـن آمـن ابهلل 
 واليوِم اآلخر وعمل صاحلا  فال خوف عليهم وال هم حيزنون﴾.

طف على ضمري اخلف  بدون االلتزام قعادة اخلاف   و قوله تعاىل:  واتّقوا اهلل  الـوي تسـاءلون  بـه واألرحـام( و ت ـ الع
 )وصد  عن سبيل اهلِل وكفر  به واملسجد احلرام(.

 ث ـ استعمال املثىن اباللف يف الرفع والنصب واجلر.
ية القرآنية يف ضوء املعاين واالستعماالت القرآنية املقصـودة, وقـد ـ القياس على لغة القرآن الكرمي واستنباط القواعد النحو  4

 نّبه الزيدي على عدد منها:
أ ـ ورود االســم املوصــول )مــا( للعاقــل يف  ــو القــرىن, والكــالم, وقــد نــّ  الفــراء علــى ذلــ  وأورد عــّدة شــواهد مــن القــرآن  

 ﴾َو ال تـَْنِکُحــوا مــا َنَکــَح آابيُُکــْم ِمــَن النِ ســاِء ِإالَّ مــا قَــْد َســَلَف ِإنَّــُه کــاَن فاِصَشــًة َو َمْقتــاً َو ســاَء َســبيالً كقولــه تعــاىل:  
 وقال: كّل هوا جائز يف العربية. ﴾والد وما ولد و  ﴾ما خلق  الوّكر واألنثى و
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النفضــيل بــني شــيأني متضــادين مــن جــنس واحــد وهــو مــا منعــه النحــاة, وأجــازه األســلوب ب ـ جــواز املوازنــة بصــيغة أفعــل 
 وهو ما نّبه عليه الفرّاء. ﴾أصحاب  اجلّنة يومأو  خري  مستقرّا  وأحسن  مقيال   القرآين يف قوله تعاىل: 

َ َو  قولـه تعـاىل: ج ـ جـواز ورود صـيغة فاعـل للداللـة علـى الواحـد بـدال  مـن االثنـني يف فعـل املشـاركة كمـا يف  ُُيـاِدُعوَن اهللَّ
 يف قراءة من قرأها ابأللف تادعون. ﴾الَّذيَن آَمُنوا َو ما َُيَْدُعوَن ِإالَّ َأنـُْفَسُهْم َو ما َيْشُعُرونَ 

  النّ  القرآين الكرمي وهي مشكالت سببها تعقيد منهج التفكري النحوي.ث ـ كما رّد دعوى زايدة احلروف وتناوهبا يف
 نتائج البحث

إّن النحــو العـــريب أصـــبح معّقـــدا  جافّـــا  بعـــد أن وضـــع النحويــون األوائـــل قواعـــد كثـــرت فيهـــا العوامـــل والتقـــديرات والتفريعـــات 
العـودة إىل النحـو القـرآين وتيسـريه وإصـالح مناهجـه  واالستثناءات. فكـان تعقيـد النحـو ابعثـا  للـدعوة النحـويني احملـدثني إىل

. هــؤالء البــاحثون دعــوا إىل حتــّرر النحــو العــريب مــن تلــ  املشــاكل, واإلقبــال إىل  ــو منطلقــه القــرآن الكــرميوإعـادة تشــكيله. 
أّدت إىل هــوه  ومـن هــوا املنطلــق حاولــت هــوه الورقــة أن تــدرس النحــو القـرآين مــن منظــور النحــويني احملــدثني والبواعــ  الــيت

 الدعوة, كما أهّنا تناقش آراءهم. توّصلت الدراسة إىل بع  نتائج أمّهها ما يلي:
نشـــات فكـــرة النحـــو القـــرآين لـــدى احملـــدثني مـــن إشـــكالية اعتمـــاد النحـــويني القـــدماء علـــى الشـــعر العـــريب, فعـــاهبم احملـــدثون 

مثـل إبـراهيم أنـيس ومتّـام  لـدى كثـري مـن النحـويني احملـدثني العتمادهم على الشعر يف تقعيد النحو. أّما نظريـة النحـو القـرآين
. وهنــــاك بعــــ  البــــاحثني مثــــل منهجــــا  واضــــح املعــــامل لي صــــار إىل تطبيقــــه ؛ ألهّنــــم مل يقــــّدمواعــــن النظريــــةحّســــان مل يتجــــاوز 

صــر يف قواعــده علــى إذ دعــا بصــراحة إىل  ــو يقت توّصــل إىل مرحلــة التطبيــقعبدالســتار اجلــواري  ــاوز عــن املرحلــة النظريــة ف
القــرآن الكــرمي فقــط, واعتمــد علــى شــواهد كتــاب هللا بــدال  مــن االعتمــاد علــى النصــو  الشــعرية الــيت عــّول عليهــا القــدماء 

التحـرر مـن فكـرة التمسـ  واستند إليها كثري من النحاة. كان هناك بواع  للمحدثني يف اقرتاح نظرية النحو القرآين وأمّهها 
. واحلقيقــة الــيت توّصــل إليهــا هــوه الدراســة هــي أّن النحــويني احملــدثني مل يبّينــوا خضــاع الــنّ  القــرآين هلــاابلقاعــدة النحويــة وإ

 آفاق النحو القرآين ابلضبط, فبقي التحو القرآين عندهم يف إطار ضيق أي االستشهاد ابآلايت القرآين.
 

 املصادر
 .و املصريةمكتبة األجنل, 3ط  ( من أسرار اللغة, 1966أنيس, إبراهيم )

 .مطبعة ا مع العلمي العراقي, بغداد ,2ط  و التيسري, (1984) اجلواري, أمحد عبدالستار
 .دراسة لغوية وأسلوبية للن  القرآين, عامل الكتب, القاهرة ,3ط ( البيان يف روائع القرآن,2119حسان, متام )
 .و املصريةلاألجنمكتبة  ,1ط  ( اللغة بني املعيارية والوصفية,1958حسان, متام )

حتقيـق: حممـد أبوالفضـل إبـراهيم,  ,2ط  الزبيدي, أبوبكر بـن حممـد بـن احلسـن الزبيـدي )الي( طبقـات النحـويني واللغـويني,
 دار املعارف, مصر.

 , مطابع الصفا, مكة املكرمة.2م( النحو القرآين قواعد وشواهد, ط1998ظفر, مجيل أمحد )
 املكتبة األزهرية للرتاث, الكويت.كرمي وأثره يف الدراسات النحوية, ( القرآن ال1965عبدالعال, مكرم )
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 دار الكتب الثقافية, الكويت. ,1ط م( أثر القرآن والقراءات يف النحو العريب,1978اللبدي, حممد جنيب )
 , الكويت.1( يف إصالح النحو العريب: دراسة نقدية, دار القلم, ط1985مربوك سعيد, عبدالوارث )

 , بريوت.1( النحو القرآين يف ضوء لسانيات النّ , دار الكتب العلمية, ط 2112مساعيل, هناء )حممود إ
حممـــود إمساعيـــل, هنـــاء )الي( مصـــطلح النحـــو القـــرآين: قـــراءة يصـــيلية يف املفهـــوم واالصـــطالح, جملـــة مـــداد اآلداب, العـــدد 

 .113ـ154الرابع عشر, ص  
 , بغداد.1الفراهيدي: أعماله ومنهجه, مطبعة الزهراء, ط ( اخلليل بن أمحد 1961املخزومي, مهدي )

( أخبــار النحــويني البصـريني ومــراتبهم وأخــو بعضــهم علـى بعــ , حتقيــق: طــه 1966املـرزابن الســريايف, احلســن بـن عبــداهلل )
 الزيين, وحممد عبداملنعم خفاجي, منشورات مصطفى البايب احلليب.

القـــرآن ضـــّد النحـــويني واملستشـــرقني, مطبوعـــات جامعـــة القـــاهرة ابخلرطـــوم, ( الـــدفاع عـــن 1973مّكـــي األنصـــاري, أمحـــد )
 القسم األول.
 , عمان.1م, نظرية املعىن يف الدراسات النحوية, دار صفاء, ط 2116انصح, كرمي حسني, 
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(81) 
 وطقيني العربيالديين عند اهلرمن النص

 (ريية نقدية)
 1مزاري بودرابلة

 دولة اجلزائر ,تسيمسيلت, املركز اجلامعي الونشريسيدكتوراه,  طالب
 امللخص

ميتــاز الفكــر العــريب احلــدي  يف جمــال التــاليف بــوفرة اإلنتــاج التفســريي للــّن  القــرآين أو املعتمــد عليــه ملعاجلــة بعــ  القضــااي 
ال كبــري مــن اخلطــورة بســبب صــعوبة النظريــة أو املســائل االجتماعيــة ,وموضــوع الــّن  الــّديين يف حــد ذاتــه ينطلــي علــى جمــ

 املوضوع من انحية ,وبسبب ردة الفعل غري املتوقعة و املبال  فيها من انحية اثنية.
فلــّن  أمهيــة كبــرية وابلغــة يف الــرتاث العــريب اإلســالمي , لدرجــة أهنــا تنعــت نمــة الــّن  مبوجــب احملوريــة الــيت حظــي ومــازال 

العنايــة , ونظــرا هلــوه األمهيــة يف الّبنيــة الثقافيــة العربيــة اإلســالمية فــان اهلــاجس  حيظــى هبــا مــن حيــ  االشــتغال و االهتمــام و
الـــوي شـــغلها هـــو تفســـري الـــّن  وبيـــان داللتـــه الّلغويـــة و الّشـــرعية ورغـــم مـــاحتقق مـــن غـــزارة لضنتـــاج يف الّبحـــوث القرآنيـــة و 

مــع ذلــ  ا ــه بعــ  املفكــرين العــرب يف الفكــر الّدراســات الّتفســريية بشــكل عــام علــى امتــداد يريــخ األّمــة اإلســالمية , و 
 العريب املعاصر إىل حماولة فهم وتفسري الّن  الّديين مبناهج جديدة غري معهودة وال مالوفة بني املفّسرين القدماء.

وقــــد عمــــل هــــؤالء علــــى بنــــاء قــــراءة نقديــــة حداثيــــة للــــرتاث متجــــاوزين القــــراءة الرتاثيــــة ,مرتكــــزين يف ذلــــ  علــــى املقــــوالت 
بستيمولوجية و الّتحليل اإليديولوجي من خـالل ضـرورة إرسـاء قطيعـة ابسـتيمولوجية ابملفهـوم الباشـالري , حـ  يفسـحوا اال
 ا ال لوالدة فكر وويلي جديد للظاهرة القرآنية –حسب رأيهم  -

 وسنحاول يف ورقتنا البحثية اإلجابة عن اإلشكاالت اآلتية:
 للعقل العريب اإلسالمي أم هو نق  هلوا العقل ؟ هل مشروع اهلرمنوطقيني اجلدد هو نقد

فيما  سدت رؤيتهم احلدايثـة يف تفسـريهم للقـرآن الكـرمي؟ وهـل اسـتطاعوا أن يكونـوا حـداثيني , عقالنيـني , حمـافظني علـى 
 خصوصيات الّن  ضمن إطاره املعريف؟ وهل كانوا عامل بناء أم عامل هدم يف خدمة الّن  القرآين ؟

 
الفكــر  -املنــاهج احلديثــة –التاويــل  -اهلرمنوطقيــا احلديثــة -الــرتاث العــريب اإلســالمي -الــّن  الــّديين فتاصيــة :الكلمــات امل
 العريب املعاصر

 
 مقدمة:

                                                           
0 mazaribouderbala@gmail.com 
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ميتــاز الــن  نمهيتــه الكبــرية والبالغــة التــاثري يف الــرتاث العــريب اإلســالمي, لدرجــة أهنــا تنعــت نمــة الــّن  مبوجــب احملوريــة الــيت 
ظـى هبـا مـن حيـ  االشـتغال و االهتمـام و العنايـة , ونظـرا هلـوه األمهيـة يف الّبنيـة الثقافيـة العربيـة اإلسـالمية حظي ومازال حي

فــان اهلــاجس الــوي شــغلها هــو تفســري الــّن  وبيــان داللتــه الّلغويــة و الّشــرعية ورغــم مــاحتقق مــن غــزارة لضنتــاج يف الّبحــوث 
ى امتـداد يريـخ األّمـة اإلسـالمية , ومـع ذلـ  ا ـه بعـ  املفكـرين العـرب يف القرآنية و الّدراسات الّتفسريية بشـكل عـام علـ

 الفكر العريب املعاصر إىل حماولة فهم وتفسري الّن  الّديين مبناهج جديدة غري معهودة وال مالوفة بني املفّسرين القدماء.
يــــة ,مرتكــــزين يف ذلــــ  علــــى املقــــوالت وقــــد عمــــل هــــؤالء علــــى بنــــاء قــــراءة نقديــــة حداثيــــة للــــرتاث متجــــاوزين القــــراءة الرتاث

االبستيمولوجية و الّتحليل اإليديولوجي من خـالل ضـرورة إرسـاء قطيعـة ابسـتيمولوجية ابملفهـوم الباشـالري , حـ  يفسـحوا 
 ا ال لوالدة فكر وويلي جديد للظاهرة القرآنية –حسب رأيهم  -

ـــة تتمحـــور املشـــكلة البحثيـــة حـــول مشـــروع اهلرمنطقمشـــكلة البحـــث:  يـــون اجلـــدد الـــداعي إىل ضـــرورة  ـــاوز القـــراءة الرتاثي
فكـر وويلـي جديـد للظـاهرة القرآنيـة مرتكـزين يف ذلـ  علـى توظيـف منـاهج  -على حد زعمهم–للنصو  من خالل تبين 

 غربية تعتمد املقوالت االبستيمولوجية, والتحليل األيديولوجي, وهنا تثار األسألة البحثية اآلتية:
 نوطقيني اجلدد هو نقد للعقل العريب اإلسالمي أم هو نق  هلوا العقل ؟هل مشروع اهلرم 
 فيما  سدت رؤيتهم احلدايثة يف تفسريهم للقرآن الكرمي؟ 
   وهــــل اســــتطاعوا أن يكونــــوا حــــداثيني , عقالنيــــني , حمــــافظني علــــى خصوصــــيات الــــّن  ضــــمن إطــــاره

 املعريف؟

    القرآين ؟وهل كانوا عامل بناء أم عامل هدم يف خدمة الّن 

يف ســعينا لضجابــة علــى هــوه التســاؤالت, وجــدان مــن املناســب االعتمــاد علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي منهجيــة البحــث: 
الوي يعمد إىل دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع, متطرقا إىل مزااي منهجهم أو مثالبـه مـن اجـل إنصـافهم معرفيـا وتبـني مـا 

 هلم وعليهم.

البحـ  إىل مناقشـة مشـروع اهلرمنطقيـون اجلـدد, املرتكـز أساسـا علـى االستعاضـة ابملنـاهج الغربيـة يهـدف أهداف البحـث: 
 -كمـــا يســـميها هـــم-مــن خـــالل التحليـــل االلســـين, والســيميائي وغـــريه لغـــرض حتقيـــق فكــر وويلـــي جديـــد للظـــاهرة القرآنيــة

 ومدى تواءم هوا املشروع مع خصوصيات الن  املقدس.
ــة البحــث:  بحــ  أمهيتــه مــن خــالل تســليط الضــوء علــى الرؤيــة النقديــة هلــؤالء اهلرمنطقيــون اجلــدد للــرتاث يكتســب الأمهي

والعقل العـريب, وتبـني دعـوهتم القائمـة علـى ضـرورة القطيعـة مـع الفهـم الرتاثـي للـرتاث, والكشـف عـن مظـاهر الزلـل واملغالطـة 
 هلوه الرؤية النقدية.

نيــة, ففيمـا تــ  احلـدود املكانيـة فاختيــاران ا صـر علــى الـبالد العربيــة للحــ  حـدود مكانيـة وزماصـدود البحــث وجماالتـه: 
اليت شاع فيها مشروع اهلرمنطقيون اجلدد, أما احلدود الزمانية للبح  فتتمثل يف الفرتة الواقعة بـني النصـف األول إىل أواخـر 

 اسات اإلسالمية املعاصرة.النصف الثاين من القرن العشرين, أما جمال الدراسة فيندرج البح  ضمن نطاق الدر 
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اقتضى البح  تقسيمه على ثالثة حماور أساسية, يتناول احملور األول مفاهيم أوليـة عـن اهلرمنوطقيـا, وابـرز هيكلة البحث: 
 املناهج الغربية املستخدمة يف املشروع اهلرمنطيقي, وابرز املفكرين العرب يف 

للمشــروع اهلرمنــوطيقي )املنطلقــات, األســس, اخلصــائ , األهــداف (, أمــا هــوا ا ــال, ويغطــي احملــور الثــاين دراســة حتليليــة 
 احملور الثال  فنطرح من خالله رؤية نقدية للفكر التاويلي املنبثق من الفكر الغريب.

 اجلزء األول: اهلرمنوطقيا البين واملرتكزات
أي إىل   النشــاط املعــريف الــوي  (Interpretation( يف أصــوهلا اإلغريقيــة إىل التاويــل )Hermeneuticsتشــري اهلرمنيوطقيــا )

(, وهــي 09: 0100يقــود إىل اســتعادة معــىن نــ  أو وثيقــة غيبــت جــوهره صــروف الــدهر واخــتالف األعصــر  )بنكــراد, 
مرتبطة يف طابعها الفلسفي   ابلنصو  كامنوذج تقـال فيـه اللغـة, وتـرى الـوات فيهـا نفسـها, وتكشـف مـن خـالل جوانبهـا 

(, والطــــابع الفلســــفي حييلنــــا إىل البــــداايت األوىل اهلرمنيوطقيــــا لكوهنــــا 07: 0104املختلفــــة  )الناصــــر, اخلفيــــة وأوضــــاعها 
ارتبطت بتفسري ووويـل النصـو  الدينيـة )اإلجنيـل(, وتتجلـى هنـا كتـاابت   رجـال الالهـوت الربوتسـتانت األملـان يف القـرن 

اب املقـدس ابلرتكيـز علـى مسـالة أن التاويـل يتمثـل ابكتشـاف السابع عشر الوين سعوا وراء الوصول إىل منهج لتاويل الكتـ
حقــائق وقــيم العهــدين القــدمي واجلديــد مــن خــالل اللجــوء إىل خمتلــف الوســائل واملبــادئ, إذ أكــد بعضــهم ضــرورة اللجــوء إىل 

الرمـزي ابعتبـار أن  التاويل احلريف ابعتبار أن كالم هللا واضح وكامل, يف حني أكد البع  اآلخـر ضـرورة اللجـوء إىل التاويـل
 (.7: 0104الكتاب املقدس ال يتناول الظاهر فحسب بل الباطن أيضا   )حامد, 

( الـوي وصـف التاويــل ننـه  فـن  نـب ســوء F.Scheiermacherإال أن  لياهتـا احلديثـة مل تظهـر إال علـى يــد شـاليرماخر )
  الدينيــة إىل اقتحــام جمــال العلــوم اإلنســانية ( حيــ  توســع حقلهــا الــداليل مــن تفســري النصــو 7: 0104الفهــم   )حامــد, 

والفلسفة, حي  أصبحت متثل   الرباد يغم اجلديد للعقل, ابكتشاف إمكانية التفكري دون افرتاض مـنهج مسـبق والوصـول 
(, وقــد 08: 0104إىل احلقيقـة دون عـزل األحكـام املسـبقة والطــابع الوثـوقي فيهـا والـيت جـزء مــن العقـل نفسـه   )الناصـر, 

( والــيت مفادهــا   The Hermeneutic Circle( إىل مفهــوم احللقــة اهلرمنيوطقيــة )F.Scheiermacherشــار شــاليرماخر )أ
إننا ال ميكن أن نعرف القراءة الصحيحة لفقرة ما يف ن  ما مل نعرف, تقريبا الن  نكمله ولـن نعـرف الـن  نكملـه مـا مل 

 (.7: 0104ؤلفه وعمله ككل  )حامد, نعرف أجزاءه, ولن نفهم الن  ما مل نفهم حياة م
 (.00: 0117(   التفسري والتاويل مها فن فهم التمظهرات املكتوبة للحياة   )الناصر, W.Diltheyوحسب دلتاي )

ذلــ  أن التاويــل يف مجيــع حاالتــه   ال يكتفــي ابلبحــ  عــن حقــائق مودعــة يف النصــو  بــل مييــل إىل بنائهــا  ) بنكــراد,  
كــد األمــر جبــالء أمهيــة الفصــل بــني التفســري والفهــم   فالتفســري يــربر ويعلــل ويقنــع, أمــا الفهــم فيفــ  ( , ومــا يؤ 31: 0100

الطاقات الداللية, ويدفع هبا إىل تسليم مكنوانهتا وفق ما تبيحه السياقات املضمرة, ال استنادا إىل ما ميكـن أن يقولـه املعـىن 
 (.31: 0100املباشر )بنكراد, 

مـن خـالل مؤلفـه  (H.G.Gadamerطقيا ملفهومها احلـدي , يرجـع إىل األملـاين هـانز جـورج غـادامري )ولعل اكتساب اهلرمنيو 
( بوصــفها نظريــة فلســفية يف الفهــم والتاويــل  تقــوم علــى التحــول مــن )مــا معــىن الــن ( إىل )مــا معــىن أن احلقيقــة واملــنهج)



 مزاري بودرابلة الن  الديين عند اهلرمنيوطقيني العرب
 

967 

 

كبــري علــى خمتلــف احلقــول املعرفيــة األخــرى مثــل ( ووــا ال شــ  فيــه انــه كــان هلــا وثــري   8: 0104نفهــم الــن (   )حامــد, 
 الفلسفة والسوسيولوجيا والتاريخ واإلنسانيات عموما. 

اســتنادا علــى مــا ســبق, فــإن اهلرمنيوطقيــا والتاويــل  تتمحــوران حــول إشــكالية الفهــم, وــا حــوا ابلبــاحثني احملــدثني إىل نفــي 
هـو )سـيكولوجيا الفهـم( , ويعـده غـادامري )فـن الفهـم (, بينمـا وجود فروق جوهرية بينهما,   فشـاليرماخر يـرى أن التاويـل 

 (.8: 0104يعرف بول ريكور اهلرمنيوطقيا نهنا )نظرية عمليات الفهم ضمن عالقاهتا بتاويل النصو (  )حامد, 
ع أهنـا ومتاشيا مع مـا   ذكـره, حـري بنـا التطـرق إىل أن   اهلرمنيوطقيـا _ككـل مسـعى فلسـفي_ مسـتندها العقـل, مـا يسـتتب

(, وتنطـوي وجهــة 57: 0100ال تعـرتف مسـبقا بوجــود فـرق بـني فهــم النصـو  الدينيـة وفهــم النصـو  الزمنيـة   )قطــان, 
النظر هاته على قراءة النصو  الدينية خارج الرواية الدينية, رغم التسليم قمكان هوا التنزل مسـبقا, واإلميـان أن العجائـب 

 لعقل حياول تفسريها تفسريا عقالنيا ابالستعانة ابلعلوم يف تفسري النصو .اليت وقعت حدثت فعال فاحملتكم إىل ا
وجدير ابلوكر أن هناك  مـا يصـدق أيضـا علـى بعـ  املعـاين الـيت حتيـل عليهـا كلمـة )وويـل( يف الـرتاث العـريب اإلسـالمي   

اهر اللفـــت عـــن وضـــعه (, فحســـب مـــا ورد يف لســـان العـــرب فـــإن الغايـــة مـــن التاويـــل هـــو   نقـــل ظـــ38: 0100)بنكـــراد, 
األصــلي إىل مــا حيتــاج إىل دليــل لــواله مــا تــرك اللفــت   ووسيســا علــى ذلــ  فــإن التاويــل   لــيس نشــاطا ميارســه مــؤول يف 
اسـتقالل عـن غـاايت أو مقاصـد مسـبقة , بــل هـو حاجـة يتطلبهـا وجـود تراكــب بـني معـىن أول )ظـاهر اللفـت(, ومعــىن اثن 

اويــل, سـواء تعلـق األمــر بداللـة عامـة ال تتقيــد بغايـة, أو تعلـق بقاعــدة للفعـل   )بنكــراد, )مـا حيتـاج إىل دليــل( وهـو مـربر الت
(, وال منــا  مـــن القــول أن نصـــو  التفســـري األوىل تشــكلت مـــن خــالل املقاربـــة للغـــة الــن  الـــديين الـــرئيس 39: 0100

 )القرآن الكرمي(.
العـريب املعاصـر إىل تبـين املنجـزات املعرفيـة الغربيـة احلديثـة يف ومتاشيا مع ما  ذكره فقد ا ه بع  املفكرين العـرب يف الفكـر 

حماولة منهم فهم وتفسري املوروث الرتاثي بدعوى عـدم جناعـة املـنهج اإلسـالمي , وقـد اصـطلح علـى تسـمية هـؤالء املفكـرين 
د اجلـابري, والطيـب تيـزيين, ابهلرمنيوطقني العرب أو فالسفة التاويل ومن ابرز هـؤالء املفكـرين جنـد حممـد أركـون, وحممـد عابـ

ونصــر حامــد أبــو زيــد, وحممــد شــحرور, وحســن حنفــي وغــريهم كثــريون, ويتفــق هــؤالء علــى ضــرورة تنميــة الــوعي مبشــروع 
هنضوي حداثي مركزيته   السعي إىل بلورة مفهوم للن  من خالل إعادة قـراءة علـوم القـرآن التقليديـة قـراءة نقديـة حتليليـة   

وقــد ســأل حممــد اجلــابري عــن اهتمامــه مبســالة ابلــرتاث, خاصــة وانــه رجــل فلســفة؟ فكــان جوابــه    (,00: 0995)أبوزيــد, 
 ن أصـحاب رسـالة تنويريـة نـدافع عـن حقـوق النـاس, فكلمـا حاولنـا التاكيـد علـى هـوا األمـر, وجـدان النـاس متـوجهني إىل 

 (.88: 0104ين   )ولد أابه, اإلسالميات واإلسالميني, وأدركت نن املعركة تتعلق مبن ميتل  شرعية الد
ويف نفس الصدد يـرى حممـد أركـون أن   تراثنـا يف قسـمه األعظـم علـى هيأـة خمطوطـات مل حتقـق علميـا حلـد اآلن. كـان علـى 
األوربيــني آنـــواك أن يقومــوا بطباعـــة نقديــة صـــحيحة لنصــو  تـــراثهم, وينبغــي علينـــا  ــن العـــرب املســلمني أن نفعـــل نفـــس 

 (.06: 0113الشيء   )عبد الرمحن, 
ومن هوا املنطلق   االستناد إىل املناهج اللسانية, والسيميائية, وعلوم عديدة كعلم االجتمـاع الـديين, وعلـم الـنفس الـديين, 
االنثروبولوجيا, واملناهج االبسـتيمولوجية والتارتيـة, فقـد دعـا حممـد أركـون إىل هـوه املنـاهج علـى اختالفهـا   وهـي الـيت متثـل 
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(, وهـي _حسـب رأيـه_  435: 0100ي البـديل سـواء املـنهج اللسـاين, أو مـنهج النقـد التـارتي   )العمـري, اخليار املنهجـ
كفيلــة قثبــات مســالة يرتيــة الــن  الــديين, كوهنــا اخليــار املعتمــد مــن طــرف دعــاة املشــروع التنــويري حلــل معضــالت الفكــر 

 العريب واإلسالمي املعاصر. 
ـــاهج األخـــرى غـــري وافيـــة  ووجـــدان حممـــد عابـــد اجلـــابري   يشـــري انـــه مـــن مـــربرات توظيـــف املـــنهج االبســـتيمولوجي كـــون املن

ــــة أو االنفصــــال ابملعــــىن 435: 0100ابملقصــــود   )العمــــري,  ــــدأ القطيعــــة املعرفي ــــى مب ــــه عل (, وتنطــــوي وجهــــة النظــــر هات
ه )مفهـــوم القطيعـــة ( رغـــم أن اجلــابري يصـــرح يف أكثـــر مـــن موضــع انـــه يســـتخدمBachelardالباشــالري )نســـبة إىل ابشـــالر 

 االبستيمولوجية( كاستخدام إجرائي ال غري.
أمــا نصــر حامــد أبوزيــد فيعتمــد علــى مــنهج التحليــل اللغــوي, ابعتبــاره املــنهج الوحيــد واألنســب لدراســة الــن  القــرآين   إن 

لــرتدد بــني منــاهج اختيــار مــنهج التحليــل اللغــوي يف فهــم الــن  والوصــول إىل مفهــوم عنــه لــيس اختيــارا عشــوائيا انبغــا مــن ا
عديـــدة متاحـــة, بـــل األحـــرى القـــول انـــه املـــنهج الوحيـــد املمكـــن مـــن حيـــ  تالؤمـــه مـــع موضـــوع الـــدرس ومادتـــه   )أبوزيـــد, 

0104 :05.) 
ومن البـديهي أن اسـتخدام القـراءات اللغويـة اللسـانية احلديثـة, وتطبيـق املنـاهج الغربيـة احلديثـة يف تفسـري الـن  القـرآين وفـق 

العصــر, يــؤدي ابلضــرورة إىل تقــدمي معــان عصــرية جديــدة مــن جهــة, وإبطــال املفــاهيم املوروثــة للــن  الــديين مــا يتماشــى مــع 
 من جهة أخرى.

 اجلزء الثاين: املشروع اهلرمنيوطيقي )دراسة حتليلية(
املعاصـر, يف مستهل احلدي  فإن ظهور ا اه حداثي يف قراءة اخلطاب القرآين, يهدف إىل تطبيـق مبـادئ, وآليـات التاويـل 

ومناهج التحليل اللساين على الن  القرآين بطريقة إسقاطية, نتج عنه تعدد املشاريع احلداثيـة النقديـة للـرتاث اإلسـالمي,   
فمنها ما ا ه مباشرة  إىل نقد الوحي, حتت مسـمى نقـد العقـل اإلسـالمي كمـا يف مشـروع حممـد أركـون, ومنهـا مـا ا ـه إىل 

 فهــم أصــول الــدين والنصــو  الشــرعية حتــت مســمى االنتقــال مــن العقيــدة إىل الثــورة, كمــا يف الــدعوة إىل حتكــيم الواقــع يف
مشــروع حســن حنفــي, ومنهــا مــن ا ــه إىل تطبيــق منــاهج التاويــل املعاصــر علــى نصــو  الــوحي عــن دالالهتــا الظــاهرة الــيت 

علـوم اإلسـالمية ابعتبارهـا يف هنايـة املطـاف امجعت عليها األمة, كما يف مشروع نصر حامد أبوزيد, ومنها ما ا ه إىل نقد ال
 (.8-7: 0108ال تؤسس لليقني ......كما يف مشروع حممد عابد اجلابري   )القرين, 

تتبىن اهلرمنيوطقيا احلداثية نظرية موت املؤلف, واليت متثل نتاجا من نتاجات العلوم املعرفيـة احلديثـة, وهـو مـا يفسـر لنـا ا ـاه 
 إىل استخدام اللسانيات والسيميائيات وغريها اهلرمنيوطقيني اجلدد 

مــن العلــوم واملنــاهج الغربيــة احلديثــة بــدعوى  ديــد الفكــر واإلبــداع, مــن خــالل عــزل الــن  الــديين عــن ســياقه, و ريــده مــن 
بــد أبعــاده التارتيــة واملوضــوعية, ونــزع صــفة القداســة منــه, ومــن ّ فهــو ملــ  للقــارئ يفســره كيفمــا يشــاء, وقــد انتهــى طــه ع

 الرمحن إىل استخال  ثالث أسس يقوم عليها املشروع اهلرمنيوطيقي العريب:
 اهلدف النقدي-أ

 اآللية التنسقية-ب



 مزاري بودرابلة الن  الديين عند اهلرمنيوطقيني العرب
 

969 

 

 (078: 0116)عبد الرمحن, العمليات املمنهجة -ج
ولضطالع على مشروعهم احلداثي التنويري _حسب زعمهـم_ كـان ال بـد لنـا مـن معرفـة أهـم القضـااي الـيت عاجلهـا املشـروع 

 رمنيوطيقي العريب, واليت من أبرزها اآليت:اهل
إن املتتبع لكتاابت اهلرمنيوطقيني اجلدد جيدهم يستخدمون بشـكل الفـت مصـطلح )الظـاهرة القرآنيـة ( القرآن الكرمي: -1

ليـه وثرا ابملوهب الظاهري )الفينومينولوجي(, بـديال عـن املصـطلح الشـائع واملعـروف عنـد عامـة املسـلمني منـو بعثـة النـيب )ع
الصــالة والســالم( إىل يومنــا هــوا, ويفســر حممــد أركــون ذلــ  بقولــه   فــاان أحتــدث هنــا عــن الظــاهرة القرآنيــة كمــا يتحــدث 
علمــاء البيولوجيــا عــن الظــاهرة البيولوجيــة, أو الظــاهرة التارتيــة, واهــدف مــن وراء ذلــ  إىل وضــع كــل الرتكيبــات العقائديــة 

لتشــريعية واألدبيــة والبالغيــة والتفســريية....اخل, علــى مســافة نقديــة كافيــة كباحــ  اإلســالمية وكــل التحديــدات الالهوتيــة وا
 (.011: 0110علمي   )أركون, 

ويف مقابـــل ذلـــ  ال يقصـــد حممـــد عابـــد اجلـــابري )ابلظـــاهرة القرآنيـــة( القـــرآن الكـــرمي فقـــط, بـــل يـــدرج فيهـــا أيضـــا   خمتلـــف 
والتصورات العاملـة الـيت شـيدوها ألنفسـهم قصـد االقـرتاب مـن مضـامينه املوضوعات اليت تطرق إليها املسلمون, وأنواع الفهم 

 (, كما ينتشر بينهم مصطلح )املدونة الكربى( عوضا عن القرآن الكرمي.03: 0116ومقاصده   )اجلابري, 
كـرمي كما يفضل حممد أركون استعمال مصطلح )احلدث القرآين( بدال عـن القـرآن الكـرمي ألنـه يعتقـد أن مصـطلح القـرآن ال

 نزع لكل يرتية عنه.
  ترتيـــب الســـور واآلايت يف املصـــحف حســـبهم ال تضـــع ألي معيـــار زمـــين أو عقلـــي وـــا   ال يتـــيح لنـــا أن نتعـــرف

بشــكل يرتــي دقيــق علــى تلــ  ا ادلــة املتكــررة ضــد املعارضــني العديــدين, وعلــى املواقــع االجتماعيــة والسياســية 
ـــة املوجـــودة يف الســـاحة (, مـــع ضـــرورة اعتمـــاد ترتيـــب النـــزول 037: 0110  )حممـــد أركـــون,  للفأـــات االجتماعي

يتوافـــق و   التعـــرف علـــى املســـار التكـــويين للـــن  القـــرآين ابعتمـــاد مطابقتـــه مـــع مســـار الـــدعوة احملمديـــة, فـــإن دور 
ـــد أن يكـــون مركـــزا أساســـا علـــى املطابقـــة بـــني املســـارين: مســـار الســـرية النبويـــة, واملســـا ر املنطـــق أو االجتهـــاد ال ب

 (.045: 0116التكويين للقرآن   )اجلابري, 
  الــن  القــرآين يف نظــرهم ظــاهرة يرتيــة, نشــات يف واقــع يرتــي حمــدد, ال ابعتبــاره وحيــا متجــاوزا للواقــع, ويف هــوا

املعــىن يقــول حممــد أركــون   أريــد لقــراءيت هــوه أن تطــرح مشــكلة مل تطــرح عمليــا قــط هبــوا الشــكل مــن قبــل الفكــر 
(, ويف 000: 0996وهو يرتية القرآن, ويرتية ارتباطه بلحظة زمنيـة  ويرتيـة معينـة   )أركـون,  اإلسالمي, أال

نفــس املقــام يوضــح حســن حنفــي مســالة التارتيــة بقولــه   الــوحي ظــاهرة يرتيــة, يظهــر يف التــاريخ, والتــاريخ هــو 
نفــس السـياق يؤكــد حسـن حنفــي أن   (, ويف 0/63: 0119الواقـع والزمـان واملكــان وا تمـع والبشــر   )حنفـي, 
(, وقــد حــاول بعــ  احلــداثيني العــرب تطبيــق 0/73: 0997النصــو  الدينيــة ذاهتــا نصــو  يرتيــة   )حنفــي, 

ـــة قصـــد وكيـــد يرتيتهـــا, ويف هـــوا الصـــدد يقـــول حممـــد أركـــون    املـــنهج الوصـــفي اللســـاين علـــى النصـــو  الديني
 (.003: 0996امنية للقرآن كما يقول علماء اللسانيات   )أركون, ...هوا هديف األساس, أريد القيام بقراءة تز 
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   فمثال عند حتليله اللساين لسورة الفاحتة انطلـق مـن القـراءة الالهوتيـة, و هـي   قـراءة تـتحكم هبـا مبـادئ ترسـخ يف
ة اثنيــة (, ّ يتجــه يف مرحلــ000: 0110نفــوس النــاس العقائــد الالهوتيــة والصــفات التبجيليــة للقــرآن   )أركــون: 

إىل القيــام بعمليــة التحليــل األلســين مــن خــالل تطبيــق خالصــات املقــارابت واملنــاهج الغربيــة احلديثــة علــى الســورة 
ــــة املســــتمرة إىل  ــــة والــــيت ومــــر   ابلعــــودة النقدي ــــدون أي حتفظــــات, ويف األخــــري الكشــــف عــــن العالقــــات النقدي ب

لواتيـــة احملايثـــة أو املالزمـــة للعمـــل األديب أو الفكـــري   العالقـــات الـــيت يعتقـــد القـــارئ أنـــه قـــادر علـــى تعاطيهـــا مـــع ا
 ( وهو بول  يتجاوز القراءة اللسانية اللغوية إىل القراءة التارتية واألنثروبولوجية.035: 0110)أركون, 

معهــا  تعتــرب القــراءة احلداثيــة الســنة النبويــة حمطــات دنيويــة حبتــة,   حــدثت يف التــاريخ ال ميكــن التعامــل _الــنص النبــوي:1
(, ومـــن هـــوا املنطلـــق فـــإن املـــنهج التـــارتي هـــو األنســـب حســـبهم للقيـــام بقـــراءة 314: 0100خـــارج التـــاريخ   )العمـــري, 

 الن  النبوي.

كما مييز حممد شحرور بـني مسـتويني للنـيب والرسـول حممـد )عليـه الصـالة والسـالم(: مسـتوى النبـوة, ومسـتوى الرسـالة فهـو   
مـن املعلومـات أوحيـت إىل النـيب )عليـه الصـالة والسـالم(, و هبـا مسـي نبيـا, أي أن كـل األخبـار يعرف النبوة نهنا   جمموعـة 

(, أمــا الرســالة فهــي   جمموعــة التشــريعات الــيت 003: 0100واملعلومــات الــيت جــاءت يف الكتــاب هــي النبــوة   )أبــوحيط, 
ا رســـوال... فـــالنبوة علـــوم ورســـالة أحكـــام   جـــاءت إىل النـــيب )عليـــه الصـــالة والســـالم( ابإلضـــافة إىل املعلومـــات فاصـــبح هبـــ

(. وهـــو ينظـــر إىل الســـنة النبويـــة بوصـــفها فعـــال نســـبيا, يف طرحـــه إلشـــكالية   العالقـــة بـــني املطلـــق 37: 0997)شـــحرور, 
(, ويصــرح نن   مافعلــه النــيب  040: 0100)الــوحي( والنســيب )حممــد )عليــه الصــالة والســالم(( يف التشــريع   )أبــوحيط, 

صــــالة والســــالم( هــــو االحتمــــال األول لتطبيــــق اإلســــالم يف القــــرن الســــابع, ويف شــــبه جزيــــرة العــــرب   )شــــحرور, )عليــــه ال
0997 :39.) 

أما حممد عابد اجلابري ففي رأيه   يكون صاحب هوه التجربة نبيا فقط إذا اقتصر علـى معاانهتـا يف داخلـه, غـري مهـتم مبـا  
ال عنـدما جيـد نفسـه مطلـواب منـه أن يبلغهـا بلسـانه إىل النـاس, كرسـالة تـدعوهم هو عليه احلال خارج ذاته, ويكون نبيا ورسو 

 (.06: 0116إىل تشخي  تل  التجربة الروحية يف مضامني عقدية وسلوكية   )اجلابري, 
كال ويفــرق عبــد هللا العــروي بــني الســنة والــرتاث قــائال   فعنــدما نقــول املــوروث أو الــرتاث, فإننــا نشــري إىل جمموعــة مــن األشــ

الكالميــة أو الســلوكية ا ــدرت إلينــا مــن األجيــال الســالفة...... أمــا عنــدما نــوكر الســنة فإننــا نشــري إىل )منطــق ضــمين( إىل 
 (.090, 0983أحكام واختيارات جرت يف فرتات متعاقبة قبلت أثناءها أقوال وأعمال ورف  غريها   )العروي, 

دراسـة الكتـاب العظـيم, وإعـادة فهمـه مـن خـالل وصـل اآلايت بظروفهـا حيـاول املشـروع اهلرمنيـوطيقي  ديـد  التشريع:-1
ــــن  املــــوحي   تطــــرح مشــــكلة ثيولوجيــــة رغــــم أن الفكــــر  ــــة وبســــياقاهتا املختلفــــة, فــــاآلايت التشــــريعية يف ال ــــة والتارتي الزمني

طــورت كثــريا ابلقيــاس إىل اإلســالمي املعاصــر مل يعــد يهــتم هبــا علــى مــن وجودهــا وإحلاحهــا يف جمتمعاتنــا الراهنــة, ألهنــا قــد ت
: 0113ا تمــع اإلســالمي األول وابلتــايل فهــي حباجــة إىل اجتهــاد و ديــد ثيولــوجي علــى كافــة األصــعدة   )عبــد الــرمحن, 

(, وعلى هـوا األسـاس يعتقـد حممـد أركـون بضـرورة   القيـام مبراجعـة جوريـة ملفـاهيم الـوحي وكـالم هللا, والـن  املقـدس 018
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الروحية والتنزيه والتعايل, وذل  خارج التعريفات العقائدية, وضـمن اإلطـار املعـريف للحداثـة   )السـعدي, واملعصومية واهليبة 
0100 :030  .) 

هــوا االجتهــاد نــتج عنــه دعــوهتم إىل إضــفاء صــفة النســبية علــى األحكــام القرآنيــة, وتنطــوي وجهــة النظــر هــوه علــى  ــاوز 
ة لواقعنا احلايل, وابلتايل تغري األحكام التشريعية يف حد ذاهتا, فقـد ارتكـز حممـد الكثري من اآلايت القرآنية اليت مل تعد صاحل

شحرور لبناء نظريته يف التشريع اإلسالمي, من خـالل اسـتخدامه املنطـق الرايضـي, عـن طريـق وضـع قـوانني منطقيـة رايضـية 
وحالــة احلــد األعلــى معــا( علــى مســالة  للوصــول إىل نتــائج, فعلــى ســبيل املثــال مــن خــالل تطبيــق مســلمة )حالــة احلــد األدّن

, فــإذا أعطينــا الــوكر 3343واحلــد األدّن ل نثــى  6646اإلرث ابلنســبة للــوكر واألنثــى, فهــو يــرى أن   احلــد األعلــى للــوكر 
فـال نكـون قـد  ـاوزان حـدود هللا, بـل  41واألنثـى  61نكون قد  ـاوزان حـدود هللا, أمـا إذا أعطينـا الـوكر  05واألنثى  75
 ( ونتيجة هلوا التطبيق توصل إىل ما ميت:458: 0997نا ضمنها   )شحرور, بقي

  ,(050: 0100أن الراب يف اإلسالم جائز, لكن ضمن شروط. )أبوحيط 
  عــــدم حرمــــة شــــرب اخلمــــر :   االجتنــــاب أقــــل مــــن التحــــرمي ...ألن التحــــرمي هــــو حلــــدود هللا, وأن مــــن يقــــول أن

 (  477: 0997ب املزاودة فقط   )شحرور, االجتناب أعلى من التحرمي فقوله من اب

  أمــا مســالة الصــوم _فحســب رأيهــم_   أن التخــري يف صــوم رمضــان كــان يف الــن  القــرآين بــني الصــوم واإلفطـــار
 (.00: 0104وإطعام املساكني؟ إن منع ذل  كان ابإلمجاع ال بن , وإمنا بتاويل خمصو   )الشريف, 

يـــ  يقـــول   وإذا قـــراان نصـــو  األحكـــام مـــن خـــالل التحليـــل العميـــق لبنيـــة ويف نفـــس املســـار يســـري نصـــر حامـــد أبوزيـــد ح
النصـــو , ويف الســـياق االجتمـــاعي املنـــتج ل حكـــام والقـــوانني, فرمبـــا قادتنـــا القـــراءة إىل إســـقاط كثـــري مـــن تلـــ  األحكـــام 

 (016: 0990بوصفها إحكاما يرتية, كانت تصف واقعا أكثر وا كانت تصنع تشريعا   )أبوزيد, 

ابلطبـــع ال ســـبيل إىل التطـــرق إىل مجيـــع املوضـــوعات الـــيت أحـــدث مـــن خالهلـــا التنـــويريني اجلـــدل يف أوســـاط األمـــة كقضـــية و 
 احلجاب, ومسالة املواري , واجلهاد وغريها كثري يف مثل هوا املوضع.

قــراءة وافيــة متكننــا يف نظــر أصــحاب الفكــر احلــداثي مل تصــل قــراءة الــن  الــديين عنــد املســلمني إىل نقــد العقــل العــريب: -1
من الكشف عن  ليات احلقيقة, فكل ما أبدعـه املسـلمون مـن منـاهج هـي يف نظـر احلـداثيني عـائق أكثـر منهـا حـافز, ويف 
هــوا الصــدد يقــول حممــد أركــون   انكفــا علــى ذاتــه داخــل منهجيــة سكوالســتكية نفســها قــد انقســمت إىل معــارف جزئيــة 

(, 91: 0996ية مبتورة ومتنافسة ومغلقة بعضها على بعضـها اآلخـر   )أركـون, مبعثرة, وتشكلت على هيأة ترااثت موهب
ويف موقــع آخــر يصــف حممــد أركــون العقــل العــريب اإلســالمي ابلدوغمائيــة واالنغــالق بقولــه   إن العقــل الــدوغمائي أغلــق مــا  

لتفكــري فيــه , ونــتج عــن ذلــ  كــان مفتوحــا ومنفتحــا وحــول مــا كــان ميكــن التفكــري بــل وجيــب التفكــري فيــه إىل مــا ال ميكــن ا
 (.7تغلب ما مل يفكر فيه أثناء قرون طويلة على ما جيب التفكري واإلبداع فيه   )أركون, بال ي: 

ومتاشـــيا مـــع مـــات مـــوكره يعتقـــد حممـــد أركـــون انـــه بقـــدر انفتـــاح املســـلمني املعاصـــرين علـــى هـــوه املقـــارابت )االنثروبولوجيـــة, 
لســـانيات .........( والعلـــوم احلديثـــة   فـــإهنم يســـتطيعون زحزحـــة الصـــخرة مـــن مكاهنـــا, والسوســـيولوجية, واالثنولوجيـــة, وال
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(, ويضـيف   أن حتريـر ا تمعـات اإلسـالمية, عربيـة كانـت 096: 0996و ديد نظرهتم جوراي للظاهرة الدينية   )أركـون, 
 (096: 0995ر   )أركون, أم غري عربية, سوف يبدأ من هنا, وإذا مل يبدأ من هنا فلن ينجح يف أي مكان آخ

بينمــا يــرى حممــد عابــد اجلــابري أن بنيــة العقــل العــريب الــراهن هــي   بنيــة ســامهت يف تشــكيلها عناصــر متعــددة وعلــى رأســها 
أسلوب املمارسة النظرية النحوية والفقهية والكالمية الـيت سـادت يف عصـر اال طـاط, األسـلوب الـوي قوامـه قيـاس الغائـب 

عــاة الشــروط الــيت  عــل هــوا القيــاس ونهجــا علميــا, لقــد أصــبح القيــاس يف شــكله امليكــانيكي ذلــ  علــى الشــاهد دون مرا
العنصـــر الالمتغـــري الثابـــت يف نشـــاط بنيـــة العقـــل العـــريب العنصـــر الـــوي جيمـــد الزمـــان ويلغـــي التطـــور وجيعـــل املاضـــي حاضـــرا 

(, فنقد العقل العريب عند حممـد عابـد 01: 0981, ابستمرار يف الفكر والوجدان ليمد احلاضر ابحللول اجلاهزة   )اجلابري
اجلابري هو مرحلة مهمة من عمليـة التحضـري لولـوج احلداثـة   فاحلداثـة ال تعـين رفـ  الـرتاث وال القطيعـة مـع املاضـي بقـدر 

ى العــاملي   مــا تعــين االرتفــاع بطريقــة التعامــل مــع الــرتاث إىل مــا نســميه ابملعاصــرة أعــين مواكبــة التقــدم احلاصــل علــى املســتو 
(, لوا كانت احلداثة يف تصـور حممـد عابـد اجلـابري حداثـة املـنهج وحداثـة الرؤيـة,  وال يتـاتى ذلـ   06: 0990)اجلابري, 

إال بضـــرورة   التخلـــي عـــن الفهـــم الرتاثـــي للـــرتاث, أي التحـــرر مـــن الرواســـب الرتاثيـــة يف عمليـــة فهمنـــا للـــرتاث   )اجلـــابري, 
0981 :00.) 

عترب زكي جنيب حممود   هوا الرتاث كله ابلنسبة إىل عصران قـد فقـد مكانتـه, ألنـه يـدور أساسـا علـى حمـور ويف هوا املسار ا
العالقة بني اإلنسان وهللا, على حني أن ما نلتمسه اليوم يف هلفة مؤرقة هو حمـور تـدور عليـه العالقـة بـني اإلنسـان واإلنسـان 

قافيـة علميـة حداثيـة لـن تـتم إال مـن خـالل التوجـه إىل   أرواب و (, وحسب رأيه فإن حتقيق هنضـة ث001: 0981  )زكي, 
 (.80: 0981أمريكا نستقي من منابعهم ما تطوعوا ابلعطاء, وما استطعنا من القبول, ومتثل ما قبلناه   )زكي, 

م مبجـرد تغيـري نظـام من جهته يقرر أدونيس   أن ا تمع العريب حيتاج إىل تغيري جوري شـامل ال يـتم إال ابلثـورة, وهـوا ال يـت
 (  510: 0103احلياة حوله, بل جيب أن يرافقه تغيري لنظام الفكر أيضا   )النمريات, 

 اجلزء الثالث: ريية نقدية
يف مستهل احلدي  تبدوا اهلرمنيوطقيا يف الفكر العريب املعاصر غري واضحة املعامل لدى أتباعها الـوين التقطوهـا مـن منشـاها 

الغــريب,  مــن غــري حتقــق وال متحــي , أو حــ  مــدى صــالحيتها يف البيأــة العربيــة اإلســالمية, ومل تــتخل  يف جماهلــا التــداويل 
أصال من محولتها اإليديولوجية, وعدم تقبل البيأة العربية اإلسالمية ملثل هـوا النـوع مـن التاويـل وولـد هلـا رفضـا مطلقـا, فقـد 

العربيـة, ووويـل اخلطـاابت التجديديـة وغريهـا, أمـا إقحامهـا يف مسـالة جند هلا موطئ قدم يف بع  احلقول املعرفية كالبالغة 
 نقد النصو  املقدسة بشكلها احلايل ال يفيد مطلقا.

ولعل أهم نقطة جوهرية يف هرمنيوطقيا الفكر العريب املعاصر حتتاج إىل إعادة قراءة نظرهتا للـن  القـرآين كمـا ولـو كـان نصـا 
دوات النقــد, بــدون مراعــاة الفــرق بــني الــن  واملــنهج وهــوا خطــا عظــيم وقــع فيــه دعــاة إنســانيا, تعمــل فيــه مــا شــاءت مــن أ

املشــروع اهلرمنيــوطيقي, فــإذا كانــت االنطالقــات خاطأــة فمنطقيــا تكــون النتــائج خاطأــة, ذلــ  أن الــن  القــرآين لــه قدســيته 
خاصــية ال تتــوفر يف كتــايب العهــد  الــيت يســتمدها مــن رب العــاملني, فهــو كــالم إهلــي بــال نقيضــة, مل يتعــرض للتحريــف, وهــي

 القدمي )التوراة واإلجنيل(, وابلتايل فما يطبق من قراءة حداثية عليهما, ال تصح مطلقا على القرآن الكرمي.
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تعمل القراءات احلداثية على استخراج تفسريات غري اعتيادية لآلايت القرآنية, ما دام مهها األوحد وارسة النقـد علـى هاتـه 
 ط, وتتجلى مظاهر ذل  من خالل:اآلايت وفق
   ,رفــع القدســية عــن الــن  القــرآين, وحماولــة إنزالــه إىل مســتوى الوضــع اإلنســاين, وــا يرتتــب عنــه مــن تبعــات فضــة

كخضــوع الــن  الــديين ل هــواء والقــراءات الشخصــية, وشــيوع التــاويالت الفرديــة وهــو مــا جيعــل املعــىن نســبيا يف 
 مجيع النصو .

 يف قراءتــه للــن  احلــداثي إىل اســتعمال مصــطلحات حديثــة, تكــون بــديال للمتعــارف عليــه  يعمــد القــارئ احلــداثي
مــن قبيــل الظــاهرة القرآنيــة, واحلــدث القــرآين, واملدونــة الكــربى, والعبــارات مكــان اآلايت واملــدهش مكــان املعجــز 

اد الزمـاين واملكـاين وغريها كثري, وغرضهم يف ذل  حصر القرآن يف مكان وزمان حمدد, فيفقد بول  صـفة االمتـد
 الوي يعد من ابرز مواصفات الن  القرآين.

  اخللـــط والتشــــكي , واملقــــارانت اخلاطأـــة, وقصــــور املنــــاهج املعتمـــدة, والتناقضــــات املوجــــودة بـــني تطبيــــق املنــــاهج
 والنتائج املتوصل إليها, وكثري من التناقضات مل جند لديهم إجابة هلا. 

 ــ وي جينــد لــه احلــداثيون كــل املنــاهج والعلــوم احلديثــة إلثباهتــا, وهــو حــق أريــد بــه تعتــرب التارتيــة اهلــدف األمســى ال
ابطــل, الن هــوا أمــر نســيب ولــيس أمــرا حتميــا حمكــوم جبربيــة مطلقــة, كمــا أن القــراءة احلداثيــة مل تســتطع اإلتيــان 

 بدليل يفيد بتارتية القرآن من الن  القرآين.

 ل مع الن  القرآين واليت من أبرزها:جهلهم جلملة من الشروط العلمية يف التعام 

 احلر  الكامل على مقتضيات اللغة وظهوراهتا.-ا

 مراعاة السياق اليت وردت فيها اآلايت.-ب
 العلم نسباب نزول اآلايت.-ج
 عدم االنطالق من التخصي  إىل التعميم إال مبقدار ما يسمح به الن  القرآين.-د
فيهــا اآليــة إىل مناســبة أخــرى يــتم إقحامهــا علــى الــن  القــرآين بعقلنــا القاصــر.  عــدم االنتقــال مــن املناســبة الــيت وردت-ه

 (6: 0966)هويدي, 
وقــد أحســن طــه عبــد الــرمحن الوصــف عنــدما قــال   إهنــم يريــدون قــراءة جديــدة وحداثيــة للقــرآن, ولكنهــا هــي قــراءة مقلــدة, 

وض اإلســالم إىل  ديــد القــرآن, ولكــن  ديــد ولــيس هلــا مــن احلداثــة, يف أي شــيء نتفــق معهــا مــن حيــ  أننــا  تــاج يف هنــ
 ينبغي أن نبدع فيه فنايت من عندان ندوات وآليات حيددها يرتنا وتراثنا....

وال نقوم ابستنسائ األدوات الغربية, وإسقاطها على الن  القرآين  , وينطلق طـه عبـد الـرمحن مـن فكـرة مؤداهـا: أن الواقـع 
بيأـــة الغربيـــة, وال تلزمنـــا قتباعهـــا, يف حـــني أن املشـــروع اهلرمنيـــوطيقي العـــريب مـــا هـــو أال احلـــداثي املنـــتج هـــو إنتـــاج تـــ  ال

 انعكاس إلنتاج معريف حدث يف يريخ غريهم.
أمــا ابلنســبة للســنة النبويــة فــان القــراءة احلداثيــة تعتربهــا حمتــوايت دنيويــة حبتــة, فهــي تنظــر إىل شخصــية النــيب )عليــه الصــالة 

دعوية كحالة إنسانية مادية بشرية حمسوسة وفقط, حي  تعمد على فصلها عـن القـرآن الكـرمي, وهـو مـا والسالم( و ربته ال
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ال يتوافـــق مـــع حقيقـــة النـــيب )عليـــه الصـــالة والســـالم( الن شخصـــية حممـــد )عليـــه الصـــالة والســـالم( تتكـــون مـــن  ربـــة ذات 
اق, ويتــزوج(, والثــاين يتعلــق ابلنبــوة والرســالة بعــدين األول تــ  اجلانــب البشــري احملــ  )مكــل الطعــام, وميشــي يف األســو 

 ابعتباره رسوال مبعواث من هللا, وخا  النبأيني
ويفرتي احلداثيون الكوب والتلفيق خبصو  تبجيل املسلمني لنبيهم ورفعهم من مقامه, بدعوى حتويله من كـائن بشـري إىل 

 املقام وأقر له ابلنبوة وشهد له هبا.فوق بشري, انسني أو متناسني أن الن  القرآين هو من شرفه هبوا 
ومن أهم األخطاء اليت وقع فيها اهلرمنيوطقيني العرب افتقارهم لتناسب الوسيلة مع املوضوع, فوقعـوا يف منزلقـات خطـرية يف 
 رؤيـتهم للتشـريع اإلسـالمي نتيجــة اسـتخدامهم ملنطـق فاسـد )كمــا رأينـا مـع حممـد شــحرور( والنتـائج املستخلصـة تبـني مبــا ال
يــــدع جمــــاال للشــــ  انــــه ال يصــــح اعتبارهــــا أصــــال نتــــائج ذات صــــبغة علميــــة, وذلــــ  الن القــــراءة املقامــــة يف جمــــال التشــــريع 
اإلســالمي ترتكــز أساســا علــى مــنهج خــاطئ ال يصــح اســتخدامها يف مثــل مواضــع مــن هــوا القبيــل, ابإلضــافة إىل تعارضــها 

 الشديد مع الكثري من اآلايت القرآنية.
إن مــا يصــف بــه احلــداثيون العقــل العــريب املســتند إىل الــرتاث, يرة ابلدوغمائيــة واالنغــالق, ويرة أخــرى بــال  ويف مقــام مــوايل

متغـــري الثابـــت يف مقابـــل العقـــل االســـتطالعي واالستكشـــايف واإلبـــداعي, والـــوي ال يعـــدوا أن يكـــون عنـــد التمحـــي  ســـوى 
 ابلنقد.عقال اتباعيا اتكاليا استنساخيا ملنجزات الغري, وهو أوىل 

إن منجزات العقل العريب ال ينكرها إال جاحد أو مستلب اإلرادة, وهوا ال يعين انـه فـوق النقـد والتمحـي , ولكـن هـوا ال 
حيدث من خالل التنكر للمنجزات املرتاكمة يف الفكر اإلسالمي, واالستعاضة وطلب العون من اآلخر الـوي تتلـف عنـا, 

 ساهم يف وضع لبنات ملشروع معريف عريب إسالمي.وابلتايل اخلروج برؤية أكثر مشوال ت
واستخالصا ملا سلف, يواجه املشروع اهلرمنيوطيقي أزمة شديدة عجز فيها مع مرور الـزمن عـن تقـدمي إجـاابت عـن األسـألة 
 احلقيقيـــة الـــيت تتصـــدى هلـــا, وإخفاقـــه يف وضـــع تصـــورات منهجيـــة علميـــة يف قراءتـــه للـــن  الـــديين, وحتديـــد العالقـــة ابلـــرتاث

 والتاريخ.
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 .0, ط0113عبد اهلادي عبد الرمحن, سلطة الن  الديين, قراءات يف توظيف الن  الديين, سينا للنشر, مصر, 
 .   0, ط0983العروي عبد هللا, ثقافتنا يف ضوء التاريخ, املركز الثقايف العريب, الدار البيضاء, 

رابت يف اهلرمنيوطقيــــا الغربيــــة والتاويــــل اإلســــالمي_, منشــــورات االخــــتالف, اجلزائــــر, مقــــا-عمــــارة الناصــــر, اللغــــة والتاويــــل
 .0, ط0117

 .0, ط0104مقاربة لتاويلية بول ريكور_, منشورات االختالف,  -عمارة الناصر, اهلرمنيوطقيا واحلجاج
 0, ط0100ختالف, اجلزائر, العمري مرزوق, إشكالية يرتية الن  الديين يف اخلطاب العريب احلداثي, منشورات اال

دراســات يف آليــات القــراءة والتفســري_, مكتبــة -قطــان أســعد, اهلرمنيوطقيــا وفهــم الــن , ضــمن كتــاب: التاويــل اهلرمنيوطقيــا
 .  0,ط0100مؤمن قريش, بريوت, 
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(81) 
 منهج التفسري اللغوينظرات يف 

 (ريى جديدةو قضااي )
 1د. صسن منديل صسن العكيلي

 , العراقجامعة بغداد ,كلية الرتبية للبنات, اللغة ولسانيات احلاسوب دكتور يف أستاذ

 اخلالصة:
 تناول البح  منهج التفسري اللغوي ابلتعريف والنقد, وقّدم مقرتحات ورؤى جديدة أمهها: 

, إذ نســبوا يف ضــوئها مـزااي لغــة القــرآن الكــرمي نقـد نظريــة ســنن العـرب يف كالمهــا وطرائقهــا, وأثرهـا يف نشــاة التفســري اللغـوي
ال اىل العربيــة لغــة القــرآن الكــرمي نفســه. فضــال عــن عــدم مراعــاة خصوصــية أســلوب القــرآن  وســننهم يف الكــالم, اىل العــرب

 الكرمي. انهي  عن قضية القراءات القرآنية والطعن يف كثـري منهـا. وكـول  مشـكالت اللغـة يف السـماع والقيـاس واللهجـات
 اليت استندوا اليها...

التمهيد ابلتفسري لغة واصـطالحا ومنـاهج التفسـري. وتناولـت يف  عرّفت يفمباح .  ثالثةوقد استوى البح  على متهيد و  
 هاملبح  األول: املنهج التفسري اللغوي. نشاته وتطوره وشروط املفسر, وأشهر املفسرين. فضال عن روافد التفسري وضـوابط

تســاؤالت ورؤى جديــدة. ويف املبحــ   انقشــت يف املبحــ  الثــاين: املــنهج اللغــوي يف التفســري, وقــدمت ّوشــروط املفســر. 
مثـل نظريـة سـنن العـرب  عـددا مـن املسـائل اجلديـدة يف املـنهج...و  الثال : تناولـت قضـية لغـة العـرب وعربيـة القـرآن الكـرمي.

 القرآنية. اشكالية القراءات . و يف كالمها, وهلجات العرب, ومشكلة السماع
ـــة: ـــة, الســـماع,  الكلمـــات املفتاصي ـــة, ســـنن العـــرب, القـــراءات القرآني القـــرآن الكـــرمي, مـــنهج التفســـري اللغـــوي, اللغـــة العربي
 القياس, اللهجات...

 
 مقدمة:

املــنهج اللغــوي يف تفســري القــرآن الكــرمي, بنظــرات ورؤى جديــدة, حمــاوال اإلجابــة عــن بعــ  األســألة  بحــ :اليتنــاول هــوا 
   منها:

؟. ذلــ  أن مجيــع يف التفســري مــا مساتــه الــيت متيــزه عــن ســائر املنــاهجو هــل يوجــد مــنهج لغــوي حمــدد للتفســري القــرآن الكــرمي؟ 
املناهج تعتمد اللغـة أوال, وأن مجيـع املفسـرين يسـتندون اىل اللغـة. ونـرى أن مـا ذكـره الدارسـون مـن مـنهج لغـوي يف التفسـري 

أن القــرآن الكــرمي نــزل بلغــة  :رآين. إذ نشــا املــنهج اللغــوي يف التفســري أوال مــن فكــرةهــو أقــرب اىل وريــخ تطــور التفســري القــ
ألن  ,الشــعر اجلــاهلي اىل فنســبوا بــول  خصــائ  وظــواهر ومــزااي لغــة القــرآن الكــرمي إىل العــرب أنفســهم وال ســيما ,العــرب

 ة القرآن الكرمي.وكان ينبغي أن ينسبوا هوه املزااي اىل العربية نفسها لغ الشعر ديوان العرب.

                                                           
0 aligeali@uobaghdad.edu.iq 
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, التفسـري اللغـوي للقـرآن الكـرمي: . وال سـيما كتـايبّ أوال علـى وفـق مـا ذكـره الدارسـون قد ذكرت املنهج اللغوي يف التفسـريو  
عثمــان حســني عبــد هللا  للــدكتورثــره يف اظهــار املعــاين القرآنيــة , أالتفســري اللغــوي و . و مســاعد بــن ســليمان الطيــار للــدكتور

وبعـــد ذلـــ   اليهـــا. اختـــريج األحاديـــ  واآلاثر الـــيت اســـتند دعنـــ مـــاحالـــة اليه. وقـــد اكتفيـــت ابإل عثمـــانالفراجـــي للـــدكتور 
 انقشت مسائل هوا املنهج مناقشة جديدة تناى عما ذ كر من أراء. 

 هــا ومــا أثرهــا يف نشــاة التفســرينهــوا البحــ : فكــرة ســنن العــرب يف كالمهــا, ومــا املقصــود ميف ه تــومــن اجلديــد الــوي تناول 
عـــدم مراعـــاة خصوصـــية أســـلوب القـــرآن فضـــال عـــن اللغـــوي. إذ نســـبوا مـــزااي العربيـــة اىل ســـنن العـــرب ال اىل القـــرآن الكـــرمي. 

عــن قضــية القــراءات القرآنيــة ودالالهتــا والطعــن يف كثــري منهــا. ومشــكالت اللغــة مــن الســماع والقيــاس. وــا  انهيــ الكــرمي. 
 سنتناوله يف البح . 

فضــل املصــادر الــيت تناولــت لغــة القــرآن وتعــّد أساســية ابملــنهج اللغــوي يف التفســري ليســت املؤلفــات ويــرى الباحــ  أن مــن أ 
أمههــا: معجــم  .الــيت ذكرهــا دارســو هــوا املــنهج كمجــاز القــرآن أليب عبيــدة وســؤال انفــع بــن األزرق البــن عبــاس رض وغريهــا

ين, ومــن املتـاخرين جممــع البحــرين للشــيخ الطرحيــي هتـويب اللغــة ل زهــري, ومعجــم مفــردات القـرآن الكــرمي للراغــب األصــفها
 ... وغريهم.

وأخــريا أســال هللا أن يتقبــل عملــي هــوا, وأعــوذ بــه مــن الزلــل والشــطط يف الــرأي. واحلمــد   رّب العــاملني هــو حســيب ونعــم  
 الوكيل... وصلى اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا..

 ا:التفسري لغة واصطالص
َنــاَك اِبحْلَــقِ  وهــو اإلابنــة والبيــان والتبيــني واإليضــاح, قــال تعــاىل:   ,رَســالتفســري ىف اللغــة: مــن الف    َوالَ َيَْتُونَــَك مبَثَــلم ِإالَّ ِجئـْ

التفســري ». وقــال الشــيخ الطرحيــي: 3. وإظهــار املعنــی0ر كشــف املغطــى, عــن اللفــت املشــكل... والفَســ 0{َوَأْصَســَن تـَْفِســرياً 
لغة كشف معنی اللفت وإظهاره, ماخوذ من الف َسر وهو مقلوب السـفر, يقـال أسـفرت املـرأة عـن وجههـا, إذا كشـفته, يف ال

 .4«وأسفر الصبح: إذا ظهر
 :التفسري اصطالصاً 

مـل عليهـا حالـ  ة  علم يبح  عن كيفية النطـق نلفـال القـرآن, ومـدلوالهتا, وأحكامهـا اإلفراديـة والرتكيبيـة, ومعانيهـا الـيت حت 
 .5الرتكيب, وتتمات لول  

 نـ زَّل على نبيه حممد 
 .وبيان معانيه, واستخراج أحكامه وِحك ِمِه ) ( وعرَّفه الزركشى ننه:  علم ي فهم به كتاب هللا امل

                                                           
 [33قان آية ]سورة الفر  - 0
 ينظر قاموس احمليط ولسان العرب - 0
 الراغب االصفهاين يف معجمه )ألفال القرآن(. - 3
 يف كتابه )جممع البحرين( - 4
 .73/ 0البحر احمليط أليب حيان  - 5
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وعرَّفـــه بعضـــهم ننـــه:  علـــم ي بحـــ  فيـــه عـــن أحـــوال القـــرآن ا يـــد, مـــن حيـــ  داللتـــه علـــى مـــراد هللا تعـــاىل, بقـــدر الطاقـــة  
 .ة البشري

وعرَّفــــه آخــــرون ننــــه:  علــــم نــــزول اآلايت, وشــــأوهنا, وأقاصيصــــها, واألســــباب النازلــــة فيهــــا, ّ ترتيــــب مكيهــــا ومــــدنيها,  
ــرها, وحالهلــا وحرامهــا,  ملهــا وم فسِّ كمهــا ومتشــاهبها, وانســخها ومنســوخها, وخاصــها وعامهــا, وم طلقهــا وم قيــدها, وجم  وحم 

 .  0ها وأمثاهلاووعدها ووعيدها, وأمرها وهنيها, وِعرب  
عجــاز, مـــن حيــ  الداللــة علــی مـــراده.. علـــم يبحــ  فيــه عــن كـــالم هللا تعــالی املنــزل لض» قــال الشــيخ الطرحيــي: التفســري 

والفـــرق بـــني التفســـري والتاويـــل هـــو التفســـري كشـــف املـــراد عـــن اللفـــت املشـــكل, والتاويـــل رّد أحـــد احملـــتمالت إلـــی مـــا يطـــابق 
 .0«الظاهر

اذ كان النيب ) ( أول من فسـر القـرآن, ّ الصـحابة علـي بـن أيب  3) (  طوار عديدة منو عصر النيبوقد مّر التفسري ن 
 وغريهم... طالب وابن مسعود وابن عباس

 :1مناهج التفسري
ثالثة, تعّد مصادر وأصول لسائر املناهج الـيت تنبثـق منهـا هـي: املصـدر النقلـي, واملصـدر  علىميكن امجال مناهج التفسري  

. 5لــي, املصــدر اللغــوي... فتكــون أبــرز منــاهج التفســـري: التفســري ابملــاثور والتفســري ابلــرأي واملــنهج اللغــوي يف التفســـريالعق
 ل القول ابملنهج اللغوي ان شاء هللا تعاىل.وسوف نعرف هبا ّ نفصّ 

لثالثـــة منهـــا: املـــنهج هـــا اىل تلـــ  املنـــاهج اوهنـــاك منـــاهج عديـــدة ســـلكها املفســـرون حبســـب توجهـــاهتم املختلفـــة ميكـــن ردّ  
املوضوعي, ومنهج تفسـري القـرآن ابلقـرآن الكـرمي, املـنهج البيـاين, املـنهج البـاطين والصـويف, املـنهج التـارتي واملـنهج األصـويل 

 .6الفقهي واملنهج العلمي..
 الروايــة فقــد تعــددت منــاهج التفســري حبســب وثــر املفســر ابلعلــوم الــيت ختصــ  هبــا, فقــد طغــى علــى تفســري الطــربي مــثال 

واألثر, وأيب حيان النحو والصرف والزخمشري علما البيان واملعاين والشيخ ابن عريب واالمـام القشـريي التاويـل والتصـّوف... 
 وهكوا كل حبسب ختصصه واملنهج العلمي الوي تبعه يف تفسريه. 

 يل ونقده:جياز, ومن ّ أتناول منهج التفسري اللغوي ابلتفصوفيما ميت أذكر بعضا منها ق 
 منهج التفسري ابملأثور:

                                                           
 .0/010 . ومناهل العرفان, للزرقاين77, والتفسري واملفسرون , د. حممد حسني الوهيب 0/09ينظر: االتقان, للسيوطي  - 0
 .0/37جممع البحرين  - 0
 ينظر:  الدكتور صبحي صاحل يف )مباح  علوم القرآن(. وتفسري القرآن الكرمي ومناهجه, الشيخ صادق حممد علي  -- 3
  https://www.ruqayah.net/subject.php?id=1074ينظر: الصغري و تفسري القرآن الكرمي ومناهجه, الشيخ صادق حممد علي:   - 4
 ينظر: املصدر نفسه. - 5
 ينظر : املصدر نفسه. - 6

https://www.ruqayah.net/subject.php?id=1074
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املاثور هو الكالم املروي عن اآلخرين, الوي ينقله خلـف عـن سـلف, وهـوا املـنهج يعـين األثـر الصـحيح املـاخوذ عـن النـيب  
وأهل بيته وصحابته يف تبيني اآلايت وشرح ا مل وتوضيح الغام  منها, وكان الرسـول هـو املعلـم األول لكتـاب هللا, قـال 

َ هَلُُم الَِّذي اْختَـَلُفوا ِفيِه َوُهًدى َوَرمْحًَة ِلَقْومم يـُْؤِمنُ وتعاىل :   تبارك    .0 ونَ َوَما َأنـَْزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإالَّ لِتـُبَـنيِ 
عليـه  هللا  وون فّسر هبوا املنهج ابن عباس الوى حظى بصحبة رسول هللا خادما ومتعلما مع حظوتـه بـدعاء الرسـول صـلى  
وصـاحب جممــع  سـلم فكـان فقيـه األمـة وحربهـا الــوى ال جيـارى علمـا وفقهـا يف الـدين ومعرفــة ابلتاويـل. وابـن مسـعود رضو  

البـن جريـر  الكـرمي, البيان والشيخ الطوسي, وابن كثري وغريهم. ومن أهـم التفاسـري ابملـاثور: )جـامع البيـان يف تفسـري القـرآن
جــزءا  , وطريقتـه يف التفسـري تتجلــى يف أنـه إذا أراد أن ي فسـر آيــة مـن القــرآن  ويقــع تفسـريه يف ثالثـني ,(ـهـ 301الطـربي ت 

)  هـوا املـنهج: يوكرها ويستشهد مبا أ ثِر من الس نة النبوية, ويوكر السند عن طريق الروايـة املنقولـة. ومـن أهـم مصـادرالكرمي 
وسـلم,  عليـه   هللا عتمد على ما أثر عن رسول هللا صـلى الدر املنثور يف التفسري ابملاثور ( لضمام جالل الدين السيوطي, إذ ا

 وصحابته األجالء يف تقرير املعاين لكثري من آايت القرآن الكرمي ومن أبرزهم ابن عباس رضى هللا عنهما. 
 منهج التفسري ابلرأي: 
العقـل واالجتهـاد, لـوا ي طلـق  واالسـتنباط منـه, مسـتخدما   الكـرمي التفسري ابلرأي هو: أن يعمل املفسر عقله يف فهـم القـرآن 

 على هوا النوع من التفسري )التفسري العقلي( و)التفسري االجتهادي(.
يقــوم علــى التــدبر والفهــم لكتــاب هللا ســبحانه وتعــاىل واالســتعانة يف  وهــو ,نشــا ) التفســري ابلــرأي ( بعــد التفســري ابملــاثور 

به التفسري ابالستحسان والرتجيح الظـين, وكـان السـلف يتجنبـوه ذلـ   . واملراد0ذل  ابلعلوم مثل علوم اللغة العربية وغريها
ملا روی عن النيب ) (أنه قال: )من فّسر القرآن برأيه وأصاب احلق فقد أخطا, وعن ابن تيمية )فامـا تفسـري القـرآن مبجـرد 

ر الشــيخ الطوســي أن القــول الــرأي فحــرام(. وروی ابــن عبــاس )مــن قــال يف القــرآن بغــري علــم فليتبــوأ مقعــده مــن النــار(, وذكــ
 .3ابلرأي ال جيوز

 املبحث األول:
 منهج التفسري اللغوي

منهج التفسري اللغوي: هو املنهج الوي يعـين ابجلانـب اللغـوي مـن اشـتقاق املفـردات, وشـكل األلفـال وأصـوهلا, وهـو مـزيج 
اســتعماالت العــرب وشــواهد  نعــبــني اللغــة والنحــو والصــرف والقــراءات واللهجــات والغريــب, وكــان مضــماره يف الكشــف 

 أبياهتم. وهوا املنهج يتميز قظهار معاين اللغة, من مفردات وجماز وغريب... 

                                                           
 (64) سورة النحل  - 0
 .93. و)مناهج علم التفسري ( الدكتور: إمساعيل عباس حسني 7مناهج املفسرين  - 0
 .4/ 0التبيان ج  - 3
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وقــد شــكل أصــحاب هــوا املــنهج مدرســة خاصــة هبــم, متيــزت أبعادهــا يف البحــ  يف لغــة القــرآن, وجمــازات القــرآن, وغريــب  
معمـر بـن املثنـی يف: )جمـاز القـرآن(  : أبو عبيدةملنهج اللغويومن مفسري هوا ا ...القرآن, ومعاين القرآن, ومفردات القرآن

 إن شاء هللا تعاىل. يف ذل  وسيايت التفصيل
ويعّد التفسري اللغوي من أقدم مناهج التفسري ابالعتماد على املوروث اللغوي العريب آنـواك. املتمثـل ابلشـعر وكـالم العـرب  

درسة خاصة هبـم متيـزت أبعادهـا يف البحـ  عـن لغـة القـرآن وجمـاز القـرآن الفصيح وهلجات القبائل العربية. فشكلوا بول  م
 .0وغريب القرآن ومعاين القرآن ومفردات القرآن

 :1نشأة التفسري اللغوي
ـــزل إلـــيهم ولعلهـــم نشـــا التفســـري اللغـــوي يف زمـــن النـــيب ) (قـــال هللا تعـــاىل:    ـــاس مـــا ن ـــك الـــذكر لتبـــني للن وأنزلنـــا إلي

 دائم التالوة للقرآن الكرمي؛ يف مكة يف بيـت هللا فـاهتموه ابلسـحر واجلنـون والشـعر. وكـان يفسـر  , وكان رسول هللايتفكرون
 , وروى القـرطيب عـن عثمـان بـن عفـان وعبـد هللا إن السنة تفسر الكتاب وتبينهمنه بع  اآلايت, فعن أمحد بن حنبل:  

اوزهـا إىل عشـر أخـر حـ  يعلمـوا مـا فيهـا مـن العمـل بن مسعود وأيب بن كعب: أن الرسول كان يقـرئهم العشـر آايت فـال جي
 فيعلمنا القرآن والعمل مجيعا.

وكــان الصــحابة يعلمــون ظــواهر القــرآن وأحكامــه وأمــا مــا أشــكل علــيهم فهمــه وغمــ  علــيهم معنــاه فريجعــون يف كشــف  
 معانيه إىل الرسول فيبني هلم معاين القرآن.
   تطور التفسري اللغوي يف زمن الصحابة:

د وفـاة الرسـول ) (هنـج الصـحابة يف التفسـري وفسـروا مـا مل يفسـره الرسـول, ومـن املعلـوم أن القـرآن مل ينـزل بلغـة قـريش وبع 
فقـط وإن كـان أغلبــه قـد نــزل هبـا ولكـن هنــاك هلجـات نــزل هبـا القـرآن الكــرمي؛ لـول  وجــد الغريـب فالقرشـي قــد تفـى عليــه 

لهجــات وإن كــان مجــاع هــوه اللهجــات هــو هلجــة قــريش ألهنــم أهــل لفــت مــن هلجــة هــويل مــثال أو العكــس وهكــوا ســائر ال
 البيت احلرام ويفد إليه احلجاج يف كل عام. 

وهــو أمــر فيــه نظــر   لــبوقــد عــين الصــحابة مبعرفــة الغريــب. مــع مالحظــة أّن رواة الغريــب والشــعر كــانوا مــن األعــاجم يف الغا 
عرابــه معرفــة معــاين اآلايت ومعــاين األلفــال. ولــيس دون قويقصــ .الصــحابة  علــى بيانــه إعــرااب وفهمــا كمــا ســنرى. وحــ ّ 

أي أابن  (ب  عـــر  )عـــراب مــن اشـــتقاقات إعــراب النحـــو كمـــا يبــدو مـــن خـــالل ســياق األحاديـــ  واألخبـــار اآلتيــة, ولفـــت اإل
 :3وأضح ومنها احلركات االعرابية ودقة اللفت الرتباطهما ابملعىن, من ذل 

                                                           
 .75مد حسني الصغري التفسري ومناهجه عند املسلمني, د. حم- 0
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ـــاس أن رجـــال ســـال النـــيب - ـــن عب ـــه فالتمســـوها يف  ) (فقـــال: أي علـــم القـــرآن أفضـــل؟ فقـــال النـــيب: )روى عـــن اب عربيت
 (.  الشعر

 (.!  اعربوا القرآن والتمسوا اعرابه عن هللا فان هللا تبارك وتعاىل حيب ان يعربوروى أيضا أنه ) (قال: ) -

عرابــه معرفــة معــاين : املــراد قفقــال . اعربــوا القــرآن والتمســوا غرائبــه يب هريــرة مرفوعــا قــال: أنقــل الســيوطي حــديثا عــن  -
ألفاظه وليس املراد به االعراب املصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن ألن القراءة مع فقده ليست قـراءة وال ثـواب 

 فيها.

ومثـــة ســـؤال هنـــا: هـــل يكفـــي مـــا ذكـــره الصـــحابة  مـــن تفســـري للقـــرآن الكـــرمي. وهـــل يكـــون تفســـريهم قاطعـــا؟ أو هـــل يعـــّد  
مغنيــا ملــن جــاء بعــدهم, وملــاذا كثــرت التفاســري؟ وتعــددت املنــاهج املختلفــة يف تفســري القــرآن الكــرمي بعــد رســول هللا تفســريهم 

 ) (وصحابته الكرام؟!
وعلى كثرة ما روي عنهم من آاثر حت  على تفسري القرآن واعرابه وبيان معانيـه, فالـوين اشـتهروا ابلتفسـري مـنهم عـدد قليـل 

هللا عــنهم امــا حترجــا وأمــا لعــدم حــاجتهم اليــه وقتأــو والســيما اهنــم حــديثو عهــد ابلــوحي ومعــاين  ابلنســبة اىل عــددهم رضــي
 القرآن مازالت يف اذهاهنم من صحبتهم لرسول هللا ) (وبيانه ملا اشكل عليهم فهمه.

عبـاس وأيب بـن كعـب  ومن الصحابة الوين اشتهروا ابلتفسري: اخللفـاء الراشـدون األربعـة وعبـد هللا بـن مسـعود وعبـد هللا بـن 
 وزيد بن اثبت وأبو موسى األشعري وعبد هللا بن الزبري.

ســـلوين فـــو هللا ال إنـــه قـــال:   ه: كـــان عـــن اإلمـــام علـــي بـــن أيب طالـــب وروي عنـــ وأكثـــر مـــن روى عـــن اخللفـــاء الراشـــدين 
ل نزلـت أم بنهـار أيف سـهل تسألونين عن شيء إال أخربتكم وسلوين عن كتاب هللا فو هللا ما من آية إال وأان أعلم أبليـ

وهللا مـا نزلـت آيـة إال وقـد علمـت فـيم أنزلـت وأيـن أنزلـت إن ريب وهـب يل قلبـا  , وروي عنه أيضا قولـه:  أم يف جبل
  .  عقوال ولساان سؤوال

ط فقليلــة جــدا والســبب تقــدم وفــاهتم أو أهنــم كــانوا يف زمــن الفصــاحة, ومل ختــتل  وأمــا الروايــة عــن أيب بكــر وعمــر وعثمــان 
العجمـة ابلعربيـة بعــد, وكـانوا أفصــح العـرب فلـيس هلــم حاجـة يف تفســري املزيـد منـه كحاجــة مـن جــاء بعـدهم. والــوي أراه أن 

 كما سنرى...  مقنعهوا تعليل غري 
كثـريا. روى عنـه أنـه قـال: والـوي ال الـه غـريه مـا نزلـت ايـة  أما عبد هللا بن مسعود فكان يروي عن علـي ابـن ايب طالـب  

هللا اال واان اعلم فيمن نزلت واين نزلت ؟ وقال علي ابن ايب طالب ملا سأل عن ابن مسعود: علم القـرآن والسـنة  من كتاب
 ّ انتهى وكفى بول  علما 

اللهــم فقهــه يف الــدين وعلمــه هجــري( فهــو ترمجــان القــرآن وحــرب األمــة, دعــا لــه النــيب بقولــه:   60)ت:  أمــا ابــن عبــاس 
  ويف روايــة أخــرى:  اللهــم علمــه احلكمــة , وهــو ابــن عــم الرســول وحامــل  اللهــم آتــه احلكمــة   , ودعــا لــه أيضــا:التأويــل

كلماته. وروي عـن ابـن عبـاس أن رجـال سـال النـيب فقـال:  أي علـم القـرآن أفضـل؟ , فقـال الرسـول:  عربيتـه فلتمسـوها يف 
 الشعر .
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نــه بســؤالت انفــع بــن األزرق وجنــدة بــن عــومير عــن عــّد عبــد هللا بــن عبــاس مؤســس مــنهج التفســري اللغــوي, فيمــا اشــتهر عيو  
تفســري عــدد مــن اآلايت الكرميــة, واشــرتطا أن متيهمــا مبــا يؤيــد ذلــ  مــن كــالم العــرب, ففســر ذلــ  علــى شــرطهما, إالَّ أّن 

مل تصـل  تفسرياته اللغويَّة مل تتعدَّ بيان معاين عدد قليل من الكلمـات الغريبـة استشـهد هلـا شـواهد مـن الشـعر اجلـاهلي, لكـن
إىل مرحلــة وســيس أركــان املــنهج اللغــوّي املختلفــة الّــيت اســتقّرت أواخــر القــرن الثــاين للهجــرة ومطلــع الثالــ  يف كتــب معــاين 
القرآن. ويف هوا العصر )العباسي( وردت االشارة اىل سؤالت انفع بن األزرق البن عباس ذكرهـا األنبـاري أمـا قبـل ذلـ  مل 

مني. وا يدلل على وضـعها يف هـوا العصـر وهللا أعلـم. والـوي يزيـد هـوا االحتمـال شـريطة انفـع جند اشارة له يف كتب املتقد
وعــومير علــى االستشــهاد مــن كــالم العــرب. أبيــات ال ترقــى اىل مســتوى هــوا الصــحايب اجلليــل العــامل ابلقــرآن الكــرمي وعمقــه 

 وأسراره, وقد دعا له هللا رسول هللا ) (أن يفقهه ابلدين. 

 :تعقيب
التفسـري اللغـوي يف زمـن الصـحابة  ومـا بعـده. لكنـا اذا دققنـا يف األمـر جنـد مثـة تقاطعـا بـني مـا  يف 0وا مـا ذكـره الدارسـونه 

الرجـوع لـوا جيـب  ,ل القـرآن الكـرمي بلغـة العـربو نسب اىل الصحابة وخصوصية القرآن الكرمي. وال سـيما ظهـور النظريـة: نـز 
بـل كـل شـيء, الروحيـة الـيت هـي ضـد املـادة. فضـال عـن تعـدد القـراءات الـيت تعـد لغة العرب ولكن اإلسالم هـو روحيـة ق اىل

هـــوا مشــكال يف أصــلها, وقــد ذكـــر الســيوطي يف القــراءات أربعــني رأاي ويف معـــىن إنــزال القــرآن علــى ســـبعة أحــرف. ونســبوا 
كـرمي بلغـة الشـعر اجلـاهلي. وإذا أوىل حلقـات التفسـري اللغـوي ترجـع اليـه وكـان يفسـر القـرآن ال وقـالوا:إىل ابـن عبـاس  املنهج

اسـتندوا  تركـوا اللهجـات يف الشـعر والغريـب أهنـمتعمقنا يف الشعر اجلاهلي, جنده ينـاى عـن اللهجـات الكثـرية الـيت ذكروهـا. 
 الشاذة منها؟! ح  يف تفسري القرآن الكرمي, اليها

نفــه بعـ  النــاس يسـالونه عــن تفسـري القــرآن ابــن عبـاس الــوي كـان جالســا بفنـاء الكعبــة وقـد اكت روايـة: أن ويسـاور الشــ  
فقال انفع بن األزرق لنجدة بن عومير:  قم بنا إىل هوا الوي جيرتئ على تفسري القرآن مبا ال علـم بـه, فقامـا إليـه فقـاال: إان 

ان عــريب نريــد أن نســال  عــن أشــياء مــن كتــاب هللا ففســرها لنــا ووتينــا مبصــادقة مــن كــالم العــرب ألن هللا أنــزل القــرآن بلســ
. ()أن القــرآن نــزل بلغــة العــرب, و ــن نعلــم أن العــرب كــانوا أشــد عــداوة علــى اإلســالم والنــيب حممــد  رونمبــني , فهــم يــ

فضال عن أن أسلوب القرآن هو أسـلوب تتلـف عـن الشـعر فالشـعر كـالم البشـر, والقـرآن الكـرمي كـالم هللا, ولـه خصوصـية 
ّم رسـول هللا, فكيـف جيـرتئ هـؤالء عليـه ابهتامـه ابجلـرأة علـى كـالم هللا. عنـدما عـابن أسلوبية وروحية. وكان ابن عباس رض 

تنـاق  ي. هـوا كـالم مشـكوك فيـه ألنـه ؟!هبـوه الشـدة واخلشـونة وهـو كبـري الشـان عنـدهم اىل هـوا...(قـم بنـا  : )يقول انفع
 .  كالم العربن يفسر القرآن بأمكانة ابن عباس اليت يعرفها املسلمون. وعندما سالوه الزموه مع 

ال يتوافـق مـع أسـاليب القـرآن الكـرمي ملـا , الـوي اجلـاهلي وقد محل أبو حيان األندلسي على الوين يفسـرون القـرآن ابلشـعر 
 . واختالف رواايته والوعورة يتضمنه من الغريب

                                                           
ن حســـني عبـــد هللا مثـــل: التفســـري اللغـــوي للقـــرآن الكـــرمي املؤلـــف: د مســـاعد بـــن ســـليمان الطيـــار. والتفســـري اللغـــوي واثـــره يف اظهـــار املعـــاين القرآنيـــة , د. عثمـــا -0

 الفراجي.
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 األوىل:املؤلفات 
 هجري( 019/001) ت:  كتاب جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثىن:

أمـا احللقـة الثانيـة فهـي كتـاب  .ران أن احللقة األوىل يف التفسري اللغوي هي سؤاالت انفع بن األزرق البن عبـاسذك سبق أن
 البياين للتفسري و جماز القرآن أليب عبيدة. ميثل كتاب جماز القرآن التيار اللغوي 

 رهم ونثرهم.عري القرآن بلغة العرب شوقد رسخ أبو عبيدة هوه النظرية وتوسع فيه لتشمل القرآن الكرمي كله. وأقصد تفس 

ها ببحــ  يف كلمــة )قــرآن( ويف اشــتقاق بــدأ ,أبــو عبيــدة كتابــه مبقدمــة تتضــمن أحبــااث لغويــة عامــة يف القــرآن الكــرمي اســتهل 
هــوه الكلمــة يقــول:  القــرآن اســم كتــاب هللا خاصــة وال يســمى بــه ســائر الكتــب وإمنــا مســي قــرآان ألن جيمــع ســور فيضــمها, 

ينتهـي  و ري قولـه عـز وجـل:  إن علينـا مجعـه وقـرآن , فمجـازه وليـف بعضـه إىل بعـ :  فـإذا قـرآانه فـاتبع قرآنـه .وهوا تفس
أبو عبيدة من مقدمته مببحـ  لغـوي حـول نـ  القـرآن ومـا يتضـمنه مـن فنـون الكـالم مشـريا إىل أن القـرآن يشـابه يف نظمـه  

 وال الوين أدركوا نزوله إىل تفسري.كالم العرب وأنه جاء على سنن كالمهم فلم حيتج السلف 
الشــعر صــحيحا أو غــري  ســواء كـانالقــرآن الكــرمي يبعــا لشـعر العــرب  جـاعالّ ينتقـل إىل تفســري ســور القـرآن, ونلحــت أنــه  

تركــوا اللهجــات يف الشــعر  . والغريــب أهنــم لقــراءات يف القــرآن الكــرميكوهنــا أصــال ل شــهد ابللهجــاتوكــول  يست .صــحيح
 القرآن الكرمي. والتزموها يف

أبــو عبيــدة  .هجــري( يف كتابــه معــاين القــرآن017أبــو زكــراي الفــراء )ت: :هــم وعــد وا ريوس هــذا املــنهج يف التفســري ثالثــة 
هجـري( يف كتابـه معـاين 300أبـو إسـحاق الزجـاج )ت:و .هجري( يف كتابه جماز القرآن 019/0001معمر بن املثىن )ت:

 .وويل مشكل القرآن, وغريب القرآن :ابن قتيبة يف كتابيه ويلحق شاوهم ويداين ختصصهم .القرآن
أن مــن أفضــل املصــادر الـيت تناولــت لغــة القــرآن وتعــّد أساســية ابملــنهج اللغــوي يف التفســري ليســت املؤلفــات ويــرى الباصــث  

أمههــا: معجــم  الــيت ذكرهــا دارســو هــوا املــنهج كمجــاز القــرآن أليب عبيــدة وســؤال انفــع بــن األزرق البــن عبــاس رض وغريهــا.
هتـويب اللغــة ل زهــري, ومعجــم مفــردات القـرآن الكــرمي للراغــب األصــفهاين, ومــن املتـاخرين جممــع البحــرين للشــيخ الطرحيــي 

 ... وغريهم.
 روافد التفسري اللغوي:

اءات هنــاك روافــد كثــرية , ومصــادر متنوعــة , التقــت فيمــا بينهــا لتؤلــف هــوا املــنهج, متثلــت مبباحــ  غريــب القــرآن, والقــر  
 القرآنية , والشاهد النحوي, واملباح  اللغوية, املتمثلة ابألضداد, والرتادف , واملشرتك اللفظي, وغريها. 

والكشــف عمــا فيــه مــن , ونعـين هبــا العلــوم الــيت يعتمــد عليهــا علـم التفســري اللغــوي لفهــم املــراد مــن كـالم هللا ســبحانه وتعــاىل 
  رابب البيــــــــان ابإلتيــــــــان مبثلــــــــه.أســــــــاطني البالغــــــــة و أعجــــــــزت أظم الــــــــوي اســــــــرار البالغــــــــة والفصــــــــاحة واالعجــــــــاز يف الــــــــن

وكـان مـنهم مـن ال يفّسـر القـرآن, كيـونس بـن  النقـل عـن العـرب واالجتهـاد. :وكـان للعلمـاء يف التفسـري اللغـوي طريقـان مهـا 
وعلومهـا آنـواك, لكـنهم حبيب, واألصمعي وغريمها كـانوا يعرضـون عـن تفسـري القـرآن علـى الـرغم مـن أهنـم كـانوا أئمـة اللغـة 

فقـد سـؤل يـونس  . نبوا التفسري فإذا سألوا عن لفت يف القرآن الكرمي أجـابوا مبـا يعرفـون مـن كـالم العـرب, مـن غـري التفسـري
ويقــول أحــدهم: مل  .فقــال: يقــال: كــان يف األرض كــ  فاحتنكــه اجلــراد, أي: أتــى عليــه ((  ألصتــنكن  ذري تــه)): عــن اآليــة
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ـَبال  وق ــَدهتا بــه . فــوكر املعنيـني عــن العــرب, وتـورع عــن تفســري اآليــة أجـد جلامــا  فاحتن كــت  دابّـيت, أي: ألقيــت يف ِحَنِكهــا ح 
0ني منهمـا

قــال نصــر بــن علـي اجلهضــمي:   كــان األصــمعي يتقــي أن يفّســر  .وقــد ن قــل هــوا املــنهج عـن األصــمعي وغــريه .
 لقرآن .حدي  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما يتقي أن يفّسر ا

االجتهاد فكان من علماء اللغة من جيتهد يف فقـه كـالم العـرب وأسـاليب ختـاطبهم, فيجمـع ويـوازن, ويقـيس ويسـتنتج,  أما 
ويســتخرج العلـــل, ويســـتنبط املعـــاين وأحكـــام الكـــالم, وحيفـــت الشـــواهد وينقـــدها, ويقـــرر احلجـــج اللغويـــة ويرتّبهـــا, وي باحـــ  

 .ثري ابلقياس يضيفه إىل ما ثبت لديه ابلسماعالعلماء ويناظرهم؛ ح  يقع له علم ك
 شروط املفسر، وضوابط التفسري

على املفسر أن يكون ضليعا من اللغة العربية عاملـا حبقائقهـا وفنوهنـا وأسـاليبها ليـتمكن مـن فهـم املـراد مـن كـالم هللا سـبحانه 
 وتعاىل. 

وأفعال وحروف, ومعرفـة هـوا الفـن للمفسـر ضـروري فـال فسر معرفة مفردات غريب القرآن فضال عن اللغة, أمساء املحيتاج و 
 حيل له االقدام على كتاب هللا مامل يكن عاملا ابللغة. 

 معرفة املفسر بعلوم العربية: النحو والصرف والبالغة والغريب...

ســيما اللغــوي منــه اذ مهيــة النحــو واالعــراب ابلتفســري وال أعــراب هــو االابنــة عــن املعــاين ابأللفــال, وهبــوا تعــرف اإلوقــالوا إن 
  .هبما تعرف االحكام من جهة افرادها وتركيبها

هــو مــن العلــوم الــيت حيتــاج اليهــا املفســر الن بــه تعــرف االبنيــة والصــي . والــوي اراه ان يهــتم املفســر اهتمامــا  فالتصــريف أمــا  
 كبريا بعلم الصرف ليعرف كيف نشات املعاين املختلفة من االصل الواحد.

 لقراءات القرآنية :ااملفسر معرفة 

قال ابو البقاء : )واقـوم طريـق يسـل  يف الوقـوف علـى معنـاه ويتوصـل بـه اىل تبيـني اغراضـه ومغـزاه , معرفـة اعرابـه واشـتقاق 
 وجوه القراءات املنقولة من االئمة االثبات(.  مقاصده من ا اء خطابه والنظر يف

اللغـوي علـى شـرط ان يكـون القـرآن اوال ّ القـراءات. وسـوف نفـرد  مـر يف غايـة االمهيـة للمفسـرأالقـراءات  هفالنظر يف وجو 
 مبحثا ملناقشة حقيقة القراءات القرآنية, واخلالف الكبري يف مفهومها.

 معرفة املفسر نسباب النزول:

يــورث العلــم ن العلــم ابلســبب امهيــة كبــرية يف فهــم اآليــة وتعيــني املــراد منهــا , فــأملعرفــة ســبب النــزول عنــد العلمــاء والبــاحثني 
مهيـــة ســـبب النـــزول للمفســـر اللغـــوي يف تعيـــني املـــراد مـــن اآليـــة مـــن أوتبـــدو  .ابملســـبب وهـــي ضـــرورية ملـــن اراد علـــم التفســـري

ثـر الكبــري يف ختصـي  العـام او اطــالق املقيـد, والوقــوف علـى املعـىن وازالــة االشـكاالت بســبب عـدم وضـوح املعــىن وـا لــه األ
 ااثرة اخلالف بني علماء االمة. 

                                                           
 .0/090هـ(, 371هتويب اللغة, أبو منصور األزهري ) ينظر: - 0
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ومثــة آراء وخالفــات كثــرية يف رواايت أســباب النــزول, دعــت بعــ  الدارســني اىل نفيهــا, ذاهبــني اىل أهنــا منقطعــة الســند اىل 
 رسول هللا  .

 :1معرفة املفسر مبعاين األلفاظ وتشمل -

كم هـو مـا احكـم املـراد بـه معرفة االلفال احملكمة املتزايلة: وهي املتقنة اليت يظهر معناها بنفسها وال تقبـل التاويـل, فـاحمل -أ 
عـــن التبـــديل والتفســـري والتاويـــل والنســـخ مـــاخوذ مـــن قـــوهلم: بنـــاء حمكـــم, اي مـــتقن مـــن االنتقـــاض وذلـــ  مثـــل صـــفات هللا 
والعقيدة واالحياء, فاأللفال املتقنة اليت دلت على معناها بنفسها وال تقبل التاويل والنسخ مثـال ذلـ  قولـه تعـاىل:   ان هللا 

   .م  بكل شيء علي

م الكتـاب أنزل عليك الكتاب منـه آايت حمكمـات هـن أهو الذي يقابل االلفال احملكمة الفال متشاهبة , قال تعـاىل:  
  فمــن احملكـم الــوي ال يتغــري  منــه آايت حمكمـات هــن ام الكتــاب واخــر متشـاهباتقولـه تعــاىل :   و  , خـر متشــاهباتاُ و 

 ...الفضائل  حكمه هو اقامة الصالة واالميان اب  تعاىل و
 :  مثللفال من حي  داللتها خرى من األنواع األن يعرف األأيضا أوال بد للمفسر 

الظاهر: يف اللغـة هـو الواضـح, ويف االصـطالح: هـو اسـم لكـالم ظهـر املـراد منـه للسـامع ابلصـيغة نفسـها ويكـون حمـتمال  -
آليـة الكرميـة يف احـالل البيـع وحتـرمي الـراب, وهـوا يفهـم مـن   فظـاهر ا صل هللا البيع وصرم الرابأو للتاويل مثال قوله تعاىل:   

لفظيت ) أحّل( و )حرم(, يف غري احلاجة اىل قرينه, ولكن القصـد الـدقيق لآليـة هـو نفـي التشـابه بـني الـراب والبيـع والـرد علـى 
 منا البيع مثل الراب. إالوين قالوا: 

وويــال, وذلــ  مثـل قــوهلم: )احســنوا اىل زيـد فانــه يفــرح بفرحــي  , اي ال حيتمـلاالـن : وهــو مــا ال حيتمـل اال معــىن واحــد -
جــل أن الســياق كــان مــن وحيــزن حبــزين (, كــان ذلــ  نــ  يف بيــان حمبتــه, ويف احلالــة هــوه يكــون الــن  اظهــر مــن الظــاهر أل

   .بيان هوا املعىن

فســجد املالئكــة  :  تعــاىل قولــه وذلــ  يف مثــل علــى مــن انحيــة املعــىن,أوكــان  ر: وهــو مــا ازداد وضــوحا علــى الــن ,ـــ املفّســ
 , فاملالئكـــة اســـم عـــام حيتمـــل التخصـــي  ولكـــن لفظـــة ) كـــل ( قطعـــت التخصـــي  ومـــن ّ جـــاء بلفظـــة كلهـــم امجعـــون

واذ فتفســـري املالئكـــة اســـم عـــام حيتمـــل التخصـــي  كمـــا يف قولـــه تعـــاىل:   .)أمجعـــون( ليقطـــع االحتمـــال فصـــار اقـــوى تعبـــريا
 هنا جربائيل ألنه هو الوي كلم مرمي ,فهنا لفظة املالئكة خمصصة جبربائيل )عليه السالم(. , واملراد قالت املالئكة ايمرمي

هنـاك معـىن خفـي يف  . والسـارق والسـارقة فـاقطعوا ايـديهمااخلفـي: وهـو مـا خفـي معنـاه, كفيـة السـرقة يف قولـه تعـاىل:   ـ
 .هوا خفي وله تفسريات كثريةمنها؟ ف ام جزءأتقطع يد السارق كلها أين يكون القطع؟ أاآلية وهو من 

وضـح داللـة مـن الظـاهر ولـو تعـارض أقوى معـىن والـن  أفاحملكم هو  لفال,يكون املفسر عاملا بدالالت األ فال بد من أن 
 ن  ومفسر وجب على املفسر ترجيح املفسر على الن  واال فسد املعىن.
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ومـنهم مـن اقتصـره كـابن درسـتويه الـوي جعلـه  سـع بـه,تو املشرتك اللفظـي فمـنهم مـن يف االلفال املشرتكة: هناك خالف  -
ئ االم والعالمــة علــى اجلســد ) الشــامة ( أالــوي يعــين هبــا  (خــال)مقصــورا علــى االمســاء الــيت وضــعت ملعــىن خمتلــف ككلمــة 

 وجـدانها ول والثاين وال ترابط بينهمـا, واذا الحظنـا هـوه اللفظـة يف ورودهـا يف القـران الكـرميفليس هناك تشابه يف معناه األ
   .لفال ومعانيها ختتلف عن كالم العربميزة خاصة ابستعمال األ آن الكرمياالم , فللقر  يمل ترد اال مبعىن اخ

ال يعــين ان اللفظتـني خمتلفتــان بــل  هـو, و . وفيــه خـالف أيضــااخــتالف اللفظـني واملعــىن واحـد وهـي األلفـال املرتادفــة : -ج 
ى كمـا يف قعـد وجلـس اذ نلمـح يف االول معـىن اللبـ  وهـوا يقتضـي اللـزوم ملـدة ان يف كل واحدة منهمـا معـىن لـيس ابألخـر 

طــول مــن اجللــوس فيقــال : قواعــد البيــت وال يقــال: جوالســه, بلزومهــا ولبثهــا, ويقــال: جلــيس امللــ  وال يقــال قعيــده الن أ
  .انه ال زوال له  لضشارة اىل  يف مقعد صدقجمالس امللوك يستحب فيها التخفيف, وقد قال هللا تعاىل:   

لفال القرآنية ليميز بني الـرتادف املطلـق وغـري فان من مل حيط علما بفقه اللغة واسرارها ليتدبر الفروق اللطيفة بني معاين األ 
املطلق فضال عن االحاطة بعلم التفسري اللغوي وال سيما ان الفال القران ليست مـن االلفـال املرتادفـة املطلقـة والتفريـق بـني 

 ها واجب على املفسر ملعرفة املراد الدقيق من كالم هللا عز وجل. معاني
 املبحث الثاين:

 املنهج اللغوي يف التفسري:قضااي 
 

ليهــا الــدارس عنــد االطــالع علــى مصــادر هــوا املــنهج منــو نشــاته وتطــوره وضــوابطه وأسســه إمثــة مشــكالت وقضــااي ينتبــه  
مــن الكتــاب ونناقشـــها, وال ســيما بعـــد التطــور الـــوي شــهده الـــدرس  وأعالمــه ... وغــري ذلـــ  وــا سنعرضـــه يف هــوا البـــاب

 اللغوي يف هوا العصر, وسوف أعقبها خبالصات لبع  حبوثي ومؤلفايت ذات الصلة ابملوضوع. 
وال نغايل كبع  الدارسني يف نقد هوا املنهج ورموزه, فبعضهم مساه اال راف يف التفسري اللغوي. قال أحـد الدارسـني: وـا  

 .ي أن حيـــــوره طالـــــب العلـــــم وحيـــــرتز منـــــه اال ـــــراف يف التفســـــري اللغـــــوي, وهـــــوا اال ـــــراف لـــــه أســـــبابه ومظـــــاهره وآاثرهينبغـــــ

؛  0فاعظمها اإلعـراض عـن النصـو  احملكمـة وإمجـاع السـلف, واتّبـاع املتشـابه هلـوى يف الـنفس, وزيـ  يف القلـب فاّما أسبابه 
 فيّتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وويله{. كما قال هللا تعال:  فاّما الوين يف قلوهبم زي 

ر القــرآن الكــرمي كلــه أو مل يفســره؟ واذا كــان قــد وهنــاك ســؤال يتبــادر اىل الــوهن يف هــوا املــنهج, هــو: هــل إن الرســول فّســ 
شــ . وملــاذا تركــه فســره ملــاذا احتــاجوا اىل تفســريه وظهــر املفســرون؟ وملــاذا اختلفــوا يف تفســريه حــ  أصــبحوا فرقــا ومــواهب 

 للمفسرين بعده. 
ميكــن االجابــة عنــه نن طبيعــة القــرآن الكــرمي أنــه اثبــت الــن  متحــرك املعــاين, عــرب الــزمن والثقافــات وهــوا اعجــاز يف لغــة  

القرآن الكرمي. لول  قد جعل النيب   التفسـري مفتوحـا بعـده والـه أعلـم. أو أن مهمـة الرسـول الـبالض ابلقـرآن الكـرمي, وقـد 
رسالته ابلتبليـ  نمانـة. وهـوا يسـتبعد منقيـا إذ قـال تعـاىل: )لتبـني للنـاس...( وتشـري الـرواايت اىل أن النـيب حممـد ) (   أدى
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مـــام علـــي والصـــحايب ســـلمان الفارســـي . كــان تـــّ  بعـــ  الصـــحابة ابلتفســـري املعمـــق, وكـــان تلـــو هبـــم هلـــوا الغـــرض, كاإل
ر الــيت أودعهــا هللا بــه واالعجــاز وعلــوم روحيــة وغيبيــة فيــه ال يســتوعبها أو ويبــدو أنــه كــان يعلمهــم املعــاين العميقــة واألســرا

 حيتملها سائر الناس آنواك. 

, ورمبـــا كـــان يعلـــم أنـــه ال يفســـر تفســـريا هنائيـــا ( )ولـــيس لـــدينا دليـــل علـــى عـــدم تفســـري القـــرآن الكـــرمي مـــن لـــدن الرســـول  
ك. وهـوه طبيعـة املعـىن يقـول الدارسـون املختصـون هـو أضـعف مـا وإعجازه متغري املعىن وإذا فسره فكانه أوقـف املعـىن املتحـر 

 يف النّ . إذ تضع للتاويل واملتغريات الزمانية واملكانية واألحوال واملقامات.
ومهمـا يكــن مــن أمــر فــال أعتقــد أن الرســول   اعتمــد نظريـة ســنن العــرب وطرائقهــا يف كالمهــا, وأن الشــعر ديــوان العــرب  

 شكل من القرآن كما ذهب القدماء وبع  املعاصرين ون كتب يف هوا املنهج.فنلتمس منه معاين ما أ
ـــد الوصـــول إىل   وال ســـيما إن احلـــدي  النبـــوي الشـــريف تشـــخي  حقيقـــي للـــوي يصـــل إىل الســـلطة, فـــاكثر املـــواهب تري

 السلطة فتفسر القرآن مبا تدم مصلحتها.
 )ص( وعلمه ابللغة: فصاصة النيب

ابللغــة  النــاس كثــرية تتنــاول تفســري لفظــة أو تركيــب وــا يــدلل علــى أّن رســول هللا ) ( كــان أعلــم  مثـّـة أحاديــ  نبويــة شــريفة
 وقد أكد ذل  بقوله:. كان يعّلم العرب العربيةو  ,ابللغات وأفصح العرب لساان وأبينهم معاين, و العربية

 {.30884ب كنز العمال أان أعربكم أان من قريش ولساين لسان بين سعد بن بكر. .  رقم احلدي  يف كتا -
أان النـــيب ال كـــوب أان ابـــن عبـــد املطلـــب, أان أعـــرب العـــرب, ولـــدتين قـــريش ونشـــات يف بـــين ســـعد بـــن بكـــر فـــاّن متيـــين  -

 {.30873اللحن؟. .  رقم احلدي  يف كتاب كنز العمال 
 {.30909أعطيت فواتح الكلم وجوامعه وخوامته.   رفم احلدي  يف كتاب كنز العمال  -
 {.44187ت جوامع الكلم, واختصر يل الكالم اختصارا.   رقم احلدي  يف كتاب كنز العمال أعطي -
يشـتق منهـا مـا يعـرّب بـه عـن املعـين  ,وكان صلى هللا عليه وسّلم يفسـر كثـريا مـن األلفـال تفسـريا يـدّل علـى أنـه األعلـم ابللغـة 

لصــحابة وأهــل الفصــاحة يســالونه عــن معــاين كثــري مــن الــدقيق, فقــد كــان أفصــح العــرب وأعلمهــم ابللغــة والبالغــة... وكــان ا
 .معاين األلفال وح  الواضحة عندان

فمفـردة اجلائحـة مل تـرد يف  ومن املفردات والرتاكيب اليت مل توكر قبله عند العـرب لفظـة اجلائحـة ومحـي الـوطيس... وغريهـا: 
لشـريف مـرات عديـدة. وهـوا اللفـت يبـدو أول مـا ورد نّ  القرآن الكرمي, وامنا وردت اللفظة وبع  اشتقاقاهتا يف احلدي  ا

بدقــة. فقــد  هاعلـى لســان الكـرمي وهــوا يـدل علــى فصــاحة الرسـول   ومقدرتــه علـى التصــرف ابللغــة واالشـتقاق مــن جـوور 
ــر  ِبو َضــِع اجلَ ــو اِئِح ((. و يف احلَ ــِديِ : أ ع ــاذ ك م  اهللَّ   ــَوِح الــدََّهِر.روى )) أ نَّ النَّــيبَّ صــّلى هللا عليــه وســّلم أ م  ــلُّ و   ِمــَن ج  اجلَ ــو اِئح : ك 

 . , أ َو ح رِيق   ظ اِهر  م َفِسد  ِمَن م ط ر , أ َو بـ ر د , أ َو ج ر اد , أ َو رِيح 
وكــان ) ( عاملــا ابللغــات غــري العربيــة عــن طريــق االعجــاز, وكــول  اللهجــات العربيــة وكــان يكّلــم العــرب حبســب هلجاهتــا  

 قول رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسّلم:مهما غمضت: من ذل  
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عن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم مسع رجال يقول: اي شاهان شـاه! فقـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم: هللا  -
  {.45990مل  امللوك. .  رقم احلدي  يف كتاب كنز العمال 

  كالسـراينية والفارسـية وغريمهـا. وأن هلجـات عربيـة كثـرية تنـاى فالوي يبدو أن لغات غري عربية سائدة يف عصر الرسول  
عـن لغــة القــرآن الكـرمي مثــل لغــة أهــل الـيمن. فهــوا الوقــع اللغـوي الــوي كــان ســائدا قبـل نــزول القــرآن كمـا يبــدو. وقــد فصــل 

م غــري الــوي يصــوره الــدكتور جــواد علــي القــول يف كتابــه: )يريــخ العــرب قبــل االســالم ( الواقــع اللغــوي للعــرب قبــل االســال
 الدارسون للمنهج اللغوي يف التفسري عن القبائل العربية, وسيمر بنا ذل  ان شاء هللا تعاىل.

 نظرية سنن العرب:  

لقد كانت نظرية القدماء يف تفسري القرآن الكرمي: إن القرآن الكرمي نزل بلغة العـرب فـال ميكـن تفسـريه اال ابلرجـوع اىل لغـة  
 يوان الشعر اجلاهلي. القبائل العربية ود

وهــي نظــرة منطقيــة معكوســة ذلــ  أن اللغــة هــي يبعــة للقــرآن الكــرمي, ال القــرآن الكــرمي يبــع اليهــا. وألن كــالم العــرب يف  
عصر اابن االسالم وقبلـه غـري حمفـول, فيـه زايدة او نقصـان. بينمـا القـرآن حمفـول مـن هللا فهـو الـوي حفـت اللغـة ولـول  مل 

 اىل نتائج مستقيمة فابتعدوا عن القرآن واعجازه. يصل أغلب العلماء 

  , وقـال  بلسـان عـريب مبـنيقـال تعـاىل:   ,ظـاهرا القد انزل هللا تعاىل القرآن الكـرمي بلسـان عـريب مبـني ليكـون بينـا واضـح 
نـزل بلغـة العـرب, واسـتدلوا بتلـ  اآلايت وغريهـا علـى أن القـرآن الكـرمي .   اان جعلنـاه قـرآانً عربيـاً لعلكـم تعقلـونتعلى:  

لـيهم مـا مل يقولـوه. قـال ابـن فـارس عـن سـنن العـرب يف كالمـه: إوال يتحدى قوما  إال مبا حيسنون, فنسـبوا  ,ال يكون معجزا  و 
علــيهم أكــرب ولــأال يقولــوا, إمنــا عجــزان عــن اإلتيــان مبثلــه ألنــه بغــري لغتنــا وبغــري الســنن الــيت  -جــّل امســه –  لتكــون حجــة   
اســـتدالل عقلـــي منطقـــي فيـــه  هـــوعارهم وخماطبـــاهتم , ليكـــون عجـــزهم عـــن اإلتيـــان مبثلـــه اظهـــر وأشـــهر  و يســـلكوهنا يف أشـــ

 .  وسائر املخلوقات العاقلةتضييق. ذل  أن القرآن الكرمي نزل للعرب ولغري العرب, 
ملخاطبـــة الواحـــد والســـنن او ا ـــازات الـــيت ذكروهـــا كلهـــا حتـــاكي أســـاليب العـــدول يف القـــرآن الـــيت ختـــالف القيـــاس النحـــوي  

 ابجلمع واالثنني والعكس وغري ذل  واليت طعن هبا أعداء اإلسالم.
يف لكــنهم فهمــوا مــن تلــ  الشــواهد القرآنيــة أّن القــرآن الكــرمي عــريب يف ألفاظــه ودالالتــه وتراكيبــه ومعانيــه وســننه وطرائقــه و  

لســان العــرب وطــرائقهم وســننهم يف الكــالم شــعرا  ىل فهمــه اال مــن جهــةإعــن املعــايري اللغويــة, فــال ســبيل  أســاليبه العدوليــة
ونثـرا. فمــن أراد ان يتصــدر لتفســريه أو البحــ  عــن غريــب مفرداتــه فــال بــد لــه مــن معرفــة لغــة العــرب ألن اللغــة يف ذاهتــا اداة 

بــّد لــه أن  ذا أراد املفســر أن يفســر آيــة مــن كتــاب هللا تعــاىل فــالإللتعبــري وال ميكــن االســتغناء عنهــا يف مــنهج مــن مناهجــه, فــ
 يعرف مدى ارتباط اآلية االوىل ابليت تليها وم  يقطع وكيف متنف.

أن  واحلــقّ )عــريب( تــدل علــى الوضــوح واالظهــار يف املعــىن. كلمــة ن  أاآليــة الكرميــة:   بلســان عــريب مبــني   جنــد دبران ذا تــوإ 
وال طريــق  .صــار عربيــا هــامــن اتقن, ف()كمــا قــال الرســول امنــا هــي اللســان  العربيــة لســان وليســت قوميــة أو أم وأب ألحــد 

 ضليعا متبحرا ابللغة العربية. من كان تفسري االللمفسر اال مبعرفة لسان العرب وال جيوز التصدي لل



 حسن منديل حسن العكيلي )قضااي ورؤى جديدة( نظرات يف منهج التفسري اللغوي
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هجــري( أن  60وبعــ  الصــحابة, فقــد روي مــثال عــن ابــن عبــاس  )ت:  ,نســبت أصــول هــوه النظريــة اىل رســول هللا لقــد 
 القرآن أفضل؟ , فقال الرسول:  عربيته فلتمسوها يف الشعر .رجال سال النيب فقال:  أي علم 

. تســـتند اىل املنطـــق والـــرأي. وأّن احملـــاوالت ()والـــوي أراه أن كثـــريا مـــن األاثر واألخبـــار منقطعـــة الســـند عـــن رســـول هللا  
. وهـوا خلـط (ة العـربالقرآن بلغـة العـرب فنلـتمس تفسـريه بلغـ )إن نزولاألوىل للتفسري وضعت هوه الفكرة املنطقية وهي: 

غــري البــن عبــاس ســؤالت انفــع ابــن األزرق وســنرى أن يف معــىن أن القــرآن الكــرمي نــزل عربيــا وبــني القــوم الــوي نــزل بيــنهم. 
عبيــدة يف )جمــاز القــرآن( ال يرقــى اىل الكشــف عــن معــاين القــرآن الكــرمي ابملســتوى الــوي يليــق  أابأن موثقــة كمــا ســنرى. و 
وأسراره واعجازه اللغوي, بقـدر مـا كـان يريـد تطبيـق فكـرة: أن القـرآن الكـرمي نـزل علـى وفـق سـنن  الكرمي بعمق معاين القرآن

 العرب وطرائقها يف كالمها. وال يناى عنه ابن قتيبة يف ترسيخ هوه الفكرة, وحوا حووهم من جاء بعدهم.
   ., بقدر ترسيخ هوه الفكرة املنطقيةفليس اهلدف يف هوا املنهج: كشف معاين القرآن الكرمي وتفسريه تفسريا موضوعيا 
هو اآلخر لـيس تفسـريا ابملعـىن الـدقيق, وامنـا دراسـات صـوتية وصـرفية وهلجيـة وكـان يركـز فأما تفسري الفراء: )معاين القرآن(  

ول هللا على القراءات أكثر من الن  القرآين الثابت, ح  قـراءات البـدو الـيت تنبـو عـن الوائقـة اللغـة والـيت ال تسـتند اىل رسـ
 , مثل )احلمد  ( بضم الم لفـت اجلاللـة أو كسـر الـدال مـن احلمـد, فهـل هـوا تفسـري للمعـىن؟ بـل هـو تعميـق للقـراءات 
الشاذة ونشرها واالنشغال هبا عن الن  الكرمي. وقد محل عليه الزجاج ونقده نقدا الذعـا, ألنـه ال يسـعى اىل كشـف املعـىن 

 اللغوي مباشرة.
, اذ قــرآن الكــرمي وبيانــه( للزجــاج علــى الــرغم مــن اقتضــابه اال أنــه يعــىن ابجلانــب النحــوي وربطــه ابملعــىنأمــا كتــاب )معــاين ل 

 يوكر حملات من املعىن الدقيق أحياان. 
وهـــؤالء هـــم رمـــوز املـــنهج اللغـــوي يف التفســـري كمـــا ذكـــر الدارســـون. والـــوي أراه أن أوضـــح مـــن هـــؤالء األزهـــري يف معجـــم  

ّ معجــم مفــردات اللغــة للراغــب األصــفهاين وجممــع البحــرين  ,فســريا لغــواي شــامال للقــرآن الكــرميهتــويب اللغــة الــوي يعــد ت
 للشيخ الطرحيي من املتاخرين وغريهم. لكن الدارسني املعاصرين عدوا الثالثة السابقني رؤوس التفسري اللغوي. 

  الظـواهر اللغويـة يف الـن  القـرآين ننـه مـن ا ه البح  اللغوي احلدي  اىل أن التعليل بسنن العـرب يف كالمهـا لـبعلقد  
أشد التعليالت بعدا  عن فهم النّ  القرآين واللغة العربية وعجزا  عن رّد مطاعن أعداء اإلسـالم يف القـرآن الكـرمي, أقصـد مـا 

 مسّوه بسنن العرب يف كالمها وطرائقها وجمازاهتا وعاداهتا يف الكالم وغري ذل . 
لعلمـي املبـين علـى نظـام الـن  القـرآين واسـلوب بالغتـه العاليـة وأسـرارها الفنيـة واجلماليـة. انهيـ  وهـو هـروب عـن التعليـل ا 

عن املساس قعجاز القرآن ونسبه إىل لغة اإلعراب الوين مل يصل إلينا منهم ن  مكتوب إال بعد نـزول القـرآن, ومـا وصـل 
هــوا التعليــل قــّل مــن يعلــل بــه بعــد اكتشــاف أســرار العربيــة الينــا مــنهم دّون  بعــد قــرنني مــن النــزول. والــدليل علــى ذلــ  أّن 

 والن  القرآين فقد ا هوا اىل التعليالت البالغية والنحوية واالسلوبية وغريها.
 .اآليتاملبح   . يفوالفرق جلي بني املقولتني .ونزول القرآن الكرمي عربيا ,لغة العرب :شكاليةاىل إوال بد من التطرق   

 املبحث الثالث:
 ضية لغة العرب وعربية القرآن الكرمي:ق
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مثة مشكالت لغوية تتقاطع مع منهج التفسري اللغوي ونظرية سنن العرب يف كالمها. ذلـ  أن الدراسـات اللغويـة مل تسـلم  
من اخلالف واالنتقاد والتقـاطع واالسـتثناءات يف نقـل اللغـة ومجعـا وتقعيـدها, أي يف السـماع والقيـاس, وخلطهـا ابللهجـات 

بحـ  توى الفصاحة فيها ونزول القرآن الكرمي هبا ووقوع األعجمي فيه... وغري ذل  وا سنفصل القول فيـه يف هـوا املومس
 :  إن شاء هللا

 اللهجات اليت نزل هبا القرآن الكرمي:

 ردودةمـمنهـا  ,وا يشكل فيما ذكره الباحثون يف مـنهج التفسـري اللغـوي. أن لغـة العـرب ليسـت واحـدة, بـل هلجـات خمتلفـة 
ومــع ذلــ  جنــد شــورات يف القــرآن  ,ومنهــا مقبولــة. لكــنهم قــالوا مثــة لغــة موحــدة هــي لغــة قــريش يف احلجــاز ,يف االستشــهاد
هــل احلجــاز مــن قبائــل أهلجــات العــرب. وقــد تنــاول الزركشــي ذلــ  يف ابب: )مــا وقــع فيــه مــن غــري لغــة  اىلالكــرمي نســبوها 

 .0قدامىالعرب(, وذكر يف أول األمر أراء العلماء ال
 :       عامة ُ نزل القرآن وابي هلجة ؟؟ ّ ذكر رأي العلماء

حكى عن أيب األسود الدؤيل أنه نزل بلسـان الكعبـني كعـب بـن لـؤي جـد قـريش, وكعـب بـن عمـرو جـد خزاعـة فقـال  - 0
 له خالد بن سلمة: امنا نزل بلسان قريش ولسان خزاعة الن الدار كانت واحدة. 

 ين أن خزاعة جريان قريش فاخووا بلغتهم. قال أبو عبيد: يع - 0

يبـــدو الـــرأي االقـــوى يف رأي الـــزركش قـــال: ابـــو عبيـــد يف كتـــاب فضـــائل القـــرآن الكـــرمي عـــن ابـــن عبـــاس ) رض ( نـــزل بلغـــة  
 ن الدار واحدة. الكعبني كعب قريش وكعب خزاعة قيل: وكيف ذل  ؟! قال : أل

اس قال: نزل القـرآن بسـبع لغـات منهـا مخـس بلغـة العجـز مـن هـوازن, ي الكليب: انه روى عن أيب صاحل عن ابن عبأر  - 3
قال أبو عبيد: العجز هم: سعد بن بكر وهيثم بن بكر ونصر بن معاوية. وهوه القبائل هي الـيت يقـال هلـا عليـا هـوازن وهـم 

 لى متيم فبنو دارم. الوين قال فيهم عمرو بن العالء: أفصح العرب عليا وهوازن وسفلى متيم فهوه عليا وهوازن اما سف

قال أبو ميسرة: بكل لسان وان فيه كل لغـات العـرب وهلـوا قـال الشـافعي يف كتـاب الرسـالة ال نعلمـه حيـيط ابللغـة اال  - 4
 نيب. 

) رب العـزة يف قولـه: كـالم قريشـا ( و يـربط   :القرآن الكرمي نزل عربيا ) مل يقـل ذل  انّ  ,وهوه كلها افرتاضات وليس واقعا 
 عقلون ( بني العربية والعقل, ذل  ان لغة العرب حقيقتها ليست مثل ما يوكرون.لعلكم ت

: وهلموقــ .مـع هـوا الكـالم اجنــد تقاطعـ تـدبرانهاذا  ها,) القـران الكــرمي ( معجـزة ينبغـي تقديسـأّن الـوي ينطبـق علـى الواقـع:  
فهــو معجــزه مــن  ,رآن الكــرمي أعلـى مــن ذلــ يف حــني القــ .يريــدون أن ينسـبوا القــرآن اىل قبيلــة يشــعر نهنــماخـتالف اللغــات 

وقــد اســتندوا اىل املنطــق يف مســائل عــدة منهــا أن  أصــال لــه, لشــعر اجلــاهليا , لكــنهم جعلــوارب العــاملني نــزل بلغــة العــرب
ـــارك وتعـــاىل نن متـــوا مبثـــل القـــرآن امنـــا موجـــه للعـــرب اىل اانس  يوجـــه التحـــدي أن ن الناحيـــة املنطقيـــةألن مـــ ,حتـــدي هللا تب

 هو أن القرآن موجه ل نس واجلن يف كل زمان ومكان.  :ذل  غري واقعاسنون ما حتدوا به. وهوا منطقيا معقول لكن حي

                                                           
 .3/66 علوم القرآن للزركشي الربهان يف - 0
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 األلفاظ األعجمية والنص القرآين: 
هل وقـع االعجمـي يف القـران الكـرمي ؟ يف ذلـ  خـالف فهـم يسـتندون اىل اآلايت القرآنيـة منهـا:   اان انزلنـاه قـراان عربيـا    

نــه لــيس فيــه غــري العــريب, ألن هللا تعــاىل جعلــه معجــزة شــاهدة لنبيــه علــي الصــالة والســالم وداللــة قاطعــة أدل علــى وهــوا يــ
فلـو اشـتمل علـى غـري لغـة العـرب مل تكـن لـه فائـدة. وهـوا مـوهب الشـافعي وهـو قـول مجهـور  به, وليتحدى العرب ,بصدقه

ابــو بكــر بــن الطيــب يف كتابــه التقريــب, ابــن فــارس اللغــوي  العلمــاء مــنهم: أبــو عبيــدة , حممــد بــن جريــر الطــربي, القاضــي
 وغريهم.

 غري جمدي:  الف يف ذل اخلو على ظاهره وهوه  الن ّ بظاهر خووا أ لكنهماألعجمي يعين غري واضح و   

فقـد بلسـان عـريب مبـني, فمـن زعـم ان فيـه غـري العربيـة  الكـرمي نـزل القـرانأمنـا إقال أبـو عبيـدة يف مـا حكـاه عـن ابـن فـارس:  
اعظم القول ومن ان كوا ابلنبطية فقد اكرب القول قال: ومعناه اتى نمـر عظـيم , وذلـ  ان القـران لـو كـان فيـه مـن غـري لغـة 

ن كــان  إتــى بلغــات ال يعرفوهنــا ويف ذلــ  مــا فيــه, و أن العــرب امنــا عجــزت عــن االتيــان مبثلــه ألنــه ألتــوهم متــوهم  ئالعــرب شــ
ذا جـاز ذلـ  جلـازت الصـالة بكتـب إيف الصـالة ابلفارسـية ألهنـا ترمجـة غـري معجـزة و  كول  فال وجه لقول مـن جييـز القـراءة

 حد.أالتفسري وهوا ال يقول به 
عجميــة يف القـرآن مثــل الطــور تعـين جبــل ابلســراينية امـا ابــن عبـاس فقــد نقــل عـن عكرمــة ان هنالــ  بعـ  األلفــال األ - 3

  تبنــا ابلعربيــة والســندس الرقيــق مــن الســرت ابهلنديــة وااللــيم املــؤمل  ليــكاان هــدان اوطفقــا تعــين قصــدا ابلروميــة وقولــه تعــاىل   
 ابلعربانية واالب احلشيش بلغة اهل املغرب واليم البحر ابلقبطية. 

 قضية السماع:
ة  احلــّق أّن الشــكوك حتــوم يف كثــري مــن املــادة اللغويــة الــيت مجعهــا رواة اللغــة, فضــال  عــن اختالطهــا يف مســتوايت لغويــة متباينــ

ال ميكن للباح  االطمأنان اليها مـن غـري حتقيـق ودراسـة واسـعة.  ...املشرتكة واللهجات والقراءات اتكالشعر والنثر واللغ
   .بدو تؤيد هوه الشكوك. وتؤّكد اختالف )كالم العرب( عن )كالم هللا( يف النّ  القرآينتواألحادي  الشريفة املوكورة 

دخلهــا اإلســالم املتمثلــة ابلــنّ  القــرآين واحلــدي  الشــريف دليــل علــى اخــتالف أب الــيت ان كثــرة األلفــال اجلديــدة والرتاكيــ 
العربيــة اختالفــا  كبــريا  بعــد نــزول القــرآن الكــرمي , انهيــ  عــن األلفــال والرتاكيــب الــيت تغــرّيت داللتهــا يف ضــوء االســـتعمال 

. وقـد قـام هبـا بنفسـه مـن ()يف عصـر رسـول هللا  القرآين والشريعة اإلسالمية اجلديدة. فضال عن محلة التعريب اليت قامـت
  بنا, ومن خالل ابداله أمساء الناس نمساء اسالمية كما سيمّر بنا. رخالل أدخال ألفال جديدة كثري مفّسرا هلا كما م

لعوامــل بحـوث العوامـل الـيت أدت إىل التشـويه واخللــط والوضـع شـعرا  ونثـرا , منهـا التعصـب القبلـي واالوقـد ذكـرت يف بعـ   
السياسية والشعوبية والدينية فضال  عن العوامل الشخصية كالتكسب وحّب الظهور. انهي  عن )احللقـة املفرغـة( يف يريـخ 

, قبــل تــدوين الــرتاث اإلســالمي واللغــوي. وقـــد الكــرمي الدراســات اللغويــة الــوي اســتمرت أكثــر مــن قــرن بعــد نـــزول القــرآن
لســـلطة والســـيما بـــني العـــرب وغـــريهم مـــن املســـلمني وبـــني املســـلمني وامللحـــدين شـــهدت هـــوه احللقـــة صـــراعا  سياســـيا  علـــى ا

 ورد الطعون يف لغته والشبهات., والشعوبيني والفالسفة واألداين األخرى, واهلجوم الوي وجه للقرآن الكرمي
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ليــة واملنطقيــة املبنيــة وشــهدت هــوه احللقــة األســس العلميــة الــيت بنيــت عليهــا الدراســات اللغويــة والقرآنيــة, والفرضــيات العق 
على ردود أفعال املسـلمني علـى املطـاعن الـيت وجهـت للغـة القـرآن. فنسـبوا إىل العـرب مـا مل يقولـوه, وقـوهلم نن هلجـة قـريش 

 ال يفسر إال بلغة العرب.  الكرمي أفصح هلجات العرب, وان القرآن
مـن األعـراب الـوي تنقـل عـنهم العربيـة, وإهنـم غـري  ن جـّل الـرواة مل يكونـواأوقد عجب مؤلف كتـاب )األعـراب الـرواة( مـن  

 , وهوا خالف املنطق.0صرحيي العروبة وليسوا من العرب الصليبة 
إّن الن  الوحيد العريب املوثوق به هو النّ  القرآين, أما غريه فعلى الدارس التثبـت منـه قبـل بنـاء األحكـام عليـه. وهـوا مـا  

تــائج. وان نـدرس الــنّ  القـرآين يف ضــوء نّصـه نفســه ونظامـه املــرتبط بنظـام العربيــة. وقــد نـدعوا إليــه لتسـتقيم لنــا الدراسـة والن
 .0أشار الباحثون املعاصرون إىل ذل  وأّكدوا هوه احلقيقة 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم:  
يــة ليســت لكــم نب وال اي أيهــا النــاس! إن الــرب رب واحــد وإن األب أب واحــد, وإن الــدين ديــن واحــد, أال! وإن العرب -

 {..37030أم إمنا هي لسان, فمن تكلم ابلعربية فهو عريب.   رقم احلدي  يف كتاب كنز العمال 
وكـــان العلمـــاء يـــرون أن يف لغـــة العـــرب أســـرارا  غيبيـــة, وإهنـــا ال حيـــيط هبـــا إال نـــيب. قـــال األزهـــري : )) لســـان العـــرب أوســـع  

لم أحدا  حييط جبميعها غري نيب, ولكنها ال يوهب منها شـيء علـى عاّمتهـا حـ  ال األلسنة موهبا  , وأكثرها ألفاظا , وما نع
فيها((   .3يكون موجودا  

قال أبو حا  الرازي : )) فعلى هوا لغة العـرب متمكنـة علـى سـائر اللغـات. واللغـات كلهـا منقـادة هلـا وأقبلـت األمـم كلهـا  
ا وفضـال  أابنـه هللا تعـاىل فيهـا للنـاس ليبـني هلـم فضـل حممـد صـلى هللا عليـه إليها يتعلموهنا رغبة فيها, وحرصا  عليها, وحمبـة هلـ
 .4((  …وآله وسلم على سائر األنبياء صلى هللا عليهم 

فقــد كـــانوا ال يفصـــلون بــني العربيـــة والـــدين اإلســالمي , فكالمهـــا مكمـــل لآلخــر, فـــال يكـــون أحــد بـــدون اآلخـــر. فالصـــلة  
 العربية إذ أنتخبها لشريعة اإلسالم, وانتخب اإلسالم ليكون آخر الشرائع وأرقاها.بينهما روحية وهللا أعلم نسرار 

 اللغة العربية لغة القرآن الكرمي واالسالم:
إّن املقصود من اللغة العربية هنا, لغة القرآن الكرمي والدين االسـالمي احلنيـف, ال لغـة مـن كـان يعـيش يف اجلزيـرة العربيـة. )  

ألدب العريب ليسا لغة وأدب الشعب العريب فقط وإمنا هي تـراث األّمـة اإلسـالمية اليـوم, لغـة الـدين الـوي إن اللغة العربية وا
 .5(.بلدا .. 45ينتمي إليه أكثر من مليار ونصف املليار يف أكثر من 
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ســالم, لغــة القــرآن لقــد نظــر املســلمون مــن غــري العــرب اىل اللغــة العربيــة علــى أهنــا لغــتهم ألهنــا لغــة الــدين املقدســة, لغــة اال 
الكـــرمي ولـــيس لغـــة قوميـــة حمـــددة, لـــول  جـــّدوا يف خـــدمتها وخدمـــة الـــدين االســـالمي خدمـــة كبـــرية ودراســـتها ونشـــرها بـــني 
الشــعوب. وقــد ا ــه البحــ  اللغــوي احلــدي  للغــة القــرآن الكــرمي هــوا اال ــاه مــن ذلــ  مــا أكتشــف يف لغــة القــرآن الكــرمي 

 .0ميكن للعقل االنساين وضعهنظام دقيق يقوم على املشاهبة, ال 
وهوا النظام املعجز هو من أسباب حفت القرآن منو نزوله واىل يومنا هوا مـن غـري تغيـري أو تطـور لفظـي يف نصـه, فـاللفت  

 .0اثبت واملعىن متحرك, ذل  ان نظام القرآن حيوي املتغريات الزمانية واملكانية
دين بل كالمها واحد أو ان الشـريعة والـدين اإلسـالمي واللغـة العربيـة )الـن  وال تنفصل لديهم اللغة العربية عن الشريعة وال 

القرآين( امر  واحد. وكان هوا أهم أصول العلماء القـدامى يف دراسـاهتم اللغويـة والنحويـة وزوجـة مـع الشـريعة والـدين نفسـه, 
عـــن الـــدين يف بعـــ  دراســـات املتـــاخرين قبــل اســـتقالل الـــدرس اللغـــوي وســـيادة املـــنهج التعليمـــي املعيــاري, وانفصـــال اللغـــة 

خاصة. فقد تلقى علماء العربية األوائل علـومهم مـن الصـحابة والتـابعني )رضـي هللا عـنهم( الـوين تلقـوه عـن الرسـول )صـلى 
لــول  جــاء كالتفســري للقــرآن  (3)هللا عليــه وآلــه( واســتمر ذلــ  فــاألزهري ألــفَّ معجمــه إلثبــات أن اللغــة هــي الــدين نفســه

 الكرمي. 
. وكـانوا يـرون أهنـا لغـة مقدسـة نزلـت مـن 4مل يكن املسلمون اذن يرون اللغة العربية لغـة العـرب وإمنـا لغـة اإلسـالم واملسـلمني 

الســماء علــى النــيب امساعيــل عليــه الســالم. وهــوه ثقافــة املســلمني منــو صــدر االســالم. ولــدى الصــحابة والتــابعني والعلمــاء 
غة العربية القدامى وكان أكثرهم من غري العرب مثـل هـوه الدراسـات اال عرضـا يف اثبـات األوائل, ذل  اان ال جند لعلماء الل

 خصائ  العربية ومزاايها على اللغات البشرية.
وقــد أســهمت الــدول االســالمية يف نشــر اللغــة العربيــة مــع االســالم, ويف إرســاء احلركــة العلميــة واحلضــارة اإلســالمية العربيــة  

هيني مــثال. قــال أمحــد أمــني: ) لقــد خــدمت الدولــة البويهيــة اللغــة والعلــم واألدب خدمــة كــربى.. وبلغــت الــوروة لــدى البــوي
والسـيما عضـد الدولـة, ويج  5وأكثر وزرائهم كابن العميد وابن عباد من الفرس فقد كـانوا يف العلـم واألدب للسـان العربيـة(

ألصـــفهاين صـــاحب كتـــاب األغـــاين الكبـــري, والقاضـــي الدولـــة بـــن عضـــد الدولـــة, ومعـــز الدولـــة وكـــان مـــن رجالـــه أبـــو الفـــرج ا
ـــار أورد بعـــ  شـــعرهم الثعـــاليب يف  ـــار. وكـــان البويهيـــون أنفســـهم علمـــاء لغـــة وأدابء وشـــعراء كب التنـــوخي, وأبـــو منصـــور خبتي

 اليتيمة.

                                                           
. وهـو الكتـاب الـوي فـاز مبسـابقة الكتـاب القـرآين الـوي أقامـه 0100ينظر حبثنا:  نظرية النظام اللغوي للقـرآن الكـرمي, طبـع علـى نفقـة الوقـف الشـيعي سـنة   - 1

 .0101مركز علوم القرآن 
دراســة  ويــة أســلوبية (  –أطروحــة الــدكتوراه الثانيــة( : ) العــدول عــن النظــام الرتكيــيب يف أســلوب القــرآن الكــرمي لقــد فّصــلت القــول بنظــام القــرآن اللغــوي يف )   - 0

 .0118جامعة بغداد , كلية الرتبية للبنات  وذكرت شواهد قرآنية كثرية عليه.
 .370ينظر: اهداف االعراب وصلته ابلعلوم الشرعية والعربية , د. عبد القادر السعدي   (9)

 ينظر: دور العربية يف صياغة العلم والثقافة يف بالد فارس. - 1
 . 057,  0/055ظهر االسالم  - 4
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يف أن محلــة  : )0إن كثــرة العلمــاء الــوين شــادوا احلضــارة العربيــة االســالمية ظهــروا مــن تلــ  الــبالد. لــول  قــال ابــن خلــدون 
 العلم يف اإلسالم أكثرهم العجم(.

 أصل اللغة العربية:
مـــا ورد يف كثـــري مـــن األحاديـــ  الشـــريفة يؤّكـــد أن اللغـــة العربيـــة هـــي لغـــة الـــدين االســـالمي ولغـــة القـــرآن الكـــرمي ) كـــالم هللا  

رف عــرب التــاريخ. فاألحاديــ  تعــاىل( وقــد اســتعملها القــرآن الكــرمي اســتعماال بليغــا عاليــا معجــزا يف أعلــى أســلوب لغــوي عــ
. فالقـدماء يعـدون العربيـة ىتدل داللة قاطعة على خصوصية اللغة العربية وقدسـيتها واعجازهـا وأهنـا ال تشـبه اللغـات األخـر 

لغة األعراب البدو وكلما كانت موغلة ابلبداوة يف قلب الصحراء كانت أفصـح وأبلـ  مـن لغـات القبائـل السـاكنة يف احلضـر 
ا بـل ابألسـاليب هبـ اجلزيرة العربية  اورهتا ل مم األعجمية. واّن القرآن الكرمي نزل ابللغة نفسها الـيت يتكلمـون أو يف أطراف

ـــة لـــول  نـــزل التحـــدي ابللغـــة نفســـها الـــيت حيســـنون  ـــاس لغـــة واابن ـــيت يتبعوهنـــا يف لغـــتهم وأهنـــم كـــانوا الن والطرائـــق والســـنن ال
ا كـل مزيـة كرميـة وشـريفة فيهـا اىل العـرب وال سـيما لغـة قـريش. وقلـيال مـن التـدبّر يف استعماهلا وبرعون يف أساليبها. وقـد رّدو 

 األحادي  أدانه جيد تقاطعا دالليا بينها وبني ما ذكرانه. 
 قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسّلم:

 كتــــاب كنــــز العمـــــال أول مــــن فتــــق لســــانه ابلعربيـــــة املبينــــة إمساعيــــل وهـــــو ابــــن أربــــع عشـــــرة ســــنة. .  رقــــم احلـــــدي  يف -
30319.} 

اي أيها الناس! إن الـرب رب واحـد وإن األب أب واحـد وإن الـدين ديـن واحـد, وليسـت العربيـة نحـدكم مـن أب وال أم  -
  {.33936فإمنا هي اللسان, فمن تكلم ابلعربية فهو عريب. .  رقم احلدي  يف كتاب كنز العمال 

ة طريـة كمـا شــق علـى لسـان إمساعيـل عليـه الســالم. ) عـن إبـراهيم بـن هدبــة إن العربيـة اندرسـت فجـاءين هبـا جربيــل غضـ -
عن أنس( قال: قال أصحاب النيب صلى هللا عليـه وسـلم: اي رسـول هللا! مالـ  أفصـحنا لسـاان وأبيننـا بيـاان قـال: فـوكره..  

 {.30303رقم احلدي  يف كتاب كنز العمال 
 اشكالية القراءات القرآنية:

والــيت تعــّد أهــم مــا يواجــه املفســر يف هــوا املــنهج مــن  القــراءات القرآنيــةملــنهج اللغــوي يف التفســري: ومــن أهــم اشــكاالت ا
 اضطراب يف املعاين. وهي من األسس اليت يستند اليها هوا املنهج اللغوي يف التفسري.

لقـرآين ابلقـراءات القرآنيـة ن أهم قضية تواجه دارس الن  القرآين, فتؤثر يف نتائجه و علها غـري مسـتقيمة: خلـط الـن  اإف 
 سواء املشهورة منها أو الشاذة, وا يؤدي إىل نتائج تضّر بفهم الن  القرآين وتفسريه وحتليله األسلويب. 

يناقش هوا املبح  أهم قضـية اسـتند اليهـا املـنهج اللغـوي يف التفسـري: حقيقـة القـراءات القرآنيـة واخلـالف فيهـا, وال سـيما  
ية, ويسوق البح  األدلة والرباهني علـى أن القـراءات القرآنيـة غـري مسـندة اىل الرسـول صـّلى هللا عليـه بني املواهب االسالم
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وآله, منقطعة عن الوحي عليه السالم.. وعلى الدارس أن يدرسها دراسة مستقلة عن الن  القرآين, ويعدها مسـتوى لغـواي 
 ة نتائج الدراسات القرآنية واللغوية. أقرب اىل اللهجات العربية. الستقامخاصا ابلقارئ, و مستقال 

قــد ذكــر الســيوطي يف كتابــه )االتقــان يف علــوم القــرآن( يف املســالة الثالثــة: يف األحــرف الســبعة الــيت نــزل القــران هبــا: ) نــزل ل 
تـواتر وكثـرة رواتـه مـن أصـحاب رسـول هللا مالقران على سبعة أحرف ( من رواية مجـع مـن الصـحابة: وهـو حـدي  صـحيح. 

والتابعني رضوان هللا عليهم, لكن اخلالف يف داللته: هل داللـة احلـدي  أن تتـار كـل قـارئ قراءتـه مـن غـري سـند اىل  ) (
رسول هللا  , ح   اوزت القراءات أكثر من سـبعة  ـاوزت املائـة. وتضـاربت اآلراء يف داللتهـا, وأثـرت يف تفسـري القـرآن 

 مة املسلمني معاجلته.الكرمي وتالوته, وأصبحت مشكال حاول بع  أئ
 واختلف يف معىن هوا احلدي  على  و اربعني قوال وساسوق من رواايهتم ما  تاج اليه هنا: 

أحدها: أنه من املشكل الوي ال يدرى معناه الن احلرف يصدق لغة على حرف اهلجاء وعلى الكلمة وعلـى املعـىن وعلـى  
 اجلهة . قاله ابن سعدان النحوي 

س املـــراد ابلســـبعة حقيقـــة العـــدد بـــل املـــراد التيســـري والتســـهيل والســـعة ولفـــت ســـبعة يطلـــق علـــى ارادة كثـــرة يف الثــاين: انـــه لـــي 
االحــاد كمــا يطلــق الســبعون يف العشــرات وال يــراد العــدد املعــني واىل هــوا جــنح عيــاض ومــن تبعــه ويــرده مــا يف حــدي  ابــن 

ى حـرف , فراجعتـه فلـم ازل اسـتزيده ويزيـدين حـ  انتهـى عباس يف الصحيحني , ان الرسول ) ( قال:   اقرأين جربيل عل
 اىل سبعة احرف. 

ـــد   الثالـــ : ان املـــراد هبـــا ســـبع قـــراءات, وتعقـــب ان ال جيـــوز ابلقـــران كلمـــة تقـــرأ علـــى ســـبعة اوجـــه اال القليـــل , مثـــل   عب
 الطاغوت   ,   فال تقل هلما اف   

 وتشديد وختفيف وتليني وحتقيق ... وغري ذل  من األقوال الكثرية. وقال بعضهم : املراد هبا كيفية النطق ابلتالوة وقصر 

فقـد اختلــف العلمــاء اختالفـا كبــريا يف مــدلول هـوا احلــدي  الشــريف, وقــد بلغـت األقــوال يف مدلولــه أكثـر مــن أربعــني قــوال   
الســـمع وينفـــر منـــه ينبـــو عنـــه ورأاي  بعضـــها يتقـــاطع مـــع بعـــ  وبعضـــها كمـــا قـــال الســـيوطي رمحـــه هللا عـــن بعـــ  اآلراء:  

 (.0 ) القلب، وال متيل إليه النفس، وأان أستغفر هللا من صكايته
والزلـــُت أستشـــكُل هـــذا وكـــان العلمـــاء املختصـــون ابلقـــراءات يستشـــكلون معـــىن األحـــرف الســـبعة , قـــال ابـــن اجلـــرزي:   

 (.  0 )احلديث وأفكر فيه وأمعن النظر من حنو نيف وثالثني سنة
 
هـــي أقاويـــل يشـــبه بعضـــها بعضـــا وكلهـــا حمتملـــة وحتتمـــل غريهـــا... وقـــال املرســـي هـــوه الوجـــوه أكثرهـــا قـــال الســـيوطي: )) ّّ  

متداخلة وال أدري مستندها وال عمن نقلت وال أدري مل خّ  كل واحـد مـنهم هـوه األحـرف السـبعة مبـا ذكـر مـع أن كلهـا 
لـى احلقيقـة وأكثرهـا يعارضـه حـدي  عمـر مـع موجودة يف القرآن فال أدري معـىن التخصـي  وفيهـا أشـياء ال أفهـم معناهـا ع
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هشــام بــن حكــيم الــوي يف الصــحيح فإهنمــا مل تتلفــا يف تفســريه وال أحكامــه إمنــا اختلفــا يف قــراءة حروفــه وقــد ظــن كثــري مــن 
 .0 العوام أن املراد هبا القراءات السبعة وهو جهل قبيح((

ن املراد هبـا القـراءات السـبع املشـتهرة يف االزمنـة أا يتوهم من م)وقال السيد حسني الربوجردي يف تفسري الصراط املستقيم:  
ن القـراءات املتداولـة بيـنهم يف االعصـار حوا ناملتاخرة وهو توهم فاسد نبـه علـى فسـاده كثـري مـن اخلاصـة والعامـة .. بـل صـرّ 

بعة هـو ابـن جماهـد وقـد املتقدمة كانـت أزيـد مـن عشـرين وقـد صـنفوا فيهـا الكتـب والتصـانيف وان أول مـن اقتصـر علـى السـ
ومنهـا غـري ذلـ   .اعرتضوا عليه يف اختيار العدد واملعدود بل حكى االمجاع عنهم فضال عن غـريهم علـى فسـاد هـوا التـوهم
معنـاه ألن احلـرف  ىمن األقوال الكثرية احملكية عنهم على  و أربعني قوال بـل رمبـا يقـال ان اخلـرب مـن املشـكل الـوي ال يـدر 

وقــد روي عــن االمــام الصــادق رض عــن امــري  ..ف اهلجــاء وعلــى الكلمــة وعلــى املعــىن وعلــى اجلملــة.يصــدق لغــة علــى حــر 
 ولكـن االخـتالف جيـيء مـن قبـل الـرواة. القرآن واصد نزل مـن عنـد واصـد: 0املؤمنني كرم هللا وجهه

روى يف الكـايف عـن  3
4تالف جيــيء مــن قبــل الــرواةزرارة عــن أيب جعفــر رض قــال: ان القــرآن واحــد نــزل مــن عنــد واحــد ولكــن االخــ

وقولــه هــوا:  . 
. القرآن واحد ينفي تكثر القراءات

5
  

 القرآن والقراءات صقيقتان متغايراتن.  :قوهلم بع  العلماء نقل الزركشي عنو 
 يتبني أن األصرف السبعة غري القراءات القرآنية السبع.   

دليل آخر على ذلك هو الطعن ابلقراءات نفسـها مـن  وهذا الدليل األول على أن القراءات غري القرآن الكرمي. ومثة
 أن   بعء الصحابة والتابعني والعلماء من املفسرين والقراء والنحاة والفقهاء وغـريهم كمـا سـيأيت التفصـيل. فضـال عـن

   طعنا يف بعضها. الرتجيح بينها يعد  
 الطعن ابلقراءات:

النحاة واملفسرين وعلماء القراءات يف كثري مـن القـراءات سـواء  وقد طعن بع  الصحابة ويبعيهم )رضي هللا عنهم(, وكبار 
كانت مـن السـبعة أو غريهـا, حبيـ  ال يكـاد قـارئ يسـلم مـن الطعـن يف قراءتـه: ابـن عبـاس, ابـن مسـعود, احلسـن البصـري, 

ـِلم  مـنهم مـن الـوهم (. وعلـى الـرغم 6 )عاصم بن أيب النجود, محزة, انفع , ابـو عمـرو وغـريهم. قـال الفـراء:  فإنـه قـّل مـن س 
(. فقــد طعــن يف قــراءات كثــرية طعنــا  صــرحيا  وخفيــا , وقــد شــاركه شــيخه 7مــن أن ســيبويه مل جيــز خمالفــة القــراءة ألهنــا الســنة)

                                                           
 (0/030االتقان   )  - 0
 .09املصدر نفسه    - 0
 ط بريوت 70منبع احلياة     - 3
 .68واالحتاف  98ـ  97   8احلدائق الناضرة ج   - 4
 .53املريزا حمسن آل عصفور: وليف  /يف حتقيق مسالة اختالف القراءات والقراء احتـاف الفـقهـاء     - 5
 .75/ 0معاين القرآن  (04)
 .80/ 0كتاب سيبويه   (6)
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( يف معارضــته لــبع  القــراءات, وكثــري مــن املفســرين والنحــاة عارضــوا بعــ  القــراءات وردوهــا كالكســائي 0اخلليــل يف ذلــ )
 (.0األوسط والنحاس واملازين وكول  املتاخرون منهم كالزخمشري والعبكري والسيوطي) واملربد والفراء واألخفش

وقــد أفــرد الــدكتور عبــد اخلــالق عظيمــة اباب  يف كتابــه الكبــري )دراســات ألســلوب القــرآن الكــرمي( مجــع فيــه معارضــة القــراءات  
اب الكبــــري مــــن ائمــــة العلــــوم االســــالمية (. وهــــوا االضــــطر 3لــــدى الصــــحابة والتــــابعني )رض( واملفســــرين والنحــــاة وغــــريهم)
4ومؤسسيها وطعنهم يف القراءات امنا هو دليل على عدم تواترها

 . 
وقـد ذكـرت بعضـا مـن طعـون الصـحابة, والتـابعني, والقـراء, املفسـرين, والقـرّاء, والفقهـاء, والنحـاة و اللغـويني... فضـال عــن 

لــ  يعــين أهنــم كــانوا يــدركون أّن معــىن هــوا الطعــن, نقــ  االســاس بعــ  املعاصــرين واملستشــرقني يف القــراءات القرآنيــة, وذ
 .5الوي تقوم عليه القراءة وهو سندها الوي يصلها ابلنيب صلى هللا عليه وآله(

 نفي تواتر القراءات:
كمــا ذهــب مجــع مــن  تــواتر القــراءات العشــر عــن النــيب صــلى هللا عليــه وآلــه وســلم,: الســيد اخلــوئي يف تفســريه البيــان نفــى 

العلماء كالسبكي وأيب حيان والتفتزاين وابن املنري يف ردمها على الزخمشري بنفيه التـواتر وافـراط بعضـهم فـزعم ان مـن قـال ان 
 .6القراءات السبع ال يلزم فيها التواتر فقوله كفر ونسب هوا الرأي اىل مفيت البالد االندلسية ايب سعيد فرج بن لب

 اخلامتة:
ـــهمـــن خـــالل مـــا تناول  مســـائل, تبـــني أن يف القـــرآن الكـــرمي معـــاين دقيقـــة ال ميكـــن أن تعـــرف اال مـــن خـــالل الســـلوك مـــن  ت

أن يكــون متــدبرا فيــه ال يؤخــو  الكــرمي نآالروحــي. وان هللا تعــاىل يفــتح ملــن يتــدبر يف القــرآن. ومــن شــروط الباحــ  يف القــر 
ة عنـد التـدبر جنـد فيهـا معـاين كثـرية أقـرب اىل ففي كل كلمـة وكـل مجلـ الن , كما جند يف املنهج اللغوي يف التفسري. بظاهر
مــن هنــا ميكــن ان نقــول ان االعتمــاد علــى اللغــة لــيس شــيأا هنائيــا يوصــلنا اىل جــوهر القــرآن, امنــا ميكــن ان نقــول انــه  .الواقــع

 شرط اساسي جيب على املفسر اتقانه والتمكن منه. 

ة تناى به عن سائر النصو , لول  ينبغـي علـى الدارسـني إّن للن  القرآين احملفول بني دفيت املصحف )اإلمام( خصوصي
مراعـــاة تلـــ  اخلصوصـــية مـــن حيـــ  املرســـل والرســـالة واملرســـل إليـــه , ومـــن حيـــ  دالالت الرســـالة, وطريقـــة نقلهـــا مـــن عـــامل 
الغيـــب اىل عـــامل الشـــهادة. وينبغـــي وعـــدم خلطـــه ابملســـتوايت اللغويـــة األخـــرى كـــالقراءات واللهجـــات والشـــعر والضـــرورات 

 الشعرية وسائر األدلة النقلية.
                                                           

 ري معارضات سيبويه الكثرية للقراءات.. ذكر د. امحد مكي األنصا081-06,  04ينظر سيبويه والقراءات  (0)
, وإعـراب  317/ 0واملنصـف  087, 53والسـبعة  75/ 0, ومعـاين القـرآن للفـراء  009/ 0والبيـان والتبيـني  09/ 0ينظر: معاين القرآن لالخفـش األوسـط   (0)

,  015/ 0واإلتقـــــان  300,  0/309والربهـــــان  0506-0/ 5وتفســـــري القـــــرطيب  031واملعـــــاري  60-58ووويـــــل مشـــــكل القـــــرآن  30/  0القـــــرآن للنحـــــاس 
 .69,  67,  0/3واالقرتاح 

 .80-0/00ينظر:  (4)3
 انتقاد القراءات القرانية ) من حممد ايل ابراهيم عوض.  - 4
 509القراءات الشاذة و توجيهها النحوي   - 5
 .55واحتاف الفقهاء . ط جنف 90   0البيان يف تفسري القرآن ج   - 6
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اذا دققنـا يف األمـر جنـد مثـة تقاطعـا بـني مـا و يف زمن الصـحابة  ومـا بعـده.  ومراحل تطورالتفسري اللغوي تتبع البح  نشاة  
لـوا  ,ل القـرآن الكـرمي بلغـة العـربو نـز سـنن العـرب و نسب اىل الصحابة وخصوصية القرآن الكرمي. وال سيما ظهور النظريـة: 

لغـــة العــرب ولكـــن اإلســـالم هـــو روحيــة قبـــل كـــل شـــيء, الروحيــة الـــيت هـــي ضـــد املــادة. فضـــال عـــن تعـــدد  رجـــوع اىلالجيــب 
القـــراءات الـــيت تعـــد مشـــكال يف أصـــلها, وقـــد ذكـــر الســـيوطي يف القـــراءات أربعـــني رأاي ويف معـــىن إنـــزال القـــرآن علـــى ســـبعة 

تفســري اللغــوي ترجــع اليـه وكــان يفســر القــرآن الكــرمي بلغــة أوىل حلقــات ال وقــالوا:إىل ابــن عبـاس  هــوا املــنهجأحـرف. ونســبوا 
تركــــوا  والغريـــب أهنـــمالشـــعر اجلـــاهلي. وإذا تعمقنــــا يف الشـــعر اجلـــاهلي, جنــــده ينـــاى عـــن اللهجــــات الكثـــرية الـــيت ذكروهــــا. 

 الشاذة منها؟! ح  يف تفسري القرآن الكرمي, استندوا اليها اللهجات يف الشعر

 رب العلمني هو حسبنا ونعم الوكيل. وآخر دعواان أن احلمد   
 

 املصـادر واملراجـع
 القرآن الكرمي.

 هـ(, حتقيق: حممد أمحد حممد وآخرون, بغداد, )د.ت(.614أسرار التنزيل وأنوار التاويل, اإلمام فخر الدين الرازي )
هللا حممـود شـحاته, اهليأـة املصـرية  هــ(, حتقيـق: د. عبـد051األشباه والنظائر يف القرآن الكرمي, مقاتل بن سليمان البلخي )

 .0975العامة للكتاب, القاهرة 
أصــل العــرب ولغــتهم بــني احلقــائق واالابطيــل , د. عبــد الغفــار حامــد هــالل, دار الفكــر العــريب, أمــرية للطباعــة , الكويــت 

0996. 
يم احلمصـي , د. حممـد امحـد هــ(, حتقيـق: د. أمحـد سـل900االقرتاح يف علم أصول النحو, اإلمام جـالل الـدين السـيوطي )

 .0988, جروس برس 0قاسم, ط

التفســري اللغــوي للقــرآن الكــرمي املؤلــف: د مســاعد بــن ســليمان بــن انصــر الطيــار الناشــر: دار ابــن اجلــوزي الطبعــة: األوىل, 
 هـ0430

 .0117, بغداد التفسري اللغوي واثره يف اظهار املعاين القرآنية , د. عثمان حسني عبد هللا الفراجي
هــ(, حتقيـق: صـدقي حممـد مجيـل, دار الفكـر للطباعـة والنشـر, بـريوت 754البحر احمليط يف التفسري, أبو حيان األندلسي )

0994. 
 الربهان يف إثبات آايت القرآن الكرمي, حب  للشيخ عبد الوهاب السامرائي, غري منشور.

ـ(, حتقيـــق: األســـتاذ حممــــد علـــي النجـــار, القــــاهرة هــــ807بصـــائر ذوي التمييـــز يف لطـــائف الكتــــاب العزيـــز, الفـــريوزآابدي )
 هـ.0383

,الشــيخ منصــور انصــف, دار الرتبيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع, دار الفكــر,  التــاج اجلــامع ل صــول مــن أحاديــ  الرســول 
 .0986بريوت, مطبعة وأوسفيت منري, بغداد 

 ق: عبد الستار أمحد فرّاج, )د.ت(.يج العروس من جواهر القاموس, السيد حممد مرتضى الزبيدي, حتقي
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هـــ( , حتقيــق: جلنــة مــن احملققــني, الــدار املصــرية للتــاليف والنشــر, مطــابع ســجل 371هتــويب اللغــة, أبــو منصــور األزهــري )
 العرب, القاهرة )د.ت(.

ن فــي  هللا هـــ(, حتقيــق: حســني بــ300الزينــة يف الكلمــات اإلســالمية العربيــة, الشــيخ أبــو حــا  أمحــد بــن محــدان الــرازي )
 .0964, مركز الدراسات والبحوث اليمين, 0اهلمداين, ط

هــ(, حتقيـق: مصـطفى الشـوحيي, مؤسسـة أ. بـدران 395الصاحيب يف فقه اللغـة وسـنن العـرب يف كالمهـا, أمحـد بـن فـارس )
 .0964للطباعة والنشر, بريوت 

 .0983, دار األندلس, بريوت 0د الرمحن محّاد, طعوامل التطور اللغوي دراسة يف منو وتطور الثروة اللغوية, د. أمحد عب
 .0930هـ(, نشر : ج. برجشرتاسر, مكتبة اخلاجني مبصر 830غاية النهاية يف طبقات القراء, ابن اجلزري)

 .0996, دار التنوير, بريوت 0القرآن وعلم القراءة, جاك بريك, ترمجة د. منور عياشي, ط
 .0110, دار صادر, بريوت 0د هللا خلف هللا, طالقرآن يتحدى, الشيخ أمحد عز الدين عب

, دار 0هــــ(, ط583الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون األقاويـــل يف وجـــوه التاويـــل, أبـــو القاســـم, جـــار هللا الزخمشـــري )
 .0977الفكر 

 , مؤسســـة الرســـالة, بـــريوت0هــــ(, حتقيـــق: د. عـــدانن درويـــش, وحممـــد املصـــري, ط0194الكليــات, أبـــو البقـــاء الكفـــوي )
0998. 

لســـان العـــرب احملـــيط, العالمـــة ابـــن منظـــور, تقـــدمي الشـــيخ عبـــد هللا العاليلـــي, إعـــداد وتصـــنيف يوســـف خيـــاط, دار لســـان 
 العرب, بريوت.

 .0104مباح  قرآنية , أ.د. حسن منديل العكيلي, دار العاملية / لبنان بريوت 
 القاهرة . ودار الكتاب اللبناين, بريوت. )د.ت(. مناهج املفسرين, د. منيع عبد احلليم حممود, دار الكتاب املصري, 

 .0960, نشر اخلاجني مبصر 0هـ(, حتقيق: حممد فؤاد سزكني, ط001جماز القرآن , ابو عبيدة )
 .0995, مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت 0جممع البيان يف تفسري القرآن , الطبريي, حتقيق: جلنة , ط

 .0960ء والبلغاء, الراغب األصفهاين, دار مكتبة احلياة, بريوت حماضرات األدابء وحماورات الشعرا
 هـ(, املكتب التجاري للطباعة, )د.ت(.458املخص , ابن سيدة )

, منشــورات جامعــة الســابع مــن إبريــل اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة 0مــدخل إىل علــم التفســري, د. أبــو بكــر إبــراهيم التلــوع, ط
0993. 

 فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الكتب العربية, عيسى البايب احلليب وشركاه, )د.ت.( معجم غريب القرآن , حممد
 .0980, دار الفكر للطباعة والنشر , بريوت 0هـ(, ط614مفاتيح الغيب, التفسري الكبري, لفخر الدين الرازي )

 .0985علمية, بريوت , دار الكتب ال0مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم, طاش كربي زادة, ط
, دار القلـــم, دمشـــق, الـــدار 0هــــ(, حتقيـــق: صـــفوان عـــدانن, ط405مفـــردات ألفـــال القـــرآن الكـــرمي, الراغـــب األصـــفهاين )

 .0996الشامية, بريوت 
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 .44,  0,0981, ع30املنهج القرآين وصياغة املصطلحات, حممد كامل البصري, جملة ا مع العلمي العراقي, مج
ت العشر, ابن اجلـزري , تصـحيح علـي حممـد الضـباع, املكتبـة التجاريـة الكـربى, أعـادت طبعـه ابألوفسـيت النشر يف القراءا

 مكتبة املثىن, بغداد, )د.ت(.
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(74) 
 ِهَداايُت آايِت السَِّكْينِة يف اْلُقْرآِن الَكِرميِْ 

 1رمضان خريي إْساعيل محودهد. 
 م اللغة العربية, كلية اآلداب, جامعة دمنهور, مصرمدرس مادة, قس

 :البحث ملخص
ثِّــل  اهلــداايت يف آايت القــرآن الكــرمي إحــدى اإلجنــازات املعرفيــة املعاصــرة, والعلــوم القرآنيــة الــيت حتتاجهــا األمــة يف كــل  أهــم مت 

ـل إىل  حياهتا, ومستوايهتا الفكرية, وتعامالهتا ا تمعية, وإنَّ اهلداايت ت عدُّ علم   ا واسـع ا يبحـ  يف مجيـع الـدالالت الـيت توصِّ
كمــا أ شــري إىل ذلــ  يف املوســوعة العامليــة للهــداايت القرآنيــة, ذلــ  املشــروع العلمــي الكبــري   -, ومتنــع عــن كــل شــرِّ كــلِّ خــري

 .-الوي أطلقته جامعة أم القرى وثلة يف كرسي اهلداايت القرآنية

ـــكينة يف القـــرآن الكـــرمي,مـــن  اايتداهلـــ اســـتنباطويف هـــوا البحـــ  أســـعى إىل   أو اســـتنباط اهلـــداايت القرآنيـــة مـــن  آايت السَّ
اعتمـــاد دالالت األلفـــاظ، والنظـــر يف اخـــتالف وإنَّ تلـــ  اهلـــداايت ي توصَّـــل إليهـــا بطـــرق  متعـــددة منهـــا: آايت الســـكينة, 

الــيت حــدَّدها كرســـي  الطــرق نوغــري ذلــ  مـــ ,...، والنَّظــر يف دالئـــل الرســمالقــراءات، واالســتفادة مــن أوجـــه اإلعــراب
مـــا يف الـــن  القـــرآين مـــن إعجـــاز لغـــوي  -بشـــكل واضـــح –غريهـــا ت ـــربز إّن تلـــ  الطـــرق و , و اهلـــداايت يف جامعـــة أم القـــرى

 يكون طريق ا موصلة إىل استنباط هداايت القرآن الكرمي, وبيان ما يف ألفاظه, وآايته من  ليات وهداايت ال تتناهي.
. وعلــى حبــاث والدراســات توضــح العالقــات الكثــرية والالمتناهيــة بــني الــنَّ  القــرآين والفكــر اللغــويكمــا أنَّ مثــل تلــ  األ

 منها:و , -إن شاء هللا -البح ذل ؛ فإنَّ هناك العديد من األهداف املرجو حتقيقها من هوا 
 الوقوف على املعىن اللغوي واالصالحي لــ: السَّكينة واهلداايت, واهلداايت القرآنية. .0

 ديد آايت السكينة يف القرآن الكرمي.حت .0

 القرآنية. إىل اهلداايت -الطرائق اللغوية بشكل خا  -طرائق الوصولمعرفة  .3

 اعتماد تل  الطرائق يف استنباط اهلداايت القرآنية من آايت السَّكينة. .4

 الوقوف على العالقة بني الن  القرآين والفكر اللغوي. .5
 .آايت السَّكينة -كينةالسَّ  –ايت القرآنية اهلدا -: اهلداايتالكلمات املفتاصية

 
 املقدمة:

ا يــدوم وال يبيــد, ويســتدعي املزيــد, ويرضــي ا يــد, الفعــال ملــا يريــد األقــرب مــن حبــل الوريــد,  احلمــد   رب العــاملني, محــد 
 األنبيــاء, , خــا ملسو هيلع هللا ىلصبرمحتــه ســبحانه أســرتوح, وبدعائــه أســتنجح, وهبدايتــه أستوضــح, والصــالة والســالم علــى ســيدان حممــد 

 وسيد األصفياء, وعلى آله وصحبه والتابعني إىل يوم الدين, وبعد,,,

                                                           
0 ramadan.khairy2018@gmail.com 

mailto:ramadan.khairy2018@gmail.com
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د أابن  سـبحانه وقـ [,085البقرة: ]َّزيمي ري ٰى ين ىن ننٱُّفإنَّ هللا تبارك وتعاىل قد أنزل القرآن الكرمي
ــــة]َّ حطمض  خض  ٱُّٱأنَّ القــــرآن هــــو اهلــــدى نفســــه دون نقصــــان أو شــــائبة, فقــــال عــــزَّ وعــــال: ِــــِه , أي[00:اجلاثي َون : كامــــل  يف ك 

, وإنَّ  وصــف القــرآن ننَّــه هــد ى مـن الوصــف ابملصــدر للمبالغــة, أي: هــاد للنـاس, فمــن آمــن فقــد اهتــدى, ومــن  (0) ه ـد ى
أعظــم . وألنَّ اهلـ دى (0) كفـر بـه فلـه عــواب ألـيم؛ ألنَـّه حــر م  نفسـه مـن اهلــدى فكـان يف الضـالل, وارتبــق يف املفاسـد واآلاثم

صود, وأفضل  ما ي ر ى, وأعزُّ ما ي بتغى, كان أولُّ ما علَّم هللا تبـارك وتعـاىل عبـاده يف فاحتـة كتابـه الكـرمي مطلوب, وأغلى مق
 .[6] الفاحتة:َّ ىي مي  خي  ُّٱمن الدعاء والطلب, هو: طلب اهلد ى, والدُّعاء به, فقال سبحانه:

هــداايت ال تتنــاهى, وأســرار ال تنفــد, وعجائــب ال  وملــا كــان القــرآن الكــرمي أصــل اهلــدى وحملــه, وأنَّ يف كــل آيــة مــن آايتــه
ــكينة, فإنَّنــا نتحــدث عــن  ــكينة, وعنــدما نتحــدث عــن السَّ تنقضــي؛ كــان التَّوجــه الســتنباط اهلــداايت القرآنيــة مــن آايت السَّ

ـــه عـــزَّ وعـــال يف القلـــب فيطمـــأن, ويثبـــت عنـــد االضـــطراابت واملخـــاو  ـــارك وتعـــاىل اخلاصـــة, ي نزل ف جنـــدي مـــن جنـــود هللا تب
كرسي املل  عبد هللا بن عبـد   اختصَّ  فيهاهلداايت القرآنية اليت والشدائد والقالقل, ويزداد فيه اإلميان ويثبت اليقني. وإنَّ 

اإلجنـــازات املعرفيـــة املعاصـــرة, والعلـــوم القرآنيـــة الـــيت حتتاجهـــا األمـــة يف كـــل حياهتـــا, أهـــم إحـــدى متثِّـــل  العزيـــز للقـــرآن الكـــرمي
ـل إىل كـلِّ خـري ومتنـع عـن كـلِّ شـر, وإنَّ اسـتنباط , وتعامالهتا ا تمعيةومستوايهتا الفكرية ؛ ألنَّ هـداايت القـرآن الكـرمي توصِّ

, وتوضـح مـا يف الـن  القـرآين مـن إعجـاز وهـي طـ رق تـربز  تل  اهلداايت يعتمد على العديد من الط رق الـيت سـيايت بياهنـا,
 , منها: أهدافلى ذل  فإنَّ هلوا البح  عدة , وعبني النَّ  القرآين والفكر اللغويالعالقة 
 الوقوف على املعىن اللغوي واالصالحي لــ: السكينة واهلداايت, واهلداايت القرآنية. .0

 .الفرق بني التفسري واهلداايت معرفة .0

 حتديد آايت السكينة يف القرآن الكرمي.  .3

 رآنية.الق إىل اهلداايت -الطرائق اللغوية بشكل خا  -طرائق الوصولمعرفة  .4

 اعتماد تل  الطرائق يف استنباط اهلداايت القرآنية من آايت السكينة. .5

 .(الوقوف على العالقة بني الن  القرآين والفكر اللغوي .6
 قد اعتمدت  يف هوا البح  املنهج االستقرائي االستنباطي؛ بغية حتقيق األهداف السابقة.منهج البحث: 
 دمة, ومتهيد, يليهما ستة مباح  وخامتة, وبيان ذل  على النحو اآليت:قد اشتمل هوا البح  على مق حمتوى البحث:

 : وفيها حتدثت عن فكرة البح , وأهدافه, ومنهجه, وحمتواه.املقدمة

 وقد اشتمل على ستة مطالب: التمهيد:

 مفهوم اهلداايت يف اللغة واالصطالح.األول: املطلب 

                                                           
 .06/063 تفسري الكبري(, الفخر الرَّازي:مفاتيح الغيب )   ال ((0
 .05/334التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور:  ((0
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 املقصود ابهلداايت القرآنية. املطلب الثاين:

 .بني التفسري واهلداايت ق  رَ الف  : طلب الثالثامل

 ط ر ق الوصول إىل اهلداايت: :املطلب الرابع

 .السَّكينة يف اللغة واالصطالحاملطلب اخلامس: 

 املقصود آبايت السكينة.املطلب السادس: 

 رة.( من سورة البق048: اهلداايت القرآنية يف اآلية رقم ) فاملبحث األول عنوانه أمَّا املباصث،

 ( من سورة التوبة.06: اهلداايت القرآنية يف اآلية رقم )واملبحث الثاين عنوانه

 ( من سورة التوبة 41: اهلداايت القرآنية يف اآلية قم )واملبحث الثالث عنوانه

 ( من سورة الفتح.4: اهلداايت القرآنية يف اآلية رقم ) واملبحث الرابع عنوانه

 ( من سورة الفتح.08ت القرآنية يف اآلية رقم ) : اهلداايواملبحث اخلامس عنوانه

 ( من سورة الفتح.06عنوانه: اهلداايت القرآنية يف اآلية رقم )  واملبحث السادس

 : وفيها أهم النتائج اليت توصلت  إليها من هوا البح .اخلامتة

 املعتمد عليها يف كتابة هوا البح . للمصادر واملراجعّ ثبت 
 :طالب ا من هللا فتواح ا وهداية يف هوا البح  املتواضع؛ فاقولعمدت  إليه,  فيما ومن هنا أشرع  

 التمهيد، وفيه ستة مطالب:

 املطلب األول: مفهوم اهلداايت يف اللغة واالصطالح:

قــد جــاء لفــت اهلدايــة ومجعــه اهلــداايت علــى طريقــة االشــتقاق مــن اجلــور اللغــوي ) هــد ى(, الــوي  أواًل: اهلدايــة يف اللغــة:
هــــ(: اهل دى: الرشـــاد  والداللـــة , يؤنَّـــ  393دور اســـتعماالته اللغويـــة حـــول معـــىن: اإلرشـــاد والداللـــة, قـــال اجلـــوهري )ت:تـــ

, ويالحت أنَّه قـد خـ َّ اهلدايـة مبلمـح (0):  اهلداية: الداللة بل طف هـ(405)ت:  و , وقال الرَّاغب األصفهاين(0)ويوكَّر 
يِّز هو: اللطف, وقال ال هــ(:  املعـىن احملـوري: تبـنّي الوجهـة أو تبيينهـا ابلتقـدم 0436دكتور حممـد حسـن جبـل )ت:داليل و 

أو الكشف. كما تتبني الوجهة من ا اه أعناق اخليل, والشاء يف م ق دَّم أبداهنا ومن ا اه أوائل اخليل واإلبل من بينهـا وكـوا 
اإلرشـاد املسـبوق بتقـدُّم أو تعريـف »ولعـل ملمـح , (3)أوائل الوحش, والنصل مـن السـهم. وضـوء النهـار يكشـف الوجهـة 

 .ملمح أساسي يف االستعماالت اللغوية هلوا اجلور, (4)«فيه لطف

                                                           
يف: النهايـــة يف غريـــب احلـــدي  واألثـــر) ه د ا(:  -بـــال عـــزو-هــــ(616ت:ونقلـــه ابـــن األثـــري ) . 6/0533الصـــحاح يج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة ) ه د ى(:  ((0
5/053. 
 .835مفردات ألفال القرآن, الرَّاغب األصفهاين ) ه د ى(:   ((0
 .0093املعجم االشتقاقي املؤصل أللفال القرآن الكرمي ) ه د ى(:    ((3
 ي إمساعيل ) حتت الطبع(.ينظر: آايت خلق اإلنسان يف ضوء اهلداايت القرآنية, رمضان خري  ((4
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 ومن تلك االستعماالت:
اي ة , أ َي ق - يـَت ه  الطَّرِيق  ِهد  ْمُتُه أِلُْرِشَدُه.َوهل  َم: ه د  و ك لُّ م تـ ق دِّم  ِلو ِل   ه اد   تـََقدَّ

 تقدُّم فيه ل َطف. . إرشاد مسبوق ب(0)

يـَتـ ه  إىل الطريـق وإىل الـدار,  - يـَت ه  الطريق والبيت  ِهداي ة , أي: عرَّفته هـوه لغـة أهـل احلجـاز, وغـريهم يقـول: ه د  و  ه د 
 .(0)حكاها األخفش 

ـــد ه  - ـــَداي  وِهدايــــة  وِهَديـ ــة  بكســـرمِِها(: أي أَرش  اه  هللا للـــدِّين يـ َهديـــه) ه ـــد ى وه  ـــد  و  ه 
اه: ط ل ـــب  منــــه و  اَســـ .(3) تـ َهد 

يَّة   .  (4)اهلداية . واَستـ َهد ى صِديق ه: ط ل ب  منه اهِلد 

و  اهلادي: الدَّليل؛ ألنَّه يق د م  الق وم   -
, وغري ذل  من االسـتعماالت الـيت أي: يرشدهم إىل الطريق بتقدُّمه أوال   .(5)

 نلمح فيها سراين املعىن احملوري للجور اللغوي ) ه د ى(.

اهلدايـة: هـي اإلرشـاد إىل اخلـريات قـوال  قولـه:  بهــ( 405الرَّاغـب األصـفهاين )ت: ـو عرَّفهـا ا: اهلداية يف االصطالح: اثنيً 
 ... ـــدي إىل (7)مبعــىن اإلرشـــاد إىل طريــق احلـــق : هلدايـــةه(:  ا893, وقـــال شــهاب الـــدِّين الكــوراين )ت:(6)وفعــال  , ومــن ه 

 خرة. طريق احلقِّ فقد فاز خبريي الدنيا واآل
ــا  ؛ ولــول  خصَّــت ابلدِّاللــة ملــا فيــه خــري  اهلدايــة : فقــال هـــ(0393الطَّــاهر ابــن عاشــور )ت:وعرَّفهــا أيض  : الداللــة بِتـ ل طُّــف 

 ... ـر   َدل وِل؛ ألنَّ التـَّل طُـّف  يـ ن اِسـب  م ـَن أ رِيـد  بِـِه اخل يـَ
ـا ت(8)امل تالقـى مـع , وإنَّ مـن يتامَّـل يف تلـ  التعريفـات وغريهـا يلحـت  أهنَّ

 املعىن اللغوي للفت اهلداية, على  و ما سبق بيانه.
ــا:  املطلــب الثــاين: املقصــود ابهلــداايت القرآنيــة:  الــدالالت املبينــة ملــا يف القــرآن الكــرمي مــن ع رِفــت اهلــداايت القرآنيــة نهنَّ
ــل لكــل خــري, ومتنـع عــن كــلِّ شــّر  اهلدايــة يف اللغــة واالصــطالح, علــى , وهـوا املعــىن ال يبتعــد عــن مفهـوم (9)إرشـادات, توصِّ

, كرســي امللــ  عبــد هللا بــن عبــد العزيــز للقــرآن الكــرميقــد جــاء هــوا التعريــف يف الكتــاب الــوي أعــدَّه   ــو مــا بيَّنــت  ســابق ا, و 
ا للدراسـا ـا ل حبـاث ومرجع ـا معتمـد  ت وقد جاء هوا الكتاب بعنوان: ) اهلداايت القرآنية: دراسـة وصـيلية(,  ليكـون منهاج 

ه الباحثني وفق نور القرآن املبني  ودستور ا يوجِّ
كرسـي امللـ  عبـد هللا بـن عبـد   اختصَّـ  فيهـالـيت  وإنَّ اهلداايت القرآنيـة .(01)

ـس لفـنّ  مـن فنـون العلـوم القرآنيـة , العزيز للقرآن الكـرمي, والـوي ت شـرف عليـه جامعـة أم القـرى متثِّـل مشـروع ا علمي ـا كبـري ا يؤسِّ

                                                           
 .6/40مقاييس اللغة, ابن فارس ) ه د ى(:  ((0
 .  6/0533الصحاح يج اللغة وصحاح العربية, اجلوهري ) ه د ى(:  ((0
 .083, 41/080: ) ه د ى ( يج العروس, الزَّبَِيدي ((3
 .41/096: السابق نفسه ((4
 .4/373احملكم واحمليط األعظم, ابن سيده ) ه د ى(:  ((5
 .0/61: تفسري الراغب األصفهاين ((6
 .4/058: الدرر اللوامع يف شرح مجع اجلوامع ((7
 .0/087التحرير والتنوير:  ((8
 .47-0/44للمزيد حول هوا التعريف, ينظر: اهلداايت القرآنية دراسة وصيلية:  ((9

 /  ب ) املقدمة(.0اهلداايت القرآنية دراسة وصيلية:  ((01
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األمــة يف حياهتــا اخلاصــة والعامــة, وعلــى املســتوى الفــردي واجلمــاعي, وإنَّ مــن أهــداف هــوا املشــروعي العلمــي  الــيت حتتاجهــا
مجــع مــا كتبــه العلمـاء الســابقون مــن هــداايت قرآنيـة يف مجيــع كلمــات وآايت وســور القـرآن, وإضــافة هــداايت قرآنيــة  الكبـري:

وضـوابط حمـددة, وربـط هـداايت القـرآن بواقـع األمـة لضسـهام يف جديدة يتم اسـتنباطها وفـق منهجيـة علميـة حمكمـة وقواعـد 
 .(0)هنضتها ومعاجلة مشكالهتا وحتدايهتا..., وفتح آفاق جديدة يف التدبر واالستنباط ملعاين القرآن, ومقاصده 

مـــع مفهـــوم  العديـــد مــن املصـــطلحات الـــيت تتقـــارب يف دالالهتـــا يوجـــد فســـري واهلـــداايت:بـــني التَّ  قُ رْ : الَفـــثالـــثاملطلـــب ال
, (0)اهلــداايت, غــري أنَّــه مــن املقــرَّر لغــواي  وجــود فــروق مــائزة بيــنهم علــى  ــو مــا جــاء يف الدراســة التاصــيلة للهــداايت القرآنيــة

علــم التفســري هــو األصــل الــوي ي بــىن عليــه وساقتصــر هنــا علــى بيــان الفــرق بــني التفســري واهلــداايت؛ بغيــة االختصــار, وألنَّ  
الدراسـة التاصـيلة وإنَّ من أفضل وأدقِّ ما ميكن اعتماده يف إثبات الفرق بني التفسري واهلداايت مـا جـاء  .(3)علم اهلداايت 

مــع مــا بــني التفســري واهلــداايت مــن عالقــة  إالَّ أنَّ بينهمــا تبايًنــا مــن وجــوهم  للهــداايت القرآنيــة, إذ جــاء فيهــا مــا نصُّــه: 
 عدَّة، فمن ذلك:

وبيــان املعــاين يف الغالــب, كمــا هــو مــنهج مجيــع املفســرين, بينمــا علــم اهلــداايت يهــتم مبــا هتــدي  * أنَّ التفســري يهــتم بتوضــيح
 فالتفسري بيان, واهلداايت دالالت وإرشادات, تل  إليها بعد معرفة معاين اآلية.، وترشد وتدل عليه تل  املعاين

َّ مبـا أ ثِـر  عـن الصـحابة والتـابعني,  *أنَّ علم التفسري معتمده األول يف بيان القرآن الكرمي تفسري القـرآن َّ ابلسـنَّة,  ابلقـرآن, 
القرآنيــــة القرحيــــة الذهنيــــة، والــــرأي  بينمــــا املعتمــــد عليــــه األول يف الوصــــول للهــــداايتّ اللغـــة, ّ الــــرأي واالجتهــــاد, 

 .واالجتهاد والتدبُّر الذي يرتتَّب على فهم املعىن
َّ * أنَّ علم التفسري تظهر فيه قدرة امل َّ ابلسـنة,  ر ومتيُّزه مبدى التزامه نحسن طرق التفسري من تفسـري القـرآن ابلقـرآن,  فسِّ

ـر ومتيُّـزه,  جيح واالختيار, و و ذل , بينما علم اهلداايت تظهـر قـدرة املفسِّ نقوال الصحابة, ومن خالل قوته كول  يف الرتَّ
  دالالت وإرشادات ظاهرة وخفية من وراء املعىن املبني.بقدر ما يـ وَّظف معاين اآلية أو السورة أو املوضوع يف

*أنَّ علم التفسري مقدِّمة لعلم اهلـداايت, مـن خـالل شـرح املفـردات وبيـان أسـباب النـزول, والنَّاسـخ واملنسـوئ وغريهـا, وعلـم 
يف فهـم وخدمـة القـرآن  , مـن خـالل كـلِّ اجلهـود املبوولـة-رمحهـم هللا -اهلداايت هو: خالصة مـا يريـد أن يصـل إليـه العلمـاء

:  خالصــة -حفظــه هللا -وقــال الــدكتور: فخــر الـدِّين بــن الــزبري .(4)..إخل فالتفســري وســيلة واهلــداايت مثــرة وغايــة. الكـرمي,
 .(5)العالقة أنَّ علم التفسري وصيل وعلم اهلداايت تكميل 

                                                           
 .7,30:  لكتيب التعريفي بـ املوسوعة العاملية للهداايت القرآنيةاينظر:  ((0
 .58-48/ 0للوقوف على هوه املصطلحات, ينظر: اهلداايت القرآنية دراسة وصيلية:  ((0
 .07السرية النبوية يف ضوء علم اهلداايت القرآنية ) العهد املكي(, فخر الدين بن الزبري:   ((3
 .55, 0/54سة وصيلية: اهلداايت القرآنية درا ((4
 .07السرية النبوية يف ضوء علم اهلداايت القرآنية ) العهد املكي(:   ((5
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العلمــــاء يف الوصــــول إىل اهلــــداايت القرآنيــــة  إنَّ الطُّــــرق الــــيت اســــتخدمهااملطلــــب الرابــــع: طُــــُرق الوصــــول إىل اهلــــداايت: 
ــلة يف الدراســة التاصــلية للهــداايت القرآنيــة, وميكــن  واســتنباطها مــن اآلايت كثــرية ومتنوعــة, وقــد جــاءت تلــ  الطــرق مفصَّ

   كما يلي:الطرق, وإمجاهلا   هوهاإلشارة إىل 
االلتفـات إىل تنـوُّع األسـاليب  -0 ات والرتاكيـب.االعتماد على دالالت األلفال, من خالل النَّظر يف احلروف واملفـرد -0

  النظـر يف اخـتالف القـراءات, فاختالفهـا تنـوع وإثـراء, ولـيس تضـاد ا ومنـافرة. -3  القرآنيـة, مـن اسـتفهام, وتوكيـد, وتقـدمي.
أصـول الشَّـريعة, فهـي تعـني الصـدور مـن  -5 التَّامُّل يف جمموع أدلَّة الكتـاب والسُّـنة, واملوازنـة بينهـا وبـني الـن ِّ املـراد.  -4

االسـتفادة مـن  -7  استحضار حكم التَّشريع وأسـراره, وومُّـل اآلايت مـن خالهلـا. -6 على ضبط اهلداية وعدم شووذها.
فهــم اآلايت مــن خــالل أحــوال النُّــزول, أي أســبابه  -8  أوجــه اإلعــراب, فلكــلِّ إعــراب داللــة معنويَـّـة تفيــد هدايــة قرآنيــة.

ــالنَّظــر يف املناســبات بــني ال -9  ه.وزمانــه ومالبســات التَّامُّــل يف  -01 ور, أو بــني اآلايت, أو بــني بدايــة اآلايت وختمهــا.سُّ
اســـتنباط مقاصـــد القـــرآن, فاملقاصـــد نفســـها هـــداايت  -00 مواضـــع اقـــرتان أمســـاء هللا احلســـىن, ففيهـــا مجلـــة مـــن اهلـــداايت.

االســتفادة  -03 لســور واآلايت, وهــو مــن أهــمِّ مــدارك اهلــداايت القرآنيــة.النَّظــر يف ســياق ا -00  اســتنباطيَّة لكنَّهــا كليَّــة.
لـــــآلايت يف الصـــــلوات  ملسو هيلع هللا ىلصالتَّـــــدبُّر يف قـــــراءة الن ـــــيب  -04 مـــــن آاثر الصـــــحابة والتَّـــــابعني, ففيهـــــا خزانـــــة علميـــــة للهـــــداايت.

ربـط اآلايت ابلواقـع, وهـو -06 ابلرَّسـم.النَّظر يف دالئل الرََّسِم, فقد استنبط العلماء فوائد دقيقـة لطيفـة  -05 واملناسبات.
ووـا .(0). .ومُّل اآلايت من خالل مكتشـفات العلـوم الكونيَّـة-07 من مهمات العمل ابلقرآن, وعالجه للقضااي املعاصرة.

 ينبغي اإلشارة إليه أنَّ تل  الطر ق تتلف استخدامها حسب ما يقتضيه املقام.
 الصطالح:: السَّكينة يف اللغة وااخلامساملطلب 

تــدور االســتعماالت اللغويــة للجــور اللغــوي ) ســكن ( حــول معــىن االســتقرار والثبــات, قــال ابــن  أواًل: الســكينة يف اللغــة:
ني والكاف والنون أصل  واحد  م طَّرد , يدلُّ على خـالف االضـطراب واحلركـة395فارس ) ت:  , ويالحـت أنَّ (0) ه(:  السِّ

وي للجـور )سـكن( بشـكل واضـح, بـل اعتمـد يف ذلـ  مـا تـالف, أي: يضـاد معـىن اجلـور ) ابن فارس مل حيدِّد املعـىن اللغـ
ــا الــدكتور حم  : فقــال ه(0436مــد حســن جبــل ) ت: ســكن( يف اللغــة, وإنَّ امتحــان اللفــت مبــا تالفــه واقــع يف اللغــة, أمَّ

كـلِّ االسـتعماالت  اللغويـة املصـوغة مـن هـوا   , وإنَّ هـوا املعـىن يتحـق  يف(3) املعىن احملوري: استقرار يف جوِف حيِّـز أو ابطـن
 اجلور بصورة مباشرة, وغري مباشرة حتتاج إىل وويل بدرجات خمتلفة.

 ومن تلك االستعماالت:
 .(4) وثبت : استقرَّ سكوان   يءالش سكن -

                                                           
الة عليها يف: الدراسة التاصيلية للهداايت القرآنية:  ((0 , وينظر كـول  : السـرية النبويـة يف ضـوء علـم 558-0/510هوه الطرق كلها مفصَّلة مصحوبة ابألمثلة الدَّ

 .37-30ة ) العهد املكي(, د/ فخر الدِّين بن الزُّبري:   اهلداايت القرآني
 .3/88مقاييس اللغة, ابن فارس ) س ك ن(:  ((0
 .0/0140املعجم االشتقاقي املؤصل أللفال القرآن الكرمي ) س ك ن(:  ((3
 .5/0036الصحاح يج اللغة وصحاح العربية, اجلوهري ) س ك ن(:  ((4
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ت ه   -  .ثبات يف ما حيوزوإنَّ يف ذهاب احلركة استقرار و , (0) و س ك ن  الشيء  ي َسك ن  س كوان  ِإذ ا ذ ه ب َت ح ر ك 

 و  -
 
 . (3))يستقرُّ السَّاكن يف جوقه( , (0) والبيت   ن: املنزل  ك  سَ امل

 .(4) كل م ا هدأ: فقد سكن, ك الرِّيِح و احَلر و اَلربد و   َو ذ ِل   و -

ا ت س كِّن حركة املوبوح هبا  - كني  معروفة, وقال بع  أهل اللغة: هي ِفعِّيل ؛ ألهنَّ  واضح., واملعىن (5)و  السِّ

و  السَّــك ن : النَّــار  -
ــا تســاعد علــى االســتقرار واإلقامــة, ألنَّ هبــا ي عــدُّ الطعــام, (6) , و  األقــرب أن تســميتها هبــوا ألهنَّ

ـــا تســـتخج منـــه  ـــد وأهنَّ وي ســـتدفا ويستضـــاء. وقـــد ي نظـــر إىل ســـكوهنا يف الز َن
ن َت نفســـي بعـــد . (7) ومـــن ا ـــاز: ســـك 

 .(9)استانست به و  سكنت إىل فالن:  .(8)االضطراب 
قــد وردَت تعريفـات عــدَّة للسـكينة عنــد عــدد  مـن العلمــاء, ومجيعهـا ال يبتعــد عــن املعـىن اللغــوي, بــل اثنيًـا: يف االصــطالح: 

, وقـال (30)هــ( الـوي يقـول فيـه:  السَّـكينة يف كالمهـم, معناهـا: الطمانينـة 017: تعريف الفـراء)ت ومنهاتدور يف فلكه, 
ن ة 301ابن جرير الطربي )ت: َانِيـَ هـ(:  السَّكين ة: األ م ن ة والطُّم 

السَّـِكينة: هـي هــ(:  750قال ابـن قـيم اجلوزيـة )ت: و, (00)
َانين ة   ـز ِعج فـال, املخـاوفعَنـد  اَضـِطرابِه مـن ِشـدَِّة , قـ َلِب عَبـِده يفوالسُّكون  الَِّوي يـ َنزِل ه هللا  والوقارالطُّم  ـا يـرد  ذلـ بَعـد   يـ نـَ

 
مل

ــه : مــا جيــده ة  ن  كيَـ السَّــهـــ(:  806, وقــال الشــريف اجلرجــاين )ت:(00) وقــوَّة الي ِقــني والثَّبــات ن,وي وِجــب  لــه  زايد ة اإِلميــا ,ع ل َي
, (03)عــني اليقــني  يءل الغيــب, وهــي نــور يف القلــب يســكن إىل شــاهده ويطمــأن, وهــو مبــادالقلــب مــن الطمانينــة عنــد تنــزُّ 

, وذلـ  قولـه:  السـكينة عنـد -بـال عـزو –هـ(  السَّكينة جبزء مـن هـوا التعريـف0130وقد عرَّف عبد الرءوف املناوي )ت:
ومـن يتامَّـل هـوه التعريفـات جيـد أنَّ التالقـي بينهـا, وبـني املعـىن   ,(04) القوم: ما جيده القلب من الطمانينة عند تنـزُّل الغيـب

واستقرار  وطمانينة وهدوء عند اضـطراهبما وتعبهمـا, اللغوي واقع بال شبهة, إذ أنَّ كّل سكينة للقلب واجلوارح, ثبات هلما 
 وخوفهما وغضبهما.

                                                           
 .03/0150ك ن(:  لسان العرب, ابن منظور ) س ((0
 .5/0036الصحاح يج اللغة وصحاح العربية, اجلوهري ) س ك ن(:  ((0
 .0/0140املعجم االشتقاقي املؤصل أللفال القرآن الكرمي ) س ك ن(:  ((3
 .6/708احملكم واحمليط األعظم, ابن سيده:  ((4
 .3/88س ك ن(:  , ومقاييس اللغة, ابن فارس )0/468جممل اللغة, ابن فارس ) س ك ن(:  ((5
 .0/468, وجممل اللغة, ابن فارس ) س ك ن(: 6/701احملكم واحمليط األعظم, ابن سيده:  ((6
 .0/0140املعجم االشتقاقي املؤصل أللفال القرآن الكرمي ) س ك ن(:  ((7
 .0/467أساس البالغة, الزَّخمشري:  ((8
 السابق نفسه. ((9

 .0/407معاين كلمات الناس, أبو بكر األنباري: يف بيان  , وينظر: الزاهر3/67معاين القرآن:  ((01
 .00/395جامع البيان عن وويل آي القرآن:  ((00
ك نستعني:  ((00 ك نعبد وإايَّ  .0/513مدارج السَّالكني بني منازل إايَّ
 .003 التعريفات:  ((03
 096التوقيف على مهمات التعاريف:   ((04



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

0118 

 

هـي: اآلايت الـيت وردت فيهـا لفـت السَّـكينة زنـة ف ِعَيلـة, سـواء جـاءت معرَّفـة املطلب السادس: املقصود آبايت السـكينة: 
, (0)هللا تبـارك وتعـاىل يف سـتة مواضـع نل أو ابإلضافة أو منك رة. أمَّا عن عدد آايت السكينة يف القـرآن الكـرمي, فقـد ذكرهـا

 (.06, 08, 4(, وسورة الفتح األايت رقم ) 41, 06(, وسورة التوبة اآليتان رقم ) 048بياهنا: سورة البقرة اآلية رقم ) 
بـن هـ(, وتلميـوه ا708, والتصريح هبا فقد و ر د  عن بع  العلماء, مثل: ابن تيمية )ت:آايت السكينةأمَّا عن الن ِّ على 
إذا اشــتدَّت عليــه األمــور: قــرأ  -رمحــه هللا -وكــان شــيخ اإلســالم ابــن تَيميَّــةوبيــان ذلــ  قولــه: هـــ(, 750قــيم اجلوزيــة ) ت:

ــكينة ــر ت لــه يف مرضــِه, تعجــز  العقــول عــن مَحِلهــا مــن حماربــة أرواح شــيطانيَّة,  .آايت السَّ ومسعت ــه يقــول يف واقعــة  عظيمــة  ج 
ــا اشــتدَّ علــيَّ األمــر, قلــت ألقــاريب ومــن حــويل: اقــرأوا ظهــرت لــه إذ ذاك يف حــال ضــعف  ــكينةالقــوة, قــال: فلمَّ  ،آايت السَّ

َّ أقلــع عــينِّ ذلــ  احلــال, وجلســت  ومــا يب قل ب ــة  ــا قــراءة هــوه , (0)قــال:  َّ قــال ابــن القــيم بعــد ذلــ  :  ق ــَد جرَّبــت  أان أيض 
, فممَّـا سـبق يتبـنيَّ أنَّ التصـريح (3) ري ا عظيمـا يف سـكونه وط مانينتـهاآلايت عند اضطراب القلب مبا يرد عليه. فرأيت هلا وثـ

آبايت السكينة قد ورد عن بع  العلماء. وإَن كان من تعليق على ما حكاه ابن القيم عن شـيخه, ومـا قالـه عـن  ربتـه يف 
يعـدُّ مـن ابب االجتهـاد, ألنَـّه مل يـرَد  -رمحهمـا هللا –قراءة آايت السـكينة, أقـول: إنَّ مـا فعلـه ابـن تيميـه وتلميـوه ابـن القـيم 

كلـه شــفاء, كمــا , تــ ُّ هـوه اآلايت الكرميــة وحـدها ابلتــداوي والرقيـة, لكــن ملـا كــان القـرآن الكــرمي  ملسو هيلع هللا ىلصنـ   عــن رسـول هللا 
[, 57] يــــــونس:َّ  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱٱقــــــال تبــــــارك وتعــــــاىل:

فإنَّـــه ال مـــانع مـــن  ,(4) ليســـت توقيفيـــة ا كانـــت الرُّقـــى وملَّـــ ،[44]فصـــلت: َّحض جض مص خص حص مس ٱُّٱســـبحانه: وقـــال
بقولــه: قــد أمجــع العلمــاء  هـــ(,850ابــن حجــر العســقالين )ت:لكــن يشــرتط هلــا مــا ذكــره التــداوي والرقيــة آبايت الســكينة, 

ومبــا يعــرف أريب قــى عنــد اجتمــاع ثالثــة شــروط: أن يكــون بكــالم هللا تعــاىل أو نمسائــه وصــفاته, وابللســان العــعلــى جــواز الرُّ 
وملَّــا كانــت آايت الســكينة قــد  ,(5)... هللا تعــاىل -أو تقــدير -بــوات, وأن يعتقــد أن الرقيــة ال تــؤثر بــواهتا بــل مــن غــريه معنــاه

وأصــحابه يف مــواطن الكــرابت واالضــطراابت والشــدائد, وكــول  أنزهلــا عــزَّ وعــال  ملسو هيلع هللا ىلصأنزهلــا   تبــارك وتعــاىل علــى رســول هللا 
مـن التـربُّك هبـا يف مقـام   مـانعإسـرائيل يف حـرهبم مـع أعـدائهم علـى  ـو مـا سـتبيِّن ه اآلايت الكرميـة؛ فإنَـّه ال من قبل علـى بـين 

 .(6)اخلوف واالضطراب 
 ( من سورة البقرة:117اهلداايت القرآنية يف اآلية رقم ) املبحث األول: 

ـــــــاىل:   جع مظ حط مض خض حض جض مص مسحصخص خس حس جس مخُّٱ* قـــــــال تع

 [.048] البقرة:َّحل جل مك لك خك حك جك مقحقمف خف حف جف مغ معجغ

                                                           
 .353كرمي, د/حممد فؤاد عبد الباقي:  املعجم املفهرس أللفال القرآن ال ((0
ك نستعني:  ((0 ك نعبد وإايَّ  .513, 0/510مدارج السَّالكني بني منازل إايَّ
 السابق نفسه. ((3
 .315 :عبد هللا بن مانع العتييب, ينظر: نتاج الفكر يف أحكام الوكر ((4
 .01/095: 5375واملعوِّذات, حدي  رقم فتح الباري بشرح صحيح البخاري, كتاب الطب, ابب الرُّقى ابلقرآن ((5
 .000, 000آايت السكينة يف القرآن دراسة بالغية حتليلية, د/ يمر حممد أمحد حجازي:   ((6



اايت  آايِت السَِّكَينِة يف اَلق َرآِن الك رمَِيِ   محوده رمضان خريي إمساعيل ِهد 
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 املعىن اإلمجايل لآلية الكرمية: -
مـا قيـل للمـ  مـن بـين إسـرائيل مـن نبـيهم عـن اآلايت الدالـة علـى صـحة ملـ   يف هوه اآلية املباركة حيكـي هللا تبـارك وتعـاىل

بوت الـــوي كـــان أخـــو طـــالوت, وذلـــ  أنَّ نبـــيهم قـــال هلـــم:  إنَّ عالمـــة بركـــة ملـــ  طـــالوت علـــيكم أن يـــرد هللا علـــيكم التـــا
ووزنـــه  فعلـــوت: مـــن التـــوب, وهـــو الرُّجـــوع؛ ألنَّـــه ظـــرف توضـــع فيـــه  ,(0)والتـــابوت هنـــا معنـــاه: صـــندوق التـــوراة  ,(0)مـــنكم 

وإنَّ شان  هوا التابوت عظـيم, ألنَّ فيـه: سـكينة وطمانينـة لقلـوبكم مـن ربكـم حتـّل يف أي مكـان و ِجـد , (3)األشياء وتودعه 
هو التابوت الوي كانت بنو إسرائيل إذا ل ق وا عدو ا هلم قدَّم وه أمامهم, وزحفوا معه, فال يقوم هلـم معـه  التابوت, و هوا فيه 

ه مـرَّة  ب ثـ ر اخـتالف هم علـى أنبيـائهم, فسـلبهم هللا  إايَّ , وال ي َظهر  عليهم أحد  انو أ ه م, ح َّ م نعوا أمـر  هللِا, وك  عـد  مـرَّة , يـردُّه عدو 
ــل ب هم آخــر  مــرَّة  فلــم يــردُّه علــيهم, ولــن يـ ــر دَّ إلــيهم آخــر األبــد إلــيهم يف كــ كمــا أنَّ يف هــوا التــابوت أيض ــا ,  (4)لِّ ذلــ , حــ َّ س 

َّا تـ ر ك  آل   هـ(:  جائز أن يكـون بقيـة مـن شـيء مـن عالمـات 300ت: ه ار ون , قال أبو إسحاق الزجَّاج) و آل   م وس ى بِقيَّة  وِّ
هـــ(:  ال يبعــد أن 614, وقــال الفخـر الــرَّازي )ت:(5)يكــون البقيـة مــن العلــم, وجــائز أن يتضـمنهما مع ــا  األنبيـاء, وجــائز أن

يكون املراد بقية وا ترك آل موسـى وآل هـاون مـن الـدين والشـريعة, واملعـىن أن بسـبب هـوا التـابوت ينـتظم أمـر مـا بقـي مـن 
إلـيكم, واإلتيـان بـه, ومـا اشـتمل عليـه, وكيفيـة ه ئكـة؛ وإنَّ يف رجوعـ, وإنَّ هوا التابوت قد محلتـه املال(6) دينهما وشريعتهما

, إن كنــــتم مــــؤمنني أي: (7)محلــــه مــــن اإلعجــــاز مــــا يــــدلُّ علــــى  أنَّ هللا ملَّــــ  طــــالوت علــــيكم إذ أنبــــاكم يف قصــــته بغيــــب 
 مصدقني.

 :ة اآلية ملا قبلهامناسب
يطلــب مــن هللا   إســرائيل مــن بعــد موســى مــن نــيبّ  هلــم أنَ ملَّــا كــان احلــدي  يف اآلايت الســابقة عــن طلــب األشــراف مــن بــين

ـا هلـم,مل يرضـوا  سبحانه أن تتار هلم ملك ا يقيم  هلم أمرهم ويقودهم للقتال يف سبيل هللا, وملَّا وقع االختيار على طـالوت ملك 
م ننَّ هللا اصـطفاه علـيكم, وميَّـزه به, واعرتضوا عليه حبجة أنَّه ليس من بيت اململكة, ومل يؤت  سعة من املال, فاجاهبم نبـيه

ــا مــع املشــاهدات غــري اثبــت عــنكم, وخصَّــه دونكــم مبــا تشــاهدونه مــن زايدة يف العلــم واجلســم, و   ملَّــا كــان أغلــبهم واقًف
 .إىل آخره (8)قال: )وقال هلم نبيهم( مثبت ا ألمر طالوت )إّن آية( أي عالمة )ملكه(...  القدم يف اإلميان ابلغيب

 ت يف اآلية الكرمية:اهلدااي

                                                           
 .0/666تفسري القرآن العظيم, أبو الفداء ابن كثري:  ((0
 .0/473الكشَّاف, الزخمشري:  ((0
 .0/473الكشَّاف, الزخمشري:  ((3
 .4/459ويل آي القرآن, ابن جرير الطَّربي: جامع البيان عن و ((4
 .0/008, وجممع البيان يف تفسري القرآن, الطَّربسي: 0/309معاين القرآن وإعرابه:  ((5
 .6/090( مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري( : (6
 .0/331معاين القرآن وإعرابه:  ((7
 .3/407( نظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والسُّور, البقاعي: (8
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إرشاد  إىل أنَّ إخبار بـين إسـرائيل عـن التـابوت ومـا فيـه مـن آايت علـى لسـان نبـيهم, يـدلُّ علـى صـدِق قولـه, وحقيقـة  :فيها
هــ(:  إن هللا سـبحانه إذا أظهـر نـور ا أمـدَّه بتاييـد مـن ِقب لِـِه, فلمـا ملـ  طـالوت 465قال أبو القاسـم القشـريي ) ت: نبوته, 

ل اإلشكال عن صفته مبا أظهر من آايته الدالة على صدق قـول نبـيِّهم ىف اختيـاره, فـرّد علـيهم التـابوت الـوي فيـه عليهم أزا
قـ ه م فيما أخربهم   .(3)السكينة, فاتضحت هلم آية ملكه, وأن نبيهم عليه الّسالم صد 

, ي ظهـــر للنـــاس العالمـــات, ويرســـل هلـــم ابآلاي وعـــال عـــزَّ داللـــة علـــى أنَّ هللا : وفيهـــا ت, الـــيت وخـــو نيـــديهم إىل اتبـــاع احلـــقِّ
 وامتثال األمر, وموعود الثواب واألجر يف الدنيا واآلخرة, وإنَّ ذل  دليل واضح على رمحة هللا بعباده, ول طفه هبم.

, قــد افت ــتح بــه اآليــة الســابقة, ّ أ عيــد يف مبتــدأ هــوه اآليــة الكرميــة, ولعــل يف َّحس مخجسُّٱ: أنَّ قولــه ســبحانه:وفيهــا
ل  مزيد من إقامة احلجة عليهم, وحصول الربهان لديهم, فمن تربهم مبل  طالوت علـيهم, وعالمـات ملكـه: مـن عـودة ذ

 التابوت, ومبا فيه, ومحِل املالئكة له, ليس شخص ا عاداي  بل نيب  مرسل  من عند هللا جلَّ جالله. 

لــ  إىل طــالوت  ختصــي   لــه هبــوا امللــ  حــ  ال يرجــع إىل طــالوت, وإنَّ يف إضــافة امل َّحصُّ: أنَّ الضــمري يفوفيهــا
 .(0) يتطلع أحد هم إىل مشاركته فيه

أنَّ اإلتيـــان مبعـــىن ا ـــيء, لكـــن إذا قيـــل: ملـــاذا اســـت عمل لفـــت اإلتيـــان دون غـــريه مـــن األلفـــال الـــيت تتقـــارب معـــه يف  وفيهـــا:
, أو أنَّ اإلتيـــان:  جمـــيء بتهيأـــة أو قـــوة تـــؤدي (3)الـــوهن؟. اجلـــواب: لعـــلَّ ذلـــ  يرجـــع إىل أنَّ  اإلتيـــان أخـــ ُّ مـــن ا ـــيء 

, وملَّا كان اإلتيان كول , كان اإلتيان ابلتابوت على وجـه خمصـو , إذ ردَّه هللا تبـارك وتعـاىل علـيهم دون قتـال, (4)مؤداها 
وقـوف علـى إعجـاز وحتمله املالئكة. ويف الوقوف على الفـروق بـني األلفـال هدايـة إىل االسـتعمال الـدقيق أللفـال اللغـة, وال

 القرآن الكرمي يف اختيارها وتوظيفها.
ــا أويت بــه, ويف هــوا اإلســناد َّجض مصُّأنَّ يف قولــه ســبحانه:وفيهــا:  , إســناد جمــازي, ألنَّ التــابوت مل مِت وإمنَّ

لـى مــا يـ َعِقــل ويـ َفع ــل, دالالت, أحـدها: أنَّــه ملــا كـان العــرب   ي َطِلق ــون  الكــالم  علـى مــا ال يـ َعِقــل وال ِفَعـل  لــه, ِإطالقهــم لــه ع
ــا ألنَّــه نــزل بلســاهنم ولغــاهتم ومــواهبهم. اثنيهــا:  أنَّــه ســبحانه قــد (5)جم ــاز ا واتِّســاع ا  , , قــد جــاء ذلــ  يف القــرآن الكــرمي أيض 

القـوم,  نسب اإلتيان إىل التابوت.., ألنَّ التابوت حتمله املالئكة, وملا كانت املالئكـة الكـرام كائنـات غـري مرئيـة, فلـن يـراهم
ــا ســريون التــابوت آتي ــا إلــيهم, ولــول  أســند احلــقُّ أمــر ا ــيء للتــابوت وهــوا املشــهد أدعــى لضقــرار مبلــ  طــالوت,  ,(6)"وإمنَّ

 وأزجر للجحود واإلنكار.

                                                           
 .0/004لطائف اإلشارات )   تفسري القشريي(:  ((0
 .035آايت السكينة يف القرآن دراسة بالغية حتليلية, د/ يمر حممد أمحد حجازي:   ((0
 .37التوقيف على مهمات التعاريف, عبد الرءوف املناوي:   ((3
 .0/090ت ى (: املعجم االشتقاقي املؤصل أللفال القرآن الكرمي, د/ حممد حسن جبل ) أ ((4
 .0/030اإلابنة يف اللغة العربية, سلم بن م سلم العوتيب:  ((5
 ) بتصرف( 0/0151تفسري الشعراوي, حممد متويل الشعراوي : ((6
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ي ) ت: علــى أنَّــه كــان معروف ــا عنــد بــين إســرائيل, قــال ابــن جريــر الطــرب  يــدلُّ أنَّ جمــيء التــابوت م عرَّف ــا نل العهديــة وفيهــا: 
 َخـــرب  301

 ت خـــاطبني بـــه, وقـــد ع ر فـــه امل
ـــد امل هــــ(:  واأللـــف والـــالم ال تـــَدخالن يف مثـــل هـــوا مـــن األمســـاء إال يف معـــروف عن

, فقد ع ِلم بول  أنَّ معىن الكـالم:إنَّ آيـة م لكـه أن متـيكم التـابوت  الـوي ع ر فَـت مـوه, الـوي كنـتم تستنصـرون بـه, فيـه   َخبـ ر 
وامل

من ربك ل    نـ َفِعه قبـل  ذلـ , لقيـل : إنَّ آيـة  م لكـِه أَن سكينة   م. ولوكان ذل  يبوي  من التوابيت غري معلوم عند هم قدر ه, وم بـَ
 .(0)متيكم يبوت  فيه س كينة  من ربِّكم 

ـــــكينة ومـــــا يكـــــون مـــــن آاثرهـــــا مـــــن َّ حط مض خضُّأنَّ  يف قولـــــه ســـــبحانه: وفيهـــــا:" : إرشـــــاد إىل أنَّ أمـــــر السَّ
  تبارك وتعاىل اخلاصة, اليت تفوق مقدورات البشر.مقدورات هللا

ـم عقـول َّمف خفُّقوله سبحانه:: أنَّ وفيها , فيه داللة على  أنَّ املالئكـة أجسـام..., وأمَّـا قـول مـن يقـول: إهنَّ
ـــم أرواح, ولـــيس هلـــم أجســـام فقـــول ضـــعيف؛ بـــل ابطـــل؛ ألنَّ هللا تعـــاىل يقـــول: ) جاعـــل املالئكـــة رســـال  أوىل  فقـــط؛ أو أهنَّ

 .(0)[ 0أجنحة( ] فاطر : 

صـحة ملـ  طـالوت, : أنَّ تلـ  العالمـات: مـن عـودة التـابوت, ومـا فيـه, ومحـِل املالئكـة لـه, تـدلُّ داللـة قاطعـة علـى وفيهـا
ــــــــــا علــــــــــى بــــــــــين إســــــــــرائيل كمــــــــــا قــــــــــال ســــــــــبحانه:  ىك مك يقاكلكٱُّوأنَّ هللا تبــــــــــارك وتعــــــــــاىل قــــــــــد اختــــــــــاره ملك 

 إىل آخرها....مسحص خس:وكما نصَّت اآلية الكرمية [,047البقرة:]َّىليكمل

؛  آل موســى وآل هــارونفقــال:   ,-عليهمــا الصــالة والســالم  -موســى, وهــارون  خــ َّ : أنَّ هللا تبــارك وتعــاىل قــد وفيهــا
 .(3)ألهنما جاءا برسالة واحدة 

 فيه من اهلداايت: ،َّحل جل مك خكلك حك جك مقُّٱتعاىل: قوله

ــم يف مقــام إنكــار مللكيــة طــالوت علــيهم, فرتادفــت قــد جــاء التاكيــد بـــــــــــ:  إنَّ وامسيــة اجلملــة و : أواًل  الم التاكيــد؛ وذلــ  ألهنَّ
 .(4)تل  املؤكدات؛ لتستاصل من قلوهبم اإلنكار, وتدفع عنهم الشّ ؛ ليحلَّ حمله اإلقرار والتسليم واإلذعان 

ة إىل مجيــع احلالــة أي يف رجــوع إشــار أنَّــه ملــا كــان مــن دالالت التنكــري العمــوم, قــد جــاء لفــت اآليــة منكــر ا, ويف ذلــ    :اثنيًــا
التابوت من يـد أعـدائكم إلـيكم, بـدون قتـال, وفيمـا يشـتمل عليـه مـن آاثر موسـى عليـه السـالم, ويف جميأـه مـن غـري سـائق. 

 .(5)وال إلف سابق 
هبـم القــرار  أنَّ يف التعبـري ب  ِإَن{  إشـارة إىل أصـالة الشـ  يف نفوسـهم, وأهنـم سـيتمردون علـى أمـر هللا, ولـن يطـول: اثلثًـا

 .(0)على اخلضوع له..., فهي تفيد الش  يف حتقيق مفهوم خربها 
                                                           

 .4/466جامع البيان عن وويل آي القرآن:  ((0
 .3/001:, حممد بن صاحل العثيمنيتفسري القرآن الكرمي ((0
 .3/008:السابق نفسه ((3
 ..041, 039ت السكينة يف القرآن دراسة بالغية حتليلية, د/ يمر حممد أمحد حجازي:  آاي ((4
 .0/495التحري والتنوير, الطاهر ابن عاشور:  ((5



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
 
 

0100 

 

,  كشف صـريح ملـا تنضـوي عليـه نفوسـهم مـن  َّحل جل مكُّأنَّ يف ختام اآلية الكرمية ابجلملة الشرطية : رابًعا
بقولـه سـبحانه:  كوب وخداع وتضليل. وقد جاءت كثري من احملاورات مع اليهود يف كتاب هللا عز وجـل ختـتم فيهـا اآلايت

إن كنـــتم مـــؤمنني, وهـــي تـــربز مواقـــف اليهـــود وتفضـــح دخـــائلهم وتكشـــف أكـــاذيبهم وكـــان اجلملـــة الشـــرطية يف كـــل حمـــاورة 
تتحداهم وتبطل إمياهنم بطالن  مسوق ا ابألدلة ومدعَّم ا ابحلجج 
(0). 

رهــا, يكــون ذلـ  أصــل  يف االنتفــاع آبايت لفضــيلة اإلميـان, الــوي إذا مــ  القلـوب وعمَّ  بيانٌ ويف اآليـة مــن اهلــداايت أيًضــا:
هللا تبـارك وتعــاىل وتصــديقها ألبتــة, أمَّــا مــن مل يثبــت اإلميــان يف قلبــه فــإنَّ ظهــور اآلايت ال تكفيــه, بــل جيــادل فيهــا ويكــوهبا, 

 وذل  أثر من آاثر فَقِد القلب اإلميان, إذ ماذا تفعل اآلايت يف قلوب  ال إميان فيها؟. 
غـري ذلـ , منـافع مـا فيـه مـن السـكينة و التـابوت و  عـودةاآلايت على  و ما جـاء يف اآليـة الكرميـة مـن  أّن يف حصولوفيها:

جليلة, وِحكم ظاهرة, منهـا: أَن تطمـأن قلـوب املـؤمنني, ويثَـبـ ت  إميـاهنم, فينـدفعوا  ـو اجلهـاد يف سـبيل هللا, وإعـالء كلمتـه, 
 ومل يتوبــــوا ويؤمنــــوا احلجــــة علــــيهم, فــــإذا أقيمــــت وإقامــــةن واملعانــــدين, ألســــنة املكــــوبني واملتكــــربي إخراسومـــن املنــــافع أيض ــــا:

 استحقوا العقاب والعواب.
 ( من سورة التوبة:14اهلداايت القرآنية يف اآلية رقم )املبحث الثاين: 
 مض خض حضجض مص خص  حص مس خس جسحس جخمخ مح جح مج حج مثٱُّٱقـــــــال تعـــــــاىل:
 [.06]التوبة: َّحط

 :لآلية املباركة املعىن اإلمجايل

عـب, فضـله وامتنانـه علـى رسـوله وعلـى املـؤمنني بعـد مـا أصـاهبم مـن الفـزع والرُّ  -عـزَّ وعـال -ه اآلية املباركـة  يبـنيُّ هللاهو يف 
, أي: أنزهلـــا عليـــه َّجس مخ جخ مح جح مج حج مثُّٱواهلزميـــة والفـــرار يف يـــوم حنـــني, فيقـــول ســـبحانه:

ـــوعلـــيهم,  نة: الوداعـــة والوقـــار, وقيـــل: الســـكينة: األمنـــة كينة: مـــا يســـكن إليـــه القلـــب والـــنفس, قـــال اللي : الســـكيو السَّ
 .(3)والطمانينة, وهي املراد ههنا؛ ألنَّ الرعب يوجب االضطراب واهلزمية, وضده األمنة اليت توجب الطمانينة والوقار 

أي: , َّحضجض مص خصُّٱعـز وجـلَّ: قولـهو .(4) املالئكـةقـال ابـن عبـاس: يعـين , َّحص مس خس حسُّتعاىل: قولهو
ــَلِب األمــوال, والوِّلَّــة ملسو هيلع هللا ىلصا وحدانيتــه, ورســالة حممــد وعــوَّب الــوين جحــدو  , وس  ٱ:وقولــه. (5), ابلقتــل وســيَب األَهِلــنَي والــوَّر ارِيِّ

                                                                                                                                                                                                 
 .0/400التفسري الوسيط, جمموعة من العلماء:  ((0
: آايت السـكينة , نقـال  عـن034, 033, 008عـت إمساعيـل السـوداين:  .رفاجلملة الشرطية الواقعـة يف خـواتيم اآلايت القرآنيـة ومقاماهتـا البالغيـة, د:  ينظر ((0

 .040, د/ يمر حممد أمحد حجازي:  يف القرآن دراسة بالغية حتليلية
 .01/349التفسري البسيط, الواحدي:  ((3
 .4/008وتفسري القرآن العظيم, ابن كثري: , 3/406يف ِعلِم التَّفسري, ابن اجلوزي: زاد املسري  ((4
 .396, 05/395جامع البيان عن وويل آي القرآن:  ((5
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: هـــوا الـــوي فَعلنـــا هبـــم ِمـــن القتـــل 301قـــال شـــيخ املفســـرين ابـــن جريـــر الطـــربي )ت: َّحط مض خضُّ هــــ(:  يقـــول 
 .(0)والسَّيَب.., هو ثواب  أَهِل جحوِد وحدانيته ورسالِة رسولِه 

 :مناسبة اآلية ملا قبلها

ــر هللا تبـارك وتعــاىل اغــرتار املهـاجرين واألنصــار ننفسـهم يف يــوم حنـني, وإعجــاهبم بكثــرهتم حـ  قــال رجـل  مــنهم: لــن  ملَـّا ذك 
 -ن غلـب اليــوم مــن قلَّـة؛ فه زمــوا, وأصــاهبم الرُّعـب واالضــطراب, وضــاقت علـيهم األرض مبــا رحبــت, وولـوا مــدبرين, أتبــع  هللا 

 ..(.ّ َّ أ ن زل  اهلّل  ) ذل  بوكر فضله وامتنانه عليهم ننَّ أيدهم نسباب النصر والغلبة, كما قال سبحانه:  -عزَّ وعال 
 :  يف اآلية املباركة اهلداايت

 قادر  على أن يؤيِّد عباده مبا يريد, وعلى أي وجه يريد. -تبارك وتعاىل-إرشاد إىل إىل أنَّ هللا  فيها:

اد إىل أنَّ هللا سبحانه هو القادر وحده على إنزال السكينة, وغريها مـن اجلنـود علـى رسـوله وعلـى املـؤمنني, وإنَّ إرش وفيها:
ــا  هــوه اجلنــود ال يقــدر  أحــد  مــن البشــر علــى امتالكهــا, أو حصــرها, أو إنزاهلــا يف مكــان  مــا, أو إرســاهلا يف طريــق  مــا, بــل إهنَّ

 عظيمة اليت ال تتناهى.من مواهب هللا سبحانه, ومقدوراته ال

دالالت منهـا: الداللـة  علـى الرتاخـي الـرتيب فـإنَّ نـزول السـكينة ونـزول املالئكـة أعظـم مـن  « َّ » أنَّ يف العطـف بـــ  وفيهـا:
دة وهَوِل املصيبة منزلـة طـوِل مـدَّهتا(0)النصر األول يوم حنني  , فـإنَّ , والداللة كول  على الرتاخي الزمين؛  تنزيال  لِعظ م الشِّ

يَّل طويلة وإَن ق ص ر َت  دة خت  أزمان الشِّ
لعـل ه(, وذلـ  قولـه:  885 , وتوجد داللة أخرى قد أشار إليها البقـاعي ) ت:(3) 

 .(4)إشارة إىل علوِّ رتبة ذل  الثبات, واستبعاد أن يقع مثله يف جماري العادات « َّ » العطف بـــ 

ــا ســكينة خارقــة للعــادة أنَّ تعليــق الســكينة   قنــزل هللا وفيهــا:  وإضــافتها إىل ضــمريه: تنويــه بشــاهنا وبركتهــا, وإشــارة إىل أهنَّ
ــا حصــلت مبحــ  تقــدير هللا...  إىل هللا, فيــه , وكــول  إســناد إنــزال املالئكــة (5)ليســت هلــا أســباب ومقــدمات ظــاهرة, وإمنَّ

 تشريف عظيم هلم.
 ، فيه من اهلداايت:َّجس جخمخ محُّ:قوله سبحانه

داللـــة علـــى عظـــيم شـــرفه, وعلـــو منزلتـــه, وخصوصـــية مكانتـــه, إذ أنَّـــه أصـــل  املـــؤمنني , ملسو هيلع هللا ىلصيف تقـــدمي ذكـــر الرســـول أنَّ أواًل: 
هــ(:  وحيتمـل أن يكـون ذكـر الرسـول عليـه السـالم  ـرد التـربك كمـا يف 885وقائدهم, وأسـوهتم احلسـنة, وقـال البقـاعي)ت:

زايدة يف تعظيم االمتنـان بـه ألنَّ النفـوس إىل مـا أعطـى منـه الرسـول , و  -[40] األنفال: –ذكر هللا يف قوله: فانَّ   مخسه 
 .(6)أميل, والقلوب له أقبل العتقاد جالله وعظمته وكماله 

                                                           
 .05/396: السابق نفسه ((0
 .058, 01/057التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور:  ((0
 .01/058: السابق نفسه ((3
 .405, 4/404( نظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والسُّور: (4
 .01/058التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور:  ((5
 .8/406ظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والسُّور: ( ن(6
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بعـــد حـــرف العطـــف  تنبيـــه علـــى  ديـــد تعليـــق الفعـــل اب ـــرور الثـــاين لضميـــاء إىل « علـــى»أنَّ يف إعـــادة حـــرف اجلـــار  اثنًيـــا:
ســـكينة اطمأنـــان علـــى املســـلمني الـــوين معـــه وثقـــة ابلنصـــر, وســـكينة  - ملسو هيلع هللا ىلص -الرســـول التفـــاوت بـــني الســـكينتني: فســـكينة

 .(0)املؤمنني سكينة ثبات وشجاعة بعد اجلزع واخلوف 
فيـه داللـة علـى  أنَّ املـؤمن ال تـرج مـن اإلميـان, وإَن عمـل الكبـرية؛ ألهنـم ارتكبـوا الكبـرية حيـ  هربـوا, وكـان عـددهم  :اثلثًا

 , فسماهم هللا تعاىل مؤمننيأكثر مَن عدد املشركني
(0). 

 ، فيه من اهلداايت:َّحص مس خس حسُّٱ:وقوله تبارك وتعاىل

, ّ جاء إنزال اجلنود اثني ا.فيه أواًل:   إرشاد إىل الرتاتبية يف اإلنزال حبي  جاء إنزال السكينة أوال 
ن ذلـ  أنَّ التاييـد اإلهلـي الـوي حـدث فيه بيان لنعمـة أخـرى, ووييـد إهلـي جديـد سـوى التاييـد ابلسـكينة, ويؤخـو مـ اثنًيا:

وللمــــؤمنني, ميكــــن تقســــيمه إىل قســــمني, األول: وييــــد ابجلنــــود الداخلــــة إىل اجلســــد, ومنهــــا:  ملسو هيلع هللا ىلصيف هـــوا املــــوطن للرســــول 
الســكينة وحملهــا القلــب. الثـــاين: اجلنــود اخلارجــة عــن اجلســـد أو اجلنــود اخلارجيــة, ومنهــا: املالئكـــة الــيت أنزهلــا هللا ومل تروهـــا 

 نبصاركم .

ــا: أمجــع املفســرون علــى أنَّ املــراد ابجلنــود هنــا: املالئكــة أو مجاعــات منهــا, ولكوهنــا  مالئكــة النصــر أ طلــق عليهــا اســم  اثلًث
 , وإنَّ تنكري لفت اجلنود, فيه داللة على كثرهتا وعظمتها.(3)اجلنود 
ؤمنني ال يتنــاهي أمــده, وال ينحصــر عــدده, ففــي علــى رســوله وعلــى املــ -تباركــت أمســاؤه-: إرشــاد إىل أنَّ فضــل هللا وفيهــا

 إنزال السكينة يف القلوب, واجلنود اليت مل ت رى ابلعني أبل  دليل, وأعظم برهان.
 ، فيه من اهلداايت:َّحط مض خض حضجض مص خصُّ:قوله سبحانه

ـــل الكـــافرين, وأســـرهم, وأخـــو األمـــوال, و أواًل:  ســـيب الوريـــة نيـــدي فيـــه بيـــان لنعمـــة اثلثـــة, وهـــي: أَن جعـــل هللا ســـبحانه قَت
ــا ج عـل ذلــ  كلـه نيــديهم؛ لي عّرِضـهم جلزيــل الثـواب, ويظهــرهم علـى هــؤالء الكـافرين, ويعلــي شـان  دينــه, وأمــر  املـؤمنني, وإمنَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلص نبيَّه
هـاد, أي: أنَّ تل  النعمة مرتتِّبة على النعمتني السابقتني: نعمة إنزال السكينة, ونعمة إنزال املالئكة أرض املعركـة واجل اثنًيا:

 ملا أنزل هللا السكينة يف القلوب, وأيدَّ ابملالئكة املقربني, استطاع املؤمنون أن ينالوا من الكافرين.
, للتنبيــه علــى اســتحقاقهم التعــويب الواقــع علــيهم, وتعــدُّد أنواعــه, وكثرتــه إذ أنَّ املــراد «مض :»: أنَّ التنكــري يف قولــهاثلثًــا

 .(4)واهلم وسيب ذراريهم ابلتعويب:  قتلهم وأسرهم وأخو أم

                                                           
 .01/058التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور:  ((0
 .0/51تفسري السمرقندي املسمَّى حبر العلوم:  ((0
 .01/058( التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور: (3
 .06/04( مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري(, الفخر الرَّازي: (4
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ـا لـه  رابًعا: , علـى (0)أنَّ هللا تبارك وتعاىل قد مسَّى ما حلَّ هبم مـن العـواب جـزاء ,  مبالغـة يف وصـف مـا وقـع علـيهم وتعظيم 
 مـن العقوبـة يف (0)هـ( يف تفسريه, وميكن أن يقال: إنَّ  اجلزاء لـيس امسـ ا ملـا يقـع بـه الكفايـة 0051حدِّ قول الشوكاين )ت:

 .-وهللا أعلم –الدنيا, بل إنَّ للكافرين عقااب  مدَّخر ا يوم القيامة, ولول  مس ِّي التعويب جزاء  
, املعــادين    خامًسـا: أنَّ هــوا القــول أيض ــا حيمـل معــاين الرتهيــب والتحـوير للكــافرين الرَّاســخني يف كفـرهم, املعانــدين للحــقِّ

 ولرسوله وللمؤمنني.
, ويف ذلــ  داللــة علــى إعجــاز (3)  عــربَّ ابلفعــل ألنَّ فــيهم مــن آمــن بعــد ذلــ  َّجض مصُّٱ:يف قولــه ســبحانه سادًســا:

 القرآن يف توظيف األلفال توظيف ا يستوعب املاضي واملستقبل.
إرشــاد إىل أنَّ هللا تبــارك وتعــاىل يلحــق  ابملــؤمنني يف األوقــات الشــديدة الــيت تكــون عقــوهلم فيهــا قــد أدركــت  ويف اآليــة أيًضــا:

ال انصر إال هللا وال غالب إال هو, وتكون قلوهبم أيض ا قد تعلَّقت مبـا عنـده جـلَّ يف عليائـه, حينهـا يتحقَّـق  إنـزال اجلنـود أنَّه 
 الداخلية واخلارجية؛ فيحصل النصر والتمكني.

 ( من سورة التوبة: 10: اهلداايت القرآنية يف اآلية قم )املبحث الثالث
ـــــــــال تعـــــــــاىل:  مثحج هت مت خت حت جت هب مب خب حب هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىيُّٱق

 مع  مظجع حط مض خض حض جض مص خص مسحص جسحسخس جخمخ مح جح مج
 [.41] التوبة:َّحق مف خف مغجفحف جغ

 :العظيمة املعىن اإلمجايل لآلية

هوه اآلية العظيمة, يقول هللا جلَّ ثناؤه للمـؤمنني إالَّ تنصـروا رسـوله,  فـإنَّ هللا انصـره ومؤيـده وكافيـه وحافظـه, كمـا تـوىل  يف
: عام اهلجرة ملـا هـمَّ املشـركون بقتلـه أو حبسـه أو نفيـه, أيَّخت حت جت هب مب خب حب هئجب مئُّ نصره

فخـــرج مـــنهم هـــاراب  صـــحبة صـــدِّيقه وصـــاحبه أيب بكـــر بـــن أيب قحافـــة, فلجـــا إىل غـــار ثـــور ثالثـــة أايم لريجـــع الطَّلـــب  الـــوين 
فــيخل  إىل الرســول  خرجــوا يف آاثرهــم, ّ يســريا  ــو املدينــة, فجعــل أبــو بكــر رضــى هللا عنــه, جيــزع أن يطَّلــع علــيهم أحــد,

ــكِّنه ويثبتــه ويقــول: اي أاب بكــر مــا ظنُّــ  ابثنــني هللا اثلثهمــا.., وهلــوا قــال تعــاىل: ٱعليــه الســالم, مــنهم أذى, فجعــل النّــيب ي س 

, أي: وييده ونصره عليه, أي على الرسول يف أشـهر القـولني, وقيـل علـى أيب بكـر, ورو ى َّمس خس جسحسُّ
 الرسـول مل تـزل معـه سـكينة, وهـوا ال ينـايف  ـدد سـكينة خاصـة بتلـ  احلـال؛ وهلـوا قـال: عن ابن عبـاس وغـريه, قـالوا: ألنَّ 

 ,(4) : هي كلمة الشركَّحط مض خض حضُّ, أي: املالئكة. وقوله سبحانه:َّجض مص خص حصُّ

                                                           
 .564القدير  اجلامع بني فينِّ الّرِواية والدِّراية من ِعلم التفسري:  ( فتح (0
 .06/04( مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري(, الفخر الرَّازي: (0
 .8/406( نظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والسُّور: (3
 .4/055ينظر: تفسري القرآن العظيم, أبو الفداء ابن كثري:  ((4
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أي: يف انتقامـــه وانتصـــاره, منيـــع ٱَّ مف خفُّوقولـــه: . (0) ال إلـــه إال هللاديـــن هللا وتوحيـــده و  هـــي:، َّجغ معُّ و
 .(0)يف أقواله وأفعاله َّحقُّضام من الذ ببابه, واحتمى ابلتمس  خبطابه,اجلناب, ال ي  

 :ة اآلية ملا قبلهامناسب
ملــا وصــف ســبحانه نفســه األقــدس مبــا هــو لــه أهــل مــن مشــول القــدرة وعظــيم البــاس والقــوة,  ه(: 885قــال البقــاعي ) ت:

 –م أو متوقــف نصـره علـيهم كمــا مل حيـتج إلــيهم غــري حمتـاج إلـيه -ملسو هيلع هللا ىلصوهـو نبيـه  -أتبـع ذلـ  بــدليل يتضـمَّن أن املسـتنفر هلــم
فيمــا مضــى مــن اهلجــرة الــيت ذكرهــا, وأن نفــع ذلــ  إمنــا هــو هلــم ابســتجالب مــا وعــدوه, واســتدفاع مــا  -حبياطــة القــادر لــه

 إال اآليــة, فقــال: -{إال تنفــروا اآليــة, وقولــه { فمــا متــاع احليــاة الــدنيا أوعــدوه يف الــدارين املشــار إىل ذلــ  كلــه بقولــه:
 .(3) ...{تنصروه

 اهلداايت يف اآلية العظيمة:
ألنَّ نفــي أن يكــون  «وال تضــروه شــيأ ا وهللا علــى كــلِّ شــيء قــدير  »لقولــه  اســتئناف بيــاينأنَّ هــوه اآليــة العظيمــة:  فيهــا:

هللا ينصــره   ننَّ  فبــنيَّ قعــودهم عــن النفــري م ضــرَّا اب  ورســولِه, يثــري يف نفــس الســامع ســؤاال  عــن حصــول النَّصــر بــدون نصــري, 
كمـا نصـره حـني كـان اثين اثنــني ال جـيش معـه, فالـوي نصــره حـني كـان اثين اثنـني قـدير علــى نصـره وهـو يف جـيش عظــيم, 

 .(9) فتبنيَّ أنَّ تقدير قعودهم عن النَّفري ال يضّر هللا شيأ ا
طهاد والتضـيق والتنكيـل والتعــويب داللـة علـى مشـروعية اهلجـرة ألصـحاب الـدعوات مــن دار عـمَّ فيهـا الظلـم واالضـ وفيهـا:

, وأصــحابه رضــوان هللا علــيهم الــوين ملسو هيلع هللا ىلصوالقتــل, إىل دار ممنــون فيهــا علــى أنفســهم وديــنهم, وقــدوهتم يف ذلــ  رســول هللا 
, كان عاقبتها النصر والعزة والتمكني.  حتملوا يف اهلجرة أهواال  ثقاال 

 :فيه من اهلداايت، َّخئ حئ جئ يي ىيُّٱقوله سبحانه:

نَّ ) إالَّ ( كتبـــت هكـــوا يف املصـــاحف, أي:  هبمـــزة بعـــدها الم ألـــف, علـــى كيفيـــة النطـــق هبـــا مدغمـــة, والقيـــاس أن أ أواًل:
ما حرفان: )إن( الشرطية, و)ال( النافية, ولكـنَّ رسـم املصـحف سـنَّة متبعـة, -هبمزة فنون فالَم ألف -تكتب ) إَن ال( ؛ ألهنَّ

هبــوه الصــورة يف املصــحف خشــية  «إال تنصــروه »ليهــا ..., وقــد أاثر رســم ومل يكــن للرســم يف القــرن األول قواعــد متفــق ع
( الـيت يف  (, ) إالَّ ( هـي حـرف االسـتثناء فقـال ابـن هشـام يف مغـين اللبيـب: تنبيـه لـيس مـن أقسـام ) إالَّ م أنَّ ) إالَّ تـ و هُّم م توهِّ

ا هوه كلمتان ) إن ( الشرط«إالَّ تنصروه فقد نصره هللا » و:   .(5)ية, و) ال( النافية , وإمنَّ

                                                           
 .00/467وويل أي القرآن:  مع البيان عنجا ((0
 .4/055ينظر: تفسري القرآن العظيم, أبو الفداء ابن كثري:  ((0
 . 8/470نظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والّسور:  ((3
 .010, 01/011التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور:  ((4
 .010, 01/010التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور:  ((5
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, قـد ش ـرِّف ابلنصـر اإلهلـي قبـل أّي نصـر  بشـري, وإنَّ نصـر هللا سـبحانه هلـو أعظـم وأكـرب ملسو هيلع هللا ىلصعلـى أنَّ النـيب  فيـه داللـة  : اثنًيا
 وأعّز وأكرم من أي نصر.

ــا: ــا أنَّــهاثلًث أعــداِء دينــِه, وإظهــارِه علــيهم  علــى ملسو هيلع هللا ىلص ســولهر املتوكِّــل  بنصــرةِ  فيــه إعــالم  مــن هللا تبــارك وتعــاىل أهــل  األرض مجيع 
م, أعانوه أو مل ي ِعينوه  دوهن 
(0).             

 .(0)أنَّ لفظة قد مع صيغة املاضي تدلُّ على التاكيد فيستفاد منها نفي التَّعجُّب رابًعا: 
 ، فيه من اهلداايت:َّخت حت جت هب مب خب حب هئجب مئُّٱقوله سبحانه:

ا ابهلمــز  أواًل: ــا  ملسو هيلع هللا ىلصة, قــد أفــاد داللــة, وهــي: أنَّ خــروج النــيبِّ أنَّ جمــيء الفعــل أخــرج مزيــد  ــا ذاتي ــا, وإمنَّ ــةمل يكــن خروج  مــن مكَّ
ــار, قــال الواحــدي )ت:  افعــة إليــه, واملــؤثرة فيــه, ولــول  أضــيف اإلخــراج إىل الكفَّ هـــ(:  أضــاف 468خــروج لــه أســبابه الدَّ

ـم ملــا مهُّــوا بقتلـه صــعب عليـه املقــام, واحتــاج إىل اخلـروج مــن مكـة, فاضــيف اإلخــراج إلـيهم ملــا كــانوا  إخراجـه إىل الكفــار ألهنَّ
ــا علــى ذلــ  نــدرك أنَّ الفــارق (3)الســبب يف خروجــه  ــا ســبق يتبــنيَّ أنَّ حــرف اهلمــزة قــد غــريَّ يف داللــة الفعــل, ووسيس  , فممَّ

خـر حركـة ذاتيـة ال تـتمُّ مبـؤثر  بني )خرج( ا رد و)أخرج( املزيد, هو: أنَّ الفعل ا رد يدلُّ على أنَّ حركة اخلروج من مكان آل
ــا املزيــد ابهلمــزة, فيــدلُّ علــى أنَّ حركــة اخلــروج قــد متَّــت مبــؤثرات خارجــة عنــه, وقــد أشــار إىل ذلــ  بشــكل عــام  خــارجي, أمَّ

, وســواء  كــانهـــ(, وذلــ  قوله: وأصــل اخلــروج: 756لســمني احللــيب )ت:ا ا أم ثــواب   الــربوز  مــن املقــرِّ ســواء  أكــان دار ا أم بلــد 
 .(4)اخلارجِة عنه  نسبابهأو  بنفسه
 ,(5) هـ(:  أسند اإلخراج إليهم إذ املقصود تونيبهم546قال ابن عطية ) ت:  اثنًيا:
وذلــ  ألنَّ مــن هــؤالء الكــافرين وأبنــائهم مــن أســلم  يف زمــن املاضــي, َّ حبُّالصــورة الصــرفية للفعــل قــد جــاءت :اثلثًــا

, بعـــد ذلـــ , ويف ذلـــ  داللـــة علـــى دقـــة االســـتعمال  القـــرآين مـــن جهـــة عـــدم خمالفـــة اللفـــت القـــرآين الـــزمن وإن امتـــدَّ أو تغـــريَّ
 وكول  داللة على علم هللا تبارك وتعاىل حباهلم على امتداد الزمن املاضي منه والقابل.

 األوىل, ويف ذلــ  داللــة هــي: أنَّ زمــن اإلخــراج مــن مكــة, وزمــن الكــون يف الغــار َّمئُّالثانيــة بــدل مــن  َّمئُّأنَّ  رابًعــا:
هــ(:  548متقارابن جد ا, حبي  ميتد زمن اإلخـراج؛ ليصـدق علـى زمـن دخـول الغـار واالسـتقرار فيـه, قـال الطَّرَبسـيُّ ) ت: 

 .(6) وضع أحد الزمانني يف موضع اآلخر لتقارهبما

                                                           
 ) بتصرف(. 00/463عن وويل آي القرآن, ابن جرير الطَّربي: جامع البيان  ((0
 .4/091:عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي, الشهاب اخلفاجي( (0
 .0/076مقاييس اللغة, ابن فارس ) ئ ر ج (:  ((3
اخلـــروج والـــدخول يف القـــرآن الكـــرمي دراســـة يف البنيـــة والداللـــة, , وينظـــر: األلفـــال الدالـــة علـــى 0/495عمـــدة احلفـــال يف تفســـري أشـــرف األلفـــال ) ئ ر ج (:  ((4

 , وما بعدها.97رمضان خريي إمساعيل:  
 . 5/007احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:  ((5
 .45/3جممع البيان يف تفسري القرآن:  ((6
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مـن  تسلية حلزن أيب بكر رضـي هللا عنـه , ومزيـد فيه، َّجخمخ مح جح مج حجُّٱ:أن  قوله سبحانهويف اآلية من اهلداايت: 
 .(0)املراد من هوه املعية, املعية ابحلفت والنصرة واحلراسة واملعونة  االطمأنان لقلبه, والتثبيت لفؤاده؛ ألنَّ 

إضـــافة الســـكينة إىل هللا تعظـــيم هلـــا وبيـــان ألثرهـــا البـــال  يف تثبيـــت النفـــوس وإزالـــة القلـــق واخلـــوف. وتنكـــري : أنَّ يف   وفيهـــا
 .(0) ليؤكد كمال القدرة اإلهلية «جض مص »اجلنود وقد وصفهم جبملة هلوه يفيد التعظيم  «خص» اجلنود:
 «وكلمــــة»ابلرفــــع علــــى االبتــــداء, وقــــرأ احلســــن بــــن أيب احلســــن وبعقــــوب  «وكلمــــة   »:  أنَّ مجهــــور النــــاس قــــد قــــرأ  وفيهــــا

 حضُّٱ:هــ( يف حجـة القـرائتني, وتوجيـه داللـة الرفـع:  مـن نصـب عطفـه علـى قولــه548, قـال الطربسـي)ت:(3)ابلنصـب 
ومن رفع استانف وهو أبل , ألنَّه يفيد أنَّ كلمـة  .َّجفحف مغ جغ معُّ, وجعلَّ مظجع خضمضحط

 .(4)هللا هي العليا يف كلِّ حال 
الـــيت هـــي  -, فيـــه داللـــة علـــى أنَّ كلمـــة الـــوين كفـــرواَّ مظجع خضمضحط حضُّٱ: أنَّ قولـــه ســـبحانه:وفيهـــا
, وكـلُّ مقهــور  ومغلــوب  فهـو أَســف ل  مــن الغالـب, والغالــب  هــو قــد  ق ِهـر ت وأ ِذلَّــت, وأبطلهــا هللا تعـاىل, وحم ــق  أهل هــا -الشـرك

أنَّ أمــــر  «وجعــــل كلمـــة الـــوين كفــــروا الســـفلى »هـــــ(:  أشـــعر قولـــه 0393وقـــال الطــــاهر ابـــن عاشـــور ) ت:  .(5)األعلـــى 
م أصحاب عدد كثري وفيهم أهل الرأي والـوكاء, ولكـنَّهم ملـا شـ اّقوا هللا ورسـوله خـوهلم املشركني كان مبظنَّة القوة والشدَّة ألهنَّ

 .(6) هللا وقلب حاهلم من علوِّ إىل سفل
الـيت هـي ديـن هللا وتوحيـده وقـول ال  -, داللـة علـى أنَّ كلمـة هللاَّجفحف مغ جغ معُّ: أنَّ يف قولـه سـبحانه وفيها

ــا:  عاليــة يف نفســها وإن فــاق غريهــا فــال ثبــات لتفوقــه وال اعتبــار ولــول  -إال إال    .(7)وســط الفصــل  هــي الغالبــة, وأهنَّ
ـا صـارت هـ(: 0393وقال الطاهر ابن عاشور )ت:  مستانفة مبنزلة التوييل للكالم ألنَّه ملا أخرب عـن كلمـة الـوين كفـروا نهنَّ

سفلى أفاد أنَّ الع الء ا صر يف دين هللا وشانه. فضمري الفصل مفيد للقصر, ولول  مل تعطـف كلمـة هللا علـى كلمـة الـوين  
ملقصــود إفــادة جعــل كلمــة هللا ع ليـا, ملــا ي شــعر بــه اجلعــل مــن إحـداث احلالــة, بــل إفــادة أنَّ العــالء اثبــت هلــا كفـروا, إذ لــيس ا

 .(8)ومقصور عليها, فكانت اجلملة كالتوييل جلعل كلمة الوين كفروا س فلى 

                                                           
 .06/67( مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري(, الفخر الرَّازي: (0
 .069كينة يف القرآن دراسة بالغية حتليلية, د/ يمر حممد أمحد حجازي:  آايت الس ((0
 .3/36( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:  (3
 .3/45جممع البيان يف تفسري القرآن:  ((4
 .00/467جامع البيان عن وويل آي القرآن, ابن جرير الطَّربي:  ((5
 .01/015ر: التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشو  ((6
 .3/80أنوار التنزيل وأسرار التاويل, البيضاوي:  ((7
 .01/015التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور:  ((8
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علـى  إذ  انسـب الوصـف ابلعـزة الدالـةتـوييل بـديع ملضـمون مـا سـبق,  ,َّحق مف خفُّوفيها: أنَّ قولـه تعـاىل: 
 .(1)القهر والغلبة, واحلكمة الدالة على ما يصنع مع أنبيائه وأوليائه, ومن عاداهم من إعزاز دينه وإمخاد الكفر 

ــا ترغيــب للمــؤمنني يف اجلهــاد  وذلــ  ألنَّــه تعــاىل ذكــر يف اآليــة األوىل أهنــم إن مل ينفــروا ابســتنفاره, اهلــداايت مــن وفيهــا : أهنَّ
    .(0) ينصره بدليل أنَّ هللا نصره, وقواه, حني مل يكن معه إال رجل واحد, فههنا أوىل ومل يشتغلوا بنصرته فإنَّ هللا

: داللــة علــى فضــيلة أيب بكــر الصــديق رضــي هللا عنــه, وذلــ  مــن وجــوه: أحــدها:  أنَّ اهلجــرة كانــت قذن هللا تعــاىل, وفيهــا
 شــجرة رســول هللا أقــرب مــن أيب بكــر, فلــوال أنَّ مجاعــة مــن املخلصــني, وكــانوا يف النســب إىل ملسو هيلع هللا ىلصوكــان يف خدمــة رســول هللا 

هللا تعـــاىل أمـــه نن يستصـــحب أاب بكـــر يف تلـــ  الواقعـــة الصـــعبة اهلائلـــة, وإال لكـــان الظـــاهر أن ال تصـــه هبـــوه الصــــحبة, 
فجعـــل اثين  اثنيهـــا: أنَّـــه تعـــاىل مسَّـــاه ) اثين اثنـــني (وختصـــي  هللا إايه هبـــوا التشـــريف دلَّ علـــى منصـــب عـــال  لـــه يف الـــدِّين. 

, فإنَـّه حممد عليه السـالم حـال كوهنمـا يف الغـار, والعلمـاء أثبتـوا أنَـّه رضـي هللا عنـه كـان اثين حممـد يف أكثـر املناصـب الدينيـة
ملا أرسل إىل اخللق وعرض اإلسالم على أيب بكر آمن أبو بكر, ّ ذهب أبو بكر وعـرض اإلصـالم علـى طلحـة والـزبري  ملسو هيلع هللا ىلص

َّ إنَّــه جــاء هبــم إىل وعثمــان بــن عفــان ومجاعــة  آخــرين مــن أجلــة الصــحابة رضــي هللا تعــاىل عــنهم, والكــل آمنــوا علــى يديــه, 
ــا كلَّمــا وقــف رســول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصرســول هللا  يف  ملسو هيلع هللا ىلصبعــد أايم قالئــل, فكــان رضــي هللا عنــه) اثين اثنــني( يف الــدعوة إىل هللا, وأيض 

قــام  ملسو هيلع هللا ىلصكــان اثين اثنــني يف جملســه, وملــا مــرض رســول هللا غــزوة كــان أبــو بكــر رضــي هللا عنــه يقــف يف خدمتــه وال يفارقــه, ف
ــا. اثلثهــا: أنَّــه تعــاىل  مقامــه يف إمامــة النــاس يف الصــالة فكــان اثين اثنــني, وملــا تــوىف دفــن جبانبــه, فكــان اثين اثنــني هنــاك أيض 

نـا( يـدلُّ علـى كونـه اثين رابعها: أن قولـه ) إنَّ هللا مع وصف أاب بكر بكونه صاحبا للرسول وذل  يدلُّ على كمال الفضل.
 .(3)اثنني يف الشرف احلاصل من هوه املعية, كما كان اثين اثنني إذ مها يف الغار, وذل  منصب يف غاية الشرف 

 ( من سورة الفتح.1اهلداايت القرآنية يف اآلية رقم )  الرابع: املبحث

ــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــاىل  يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرُّٱ:قول
 [.1]الفتح:َّرت

 :الكرمية املعىن اإلمجايل لآلية
ــرب هللا تبــارك وتعــاىل عــن فضــله علــى املــؤمنني قنــزال الســكينة والطمانينــة يف قلــوهبم قــال ابــن كثــري )ت: هـــ(:  وهــم 774ت 

الصـــحابة رضـــي هللا عـــنهم يـــوم احلديبيـــة, الـــوين اســـتجابوا   ولرســـوله, وانقـــادوا حلكـــم هللا ورســـوله, فلمـــا اطمانـــت قلـــوهبم 
, ويقين ــا مــع يقيــنهم مبــا يــرون مــن الفتــوح, وع لــوِّ كلمــة اإلســالم علــى وفــق مــا (4) واســتقرت, زادهــم إميــاان مــع إميــاهنم لــول ,

                                                           
 .5/46 البحر احمليط: ((0
 .06/64( مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري(, الفخر الرَّازي: (0
 .67 -06/65ر: مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري(, الفخر الرَّازي: ( ملزيد من الوجوه الدالة على فضيلة أيب بكر رضي هللا عنه, ينظ(3
 .7/308تفسري القرآن العظيم:  ((4
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و عدوا 
َّ ذكر تعاىل أنه ميلـ  جنـود السـماوات واألرض, وأنَّ مـن جنـده: السـكينة الـيت أنزهلـا يف قلـوب املـؤمنني فثبـت (0)  ,

قيــل يف اآليــة عــن معــىن السَّــكينة, هـــي:  قــد و مــن جنــده يكــون وفــق العلـــم واإلحكــام. هبــا بصــائرهم, وأنَّ إنــزال أي جنــد 
, وقيـل أيض ـا هـي:  الّسـك ون ِإىل وعـد هللا والثقـة. ويـ ق ـال: السَّـكين ة ه ـو  م ـا أهلـم (0)الطمانينة. قاله ابن عباس, وعنه: الرمحة 

األمور كله ا هللا تـ ع اىل املؤمِنني  من الصَّرَب والتوكل ع ل َيِه يف 
 , ومجيع األقوال مقبولة ومرجحة إذ حتتملها السَّكينة هنا.(3)

 :ة اآلية ملا قبلهامناسب
ـــا قـــال تعـــاىل )614قـــال الفخـــر الـــرَّازي )ت: , بـــنيَّ  وَجـــه  و يـ َنص ـــر ك  اهللَّ  (هــــ( عـــن وجـــه املناســـبة يف هـــوه اآليـــة العظيمـــة:  ل مَّ

ص ر  رسل ه بصيحة  يـ َهِل   هبا أعداء هم, أو ر َجف ة  حت َك م  عليهم ابلفنـاء, أو جنـد  ي رِسـل ه مـن النَّصِر, وذل  ألنَّ هللا تعاىل قد ين
ه و  الَـِّوي أ نـَـز ل  السَّـِكين ة ( أ َي السماء, أو نصر  وقوة  وثباِت قلب  يرزق املؤمنني به, ليكون هلـم بـول  الثـواب اجلزيـل فقـال:)

بعظـيم صـنعه لـه,  ملسو هيلع هللا ىلصا جاء يف مناسبة اآلية الكرمية ملا قبلهـا أنَّ احلـقَّ تبـارك وتعـاىل ملَـّا عـرَّف  نبيَّـه , وو(4)حت َِقيق ا لِلنََّصر... 
ــِكين ة  يف قلـوب املــؤمنني...  أتبـع ذلــ  بشــارة املــؤمنني العامــة فقـال: ه ــو  الَّــِوي أ نـَــز ل  السَّ

, فممــا ســبق ي الحــت أنَّ املناســبة (5)
 قد جاءت على ما جيب.

 :الكرمية ت يف اآليةاهلدااي
: إرشــاد إىل أنَّ هللا تبــارك وتعــاىل قــد امــلَّ علــى املــؤمنني األوائــل قنــزال الســكينة والطمانينيــة يف قلــوهبم؛ فيهــا مــن اهلــداايت

م أخلصوا   تبارك وتعاىل, وابيعوا رسوله   وصدقوا ما عاهدوا عليه. ,ملسو هيلع هللا ىلصألهنَّ

, وانقيــاد -عــز وجــل - ورســوله, اســتجابة فيهــا تعظــيم حقيقــي لــدين هللا: إرشــاد إىل أنَّــه مــا مــن مــؤمن يســتجيب  وفيهــا
, إال ســيحظى ابمتنــان هللا عــز وجــل قنــزال الســكينة الرابنيَّــة يف قلبــه, بــل ســينال هــوا ملسو هيلع هللا ىلص فعلــي ألوامــره, واتبــاع قــومي لرســوله

 املؤمن من مقدورات هللا اخلاصة, واليت ال يقدر عليها أحد دونه جلَّ يف عاله.

فضــله وامتنانــه قنــزال الســكينة يف قلــوب املــؤمنني دالالت, منهــا: أنَّ يتعــرُّف املؤمنــون  -عــز وعــال -أنَّ يف ذَِكــر هللا ا:وفيهــ
علــــى نعمــــة هللا علــــيهم, فيقــــوى يف نفوســــهم مــــا عنــــد هللا, فيشــــكروا لــــه, ويســــتجلبوا رضــــاه, ويثبتــــوا علــــى احلــــقِّ والطاعــــة, 

 ويستحضروا األجر واملثوبة. 

فيه داللة على اختصا  احلق تبـارك وتعـاىل وحـده قنـزال السـكينة يف قلـوب املـؤمنني, وإنَّ شـان : َّٰى ٰر ُّٱ:قوله تعاىل
 معرفة ذل , والرتبية عليه: ترسيخ العقيدة يف قلوهبم, وجلب االطمأنان لنفوسهم.

 ، فيه من اهلداايت:َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّقوله تباركت أْسايه:

                                                           
 .9/040( جممع البيان يف تفسري القرآن, الطَّرَبسي: (0
 .7/308: , ابن كثريتفسري القرآن العظيم ((0
 .5/090( تفسري القرآن, أبو املظفَّر السمعاين: (3
 .08/81  التفسري الكبري( :  ( مفاتيح الغيب )(4
 . ) بتصرُّف يسري(. يراجع التوثيق08/077( نظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والسُّور:(5
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يف قلـوب املـؤمنني مـن السـكينة, فـــ  الوجـود معـىن  مـا أنـزل هللاووجـود به هنـا يـدلُّ علـى اسـتقرار أنَّ لفت اإلنزال املعربَّ : أوال  
, وأنَّ هــوا اللفــت فيــه تشــريف حملــلِّ مــا أنزلــت فيــه الســكينة, ألنَّ غــريه مــن األلفــال مثــل: وقــع, وقــوف فيــه ِغل ــت (0)لزومــي 

القـذف  تعـاىل يف حـقِّ الكـافرين ) وقـوف يف قلـوهبم ( بلفـت هــ(:  قـال هللا614وص دم, ويف ذل  قال الفخر الرَّازي )ت: 
, وفيـه معـىن حكمـي وهـو أنَّ مـن علـم شـيأ ا مـن قبـل بلفـظ اإلنـزال املثبـت, وقال يف حقِّ املؤمنني ) أنزل السكينة( املزعج

, ومن كان غـافال  عـن شـيء فيقـع دفعـة يرجـف فـؤاده, أ ال تـرى أن مـن أخـرب بوقـوع وتوكَّره واستدام توكره فإذا وقع ال يتغريَّ
صيحة وقيل له ال تنزعج منها فوقعت الصيحة ال يرجـف, ومـن مل تـرب بـه أو أخـرب وغفـل عنـه ير ـف إذا وقعـت, فكـول  

 .(0)الكافر أيه هللا من حي  ال حيتسب وقوف يف قلبه فار ف, واملؤمن من حي  كان يوكره فسكن 
ــا اختــري ت القلــوب حمــال  للســكينة وموطن ــا؛ قـ ل ــوب املــؤمننيأنَّ أصــل وجودهــا يكــون بيــان  حملــلِّ إنــزاِل السَّــكينة, و  اثنيًــا: , وإمنَّ

ا  جممع املشاعر وموطن األحاسيس من اخلوف والقلـق والـرتدد واحليـة وغريهـا فمـ  قلـوهبم ابلسـكينة حـ  ال يـدع منفـو   ألهنَّ
 .(3)لتل  الوساوس الشيطانية اخلبيثة يتسلل من الشيطان 

داللـــة علـــى أنَّ الســـكينة جنـــد مـــن جنـــِد هللا أيَّـــد هبـــا احلـــقُّ ســـبحانه وتعـــاىل رســـول ه واملـــؤمنني الـــوين صـــدَّقوه, فـــاتَّبعوه  :اثلثًـــا
 وابيعوه, ونصروه.

 ، فيه من اهلداايت:َّمئ زئ رئ ُّّٰٱقوله سبحانه:

ـ (4)أنَّه وا استدلَّ بـه مجهـور الفقهـاء والعلمـاء أواًل: ا يزيـد ويـنق , فيزيـد ابلطاعـة, ويـنق  علـى أّن اإلميـان غـري اثبـت, وإمنَّ
ـلة لــزايدة اإلميـانمــن الطـ رق ابملعصـية, ووجـه اهلدايــة يف ذلـ  معرفــة طريـق  . وإنَّ القــول بـزايدة اإلميــان , وتشــديد العـزائماملوصِّ

 ِّ ُّ َّ ٍُّّ:اآلايت يف كتـاب هللا تبـارك وتعـاىل ومنهـا: قولـه تعـاىلمـن ونقصانه يقويه ويثبته ويعضـده العديـد 

ـــال:َّرئ ّٰ  امُّ[. وقـــال تباركـــت أمســـاؤه:76:]مـــرميَّحمجم هل مل خل حلُّٱ[. وقولـــه عـــز وجـــلَّ:0]األنف 

ثِّر: َّزن رن مم  [.30]املدَّ
ــــا: ــــرازي )ت: اثنًي هـــــ(, مبيـَّن ــــا ذلــــ  وزايدة:  ازدادوا إميــــاان  614أنَّ فيــــه إشــــارة إىل وجــــود اإلميــــان الفطــــري, قــــال الفخــــر ال

وهــي أنَّ هللا تعــاىل قــال يف حــق الكــافر )إمنــا منلــي هلــم ليــزدادوا  نبــني لطيفــةالوجــه  اســتداللي ا مــع إميــاهنم الفطــري, وعلــى هــوا
إمثــا( ومل يقــل مــع كفــرهم ألن كفــرهم عنــادي, ولــيس ىف الوجــود كفــر فطــري لينضــم إليــه الكفــر العنــادى بــل الكفــر لــيس إال 

                                                           
 .4/0081( املعجم االشتقاقي املؤصل أللفال القرآن الكرمي, د/ حممد حسن جبل ) ن ز ل (: (0
يف: اللبـاب يف علـوم الكتـاب,:  -بـال عـزو –هــ( 881ابـن عـادل الدمشـقي) ت: بعـد  . ونقله أبو حف  عمر08/81( مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري( : (0
07/481. 
 .080آايت السكينة يف القرآن دراسة بالغية حتليلية, د/ يمر حممد أمحد حجازي:   ((3
ا مـنهم تتلـف يف أن اإلميـ ((4 فـتح البـاري ان قـول وعمـل, ويزيـد ويـنق ..., ينظـر: قال البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء ابألمصار فما رأيت واحد 

 .0/47, ابن حجر العسقالين:بشرح صحيح البخاري
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, وكــول  الكفــر ابلفــروع ال يقــال انضــم إيل الكفــر ابألصــول ألن مــن ضــرو  ة الكفــر ابألصــول الكفــر ابلفــروع, ولــيس عنــاداي 
 .(0)( لِيـ َزد اد وا ِإمي اان  م ع  ِإمي اهِنِمَ وع مبعىن الطاعة واالنقياد فقال)  ر من ضروة االميان ابألصول اإلميان ابلف

 فيه من اهلداايت:، َّمبزب  رب يئ ىئُّقوله تعاىل:

ـا, وينصـرك علـى أقـوام   َن الأفـاد أ ه: أنَّ هوا القول  توييل للكالم السـابق ألنَـّأواًل  ـا عظيم  عجـب يف أن يفـتح هللا لـ  فتح 
 .(0)كثريين أِشداء نصر ا صحبه إنزال السكينة يف قلوب املؤمنني بعد أن خامرهم الفشل وانكسار اخلواطر... 

اوات واألرض, وميلـ  : فيه داللة قاطعة على أنَّ هللا سبحانه وتعاىل هو: مَن له القوة الغالبـة, والقـدرة القـاهرة يف السـماثنًيا
            مجيع وسائل النصر فيهما.

ا تزداد إمياان  مع إمياهنا, ويقين ا إىل يقينها مبا عند رهبا مـن اثلثًا موعـود : أنَّه ملّا منّرِر هوا القول الطيب املبارك على قلوبنا, فإهنَّ
 النصر والتمكني, وتنجوا من وساوس الشيطان, ومعارضات السوء. 

حلصـر, وهـو حصـر ادعــائي إذ ال اعتـداد مبـا جيمعـه امللـوك والفــاحتون إلفـادة افيـه تقـدمي للمسـند علـى املســند إليـه؛    :رابًعـا
 .(3)من اجلنود لغلبة العدّو ابلنسبة ملا   من الغلبة ألعدائه, والنصر ألوليائه 

بــارك وتعــاىل كثــرية غــري حمصــورة, منهــا: اجلنــود لفظــة جنــود: مجــع , وبــول  يكــون هبــا داللــة علــى أنَّ جنــود هللا تأنَّ  خامًســا:
 ٌّ ٰى ٰرُّٱ:الداخلة يف قلوب املؤمنني, مثل: السكينة عند القلـق واالضـطراب علـى  ـو مـا هـو ظـاهر مـن قولـه سـبحانه

, ومنها اجلنود اخلارجة عنهم, سواء يف السموات أو األرض, فمن جنـود السـماوات:  املالئكـة َِّّ ُّ َّ ٍّ
, والـــريح الـــيت أرســـلت علـــى العـــدوِّ يـــوم األحـــزاب, واملطـــر الـــوي أنـــزل يـــوم ب ـــدر فثبَّـــت هللا بـــه أقـــدام الـــوين أنزلـــوا يـــوم بـــدر

يـوم فـتح مكـة مثـل  ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمني. ومن جنود األرض جيوش املؤمنني وعديد القبائل الوين جـاءوا مـؤمنني مقـاتلني مـع النـيب 
, وغـري ذلـ  مـن اجلنـود الـيت ال يعلمهـا (4)ال يف سـنة الوفـود بين س ليم, ووفود القبائل الـوين جـاءوا مـؤمنني طـائعني دون قتـ

 [ .30]املدثر:َّمخ جخ مح جح مج حجُّإال هللا جلَّ يف عاله, قال سبحانه:
مقــادير األمــور وجمــرايت األحــداث, وذلــ  مــن يف فيــه مــن اهلــداايت: دفــع  وتوجيــه إلعمــال العقــل وإمــداد النظــر سادًســا: 

واألمـر أصـله أكـرب مـن ذلـ  مبـا ال تصـل إليـه األفهـام, أو تدركـه  -ود السـموات واألرضجهة: أنَّه إذا كان   عز وجـلَّ جنـ
الســكينة يف قلــوب املــؤمنني, ومل يهلــ  هللا األعــداء واملشــركني جنــوده مــن الســماء ومنهــا , فالســؤال: ملــاذا أنــزل هللا -العقــول

 ي أمـرهم, ويقطـع دابـرهم؟ واجلـواب عـن ذلـ مباشرة بصيحة أو برجفة أو قرسـال ملـ  مـن السـماء يبيـد خضـراءهم, وي نهـ
وقـد  ,(5)عامل ابملشركني و  مبا ترج من أصالهبم, فامهلهم لعلمـه وحكمتـه هللا تبارك وتعاىل  أنَّ أحدها: : يكون على وجوه

                                                           
 .08/80( مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري( : (0
 .06/051( التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور: (0
 .06/050: السابق نفسه( (3
 لسابق نفسه.( ا(4
 .9/040, الطَّرَبسي: ( جممع البيان يف تفسري القرآن(5
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اد ملـا فيـه مـن أنَّ هللا قـد شـرع اجلهـاثنيهـا:  حدث أن أخرج هللا من أصالهبم من يعبد هللا تبارك وتعاىل, وال ي شـرك بـه شـيأ ا,
ينـالوا األجـر فيعلـوا أمـرهم, و احلكم البالغة, واملنافع العظيمـة الـيت منهـا: إهـالك املشـركني املعانـدين ودحـرهم نيـدي املـؤمنني, 

 . اثلثها: أنَّه يف اجلهاد يظهر الصادق يف نصره   ولرسوله من الكاذب...إخل. العظيم, والثواب اجلزيل
 .(0)الوجود هبوه الصفة ال معينة وقت ا ماضي ا  دالة علىأي كان ويكون, فهي  قوله تعاىل: ) وكان هللا(

 قوله سبحانه: ) عليًما صكيًما(، فيه من اهلداايت:

: أنَّ سبحانه  ملا ذكر أمر القلوب بقوله أنزل السـكينة يف قلـوب املـؤمنني, واإلميـان مـن عمـل القلـوب ذكـر العلـم إشـارة أواًل 
           .(0)وأخفى  رإىل أنَّه يعلم  السَّ 

ــا ..., أثبــت العلــم إشــارة إىل أنّــه ال يعــزب عنــه مثقــال ذرة يف َّمبزب  رب يئ ىئُّٱ: أنَّ هللا ســبحانه ملــا قــال:اثنًي
 .(3)السموات وال يف األرض 

ل فيـه: إشـارة إىل أنَـّه يفعـل علـى وفـق العلـم فـإنَّ احلكـيم مـن يعمـ َّيبُّ :بعـد قولـه َّرتُّتعـاىل: : أنَّ جميء قولـهاثلثًا
أن مـهـ(:  أنَـّه علـيم نسـباب الفـتح والنصـر وعلـيم مبـا تط0393وقال الطاهر ابن عاشور ) ت: , (4)شيأ ا متقن ا ويعلمه... 

 .(5)به قلوب املؤمنني بعد البلبة, وأنَّه حكيم يضع مقتضيات علمه يف مواضعها املناسبة وأوقاهتا املالئمة 
 ( من سورة الفتح:17رقم )  : اهلداايت القرآنية يف اآليةاملبحث اخلامس
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يقُّٱ:*قــــــــــــــال تعــــــــــــــاىل

 [.08] الفتح: َّري
   املعىن اإلمجايل لآلية املباركة:

 يكُّهـــ(:  يقــول  تعــاىل ذكــر ه: لقــد ر ضــى هللا اي حممــد  عــن املــؤمنني بــ  301قــال شــيخ املفســرين ابــن جريــر الطــربي ) ت:
,  ملسو هيلع هللا ىلصرسوِل هللا  . يعين: بيعة أصحابِ َّٱيل ىل مل رسول  هللِا ابحلديبية حني  ابيعوه علـى م نـاج زِة قـريش  احلـرب 

 رن مم امُّٱ. وكانـــت بيعـــت هم إايه فيمـــا ذ ِكـــر حتـــت  شـــجرة. وقولـــه:َّيل ىلُّ وعلـــى أال ي ِفـــرُّوا وال يـ و لُّـــوهم الـــدُّبر
, إذ ي بايعونـ  حتـت  الشـجرة, ِمـن ِصـدق .يقول  تعاىل ذكر ه: فعِلم ربُّ  اي حممد  ما يف قلوِب املؤمنني ِمن أصحاِب َّٱزن

. يقول: فـانـَز ل الطمانينـة والثبـات علـى مـا هـم عليـه َّ ىن نن منُّالنيِة, والوفاِء مبا ي بايِعون  عليه, والصرِب مع ,

                                                           
 . 5/007احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:  ((0
يف: اللبــاب يف  -بـال عـزو –هــ( 881. ونقلـه أبـو حفــ  عمـر ابـن عـادل الدمشـقي) ت: بعــد 08/80( مفـاتيح الغيـب )   التفسـري الكبـري(, الفخــر الـرازي : (0

 .07/480علوم الكتاب,: 
 .07/480يف: اللباب يف علوم الكتاب,:  -بال عزو –هـ( 881ف  عمر ابن عادل الدمشقي) ت: بعد ونقله أبو حالسابق نفسه, ( (3
يف: اللبــاب يف  -بـال عـزو –هــ( 881. ونقلـه أبـو حفــ  عمـر ابـن عـادل الدمشـقي) ت: بعــد 08/80( مفـاتيح الغيـب )   التفسـري الكبـري(, الفخــر الـرازي : (4

 .07/480علوم الكتاب,: 
 .06/050التنوير, الطاهر ابن عاشور: ( التحرير و (5
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ــو ا َّري ٰى ين ُّمــن ديــنهم, وحســن  ب صــريهِتم ابحلــقِّ الــوي هــداه م هللا  لــه. وقولــه: : وعوَّضــهم يف العاجــل وــا رج  .يقــول 
ف ر  به من غنائم أهل مكة , بقتاهِلم أهل ها فتح ا قريب ا, وذل  فيما قيل: فتح  خيرب الظَّ 

(0). 
 مناسبة اآلية ملا قبلها: 

, ذكـــر حـــال  ملسو هيلع هللا ىلصملـــا ذكـــر هللا تعـــاىل حـــال مـــن ختلـــف عـــن الســـفر مـــع الرســـول :" ه(745قـــال أبـــو حيَّـــان األندلســـيُّ )ت: 
قـــال البقـــاعي ) و  .(2)"ىل علـــى رضـــا هللا عـــنهم, وهلـــوا مسيـــت بيعـــة الرضـــواناملـــؤمنني اخللـــ , الـــوين ســـافروا معـــه. واآليـــة دا

عليــه بثـــواب عظــيم منــه أمـــر  , دلَّ ملــا وعــد املطيـــع وأوعــد العاصــي, وكانـــت النفــوس إىل الوعــد أشـــد التفــاي   هـــ(: 885ت:
ـا ألن أعظـم املــراد حمسـوس يعظـم جوبــه للنفـوس القاصــرة عـن النفـوذ يف عــامل الغيـب, فقــال مؤكـد   ا بقــد بـه املوبــوبون, مفتتح 

ألن السياق موجب للتوقع ملا جرى من السـنة اإلهليـة أهنـا إذا شـوقت إىل شـيء دلـت عليـه مبشـهود يقـرب الغائـب املوعـود: 
 .(3) ... لقد رضي هللا{

 اهلداايت يف اآلية املباركة:
شــجرة, مــا ي ســعدهم يف الــدنيا واألخــرة, وهــو: حتــت ال ملسو هيلع هللا ىلص إرشــاد إىل أنَّ هللا تبــارك وتعــاىل قــد أانل املبــايعني لرســوله فيهــا:

 .(4)و  أ فهم من ذل  أنَّه مل يرض عن الكافرين فخوهلم يف الدنيا مع ما أعدَّ هلم يف اآلخرة  رضوانه جلَّ يف عاله.
 حض جض مص خصحص مس خس حسُّدليــل علــى أن  أعظــم الرضــا وأكــربه, هــو: رضــا هللا تعــاىل, قــال ســبحانه:وفيهــا: 

 [.70] التوبة: َّٱخض
وهــو  ,وذلــ  موجــب لرضــوان هللا عــز وجــل, ملسو هيلع هللا ىلصهــوه البيعــة كانــت فيهــا طاعــة هللا وطاعــة رســوله  لطيفــة, وهــي أنَّ   وفيهــا

ــا ) :ويــدل عليــه قولــه تعــاىل يف اآليــة املتقدمــة ,موجــب لــدخول اجلنــة نَّــات    َــرِي ِمــَن حت َِته  و م ــَن ي ِطــِع اهللَّ  و ر س ــول ه  ي َدِخَلــه  ج 
 .(5)... ت هبوا البيان أن أهل بيعة الرضوان من أهل اجلنةفثب( اأَل هَنار  

 ، فيه من اهلداايت:َّٱمكىك لك اك يقُّٱقوله تعاىل: 

أنَّ هللا تبارك وتعاىل قد أكَّد  هوا الرضا مبؤكـدات عـدة, منهـا: الـالم وهـي موطأـة لقسـم  حمـووف أي وهللا لقـد, ومنهـا أواًل:
حيـ  تشـري الرضـا  « اك», وهي حرف توكيد, ومنها: ماضوية الفعل «دق »القسم احملووف املفهوم من الالم, ومنها: 

 .(6)ووقوعه فعال  على املؤمنني 

                                                           
 .078-00/070جامع البيان عن وويل آي القرآن:  ((0
 .8/95 البحر احمليط: ((0
 .08/305( نظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والسُّور: (3
 السابق نفسه.( (4
 .4/061لباب التاويل يف معاين التنزيل:  ((5
 .087حتليلية, د/ يمر حممد أمحد حجازي:  آايت السكينة يف القرآن دراسة بالغية  ((6
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على بناء اسـم الفاعـل, فيـه داللـة علـى أنَّ اإلميـان قـد متكَّـن يف قلـوهبم حـ َّ صـار وصـف ا  « ىك »لفت  أنَّ جميءاثنيا: 
, وملــا كــان إميــاهنم كــول , فقــد اســتحقُّوا شــهادة هللا (0)الفعــل ومــن املعلــوم أنَّ اســم الفاعــل  أدوم وأثبــت مــن راســخ ا هلــم, 

 تبارك وتعاىل هلم ابإلميان.
 ، فيه من اهلداايت:َّٱيل ىل مل يكُّقوله تعاىل:

ظــرف   متعلِّــق بــــــ   «ٱيك»و .(0)أي حــني...  «ٱيك»أنَّــه ســبحانه ملَّــا ذكــر الّرِضــى, ذكــر وقتــه للداللــة علــى ســببه فقــال: أواًل: 
عليق الظرف بفعل الرضى ما يفهم أنَّ الرضـى مسـبب عـن مفـاد ذلـ  الظـرف اخلـا  مبـا أضـيف هـو إليـه, ويف ت، «رضي»

مــع مــا يعطيــه توقيــت الرضــى ابلظــرف املــوكور مــن تعجيــل حصــول الرضــى حبــداثن ذلــ  الوقــت, ومــع مــا يف جعــل اجلملــة 
   .(3)يف حال  دده املضاف إليها الظرف  ِفعلية مضارعية  من حصول الرضى قبل انقضاء الفعل بل 

مســتعمل يف الزمــان املاضــي الستحضــار حالــة املبايعــة اجلليلــة, وكــون املاضــي حصــل  «مل»أنَّ املضــارع يف قولــه  اثنًيــا:
 .(4)عند  ديد املبايعة ومل ينتظر به متامها, فقد علمت أنَّ السورة نزلت بعد االنصراف من احلديبية 

, دالالت منها: التنويه بشرف املكان الـوي متَـّت َّٱيل ىلُّ َت فيه بيعة الرضوان,أنَّ يف ذكر املكان الوي متَّ  اثلثًا:
فيه تل  البيعة اجلليلة,  والزايدة يف استحضار الصورة يف الوهن عنـد قـراءة اآليـة الكرميـة ومساعهـا, قـال الطَـّاهر ابـن عاشـور 

, وملــــــا يف تلــــــ  احلــــــوادث مــــــن تصــــــور ا إنَّ لــــــوكر مواضــــــع احلــــــوادث وأزماهنــــــا معــــــاين تزيــــــد الســــــامع هـــــــ(:  0393) ت: 
 .(5)ذكرى... 

 اإلمام اجليش عند إرادة القتال. إرشاد إىل استحباب مبايعة: رابًعا
: أنَّ هـــوه املبايعـــة الـــيت ت ســـمَّى: بيعـــة الرضـــوان, لكوهنـــا بيعـــة فيهـــا اإلخـــال  والصـــدق, ال الكـــوب والـــرايء, قـــد  خامًســـا

شــيء, ويســتتبع مــا ال يكــاد تطــر علــى ابل, ويكفــي فيمــا ترتــب علــى ذلــ  مــا اســتوجبت رضــا هللا تعــاىل الــوي ال يعادلــه 
   .(6)«رةال يدخل اجلنة أحد  ون ابيع حتت الشج» , قال:ملسو هيلع هللا ىلصأخرج أمحد عن جابر. ومسلم عن أم بشر عنه عن النيب 

   فيه من اهلداايت:، َّٱٱزن رن مم امٱُّقوله سبحانه:

 مبــا يف قلـــوهبم لـــيس عقــب رضـــاه عــنهم, وال عقـــب وقــوع بيعـــتهم فتعـــني أن : أنَّ  الفــاء  ليســـت للتعقيــب ألنَّ علـــم هللاأواًل 
تكون فاء فصيحة تفصح عن كالم مقدر بعدها. والتقدير: فلما ابيعوك علم هللا ما يف قلوهبم مـن الكفبـة, وجيـوز أن تكـون 

                                                           
 .40معاين األبنية, د. فاضل صاحل السامرائي:   ((0
 .08/305( نظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والسُّور: (0
 .06/073( التحرير والتنوير, الطَّاهر ابن عاشور : (3
 .074, 06/073: السابق نفسه( (4
 .06/075: السابق نفسه( (5
 .03/060عاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين, األلوسي: روح امل  ((6
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اإلخبـار بعلمـه مـا يف قلـوهبم مـن إظهـار ملا يف الفاء لتفريع األخبار نن هللا علم ما يف قلوهبم بعد اإلخبار برضى هللا عنهم 
            .(0) عنايته هبم

ــــا : فيــــه شــــهادة مــــن هللا تبــــارك وتعــــاىل للمــــؤمنني املبــــايعني قخــــال  النيــــة وصــــدقهم فيهــــا, قــــال الفخــــر الــــرَّازي ) ت: اثنًي
وفيــق ال يتــاتى إال ملــن هـــ(:  وىف ) علــم( بيــان وصــف املبايعــة بكوهنــا معقبــة ابلعلــم ابلصــدق الــوي يف قلــوهبم وهــوا ت614

          .(0)هداه هللا تعاىل إىل معاين كتابه الكرمي 
, «مـا»ابالسـم املـبهم الـوي هـو املوصـول , وإنَّ يف التعبـري «علم », اسم موصول يف حمل نصب مفعول به لـــ«ما»أنَّ اثلثًا: 

 تقــدير اإلخــال  وغــريه مــن املعــاين بغــري الــن ِّ علــى إخالصــهم وحتديــده, داللــة, هــي: أن تــوهب الــنفس كــل مــوهب يف
القلبيـــة احلســـنة مثـــل: صـــدق اإلميـــان, والوفـــاء يف البيعـــة, والرضـــا اب  عـــز وجـــل ورســـوله, واجلاهزيـــة للجهـــاد, والتضــــحية, 

 .-وهللا أعلم -والثبات...إخل
 .(3)معها علم هللا بصدقهم : فيه  إشارة إىل أنَّ الّرِضا مل يكن عند املبايعة فحسب, بل عند املبايعة اليت كان رابًعا

علم هللا تبارك وتعاىل مبا يف القلوب واطالعه على مكنوانهتـا, يـدفعنا إىل االجتهـاد يف أن تكـون قلوبنـا سـليمة, : أنَّ خامًسا
 وأن نعمرها ومنلؤها بكل ما هو خري, ونطهرها, وننقيها من كل ما هو شر؛ ألنَّ أثر ذل  عظيم يف الدنيا واآلخرة.

 فيه من اهلداايت:، َّري ٰى ين ىن نن من ُّ انه:قوله سبح

للتعقيـــب, ألنـــه تعـــاىل ملـــا علـــم مـــا يف قلـــوهبم رضـــي هللا عـــنهم فـــانزل الســـكينة  َّنن من ُّالفـــاء يف قولـــه: أنَّ   أواًل:
 .                           (4) عليهم
الســكينة, وإنزاهلــا يف قلــوب مــن يشــاء أو  فيــه إرشــاد إىل القــوة والقــدرة اإلهليــة, إذ ال يســتطيع أحــد مــن البشــر امــتالكاثلثًــا: 

ـا أو نصــر ا مسـتقبلي ا جلماعـة معينــة, بـل إنَّ ذلـ  كلــه,  علـى مـن يشــاء, وأنـه ال يسـتطيع أحــد مـن البشـر أيض ــا أنَّ حيقِّـق فتح 
 وأكثر من مقدورات هللا تبارك وتعاىل اخلاصة اليت تفوق مقدورات البشر, وإمكاانهتم.

, فلعل جمـيء هـوا القـول منكَّـر ا (5)فتح خيرب َّٱري ٰىُّثر املفسرين على أنَّ املقصود بـقوله سبحانه: أنَّه إذا كان أك رابًعا:
فيه داللة على أنَّ هوا الفتح قد جعله هللا بدء  فتوح كثرية, قريب بعضها من بع  وإَن طال زمن حدوثها, ويؤيد ذلـ  مـا 

وهو ما أجرى هللا على أيديهم من الصلح بيـنهم وبـني :  َّٱري ٰىُّهـ( عند تفسري قوله سبحانه:774قاله ابن كثري )ت:

                                                           
 .06/075( التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور: (0
 .08/96( مفاتيح الغيب )   التفسري الكبري( : (0
 .08/95:  السابق نفسه( (3
 .4/061لباب التاويل يف معاين التنزيل:  ((4
 .5/543, والكشاف, الزَّخمشري: 00/078القرآن: جامع البيان عن وويل آي  ( ينظر:(5
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أعدائهم, وما حصل بول  من اخلري العام املستمر املتصل بفتح خيرب وفتح مكَّة, ّ فتح سائر البالد واألقاليم علـيهم, ومـا 
 .(0)حصل هلم من العز والنصر والرفعة يف الدنيا واآلخرة 

إهليـة ال تكـاد  يعقبـه عطـاءات، بـه والفـوز، أنَّ الوصول إىل رضا هللا عّز وعال رشاد إىلإو بيان   ويف اآلية من اهلداايت أيض ا:
والفــوز يف الــدنيا  إنــزال الســكينة والطمانينــة, وحصــول النصــرختطــر علــى ابل, وال ينقطــع خريهــا, وال ينتهــي أمــدها, مثــل: 

 .إخل..والنجاة يف اآلخرة.
ــومــن اهلــداايت اهلامــة يف اآليــة بشــكل عــام:  حتــت  ,ملسو هيلع هللا ىلص ا توثيــق ألســعد حلظــة يف حيــاة املــؤمنني الــوين ابيعــوا رســول هللاأهنَّ

الشــجرة  تلــ  اللحظــة القدســية الــيت شــهد فيهــا الوجــود كلــه ذلــ  التبليــ  العلــوي الكــرمي مــن هللا العلــي العظــيم إىل رســوله 
علـى لسـان رهبـم  جـلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص املصـدوقيسمعون ذل  التبلي  من الصـادق  عندما فيا لسعادهتم ,(0) األمني عن مجاعة املؤمنني

قــــال ، اإلخبــــار عــــن رضــــا هللا عــــنهم, والشــــهادة هلــــم ابإلميــــان يف عليائــــه, واي لســــعادهتم عنــــدما يكــــون مبتــــدأ هــــوا التبليــــ :
, قـــال: ٱواي لســـعادهتم حـــني يـــوكر احلـــقَّ تبـــارك وتعـــاىل بيعـــتهم, وحيـــدَّد مكاهنـــا ,َّٱ...مكىك لك اك يقُّٱ:ســـبحانه

 نن منُّحني أنـزل هللا علـيهم سـكينته, وبشَّـرهم بفتحـه القريـب, قـال: واي لسعادهتم ,َّٱيل ىل يكملُّ
ــا: أنــتم اليــوم خــري أهــل األرض ملسو هيلع هللا ىلص, واي لســعادهتم حــني قــال هلــم رســول هللا َّري ٰى ين ىن , فيــا لســعادهتم (3) أيض 

 بول  كله, حقَّا إنَّه حلظة قدسية يف حياهتم بشكل خا  ويف يريخ الوجود, وضمريه املكنون بشكل عام.

 ( من سورة الفتح:14: اهلداايت القرآنية يف اآلية رقم ) بحث السادسامل

ــــــــاىل: ٱ ــــــــال تع  زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱق

 .[06]الفتح: َّخب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ميني

 املعىن اإلمجايل لآلية الشريفة: 

ابلغضــب, لكــن هــوه احلميــة مل تكــن   بــل  يبــنيِّ  هللا تبــارك وتعــاىل يف هــوه اآليــة املباركــة أنَّ كفــار مكــة قــد محيــت قلــوهبم 
ــم قــالوا:  قــد قت ــل حممــد  َّٱرن ممُّكانــت  , أي: غضــب ال وجــه لــه, وال دليــل عليــه, وال برهــان يؤيــده, وذلــ  أهنَّ

ـــم دخلـــوا علينـــا رغـــم أنفنـــا. والـــالت والعـــزى ال  وأصـــحابه آابءان وإخواننـــا, ويـــدخلون علينـــا يف منازلنـــا, فتتحـــدث العـــرب أهنَّ
ـــت هم مـــن اإلقـــرار للنـــيبِّ (1)لينـــا, فهـــوه احلميـــة اجلاهليـــة الـــيت دخلـــت قلـــوهبم يـــدخلوهنا ع ـــت هم: أ نـ ف  ابلرســـالة,  ملسو هيلع هللا ىلص, وقيـــل:  محيـَّ

واالستفتاح ببسم هللا الرمحن الرحيم, ومنع هم مـن دخـول مكـة. وكـان الـوي امتنـع مـن كتابـة بسـم هللا الـرمحن الـرحيم, وحممـد  
ٱُّكانـــت محيَّـــة الكـــافرين كـــول , وتســـتدعي يف مقابلهـــا غضـــب املـــؤمنني أنـــزل هللا:, وملـــا  (4)رســـول هللا: ســـهيل بـــن عمـــرو 

                                                           
 .7/341تفسري القرآن العظيم, أبو الفداء ابن كثري:  ((0
 .6/3305( يف ظالل القرآن , سيد قطب: (0
 .7/443:  4054رقم حدي كتاب املغازي, ,  ابن حجر العسقالين ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري,(3
 .7/354تفسري القرآن العظيم, ابن كثري: , وينظر: 9/061الطَّربسي:  جممع البيان يف تفسري القرآن, ((4
 .09/335اجلامع ألحكام القرآن, القرطيب:  ((5
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هــــ(:  واملـــراد ابلســـكينة: 0393, فتـــوقروا وحلمـــوا, قـــال الطَّـــاهر ابـــن عاشـــور ) ت: َّٱري ينٰى ىن نن
ِم فقــابلوا الثبــات واألانة, أي: جعــل يف قلــوهبم التــايّنِ وصــرف عــنهم العجلــة, فعصــمهم مــن مقابلــة احل ميــة ابلغضــب واالنتقــا

 .(1)احلمية ابلتعقُّل والتثبت فكان يف ذل  خري كثري 
, (1) اختارهـا هلـم, فـاإللزام جمـاز عمـا ذكـر مـن اختيارهـا هلـم, وأمـرهم هبـا  أي, َّٱميني زيُّوقوله سبحانه: 

, وألـيم  ال301وقال ابن جرير الطربي )ت: , وقـال (3)عـواب هـ(:  يقـول: ألـزمهم قـول: ال إلـه إال هللا, الـوي يتقـون بـه النـار 
ـــه:(1)هــــ(:  كلمـــة التقـــوى: وهـــي كـــلُّ قـــول أو فعـــل انشـــيء عـــن التقـــوى... 885البقـــاعي )ت:  ـــا قول  جئ يي ىيُّٱ.أمَّ

 .(4) كانوا أهلها على اإلطالق يف علم هللا وسابق قضائه هلم : فمعناه، َّخئحئ
ول  تعـاىل ذكـر ه: هــ(:  يقـ301, قال شيخ املفسرين ابن جريـر الطـربي )ت:َّخب حب جب هئ مئُّٱوقوله سبحانه:

, ال ت َفى عليه شيء  هـو كـائن,  ولِِعَلِمـه أيُّهـا النَّـاس  مبـا حي َـد ث  مـن دخـوِلكم مكـة وهبـا  رجـال  ومل يـ ز ِل هللا  بكل شيء  ذا علم 
   .(6) مل مذن لكم بدخول مكة يف س َفرِتكم هوه -مؤمنون ونساء  مؤمنات مل تـ َعلموهم

 مناسبة اآلية ملا قبلها:

, ومـن آمـن معـه عـن ملسو هيلع هللا ىلصا بنيَّ هللا تبارك وتعاىل فيما سبق  بعض ا من بـ َغي كفار مكـة وعنـادهم, ومنـه: أن صـدُّوا رسـول هللا ملَّ 
, وكـان سـبعني بدنـة, فلمـا فعلـوا ملسو هيلع هللا ىلصاملسجد احلرام, وصدُّوا اهلدي أن ي ِصل  إىل حمّله, واهلدي: البـدن الـيت سـاقها رسـول هللا 

 ىك مكٱملا بني  شرط اسـتحقاقهم للعـواب, بـني وقتـه, وفيـه بيـان لعلتـه, فقـال:) ألليم, فـــــ: ذل  وغريه؛ استحقوا العواب ا

 .(7)(.....رن مم ام يل ىل مل يك
 اهلداايت يف اآلية الشريفة:

وللمــؤمنني يف كــل , ملسو هيلع هللا ىلصإرشــاد إىل أنَّ هللا تبــارك وتعــاىل ال ينفــ , وال يغيــب ويــده ورعايتــه ومعونتــه وحفظــه لرســوله  فيهــا:
 كان.زمان  وم

: ذم  للكفار وذل ؛ ألنَّ اآلية الكرمية قد أابنت عمَّا تكنُّه صدورهم, وحتويه قلوهبم مـن احلميَّـة اجلاهليـة املومومـة  ـاه وفيها
 ., واملؤمنني, و اه ما جاء به من الدعوة إىل توحيد هللا وحده وعبادته, وطاعتهملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 ن اهلداايت:، فيه مَّٱرن مم ام يل ىل مل يك ىك مكُّٱٱقوله تعاىل:

                                                           
 .06/094التحرير والتنوير:  ((0
 .8/514حماسن التاويل, حممد مجال الدين القامسي:  ((0
 .00/301جامع البيان عن وويل آي القرآن:  ((3
 .08/330آلايت والسور: نظم الدرر يف تناسب ا ((4
 .5/036احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز:  ((5
 .00/305جامع البيان عن وويل آي القرآن:  ((6
 .08/309( نظم الدُّرر يف تناسب اآلايت والسور: (7
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 .(0)م ذكرهم, لومِّهم مبا يف حيز الصلة, وتعليل احلكم به املوصول موضع ضمريهم, إذ تقدَّ : أنَّ يف وَضِع  أواًل 
مـن خـالل الوقـوف ويظهـر ذلـ    االهتداء إىل دقة القرآن الكرمي يف اختيار اللفت املعربِّ عن املعىن املـراد تعبـري ا دقيق ـا,: اثنًيا

: فقـد جـاءت , وبـني معنـاه يف االسـتعمال القـرآين, فمـن جهـة اللغـة« محيَّـة »داليل بني املعـىن اللغـوي للفـت على التالقي ال
الـوي تـدور اسـتعماالته اللغويـة حـول معـىن حمـوري جـامع هلـا, قـد (  محـياحلمية على طريقة االشـتقاق مـن اجلـور اللغـوي ) 

, (0)لـــــــمعىن احملوري:حـدَّة  ابلغـة يف الشـيء متنـع االقـرتاب منـه هــ( بقولـه:  ا0436حدَّده الدكتور  حممد حسن جبل ) ت: 
َمى مح َي ا إذا س خ ن , واحلاِمي ـة : احلـارَّة  االستعماالت:  تل  ومن ي  الشَّيء  حي   فملمـح احلـدَّة البالغـة الـيت مـن أثرهـا املنـع ,(3) محِ 

ا. وقيـــل: إســـكا ا وشـــدَّهت  ـــَور هت  : س  ا وأخـــوها ابلـــرأس واضـــح, و  مح  يّـــا الكـــاس  ر ها وِحـــدَّهت 
ت ه (4) , و  (5), ومح  يَّـــا كـــلِّ شـــيء  ِشـــدَّ

يَّــة , أي: أ نَِفــت  أ نـ ف ــا وغضــب ا  يــت  مــن هــوا الشَّــيء أ مَحـ ـى منـــه محِ  , وإنَـّـه لشـــديد احل ميَّــا إذا كــان عزيــز الــنفس أبي ـــا (6)مح 
(7) ,

, فقــد قــال: أمَّــا مــن جهــة االســتعمال القــرآينتعماالت ويشــملها. فــيالحت أنَّ املعــىن احملــوري املؤصَّــل يســري يف هــوا االســ
ـــة هــــ(:  690قـــال البيضـــاوي ) ت:, (8) هــــ(:  احلميـــة: األنفـــة واإلنكـــار548قـــال الطَّبـَر ســـي )ت: وقـــال , (9)احلميَّـــة : األنـ ف 
, فلمـا امـت ت قلـوب الكـافرين أنفـة (01) هـ(:  وع ربِّ عـن القـوة الغضـبيَِّة, إذا اثرت وكثـ رت ابحلميِّـة756السَّمني احلليب )ت:

, الــيت مـــن حــدَّهتا وكثرهتـــا منعــتهم عـــن «رن مم ام يل ىل »: وغيظـ ـا واســتكبارا يف غـــري موضــعه, قـــال تعــاىل
اإلذعان للحق, بل عداوته؛ فلم يقرُّوا أنَّه نيب هللا, ومل ي قرُّوا ببسم هللا الـرمحن الـرحيم, وحـالوا بيـنهم وبـني البيـت, فممـا سـبق 

: التوظيف الدقيق أللفال القرآن الكرمي, وتالقيها مع أصل مـا وضـعت لـه يف كـالم العـرب, ومعرفـة مـا تـت ُّ بـه لفـت يتبنيَّ 
األئمـة  دون غريه من األلفال القريبة يف ذهن القـاريء, واالطمأنـان إىل اختيـار  التفسـري املناسـب مـن تفسـريات « ميَّةاحل »

كــن أن ميثِّــل هــداايت حاصــلة مــن خــالل احلــدي  عــن التالقــي الــداليل بــني املعــىن املختلفــة للفــت القــرآين, وغــري ذلــ  وــا مي
 اللغوي للجور )محي(, وما جاء منه على طريقة االشتقاق يف االستعمال القرآين.

أنَّ محيَّـــة الــوين كفـــروا مل تكـــن حممـــودة بـــل مومومـــة مبغوضـــة؛ ولـــول  أضـــيفت احلميـــة إىل اجلاهليـــة فقـــال  إرشـــاد إىلاثلثًـــا: 
ألنَّ الـوي فعلـوا مـن ذلـ  كـان مجيع ـه مـن أخـالق أهـِل  "ويف ذل  حتقري لشاهنا, وتشنيع هبا؛ ,«ٱرن مم »ٱٱسبحانه:

                                                           
 .5/410( البحر املديد يف تفسري القرآن ا يد, أمحد بن حممد األجنري: (0
 490ؤصل أللفال القرآن الكرمي, د/ حممد حسن جبل ) ح م و (:   املعجم االشتقاقي امل ((0
 .3/303العني, اخلليل بن أمحد ) ح م و(:  ((3
 .3/454احملكم واحمليط األعظم, ابن سيده ) ح م ى (:  ((4
 السابق نفسه. ((5
 .3/300العني, اخلليل بن أمحد ) ح م و(:  ((6
 .0/007أساس البالغة, الزخمشري ) ح م ي (:  ((7
 .9/061( جممع البيان يف تفسري القرآن: (8
 .0/340مدارك التنزيل وحقائق التاويل, أبو الربكات النَّسفي:, و 5/030أنوار التنزيل وأسرار التاويل:  ((9

 .0/457عمدة احلفال يف تفسري أشرف األلفال ) ح م ي ( :  ((01
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الكفــر, ومل يكــَن شــيء  منــه وــا أِذن هللا  هلــم بــه, وال أحــد  مــن رســِله 
هـــ(:  جعلهــا هللا تعــاىل 546, وقــال ابــن عطيــة )ت:(0)

ا كانـت بغـري حجـة يف« جاهليةمحية » ـا جـاء  ملسو هيلع هللا ىلصموضـعها, ألنَّ رسـول هللا  ؛ ألهنَّ لـو جـاءهم حمـاراب  لعـورهم يف محيـتهم, وإمنَّ
, فكانت محيتهم جاهلية صرف ا  معظِّم ا للبيت ال يريد حراب 

(2)        . 
ــا: عطــف بيــان للحميــة ق ِصــد مــن إمجالــه ّ تفصــيله تقريــر مدلولــه ووكيــده مــا " «ٱرن مم »أنَّ قولــه ســبحانه   رابًع

 .(3) «إذ جعل الوين كفروا يف قلوهبم محية اجلاهلية»حيصل لو قال: 
ــــا, 614الفخــــر الــــرَّازي ) ت: قــــال  خامًســــا: هـــــ(:  احلميــــة يف نفســــها صــــفة مومومــــة, وابإلضــــافة إىل اجلاهليــــة تــــزداد قبح 

إذا كانــت يف  , ويف كالمـه نظـر, ألنَّ احلميـة(4)وللحميـة يف القـبح درجـة ال يعتـرب معهـا قـبخ القبـائح كاملضـاف إىل اجلاهليـة 
, خبـالف هوا املوضع مومومة وقد ِعَيبت, إالَّ أنَّه ال ينبغي أن يؤخو الكالم على إطالقه, ألنَّه من احلميَّـة مـا يكـون حممـود ا

ــا ال تقــع إالَّ علــى مــا هــو مــوموم, وعلــى ذلــ  تنقســم احلميــة إىل  ألفــال أخــرى, مثــل: لفــت املعصــية, فــال خــالف علــى أهنَّ
 وم, فاحملمود منها: ما كان للحق والعدل واهلدى, واملوموم: ما كان للباطل والظلم والضالل .قسمني: حممود وموم

بيان  حمللِّ أنفة الكافرين واستكبارهم وغيظهم, وبول  يظهـر أنَّ عـدم اإلذعـان ، «يل ىل»أنَّ يف قوله سبحانه: سادًسا: 
لة متمكِّنة, ال   حجج  عقلية الئقة. للحق واالنقياد له؛ أساسه أمراض قلبية متاصِّ

 ، فيه من اهلداايت:َّٱىنينٰىري مننن زن ُّقوله سبحانه:

,  يـؤذن ننَّ املـؤمنني ودُّوا أن يقـاتلوا املشـركني وأن يـدخ لوا «مل يك ىك مك»أنَّ العطف هنا بفاء التفريع على  :أواًل 
 »ويت يف مقابلــة  هنــا «أنــزل  » أنَّ  :اثنًيــا .(5)مكــة للعمــرة عنــوة غضــب ا مــن صــدِّهم عنهــا, ولكــن هللا أنــزل علــيهم الســكينة 

وإنَّ هـــوه املقابلـــة تـــدلُّ علـــى   شـــرف  ،«ام يل ىل مل يك ىك مك»:ســـبحانه يف قولـــه، يف أول اآليـــة «جعـــل
ألنَّ  أنَّ  إضـــافة الســـكينة إىل ضـــمري هللا تعـــاىل إضـــافة تشـــريف؛:اثلثًـــا .(6)الســـكينة علـــى احلميـــة ألنَّ اإلنـــزال ختييـــل للرفعـــة 

ــا .(7)فاضــلة فهــي موهبــة إهليــة الســكينة مــن األخــالق ال داللــة علــى تشــريف هللا تبــارك وتعــاىل وتكرميــه للمــؤمنني نن  :رابًع
أنَّ أمـر إنـزال السـكينة ال جيـري  :سادًسـامدح  للمؤمنني بلزوم السكينة والكلمـة.  :خامًسا اختصهم قنزال السكينة عليهم.

 واسع رمحته.جمرى العادة, بل وفق مشيأة هللا سبحانه, وعظيم حكمته, و 
 فيه من اهلداايت:، َّٱني مي زي ُّٱقوله تعاىل:

                                                           
 .00/319: جامع البيان عن وويل آي القرآن, ابن جرير الطَّربي ((0
 .5/038( احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز: (0
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ــم  كــانوا عنــد هللا أكــرم النَّــاس فــالزموا تقــواه  :أواًل  هـــ(,  إنَّ 885, وكــوهنم كــول  قــال البقــاعي ) ت: (0)فيــه داللــة علــى أهنَّ
قــد تعـدَّدت األقــوال  ,«ميني»أنَّ : اثنيًــا .(0)أهـل احلديبيـة الــوين أ لزمـوا هــوه الكلمـة مــاتوا  كلهـم علــى اإلسـالم 

ــا يــدلُّ علــى اتســاع املــدى الــداليل للفــت القــرآين, حبيــ  يشــمل كــّل مــا يكــون ســبب  فيهــا, وإنَّ دلَّ ذلــ  علــى شــيء , فإمنَّ
هــــ(:  قولـــه تعـــاىل )وأ لـــزمهم كلمـــة التقـــوى(, فيـــه مخســـة 597قـــال ابـــن اجلـــوزي )ت:للتقـــوى, وأســـاس هلـــا, وبيـــان ذلـــ : 

, قاله ابن عباس, وجماهد وسـعيد بـن جبـري, وعكرمـة وقتـادة, والضـحاك, والسـدي, وابـن زيـد يف : ال إله إال هللاأصدهاأقوال:
ـم  هلـم هبـا, وهـي الـيت تنفـي الشـرك. ملسو هيلع هللا ىلصآخرين, وقـد روي مرفوع ـا إىل النـيب  : ال والثـاين؛ فعلـى هـوا يكـون معـىن: ألـز م هم: ح ك 

: ال إلـه إال هللا وحـده ال شـري  لـه لـه امللـ  والثال لب كالقولني. إله إال هللا وهللا أكرب, قاله ابن عمر. وعن علي بن أيب طا
: ال إلــــه إال هللا حممــــد رســــول هللا, قالــــه عطــــاء والرابــــعولــــه احلمــــد وهــــو علــــى كــــل شــــيء قــــدير, قالــــه عطــــاء ابــــن أيب رابح. 

ــــه الزهــــريواخلــــامساخلراســــاين. ــــرحيم, قال التقــــوى هــــي الوفــــاء  ,وعــــن احلســــن رضــــي هللا عنــــه: كلمــــة(3) : بســــم هللا الــــرمحن ال
, وإنَّ مجيع هوه األقوال أقوال متقاربة حسان, وإن كان األظهـر منهـا قـول: ال إلـه إال هللا, ألنَّ  هبـا يقـع االتقـاء (4)ابلعهد 

.(6), وهو ما عليه اجلمهور(5)عن الشرك   , إالَّ أن  معىن ال إله إال هللا, يقتضي التحق ق مبدلوهلا قوال  وفعال 
ــا: نَّ إضــافة كلمــة إىل التقــوى إضــافة حقيقــة, ومعــىن إضــافتها:  أنَّ كلمــة الشــهادة أصــل التقــوى, فــإنَّ أســاس التقــوى أ اثلًث

 .(7)اجتناب عبادة األصنام, قم تتفرع على ذل  شعب التقوى كلها 
 فيه من اهلداايت:، َّٱخئحئ جئ يي ىي ُّٱ:قوله تعاىل

ة راســـخة فـــيهم حاصـــلة يف الـــزمن املاضـــي, أي يف قـــدر هللا تعـــاىل. : جـــيء بفعـــل كـــانوا لـــداللتها علـــى أنَّ هـــوه األحقيـــأواًل 
عــربَّ نفعــل التفضــيل  :اثنـًيًــا .(8)واملعـىن: أنَّ نفــوس املــؤمنني كانــت متهيأــة لقبــول كلمــة التقــوى والتزامهــا مبــا أرشــدها هللا إليــه 

التعبـري هبـا فيـه داللـة علـى أنَّ املـؤمنني  , وصيغة التفضـيل تـدلُّ علـى الـزايدة مطلق ـا, وبـول  فـإنَّ يف«ٱجئ يي »ٱفقال تعاىل:
الــوين ألــزمهم هللا كلمــة التقــوى متصــفني مبزيــد اســتحقاق هلــا  مــن الكفــار واألعــراب وغــريهم مــن مجيــع اخللــق, وملثــل هــوا 

يف تقــدمي فيــه تقــدمي ووخــري, والتقــدير: كــانوا أهلهــا وأحــقُّ هبــا, ولعــلَّ اثلثًــا:  .(9)التعمــيم أطلــق األمــر حبــوف املفضــل عليــه 
ـم حتققـوا مبقتضـى كلمـة التقـوى, وقـاموا هبـا, والتزموهـا.  أنَـّه  ملـا كـان  :رابًعـااألحقيَّة اختصا  هلم دون غريهم, ورجحان أهنَّ
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, دفعـا لنفـي دخــول «ٱخئحئ »ٱ, عطــف علـى تلـ  األحقيـة, فقـال:(0) األحـق ابلشـيء قـد ال يكـون أهلـه مـن أول األمـر
ويف ذلــ  تشــريف ال يعادلــه شــيء, وتكمــن عظمــة هــوا التشــريف يف شــهادة هللا هلــم غــريهم مــن األعــراب والكفــار معهــم, 

ـــه العزيـــز, فيـــا لســـعادهتم بتلـــ  الشـــهادة اخلالـــدة, واي لســـعادهتم أن يـــوكرهم هللا جـــلَّ يف عـــاله.  ـــة واألهليـــة يف كتاب ابألحقي
,  فيه إرشاد إىل أنَّ كلمة التقوى حجة على املؤمنني أن يكونوا من أهلها خامًسا:  وأحقُّ من غريهم هبا.قوال  وفعال 

ــا مــن االحتبــاك, وبيانــه: أَن  ومــن اهلــداايت يف اآليــة  ــر  محيــة اجلاهليــة أوال  دلــيال  علــى ضــدها اثنيــا, وكلمــة التقــوى : أهنَّ ذ ك 
اثني ا دليال  على ضدها أوال  
ي ا ترغيب ا فيه , أمَّا سره هو:  أن ذكر جممع الشر أوال  ترهيب ا منه, وجممع اخلري اثن(0)

(3). 
تــوييل بــديع فيــه مــا ال يتنــاهى مــن اإلشــارات الــيت يتقاصــر عــن بلوغهــا, ، َّخب حب جب هئ مئُّ:قولــه ســبحانه

 واإلحاطة بوجوهها عقول الناس وأفهامهم, ومن تل  اإلشارات اليت هلا أثرها يف النفس:

 ا, ومن هم الكفار وما يستحقونه.علمه سبحانه مبن هم أهل  لكلمة التقوى, وأحقَّ هب اإلشارة إىل: أواًل:
اإلشارة إىل سعة علمـه بكـل شـيء حبيـ  يشـمل بـواطن السـرائر, ومكنـوانت الضـمائر , وغـري ذلـ  وـا ال تصـل إليـه  اثنًيا:

 أفهامنا وعقولنا.               
 .(4)إشارة إىل علمه ابملؤمنني الوين دفع عن كفار قريش بسببهم : الــــــ  اثلثا

شارة   إىل علمه بوجه املصلحة يف صلح احلديبية, فـريوى أنَـّه ملـا انعقـد, أمـن النـاس يف تلـ  املـدة احلـرب والفتنـة, اإل رابًعا:
وامتزجوا وعلت دعوة اإلسالم, وانقاد إليه كل  من كان له فهم من العرب, وزاد عدد اإلسـالم أضـعاف مـا كـان قبـل ذلـ , 

يف عــام احلديبيــة يف أربــع عشــرة مائــة, ّ ســار إىل مكــة بعــد ذلــ  بعــامني يف ويقتضــي ذلــ  أنَّ رســول هللا عليــه وســلم كــان 
 .(5)  ملسو هيلع هللا ىلصعشرة آالف فارس 

أّنِّ ال أدَّعي استنباط مجيع اهلداايت مـن آايت السـكينة يف القـرآن الكـرمي؛ بـل ويف ختام هوا البح  أرغب يف اإلشارة إىل 
ــّد, فيهــا الكثــري والكثــري ملــن أطــال النَّظــر, وأعمــل العقــل,  وأكثــر مــن التــدبر, وهــوا حــال القــرآن الكــرمي هداايتــه إىل مــا ال حي 
 وعجائبه إىل ما ال ي نقضي , وأسراره إىل ما ال ي نفد.   

: قد ع ين هوا البح  بتحديد آايت السكينة يف القرآن الكرمي, واسـتنباط اهلـداايت منهـا, علـى  ـو مـا سـبق بفضـل اخلامتة
 ومن كتابة هوا البح  قد خل صت إىل عدد من النتائج, بياهنا كما ميت:هللا تبارك وتعاىل وهدايته, 

 ( و 06( مـــن ســـورة البقـــرة, واآليـــة رقـــم )048, بياهنـــا: اآليـــة رقـــم ) أنَّ آايت الســـكينة يف القـــرآن الكـــرمي ســـتُّ آايت
 ( من سورة الفتح.06( و)08( و )4( من سورة التوبة, واآلية رقم )41)
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 لقرآن الكـرمي بشـكل عـام, وآايت السـكينة بشـكل خـا , يتـيح إنتـاج تراكيـب لغويـة جديـدة, أنَّ استنباط هداايت ا
 وهوا من شانه إثراء اللغة.

  َّال تتوقف عنـد هـوا احلـدِّ, بـل إنَّ هـداايهتا ال تتنـاهي ملـن أطـال النَّظـر آايت السكينة من  اليت استنبطتها داايتاهلأن
 وأعمل الفكر.

 ــا ليســت شــيأ ا  أنَّ الســكينة جنــدي مــن جنــود هللا تبــارك وتعــاىل ومقدوراتــه اخلاصــة الــيت تفــوق مقــدورات البشــر, وأهنَّ
حمسوس ا, بل ما جيده القلـب مـن الطُّمانينـة والثبـات يف مـواطن القالقـل واالضـطراابت والشـدائد, أو هـي نـور يسـكن 

 إليه اخلائف, ومنس به احلزين, فيزداد اإلميان ويثبت اليقني.
 ا, وال تــزول مــن قلبــه, فــإنَّ هــوا ال ينفــي  ملسو هيلع هللا ىلصاإلمجــاع علــى أنَّ الرســول الكــرمي  أنَّــه ملــا كــان ال تنفــ  عنــه الســكينة أبــد 

يف األحــوال واملقامــات الــيت أنــزل هللا تبــارك وتعــاىل فيهــا الســكينة  ملسو هيلع هللا ىلصالقــول: إنَّ هنــاك ســكينة خاصــة تتجــدَّد يف قلبــه 
كمــا جــاء هـــ(,  774ذلــ  القــول, وهــو ابــن كثــري ) ت:, وقــد رأينــا مــن العلمــاء مــن يــن ُّ علــى ملسو هيلع هللا ىلصيف قلبــه الشــريف 

 ( من سورة التوبة.41قم )ر اآلية  عن احلدي  املبح  الثال  عند ذل  يف

  هـــ(, 708)ت:أنَّــه قــد جــاء التصــريح آبايت الســكينة علــى لســان عــدد مــن العلمــاء مــنهم: شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة
عنهما من قراءة آايت السكينة ومـا تـال ذلـ  مـن آاثر أخصُّـها:  هـ(, وأنَّ ما ورد750) ت: وتلميوه ابن قيم اجلوزية

التــداوي عنــد املــرض, واطمأنــا القلــب وســكينته عنــد الشــدة واخلــوف, يعــدُّ مــن ابب االجتهــاد الــوي ميت علــى جهــة 
 التَّربك آبايت القرآن الكرمي.

  لتـداوي والرُّقيــة, فإنَّــه ال مــانع مــن التــداوي تصُّــها اب ملسو هيلع هللا ىلصأنَـّه ملــا كانــت آايت الســكينة مل يــرد فيهـا نــ   عــن رســول هللا
أن يكــون بكــالم هللا تعــاىل أو هبــا؛ ألنَّ القــرآن الكــرمي كلُّــه هــد ى شــفاء, وقــد جــوَّز العلمــاء الرُّقــى وفــق شــروط, هــي: 

هللا  ربتقـــدي, وأن يعتقـــد أن الرقيـــة ال تـــؤثر بـــواهتا بـــل مـــن غـــريه ومبـــا يعـــرف معنـــاهأنمسائـــه وصـــفاته, وابللســـان العـــريب 
 , على  و ما جاء يف ذل  مبثواث  يف تضاعيف هوا البح .تعاىل

  وعلــــى املــــؤمنني يف مقامــــات الكــــرابت ملسو هيلع هللا ىلصأنَّــــه ملــــا كانــــت آايت الســــكينة قــــد أنزهلــــا هللا تبــــارك وتعــــاىل علــــى رســــوله ,
 .واالضطراابت واملخاوف والقالقل, فإنَّه ملا مانع من التربك بتالوهتا وقراءهتا يف تل  املقامات

  ,أطلقتـه جامعـة أم أنَّ اهلداايت القرآنية متثل إحدى اإلجنازات املعرفيـة املعاصـرة, واليـوم  ـن أمـام مشـروع علمـي كبـري
, وقـد قـدَّم فريـق اإلعـداد يف هـوا الكرسـي, دراسـة وصـيلة للهـداايت القرآنيـة, القرى وثلة يف كرسي اهلداايت القرآنية
ه الباحثني وفق نور القرآن املبني.اليت ختت  ابهلداايت, تل  الدراسة تعدُّ أساس ا للدراسات   ودستور ا يوجِّ

 
 املصادر واملراجع:

 القرآن الكرمي.

هـ(, حتقيق: د/عبد الكـرمي خليفـة, ود/نصـر عبـد الـرمحن, د/صـالح 5 )ت: يب ت  وَ م الع  لِ م سَ  بن   ة  م  ل  اإلابنة يف اللغة العربية, س  
 م.0999-هـ0401, 0بو صفية, طجرار, د/حممد حسن عواد, د/جاسر أ
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هـــ (, دار إحيــاء الــرتاث 980إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزااي الكتــاب الكــرمي, أبــو الســعود , حممــد بــن حممــد العمــادي )ت: 
 بريوت. –العريب 

ميـة, هـ(, حتقيـق: حممـد ابسـل عيـون السـود, دار الكتـب العل538)ت: ريّ ش  خمَ أساس البالغة, جار هللا, حممود بن عمر الزَّ 
 م. 0998-هـ0409, 0بريوت, لبنان, ط

األلفـال الدالــة علــى اخلــروج والـدخول يف القــرآن الكــرمي, دراســة يف البنيــة والداللـة, رمضــان خــريي إمساعيــل, إشــراف: أ. د/ 
 م.) رسالة ماجستري(.0108عبد الكرمي جبل, د/ حممد أفندي, كلية اآلداب, طنطا, 

هـــ(, 685ر الــدين, أبــو ســعيد, عبــد هللا بــن عمــر بــن حممــد الشــريازي البيضــاوي )ت: أنــوار التنزيــل وأســرار التاويــل, انصــ
 هـ.0408, 0حتقيق: حممد عبد الرمحن املرعشلي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, لبنان, ط

 بية ابملنوفية.آايت السكينة يف القرآن دراسة بالغية حتليلية, د/ يمر حممد أمحد حجازي, جامعة األزهر, كلية اللغة العر 

 ) حتت الطبع(. , كرسي اهلداايتآايت خلق اإلنسان يف ضوء اهلداايت القرآنية, رمضان خريي إمساعيل
هـــ (, حتقيــق: صــدقي 745البحــر احملــيط, أبوحيَّــان, حممــد بــن يوســف بــن علــي بــن يوســف بــن حيــان األندلســي )املتــوىف: 

 هـ.0401, 0حممد مجيل, دار الفكر, بريوت, ط
هـــ(, حتقيــق: أمحــد عبــد هللا القرشــي 0004ديــد يف تفســري القــرآن ا يــد, أمحــد بــن حممــد بــن عجيبــة األجنــري )ت:البحــر امل

 هـ.0409رسالن, الناشر: حسن عباس زكي, القاهرة, 
 يج العروس من جواهر القاموس, حممد مرتضى احلسيين الزَّبِيدي, طبعة وزارة اإلرشاد واإلنباء, الكويت.

 م.0984ير, حممد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية, تونس, التحرير والتنو 
هـــ(, حتقيــق: حممــد ابســل عيــون الّســود, دار الكتــب 806التعريفــات, أبــو احلســن, علــي بــن حممــد بــن علــي اجلرجــاين )ت:

 م.0113-هـ0404, 0العلمية, بريوت, لبنان, ط
(, الناشــر: عمــادة البحــ  العلمــي, جامعــة اإلمــام هـــ 468)ت: أبــو احلســن, علــي بــن أمحــد النيســابوري, التفســري البســيط

 هـ.0431, 0حممد بن سعود اإلسالمية, ط
حتقيــق  ,0ج(,  هـــ405ت: ــو تفســري الراغــب األصــفهاين, أبــو القاســم احلســني بــن حممــد املعــروف ابلراغــب األصــفهاّن )

 م.0999 -هـ 0401طنطا,, ودراسة: د. حممد عبد العزيز بسيوين, كلية اآلداب
ــمرقندي املســمَّى:  تفســري هـــ(, حتقيــق: علــي 373حبــر العلــوم, أليب الليــ  نصــر بــن حممــد  بــن أمحــد الســمرقندي )ت:السَّ

, 0لبنــــان, ط ,حممــــد عــــوض, عــــادل أمحــــد عبــــد املوجــــود, زكــــراي عبــــد ا يــــد النــــويت, دار الكتــــب العلميــــة, بــــريوت
 م.0993-ه0403

 م.0997مطابع أخبار اليوم, هـ(, 0408تفسري الشعراوي, حممد متويل الشعراوي )ت: 

, 0هــ(, دار الفكـر, ط614تفسري الفخر الرازي املشتهر ابلتفسـري الكبـري ومفـاتيح الغيـب, فخـر الـدين, حممـد الـرازي )ت:
 م.0980-هـ 0410
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ظفَّر, منصور بن حممـد بـن عبـد اجلبـار السَّـم ع اين التميمـي املـر وزي )ت:
 
ر الـوطن, هــ (, دا489تفسري القرآن العظيم, أبو امل

 م.0997-هـ0408, 0الرايض, ط

هـــ (, حتقيــق: ســامي بــن حممــد 774تفسـري القــرآن العظــيم, املؤلــف: أبــو الفـداء, إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري الدمشـقي )ت:
 م.0999 -هـ 0401, 0ط ,سالمة, الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع

 .هـ 0403,  0ر ابن اجلوزي, السعودية, طهـ(, دا0400تفسري القرآن الكرمي, حممد بن صاحل العثيمني )ت:

ـــرَيي  ـــد الكـــرمي بـــن هـــوازن القشـــريي)ت:لطـــائف اإلشـــارات: املســـمَّىتفســـري الق ش  ـــو القاســـم, عب عبـــد حتقيق:هــــ(, 465, أب
 م.0117-هـ0408, 0اللطيف حسن عبد الرمحن, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط

عـة مـن العلمـاء قشـراف جممـع البحـوث اإلسـالمية ابألزهـر, مطبعـة املصـحف التفسري الوسيط للقـرآن الكـرمي, وليـف: جممو 
 م. 0990 -هـ  0403, 3الشريف, ط

هـــ (, حتقيـق: عبــد احلميـد صــاحل خـان, عــامل الكتــب, 0130التوقيـف علــى مهمـات التعــاريف, عبـد الــرءوف املنـاوي ) ت:
 م.0991-هـ0401, 0القاهرة, ط

هـــ(, حتقيــق: د/عبــدهللا بــن عبداحملســن الرتكــي, دار 301مــد بــن جريــر الطَّــربي )ت:جــامع البيــان عــن وويــل آي القــرآن, حم
 م.0110-هـ0400هجر, اجليزة, 

هــ (, حتقيـق: د/عبـدهللا بـن عبـد احملسـن 670اجلامع ألحكام القرآن, ألى عبدهللا, حممد بن أمحد بن أى بكر القـرطيب)ت:
 م.0116-ه0407 ,0ط الرتكى, مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان,

 .م0995, 0اجلملة الشرطية الواقعة يف خواتيم اآلايت القرآنية ومقاماهتا البالغية, د/رفعت إمساعيل السوداين, ط

حاشــية الشــهاب املســماة:عناية القاضــي وكفايــة الراضــي علــى تفســري البيضــاوي, شــهاب الــدين, أمحــد بــن حممــد بــن عمــر 
 د.ت, د.ن.هـ(, دار صادر, بريوت, د.س, 0169اخلفاجي )ت:

(, حتقيــق: ســعيد بــن غالــب   هـــ893شــهاب الــدين, أمحــد بــن إمساعيــل الكــوراين )ت:, الــدرر اللوامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع
 رسالة دكتوراة(.)م0118 -هـ0409, اجلامعة اإلسالمية, املدينة املنورة, السعودية ,كامل ا يدي

هــ(, 0071اب الـدين, حممـود بـن عبـد هللا احلسـيين األلوسـي )ت:روح املعاين يف تفسـري القـرآن العظـيم والسـبع املثـاين, شـه
 هـ. 0405, 0حتقيق: علي عبد الباري عطية, دار الكتب العلمية , بريوت, ط

هــــ(, املكتـــب 597يف ِعلـــِم التَّفســـري, أبـــو الفـــرج, مجـــال الـــدين, عبـــد الـــرمحن بـــن علـــي بـــن حممـــد اجلـــوزي )ت: زاد املســـري 
 م.0984-ـه0414, 3اإلسالمي, بريوت, ط

هــ(, حتقيـق: د/حـا  صـاحل الضـامن, 308الزاهر يف بيان معاين كلمات الناس, أبو بكر, حممد بـن القاسـم األنبـاري ) ت: 
 م.0990-هـ0400, 0مؤسسة الرسالة, بريوت, ط

الـدم ام, الســودان, السـرية النبويـة يف ضـوء اهلـداايت القرآنيــة ) العهـد املكـي(, د/ فخـر الـدين بــن الـزبري احملسـي, دار املتنـيب, 
 م.0109-هـ0441, 0ط
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هـــ (, حتقيــق: أمحــد عبــد 393الصــحاح يج اللغــة وصــحاح العربيــة, أبــو نصــر, إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري الفــارايب )ت: 
 م. 0987 -  هـ0417, 4الغفور عطار, دار العلم للماليني, بريوت, لبنان, ط

, هــــ(756) ت:  بـــن عبدالـــدائم, املعـــروف ابلســـمني احللـــيبعمـــدة احلفـــال يف تفســـري أشـــرف األلفـــال, أمحـــد بـــن يوســـف 
 م.0999-هـ0407, 0حتقيق: حممد ابسل عيون السود, دار الكتب العلمية, ط

هـــ (, حتقيــق: د/مهــدي املخزومــي, ود/إبــراهيم الســامرائي, 075العــني, أبــو عبــد الــرمحن, اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي ) ت:
 الرسالة, الكويت. دار الرشيد  للتوزيع والنشر, مطابع

, أمحـــــد بـــــن علـــــي بـــــن حجـــــر العســـــقالين فـــــتح البـــــاري بشـــــرح صـــــحيح اإلمـــــام أيب عبـــــد هللا حممـــــد بـــــن إمساعيـــــل البخـــــاري
هـــ(, حتقيــق: عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن ابز, رقــم كتبــه وأبوابــه وحديثــه: حممــد فــؤاد عبــدالباقي, أخرجــه 850)ت:

 السلفية.وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب, املكتبة 

هــ(, اعتـىن بــه 0051فـتح القـدير اجلـامع بـني فـين الروايـة والدريــة مـن علـم التفسـري, حممـد بـن علــي بـن حممـد الشـوكاين )ت:
 م.0117-هـ0408, 4وراجع أصوله: يوسف الغ وش, ط

 م.0113-هـ0403, 30يف ظالل القرآن, سيد قطب, دار الشروق, القاهرة,  ط

ــب اهلمــواين )ت: الكتــاب الفريــد يف إعــراب القــرآن هـــ (, حتقيــق: حممــد نظــام الــدين الفتــّيح, دار الزمــان 643ا يــد, املنت ج 
 م 0116 -هـ 0407, 0للنشر والتوزيع, املدينة املنورة , اململكة العربية السعودية, ط

 الكتيب التعريفي بـ املوسوعة العاملية للهداايت القرآنية, جامعة أم القرى, عمادة البح  العلمي.

ـــــن عمـــــر الزخمشـــــري ) ا ـــــل, جـــــار هللا, حممـــــود ب ـــــل يف وجـــــوه األوي ـــــون األقاوي لكشـــــاف عـــــن حقـــــائق غـــــوام  التنزيـــــل وعي
-هـــ0408, 0هـــ(, حتقيــق: أمحــد عــادل عبــد املوجــود, علــي حممــد معــوض, مكتبــة العبيكــان, الــرايض, ط538ت:

 م.0998

هــ(, حتقيـق: اإلمـام أيب 407إبـراهيم الثعلـيب )ت:الكشف والبيان املعروف بتفسري الثعليب, أبو إسحاق, أمحد بن حممد بـن 
حممــــــد بــــــن عاشــــــور, مراجعــــــة وتــــــدقيق: األســــــتاذ نظــــــري الســــــاعدي, دار إحيــــــاء الــــــرتاث العــــــريب, بــــــريوت, لبنــــــان, 

 م.0110 -هـ0,0400ط

ضـبطه  هــ(,705لباب التاويل يف معاين التنزيل, عـالء الـدين, علـي بـن حممـد بـن إبـراهيم البغـدادي, املعـروف ابخلـازن )ت:
 هـ.0114-هـ0405, 0وصححه: عبد السالم حممد شاهني, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط

هــ 881اللباب يف علوم الكتاب, أبو حف , سراج الدين, عمر بن علي ابن عادل احلنبلي الدمشـقي احلنبلـي ) ت: بعـد 
الكتــب العلميــة, بــريوت , لبنــان,  (, حتقيــق: الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود, والشــيخ: علــي حممــد معــوض, دار

 م.0998-هـ  0409, 0ط

, حتقيـق: عبـد هللا علـي هــ(700)ت: حممد بن مكرم بن علي األنصاري, املعـروف اببـن منظـور ,لسان العرب, مجال الدين
 دار املعارف, مصر., الكبري, حممد أمحد حسب هللا, هاشم حممد
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هــــ(, دار العلـــوم للطباعـــة 548 علـــي الفضـــل بـــن احلســـن الطَّبـَر ســـي )ت:جممـــع البيـــان يف تفســـري القـــرآن, أمـــني اإلســـالم أى
 م.0115 -هـ0406, 0والنشر, بريوت, لبنان, ط

هــــ (, دراســة وحتقيـــق: زهــري عبـــد احملســـن 395جممــل اللغـــة, أبــو احلســـني ,أمحــد بـــن فــارس بـــن زكــرايء القـــزويين الــرازي )ت:
 م.0986 -هـ 0416, 0سلطان, مؤسسة الرسالة, بريوت, لبنان, ط

ـــة, 0330)ت: حماســـن التاويـــل, حممـــد مجـــال الـــدين القـــامسي هــــ(, حتقيـــق: حممـــد ابســـل عيـــون الســـود, دار الكتـــب العلمي
 م.0113-هـ0404, 0بريوت, لبنان, ط

هـــ(, حتقيــق: عبــد الســالم عبــد الشــايف 548احملــرر الــوجيز يف تفســري الكتــاب العزيــز, عبــد احلــق بــن غالــب بــن عطيــة )ت:
 م.0110-هـ0400, 0تب العلمية, بريوت, لبنان,  طحممد, دار الك

احملكــم واحملــيط األعظــم يف اللغــة, أبــو احلســن علــي ابــن إمساعيــل بــن ســيده املرســي, املعــروف اببــن ســيده, حتقيــق: د/عبــد 
 م.01.1-هـ0400, 0احلميد هنداوي, دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, ط

هــــ(, حتقيــق: حممـــد حامــد الفقـــي, دار 750ك نســـتعني, ابــن قـــيم اجلوزيــة )ت:مــدارج الســـالكني بــني منـــازل إايك نعبــد وإايَّ 
 م.0970 -ه0390الكتاب العريب, بريوت, لبنان, 

هــ(, 701مدارك التنزيل وحقائق التاويل, املعروف بتفسري النَّسفي, أليب الربكات عبدهللا بن أمحد بن حممـود  النَّسـفي) ت:
 -هــــ0409, 0حميــي الـــدين ديــب متــويل, دار الكلــم الطيــب, دمشــق, طحتقيــق: يوســف علــي بــديوي, ومراجعــة: 

 م.0998

 م.0117-ه0408, 0, دار عمار للنشر, عمَّان, األردن, طمعاين األبنية, د. فاضل صاحل السامرائي 
امل ه( حتقيق: عبد اجلليل عبده شـليب, عـ300معاين القرآن وإعرابه, أبو إسحاق الزجاج, إبراهيم بن السري بن سهل )ت:

 م. 0988 -هـ  0418, 0الكتب, بريوت, ط

, حتقيــق: د/ عبــد الفتــاح إمساعيــل شــليب, الــدار املصــرية 3هـــ(, ج017معــاين القــرآن, أبــو زكــرايء, حيــىي بــن زايد الفــراء )ت:
 .0للتاليف والرتمجة, ط

ــل ببيــان العالقــات بــني ألفــال القــرآن  الكــرمي نصــواهتا وبــني معانيهــا, املعجــم االشــتقاقي املؤصــل أللفــال القــرآن الكــرمي مؤصِّ
 م.0101, 0هـ(, مكتبة اآلداب, القاهرة, ط0436د/حممد حسن جبل )ت:

 م.0110هـ, 0400املعجم املفهرس أللفال القرآن الكرمي, صنعه/ حممد فؤاد عبد الباقي, دار احلدي  القاهرة, 

هــ(, حتقيـق: صـفوان عـدانن داوودي, 405و: مفردات ألفال القرآن الكرمي, احلسني بن حممد, الراغب األصـفهاين)ت:  ـ
 م0990-هـ0400دار القلم, دمشق, 

-هـــ0399هـــ(, حتقيــق: عبــد الســالم هــارون, دار الفكــر, 395مقــاييس اللغــة, أليب احلســني, أمحــد ابــن فــارس زكــراي )ت:
 م.0979

 ,دار التدمريـــة, الـــرايض, عتيـــيبأبـــو حممـــد ,عبـــد هللا بـــن مـــانع بـــن غـــالب الغبيـــوي الروقـــي ال, نتـــاج الفكـــر يف أحكـــام الـــوكر
 م.0104 -هـ  0435, 0ط, اململكة العربية السعودية
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هـــ (, دار الكتــاب اإلســالمي, 885نظــم الــدرر يف تناســب اآلايت و الســور, برهــان الــدين إبــراهيم بــن عمــر البقــاعي ) ت:
 القاهرة. 

هــ(, 616حممـد اجلـزري املعـروف اببـن األثـري )ت: املبـارك بـن ,السـعادات وأبـ ,لنهاية يف غريب احلدي  واألثر, جمد الدينا
 .هـ0383حتقيق: طاهر أمحد الزاوي, وحممود حممد طناحي, املكتبة اإلسالمية, 

اهلداايت القرآنية دراسة وصيلية, الفريق البحثي بكرسي املل  عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكرمي ) أ.د. طه عابـدين طـه 
 هـ.0438, 0ي, د. فخر الدين الزُّبري علي(, مكتبة املتنيب, طمحد, د. ايسني بن حافت قار 
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(72) 
 وطيقا احلديثة ودورها يف أتويل القرآنياهلرمن

 1د. زهراء علي دخيل
 ملعهد العايل للدكتوراه يف اآلداب والعلوم اإلنسانّية واالجتماعّية يف اجلامعة الّلبنانّيةأستاذة اب

 امللخص:

ثّلـه  ّثل ارتباط السماء ابألرض فحسـب؛ وإمّنـا ملـا مي  يكتسب النّ  الدييّن يف اإلسالم أمهّّية ابلغة, ليس لكونه نص ا مقّدس ا مي 
ثّـل الـنّ  الـدييّن أول  من منط معريّف م تمّيز وفّعال مع كل مساحات املعرفة اليت تفرضها الضرورة الزمنّية. ومـن هـوه الزاويـة مي 

 0بني األشكال املعرفّية اليت تعارف عليها البشر.متايز بينه و 

ــا معرفي ــا يبحــ  عــن مســائل عديــدة مرتبطــة ابلــن , يف طبيعتــه وتكّونــه,  ــا أو منهج  يــربز موضــوع اهلرمنيوطيقــا بوصــفه علم 
ز مــن خــالل والصــلة الرابطــة بينــه وبــني مبدعــه, وعالقتــه ابلــرتاث والتقاليــد. كمــا أنّــه يعــاجل بعــ  اجلوانــب الغامضــة الــيت تــرب 

ر ابلن .  فسِّ
 
 عالقة امل

تباينــت وجهــات النظــر حــول مــدى فاعليّـــة املــنهج اهلرمنيــوطيقّي يف تقــدمي فهــم م ــنظّم  للـــنّ  الــدييّن, بــني مــن يــراه الطريـــق 
تزّمتــة, الــيت حتجــب احلقيقــة الدينيّــة و علهــا 

 
أجنبيّــة احلصــرّي والوحيــد لتفعيــل الــن , وإخــراج الــدين مــن الصــوريّة اجلامــدة وامل

عــن العصــر احلاضــر, وبــني م نكــر  ألّي دور  فاعــل  هلــوا املــنهج , الــوي نشــا ضــمن ظــروف خاّصــة أنتجتهــا  ــارب الفلســفة 
الغربيّــة. فالضــرورة املنهجّيــة عنــد هــؤالء تقتضــي أن تظــّل اهلرمنيوطيقــا حمافظــة علــى خصوصــّية املنشــا الــوي يتبــاين مــع  ربــة 

 الن  الدييّن يف اإلسالم.

راسـة التحــّدايت النظريـّـة واملعرفيّـة القائمــة يف العــامل اإلســالمّي, وحتليلهـا ونقــدها, ي عــرّب عــن أحـد أوجــه املواجهــة الفكريـّـة إّن د
 مع الفكر الغريّب املعاصر.

إّن طــرح  خللفيّــات بعــ  العلمــاء ومبــانيهم وآرائهــم ونقــدها وحتليلهـــا؛ هبــدف إيضــاح جنــاح مثــل تلــ  املشــاريع الفكريـّــة أو 
 اقها.إخف

  التسايالت:

مــن املمكــن أن تفــرزه هــوه املنهجّيــة يف الوســط اإلســالمّي, ِلمــا ميكــن أن ت ثــريه اهلرمنيوطيقــا مــن أســألة علــى الــن  الــدييّن, 
ّ, رسم معان  ومفاهيم غري م تناهية.  ّ  مثل: إمكان إجياد قراءات خمتلفة للن  الديين. ومن 

ى النّ  القرآيّن من دون أن يفقد هوا الـنّ  معرفتـه اليقينيّـة املقّدسـة, ومـن دون كيف مي كن تطبيق املسار اهلرمنيوطيقّي عل
 أن يتعّور معه الوصول إىل قصد الشارع وتعاليمه الدينّية املقّدسة؟ 

                                                           
0 profzahraa@gmail.com 
 .7م, 0119اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي بني حقائق النّ  ونسبّية املعرفة, معتصم السيد أمحد, دار اهلادي, بريوت,  0
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فإذا كان م ؤّدى وويل النصو  الدينّية هو الكشف عن قيم الدين وثوابت الّنصو , فال ب ّد من آلّية يشرتط فيهـا الّضـبط 
نهجّي الستخال  تل  القيم, فهل اآللّيات املعرفّية املطروحة كافية أم هنـاك ضـرورة للبحـ  عـن آليـات جديـدة تنسـجم امل

 مع طبيعة الّنّ  الدييّن؟

وهل يعين رف  املنهج اهلرمنيوطيقي هو رف  لديناميكّية الن  القرآيّن وحيويّتـه والوقـوع يف هاويـة اجلمـود, والظـّن ابمـتالك 
 طلقة؟ على الرغم من االعتقاد نّن النّ  القرآيّن متطّور وصاحل لكل زمان ومكان.احلقيقة امل

ــة ,مثــل:  ــة علــى الّنصــو  املقّدســة بقــدر مــا ميكــن تطبيقهــا علــى الّنصــو  اإلبداعّي وهــل جيــوز تطبيــق املنــاهج اهلرمنيوطيقّي
 القص , والشعر, واألساطري,...؟ 

لّحـة: هـل أّن ضـوابط فهـم الـنّ  القـرآيّن هتدف هوه الورقـة البحثيّـة ملناقشـة هـوه ا
 
إلشـكالّيات, واإلجابـة عـن التسـاؤالت امل

حّددت من انفتاح الن  على خمتلف العصور؟ وهل أنّنا لو تنزلنا عندما يريده احلداثويّون مبختلف مدارسهم سـيبقى الـنّ  
 القرآين حمتفظ ا بصفة القداسة فيه؟  

دراســة وحبــ  علــى الــرغم مــن كثــرة البحــوث والدراســات الــيت انقشــا احلــداثويّون يف  وتلــ  اإلشــكالّيات مــا زالــت حباجــة إىل
ضــــوابطهم لفهــــم النصــــو  الدينيّــــة املقّدســــة إاّل أّن تلــــ  الدراســــات والبحــــوث مل تقــــف علــــى جــــوهر القضــــّية, وأساســــها, 

 ومنطلقاهتا, وغاايت أصحاهبا. وهل كّل ما قالوه وأاثروه حمّل رّد وشّ  وريبة؟!

 : اهلرمنيوطيقا لغوايي واصطالصيياأو اًل 

1-  :  اهلرمنيوطيقا لغواي 

إذا نظــران إىل املــادة الّلغويّــة األوىل الــيت تشــّكل منهــا املصــطلح جنــدها ترجــع إىل الّلغــة اليواننّيــة, علــى الــرغم مــن االخــتالف 
  Hermeneveinن الفعـل اليـوانيّن    م شـتّق مـHermeneuticحول اجلور الّلغوّي للمصـطلح فبعضـهم يـرى أّن اهلرمنيوطيقـا  

  مبعـىن التوضـيح ,وإزالـة الغمـوض Hermeneutikikos  يف حـني يـرى آخـرون أّن املصـطلح مـاخوذ مـن  Hermeneiaمؤنّثه  
مبعـىن ي فّسـر أو ي وّضـح,  Hermeneuinمن املوضوع, يقول الدكتور عبد الوهـاب املسـريي:  اهلرمنيوطيقـا مشـتّقة مـن الكلمـة 

الهوت, حي  كـان ي قصـد هبـا ذاك اجلـزء مـن الدراسـات الالهوتيّـة املعنيّـة بتـاول النصـو  الدينيّـة بطريقـة  خياليّـة من علم ال
اول اكتشاف املعاين احلقيقّية واخلفّية وراء النصو  املقّدسة .  0ورمزيّة تبعد عن املعىن احلريّف املباشر, وحت 

اهلرمنيوطيقا وبني هرمس رسول اآلهلة عند اإلغريق, وقد يرجـع هـوا االرتبـاط إىل قيل: إّن هناك ارتباط ا يف اجلور املعريّف بني 
طبيعة الرسول بوصفه وسيط ا يقوم مبهّمة الشرح والتوضيح ملضمون الـن  إىل املخاطـب بـه؛ مـا جيعـل األمـر يـدور بـني نـ  

 اس يف الّداللة, حي  يقول:م( يرى يف ذل  نوع ا من االلتب2112-م1911وم فّسر هلوا الن , إاّل أّن غادامري)
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رسـول اآلهلـة إىل البشـر , كمـا أّن األوصـاف  Hermes جند يف االستعمال القدمي لّلفت نوع ا من االلتباس؛ فقد ع ـّد هـرمس 
اليت دّل عليهـا هـومريوس تظهـر غالب ـا أنّـه  أي هـرمس  يبلـ  حرفي ـا وينجـز كـامال  مـا وّكـل بتبليغـه...ال توجـد دون شـّ  أّي 

 0لفهم التقارب بني فّن التاويل والفّن التكّهين .صيغة 

وبعــــد أن ينفــــي هــــوا التقــــارب يصــــل إىل املعــــىن الــــوي يؤّكــــد داللــــة املصــــطلح علــــى التفســــري:  هكــــوا تطــــّور املعــــىن املعــــريّف 
 0  يف اهللينّية املتاّخرة ليدّل على التفسري العلمّي ,أو املؤوِّل املرتجم .HERMENEUS  و HERMENEIASلـ 

ّ, ترجع اهلرمنيوطيقا يف أّول دالالهتا إىل معىن  التفسري  بغّ  النَّظ ر عن جـورها الّلغـوّي. مـا يؤيّـد هـوا االسـتنتاج       ّ ِمَن 
استخدام أرسطو هوا املصطلح يف منطق القضااي, حي  جعل اهلرمنيوطيقا دالّة على قضـااي العبـار, وذلـ  إشـارة ملـا حيملـه 

وضــعه أرســطو  -بــريي هرمنيــاس-فســري, يقــول حســن حنفــي:  إّن لفــت اهلرمنيوطيقــا لفــت  يــوانينّ الّلفــت مــن داللــة علــى الت
جزء ا من أجزاء املنطق, ويعين به )وكما ترمجه قدماء املناطقة  العبـارة ( قضـّية العبـارة, وهـو الكتـاب الثـاين مـن كتـب املنطـق 

 3بعد كتاب املقوالت؛ أي كيف ميكن تفسري العبارة؟ .

ـــد ي شـــري إىل داللـــة  قـــد حافظـــت  ـــة إاّل أّن نصـــر حامـــد أبـــو زي ـــرة الدراســـات الالهوتّي اهلرمنيوطيقـــا علـــى هـــوه الداللـــة يف دائ
ا يف املعـــىن ..حيـــ  يقول: مصـــطلح اهلرمنيوطيقـــا مصـــطلح قـــدمي بـــدا اســـتخدامه يف  جديـــدة, ميكـــن أن حتمـــل خمـــزوان  جديـــد 

ـــة ليشـــري إىل جمموعـــة القواعـــد و  املعـــايري الـــيت جيـــب أن يتبعهـــا املفّســـر لفهـــم الـــنّ  الـــدييّن)الكتاب دوائـــر الدراســـات الالهوتّي
كـون أّن هـوا األخـري يشــري إىل   exegesisاملقـّدس(. واهلرمنيوطيقـا هبـوا املعـىن ختتلــف عـن التفسـري الـوي يشـري إليــه املصـطلح 
 4.التفسري نفسه يف تفاصيله التطبيقّية؛ بينما يشري املصطلح األّول إىل نظريّة التفسري 

ّ َّ, حتّولـت كنظريّـة بديلـة للكنيسـة يف  هكوا, تكون اهلرمنيوطيقا قد نشات مرتبطة ابلنّ  املقـّدس يف ظـروف خاّصـة, وِمـَن 
ــا بكنيســة رومــا الكاثوليكّيــة صــاحبة  تفســري الكتــاب املقــّدس , فكــان ال ب ــّد للكهنــة الربوتســتانت الــوين قطعــوا صــلتهم متام 

ب املقـّدس ,أن يعتمـدوا علـى أنفسـهم يف تفسـريهم للكتـاب املقـّدس, وأن تكـون هلـم مرجعيّـة احلّق احلصـرّي يف تفسـري الكتـا
5نظريّة للتفسري يستانسون هبا.

   

...إنـّــه إذا كـــان األصـــل يف نشـــاة اهلرمنيوطيقـــا هـــو الـــّنّ  الـــدييّن املســـيحّي, فـــإّن هنـــاك حمـــاوالت إســـالمّية دائبـــة الســـتعارهتا 
الدييّن اإلسالمّي, أو أن يصبح النّ  الـديين اإلسـالمّي جمـاال  مـن جمـاالت تطبيقاهتـا, فكثـر  وتطبيقها مرّة  أخرى على الن ّ 

احلـــدي  حـــول هـــوا الطـــرح اجلديـــد للهرمنيوطيقـــا يف الفضـــاء العـــام اإلســـالمّي. ومـــن هنـــا ارتبطـــت اهلرمنيوطيقـــا ابلكثـــري مـــن 
ينيّـــة , فصـــارت تبحـــ  عـــن إمكـــان أو مشـــروعّية القـــراءات القضـــااي املعاصـــرة املطروحـــة يف جمـــال الفكـــر والثقافـــة واملعرفـــة الد
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املختلفة للدين أو النّ  الدييّن اإلسالمّي, مع مراعاة يرتّية الفهم وحصر كل فهم وتفسريه بزمانه, والتغري املسـتمر والـدائم 
رتيّـة الـن  بـدال  مـن االهتمـام لعملّية الفهم كوهنا ترى أّن كل فهم يتاثّر بظروفه وخلفّيات مفّسره, كما تضع يف احلسـبان ي

فّســـر وخلفّياتـــه وظروفـــه ومعلوماتـــه وميولـــه وأحكامـــه 
 
ابملؤلّـــف والـــنّ  وحموريّتـــه , وابلتاكيـــد علـــى التفســـري واجلـــربي لـــوعي امل

 0املسبقة يف تفسري الن .

حيــــ  الداللــــة مــــع إّن مصــــطلح )اهلرمنيوطيقــــا( بوصــــفه مصــــطلح ا لــــه عنوانــــه اخلــــا  يف الفكــــر الغــــريّب, فإنّــــه يقــــرتب مــــن 
مصــطلحني هلمـــا اســـتخدامهما يف الثقافـــة اإلســالمّية, ومهـــا مصـــطلحا: التفســـري والتاويـــل, وإن كــان قربـــه مـــن التاويـــل أكثـــر 
,حي  الوحدة الداللّية اجلامعة بينهما كامنة يف التاكيـد علـى مسـالة فهـم النصـو  ,نعـم تفـرتق )اهلرمنيوطيقـا( مـع التفسـري 

ان و ِضعا أساس ا لفهم النصو  الدينّية وخصوص ا )التاويل( , حيـ  ضـمن شـروط إعمالـه فإنـه مييـز والتاويل يف كون األخري 
أكيدا بني النّ  الدييّن وغريه؛ بينما مل جند ذل  التمييز, يف )اهلرمنيوطيقا( بوصفه فن ا من فنـون التاويـل الغـريّب, ونظريّـة مـن 

قــّدس, واملطلــق منهــا والنســيّب, فــاجلميع نظــراّيت الفهــم؛ حبيــ  طّبقــت مناهجهــا علــى مجيــع ال
 
نصــو  املقــّدس منهــا وغــري امل

 0عندها خاضعة ملنهج  واحد هو فهم الّنصو .

 التأويل لغوايي واصطالصييا: -اثنًيا

 الّتاويل يف الّلغة: -1

ّول, وهــو مبتــدأ  الشــيء...وآل  اجلــور الّلغــوّي لكلمــة الّتاويــل هــو )أول(: وهــو مبعــىن: ابتــداء األمــر, وانتهــاؤه. أّمــا األوَّل فــاأل
ياسـة  مـن هـوا البـاب؛ ألّن مرجـع ا : أي رجع...ي قال: أ وَّل  احل َكم  إىل أَهِله: أي أرج ع ه ور ّده إليهم...واإلايلـة السِّ لرعيّـِة يـ ؤ ول 

ــِل: أَهــل  بيِتــ ــن  سياســت ها...وآل  الرَّج  ــا إذا أَحس  ــا ؛ألنّــه إليــه مــفهل م وإلــيهم إىل راعيهــا...آل  الرجــل  رِعيَّت ــه يـ ؤ وهل  ه مــن هــوا أيض 
 هــَل يـ َنظ ــرون  إاّل وويل ــه  يــوم ميت  3مفل ــه...ومن هــوا البــاب وويــل الكــالم, وهــو عاِقب ت ــه  ومــا يــؤ ول  إليــه, وذلــ  قــال تعــاىل:

 4وويله﴾.
وَّله: د بَـّر ه  وق دَّره وأوَّل ه وووَّل ه : ف سَّر ه , وقو  يطـ وا بِِعَلِمـِه ول ّمـا م َهِتِـَم و َِويلـ ه ﴾؛أ وَّل  الكالم  وو  ب وا مبـ ا مل َ حيِ  ـوَّ  5له عّز وجـلَّ:  بـ َل ك 

أي مل يكــن معهــم علــم وويلــه , واملــراد ابلتَّاويــل نقــل ظــاهر الّلفــت عــن وضــعه األصــلي إىل مــا حيتــاج إىل دليــل لــواله مــا ت ــرِك 
أي الرجوع إىل األصل, ومنه املوئل للموضع الـوي ي رجـع إليـه, وذلـ  هـو قال الراغب: )التاويل من األول؛  6ظاهر  الّلفت,
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.) ــا كــان, أو فعــال  فمــدار التاويــل مــن انحيــة االســتعمال الّلغــوّي حــول الرجــوع فهــو  0ر ّد الشــيء إىل الغايــة املــرادة منــه علم 
 0العودة إىل أصل الشيء الكتشاف داللته ومغزاه.

 التاويل يف االصطالح: -2

إىل أقـــوال العلمـــاء يف حتديـــد معـــىن الّتاويـــل مـــن انحيـــة االصـــطالح, جيـــد هنـــاك اختالف ـــا يف حتديـــد معنـــاه؛ فهـــو عنـــد النّـــاظر 
تــاّخرين؛ فنجــده 

 
تقــدِّمني غــريه عنــد امل

 
تكّلمــني, وهــو عنــد امل

 
املفّســرين غــريه عنــده األصــولّيني, وهــو عنــد احملــدثني غــريه عنــد امل

تقّدمني مرادف للتفسري, ومن
 
ه قول جماهد: إّن العلماء يعلمون وويله يعـين القـرآن, وقـول ابـن جريـر يف تفسـريه القـول عند امل

تاّخرين فهو )صـرف الّلفـت عـن املعـىن  3يف وويل قوله تعاىل كوا واختلف أهل التاويل يف هوه اآلية.
 
أّما التاويل يف عرف امل

صـطالحّي للّتاويـل ال يّتضـح إاّل مـن خـالل ذكـر آراء العلمـاء يف ولعّل املعـىن اال 4الراجح إىل املعىن املرجوح لدليل يقرتن به(
 الّتفريق بينه وبني التفسري. 

وتعــين العــودة.  آل الشــيء يــؤول أ َوال  ومــفال  إّن مصــطلح الّتاويــل عنــد نصــر حامــد أبــو زيــد لــه داللتــان؛ إحــدامها مشــتّقة مــن 
إعادة األمر إىل علله وأسـبابه. ويف كتابـه مفهـوم الـّنّ  دراسـة يف  , ويعينأ و ل  وحروفه األساسّية هي  آل لوا, فهو من الفعل

علــوم القــرآن قــال: إّن التاويــل يعــين إظهــار املعــىن الكــامن يف إحــدى الظــواهر, أو أحــد األحــداث؛ حبيــ  يــتّم علــى أساســه 
مبعـىن  آل الشـيء أَوال  وإيـالء ؛ ؛ ويف هوا السياق قال: إنّه مشتّق مـن لغـواي  مـن5بيان جووره واألسباب اليت أّدت إىل نشاته

كمـا ذكـر   6إصالح األمور وتدبريها؛ ّّ استدّل من هوا املعىن على أنّه يدّل علـى بلـوض اهلـدف ابلعنايـة والتـدبري واإلصـالح.
شــار إليــه يف القــرآن الكــرمي, فقــد قــال  نصــر حامــد أبــو زيــد أنّــه يــدّل علــى 

 
نصــر حامــد أّن املعــىن االصــطالحّي للتاويــل امل
َسـتقيِم  35العاقبة والّنتيجة, واستشهد يف هوا ا ال ابآلية 

 
مـن سـورة اإلسـراء:  وأَوفـ وا الكَيـل  إذا ِكَلـت م و زِنـ وا ابلِقَسـطاِس امل

.﴾  7ذِل   خ رَي  وأ َحس ن  َوويال 

 اثلثًا: مفهوم التفسري والفرق بينه وبني التأويل:

ــني والــرَّاء: كلمــة واحــدة تــدّل علــى بيــان شــيء وإيضــاحه مــن ذلــ  الفســر, مــن فّســر فـــ )الفــاء والالتفســري يف الّلغــة: -1 سِّ
8ي قال: فسرت الشيء وفسرته(

. 

, وبيـــان  فقــد جــاء يف تعريفــه ننّــه: )علــم  يعــرف بــه فهــم كتــاب اهلل املنــزل علــى نبيّــه حمّمــد الّتفســري يف االصــطالح: -2
0معانيه ,واستخراج أحكامه وحكمه(

.  
                                                           

 .30هـ,  0400بريوت, -الدار الشامّية, دمشق-غريب القرآن, الراغب األصفهاين, حتقيق :صفوان الداودي, دار القلم املفردات يف 0
 .06م,  0101-خريف-التاويل وتفسري الن  مقاربة يف اإلشكالّية , د.عبد األمري كاظم زاهد, جمّلة املصباح , العدد الثال  0
 .6,  0قاين, جمناهل العرفان يف علوم القرآن, الزر  3
 .078التفسري واملفّسرون يف ثوبه اجلديد, د. عبد الغفور حممود مصطفى,   4
 . 009م,  0991مفهوم الّنّ : دراسة يف علوم القرآن, نصر حامد أبو زيد, اهليأة املصرية العامة للكتاب, مصر, 5
 .000م,  0994ر, القاهرة, , ونقد اخلطاب الديين, نصر حامد أبو زيد, سينا للنش031املصدر نفسه,   6
 .000, ونقد اخلطاب الديين, نصر حامد أبو زيد, مصدر سابق,  031مفهوم الن  :دراسة يف علوم القرآن, مصدر سابق,   7
 , مادة )فسر(.4/514م: 0979معجم مقاييس اللغة, أمحد بن فارس, حتقيق: عبد السالم هارون, دار الفكر, بريوت,  8
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 التفسري والتاويل عند أيب زيد فيمكن إمجاله على الّنحو اآليت:أّما الفرق بني -3

ي فــّرق أبـــو زيـــد بـــني مـــوقفني مـــن التفســـري أو بـــني )التفســـري ابملـــاثور( و)التفســـري ابلـــرأي أو التاويـــل(, ويـــرى أّن األول حـــاول 
ـــا )موضـــوعي ا(؛ أي كمـــا فهمـــه  تفســـري الـــن  عـــن طريـــق  ميـــع األدلـــة التارتيّـــة والّلغويـّــة الـــيت تســـاعد علـــى فهـــم الـــن  فهم 

املعاصرون لنـزول هـوا الـن . أّمـا التفسـري ابلـرأي أو )التاويـل( فقـد ن ِظـر إليـه علـى أسـاس أنـه تفسـري )غـري موضـوعّي(؛ ألّن 
فّسر ال يبـدأ مـن احلقـائق التارتيّـة واملعطيـات الّلغويّـة؛ بـل يبـدأ مبوقفـه الـراهن حمـاوال  أن جيـد يف القـرآن )الـن ( سـند  

 
ا هلـوا امل

0املوقف.
  

مل يوافق أبو زيد على هوه التفرقة ورأى أنّه مل ختل كتب التفسري ابملاثور من بع  االجتهادات التاويلّية ح  عنـد املفسـرين 
. ومـــن جانـــب آخـــر, رأى أنّـــه مل تتجاهـــل كتـــب  القـــدماء الـــوين عاصـــروا يف بـــواكري حيـــاهتم نـــزول الـــن  كـــابن عبـــاس مـــثال 

)التاويـل( احلقـائق التارتيّـة والّلغويّـة املّتصـلة ابلـنّ . ليبقـى الّسـؤال اجلـوهري لـدى أيب زيـد: كيـف ميكـن التفسري ابلـرأي, أو 
الوصول إىل املعىن )املوضوعّي( للّنّ  القـرآيّن؟ وهـل يف طاقـة البشـر مبحـدوديّتهم ونقصـهم الوصـول إىل )القصـد( اإلهلـّي يف  

أّي مــن الفــريقني إمكــان هــوا, غايــة األمــر أّن املؤّولــة كــانوا أكثــر حريـّـة يف الفهــم كمالــه وإطالقــه؟! يــرى أبــو زيــد أنّــه مل يــزعم 
 3قمكانّية الفهم املوضوعّي...-وإن مل يقّرروا ذل  صراحة  –وفتح ابب االجتهاد؛ بينما متّس  أهل الّسلف 

كلمــات املفــردة؛ بينمــا التاويــل هــو إذا كــان أبــو زيــد ي قــّدم التاويــل علــى التفســري, فهــو يــرى أّن التفســري هــو شــرح ملعــاين ال
اســتنباط داللــة الرتاكيــب مبــا تتضــمنه مــن حــوف  وإضــمار وتقــدمي ووخــري وكنايــة  واســتعارة  وجمــاز,...إخل ؛مــا جيعــل الــن  

 4القرآيّن مّتسع ا وأكثر رحابة ؛ حبي  ميكنه أن يستوعب ما ال ميكن له استيعابه يف حالة التفسري اليت تضّيق إطاره.

ا عقلي ـــا ذاتي ـــا مل ختـــر  ـــدا التاويـــل عنـــده جهـــد  ـــه وفالســـفته؛ فب ـــد عـــن تصـــّورات وآراء أعـــالم الغـــرب وم فّكري ج وويـــالت أيب زي
إلخضــاع الــن  الــدييّن لتصــّورات املــؤّول, مفاهيمــه وأفكــاره, وهــي نظــرة تغفــل دور الــن  ومــا يــرتبط بــه مــن تــراث  تفســرييّ  

فّسر. 
 
 ووثريه على فكر امل

 التأويل: أمه ي تها، وأبرز عناصرها:  ضوابط -رابًعا

إّن قضـــّية التاويـــل مـــن القضـــااي ذات احلساســـّية اخلاّصـــة فقـــد كانـــت مـــن مفرتقـــات الطُّـــر ق بـــني املـــواهب اإلســـالمّية, وجمـــاال  
لقـــد  واســـع ا ل خـــو والـــّرّد. إذا كـــان التاويـــل هبـــوه اخلطـــورة واإلشـــكالّية فهـــل هنـــاك قـــانون يضـــبطه ويعصـــمه مـــن الزَّل ـــل فيـــه؟

استشعر العلماء قدمي ا خطورة هوا األمر فحاولوا أن يضعوا ضوابط للتاويل تعصم املؤّول من الزَّلـ ل والزيـ  والـنّ  املـؤّول مـن 
االبتعـــاد عـــن مـــراده وداللتـــه. وتلـــ  الّضـــوابط والقـــوانني مل وِت اعتباط ـــا واجتهـــاد ا ار الي ـــا ومل تقـــم علـــى غـــري دليـــل؛ بـــل إّن 

مشـــتّقة مـــن وحـــدة منطـــق التشـــريع يف مقّرراتـــه الكـــربى, ومقاصـــده األساســـّية, وقواعـــده العامـــة, وأحكامـــه )شـــروط التاويـــل 

                                                                                                                                                                                                 
 .0/03م:0957لقرآن, الزركشي, حتقيق: حممد إبراهيم, دار إحياء الكتب العربّية عيسى البايب احلليب وشركائه , الربهان يف علوم ا 0
 .040املصدر نفسه,   0
 .040الربهان يف علوم القرآن, الزركشي, مصدر سابق,   3
 .010د علي, مصدر سابق,  اهلرمنيوطيقا والنّ  الدييّن: بني الضرورة العصريّة والبدعة الغربّية, غيضان السي 4



 زهراء علي دخيل اهلرمنيوطيقا احلديثة ودورها يف وويل القرآن
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ــّدد لنــا وظيفــة التاويــل 0املفّســرة واحملكمــة, الــيت ترســي قواعــد النظــام العــام يف التشــريع اإلســالمي( , كمــا أّن تلــ  الضــوابط حت 
 0ابط ما يلي:بوصفه آلّية لقراءة النّ  الشرعّي, وأبرز تل  الّضو 

. ومــا مل 3وجــود الــداعي إليــه وهــو املعارضــة لــنّ  آخــر أو لقطعــي العقــل, وال عــربة مبخالفــة العــادة أو العقــل النســيب املتغــرّي -
توجـد تلـ  املعارضـة فالتاويـل ابطـل؛ ألّن األصـل هـو إجـراء النصـو  علـى ظواهرهـا, وال يصـّح العـدول عـن تلـ  الظــواهر 

 4ل الراجح مرجوح ا.إاّل بدليل قوّي جيعل األص

ّ ال يصـّح خمالفـة -  ّ ؛ إذ يعتمد التاويل على الّلغة, ومـَن  أن يكون التاويل جاراي  على قواعد اللسان العريب وضع ا واستعماال 
, والعالقات ا ازيّة معروفة ومشـهورة, فـال يصـّح  اوزهـا أو اخـرتاع عالقـات مل يعرفهـ ا قوانينها الضابطة هلا وضع ا واستعماال 

أهل العربيّـة ,ومـن هنـا, قيـل: إّن التاويـل إن كـان مـن قبيـل )ا ـاز البـنّي الشـائع فـاحلّق سـلوكه مـن غـري توقّـف, أو مـن ا ـاز 
البعيد فاحلق تركه, وإن استوى األمران فاالختالف يف جوازه وعدم جوازه مسالة  فقهّية اجتهاديّة ,واألمر فيها لـيس ابخلطـر 

5ابلنسبة إىل الفريقني(
. 

جيب االعتماد على أقوال املتكّلم لفهم كالمه فال يصّح العدول عنها ؛إذ ال اجتهـاد يف مـورد الـن  فمـا أمجلـه املـتكّلم يف -
 6مكان يرجع فيه إليه أن بينه يف مكان آخر, وما أطلقه يف مكان يرجع فيه إىل قيده الوي قّيده به.

يــار أليــق املعــاين املناســبة للمقــام وــا ينســجم مــع املقــررات األصــلّية فــإن مل يوجــد نــ  مفصــل يبــنّي مــراد املــتكّلم وجــب اخت-
للشريعة اإلسالمّية وأصول الدين وقواطـع العقـول, وذلـ  أّن الكلمـة قـد تكـون مـن قبيـل املشـرتك الّلغـوّي, فـال يصـّح محلهـا 

ب املقـام, فيجـب االجتهـاد لرتجـيح على مجيع معانيها, خاصة إذا كانت تل  املعاين متنافرة متباينة, أو أّن بعضها ال يناسـ
 7املعىن املراد اعتماد ا على القرائن واألدلّة األخرى.

مــن النظــراّيت احلداثّيــة الغربيّــة املعاصــرة الــيت طرحــت يف جمــال وويــل النصــو  وفهمهــا وخصوص ــا النصــو  الدينيّــة , والــيت 
 كـان هلـا حضـور ابرز ومهـّم ومـؤثّر يف البحـوث املعاصـرة حـول ت شّكل العمـاد للقـراءة احلداثيّـة مـا ي عـرف بــ)اهلرمنيوطيقا( الـيت

ـــة وتفســـري الـــنّ  الـــدييّن والشـــرعّي, ورمبـــا كانـــت األكثـــر وثـــري ا يف هـــوا ا ـــال مـــن غريهـــا مـــن النظـــراّيت. وقـــد  املعرفـــة الدينّي
ســاس الــوي تســتند إليــه يف اعتمــدت هــوه اهلرمنيوطيقــا التاويليّــة علــى جمموعــة  مــن األ س ــس واملرتكــزات شــّكلت مبجملهــا األ

 فهمها ووويلها للنصو .

 املرتكزات العام ة للتأويل اهلرمنيوطيقي  وُأُسسه: -خامًسا

                                                           
 .068م,  0103املناهج األصولّية, فتحي الدريين, مؤسسة الرسالة انشرون, دمشق,  0
 وما بعدها.  068املصدر نفسه,   0
 .050-050قانون التاويل, ابن عريب, دار الفكر, بريوت, دون يريخ,   3
 . 749, 0م, ج0110االنتصار للقرآن, الباقالين, دار ابن حزم, بريوت,  4
 . 84م,  0999فرقان القرآن بني صفات اخلالق وصفات األكوان, سالمة القضاعي الشافعي, املكتبة األزهريّة للرتاث, مصر,  5
 .388م,  0118معايري القبول والّرد لتفسري الن  القرآيّن, د. عبد القادر حممد احلسني, دار الغواثين للدراسات القرآنّية, دمشق,  6
. ومعـــايري القبـــول والـــرد, عبـــد القـــادر حســـني, مصـــدر ســـابق, 76هــــ,  0405قـــديس يف علـــم الكـــالم ,الـــرازي, مؤّسســـة الكتـــب الثقافّيـــة, بـــريوت, أســـاس الت 7

 389 . 
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ت عّد اهلرمنيوطيقا بوصفها قراءة  وويلّية من املناهج الغربّية ,اليت استخدمت يف وويل النصو  املقّدسـة, بوسـاطة احلـداثوّيني 
علــى أ س ــس ومرتكــزات خاّصــة متّيــزت هبــا , ّّ إســقاطها علــى الــنّ  الشــرعّي , مــن أهــّم  العــرب واملســلمني, كمــا أهّنــا تقــوم

 تل  املرتكزات:

 موت املؤّلف: -1

ــا للهرمنيوطيقــا–إّن مــيالد القــارئ  رهــني مــوت املؤلّــف, فالقــارئ لــه احلــّق يف اإلبــداع يف قراءتــه للــّنّ  دون ســلطة  مــن  -وفق 
 0ملؤّلف قد أّدى دوره وانقضى ,وحان اآلن دور القارئ.أحد حّ  لو كان املؤّلف نفسه؛ فا

ت عــّد مــن األ س ــس الّــيت متّيــزت القــراءة اهلرمنيوطيقّيــة؛ بــل تكــاد تكــون هــي القــوام واألســاس لبــاقي األ س ــس األخــرى, وهــو مــا 
, وهـي وظيفـة ال ي عرف بنظريّـة )مـوت املؤلّـف(. إّن أ س ـس هـوه يعتمـد علـى كـون الكاتـب هـو م نشـئ الـنّ , وهـوه وظيفتـه

جيــوز أن متتــّد إىل أبعــد مــن ذلــ ؛ حبيــ  ال يكــون لــه وجــود مســتقبلّي إاّل بــه؛ حبيــ  إّن الــنّ  بعــد إنشــائه يســتقّل بوجــود 
خــاّ  بــه, ويســتطيع أن يكــون حــر ا يم التحــّرر عــن صــاحبه, فحســب هــوه النظريّــة فإنّــه يــتّم الفصــل بــني صــاحب الــن  

 0له, وبول  تنقطع الصلة بينهما, وتصبح الّلغة هي اليت تتكّلم وليس )املؤّلف(.وقائله )املؤّلف( وبني نّصه وقو 

 انعدام القراءة الربيأة )ك ّل قراءة إساءة قراءة(-2

أي أّن عصر القراءة الربيأة للنّ  قد وىّل واندثر, وم َن ظـّن أّن أّي قـراءة للـّنّ  هـي قـراءة صـحيحة فقـد أخطـا, فكـّل قـراءة 
 3. وهبوا, يتعّدد احلّق بتعّدد القراءات.هي قراءة حمتملة

مــن األفكــار الــيت شــاعت بعــد ســيطرة احلداثــة ومــا بعــدها, وع ــّدت مــن مرتكــزات التاويــل اهلرمنيــوطيقّي وأ س ســه: هــو مبــدأ 
أهّنــا اعتقــاد أّن قــراءة النصــو  ال ميكــن أن تكــون بريأــة؛ مبعــىن أنّــه لــيس مبقــدور القــارئ واملتلّقــي هلــا أن يتعامــل معهــا علــى 

 4نصو  شفافة صرحية وواضحة املعاين؛ بـل يتعامـل معهـا علـى أسـاس أّن كـل قـراءة للـّنّ  هـي إسـاءة قـراءة أو سـوء فهـم.
 5إّن إساءة القراءة ال تعين قراءة خاطأة, أو غري صحيحة ؛وإمّنا هي عملّية اخلروج عن املالوف لكل قراءة.

 الرمزيّة:-3

ا اهلرمنيوطيقـا التاويليّــة يف قراءهتـا للّنصـو , أّن الـنّ  يســتند يف أساسـه كـون الّلغـة هــي مـن املبـادئ األساسـّية الــيت تـؤمن هبـ
 نظام من الرموز والعالمات واإلشارات. لول , فالرمزيّة هي مسته األساسّية.

ــــا إىل درجــــة أّن اإلنســــان يف ــــا واهلرمنيــــوطيقّي خصوص  اخلطــــاب  فالرمزيّــــة هلــــا حظوهتــــا الكــــربى يف اخلطــــاب احلــــداثوّي عموم 
احلـداثوّي حييــا ابلرمــز, ومــا يهّمنـا هنــا هــو إســقاط الرمزيـّـة علـى الــنّ  الشــرعّي ال ســّيما الـنّ  القــرآيّن الــوي جعلــه اخلطــاب 

                                                           
اسات األدبّية والنقديّة نصر حامد أبو زيد أمنوذج ا, جمّلة قراءات للبحوث والدر -عباس مصطفى, قراءة النّ  القرآيّن على ضوء املنهج اهلرمنيوطيقيّ -ابلطري يج 0

 . 5م,  0107, جوان 7والّلغويّة, العدد 
 . 04إشكالّية وويل الن  القرآين بني الضوابط التفسريية والقراءة احلداثّية , د. أمحد رشيد حسني,   0
 .5صطفى, مصدر سابق,  عباس م-نصر حامد أبو زيد أمنوذج ا, ابلطري يج-قراءة النّ  القرآيّن على ضوء املنهج اهلرمنيوطيقيّ  3
 وما بعدها. 048م,  0996التفكيكية دراسة نقديّة, بيري زميا, تعريب: أسامة احلاج, املؤسسة اجلامعة للدراسات والنشر, بريوت, 4
 .344  م ,0998املرااي احملدبة من البنيويّة إىل التفكي , عبد العزيز محودة, ا لس الوطيّن للثقافة والفنون واآلداب, الكويت, 5
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احلداثوّي ومن خالل بّوابة التارتانّية, وعن طريق مدخل اهلرمنيوطيقـا عبـارة عـن جمموعـة رمـوز أو جمـازات, كـي يسـتطيع أن 
ضــمنها مبــا يرغــب. فالرمزيّــة ت تــيح للقــارئ حريّــة أوســع يف تقــّول الــنّ . لــول , فإنّــه ي تعامــل مــع القــرآن يرمــز هبــا ملــا يريــد, وي

الكرمي كتعامله مع اإلجنيل ,كوهنما جمموعة جمازات عالية تتكّلم عن الوضـع البشـرّي, وأن تلـ  ا ـازات ال ميكـن أن تكـون 
 0قانوان  واضح ا.

لغة القرآن ي نظر إليها على أهّنـا رمزيّـة تلميحيّـة يف أغلـب األحيـان, واندر ا مـا تكـون تصـرحيّية  وفق املنظور اهلرمنيوطيقّي, فإنّ 
 0واضحة وبّينة, وعلى ذل , فهي لغة قابلة للتعميم على األحوال املختلفة.

 ال هنائّية املعىن:-4

ــة املعــىن( يغيــب املركــز الثابــت للــنّ  وفــق نظريّــة )نقــد التمركــز( ا لــيت هــي إحــدى مرتكــزات املــنهج التفكيكــّي؛ يف )ال هنائّي
حبيــ  ال تبقــى أي نقطــة ارتكــاز ميكــن االنطــالق منهــا إىل إجيــاد تفســري واحــد ألّي نــ , وســيظّل الــنّ  يقبــل تفســريات 

فتكون القراءة على هوا النحـو هـي نـوع مـن إحالـة الـنّ  مـن دال إىل آخـر؛ حبيـ  ال  3خمتلفة وم تعّددة بعدد مرّات قراءته.
ّ, الوصول إىل معىن املعىن.يستق  ّ  4ّر على مدلول واحد. وِمَن 

ومبا أّن املبدأ اهلرمنيوطيقّي التاويلي من العرب واملسلمني, وقد تعاطوا مع النّ  الشـرعّي والقـرآيّن, بوصـفهما نصوص ـا لغويّـة 
ن الـنّ  الشـرعّي ال سـّيما القـرآيّن مطلقة, ال خصوصّية هلا يف قبول أو رفـ  مـا متليـه اهلرمنيوطيقـا مـن مفـاهيم. فعليـه, يكـو 

وعلـى هـوا, ال حيـّق ألّي تفسـري أو وويـل أن يغلـق القـرآن؛ ألّن  5منه, نص ـا تكـون فيـه املعـاين ال هنائيّـة وال تقـف عنـد حـّد.
 6النصو  فيه تنتج دائم ا دالالت جديدة مفتوحة  وم طّردة.

 الّنسبّية:-5

و معـــان, أو حقـــائق مطلقـــة, ونّن قـــّوة أّي مـــن تلـــ  املعـــايري, أو املعـــاين, أو هـــي )االعتقـــاد بعـــدم وجـــود معـــايري مطلقـــة, أ
7احلقائق, قّوة نسبّية؛ مبعىن أهّنا تتوّقف على الظروف أو السياقات, أو العالقات(.

  

 الّتنا :-6

...الــيت تــؤثّر يف طريقــة  ي عــّد مــن مرتكــزات التاويــل اهلرمنيــوطيقّي احلــداثوّي , والــوي ي شــري إىل  العالقــة بــني نّصــني أو أكثــر
تناّ ؛ أي الوي تقـع فيـه آاثر نصـو  أخـرى أو أصـداؤها 

 
, وهـو  عمليّـة ن ظـ ر  نـّ  الحـق, أو توجيـه هلـوا 8قراءة النّ  امل

                                                           
 .099م,  0996يرتّية الفكر العريّب واإلسالمّي, حممد أركون, ترمجة: هاشم صاحل, املركز الثقايّف, بريوت, 0
 .054م ,هامش  0110القرآن من التفسري املوروث إىل نقد اخلطاب الديين, حممد أركون, ترمجة, هاشم صاحل, دار الطليعة, بريوت,  0
 .76م,  0998قراءة نقديّة لنموذج معاصر, د. عبدهللا حممد الغوامى, اهليأة املصريّة العامة للكتاب, –ويّة إىل التشرحيّية اخلطيأة والتكفري من البني 3
 .77التفكيكية دراسة نقديّة, بيري زميا, مصدر سابق,   4
 .409م ,  0117يرتّية الن , أمحد إدريس الطعان, دار ابن حزم, الرايض, -العلمانيون والقرآن الكرمي 5
 .54م,  0997النّ  القرآيّن أمام إشكالّية البنية والقراءة, طيب تيزيين, دار الينابيع, دمشق,  6
 .90م,  0113املصطلحات األدبّية احلديثة, املعجم امللحق, حممد عناين, دار نوابر, القاهرة,  7
 .46املصدر نفسه,   8
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الـنّ , أو فكــرة تتعلّـق بــه ...إىل نــّ  سـابق, أو فكــرة تتعلـق بــه أو رأي فيــه, علـى ســبيل املوافقـة, أو املخالفــة, أو املزاوجــة 
 0 .بينهما

 الفراغات بني الّسطور:-7

إّن القــراءة احلداثّيــة اهلرمنيوطيقّيــة قــد تعاملــت مــع الــنّ  الشــرعّي والقــرآيّن وفــق هــوه املقولــة )الفراغــات بــني الّســطور(, وأّن 
األســاس أو الســبب الكــامن وراء إســقاط تلــ  املقولــة عليــه, هــو عــدم الثقــة الكاملــة ابلنصــو  , وخصوص ــا النصــو  الــيت 

ابلقّوة واملتانة الّواتّية, وأمّهها النصو  اإلهلّية واملقّدسة, وذل  لنفوذها وسطوهتا وهيمنتها, وهـوا مـا صـرّح بـه دعـاة تّتصف 
احلداثــة مــن املســلمني فقــالوا: ) ــن ال نثــق ابلّنصــو  كــّل الثّقــة, لــيس ألهّنــا تّتصــف ابلّضــعف والركاكــة... ن ال نثــق هبــا 

أّن الكــــالم القـــوّي ميـــارس ســــلطته يف احلجـــب واملنـــع واالستبعاد...يصــــدق علـــى كــــل  بســـبب مـــن قّوهتــــا ابلـــّوات... ذلـــ 
 0النصو  اليت حتتمل التاويل, وبنوع  خا  على النصو  الشعريّة والبنيويّة والفلسفّية(.

رة  فّنّيــة, علــى قــارئ الــنّ  الشــرعّي ومفّســره ومؤّولــه , وفــق مقولــة )الفراغــات بــني الّســطور( أن ميلــئ فجــوات الــنّ  , وبعبــا
تقويــل الــنّ  مــا مل يقلــه , وأّن مهّمتــه )أن ال يؤخــو مبــا يقولــه الــنّ , مهّمتــه أن يتحــّرر مــن ســلطة الــنّ ؛ لكــي يقــرأ مــا ال 

 3يقوله(.

ا وال تتناســـب مـــع طبيعـــة الـــنّ  الـــدييّن املقـــّدس, وأّن  ـــة للهرمنيوطيقـــا ال تســـتقيم أبـــد  ـــس أو املرتكـــزات التاويلّي إّن هـــوه األ س 
ها يؤّدي إىل إلغاء طابع القداسة عنه, وجيوب النّ   ـو التاويـل الفسـيح الـوي يضـيع يف فيافيـه الـنّ  والقـارئ مع ـا, تطبيق

 4ويضع النّ  الدييّن مبحاذاة النصو  اإلبداعّية البشريّة مساواي  بني ما هو إهلّي وما هو إنسايّن بال تفرقة توكر.

 اد عاءات أنصار اهلرمنيوطيقا:-سادًسا

ى أنصــار هــوا االّ ــاه أّن اهلرمنيوطيقــا ت عــّد حماولــة ذات أمهّيّــة لتجــاوز أزمــة القــراءة التقليديّــة للّنصــو  الدينيّــة اإلســالمّية, يــر 
فالنّ  الدييّن حبكم منشأه ووظيفته أكثر النصو  إاثرة  لضشكالّيات واألسألة؛ ما جيعله نص ا يكتنفه الغمـوض, فيـايت دور 

عليه رحابة يف الفهم ختّلصـه مـن ذلـ  التفسـري الوحيـد الـوي رعتـه مؤّسسـة اإلسـالم التقليديّـة كمـا ي قـّدم  اهلرمنيوطيقا لتخلع
 5يف كتب التفسري التارتّية ومدّوانهتا.

مــن أنصــار هــوا االّ ــاه عــدد غــري قليــل مــن م فّكــري اإلســالم املعاصــرين مــن أمثــال: حممــد أركــون, والطيــب تيــزيين, وحســن 
 , ونصر حامد أبو زيد, وعبد ا يد الشريف, وعبد الكرمي سروش, وحممد جمتهد شبسرتي وغريهم.حنفي, وعلي حرب

 نشاة منهج نصر حامد أبو زيد اهلرمنيوطيقّي:   -سابع ا

                                                           
 . 48م,  0116راضي, مكتبة اآلداب, القاهرة,  من آفاق الفكر البالغي عند العرب, عبد احلكيم 0
 .076م,   0115نقد الّنّ , علي حرب, املركز الثقايّف العريّب, الدار البيضاء,  0
 .00املصدر نفسه,   3
 .6اهلرمنيوطيقا والن  الديين بني الضرورة العصريّة والبدعة الغربّية, غيضان السيد علي, مصدر سابق,   4
 . 0م,  0105اولة لتجاوز أزمة القراءة التقليديّة للنّ  القرآيّن, حممد أحليان, مؤّسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألحباث, املغرب, اهلرمنيوطيقا, حم 5
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م, 1981األســلوب التفســريّي الــوي ابتدعــه أمــني اخلــويل ابت مرتكــز ا لتالموتــه الــوين واصــلوا مســريته العلمّيــة... يف العــام 
حامــد أبــو زيــد جهــود ا إلحيــاء فكــره, وتفعيــل مدرســته األدبيّــة بشــكل  جــادّ . لــوا, قيــل: إنّــه بــدأ مســريته الفكريّــة  بــول نصــر

التفسرييّة من حيـ  انتهـى أمـني اخلـويل, فعلـى الـّرغم مـن أنّـه مل يتتلمـو عنـده بشـكل  مباشـر, لكنّـه أعلـن بصـريح القـول عـن 
 0ىل تطبيق مبادئه يف حبوثه القرآنّية.وثّره مبنهجه األديّب يف التفسري, وسعى إ

صـــاض أبـــو زيـــد منهجّيتـــه اهلرمنيوطيقيّـــة علـــى ضـــوء مبـــادئ الـــرّتاث اإلســـالمّي واألدب العصـــرّي, ومـــن خـــالل اعتمـــاده علـــى 
ّ َّ, طـ رَح نظــراّيت تفسـرييّة جديـدة حولـه. و  يف هــوا األسـاليب اهلرمنيوطيقيّـة احلديثـة ابدر إىل إعـادة قــراءة هـوا الـرتاث. وِمـَن 

تخّصصــني يف الدراســات القرآنيّــة ال ميكــنهم  اهــل أصــول الــرّتاث اإلســالمّي. ويف احلــني ذاتــه لــيس مــن 
 
الســياق, أّكــد أّن امل

. ومـن 0اجلدير قبول هوا الرتاث كما هو عليه؛ وإمّنا  ن م لزمون قعادة الّنظ ر يف كيفّية االعتماد على مضامينه الّـيت وصـلتنا
 األصول التالية اّليت ميكن للباح  الّلجوء إليها؛ كي يتمّكن من إعادة الّنظر يف تراثه اإلسالمّي:هوا املنطلق ذكر 

 نبو كّل شيء ال يتناسب مع ظروف العصر. (1

 االعتماد على اجلوانب اإلجيابّية فقط من الرتاث اإلسالمّي. (2

 3ع مقتضيات العصر. ديد الرتاث اإلسالمّي وإحياؤه وتنظيم أصوله الّلغويّة بشكل  يتناسب م (3

 أفكار أبو زيد يف النقاط اآلتية:  4إّن مقاربة أبو زيد  اه القرآن مقاربة أدبّية  ابألساس, وقد خّل  آندرايس ميري

 النصو  الدينّية نصو   لغويّة, وهي مبنّية وفق ا للرتاكيب والقواعد كما أِي ن ّ  لغويّ  آخر.-1

يّـة, وهـي نصـو   إنسـانّية  تـرتبط ابلوضـع العـام للفكـر البشـرّي واخلطـاب والتواصـل النصو  الدينيّـة, كوهنـا نصوص ـا لغو -2
 اإلنسايّن.

ــة   خاّصــة  -3 ــا إنســانّية, هــي ان ــة  عــن الثقافــة اإلنســانّية, وتــدين  بتشــّكلها إىل بيأــة  ثقافّي ــة, كوهنــا نصوص  النصــو  الدينّي
 النصو . ت سهم  مساهتا اخلاّصة جوهراي  ورمسي ا يف صياغة هوه

النصو  الدينّية, كوهنا ان ة عن الثقافة اإلنسانّية, هي نصو   يرتيّـة وت شـبه كـّل منتجـات الثقافـة اإلنسـانّية فتخضـع -4
 لشروط الزمان واملكان.

هــوه النقديّـة, واســتخدام املنـاهج العاديّـة ك–النصـو  الدينيّـة, كوهنـا نصوص ــا يرتيّـة, هـي موضـع حبــ  العلـوم التارتيّـة -5
5ي طبَّق أيض ا على مجيع النصو  التارتّية.
  

الرؤية اهلرمنيوطيقّية الـيت تبّناهـا املفكـر املصـرّي نصـر حامـد أبـو زيـد ونظريّتـه اخلاّصـة مبفهـوم التاويـل ومـا لـه مـن فوائـد عمليّـة 
ضــرورة أن يكــون املغــزى جعلتــه يطــرح نظريـّـة فهــم مغــزى الــنّ  القــرآين إىل جانــب استكشــاف داللتــه التارتيّــة, حيــ  أّكــد 

                                                           
 .  09-01م,  0991مفهوم الّنّ : دراسة يف علوم القرآن, نصر حامد أبو زيد, مصدر سابق,  0
 .68-51مد أبو زيد, مصدر سابق,  مفهوم الّنّ : دراسة يف علوم القرآن, نصر حا 0
 .06املصدر نفسه,   3

4 Andreas Meier. 
5 Yusuf Rahman, The Hermeneutical Theory of Nasr Hamid Abu Zayd (PHD thesis),McGill University,2001,145.  
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ثّـل  متناسب ا مع النسيج الثقايّف واالجتمـاعّي املعاصـر لعمليّـة التاويـل؛ وقـال موضـح ا االخـتالف بـني املعـىن واملغـزى: )املعـىن مي 
رون املفهوم املباشر ملنطوق النصو  الناتج عن حتليـل بنيتهـا الّلغويّـة يف سـياقها الثقـايّف, وهـو املفهـوم الـوي يسـتنبطه املعاصـ

ثّــل الداللــة التارتّيــة للنصــو  يف ســياق تكوينهــا وتشــّكلها,  للــّنّ  مــن منطوقــه. وبعبــارة  أخــرى, ميكــن القــول: إّن املعــىن مي 
وهي الداللة اليت ال ت ثري كثري خـالف  بـني م تلّقـي الـنّ  األوائـل وقرّائـه, لكـن الوقـوف عنـد داللـة املعـىن وحـدها يعـين  ميـد 

ــدّ  دة وحتويلــه إىل أثــر , أو شــاهد  يرتــّي؛ وألّن النصــو  الدينّيــة يف الثقافــة املعنّيــة مكانــة  معرفّيــة متمّيــزة , الــنّ  يف مرحلــة  حم 
فــإّن داللتهــا ال تتوقّــف عــن احلركــة, وكثــري ا مــا يقــع الصــراع بــني القــوى االجتماعيّــة املختلفــة بــني أبنــاء الــدين الواحــد ويكــون 

 0أوجه ذل  الصراع؛ بل أبرز أوجهه و ّلياته(.اخلالف حول داللة النصو  وجه ا من 

مقاربتـه التفسـرييّة ابلّسـؤال الاّلهـويّت حـول كـون القـرآن كلمـة اهلل القدميـة غـري املخلوقـة أو -مثـل  فضـل الـرمحن–ربط أبو زيـد 
. وفق ا أليب زيد, فإنّنا إذا قبلنا نّن القرآن هو كلمة اهلل القدميـ ة غـري املخلوقـة فـال ميكـن أن نقـول كلمته احلادثة املؤقّتة بزمان 

نّن آايتــه تعكــس زمــن النــزول فقــط. أّمــا إذا قلنــا نّن القــرآن حــادث فحينهــا ميكــن اســتناد ا إىل فضــل الــرمحن وأيب زيــد أن 
 0نقول نّن احملتوى القرآيّن خا   وقد خ ِلق وفق ا للثقافة السائدة زمن النزول.

نفسه أمام أبو زيد: كيف نفهم القرآن يف العصـر احلـايل؟ لضجابـة عـن هـوا السـؤال,  ختصي  الرسالة القرآنّية يطرح السؤال
. وفق ا لسوسري, الّلغة هي املنظومة العاّمة للتواصل بني البشـر, ويعمـد  5واخلطاب 4بني اللغة 3يستخدم أبو زيد متييز سوسري

ـا كل فرد على هوه املنظومة للنُّطـق خبطابـه. هنـاك عالقـة  حواريّـة  بـني  الّلغـة واخلطـاب. الّلغـة بوصـفها ظـاهرة اجتماعيّـة دائم 
 6ما ت عارض أّي تغيري  وكن  ولكّن اخلطاب بوصفه استخدام ا فرداي  لّلغة هو العنصر الوي جيلب  التغيري إىل الّلغـة وي نعش ـها.

لقـــرآن واجليـــل املســـلم األّول؛ بينمـــا اســـتناد ا إىل هـــوا التمييـــز ,ي شـــري أبـــو زيـــد إىل وجـــود عالقـــة  مشـــرتكة  حواريّـــة بـــني نـــّ  ا
يستخدم القرآن الّلغة العربّية اليت وثرت بثقافة ذل  اجليل األول إاّل أّن اخلطـاب القـرآيّن كـان لـه وثـريه اخلـا  علـى ا تمـع 

ثّــل رســالة  لكــّل األزمــان فــإّن هــوه العمليّــة  اإلســالمّي األول. ابلنتيجــة, انبثقــت ثقافــة جديــدة منــه ابلتــدريج. مبــا أّن القــرآن مي 
 احلواريّة سوف تستمّر إىل األبد.

قضـّية قدميـة وجديـدة الوقــت -عنـده–يـرى نصـر حامـد أبـو زيـد أّن اهلرمنيوطيقـا ضـرورة منهجيّـة لتفســري الـنّ  الـدييّن, فهـي 
لـّح يف نفسه, وهي يف تركيزها على عالقة املفّسـر ابلـنّ  ليسـت قضـّية خاّصـة ابلفكـر الغـريّب؛ بـل هـي قضـّية هلـا و 

 
جودهـا امل

تراثنــا العــريّب القــدمي واحلــدي  علــى الّســواء. لكــن تبقــى اهلرمنيوطيقــا عنــد أيب زيــد منهجيّــة غربيّــة .لــول , يــرى ضــرورة أن 
نكون على وعي  دائم  يف تعاملنا مع الفكر الغريّب يف أّي جانب  من جوانبه نن نظّل يف حالة حـوار جـديّل, وأن ال نكتفـي 

                                                           
 .007نقد اخلطاب الديين, نصر حامد أبو زيد, مصدر سابق,   0
 .33م,  0995لفكر الديين بني إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة, نصر حامد أبو زيد, املركز الثقايف العريّب, بريوت, الن  والسلطة واحلقيقة: ا 0

3 Saussure. 
4 Lamgue. 

5 Parole. 
 م.010, دون يريخ,  , ونقد اخلطاب الديين, نصر حامد أبو زيد, سينا للّنشر, القاهرة86الن  والسلطة واحلقيقة, نصر حامد أبو زيد, مصدر سابق,   6
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تبيّن ؛بل علينا أن ننطلق من مهومنا الراهنة يف التعامل مع واقعنـا الثقـايّف جبانبيـه: التـارتّي, واملعاصـر. مـن هنـا, ابالسترياد وال
يكتسب حواران مع الفكر الغريّب أصالته ودينامّيتـه. وهلـوا, وجـب أن نكـّف عـن الّلهـاث وراء كـل جديـد مـا دام قادم ـا إلينـا 

تقّدم.
 
 من الغرب امل

تّلصـنا مـن االنكفـاء علـى الـّوات والّتقوقــع  -مـن جانـب آخـر-ّن هـوا الـوعي بعالقتنـا اجلدليّـة ابلفكـر الغـريبّ يـرى أبـو زيـد أ
يّتســع -وكــول  االجتمــاعّي والسياســيّ –داخــل أســوار )تراثنــا ا يــد( و)تقاليــدان املوروثــة(, ومــن الغريــب أّن واقعنــا الثقــايّف 

دون أدّن إحســاس ابلتعــارض اجلــورّي بــني الشــعارين. وإّن صــيغة )احلــوار  لشــعاري)االنفتاح الكامــل( و)االكتفــاء الكامــل(
اجلديّل( عند أيب زيد ليست صيغة تلفيقيّـة حتـاول أن تتوّسـط بـني نقيضـني؛ بـل هـي األسـاس الفلسـفّي ألّي موقـف بصـرف 

 0الّنظر عّما نرفعه من شعارات أو نتبّناه من مقوالت ومواقف.

تمثّلــة لقــد حــاول كــل  مــن فضــل الــرمحن 
 
وأبــو زيــد تقــدمي قاعــدة  الهوتّيــة  ملقاربتهمــا اعتمــاد ا علــى الفرضــّية املعتزليّــة الشــهرية امل

ِم القـرآن أو حدوثـه مـن انحيـة, وبـني كـون املعـىن  ـتّج ننّـه ال توجـد عالقـة بـني قِـد  خبلق القرآن . على الرغم من ذلـ , قـد حي 
ية  أخـرى. اجلـدال حـول طبيعـة الكـالم اإلهلـي وكونـه قـدمي ا أو حـديث ا هـو جـزء  القرآيّن شامال  أو خاص ا بسياق  حمّدد  من انح

؛ بينمـا اعتقـد خصـومهم مـن األشـاعرة أّن الصـفة والكـالم  من اجلدال حول صفات اهلل. احتّج املعتزلة نّن كالم اهلل حـادث 
سـياق أو قـد يتقبّـل حـدوث صـفة الكــالم قـدميان. علـى الـرغم مـن ذلـ , قـد يتقبّـل الفـرد آراء األشــاعرة ويـؤمن خبصوصـّية ال

,ويــؤمن بشــمولّية القــرآن, وذلــ  ألّن الِقــد م أو احلــدوث يتعّلقــان ابلب َعــد األنطولــوجّي للقــرآن وكيفّيــة إجيــاده ولــيس مبحتــوى 
. وعليـه, نال حـت أنّـه القرآن نفسه. قد يكون حمتوى القـرآن شـامال  أو خاص ـا ,بينمـا قـد يكـون القـرآن نفسـه قـدمي ا أو حـاداث 

 0بينما يؤّكد علماء الشيعة على حدوث صفة الكالم إاّل أهّنم يؤّكدون مشولّية األحكام القرآنّية.

علــى الــّرغم مــن ظــاهر دعــوة أيب زيــد الــيت تبــدو للوهلــة األوىل تنويريّــة ال تتــابع الغــرب, ومــا يــدعو إليــه إاّل بعــد تعّقــل  ونقــد  
املرفوض اخلاضع ل هواء. إاّل أهّنا وقعـت يف مـا حـّورت منـه مهمـا حـاول أبـو زيـد  ومتحي  ملا ميت منه, وال تقع يف التاويل

فّســر والــن  ليســت عالقــة إخضــاع مــن جانــب املفّســر وخضــوع مــن 3نفســه نفــي ذلــ 
 
, حيــ  قــال:  إّن العالقــة بــني امل

وويــالت أيب زيـد عــن تصــّورات ومل ختـرج  4جانـب الــن , واألحـرى القــول: إهّنـا عالقــة جدليّـة قائمــة علــى التفاعـل املتبــادل 
ا عقلي ـــا ذاتي ـــا إلخضـــاع الـــن  الـــدييّن لتصـــّورات املـــؤّول,  وآراء أعـــالم الغـــرب وم فّكريـــه وفالســـفته؛ فبـــدا التاويـــل عنـــده جهـــد 

فّسر. 
 
 مفاهيمه وأفكاره, وهي نظرة تغفل دور الن  وما يرتبط به من تراث  تفسرييّ  ووثريه على فكر امل

اجلدليّـة بـني القـارئ والـنّ  تنـزع القداسـة عـن الـنّ  الـدييّن؛ ألّن قداسـة الـن  الـدييّن متنـع التعامـل معـه مبـا  إّن هوه العالقة
,ويف احملافظة على القداسة ما مينع املؤّول مـن الزيـ  والضـالل واخلـروج عـن -كما ي فهم من كالمه–تتار القارئ من مناهج 

نصــياع للعقــل الــوي يــرف  الالمعقــول. ولــول , فــإّن أاب زيــد عنــدما نــزع القداســة املقاصــد يف أثنــاء عمليّــة التاويــل حبّجــة اال
                                                           

 .040اهلرمنيوطيقا ومعضلة تفسري الن , نصر حامد أبو زيد, مصدر سابق,   0
 . 060م,  0109نصر حامد أبو زيد دراسة النظرايت ونقدها, جمموعة مؤلفني, العتبة العباسية املقّدسة, املركز اإلسالمّي للدراسات اإلسرتاتيجّية, 0
 .013ني الضرورة العصريّة والبدعة الغربّية, غيضان السيد علي, مصدر سابق,  اهلرمنيوطيقا والنّ  الديين ب 3
 .5م,  0117املغرب, املركز الثقايف العريب, -فلسفة التاويل, نصر حامد أبو زيد, الدار البيضاء 4
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ثّـل الّلغـة نظامـه الـداليّل املركـزّي, وينتمـي إىل  عن الن  الدييّن, وعمل على أنسنته, حي  نظر إليـه علـى أنّـه نـّ  لغـوي , مت 
اهج النقديّــة احلديثــة كالتاويليّــة واســتبدهلا بقواعــد ثقافــة  معّينــة تقّبلــت هــوا الــن  واحتفــت بــه, اســتخدم يف وويلــه بعــ  املنــ

التاويــــل الــــيت وضــــعها علمــــاء التفســــري ابإلضــــافة إىل اعتمــــاده علــــى منــــاهج أخــــرى كــــاملنهج الســــيميوطيقي والنقــــد التــــارتي 
ؤّدي إىل فـتح والسوسيولوجيا ومنـاهج الّلسـانّيات احلديثـة؛ مـا يفـتح البـاب واسـع ا يف وويـل القـرآن بـال ضـوابط أو قيـود أو يـ

 0ابب التاويالت على مصراعيه.

إّن األســلوب الّلغــوّي األديّب الــوي اعتمــد عليــه نصــر حامــد أبــو زيــد يف دراســاته التفســرييّة, ميكــن عــّده امتــداد ا ملســرية أمــني 
ف عّمـــا كـــان اخلــويل, حيـــ  انصـــرف إىل تفســري القـــرآن الكـــرمي, بوصــفه نص ـــا أدبي ـــا؛ وتلــ  الوجهـــة التفســـرييّة احلديثــة ختتلـــ

ـــا لبيـــان معـــاين  معهـــود ا يف الـــرتاث اإلســـالمّي العـــريّب؛ ألّن املفّســـرين الســـابقني اخّتـــووا علـــوم الّصـــرف والّنحـــو والبالغـــة أساس 
. لـوا, ميكـن القـول: إّن أسـلوب أبـو زيـد التفسـريّي املنبثـق مـن آرائـه اهلرمنيوطيقيّـة مبثابـة علـم  تتلـف عّمـا   القرآن أدبي ا ولغواي 

 0متعارف ا يف األوساط الدينّية. كان

 منهج أبو زيد يف أتويل الن صوص الديني ة املقد سة /املنهج اهلرمنيوطيقي لنصر صامد أبو زيد يف أتويل القرآن:-اثمًنا

, وهو بدوره أنتج ترااث  ثقافي ا بعـد ظهـوره. لـوا, إن أر  دان معرفـة فالقرآن الكرمي برأي نصر حامد أبو زيد عبارة عن نتاج  ثقايفّ 
دالالتــه ومعانيــه فــال ب ــّد لنــا مــن التعــّرف إىل ثقافــة العصــر الــوي تكــّون فيــه, واالطّــالع علــى اخللفّيــات الــيت ســاعدت علــى 
ظهــوره , ونتيجــة ذلــ  أّن وويلــه متقــّوم  مبعرفــة جوانبــه التارتّيــة؛ وقــد  ــى أبــو زيــد يف هــوا الّســياق منحــى الباحــ  الغــريّب 

وقــال: إّن تفســري القــرآن الكـرمي ينبغــي أن يعتمــد علــى  meaningىّن نظريّتـه الــيت طرحهــا حــول املعـىن أريـ  دوانلــد هــريش فتبــ
العديــد مــن املقّومــات الــيت أمّههــا معرفــة أســباب نــزول آايتــه, والــّداعي إىل تقــّدم بعــ  آايتــه ووّخــر بعضــها اآلخــر, وكــول  

 مبادئ أخرى.  حتليل مداليل اآلايت املّكّية واملدنّية, وما إىل ذل  من

مــن مجلــة األ س ــس الــيت أّكــد عليهــا يف جمــال تفســري القــرآن الكــرمي, استكشــاف اجلوانــب التارتيّــة يف كــّل عصــر, وعلــى هــوا 
, وهوا التاويل بدوره يرتكز على معرفة مغـزى الـّنّ  يف إطـار الظـروف واألوضـاع الزمانيّـة  األساس قال: إنّه حباجة إىل وويل 

أي أّن املغزى الوي يتناسب مع عصر مفّسر الـنّ  جيـب أن يكـون مرتبطـ ا بداللتـه التارتيّـة الثابتـة ومعنـاه  ملفّسره أو قارئه؛
الزمـايّن, إاّل أّن الشــواهد الـيت ذكرهــا إلثبـات نظريّتــه هـوه ال تــدّل مطلق ـا علــى االرتبـاط الــوي زعمـه؛ بــل نستشـّف منهــا أنـّـه 

ــة جعــل املعــىن الّزمــايّن ضــحّية للمفــاهيم املط روحــة مــن خــارج الــنّ  بوســاطة املــدارس الفكريّــة املعاصــرة كاإلنســانّية والفيمينّي
3والعلمانّية, فتل  املبادئ أثّرت على هنجه اهلرمنيوطيقي يف تفسري القرآن الكرمي.

  

ان يف العصـر احلـدي  إّن الّنهج اهلرمنيوطيقّي الوي تبنّـاه أبـو زيـد يف تفسـري النصـو  الدينيّـة يتقـّوم ابعتقـاده مبحوريّـة اإلنسـ
ضــمن مجيــع اجلوانــب الثقافّيــة واالجتماعيّــة الّســائدة فيــه؛ إذ عــّده بَِنيــة  أساســّية لتاويــل خمتلــف املســائل املتعّلقــة حبقــوق املــرأة 

                                                           
 .013ق,  اهلرمنيوطيقا والنّ  الديين بني الضرورة العصريّة والبدعة الغربّية, غيضان السيد علي, مصدر ساب 0
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وحقــوق اإلنســان ومــا إىل ذلــ  مــن مبــادئ مطروحــة  يف عصــران الــراهن؛ وهــوا هــو أســلوبه يف تفســري الــنّ  القــرآيّن ؛حيــ  
على الرغم من أّن أصول النزعة اإلنسانّية ال تضمن أحياان  حتّقق املقاصد الدينّية, وبعبـارة أخـرى, ميكـن القـول: اعتمد عليه 

إّن منهجه املقرتح يف وويل النّ  القرآيّن ال ي زيل هاجس اإلنسان املؤمن الوي تشى من حدوث تعارض  بـني فهـم املفّسـر 
 0من أّن املغزى الوي حتّدث عنه ال يتعارض مع املراد اإلهلّي؟!ومراد اهلل تعاىل؛ إذ كيف ميكن التاّكد 

كما اّدعى نصر حامد أنّه يتبىّن هنج ا هرمنيوطيقي ا متقّوم ا علـى مبـادئ موضـوعة , لكـن األمثلـة الـيت سـاقها يف هـوا املضـمار 
ن التعّدد املعريّف والعقائـدّي, وذلـ  فـتح ضمن خمتلف آاثره تنّم عن أّن منهجّيته هوه  ترتكز على نزعة  نسبّية ت سوّض منط ا م

الباب على مصراعيه للم غرضني؛ كي ي فّسروا النصو  الدينّية وال سـّيما القرآنيّـة حبسـب أذواقهـم اخلاّصـة, وهـو مـا يصـطلح 
أرادت  عليه بني العلماء التفسري ابلرأي, ما ي سفر عن شيوع البدع وااللتقاط الفكرّي واال راف عـن اهلـدف األصـيل الـوي

0التعاليم الدينّية حتقيقه.
   

 من أبرز املعادين للهرمنيوطيقا: حممد صاحل املنجد: -اتسًعا

( من القول نّن دعاة التاويـل واهلرمنيوطيقـا هـم أهـل بدعـة وويـل الـن  بعـد أن فشـلوا 1961-ينطلق حممد صاحل املنجد )
ــا يف حتريــف الــن  جلــاوا إىل بدعــة حتريــف املعــىن. أّن التســليم واإلذعــان لنصــو  الكتــاب والّســّنة هــو مقتضــى  ويــرى 3متام 

الشهادتني, فإّن الشـهادة هلل ابلوحدانيّـة املوجبـة إلفـراده ابلعبوديّـة مبناهـا علـى التسـليم التـام لـه يف أمـره, وهنيـه, وخـربه, وعـّد 
تــه يف مــا أمــر, واالنتهــاء عّمــا عنــه ابلرســالة تصــديقه يف مــا أخــرب, وطاع املعارضــة وإيــراد األســألة, ومقتضــى الشــهادة للنــيبّ 

 4هنى وزجر, وأاّل ي عبد اهلل إاّل مبا شرع.

وصـــف  املنجـــد  دعـــاة اهلرمنيوطيقـــا أو كمـــا ي ســـّميهم دعـــاة )وويـــل الـــوحي( نهّنـــم الصـــنف الثـــاين مـــن املعـــادين للنصـــو  
حرّفون ملعانيه ملا يتخّوفون مـن محيّـة النـاس لـدينهم, وهـم الـ

 
وين يقومـون علـى تكـويب  معـىن الـنّ   وهـو الشرعّية , وهم امل

مـراد اهلل ورســوله منــه. ويــرى أهّنــم يف احلقيقــة يســتهدفون أصـل الــدين, الــوي هــو االنقيــاد واالستســالم هلل ورســوله, ابملقاومــة 
نقيـاد التـام واملعارضة؛ فالتاويل فيه عنـاد وعـدم انقيـاد ملعـىن الـنّ , واالنقيـاد واالستسـالم هـو أصـل الـدين كلّـه, فحقيقتـه اال

.  5لّلفت نص ا ومعىن 

يرى الشيخ املنجد يف موقفه املناه  لدعاة التاويل واهلرمنيوطيقا قطالق أّن الدعوة الـيت ينتهجهـا دعـاة اهلرمنيوطيقـا لقـراءة  
 جديدة  ومعاصرة للنّ  الشرعّي هلا نتائج خطرية, منها:

 تفضي إىل نزع الثّقة يف مصدر الدين قرآان  وس ّنة  من الّنفوس.نزع الثّقة مبصدر الدين, فهوه القراءة اجلديدة للنّ  

                                                           
 .095املصدر نفسه,   0
 .096املصدر نفسه,   0
 .05م,  0101بدعة إعادة فهم الن , حممد صاحل املنجد, جمموعة زاد للنشر, جّدة, 3
 . 07املصدر نفسه,   4
 .47املصدر نفسه,   5
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ــا مغــاير ا لفهــم اآلخــر. أمل  ــا للنــاس؛ ألّن كــل إنســان ســيفهم منــه فهم  إلغــاء العمــل ابلقــرآن الــوي نــزل ليكــون مرجع ــا ومنهاج 
تج عنـه أن ال يكـون هنـاك قـانون عـام يزعم د عاة اهلرمنيوطيقا أّن النّ  يّتسع للكّل, ويّتسع لكّل األوجه واملستوايت؛ ما ينـ

 0حيتكم إليه مجيع الناس. والنتيجة رفع القرآن اإلهلّي من األرض وال يبقى غري القراءات البشريّة النسبّية احملتملة.

ءة حمرّفـة من أخطر نتائج هوه القراءة اهلرمنيوطيقّية: إلغاء الفهم الصحيح للدين؛ فالقراءة اجلديدة للنّ  الشرعّي مبا أهّنـا قـرا
ملعىن الّنّ  ابحتماالت  غري متناهية , ومبا أهّنا شان شخصـّي فـردّي ,ومبـا أننـا اآلن يف زمـن تغـرّيت ظروفـه تغـرّي ا جـوراي  عّمـا 
كــان عليــه األمــر مــن قبــل, فإهّنــا ســتكون قــراءة انســخة للــدين الصــحيح الــوي تناقلتــه أجيــال األمــة مــن العهــد النبــوّي حــ  

أو ابألحــرى ديــن جديــد لــيس  0ة اجلديــدة سينشــا عنهــا ديــن ميكــن أن ي ســّمي أي شــيء غــري اإلســالم.اآلن. فهــوه القــراء
للشــهادتني فيــه مــدلول إميــايّن, والصــالة مســالة شخصــّية ليســت واجبــة ؛بــل تغــين عنهــا رايضــة اليوغــا, والزكــاة اختياريّــة ملــن 

ج لــيس أن ي قــام ابلضــرورة بطقوســه املعروفــة؛ إذ أحــّب وشــاء, والصــوم مفــروض علــى العــرب فقــط وهــو اختيــار لغــريهم, واحلــ
 3يغين عنه احلّج العقلّي أو الروحي...من ما زعمه دعاة اهلرمنيوطيقا الغربّية, أو التاويل.

ا؛ وإمّنــا هــو نــ   دينــاميكّي م تطــّور وم تعــّدد املعــىن صــاحل لكــّل زمــان  ومكــان, فمــن  ــا جامــد  ــا لــيس نص  فــالّنّ  الــدييّن عموم 
بســـه داخـــل إطـــار حمـــّدد ســـلف ا أو تقييـــد معنـــاه حبـــوادث أســـباب النـــزول, فـــالعربة يف عمـــوم الّلفـــت ال يف خصـــو  اخلطـــا ح

الّسبب. مع مراعاة الفرق بني األصول اليت ال ميكن اخلوض فيها , والفروع اليت تقبل التاويل, أو بني احملكم قطعـي الثبـوت 
ميكننـا فهمـه وتفسـريه ووويلـه نكثـر مـن طريقـة. مـع التسـليم نّن كـّل مـا  والداللة الوي ال اجتهـاد معـه وبـني املتشـابه الـوي

يقّدمه املؤّولون ليست آراء قطعّية ملزمة ولكنها حماوالت يف فهم املراد من الـنّ , وال مـانع مـن اإلضـافة عليهـا واالخـتالف 
معارضـة نـّ  آخـر, ومعرفـة لسـان العـرب  يف وجاهتها, هوا فضال  عن ضرورة أن يلتزم املؤّول بضـوابط التاويـل, ومنهـا عـدم

مــن مفــردات وتراكيــب ومعــان, ومعرفـــة عــادات العــرب يف أقواهلــا وأفعاهلــا وجمـــاري أحواهلــا, وحالــة التنزيــل, ومعرفــة أســـباب 
النـــزول, ومقتضـــيات األحـــوال, ومعرفـــة علـــم القـــراءات, والناســـخ واملنســـوئ, وقواعـــد أصـــول الفقـــه الـــيت تتحـــّدث عـــن املبـــنّي 

ل واملقيّــد واملتشــابه والعــام واملطلــق. فاجلديـد ال ميكــن أن يولــد إاّل مــن رحــم القـدمي, وال ميكــن تقــدمي تفســريات جديــدة واملـؤوّ 
 4للنّ  الدييّن تقوم على قطيعة يّمة مع التفسريات الرتاثّية.

 اخلامتة:

                                                           
 .81بدعة إعادة فهم الن , حممد صاحل املنجد, مصدر سابق,   0
 .80املصدر نفسه,   0
يد وعبد ا  تّتسع دائرة دعاة اهلرمنيوطيقا عند الشيخ املنجد لتشمل كل من حممد أركون, والطيب تيزيين, وحسن حنفي, وعلي حرب, ونصر حامد أبو زيد, 3

الصادق  الشريف, أبو القاسم احلاج محد, حممد شحرور, حممد سعيد العشماوي, حسن الرتايب, مصطفى حممود, عبد اهلادي عبد الرمحن, حممود حممد طه,
 النيهوم, مجال البنا.

 
 . 003اهلرمنيوطيقا والنّ  الديين بني الضرورة العصريّة والبدعة الغربّية, غيضان السيد علي, مصدر سابق,   4
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ا وال تتناســـب مـــع طبي قـــّدس, وأّن تطبيقهـــا إّن األ س ـــس أو الّســـمات العاّمـــة للهرمنيوطيقـــا ال تســـتقيم أبـــد 
 
عـــة الـــنّ  الـــدييّن امل

يلغي طابع القداسة عن الّنصـو  الدينيّـة, وجيـوب النصـو   ـو التـاويالت الفسـيحة الـيت تضـيع يف فيافيـه الـّنّ  والقـارئ 
 مـن دون مع ا, وتضع النصو  الدينّية مبحاذاة النصو  اإلبداعّية البشريّة م ساوية  بني ما هو إهلّي وقداسّي وما هو إنساينّ 

 تفرقة. 

ا للــنّ  األديّب والعمـل الفــيّنّ اإلبـداعّي, فهــي نصــو  مفتوحـة علــى مجيـع التــاويالت قابلــة - بـدت اهلرمنيوطيقــا مالئمـة جــد 
ا يف أن تتعــّدد معــاين الــن  بتعــّدد قراءاتــه؛ بــل ابلعكــس فهــوا إثــراء خــاّلق  لكثــرة التفســريات وتنــوّع املعــاين, فــال ضــري أبــد 

ــا للــنّ  الــدييّن املقــّدس غــري القابــل لالخــتالف للعمــل اإلبــداع ّي البشــرّي, يف حــني أّن اهلرمنيوطيقــا بــدت غــري مالئمــة متام 
 والتعّدد الاّلهنائّي.

كانـــت غايـــة الّتاويـــل احلـــداثوّي للـــّنّ  القـــرآيّن تفريـــ  القـــرآن الكـــرمي مـــن مضـــمونه االعتقـــادّي, والتشـــريعّي, واألخالقـــّي, -
 م هّيا لكل ما ميكن أن يلصق به من املعاين, واألفكار.وحتويله إىل وعاء فارض 

ميكـــن لنـــا أن نؤّســـس لتاويـــل حـــداثوّي منطلـــق مـــن الثقافـــة اإلســـالمّية, والنَّظ ـــر إىل احلداثـــة مـــن منظـــور الرؤيـــة اإلســـالمّية؛ -
ن ذات احلداثــة. فعليــه, فاملشــروع احلــداثوّي يقــوم علــى تــزاوج بــني املــوروث الرتاثــّي, وم تطّلبــات العصــر عــرب آلّيــات انبعــة مــ

 ليست كل قراءة حداثويّة مرفوضة.

فّســر؛ ألّن الــنّ  مــن لــدن اهلل الكامــل الــوي أرســله للعبــاد مــن أجــل -
 
فــاألداين الســماويّة تــؤمن مبحوريّــة الــنّ  ال حموريّــة امل

يــــر ا مشــــروع ا العتقــــادات تكــــاملهم وســــعادهتم, فــــإذا مــــا ّ  األخــــو بتفســــريات اهلرمنيوطيقــــا الاّلمتناهيــــة للــــنّ  كــــان هــــوا ترب 
ـــا عـــن روح الـــدين احلقيقيّـــة؛ فـــالنّ  القـــرآيّن م تعــّدد الداللـــة وفـــق مـــا تقتضـــيه صـــورة اخلطـــاب وســـياقه  املهــرطقني البعيـــدة متام 

 0ومقصده.

 التوصيات:

فّسـر -
 
ة للقـرآن العمل على تكوين فرق حب  من أهل العلم ابلتفسـري وغـريهم ملراجعـة كـّل عمـل يصـدر عـن تلـ  املشـاريع امل

ــن يتبــىّن النظريّــة  , والعمــل علــى رصــد كــل مــا تصــدره املطــابع ودور النشــر مــن بنــات أفكــار م  الكــرمي وويــال  وتفســري ا حــداثواي 
 اجلديدة يف القراءة والتاويل.

 ابلنقد والتقومي. ضرورة إقامة الندوات واملؤمترات العلمّية لدراسة هوه القراءات والتاويالت احلداثويّة, والوقوف عند آلياهتا-

ال بـــّد مـــن املراوحـــة يف االنتقـــادات املوّجهـــة مـــن أهـــل العلـــم إىل تلـــ  املشـــاريع , بـــني النقـــد املنهجـــّي القـــائم علـــى كشـــف -
 األسس املرجعّية واملنطلقات, وبني النقد التجزيأّي القائم على ذكر اجلزئّيات والتفاصيل؛ إذ ليس يغين أحدمها عن اآلخر. 

 
 املراجع:ثبت املصادر و 

 القرآن الكرمي.

                                                           
 . 005-004اهلرمنيوطيقا والنّ  الدييّن: بني الضرورة العصريّة والبدعة الغربّية, غيضان السيد علي, مصدر سابق,   0
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 م. 2111االنتصار للقرآن, الباقالين, دار ابن حزم, بريوت, 

 هـ. 1415أساس التقديس يف علم الكالم ,الرازي, مؤّسسة الكتب الثقافّية, بريوت, 

 م.1992إشكاالت القراءة وآليات التاويل, املركز الثقايف العريب, نصر حامد أبو زيد, بريوت, 

 ل الن  القرآين بني الضوابط التفسريية والقراءة احلداثّية, د. أمحد رشيد حسني. إشكالّية ووي

 م.2111بدعة إعادة فهم الن , حممد صاحل املنجد, جمموعة زاد للنشر, جّدة,

الربهــــان يف علــــوم القــــرآن, الزركشــــي, حتقيــــق: حممــــد إبــــراهيم, دار إحيــــاء الكتــــب العربيّــــة  عيســــى البــــايب احللــــيب وشــــركائه , 
 م.1957

 م.1996يرتّية الفكر العريّب واإلسالمّي, حممد أركون, ترمجة :هاشم صاحل, املركز الثقايّف , بريوت, 

 م.2111-خريف-التاويل وتفسري الن  مقاربة يف اإلشكالّية, د. عبد األمري كاظم زاهد, جمّلة املصباح , العدد الثال 

 م.2117فور حممود مصطفى, دار السالم, القاهرة, التفسري واملفّسرون يف ثوبه اجلديد, د. عبد الغ

 م. 1996التفكيكية دراسة نقديّة, بيري زميا, تعريب: أسامة احلاج, املؤّسسة اجلامعة للدراسات والنشر, بريوت,

صــريّة العامــة قـراءة نقديـّـة لنمـوذج معاصــر, د. عبــداهلل حممـد الغــوامى, اهليأـة امل–اخلطيأـة والتكفــري مـن البنيويـّـة إىل التشــرحيّية 
 م.1998للكتاب, 

 م.2117يرتّية الن , أمحد إدريس الطعان, دار ابن حزم, الرايض, -العلمانيون والقرآن الكرمي

 م.2117املغرب, املركز الثقايف العريب, -فلسفة التاويل, نصر حامد أبو زيد, الدار البيضاء

 م.1999عي الشافعي, املكتبة األزهريّة للرتاث, مصر, فرقان القرآن بني صفات اخلالق وصفات األكوان, سالمة القضا

فلسفة التاويل األصول املبادئ األهداف, هانس غيورض غادامري:  ترمجة: حممد شوقي الـزين, الـدار العربيـة للعلـوم, بـريوت, 
 م.2116واملركز الثقايف العريب ,املغرب, منشورات االختالف اجلزائر, 

 التارتانّية أمنوذج ا دراسة استقرائّية حتليلّية, علي صاحل نشعان, دار الفكر, دون يريخ. القراءة احلداثّية للن  الشرعيّ 

 م .2111القرآن من التفسري املوروث إىل نقد اخلطاب الديين, حممد أركون, ترمجة, هاشم صاحل, دار الطليعة, بريوت, 

 قانون التاويل, ابن عريب, دار الفكر, بريوت, دون يريخ. 

 م.2113إسالمّية معاصرة االجتهاد الكالمي, عبد اجلبار الرفاعي, دار اهلادي, بريوت,  قضااي

 لسان العرب, ابن منظور, حتقيق: عبداهلل الكبري, وآخرون, دار املعارف, القاهرة, دون يريخ. 

 م .1998فنون واآلداب, الكويت,املرااي احملدبة من البنيويّة إىل التفكي  , عبد العزيز محودة, ا لس الوطيّن للثقافة وال

 م.2113املصطلحات األدبية احلديثة: املعجم امللحق, حممد عناين, دار نوابر, القاهرة, 

 م.2116من آفاق الفكر البالغي عند العرب, عبد احلكيم راضي, مكتبة اآلداب, القاهرة, 

 .  م2113املناهج األصولّية, فتحي الدريين, مؤسسة الرسالة انشرون, دمشق, 

 م.1979معجم مقاييس اللغة, أمحد بن فارس, حتقيق: عبد السالم هارون, دار الفكر, بريوت, 
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بـــريوت, -الـــدار الشـــامّية, دمشـــق-املفـــردات يف غريـــب القـــرآن, الراغـــب األصـــفهاين, حتقيـــق :صـــفوان الـــداودي, دار القلـــم
 هـ.1412

 م. 1996مناهل العرفان يف علوم القرآن, الزرقاين, دار الفكر, بريوت, 

معــــايري القبــــول والــــّرد لتفســــري الــــن  القــــرآيّن, د. عبــــد القــــادر حممــــد احلســــني, دار الغــــواثين للدراســــات القرآنّيــــة, دمشــــق, 
 م. 2118

 م.1979معجم مقاييس اللغة, أمحد بن فارس, حتقيق: عبد السالم هارون, دار الفكر, بريوت, 

 م.  1991زيد, اهليأة املصرية العامة للكتاب, مصر, مفهوم الّنّ : دراسة يف علوم القرآن, نصر حامد أبو 

 م. 2115مفهوم الن : دراسة يف علوم القرآن, نصر حامد أبو زيد, منشورات املركز الثقايّف العريّب, بريوت, 

لعـريّب, بـريوت, النّ  والّسلطة واحلقيقـة: الفكـر الـدييّن بـني إرادة املعرفـة وإرادة اهليمنـة, نصـر حامـد أبـو زيـد, املركـز الثقـايف ا
 م.1995

 م.1994نقد اخلطاب الديين, نصر حامد أبو زيد, سينا للنشر, القاهرة, 

 م.2115نقد الن , علي حرب, املركز الثقايّف العريّب, الدار البيضاء, 

 م.1997النّ  القرآيّن أمام إشكالّية البنية والقراءة, طيب تيزيين, دار الينابيع, دمشق, 

راســـة النظـــرايت ونقـــدها, جمموعـــة مـــؤلفني, العتبـــة العباســـّية املقّدســـة, املركـــز اإلســـالمي للدراســـات نصـــر حامـــد أبـــو زيـــد د
 م.  2119اإلسرتاتيجّية,

 م. 2119اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي بني حقائق النّ  ونسبّية املعرفة, معتصم السيد أمحد, دار اهلادي, بريوت, 

لقـــراءة التقليديّـــة للـــنّ  القـــرآيّن, حممـــد أحليـــان,  املغـــرب, مؤّسســـة مؤمنـــون بـــال حـــدود اهلرمنيوطيقـــا, حماولـــة لتجـــاوز أزمـــة ا
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ت احملكمة:  اجملال 

ــا , ابلطــري يج- قــراءة الــنّ  القــرآيّن علــى ضــوء املــنهج اهلرمنيــوطيقيّ  ــة -نصــر حامــد أبــو زيــد أمنوذج  عبــاس مصــطفى, جمّل
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 م.1981ابريل  3/ ع1 اهلرمنيوطيقا ومعضلة تفسري الّنّ  , نصر حامد أبو زيد, جملة فصول, مج
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(84) 
 ويل النص القرآينهلرمنيوطيقا وأتا

 (ه(481) لصدر الدين القونوي" اعجاز البيان يف تفسري أم القرآن"دراسة يف )
 1موفق جميد ليلو احلياويد. 

 العراق  ,املديرية العامة لرتبية ميسان, مدرس دكتور
 ملخص

التاويــل احلديثــة علــى النصــو  املقدســة وأوهلــا القــرآن  حتــاول هــوه الدراســة أن  يــب علــى تســاؤل إمكانيــة تطبيــق منــاهج
الكرمي, إذ ميثل التاويل الوجه اآلخر للن , مـن هنـا تنطلـق إشـكالية البحـ  الـيت حتـاول اإلجابـة عـن ذلـ  يف ضـوء دراسـة 

 املفهــومني, مــع مفهــوم التاويــل يف القــرآن, ومفهــوم اهلرمنيوطيقــا أو نظريــة التاويــل يف املنــاهج احلديثــة, وبيــان االخــتالف يف
ه( 670إمكانيــة االســتفادة مــن بعــ  املعطيــات لتحليــل النصــو , ّ حتديــد مالمــح التاويــل عــن صــدر الــدين القونــوي )

ه(, وأســـتاذا حليـــدر اآلملـــي 638ومنهجـــه يف وويـــل الـــن  القـــرآين بوصـــفه علمـــا مـــن أعـــالم العرفـــان وتلميـــوا البـــن عـــريب )
فان(, ّ بيان مدى توافق ذل  مع نظرايت التاويل احلديثة )اهلرمنيوطيقا(, ملـا ه( )وحلقة الوصل بني التصوف والعر 787)

متتلكه املنظومة الفكريـة العرفانيـة مـن اسـرتاتيجيات تـؤمن بتعدديـة القـراءات واتسـاع التاويـل بسـعة رؤيـة العـارف, مـن خـالل 
 استنطاق النصو  واالهتداء بنور القرآن والعرفان والربهان.   

 صدر الدين القونوي. –هرمنيوطيقا  –وويل  -القرآن الكرمي   فتاصية:الكلمات امل
 

 مقدمة
منـــو بـــدء اخلليقـــة كانـــت )الكلمـــة( وكـــان )التاويـــل( مالزمـــا هلـــا, بـــل كـــان الوجـــه اآلخـــر هلـــا, وكثـــريا مـــا أدى اىل االخـــتالف 

ب  الرسـول األكـرم ) (, وازداد ذلـ  والصراع احياان, وقد وثّق التاريخ االسـالمي اللحظـات االوىل هلـوا الصـراع عنـدما قـ 
ابـــن ) «أان أقاتـــل علـــى التنزيـــل, وعلـــي يقاتـــل علـــى التاويـــل»الصـــراع حـــدَّة بـــني علـــي )ع( ومعاويـــة تصـــديقا  لقولـــه ) (: 

 , إال أنَّ تل  اللحظة شكلت منعطفا يف يريخ الفكر اإلسالمي.( 008/ 3: 0990شهرآشوب,
اَل َيَْتِيـــِه  الــن  القـــرآين وخطورتــه علـــى املتـــاول واملتلقــي؛ ألنـــه الكتــاب الـــوي   مــن هنـــا نــدرك أمهيـــة التاويــل, والســـيما يف

يــدم  , الــوي يســتوعب برؤيتــه اإلهليــة مــا كــان ومــا ]40فصــلت:[{اْلَباِطــُل ِمــْن بـَــنْيِ يََديْــِه َواَل ِمــْن َخْلِفــِه تـَْنزِيــٌل ِمــْن َصِكــيمم محَِ
ت مــــن دون أن تتعــــارض, ومــــن دون املســــاس ابملقــــدس, ويكــــون ســــيكون, وهــــي رؤيــــة مسحــــة واســــعة, تتعــــدد فيهــــا القــــراءا

 االختالف رمحة. 
تـــروم هـــوه الدراســـة رصـــد مفهـــوم التاويـــل يف املنظـــور القـــرآين فقـــط, اي معـــىن التاويـــل ابملفهـــوم القـــرآين مـــن دون استقصـــاء 

بعـــ  النظـــرايت  املصـــطلح يف الفكـــر االســـالمي كلـــه؛ ألّن مســـاحة البحـــ  املـــوجزة ال تســـتوعب ذلـــ , وهـــي ختتلـــف عـــن
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التاويليــة الــيت ال تقــف عنــد حــد, وال تقــدِّس نصــا , بــل كــل النصــو  خاضــعة ملشــرط النقــد, مهمــا كــان نوعهــا, فقالــت بــال 
هنائية املعىن, وال مركزيته, من دون ضوابط أو حمددات تقف عندها. ومن ّ بيان التاويل يف ضـوء الرؤيـة العرفانيـة الـيت تـرى 

ارجي, ولــيس مــن عــامل األلفــال أو املعــاين, فهــو تطــابق بــني عــوامل التاويــل الثالثــة: القــرآن واآلفــاق أنــه مــن مقولــة الوجــود اخلــ
واألنفــس. ّ بيــان هــوا املفهــوم يف الفكــر الغــريب ومــدى االخــتالف بــني الــرؤيتني, مــع اإلشــارة إىل إمكانيــة تطبيــق املنــاهج 

 التاويلية على النصو  بكل أشكاهلا.
مفهوم التاويل لغـة  واصـطالحا , والتاويـل يف اسة أن تكون يف متهيد وثالثة مباح  وخامتة, فبحثت وقد اقتضت طبيعة الدر 

ّ مـنهج صـدر القرآن الكرمي, ّ عند العرفاء. ّ تتبعت تطور املفهوم واختالفه يف املدارس الغربية من خالل أبرز أعالمهـا, 
 راءة خبامتة ألهم نتائجها. ختمت هوه القالدين القونوي يف التاويل وأهم مالحمة, و 

 وختاما اعتور عما زلَّ به القلم أو أخطا به الفهم. وآخر دعواان أن احلمد   رب العاملني

 املبحث األول
 التأويل يف القرآن والعرفان

رة التاويــل ابخــتالف املنــاهج واألعــالم, وهــو مــن أكثــر املفــاهيم غموضــا  واختالفــا , وســنحاول أن نقــدم فكــ تتلــف مفهــوم
 .                                   وعن العرفاء الكرمي  موجزة عن التاويل لغة  واصطالحا , ّ التاويل يف القرآن

ومن هـوا البـاب اهلمزة والواو والالم: أصـالن: ابتـداء األمـر, وانتهـاؤه...»اء يف معىن )التاويل(, فقد ج لغةً يف الالتأويل أما 
[, يقـول: مـا يـ ـؤ ول 53{ ]األعـراف:َهْل يـَْنظُـُروَن إالَّ أتَِْويلَـهُ وما يؤ ول  إليه, وذل  قوله تعاىل:   وويل الكالم, وهو عاقبت ه  

التاويــل مــن »ومــن ذلــ  مــا جــاء يف املفــردات:  ،(141-1/147: 1555)ابــن فــارس،«إليــه يف وقــت بعــثهم ونشــورهم
إليــه, وذلــ  هــو رد الشــيء إىل الغايــة املــرادة منــه علمــا   األَوِل, أي: الرجــوع إىل األصــل, ومنــه: املوئــل للموضــع الــوي يرجــع

أي بيانـــه الـــوي هـــو غايتـــه  [53{ ]األعـــراف:َهـــْل يَنظُـــُروَن ِإالَّ أتَِْويلَـــُه يـَـــْوَم َيَْيت أتَِْويلُـــهُ   كـــان أو فعـــال... قـــال تعـــاىل:
ٌر َوَأْصَسُن أتَِْوياًل﴾املقصودة منه. وقوله تعـاىل: ل أحسـن معـىن وترمجـة, وقيـل: أحسـن ثـوااب يف [, قيـ59]النسـاء:﴿َذِلَك َخيـْ

 يالفــريوز آابد. فيمــا يــرى (11 )الراغــب : «اآلخــرة. واألَول: السياســية الــيت تراعــي مفهلــا... يقــال األول أ لَنــا وإيــل  علينــا
ـــره و »ه( أنَّ التاويـــل مـــن: 807) ـــه: ارتـــد... وأّول الكلـــم وويـــال  ووولـــه: دب ـــه أَوال  ومـــفال: رجـــع, وعن قـــدره وفســـره, آل  إلي

. وهكـوا يتضـح اخـتالف اللغـويني يف حتديـد املفهـوم, فهـو مـرادف (774: 1001،ي)الفـريوزآابد «والتاويل عبارة الرؤاي
 للتفسري, أو من الرجوع واالرتداد, أو الغاية, أو الرتمجة واملعىن, والسياسة, وهي معان  متقاربة.

تاويــل: صــرف اللفــت عــن معــىن الظــاهر إىل معــىن حيملــه, إذا كــان ال»)التعريفــات(:  فــوكر صــاحبأمــا التأويــل اصــطالصاً 
[ إن أراد بـه إخـراج الطـري 95﴾]األنعـام :ُيُرُِج احليَّ من امليِ تاحملتمل الوي يراه موافقا للكتاب والسنة, مثل قوله تعاىل: 

 1001)اجلرجـــاين، «وويـــال مـــن البيضـــة كـــان تفســـريا, وان أراد بـــه إخـــراج املـــؤمن مـــن الكـــافر, أو العـــامل مـــن اجلاهـــل كـــان
التفســري »ه( 019وقــد اختلــف املفســرون يف حتديــد املصــطلحني حــ  تصــل أحيــاان حــد االحتــاد, قــال أبــو عبيــدة ) .(10:

التفسـري: القطـع علـى أنَّ املـراد مـن اللفـت »ه(: 333, وعنـد املاتريـدي )(1/15: 1011)معرفـة، «والتاويل مبعـىن واحـد
ه عــىن ابللفــت هــوا, فــإنَّ قــام دليــل مقطــوع بــه فصــحيح, وإال فتفســري ابلــرأي, وهــو املنهــي عنــه, هــوا, والشــهادة علــى هللا أنَّــ
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, ويفــّرِق بــني التفســري والتاويــل ننَّ األول (1/174: 1581)املاتريــدي، «والتاويــل: تــرجيح أحــد احملــتمالت بــدون قطــع
التاويـــل مـــا ». وقـــال بعضـــهم: (1581:1/115)املاتريـــدي،  مـــن اختصـــا  الصـــحابة, والثـــاين مـــن اختصـــا  الفقهـــاء

   .(1/14: 1151)الطباطبائي، «يتعلق ابلدراية, والتفسري ما يتعلق ابلرواية
أعــمُّ مــن التاويـــل, وأكثــر مـــا يســتعمل يف األلفــال, والتاويـــل يف املعــىن كتاويـــل »وأمــا الراغــب االصـــفهاين فــريى أنَّ التفســـري 

يــــة, والتفســــري يســــتعمل فيهـــا ويف غريهــــا, والتاويــــل يســــتعمل يف املفــــردات الـــرؤاي, والتاويــــل يســــتعمل أكثــــر يف الكتـــب األدب
واأللفــال, والتاويــل يســتعمل أكثــر مــا يســتعمل يف اجلمــل, فالتفســري أمــا يســتعمل يف غريــب األلفــال كــالبحرية والســائبة... 

ملطلـق, ويرة يف جحـود البـاري عـزَّ وأما التاويل فإنَّه يستعمل مرة عاما , ومرة خاصا   ـو )الكفـر( يسـتعمل يرة يف اجلحـود ا
وجل خاصة... وقيـل: التفسـري يتعلـق ابإلتبـاع والسـماع, والتاويـل يتعلـق ابالسـتنباط والنظـر, أو التفسـري بيـان ال حيتمـل إال 

)األصــفهاين، )د.ت(:  «وجهــا  واحــدا , والتاويــل توجيــه لفــت متوجــه إىل معــان خمتلفــة إىل واحــد منهــا مــا ظهــر مــن األدلــة
170). 

كشـــف املـــراد عـــن »وجنـــد أاب البقـــاء الكفـــوي حيـــاول أن يلـــتمس فرقـــا بـــني مفهـــومي التفســـري والتاويـــل, فـــوكر أن املـــراد هبمـــا 
املشــكل... وقيــل: التاويــل بيــان أحــد حمــتمالت اللفــت, والتفســري: بيــان مــراد املــتكلم, ولــوا قيــل التاويــل مــا يتعلــق ابلدرايــة, 

 .(118: 1111ي، )الكفو  «والتفسري ما يتعلق ابلرواية
ـا هـو أمـور عينيـة »والتاويل كما يرى صـاحب امليـزان  لـيس مـن قبيـل املفـاهيم واملعـاين اللفظيـة حبيـ  تـدل األلفـال عليـه, وإمنَّ

وحقـــائق متعاليـــة ســـامية ال حتـــيط األلفـــال املطبوعـــة هبـــا. لقـــد أراد هللا ســـبحانه تعـــاىل هلـــوه األمـــور العينيـــة اخلارجيـــة الرفيعـــة 
قــرب مــن أذهاننــا بقيــد األلفــال وكســوهتا, وأنَّ األلفــال هنــا حكــم )األمثــال( الــيت يقــوم بــدور التوضــيح وبيــان الســامية أن ت

﴿ِإانَّ َجَعْلنَـاُه قـُـْرآانً املقصود ومبا يناسب فهم السامع للفكر, والقرآن يشـري تصـرحيا وتلوحيـا إىل هـوا املعـىن, إذ يقـول تعـاىل: 
 .  (1/15: 1151)الطباطبائي،  [«4-3]الزخرف:َن. َوِإنَُّه يف ُأمِ  اْلِكَتاِب َلَديـَْنا َلَعِلي  َصِكيٌم﴾َعَربِي اً لََّعلَُّكْم تـَْعِقُلو 

والفــرق بــني التفســري والتاويــل, أنَّ التفســري هــو البحــ  عــن مــدلول اللفــت ومــا »ويشــري الشــيخ مصــطفوي اىل الفــرق قــائال: 
مـا التاويـل: فهـو تعيـني مرجـع اللفـت واملـراد واملقصـود منـه, وقـد تفـى املـراد علـى يقتضيه ظاهر التعبـري أداب  والتزامـا  وعقـال . أ

 -1/150: 1005)مصـطفوي،«الناس وال يدل عليه ظاهر اللفت, فهوا حيتاج إىل االطِّالع ابملقصـود واملـراد مـن اللفـت
151). 

عــايري النظريــة الــيت جيــب علــى املفســر أن مصــطلح قــدمي كــان يشــري يف بدايــة اســتخدامه إىل جمموعــة القواعــد وامل»والتاويليــة 
(, الــوي يشــري إىل عمليــة Exegesis)يتبعهــا لفهــم الــن  الــديين وشــرحه ووويلــه. وهــو بــول  تتلــف عــن مصــطلح التفســري

 .(181: 1007)ابو زيد، «التاويل ذاهتا
ســتخدم دون حساســية للداللــة كــان هــو املصــطلح الســائد وامل»ويشــري الــدكتور نصــر حامــد إىل أنَّ هــوا املصــطلح يرتيــا  

, يف حني كان مصطلح التفسري أقل تداوال, لكـن مصـطلح التاويـل بـدأ يرتاجـع ابلتـدريج (0)على شرح وتفسري القرآن الكرمي
                                                           

 الصواب: شرح القرآن الكرمي وتفسريه. 0
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ويفقــد داللتــه احملايــدة ويكتســب داللــة ســلبية؛ وذلــ  يف ســياق عمليــات التطــور والتحــول االجتمــاعي ومــا يصــاحبها عــادة 
. ومــن هنــا يتبــني أنَّ مصــطلح التاويــل أســبق ظهــورا  مــن التفســري, (181:  1007)ابــو زيــد،«مــن صــراع فكــري وسياســي

 وقد كان مستعمال  مبعىن التفسري, ّ تطورت داللته حبي  أصبح مرتبطا ابلتفسري الباطين أو خمالفة الظاهر.
 التأويل يف القرآن الكرمي

, ومـن أهـم اآلايت الـيت اختلـف املفسـرون يف معناهـا قولـه (0)عا (وردت لفظة )وويل( يف القرآن الكرمي يف )سبعة عشر موض
الَّــِذيَن يف قـُلُــوهِبِْم  ﴿ُهــَو الَّــِذَي َأنـَزَل َعَلْيــَك اْلِكتَــاَب ِمْنــُه آاَيٌت حمَُّْكَمـاٌت ُهــنَّ ُأمُّ اْلِكتَــاِب َوُأَخــُر ُمَتَشـاهِبَاٌت فََأمَّــاتعـاىل: 

ُ َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يـَُقو زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمنْ  َنِة َوابِْتَغاء أتَِْويِلِه َوَما يـَْعَلُم أتَِْويَلُه ِإالَّ اهلل  ُلوَن آَمنَّا بِـِه ُكـل  ُه ابِْتَغاء اْلِفتـْ
شابه, وربطـت مفهـوم التاويـل [, فقسمت اآلايت على حمكم ومت7﴾]آل عمران:مِ ْن ِعنِد رَب َِنا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَبابِ 

 ظاهرا ابلراسخني يف العلم, وميت التاويل يف القرآن الكرمي للتعبري عن معان خمتلفة أشارت إليها كتب التفسري ومنها:
 مبعىن املفل واملرجع. -1
 تعبري الرؤاي. -2
العلـم مـع كونـه خـالف اللفـت املعىن الباطن املخالف للظاهر. أو معىن من معـاين اآليـة ال يعلمـه إال هللا والراسـخون يف  -3

 .(11/ 1: 1151)الطباطبائي، الظاهر

 األمر العيين اخلارجي الوي يعتمد عليه الكالم. -4

 اخلارج الوي يطابقه اخلرب الصادق كاألمور املشهودة يوم القيامة اليت هي مطابقات أخبار األنبياء والرسل. -5

 بيان حقيقة املراد. -6

إرجـــاع »ويـــل يف القـــرآن الكـــرمي اســـتعمل يف مـــوارد ثالثـــة جيمعهـــا شـــيء واحـــد هـــو ويـــرى الشـــيخ )جعفـــر الســـبحاين( أن التا
   .(188: 1111)السبحاين،«الشيء املبهم من الكالم والعمل والنوم إىل واقعه

األمـــور اخلارجيـــة, وال كـــل أمـــر خـــارجي حـــ  يكـــون املصـــداق »ومـــن هنـــا يتبـــني أنَّ مـــن معـــاين التاويـــل أن يكـــون مـــن قبيـــل 
ثَّــــل إىل املثــــل والبــــاطن إىل الظــــاهراخلــــارجي للخــــرب  « وويــــال لــــه بــــل أمــــر خــــارجي خمصــــو  نســــبته إىل الكــــالم نســــبة املم 

عبـــارة عـــن حقيقـــة خارجيـــة هلـــا واقـــع يســـتند إليهـــا البيـــان القـــرآين ســـواء أكـــان », أي أن التاويـــل (14/ 1)الطباطبـــائي، : 
 .(114: 1114)الطباطبائي، «حكما أو موعظة وحكمة

 (111/ 11: 1151)الطباطبـائي،  ن لفت التاويل يعين احلقيقة اخلارجية, ففي قصة موسى واخلضـر)ع(وكل ما جاء م

الــيت أســفرت عـــن خــرق الســفينة وقتـــل الغــالم وإقامــة اجلـــدار الــوي يريــد ان يـــنق , وهــي أفعــال أنكرهـــا موســى)ع( علـــى 
ريها مبـا سـتؤول إليـه مـن نتـائج, مل يكـن ذلـ  كلـه اخلضر)ع(؛ ألنَّه مل يعلم وويلها, وهـو رجوعهـا اىل عنواهنـا األصـلي وتفسـ
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إال رجوعا إىل املعىن األصـلي واحلقيقـة اخلارجيـة, الـيت تعـين الوجـود واألمـر اخلـارجي الـواقعي, ولـيس املفهـوم منهـا فقـط. ويف 
 سورة يوسف )ع( اليت بنيت على نسيج من الرؤى ووويالهتا.

يـل الـوي جـاءت بـه بعـ  آايت القـرآن الكـرمي لـيس اال احلقيقـة اخلارجيـة, ولـيس ومن هنا يتبنيَّ أنَّ ما ورد مـن مفهـوم التاو 
من مقولة األلفال, وهبوا يتضح أيضا  أنَّ القرآن  كلَّـه  لـه  وويـل , وال تـت  ذلـ  ابملتشـابه فقـط, بـل يشـمل احملكـم كـول , 

ـــرين. وهـــم غـــري الراســـخني يف العلـــم الـــوين ذكـــرهتم اآليـــة وبـــني  وهـــوا التاويـــل يعلمـــه هللا ومـــن مذن لـــه هللا ســـبحانه مـــن املطهَّ
 املفهومني عموم وخصو , فكل مطهَّر  راسخ  وال عكس.

ال يصـح للمفسـر أن يفسـر »وأمَّا التاويل مبعىن )صرف الكالم عـن ظـاهره( فلـيس مـن معـاين التاويـل الـواردة يف القـرآن, بـل 
ىل صــرفها عــن ظهورهــا املســتقر الثابــت, وأمــا الظهــور البــدائي فلــيس القــرآن بــه. ومل جنــد يف القــرآن آيــة يلزمنــا العقــل والنقــل ا

ومثــة معــىن آخــر للتاويــل,  .(185: 1111)الســبحاين، «ظهــورا  لــه قيمــة حــ  يعــد العــدول عنــه صــرفا  للظــاهر عــن ظــاهره
: 1111لسـبحاين،ا)«حتّري املصداق املماثل للمصداق املوجـود يف عصـر الـوحي»وهو ما يقع يف مقابل التنزيل, واملراد به 

تقاتل على وويـل القـرآن كمـا قاتلـت علـى », وقد أشارت إليه الرواايت فمن ذل , قول الرسول ) ( لعلي )ع(: (174
وعـن الصـادق )ع( يف تفسـري الـبطن والظهـر يف «. أان أقاتل على التنزيل, وعلي يقاتل على التاويل»وقوله ) (: «. تنزيله

)اجمللســي،  «يلــه, منــه مــا مضــى, ومنــه مــا مل يكــن بعــد, جيــري كمــا  ــري الشــمس والقمــرظهــره تنزيلــه, وبطنــه وو »القــرآن: 
1571 :11 /10 ،58 /75). 

 التأويل العرفاين
تبــىن رؤيــة العرفــاء التاويليــة علــى النظــرة الوجوديــة للقــرآن, أي أنَّ القــرآن موجــود واحــد ال اخــتالف فيــه, ولكنَّــه ذو مراتــب, 

ية متعــددة تبعــا  لــول ؛ فكــل مرتبــة تقتضــي مرتبــة مــن الفهــم أعمــق منهــا, ال تتعــارض معهــا, وهــوا جيعــل القــراءات التفســري 
وتبقـى مناسـبة للظـاهر العـام الـوي هـو األصـل كمـا يـرى العرفـاء, وأمـا املعـاين الباطنـة فهـي سـوانح ومكاشـفات ذوقيـة ختطـر 

مــع مــا قــال بــه علمــاء الرســوم. فــالركيزة  علــى قلــوب أصــحاهبا, يتحمَّلهــا الــن  دون ان تقــدح بظــواهره, ودون أن تتعــارض
الواقـع ولـيس الفهـم, فـالواقع هـو الـوي ينطـوي علـى مراتـب, ال أنَّ للفهـم مراتـب, فـالفهم »األساس يف تعدد القراءات هـي 

  .  (84: 1011)التأويل واهلرمنيوطيقا، «مرتبط ابلواقع, وعلى  و أدق مبرتبة الواقع
ـــع القـــراءات عنـــد العرفـــاء ت ولكـــن بنســـبة معينـــة, فكـــل ذوق وقـــراءة ختتلـــف عـــن  -ضـــمن الضـــوابط -عـــدُّ صـــحيحة  إنَّ مجي

صاحبتها دون أن تعارضها, وكل  يفهم ما هو مبرتبته, فإذا ارتقى إىل ما هو أرفع مرتبـة, أصـبح الفهـم السـابق ظـاهر ا للبـاطن 
ف عـــن املراتـــب األخـــرى يف النشـــفت الـــوي عرفـــه وهكـــوا, وبعبـــارة أوضـــح إن للقـــرآن يف هـــوه النشـــاة ظهـــور ا ومرتبـــة  ختتلـــ

املختلفــة, والعــارف ال يكتفــي ابلفهــم الظــاهر؛ ألنَّــه ارتقــى درجــة علــى )علمــاء الرســوم(, وهــوه الدرجــة علــى  ــو التشــكي  
الوجــــودي, إذ  ختتلــــف مــــن عــــارف إىل آخــــر؛ ولــــول  ينــــدر أن جنــــد تفســــريين عرفــــانيني يتفقــــان اتفاق ــــا كلي ــــا؛ الخــــتالف 

الرؤيــة وضـــيقها ابلنســبة للعــارف, وكلهــا تصـــيب الواقــع, ولكــن مبرتبــة مـــا؛ ألنَّ رؤيــة العــارف تســـتوعب  التجــربتني, واتســاع
 -ابفـرتاض صـحة الضـوابط األخـرى –إذ االفهام والقراءات تصيب الواقع أمجعهـا»اجلميع, ولكن ضمن الضوابط املوكورة, 
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: 1011)التأويــل واهلرمنيوطيقــا ،  «بــة مــن مراتبــهولكــن غايــة مــا هنــاك أن كــل فهــم أو قــراءة تصــيبه يف درجــة أو يف مرت
84). 

وقد ينقدح يف الوهن إشكال وهو أنَّه: إذا كانت كل القراءات تصيب الواقع ولكن بنسبة معينة, فإنَّ هـوا يسـتدعي وويـل 
احملرمـات علـى وفــق آايت األحكـام وويـال  ابطن ـا, كمــا يف الطهـارة القلبيـة والصـيام عــن املعاصـي وغريهـا, فتنتفـي الواجبــات و 

 هوا الفهم؟ 
وميكن أن جياب: ننَّ الفهم الباطن للن  ال يلغي الظاهر, بل يعدَّه أ سَّا  لفهمه, واملرتبة األوىل من مراتب الفهـم, فالعـارف 

ا العبادة هي وسيلته لالرتقـاء, والتقـوى هـي سـبيل املعرفـة والكشـ ف, وأمَّـا ال يلغي الواجبات أو يقلل من أمهية الظاهر, وإمنَّ
مـــن يـــرى أن القـــراءات العرفانيـــة للـــن  هـــي أقـــرب إىل )تـــداعي املعـــاين( الـــيت تنقـــدح يف القلـــب عنـــد تـــالوة اآلايت الكرميـــة 

, فــول  أمــر خمــالف لرؤيــة العــارف الــوي يــرى الوجــود ومراتبــه بقلبــه وبصــريته ال (114 -111/ 10: 1011)معرفــة، 
 والشهودية وليس االمر متعلقا بتداعي املعاين. بعقله وينكشف له منها بقدر  ربته الكشفية 

وهوه الرؤية الرحبة تنفتح على اآلخر, وتعدد القـراءات, مـع مراعـاة الضـوابط, ومنهـا أن ال يتعـارض مـع الظـواهر, وال تـرج 
وســعة  عــن حــدود الشــريعة. ومــع ذلــ  تبقــى التــاويالت العرفانيــة متفاوتــة بــني املفســرين شــدة  وضــعف ا, تبعــا لــووق العــارف

  ربتــه. كمــا تســمح حبريــة القــراءة وتعــددها, ولكــن بعــد أن ميتلــ  املفســر أدواتــه ويــتمكن منهــا مراعي ــا يف كــل ذلــ  القيــود,
ـــا, يعتمـــد علـــى الكشـــف والشـــهود مصـــدر ا  ـــا خاص  ومـــع ذلـــ  فـــإنَّ مـــنهج العرفـــاء يف وويـــل النصـــو  ميثـــل مدرســـة وا اه 

 للمعرفة.
علـى أثــر الضـعف الـوي أصــيبت بـه اال اهـات العقليــة واألثريـة, حيــ  مل »ا اال ـاه ظهــر ويشـري بعـ  البــاحثني إىل أنَّ هـو

يتم تقنني دور العقل وفعاليته يف العمل التفسريي, وال االفادة املقننة من املـاثور واملنقـول يف تقـومي فهـم أفضـل للقـرآن الكـرمي 
« رب بعـ  الـنق  والضـعف الـوي أصـاب هـوين اال ــاهنيورسـالته, فا ـه بعـ  املفسـرين املسـلمني إىل البـاطن و لياتـه جلـ

وهـوه دعـوى ال جنـد هلـا يف التـاريخ مـا يربرهـا, ذلـ  أنَّ هـوا اال ـاه جـاء يف وقـت مبكـر,  .(118:  1005)مصطفوي،
وقد وسس على بع  املروايت اليت تقول بتعـدد البطـون للـن  القـرآين وتعـدد القـراءات, فضـال  عـن ظهـور اال ـاه الصـويف 

 الوي كان  سيدا  واقعيا  هلوا التاويل, إال أنَّه شطح بعيدا  يف بع  مراحله ورجاالته.
« كلمـا اتسـعت الرؤيـة ضـاقت العبـارة»والعرفاء يرون أنَّ اللغة  عاجزة  عن الوصـول إىل احلقيقـة الكاملـة, وكمـا يعـرب النفـري: 

والرمــوز, ألنَّ لغــة التواصــل ال تفــي مبعــانيهم, فــابتكروا لغــة   , ولــوا فــإنَّ لغــة العرفــاء مليأــة ابألســرار015: 0117 ,)النفــري
واملعـــىن ال يوجـــد يف الـــن  بـــل خارجـــه, املعـــىن يستشـــعر بـــه »اصـــطالحية للتواصـــل, وهـــي لغـــة مرنـــة تتســـع ابتســـاع الرؤيـــة, 

هـو السـبيل إىل .ويبقى الكشـف والوجـدان 50أساسيات املنهج واخلطاب:«. اإلنسان يف قلبه وابطنه, ويف الطبيعة وا تمع
 .) ـــــن ذاق  عـــــرف  ويـــــرى الزركشـــــي أنَّ هـــــوه الـــــرؤى واملشـــــاهدات ذوق (0) (،1/110: 1101)الغـــــزايل، املعرفـــــة؛ ألنَّ )م 

فامـا كـالم الصـويف »وكشف تفي   به التجربة العرفانية وليس تفسريا , ألهنم يرون احلقائق وال يوكرون معاين األلفال, قـال: 
                                                           

 ينظر: والكلمة مشهورة بني الصوفية والعرفاء, ومل يعثر الباح  على نسبتها. 0
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, (1/180: 1151)الزركشــي، « تفســريا , وإمنــا هــي معــان  ومواجيــد جيــدوهنا عنــد الــتالوة يف تفســري القــرآن, فقيــل: لــيس
 وتل  النظرة إىل هوه الكتب أفرزت مجلة من التمايزات بني العرفاء وسواهم يلخصها أحد الباحثني بنقاط ثالث: 

مها عــن اآلخــر تعبــريا أمين ــا ووافي ــا, بــل التمــايز بــني العبــارة واملعــىن مــن منظــور الصــويف, وإهنمــا ال يتمــاثالن وال يعــرب أحــد .1
ــا أمــام العــارف للوصــول إىل املعــىن يف كثــري مــن األحيــان, ويعــربَّ النفــري عــن هــوا التمــايز املشــار إليــه  تكــون العبــارة عائق 

 ،النفـــري)« وقـــال يل: إذا جأتـــين فـــالِق العبـــارة وراء ظهـــرك, وألـــِق املعـــىن وراء العبـــارة, وألـــِق الوجـــد وراء املعـــىن»بقولـــه: 
1008  :111).   

التمــايز بــني العلــم واملعرفــة مــن جهــة نظــر العرفــاء, وعــدمها أمــرين خمتلفــني ال يلتقيــان مــع بعضــهما, بــل متنــافران يف مــا  .2
  .(144: 1584) بدوي، « العارف فوق ما يقول, والعامل دون ما يقول»بينهما... ومن هنا يقول البسطامي: 

فهـم العبــارة؛ إذ العـامل يبحـ  يف العبــارة عـن املقصـد واملطلــب, والعـارف ال يـرى فيهــا إال التمـايز بـني العــامل والعـارف يف  .3
مضـيعة للحقيقــة؛ ألنَّ الكــون مــن منظــور العــارف تــوهم ال تصــح العبـارة عنــه؛ ألنَّــه ال حقيقــة لــه, واحلــق تقصــر األقــوال 

 .(114 -114: 1005)مصطفوي، دونه 

ــ ة املوضــوعية وحتكــم العقــل يصــبح يف منــاى عــن التنــاول, وتبقــى التجربــة الشخصــية ويف ضــوء تلــ  التمــايزات, فــإنَّ التجرب
الكشفية اليت تتسع ابتساع معرفة العارف وتضيق مبقدارها, فالتجربة تتشكل بشكل األودية, فاملاء واحد, واألوديـة ختتلـف 

 [.  07﴾ ]الرعد:َقَدرَِهاَأنَزَل ِمَن السََّماء َماء َفَساَلْت َأْوِديٌَة بِ سعة وضيقا , قال تعاىل:  

ومن هنا نرى مـدى اهتمـام العرفـاء ابلتاويـل؛ ألنَّ العـامل علـى حـد تعبـري ابـن عـريب جيـب وويلـه, فاللغـة اإلشـارية هـي البـديل 
أي  –املمكـــن والـــوي ال بـــدَّ منـــه, لنقـــل تلـــ  املواجـــد والســـوانح مـــع احملافظـــة علـــى تداوليـــة هـــوه الرمـــوز بـــني أهلهـــا, فهـــو

 ش يف جدلية ال ميكن التسليم نحد طرفيها: )البوح والسرت(.يعي -العارف
م  إىل  يلجـــؤونومثـــة أمـــر  أخـــر وهـــو التمثيـــل الـــوي يلجـــا إليـــه العرفـــاء؛ ألنَّ أكثـــر مقـــوالهتم مـــن عـــامل املعـــىن وا ـــرد, ولـــوا فـــإهنَّ

ســوم والــدوائر الــيت يعــربون هبــا التمثيــل للهبــوط هبــا إىل عــامل احملســوس, وتلــ  مســة واضــحة يف كلمــاهتم, بــل تفــي  كتــبهم ابلر 
عن العرش والكرسي والقيامة وساحة احملشر وغريها, كما جند يف كتاابت احلالج وابن عريب واآلملي. وللعرفاء نظـرة خاصـة 
لــ داين تــؤمن ابلوحــدة الضــمنية, فكــلُّ األداين تــدعو إىل احلــق؛ ألنَّ )الــدين هــو احلــب(. وال بــدَّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ هــوا 

تفســري يتقــّوم ابلكشــف والشــهود ابلدرجــة األوىل, وهــو مقــدَّم علــى األدلــة العقليــة والنقليــة, إذ يتنقــل العــارف مــن ســاحة ال
ذوات »العقل إىل القلب, الـوي يفـاض عليـه مـن الـوات املقدسـة مـا شـاء هللا مـن علـوم وفتوحـات, ومصـدر املعرفـة عنـدهم 

مـا قاصـران عـ ويبقـى حمـور الكـالم  .(114: 1005)مصـطفوي، « ن بلـوض احلقيقـةاألشخا  وليست اللغة والن , ألهنَّ
وقطـب الرحــى فكـرة )وحــدة الوجـود( الــيت ال تـرى موجــودا  يف الكـون ســوى احلـق, ومــا عـداه فهــي مظـاهر و ليــات لـه, لــوا 

 يبعهم.جند فكرة املراتبية للكون واإلنسان والقرآن, وأهم أقطاهبا ابن عريب, ّ قنَّنها من بعده تالموته ومن 
 املبحث الثاين
 يف الفكر الغريباهلرمنيوطيقا  موجز اتريخ 
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ولــوا فالبــد مــن دراســة هــوا املصــطلح وجــووره التارتيــة وأبــرز  ارتــبط مفهــوم التاويــل يف الفكــر الغــريب مبصــطلح اهلرمنيوطيقــا,
 أعالمه يف التاريخ احلدي . 

 له اشتقاقان:   ,(114-71: 1007)ابرة، وتشري املصادر اىل ان مصطلح )اهلرمنيوطيقا( 
: أهنــا مــاخوذة مــن )هــرمس( رســول اآلهلــة اإلغريقيــة أو إلــه النجــوم واحلــدود, الــوي ينقــل رســائل اآلهلــة مــن بعضــهم األول

لبعضهم اآلخر, حسب األسـاطري اليواننيـة, ويف الوقـت نفسـه يسـاعد البشـر يف فهـم الرسـائل الرمزيـة لآلهلـة, ويف فهـم كـالم  
 , وهرمس هو الرسول الوي يروح ويغدو بني زيوس واآلهلة األخرى, أو بني زيوس والبشر. كل منهم مع اآلخر

( وهـو يشـري إىل ا ـال العقلــي to nterpret(, ومعنـاه أن يـؤول  )hermeneuein: أهنـا مشـتقة مـن الفعـل اإلغريقـي )الثـاين
إن الوســيلة ميكــن إن تكــون هـــي »ا يقــال: , وكمــ(11: 1005اســـكندر،  ).املتعلــق بطبيعــة التاويــل للتعبــريات اإلنســانية

 (.5: 1008، كوزنز هوي  )«الرسالة
وعليه يكون معناه اإلظهار والتبيـني والرتمجـة والتفسـري. وقـد ذكـر أن أول مـن اسـتخدمه أرسـطو يف ابب منطـق القضـااي مـن  

دس, حيـ  يشـري إىل جمموعـة كتابه )األرغنون(, ويف القـرون الوسـطى اسـتخدم املصـطلح مبعـىن تفسـري ووويـل الكتـاب املقـ
من القواعد اليت جيب أن يتبعهـا املفسـر لتفسـري الـن  الـديين )الكتـاب املقـدس(, ّ وسـع ليشـمل تفسـري مطلـق النصـو , 

 م( ومؤلفه )دان هاور(. 0654وقد طبع أول كتاب ابسم )اهلرمنيوطيقا( عام )
ألنـــه ال ميكـــن أن نعـــرِّف اهلرمنيوطيقـــا نهنـــا: )علـــم  ومـــع ذلـــ  فـــإن االشـــتقاق ال يســـعف يف الفهـــم الـــدقيق هلـــوا املصـــطلح؛

وإن ظهــرت يف بــداايهتا )يف القــرن الســابع عشــر( كعلــم وا ــاه  -التفســري( أو )علــم التاويــل( كمــا يف بعــ  الكتــاابت؛ ألهنــا
القــرن ولكنهــا يف أواخــر القــرن التاســع عشــر و  -مســتقل يف الفكــر البشــري بصــورة )علــم التفســري( أو )فــن تفســري النصــو (

العشرين توسعت حبوثها كثريا  حبي  ال ميكن هلوا التعبري )علـم التفسـري, أو فـن تفسـري النصـو ( أن يكـون دقيقـا  وأمينـا  يف 
التعبري عن اجلهود والبحوث الكثرية اليت دخلت عامل اهلرمنيوطيقا يف عصران. وقـد  ـاوز هـوا العلـم يف نظرايتـه احلديثـة جمـال 

ز حــ  الــن  إىل تفســري ســائر املواقــف والســلوك اإلنســاين, فكــان هلــا وثريهــا يف الكثــري مــن العلــوم الــن  الــديين, بــل  ــاو 
 وجماالت املعرفة, وخاصة العلوم اإلنسانية كالفلسفة والتاريخ وعلم االجتماع والنقد األديب, وغريها. 

 صائ  املميزة للهرمسية وأمهها:أن الكثري من املقارابت التاويلية املعاصرة وسست على اخل (1)ويرى ايكو   
 الن  كون مفتوح, ميكن املؤول أن يكتشف داخله سلسلة من الروابط الالهنائية. -0
 اللغة عاجزة عن التعبري عن معىن وحيد, معطى بشكل مسبق )مثل قصدية الكاتب(.  -0
 اللغة تعكس عدم  انس الفكر. -3
 أن كل ن  ال ميكن أن يثبت معىن أحاداي.  -4
 الكاتب ال يعرف ما يقوله. -5

                                                           
اجلمال انقد أديب, وروائي ايطايل, درس علم العالمات والرموز  وعمل يف جامعة توريـن, وتركزت أحباثه حول علم  Umbert Eco(:0930امربتو إيكو)ح 0

 والدراسات التاويلية, من أعماله )العمل املفتوح, نظرية السيميائية, فلسفة اللغة, القارئ يف احلكاية, التاويل والتاويل املفرط.
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 الكلمات ال تقول بل تستحضر الالمقول.  -6

 املعىن احلقيقي لن  ما هو فراغه.  -7
 أن السيموطيقا هي مؤامرة أولأ  الوين يعتقدون أن وظيفة اللغة هي التواصل.  -8

 .(80: 1011بو عزة،  ). أن املخرج النظري هلوه اخلصائ  اهلرمسية هو املتاهة: الهنائية التاويل
وسنقتصر يف هوا املبح  على دراسـة ابـرز أعـالم الفكـر التـاويلي الغـريب, ابتـداء  بــ)شاليرماخر( وانتهـاء  بــ)ايكو(, وبشـكل 
موجز مستعرضني ألهم أفكارهم وآرائهم يف التاويل, ولن نعتمد املدارس أو املناهج؛ ألن التاويل يتداخل معها ومـع غريهـا, 

 ن ارتبط التاويل ابمسه دون ان يصنف على مدرسة أو منهج ما.بل هناك من األعالم م
 ه(1711)(0)شاليرماخر

يعد شاليرماخر أاب اهلرمنيوطيقا, إذ استطاع أن يوسع دائرة التاويل, وينقله من الن  الديين الوي كان مقتصـرا عليـه سـابقا 
: 1005اسـكندر، ) اهلرمنيوطيقـا كمـا يلقبـه ديلثـي إىل قراءة النصو  الدنيوية األدبية الفنية والفلسـفية, فهـو حبـق كـان أاب

11 ). 
تدور أفكار شاليرماخر حول وضع قوانني ملساعدة املتلقي علـى فهـم الـن  مهمـا ابتعـد زمنيـا, ولـوا فلـيس مثـة اهتمـام كبـري 

ؤلــف وســيطا لغــواي ينقــل فكــر امل»ابلفهــم؛ ألنــه مــرتبط ابلشــخ  نفســه ضــمن ســياق زمــاين. وشــاليرماخر جيعــل مــن الــن  
وعليه فإن النقد كلما ابتعد زمنيا أصـبح إىل الغمـوض أقـرب, «. إىل القارئ مشريا يف جانبه النفسي إىل الفكر الوايت ملبدعه

فـنحن حباجــة إىل مجلــة مــن القــوانني والقواعــد الــيت تســاعد علــى فهــم الــن . ويــرى أن لكــل نــ  جــانبني: موضــوعي متعلــق 
الفهــم وكنــة, وجانــب ذايت يشــري إىل فكــر املؤلــف ويتجلــى يف اســتخدام املؤلــف  ابللغــة, وهــو املشــرتك الــوي جيعــل عمليــة

اخلا  للغة, وهـوان اجلانبـان يعكسـان  ربـة املؤلـف الـيت يسـعى القـارئ إىل فهمهـا, وللقـارئ أن يبـدأ مـن أيهمـا شـاء لغـواي  
إىل مفهــوم )الــدائرة التاويليــة( الــوي وهــوا الفهــم حييــل  أو نفســي ا, ومهمــة التاويــل تتجلــى يف فهــم الــن  كمــا فهمــه مؤلفــه.

أنــه لكــي  نفهــم  العناصــر اجلزئيــة يف الــن , فانــه البــدَّ أوال  مــن فهــم الــن  يف كليتــه, »ذكــره )شــاليرماخر(, والــوي يعــين 
 .(111:  1008)عزام ، «ولفهم الن  يف كليته البدَّ أن ينبع هوا الفهم من العناصر اجلزئية املكونة له

خالل تفاعل حلظتني متثالن تكامال  ملهمـة اهلرمنيوطيقـا فـاألوىل تـدعى: التاويـل النحـوي, والثانيـة: التاويـل  ويتاتى الفهم من
النفسي, فاألوىل هتتم بدراسة اخلطاب مـن خـالل اللغـة وطاقاهتـا وخصائصـها, والثانيـة هتـتم بدراسـة اخلطـاب بوصـفه إبـداعا 

وهــو مــا حيقــق فهمــا يفــوق أو يتجــاوز  (170 :1007ابرة، ) ملؤلــفوموهبــة ذاتيــة, وهــوا يتجــدد ابلطبــع يف مجيــع نتــاج ا
فهـم الكاتــب لواتــه, وهــوا مـا تطمــح إليــه هرمينوطيقــا شـاليرماخر, وفيــه تــتلخ  مهمــة التاويـل عنــده, إذ تســعى إىل حتقيــق 

 منط من الفهم الكامل واألفضل متوسلة مبفاهيم التخمني أو التنبؤ.

                                                           
برلني  م( الهويت رومانسي أملاين, ولد يف فروكالف, درس يف جامعة هال, اجتاز االمتحان الالهويت يف0834-0768شاليرماخر: فردري  دانييل ارنست)0

م, له: اإلميان املسيحي طبقا ملبادئ الكنيسة اإلجنيلية, واجلدل, واألخالق الفلسفية, ودروس 0800ورسم قسا. انتخب عضوا يف أكادميية العلوم الربوسية سنة 
 . 397 -396يف علم اجلمال, مراسالته طبعت يف أربعة جملدات. ينظر: معجم الفالسفة: 



 موفق جميد ليلو احلياوي (عجاز البيان يف تفسري أم القرآنإدراسة يف ) اهلرمنيوطيقا ووويل الن  القرآين
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 م( وجتربة احلياة1511) (0)ديلثي
ــا, مركــز ا علــى الفهــم, والفهــم عنــده نــوع مــن أ فــاد ديلثــي مــن منجــزات شــاليرماخر يف التاويــل, فحــاول أن يقــدم التاويــل علم 

احلوار بني  ربة القارئ الواتية والتجربة املوضوعية املتجلية يف األدب, من خالل الوسيط املشرتك بينهما, والـوي هـو  ربـة 
 .(114: 1008)عزام ، احلياة
 عنــد ديلثــي لــيس اثبت ــا, بــل يقــوم علــى جمموعــة مــن العالقــات الــيت تبــدأ ابهلجــرة الواتيــة يف حلظــة معينــة مــن التــاريخ, واملعــىن

فإهنــا تغــري  –وهــوا الشــيء وارد –وحتــدد املعــىن الــوي يفهمــه مــن العمــل  يف هــوه اللحظــة مــن الــزمن. وكلمــا تغــريت  ربتنــا
َّ املعـىن وعليـه فـان املعـىن لـيس موضـوعي ا وال ذاتي ـا, وإمنـا  .(11: 1007، اشـكاليات )ابـو زيـدفهمنا للعمل األديب ومـن 

هــو يف حالــة تغــري مســتمر, وهــو يــرى أن ميــدان علــم اهلرمنيوطيقــا العلــوم اإلنســانية والطبيعيــة, ولــوا فقــد انطلــق مــن فلســفة 
تجربـة احليـة, وقـد تعـين احليـاة فلسـفة احلياة, أي ذلـ  اال ـاه الفلسـفي الـوي يؤكـد علـى أن احلقيقـة هـي احليـاة أو تـدرك ابل

 .(54: 1007)بومدين، السلوك يف احلياة وتبح  واجبات اإلنسان يف احلياة وأهدافه وأغراضه
ـــة والنزعـــة النفســـية  ـــه يرمـــي مـــن وراء ذلـــ  حتريـــر اهلرمنيوطيقـــا مـــن النظـــرة التارتي ويف حماولـــة ديلثـــي توســـيع اهلرمنيوطيقـــا كان

دة يف أملانيــا يف القــرن التاســع عشــر, ضــمن مشــروع أوســع هــو نقــد العقــل التــارتي, ذلــ  أنَّ الســيكولوجية الــيت كانــت ســائ
 غاية العلوم الصحيحة هو التفسري, الشرح, فإنَّ غاية األحباث اإلنسانية هي أن تفهم تعبريات احلياة

ه, عنــد ذلــ  مل يعــد ابإلمكــان وبنــاء علــى ذلــ  فــإن مهمــة اهلرمنيوطيقــا هــي إعــادة احلــدث األصــلي الــوي   إنتــاج األثــر فيــ
فهم األثر بشكل كاف  على أنه تعوي  لتجربة غريبة من خـالل  ربـة ذاتيـة, مـا يعـاد حتققـه لـيس حالـة نفسـية, وإمنـا إجيـاد 
حق ملوضعة روحية أي جيب علـى مفسـر تعبـري اثبـت  إنتاج ما, فالفهم ال يتحدد يف املشاركة العاطفية, وإمنا يف التكوين الالَّ

متثـــل  (177 :1007)ابرة، « ـــن نفســـر, نشـــرح الطبيعـــة, أمـــا حيـــاة الـــنفس فينبغـــي ان نفهمهـــا»يـــاة.  فمقولـــة: عـــن احل
 البيان التاسيسي هلرمنيوطيقا ديلثي.

 م(1517)(1)هوسرل
, ذلــ  املــوهب الــوي يــرى أن املعرفــة احلقيقيــة (3)قطــب مــن أقطــاب الفكــر األملــاين ومؤســس الظاهراتيــة )الفينومينولوجيــا(

امل؛ ال تتــاتى مــن حماولــة حتليــل األشــياء كمــا هــي خــارج الــوات, وإمنــا بتحليــل الــوات نفســها, وهــي تقــوم ابلتعــرف علــى للعــ

                                                           
م( تردد على كلية الالهوت, ودرس يف جامعة برلني, انل الدبلوم يف الرابعة والعشرين, وغدا بعد عامني أستاذا 0900-0833)ويلهلم ديلثي: فيلسوف أملاين0

العلوم اإلنسانية, يف جامعة ابل بسويسرا, كان يقول: إن احلياة هي اجلور األعمق لكل تصور عن العامل, له من املؤلفات: حياة شاليرماخر, مدخل إىل دراسة 
 .  315-314ماهية الفلسفة, نظرية تصورات العامل. ينظر: معجم الفالسفة: 

(: فيلسوف أملاين يهودي, مؤسس الظاهراتية بوصفها طريقة لوصف الظواهر وحتليلهـا, حاول اجلمع بني التجريبية اليت تعتمد على 0938-ادموند هوسرل ) 0
. ب والنظرية, انتقد نظرايت القياس املعرفية, ودعا إىل الظاهرة بوصفها طريقا  مباشرا  للوصول إىل املعرفةاملالحظة, وبني العقالنية اليت تعتمد على إدراك السب

 .700ينظر: معجم الفالسفة: 
سرل, وهي كلمة هو الفينومينولوجيا أو الفلسفة الظاهراتية: جمموعة من اال اهات الفكرية يف جمال البح  الفلسفي والسوسيولوجي والفن انطالقا من أعمال 3 

عرفة هوه أمورا وكنة مشتقة من اللفت اإلغريقي الدال على الظهور, ومرادها اكتشاف الظواهر اليت تسلم هبا العلوم الطبيعية وغريها, واليت  عل من دعاوى امل
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(؛ ذل  أن الوعي ال يكـون مسـتقال, phenomenaالعامل, أي بتحليل الوعي, وقد استبطن األشياء فتحولت إىل )ظواهر: 
 .(111: 1008)عزام،تصورات قبليةوإمنا هو دائما )وعي بشيء ما( بشرط  ريده من أية 

وارســة فكريــة هلــا حــدودها وإطارهــا ملفاهيمهــا, بــل ارتقــى هبــا إىل حــد بلغــت فيــه »وقــد أضــحت الفينومينولوجيــا علــى يــده 
إىل أن « مرتبـــه الفكـــر النســـقي الـــوي حيلـــل أدواتـــه اإلجرائيـــة يف دراســـة األشـــياء خللفـــه مـــن بعـــده مـــن الفالســـفة املوجـــودين

دراسـة الظـواهر املتجليـة ألول وهلـة إىل الـوعي, واملقدمـة كمـا هــي »ينولوجيـا منهجـا وفلسـفة يف املعـىن  تفيـد اسـتوت الفينوم
قصد حتليلها وتتبع خصائصها من خالل ما يعرف بقاعدة التوجه  و األشياء نفسها بعيدا عـن األحكـام الواتيـة أو النظـرة 

. وإذا كانــت الفينومينولوجيـــا تعـــاجل (154: 1007)ابرة، « شـــياءاملســبقة الـــيت مــن شـــاهنا أن حتـــول دون بلــوض حقيقـــة األ
 مسالة )فهم الوجود(, فإن اهلرمنيوطيقا تعاجل )وجود الفهم(.

 م( والتجربة الوجودية1584)(1)هيدغر
ا يعــد هيــدغر زعــيم الفلســفة الوجوديــة, وكــان نتاجــه امتــدادا لنتــاج مــن قبلــه, إال إنــه أقــام وويلــه علــى أســس فلســفية, متــاثر 

ـــــــــة »نفكـــــــــار هوســـــــــرل. والـــــــــن  األديب عنـــــــــد هيـــــــــدغر  ـــــــــريا عـــــــــن حقيقـــــــــة ذاتيـــــــــة للكاتـــــــــب, وإمنـــــــــا هـــــــــو  رب لـــــــــيس تعب
, وهبـــوا يصـــبح الـــن   ربـــة وجوديـــة تتجـــاوز الواتيـــة واملوضـــوعية منطلقـــا مـــن الكينونـــة (115: 1008)عـــزام،«وجوديـــة

شــيء علينــا أن ندعــه حيصــل, فنفــتح نفوســنا  اجلــوهر والتاويــل األديب عنــده لــيس فعاليــة بشــرية والشــيء تفعلــه, وإمنــا هــو»
) الرويلـــي  («hermeneuticللـــن  بصـــورة ســـلبيه متحينـــني لـــه أن يســـتنطقنا, وهـــوا مـــا يـــدعى بــــ)علم الظـــاهرات التـــاويلي 

 .(51: 1001والبازعي، 
( phenomenology( هـو عـرض ظـاهري )(Dasinويرى بعضهم أنـه علـى الـرغم مـن أن عـرض هيـدغر يف معاجلتـه للوجـود 

فينومينولــوجي. إال إنــه يف النهايــة طــرح هرمنيــوطيقي, أوال الن هدفــه حتديــد املعــىن, واثنيــا: ألن هــوا املعــىن يقتضــي أن يبينــه 
فاألشـياء ال تظهـر جمـردة بـل مفسـرة  ,ويربزه التاويل, فلم يعد الفهم جمرد بنية معرفيـة, بـل واحـدة مـن بـ ىن الوجـود األساسـية 

لوظيفة أو تل . إّن مثة معىن وجوداي  مزروعا  يف األشياء, وهوا املعىن هو بنية هرمنيوطيقيـة سـابقة بوصفها أشياء تقوم هبوه ا
لكـــل تعبـــري لغـــوي أو تفســـري اجتهـــادي, فهنـــاك مـــا هـــو قـــائم )قبـــل(, أي مـــا هـــو قـــابع وراء التعبـــري اللغـــوي  يف خـــربة القـــيم 

 .(41- 41: 1011ا،التأويل واهلرمنيوطيق)اإلنسانية 
اهتمــام اهلرمنيــوطيقيني قبلــه بســؤال: كيــف نفهــم النصــو ؟ فــإن ا ــاه هيــدغر يعــود إىل الــوراء خطــوة ليقــدم ســؤاال  وإذا كــان

م(. وهــوه الكلمــة ال تشــري إىل   0907 آخــر ويعــدُّه أهــم, وهــو ســؤال الكينونــة )الــدزاين( يف عملــه املهــم )الكينونــة والزمــان

                                                                                                                                                                                                 
د جمرد ا من كافة املسلمات املسبقة, يقول هوسرل: هلوا السبب, وحتاول ان تصف كيف يتعني أن يبدو العامل ابلنسبة للراصد البسيط, شرط أن يكون هوا الراص

 .486-480أن الفينومينولوجيا تعود إىل  األشياء نفسها . ينظر: موسوعة النظرية الثقافية: 
بوجوديته امللحدة البارزة, أثّر م(: مفكر أملاين, اشتغل مبيادين الظاهراتية والتاويلية والالهوتية, د ر س  على يد هوسرل ووثر بنيتشه, وع ِرف 0976مارتن هيدغر) 0

قا, الفلسفة يف القرن العشرين, يف منهجيات النقد احلديثة السيما يف ميدان النقد التفكيكي, من كتبه: ما هي امليتافيزيقا, مقدمة يف امليتافيزيقا, مشكلة امليتافيزي
 .694:فلسفة الفن واجلمال, جوهر األسباب,الطريق إىل اللغة. ينظر: معجم الفالسفة
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)جاسـرب ، ( يف العـامل being thereببسـاطة تشـري إىل مفهـوم )الكـون هنـاك كينونـة أو كينـونتني, أو أيَـّة كينونـة خاصـة, بـل 
1008 :114). 
 م( والبحث عن احلقيقة1001)(1)غادامري

استطاع غادامر أن حيول كلمات أسـتاذه هيـدغر إىل نظـرايت وويليـة, يف عملـه األكـرب )احلقيقـة واملـنهج( حـ  عـد مؤسسـا  
أمنا هي فعل فلسفي نواته: كيف تيسر عملية الفهم وتكـون وكنـة؟ »رى أن اهلرمنيوطيقا للهرمنيوطيقا الفلسفية املعاصرة, وي

الفهم عنـد غـادامر فعـل يرتـي يفهـم مـن خـالل سـياق العصـر, ويـرتبط ابحلاضـر, وال وجـود لـه خـارج , ف«ّ ما هو الفهم؟
الــن  وفقــا لفهــم العصــر الســابق  التــاريخ, وأن املفســر لــه فهــم خــا  تــت  بعصــره جيــب أن ال ينفــ  عنــه ليقــدم تفســري

 .(11: 1010، دراسات يف تفسري النص القرآين)
إن هرمنيوطيقا غادامري هي حماولة لفهم العلوم اإلنسانية بصرف النظر عن املـنهج, ولفهـم عالقتهـا بتجربتنـا الكليـة يف العـامل 

الـــيت ميـــر منهـــا كــل أنـــواع التفكـــري, فهـــو . ووـــا تقـــدم يتضـــح اهتمــام غـــادامر ابلفهـــم, وجعلـــه القنــاة (1: 1007)أبــو زيـــد 
يلخــ  دور اهلرمنيوطيقــا يف تقــدمي فلســفة عــن الفهــم, بــل أن الفهــم وشــروطه هــي املوضــوع الــرئيس للهرمنيوطيقــا. وترتكــز 

ا »أفكارها ابلدرجة األوىل علـى مسـالتني:  نقـد لغـوي للمـنهج ورواده: ديكـارت وكانـت وديلثـي. والبحـ  عـن احلقيقـة بعيـد 
وال يـــرى أن فهـــم النصـــو  هـــو البحـــ  عـــن قصـــد « م, وهـــو مـــنهج أفالطـــون وأرســـطو وهيـــدغر وغـــادامر نفســـهعـــن الظـــال

املؤلــف )وإمنــا الــوعي اهلرمنيــوطيقي ذو طــابع يرتــي(, فــنحن نعــيش يف أثــري يرتــي ال ميكــن االنفكــاك عنــه مــن جهــة, وهــو 
عنهـــا, وإمنـــا تيـــار صـــريورة هنـــر ال ينتهـــي, فهـــو ال لـــيس جســـما مغلقـــا ومعينـــا اثبتـــا مـــن النصـــو  الـــيت حيفـــت التـــاريخ مبعـــزل 

 –إن هرمنيوطيقا غادامري تبني توّرط املفسر عرب أفقـه التـارتي(، 14: 1005)اسكندر،ينتسب لنا, بل  ن ننتسب إليه 
 (.48: 1011،)التأويل اهلرمنيوطيقاالثقايف يف الفهم, ولوا فإن التفسري ليس إعادة تركيب للمعىن, بل إنتاج له أيضا

 م(1001)(1)جاك دريدا
يشـكل جــاك دريــدا ظــاهرة شاخصــة يف عــامل التاويــل املعاصــر وثلـة ابلتاويــل الالمتنــاهي, وهــو صــاحب مقولــة التفكيــ  الــيت 
أّسســـت ملفـــاهيم جديـــدة يف الفلســـفة والنقـــد. والتفكيـــ  يقـــوم علـــى أســـاس االخـــتالف واملغـــايرة ال االنســـجام, فـــالن  يف 

تنتج سلسلة من احلاالت الالمتناهية, ويرتتب على هوا الالتناهي غياب آلية حـدود تقيـد هـوه  تصور )دريدا( آلية تشتيت
. والتشـــتيت يصـــيب الـــن  ويتشـــظى علـــى أثـــره؛ ألن كـــل دال حييـــل إىل آخـــر, أو (41: 1011بـــوعزة،)املمارســة النصـــية

الـــنق  يشـــرخان جســـد الـــن  التشـــتيت تعـــدد توليـــدي وغـــري قابـــل لالختـــزال, اإلضـــافة وشـــعب »علـــى حـــد تعبـــري دريـــدا: 

                                                           
م(: مفكر أملاين, اشت ِهرت على يديه الدراسات التاويلية, وثر هبوسرل وهيدجر, له وثري واضح يف فلسفة القرن العشرين يف ميادين 0110هانز جورج غادامر) 0

 .403ينظر: معجم الفالسفة: عمر العلم.علم االجتماع واجلمال والالهوت والنقد األديب, من كتبه: احلقيقة واملنهج, الفلسفة التاويلية, احلوار واجلدل, 
مفكر وانقد فرنسي, نقد الفلسفة الغربية اليت حتيط مبيادين األدب واللغوايت والتحليل النفسي, استند منهجه التفكيكي على رف  : م( 0114جاك دريدا ) 0

لفلسفة الغربية, من كتبه: علم الكتابة, هوامش الفلسفة, مواقع, البح  عن احلقيقة, أو رف  البح  عن املصدر الغييب النهائي للمعىن الوي مّيز مسرية ا
 .083حقيقة يف صورة, اخرتاعات الروح, أطياف ماركس: دولة الدين. الكتابة واالختالف, صيدلية افالطون. ينظر: معجم الفالسفة:



 0100مارس  00-01جامعة كردستان,  البحوث املنشورة يف املؤمتر الدويل للقرآن الكرمي واللغة العربية
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) «ومينعـــان شـــكلنته النهائيـــة االنغالقيـــة, أو علـــى األقـــل مينعـــان التصـــنيف املـــتخم ملواضـــيعه وملدلولـــه وإلرادة قولـــه وقصـــديته
 (.14 :1551دريدا، 

والتفكيــ  ال يعــين مطلقــا اهلــدم, ففكــرة اهلــدم اســتعملها هيــدغر يف تفكيــ  النســق الفلســفي اإلغريقــي, بــل يتضــمن أيضــا 
البنــاء بــنمط خمتلــف... فهــو تفكيــ  وحــدة اثبتــة إىل عناصــرها ووحــداهتا املؤسســة هلــا ملعرفــة بنيتهــا وملراجعــة »فعــل البنــاء, 

 (.175: 1001الزين، ) «( توزع املراكزdecentrementوظيفتها فالتفكي  يقتضي التعدد والتشتت قزاحة مركزية )
 وميكن أن نلخ  أهم خصائ  التفكي  احملورية:

 وض اللغة وعدم ثباهتا وضياع اليقني, وهوه مسات غالبة يف اللغة.غم

 عدم وجود منهج حتليلي فلسفي أو نقدي يعرض نفسه على الن .

التحليل والتفسري يف التفكي  عمليه مفتوحة وحرة, حبي  ال وجود ملعـىن واحـد, بـل هنـاك دائمـا انفتـاح علـى االحتمـاالت 
 (.111: 1010األمحر، )وتعددية املعىن

ــــن , تبحــــ  عــــن األثــــر, وتســــتخرج مــــن جــــوف الــــن  »ولــــوا فــــان التفكيكيــــة كمــــا يــــرى بعضــــهم  تعمــــل مــــن داخــــل ال
السيكولوجية املختفية فيه, واليت تتحرك داخله كالسراب ... وهي فضال  عن ذلـ  قـراءة حـرة, لكنهـا نظاميـة وجـادة, وفيـة 

 «موحياتــه, مــن خــالل مفهــوم الســياق حيــ  يكــون التحــوليتوحــد القــدمي املــوروث وكــل معطياتــه, مــع اجلديــد املبتكــر وكــل 
 (.48: 1004الغذامي ، )

النصـــو  نفســـها تفكـــ  نفـــس املعـــىن الـــوي تـــرّوِج لـــه أو تتضـــمنه, »والتاويـــل التفكيكـــي قـــد ميارســـه املـــرء بـــال وعـــي؛ ألنَّ 
قـول املـاثور:  ـن ال ستلعب الكلمات والنصو  بكـل معـىن  تسـعى أنـت لفرضـه عليهـا, التفكيـ  هـو اإلدراك األقصـى لل

ا مــا نقــول . ويبقــى التفكيــ  مــن أخطــر املنــاهج التاويليــة؛  (147: 1008جاســرب، ) «نقــول أبــدا مــا نعــين, وال نعــين أبــد 
كونــه يقــوم علــى االخــتالف وإرجــاء املعــىن أو وجيلــه, فلــيس هنــاك حضــور للمعــىن, يضــاف إىل ذلــ  القــول بعــدم التمركــز 

ركزية يتمحور حوهلا هوا املعىن, ولكن هناك دائما لعـب للـدوال, وانـزايح للمعـىن نتيجـة فليست هناك بؤرة م»حول العقل, 
َّّ تنتفــي قابليــة )اللعــب احلــر للمــدلوالت داخــل نســق اللغــة( للتفســري النهــائي . (111 :1557محــودة،) «لــول , ومــن 
 لـــو تناقضـــت فيمـــا بينهـــا, وكـــل ولـــوا فـــان التاويـــل التفكيكـــي وويـــل ال متنـــاه  ومعـــىن ذلـــ  أن كـــل األفكـــار صـــحيحة حـــ 

اإلحــاالت وكنــة حــ  لــو أدت إىل إنتــاج مــدلوالت عبثيــة, وهــوا أمــر يتنــاق  مــع املبــادئ املؤسســة للعقالنيــة الغربيــة, وقــد 
فــان التفكيكيــة تــربز أن الداللــة مرتبطــة »متعلقــة ابلســياق  -كمــا يــرى روريت  –يــؤدي إىل تــدمريها. إال أن هــوه )الالهنائيــة( 

إال أن الســياق نفســه غــري حمــدود. فهنــاك دائمــا إمكــاانت  –فهــي نتــاج عالقــات داخــل الــن  أو بــني النصــو  -ابلســياق
 1001إيكــــو، ) «ســــياقية ميكــــن إضــــافتها, حبيــــ  إن الشــــيء الوحيــــد الــــوي ال نســــتطيع القيــــام بــــه هــــو رســــم حــــدود مــــا

:187.) 
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 م(1004)(0)بول ريكور
ى أســاس تفكيــ  رمــوز املعــىن املختفــي يف املعــىن الظــاهري, والكشــف عــن يــرى ريكــور أنَّ التاويــل: نشــاط فكــري يقــوم علــ
يشـــري إىل أن وظيفـــة اهلرمنيوطيقـــا هـــي توضـــيح اللغـــة وخباصـــة املكتوبـــة يف و , مســـتوى الداللـــة الضـــمنية يف الـــدالالت اللفظيـــة

 (11: 1010، دراسات يف تفسري النص القرآين)امليدان األول هلا 
هلرمنيوطيقــا( عنــد ريكــور منهجــا لتفســري النصــو  أو نظريــة للتفســري, ومل تعــد قائمــة علـــى لقــد أصــبحت نظريــة التاويــل )ا

 أساس فلسفي, وكان تركيزها منصب ا على الرموز وحتليلها, وهو مييز بني طريقتني من التعامل معها:
احلالـة وسـيط شـفاف يـنم عمـا  األوىل: هي التعامل مع الرمز ابعتباره انفوة نطل منها على عامل من املعـىن, والرمـز يف هـوه»

وراءه... والطريقة الثانية: ... وهي التعامل مع الرمز ابعتباره حقيقـة زائفـة ال جيـب الوثـوق هبـا, بـل جيـب إزالتهـا وصـوال إىل 
. إن الرمـز يف هـوه احلالـة ال يشـفُّ عـن املعـىن, بـل تفيـه ويطـرح بـدال  منـه معـىن Dymystification)املعىن املختفـي وراءهـا)

وإذا كانــت وويليــة ريكــور  «زائفــا, ومهمــة التفســري هــي إزالــة املعــىن الزائــف الســطحي, وصــوال إىل املعــىن البــاطن الصــحيح
 -أي بنيـــة مـــن الداللـــة يـــدل فيهـــا املعـــىن احلـــريف واألويل واملباشـــر»تتمحـــور حـــول تفكيـــ  الرمـــوز, فـــإن الرمـــز كمـــا يـــراه هـــو 

أبــو زيــد، «) ري مباشــر, ال ميكــن الوصــول إليــه إال مــن خــالل املعــىن األولعلــى معــىن اثنــوي جمــازي غــ -ابإلضــافة إىل ذلــ 
1007: 11.) 

وهو يفرق بني السيمياء وعلم الداللة, عاّدا  السيمياء علم ا شكلي ا معني ا بتحليل العالقات اللغوية, يف حـني أن علـم الداللـة 
ــا جمــرد ا, ويهــتم علــم لــوا فــان الســيمياء  -الوحــدة الرئيســة للخطــاب -معــين بتحليــل اجلملــة تعــود لدراســة اللغــة بوصــفها نظام 

, وبتعبــــري ريكــــور فالعالمــــة موضــــوع (11: 1005اســــكندر، )الداللــــة ابخلطــــاب الــــوي يشــــكل الواقعــــة الرئيســــة للمعــــىن
 «شـــــيء افرتاضـــــي, والشـــــيء الفعلـــــي احلقيقـــــي الوحيـــــد هـــــو اجلملـــــة؛ ألهنـــــا احلـــــدث الفعلـــــي يف حلظـــــة الـــــتكلم»الســـــيمياء 

 (.11-11: 1004ر،)ريكو 
ــا عــن املقاصــد الواتيــة للمؤلــف, وبــول  يصــبح تعــدد »وأهــم مــا أفرزتــه نظريتــه أهنــا جعلــت  املعــىن املوضــوعي للــن  منقطع 

, فــاملعىن ال يشــكل رؤيــة املؤلــف للعــامل فحســب, وإمنــا أيض ــا حبســب داللتــه وأمهيــة ) ( يف significanceالتفاســري أمــرا  مقبــوال 
 (.11: 1005، اسكندر) «رؤية القارئ للعامل

 وقصد املؤلف (1)هريش

                                                           
فضال عن التيارات البنيوية  -هم الوجودية والفينومينولوجيا, وتريدم(: فيلسوف فرنسي, ولد يف فاالنس, وهو ميثل حماولة أصيلة تستل0115 -0903بول ريكور)0

العاطفة. , أن حتصر نفسها مبسالة التاويل, ويرى أن الشر ميت للعامل من جراء عدم تطابق اإلنسان مع ذاته على خمتلف مستوايت املعرفة والفعل و -والعقالنية
 .  338حلية, الزمان والسرد, حماولة يف فكر فرويد. ينظر: معجم الفالسفة:من كتبه: يف التاويل, صراع التاويالت, االستعارة ا

م, ينتمي إىل إحدى القوميات األمريكية وهو كاتب ومفكر, بدأ دراسته 0908هريش: أستاذ جامعي يف الرتبية واإلنسانيات ومعروف يف األدب الثقايف ولد 0
. ينظر على شبكة 0976, أهداف التفسري0967, شرعية التفقسري0964, الرباءة والتجربة0961ماتبدراسة القصائد الرومانسية, من مؤلفاته: تقييم الكل
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الفكــرة املركزيــة لتاويليــة هــريش تــدور حــول كــون املعــىن هــو مــا قصــده املؤلــف, لكنــه يستعصــي علــى التحديــد, إذا مل يــرتبط 
 بقصد املؤلف, وهو يرمي إليه مستعين ا بول  آبليات وإحاالت وسياقات وغري ذل .

لــت املبــدع إمهــاال  يم ــا, وركــزت علــى الــن  أو املتلقــي, ويــدافع عــن حـــق وهــو بــول  يرتــد علــى املــواهب البنيويــة الــيت أمه
املؤلــف الــوي أمهلــه )ديلثــي( حلســاب التجربــة احليــة, وأمهلــه )هيــدغر( حلســاب  ربــة الوجــود, وأمهلتــه البنيــة حلســاب  ربــة 

 ونظرايت التلقي حلساب املتلقي. ّ انه مييز بني مفهومني: ،(111: 1008عزام، )الن 
 عىن: وهو اثبت عنده, ونظرايت التاويل هي اليت هتدف إىل الوصول إليه.امل

 (.10: 1544انصف،)املغزى: وهو يتغري حبسب املفسرين, والنقد األديب هو من يهدف إىل الوصول إليه

ي العالقـة بـني املعـىن واملعىن عنده هو ما ميثله ن  ما, وما يعنيه املؤلف ابستعماله ملتوالية من األدلة اخلاصة ,أما الداللة فهـ
 والشخ , أو املفهوم والوضع أو أي شيء ميكن ختيله.

فاملعىن اثبت غري متغـري, واملتغـري هـو الداللـة الـيت مينحهـا املـؤول للـن  حبسـب مقاصـده, وهبـوا يصـبح املعـىن موضـوع الفهـم 
 ا ال تتعارض الشرتاكها يف املقاصد.والتاويل, بينما الداللة هي موضوع احلكم والنقد, وهوه الدالالت مهما اختلفت فاهن

من خالل االحتماالت العديدة الـيت يعيِّنهـا الـن , وهـو مـا ينبغـي أن يركـز عليـه »وحيدد هريش فرقا آخر بني املعىن واملغزى 
 (.111: 1008عزام، «) التاويل, بينما يرتك مغزى الن  للقارئ أو الناقد األديب

 (1)هابرماز
رمنيوطيقـــا النقديـــة, وهـــو صـــاحب املنـــاظرة الشـــهرية مـــع )غـــادامر( الـــيت أظهـــرت التبـــاين بـــني يعـــد هابرمـــاز مـــن أقطـــاب اهل
 اهلرمنيوطيقا النقدية والفلسفية.

لقد كان )غادامر( يـرى أن كـل حتليـل يتـاثر مبسـبقات قبليـة وإرهاصـات تـؤدي إىل حتريـف وانـزالق عـن املوضـوعية يف احلقـل 
أن املنظـر االجتمـاعي قـادر علـى فهـم الفاعـل االجتمـاعي  -يـرى )شـاليرماخر( كمـا  -االجتماعي, يف حني يرى )هابرمـاز(

أفضل وا يفهم هوا الفاعل نفسه. فاملوضوعية ميكن أن تتحقق ابقرتاح نظرية اجتماعية شاملة يف املعرفـة, تقـوم علـى الفعـل 
 )التواصلي( ألقسام النظرية االجتماعية الشاملة.

هـــو نقـــده ملفهـــوم احلـــوار عنـــد )غـــادامر(, ففـــي احلـــوار إمكانيـــة أن يتجـــاوز كـــالم كـــل مـــن إن أهـــم مـــا اتكـــا عليـــه )هابرمـــاز( 
املتحـاورين اآلخــر دون وعــي كـل منهمــا بــول , وإن هــوا التواصـل الزائــف يف اتفاقــات ميكـن أن يتوصــل إليهــا متحــاوران يف 

ن, إذ أن هــوه االكراهــات العشــرية تكــون حــوار حــر ختضــع يف الواقــع الكراهــات األعــراف والتقاليــد الــيت ال يــدركها املتحــاورا
مستبطنه اللغة اليت تشكل أساس احلوار, لوا فان املتحاورين غالبا ما يكوانن خمدوعني وخمدرين يف لعبة احلـوار الـيت تـتحكم 

                                                           
ماعي, وطّور الدراسات املاركسية, وكانت لديه م(: مفكر اجتماعي أملاين, من أسرة يهودية, قاد أفكار مدرسة فرانكفورت للنقد االجت0909يورغن هابرماز)ح 0

للحداثة, التقنية  مالحظات خاصة حول نظرية االتصال االجتماعي, ع رِفت نظريته بـ) النظرية النقدية(, من كتبه: احلداثة واخلطاب السياسي, القول الفلسفي
 .687والعلم وااليدولوجيا(. ينظر: معجم الفالسفة:
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هبا مـن غـري أن يشـعرا بـول  وسـيكون املراقـب اخلـارجي املشـرتك يف لعبـة احلـوار الوحيـد ميكنـه مـن أن يشـخ  خلـل احلـوار 
 (.11-11: 1005اسكندر، () وحيدد )االتفاق الومهي

 امربتو ايكو
علـى  -يف ذاهتـا –هـو شـرح كيـف أن هـوه الكلمـات حتيـل»تنبين وويلية ايكو على سيميائية بورس, ومفهـوم التاويـل عنـده 

بــل هــي  وهــوه التاويليــة ليســت مفتوحــة أو اعتباطيــة, (،11 :1001إيكــو، ) «أشــياء خمتلفــة )ولــيس علــى أشــياء أخــرى(
حمكومــة جبملــة مــن الشــروط والقــوانني, الــيت تعــد التاويــل نشــاطا ســيميائيا  حمكومــا هبــا,  عــل منــه وويــال متناهيــا , وميكــن أن 

 نلخ  تل  القوانني بنقاط:
االقتصـــاد التشـــاكلي: إي جمموعــــة مـــن املقــــوالت الدالليـــة الـــيت متكننــــا مـــن قــــراءة الـــن  قـــراءة منســــجمة, ويبـــىن االقتصــــاد 

 كلي على مبدأين:التشا 
 القيود اليت يفرضها الن  على املؤول.

 إنَّ كلَّ نّ  قابل للتاويل بطرائق متعددة, ولكن ابخلضوع إىل قواعد حمددة بشكل جيد وليس إىل مفهوم الالهنائية.

كــي يقــرأ قصــدية الــن : أي أن أي فعــل للقــراءة هــو تعاقــد مركــب بــني قــدرة القــارئ ونــوع القــدرة الــيت يســلم هبــا نــ  معــني  
بطريقــة اقتصــادية, إذ تقــوم وويليــة ايكــو علــى قصــد الــن  ال املؤلــف مــع ديناميــة جدليــة ملفهــوم قصــدية القــارئ مرتبطــة مــع 

 سابقتها مبا يسمى )التعاضد النصي(.
ون أي املعىن احلريف: وا يثريه ايكو يف نظرته للتاويل هو أن كل رسالة الش  أن تتضمن معىن حرفيا, وهـو مـا يفهـم منهـا د

جمهود )وويلي(, وعليه فان مثة اختالفا بني وويلية ايكو املتناهية احملكومة بقواعد وضوابط, وبني التاويلية الالمتناهية, وهو 
 1011بـو عـزة، ) يرى أن املقارابت التاويلية املعاصرة وسست على اخلصائ  املميزة للهرمسية اليت ترى ال هنائية التاويـل

ض ان القــراءة الوحيــدة اجلديــة للــن  هــي قــراءة خاطأــة , ألن الوجــود احلقيقــي للــن  مــن خــالل وهــو يفــرت  (.88 -81:
 (.11:  1001إيكو،)إاثرته لسلسلة من القراءات واألجوبة اليت تثري الن , فليست مثة أحادية للن 

 نقد وتقومي لرييتني
لعرفـاء مـن جهـة, والفكـر الغـريب مـن جهـة أخـرى البـد بعد هوا العـرض السـريع ملفهـوم التاويـل بـني رؤيتـني: القـرآن الكـرمي وا

من الوقوف على الفوارق بينهما, وأول ما يصادفنا هنا هو أنَّ الرؤية القرآنية والعرفانيـة كـول  تنظـر إىل التاويـل بوصـفه مـن 
 اخلارجي. مقولة الوجود اخلارجي او احلقيقي فتاويل الواقعة حصوهلا يف اخلارج أي أّن موضوع التاويل هو الوجود

أّما الرؤية الغربية فتتعامل مع التاويل على انه من مقولة املفاهيم واملعاين فموضـوعها الـن  تنطلـق منـه وإليـه تعـود. مـن دون 
أذا أردان أن  –أن يكون هناك اهتمام ابملدلول اخلارجي أو احلقيقـة اخلارجيـة. وبنـاء  علـى تلـ  الرؤيـة فـإّن مصـطلح التاويـل 

فإنـّـه ال ينطبــق علــى املنــاهج الغربيــة, واألفضــل أن يــرتجم املصــطلح ابلتفســري أو تعــدد القــراءات, ويف ضــوء  نؤصــل لــه قرآنيــا,
ذل  سيكون )التفسري أو التعدد( شامال لكل النصو  مع اخـتالف درجـات القـراءة وعـددها, اال إذا أ ريـد ابلتاويـل معـىن 

 من املعاين اللغوية.
 رأ الن  القرآين مبثل هوه املناهج؟وهنا ينقدح السؤال: هل ميكن أن يق
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رمبا ميكن لبع  البـاحثني أن يتـورع حبجـة أّن القـرآن فـوق الزمكـان, بقطـع النظـر عـن مالبسـات التـاريخ, اال إّن هـوا األمـر 
ال يعــين ال يــدعو اىل زعزعـــة الثوابــت بتطويـــع الــن  إىل منطلقــات تلـــ  املنــاهج , فـــال ميكــن أن يــدرس الـــن  وفــق مـــوت 

و المركزيـة املعـىن, أو اقتطـاع نـ  مـن سـياقه  التـارتي, فتغـدو تفسـرياهتم اشـبه ابلتفسـريات الووقيـة أو االنطباعيــة املؤلـف, أ
اليت تفتقر اىل وسائل اإلقناع, فالتفسري العرفاين الوي يقوم على الكشف فقط, تفسري ذوقي حيتاج إىل مؤيدات مـن الـن  

ليهـــا عقـــول البشـــر, ولـــوا أشـــارت اآلايت إىل أّن التاويـــل حـــق التاويـــل مـــن وخارجـــه. فثمـــة  ثوابـــت وســـنن قرآنيـــة مل تســـبق إ
 خمتصات الراسخني يف العلم دون غريهم.

أّمــا القــراءة فهــي ليســت حكــرا علــى أحــد, ولكــن بعــد امــتالك األدوات والشــرائط الالزمــة وهــي بعــد ذلــ  كلــه ال ترقــى إىل 
 عنوان )التاويل(, وهو ما تلق لبسا لدى القارئ.

يرماخر يقـول بتـاثر املؤلـف بثقافـة عصـره وهـوا مـا ال ميكـن ان جيـري علـى نـ  مقـدس يـؤثر وال يتـاثر صـادر مـن احلـق فشال
سبحانه. وديلثي يقول ابجلانب النفسي للن  أو يركز على نفسية املبدع. وهيـدغر يـرى أن الـن  يعـرب عـن نفسـه فـالوجود 

دع كي يتقوم الن  بواته وهو ادعاء ال ينه  به الـدليل. وهكـوا هو املتحكم ابلفهم, وغادامري يفصل الن  عن ذات املب
ال تفـي بدراسـة الـن  املقـدس  -وهـي مجيعهـا –بقية النظرايت واملناهج الـيت بنيـت علـى  مبـان فلسـفية واجتماعيـة ونفسـية 

 الوي امتاز خبصوصيات مل تتوفر يف غريه.
 م القرآن(أنص القرآين يف كتابه )اعجاز البيان يف تفسري يف أتويل ال( 0)صدر الدين القونوي منهج: املبحث  الثالث

مـا ميكـن أن نعـّده رؤيـة شـبه متكاملـة يف وسـيس لنظريـة وويليـة  م القـرآن(أاعجاز البيان يف تفسـري قدَّم  الق ونوي يف كتابه )
مقـدمات متهيديـة تؤيـده  إسالمية على خطى أستاذه ابن عريب, اال أنـه رّكـز علـى إثبـات حقانيـة التفسـري الـووقي مـن خـالل

وتــربره, مــع تفصــيل واف وســرد ألدلــة القــوم وعــدم االكتفــاء ابلســوانح واملكاشــفات, بــل أيَّــد ذلــ  مبؤيــدات عقليــة ولغويــة 
وروائيــة ليعــزز نظريتــه, ومــن هنــا فــإن تتبــع كــل مالحظاتــه ومقدماتــه رمبــا ال تتســع لــه هــوه الدراســة املــوجزة, لصــعوبة العبــارة 

                                                           
بن حممد بن يوسف بن على, الشهري ابلقونوي, وكان  , هو حممد صدر الدين أبو املعايل بن إسحاق(م1181/هـ 481 - م1105) صدر الدين القونوي 0

, نشا صدر الدين يف أسرة غنية تبدو عليه آاثر الثراء, وكانت م0019 - هـ 616 سنة آانضول يف مالطية , ولد يف حمافظةالسالجقة أبوه اسحاق من أشراف
حمي  , وأحد تالميوتركي صويف , ولكن مل يتمكن ذل . وهو دمشق , وأوصى أن يدفن يف احلارة الصاحلية جبانب حمي الدين بن عريب يفم0074 هـ 670 وفاته

 , له مؤلفات كثرية أغلبها عن حمي الدين بن عريب وقد بقيت بع  املخطوطات, من مؤلفاته: تبصرة املبتدئ وتوكرة املنتهي, فكوك النصو  يفالدين بن عريب
وهو صغري, تزوجت أمه نستاذه ابن عريب على ما  هـ 605 مستندات حكم الفصو  للشيخ األكرب, التجليات, النفحات وغريها, عندما تويف أبوه حواىل

يف دمشق وشكل حلقة  يروى, وكان عمره يرتاوح بني احلادية أو الثانية عشر حينما تتلمو عليه وذهب معه إىل دمشق ومل يفارقه إىل أن توىف ابن عريب, ظل بعده
وظل هبا مدة, والتقى  مصر , ّ ذهب إىلفريضة احلج م, ومنها خرج مسافرا  إىل احلجاز ألداء0040/  هـ 641 سنة حلب ريسية لفرتة ّ انتقل منها إىلتد

. كانت تربطه جبالل الدين الرومي رابطة قوية, وأوصى الرومي نن يصلى القونوي على جنازته بعد وفاته من بني بوحدة الوجود الوي كان يقول اببن سبعني مبصر
 : املقدمة(.0409)القونوي, . ينظر:علماء قونية
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لشرح والتفسري, فضال عن اصـطالحات القـوم الـيت ال تفـي هبـا اللغـة, ومـع ذلـ  فإننـا سـنوجز أهـم مفاصـل واحتياجها اىل ا
 النظرية التاويلية واخلصائ  املنهجية هلا . 

 حفاظا على دقة املعىن وأمانته: -وساستعمل تعبريات املؤلف -ولعل من أهم مساهتا
 اإلجياز   -1

طالــة, فهــو كتــاب مــوجز اعتمــد عــراض عــن البســط واإلفشــاء بعــد اإللســاين الكــتم واإل ميــاء واجلمــع بــنيعتمــاد اإلشــارة واإلا
فـالقونوي مل يفصــل القـول يف كتابــه هـوا إلميانــه أنَّ الـن  القــرآين ال تسـتوعبه ا لــدات,  سـلوب اإلشـارة مبــا يناسـب املقــام.أ

جامعـــة لعلـــوم القـــرآن الكـــرمي,  –و معلـــومكمـــا هـــ  –وال تنفـــد كلمـــات الـــرمحن مهمـــا كتـــب املفســـرون, فضـــال عـــن أنَّ الفاحتـــة
يعمــد اىل بيــان التفســري اللغــوي او لســان اهــل  فــالكالم فيهــا كــالم مــوجز مبــا يســمح لــه املقــام بلســان اإلشــارة االميــاء. وهــو

 الظاهر ّ ينتقل اىل لسان أهل الباطن.
   التحديد والتعريف -0

عـني النـور ال يـدرك شـيء اال بـه وال يوجـد أمـر »العلـم؛ ألنَـّه على الـرغم مـن موقـف القونـوي الصـريح بعـدم إمكانيـة تعريـف 
بدونه, ولشدة ظهوره ال ميكن تعريفه, اذ من شرط املعرِّف أن يكون أجلى من املعـرَّف وسـابق عليـه, ومـا مثـة مـا هـو أجلـى 

 .(15: 1115)القونوي، «من العلم وال سابق عليه اال غيب السموات الوات, الوي ال حييط به علم أحد غري احلق
ــحه بعــد ذلــ  مــربرا ذلــ  ننَّ املعــرف للعلــم  إمــا جاهــل بســرِّه, وإمــا عــارف »غــري أنَّ القونــوي ميت علــى تعريــف العلــم ويوضِّ

يقصد التنبيه على مرتبته من حي  بع  صفاته ال التعريف التام له, وهلوا التعريف التنبيهي سر  وهو كـون املعـرف العـارف 
ا يعرف حبكم من أ حكام العلم وصـفة  مـن صـفاته حكمـا آخـر أو صـفة أخـرى مـن أحكـام العلـم أيض ـا وصـفاته, فيكـون إمنَّ

ـا حصـل بـه ال بغـريه فيكـون الشـيء هـو املعـرِّف نفسـه, ولكـن ال مـن حيـ  أحديتـه, بـل  القدر احلاصل من املعرفة ابلعلم إمنَّ
: 1115)القونـوي، «خـتالف مراتبهـا ومتعلقاهتـامن حي  نسـبه, وهـوا هـو سـّر األدلـة والتعريفـات والتـاثريات كلهـا علـى ا

   .(11: 1115)القونوي،. ومثله تعريف الربزئ األول والصورة وغريها من التعريفات (40
ال يكــون يمــا  أو حقيقيــا  كمــا يســمى, بــل يبقــى تعريفــا  تنبيهيــا  فقــط, يبــني  -يف ضــوء تلــ  الرؤيــة -ومــن هنــا فــإنَّ التعريــف

ويبقى التعريف فقريا ال يعرب عن كل حيثيـات املعـرَّف, ومـع ذلـ  فـنحن  تـاج اليـه للتنبيـه بع  الصفات من حي  نسبه, 
عرفـــت أنَّ العلـــم »وبيـــان جهـــة مـــا. وبنـــاء  علـــى ذلـــ  جنـــد أن تعريـــف القونـــوي للعلـــم  رمبـــا زاد املعـــرَّف غموضـــا, اذ يقـــول: 

عبــارة عــن  ــلّ  إهلــي يف حضــرة نــور  -اصــتهالــوي هــو النــور الكاشــف ل شــياء عنــد احملققــني مــن أهــل هللا  وخ –الصــحيح
 , ذاته, وقبول املتجلى لـه ذلـ  العلـم هـو بصـفة وحدتـه بعـد سـقوط أحكـام نسـب الكثـرة واالعتبـارات الكونيـة عنـه كمـا مـرَّ
وعلــى  ــو مــا يــرد ذلــ  حبكــم عينــه الثابتــة يف علــم ربــه أزال  مــن الوجــه الــوي ال واســطة بينــه وبــني موجــده؛ ألنَّــه يف حضــرة 

 هو نور يقوفه هللا يف قلب من يشاء, وليس كسبي ا.و العلم وهيب .  ف(41: 1115)القونوي، «لمه ما برحع

ال يـزال حمتاجــا اىل الفـ  والتوضـيح, وهكـوا يف بقيـة التعريفــات واملصـطلحات الـيت يوردهـا, وهــوه  -كمـا ذكـران  –والتعريـف
ه معجمـا خاصـا ودالالت عرفانيـة تكتسـب امهيتهـا مـن عمـق مسة املصطلح الصويف الوي ال يستعني مبعجم اللغة بـل يبـين لـ
 التجربة وقوهتا للعارف وختتلف وتتفاوت بقدره ال بقدرها. 
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إشارة اىل ذات احلق سبحانه وتعاىل وهويتـه مـن حيـ  بطونـه » -كما يرى القونوي  –ولننظر اىل تعريف الغيب املطلق وهو
وإحاطتـه هبـا وهـو بعينـه النـور احملـ  والوجـود البحـت, واملنعـوت مبقـام  وإطالقه وعدم اإلحاطة بكنهه وتقدمه على األشـياء

ولكنـه يبقـى عـاجزا وغـري يم يف  ,التعريف يلجا اليه يف احيان قليلـة لبيـان الشـيء. ف(15: 1115)القونوي،«العزة والغىن
 بيان مصطلحات العلم وحتديدها.وكوا يف  ,أحيان كثرية

 وي االكتفاء ابلتأويل اخلاص للقون -3

ا ابلتـاويالت اخلاصـة يـكتفمل يعتمد القونوي يف هوا التفسري على آراء غريه من العرفـاء واملفسـرين, ومل تلـط بينهـا بـل كـان م
ه اشـــتغل علـــى التاويـــل فقـــط الـــوي يعـــرض نَّـــأهليـــة الواتيـــة عـــن آاثر الصـــفات املكتســـبة والعـــواري(, وهـــوا يعـــين )اهلبـــات اإل

ولكـــل عـــارف  ربتـــه وقراءتـــه الـــيت ال  فرديـــة وفريـــدة ال تشـــرتك مـــع كـــالم أهـــل الظـــاهر. فهـــي  ربـــة ,للعـــارف يف مكاشـــافاته
تتعــارض مــع غــريه مــن العرفــاء بــل تكــون يف طوهلــا ال عرضــها, أي أهنــا ال تتقــاطع مــع غريهــا نعــم رمبــا يكــون بــني القــراءات 

 (.115: 1115)القونوي،تقارب وتفاوت بقدر عمق التجربة العرفانية و لياهتا. 
كالمـــه وأقاويـــل املفســـرين وال النـــاقلني املتفكـــرين وغـــري املتفكـــرين غـــري مـــا يوجبـــه حكـــم اللســـان هـــو بـــال شـــ  مل ميـــزج بـــني  و 

 (.11: 1115)القونوي، لفال واملعاين اليت هي قوالب هلا وظروف ومغان.ويستدعيه من حي  االرتباط الثابت بني األ
 مناذج من أتويالته

 لف يف البسملةخفاء األ
و الظهــوري أقونــوي بــني اخلفــاء االمالئــي لرســم االلــف يف البســملة يف )بســم, هللا, الــرمحن( وبــني اخلفــاء )الوجــودي( اليـربط 
, ابألحديــةاملعيــة, وســراين حكــم اجلمــع  والســني تعريفــا بســرِّ  بــني البــاء -الــوي هــو مظهــر الواحــد -وخفــي االلــف)) يقــول:

مسـاء وقـد عرفتـ  بسـر الوسـط فـافهم, صـالن لبـاقي األ( اللـوين مهـا األوكول  خفي يف وسط االسـم )هللا( واالسـم )الـرمحن
وخفي أيضا هو  ابعتبار آخر يف املراتب الثالثة املقابلة هلوه الثالث املوكورة املختصة ابلعبوديـة التامـة وهـي املقابلـة للربوبيـة 

يف كـل حقيقيـة ومرتبـة سـراين الواحـد يف املراتـب  التامة , وهي الياء الساكنة يف السني وامليم واجليم  ليعلم سراين  لي احلـق
   (.111: 1115)القونوي، ...((ل عدادالعددية املظهر 

 فاخلفاء عنده ال يتعلق بعلة امالئية او صورية وامنا هي تشخصات وصور للعامل التكويين وخفاء ملظهر الوجود الواحد.
وهــي مســة ونظريــة ويــزة للتصــوف, فهنــاك ثالثــة عــوامل متوازيــة عــامل مــن االلتفــات اليــه يف وويــالت القونــوي  مــر البــدَّ أومثــة  

و العـــامل اخلــارجي, واالنســـان, والقــرآن, فثمــة متقـــابالت بــني هـــوه العــوامل ينطبــق منهـــا الصــوفية لبنـــاء أو الوجــود, أالتكــوين 
 (51: 1115)القونوي،عوامله. 
 ()وعنده مفاتح الغيب...()أتويل  
ـإيف قوله سبحانه ))وعنده...((  متعلق النفي نَّ إ))ف :قال  تعـرف مـن كوهنـا  نَ أو  ,يعـرف جمموعهـا غـري احلـق نَ أنفـي  ا هـومنَّ

 تعرف اال بتعريفه سبحانه وتعليمه. نَ أو  ,مفاتيح الغيب
تعـرف بتعريفـه دون كسـب وقصـد  ما كون املفاتيح ال تعلم نفسها وال يعرف بعضها بعضا وال تعرف مـن هـي مفاتيحـه الاف

   (115: 1115)القونوي، فيه((ن   فول  ال
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يرى القونوي أن النفي يف اآليـة متعلـق اب مـوع, او معرفـة كوهنـا مفـاتيح أو ال تعـرف اال بتعريفـه , هـوا مـا تـن  عليـه اآليـة 
وأما ما عداه فال ن  فيه. وهبـوا فإنـه يوسـع دائـرة التاويـل للـن  ويفـتح وجوهـا أخـرى  -حسب ما يرى القونوي –الكرمية 
رمبا مل يشـر اليهـا املفسـرون, فمـا املفتـاح الـوي يشـري اليـه القونـوي؟ ومـا مصـاديقه؟ وهـل ميكـن معرفـة بعـ  املفـاتيح؟  وأبوااب

 وما مساحة هوه املعرفة؟  
هوه األسألة وغريها رمبا ترد على االذهان, وقد أشار القونوي يف جممل كالمه اىل ذل   يقول: )) ومـن اطلـع  علـى بعـ  

ملتعــور هــو معرفتهــا مــن كوهنــا مفــاتيح أ و ل مطلــق الغيــب, ابعتبــار فتحهــا االول ال مــن حيــ  حقائقهــا؛ اســرارها عــرف أن ا
فــإنَّ املفتاحيــة نعــت زائــد علــى حقيقتهــا تعــرف مبشــاهدة فتحهــا ومشــاهدة كيفيــة الفــتح االول ال يعلمــه غــري احلــق؛ لتقدمــه 

املنعوتــة هبــا وبــني الغيــب الــوي بفتحــه تثبــت هــه النســبة  ابلــوات علــى كــل شيء...وأيضــا معــىن املفتاحيــة نســبة بــني احلقيقــة
والصـفة للحقيقـة املنعوتـة ابملفتاحيــة وحتقـق النسـبة بــني االمـرين يتوقـف علـى معرفــة ذينـ  األمـرين وأحــد األمـرين هـو الغيــب 

(( بة او مرتبـةاالهلي الوايت وال خالف يف استحالة معرفة ذاتـه سـبحانه مـن حيـ  حقيقتهـا ال ابعتبـار اسـم او حكـم او نسـ
 .    (115: 1115القونوي،)
ــ إنَّ  -4 قــون مــن أهــل ل هــم احملقِّ وَّ خمــاطبيت هــوه ابلقصــد األ قبلــة   نَّ إه ألهــل املعرفــة يقــول: ))هــوا الكتــاب يف حقيقتــه موجَّ

 (.17: 1115)القونوي،ون هلم واملؤمنون نحواهلم من أهل القلوب املنورة الصافية والفطرة السليمة...(( واحملبّ  احلقِّ 

ـــــإدلـــــة النظريـــــة و األأمل يعتمـــــد علـــــى احلجـــــج الشـــــرعية  -5 ا للضـــــعفاء املـــــرتددين وتـــــوكرة جـــــوبني وتســـــكين  حا للمال: ونيس 
اخلطــاب هنــا هــو  نَّ وأل ؛وائــلا علــى دأب احلكمــاء األا عــن اجلــدل يف كتــاب هللا تعــاىل. وســري  للمشــاركني. ولضجيــاز وابتعــاد  
 ألهل التحقيق واملؤمنني به.

 سباب واملبادئ والعلل.تقدمي مقدمات وأصول  وقواعد كلية يف العلم للوقوف على األ -6

و الرباهــني الووقيــة الكشــفية أدلــة النظريــة و األأكــل قاعــدة تشــتمل علــى مســائل ميكــن الربهنــة عليهــا ابحلجــج الشــرعية  -7
 وهو أمهها.

يتهــافتون  م  هنّ إالــووق, علــى خــالف أهــل النظــر والعقــل فــدلــة العرفانيــة ال اعــرتاض عليهــا عنــد أهــل املكاشــفات واأل نَّ إ -8
موجَّه ألهل املعرفة واملكاشـفات, فـال  -كما يرى مؤلفه  –وهوا جيعلها أكثر قبوال, وخاصة أننا أشران اىل أن الكتاب بينهم.

فا وحجـة ال حاجة اىل سرد األدلة وتسويد الصفحات مبا ال طائل منه, بل يكفي أن يقول العارف ويرى ليكـون ذلـ  كشـ
    .)  يطلب بعدها حجة, ذل  أنَّ )مَن ذاق  عرف 

فليسـت الوجـوه املتعـددة للمعرفـة اال بقـدر  ل عـارف يطلـب صـفة خاصـة وجهـة الزمـة.كـتعدد وجوه املعرفـة مـن حيـ    -9
نَّـــه عمـــق التجربـــة واتســـاع الرؤيـــة وطـــي الســـال  لســـفره, ومـــن هنـــا فـــال جيـــوز ملـــن هـــو مبرتبـــة أعلـــى أن يســـقط مـــن دونـــه؛ أل

سيسقطه مـن فوقـه أيض ـا كمـا يـروى, بـل لكـل معرفتـه وجهتـه الـيت ينظـر اليهـا, وبعبـارة أيسـر كـل  ينظـر مبنظـاره ورؤيتـه. ولـوا 
واملعاين العبارات ال تفـي بتشـخي  مـا يف البـاطن  ,ضيق ابلنسبة اىل سعة حضرة احلقائقعند العارفني رمبا يعامل العبارة فإن  

حبي  تتحقق درجة منه لعارف دون آخر , ومـن جهـة دون  -ابملعىن املنطقي –املعىن مشككا  , بل يبقىعلى ما هو عليه
 أخرى. 
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 ال اجملاز.الصوفية االستشهاد ابلشعر الصويف واجملازي على حنو احلقيقة . 10

 ففي مقام  وويل رواية النوافل املعروفة ))كنت مسعه وبصره(( يستشهد ببيت مشهور أليب نواس يقول فيه:
 فصرت أرى دهري وليس يراين                ن دهري بظل جناحه عتسرتت 
   مكاين درينما  ؟وأين مكاين            ملا درت  ؟ل األايم ما امسيافلو تس

 وأبيات البن عريب وغريه. (.111: 1115القونوي،)ومنه أيضا أبيات رابعة املشهورة  
 واللغة  النحو الصويف. 11

نــد العرفــاء يكتســب دالالت ذوقيــة جديــدة , ختتلــف عــن معناهــا االصــطالحي يف العلــم, وقــد ألــف النحــو ومصــطلحاته ع
الكـالم مـن الـنقط مكـوانت بـل وكـل  الصوفية والعرفـاء يف ذلـ  كتبـا منهـا  ـو القلـوب الكبـري والصـغري )للقشـريي( وغريهـا.

   (70: 1115ي،)القونو القرآين الن  واحلركات واحلروف والكلمات  واجلمل واالعراب يف 
فمن ذل  سر الرتاكيـب السـتة يف العربيـة يقول:))هـوه الرتاكيـب مشـهورة عنـد النحـويني, وقـد اتفقـوا يف افـادة تـركيبني منهـا 

 واختلفوا يف الواحد يف بع  الصور, واتفقوا يف عرو الفائدة من الثالثة الباقية:
عليه يف بعـ  الصـور: االسـم مـع احلـرف يف النـداء. والعـاري فاملتفق عليه: تركيب االسم مع االسم, ومع الفعل. واملختلف 

 من الفائدة هو تركيب الفعل مع الفعل, ومع  احلرف, وتركيب احلرف مع احلرف...
اعلم أن االسم يف التحقيق هـو التجلـي املظهـر لعـني املمكـن الثابتـة يف العلـم, ولكـن مـن حيـ  تعـني ذلـ  التجلـي املنبعـ  

بة هوه العني اليت هي مظهـره ومعيِّنتـه. فـالعني املمكنـة الـيت هـي املظهـر اسـم للتجلـي املتعـني بـه ويف من الغيب املطلق يف مرت
 مرتبته والتجلي من تعينه, اسم دال على الغيب املطلق غري املتعني.

 والتسمية عبارة  عن نفس داللة االسم على األصل الوي تعني منه ودل عليه, ...
 ة من حي  انفراها , ح  عن أحكامها وتوابعها.واحلرف هو عني العني الثابت

والفعل هو نسبة التاثري وارتباط احلكم اإلجيادي الثابت بني احلق ال من حي  هو لنفسه, بل هو من كونه موجدا, وبـني   
اجيادهـا العني ال من كوهنا عينا فحسب, بل من كوهنا موجدة للحق وقابلة  حكـم إجيـاده وأثـره ابسـتعدادها املقتضـي تـرجيح 

يف دائــــرة الظهــــور املنــــتقش احلكــــم يف ذات القلــــم األعلــــى(( ] دون غريهــــا مــــن املمكنــــات الــــيت مل يتعلــــق العلــــم قجيادهــــا[
 .(81: 1115)القونوي،

من خـالل هـوا الـن  الطويـل, يتضـح للقـارئ مـدى االتسـاع الـداليل يف القـراءة العرفانيـة, والـدالالت اجلديـدة الـيت تسـبغها 
على النحـو وأبوابـه ومتعلقاتـه, وكلهـا مـن عـامل املعـىن, وهـي ختتلـف كليـا عـن القـراءة االصـطالحية للنحـو, بـل قراءة القونوي 

ـــه  تقـــوم علـــى القطيعـــة بـــني اللفـــت واملعـــىن, نعـــم رمبـــا اســـتعان العـــارف ابملصـــطلح لضـــيق اللغـــة ولتوظيفهـــا يف خدمـــة مدركات
ركــات هلــا داللتهــا العرفانيــة الــيت تنطــوي علــى عــوامل خفيــة ال ومكاشــفاته. وال يقتصــر األمــر علــى أبــواب النحــو, بــل حــ  احل

يناهلــا اال مــن ذاق املعرفــة وتشــرب, يقــول يف وويــل معــىن احلركــات يف العربيــة مــن خــالل دالالهتــا العرفانيــة : ))واالعــراب: 
 قائم مقام االعراب.الرفع والن  واجلر والتنوين والسكون احلي والسادسة السلبية : السكون امليت , وحوف احلرف ال

 فالرفع للمرتبة الروحانية .
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 والنصب واجلر للصورة الظاهرة والطبيعية .
والســكون احلــي للحكــم األحــدي اإلهلــي األول املخــت  حبضــرة اجلمــع العــام احلكــم علــى األشــياء , فهــو أمــر معقــول اثبــت 

 يرى أثره وال ي شهد عينه,... 
 (.71: 1115)القونوي، والفناء و و ذل ((والسكون امليت كاملوت واجلمود والتحليل 

رفــاء عــامل خــا  يــوازي عــامل التكــوين ويقابلــه عاحلروف عنــد الومــن ذلــ  أيضــا مــا يــدخل يف حســاب احلــروف أو اجلمــل, فــ
 (.78: 1115)القونوي،وكل حرف له معىن وداللة وحساب يف عامل احلروف. 

إذ يرى القونـوي أنَّ الرتتيـب  القصـدي يشـمل كـل حـرف ,  يب القرآينصدية الرتتومن بني األمور املتعلقة ابللغة واحلروف ق
فقــد وضــع كــل شــيء برتتيــب مقــدر , وهــو ال تتلــف بــول  مــع املفســرين اال مــن خــالل بيــان وويالتــه واخــتالف دالالتــه, 

 مهـم اخللـق وعقــوهلم ففكـرة القصـدية يف االسـتعمال القــرآين اثبتـة لـدى العلمـاء واملفســرين اال مـا نـدر, فهـو يقــول : )) ولـوال
تضــعف وتعجــز عــن الرتقــي اىل ذروة هــوا الــووق ,وخــرق حجبــه والتنــزه يف رايض نتائجــه وكماالتــه , وطبــاعهم متّجــه لبعــد 

مـن أسـراره مـا يبهـر العقـول واألذهـان والبصـائر واألفكـار, ولكـن )) مـا يفـتح هللا  –املناسبة , ألظهرت مـع عجـزي وضـعفي
 (  115 :1115)القونويميس  فال مرسل له من بعده وهو العزيز احلكيم (( من رمحة فال وس  هلا وما 

ويف مقــام البحــ  اللغــوي واالشــتقاق جنــد القونــوي يــربع يف عــرض آراء اللغــويني والصــرفيني يف اشــتقاق اســم الــوات االهليــة 
ع مناقشـة دقيقـة وتفصـيلية للوجـود )لفت اجلاللة هللا(أو القول ننه علـم يف تفصـيل واسـتدالل طـويلني ال يتسـع هلمـا املقـام مـ

من وجهة نظر لغوية ومرة ذوقية ومرة نظرية مـع االشـارة اىل أهـم خصـائ  لفـت اجلاللـة يف اللغـة لينتهـي بـول  اىل أن هـوا 
االسم املقدس ليس علمـا للـوات االهليـة بـل ال ميكـن أن يكـون لواتـه علمـا علـى  ـو املطابقـة التامـة, ألن العلـم موضـوع ملـا 

هليـة علـى للـوات اإل هللا لـيس علمـا  لوم واخللق احملدودون ال يعلمون احلق مـن حيـ  ذاتـه, واخلالصـة أن لفـت اجلاللـة هو مع
 -118: 1115)القونـوي،  .بـل رمبـا امجـاعهم ,وهـوا خمـالف لكثـري مـن املفسـرين, ولغـة   ونظـرا    و الداللـة املطابقـة ذوقـا  

 (  141: 1115)القونوي،.  العربيةوهلوا االسم خوا  ال توجد يف غريه يف  (.144
 اخلامتة

 يف هناية املطاف البدَّ هلوه القراءة أن تقف على أهم الثمرات اليت أينعتها وتتلخ  مبا يلي:   
التاويــل يف القــرآن مــن مقولــة الوجــود اخلــارجي, فتاويــل الكــالم هــو وقوعــه يف اخلــارج , وعنــد العرفــاء هــو املطابقــة  .0

ـــه  بينـــه وبـــني عـــاملي األنفـــس ـــا التاويـــل الغـــريب اب اهات ـــان املصـــداق فقـــط. أّم واألفـــاق ولـــيس تفســـريا  للفـــت أو بي
: 1115)القونـوي،أو املطابقـة  تـوازي العـاملوالقونـوي أيضـا وـن يقـول ب املختلفة فهو من مقولة اللفت واملفهوم.

يف العلــم, وأمــا العلمــاء القرآن الكــرمي كلــه لــه وويــل ولـيس املتشــابه وحــده. وهــو مــن خمتصـات الراســخني , فـ(51
مــن يبعــيهم فهــم يعلمــون وويلــه, ولكــن كــل حبســب مرتبتــه. فشــرط التاويــل أن يتخلــق اإلنســان ابلتقــوى وهــي 

ــــُروَن{ وســــيلته لتحصــــيل املعــــاين الباطنــــة للقــــران؛ ألنَّــــه كتــــاب ــــُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ وقــــد أشــــار  [.79]الواقعــــة: }الَّ مَيَسُّ
 (  37: 0409)القونوي,يف حبوثه التمهيدية يف تفسري  صيل العلم الووقيوسائل حتالقونوي تفصيال اىل 
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تنبين نظرية العرفاء على رؤية مراتبية القرآن وأنَّه موجود واحد له عدة مراتب, فالتفسري تت  ابلظـاهر, والتاويـل  .0
ـا ال تتعـارض أو لبواطن القرآن, ويعين الوقوف على مرتبة دون أخرى. وهوه التاويالت عموديـة ال أفقيـة, أي  أهنَّ

تتصادم بني الشريعة والطريقة واحلقيقة, بل كل مرتبة أعلى وا قبلها ومبتنية عليهـا, خبـالف مفهـوم التاويـل الـوي 
 يؤمن بتعدد القراءات األفقية واليت قد تتعارض مع بعضها. 

عقيــدة , وال تعــين االحتــاد أو وحــدة الوجــود هــي الفكــرة املركزيــة الــيت تــدور حوهلــا وويــالت العرفــاء وآراؤهــم يف ال .3
ا تعين كون املوجودات كلهـا جمـال ومظـاهر للحـق سـبحانه, فلـيس يف الوجـود إال هـو وأمسـاؤه وصـفاته  احللول وإمنَّ

 وأفعاله.

اختالف املوضوع بني الرؤيتني القرآنيـة والغربيـة  عـل مـن العسـري تطبيـق املنـاهج التاويليـة البشـرية وجعلهـا صـاحلة  .4
القــرآين ملــا حتويــه مــن ثغــرات .وأمــا فالتفســري فــال مشــاحة فيــه بعــد ان ميتلــ  املفســر أدوات التفســري لقــراءة الــن  

املختلفة. إال إن هوا ال يعين عـدم امكانيـة االفـادة مـن بعـ  املقـوالت  الغربيـة يف فهـم الـن  القـرآين او املقـدس 
 بشكل عام.

اويـــل القـــرآن هـــو املطابقـــة بينـــه وبـــني عـــاملي األنفـــس يـــؤمن القونـــوي نن التاويـــل مـــن مقولـــة الوجـــود اخلـــارجي, فت .5
 واألفاق وليس تفسريا  للفت أو بيان املصداق فقط. وما يظهره من وويالت عرفانية ليست اال مكاشفات.  

تفســري القونــوي هـــو بلــورة لنظريـــة ابــن عــريب يف التاويـــل, ذلــ  أنَّ األخـــري كــان يطــرح أفكـــاره يف كتبــه, والســـيما  .6
. وهــوا ال يعــين أنَّ (0)صــو  ومل يعــرف البــن عــريب تفســري مطبــوع صــحيح النســبة إليــه بــني أيــديناالفتوحــات والف

ا جسَّد النظرية يف تفسري تطبيقي تضمن أفكـار ابـن عـريب  القونوي مل يضف شيأا  جديدا  للمنظومة العرفانية, وإمنَّ
كشــف, فــالقونوي مل يكــن ســوى )نســخة يف ضـوء الرؤيــة القرآنيــة مــع االســتناد يف كــل ذلــ  إىل النقـل والعقــل وال

 معدلة( عن ابن عريب. 

}الَّ مَيَسُّـُه ِإالَّ شرط التاويل أن يتخلق اإلنسان التقوى فهـي وسـيلته لتحصـيل املعـاين الباطنـة للقـران؛ ألنَـّه كتـاب  .7
 [.79]الواقعة: اْلُمَطهَُّروَن{

أو القـرآن والربهـان والعرفـان. ورمبـا كانـت  فكر القونوي فكر توفيقي استطاع اجلمع بني النقل والعقل والكشـف, .8
نــواة ملدرســة احلكمــة املتعاليــة لصــدر الــدين الشــريازي, وكــان القونــوي أكثــر إبــرازا  هلــوه األفكــار بعــد أن اســتطاع 

 اجلمع يف منهجه بني النقل والعقل والكشف. 

كثــري مــن املواضــع لتقريــب الفكــرة تشــكل اللغــة آليــة فعالــة عنــد القونــوي, فهــو يلجــا إىل االشــتقاق والتشــبيه يف ال .9
 والتعبري عما تنوء به لغة التصريح .

                                                           
والثـاين )رمحـة مـن الـرمحن(, وهـو تفسـري جممـوع حملمـود حممـود  هناك تفسريان حيمالن اسم ابن عريب األول تفسري ابن عريب, وهو يف احلقيقة لعبد الـرزاق القاشـاين 0

 الغراب مجعه يف ثالث وعشرين سنة من كتب ابن عريب, وكال التفسريين كما يظهر ليسا من وليف ابن عريب.
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كــان القونــوي كثــري االستشــهاد بكــالم األعــالم والشــعر أحيــاان  لتاييــد فرضــية او فكــرة معينــة, والســيما ابــن عــريب  .01
 وابن الفارض.

لـى املشـهور عنـد املفسـرين للعدد عند القونـوي إشـارة قصـدية, وليسـت اعتباطيـة أو داللـة علـى الكثـرة واملبالغـة ع .00
 واألعالم. وهو مييل إىل احلساابت اهلندسية الدقيقة يف قراءته ل عداد وقصديتها يف املوروث الديين كتااب  وسنة.

اعتمــاده علــى املعــىن اللغــوي ّ الربهــاين ّ الكشــفي يف التفســري لضقنــاع وإيــراد يف احلجــة, وهــو صــاحب جــدل  .00
 وحماجة عقلية.

ونوي أثرها يف التفسري والسيما تفاسري اإلمامية )وعلى وجه اخلصـو  العرفـانيني, كتفسـري صـدر تركت نظرية الق .03
   .املتاهلني وامليزان وكتاابت اإلمام اخلميين

يــؤمن القونــوي ننَّ ا ــاز مرتبــة ووجهــا للحقيقــة ولــيس ضــدا  أو نقيضــا  هلــا, وهــي نظريــة تــرددت يف كتــب العرفــاء  .04
ابــن عــريب مــن قبلــه فا ــاز ابطــن احلقيقــة أو وجهــا  آخــر مــن وجوههــا؛ ألنَّ األلفــال قبلــه جنــدها عــن القاشــاين و 

وضعت للمعاين ا ردة املطلقة ألغراضها أو اهلدف منهـا, فـامليزان لكـل مـا يـوزن بـه بغـ  النظـر عـن نـوع امليـزان 
 ملعىن(.حسيا  كان أو جمردا , وهكوا بقية األلفال وتسمى هوه النظرية يف كلماهتم بـ )روح ا

ـــا وضـــعت شـــروطا  وقيـــودا  للتاويـــل  .05 ـــة القونـــوي يف التاويـــل نظريـــة لفهـــم الـــن  القـــرآين؛ ألهنَّ ميكـــن أن تكـــون نظري
وخصصــته, ولــيس لكــل شــخ  أن يتصــدى لتفســري الــن  القــرآين مــا مل يستحصــل أســباب الرســوئ ومــن أمههــا 

 التقوى بعد استحصال العلوم النقلية والعقلية. 

صطالحي خا  به, ومل ينفرد ابصطالحات فنية عرفانية خاصة, بل ميكن اجلـزم أنَّ أكثـر ليس للقونوي معجم ا .06
مصطلحاته هي ملن سبقه من العرفاء السابقني, والسـيما ابـن عـريب والقاشـاين وغريمهـا, ولكـن رمبـا أعطـى تفسـريا 

 ال ما ندر.وثر كثريا اببن عريب فكرا  واصطالحا , ومل يشوُّ عنه إ جديدا لبع  املصطلحات فقد

 
 املصادر واملراجع

, تــــح: د. يوســــف مناقــــب آل أيب طالــــب (,ه588)حممــــد بــــن علــــي الســــروي املازنــــدراين , أبــــو جعفــــر ابــــن شهرآشــــوب
   .م0990 - ه0400,  0بريوت, ط -البقاعي, دار األضواء

 م.0113, 3بريوت, ط -دار صادر ،ترمجان األشواق بن عريب الشيخ حمي الدين ,ا

وضــع حواشــيه إبــراهيم مشــس الــدين, دار  ,معجــم مقــاييس اللغــةه( 395احلســني أمحــد بــن زكــراي الــرازي )أبــو  ,بــن فــارسا
 م.0999-هـ0,0401ط بريوت, -الكتب العلمية

 م.0956بريوت,  -دار صادر ,لسان العربه(, 700العالمة أبو الفضل حممد بن مكرم األفريقي املصري) ,بن منظورا

 76, جملـة فصـول, العـددث يف أتصيل املفهوم عند فيكو وهردر وشاليرماخر ودلتـايفن الفهم حب ,عطيـات ابو السعود
 .  0119خريف 
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, 8املغــــرب, ط -, املركــــز الثقــــايف العــــريب, الــــدار البيضــــاءإشــــكاليات القــــراءة وآليــــات التأويــــل ,د.نصــــر حامــــد أبــــو زيــــد
 م.0118

 م.0118, 3دار البيضاء املغرب, ط: املركز الثقايف العريب الاخلطاب والتأويل, د.نصر حامد أبو زيد

 م.0101, 0اجلزائر, ط -, منشورات االختالف عجم السيمياء:م /فيصل ,األمحر

ـــة ,وبيـــرتو أنـــدرو  ,جويـــ  ســـيدو إدجـــار  ـــة الثقافي هنـــاء  :, ترمجـــةاملفـــاهيم واملصـــطلحات األساســـية-موســـوعة النظري
 م.0119, 0ي للرتمجة, القاهرة, طمراجعة وتقدمي وتعليق: حممد اجلوهري, املركز القوم ,اجلوهري

 م.0119, 0بغداد, ط -دار الشؤون الثقافية ،هرمنيوطيقا الشعر العريبد.يوسف,  /اسكندر

 بريوت. -حتـ: حممد سيد كيالين دار املعرفة ،املفردات يف غريب القرآن ,ه(510الراغب ) ,األصفهاين

لبنــان, الــدار  -, املركــز الثقــايف العــريب بــريوت ة: ســعيد بنكــراد, ترمجــالتأويــل بــني الســيميائيات والتفكيكيــة ,أمربتــو ,ايكــو
 م.0114, 0البيضاء املغرب, ط

 م.0118, 0اجلزائر, ط -منشورات االختالف, حنو مشروع عقل أتويلي -اهلرمنيوطيقا والفلسفة ,عبد الغين ,ابرة

 م.  0976, 0الكويت, ط -: , وكالة املطبوعاتشطحات الصوفية ,د.عبد الرمحن ،بدوي

 -041, جملــة الفكــر العــريب املعاصــر, العــدد مفهــوم اهلرمنيوطيقــا األصــول الغربيــة والثقافــة العربيــة ،احلبيــب ,بــو عبــد هللا
040 ,0117. 

, منشــورات االخــتالف اجلزائــر, دراســة يف املــنهج التــأويلي عنــد شــلريماخر وديلتــاي -الفهــم والــنص ,بومــدين ، بوزيــد
 م.  0118, 0ط

 م.0100, 0اجلزائر, ط -, منشورات االختالفمن النصية إىل التفكيكية -اسرتاتيجية التأويل ,حممد , بوعزة

 -جمموعـة ابحثـني, مركـز احلضـارة لتنميـة الفكـر اإلسـالمي  ,دراسات يف آليات القراءة والتفسـري -التأويل واهلرمنيوطيقا
 م.0100, 0بريوت, ط

 م.0117, 0اجلزائر, ط -يه قانصو, منشورات االختالفتر: وج ,مقدمة يف اهلرمنيوطيقادايفيد ,  ,جاسرب

 .م0113, 0بريوت, ط -دار إحياء الرتاث العريب ،التعريفات ,ه(806الشريف علي بن حممد ) ,اجلرجاين

 م.0998الكويت,  -, عامل املعرفةاملرااي احملدبة من البنيوية إىل التفكيك ,عبد العزيز ,محودة

حتــ: الشـيخ مالـ  احملمـودي, مؤسسـة سـيد  ,مناقـب آل أيب طالـبه(, 568حممد املكـي ) املوفق بن امحد بن ,اخلوارزمي
 .0الشهداء )ع( ومؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة, ط

 م.0101, 0بريوت, ط -جمموعة من املؤلفني, مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،دراسات يف تفسري النص القرآين

 .م0990, 0الدار البيضاء, ط -, تر: فريد الزاهي, دار توبقال للنشرصوارات مع جاك دريدا –مواقع ,جاك،  يدادر 

 م.0976 -ه0366, 0بريوت, ط -, دار الكتب احلديثةالتفسري واملفسرون ,د.حممد حسني ,الوهيب

 م.0110,  3ط ,املغرب -عريب الدار البيضاءاملركز الثقايف ال ,دليل الناقد األديب د.ميجان و د.سعد, ,البازعيو الرويلي 

 م.0116, 0املغرب, ط -الثقايف العريب, الدار البيضاء تر: سعيد الغامني, املركز ،نظرية التأويلبول ,  ,ريكور
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عرفـة دار امل  ,  حتـ: حممـد أبـو الفضـل  إبـراهيم,الربهان يف علوم القرآن , حممد بن هبادر بن عبد هللا أبو عبد هللا ,الزركشي
 ه.0390بريوت ,  -

 -املركــز الثقــايف العــريب, الــدار البيضــاءفصــول يف الفكــر العــريب املعاصــر،  -وتفكيكــات ،أتويــالتحممــد شــوقي  ,الــزين
 م.0110, 0املغرب, ط

 ه.4,0430إيران, ط -مؤسسة اإلمام الصادق, املناهج التفسريية ,الشيخ جعفر ,السبحاين

ضـــبطه وصـــححه وخـــرج آايتـــه: حممـــد ســـامل هاشـــم, دار  ,قـــان يف علـــوم القـــرآناإلته(, 900جـــالل الـــدين ) ,الســـيوطي
 م.0117, 0الكتب العلمية بريوت ط

 ه.0385, 0قم, مط سليمانزاده, ط -القرى , منشورات ذوياملعجم الفلسفيد. مجيل ,  ,صليبا

لبنــان,  -طبوعــات, بــريوت, منشــورات مؤسســة األعلمــي للمامليــزان يف تفســري القــرآن ,الســيد حممــد حســني ,الطباطبــائي
 ه.0390, 3ط

, تر:خالــد توفيــق, مؤسســة أم القــرى للتحقيــق االت أتسيســية يف الفكــر اإلســالميمقــ ,ـــالســيد حممــد حسني ,الطباطبــائي
 ه.   0405, 0إيران, ط –والنشر, قم

 م.0116, 3بريوت, ط -دار الطليعة ،معجم الفالسفة ,جورج ,طرابيشي

 م.0117, 0ط –السويد, نشر وتوزيع دار الينابيع  ،بيان سلطة القارئ يف األدب -لالتلقي والتأويحممد ,  ,عزام

 -املركـز الثقـايف العـريب, الـدار البيضـاء ،من البنيوية إىل التشرحيية، نظرية وتطبيق –اخلطيئة والتكفري, د.عبد هللا ,الغوامي
 م.0116, 6املغرب, ط

 ه.0410بريوت, –دار املعرفة ,علوم الدين إصياءه(, 515أبو حامد حممد بن حممد ) ,الغزايل

بـريوت,  -دار إحيـاء الـرتاث العـريب ,القاموس احمليطه(, 807العالمة اللغوي جمد الدين حممد بن يعقوب ) ,الفريوزآابدي
 م.0113 ,0ط

 م.0100, 0بريوت , ط –جمموعة ابحثني, مركز احلضارة  ،قراءات معاصرة يف النص القرآين

قدمــه وصــححه: االســتاذ الســيد جــالل الــدين ه(، اعجــاز البيــان يف تفســري أم القــرآن، 481ن)القونــوي، صــدر الــدي
 ه.0403, 0االشتياين, مؤسسة بوستان كتاب, قم , ط

طهــران,  -قــم املقدســة, مكتبــة الصــدر -مــط: مؤسســة اهلــادي  ,التفســري الصــايف, املــوىل حمســن الفــي  )قــده( ,الكاشــاين
 ه.0406, 0ط

معجـــم يف املصـــطلحات والفـــروق  -الكليـــاته(, 0194أيـــوب بـــن موســـى احلســـيين القرميـــي )ت البقـــاء بـــوأ ,الكفـــوي
 ه.0433, 0قم, مط: سليمانزادة, ط -حتـ: د.عدانن درويش وحممد املصرى, منشورات ذوي القرى ,اللغوية

 م. 0117أملانيا,  –, تر: خالدة حامد, منشورات اجلملاحللقة النقديةديفيد  ،كوزنز هوي

حتــ: د.إبـراهيم  ،أتويـالت أهـل السـنة املسـمى بــ)تفسري املاتريـدي(ه( 333منصـور بـن حممـد السـمرقندي) وأبـ ,دياملاتري
 م.0970عوضني والسيد عوضني, اجلمهورية العربية املتحدة, إصدار حممد توفيق, القاهرة, 
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ر األنـوار اجلامعـة لـدرر أخبـار األئمـة حبـا، هــ(0000العلم العالمـة احلجـة فخـر األمـة املـوىل الشـيخ حممـد ابقـر ) ,ا لسي 
 م.0983-هـ0413لبنان, -, مؤسسة الوفاء, بريوت0, طاألطهار

, 3بــــريوت , ط -دار الكتــــب العلميــــة  ,التحقيــــق يف كلمــــات القــــرآن الكــــرميه(, 0406احملقــــق العالمــــة ) ,املصــــطفوي
 م.0101

 م.0119كر اإلسالمي بريوت, , مركز احلضارة لتنمية الفأساسيات املنهج واخلطاب ,حممد ،صطفويم

 -ه0430, 3إيــران, ط –مؤسســة التمهيــد, مــط: ســتارة, قــم ،التمهيــد يف علــوم القــرآنالعالمــة حممــد هــادي ,  ,معرفــة
 م.0100

 م.0965, 0القاهرة, ط -, دار السالممسؤولية التأويل ,د.مصطفى ,انصف

 -عهـا وقـدم هلـا: سـعيد الغـامني, منشـورات اجلمـلراج ,األعمـال الصـوفية ,ه(354حممد بن عبـد اجلبـار )ت بعـد ,النفري
 م.0117, 0أملانيا, ط
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(88) 
 اهلرمينوطيقا يف الدراسات اإلسالمية

 1د. أشرف فتحي حممود اجلندي
 رئيس جملس إدارة دار أهل الفضل خلدمة القرآن الكرمي وعلومه, 

 زهر الشريف, مجهورية مصر العربيةاأل
 :قدمةملا

إن من يتتبع اخلطاب العريب احلداثي أو التنويري أو ح  العلماين يلحت إشادة  واهتمام ـا ابهلرمنيوطيقـا أو التاويليـة احلديثـة, 
يف معـــرض الثنـــاء والتمجيـــد, ويعـــدوهنا الطريـــق املثـــايل لفهـــم النصـــو   - عنـــدهم –فعـــادة مـــا تـــرد هـــوه املنـــاهج وأصـــحاهبا 

اصرة بفهم يناسب الوقت الوي نعيشه والظروف اليت منر هبـا, كمـا أهنـا أحـد املنافـو الـيت ميكـن مـن وقراءهتا قراءة جديدة مع
 خالهلا وصيل نقد النصو  مبا فيها النصو  الشرعية.

ولــوا فهــم يــرون أهنــا املــنهج الصــحيح لتحريــر عقــل القــارئ مــن املقاصــد واملعــاين الــيت أرادهــا املــتكلم, واالنتقــال مــن املعــاين 
رة إىل املعــاين الباطنــة دون قــرائن, ومــن مــدلول إىل آخــر دون ضــابط, وحتميــل الــن  الواحــد معــاين  كثــرية  دون مراعــاة الظــاه

مـراد املـتكلم ؛ وهـي طريقـة إلعــادة النظـر يف  عالقـة املفسـر ابلـن  ال يف النصــو  األدبيـة ونظريـة األدب وحسـب, بــل يف 
 .0آن منو أقدم عصوره وح  اآلن إعادة النظر يف تراثنا الديين حول تفسري القر 

ومن هنا يظهر خطر هوه املناهج اليت هتدف إىل نقد وحتريف مطلق النصو  دون التفريق بني اإلهلية منهـا والبشـرية, بغيـة 
 تفكي  املنهجية املعرفية اإلسالمية والقدح يف مصادره األصلية من خالل مناهج فلسفية غربية وافدة كاهلرمنيوطيقا.

ت اهلرمنيوطيقا أحد أهم املناهج الغربية اليت وثر هبا الفكر العريب املعاصر يف خطابـه الثقـايف, وسـرى هـوا التـاثري إىل وملا كان
كـان مـن الضـروري معرفـة   - 3موقفهم من مصادر الدين األصلية, ومسائل االعتقاد الرئيسة, وجل أحكام الـدين اإلسـالمي

نعـــرف أن مـــا توصـــل إليـــه الفكـــر العـــريب املعاصـــر اليـــوم مـــا هـــو إال امتـــداد لتلـــ  حقيقـــة هـــوا املـــنهج وجـــووره ووويالهتـــم ؛ ل
 الفلسفات الغربية واملناهج الدخيلة. ومن هنا جاءت فكرة هوا البح .

 إىل: مقدمة, وثالثة مباح , وخامتة. نقسمهوقد اقتضت طبيعة البح  أن 
 البح . فيها أمهية املوضوع, وسبب اختياره, وخطة اأما املقدمة: فبين

 :وأما املباح  فهي على النحو التايل
 ها.جوور . و املبح  األول: تعريف اهلرمنيوطيقا.

 . خصوصية الن  القرآين يف ضوء اجلوور التارتية ملصطلح اهلرمنيوطيقا   ين:املبح  الثا

                                                           
0 ashraf_aza_azmi@yahoo.com 
 .49 :م ,  0104,  0 :العريب , بريوت , طاملركز الثقايف  إشكاليات القراءة وآليات التاويل , نصر حامد أبو زيد , :انظر 0
, إال أن طبيعـــة هـــوه األحبـــاث تقتضـــي  وثـــر الفكـــر العـــريب املعاصـــر ابهلرمنيوطيقـــا علـــى وجـــه التحديـــد مـــن املوضـــوعات اجلـــديرة ابلبحـــ  , وقـــد عزمـــت علـــى تضـــمينه أحـــد مباحـــ  هـــوا البحـــ  3

 .طور اإلعداداالختصار ؛ ولوا رأيت الكتابة فيه كبح  مستقل وهو اآلن يف 
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   ق ا خلصوصية األخريووويل الن  القرآين وف (حماولة للتوفيق بني منهج التاويل )اهلرمنيوطيقا  املبح  الثال : 
 إليها خالل البح . لنافيها أهم النتائج اليت توص انّ اخلامتة وذكر 

 
 املبحث األول

 ... وجذورهاتعريف اهلرمنيوطيقا
 :تعريف اهلرمنيوطيقاأواًل: 

أحيــاان   واختلفــت تعريفاهتــا ألســباب ستتضــح مــن خــالل العــرض القــادم, فهــي ويت Hermeneuticsتعــددت معــاين اهلرمنيوطيقــا 
املقدسـة, ويـدل النصـو  مبعىن التفسري احلريف, وميكن اعتبار هوا املعىن أقدم معانيها, وسـبب ذلـ  كوهنـا بـدأت كعمليـة لتفسـري 

( مبعـىن: hermeneia( ومعنـاه: يفّسـر, ومـن االسـم: )hermeneuinعليه أصل الكلمة الـيت اشـتقت منـه يف اللغـة اليواننيـة وهـو: )
هــوا املعــىن إىل مــا يقــارب القــرن العشــرين علــى الــرغم مــن أن مفهــوم اهلرمنيوطيقــا قــد اتســع يف القــرن الثــامن التفســري, وقــد اســتمر 

؛ إال أن هـــوه اللفظـــة قـــد بقيـــت تـــوحي مبعـــىن  عشـــر ومـــا بعـــده ليشـــمل منـــاهج فهـــم النصـــو  الدينيـــة والدنيويـــة علـــى حـــدّ  ســـواء
 .1العادي والقراءة املعهودةيند عن الفهم التفسري الوي يضطلع بكشف شيء ما خيبء ومستور وسّريّ  و 

فيمــا لــه عالقـة بتفســري النصـو  املقدســة الــيت :   تتعلــق اهلرمنيوطيقـا ابلتفســري... خاصـة David jasperيقـول دايفيــد جاسـرب 
يعتربها املؤمنون وحي ا إهلي ا أو كلمة هللا  

0. 
ــول  يـــربط بعـــ   Hermesهـــرمس  البـــاحثني بـــني هـــوا املصـــطلح وبـــني اإللـــهولــ

ــوس   ــ عنـــد اليـــواننيني ؛ وهـــو رســـول آهلـــة أوليمبــ
Olympus اإلليــاذة, هــي نقــل , والــوي كــان ينقــل لغــة اآلهلــة ويــرتجم مقاصــدهم إىل البشــر, والعمليــة الــيت كــان يقــوم هبــا, كمــا يف

وكــان عليــه هبـــوا  الرســائل مــن زيــوس ؛ كبــري اآلهلــة, إىل كــل م ــن عــداه, وخباصـــة جــنس اآلهلــة, وينــزل هبــا إىل مســتوى البشــر,
  التواصــل أن يعــرب البــون الشاســع بــني البشــر واآلهلــة ؛ ليوصــل إىل البشــر رســالة اآلهلــة ؛ فــإن لديــه مــن القــدرة مــا ميكنــه مــن صــياغة

 .3كلمات مفهومة تف  ذل  الغموض القابع وراء القدرة البشرية
يقــا, وهــو مــن أكثــر األفعــال املعــربة عــن جــوهر التفكــري ومــن هنــا فالتفســري هــو أحــد العناصــر األساســية املالزمــة لتكــوين اهلرمنيوط

اعتبــار التفســري املعــىن اإلنســاين, حــ  زعــم أصــحاهبا أن الوجــود ذاتــه لــيس يف النهايــة ســوى عمليــة تفســري مســتمرة ؛ ولــوا ميكــن 
 التقليدي هلوا املصطلح.

لفظـــة  م فيقـــول هـــي مقاربـــة للتاويـــل, غـــري أنوذهبـــت شـــرحية مـــن البـــاحثني إىل أن اهلرمنيوطيقـــا تـــرادف التاويـــل, ويســـتدرك بعضـــه
ــــــل يقابلهــــــا يف الفرنســــــية كلمــــــة:  ــــــة: Interpretationالتاوي ــــــا Anagogic, ويف اإلجنليزي  ,Hermenentique, يف حــــــني تبقــــــى كلمت

Hermeneutics وهـــوا يعــــين أن لفظـــة التاويــــل ليســـت مطابقـــة هلــــوا املصـــطلح, وإن كــــان 4قـــائمتني بـــواهتما يف هــــاتني اللغتـــني ,

                                                           
 .06 :م ,  0117,  0 :رؤية للنشر والتوزيع , القاهرة , ط عادل مصطفى , .انظر: فهم الفهم مدخل إىل اهلرمنيوطيقا , د 0
 .06 :م ,  0117,  0 :للعلوم , بريوت , ط  وجيه قانصو , الدار العربية :ترمجة مقدمة يف اهلرمنيوطيقا , دايفيد جاسرب , أستاذ اهلرمنيوطيقا , 0
 .04 :فهم الفهم مدخل إىل اهلرمنيوطيقا , د. عادل مصطفى ,   :انظر 3
 .6 :م ,  0106,  0 :انظر: التاويل وفلسفة التواصل , ايسني ابهي , عامل الكتب احلدي  , األردن , ط 4
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آليـات الفهـم التاويل من العناصر األساسية فيه ؛ والسبب يف ذل  كون التاويـل يبحـ  يف الداللـة, بينمـا اهلرمنيوطيقـا تبحـ  يف 
 .0؛ ولوا فالرتكيز فيها على القارئ. أما التاويل فالرتكيز فيه على القائل

وتيـة الـوي تـت  بتاويـل النصـو  الدينيـة بطريقـة ويف الالهوت املسيحي تشري كلمة التاويـل إىل ذلـ  اجلـزء مـن الدراسـات الاله
خيالية ورمزية بعيد ا عن املعـىن احلـريف املباشـر, يف حماولـة الكتشـاف املعـاين احلقيقيـة واخلفيـة للنصـو  املقدسـة. ومـن هنـا, فوظيفـة 

تــاج إىل وويــل, وقــد املعــىن اجللــي الواضــح ال حيالتاويــل ترتكــز علــى إيضــاح مقــاطع غامضــة وغــري مســتوعبة مــن النصــو  ؛ ألن 
. -يف اعتقادهم  –حيتاج   إىل وويل ليكون معقوال 

كلمــــة ( تتضــــمن ابإلغريقيــــة يف اشــــتقاقها اللغــــوي Hermeneutikeم( مــــن كــــون كلمــــة )0110غــــري أن مــــا ذكــــره غــــادمري )ت: 
(Tekhne الـيت تشــري إىل الفـن ابملعــىن االســتعمايل التقـين آلليــات ووسـائل لغويــة ومنطقيــة وتصـوير ,) ,يعــين أهنــا مل ية واســتعمالية ورمزيـة

 .0بتعد مقتصرة على النصو  الدينية فحس
ـــع  لــول  ميكننــا القــول نهنــا طريقــة منهجيـــة يف القــراءة ت عــىن بقواعــد تفســري ووويـــل النصــو  الدينيــة املقدســة ابتــداء, ّ توسَّ

 ي, والعلمي, واإلنساين, والوجودي.مدلوهلا ليشمل النظرية املنهجية جلميع أنواع التاويل كالتاويل الفيلولوج
ويــرجح بعضــهم هــوا املعــىن علــى املعــىن الــوي قبلــه معلّــال  ذلــ  بكــون التاويــل مصــطلح إجرائــي يتعامــل مــع الــن  يف ضــوء آليــات 
, معينـة, فاهلــدف مــن التاويـل هــو الكشــف عـن املعــاين بعــد إزاحـة ســتار الظــاهر عنهـا. أمــا دراســة األصـول املعرفيــة للتاويــل كنظريــة

فهي دراسة خارج إطار التاويل, وإمنا تؤسس له كنظرية, واهلرمنيوطيقا بعدِّها نظريـة التاويـل تبحـ  يف معرفـة التاويـل ال مـن حيـ  
 .3هو حب  إجرائي, وإمنا نظرية ذات بعد أبستمولوجي تتعلق ابلتنظري للعملية التاويلية, أو التفسريية, أو اشرتاطات الفهم

بية, أصــبحت اهلرمنيوطيقــا ختــت  بــــ )فــن الفهــم(, وأصــبح فــن الفهــم أو فــن التاويــل ال يقتصــر علــى ومــع تطــور النظريــة النســ -
 النصو  املقدسة فحسب, بل يتعدى ذل  إىل النصو  البشرية.

 وبعد ذل  ج علت اهلرمنيوطيقا األساس الوي تقوم عليه مجيع مباح  العلوم الروحية اإلنسانية. -
 لســفي الغـــايل, فصــارت ال تشـــري إىل علــوم أو قواعـــد لتاويــل النصـــو , وال إىل مــنهج الروحيـــةّ بــدأت تتجـــه  ــو اال ـــاه الف -

 اإلنسانية, وإمنا تشري إىل تبيان فينومينولوجي للوجود اإلنساين ذاته والفهم الوجودي.
طـــابع  فينومينولـــوجي حــول نشـــاط عملـــي يتخـــو عبـــارة عـــن ومــل فلســـفي وتفكـــريويكمــل غـــادمري هـــوا اال ـــاه فــريى أهنـــا  -

 أو التاويل, تغدو فيه التجربة هي املعيار.التفسري

 ّ عادت بعد ذل  إىل مهمتها األصلية ؛ وهي وويل النصو  الدينية. -
يظهــر وــا ســبق االخــتالف والتفــاوت يف بيــان ماهيَّــة هــوا املصــطلح وحقيقتــه, والســبب الــرئيس يف ذلــ  هــو التطــورات التارتيــة 

احلــريف والداللــة املعــىن ح منــو نشــاته, وتعــدد الفلســفات الغربيــة الــيت حبثــت مضــامينه, وجعلتــه يتجــاوز اجلوريــة الــيت مــرَّ هبــا املصــطل

                                                           
 .  00 :القارئ والن  , سيزا قاسم ,   :انظر 0
   .  60 :م ,  0111,  0ط:   حممد شوقي الزين , منشورات االختالف , بريوت , :ةانظر: فلسفة التاويل , هانز جورج جادمري , ترمج 0
 .018م ,  : 0106,  0 :دار الرافدين , بريوت , ط , أبستمولوجيا التاويل , حممد علي احلسيين :انظر 3
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الشــكلية إىل دائــرة معرفيــة ذات طــابع اســتقاليل خــا , حــ  صــار مشــروع ا فلســفي ا يف جمــال نقــد النصــو , بــل واحليــاة, وهــوا 
ــلون إبقــاء كثــري ا مــن البــاحثني لعربيــة اإلســالمية ؛ ولــوا   جنــد األمــر جعــل مــن الصــعوبة مبكــان إجيــاد مــرادف لــه يف الثقافــة ا يفضِّ

املصــطلح علـــى طبيعتـــه األساســـية دون أن يـــرتجم ألي مصـــطلح مقابـــل, وذلــ  بنـــاء  علـــى أن اهلرمنيوطيقـــا ومـــا حتملـــه مـــن خمـــزون 
 .0داليل ال يوجد هلا ابلفعل ما يقابلها يف الثقافة اإلسالمية والعربية  

التعمـق وصف للجهود الفلسفية والتحليلية الـيت هتـتم مبشـكالت الفهـم والتاويـل, وتقـوم علـى فلسـفة  اهلرمنيوطيقان خالصة القول: إ
خلف مـا هـو ظـاهر مـن تعبـريات وعالمـات ورمـوز؛ للكشـف عـن املعـاين الكامنـة واجلوانـب غـري املتعينـة مـن اخلـربة أو التجربـة, يف 

بـارة أخـرى: الكشـف عمـا يكمـن خلـف األشـياء الظـاهرة مـن دالالت ومعـان, وحماولـة  حماولة لفهم ا هول عن طريـق املعلـوم, وبع
 .1كشف الغموض البادي يف الظاهر ابلتعمُّق خلفه, والكشف عن آفاق للمعاين ال ندركها من جمرد النظرة اخلارجية

 :جذور اهلرمنيوطيقا اثنًيا:
 اجلذور اليواننية: -1

اإلغريقــي ق احلاجــة الثقافيــة لتحديــد معــىن ودور ووظيفــة النصــو  األدبيــة يف ا تمــع ظهــرت اهلرمنيوطيقــا اليواننيــة يف ســيا
ــدى الغـرب, 3القدمي, وخاصة مالحم هومريوس ــــ , وميكن القول أن النقـد املتصـل نعمالـه هـو الـوي مهَّـد للنظريـة األدبيـة النقديـة لـ

تثقيـــف الشـــبان, لـــه, وكانـــت تعتـــرب نصوص ـــا أساســـيَّة يف  تلـــ  األعمـــال الـــيت أصـــبحت يف الفكـــر اليـــوانين أشـــبه ابلـــن  املؤســـس
مــــن  4بعضــــهموإرشـــاد الناضــــجني, وكــــان هلــــا دور تعليمــــي يف احليــــاة العامــــة واخلاصـــة يف الثقافــــة اإلغريقيــــة, حــــ  اعتربهـــــــــــا 

 النصو  ذوات السلطة.
ي جعـل املفكـرين اليـواننيني واألدابء يف القـرن ومن هنا, فإن تفسريها وفهمها كان موضع اهتمام لـدى العامـة واخلاصـة, األمـر الـو

اخلامس قبل امليالد يشتغلون يف وويلها, خصوص ا املدرسة الكلبية, وعلـى رأسـها أنتسـثانس, الـوي اهـتم ابلتاويـل الرمـزي ألعمـال 
( Logos)س اللـــوجهـــومريوس, وتبعـــه يف ذلـــ  زينـــون الرواقـــي وخروســـيفوس ؛ ومـــن ذلـــ  تفســـريهم لزيـــوس ؛ كبـــري اآلهلـــة, ننـــه 

بـني أيـدينا  العقل األول الوي يرتب كـل شـيء, وتوّسـع يف ذلـ  كراتـوس الـوي مشـل كـل أعمـال هـومريوس هبـوا التاويـل, وال يـزال 
مـن ذلـ  العهـد يتنـاوالن وويـل أعمـال هـومريوس رمـزاي  ؛ ومهـا: التـاويالت اهلومريـة  -كما يوكر الدكتور عبـد الـرمحن بـدوي–كتاابن 

(Allegoriae Homericae( هلريقلــــيطس, وكتــــاب خالصــــة الالهــــوت اليــــوانين )Compendium Theologiae Graecae )
 .5لكورنوتس

                                                           
 58 :   ,م 0119,  0 :دار اهلادي , بريوت , ط اهلرمنيوطيقا يف الواقع اإلسالمي , معتصم السيد أمحد, 0
 .009 :م ,  0990( , 04تماعية , جامعة قطر , العدد )حولية كلية اإلنسانيات والعلوم االج أمحد زايد , .انظر: اهلرمنيوطيقا وإشكاليات التاويل والفهم يف العلوم االجتماعية , د 0
, وهـو مـن الشخصـيات الـيت كثـر حوهلـا اجلـدل بـني البـاحثني لشـدة غموضـها , حـ  عـدَّ بعضـهم هـوا االسـم  اإلليـاذة واألوديسـة ()شاعر إغريقي أسطوري يعتقد أنه مؤلف امللحمتني اإلغـريقيتني  3

  .  00 :  إلياذة هومريوس , سليمان البستاين , :انظر .امس ا مستعار ا
 .754 :م ,  0996انظر: مواهب اإلسالميني , د. عبد الرمحن بدوي , دار العلم للماليني , بريوت ,  4
 .755 :املرجع السابق ,   :رانظ 5
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وعند التدقيق, جند أنه قد ظهر يف ذل  الوقـت منهجـان متمـايزان يف التفسـري النقـدي ؛ ومهـا: التفسـري النحـوي, والتفسـري الرمـزي 
راسـة الـروابط واألدوات اللغويـة داخلـه, بينـا يبحـ  التفسـري الرمـزي عـن ؛ إذ حياول التفسري النحوي بلوض معىن الن  من خالل د

 معىن  خفيّ  فيه مبساعدة مفتاح تفسريي مصدره خارج الن .
الفهـم واملالءمـة وقد كـان السـؤال األهـم ألي قـارئ يف أعمـال هـومريوس يف العصـر القـدمي: هـل تـرب الـن  عـن قصـ  حتتـاج إىل 

والشخصـيات  فعلية للنصو , أم يتعـني تطبيـق معـايري مـن خـارج الـن  لبلـوض تقيـيم أفضـل ل حـداثبقدر ما تتيح ذل  الدراسة ال
 والقص  اليت يصورها الن ؟

واحلال أن التفسري الرمزي يؤكد على الفكرة األخرية ؛ ألنـه ال ميكـن أن يتفـق مـع فكـرة أن الـن  نفسـه سـيزود القـارئ ابملعلومـات 
وهــوا الــنهج يتبــىن فكــرة أن مفتــاح الــن  ينبغــي أن يكــون خارجــه. يف املقابــل, فــإن التفســري الكافيــة للوصــول إىل فهــم مناســب, 

النحــوي يــدفع نن مفتـــاح الــن  يف الـــن  نفســه, وكــال املنهجـــني يف احلقيقــة قـــد أقــّر بوجــود فجـــوة بــني القـــارئ والــن , وعمـــل  
 .0فجوة بداية اهلرمنيوطيقاكالمها اب اه وسيس منهج يسّد هوه الفجوة, وميكن اعتبار إدراك هوه ال

تفســريها وقــد تطــّور التفســري الرمــزي للنصــو  اهلومريــة مــن ِقبــل مفســرين الحقــني قــدموا قــراءة رمزيــة لــبع  النصــو  الــيت كــان 
وـا جعـل  احلريف يثري الريبة يف تل  األوساط ؛ ومن هنا أثبت التفسري الرمزي أنه مـنهج مفيـد للحفـال علـى عقالنيـة الـن  ونزاهتـه ؛

 القارئ يبح  عن طرق لفهم معاين النصو  دون االعتماد على التفسري احلريف.
والواقع أن األعمال السابقة مارست العملية التاويلية يف الثقافـة اليواننيـة, وإن مل يشـتهر مصـطلح خـا  يعـرب عـن العمليـة نفسـها, 

ا  , هبـوه الصـيغة, هـو أرسـطو يف ابب املنطـق يف  غري أنه اشتهر عند بعـ  البـاحثني أن أول مـن اسـتخدم مصـطلح   اهلرمنيوطيقـ
 .0كتابه )األرغون(, وكان يريد به علم الداللة

ويـــوكر بولتمـــان أنـــه  منـــو أرســـطو جـــرى تطـــوير القواعـــد اهلرمنيوطيقيـــة لغـــرض وويـــل النصـــو  األدبيـــة, وأصـــبحت هـــوه القواعـــد 
شـكلي ا مـن  فـإن املطلـب األول هـو حتليـل العمـل األديب حتلـيال   تقليدية, واتُّبعـت يف العـادة حبكـم الواقـع, وكمـا رأى أرسـطو نفسـه,

فينــتج عــن  حيــ  بنيتــه وأســلوبه, فعلــى التاويــل أن حيلــل تركيــب العمــل, ويفهــم األجــزاء يف ضــوء الكــل, والكــل يف ضــوء األجــزاء,
 .3(  Hermeneutical Circleذل  وويل يتحرك يف دائرة هرمنيوطيقية )

ومعنـــاه:  ( يف اللغـــة اليواننيـــة,hermeneuinســـبق بيانـــه مـــن أن كلمـــة اهلرمنيوطيقـــا مشـــتقة مـــن األصـــل: )وإذا أضـــفنا إىل هـــوا مـــا 
ــر, ومــن االســم: ) زيــوس عنــد  ابــن Hermes( مبعــىن: التفســري, ومــا ورد مــن العالقــة بينهــا وبــني اإللــه هــرمس hermeneiaيفسِّ

القـول نن هنـاك  قدسـة, وهـي رسـائل اآلهلـة إىل البشـر, فإنـه ميكننـااليوانن ؛ وا يشـري إىل العالقـة بـني هـوا املصـطلح واألصـول امل
 مصادر سابقة لداللة اجلور اليوانين للهرمنيوطيقا:

 اللغة ؛ حي  ارتبط اللفت ابلكالم املقدس )رسائل اآلهلة إىل البشر(. -0

                                                           
 .67 :( ,   61-59)جينروند , جملة قضااي إسالمية معاصرة , العدد  .تطور اهلرمنيوطيقا الالهوتية , ويرنرج :انظر 0
 .76 :م ,  0105,  3 :مركز التاصيل للدراسات , جدة , ط د. خالد السيف , ظاهرة التاويل احلديثة يف الفكر العريب املعاصر , انظر: 0
 .001 :( ,  61-59علي حاكم صاحل, جملة قضااي إسالمية معاصرة , العدد ) .د :مسالة اهلرمنيوطيقا , بولتمان , ترمجة 3
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 التاويالت اهلومرية. -0
 استعماالت أرسطو للمصطلح يف كتبه. -3

 اجلذور اليهودية: -1
لفهود )املدنّسة( املعبد وتشـرب املـاء املقـدس مـن الكـؤوس املقدسـة. حيـدث هـوا مـرة بعـد أخـرى ؛ ولـوا وبعـد مـرور فـرتة   تدخل ا

 .0من الوقت يتوقع الناس وصول الفهود إىل أن تصبح الفهود )املدنّسة( جزء ا ال يتجزأ من الطقوس )املقّدسة(  
 ئر اهليكـــل حمـــل تقــــدمي القـــرابني, ولكـــن اليهــــود بســـبب غـــربتهم ونفــــيهمبعـــد حتطـــيم اهليكـــل, حلّــــت دراســـة التـــوراة ودراســــة شـــعا

وشعائرهم يقومون ابهلجوم على الن  لفتحه, فيقوم الفهـود )احلاخامـات( بـدخول املعبـد )الـن (, فيشـربون املـاء املقـدس مـن 
 ني للمعبـد جـزء ا مـن شـعائره,الكؤوس املقدسة )الن (, وابلتـدرج يصـبح احلاخامـات وأصـحاب اهلرمنيوطيقـا, الـوين كـانوا مغتصـب

 !0وهوا يعين أن التفسريات املهرطقة تصبح هي الشريعة, وهكوا يتم االستيالء على الكتاب املقدس بدعوى التفسري
مــن املــنهج اهلرمنيــوطيقي, غــري أن الســؤال هنــا: كيــف  -املهرطــق  –هــوه هــي النتيجــة النهائيــة الــيت توصــل إليهــا الفكــر اليهــودي 

 احلال ح  صار املدنس عندهم جزء ا من املقدس ؟! وصلوا إىل هوا
وجـواب ذلــ  فيمــا يلــي: ختتلــف احلضــارة العربيــة عــن اليواننيـة يف كــون األخــرية منهمــا حضــارة مكانيــة وحضــارة رؤيــة ؛ الصــورة 

لعــامل بثنائيــة أساســية فيهــا, حتــرتم األيقــوانت بكــل مــا تتســم بــه مــن حتــدُّد وثبــات ووضــوح, وحتــرتم الثبــات, وتســعى لــه, وتنظــر ل
 ث ل مقابل عامل املادة, وهي ثنائية املعقول واحملسوس.

 أساسية: عامل امل
ــا ؛ فهــي حضــارة زمانيــة ال تــرتبط ابملكــان, وال تشــغل الصــورة حيّـــز ا أساســي ا يف الوجــدان  أمــا اليهوديــة, فعلــى النقــي  منهــا متام 

هوديـة نسـرها تعبـري عـن رفـ  التجسُّـد والثبـات, أفالطونيـة كانـت اليهودي, وال حتظى األيقونة بكثـري مـن االحـرتام, بـل إن الي
أم مســيحية, وهــوا مــا جيعــل اليهــودي يعــيش يف عــامل اإلشــارات الزمانيَّــة التارتيــة املختلطــة يف شــعور حبــال النفــي الــدائم, دون 

االنقطـاع املسـتمر جـوهر حياتـه, فـرتاه يقبـل  حنني للمعىن واحلقيقة والبنية امليتافيزيقيـة الثابتـة الـيت متـنح االطمأنـان ؛ ولـوا يصـبح
النفي واالنقطاع, وال حياول االحتاد بنقطة األصل الثابتة لتجاوز اغرتابـه و ـاوز عـامل الصـريورة, فيصـل  بـول  إىل حالـة الكمـون 

ديـة اللغويـة عنـده الكاملة حي  تصبح الصريورة هـي البدايـة والنهايـة, وال يوجـد فـرق بـني احلضـور والغيـاب, وهبـوا تصـبح التعد
أمر ا مقبوال  متام ا, فتفسد اللغة, ويسود التاويل دون حدود أو قيود

3. 
نصوصـهم أن  ويضاف إىل ما سبق, كـون طبيعـة الـوحي عنـد اليهـود ختتلـف عـن طبيعـة الـوحي يف اعتقـاد اليـوانن, فيعتقـد اإلغريـق

هللا ليسـت حمدثـة أو خملوقـة, بـل موجـودة قبـل اخللـق نفسـه, جـاء يف  اليت هي من كالم البشر وحي ا, بينما يرى اليهـود أن التـوراة كلمـة
 تفسري اليهود لآلية األوىل من سفر التكوين:

                                                           
واليهوديـــة والصـــهيونية , دار , موســـوعة اليهـــود وردت هـــوه القصـــة يف أحـــد أعمـــال كافكـــا موضـــحة نتيجـــة اهلرمنيوطيقـــا املهرطقـــة كمـــا ت ســـمَّى يف الفكـــر اليهـــودي, انظـــر: د. عبـــد الوهـــاب املســـريي 0

 .069/  0. م0113,  0 :ط  الشروق , القاهرة ,
 .071  / 0 املرجع السابق , :انظر 0
 .068 / 0 انظر: املرجع السابق , 3
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والبنَّـاء  عادة عندما يبين اإلنسان قصر ا, فهو ال يبنيه حبسـب مـا تقتضـيه حكمتـه, ولكـن حبسـب مـا تقتضـيه حكمـة البنَّـاء, 
تبـــارك  -ليعـــرف كيـــف يبـــين الغـــرف واملمـــرات. هكـــوا فعـــل الواحـــد القـــدوس  ال يبنيـــه حبســـب حكمتـــه, بـــل يضـــع خطط ـــا وبيـــاانت

 .0الشيء نفسه يف خلق العامل ؛ حي  فكَّر يف التوراة ّ خلق العامل   -وتعاىل
كلمـــة هللا, وهـــي الـــيت تعـــرض احلقيقـــة الكاملـــة حليـــاة البشـــر, وتعتـــرب املخطـــط األصـــلي للخلـــق الـــوي كـــان   -عنـــدهم–فـــالتوراة 

األزل, ويعترب اليهود األحرف اليت كتبت هبا التوراة كثوب للن  األزيل, فـالن  املـادي ابلنسـبة للتـوراة لـيس أكثـر موجود ا منو 
مـــن لبـــاس ل صـــل الالمـــادي, يريـــدون بـــول  التـــوراة اإلهليـــة الالحمـــدودة يف غموضـــها وعجائبهـــا, وهـــوا يعـــين أن قـــراءة التـــوراة 

 , بل هي حماوالت إلدراك شيء من املعاين اليت ال هناية هلا.وتفسريها ليسا جمرد حماولة لفهم معىن الن 
وهـوا مـا جعـل االجتهــاد يف تفسـري التـوراة ضــرورة لكـل مهـتم مبعرفـة معانيهــا, وفهـم إرادة هللا تبع ـا حلالــة شـعب هللا املزعـوم, غــري أن 

ــا, فــ الفجوة احلاصــلة بــني الــن  الــوي هــوه املهمــة مل تكــن ســهلة علــى اإلطــالق ؛ ألن نصوصــها ليســت واضــحة ومتماســكة دائم 
وفَـّرت مجيعهـا الطاقـة الـيت نبـع منهـا يكون صعب ا يف الغالـب, واهتمـام القـارئ ابلوصـول إىل معـىن متماسـ  ومسـتوعب ومعقـول 

 .0الفكر اهلرمنيوطيقي اليهودي
اليواننيـة  بينمـا اهلرمنيوطيقـا  وعند التحقيق, ميكن القول نن اهلرمنيوطيقا اليهودية جاءت اسـتجابة ملتطلبـات روحيـة وثقافيـة,

تصــل إىل  كانــت فلســفية, فــاليهود مل يســعوا كثــري ا وراء املعــىن يف الكلمــات, بــل رأوا يف الكلمــات شــكال  مــن حمادثــة ال تنتهــي وال
 هناية أو استنتاج, وال توجد خامتة للن , ولكن هناك تكرار ال يتوقف.

, ال بــد أن نبــنيِّ أن اهلرمنيوطيقــا اليهوديــة كــان هلــا منــاهج متعــددة وخمتلفــة, وحــ  نصــل إىل اإلجابــة علــى الســؤال الســابق بوضــوح
 سيايت بياهنا ابختصار فيما يلي:

ـــه  احلرفيَّـــة: -1 ـــر نصــو  التــوراة الــيت يســب  فيهــا القــارئ قيمــة امسيَّــة علــى مــا تقولـــــ وهــي مــن املنــاهج األساســيَّة يف تفسيـــ
(, Deuteronomistic Legislation 3هج مــن التفســري خاصــة فيمــا يتعلــق بـــ )التشــريع التثنــويالنصــو . وقــد   اســتخدام هــوا املــن

الـدوام ؛ ألنــه لـيس معقــوال  وتسـاعد اخلاصــية العدديـة للتــوراة علـى انتهــاج هـوا املــنهج, غـري أن هــوا الـنهج يف التفســري مل يثبـت علــى 
ــا ؛ ففــي بعــ  األحيــان يبطــل الف ــا وال مرغــواب  بــه دائم   عالقــة هللا املميــزة مــع الشــعب ؛ -يف اعتقــادهم  –هــم اإلمجــايل احلــريف متام 
 .4ولوا جيرب القارئ على وضع الن  ضمن منظور أوسع

 (, والــيت تعــين: يــدرس أو حيقــق أو يبحــ ,Darash( مشــتقة مــن الكلمــة العربيــة )Midrashمصــطلح املــدراش ) املدراشــية:-1
, غالب ــا مــا كــان 5ليهوديــة القدميــة, وهــو   تفســري تــورايت قامــت بــه ســلطات توراتيــة قدميــة  ويعتــرب هــوا النــوع مــن املنــاهج التقليديــة ا

يـــتم تطبيقـــه يف مـــدارس احلاخامـــات, ويســـعى هـــوا التفســـري إىل الـــدخول إىل الـــن  املفـــرد للكشـــف عـــن املعـــىن املباشـــر الواضـــح, 

                                                           
 .46 :  مقدمة يف اهلرمنيوطيقا , دايفيد جاسرب , 0
 .69 :  جينروند , .انظر: تطور اهلرمنيوطيقا الالهوتية , ويرنرج 0
 .ىل سفر التثنيةنسبة إ 3
 .69انظر: املرجع السابق ,  :  4
 .46 :(. انظر: مقدمة يف اهلرمنيوطيقا , دايفيد جاسرب ,  Jacob Neusnerوهو تعريف العامل اليهودي يعقوب نيوسنر ) 5
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(, وقـد أجريـت عليهـا بعـ  التعـديالت الحق ـا, وتؤكـد ويتكون من سبع قواعد تنسب إىل احلاخام هيلل )القرن األول قبل امليالد
للــن  املقــدس, هــوه القواعــد علــى أمهيــة الســياق للــن , مــع األخــو ابالعتبــار التشــاهبات النصــية مــن أجــل تفســري أكثــر مالءمــة 

 ء اســتخداموهــي يف الواقــع نــوع مــن املمارســة للوصــول إىل احلقيقــة اإلهليــة الــيت ال يعــرب عنهــا, ظهــرت يف ظــل املخــاوف مــن ســو 
 .0التفسري الروحاين

وهــي حماولــة لتفســري النصــو  املقدســة مــن خـــالل املعــىن الروحــاين للــن  ابالســتعانة بقــرائن ال تكــون مشــتقة مـــن  الرمزيـ ـة:-1
الــن , وليســـت مــن مكوانتـــه, فــالن  يشـــري إىل معــان  عميقـــة بعيــدة عـــن معــىن الـــن  الظــاهر املتبـــادر للــوهن, ومـــن أشــهر م ـــن 

 , الوي جعله موهب ا قائم ا برأسه, ومنهج ا يف الفهم.0ملنهج املفكر اليهودي فيلون السكندرياستخدم هوا ا

الــن  املقـدس بعيـون وأفهــام اليـوانن, فقـرر ننــه جيـب يف أكثـر األحيــان وضـع داللـة الــن  احلرفيـة جانب ـا لصــاحل   فيلـون  وقـد قـرأ 
ا , وقـد كـان قريب ـا جـد ا مـن قـراءات األحبـار الـوين يـرون أن   الداللة الرمزية, واعترب أن الن  ال يتضمن معىن واحد  وإمنـا عـدة معـان 

االنتقـائي هـوا إىل القـول بعـدم كل حـرف مـن الـن  اإلهلـي املقـدس لـه متيّـز خـا  ملـيء ابملعـاين العميقـة, وقـد أدى بـه تفكـريه 
 .3الفرق بني حقيقة الفلسفة اليواننية وحقيقة الن  املقدس

إىل أن الــوي دفعــه إىل اختــاذ هــوا املــنهج هــو احلملــة الــيت قــام هبــا املفكــرون اليواننيــون علــى مــا يف العهــد القــدمي و ـدر اإلشــارة هنــا 
بتاويــل هــوه املواضــع األســطورية وغــري  -يف زعمــه  –إىل الــدفاع عـن التــوراة    فيلــون  مـن قصــ  وأســاطري غــري معقولــة, فاضــطر 

الكتـــاب املقـــدس, ويف والوضـــوح يف  ابطني ـــا ؛ ليظهـــر للحضـــارة اإلغريقيـــة تـــوافر العقالنيـــة املعقولـــة الـــواردة يف التـــوراة وويـــال  رمـــزاي  
, ورأى أن هــوا املـنهج هــو روح الـن  املقــدس, وأن التفسـري احلــريف هـو جمــرد جسـم للــن  يـؤدي مبعتقــده  التفكـري اليهــودي ككـلّ 

 ! 4إىل الكفر
لتقويضـيَّة اليهوديـة  , ويـراد هبـا حمـاوالت بعـ  مفكـري اليهـود حتطـيم وتسمى   التفكيكّية اليهودية   أو   ااملهرطقة: -1

 .5الن  وتفكيكه ال تفسريه, وتتلبس هوه احملاوالت بلباس اهلرمنيوطيقا التقليدية, وتستخدم يف الغالب آلياهتا

يهوديــة حمـددة للــن  ؛ رؤيـة  ألويل:ويتحقـق اإلطــار العـام لظهــور هـوا النــوع مـن اهلرمنيوطيقــا مـن خــالل خطـوتني أساســيتني ا
, ومـن ّ  حي  يفقد الن  املقدس حدوده ويتداخل مع النصو  األخرى, ويصـبح ابإلمكـان حتميلـه مبـا يشـاء املفسـر مـن معـان 

 يصبح نص ا مفتوح ا.

 بعد فتح الن  يتم حتميله ابهلرطقة ابعتبارها املعىن احلقيقي. الثانية:

                                                           
 .71 :جينروند ,   .انظر: تطور اهلرمنيوطيقا الالهوتية , ويرنرج 0
تفســريهم إلبراهــام ننــه النــور التاويــل الرمــزي يف العصــر القــدمي , وإن كــان قــد ســبقه يف اليهوديــة كثــريون أوَّلــوا الكتــب املقدســة يف العهــد القــدمي وويــال  رمــزاي  , ك يعــّد فيلــون مــن أكــرب وثلــي النزعــة إىل 0

 .756 :د. عبد الرمحن بدوي ,  انظر: مواهب اإلسالميني ,  .)العقل( , وزوجته سارة نهنا الفضيلة , والفصح ننه تطهري الروح أو خلق العامل
 .61 :انظر: مقدمة يف اهلرمنيوطيقا , دايفيد جاسرب,   3
 .وقد ساق د. عبد الرمحن بدوي يف هوه الصفحة واليت تليها مناذج من وويالت فيلون الرمزية ملواضع من التوراة .756 :انظر: مواهب اإلسالميني , د. عبد الرمحن بدوي ,   4
املخصـ  لنقـد اهلرمنيوطيقـا يف  يف هوه املدارس مدى تشاهبها مع مدارس التفسري والتاويل يف الفكـر اإلسـالمي أو املنتسـب لضسـالم, وسـيكون توضـيح ذلـ  ابلتفصـيل يف البحـ يلحت املتمعن  5
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املهرطقــة,  املفكــر مـن خالهلــا إىل حتميــل النصــو  املقدسـة تلــ  املعــاين الباطنيَّــةويكـون مــا ســبق مــن خـالل آليَّــة متدرجــة يســعى 
 وميكن تلخي  هوه العملية فيما يلي:

ــن املفســـر اليهـــودي إميانـــه الكامـــل ابلـــن  املقـــدس, وأنـــه مصـــدر الشـــرعية, ويصـــرِّح ننـــه ال ميكنـــه اخلـــروج عـــن التقاليـــد -أ  يعلـــ
 اليهودية.

 ّية وقداسة ابعتباره مفسر الن  وصاحب الشرعيَّة.يكتسب املفسر هبوا شرع -ب

 يبدأ بعد ذل  بتفسريات حاخامية يفرضها على الن  فرض ا. - ج

 مهرطقة. 0تتحول هوه التفسريات تدرجيي ا إىل تفسريات ابطنية غنوصية قبَّالية - د

 .تكون هوه التفسريات يف البداية هامشيَّة, ّ تتحرك بعد ذل  تدرجيي ا  و املركز -هـ 

ـــا, وتصـــبح اهلرطقـــة هـــي اجلـــوهر وهـــي الشـــريعة, والكفـــر هـــو اإلميـــان, - و  وبعـــد فـــرتة يســـتويل التفســـري املهرطـــق علـــى الـــن  متام 
.0والغنو  هو الـتوحيد, والالمعىن هو املعىن

 

شــعائره, ن وهبــوا يظهــر كيــف حتوَّلــت الفهــود املدنّســة )احلاخامــات( وأصــحاب اهلرمنيوطيقــا الــوين كــانوا مغتصــبني للمعبــد جــزء ا مــ
بعــد ذلــ  وكيــف صــارت التفســريات املهرطقــة هــي الشــريعة, وكيــف   االســتيالء علــى الكتــاب املقــدس بــدعوى التفســري, فاصــبح 

 جزء ا من املقدس. -عندهم  –املدنس 
 اجلذور النصرانية: -1

ـــوا ال ميكـــ ـــديين املقـــدس أحـــد أمالكهـــا الـــيت ختـــت  هبـــا دون مـــن ســـواها ؛ ول ـــن  ال  ن أن يكـــون فهـــم هـــوهتعتـــرب الكنيســـة ال
النصــو  وتفســريها خــارج أســوارها, وكــل مــن حــاول إظهــار مــا تالفهــا ي رمــى ابهلرطقــة, ويصــدر يف حقــه قــرار احلرمــان مــا مل 

 -الـــوين هـــم خـــارج أســـوار الكنيســـة  -يرجـــع, وتعالـــت أصـــوات رجـــال الـــدين يف ذلـــ  الوقـــت مطـــالبني بعـــدم الســـماح للمهـــرطقني 
هــوه الرغبــة واملطالبــات مل ي كتــب هلــا النجــاح ؛ إذ ظهــرت بعــد ذلــ  حمــاوالت جريأــة لقــراءة الكتــاب  الــن  املقــدس, غــري أن بقــراءة
 وفهمه ووويله فهم ا تالف فهم الكنيسة. املقدس

والواقــع أن مــن أســباب هــوه املنــاهج واحملــاوالت الســعي لــدفع التعــارض بــني العلــم واإلميــان, أو العقــل والنقــل,   وميكــن وضــع 
يب للحاجة إىل املصاحلة بني العلم واإلميان, أو العقل والنقـل يف الفكـر النصـراين, وهـو بدايـة دخـول الفلسـفة اليواننيـة يريخ تقري

إىل حقـــل التفكـــري األورويب يف حـــدود القـــرن الرابـــع املـــيالدي, والـــيت تـــوىل فيهـــا مهمـــة الـــدفاع عـــن العقائـــد آابء الكنيســـة, حـــ  
 .3ء الكنيسة  غلب على تسمية هوا العصر بعصر آاب

 فاهلــدف مــن هــوه التــاويالت يف بدايــة األمــر هــو الــدفاع عــن الكتــاب املقــدس ضــد هجمــات النقــد املوجهــة مــن الفلســفة اليواننيــة,
وعنــد التامــل جنــد أن هــوه احملــاوالت التاويليــة املتبعــة مــن قبــل املفكــرين املســيحيني مقاربــة لتلــ  احملــاوالت اهلرمنيوطيقيَّــة اليهوديــة, 

                                                           
نشـاة الفكـر الفلسـفي يف اإلسـالم , د.  :انظـر .ديـة مـن أشـكال الغنـو  , وذلـ   ـاورة اليهـود للفـرسمعناهـا التقليـد , وأمـا حقيقتهـا , فهـي مـا سـرى إىل أعمـاق الداينـة اليهو  :القباال أو الكبـاال 0

 .078 /0 م ,0996,  8 :علي سامي النشار , دار املعرفة , القاهرة , ط
 .069 / 0 انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية , د. عبد الوهاب املسريي , 0
 .77 :يف الفكر العريب املعاصر, د. خالد السيف ,   ظاهرة التاويل احلديثة 3
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, كـول  النصـرانّية تتضـمن مدرسـتني فكما س ـا رمـزاي  ـا حرفي ـا وهنج  بق بيانـه يف املنـاهج التفسـريية اليهوديـة الرئيسـية, أهنـا اتبعـت هنج 
اثنتني من كربايت مدارس التفسري والالهـوت ؛ إحـدامها: متيـل إىل ا ـاز والرمزيـة, وهـي مدرسـة اإلسـكندرية, واألخـرى: انتهجـت 

 .0اهلرمنيوطيقا اليهوديةا ؛ وهي مدرسة أنطاكيا, وكلتامها مدينة يف ميوهلا إىل منهج ا  واي  حرفي  
مـن  م(, الـوي تلقـى علوم ـا واسـعة علـى يـد أسـاتوة يـواننيني ويهـود004تزّعم مدرسة اإلسـكندرية إكليمنـدس اإلسـكندري )ت: 

 ودي فيلـــون اإلســـكندري,   والـــوي منـــه انتقلـــتخمتلـــف املنـــاطق يف شـــرقي البحـــر املتوســـط, وقـــد وثـــر وثـــر ا واضـــح ا ابملفســـر اليهـــ
 .0طريقة التاويل الرمزي إىل املسيحية  

وقــد اعتــرب إكليمنــدس أن الكتــاب املقــدس يتحــدث بلغــة غامضــة للرمــوز؛ ولــوا جيــب أن يفهــم بطريقــة رمزيــة ووويليــة, وهــو وإن  
 الــديين,ملتــزم بتتبــع مخــس دالالت للــن   ويلــهأنــه كــان يف قراءتــه وو ذات مــنهج ونســق مــنظم, إال ذلــ  رؤيــة كــان مل يقــدم يف

 .3وهي: التارتي, والالهويت, والعقدي, والنبوئي الفلسفي, والصويف
كتابــه  م(, والــوي أخـو علـى عاتقــه مهمـة تنظـيم املــنهج التـاويلي اهلرمنيـوطيقي يف054وميت بعـد إكليمنـدس أورجيـانوس )ت: 

يفسـر علـى  هو أيض ـا وـن وثـر بفيلـون اليهـودي, ومـن تقريراتـه أن الكتـاب املقـدس, و 4(On First Principlesالكبري يف الالهوت )
 ثالثة أوجه:

 الرجل البسيط يكفيه جسد الكتاب املقدس. -0

 والرجل املتقدم يف الفهم يدرك روح هوا الكتاب. -0

.5والرجل الكامل هو الوي يفهمه ابلناموس النفساين الوي يطلع على الغيب -3
 

 أصــدمها:؛ يــة مــن مبــدأ أن الكــون كلــه ملــيء ابلرمــوز وأنــواع العــامل غــري املرئــي, وأن كــل األشــياء هلــا جانبــان وانطلقــت قراءتــه الرمز 
 .6روحي عرفاين معروف فقط للشخ  الكامل واآلخر:ظاهر وواقعي, وهو متوفر لدينا مجيع ا, 

  املفســـرون املتـــاثرون ابملـــوروث وقـــد القـــت هـــوه النزعـــة معارضـــة شـــديدة بـــني النصـــارى, خاصـــة أتبـــاع مدرســـة أنطاكيـــا ؛ حيـــ
اليهـــودي احمللـــي يف التفســـري, واملرتكـــز علـــى التفســـري احلـــريف, ويـــرف  أتبـــاع هـــوه املدرســـة فكـــرة املعـــاين اخلفّيـــة يف الـــن  املقـــدس, 

املعارضــة, إال أن أنصــار واعتقــدوا أن معــاين الــن  تشــري إىل وقــائع فعليــة واضــحة ومفهومــة لكــل قــارئ, وعلــى الــرغم مــن هــوه 
 التاويل يف الفكر النصراين استمروا يف وويلهم وقعَّدوا له القواعد.

واملالحــت هنــا أن هـــاتني املدرســتني يتبنيـــان إطــارين خمتلفـــني يف اهلرمنيوطيقــا ؛ إذ عمــل األنطـــاكيون علــى دراســـة الرســالة املفتوحـــة 
منظـور معرفـة  كشـفوا املعـىن الروحـي للـن  مـن للن , وقيَّموا اخلاصية الروحيـة للـن  علـى  ـو حـريف, يف حـني أن اإلسـكندرانيني

                                                           
 .74 :انظر: تطور اهلرمنيوطيقا الالهوتية , ويرنرج. جينروند ,   0
 .757, د. عبد الرمحن بدوي ,  مواهب اإلسالميني 0
 .60 :انظر: مقدمة يف اهلرمنيوطيقا , دايفيد جاسرب ,   3
 .76 :ج. جينروند ,  انظر: تطور اهلرمنيوطيقا الالهوتية , ويرنر  4
 .075 :انظر: قاموس أوكسفورد للكنيسة املسيحية ,   5
 .757 :انظر: مواهب اإلسالميني , د. عبد الرمحن بدوي ,   6
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اإلغريقيــة  بعــد اهلرمنيوطيقــا –الهوتيــة, وعلــى الــرغم مــن هــوا, فــإن هــوين املــوقفني يــدالن علــى القطبــني الفكــريني الــوين   بينهمــا 
 .0يف القرون اليت تلت -بشكل أكرب -تطوير نظرية التفسري املسيحية  -واليهودية 

ــا ال تــالف تعــاليم الكنيســة مــن جهــة, ويكــون ومــن أبــرز مــن حــاول الــدخ ول يف هــوا املعــرتك مــن أجــل فهــم الكتــاب املقــدس فهم 
م(, ويعتــرب أهــم شخصــية هرمنيوطيقيــة يف املســـيحية األوىل, 054متَّســق ا مــع العقــل مــن جهــة أخــرى: القــديس أوغســطني )ت: 

وهـــوا يعـــين أن رفتـــه بنحـــو مـــؤثر يف بلـــورة مبادئـــه اهلرمنيوطيقيـــة, وكـــان قـــار   جيّـــد ا للفلســـفة اليواننيـــة واألفالطونيـــة, وقـــد وظَّـــف مع
 .0اهلرمنيوطيقا املسيحية كانت مزجي ا من تقاليد القراءة والتفسري اليهودية واليواننية

وح الـيت يرمـز الظـالم إىل الـر  -علـى سـبيل املثـال –لقد طوَّر أوغسطني نظام ا معقد ا من القراءة الرمزية, ففـي قراءتـه لسـفر التكـوين 
ــا للبشــر إىل احلســنات الــيت تــنعش وتنمــي الــروح, وحيــاول  ال تــزال مفتقــرة لنــور هللا, وترمــز النبــايت واألشــجار الــيت منحــت طعام 
التاكيـد ابسـتمرار علـى أنــه ال يوجـد نـ   منحصــر يف معـىن واحـد ؛ وهـو يقلــل بـول  الفجـوة بــني مدرسـيت اإلسـكندرية وأنطاكيــا 

 مـع بـني املـنهج احلـريف والرمـزي, وعلـى الـرغم مـن أنـه مييـل  ـو املـنهج احلـريف يف حـال كـان الـن  ال حيتمــل  مطـّوِر ا نظريـة للتاويـل
الرمز, إال أنه ي سجَّل له إسهامه يف تطوير اهلرمنيوطيقا من خالل السيميوطيقا اليت شرحها يف كتابه )حول العقيدة املسيحية(

3. 
تتعلـــق  ســـري عنــده علــى حتريــر القـــارئ للــن  املقــدس مــن أي حرفيّـــة فجــة, ومــن أي خمــاطرويقــوم البعــد الســيميوطيقي يف نظريــة التف

ابلرمزية العشوائية, كمـا أنـه يشـّجع القـارئ علـى اعتنـاق منظـور قـراءة الهـويت ملقـن مـن قبـل النصـو  املقدسـة نفسـها ؛ ومـن هنـا 
قـارئ, وال يشـري إىل أي مفتـاح خـارج الـن , وهـي انبعـة  فاملنظور املقرتح للقراءة يصبح مفتوح ا على إمكانية التحقق من ِقبل كـل

 .4من ومله يف تطبيق السعي املسيحي للمعىن األقصى
وعلــــى الــــرغم مــــن اهتمــــام أوغســــطني العميــــق بعمليــــات القــــراءة وتفســــري النصــــو , وفــــوق كــــل شــــيء ابإلجنيــــل, فــــإن الالهــــوت 

جمـرد   أن تنفصـل عـن عمليـة تفسـري اإلجنيـل, ليصـبح الـن  املقـدسوالتفسريات الالهوتية يف العصور الوسطى مالت بنحـو متزايـد إىل
عليـه  دليل على حقيقة وسالمة العقيدة املقدسـة, وكـلُّ مـن يبتعـد عـن تلـ  العقيـدة يف فهـم وتفسـري الـن  الـديين معـرض للحكـم

 ابإلعدام حرق ا كمهرطق.
ال يعـرض معـىن  واحـد ا, بـل هنـاك أكثـر مـن طريقـة  م( مـن كـون الـن  الـديين0074ومـن ذلـ  مـا بـدأ يقـرره تومـا اإلكـويين )ت: 

ــا لغمــوض اإلميــان واالعتقــاد,  ــا عميق  يف قراءتــه ؛ لرتشــدان إىل الغــىن يف تلــ  املســتوايت املتعــددة الــيت تعلمنــا التــاريخ, وتعطينــا فهم 
راءة هبــوه الطريقــة يــؤدي وتكــوِّن قــراءة الــن  الــديين سلســلة نشــاطات ووارســات تــتحكم بكــل جوانــب احليــاة, غــري أن تقســيم القــ

 .5إىل الفصل بني ا االت العلمية املختلفة لالهوت, ويؤدي يف النهاية إىل االنتقا  من اإلجنيل

                                                           
 .78 :  انظر: تطور اهلرمنيوطيقا الالهوتية , ويرنرج. جينروند , 0
 .  63 :  ومقدمة يف اهلرمنيوطيقا , دايفيد جاسرب , .77: يف ,  انظر: ظاهرة التاويل احلديثة يف الفكر العريب املعاصر , د. خالد الس 0
 .033 :م ,  0103 , 0 :ط انظر: الناطقون بلسان السماء , د. موسى برهومة , املركز الثقايف العريب , بريوت , 3
 .81 :انظر: تطور اهلرمنيوطيقا الالهوتية , ويرنرج. جينروند ,   4
 .73 :, دايفيد جاسرب ,   انظر: مقدمة يف اهلرمنيوطيقا 5
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: التفكـري Reasonوقد استخدم اإلكويين يف ذل  نظرية التكوين العقلي ) ( ؛ وتعـين علـى خـالف مـا يتبـادر إىل أذهاننـا مـن معـىن 
ي تتعلــق ابإللــه ال ابإلنســان. وقــد كــرَّس نفســه للفهــم الفلســفي حمــاوال  إثبــات أن اإلجنيــل هــو بنحــو يتطــابق مــع عقــل اإللــه, فهــ

املصــدر الرئيســي للــوحي واإلهلــام, وســليم مــن اخلطــا ؛ ذلــ  أن الــن  املقــدس ينتمــي إىل منــط معــريف يــؤدي إىل حقيقــة, والفلســفة 
احلقيقتــان ال ميكــن إلحــدامها أن تنــاق  األخــرى, ومــع ذلــ   أو العقــل تنتمــي إىل منــط معــريف مغــاير, وتــؤدي إىل حقيقــة, وهــاين

فإنه مل يهجر القراءة الرمزية للن  املقدس ابلكامل, بل إنه مييل دائم ا حب كـم عقلـه الفلسـفي واملنطقـي ليصـبح الـن  الـديين أسـاس 
 .0غاايت وعلم اهلرمنيوطيقا, اليت كانت مقتصرة على تعاليم وعقيدة الكنيسة

 يناملبحث الثا
 "خصوصية النص القرآين يف ضوء اجلذور التارُيية ملصطلح اهلرمنيوطيقا"

إيل )أنسـنة( الـدين,  –يف القـرن الثـامن عشـر املـيالدي  –سعت اهلريمينوطيقا الوضعية العلمانية الغربية, منـو عصـر التنـوير األوريب 
ـــوحي, وجعـــل الـــوحي  ـــ –قحـــالل اإلنســـان حمـــل هللا, وإحـــالل القـــارئ حمـــل ال ـــة  –ن  الـــديين يف ال ـــه القـــراءة الواتي هـــو مـــا توحي

 بدال  من العكس. –للقارئ, وما توحيه كينونة عامل القارئ إيل الن  
كمــا ســعت هــوه اهلريمينوطيقــا إيل عــزل القــيم واألخــالق واألحكــام الدينيــة عــن مصــدرها اإلهلــي )اللهــوت(, وإقامــة قطيعــة معرفيــة  

بلغــت حــد الصــيحة املنكــرة: )لقــد مــات هللا( !! وبــول  أحلــت  حــ ه اخلصــو  كــربي مــع املــوروث, واملــوروث الــديين علــي وجــ
 )الدين الطبيعي( حمل )الدين اإلهلي(, بعد أن جعلت اإلنسان طبيعي ا, وليس ذل  الرابين الوي نفخ هللا فيه من روحه.

لغنوصـي البـاطين للـن  الـديين, بتفريغـه وإن كـان قـد شـارك يف الغلـو ذلـ  التاويـل ا –الوضـعي العلمـاين  –والتاويل اهلريمينوطيقي 
من حمتواه ؛ وتعميم هوا الغلو التاويلي علي مجيع النصو , ال فرق عنـده بـني متـواتر أو غـري متـواتر, وال بـني حمكـم ومتشـابه, وال 

أي  –ه ؛ إال أنــ 0بــني وحــي وغــري وحــي... وذلــ  بــدعوي )أنــه ال يوجــد نــ  ال ميكــن وويلــه مــن أجــل إجيــاد الواقــع اخلــا  بــه(
يـزعم أنـه ينتقـل ابلـن   فالتأويـل البـاطينقد ذهـب إيل عكـس اال ـاه البـاطين يف التاويـل..  –هوا التاويل اهلريمينوطيقي الوضعي 

 من )جسده( إيل )روحه(.
 الوضعية تنتقل ابلن  من )روحه( إيل )جسده(. هلريمينوطيقابينما ا

 عة(, ومن امليتافيزيقا إيل الفيزيقا, ومن الوحي إيل العقل والتجربة احلسية.وبعبارة أدق ؛ تنتقل ابلدين من اإلهلية إيل )الطبي
فعلــم الكــالم عنــدها لــيس علــم اإلهليــات, وإمنــا هــو علــم اإلنســانيات... وهللا لــيس لــه وجــود ذايت مفــارق, وصــفاته ليســت لواتــه 

اخــرتاع اإلنســان احملــبط,  –ايل عــن هــوه اهلرطقــات تعــ –وإمنــا هــو  –وجــود ا مفارق ــا للطبيعــة والواقــع واإلنســان  –الواجبــة الوجــود 
عنــدما عجــز عــن حتقيــق ذاتــه احليــة, العاملــة, القــادرة, املريــدة, الســميعة, البصــرية, املتكلمــة, الفعالــة ملــا تريــد, فــاخرتاع هــوا اإلنســان 

 ذاي  أضفي عليها هوه الصفات اليت عجز عن حتقيقها, بسبب اإلحباط الوي يعيشه.
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علـم الكـالم  –وا اإلنسان, فحقق ذاته, وحتلي هبـوه الصـفات, طويـت هـوه الصـفحة مـن صـفحات العلـم اإلهلـي فإذا ما هن  ه
يف اللغــة  حـ وأصـبحت عبـارة )اإلنسـان الكامـل( هـي البـديل واألدق يف التعبـري عــن كلمـة )هللا(, الـيت تنتفـي مـربرات وجودهـا  –
!!! 

 عبارات أصحاب هذا التأويل املادي العبثي
 ريمينوطيقا و)أنسنة( اإلله:اهل – 1
)إن هللا لفظة نعرب هبا عن صرخات األمل وصـيحات الفـرح, أي أنـه تعبـري أديب أكثـر منـه وصـفا لواقـع, وتعبـري إنشـائي أكثـر منـه  -

... إنه ال يعرب عـن معـين معـني, إنـه صـرخة وجوديـة أكثـر منـه معـين ميكـن التعبـري عنـه بلفـت مـن اللغـة, أو بتصـور مـن  وصف ا خرباي 
العقل, هو رد فعل علي حالة نفسية, أو تعبري عن إحساس أكثر منـه تعبـري ا عـن قصـد أو إيصـاال ملعـين معـني, فكـل مـا نعتقـده ّ 
ــــا يف الشــــهود  ــــا عــــن فقــــد يكــــون يف احلــــس الشــــعيب هــــو هللا, وكــــل مــــا نصــــبوا إليــــه وال نســــتطيع حتقيقــــه فهــــو أيض  نعظمــــه تعويض 

 .0اجلماهريي هو هللا(
عتبـــاره هـــو الوجـــود الواحـــد, أو ا ـــرد الصـــوري, أو العلـــة الغائبـــة, كـــل هـــوه التصـــورات هـــي يف حقيقـــة األمـــر مقـــوالت )وهللا اب -

إنسانية تعرب عن أقصـي خصـائ  اإلنسـان... واإلهليـات يف احلقيقـة, وإن بـدت نظريـة يف هللا ذاي  وصـفات وأفعـاال , هـي وصـف 
 0لضنسان الكامل ذاي  وصفات وأفعاال (

سـان تلـق جــزءا مـن ذاتـه ويؤهلــه, أي أنـه تلــق املؤلـه علـي صــورته ومثالـه, فهــو يـؤول أحالمـه ورغباتــه, ّ يشخصـها ويعبــدها فاإلن
 وحيقق خططه وأهدافه.

إن اختيار ابقـة مـن الصـفات املطلقـة, ووضـعها مع ـا يف صـورة معبـود تشـري إيل أن اإلنسـان إمنـا يؤلـه نفسـه, بعـد أن دفـع نفسـه إيل 
 , فالوات اإلهلية هي الوات اإلنسانية يف أكمل صورها.حد اإلطالق

وأي دليـــل يكشـــف عـــن إثبـــات وجـــود هللا إمنـــا يكشـــف عـــن وعـــي مزيـــف.. ولـــول  فـــإن التفكـــري يف هللا هـــو اغـــرتاب, مبعـــين أن 
ة تـدل علـي املوقف الطبيعي لضنسان هو التفكـري يف ا تمـع, وكـل حـدي  آخـر يف موضـوع يتجـاوز ا تمـع والعـامل, يكـون تعميمـ

 نق  يف الوعي ابلواقع.
ـا علـي وجـود يف اخلـارج.. فـوات  وتصور هللا علي أنه موجـود كامـل هـو يف احلقيقـة تعـرب عـن رغبـة, وحتقيـق ملطلـب.. ولـيس حكم 

ولكنـه  .. ذات هللا املطلـق هـي ذاتنـا  ـو املطلـق.. ورغبتنـا يف ختطـي الزمـان و ـاوز املكـان,األقصـىهللا هي ذاتنا مدفوعة إيل احلد 
 3ختط و اوز علي  و خيايل, وتعوي  نفسي عن التحقيق الفعلي هلوه املثل يف احلياة اإلنسانية !!!

 اهلريمينوطيقا و)أنسنة( الصفات اإلهلية: – 1
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إيل )أنســـنة( الصـــفات اإلهليـــة   فالصـــفات  –يف تطبيقاهتـــا علـــي اإلســـالم  –وبعـــد )أنســـنة( اإللـــه, تـــوهب هـــوه اهلريمينوطيقـــا  -
بع هي يف حقيقة األمر صفات إنسانية خالصة, فاإلنسان هو العـامل, والقـادر, واحلـي, والسـميع, والبصـري, واملريـد, واملـتكلم.. الس

 .0وهوه الصفات يف اإلنسان ومنه علي احلقيقة, ويف هللا وإليه علي ا از...   !!!
 اهلريمينوطيقا و)أنسنة( النبوة: –1
تـــوهب اهلريمينوطيقـــا, يف التاويـــل العبثـــي إيل )أنســـنة( النبـــوة, حبيـــ  تـــؤول النبـــوة, واتصـــال النـــيب وبعـــد وويـــل هللا ابإلنســـان..  -

ابمللــ  والــوحي )بعالقــة الفكــر ابلواقــع.. فــالنبوة الــيت تتحــدث عــن إمكانيــة اتصــال النــيب اب , وتبليــ  رســالة منــه, هــي يف احلقيقــة 
.. و  النبــوة ليســت غيبيــة, بــل حســية تؤكــد علــي رعايــة مصــاحل العبــاد, 0مبحــ  يف اإلنســان كحلقــة اتصــال بــني الفكــر والواقــع  
 .3والغيبيات اغرتاب عنها, واملعارف النبوية دنيوية حسية  

 اهلريمينوطيقا تنفي أي إعجاز عن النبوة والوصي: –1
 املــادة والطبيعــة والواقــع, أحــد تالميــو مدرســة اهلريمينوطيقــا وهــو ينفــي عــن النبــوة والــوحي أي إعجــاز أو مفارقــة لقــواننييقــول  -

جمــرد درجــة قويــة مــن درجــات اخليــال الناشــئ عــن   فاعليــة املخيلــة اإلنســانية  , يتصــل هبــا النــيب ابمللــ , كمــا  –عنــده  -فهــي 
  حالــة مــن حــاالت الفعاليــة اخلالقــة للمخيلــة  –النبــوة  –يتصــل هبــا الشــاعر بشــيطانه, وكمــا يتصــل هبــا الكــاهن ابجلــان.. فهــي 

 ية  , وليست   ظاهرة فوقية مفارقة   للواقع وقوانينه املادية !!.اإلنسان
 وليس يف الكيف أو النوع ! –درجة قوة املخيلة  –والفارق بني النيب وبني الشاعر والصويف والكاهن هو, فقط يف   الدرجة   

 اهلريمينوطيقا ختالف إمجاع األمة: –1
علـــي أن   ألرواح األنبيـــاء مـــدد ا مـــن اجلـــالل اإلهلـــي ال ميكـــن معـــه لـــنفس وعلـــي عكـــس إمجـــاع األمـــة ومتكلميهـــا وفالســـفتها  -

 4إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية  
يقـول صــاحب هـوا التاويــل املـادي للــوحي والنبــوة:   إن تفسـري النبــوة اعتمـاد ا علــي مفهــوم اخليـال  , معنــاه أن ذلـ  االنتقــال مــن 

حبكـــم االصـــطفاء  –تم مـــن خـــالل فاعليـــة )املخيلـــة( اإلنســـانية, الـــيت تكـــون يف )األنبيـــاء( عـــامل البشـــر إيل عـــامل املالئكـــة انتقـــال يـــ
أقـــوي منهـــا عنـــد ســـواهم مـــن البشـــر.. وإذا كانـــت فاعليـــة )اخليـــال( عنـــد البشـــر العـــاديني ال تتبـــدي إال يف حالـــة النـــوم  –والفطـــرة 

لـداخل, فـإن )األنبيـاء( و )الشـعراء( و)العـارفني( قـادرون وسكون احلواس عن االنشغال بنقل االنطباعات من العامل اخلـارجي إيل ا
 دون غريهم علي استخدام فاعلية )املخيلة( يف اليقظة والنوم علي السواء.

ولــيس معــين ذلــ  التســوية بــني هــوه املســتوايت مــن حيــ  قــدرة )املخيلــة( وفاعليتهــا, فــالنيب ميت علــي رأس قمــة الرتتيــب, يليــه 
ـــة مفارقـــة.. وميكـــن فهـــم الصـــويف يف العـــارف, ّ ميت ـــوة يف هـــوا التصـــور, ال تكـــون ظـــاهرة فوقي ـــة الرتتيـــب.. والنب  الشـــاعر يف هناي

االنســالئ أو )االخنــالع( يف ظــل هــوا التصــور علــي أســاس أنــه  ربــة خاصــة, أو حالــة مــن حــاالت الفعاليــة اخلالقــة.. وهــوا كلــه 
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ع, أو متثيـل وثب ـا عليـه و ـاوز ا لقوانينـه, بـل كانـت جـزء ا مـن مفـاهيم مل تكـن ظـاهرة مفارقـة للواقـ –القـرآن  –يؤكد أن ظاهرة الوحي 
 .0الثقافة وانبعة من موضعاهتا وتصورهتا   !!

 اهلريمينوطيقا تنفي إعجاز القرآن: –4
صاحب هوا التاويل: القرآن   ن  بشري, وخطاب يرتـي, ال يتضـمن معـين مفارقـ ا جـوهراي  اثبت ـا.. ولـيس مثـة عناصـر يقول  -

جوهرهـــا الــوي تكتشـــفه يف الــن .. فـــالقرآن, يف  –ابملعـــين التــارتي االجتمــاعي  –جوهريــة اثبتــة يف النصـــو , بــل لكـــل قــراءة 
حقيقته وجوهره, منتج ثقايف, تشكل يف الواقع والثقافة خالل فـرتة تزيـد علـي العشـرين عام ـا, ومـن لغتـه وثقافتـه صـيغت مفاهيمـه, 

الواقع أخري ا...  فالواقع أوال, والواقع اثني ا, و 
0 

وويلـه وويـالت متعـددة  –بـل جيـب  –وهكوا جند أننـا نكـون قزاء أي إعجـاز.. وإمنـا أمـام قـوة   خميلـة  , جـاءت بقـرآن, ميكـن 
 بتعدد القراء لنصه ؛ ألنه ال يتضمن معين اثبت ا وال خالد ا كما يزعم صاحب هوا التاويل.

 اهلريمينوطيقا و)أنسنة( عامل الغيب: –4
توهب اهلريمينوطيقا إيل أنسـنة عـامل الغيـب, فـرتي يف أنبـاء الغيـب تعبـريات فنيـة وصـورا خياليـة تعـرب عـن أمـاين اإلنسـان   فـامور  -

املعـاد إمنــا تعـرب, علــي طريقتهـا اخلاصــة, وابألسـلوب الفــين, الــوي يعتمـد علــي الصـور واخليــال, عـن أمــاين اإلنسـان يف عــامل يســوده 
 3تعبري عن مستقبل اإلنسان يف عامل أفضل   !العدل والقانون.. إهنا 

يد  وحدي  القرآن عن اللوح احملفول:   .4يف ل َوح  حمََّف ول  ﴾   ب َل ه و  قـ َرآن  جمَِّ
 .5  هو صورة فنية الغاية منها إثبات تدوين العلم, فالعلم املدون أكثر دقة من العلم احملفول يف الواكرة أو املتصور يف الوهن  

 ريمينوطيقا وأتليه العقل:اهل –4
واالسـتغناء بـه وابحلـواس عـن الـوحي والغيـب ؛ فتقـول:   إن العقـل لـيس حباجـة  أتليـه العقـل، توهب اهلريمينوطيقـا املعاصـرة إيل -

إيل عــون, ولــيس هنــاك مــا ينــد عــن العقــل, العقــل حيســن ويقــبح, وقــادر علــي إدراك صــفات احلســن والقــبح يف األشــياء, كمــا أن 
.. فــــالوحي ال يعطــــي لضنســــانية شــــيأ ا ال 6ادر علــــي اإلدراك واملشــــاهدة والتجريــــب.. وميكــــن معرفــــة األخــــالق ابلفطــــرةاحلســــن قــــ

 .7تستطيع أن تكتشفه بنفسها من داخلها...  
 اهلريمينوطيقا و)أنسنة( احلضارة اإلسالمية: –8
عـن اإلهليـة إيل اإلنسـانية.. وأنسـنة الـدين اإلسـالمي,  بتحويلهـا تعلن اهلريمينوطيقا أن مهمتها هي )أنسـنة( احلضـارة اإلسـالمية -

قحالل   الدين الطبيعي   حمل   الدين اإلهلي  , فتقول:   إن مهمتنـا هـي أن ننتقـل حبضـارتنا مـن الطـور اإلهلـي القـدمي إيل طـور 

                                                           
 م.0991, طبعة القاهرة  59 – 65 :دراسة يف علوم القرآن , د. نصر حامد أبو زيد ,   :مفهوم الن  0
 .م0990, طبعة القاهرة  99 – 83 :نقد اخلطاب الديين ,   :م , و0990, جملة القاهرة , عدد أكتوبر  نصر حامد أبو زيد .مشروع النهضة بني التوفيق والتلفيق , د 0
 .014 :حسن حنفي ,   .دراسات إسالمية , د 3
 .00 – 00 :سورة الربوج , اآلية رقم 4
 .035/  4من العقيدة إيل الثورة ,  5
 .848/  4من العقيدة إيل الثورة ,  6
 .م0977, طبعة القاهرة  050د. حسن حنفي ,  :  :بشري , للسنج , من تقدميتربية اجلنس ال 7
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ويــل قطبهــا مــن علــم هللا إيل إنســاين جديــد, فبــدال  مــن أن تكــون حضــارتنا متمركــزة علــي هللا.. تكــون متمركــزة علــي اإلنســان.. وحت
علـــم اإلنســـان.. إن تقـــدم البشـــرية مرهـــون بتطورهـــا مـــن الـــدين إيل الفلســـفة, ومـــن اإلميـــان إيل العقـــل, ومـــن مركزيـــة هللا إيل مركزيـــة 

 .0تصل اإلنسانية إيل طور الكمال, وينشا ا تمع العقلي املستنري   ح اإلنسان, 
 املبحث الثالث

 " وأتويل النص القرآين وفًقا خلصوصية األخري (نهج التأويل )اهلرمنيوطيقاحماولة للتوفيق بني م" 
 غلو تالميذ اهلريمينوطيقا: –

أحــد تالميــو هــوه املدرســة داعي ــا إيل إلغــاء العقائــد اإلســالمية يف وويلــه العبثــي:   إن هــوا التاويــل, الــوي حيــول الــوحي يقــول  -أ
خــربة بشــرية ونشــاط ذهــين, ويــرد امليتــافيزيقي إيل الفيزيقــي.. وحيــول العلــم اإلهلــي إيل علــم إيل واقعــة يرتيــة.. وإيل الطبيعــة.. وإيل 

إنســـاين.. وإن مل تـــل مـــن فائـــدة تتمثـــل فيمـــا حيدثـــه مـــن خلخلـــة يف بنيـــة الفكـــر الـــديين املســـيطر واملســـتقر.. إال أنـــه يكشـــف عـــن 
ارض مــع يرتيــة الــوحي.. ّ, مــا اهلــدف والغايــة مــن اســتمرار الطــابع املــرتدد الــوي يقــع يف )التلــوين( بــدال  مــن )التاويــل(.. ويتعــ

 .0؟؟..   !!! -الوحي الطبيعي  –ابملعين ا ازي  ح الوحي, بكل ما يرتبط به من عقائد التوحيد والبع  واجلزاء, 
 ر إنساين !!.ولو كانت جمرد فك ح هو إلغاء عقائد التوحيد والبع  واجلزاء,  –يف هوا التاويل العبثي  –فاملطلوب 

يقـول د. حممــد عمـارة:   ســالت واحــد ا مـن الــوين يتولــون كـرب هــوه الـدعوي.. بــل ويفرضــوهنا علـي طالهبــم يف اجلامعــات..   -ب
كيف توفق بني وويل  هوا للدين, الوي يلغي ثوابت عقائـده ومبـادئ شـريعته ومنظومـة قيمـه.. بـل وحيكـم ابملـوت علـي مصـدر 

عنــد  –مثــل   احلاكميــة    –املثــري للجــدل منهــا  حــ  –.. وبــني رفعــ  للشــعارات اإلســالمية الــن  الــديين املؤســس للــدين !!
ــ, 0386 – 0303ســـيد قطـــب  )  –ه 0401آيـــة هللا اخلـــوميين ) –م(.. و  عمـــوم واليـــة الفقيـــه   عنـــد 0966 – 0916هــ

 م( ؟ كيف توفق بني هوه املتناقضات ؟!!.0989
 .3ع فيها )املضمون( الوي نريد !!  فكان جوابه:   إن هوه كلها )أوعية( نض

 صوار مع صاصب دعوي اهلريمينوطيقا: –
نشـرت جملــة   قضـااي إســالمية معاصـرة   حــوار أجـري مــع صـاحب هــوه الـدعوي حتــت عنـوان:   اهلريمينوطيقــا وعلـوم التاويــل  -أ

  .. قال:
نـدري مــا إذا كــان مـا يف الــوهن مطابقــا متام ــا )لقـد قــال احملــدثون: مـات املؤلــف عــاش الـن . فــاملؤلف عنــدما كتـب نصــه,  ــن ال 

 ملا يف العبارة, وأن املؤلف قد انتهي وبقي الن , فاصبح الن  يتحدث بنفسه.. ألن املؤلف قد مات..
 والسؤال هو اآليت: هل هناك معين موضوعي يف الن  ؟ هل الن  حيتوي علي معان موضوعية ؟..

                                                           
 .311 – 008 :حسن حنفي ,   .دراسات إسالمية , د 0
 .حسن حنفي .ألستاذه د نصر حامد أبو زيد .د من نقد .م0990, طبعة القاهرة  079 - 074 – 070 :  نقد اخلطاب الديين , نصر حامد أبو زيد , 0
( , إصــدار جممــع البحــوث اإلســالمية ,  86)( الســنة  5)م , اجلــزء 0103هـــ مــارس 0434لعبثــي يف الدراســات اإلســالمية املعاصــرة , أ.د / حممــد عمــارة , جملــة األزهــر مجــادي األويل التاويــل ا 3

 : 910. 
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عطـــي لنفســـه احلريـــة يف أن الـــن  مـــا هـــو إال مناســـبة مـــا هـــو إال البدايـــة ولـــيس إن القـــارئ هـــو مؤلـــف اثن للـــن , يســـتطيع أن ي
 النهاية.

يوجــد شــيء يف داخــل الــن , ولكــن الــن  عنــدما يتحــول إيل قــراءة ابلعــني, أو إيل مســاع ابلصــوت, فإنــه يثــري يف نفــس القــارئ 
ـــة  ـــن  موضـــوعي ا, ولكـــن موجـــودة يف ذاتي القـــارئ.. فـــال يوجـــد معـــين موضـــوعي دالالت ومشـــاعر, قـــد ال تكـــون متضـــمنة يف ال

للن .. إن الن  يتحول إيل جمرد مشـجب, إيل مشاعـة, أو إيل مـرآة, تكشـف قـراءات العصـور يف ظروفهـا التارتيـة, ويف ظروفهـا 
االجتماعية والسياسية, فالن  يصبح مرآة صامتة, ال تكشـف عـن شـيء إال إذا أيهـا موضـوع تعكسـه, لكـن الـن  نفسـه لـيس 

 ضوعي داخلي يف ذاته..له معين مو 
والــدين, إمــا ديــن وحــي, أو ديــن الطبيعــة. ديــن الــوحي هــو الــوي ميت بــه األنبيــاء, والــدين الطبيعــي هــو الــوي يكتشــفه اإلنســان 

 بنفسه..
إن الـــن  ال يـــتكلم, ومؤلفـــه قـــد مـــات, وإن كـــل مـــا يســـتطيعه القـــارئ أو املفســـر هـــو أن حييـــي الـــن  مـــن جديـــد, لـــيس مبـــدي 

فــه األول, بــل مــدي مطابقتــه مــع املفســر الثــاين, فاملفســر أو املــؤول هــو املؤلــف الثــاين, واملؤلــف الثــاين هــو املؤلــف مطابقتــه مــع مؤل
احلقيقــــي, ولــــيس املؤلــــف األول.. فــــالن  أخــــرس, صــــامت.. واملــــؤول هــــو الــــوي جيعلــــه يــــتكلم.. ويف التاويــــل ال توجــــد حقيقــــة 

 احلقيقة ال يوجد معيار للصـواب واخلطـا داخـل الـن .. فكـل قـراءة هـي موضوعية.. وال يوجد صواب وخطا, كلتامها قراءة.. ويف
 اجتزاء, وكل قراءة هي خيانة للكل, ألهنا ترد الكل إيل أجزائه.

وإن مــا تصــوره القــدماء أنــه مــن وحــي هللا أعيــد اكتشــافه علــي أنــه مــن وضــع اإلنســان. وقــد أدي ذلــ  إيل تغيــري مفهــوم الــوحي 
اد إيل أن العقيــدة مل ختــرج مــن الــن , بــل إن الــن  خــرج مــن العقيــدة. آمــن النــاس أوال, ّ دونــوا إميــاهنم والنبــوة.. ولقــد انتهــي النقــ

 .0بعد ذل  يف نصو  اعتربت مصدر اإلميان ومنشاة..(
الـــوي جيعـــل اإلنســـان خالق ـــا  , ولـــيس هللا هـــو الـــوي خلـــق  –ومـــن الغريـــب والعجيـــب, أن صـــاحب هـــوا التاويـــل العبثـــي  -ب

 !.اإلنسان !
 من اللغة.. واالكتفاء بعبارة )اإلنسان الكامل( ؛ ألهنا األدق يف التعبري !!.. ح والوي يقرتح حوف لفت اجلاللة 

والــوي يــري أن اإلميــان هــو اإلحلــاد !! ألن الدينيــة قــد طــرأت علــي الــدين يف عصــور اال طــاط !! والــوي يقــرر مــوت اإللــه !!.. 
 وتفري  الدين من الدين !!..

عو لتحويـــل الـــدين إيل أيديولوجيـــة.. وحتويـــل األيديولوجيـــة إيل فكـــر إنســـاين.. أي )أنســـنة( الـــدين.. وإلغـــاء الغيـــب.. والـــوي يـــد
 وإحالل )الدين الطبيعي( حمل )الدين اإلهلي( !!.

اإلسـالمي.. أي  أي الوي )ينقل( كل هوا )العب  الغريب(, الوي صنعته اهلريمينوطيقـا الغربيـة مـع اليهوديـة والنصـرانية, إيل امليـدان
 أنه جمرد )انقل( و )مقلد(... وال عالقة له ني )فقه( أو )إيداع( !.

                                                           
 .0109 – 008 – 015 – 013 – 011 – 94 – 90 – 89قضااي إسالمية معاصرة , حسن حنفي ,  :  0
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هكـوا بتعمـيم وتفـرد  –الـوي يسـمي نفسـه )فقيـه األمـة(  –ومن الغريب والعجيب أيض ا أن صاحب هوا )العب  املنقـول(  –ج 
وفـق روايتـه املكتوبـة  –عـد تـردد يف قبـول الـدعوة هــ.. وب0406وإطالق !!.. قد دعاه وزيـر اإلعـالم السـعودي ألداء فريضـة احلـج 

الـيت قالــت لــه:  –إحلـاح زوجتــه  –وبعــد ميـل إيل الــرف .. )ألن املفكـر ال ميلــ  أسـبوع ا يقضــيه يف احلـج( !... عــاد  –واملنشـورة 
الصـحافة, حتـت عنـوان:  )ملاذا ال تعترب احلج مثل النـدوة( ؟!.. فقبـل الـدعوة.. وملـا عـاد مـن )احلـج(, كتـب انطباعاتـه, ونشـرها يف

   فقيه األمة   هوا: –)خواطر حاج(.. وقال فيها 
 أنه ذهب إيل احلج دون إحرام !. -
 وأن أكثر   شعائر احلج مظهرية   !. -
 وأن   الكعبة توحي للناظر ابلوثنية القدمية يف العصر اجلاهلي   !. -
 وأن حائط رمي اجلمرات هو   كالتمثال يف اجلاهلية   !. -
وأن مناســـ  احلـــج, الـــيت   تـــربط اجلديـــد ابلقـــدمي, واملســـلمني ابحلنفـــاء, والرســـول قبـــراهيم, هـــي مـــن بقـــااي الوثنيـــة القدميـــة بعـــد  -

 .0هتويبها   !!
 الوي ذهب إليه وعاد منه دون إحرام ! وال تسل عن الطهارة !. –هكوا كتب   فقيه األمة   عن احلج إيل بيت هللا احلرام 

 فقه   عند عبيد التقليد للهريمينوطيقا الغربية.. الوين ينقلون عبثها ابلن  الديين إيل ميدان القرآن واإلسالم !وهكوا يكون   ال
هوا التقليـد قـد عمـت بـالد اإلسـالم, وذلـ  عنـدما محلتهـا رايح الغـزو الفكـرى الـوى جـاء إىل بـالدان ىف ركـاب  بلوىوإذا كانت 

مقدسـات اإلسـالم, واحملكـم مــن  -أو حـاول  –إن منـاذج هـوا التاويــل العبثـى, الـوى اجتـاح الغـزوة االسـتعمارية الغربيـة احلديثـة. فـ
قـــــد امتـــــدت وانتشـــــرت علـــــى امتـــــداد جمتمعـــــات عـــــامل اإلســـــالم.. حبيـــــ  حيتـــــاج  -ىف العقيـــــدة والشـــــريعة والقـــــيم –آايت القـــــرآن 

مـــل صـــورة هـــوا التاويـــل العبثـــى إىل أوســـع استقصـــاؤها إىل جملـــدات.. وملـــا كنـــا حريصـــني علـــى اإلجيـــاز ىف هـــوه الدراســـة, حـــ  حت
غـري الـ   -إىل منـاذج ثالثـة مـن هـوا التاويـل العبثـى -جمـرد إشـارات -قشـارات -هنـا -مجهور من البـاحثني والقـراء.. فإننـا نكتفـى

 سبقت اإلشارات إليها.
 .0فواحد منهم يقول:)إن القرآن يقول كل شيء, دون أن يقول شيأ ا(!! -1
إن التقـديس للكتـب املقدسـة خلـع عليهـا وأسـدل بواسـطة عـدد مـن الشـعائر والطقـوس والتالعبـات الفكريـة وواحد يقـول:    -1

؛   ولـــــن نســـــتطيع  نـــــب مشـــــكالت التفكـــــري الثيولـــــوجي  نـــــب 3االســـــتداللية.. والظـــــروف السياســـــية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة  
ــا مشــكالت التفكــري الثيولــوجي إذا اســتمر نظــران إيل القــرآن كــن  ديــين  متعــال, حيتــوي علــي احلقيقــة الــيت  عــل حضــور هللا دائم 

 4. 

                                                           
 م.0116يناير  00 -هـ 0406من ذي احلجة  00يف  654ة   أخبار األدب   د. حسن حنفي , عدد صحيف 0
 .043الن  القرآين , د. طيب تيزيين ,  :  0
 م.0110, ترمجة: هاشم صاحل , طبعة بريوت  06 – 05القرآن من التفسري املوروث إيل حتليل اخلطاب الديين , د. حممد أركون ,  :  3
 .هاشم صاحل :م , ترمجة0989الوحدة ( الرابط , عدد ), جملة  05 :حممد أركون ,   .لتاريخ واحلداثة , داإلسالم وا 4
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  وال بد من النظر إيل القرآن ليس علي أنـه كـالم آت مـن فـوق, وإمنـا علـي أنـه حـدث واقعـي متام ـا كوقـائع الفيـزايء والبيولوجيـا... 
!!  0. 

 .0ه وبني املعين واحتماالته   !!وأخر يقول:   إن التاويل يطمح إيل التفكي  الوي يقطع الصلة بني الن  وقائل -1
  وإن مهمة القارئ الناقد أن ال يؤخو مبا يقوله الـن .. مهمتـه أن يتحـرر مـن سـلطة الـن  لكـي يقـرأ مـا ال يقولـه, فـالن  حيتـاج 

 .3إيل عني تري فيه ما مل يره املؤلف وما مل تطر له..   !!
 .4تقدات    والبد للتقدم والنهضة من خلخلة القناعات وزحزحة املع

 م( حني قال:0157 – 973هـ, 449 – 363  وجيب أن نصل إيل املستوي الوي بلغه املعري )
 وال حتسب مقال الرسل حقا.... ولكن قول زور سطروه

 5وكان الناس يف عيش رغيد... فجاءوا ابحملال فكدرواه   !!
 6يف وارسة احلجب واملخاتلة واألالعيب واملراوغة   !!  إن القرآن يرسخ األدجلة واألسطرة والتقديس.. والنصو  مجيع ا سواء 

 .7  والبد من نزع هالة القداسة عن الوحي بتعرية آليات األسطرة والتعايل والتقديس اليت ميارسها اخلطاب القرآين   !!
ليــة الــوات اإلهليــة  ... وذلــ  لتحقيــق مرجعيــة العقــل وحاكميتــه.. وإحــالل ســيادة اإلنســان وســيطرته علــي الطبيعــة مكــان إمرباي

 .8وهيمنتها علي الكون..   !!
 خالصة القول:

هكوا.. ومن خالل هوه السطور املعربة عـن مقاصـد أصـحاب هـوا التقليـد اجلامـد واألعمـي للهريمينوطيقـا الغربيـة, ظهـر جليـا أن 
قائـد واملقدسـات.. والشـرائع والقـيم واحلقيقـة إمنـا هـي ضـد الـوات اإلهليـة.. والـوحي.. والنبـوات والرسـاالت.. والع الكـربىمعركتهم 

واألخــالق.. أي ضــد كــل الــوي حقــق وحيقــق متاســ  ا تمعــات املؤمنــة, وتوجيههــا إيل مــا حيقــق الطمانينــة والســعادة يف املعــاش 
 واملعاد.

املتوحشـــة, الـــيت عنـــد أصـــحاب هـــوا التاويـــل العبثـــي هـــي   إمربايليـــة الـــوات اإلهليـــة   !!.. وليســـت اإلمربايليـــة الغربيـــة  فاالمربايليـــة
جاءتنا ابلنهب االسـتعماري.. وهبـوا التاويـل العبثـي ملقومـات صـمودان ومقاومتنـا.. هـوا التاويـل الـوي يبشـر بـه هـؤالء الـوين مثلـوا 

 وميثلون االمتدادات السرطانية للغزو الفكري الغريب يف عامل اإلسالم.
 اخلامتــة

 منها: من خالل التجول يف البح  برزت جمموعة من النتائج,
                                                           

 .هاشم صاحل :, ترمجة 084: حممد أركون ,   .يرتية الفكر العريب اإلسالمي , د 0
 .م0995, طبعة بريوت  00 :املمنوع واملمتنع يف نقد الوات الفكرة , د. علي حرب ,   0
 .م0993, طبعة بريوت  00 :قد الن  , د. علي حرب ,  ن 3
 .043 – 70 :نقد الن  , د. علي حرب ,   4
 .091: نقد الن  , د. علي حرب ,   5
 .07 :نقد الن  , د. علي حرب ,   6
   .  001 :, واملمنوع واملمتنع يف نقد الوات الفكرة , د. علي حرب ,   013: نقد الن  , د. علي حرب ,   7
 .م0996/  00/  08علي حرب , صحيفة   احلياة   , لندن يف  .مسرية التقدم واحلداثة بني أنصاف زيتون وأشبار أركون , د :قالم 8
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 كثــرة وتفــاوت تعريفــات اهلرمنيوطيقــا يرجــع إىل التطــورات التارتيــة اجلوريــة الــيت مــّر هبــا املصــطلح, وتعــدد الفلســفات الغربيــة .0
 اليت حبثت مضامينه.

 اهلرمنيوطيقا هي وصف للجهود الفلسفية والتحليلية اليت هتتم مبشكالت الفهم والتاويل. .0

 طيقا هي: اللغة, والتاويالت اهلومرية, واستعماالت أرسطو للمصطلح يف ك تبه.مصادر داللة اجلور اليوانين للهرمنيو  .3

وثــرت اهلرمنيوطيقــا اليهوديــة ابلفكــر التــاويلي اليــوانين, بــل ميكــن القــول أن مــن أســباب نشــاهتا تلــ  احلملــة الــيت قــام هبــا  .4
 املفكرون اليواننيون على ما يف العهد القدمي من قص  وأساطري غري معقولة.

 رمنيوطيقا اليهودية جاءت استجابة ملتطلبات روحية وثقافية, بينما اهلرمنيوطيقا اليواننية كانت فلسفية.اهل .5

 آليَّــة متدرجــة ســعى مــن خالهلــا إىل حتميــل النصــو  املقدســة معــان  هرمنيوطيقيــة -املهرطــق–اســتخدم الفكــر اليهــودي  .6
 ووويالت مهرطقة.

 لدفع التعارض بني العلم واإلميان, أو العقل والنقل.ظهرت اهلرمنيوطيقا النصرانية يف بدايتها  .7

ــلت اهلرمنيوطيقــا النصــرانية إىل أن الــن  الــديين ال يعــرض معــىن  واحــد ا, بــل هنــاك أكثــر مــن طريقــة لقراءتــه وفهمــه .8  توصَّ
 خارج أسوار الكنيسة.

 وطيقيّــة اليهوديــة يف األســباب واآلليــاتاحملــاوالت التاويليــة املتبعــة مــن قبــل املفكــرين املســيحيني مقاربــة للمحــاوالت اهلرمني .9
 والنتائج.

 أدت احلركات اإلصالحية يف أورواب إىل حتري  ثورة اهلرمنيوطيقا الكربى على  و مل يسبق للكنيسة أن شهدته. .01

توصلــــت اهلرمنيوطيقا بعد ذل  إىل إحالل القارئ حمل املؤلف بعد إعالن موته وإلغاء قصده, وجعـل القـارئ هــــــو  .00
 نتج الن .م
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 ق ائمة أسماء الباحثين على أساس ترتيب أبجدي
 711 .......................... أبوبكر يونس علي اخليايل

 87 ........................ آرام جالل عبدهللا البريخضري
 445 ................................. آرش خالقي مقدم

 411 ...................................... آزاده فاضل
 1074 ...................... أشرف فتحي حممود اجلندي

 805 .......................... السيد حممد سامل العوضي
 754 ..................................... الطيب جدي

 714 ..................................... سامل زاده إهلام
 814 ....................................... إلياس بل يح

 107 ..................... أماين عطية السيد علي القطري
 881 ............................ أمري رفيق عوال املصيفي

 541 ........................... مجال طاليب قره قشالقي
 1 ......................................... مجيل جعفري
 111 ..................................... صساين سهام
 510 ..................................... صسن بنعباس

 584 ....................... صسن منديل صسن العكيلي
 111 ...................................... خدجية مرات

 111 .................................. خليل نصر الدين
 147 ................... دعاء عادل عبد الكرمي آل عزوز

 805 .......................... إبراهيم أمحد عوضرجب 
 714، 151 ............................... رسول بالوي
 411 ..................................... رشيد عموري

 770، 141 ............................. رضوان ابغباين
 1001 ..................... رمضان خريي إْساعيل محوده

 441 ...................................... رايض بوجزة
 141 ........................................ زكية عزوز

 1015 ................................ زهراء علي دخيل
 745 .................................. زينب عبد العزيز

 141 ....................... سارة هاشم عبد اليمة الركايب
 171 ..................................... سامية بوفرورة

 470 ....................................... سعاد طويل

 54 .................................. ىسعيد حممود موس
 441 .................................... سفيان بوشارب

 114، 180 ............................. ينيصس نةيسک
 11 .................................. سليم جلول محريط

 187 ........................................ سنية بوزيد
 111 ...................................... سهيلة مريبعي

 410، 405 ............................ سودابه مظف ري
 111، 151 ...................... سييت سلوى حممد نور
 411 ............................... سيد عدانن اشكوري

 747 ................................ سيد نويد نقشبندي
 11 ................................... سريوان أنور جميد

 141 ................................... يسيسريوان ابابو 
 470 ...................................... شهرية برابري
 814 .................................. دهللاشيماء جنم عب

 717 ..................................... صليحة فياليل
 171 ................................. ضياء غين العبودي

 754 ..................................... عابدة قرسيف
 154 ............................... عبدالر يوف بوكنتوشة

 188 .................................. عبدهللا رسول نژاد
 701 ................................... عدانن طهماسيب

 111 ....................................... عصام ابدين
 841 .................................... أکرب فرايت یعل

 448 ....................... علي صسن عبد الرضا الالمي
 701 ....................................... نايمحز  یعل

 451 ........................................ علي ساموه
 11 ........................................... علي مال

 854 .......................... عيسى طاهر جودة عيسى
 188 ........................................ اروق راكف

 874 ...................................... كرمي الطيـبـــي
 41 ....................................... كلثوم قوماين

 405 ....................................... يميکاوه رص
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 151 ....................................... کوثر مجري
 415 ....................................... ماجد أمريي

 154 ...................... مربوكة اهلامشي علي البوعيشي
 714 ...................................... جميب الرمحن

 118 ........................ حممد إبراهيم الشربيين صقر
 118، 54 ..................... حممد اإلمام إبراهيم اإلمام

 778 .......................................حممد املودن
 854 ......................... حممد جالل شحادة عيسى

 841 ............................... نايفؤادحممد صسن 
 415، 11 ......................... حممد رضا عزيزي پور

 151 ................................. حممد سامل املعشين
 158 ................. حممد صالح الدين أمحد فتح الباب

 400 .............................. يداغەحممد علي القر
 844 ...................................... حممد عمارين

 118 ................................. زارع برمي یمرتض
 711 ....................................... مروة السيد

 541 ..................................... مزاري بودرابلة
 711 ..................... مصطفى إدريس أبوعريضة حممد

 515 .................................... مصطفى شرقي
 141 ...........................منصور حممد أمحد يوسف

 451 ........................................ مهدي آدم
 1047 .......................... موفق جميد ليلو احلياوي

 770، 141 ............................ انهيد نصيحت
 171 .................................. نور علي الرماصي
 111، 151 .......................... نورعاشقني عثمان

 111 ...................................... هادي رضوان
 41 ........................................ هشام زايدي
 41 ......................................... حيي بن حيي

 414 ......................................... يطو ومهي
 101 ...................................... يعقوب امليايل

 510 ..................................... يوسف بکوش
 485 ..................................... يوسف تغزاوي

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


