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سياسة (ضوابط) النرش

أن يكون البحث منسجامً مع اختصاص املجلة وتوجهها يف نرش االبحاث التي تتعلق بالقرآن الكريم حرصياً.. 1

أن اليكون البحث منشوراً يف مجلة داخل العراق وخارجه، أو مستالً من كتاب أو رسالة جامعية أو محمالً عىل . 2

الشبكة العنكبوتية عىل أن يلتزم الباحث بذلك بتعهد خطي عىل وفق األمنوذج املحرر يف أسفل هذه الضوابط.

أن اليكون البحث منطياً أو مام أشبع موضوعه بحثاً، أو رسدياً أو إحصائيا أو إجرائيا مام ال يتمثل فيه جهد . 3

الباحث الفكري.

ان يحتوي البحث املطلوب للرتقية العلمية عىل عنارص البحث العلمي، من مستخلص باللغتني العربية . 4

واالنجليزية ومقدمة ومباحث ونتائح ومرسد مفصل باملصادر 

توضع هوامش البحث وإحالته يف آخر البحث.. 5

يرسل البحث محمالً عىل CD أو فالش او بوساطة الربيد االلكرتوين للمجلة مع احتفاظ الباحث بنسخة . 6

األصل عنده. والتستويف املجلة أية مبالغ نقدية عن نرش االبحاث املطلوبة للتحكيم والرتقية.

تقوم املجلة باشعار الباحث بوصول البحث، ثم تشعره بقبول النرش يف حال موافقة هيئة التحرير عىل ذلك . 7

وعندها يكون البحث ملكا للمجلة اليجوز تقدميه للنرش يف مجلة أخرى.

ترتيب االبحاث يف املجلة يخضع لسياق فني رصف وال عالقة ألهميته أو ملكانة الباحث بذلك.. 8

يهمل كل بحث ال يحمل املعلومات املطلوبة عن الباحث (اسمه -درجته العلمية -مكان عمله -عنوانه . 9

الكامل ورقم هاتفه أو عنوان بريده االلكرتوين).

يستحسن للباحث اإلشهار بنشاطه العلمي والثقايف يف سطور قليلة.. 10

تحتفظ هيئة التحرير بحق حجب نرش ما اليتامىش وسياسة املجلة يف نرش علوم القرآن الكريم حرصياً أو . 11

ماخرج منها عن منهج البحث العلمي أواملوضوعي أو مامس جوهر العقائد االسالمية ورموزها الفكرية 

والدينية.

االلتزام بالطول العريف للبحث وهو: فوق 15 صفحة ودون 40 صفحة وأن التتجاوز قامئة املصادر الصفحتني . 12

ورمبا الثالث حيث ستقوم املجلة باختزالها اقتصاداً يف عدد الصفحات.



تهدف املجلة إىل توفري فرص متساوية لجميع الباحثني، حيث تقبل األبحاث العلمية استناًدا 

تعد أهمية  املهنية  النرش  بأخالقيات  االلتزام  أنَّ  املجلة يف  العلمي وأصالتها، وترى  إىل محتواها 

قصوى يجب عىل الباحثني واملَُحكَّمني مراعاتها لتحقيق أهداف ورؤى املجلة.

أخالقية  وأنظمة  لوائح  ن  ويتضمَّ باملجلة،  الخاص  العلمي  النرش  أخالقيات  بيان  يأيت  وفيام 

ة برئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير واملَُحكَّمني والباحثني، كام يتوافق مع مبادئ لجنة  خاصَّ

 .(COPE) أخالقيات النرش العاملية

رئيس التحرير يقوم مبتابعة وتقويم  البحوث تقومياً أوليًّا، والنظر يف مدى صالحيتها للنرش، • 

أو االعتذار من النرش، قبل إرسالها إىل السادة املَُحكَّمني.

هيأة •  خارج  من  االختصاص  وذوي  التحرير  هيأة  مع  بالتعاون  املجلة  تحرير  رئيس  يتوىلَّ 

التحرير مسؤولية اختيار املَُحكَّمني املناسبني عىل وفق موضوع البحث، وآختصاص املَُحكَّم 

ة. برسيَّة تامَّ

تقدم املجلة يف ضوء تقارير املَُحكَّمني والخرباء خدمة دعم فني ومنهجي ومعلومايت للباحثني • 

بحسب ما يستدعي األمر ذلك ويخدم جودة البحث.

أو •  االجتامعي،  النوع  أو  الجنس،  أو  العرق،  أساس  الباحثني عىل  بني  التمييز  بعدم  االلتزام 

بقواعد  االلتزام  عدا  األخرى،  التمييز  أشكال  من  شكل  أي  أو  القيمي،  أو  الديني  املعتقد 

ومنهج البحث ومهارات التفكري العلمي يف عرض وتقديم األفكار واالتجاهات واملوضوعات 

ومناقشتها وتحليلها.

تلتزم املجلة بعدم جواز استخدام أي عضو من أعضاء هيأتها، أو املَُحكَّمین أفكار البحوث • 

غري املنشورة التي يتضمنها البحث املحال عىل املجلة يف أبحاثهم الخاصة. يجب عىل الباحثني 

ضامن أصالة أبحاثهم واستيفائها للمعايري املهنية واألخالقية العالية للباحثني، وما يرتتب عىل 

ذلك من مصداقية عالية يف تقديم النتائج من دون تحریف لنتائج البيانات. 

يجب عىل الباحثني التحيل باملوضوعية، وتعني أخالقيًّا ذكر الحقائق التي تم التوصل إليها كام • 

أخالقيات النرش



هي، سواء عززت وجهة نظر الباحث أو تعارضت معها، من دون أي تغيري أو تحريف عليها.

بالدقة، وتعني أخالقيًّا اعتامد مقاییس دقيقة مستندة إىل قيم •  التحيل  الباحثني  يجب عىل 

وأسس علمية، للوصول إىل نتائج علمية مقبولة. 

يجب عىل الباحثني استخدام الطريقة العلمية املمنهجة يف الوصول إىل الحقيقة. • 

بالرأي •  والتمسك  والتزمت  التعصب  االبتعاد عن  أي  بالحيادية:  التحيل  الباحثني  يجب عىل 

والذاتية، أي أن يكون الباحث منفتًحا عقليًّا عىل الحقيقة العلمية. 

والفرضيات •  النظريات  صحة  إلثبات  الكافية  والرباهني  األدلة  اعتامد  الباحثني  عىل  يجب 

للتوصل إىل الحل املنطقي املعزز باألدلة.

يلتزم املَُحكَّمون بالتأكد من ُخلوَّ األبحاث من االنتحال أو الرسقة، كام يجب عليهم اإلشارة إىل • 

جميع األعامل املنشورة التي جرى االنتحال منها يف منت البحث املَُحكَّم.

تلجأ املجلة إىل استخدام برامجيات مكافحة االنتحال املناسبة للتحقق من أوجه التشابه بني • 

األبحاث املقدمة واألبحاث املنشورة. 

حقوق امللكية الفكرية تعود إىل املؤلفني، وتلتزم املجلة بالحفاظ عليها، وعدم إعادة نرشها • 

إال بإذن خطي من املؤلف.



تضمن صفحة ضوابط النرش معظم ما جاء يف دليل املؤلفني.

تنرش مجلة املصباح البحوث العلمية حيث تعتمد يف انتقاء محتویات أعدادها املواصفات 

الشكلية واملوضوعية للمجالت الدولية املحكمة وفقا ملا يأيت:

أو تم نرشه يف مجلة  إعالمية،  أية وسيلة  يف  أو جزءاً  كالً  البحث منشوراً  أن ال يكون  أوالً: 

إلكرتونية، أو ورقية، داخل العراق أو خارجه.

ثانيًا: ال تنرش املجلة مستالت أو فصوالً أو مباحثاً من رسائل و أطاريح جامعية متت مناقشتها 

يف أية جامعة من الجامعات العلمية داخل العراق أو خارجه.

ثالثا: أن يشتمل البحث عىل العنارص األساسية اآلتية:

العلمية . 1 املؤسسة  أو  والجامعة  الباحث،  واسم  واإلنكليزية،  العربية  باللغتني  البحث  عنوان 

والبحثية التي ينتمي إليها.

ملخص البحث يكون باللغتني العربية واإلنكليزية ما بني (1۰۰-15۰) كلمة والكلامت املفتاحية . 2

(Key Words) يضم أهداف البحث وأدواته ومنهجه، وأهم النتائج التي توصل إليها البحث.

النظري ومناقشة . 3 املصطلحات واإلطار  البحث، وأهميته، وأهدافه، وتحديد  تحديد مشكلة 

وتفسري النتائج التي توصل إليها البحث، عىل وفق املنهج العلمي املتبع للبحوث األكادميية.

أن يقع البحث ضمن مجال أهداف املجلة، واهتامماتها البحثية، مع مراعاة اإلضافة املعرفية . 4

التي يقدمها الباحث من خالل الدراسة والتحليل.

يقدم البحث مطبوًعا طباعة ليزرية عىل الحاسوب من نسختني، وعدد صفحات البحث (15-. 5

40) صفحة، مع قرص يتضمن البحث إلكرتونيًّا، وامللخصني، مع سرية ذاتية للباحث عىل قرص 

CD، وأن يكون خاليًا من األغالط اللغوية والطباعية.

يتم توثيق الهوامش يف آخر البحث كام هو املتبع يف املجالت العلمية، وأن يكون حجم الخط . 6

.(۱۲)

7 . MLA أن يتضمن البحث قامئة املصادر واملراجع کاملة التوثيق آخر البحث عىل وفق صيغة

دليـــل املؤلف او املؤلفني



(اسم املؤلف (املؤلفون) أو املحقق (املحققون)، عنوان الكتاب، الطبعة، بلد النرش، النارش، 

الدوريات، أو املواقع اإللكرتونية  إفراد  الهجائية، مع  الحروف  النرش) مرتبة عىل وفق  سنة 

بعدها.

رابًعا: يخضع كل بحث إىل تحكيم رسي، يقوم به أستاذان (محکامن) من املختصني آختصاًصا 

دقيًقا يف موضوع البحث، ومن ذوي الخربة العلمية، عىل وفق استامرة محددة، ويف حال تباین 

األخري،  بقرارها  الباحث  موافاة  املجلة  وتلتزم  ثالث،  أستاذ  إىل  البحث  يحال  األستاذين،  تقارير 

النرش/ النرش بعد اجراء تعديالت محددة/ االعتذار عن عدم النرش، وذلك يف غضون شهرين من 

تسلم البحث، والتزام الباحث بقرار التحكيم بتعديل البحث ثم نرشه.

خامًسا: تقبل البحوث املشرتكة من باحثني او أكرث، ويتم إشعار الباحث أو الباحثني بقبول 

البحث بكتاب رسمي صادر من املجلة.

سادسا: تلتزم املجلة باحرتام الخصوصية والرسية واملوضوعية واألمانة العلمية، وعدم بيان 

أعضاء هيئة التحرير عن أية معلومات بخصوص البحث املحال إليهم، أو إىل أي أستاذ غريهم.

نقاشية،  وحلقات  مؤمترات،  من  إصدارها  جهة  به  تقوم  مبا  يتعلق  ما  املجلة  تنرش  سابعا: 

وندوات علمية بحثية ضمن تخصصات وتوجهات املجلة يف ملف خاص بذلك.

ثامنا: يخضع ترتيب نرش البحوث بحسب املوضوعات العلمية وأبواب املجلة املختصة بها، 

مع مراعاة تسلسل تسلمها للبحث مرفًقا بكتاب خاص يبني نسبة االستالل من البحوث والدراسات 

األخرى، فضالً عن إجراء مالحظات الخبیرین العلميني للبحث إن تطلب ذلك. تاسعا: يزّود الباحث 

بنسخة واحدة من املجلة، ونسخة من بحثه ( مستل) مجانًا.

عاًرشا: تعنون املراسالت كافة عىل الربيد اإللكرتوين الخاص باملجلة حًرصا.

almissbah@imamhussain.org



دليل املقوميـــن

التقويم فضالً  الكفاءة واإلنصاف يف عملية  تحرص مجلة املصباح عىل ضامن أعىل درجات 

عن ضامن توحيد آلية التقييم، واالتفاق عىل مراحلها، والتأكيد عىل أهمية استيفاء كافة معايري 

التقويم املنصف والدقيق، لذلك نرى أن املهمة األساسية للمقوم العلمي للبحوث، هي أن يقرأ 

البحث الذي يقع ضمن تخصصه العلمي بعناية فائقة، وتقومه عىل وفق ورؤى ومنظور علمي 

أكادميي اليخضع آلرائه الشخصية، ومن ثم يقوم بتثبيت مالحظاته الصادقة حول البحث املرسل 

إليه، وقبل البدء بعملية التقويم ينبغي أن يكون البحث املرسل ضمن تخصصه العلمي، وأن يعاد 

البحث اىل املجلة يف مدة التتجاوز خمسة عرش يوماً، ويتم التقويم عىل وفق املحددات اآلتية:

العنوان ومدى اتساقه مع املحتوى.. 1

سالمة املنهج العلمي املستخدم مع املحتوى.. 2

مدى توثيق املصادر واملراجع وحداثتها.. 3

االصالة والقيمة العلمية املضافة يف حقل املعرفة.. 4

هل البحث يتفق مع السياسة العامة للمجلة وضوابط النرش فيها.. 5

هل البحث مستالً من دراسات سابقة، توجب عىل املقوم بيان تلك الدراسات لرئيس التحرير . 6

يف املجلة.

بيان فيام إذا كان ملخص البحث يصف بشكل واضح مضمون البحث وفكرته باللغتني العربية . 7

واالنكليزية.

هل تفسري الباحث للنتائج التي توصل اليها خالل بحثه بشكل علمي يستند إىل االطر النظرية . 8

التي اعتمد عليها.

يجب أن تجري عملية التقويم بشكل رسي، وعدم إطالع املؤلف عىل أي جانب فيها، وتسلم . 9

املالحظات مكتوبة اىل مدير التحرير.

إن مالحظات املقوم العلمية وتوصياته سيعتمد عليها وبشكل رئييس يف قرار قبول البحث . 10

للنرش من عدمه.



إقرار وتعهــــد

عنوان البحث..........................................................................................................

أقر بأن البحث مل يسبق نرشه ومل أقدمه ألية جهة لنرشه كامال أو ملخصا وغري مستل . 1

من رسالة أو أطروحة.

وتدقيق . 2 باملجلة،  واملنشورة  بها  املعمول  النرش  وأخالقيات  بتعليامت  بالتقيد  اتعهد 

البحث لغوياً وأن تكون حقوق النرش للمجلة.

يف حالة موافقة هيأة التحرير عىل نرشه، أوافق عىل انه ليس من حقي الترصف بالبحث . 3

اال بعد الحصول عىل موافقة خطية من رئيس التحرير.

راجعُت النسخة النهائية للبحث وأتحمل املسؤولية القانونية واألخالقية ملا قد يرد فيه، . 4

وعليه وقعت يف ادناه.

اسم الباحث االول...................................................................................................• 

اسم الوزارة والجامعـــــــــــة والكلية أو املؤسســــــــة التي يعمل فيها البـــــاحث • 

..............................................................................................................................      

اسامء الباحثني املشاركني (إن وجدوا)........................................................................• 

توقيع الباحث .............................................التاريخ      /        /        20.• 
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الجامعة الرضوية – مشهد املقدسة

 جمهورية ايران االسالمية

لألنسان  وجل  عز  الله  وهبها  نعمة  أجمل  البرشي  العقل  يعّد 

ووظيفة العقل هي التفكري والتفكر وهناك العديد من االيات حثت 

عىل التفكري وترکت املجال واسعا له اال انه لیس عقب کل آیة بل 

عقب ذكر ايات الله التي تحث عىل النظر يف مخلوقات الله أو من 

خالل االمثلة التي يرضبها القران الكريم او القصص التي تؤخذ منها 

العرب.

وهذه اآليات التی ُعربِّ عنها يف البحث بـ"مواد التفکر" عبارة عن 

مثاين عرشة آية تتحدث عن: الخلق، وتسخري ما يف العامل لإلنسان، 

بأنها سلسلة محكمة  والرسول، واألعامل، واملوت، والباطل، وتنامز 

لنزول  وفقا  مادة  كل  آيات  برتتيب  ظهوراً  زاد  ما  وهذا  ومتكاملة 

السور.

أحمد ال سليامن طالبأ. م. د. عيل خياط
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمــــــــــة:

أو  العلوم  من  علم  أي  دراسة  قبل 
التي تواجهنا  أية مشكلة من املشاكل  حل 
ذلك  بموضوع  اإلحاطة  علينا  يتوجب 
عىل  ويرتتب  ودقيقة  كاملة  إحاطة  العلم 
هذا األمر فوائد كربى من جهة تشخيص 
مسائله  بني  اخللط  وعدم  العلم  مسائل 
ترتيبها  إىل  مضافا  العلوم  سائر  ومسائل 

ترتيبا منطقيا.
توجيــــه  العظيم  القرآن  يف  يالحظ 
ومفاهيم  أشياء  عدة  إىل  التفكري  عملية 
ُأصطلح عليها اسم مواد التفكري أو التفكر 
العظيم، وأقصد هبــــا: ما حث  القرآن  يف 
األعيان  من  أعم  فيه،  التفكر  عىل  القرآن 
وجعله  الذهنيـــــة،  املفاهيم  أو  اخلارجية 
هلا)))  ومددا  التفكر  لعمليات  موضوعــــا 
فكريا  وبناء  عظيمة  فكرية  حلركة  تأسيسا 

تام األجزاء.
فبالتفّكر يف مواد وموضوعات التفكر 
أوهلا:  األمهية  غاية  يف  نتائج  إىل  نتوصل 

ة: كل يشء يكون َمَددًا  ))) قال ابن منظور: املادَّ
لغريه. لسان العرب، ج3، ص396. 

واألفكار  العلم  مصادر  عىل  نتعرف  اننا 
وحدب  صوب  كل  من  إلينا  تتوافد  التي 
من  احلقيقية  واملعارف  العلم  ونشخص 
بل  أصلها  إىل  معلومة  بإرجاع كل  الزائفة 
اهلل  ألن  أيضا  املصادر  هذه  عىل  ونستدل 
إليه- الوصول  طريق  جعل  وتعاىل  تبارك 
هبذه  التفكر  -يف  احلقيقي  العلم  مصدر 

املوضوعات.
يف  التفكر  مواضيع  بتحديد  وثانيــــا 
القرآن تتكون دائرة الفكر البرشي وتتعني 
جهة التفكري عند اإلنسان ألنه من مبادئ 
هذه املقالة القطع بعلم وحكمة ودراية اهلل 
خملوقاته،  وحاجات  بشؤون  الالمتناهية 
هو  الذي  كتابه  يف  رفعها  طريق  وذكر 
إرادة  تبيان لكـــل يشء، وهذا إعالن عن 
ومساعيهــــــم  جهودهم  البرش  ليبذل  اهلل 
التفكر  يف  يشء  كل  وقبل  األوىل  بالدرجة 
هبذه املواضيع ال بغريها. وهلذا األمر أمهية 
احلركة  جهة  انحراف  تفضح  ألهنا  كبرية 
الفكرية عند الكثري من الناس وتظهر عىل 

أقل تقدير هشاشتها وعدم أصالتها.
ثالثا باالعتامد عىل العلم واألفكار التي 
متدنا هبا هذه املصادر، ننشئ رصوح الفكر 
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العقدي واألخالقي والفقهي واالقتصادي 
وغريها؛ ألننا كام سيتضح بالتفكر يف هذه 
واألخالق  العقائد  مصدر  نثبت  املواضيع 
قبول  ونتيجة ذلك  والفقه واالقتصاد و.. 
واستخدام األفكار واملعلومات التي يمدنا 

هبا يف حياتنا الفكرية.
بناء  ألي  املنطلق  هی  املواد  هذه  إن 
فكري، واألساس لألجزاء املستعملة فيه، 
عند  تتحلل  التي  اخلام  املواد  بمثابة  وهي 
معلومات  إىل  التفكري  لعملية  خضوعها 
وأفكار، أو تتحول إليها من أجل استعامهلا 
يف البناء الفكري وتركيب األفكار بعضها 
مع بعض. ويصح التعبري عنها باملواد التي 
حيرقها العقل يف عملية التفكري ليولد فكرا 

ينري له الدرب.
واهلدف من توجيه الذهن للتفكري يف 
هذه املواد، أو احلكمة الكامنة وراء توجيه 
السبب  أو  االجتاه،  هبذا  التفكري  عملية 
املواد  تلك  للتفكر يف  إىل احلث  الذي دعا 
هو إنشاء بناء فكري يوصل إىل اهلل، أي إىل 
يريده  ما  وهذا  السعادة،  إىل  أي  النجاح، 
اهلل لإلنسان، ويريد أن حييى داخل إطاره، 
فهو احلكمة والسبب الرئييس إلجیاد اخللق 

هو  اهلدف  ذلك  وخالف  العامل،  وإنشاء 
السقوط واخلرسان واهلالك.

التفكر يف اللغة واالصطالح والقرآن:
التفكر  بمواد  بالتعريف  البدء  قبل 
معنى  نحدد  أن  علينا  العظيم  القرآن  يف 
عىل  وللتعرف  بدقــة،  القرآن  يف  التفكر 
بعدة  القيام  علينا  يتوجب  القرآين  مدلوله 
هذه  معنى  عىل  التعرف  أوهلــــا  خطوات 
عىل  التعرف  وثانيهــــا  اللغة،  يف  الكلمة 
املعنى االصطالحي املتعارف عىل التفكري 
اليوم حتى نعرف أين يقع املعنى املستعمل 
احلاصل  التطور  فنالحظ  اللغة  من  حاليا 
نقوم  وثالثا  بينهام،  املوجودة  والعالقة 
بعرض املعنى عىل القرآن العظيم ملالحظة 
كاستخدامه  إعاممه،  أو  املعنى  ختصيص 
متعــــددة،  مصاديق  أو  واحد  مصداق  يف 
و  تغيريه  أو  عليه،  جديد  معنى  إضافة  أو 
املعنى  عن  بعيد  آخر  ملعنى  اللفظ  وضع 

اللغوي واالصطالحي.
اللغة:  يف  والتفكر  فالفكر  أوالً  وأما 
يف  فّكر  التفكـــــر.  )مصدر(  اسم  »الفكر 
أمره و تفّكر. و رجل فكري: كثري التفكر. و 
الفكرة و الفكر واحد« )فراهيدي، 0)4) 
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ق، ج5، ص358).
إىل  للعلم  مطرقة  قّوة  »اْلِفْكَرُة:  و 
القّوة  تلك  َجَوالن  ُر:  التََّفكُّ و  املعلوم، 
لإلنســـــان  ذلك  و  العقل،  نظر  بحسب 
دون احليوان، و ال يقال إال فيام يمكن أن 
)راغب  القلب،...«  يف  صورة  له  حيصل 

اصفهاين، 2)4) ق، ص: 643).
»التفّكر:  اللغة  كتب  يف  أيضًا  وجاء 
الفكرة«  و  الفكـــر  االســـــــــم  و  التأّمل، 
)مصطفوي، 360)هـ، ج9، ص: 25)).
التفكر  أن  سبق  مما  بوضوح  يظهر 
الفرق  وأن  معني،  أمر  حول  ذهني  نشاط 
بني الفكر والتفكر خيترص يف أن الفكر نتاج 
التفكر حيث اعترب اللغويون الفكر مرادفًا 
عملية  بسبب  تكون  ما  كثريا  التي  للفكرة 
التفكر أي عادة ما تأتينا األفكار أو الِفَكر 

بسبب عملية التفكر والتأمل.
الفكر  أطلق  من  اللغويني  من  وهناك 
القلب  ترّدد  »الفكر:  فقال:  التفكر  عىل 
بالنظر و التدّبر لطلب املعاين. وىل يف األمر 
فكر، أى نظر و روّية... يقال تفّكر إذا رّدد 
الفكر...  فّكري: كثري  قلبه معتربا. و رجل 
املاّدة:  يف  الواحد  األصـــل  أّن  والتحقيق 

اىل  بالنظر  منه  تأّمل  و  القلب  ترّصف  هو 
جمهول  اىل  هبا  ليهتدى  دالئل  و  مقّدمات 

مطلوب« )املرجع السابق(.
بمعنى  اللغــة  يف  التفكر  أن  نستنتج 
األفكار  العقــــل  فيها  جیيل  عقلية  حركة 
بينها  ويرتدد  معني  أمر  حول  واملعلومات 

ذهابا وإيابا ويتأملها.
والفكر هو نتاج التفكر ويطلق أحيانا 

عىل التفكر نفسه.
العلمــــــاء  اصطالح  يف  التفكر  وأما 
واملفكرين فهو التفكر نفسه عند اللغويني 
مع اختالف يف أسلوب التعبري، فقد عرفوا 
التفكري، فقالوا: »التفكري بمعناه العام هو 
كل نشاط عقيل أدواته الرموز، وأما التفكري 
بمعناه اخلاص فيقترص عىل حل املشكالت 
حال ذهنيا أي عن طريق الرموز، وهذا ما 
يعرف بالتفكري االستداليل« )حسني عيل، 

2005م، ص7).
الفكــــر  املظفر  العالمــــــــة  وعرف 
اصطالحا-قاصدا به التفكري -بأنه »إجراء 
عملية عقلية يف املعلومات احلارضة ألجل 
هو  واملطلوب  املطلوب،  إىل  الوصول 
العلم باملجهول الغائب. وبتعبري آخر أدق 
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املعلوم  بني  العقل  حركة  هو:  الفكر  أن 
واملجهول« )املظفر، 423)ق، ص20).

الكريم  القرآن  إىل  لنتجـــــــه  واآلن 
التي  الكريمة  اآليات  إىل  وباخلصوص 
اللغويــــة  املادة  هذه  صيغ  عىل  اشتملت 
باملعنى  ومقارنته  القرآين  املعنى  لدراسة 

اللغوي.
)فكر(  مادة  صيغ  نجــــد  باالستقراء 
وردت يف ثامين عرشة آية من القرآن الكريم 
اللغوي،  بمعناها  القرآن  يف  استعملت 

ولكن يلحظ أمرين مهمني:
يف  حث  سبحانـــــــه  اهلل  أن  األول: 
اثبات  أجل  من  التفكر  عىل  اآليات  هذه 

ٹ  چ  تعاىل:  قال  أواكتشافها  حقائق 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ 
چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
]سورة الزمر: 42[، وذم التفكري إلخفائها 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال  وحتريفها 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

]سورة املدثر: 8) -25[.
والثاين أن اهلل طلب التفكر يف مفاهيم 
التفكر  عىل  حث  فمثال  حمــــددة  وأشياء 
يف  كام  لإلنسان  تسخريه  ويف  اخللق  يف 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  چ  تعاىل:  قولــــه 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ال  ]ســـــورة  چ  ہ  ہ  ہ  ہ 

عمران: )9)[.
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  چ  قوله:  و 
ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت  يب 

 ](3-  (2 اجلاثية:  ]سورة  چ  يث 

كام   الرسول يف  التفكـــر  عىل  وحث 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  چ  قولـــــه:  يف 
]سورة  ہچ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 

األعراف: 84)[.
التفكر يف األعامل كام يف قوله  وطلب 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل: 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک 

البقرة:  ]ســـــورة  کچ  ک 
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ذلك  »حالة  املثــــــل  هذا  يبني  إذ   ]266
الثواب، ثم بعث  أمواله رجاء  أنفق  الذي 
إنفاقه«  ثواب  فالتهمت  األذى  و  املّن  بنار 

)فضل اهلل، ج)، ص262).
ويف املوت وفناء احلياة الدنيــــا كام يف 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

یچ  ی  ی  ی  ىئ 

]سورة يونس: 24[.
من  املقصود  أن  لنا  يتبني  هذا  وبعد 
ترصف  هو  القرآن:  يف  والتفكري  التفكر 
القلب وتأمله يف اخللق ولوازمه )تسخري-
أعامل -فناء( للوصول إىل العلم واملعارف 

احلقة.
مواد التفكـــــــــر يف القرآن

وأهداف التفكر فيها:
القرآن  يف  التفكري  مواد  عىل  للتعرف 
العظيم، والنتائج أو األهداف املرتتبة عىل 
املنشودة  القصوى  والغاية  فيها،  التفكر 

إىل  الرجوع  علينا  يتعني  التفكر،  هذا  من 
املتفكرين  مدحت  التي  الرشيفة  اآليات 
اآليات  و  والغافلني،  املعرضني  ذمت  أو 
التي جاء فيها حث عىل التفكر، وما شابه 
القرآنية  املادة  ذلك، ألن هذه اآليات هي 
مواد  باستنبــــــاط  تسمح  التي  الرئيسية 

التفكري وأهدافه والغاية املرجوة منه.
اآليات  هذه  أن  تبني  وباالستقـــــراء 
آية  عرشة  ثامين  من  مؤلفة  حمكمة  سلسلة 
وهي  االرتباط،  كل  ببعض  بعضها  ارتبط 

موزعة عىل ثالث عرشة سورة.
األخرى  تلو  واحـــدة  سنستعرضهـــا 
الذي  للمحور  طبقــــا  عناوين  ستة  حتت 
مادة  مبينا  عنوان،  كل  آيات  حوله  تدور 
احلاصل  اهلدف  أو  والنتيجـــــة  التفكري، 
النهائية  والغاية  مادة،  كل  يف  التفكر  من 

للمتفكرين يف هذا املواد.
املادة األوىل: خلق اهلل:

آيات  ست  من  تتألف  املـــــادة  هذه 
منها  اثنتني  سور،  أربع  يف  وردت  كريمة 
اآليات  هذه  وتشكل  مدنية  واثنتني  مكية 
كل  ومتكاملة  مرتبطة  حلقات  بينها  فيام 
التفكر  طلب  فيبـــدأ  والتكامل  االرتباط 
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الفائدة  منابع  يف  ثم  ومن  والنبات  باملاء 
وخلق  واألزواج  األنفس  ثم  ومن  واخلري 
اآليات  من  فيها  وما  واألرض  الساموات 
النزول  ترتيب  حسب  اآليـــــات  وهذه 

كالتايل:
• ڃ 	 ڃ  چ  تعاىل:  قوله  األوىل  اآلية 

ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ک  ک  ڑ  ڑ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک 
النحــل:  ]ســـورة  ڳچ 

.]((- (0
هو  كام  اآليتني  هاتني  يف  التفكر  مادة 
من  املنزل  فاملاء  والنبات  املاء  هي  واضح 
ولري  للرشب  منه  ُيستفاد  نعمة  السامء 
هبا،  وتنتفع  األنعام  تأكلها  التي  األشجار 
التي  األشجار  تروى  أيضا  املاء  هبذا  ثم 
تثمر ثامرا خمتلفة الطعم والشكل ينتفع هبا 
اإلنسان عىل الرغم من أنه ماء واحد. فاملاء 
آية من آيات اهلل التي تستحق أن يتفكر هبا 
وكذلك  احلياة  عنارص  أهم  وهو  اإلنسان 
النبات »ذلك أن التفكري يف خصائص هذه 

اهللَّ  عظمة  رّس  اكتشاف  إىل  يقود  النباتات 
و رمحته و قدرته املتجلية فيه« )فضل اهلل، 

9)4)هـ، ج3)، ص: 202).
اهلل  معرفـــة  كله  ذلك  من  واهلدف 
السامء  النازلة من  آياته  سبحانه من خالل 
حتصل  وربام  األرض  من  اخلارجة  وآياته 
هذه املعرفة أيضا بالتعرف عىل أوجه الشبه 
وتعاىل،  تبارك  واهلل  اآليات  هذه  بني  التي 
ال  واحدة  عنده  من  املنزل  املاء  آية  فمثال 
احلياة  أسباب  أهم  وهي  فيها  اختالف 
املادية وليس من منكر هلذا، ومع ذلك تتعد 
األشجار والثامر وطعومها... وهذا ينطبق 
بني  وروحيا  اعتقاديا  اخلالئق  تعدد  عىل 
بالروح  أمدها  الذي  أن  مع  وكافر  مؤمن 

والفكر هو اهلل الواحد...
إثبات  إىل  هتدف  التي  اآليات  كل  إن 
تتطلع  عليه  والتعرف  وتعاىل  تبارك  اهلل 
القوة نفسها إىل إعطاء الناس السعادة إذ ال 
طريق إليها إال من خالل االلتزام بأوامره 
إال  يكون  ال  وهذا  نواهيه،  عن  واالنتهاء 
اهلل  عظمة  تربز  وهنا  بتوحيده،  باالعتقاد 
إثبات  فقط  اهلدف  وليس  وغناه،  وكرمه 
نفسه،  عند  ثابتة  ألهنا  سبحانه  وحدانيته 
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وبالتايل وحدانيته ثابتة بالفطرة عند خلقة، 
وال حاجة إلثبات ذلك وتكمن املشكلة يف 

إعادة إيقاظ الفطرة.
• ڳ 	 ڳ  گ  چ  تعاىل:  قوله  الثانية  اآلية 

ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ 

ےچ ]سورة النحل: 69[.
مادة التفكر يف هذه اآلية الرشيفة هي 
ما  و  حياهتا  طبيعة  يف  »يتفكرون  النحل، 
تعطيه من غذاء لإلنسان )فيه شفاء(، و هو 
دليل عىل عظمة و قدرة الباري عّز و جّل« 
فيكون  )42)هـ،  الشريازي،  )مكـــــارم 
للنحل  أوحى  سبحانه  اهلل  أن  اآلية  مفاد 
فيه  ما  منه  وأخرج  إمريًا  له  إهلامًا وجعــل 
شفاء للناس وهذه املخلوقات وما فيها من 
التأمل والتدقيق وبناًء  العجائب حتتاج اىل 
العملية  هذه  من  اهلدف  يكون  هذا  عىل 
العقلية التي تبحث يف النحل التعرف عىل 
أبرز منابع الفائدة يف خلق اهلل، األمر الذي 
خلقهم  الذي  باهلل  االعتقاد  تثبيت  يتيح 
من أجل كسب املزيد من الفوائد والدواء 

الشايف النابع منه.

• ٹ ڤ 	 چ  الثالثـــــة:  اآليـــــــــة 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ 

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ڇچ ]سورة الروم: 8[.

»التفكر يف األنفس استعارة كنائية عن 
عند  كأهنم  الذهن  حضور  و  البال  فراغ 
اشتغاهلم بأمور الدنيا و سعيهم للمعيشة و 
تشوش البال يغيبون عن أنفسهم فيكونون 
مستقرين  حارضين  الذهن  حضور  عند 
جمتمعا  حينئذ  تفكرهم  فيكون  أنفسهم  يف 
يرشدهم  و  احلق  إىل  فيهدهيم  متفرق  غري 
إىل الواقع« )طباطبائي، 7)4)هـ، ج6)، 

ص: 57)).
الفكر  مادة  أن  التفسري  هذا  من  يظهر 
وما  واألرض  الساموات  خلق  نفس  هي 

بينهام باحلق و األجل املكتوب هلا.
املراد  بأن  يقـــول  آخر  تفسري  وهناك 
يف  يتفكروا  أن  أنفسهم  يف  بتفكرهـــــم 
ج6)،  السابق،  )املرجع  أنفسهم.  خلق 

ص: 58)).
خلق  يف  التفكر  من  واحد  واهلــــدف 
وضـــع  و  بينهام  وما  واألرض  الساموات 
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األنفس،  خلق  يف  أو  هلام،  حمدد  أجل 
اخللق  يف  التفكر  من  اهلدف  نفس  لوجود 
وهو االعتقاد باهلل الذي سيجازي اإلنسان 
ذيل  يف  تعاىل  قوله  عليه  ويدل  كسب  بام 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  چ  اآلية: 
ڇ چ.

• ڑ 	 ژ  ژ  ڈ  چ  الرابعة:  اآلية 
ڑ ک ک ک ک گ 
ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ  گ 
]سورة  ڱچ  ڱ  ڱ  ڱ 

الروم: )2[.
الرشيفـــة  اآلية  هذه  يف  التفكر  مادة 
»فالفكر  األنفس،  من  األزواج  خلق  هي 
يف أن االزواج ألي يشء خلقت؟. و من 
جعلها  من  و  هبا؟.  أنعم  من  و  خلقها؟. 
و  هبا؟.  الرسور  يعظم  التي  األحوال  عىل 
العباد عىل ذلك؟.  كيف ال يقدر احد من 
و ذلك من أعظم الداللة عىل أن هلا خالقًا 
العبادة،  يستحق  حكياًم  منشئًا  و  هلا  خمالفًا 
ج8،  )طويس،  غريه«  يستحقهـــــــا  ال  و 

ص: )24).
اخلالــــــق  إىل  الوصول  هو  واهلدف 
خلق  ففي  األزواج  هلذه  احلكيم  واملنشئ 

األزواج من األنفس تكامل للذات ونمو 
هلا فهو خلق ميلء بالعجائب والفوائد التي 
ختدم اإلنسان يف الوصول إىل هدفه النهائي 
ومن ذلك أن اإلنسان ينتقل هبذه الزوجية 
إىل  األنانية  ومن  األرسية  إىل  الفردية  من 
املسؤولية االجتامعية الطريق لتحرير ذات 

اإلنسان من شهواهتا وأنانيتها.
• ڳ 	 گ  چ  اخلامســـة:  اآليــــة 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
عمران  آل  ]ســورة  چ  ہ  ہ  ہ 

.](9(
َخْلِق  يف  ُروَن  َيَتَفكَّ قوله:  من  يتضح 
يف  التفكر  مادة  أن  اأْلَْرِض  َو  امواِت  السَّ

الساموات  خلق  هي  الرشيفــة  اآلية  هذه 
واألرض.

يف  السبب  هو  اخللق  هذا  يف  والتفكر 
التوصل إىل حقانية اخللق أوال والوصول 
إىل هذه احلقانية كان سببا يف الوصول إىل 

ڻ  ڻ  ڻ  چ  وحكمته  اهلل  وحدانية 
اخللق  هذا  خلقت  ما  »أي  چ  ۀ  ۀ 
عبثا و قيل بالباطل و للباطل بل خلقتـــه 
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مصلحـــــــة  و  حكمة  و  صحيح  لغرض 
ليكون دليال عىل وحدانيتك و حجة عىل 
كامل حكمتك« )طربسى، 372)هـ. ش، 
هذا  عىل  املرتتبة  والغاية  ص0)9(   ،2 ج 
والفوز  والنجاة  اهلل  رضوان  هي  التفكر 
بالسعادة ويدل دعاء أويل األلباب يف اآلية 
عذاب  فقنا  )سبحانك  ذلك  عىل  الرشيفة 
التي  اآليات  من  الكثري  ولقد جاء  النار(. 
ذكر فيها خلق الساموات واألرض وأشري 
تعاىل:  كقوله  الغاية  هذه  إىل  بعضها  يف 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
»أي   ]22 اجلاثية:  ]سورة  یچ  ی 
ملنافع  انام خلقهام  و  للحق مل خيلقهام عبثًا، 
خلقه بأن يكلفهم فيها و يعرضهم للثواب 
أي   )259 ص:  ج9،  )طوس،  اجلزيل« 
والسعادة  النجــــاة  التفكر  هذا  من  الغاية 

واخللود يف اجلنة يوم القيام.
• وتعاىل: 	 تبارك  قوله  السادسة  اآليــة 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  چڍ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  کگ  ک 
]سورة  ڱچ  ڱ  ڱ  ڳ 

الرعد: 3[.
هي  الرشيفة  اآليــــة  يف  التفكر  مادة 
األرض  بآية  كلها  املتعلقة  الكونية  اآليات 
الثامر  وأنواع  وأهنار،  وجبال  هلا  مّد  من 
الناتج  والنهار  الليل  وتعاقب  وزوجيتها 

عن حركة األرض.
قال العالمة الطباطبائي: »الغرض-و 
سكنة  أمر  تعاىل  تدبريه  -بيان  أعلم  اهلل 
حركتــــه  يف  حيوان  و  إنسان  من  األرض 
لالرتياح...  سكونــــــــه  و  الرزق  لطلب 
اجلبال  جلعل  الطريق  يسهل  األرض  فمد 
الروايس و ذلك لشق األهنار و ذلك جلعل 
و  بالليل  و  املختلفـــــة  املزدوجة  الثمرات 
تدبري  كله  ذلك  يف  و  املطلوب  يتم  النهار 
حكيـــم  مدبر  عن  يكشف  متحد  متصل 
يف  إن  و  ربوبيته،  يف  له  رشيك  ال  واحد 
)طباطبائي،  يتفكرون«  لقوم  آليات  ذلك 

7)4)هـ، ج))، ص)29).
من  اهلدف  الكالم  هبذا  أيضا  وظهر 
من  جزء  هي  التي  اآليات  هذه  يف  التفكر 
تبارك  اهلل  عىل  التعرف  وهو  العامل  هذا 
خلقــــه  عظمة  معرفة  خالل  من  وتعاىل 
واتقانه و... والغاية التي يوصل إليها هذا 
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التفكر هي السعادة إذ أن املعرفة احلقة هلل 
تنتهي بالسعادة.

املادة الثانية: التسخري:
واحدة  مكية  آية  يف  املادة  هذه  وردت 
عىل  حتث  وهي  واحدة  حلقة  من  وتتألف 

التفكر يف تسخري كل يش خلدمة اإلنسان.
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ  تعاىل:  قال 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 

يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

ىث  مث  جث  يت  ىت  ختمت  حت  جت 

يث چ ]سورة اجلاثية: 2)[.

سبحانه  اهلل  تسخري  هي  التفكر  مادة 
اإلنسان.  أجل  من  والرب  واجلو  للبحر 
االنتقال  العقلية  العملية  واهلدف من هذه 
»مجيعًا  اهلل  من  الناشئ  اخللق  تسخري  من 
منه« )راجع الطباطبائي، 7)4)هـ، ج8)، 
ج5،  2)4)هـ،  قطب،  سيد   .(6 ص: 
ص: 3226( إىل معرفة اهلل ومن ثّم محده 
للفوز  يرضيه  بام  بالعمل  املتجسد  وشكره 
بالسعادة، ففي اآليات التالية مبارشة هلذه 
واجلزاء  باحلساب  ترصيح  الكريمة  األية 

قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ 
]سورة اجلاثية: 4) -5)[ فمنه بدأنا وإليه 

سنعود، قال تعاىل: چ ہ ھ ھ ھ چ 
]سورة الربوج: 3)[.

نستنتج من خالل بحث اآليات الدالة 
عىل التفكر يف خلق اهلل الساموات واألرض 
وما فيهام من اآليات األخرى ومن خالل 
التفكر يف مادة التسخري أن اهلدف من هذا 
التفكر أو نتيجة هذا التفكر هو معرفة اهلل 
التي توصل املتفكر إىل إثبات املصدر احلق 
للخلق وللعلم واملعلومات، ومن ثم تبلغه 

غايته من السعادة والنجاة.
:املادة الثالثة: الرسول

من  آيات  مخس  يف  املادة  هذه  وردت 
وآية  مكية  منها  أربعة  املجيد  القرآن  آيات 
عقل  يف  التفكر  وطلبت  مدنية  واحدة 
ومنها  وأقواله  وأفعاله  وأحواله  الرسول 
اهلل  رسول   بأنه للقطع  العظيم  القرآن 
يفعل  وال  ينطق  وال  العقل  راجح  وهو 
ترتيب  حسب  واآليات  اهلوى  عن  شيئا 

النزول كالتايل:
• ں 	 ڱں  ڱ  چ  األوىل  اآليــــــــة 
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ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۋ  ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
األعراف:  ]سورة  ۅچ  ۅ 

.](84
ذلك   النبي إىل  اجلنون  »نسبــــوا 
صعد  النزول  أسباب  يف  ورد  كام   أنه
فخذا  فخذا  قريشا  يدعو  كان  و  الصفا 
اهلل.  عذاب  خيوفهــــــم  و  اهلل  توحيد  إىل 
جن  قد  صاحبهـــــم  إن  املرشكون  فقال 
اهلل  فأنزل  الصباح  إىل  يصوت  ليال  بات 
هو  ما   النبي بأن  أعلمهم  اآلية  هذه 
ملوضع  و  ليتقى  املخافة  موضع  معلم  إال 
دعاهم  التالية  اآلية  ويف  ليجتبى...  األمن 
لإلحتياط يف دينهم و ألنفسهم مما يصريون 
إليه بعد املوت من أمور اآلخرة و يزهدوا 
يف الدنيا و فيام يطلبونه من فخرها و رشفها 
ج4،  372)ش،  )طربيس،  عزهـــــا«  و 

ص77).
يف  للكفــــار  املتكررة  املحاوالت  إن 
اهلل كانت  به من عنـــــد  ما جاء  إنكار 
بتهم متنوعة ويف هذه اآلية وصفوه  تظهر 

من  به  جاء  الذي  الفعل  بسبب  باجلنون 
صعود اجلبل ودعوهتم إىل اهلل، وهبذا يظهر 
عقل  هي  الرشيفة  اآلية  يف  الفكر  مادة  أن 
أن  اهلل  طلب  يف  والسبب   ،الرسول
نتفكر يف عقل الرسول إثبات أن ما ينطق 
دراية  عن  ناتج  عمل  من  به  يقوم  وما  به 
وفهم وعلم فهو يعرف مصدر الوحي 
ويطبق  الوحي  وينقل  الوحي  ويفهم 

التعاليم املوجودة فيه بدقة عالية.
التفكر يف عقــــل رسول  واهلدف من 
اهلل هو التوصل إىل رجاحته والتمسك 
 من قول أو فعل لدرك  بام يصدر عنه 

السعادة.
• اآلية الثانية: چ ں ں ڻ ڻ ڻ 	

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

ٴۇچ ]سورة األنعام: 50[.
أقوال  هو  الرشيفـــــــــــة  اآلية  حمور 
اهتامات  عنه  تنفي  اآلية  إذ   الرسول
يقل  مل  بأنه  فتخرب  الكفار  قبل  من  موجهة 
تؤكد  ثم  اإلدعاءات  هذه  مثل  يدعي  ومل 
عند  من  هو  به  وخيربهم  به  يونبئهم  ما  أن 
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قول  هو   قوله أن  أي  إليه  موحى  اهلل 
البرص  صفـــة  اهلل  يعطي  ذلك  وبعد  اهلل، 
به  العامل  اهلل  لقول  املتلقي  عىل  والبصرية 
املتبع له، وصفة العمى للجاهل به املتخبط 
يف ميدان العمل ثم خيرب عن عدم املساواة 
مساوهتم  ويستنكر  والبصري  األعمى  بني 
للتفكر،  ويدعوهم  والبصري  األعمى  بني 
هلم  تنبيها  ُروَن(  َتَتَفكَّ َفال  »)َأ  جماهد:  قال 
و  معرفته  اىل  يدعوهم  ما  يف  الفكر  عىل 
يدهلم عليه من آياته و أمثاله التي بينها يف 
كتابه، للفرق بني احلق و الباطل، و الكافر 

و املؤمن« )طويس، ج4، ص: 42)).
الرسول  أقوال  أن  نعرف  سبق  مما 
بالعموم و القرآن الكريم الذي جاء به عن 
يوجهنا  التي  التفكري  مادة  باخلصوص  اهلل 

اهلل إليها يف اآلية الكريمة.
هو  املادة  هذه  يف  التفكر  من  واهلدف 
الرشيفة  اآلية  ألن   يقوله فيام  التدقيق 
وما   الرسول يدعيه  ما  بيان  مقام  يف 
النقل  يف  صدقه  إىل  والتوصل  يدعيه،  ال 
فإذا  أقواله،  وصحة  وتعاىل  تبارك  اهلل  عن 
تدفعه  بصريًا  صار  ذلك  اإلنسان  عرف 
األقوال  هذه  يف  بام  التغذي  إىل  بصريته 

من العلم النافع الصادر عن مصدر العلم 
األول ومتنعه عن التخبط يف ظلامت اجلهل 
اآلخرة،  عامل  ومهالك  خماطر  يف  والوقوع 

ڀ  چ  تعاىل:  قال  ونذير،  بشري  فالرسول 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ چ ]سورة السجدة: 3[.

• ٻ 	 ٻ  ٻ  ٱ  چ  الثالثة:  اآلية 
ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

]سورة النحل: 43 -44[.
التفكـــــــر  أن  املفرسين  بعض  ذكر 
 الرسول يف  هو  اآليــــة  يف  املطلوب 
حيث كان رجال نزل عليه الوحي وكانت 
األوضاع املحيطة به و احلوادث و األحوال 
الواردة عليه مدى حياته أسبابا قاطعة أن 
ال يذوق من عني الكامل قطرة فكان بذلك 
آية وداللة عىل أن ما نزل هو من عند اهلل 
ج2)،  7)4)ق،  )طباطبائي،  سبحانه. 
عىل  بناء  التفكري  مادة  فتكون   )26 ص: 
هذا الرأي هي شخصية الرسول ونشأهتا.
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هو  الذكر  أن  اآلخر  البعض  وذكر 

األحكام  من  فيه  ملا  هو  والتبيني  القرآن 

اهلل  توحيد  عىل  والدالئل  والرشائـــــــــع 

حق.  أنه  ليعلموا  األمور  هذه  يف  والتفكر 

)طربيس372)ش، ج6، ص: 55).

كـــــــــال  عىل  هنا  املطلوب  والتفكري 

التيقن  إىل  هيدف  املوجودين  التفسريين 

عند  من  احلق  هو  الرسول  به  جاء  ما  بأن 

 اهلل وذلك بالتعرف عليه وعىل أحواله

والدالئل  والرشائـــــع  األحكام  فهم  أو 

املوجودة يف القرآن والغاية من هذا التفكر 

الوصول للسعادة يف الدنيا واآلخرة.

• ې 	 ۉ  ۉ  چ  الرابعـــــة:  اآلية 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې 
ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

یچ ]سورة سبأ: 46[.
مادة التفكر هي عقل الرسول ألنه 

فكذبوا  ويستغربوه  يستحسنوه  مل  ما  قال 

رغم  عنه  إلفصاحه  باجلنون  واهتموه  به 

طول صحبته هلم، وهذه اآلية ختتلف عن 

جاء  حيث  النزول  سبب  يف  األوىل  اآلية 

من  واإلنذار  للتوحيد  دعوته  السابقة  يف 

فقد   عيل لوالية  دعوته  وهنا  العذاب 

اهلل  قول  عن  سئل   اهلل عبد  أبا  أن  جاء 

ېې  ې  ۉ  ۉ  چ  جل:  و  عز 

قــــــال:  ائچ،  ائ  ى  ى  ې 
»بالوالية«.

فسئل: و كيف ذاك؟. قال: »إنه ملا 

للناس،   املؤمنني أمري   النبي نصب 

اغتابه  فقال: من كنت مواله فعيل مواله، 

رجل، و قال: إن حممدا ليدعو كل يوم إىل 

يملكهم  بيته  بأهل  بدأ  قد  و  جديد،  أمر 

رقابنا.

 نبيــــه عىل  جل  و  عز  اهلل  فأنزل 

ې  ۉ  ۉ  چ  له:  فقال  قرآنا،  بذلك 

افرتض  ما  إليكم  أديت  فقد  چ،  ېې 
ربكم عليكم«. )بحراين، 6)4)ق، ج4، 

ص: 526).

فام يقوله ويفعله صادر عن فهــــم 

عىل  وما  اهلل  عن  يأتيه  ملا  عميق  ودرك 

الرسول إال النصح واإلنذار والتحذير من 

النار يف حال خالفوا تعاليمه التي جاء هبا 

عن ربه تبارك وتعاىل.
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• ڑ 	 ژ  ژ  ڈ  چ  اخلامسة  اآلية 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 
]سورة  چ  ڱ  ڱ  ڳ 

احلرش: )2[.

هي  الكريمــــة  اآلية  يف  التفكر  مادة 
 الرسول به  جاء  الذي  العظيم  القرآن 
واهلدف  وتعاىل،  تبارك  اهلل  عنـــــــد  من 
لنتوصل  مثاًل  لنا  فاهلل يرضب  به  االهتداء 
من  فيه  وما  القرآن  عظمة  إىل  خالله  من 
اهلل وعظمته  تعرفنا  التي  املعارف والعلوم 
هو  من  القرآن  يقرأ  فكيف  و...  وحكمته 
وال  يتأثر  وال  اجلبل  من  بكثري  أضعف 

خيشع هلل ربه.
اهلل  رضبه  »مثل  الرشيفـــة  اآلية  هذه 
عظمتـــــه  لتقريب  القرآن  أمر  يف  للناس 
بام  و  تعاىل  هلل  كالم  أنه  بام  قدره  جاللة  و 
يتفكر  أن  رجاء  املعارف  من  عليه  يشتمل 
من  به  يليق  بام  القرآن  فيتلقوا  الناس  فيه 
التلقي و يتحققوا بام فيه من احلق الرصيح 
و هيتدوا إىل ما هيدي إليه من طريق العبودية 
التي ال طريق إىل كامهلم و سعادهتم وراءه 
)طباطبائي، 7)4)ق، ج9)، ص: 22).

املادة الرابعة: األعامل:
هذه املادة تتألف من ثالث آيات كريمة 
املكية  األعراف  سورة  يف  واحدة  وردت 
واثنتان يف سورة البقرة املدنية وتشكل هذه 
ومتكاملة  مرتبطة  حلقات  ثالث  اآليات 
التفكر يف أعامل  إذ تطرح األوىل  بينها  فيام 
وجتارب من سبقنا لالعتبار والثانية التفكر 
يف أعاملنا ومعرفة الصحيح النافع واخلاطئ 
الضار والثالثة التفكر يف تأثر أعاملنا بعضها 

ببعض واآليات هي:
• ں 	 ڱ  ڱ  ڱ  چ  األوىل:  اآلية 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ 
ى  ې  ېې  ې  ۉ 
ى ائ چ ]سورة األعراف: 

.](76- (75
باعوراء  بن  بلعم  الرغم من علم  عىل 
لنيل  أنه حرم من االنتفاع هبا  باآليات إال 
التباعه  ذلك  خالف  صار  بل  الدرجات، 
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مما  هلا  واخلضوع  املادية  النفسانية  امليول 
أدى إىل إعراضه عن آيات ربه والتكذيب 
اخلاطئ.  االجتاه  يف  واستخدامها  هبا 
)الحظ، مكـــــــارم الشريازي، )42)هـ، 

ج5، ص296).
منه  يتصاعد  الذي  اللهاث  هذا  »و 
نتيجــــة  أو  دفاعّي،  موقف  وليد  ليس 
جسديــــة  حالة  هو  بل  عقالنّية،  حركــــة 
بجانب  تلتقي  و  اجلسد،  حلاجات  ختضع 
بجوانب  تذكريه  فإن  هلذا  و  الغريزة، 
املعرفة عنده ال جیديه شيئا، ألنه قد أغلق 
قلبه عن كل إحياءاهتا، و مّجد مشاعره عن 
إىل هذا  كيانه  اجته بكل  كل أحاسيسها، و 
إحياءات  و  الشهوة،  أحاسيس  يف  اللهاث 
الطمع و النزوة... َفاْقُصِص اْلَقَصَص عىل 
ليعيشوا  احلق،  إىل  تدعوهم  الذين  هؤالء 
ال  القصة،  خالل  من  اآلخرين  جتارب 
ليستهلكوها لتكون جمرد كلامت الهية متأل 
ُروَن،  َيَتَفكَّ ُهْم  َلَعلَّ الفراغ.  أوقات  لدهيم 
أولئك  حيــــــاة  و  حياهتم  بني  فيقارنون 
القصص،  تلك  أحداث  يف  عاشوا  الذين 
حياهتــــــم  يف  السلبية  النتائج  يعرفون  و 
املستقبلية إذا ساروا عىل النهج الذي سار 

للعاقبة  دراستهم  خالل  من  أولئك،  عليه 
إليها أمرهم يف املايض«  انتهى  التي  السّيئة 

)فضل اهلل، 9)4)ق، ج0)، ص287).
اآلية  هذه  يف  التفكري  مادة  أن  نستنتج 
سبقنا  من  خاضها  التي  التجارب  هي 
التي  القصص  يف  التفكر  عىل  حتثنا  واآلية 
تنقل لنا هذه التجارب، واهلدف من ذلك 
االستفادة من جتارب من سبقنا قبل القيام 
بأعاملنا ألهنا تورثنا علام بنتائج األعامل وما 

ستؤول إليه األحوال بعد العمل.
ويف اآلية إشارة إىل عدم كفاية احلصول 
عىل العلم النافع، بل جیب العمل به ورفع 
العمل،  هذا  دون  حتول  التي  املوانع  مجيع 
وعاقبة  هناية  هي  والعاقبة  فالنهاية  وإال 
بلعم بن باعوراء وخيمة ومضاعفة، وهبذا 
الشكل يتضح أن التفكر يف القرآن فقط من 
ومعارف  علم  من  فيه  بام  التصديق  أجل 
غري كاف بل البّد من اجتناب كل ما يعيق 
أو يرصف عن العمل بمقتىض ما نعلمه من 
العمل  ترتيب  ثّم  الدار ومن  احلق يف هذه 
من  لتحصيل  والعلم،  التصديق  هذا  عىل 

نطمح له من السعادة يف الدارين.
• اآلية الثانية: چ ۉ ې ې 	
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ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 

ٻٻ  ٻ  ٱ  جئ  ی 

ڀڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ 
]سورة  چ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ 

البقرة: 9)2 -220[.
يف  ورد  كام  اآلية  هذه  يف  التفكر  مادة 
أمر  و  الدنيا  أمر  هي  التفاسري  من  العديد 
عناء  و  بالء  دار  الدنيا  بأن  للعلم  اآلخرة 
وذلك  بقاء  و  جزاء  دار  اآلخرة  و  فناء  و 
لنزهد يف هذه و نرغب يف تلك، )طربيس، 
طباطبــــائي،   .55 ص:  ج2،  372)ش، 
مكــــــــارم   .(9 ص:  ج2،  7)4)هـ، 
 (((5 ص:  ج2،  )42)هـ،  شريازي، 
هذه  يف  الدنيا  أمر  يف  بالتفكر  واملقصود 
واألجوبة  األسئلة  بقرينة  الرشيفة  اآلية 
التي  التفكر يف األعامل  فيها هو  املطروحة 
نقوم هبا يف هذه الدنيا فامدة التفكر يف الدنيا 
ترجع إىل التفكر يف األعامل، واهلدف بعد 

معرفة أن اآلخرة هي األفضل، العمل من 
أعامله  يف  اإلنسان  فيتفكر  األفضل،  أجل 
باملطلوب  ويقوم  والضار  النافع  ويعرف 
منه للوصول إىل السعادة اهلدف األسايس 
فائدة  فال  واآلخرة،  الدنيا  يف  التفكر  من 
واملفيدة  املرضة  األعامل  بيان  من  مرجوة 
اإلنسان  وقاية  إال  املطلوب  املقدار  وبيان 
ويأيت  عنه،  املنهي  الضار  العمل  فيجتنب 
بالنافع املأمور به، و ليس هذا إال لتحصيل 
وأمان  بسالم  والعبور  الدنيا  يف  السعادة 

منها إىل دار السعادة األبدية.
يف  اآلخرة  دار  افضلية  ذكرت  ولقد 
التأكيد  وجاء  القرآنية  اآليات  من  العديد 
دار  الدنيا  وأن  واخلري  البقاء  دار  أهنا  عىل 

ڻ  چ  فناء وبالء ولعب وهلو، قال تعاىل: 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 
ھ ھھ ے ے چ ]سورة األنعام: 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  چ  وقال:   ]32
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ 

]سورة غافر: 39[.
يسلــــب  مل  نفسه  الوقت  يف  ولكن 
من  العديد  و  الدنيــــــا  من  حقه  اإلنسان 
ويستفيـــد  هبا  يستمتع  أنه  بينت  اآليات 
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الذي  واالستمتاع  االستفادة  ولكن  منها 
هو  الذي  األصيل  اهلدف  امتداد  عىل  يقع 
السعادة يف اآلخرة، قال اهلل تبارك وتعاىل: 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  چ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

 ]20( البقرة:  ]سورة  چ  ې  ې 

تتوافق  ال  الدنيا  يف  املطلوبة  احلسنة  فهذه 
وال تتالءم بشكل من األشكال مع دخول 
السعادة يف اآلخرة  تتعارض مع  النار وال 

بل هي مقدمة هلا.
• اآلية الثالثــــــــــــة: چ ڦ ڦ 	

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ 

ک ک ک چ ]سورة 

البقرة: 266[.
الظاهر أن مادة الفكر يف اآلية الرشيفة 
»بيان  هو  والذي  املطروح  املثل  هي 
للدالالت التي نحتاج إليها يف أمور ديننا« 
ص654)  ج2،  372)هـ،  )طربيس، 
أمواله  أنفق  الذي  ذلك  حالة  يبيـــن  إذ 

املّن و األذى  بنار  ثم بعث  الثواب،  رجاء 
فالتهمت ثواب إنفاقه )مدريس، 9)4)هـ، 
ج)، ص 462( والقرآن حافل ببيان مثل 
وامليرس  اخلمر  يف  جاء  كام  الدالالت  هذه 
الغيبة أيضًا، قال تعاىل:  سابقًا وكام هو يف 

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

چ  ڤ...  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
مثل  يف  فالتفكر   ](2 احلجرات:  ]سورة 
هذه املادة أي التفكر يف تأثر أعاملنا بعضها 
ببعض وبأقوالنا، وما تؤول إليه، ليس إال 
للحفاظ عىل األعامل الصاحلة القائمة عىل 
العلم من اآلفات التي يمكن أن تعرض هلا 
فتتلفها وجتعل اإلنسان يف حرسة يف الدنيا 
واآلخر فاملنفق املتبع اإلنفاق باملن واألذى 
يف  وال  الدنيا  يف  ال  إنفاقه  بفوائد  يتنعم  ال 
عنه  سيزداد  عليه  أنفق  من  ألن  اآلخرة، 
بعدًا ويزداد عليه كرهًا وبغضًا ويف اآلخرة 
حيبط عمله. ومثل هذا األثر السلبي يرتتب 

علی الغيبة و...
التفكري  مادة  بني  أن  تالحظ  وكمــــا 
عموم  السابقة  اآلية  ومادة  اآلية  هذه  يف 
تدعو  األوىل  اآلية  إذ  مطلق  وخصوص 
خالل  من  واآلخـــرة  الدنيـــــا  يف  للتفكر 
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والتي هي  فيهـــــــــــا  املطروحة  املصاديق 
الغاية  يف  يصب  بعضها  أعامل،  عن  عبارة 
ال،  اآلخر  والبعض  الدارين  من  النهائية 
وذلك للقيام باملفيد وما أمر به كام أمر به، 
الثانية مادهتا  الضار. واآلية  واالبتعاد عن 
تأثر أعاملنا بعضها ببعض حتى  التفكر يف 
نتجنب حبطها وعدم ترتب النتيجة عليها، 
فالتفكر باألعامل مادة مشرتكة بني اآليتني 
نقطة  ببعض  بعضها  أعاملنا  بتأثر  والتفكر 
يف  املادة  عن  الثانية  اآلية  يف  املادة  افرتاق 
جانب  يتناول  هنا  فالتفكر  األوىل،  اآلية 

احلفاظ عىل األعامل.
املادة اخلامسة: املوت:

آيتني  من  املادة  هذه  حلقات  تتـــألف 
زوال  يف  للتفكـــر  تدعو  األوىل  مكيتني 
وفنائه  املادي  العامل  هذا  فی  احلياة  أسباب 
هو  الذي  املوت  يف  للتفكر  تدعو  والثانية 
انتقال من عامل املادة الفاين إىل عامل اآلخرة 

الباقي، واآليات هي:
• اآلية األوىل: چ ڭ ڭ ڭ ۇ 	

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ائ  ى  ى  ې  ې 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

]سورة  یچ  ی  ی 

يونس: 24[.

مادة التفكر يف هذه اآلية الرشيفة هي 
فناء احلياة الدنيا وانقطاعها، فاهلل يفصل لنا 
حال ومثل احلياة الدنيا التي هي من آياته 
حتى نعرف حقيقتها وأهنا زائلة غري باقية 
)طويس،  معلوم.  أجل  هلا  جعل  اهلل  وأن 
372)هـ،  طربســي،   .363 ص:  ج5، 

ج5، ص: 5)).
واهلدف من التفكر يف انقطاع أسباب 
مواصفات  عىل  والتعرف  وفنائها  الدنيا 
العامل املادي هو عدم التعلق به واالستفادة 
أن  نستطيع  بحيث  شكل  أفضل  عىل  منه 
خالل  من  فيه  املعصوم  املجتمع  إىل  نصل 
الطريق  لنعبد  حقيقته  يناسب  بام  العمل 

نحو السعادة األبدية.
• ٹ ٹ ٹ 	 چ  الثانيـــــــة:  اآلية 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
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ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ 
]سورة الزمر: 42[.

هي  الرشيفـة  اآلية  يف  الفكر  مادة 

ذلك(  يف  »)إن  النوم  وآيــــــة  املوت  آية 

و  باملوت،  تــــارة  األرواح  قبض  يف  يعني 

أي  )آليات(  أخرى  بالنوم  األنفس  قبض 

فانه  اهللَّ،  توحيد  عىل  واضحات  دالالت 

يتفكرون(«  )لقوم  سواه  عليــــــه  يقدر  ال 

)طويس، ج9، ص33).

واهلدف من هذه العملية العقلية التي 

وقدرته  اهلل  معرفة  املادة  هذه  يف  تبحث 

ظاهرة  من  اإلنسان  ينقل  فيها  فالتفكر 

واضحة تتكرر أمامه باستمرار إىل قدرة اهلل 

القيامة  يوم  واإلرجاع  البعث  عىل  املطلقة 

من أجل اجلزاء واحلساب وبتايل الوصول 

إىل السعادة.

املادة السادسة: الباطل:

تتحدث  آيات  من  املادة  هذه  تتألف 

عن تفكري الكفار حلرف الناس عن القرآن 

املدثر  سورة  يف  وجاءت   اهلل رسول  و 

املكية وهي:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ  تعاىل:  قال 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
]سورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

املدثر: 8) -25[.

مادة التفكري التي يمكن استخالصها 

مطالعة  بعد  الرشيفـــة  اآليات  هذه  من 

وما  والوهــم  الباطل  هي  النزول  أسباب 

نزلت  اآليات  أن  جاء  فقد  له  حقيقة  ال 

أن  ذلك  و  املخزومي  املغرية  بن  الوليد  يف 

هلم  فقال  الندوة  دار  يف  اجتمعت  قريشا 

أحالم،  ذوو  و  أحساب  ذوو  إنكم  الوليد 

و إن العرب يأتونكم فينطلقون من عندكم 

يشء  عىل  أمركم  فامجعوا  خمتلف  أمر  عىل 

)يقصد  الرجل  هذا  يف  تقولون  ما  واحد 

رسول اهلل(؟. قالوا نقول إنه شاعر فعبس 

يشبه  فام  الشعر  سمعنا  قد  قال  و  عندها 

قال:  إنه كاهن.  نقول  فقالوا  الشعر.  قوله 

به  حتدث  بام  حيدث  جتدونه  فال  تأتونه  إذا 

إذا  فقال:  إنه ملجنون.  نقول  قالوا  الكهنة. 

إنه  نقول  قالوا  جمنونا.  جتدونه  فال  تأتونه 

فقالوا برش  الســاحر؟.  ما  و  قال:  ساحر. 

املتباغضني و يبغضون بني  حيببــــــون بني 
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املتحابني. قال فهو ساحر فخرجوا. فكان 

يا  قال  إال   النبي منهم  أحد  يلقى  ال 
فأنزل  ذلك  عليه  اشتد  و  ساحر  يا  ساحر 

زبڄ  قوله  إىل  رب  ھ  ھ  زب  تعاىل  اهلل 
ص583- ج0)،  )طربيس،  رب  ڄ 

.(584
واهلدف من هذه العملية التي يقوم هبا 
املنكر للحق تشويه احلقيقة وتزيني الباطل 
وهذا  اهلل  عن  الناس  وإبعاد  النفوس  يف 

يوصل إىل الشقاء األبدي.
خصائص مواد التفكري القرآنية:

ميزات  عدة  السابقة  التفكري  ملواد  إن 
وفوائدها،  أمهيتها  ُتربز  عامة  وخصائص 

يمكن تلخيصها كالتايل:
احلّث اإلهلي عىل التفكري فيها:. )

مواد  تناولت  التي  اآليات  يف  نالحظ 
عىل  حث  فيها  يأت  مل  واحدة  آية  التفكري 
]سورة  چ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  وهي  التفكري 

املدثر: 8)[.
ورفض  توبيخ  سياق  السياق  كان  بل 
من  أهنا  بينّا  التي  املادة  هذه  يف  للتفكري 
احلقيقــــــة،  وتزييف  الباطل  تزيني  أجل 
العظيم،  القرآن  لطائف  معجز  من  وهذا 

ينتهي  فأغلبها  الرشيفة  اآليات  بقية  أما 
يتفكرون«  »لعلهم  األوىل  عبارتني:  بأحد 
هي  اآليات  وهذه  تتفكرون«  »لعلكم  أو 
 ](20-  ((9 البقرة:  ]سورة  عن  عبارة 
و ]سورة البقرة: 266[ و ]سورة النحل: 
 ](76 األعراف:  ]سورة  و   ]44-  43
و]سورة   ](3-  (2 اجلاثية:  ]سورة  و 
القرآن  يف  الواردة  ولعل   ]2( احلرش: 
بذلك  فرسها  كام  كي  بمعنى  الكريم 
»تأيت  النحاة  بذلك  وقال  املفرسين  أكثر 
كقولك  للتعليل  التي  )كي(  بمعنى  لعل 
كي  أي  أركبها  لعيل  بدابتك  إيل  ابعث 

أركبها، وجعلوا منه قوله تعاىل: زب ۀ 
ہرب ، زب گ گ رب ، زب ڃ 
ڃ رب. أي كي تتقوا وكي تعقلوا 
الغالييني،  )مصطفى  تتذكـــــروا«.  وكي 
ترى  وأنت  ص299(  ج2،  993)م، 
احلث يف اآليات عىل التفكر يف تلك املواد 

وجعلها غذاء عقولنا.
تعاىل:  قوله  هي  الثانيــــــــة  والعبارة 
أو  ڱچ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چڳ 

چىئ ی ی ی ی چ 

وقد جاءت يف ]سورة الرعد: 3[ و]سورة 
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يونس: 24[ و ]سورة النحل: 0) -))[ 
الروم:  و]سورة   ]69 النحل:  و]سورة 
املعلوم  ومن   .]42 الزمر:  و]سورة   ]2(
والنصب  للتوكيد  هو  »إن«  حرف  أن 
آيات هي أيضًا  الداخلة عىل كلمة  والالم 
عند  البالغة  كتب  يف  أيضًا  وجاء  للتوكيد 
احلديث عن أغراض اخلرب أن من أغراضه 
أمني،  ومصطفى  اجلارم  )علی  احلث. 

ص47)).
وتفصيل اآليات لقوم يتفكرون دليل 
ذلك  وختصيص  املفصلة  املادة  أمهية  عىل 
القابلية  ووجود  مدح  دليل  باملتفكرين 
هذه  لفهــــم  املتفكرين  عن  واالستعداد 

األمهية.
الثامين  اآليــــات  جمموع  من  وويبقى 
فيهـــا  آيات رشيفــــــــة جاء  عرشة ثالث 
تعـــــــاىل:  كقوله  االستنكاري  االستفهام 
تسمعــــــون  أال  أي  رب  ٴۇ  ۈ  زب 
فتتفكرون فيه، ينكر اهلل عليهم عدم التفكر 
كي  الرسول  إىل  يوحى  ملا  السامع  عدم  أو 

يتفكروا فيه.
ٹ  چ  تعاىل:  قولـــــه  يف  وكذلك 
استنكارًا  أيضًا  هنا  فاالستفهام  ڤچ 

العلـــــم  هلم  حيصل  حتى  تفكرهم  لعدم 
االستفهــــــــام  فيها  ورد  التي  واآليات 
]سورة  عن:  عبارة  هي  االستنكــــاري 
-(84 األعراف:  و]سورة   ]50 األنعام: 

85)[ و ]سورة الروم: 8[.
وهي  بالتفكر  تعظ  آية  جاءت  كام 
أويل  متتدح  وآية   ،]46 سبــــــأ:  ]سورة 
املتفكرين وهي ]سورة  بأهنم من  األلباب 

آل عمران )9)[.
احلث  جاء  كيف  نرى  الشكل  وهبذا 
ومدح  به  للقيـــام  والوعظ  التفكر  عىل 
يف  التفكر  عدم  واستنكــــار  به  املتفكرين 

اآليات الرشيفة.
اإلحتاد يف اهلدف والغاية:. 2

اشتملت  السابقة  الرشيفة  اآليات  إن 
يف  متحدة  الشكل  يف  متعددة  مواد  عىل 
سابقا  ذلك  اتضح  ولقد  والغاية  اهلدف، 
بعبارة  تلخيص  وهذا  متعددة  أماكن  يف 

أخرى:
إن اهلل تبارك وتعاىل خلق اإلنسان، ثم 
سخر كل ما يف الكون خلدمته، وطلب منه 
السعادة  إىل  توصله  معرفة  ليعرفه  التفكر 
حوائجه  كل  قضاء  إىل  وتؤدي  والنجاح، 
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وجعل  تنتهي،  ال  التي  وأمانيه  ومتطلباته 
اهلل ذلك عىل مرحلتني األوىل يف هذه احلياة 
الدنيا بتحقق دولة العلم والعدل، والثانية 
يف اآلخرة ومن هنا أرسل له الرسل ومتعه 
العمل  عىل  القدرة  وأعطاه  التفكر  بقوة 
هو  بل  النهاية  ليس  املوت  أن  وأخربه 
مشقة  أكثره  مىض  الذي  للطريق  استمرار 
متناه  ما  إىل  الدخول  فقط  وبقي  وصعوبة 
وتفانى من أجله، بقيت اجلنة التي أرادها 
التفكر  مواد  كل  جعل  والتي  خلليفته،  اهلل 
من  الوقت  نفس  يف  حتذره  و  إليها  تسوقه 
املعاكس  الطريق  انتخاب  ومن  تركها، 
عمل  التي  الغاية  النار  إىل  يسوقه  الذي 
عدو اهلل طيلة احلياة الدنيا من أجل إيصال 

خليفة اهلل إليها.
إن التفكر يف آيات اهلل هو سبب معرفة 
والقرب  منه،  القرب  سبب  ومعرفته  اهلل، 
من اهلل هو النجاة والفوز والسعادة األبدية 
لنيلها  ويسعى  اإلنسان  هلا  يطمح  التي 
وهذا قابل للتحقق يف الدنيا واآلخرة وإن 

كان حتققه يف اآلخرة أكمل.
3. التكامل:

متكاملة  القرآن  يف  التفكري  مواد  إن 

فيام بينها تكاماًل واضحًا ومتسقًا فالتفكري 
التفكري  منه  أخص  جدًا  عام  اهلل  خلق  يف 
لإلنسان،  الكون  يف  ما  تسخري  كيفية  يف 
من  أخص  اهلل  رسول  يف  والتفكيـــــــــر 
املوظفني  اخللق  أحد  ألنه  املادتني  هاتني 
التوظيف  وهذا  وهدايتها  البرشية  بإنذار 
 الرسول األعظم والتكليف جعـــــــل 
يف  املتجلية  وقدراته  طاقاته  كل  يسخر 
املهمة  هبذه  للقيام  واألفعــــال  األقوال 

وإيصال الرسالة.
أقواله  إىل  املـــادة  هذه  تشعبت  وقد 
عىل  تسهيل  من  ذلك  يف  ملا   وأفعاله
الوصول  ابتغاء  احلقة  املعارف  يف  املتفكر 
الفكرية  العملية  هذه  وألن  اهلدف،  إىل 
أعامل  يف  نتائجها  اخلارج  يف  تتجسد 
للتفكر  مادة  أيضًا  أعامله  كانت  اإلنسان 
أعامله  يف  يتفكر  أن  الرضوري  من  فكان 
حيافظ  وكيف  للحق  وموافقتهـــا  ويعلم 
عليها ألنه مل خيلق هلذه احلياة الدنيا الفانية 
يف  احلقيقية  والسعادة  السعادة  هدفه  بل 
وهنا  باملوت  إليها  سينتقل  التي  اآلخرة 
اهلل لطي  باملوت وبقدرة  التفكر  كان عليه 

مراحل الوصول إىل اهلدف.



مواد التفكر يف القرآن العظيم

38

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

وتنقى  تدرس  أن  جیب  املواد  هذه  إن 
األمارة  والنفس  الشيطان  وساوس  من 
النتاج  امتزج  وإال  صورهتا،  تشوه  التي 
مما  الباطل  من  بيشء  لإلنسان  الفكري 
وربام  صعبا،  وعرا  الوصول  طريق  جیعل 
عن  والعجز  االستالم  إىل  ذلك  يدفعه 
متابعة الطريق نحو اهلدف، لذا كان التنوية 
وتشويه  الباطل  تزيني  التفكري يف  مادة  إىل 
بالباطل  احلق  امتزاج  أماكن  ملعرفة  احلق 

ومن ثم تصفية احلق منه أمر رضوري.
حسية تؤدي إىل اليقني:. 3

إن هذه املواد اخلمسة )اخللق والرسول 
مواد  هي  واملوت(  واألعامل  والتسخري 
من  نقلها  من  يتمكن  لإلنسان  حمسوسة 
واملفاهيم  املجردات  عامل  إىل  املادة  عامل 
إىل  والوصول  وفهمها  لدراستها  بسهولة 
فاخللق  قلبه،  يف  عقلها  ثم  اليقينية  النتائج 
بأم  نرى  إذ  حمسوس  وتسخريه  حمسوس 
والنهار،  والليل  واألهنار،  النبات  أعيننا 
التي  والبرش  واحليوان  والقمر،  والشمس 

ليست سوى مواد خلدمة اإلنسان.
كيانه  حيث  من  حمسوس  والرســـول 
وأفعالــــه  وأقواله  اخلارجي  وجوده  و 

ذلك  كل  القرآن  ورسالتــــــه  وتقريراته 
إىل  ينقلها  واإلنسان  باجلوارح  حمسوس 
القلب  يف  ويعقلهـــــا  فيها  ليفكر  العقل 
اإلنسان  وأعمـــــــال  اليقني،  إىل  ويصل 
أو  اخلارج  يف  احلاصلة  الظاهريــــة  أيضًا 
نفسه  داخل  هبا  يقوم  التي  الفكرية  تلك 
الفهم  إىل  حيتاجان  والقسمني  كذلك، 
منهام،  حتصل  التي  بالنتائج  والدرايــــــة 
بفقد  يوميًا  نشــــاهده  حمسوس  واملوت 
أقاربنا وأعزائنا واحد تلو اآلخر ومعقول 

يف كيفيته وجزئياته.
تؤدي  حسية  كلها  كانت  إذا  ولكن 
يف  يتخبط  الناس  من  الكثري  ملا  اليقني  إىل 

اجلهل؟.
البـــــــاطل  تزيني  يف  كامن  السبب 
باألوهام فيظهر احلقائق عىل غري صورهتا 
اإللتزام  إىل  جیره  مما  اإلنسان  ذهن  يف 

بمبادئ منحرفة تعبد له طريق اهلاوية.
وافرة وحميطة باإلنسان:. 4

تفكري  يطاهلـــــا  وافرة  املواد  هذه  إن 
سائغــــــة  لقمة  إهنا  اجته  أيمنا  اإلنسان 
وطريق  واملعرفـــــة  العلم  لطالب  وغنية 
الكثري من  بذل  اإلنسان عن  يغني  خمترص 
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دار  فكيفام  الكامل  نحو  طريقه  يف  اجلهد 
والتفت جید هذه املواد بني يديه منذ حلظة 
يتعامل  وهو  مماته  حلظة  وحتى  إدراكـــــه 
يف  وتثري  عنها  ويتســاءل  ويشاهدها  هبا 
واالستفسارات  األسئلة  من  الكثري  نفسه 
الناس يموت  الكثري من  ولكن لألســف 
تارة،  منه  إمهاالً  اإلجابة  عن  يبحث  وال 
الباطل  وراء  وجري  أوعنادًا  استخفافا 

والوهم تارة أخرى.
نتائج البحث:

• القرآن 	 يف  التفكــــر  أو  التفكري  مواد 
أو  اخلارجيــــة  األعيان  هي  العظيم 
القرآن  حث  التي  الذهنيــــة  املفاهيم 
موضوعا  وجعلها  فيها،  التفكر  عىل 

لعمليات التفكر ومددا هلا.
• هبا 	 والتفكـــــر  التفكري  مواد  بمعرفة 

احلقة،  العلم واألفكار  نعرف مصادر 
العلم  ونستدل عليها، وباالعتامد عىل 
املصادر  هذه  هبا  متدنا  التي  واألفكار 
العقـــــــــائدي  الفكر  رصوح  ننشئ 
واالقتصـــادي  والفقهي  واألخالقي 

وغريها.
• واهلدف من توجيه الذهن للتفكري يف 	

هذه املواد هو إنشاء بناء فكري يوصل 
إىل اهلل، أي إىل النجاح، و السعادة.

• التفكر والتفكري يف القرآن: هو ترصف 	
ولوازمه  اخللق  يف  وتأمله  القلب 
إىل  للوصول  -فناء(  -أعامل  )تسخري 

العلم واملعارف احلقة.
• عىل 	 القرآن  حث  مواد  ست  هناك 

التفكر فيها تشكل مع بعضها البعض 
سلسلة متكاملة من احللقات وهي:

هذه •« اهلل:  خلق  يف  التفكر  األوىل  املادة 
كريمة  آيات  ست  من  تتألف  املادة 
وردت يف أربع سور اثنتان منها مكية 
اآليات  هذه  وتشكل  مدنية  واثنتان 
ومتكاملة  مرتبطة  حلقات  بينها  فيام 
طلب  فيبدأ  والتكامل  االرتباط  كل 
يف  ثم  ومن  والنبات  باملاء  التفكـــر 
الفائدة واخلري ومن ثم األنفس  منابع 
واألزواج وخلق الساموات واألرض 

وما فيها من اآليات.
آية •« يف  وردت  التسخري:  الثانية  املادة 

مكية واحدة وتتألف من حلقة واحدة 
التفكر يف تسخري كل  وهي حتث عىل 

يش خلدمة اإلنسان.
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أهداف  إليه كل  ترجع  الذي  واهلدف 
التفكر يف كل هاتني املادتني هو معرفة اهلل 
ومنه إدراك أن العلم الصادر منه تعاىل حق 

وصدق يوصل للسعادة والنجاة.
الرسول: •« يف  التفكر  الثالثـــــــة  املادة 

وردت هذه املادة يف مخـــس آيات من 
مكية  منها  أربعة  املجيد  القرآن  آيات 
وآية واحدة مدنية وهي مخس حلقات 
متكاملة فيام بينها حيث طلبت التفكر 
الرسول وأحوالــــــه وأفعاله  يف عقل 
للقطع  العظيم  القرآن  ومنها  وأقواله 
العقل  بأنه رسول اهلل وهو راجح 
اهلوى  عن  شيئا  يفعل  وال  ينطق  وال 
واخلري  السعادة  إىل  للوصول  وذلك 

.باتباعه وتنفيذ تعاليمه
املادة •« هذه  األعمـــــال:  الرابعة  املادة 

آيات كريمة وردت  تتألف من ثالث 
املكية  األعـــــراف  سورة  يف  واحدة 
واثنتان يف سورة البقرة املدنية وتشكل 
مرتبطة  حلقات  ثالث  اآليات  هذه 
األوىل  تطرح  إذ  بينها  فيام  ومتكاملة 
سبقنا  من  وجتارب  أعامل  يف  التفكر 
أعاملنا  يف  التفكر  والثانيـــــة  لالعتبار 

واخلاطئ  النافع  الصحيح  ومعرفـــــة 
أعاملنا  تأثر  يف  التفكر  والثالثة  الضار 

بعضها ببعض.
آيتني •« من  تتألف  اخلامســـــــة:  املادة 

مكيتني األوىل تدعو للتفكر زوال هذا 
العامل املادي، والثانية تدعو للتفكر يف 
املادة  عامل  من  انتقال  هو  الذي  املوت 

الفاين إىل عامل اآلخرة الباقي.
هذه •« تتألف  الباطل:  السادســة  املادة 

تفكري  عن  تتحدث  آيات  من  املادة 
رسول  عن  النـــــــاس  حلرف  الكفار 
اهلل وجاءت يف سورة املدثر املكية.

• تتميز مواد التفكري السابقة بخصائص 	
التفكري  عىل  اإلهلي  احلّث  هي:  عامة 
والغايــــــة،  اهلدف  يف  اإلحتاد  فيها، 
حسية تؤدي إىل اليقني، وافرة وحميطة 

باإلنسان.
لكل  أساس  فيها  التفكر  بأن  وختتص 
بناء فكري يمكن أن يشيد عىل مر التاريخ 
واملعرفة  العلم  مصدر  اهلل  إىل  يوصل  ألنه 
ويعرف  العلم  هلذا  املبلغ  اهلل  رسول  وإىل 

بدار السعادة التي جیب أن تطلب.
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القرآن الكريم.
لسان . ) مكرم،  بن  حممد  منظـور،  ابن 

صـــادر،  دار  بريوت،  ط3،  العرب، 
4)4) ق.

اجلارم، عيل، ومصطفى أمني، البالغة . 2
الواضحة، البيان. املعاين. البديع، دار 

املعارف.
حسن، غالب، نظرية العلم يف القرآن . 3

ط)،  للتفسري،  جديد  مدخــــــل  و 
بريوت، دار اهلادى، )42)ق.

الراغب االصفهاين، حسني بن حممد، . 4
حتقيق:  القرآن،  غريب  يف  املفردات 
دمشق  ط)،  داود،  عدنـــان  صفوان 
الشاميــــة،  الدار  العلم  دار  بريوت، 

2)4) ق.
ىف . 5 شاذيل،  ابراهيم  بن  قطب  سيد، 

ظالل القرآن، ط7)، بريوت-القاهرة 
دارالرشوق، 2)4) ق.

الطباطبايى، سيد حممد حسني، امليزان . 6
يف تفسري القرآن، ط5، قم، انتشارات 
حوزه  مدرسني  ى  جامعه  اسالمي 

علميه قم، 7)4) ق.
جممع . 7 حسن،  بن  فضـــل  الطربيس، 

هتران،  ط3،  القرآن،  تفسري  ىف  البيان 
نارص خرسو، 372)هـ. ش.

التبيان . 8 حسن،  بن  حممـــــد  الطويس، 
الشيخ  مقدمه  مع  القرآن،  تفسري  يف 
امحد  حتقيــــــق  الطهراين،  آغابزرگ 
احيــــاء  دار  بريوت،  عامل،  قصري 

الرتاث العربى.
الدروس . 9 جامع  مصطفى،  غالييني، 

العرصيـــــــــة،  املكتبة  ط28،  العربيه 
993)م.

العني، . 0) امحد،  بن  خليل  الفراهيدى، 
هجرت،  انتشارات  قـــــــــم،  ط2، 

0)4)ق.
فضل اهلل، السيد حممد حسني، تفسري . ))

دار  القرآن، ط2، بريوت،  من وحى 
املالك للطباعة و النرش، 9)4) ق.

دار . 2) املنطق،  رضا،  حممـــــد  املظفر، 
قم،  اسامعيليان،  مطبعـــــة  التفسري، 

.(42

املصادر واملراجع:
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الشيخ الدكتور عبد الهادي البغدادي

جامعـــة املصطفى العاملية

من القواعد املهمة يف تفسري القرآن، التوجه اىل صفات املتكلم –

وهو الله تعاىل ذكره –عند عملية تفسري وفهم اآليات القرآنية، وترتتب 

عىل مراعاة هذه القاعدة آثار مهمة، منها تفسري الحروف واملفردات 

والرتاكيب القرآنية مبا يناسب الحكمة والعلم والدقة التي يتصف بها 

املتكلم والـُمنزل لهذا القرآن سبحانه وتعاىل، ومنها السعي الستخراج 

من  بأكرث  األخذ  جواز  ومنها  بها،  واالخذ  لآليات  االلتزامية  املدلوالت 

معنى، ومنها عدم حمل اآليات القرآنية عىل الوجوه االدبية الشاذة أو 

الضعيفة، ومنها عدم وجود التناقض واالختالف يف القرآن، ومنها عدم 

وجود املطالب املخالفة للواقع يف القرآن الكريم.



آثار التوجه إىل صفات املتكّلم يف تفسري القرآن

44

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

املقدمـــــــــة:
البرشية  عىل  تعاىل  اهلل  به  انعم  مما  إّن 
وهو  املقدس  الكتاب  إنزال  مجعـــــاء، 
 ،األعظم النبي  عىل  الكريــــم  القرآن 
جلميع  وإرشاد  هداية  رسالة  حيمل  فهو 

دستور  وهو  اإلهلي،  التوحيد  نحو  الناس 
مطابقة  كونية  رؤية  يتضمن  متكامل 
وترشيعات  ساٍم  أخالقي  وكيان  للفطرة، 
بمعارفه  االنتفاع  لكن  منسجمة،  عقالئية 
فهمه  عملية  عىل  يتوقف  تعاليمه  وإتباع 
املسألة،  أمهية  تكمن  وهنا  احلال،  بطبيعة 
قواعد  وجود  رضورة  هو  به  املسّلم  فمن 
والضوابط  األُطر  بمثابة  تكون  تفسريية 
مسألـــة  تكون  ال  لكي  التفسري،  لعملية 
نشأت  وقد  عشوائيــــة،  وقضية  اعتباطية 
هذه القواعد من عدة مباين وأسس منقحة 
ومستدّلة يف حملها، ومن أهم تلك القواعد 
بنظر  املتكّلم  صفات  معرفة  اخذ  لزوم 
قاعدة  وهي  التفسري،  عملية  يف  االعتبار 
تعاىل  اهلل  كالم  هو  القرآن  أّن  عىل  تبتني 
من حيث اللفظ ومن حيث املحتوى معًا، 
بحيث يصح القول أن اهلل تعاىل هو املتكّلم 
به  الترصيح  تم  كام  القرآن،  هلذا  واملؤلف 

يف االيات الكريمة... وقد امجع املتكلمون 
ال  تعاىل  له  الكالم  صفة  اثبات  عىل 
النحو  عىل  بل  الصوت  صدور  بمعنى 
للكلامت  كخلقه  ذكره  تعاىل  يناسبه  الذي 
يف  مفصل  هو  مما  ذلك  غري  او  وااللفاظ 
علم الكالم، فيكون ملعرفته وصفاته دورا 
يف فهم كالمه، وتوجب هذه القاعدة عدم 
عاديا  تعامال  الكريم  القرآن  مع  التعامل 
املؤلفة  األخرى  الكتب  يف  احلال  هو  كام 
صحيح  املتخصصني،  أو  العلامء  قبل  من 
أّن طريقة الفهم هي ذاهتا ومل يأت القرآن 
الكالم،  فهم  يف  وجديدة  مبتدعة  بطريقة 
لكن يبقى الكالم اإلهلي منفردا يف أسلوبه 
ومقتضيات  املميزة  وطريقتـــــــه  اخلاص 
ودقائق  بأساليب  مطلق  عامل  من  صدوره 
العقالئية، ومن حكيم  واملحاورات  اللغة 
احلق والفصل يف  إالّ  منه  بذاته، ال يصدر 

القول، وهو اهلل سبحانه وتعاىل.
وبناء عىل ذلك فالقرآن الكريم خيتلف 
حيث  من  العادي  البرشي  الكالم  عن 
أو  عرفية  مساحمات  عىل  األخري  اشتامل 
تأثر  أو  العلة  تعميم  أو  الغالب  عىل  بناء 
أو  األحكام  يف  التساهل  أو  بالثقافات 
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أو...  الواقعي  غري  التشبيه  أو  املجاراة 
فهم  يف  والدقة  اجلهد  متام  بذل  فينبغي 
معانيه ومداليله املطابقية وااللتزامية البّينة 
واجتناب  والباطنة،  الظاهرة  البّينة،  وغري 
التفسري السطحي لآليات، وادراك فلسفة 
املفردات،  أو  اجلمل  أو  اآليات  تكرار 
واختيار الكلامت والنكات املرتتبة عليها، 
التناقض  وجود  يالزم  بام  التفسري  وعدم 
الواقع  وخالف  الباطل  أو  االختالف  أو 
والتشبيه  التمثيل  صعيد  عىل  حتى  مطلقًا 
ومن  يديه  بني  من  الباطل  ياتيه  ال  فإّنه 
خلفه، وترتتب آثار كثرية عىل هذه املسألة 
نريد  وما  والتحقيق،  بالبحث  اجلديرة 
تسليط الضوء عليه يف هذا البحث هو بيان 
عىل  ترتتب  التي  املهمة  اآلثار  واستخراج 

هذه القاعدة الثابتة يف حملها.
بيان املسالة:

مهمــــة  مسألة  هذه  دراستنا  تتناول 
وهي: آثار معرفة صفات املتكّلم والتوجه 
القرآن، فسؤالنا يف احلقيقة  اليها يف تفسري 
عىل  ترتتب  التي  اآلثـــــــار  حول:  يدور 
بنظر  وأخذهــــــا  املتكّلم  صفات  معرفة 
القرآن؟.  تفسري  عمليــــــة  عند  االعتبار 

مع  ينسجم  انام  املتكّلم  كالم  اّن  حيث 
الكالم  ولذا خيتلف  ويسانخ صفاته؛  ذاته 
مع  املحدود  العادي  االنسان  من  الصادر 
الكالم الصادر من الذات االهلية احلكيمة 
واملحيطة علام بجميع االمور والواقعيات 
فال  والدالالت،  االلفاظ  وخصوصيات 
حد  عىل  الكريم  القرآن  مع  التعامل  جیوز 
عىل  وترتتب  البرشية،  العادية  النصوص 
ذلك آثار ونتائج مهمة عىل مستوى تفسري 

القرآن الكريم.
كام ان املقصود من صفات املتكّلم هنا 
ال  متكّلم  هو  بام  املتكّلم  صفات  هي  انام 
اذ قد تقع  صفاته بام هو موضوع الكالم، 
موضوعا  نفسها  املقدسة  اإلهلية  الذات 
ُيتعرض  كأن  الكريم،  القرآن  يف  للكالم 
ذلك  غري  أو  الفعلية  أو  الذاتية  الوصافه 
يد  يقال:  كأن  ختصه،  التي  الشؤون  من 
وجه  فثم  تولوا  اينام  أو  ايدهيم،  فوق  اهلل 
بمالحظة  ُيفهم  ان  البد  ذلك  فكل  اهلل، 
العقيل  بالدليل  نعرف  فعندما  صفاته، 
القطعي انه منزه عن اجلسم املادي فسوف 
نفهم الكالم األول والثاين بشكل خمتلف، 
الكالم،  موضوع  صفات  قرينة  بتوسط 
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موضوع  اي  عن  احلديث  كان  لو  وهكذا 
مالحظة  من  التفسري  عند  فالبد  آخر 
لكن  املوضوع،  لذلك  اخلارجية  الصفات 
هذه قضية ُأخرى ال نقصدها نحن هنا من 
املتكّلم  صفات  مقصودنا  بل  هذا،  بحثنا 
هو  بام  ال  متكّلم  هو  بام  تعاىل  اهلل  وهو 
الصفات  عن  فالبحث  للكالم،  موضوع 
تأثري  هلا  والتي  للمتكلم  ثابتة  تكون  التي 

يف فهم كالمه.
األسئلة:

التي  االثار  هي  ما  األساس:  السؤال 
يف  املتكلم  صفات  اىل  التوجه  عىل  ترتتب 

تفسري القران؟.
األسئلة الفرعية:

االيات - ) تفرّس  ان  ينبغي  كيـــــــــف 
مع  ينسجم  بام  واحلروف  واملفردات 

صفات املتكلم؟.
اإللتزامية - 2 املداليل  جتاه  املوقف  هو  ما 

لآليات القرآنية؟.
كيف نتعامل مع قضية وجود أكثر من - 3

معنى لآليات القرآنية؟.
الوجوه - 4 عىل  احلمل  إمكانية  مدى  ما 

تفسري  يف  الضعيفة  أو  الشاذة  االدبية 

اآليات القرآنية؟.
التناقض - 5 موهم  مع  ُيتعامل  كيف 

واالختالف يف القرآن؟.
األهداف:

إىل - ) التوجه  لزوم  قاعدة  أمهية  بيان 
صفات املتكلم يف تفسري القرآن.

عىل - 2 ترتتب  التي  املهمة  اآلثار  بيان 
معرفة صفات املتكلم واالعتامد عليها 

عند عملية التفسري.
بيان نامذج وأمثلة قرآنية لتلك اآلثار.- 3

بسم اهلل الرمحن الرحيم
الصفـــــات  إىل  التوجه  مسألة  تعّد 
وفهـــــم  القرآن،  تفسري  عملية  يف  اإلهلية 
يف  اساسية  قاعدة  تعاىل  هلل  اجلدي  املراد 
التعامل  عدم  آثارها  ومن  القرآن،  فهم 
الكتـــــــاب  معاملة  الكريم  القرآن  مع 
والتدقيق  اجلهد  وبذل  العادي،  البرشي 
القرآن  دالالت  فهــــــم  اجل  من  التامني 
الستخراج  مستوياهتا  مجيع  عىل  الكريم 
من  الكالم  عليه  يشتمل  ما  وكل  اللوازم 
جیسد  اذ  املعرفية؛  واملعطيات  االشارات 
مدى  واستمراريته  القرآن  بقـــــــاء  ذلك 
األزمان،  ملختلف  ومواكبته  العصــــــور 
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التأثري  هلذا  النامذج  بيان  الرضوري  ومن 
القاعدة  هلذه  تطبيقيــــــــة  أمثلة  وعرض 
يف  املفرسين  بعض  تساهل  عن  تكشف 
مما  تعاىل،  اهلل  لكتاب  التفسريية  العملية 
يشكل جرس إنذار وبارقة تنبيه الجتناب 
احلكيم  القرآن  مع  السطحي  التعــــامل 
أّلفه العامل املطلق  وكتاب اهلل املجيد الذي 
تقدست  بالذات  واحلكيم  األمور  بدقائق 

أسامؤه.
عىل  اآلثار  لتلك  التعرض  ويمكن 

شكل مباحث كالتايل:
املبحث األول:

تفسري املفردات واحلروف بام ينسجم
مع احلكمة والدقة.

بصفـــــــات  األخذ  عىل  يرتتب  مما 
لزوم  هو  القـــــــرآن  تفسري  عند  املتكّلم 
بنحو  القرآنية  واملفردات  اآليات  تفسري 
احلكمة  من  اإلهلية  الصفات  مع  ينسجم 
ترمجه  هو  انام  املتكّلم  كالم  فاّن  والدقة، 
الواقعيات  عن  لفهمه  وانعكاس  الفكاره 
اخلارجية؛ ولذا ال خيلو كالم البرش -مهام 
كاملساحمات  االخفاقات  بليغا-من  كان 
الوضوح  وعدم  الدقة  وعدم  واالمهال 

وتنزيل  السؤال،  قدر  عىل  االجابة  وعدم 
الغالب منزلة الدائم، والنادر منزلة املعدوم 
حمدودية  باعتبار  وذلك  ؛  و...  والتكرار 
خال  فهو  تعاىل  اهلل  كالم  بخالف  علمه، 
من تلك االمور؛ الحاطته سبحانه وتعاىل 
وعلمه  جهة،  من  الوجودية  بالواقعيات 
الداللة  ومناسبات  االلفاظ  باوضاع  التام 
والقوالب اللغوية التي هي الوسائل لنقل 

صحيح ودقيق لفكرة معينة.
للعالمـــــة  باملقام  مرتبط  كالم  وهنا 
ننقله  امليزان،  تفسريه  يف  الطبــــــاطبائي 
املفرسين  من  »وكثري  قال:  ألمهيته،  بنصه 
قوله  -يعني  اآلية  اشتامل  عىل  تنبهوا  وإن 

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  چ  تعاىل: 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۇچ -عىل  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
تنطبق  عّمن  البحث  يف  وأطالوا  امللحمة 
يف  تساهلوا  أهّنم  غري  مصداقًا  اآلية  عليه 
فيها  ُذكر  ما  يعطوا  فلم  مفرداهتا،  تفسري 
األمر  فآل  معناهـا،  حق  األوصاف  من 
معاملة  سبحانه  اهلل  كالم  معاملتهم  إىل 
املساحمات  وقوع  وجتويز  غريه،  كالم 
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واملساهالت العرفية فيه كام يف غريه))).
النقطة  هذه  عن  احلديث  ويمكننا 
اكثر اذا ما قسمنا احلديث فيها إىل جهات 
مثال  ذكر  مع  عناوين،  عدة  حتت  خمتلفة 

لكل منها، فنقول:
أوالً: التمييز بني معاين احلروف:

كباقي  معينة  معاين  هلا  احلروف  ان 
اللغة بحسب وضعها، ومنها  الكلامت يف 
ما وضع ملعاين متعددة عىل نحو االشرتاك 
اللفظي، ومن القرائن التي ُتعني عىل حتديد 
املعنى املراد من بني سائر املعاين هو صفات 
املتكلم، ففي بعض االحيان يتحدد معنى 
الصفات  إىل  التوجه  خالل  من  احلرف 
يف  معني  حرف  يستعمــــل  قد  أو  اإلهلية، 
يف  آخر  حرف  ويستعمل  خاص،  تركيب 
نفس ذلك الرتكيب، وليس ذلك اال لنكتة 

استوجبته.
املثال االول:

قال تعاىل: چ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
البقرة:  ڻچ ]ســـورة  ڻ  ڻ 
85)[، وتدل االية هنا عىل اّن القرآن هو 
آيات  يف  نرى  لكن  الناس،  جلميع  هدى 

القرآن  ُأخرى داللة عىل اختصاص هدى 
اجلميع،  دون  الناس  من  معينة  بفئات 

ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  كقوله 
ڀ چ ]سورة البقرة: 2[، وقوله تعاىل: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

پ ڀ چ ]سورة لقامن: 2 -3[، 
وغريمها)2)، لكننا نقول: حيث ان اهلل تعاىل 
التحّدث  عنه  ننفي  مطلق  وعامل  حكيم 
يف  قوله  ان  فكام  واالختالف،  بالتناقض 
االية االوىل بان القرآن هداية للجميع حق 
للمتقني حق  القرآن هداية  بان  قوله  فكذا 
حتمل  التي  بتأثريالالم  ذلك  فكان  ايضًا، 
عدة معاين، فنستنتج من خالل التوجه إىل 
يرد  مل  هنا  الالم  حرف  ان  املتكّلم  صفات 
منه معنى واحد قطعًا، بل اريد منه معنيني 
يف  والتدقيق  بينهام،  اجلمع  يمكن  بحيث 
لنا  يبني  اآليات  يف  الوارد  الالم  حرف 
حقيقة احلال، فالالم يف االية االوىل غائية 
وتسمى الم الغاية، والالم يف سائر اآليات 
االية  فمعنى  العاقبة،  الم  وتسمى  للعاقبة 
االوىل ان اهلدف والغاية من نزول القرآن 
البرش مجيعًا، لكن سائر اآليات  هو هداية 
يف  القرآن  هبذا  ينتفعون  اللذين  ان  تبنّي 
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عاقبة االمر هم املتقون)3).
املثال الثاين:

قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
التحريـم:  چ ]سورة  ٿ  ٿ  ٿ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقال   ،]8
پ  پ  پ  پ  ٻ 
النساء:  چ ]سورة  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
من  ومجلة  االوىل  االية  ان  فنرى   ،]27
التوبة  تعّدت  نسقها)4)  عىل  التي  اآليات 
وما  الثانية  االية  ويف  )اىل(،  باحلرف  فيها 
تعّدت  اآليات)5)  من  شاكلتها  عىل  كان 
كلام  وهكذا  باحلرف)عىل(،  فيها  التوبة 
كانت التوبة من العباد إىل اهلل تعاىل تعّدت 
تعاىل  اهلل  من  التوبة  كانت  وكلام  بـ)اىل(، 
جتاه العباد تعّدت بـ)عىل(. وهنا أيضا ال بد 
التفريق بني املقامني، بمقتىض احلكمة  من 
والعلم اإلهليني، فنقول مثاًل: إّن التوبة من 
االنسان إنام هي رجوع إىل اهلل تعاىل، وأما 
باب  من  ليست  فهي  تعاىل  اهلل  من  التوبة 
وجود  مع  اللطف،  باب  من  بل  احلاجة 

االستعالء.

املثال الثالث:
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله 
ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 

ذكر  فقد   ،]60 يس:  چ ]سورة  ڇ 

بعض املفرسين أن املراد: امل يكن بيننا عهد 
أّن وجود  عىل أن ال تعبدوا الشيطان! مع 
يعطي  )اعهد(  الفعل  بعد  )اىل(  احلرف 
اوصكم  أمل  أي  الوصية،  وهو  آخر  معنى 

بان ال تعبدوا الشيطان!)6).
ثانيًا: اختيار املفردات:

املتكّلم  صفات  إىل  التوجه  تأثري  ومن 
وهو اهلل تعاىل هو التوفر عىل هذه احلقيقة: 
واملفردات  الكلامت  اختيار  أّن  وهي 
من  ناشئًا  يكون  إّنام  الكريم  القرآن  يف 
اختيار  هو  وليس  املطلق،  والعلم  احلكمة 
عشوائي أو اعتباطي أو من قبيل الصدفة، 
اختيار  هو  بل  التعيني،  عىل  ال  اختيار  أو 

چ  تعاىل:  قال  املثال:  سبيل  فعىل  هادف، 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
فلامذا   ،]3-  ( الضحى:  چچ ]سورة  چ 
أو:   ) اهلل...  ودعك  )وما  مثاًل:  يقل  مل 
)وما ودعك الرمحن... ( أو غري ذلك؟!. 
يف  فهل   ،) ربك...  ودعك  )ما  قال:  بل 
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األمر  قطعا  اجلواب:  معينة؟.  نكتة  ذلك 
حيث  انه  هو  ذلك  فلسفة  ولعل  كذلك، 
بلفظ  فأتى  والتوديع،  الرتك  نفي  أراد  انه 
الرب وهو القّيم عىل األمر، لبيان انه كيف 
يوّدع  أن  يمكن  ال  ربك!؟.  وهو  يودعك 
أن  البيت  لرب  يمكن  عبده! كام ال  الرب 
يودعه ويرتكه، ورب اليشء ال يودعه وال 
وهكذا  عليه،  وحيرص  يرعاه  بل  يرتكه، 
هناك يف كل اختيار ملفردة دون غريها منشأ 

وحكمة وفائدة ونكتة.
ثالثا: عدم التكرار:

اهليًا  كالمــــًا  الكريم  القرآن  كون  إّن 
اختيار  يف  الفائقــــة  اإلهلية  بالدقة  يتمتع 
مكاهنا  يف  وضعها  دائام  يوجب  الكلامت 
منها،  املرادة  للمعاين  واملطابق  املناسب 
بحيث ال يمكن استبدال غريها هبا يف ذلك 
هنالك  تكون  ان  يمكن  ال  كام  املوضع، 
مفردة واحدة واقعة يف عبارتني أو مجلتني 
نحو  عىل  نفسه،  املعنى  حتمل  متقاربتني 
التكرار دائمـــــًا، ومن هنا ال بد من  يلزم 
التدقيق والفحص عن ما يمكن ان تعطيه 
املختلفة؛  املعاين  من  تلك  أو  املفردة  هذه 
بيان  يف  املضاعف  اجلهد  بذل  املفرّس  فعىل 

القرآن  آيات  من  تكرارًا  بظاهره  يكون  ما 
الكريم، وليس له محل التعبريات املتشاهبة 
واملرور  بسهولة،  الزائد  التكرار  عىل  فيه 
يسعى  بل  يقال،  كام  الكرام  مرور  عليها 
الكتشاف احلكمة يف ذكر الكلامت املكررة 
ولنرضب  االمكان،  قدر  الشكل  بحسب 

لذلك أمثلة:
املثال االول:

ٺ  ٺ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله 
ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
چ ]سورة  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
بالتقوى  تعاىل  اهلل  امر  فقد   ،](8 احلرش: 
مرتني يف هذه االية، فهل ان املقصود واحد 
ان  إىل  ذهب  من  املفرسين  فمن  فيهام؟!. 
لالمر  تأكيد  هو  انام  بالتقوى  الثاين  االمر 
فرسمها  من  عىل  وعّلق  فحسب،  األول 
انه تفسري بدون قرينة)7)،  بمعنيني خمتلفني 
لكن ما أرشنا اليه من ان نفس التوجه إىل 
الصفات اإلهلية من احلكمة والدقة تشكل 
من  خمتلفني  معنيني  ارادة  تقوي  قرينة 
التقوى، باالضافة إىل تعليل االمر بالتقوى 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ  بقوله:  الثانية  االية  يف 
التفسري  هو  فاألنسب  ولذا  چ؛  ڦ 
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يف  التقوى  بان  آخرون  اليه  ذهب  الذي 
وفعل  املعايص  جتنب  تعني  األول  االمر 
تعني:  الثاين  االمر  يف  والتقوى  الطاعات 
وهتذيبها  الطاعات  من  به  املأيت  إصالح 
املأيت  االعامل  تقييم  وكذا  باالخالص)8)، 
يف  بالتقوى  االمر  اّن  أو  باخالص)9)،  هبا 
من  مىض  عام  للتوبة  هو  انام  االوىل  املرة 
يف  للمعايص  الثانية  املرة  ويف  الذنوب، 

املستقبل)0)).
املثال الثاين:

ڻ ڻ ڻڻ  چ  قوله تعاىل: 
چ ]سورة  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
أحد،  معركة  قضية  يف   ](52 عمران:  آل 
أوامر  املسلمني  من  مجاعـــة  وعصيــــــان 
مجيع  عىل  اماكنهم  ترك  بعدم   النبي
التقديرات، فراحوا يرتكون مواضعهم من 
اهلل  عبد  سوى  الغنائم  عىل  احلصول  اجل 
بن جبري ونفر قليل معه، وقوله بعد ذلك 

ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  املوضوع:  نفس  يف 
عمران:  آل  چ ]سورة  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
55)[، فهل اّن االية الثانية تشري إىل نفس 

العفو الذي اشارت اليه االية املتقدمة؟.
املسألة  اعترب  من  املفرسين  من  هناك 

لكن  االمر،  وينتهي  التأكيد))))،  باب  من 
الكرام  مرور  ذلك  عىل  نمر  ان  ينبغي  ال 
اينام  التأكيد  بمسألة  ونكتفي  يقولون  كام 
مع  بل  مكررة،  أو  متشاهبة  آيات  وجدنا 
صفات  إىل  التوجه  مسألة  إىل  التوجه 
أكثر  التأمل  علينا  وتعاىل  سبحانه  احلكيم 
االوىل  االية  اّن  نقول:  فمثاًل  االيتني،  يف 
وهم  العاصني،  املؤمنني  من  طائفة  ختص 
بأثابتهم  عنهم  العفو  تم  الذين  الطائفة 
غاًم بغِم لكيال حيزنوا عىل ما فاهتـــــم)2))، 
اهلانئ  والنوم  النعاس  بنعمة  وبشموهلم 
تتحدث  الثانيــــة  واالية  احلرب)3))،  بعد 
من  تولوا  الذين  كل  عن  العام  العفو  عن 
متسكًا  اجلمعان)4))،  التقى  يوم  املسلمني 
بإطالق االية، وهلذا التفسري قرينة ُأخرى، 
وهي اّن العفو األول كان مصحوبًا بالرفق 
مؤمنني،  وتسميتهم  والتفّضل  والرأفة 
بخالف العفو الثاين، فلحن الكالم خمتلف 

فيهام)5)).
املثال الثالث:

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ 

ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 
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ڤچ ]سورة  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

السبب  ما  يقال:  فقد   ،]2(6 البقرة: 
إذ  االية؟!.  يف  )عسى(  لفظ  تكرار  يف 
ان  وعسى  هكذا:  التعبري  باالمكان  كان 
شيئا  وحتبوا  لكم  خري  وهو  شيئا  تكرهوا 

وهو رش لكم، بدون حاجة إىل تكرار كلمة 
اهلل  لكتاب  باملفرس  حيسن  فهل  )عسى(!. 
يلجأ  أو  تأّمل؟!.  بدون  يمر عىل ذلك  أن 
ال  انه  مع  ُأخرى!،  مرة  التأكيد  مسألة  إىل 
شك ان هناك نكتة اقتضت ذلك، ومعنى 
نقول:  فمثاًل  بذلك،  بيانه  أريد  قد  لطيف 
املؤمنني  لكون  اآلية  يف  عسى  تكرار  إّن 
كارهني للحرب، حمبني للسلم، فأرشدهم 
اهلل سبحانه عىل خطئهم يف األمرين مجيعا، 
بيان ذلك: أنه لو قيل: »عسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خري لكم أو حتبوا شيئا وهو رش 
و  بكرهكم  عربة  ال  أنه  معناه  كان  لكم«، 
حبكم فإهنام ربام خيطئان الواقع، ومثل هذا 
الكالم إنام يلقى إىل من أخطأ خطأ واحدا 
أخطأ  وأما من  فقط،  زيد  لقاء  يكره  كمن 
و  واملخالطة  املعارشة  يكره  كأن  خطاءين 
حيب االعتزال، فالذي تقتضيه البالغة أن 
فيقال  مجيعا،  األمرين  يف  خطئه  إىل  يشار 

حبك  يف  ال  و  أصبت،  كرهك  يف  ال  له: 
خري  هو  و  شيئا  تكره  أن  عسى  اهتديت، 
لك  رش  وهو  شيئا  حتب  أن  وعسى  لك 
ألنك جاهل ال تقدر أن هتتدي بنفسك إىل 
حقيقة األمر، وملا كان املؤمنون مع كرههم 
أيضا  به  يشعر  كام  للسلم  حمبني  للقتال 

ڭ ڭ ڭ ۇ  چ  قوله تعاىل سابقا: 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
چ نبههم اهلل باخلطاءين باجلملتني  ۋ 
و  تكرهوا،  أن  عسى  مها:  و  املستقلتني 

عسى أن حتبوا)6)).
املبحث الثاين:

األخذ باملدلوالت اإللتزامية:
عىل  ترتتب  التي  املهمــــة  اآلثار  من 
القرآن  تفسري  يف  املتكّلم  صفات  حلاظ 
اإللتزامية  املدلوالت  استخراج  لزوم  هو 
هبا  واالخذ  وحجيتها  القرانية  اآليات  من 
له سبحانه  فاهنا كلها مرادة  أنواعها،  بكل 
وتعاىل ألنه عامل هبا بخالف ما قد يقال يف 
االنسان العادي عىل ما يذكره البعض من 
اإللتزامية  املدلوالت  عىل  االعتامد  عدم 
واهنا  هلا  ملتفت  غري  املتكّلم  ان  بحجة 
خارجة عن إرادة املتكلم)7)) اذ انه وان تم 
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بالنسبة هلل  يأيت  لكنه ال  العادي  املتكّلم  يف 
يعلم وحميط  تعاىل  اهلل  ان  بل حيث  تعاىل، 
بجميع لوازم الكالم، ويعلم بان كالمه له 
املخاطب  فهم  وانه يف حالة  اللوازم،  هذه 
له وحجة ومعتربة  مرادة  فاهنا ستكون  هلا 

بشأنه.
التي  االشارة  داللة  من  اكثر  وليس 
البّينة  اإللتزامية  الداللة  من  نوع  هي 
ما  قبيل  من  البينة،  غري  أو  االعم  باملعنى 

يستفاد من قوله تعاىل: چ ھ ھ 
البقرة:  ےچ ]ســـــورة  ھ  ھ 

ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  وقوله   ]233
چ ]سورة االحقاف: 5)[ ان  ٺ ٺ 

انه  فمع  اشهر،  ستة  هي  احلمل  اقل  مدة 
باملراد  مقصودة  غري  الداللة  هذه  ان  يقال 
اجلدي، بل اّن عدم كون املدلول مقصودًا 
بالقصد اجلدي من اركان ومقومات داللة 
يف  داخلة  كوهنا  عدم  ولكن  االشارة)8)) 
يعني  اجلدي بحسب االصطالح ال  املراد 
عدم حجيتها، بل مل يقل أحد بعدم حجية 
تكون  وكيف  اإلشارة،  بداللة  يستفاد  ما 
الرشعي  احلكم  منها  ويستخرج  حجة 
أيضًا وال تكون داخلة يف املراد اإلهلي؟!. 

اإلهلي  املراد  يف  تدخل  األمور  هذه  إّن 
يف  عليه  أطلقنا  كام  االعم  باملعنى  اجلدي 

أبحاث أخرى.
االلتزامي  املدلول  اخذ  أمثلة  ومن 
بنظر االعتبار ما ذكره العالمة الطباطبائي 

جت  يب  ىب  مب  چ  قوله:  تفسري  يف 
حت خت مت ىت يتچ حيث قال: 
»الريب يف أن الزم رفعه تعاىل درجة عبد 
من عباده مزيد قربه منه تعاىل، وهذا قرينة 
أوتوا  الذين  هبؤالء  املراد  أن  عىل  عقلية 
العلم العلامء من املؤمنني، فتدل اآلية عىل 
انقسام املؤمنني إىل طائفتني: مؤمن ومؤمن 

عامل، واملؤمن العامل أفضل«)9)).
مما  هلا  والتوجه  باللوازم  األخذ  ان 
للناس  االبدي  القرآن  عطاء  مقولة  يؤمن 
آخر  هو  الكريم  القرآن  فــــان  واألمـــــة، 
انزل  جامع  كتاب  وهو  الساموية  الكتب 
واالمكنة  االزمنة  مجيع  ويف  الناس  لكل 
املداليل  حلاظ  وبدون  القيامة،  يوم  إىل 
لن  الباطنية  واملعاين  واإللتزامية  االشارية 
عن  وجميبا  للمسرية  مواكبًا  القرآن  يكون 
لذا  البرشية،  واالحتياجات  املشكالت 
فيمكن القول بان هذه اللوازم وان مل تكن 
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داخلة يف املراد من اللفظ يف وقت نزوهلا، 
النتيجة  تعلقت يف  قد  اإلهلية  االرادة  لكن 
هبذه اللوازم واستخراجها، وهبذا االعتبار 

فهي داخلة يف املراد اإلهلي.
املبحث الثالث:

جواز األخذ باكثر من معنى:
من املسائل التي تطرح يف علم التفسري، 
هي  االصول،  علم  يف  تبحث  ما  وكثريا 
معنى،  من  اكثر  يف  اللفظ  استعامل  مسألة 
باستحالته  االصوليني  بعض  أعتقد  وقد 
ولعله املشهور بني املتأخرين منهم، استنادا 
النّفس  أّن  قالوا:  فمثال  معينة،  أدّلة  إىل 
باعتبار بساطتها يمتنع يف حقها أن تلحظ 
معنيني مستقلني يف آن واحد، واالستعامل 
يف أكثر من معنى يستدعي ذلك)20)، أو أّن 
اللفظ يف معناه  إفناء  االستعامل عبارة عن 
بنحو يكون اللفظ ملحوظًا باللحاظ اآليل 
ومرآة للمعنى، ويستحيل وحدة الفاين مع 
اللحاظ))2)، وغري  فيه يف عامل  املفني  تعدد 
االخر  البعض  اعرتف  املقابل  ويف  ذلك، 
بجواز ذلك، وناقش يف أدّلة االمتناع)22)، 
وكذا وقع البحث بينهم بعد تسليم امكان 
يف  وجوازه  معنى  من  اكثر  يف  االستعامل 

صحة ذلك من الناحية اللغوية، بان يكون 
األخذ  يمكن  بحيث  احلقيقة،  وجه  عىل 
جمازا،  ذلك  يكون  ان  بدون  املعنيني  بكال 
صحة  عدم  بعضهم  ادعى  وقد  ال؟.  أم 
يف  مأخوذ  الوحدة  قيد  ان  باعتبار  ذلك؛ 
)املاء(  لفظ  وضع  فعندما  االلفاظ،  وضع 
يرفع  الذي  املخصوص  السائل  هلذا  مثال 
عىل  يدل  ال  ان  برشط  له  وضع  العطش، 
واالستعامل،  الوقت  نفس  يف  آخر  معنى 
كذلك،  مأخوذا  ليس  الوحدة  قيد  ان  أو 
االقل  الواضع عىل  لكنه دخيل يف غرض 
له،  املوضوع  املعنى  يف  قيدا  يؤخذ  مل  وان 
اكثر  اللفظ يف  استعامل  يكون  النتيجة  ويف 
ان  كام  الوحدة،  قيد  خالف  معنى  من 
ان  واثبت  ذلك  يف  ناقش  االخر  البعض 
عن  خروج  فيه  ليس  املذكور  االستعامل 
قانون الوضع، إلّن قيد الوحدة مل يؤخذ يف 
الوضع ومل بنحو الغرض، لكن عدم صحة 
االستعامل يف اكثر من معنى له نكتة ُأخرى 
وهي ان هكذا استعامل هو خالف القانون 
خالف  انه  بمعنى  للمحــــــاورة،  العريف 

الظهور العريف)23).
املسألة ترتبط  فاّن هذه  أية حال  وعىل 



الشيخ الدكتور عبد اهلادي البغدادي

55

هـ(
14

41
م- 

20
20

ء )
شتا

ن -
عو

رب
اال

د 
عد

ال

ارتباطًا وثيقًا باملوقف من مفردات القرآن 
كام هو واضح، وبجواز محلها عىل أكثر من 
املفردات  من  قليل  غري  عددًا  فان  معنى، 
حالة  ففي  متعددة،  معاٍن  تدل  القرآنية 
وجود القرينة عىل إرادة بعضها دون بعض 
فهي، وإالّ فيأيت السؤال: هل يمكن احلمل 
تعاىل؟!.  اهلل  كالم  يف  املعاين  مجيع  عىل 
بحمل  رّصح  من  املفرسين  من  وهناك 
املعاين،  مجيع  عىل  موارد  هكذا  يف  اللفظ 
وجل،  عز  للموىل  مرادٌة  كلَّها  أهّنا  بمعنى 
للطربي  البيان  جامع  تفسري  يف  جاء  كام 
مثاًل، قال: بعد ان ذكر اختالف املفرسين 
تعاىل:  قوله  يف  )إالًّ(  كلمــــة  معنى  يف 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چڤ 

 ،]8 التوبة:  ڄچ ]سورة  ڄ  ڄ  ڦ 
وقيل:  القرابة،  انه  وقيل:  اهلل،  انه:  فقيل 
هو القسم، وقيل: هو العهد... »الصواب 
أن يعم ذلك كام عم هبا جل ثناؤه معانيها 
اهلل،  مؤمن  يف  يرقبون  ال  فيقال:  الثالثة، 

وال قرابة، وال عهدا، وال ميثاقا... «)24).
وقد ذكر بعض املحققني ان الصواب 
هو التفصيل بني ما اذا كانت الكلمة تدل 
عىل عدة معاين عىل نحو االشرتاك اللفظي 

كان  فان  املعنوي،  االشرتاك  نحو  عىل  أو 
املورد من قبيل الثاين فال اشكال يف احلمل 
هو  حينئذ  الظاهر  إلّن  املعاين،  مجيع  عىل 
األول  قبيل  من  املورد  كان  لو  واما  ذلك، 
فاحلمل عىل اجلميع بدون قرينة عىل ارادة 
الظاهر؛ النه  اذ هو خالف  الكل مشكل؛ 
حدة،  عىل  لكل  وضع  بل  للكل  يوضع  مل 
وهو  جماز  الكل  وارداة  استعامله  فيكون 

بحاجة إىل قرينة وهي مفقودة)25).
لكننا نرى أهّنم قبلوا ان حتمل اآليات 
آخر،  مكان  يف  ظاهرة  غري  معاين  عىل 
وذلك يف الروايات التفسريية التي ذكرت 
معان لآليات ال يمكن عدها من االشرتاك 
هذه  وقامت  متباينة،  هي  بل  املعنوي، 
املعاين،  لتلك  اآلية طبقًا  بتفسري  الروايات 
قال:  العطار  كام روى عن حييى بن سعيد 
اهلل  يقول يف قول   أبا عبد اهلل »سمعت 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  وتعاىل:  تبارك 
وفاطمة  عيل  ٿچ قال:  ٺ  ٺ  ٺ 
عىل  أحدمها  يبغي  ال  عميقان  بحران 
قال:  واملرجان  اللؤلؤ  منها  خيرج  صاحبه 
معنى  ان  فمع   ،(26(» واحلسني  احلســــــن 
ظاهرة  ليست  واملرجان  واللؤلؤ  البحرين 
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بحسب  هلا  موضوعة  وال  املعاين،  هذه  يف 
جمازية  معاين  هي  بل  اللغوي،  الوضع 
عىل نحو االستعارة، اعرتفوا بإمكان محل 
هو  ملا  باإلضافة  املعاين  تلك  عىل  اآليات 
االية  فتكون  املعاين،  من  اآليات  ظاهر 
دالة عىل معاين متعددة حقيقية وجمازية يف 
استحالة  أمامهم  يقف  فلم  الوقت،  نفس 
كام  ـ  معنى  من  أكثر  يف  اللفظ  استعامل 
حيول  ومل  ـ  األصوليني  من  البعض  ادعاه 
العقالئية  واملحاورات  الظاهر  ذلك  دون 
والعرف العام، فتجاوزوا كل ذلك اعتامدا 
عىل توجيه ذكروه وهو: أن الروايات دلت 
وان  للقران،  والباطن  الظاهر  وجود  عىل 
ممكن  معنى  من  أكثر  يف  اللفظ  استعامل 

عقاًل)27).
مل  الكريم  القـرآن  أّن  معنــــاه  وهذا 
العرفية  املحاورات  وفق  فقط  يتحدث 
دائاًم، بل اشتمل عىل خصوصيات ُأخرى 
من  والباطن  الظاهر  كإرادة  عنها،  متيزه 
كالم واحد، وقد بينّا يف أبحاث أخرى لنا 
يف مسألة حتديد نوعية اخلطاب القرآين أن 
النظريـــة الرتكيبية،  األقرب للصواب هو 
املحاورات  بلغـــــة  القرآن  يتحدث  فلم 

العرفية فحسب دائاًم، بل حتدث بأساليب 
خمتلفة، وهذا منها.

عىل  اللفظ  محـل  فدعوى  ذلك  وعىل 
غري  الكريم  القرآن  يف  معنى  من  أكثر 
بعيدة، وقوهلم: انه ال جیوز ذلك مع عدم 
الكل، وان ذلك خمتص  إرادة  القرينة عىل 
إىل  استنادا  املعنوي،  االشرتاك  بصــــورة 
ذلك  قبلوا  أهنم  -مع  الظاهر  خالف  انه 
فيه،  املناقشة  -يمكن  الباطنية  املعاين  يف 
أو عرفًا  باعتبار ان عدم جواز ذلك عقاًل 
أخذنا  لو  وإما  العادي،  باملتكلم  خيتص 
وصفاته  املتكّلم  خصوصية  االعتبار  بنظر 
وهو اهلل سبحانه وتعاىل أمكن احلمل عىل 
عدم  حالة  -يف  اللفظ  عليه  يدل  ما  مجيع 
القرينة عىل إرادة البعض طبعا، باإلضافة 
إىل ان عدم ارادة اجلميع يؤدي إىل حصول 
االهبام يف الكالم، وهو يؤدي إىل اخلروج 
املوىل عن  البالغة، فصونًا لكالم  عن حد 
التي  املعاين  ينبغي احلمل عىل مجيع  ذلك، 
واحلكم  عليها،  تدل  ان  لاللفاظ  يمكن 
وتعاىل،  سبحانــــــه  هلل  مرادة  مجيعًا  باهنا 
بعض  االخرية  النكتة  هذه  إىل  اشار  وقد 
روايات  نقل  -بعد  قال  حيث  املحققني 
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ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قوله  تأويل 

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
چ ]سورة  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
 ،عرش االثني  باالئمة   ]36 التوبة: 

احلق  بل  »أقول:  ذلك:  وتوجيهـــــــات 

الصحيح أّن »الشهر« ىف اللغة يأيت بمعنى 

ان عدة  اآلية  أيضا حقيقة و رصيح  العامل 

العلامء عند اهللّ اثنا عرش عاملا يف كتاب اهللّ 

موجودين يوم خلق الساموات و األرض 

إذا  اللفظ  إلّن  وذلك  خللقتها.  شاهدين 

يف  يكن  ومل  مثال  معنيني  يف  مشرتكا  كان 

الكالم ما خيصها بأحد املعنيني يلزم احلرية 

حّد  عن  الكالم  وسقوط  املراد  تعيني  يف 

ال  حيث  البرش  كالم  يف  لكنها  البالغة 

ولقوله  واحد  وجه  إىل  اال  متوجها  يكون 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  تعاىل 

چ چ )الّلهّم اال يف املكتوبات اللغزية 
تعاىل  احلكيم  كالم  يف  وأّما  نظائرها(  و 

فيجب  شأن  عن  شأن  يشغله  ال  الذي 

األخذ بكال املعنيني و احلكم باإلطالق و 

اال فيلغو كالمه عّز و جّل« )28).

ما  اآلميل  جوادي  الشيخ  وقــــال 

-اي  املتوهم  االمتنــــــــاع  )اّن  حاصله: 

معنى- من  اكثر  يف  اللفظ  استعامل  امتناع 

تلقي  يف  أو  اللفظ  قابلية  يف  لقصور  اّما 

املخاطب أو ملحدودية علم وارادة املتكلم، 

واليشء املهم الذي يرتبط بام ذكر يف ذلك 

كان  فلو  الثالث،  إىل  يرجع  انام  املبحث 

وتعاىل  سبحانه  اهلل  هو  املريد  أو  املتكّلم 

فليس  املحدودين  غري  واالرادة  العلم  ذا 

لفظ  من  معاين  عدة  ارادة  يف  حمذور  هناك 

واحد... ()29).

املنقول   النبي قول  يف  تكون  وقد 

وجوه  ذو  ذلول  )القرآن  عنه:  احلديث  يف 

اشارة  الوجوه()30)  احسن  عىل  فامحلوه 

طولية  معاين  للقرآن  وان  هذااملطلب،  إىل 

وعرضية متعددة، اذا مل يمكن اجلمع بينها 

املعاين  تلك  تكن  مل  فلو  باحسنها،  يؤخذ 

تامة وصحيحة فال يكون القرآن بلحاظها 

ذلوال انسيابيا وقابال لالنعطاّف ومل حُتسب 

من وجوه القرآن الكريم اساسًا!.

وخالصة القول: انه ليس هناك حمذور 

ثبويت وال إثبايت يف استعامل اللفظ يف أكثر 

من معنى بالنسبة هلل سبحانه.
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املبحث الرابع:

عدم احلمل عىل الوجوه االدبية الشاذة

أو الضعيفة
التي  األخرى  املهمـــــة  اآلثار  ومن 
املتكّلم  صفات  إىل  التوجه  عىل  ترتتب 
عــــدم  هو  انام  الكريم  القرآن  تفسري  يف 
أو  الشاذة  االدبيــــة  الوجوه  عىل  احلمل 
الضعيفة، إلّن هذا االمر يمكن ان يصدر 
حميطا  يكون  ال  الذي  العادي  املتكّلم  من 
اجلوانب،  مجيــــع  من  وبمفرداهتا  باللغة 
دقائق  بكل  واملحيط  العامل  تعاىل  اهلل  واما 
منه  يصدر  ان  يمكن  فال  وجزئياهتا  اللغة 
الفصاحة  خالف  ذلك  ان  باعتبار  ذلك؛ 
واالعجاز  املنشود،  واهلدف  والبالغـــــة، 
من  مفردات  القرآن  استعمل  نعم  البياين، 
العربية،  اللغة  من  خمتلفة  وهلجات  لغات 
قبائلها  وتقارب  اللغة  توحد  إىل  ادى  مما 
ذلك  ليس  لكن  حمله،  يف  مفصل  هو  مما 
بمعنى استخدام املفردات الشاذة يف اللغة 
ذكرنا  ما  مع  تنسجم  ال  التي  الضعيفة  أو 
من الفصاحة والبالغة، سواء كان ذلك يف 

الرتاكيب أو املفردات.
اوال: يف الرتاكيب:

ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قال 
هذا  ُيفرس  فقـــد   ،]46 النساء:  ]سورة 
مقابل  يف  االيامن  قليل  به  املراد  بأّن  القول 
كامله وأّن املعنى: فال يؤمنون إالّ قلياًل من 
االيامن ال يعتد به))3)، لكّن إتصاف االيامن 

فنفس  بليغ،  وغري  رديء  والكثرة  بالقلة 
العريف  بالنظر  االيامن ال يتصف بذلك االّ 
تصور  يمكن  وال  املساحمي،  السطحي 
بأعىل  للقرآن  املتكّلم  تعاىل  اهلل  بحق  ذلك 
نقول  بل  والبالغة،  الفصاحة  درجات 
أي  املؤمنني،  من  حال  )قلياًل(  ان  مثاًل: 
ال يؤمنون إالّ وهم قليل، أو: اهنا وصف 
يؤمنون  فال  والتقدير:  حمذوف،  ملوصوف 
بحال  الوصف  نحو  عىل  قلياًل  ايامنًا  االّ 

املتعّلق، أي إيامنًا املؤمن به قليل)32).
ثانيا: يف املفردات:

ائ  ى  ى  چ  تعاىل:  قولـــــه 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ 
 ،](09 االنعام:  ]ســــــورة  یچ  ی 
تفسري  يف  املفرسين  بني  اخلالف  وقع  وقد 
فيها  )ما(  ان  البعض:  فقال  االية،  هذه 
إستفهامية، وقال آخرون اهنا نافية، وايضا 
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أم  للكالم  إستئناف  كلمة)أهنا(  اّن  هل 
املعنى  لكن  ُأخرى)33)،  وامور  به،  متصلة 
)قريش(  هؤالء  ان  هو:  امجالية  بصورة 
من  طلبوها  )التي  املعجزات  جائتهـم  اذا 

يؤمنون  ال  تعاىل  اهلل  آيات  من   )النبي
اتتهم،  اذا  يؤمنون  اهنم  حلفوا  اهنم  ولو 
لكن ما هيمنا هنا هو اّن البعض ذكر إحتامل 
ان تكون)أّن( يف )أهّنا( بمعنى )لعل()34)، 
املعنى شاذ  اّن هذا  يؤمنون، مع  قد ال  اي 
ال ينبغي ان حيمل عليه كالم اهلل تعاىل)35)؛ 
إلّن استعامل املعاين الشاذة اما ان تنتج من 
نقص يف علم املتكّلم بوضع املعاين، أو من 
أمور ُأخرى ال تنسجم مع املتكّلم املحيط 

بدقائق اللغة واساليب التعبري.
املبحث اخلامس:

عدم وجود التناقض واالختالف
يف القرآن.

ان وجود التناقض يف كالم املتكّلم انام 
يايت من أحد امرين: االول: التغيري الذي 
يطرأ عىل افكاره ومعتقداته بمرور الزمان 
فيكتشف عدم صواب ما ذكره سابقًا، أو 
يتضح هلا امكانية تبديله باالفضل. الثاين: 
النسيان والغفلة عام ذكره سابقًا فيتحدث 

بام يتناىف معه.
من  »ما  الطباطبائي:  العالمة  قال 
إنسان إال وهو يرى كل يوم أنه أعقل من 
أمس وأن ما ينشئه من عمل أو صنعة أو 
نظر  أو  رأى  من  يدبره  أو  ذلك  أشبه  ما 
أتى  مما  وأمتن  أحكم  أخريًا  نحومها  أو 
فيه  الذي  الواحد  العمل  حتى  أوال  به 
كالكتاب  الوجودي  االمتداد  من  شئ 
يكتبــــــه الكاتب، والشعر يقوله الشاعر، 
يوجد  وهكذا  اخلطيب،  خيطبها  واخلطبة 
عند االمعان آخره خريا من أوله، وبعضه 
أفضل من بعض. فالواحد من االنسان ال 
من  العمل  من  به  يأيت  وما  نفسه  يف  يسلم 
واالثنني  بالواحد  هو  وليس  االختالف، 
االختالف  بل  والتنــــاقض  التفاوت  من 
الكثري، وهذا ناموس كىل جار يف االنسان 
حتت  الواقعــــة  الكائنات  من  دونه  وما 
العامني ال  والتكــــــــامل  التحول  سيطرة 
يبقى  املوجودات  هذه  من  واحدا  تــــرى 
يزال  بل ال  متواليني عىل حال واحد  آنني 

خيتلف ذاته وأحواله«)36).
ان كل ذلك إّنام هو ناتج عن حمدودية 
املتكّلم من البرش، واما اهلل سبحانه وتعاىل 
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عليه  يعرض  وال  مطلق  علمه  ان  فحيث 
والنسيــــان،  والغفلة  واالختالف  التغيري 

فكالمه منزه عن تلك االمور.
نزول  من  اهلــــدف  أّن  إىل  باالضافة 
االيامن  إىل  الناس  هدايــــــة  هو  القرآن 
ال  وهو  كامهلم،  فيه  وما  والتوحيد  باهلل 
ان  اذ  التناقض؛  من  بسالمته  االّ  يتحقق 
مسألــــــــة  يف  خيدش  فيه  التناقض  وجود 
حقانيته  مسألة  يف  وكذا  وحجيته،  إعتبار 
النبي  ونبوة  الوحي  اهلية  الثبات  وقابليته 
جانب،  من  باالعجاز  املتمثلة   املرسل
ويثبت عدم صالحيته لتأمني هداية البرش 
يف  صالحهم  فيه  ما  إىل  الزمن  طول  عىل 

الدنيا واالخرة.
وقد أشار القرآن أيضًا إىل عدم وجود 

چ  چ  چ  بقوله:  فيه  االختالف 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 
 ،]82 النساء:  ڈچ ]سورة  ڎ 
االيــــة:  ذيل هذه  الطويس يف  الشيخ  قال 
»... اهنا تدل عىل أن املتناقض من الكالم 

ليس من فعل اهللَّ تعاىل... «)37).
عدم  ان  إىل  بوضوح  تشري  فااليـــــة 
آثار  من  هو  انمــــا  والتناقض  االختالف 

خصوصية املتكّلم وهو اهلل تعاىل بام له من 
كان  ولو  املطلق،  والعلم  احلكمة  صفات 
من عند البرش لكان فيه ذلك، وليس املراد 
بل  االحرتازي،  القيد  االختالف  بكثرة 
اختالف  يوجد  التوضيحي؛ النه ال  القيد 
ان  يريد  انه  ال  القرآن،  يف  قليل  وال  كثري 
ويثبت االختالف  الكثري  ينفي االختالف 

القليل)38).
إىل  جاء  الزنادقــــة  بعض  اّن  وروي 
االمام امري املؤمنني وقال له: لوال ما يف 
لدخلت  والتناقض  االختالف  من  القرآن 
فراح  هو؟.  »وما   :له فقال  دينكم،  يف 
 االمام اجابه  ثم  اآليات،  بعض  يذكر 
الرجل ودخل  ذلك  اقتنع  ذلك حتى  عىل 

االسالم«)39).
قال:  أّنه  جبري  بن  سعيد  عن  وروى 
أرأيت  فقال:  عباس،  ابن  إىل  رجل  جاء 
أشياء ختتلف عيل من القرآن، قال: ما هو 
أشك يف القرآن؟. قال: ليس بشك، ولكن 
عليك  اختلف  ما  فهات  قال:  اختالف، 
من ذلك، فصار الرجل يذكر مواردًا وابن 

عباس جیيبه)40).
املثال االول:
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ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله 
ې  ې  ېې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ىت  مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  جب 

يت جث چ ]سور ة النساء: 78 -79[.
فقد كانت االية االوىل بصدد االجابة 
تكليفهم  مسالة  عىل  اعرتضوا  مجاعة  عن 
يف  دخل  خلوف  اما  واجلهاد،  بالقتال 
قلوهبم ولركوهنم إىل الدنيا ولذاهتا، ومن 
 مجلة ما آذى املنافقني واليهود به النبي
هو اهنم كلام رأوا النعم الوافرة نسبوها إىل 
القحط واجلدب نسبوه إىل  تعاىل رأوا  اهلل 
املعركة  يف  نرصا  رأوا  كلام  أو   ،النبي
نسبوه إىل اهلل تعاىل، وكلام اصابتهم اهلزيمة 
انه  اجلواب  فجاء   ،النبي إىل  ينسبوهنا 
قل: )كل من عند اهلل())4)، لكن يف نفس 
التفصيل،  بعدهــا  التي  اآلية  تقرر  الوقت 
اهلل  فمن  حسنـــة  من  اصابك  ما  كل  واّن 
فمن  سيئــــة  من  اصابك  ما  وكل  تعاىل، 
االبتدائيـــــة  بالنظرة  يبدو  وهنا  نفسك!. 
جهة  من  اذ  االيتني،  بني  التناقض  وجود 

جهة  ومن  تعاىل  اهلل  إىل  يشء  كل  ينسب 
ُأخرى يفّصل يف ذلك!.

عن  خيرجــه  بام  ذلك  توجيه  وينبغي 
ال  لكن  اآليتني،  بني  الظاهري  التناقض 
املفرسين  بعض  ذكرها  التي  كالوجوه 
ان  وهو  االوىل،  االية  هو  االصل  ان  من 
ما  واما  تعاىل،  اهلل  إىل  منسوب  يشء  كل 
ان  لرعاية االدب، اي  الثانية فهو  االية  يف 
ايضا،  تعاىل  اهلل  من  السيئة  ان  هو  الواقع 
إىل  ننسبها  واالحرتام  لالدب  رعاية  لكن 
يرضب  الرازي  ان  اللطيف  ومن  العبد!. 
يا  تعاىل:  هلل  يقال  انه  فيقول:  مثاالً  لذلك 
مدبر السموات واألرض، ولكنه ال يقال: 
يا مدبر القمل والصئبان واخلنافس، مع انه 
مدبرها مجيعًا، ولكّن ذلك من باب االدب 

واالحرتام، فكذا ها هنا)42).
يذكر  أن  يمكن  ال  تعاىل  اهلل  ان  بل 
من  كان  ولو  مطلقًا،  الواقع  خالف  شيئًا 
اجل رعاية االدب أو ما شاكل ذلك، وال 
التعارفات والتساحمات، وانام  يناسبه مقام 
تعاىل  الباري  قياس  عن  الوجه  هذا  نتج 
لو  اننا  كام  العادي،  البرشي  املتكّلم  عىل 
نفعل  فامذا  الكالم  هنا هبذا  املشكلة  حللنا 
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يف سائر اآليات التي تبنّي ان الرش والسوء 
هي  انام  االنسان  تلحق  التي  واملصائب 
بسوء فعله؟!. فهل نحملها كلها ايضا عىل 

االدب واالحرتام؟!)43).
بان  معقولــــة  بوجوه  ذلك  حيل  بل 
االية  يف  تعاىل  اليه  السيئة  نسبة  ان  نقول: 
االوىل باعتبار انه هو معطي القدرة عليها، 
انام كان فعل  واما صبغتها وسمتها بذلك 
بني  االمر  نظرية  لبيان  ذلك  ان  أو  العبد، 
جهة  من  فاعل  تعاىل  انه  وهو  االمرين، 
ان  أو  باعتبارين،  ُأخرى  جهة  من  والعبد 
املراد بالسيئة هو العقاب الذي ُينال جراء 
فعلها -وهو مروي عن اهل البيت -ملا 
كانت العقوبة هي نتيجة ألفعال العاصني 
العباد  إىل  أحيانا  تنسب  لذلك  العباد،  من 
كال  و  اهللّ،  إىل  ُأخرى  أحيانا  و  أنفسهـــم 
القول  يمكن  إذ  صحيحتان،  النسبتني 
يد  قطع  الذي  هو  القايض  إّن  قضية  يف 
السارق، كام جیوز أن يقال إّن السارق هو 

السبب يف قطع يده الرتكابه الرسقة)44).
املثال الثاين:

ڄچ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قولـــــه 
چپ  تعاىل:  وقوله   ،]( البلد:  ]سورة 

حيث  3[؛  التني:  ]سورة  چ  پ  پ 
يبـــــدو بالنظـــــــــر السطحي التنـــــاقض 
القســـــــــم  نفى  االوىل  االية  ففي  بينهام، 
أقسم  الثانية  االية  بالبلد-وهو مكة -ويف 
ولذا  نفسها،  مكة  -وهو  االمني  بالبلد 

من  بعض  املوارد  هذه  بمثل  يتمسك  قد 
واثبات  الكريم،  القرآن  عىل  الطعن  يريد 
ان  حيث  لكن  فيه،  والتناقض  االختالف 
املتكّلم هلذا القرآن هو العامل احلكيم املنزه 
عن التناقض واالختالف يف القول يمتنع 
بمعنى  االوىل  االية  يف  اقسم(  )ال  تفسري 
إىل  املفرسين  بعض  وذهب  القسم،  نفي 
تزيدها  قد  العرب  وان  زائدة،  )ال(  كون 
ذكروا  وقد  معناها،  تريد  وال  الكالم  يف 
ذلك)45)،  عىل  الشعر  من  الشواهد  بعض 
داخلة  كانت  الشواهد  تلك  يف  )ال(  لكن 
بعض  انكر  فلذا  فعل،  عىل  ال  حرف  عىل 
العرب،  كالم  يف  زائدة  جميئها  املحقيني 
واختار وجها اخر: وهو ان مورد االيتني 
االنسان يف  ففي االوىل هو جعل  خمتلف، 
كبد، وهو واضح ال حيتاج إىل قسم، ويف 
الثانية هو ان االنسان ُخلق ليكون رفيعًا، 
نفسه فريتد  اختياره حيط من  لكنّه وبسوء 
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تاكيد  إىل  بحاجة  وهو  سافلني،  اسفل 
ان  ادق وهو:  معنى  إىل  اشار  ثم  بالقسم، 
نفي  الَقسم ال  نوع من  انام هو  اقسم(  )ال 
ان  فاملعنى:  سلبي،  َقسم  لكنه  للَقسم، 
فهو  إىل قسم،  املطلب لوضوحه ال حيتاج 
يف حقيقته قسم لكنه بصورة سلبية، وهو 

آكد من صورة االجیاب)46).
زائـــــدة  )ال(  فمجيء  حال  اية  وعىل 
وان ثبت من اللغـــــة لكن ال ريب انه شاذ، 
وقد تقدم ان القرآن ال حيمل عىل الوجوه 
املتكّلم  قرينيـــــة  لنفس  الشاذة  البالغية 
التي حتدثنا عنها، وعىل حد تعبري العالمة 
تنزه  ال  ملاذا  شعري  ))وليت  البالغي: 
لغوية  عن  براعته  و  املجيد  القرآن  جاللة 
هذه الزيادة التي ال غاية فيها إال اإلهيام؟!. 
)))47)، وحيث ان الوجه الثالث هو االدق 
واالبلغ فهو املعول للنكتة املتقدمة بعينها.

املثال الثالث:
حتدثت بعض اآليات عن مسألة خلق 

ں ڻ ڻ  چ  السامء واالرض، فقالت: 
ہ..  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ٴۇ..  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

ٻ  ٱ  ې...  ې 
 9 فصلت:  چ ]سورة  ٻ  ٻ  ٻ 

.](2-
مواضع  عدة  يف  تكـــرر  قد  اّنه  كام 
ايام،  ستة  يف  كان  خلقهام  اّن  القرآن  من 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ  تعاىل:  قال 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ]سورة 

السجدة: 4[.
ان  بدوًا  السابقة  اآليات  ظاهر  ويدل 
يف  كان  فيها  وما  واالرض  السامء  خلق 
االوىل  االية  يف  اليومني  إلّن  ايام؛  ثامنية 
كانا خللق االرض، يضاف اليها أربعة أيام 
وباضافة  فوقها،  الروايس  جلعل  الثانية  يف 
خللق  الثالثــــة  اآليــــــة  يف  آخرين  يومني 
السامء، يكون املجموع ثامنية، مع ان االية 
الالحقة رصحية باّن خلقهام وما بينهام كان 
املغرضني  ايام؛ ولذا حاول بعض  يف ستة 
االحتجاج به الثبات التناقض يف القرآن، 
التعارض  املفرسين يف حل  وانشغل ذهن 
املوجود، فارتكبوا انواع التقدير واحلذف 
الجل حمذور وقوع التناقص، فقالوا مثال: 
الثانية  ايام( يف االية  أربعة  الظرف )يف  ان 
ملبتدأ  اخلرب  وذلك  حمذوف،  بخرب  متعلق 
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كائن  ذلك  كل  والتقدير:  أيضًا،  حمذوف 
يف اربعة ايام)48)، اي ان خلق االرض مع 
يف  كلها  االقوات  وتقدير  الروايس  جعل 
نظرنا  اذا  االرض  خلق  فاذن  ايام،  اربعة 
اليه  نظرنا  واذا  يومني  يف  فهو  لوحده  اليه 
اربعة  املجموع  يكون  االمور  تلك  مع 
يف  السامء  خللق  اليومني  باضافة  ثم  ايام، 
فيكون  ستة،  املجموع  يكون  الثالثة  االية 
مطابقا ملا كرر يف عدة موارد يف القرآن من 
كان  بينهام  وما  والسامء  االرض  خلق  ان 
)رست  القائل:  كقول  وهذا  ايام،  ستة  يف 
و:  أيام(،  عرشة  يف  بغداد  إىل  البرصة  من 
يومًا(  عرش  مخسة  يف  الكوفة  إىل  )رست 

يريد كال املسافتني)49).
املثال الرابع:

ی  ی  چ  تعاىل:  قوله  يف  جاء  ما 
ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 
حب خب مب ىب يبجت حت خت مت چ 

]سورة هود: 08)[.
االية؛  يف  التناقض  وجود  يوهم  فانه 
التقييد  مع  يتناىف  باخللود  فيها  الوعد  فان 
بمدة دوام الساموات واالرض!. وكذا مع 
االستثناء باملشيئة اإلهلية!. لكن مع التوجه 

التناقض  ما ذكرنا من استحالة وجود  إىل 
إىل  بحاجة  االية  ان  يؤكد  تعاىل  كالمه  يف 
ذلك  الطربيس  عد  ولذا  صحيح؛  فهم 
وذكـــــر  القرآن،  يف  املشكلة  املواضع  من 
اقواالً خمتلفة للمفرسين، حيث نقل أربعة 
عرش قوالً يف كال املسألتني -اعني التقييد 
املسألة  خيص  فيام  ذكره  فمام  واالستثناء، 
بدوام  املراد  ان  املثال:  سبيل  عىل  االوىل 
كوهنام  حال  دوامهام  واالرض  الساموات 
ومها  وأرضها،  اآلخرة  سامء  اي  مبدلتني، 
ال يفنيان، فال ينايف التقييد اخللود، أو: أّن 
للتبعيد  ألفاظًا  للعرب  وأّن  التبعيد،  املراد 
يف معنى التأبيد، فيقولون: ال افعل ذلك ما 
اختلف الليل والنهار، أو: ما نبت النبت، 
هذه  ان  منهـــم  ظنًّا  االبل،  أّطت  ما  أو: 
التأبيد،  بذلك  ويرون  تتغري،  ال  االشياء 
من  باملتعارف  سبحانـــــــه  اهلل  فخاطبهم 
كالمهم عىل قدر عقوهلم وما يعرفون)50).
وقد رجح هذا االخري العالمة معرفة 
قال:  حيث  وردود،  شبهـــات  كتاب  يف 
حسب  السديد  الرأي  هو  الوجه  »وهذا 
اهلل  كالم  اّن  نقول:  لكننا  الظاهر«))5)، 
للواقع،  املخالفة  من  خال  وتعاىل  سبحانه 
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اطالقًا  باطل  فيه  ليس  الكريم  القرآن  فان 

اليه  وان كان ذلك جماراة للقوم، كام تشري 

من  وال  يديه  بني  من  الباطل  يأتيه  )ال  اية 

إىل  التوجه  اثار  من  ايضا  وهذا  خلفه(، 

صفات املتكلم، واللوازم التي ترتتب عىل 

وعىل  تعاىل،  اهلل  من  القرآن  هذا  صدور 

قدسية هذا النص اإلهلي، وستأيت األشارة 

خلو  وهي  الالحقة،  النقطة  يف  ذلك  إىل 

القرآن من املخالفات للواقع.

ومن األقوال التي ذكرها الطربيس فيام 

باملشيئة- -االستثناء  الثانية  املسألة  خيص 

من  الزيادة  يف  هو  انام  االستثناء  أّن  هو: 

النعيم الهل اجلنة، اي اال ما شاء ربك من 

النعم،  انواع  من  املقدار  هذا  عىل  الزيادة 

وهذا كام يقول الرجل لصاحبه: يل عليك 

اقرضتكهام  اللذين  االلفني  اال  دينار  الف 

عىل  زيادة  االلفني  ان  يعني  كذا،  وقت 

من  يستثنى  ال  الكثري  ان  بقرينة  االلف، 

الواو،  بمعنى  هنا  )اال(  ان  او:  القليل، 

اي وما شاء ربك من الزيادة،... الخ من 

الوجوه)52).

مسألة  خيص  -فيام  هنا  أجاد  وقــــد 

حني  معرفة  -العالمة  باملشيئة  االستثناء 

قال: »... والذي يرتجح يف النظر ان مثل 

التعليق يف كالمه تعاىل امر عادي إذا  هذا 

ما الحظنا شيمة االكابر حيث ال حيتمون 

عليهم  لزامًا  ليكون  أمرًا  أنفسهم  عىل 

بام  يوفون  كانوا  وان  بانجازه!.  فيطالبوا 

والزامًا،  تكليفًا  ال  وفضاًل  كرامًة  وعدوا 

التي  تعاىل  وعوده  أكثر  ان  ترى  َثم  ومن 

خلق  بصورة  كانت  القرآن  يف  جاءت 

مبدّوة  هلــــــم،  املوعود  نفوس  يف  الرجاء 

مما  ونحومهـــــا،  )عسى(  و  )لعل(  بلفظة 

جیعل االنجاز معلقًا عىل مشيئته واقتضاء 

حكمته وليس حتام عليه يف ظاهر الوعد، 

وان كان اهلل تعاىل يفي بام وعد فضاًل ومنًة 

وال خيلف امليعاد«)53).

لصفاته  جيدة  بصورة  هنا  توجه  فقد 

أثر  مما  سبحانه؛  كالمه  تفسري  يف  تعاىل 

نموذج  وهذا  لالية،  املعنى  تشخيص  يف 

املتكّلم  صفات  إىل  التوجه  تأثري  من  آخر 

-وهو  له  السابق  الوجه  ان  كام  شانه،  عز 

اعتبار )اال( بمعنى الواو ـ يمكن نفيه بعدم 

صحة احلمل عىل الوجوه االدبية الشاذة أو 
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الضعيفة، كام تقدم، وهذا منها.

املبحث السادس:

عدم وجود املطالب املخالفة

للواقع يف القرآن.
من اآلثار املهمة األخرى التي ترتتب 
عىل حلاظ صفات املتكّلم يف تفسري القرآن 
من  الكريم  القرآن  بخلو  االعتقــــاد  هو 
اهنا  باعتبار  للواقع،  املطابقة  غري  املطالب 
العادي  واملتكلم  االنسان  من  تصدر  انام 
وأّما  وناقصًا،  حمدودًا  علمه  يكون  الذي 
املطلق  العامل  فهو  تعاىل  اهلل  إىل  بالنسبـــة 
املطلق  واحلكيم  جهل،  اليعرتيـــــه  الذي 
الذي ال يالبس افعاله اللغو، و ال جتانس 
وصف  ما  ذلك  يؤكد  ومما  الباطل،  اقواله 
قوله  يف  بعلمه  نزل  بانه  كالمه  تعاىل  اهلل 

گگ  گ  گ  ک  ک  ک  چ  تعاىل: 
ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 
 ،](66 النساء:  ںچ ]سورة  ڱ 

گ  گ  ک  ک  ک  چ  تعاىل:  وقال 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
-4( فصلت:  ڻچ ]سورة  ں  ں 
42[، وقد ذكر الطويس من معاين االيــــة 
بطالنـــه  يوجب  بيشء  يأيت  ال  »معناه  اّن: 

مما وجد قبله و ال معـــــــه و ال مما يوجد 
ايضًا:  كذلك  الطربيس  وقال  بعده«)54)، 
الباطل من جهة من اجلهات  يأتيه  »... ال 
فال تناقض يف ألفاظه وال كذب يف أخباره 
وال يعارض وال يزاد فيه وال يغري... «)55).
وكالمه  آياته  تعاىل  اهلل  وصف  وقد 

ڀ  ڀ  ڀ  چ  فقال:  احلق،  بانــــــه 
چ ]سورة آل عمران: 3[، وأيضًا:  ٺ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ 

چ ]سورة  ى  ى  ې  ېې 
كثرية)56)،  ُأخرى  وآيات   ،]252 البقرة: 

ژ  چ  تعاىل:  بقوله  وصفها  تعاىل  انه  كام 
ڑ ڑ ک ک ک ک چ ]سورة الطارق: 

3) -4)[، ف القرآن هو دائاًم هو القول 
الفصل، ودائام هو احلق؛ فاّن هذه اآليات 
مطلقة ال تقييد فيها، ال انه فصل يف بعض 
ُأخرى!.  ايات  يف  فصال  وليس  اآليات 
جوانب  يف  بحق  وليس  جانب  يف  حق  أو 
ُأخرى، فليس بيانه حق وفصل يف مسائل 
التوحيد مثاًل، وليس بحق وفصل يف بيان 
موضوعات خارجية أو قصص تأرخيية أو 

غري ذلك.
تالئم  هو  ايضًا  االثر  هذا  يؤكد  ومما 
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هو  القرآن  نزول  من  اهلــــدف  مع  ذلك 
والتوحيد  باهلل  االيامن  إىل  الناس  هداية 
وما فيه كامهلم وسعادهتم؛ وهذا ال يتم اال 
ببيان احلقائق احلقة يف عالقة االنسان باهلل 
وعالقته  االخر  باالنسان  وعالقته  تعاىل 
بالطبيعة، ونفي ما بنى عليه الناس حياهتم 
الباطل،  العقائد  من  الكونية  ونظرهتم 
الصدد:  هذا  يف  الطباطبائي  العاّلمة  قال 
األصالــة  أن  -يرون  -مثال  فالناس   ...«

ڤ  ڤ  چ  قائلهم:  قال  حتى  املادية  حلياهتم 
و   ،]24 اجلاثية:  چ ]سورة  ڦ  ڦ  ڦ 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  بقوله:  ينبههم  القرآن 
ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ 
 ،]64 العنكبوت:  ڀچ ]سورة  ڀ 
املولدة  هي  واألسباب  العلل  أن  ويرون 
وموت  حياة  من  فيها  احلاكمة  للحوادث 
ونعمـــة  وفقر  وغنى  ومرض  وصحــــــة 

ٹ  ٹ  ٹ  چ  وحرمان  ورزق  ونقمة 
القرآن  و   ،]33 سبأ:  ڤچ ]سورة 

ڻچ  ڻ  ں  ں  چ  بقوله:  يذكرهم 
ۓ  چ  وقوله:   ]54 االعــــراف:  ]سورة 
ڭ ڭ ڭچ ]سورة يوسف: 67[، وغري 
هلم  أن  ويرون  احلكمة،  آيات  من  ذلك 

و  يشاؤن  ما  يفعلون  املشية  يف  االستقالل 
چ  ڃ  ڃ  چ  بقوله:  خيطئهم  القرآن 
 ،]30 االنســــان:  چچ ]سورة  چ  چ 

ويرون أن هلم أن يطيعوا ويعصوا وهيدوا 
ک  چ  بقوله:  ينبئهم  القرآن  و  وهيتدوا 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ويرون   ،]56 القصص:  ڳچ ]سورة 

بقولـــه:  ذلك  ينكر  القرآن  و  قوة  هلم  أن 
البقرة:  ڳچ ]سورة  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

وبنني  بامل  عزة  هلم  أن  ويرون   .](65
بقوله:  بخالفه  حيكم  القرآن  و  وأنصار 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ 

وقوله:   .](39 النساء:  چ ]سورة  ې 
ڳچ  ڳ  گ  گ  چ 

]سورة املنـافقون: 8[. ويرون أن القتـــــل 
القرآن  و  وانعدام  موت  اهلل  سبيـــل  يف 

ٻ  ٻ  چٱ  يقول:  إذ  حياة  يعده 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ  پ  ٻ  ٻ 
إىل   ،](54 البقرة:  ٺچ ]سورة 
أمر  التي  القرآنية  التعاليم  من  ذلك  غري 

النبي أن يدعو هبا الناس قال: چ ہ 
النحل:  ھچ ]سورة  ہ  ہ  ہ 
صورت  مجة  وآراء  علوم  وهي   .](25
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احلياة الدنيا خالفها يف نفوس الناس وزينه 
فنبه تعاىل هلا يف كتابه وأمر بتعليمها رسوله 
قال:  كام  هبا  يتواصوا  أن  املؤمنني  وندب 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  چ 

چ ]سورة  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
العرص: 3[، وقال: چ ې ې ې 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى 

چ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ 

]سورة البقرة: 269[. ف القرآن باحلقيقة 
العلم  حيث  من  قالب  يف  االنسان  يقلب 
جديدا  صوغا  ويصوغه  حديث  والعمل 
واليه  أبدا،  موت  يتعقبها  ال  حياة  فيحيى 

ۋ  ۋ  چ  تعاىل:  بقوله  اإلشارة 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې چ ]سورة 

ڳ  ڳ  ڳ  چ  وقوله:   ،]24 االنفال: 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
 ،(57(»](22 االنعام:  ہچ ]ســــــورة 
عن  اال  تتم  ال  اهلداية  وتلك  اهلدف  وهذا 
الباطل  اّما  والواقعيات  احلق  بيان  طريق 
من  مانع  فهو  واالعوجاج  واخلرافات 

حتقق تلك الغاية.
وعىل ذلك فعىل املفرس ان يراعي هذه 

االعتبار  بنظر  ويأخذ  التفسري  يف  املسألة 
ذلك، فلو اّدى تفسري اية معينة إىل وجود 
أمور باطلة غري حقة حتى ولو كانت عىل 
أو  القصة  أو  التشبيه  أو  التمثيل  مستوى 
ذلك  يف  التأمل  من  فالبد  او...  االخبار 
غري  فمن  فيـــــه،  النظر  واعادة  التفسري 
غري  امور  القرآن  إىل  ننسب  ان  الصحيح 
واقعية تابعة لثقافات عرص معني كام يتفوه 
به البعض من تأثر القرآن بثقافة عرصه بام 
فيها االمور غري الصحيحة وغري الواقعية، 
وانه كان جمربًا عىل التفوه ببعض االباطيل 

أو اخلرافات.
االمثلة  لبعض  التعرض  هنا  ويمكننا 

عىل ما تقدم:
املثال االول:

ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قولــــــــه 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڀچ ]سورة  ڀ  ڀ  ڀ 
ذكر  ان  البعض  ذكر  فقد   ،]275 البقرة: 
من  نوع  هو  االية  هذه  يف  وتأثريه  اجلن 
اخلرافات  من  مأخوذ  وهو  القوم،  جماراة 
آنذاك؛  العرب  بني  الرائجـــــة  االساطري 
حصول  يسندون  كانوا  العرب  ان  حيث 
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إىل  لشخص  والعقلية  اجلسدية  االمراض 
القرآن  فراح  فيه،  وترصفه  اجلن  دخول 
الذي  قيام  يشبه  هلم  املجاراة  باب  ومن 

يأكل الربا بقيام من يتخبطه الشيطان)58).
علوم  يف  املحققيني  بعض  أّكد  وقد 
باب  من  ذلك  ذكــــر  القرآن  بان  القرآن 
التشبيه واملجارات، وليس املقصود تقرير 
بتأثري  حتصل  العقلية  االمراض  ان  حقيقة 
اجلن أو الشيطان، بل هو جمرد تشبيه عىل 
ما هو احلال يف املحاورات العرفية التي ال 
تكون حمكومة بالدقة دائاًم، ولذا ال ينبغي 

ڭ ۇ ۇ  چ  ان نفهم من قوله تعاىل: 
ۋچ ]سورة  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
النجم: )2 -22[ اّن اهلل تعاىل يعترب الذكر 
افضل من االنثى، وانه غضب العتبارهم 
املالئكة بنات له، بل حتدث القرآن هنا بام 

هو متعارف بينهم)59).
ان  إىل  االلتفات  علينـــــا  ينبغي  وهنا 
ينبغي  وال  عاديًا،  متكلاًم  ليس  تعاىل  اهلل 
املتكّلم  مع  نتعــــامل  كام  معه  نتعامل  ان 
صفاته  اخذ  من  البد  بل  العادي،  العريف 
وعليه  واحاطته،  وحكمته  وعظمته  تعاىل 
تعاىل  اهلل  يتكلم  ان  الصحيح  من  فليس 

بالباطل مثاًل ولو كان عىل نحو التشبيه أو 
املجارات؛ ولذا اشكل العالمة الطباطبائي 
يف خصوص االية السابقة بام نصه: » وفيه: 
إىل  كالمه  يف  يستند  أن  من  أجل  تعاىل  انه 
من  كان  نحو  بأي  القول  ولغو  الباطل 
عىل  ورده  بطالنه  بيان  مع  إال  االستناد 

قائله... «)60).
يكون  ان  يمكن  فإّنه  وبالنتيجـــــة 
بصورة  يكن  مل  وان  تاثريًا  مثاًل  للشيطان 
االية،  هذه  داللة  بنفس  متسكًا  مبارشة، 
ما  وبني  ذلك  بني  منافاة  هناك  وليست 
يف  تاثريه  يكون  قد  اذ  الطب؛  علم  يقوله 
طول تأثري العوامل الطبيعية، بل ان العلوم 
اال  واثباتا  نفيا  احلكم  يسعها  ال  الطبيعية 

عىل ما تناله يد احلس من االسباب))6).
املثال الثاين:

ڳ ڳ  قولــــــه تعــــــــــاىل: چ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ڻ ڻ چ ]سورة الصافات: 64-

حتدثت  االية  بأّن  القول  يصح  فال   ،]65
الشيـــاطني  عن شــــيء غري واقعي، وان 
برؤوس  التعبيـــر  وإن  رؤوس،  هلا  ليس 
الشياطني هنا جـــاء وفقًا ملا تومهته العرب 
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ما  غرار  عىل  رؤوسًا  للشياطني  ان  من 
مالحظة  إلّن  وذلك  الغول،  يف  تومهوه 
صفات املتكّلم وهو اهلل سبحانه وتعاىل بام 
التفسري؛  العلم واحلكمة تدفع هذا  له من 
ولذا بسط القول يف تفسري )الشيطان( هنا 
العالمة حممد هادي معرفة فذكر بانه ليس 
الشيطان اساًم البليس وال خاصة بجنوده 
ذوي  سائر  عىل  كاطالقه  عليه  اطلق  وانام 

ٹ ڤ  چ  الرشور، قال اهلل تعاىل: 
ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
مأخوذ  وهو   ،]((2 االنعام:  ]سورة 
عىل  غضبه  أشتد  اذا  يشيط  شاط  من  لغة 
كل  عىل  يطلق  وصف  وهو  املبالغة،  نحو 
ان  ايضا  وذكر  واالنس،  اجلن  من  متمرد 
حلمة  وهي  عرف،  هلا  حلية  اسم  الشيطان 
الديك،  عرف  شبه  راسها  فوق  مستطيلة 
وعليه فالتشبيه يف االية انصب عىل الواقع 
القبيحة  احليات  رؤوس  وهو  املشهود، 

املنظر)62).
نتائج البحث:

واملفـــــردات - ) احلروف  تفسري  ينبغي 
احلكمة  يناسب  بام  القرآنية  والرتكيب 
والعلم والدقة التي يتصف به املتكلم 

واملنزل هلذا القرآن سبحانه وتعاىل.
املداليل - 2 الستخراج  السعي  من  بد  ال 

االلتزامية لآليات واالخذ هبا.
جواز األخذ بأكثر من معنى يف القرآن.- 3
عدم محل اآليات القرآنية عىل الوجوه - 4

األدبية الشاذة أو الضعيفة.
ال يوجد تناقض واختالف يف القرآن.- 5
يف - 6 للواقع  املخالفة  مطالب  توجد  ال 

القرآن.
*   *   *   *   *

اهلوامش:
))) تفسري امليزان -ج5 ص)38.

االعراف:  ]سور  و:   ،]46 املائدة:  ]سورة   (2(
و:   ،]((( يوسف:  ــورة  ]س و:   ،]203
النحل:  ]سورة  و:   ،]20 اجلاثية:  ]سورة 
89[، و: ]سورة البقرة: )2)[، و: ]سورة 

النساء: 62)[.
وردود  شبهات  معرفة،  هادي  حممد  أنظر:   (3(

حول القرآن الكريم، ص252.
)4) من قبيل ما جاء يف سورة املائدة، يف اآلية 74، 

والنور، اآلية)3.
اآلية  يف  البقرة،  سورة  يف  جاء  ما  قبيل  من   (5(
اآلية  والتوبة،   ،(7 اآلية  والنساء،   ،(60

02) وغريها.
)6) أنظر: حممد السلطاين، تأثري املؤلف عىل فهم 
جملة  القرآن(،  فهم  عىل  التأكيد  )مع  االثر 

معرفة القرآن، العدد5، ص65.
)7) أنظر: نارص مكارم الشريازي، تفسري االمثل، 
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ج8)، ص208.
تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   (8(

امليزان، ج9)، ص9)2.
)9) أنظر: حممود الرجبي، علم االنسان، ص84.
الطربيس، تفسري  الفضل بن احلسن  أنظر:   ((0(

جممع البيان، ج9، ص398.
)))) أنظر: الفضل بن ا حلسن الطربيس، تفسري 

جممع البيان، ج2، ص864.
قوله  يف  ــة53)،  اآليـ عمران،  آل  ســورة   ((2(

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  زب  تعاىل: 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ۅ رب.
قوله  يف  ــة54)،  اآليـ عمران،  آل  ســورة   ((3(

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  زب  تعاىل: 
پ پ ڀ ڀ رب.

قوله  يف  ــة55)،  اآليـ عمران،  آل  ســورة   ((4(
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  زب  تــعــاىل: 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۓ رب
تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   ((5(

امليزان، ج4، ص)5.
تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   ((6(

امليزان، ج2، ص66).
الداللة  عــيل،  غــالم  كيا،  عزيزي  أنظر:   ((7(
جملة  النص،  تفسري  يف  ودورهــا  اإللتزامية 

معرفة القران، العدد)، ص72.
الفقه،  اصــول  املظفر،  رضا  حممد  أنظر:   ((8(

ص04).
تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   ((9(

امليزان، ج9)، ص88).
يف  حمـــارضات  الفياض،  اســحــاق  حممد   (20(

السيد  بحوث  )تــقــريــرات  الفقه  ــول  اص
اخلوئي(، ج)، ص234 -235.

االصول،  كفاية  اخلراساين،  كاظم  حممد   (2((
ص53.

اهلاشمي، بحوث يف علم األصول  )22) حممود 
اليد حممد باقر الصدر(،  )تقريرات ابحاث 

ج)، ص50) -54).
اهلاشمي، بحوث يف علم األصول  )23) حممود 
اليد حممد باقر الصدر(،  )تقريرات ابحاث 

ج)، ص54) -55).
يف  البيان  جامع  الطربي،  جرير  بن  حممد   (24(

تفسري القرآن، ج0)، ص59 -60.
)25) أنظر: عيل أكرب البابائي وغالم عيل عزيزي 
تفسري  منهج  راد،  روحـــاين  وجمتبى  كيا 

القرآن، ص86 -87.
الثقلني،  نور  احلويزي،  مجعة  بن  عيل  عبد   (26(

ج5، ص)9)، احلديث 7).
)27) أنظر: عيل أكرب البابائي وغالم عيل عزيزي 
تفسري  منهج  راد،  روحـــاين  وجمتبى  كيا 

القرآن، ص88 -89.
ج36،  بحاراالنوار،  املجليس،  باقر  حممد   (28(

ص395، يف اهلامش.
تفسري  يف  التسنيم  آميل،  جــوادي  اهلل  عبد   (29(

القرآن الكريم، ج)، ص29) -30).
ج4،  اللئايل،  عوايل  االحسائي،  عيل  حممد   (30(

ص04).
أنوار  البيضاوي،  عمر  بن  اهلل  عبد  أنظر:   (3((

التنزيل وأرسار التأويل، ج2، ص77.
تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   (32(

امليزان، ج4، ص366.
مكارم  ــارص  ن املــثــال:  سبيل  عــىل  أنظر   (33(
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ص426،  ج4،  االمثل،  تفسري  الشريازي، 
اهلامش رقم2.

مفاتيح  الزخمرشي،  عمر  بن  حممد  أنظر:   (34(
الغيب، ج3)، ص3)).

تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   (35(
امليزان، ج7، ص9)3.

تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   (36(
امليزان، ج5، ص9) -20.

)37) أنظر: حممد بن احلسن الطويس، التبيان يف 
تفسري القرآن، ج3، ص270.

تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   (38(
امليزان، ج5، ص20.

االحتجاج،  الطربيس،  بن عيل  امحد  أنظر:   (39(
ج)، ص358 وما بعدها.

)40) أنظر: عبد الرزاق بن مهام الصنعاين، تفسري 
القرآن، ج)، ص60) وما بعدها.

البيان،  ))4) الفضل بن احلسن الطربيس، جممع 
ج3، ص20) -)2).

مفاتيح  ــرازي،  الـ عمر  بن  حممد  أنظر:   (42(
الغيب، ج0)، ص48).

العدل  أصل  تأثري  السلطاين،  حممد  أنظر:   (43(
اإلهلي يف تفسري القرآن الكريم، جملة معرفة 

القرآن، العدد))، ص20.
االمثل،  تفسري  الشريازي،  مكارم  نارص   (44(

ج3، ص338 -340.
آالء  تفسري  البالغي،  جــواد  حممد  أنظر:   (45(

الرمحن، ج)، ص38.
)46) أنظر: حممد هادي معرفة، شبهات وردود 

حول القرآن الكريم، ص262.
آالء  تفسري  البالغي،  جــواد  حممد  أنظر:   (47(

الرمحن، ج)، ص38 -39.

)48) أنظر: حممود بن عمر الزخمرشي،  الكشاف 
عن غامض التنزيل، ج4، ص88).

مفاتيح  ــرازي،  الـ عمر  بن  حممد  أنظر:   (49(
الغيب، ج27، ص545.

)50) الفضل بن احلسن الطربيس، جممع البيان، 
ج5، ص297.

))5) أنظر: حممد هادي معرفة، شبهات وردود 
حول القرآن الكريم، ص296.

)52) الفضل بن احلسن الطربيس، جممع البيان، 
ج5، ص297 -299.

)53) أنظر: حممد هادي معرفة، شبهات وردود 
حول القرآن الكريم، ص299 -300.

)54) أنظر: حممد بن احلسن الطويس، التبيان يف 
تفسري القرآن، ج9، ص)3).

)55) الفضل بن احلسن الطربيس، جممع البيان، 
ج9، ص23.

)56) أنظر: ]سورة االنعام: 73، ]سورة الرعد: 
ــورة  ]س  ،](76 البقرة:  ]ســـورة   ،](4

النساء: 05)[، ]سورة املائدة: 48[.
امليزان،  تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد   (57(

ج9)، ص)7) -72).
ثقافة  تأثري  اخلرمشاهي،  الدين  هباء  أنظر:   (58(
بينات،  جملة  الكريم،  القرآن  عىل  العرص 
أمري  و:  ص95،  الثانيـــة،  السنة  العدد5، 
القرآن من وجود  رضا االرشيف، سالمــــة 
املعرفة،  جملة  الباطلة،  والعقائد  االفكار 

العدد07)، ص4.
القرآن  سالمة  االرشيف،  رضا  أمري  أنظر:   (59(
جملة  الباطلة،  والعقائد  االفكار  وجود  من 

املعرفة، العدد07)، ص4.
تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   (60(
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مصادر البحث

القرآن الكريم.- )

تفسري - 2 يف  التسنيم  اهلل،  عبد  اآلميل، 

مركز  الرابعة،  الطبعة  الكريم،  القرآن 

نرش ارساء.

عوايل - 3 عيل،  حممــــــد  االحســـــائي، 

العراقي،  جمتبى  حتقيق  قــــم،  اللئايل، 

الشهداء،  سيد  مطبعة  االوىل،  الطبعة 

985)م.

االرشيف، أمري رضا، سالمة القرآن من - 4

وجود االفكار والعقائد الباطلة، جملة 

املعرفة، العدد07).

البابائي، عيل أكرب، وعزيزي كيا، غالم - 5

مناهج  جمتبى،  راد  وروحــــاين  عيل، 

تفسري القرآن، قم، الطبعـــــة الرابعة، 

نرش مركز حتقيقات احلوزة واجلامعة، 

388) هـ ش.

الرمحن - 6 آالء  جواد،  حممـــد  البالغي، 

االوىل،  الطبعة  قم،  القرآن،  تفسري  يف 

بدون تاريخ.

أنوار - 7 عمر،  بن  اهلل  عبد  البيضاوي، 

التنزيل وأرسار التأويل، دار احيـــــاء 

االوىل،  الطبعــــــــة  العريب،  التـــراث 

8)4)هـ ق.

احلويزي، عبد عيل بن مجعة، تصحيح - 8

املقدسة،  قم  الرسويل،  هاشم  وتعليق 

الرابعة،  الطبعة  اسامعيليان،  مؤسسة 

2)4) هـ ق.

االصول، - 9 كفاية  كاظم،  اخلراساين، 

النرش  مؤسسة  الرابعة،  الطبعة  قم، 

اإلسالمي، 8)4)هـ ق.

ثقافة - 0) تأثري  الدين،  اخلرمشاهي، هباء 

جملة  الكريم  القرآن  عىل  العرص 

بينات، العدد5، السنة الثانية.

مفاتيـــح - )) عمر،  بن  حممـــد  الرازي، 

العريب،  الرتاث  احياء  دار  الغيب، 

الطبعة 3، 420) هـ ق.

االنسان، - 2) علم  حممــــــود،  الرجبي، 

اخلميني،  االمام  مؤسسة  انتشارات 

امليزان، ج2، ص2)4.
تفسري  الطباطبائي،  حسني  حممد  أنظر:   (6((

امليزان، ج2، ص))4 -2)4.
)62) أنظر: حممد هادي معرفة، شبهات وردود 

حول القرآن الكريم، ص)9) -93). 
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الطبعة التاسعة عرش، 394)هـ ش.

عمر، - 3) بن  حممــــــود  الزخمشـــــري، 

الكشاف عن غامض التنزيل وعيون 

االقاويل يف وجوه التنزيل، بريوت، 
العريب،  الكتاب  دار  الثالثة،  الطبعة 

407)هـ ق.
العدل - 4) أصل  تأثري  حممد،  السلطاين، 

السنة  القرآن،  معرفة  جملة  اإلهلي، 
السادسة، العدد))، 392)هـ ش.

املؤلف - 5) تأثري  حممـــــد،  السلطاين، 
التأكيد عىل  عىل فهـــــم االثـــر )مع 
القرآن،  معرفة  جملة  القرآن(،  فهم 

العدد 5.
الشاهرودي، عيل، دراسات يف علم - 6)

السيد  البحاث  )تقريرًا  األصول 
اخلوئي(، قم، الطبعة الثانية، مؤسسة 
اإلسالمي،  الفقــــــــه  معارف  دائرة 

2005م.
يف - 7) االمثل  مكارم،  نارص  الشريازي، 

الطبعة  قم،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري 
اإلمام  مدرسة  منشورات  االوىل، 

عيل بن أيب طالب، )42)هـ ق.
مهام، - 8) بن  الرزاق  عبـــــد  الصنعاين، 

الطبعــــة  السعودية،  القرآن،  تفسري 
االوىل، مكتبة الرشد، 989)م.

الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف - 9)
النرش  مؤسسة  قم،  القرآن،  تفسري 

اإلسالمي.
الطربيس، امحد بن عيل، االحتجاج، - 20

النعمــــــــان  دار  االرشف،  النجف 
للطباعة والنرش، 966)م.

احلسن، جممع - )2 بن  الفضل  الطربيس، 
البيان، لبنان، الطبعة االوىل، مؤسسة 

االعلمي، 995)م.
جامــــع - 22 جرير،  بن  حممد  الطربي، 

بريوت،  القرآن،  تفسري  يف  البيــــان 
املعرفة،  دار  نرش  االوىل،  الطبعــــة 

2)4)هـ ق.
التبيان - 23 احلسن،  بن  حممد  الطويس، 

ىف تفسري القرآن، الطبعة األوىل، دار 
احياء الرتاث العريب، بدون تاريخ.

الداللة - 24 عيل،  غالم  كيـــــا،  عزيزي 
النص،  تفسري  يف  ودورها  اإللتزامية 

جملة معرفة القران، العدد).
حمارضات - 25 اسحاق،  حممد  الفياض، 

يف اصول الفقــــه )تقريرات بحوث 
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السيد اخلوئي(، قم، الطبعة الرابعة، 
نرش دار اهلادي، 7)4)هـ ق.

االنوار - 26 بحار  باقر،  حممد  املجليس، 
اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، 

بريوت، الطبعة الثانية، 983) م.
الفقه، - 27 اصول  رضا،  حممـــد  املظفر، 

انتشارات  االوىل،  الطبعـــــــــة  قم، 
الفريوزآبادي، بدون تاريخ.

شبهات - 28 هادي،  حممد  معرفـــــــة، 
منشورات  املقدسة،  قــــــم  وردود، 

ذوي القربى، الطبعة 4، 2009م.
علم - 29 يف  بحوث  حممود،  اهلاشمي، 

السيد  ابحاث  )تقريرات  األصول 
 ،)الصدر باقــــر  الشهيد حممــــد 
الغدير  مركز  الثانيـــة،  الطبعـــــــــة 

للدراسات اإلسالمية، 997)م. 
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املهندس الدكتور أحمد الصفار

يسلط البحث الضوء عىل بسط املفاهيم العلمية والهندسية لأللفاظ 

السد  الفرق بني  الكهف (اآليات 93 -97) وتناول فيه  الواردة يف سورة 

والردم وعمليــة استخالص الحديد وتكّون املحلول الصلب وغري ذلك.

التحام  كيفية  رشح  يف  املفرسين  محاوالت  البحث  استعرض  كام 

الحديد والنحاس ونوقشت علمياً أبدت بعضها وفندت أخرى. كام تناول 

البحث الفرق بني السّد والردم بتفصيل علمي دقيق لعملية استخالص 

الحديد وتكّون املحلول الصلب، وطبيعة هذا املحلول الناتج من إفراغ 

بجالء،  يُظهر  مام  قبله،  وليس  النفخ  بعد  النار  بحرارة  النحاس  مصهور 

الكريم يف ترصيف األمور. وقد حذفنا قامئة املصادر ألن  القرآن  إعجاز 

البحث اشار اليها بالتفصيل يف الهوامش.
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اخلالصــــــــــة:
عىل  الضوء  لتسليط  البحث  هذا  جاء 
لأللفاظ  واهلندسية  العلمية  املفاهيم  بسط 

ۇ  ۇ  ڭ  چ  التالية:  اآليات  يف  الواردة 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت 
جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت  مت 
خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح 
الكهف:  ]سورة  چ  جض  مص  حص  مس 
السد  بني  الفرق  فيه  وتناولنا   .]97-  93
احلديد،  استخالص  وعمليـــــة  والردم، 
وتكّون املحلول الصلب؛ ومن ثم طبيعته 
الناجتة من إفراغ مصهور النحاس بدرجة 
حرارة النار بعد النفخ وليس قبله. إذ كان 
من الالزم أن يكون النفخ، ولواله ملا صار 
مبارشة  وبعده  املواصفات؛  هبذه  الردم 
الذي  النحاس  مصهور  إفراغ  يتم  وأثناءه 
يؤدي اىل تليني احلديد واالمتزاج به مكونا 
ونحاس  كبرية  بنسبة  احلديد  من  سبيكة 

عن  تزيد  وال   %6  .0 عن  تقل  ال  بنسبة 
8%، وهذه السبيكة املتكونة هلا مواصفات 
من  الكريم  القرآن  يف  ذكر  ما  مع  تنسجم 
مقاومة  وكذلك  واإلنمالس؛  الصالدة 
للصدأ لتبقى صامدة لفرتة طويلة ومن ثم 

ال يتغري شكلها.
بإضافة كمية من  أن  وقد وجد عمليا 
كافية  تكون  فإهنا   )%2( بمقدار  النحاس 
وفيزيائية  كيميائية  صفات  أفضل  لتحقيق 
املتكون  الصلب  للمحلول  وميكانيكية 
الصدأ  مقاومة  من  والنحاس  احلديد  من 
واالنكمـــــاش  والثقب  واحلك  والكشط 

والصالبة وغريها.
العمليــــــات  يف  الرتتيــــب  تغرّي  ولو 
من:  اآليات  يف  مرتبة  هي  كام  اهلندسية 
النفخ  اىل  احلديد  زبر  وضع  اىل  اإليتــــاء 
وجعل احلديد كالنار -باللون أو بامليوعة 
ثم  النحاس  صهر  -ثم  املفرسون  ذكر  كام 
احلديد  ركام  عىل  مصهورا  وهو  إفراغه 
صفات  حتققت  ملا  االمحرار  حتى  املسخن 
ذكرتا  كام  واإلنمالس  الصالدة  من  الردم 
وهبذه  وبالنتيجـــــــــة  الكريم،  القرآن  يف 
العمليات املتتابعة يتكون ردما وليس سدا 
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كام طلبوا من ذي القرنني.
مقدمة:

والكّتاب  املفرسين  من  كثرٌي  خاض 
يف كيفية بناء السد الذي صنعه ذو القرنني 
بني جبلني، حماولني بوصفهم ذلك حماكاة 
املراحل التي وردت يف كتاب اهلل الكريم، 
األحاديث  من  الكثري  هناك  ليس  أنه  كام 
التي يعتمد عليها يف وصف هذه املراحل، 
التفسري بضع  وقد خلصنا ما جاء يف كتب 
احلديد  امتزاج  لكيفية  أو  لناتج  تصورات 
لفهم  حماولة  هنا  ها  وفيام  والنحاس. 
من  الصلب  املحلول  ذلك  تكوين  عملية 
كيفية  من  واالقرتاب  والنحاس،  احلديد 
ومنصهر  املحمي  احلديـــــد  ماديت  مزج 
يف  الوارد  التسلسل  مراعاة  مع  النحاس 
الردم،  إعداد  عمليات  من  الكريم  القرآن 
مع  واللغويني  املفرسين  آراء  وسنستمزج 
ملحاكاة  اليوم  الصناعات  اليه  توصلت  ما 
صفات  هي  وما  الظروف  بنفس  مزجهام 
املتكّون، ومع ذلك تطرقنا لدراسة  الناتج 

كل حالة عىل انفراد.
واهلدف املطلوب من ورائها هو لفهم 
مع  القرنني  ذو  به  قام  الذي  اإلنجاز  هذا 

األخذ بنظر االعتبار يف كل ذلك هو متكني 
اهلل سبحانه وتعاىل له. وعىل أي حال فهي 
سبحانه  هلل  التقرب  منها  راجني  حماولة 
األعلم  وهو  املحدودة  بمعرفتنا  وتعاىل 
]سورة  یچ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  چ 

اإلرساء: 85[.
اآليات  يف  السد  بناء  قصـــة  جاءت 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  تعاىل: چ  اهلل  قال  التالية: 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت 
جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت  مت 
خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح 
الكهف:  ]سورة  چ  جض  مص  حص  مس 

،]97- 95
تناول القرآن الكريم طريقة بناء السد 
با اخلطوات اهلندسية يف تلك العملية،  مرتِّ

وتقديرها أن:
ىب . ) خبمب  حب  جب  چ  باحلديد:  أتوه 

يب جت حت خت چ،
فوضع بعضه فوق بعض حتى سد ما . 2

بني اجلبلني إىل أعالمها،
ثم آتوه بالوقود،. 3
فأشعل فيه النار،. 4
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مث . 5 جث  ىتيت  مت  چ  و  املنافخ  ووضع 
السد  فصار  نفخوا  أي  چ  يث  ىث 
وعندها  وتوهجــــــا،  اشتعاال  كالنار 
چ،  يث  ىث  مث  جث  ىتيت  چمت 

الرصاص  أو  النحاس  هو  والقطر 

املنصهر،
احلديــــد . 6 عىل  فصبــــــه  بالِقطر  فأتوه 

امُلحَمى.
يصف املجليس))) عملية إمحاء احلديد 
وصب النحاس فوقه، فقال أن ذا القرنني 
عليه  نسج  ثم  اجلبلني  بني  احلطب  »وضع 
فلم  احلديد،  احلطب عىل  نسج  ثم  احلديد 
واحلطب  احلطب  عىل  احلديد  جیعل  يزل 
چ  خت  حت  جت  يب  ىب  چ  احلديد  عىل 
فيه  فأرسلت  بالنار  أمر  ثم  اجلبالن،  ومها 

مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج  چ  ثم 
الِقطر  يفرغ  جعل  ثم  چ  جخ  مح  جح 
النار  املذاب فجعلت  النحاس  عليه، وهو 
تأكل احلطب فيصري النحاس مكان احلطب 
حتى لزم احلديد النحاس، فصار كأنه ُبرَد 
وسواد  ومحرته  النحاس  صفرة  من  َحربٍة 
عظيام  طويال  سدا  فصار  وغربته،  احلديد 

حس  جس  مخ  چ  تعاىل:  قال  كام  حصينا 

خس مس حص مص جض چ «.
اىل  نسب  عام  بعيد  غري  الكالم  وهذا 
له  »فاحتفر  يقول:  حيث   املؤمنني أمري 
اللبن، فطرح  أمثال  له  جبل حديد فقلعوا 
بعضه عىل بعض فيام بني الصدفني، وكان 

عىل  ردمــــا  بنى  من  أول  هو  القرنني  ذو 
فيه  وأهلب  احلطب  عليه  مجع  ثم  االرض، 
عليه،  فنفخوا  املنافيخ  عليه  ووضع  النار 
املس  وهو  بقطر  آتوين  قال:  ذاب  فلمــــا 
مس  من  جبال  له  فاحتفروا  قال:  االمحر، 
واختلط  معه  فذاب  احلديد  عىل  فطرحوه 

مس  خس  حس  جس  مخ  چ  قال:  به، 
حص مص جض چ «)2).

التي  اإلمكانّيات  عن  تكلمنــــــا  ولو 
الّسّد  إلمتام  القرنني  ذو  )كورش(  قّدمها 
فهي: اخلربة واملهندسون واإلرشاف، وأّما 
املنطقة  التي طلبها من سّكان  اإلمكانّيات 

فكانت تنحرص يف:
خامــات   .2 )العاملة(،  البرشّية  القّوة   .(
لصهر  احلطب  أو  الفحــــــم   .3 احلديد، 
النحاس، 5. عدد ما  احلديد، 4. خامات 
استهالك   .6 واحلمل،  اجلّر  حيوانات  من 
العاّمل واملهندسني من طعــــــــام ورشاب 
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القيام  من  املستبعـــــد  غري  ومن  ومأوى. 
كان  ملا  والصّب  والنقل  الصهر  بتقنيات 
البابلية  احلضـــــارات  عند  آنذاك  متوافرا 
والفرعونيــــة وغريمهــــــا من صناعـــات 
من  آثارهم  ذلك  عىل  تشهد  ومهارات 
أبنية معقدة، وذات هندسة عالية ودقيقة، 
يف  كانت  التي  اهلندسية  الشواهد  وكذلك 
الدقة من حسابات وأدوات وآالت  غاية 
بيوتا:  لتصري  اجلبال  نحت  يف  استخدمت 

ڳچ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ 

اليه  توصلت  وما   ،]82 احلجر:  ]سورة 
احلضارات من صناعـــــة وصــــقل  تلك 
)إرم(  نلمسه يف  ما  األعمدة، وهذا  ونقل 
األسس،  واختطوا  الصنّاع  حشدوا  فقد 
واستجلبوا العمـــــد من اقتطاع الصخور 
املرمر  وأنواع  الرخـام  وجلبوا  اجلبال  من 
وكـــــانت  البحر  يف  واألحجـــــار  امللون 
اجلميل  ببنياهنا  كمدينة  ومتيزت  جوهرة؛ 
والعمران الرائع من بني مجيــــــع األقاليم 
آنذاك فلم يامثلهــــــــا عمران:  واألمصار 
الفجر: 7[  ]ســــــورة  ڤ ڤ ڤچ  چ 

فكانت كام وصفهـــــا اهلل سبحانه وتعاىل: 
چ ]سورة  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

تلك  به  متيزت  ما  بني  ومن   ،]8 الفجر: 
احلضارات من قطع الصخور وثن نحتها 

ڃ  چ  هود:  قوم  فعل  كام  بيوتًا  لتكون 
الفجر:  ]سورة  چچ  ڃ  ڃ  ڃ 
9[. أقول أن اإلمكانيات الصناعية آنذاك 
هناك  أن  طاملا  ممكنة  تكون  قد  السد  لبناء 
والفرعونية  البابلية  مثل  قائمة  حضارات 
إلنشاء  طاقاهتا  سخرت  والتي  وغريمها 
ميزها  ما  وعمــــــــران  وحرف  صناعات 
اىل  أشار  الكريم  القرآن  أن  حتى  برقّيها 
عنا  بعيدة  ليست  واألهــــــــرامات  ذلك. 
ودقة  العمل  وضخامة  هندستها  بجامل 

التقنية املستخدمة يف إنشائها.
وهنا نحتاج اىل فهم العملية وإمكانية 
أكثر  وأهيا  عمليا،  اخلطوات  هذه  حدوث 
نجاعة. لقد اهتم كثري من املفرسين بمسألة 
من  اخلليط  املركب  هذا  من  السد  تكوين 
ولكني  النحاس،  ومنصهر  احلديد  قطع 
إن  العملية؛  الناحية  من  بعيدا  تباينا  أجد 
خماليط  تكّون  أن  يمكن  مادتني  بمـــزج 
املزج  يف  تراَع  مامل  املواصفات  متعــددة 
يتشكل خماليط خمتلفة  إذ  معينــــة.  رشوط 
فإذا سلمنا بام  بالشكل والقوة والصالدة، 



املفاهيم اهلندسية والعلمية لأللفاظ القرآنية

82

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

والنحاس  احلديد  أن:  مغنية يف  إليه  ذهب 
إمكاننا  يعني  فهذا  ببعض  يلتصقان بعض 
فيقول:  والنحاس  احلديد  بني  التمييز 
من  ببعض، وصـــار جبال  بعضه  »التصق 
قد  بطريقة  آخر  يتصّور  بينام  حديد«)3). 
تبدو أكثر علمية فيختار بدال عن االلتصاق 
النحاس:  يصبح  فيقول  التخلل  عملية 
أقوى  ويقويه  النار  احلديد  يتخلل  »مذابا 
ونار  حديد  عىل  ِقطر  احلديد،  خالص  من 
األسباب  من  كان  اخللط  وهذا  نار.  عىل 
القوية لتحكيم الردم، وقد استخدمت هذه 
النحاس  من  كّل  تقوية  يف  حديثا  الطريقة 
هكذا  من  أضعف  بمفرده  فكل  واحلديد 
أن  )4)، وواضح  خلط جیعلهام كالفوالذ!. 
خليطا  إما  سنوضحه  كام  لنا  يوفر  التخلل 
ممزوجا كالكونكريت مثال أو حملوال صلبا 
والنحاس(  الذهب  )من  الذهب  كسبيكة 
املستخدمة يف صناعة اخلاتم. ويتكرر هذا 
التصور من عملية اخللط واللصق: »صب 
والتصق  فاختلط  عليه  املذاب  النحــــاس 
صلدا«)5).  جبال  وصــــــار  ببعض  بعضه 
وجدنا أن هناك آراء عدة حول هذا اخلليط 
احلديد والنحاس. وما يمكن  املركب بني 

بني  يرتاوح  التفاسري  من  نستخلصه  أن 
باآلخر  اللصق واخللط ومتاهي أحدمهــــا 
واحد  ولكل  وهكذا؛  واحدا  يصريا  حتى 
من تلك التصورات مفهوما علميا خاصا 
يتحىّل  الذي  وناجته  املحددة  رشوطه  وله 
بمواصفات فيزيائية وميكانيكية وهندسية 

وكيميائية حمددة.
إن كيفية متاسك السد أو تكوينه التي 
وردت يف كتب التفسري والتاريخ نلخصها 

فيام ييل ونضع رأينا العلمي يف كل منها:
النحاس . ) مصهور  صّب  القرنني  ذا  أن 

سبيكـــة  وكّون  احلديد  مصهور  عىل 
من  صلبـــــا  حملوال  يعني   ،)alloy(
ومواد  -كاربون(  -نحاس  )احلديد 
سبيكة  هي  كام  احلجارة.  من  أخرى 
املصوغات الذهبية، وهي من النحاس 
والفضة  الذهب  من  أو  والذهب، 
النحاس  من  وهي  الربونز  سبيكة  أو 
والزنك والقصدير. ويف مجيعها ختتفي 
صفة  وتظهر  املكونة  املواد  صفات 
السبيكة وتكون صفاهتا خمتلفة متاما عن 
املواد األصلية. فيقول أحدهم: »فأفرغ 
املحمي  احلديد  عىل  املذاب  النحاس 
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واحد«،  شيئا  فصار  زبره  بني  فدخل 
يفهم  واحدا  شيئا  الناتج  صريورة  إن 
املادتني  بني  التمييز  يمكن  ال  أنه  منه 
يفّصل  ثم  فيه،  والنحاس(  )احلديد 
»مكان  أي  فيقول:  أكثر  العملية  يف 
فلام  بينها،  الذي كان  احلطب والفحم 
بينها خاليا، فأفرغ  النار، بقي ما  أكلته 
فيه النحاس املذاب فامتزج باحلديد«، 
وهذا تعبري علمي دقيق وهو االمتزاج، 
أدق مما سبق  بتصوير  القرطبي  ويشري 
املادتني بعضها ببعض  بتداخل  وذلك 
فيقول: »نحاسا ليلتصق فأفرغه عليه، 
الرأي  هذا  بعض«،  يف  بعضه  فدخل 
التايل  الرأي  أستبعد  ال  ولكني  جيد 
تكوين  منه  يفهم  الذي  باملزج  املتمثل 
وهو   )composite( خليط  مركب 
ناتج واحد أيضا لكن جتد فيه النحاس 
الكمية  يشكل  ألنه  باحلديد  حماطا 
األكرب ويمكن أن يكون كال التصورين 

موجودين يف السد.
أنه صب مصهور النحاس عىل احلديد . 2

امُلحمى اىل ما قبل االنصهار وتركيب 
من   )composite( خليط  مركب 

الرتكيب  وهذا  والنحاس.  احلديـــد 
من  أكثر  أو  مادتني  مزج  عن  عبارة 
فيزيائية  خواص  وهلا  املكونة،  املواد 
كبرًيا،  اختالًفا  خمتلفة  كيميائيـــــة  أو 
ذات  مادة  تنتج  جتميعها،  يتم  عندما 
املكونــــات  عن  خمتلفــــــة  خصائص 
الفرديــــــة  املكونات  وتبقى  الفردية. 
اهليكــــــــل  داخل  ومتميزة  منفصلة 
املسلــح،  الكونكريت  مثل  النهائي، 

والسرياميك.
هبذه . 3 فلزين  التحــــام  تاريخ  ويعود 

حيث  الربونزي،  العرص  إىل  الطريقة 
غالًبا ما تتم من وضع جزء صلب يف 
فلز منصهر موجود يف قالب والسامح 
له بالتصلب من غري صهر كامل وفعيل 
علامء  عثر  ولقد  الفلزين.  من  لكل 
من  النوع  هذا  من  الكثري  عىل  اآلثار 
 ،)forge welding( اللحام املسمى
والذي يعود تارخيها إىل ما قبل 000) 
يصنع  كان  احلديد  وألن  امليالد.  قبل 
جسم  أي  فإن  صغرية،  بكميات  عادة 
أصغر  بكتل  تدعيمه  إىل  حيتاج  كبري، 
كام يف عمود دهلي الذي دّعم بقضبان 
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الرديئة  النوعيــــــــة  وبسبب  أصغر. 
هذا  كان  فقد  القديمــــة،  للفلزات 
األسلوب يستخدم يف صناعة الفوالذ 
املركب، من خالل دمج الفوالذ عايل 
الكاربون -والذي من شأنه أن يقاوم 
التشوه، ولكن ينكرس بسهولة -يدمج 
منخفض  الفوالذ  مع  النـــــــوع  هذا 
الكرس ولكنه  يقاوم  الكاربون -الذي 
املركب  -هذا  شديدة  بسهولة  ينحني 
جساًم  خيلق  الفوالذين  بني  اخلليط 
أكثر قوة وصالبة فينتج جسام واحدا. 
مرة  ألول  الطريقة  هذه  ظهرت  وقد 
امليـــــالد،  قبل   700 عام  حوايل  يف 
فكانت تستخدم يف املقام األول لصنع 
الدمشقيـــــة  السيوف  مثل:  األسلحة 

وغريها من أدوات.
وهناك رأي آخر وهو أن ذي القرنني . 4

بناء  كامدة  املنصهــــر  النحاس  جعل 
يف  وجاء  احلديديـــــة.  الكتل  للصق 
حفر  قد  القرنني  ذي  »أن  الروايات 
جعـــل  وقد  املاء  بلغ  حتى  أساسًا  له 
ثم  النحاس  وطينه  الصخور،  حشوه 
املذاب  والنحاس  احلديد  بزبر  عاله 

وجعل خالله عرقًا من نحاس أصفر 
فصار كأنه برد حمرب«)6). واملثبت علميا 
فلزين  بني  اللصق  حيدث  لكي  أنه 
األزواج  تتوافق  أن  املفرتض  من  فإنه 
املتالصقة للفلزات املتباينة مع واحدة 
ذات  -املتقبل(  )املانح  جمموعات  من 
نقاط القوة املختلفة لاللتصاق. وهذا 
َطْرِق  اىل  حيتــــاج  اللصق  من  النوع 
عاليــــــة  حرارة  درجة  حتت  الفلزين 

وضغط كبري وهذا ما مل حيدث.
يبتعد كثيـــرا عن . 5 وهناك رأي آخر ال 

طبقة  أمحى  أنه  وهو:  السابــق  الرأي 
فوقها  صب  ثم  احلديد  من  منّضدة 
مصهور النحاس وكررها حتى ساوى 
احلديث  عىل  اعتامدا  الصدفني  بني 
املروي عن رسول اهلل: »أّن رجال 
قال:  رأيته؟.  كيف  فقال:  به،  أخربه 
وطريقة  سوداء  طريقة  املحرّب،  كالربد 
فيقول   .(8( رأيته«)7)،  قد  قال:  محراء، 
املذاب  بالنحاس  يؤتى  »ثم  الطربي: 
بحسب  باحلديــــد  أو  بالرصاص  أو 
تلك  عىل  فيفرغـه  الِقطر،  يف  اخلالف 
واشتد  التــــأم  فإذا  املنّضدة،  الطاقة 
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استــــأنف  بالبعض  البعض  ولصق 
استوى  أن  إىل  أخرى،  طاقـــة  وضع 
قتادة:  قال  العمل فصار جبال صلدا. 
سوداء،  طريقــــة  املحرب،  كالربد  هو 

وطريقة محراء«)9).
واعتربت قصة إقامة )الردم( كام سامه 
القوم:  طلبه  كام  )السد(  أو  القرنني،  ذو 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ 

حئ مئ ىئ چ ]سورة الكهف: 95[. 
مجعها  التي  احلديد،  قطع  من  مادته  »إن 
منها جرسا  مكان. وجعلوا  القوم من كل 
اجلبلني،  بني  كان  الذي  الفراغ  يسّد  كبريا 
ومأجوج  يأجوج  منه  ينفذ  كان  والذي 
أن  القوم  القرنني  ذو  أمر  وقد  القوم.  إىل 
يوقدوا عىل هذا احلديد، النار، وجعل بني 
الصدفني الفحم واحلطب حتى سد ما بني 

مت ىتيت جث  چ  اجلبلني إىل أعالمها«)0)): 
مث ىث يث حج مج جح مح جخ چ، 
اشتعال  يشتّد  كي  املنافيخ  يستعملوا  وأن 
ذلك،  له  تم  فلام  احلديد.  وينصهر  النار، 
وهو  )بالِقطر(  يأتوا  أن  إىل  القوم  دعــــــا 
وسّمي  ِقطرا،  وقيل:  املذاب،  النحاس 
أو  ميعانه«))))،  من شّدة  يقطر  »ألّنه  قطرا 

املاء«)2))،  يقطر  كام  قطر  أذيب  »إذا  ألنه 
املنصهــــر،  احلديــــــد  هذا  فوق  فيفرغوه 
املالط  يفعل  كام  ببعض،  بعضه  فيمسك 
هلذا  مّياالً  كنت  وإن  وإيّن  البناء.  بأحجار 
الرأي من عمل طبقة بعد طبقة لسهولتها 
عمليا ولكني أختلف معه يف أمرين ومها: 
إفراغ  عملية  بأن  رصحيا  كان  القرآن  بأن 
بني  ساوى  أن  بعد  جاء  النحاس  منصهر 
الناحية  من  وثانيــــــــا  باحلديد،  الصدفني 
اىل  املصهور  النحاس  بإضافة  إن  العملية: 
من  صلب  حملول  يتكون  املسخن  احلديد 
املادتني كام سيأيت احلديث عنه، وليس كام 
بأنه معزول عن احلديد كام املالط  وصف 
متيزه عن احلجارة عىل ما جاء بالوصف يف 
احلديث املنسوب للرسول. ويمكن أن 
يتشّكل ناتج حسب الوصف املذكور )من 
كام  للحديد  النحاس  مصهور  فعل  جعل 
إذا  فيام  فقط  البناء(  بأحجار  املالط  يفعل 
كان احلديد باردا، وهذا خيالف ما ورد يف 

اآليات الرشيفة.
وهناك رأي آخر يقول: بأن ذا القرنني . 6

قطع  من  املكون  الردم  بتغليف  قام 
الشريازي:  فيقول  بالنحاس،  احلديد 
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وهبذا  ِقطرا،  عليه  أفرغ  آتوين  »قال 
الشكل قام بتغطية هذا السد احلديدي 
بطبقة النحاس حتى ال ينفذ فيه اهلواء 
وعمليا  التــــــآكل«)3)).  من  وحيفظ 
إذا  فيام  ممكن  األسلوب  هذا  أن  يبدو 
مصهــور  وبإضافة  باردا  احلديد  كان 
النحاس بكميات كبرية وبتقنية معينة 
تتكون طبقة منه تغلف احلديد بشكل 
ما ويبقى ضعيفا يمكن ثقبه. فالنحاس 
كيف  أجهل  فإين  ذلك  ومع  لني،  فلز 
هذه؛  التغليف  عملية  إجراء  يمكن 
حيث أن رسعة جتمد مصهور النحاس 
ال تسمح له بأن يغطي كل هذا الركام 
من قطع احلديد الباردة، إال باستخدام 

كميات هائلة منه.
وهناك رأي آخر مضمونــــه أن الردم . 7

والرمال  الصخـــور  من  خليطا  كان 
وكان أقواها احلديد، فلام تم له ذلك، 
وهو  بالقطر،  يأتوا  أن  إىل  القوم  دعا 
هذا  فوق  فيفرغوه  املذاب،  النحاس 
بعضــــــه  فيمسك  املنصهر،  احلديد 
ببعض، كام يفعل املالط بأحجار البناء، 
فيقول: »وال شك أن احلديد مل يكن هو 

كل مادة البناء التي بنى هبا الردم، وإنام 
هو  بل  فيها،  القوى  العنرص  هو  كان 
املألوف  غري  الغريب  العنرص  كذلك 
يف البناء، وهلذا اختص بالذكر، وهناك 
األحجار، والرمال، وغريها مما اختذ يف 
مادة البناء مع احلديد، والتي هبا أمكن 
تسوية السّد، وإال لو كان السّد حديدا 
خالصا الحتاج إىل ما ال حتتمله الطاقة 

البرشية«)4)).
إن وجود األحجار والرمال بدرجات 
النحاس  ومنصهر  للحديد  عالية  حرارية 
تعتمد  النتيجــــة  فإن  الفنية،  الناحية  من 
حتتوي  كانت  فإذا  احلجر  نوع  حمتوى  عىل 
التفكـــــك  إىل  متيل  فإهنا  )كربيتيد(  عىل 
املكون  ويدخل  التسخني،  عند  الكيميائي 
بمنصهــــــر  احلجـــر  يف  املوجود  الفلزي 
احلديد. وبدرجة معينة يدخل الكربيت يف 
وبشكل  األحجار  معظم  ولكن  املنصهر. 
 ،SiO2( األكــــاسيد  من  هي  ســــــاحق 
فإذا  وغريهــا،   )CaCO3  ،Al2O3

السائــــدة،  هي  األكاسيـــد  هذه  كــــانت 
وبافرتاض هي األكثر ثباًتا من أكسيـــــــد 
الرئييس  املكـــــــــون  هو  )احلديد  احلديد 
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تنصهر  سوف  األحجار  فإن  للصلب(، 
يكون  مما  الصلب،  فوق  وتطفو  ببساطة 
ال  الذي  واألوكسجني   ،slag اخلبـــث 
احلديد مكونا  بل مع  النحاس  يتفاعل مع 

أوكسيد احلديد الذي سيطفو مع اخلبث.
بناء  اىل  يذهب  فريد  رأي  وهنــــــاك 
مغانيط )مجع مغناطيس( بني الصدفيــــن، 
املغناطييس  الفيض  »توصيل  خالل  ومن 
ببناء  إال  ذلك  يتم  وال  الصدفني،  بني  ما 
القطب.  فوق  الفيض  شديد  مغناطييس 
العلمي  األسلوب  استخدام  إذن  فالالزم 
لصناعة مغناطيس يوضع عىل القطب لّسد 
الثلمة التي تبلغ ثالثة أميال. فاملجال يسد 
الثلمة لكن املغناطيس يوضع عىل اجلهتني 
بكثري«)5))،  الثلمة  من  حجاًم  أصغر  وهو 
)أكاسيد  مادة  عىل  دراســــات  هناك  نعم 
 ،(Cuprospinel( والنحـــاس(  احلديد 
النانوية  اجلسيمـــــــات  وصف  فيها  وتم 
CuFe2O4 عىل أهنا مواد مغناطيسيـــــة 

مشبعـــة  مغنطة  وذات  املغناطيسية،  فائقة 
وتعتمد قوهتا املغناطيسية عىل صغر حجم 
يف  متت  تقنية  وهذه  هذه)6))،  اجلسيامت 
السنني األخرية، فكيف تسنى لذي القرنني 

النانومرتية؟.  اجلسيمـــات  عىل  احلصول 
مرت(.   00000000(  .0 )النانومرت= 
القوى  فإن  ذلك،  له  حصل  إن  وحتى 
يف  املرور  من  اإلنسان  متنع  ال  املغناطيسية 
جماهلا بل هي تؤثر عىل األجسام احلديدية 
اخرتاق  من  املانع  هو  فام  وجتذهبا،  فقط 
بوجود  حتى  اجلبليــــــن  بني  املفسديــــن 
يف  فســادا  ليعيثوا  املفرتض،  املغناطيس 
حرق املزارع واملمتلكات والقتـل وغريها 
ذي  نرصة  طلبوا  من  منهــا  يعاين  كان  مما 
القرنني؟. ثم كم هو عمالق هذا املغناطيس 
بني  قويا  مغناطيسيا  فيضا  يعمل  الذي 
الصدفني املتباعدين بمسافة 24 مرتا، فقد 
ذراع،  مائتا  السد  ارتفاع  مقدار  »إن  قيل: 
وعرض احلائط نحو من مخسني ذراعا«)7)) 
علام أن الذراع يساوي 48 سنتمرتا. وقيل: 

مائة مرت تقريًبا)8)).
وهناك رأي آخر وهو: »أن ذي القرنني . 8

بعضها  مرتبطـــــــا  الصخور  من  بناه 
ونحاس  حديد  من  بكالليب  ببعض 
آثـار  إن  جتاويفها«)9))،)20).  يف  مذاب 
يف  النموذج  هذا  لنا  تركت  املاضني 
املذكور  الوصف  يشابـه  الذي  البناء 
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تتضمن  حيث  مًعا.  األحجار  ربط  يف 
أو  ثقوب  عمــــــل  يف  التقنية  هذه 
تركب  ثّم  الصخرة،  يف  حتفر  فتحات 
هذه  متأل  ثم  حديدية،  كالليب  فيها 
أو  املنصهر  بالرصاص  الفتحـــــات 
ملنعه  احلديد  حول  املنصهر  النحاس 
وإن  الصخرة.  يف  ولتثبيته  الصدأ  من 
كان هذا األسلوب يبدو قريبا لتصورنا 
والتفريغ  الصهر  صعوبة  اعتربنا  إذا 
األسهــــل  األسلوب  فيغدو  وغريها، 
وربط  الصخـــــــور  ترتيب  هو  منها 
حديديــــــة  بكالليب  ببعض  بعضها 
وتثبيتها بمنصهر النحاس، وهكـــــذا 
تكرر يف كل صف من صفوف الردم، 
يف  متبعا  كان  وإنام  بدعا  ليس  وهذا 
ولكن  أسلفنا.  كام  القديمـــة  العصور 
هذا األسلوب ال ينسجم مع الرتتيب 
القائلة:  الرشيفـــة  اآليات  يف  الوارد 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چېئ 

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
خبمب ىب يب جت حت خت مت ىتيت 
مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث 
مس  خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ 

الكهف:  ]سورة  چ  جض  مص  حص 
.]97- 95

ذو  استخدم  ملاذا  نتســاءل  أن  ولنـــا 
مـــع  آخر  فلزا  وليس  النحـــاس  القرنني 

احلديد؟.

ملاذا أضيف النحاس؟.. 1
الرئيسية  األسباب  أهم  بني  من  إن 
الستخدام النحاس بكمية أكرب من 0. %6 

يف سبيكة احلديد املطاوع هي ما ييل))2):
املخلوط . ) أو  احلديـــــد  صالدة  لزيادة 

من   %( فقط  بإضافــــــة  وإن  الناتج، 
اجلديد  املكّون  صالدة  فإن  النحاس 

تزداد كثريا.
أقل . 2 النحــــــاس  فلــز  أن  املعلوم  من 

األوكسجني  مع  تفاعال  احلديــد  من 
لتكوين األوكسيد املقابل، وإن بإضافة 
مقاومة  فإن  السبيكة  اىل  النحاس 

احلديد للصدأ تزداد.
درجة انصهار النحاس أقل من درجة . 3

تزيد من  أهنا  يعني  مما  احلديد  انصهار 
وتسهيل  املسخن  احلديد  تليني  كفاءة 
تكوين السبيكة برسعة بدرجة حرارة 
وهي  مئويــة.  درجة   ((50 من  أقل 
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بحدود درجة حرارة النار املستعرة من 
احلطب.

الناتج . 4 اىل  تضيف  النحـــــاس  ليونة 
املزيج  تكوين  أثناء  جيدة  انضغاطية 

النهائي.
كثـــــافتي . 5 بني  الطفيف  للفرق  نظرا 

منصهر كل من النحاس 7. 898 غم/
سم3- 874 غم/  سم3 واحلديد 7. 
بحدود درجة حرارة 200) -250) 
الكثافتني  بني  التقارب  -فهذا  مئوية 
عن  منفصلني  يكونـــا  بأن  يسمح  ال 

بعضهام البعض بل ممتزجان.
املتكون من حديد-. 6 الصلب  املحلول 

-نحاس- حديـــــد  من  أو  نحــاس، 
فيزيائية  مواصفات  ذا  يكون  كاربون 
وميكانيكية مبهرة يف الصالبة والقوة، 
واحلطب  احلديد  حيث  كان  ما  وهذا 
الذي أوقد عليه خملفا الكاربون وغاز 
وبوجود  الكـــــاربون،  أوكسيد  ثاين 

النحاس.
النحاس . 7 من  قليل  تركيز  بإضافة  إن 

)2. 5%( اىل احلديد ينتج حملوال صلبا 
بأن  وذلك  اهلندسية  بأبعاده  مستقرا 

لو  مقارنة  احلديد  انكامشية  من  يقلل 
كان احلديد بمفرده.

املسامات . 8 تقل  التلبيد  عمليـــة  أثناء 
بوجود النحاس.

9 . %8 حد  اىل  املضاف  النحاس  كمية 
تزيد من مقاومة احلديد للصدأ.

الكمية املضافة من النحاس، بحدود . 0)
)6%( تقلل من وقت تصلب املحلول 
الصلب املتكّون. وهذا مهم يف انجاز 

الردم بوقت أقرص.
الصلـــب . )) املحلول  تـــزداد مقاومــــة 

للكشط واحلفر بزيادة كمية النحاس 
املضاف اىل حد 8%. ولذلك وصف 
الردم بقوته من عدم متكنهم من نقبه.

وجد أن بإضافــــــــــة كميــــــــة من . 2)
لتحقيق  كافية  تكون   )%2( النحاس 
وفيزيائيــة  كيميائية  أفضــــل صفات 
الصلــب  للمحلول  وميكانيكيــــــــة 
املتكون من احلد والنحاس يف مقاومة 
والثقــــــب  واحلك  والكشط  الصدأ 

واالنكامش والصالبة وغريها.
النحاس . 3) كميــــــة  من  زيد  لو  ولكن 

ستعمــل  فإهنا   %8 من  أكثر  املضاف 
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انكامش  ومنهـــا  عكسية  نتائج  عىل 
احلديد.

عمليات الردم:. 2
باحلجر«)22)،  الّثلمة  »سّد  هو  ْدُم:  الرَّ
وهو احلاجز احلصني، كام أن السّد أعّم من 
أن يكون يف ثلمة أو غريها)23)، قال تعاىل: 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

حئ مئ ىئ چ ]سورة الكهف: 95[. 
األعامل  أن  نستخلص  اآليات  خالل  من 
التي أوىص هبا ذو القرنني تتمثل: باإليتاء، 
والنفخ، واإلفراغ، ويسبقها العناية بحمل 
قطع معادن احلديد، وبناء املنافيخ، وأدوات 
القالب  وتكوين  املنصهر،  النحاس  تفريغ 
وكل اللوجستيات؛ حيث إفراغ الِقطر من 
فعله دوهنم، وإنام هم عاّمل يف هذه الثالث: 
إيتاء ونفخ وإيتاء، وأما حتصيل زبر احلديد 
واإلشارة  وصناعته  واملنفاخ  مقالعه  من 
خــــامات  وحتصيل  ومتى؛  باستخدامــــه 
النحاس وصهره فكل ذلك مما آتاه اهللَّ من 
كل يشء سببا!. فهناك معدن للحديد دهّلم 
دل  ومنفخ  استخراجه،  عىل  القرنني  ذو 
عىل اصطناعه، ومعدن للقطر ثم مصهور، 
كل ذلك »بأسباب خارقة إهلية وهم عاّمل 

وخمرتعون«)24).  مصطنعـــون  ال  يؤمرون 
ذي  إرادة  وان  إهلية  بإرادة  كلها  هي  إنام 
القرنني بالطول معها، ولذي القرنني امُلكنة 
يف األرض وقدرته عىل الترصف باألرض 
الوسيلة  باستخدام  إياها  اهلل  أودعه  التي 
املتمثلة باملعرفة والعلم، وحسن التخطيط، 
املال  ووفرة  اإلدارة،  وقوة  اجلسم،  وقوة 
كل  والقيادة،  واحلكمة،  واهليبة،  واجلند، 
ذلك هو من اإليتاء الذي حصل عليه من 
اّتبع يف كل ذلك  اهلل سبحانه وتعاىل، وإنه 
العدل  سببًا للوصول اىل اهلدف يف إرساء 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  والتوحيد 
پ پ ڀ چ ]سورة الكهف: 84[.

وال شك يف أن احلديد مل يكن هو كل 
مادة البناء التي بنى هبا )الردم(. وإنام كان 
واستكمله  فيهـــا،  القوى  العنرص  احلديد 
الغرابــة يف األمر، بل هو  بالنحاس، وهنا 
يف  املألوف  غري  الغريب  العنرص  كذلك 
البناء. وهلذا اختص بالذكـــر. واألغـــرب 
املواد  النحاس وليس غريه من  هو إضافة 
املعهودة يف البناء آنذاك؛ فهناك الرصاص، 
يف  اختذ  مما  وغريها  والرمال،  واألحجار، 
أمكن  هبا  والتي  احلديد،  مع  البناء  مادة 
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حديدا  السّد  كان  لو  وإال  السّد،  تسوية 
وتوقيت  الِقطر،  مادة  ذكر  جاء  ملا  خالصا 
معاٍن  العملية  هذه  ففي  النفخ؛  بعد  صّبها 
هندسية وكيميائية كثرية. وجد أن بإضافة 
ستضاعف  احلديد  إىل  النحاس  من  نسبة 

مقاومته وصالبته.
له جبل  »احُتفر  القرنني  ذا  ان  ويقال: 
حديد، فقلعوا له أمثال اللبن، فطرح بعضه 
حتى  الصدفني«)25)،  بني  فيام  بعض  عىل 
بينهام  و»مأل  الصدفني،  بني  ركاما  صار 
من زبر احلديد حلد ساوى بني الصدفني: 
اجلانبني الصلبني من السدين، وهي ركامة 
كأهنام  فأصبحا  احلاجزين  بني  حديدية 
حيث  املمر  الكوم  ذلك  تغلقان  صدفتان 
رأي  وهناك  القمتني«)26)،  سامت  الركام 
متعددة،  مراحل  عىل  الردم  جعل  أن  آخر 
من  طاقـــة  بوضع  يأمر  كان  أنه  »وذلك 
احلطب  عليها  يوقد  ثم  واحلجارة،  الزبر 
إذا  باملنافخ حتى حتمى، واحلديد  والفحم 
أوقد عليه صار كالنار، فذلك قوله تعاىل: 
ثم يؤتى بالنحاس  چ  جث مث ىث يث  چ 

بحسب  باحلديد  أو  بالرصاص  أو  املذاب 
اخلالف يف الِقطر، فيفرغه عىل تلك الطاقة 

البعض  ولصق  واشتد  التأم  فإذا  املنضدة، 
إىل  أخرى،  طاقة  وضع  استأنف  بالبعض 
صلدا«)27)  جبال  فصار  العمل  أستوى  أن 
وجاء هذا الوصف باالعتامد عىل املروي: 
أن رسول اهلل جاءه رجل فقال: يا نبي 
قال:  ومأجوج،  يأجوج  رأيت سد  قد  اهلل 
احلرب طريقة سوداء  كالربد  قال  أنعته يل!. 

وطريقة محراء. قال: قد رأيته«)28).
اللحام:. 3

البد من التفكري بكيفية التحام احلديد 
بني  ومن  النحاس،  بمصهور  املسّخن 
 forge( الزائف  اللحام  اللحام هو  أنواع 
لكنه  جدا  حمدودا  كان  وإن   )welding

الستخـــــــدام  نظرا  استعراضه  يف  ينفعنا 
)زبر  احلديد  من  كبرية  قطعا  القرنني  ذي 
النوع  هلذا  األسايس  »القيد  وأن  احلديد(؛ 
الكبرية،  املكونات  حجم  هو  اللحام  من 
ولكن  ملتحمـــــــة،  جعلها  يمكن  والتي 
األجسام األكرب حجاًم تتطلب مصدًرا أكرب 
للحرارة، من جهة، وكام أن احلجم الكبري 
)زبر احلديد( يقلل من القدرة عىل اللحام 
يدوًيا مًعا قبل أن يربد كثرًيا. بينمـــا الرشط 
أن  هو  اللحام  من  النوع  هلذا  األسايس 
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أسطح اللحام حتتاج إىل تسخينها إىل نفس 
درجة احلرارة وحلامها قبل أن تربد كثرًيا. 
احلرارة  درجة  إىل  الصلب  يصل  فعندما 
املناسبة، يبدأ اللحام بسهولة شديدة«)29)، 
يف  الصالبة  من  املناسب  القدر  »وإلنتاج 
بتسخني  البدء  يتطلب  فإنه  النهائي،  املنتج 
بنسبة  كربون  عىل  حيتوي  الذي  الصلب 
كمية  تقل  وبالتسخني  املطلوب،  من  أعىل 
املناسبة«)30).  الصالبة  لتعطي  الكاربون 
من ذلك نرى أن ما فعله ذو القرنني -واهلل 
من  طلبها  التي  النفخ  عملية  -من  العامل 
النحاس  مصهور  رمي  وتوقيت  العامل، 
كالنــــــــار  املحمر  الساخن  احلديد  فوق 
يف  الكاربون  كميـــة  لتقليل  هو  باللون، 

املزيج الساخن لتحقيق الصالبة املناسبة.
بطريقة  جیري  اللحــام  كان  إذا  أما 
 fusion welding باالندماج  اللحام 
فاألمر املهم هلذا النوع هو أن ُتصَهر مجيع 
االنصهــــــار  بدرجات  املتامثلة  املكونات 
ذا  ولكن  قوي.  صلب  حملول  إلنتـــاج 
اىل  سخنه  وإنام  احلديد  يصهر  مل  القرنني 
اليـــــــه  النحاس  درجة االمحرار وبإضافة 
ويساهم  انصهاره؛  درجة  من  سيقلل  فإنه 

عىل  أيضا  اللحام  هذا  ويعتمد  تليينه،  يف 
املامثلة بالرتكيب اإللكرتوين للفلزين، علاًم 
أن هناك فرق بني درجتي انصهار الفلزين 
ولكنه  مئوية.  درجة   400 بمقدار  النقيني 
عىل ما هو واضح من اآليات الرشيفة أن 
احلديد  خامات  استخدم  قد  القرنني  ذا 
ثم  ومن  وسخنهــا  النقي  احلديد  وليس 
صّب فوقها مصهور النحاس الذي خّفض 
وهبذه  ذكرنا،  كام  احلديد  انصهار  درجة 
متقاربتان،  انصهارمها  درجتي  فإن  احلالة 
اللحــــــام  يتحقق  مل  إن  فيمكن،  وبذلك 
من  اللحام  يتحقق  أن  فيمكن  الزائف، 
النوع الثاين أو كالمها فيحققان الصالبة يف 
الناتج النهائي. وهذا ما أكدته املشاهدات 
للكتل املتبقية، كام يقال، من ذلك السد كام 
يصفه بعضهم: انه »قد عثر عىل كتل هائلة 
موجودة  بالنحاس،  املخلوط  احلديد  من 
احلديد  من  هائلة  وكتل  قوقاز،  جبال  يف 
يف  الصايف  بالنحـــــاس  املخلوط  الصايف 

مضيق داريال«))3).
زبر احلديد:. 4

الزبرة هي اجلملة املجتمعة من احلديد 
االجتمــــــاع،  واصله  ونحومها،  والصفر 
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وقيل:  احلديد،  قطع  احلديد  زبر  وقيل: 
يأتوه  ان  إليهم  طلب  احلديد«)32).  فلق 

حب  جب  چ  حتديد  دون  احلديد  من  قطعا 
]سورة  چ  خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب 
زبر  من  بينهام  مأل  حيث   ،]95 الكهف: 
ومها  الصدفني  بني  ساوى  حلد  احلديد 
الزبرة هي  املتقابالن من اجلبلني،  اجلانبان 
ركامة حديدية، ومجعوا له منها ما يسد هبا 
ساوت  حتى  الصدفني  بني  الفتحة  تلك 
بارتفــــاع  القمتني  أن  واللطيف  القمتني؛ 
ما  وهذا  باالرتفاع  متقاربتان  أو  أوحد 
يشء  وكّل  )ســــاوى(،  اللفظ  له  يشري 
ُمَكافِئٌ   فهو  مثله  صار  حّتى  شيئا  ساوى 
سّدا  الصدفني  بني  »وجعل  باالرتفاع،  له 
عن  خارجا  والتوّسط  االعتدال  حّد  يف 

االفراط والتفريط كام وكيفا«)33).
زبر  بني  القرنني  ذو  يلحـــــم  وكيف 
اجلبلني  جانبي  بني  املنضودة  هذه  احلديد 
لتتامسك  القمتني  حتى  عاليا  واملرتفعة 
حيتاج  ذلك  إن  صلدا؟.  جدارا  وتصبح 
مضافة  ومادة  االشتعــــال  شديدة  نار  اىل 
أقل  وكمية  انصهــــــاره  درجة  لتخفض 
القرنني  ذو  ابتكر  ولذلك  الوقـــــود،  من 

مصهـــور  وإضافة  النفخ  األسلوبني  كال 
فنفخوا  بمنافخ  اْنُفُخوا(  )قاَل  النحاس، 
املنفوخ فيه )نارا(. وهنا  َجَعَلُه(  إِذا  )َحتَّى 
احلديدية  الكتلة  أن  فرغم  رائعة:  نكتة 
أن  إال  احلديد  قطع  تعدد  وكذلك  عظيمة 
يف  املفرد  ضمري  استخدم  الكريم  القرآن 
احلديد  لزبر  )جعلها(  يقل  ومل  )جعله( 
)َقاَل ٱنُفُخوْا َحتَّٰى إَِذا َجَعَلُه َنارًا(، ملمحًا 
احلديد  قطع  بني  االلتحام  شدة  إىل  بذلك 
لتبدو مجيعها كأهنا قطعة واحدة متجانسة 
كقطعة  وتظهر  املظهر،  ومتجانسة  احلرارة 
جلنس  إما  اإلشارة  فهذه  واحدة،  ضخمة 
احلديد فيكون الضمري مفردا أو كام أرشنا 
املتعددة  القطع  حتول  اىل  يعود  الضمري 
قطة  لتصري  مجيعـــا  بعض  مع  بالتحامها 
الردم- جمموع  اىل  إشارة  هي  أو  واحدة. 
وحرارته  هيئته  يف  كالنار  -فأصبح  فيه  بام 
فهو من االستعارة. وهذا ما يؤيده جمموع 
الردم:  عن  كلها  تتحدث  التي  اآليات 

مخ  چ  الصالدة  والشديد  األملس  املتني 
جس حس خس مس حص مص جض چ 
اىل  يعود  فالضمري  الكهف: 97[،  ]سورة 

الردم.
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موقع سد ذي القرنني:. 5
لقد ثبت علمّيا وتارخييا توّفر اخلامات 
احلديثة  اجليولوجّية  فالدراسات  باملنطقة، 
تكوينّيات  يف  بوفرة  وجودهـــــا  أثبتــت 
)أصفهان(  وشامل  و)أنارك(،  )زنجان(، 
بكمّيات  )أذربيجــــــان(،  جنـــــوب  ويف 
مناجـــم  أرمينية أصبحت  منه. ويف  هائلة 
القــــــدم  منذ  املعروفة  الكبرية  النحاس 
القـــدامى  السّكان  استخراج  عىل  شاهدًا 
خلاماته، خصوصا يف منطقة )كدابــــك(، 
إقليـــــم  يف  فرعي  منجم  من  يتبعها  وما 
)البزاوتيول(  بني  الواقـــــــــع  )كالكنت( 
إحياء  أعيد  وقد  )كوكجاي(،  وبحرية 
النحاس  استخراج  جمال  يف  اإلقليم  جمد 
السنوات األخرية«)34). وقيل  حديثــــا يف 
غري ذلك)35)، أهنام جبالن من قبل أرمينية 
وأذربيجان. وقيل: إن هذا السد وراء بحر 
الروم بني جبلني هناك ييل مؤخرمها البحر 
وخزران  دربند  وراء  إنه  وقيل:  املحيط، 

من ناحية أرمنية وأذربيجان)36).
ذي  سّد  أن  اىل  بعضهــــــم:  ويذهب 
ســــّد  هو  القرآن  ذكره  الذي  القرنيـــــــن 
وصف  يف  فيقــــول  التارخيي،  )كورش( 

القرنيــــــن،  ذي  )كورش(  لسّد  شامل 
وحتديد موقعه اجلغرايف حالّيا عىل اخلريطة 
التي  الدولة  نوعّية  وحتديد  السياسّية، 
كانت تسيطر عىل املنطقة اجلبلّية التي شّيد 
فيها، يقول: »تتبلور مالمح سّد )كورش( 
عامي  بني  فيام  بني  الّسّد  أّن  يف:  التارخيي 
جبيّل  مكان  يف  امليالد.  قبل  و529   539
كجدارين  قائم  الترّضس  شديد  شاهق 
هذه  -وعىل  وبذلك  جانبيه،  عىل  شاخمني 
الّسّد حجازا مضافا عىل  الصورة -يكون 
الذي  اجلبيل  املضيق  مكان  يف  اجلدارين، 
بمضيق  ويعرف  بينهمـــــا،  موجودا  كان 
اخلرائط  مجيع  يف  موسوم  وهو  )داريال(، 
اإلسالمّية والروسّية يف مجهورّية جورجيا 
)گرجستان(. فقد عثر عىل كتل هائلة من 
يف  موجودة  بالنحاس،  املخلوط  احلديد 
البحر  جبال قوقاز، جبال شاهقة متتّد من 
األســــود حّتى بحر قزوين )بحر اخلزر(، 
طوال  البحرين  بني  لتصـــــل  متتّد  التي 
حديثة  التوائّية  جبــــال  وهي  كم.   (200
إاّل  الرتكيب،  متجانسة  شاخمة  التكوين، 
من كتل هائلة من احلديد الصايف املخلوط 

بالنحاس الصايف يف مضيق داريال)37).
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غري أّن جسم اجلبال الصخري )جبال 
قوقاز( من جانبي السّد تآكل بفعل عوامل 
هنـــاك  وصار  سنة   2500 طوال  التعرية 
وجســـــم  اجلبلّية  الصخور  بني  فيام  فراغ 
السّد احلديدي النحــــــايس. وأصبح كتال 
مبعثـرة  املضيق  معرب  يف  تبعثرت  ضخمة 
وهذه  اجلبيل.  )داريال(  مضيق  منطقة  يف 
يشاهدها  أن  أراد  من  لكّل  قائمة  حقيقة 
برأي العني. وقد استخـــــدمت يف تشييد 
السّد زبر احلديد أي قطع احلديد الكبرية، 
هو  وهذا  املنصهر.  النحاس  عليها  وافرغ 

وصف القرآن«)38).
بينام يذهب آخر بعيدا عن تلك املنطقة 
فيقول:  املشاهدات  عىل  اعتامدا  فيصفه 
»كشف سد بمقربة من مدينة )ترمذ( عرف 
القرن  أوائل  يف  به  َمرَّ  وقد  احلديد.  بباب 
اخلامس عرش امليالدي العامل األملاين )سيلد 
برجر( وسجله يف كتابــــه. وكذلك ذكره 
املؤرخ االسباين )كالفيجو( يف رحلته سنة 

احلديد  باب  مدينة  سد  إن  وقال:   (403
قد يكون  واهلند  الطريق بني سمرقند  عىل 
هو السد الذي بناه ذو القرنني«)39)، ورأي 
آخر يقول: »إن موضع السدين هو الشامل 
بني  الفاصلة  )قويب(  لصحــــــراء  الغريب 
الصني وبالد املغول شامل الصني وجنوب 

)منغوليا(«)40).
كيفية اقتالع زبر احلديد:. 6

كيفيــــــة  حول  املرويات  راجعنا  ولو 
اقتالع خامات احلديد والنحاس وما رافق 
العملية نجد فيها إهباما آخر، ومنها: »قال 
وواحدهتا  قطعا،  يعني  احلديد:  زبر  آتوين 
أين  ومن  فقالوا:  بالنحاس.  وآتوين  زبرة، 
لنا احلديد والنحاس ما يسع هذا العمل؟. 
والنحاس،  احلديد  معادن  سأريكم  قال: 
فرضب هلم يف جبلني حتى فل. فاستخرج 
هلم معدنا آخر من حتت األرض يقال له: 
تعاىل  اهلل  خلق  ما  أشـــد  وهو  )السامور( 
بياضا، وهو الذي قطع به سليامن أساطني 
وجواهره«))4)،  وصخوره  املقدس  بيت 
يشء  أشد  أنه:  عىل  عرّفوه  هذا  والسامور 
يشء  عىل  يوضع  منه  يشء  وليس  بياضا، 
حتت  من  معدنه  استخرج  حتته.  ذاب  إال 
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األرض ذو القرنني. ويقال أن السامور هو 
األملاس«)42).

هتيئة احلديد والنحاس:. 7
استخالص  طريقـــــــة  تعتمد  عمليا، 
النحاس من معادنه -وهي عىل األغلب-
اخلام  تسخني  عىل  النحاس  كربيتيد  من 
النحاس  أوكسيد  اىل  فيتحول  اهلواء،  يف 
له الفحم ويستمر بعملية  )II( ثم يضاف 
النحاس  أوكسيد  اختزال  فيتم  التسخني 

بالكاربون ويتكون مصهور النحاس:
  الكاربون   + النحـــــاس  أوكسيد 

النحاس + ثاين أكسيد الكاربون.
نفسها:  بالطريقة  احلديد  ويستخلص 
 (III( احلديد  أكسيـــــــد  اختزال  فيتــــم 
مع  يتفـــاعل  عندما  املنصهر  احلديد  إىل 

الكاربون:
  الكربون + (III( أوكسيد احلديد

احلديد + أول أكسيد الكاربون.
من  الناجتــــة  احلرارة  درجـــة  أن  علام 
درجة   600 بحدود  هي  اخلشــــب  حرق 
احلرارة  درجــــة  تتغري  أن  ويمكن  مئوية، 
حسب نوع اخلشب وحالته، ولكن يمكن 
أن تصل درجة حرارة النريان إىل 000)-

حد  اىل  يكفي  وهذا  مئوية.  درجة   ((00
عىل  خاماته  من  النحاس  الستخالص  ما 

شكل مصهور.
النفخ:. 8

القرنني:  ذي  لسان  عىل  تعــــاىل  قال 
خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب  حب  چجب 

جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت  مت 
معــادن  أن  تقدم  مما  نرى  چ  جخ  مح 
احلديد واحلطب املجتمع عليها أو بينها قد 
أحرقت؛ وألن تلك النار ال توّلد احلرارة 
أو  احلديد  استخالص  الستكامل  الكافية 
يصبح  أن  درجة  اىل  )اخلام(  املعدن  إمحاء 
هبا أمحرا أو أصفرا كالنار وهذا ما أشارت 
اليه اآلية: چ جث مث ىث يثچ فإن ذلك 
من  بوفرة  النار  تزويد  بعد  إال  يتحقق  مل 
األوكسجني وهذا ما حققه ذو القرنني من 

مطالبتهم بأن: )َقاَل ٱنُفُخوْا(.
-بأية  املشتعلة  النـــــار  عىل  النفخ  أن 
إنتاج  إىل  يؤدي  -سوف  كـــــانت  وسيلة 
فائض من األوكسجني الذي يتم توجيهه 
احلرارة- الوقود -مصدر  إىل  مباشـــــــرة 
وسيؤدي فائض األوكسجيــــــــن هذا إىل 
رفع درجة احلرارة، وثم نرش احلرارة عرب 
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الوقود، مما يؤدي بدوره إىل إنشاء مصدر 
حرارة أكرب ُيمّكن اللهب من احلفاظ عىل 
من  املزيد  رمي  أثناء  أفضل  بشكل  نفسه 
بحاجة  النار  تعد  مل  األخري،  احلطب. ويف 
بدالً  سيعتمد  بل  األوكسجني،  تغذية  إىل 
توفريه  يتم  الذي  اخلشب  عىل  ذلك  من 
عىل  وكذلك  خمتلفة،  زمنية  فرتات  عىل 
املحيطة  املنطقــة  يف  املوجود  األوكسجني 
النفخ  عملية  من  يتوفر  ومما  بالنـــــــار، 

بالتأكيد.
النــــار  ونتساءل هنا ما الذي جیعـــل 
عنه  ولإلجابـــــة  باستمـــرار؟.  مشتعلة 
اىل  نحتــــــــاج  النار،  تشتعل  لكي  نقول: 
احلرارة،  جمتمعة:  التالية  الثالث  العنارص 
هذه  وبدون  والوقود،  واألوكسجيــــن، 
العنارص -وعىل األقل غياب أحدها -لن 
نارا. ومع ذلك،  نرى  حيرتق احلطب وال 
فإن التأكيد عىل مقدار هذه العنارص يمكن 
أن يساعد يف اشتعال النار بشكل أفضل. 
مجيع  لدينـــــــا  افرتض  املثال،  سبيل  عىل 
العنارص الثالثـــــــة: احلرارة، األكسجني، 
من  زائدة  كميــــــة  أضفنا  ولكن  الوقود. 
يستدعي  فإنه  النار،  إىل  )الوقود(  احلطب 

تتنــــاسب  األوكسجني  من  أكرب  كمية 
وكمية احلطب املضاف، وبعد ذلك بفرتة 
حجم  يف  وانتشارا  توسًعا  سنرى  قصرية 
كان  إذا  فيام  ينطبق،  نفسه  واليشء  النار. 
أو  األوكسجني،  من  زائدة  كمية  لدينا 
النفخ  طلب  أن  يعني  وهذا  احلرارة.  من 

ىث  مث  جث  ىتيت  چمت  اآليــــــــة:  يف 
الكبرية  احلطب  كمية  مع  تنسجم  يثچ 
درجة  أعىل  لتحقيق  وذلك  املستخدمة، 
مئوية(  درجة   ((00( اللهب  من  حرارة 
أن  علاًم  النحاس،  لصهر  تكفي  والتي 
درجة انصهاره هي: 084). 62 °م، وقد 
مشتق  وهو  بالِقطر،  الكريم  القرآن  نعته 

ھ  ہ  چ  ومنه:  َقْطرًا،  يْقُطُر  َقَطَر  من 
فجعله   .](2 سبأ:  ]سورة  چ  ھ  ھ 

اهلل يف معدنه عينًا تسيل كعيون املاء)43).
التي  النار  إن  كله؛  ذلك  من  نستبني 
سوف  )حتام(  فإهنا  النفخ  بدون  أوقدوها 
مل حتقق بلوغ درجة امحرار اخلام من جهة، 
ومل حتقق االلتحام -بكيفية ما -بمصهور 
سيبــــرد  بل  عليه  صب  لو  فيام  النحاس 
النار  حرارة  درجة  اىل  النحــاس  مصهور 
من  املطلوبة  الغايـــــــة  تتحقق  ال  عندئذ 
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القرنني  ذو  طلب  ولذلك  ككل.  العملية 
أمران  -لتحقيق  أعلم  -واهلل  النار  نفخ 
احلرارة  درجة  تبلغ  أن  أوال:  مهامن ومها: 
الستخالص  الكافية  اإلمحاء  درجة  اىل 
»مائعا  قيل:  أو  كالنار،  املحمر  احلديد 
املقصود  ما  أدري  وال  النار«)44)،  مثل 
كام  بالشكل  املقصود  أهو  كالنار؟.  مائعا 
وبذلك  شكلها؟!.  يف  صلبة  ليست  النار 
يصبح احلديد لّينا متاموجا ال يأخذ شكال 
إما  احتاملني  نستنبط  وبالنتيجـــــة  معينا 
أو  منصهرا،  بالرضورة  وليس  لّينا،  يكون 
املتحقق  الثاين  األمر  وأما  متاما.  منصهرا 
من عملية النفخ: هو اإلبقـــاء عىل حالــة 
السائلة  املضاف بحالتـه  النحاس  مصهور 
أن يربد،  عند درجة احلرارة تلك من غري 
والحظ معي بدقة الرتتيب التقني والفني 

ىث  مث  جث  چ  القرنني:  ذو  اتبعه  الذي 
ليحقق  چ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث 
الغازات  وجود  ومع  بينهام.  اللحام  غاية 
مثل ثاين أوكسيد الكاربون وغريه يتكون 
خملوطا من احلديد املتواجد بكميات كبرية 
من  مزجیا  وكذلك  النحاس  فيه  ومذابا 
رمال  من  أخرى  مواد  توفر  مع  الغازات 

مجيعا  منهـــــا  ويتكون  وفحم.  وأحجار 
الصالبة  بمواصفات  يتميز  صلبا  حملوال 
العالية ومقاومته للحك واخلدش والصدأ 
واالنكامش وغريها، وسنأيت عىل رشحها 

فيام بعد.
السحيقة- العصور  -يف  قديمــا  أما 
كانت تتم عملية النفخ لتوفري األوكسجني 
وصهر  اخلامات  صهر  ألجل  الرضوري 
قبل  من  النفخ  بواسطة  تتم  إنام  املعادن، 
النفخ  أنابيب  خالل  من  ذاتـــه  اإلنسان 
بطريقة  أو  الفحـم؛  وقود  إلحراق  وذلك 
كثري  يف  أو  بالنـار،  املحيط  اهلواء  حتريك 
أو  املنافيخ  طريق  عن  األحيــــان،  من 
الكيميائيــة  الرتكيبة  وبسبب  الكريان)45). 
البرشي  التنفس  فيبقى  اإلنسان،  لزفري 
القصوى  احلرارة  درجة  حتقيق  يف  حمدودا 
يف  وكذلك  بلوغها،  يمكن  التي  للنار 
يف  تولدها  أن  يمكن  التي  احلرارة  كمية 
االحرتاق؛ عالوة عىل ذلك، فإن معدل ما 
يستطيع تقديمه اإلنسان أثناء النفخ يكون 
جسم  فسيولوجيا  بواسطة  مقيدا  بالتأكيد 

اإلنسان.
واحـــــد  شخص  بإمكــــــان  ولكن 
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أكثر  حرارة  توليد  من  املنفاخ  باستخدام 
إذا استخدم  فيام  بمعدل حوايل 70 ضعفًا 
مبارش.  بشكل  فمــــه  من  النفخ  أنبوب 
بالنفخ  تزويده  يتم  الذي  للهواء  ويمكن 
أن  بالفحم  يعمل  فرن  إىل  املنفاخ  عرب 
يتسبب يف ارتفاع درجات احلرارة الالزمة 

الكافية لصهر خامات احلديد.
مواصفات الردم:. 9

ذو  انشأه  الذي  الردم  صفات  تتمثل 
القرنني بني اجلبلني فيام ييل:

العلو واإلنمالس:. 10
بلفظ  الكريم  القرآن  عنهام  عرّب  وقد 
خسچ،  حس  جس  مخ  چ  يظهروه: 
ومن عجيب البيان أنه جاء حذف التاء من 
لرفع  وذلك  للتخفيف،  )استطاعوا(  لفظ 
يف  أن  هيمنا  وما  الكالم،  وسط  يف  الثقل 
ذلك إشارة إىل أّن عدم استطاعتهم يف جهة 
بالصعود  يعلوه  أن  وقيل:  عليه،  الصعود 
عىل  وسنأيت  وانمالســــــه«)46)،  الرتفاعه 

ذلك فيام بعد.
العرض والصالبة:. 11

)نقبا(  اللفظ  من  يستدل من عرضـــه 
جضچ،  مص  حص  مس  چ  اآلية:  يف 

أن  منها:  نقبه  كيفية  آراء يف  ولقد ُعرضت 
أسفله«)47)،)48)  من  تكون  النقب  عمليـــة 
ألن  ذلك  العمليـــة  هذه  صعوبة  وتتأتى 
القرنني قد حفر األساس عميقًا حتى  ذي 
هي  هذه  الصعوبــــة  أن  أو  املاء)49)،  بلغ 

حلّدتــــــه)52)،  أو  وصالبته)50))))5).  لثخنه 
نقبه  عدم  إن  ذلك  كل  ويف  وكثافته«)53)، 
عيب  أي  من  وخلوه  متانتـــــه  اىل  إشارة 
مسألـــــة  يف  غريب  رأي  وهناك  هنديس. 
ذهبت  ما  عىل  يعتمـــد  ال  إذ  الردم،  نقب 
عىل  يعتمـــد  ما  بقدر  اللفظية  املعاين  إليه 
التصور الفيزيائي احلديث للمامنعة ولكنها 
آخر:  بمعنى  فقط  املغناطيسيــة  لألجسام 
وليس  للمغناطيس،  تنجذب  التي  املواد 
فيقول  بالتأكيد،  ضمنها  من  اإلنسان 
ظهوره  عدم  مفرسا  الرأي  هذا  صاحب 
أول  ألهنم  عليه.  يظهروا  يقل  »مل  ونقبه: 
اليشء  هذا  إال  مفتوحــًا  الطريق  رأوا  مره 
مل  تعني  أهنا  احلصان.  كحدوة  العجيب 
عبــــــارة  وهي  املجال  خرق  عىل  يقدروا 
بالغة الدقة وختلو من التاء هلذا الرمز. وما 
هذا  أن  عرفوا  عندئذ  نقبا،  له  استطاعوا 
السبب  هو  ]املغناطيس[  الغريب  اليشء 
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وال  استطاعوا«)54)،  فام  هتديمه  فأرادوا 
يعول عىل مثل هذا التفسري اخليايل الذي ال 
معنى له من الناحية العلمية فضال عن عدم 

إمكانية تطبيقه عىل أرض الواقع.
االستطاعة:. 12

اليشء.  عىل  القدرة  هي  االستطاعة: 
واحدة:  آية  للمطاوعة يف  لفظان  لقد ورد 

مص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  چ 

]سورة الكهف: 97[ فيجئ فعل  چ  جض 
املطاوعـــــة  بتاء  القصتني،  يف  االستطاعة 
مرة، وجیئ بغري التاء مرة أخرى. واختلف 
أهل العربية يف وجه حذف التاء من قوله: 
نحويي  بعض  »فقـــــال  جسچ  چمخ 

أن  العرب  لغــــة  الن  ذلك  فعل  البرصة: 
هبـــــــــا:  يريدون  يسطيع،  اسطاع  تقول: 
إذا  التاء  حذفوا  ولكن  يستطيع،  استطاع 
وقال  واحد.  وخمرجهام  الطاء  مع  مجعت 
لذلك.  الطـــــاء  فحذف  استاع،  بعضهم: 
فجعلهــا  يسطيع،  أسطاع  بعضهم:  وقال 
من القطع كأهنا أطاع يطيع، فجعل السني 
بعض  وقال  الواو.  إسكـــــان  من  عوضا 
نحويي الكوفة: هذا حرف استعمل فكثر 
التاء تدل عىل  حتى حذف«)55)، وإن هذه 

يفرتق  حيث  والقسوة،  الشدة  يف  زيادة 
واستطاع  سطاع  وإّن  فعل،  عن  فعل  هبا 
جهة  من  الردم  انمالس  وبسبب  واحد. 
ال  كمحاولة  ارتقائــه  حماولة  فإن  وعلوه 
مقارنـــــــة  كبريين  وعناء  جهد  اىل  حتتاج 
فكان  فيه  ثغرة  وإحداث  نقبه  بمحاولة 
وما  ْا(،  )ٱْسَطاُعوۤ التـــــاء  من  اللفظ خاليا 
أطاقوا ظهـــوره لضعفهم، وما قدروا عىل 
بالتــــاء  اللفظ  نقبه لقوتـــــه وشدته فجاء 
عليه  الظــــهور  كـــان  »وملا  )ٱْسَتَطاُعوا(؛ 
أسهل من نقبـــه قابل كاًل بام يناسبه فقال: 

مص  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  چ 

جض چ، وهذا دليل عىل أهنم مل يقدروا عىل 
تعاىل:  وقوله  منه«)56)،  يشء  عىل  وال  نقبه 
چ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یچ ]سورة 

الكهف: 82[ أي هذا تفسري ما ضقت به 
ومّلا  ابتداء  به  أخربك  ذرعا ومل تصرب حتى 
املشكل  له وبينه ووضحه وأزال  أن فرسه 
االشكال  كان  ذلك  وقبل  )تسطع(  قال: 

ک  ڑ  ڑ  ژ  چ  فقال:  ثقيال  قويا 
الكهــــف:  ]ســـورة  کچ  ک  ک 
واألخف  باألثقل  األثقــــل  فقابل   ]78

خسچ  حس  جس  مخ  چ  قـــــال:  كام 
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حص  مس  چ  أعاله  إىل  الصعود  وهو 
كال  فقابل  ذلك  من  أشق  وهو  جضچ  مص 
أعلم«)57).  واهلل  ومعنى  لفظا،  يناسبه  بام 
وهناك وجه آخر لتعليل رفع التاء معتمدا 
بالشدة عىل كثرة احلروف وعكسها بقلتها؛ 

فقيل: »إن معمول األول مجلة )يظهروه(، 
ومعمول الثاين مفرد )َنْقبًا(، واجلملة أكثر 
حروفا من املفرد؛ فناسب حذف التاء من 

األول دون الثاين لتعاد«)58).
الفرق بني الردم والسّد:. 13

الردم  اللفظني  بني  للفرق  سنعرض 
والسد لنتوصل -بام أوتينا من معرفة -أن 
نصل اىل حقيقة الردم من باب التفكري يف 
عظيم خلق اهلل عز وجل فيام جاء باحلديث 
الرشيف: )تفكروا يف آالء اهلل وال تفكروا 

يف اهلل()59).
اللفظني  معنى  يف  اخلالف  وقع  لقد 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  چ  اآليتني:  يف  الواردين 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ىئچ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
]سورة الكهف: 94 -95[ واملستفاد من 
افرتقا  واذا  افرتقا  اجتمعا  اذا  اهنام  اللغة 
النصوص اهنام  اجتمعا، ويظهر من بعض 

فالقـــوم  عليه.  سنأيت  ما  وهذا  متغايران 
أرادوا أن يبني هلم سدا فأجاهبم ذو القرنني 
بأنه سيبني هلم ردما وليس كام أرادوا سدا، 

فام الفرق؟.
البد لنا أوال أن نمّر بام سطره اللغويون 
يف هذه املسألة. قال ابن سيده: َرَدَم الَباَب 
ُه.  َسدَّ َرْدًما:  َيْرِدُمهام  وَنْحَومُها  والثُّْلَمَة 
ْدَم:  الرَّ ألّن  الّسّد؛  من  أكُثر  ْدُم  الرَّ وِقيَل: 
ْدُم،  ما ُجِعَل بعُضه عىل َبْعٍض، واالسُم الرَّ
َبْينَنا  الذي  الّسّد  ْدُم:  والرَّ ُرُدوٌم.  ومجُعه 

وَبنْيَ َيْأُجوَج وَمْأُجوَج«)60)، ))6).
من  أكثر  الردم  كون  اىل  وباإلضافــة 
السد، فالّردم أمكُن من الّسد وأمنُع وهذا 
لآلية:  تفسريه  يف  الطربي  اليه  ذهب  ما 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چەئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 
الكهف:  ]سورة  چ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
والّسّد،  احلائط  وقال: حاجز   ،]95- 94
َرَدَم  قد  منه:  يقال   ، منه وأشدُّ أمنُع  أّنه  إاّل 
وُرَداما،  َرْدًما  َيرِدمه  كذا  موضع  فالٌن 
ثوٌب  وهو  يردمه،  ثوَبه  م  َردَّ أيًضا:  ويقال 
ُمَرّدم: إذا كان كثري الّرَقاع«)62). وقيل: »أن 
ُيَسّد  الّسّد كّل ما  إذ  الّسّد؛  أبلغ من  الّردم 
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من  اليّشء  عىل  اليّشء  وضُع  والّردُم  به، 
من  يقوم  حّتى  نحِوه  أو  تراٍب  أو  حجارٍة 
ذلك حجاٌب منيٌع، ومنه رّدَم ثوَبه إذا رَقَعه 
بِرَقاٍع متكاثفٍة بعُضها فوق بعٍض«)63)، أو 
أبو حيان  قال  السد كام  أكرب من  الردم  أن 
األندليس: »الّردم أكرب من الّسّد ألّن الّردم 

ما ُجِعَل بعُضه عىل بعٍض«)64).
َأكثر  ْدم  »الرَّ بأن  املفهوم  نفس  ويكرر 
َعىَل  َبْعُضُه  ُجِعَل  َما  ْدَم  الرَّ ألَن  ّد،  السَّ ِمَن 
املفهـــــوم  ذات  وتناول   (66( َبْعٍض«)65)، 
الزبيــــــدي)67)،  منهم  اللغويني  من  كثري 
والزجـــــــــاج)69)  والفريوزآبــــادي)68)، 

وغريهم.
بني  الفرق  يف  أخرى  مسألة  وهناك 
أشار  قد  بضمه  د  والسُّ السني  بفتح  د  السَّ
إليها الزّجاج فقال: »ما كان مسدودًا خلقة 
فهو  الناس  عمل  من  كان  وما   ، ُسدٌّ فهو 
«)70). فاجلبل مثال هو ُسد، وما أرادوه  َسدٌّ

من ذي القرنني هو َسّد.
مما مّر نلخص ما ذكره اللغويون بشأن 
نستنبط  ومنهام  مهمني  أمرين  اىل  الردم 

طبيعة وحقيقة الردم ومها:
أن الردم أمكن، وأمنع، وأكثر، وأشد، . )

وأكرب من السد.
اليّشء . 2 اليّشء عىل  الّردُم هو وضُع  أن 

حّتى  نحِوه  أو  تراٍب  أو  حجارٍة  من 
ومنه  منيٌع،  حجاٌب  ذلك  من  يقوم 
متكاثفٍة  بِرَقاٍع  رَقَعه  إذا  ثوَبه  رّدَم 
بعُضها فوق بعٍض. وقال ابن عباس: 
»الردم أشد احلجاب. وقيل: هو السد 

املرتاكب بعضه عىل بعض«))7).
والسّد هو احلاجب أو املانع يمكن أن 

يكون معنويا كام يف قوله تعاىل: چڳ 
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
]سورة يس:  چ  ڻ ڻ ڻ ۀ 
9[. فالسد هنا هو احلاجز الذي يمنع عن 
النظر يف األنفس أي حاجز أو حاجب كان، 
فكان أن أعامهم عن اهلدى. وهي استعارة 
»بمن  وتعاىل  سبحانه  شبههم  فقد  متثيلية 
أبصارهم  فغطيا  هائالن  سّدان  هبم  أحاط 
بحيث ال يبرصون قدامهــــم وورائهم يف 
ممنوعون  اجلهالة  وهدة  يف  حمبوسون  أهنم 
كأهنم  أو  والدالئل  اآليات  يف  النظر  من 
القرون  يف  التفكري  نعمة  حرموا  وقد 
اخلالية، واألمم املاضية، والتأمل يف املغاب 
أحيطوا  قد  املستقبلة  والعواقب  اآلتية، 
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فهم  ورائهم  من  وسد  أمامهم،  من  بسد 
العني من جانبها  داكنة ال ختتلج  يف ظلمة 

بقبس، وال تتوسم بصيصا من أمل«)72).
النظر  عن  فيمنع  ماديـــا  يكون  أو 
فإن  املحيط؛  بالسد  ذلك  فشبه  اآلفاق  يف 
اآلفاق  عىل  نظره  يقع  ال  بالسد  املحاط 
فال يظهر له ما فيها من اآليات فمن ابتيل 
فال  متاما.  باجلارحة  النظر  عن  حرم  هبام 
الرؤية  يمنع  مادي  حاجز  وجود  من  بد 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ  وراءه:  ما 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
الكهف:  ]سورة  چ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ۇ  ۇ  ڭ  چ  اآليــة:  يف  وكذلك   ،]94
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
فام   ،]93 الكهف:  ]سورة  ۉچ  ۅ 
أرادوه من ذي القرنني أن يبني هلم حاجزا 
يف  النظر  غري  من  املفسدين  من  يمنعهم 
طبيعته وكيفيته. لقد »سألوا ذا القرنني أن 
فعدل  ومأجوَج  يأجوَج  أذى  عنهم  يمنع 
معهم القرآُن عن لفظ الّردم إىل لفظ الّسّد؛ 
يكون  وكيف  الّطبقات،  فكرة  أّن  وذلك 
يف  تعنيهم  تكن  مل  يكون؟.  ومّم  البنيان؟. 
الذي  وإّنام  باهلم،  عىل  خطرت  وال  يشٍء، 

يغلقوا  أن  مهتّمني  به  وكانوا  يعنيهم،  كان 
الباب الذي َيِلُج منه رشُّ يأجوّج ومأجوج 
ُيعرّب  أن  احلال  هذه  فناسب  ا،  تامًّ إغالًقا 
وعليه  الّردم«)73).  بلفظ  ال  الّسّد،  بلفظ 
فإننا نرى أن السد أعم من الردم فكل ردم 
سد  كل  وليس  وحاجز  وحجاب  سد  هو 
ردما، وواضح من التعريف اللغوي للردم 
أن فيه وضُع اليّشء عىل اليّشء باخلصوص 
وتكون متكاثفة. و»قال ابن عباس: الردم 
املرتاكب  السد  هو  وقيل:  احلجاب.  أشد 
من  ذلك  ويتجىل  بعض«)74).  عىل  بعضه 
قام  الذي  الردم  بوصف  القرآين  الوصف 
فالقرآن  له.  واإلعداد  القرنني  ذو  ببنائه 
الّردم بمعاٍن تدور  آية لفظ  الكريم أعقَب 

جب حب  چ  البناء ومكوناته:  حول طريقة 
ىتيت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  خبمب 
مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث 
الكهف: 96[. بوصف  ]سورة  چ  جخ 
يف  نجده  مل  ما  وهذا  به،  ومعتنى  دقيق 
السد، ويبدو إن إطالق السد هي للداللة 
وطبيعته  كيفيتــــــه  أما  واحلجز  املنع  عىل 
أشار  ما  وهذا  بالردم  فتمثل  ومكوناتـــــه 
يف  ولنا  أسلفنا.  كام  بوصفه  اللغويون  له 
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امليت  واصفا حال   املؤمنني أمري  خطبة 
حينام يدفن ويسد عليه باحلجر فيقول ردم 
آخر  مثاال  الصفيح  سد  وليس  الصفيح 
]َوُظْلَمِة  فيقول:  السد  وطبيعة  كيفية  عىل 
َوَرْدِم  يِح  ِ َالرضَّ َوَغمِّ  َاْلَوْعِد  َوِخيَفِة  َاللَّْحِد 

ِفيِح[)75) بمعنى: ضيق القرب وكربــــه  َالصَّ
مرة  سده،  أي  وردمـــه   احلجر  والصفيح 
أخرى جاء وصف الردم هنا بعملية إنشاء 
وتكوين وطبيعة املواد املستخدمة يف السد. 
بينام ال يذكر يشء من ذلك يف السد، مثال 
عيل«)76)  باب  إال  األبواب  »سد  حديث 
من  الشيئني  بني  احلاجز  اىل  يشري  وهو 
السد  يف  وتراكب  تراكم  اىل  احلاجة  غري 
املطلوب فاستعمل هنا لفظ السد لإلشارة 

اىل املنع واحلجز فقط.
إن لفظ السد يف اآلية هي لإلخبار بينام 
جاء لفظ الردم لكيفيته ومكوناته وطريقة 
الّسّد هي  لفِظ  القرآن يف  بنائه. وأن داللة 
الغايِة يف احلجز واملنع، من غري تفصيل كام 
بالنسبة للردم الذي قال فيه علامء اللغة بأنه 
وأنه  السّد  من  وأكرب  وأمنع  وأبلغ  أمكن 
كان  ما  وهذا  بعض.  عىل  بعضه  جعل  ما 
مل  القرآن  يف  والّردم  القرنني.  ذي  ردم  يف 

يستعمل إاّل يف الّداللة عىل سّد ذي القرنني 
فقط.

بني  اعتباري  فرق  هناك  أن  نالحظ 
القرنني  ذو  سألوا  وحينام  والردم،  السد 
منيعا  سدا  هلم  سيبني  بأنه  أجاهبم:  سّدا، 
بعض  عىل  بعضه  ومرتاكبا  وكبريا  وقويا 
ومل  الردم  هو  فذلك  يطلبون،  مما  وأفضل 
يطلب منهم خرجا وإنام طلب منهم العون 

البدين فقط.
اخلالصة:. 14

عىل  الضوء  لتسليط  البحث  هذا  جاء 
لأللفاظ  واهلندسية  العلمية  املفاهيم  بسط 

ۇ  ۇ  ڭ  چ  التالية:  اآليات  يف  الواردة 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
يئ جب حب خبمب ىب يب جت حت خت 
جح  مج  حج  يث  ىث  مث  جث  ىتيت  مت 
خس  حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح 
مس حص مص جضچ ]سورة الكهــــــف: 

.]97- 93
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يف  املفرسين  حموالت  واستعرضنــا 
والنحاس  احلديد  التحــــــام  كيفية  رشح 
أيدت بعضهـــــا وفنّدت  ونوقشت علميا 
السد  بني  الفرق  فيه  وتناولنـــــا  أخرى. 
والردم، وعملية استخالص احلديــــــــد، 
طبيعة  ثم  ومن  الصلب  املحلول  وتكّون 
مصهور  إفراغ  من  الناتج  املحلول  هذا 
النفخ  بعد  النار  حرارة  بدرجـــة  النحاس 
أن  الالزم  من  أنه  وأثبتنــــــا  قبله.  وليس 
هبذه  الردم  صار  ملا  ولواله  النفخ،  يكون 
املواصفات؛ والبد أن يكون إفراغ مصهور 
النحاس بعد النفخ مبارشة وأثناءه، وليس 
اإلفراغ قبل النفخ وهبذه الكيفية فقط يتم 
بالنحاس  االمتزاج  ثم  ومن  احلديد  تليني 
كبرية  بنسبة  احلديد  من  سبيكة  مكونا 
وال   %6  .0 عن  تقل  ال  بنسبة  ونحاس 
هلا  املتكونة  السبيكة  وهذه   ،%8 عن  تزيد 
القرآن  يف  ذكر  ما  مع  تنسجم  مواصفات 
الكريم من الصالدة واإلنمالس؛ وكذلك 

مقاومتها للصدأ لتبقى صامدة لفرتة طويلة 
ومن ثم ال يتغري شكلها.

بإضافة كمية من  أن  وقد وجد عمليا 
كافية  تكون  فإهنا   )%2( بمقدار  النحاس 
وفيزيائية  كيميائية  صفات  أفضل  لتحقيق 
املتكون  الصلب  للمحلول  وميكانيكية 
الصدأ  مقاومة  من  والنحاس  احلديد  من 
والكشط واحلك والثقب واالنكمــــــاش 

والصالبة وغريها.
تغرّي  لو  أنه:  أخرية  افرتاضية  ونقطة 
هي  كام  اهلندسية  العمليات  يف  الرتتيب 
وضع  اىل  اإليتـــــاء  من:  اآليات  يف  مرتبة 
كالنار  احلديد  جلعل  النفخ  اىل  احلديد  زبر 
-باللون أو بامليوعة كام ذكر املفرسون -ثم 
مصهورا  وهو  إفراغه  ثم  النحاس  صهر 
االمحرار،  حتى  املسخن  احلديد  ركام  عىل 
الرشوط،  وهذه  التتابع  هبذا  يكن  مل  فإذا 
ومنها  املذكورة  بالصفات  الردم  تكون  ملا 
القرآن  يف  ذكرتا  كام  واإلنمالس  الصالدة 

الكريم. 
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هـ(   (((( )ت  املجليس،  األنوار،  بحــــار   (((
ج57،  983)م،  ــريوت،  ب اإلحــيــاء،  دار 

ص2)).
هـ(   (((( )ت  املجليس،  ــوار،  األن بحار   (2(
ج2)،  983)م،  ــريوت،  ب اإلحــيــاء،  دار 

ص99).
ج5،  مغنية،  جواد  حممد  الكاشف،  التفسري   (3(

ص60).
والسنـة،  بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  الفرقان   (4(
قــم،  ــري،  ــ األم مطبعة  ــي،  ــادق ــص ال حمــمــد 

406)هـ، ج 8)، ص 205.
)5) أنوار التنزيل وأســـرار التأويل، نارص الدين 
أيب اخلري عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي 
دار  )69هــــ(،  )ت  البيضاوي  الشافعي 
 ،(998 ــريوت،  ب العريب،  ــرتاث  ال إحياء 

ج3، ص 293.
)6) امليزان يف تفسري القرآن، العالمة السيد حممد 
حسني الطباطبائي )ت )40) هـ(، ج3)، 

ص372.
)7) زبدة الّتفاسري، فتح اهلل بن شكر اهلل الرشيف 
املعارف  مؤسسة  988هـــ(،  )ت  الكاشاين 

اإلسالمّية، ج4، ص 48).
جعفر  أبو  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع   (8(
حممد ابن جرير الطربي )ت 0)3 هـ(، دار 

الفكر، 995)، ج6)، ص )3.
القرطبي  الدين  شمس  القرطبي،  تفسري   (9(
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  هـ(،   67( )ت 

بريوت، 985)، ج ))، ص 62.
)0)) التفسري القرآين للقرآن، عبد الكريم يونس 

اهلوامش: 

اخلطيب )املتوىف: بعد 390)هـ(، دار الفكر 
العريب، القاهرة، ج 8، ص 709.

عيل  سيد  مري  )التفسري(،  الدرر  مقتنيات   ((((
احلائري الطهراين، دار الكتاب اإلسالمي، 

طهران، 337)هـ، ج 6، ص333.
حممد  جعفر  أبو  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   ((2(
العريب،  الرتاث  احياء  الطويس،  احلسن  بن 

بريوت، ج7، ص93.
نارص  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   ((3(
مكارم الشريازي، دار إحياء الرتاث العريب، 

2005، ج 9، ص 358.
الكريم  عبد  للقرآن،  الــقــرآين  التفسري   ((4(
اخلطيب، دار الفكر العريب، بريوت، ج 8، 

ص 307.
)5)) من تطبيقات املنهج اللفظي للنظام القرآين، 
علم  املهدوي،  الطور  االستخالف،  طور 
سبيط النييل، دار املحجة البيضاء، بريوت، 

2003، ص53.
 Anandan, S. ; Selvamani, T. ; ((6(
 Prasad, G. Guru; M. Asiri, A.
 ; J. Wu, J. (2017). "Magnetic
 and catalytic properties of
 inverse spinel CuFe2O4
 nanoparticles". Journal of
 Magnetism and Magnetic

.Materials. 432: 437 –443
هـ(   (((( )ت  املجليس،  األنــوار،  بحار   ((7(
ج2)،  983)م،  ــريوت،  ب اإلحــيــاء،  دار 

ص76).
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مصطفى  املوضوعي،  التفسري  يف  مباحث   ((8(
مسلم، دار القلم، 2005، ص 4)3.

هـ(   (((( )ت  املجليس،  األنــوار،  بحار   ((9(
 ،(2 ج  983)م،  بــريوت،  اإلحياء،  دار 

ص74).
)20) أنوار التنزيل وأرسار التأويل، نارص الدين 
أيب اخلري عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي 
الشافعي البيضاوي )ت )69ه(، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت، ج 2، ص 293.
 The Effect Of Steam Treatment (2((
 and Precipitation Hardening on
 the Mechanical Properties and
 Wear Resisrance of Sintered
 Iron and Iron -Copper Alloys,
 A thesis submitted to Brunel
 University in fulfilment of the
 requirements for the degree
 of Doctor of Philosophy, K.
 Razavizadeh, B. Sc. (Physics),
 M. Phil. (Metallurgy),
 Department of Metallurgy,
 Brunel University, February

..1980
القاسم  أبى  القرآن،  غريب  يف  املفردات   (22(
ــن حمــمــد املــعــروف بــالــراغــب  احلــســني ب
األصفهاين )ت 502 هـ (، ج )، ص 350.
حسن  الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   (23(
مصطفوي، )ت 426)هـ(، طهران، ج4، 

ص0)).
والسنة،  بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  الفرقان   (24(
قــم،  ــري،  ــ األم مطبعة  ــي،  ــادق ــص ال حمــمــد 

406)هـ، ج 8)، ص 205.
احلسيني  القرآن، هاشم  تفسري  الربهان يف   (25(
البعثة،  مؤسسة  هـ(،   ((07 )ت  البحراين 

قم، ج3، ص 666.
والسنة،  بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  الفرقان   (26(
قــم،  ــري،  ــ األم مطبعة  ــي،  ــادق ــص ال حمــمــد 

406)هـ، ج 8)، ص 204.
عبد  أبو  الكريم،  القرآن  ألحكام  اجلامع   (27(
اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي، دار 
ج   ،(985 بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء 

))، ص 56.
هـ(   (((( )ت  املجليس،  األنــوار،  بحار   (28(
ج57،  983)م،  ــريوت،  ب اإلحــيــاء،  دار 

ص2)).
 New Edge of the Anvil:  (29(
 A Resource Book for the
 Blacksmith by Jack Andrews,
 Shipjack Press, 1994, Page 93

.-96
 The History of Hardening by  (30(
 Hans Berns, Harterei Gerster

.AG, 2013, Page 48 -49
املضيق  بمعنى  »داريـــول«  حمــرف  ولعله   (3((
بالرتكية، ويسمى السد باللغة املحيلة »دمري 
امليزان  أنظر:  احلديد،  باب  ومعنــــاه  قابو« 
حممد  السيد  العالمة  ــقــرآن،  ال تفسري  يف 
حسني الطباطبائي )ت )40) هـ(، ج3)، 

ص394.
حممد  جعفر  أبو  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   (32(
العريب،  الرتاث  احياء  الطويس،  احلسن  بن 

بريوت، ج7، ص92.
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حسن  الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   (33(
مصطفوي، )ت 426)هـ(، طهران، ج5، 

ص )28.
الكريم،  القرآن  حــول  وردود  شبهات   (34(
 ،2002 قم،  التمهيد،  معرفة،  هادي  حممد 

ص503.
عبد  أبو  الكريم،  القرآن  ألحكام  اجلامع   (35(
القرطبي،  األنــصــاري  أمحــد  بن  حممد  اهلل 
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، 985)، 

ج))، ص 63.
هـ(   (((( )ت  املجليس،  األنــوار،  بحار   (36(
 ،(2 ج  983)م،  بريوت،  اإلحيــــاء،  دار 

ص76).
املضيق  بمعنى  »داريـــول«  حمــرف  ولعله   (37(
بالرتكية، ويسمى السد باللغة املحيلة »دمري 
امليزان  أنظر:  احلديد،  باب  ومعنــاه  قابو« 
حممــــد  السيد  العالمة  القرآن،  تفسري  يف 
حسني الطباطبائي )ت )40) هـ(، ج3)، 

ص394.
الكريــــم،  القرآن  حول  وردود  شبهات   (38(
 ،2002 قم،  التمهيد،  معرفة،  هادي  حممد 

ص)50 -))5.
)39) يف ظالل القرآن، سيد قطب، دار الرشوق، 

بريوت، 988)، ج4، ص)46.
)تفسري  والتنويـــــر،  التحرير  تفسري   (40(
عاشور،  ابن  الطاهر  حممد  عاشور(،  ابن 
التاريخ، بريوت، 2000، ج 5)،  مؤسسة 

ص )3).
هـ(   (((( )ت  املجليس،  األنــوار،  بحار   (4((
 ،57 ج  983)م،  بــريوت،  اإلحياء،  دار 

ص2)).

النامزي  عيل  البحار،  سفينة  مستدرك   (42(
الشاهرودي )ت 405)هـ(، مؤسسة النرش 

االسالمي، قم، ج5، 44).
)43) روح املعاين يف تفسري القرآن الكريم والسبع 
البغدادي،  اآللويس  الدين  شهاب  املثاين، 
ج))،  بريوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار 

ص292.
حممد  جعفر  أبو  القرآن،  تفسري  يف  التبيان   (44(
العريب،  الرتاث  احياء  الطويس،  احلسن  بن 

بريوت، ج7، ص93.
اد، َأو ِجْلٌد غليٌظ  )45) الكري: ِزقٌّ َينُْفخ فِيِه احَلدَّ
فُكور،  الطِّني  من  امَلْبنِيُّ  وأّما  حافاٍت،  ُذو 

أنظر لسان العرب، الزبيدي، مادة كري.
هـ(   (((( )ت  املجليس،  األنــوار،  بحار   (46(
 ،(2 ج  983)م،  بريوت،  اإلحيـــاء،  دار 

ص76).
جعفر  أبو  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جامع   (47(
حممد ابن جرير الطربي )ت 0)3 هـ(، دار 

الفكر، 995)، ج6)، ص 34.
اآلخرة،  وأمور  املوتى  أحوال  يف  التذكرة   (48(
شمس الدين أيب عبد اهلل حممد ابن أمحد بن 
أيب بكر بن فرح القرطبي ))67 هـ(، املكتبة 

العرصية، بريوت، ج2، ص 406.
أبو  العظيم،  القرآن  تفسري  الكبري  التفسري   (49(
الطرباين  أيوب  بن  أمحد  بن  القاسم سليامن 
األردن،  الثقايف،  الكتاب  دار  هـ(،   360(

2008، ج 4، ص93).
)50) أنوار التنزيل وأرسار التأويل، نارص الدين 
أيب اخلري عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي 
الشافعي البيضاوي )ت )69هـ(، دار إحياء 

الرتاث العريب، بريوت، ج 3، ص293.
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هـ(   (((( )ت  املجليس،  األنــوار،  بحار   (5((
ج2)،  983)م،  ــريوت،  ب اإلحــيــاء،  دار 

ص76).
والسنة،  بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  الفرقان   (52(
قــم،  ــري،  ــ األم مطبعة  ــي،  ــادق ــص ال حمــمــد 

406)هـ، ج 8)، ص 203.
دار  مغنّية،  جواد  حمّمد  الكاشف،  الّتفسري   (53(
ج5،   ،(968 ــريوت،  ب للماليني،  العلم 

ص60).
)54) من تطبيقات املنهج اللفظي للنظام القرآين، 
علم  املهدوي،  الطور  االستخالف،  طور 
سبيط النييل، دار املحجة البيضاء، بريوت، 

2003، ص52.
جعفر  أبو  القرآن،  تفسري  يف  البيان  )55) جامع 
حممد ابن جرير الطربي )ت 0)3 هـ(، دار 

الفكر، 995)، ج6)، ص35.
أيب  الدين  عــامد  العظيم،  القرآن  تفسري   (56(
الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، 
)ت 774 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ج3، ص 0)).
أيب  الدين  عمـــــاد  العظيم،  القرآن  تفسري   (57(
الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، 
)ت 774 هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 
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الكريــم،  القرآن  وآيات  سور  من  واملدين  امليك  علم  عن  الحديث 

حديث متشعب يرجع اىل بدايات البحث القرآين، وقد اهتم به علامء 

املسلمني اهتامما بالغا وأفرد له املتخصصون فصوالً مطولة يف كتبهم، 

وكان لهم فيه سجاالت وجدل محتدم يصب اكرثه يف املباحث الكالمية.

الضوء عىل  تسليط  الباحث  يحاول سامحة  املركز،  البحث  يف هذا 

هذه املسألة من وجهة نظر علمية ومنطقية وروائية الخلل فيها،فهو 

يوضح مفهوم املصطلَحنْيِ وعدم وجود تباين بينهام، ويناقش املصادر 

املعتمدة يف متييز امليك واملدين ثم يعرج عىل خصائص النوعني ويرضب 

أمثلة عىل رد شبهات أعداء االسالم يف األمر، وأخرياً يخلص اىل ما توصل 

اليه من النتائج.
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الكريم أهم وثيقة واصلة  القرآن  يعد 
املعجزة  يمثل  كونه  بلحاظ  املسلمني؛  إىل 
الرسالة  حقانيـــــــــة  تثبت  التي  اخلالدة 
من  دعوته  صدق  عىل  وتربهن  املحمدية 
أقدم وثيقـة  جهة، ويمثل من جهة أخرى 
صدورها  عىل  متفق  وترشيعية  دستورية 

بينهم.
عن  اإلسالمي  الدين  يتميز  وبذلك 
السابقة بوجود  الساموية  غريه من األديان 
احلجة املستمرة إىل يوم القيامة؛ التي حتفظ 
جهتي  من  وأحكامه  تعاليمـه  الدين  هلذا 

العقيدة والرشيعة.
تفسريه  إىل  بينهم  البحث  أجته  وهلذا 
بذلوا  كام  ألفاظه،  مدلول  عن  والكشف 
يف  والتصنيف  تارخيه  تدوين  يف  جهودًا 
علومه وقواعد تفسريه، فكل هذه أدوات 
تعني املفرس عىل الكشف عن مراد اهلل تعاىل 
من  يمتلك  ما  بحسب  وإيضاحه  كتابه  يف 

قدرات وقابليات.
القرآن  تاريخ  يف  البحـــــــث،  ويمثل 
أن  إذ  املفرس؛  عند  مهمة  حلقة  الكريم، 
حييط  وما  ومكانــــه  الصدور  زمان  حتديد 
املهمة  القرائن  من  يعد  ظروف  من  به 

حتديد  عىل  وتساعده  املفرس  تعني  التي 
وبني  بينها  التوفيق  وبالتايل  اآلية  مدلول 
فتحدد  اآليـــــات،  سائر  من  أخواهتـــــــا 
املجمل  وتوضح  املنسوخ،  من  الناسخ 

وحتكم املتشابه يف اجلملة.
من  واملدين(  )املكي  يف  البحث  ويعّد 
أنه  إذ  الكريم،  القرآن  تاريخ  مباحث  أهم 
عىل  أخذ  سواء  كثرية  فوائد  عن  يكشف 
مستوى  عىل  أم  الزمنيـة  املرحلة  مستوى 
أثناء  هلا  نعرض  وسوف  النزول،  مكان 

البحث.
بـــــه  اإلسالم  علامء  أهتم  فقد  وهلذا 
يف  املتخصصون  لــــه  وأفرد  بالغًا  اهتاممًا 
علوم القرآن مباحثًا وفصوالً ضمن كتبهم 
املكيـــة  السور  ماهيته وخصائص  وبحثوا 
واملدنية وطرق الكشف عنها وما يرتبط به 
من شبهات وإثارات من قبل أعداء القرآن 

وخصوم الدين من الكفار واملعاندين.
لفكرة  يرد  مل  إنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
)املكي واملدين( ذكر يف عرص نزول النص؛ 
املبني  بوجود  واالكتفاء  إليه  احلاجة  لعدم 
عن   (((األكرم الرسول  وهو  الواقعي 
عن  تكشف  أدوات  اعامل  يف  اجلهد  بذل 
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مدلول النص القرآين، فالقدرة عىل حتصيل 
عن  يغني  الرشيفة  لآليات  القطعي  املراد 

أعامل وسائل ظنية مهام قويت.
 األعظم الرسول  رحيل  بعـــد  أما 
السياسية  العوامل  بفعل  املسلمني  وتفرق 
اجتهادات  بروز  إىل  أدى  مما  واالجتامعية 
احلاجــــة  فظهرت  النص،  قبال  يف  وآراء 
أدوات تساعد عىل تفسري  البحث عن  إىل 
آياته،  من  تعاىل  اهلل  مراد  وفهم  القرآن 
وأبرزها ما يسمى بــ )علوم القرآن( حيث 
أسس هلا القرآن نفسه يف آيات كثرية كقوله 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل: 
ڻۀ  ڻ  ڻ ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ 
]سورة  چ  ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ 

ٻ ٻ  چ  تعاىل:  آل عمران: 7[، وقوله 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ ]سورة 

البقرة: 06)[ ونحوها.
 البيت أهل  لســــــان  عىل  وُبينت 
وبعض أعالم الصحابة كابن عباس وابن 
وأرضاهبــــم   مسعود وايب بن كعب

واملتشابـــه  واملحكم  واملنسوخ  كالناسخ 
والنزول والتنزيل وأسبابه ونحوها، بيد إنه 
مل يكن لعلم املكي واملدين ظهور واضح يف 
نستظهره  أن  يمكن  ما  العرص سوى  ذلك 

من أقوال أمري املؤمنني كقوله:
ليل وال هنار،  آية يف  عليه  نزلت  ))ما 
وال سامء وال أرض، وال دنيا وآخرة، وال 
وال  جبل،  وال  سهــل  وال  نار،  وال  جنّة 
وأمألهــا  أقرأنيها  إالّ  ظلمة،  وال  ضياء 
تأويلهـــــــا  وعّلمني  بيدي،  فكتبتها   ، عىلَّ
وتفسريهــا، وناسخهــــــا ومنسوخهـــــا، 
وحمكمها ومتشاهبها، وخاّصها وعاّمهـــا، 
نزلت  وفيم  نزلت،  وأين  نزلت؟،  وكيف 
نزلت(  )أين  فقوله:  القيامة(()2)،  يوم  إيل 
النزول  بمكان  علمه  عىل  الداللة  يتضمن 
سواء كان يف مكة أم يف املدينة أم يف غريمها.
َعِن  العامة  طرق  من  مسندًا  روي  بل 
اِك أنه قال: ))َأنَّ َعيِلَّ ْبَن َأيِب َطالٍِب  حَّ الضَّ
 ، َيُقصُّ َقاصٌّ  َفإَِذا  اْلُكوَفِة،  َمْسِجَد  َدَخَل 
َفَقاَم َعىَل َرْأِسِه َفَقاَل: َيا َهَذا َتْعِرُف النَّاِسَخ 
ِمَن امْلَنُْسوِخ؟. َقاَل: اَل. َقاَل: َأَفَتْعِرُف َمَديِنَّ 
َهَلْكَت  َقاَل:  اَل.  َقاَل:  يِِّه؟.  َمكِّ ِمْن  اْلُقْرآِن 

َوَأْهَلْكَت(()3).



علم املكي واملدين

114

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

وقد روي عن اإلمام الصادق نصًا 
عاملًا  يكون  ال  الفرد  أن  عىل  يدل  رصحيًا 
باملكي  كان حميطًا  إذا  إال  تعاىل  اهلل  بكتاب 
من  ونحوه  القرآنية  اآليات  من  واملدين 

اجلهات واحليثيات األخرى)4).
وهلذا رصح الشيخ املفيد بان مجع 
تقديم  عىل  قائم  للقرآن   عيل اإلمـــــام 
نزوله  ترتيب  حسب  املدين  عىل  املكي 
بقوله: ))وقد مجع أمري املؤمنني القرآن 
املنزل من أوله إىل آخره و ألفه بحسب ما 
تأليفه فقدم املكي عىل املدين و  وجب من 
املنسوخ عىل الناسخ و وضع كل يشء منه 

يف حمله(()5).
 املتقدمون علامؤنا  صنف  وقد 
وتنزيله  ونزولـــه  القرآن  تاريخ  يف  الكتب 
املتضمن لعلــــم املكي واملدين، وأهم من 
بن  حممــــد  الشيخ  الباب:  هذا  يف  صنف 
والتعبيــــر(  )التنزيل  بعنوان  الربقي  خالد 
بعنوان  بن فضال  احلسن  بن  والشيخ عيل 
بن  حممد  والشيخ  التنزيل()6)  )كتـــــــاب 
بعنوان  الصابوين  الكويف  إبراهيم  بن  أمحد 
وتسميـــة  القرآن  معاين  تفسري  )كتـــــاب 
بن  حممد  والشيخ  كالمــــه()7)،  أصناف 

مسعود العيايش بعنوان )كتاب التنزيل()8)، 
والشيخ عيل بن إبراهيم بن هاشم بعنوان 
رواياتــه()9)،  و  القرآن  اختيـــار  )كتــــاب 
بعنوان  النعامن  والشيخ حممد بن حممد بن 
القرآن()0))  تأليف  يف  البيــــــــان  )كتاب 
مما  املضامر،  هذا  يف  صنفوا  ممن  وغريهم 
اثراء  يف  اإلمامية  علامء  جهود  عىل  يدل 
عن  اإلسالمية  املكتبة  واغناء  احلقل  هذا 
الرواة  من  كثريًا  أن  جتد  ولذا  فيه،  البحث 
املذاهب  من  العامـــة  اليهم  يستند  الذين 
هم  القرآنية  املعارف  نقل  يف  اإلسالمية 
من الشيعة لسبقهم يف التصنيف والتأليف 
هلم  بل  اإلسالمية  املعرفة  حقول  شتى  يف 
يف  العمالقة  املكتبات  تأسيس  يف  السبق 

بعض البلدان كبغداد والقاهرة)))).
وبعد هذا البيان املوجز أقول:

يراد  تارة  واملدين،  املكي  دراســـة  إن 
واآليات  السور  نزول  تاريخ  معرفة  منها 
التغليب  باب  التسمية من  فتكون  القرآنية 
بلدان  يف  السور  بعض  بنزول  لعلمنــــا 
وأمصار أخرى كام حصل يف أثناء احلروب 

والغزوات.
وتارة يراد منها معرفة تاريخ الترشيع 
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عليـــه  سار  الذي  األسلوب  فأن  القرآين، 
القرآن يف مكة خيتلف عن األسلوب الذي 
سار عليه يف املدينة تبعًا للتدرج يف التنزيل 
يف  ويتشاهبان  يشرتكان  كانا  وإن  والتبليغ 

البالغة والفصاحة واالعجاز.
خصائص  معرفــــــة  منها  يراد  وتارة 
بالترشيع،  مبارشة  مرتبطـــــــة  غري  أخرى 
البالغـــــة  يف  التحدي  أساليب  كمعرفة 

والبيان ونحوها.
واملدين  املكي  عن  البحث  فإن  وعليه 
للظنون  خاضع  هو  بل  توقيفيـــــــًا  ليس 
واالجتهادات، وألجل ذلك وقع اخلالف 

بني األعالم يف بعض جزئياته.
الدراسة  هذه  تقسم  أن  أقتىض  وهلذا 

املوجزة عىل مباحث أربعة:
املبحث األول:

مفهوم علم املكي واملدين والغاية منه:
موضوعات  أحد  البحث  هذا  يمثل 
علوم القرآن احليوية واملهمة التي هلا ثمرات 
مما  والرشيعة،  العقيدة  مستوى  عىل  كثرية 
دفعني إىل التفصيل يف بعض مطالبه وتتبع 
بعض جوانبه وحيثياته عرب جتميع العنارص 
بأسلوب  وعرضها  الصلة  ذات  واألجزاء 

بينها  االرتباط  متام  بيان  خالل  من  علمي 
وآياته  الكريم  القرآن  سور  بني  والتوفيق 
ونقض دعاوى التعــــــارض واالختالف 
املعارف  أن يسهم يف رفد  بام يمكن  بينها، 

القرآنية.
من  البد  ذلك  بيان  يف  الولوج  وقبل 
والغاية  واملدين  املكي  مفهوم  استعراض 
العلم،  هلذا  التصورية  املبادئ  لتحديد  منه 
متهيدا  للدارس  واضحة  صورة  ومنح 
للمباحث القادمة، ولذا قسم عىل مطالب 

ثالثة:
املطلب األول: مفهوم املكي واملدين.

واملدين  املكي  متييز  يف  العلامء  اختلف 
عىل اجتاهات ثالثة)2)) بل أربعة)3)):

االجتاه األول:
إن املكي ما نزل يف مكة)4)) وضواحيها 
يف  نزل  ما  واملدين  اهلجرة،  بعـــــد  ولو 
املكان  يلحظ  فهو  وضواحيها،  املدينة)5)) 

كمقياس يف التمييز.
عىل  الضابط  هلذا  تبعًا  املكي  ويقسم 

قسمني:
املكي األول: وهو ما نزل قبل اهلجرة،  	

ليشمل ما نزل خالل ثالثة عرش عامًا 
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قبل اهلجرة إىل املدينة.
عام  	 بعد  نزل  ما  وهو  الثـــاين:  املكي 

مكة  إىل   النبي رجوع  عند  الفتح، 
يف العام الثامن من اهلجرة.

االجتاه الثاين:
مكة،  ألهل  خطابًا  وقع  ما  املكي  إن 
فهو  املدينة،  ألهل  خطابًا  وقع  ما  واملدين 
التمييز،  يلحظ جهة اخلطاب كمقياس يف 
عامًا  فيه  اخلطاب  كان  ما  إن  ذلك  ويتبع 
اخلطاب  كان  وما  مكي  فهو  البرش  جلميع 
ويمكن  مدين،  فهو  للمؤمنني  موجهًا  فيه 
تعليل ذلك بإن اخلطاب يف مكة وقع عامًا 
عىل  طاغية  كانت  الكفر  صفة  الن  غالبًا، 
املجتمع املكي، بعكس املجتمع املدين فإن 

الصفة العامة فيه هي اإلسالم واإليامن.
أو ألن اخلطابات املكية تلحظ جانب 
مرحلة  فهي  الكفر  جانب  لغلبة  االعتقاد 
الدين،  عليها  يبنى  التي  القواعد  تأسيس 
جانب  تلحظ  املدنيـــــــة  اخلطابات  بينام 
التي  والقوانني  االحكام  قل  أو  الترشيع 

أنزلت لتنظيم حياة املؤمنني واملسلمني.
االجتاه الثالث:

إن املكي ما نزل قبل اهلجرة إىل املدينة، 

واملدين ما نزل بعدها وإن كان يف مكة، فهو 
يلحظ الزمان كمقياس يف التمييز.

االجتاه الرابع:
ينزل  فقد  املوضوع،  جانب  يلحظ  ما 
حكمه  ويكون  مكة  يف  القرآين  النص 
مدنيًا، وبالعكس قد ينزل يف املدينة ويكون 

حكمه مكيًا.
فإهنا  املمتحنة  بسورة  لذلك  ومثلوا 
نزلت يف املدينة)6))، وحكمها مدين حسب 
وقعت  ولكنهـــا  والثالث،  األول  االجتاه 
حسب  مكي  فحكمها  مكة  ألهل  خطابًا 
االجتاه الثاين، وقد أدرجها العلامء يف باب 
)ما نزل يف املدينة وحكمه مكي( ألهنا قد 
قلوب  حمص  اجتامعيًا  موضوعًا  عاجلت 

املؤمنني فهو قد الحظ املوضوع.
مناقشة االجتاهات األربعة:

ال خيفى إن هذا االختالف مرجعه إىل 
 املعصوم توقيفي عن  عدم وجود نص 
له  ليس  إذ  واملدين،  املكي  مفهـــوم  حيدد 
يف  إليها  االستناد  يمكن  رشعية  حقيقة 

تفسريه.
فدل ذلك عىل حداثة هذا التقسيم يف 
التابعني،  عرص  بداية  أو  الصحابة  عرص 
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بينهم يف حتديد مفهومه  وقد وقع اخلالف 
إىل أقوال كام مر ذكرها.

وهلذا فإن كل من االجتاهات املذكورة 
ال خيلو من إشكال:

له  تبعًا  يمكن  فال  األول  االجتاه  أما 
حرص مجيع اآليات القرآنية وضبطها، إذ أن 
نزول بعضها يف غري مكة واملدينة كاآليات 
أو  إرسائه  يوم   اهلل رسول  عىل  النازلة 
أو  بالطائف  نزل  ما  أو  غزواته  بعض  يف 
إدراج  حينئٍذ  فيشكل  غريها،  أو  احلديبية 
هذه السور واآليات ضمن أحد القسمني 

لفقدان الضابط.
من  اشكاالً  فأكثر  الثاين  االجتاه  وأما 

األول إذ يرد عليه أمران:
تبعًا . ) القرآنيــة  ال يمكن حرص اآليات 

مكة  ألهل  خطابًا  يقع  مل  فبعضها  له، 
ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  كقوله  املدينة  أو 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ چ 
]سورة االحزاب: 45[، وقوله تعاىل: 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ 
ڻچ  ڻ  ں  ں 

]سورة املنافقون: )[.

مجيع . 2 يف  مطرد  غري  الضابط  هذا  إن 
اآليات القرآنية، فقوله تعاىل: چڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
]سورة  ہچ  ۀ  ۀ  ڻ 
البقرة: )2[، وقد نزلت سـورة البقرة 
تعاىل:  وقولــــه  باالتفاق،  املدينــة  يف 

ڳ  ڳ  ڳ  چگ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ںچ  ں  ڱ 
نزلت سورة  وقد  احلج: 77[  ]سورة 

احلج يف مكة.
ال  القرآن  نصوص  إن  إليـــه  أضف 
ختتص بمكان وال بجامعـــــة أو طائفــــة، 
أكانوا  سواء  الناس  جلميع  عامة  هي  بل 
وختصيص  غريمها،  أم  املدينة  أم  مكة  يف 
إىل  يؤدي  البلدين  هذين  بأهل  اخلطابات 
الترشيع هبمــــــا، وهذا الالزم  اختصاص 
أخرب  قد  تعــــاىل  اهلل  فإن  باالتفاق،  باطل 
بخلود  اللبس  تقبل  ال  رصحية  بنصوص 
رشيعـــــة اإلسالم وعامليـــــــــة رسالتـــــه 
 حممد األعظم  الرسول  بعث  حيث 
فال  النبيني  خاتم  وهو  أمجعني  الناس  إىل 
نبي بعده، وقد أكد هذه املضامني يف آيات 
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ہ  ۀ  چ  تعاىل:  قوله  أمهها:  عدة 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ھ ے ے ۓچ ]سورة سبأ: 

گ  ک  ک  چ  تعاىل:  وقوله   ،]28
االنبياء: 07)[،  ]سورة  گ گچ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  وقوله 
]سورة  چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

الفرقان: )[، وقوله تعاىل: چ ې ى ى 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئچ ]سورة 
هبذا  قيل  فلو  وغريها،   ،]40 االحزاب: 
التفصيل لزم عدم كونه مرساًل إىل غريهم، 

وهو باطل للنص واالمجاع القطعيني)7)).
صحتـــــــــه  فرغم  الثالث  االجتاه  أما 
إال  واإليرادات  اإلشكاالت  من  وخلوه 
نزل بمكة  ما  املدين عىل  انطباق عنوان  إن 
بعد الفتح ال خيلو من مساحمة وجماز، وهلذا 
القرآنية  النصوص  تقسيم  إن  يقال:  فقد 
الفرق  لبيان  إال  يكن  مل  ومدنية  مكية  إىل 
خيلو  ال  لذا  واملوضوعات  اخلصائص  يف 

االجتاه الرابع من دقة وحسن.
اخلصـــــــــائص  تسميــــــة  أن  عىل 
جماز  هو  املدن  بأسمــــــــاء  واملوضوعات 

السببيـــــة  عالقة  لوجود  أيضًا،  وتوسعة 
هذه  بني  املالزمــــــة  خالل  من  احلاصلة 
احد  وبني  املوضوعــــــات  أو  اخلصائص 
النزولني، فكلام ورد خطاب يف جمادلة أهل 
الكتاب -مثاًل -دل ذلك عىل كون السورة 

أو اآلية من القسم املدين.
ما  لوجود  أيضـًا  مطرد  غري  أنه  بيد 
كام  موردين  أو  مورد  يف  ولو  ينقضها 

سنتطرق إىل تفصيله يف املبحث الثالث.
ال  واملدين  املكي  يف  االقوال  إن  ثم 
ال  العقل  الن  أربعة  أو  ثالثة  يف  تنحرص 
يمنع من وجود رأي آخر بل هو أمر واقع 
إىل  واملدين  املكي  من  كل  تقسيم  بدليل 
بن  احلسن  إليه  يذهب  كام  أربــــع  مراحل 
قال:  حيث  النيسابوري  حبيب  بن  حممد 
نزوله،  علم  القرآن:  علوم  أرشف  ))من 
ابتداًء  بمكة  نزل  ما  وترتيب  وجهاته، 
باملدينة  نزل  ما  وترتيب  وانتهاًء،  ووسطًا 
مدين،  وحكمه  بمكة  نزل  ما  ثم  كذلك، 

وما نزل باملدينة وحكمه مكي... (()8)).
وهذا التقسيم جائز ما دام مل يرد نص 
مفهوم  وحيدد  منه  يمنع  توقيفي  رشعي 
خاضعة  فتبقى  وتقسيامته،  واملدين  املكي 
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الباحث  آلراء املجتهدين، فال يذهب بال 
بعيدًا يف إن هذه التقسيامت من ابتكارات 
تقسيم  جواز  عدم  وبالتــــايل  املسترشقني 
القرآن وتارخيه عىل ضوئها، بل هلا أساس 
املسترشقون  وتلقاها  املسلمني  عند  قديم 
االملاين  املسترشق  ومنهم  طوروها  ثم 
نولدكة حيث يقول: ))اختالف االسلوب 
يؤدي بنا إىل التعرف عىل جمموعات خمتلفة 
اآلخر  البعض  بعضها  تقارب  السور  من 
جمموعتان  خاص  بشكـــــــل  وتربز  زمنيًا 
تتألف احدامها من السور القديمة اجلياشة 
السور  من  االخرى  تتألف  فيام  املشاعر، 
اسلوهبا  يف  تقارب  ما  كثريًا  التي  املتأخرة 
السور املدنية وبني هاتني املجموعتني نجد 
جمموعة اخرى هي مثل حلقة وصل بينهام 
املجموعة  من  تدرجیي  بانحدار  بنا  تنتقل 
األوىل إىل الثالثة علينا إذا ان نميز بني سور 

نشأت يف ثالث فرتات(()9)).
املكي  الوحي  بالشري  قسم  وكذلك 
إىل ثالث مراحل، ويف املرحلة األوىل ركز 
فيها عىل قضية الساعة وما حيدث للكون، 
ويف املرحلة الثانية ركز فيها عىل القصص 
املرحلة  -أما  زعمه  -حسب  واألساطري 

الثالثة فهي امتداد لسور الفرتة السابقة)20).
املطلب الثاين: ذكر أوجه ادراج )املكي 

واملدين( ضمن علوم القرآن.
أعتاد العلامء عىل ادراج املكي واملدين 
عرض  يف  عد  بحيث  القرآن  علوم  ضمن 
واملتشابـــه،  واملحكم  واملنسوخ  الناسخ 
عليه  القرآن  علوم  ضابط  انطباق  بلحاظ 
قواعد  من  به  ويتصل  يتعلق  ما  كل  وهو 
القرآن  فهم  يف  تساهم  بام  كلية،  وأبحاث 
منه،  األحكام  واستنباط  وتفسريه  الكريم 
وهذا هو االجتاه العام للمتخصصني حيث 
عنوان  حتت  بالقرآن  عالقة  له  ما  كل  مجع 

)علوم القرآن(.
بيد أنه ذهب بعض املعارصين))2) إىل 
بدراسة  عالقة  له  ما  بني  والتمييز  التفريق 
والنزول  الوحي  كظاهرة  القرآن  تاريخ 
والتنزيل واملكي واملدين ونحوهــــا، وبني 
اآليات  مدلول  بفهـــم  مبارشة  صلة  له  ما 
واملحكـــــم  واملنسوخ  كالناسخ  القرآنية 
ضمن  يدرج  فاألول  ونحوها  واملتشابه 
علوم  ضمن  يدرج  والثاين  القرآن  تاريخ 

القرآن.
واملدين  املكي  فإن  الثاين  وتبعًا لالجتاه 
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عدم  بلحاظ  القرآن  تاريخ  حتت  يندرج 
القــــــرآين  النص  فهم  يف  مبارشة  دخله 
عنهـا  يستغني  ال  مهمة  مقدمًة  كان  وإن 
بني  كالتمييز  القرآن  علوم  يف  املتخصص 
الناسخ واملنسوخ أو معرفة أسباب النزول 

ونحوها.
وهذا رأي لطيف وفيه فوائد كتسليط 
للقرآن  التارخيية  اجلوانب  عىل  الضوء 
تام  غري  بينهمــــا  التمييز  أن  إال  الكريم، 

ألسباب عدة أمهها:
للقضايا . ) القرآن  علوم  تعريف  شمول 

شأنًا  تدرس  كوهنا  بلحاظ  التارخيية، 
ليدرج  الكريــــم،  القرآن  شؤون  من 
ضمن  كافــــة  بفروعه  القرآن  تاريخ 
علوم القرآن كام فعل بعض املتقدمني 
املكي  يكون  وبالتايل  العلمــــــاء،  من 
بال  القرآن  علوم  أفراد  أحد  واملدين 

شك.
يقول الشيخ حممد هادي معرفة يف 
سياق حديثه عن علوم القرآن: ))مصطلح 
حول  دارت  مباحث  ملجموعــــة  خاص 
خمتلف شؤون القرآن الكريم، لغاية معرفة 
أصول  وفق  فنيـــــة  معرفة  الشؤون  هذه 

وضوابط. وبام أن هذه الشؤون ختتلف عن 
املباحث  كانت  جوهريًا،  اختالفًا  بعضها 
يف  ختتلف  منها  واحد  كل  حول  الدائرة 
وال  النتائج،  وكذلك  ودالئلها  مبانيها 
يف  وال  األصول  يف  ال  بعضها  مع  تلتقي 
علاًم  مبحث  كل  كان  ثم  ومن  الفروع، 
مستقاًل يف املوضوع ويف املسائل والدالئل، 
علومًا  املباحث  تلك  جمموعة  وأصبحت 
باحثة  مجيعًا  أهنا  جیمعها:  ولكن  متنوعة، 

عن شؤون القرآن الكريم(()22).
األمر،  هذا  عن  العلامء  يغفل  مل  ولذا 
يف  واملدين  املكي  يبحثون  تارة  فإهنم 
ولكن  علومه،  يف  وأخرى  القرآن  تاريخ 
واحليثيـــــة  الغرض  يف  بينهام  االختالف 
تارخيية  عن  البحث  فإن  عنها  املبحوث 
واحلوادث  الوقائع  توثيق  جمرد  هو  القرآن 
بينام  مجعه،  وكيفية  القرآين  للنزول  املرافقة 
البحث يف علوم القرآن هو ما يتعلق ببيان 
فهم  عىل  تساعد  التي  واآلليات  الوسائل 

القرآن، فموضوعه بيان القضايا الكلية.
إن التاريخ بحد ذاته مستوف ألركان . 2

وجود  حيث  من  ورشائطـــــــه  العلم 
املنهـــــج واملتخصص واملتلقي، وهلذا 
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الدارس  ويمنح  اجلامعات  يف  يدرس 
شهادات ختصص ونحو ذلك مما تؤكد 
عىل كونه علاًم، فليس هو رواية حمضة 
وجمردة عن نظر ورؤية املؤرخ، فيصح 
تاريخ  عىل  العلم  لفظ  اطالق  بذلك 

القرآن بفروعه ومنها املكي واملدين.
إن )املكي واملدين( يزود الفقيه واملفرس . 3

بأدوات وقواعد ومناهج لفهم النص 
والكشف عن مراد اهلل تعاىل من خالل 
تقوية  عىل  ويساعده  القرآين،  النص 
هو  فليس  والتفسري،  االجتهاد  ملكة 
لوقائــــع وأحداث  تارخيي  جمرد رسد 
القضيـــــة  نحو  عىل  بالنص،  مرتبطة 

اخلارجية.
الشك . 4 ينبغي  ال  فإنه  بالتمييز  قلنا  لو 

ال  مهمة  مقدمة  واملدين  املكي  أن  يف 
علوم  يف  املتخصص  عنها  يستغني 
القرآن يف التمييز بني الناسخ واملنسوخ 
ونحوها،  النزول  أسباب  معرفة  أو 
وبالتايل لزم بحثه ضمن علوم القرآن، 
شأنه يف ذلك شأن كثري من املبــاحث 
يف  تبحث  التي  والعقليــــــة  اللغوية 
عن  خارجة  وهي  الفقــه  أصول  علم 

موضوعه؛ وألجل ذلك أو غريه صح 
علوم  ضمــــن  واملدين  املكي  إدراج 

القرآن.
املكي  معرفة  ثمرات  الثالث:  املطلب 

واملدين.
مدى  اللبيب  الباحث  عىل  خيفى  وال 
يف  واملدين  املكي  ملعرفة  املاسة  احلاجة 

جوانب شتى يمكن ذكرها فيام ييل:
أوالً: ثمرة فقهية:

تتمثل يف استنباط احلكم الرشعي من 
واملنسوخ،  الناسخ  تاريخ  حتديد  خالل 
تأخره  الناسخ  الدليل  يف  يشرتط  حيث 
زمانًا عن املنسوخ، وهذا يمكن متييزه عرب 
معرفة النزول املكي واملدين، فال ينسخ ما 

نزل قبل اهلجرة ما بعدها.
ثانيًا: ثمرة أصولية:

التعـــــارض  عالج  جليًا  تظهر  حيث 
الرشيفـــة،  اآليات  بني  الظاهري  البدوي 
وتفصيل  غالبـــًا  املكية  النصوص  إلمجال 
والعام  املبني  عىل  املجمل  فيحمل  املدنية، 
حلل  املقيــــــد  عىل  واملطلق  اخلاص  عىل 
يؤثر  بام  اآليات،  بني  املتوهم  التعــــارض 

إجیابًا يف التوصل للحكم الرشعي.
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األخبــــــــار  يف  جیري  ذلك  ونحو 
 :والروايات، ولذا يقول العالمة احليل
))وذكر السبب أوىل. وراوي اللفظ أرجح 
من راوي املعنى، واملعتضد بحديث غريه 
لقلة  املكي،  من  أرجح  واملدين  أرجح. 
ظهور  بعـــــد  واملوارد  املدين.  بعد  املكي 

النبي أرجح. وذو السبب أوىل(()23).
ثالثًا: ثمرة تفسريية:

تعاىل  اهلل  مراد  عن  الكشف  يف  تتمثل 
املنزل،  النص  وظرف  أجواء  معرفة  عرب 
املرشكون  هم  غالبًا  مكـــة  يف  فاملخاطب 
بخالف  الدعوة  أعــــداء  من  واملعاندون 
املسلمون  هم  فيها  املخاطب  فإن  املدنية 
واملؤمنون، وبالتايل يزود املفســـر بالقرائن 
معنى  استظهـــار  خالهلا  من  يتمكن  التي 
مدلوله  فهم  عىل  والقدرة  القرآين  النص 
بشكل سليم، كام يساهم يف حل التعارض 
خالل  من  القرآنيــــة  اآليات  بني  املتوهم 
معرفة التقديم والتأخري والنزول والتنزيل 
العــــــام  وختصيص  املطلق  تقييد  وبيان 

ونحوها.
رابعًا: ثمرة تارخيية:

النبويـــــــة  السرية  معرفــــة  يف  تتمثل 

تطبيقية  مسائــل  من  طياهتا  بني  حتمل  بام 
عىل  نتعـــرف  وجتعلنــــا  القرآين،  للنص 
اإلسالم  هبـــــــا  مر  التي  الدعوة  مراحل 
متثل  املكي  فمرحلة  رجاالهتـــــــا،  وأبرز 
من  يرافقهــا  وما  الكافرة  السلطة  سطوة 
مرحلة  بينمـــــا  باملسلمني،  وتنكيل  أذى 
تنظيم  فيها  بام  اإلسالم  دولة  متثل  املدين 
احلالة االجتامعية والسياسية واالقتصادية 
تاريخ االسالم يف  والثقافية، وبذلك متثل 

تلك احلقبة املهمة.
وقد أشار إىل ذلك العالمة الطباطبائي 
ومدنيتها  السور  بمكية  ))وللعلم  بقوله: 
االبحاث  يف  هام  أثر  نزوهلا  ترتيب  ثم 
الروحي  وسريها  النبوية  بالدعوة  املتعلقة 
وحتليــــل   زمنه يف  واملدين  والسيايس 

سريته الرشيفة(()24).
واملدين  املكي  معرفة  أن  إليـــه  أضف 
األخبــــــار  بعض  واقع  بيان  يف  تسهم 
واملكذوبة  املنحولة  التارخيية  والروايات 
عن النبي وأهل بيتــــــــــه وتكشف 
زيفها، لتتجىل من خالله صورة مرشقـــــة 

للتاريخ اإلسالمي والسرية الصحيحة.
خامسًا: ثمرة َعَقدية:
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الكريم  القرآن  وصول  بوثوق  تتمثل 
لكون  تغيري  أو  حتريف  أي  من  ساملًا  إلينا 
علم املكي واملدين يمنح الدارس االحاطة 
إليه  أضف  وتنزياًل،  نزوالً  القرآن  بتاريخ 
بيان عناية املسلمني الفائقة بالنص القرآين 
يكتفوا  مل  أهنم  به، حيث  البالغ  واهتاممهم 
كل  بدراسة  قاموا  بل  وتدوينه،  بحفظه 
أسباب  يف  فكتبوا  شؤون  من  به  يرتبط  ما 
النزول وأحوال  أماكن  نزوله وبحثوا عن 
النواحي  من  ونحوهــــــــا  النزول  ذلك 
حتديد  يف  دخل  هلا  كان  سواء  واحليثيات، 
قدرته  بيـــــــان  أم  عنه  والكشف  مدلوله 
وما  تارخيه  يف  أم  لغتــــه  ومجال  واعجازه 
لتدفع  وتدوينه،  وحفظــــه  بنزوله  يرتبط 
بذلك شبهات الزنادقة واملالحدة والكفار 

حول القرآن الكريم.
شبهات  رد  يف  تنفع  دراستــه  أن  كام 
أهــل  ومقامات  فضائل  حول  النواصب 
النواصب  بعض  استغل  حيث   البيت
أهــــــل  لدفع  احليثيــــة  وهذه  العلم  هذا 
عرب  ومقاماهتـــم  فضائلهم  عن   البيت
مدين  املكي  وقلب  القرآين  النزول  حتريف 
واملدين مكي، ومن ثم ترسب هذا الرتاث 

التفسري  كتب  يف  وانترش  العامة  كتب  إىل 
والعقيدة والتاريخ كالنار يف اهلشيم.

سادسًا: ثمرة دعوية:
واملدنية  املكية  السور  تتبع  خالل  من 
التي  واسلوهبا  موضوعاهتــــا  يف  والنظر 
من  الدعوة  يف  القرآين  املنهج  عىل  توقفنا 
العرص  يوافق  بأسلوب  املختلفة  مراحلها 
اخلطاب  فيختلف  فيها،  نزل  التي  والفرتة 
مرحلة ألخرى،  من شخص آلخر، ومن 
حيث  غالبًا  قوي  مكــــــة  يف  فاألسلوب 
يستعمل الصور احلسية بإجیاز رائع للفت 
أسلوبه،  وسمو  القرآن  عظمة  إىل  األنظار 

بخالف االسلوب املدين اهلادئ اللني.
املبحث الثاين:

التوافق بني النصيني املكي واملدين:
قد  الكريم  القرآن  أن  يف  شـــك  ال 
كتلة  من  يمثل  بام  واحدة  جهة  من  صدر 
وآياته،  سوره  مجيع  بني  متامسكة  واحدة 
تعاىل:  قال  أختها،  بصدق  تشهد  آية  فكل 

ڤچ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ 

]سورة الزمر: 23[حيث تشابه من حيث 
غايته  والبالغــــــــة واألسلوب  الفصاحة 
نوع  حيث  من  احلال  مقتىض  يراعي  أنه 
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أكد  ما  وهذا  اخلطاب،  وظرف  املخاطب 

خطبة  من  أكثر  يف   املؤمنني أمري  عليه 

كقوله: ))كتاب اهلل تبرصون به، وتنطقون 

ببعض،  بعضه  وينطق  به،  وتسمعون  به، 

ويشهد بعضه عىل بعض. ال خيتلف يف اهلل، 

وال خيالف بصاحبه عن اهلل(()25).

فيه   الرســـول وظيفــــة  تكن  ومل 

ٿ  چ  تعاىل:  لقوله  والتبيني  التبليغ  إال 

]سورة  ڤچ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ٹ  ٿ  چ  تعاىل:  وقوله   ]54 النور: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
بيد   ،]44 النحل:  ]سورة  چ  ڦ 
املسترشقني  من  اإلسالم  اعداء  بعض  أن 

احلقيقة  التشكيك يف هذه  وغريهم حاول 

جهات  من  والتشكيكات  الشبهات  وبث 

اإلسالم  رسالـــــــة  اسقاط  لغرض  شتى 

بدراسة مجيع  فقاموا  انتشارها،  من  واحلد 

ذلك  يف  وصنفوا  القرآن  علوم  مفاصل 

العديد من الكتب والدراســـات، وكـــان 

للمكي واملدين نصيب واسع منها.

القول  إىل  مرجعها  الشبهات  وهذه 

املكي  النص  بني  وتعــارض  تباين  بوجود 

حجم  حيث  من  سواء  املــــــدين  والنص 

مادة  أو  اخلطـــــاب  اسلوب  أو  اخلطاب 

اخلطاب.

أما التباين يف حجم اخلطاب فمرجعه 

إىل انقطاع الصلة واالنفصال بني القسمني 

وآياته  سوره  تتسم  فاملكي  واملدين،  املكي 

بالقرص واإلجیاز، وأما املدين فتتسم سوره 

عىل  يدل  مما  والتفصيل،  بالطول  وآياته 

البيئـــة  بخصائص  متتاز  املكية  اآليات  أن 

أميًا  لكونه خياطب جمتمعًا  فكريًا  الضعيفة 

املدينة  إىل  انتقل  عندما  نراه  بينام  جاهاًل، 

عىل  الحتوائه  يكرب  السور  حجم  بدأ  قد 

التي  األحكـــــــــام  وسن  القوانني  ترشيع 

تكون  حيث  املتحرضة  والبيئـــــة  تتناسب 

مؤهلة الستجابة اخلطاب وامتثال األوامر 

وتطبيق األحكام.

اخلطــــــاب  أسلوب  يف  التباين  وأما 

املكي  االسلوب  اتصــــــاف  إىل  فريجع 

والقســـوة  والقــــــوة  والتشـــدد  بالعنف 

والتهديــــــد  والوعيد  والوعد  والغضب 

الغالبـــة  السامت  من  وكوهنا  والرتهيب 

عليه، بخالف االسلوب املدين فإنه يتصف 
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مما  والعفو،  والسامحة  والصفح  بالليونة 

قد  القرآنية  النصوص  تأليف  أن  يدل عىل 

خضع لظروف متباينة، وتطبع بطباع تلك 
البلدان، وتأثر باألجواء املحيطة به.

وأما التباين يف مادة اخلطاب فمرجعه 
إىل اختالف الكلامت لتأثره بالبيئة املحيطة 
هلذا  والكالمية  الفقهية  املرجعية  وتعدد 
يف  الَقَسم  هو  يذكر  مثال  وأبرز  النص، 
كالليل  املحسوسات  من  بالكثري  املكي 
والنهـــــار والشمس والقمــــــر والنجوم 
والزيتــــون  والتني  والضحى  والكواكب 
ونحوها، بخالف القسم املدين حيث خال 
املدين  النص  اشتمل  حيث  ذلك،  كل  من 
تتناسب  التي  والرباهني  احلجج  ذكر  عىل 
يسودها  كانت  التي  املدينة  أهل  وبيئة 

الثقافة العالية والعلم بالديانات السابقة.
حجم  يف  التباين  دعوى  عىل  اجلواب 

اخلطاب:
حيث يمكن نقض هذه الشبهة بأمور:
املكية  السور  بقرص  القول  إن  األول: 
وطول املدنية ليس مقبوالً عىل اطالقه بل 
هو السمة الغالبة، ولذا فقد احتوى القسم 
االنعام  كسورة  طويلة  سور  عىل  املكي 

املدين  القســـــم  احتوى  وقد  واألعراف، 
وغريها،  النرص  كسورة  قصرية  سور  عىل 
أساسها،  وينهدم  الشبهة  بذلك  فتنقض 
ليس  املدين  وطول  املكي  بقرص  فالقول 
مطردًا يرسي عىل مجيع سور القسمني بل 

أغلبيًا.
هذه  بصحـــــة  سلمنا  لو  إننا  الثاين: 
ال  وقرصها  السور  طول  فإن  الدعوى، 
وال  املرحلتني  بني  الصلة  انقطــــاع  يالزم 
القسمني  بني  تباينًا  أو  اختالفــــًا  يوجب 
جهة  من  صدرا  وقد  واحدة  روح  مها  بل 
واحدة، ولذا فان كل من قرأ القرآن وتدبر 
املدنية يدرك أهنا  آياته سواء املكية منها أم 
كالم ال يصدر عن برش المتالكه مقومات 
يف  العرب  بلغاء  كل  أعيت  التي  االعجاز 

جماراة اسلوبه أو اإلتيان بمثله.
واالختصار  اإلجیـــــــــاز  إن  الثالث: 
من  َمعلاًم  يعترب  واألفكار  املعاين  أداء  يف 
العالية حيث يوضع  اللغوية  القدرة  معامل 
الكالم يف موضعه املناسب من دون زيادة 
التأثري  عىل  املتكلم  قابلية  ويبني  واطناب 
التعبري  أحد  أي  يستطيع  ال  إذ  واإلقناع، 
عن فكرة ما بإجیاز، كام ال يستطيع أي كل 
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جهة  من  يكشف  فإنه  ولذا  فهمها،  أحد 

حمدودة  غري  وقابلية  اخلارقة  قدرة  عن 

واعجازهم،  العرب  حتدي  مع  تتناسب 

العلم  ويكشف من جهة أخرى عن سعة 

يف  مكة  أهل  يملكها  كان  التي  والثقافة 

أكثرهم  معرفة  عدم  فإن  الوقت،  ذلك 

جاهلني  يصريهم  ال  والكتابة  بالقراءة 

بأمور معاشهم بل أن املعامالت التجارية 

القرآن  عنها  عرب  التي  الدولية  واملالية 

تدل  والصيف  الشتاء  برحالت  الكريم 

العرب  عند  حضارية  مظاهر  وجود  عىل 

وإن كانوا جاهلني بأمور دينهم ومعادهم.

أدنى  الدعوى  هلذه  كان  لو  الرابع: 

االسالم  وأعداء  املرشكون  لطرحها  تعقل 

حينها، حيث مل يرتكوا هتمـة إال وألصقت 

بالنبي فقالوا عنـــــه ساحـــــر وكاهن 

من  الكالم  بتعلم  وأهتموه  وجمنـــــــون، 

اجلن  من  الكالم  هذا  يأخذ  وأنه  الرهبان 

بالوجدان  بطالنه  علم  مما  ذلك  ونحو 

أو  تفاوت  ال  أنه  يتبني  وبذلك  والربهان، 

انقطاع بل بينهام كامل الصلة ومتام التناسق 

واالنسجام.

اجلواب عىل دعوى التباين يف أسلوب 

اخلطاب:

من  الشبهة  هذه  نقض  يمكن  حيث 

خالل إجراء نظرة عقالئية حمكمة وفحص 

القرآن  ملفردات  واستقصاء  دقيق  شامل 

أساليب  يف  احلاذق  ليعلم  وعمق،  بدراية 

التطابق  مدى  مفرداهتا  سرب  ومن  اللغة 

والتوافق بني اسلويب املكي واملدين وبطالن 

أن  حيث  ودحضها  بينهام  التعارض  فرية 

عىل  يشتمل  واملدين  املكي  بقسميه  القرآن 

الشدة والعنف إىل جانب الليونة والصفح 

اجلانب  ليمثل  يف دعوته وأسلوب خطابه 

الوسطي يف الدعوة والتبليغ.

ولتوضيح ذلك نذكر مثالني:

ېئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله  األول:  املثال 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
]سورة  چ  يئ  ىئ  حئمئ  جئ 
بالشدة  متتاز  اآليـــــة  فهذه   ]24 البقرة: 

وهي  البـــــقرة،  سورة  من  وهي  والعنف 

مدنية باالتفاق.

املثال الثاين: قوله تعاىل: چ چ چ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
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ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  کک  ڑ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

 ،]35-  33 فصلت:  ]سورة  چ  ہ 

وهي  والرفق  بالليونة  متتاز  اآليات  فهذه 

من سورة فصلت وهي مكية.

مادة  يف  التباين  دعوى  عىل  اجلواب 

اخلطاب:

ويمكننا نقض هذه الشبهة من خالل 

أمور ثالثة:

من  املدنية  السور  خلو  عدم  األول: 

سورة  أن  حيث  احلسية،  بالقضايا  القسم 

األقوال  بني  الراجح  عىل  مدنية  العاديات 

ألن سبب نزوهلا ))أن النبي بعث رسية 

أحد  عليهم  واستعمل  كنانة  من  إىل حيني 

النقباء: املنذر بن عمرو االنصاري، فغابت 

اهلل  فانزل  خمرب  هلا  يعلم  ومل   النبي عن 

القوم(()26)،  بحال  وأخرب  السورة  تعاىل 

مدنية  أهنا  الطباطبائي  السيد  رجح  وهلذا 

بشهادة ما يف صدرها من األقسام الظاهر 

يف خيل الغزاة)27).

حسية،  بقضايا  القسم  تضمنت  وقد 

التي  وهي )والعاديات ضبحـــــــا( اخليل 

أي  قدحـــــا(  )فاملوريات  برسعة،  جتري 

اخليل التي تقدح حوافرها فوق الصخور، 

تغري  التي  اخليل  أي  صبحا(  )فاملغريات 

عىل االعداء صباحًا وبغتة.

وبالتايل ال تكون هذه االقسام خمتصة 

بالسور املكية كام يتوهم.

من  املكي  القســـم  خلو  عدم  الثاين: 

العقلية  والرباهني  واألدلة  احلجج  سوق 

حوى  فقد  وتوحيده،  اخلالق  وجود  عىل 

عقيل  مضمون  ذات  اآليات  من  جمموعة 

ۋ ۅ ۅ  چ  وفلسفي عاٍل كقوله تعاىل: 

ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ی  ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
خب  جبحب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی 
متچ  خت  جتحت  يب  ىب  مب 
متثل  التي   ،]24-  22 األنبياء:  ]سورة 

العامل  فساد  نتيجته  استثنائيًا  منطقيا  قياسًا 

بوجود إهلني.

احلسيـــة  باألمور  القسم  إن  الثالث: 
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يتطلبه  وما  احلال  مقتىض  رعاية  إىل  يرجع 

وبـــــال  اعتباطًا  خيرج  فال  النزول،  ظرف 

كثـــــرة  أن  يفهم  ومنه  وسبب،  مناسبة 
األقسام يف اآليات املكية تقابل شدة الكفر 
القسم  إذ أن  والعناد عند مرشكي قريش، 
ذهن  يف  وتوثيقه  اخلرب  صدق  توكيد  يفيد 
ال  مما  وهو  حمالة،  ال  واقع  وأنه  املخاطب 
الواقع  ألن  املدين  اخلطاب  يف  إليه  حاجة 
والتصديــــق  االسالم  عليه  يغلب  املدين 
األخبار  من   الرسول بـــــــه  جاء  بام 

والترشيعات.
العزيز  الكتاب  تنوع  فقـــــــد  وعليه 
وجود  عىل  والرباهني  األدلــــة  سوق  يف 
احلسية  باألمور  بالقسم  واقرتاهنا  اخلالق 
اخلصم  الفحام  وجوده  عىل  تشهد  التي 

عن  كذلك  تكشف  كام  معتقده،  وتسفيه 
احلسية  املخلوقات  تلك  يف  عظيمة  أرسار 
التي أقسم هبا حيث كشف العلم احلديث 

النقاب عن كثري منها.
الوليد  قريش  حكيم  شهد  فقد  وهلذا 
بالغته  وقوة  القرآن  عظمة  عىل  املغرية  بن 
عن  قريش  كبار  سألــه  حيث  واعجازه، 
هذا  ما  شمس  عبـــد  ))يا  القرآين:  النص 

أم  كهانة  أم  أسحر  حمّمدًا  يقول  اّلذي 
بقوله:  أجاهبم  ((، وألنه حكيم  خطب؟. 
من  اقرتب  ثم  كالمه((،  أسمع  ))دعوين 
رسول اهلل وهو جالس يف احلجــــــر، 
 :فقال شعرك،  أنشدين  حمّمد  يا  فقال: 
بعث  اّلذي  اهلل  كالم  ولكنّه  بشعر  هو  ما 
اهلل  فقرأ: بسم  اتل،  فقال:  أنبياءه ورسله، 
استهزأ  الّرمحن  فلاّم سمع  الّرحيم،  الّرمحن 
بسم  بالياممة  رجل  إىل  تدعوا  وقال:  منه، 
أدعـــــــــوا  ولكنّي  قـــــــال: ال  الّرمحن؟. 
افتتــــــح  ثّم  الّرحيم.  الّرمحن  اهلل وهو  إىل 

ٹ  چ  قوله:  إىل  بلغ  فلاّم  الّسجدة،  حم 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
وسمعه   ](3 فصلت:  ]سورة  ڦچ 
بدنه،  كّل شعرة يف  وقامت  اقشعّر جلده، 
وقام ومشى إىل بيته، ومل يرجع إىل قريش، 
فقالوا: صبأ أبو عبد الّشمس إىل دين حمّمد.
أبو  عليه  وغدا  قريش  اغتّمت  وهلذا 
ابن  يا  قال:  عّم،  يا  فضحتنا  فقال:  جهل، 
أخي ما ذاك وإيّن عىل دين قومي، ولكنّي 
اجللود،  منه  تقشعر  صعبًا  كالمًا  سمعت 
قال: أفشعر هو؟. قال: ما هو بشعـــر، قال: 
فخطب؟. قال: ال إّن اخلطب كالم متصل، 
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وهذا كالم منثور ال يشبه بعضـــه بعضًا له 
طالوة، قال: فكهانة هو؟. قال: ال.. )28).

املبحث الثالث:
املصادر املعتمدة يف متييز املكي واملدين:

علوم  ميدان  يف  املتخصصون  ذكــــر 
القرآن طريقني أساسيني لتمييز املكي عن 
يعتمد  التي  املصدر  يمثالن  بحيث  املدين، 
واالستقراء،  التتبع  بحسب  ذلك  يف  عليه 

ومها:
الطريق األول: السامعي.

واألخبار  الروايــــــات  إىل  بالرجوع 
سنــــة  خالل  من  املطلوب،  عىل  الدالة 
الصحابة  وأقوال   بيته وأهل   النبي
املنتجبني، فإهنم عارصوا التنزيـــــل 
نزوله  بتاريخ  غريهم  من  أعرف  وهم 
التاريخ  نصوص  وكذلك  ومكانًا،  زمانًا 
والسرية التي غالبًا ما تذكر الوقائــع التي 
اقرتنت بنزول الوحي، وبالتايل يمكن من 

خالهلا التمييز بني املكي واملدين.
املؤمنني بكونه  وقــــــد عرف أمري 
أعلم الناس بالقرآن ونزوله، حتى ُعّد)29) 

أول من مجعه نصًا وتأوياًل بأمر من رسول 
عن  بسنده  الطويس  روى  حيث   ،اهلل

اهلل،  كتاب  عن  ))سلوين  قال:  انه   عيل
آيــة من كتاب اهلل يف ليل  فو اهلل ما نزلت 
وقد  إال  مقـــام،  وال  مسري  وال  هنار،  وال 
تأويلها،  وعلمني   اهلل رسول  أقرأنيها 
فام  املؤمنني  أمري  يا  فقال:  الكوا  ابن  فقام 
قال:  عنه؟.  غائب  وأنت  عليه  ينزل  كان 
كان حيفظ عيل رسول اهلل ما كان ينزل 
عليه من القرآن وأنا غائب حتى أقدم عليه 
فيقرئنيه ويقول: يا عيل أنزل اهلل بعدك كذا 
تأويله  فعلمني  وكذا  كذا  وتأويله  وكذا، 

وتنزيله(()30).
نزلت  ))ما  قال:  إنه   عنه روي  كام 
وال  سامء  وال  هنار،  وال  ليل  يف  آية  عليه 
أرض، وال دنيا وآخرة، وال جنّة وال نار، 
وال سهل وال جبل، وال ضياء وال ظلمة، 
بيدي،  فكتبتها   ، عيلَّ وأمألها  أقرأنيها  إالّ 
وناسخها  وتفسريهــا،  تأويلهـــا  وعّلمني 
ومنسوخهـــــا، وحمكمهــــا ومتشاهبهــــا، 
وخاّصها وعاّمها، وأين نزلت وفيم نزلت 

إيل يوم القيامة(())3).
الصحابـــــة  من  القراء  كبار  إن  حتى 
كانوا ينتسبون إليه ويشهدون له بالفضل، 
اجلامعة  ))من  آشوب:  شهر  ابن  يقول  إذ 
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صلوات  املؤمنني  أمري  إىل  ينتسبون  الذين 
العباس  بن  اهلل  كعبد  املفرسون  عليه  اهلل 
بن مسعود وأيب بن كعب وزيد  اهلل  وعبد 

بن ثابت وهم معرتفون له بالتقدم(()32).
وقد كان عبد اهلل بن مسعود ممن 
له حظ من العلم يف نزول القرآن وأسبابه 
الَِّذي الَ  حيث يروى عنه إنه قال: ))َواهللِ 
اهللِ،  ِكَتاِب  ِمْن  ُسوَرٌة  ُأْنِزَلْت  َما  ُه،  َغرْيُ إَِلَه 
إاِلَّ َأَنا َأْعَلُم َأْيَن ُأْنِزَلْت، َوالَ ُأْنِزَلْت آَيٌة ِمْن 

ِكَتاِب اهللِ، إاِلَّ َأَنا َأْعَلُم فِيَم ُأْنِزَلْت(()33).
نزول  حتديد  يف  مسعود  ابن  بينه  ومما 
ما أخرجه مسلم  والثامنني،  اخلامسة  اآلية 
قال:  إنه  مسعود  بن  اهلل  عبد  عن  بسنده 
))بينمــــا أنا أميش مع النبي يف حرث 
من  بنفــــر  مر  إذ  عسيب  عىل  متكئ  وهو 
عن  سلوه  لبعض  بعضهـــم  فقال  اليهود 
الروح فقالوا ما رابكم إليه؟. ال يستقبلكم 
إليه  فقام  سلوه  فقالــــوا  تكرهونه  بيشء 
فأسكـــت  قال  الروح  عن  فسأله  بعضهم 
أنه  فعلمت  شيئا  عليه  يرد  فلم   النبي
نزل  فلام  مكاين  فقمت  قال  إليه  يوحى 

ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  چ  قال  الوحي 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ی چ ]سورة االرساء: 85[(()34).
كام نسب إىل ابن عباس تقسيمه لسور 
القرآن إىل مكية ومدنية، فقد روي عنه انه 
َة، َوَما  اْلُقْرآِن بَِمكَّ ِمَن  ُل َما نزل  قال: ))َأوَّ
ُل، َفَكاَنْت إَِذا  ُل َفاألَوَّ أنزل ِمنُْه بِامْلَِدينَِة األَوَّ

َة، ُثمَّ  َة َفُكتَِبْت بَِمكَّ ُة ُسوَرٍة بَِمكَّ نزلت َفاحِتَ
أنزل  َما  ُل  َأوَّ َوَكاَن  َيَشاُء،  َما  فِيَها  اهللَُّ  َيِزيُد 
ُثمَّ  چ  ڇ  چ ڇ  چ چ  چ  اْلُقْرآِن:  ِمَن 
چ ڈژ ژ چ، ُثمَّ چ ٱ ٻ چ، ُثمَّ 

چ ھ ھ چ،... )))35).

الطريق الثاين: القيايس.
اخلصائص  إىل  الرجــــوع  خالل  من 
واملدين  املكي  بني  تفرق  التي  واملميزات 
الشواهد  العقل يف ذلك وتتبع  عرب حتكيم 
سواء  قسم  كل  هبا  خيتص  التي  والقرائن 
اسلوب  أم  السور  بحجم  يرتبط  كان  ما 
اخلطاب أم بنوع اخلطاب، وقد مجعها أهل 
العلم والفكر من خالل طول تأمل وبحث 
وحتقيق يف نصوص القرآن الكريم ونقلها 

غري واحد من املتخصصني بعلوم القرآن.
الطباطبائي  العالمـــــة  إليه  مال  وقد 
-ال  ترى  -كام  ))والروايـــــــات  بقوله: 
عليهـــا  معتمدا  حجة  تنهض  أن  تصلح 
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بينها  فيام  أن  عىل  ذلك  من  شئ  إثبات  يف 
من التعارض ما يسقطها عن االعتبـــــار. 
فالطريق املتعني هلذا الغرض هو التدبر يف 
سياق االيات واالستمداد بام يتحصل من 
واخلارجية،  الداخلية  واالمارات  القرائن 

وعىل ذلك نجري يف هذا الكتاب(()36).
وقال يف مورد آخر بعد نقده لألخبار 
التارخيية يف ترتيب السور من حيث السند 
هذه  صحــــــة  فرض  ))وعىل  والداللة: 
األحاديث واستقامتها فهي من قبيل اخلرب 
الواحد، وقد ثبت يف أصول الفقه ان اخلرب 
فاذا  الفقه.  ماعدا  يف  حجة  غري  الواحد 
هو  واملدين  املكي  ملعرفة  الوحيدة  الطريقة 
التدبر يف اآليات والنظر يف مدى موافقتها 
هذه  بعدهــــــا،  أو  اهلجرة  قبل  جرى  ملا 
الطريقة مفيدة إىل حد ما للتمييز بني املكي 

واملدين(()37).
بالطريقة  األول  الطريــــــق  ويسمى 
االستنباطية والثاين بالطريقة القياسية )38).
من  خيلوا  ال  الطريقني  من  وكـــــل 
قوتــــه  رغم  األول  الطريق  فإن  إشكال، 
الروايات وعـــدم  كثري من  إن ضعف  إال 
من  مانعــــًا  تقف  السرية  روايات  قطعية 

ولذا  مدنيتهـــا،  أو  السورة  بمكية  القطع 
األخبار  العامة  علامء  من  كثري  أمهل  فقد 
املكي  وبيـــان  السور  فضائل  يف  الواردة 
منصور  كأيب  واملنسوخ  والناسخ  واملدين 
السندي  بالضعف  البتالئها  املاتريدي)39) 

بل الوضع يف كثري من األحيان.
عن  الواردة  واألخبار  الروايات  أما 
كان  ما  منها  املعترب  فإن   ،البيت أهل 
كالكتب  عليها  املتفق  املصادر  إىل  راجعًا 
الصـــــــدوق  الشيخ  ومصنفات  األربعة 
واملفيـــــد والطويس وأرضاهبم، وما 
اآليات  مجيع  يستوف  ال  منها  سنده  صح 

القرآنية.
إال  يفيـــد  فال  اآلخر  الطريــــــق  أما 
الصفـــات  بعض  عىل  يعتمد  الذي  الظن 
مطردة  غري  قاعـــــدة  وهي  واملميزات، 
مدنية  خصائص  حتمل  مكية  سورة  فرب 
قد  الكريم  فالقرآن  صحيح،  والعكس 
تشاهبت آياته من حيث البالغة والفصاحة 

ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قال  واألسلوب 
ڤ ڤ ڤچ ]ســـــــورة الزمر: 

.]23
مشموالً  الثاين  الطريق  فيكون  وعليه 
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عن  الناهيـــة  واالطالقات  بالعمومــات 
ڎ  ڎ  چ  تعاىل:  كقوله  بالظن  العمل 
گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
يونس:  ]ســــورة  ڳچ  ڳ  ڳ  گ  گ 

ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  وقوله   ،]36
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
وقوله   ،]28 النجم:  ]سورة  چ  ڤ  ڤ 

ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ  تعاىل: 
ائ چ ]سورة االنعام: 6))[، وقوله 

ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  چ  تعاىل: 
]سورة يونس: 59[، إال إذا  چ  ۓ 
حصل القطع أو االطمئنان املتأخم للقطع 
املورد  فيكون  القسمني  ألحد  برجوعها 

خارج ختصصًا.
نعم ال يرتك العمل به كشاهد أو قرينة 
أو  الضعيفة  والروايات  األخبار  لتعضيد 
نحو  أو  املتعارضة  األخبار  بني  الرتجيح 

ذلك.
خصائص السور املكية:

التالوة . ) سجود  تضمنت  التي  السور 
عرش  مخســــــة  وهي  مكيـــــــة،  فهي 
واجبة  منها  أربعة  القرآن،  من  موردًا 
والسجـــــدة  فصلت  وهي:  السجود 

يستحـــب  والباقي  والعلق،  والنجم 
فيها السجود وهي: األعراف والرعد 
والنحــــــل واالرساء ومريم واحلــــج 
وص  والنمل  والفرقان  موضعني  يف 

واالنشقاق.
سورة  أن  إذ  تامة  قاعدة  ليست  وهذه 
آيات  أن  بل  املشهور)40)  عند  مدنية  احلج 
وقع  كام  مدنيتها،  عىل  متفق  فيها  السجدة 
كالرعـــــــد))4)  السور  بعض  يف  اخلالف 

فذهب بعض العلامء إىل كوهنا مدنية)42).
التي تضمنت لفظ )كال( فهي . 2 السور 

اللفظ  هذا  ورود  أحيص  وقد  مكية، 
مخس  يف  مرة  وثالثني  ثالثًا  القرآن  يف 
األخري  النصف  يف  كلها  سورة  عرشة 

من القرآن)43).
املقطعـــة . 3 باحلروف  تبتدأ  التي  السور 

وآل  البقـــرة  سوريت  عدا  مكية  فهي 
ويف  باالتفــــاق،  مدنية  فهي  عمران 

سورة الرعد خالف كام تقدم.
السور التي تتحدث عن احوال األمم . 4

السابقة وقصص األنبياء وقصة ابليس 
هي مكية عدا البقرة.

أصول . 5 ذكر  تضمنت  التي  الســــور 
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كاإليامن  إليها  والدعوة  العقيــــــدة 
له  واالخالص  وتوحيده  تعاىل  باهلل 
يوم احلساب،  والتحذير من عقابه يف 
الديـــن  الدينية واغراض  القيم  وبيان 
االحكــام  ترشيع  كثر  بينام  وأهدافه، 

وبيان تفاصيلها يف السور املدنية.
النتقاضها  مطردة  غري  قاعدة  أهنا  بيد 
ومنها  املدنية  واآليات  السور  من  بالعديد 
تعاىل:  قال  حيث  البقـــــرة  سورة  أواخر 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں 

ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 

ڭ ڭ چ ]سورة البقرة: 285[.

بعض  عىل  املكية  السور  واشتمـــــال 
تعاىل:  كقوله  والترشيعــــــات  األحكام 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  چ 

ۋ  ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ 

ېې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ 

ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى 

ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 

یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

ٱ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ 
ڃچ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]سورة األنعام: )5) -52)[.
املكيــــة . 6 واآليات  السور  عىل  غلب 

القرص يف حجمها واالجیاز يف خطاهبا، 
امتازت  التي  املدنية  السور  بخالف 

بالطول والتفصيل.
النتقاضها  مطردة  غري  عالمة  أهنا  بيد 
النرص)44)  كسورة  القصار  املدنية  بالسور 
حيث نزلت بعد فتح مكة، وسورة الزلزلة 
فإهنا مدنية عىل الراجح)45)، وسورة البينة 
فهي مدنية)46) ألهنا خطاب ألهل الكتاب.
املكيـــــة  السور  من  عدد  يوجد  بينام 

الطوال كسورة األعراف.
غالبًا ما يكون اخلطاب يف مكة موجهًا . 7

وهلذا  العرب،  وطغاة  قريش  ملرشكي 
تتصدر اآلية بقوله بـ )يا أهيا الناس(، 
املدنية  السور  يف  اخلطاب  يغلب  بينام 
للمسلمني واملؤمنني بالدعوة، فناسب 
تعاىل:  بقوله  فيها  اخلطاب  يتصدر  أن 
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)يا أهيا الذين آمنوا(.
يتبـع  القرآين  اخلطاب  تنـــوع  أن  بيد 
نوع املخاطب وحاله، ولذا ورد يف بعض 
جلميع  الشامل  اخلطاب  املدنيــــة  السور 

الناس كقوله تعاىل: چ ڱ ڱ ں 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
وقوله   ،]2( البقرة:  ]ســورة  ہچ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  چ  تعاىل: 
ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ۈئ ېئ ېئ چ ]سورة البقرة: 68)[.

باملؤمنني  اخلاص  اخلطاب  ورد  بينام 
گ  چ  تعاىل:  كقوله  املكية  السور  يف 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ں چ ]سورة احلج: 77[.
من . 8 بمجموعة  املكية  السور  امتازت 

والتشبيه  والتكرار  كالقسم  الظواهر 
ورضب األمثلة احلسية، بحيث عدت 

عالمات فارقة هلا)47).
مطردة  وليست  أغلبية  قاعدة  أهنا  بيد 
نزلت  أهنا  حيث  النرص  بسورة  النقاضها 
العاديات حيث  مكــــــة وسورة  فتح  بعد 
تقدم  -كام  مدنية  سورة  كوهنا  الراجح  أن 

النزول عىل  بيانه-لداللة صدرهـا وسبب 
القسم  ظاهرة  وجود  حيث  من  ذلك، 

باالمور احلسية.
بعروس  تعرف  التي  الرمحن  وسورة 
الراجح)48)،  أهنا مدنية عىل  القرآن، حيث 
ظاهرة  ملحوظ  بشكـــــل  فيها  برز  وقد 

التكرار يف قوله تعاىل: چ ھ ھ ھ 
حيث   ](3 الرمحن:  ]سورة  چ  ھ 

تكررت ))3( مرة.
خصائص السور املدنية:

باجلهاد . ) اإلذن  تضمنت  التي  السور 
وهذا  مدنية،  فهي  أحكامــــــه  وبيان 
بمقتىض سنة التدرج يف بيان األحكام 

يف الرشيعة.
املنافقني . 2 ذكر  فيها  ورد  التي  الســور 

ســورة  عـــدا  رسائرهـــــــم  وفضــح 
العنكبوت.

أهل . 3 جمادلــــة  تضمنت  التي  السور 
الكتاب ودعوهتم إىل اإلسالم.

السور . 4 متتــــاز  حيث  الطوال  السور 
واخلطاب  اهلادئ  باالسلوب  املدنية 
عىل  واالدلة  الرباهني  وتفصيل  اللني 

احلقائق الدينية.
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السور التي تضمنت تفصيل االحكام . 5
الرشعية واحلدود والفرائض واحلقوق 
والقوانـــــني املدنيـــــــــة واالجتامعيـة 
والدولية، وهلذا يقول عروة بن الزبري: 
))ما كان من َحدٍّ أو فريضة أنزهلا اهلل 
عز وجل يف املدينة، وما كان من ذكر 

األمم والقرون أنزل بمكة(()49).
هذا جممل ما أورده العلامء واملختصون 
العالمات  بيان  يف  القرآين،  البحث  يف 
الفارقة والسامت املميزة بني املكي واملدين، 
املقــام،  ليناسب  اختصاره  حاولت  وقد 
وهي فروق نسبية أغلبية، فلم تنفرد عالمة 
أو  مورد  يف  ولو  ينقضها  ما  وجود  من 

موردين.
املبحث الرابع:

تطبيقات علم املكي واملدين:
وقع اخلالف بني املسلمني حول تاريخ 
يرتتب  مما  واآليات  السور  بعض  نزول 
فقهية،  واحكام  عقائديـة  ثمرات  عليهـــا 
علـــــم  إىل  الرجوع  ينبغي  اخلالف  وحلل 
بعض  نذكر  سوف  ولذا  واملدين،  املكي 

اآليات كشواهد وأمثلة تطبيقية.
.تطبيق 1/ إيامن أيب طالب

تبعًا  بإيامنه  يعتقدون  اإلمامية  فـــــإن 
املخالفني  من  كثري  يرى  بينام  كثرية،  ألدلة 
ترسبت  موضوعة  بأخبار  مستدلني  كفره 

إليهم من تراث النواصب منها:
البخاري بسنده عن سعيد  ما أخرجه 
ْت  بن املسيب عن أبيه أنه قال: ))مَلَّا َحرَضَ

 ، النَّبِيُّ َعَلْيِه  َدَخَل  الَوَفاُة  َطالٍِب  َأَبا 
ُأَميََّة،  َأيِب  ْبُن  اهللَِّ  َوَعْبُد  َجْهٍل  َأُبو  َوِعنَْدُه 
إاِلَّ  إَِلَه  الَ  ُقْل:   ، َعمِّ "َأْي   : النَّبِيُّ َفَقاَل 
َأُبو  َفَقاَل  اهللَِّ"،  ِعنَْد  هِبَا  َلَك  ُأَحاجُّ  اهللَُّ 

َطالٍِب  َأَبا  َيا  ُأَميََّة:  َأيِب  ْبُن  اهللَِّ  َوَعْبُد  َجْهٍل، 
َفَقـــــاَل  امُلطَِّلِب،  َعْبِد  ِة  ِملَّ َعْن  َأَتْرَغُب 
َعنَْك،  ُأْنَه  مَلْ  َما  َلَك  أَلَْسَتْغِفَرنَّ   : النَّبِيُّ

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ  َفنََزَلْت: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڃ چ ]سورة التوبة: 3))[(()50).
املرويــات  أوضح  من  احلديث  وهذا 
أبا  فإن   ،اهلل رسول  عىل  وكذبًا  وضعًا 
طالب قد تويف يف السنة العارشة للبعثة 
املباركة، بينام هذه اآلية من أواخر ما نزل يف 
املدينة، باتفاق أهل العلم))5)، ويدلك عىل 
كذب هذا احلديث ما أخرجه البخاري يف 
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اِء َقاَل: ))آِخُر  موضع آخر بسنده َعِن الرَبَ
ُسوَرٍة َنَزَلْت َكاِمَلًة َبَراَءٌة...(()52).

علمـــــاء  من  واحد  غري  رصح  ولذا 
كالزركيش  مدنية  السورة  بكون  العامـــة 
كشافه)54)،  يف  والزخمرشي  برهانه)53)،  يف 
والفخر الرازي يف تفسريه الكبري)55)، وابن 

كثري يف تفسريه)56)، وغريهم.
تطبيق 2/ سورة اإلنسان.

ادعى  تيمية  ابن  ولكن  مدنية،  فهي 
أهل  عن  داللتهــــــا  ليرصف  مكية  كوهنا 
معرض  يف  بقولـــه  وفضائلهم   البيت
رده عىل ابن املطهر احليل : )).. َوَذَكَر 
َناِقِلَها،  َجْهِل  َعىَل  َتُدلُّ  اْلَكِذِب  ِمَن  َأْشَياَء 
ِهْم: )َهْل َأَتى(، َفإِنَّ  ِمْثَل َقْولِِه: َنَزَل يِف َحقِّ
اْلُعَلاَمِء،  َفاِق  بِاتِّ يٌَّة  َمكِّ َأَتى(  )َهْل  ُسوَرَة: 
ْجَرِة،  َج َفاطَِمَة بِامْلَِدينَِة َبْعَد اهْلِ اَم َتَزوَّ َوَعيِلٌّ إِنَّ
َلُه  َوُولَِد  َبْدٍر،  َغْزَوِة  َبْعَد  إاِلَّ  هِبَا  َيْدُخْل  َومَلْ 
ْجَرِة، َواحْلَُسنْيُ  نَِة الثَّالَِثِة ِمَن اهْلِ احْلََسُن يِف السَّ
ْجَرِة َبْعَد ُنُزوِل: )َهْل  ابَِعِة ِمَن اهْلِ نَِة الرَّ يِف السَّ
َا َنَزَلْت  َأَتى( بِِسننَِي َكثرَِيٍة. َفَقْوُل اْلَقاِئِل: إهِنَّ
ِذي اَل خَيَْفى َعىَل َمْن َلُه  فِيِهْم ِمَن اْلَكِذِب الَّ

َهُؤاَلِء  بَِأْحَواِل  َوِعْلٌم  اْلُقْرآِن  بِنُُزوِل  ِعْلٌم 
اَدِة اأْلَْخَياِر(()57). السَّ

"َهْل  ))َوُسوَرُة  آخر:  مورد  يف  وقال 
َوالنَّْقِل،  التَّْفِسرِي  َأْهِل  َفاِق  بِاتِّ يٌَّة  َمكِّ َأَتى" 
َعىَل  َوِهَي  َمَدنِيٌَّة.  َا  إهِنَّ ِمنُْهْم:  َأَحٌد  َيُقْل  مَلْ 
يِن  يَِّة يِف َتْقِريِر ُأُصوِل الدِّ َوِر امْلَكِّ َطِريَقِة السُّ
ياَمِن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم  َكِة َبنْيَ اأْلَْنبَِياِء، َكاإْلِ امْلُْشرَتَ

اآْلِخِر َوِذْكِر اخْلَْلِق َواْلَبْعِث(()58).
وهذا الكالم ال خيلو من أحــد أمرين 
أما كذب متعمد أو جهـــــل مركب، ألن 
التحقيق  وأهل  العلامء  كلامت  تتبع  من 
اهل  إليهم، فجمهور  نسبه  ما  جید خالف 
اجلوزي:  ابن  يقول  مدنية،  أهنا  العلم عىل 
))سورة هل أتى: ويقال هلا: سورة الدهر 
مدنّية  أهنا  أحدهـــا:  أقوال:  ثالثة  وفيها 
وقتادة.  جماهد  منهم،  اجلمهور  قاله  كّلها، 
ومقاتل،  يســار،  ابن  قاله  مكّية،  والثاين: 
وحكي عن ابن عباس. والثالث: أّن فيها 
مّكّيا ومدنّيا. ثم يف ذلك قوالن: أحدمها: 
وجّل:  عّز  قوله  وهي  آية،  منها  املّكّي  أن 
َوال ُتطِْع ِمنُْهْم آثاًِم َأْو َكُفورًا وباقيها مجيعه 
أّن  والثاين:  وعكرمة.  احلسن  قاله  مديّن، 
َنْحُن  ا  ]إِنَّ وجّل:  عّز  قوله  إىل  مديّن  أّوهلا 
إىل  اآلية  هذه  ومن  اْلُقْرآَن[  َعَلْيَك  ْلنا  َنزَّ

آخرها مّكّي، حكاه املاوردّي(()59).
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ْنَســـــاِن  اإْلِ ))ُسـوَرُة  القرطبي:  يقول 
يٌَّة يِف َقْوِل اْبِن  َوِهَي إِْحَدى َوَثاَلُثوَن آَيًة َمكِّ
اجْلُْمُهوُر:  َوَقاَل   . َواْلَكْلبِيِّ َوُمَقاتٍِل  َعبَّاٍس 
َتَعاىَل:  َقْولِِه  ِمْن   ، يٌّ َمكِّ فِيَها  َوِقيَل:  َمَدنِيٌَّة. 
چ جب حب خب مب ىب يب چ إىَِل آِخِر 

.(60()) َمُه َمَديِنٌّ وَرِة، َوَما َتَقدَّ السُّ
يقول اآللويس: ))وهل أتى وهي مكية 
عند اجلمهور عىل ما يف البحر، وقال جماهد 
وقتادة مدنية كلها، وقال احلسن وعكرمة 
والكلبي مدنية إال آية واحدة فمكية وهي 
]وال تطع منهم آثام أو كفورا[، وقيل مدنية 
إاّل من قوله تعاىل ]َفاْصرِبْ حِلُْكِم َربَِّك[ إىل 

ابن عادل حكاية  فإنه مكي، وعن  آخرها 
مدنيتها عىل اإلطالق عن اجلمهور وعليه 

الشيعة(())6).
القول  اجلمهور  إىل  تيميـــة  ابن  فنسبة 
عدل  من  تصــدر  ال  بواح  كذبة  بمدنيتها 
أم  مدين  مجيعها  بإن  قلنا  وسواء  ومتورع، 
بعضها مدين فإن اآليات الواردة يف فضل 
عند  حتى  املدين  القسم  من   البيت أهل 

القائلني بالتفصيل.
ضعيف،  آياهتا  مجيع  بمكية  والقول 

ألمور ثالثة:

إىل  بمكيتها  القول  نسبة  إن  األول: 
بعض الصحابة غري تامة كابن عباس، فقد 
أخرج ابن رضيس وابن مردويه والبيهقي 
سورة  ))نزلت  قــــــال:  عباس  ابن  عن 

اإلنسان باملدينة(()62).
جعفر  أيب  عن  السيوطي  نقــل  كام 
قوله:  واملنسوخ  الناسخ  كتابه  النحاس يف 
عن  بسنده  ِع  امْلَُزرِّ ْبُن  َيُموُت  َثنِي  ))َحدَّ
جُمَاِهًدا  َسَأْلُت  َيُقوُل:  اْلَعاَلِء  ْبَن  َعْمِرو  َأَبا 
يِّ  امْلَكِّ ِمَن  امْلََديِنِّ  اْلُقْرآِن  آِي  َتْلِخيِص  َعْن 
َفَقاَل: َسَأْلُت اْبَن َعبَّاٍس َعْن َذلَِك َفَقاَل: .. 
ِر إىَِل آِخِر اْلُقْرآِن إاِلَّ إَِذا ُزْلِزَلِت وإذا  ثِّ َوامْلُدَّ
َأُعوُذ  َوُقْل  َأَحٌد  َوُقْل ُهَو اهللَُّ  َجاَء َنرْصُ اهللَِّ 
ُنَّ  َفإهِنَّ النَّاِس  بَِربِّ  َأُعوُذ  َوُقْل  اْلَفَلِق  بَِربِّ 

َمَدنِيَّاٌت... (()63).
َأْخَرَجـــــُه  ))َهَكَذا  السيوطي:  يقول 
ُهْم ثَِقاٌت ِمْن  بُِطولِِه َوإِْسنَاُدُه َجيٌِّد ِرَجاُلُه ُكلُّ

ُعَلاَمِء اْلَعَربِيَِّة امْلَْشُهوِريَن(( )64).
الثاين: إن مجهور املفرسين رصحوا بأهنا 
تفسريه)65)،  يف  السمرقندي  منهم:  مدنية 
يف  والزركيش  تفسريه)66)،  يف  كثري  وابن 
برهانه)67)، والشيحي املعروف باخلازن يف 
املنثور)69)،  الدر  والسيوطي يف  تفسريه)68) 
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وغريهم الكثري.
يف  اآليات  نزول  أسباب  إن  الثالث: 
املدينة  يف  بنزوهلا  ترصح  كثرية  روايات 
كبار  ذكرهــا  وقد   البيت أهل  حق  يف 

املفرسين منهم:
ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 

يف قوله تعاىل: چ ٺ ٿ ٿ ٿچ 
أيب  بن  َعيّل  يِف  اآْلَية  َهِذه  ))نزلت  َقاَل: 

.(70(((َطالب َوَفاطَِمة بنت َرُسول اهلل
املطبوعـــــة  املصاحف  يف  تقرأ  وهلذا 
ســورة  أن  املسلمني  أيدي  بني  واملتدوالة 

االنسان مدنية.
تطبيق 3/ آية املودة:

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  چ  قوله تعاىل: 
ٺ ٿ ٿ چ ]سورة الشورى: 23[، 
بقوله:  مكية  كوهنا  تيمية  ابن  أدعى  فقد 
َبْعُد  َعيِلٌّ  َيُكْن  َومَلْ  يٌَّة،  َمكِّ اآْلَيَة  َهِذِه  ))َفإِنَّ 

َج بَِفاطَِمَة َواَل ُولَِد َلُه َأْواَلٌد(())7). قد َتَزوَّ
َقْوُلُه:  ا  ))َوَأمَّ آخر:  مورد  يف  وقال 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  فِيِهْم:  اهللَُّ  َوَأْنَزَل 
َظاِهٌر؛  َكِذٌب  َفَهَذا  ٿچ.  ٿ  ٺ  ٺ 
وَرى، َوُسوَرُة  اآْلَيَة يِف ُسوَرِة الشُّ َهِذِه  َفإِنَّ 
َأْن  َقْبَل  َنَزَلْت  َرْيٍب  باَِل  يٌَّة  َمكِّ وَرى  الشُّ

ُيوَلَد  َأْن  َوَقْبَل   بَِفاطَِمَة َعيِلٌّ  َج  َيَتَزوَّ
َج  َتَزوَّ اَم  إِنَّ َعِليًّا  َفإِْن  ؛  َواحْلَُسنْيُ احْلََسُن  َلُه 
الثَّايِن،  اْلَعاِم  يِف  ْجَرِة  اهْلِ َبْعَد  بِامْلَِدينَِة  َفاطَِمَة 
َوَكاَنْت  َبْدٍر،  َغْزَوِة  َبْعَد  إاِلَّ  هِبَا  َيْدُخْل  َومَلْ 
َم  . َوَقْد َتَقدَّ َبْدٌر يِف َشْهِر َرَمَضاَن َسنََة اْثنََتنْيِ
وتابعه  اْلَكِريَمِة(()72)،  اآْلَيِة  َعىَل  اْلَكاَلُم 

عىل ذلك لفيف من تالمذته ومريديه.
يرجع  الشبهـــــة  هذه  عن  واجلواب 
احلقيقة  جزء  إىل  نظر  قد  تيمية  ابن  أن  إىل 
يكملهــــــا  ومل  مكية  السورة  كون  وهي 
املودة  آيـة  منها  آيات  أربع  استثناء  لوجود 
من  العلامء  مجهـــور  ذلك  إىل  ذهب  كام 
فيقول  عباس،  ابن  لقول  تبعــــًا  املحققني 
َقْوِل  يِف  يٌَّة  َمكِّ وَرُة  السُّ ))َهِذِه  حيان:  ابن 
اْبُن  احْلََسُن َوَعَطاٌء َوِعْكِرَمُة َوَجابٌِر. َوَقاَل 

ُقْل  َقْولِِه:  ِمْن  آَياٍت  َأْرَبَع  إاِلَّ  يٌَّة  َعبَّاٍس: َمكِّ
اْلُقْربى  َة يِف  امْلََودَّ إاِلَّ  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَئُلُكْم  اَل 
َا َنَزَلْت بِامْلَِدينَِة.  إىَِل آِخِر اأْلَْرَبِع آَياٍت، َفإهِنَّ
ويقول   ،(73()) َمَديِنٌّ فِيَها  ُمَقاتٌِل:  َوَقاَل 
َقْوِل  يِف  يٌَّة  َمكِّ وَرى  الشُّ ))ُسوَرُة  القرطبي: 
اْبُن  احْلََسِن َوِعْكِرَمَة َوَعَطاٍء َوَجابٍِر. َوَقاَل 
ُأْنِزَلْت  ِمنَْها  آَياٍت  َأْرَبَع  إاِلَّ  َوَقَتاَدُة:  َعبَّاٍس 
إاِلَّ  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَئُلُكْم  اَل  »ُقْل  بِامْلَِدينَِة: 
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َة يِف اْلُقْربى« إىل آخرها(()74)، ويقول  امْلََودَّ
يف  مكية  الشــــــورى  ))سورة  املاوردي: 
قول احلسن، وعكرمة، وعطـــاء، وجابر، 
آيات  أربع  إال  وقتادة،  عباس،  ابن  وقاله 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  باملدينة  نزلت  منها 
ويقول  آخرها(()75)،  إىل  ٺچ  ٺ  ٺ 
الزخمرشي: ))مكية ]إال اآليات 23 و 24 

و 25 و 27[ فمدنية(()76).
واملدين  املكي  متييز  يف  للقاعدة  وتبعًا 
وهو االعتامد عىل املنقوالت عن الصحابة 
املدنيـــــة  النصوص  املودة ضمن  آية  فتعد 

اعتامدًا عىل رواية ابن عباس.
من  فإن  النزول،  سبب  ذلك  ويؤيد 
أهل  يف  نزوهلا  عىل  الدالة  الروايات  تتبع 
اإلطمئنـــان  أو  القطع  له  البيت حيصل 
بمدنيتها، فقد أخرج ابن املنـــذر وابن ايب 
بسندهــــم  مردويه  وابن  والطرباين  حاتم 
نزلت  ))ملا  قـــــــــال:  انه  عباس  ابن  عن 
يف  املودة  إال  أجرا  عليه  أسألكم  ال  )قل 
قرابتك  اهلل ومن  يا رسول  قالوا:  القربى( 
مودهتــــــم؟.  علينا  وجبت  الذين  هؤالء 
قال: عيل و فاطمة وابنامها(()77) ورجحه 

النحاس)78).

تطبيق 4/ سورة املعارج:
سورة  صدر  نزول  عىل  اإلمامية  أمجع 
تعاىل:  قوله  من  اآليــــــات  وهي  املعارج 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چڭ 

چ ]سورة  ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
املعارج: ) -3[ بعد حادثة الغدير.

العامة،  من  كثري  ذلك  يف  وخالفهم 
ولذا ذهب ابن تيمية وغريه إىل أن السورة 
بقوله:  عنها  متأخرة  الغدير  وحادثة  مكية 
َساِئٌل( َسَأَل  )ُسوَرَة  وَرَة  السُّ َهِذِه  ))َفإِنَّ 
َقْبَل  َة  بَِمكَّ َنَزَلْت  اْلِعْلِم،  َأْهِل  َفاِق  بِاتِّ يٌَّة  َمكِّ
بَِعرْشِ  ُخمٍّ  َغِديِر  َقْبَل  َنَزَلْت  َفَهِذِه  ْجَرِة،  اهْلِ
َتُكوُن  َفَكْيَف  َذلَِك،  ِمْن  َأْكَثَر  َأْو  ِسننَِي 

َنَزَلْت َبْعَدُه؟. (()79).
واجلواب عن هذه الشبهة يكون بنقاط 

عدة:
الغــــالب . ) يف  واملدين  املكي  حتديد  إن 

آراء  أو  آحاد  ألخبار  تبعًا  ظنيًا  يكون 
املفرسين أو غريمها، فلو تعـــــــارض 
هذا الظن بمثيله فال موجب لرتجيح 
أحد هذين الظنني إال بقرينة حالية أو 
القول  يرجح  أن  يمكن  ولذا  مقالية، 
بمدنيتها لداللة سياق السورة وطبيعة 
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اخلطاب الواقع فيها ومضامني كلامهتا 
التي تناسب مع أجواء اخلطاب املدين.

عىل . 2 قوية  قرينة  يعد  النزول  سبب  أن 
هناك  أن  وبام  واملدين،  املكي  حتديــــد 
روايات كثرية حتدد نزول هذه السورة 
فإن  الغدير،  واقعة  بعد  صدرها  أو 
األقل،  عىل  مدنيًا  يعد  السورة  صدر 
وإن كانت السورة مكية، وال شبهة يف 
إمكان أن تكون السورة مكية وبعض 
ولذلك  بالعكس  أو  مدنية  آياهتــــــــا 

شواهد عديدة.
وغريه  تفسريه  يف  الثعلبي  روى  وقد 
بسنده عن جعفر بن حممد عن آبائه، فقال: 
نادى  ))ملا كان رسول اهلل بغدير خم، 
بالناس فاجتمعوا، فأخذ بيد عيّل فقال: 
»من كنت مواله فعيّل مواله«. فشاع ذلك 
بن  احلرث  ذلك  فبلغ  البالد،  يف  وطار 
عىل   اهلل رسول  فأتى  القهري  النعامن 
ناقته  عن  فنزل  األبطح،  أتى  حّتى  له  ناقة 
وهو   النبّي أتى  ثّم  وعقلها،  وأناخها 
أمرتنا  حممد  يا  فقال:  أصحابه  من  مأل  يف 
وأّنك  اهلل  إاّل  إله  ال  أن  نشهد  أن  اهلل  عن 
فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصيّل  رسول اهلل 

مخسا فقبلناه منك، وأمرتنا بالزكاة فقبلنا، 
نصوم  أن  وأمرتنا  فقبلنا،  باحلّج  وأمرتنا 
شهرا فقبلنا، ثّم مل ترض هبذا حّتى رفعت 
وقلت:  علينا  ففضلته  عّمك  ابن  بضبعي 
يشء  فهذا  مواله،  فعيل  مواله  كنت  من 
منك أم من اهلل تعاىل؟. فقال: »واّلذي ال 
بن  احلرث  فوىّل  اهلل«  من  هذا  هو  إاّل  إله 
إن  اللهّم  يريد راحلته وهو يقول:  النعامن 
كان ما يقوله حقا َفَأْمطِْر َعَلْينا ِحجاَرًة ِمَن 
امِء، َأِو اْئتِنا بَِعذاٍب َألِيٍم، فام وصل إليها  السَّ
هامته  عىل  فسقط  بحجر  اهلل  رماه  حّتى 
وخرج من دبره فقتله، وأنزل اهلل سبحانه: 
َسَأَل ساِئٌل بَِعذاٍب واِقٍع لِْلكافِريَن َلْيَس َلُه 

دافٌِع(()80).
السورة، . 3 إننا لو سلمنا بمكية مجيـــــع 

تعـــدد  إمكان  بعدم  نسلم  ال  ولكن 
وغريها،  الفاحتة  سورة  يف  كام  النزول 
فإن للسورة أو اآلية مناسبات متعددة 
وقد تنزل ملرات متعددة، وال مانع من 
حدوث ذلك، ولتكن هذه اآليات من 

مواردها.
:تطبيق 5/ صالة الرسول

قد ثبت أن رسول اهلل كان يتعبد يف 
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وبعدها  البعثة  قبل  غار حراء وكان يصيل 
الفاحتة  سورة  ونزول  الصالة  ترشيع  قبل 
))ال  قال:  أنه   النبي عن  روي  وقـــــد 
فكيف  الكتاب(())8)،  بفاحتة  إال  صالة 
فيها؟،  يقرأ  كان  وماذا  هيئة صالته  كانت 
الفاحتة  بان نزول سورة  إذا قلنا  وال يفرق 
أول  يف  سواء  املدينة؟.  يف  أو  مكة  يف  كان 

البعثة أم بعد نزول عدد من السور.
واجلواب عن هذا يكون عىل نقاط:

هي . ) اللغوي  بمعنــــــاها  الصالة  إن 
سبحانــــــه  اهلل  إىل  والترضع  الدعاء، 
املعنى  أن هذا  إشكال يف  وتعاىل، وال 
وجد  سواء   الرسول من  حاصل 

ترشيع الصالة هبيئتها املعروفة أم ال.
يف . 2 موجودًا  كــان  الصالة  ترشيع  إن 

القرآن  أخرب  وقد  السابقــــة،  الرشائع 
آيات كثرية  املعنى يف  الكريم عن هذا 
لبني  خطابه  يف  تعاىل  قولــــه  منهـــا، 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  ارسائيـــــل: 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ى  ې  ې  ې 
ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
 ،]83 البقرة:  ]سورة  چ  ۆئ 
عن  حديثه  معرض  يف  تعاىل  قوله  و 

ٿ  ٿ  ٿ  چ   :زكريـــــا
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڃچ  ڄ  ڄ  ڄ 
تعاىل  قوله   ،]39 عمران:  آل  ]سورة 

ۓ  ے  چ   :ملريم خطابه  يف 
ڭچ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
]سورة آل عمران: 43[، وقوله تعاىل 

گ  گ  گ  گ  چ   :عيسى يف 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ڱ ڱ چ ]سورة مريم: )3[.
3 . الرسول بنبوة  تعتقد  اإلمامية  إن 

كغريه  مكلفًا  كان  وهلذا  والدته،  منذ 
يف  شبهة  وال   ،األنبيـــــاء سائر  من 
قبل  الصالة  ترشيع  يكون  أن  إمكان 
ال  وكام  خمتصاتـه،  من  الدعوة  اعالن 
من  الصالة  ترشيع  إمكان  يف  إشكال 
بمقتىض  أنه  إىل  إضافـــة  فاحتة،  دون 
يكون  أن  يمكن  الترشيع  يف  التدرج 
لصحة  الفاحتة  سورة  برشطية  احلكم 
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الصالة متأخرًا وبالتايل تنتفي الشبهة.
اخلامتــــــــــة:

التي  املوجزة  الدراسة  هذه  ختام  ويف 
ملفهوم  مستوعبة  صورة  تقدم  أن  يمكن 
أبحاث،  من  به  يرتبط  وما  واملدين  املكي 

نستخلص جمموعة من النتائج، أمهها:
تعريفات  واملدين  للمكي  إن  األوىل: 
أربعة أصحها وأكثرها سالمة هو ما يلحظ 
حيثية )الزمان(، فاملكي ما نزل قبل اهلجرة 
يف  نزل  ما  ليشمل  بعدها،  نزل  ما  واملدين 

املدينة ويف غريها من األمصار والبلدان.
املكي  ملعرفة  طريقان  وجد  الثانية: 
فاألول  والقيايس،  السامعي  مها:  واملدين 
يعتمد عىل األخبار والروايات يف الكشف 
عن تاريخ نزول السورة واآلية، بينام الثاين 
التي  واملميزات  اخلصائص  عىل  يعتمد 

يمتاز هبا كل قسم منهام.
واملدين  املكي  لعلم  أن  تبني  الثالثة: 
فال  اإلسالمية  العلوم  شتى  يف  وآثار  ثامر 
االستنباط  عملية  يف  الفقيه  عنه  يستغني 
الناسخ  تاريخ  حتديد  يف  لدخالته  الفقهي 
األصـــويل  عنه  يستغني  ال  كام  واملنسوخ، 
بني  البدوي  التعارض  عالج  يف  واملفرس 
اآليات الرشيفة، إضافة إىل ما يكشفه من 

والتاريخ  النبوية  السرية  من  هامة  جوانب 
اإلسالمي لتشكل لنا صورة مرشقة يمكن 

أن يقتدي هبا الدعاة يف الدعوة والتبليغ.
النــــزول  تاريخ  عىل  تعرفنا  ما  وإذا 
دعاوى  بطالن  لنا  يتبني  فإنـــــه  القرآين 

التحريف والنقص والتبديل.
القرآن  اعداء  أستغل  قد  الرابعــــــة: 
القرآن  تقسيـــم  وغريهم  املسترشقني  من 
الشبهــات  لزرع  ومدين  مكي  إىل  الكريم 
عقيـــــــدة  زعزعت  سبيل  يف  واالباطيل 
إثبات  ثم  ومن  الكريم  بالقرآن  املسلمني 

بطالن رسالة السامء.
بحثيــــة  مشاكل  يف  وقعوا  ولكنهم 
النص  فهم  يف  ظاهرة  واخطــــاء  عديدة 
لعدم  نتيجة  واضحة  وتناقضات  الديني 
وعدم  اإلسالمي  بالرتاث  اإلحاطـــــــــة 
التعرف عىل األدوات السليمة يف التعامل 
عىل  واالعتامد  الدينيــــــــة  النصوص  مع 
ليؤسسوا  مكذوبـــــة  موضوعة  نصوص 

لقضايا ال وجود هلا.
فإن كنت  إليه  توصلت  ما  غاية  وهذا 
وإن  ريب،  فضل  من  فذلك  فيه  أصبت  قد 
اهلل  يكلف  وال  مني  فذلك  أخطأت  كنت 

نفسًا إال وسعها واحلمد هلل رب العاملني. 
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مراد  يمثل  تأويل  أو  تفسري  من  به  ينطق  فام   (((
وال  اهلوى  عن  ينطق  فال  حقيقة،  تعاىل  اهلل 
للموىل  الواقعي  اجلــدي  املـــراد  إال  يبني 

ٹ  ٿ  زب  ــاىل:  ــع ت لــقــولــه  وجـــل  ــز  ع
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
وقوله   ]  44 النحل:  ڦرب]سورة 

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  زب  تعاىل: 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
]ســـورة  رب  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
أهل  بعده  من  ويأيت   ،]  (64 عمران:  آل 
البيت لكوهنم ورثة العلم حيث نصبهم 
اهلل تعاىل هداة لألمة يف الكتاب بقوله تعاىل: 
]سورة  رب  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  زب 
بمقتىض   نبيه لسان  وعىل   ]  7 الرعد: 
الثقلني  كحديث  املــتــواتــرة  ــث  ــادي االح

وحديث النجوم ونحوها.
)2) الصفار، حممد بن احلسن: بصائر الدرجات: 
شعبة:  بن  عيل  بن  احلسن  احلــراين،  98)؛ 

حتف العقول عن آل الرسول: 96).
)3) احلراين، امحد بن عبد احلليم بن تيمية: منهاج 
نقله عن أيب حاتم يف كتابه   46 السنة: 8/ 

الناسخ واملنسوخ.
)4) ظ: الفيض الكاشاين، حمسن: تفسري الصايف: 
بحار  ــاقــر:  ب حممد  املــجــلــيس،  25؛   /(
عن  نقاًل  وكالمها   4-  3  /90 ــوار:  األنـ

تفسري النعامين.
املسائل  النعامن:  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،   (5(

الرسوية: 80.
النجايش:  رجــال  العباس:  أبو  النجايش،   (6(

اهلوامش: 

258 رقم 676.
)7) املصدر نفسه: 375 رقم 022)

)8) الطويس، حممد بن احلسن: الفهرست: 2)2 
رقم604.

)9) املصدر نفسه: 52) رقم 380.
النجايش:  رجال  العباس:  أبو  النجايش،   ((0(

400 رقم 067).
العابدين  ــن  زي الغريفي،  املــقــدس  ظ:   ((((
اإلمامية  عند  القرآن  حتريف  )املــؤلــف(: 
احلجة  أنصار  جملة  واألوهــام،  احلقائق  بني 
 /25 ـ  ــدد24  ــع ال ــرجــه(/  ف اهلل  )عــجــل 

ص56.
مناهل  العظيم،  عبد  حممد  الزرقاين:  ظ:   ((2(

العرفان يف علوم القرآن: )/ 95).
علوم  يف  مباحث  الصالح:  صبحي  ظ:   ((3(

القرآن: 68).
)4)) مكة أو بكة: ))بيت اهلل احلرام، أبدلت امليم 
موضع  وقيل:  مّكة،  بطن  بّكة،  وقيل  باء 
وقيل:  وراءه،  وما  ومكة  املسجد  البيت 
البيت مكة وما واله بكة، وقال ابن الكلبي: 
سّميت مكة ألهنا بني جبلني بمنزلة املّكوك، 
وقال أبو عبيدة: بكة اسم لبطن مكة، وذلك 
أهنم كانوا يتباّكون فيه أي يزدمحون، وروي 
موضع  مكة  قال:  إبراهيم  عن  مغرية  عن 
البيت وبكة موضع القرية، وقال عمرو بن 
أعناق  تبّك  ألهنا  بكة  سميت  إنام  العاص: 
بكة  أنيسة:  أيب  بن  حييى  وقــال  اجلبابرة، 
زيد  وقال  كله،  احلرم  ومكة  البيت  موضع 
ذو  ومكة  واملسجد  الكعبة  بكة  أسلم:  بن 
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طوى، وهو بطن مكة الذي ذكره اهلل تعاىل 
يف القرآن يف سورة الفتح، وقيل: بكة لتباّك 
احلموي:  الكعبة((  قّدام  بأقدامهم  الناس 

ياقوت: معجم البلدان: )/ 475.
مدينة  عــىل  غلب  اســم  وهــو  املــديــنــة:   ((5(
بذلك  ))سميت  يثرب  وهي   ...النبي
بن  يثرب  التفرق  عند  سكنها  من  أول  ألن 
قانية... فلام نزهلا رسول اهلل سامها طيبة 
مدينة  وسميت  للتثريب  كراهية  وطابة 
ياقوت:  احلموي:  هبا..((  لنزوله  الرسول 

معجم البلدان: 5/ 430.
يف  الربهان  اهلل:  عبد  بن  حممد  الزركيش،   ((6(

علوم القرآن: )/ 252.
)7)) ظ: املقدس الغريفي، زين العابدين: نظرية 
رسالة  اإلمامية:  فقه  اصــول  يف  التكليف 
شهادة  لنيل  الفقه  كلية  جملس  إىل  قدمت 

املاجستري يف الرشيعة والعلوم اإلسالمية.
علوم  يف  الربهان  الدين:  بدر  الزركيش،   ((8(

القرآن: )/ 248.
)9)) نولدكة، تيودور: تاريخ القرآن: 66.

تدوينه،  نزوله،  )القرآن  رجیيس:  بالشري،   (20(
ترمجته، تأثريه(: 45 -58.

))2) ظ: الصغري، حممد حسني: تاريخ القرآن/ 
.46

علوم  يف  التمهيد  ــادي:  ه حممد  معرفة،   (22(
القرآن: )/ 5) -6).

مبادئ  يوسف:  بن  احلسن  احليل،  العالمة   (23(
الوصول إىل علم األصول: 236.

امليزان  حسني:  حممد  الطباطبائي،  العالمة   (24(
يف تفسري القرآن: 3)/ 235.

)25) الرشيف الريض: هنج البالغة: 2/ 7) رقم 

اخلطبة 33).
)26) الطويس، حممد بن احلسن: التبيان يف تفسري 

القرآن: 0)/ 398.
يف  امليزان  حسني:  حممد  الطباطبائي،  ظ:   (27(

تفسري القرآن: 20/ 396.
الراوندي، سعيد بن عبد اهلل:  القطب  )28) ظ: 

قصص األنبياء: 9)3 ــ 320 رقم 397.
)29) ويقابله القول بأن أول من مجع القرآن هو 
كتبت  حيث  حياته  أثناء  يف   اهلل رسول 
السور واآليات عىل اجللود والعسب )جريد 
الرقيقة(  )االحــجــار  واللخاف  النخل( 
والرقاع وقطع األديم ونحوها وحفظت يف 
حجم  للصحابة  َبنَيَ  حيث   ،النبي بيت 

السور ومواقع اآليات فيها.
 /2 األمــايل:  احلسن:  بن  حممد  الطويس،   (30(

36)؛ الطربيس، امحد: االحتجاج: 39).
بصائر  ــن:  ــس احل ــن  ب حمــمــد  ــار،  ــصــف ال  (3((
عيل  بن  احلسن  احلراين،  98)؛  الدرجات: 
الرسول:  آل  عن  العقول  حتف  شعبة:  بن 

.(96
)32) املازندراين، ابن شهر آشوب: مناقب آل ايب 

طالب: )/ 56.
اجلامع  اسامعيل:  بن  حممد  البخاري،   (33(
برقم  القرآن،  فضائل   230  /6 الصحيح: 

.5002
باب  مسلم:  صحيح  مسلم:  النيسابوري،   (34(

سؤال اليهود النبي برقم 7059.
فضائل  ــوب:  أي بن  حممد  ــس،  رضي ابــن   (35(
َة،  بَِمكَّ اْلُقْرآِن  ِمَن  َنَزَل  فِياَم  َباٌب   6 القرآن: 

َوَما َنَزَل بِامْلَِدينَِة ح7).
امليزان  حسني:  حممد  الطباطبائي،  العالمة   (36(
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يف تفسري القرآن: 3)/ 235.
القرآن  حسني:  حممد  الطباطبائي،  العالمة   (37(

يف اإلسالم: 32)، تعريب امحد احلسيني.
القرآن:  علوم  موجز  داوود:  العطار،  ظ:   (38(

.(28
تاويالت أهل  أبو منصور:  املاتريدي،  )39) ظ: 
يف  املاتريدي  منهج  الثاين:  الفصل  السنة: 

تفسريه/ )3.
التبيان:  احلسن:  بن  حممد  الطويس،  ظ:   (40(
احلسن:  بن  الفضل  الطربيس،  255؛   /7
الطباطبائي، حممد  23)؛  البيان: 7/  جممع 
حممد  معرفة،  339؛   /(4 امليزان:  حسني: 

هادي: التمهيد: )/ 72).
))4) ظ: الطويس، حممد بن احلسن: التبيان: 6/ 

.2((
)42) ظ: الزخمرشي، حممود بن عمر: الكشاف: 
2/ 468؛ معرفة، حممد هادي: التمهيد يف 

علوم القرآن: )/ 79).
)43) ظ: الزرقاين، عبد العظيم: مناهل العرفان 

يف علوم القرآن: )/ 99).
)44) الزخمرشي، حممود بن عمر: الكشاف: 4/ 
التبيان:  احلسن:  بن  حممد  الطويس،  )64؛ 
424؛ الطربيس، الفضل بن احلسن:   /(0

جممع البيان: 0)/ 466.
)45) الزخمرشي، حممود بن عمر: الكشاف: 4/ 
4)6؛ الطربيس، الفضل بن احلسن: جممع 
هادي:  حممد  معرفة،  6)4؛   /(0 البيان: 

التمهيد: )/ 88).
 /(0 التبيان:  احلسن:  بن  حممد  الطويس،   (46(
387؛ الطربيس، الفضل بن احلسن: جممع 
هادي:  حممد  معرفة،  ))4؛   /(0 البيان: 

التمهيد: )/ 88).
عبد  الــزرقــاين،  وتوسع:  بيان  ملزيد  ظ:   (47(
القرآن:  علوم  يف  العرفان  مناهل  العظيم: 
علوم  باقر:  حممـــــد  احلكيم،  99)؛   /(
يف  التمهيد  معرفة،  228؛  و   85 القرآن: 

علوم القرآن: )/ 67)؛ وغريها.
)48) ظ: الزخمرشي، حممود بن عمر: الكشاف: 
4/ 304؛ معرفة، حممد هادي: التمهيد يف 

علوم القرآن: )/ 73)
)49) احلارث املحاسبي: فهم القرآن: 394.

العظيم:  عبد  الــزرقــاين،  وتوسع:  بيان  وملزيد 
مناهل العرفان يف علوم القرآن: )/ 99)؛ 
و   85 القرآن:  علوم  باقر:  حممد  احلكيم، 
يف  التمهيد  ــادي:  ه حممد  معرفة،  228؛ 

علوم القرآن: )/ 67)؛ وغريها.
اجلامع  اسامعيل:  بن  حممد  البخاري،   (50(
الصحيح: 6/ ))4 -2)4 كتاب التفسري 

باب 356 ح099).
الرمحن:  عبد  بن  حممد  املباركفوري،  ظ:   (5((

حتفة األحوذي: 8/ 36.
اجلامع  اسامعيل:  بن  حممد  البخاري،   (52(
باب  املغازي  كتاب   289  /5 الصحيح: 

حج ابو بكر بالناس ح809.
تفسري  يف  الربهان  الدين:  بدر  الزركيش،   (53(
السور  يف  املكية  اآليات   290  /( القرآن: 

املدنية.
الكشاف عن  بن عمر:  الزخمرشي، حممود   (54(

حقائق التنزيل: 2/ )7).
)55) الرازي، فخر الدين: مفاتيح الغيب: 5)/ 

.(72
)56) ابن كثري، اسامعيل الدمشقي: تفسري القرآن 
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العظيم: 2/ 9)5.
تيمية:  بن  احلليم  عبد  بن  حممد  احلــراين،   (57(

منهاج السنة: 4/ 20 ــ )2.
)58) املصدر نفسه: 4/ 76.

زاد  عيل:  بن  الرمحن  عبد  ــوزي،  اجل ابن   (59(
املسري يف علم التفسري: 8/ )4).

ألحكام  اجلامع  امحد:  بن  حممد  القرطبي،   (60(
القرآن: 0)/ 87.

تفسري  يف  املعاين  روح  حممود:  األلــويس،   (6((
القرآن العظيم والسبع املثاين: 0)/ 66).

يف  املنثور  الدر  الدين:  جالل  السيوطي،   (62(
التفسري باملأثور: 8/ 365.

الدين: االتقان يف علوم  السيوطي، جالل   (63(
القرآن: )/ 9ــ0).

)64) املصدر نفسه: )/ 0).
بحر  تفسري  حممد:  بن  نرص  السمرقندي،   (65(

العلوم: 3/ 503.
)66) ابن كثري، اسامعيل الدمشقي: تفسري القرآن 

العظيم: 4/ 0)7.
علوم  يف  الربهان  الدين:  بدر  الزركيش،   (67(

القرآن: )/ )25.
يف  التأويل  لباب  احلسن:  أبو  الشيحي،   (68(

معاين التنزيل: 4/ 376.
)69) السيوطي، جالل الدين: الدر املنثور: 8/ 

.365

)70) املصدر نفسه: 8/ )37.
تيمية:  بن  احلليم  عبد  بن  امحد  ــراين،  احل  (7((

منهاج السنة: 4/ 27.
)72) املصدر نفسه: 4/ 575.

)73) األندليس، أبو حيان: تفسري البحر املحيط: 
.322 /9

ألحكام  اجلامع  امحد:  بن  حممد  القرطبي،   (74(
القرآن: 8/ 3.

والعيون:  النكت  احلسن:  أبو  املــاوردي،   (75(
.(9( /5

الكشاف:  عمرو:  بن  حممود  الزخمرشي،   (76(
.208 /4

)77) امحد بن حنبل: فضائل الصحابة: 2/ 669 
رقم)4))؛ الطرباين: املعجم الكبري: ))/ 
الزوائد  جممع  اهليثمي:  ح2259)؛   (44
ح326))؛   (68  /9 الــفــوائــد:  ومنبع 

السيوطي: الدر املنثور: 7/ 348.
إسامعيل:  بن  حممد  بن  أمحــد  النحاس،   (78(

الناسخ واملنسوخ: 655.
تيمية:  بن  احلليم  عبد  بن  امحد  ــراين،  احل  (79(

منهاج السنة: 7/ 45.
بن  حممد  بن  أمحد  إسحاق  أبو  الثعلبي،   (80(
إبراهيم: تفسري الكشف والبيان: 0)/ 35.
الآليل:  عوايل  مجهور:  ايب  ابن  االحسائي،   (8((

3/ 55 باب الصالة رقم65. 
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القرآن الكريم خري ما نبتدئ به.
ابراهيم . ) بن  عيل  بن  حممد  االحسائي، 

حتقيق  الآليل،  عوايل  مجهور:  ايب  بن 
سيد  مطبعــــــة  ط)،  العراقي،  جمتبى 

الشهداء، قم -ايران.
)ت: . 2 حنبل  بن  حممـــــــد  بن  امحـــــد 

حتقيق  الصحابــة:  فضائل  )24هــ(: 
منشورات  عبـــــاس،  اهلل حممد  ويص 
بريوت- ط)،  الرسالــــة،  مؤسسة 

لبنان، 403) هــ -983)م.
بالشيــــــــر، رجیيس: )القرآن نزوله، . 3

رضا  ترمجة  تأثريه(،  ترمجته،  تدوينه، 
اللبناين، بريوت،  سعادة، دار الكتاب 

ط)، 974)م.
إبراهيم . 4 بن  حممد  بن  أمحد  الثعلبي، 

حتقيق  والبيان،  الكشف  النيسابوري: 
أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق 
منشورات  الساعــدي،  نظري  األستاذ 
ط)،  العريب،  الرتاث  إحيـــــــــاء  دار 

بريوت-لبنان، 422) هـ -2002.
الرمحن . 5 عبد  الفرج  أبو  اجلوزي،  ابن 

أهم املصادر واملراجع

زاد  597هـ(:  )ت:  حممد  بن  عيل  بن 
عبد  حتقيق  التفسري،  علم  يف  املسري 
الرزاق املهدي، منشورات دار الكتاب 

العريب، ط)، بريوت، 422) هـ.
احلراين، احلسن بن عيل بن احلسني بن . 6

شعبة )من اعالم القرن الرابع(: حتف 
الغفاري،  اكرب  عيل  حتقيق  العقول: 

ط2، مجاعة املدرسني، قم -ايران.
احلراين، حممد بن عبد احلليم بن تيمية: . 7

منهاج السنة النبوية: حتقيق حممد رشاد 
سامل، ط)، 406) هــ -986) م.

احلكيم، حممـــــــد باقر: علوم القرآن: . 8
منشورات دار التعارف للمطبوعات، 
ط5، بريوت -لبنـــــــان، )43) هــ-

0)20 م.
عبد . 9 بن  ياقوت  اهلل  أبو عبد  احلموي، 

اهلل الرومي )ت: 626هـ(: معجـــــم 
ط2،  صادر،  دار  منشورات  البلدان، 

بريوت، 995) م.
عمر . 0) بن  حممد  الدين  فخر  الرازي، 

الكبيـــــر  التفسري  هــ(:   606 )ت: 
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دار  منشـــــورات  الغيب(:  )مفاتيح 
الكتب العلمية، ط4، بريوت -لبنان، 

434) هــ -3)20م.
مناهــــــل . )) العظـــــيم:  عبد  الزرقاين، 

منشورات  القرآن:  علوم  يف  العرفان 
بريوت- ط4،  العلمية،  الكتب  دار 

لبنان، 2003 هــ -424) هــ.
)ت: . 2) اهلل  عبد  بن  حممـــد  الزركيش، 

القرآن،  علوم  يف  الربهان  هـ(:   794
عطا،  القـــــادر  عبد  مصطفى  حتقيق 
بريوت- العلمية،  الكتب  دار  ط)، 

لبنان.
الزخمرشي، حممود بن عمر: الكشاف . 3)

التأويل:  وعيون  التنزيل  حقائق  عن 
منشورات  رشيدة،،  الرشبيني  حتقيق 
-مرص،  القـــــــاهرة  احلديث،  دار 

423)هــ -2)20 م.
الرمحن . 4) عبد  الدين  جالل  السيوطي، 

الدر  هــ(:   9(( )ت:  بكر  أيب  بن 
املنثور يف التفسري باملأثور: منشورات 

دار الفكر، بريوت -لبنان.
الرشيف الريض: هنج البالغة )خطب . 5)

أمري املؤمنني (، رشح حممد عبدة.

الشيحي، أبو احلسن املعروف باخلازن . 6)
يف  التأويل  لباب  هــ(:   74( )ت: 
عيل  حممد  تصحيح  التنزيل:  معاين 
الكتــــــــب  دار  منشورات  شاهني، 

العلمية، ط)، بريوت، 5)4) هــ.
الصغري، حممد حسني: تاريخ القرآن: . 7)

العريب،  املؤرخ  دار  منشــــــــورات 
بريوت-لبنان، بال.

فروخ . 8) بن  احلسن  بن  حممد  الصفار، 
الدرجات،  بصائر  هـ(:   290( ت 

مؤسسة االعلمي، ط)، 0)20م.
ابن رضيس، حممد بن أيوب بن حييى . 9)

البجيل الرازي )ت: 294هـ(: فضائل 
القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما 
بدير،  غزوة  حتقيق  باملدينة،  أنزل 
منشورات، دار الفكر، ط)، دمشق-

سورية، 408) هـ -987)م.
بن احلسن ت . 20 الفضـــــــل  الطربيس، 

تفسري  يف  البيان  جممع  هـ(:   548(
منشورات  هـ،   (4(5 ط)،  القرآن، 

مؤسسة األعلمي، بريوت -لبنان.
الطويس، حممد بن احلسن ت )460 . )2

الثقافة،  دار  منشورات  االمايل،  هـ(: 
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ت . 22 احلســن  بن  حممــــــــد  الطويس، 

حتقيــــــــق  الفهرســـت،  )460هــ(: 
جواد القيومي، مؤسسة نرش الفقاهة، 

ط2، قم ــ ايران، 422) هــ.
العطار، داوود: موجز علوم القرآن، . 23

ط)، مطبعــــة الزهراء -بغـــــــــداد، 
393)هـ -973)م.

يوسف: . 24 بن  احلسن  احليل،  العالمة 
االصـــول،  اىل علم  الوصول  مبادئ 
حتقيق عبد احلسني حممد عيل البقال، 
النجف  ط)،  اآلداب،  مطبعـــــــــة 
هــ-  (390 -العراق،  األشــــــرف 

970) م.
بن . 25 حممد  منصــــــور  أبو  املاتريدي، 

تأويــــالت  هــ(:   333 )ت:  حممد 
السنة: حتقيق د. جمدي باسلوم،  أهل 
منشورات دار الكتب العلمية، ط)، 

بريوت، 426) هــ -2005م.
شهر . 26 بن  عيل  بن  حممد  املازندراين، 

آل  مناقب  هـ(:   588 )ت:  آشوب 
اساتـــذة  من  جلنة  حتقيق  طالب:  ايب 
احليدرية،  املطبعة  االرشف،  النجف 

-العـــــــــــراق،  االشـــرف  النجف 
376)هـ-956)م.

حممد . 27 بن  عيل  احلسن  أبو  املاوردي، 
والعــيون:  النكت  هــ(:   450 )ت: 
املقصــــــود،  عبد  ابن  السيد  حتقيق 
العلميــــــــة،  الكتب  دار  منشورات 

بريوت -لبنان.
الرمحن . 28 عبد  بن  حممد  املباركفوري، 

األحوذي  حتفـــة  هــ(:   (353 )ت: 
الكتب  دار  الرتمذي،  جامع  برشح 

العلمية، بريوت لبنان، بال.
)ت: . 29 اسد  بن  احلــــارث  املحاسبي، 

243 هــ(: فهم القرآن: حتقيق حسني 
الكنـــــدي،  دار  منشورات  القوتيل، 

ط2، بريوت، 398) هــ.
التمهيد . 30 هادي:  حممـــــد  معرفــــــة، 

منشـــــورات  القرآن:  علــــــــوم  يف 
-ايران،  قم  ط3،  التمهيد،  مؤسسة 

432)هــ-))20م.
النعامن . )3 بن  حممد  بن  حممـــد  املفيد، 

البغدادي )ت: 3)4 هــ(:  العكربي 
املسائل الرسوية: بال.

العـــــابدين . 32 زين  الغريفي،  املقدس 



علم املكي واملدين

150

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

عنـــد  القرآن  حتـــــــريف  )املؤلف(: 
جملة  واألوهام،  احلقائق  بني  اإلمامية 
فرجه(/  اهلل  )عجل  احلجـــة  أنصار 

العدد24 -25.
العـــــــابدين . 33 زين  الغريفي،  املقدس 

التكليف يف اصول  )املؤلف(: نظرية 
فقه اإلمامية: رسالة قدمت إىل جملس 
يف  املاجستري  شهادة  لنيل  الفقه  كلية 

الرشيعة والعلوم اإلسالمية.
النجايش، ابو العباس امحد بن عيل بن . 34

امحد ت )450 هـ(: رجال النجايش، 
الزنجــــاين،  الشبريي  موسى  حتقيق 
التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسســــــة 

جلامعة املدرسني، ط8، 427) هـ.
النحاس، أمحد بن حممد بن إسامعيل . 35

الناسخ  هــ(:   338 )ت:  النحوي 
واملنسوخ: حتقيق د. حممد عبد السالم 
حممد، منشورات مكتبة الفالح، ط)، 

الكويت، 408) هــ.
نولدكه، تيودور: تاريخ القرآن، نقله . 36

تعديل:  تامر،  جورج  العربيـــة:  إىل 
فريدريش شفايل، منشورات اجلمل، 

2008م.
احلجــــاج: . 37 بن  مسلم  النيسابوري، 

للنرش  السالم  دار  مسلم،  صحيح 
والتوزيع، الرياض ط2، )42)ه.

بكر )ت: 807 . 38 ايب  بن  اهليثمي، عيل 
الفوائد:  ومنبع  الزوائد  جممع  هـ(: 
-لبنان،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار 

408) هـ -988)م. 
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كلية العلوم القرآنية- طهران
جمهورية ايران االسالمية

هذا البحث يعرض لدراسة التعاليم التثقيفية يف القرآن الكريم. وقد تم التعامل 

معها علی منهج ترشيحي و تحلييل. وكام تم استعامل مفاهيم ذات صلة مبفهوم 

نة"، "األمة"،  الثقافة يف آيات القرآن الکریم، مثل: "املعروف"، "العرف"، "امللة"، "السُّ

"الدين". فكل من هذِه املفاهیم مُتثل مکّوناً من مکّونات الثقافة. والتثقيف الديني 

يعرف مبنهجیة القيم الدينية يف أداء األفراد واملشاهد اإلجتامعية. وميكن تحقيقُه يف 

عملية متعددة املراحل، وهي عملية تدريجية تستغرق وقتا طويالً. من وجهة نظر 

القرآن الكريم. فالطرق العملية للتثقيف الديني هي: تقديم تعريف عميل للدين 

والقيم الدينية، بناء الذات والتنمية الذاتية، تنمية اآلخرين، التخطيط، توفري أمنوذج 

مناسب (أي أسوة مناسبة)، اإلعالم والتبليغ، واإلهتامم باألجواء املناسبة للثقافة، و 

عدم االقتداء بأي شخص اال املعصومین صلوات الله عليهم اجمعني.

وقد إعتمد البحث املنهج الوصفي (اإلستقرايئ التحلييل) من أجل استنباط النّص 

القرآين.

م. م. زهراء درویشأ. م. د. طاهرة سادات طباطبايئ أمین



عنارص الثقافة والطرق العملية للتثقيف يف القرآن

152

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة:. 1

الثقافــــــة هي اهــــم مظهـــــر و رمز 
شخصية  تقييم  يتم  وبالتايل  لالنسانية. 
ركزت  وقد  ثقافتُه.  أساس  عىل  فرد  كل 
املجال  عىل  القرآنية  التعاليم  من  العديد 
الثقايف وأصدرت توجيهات هبذا الغرض. 
املجــــال  علی  الكريم  القرآن  وتركيز 
الرتبوي بأشكال خمتلفـــة يدل علی إهتامم 
القرآن الكريم هبذِه القضية. وبام أن القرآن 
بمــا  و  ڄچ،  ڄ  ڄ  چ  هو  الكريم 
يبعد  العرتة  و  بالقرآن  التمســــــــك  أن 
عدم  برشط  الضاللـــــــة  عن  االنســـان 
قول  علی  بناء  بينهام؛  التفريق  و  التفكيك 
الثََّقَلنْيِ  فِيُكُم  َتاِرٌك  »إيِنِّ   : اهللَِّ َرُسوَل 
ا اخْلَِليَفَتاِن  يِت َأْهَل َبْيتِي َو مُهَ ِكَتاَب اهللَِّ َو ِعرْتَ
َيِرَدا َعيَلَّ  َقا َحتَّى  َيْفرَتِ َلْن  اَُم  ِمْن َبْعِدي َو إهِنَّ
عىل،  بن  حممد  بابويه،  )ابن   » احْلَْوَض... 
ص64)  ج)،  النعمة،  متام  و  الدين  كامل 
ويف مصـــــادر العامة: »اين تارك فيكم ما 
ان متسكتم به لن تضلوا بعدی، احدمهـــــا 
اعظم من االخر، كتاب اهلل حبل ممدود من 
و  بيتي  اهل  عرتيت  و  االرض  الی  السامء 

لن يفرتقا حتی يردا عيل احلوض فانظروا 
الرتمذی،  )سنن  فيهام«.  ختلفوين  كيف 

ج۱2، ص258).
بناء علی ذلك فاننا نحتاج إىل احلصول 
القرآن  آيات  من  الصحيحة  الثقافة  عىل 
جمتمع  بناء  لنشهد  والروايات،  الكريم 
التوحيد.  عقيدة  ترسيخ  خالل  من  إهلي 
السؤال الرئيس يف هذا البحث هو: ما هي 
احللول القرآنية للتثقيف؟. ويفرتض أيضا 
أن القرآن الكريم رشح طرقًا للتثقيف من 
خالل أساليب خمتلفة مثل األمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، الرتبية، التعليم و طرح 

األنموذج األمثل.
الكتـــــب  الكثري من  نشـــر  تم  وقـــد 
معظمهــــا  يف  لكنهــــا  التثقيف،  جمال  يف 
علــــم  ملنهج  وفقًا  القضيـــة  مع  تعاملت 
ملحمــــد  »الثقافة«  كتاب  مثل  االجتامع، 
اإلســـــالم«  يف  و»التثقيف  كيا،  صادق 
تناول  يتم  مل  كمـــــا  ناطقي،  تقي  ملحمد 
آيات  يف  املطروحة  التثقيفية  الطرق  مجيع 
هذا  يف  شامل  بشكل  والروايات  القرآن 
الكتـــاب. كذلك البحوث مثل: »اساليب 
اإلسالميــــة«  احلياة  ملنهجية  البيت  أهل 
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الفصلية  -املجلة  رشيفي  حسني  ألمحــــد 
النفس- اإلسالميـــــــة وعلم  للدراسات 
العدد 6)، 5)20م. كام قد تم نرش مقالة 
الثقافيـة  البنيـــــــة  وتغيـــــــري   النبي«
حاجي  ملحمـــــــود  اجلاهيل«  للمجتمع 
اآلداب  لكليـــــــــة  البحوث  أكربي-جملة 
44و45،  -العدد  أصفهان  بجامعـــــــــة 

2006م.
و اغلب هذه البحوث:

اوال: مل تذكر االسرتاتيجيات التثقيفية 
بشكل شامل.

ثانيا: مل تكن تدرس موضوع التثقيف 
من وجهة نظر آيات القرآن الكريم.

نحاول  هذا  بحثنــــــــا  يف  ولكــــــــن 
من  التثقيفية  التعاليم  مجيع  نستخرج  أن 
شامل.  بشكـــــل  القرآنيـــــــة  اآليات 
الوصفي  املنهج  عىل  البحث  يف  نعتمد  و 
أجــــــل  من  التحلييل(  )اإلستقـــرائي 

استنباط النّص القرآين.
مباديء نظرية:. 2

تعريَفْي  مناقشة  تتمُّ  القسم،  هذا  يف 
الثقافة والتثقيف.

2 -1 تعريف الثقافة و التثقيف:

املعــــاجم  يف  الثقافة  معاين  ذكر  تم 
الفارسية كام ييل »العلم واملعرفـــة، الرتبية، 
أمة،  أو  لشعب  واألدبية  العلمية  األثار 
األداب و العادات، اللغة، التنشئة الصاحلة 
العقــــل«  و  احلكمة  الفن،  العظمـــــة،  و 
)قاموس املعني، 2008: 767: و قاموس 

العميد، 984): 769).
الثقافة  فإن  اليونسكو  نظر  وجهة  من 
هي ِسامت روحية، مادية، فكرية وعاطفية 
اجتامعية.  جمموعة  اي  سلوك  حتدد  التي 
فالثقافة ال تشمل الفن واألدب فحسب بل 
اإلنسان  حقوق  احلياة،  نمط  أيضا  تشمل 
واملعتقدات.  التقاليد  القيم،  األساسيــــة، 
طرح  تم  لقـــــد   .)(3  :(998 )فاضيل، 
تعريف  يف  مرة  ألول  الثقافــــة  تعريف 
من  معقدة  جمموعة  »الثقافة  ييل  كام  تايلر 
القوانني،  الفنون،  املعتقدات،  املعارف، 
األخالق و العادات و كل ما ُيعرف الفرد 
 :(979 )تايلــــر،  جمتمعُه«  من  كعضو 
)327(. »الثقافة« تشري إىل مجيع األعامل، 
املعتقدات،  األنظمة،  العادات،  األفعال، 
من  تنتقل  التي  العامة  املعارف  و  الفنون 
عنصـرا  الثقافــــة  وتعترب  آخر.  إىل  جيـــل 
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التغري. )الصاحلي األمريي،  دائم  دينامكيًا 
.(20 :20(0

املجتمع  توجيه  التثقيف هو  املراد من 
من  املصطلح  امر معني. هذا  منهجية  عىل 
و  االجتامع  بعلم  اخلاصة  املصطلحات 
املمنهج.  باملجتمع  االغلب  عىل  عنه  يعرب 
يتمثل  معني  امر  عىل  املجتمع  »منهجية 
بتأسيس و جتذير ذلك األمر يف عمق مجيع 
اعرتاف  و  تأييد  لتقبل،  باالضافة  طبقاته 
االنظمــــة«.  و  القيم  بتلك  املجتمع  افراد 
علامء  يعترب  و   )99  :(997 )الكالبی، 
االجتامع أن منهجة املجتمع هي احد انواع 
و  بتطور  التفاؤل  يمكن  التي  العلميات، 
كام  و  املنظمة  و  املستديمة  اشكاهلا  توسع 
اهنا قابلة للتنبؤ إىل حد كبري. )خرضنجات، 

.(8( :(99(
يف  »الثقافة«  مفهوم  تعادل  مفاهيم   2-  2

القرآن الكريم:
باللغــــة  مستخدم  مصطلح  »الثقافة« 
القرآن  يف  اللفظ  هبذا  يرد  ومل  العربية 
الكريم. ولكن إذا قبلنا هذا التعريف بإن: 
اآلداب  العادات،  الفنون،  متثل  الثقافة 
واملعتقدات التي ختص أية أمة والتي تنتقل 

بصورة اكتسابية من جيل إىل آخر عند ذلك 
القرآنية  التعابري  بعض  بأن  القول  نستطيع 
»الدين«  »األمة«،  نة«،  »السُّ »امللة«،  مثل: 
عىل  الثقافة.  ملفهوم  املقاربة  املفاهيم  هي 
سورة  من  األخرية  اآلية  يف  املثال  سبيل 
احلج، دعا اهلل عز وجل املسلمني إىل اتباع 
ويف  ڭچ  ڭ  ڭ  چ  إبراهيم:  ملة 

ٻ  ٱ  چ  البقرة:  سورة  من   (20 اآلية 
پچ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ِقبل  من  اآليات  هذه  يف  »املّلة«  تفسري 
وطريقة  الدين،  معاين  إىل  يشري  املفرسين 
املشرتكة  واملسارات  والرغبات  التفكري، 
 :(994 )الطربيس،  الناس.  بني  املتداولة 
)/ 373 ومغنية، 2003: 88) و مكارم 
قد  و   .)308  /(  :(996 الشريازي، 
»تقاليد  بأهنا  »املِّلة«  امليزان  عّرف صاحب 
احلياة ألي أمة«. )الطباطبائي، 993): 5/ 
نة«،  )35(. أما بالنسبة لتفسري كلمة »السُّ
العملية  األبعاد  تعرب عن  الكلمة  فإن هذه 
واملنهجية لثقافة املجتمع. فقد تم استعامل 
و  الكريم  القرآن  آيات  يف  نة«  »السُّ كلمة 
روايات املعصومني غالبًا بمعنى األسلوب 
والطريقة العملية. قال الراغب األصفهاين 
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نَُن: مجع ُسنٍَّة، ُسنَُّة النّبّي:  يف املفردات: السُّ
تعاىل:  اهللّ  وُسنَُّة  يتبعها،  كان  التي  طريقتُه 
قد تقال لطريقة حكمته، و طريقة طاعته. 
 (429  /(  :(99( األصفهاين،  )راغب 
التي  والتقاليد  العرف  النبي هی  نة  »سُّ
بالرغم  وهكذا  لنفسه«.   النبي اختذها 
نة« اليتطابق متاما مع  من أن مصطلح »السُّ
اال  املعنى،  حيث  من  »الثقافة«  مصطلح 
انه ليس مغايرا له. ألن العادات والتقاليد 
اجلزء  تشكل  جمتمع  كل  يف  االجتامعية 

الرئييس املهم من ثقافة ذلك املجتمع.
ُملفت  أيضا  هو  »األّمة«  مصطلح 
اآليات  لبعض  وفقًا  و  البحث،  هذا  يف 
القرآنية، يبدو أن تفسري »األّمة« هو مفهوم 
هذا  و  نة«  و«السُّ »املِّلة«  ملفهومي  شامل 
ألهنا  الثقافة،  كلمة  إىل  أقرب  املصطلح 
ذكرت يف اآلية الثالثة والعرشون من سورة 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  الزخرف: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ چ.
فان  واضح،  هو  كام  اآلية،  هذه  يف 
»األعامل  لتفسري  مرادف  »األمة«  تفسري 
االختالف  واليمكن  اآلباء«،  تركها  التي 

نفس  هو  املوروثة  األعامل  معنى  بأن 
املعتقدات والعادات التي ورثها املرشكني 
من آبائهم، وهذا ينقل مفهوم الثقافة بذاته، 
ألنه لو أخذنا اي مفهوم للثقافة فإنه قابل 
للتوارث من جيل اىل آخر. و إن العادات 
وضوحًا  األكثر  العنارص  هي  واملعتقدات 

التي يمكن مالحظتها يف أي ثقافة.
حجــــــر  تشكـــــل  التي  العنارص  إن 
األساس للثقافة والطرق التي يتم التثقيف 
القرآن  آيات  يف  مذكورة  املجتمع  يف  هبا 
بشكل  تارة  و  تارة  مبارش  بشكل  الكريم 
غري مبارش. يف هذا اجلزء من البحث سيتم 
القرآن  إليها  أشار  التي  االساليب  ذكر 
الكريم يف جمال التثيقف بعد تقديم عنارص 

ثقافة فی القرآن.
الثقافة، عنارصها و مكّوناهتا:. 3

الثقافة  لتكّون  عنارص  مخسة  هناك 
العقائد،  االنساين:  واملجتمع  االنسان  يف 
واألعراف،  السنن  واألفكــــــــار،  اآلراء 
الرموز، العادات والتقاليد. سنبحث عنها 

فيام يلی:
3 -1 العقائد:

التي  املقدسة  املعتقدات  منه  والقصد 
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بمعنى  وليس  بالغيب،  اإليامن  تشمـــــل 

الوعي  احلال  بطبيعة  واآلراء.  االفكار 

املجتمـــــع  يف  املقبول  العاملي  والتطلع 

للمعتقدات  األساسية  اللبنات  من  يعّدان 

فإن  أخرى  ناحية  من  و  الدينية.  وللثقافة 

االقتصاديـــة  النظم  وأداء  احلياة  أساس 

قائم عىل معتقداته  والسياسية ألي جمتمع 

إىل  تشري  كثرية  آيات  هناك  ومفاهيمه. 

املعتقدات كعنرص للثقافة الرائجة يف عرص 

العنرص  هذا  إىل  القرآن  يشري  اجلاهلية 

ی  چ  اجلاهلية:  حكم  بوصفه  الثقايف 

خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  جئحئ  ی 
مب چ ]سورة املائده: 50[.

املعتقدات  هو  اآلية  يف  احلكم  معنى 

يف  املجتمع  تسود  كانت  التي  والقوانني 

اليهود  إىل  موجهة  اآلية  و  اجلاهلية  عرص 

اهلل.  ألمر  خمالف  بحكم  طالبوا  الذين 

حكم اجلاهلية يعنی أّي حكم يعارض أمر 

»احلكم   :الصادق اإلمام  قال  كام  اهلل. 

حكامن، حكم اهللّ و حكم اجلاهلية. فمن 

اجلاهلية«  بحكم  حكم  اهللّ  حكم  اخطأ 

ومن   )407  /7  :2008 )الكليني، 

هو  حكم  أفضل  أن  ايضا  بالذكر  اجلدير 

اخلصال  هلا  جهة  عن  يصدر  الذي  احلكم 

بينة  امُلصدر للحكم عىل  أن يكون  التالية: 

بجميع أرسار الوجود واالنسان، عىل علم 

خطأ  اي  اليرتكب  املستقبل،  و  باحلارض 

عمدًا،  او  سهوًا  سواء  صغريا  كان  ان  و 

للجميع.  الصالح  يريد  قوة،  ال خياف أي 

هذه اخلصال موجودة فقط يف اهلل سبحانه 

»َمْن  الكريم:  القرآن  يقول  لذلك  وتعاىل، 

برشي  قانون  وكل  ُحْكاًم«  اهللَِّ  ِمَن  َأْحَسُن 

جاهلی.  قانون  فهو  اهلل  أمر  يعارض 

عىل  وبناء   )(03  /3  :2005 )قرائتي، 

لثقافة  املكّونة  العنارص  أحد  فإن  ذلك 

املجتمع هو معتقدات أهله. فعىل أساسها 

كانت  ان  وقوانينه.  املجتمع  أفكار  تنمو 

قوانينُه  ستكون  إهلية،  املجتمع  معتقدات 

خمالفة  قوانني  ُوضعت  اذا  و  إهلية،  ايضًا 

حلكم اهلل تعالی، سوف يتم استنزاف ثقافة 

املجتمع للفسق واهلالك. كام ورد يف االية: 

ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ 

ی جئ چ ]سورة املائده: 49 -50[ 
أي من يسعی إىل حكم غري حكم اهلل هو 
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من الفاسقني الباقني علی اجلهل.

الی  تؤدي  التی  واألفكار  اآلراء   2-  3

مواقف:
و  الفهم  هو  املوقف  من  املقصـــود 
مفهـــوم،  حول  النهائي  واحلكم  اإلدراك 
هذا  يكون  فقد  ما.  شخص  أو  ظاهرة 
ملعرفته،  مماثال  و  مطابقا  اإلدراك  و  الفهم 
بعض  مع  متناقضا  يكون  قد  حتى  أو 
من  واحدًا  جزًء  أن  املمكن  ومن  علمه، 
اجتاه  موقفا  خيلق  الفرد  لدى  إدراك  كل 
بني  »اجلمع  عام،  بشكل  معني.  مفهوم 
اإلدراك واملشاعر واالستعداد للعمل نحو 
جتاه  الشخص  موقف  يسمى  معني  يشء 
 (295  :(995 )كريمي،  الشیء«.  ذلك 
للموقف  اهتامما  الكريم  القرآن  فی  فنجد 

ے  ے  ھ  ھ  چ  وتغيرياته:  اإلنساين 
ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ې چ ]سورة الرعد: ))[ إن التغيري يف 
مصري األمة يعتمد تغيري ثقافة تلك األمة، 
لذلك  شعبها.  موقف  تغيري  عىل  وكذلك 
فإن موقف الناس بالنسبة لألمور هو أحد 
العنارص الرئيسية للثقافة يف املجتمع، وإذا 

إهلية،  َقّيمة و  ثقافة  أن ننيشء ونعزز  أردنا 
التفكري  علينا أن نجعل موقف و أسلوب 

إهليًا و توحيديًا فی املجتمع.

3 -3 السنن و األعراف واملعايري:
عنارص  احــــدی  هي  واملعايري  السنن 
هذا  يعرف  و  املجتمـــــع.  يف  التثقيف 
النموذج  بانه  االجتامع  علم  يف  املصطلح 
السلوكي الذي ينظم العالقات االجتامعية 
فی  املجتمع  هبا  يلتزم  التي  والسلوكية 
فإنـــه  األفراد  هبا  يلتزم  مل  وإذا  الغالب 
حياسب من قبل بقية افراد املجتمع. املعيار 
سلوك  يوّجه  الذي  املبدأ  أو  القانون  هو 
 (249  :(988 )الساروخاين،  االفراد. 
بال »معروف«،  الكريــــم عرّب عنه  القرآن 
باملعروف  األمر  الی  املشرية  فاآليـــــات 
األمر.  هذا  علی  تشهد  املنكر  عن  والنهي 
و«املنكر«  )عرف(  مصدر  من  »املعروف« 
من مصدر )االنكار(. املعروف يطلق علی 
الرشع.  أو  بالعقل  يعرف حسنه  كل عمل 
واملنكر ضّد املعروف يطلق علی كل عمل 
الرشع.  أو  بالعقل  قبحه  يعرف  أی  ينكره 
)الراغب االصفهانی، املفردات فی الفاظ 
سمی  وقــــد   .)56(- ص560  القرآن، 



عنارص الثقافة والطرق العملية للتثقيف يف القرآن

158

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

يعرف  الفطرة  و  العقل  ألن  معروفا  اخلري 
و  العقل  ألن  منكرا  الرش  سمی  و  حسنه، 
)مكارم  ينكرانه  السليمة  االنسانية  الفطرة 
 /3  :(374 األمثل،  التفسري  شريازي، 
37( ولذلك فاملعروف منترش فی املجتمع 
ُسنة  يتحّول  ثّم  األفراد  غالبية  ويعجب 
املجتمـــــع.  ذاك  يف  معيارا  أو  ُعرفا  أو 

چڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

ڻ  ڻ  ڻڻ  ں  ں  ڱ 
 ](04 عمران:  آل  ]سورة  ۀچ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ 

و   ](99 االعراف:  ]سورة  چچ 

الناس  ْأُمْر  و  أي  بِاْلُعْرِف«  ْأُمْر  »َو  بـ  املراد 
االنسان  عقل  يعرفها  التی  باحلسنات 
باحلسن، أو عّرفها الرشع االهلی باحلسنة، 
االنسان  لسلوك  معيارا  لتصري  هبا  اُمره  و 

وتصبح سنة يف املجتمع.
چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
کگ  ک  ک  ک  ڑ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ڻ چ ]سورة األعراف: 57)[.

هذا  إّن  األمثل:  التفسري  يف  جـــاء 
ِعنَْدُهْم  َمْكُتوبًا  جَیُِدوَنُه  ِذي  الَّ هو  النّبي 

ْنِجيِل، و يف صعيد وجود  اإْلِ َو  التَّْوراِة  يِف 
العهدين  كتب  يف  املختلفــــة  البشارات 
التــــــوراة  حتى  واإلنجيــــــل(  )التوراة 
من  و  احلارضين،  املحرفني  واإلنجيل 
ونداء  تتطابق  دعوته  أّن  النّبي  هذا  سامت 
إىل  يدعو  فهو  كاملة،  مطابقــة  العقل 
و  الرشور  كل  عن  ينهى  و  اخلريات  كل 
َو  بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُرُهْم  العقلية:  املمنوعات 
دعوته  حمتوى  أّن  كام  امْلُنَْكِر،  َعِن  َينْهاُهْم 
السليمة،  اإلنسانية  الفطرة  مع  منسجم 
السليمة  الطباع  فيه  ترغب  ما  حيل  فهو 
َو  يِّباِت  الطَّ هَلُُم  حُيِلُّ  َو  منه  تنفر  ما  و حيرم 

كأدعياء  ليس  أّنه  اخْلَباِئَث،  َعَلْيِهُم  ُم  حُيَرِّ
توثيق  إىل  الذين هيدفون  الرسالة  و  النّبوة 
و  االستثامر  و  االستعامر  بأغالل  الناس 
االستغالل، بل هو عىل العكس من ذلك، 
التي  األغالل  و  إرصهم  عنهم  يرفع  إّنه 
تكّبل عقوهلم و أفكارهم و تثقل كاهلهم  
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تِي  الَّ اأْلَْغالَل  َو  ُهْم  إرِْصَ َعنُْهْم  َيَضُع  َو 
شريازی،  مكارم  )نارص  َعَلْيِهْم.  كاَنْت 
ج5،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  ىف  األمثل 

ص245).
3 -4 الرموز:

الرموز هي سلسلة من االمور املقررة 
واملجتمعات  األفراد  هوية  متثل  التي 
 :(999 )مطهري،  اآلخرين  عن  ومتّيزها 
تكون  أن  يمكن  األشياء  وهذه   )37  /6
أو  كحداد(،  أسود  )ثوب  لونًا  أو  َعـَلـام، 
أكثر.  أو  الرموز  هذِه  من  اثنني  من  تركيبًا 
حفظ  و  تعظيم  عىل  الكريم  القرآن  يؤكد 

الطقوس املقدسة والرموز الدينية: چ ٹ 
ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ۀ  چ  أيضا:  و   ]32 احلج:  ]سورة 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ھ..چ ]سورة املائده: 2[.
اهتامم القرآن الكريم بالشعائر والرموز 
والعالمات  الرموز  أن  إىل  يشري  اإلهلية 
املجتمع  ذلك  ثقافة  ترسم  جمتمع  كل  يف 
وشعائر  رموز  له  التوحيدي  املجتمع  و 
فإن  بلد.  كل  فی  احلال  هو  كام  توحيدية. 
العديد من رموز املجتمع وشعاراته تنتقش 

فی الَعَلم الذي خيفق علی سطوح البالد. 
الی  تشري  أخری  وشعائر  رموز  وهناك 

عنارص الثقافة.
3 -5 العادات والتقاليد يف عرف املجتمع:

التي  االجتامعية  اآلداب  هبا  يقصد 
العالقات  يف  الناس  تعامل  كيفية  حتدد 
االجتامعية واحلياة اجلامعية. ويذكر القرآن 
بـ«الُسنَن«  عنه  معربا  العنرص  هذا  الكريم 
وأشار اليه يف آيات عديدة إشارًة إىل تقاليد 

القدماء و ذكر عاداهتم و أعرافهم: چ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ چ ]سورة آل عمران: 

37)[ كانت هناك تقاليد قبلكم ولكل أمة 
كان هلا مصري وفقا ألفعاهلم وخصائصهم 

و انتم لديكم مثيلها ايضًا.
اخلمســــة  املكّونات  هذه  كانت  إذا 
سائدة يف جمتمع ما، فيمكننا أن َنصف ذلك 

املجتمع بالثقافة.
يف  أخذها  ينبغي  أخرى  نقطة  وثمة 
فی  املجتمع  ثقافة  أن  وهي  االعتبار  نظر 
السلب،  أو  باالجیاب  ذاهتا التوصف  حّد 
أن  بدون  و  تعالی،  باهلل  تتصل  ان  بدون 
ترتبط بالقيم الروحانية و اإلنسانية. ولكن 
ما  االسالمية،  والروايات  لآليات  وفقا 
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املجتمع  لثقافة  يضفي األصالة و االعتبار 
هو تفاعلها مع التعاليم اإلهلية و و تأثرها 
من القيم االنسانية. ومن الواضح أن ثقافة 
فيها  والقوة  االستقرار  توفر  عند  أمة  كل 
من  األمة  عىل  حيافظ  الذي  الدرع  تشكل 
املستحدثة.  الفكرية واالجتامعية  اهلجامت 
إذا  لذلك   )289  :2004 )معارف، 
اإلهلي  الديني  التثقيف  نامرس  أن  أردنا 
هذه  من  كال  نعطي  أن  جیب  املجتمع،  يف 

العنارص صبغة إهلية.
الطرق الَعملية للتثقيف الديني:. 4

بمنهجيــــــة  الديني  التثقيف  يعرف 
املشاهد  و  االفراد  اداء  يف  الدينية  القيم 
عمليــــة  يف  حتقيقُه  ويمكن  االجتامعية. 
تدرجیية  عملية  وهي  املراحل،  متعددة 

تستغرق وقتا طوياًل.
اإلسالم  ظهور  مع  املثال  سبيل  عىل 
التعاليــــــم  متنهجت  العربية  اجلزيرة  يف 
يف  عقود  مدى  عىل  تدرجیيا  اإلسالمية 
حياة املسلمني وتشكلت الثقافة اإلسالمية 
إنتاج  الرق، حتريم  إلغاء سنة  بام يف ذلك: 
النبيذ، وقد تم ذلك خطوة خطوة تدرجیيا 
اإلســـــالم  صدر  من  األوىل  املراحل  يف 

القرآنية  اآليات  يف  وتعاىل  سبحانه  واهلل 
أربع مراحل.  التحريم يف  أعرب عن هذا 

)رشيفي، 6)20: ))).
للتثقيف  العملية  الطرق  أفضل  أما  و 

الديني هي:
4 -1 تقديم تعريف عميل لكل من الدين 

والقيم و الثقافة الدينية:
أو  للفرد  يكون  أن  جیب  البداية،  يف 
و  القيم  استخراج  عىل  القدرة  األفراد 
والسنة  القرآن  نص  من  الدينية  التعاليم 
هلا.  وعميل  دقيق  تعريف  وتقديم  النبوية 

ى  ې  چ  الكريم:  القرآن  يف  ذكر  كام 
وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ی چ ]سورة التوبة: 22)[.
من  جمموعـــة  الكريم  القرآن  ويعترب 
التوعية  عن  مسؤولني  املجتمع  يف  الناس 
الرشعيـــــة.  القوانني  و  الدينية  بالقضايا 
يتحملون  أهنم  تعني  »تفقهوا«  كلمــــــة 
املعارف  عىل  احلصول  وحياولون  املعاناة 
قال اهلل سبحانُه:  الدين.  ليتخصصـــوا يف 
املتفقهني  ان  يعنی  چ  ېئ  ېئ  چ 
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الناس وتوجيههم  الدين هدفهم حتذير  يف 
تبشريهم  العقاب اإلهلي و  وحتذيرهم من 

بطاعة اهلل. )الطربيس، 999): 2/ 93).
4 -2 األمر ببناء الذات:

يف  التالية  اخلطوة  هي  الذاتية  التنمية 
الربنامج العميل للتثقيف الديني. يف بداية 
من  البدء  جیب  ثقايف  اصالح  أو  تغيري  أي 
الناس  ألن  واملسؤولني  االمور  اولياء 
وإذا  العملی  يف سلوكهم  اليهم  يتوجهون 
ثقافة  من  جزءًا  الصائب  السلوك  يكن  مل 
للتغيري  تقبال  أقل  االفراد  سيكون  األرسة 
ثالث  تشمل  الطريقة  هذه  االصالح.  و 

خطوات:
4 -2 -1 املرحلة األولی: البدء من الذات 

قبل اآلخرين:
املهمة العظيمة للمثقفني هي أنه جیب 
والقيم  بالعادات  يتزينوا  أن  أوال  عليهم 
ورحابة  والتقوى  اإليامن  مثل  الدينية، 
العمل  يف  االخرين  يسبقوا  و  الصدر... 
السعادة  الكريم  القرآن  يرى  القيم.  بتلك 

ڦ  ڦ  چ  املسألة.  هذه  يف  واخلالص 
يشري   ،]9 الشمس:  ]سورة  چ  ڄ  ڄ 
القرآن الكريم إىل هذه الصفات األخالقية 

مرارا، منها:
 موسى نبيـــــه  اهلل  كلف  عندمــــا 
يف  فرعون  اىل  التوحيدية  الثقافة  بـتـبليغ 

ۆ  ۇ  چ   :موسی قال  األمر  بداية 
كان  النه   ]25 طه:  ]سورة  چ  ۈ  ۆ 

اهلل  أعطاها  التي  املهمة  بعظم  علم  عىل 
األقباط  بجربوت  علم  عىل  كان  ألنه  اياه 
يعرف  كان  أخرى  ناحية  ومن  وقوهتم. 
اهلل  طريق  يف  حتملُه  سعة  و  حيلته  ضعف 
أجل  من  الصدر  رشح  ربه  سأل  فلذلك 
أن يكون قادرًا عىل حتمل املصاعب ولكي 
دعوته.  يف  سيواجهها  التي  املحن  تسهل 

)الطباطبائي 996): 4)/ 46)).
األرسة  توعية  الثانية:  املرحلة   2-  2-  4

واألقارب:
لوحظ يف اآليات القرآنية أنه عندما بدأ 
النبي إبراهيم  حركته الثقافية من أجل 
إصالح املعتقدات الوثنية، فإنه ذهب أوالً 
إىل أقرب شخص اليه عمه و وصيُه )آزر( 

ٻ  ٻ  ٻ  چ  التوحيد:  إىل  ودعاُه 
]سورة  پچ  پ  پ  پ  ٻ 
عليه  باللوم  إبراهيم  ألقى   ]74 االنعام: 
العديمة  األصنام  هذه  اخرتت  هل  قائال: 
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القيمة والكائنات امليتة كآهلة خاصة بك؟.
 كام أن اهلل تعالی يأمر النبي حممدا
بأن يبدأ بتثقيف العائلة واألقارب ويقّدم 
اآلخرين:  عىل  وتوعيتهــــم  إنذارهــــم 
]سورة  ڇچ  ڇ  چڇ 

الشعراء: 4)2[.
االرصار  الثالثــــــة:  املرحلة   3-  2-  4

واملثابرة:
التثقيف يعني  الثقافة أو  وبام أن تغيري 
و  املوقف  ذلك  تغيري  أو  موقف  خلق 
عندما  اهلنّي،  باالمر  ليس  وهذا  اصالحه. 
يتعلق األمر بالتثقيف واإلصالح أو التغيري 
فإن الرتكيز ينصب عىل مدى حتمل يف هذا 
واضح  االرصار  هلذا  واملثال  الطريق. 
ودعوة  لتوجيه  لألنبياء  الثقايف  العمل  يف 
الرشك.  عن  واالبتعاد  التوحيد  إىل  الناس 
 نوح قدرة  عن  الكريم  القرآن  ُيعرب  و 

ۓ  چ  البرش:  إصالح  و  دعوتُه  نرش  عىل 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
تؤكد   ]6-  5 نوح:  ]سورة  چ  ۋ  ٴۇ 
االرصار  و  املثابرة  أمهية  عىل  اآليات  هذه 
املواقف  وإصالح  التثقيف  هدف  لتحقيق 
حيدث  ال  التثقيف  و  املوقف  تغيري  ألن 

و  الزمن،  من  مدة  تستغرق  عملية  يف  إال 
ليس من املعقول ان تتشكل ثقافة معينة أو 
تصلح دفعة واحدة بشكل فجائي، حيث 
ان عملية اإلصالح الثقايف وتغيري املواقف 
هي عملية صعبة و شاقة، ألنه جیب أوال 
والقائمة  القديمة  واملواقف  الثقافة  ازاحة 
املراد تغيريها من األشخاص واملجتمع من 
الثقافات  تلك  رضر  عن  اإلعالم  خالل 
اخلاطئة، لتحّل حملها القيم الثقافية اإلجیابية 
تدرجیيا، لذلك حاول النبي حممد خلق 
ذلك  و  املنورة  املدينة  يف  إسالمية  ثقافة 
حيث  عامًا.  وعرشين  ثالثة  من  أكثر  ملدة 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ  چ  خاطبه اهلل: 
ک ک کک گ گ گ گ چ.

4 -3 توعية اآلخرين وبناء الغري:
تيل  التي  املرحلة  هي  اآلخرين  توعية 
اإلرشاد،  اطار  يف  وتكون  الذاتية.  التنمية 
اإلسالميـــــة.  الرتبية  و  التبليغ  النصيحة، 
حتسني  هو  االخرين  توعية  من  واهلدف 
الفضــــــائل  وتعزيز  الرتبوي  مستوى 
األخالقية يف املجتمع. إن اكرام اآلخرين، 
التسامح، املودة، واستخدام األساليب غري 
النموذجي  اسلوب  تفعيل  مثل  املبارشة 
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املؤثر يف النصيحة واإلرشاد سوف يؤدي 
دورًا هاما يف ايصال الرسالة املستهدفة. لقد 
واملامرسات  اخلطوات  نفس  استخدام  تم 

يف دعوة األنبياء بالضبط.
األمر  تلقى  عندمـــا   حممد النبي 
االسالم،  دين  إىل  أقاربه  بدعوة  اإلهلي 
املأدبة  افضل وجه يف  استضافهم عىل  لقد 
هلم  قدم  و  الغرض.  هلذا  هتيئتها  تم  التي 
وجبة طعام من حلم الغنم و من كل ما لذ 
اإلهلي.  الدين  لقبول  دعاهم  ثم  وطاب. 
هذا  وكان   )29  :200( املفيد،  )الشيخ 
سرية  يف  مستمرا  التعامل  فی  األسلوب 
استخدموا  حيث  بيتــــه،  واهل   النبي
اهلل  دين  إىل  الناس  جلذب  الطريقة  نفس 
لتوجيههم  انفسهم  إجتاه  القلوب  وجذب 
الناس  بتثقيف  قاموا  حيث  ايضًا.  الديني 
عن  بعيد  جمتمع  يف  وااليامن  الفضيلة  عىل 

الثقافة واألخالق.
امهية  الی  الكريم  القرآن  أشار  قد  و 
آيات  يف  االعالمي  التوجيـــه  و  التبليغ 
املنكر. ومن  النهي عن  و  باملعروف  االمر 
املتعلقة  أنه يف مجيع اآليات  بالذكر  اجلدير 
لالمر  األولوية  خصت  املوضوع،  هبذا 

ما  وهو  املنكر  عن  النهي  عىل  باملعروف 
يظهر يف سورة آل عمران، اآليات 04)-
0)) -4))، األعراف اآلية 57)، التوبة 
اآليات )7 و 2))، احلج اآلية )4، لقامن 
حكيم  الكتاب  هذا  أن  وبام   .(7 اآلية 
العبارات  فهناك حكمة عند تقدم و تأخر 
فيه. بناء عىل ذلك فيمكن الوصول الی أنه 
إذا انترش االمر باملعروف بصورة صحيحة 
تعريف  البدء  يف  يتم  حيث  املجتمع،  يف 
واعطاء  للناس  نرشُه  يراد  معروف  أي 
استخدام  ثم  ومن  عنه  دقيقة  معلومات 
من  الرتغيب  و  التشجيع  أساليب  مجيع 
االنسان  وبالتايل  للمعروف.  اجل جذهبم 
الذي يميل للخري و الكامل بفطرته سوف 
يف  املعروف  ذلك  يامرس  و  يستجيب 
مانفع  وإذا  عامة.  بصورة  وحياته  سلوكه 
عن  النهي  جیب  فحينئذ  باملعروف  األمر 
املنكر يف هناية املطاف، اذا أرّص عىل السري 

يف الطريق اخلطأ.
النطاق  الواسع  الثقايف  التخطيط   4-  4

لألرسة واملجتمع:
يتمتع التخطيط بأمهية بالغة من وجهة 
جیب  حيث  والروايات.  اآليـــــات  نظر 
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الزمن.  من  الطويل  املدى  عىل  التخطيط 
إَِذا  َمْسُعوٍد  اْبَن  »َيا   :اهلل رسول  قال 
اَك  إِيَّ َو  َعْقٍل  َو  بِِعْلٍم  َفاْعَمْل  َعَماًل  َعِمْلَت 
ُه َجلَّ  ٍر َو ِعْلٍم َفإِنَّ َو َأْن َتْعَمَل َعَماًل بَِغرْيِ َتَدبُّ

َنَقَضْت  تِي  َكالَّ َتُكوُنوا  ال  َو  َيُقوُل  َجاَلُلُه 
)الطربيس،  َأْنكاثًا«  ٍة  ُقوَّ َبْعِد  ِمْن  َغْزهَلا 

.(458 :(99(
آية   النبي يقتبس  احلديث  هذا  يف 
تسمى  قريش  من  امرأة  قصـــة  إىل  تشري 
تأمر  كانت  اجلاهليـــة.  زمن  يف  »رابطة« 
اخلدم بغزل الصوف و الشعر طول النهار، 
عرفت  السبب  وهلذا  بفتقه.  تأمرهم  ثم 
بـ»احلمقاء« يف العرب. )مكارم الشريازي، 

.(378 /(( :(395
كمثال  القصـــة  هــذه  وتستخـــدم 
دون  عمل  إي  يبدأون  الذين  لألشخاص 
البدء  نقطة  اىل  يعودون  ثم  وادراك  وعي 
عــــدم  بسبب  وذلك  قصرية،  فرتة  بعد 
لذلك  الدقيق  التخطيط  عدم  و  الدراية 

العمل.
َعْبِد  َأيِب  »َعْن  آخرى:  رواية  يف  و 
 َقاَل: اَل َيْصُلُح امْلُْؤِمُن إاِلَّ َعىَل َثاَلِث  اهللَِّ
التَّْقِديِر  ُحْسِن  َو  يِن  الدِّ يِف  ِه  التََّفقُّ ِخَصاٍل: 

رْبِ َعىَل النَّاِئَبة« )ابن مهام،  يِف امْلَِعيَشِة َو الصَّ

 :968): 57)( فيؤّكد اإلمام الصادق
قضايا  يف  الدراية  و  املعرفة  مهام  ثالث 
التحيل  احلياة.  الدين. خمطط جيد لشؤون 
املصاعب  عنـــــد  والتســـامح  بالصبــــر 
واملشاكل. يظهر من هذا احلديث أن هذه 
الصفات مؤثرة علی التثقيف. لذلک جیب 
االجتامعية  الثقافية  بالنهضة  املعتنني  عىل 
ان يامرسوا عملهم بتخطيط منظم و دقيق 
التثقيفي  العمل  أن  وبام  ثقايف.  امر  ألي 
فال  متعددة  بمراحل  و  تدرجیيًا  يتحقق 
و  وخمطط.  برنامج  بدون  نجاحُه  يتحقق 
أن  اهلل  يسأل   سجاد اإلمام  أيضا  نجد 
حسن  »وعّلمني  اجليد:  التخطيط  يعّلمه 
 ،(997 احلسيـــن:  بن  )عيل  الّتقديـــر« 

.((38
كون  يف  تكمن  األمر  هذا  رضورة 
يمكن  وال  برسعة  يمران  والوقت  العمر 
عملية  متت  وإذا  مضّيهام،  بعد  تبديلهام 
دراسة  وبدون  ختطيط  بدون  التثقيف 
شاملة، فيمكن ان يسلك الطريق اخلاطئ 
املستهدفة.  النتيجة  حتقق  يتم  ال  وبالتايل 
قد  االنسان  يكون  أخرى،  ناحية  ومن 
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خرس ما يملكه من الوقت و العمر.
4 -5 تقديم و تعريف األسوة املناسبة:

مقلدا  كائنا  بفطرته  اإلنسان  كان  ملا 
من  ومعرفتـــه  جتاربه  من  الكثري  يتعلم 
عمليـــــة  فان  لآلخرين  تقليـــده  خالل 
من  الرغم  عىل  وأساسية.  مهمة  النمذجة 
عامال  األحيان  بعض  يف  كان  التقليد  أن 
فالقرآن  البرشي.  السلوك  سوء  يف  رئيسيا 
البعيد  األعمى  التقليد  من  حيذر  الكريم 

ۇئ  ۇئ  وئ  چ  والرشعية:  العقالنية  عن 
36[؛  االرساء:  ]سورة  ۈئچ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
فكام حيتاج االنسان إىل التعليم والتدريب، 
جيد.  بأنموذج  االقتداء  إىل  بحاجة  فإنه 
فلذلك  احلسنة:  باألسوة  تعالی  اهلل  يّعرفه 
كقدوة  األنبياء  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عّرف 
بأنه   حممدا النبي  وصف  و  مثاليـــــة. 
املجتمعات  لكافة  التام  الكامل  األنموذج 

البرشية: چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
وأيضا   ]2( االحزاب:  ]سورة  ېئچ 
يصف أمة النبي حممد كدليل وأنموذج 

يقتدى هبا املجتمعات البرشية.
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڄ ڄ چ ]سورة البقرة: 43)[.

مسألة  عىل  القرآنية  اآليات  وأكدت 
جیب  جمال.  كل  يف  احلسنة  األسوة  تأثري 
الالئقة  غري  األسوة  االنسان  يعرف  أن 
ليتجنب اتباعها، كام يعّرفها القرآن الكريم 

عىل  األفضل.  باختيار  شخص  كل  ليقوم 
فإنه  العائلية،  الشؤون  يف  املثال  سبيل 
أسوتني:  يعّرف  و  النامذج  من  فئتني  يقدم 
التعرف  يمكننا  سلمية.  غري  و  السليمة 
التعليم  من  االسلوب  هذا  عىل  بسهولة 
اآليات  يف  الكريم  القرآن  يف  التثقيف  و 
التحريم:  سورة  من   (( إىل   (0 من 

گ  گ  گ  ک  ک  چک 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ 
ھ  ں..  ں  ڱ 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
چ  ۈ..  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

]سورة التحريم: 0) -))[.
القــــدوة  املطلوبـــــــــة يف  امليزات   6- 4

واألسوة:
و  بسامت  األســـوة  تتسم  ان  جیب 
لتكون  الكريم  القرآن  يف  ورد  كام  مميزات 

صاحلة للتأسی واالقتداء.
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القدوة مع  او  النموذج  4 -6 -1 مالءمة 
القضية التي يمثلها:

مناسبة  األسوة  تكون  أن  شیء  أهم 
فمثاًل  اآلخرون.  فيها  يتبعها  التي  للقضية 
تعريف  ينبغي  والعفاف  احلياء  جمال  يف 
مثالية.  بصورة  الفضائل  هذه  تطبق  نامذج 
وبنات   مريم السيدة  يعّرف  فالقرآن 

ڑ  چ  للعفـــــة:  كنامذج   شعيب
]سورة  کچ  ک  ک  ڑ 
املراد  إن  املفرسون  قال   ]25 القصص: 
جلية  كانت  العفة  أن  »هو  االْستِْحياٍء  من 
 :200( )طباطبائي،  مشيها«.  طريقة  يف 

.(26 /(6
ومن األمثلة األخرى تعريف يوسف 
رفض  يف  للفضيلة  كأنموذج   الصديق
اهلمسات النسائية واالستفزازات اجلنسية. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  چ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 

قررت  )زليخا(   ]24 يوسف:  ]سورة 
القيام به و )يوسف( قرر عدم القيام بذلك 
الفعل. فأبعدنا عنه الرش والبغاء ألنه كان 

من عبادنا املخلصني.

كذلك فی تعريف النبي يعقوب و 
ايوب  كنامذج مراعاة ملالئمة األنموذج 
مع القضية التي يمثلها. فعىل هذا االساس 
الفقهی  أنموذج  تعريف  تقديم  اليمكن 
الفلسفـــة  ختص  التي  القضايا  لتوضيح 
الشؤون  يف  عسكرية  قدوة  استخدام  او 

االقتصادية، وهكذا...
4 -6 -2 سهولة التواصل مع األسوة:

من امليزة األخرى التي جیب ان تتوفر 
التواصل.  املثايل هی سهولة  األنموذج  يف 
اليه  الوصول  يكون  ان  جیب  انه  معناه  بام 
سهاًل ويكون قابل لالقتداء. بعض الناس 
درجات  يف   واألئمة  النبي جیعلون 
عليا غري قابلة لألقتداء او الوصول يف حني 
التواصل  سهولة  علی  الكريم  القرآن  أّكد 
اهنم  بنّي  و  عديـــــدة.  مرات  األسوة  مع 
احلصول  و  اتباعهم  يمكن  و  مثلكم  برٌش 
عىل مراتب الكامل التي حصلوا عليهــــا: 

ې  ې  ې  ې  ۉ  چۉ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ەئچ ]سورة الفرقان: 20[.

فال  للتواصل  قابلة  األسوة  تكن  مل 
لألتباع  مناسبًا  أنموذجًا  تعترب  أن  يمكن 
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وضعت  اذا  املثال  سبيل  عىل  واالقتداء. 
ليقتدي  لالنسان  نامذج  اجلن  او  املالئكة 
قابلة  غري  و  مناسبة  غري  نامذج  لكانوا  هبم 
مميزات  و  خصائص  ان  حيث  للتواصل، 
لالنسان  يمكن  وال  عنهم  ختتلف  البرش 
من  الكثري  بأن  التنويه  جیدر  اتباعهم. 
املراهقني  و  للشباب  تعّرف  التي  النامذج 
ولذلک  األسف.  مع  امليزة  هلذه  فاقدة 
جیب االلتفات هلذا اجلانب عند اختيار اي 
نموذج يقتدی به، وهو كونه مناسبًا و قابال 

للتواصل.
االفراط  األسوة وعدم  اعتدال   3- 6- 4

و التفريط:
تتوفر  ان  جیب  أخرى  سمة  اإلعتدال 
نوع  اي  إن  حيث  املتبعة.  األســــوة  يف 
عن  املجتمــــع  و  الفرد  يبعد  التطرف  من 
عندمـــا  القدوة  إن  يعنى  السليم.  الطريق 
تكون  سوف  متثلها،  قضية  أي  يف  تفّرط 
من  القضية  تلك  فی  لإلقتداء  صاحلة  غري 
من  يعّد  اإلعتدال  اإلسالم.  نظر  وجهـــة 
هبا  يتسم  ان  جیب  التي  األساسية  األمور 
القدوة املثالية خاصة يف اجلوانب السلوكية 
سبحانه  اهلل  حذر  قد  لذلك  واألخالقية. 

العوامل  من  عّده  و  التطرف  من  تعايل  و 
ڤ ڤ  چ  البرشية  باحلياة  املخّلة 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

]سورة  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

بأن  بيان  اآلية  يف  ورد  قد   ](43 البقره: 
تعني  جعلناكم -أمة وسطا-، ولكن ماذا 
تكونوا  ان  يعني  وماذا  الوسط؟.  األمة 

شهداء عىل الناس؟.
توسط  قد  شيئا  تعني  )وسط(  كلمة 
الی  بالنسبة  اإلسالم  وأمة  جانبني  بني 
الكتاب  أهل  أي  الشعوب  باقي  مع 
واملرشكني جتّسد هذا التوسط، ألن جمتمع 
اكتفت  التی  املجتمعــــات  من  املرشكني 
شيئا  املرشک  يريد  وال  املادي  باجلانب 
املادية  واجلوانب  الدنيوية  احلياة  سوی 
وأما  ملذاهتا،  وإشباع  النفس  لذات  من 
فيها،  أمل  لدهيم  فليس  األخروية  احلياة 
األبعاد  و  للمعتقدات  اعتبار  أدنى  وال 
الروحية واملعنوية فی االنسان. وهناك فئة 
اختذوا  كاملسيحيني  املجتمعات  أخری من 
ترك  اىل  دعـــوا  و  فقط  الروحي  اجلانب 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  لكن  والرهبن.  الدنيا 
و  هذه  بني  وسطا  أمة  اإلسالم  أمة  جعل 
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تلك، أي جعل هلم الدين الذي يقوي كال 
سواء،  حٍد  عىل  والروح  اجلسد  اجلانبني: 
وألن هذه األمة حتقق الوسطية و العدالة، 
بام  و  اآلخرين،  عىل  الشاهدة  هي  فبالتايل 
أن الرسوا األعظم هو أعظم قدوة هلذه 
عليهم.  الشاهد  هو  يكون  فلذلك  األمة 
وجیب عىل األّمة االسالمية ان تقّيم نفسها 
مع النبی و علی باقي األمم أن يقّيموا 
أنفسهم مقارنة بأمة االسالم. )طباطبائي، 

.(320 /( :200(
4 -7 اإلعالم والتبليغ:

اإلجیايب  بالتثقيف  القيام  أجل  من 
من  املجتمع  عن  السلبية  الثقافة  دحر  و 
الرضوري القيام باإلعالم الدقيق الشامل 
إن  وعملية.  نظرية  وإمكانيات  بقدرات 
رشح آثار و مزايا أي يشء يف جمال والتبليغ 
هو عامل مهم يف التثقيف اإلجیايب القويم. 
الطريقة  هذه  استخدم  قد  تعالی  اهلل  ان  و 
لذلك  وجه.  بأحسن  القرآنية  اآليات  يف 
فإن القرآن الكريم حني يعرّب عن أي حكم 
ليجعل  وفوائده  آثاره  إىل  يشري  أن  حياول 
لتحقيقها.  دوافع  املجتمع  أو  للشخص 
عىل سبيل املثال، يف آيات الصيام والصالة 

باعتبارِه  التقوى  حتقيق  مسألة  إىل  يشري 
ٿ  ٿ  چ  األعامل:  هلذِه  هامًا  مؤثرًا 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڦچ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

]سورة البقره: 83)[.
أخرى  آيات  يف  التوضيح  تم  قد  كام 
أيضا أن التقوى يؤدي إىل ازدياد النعم أو 
بالعامل.  املعرفته  وازدياد  الربكات  كثرة  إىل 
من  العديد  حل  عىل  يساعد  التقوی  ان 
حتقيق  و  العيش  سبل  ختص  التي  املشاكل 
الراحة  وجتلب  املادية  الروحية  الرفاهية 

الروحية والسكينة للفرد واملجتمع.
4 -8 االهتامم بمراكز التثقيف املؤثرة:

خاصا  اهتامما  العظيم  القرآن  يويل 
للمراكز املؤثرة يف جمال التثقيف. إذ توجد 
استخدامها  يمكن  مراكز  جمتمع  كل  يف 
مركزان  وهناك  السليمة.  الثقافة  إلعامم 

مؤثران يف األمور التثقيفية مها:
قبل  من  التبليــــــغ  أولويـــة   1-  8-  4

الشخصيات يف املجتمع:
قوم  كل  وقادة  علامء  مع  احلوار  إن 
أو  الصحيحـــــة  الثقافة  يوفر  أن  يمكن 
اجلامهري  ألن  ذلك  و  املطلوبة،  التغيريات 
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يتبعون نفس اسلوب القادة وسلوكياهتم، 
فالعلامء و القادة يمثلون األنموذج املثالی 
القدوة  سلوك  يف  تغيري  أي  و  جمتمع  لكل 

يؤدي الی تغيري يف أتباعهم ومقلدهيم.
النبي موسى رسالة  استلم  ان  بعد 
وتدمري  التوحيد  إلقامة  اهلل  من  التبليغ 
فرعون  من  التثقيفية  بحركتُه  بدأ  الرشك 

ۋ ۅ ۅ ۉ  چ  وباقي رؤساء قومِه. 
ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
وئچ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
موسى  نجد   ](03 االعراف:  ]سورة 
فرعون  إىل  يشء  كل  وقبل  أوال  يتوجــه 
بني  إنقاذ  ألن  وذلك  القوم  ارشاف  و 
إرسائيل من استعامر الفراعنة و ختليصهــم 
دون  من  ممكنا  يكن  مل  مرص  أرض  من 

احلوار مع فرعون.
فإن اإلحتيال اإلجتامعي واإلنحرافات 
خالل  من  حتل  لن  املجتمع  يف  املنترشة 
البدء  جیب  ولكن  الفردية  اإلصالحات 
يشء  كل  قبل  أوال  املجتمع  قادة  بإصالح 
السياسية  القدرة  بيدهم  الذين  أولئك 
لتتوفر  املجتمع  يف  والثقافية  واالقتصادية 
األرضية إلصالح سائر األفراد. وهذا هو 

الدرس الذي يعطيه القرآن جلميع املسلمني 
)مكارم  اإلسالمية.  املجتمعات  إلصالح 
تم  قد   ،)28(  /6  :(996 الشريازي، 
أخرى  آيات  يف  مرارا  املوضوع  هذا  ذكر 
من القرآن، نحو اآليات43 و44طه، اآلية 

46 الزخرف و اآلية 7)النازعات.
املدن  مراكز  يف  التبليغ  أولوية   2-  8-  4

الكبرية:
وبناء عليه فإن القرآن يعطي األولوية 
و  املحورية  املراكز  يف  التثقيف  و  للتبليغ 
عىل  األفراد  وحيث  املدن،  من  الرئيسية 
إعطاء األولوية هلذِه املراكز من أجل التأثري 
و التغيري واالصالح فی الثقافة االجتامعية. 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  چ 

ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

مئچ  حئ  جئ  ی  ی 

»َحتَّى  فقرة   .]59 القصص:  ]سورة 
ها َرُسواًل« )حتى يرسل نبيًا يف  َيْبَعَث يِف ُأمِّ
مركزها( تشري إىل أنه ليس من الرضوري 
إرسال نبي يف كل مدينة و يف كل قرية، بل 
تلك  مركز  يف  واحدًا  نبيًا  يكون  أن  يكفي 
األخبار  لبث  مركزًا  ليمثل  القرى  و  املدن 
كل  من  واملثقفني  املفكرين  جتمع  ومكان 
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املنطقة  أنحاء  مجيع  يف  الناس  ألن  األمة. 
من  و  بانتظام  املراكز  تلك  عىل  يرتددون 
اجل متطلبات املعيشة و لذلك سينترش أي 
تلك  أنحاء  مجيع  يف  برسعة  املركز  يف  خرب 
حصل  كام  والقريبة،  منها  البعيدة  املناطق 
عند انتشار خرب دعوة النبي حممد التي 
قامت يف أرض مكة املكرمة يف وقت قصري 
ذلك  وجتاوز  العربية  اجلزيرة  كامل  عىل 
و  القرى  ام  كانت  املكرمة  مكة  ألنه  ايضًا 
باالضافة  للحجاز،  املعنوي  املركز  كانت 
اهنا كانت املركز التجاري و يف وقت قصري 
اهلامة  املراكز  إىل  السمعة  تلك  وصلت 
)مكارم  الوقت.  ذلك  يف  للحضـــــارات 

الشريازي، 996): 6)/ 30)).
النهي عن اإلقتـــداء باملاضيـــــن حتى . 5

:األنبياء
قائال:  املرشكني  تعاىل  و  تبارك  اهلل  ذم 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ چ ]سورة الزخرف: 
باآلباء  اإلقتداء  يمنع  سبحانه  نجده   ]23

وبأي كان.
واملرسلني  باألنبيـــــــاء  اإلقتداء  حتى 

باطل مردود!. فلذلك و بعد مدح جمموعة 
من األنبياء ، يقول عز وجل: چ ەئ 
ۆئچ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ 

]سورة االنعام: 90[.
واليقول: هبم اقتد. قد يكون تقليـــد 
عز  اهلل  لكن  صحيح،  عمل  يف  اإلنسان 
هبم  وال  هبداهم  اإلقتداء  عىل  حيث  وجل 
انفسهم، لكون اهلداية إهلية وساموية. إذن 
كانوا  إن  و  ممنوع  باألشخاص  اإلقتداء 
بآثار  نقتــــــدي  أال  فعلينا  مرسلني.  أنبياء 
املاضني بل علينا اإلقتداء هبدى األنبياء أي 
بالنور الذي َهداهم وهو النور الذي أنزل 

من جانب اهلل سبحانه بالوحي اإلهلي.
الثقافة القرآنية تدلنا عىل عدم اتباع أي 
شخص بام هو شخص، واإلقتداء مذموم 
وجل:  عز  اهلل  هلدى  اتباعا  كان  اذا  اال 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چڀ 

فتنحرص   ]38 البقرة:  ]ســـورة  ٿچ 

اهلداية باإلهلية والغري.
املعصومني . 6 باألئمة  باإلقتــــداء  األمر 

صلوات اهلل عليهم
الثقافة  هي  بالوحيانية،  اهلداية  حرص 
يف  التقليد  والجیوز  املطلوبـــــة،  القرآنية 
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فيها  جیب  بل  والعقائد،  الدين  اصول 
الدراسة والبحث والتحقيق.

بعد ما هنى اهلل تعاىل عن اتباع املاضني 
وإن كانوا انبياء مرسلني، استثنى الرسول 
فاطمة  العاملني  نساء  وسيدة  األعظم، 
صلوات  املعصومني  واألئمة  الزهراء، 
ألهنم  احلكم  هذا  من  امجعني  عليهم  اهلل 
الكامل  املظهر  وألهنم  األكمل  اإلنسان 
إهنم  حيث  التامات.  اهلل  أسامء  لتجيل 
اْلَعابِِديَن  َسيِِّد  َعْن  الرصاط.  مع  احتدوا 
َو  اهللَِّ  َبنْيَ  »َلْيَس  َقاَل:  ع  احْلَُسنْيِ  ْبِن  َعيِلِّ 
تِِه ِسرْتٌ  تِِه ِحَجاٌب َفاَل هللَِِّ ُدوَن ُحجَّ َبنْيَ ُحجَّ
امْلُْسَتِقيُم  اُط  َ الرصِّ َنْحنُ   َو  اهللَِّ  َأْبَواُب  َنْحُن 
َو  َوْحِيِه  َتَرامِجَُة  َنْحُن  َو  ِعْلِمِه  َعْيَبُة  َنْحُن  َو 
ِه.  َمْوِضُع رِسِّ َنْحُن  َو  َتْوِحيِدِه  َأْرَكاُن  َنْحُن 
403)ق،  عىل،  بن  حممد  بابويه،  )ابن   »

معاين األخبار، ص35).
إىل  اهلداية  هي  الرصاط  إىل  فاهلداية   .
ذلك،  ألجل  و  عليه.  اهلل  صلوات  اإلمام 
)فقهيا  بأكملها  الرشيعة  يمثلون  أهنم  وبام 
وعقديا وُخُلقيا( فإذن احتدوا مع الرصاط 
نفسه احتادا تاما. )اجلوادي اآلميل، تفسري 
التسنيم، يف تفسري اآلية 6من سورة فاحتة 

إَِلْيَك،  بِيَل   السَّ ُهمُ   »َفَكاُنوا  إذن  الكتاب( 
املشهدي  )إبن  ِرْضَوانِك «  إىَِل  امْلَْسَلَك  َو 
الندبة،  دعاء  الكبري،  املزار  9)4)ق: 
من  الوحيد  فاإلستثناء  إذن  ص576(. 
منع اإلقتداء هم املعصومون األربع عرش، 
هبم  نقتدي  أو  هبداهم  نقتدي  أن  الفرق 

ٹ  چ  عليهم:  اهلل  صلوات  انفسهم 
ٹ ٹ چ ]سورة الفاحتة: 6[.

النتائج:. 7
استخــدام . ) تم  القرآن  آيات  بعض  يف 

الثقافة  كلمـة  بمفهوم  مرتبطة  مفاهيم 
»املعروف«،  مثل:  وثيقــــــــا،  ارتباطا 
»األمة«،  نة«،  »السُّ »امللة«،  »العرف«، 
هذه  من  كـــل  األقل  عىل  أو  »الدين« 
عنارص  من  عنرصا  متثل  الكلمــــات 

الثقافة.
املعتقدات، . 2 التثقيف تشمـــل:  عنارص 

األعراف  السنن،  و  القيــــم  املواقف، 
االجتامعية، الطقوس والرموز.

متعددة . 3 تدرجیية  عملية  الدينية  الثقافة 
املراحل وتستغرق وقتا طويال.

أفضل الطرق العملية للتثقيف الديني . 4
للدين  عميل  تعريف  تقديم  تشمل: 



عنارص الثقافة والطرق العملية للتثقيف يف القرآن

172

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

توعية  الذاتية،  التنمية  الدينية،  والقيم 
قدوة  وتقديم  التخطيط،  االخرين، 
التبليغ،  و  االعالم  مناسبـــة،  وأسوة 
اعطاء األولوية للتبليغ يف الشخصيات 

اهلامة و مراكز املدن يف املجتمع.
القرآن . 5 يف  التثقيفية  التعاليم  أهم  من 

العظيم، عدم اتباع املاضني ولو كانوا 
انبياء مرسلني، فإنا مأمورون باإلقتداء 
هبدى األنبياء و بوحيهم الساموي، ال 

بأنفسهم.
فهرس املصادر:. 8

القرآن الكريم.
الصحيفة السجادية.. )
ابن بابويه، حممد بن عىل. )403)ق(، . 2

مكتب  قـــــم:  ايران،  األخبار،  معاين 
العلمية  قم  حلوزة  املدرسني  جامعة 

للنرش.
مهام. . 3 بن  حممد  االسكايف،  مهام  ابن 

الروح،  طهارة  و  تكامل  )0)20م(. 
قم:  ايران  الصاحلي.  اهلل  عبد  ترمجة 

نور السجاد.
جعفـــر. . 4 بن  حممــــــد  املشهدى،  ابن 

الكبيـــــــــر )البن  املزار  )9)4)ق(. 

جامعة  مكتب  قم:  ايران  املشهدي(، 
املدرسني حلوزة قم العلمية للنرش.

تايلـــــر، إدوارد. )979)م(. تعريف . 5
داريوش  ترمجة  الثقافـــــة.  مفهوم  و 
آيت  مركز  طهـــران:  ايران  أشوري. 

للتوثيق الثقايف.
اهلل. . 6 عبـــــــد  اآلميل،  اجلـــــــــوادي 

ايران،  التسنيم،  تفسري  )388)ش(، 
قم: منشورات اإلرساء.

)2002م(. . 7 رضـــا.  حممد  احلكيمي، 
طهران:  آرام  أمحد  ترمجة  احليـــــــاة. 

املكتب اإلسالمي لألدب والنرش.
))99)م(. . 8 محيد.  نجـــــــــاة،  خرض 

شرياز  ايران  االجتامعيـــــة.  املفاهيم 
للنرش.

حممد. . 9 بن  حسني  االصفهاين،  راغب 
غريب  فی  املفــــــــردات  )992)م(. 
القرآن. بريوت: دار العلم الـــــــــدار 

الشامية.
الزخمشـــــــــري، حممود. )987)م(. . 0)

غوامض  حقائق  عن  الكشـــــــــاف 
التنزيل. بريوت: دارالكتاب العريب.

الشوكاين، حممد بن عيل. )994)م(. . ))
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ابن  دار  دمشق:  القدير.  فتح  تفسري 
كثري.

)6)20م(. . 2) حسني  أمحد  الرشيفي، 
سلوك  ملنهجيــة  البيت  أهل  أساليب 
فصليــــــــة  جملة  اإلسالمية.  احلياة 
النفس.  للدراسات اإلسالمية وعلم 

سنة9. العدد6). ص)).
رضا . 3) سيـــــــــد  األمريي،  الصاحلي 

وآخرون. )))20م( التنمية الثقافية. 
البحوث  معهـــــــــد  طهران:  ايران 

االسرتاتيجية.
الطربســــــــي، فضــــل بن حســـــن. . 4)

اجلامع.  جوامع  تفسري  )999)م(. 
إدارة  طهران،  جامعة  مطبعة  ايران: 

حوزة قم.
طهران: . 5) ايران  البيان.  جممع  تفسري 

نارص خرسو للنرش )994)م(.
فضل. . 6) بن  حســـــن  الطبـــــــريس، 

ايران  االخالق،  مكارم  ))99)م(. 
قم: رشيف الريض.

حسني. . 7) حممد  سيد  الطباطبــــــــائي، 
القرآن.  امليزان يف تفسري  )996)م(. 
املدرسني  جامعة  مكتـــب  قم:  ايران 

حلوزة قم العلمية للنرش.
قاموس . 8) )984)م(.  حسن.  العميد، 

أمري  طهران:  ايران  عميد.  الفارسية 
كبري للنرش.

تفسري . 9) )2005م(.  حمســــن  قرائتي، 
الثقايف  ايران طهران: املركــــز  النور. 

لدروس من القرآن الكريم.
يعقــــــوب. . 20 بن  حممــــــــد  الكليني، 

دار  قم:  ايران  الكايف.  )2008م(. 
احلديث.

الكريمي، جوزيف. )995)م(. علم . )2
النفس االجتامعي. طهران: البعثة.

الكاليب، سياوش )998)م(. أصول . 22
ايران  االجتامع.  علم  أساسيات  و 

طهران: ميرتا.
قاموس . 23  .)2009( حممـــــد.  معني، 

الفارسية معني، ايران طهران: الثقافة 
للنرش.

مغنية، حممد جواد )2003م(. تفسري . 24
إلكتب  دار  طهران:  ايران  الكاشف. 

إسالمية.
مكارم الشريازي، نارص ))200م(. . 25

مدرسة  قم:  ايران  األمثل.  التفسري 
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اإلمـــــام عيل بن أيب طالب، ط).
معارف، جميد. )2005م(. مباحثات . 26

ايران  القرآنية.  والعلوم  التاريخ  يف 
طهران: النبأ للنرش.

حممد. . 27 بن  حممد  املفيــــــــد  الشيخ 

حممد  ترمجــــة  االرشاد.  )2002م(. 
ايران  اخلراســـــاين.  الساعدي  باقر 

طهران: املنشورات اإلسالمية.
)2000م(. . 28 مرتضـــى.  مطهــــــري، 

طهران:  ايران  املالحظات.  جمموعة 
صدرا.
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حمــزة إمـــــام موىس

جامعة املصطفى العاملية

يدور البحث حول أن املرتكز األساس لكٍل من علم لغة القرآن 

يف  منه  املراد  يكون  والذي  (النص)  هو  والهرمنيوطيقـــا  الكريم 

كانت  سواء  فهمها  يراد  التي  العالمات  مطلق  هو  الهرمنيوطيقا 

إلهيّة ام برشية، دينيًة ام دنيوية، مكتوبًة ام شفوية، فالبحث هنا 

من  كلٌّ  اتفق  والذي  ذاك  أو  النص  هذا  فهم  إمكان  حول  يدور 

علامء اللغة القرآنية والهرمنيوطيقا عىل إمكانه يف الجملة وبحث 

طرق وكيفية تحقق هذا اإلمكان.

عن  تنامز  القرآن  لغـــــــة  أن  الباحث:  السيد  استنتج  وقد 

الهرمنيوطيقا بكرثة وتعدد طرق الوصول اىل فهمها.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم:
خالصة البحث:

)أو  علم  ِمن  لكلٍّ  األصيل  املحور  إن 
النص،  القرآن واهلرمنيوطيقا هو  لغة  فن( 
وإن كان بينهام اختالف يف مفهوم النص، 
حيث إن املراد بالنص يف اهلرمنيوطيقا هو 
سواء  فهمها،  يراد  التي  العالمات  مطلق 
دنيويــة،  أم  دينية  برشية،  أم  كانت  إهلية 
يمكن  مما  ذلك  وغري  شفهية  أم  مكتوبة 
النص  بينام  عندها؛  عليه  النص  إطالق 
القرآنية  اآليات  عن  عبارة  القرآن  لغة  يف 
النازلة من اهلل تعاىل بواسطة الروح األمني 
جربيل إىل النبي املصطفى هلداية البرش.
هذا  فهم  إمكان  يف  يقع  هنا  والبحث 
علامء  من  كل  اتفق  فقد  ذاك؛  أو  النص 
يف  إمكانه  عىل  واهلرمنيوطيقا  القرآن  لغة 
هو  احلقيقة  يف  البحث  فمحل  إذًا  اجلملة. 

طرق وكيفية حتقق هذا اإلمكان.
يف  القدماء  فاهلرمنيوطيقيون  وعليه؛ 
اكتفــــوا  التنوير  عرص  ويف  الكنيسة  عهد 
العقل  اعتامد  وكذا  واألدب  اللغة  باعتامد 
لثقافة  والفلسفة والقرائن احلالية واملقالية 
املجتمع األول يف الكشف عن مراد النص 

اجلديدة  املدرســـــة  نظرية  بينام  الديني، 
النص  لغــــــة  إىل  إضافة  ماخر  لشالير 
املؤلف  ذهنية  إدراك  عىل  ترّكزت  فقد 
القارئ  ختيل  بعد  بشخصيته  والتقمص 
الذي  املجتمع  وثقافة  اخلاصة  ذهنيته  عن 
يعيش فيه، كام زاد األخري منها حتليل كل 
أجزاء النص وتركيباته للكشف عن املراد 
احلقيقي له. وملا جاءت املدرسة الفلسفية، 
وذهنيته،  املؤلف  بذاتية  التقمص  تقبل  مل 
باخللفيات  تسميه  ما  عىل  إعتمدت  بل 
املايض  تراث  من  تتكون  التي  واملسبقات 
الذي عايشه املؤلف مع أفق القارئ الذي 
بخلطهام  يقوم  بحيث  باحلارض  يعيشه 
يشء  منهام  فينتج  الثااين  مع  األول  ودمج 
فهم  يف  املعتربة  اخللفية  هو  والذي  آخر، 

النص املقروء وإمكانه.
ففضاًل  القرآن؛  لغة  فالسفـــــة  وأما 
والتاريخ  وعلومها،  اللغة  مصدرية  عن 
يف  اعتمدوا  فقد  بالقرآن؛  املرتبطة  وفنونه 
إمكان فهم النصوص عىل اآليات الكريمة 
اإلنسانيــــــة  والعلوم  الرشيفــــة،  والسنة 
للكشف  واملعتربة  منها  القطعية  التجريبية 

الدقيق عن املعاين واملفاهيم القرآنية.
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الكلامت املفتاحية: اإلمكان -الفهم-
النص -اللغة -القرآن -اهلرمنيوطيقا.

املقدمــــــــة:
إن النصوص واملتون املكتوبة وغريها 
دائام كانت حمل البحث واملناقشة يف إمكان 
فهم مقاصدها ودرك مضامني ما حتمله إىل 
احلقيقة  يف  لكن  الرساالت،  من  اإلنسان 
من  وحقيقتها  ماهيتها  يف  النصوص  إن 
منها  متفاوتة؛  واملنابع  املصادر  حيث 
اإلهلية  األوىل  ومن  والدنيوية،  الدينية 
فعند  الذوقية وهكذا.  والبرشية  الوحيانية 
نجد  النصوص  أنواع  من  نوع  أي  قراءة 
لكل  تكون  ما  وغالبا  القراء،  بني  اختالفا 
يف  عليها  حيصل  التي  النتيجة  منهم  واحد 
هناية مطافه، وأحيانا قد تكون متناقضة أو 
إمكان  يف  البحث  وقع  هنا  ومن  متضادة؛ 
مؤلفها،  منها  أراد  كام  النصوص  فهم 
فأسس العلامء وفالسفة الغرب علَم أو فنَّ 
وشموليتها  قدرهتا  وادَّعوا  اهلرمنيوطيقا، 
يف إمكان حل معضلة قراءة وفهم مقاصد 
كانت  إهلية  سواء  النصوص؛  من  نوع  أي 
أّصل  فقد  أيضا  املقابل  ويف  برشية،  أو 
لغة  علم  املسلمني  وفالسفة  العلامء 

ورسالة  مضامني  ودرك  لدراسة  القرآن 
هذا الكتاب احلكيم. لكن وقع الكالم يف 
وبني  القرآن  لغة  بني  عالقة  هناك  هل  أنه 
ودرك  النص  فهم  إمكان  يف  اهلرمنيوطيقا 
أو ال؟. فمن هنا جاء  مقاصده ومضامينه 

هذا البحث للكشف عن هذه العالقة.
من  كوهنا  يف  تكمن  املسألة  أمهية  إن 
الساحة  يف  اجلديدة  واملسائل  املباحث 
الشديدة  املعركة  حمل  وصارت  التفسريية 
إىل  الركون  يدعون  الذين  احلداثويني  بني 
النصوص  قراءة  يف  مطلقا  اهلرمنيوطيقا 
يرفضون  ممن  غريهم  وبني  اإلسالمية، 
وينظرون  حيتاطون  الذين  أو  مطلقا  ذلك 
إىل القضية بالنظرة اإلحتياطية واإلنصاف؛ 
-يف  خمترصا  -ولو  نبحث  أن  فاخرتنا 
إمكان فهم النصوص بني هذين العلمني؛ 

لغة القرآن واهلرمنيوطيقا.
الكشف  هو  الدراسة  من  واهلدف 
القرآن  اهلرمنيوطيقا ولغة  العالقة بني  عن 
اإلشرتاك  النص من حيث  فهم  إمكان  يف 

واإلفرتاق أو التقابل بينهام.
كان  ملا  هي:  البحث  وفرضيـــــــــة 
القرآن  )لغـــــة  الَفنَّنْي  أو  الِعلَمنْي  كال 
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النصوص  بقراءة  يتعلقان  واهلرمنيوطيقا( 
عالقــــة  بوجود  نعتقد  فإننا  وفهمها؛ 
التي  املباحث  أصول  يف  بينهام  اإلشرتاك 
قراءة  وقراءته  النص  فهم  بإمكان  ترتبط 
موضوعية ومعتربة، كام أن بينهام اإلفرتاق 

يف السعة والتضييق أيضا.
ما  هو:  للبحث  األساس  فالسؤال 
القرآن واهلرمنيوطيقا  لغة  العالقة بني  هي 
تساو  هناك  هل  النص؟.  فهم  إمكان  يف 
وتباين  ختالف  أو  بينهام  مطلق  وتوافق 
اإلشرتاك  نقاط  هناك  أن  أو  كذلك، 
وأخرى لإلفرتاق؟ إن هذا هو األمر الذي 
اهلل  شاء  إن  اآلتية  السطور  يف  لنا  سيتبني 

تعاىل.
بني  املقارنة  هو  البحث  من  واجلديد 
اهلرمنيوطيقا  بني  النص  فهم  إمكان  طرق 
اإلشرتاك  موارد  ملعرفة  القرآن  ولغة 
يساعد  أن  نتمنى  والذي  بينهام  واإلفرتاق 
الفن  يؤيد  من  بني  اإلهتامات  تقليل  يف 

األول واملعارضني النافني عنه.
سوف  املخترصة  الدراســة  هذه  ففي 
بكال  املتعلقـــة  واملقاالت  الكتب  نراجع 
العلمني أو الفنني، وننقل األقوال واآلراء 

مالبسات  عن  للكشف  حوهلا  املوجودة 
املسألة وتبيينها قدر املستطاع، كام سنُرجع 
يف  الدخول  عدم  مع  قائله  إىل  قول  كل 

مناقشة ما ال دليل عليه.
منهج  سيكون  الدراسة  يف  واملنهج 
سنقوم  حيث  واملقارنة  والتحليل  النقل 
قسم  أربعة:  أقسام  عىل  البحث  بتقسيم 
إمكان  طرق  قسم  والتعريفات،  الكليات 
طرق  قسم  اهلرمنيوطيقا،  عند  النص  فهم 
إمكان فهم النص يف لغة القرآن، واألخري 

يف املقارنة بينهام.
القسم األول: كليات البحث:

التعريف  عىل  القسم  هذا  يشتمـــــل 
بيـــان  إىل  التطرق  ثم  البحث،  بمفردات 
والشواهـــد  النص  فهم  إمكان  من  املراد 
كام  الطرفني،  كال  من  ذلك  عىل  الدالة 
أوعدمه  الفهم  ذلك  إطالق  إىل  سيشري 

بينهام أيضا.
أوال: التعاريفات:

يشء . 1 من  اهلل  مكنّه  لغــــة:  اإلمكان 
عليــــه،  اهلل  سلطه  أي  منه:  وأمكنه 
ومتّكن  يشء  من  الرجل  واستمكن 
منه: أي استطاع منه، وفالن ال ُيْمكنه 
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ونعني  عليه))).  يقدر  ال  أي  النهوض 
باإلمكان هنا أيضا -كام ورد يف اللغة-
القدرة عىل اليشء، والذي عندنا يعني 

القدرة عىل الفهم.
فهمت . 2 اليشء)2).  إدراك  لغة:  الفهم 

اليشء َفَهاًم وَفْهاًم يعني عرفته وعقلته. 
وفّهمت فالنا يعني عّرفته شيئا)3).

تعددت  فقـــــد  اصطالحــــا  وأمــــا 
املقـــاصد  حسب  منه  املراد  يف  التعاريف 
كمصطلح  جعلته  التي  املختلفة  للعلوم 
اللغـــــة  علم  أو  الرتبية  علم  مثل  هلا، 
بعض  عّرفه  كام  التفسري  يف  أو  النفيس)4)، 
احلقيقة  يف  ولكن  املعارصين)5).  املحققني 
املعنى  إدراك  تلخيصه يف  الفهم يمكن  أن 
ومضمون الدليل؛ سواء كان الدليل قوليا 
يمكن  مما  ذلك  وغري  إشارة  أو  كتابيا  أو 
اللغــــــة  أصحاب  عند  بالدليل  تسميته 
فالسفــــة  أتعب  فقد  العقالئي.  والعرف 
أنفسهم  اهلرمنيوطيقيني  وخاصة  الغرب 
بينام  وماهيته؛  الفهم  حقيقة  بيان  يف  كثريا 
فعند  وفطري،  بدهيي  أمر  هو  احلقيقة  يف 
اللغة  أهل  من  كالًّ  نرى  الكلمة  يطلق  ما 
يدرك املراد منها، وكذلك الكالم؛ نعم إال 

حيتاج  هذا  مثل  فإن  خاصًا  كالما  كان  إذا 
إىل الدقة أكثر حسب منزلة الكالم وقائله، 
لكن الفهم يف احلقيقة هو نفسه الفهم وإن 

كان فيه مراتبية.
و . 3 ارتفاٍع  و  َرفٍع  يدلُّ عىل  لغة:  النص 

انتهاء يف اليّشء. ومنه قوهُلم َنصَّ فالٌن 
احلديَث إىل فالٍن: رَفَعه إليه. و النَُّص 

ري أرَفُعه)6). يف السَّ
كثيــــــرة  معاٍن  له  اصطالحـا  فالنص 
أيضا  ذلك  كل  فريجع  كذلك،  ومتعددة 
استعملت  التي  والتخصصات  العلوم  إىل 
املفردة كمصطلح هلا)7). واملختار عندنا يف 
هذا البحث هو ما قاله السيد كامل احليدري 
يف منطق فهم القرآن: النص ما أريد فهمه 
املعصوم،  نص  وهو  فقط  وتطبيقه  وتبنيه 
غري  نص  وهو  وتقويمه  فهمه  أريد  وما 
نصا  املعصوم  نتاج  كان  سواء  املعصوم؛ 
نتاج  كان  وسواء  ال،  أم  األصويل  باملعنى 
غري املعصوم دينيا أم ال. فاجلانب املشرتك 
النص  أن  يعني  املعريف)8).  اجلانب  هو 
املعصوم  إىل نص  ينقسم  باعتبار مضمونه 

وغريه، والثاين إىل الديني وغريه.
العلامء . 4 إن مجيع  اهلرمنيوطيقـــــــا لغة: 
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اتفقوا  وغريهم  الغربيني  والباحثني 
األصالة،  يونانية  املفردة  كون  عىل 
لكن هناك اختالف يف املعنى اللغوي 
من  وهو  وضعها،  أصل  يف  للمفردة 
األمور التي أشار إليها كثري ممن تطرق 
إىل قضية اهلرمنيوطيقا، وأكثر األقوال 
إىل  الكلمة  اشتقاق  رجوع  هو  رواجا 
هرمس الذي قيل بأنه أكرب آهلة اليونان 
القديمة، أو رسول اآلهلة إىل البرش، أو 
نبي من األنبياء اإلهليني وغري ذلك)9). 
داللتها  عىل  اتفقوا  ذلك  مع  ولكن 
ثم  األوىل،  مرحلتها  يف  التفسري  ملعنى 
جاءها التطور املفهومي اإلصطالحي 
وتفسري  حتليل  إىل  هبــــا  أوصل  الذي 
الشمول  ثم  الالهويت،  الديني  النص 
لكل نوع من النصوص الدينية وغريه، 
ويف تطورها األخري انتقلت إىل البحث 
الفلسفي يف حقيقة الفهم وماهيته)0)).

الدكتـــــور عادل مصطفى:  يقــــــول 
اآلهلـــــة  بني  فيام  املراسل  هو  هرمس  إن 
للفظـــة  اليوناين  البرش، وأن األصل  وبني 
اإلفهـــــــــام،  بعملية  يوحي  هرمنيوطيقا 
عىل  العملية  هذه  تشتمل  حني  وبخاصة 

األسايس  الوسيط  هي  فاللغـــــــة  اللغة. 
اإلفهام  هذا  ريب.  بال  العمليــة  هذه  يف 
العنرص  وهو  اللغــة  تتوسطه  الذي  هو 
لفظة  ملعنى  الثالثة  اإلجتاهات  يف  املشرتك 
 (Hermeneia( و (Hermeneuein(
اإلجتاهات  هذه  القديم.  اإلستخدام  يف 

الثالثة للفعل التي تؤول يف اليونانية هي:
يعرب بصوت عال يف كلامت، أي يقول . )

أو يتلو.
من . 2 موقف  رشح  حالة  يف  كام  يرشح؛ 

املواقف.
لغة . 3 ترمجة  حالة  يف  كمـــــــا  يرتجم؛ 

أجنبية)))).
بعنـــــوان  اهلرمنيوطيقــــا  تعريف  إن 
أعقد  من  وجامع  شامل  علمي  مصطلح 
نقل  مل  إن  كشفـــا  وأصعبها  التعاريف 
باستحالته يف العرص احلارض، فإن الباحث 
واملحارضات  واملقاالت  الكتب  يف  املتتبع 
يكون  وقد  التعــــاريف،  عرشات  سيجد 
خمتلفة  تعريفات  يكتشف  أن  باستطاعتــه 
ألفاظـــــــه  يف  واحد  ومؤلف  كاتب  عند 
أكثرها  التعــــــاريف  هذه  نعم  املتفاوتة؛ 
فهم  عملية  وهي  واحد  نقطة  يف  تشرتك 
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النص وتفهيمه)2)).
حتديد  يف  والصعوبة  التعقيد  هذا  إن 
الذي  السبب  هو  اهلرمنيوطيفا  من  املراد 
أدى ببعض املتضلعني يف هذا الفن إىل أن 
الفهم  عىل  احلصول  أجل  من  بأنه  يقول 
هناك  ليس  اهلرمنيوطيقا  ملصطلح  الدقيق 
املطالعة  خالل  من  إال  وخمرج  طريق  أي 
واجلزئيات  املوضوعات  جلميع  والتحليل 
هلذا  وسيع  فهرس  يف  املوجودة  املختلفة 

العلم)3)).
بعض  إىل  تشري  التي  التعاريف  ومن 
األستاذ  أورده  ما  اهلرمنيوطيقـــــــا  قضايا 
عبارة  اهلرمنيوطيقا  بأن  جهالن  حممد 
فهم  حتاول  نظريات  شكل  يف  ظاهرة  عن 
ويكتب،  يقول  مما  املؤلف  قصد  طبيعة 
النص  كون  يف  والرس  يكتب،  بام  وعالقته 
متباينة  أفعال  ردود  حتريك  يمكنه  الواحد 
انتقال  كيفية  دراسة  القراء، كام حتاول  بني 
املعنى من املؤلف إىل قارئه من خالل اللغة 
املتجسدة يف شكل نص، ثم عالقة املؤلف 
تأثري  ومدى  باللغة  السواء  عىل  والقارئ 

هذه العالقة يف تغريُّ الفهم)4)).
بأهنا  الساجدي  الدكتور  عرفها  فقد 

فهم  عن  يبحث  الذي  »العلم  عن  عبارة 
العالمة أو منهج فهم العالمة وتفسريها«. 
تعريفه هو  العالمة يف  املراد من  بأن  وقال 
كل ما يصدر عن اإلنسان لكونه ذا معنى، 
إدراك معنى  يعني مطلق  أيضا  الفهم  وإن 
فهو  التفسري  املراد من  وأما  العالمة،  تلك 
املعاين اخلفية  رشح وتوضيح كل نوع من 

وغري الظاهرة املنتسبة للنص.
اللغة . 5 مفردة  إن  القرآن:  لغــــة  مفهوم 

يف  معنيان  وهلا  )اللَّْغو(  من  مشتقـــة 
ابن فارس: أحدمها  األصل كام يقوله 
اآلَخر  و  به،  ُيعتدُّ  ال  ِء  اليشَّ عىل  يدلُّ 
ء. و يقال إّن اشتقاق  عىل اللََّهج باليشَّ

اللُّغة من املعنى الثاين.
بعضهم  عرفها  فقد  اصطالحا  وأمـــا 
بمجموعـــة من الرتاكيـــــــب والنظم من 
البعض  مع  بعضها  املرتبطــــــة  العالمات 
وضعها  يتبع  عالمة  كل  وقيمــــــة  اآلخر 

الرتكيبي.
التي  بالوسيلة  اآلخر  وعرفهــــــــــا 
يستخدمها أبناء شعب أو بلد ما للتخاطب 
إجیاد  عىل  الذهن  قدرة  أي  بينهم..  ما  يف 
املطالب إىل اآلخرين..  التواصل وإيصال 
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التجسيد  هو  والتحدث  التكلم  ويعترب 
تعد  كام  القدرة،  هلذه  اخلارجي  والظهور 

احلروف والكتابة بديال عن التحدث)5)).
يف . 6 العلامء  اختلف  اللغة:  يف  القرآن 

جذور املفرة؛ هل هي من )قري(، أو 
من )قرو(، أو من )قرأ(؟. ولكن مع 
هلا  الكلمة  أن  يف  اجتمعوا  فقد  ذلك 
يرجع  الذي  واإلجتامع  اجلمع  معنى 
حيث  الكريم،  القرآن  معنى  إليــــــه 
إيل  بعضها  احلروف  ضم  لغًة  اعتربوه 

بعض يف الرتتيل.
وعىل كل حال؛ فالقراءة يف اللغة هي 
ومعنى  بعض،  إىل  بعضها  احلروف  ضم 
بذلك  وسمي  هذا،  إىل  راجع  لغة  القرآن 
الجتامعه احلروف والكلامت، أو الجتامعه 

السور واألحكام والقصص وغري ذلك.
العلامء  عرفه  فقد  اصطالحـــا:  وأما 
حيث  من  ومتنوعــــة  كثيـــــرة  بتعريفات 
هدفه  له  وكل  واإلختصــــــار،  اإلطناب 
أمجع  ومن  التعريف.  يف  إليـه  يرمي  الذي 
هو  )القرآن  قوهلم:  فيه  ذكروا  ما  وأوىف 
املنّزل عىل خاتم االنبياء  كالم اهللّ املعجز، 
 جربيل األمني  بواسطــــــة  واملرسلني، 

إلينا  املنقــــول  املصاحف،  يف  املكتوب 
بسورة  املبدوء  بتالوته،  املتعّبد  بالتواتر، 

الفاحتة، املختتم بسورة الناس(.
لفظ . 7 فهو  القرآن:  لغــــــة  اصطالح 

العلامء  كتب  يف  للمعنيني  يستعمل 
واملتخصصني لعلوم القرآن.

العربية  اللغــة  يعني  األول:  فاملعنى 
التي نزل هبا القرآن الكريم، وجاء ما يدل 
آياته الكثرية -وإن كان لفظ  عىل ذلك يف 
اللغة مل يأت فيه -وعرب عنها اللسان مثل 

ھ  ہ  چ  و  چ  ۀ  ۀ  ڻ  چ  قوله 
فـــــإن  ےچ.  ھ  ھ  ھ 
الفصيحة  بكلامهتا  نزل  احلكيم  الكتاب 
وعباراهتا الدقيقة واستعملها يف مجيع آياته 

الكريمة)6)).
يف  اخلاصــة  الكيفيـــــــة  هي  والثاين: 
من  ذلك  وغري  واألساليـــب  الرتاكيب 
العربيــة  واللهجات  اللغــة  عىل  امتيازاته 
اخلاصة  مقاصده  عن  عرب  حيث  السائدة 
مجل  يف  املفردات  بتلك  اهلادفة  ورسالته 

مركبة تركيبا إهليا هادفا وقاصدا.
فقط  ليس  هنا  القرآن  لغة  من  واملراد 
املقصود  بل  الثاين،  دون  باألول  خمتص 
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بلحاظ معاين مفرداته وتراكيبه  هو كليهام 
ومجله القاصدة واهلادفة من جانب النظرة 
ما  وكذلك  ككل،  آخره  إىل  أوله  من  إليه 
فيه من امتيازات عن استعامل العرب للغة 

قبل نزوله.
املصطلــح  هذا  البعض  عرف  فقد 
باملعنى الثاين بأنه كيفية إجیاد البناء والربط 
الداليل بني املفردات واجلمل واالعتبار يف 

متام النص عند املخاطبة)7)).
إىل  روشن  سعيدي  الدكتور  وأشار 
ذلك أيضا بعد عرضه جمموعة من األسئلة 
البحث بام مضمونه: إن لغة  حول مسائل 
الذي  الكالم  أسلوب  عن  عبارة  القرآن 
نزل به القرآن يف دعوته اإلنسان إىل اهلدف 
بأهنا  تلخيصها  ويمكن  له؛  رسمه  الذي 
املستعملة  واألساليب  النظم  عن  عبارة 
ملختلف  القرآن  تناول  يف  تعاىل  قبله  من 

املوضوعات.
فهم  )إمكان  هذه  فدراستنــــــا  إذن؛ 
واجلمل  كاملفردات  اللغة  تشمل  النص( 
بوصفها الوسيط يف نقل املفاهيم، وكذلك 
الواقعي للقرآن  الدقيق  األساليب والنظم 
جــــانب  ومن  جانب؛  من  هذا  الكريم. 

مقارنة  شكل  عىل  تكون  فالدراسة  آخر 
القرآن  يف إمكان فهم النص من رؤية لغة 
صورة  تتشكل  لكي  اهلرمنيوطيقا؛  وعلم 
واضحة يف موارد اإلشرتاك واإلفرتاق فيام 

بينهام.
ثانيا: امكان فهم النص واألدلة عليه:

يمكن  سابقا  املطروح  الســـؤال  إن 
النص  فهم  يمكن  هل  أوال:  إىل  تفكيكه 
سامويًا  إهليًا  النص  هذا  كان  سواء  ال؛  أو 
اجلواب  كــــان  وإذا  برشيًا؟.  إنسانيـًا  أو 
كال  عند  املقبول  الصحيح  هو  -كام  بنعم 
الفهم  هل  ثانية:  مرة  فنقــــول  الطرفني؛ 
ومؤلفـــه  النص  مبدع  يريده  كام  يتحقق 
جواب  وبأي  ال؟.  أو  واليقني  بالقطــــع 
نجيب عن السؤال األخري يأيت سؤال آخر 

وهو: كيف يمكن فهم النص؟.
أن  إىل  هنا  اإلشارة  جتب  مالحظة: 
إمكان  هو  البحث  يف  اإلمكان  من  املراد 
مقابل  يف  اجلزئيـــة  املوجبة  بنحو  عقيل 
اإلمكان  نفي  تعني  التي  الكلية  السالبة 

العقيل للفهم مطلقا.
فهم  بأن  القول  يمكن  احلقيقة  ففي 
برشيـــة  أم  كانت  إهلية  سواء  النصوص؛ 
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بني  إمكاهنا  يف  والإشكــــال  خالف  ال 
منهم  واجلدد  القدامى  اهلرمنيوطيقا  علامء 
أيضا، وكذلك بني املفرسين املسلمني إال 
رشذمة قليلة ممن خالف ما يقتضيه العقل 
أورد  ذلك  وألجل  العقالئية،  والسرية 

العلامء أدلة كثرية مما يثبت ذلك.
الواضحة  القاطعة  األدلة  أهم  ومن 
الكتاب  النص عند علامء  عىل إمكان فهم 
القــراءة  حرصهم  -هو  -إمجاال  املقدس 
ال  وبأنــه  الكنييس  باملتخصص  والفهم 
للكتاب  الرسمي  التفسري  إصدار  جیوز 
يف  اآلخرون  جاء  كام  منهم،  إال  املقدس 
عرص النهضة العلمية والتنوير يف أروبا بام 
التجديد  أصحاب  وادعا  احلرص،  خيالف 
إمكان  وغريهم  الربوتستانت  من  الديني 
الكتاب.  لغة  عرف  قارئ  لكل  الفهم 
وغريهم  اهلرمنيوطيقا  منَظَِّري  عند  وأما 
يمكن أن نستدل بأن اجلدل بينهم مل يكن 
ممكن  أمر  هو  بل  النص،  فهم  إمكان  يف 
مطلقا، وإنام الكالم بينهم يعود إىل تقسيم 
النص من حيث الفهم وإمكانه إىل حمورية 

القارئ وحمورية النص وحمورية املؤلف.
يمكن  أيضا  القرآن  بلغة  يرتبط  وفيام 

عىل  املسلمني  علامء  استدالل  إىل  اإلشارة 
بإيرادهم  وتفسريه  النص  فهم  إمكان 
األدلة العقلية والقرآنية والروائية والسرية 
األئمة  زمن  منذ  املسلمني  لعلامء  العملية 
قال  من  هنــاك  فليس  هذا)8)).  يومنا  إىل 
املسلمني  بني  النص  فهـــم  إمكان  بعدم 
لألدلة  هبا  يعتد  ال  التي  القليلة  القلة  إال 
عنهــــــا  التخيل  يمكن  ال  التي  القطعية 
العقل  خيالف  وما  الشواذ  عىل  واإلعتامد 

الفطري والنظري.
املتخصصني  األعالم  بعض  ويقول 
يف الفهم وتفسري النص القرآين: إن القول 
القرآن ال ريب فيه، وإال فال  بإمكان فهم 
به)9))..  بالتمسك  ومطالبتنا  لنزوله  معنى 
فهم  إمكان  بعدم  القول  إن  قال:  أن  إىل 
باطلة  لوازم  عدة  منه  يلزم  الكريم  القرآن 
إنه  منها:  أبدا.  إليهـــا  الركون  يمكن  ال 
من  الغرض  انتفـــاء  فهمه  عدم  من  يلزم 
أقوم،  للتي هي  القرآن هيدي  تنزيله؛ ألن 
فام  يفهم  مل  فإذا  يشء،  كل  تبيان  وفيه 
سيبينه  الذي  وما  إليه؟.  سيهدي  الذي 
ملخاطبيه؟. وبالتايل فإن نزوله لغو وعبث؛ 
بإمكام  القول  نزوله دون  فضال عن كون 
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لنفسه ألنه  القرآن  منه تكذيب  يلزم  فهمه 
واهلدى  والتبيان  بالبيان  نفســــه  وصف 
أمرنا  وألنه  األوصــاف،  من  ذلك  وغري 
يصف  فكيف  أثره؛  واقتفاء  به  باإللتزام 
ذلك  بكل  يلزمنا  وكيف  بذلك؟.  نفسه 
فإمكان  إذن؛  للفهم؟.)20)  قابل  غري  وهو 
فهم النص بالبداهة هو املتعني ال غريه مما 

ال يتناسب بحكم العقل والرشع.
املناقشة  حمل  فهو  الثاين  السؤال  وأما 
بعض  عند  السائد  فالرأي  واإلشكـــال. 
النفي  هو  احلديثة  اهلرمنيوطيقــــا  علامء 
القول  إىل  هبم  أدي  الذي  األمر  مطلقا، 
بحذف قصد املؤلف يف فهم النص، وذهب 
والبعض  القارئ،  حموريــة  إىل  بعضهم 
هبم  وانتهى  النص))2)،  حمورية  إىل  اآلخر 
أو  ثبات  وعدم  السلبية  النسبية  إىل  األمر 
وجود املعنى للنص مطلقا، ويكون الفهم 

يف احلقيقة عملية ال هناية هلا)22).
-وإن  أيضا  اإلسالميــة  املدرسة  ويف 
اجلواب- ماهية  يف  اختالف  هناك  كان 
نرى أنه ال يمكن اجلواب عن هذا السؤال 
ويقينا  قطعيا  الفهم  يكون  بحيث  بـ)نعم( 
الواضح  والدليل  املعصوم)23)؛  لغري 

ما  يف  القراء  اختـــــالف  هو  ذلك  عىل 
التفسريية  استنتاجاهتم  من  إليه  يتوصلون 
واملصادر  املباين  عىل  الكــل  اعتامد  مع 
يف  صحيحة  مناهج  واستعامهلم  املعتربة 
خمتلفني  نجدهم  ذلك  مع  لكننـــا  ذلك، 
أن  بعضهم  يرى  ما  عند  وخاصة  أيضا؛ 
ال  الذي  املعترب  الصحيح  هو  يفهمه  ما 
للمؤلف  اجلدي  املراد  وهو  اخلدش  يقبل 
أنه ال دليل عىل  بينام اآلخر يرى  ال غريه؛ 
هذا القول وال يمكن اإللتزام به. فبإمكان 
كل قارٍئ ومفرٍس هذا اإلدعاء، ومثل هذه 
وجود  لعدم  قيمة  أية  هلا  ليس  الدعاوي 
إىل  العلامء  ذهب  وهلذا  مقنع؛  دليل  أي 
املباين  استعامل  عىل  القدرة  له  من  كل  أن 
للكشف  الصحيحة  والوسائل  واألدوات 
واملؤلف  املتكلــــم  مراد  إىل  والوصول 
نتائجـــه  نفي  آخر  لشخص  يمكن  فال 
معترب  بمنهج  القارئ  إليها  توّصل  مادام 

وصحيح)24).
فهم  إن  هي:  سبق  فيام  فالنتيجة  إذن؛ 
النص عند كال الطرفني ممكن ومعترب أيضا 
للمعايري  طبقا  والقراءة  الفهـــــم  كان  إذا 
السؤال  يأيت  هنا  لكن  املعتربة؛  واملناهج 
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ويف  النص؟.  فهم  يمكن  كيف  األخري: 
إن  نقول:  هنا  السؤال  هذا  عن  جواب 
النصوص  من  وغريه  القرآين  النص  فهم 
إدراكها  القارئ  يستطيـــــع  ال  األخرى 
تفسريهــــا  من  يتمكن  وال  سليم  بشكل 
تطبيـــق  طريق  عن  إال  صحيحة  بصورة 
متثل  التي  والضوابط  القواعــد  ومراعاة 
والقراءة  الفهم  لعمليــة  األساس  احلجر 

الصحيحة للنصوص أيا كان نوعه.
أشكال  بيان  يف  جهالن  حممد  يقول 
النصوص وتعقيداهتا، األمر الذي يوجب 
القواعد  تلك  إىل  الرجوع  القارئ  عىل 
الفهــــــم  عملية  يف  وتطبيقهـــا  املربوطة 
يف  يربز  قد  النص  إن  ِقه:  قُّ وحَتَ الصحيح 
ثوب شفاف يرى القارئ من خالله املعاين 
ينربي  وقد  للذهن،  كّد  أو  جهد  غري  من 
وغامضة  مبهمة  تعبريات  يف  النص  هذا 
العقل،  وإعمـال  النظر  إمعان  إىل  حتتاج 
فهمهــا.  دوهنمــا  من  له  يمكن  ال  حيث 
متثييل،  جمازي  بوجـــه  النص  يظهر  وقد 
كافية  غري  ولكنهــا  احلرفية  معانيه  تدرك 
إلدراك املعنى اخلفي واستخالص الفكرة 
يظهـــر  النص ال  فإن  املتوارية. وعىل هذا 

خمتلفة،  بكيفيات  وإنام  واحدة،  شاكلة  يف 
جهة  من  املخاطِب  مقصد  وراءها  يقف 
استعداداته  -باعتبار  املخاَطب  ومقصد 
وملكاته ومواهبه يف فهم وحتقيق النص-
التي  الظروف  فيه  وتؤثر  ثانية،  جهة  من 
ينتمي  الذي  والعرص  النص  فيها  يروج 

إليه وجنسه الذي ينسب إليه.
كيفية  عن  البحث  يف  َندُخل  هنا  ومن 
الفهم عند اهلرمنيوطيقا ولغة القرآن بنحو 
ونوكل  هنا  عابرة  كإشارة  فيكون  خمترص 

البحث املفصل إىل مناسبات أخرى.
الثاين: طرق إمكان فهم النص  القسم 

يف اهلرمنيوطيقا:
مباحث  طياته  يف  القسم  هذا  يضم 
تاريخ  طــــــــوال  النص  فهـــــم  إمكـــان 
الكنيســـــة  عهــد  من  بداية  اهلرمنيوطيقا 
هلا، مرورا عىل عرص  املخصوص  والفهم 
اوروبا،  يف  العلميـــــــة  والنهضة  التنوير 
اهلرمنيوطيقا  من  تليها  التي  املرحلة  وكذا 
أدخلت  التي  الفلسفية  إىل  هناية  اللغوية 

البحث يف طور جديل آخر.
األول: فهم النص يف عهد الكنيسة:

إن علامء الكنيسة الالهوتيني اعتقدوا 
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بإمكان فهم الكتاب املقدس طبقا للقواعد 
واملوجودة  املضبوطــــة  واألدبية  اللغوية 
من  استفادوا  كام  اليونانيني  وعند  عندهم 
حاولوا  لكنهم  أيضــا،  ذلك  يف  الفلسفة 
وتفسري  فهم  إمكان  حرص  املحاولة  كل 
وعلامئهــــا  الكنيســة  يف  املقدس  الكتاب 
إال  فيه  اخلوض  ألحد  يمكن  وال  فقط، 
رساًم)25).  الكنيسيني  العلامء  من  صدر  ما 

القرون  يف  التنوير  عرص  إىل  هذا  واستمر 
الوسطى واألخري)26).

واملتون  النصوص  فهم  فإمكان  إذن؛ 
عندهم كانت معتمدة ومتوفقة عىل علوم 
استعامل  عن  يغفلوا  مل  كام  واألدب  اللغة 

العقل والفلسفة من ناحية أخري.
الثاين: فهم النص يف عرص التنوير:

تلك  هو  بأنه  التنويـــر  عرص  فون  ُيَعرَّ
التي  األوريب  الفكر  من  الزمنيــــة  الفرتة 
بالعقل  الثقــــة  من  جديدة  بروح  اتسمت 
وبزوغ  تقليديـــة،  سلطة  كل  يف  والشك 
والديمقراطيـــــــة  احلرية  ألفكار  تدرجیي 
املنهج  عىل  والتعويل  السلطـــات  وفصل 
بالتقدم  واإليامن  والتفــــــــاؤل  والتجربة 
الرتبيــــــــة  خالل  من  البرشي  التارخيي 

باملوضوعية  واإللتزام  العقــل  وباستعامل 
يف  انجيلرتا  من  طلوعه  بدأ  العلمية)27). 
ذروته  وبلغ  امليالدي  عرش  السابع  القرن 
يف القرن الثامن عرش يف فرنسا وغريها من 

البلدان األروبية األخرى كذلك)28).
ومن العلامء والفالسفة اهلرمنيوطقيني 
النص  فهم  بإمكان  واملعتقدين  املعروفني 
يف  كذلك  وتفسريه  وسديدا  تاما  فهمـــا 
ذكر  فقد  كالدينيوس؛  نذكر  القرون  هذه 
الفهم وإمكانه وهي:  ثالثة أمور يف حتقق 
استخدام املعرفة لكشف األحوال السائدة 
الوصف  طبيعة  النص،  يف  احلاكمــــة  أو 
واإلدراك  احلس  النص،  يف  املوجود  ذاته 
األمور  هذه  أن  يعني  املشرتك.  العقالئي 
َمن متسك هبا يف  الثالثة تساعد  والقواعد 
وصحيحا.  معتربا  فهام  النص  فهم  إمكان 
تكتب  أو  تقال  التي  احلكايــــــة  يقول: 
ض دئام أن هذا الشخص  لشخص ما َتْفرَتِ
األحوال  عن  معرفتـــــه  يستخدم  سوف 
السائدة لكي يكّون قرارا معقوال، ويمكن 
طبيعة  بفضل  اهلدف  هذا  تعزيز  أيضا 
حس  من  لدينا  ما  وبفضل  ذاته  الوصف 
احلصول  استطعنا  فإذا  ثم  ومن  مشرتك. 
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من الرواية عىل فكرة عن الظروف تسمح 
فهمنا  قد  نكون  املناسب  القرار  بصنع  لنا 

الرواية فهام كامال)29).
إىل  يذهب  كالدينيـــــــوس  أن  يعني 
واملقالية  احلالية  والقرائن  اللغة  استعامل 
املراد  املعنى  عن  للكشف  املجتمع  وثقافة 

يف النصوص وإمكان فهمها.
املدرســـة  يف  النص  فهـــــم  الثالث: 

اللغوية:
نسبتهـــا  يمكن  املدرســـــــة  هذه  إن 
املفهــــــوم  طور  الذي  ماخر  شالير  إىل 
التخصيص  من  وأخرجـــه  اهلرمنيوطيقي 
من  غريها  إىل  الدينيــــــــــة  بالنصوص 
عىل  كثريا  أكد  حيث  األخرى،  النصوص 
النص  فهم  يف  ركنيتها  أو  وأمهيتها  اللغة 
وتبيينه لآلخرين. ويقول يف ذلك بولتامن: 
يمكن  ال  أنه  رأى  قد  ماخر  شالير  كان 
القواعد  اتباع  بمجرِد  أصيٍل  فهٍم  حتقيُق 
الذي  التأويل  عن  ففضال  اهلرمنيوطيقية؛ 
مصطلــــح  -حسب  القواعد  هذه  تقوده 
أن  -جیب  النحوي  التأويل  ماخر  شالير 
شالير  وصل  نفيس.  تأويــل  هناك  يكون 
يمكن  ال  أنه  مفادها  قناعــــة  إىل  ماخر 

ووحدتــــه  ما  عمل  برتكيب  اإلمساك 
والتحليـــــل  الشكيل  املنطق  بمقوالت 
يفهم  أن  فالعمل جیب  األسلويب وحدها. 
معني،  إنسان  حياة  يف  كلحظة  باألحرى 
اخلارجي  بالشكل  اإلمساك  عىل  وعالوة 
بالشكل  يمسك  أن  أيضا  املرء  عىل  يتعني 
تأويل  مادة  يكون  ال  الذي  الداخيل 

موضوعي بل تأويل ذايت حديس)30).
وهنا يأيت أبو زيد ليوضح تلك الفقرة 
بشكل أوسع حيث يقول: ويف نظر شالير 
ماخر إن أي فهم صحيح ال يمكن حتققه 
العمود  مها  أساسيني  ركنني  برعاية  إال 
ألنه  للنص؛  الفهــــم  إمكان  يف  الفقري 
إىل  النص  معنى  إىل  للنفاذ  املفرس  »حيتاج 
عىل  والقدرة  اللغوية  املوهبة  موهبتني: 
النفاذ يف الطبيعة البرشية، فاملوهبة اللغوية 
يمكن  ال  اإلنسان  ألن  تكفي  ال  وحدها 
أن  كام  للغة،  الالحمدود  اإلطار  يعرف  أن 
ال  البرشية  الطبيعة  إىل  النفاذ  يف  املوهبة 
تكفي ألهنا مستحيلة الكامل، لذلك ال بد 
ثمة  يوجد  اجلانبني، وال  اإلعتامد عىل  من 
إذن  هناك  ذلك«...  حتقيق  لكيفية  قواعد 
موضوعي  جانب  جانبان:  نص  أي  يف 
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جیعل  الذي  املشرتك  وهو  اللغة  إىل  يشري 
يشري  ذايت  وجانب  ممكنة،  الفهم  عملية 
استخدامه  يف  ويتجىل  املؤلف  فكر  إىل 
للغة، وهذان اجلانبان يشريان إىل  اخلاص 
جتربة املؤلف التي يسعى القارئ إىل إعادة 
بنائها بغية فهم املؤلف أو فهم جتربته))3). 
يقوم  القارئ  ان  يعني  اللغوي  واجلانب 
موضوعية  تارخيية  بنـــــاء  إعادة  بعملية 
ترصف  بكيفية  تعتد  عملية  وهي  للنص، 
املعرفة  وتعترب  اللغة،  كليـــــة  يف  النص 
وفيه حتديد  للغة  نتاجا  النص  املتضمنة يف 
واجلانب  للغة.  نفسه  النص  تطوير  كيفية 
بناء ذايت تارخيي  النفيس أيضا يعني إعادة 
ويعتد بالنص باعتباره نتاجا للنفس وحيدد 
كيف تؤثر عملية الكتابة يف أفكار املؤلف 

الداخلية)32).
ويقول أبو زيد: إنه حياول أن يتجنب 
التفسري؛  عملية  يف  املبدئي  الفهم  سوء 
ولكنه يف هذه املحاولة لتجنب سوء الفهم 
يطالب املفرس -مهام كانت اهلوة التارخيية 
يتباعد  -أن  النص  وبني  بينه  تفصل  التي 
الراهن  التارخيي  أفقــــه  وعن  ذاته  عن 
إنه  تارخييا،  موضوعيا  فهام  النص  ليفهم 

نفسه  يساوي  -أن  -أوال  املفرس  يطالب 
باملؤلف، وأن حيل مكانه عن طريق إعادة 
املؤلف  لتجربة  الذايت واملوضوعي  بالبناء 
هذه  استحالة  وبرغم  النص.  خالل  من 
شالير  فإن  املعرفية  اجلهـة  من  املساواة 
للفهم  املهم  األساس  هــــــــا  يعدُّ ماخر 

الصحيح)33).
رأي  نقلت  التي  الكتـب  فمن  إذن؛ 
إمكــــــان  توقف  نستشّف  ماخر  شالير 
مها:  أساسييـــــن  ركنني  عىل  النص  فهم 
يشء  له  وليس  املؤلــف،  ونفسية  اللغة 
يكشف  فاألول  الركنني؛  هذين  غري  آخر 
للكاتب  اجلدي  املراد  يعني  والثاين  املعاين 

واملؤلف.
عن  املعربون  يقول  -كام  دلثاي  وأما 
رأيه مثل أيب زيد -فالداعي إىل نظريته يف 
اهلرمنيوطيقا هو تأسيس العلوم اإلنسانية 
عىل املنهج اخلاص هبا واملستقل عن منهج 
الطبيعية، حيث يرى أن  التجريبية  العلوم 
إىل  يرجع  والثاين  بالفهـم  خيتص  األول 

التفسري والتبيني.
عند  نالحظها  التي  املتعددة  فاألمثلة 
األدبية  األمثلة  يف  تكمن  نراها  رأيه  ناقيل 
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والنصـــــوص  الدين  ال  األديب  والعمل 
الدينية)34). ولكن عىل أساس التعــــريف 
املرتبطة  النصوص  فإن  للنص  املختار 
وهو  بحثنا  يف  داخلة  اإلنسانية  بالعلوم 
بإمكان  يعتقد  النص. فدلثاي  إمكان فهم 
ذلك لكن عن طريق التجربة املعاشة التي 
اإلدراك  عمليـة  وهي  بالنص.  يعربعنها 
احليس، أي إهنا التجربة السابقة عىل ثنائية 
تكون  الثنائية  فهذه  واملوضوع،  الذات 
تأمله  يف  املفكــر  الوعي  صنع  من  عادة 
الذاتية  فالتجربــة  مرورها.  بعد  للتجربة 
ال  الذي  الرشط  وهي  املعرفة  أساس  هي 
يمكن جتاوزه ألي نوع من املعرفة، وجتربة 
احلياة هي احلد املشرتك بني القارئ املفرس 
التجربة  فهذه  نوعه.  كان  أيا  النص  وبني 
ذاتية عند املتلقي ولكنها حتدد له الرشوط 
وهي  جتاوزها.  يستطيع  ال  التي  املعرفية 
النص  فهم  يف  موضوعية  آخر  جانب  من 
نوع  عىل  تقوم  الفهم  وعملية  وتفسريه، 
والتجربة  القارئ  جتربة  بني  احلوار  من 
خالل  من  النص  يف  املتجليـة  املوضوعية 
احلياة  جتربة  هو  الذي  املشرتك  الوسيط 

بشكل عام)35).

ثالثة  املحققني  العلامء  بعض  ويذكر 
رشوط إلمكان فهم النصوص عند دلثاي 
نص  أي  إلدراك  مراعاهتا  جیب  والتي 

منطوقا كان أو مكتوبا وهي:
التي . ) املؤلف  فكر  كيفية  معرفة  لزوم 

والتجربة  املفاهيم  ينقل  خالهلا  من 
مقاصده  إدراك  جیب  مثال  ويظهرها؛ 

يف النص وحبه لذلك املقصود.
أثرت . 2 التي  الواقعية  اخللفيــــة  معرفة 

إدراك  مثال  املؤلف؛  حيــاة  معامل  يف 
التي  الدينيـــة  أو  الفلسفية  األوضاع 
النص  خلق  يف  سببا  كانت  أو  أثرت 

وإجیاده.
املعاشة . 3 اإلجتامعيـــــة  األنظمة  معرفة 

فهم  إرادة  عند  مثال  النص؛  لصدور 
النظام  معرفة  يلزمنا  وإدراك كل مجلة 
يف  وكذلك  اللغة،  هذه  عىل  احلاكم 
قصد فهم سلوك اجتامعي معني جیب 
ذلك  يف  املوجودة  النُُّظم  معرفة  علينا 

املجتمع)36).
يف  دلثاي  نظريـة  أساسيـــــات  ومن 
ختيل  هو  للنص  الصحيح  الفهم  إمكانية 
عند  الفكرية  خلفياتــــه  كل  عن  املفرس 
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زمن  وبني  بينه  فاصلة  أية  وإبعاد  القراءة، 
التي  احلقبة  تلك  ويتعايش  النص  صدور 
والتارخيية  واملؤلف.  الكتاب  فيها  عاش 
أو علم التاريخ أو التجربة التارخيية عنده 
الفكرية  اخللفيات  مجيع  عن  التخيل  تعني 
القارئ  بزمن  املتعلــــق  املسبق  واحلكم 
املؤلف.  فكر  أفق  إىل  للوصــــول  املفرس 
من  يتخّلص  أن  متفكــر  كل  عىل  وجیب 
يتعايشهـا  التي  واألغالل  القيـود  مجيع 
بناء فكر املؤلف وقصده عن  بحيث جیدد 
عاشها  التي  التارخيية  احلقائق  فهـم  طريق 
هذا  عىل  وُيَفرّس  النص  فُيفَهم  زمانه  يف 

األساس)37).
كيفية  فخالصــــــة  حال؛  كل  وعىل 
تتحقق  دلثاي  عند  النص  فهــــم  إمكان 
املؤلف  ذهنية  ودرك  معرفة  يف  وتتشكل 
فيها،  عاش  التي  الثقافة  معرفة  وفكره، 
عليهـــــا  النصَّ  س  َأسَّ التي  اللغة  معرفة 
عن  والقارئ  املفســر  ختيل  ثم  هبا،  وكتبه 
يعيش  التي  واإلجتامعية  الثقافية  خلفياته 
يتقمص  بحيث  فكره،  عىل  وأثرت  فيها 
كالكاتب  فيهــــــا  ويظهر  املؤلف  بثقافة 

املؤسس للنص.

املدرسة  يف  النص  فهـــــــم  الرابع: 
الفلسفية:

أسسها  التي  الفلسفيـة  املدرسة  ترى 
فهم  يف  أننـــــــا  غادامر  وطورها  هيدغر 
من  نبدأ  أن  يمكننــا  ال  وتفسريه  النص 
النص  نبدأ من معرفة أولية عن  فراغ، بل 
نلتقي  فإننا ال  ونوعه... ومن جانب آخر 
واملكان،  الزمان  إطـــــار  خارج  بالنص 
فنحن  حمـددة،  ظروف  يف  به  نلتقي  بل 
وإنام  صامت  بانفتاح  بالنص  نلتقي  ال 
األسئلة  هذه  ومثل  متسائلني.  به  نلتقي 
النص،  لفهـــــم  الوجودي  األساس  متثل 
إدراكنا  أن  كام  متاما  تفسريه  ثم  ومن 
للوجود املكتمل من خالل وجودنا الذايت 
وإذا  العامل)38).  يف  للوجود  فهمنا  يؤسس 
الفني  العمل  خالل  من  ينفتح  العامل  كان 
املتلقي -من  الوجودي عند  اإلنفتاح  فإن 
خالل وعيه بوجوده الذايت -جیعل عملية 
للمتلقي  الذايت  الوجود  إن  ممكنة.  الفهم 
احلقيقي،  الوجود  حلظـــــــات  من  حلظة 
وجوديــة،  -حلظة  -باملثل  الفني  والعمل 
يبدأ  احلوار،  يبدأ  اللحظتان  تلتقي  وحني 
السؤال واجلواب الذي تنكشف به حقيقة 
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الوجود، وتتطور من ثم جتربتنا الوجودية 
يف العامل)39).

ومن األساسيات التي ال يستغني عنها 
يعتقد  كام  النص  فهم  يف  القارئ  اإلنسان 
املسبقة  واألحكام  القبليات  هي  غادامر 
كام خلص كالمه عادل مصطفي بقوله: إن 
ينبغي  ليست جمرد يشء  املستبقة  األحكام 
إنام هي قدرتنا  أن نستغني عنه؛  أو يمكن 

عىل فهم التاريخ عىل اإلطالق)40).
التي  الكيفيــــــة  عن  البيان  ويفصل 
بقولـــه:  املسبقة  األحكــــام  منها  تتشكل 
الذي  التصورات  تيار  لنا  يقدم  فالرتاث 
والتـــــاريخ  الرتاث  هذا  ومن  فيه،  نقف 
لدينا،  املسبقة  الفروض  تتشكل  أفقنا  مع 
ما  قسمني  إىل  تنقسم  الفروض  وهذه 
كذلك،  يكن  مل  وما  ومعتبــر  صحيح  هو 
كيف  نعرف  أن  عليــــــنا  الواجب  ومن 
املثمــــرة  هي  فاألوىل  بينهام  ونميز  نفرق 
التفكري  من  ومتنعنا  تسجننا  الثانيــة  بينام 
والنظر))4). يعني لــــزوم عدم التخيل عن 
النص  فيه  وجد  الذي  والرتاث  املايض 
أن  بــــد  ال  الذي  احلارض  احلال  وكذلك 

يالحظه القارئ ليطبق النص فيه.

الساجدي  الدكتور  األستــــاذ  ويؤكد 
النص  فهم  إن  مضمونه:  بام  القول  هذا 
يمكن حتققه من خالل التوجه إىل موقعية 
يعيشها  التي  واألضاع  وتعلقاته  املفرس 
تفسري  أي  هناك  وليس  احلالية،  وتوقعاته 
يف  املهم  والعامل  بزمانه.  الربط  دون  من 
استعامل ذلك هي األسئلة التي أوجدناها 
يف أذهاننا مقابل النص، وكل عملية الفهم 
تنبثق عن األسئلة التي تعنّي أبعاد وخطوط 

الفهم)42).
عىل  غادامر  ُيرِصُّ  آخر  جانب  ومن 
هو  ما  بقدر  ذاتية  عملية  ليس  الفهم  أن 
التـــراث،  يف  نفســه  املرء  يضع  أن  مسألة 
إليــــه.  الرتاث  ينقل  الذي  احلدث  يف  ثم 
حلظة  يف  الرتاث  تيار  يف  مشاركة  فالفهم 
رضورة  ويرى  واحلـــارض،  املايض  متزج 
فليست  التأويل.  نظرية  يف  هبذا  التسليم 
النقطة  هي  القارئ  وذاتية  املؤلف  ذاتية 
املرجعيـــة  النقطة  وإنام  احلقيقية،  املرجعية 
يف  لنا  بالنسبة  نفسه  التارخيي  املعنى  هي 

الزمن احلارض)43).
التأوييل  احليوان  ذلك  هو  واإلنسان 
مرياث  لتأويـــل  وفقا  نفسه  يفهم  الذي 
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مرياث  املايض،  من  تسلََّمه  مشرتك  وعامَل 
وقراراته.  أفعاله  يف  دائام  ونشاط  حارض 
بأفق  أفقنا  تعِجن  األمرين  هذين  ومن 
الفهم  وتتشكل  اللغوي  التارخيي  النص 
إمكان  يف  وأداتنا  عدتنا  ويكون  املسبق، 

فهم النص)44).
الفلسفية  املدرسة  والركن اآلخر عند 
واإلندماج  اللغة  هي  النص  فهم  إلمكان 
فيها والغور يف عمقها لكي يظهر الوجود 
يرى  غادامر  فإن  للقارئ.  نفسه  ويكشف 
وجوده  ويتحقق  يعيش  كام  اإلنسان  أن 
من خالل فهم التاريخ والفن فإنه كذلك 
يعني  ال  هذا  لكن  اللغة،  إطار  يف  يعيش 
املدرسة  يف  كام  للغـــة  الداللية  الوظيفة 
ال  اللغة  أن  بمعنى  بل  السابقة  الرومنسية 
التي  هي  األشياء  وإنام  األشياء  إىل  تشري 
وأن  اللغة،  خالل  من  نفسها  عن  تفصح 
املؤلف،  جتربة  فهم  يعني  ال  للنص  فهمنا 
تفصح  التي  الوجود  جتربة  فهم  يعني  بل 
فالنص  النص،  خالل  من  نفسها  عن 
األديب والشكل الفني هو الوسيط الثابت 
بني املبدع واملتلقي، وعملية الفهم متغرية 
ولكن  والتجارب.  اآلفــــاق  لتغرّي  طبقا 

األسايس  العامل  هو  كشكل  النص  ثبات 
جلعل عملية الفهم ممكنة)45).

ويتكّون  يتشكل  التي  اللغة  أن  يعني 
فهم  إلمكان  اسايس  ركن  النص  منها 
شكله  عىل  النص  ثبــات  وبدون  النص، 
الفهـــم  حتقق  يمكن  ال  األول  اللغوي 
تكشــــف  أن  يمكن  وال  لــــه،  الصحيح 
كام  خالله  من  نفسها  املوجودة  األشياء 
تظهر منه املوجودات بصيغتها األساسية، 
شكل  لَِتَغريُّ  آخر  وجود  لنا  ينكشف  وإنام 
النص وتبدله من صيغته األويل إىل صيغة 

أخرى.
عند  النص  فهـــــــم  فإمكـــان  إذن؛ 
عىل  يتوقف  الفلسفيــــــــة  اهلرمنيوطيقــــا 
املسبقات املتكونة من الرتاث املايض وأفق 
بخلطهمـــا  يقوم  بحيث  احلارض  القارئ 
يشء  منهام  فينتج  الثاين،  يف  األول  ودمج 
النص  لفهم  املعتربة  اخللفية  وهو  واحد 
التي  اللغــــــة  هي  الثاين  واألمر  املقروء. 
وكلامهتا  مفرداهتا  من  النصوُص  تتشكُل 

وتكشف من خالهلا األشياء املوجودة.
خالصة النظريات:

اهلرمنيوطيقية  النظريات  يف  فالنتائج 
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واحلديثة- -القديمة  املختلفة  بمراحلها 
يف  تلخيصها  يمكن  النص  فهم  إمكان  يف 
ال  كمصدر  اللغة  ركنية  عىل  اتفقوا  أهنم 
واشرتط  النص،  فهم  إمكان  يف  عنه  غنى 
إىل  الرجـــوع  اجلديـــدة  املدارس  بعض 
كام  الزمــــان،  ذلك  يف  الســـــائدة  الثقافة 
العقــــــل  عىل  تعتمد  املدارس  مجيع  أن 
النص،  فهم  يف  العقليـــــــة  والتحليالت 
جانب  من  وأما  اإلتفاق؛  جانب  من  هذا 
اإلختالف بينهم نرى اعتامد فالسفة عرص 
التنوير عىل القرائن احلالية واملقالية، وأّما 
عىل  كثريا  أكدا  فقد  ودلثاي  ماخر  شالير 
مع  بشخصيته  والتقمص  املؤلف  نفسية 
التخيل واإلبتعــــاد عن الثقافة واخللفيات 
وجاءت  القارئ،  يعيشها  التي  الذهنية 
املايض  الرتاث  باعتبار  الفلسفية  املدرسة 
يف  القارئ  يعيشها  التي  احلارضة  واحلالة 
عملية الفهم وحتقق إمكانه والتي سموها 
وجه  فهناك  إذن؛  املسبقــــــة.  باألحكام 
التي  اإلفرتاق  اللغة ووجوه  مشرتك وهو 
األربعة  املدارس  هذه  من  كل  هبا  ختتص 

التي تقدمت ذكرها بنوع من اإلختصار.
فهم  إمكـــان  طريق  الثالث:  القسم 

النص يف لغة القرآن:
كيفية  أن  نرى  القرآن  لغة  ناحية  ومن 
النظرة  وفق  معتمدة  طريق  هلا  النص  فهم 
القرآنيــــة  النصوص  يف  جاء  وما  العقلية 
اللغة  إىل  الرجوع  أمهها:  والتي  نفسهـــا 
السنة  األخرى،  القرآنية  اآليات  العربية، 
 ،املعصوم عن  املطهــرة  والروايــــــات 
العلوم  املعتربة وكذلك  التاريخ ومصادره 
التجريريــــــة  والعلوم  املعتربة  اإلنسانية 
وها  املتتالية.  القرون  يف  املكتشفة  القطعية 

هي بشكل خمترص فيام يأيت:
اللغــــة  إىل  الرجوع  األول:  الطريـــق 
اآليات  من  كبري  قسم  هناك  ومصادرها. 
فهم  يف  العربية  اللغة  ركنية  لنا  تبني  التي 
النص القرآين من أنه ال يمكن إرسال أي 
الفهم  وسيلة  كانت  إال  الناس  إىل  رسول 
اللغة  هي  وبينهم  بينه  والتفاهم  والتفهيم 
بأسلوب  سواء  فهمها،  يف  يشرتكون  التي 
الكتابة كانت كالتوراة والزبور أو بالكالم 
كالقرآن الكريم، فمن أراد فهم النص ومل 
ذلك  وبدون  يتعلمها،  أن  فعليه  يعرفها 
فالنص  أبدا؛  الفهم  يتحقق  أن  يمكن  ال 
إذن  مبني،  عريب  بلســــــان  نزل  القرآين 
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يعرفها  أن  مضامينه  إدراك  يريد  من  فعىل 
چڳ  تعاىل:  اهلل  قال  عميقة.  معرفة 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

يقول  ڱ ںچ)46). ويف مكان آخر 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  چ  سبحانه: 
كيف   .]4 إبراهيم:  ےچ]سورة 
يعقل اإلنسان ما ال يمكن له فهمه وما ال 

يكون بلغته ويف متناول إدراكه؟.
نوع  كل  هو  هنا  املصادر  من  واملراد 
فهم  يف  تساعدنا  التي  املعتربة  املنابع  من 
معاين مفرادت النص القرآين زمن نزوله، 
املوثوقة  اللغويـــــــة  املعاجم  كانت  وإن 
هذا  يف  األساسية  املصادر  هي  بصحتهـا 
املجال، ولكن املصدرية هنا ليست خمتصة 
هبا. وعىل هذا األساس فكـــل من القرآن 
والقرائـــــات  الكريم والروايات الرشيفة 
القرآنية املعتربة وأقوال الصحابة والثقافة 
واملعاجم  الفرتة  تلك  يف  العامة  اللغوية 
تعترب  بعدهـــا،  هبا  واملوثوقة  منها  القريبة 
برشط  القرآين  النص  لفهم  لغويا  مصدرا 
املفردة  استعامل  يبني  إليها  الرجوع  كون 

لتلك املعنى يف عرص النزول.
القرآن  أن  مالحظـــــة  هنا  وينبغي 

اجتاهان؛  هلا  الصحابة  وأقوال  والروايات 
واملراد  املقاصــد  فهم  يف  تستعمل  تارة 
املعاين  فهـم  يف  وأخرى  لآليات،  اجلدي 
املراد  لكن  القرآنية،  للمفردات  اللغويــة 
قد  ذلك  عن  والكشف  الثاين،  هو  هنــــا 
استعامل  وكثرة  السياق  طريق  عن  يكون 
هذا  وعليه  خمتلفة)47).  موارد  يف  الكلامت 
باللغة  املتعلقة  الفنون  تكون كل  األساس 
والفصاحة  والنحو  والرصف  األدب  من 
يف  اللغوية  املباحث  من  وغريها  والبالغة 

أصول الفقه داخلة يف هذا الركن.
القـــرآن  إىل  الرجوع  الثاين:  الطريق 
نفسه. إن مراجعة اآليات القرآنية املتعلقة 
معــــــاين  عن  للكشف  واحد  بموضوع 
املتفق عليه بني  آيات أخرى من  ومقاصد 
املحدثني  من  شذ  من  إال  املسلمني  مجيع 
بعضها  تكّمل  إهنا  حيث  واإلخباريني، 
وهو  واحد  هدف  إىل  ترمي  لكوهنا  بعضا 
اآليات  ومن  اإلنساين.  والكامل  اهلداية 

چ  چ  تعاىل:  اهلل  قوله  ذلك  عىل  الدالة 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ 
ڎ ڎ ڈچ]سورة النســـــــاء: 

. ]82
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اآليات  بني  اجلَْمع  يريد  من  كل  فإن 
من إرجاع املتشابه إىل املحكم أوختصيص 
السياق  أواعتامد  املطلق  تقييد  أو  العام 
واستنطاق  املعاين  الستنتاج  ذلك  وغري 
القرآن الكريم يلزم عليه التدبر واستعامل 
التحليل العقيل للوصول إىل املعنى املراد، 
اآليات  بإرجاع  وتعاىل  سبحانه  أمر  فقد 
فيها من  ما  املحكامت حلل  إىل  املتشاهبات 
الغموض واإللتباس)48)، كام جیب ارجاع 
املطلقات  أو  املخصصات  إىل  العمومات 
املسائــــــل  من  ذلك  وغري  املقيدات  إىل 

األخرى التي تعود إىل هذا الباب.
معنى  عن  النص  بيان  إمكــــان  ويف 
إىل  اهلرمنيوطيقيني  بعض  ذهب  نفسه؛ 
عدم إمكان ذلك مطلقا، وقال بعض آخر 
ثالث  رأي  واختار  مطلقا،  ذلك  بإمكان 
وتبيـــني  النصوص  بعض  تفسري  إمكان 
روشن  سعيدي  األستاذ  وأجاب  بنفسها. 
حتديد  يف  يقـــــع  اإلشكال  نعم؛  بقوله: 
تفسري  تكفــل  ان  يمكنها  التي  النصوص 
ولعل  ذلك.  يمكنها  ال  وأهيـــــا  نفسها، 
يدعي  كان  إذا  النص  بأن  القول  بإمكاننا 
كافة  للناس  هدى  وأنه  واخللود،  الكامل 

والقول  اهلل  كالم  وهو  اجلميع،  ويتحدى 
هذا  مثل  فإن  فيه،  ريب  وال  الفصـــل، 
النص يمكنه أن يكفل تفسري نفسه. وهذه 
النظرة للنص القرآين تشكل املعتقد الذي 
أهل  إال  كافة  اإلسالمية  الِفَرق  به  تؤمن 
احلديث، ورواية -فإن القرآن يفرس بعضه 

بعضا -ناظرة إىل هذا األصل.
الطباطبائي  العالمة  يقول  هنا  ومن 

ڦ  چ  تعاىل:  قوله  امليزان يف  تفسريه  يف 
ڄچ:  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
لكل  تبيانــــــا  القرآن  يكون  أن  )وحاشا 
قوله  يف  و  لنفسه(  تبيانا  يكون  ال  و  يشء 

ڻ  ڻ  ں  ں  چ  تعاىل: 
ى  ې  چ  و  ڻچ.  ڻ 
القرآن  يكون  )وكيف  قال:  ائچ  ى 
بينة وفرقانا ونورا مبينا للناس يف  هدى و 
مجيع ما حيتاجون وال يكفيهم يف احتياجهم 
تعاىل:  وقال  االحتياج!.  أشد  وهو  إليه 

ۀچ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

يف  اجلهد  بذل  من  أعظم  جهاد  وأي  اآلية 
من  إليه  أهدى  سبيل  وأي  كتابه!.  فهم 

القرآن(!)49).
اإلستعامالت  تتبلور  النوع  هذا  ومن 
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الكلامت  ترصيف  يف  اجلديد  اللغويــــــة 
اخلاص  اجلمل  وبناء  العبارات  وشكل 
ابداع بعض  مع  املرنة اخلالبة  واألساليب 
عليها  يتعود  مل  التي  اخلاصة  املصطلحات 
تتطور  نفسها  اللغة  وجتعل  اللغة،  أهل 
فهذا  واألجيـــــال.  القرون  عرب  وتزدهر 
الثوريـــــــة  احلركات  كل  خصائص  من 
النصوص  كانت  ملا  ولكن  واإلصالحية، 
القرآنية صادرة من العامل املطلق فقد كانت 
القرآن يف هذا املجال أدق وأعمق مما  لغة 

يف غريها من احلركات البرشية الناقصة.
الطريق الثالث: الرجوع إىل املعصوم. 
ما  اإلعتامد عىل  هو  األصل  هذا  من  املراد 
عرش  أربعة  عن  معنى  أو  لفظًا  نقله  صح 
 ،األعظم الرسول  وهم:   ،معصوم
اإلثني  واألئمــــــــة   ،الزهراء والسيدة 
الشيعــة  كتب  يف  جاء  ما  سواء   ،عرش
حجة  فهي  السنة،  أهل  أو  عرشية  اإلثني 
صحيحة  مادم  والتفسري  الفهم  يف  معتربة 
احلجية  هذه  عىل  والدليل  واملعنى.  السند 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  چ  قوله:  هو 
چ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
القرآين  للنص  مبينا  الرسول  عنّي  حيث 

بيته  أهل  تعاىل  منه  بأمر  النبي  جعل  كام 
حديث  يف  وفاتـــه  بعد  حجة  املعصومني 
وعليــــه  الفريقني...  عند  املتواتر  الثقلني 
فهم  مصادر  من  مهم  مصـــدر  فالرواية 
النص القرآن، وهي عىل حد القرآن الكريم 
حدوث  يف  كان  وإن  املعرفية  وظيفتها  يف 
إلرجاعها  القرآن  عليها  يقدم  التعارض 
إليه يف حجيتها ولألحاديث اآلمر بعرض 

السنة عليه)50).
روشن:  سعيـــــدي  األستاذ  ويقول 
كام   النبي أن  الفريقان  عليه  اتفق  فمام 
للناس  القرآين  الوحي  بإبالغ  مكلف  هو 
وبيان  وجل  عز  اهلل  رسالة  ببيان  مكلف 
بني  وقد  وسننه.  فرائضه  ورشح  معانيه 
 النبي وظائف  من  هذا  أن  القرآن 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چ  بقوله: 
أنه  چ))5)... ومفاد هذه اآلية  ڤ ڤ ڤ 
ف عىل مضامني القرآن ال بد  من أجل التََّعرُّ
 من اإلستعانة بام ورد عن النبي األكرم

وهو أحد مصادر الترشيع)52).
ملا  التاريخ:  مصادر  الرابع:  الطريــق 
وثيقة  عالقة  هلا  القرآنية  اآليات  كانت 
يتعلق  ما  يف  وخاصة  املاضية،  باحلوادث 
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اإلطالع  صار  لذا  النزول؛  زمن  بقضايا 
عىل املسائل التارخييــــــة من الرضوريات 
ومن  عنها،  العني  إغامض  يمكن  ال  التي 
النزول  أسبـــــاب  صارت  املنطلق  هذا 
يف  كتابتها  ثم  اآليات،  مع  شفهياَّ  ُتنَقل 
ليست  وهي  وخاصـــــة،  عامة  مؤلفات 
التارخيية  واألحوال  األضاع  غري  بيشء 
اشهر  وقد  اآليـــات،  نزول  رافقت  التي 
كثري من الصحابة بمعرفة أسباب النزول، 
 .وأعلمهم بذلك هو عيل بن أيب طالب
يراجعون  كانوا  الصحابة  من  وجمموعة 
عىل  اإلطــــــالع  أجل  من  الكتاب  أهل 
ومعرفة  للتعّلم  هبم  ترتبط  التي  اآليات 
تفصيالت النصوص املوجودة يف القرآن، 
الذي  هو  الكتاب  أهل  إىل  الرجوع  وهذا 
تفسري  يف  اإلرسائيليات  دخول  باب  فتح 

القرآن.
التـــــاريخ  مصـــادر  إىل  الرجوع  إن 
النصوص  فهـــــــــم  يف  منها  واإلستفادة 
وتفسريها جیب أن يكون بمقدار ما يعالج 
فهم  يف  واملشكـــــالت  اإلهبامات  وحيّل 
الواقعي  املراد  اآليات بحيث يكشف عن 
لآلية؛ ألن اخلوض يف اجلزئيات والنكات 

الفرعية يمنع املفرس من التعمق يف وظيفته 
وخيلط  القصص  يف  فيقتحـــــم  األصلية 
اآليات  تقسيم  ويمكن  بغريه.  الصحيح 
املربوطة باملسائل التارخيية إىل أقسام عدة، 

منها:
الناســـخ . ) مسائل  إىل  الناظرة  اآليات 

لألمم  املمضاة  األحكام  أو  واملنسوخ 
السابقة قبل اإلسالم.

اآليات املتعلقة بتاريخ األنبياء واألمم . 2
يف  املهمة  والشخصيـــات  واألقوام 

القرون املاضية.
اجلاهلية . 3 العادات  تبني  التي  اآليات 

الكريم  القرآن  هني  التي  اخلاطئــــــة 
والثقافات  العادات  أو  وذمها،  عنها 
الصحيحة التي أّيدها وَقبِلها، أو التي 
حدث فيها اإلنحرافات فجاء اإلسالم 

وهذهبا أوصححا.
ظهور . 4 عن  تتحدث  التي  اآليــــــــات 

من  احلاصلة  والتطورات  اإلسالم 
ذلك يف مدة سنوات نزول القرآن)53).

اآليات التي نزلت ألسباب من سؤال . 5
أو حل بعض القضايا بني املسلمني أو 

غريهم من الكفار واملرشكني.
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يكن . 6 مل  حيث  واملدنية  املكية  اآليات 
والتي  لنزوهلا،  خاص  سبب  هناك 

نسميها بفضاء النزول.
النصوص  هذه  وفهــــــــم  درك  إن 
التارخيي  معرفــــــــة  إىل  حيتاج  املذكورة 
اإلسالمي بشكل صحيح ودقيق، وليس 
إال  اإلشكاليــــة  هذه  حل  يف  خمرج  لنا 
املعتربة؛  التارخييــــة  املصادر  إىل  الرجوع 
السابقــــــــة،  واألمم  األنبياء  تاريخ  مثل 
قبل  النازلة  السامويــــــة  الكتب  تاريخ 
اجلاهيل  العريب  املجتمع  تاريخ  اإلسالم، 
ما قبل نزول القرآن وبعده، معرفة السرية 
واملخالفني  له  واملوافقني  املطهرة  النبوية 
وكيفية تعامله مع اجلميع، وكذلك تاريخ 
للرسول  والعسكريــــة  الثقافية  املواجهة 
والتي  اإلســــالم،  أعداء  مع   األكرم
األنبياء  أقسام:  ثالثة  إىل  تقسيمها  يمكن 
قبل  اجلاهيل  املجتمع  السابقة،  واألمم 
واملجتمع اإلسالمي)54).  النبي  اإلسالم، 
املصادر  يف  الصحيح  فالتاريخ  وعليه؛ 
أساسيا  مستندا  يعترب  هبا  املوثوقة  املعتربة 

يف فهم النص القرآين وتفسريه.
اإلنسانيــة  العلوم  اخلامس:  الطريق 

اإلنسانية  العلوم  مدخلية  إن  والتجريبية: 
النصوص  فهم  إمكان  يف  والتجريبية 
اإلطار  هذا  ويف  حاليا  وتفسريها  القرآنية 
أهم  ومن  عليــه.  إشكال  ال  مما  التارخيي 
واإلجتامع  النفس  علم  العلــــــوم:  هذه 
واإلدارة  والقانون  واإلقتصاد  والسياسة 
واهليئــة  والنجوم  والطب  والفن  واآلثار 
العلـــــوم  من  ذلك  وغري  والرياضيات 
يف  مدخلية  العلوم  هلذه  فإن  األخرى؛ 
ازدهار  بعد  سيام  ال  الكريم،  القرآن  فهم 
باإلعجاز  املتعلقـــــــــة  القرآنيــة  الفنون 
التجارب  أمهية  تعد  فلم  وعليه  العلمي. 
من  مجلة  بيان  يف  خافية  ودورها  العلمية 
اإلعجاز  ذات  القرآنيـــــة  اآليات  أرسار 
العلمي، فضـــال عن احلاجة إليها ملن هنج 
املنهج العلمي يف التفسري، والتي تضمنت 
التجارب  ملدخليــــــــة  التطبيقات  بعض 
للنصوص  جتريبي  علمي  فهم  يف  العلمية 
خافية  املعاين  هذه  كانت  وقد  القرآنية، 
ظهور  قبــل  السابقني  التفسري  علامء  عىل 

هذه التجارب العلمية)55).
فهم  عملية  إن  هي:  القول  وخالصة 
حيتاج  احلقيقة،  يف  وتفسريه  القرآين  النص 
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ليتحقق  وفنية  علمية  خطوات  تتبع  إىل 
بمعرفة  القارئ  يرشع  فمثال  منها؛  املراد 
مالحظة  إىل  اإلنتقال  ثم  املفردات،  معاين 
جوانبه،  بكافة  النص  إىل  والنظر  اجلمل 
يف  املذكورة  املصادر  كافة  من  واإلستفادة 
توضح  التي  والقرائن  الناسبة،  أماكنها 
املعنى دون األخذ ببعض العنارص والغفلة 
يتوقف  كله  وهذا  األخرى؛  العنارص  عن 
عىل كون املدعي للفهم والتفسري ممن يتمتع 
بجميع  الالزمة  العلمية  بالصالحيات 
واألدبية،  اللغوية  العلوم  )من  أقسامهــــا 
سليم  كونه  مع  والنقلية(  العقلية  والعلوم 
الصفات  حيمل  وممن  الباطن  نقي  الروح، 
املعتربة لإلجتهاد يف الدين. ويمكن القول 
اطالق  يصلح  فقط  الفرض  هذا  يف  بأنه 
عنوان التفقه يف الدين، ويمكن اإلطمئنان 
حد  إىل  وتفسريه  النص  فهم  سالمة  إىل 

ما)56).
الطهارة  بأمهية  ننسى  أن  يمكن  وال 
القلبية والصيقلة الروحية، فقد أكد عليها 
بآيات  ذلك  عىل  واستدلوا  كثريا  العلامء 

قرآنية، ومنها قوله تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ چ )57).

نقل  بعد  املدريس  السيد  ويقـــــــول 
مس  هني  عىل  الدالة  واألقوال  الروايات 
إذا  احلدث:  من  الطهارة  بدون  القرآن 
الطهارة  ان  لعرفنا  أكثر  االية  يف  تدبرنا 

البعد  و  الطهارة،  من  واحٌد  بعٌد  اجلسدية 
األهم.  هي  التي  الروح  طهارة  هو  االخر 
و ال يمس حقائق القرآن اال املطهرون عن 
العقد  عن  البعيدون  والفواحش،  اإلثم 
واألفكار الدخيلة واملسبقــــــة، واألغالل 
حتجب  التي  األدران  وسائر  واإلصــــر، 

اإلنسان عن كتاب اهللّ)58).
وقال الشيخ مكارم أيضا يف اجلمع بني 
الروح(  وطهارة  احلدث  )طهارة  القولني 
أن  يمكن  أعاله:  املباركة  اآلية  تفسري  يف 
الظاهرية،  الطهارة  إىل  التعبري  هذا  يشري 
مرشوط  القرآن  كتابـــة  مس  يكون  كأن 
إىل  اإلشارة  وكذا  والوضوء،  بالطهارة 
آيات  حمتوى  لفهم  الوصول  تيرس  إمكان 
القرآن من خالل تطهري النفس من الرذائل 
األخالقية، ألّن الصفات القبيحة متنع من 

مشاهدة مجال احلق باعتبارها حجابا مظلام 

بني اإلنسان واحلقائق)59).
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اإلدعــــاء  نستطيع  احلقيقة  يف  وهنا 

مدارسهــم  كل  مع  املسلمني  مجيع  بأن 

متفقون  والفقهية  الكالمية  واختالفاهتم 

عىل اعتبار هذه األركان املذكورة إلمكان 

يف  كان  وإن  القرآنيــــة،  النصوص  فهم 

يف  مقبولة  لكنها  بينهـــم  املناقشة  بعضها 

اجلملة.

القسم  هذا  املتحققة يف  فالنتائج  إذن؛ 

مدخلية  اعتبار:  عىل  املسلمني  اتفاق  هو 

إلمكان  اخلمسة  األمور  هذه  ركنية  أو 

القرآن  لغة  يف  القرآنية  النصوص  فهم 

يف:  ودجمها  تلخيصهــــــا  نستطيع  والتي 

وفنوهنا،  مكوناهتا  بجميع  العربية  اللغة 

من  وسوره  آياته  مجيع  يف  الكريم  القرآن 

الصحيحة  املطهرة  السنة  آخره،  إىل  أوله 

والروايات املعتربة يف كتــــــــــب احلديث 

املرتبطة  التارخييــــــــة  العلوم  املضبوطة، 

اإلسالمي  واملجتمع  القرآنية  بالنصوص 

بجميع أنواعها، وكذلك العلوم اإلنسانية 

الساحة  يف  واملعتربة  القطعية  والتجريبية 

العلمية.

القسم الرابع: مقارنة طرق إمكان فهم 

النص بني لغة القرآن واهلرمنيوطيقا:

النص  فهم  إمكان  عىل  اتفاق  هناك 

فقد  واهلرمنيوطيقــــــا،  القرآن  لغة  بني 

ومل  ذلك،  يف  بينهام  اإلتفاق  إىل  توصلنا 

من  قليلة  رشذمة  إال  إمكانه  أحٌد  خيالف 

خالــــــف  األمر  واإلخباريني،  املحدثني 

وكذا  وسريةاملترشعة  العقالئية  السرية 

اهلدف األصيل للقرآن الكريم كام تقدم.

اشرتكت لغة القرآن واهلرمنيوطيقا يف 

املباحث  طرح  عند  النص  مفردة  استعامل 

يف  افرتقا  ولكن  واملناقشــات  والتحليل 

لغة  ففي  اصطالحا؛  مفهومه  من  املراد 

اآليــات  هو  بالنص  املقصود  إن  القرآن 

القرآنية الرشيفة، وأمــا لدى اهلرمنيوطيقا 

الدينيــــــة  النصوص  مجيـــع  يشمل  فهو 

ما  فعند  والبرشية،  منها  اإلهلية  وغريها، 

ال  فإنه  النصَّ  اهلرمنيوطيقيُّ  يستعمـــــل 

منه هو  املراد  بل  يفرق بني اإلهلي وغريه، 

والذي  شخص  أي  عن  يصدر  ما  مطلق 

بينام يف  منه؛  واملراد  املعنى  اكتشاف  يمكن 

وآياته  القرآين  النص  هو  فقط  القرآن  لغة 

ومهم  كبري  فارق  فهذا  وعليه  الكريمة. 
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جداًّ بحيث جیعل النظرة إىل النص ختتلف، 
والقراءة  الفهم  وطرق  كيفية  فتختلف 
بالنص  واعتقاده  القارئ  انتمــاء  حسب 

ومصدره.
إن  أخرى:  جهة  ومن  جهة؛  من  هذا 
لغة القرآن خاصة بقراءة وفهم النصوص 
عامة  اهلرمنيوطيقا  بينام  املطهرة؛  القرآنية 
دينية  سواء  النصوص،  من  نوع  لكل 
أو  كانت  إهلية  والدينية  دنيوية،  أو  كانت 
املتون  تلك  هل  آخر  جانب  ومن  برشية، 
شفهيـة،  أو  كانت  مكتوبة  والنصوص 
هل رموزا كانت أو رصحية، فنية أو أدبية 
الداللة  من  نوع  أي  يضّم  مما  ذلك  وغري 

واإلشارة إىل معنى ومضمون.
اللغة  طريقية  أصل  يف  اشرتاك  هناك 
القرآن  لغة  بني  لغوي  نص  أي  فهم  يف 
واملدارس اهلرمنيوطيقا املذكورة، فقد أكد 
اجلميع عىل الرجوع إليها. وأما من جانب 
الكثرية  اآليات  جاءت  فقد  القرآن  لغة 
الكتاب  هذا  وأن  العربية  اللغة  أمهية  تبني 
اإلهلي قد نزل بام هو الفصيح املبني منها، 
به عىل وجوب ذلك،  يستدل  الذي  األمر 
لزوم  عىل  املسلمني  العلامء  مجيع  اتفق  كام 

عملية  يف  اخلوض  يريد  من  لكل  معرفتها 
القراءة وفهم النصوص اإلهلية املقدسة يف 
القرآن الكريم. فلذلك نرى آالف الكتب 
اإلسالم  علامء  ألفهــــــا  التي  واملقاالت 
علم  وصل  بحيث  فيها  البحث  وعّمقوا 
يدانيها  ال  مرحلة  إىل  املسلمني  بني  اللغة 
وأسسوا  أخرى.  لغــــة  أو  دين  أهل  عند 
مثل  الكثرية  والتخصصات  الفنون  منها 
النحو والرصف اوالبالغة وعلم األصول 
مسائـــــــل  واكتشفوا  وغريهـــا،  واألدب 
وقواعد خمتلفة، وأسسوا أصول اللغـــــــة 
املحاورائية التي جیب عىل كل قارئ للنص 
الفهم  يف  عليها  واإلعتامد  إليها  الرجوع 
العلامء  عند  بينام  وتفسريه.  له  الصحيح 
باللغة  اهتاممهــــــم  -مع  اهلرمنيوطيقيني 
هيتموا  -فلم  النص  فهم  يف  وتأصيلها 
الدقيقة  املسائل  من  فيها  ما  مع  بمباحثها 
أنكروا  وقد  ذلك،  يف  األصيلة  والقواعد 
إليها  توصل  التي  النتائج  بعض  وخالفوا 
مليكان:  مصطفى  بقول  األصول  علـــم 
يف  األصول  علمـــــاء  سجله  مما  »الكثري 
اهلرمينوطيقيون  يرفضه  األلفاظ  مباحث 
يف  النظر  إعادة  إىل  نحتاج  وعليه  اليوم، 
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هذه املسائل وقد ال تنتهي إعادة النظر إىل 
نفس النتائج التي خلص إليها األصوليون 
تنسفها  أو  معها  تتعارض  إهنا  أقول  وال 
بالرضورة ولكن إعادة النظر ممارسة مهمة 

ونافعة عىل أية حال«)60).
إىل  الرجوع  أصل  يف  اتفاق  هنـــاك 
وإن  تكتنفه؛  التي  والقرائن  النص  تاريخ 
بينهام  واملصطلحـــــات  العناوين  كانت 
خمتلفة. فكالدينيوس سامهــــــا )األحوال 
السائدة وطبيعة الوصف واحلس املشرتك( 
احلالية،  بالقرائن  تفسريها  يمكن  والتي 
فأما  املجتمع.  وثقافة  املقالية،  والقرائن 
شالير ماخر ودلثاي ومن عىل مدرستهم 
واملدرسة  املؤلف،  بشخصية  عنه  يعرّبون 
الفلسفية ُتَعنْوهنا باملسبقات والتي تتشكل 
التي  احلارضة  واحلالة  املايض  الرتاث  من 
نسميها  املسلمني  القارئ، وعندنا  يعيشها 
التي  اإلسالمي  والتاريخ  القرآن  بتاريخ 
اتفق العلامء عىل لزوم الرجوع إليها لفهم 
النصوص القرآنية بشكل صحيح ودقيق.
ليس هناك كالم يف أصل  احلقيقة؛  يف 
التفصيل  يف  اإلختالف  يقع  وإنام  املسألة، 
التقمص  كـــان  فإذا  مثال؛  والتفريعات. 

النص  يف  ممكنا  أمرا  املؤلف  بشخصية 
مستحيل  بأنه  عندنا  شك  فال  البرشي 
هو  املؤلف  ألن  اإلهليـــة؛  النصوص  يف 
فكيف  يشء-  كمثله  -ليس  الذي  اهلل 
الثبوتيــــة  وصفاته  بذاته  اإلنسان  يرتدي 
وهكذا  املطهرة؟.  نصوصه  لفهم  وغريها 
املسبقة  اخللفيات  أو  املسبقات  يف  األمر 
فهم  إمكان  يف  الزمة  كانت  فإذا  للقارئ؛ 
اهلرمنيوطيقا  املدارس  بعض  عند  النص 
القرآن،  لغة  منهي عنها ومذمومة يف  فهي 
اإلمكان- القارئ -حتى  يلزم عىل  حيث 
عنها.  النص  قراءة  وابتعاد  منها  التخلص 
القارئ بشخصية املؤلف  وعليه؛ فتقمص 
باحلارضة  املاضية  الثقافة  بني  اجلمع  أو 
اهلرمنيوطيقا  عند  النص  فهم  يف  للمؤلف 
هي مرفوضة وغري مقبولة بالنسبة إىل لغة 

القرآن.
ومن جانب آخر؛ إن لغة القرآن تنامز 
بامتيازات عّدة يف طرق  اهلرمنيوطيقا  عن 
إمكان فهم النص. ففي األوىل نجد طرق 
أخرى والتي ال وجود هلا يف الثانية وهي: 
إمكان  يف  أسايس  مصدر  نفسه  القرآن  إن 
اآلخر،  البعض  مع  بعضهـا  فهم نصوصه 
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املعتربة  الصحيحة  الروايــــــات  وكذلك 
وظائفها  من  كان  حيث   املعصوم عن 
كام  القرآنية،  النصوص  تفهيم  األساسية 
الصحابة  وأقوال  والسنة  القرآن  اعتربنا 
من مصادر فهم النص اللغوية من جانب 
والتجريبيـــة  اإلنسانيــــــة  فالعلوم  آخر. 
فهــــــم  أهم مصادر  من  آخر  هي مصدر 
يف  بينمـــا  القرآن؛  لغـــــة  يف  النصوص 
وحيتمــل  ذكرا.  هلذا  نجد  مل  اهلرمنيوطيقا 
تركيـــز  يكون  أن  ذلك  يف  السبب  كون 
البرشيــــــة،  النصوص  عىل  اهلرمنيوطيقا 
يف  املوجــــــود  التعــارض  حل  وحماولة 
الكتاب املقدس، األمر الذي جیعل علامئه 
للتخلص  ممكن  طرق  أي  عن  البحث  يف 
آخر  إشكال  فيحصل  املعضلة،  تلك  من 
حيدث  مل  هذا  ومثل  املحاولة؛  تلك  إثر 
للقرآن الكريم، ملا فيه من الصيانة الكاملة 
من أي تالعب أو حتريف، وهو يشء متفق 
عليه بني مجيع املسلمني -غري الشواذ التي 
القرآين من  التارخيي  اعتبار هلا -طوال  ال 

نزوله إىل يوم الناس هذه.
نتيجة البحث:

بني  النص  فهـــــــم  إمكان  مسألة  يف 

اشرتاك  هناك  القرآن  ولغة  اهلرمنيوطيقا 
بلزوم  يعتقدان  فكالمها  بينهام؛  وافرتاق 
لفهم  وتارخيه  النص  لغــــــة  إىل  الرجوع 
ويف  التفاصيل  يف  اختالفا  لكْن  منه،  املراد 
إن  أخرى؛  ناحية  ومن  املسائــل.  بعض 
بكثرة  اهلرمنيوطيقا  عن  تتمتاز  القرآن  لغة 
النص،  فهم  إىل  الوصول  طرق  وتعدد 
حيث أضافت مصدرية القرآن والروايات 
والعلوم اإلنسانية والتجريبية؛ بينام العلامء 
هذه  مثل  إىل  يتطرقوا  مل  اهلرمنيوطيقيون 
بالبحث  تكفلت  التي  الكتب  يف  املصادر 

حول اهلرمنيوطيقا.
*   *  *   *   *

الـــهوامش:
الصحاح،  محــاد،  بن  إسامعيل  اجلوهري،   (((
ج6،  -لــبــنــان،  بـــريوت  األوىل،  الطبعة 

ص2205.
)2) ابن فارس، أمحد بن حممد بن فارس، معجم 
السالم  عبد  هارون،  حتقيق  اللغة،  مقاييس 
ــالم  اإلع مكتب  األوىل،  الطبعة  حممد، 

اإلسالمي، قم -إيران، ج4، ص457.
العني،  كتاب  أمحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي،   (3(

الكبعة األوىل، قم -أيران ج4، ص)6.
تتم  كيف  مقال:  يونس،  احلميد  عبد  نارص   (4(
عملية الفهم وما هي عنارصها ومعيقاهتا؟. 

موقع:
https: //www. new -educ. com
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فهم  مراتب  احلسن،  طــالل  الطليباوي،   (5(
436)هـــ،  السنة  األوىل،  الطبعة  القرآن، 

مؤسسة العرفان الثقافية، لبنان، ص43.
مصدر  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس،  ابن   (6(

سابق، ج5، ص356.
فهم  منطق  كامل،  السيد  احليدري،  راجع:   (7(
القرآن بقلم الدكتور طالل احلسن، الطبعة 
األوىل، السنة 433)هـ، ستاره، دار فراقد، 

قم -إيران، ج)، ص86) -205.
)8) املصدر نفسه، ج)، ص89).

اهلرمنيوطيقا  أمحد:  السيد  معتصم  راجــع:   (9(
السنة  الطبعة األوىل،  الواقع اإلسالمي،  يف 
بريوت،  اهلادي،  دار  ـــ،  2009م-430)ه
فهـــم  مصطفى،  عــادل  و   ،2(- ص9) 
طبعــة  العرمنيوطيقا،  إىل  مدخل  الفهم؛ 
رؤية للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، السنة 

2007م، القاهر -مرص 32 -33
الفهم  إشكاليات  حامد،  نرص  زيــد،  أبو   ((0(
وآليات التأويل، الطبعـــــة الثانيــــة، السنة 
بريوت  العريب،  الثقـــــايف  املركز  992)م، 

لبنان، ص3) -4).
)))) مصدر سابق، ص 34 -35.

للرتمجة  العاملي  املصطفى  مركز  437)هـ،   ((2(
والنرش، ص37 -38.

)3)) راجع: الساجدي، هرمنوتيك ومنطق فهم 
حديث، مصدر سابق، ص37.

القراءة  فعالية  جهالن؛  أمحــد  بن  حممد   ((4(
القرآين،  النص  يف  املعنى  حتديد  وإشكالية 
للدراسة– صفحات  دار  س2008م،  ط)، 

سابق، ص38.
)5)) سعيدي روشن، حممد باقر، مقالة: مدخل 

إىل لغة القرآن، ص2.
)6)) إيران، راجع مع ترصف: حتليل لغة القرآن 

وأساليب فهمه، ص300.
وقواعد  ــول  أص الــقــرآن،  تفسري  منطق   ((7(

التفسري، مصدر سابق، ص36).
)8)) راجع: طالل احلسن، مراتب فهم القرآن، 

مصدر سابق، ص54) -55).
)9)) راجع: الرضائي اإلصفهاين، منطق تفسري 
مصدر  التفسري،  وقواعد  أصول  القرآن؛ 

سابق، ص6)) -26).
الــقــرآن،  فهم  مــراتــب  احلــســن،  ــالل  ط  (20(

ص58).
))2) املصدر السابق نفسه، ص)6).

)22) الساجدي، أبو الفضل، هرمنوتيك ومندق 
ص62)- سابق،  مصدر  حديث،  فهم 

.(75
آليات  يف  دراســة  واهلرمنيوطيقا  التأويل   (23(
املؤلفني،  من  جمموعة  والتفسري،  القراءة 
مركز  ))20م،  السنة  األوىل،  الطبعــــــة 

بريوت -لبنان، ص48 -50 و 60 -64.
)24) راجع الرضائي اإلصفهاين، مصدر سابق، 

ص0)2.
آليات  يف  دراســة  واهلرمنيوطيقا  التأويل   (25(

القراءة والتفسري، مصدر سابق، ص48.
معارصة،  إسالمية  قضايا  جملة:  راجــع   (26(
العدد 59 -60، السنة 435)هـ، ويرنرج. 
اهلرمنيوطيقا  تــطــور  ــال:  ــق م جــيــزونــد، 

الالهوتية، ص75 و 83.
)27) الساجدي، أبو الفضل، هرمنوتيك ومنطق 

فهم حديث، مصدر سابق، ص55 -56.
إىل  مدخل  الفهم؛  فهم  مصطفى،  عادل   (28(
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العرمنيوطيقا، طبعة رؤية للنرش والتوزيع، 
القاهر- 2007م،  السنة  األوىل،  الطبعة 

مرص، ص83 -84.
)29) املصدر السابق نفسه، ص84.
)30) املصدر السابق، ص58 -86.

مصدر  مــعــارصة،  إسالمية  قضايا  جملة   (3((
سابق، ص))).

الفهم  إشكاليات  حامد،  نرص  زيــد،  أبو   (32(
السنة  الثانية،  الطبعــــــــة  التأويل،  وآليات 
بريوت  العريب،  الثقــــايف  املركز  992)م، 

لبنان، 20 -)2.
)33) املصدر نفسه.

)34) املصدر نفسه، ص23.
القراءة  فعالية  جهالن؛  أمحــد  بن  حممد   (35(
القرآين،  النص  يف  املعنى  حتديد  وإشكالية 
للدراسة  صفحات  دار  س2008م،  ط)، 

والنرش، دمشق -سورية، ص78).
)36) أبو زيد إشكاليات القرراءة وآليات الفهم، 

ص 25 -27.
حديث،  فهم  ومنطق  هرمنوتيك  راجع:   (37(

مصدر سابق، ص70 -)7.
)38) راجع مصدر سابق نفسه، ص74.

القراءة  إشكاليات  حامد،  نرص  زيد،  أبو   (39(
ص33- سابق،  مصدر  الفهــــم،  وآليات 

.34
)40) مصدر سابق، ص36.

))4) عادل مصطفى، فهم الفهم، مصدر سابق، 
ص308.

)42) راجع مصدر سابق، ص309.
حديث،  فهم  ومنطق  هرمنوتيك  راجع:   (43(

مصدر سابق، ص90.

)44) راجع فهم الفهم، مصدر سابق، ص2)3.
)45) راجع املصدر نفسه، ص)2 -22.

)46) أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات الفهم، 
مصدر سابق، ص42.

)47) ]سورة يوسف: 2[
إرشاف  حتت  املؤلفني  من  جمموعة  راجع:   (48(
السنة  السادسة،  الطبعة  رجبي،  نحنود 
394)ش، نرشمؤسسة البحوث احلوزوية 
شنايس  روش  -ايـــران،  قم  واجلامعات، 

تفسري قرآن، ص299-293..
)49) حتليل لغة القرآن وأساليبه، مصدر سابق، 

ص9)5 -520.
)50) الطباطبائي، حممد حسني، امليزان يف تفسري 
7)4)هـ،  السنة  اخلامسة،  الطبعة  القرآن، 
ج)،  ــران،  -إي قم  املدرسني،  جامعة  نرش 

ص)).
))5) راجع: طالل احلسن، مراتب فهم القرآن، 

ص502 -503.
)52)]سورة النحل: 44[.

)53) حتليل لغة القرآن وأسالبيه، مصدر سابق، 
ص526 -527.

)54) راجع: جمموعة من املؤلفني، روش شنايس 
ص299- سابق،  مصدر  قــرآن،  تفسري 

.300
)55) راجع املصدر السابق نفسه.

)56) راجع: طالل احلسن، مراتب فهم القرآن، 
ص508 -509.

سابق،  مصدر  القرآن،  لغة  حتليل  راجع   (57(
ص532.

)58) ]سورة الواقعة: 79[.
)59) من هدى القرآن، ج4)، ص458.
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ج8،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   (60(
ص323. 

*   *  *   *   *
مصادر البحث:

ابن فارس، أمحد بن حممد بن فارس، . )
هارون  حتقيق  اللغة،  مقاييس  معجم 
األوىل،  الطبعة  حممد،  السالم  وعبد 
مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم-إيران.

إشكاليــــــات . 2 حامد،  نرص  زيد،  أبو 
الفهم وآليات التأويل، الطبعة الثانية، 
العريب،  الثقايف  املركز  السنة 992)م، 

بريوت -لبنان.
محاد، . 3 بن  إسامعيــــــــل  اجلوهـــري، 

بريوت- األوىل،  الطبعة  الصحاح، 
لبنان.

)428)هـ(، . 4 باقـــر  حممــــد  احلكيم، 
السنة  الثالثة،  الطبعة  القرآن،  علوم 
اإلســــالمي،  الفكر  مركز  7)4)هـ، 

قم-إيران.
الراغب اإلصفهاين، حسني بن حممد، . 5

مفردات ألفاظ القرآن، الطبعة األوىل، 
دار القلم، بريوت -لبنان.

شنـــــايس . 6 روش  حممــــود،  الرجبي، 

السنة  السادسة،  الطبعة  قرآن،  تفسري 
392) ش، مؤسسة البحوث احلوزية 

واجلامعية، قم -إيران.
الرضائي اإلصفهـــــاين، منطق تفسري . 7

القرآن؛ أصول وقواعـــد التفسيــــــر، 
مخسني  أبو  هاشــــم  قاســـم  تعريب 
السنة  الثالثة،  الطبعة  وأمحد األزرقي، 
العاملي  املصطفى  438)هـ، مركــــــز 
قم– نارنجستــــــان،  والنرش،  للرتمجة 

إيران.
العظيم . 8 عبد  حممـــــــــد  الزرقــــــاين، 

علوم  يف  العرفان  مناهل  )948)م(، 
القرآن، دار إحياء الرتاث العريب.

واملرتضوي . 9 الفضل  أبو  الســـاجدي 
الشاهرودي السيد حممود، هرمنوتيك 
األوىل،  الطبعة  احلديث،  فهم  ومنطق 
املصطفى  مركز  437)هـ،  السنـــــــة 

العاملي للرتمجة والنرش.
األمثل . 0) مكــــــارم،  نارص  الشريازي، 

الطبعـة  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف 
مدرسة  )42)هـ،  السنـــــة  األوىل، 

اإلمام عيل، قم -أيران.
يف . )) التبيان  عيل،  حممد  الصــابوين، 
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السنة  األوىل،  الطبعة  القرآن،  علوم 
405)هـ، بريوت -لبنان.

علوم . 2) يف  مباحث  صالح،  الصبحي، 
السنة  اخلامســـة،  الطبعـــــة  القرآن، 
الريض،  املنشورات  دار  372)ش، 

قم -إيران.
مدخل . 3) الفهم؛  فهم  مصطفى،  عادل 

للنرش  رؤية  طبعة  العرمنيوطيقا،  إىل 
السنة  األوىل،  الطبعــــــة  والتوزيع، 

2007م، القاهر -مرص.
كتاب . 4) أمحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي، 

العني، الطبعة األوىل، قم -أيران.
يف . 5) امليزان  حسني،  حممد  الطباطبائي، 

تفسري القرآن، الطبعة اخلامسة، السنة 
7)4)هـ، نرش جامعــــــة املدرسني، 

قم-إيران.
مراتب . 6) احلســــن،  طالل  الطليباوي، 

السنة  األوىل،  الطبعة  القرآن،  فهم 
الثقافية،  العرفان  مؤسسة  436)هـ، 

لبنان.
القرآن، . 7) هدى  من  السيــد  املدريس، 

دار  9)4)هـ،  السنة  األوىل،  الطبعة 
حمبي احلسني، طهران -إيران.

تفسري . 8) مباين  رضا،  سيـــد  مؤدب، 
قرآين، الطبعـــــــــة الثانيــة، السنـــــة 
مطبعة  قم،  جامعة  نرش  390)ش، 

كامل امللك، قم إيران.
حممود . 9) إرشاف  املؤلفني،  من  جمموعة 

السنة  السادسة،  الطبعـــــــــة  رجبي، 
البحوث  مؤسســـة  نرش  394)ش، 

احلوزوية واجلامعات، قم -إيران.
التأويل . 20 املؤلفيـــــن،  من  جمموعــــة 

آليات  يف  دراســـــــــة  واهلرمنيوطيقا 
األوىل،  الطبعـــــة  والتفسري،  القراءة 
احلضارة،  مركز  ))20م،  السنــــــة 

بريوت -لبنان.
قضايـــا . )2 جملة  اجلبار،  عبد  الرفاعي، 

 ،60-  59 العدد  معارصة،  إسالمية 
مركز  -4)20م،  435)هـ  السنـــة 
بغداد- الدين،  فلسفــــة  دراســــات 

العراق.
حممد بن أمحد جهالن؛ فعالية القراءة . 22

النص  يف  املعنى  حتديــد  وإشكاليـــة 
دار  س2008م،  ط)،  القــرآين، 
دمشق- والنرش،  للدراسة  صفحات 

سورية.
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يف . 23 اهلرمنيوطيقا  أمحد:  السيد  معتصم 
األوىل،  الطبعة  اإلسالمي،  الواقع 
دار  -430)هـ،  2009م  السنـــــة 

اهلادي، بريوت.

نارص عبد احلميد يونس، مقال: كيف . 24
عنارصها  هي  وما  الفهم  عملية  تتم 

ومعيقاهتا، موقع:
https: //www. new -educ. com
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بحث استقرايئ يحاول عرض مسألة تأويل القرآن التي وردت يف 

اآلية السابعة من سورة آل عمران يف عرض مقارن بني رأي ابن تيمية 

الطباطبايئ  حسني  محمد  السيد  ورأي  املسألة  تفسري  يف  املتطرف 

املعتدل يف تفسريه (امليزان). وقد كانت السيدة الباحثة هادئة جداً يف 

تحليل اآلراء وبسطها و استخالص النتائج واملعطيات، فبدأت بعرض 

(التأويل) عند ابن تيمية، ثم عند السيد الطباطبايئ عرضا مجرداً ثم 

قارنت بني املدرستني مستندة اىل مصادر ذات صلة باملوضوع.
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ملخص وتبيان املسألة
الفكريـــــة  املباين  ان  فيه  الشك  مما 
ينتمي  التي  واجلذور  واملدارس  واملعرفية 
اليها املفرس لكتاب اهلل هلا مدخليه مبارشة 
ال  حيث  للمعاين  وترجيحــه  اختياره  يف 
يمكننا قطعه من جذوره الفلسفية واملباين 
األلفاظ  وضع  نظريات  يف  يتبناها  التي 
ملعانيها ولذا فاننا يف هذا البحث املخترص 
نريد التعرف عىل اجلذور املعرفية ملفرسين 
)الطباطبائي- مها  خمتلفتني  مدرستني  من 
القضايا  اهم  من  قضية  يف  تيمية(  وابن 
التي شغلت مساحة واسعة بني املهتمني بأ 
دراك النص ألقراين وهي قضية )التأويل( 
ندرك  جذورمها  يف  السري  خالل  ومن 
قطفوها  التي  الفكرية  الثامر  يف  اختالفهام 
يقصد هبا  التاؤيل وما  أثناء معاجلة مسالة 

وما حدودها.
عملنا عىل ان يكون البحث استقرائيا 
عقدنا  ُثمَّ  ملبانيهام  وتوصيفا  جلذورمها 
الفكرة واملعرفية نتمنى  مقارنه بني ثامرمها 
ان نوفق لذلك ويكون لنا سهم يف تسليط 
الضوء عىل هذه املسالة بام يفتح املسار أمام 
الباحثني ليكملوا ما بدأناه إذ أن إدراك فكر 

ونقحت  سبقنا  ممن  كثري  فيهام  حار  قطبني 
تيار  من  يشكاله  ملا  أثارمها  يف  ودققت 
ومدارس تنتسب إليهام، فال نستطيع ادعاء 
ويقطف  اجلذور  بكل  يأتيكم  البحث  ان 
لكم كل الثامر او حيمل لكم اجلديد بقد رما 
حياول استجامع لبعض ما تفرق يف الكتب 
يف  املدرستني  بني  الفرق  تبني  يف  لتساعد 
إقناعا  أكثرها  وترجيح  التأويل  مسالة 
لباحث مبتديء مثيل قد يشكل يل نوعًا من 
بحثا  طويلة  ملسرية  خيطه  ُأمسك  الشعاع 

عن احلقيقة.
املبحث االول:

التأويل عند ابن تيمية:
جذور النظرية:

احلدود  من  التأويل  مسألــــــــة  تعد 
املعريف  االنعكـــاس  يمثل  أنه  إذ  املهمة، 
)اإلمساك  قاعدهتم  يف  الرئييس  واملوقف 
وعىل  بالرأي(  النص  يف  الترصف  عن 
العقدي  البعد  الترصفات ذات  رأس هذه 
التأويــــل  موضوع  يف  نجده  واملذهبي، 
الفكر  يف  املذهبية  للخالفات  حمطة  كأهم 
أفرزت  التي  العصــــــــور  عرب  اإلسالمي 

تيارات واجتاهات متعددة.
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االجتاه  هو:  االجتــــاهات  هذه  وأهم 
ويمثله  التأويــــــل  يف  الصويف  الكالمي 
واالجتاه  الغزايل  حامد  أبو  خاصة  بصورة 
واملسمى  الفلسفي  االجتــــــاه  هو  الثاين 
التعرف  نروم  حني  بنا  وحري  بالسلفي. 
مسار  عن  تيميــة  ابن  حياد  جذور  عىل 
التاويل، ان نتعرف عىل  السلف يف مسالة 
وخيتلف  يش  يف  معهم  يتفق  الذي  مبناهم 

معهم يف يش اخر من مسالة التاؤيل:
الكالميــــة  النظريــــــة  جذور  أوال: 

والصوفية:
بالفكر  تيميـــــة  ابن  تأثر  هنا  نتتبع 
نرى  حيث  سبقــه  ملن  والصويف  الكالمي 
لتاويـــــل  املتكلمون  منه  بامحيذر  التزامه 
أبو حامـــد  ابرزهـــــم  النصـــــوص ومن 
التأويل يف صورته  الغزايل))) حيث يعرف 
اللفظ  أي  معناه  )بيان  بأنه  االصطالحية 
مع  يقع  أن  إما  وهذا  ظاهره،  إزالة  بعد 
العامي  مع  العارف  من  أو  نفسه،  العامي 

أو من العارف مع نفسه بينه وبني ربه(.
التأويل  هذا  لصحة  الغزايل  ويشرتط 

هبذا املعنى ثالثة رشوط:
عىل . ) االطالع  يف  املؤول  يطمع  ال  أن 

مجيع املعاين املضمنة يف باطن النص.
أن ال يكذب برهان العقل أصال.. 2
عند . 3 التأويل  تعيــــني  عن  يكف  أن 

تعارض االحتامالت.
كتب  يف  املتفرقة  النصوص  تتبع  من 
الغزايل حول هذا املوضوع يتبني لنا أن هذه 
عنده  متثل  ال  قد  الذكر  السالفة  الوصايا 
والدقيقة  العليا  درجته  يف  التفسري  سوى 
البعد  ذي  التأويل  مفهوم  مع  باملقارنة 
عليه،  ماهي  عىل  احلقيقة  وتصور  العميق 
تيمية يف  ابن  إليه  بام ذهب  وإذا ما قارناها 
تصوره وتعريفه للتأويل حيث يعّرف ابن 
املعنى  عن  اللفظ  )رصف  التأويل  تيمية 
يقرتن  لدليل  املرجوح  املعنى  إىل  الراجح 
به()2) وإذا علمنا أن ابن تيمية تفصله عن 
الغزايل ثالثة قرون، خلرجنا بنتيجة مفادها 
ما  يف  الغزايل  أحدثه  الذي  الكبري  التأثري 
بعد، فهم يف الغالب مل خيرجوا من عباءته 

يف هذا املضامر.
رشد  البن  تتبعنا  عند  أيضــا  ويظهر 
معنى  يقول:  حيث  للتأويل  تعريفه  يف  له 
التأويل هو إخراج داللة اللفظ من الداللة 
أن  غري  من  املجازية،  الداللة  إىل  احلقيقية 
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التجوز،  يف  العرب  لسان  بعادة  ذلك  خيل 
أو  بسببـــه  أو  بشبيهه  اليشء  تسمية  من 
الحقه أو مقارنه، أو غري ذلك من األشياء 
الكالم  أصناف  تعريف  يف  دت  ُعدِّ التي 
الذي  الشديد  التـــــــأثر  يظهر  املجازي)3) 
تيمية لآليات  ابن  طبع بصمته عند تفسري 

الكريمة.
التأويل  حتقيق  الصويف  املسلك  ان 
فهم  يف  وأعمق  غوصــــــا  أوسع  شيئا 
إليها  تؤول  ما  باب  من  ليس  النصوص 
معانيها، ولكن من باب الكشف عن وجه 
نوع  إىل  تشري  التي  التمثيالت  بني  العالقة 
الغيب  عامل  بني  التشابه  أو  االرتباط  من 
وعامل الشهادة. ويرى ابن رشد أن السبب 
يف ورود الظاهر والباطن يف الرشع مما كان 
مدعاة إىل التأويل هو اختالف فطر الناس 
واستعداداهتم، غري أن هذا التعليل سينحو 
انجرافا نحو إعطاء األولوية للفالسفة  به 
وأكثرهم  علام  الناس  أرسخ  باعتبارهم 

برهانا وحتقيقا.
هو  ليس  بالتاؤيــــل  فاملقصود  إذن 
العقيل  والتسليــــم  اللغوي  التفسري  جمرد 
واالقتناع، وإنام هو عملية عقلية وروحية 

يف آن واحد، ذلك أن العقل يؤول املتشابه 
أصوهلا  تأخذ  والتي  العقلية  املتقبالت  إىل 
املنهج  وهذا  الرشعيــــــة،  املحكامت  من 
التأويل  أما  الكالم  علامء  عند  يستعمل 
عن طريق اإلدراك الروحي فهو عمل بعد 
أن  بمعنى  وعلم،  عمل  بعد  وعلم  علم، 
الطريق املوصل إىل إدراك احلقيقة الواقعية 
تصحيح  هو  التأويــــــل  حمل  للنصوص 
نحو  ابتداء  العقلية  املفاهيم  أو  التصور 
العقيدة ثم العمل عىل تثبيت هذا االعتقاد 
درجة  إىل  احلال  يف  سيرتقى  ذلك  بعد 
املكاشفة، وهذا ما يصطلح عليـــــه بباب 

املعرفة اللدنية)4).
وعىل هذا السبيل نجد أغلب الصوفية 
حيذرون من التأويل وينهون عنه إذا كانت 
ال  حتى  وذلك  ولغة،  فكر  جمرد  املسألة 
تشبيه  من  عقباه  حتمد  ال  فيام  املؤول  يقع 

وجتسيم وهو ال يدري.
رسية  مسألة  يبقى  فالتأويل  وهلذا 
حيتفظ هبا العارف يف باطنه وال يرصح هبا يف 
املخاطبات العامة كام يقول الغزايل، تأويل 
العارف مع نفسه يف رس قلبه بينه وبني ربه 
مع  والتحفظ  االحرتاس  وجب  هنا  ومن 
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بالتعبري  والذوقية  اللدنية  املعرفة  ترصد 
وهبذا  اآلية،  من  املراد  كشف  يف  الصويف 
هو  اإلهلي  بالنص  العلـــم  مصدر  يكون 
طريق  عن  وذلك  نفسه،  اإلهلي  التعليم 
الوارد  للمعنى  املوضح  واإلهلام  الكشف 
اهلل  ومراد  احلديثي  أو  القرآين  النص  يف 

ورسوله)5).
ثانيا: جذور اخلالف التأوييل السلفي:
وأبعاده  التأويل  املوقف من  أمام هذا 
عند الصوفية نجــــد مواقف أخرى ذات 
أمهها  ومن  نسبيـــــا،  مجاعي  متذهب  قوة 
يف  الفلسفي  االجتـــــاه  أصحاب  مواقف 
ما  االجتاه  وأصحاب  اإلسالمي،  الفكر 

يسمى بالسلفي يف التاريخ اإلسالمي.
التفسري  يعنى  السلفية  عند  التأويل 
أكده  الذي  عينه  األمر  وهو  املعنى،  وبيان 
السلف:  لفظ  يف  التأويل  بقوله  تيمية  ابن 
وافق  سواء  معناه  وبيان  الكالم  تفسري 
التأويل والتفسري  أو خالفه فيكون  ظاهره 

عند هؤالء متقاربا أو مرتادفا)6).
ليست  لدهيم  املوظفة  األدوات  أن  إذ 
سوى أدوات عادية تستند اىل استدالالت 
تبقى يف إطار  لغوية، وهذه االستدالالت 

حتليل الظاهر عىل ما هو عليه ال أهنا تعطي 
يدعي  كام  النص  لباطن  خاصا  تفسريا 
املتكلمون. إذ إدراك العقل ليس إال إدراكا 
إدراكا  أو  وتركيبهـــــا،  املحللة  للظواهر 
ليست  وهذه  وحتليلها،  املركبة  للظواهر 
اىل سوى  بسيطة ال حتتاج  سوى عمليات 
لظواهر  ختضع  معرفية  ومرحلية  تركيز 
عبـــر  الذي  واالختالف  واملكان.  الزمان 
حول  اختالف  بأنه  املتكلمني  عند  عنه 

املؤول منها من غري املؤول.
إن  اإليامن  كتاب  يف  تيمية  ابن  يؤكد 
بمعنيني  التأويل  لفظ  استعملوا  السلف 
وبيان  الكالم  تفسري  التفسري،  هو  األول 
معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون 
التفسري والتأويل هبذا االعتبار مرتادفني أو 
متقاربني، واستندوا يف ذلك إىل ما ورد يف 
أن  عباس  البن  الرسول  دعا  حيث  السنة 
الطربي  استعمل  ولذا  التأويل  اهلل  يعلمه 
لفظ التأويل بنفس معنى التفسري. واملعنى 
الثاين للتأويل عند السلف هو معناه القرآين 

أي املآل والعاقبة واملصري)7).
بعض  السلفي  التيار  هذا  ألقى  وقد 
حاد  انه  رغم  تيمية  ابن  سري  عىل  ظالله 



التأويل من اجلذور إىل الثمر 

216

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

األشياء،  بعض  يف  معهم  واختلف  عنهم 
فهمه  يف  اللغة  حتى  حيرص  أن  يريد  فنراه 
املتشدد للمسألة، وذلك العتامده عىل اللغة 
النصوص،  لفهم  املتداولة كمصدر وحيد 
التوحيد  العلمية واخلاصة بعلم  اللغة  بينام 
هي اللغة األقل تداوال دون سائر اللغات 
متكرر  توظيف  ذات  وغري  جتريدية  ألهنا 
عليها  يغلب  والتي  العادية  املعامالت  يف 
أكثر من  اللفظية  املادي للمعاين  التوظيف 
املتداول  اللفظ  فاختيار  وهلذا  معنى،  أي 
الطبيعة  ذي  الديني  النص  لتفسري  العادي 
مطابقته  مراعاة  دون  العقائدية  التوحيدية 
للمحكم التنزهيي من النصوص ومن دون 
واهتم  حكمه،  أو  العقيل  للجواز  مراعاة 
من مل ينهج ذلك املرشب انه يكون مدعاة 
سيلحق  ثم  ومن  الشبه  شباك  يف  للوقوع 
بالسلف ما مل يقولوا به أو يقرروه، وذلك 
ألهنم كانوا من الواعني كل الوعي بمعاين 
لقرائن  النصوص  يف  الواردة  األلفاظ 

تقرتن.
ثامر النظرية:

جذور  رسيــان  من  سبق  ما  عىل  بناء 
اختلف  تيمية  ابن  فكر  صقلت  خمتلفة 

أثمرت  أخرى  معها  اتفق  و  تارة  معها 
ولون  طعم  تيار  كل  من  فيها  هجينة  ثمرة 
فالتأويل عنده ال يعني سوى التفسري سواء 
اللغة  أو عن طريق  النص  كان عن طريق 
نظريته  يف  يلتقي  وهنا  النص،  ملعنى  املبينة 
إذ  السلفية،  مع  واملتكلمني  الفالسفة  بني 
يف  تأويالهتم  حيث  من  حيرصون  كلهم 
املرتكز عىل  التفسري  أن  التفسري، إال  دائرة 
نص  أو  القرآن  بنص  الرشعي  التفسري 
من  أقوى داللة ووضوحا  يكون  احلديث 
إىل  تستند  ال  جمردة  عقلية  أحكام  إصدار 
اقرتن  إذا  أما  ثابت،  رشعي  أساس  أي 
التفسري بالنص باألدلة العقلية فهو تفسري 
النص  تفسري  عىل  االقتصـــار  من  أقوى 
ومن  النص،  للغة  املقابلة  اللغوية  باألدلة 
هنا كان املتكلمون أسلم منهجا يف التعامل 
من  تأويلها  الصفات وحماولتهم  آيات  مع 
وأصحاب  الفالسفة  سلكه  الذي  املنهج 
االجتاه املسمى بالسلفي. اذا فمباين السلف 
قائمة عىل قواعد ومدلوالت واستعامالت 

اللغة يف التفريق بني احلقيقة واملجاز.
وملا كان ابن تيمية قد وجه نقدا متفردا 
ألســـس املنطـــق الصـــــوري األرسطي، 



مواهب اخلطيب

217

هـ(
14

41
م- 

20
20

ء )
شتا

ن -
عو

رب
اال

د 
عد

ال

واستبدل به منطقا استقرائيا تداوليا)8) فقد 
دفعه ذلك إىل إعادة تأسيس نظرية املجاز 
ذلك  ضوء  عىل  التأويل  مفهوم  ومراجعة 

املنطق.
درس ابن تيمية مسألة العقل والنقل، 
وعالقتها بقوانني التأويل. ثم أراد أن حيلل 
فقام  واخللف  السلف  بني  التأويل  مفهوم 
للمفهوم،  ومصطلحية  مقارنة  بدراسة 
مناظراتــه  وكانت  »اإلكليل«.  رسالة  يف 
حلل  منطلقا  التأويل  من  تتخذ  ورسائله 
كثري من االشكاالت واملسائل العقديـــــة 

املتداولة بني مفكري اإلسالم.
املشكلة  أصل  تيمية  ابن  صاغ  فقد 
يف  االشرتاك  "سبب  فقـال  إليها  واملدخل 
معنى  فهم  من  كل  اعتقاد  التأويل  لفظ 
القرآن)9)  يف  املذكور  هو  ذلك  أن  بلغته 
شبهة،  ومنشأ  فتنة"،  مثــــــار  هذا  وكان 

وحتريفا للكلم عن مواضعه)0)).
تيمية  ابن  نظرة  القــــاعدة  هذه  تبني 
التارخيي  وتطوره  التأويـــل  تعريف  إىل 
ونتائجه الفكرية واملذهبية، فلقد ردد ابن 
فيه اشرتاك  التأويل  لفظ  بأن  القول  تيمية 
السلف  عند  ومعناه  القرآن،  معناه يف  بني 

أن  االشرتاك  هذا  شأن  ومن  واخللف، 
حيدث اشتباه يف فهم املصطلح.

وقد حاول ابن تيمية رفع هذا االشتباه 
بأن قام بدراســــة مصطلحيــــــة وتارخيية 
مستفيضـــــة للفظ من خــــالل النصوص 
الرشعية والفقهية واملذهبية التي تم تداوله 
فيها. وذلك من خالل تتبع معاين مصطلح 
يف  فيها  ورد  التي  املواضع  يف  التأويل 
وأقوال  احلديث  ونصوص  القرآين  النص 
اللغة،  أهل  وعنــــد  والتابعني،  الصحابة 
القرآنية  باملصطلحات  التأويل  لفظ  رابطا 
األخرى التي تتقاطع معه داللة واشتقاقا، 
والظاهر  والتحريف  والتشابـــــه  كالنسخ 
واألول واملآل... منضبطا يف كل ذلك بام 

وضعه من قواعد لغوية وتفسريية.
إن ابن تيمية جیعل التناظر بني اآليات 
التأويل  معنى  لفهم  رضوريـــــة  مقدمة 
إىل  فكره  قارئ  حييل  وكأنــــه  وحدوده، 
التأويل  للفظ  الشامل  القرآين  السيــــاق 
املنهجية  بقواعده  التزاما  ومدلوالتــــــــه 
علم  بني  يفرق  فهو  واملنطقيـــة.  اللغوية 
من  جاعـــال  املعنى))))  وعلم  التأويــــــل 
والنزاع  أساسا  الثنائية  هذه  يف  االشتباه 
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باحلقيقة  وعالقتها  التأويل  مسألة  فهم  يف 
واملجاز.

ونفي  التأويل،  علم  نفى  بأنه  فرصح 
علم التأويل ليس نفيا لعلم املعنى)2)) وأما 
فإن  تعاىل  اهلل  نفاه  الذي  التأويل  مفهوم 
التأويل  مواضع  يف  ذلك  يتتبع  تيمية  ابن 
يف  تعاىل  قوله  منها  الكريم،  القرآن  من 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  چ 

ەئچ ]سورة يونس: 39[، فسياق اآلية 
القرآن)3))  عائدة عىل  الكناية  أن  يدل عىل 
بني  فرق  تعاىل  اهلل  أن  تيمية  ابن  فيقول 
فتبني  تأويله،  إتيان  وبني  بعلمه  اإلحاطة 
أنه يمكن أن حييط أهل اإليامن بعلمه وملا 
القرآن  بعلم  اإلحاطة  وأن  تأويله،  يأتيهم 

ليست إتيان تأويله)4)).
القرآن  ىف  ليس  أّنه  تيمّية  ابن  أثبت 
كالم ال ُيفهم معناه، وأّن املتشابه إضاىّف إذا 
الراسخ،  فيه  يشتبه  ال  الضعيف  فيه  اشتبه 
تعاىل  اهلل  إاّل  يعلمه  ال  الذى  التأويل  وأّن 
الواقع،  ىف  اآليات  تلك  إليه  تؤول  ما  هو 

ككيفّية صفات اهلل تعاىل.
والنار  اجلنّة  من  الغيب  عامل  وكيفّية 
وما فيهام، فال يعلم أحٌد غريه تعاىل كيفّية 

وكيفّية  واإلعدام  باإلجیاد  وتعّلقها  قدرته 
استوائه عىل العرش، مع أّن العرش خملوٌق 
أهل  عذاب  كيفّية  وال  بقدرته،  وقائم  له 
تعاىل ىف  قال  اجلنّة كام  نعيم أهل  النار وال 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  چ  هؤالء 
ہ چ ]سورة السجدة: 7)[.

وإّنام  نيا  الدُّ كنار  اآلخرة  نار  فليست 
هى يش آخر، وليست ثمرات اجلنّة ولبنها 
هذا  ىف  لنا  املعهود  جنس  من  وعسلهــا 
العامل  بذلك  يليق  آخر  يش  هو  وإّنام  العامل 

ويناسبه«)5)).
ثّم قال: »إّنام غلط املفرّسون ىف تفسري 
باملعنى  جعلوه  ألهّنم  اآلية  ىف  التأويل 
القرآن  كلامت  تفسري  وإّن  االصطالحي، 
منشأ  كان  قد  االصطالحية  باملواضعات 

غلط يصعب حرصه.
التأويل  إن  اىل  تيمية  ابن  ويذهب  كام 
املختفية  الباطنة  األشياء  بمعاين  ليس علام 
يدعي  كام  املجازيــــــــة  ظواهرهــــا  وراء 
املصطلح  التأويــــــــــل يف  بل  املتكلمون، 
باملعاين  العلم  متامـــا.  ذلك  غري  القرآين 
منفي  فهو  التأويل  أما  رشعا،  مطلوب 

نصا. ويوضح ذلك ابن تيمية فيقول:
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صورة  ملعناه  اخلرب  أن  ذلك  )ونكتة 
كذهن  العامل  نفس  يف  وجودها  علمية 
ثابتة  حقيقة  املعنى  ولذلك  مثال،  اإلنسان 
يدل  إنام  واللفظ  العلم،  عن  اخلارج  يف 
ابتداء عىل املعنى الذهني، ثم تتوسط ذلك 
فالتأويل  اخلارجة،  احلقيقة  عليه  تدل  أو 
تفسريه  معرفة  وأما  اخلارجة،  احلقيقة  هو 
العلمية()6)).  الصورة  معرفة  فهو  ومعناه 
ويستعني ابن تيمية بام قرره يف البعد املنطقي 
واللفظي  الذهني  الوجود  مراتب  عن 
حصول  فالتفسري  والعيني،  والرسمي 
يف  والرسمي  واللفظي  الذهني  الوجود 
القلب واللسان، وأما التأويل فهو حصول 
الوجود العيني اخلارجي أي نفس األمور 
ماضية  كانت  سواء  اخلارج  يف  املوجودة 
تيمية،  ابن  نظر  يؤيد هذا، يف  أم مستقبلية 
القرآين  استعامله  يف  التأويل  مصطلح  تتبع 
يف املواضع األخرى التي ورد فيها، معتربا 
هبا.  نزل  التي  القرآن  لغة  هو  املعنى  ذلك 
واملنام  األحاديث  إىل  التأويل  أسند  فإذا 
نفس  به  عني  يوسف  سورة  يف  والرؤيا 
إىل  أسند  وإذا  إليه،  تؤول  الذي  مدلوهلا 
ال  عمل  تأويل  به  عني  موسى  صاحب 

تأويل قول)7)).
املعنى  هذا  إىل  تيميـــــة  ابن  ويميل 
مدعام  القرآين  االصطالح  عليـــــه  الذي 
اليشء  عني  هي  فاحلقيقة  بالدراسة،  ذلك 
املاهية- وليست  ماهيتـــه،  أي  املقصود، 
-وجودا  املنطقي  البعد  يف  ثبت  ما  عىل 
ولذا،  اخلارج.  يف  عيني  حتقق  بل  جمردا، 
اليشء،  حقيقة  عن  بحثا  التأويل  كان  فإن 
فليس يعني ذلك غري التحقق الفعيل لذلك 

اليشء.
مل تعد احلقيقة -يف مذهب ابن تيمية-
تشري إىل املاهية والذات املطلقة، بل حقيقة 
مل  ولذلك  ويتكيف.  يتعني  به  ما  اليشء، 
الفلسفية  البالغة  عرفته  كام  للمجاز،  يعد 
الفكري  النسق  يف  قدم  موضع  القديمة، 
أن  االعتبار  بعني  أخذنا  إذا  تيمية،  البن 
اللفظ يف  املجاز، عند مثبتيه، هو استعامل 

غري حقيقة اليشء األصلية.
هياجم  ال  تيمية  ابن  أن  سبق  مما  يبدو 
ويرتب  اصطالحيا،  حيدده  وإنام  التأويل 
الذي  املعنى  من  انطالقــــــــا  عليه  حكمه 
الذي  الغلط  يف  الوقوع  خشية  حدده، 
يسببه االشرتاك يف لفظ التأويل، فإن كان 
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إليه  مندوب  أنه  ريب  فال  تفسريا  التأويل 

رشعا إن مل يكن واجبا يف حق أهل العلم.

وإن كان التأويل هو احلقيقة اخلارجية 

لليشء، فهذا ال يعلم حقيقته إال اهلل، ويف 

كال املعنيني ال يتوقف تعريف التأويل عىل 

»وما  عىل  وقف  من  وهلذا  املجــاز.  رشط 

يعلم تأويله إال اهلل« كان عىل حق إذا قصد 

عىل  وقف  ومن  للتأويل،  الثاين  املعنى 

إذا  العلم« كان عىل حق  »والراسخون يف 

قصد بالتأويل معنى التفسري)8)).

تيمية يف رسالة اإلكليل  ابن  وقد كان 

»الرسالة  من  اخلامســـــــة  القـــاعدة  ويف 

قوله  عىل  الوقف  إىل  يميل  التدمرية)9)) 

ولكنه يف رشح  اهلل،  إال  تأويله  يعلم  »وما 

اإلخالص  سورة  وتفسري  النزول  حديث 

جیعل القولني مأثورين معا عن السلف)20)، 

بناء نسق  للدقة يف  وبسبب ذلك، وتوخيا 

مال  والسنة،  الكتـــاب  عىل  مبني  عقدي 

عدم  إىل  الواسطية  العقيدة  يف  تيمية  ابن 

إثبات،  أو  بنفي  فيهــــا  التأويل  لفظ  ذكر 

ذم  إنام  والقرآن  معان،  عدة  له  لفظ  ألنه 

التحريف))2).

املبحث الثاين:

التأويل عند العالمة الطباطبائي:

جذور النظرية:

جذور فلسفية عقلية: 	

بدأ السّيد الطباطبائى رحلته يف إحيائه 

بتدريس  والفلسفيـــــة،  العقليـــة  للعلوم 

كالشفاء  العلوم  هذه  ىف  األساسية  الكتب 

سوق  هلا  تكن  مل  التى  األربعة،  واألسفار 

رائجة ىف ذلك الزمان، بل كانت مرفوضة 

أشّد الرفض.

أعادت  التى  اجلهود  لوال  والواقع، 

االعتبار هلذه العلوم لكادت أن تكون نسيًا 

العلمى  بجهاده  استطاع  أّنه  بيد  منسّيًا، 

والعمىل أن جیعلها دروسًا أساسية ىف هذه 

احلوزة)22).

الطباطبــــائي  العالمـــــــة  استشعـــار 

الفكرية  احلاجة  الرشعى وعمق  للتكليف 

صادف  الذى  الزمن،  ذلك  ىف  والعقائدية 

إىل  وامتدادها  العامل،  ىف  املاركسية  ظهور 

عاملنا اإلسالمي كان من اهم جذور تتبعه 

يبدأ  أن  إىل  دعْته  حتى  الفلسفية  للمناهج 

تأسيس مدرسة فلسفية برهانية لنرش هذه 
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املعارف وتعميقها واالبتكار فيها)23).

اجلذور الوجدانية: 	
الطهرانى  حسني  حمّمـــد  السّيد  قّدم 
عىل  للتعّرف  الولوج  حماولة  قبل  مقّدمة 
بعض مالمح شخصية ُأستاذه الطباطبائى 

العلمية الفلسفية حيث قال:
ىف  يلمس  البرش  بنى  من  إنسان  كّل 
وجوده مركزين لإلدراك والفهم، أحدمها: 

العقل، واآلخر: القلب والوجدان.
اإلنســـــــان  يدرك  العاقلة  فبــــالقّوة 
املحبوب  بني  ويمّيز  ومفاسده،  مصاحله 

واملكروه، واحلّق والباطل.
يمكن  والذى  والوجدان،  القلب  أّما 
أو  والفطرة  اجلبّلة  أيضًا  له  يقــــال  أن 
الباطنى،  اإلدراك  أو  اخلفى  اإلحســـاس 
يوّطن  أن  بواسطته  اإلنســـــان  فيستطيع 
أوجدته  التى  والعّلة  الوجود  بعامل  صلته 
بني  جاذبة  صلة  ويقيم  العامل،  وأوجدت 

مبدأ املبادئ وغاية الغايات)24).
العنرصين  أّن هذين  الطبيعى  واليشء 
كّل  ىف  موجودان  املهّمني  اإلدراكييـــــن 
يتبعها  التى  وظيفته  منهام  ولكّل  إنسان، 
اخلاّص،  وفهمه  اإلدراكى  ُأفقه  إطار  ىف 

اآلخر،  عن  أحدمها  يستغنى  ال  بحيث 
وبفقد أحدمها ينغلق أمام اإلنسان عامل من 

املدركات.

اجلذور الروحية: 	
ُأستاذه  عن  آمىل  جواد  الشيخ  قـال 
التكـــــــامل  أوج  بلغ  إّنه  الطباطبــــائي: 
معه  صار  الروحي،  والتجــــّرد  العقيل 
قّوة  تدّخل  بدون  العقلية  الكّليات  يدرك 
التخّيل ومتّثل مصداقها ىف مرحلة اخليال، 
أو  املّتصل،  املثـــــال  مرتبة  ىف  وجتّسدها 

برصف النظر عن ذلك.
إدراك  الروح  جتّرد  أدّلة  من  كان  ومّلا 
قيد،  كّل  من  املجّردة  املرسلة  الكّليات 
التى  الروح  فإّن  كثرة،  كّل  عن  املنّزهة 
شّك  ال  هى  تاّمًا،  جمّردًا  موجودًا  تدرك 

روح جمّردة )25).

جذوره العرفانية والكالمية: 	
اجلذور  هذه  اثر  تتبع  خالل  من  نجد 
للمسائل  معاجلته  يف  بوضوح  جتلت  اهنا 
الذى  العقيل  األُسلوب  وفق  الفكريـــــة 
يعتمده من حيث اهليئة والصورة والقياس 
األرسطى، ومن حيث املاّدة واملحتــــوى، 
القياس  وهو  األرسطيــة  فاليقينيـــــــاِت 
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بني  من  اليقينية  للنتيجة  املنتج  الربهاين 
املدارس  من  جمموعـة  تّتفق  فقد  األقيسة 
هذه  كانت  وإن  اّتباعه،  عىل  الفكريـــة 
منها  لكّل  ألّن  بينها  فيام  خمتلفة  املدارس 
طريقتها اخلاّصة للوصول إىل الكشف عن 
واضحًا  نجده  ما  وهذا  األشياء،  حقائق 
واحلكمة  واإلرشاقية  املّشائية  املدرسة  ىف 
املنهج  إتباع  ىف  مجيعًا  مّتفقة  فإهّنا  املتعالية، 

العقىل وإن كانت بدرجات متفاوتة)26).

جذور مبانيه اللغوية: 	
نظريــة  الطباطبائي  العالمـــــة  يتبنى 
فكلام حتققت  املعاين  لروح  األلفاظ  وضع 
القالب  عن  النظـــر  -بغض  الروح  تلك 
هلــــذا  شاماًل  يكون  والصورة-فاملفهوم 
الكاشاين)27)  الفيض  عنــــــه  عبــــر  الذي 
بامليزان يقول: وباجلملة  لنا مثاالً  ورضب 
يكون من جنســـه يشمل  ميزان كل يشء 
الخ...  واملعقول  واملتخيـــــل  املحسوس 
لفظة  يريد  أنه   كالمـــه من  الواضح 
و  الغاية  حتقيق  ملعنًى  موضوعــة  امليزان 
مقدمــــة  يف  بذلك  رصح  وقد  الغرض. 

امليزان.
ثقل  لقياس  اليوم  املعمول  وامليزان 

أول  سالحًا  املتخذ  والســـالح  احلرارة 
يقول  أن  اىل  اليوم  املعمول  والسالح  يوٍم 
حيث  إىل  التغري  يف  بلغت  فاملسميات 
فقدت مجيع أجزائها السابقة ـ أي ال يوجد 

من الصورة السابقة يشء)28).
ثامر النظرية:

بعد إن تعرفنا إمجاال عىل اجلذور التي 
نرى  الفكرية  العالمة  شخصية  صقلت 
بصامهتا واضحة يف تفكيكه ملسالة التأويل 
احلقيقة  هو  التاؤيل  أن  من  تبناه  ملا  طبقًا 
تفسري  ىف  احلّق  )إّن  يقول  حيث  الواقعية 
تستند  التى  الواقعّية  احلقيقة  أّنه  التأويل 
إليها البيانات القرآنية من ُحكم أو موعظة 
اآليات  جلميع  موجوٌد  وأّنه  حكمة،  أو 
ليس  وأّنه  ومتشاهبها،  حمكمها  القرآنية، 
من قبيل املفاهيم املدلول عليها باأللفاظ، 
أن  املتعالية عن  الغيبّية  األمور  بل هو من 
حتيط هبا شبكات األلفاظ، وإّنام قّيدها اهلل 
أذهاننا  لتقريبها من  بقيد األلفاظ  سبحانه 
ُترضب  كاألمثال  فهى  التقريب،  بعض 
بحسب  وتوّضح  املقاصد  هبا  ليقّرب 
ويستدل  السامع)29)،  فهم  ُيناسب  ما 
عرش  ستة  استقراء  با  نظريته  عىل  العالمة 
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القران  يف  التاويل  لفظ  الستعمـال  موردا 
فراجع)30).

نراه  العالمة  لتفسري  استقرائنا  وعند 
املراد  ان  توعز  التي  بنظريتـــــه  يتمسك 
وضعــــه  عن  اللفظ  ظاهر  نقل  بالتأويل 
األصيل إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما ترك 
ذلك  عىل  لغويا  ويستدل  اللفظ،  ظاهر 
بقول ابن منظور يقال ُأْلُت اليشء أؤوله إذا 
معاين  مجع  التأويل  فكأن  وأصلحته  مجعته 
إشكـــال  ال  واضح  بلفظ  َأشَكَلت  َألفاظ 

فيه))3).
التأويل:  معنى  يف  الطباطبائي  يقول 
»التأويل من األول وهو الرجوع، فتأويل 
إليه،  يرجـــع  الذي  املرجع  هو  املتشابه 
وتأويل القرآن هو املأخذ الذي تؤخذ منه 

معارفه«)32).
إن الذي مّيز الطباطبائي يف تأويله، هو 
ُأّم  يف  ثابتًا  أصليًا  مرجعًا  للقرآن  يرى  أنه 
الكتاب ال يتغرّي وال يتبدل، وهو إنام ُأنزل 
تعاىل:  قال  كام  والبشارة،  اإلنذار  هبدف 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ٿچ ]سورة  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
مريم: 97[.

عنـــــــد  القرآن  حقيقـــــة  هي  هذه 
عنده  والتفسري  والتأويـــــــل  الطباطبائي، 
حيسم  ونراه  احلقيقة  هذه  من  ينطلقان 
وحديثا  قديام  العلامء  بني  الدائر  اجلدل 
يذُكره  ما  »إن  بقوله  تأويل  إىل  حيتاج  فيام 
مدلوالً  يكن  مل  )التأويل(  بكلمة  القرآن 
للفظ، بل حقائق وواقعيات أعىل شأنًا من 
فهم عامة الناس، وهي األساس للمسائل 
للقرآن،  العملية  واألحكام  االعتقاديـــة 

نعم إن لكل القرآن تأوياًل)33).
الطباطبائي،  يرى  كام  القرآن،  فتأويل 
هو املأخذ الذي يأخذ منه معارفه، باعتباره 
حقيقــــة  تتجىل  حيث  هناك  له،  األصل 

القرآن الثابتة)34).
ڎ  ڎ  ڌ  چ  تعاىل:  اهلل  قال 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
چ ]سورة  گ  ک  ک  ک 
الزخرف: 3ـ  4[، أي ال يتوصل إليه الفهم 

االعتيادي وال يبلغه)35).
يف  الشيعة  كتابه  يف  الطباطبائي  يرى 
تأويل)36)،  له  كله  القرآن  إن  اإلســــالم: 
الصفات  عن  املخربة  اآليات  فقط  وليس 
القيامة،  يوم  املشهودة  األفعال  وبعض 
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ويستدل عىل ذلك بقوله تعاىل: چ ې ې 
وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
 .]39 يونس:  ېئچ ]سورة  ېئ 
أي ترى األشياء كلها بالعيان يوم القيامة، 

وهذا ما أشار إليه تفصياًل يف كتابه امليزان، 
تضيف  ترى،  كام  »فاآليات،  بقوله: 

التأويل إىل جمموع الكتاب«)37).
أن التأويل هو األمر العيني اخلارجي، 
مورد  أن  و  الكالم،  عليه  يعتمد  الذي 
وأسامئه  اهلل  صفات  عن  املخربة  األخبار 
ومواعيده وكل ما سيظهر يوم القيامة، ويف 
واملصالح  األحكام  كآيات  اإلنشاء  مورد 
تعــاىل:  قوله  يف  كام  اخلارج،  يف  املتحققة 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ 

ەئچ ]سورة  ەئ  ائ  ائ  ىى 
املرتتبــــــة  املصلحة  هو   .]35 اإلرساء: 
أمر  استقامــــة  وهو  املجتمع،  يف  عليهام 
الطباطبـــــائي:  يقول  اإلنساين،  االجتامع 
خارجي  أمر  التأويل  أن  اآلية  ظاهر  )إن 
اخلارجي  فعلهم  عىل  مرتتب  عيني  وأثر 
ال  الوزن،  وإقامة  الكيــل  إيفاء  هو  الذي 
بحال  وصف  فالوصف  الترشيعي،  األمر 

متعلق اليشء ال بحال نفس اليشء. كام إن 
يرجع  الذي  املرجع  هو  كان  وإن  التأويل 
ويؤول إليه اليشء، لكنه رجوع خاص، ال 
كل رجوع، فإن املرؤوس يرجع إىل رئيسه 
وليس بتأويل له، والعدد يرجع إىل الواحد 
وليس بتأويل له، فال حمالة هو مرجع بنحو 

خاص ال مطلقًا...)38).
هناك مزاعم كثرية يف التأويل، فمنهم 
عرف  يف  هو  كمــــا  تفسريًا،  يعتربه  من 
وراء  شيئًا  يعتربه  من  ومنهم  السلف، 
املفاهيم الذهنية والتعابري الكالمية، وهذا 

ما يرى الطباطبائي.
الكتاب،  ملجموع  هو  عنده  فالتأويل 
املفرسين يف  من  كثري  إليه  ما ذهب  وليس 
رصف  جمّرد  أو  تفسريًا،  التأويل  اعتبار 
اللفظ عن معناه الراجح إىل معنى مرجوح 

لدليٍل ُيقرتُن به.
لقد أوضح الطباطبائي يف نظريته، أن 
التأويل ال خيتّص بآيات دون أخرى، وإنام 
هو للقرآن كّله، للُمحكم وامُلتشابه، وهذا 
يأيت  مّلا  القرآن  كون  عىل  مؤسس  الرأي 
السلف  إليه  ذهب  ملا  خالفًا  بعد،  تأويله 
والبيان،  للتفسري  مرادفًا  التأويل  اعتبار  يف 



مواهب اخلطيب

225

هـ(
14

41
م- 

20
20

ء )
شتا

ن -
عو

رب
اال

د 
عد

ال

هو  القرآن  تأويل  يعتربون  كانوا  حيث 
املتشابه  رّد  جمّرد  هو  أو  وتبيينه،  تفسريه 
من اآليات إىل امُلحكم منها، وهذا ما مل يَر 
عنده  املتشابه  ألن  تأوياًل،  الطباطبائي  فيه 
تأويل،  ذا  لكونه  ال  مراده  يف  املتشابه  هو 

والقرآن يفرّس بعضه بعض.
يقول الطباطبائي: »إن املتشابه إنام كان 
تأويل،  ذا  لكونه  ال  مراده  لتشابه  متشاهبًا 
يوجد  كام  للمحكم  يوجد  التأويل  فإن 
بعضًا،  بعضه  يفرّس  والقرآن  للمتشابه، 
مثال  املحكم،  إالّ  فللمتشابه مفرس وليس 
چ ]سورة  ٺ  ٺ  ڀ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك 
وبإرجاعها  متشاهبة،  فإهنا   ،]23 القيامة: 

إىل قوله تعاىل: چ ٺ ٿ ٿ چ 
]سورة الشورى: ))[، وقوله تعاىل: چٿ 
األنعام:  چ ]سورة  ٹ  ٹ 

.](03
من  ورؤية  نظرة  هبا  املراد  أن  يتبني: 
أما  احليس)39)،  البرص  رؤيـــــــة  سنخ  غري 
األلفاظ،  مداليل  من  ليس  فهو  التأويل، 
بحيث  خارجية،  عينيـــة  حقيقة  هو  وإنام 
أن كل ما ورد يف القرآن من حكم وآداب 
إذ  إليه،  تعود  كلها  وأحكام  وتكاليف 

املطاف،  هناية  يف  إليه  وتنتهي  منه  ُتنتَزُع 
آياته  للقرآن يف مجيع  التأويل  يكون  وهبذا 
يمّيز  الطباطبــائي  أن  يعني  ما  الكريمة، 
التأويل بام هو حقيقة يتضّمنها اليشء  بني 
واحلكم،  الرؤيا،  كتأويل  إليها،  ويؤول 
بام هو  التأويل  والوقائع، وبني  واألفعال، 

حقيقة تنتهي إليها سائر اآليات املباركة.
وعليه، فإنه ال معنى حلرص التأويل برّد 
التأويل  العتبار  وال  امُلحكم،  إىل  املتشابه 
أكان  سواًء  بالكالم،  املراد  نفس  جمّرد 
وغريه  تيمية  ابن  رأى  كام  خربًا،  أم  طلبًا 
األمور  نفس  هو  التأويل  أن  اعتربوا  ممن 
أكانت ماضية  اخلارج، سواء  املوجودة يف 
للتأويل  يرى  فالطباطبائي  مستقبلية.  أم 
باملعنى  تأوياًل  يراه  ال  أنه  إالّ  املعنى،  هذا 
املطلق، وإنام هو تأويل بنحٍو خاص خيتّص 
به التفسري. وأما التأويل فهو حقيقة عينية 

خارجية وليس من مداليل األلفاظ.
يكـــــــون  أن  الطباطبائي  رفض  لقد 
املعنى  اللفظ عن  قبيل رصف  التأويل من 
أن  وأوضح  بدليل،  املرجوح  إىل  الراجح 
أن  من  اعتقدوه  ما  هو  هذا  قوهلم  معنى 
املتشابه ما ُأريد به خالف ظاهره، ووصفه 
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بأنه اصطالح حمض.
إن  القول:  نستطيــــــــع  تقدم،  ممــا 
التفسرييــــــــة  الرؤيـة  عرض  الطباطبائي 
أقوال  وناقش  التأويـــــل.  عن  وميزهــــا 
التفسري  به  عّرفوا  فيام  واملحدثني  القدامى 
أن  إىل  ارائهم  من  فخلص  والتأويــــل، 
التفسري  أن  أو  التأويل،  من  أعم  التفسري 
إالّ  حيتمـــل  ال  الذي  اللفظ،  معنى  بيان 
أحد  تشخيص  والتأويل  واحدًا  وجهًا 
حمتمالت اللفظ بالدليل استنباطًا، وهناك 
التفسري  إن  القول  قبيل  من  ُأخرى  آراء 
اللفظ،  جهة  من  املقطوع  املعنى  بيان  هو 
من  املحتمالت  أحد  ترجيح  والتأويل 

املعاين غري املقطوع هبا.
املبحث الثالث:

مقارنـــــــــة ونتيجـــــــــة:
الرأي االول وما يشكل عليه:

يمكننـــا  االؤل  املبحث  يف  سبق  مما 
الذي  الرأي  تبنّي  نتيجـــــة  إىل  الوصول 
من  ليس  التأويل  أّن  هو  تيمية  ابن  يتبناه 
األمر  هو  بل  بالّلفظ،  امُلرادة  املعانى  قبيل 
فإن  الكالم،  عليه  يعتمد  الذى  العيني 
كان الكالم حكاًم إنشائّيًا كاألمر والنهى، 

الكالم  كان  وإن  به،  املخرب  حتّقق  فتأويله 
احلوادث  عن  إخبــــارًا  كان  فإن  خربّيًا، 
الواقعة  احلادثة  نفس  تأويله  كان  املاضية 
عىل  املشتملة  كاآليات  املاىض  ظرف  ىف 
فتأويلهـــا  املاضية  واألُمم  األنبياء  أخبار 
وإن  املاىض،  ىف  الواقعة  القضايا  نفس 
كان إخبارًا عن احلوادث واألمور احلالية 

واملستقبلة فهو عىل قسمني:
األمور  من  به  املخرب  يكون  أن  فإّما 
العقول  تدركها  أو  احلواّس  تناهلا  التى 
فتأويله أيضًا ما هو ىف اخلارج من القضية 
املستقبلة  األمور  من  كان  وإن  الواقعة، 
الدنيوية وال  تناهلا حواّسنا  التى ال  الغيبّية 
املرتبطة  كاألمور  عقولنا،  حقيقتها  يدرك 
وحشــر  الساعـــة  ووقت  القيامـــــة  بيوم 
واحلساب  والسؤال  واجلمـــــع  األموات 
الكتب، أو كان ممّا هو خارج عن  وتطاير 
كحقيقة  العقول  وإدراك  الزمان  سنخ 
أيضًا  فتأويلها  وأفعاله،  تعاىل  اهلل  صفات 

نفس حقائقها اخلارجّية.
اآليات  أعنى  القسم  هذا  بني  والفرق 
وما  وأفعاله  تعاىل  اهلل  صفات  حلال  املبّينة 
يلحق هبا من أحوال يوم القيامة ونحوها، 
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األُخر  األقسام  أّن  األُخر،  األقسام  وبني 
بخالف  بتأويلها،  العلم  حصول  يمكن 
إاّل  تأويله  يعلم حقيقة  فإّنه ال  القسم  هذا 
اهلل تعاىل. نعم، يمكن أن يناله الراسخون 
ىف العلم بتعليم اهلل تعاىل بعض النيل عىل 
األمر  حقيقة  وأّما  عقوهلم.  تسعه  ما  قدر 
اهلل  استأثر  ممّا  فهو  التأويل  حّق  هو  الذى 

سبحانه بعلمه.
اشكاالن عىل الراي األّول:

التأويل  هذا القول وإن أصاب ىف أّن 
ليس من سنخ املدلول اللفظى، بل هو أمٌر 
التأويل  وأّن  الكالم،  عليه  يبتنى  خارجّى 
الخيتّص باملتشابه بل يوجد جلميع القرآن، 

لكنّه أخطأ ىف أمرين:
هو  كان  وإن  التأويـــــل  إّن  األّول: 
الشىء،  إليه  ويؤول  يرجع  الذى  املرجع 
»فإّن  رجوع  كّل  ال  خاّص  رجوٌع  لكنّه 
بتأويل  وليس  رئيسه  إىل  يرجع  املرؤوس 
وليس  الواحد  إىل  يرجـــــع  والعدد  له، 
بنحو  مرجع  هو  حمالة  فال  له،  بتأويل 

خاّص ال مطلقًا.
صورتـــــه  إىل  الشىء  رجوع  هو  بل 
وعنوانه، نظري رجوع الرضب إىل التأديب 

ورجوع الفصد إىل العالج. ال نظري رجوع 
اخلارج.  ىف  زيد  جمىء  إىل  زيد  جاء  قولنا: 
والجمال لذكر االمثلة فراجع رشح االيات 

يف اصول التفسري )40).
ُيعلم  ال  الذى  املتشابه  حرص  الثاين: 

تأويله، ىف آيات الصفات وآيات القيامة.
توضيحه: »إّن املراد حينئذ من التأويل 
ىف قوله تعاىل: و ابتغاء تأويله إّما أن يكون 
»تأويله«  ضمري  برجوع  القرآن  تأويل 
يعلم  ما  و  قوله:  يستقيم  فال  الكتاب  إىل 
القرآن  تأويل  من  كثريًا  فإّن  اهلل  إال  تأويله 
أيضًا  األحكام  بل  القصص  تأويالت  هو 
وآيات األخالق ممّا يمكن أن يعلمه  غريه 
تعاىل وغري الراسخني ىف العلم من الناس 
حّتى الزائغون قلبًا، فإّن احلوادث التى تدّل 
إدراكها  ىف  يتساوى  القصص  آيات  عليها 
مجيع الناس من غري أن حيرم عنه بعضهم، 
التى  واملصالح  اخللقية  احلقائق  وكذا 
العبادات  من  باألحكام  العمل  يوجدها 

واملعامالت وسائر األمور املرّشعة.
تأويل  فيه  بالتأويـــل  املراد  كان  وإن 
املتشابه فقط استقام احلرص ىف قوله: و ما 
تعاىل  غريه  أّن  وأفاد  اهلل  إال  تأويله  يعلم 
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ينبغى  ال  مثاًل  العلم  ىف  الراسخني  وغري 
إىل  يؤّدى  وهو  املتشابه،  تأويل  ابتغاء  هلم 
الفتنة وإضالل الناس، لكن ال وجه حلرص 
آيات  ىف  تأويله  يعلم  ال  الذى  املتشابه 
والضالل  الفتنة  فإّن  والقيامة،  الصفات 
تأويل  ىف  يوجدان  تأويلها  ىف  يوجدان  كام 
والقصص  األحكام  آيات  من  غريها 

وغريمها.
كأن يقول القائل وقد قيل أّن األحكام 
إىل  طريقًا  لتكون  عت  رُشّ إّنام  الدينّية 
الوصول، فلو كان هناك طريق أقرب منها 
كان سلوكه متعّينًا ملن ركبه، فإّنام املطلوب 
هو الوصول بأّى طريق اّتفق وتيرّس، وقد 
الكامل  لبلوغ  هو  إّنام  التكليف  إّن  ُيقال: 
بتحّقق  الكامل  بعد  لبقائه  معنى  وال 

الوصول فال تكليف لكامل.
لصالح  رّشع  إّنام  ين  الدِّ إّن  يقول:  أو 
نيا وإصالح الناس، وما أحدثوه أصلح  الدُّ
يقال  ما  إىل  األمر  آل  حّتى  الناس،  حلال 
ين  الدِّ رشائع  من  الوحيد  الغرض  أّن  من 
ال  اليوم  نيا  والدُّ بإجرائها،  نيا  الدُّ إصالح 
بل  هتضمها،  وال  الدينّية  السياسة  تقبل 
مدنية  ترتضيها  قوانني  وضع  تستدعى 

اليوم وإجراءها.
أو ُيقال: إّن التلّبس باألعمــال الدينّية 
الفكرة  إىل  وهدايتها  القلوب  لتطهري  هو 
املتدّربــــة  والقلوب  الصاحلتني،  واإلرادة 
بالرتبية االجتامعية، والنفوس املوقوفة عىل 
بأمثال  التطّهر  عن  غنى  ىف  اخللق  خدمة 

الوضوء والُغسل))4) والصالة والصوم.
أو ُيقال: إّن املراد من كرامات األنبياء 
نقل  وإّنام  عادية،  أموٌر  القرآن  ىف  املنقولة 
لصالح  العادة  خالف  ظاهرها  بألفاظ 
نفوسهم  النجذاب  العاّمة  قلوب  استاملة 
وخضوع قلوهبم ملا يتخّيلونه خارقًا للعادة 

قاهرًا لقوانني الطبيعة.
ال  وهى  وأمثاهلا  هذه  ىف  تأّملت  إذا 

حُتىص كثرًة وتدّبرت ىف قوله تعاىل: چ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
صّحة  ىف  تشّك  ۓچ مل  ۓ  ے 
ما ذكرناه، وقضيت بأّن هذه الفتن واملحن 
التى غادرت اإلسالم واملسلمني مل تستقّر 
قرارها إاّل من طريق اّتباع املتشابه وابتغاء 
تأويل القرآن، فال وجه لقرص املتشابه عىل 

آيات الصفات وآيات القيامة.
ولعّل هذا هو السبب ىف تشديد القرآن 
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الكريم ىف هذا الباب، وإرصاره البالغ عىل 
الفتنة  وابتغاء  املتشابــه  اّتباع  عن  النهى 
والقول  اهلل  آيــات  ىف  واإلحلاد  والتأويل 
الشيطان.  خطوات  واّتباع  علم  بغري  فيها 
التشديد  يبالغ ىف  أّنه  القرآن  دأب  فإّن من 
ىف موارد سينثلم من جهتها ركن من أركان 
ين فتنهدم به بنيته، كالتشديد الواقع ىف  الدِّ
واحّتاد  القربى  ذوى  وموّدة  الكّفار  توىّل 

ين وغري ذلك)42). الكلمة ىف الدِّ
ومقارنته  الثـــــاين  الرأي  خالصـــــــة 

باالول:
املبحث  يف  استعرضنـــاه  مما  نخلص 
العالمـــــة  راي  إىل  إن  البحث  من  الثاين 
قسمني؛  عىل  القرآنيـــــــــة  اآليات  يقسم 
حمكم ومتشابـــــه، وذلك من جهة اشتامل 
وعدم  متشابه  مدلول  عىل  وحدها  اآلية 

اشتامهلا.
ترجع  	 تأويل  ذات  اآليــــــة  كون  إّن 

آية  إىل  ترجع  متشاهبة  كوهنا  غري  إليه 
حمكمة.

باآليـــــــــات  	 خيتّص  ال  التأويــل  إّن 
تأويل،  القرآن  جلميع  بل  املتشاهبة، 
لآلية  أّن  كام  تأويل  املحكمة  فلآلية 

املتشاهبة تأوياًل.
إّن التأويل ليس من املفاهيم التى هى  	

األمور  بل هو من  األلفـــاظ،  مداليل 
املعارف  إىل  نسبته  العينّية،  اخلارجية 
واملقاصد املبّينة نسبة املمّثل إىل املثال، 
أمثال  القرآنية  املعارف  مجيع  وإّن 
مرضوبة للتأويل الذى عند اهلل. وهذا 

هو املثال الطوىل.
مرضوبة  	 أمثال  القرآنيــة  البيانات  إّن 

ملعارفها ومقاصدهـــــــا، وهذا املعنى 
من  السابقـــــة  النقطة  ىف  ذكر  ما  غري 
املثل  أمثااًل. وهذا هو  معارفــــه  كون 

العريض)43).
الطباطبائي هو ملجموع  فالتأويل عند 
من  كثري  إليه  ذهب  ما  وليس  الكتاب، 
املفرسين يف اعتبار التأويل تفسريًا، أو جمّرد 
الراجح إىل معنى  اللفظ عن معناه  رصف 
هذا  ُعرف  بينام  به،  ُيقرتُن  لدليٍل  مرجوح 
النوع املفرّس »معرفة« عند ابن تيمية، الذي 
رأى أن املتأّول عليه وظيفتان: بيان احتامل 
الدليل  يّدعيه، وبيان  الذي  للمعنى  اللفظ 
الظاهر.  املعنى  عن  إليه  للرصف  املوجب 
بأن  القول  أيضًا  تيمية  ابن  إىل  ُنسب  كام 
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كان  فإن  بالكالم،  املراد  نفس  هو  التأويل 
وإن  نفسه،  املطلوب  العمل  فتأويله  طلبًا 

كان خربًا، فتأويله نفس اليشء املخرب به.
احلديث  تيمية يف سياق  ابن  يرى  بينام 
أن  فروق،  من  والتفسري  التأويل  بني  عاّم 
يف  وتصّوره  ومعناه  اللفظ  تفسري  معرفة 
اهلل.  كتاب  يف  التأويل  معرفة  غري  القلب، 
يف  ووجود  األعيان،  يف  وجود  له  فاليشء 
ُعرف  فإذا  البيان،  يف  ووجود  األذهان، 
َ عنه  القلب وُعربِّ َر معناه يف  الكالم وُتصوِّ
يف  املوجودة  احلقيقة  غري  فهذا  باللسان، 
اخلارج، وليس كل من عرف األول عرف 

الثاين)44).
أن ما يذهب إليه الطباطبائي من قول 
واقعية  حقائق  هو  حيث  من  التأويل  يف 
القرآنية، هو  البيانات  تنبعث من مضامني 
يقول  التأويل  من  تيمية  ابن  موقف  عني 
األويس: »هناك معنى ثالث للتأويل ذهب 
بالتأويل  املراد  أن  وهو:  تيمية،  ابن  إليه 
الكالم  كان  فإن  بالكالم،  املراد  نفس  هو 
املطلوب،  الفعل  نفس  تأويله  كان  طلبًا، 
املخرب  اليشء  نفس  كـــان  خربًا  كان  وإن 
عنه. وعليه فالتـــــــأويل هو نفس األمور 

ماضية  أكانت  اخلارج، سواء  يف  املوجودة 
يرى  كام  الكالم،  وهذا  مستقبلية...  أو 
الطباطبائي  موقف  عني  هو  األويس، 
ال  قــــــد  املوقف  وهذا  التأويل)45)،  من 
لوجود  نظرًا  الصحة  من  قدر  عىل  يكون 
باإلمكان  ونحن  املوقفني،  بني  كبري  متايز 
ما ذهب  املالحظات حول  تسجيل بعض 
من  صحيح  هذا  إن  فنقول:  األويس،  إليه 
حيث أن التأويل هو احلقيقة الواقعية التي 
تستند إليها البيانات القرآنية من حكم، أو 
جلميع  موجود  وأنه  حكمة،  أو  موعظة، 

اآليات القرآنية حمكمها ومتشاهبها.
التأويل  أن  إن هذا صحيح من حيث 
إليها  تستند  التي  الواقعيـــة  احلقيقة  هو 
أو موعظة،  القرآنيـــة من حكم،  البيانات 
اآليات  جلميع  موجود  وأنه  حكمة،  أو 
ولكن  ومتشاهبهـــــا،  حمكمهـــا  القرآنيـــة 
ما  إىل  بعيد  أو  قريب  من  يشـر  مل  األويس 
ملا  رؤيته  سياق  يف  الطباطبائي  له  عرض 
فيام  واخلرض،   موسى النبي  بني  جرى 
أجاب به هذا األخري عىل ما اعرتض عليه 
چۈئ ۈئ ېئ ېئچ ]سورة   :موسى
التأويل،  من  أريد  فالذي   .]82 الكهف: 
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كام يقول الطباطبائي، يف هذه اآليات، هو 
نظري  وعنوانه،  صورته  إىل  اليشء  رجوع 
رجوع الرضب إىل التأديب)46)... وهذا ما 
ينبغي أن يكون موضع تأمل عند الباحثني، 
نظرًا لكون التأويل عند الطباطبائي جیاوز 
من  وذلك  تيميـــة،  ابن  إليــــه  يذهب  ما 
يكون  أمر خارجي حتى  أنه ال كل  حيث 
بل  له،  تأوياًل  للخرب  اخلارجي  املصداق 
الكالم  إىل  نسبته  خارجي  خمصوص  أمر 
عرض  ما  وهذا  الظاهر،  إىل  الباطن  نسبة 
له الطباطبائي يف كتابه الشيعة يف اإلسالم 
األذهان،  إىل  تقريبــه  تم  الكتاب  أن  من 
ثم  آياته،  أحكمت  كتاب  هو  حيث  من 
فصلت، وال يناله إال َمن أذهب اهلل عنهم 

الرجس وطهرهم تطهريًا)47).
*   *   *   *   *

اهلوامش:
))) انظر: املستصفى يف علم األصول: أبو حامد 

الغزايل، ص96).
ابن  والتأويل،  املتشابه  يف  اإلكليل  راجــع:   (2(

تيمية.
من  والرشيعة  احلكمة  بني  فيام  املقال  فصل   (3(

االتصال: أبو الوليد بن رشدص32.
املتصوفة،  رشوح  يف  التاؤيل  حــدود  انظر   (4(

كريمة محطوش.
حتديد  يف  القرآين  التأويل  ضوابط  انظر:   (5(

بترصف  بنيعيش  حممد  الفكري:  التوجه 
وتلخيص.

تيمية،  ابن  والتأويل:  املتشابه  يف  اإلكليل   (6(
ص28.

)7) كتاب االيامن البن تيمية: ص35.
يف  والتداولية  االستقراء  صفتي  بخصوص   (8(
عند  البحث  مناهج  أنظر  التيمي  املنطق 

مفكري اإلسالم.
تيمية،  ابن  والتأويل،  املتشابـــه  يف  االكليل   (9(

ص23.
)0)) اإلكليل: ص27.

)))) املصدر السابق: ص 2)، 45، )5.
)2)) املصدر السابق، 45.

)3)) اإلكليل: ص)2.
)4)) املصدر السابق: ص25.

ج2  تيمية،  البــن  الكبري  التفسري  ينظر:   ((5(
ص4)) مع التلخيص والترّصف بالتقديم 

والتأخري.
)6)) االكليل: ص28.

)7)) االكليل: ص29 -30.
)8)) رشح حديث النزول، ابن تيمية: ص23.

)9)) الرسالة التدمرية، ف 54/ 3.
)20) رشح حديث النزول، ص )2.

))2) انظر التاؤيل عند ابن تيمية، فريدة زمرو.
احلوزة  يف  الفلسفى  الدرس  تطّور  انظر:   (22(

العلمية، عبد اجلبار الرفاعي: ص 37).
املطّهرى،  مرتىض  الديني:  الفكر  إحياء   (23(

ص45.
كّسار:  عــىل  ــواد  ج تــرمجــة:  تــابــان،  مهر   (24(

ص)38، 392.
العقلية  األسفار  ىف  املتعالية  احلكمة   )  (25(
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ــريازى: ج 2  ــش األربــعــة: صــدر الــديــن ال
ص264.

 9 ج  األمـــني،  حمسن  الشيعة:  ــان  أعــي  (26(
ص2540.

الكاشاين،  الفيض  الــصــايف:  تفسري  يف   (27(
ص29.

)28) راجع امليزان: حممد حسني طباطبائي.
 3 ج   : الــقــرآن،  تفسري  ىف  امليزان  انظر:   (29(

ص)4، 48.
)30) املصدر السابق: ج 3 ص 49.

ج)،  س،  م.  العرب،  لسان  منظور،  ابن   (3((
ص72).

)32) الطباطبائي، امليزان، م. س، ج3، ص27.
)33) امليزان ىف تفسري القرآن، الطباطبائي ج 8) 

ص 83.
)34) مصدر سابق، ج3، ص28.

س،  م،  اإلسالم،  يف  الشيعة  الطباطبائي،   (35(
ص85.

)36) املصدر السابق: ص84.
)37) الطباطبائي، امليزان، م. س، ج3، ص53.

)38) الطباطبائي، امليزان، ج3، ص28.
)39) انظر: امليزان، الطباطبائي، ج3، ص50.

)40) أصول التفسري والتأويل، ص: 4)3.

))4) أصول التفسري والتأويل، ص: 7)3.
)42) امليزان ىف تفسري القرآن، ج 3 ص )4، 48، 

بترّصف بالتقديم والتأخري.
احليدري  كامل  والتأويل،  التفسري  أصول   (43(

ص: 343.
حممد  معرفة،  واملفرسون،  التفسري  راجع:   (44(

هادي، ص38.
)45) انظر: الطباطبائي ومنهجه يف تفسريه، عيل 

االويس: ص 205 -206.
)46) الطباطبائي، امليزان، ج3، ص290.

)47) الطباطبائي، الشيعة يف اإلسالم، ص85. 

*   *   *   *   *

املنابع واملصادر

القران الكريم.

الطباطبائي . ) القران،  تفسري  يف  امليزان 

حممد حسني، طباعة مؤسسة االعلمي 

بريوت، الطبعة الثانية )39)هـ.

التفسري الكبري، تقي الدين ابن تيمية، . 2

مطبعة  عمرية،  الرمحن  عبـــــد  حتقيق 

االؤىل  الطبعــــة  العلمية،  الكتب  دار 

988)م.

ابن . 3 والتأويل،  املتشابــــــه  يف  االكليل 

شحاته،  الشيمي  حممد  تعليق  تيمية، 

دار االيامن، االسكندرية.

الكاشــــاين، . 4 الفيض  الصايف،  تفسري 

مؤسسة االعلمي للمطبوعــــــــــات، 

بريوت لبنان، الطبعة االؤىل979)م.

شواهد التنزيل، عبيد اهلل النيسابوري، . 5

دار  مطبعـــــة  احلمودي،  حممد  حتقيق 

االوقاف واالرشاد االسالمي طهران 

الطبعة االوىل ))4)هـ.
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حتديد . 6 يف  القرآين  التأويل  الضوابط 
التوجه الفكري، حممد بنيعيش نرش يف 
جملة هسربيس عدد 23 سنة 2009م.

التأويـــــــل: . 7 ومشكل  القرآين  النص 
إسالمية  جملة  الدين،  تاج  املصطفى 
املعرفة، العدد 4)، 998) -999)م.

الكتب . 8 دار  تيمية،  ابن  االيمــــــان، 
العلمية، بريوت، ط )، 983)م.

تفسريه، . 9 يف  ومنهجــــــــه  الطباطبائي 
الرئاسة  معاونية  نرش،  األويس،  عيل 
اإلعالم  منظمة  يف  الدولية  للعالقات 
اإلسالمي، ط)، 405)هـ، 985)م.

املتصوفة، . 0) رشوح  يف  التاؤيل  حدود 
دكتوراه  اطروح  محطوش،  كريمة 
لكلية االداب واللغات، نوقشت سنة 

.20(7
احلكمة . )) بني  فيام  املقـــــال  فصـــــل 

والرشيعــــة من االتصال: أبو الوليد 
بن رشد، دراســــــــة وحتقيق: حممد 
عامرة، دار املعارف، القاهرة، ط3..

مرتىض . 2) الشهيد  الدينى:  الفكر  إحياء 
املطّهرى، مؤّسسة البعثة.

العقلية . 3) األسفار  ىف  املتعالية  احلكمة 

األربعة، صدر الدين حمّمد الشريازى، 
بريوت  العربى،  الرتاث  إحياء  دار 

لبنان، الطبعة الرابعة 0)4) هـ.
احلـــــوزة . 4) الفلسفي يف  الدرس  تطّور 

الرفاعي،  اجلبار  عبد  العلميــــــــة، 
انتشارات مكتبة اهلادي لبنان.

حمسن . 5) السّيد  اإلمام  الشيعة،  أعيان 
األمني، حّققه وأخرجه حسن األمني، 

دار التعارف للمطبوعات 983)م.
والتأويـــــــل، . 6) التفسيــــــر  أصـــــول 

كمـــــال احليدري، الطبعـــــــة الثانية 
ستارة،  مطبعة  2007م-427)هـ، 

دار الرافد للطباعة والنرش ايران.
السيوطي، . 7) القران،  علوم  يف  االتقان 

االؤىل  الطبعة  لبنــــان،  الفكر  دار 
6)4)هـ.

هاشم . 8) القران،  تفسري  يف  الربهــــان 
البحراين، مؤسسة االعلمي، بريوت 

الطبعة االؤىل: 9)4)هـ.
تيمية، . 9) ابن  النــــزول،  حديث  رشح 

املكتب االسالمي، ط 6،  منشورات 
982)م.

خاصـــــة املنهجية األصولية واملنطق . 20
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اليوناين... محو النقاري، نرشة والدة، 
املغرب، )99).

تيمية، فريدة زمرو، . )2 ابن  التاؤيل عند 
دار زمردة للطباعة.

مناهج البحث عند مفكري االسالم، . 22

املعارف،  دار  النشـــــار،  سامي  عيل 
القاهرة، ط 4، 984).

تفسري القرآن العظيم املعروف بتفسري . 23
دار  مطبعة  رضا،  رشيد  حممد  املنار، 
الطبعة  العريب، بريوت  الرتاث  احياء 

األوىل 423).
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جامعة كربالء - كلية العلوم اإلسالمية

بحث يبسط الطرق الصحيحة للتعامل االستخباري من خالل قصة 

النبي سليامن بن داود والهدهد والتي وردت يف سورة النمل املباركة، وما 

هي مميزات القائد و العنرص والتي تؤدي اىل نجاح املنظومة االستخبارية.

وقد درس الباحثان املوضوع ضمن ثالثة مباحث:

األول تضمن اإلطار النظري ملفاهيم البحث.

الثاين: بيان األدلة التي تؤكد عىل رشعية استخدام الجهد االستخباري 

مبنظور القرآن الكريم .

الثالث: دراسة املنظومة االستخبارية يف القرآن وأهم املميزات التي 

يجب أن يتصف بها العنرص والقائد من خالل قصة سليامن والهدهد.

ورود عيل عبد الحسني الربقعاويأ. م. د رضغام كريم كاظم املوسوي
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بسم اهلل الرمحن الرحيم:
ملخص البحث:

املنظومة االستخباريــــة جانبًا  ُتشكل 
اإلنسانيـــة  املجتمعات  يف  وأساسيًا  مهاًم 
هذه  يف  االستخباري  القائد  يسعى  ودائاًم 
املنظومة أن حيصل عىل املعلومات األكيدة 
عنارص  من  فيختـــار  األدلة  إىل  املستندة 
املهمة،  هلذه  بالكفاءة  يتميز  من  املنظومة 
وقد بني لنا القرآن الكريم ذلك من خالل 
التي تدلنا  النبي سليامن واهلدهد  قصة 
وتبني لنا الطرق الصحيحـــــة يف التعامل 
يتميـــــز  أن  جیب  التي  املميزات  هي  وما 
هبا القائد والعنرص حتى تكون املنظومـــة 
االستخباريــــــة ناجحـة، وإن تطبيق هذه 
املنظومة القرآنية يف العرص احلايل ويف بناء 
سيعود  اإلدارة  أسلوب  وكذلك  الدولة 
بالفائدة للمجتمــــــــع وسيعم األمن من 
القرارات الصحيحة من قبل  خالل اختاذ 
املعلومات  هذه  ألن  االستخباري؛  القائد 
الصحيح  القرار  اختاذ  ستسهل عمليـــــــة 
وكذلك وضـــــع اخلطط ذات التنسيـــــق 
الصحيح للوصول إىل النتائج واألهداف 

املطلوبة.

مقدمـــــــة:
ِ  العاملني؛ والصــالُة  احلمـــــــُد هلل ربِّ
اخللِق أمجعني؛ حممٍد  والسالُم عىل أرشِف 
اهلل  ُحَجج  الطاهرين؛  الطيبنَي  بيتِه  وآِل 

َوُسفِن النَجاة إىَِل َيوِم الِدين، وبعد:
األول  املصدر  الكريم  القرآن  ُيعـــــد 
واألســــاس لكــــل املعـــــــارف والعلوم 
الوقت  مرور  ومع  اجلوانب،  وبمختلف 
جديــد  بموضــــوع  يبهرنا  يـــوم  ُكل  ويف 
واستفادة متنوعـــــة، وخاصـــــة القصص 
لكل  واملصدر  النور  ُتشكل  ألهنا  القرآين؛ 
من يريد أن يكتشف علاًم؛ ألن من ورائها 
ومل  وأسبابًا  وغايـات  متنوعـــــة  أســـرارًا 
للوقائع  قرآين  تارخيي  عرض  جمرد  تكن 
القرآن  حيثنا  العكس  بل  والشخصيــــات 
فمثاًل  فيها،  والتدبر  التفكــــر  الكريم عىل 
قصة نبي اهلل سليامن مع اهلدهد مل تكن 
جمرد عرض كمــــا سنبني يف البحث وإنام 
ويطبقها  يتدبر  ملن  عظيمة  ونتائج  آثار  هلا 
احلكام  اتبع  فلو  احلايل  العرص  وخاصة يف 
والقادة طريقة النبي سليامن يف التعامل 
والتخطيط واالختيــــار وإصدار األحكام 
فاملنظومة  جمتمعهم،  وأمن  نظامهم  لنجح 
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ومهاًم  أساسيًا  جانبًا  ُتشكل  االستخبارية 
عند كل البلدان ويف كل املجتمعات.

يف  املوضوع  دراسة  متت  فقد  لذلك 
نظريًا  إطارًا  كان  األول  مباحث،  ثالثة 
املقصود  ما  فيه  بينا  فقد  البحث،  ملفاهيم 
باملنظومة واالستخبارات لغًة واصطالحًا، 
كذلك تم التطرق إىل وجود االستخبارات 

يف األدب العريب.
التي  لألدلة  بيانًا  كان  الثاين  واملبحث 
تؤكد عىل رشعية استخدام االستخبارات 
سيـــرة  خــــالل  من  والسنــــة  القرآن  يف 
 ،عيل اإلمام  بعده  ومن   الرســـول
القرآن  اهتامم  مدى  توضيح  تم  وأيضـــًا 
وأيضًا  االستخبارية،  باملنظومـــة  الكريم 
اإلداريــــة  اإلسالم  ثقافــــة  إىل  تطرقنــــا 

والقيادية.
فيه  متت  فقد  الثــــــــالث  املبحث  أما 
القرآن  يف  االستخبارية  املنظومة  دراسة 
الكريم، وبينا فيه أهم املميزات التي جیب 
أن يتصف هبا القائــــد االستخباري، ومن 
ثم بينا مميزات العنرص االستخبـــــــــاري، 
العمل  ومميزات  آليات  عرضنـــــا  كذلك 

االستخباري وهي رحلة اهلدهد.

املبحث األول:
اإلطار النظري ملفاهيم البحث:

مفهوم املنظومة لغــــًة  املطلب األول: 
واصطالحًا:

أوالً: املنظومة لغًة:
إىل  املنظومة  لفظـــة  أصـــل  ترجـــع 
ُتنظم  أن  ومعناها  "َنَظَم"  اللغوي  األصل 
هيئة  عىل  ويكون  بعض  إىل  بعضه  اليشء 
بمعنى  يأيت  قد  واالنتظام  واحـــد،  نظام 

االتساق))).
ثانيًا: املنظومة اصطالحًا:

املنظومـــة اصطالحـــًا  يمكن تعريف 
مرتبطـة  أي  مرتابطة  عناصــر  »مجلة  بأهنا: 
تبدلت  أحدها  تبـــدل  إذا  بروابط  بينيًا 
الروابط األخرى كلهـــا، وبالتـــايل يغدوا 

املجموع متبدالً)2).
التعريف  عرض  خالل  من  لنــا  يتبني 
إهنام  للمنظومة  واالصطالحي  اللغــــوي 
يلتقيان يف املعنى أال وهو الرتابط والتنسيق 

بني األشياء.
مفهوم االستخبارات  الثــاين:  املطلب 

لغًة واصطالحًا:
أوالً: االستخبارات لغًة:
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جـــاءت كلمـــة االستخبــــارات من 

األصل َخرَبَ ومعناه يف اللغة أن يسأل عن 

اخلرب)3)، وقد تأيت بمعنى العلم باليشء)4).

ثانيًا: االستخبارات اصطالحًا:

إن تعريف االستخبارات هو مصطلح 

معارص موّلد ومل نجد هلا تعريفات قديمة، 

الرشيعــة  يف  هلــــا  مصاديق  هناك  ولكن 

يذكر  أن  بعضهم  حاول  وقد  اإلسالميـة، 

فقد عرفهــــا أمحد عيل حسني  تعريفًا،  هلا 

والتشكيالت  األجهـــزة  "جمموعة  بأهنــــا 

املعلومات  جلمــــع  املستخدمة  والوسائل 

واالقتصادية  والنفسية  والسياسية  األمنية 

والعسكريــــة واالجتامعية وأية معلومات 

هلا مساس باألمن يف أوسع معانيه، وحتليل 

من  والتأكد  وتفسريها  املعلومات  تلك 

صحتهـــا واستخراج االستنتاجات منها، 

مصحوبـة  القرار  لصاحب  وتقديمهـــــــا 

املعلومات  جامع  يراها  التي  بالتعليقات 

رضورية")5).

التعريف  بـــأن هذا  لنــــا  يتبني  ولكن 

إىل  يتعرض  ومل  بني  يكن  مل  ألنه  قارص؛ 

املسائل الدفاعية واالحرتازية.

يف  االستخبـارات  الثالـــث:  املطلب 

األدب العريب:

بعملية  القدم  منذ  العرب  اهتم  لقـد 

النظـام  طريق  عن  املعلومــــــات  مجـــــــع 

بجمع  وذلك  أعدائهـــــم  عىل  التجسيس 

وقد  االستخباريــــــة،  املعلومات  خمتلف 

يف  اعتمدوها  التي  الوسائـــــــل  اختلفت 

التي  املعلومات  أمهها  ومن  املهمة،  هذه 

التجار  طريق  عن  عليهـــا  حيصلون  كانوا 

أو  املختلفـــة،  املناطق  بني  يتنقلون  الذين 

عن طريق بعض الشعراء واألدبــاء والتي 

الكثرية  بقصائدهــم  العريب  األدب  حفل 

واملتنوعة والتي خترب شعوهبـــــــم وبعض 

احلربية  وإمكانياهتم  األعداء  عن  قبائلهم 

والدفاعيـــة، حيث كانت هذه القصـــــائد 

نقل  وكذلك  والتحفيز  التعبري  يف  دقيقة 

صورة العدو وبأدق التفاصيل.

املبحث الثاين:

املنظومة االستخبارية يف اإلسالم:

استخدام  رشعية  أدلة  األول:  املطلب 

املنظومة االستخبارية يف القرآن والسنة:

أوالً: األدلة من القرآن الكريم:
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العديد  القرآن الكريم  لقد قص علينا 

قصص  السور،  وبمختلف  القصص  من 
أمهية  مدى  عىل  يشد  بعضها  التي  األنبياء 
ورضورة اختاذ القرار وكذلك أخذ احلذر، 
معرفتها،  املراد  املعلومات  مجع  وطريقة 
االستخبارية  املنظمـــــات  تأسيس  كذلك 
واإلعداد هلا وبمختلف املواقف؛ حتى يتم 
هتيئة األرضية باستخدام العنارص املناسبة 
للمهمة وإعطاء الرشعية يف استخدام هذه 
بتوظيفها  والقيام  االستخبارية  املعلومات 
واهلـــدف  الغرض  إىل  الوصول  يتم  حتى 
الكريمة  اآليات  بعض  املطلوب، وسنبني 
وكيفيـــــة  استخباري  جانب  فيهــــا  التي 
استخدام النظام االستخباري يف احلصول 

عىل املعلومة املطلوبة منها:
ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قال 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 
جاء   ،]87 يوسف:  ]سورة  چ  ٿ 
اليشء  طلب  "والتحسس  تفسريهــــا:  يف 
فال  فعله،  إىل  بالدعاء  طلبه  فأما  باحلاسة 
والتجسس  والتحسس  حتسســـــا،  يسمى 
هنا  من  واحد")6)،  بمعنى  واجليم  باحلاء 

طلب  قد   يعقــوب النبي  بأن  يتبني 
معلومة  أي  عىل  حيصلوا  أن  أوالده  من 
بمثابـــة  هو  وهذا   يوسف أخيهم  عن 
املعلومات.  جلمع  االستخباري  العمل 
النبي  إن  اآليـــة:  هبذه  االستدالل  فوجه 
إىل  بالذهاب  أبنائه  أمر  قد   يعقوب
املكان الذي كانوا فيه، وأمرهم أن يبحثوا 
أخباره،  ويعرفوا   يوسف أخيهم  عن 
وهذا ُيعد أكرب دليل من أحد األنبياء عىل 

رشعية مجع املعلومات االستخبارية)7).
گ  گ  ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل:  قال 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
چ  ں ڻ  ڱ ں  ڱ ڱ  ڱ 

]سورة النمل: 8)[.
الكريمــــة  اآليــــة  هذه  خـــالل  من 
وحتذيرها  جنسها  لبني  النملة  وخطـــاب 
منظومــة  يملك  النمـــــل  بأن  يتبني  هلم 
جانب  إىل  املعلومات،  جلمــع  استخبارية 
االستطالعية  العنارص  ووجود  القيادة 
دفع  يتم  حتى  باملعلومات،  تزودهم  التي 

الرضر عنهم)8).
من هنا يتبني بأن النمل يملك منظومة 
عرفت  وقد  املعلومات  جلمع  استخبارية 
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مسبقًا بقوة جيش النبي سليامن ويؤكد 
ذلك قوهلا "ال حيطمنكم"، فهي قد مجعت 
بني  بتحذير  وقامت  عنه  املعلومات  كل 
الذي قد  النمل بقدوم اجليش  جنسها من 
يتسبب هلا بالرضر حسب تصورها، وهذا 
ليس إال داللة واضحة عىل إن االستخبار 
عىل  فقط  يقتصـــر  ال  املعلومات  وجلب 
اإلنسان وإنام احليوانــــــــــات قد اهتمت 
عىل  احلصول  يف  مهاًم  جانبـــًا  واعتربته  به 

األمن.
ےۓ  ے  ھ  چ  تعاىل:  قال 
چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
]سورة القصص: ))[، جاء يف تفسريها: 
موسى،  أخت  أي  ألُْختِه:  األم  "وقاَلْت 

يه أي اتبعي أثر موسى  وكانت صغرية: ُقصِّ
إذا  البحر؟. من قص  به  يصنع  ماذا  لنرى 
اتبع األثر، ومنه سميت القصة قصة؛ ألهنا 
األخت  وجاءت  عنهم،  املقصوص  تتبع 
كبالط  وكان  فرعون،  دار  دخلت  حتى 
أحد  كل  فيها  يدخل  السابق  يف  امللوك 
ْت األخت بِه أي بموسى َعْن ُجنٍُب  َفَبرُصَ
أي عن بعد، فإهنا مل تدن؛ لئال تعرف وُهْم 
أخت  بأهنا  َيْشُعُروَن  ال  وأهله  فرعون  أي 

موسى، وجاءت الستقاء األخبار")9).
أم  وسلوك  اآليــــة  هذه  خالل  من 
املناسب  العنصـــــــر  الختيار   موسى
خطوة  أهم  بأن  لنا  يتبني  األخبار،  لتقيص 
الذي  للعنرص  الصحيح  االختيــار  هو 
يقوم بإحضار املعلومات كام نرى بأهنا قد 
أخته  وهي  وأقرهبم  الناس  أوثق  اختارت 
املهمـــة  األمور  أخباره، وهذا من  لتعرف 
االستخبارية  املنظومـــــــة  يف  والرضورية 
الصحيحــــــة؛  املعلومات  مجع  يتم  حتى 
بذاته  مندفعًا  االستخباري  العنرص  لكون 

وحريصًا عىل هذه املعلومات)0)).
ثانيًا: األدلة من السنة الرشيفة:

بالعمل  الرشيفــة  السنة  اهتمت  لقد 
التي  املهمة  املعلومات  االستخباري ومجع 
السنة  "ركزت  فقد  عليها  احلصول  ُيراد 
املعلومايت  اجلانب  عىل  الرشيفة  النبوية 
املطالب  من  باعتبارمهـــا  واالستخباري؛ 
بادئ  يف  الدعوة  عمل  لديمومة  الرئيسية 
األمر كمرحلة أوىل، ثم انتشارها والدفاع 
عملية  وكانت  ثانيـــــة،  كمرحلة  عنهـــــا 
من  العــدو  ومتابعــــــة  املعلومات  مجــــع 

باملدينة  املحيطة  املناطق  ومعرفـــــة  قريش 
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االستخباري  االهتامم  صلب  من  املنورة 
 النبي واستخدم   ،الرســــول لدى 
ويف  الكربى  بدر  غزوة  يف  استخباراتـــه 
عن  يعرف  أن  حيب  وكان  اخلندق  غزوة 
املعلومات،  من  ممكن  قدر  أكرب  عدوه 
وحيرص عىل عدم ترسب معلومات جيشه 
إىل عدوه، وحث عىل تعلم لغة عدوه")))).
زمن  يف  االستخبــــارات  هلذه  وكان 
يف  واألساس  املهــــم  الدور   الرسول
رضورة  ذات  ألهنــا  اإلسالمي؛  التاريخ 
وكانت  اإلسالميــــة،  الرشيعة  يف  ملحة 
ُتشكـــــل خطورة للعنصـــر االستخباري 
يف  يذهب  ألنه  املعلومـــات؛  حيرض  الذي 
بعض األحيان إىل أرض العدو أو بالقرب 
عن  االستخباريــة  املعلومات  جلمع  منها 
جيوش األعــــــداء وكذلك األرض التي 
يسكنوها وغريها من املعلومات، فاختيار 
كان  االستخباريـــــة  املنظومة  يف  الرجال 
دقيقًا واالختيار كان يقع دائاًم عىل األكفاء 
باملهـــارات  يتمتعون  ألهنم  العنارص؛  من 
عن  فضاًل  واملهمـــة،  املتعددة  والقدرات 
التي  والدقيقة  املهمة  واألخبار  املعلومات 
حيصلون عليها عن طريق املصادر املتعددة 

وحسب املوقف الذي تقتضيه عملية مجع 
املعلومات)2)).

 اإلمام عيل الرسول جاء  وبعد 
هي  وكيف  هو  من  أحد  عىل  خيفى  وال 
فكان  وحنكته  وذكاؤه  وقوته  قدرتــــــــه 
ويف  يشء  كــــل  يف   الرسول يشـــارك 
وطريقه،  هنجه  عىل  وســار  موضع  كل 
إال  العدو  مع  حربــــًا  يدخل  ال  وكـــان 
وانترص؛ ألنـــه خط ساموي وإهلي إضافة 
املنظومة  واختيــــار  املسبق  التخطيط  إىل 
االستخبارية يف مكاهنا الصحيح ومن كل 
اجلوانب واجلهات، وكان يويص عنارصه 

باالستعداد واحلرص.
وأيضًا فقد بعث إىل عبد اهلل بن بديل 
كتابًا يقول: "وإّياك ومواقعة أحد من خيل 
العيون  وأذِك  عليك،  أتقّدم  حتى  العدّو 
السالح  من  عيونك  مع  وليكن  نحوهم، 
عيونك  ولتكن  القتال،  به  يبارشون  ما 
الشجعان من جندك، فإّن اجلبان ال يأتيك 
قبلك  ومن  أمري  إىل  وانته  األمر،  بصحة 

بإذن اهلل والسالم")3)).
خاضهــا  التي  احلروب  متيزت  وقد 
التي  احلروب  كــل  عن   عيل اإلمـام 
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قائد  ألنه  وقتهـا؛  يف  العرب  خاضهـــــا 
واإليامن  بالذكاء  يتميــــــــز  استخبــــاري 
الذي  املطلوب  اليشء  هو  وهذا  واحلنكة 
املنظومة  يف  حتقيقها  املراد  بالنتائج  يعود 

االستخبارية.
الكريم  القرآن  اهتمـام  الثاين:  املطلب 

باملنظومة االستخبارية:
األول  املصدر  الكريم  القرآن  ُيعـــد 
منهج  فهو  العلوم؛  ملختلف  واألساس 
شامل ومتكامل يتناسب ويتالءم مع كل 
املعارف  خمتلف  وفيه  واألزمان  العصور 

ڍ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ويؤكد 
ڍ ڌ ڌ چ ]سورة األنعام: 38[، 
"ما تركنا وما أغفلنا يِف  جاء يف تفسريها: 
واألعامل  واآلجال  األرزاق  من  اْلِكتاِب 
وغري ذلك، فإّنه مشتمل عىل ما جیري يف 
أمر  فيه  هيمل  مل  ودقيق،  جليل  من  العامل 
حيوان وال مجاد، فإّنه قد دّون فيه ما حيتاج 
إليه من أمر الدين جممال أو مفّصال")4))، 
ومن هذه العلوم املهمة التي بينها القرآن 
جللب  االستخباري  العلم  هو  الكريم 
"فاملهارات  معرفتها  يراد  التي  املعلومات 
منذ  البرشية  عرفتـه  علم  االستخباريــة 

هو  كام  مجاعيـــــة  رضورة  وهو  القدم، 
الكريم  القرآن  كان  وملا  فردية  رضورة 
 دستور أمة أنزله اهلل عىل رسوله حممد
فال  وحفظه  أقوم  هي  للتي  هاديا  وجعله 
يديه وال من خلفه،  بني  الباطل من  يأتيه 
وألن العلوم االستخبارية يشء رضوري 
لسالمة اإلنسان؛ جعل اهلل يف آيات كتابه 
للمتدبر  يمكن  وأسسًا  توجيهات  العزيز 

منها")5)). عليها واالستفادة  الوقوف 
يف  وفجر  أيقظ  قد  اإلســــالم  وإن 
للتطور  الطاقات  مجيع  اإلنساين  الضمري 
البرشي  املجتمع  بإعطاء  وقام  والتقدم، 
والقوية  املتامسكـــــة  احلضارية  الشحنات 
ينري  منــارًا  عرص  كل  يف  زالت  ما  التي 
األمام  إىل  التقدم  يريدون  الذين  دروب 
وهذه حقيقة قد فرضت نفسها عىل مرور 

العصور)6)).
أو  االستخباريـــــــة  املنظومــــة  وإن 
املهمــــة  الرضورات  من  يعد  االستعالم 
احلية،  الكائنــــات  ملختلف  واألساسيــــة 
هذه  عند  بالفطرة  اليشء  هذا  وجد  وقد 
احليوانات  مثاًل  فنالحظ  الكائنــــــات، 
من  مفطورة  أهنا  والطيـــــر  واحلشــــرات 
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األخبار  مجع  عىل  وتعـــاىل  سبحانه  اهلل 

عىل  احلصول  هلا  حتقق  والتي  واملعلومات 

الغذاء اآلمن وتساعدها يف ذلك حواسها 

املهمة  هذه  حتصل  حتى  متتلكهـــا  التي 

أما  للحيوان  بالنسبة  هذا  االستخبارية، 

مجع  مهمة  يف  وأضبط  أرقى  فهو  اإلنسان 

املعلومات واالستخبار، فقد استخدم قواه 

وجهده االستخباري وقد يكون يف بعض 

األحيان بمشاركة من قبل الطبيعة وبعض 

احليوانات)7)).

الكريم  القرآن  بأن  لنا  يتبني  هنا  ومن 

وقد  االستخبـاري  باجلـــانب  اهتــــم  قد 

مرتبطة  استخبارية  منظومـــة  يف  نظمــــه 

ذلك  ونالحظ  األخر،  بالبعض  بعضهـا 

استخدمت  التي  القرآنيــــــة  القصص  يف 

التي  القصة  يف  كام  االستخباري  اجلانب 

نبي  قصة  وهي  بدراستهــا  البحث  هيتم 

استخباريًا  قائدًا  بصفتـــه   سليامن اهلل 

واهلدهد الذي يمثل العنرص االستخباري 

  سليامن  اهلل  نبي  يستخدمه  كان  الذي 

يف  االستخباريـــة  املعلومات  إحضار  يف 

خمتلف اجلوانب.

اإلسالم  ثقافـــة  الثــــــــالث:  املطلب 

اإلدارية والقيادية:

ختتلف  وقيادية  إدارية  ثقافة  لإلسالم 

يف  املوجودة  والقيادات  األنظمة  كل  عن 

عىل  قائم  ساموي  إهلي  منهج  فهو  العامل؛ 

العـــدل واملعرفــــــة واحلنكة واالنضباط 

وبمختلف  القيــــــــادة  جوانب  كــــل  يف 

إىل  الكريم  القرآن  تطرق  وقد  تنظيامهتا، 

الساموي  القائد  وثقافة  القيادية  املهارات 

اهلل  نبي  هو  بحثنـــا  وحمل  األنبياء  ومنهم 

فقط  يأتوا  مل   األنبياء فإن   ،سليامن

وإرشاد  وتعليـم  واحلرام  احلالل  ليبنوا 

ثقافة  له  بل  البعض  يظن  كام  فقط  الناس 

التعاليم وله أهداف  ثنايا تلك  إدارية بني 

"خالفا  املجتمع اإلنساين  يريد حتقيقها يف 

الضيقة  النظرة  أصحـــــاب  يتصـــوره  ملا 

النصــــائح  من  جمموعــــة  الدين  أن  من 

باحلياة  اخلاصة  املســـــــائل  أو  واملواعظ، 

من  جمموعة  هو  بل  لإلنسان  الشخصية 

تستوعب  التي  احليوية  واملناهج  القوانني 

مجيـــع مسائــــل حيـــاة اإلنسان وخاصة 

األنبياء  بعث  فقد  االجتامعيـــة،  املسائل 



املنظومة االستخبارية يف املنظور القرآين

244

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

رمحة  والدين  والعدل،  القسط  إلقــــامة 

من  وختليصهم  للمستضعفني  ومنجــــــاة 

نري املتكربين الظاملني والدين جمموعة من 
اإلنسان  تزكية  مسري  يف  والرتبية  التعاليم 
هذه  أن  وبدهيي  الكامل  نحو  به  والرقي 
تتحقق  أن  يمكن  ال  الكربى  األهداف 
أن  يستطيع  ذا  فمن  احلكومة  إقامة  دون 
يقيم القسط بني الناس بمجرد التوصيات 
الظاملني  أيدي  يقطع  أن  أو  األخالقية؟. 
اإلرص  ويضــــــع  املستضعفيـــــــــن،  عن 
واألغالل عن يدي اإلنسان ورجليه دون 
االستناد إىل قدرة شاملة ومن يستطيع أن 
الرتبوية  واملسائل  الصحيحة  الثقافة  ينرش 
فيمنح  املفسدون،  عليه  يرشف  جمتمع  يف 

القلوب امللكات األخالقية.
ملحة  احلاجة  أصبحت  فقد  هنا  ومن 
والقيادة  اإلدارة  مقومات  عن  للبحث 
ومقوماهتا األخالقية والثقافية يف اإلسالم 
وخاصة  منها  بد  ال  ومهمة  جدًا  رضورية 
يف هذا العرص؛ بسبب دخول اإلسالم يف 
دولة  له  فأصبحت  احلياة ومعرتكاهتا  هذه 
وكيان خاص به ال بد أن يتميز بمميزات 
الكيانات  باقي  عن  القيــــادة  يف  ختتلف 

جیب  اإلسالم  يف  القائد  فمثاًل  اإلدارية؛ 
املنصب  هلذا  تؤهله  بصفات  يتصف  أن 
وكذلك يشرتط يف القرارات التي يتخذها 
وسطية  وفيها  وحازمة  عادلة  تكون  أن 
املعاملة  كيفية  وكذلك  والقوة  اللني  بني 
بني القائد وعنارصه؛ وذلك ألن اإلسالم 
العنارص  فهذه  وقيادة  حكم  دين  يعد 
والصفات ال يمكن أن تتم إال إذا متاسكت 
يف شخصية القائد وأعطى للقيادة أمهيتها 
وتنظيم  انضباط  هناك  يكون  أن  وجیب 
مكاهنا  يف  والقيادة  اإلدارة  تكون  حتى 

الصحيح)8)).
 األنبياء قبل  من  القيــــادة  وتتميـز 
"اهلل سبحانه  القيادات األخرى؛ ألن  عن 
ويرسلهم  األنبياء  يبعث  الذي  هو  وتعاىل 
ويكون  البعثة  سبق  واالختيـار  البرش  إىل 
والسلوك  السيـــــرة  ُحسن  أســـاس  عىل 
للمبعوث، واملتتبع حلياة األنبياء وسريهتم 
يف  مبارشة  إهلية  ملســات  هناك  إن  يرى 
أجل  من  اخلاصة  ورعايتهـــــم  إعدادهم 
حيملهم  التي  املسؤولية  بأعبــــــاء  القيام 
إياها، فكان اهلل يرعاهم قبل بعثتهم، فمنذ 
عن  بعيدين  يكونون  األوىل  حياهتم  سن 
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بالصفات  يتحلون  واألوثان  األرجاس 
بعثتهم  وبعد  النبيلة،  واألخالق  احلميدة 
واتصاله مبارشة هبم أو عن طريق الوحي 
خيضعون للون خاص من اإلعداد اإلهلي 
إن  بعد  الناس  إىل  اهلداية  مشعل  حلمل 
الربانية  الشخصية  معامل  فيهم  اكتملت 
ومن  املصلحني")9))،  صفات  حتمل  التي 
اهلل  أعطاه  فقد   سليامن األنبياء  هؤالء 
امللك  من  يشء  كل  من  وتعاىل  سبحانه 
من  قبله  من  احد  ألي  يعطه  مل  ما  وغريه 
وتعاىل  سبحانـــــه  اهلل  سخر  وقد  اخللق، 
وخمتلف  واإلنس  اجلن  كل  يملك  أن  له 
كل  يفهم   وكان سلطته  حتت  الطري 
لغات احليوانات والطيور وهذا من لطف 
اهلل سبحانه وتعاىل عىل أنبيائه والتي ُحظي 

.(20(هبا النبي سليامن
املبحث الثالث:

املنظومة االستخبارية يف القرآن الكريم:
القـــــــائد  مميزات  األول:  املطلـــــب 

االستخباري:
خالل  ومن  الكريم  القرآن  أكد  لقد 
قصـــــة النبي سليمـــان أهم الصفات 
بشكل  القائد  هبــــا  يتصف  أن  جیب  التي 

خاص،  بشكل  االستخباري  والقائد  عام 
القائد  يتعامل  كيف  لنـــــا  بني  وكذلك 
العنــــارص االستخبارية  االستخباري مع 
أن  جیب  التي  القرارات  هي  وما  املهمــة 
ونرى  الظروف  هذه  يف  القائد  يتخذها 
خالل  من  وجليـــًا  واضحـًا  اليشء  هذا 
اهلدهـــــد  مع   سليمـان النبي  تعامل 
ذلك  يف  املهم  االستخباري  العنرص  وهو 
عرض  خالل  من  ذلك  وسنبيـــن  الوقت 
القصة  هذه  ذكرت  التي  القرآنية  اآليات 

وكاآليت:
القائد . ) قبل  من  والدقــــــة  املحبـــــة 

االستخباري:
قال تعاىل: چ ۈ ٴۇ چ ]سورة 
)ت:  الطويس  الشيخ  قــال   ،]20 النمل: 
اهلدهد  تفقده  سبب  كان  "قيل  460هـ(: 
املاء؛  عىل  ليدله  سريه  يف  إليه  احتاج  أنه 
األرض  بطن  يف  املاء  يرى  انـه  يقال:  ألنه 
كام نراه يف القارورة، وقيل كان تفقده إياه 
تفقده  سبب  كان  وقيل:  بنوبته،  إلخالله 
فلمـا  الشمس،  من  تظله  كانت  الطري  أن 
الشمس  بطلوع  بان  بمكانه  اهلدهد  أخل 

عليه"))2).
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فقـــدان  تعرف  "هو  التفقـــد  ومعنى 
يلمح  وقد  ُفقد،  ملاذا  فقده  حني  اليشء 
واحلزم  والدقة  اليقظة  ملدى  التفقد  ذلك 
ال  حيث  جنوده،  عرض  يف  سليامن  من 
يتغافل عن جندي واحد من اجلن واإلنس 
أخره  إىل  ألوله  مجعًا  يوزع  الذي  والطري، 
وينتكث،  يتفرق  كيال  أوله  إىل  وأخره 
وليدرس قواد اجلنود من سليامن درسهم 
يف هذه املراقبة التامة والتفقد الشامل")22).
الكريمـة  اآليـــة  خالل  من  ونالحظ 
إن   سليامن النبي  سلوك  خــالل  ومن 
من  ُتعد  هلم  واملحبـــــة  للعنارص  التفقد 
القائد  هبا  يتميـــز  أن  جیب  التي  األخالق 
يقوم  أن  فيجب  الناجح  االستخبـــــاري 
بتفقد عنارصه وأتباعه ويتفحص أعامهلم، 
وكذلك فإن السؤال ُيعد من األخالقيات 
فهي  اإلسالم  عليها  ركز  التي  والتعاليم 
اجتامعيًا  األصيلة  اإلسالمية  املبادئ  من 
ينبغي  فال  وتربويــًا،  وسياسيًا  وأخالقيًا 
التي  الكربى  باملســائل  ينشغل  أن  للقائد 
الحظنا  كام  الصغرى  املسائل  عن  تشغله 
ُيشكل عنرصًا من  الذي  اهلدهد  يف غياب 

العنارص)23).

إصدار . 2 يف  الترسع  وعدم  التواضــع 
األحكام:

يف  الترسع  وعدم  التواضـــع  ُيعــــد 
املهمة  املميزات  من  األحكــــام  إصدار 
واألساسية التي جیب أن يتصف هبا القائد 
 االستخباري كام بينها لنا النبي سليامن
تعاىل:  قال  اهلدهد،  تفقـــده  خالل  من 

چۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې چ ]سورة النمل: 20[.
)ت:  الكاشــــاين  اهلل  فتح  املــال  قال 
اهلدهد  مكان  إىل  نظر  مّلا  "فإّنه  988هـ(: 
فلم يره، ظّن أّنه حارض وال يراه لساتر أو 
غريه، فقال: مايل ال أراه، ثّم احتاط فالح 
وأخذ  ذلك  عن  فأرضب  غائب،  أّنه  له 
يقول: أهو غائب؟. كأّنه يسأل عن صّحة 
ما الح له، والكالم من باب صنعة القلب 
كقوهلم:  أراه؟.  ال  للهدهد  ما  واألصل: 

مايل أراك كئيبا؟. أي: مالك كئيبا؟")24).
خــالل  من   سليمــــان النبي  فإن 
لنا  يبني  االستخباري  العنرص  عن  سؤاله 
التواضع  اهلدهد ويدل عىل  لغياب  تعجبه 
متعجبًا  استفهم  قد  فهو  به  يتصف  الذي 
لغياب العنرص؛ إذ إنه ال يراه من بني الطري 
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وهذا يدل عىل إنه مل يكن يتوقع ويظن أن 
عن  وسأل  موكبه  عن  العنرص  هذا  يغيب 

غيبته)25).
وعندما تيقن نبي اهلل سليامن غياب 
"اهلدهد" سأل  العنصــــر االستخبــــاري 
معه  واحلارضين  اجليوش  كل  أمام  عنه 
"ليعلم اجلميع ويعرفوا  والسبب يف ذلك 
الغائب  شأن  أمجل  أو  أرّسه  فلو  غائبهم، 
ال  إذ  اجلنأد؛  لكل  سوء  سابقــــة  لكـان 
ُيعرف املتخلف بعينه، ونراه هنا ال يوجه 
فيفقده،  يتفقده  حني  اهلدهد  إىل  التخلف 
كأنه  "مايل"  نفســـه  متهاًم  باحلائطــة  أخذًا 
أم  رؤيتـــه  لنقص يف  يراه  حارض وهو ال 
سالمة  من  تأكد  فلام  مرئية،  عن  حاجز 
من  كان  "أم  ثانية  مرحلة  إىل  انتقل  نظرة 
هناك  أن  الغائبني  مجع  ويلمح  الغائبني" 
التحذير  اهلدهد ولعل ختصيصه  ُغيبًا غري 

بخصوص هذا اجلندي الغائب)26).
عند   سليامن النبي  سلوك  ويعلمنا 
إصدار  يف  الترسع  عدم  اهلدهد  غياب 
الغياب  ألن  الغائب؛  اجلندي  عىل  احلكم 
فاتت  قد  وأسباب  مربرات  له  يكون  قد 
القائد هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن 

هناك رضورة أن يكون القائد االستخباري 
العنارص  حضور  عىل  اإلرشاف  يف  دقيقًا 
يف  يترسع  وال  ويتواضع  االستخباريـــــة 

احلكم)27).
اختاذ القرار احلازم عند خمالفة العنرص . 3

االستخباري:
وخصوصًا  االستخباري  اجلهـــاز  إن 
قراره  يكون  أن  جیب  االستخباري  القائد 
حازمـــًا ومنضبطـــًا وسلطتــــه مفروضـة 
أحد  من  خمالفــة  حصلت  إذا  وخاصـــــة 
تفقــــد  إن  فبعد  االستخباريـــة،  العنارص 
االستخباري  جهـــــــازه   سليامن النبي 
العنارص  أهم  أحد  ووجد  الطري  وتفقد 
غائب وهو اهلدهد وبعد السؤال عنه تبني 
به،  أن غيابه كان مفاجئًا ومل يكن عاملًا  له 
يتخذه  أن  الالزم  القرار  باختاذ  قام  عندها 
كل قائد عند خمالفة العنارص وحيدد عقابه 
تعاىل:  قال  املوقف،  يقتضيـــــه  ما  حسب 
چ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چى 

]سورة النمل: )2[.
َبنَّه أي أعذبن  جاء يف تفسريها: »ألَُعذِّ
َأْو  ريشـــة،  كنتف  َشِديدًا  َعذابًا  اهلدهد 
ألَْذَبَحنَّه جزاء لغيبته بدون رخصة، فيعترب 
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بذلك أبناء جنسه")28).
اختاذ  إىل  أدت  عديدة  أسباب  وهناك 
منها  الصارم  القرار  هذا   سليامن النبي 
يف  واحلسم  "الرصامة  الصفـــة  هذه  إن 
القرار " هي صفة جیب تواجدها يف القائد 
االستخباري، وكذلك فإن غياب اهلدهد 
وعصيانًا  خمالفة  ُيعد  القائد  إذن  وبدون 
العقاب  ويستوجب  القائــــد  بنظــر  كبري 
سوف  فإنه  العقــاب  هذا  وبدون  بحقه، 
يف  واملخالفـــات  االنضباط  عدم  يرسي 
العنارص األخرى  الواجبات عند  حضور 
فإن  وبالتـــايل  االستخبارية،  املنظومة  يف 
املنظومـــــة  أوساط  يف  ستنترش  الفوىض 
لذلك  اجليش،  صفوف  ويف  االستخبارية 
أن  الناجح  االستخباري  القائد  جیب عىل 
يكون ذا تدبري وسياسة ورصامة يف اختاذ 

املهمة)29). القرارات 
االستخباري . 4 للعنرص  الفرصة  إعطاء 

املخالف للدفاع عن نفسه:
احلكـــم  وإصدار  احلزم  إن  صحيح 
من  ُيعد  االستخباري  العنرص  خمالفة  عند 
هبا  يتميز  أن  جیب  التي  املهمة  املميزات 

أن  إال  االستخبارية  املنظومة  يف  القائد 

هذا  هبا  يتميز  أن  جیب  أخرى  ميزة  هناك 
الصفتني  بني  التوازن  يتم  حتى  القائد 
الفرصة  وإعطاء  الترسع  عدم  وهي  أال 
للعنرص االستخباري يف الدفاع عن نفسه 
وتقديم األدلة التي توضح أسباب املخالفة 
كام  االستخبارية  التشكيلة  عن  والغياب 

وئ  چ  تعاىل:  قال  اهلدهد،  مع  حدث 
ۇئ ۇئ چ ]سورة النمل: )2[.

»وقوله:  0)3هـ(:  )ت:  الطربي  قال 
أو  يقول:  مبيـــــن  بسلطـــان  ليأتيني  أو 
صحتها  لسامعها  تبني  بحجة  ليأتيني 

وحقيقتها«)30).
يكن  مل   سليمـــان اهلل  نبي  وإن 
اهلدهــــد  خاطب  عندما  هذا  ترصفه  يف 
هذا  يتطلب  املوقف  وإنام  جبارًا  ملكــًا 
ألن  االستخبارية؛  املنظومة  يف  االنضباط 
اهلدهد ُيشكل أحد أهم عنارص املنظومة، 
عىل  بينــة  حجة  بدون  حيكم  ال   فهو
من  اخلطاب  بإبدال  قام  فهو  لذلك  املتهم 
يفسح  حتى  ليأتيني  إىل  واذبحنه  ألعذبنه 
املجال أمام العنرص ويعطيه فرصة الدفاع 
لسبب  املقبول  العذر  بتقديم  نفسه  عن 
املنظومـــة  تشكيلة  عن  والغياب  اخلفـــاء 
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االستخبارية))3).
النبي  سلوك  خالل  من  لنـــــا  يتبني 
يف  القائــــد  بأن  اهلدهد  مع   سليامن
دائاًم  يتميز  أن  االستخبارية جیب  املنظومة 
األحكام  إصدار  يف  واالنضباط  باحلنكة 
العنرص  يدافـــــع  حتى  الفرصة  وإعطاء 
نفسه،  عن  مهــــامه  يف  واملتخلف  املتهم 
إذا  العذر  القائد  يقبل  أن  جیب  وكذلك 

كان عن دليل بني وحجة ظاهرة.
مميـــــزات  من  تقــــدم  ما  خالل  من 
وخالل  االستخبارية  املنظومة  يف  القائد 
لنا  يتبني  الكريمة  القرآنية  اآليات  عرض 
قائد  يمثل  والذي   سليامن النبي  بأن 
املنظومة االستخبارية أنه كان »مرشفًا عىل 
هذا اجليش الكثيف إرشافًا مباشـــرًا يتفقد 
مظــاهر  من  وهذا  أدائهم  ويراقب  اجلنود 
من  وهي  أدارتــــه  وحسن  وحزمه  قوته 
اهلدهد  غاب  فقد   ،ملكًا كونه  لوازم 
من  إجازة  وال  إذن  بدون  اجليش  عن 
جندي  كان  ما  إنه  معناه  وهذا   سليامن
من اجلنود يغادر موقعه ويغيب إال بعد أن 
إذن من سليامن سواء كان  حيصل عىل 
هذا اجلندي من اجلن أم من اإلنس أم من 

 سليامن حزم  عىل  دليل  وهذا  الطري، 
يضبط  كان  بحيث  حكمة  يف  إدارته  وقوة 
األمور ضبطًا دقيقًا وال يسمح بفوىض يف 
كان   سليامن هتديد  إن  ورغم  جنوده، 
عذر  أمام  الباب  يغلق  مل  إنه  إال  شديدًا 
عودته،  عند  اهلدهد  يقدمه  مقنع  مقبول 
فقد يكون لغيابه سبب مرشوع وهلذا قال: 
أو ليأتيني بسلطان مبني، واملراد بالسلطان 
املقبــــول،  الواضح  البني  العــــذر  املبني 
لوازم  إن من  يدل عىل  واستدراك سليامن 
الفرصة  وإعطـاء  العدل  والضبط  احلزم 
نفسه،  عن  والدفاع  حجته  ليبني  للمتهم 
إدانته،  ثبوت  بعد  إال  املتهم  يعاقب  فال 
يقبل  أن  بد  فال  وعذرًا  حجة  قدم  إذا  أما 

منه«)32).
العنصـــــر  مميزات  الثــــاين:  املطلب 

االستخباري:
الذي  االستخبــــاري  العنصـــر  ُيعــد 
مهاًم  شخصًا  املعلومات  بإحضار  يقوم 
أن  جیب  لذلك  االستخبارية  املنظومة  يف 
هبذا  يكون  حتى  تؤهله  بمميزات  يتصف 
سلوك  خالل  ومن  املكـان،  أو  املنصب 
االستخباري  العنرص  يمثل  الذي  اهلدهد 
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يف هذه املنظومة فهو قد بني لنا بعض أهم 
املميزات التي جیب أن يتصف هبا العنرص 

نذكر منها:
أن . ) االستخبـاري  العنرص  عىل  جیب 

بإحضــــار  ويقوم  الفـرص  يستثمـــر 
املنظومـــــة  قائــــد  إىل  املعلومـــات 
يأخذ اإلذن  االستخبارية حتى ولو مل 
منه؛ ألنه عنرص استخباري، ونالحظ 
 ذلك من خالل تفقد النبي سليامن

ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  قال  اهلدهد، 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
النمـــــل:  ]ســـورة  ېچ  ې 
أهم عنارص  افتقد أحد   20[، فهو
املنظومة االستخبارية وهو اهلدهد فلم 

جیده)33).
االستخبـاري . 2 العنصــــر  عىل  جیــــب 

لكن  منضبطــــًا،  عنرصًا  يكون  أن 
املهمة  يف  للمبادرة  خصوصية  هناك 
العنرص  بــــــادر  فإذا  االستخباريــــة 
االستخباري إىل أحد املهامت الناجحة 
أن  االستخبارية  املنظومـة  قائد  فعىل 
ومتوت  تذبل  ال  حتى  ويكرمه  يكافئه 

روح املبادرة عنده)34).

يكون . 3 أن  االستخباري  العنرص  عىل 
والسياحـــة  التجوال  وكثيـــر  دائـــم 
يقوم  حتى  املختلفــــــة  األماكن  يف 
املهمة  اجلديدة  املعلومات  باكتساب 
املنظومــة  إىل  بالفائدة  ترجع  والتي 

االستخبارية)35).
يف . 4 االستخباري  العنرص  عىل  جیب 

ذا  يكون  أن  االستخبارية  املنظومة 
التي  املواقف  بعض  يف  وذكاء  حنكة 
النبي  غضــب  فعندما  ذلك  تتطلب 
سليامن من اهلدهد اكتشف اهلدهد 
النبي  وجـــه  معامل  خالل  من  ذلك 
قبل  املهم  اخلرب  له  فقدم   سليامن
 اهلل سليامن نبي  كل يشء مما جعل 
مل  ألنه  العنصـر؛  إىل  ويستمع  هيدأ 
بالرغم  اخلرب  هذا  عىل  مطلعــًا  يكن 
من  يمتلكه  وما  وملكــــه  سلطته  من 

قدرات)36).
أن . 5 االستخباري  العنرص  عىل  جیب 

املنظومة  لقائــــد  التملق  عن  يبتعد 
مهمــة  أخبار  له  ويقدم  االستخبارية 

ېئ  چ  تعاىل:  قال  رصاحة،  وبكل 
]سورة  چ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
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النمل: 22[. فاهلدهد قال: »َأَحْطُت، 
إحاطة؛  للعلم  ويقال  علمت،  أي 
اإلحاطة  ونسبة  باملعلوم،  حييط  ألنه 
احلال  عالقة  باب  من  الشخص  إىل 
باِم  العلم  وعاء  اإلنسان  إذ  واملحل، 
أراد  وكأّنه  سليامن،  يا  أنت  بِه  حُتِْط  مَلْ 
بذلك أن يبدي عذره يف غيبته وأنه مل 
غيبته  كانت  وإنام  نفسه،  بأمر  يشتغل 
أطراف  يف  والبحث  الفحص  ألجل 
ملك سليامن، كجولة استطالعية يريد 

هبا خري سليامن ال خري نفسه«)37).
أن . 6 االستخباري  العنرص  عىل  جیب 

واملقرون  واألكيد  املهم  اخلرب  يقدم 
التقارير  بالتحليل واألدلة وخاصة يف 
يف  تؤثر  والتي  املهمة  االستخبارية 

املنظومة االستخبارية)38).
ومميزات  آليات  الثـــــــالث:  املطلب 

العمل االستخباري )رحلة اهلدهد(:
هناك آليات وخطوات مهمة جیب أن 
يقوم  التي  االستخبارية  املهمـــة  يف  تتوفر 
اخلرب  وكذلك  االستخبــاري،  العنرص  هبا 
أن  القائد جیب  إىل  بإحضــاره  يقوم  الذي 
وطريقة  وفائدة  أدلة  وله  مدروسًا  يكون 

للقائد،  وتوضيحه  ورشحه  نقله  يف  ذكية 
وقد بني لنا اهلدهد تلك اآلليات والطرق 
املهمة يف نقل اخلرب ومدى دقة املعلومات 
الطرف  مع  التعامل  وطرق  االستخبارية 
الكريم  القرآن  عرضهــــــا  كمــــا  األخر 
اهلدهد  جاء  عندما  كالتايل:  وسنوضحها 
ورأى إن النبي سليامن قد افتقده وسأل 
عنه، واهلدهد ذهب إىل هذه الرحلة بدون 
قال  عندما  ذكية  بخطوة  قام  قائده  علم 
قام بإحضار خرب ذو  إنه   للنبي سليامن

چۆئ ۈئ ۈئ  أمهية له، قال تعاىل: 
ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
قال   ،]22 النمل:  ]سورة  جئچ  ی  ی 
988هـ(:  )ت:  الكاشاين  اهلل  فتح  املال 
يريد  َبِعيٍد: زمانا غري مديد،  َغرْيَ  »َفَمَكَث 
منه،  خوفا  رجوعه  رسعة  عىل  الداللة  به 
ثّم سأله عن غيبته َفقاَل يف جوابه: َأَحْطُت 
ومعنى  سبأ  حال  يعني:  بِه،  حُتِْط  مَلْ  باِم 
مجيع  من  يعلم  أن  علام:  باليشء  اإلحاطة 
جهاته، بحيث ال خيفى منه معلوم، تشبيها 
بذلك  إّياه  خماطبته  ويف  املحيط،  بالسور 
تنبيه له عىل أّن يف أدنى خلق اهللَّ وأضعفه 
إليه  لتتحاقر  به،  بام مل حيط  من أحاط علام 
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ويكون  علمــــه،  لديه  ويتصاغر  نفسه، 
فتنة  هو  الَّذي  اإلعجاب  ترك  يف  له  لطفا 
العلامء، وأعظم هبا فتنة وفيه دليل عىل أّنه 
جیوز أن يكون يف زمن األنبياء من يعرف 
النّبوة،  يف  ذلك  يقدح  وال  يعرفونه  ال  ما 
هو  األصل  يف  سبأ  إّن  َسَبأٍ:  ِمْن  َوِجْئُتَك 
قحطان،  بن  يعرب  بن  يشخب  بن  سبأ 
ثّم سّميت مدينة مأرب بسبأ، وبينها وبني 
بخرب  َيِقنٍي:  بِنََبأٍ  أّيام،  ثالثة  مسرية  صنعاء 

حمّقق«)39).
ونالحظ يف كالم اهلدهد إنه فيه إشارة 
ال  أن  جیب  االستخباري  العنرص  أن  إىل 
االستخبارية  املعلومات  تقديم  يف  يتأخر 
التأكد  يتم  حتى  املنظومة  قائد  إىل  املهمة 
نقل  إىل  بالنسبـــة  هذا  فيها،  والتحقيق 
فنالحظ  اخلرب  إىل  بالنسبـة  أما  املعلومة، 
وليس  النبأ  لفظ  استعمل  قد  اهلدهد  إن 
يوجد  نعم  بينهام؟،  فرق  هناك  فهل  اخلرب 
فرق والقرآن الكريم ال يستعمل األلفاظ 
جیب  لذلك  غاية  أو  سبب  وبدون  هكذا 
أبو  قال  والنبأ،  اخلرب  بني  الفرق  نبني  أن 
هالل العسكري )ت: 395هـ(: »أن النبأ 
املخرب  يعلمه  ال  بام  لإلخبار  إال  يكون  ال 

ال  وبام  يعلمه  بام  املخرب  يكون  أن  وجیوز 
وال  نفيس  عن  ختربين  يقال:  وهلذا  يعلمه 
تقول  وكذلك  نفيس،  عن  تنبئني  يقال 
عام  تنبئني  تقول  وال  عندي  عام  ختربين 

چ  چ  ڃ  چ  القرآن  ويف  عندي، 
 ]6 الشعراء:  ]سورة  چ  ڇ  چ  چ 
وإنام استهزءوا به؛ ألهنم مل يعلموا حقيقته 
العذاب  يعني  لتوقوه  ذلك  علموا  ولو 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل  وقال 
وكان   ](00 هود:  ]ســـورة  ڤچ 
ويف  منها،  شيئا  يعرف  يكن  مل   النبي
أخذ  وكذلك  الشأن  عظيم  معنى  النبــأ 
سيكون  يقال:  وهلذا   ،النبي صفة  منه 
املعنى،  هبذا  خرب  يقـــــال  وال  نبأ  لفالن 
بغري  يكون  قد  أيضا  اليشء  عن  واإلنباء 
بكذا  ينبئ  األمر  هذا  تقول  عنه  النبأ  محل 
ال  اإلخبار  ألن  بكـذا؛  خيرب  تقول  وال 
يكون إال بحمل اخلرب، فالنبأ: اخلرب الذي 
النبوة؛  اشتقــــاق  ومنه  عظيم،  شأن  له 
عليه  ويدل  تعاىل  اهلل  عن  خمرب  النبي  ألن 

ہ  ہ  ہ  ۀ  چۀ  تعاىل:  قوله 
]سورة القصص: 3[، والنبأ  ہچ 
أو  علم  به  حيصل  عظيمة  فائدة  ذو  خرب 
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غلبة ظن وال يقال للخرب نبأ حتى يتضمن 
هذه األشياء وحق اخلرب الذي قال فيه نبأ 
أن يتعرى عن الكذب كاملتواتر«)40)، من 
باملعلومة  أتى  قد  اهلدهد  إن  نالحظ  هنا 
وهذا  باألدلة  واملقرونة  واألكيدة  املهمة 
االستخباري  للقائد  بالنسبة  مهم  يشء 

االستخبارية. وللمنظومة 
أما  املعلومـة،  لصفة  بالنسبـــــة  هذا 
وصفهـــا  فقد  املعلومة  لوصف  بالنسبة 
اهلدهد وصفًا دقيقًا ومهاًم وحسب األمهية 
 سليامن اهلل  لنبي  التقريــر  بتقديم  وقام 
بشكل دقيق فقد وصف سبأ أرضًا، ومن 
الديانة  ثم  ومن  وعرشًا  وملكًا  شعبًا  ثم 

وحسب التسلسل))4).
ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعــــــــاىل:  قـــال 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
 .]23 النمــــــل:  ]سورة  ڀچ  ڀ 
»فإن  شريازي:  مكارم  نارص  الشيخ  قال 
حدث  ما  لسليمـان  يفصل  أخذ  اهلدهد 
فقـــال: إين وجدت امرأة متلكهم وأوتيت 
بني  لقد  عظيم،  عرش  وهلا  يشء  كل  من 
الثالث مجيع  اهلدهد لسليامن هبذه اجلمل 
وأسلوب  تقريبا،  البلد  هذا  مواصفات 

فيه  عامر  بلد  إنه  أوال:  فقال  حكومته!. 
واآلخر  واإلمكانات،  املواهب  مجيــــــع 
إنني وجدت امرأة يف قرص جملل متلكهم، 
أعظم  -ولعله  عظيم  عرش  هلا  والثالث: 
اهلدهد كان رأى  من عرش سليامن؛ ألن 
يصف  ذلك  ومع  حتام،  سليامن  عرش 
أفهم  وقد  عظيم  بأنه  امللكة  هذه  عرش 
اهلدهد بكالمه هذا سليامن أنه ال ينبغي أن 
أمرك  »نفوذ  العــامل حتت  أن مجيع  تتصور 
وحده  هو  عرشك  وأن  وحكومتك«!. 
 سليامن سمع  وملا  العظيم،  العرش 
»فقد  تفكريه«)42)،  يف  غرق  اهلدهد  كالم 
ويف  امللكة  أحوال  يف  نظرة  اهلدهد  أمعن 
الكثري  عندها  فوجد  ملكها،  مظاهر 
وأمجل ذلك يف هذه اجلملة »وأوتيت من 
من  يشء  كل  من  أوتيت  أي  يشء«،  كل 
ملكه  يف  امللك  إليه  حيتاج  مما  الدنيا  متاع 
وهذا  ومكانته،  امللك  تقوية  إىل  ويؤدي 
غنية  قويـــــة  كانت  سبأ  مملكة  أن  يعني 
بالكثري  تتمتع  الوقت  ذلك  يف  مزدهرة 
من مظـــــاهر اخلري والرفاه«)43)، فقد بني 
رفعه  الذي  التقريــر  خالل  من  اهلدهد 
يف  احلكـم  نظام  إن   سليامن النبي  إىل 
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دولة سبأ هو نظام ملكي، واحلاكم الذي 
بدأ  ثم  بلقيس،  وتسمى  امرأة  هو  يقوده 
يتسلسل بالوصف فانتقل إىل بيان مظاهر 
توفر  ومدى  القوة  أسباب  وبني  الثراء 
أهنا  بني  وكذلك  والسلطة،  اإلمكانات 
اهلدهد  أخذ  ثم  عظياًم)44)،  عرشًا  متلك 

وهو  مهم  يشء   سليامن للنبي  يبني 
چڀ  تعاىل:  قال  سبأ،  مملكة  ديانة 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
]سورة النمــــل: 24[. ڤ ڤ ڤچ 
مل  اهلدهد  أن  »إال  تفسريها:  يف  جاء 
خرب  جديد  بخرب  فأخربه  طويـــال  يمهله 
قال: وجدهتــا  إذ  مريب،  عجيب، مزعج 
دون  من  للشمس  يسجـــــدون  وقومهـــا 
فكانوا  أعامهلـــم  الشيطان  هلم  وزين  اهلل 
وبذلك  للشمس  بعبادهتـــــم  يفخــــرون 
صدهم الشيطان عن طريق احلق فصدهم 
عن السبيل، وقد غرقوا يف عبادة األصنام 
إىل  يتوبون  أهنم  أتصـــور  ال  أين  حتى 
بني  فقد  وهكذا  هيتـدون  ال  فهم  رشدهم 
اهلدهد ما هم عليه من حالة دينية ومعنوية 
والوثنية  الرشك  يف  غارقون  هم  إذ  أيضا، 

والناس  الشمس  عبادة  تروج  واحلكومة 
وأوضاعهم  معابدهم  ملوكهم  دين  عىل 
التيه،  يف  سائرون  أهنم  عىل  تدل  األخرى 
ويف  واالنحراف،  الضالل  هبذا  ويتباهون 
الناس  فيها  يرى  التي  الظروف  هذه  مثل 
البعيد  فمن  واحد،  خط  عىل  واحلكومة 

إمكان هدايتهم«)45).
اهلدهد حلال مملكة  من خالل وصف 
سبأ وطريقة ملكهم وعبادهتم وغريها بني 
عديدة  االنحراف  عوامل  إن  تقريره  يف 

منها:
يقـــــودهم . ) الذي  القــــائد  يكون  أن 

تعاىل:  قال  االنحــراف،  سبب  هو 
چ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ 

اهلدهد  أن  أي   ،]24 النمل:  ]سورة 
يعبدون  سبأ  مملكة  وكأن  رأى  قد 

الشمس)46).
الدولـة . 2 يف  اإلمكانيـــــات  بعض  إن 

يستعملهـــا  مل  إذا  الرفاهية  وأحوال 
تكون  صحيحة  بصـــورة  اإلنســــان 
اهتداءه  وعدم  إضاللــه  يف  سببــــــًا 

ٻ  چ  تعاىل:  قـــال  احلق،  لطريق 
ڀچ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
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]سورة النمل: 23[، أي تبني للهدهد 
ما  كل  عىل  حصلت  قد  سبأ  ملكة  أن 

يملكه امللوك)47).
لإلنسان . 3 األكرب  العدو  الشيطان  ُيعد 

أمامه  القبيحة  األعامل  بتزيني  ويقوم 
قال  الطريق،  عن  ينحرف  وجیعله 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چ  تعاىل: 
ڤچ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
بأن  اهلدهد  بني   ،]24 النمل:  ]سورة 
وعبادهتم  سبأ  مملكة  انحراف  سبب 
للشيطــــــان  إتباعهـــــم  هو  للشمس 
وزين  الصحيح  الطريق  عن  فصدهم 
الكفر)48). هذه أهم عوامل  هلم عمل 
تقريره  يف  اهلدهد  بينها  كام  االنحراف 
يف  املهم  العمل  إىل  اآلن  وسننتقل 
قدم  إن  فبعد  االستخبارية،  املنظومة 
الكامل  تقريره  االستخباري  العنرص 
دور  اآلن  يأيت  اخلفيــــــة  مهمته  عن 
القائـــد للتحقق من التقرير وهذا من 
املميزات املهمــــة للقائد االستخباري 
يرتقي  أن  يريد  والذي  النـــــــاجح 
قال  بالده،  يف  االستخبارية  باملنظومة 

چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  تعاىل: 

ک چ ]سورة النمل: 27[.
460هـ(:  )ت:  الطويس  الشيخ  قال 
يف  اهلدهد  به  اعتذر  ما  سليامن  سمع  »ملا 
قال  وذكرناه  تعاىل  اهلل  قصه  بام  تأخره 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  ذلك:  عند 

به  أخربتنا  الذي  قولك  يف  چ  ک 
يقل:  مل  وإنام  ذلك،  بحسب  فأجازيك 
من  كنت  أم  وقال:  كذبت،  أم  أصدقت 
قد  ألنه  اخلطاب؛  يف  أليق  ألنه  الكاذبني؛ 
يكون من الكاذبني بامليل إليهم وقد يكون 
بينه وبينهم وقد يكون  التي  بالقرابة  منهم 
منهم بأن يكذب كام كذبوا ومثل ذلك يف 
ما  عىل  األمر  ليس  قوهلم:  ولينه  اخلطاب 
تقول، فهو ألني من كذبت؛ ألنه قد يكون 
ال  الذي  الغلط  جهة  من  تقول  كام  ليس 

يوصف بالصدق وال بالكذب«)49).
من هنا يتبني لنا بأن القائد يف املنظومة 
مترسعًا  يكون  ال  أن  جیب  االستخبارية 
جهة  من  سواء  العنرص  عىل  احلكــــم  يف 
التصديق أو عدمه، وأوضح لنا إنه بالرغم 
القـــــائد للعنرص االستخباري  من معرفة 
إال إنه جیب عىل القــائد أن يبحث ويدقق 
االستخباري  العنرص  يقدمه  تقرير  كل  يف 
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حتى ولو كان اخلرب يقيني كام قال اهلدهد، 
ال  وسطي  القائد  يكون  أن  جیب  كذلك 
يف  يشء  كل  يكذب  وال  يشء  كل  يصدق 
االجیابية  بالنقاط  يبدأ  أن  وعليه  التقارير 
 :سليامن النبي  قول  يف  كام  للعنرص 

أصدقت)50).
ثم ننتقل إىل خطوة أساسية يف العمل 
العنصـــــر  ينفذ  أن  وهي  االستخبــــاري 
قال  إليــــه،  املوكلة  املهمة  االستخباري 

گ  گ  گ  گ  ک  چ  تعاىل: 
]سورة  ڱچ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
»اْذَهْب  تفسريها:  يف  جاء   ،]28 النمل: 
بِِكتايِب هذا َفَأْلِقه إَِلْيِهْم ُثمَّ َتَولَّ َعنُْهْم: تنّح 
عنهم إىل مكان قريب تتوارى فيه، َفاْنُظْر ما 
ذا َيْرِجُعوَن: ماذا يرجع بعضهم إىل بعض 
من القول؟. وإيراد لفظ اجلمع؛ ألجل أّن 
يسجدون  وقومها  وجدهتا  قال:  اهلدهد 
هذا  الَّذين  إىل  فألقـــه  فقال:  للشمس، 
دينهم، اهتامما منه بأمر الدين، واشتغاال به 
عن غريه، روي: أّن اهلدهد وضع الكتاب 
إىل سبأ، ودخل عىل  به  منقاره، ومىض  يف 
للشمس،  مستقبلة  بيتها  كّوة  من  بلقيس 
تقع الشمس عندما تطلع فيها، فإذا نظرت 

هذه  إىل  اهلدهد  فجاء  سجـــدت،  إليها 
الكّوة فسّدها بجناحه، فارتفعت الشمس 
الكتاب  فرمى  تنظر،  فقامت  تعلم،  ومل 

إليها«))5).
إن النبي سليامن  عندما سمع تقرير 
عيشهم  وطريقة  سبأ  دولة  عن  اهلدهد 
وهو  االستخباري  العنرص  أمر  وديانتهم 
اهلدهد أن يذهب إليهم بمهمة استخبارية 
يف  موجود  سبــأ  مملكــــــة  من  واملطلوب 
وطبيعي  العنرص،  حيمله  الذي  الكتـــاب 
الصعبة  املهامت  من  تعترب  املهمة  هذه  إن 
الذي  العنصـــــر  ينفذها  أن  جیب  والتي 
تم  وقد  املسؤوليـــــــة  هبذه  جديرًا  يكون 
التقرير  صاحب  هو  ألنه  اهلدهد؛  اختيار 
أن يذهب  فأمره  القائد  إىل  تم رفعه  الذي 
متواريًا وخفيًا  يبقى  أن  بالكتاب وأوصاه 
وردة  أخبارهم  ويعرف  متواجدًا  ولكن 
فعلهم من الكتاب وهذا يدل عىل اإلدارة 
قدرته  كذلك   سليمــــان للنبي  الذكية 
اليشء  وهو  واالبتكـــــــار  التخطيط  عىل 
املنظومة  القائد يف  به  يتميز  أن  الذي جیب 

االستخبارية)52).
ڱ ں ں ڻ ڻ  چ  تعــاىل:  قال 
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ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ڭ چ ]سورة النمل: 29 ـ )3[.
)ت:  الطبـــــــاطبائي  السيــــد  قــــال 
ألقي  إين  املأل  أهيا  يا  »قالت  402)هـ(: 

أمر  إيل كتاب كريم« حكاية ذكرها ملألها 
ومضمونه،  إليها  وصوله  وكيفية  الكتاب 
وقوله:  بالكرم،  وصفته  إذ  عظمته  وقد 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ 

الكتاب  تعليل لكون  أنه  ظاهره  ھچ 
ومل  سليامن  من  أنه  فيه  والسبب  أي  كريام 
وما  سليامن  جربوت  عليها  خيفى  يكد 
أويت من امللك العظيم والشوكة العجيبة، 
وجه كرامته أنه كان خمتوما ففي احلديث: 
بعضهم  ادعى  حتى  ختمه  الكتاب  إكرام 
يقال:  ختمه،  الكتاب  كرامــــة  معنى  أن 
ختمته،  إذا  كريم  فهو  الكتــاب  أكرمت 
وقيل: إهنا سمته كريام جلودة خطه وحسن 
منهاج  عىل  إليها  لوصوله  وقيل:  بيانه، 
إلقاء  بسبب  لظنها  وقيـــل:  عادي،  غري 
من  ذلك  غري  إىل  ساموي  كتاب  أنه  الطري 
الرحيم:  الرمحن  اهلل  بسم  وإنه  الوجوه، 
أي الكتاب باسمه تعاىل فهو كريم، قوله: 

إسالمهم  ڭچ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ 

ے  چ  بمعنى االنقياد عىل ما يؤيده قوله: 
دون اإلسالم باملعنى املصطلح  ۓ ۓچ 
وهو اإليامن باهلل سبحانه وإن كان إتياهنم 
ما  عىل  باهلل  إيامهنم  يستلزم  له  منقادين 

وسياق  اهلدهد  قول  سياق  من  يستفاد 
باإليامن  املراد  كان  ولو  اآلتية،  اآليات 
املعنى املصطلح كان املناسب أن يقال: أن 
ال تعلوا عىل اهلل وكون سليامن عليه السالم 
نبيا شأنه الدعوة إىل اإلسالم ال ينايف ذلك 
إىل  دعوته  وكانت  رسوال  ملكا  كان  فإنه 

االنقياد املطلق تستلزم ذلك«)53).
القرآنيـــة  اآليات  خالل  من  لنا  يتبني 
عندها  كان  بلقيس  سبأ  ملكة  إن  املتقدمة 
األحداث  بعرض  وتقـــوم  مستشـــــارين 
بعني  أرائهـــــم  وتأخذ  عليهم  واألخبار 
كانت  بلقيس  إن  يتبني  كذلك  االعتبار، 
عالية  معرفة  ولدهيا  حنكة  وذات  ذكية 
ولذلك نراها تقول: إنه كتاب كريم، هذا 
للنبي  بالنسبة  أما  سبأ  ملكة  إىل  بالنسبة 
ببعث  قــام  عندما  إنه  نالحظ   سليامن
يف  والذكاء  بالبساطة  كتابة  متيز  الكتاب 
األخر  الطرف  يستفز  ومل  املطالب  عرض 
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املنظومة  قائد  يف  املميزات  أهم  من  وهذا 
االستخبارية فقد ابتعد عن التكرب والغرور 
يف كتابة، كذلك البساطة فهو مل يذكر لقبه 
ومنصبه يف الكتاب واكتفى بقوله: بسم اهلل 
الرمحن الرحيم، ومن ثم بني مراده واهلدف 
الذي يريده من مملكة سبأ بأبسط وأوضح 

صورة )54).
 وبعد هذا البيان لكتاب النبي سليامن
نأيت اآلن ونبني ما هو موقف ملكة سبأ هل 
موقفها  وتبني  وحنكــة  بذكاء  ستترصف 
النبي  بمواقف  وتكون  لدولتها  كحاكمة 
أم  الناجح  االستخباري  القائد   سليامن

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعاىل:  قال  ال؟، 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ 
مئ ىئ يئ جب حب چ ]سورة 

النمل: 32 -35[.
»وملا  اآليــات:  هذه  تفسري  يف  جـاء 
قاَلْت  عليهم  الكتــــــاب  بلقيس  قرأت 
أي  امْلَأُل  َا  َأهيُّ يا  والوزراء:  لألشــــراف 

َأْمِري  يِف  عيّل  أشريوا  أي  َأْفُتويِن  اجلامعة 
لسليامن  التسليم  من  يب  املرتبط  األمر  أي 
أو احلرب معه، والفتوى احلكم بالصواب 
القضية  هذه  يف  بالصواب  احكموا  أي 
برأيي  فيه  أجزم  َأْمرًا  قاطَِعًة  أنا  ُكنُْت  ما 
حترضون  أي  َتْشَهــــُدوِن  َحتَّى  وحدي 
أميض  ومشورتكم  رأيكم  فعن  وتشريون 
ٍة  يف األمر، قاُلوا يف جواهبا: َنْحُن ُأوُلوا ُقوَّ
وجيش  وسالح  وقدرة  قوة  أصحاب  أي 
يغالبنا  ال  َشِديٍد  شجاعة  أي  َبْأٍس  وُأوُلوا 
أحد فإن شئت أن ال تسلمي حاربنا وإن 
شئت أن تسلمي صاحلنا واألَْمُر إَِلْيِك أي 
َفاْنُظِري  وعدمه  القتال  يف  إليك  مفوض 
وفكري يف أمرك ما ذا َتْأُمِريَن أي ما الذي 
جواهبم،  يف  قاَلْت  لنمتثله؟،  به  تأمريننا 
إذا  فإنا  نحارهبــــم،  ال  أن  األصلح  إن 
امْلُُلوَك  فإن  ونا  أذلَّ علينا  حاربناهم وغلبوا 
إِذا َدَخُلوا َقْرَيًة أي مدينة، واملراد دخلوها 
باإلهالك  َأْفَسُدوهــــــا  والغلبــــة  بالعنوة 
َة  َأِعزَّ وَجَعُلوا  والنهب  والسلب  والتدمري 
وكرباءها  أرشافها  أهانوا  أي  ًة  َأِذلَّ  َأْهِلها 
بّد  فال  هلم،  خيضعون  ال  األرشاف  ألن  ؛ 
األمر  هلم  يستقيم  حتى  يذلوهم  أن  هلم 
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من  هذا  إن  الظاهر  َيْفَعُلوَن  وَكذلَِك 
غالبا  اإلنســـان  فإن  بلقيس،  كالم  تتمة 
وإيِنِّ  اإلمجايل،  بالتصديق  الكالم  يؤكد 
ٍة؛  ِديَّ ُمْرِسَلٌة إَِلْيِهْم أي إىل سليامن وقومه هِبَ
ألصانعهم وألنّي جانبهم حتى ال يطمعوا 
يف ملكي َفناظَِرٌة أي أنظر وأنتظر بَِم َيْرِجُع 
جانب  -من  رّد  أو  بقبول  أي  امْلُْرَسُلوَن 
أرسلهم  الذين  رسيل  -يرجعون  سليامن 

مع اهلدية«)55).
فرقًا  هناك  إن  إىل  نتوصل  هنا  من 
وأسلوب   سليمـان النبي  أسلوب  بني 
مل   سليامن فالنبي  سبأ،  ملكة  بلقيس 
يقبل اهلدية التي أرسلتها امللكة فهي ظنت 
وعرشها  مملكتهــــا  وتبقى  يقبل  ربام  إنه 
فاجئها   سليامن النبي  لكن  وديانتهم، 
املواجهة  رد  يف  وقدرته  وقوته  بذكائه 
واألسلوب الرائع يف التعامل فمن رشوط 
القائد الناجح يف املنظومة االستخبارية أن 
األشكال  من  شكل  بأي  الرشوة  يقبل  ال 
ويعرف  ودقيقًا  حاساًم  موقفه  يكون  وإن 
الكفوء  العنرص  إرسال  خالل  من  العدو 
العمليـــــــة  واملناسب للمهمـــة حتى تتم 
االستخبارية بطرق طبيعية وصحيحة وال 

من  تقدم  ما  خالل  فمن  اخلطأ،  حتتمل 
بأن  لنا  يتبني  هلا  والتحليل  اآليات  عرض 
القائد والعنرص هلام دور أسايس يف نجاح 
الشخص  وإن  االستخبارية  املنظومة 
املناسب  الوقت  يف  املعلومة  يمتلك  الذي 
الذي  هو  الصحيح  الترصف  ويترصف 
ينترص يف النهاية ويفرض سيطرته ونفوذه 

ويتقدم عىل اآلخرين.
اخلامتة والنتائج:

عدة  إىل  توصلنا  البحث  ختام  ويف 
نتائج نذكر منها:

املنظومــــــــة . ) إن  اىل  البحث  توصـــل 
يف  مهــــــم  أثر  هلا  االستخباريـــــــة 
األمـن  فـــرض  ويف  املجتمعــــــــات 
تتميز  املنظومة  هذه  كانت  فإذا  فيها 
من  والذكاء  واحلنكـــة  باالنضبــــاط 
تكون  سوف  عنارصها  إىل  قائدهــا 
الذي  الصحيح  طريقها  ويف  ناجحة 

خيدم املصلحة العامة.
عىل . 2 وركز  الكريم  القرآن  اهتم  لقد 

املنظومـــة االستخباريــــــة من خالل 
ومواقف  القـــــرآين  القصص  عرض 
التي  الصعبة  الظروف  يف   األنبياء
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تتطلب الذكاء والقوة يف التدبري.
والتخطيط . 3 االستخبارية  املنظومة  إن 

كانت  املعلومــــات  عىل  واحلصـــول 
العريب  األدب  يف  وبارزة  حاضــــرة 
حروهبم  يف  كثريًا  العرب  هبا  واهتم 
التي  والقوافل  التجار  خالل  ومن 
كانت متر عليهم، كذلك كان للشعراء 
دور بارز لنقل املعلومات االستخبارية 

من خالل شعرهم.
وإرسال . 4 املعلومات  استخدام  ُيعد 

وكذلك  االستخباريــــــة  العنــــارص 
أمرًا  االستخبارية  املنظومات  تأسيس 
هو  ذلك  عىل  والدليل  رشعًا  جائزًا 
القرآن والسنة، فقد بني القرآن الكريم 
بعض  خالل  من  استخدامــه  جواز 
بعض  وسلوك  القرآنيــــــــة  القصص 
األنبياء، وأما السنة الرشيفة فقد متثلت 
بعده  ومن   حممد النبي  سلوك  يف 
اإلمــــام عيل من خالل احلـــروب 
واستكشاف العدو وضبط منظومتهم 

االستخبارية من كل اجلهات.
عبادة . 5 كتاب  ليس  الكريم  القرآن  إن 

له  وإنام  فقط  الدينية  التعاليم  وفيه 

جوانب أخرى حياول أن يثبتها ويركز 
اإلدارية  بالثقافة  اهتاممه  ومنها  عليها 
والقيادية يف املجتمع من خالل اآليات 

القرآنية التي تبني ذلك.
جانب . 6 عىل  الكريـــم  القرآن  ركــز 

أسايس يف املنظومة االستخبارية وهو 
أي  نجاح  ألن  االستخباري؛  القائد 
وعىل  عليه  متوقف  استخبارية  عملية 
خربته وذكائه وطريقة حكمه، لذلك 
فاملنظومة تعتمد عليه اعتامدًا مبارشًا.

وبني . 7 أكد  عندما  الكريم  القرآن  إن 
فهو  االستخبارية  املنظومة  أمهيـــة 
بل  توضيح  أو  بيان  بدون  يرتكها  مل 
التي  العكس ركز وبني أهم املميزات 
القائد  من  كل  هبا  يتصف  أن  جیب 

والعنرص يف هذه املنظومة.
أي . 8 نجاح  إن  اىل  البحث  توصـــــل 

القائد  عىل  متوقف  استخبارية  عملية 
التوافق بينهام ومدى  والعنرص ومدى 
العمل  ألن  فيهام؛  والوفــــاء  الصدق 
بينهام  التعــاون  يتضمن  االستخباري 
وليس  العامة  املصلحة  عىل  واحلرص 

اخلاصة فقط.
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9 . توصل البحث اىل إن النبي سليامن
واهلدهد قد كانا التطبيق واملثال الذي 
املنظومات  يف  به  حُيتــــذى  أن  جیب 
اإلمكــانات  بسبب  االستخباريـــــــة 
العمل  وطريقة  فيهام  توفرت  التي 
كذلك  األخبــــار  عن  والكشــــــــف 
األحكام املهمة يف خمتلف املواقف كام 

بني البحث ذلك.

*   *   *   *   *
اهلوامش:

ــن أمحــد  ــني: اخلــلــيــل ب ــع ال يــنــظــر: كــتــاب   (((
املخزومي  مهدي  حتقيق:  الــفــراهــيــدي، 
0)4)هـــ،  ط2،  السامرائي،  وإبراهيم 

مؤسسة دار اهلجرة، 8/ 65).
خليل  االجتامع:  علم  يف  األساسية  املفاهيم   (2(
أمحد، ط)، 984)م، دار احلداثة -بريوت-

لبنان، ))2.
)3) ينظر: الصحاح: إسامعيل بن محاد اجلوهري، 
ط4،  عــطــار،  الغفور  عبد  أمحــد  حتقيق: 
–بريوت- للماليني  العلم  دار  407)هـ، 

لبنان، 2/ )64.
)4) ينظر: معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس 
حممد  الــســالم  عبد  حتقيق:  ــا،  ــري زك بــن 
اإلعالم  مكتبة  404)هـ،  طبعــة  هارون، 

اإلسالمي-إيران، 2/ 239.
الكريم:  القرآن  يف  االستخبارية  التطبيقات   (5(
أمحد عيل حسني، جامعة العلوم اإلسالمية 

العاملية -عامن -األردن، 20 -)2.

الطويس،  الشيخ  القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (6(
قصري  حبيب  أمحـــد  وتــصــحــيــح:  حتقيق 
اإلعالم  مكتب  409)هـــ،  ط)،  العاميل، 

اإلسالمي -قم -إيران، 6/ 85).
عرب  اإلسالمية  املخابرات  تاريخ  ينظر:   (7(
ط)،  ــات،  ــرح ف حلمي  ــرم  ك الــعــصــور: 
ـ  ــاري  ــخ ــب ال اإلمــــام  مكتبة  2007م، 

اإلسامعيلية -مرص، )2.
قرائتي،  حمسن  الشيخ  النور:  تفسري  ينظر:   (8(
ط)، 4)20م، دار املؤرخ العريب-بريوت-

لبنان، 6/ 380.
حممد  السيد  األذهــان:  إىل  القرآن  تقريب   (9(
دار  2003م،  ط)،  الشريازي،  احلسيني 
العلوم للتحقيق والطباعة والنرش والتوزيع–

بريوت -لبنان، 4/ 38).
عرب  اإلسالمية  املخابرات  تاريخ  ينظر:   ((0(

العصور: كرم حلمي فرحات، 24.
)))) جودة املعلومات والذكاء االسرتاتيجي يف 
مؤلفني،  جمموعة  املعارصة:  املنظامت  بناء 
ط)، 3)20م، دار احلامد -عامن -األردن، 

.48
الرسول  غزوات  يف  وأثرها  العيون  ينظر:   ((2(
دياىل  جملة  يف  بحث  نومان،  ثاير   :حممد

العدد اخلامس واخلمسون، 2)20م، 2.
 طالب أيب  بن  عيل  ــام  اإلم موسوعة   ((3(
حممد  ــخ:  ــاري ــت وال والــســنــة  الــكــتــاب  يف 
دار  بحوث  مركز  حتقيق:  الريشهــــري، 
كاظم  حممد  السيد  وبمساعدة:  احلديث 
الطباطبائي، السيد حممود الطباطبائي نژاد، 
ط2، 425)هـ، دار احلديث -قم -إيران، 

.269 /4
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الكاشاين،  اهلل  فتح  املال  التفاسري:  زبــدة   ((4(
423)هـ،  ط)،  املعارف،  مؤسسة  حتقيق: 
-إيران،  -قم  اإلسالمية  املعارف  مؤسسة 

.388 /2
)5)) التطبيقات االستخبارية يف القرآن الكريم: 

أمحد عيل حسني، 3).
)6)) معامل احلضارة اإلسالمية آفاق وتطلعات: 
2006م،  املدريس، ط2،  تقي  السيد حممد 
منشورات حمبان احلسني -قم -إيران، 2).
القرآن  يف  االستخبارية  التطبيقات  ينظر:   ((7(

الكريم: أمحد عيل حسني، 22.
القرآن  القيادية واإلدارية يف  الثقافة  ينظر:   ((8(
اآلصفي،  مهدي  حممد  الشيخ  والسنــــة: 
البيت- أهل  جممع  مطبعة  2007م،  طبعة 

النجف -العراق، 9 -0).
الشهيد  الشيخ عبد  القرآن هنج وحضارة:   ((9(
العلوم- دار  2004م،  ط2،  السرتاوي، 

بريوت -لبنان، )22.
)20) األنبياء حياهتم وقصصهم: عبد الصاحب 
العاميل، ط)، 428)هـ، مطبعة رشيعت-

إيران، )42.
الطويس،  الشيخ  القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (2((

.87 /8
والسنة:  بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  الفرقان   (22(
الشيخ حممد الصادقي، بال. ط، بال. ت دار 

األمرية -بريوت -لبنان، )2/ )22.
قرائتي،  حمسن  الشيخ  النور:  تفسري  ينظر:   (23(

.384 /6
)24) زبدة التفاسري: املال فتح اهلل الكاشاين، 5/ 

.85
حسني  حممد  السيد  األنبياء:  تاريخ  ينظر:   (25(

قاســـــم  الشيخ  ــداد:  إع الطباطبــــائي، 
مؤسســــة  2002م،  ط)،  اهلــاشــمــي، 

األعلمي-بريوت -لبنان، )27.
والسنة:  بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  الفرقان   (26(

الشيخ حممد الصادقي، )2/ )22.
قرائتي،  حمسن  الشيخ  النور:  تفسري  ينظر:   (27(

.384 /6
حممد  السيد  األذهــان:  إىل  القرآن  تقريب   (28(

احلسيني الشريازي، 4/ 98.
ومعطيات  دراسة  القرآنية  القصص  ينظر:   (29(
ط)،  السبحاين،  جعفر  الشيخ  وأهــداف: 
-قم– الصادق  اإلمــام  مؤسسة  428)هـــ، 

إيران 2/ 297.
القرآن: حممد  آي  تأويل  البيان عن  )30) جامع 
الشيخ  تقديم:  حتقيق:  الطربي،  جرير  بن 
الفكر  دار  995)م،  طبعة  امليس،  خليل 
للطباعة والنرش والتوزيع -بريوت-لبنان، 

.(78 /(9
بالقرآن  القرآن  تفسري  يف  الفرقان  ينظر:   (3((
 /2( الصادقي،  حممد  الشيخ  والسنـــة: 

.223
وحتليل  وقائع  عرض  القرآين  القصص   (32(
))20م،  ط3،  اخلالدي،  صالح  أحداث: 
-525  /3 -سوريا،  -دمشق  القلم  دار 

.527
السيد  األذهان:  إىل  القرآن  تقريب  ينظر:   (33(

حممد احلسيني الشريازي، 4/ 97.
تقي  حممد  السيد  القرآن:  هدى  من  ينظر:   (34(
الــقــارئ  دار  2008م،  ط2،  املـــدريس، 
لبنان،  -بريوت  والتوزيع  والنرش  للطباعة 

.260 /6
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حمسن  الشيخ  النور:  تفسري  ينظر:  ينظر:   (35(
قرائتي، 6/ 385.

املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  ينظر:   (36(
الشيخ نارص مكارم شريازي، 8)/ 378.

حممد  السيد  األذهــان:  إىل  القرآن  تقريب   (37(
احلسيني الشريازي، 4/ 98.

حمسن  الشيخ  النور:  تفسري  ينظر:  ينظر:   (38(
قرائتي، 6/ 386.

)39) زبدة التفاسري: املال فتح اهلل الكاشاين، 5/ 
.88- 87

العسكري،  هالل  أبو  اللغوية:  الفروق   (40(
ط)،  اإلســالمــي،  النرش  مؤسسة  حتقيق: 
2)4)هـ، مؤسسة النرش اإلسالمي -قم-

إيران، 528 -529.
صالح  القرآن:  يف  األنبياء  مواقف  ينظر:   (4((
دار  0)20م،  ط2،  اخلالدي،  الفتاح  عبد 

القلم -دمشق -سوريا، 320.
الشيخ  املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   (42(

نارص مكارم شريازي، 8)/ 379.
عبد  صالح  القرآن:  يف  األنبياء  مواقف   (43(

الفتاح اخلالدي، )32.
ومعطيات  دراسة  القرآنية  القصص  ينظر:   (44(
 /2 السبحاين،  جعفر  الشيخ  وأهـــداف: 

.297
الشيخ  املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل   (45(

نارص مكارم شريازي، 8)/ 379.

الغرائب:  الدقائق وبحر  كنز  تفسري  ينظر:   (46(
الشيخ حممد بن حممد رضا القمي املشهدي، 
)99)م،  ط)،  درگاهي،  حسني  حتقيق: 
مؤسسة وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي، 

طهران -إيران، 9/ 556.
الغرائب:  الدقائق وبحر  ينظر: تفسري كنز   (47(
الشيخ حممد بن حممد رضا القمي املشهدي، 

.555 /9
السيد  األذهان:  إىل  القرآن  تقريب  ينظر:   (48(

حممد احلسيني الشريازي، 4/ 99.
الطويس،  الشيخ  القرآن:  تفسري  يف  التبيان   (49(

.9( /8
قرائتي،  حمسن  الشيخ  النور:  تفسري  ينظر:   (50(

.390 /6
))5) زبدة التفاسري: املال فتح اهلل الكاشاين، 5/ 

.92
قرائتي،  حمسن  الشيخ  النور:  تفسري  ينظر:   (52(

.39( /6
حممد  السيد  الــقــرآن:  تفسري  يف  املــيــزان   (53(
حسني الطباطبائي، ط)، 997)م، مؤسسة 
-لبنان،  -بــريوت  للمطبوعات  األعلمي 

.360- 359 /(5
 , قرائتي  حمسن  الشيخ  النور:  تفسري  ينظر:   (54(

.392 / 6
حممد  السيد  األذهــان:  إىل  القرآن  تقريب   (55(

احلسيني الشريازي، 4 / )0) -03). 
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القرآن الكريم.
املنزل: . ) اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

شريازي،  مكــــــارم  نـــارص  الشيخ 
األعلمي  مؤسسة  3)20م،  ط)، 

للمطبوعات -بريوت -لبنان.
عبد . 2 وقصصهم:  حياهتـم  األنبيـــــاء 

428)هـ،  ط)،  العاميل،  الصاحب 
مطبعة رشيعت -إيران.

حسني . 3 حممد  السيد  األنبيــاء:  تاريخ 
قاســم  الشيخ  إعــداد:  الطباطبـــائي، 
مؤسسة  2002م،  ط)،  اهلاشمي، 

األعلمي -بريوت -لبنان.
عرب . 4 اإلسالمية  املخـــــابرات  تاريخ 

ط)،  فرحات،  حلمي  كرم  العصور: 
البخاري- اإلمام  مكتبة  2007م، 

اإلسامعيلية -مرص.
الشيخ . 5 القرآن:  تفسيــــر  يف  التبيــــان 

الطوسـي، حتقيـــــــق وتصحيح: أمحد 
حبيب قصري العاميل، ط)، 409)هـ، 
مكتب اإلعالم اإلســالمي -قـــــم-

إيران.

مصادر البحث:

ابن . 6 الرسول:  آل  عن  العقـول  حتف 
وتعليق:  تصحيح  احلراين،  شعبـــة 
404)هـ،  ط2،  الغفاري،  أكرب  عيل 
مؤسسة النرش اإلسالمي -قم -إيران.

القرآن . 7 يف  االستخبارية  التطبيقـات 
جامعة  حسني،  عيل  أمحـــد  الكريم: 
-عامن- العاملية  اإلسالميـــة  العلوم 

األردن.
قرائتي، . 8 حمسن  الشيخ  النـور:  تفسري 

العريب- املؤرخ  دار  4)20م،  ط)، 
بريوت -لبنان.

الغرائب: . 9 وبحر  الدقـائق  كنز  تفسري 
القمي  رضا  حممد  بن  حممد  الشيخ 
درگاهي،  حسني  حتقيق:  املشهدي، 
ط)، )99)م، مؤسسة وزارة الثقافة 
واالرشاد االسالمي، طهران -إيران.

السيد . 0) األذهان:  إىل  القرآن  تقريب 
ط)،  الشريازي،  احلسيني  حممـــــد 
للتحقيـــــق  العلـــوم  دار  2003م، 
والطباعة والنرش والتوزيع -بريوت-

لبنان.
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القرآن . )) يف  واإلدارية  القيادية  الثقافة 
مهدي  حممــــد  الشيخ  والسنــــــة: 
مطبعة  2007م،  طبعــــة  اآلصفي، 
جممع أهل البيت -النجف -العراق.

القرآن: . 2) آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
حتقيق:  الطربي،  جرير  بن  حممـــــد 
طبعـــة  امليس،  خليل  الشيخ  تقديم: 
والنرش  للطباعة  الفكر  دار  995)م، 

والتوزيع -بريوت -لبنان.
والذكـــــــاء . 3) املعلــــومات  جـــــودة 

املنظمـات  بنــــــاء  يف  االسرتاتيجي 
ط)،  مؤلفني،  جمموعة  املعارصة: 
3)20م، دار احلامد -عامن -األردن.

األيــادي: . 4) يعمــــر  بن  لقيط  ديوان 
التونجي،  حممــد  وحتقيــــــق:  رشح 
ط)، 998)م، دار صادر -بريوت-

لبنان.
اهلل . 5) فتح  املال  التفاسيـــــــــر:  زبـــدة 

املعارف،  مؤسسة  حتقيق:  الكاشاين، 
املعارف  مؤسسة  423)هـ،  ط)، 

اإلسالمية -قم -إيران.
قتيبــــة . 6) ابن  الشعــــر والشعــــــــراء: 

أمحد  وشــرح  حتقيــــــق  الدينوري، 

دار  2006م،  ط،  بال.  شاكر،  حممد 
احلديث -القاهرة -مرص.

محـاد . 7) بن  إسامعيــــــل  الصحـــاح: 
الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  اجلوهري، 
العلــم  دار  407)هـ،  ط4،  عطار، 

للماليني -بريوت -لبنان.
الرسول . 8) غزوات  يف  وأثرها  العيون 

نومان، بحث يف جملة  ثاير   :حممد
واخلمسون،  اخلامس  العدد  دياىل 

2)20م.
بالقرآن . 9) القرآن  تفسري  يف  الفرقان 

بال.  الصادقي،  الشيخ حممد  والسنة: 
-بريوت- األمرية  دار  ت  بال.  ط، 

لبنان.
هــــالل . 20 أبو  اللغويـــــــة:  الفـــروق 

النرش  مؤسسة  حتقيق:  العسكري، 
اإلسالمي، ط)، 2)4)هـ، مؤسسة 

النرش اإلسالمي -قم -إيران.
عبد . )2 الشيخ  وحضارة:  هنج  القرآن 

2004م،  ط2،  السرتاوي،  الشهيد 
دار العلوم -بريوت -لبنان.

وقائـــــــــع . 22 عرض  القرآين  القصص 
اخلالدي،  صالح  أحداث:  وحتليل 
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-دمشق- القلم  دار  ))20م،  ط3، 
سوريا.

ومعطيات . 23 دراسة  القرآنية  القصص 
السبحاين،  جعفر  الشيخ  وأهداف: 
اإلمام  مؤسســـــة  428)هـ،  ط)، 

الصادق -قم -إيران.
أمحد . 24 بن  اخلليــــل  العني:  كتـــــاب 

مهدي  حتقيــــــق:  الفراهيـــــــــدي، 
املخزومي وإبراهيم السامرائي، ط2، 

0)4)هـ، مؤسسة دار اهلجرة.
آفاق . 25 اإلسالمية  احلضــــارة  معامل 

وتطلعات: السيد حممد تقي املدريس، 
حمبــــــان  منشورات  2006م،  ط2، 

احلسني -قم -إيران.
معجم مقاييس اللغة: أمحد بن فارس . 26

حممد  السالم  عبد  حتقيق:  زكريا،  بن 
مكتبة  404)هـ،  طبعــــــة  هارون، 

اإلعالم اإلسالمي -إيران.
االجتامع: . 27 علم  يف  األساسية  املفاهيم 

دار  984)م،  ط)،  أمحـــد،  خليل 
احلداثة -بريوت -لبنان.

تقي . 28 حممد  السيد  القرآن:  هدى  من 
املدريس، ط2، 2008م، دار القارئ 
للطباعة والنرش والتوزيع -بريوت-

لبنان.
صالح . 29 القرآن:  يف  األنبيـاء  مواقف 

عبد الفتاح اخلالدي، ط2، 0)20م، 
دار القلم -دمشق -سوريا.

30 . موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب
حممد  والتاريخ:  والسنة  الكتاب  يف 
بحوث  مركز  حتقيق:  الريشهــــري، 
دار احلديث وبمساعدة: السيد حممد 
حممـــــود  السيد  الطباطبائي،  كاظم 
425)هـ،  ط2،  نژاد،  الطبــاطبائي 

دار احلديث -قم -إيران.
السيد حممد . )3 القرآن:  تفسري  امليزان يف 

997)م،  ط)،  الطباطبائي،  حسني 
للمطبـــوعات- مؤسســــة األعلمي 

بريوت -لبنان. 
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الهفوف – اململكة العربية السعودية

الرتبية  فلسفة  مسألة  عىل  الضوء  ليسلط  البحث  هذا  جــــاء 

وتعريفها والبحث عن وجودها يف القرآن الكريم، وتحت أي مسمى 

هي؟. وما هو هدف فلسفة الرتبية يف القرآن الكريم وأُطرها العامة، 

الكرمية.  القرانية  االيات  تفاسري  يف  التفتيش  بعد  ادواتها  هي  وما 

وقد يكون هذا املوضوع من املوضوعات الخاصة بالدراسات البينية 

املتولدة من اندماج علمني أو اكرث، ففي هذا البحث سيقع التعاون 

بني الفلسفة وفلسفة الرتبية وتفاسري القرآن الكريم، لنخرج مبعرفة 

الرتبية  سيام  ال  الرتبية  فلسفة  يف  الكريم  القرآن  رأي  متثل  جديدة 

اإلسالمية.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

تقديم:

من أسباب التطور العميل هو التدقيق 

ومتحيص  العلوم  ومناهج  معطيــات  يف 

وعلل  أسباب  وتشخيص  العلامء،  جتارب 

وغريها  كاالمراض  الطبيعيــــة  الظواهر 

واالنفعاالت  الكياموية  التفاعالت  من 

الفيزياوية.

النظريات  أو  النتائج  عرض  ان  كام 

التي  األمور  من  الكريـــــم،  القرآن  عىل 

الباحثني  الكريم)))، فعىل  القرآن  تثور من 

اخلارج  من  املوضوعات  ورصد  اغتنام 

االيات  طي  يف  عنها  والتفتيش  والبحث 

معرفة  اجل  من  وذلك  املباركة  القرانية 

املستجدات  حول  للقران  النهائي  الرأي 

البرشية ومواكبة احلاجة اإلنسانية والتطور 

)املوضوعات  القائلة  فاملعادلة  احلضاري، 

هي  القران(  من  واملحموالت  الواقع  من 

طريا  نديا  حيا  كتابا  القرآن  جتعل  معادلة 

ومعلومات  وقيم  باصول  انه  كام  مرنا 

دراسة  فتلك  بالتايل  ثابتــة. وهي  وحيانية 

تقوم عىل أساس فكرة التفسري املوضوعي 

حممد  الشهيد  السيد  أسسهـــا  وضع  التي 

.باقر الصدر

سامهت  التي  املواضيـــع  تلك  ومن 

العلوم  يف  والتدقيق  األشيــاء  معرفة  يف 

هي  وتعريفهـا  ونقدهــــــا  ومناهجهــــــا 

يعرب  ما  أو  العلوم«  »فلسفة  بل  »الفلسفة« 

عنه بالفلسفة املضافة، مثل فلسفة التاريخ 

أو فلسفة الفقه أو فلسفة الرتبية وغريها.

تعرف الفلسفة:

باحكام  العلم  بأهنا  الفلسفة  تعرف 

الوجود، والفلسفـــــة استكمــــال النفس 

املوجودات  حقائق  بمعرفــة  اإلنسانيـــــة 

بوجودها  واحلكم  عليهــــــــا  هي  ما  عىل 

والتقليد  بالظن  أخذا  ال  بالرباهني  حتقيقا 

قلت  شئت  وإن  اإلنساين  الوسع  بقدر 

الطاقة  حسب  عىل  عقليا  نظام  العامل  نظم 

البرشية-ليحصل التشبه بالباري تعاىل)2).

الفلسفــــــــة  اصطالح  يضـــاف  وقد 

الفلسفـــــة،  علــــم  غري  أخرى  علوم  إىل 

الدين  فلسفة  أو  فلسفــــة األخالق  فيقال 

فلسفــــــة  لنا  ينتج  ذلك  وعند  غريها،  أو 

)العلم  هي  هي  بام  الفلسفة  غري  مضافة، 
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من  النوع  الوجود(، وخيتص هذا  باحكام 

الوجودية  األحكام  بدراسة  الفلسفات 
والبحث عن اجلواب عن أسئلته وحتليلها 
وربطها حتت نظام خاص بذلك العلم من 
أي  ملنظومة  املنطقية  الصفة  إعطاء  أجل 

علم والوصول لتحقيق هدفه املنشود.
العلـــوم  كسائر  الرتبية  ان  ونالحظ 
الفلسفة  إىل  تضاف  ان  يمكن  األخرى 
الرتبية  فلسفة  االضافة  تلك  عن  فينتج 
العلم  هي  ييل:  بام  تعرف  ان  يمكن  والتي 
الرتبية،  لعلم  التحتية  البنى  يبحث  الذي 
منطقيــــــة  الرتبوية  العلوم  مباين  فتكون 
املعلومات  جتمع  أهنا  ثم  العلة،  معروفة 
خاصًا  ربطًا  تعطيها  لإلنسان  الوجودية 
كانت  )سواًء  لإلنســــان  الرتبوية  باجلهة 
أو  أهدافًا  أو  أساليب  أو  أصوالً  أو  مباين 

غريها()3).
ماهي فلسفة الرتبية:

ماهية  يف  الرتبيــــــة  فلسفــــة  تبحث 
احلياة  وماهية  خلقه  من  واهلدف  اإلنسان 
ورمز تربية اإلنســـــــــان وماهية املجتمع 
الذي  الشخص  ومعرفة  احليــــــاة  وغاية 
احلياة،  لتلك  املثايل  والنموذج  بناؤه  يراد 

ونقد  والروابط،  العالقـــــات  ودراســــة 
الرتبوية واكتشاف طرق حلل  األنشطـــــة 
املفاهيم  بعض  وتطرح  الرتبوية.  املسائل 
التجارب  االنسجام،  احلريــــــة  كالرشد، 
والتعقـــل والتالحـــــــــم املنضبط وإبعاد 

اإلنسان وغريها)4).
االهلية  القرانية  الرتبية  هذه  فلسفة  ان 
والسلوكي  الفكــــري  النشاط  هي  انام 
وجیعلها  الرتبية  عملية  ينظم  الذي  املنظم 
ومتكاملة  متناسقــة  واحدة  منظومة  يف 
تسعى  التي  والقيـــم  األهداف  ويوضح 
أعىل  الرتبية  هبذه  راجيـــــا  لتحقيقهــــــا 

الدرجات واملقامات يف الدنيا ً واآلخرة.
والتعليم  الرتبية  فلسفة  عّرفت  كام 

اإلسالمية بعدة تعاريف منها:
هي علم يسعى لتحليل أهم الكلامت . )

والرتبية  التعليم  يف  الواردة  املفتاحية 
حوهلا،  املختلفة  واملباين  اإلسالميـة، 
ويبحث حول أهداف الرتبية والتعليم 
اإلسالمييــــن، أصوهلـــــــا، جماالهتا، 

مراحلها، موانعها، ومناهجها)5).
هي اجلهد املستخدم يف تنفيذ األفكار . 2

السعي  أو  الرتبية،  بيئة  يف  الفلسفية 
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ضمن  العامة  الفلسفة  نظرة  نرش  إىل 
وذلك  بالرتبية.  اخلاصة  املكونــــات 
بعمليــــة  اخلاص  الطريـــق  لتحــديد 
ونقدها  تعديلها  يف  واملسامهة  الرتبية، 
املشكــــالت  لتواكــــــب  وتنسيقهــــا 

والرصاعات الثقافية)6) .
الرتبية علم  أن فلسفة  يتبني  ومما سبق 
القضايا  ونقد  وحتليل  تفسري  إىل  يسعى 
النظم  الكامنة يف  العلل  الرتبوية وتوضيح 
ذات  واالقتصاديـة  والسياسية  االجتامعية 
الرتبية  فلسفـــة  وتعترب  بالرتبية،  العالقة 
امليدان التطبيقي للرتبية واستخدام التفكري 

والبحث يف املسائل الرتبوية)7).
تعريف فلسفة الرتبية القرآنية:

القرآنية  الرتبية  فلسفة  تعريف  يمكن 
القرآن  من  املستقاة  املعلومات  تلك  هي 
بيان  بمهمـــة  تقوم  التي  املفرسة  والسنة 
وتعريفــــــات  الرتبوية  املفاهيم  ماهيات 
الداخلة  الرتبويــــــــــة  االصطالحـــــات 
مثل  القرانيـــــة،  الرتبويــــــة  املنظومة  يف 
االنســــــــان،  تعريف  أو  الفالح  تعريف 
األسباب  ببيان  تقوم  وثانيا  أوال،  هذا 
والعلل أو التعليالت والتحليالت جلميع 

الظواهر والسلوكيات الداخلة يف املنظومة 
ۀ  چ  بـ  الرتبوية مثل بيان علة الصيام 

ہچ.
بأهنا  اإلسالمية  الرتبية  فلسفة  ومتتاز 
إهلية املصدر وأهنا عاملية املنهج وبالشمولية 

والثبات والتعادلية والتوازن)8).
مثال:

ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله  تأملنا  لو 
ۆچ ]سورة  ۇ  ۇ  ڭ 
البقرة: 79)[، نراها ترتبط بفلسفة حكم 
باالجتامعية  أو  القانونية  بالرتبية  عالقة  له 
األحكام،  لفلسفــة  العقالنية  باجلنبة  أو 
سيعيش  بالقصـــــاص  املجتمع  أن  وهي 
والعنارص  املوانع  اقتالع  خالل  من  بأمان 

الفاسدة.
املستفاد من فلسفة القرآن الكريم:

أول  وكـــان  الكريم  القرآن  نزل  لقد 
ووعيه  وجدانه  إىل  اإلنسـان  إرجاع  مهه 
عن طريق التأمل والتفكر يف ما حوله من 
وذم  اإلحكام،  بأشد  وأحكمه  األشياء 
بنّي  وبذلك  اآلراء،  يف  والعصبية  التقليد 
اإلنســان  يوصل  الذي  املستقيم  الطريق 
نفس  ويف  غريه  عن  واهلداية  الكامل  إىل 
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بالطبيعة،  اإلنسان  عالقة  حّدد  الوقت 
وهي باإلله، وبنّي بوضوح حقيقة الطبيعة 
رائع  بياين  بأسلوب  منها  اإلله  وموقف 
القول  له  وكان  السليـــــم،  الطبع  يقبله 
منارا  أصبح  بحيث  ذلك،  يف  الفصــــل 
استمد  متأله وحكيم، ومنه  به كل  حيتذي 
اإلهلية واحلكمة  الفلسفة  كل من كتب يف 

املتعالية.
و حمصل ما يستفاد من ]فلسفة[ القرآن 

يف ذلك ما ييل:
األول: أّن الطبيعة بجميع عنارصها-
حادثة  -كلها  واألرضية  منها  الساموية 
تعاىل:  قال  تعاىل،  هللّ  وخاضعة  وخملوقة 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  چڌ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہچ ]سورة  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ 

األعراف: 54[.
-أي  أزلية  تكون  ال  كام  أهّنا  الثاين: 
يصيبها  وأبدية،  خالدة  تكون  -ال  قديمة 
قال  مسخر،  خملوق  كل  يصيب  كام  الفناء 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعـــــاىل: 

ہ چ ]سورة إبراهيم، اآلية: 48[.
أّنه خلق السموات واألرض  الثالث: 
قال  وزير،  وال  اخللق  يف  له  رشيك  بال 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چ  تعاىل: 
ٺ ٺ ٺچ ]سورة املؤمنون: )9[.

بني  رصاع  وال  تنازع  ال  أّنه  الرابع: 
زعموه،  كام  وعنارصها  الطبيعـــة  أفراد 
اآلية  يف  كام  بأمره  مسخرات  كلها  بل 

املتقدمة.
ألغراض  خلقت  أهّنـــــــا  اخلامس: 
صحيحة وفق نظام حمكم وقواعد علمية 
وحكمته  وحدانية  عىل  تدل  وإهنا  متقنة، 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعــاىل:  قال  وربوبيته 
ص:  پچ ]ســــورة  پ  ٻ  ٻ 

.]27
خلقت  بل  رشا  ليست  أهّنا  السادس: 
هللّ،  مطيعا  كان  إن  اإلنسان  نفع  ألجل 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعـــاىل:  قال 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ڀچ)9).
ماهو االصطالح املرادف لفلسفة الرتبية 

يف القرآن والسنة:
بقوله:  الفلسفـــــــة  حزم  ابن  عرف 
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هي  ما  عىل  األشياء  معرفة  هي  »الفلسفة 
إىل  األجناس  أعىل  من  حدودها  من  عليه 

األشخاص، معرفة إهلية«)0)).
يشمل  للفلسفة  آخر  تعريفا  يذكر  كام 
عىل الثمرة والغاية املقصودة منها فيقول: 
»الفلسـفة عىل احلقيقة إنام معناها وثمرهتا 
ليس  بتعّلمها  نحوه  املقصود  والغرض 
تستعمل  بأن  النفس  إصالح  غري  هوشيئا 
يف دنياها الفضائل وحسن السرية املؤدية 
السياسة  وحسن  املعاد  يف  سالمتها  إىل 
نفسه ال غريه هو  للمنزل والرعية. وهذا 
الغرض يف الرشيعــــة، هذا ما ال خالف 
فيه بني أحد من العلامء بالفلسفة وال بني 

أحد من العلامء بالرشيعة«)))).
هي  فلسفة  لكلمة  األقرب  الكلمة 
يونانية  كلمة  والفلسفة  »حكمة«،  كلمة 
يف  مستخدمة  وهي  احلكمـــة)2))  معناها 
)القرآن  األساسية  اإلسالمية  النصوص 
الفالسفــة  الكثري من  نجد  والسنة(، هلذا 
»حكمة«  كلمــــة  املسلمني يستخدمون 
دخلت  التي  »فلسفة«  لكلمـــة  كمرادف 
احلكمـة  ان  اإلسالمي،  العريب  الفكر  إىل 
بحقيقـــــة  تبصـــرنا  التي  هي  )الفلسفة( 

وبام  اخلالئق،  من  بنا  حييط  وما  أنفسنا، 
جتعلنا  وبالتايل  ثابتـة،  سنن  من  حتكمها 
قادرين عىل معرفة أفضل وعمل أصلح. 
كتاب  يف  مفصلة  نجدها  احلكمة  وهذه 
تبرّصنا  الذكر  آيات  وأكثر  احلكيم،  ربنا 
يستوعب  أن  يستطيـــع  ظريفـــــة  بتعابري 
وبشكل  الصغري،  الطفل  حتى  مضامينها 
اخلبري  احلكيم  هللّ  احلمد  فقوله  متكامل، 
احلكمة  يف  كثرية  حقائق  عىل  يشتمــل 
وهنايته  الكون  بداية  حيّدد  ألنه  العامة، 
ونظــــام  علم  عىل  قائـــم  وانه  وهدفـــه، 
ألّن  منـــــه،  وجزء  جزء  كل  يف  يتجليان 
السموات  يملك  الذي  اهللّ  هو  خالقــه 
يوجب  مما  ومستقبال  حارضا  واألرض 

علينا احلمد له يف كل مكان وزمان)3)).
سأل   اخلليــــــل إبراهيم  سيدنا 
هو  حبچ واحلكــــم  جب  يئ  چىئ 

املستلزم  األشيـــــــــاء  بوجود  التصديق 
فثمرهتا  العمليــة  وأما  أيضا  لتصورها 

مبارشة عمل اخلري.
و استدعى اخلليل يف قولــــــــــــه 
فنــي  مبچ وإىل  چخب 

الصحيفة  يف  أشهــــــــــر  كليهام  احلكمة 



الشيخ الدكتور هاشم أبو مخسني

273

هـ(
14

41
م- 

20
20

ء )
شتا

ن -
عو

رب
اال

د 
عد

ال

چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  اإلهليةچڀ 
األمر  عامل  طراز  هي  التي  صورته  وهي 
مادتــه  چ وهي  ٿ  ٿ  ٿ  چٿ 

الكثيفة  املظلمة  األجسام  من  هي  التي 
غايــــــة  إىل  ٹچ إشــــارة  ٹ  چٹ 

چ  ڤ  ڤ  چ  النظرية  احلكمة 
إشارة إىل متام احلكمة العملية ولإلشعار 
به  ما  العملية  القوة  كامل  من  املعترب  بأن 
النظرية  ومن  املعاد  ونجاة  املعاش  نظام 
فيام  والتدبر  واملعاد  املبدإ  بأحوال  العلم 
أمري  قال  واالعتبـار  النظر  حق  من  بينهام 
لنفسه  أعد  امرأ  اهلل  »رحم   :املؤمنني
أين  ويف  أين  من  وعلم  لرمسه  واستعد 

وإىل أين«)4)).
االصطالح  هو  الشــــــــراِئع«  »علل 
األقرب لفسلفة الرتبية يف السنة واملرويات 
الرشائع  علل  كتاب  جاء  ومنه  الفقهية، 
بيان  فيه  كتاب  فهو   الصدوق للشيخ 
األمور  من  لكثري  وأسباب  ومعاين  فلسفة 
الرتبية  صميم  من  هي  والتي  العباديــة 
واملقاصد  احِلكم  بيان  وكذلك  اإلسالمية 
األحكام واألخالق  جماالت  من  كل  يف 
البيــت.  أهل  روايات  والعقيدة بحسب 

منذ  العلامء  انتباه  الكتاب  اسرتعى  وقد 
العلل  مسائُله  تناولت  حيث  تأليفه،  بدء 
األحكــام  خمتلف  ترشيع  يف  واألسباب 
وبيان  اإلسالمية  والعقائد  واألخالق 

أرسارها واملقاصد واحِلَكم منها.
يف  العــلل  من  ُأوِرد  ما  مجلة  ومن 

الكتاب:
التي  العلة  النسل،  بدء  كيفيـة  علة 
صالة الظهر  يف  بالقراءة  جیهر  أجلها  من 
والعشاء  املغرب  وصالة  اجلمعة  يوم  من 
الظهــــر  يف  جیهر  وال  والغــداة  اآلخرة 
والعرص يف سائر األيام، علة الزكاة، العلة 
الوصية بالثلث،  التي من أجلها صارت 
عىل  واألئمة  والرسل  األنبيــــاء  تفضيل 
إىل  حيتاج  أجلها  من  التي  العلة  املالئكة، 
م  النبي واإلمام، العلة التي من أجلها ُحرِّ
الصيد عىل اليهود يوم السبت، العلة التي 
من أجلها يكرب املصيل بعد التسليم ثالثا، 
من  الزكاة  صارت  أجلها  من  التي  العلة 
درمها،  وعرشين  مخسة  درهم،  ألف  كّل 
صالَة  الرجُل  حُيَرم  أجلها  من  التي  العلة 
واالكثار  اآلالت  استحباب  علة  الليل، 

من الثياب يف الصالة وغريها..
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ما هي وظيفة فلسفة الرتبية يف القرآن:
جلميـع  تعريفــــــــا  تقدم  ان  أوال: 

املوجودات الداخلة يف مفاهيم الرتبية.
يعرف  الكريـــم  القرآن  نجد  مثال 
الرتبية  الكبرييف  الدخل  هلا  الدنيا -والتي 
الرتبوية -يف  البيئة احلاضنة للعملية  الهنا 

آيات عدة منها:
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )-چ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 

ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ 

ی چ ]سورة يونس: 24[.

پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  2-چ 
ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺچ ]ســــورة  ٺ  ٺ 

العنكبوت: 64[.
3-چ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ېچ ]سورة 

غافر: 39[.
ثانيا: ان تقدم تعليال از تفسريا جلميع 

مفاهيم  يف  الداخلة  واحلاالت  الظواهر 
الرتبية وعملياهتا.

مثال نجد القرآن الكريم يعطي تعليال 
هلـــا  -والتي  االزمات  بعض  حلصــــول 
تربوي  مانع  اما  الرتبية  يف  الكبري  الدخل 
ارجاع  عن  عبارة  -وهو  تربوي  دافع  أو 
يف  وذلك  السيئــات  كسب  اىل  السبب 

آيات عدة منها:
حئ  جئ  ی  ی  ی  )-چ 
الشورى:  چ ]سورة  ىئ  مئ 

.]30
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  2-چ 
ىب  مب  خب  حب  جب  يئ 

يب چ ]سورة الروم: )4[.
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  3-چ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
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الزمر:  چ ]سورة  ک  ک  ک 

.]5(- 48
طرق  )مثل  منهجا  تقدم  ان  ثالثــــا: 
تربويا  برناجما  مثل  أو  الرتبية(  وأساليب 
ومنظومة تربوية ذات مراحل وخطوات.

الطرق الرتبوية القرآنية:. 1
قرانية  تربوية  وأساليب  طرق  وهناك 

كثرية نشري اىل ماييل كمثال فقط:
گ أ.  گ  ک  ک  چ  الســـؤال: 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ڳچ ]سورة الرعد: 6)[.

ېئ ب.  ۈئ  ۈئ  ۆئ  چ  املقارنـــــــــة: 
ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

یچ ]سورة الزمر: 9[.
ۓ ج.  ۓ  ے  چ  التوســل: 

ۇچ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
]سورة املائدة: 35[.

الربنامج الرتبوي القرآين:. 2
ڑ  ژ  ژ  ڈ  چ  تعاىل:  قال 

ڑ ک چ ]سورة هود: 2))[.
باختالف  االستقـــامة  معنى  وخيتلف 

الذي تنسب اليه، فمعنى قوله تعاىل: چچ 
اىل هذا  چ أنه هيدي  چ چ ڇ ڇ 

يثيب  أساسه  وعىل  به،  ويأمر  الرصاط، 
ويعاقب)5)).

جادة  چ عىل  ژ  ژ  ڈ  چ 

للعقائد  شاملة  وهي  عنها  غريعادل  احلق 
وليستقم  َمَعَك(  تاَب  )وَمْن  واألعمـــال 
ايعليك  وآمن)6)).  الكفــــر  من  تاَب  َمْن 
الربنـــامج  عىل  اهلل  يارسول  االستمرار 
التام  االلتزام  خالل  من  اإلهلي  الرتبوي 
باالوامر والنواهي الربانية انت ومن معك 
للمسرية  اهللَّ  يريد  وهكذا  املؤمنني.  من 
أتباع  انحرف  كام  تنحرف  أاّل  اجلديدة 
أن تسري يف  أراد  بل  السابقـــة،  الرساالت 
للناس  اهللَّ  رسمه  الذي  املستقيم  خطها 
أو  املوقف  أو  العمل  أو  الفكر  عىل صعيد 
غريه)7)).  إىل  يتجاوزونـــه  فال  العالقات، 
االيات  ونفس  القرآن  النفس  هو  فاملنهج 
بمجمـــوع األوامر والنــــواهي الربانيــة، 
الذي  القرآن  منهج  هو  املناهج  وأفضل 
اهللّ  )صلوات  الكرام  بيته  وآل  النبّي  اّتبعه 

عليهم)8)).
برنامج  عن  عبارة  هو  الكريم  القرآن 

ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  قوله  ففي  تربوي، 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 
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خيضــع  والتبديل  التغيري  ېچ فهذا 
يطرأ  أن  هذه  واحلال  وبدهيي  اهللّ،  حلكمة 
هؤالء  لنجاة  اإلهلي  الدواء  وصفة  عىل 
ما  مع  تدرجــا  والتبديل  التغيري  املرىض 
الغد..  يكمله  اليوم  يعطون  فام  يعيشونه، 

أّن  الشاملة.  الوصفة  تتّم  حتى  وهكذا 
أوامر وآيات  النسخ يف األحكام جزء من 
تربوي  برنامج  شكل  عىل  املنظمة  القرآن 
النهائي  للهدف  الوصول  يمكن  ال  دقيق 

لنيل التكامل إاّل به)9)).
ما هي عنارصفلسفة الرتبية يف القرآن:

نورد  فنحن  نطيل عليك  أن  نريد  وال 
إليك أهم مسائل فلسفة الرتبية:

البدنية . ) وعالقتها  الوجودية  املسائل 
باإلنسان)20).

نظرية املعرفة وعالقتها باإلنسان.. 2
ەئ  ەئ  چ  قولــــــــــه:  يف  كمــــا 
ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 
ۆئچإشارة اىل مبادئ العلم الذي 
هو  التصور  فمبدأ  اإلنسان،  عىل  هبا  أنعم 
احلس. والعمدة فيه السمع والبرص، وإن 
والذوق  اللمس  من  غريمهـــا  هنــاك  كان 
فتتضح  الفؤاد.  هو  الفكر  ومبدأ  والشم، 

اإلسالمي  الفكر  يف  املعرفة  نظرية  اسس 
 البيت أهل  مدرســــــة  فهمتهــا  كمــا 
قرآين.  أساس  عىل  مرتكزة  نظرية  بأهّنا 
صورها  -كام  املدرسة  هذه  آمنت  فقـــد 
من  ومجع  الصدر  والشهيد  احليل  العاّلمة 
ليأيت  احلسّية  املعرفة  املفرسين-بأصالة 
اجلزئية  املعلومات  من  فينتزع  العقل  دور 
التي  الكلية  الرضورية  املعارف  احلسّية، 
يف  والتفكري  للبحث  كأســـــاس  تسلك 
وبمختلف  كلهــا،  التحصيلّية  العلـــوم 

مباحثها وموضوعاهتا))2).
معرفة القيم.. 3

اإلنســان  فيلسوف  )نيتشـــــه(  قـــال 
فاحلرية  األخالق،  لقيم  واقع  ال  األعىل: 
صنعهــــا  ألفاظ  جمرد  واملساواة  والعدالة 
الضعفاء ليحّدوا هبا من سيطرة األقوياء. 
ضد  الثــــورة  فيلسوف  ماركس  قال  و 
اإلنســــان األعىل: العكس هو الصحيح، 
صنعها  ألفاظ  والوداعة  والصرب  فالزهد 
و  الضعفـــاء.  هبا عىل  ليسيطروا  األقوياء 
القيم ال  ألفاظ  ان  معنى هذا عند االثنني 
الذاتيـــة،  مصدر هلا إال اهلوى واملصلحة 
اإلنسانيـــة  مع  يتفق  ال  اهلوى  دام  وما 
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دجال  القيم  ألفاظ  فتكون  العليا  واملثل 
القيــم  مصدر  بأن  نؤمن  ونحن  ونفاقا. 
املنبثقة  املصلحة  ولكنها  املصلحــة،  هي 
بام  ال  إنسان،  هو  بام  اإلنسان  طبيعة  من 
هو طبقة من الطبقات، وفئة من الفئات، 
تتفق  املصلحة  هذه  أن  شك  من  وليس 
هي،  هي  بل  العليـا،  واملثل  اإلنسانية  مع 
ولذا سميت قيام إنسانية، ال طبقية وعليه 
اإلنســـــان  بثبوت  ثابت  واقع  هلا  يكون 

نفسه)22).
القيم الرتبوية اخلاصة بعالقة االنسان أ. 

باهلل تعاىل: چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄچ، 
نراقبه وحيفظنا يف كل زمان ومكان.

القيم الرتبوية اخلاصة بعالقة االنسان ب. 
ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قال  بنفســــــه 
چ ]سورة  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
دائم  فاالنســــــان   ،]56 الذاريات: 
السعي لكي يعرف نفسه واهلدف من 
يف  العني  نصب  اهلدف  وليبقى  اخللق 

كل التقلبات.
القيم الرتبوية اخلاصة بعالقة االنسان ج. 

تعاىل:  قـــــال  البشــــر  من  باالخرين 
ىئچ  ېئ  ېئ  ېئ  چۈئ 

ڑچ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  وقال 
إشـــــارة اىل االهتمـــــــام بالعالقات 
واإلحسان  هلا  والتقديم  االجتامعيـة 

للناس.
القيم الرتبوية اخلاصة بعالقة االنسان د. 

ڎ  ڎ  چ  تعاىل:  قال  بالطبيعـة 
ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ 
ک چ، فاملفسد للحرث مذموم 
تعاىل:  وقــــال  الكريـــــم،  القرآن  يف 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  چڻ 

ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ  ھ  ھ  ہ 
ۓ  ےۓ  ے  ھ 
حببت  فقد  ڭچ،  ڭ  ڭ 
القرآن  واقرها  األشياء  هذه  لإلنسان 

لإلنسان. الكريم 
الربامج الدراسية )واملتون الدراسية(.. 4

مطالعة التاريخ:أ. 
الذي  الضخم  الكتــاب  هو  التاريخ 
وهومن  الواسعة  اإلنسانية  جمالت  يشمل 
اهم املحطات القرانية اذ داعانا القرآن اىل 

دراسته.
للكفر  عالجـــــه  وضمن  القرآن  إن 
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إىل  الكفار  -يدعو  البعث  عىل  اهللّ  بقدرة 
احلياة  عىل  وهيمنتـه  قدرته  آثار  يف  التفكر 
امليلء  البرشي  التاريخ  قراءة  خالل  من 
احليـاة  أن  ليعلموا  ذلك،  عىل  بالشواهد 
ليست عبثا، بل تسري وفق حكمة مقدرة، 
لتكذيبهم  أهلكوا  إنام  السابقـــة  فاألقوام 

باحلق.
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

يف  جاريــــــة  سنّة  پچ وهذه  پ  پ 

البرش  يمنعها  وال  يشء،  يعطلها  ال  احلياة 
أهلكنا مضافة  أتوا من قدرة، ولفظة  مهام 
عن  االستفهام  تفيد  التي  »كم«  كلمة  إىل 
حدث  ما  بأّن  تأكيد  عىل  تنطويان  العدد، 
باب  من  جرت  مفردة  ليس  التاريخ  يف 
تدل  مستمرة  ظاهرة  هي  وإنام  الصدفة، 
عىل سنّة حاكمة تلتقي فيها تلك الشواهد، 
ثم  املقصود.  االهلي  الفعل  فيها  ويتضح 
أكثر  القوة  من  وصلوا  األقوام  بعض  إن 
نزول  يوم  العريب  املجتمع  اليه  صار  مما 
القرآن، ولكن اهللّ أهلكهم فهل يتصورون 
عىل أهنم قادرون عىل دفع اهلالك إذا حّل 
واإلشارات  الضامئر  وامتزاج  بساحتهـم. 
حيمل  وهؤالء  أولئك  بني  اآلية  هذه  يف 

بطريقة  باهالكهم  للمرشكني  إنذارا  طياته 
السابقني،  حذو  حذوا  ما  إذا  بأخرى  أو 
إىل  سبيال  وال  خمرجا  حينئذ  جیدوا  ولن 

النجاة)23).
عىل  التاريخ  بعرض  نبيه  اهلل  أمر  فقد 

ڎ  ڎ  ڌ  چ  تعاىل:  فقـــــــال  الناس 
ې  چ  ژچ وكذلك  ڈ  ڈ 
بيــــن  وقـد  ائچ  ى  ى 
ذلك  من  والفائدة  السبب  الكريم  القرآن 

فقال: چ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
لالقتبـــاس  مادة  التاريخ  ۇئچ الن 
والدراسة واالستنباط والتحليل، وكذلك 
القرآن  ســـرد  عندما  فرعون  تاريخ  يف 
الكريم قصته نرى ان املناط نفس موجود 

چ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ.

دراسة الكتب الساموية:ب. 
هذا  اىل  إشارة  يف  وتعاىل  تبارك  يقول 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  چ  الرتبوي  املنهج 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژچ.
ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  تعاىل:  وقـــال 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
التـــوراة)24)،  ما يف  قرءوا  يعني  وئچ،  وئ 
يشء،  تكرار  يعني  اللغة  يف  »الدرس«  و 
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وتلقي  املطالعة،  عند  اإلنسان  أن  وحيث 
العلم من األستاذ واملعلم يكّرر املواضيع، 
وإذا  »الدرس«  لفظ  عليـــــــه  أطلق  هلذا 
»درس  لفظـــة  يستعملون  أهّنم  رأينا  ما 
فإّنام  اليشء  أثر  انمحاء  عىل  واالندراس« 

هو هلذا السبب وهبذه العناية)25).
ۀ  ۀ  ڻ  چ  تعاىل:  قال  كمـا 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ 
الرتبية  نسبة  ينفي  القرآن  نجد  ےچ، 
والتعليم له وذلك لنفيه انه اعطاهم منهجا 

درسيا يقرؤونه ويطبقونه.
ەئ  ەئ  چ  تعاىل:  قوله  واخريا 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
استفهامية  اشارة  چ وهي  ىئ  ېئ  ېئ 
رباين  وتعليمهم  تربيتهـــم  كون  المتناع 
واالهي وذلك لعدم حصوهلم عىل املنهج 

الدراريس الرتبوي الساموي.
الكريم . 5 القرآن  يف  التعليمية  الوسائل 

والسنة:
القلم يف القرآن والسنة:أ. 

يف القرآن الكريم: القلم للكتابـــــة:
چڈژ ژ ڑ ڑ چ.

يسطرون  وما  بالقلم  سبحانه  أقسم 

مطلق  بذلك  املراد  أن  السياق  وظاهر  به 
الوسائل  واقدم  اهم  من  وهو  القلم)26)، 
ما  كل  عن  كناية  يكون  وقد  التعليمية، 
الوسائل  كناية  أي  به،  يكتب  أو  به  خيط 
يزال أوسع  القلم كان وما  التعليمية. ألن 
حياة  يف  أثرا  التعليـــم  أدوات  وأعمق 
ذاك  إذ  احلقيقة  هذه  تكن  ومل  اإلنسان.. 
هبذا الوضوح الذي نلمسه اآلن ونعرفه يف 
-كان  -سبحانه  اهللّ  ولكن  البرشية.  حياة 
إليه هذه اإلشارة  القلم، فيشري  يعلم قيمة 
يف أول حلظة من حلظات الرسالة األخرية 
القرآن  ســور  من  سورة  أول  يف  للبرشية. 

الكريم)27).
باخلط  االنســــان  عىل  من  حيث  و 
فقال  باألكرميــــــة  ذاته  مدح  والتعليم 
چ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  چ  متعرضا 
علمه  أو  القلم  بواسطة  اإلنسان  علم  أي 

الكتابة بالقلم)28).
يف السنة: القلم للرسم:

وكذلك فإن النبي قد استخــــــدم 
هذا األسلوب يف الرتبيـــة والتعليم كام يف 
 حديث بن مسعود)29) خط رسول اهلل
»هذا سبيل ا هلل« ثم خط  ثم قال  خطا، 
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قال:  ثم  وعن شامله،  خطوطا عن يمينه، 

عىل كل سبيل منهـا  سبل متفرقة،  »هذه 

چ  چ  چ  ثم قرأ:  شيطان يدعو إليه«، 

ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ 
ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ڈ ژ ژ ڑ چ.
الكتاب يف القرآن والسنة:ب. 

يف الكتاب:

ۇ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قال 

لقد   ،]94 يونس:  ۇچ ]سورة 

احلقيقة  عن  البحث  الكريم  القرآن  ربط 

جديدة  قديمة  تعليمية  بوسيلة  والتعليم 

وهي الكتاب، النه يشتمل عىل املعلومات 

العلمي  املنهج  يستقطب  التي  املثبتـــــــة، 

الكريم  القرآن  وعرب  والدراسة،  للبحث 

أحيانا عن وسيلة »الكتاب« بـ »اللوح«.

واما يف السنة:

 فقد ورد عن أيب عبد اهلل الصادق

سنني،  سبع  يلعب  الغــــــــالم  قال:  انه 

ويتعلــــــم  سنني،  سبع  الكتاب  ويتعلم 

احلالل واحلرام سبع سنني)30).

كون  اىل  إشارة  الكتاب  يتعلم  وكلمة 

انه  كام  وللتعلم  للتدريس  وسيلة  الكتاب 

هنا مصدر للعلم.

التمثيل:ج. 

املعلومات  بعرض  القيــــــــام  وهو 

ومتثييل  حيس  بشكــل  للوجود  وابرازها 

ألغراض تعليمية وحتفيزية واقناعية.

إبراهيم  ولعــــل من قصــــــــة سيدنا 

اخلليل والطيور أو قصتــــــه حيث 

وترائيـه  املرشكني،  ونارض  االصنام  كرس 

ونقص  للنجوم  إلفاهتـــــــم  بعد  باملرض 

التي يرسدها  املواقف  االفول وغريها من 

القرآن الكريم.

اخلامتـــــــــة:

ماهية  يف  الرتبيــــــة  فلسفـــة  تبحث 

احلياة  وماهية  خلقه  من  واهلدف  اإلنسان 

املجتمــع  وماهيـــــة  اإلنسان  تربية  ورمز 

الرتبية  فلسفـــــــة  عّرفت  احليــاة،  وغاية 

يسعى  علم  باهنا  اإلسالميـــــــة  والتعليم 

الواردة  املفتاحية  الكلامت  أهم  لتحليل 

واملبــــاين  اإلسالمية،  والرتبية  التعليم  يف 

املختلفـــــة حوهلا، ويبحث حول أهداف 

أصوهلا،  اإلسالميني،  والتعليم  الرتبيــــة 
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ومناهجها،  موانعها،  مراحلها،  جماالهتا، 

إهلية  بأهنا  اإلسالمية  الرتبية  فلسفة  ومتتاز 

وبالشموليـــة  املنهج  عاملية  وأهنا  املصدر 

والثبات والتعادلية والتوازن، وان الكلمة 

األقرب لكلمة فلسفة يف القرآن هي كلمة 

العلل«،  أو  »العلة  السنة  ويف  »احلكمة« 

وان وظيفة فلسفة الرتبية يف القرآن:

جلميع  تعريفــــــــــا  تقدم  ان  أوال: 

املوجودات الداخلة يف مفاهيم الرتبية.

تفسريا  از  تعليال  تقــــدم  ان  ثانيا: 

يف  الداخلة  واحلاالت  الظواهر  جلميــع 

وعملياهتا. الرتبية  مفاهيم 

)مثل  منهجــا  تقــــــدم  ان  ثالثـــــا: 

برناجما  مثل  أو  لرتبيــة(  وأساليب  طرق 

مراحل  ذات  تربويــــة  ومنظومة  تربويا 

وخطوات.

واما عنارصفلسفة الرتبية يف القرآن:

املادية . ) وعالقتهــا  الوجودية  املسائل 

باإلنسان.

نظرية املعرفة وعالقتها باإلنسان.. 2

معرفة القيم.. 3

الربامج الدراسية )واملتون الدراسية(.. 4

الكريم . 5 القرآن  يف  التعليميـة  الوسائل 

والسنة.

*   *   *   *   *
اهلوامش:

اراد  من  مسعود:  ابن  عن  اخلرب  يف  جاء  كام   (((
أصول  رشح  القرآن.  فليثّور  االولني  علم 
ــريازي، ج2،  ــش الــكــايف »صــدر الــديــن ال

ص:269.
االسفار  ىف  املتعالية  احلكمة  املتأهلني،  صدر   (2(

العقلية االربعة، ج)، ص20.
)3) د. زارعان، معرفة العلوم الرتبوية: ص79.

)4) أسس الرتبية للدكتور عيل القائمي ترمجة عبد 
الكاظم لوباوي، ص35-36 دار النبالء.

اسالمي،  وتربيت  تعلبم  فلسفه  كتاب   (5(
حممد  الــشــيــخ  ارشاف  ــت  حت ــون،  ــث ــاح ب
آموزشى  مؤسسة  الــيــزدي،  مصباح  تقي 
وپژوهشى امام مخيني، ص 36، 37، 38. 

بترّصف.
)6) د. أمحد احلاج حممد، يف فلسفة الرتبية نظريا 
دار  -االردن:  عــامن  ص68،  وتطبيقيا، 

املناهج للنرش والتوزيع، الطبعة االوىل.
وتطبيقاهتا  الكريم  القرآن  يف  الرتبية  فلسفة   (7(
الرتبوية، أ. م. د. حاتم بن عبداهلل بن سعد 
جامعة  الرتبية،  كلية   ،(49 ص  احلصيني، 

الطائف/ اململكة العربية السعودية.
)8) السيد نذير احلسني، فلسفة الرتبية اإلسالمية: 

ص62-55.
)9) السيد السبزواري، مواهب الرمحان يف تفسري 

القرآن، ج2، ص: 233.
 ،78 ص  الــعــلــوم،  مــراتــب  حــزم،  ــن  اب  ((0(
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مصادر البحث:

الكتاب العزيز القرآن الكريم.

واالهواء . ) امللل  بني  الفصل  حزم،  ابن 

والنحل، حتقيق الدكتور حممد إبراهيم 

بريوت،  العريب  اجليــــــــل  دار  نرص، 

.(985

حتقيـــــق . 2 العلوم،  مراتب  حزم،  ابن 

ضمن  عباس،  احســـــــــان  الدكتور 

املؤسسة  حزم،  ابن  رسائل  جمموعــة 

بريوت  والنرش،  للدراســـات  العربية 

.(987

ضمن  عــبــاس،  احــســان  الــدكــتــور  حتقيق 
العربية  املؤسسة  ابن حزم،  جمموعة رسائل 

للدراسات والنرش، بريوت 987).
ــواء  وااله امللل  بني  الفصل  ــزم،  ح ابــن   ((((
الدكتور  حتقيق  ص7)،  ج)،  والنحــــل، 
العريب  اجليــل  دار  نرص،  إبراهيم  حممــــد 

بريوت، 985).
)2)) الشيخ مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري 

كتاب اهلل املنزل، ج2)، ص: 406.
هدى  مــن  ــدريس،  املـ تقي  حممد  السيد   ((3(

القرآن، ج0)، ص: 420.
)4)) صدر املتأهلني، احلكمة املتعالية يف االسفار 

العقلية األربعة، ج)، 20.
الكاشف، ج 4،  تفسري  مغنية،  )5)) حممد جواد 

ص: 274.
ج 2،  الصايف،  تفسري  الكاشاين،  الفيض   ((6(

ص: 47.
من  تفسري  اهلل،  فضل  حسني  حممد  السيد   ((7(

وحي القرآن، ج2)، ص: 3).
ج8)،  القرآن،  هدى  من  املدريس،  السيد   ((8(

ص: 48.
)9)) الشيخ مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج8، ص: 32، بتلخيص.
يف  الرتبية  فلسفة  وظيفة  هي  )ما  راجــع   (20(
املوجودات  تعريفا جلميع  تقدم  ان  القرآن: 
هذا  نفس  يف  الرتبية(  مفاهيم  يف  الداخلة 

الدرس.
مدرسة  القرآن يف  املوسوي،  السيد هاشم   (2((

أهل البيت ص: 87).
الكاشف، ج 3،  تفسري  مغنيه،  )22) حممد جواد 

ص: 80.

ج3)،  القرآن،  هدى  من  املدريس،  السيد   (23(
ص: 495.

األذهان  إرشاد  السبزواري،  حممد  الشيخ   (24(
إىل تفسري القرآن، ص: 7).

)25) الشيخ مكارم الشريازي، األمثل يف تفسري 
كتاب اهلل املنزل، ج5، ص: 28.

)26) امليزان يف تفسري القرآن، ج9)، ص: 36.
)27) يف ظالل القرآن، ج6، ص: 394.

الفرقان،  ورغائب  القرآن  غرائب  تفسري   (28(
ج6، ص: 530.

 ،( ج   ،4(42 ح  حنبل،  بن  امحد  مسند   (29(
ص4.

)30) الكايف للشيخ الكليني، باب تأديب الولد، 
ح0623)3. 
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ابن حنبل، أمحد: مسند أمحد بن حنبل، . 3
دار صادر، بريوت -لبنان.

الرتبية . 4 فلسفة  يف  حممد،  احلاج  أمحد 
-االردن:  عامن  وتطبيقيـــــــــا،  نظريا 
الطبعة  والتوزيع،  للنرش  املناهج  دار 

االوىل.
املنزل، . 5 اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثـــل 

بن  كريم  حممد  بن  نارص  الشريازي، 
حممد باقر مكارم، منشورات دار النرش 
 ،طالب أيب  بن  عيل  االمام  ملدرسة 
إيران -قم، الطبعة األوىل، التصحيح 

الثالث 426)هـ.
بن سعد احلصيني، . 6 اهلل  بن عبد  حاتم 

الكريم  القرآن  يف  الرتبية  فلسفــــــــة 
الرتبيــــة،  كلية  الرتبوية،،  وتطبيقاهتا 
العربيــــــة  اململكة  الطائف،  جامعة 

السعودية.
العلوم . 7 معرفــــــــة  زارعان،  الدكتور 

الرتبوية.
إرشاد . 8 حممــد،  النجفي،  السبزواري 

دار  القرآن،  تفسيـــــــــر  إىل  األذهان 
التعارف للمطبوعات.

مواهب . 9 االعلی،  عبد  السبزواري، 

القرآن، دفرت سامحة  الرمحن يف تفسري 
.آية اهلل العظمی عبداالعىل

سيد قطب إبراهيم حسني الشاذيل يف . 0)
ظالل القرآن، دار الرشوق، القاهرة، 

الطبعة السابعة عرش، 2)4)هـ.
الرتبية . )) فلسفة  احلسني،  نذير  السيد 

اإلسالمية.
يف . 2) القرآن  املوسوي،  هاشم  السيد 

.مدرسة أهل البيت
بن . 3) حمّمد  الّدين  صــدر  الّشريازّي، 

املتعالية يف األسفار  إبراهيم، احلكمة 
الرّتاث  إحياء  دار  األربعة،  العقلّية 
العريّب، الّطبعة الّرابعة، عام 990)م، 

بريوت، لبنان.
بن . 4) حمّمد  الّدين  صدر  الّشريازّي، 

إبراهيم، رشح أصول الكايف، وزارت 
موسسه  عالی،  آموزش  و  فرهنگ 
فرهنگی،  حتقيقات  و  مطالعـــــــات 
ايران، طهران، الطبعة االوىل 366) 

هـ. ش.
امليـــــزان . 5) حسني،  حمّمد  الّطباطبائّي، 

األعلمّي  مؤّسسة  القرآن،  تفسري  يف 
عام  األوىل،  الّطبعة  للمطبوعات، 
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997)م، بريوت، لبنان.
تفسري . 6) حسني،  حممد  اهلل،  فضــــــل 

املالك  دار  النرش  القرآن،  وحي  من 
الطبعة  -لبنان،  بريوت  للطباعــــــة، 

الثانية 9)4)هـ..
اسالمي، . 7) وتربيت  تعلبم  فلسفــــــه 

حممد  الشيخ  ارشاف  حتت  باحثون، 
مؤسســــــــة  اليزدي،  مصباح  تقي 

آموزشى وپژوهشى امام مخينى.
تفسري . 8) الكاشاين، مال حمسن،  الفيض 

الطبعة  قم،  اهلدى،  مؤسسة  الصايف، 
الثانية 6)4)هـ..

ترمجة . 9) الرتبية،  أسس  عيل،  القائمي، 
عبد الكاظم لوباوي، دار النبالء.

بن . 20 يعقوب  بن  حممـــــــد  الكليني، 

اإلسالمية(  )طـ  الكايف  إسحــــاق، 
اإلسالميـــــة  الكتب  دار  النـــــارش: 
الطبع:  تاريخ  طهران  الطبع:  مكان 

407)هـ الطبعة: الرابعة.
هدى . )2 من  تقي،  حممـــــــــد  املدريس، 

الطبعــة  احلسني،  حمبي  دار  القرآن، 
االوىل 9)4)هـ.

مغنية، حممد جواد، تفسري الكاشف، . 22
دار الكتــــــــاب االسالمي، بريوت، 

426) هـ.
بن . 23 احلسن  الدين  نظام  النيشابوري، 

حممد، تفسري غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان، النارش: دار الكتب العلمية، 

بريوت، الطبعة االوىل 6)4) هـ. 
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أ.م.د. احمد عيل نعمة الزبيدي
الجامعة العراقية كلية االداب 

(قسم علوم القرآن)

القرآن  يف  الجليلة  الفنية  الظواهر  أهم  من  واحدٍة  لدراسة  البحث  تعرَّض 
عىل  والوقوف  منهجها  تحديد  عىل  آياته  من  كثري  فهم  يتوقف  والتي  الكريم، 
آلياتها واإلملام بحيثياتها، ملا لها من أثر اليتوارى يف تفسري آي الذكر الحكيم تفسرياً 
لغوياً وبالغياً من شأنه بلوغ مرامي طائفة من نصوصه املباركة ومعرفة مقاصدها 
لتلك  النصوص  الضوء ساطعاً عىل كيفية توظيف تلك  القريبة والبعيدة؛ فسلط 
التحول  ظاهرة  هي:  تلك  الفسيحة؛  الداللية  أرجاعها  لبلوغ  السخية  الظاهرة 
الداليل يف القرآن الكريم وبيان أثره يف توليد املفاهيم املعنوية الجديدة وإعادة 
والسمو  الجامل  مقومات  من  فيها  فريدة  صياغة  وصياغتها  وإنتاجها  نسلها 
واإليجاز واإلعجاز ما يليق مبقام هذا الكتاب العيل؛ فتناول ظاهرة الحياة والنمو 
والتطور يف اللغات، وتعرض للحديث عن ظاهرة التطور والتحول الداليل يف اللغة 
العربية والقرآن الكريم، واستعراض أنواعها بيشء من التفصيل والتمثيل، وعرج 
القرآنية  املفاهيم  توليد  يف  أثرها  مبيناً  لها  التابعة  والظواهر  املجاز  عىل ظاهرة 
لتلك  وعناية  بدقة  املنتقاة  والشواهد  األمثلة  من  طائفة  أخرياً  الجديدة ورضب 

الظاهرة املعطاء يف آي الذكر الحكيم، لتأيت الخامتة مكللة بأهم النتائج.
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مقدمة
إن القرآن الكريـــــــم كنز يستفتحـــــه 
بأدواهتــــم؛  عصـر  كلِّ  أهُل  عنه  ب  وُينقِّ
وهو  هلــم،  تسنَّى  ما  معينه  من  ليغرتفوا 
ُسئل؛  وكلَّام  أعطى،  اسُتثري؛  كلَّام  كريٌم، 
 :وهب، ويف ذلك يقول ابُن مسعوٍد

فإن  القرآن)))؛  ر  فلُيثوِّ العلم؛  أراد  ))من 
فيه علَم األولني واآلخرين(()2)!

مشغلة  يظلَّ  أن  إعجازه:  ُوُجوه  ومن 
ثم  جيل،  بعد  جياًل  والدارسني  العلمـــاء 
سخيَّ  واملدى،  اآلفاق  َرْحب  أبدًا  يبقى 
رون  ُيشمِّ العلامء  انفكَّ  فام  واملأتى؛  املورد 
بتنميق  واالجتهـــــاد  اجلــد  سواعد  عن 
الُعُلوم  وتأليف  األسفار  وويش  العبارت 
فيه؛ يف سعي منهم لبلوغ معانيه وأرساره، 
وفتح  امُلبهم،  وجتلية  منهـا،  البعيد  وإدناء 
ما  اجلهد  من  يبذل  منهم  وكلٌّ  املستغلق، 
وعىل  دائرين،  فلكه  يف  وسيظلون  َوِسَعه، 
أغواره  ال  شواطئه  ومن  سائرين،  دربه 

ُمغرتفني!.
الكتاب  هذا  صوب  العلامء  م  يمَّ لقد 
خروا يف ذلك  يدَّ اًل، ومل  الكريم بحثًا وتأمُّ
سلكوه،  إال  وعرًا  وال  بذلوه،  إال  جهدًا 

فقد  السلف؛  أولئك  خلف  من  ولكوين 
بغية  بالركب  االلتحاق  نفيس  عىل  آليُت 
من  واحدة  عىل  رحايل  فحططُت  إدراكه؛ 
َم  أخصب واحاته؛ ألمتىلَّ يف مرآها، وأتنسَّ
عبرَي شذاها، وأتقلََّب بني مائها ومرعاها؛ 
يف  اليل  الدَّ التحول  ظــاهرة  هي:  تلك 
املعنوية  للمفاهيم  وتوليده  الكريم  القرآن 

اجلديدة.
البحث ومنهجيته  تطلَّبْت طبيعة  وقد 
األوُل  تناول  مباحث،  ثالثة  يقوم عىل  أن 
يف  ر  والتطوُّ والنُُموِّ  احلياة  ظاهرة  منها 
الثــــــاين  املبحث  جــاء  حني  يف  اللغات، 
ل  والتحوُّ ر  التطوُّ ظـــاهرة  عن  للحديث 
الكريم،  والقرآن  العربية  اللغة  يف  اليل  الدَّ
واستعراض أنـواعــــه بيشء من التفصيل 
الثــــالث  املبحث  وعقدُت  والتمثيــــــل، 
املجاز  ظاهرة  عن  شيئـــــًا  فيه  ألعرض 
التابعة هلا وبيان أثرها يف توليد  والظواهر 
صُت  وخصَّ اجلديدة،  القرآنيـــــة  املفاهيم 
طائفٍة  لضــرب  واألخري  الرابع  املبحث 
لتلك  بعناية  امُلنتقاة  من األمثلة والشواهد 
وجاءْت  احلكيـم.  الذكر  آي  يف  الظواهر 
أهم  لتكتنف  البحث  خامتة  ذلك  عقب 
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ثبت  يتلوها  إليها،  لُت  توصَّ التي  النتائج 
منها  أفدُت  التي  واملراجع  املصادر  بأهم 

يف البحث.
املبحث االول:

أنواع التطور والتحول الداليل:
األول  املبحث  يف  فنا  تعرَّ أن  لنا  سبق 
الكائنات  كسائر  حيٌّ  كائن  اللغة  أن  عىل 
ألسنة  عىل  حتيا  ألهنــــا  األخرى؛  احلية 
اجتامعيــة  ظاهرة  وأهنا  هبــــا،  املتكلمني 
أحضان  يف  وترعرعها  حياهتــــــا  بحكم 
أو  ارتقـاًء  ره  بتطوُّ رها  وتطوُّ امُلجتمـــع، 
تتطلــــع  أن  بالرضورة  فليس  انحطاطًا. 
نحو  احلتميـــة  ريــــة  التطوُّ مسريهتـــا  يف 
يف  ترتدَّى  قد  بل  رفيع؛  م  ُمتقدِّ مستوًى 
وعباراهتا  ألفاظهـــا  فتتأثر  وضيع؛  درك 
احلضـــــاري  باملستوى  سلبًا  أو  إجیابـــًا 
فنراها  األمة؛  فيه  تسري  الذي  والثقايف 
ويف  تارة،  النعيــم  أعطاف  ))يف  تتقلَّب 
براثن الشقـــاوة تارة أخرى، عىل حسب 
تكون  فأحيانًا  داللتهـــا.  إليه  تؤول  ما 
سوء.  داللـــة  إىل  تنقلب  ثم  خري؛  داللة 
اللفظة  وأحيــــانًا حيدث العكس؛ فتسعد 
فرتة  يف  شقيت  أن  بعد  محيــدة  بداللة 

سابقة بداللة كانت هلا سيئة(()3).
االتصـــال  عىل  فنا  تعرَّ أن  سبق  وقد 
اللغــــــات  بني  بني  يربط  الذي  الوثيق 
وما  هبا،  املتكلِّمة  األمم  وبني  اإلنسانية 
))تتبع  أن  ببدع  فليس  كذلك؛  ذلك  دام 
وهبوطهــا،  صعودها  يف  األمَم  اللغاُت 
للغة  وجود  ال  إذ  ها؛  وتغريُّ رها  تطوُّ ويف 
بحياة  إال  حتيا  وال  هبـــا،  املتكلِّمني  بغري 
يرتك  األمة  حياة  يف  ر  تطوُّ فكلُّ  أبنائها. 
وتستجيب  لغتها...  يف  واضحًا  قويًا  أثرًا 
عىل  فتعمل  احليـاة؛  ملظاهر  عادة  األمم 
حتى  ألفاظهـا؛  بعض  يف  الدالالت  تغيري 
حياة  فليست  الزمن.  تســـــاير  أن  يمكن 
التي  كتلك  القديمــــة  العصور  يف  املنزل 
نشهدها اآلن يف عرصنا احلارض، وليست 
نظم األسواق فيام مىض كتلك التي تسود 
غرُي  فاألدوات  احلديث؛  العرص  يف  اآلن 
املواصالت،  غرُي  واملواصالت  األدوات، 
غرُي  واألبنيـــــة  املالبس،  غرُي  واملالبس 
مضطرًا  نفسه  اإلنسـان  ووجد  األبنية... 
عن  ة  امُلعربِّ األلفاظ  يف  أيضًا  ر  التطوُّ إىل 
ومالبسه  وصناعاته  ومواصالته  أدواته 

وأبنيته...(()4).
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من  فتكتسب  ر؛  تتطوَّ األلفاظ  ))إن 
قبل،  أشباهًا جديدة مل تكن هلا من  املعاين 
وهي  دة،  ُمتجدِّ حياة  حتيا  اللفظـــة  وأن 
طرائق  ويف  دالالهتــــا،  يف  تغريُّ  يف  أبدًا 
معنا  تنمو  والدالالت  استعامهلــــــا(()5)، 
د معاملها عىل قدر ما نصل إليه من  وتتحدَّ
بام  هيا  وُنغذِّ صغرنا،  منذ  فنتبنَّاها  معرفة؛ 
ر  يتاح لنا من علم وجتارب؛ فتتغريَّ وتتطوَّ
معينة يف  تستقر عىل حاٍل  الزمن حتى  مع 

ذهن كلٍّ منا.
رهـــا  وتطوُّ ها  ُنموِّ يف  اللة  الدَّ وتتأثر 
باختالف  منا  كلٍّ  لدى  ختتلف  بمؤثراٍت 
املحيطة  نمرُّ هبا والظروف  التي  التجارب 

هبذه التجارب.
ألن  كثرية؛  مدلوالت  تتغريَّ  ))وربام 
ت طبيعته،  اليشء الذي تدلُّ عليه قد تغريَّ
الشؤون  أو  وظائفـــــــه،  أو  عنارصه،  أو 
االجتامعية املتصلة به أو ما إىل ذلك(()6)؛ 
دالالت  انبثــــاق  إىل  التغريُّ  هذا  فيفيض 
العلامء  ي  وُيسمِّ قديمة،  لكلامت  جديدة 
أن  وهو  املعنوي«؛  ل  بـ»التحوُّ التغريُّ  هذا 
معناها  غري  جديدًا  معنًى  الكلمة  تكتسب 
املعنى  هذا  عنها  ويشيع  القديم،  األصيل 

لُينسى  حتى  االستعامل؛  بكثرة  اجلديد 
أحد،  يذكره  يكــــاد  وال  األول،  املعنى 
الرشعية  أو  اإلسالمية  األلفاظ  وأغلب 
ت معانيها  إذ تغريَّ املنوال؛  سائرة عىل هذا 
واكتســــب  وحتولَّت،  األصلية  اللغويــــة 

دالالت جديدة)7).
عىل  يتغريَّ  الكلمــــــــة  مدلــول  إن 
فيها  يكون  التي  للحاالت  تبعًا  الدوام 
واحدًا  االستخدام  ُيعدُّ  إذ  استخدامها؛ 
من أكثر العوامل تأثريًا يف توجيه دالالت 
أو  التعميـــم،  نحو  هلا  وحتوُّ اللغة  ألفاظ 
االبتــذال،  أو  التسـامي،  أو  التخصيص، 
إىل  داليل  حقٍل  من   ِّ الكيلِّ االنتقال  أو 
لُتحبس  خُتلْق  مل  األلفاظ  أن  ذلك  آخر؛ 
النــــاس  فرياها  الزجــاج؛  من  خزائن  يف 
يكتفـــون  ثم  اخلزائـــن،  تلك  وراء  من 
ُوجدْت  ولكنهـــــا  العابرة.  ؤية  الرُّ بتلك 
استعامهلا  لغرض  عليها؛  الناس  وتعارف 
وحاجاهتا  احلياة  شئون  يف  هبا  والتعامل 
لعة  بالسِّ التعامل  يتمُّ  دة، كام  املتعدِّ اليومية 

والُعملة متامًا من غري ما فرق)8).
بعض  يف  مثاًل  العامِّ  استعامل  فكثرة 
العهد وميضِّ  ُيزيل مع تقادم  ما يدلُّ عليه 
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عىل  مدلوله  ويقرص  معناه،  عموم  الزمن 
ومن  استعامله،  فيها  شاع  التي  احلاالت 
عامة  كانت  التي  املفردات  مجيع  ذلك: 
يف  اإلسالم  يف  استعامهلا  شاع  ثم  املدلول، 
الشعائر،  أو  بالعقائد،  تتعلق  معان خاصة 

أو النظم الدينية.
اخلاص  استعامل  كثرة  فإن  وباملقابل؛ 
تزيل  ع  التوسُّ طريق  عن  عامة  معاٍن  يف 
معنـــــاه،  ُخُصوص  العهــــد  تقادم  مع 
مثاًل  ذلك  ومن  العموم.  صفة  وتكسبه 
ة«.  و»احلُوَّ و»الِوْرد«،  »البأس«،  كلامت: 
كثر  ثم  احلرب،  األصل:  يف  فـ»البأس« 
ة؛ فاكتسب من هذا  استخدامه يف كلِّ شدَّ

»الِوْرد«:  وأصل  معناه.  عموم  االستعامل 
إتيان كلِّ يشء  املاء وحده، ثم صار  إتيان 
 . ِوْردًا؛ لكثرة استعامله يف هذا املعنى العامِّ
ِشَيـــات  من  ِشَية  األصل:  يف  ة«  و»احلُوَّ
ثم  والُكْمتة،  مْهة  الدُّ بني  وهي  اخليل، 
ع يف استعمــاهلا حتى صار كلُّ أسود  ُتوسِّ
أحوى؛ فيقال: ليٌل أحوى، وشعر أحوى، 

چھ  تعاىل:  قال  أحوى)9)،  ومرعى 
ھ ے ے ۓ ۓ ڭ چ ]ســورة 

االعىل: 5[.

طبيعية  ظاهرة  اليل  الدَّ ل  التحوُّ إن 
النظــــام  يف  بوضـــوح  رصدهــا  يمكن 
ذات  معه  الكلمـــــة  تغـــدو  إذ  اللغوي؛ 
أن  حيدث  وقد  جديد،  أســــايس  مفهوم 
مفهـــوم  حمله  ليحل  املفهوم  هذا  ينزاح 
يف  اليل  الدَّ ر  التطوُّ يستمرُّ  وهكذا  آخر. 

بالُبطء واخلفاء)0)). تتميز  حركة دائبة 
معــاين  الكريم يف  القرآن  أثر  وكمــــا 
اشرتاع  من  بـــه  جاء  ما  حيث  من  اللغة 
خلق  يف  كذلك  أثر  له  كان  فقد  جديد؛ 
التي  املعاين  ذات  تتنـــاول  جديدة  معاٍن 
ف  كان يتعاورها العرب فيام بينهم؛ فترصَّ
منها،  نقص  أو  فيهــــا  وزاد  هبا،  فيها وهذَّ

ووضعها مواضع تناسبها)))).
تعرف  ما  هي  اجلديدة  املعـــاين  هذه 
بـ»األلفاظ اإلسالمية« التي جاءت تعبريًا 
عن املعاين اإلسالمية اجلديدة التي مل يكن 
للعرب سابق معرفة هبا؛ إذ تقبَّلت العربية 
برحابة صدٍر من عرص املبعث زادًا سخيًا 
املعجز،  القرآين  البيـــــــــان  أساليب  من 
الوافية  للداللة  ألفاظها  لتطويع  وهتيأت 
اإلسالمية  احلياة  يف  اسُتحدث  ما  عىل 
كـ»اإلسالم«،  جديدة؛  معاٍن  من  اجلديدة 
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و»الفســوق«،  و»الكفر«،  و»اإليمـــان«، 
و»الفاحشــــة«، و»الزور«، و»اجلبـــت«، 
الل«،  و»الضَّ و»اهلُدى«،  و»الطـاغوت«، 
و»النعيـم«،  و»املغفــــرة«،  و»التقـــوى«، 
كوع«،  و»الرُّ و»الشهـــادة«،  و»الرسالة«، 
ُجود«، و»املعروف«، و»امُلنكــــر«،  و»السُّ
ـم«،  و»التيمُّ و»النِّفاق«،  و»اجلاهليــــة«، 
ــوم«،  و»الصَّ و»الزكــــاة«،  الة«،  و»الصَّ
و»اجلزيــــــــة«،  بــــــا«،  و»الرِّ  ،» و»احلجِّ
ة«،  و»الِعـــدَّ و»الَفْيء«،  و»األنفـــــــال«، 
و»القيامــة«،  و»البعث«،  اعــــة«،  و»السَّ
اط«...  و»اجلنـــة«، و»النــــــار«، و»الرصِّ

إلخ)2)).
األصل:  يف  تعني  »اإلسالم«  فكلمة 
والتحية،  واخلضوع،  والتسليم،  الرباءة، 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چگ  تعاىل:  قال 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ 
]ســــورة آل عمـــران: 20[،  ہہچ 
بعُد  فيمــا  الكلمـــة  هذه  أصبحت  وقد 
حياة  يف  ُمصطلح  وأشهـر  كلمـــة  أشهَر 
القرآين  امُلصطلح  يف  واإلسالم  املسلمني، 
واخلضوع  وجل،  عز  اهلل  أمر  اتباع  يعني: 

ڃ  چ  وجل:  عز  قال  له)3))،  واالنقياد 
چچ..  چ  چ  ڃ 

ڦ  ڦ  .گ...ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

چ چ چ ]سورة آل عمران: 20[.

يف  تعني  كانت  ــالة«  »الصَّ وكلمة 
واالستغفــــار،  والطلب  عاء  الدُّ األصل: 

ڄ  ڄ  ڄ  چڄ  سبحانــــه:  قال 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ 
وقال   ،]56 االحزاب:  ]سورة  چ  ڇ 
تعاىل: چڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ چ 
بعد  صت  ختصَّ ثم   ،](03 التوبة:  ]سورة 
املعروفة  العبادة  معنى  يف  اإلسالم  ظهور 
الشتامهلا  وكيفيتهـا؛  ورشوطهـا  بأركاهنا 
باتْت  عاء؛ حتى  الدُّ عىل مظهر من مظاهر 
هذا  غري  -إىل  إطالقها  -عند  تنرصف  ال 
عاء والطلب  املعنى، وانتقل معناها من الدُّ
عاء والطلب من  بني إنسان وإنسان إىل الدُّ
لة؛  الصِّ من  مشتقــة  وهي  وجل،  عز  اهلل 
من  به  وُتقرِّ بخالقه،  اإلنسان  تصل  ألهنا 

ڻ  چ...  وعال:  جل  قال  رمحته)4))، 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ 

ہ ہ چ ]سورة النساء: 03)[.
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النَّامء  بمعنى:  كانت  كاة«  »الزَّ وكلمة 
ع عنه من معاٍن  والزيادة يف اليشء وما تفرَّ
جمازية؛ كاإلصالح والتطهري والربكــــــة، 

ڱ  چڱ  وجل:  عز  قوُلـــه  ذلك:  ومن 
چ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
التوبة: 03)[، وقوله جل وعال:  ]سورة 

چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ېچ ]سورة النساء: 49[، وقوله عز 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ  قائل:  من 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
جل  وقوله   ،]2( النور:  ]سورة  ڄڄچ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈۈ  ۆ  چۆ  جاللـه: 
ۅ چ ]سورة النجم: 32[، ثم أصبح هلا 
الفريضة  وهو  املعروف؛  الرشعي  املعنى 
إخراجـه  الواجب  بالقدر  امُلتمثِّلة  املالية 
معينًا  نصابًا  بلغ  الذي  املال  يف  ملستحقيه 
مدلوهلا  أضحى  حتى  خمصوصة؛  برشوط 
الفريضة)5))،  تلك  عىل  مقصورًا  احلقيقي 

ٹ  چٿ  تعــــــاىل:  قـــال 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڄ چ ]سورة االعراف: 56)[، قال 

ائ  ى  ى  چې  سبحانه: 

]ســــورة  چ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ 
ۆ  چۇ  وقال عز وجل:  احلج: 78[، 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ڱ  ڳ  ڳ  ې  ۋۅ... 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻڻ چ ]سورة التوبة: ))[، ))وما من 
شكٍّ يف أهنا مل تكْن معروفة يف اجلاهلية هبذا 
يعرفوا  مل  اجلاهلية  يف  العرب  ألن  املعنى؛ 
لدهيم  تكْن  مل  بل  دًا؛  حُمدَّ اقتصاديًا  نظامًا 

طرق ُمنظَّمة جلمع املال أو إنفاقه(()6)).
االشتقــــاق  يــــام«: من حيث  و»الصِّ
متداولة،  معروفة  عربية  كلمـــة  اللغوي 
صومًا  معلفــــه  عن  الفرس  صام  يقـال: 
وصيامًا؛ إذا مل يعتلف. وقيل: الصائم من 
وقد  شيئًا.  يطعم  ال  الذي  الساكن  اخليل: 
جمازية،  معاٍن  ة  عدَّ إىل  املعنى  هذا  ر  تطوَّ
تعاىل:  قال   ، والكفِّ االمتناع  معنى  منها: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  چپ 

بام  هنا  وم  الصَّ ُفرسِّ  وقد  چ،  ٺ  ٺ 
ٿ  ٺ  چٺ   :قوهلا وهو  بعده؛ 

ٿ چ ]سورة مريم: 26[!
هذه الشواهد كلُّها تدلُّ عىل أن الصيام 
ُكون  ر أوالً من معناه اللغوي؛ وهو السُّ تطوُّ
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املعنى  إىل   ، والكفُّ واالمتناع  والثبــــات 
االنقطــــــاع  وهو  )اإلسالمي(؛  املجازي 
والنكاح  والرشب  األكل  عن  واالمتنــاع 
هو  ؛  ُمعنيَّ شهٍر  يف  خمصوص  وجٍه  عىل 
طائفة  عىل  الشتامله  وذلك  رمضان؛  شهر 
التي  واإلرضاب  اإلمساك  مظـاهر  من 
تشمل االمتناع والكفَّ عن تناول الطعام 
امُلفطِّرات  سائر  تعاطي  وعن  والرشاب، 
وأوقــــات  معدودة  أيــــــاٍم  يف  األخرى 

چٿ  ثناؤه:  جل  قال  خمصوصة)7))، 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ک  ک  ک  ڦ... 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
البقــــــرة:  ]سورة  چ  ہ ہ ہھ 

.](85
القصد  معناها:  كان   » »احلجِّ وكلمة 
أو  عظيم،  إىل  القصد  أو  مطلقًا،  واالجتاه 

عدي)8)): القيام بأمٍر كبري، قال امُلخبَّل السَّ
وأشهُد من عوٍف حلوالً كثرية

بِرقان املَزْعَفرا ون ِسبَّ الزِّ حُيجُّ

الكريم  القرآن  نزول  بعد  اكتسب  ثم 
ه  التَّوجُّ وهو  املعـــروف؛  الرشعيَّ  املعنى 
والقصد إىل بيت اهلل احلرام يف أيام حمدودة 
ذي  شهر  من  عرش  والثاين  الثامن  بني  ما 
احلجة من كلَّ عام؛ ألداء أفعال خمصوصة 
نَّة  السُّ وبيَّنتها  الكريم،  القرآن  عليها  نصَّ 
بالبيـــت،  والطواف  كاإلحرام،  رة؛  امُلطهَّ
والوقوف  وامَلْروة،  فــــا  الصَّ بني  عي  والسَّ
عىل  فرٌض  وهو  اجلامر،  ورمي  بَعَرفــــة، 
يف  ة  مرَّ وبدنيًا،  ماديًا  امُلستطيـع  املسلـــم 

العمر)9))، قال تعاىل: چھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ چ ]سورة آل 

عمران: 97[، وقال عز من قائل: چڎ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
]سورة  چ  ک ک ک گ گ گ 

احلج: 27[.
ي  التَّوخِّ األصـــل:  يف  ـــــم«  و»التيمُّ

چڭ  تعاىل:  قال  مكان،  أيِّ  إىل  والقصد 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
يف  أما   .]2 املـــــائدة:  ]سورة  چ  ۈۈ 
والقصـــد  ي  التَّوخِّ فهو  الكريم؛  القرآن 
كذلك؛ ولكن ُوُروده يف اآليات التي تأمر 
ر  والتطهُّ االغتســـال  وتوجب  الة،  بالصَّ
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التوخي والقصد وبني  قبلها ربط بني هذا 

كيفيته  وبنيَّ  القرآن،  به  أمر  خاصٍّ  فعٍل 

رسول اهلل؛ وهو مسح الوجه واليدين 

بالرتاب الطاهر يف حالة عدم وجود املاء، 

-يف  خاصٍّ  -بسبٍب  استعامله  ر  تعذَّ أو 

حال وجوده؛ فهو الوضوء عىل البدل)20)، 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چٹ  وجل:  عز  قال 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ ڇ ڇ ڇڇ چ 

]سورة املائدة: 6[.

ُكــــوع  الرُّ ))أصبح  إذ  ُكـــوع«؛  »الرُّ

الة،  ُمصطلحًا إسالميًا عندما فرضت الصَّ

 .النبي ُسنَّة  الناس هيئتهــا من  وعرف 

اإلحياء  شديد  اللغوي  بمعناه  ُكوع  والرُّ

األول  املعنى  ولكن  اإلسالمي؛  باملعنى 

ر منذ العرص اجلاهيل من  قد نيس... وتطوَّ

إىل اخلضوع واالنكسار،   ، املادِّيِّ االنحناء 

القيام هبيئة  إىل معنى  ر مرة أخرى  تطوَّ ثم 

عز  قال  معروف(())2)،  هو  كمــا  الة  الصَّ

وجل: چگ ڳ ڳ ڳ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

ں ں چ ]ســـــورة احلج: 
.]77

قبل  اللفظـــــة  تلك  فإن  »املغفرة«؛ 

بمعنى:  ))كانت  الكريــــم  القرآن  نزول 

الصفح  بمعنى:  وأصبحت  مطلقًا،  السرت 

تعاىل:  قوله  األول  فمن  والعفو(()22)؛ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  چٱ 

 ،]263 البقرة:  ]سورة  چ  ۈۈ  ۆ 
ۓ  چے  وجل:  عز  قوله  الثاين  ومن 

ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
]سورة  چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
يس: ))[ وقْس عىل ذلك مجيع أفراد هذه 

الطائفة وسائر مفرداهتا.

والذي تتضح رؤيته من األمثلة أعاله 

اللة  الدَّ بني  االرتباط  يبقى  أنه  وأرضاهبا 

قائاًم  إليها  املنقول  اللة  والدَّ عنها  املنقول 

وثيقًا ال انسالخ بينهام وال براءة.

بقوالبـــه  جاء  قد  القرآين  البيان  إن 

عىل  دارجًا  كان  ما  معدن  من  املعنويــــة 

احلكيم،  الوحي  نزول  إبَّان  العرب  ألسنة 

قد  تكن  مل  دالالٍت  عليهم  ُيسِقْط  ومل 

طرقْت آذاهنم من قبُل؛ وإال لقالوا: ما هذا 
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بلساننا، فأنى لنا أن نفهم عنه؟!. وما جاء 
إسالمية  مدلوالت  من  الكريم  القرآن  به 
لبعض مفرداته؛ كـ»اإلسالم«، و»اإليامن«، 
و»الكفـــر«، و»الُفُســـــوق«، و»التقوى«، 
ُجـــــود«،  و»السُّ ُكوع«،  و»الرُّ و»املغفرة«، 
الة«، و»الزكــــــــاة«،  و»الرشيعة«، و»الصَّ
«؛ فإنام نسلها من ذات  وم«، و»احلجِّ و»الصَّ
يف  ألسنتهم  ساكنة  كانت  التي  املدلوالت 

أشعارهم وخطبهم.
وردْت  التي  األلفاظ  من  هناك  نعم، 
نفسه  يف  جديدًا  كان  ما  الكريم  القرآن  يف 
ومعناه  داللتــــه  يف  ليس  األساس،  من 
فحسُب)23)، ولكن ذلك كان واقعًا ضمن 

أصابع  جیاوز  يكاد  ال  جدًا  حمدود  نطاق 
يِّني«،  واألُمِّ ّي  »األُمِّ كألفاظ:  ًا؛  عدَّ اليدين 
و»اجِلْبت«،  و»النفـــــــاق«،  و»اجلاهلية«، 
و»اجلزية«،  حت«،  و»السُّ و»الطاغوت«، 
و»الســـــورة«،  و»القرآن«،  و»البعـــث«، 
وجعُله  تعميمه  يصحُّ  فال  و»التَّفث«)24)؛ 

قاعدة لغوية ُمطَّردة.
اللغـــة  ألفاظ  دالالت  يف  ر  وللتطوُّ
أعراض وأشكال  الكريم  والقرآن  العربية 
ومظاهر؛ إذ تسلك تلك األلفاظ يف تبديل 

اآلتية،  الطرائق  إحدى  وحتويلها  معانيها 
وليست  اللغات،  مجيع  يف  ُمطَّردة  وهي 

خاصة بواحدة منها:
يسمى: . ) وقد  الراقي:  امُلتسامي  التغريُّ 

يتمثل يف  اللغة؛ وذلك  »التصعيد« يف 
امللموس  املعنى  من  الكلامت  انتقال 
د  امُلجرَّ املعنى  إىل  الوضيع  املعنى  أو 
اسم  يتضح من  إذ  السامي؛  املعنى  أو 
ل  والتحوُّ التغريُّ  أنواع  من  النوع  هذا 
يصيب  ما  عىل  يطلــق  أنه  املعنى  يف 
معاٍن  إىل  تشري  كانت  التي  الكلامت 
ثم  نسبيًا،  ضعيفة  أو  وضيعة  أو  هينة 
الكالمية  نظر اجلامعة  تدلُّ يف  صارت 

عىل معاٍن أرفع أو أرشف أو أقوى!.
هلذا  املوضحــة  األمثلة  أشهـــر  ومن 
يتعلَّق  ما  وأظهرهــــا:  التغريُّ  من  النوع 
باملستويات االجتامعية والفوارق الطبقية؛ 
الكلمتني  عىل  أتى  العربية  لغتنـــــــا  ففي 
فيه  كانتــــــا  عهٌد  و»رسول«  »مبعوث«، 
يف  املرء  يرسله  الذي  الشخص  بمعنى: 
حينه  يف  كان  إذ  شأهنا؛  كان  مهام  مهمة 
رتا  تطوَّ ثم  عرصنا،  يف  الربيد  ع  مُلوزِّ نظريًا 
التي  السامية  اللة  الدَّ تلك  هلام  وأصبح 
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ط  املتوسِّ بالكائن  وامُلتمثِّلة  اآلن؛  نألفها 
قال  اخللق)25)،  وسائر  اإلهلي  الوحي  بني 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چڄ  تعاىل: 
چ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ 
جالله:  جل  وقال   ،]36 النحل:  ]سورة 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چۓ 

املزمل:  ]سورة  چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
.](5

ألفاظ  يف  اللة  الدَّ تنحطُّ  قد  فكمــــا 
عليهـــا  وغلبت  التعاسة  عليها  رُضبْت 
ِشْقوهتا؛ فقد ترقى يف ألفاظ أخرى ُكتبْت 
تنله  مل  ما  احلُظوة  من  ونالت  السعادة  هلا 
اللة وانحطاطها  غرُيها!. َبْيَد أن ضعف الدَّ
أكثر ذيوعًا وانتشارًا يف اللغات بوجه عامٍّ 

ها وارتقائها. من عزِّ
فكثيـرًا . 2 اخلافض؛  االنحطاطي  التغريُّ 

االهنيـــار  بعُض  اللة  الدَّ يصيب  ما 
من  شيئــًا  تفقد  فنراها  الضعف؛  أو 
تفقد  أو  واألذهان،  النفوس  يف  أثرها 
من  تنال  التي  األلفاظ  بني  مكانتها 

امُلجتمع االحرتاَم والتقدير!.
التي  »الكريس«  كلمة  ذلك:  مثال 
بمعنى:  الكريــــم  القرآن  يف  اسُتعملت 

ۆئ  چۆئ  تعاىل:  قوله  يف  »العرش« 
ۈئ ۈئېئ چ ]سورة البقرة: 255[؛ 
تطلق  اآلن  أصبحت  الكلمة  هذه  أن  َبْيَد 
الطاولة!.  وكريس  املكتـــب  كريس  عىل 
كانت  العربية  اللغة  يف  »لئيم«  والوصف 

داللته يف األساليب القديمة أقوى مما هي 
عليه يف ألسنة الناس اليوم!. ويقال يف كلِّ 
الضعف  أصاهبا  قد  اللفظ  داللة  إن  هذا: 

بعد القوة، والفتور بعد الفورة)26)!.
ة  اخِلسَّ ُتصيبهـا  أخرى  ألفاظ  وهناك 
كانت  الذي  االحرتام  وتفقد  فعة،  الرِّ بعد 
كام  امُلجتمع؛  ة  عامَّ أوساط  بني  به  حتظى 
احلديث  يف  ورد  قد  اليد«  »طول  أن  رأينا 
الرشيف بمعنى: السخاء واإلنفاق واجلود 
  النبيَّ سألت  حيـــن  وذلك  باملــــال، 
نا أرسع  ))أيُّ الله عنهن(:  أزواُجه )رضي 
 :قال اهلل؟.((؛  رسول  يا  بك  حلاقًا 
والكلمـــــة-كام  يدًا(()27)!.  ))أطوُلكنَّ 
اليوم  -تستعمل  مجيعًا  لدينا  متعارف  هو 
عىل األلسنة ويف هلجات اخلطاب بمعنى: 

»الرسقة«)28)!.
هذا  أو  املفهوم  هذا  يصدق  وكذلك 
كانت  التي  الكلامت  التغريُّ عىل  النوع من 
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ورفيعة  نبيلة  اجلامعة  نظر  يف  تعدُّ  داللتها 
الدالالت  هذه  لت  حتوَّ ثم  نسبيًا،  وقوية 
هلا  أصبح  أو  مرتبة،  ذلك  دون  فصارت 
كلمة:  مثل  اجلامعة؛  تزدرهيا  ارتباطات 
»أصاًل«؛  تعني:  كانت  التي  »جرثومة« 
أي عندما نقول: جرثومة اإلسالم؛ نعني: 
الزمن  عليها  تقادم  فلام  اإلسالم،  أصل 
ومثلها  املعروفة!  اجلرثومة  تعني  صارت 
من  اجلامعة  تعني:  التي  »العصابة«  كلمة 
الناس؛ ألهنم ُتعصب هبم األمور وُتنجز، 
الناس  من  املرتابطـة  اجلامعة  أيضًا:  وهم 
يتقوى  أي:  لبعضهم؛  يتعصبون  الذين 
متعصبة  مجاعة  فهــــم  ببعض؛  بعضهم 
 :النبي دعاء  ذلك:  ومن  متعاضدة، 
))اللهم إن هَتِلْك هذه العصابة؛ ال ُتعبُد يف 
عىل  تطلق  باتت  ولكنها  األرض!.)))29)، 
اق املال ومهلكي احلرث  ُقطَّاع الطرق ورُسَّ
التي  »الزمرة«  كلمة  ومثلها  والنسل)30)!. 
اجلامعة  أو  »الفوج  اللغة:  أصل  يف  تعني 
باتت  ثم  الناس«،  من  املتفرقــــــة  القليلة 
عن  اخلارجة  املذمومة  اجلامعة  عىل  تطلق 
واألعراف  واألخالق  واآلداب  القانون 

العامة!.

كام لوحظ أن أكثر الكلامت التي متيل 
خاصٍّ  وجه  عىل  هي  داللًة  تنحطَّ  أن  إىل 
به،  يتصل  وما  اجلنس  حول  الدائرة  تلك 
وحول ما يثري يف اجلامعة الكالمية مشاعر؛ 
كاخلجل واخلوف والذعر، وحول ما يثري 

بطبيعته اشمئزازًا أو نفورًا.
الكريمة  العربيـــــة  اللغة  باتت  وقد 
احليــــــل  أحسن  س  تتلمَّ اإلسالم  بعد 
يف  فق  والرِّ واألدب  احلشمة  إىل  وأدناها 
هبــــا  -وأعني  الشئون  هذه  عن  التعبري 
اخلاصة  العالقة  من  به  يتصل  وما  اجلنس 
التلميح  إىل  واملرأة-فتهرع  الرجل  بني 
اللفظ،  يف  املجـــــاز  إىل  وتلجأ  والتورية، 
الُقُبل،  القول:  برصيح  الكناية  وتستبدل 
زوجته،  ى  تغشَّ النســــاء،  قارب  ُبر،  الدُّ
قىض  أهله،  إىل  أفىض  امرأتـــــه،  المس 
الصدد  هبذا  هلا  كان  لقد  إلخ.  وطره... 
يف ألفاظ القرآن وعباراته امُلحتشمة أسوٌة 

حسنة))3).
وهذه  الراقي  التأدُّب  هذا  نمَّ  وإن 
فإنام  يشء؛  عن  التعبري  يف  العالية  احلشمة 
نزول  إبَّان  العريبُّ  عليـه  كان  عام  ن  يناُمَّ
عاليني  وأدٍب  حشمٍة  من  الكريم  القرآن 
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أخيه  مع  وعالقاته  ومعامالته  شئونه  يف 
العريب؛ األمر الذي سام وارتقى بأساليب 
ألفاظها  أرجاء  يف  صداه  د  تردَّ ًا  ُسُموَّ لغته 
القرآن  أن  عرفنا  إذا  سيَّام  ال  وتراكيبها؛ 
مع  االنسجام  متام  ُمنسجاًم  نزل  الكريم 
كلَّ  وُمتوافقًا  ُتقلُّه،  كانت  التي  البيئـــة 
التي كان يزاوهلا،  التوافق مع أنامط عيشه 
اخلطاب  يف  َسنَنَه  بعيد  حدٍّ  إىل  ومراعيًا 

والتحاور، وأفانينه يف فنون القول.
التغريُّ نحو التعميم والتوسيع: ويكون . 3

بتوسيع معنى اللفظ ومفهومه، ونقله 
إىل  عليـــه  الدالِّ  اخلاص  املعنى  من 
ذلك:  ومن  وأشمل،  أعمَّ  معنًى 
كلمة »مكتب«؛ فهي تدلُّ عىل مكتب 
ومكتب  الطبيب،  ومكتب  األستـاذ، 
ومكتـــــب  الوزير،  ومكتب  املدير، 

العدالة... إلخ)32).
كلمة  أن  أيضًا:  التعميم  هذا  ومن 
خاصة  معناها  أصل  يف  كانت  »البأس« 
ثم كثر استخدامها يف كلِّ عنت  باحلرب. 
الناس  وإن  التعميم،  سبيل  عىل  ة  وشدَّ
كلمة  ُيطلقون  اآلن  الدارج  خطاهبم  يف 
»البحر«  وكلمة  زهر،  كلِّ  عىل  »الورد« 

التعميــــم  هذا  ومن  والبحر.  النهر  عىل 
فالَعَلم  أيضًا: حتويل األعالم إىل صفات؛ 
ه،  امُلتألِّ منه:  وُيراد  ُيطلق  قد  »نمرود« 
الطاغية  منه:  وُيراد  ُيطلق  قد  و»فرعون« 
منه:  وُيراد  ُيطلق  قد  و»قارون«   ، امُلتجربِّ
ُيطلق  قد  و»قيرص«  امُلتغطرس،  املغرور 
وُيراد منه: العظيم، و»آدم« قد ُيطلق وُيراد 
و»أيوب«  األصل،  أو  الكبري،  األب  منه: 
البالء  عىل  الصابر  منه:  وُيراد  ُيطلق  قد 
وُيراد  ُيطلق  قد  و»يوسف«  والألواء، 
الربيء،  العفيف  أو  الرائع،  اجلميل  منه: 
العفيفة،  منـــه:  وُيراد  ُيطلق  قد  و»مريم« 
وُيراد  ُيطلق  قد  و»حاتم«  الذيل،  طاهرة 

منه: الكريم املضياف... إلخ)33).
ًا  خاصَّ فصاًل  يوطيُّ  السُّ عقد  ومثلام 
يف  نطاقها  وتضييق  اللة  الدَّ لتخصيص 
آخر  فصاًل  عقد  فقد  »املزهر«؛  كتابـــــه 
»يف  ه:  سامَّ نطاقهـــــــا،  وتوسيع  لتعميمها 
يف  ُوضع  ما  وهو  املخصوص؛  العــــــام 
االستعمــال  ثم ُخصَّ يف  عامًا،  األصـــل 
من  كثريًا  عليــــه  وطرح  أفراده«،  ببعض 

األمثلة)34).
والتضييــــق: . 4 التخصيص  نحو  التغريُّ 
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العامِّ  معناه  من  اللفظ  حتويُل  ))وهو 
ضيِّف(()35)،  خـــــــــاصٍّ  معنًى  إىل 
مثل  اخلطاب؛  هلجات  يف  هذا  ويظهر 
التي  »الطُُّهور«  أو  »الطهارة«،  لفظة 
هلجـــــات  يف  وأصبحت  صت  ختصَّ
كانت  بعدما  اخلتان،  تعني  اخلطاب 
النََّجس.  أو  النجاسة  تدلُّ عىل نقيض 
تطلق  كانت  أن  بعد  »احلريم«  وكلمة 
أصبحت  ؛  ُيمسُّ ال  م  حُمرَّ كلِّ  عىل 
عىل  اخلطاب  هلجات  يف  تطلق  اآلن 
يف  »الفاكهة«  وكلمة  خاصة.  النساء 
كلُّها،  الثامر  معانيها:  من  كان  العربية 
عىل  للداللة  املعنى  هذا  ص  ُخصِّ ثم 
والعنب  كالتفاح  منها؛  معينة  أنواع 
كلمة  يف  احلال  وكذا  واخلوخ.  واملوز 
»العيش« حني تطلق عىل اخلبز خاصة 
يف بعض هلجات اخلطاب العربية؛ وال 
سيام املرصية منها، بعدما كانت تطلق 

عىل عموم الزاد أو الطعام)36).
اللغة لتحديد الدالالت  لقد رصدت 
ما  لفظة  إليهــــــا  ختـرج  التي  والُوُجوه 
والتقليـــل  وختصيصهــــــــا  وتضييقهـــــا 
لعـــــل  ة،  عدَّ وسائل  أفرادها  عدد  من 

من أمهها وأبرزها ما اصُطلح عىل تسميته 
اللة«، أو »تضييق املعنى«،  بـ»ختصيص الدَّ
وتعني: حتويل داللة اللفظ من معناه العامِّ 
من  أو  ضيق،  خاصٍّ  معنًى  إىل  الواسع 
نتيجة  اجلزئية؛  اللة  الدَّ إىل  الكليـة  اللة  الدَّ
فكلام  له،  التمييزية  املالمح  بعض  إضافة 
أفراده؛  عدد  قل  ما؛  ليشء  املالمح  زادت 
فهناك  عكسية.  بينهام  العالقة  أن  أي 
تنطبق  أهنا  بمعنى  كلية؛  أو  عامة  دالالت 

عىل كلِّ فرد من طائفة كبرية)37).
تتشكل  »كتاب«؛  مثاًل:  نقول  فحني 
شكل  تأخذ  معينــــة  صورة  أذهاننا  يف 
عامة،  ذلك  مع  تبقى  إهنا  َبْيَد  الكتاب؛ 
بال  الدنيا  يف  الكتب  أن  إذ  عائمة؛  بْل 
يكـــــون  -أن  ذلك  ويمكن-مع  عدد، 
اهلائل  احلشد  ذلك  بني  من  الكتاُب  هذا 
املكتبة،  كتاب  أو  زيد،  أو  حممد،  كتاَب 
الزواج  عقد  ربام  أو  ر،  امُلصوَّ الكتاب  أو 
أو  احلساب،  أو  الكتابـة،  أو  الِقَران،  أو 
أو  القضـاء،  أو  الفرض،  أو  املرأة،  ة  عدَّ
التوراة،  أو  القرآن،  أو  العلم،  أو  األمر، 

أو اإلنجيل... إلخ)38).
لفظ  داللـــــــة  حتديد  رمنـــا  ما  فإذا 
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مثاًل:  قلنا  تضييقهـا؛  أو  أكثر،  الـ»كتاب« 
الذي  األمر  حيتمــــــل:  إذ  اهلل«؛  »كتاب 
وُحكمه  قضاءه  أو  عباده،  عىل  فرضه 
الذي رضبه، أو أحد كتبه الساموية!. وإن 
نحن أردنا التخصيص أكثر؛ قلنا: »كتاب 
صفات  إدخال  ويمكننا  املجيد«...  اهلل 
داللة  ص  خُتصِّ أن  شأهنـا  من  وإضافات 
»كتاب  فقولنا:  تامـًا؛  ختصيصًا  الكتاب 
فة من أنواع الكتب  اهلل« يستبعد آالفًا ُمؤلَّ
داللتها  يف  أخصُّ  لذلك  فهي  األخرى؛ 
اهلل  »كتاب  وقولنا:  »كتاب«،  كلمة  من 
املنزلة  األخرى  اهلل  كتب  يستبعد  املجيد« 
أخصُّ  لذلك  فهي  الكرام؛  رسله  عىل 
اهلل«!.  »كتاب  قولنا:  د  جُمرَّ من  اللة  الدَّ يف 
وختصيص  تضييق  يف  اللة  الدَّ تزال  وما 
ما  أو  الَعَلميـة  إىل  تصل  حتى  مستمرين 
بأنـه  »الكتاب«  كلمة  يف  فقولنا  يشبهها؛ 
نبيه  عىل  املنزل   ، املتلوُّ امُلعِجز،  اهلل  »كتاب 
امُلتعبَّد  املصاحف،  يف  املنسوخ   ،د حُممَّ
واملختوم  الفاحتة،  بسورة  املبدوء  بتالوته، 
أضيق  إىل  اللة  بالدَّ يصل  الناس«؛  بسورة 
هنا  اللة  الدَّ تكون  وتكـــــاد  احلـدود، 
األشخاص؛  وأسامء  األعالم  يف  اللة  كالدَّ

كـ»حممد، وأمحد، وعيل«!.
قد  التمييزيـــــة  اإلضافــــات  فهذه 
لفظ  أفراد  عدد  -من  الحظنا  قلَّلت-كام 
لفظ  أفراد  من  تلك  قلَّلت  كام  »الكتاب« 
»الشجرة«، فكلَّام زادت املالمح ليشء ما؛ 
عكسية،  بينهام  والعالقة  أفراده،  عدد  قلَّ 
كام أن العالقة بني القرائن واملعنى طردية، 
الواحد  النَّصِّ  يف  القرائن  كثرت  فكلَّام 
النص  سياق  يف  املعنى  صار  عت؛  وتنوَّ
))كلَّام  أو  ودقة،  ووضوحًا  حتديدًا  أكثر 
كان  تفصياًل؛  أكثر  املقــــام  وصف  كان 
إن  إذ  وضوحًا(()39)؛  أكثر  اليل  الدَّ املعنى 
فهم  يف  مبارشًا  تأثريًا  يؤثر  املقام  غياب 

الكالم؛ فيجعله حيتمل غري ما معنى)40).
من  النوع  هلذا  يوطيُّ  السُّ عقد  وقد 
»املزهر«،  كتابه  يف  ًا  خاصَّ فصاًل  األلفاظ 
ه: »يف العام املخصوص؛ وهو ما ُوضع  سامَّ
االستعامل  يف  ُخصَّ  ثم  عامًا،  األصل  يف 
من  كثريًا  لــــه  وأورد  أفراده«،  ببعض 

األمثلة))4).
بسبب . 5 اليل  الدَّ واالنزياح  االنتقــــال 

حتويل  ))وهو  امُلجاورة:  أو  امُلشاهبة، 
عىل  آخر  إىل  جماٍل  من  اللفظ  داللــة 
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غري وجه اخلُُصوص أو الُعُموم(()42)، 
بانتقال  ر  التطوُّ من  الشكل  هذا  ويتمُّ 
له،  مشابٍه  معنًى  إىل  معناه  من  اللفظ 
مناسبة  وبينه  بينه  أو  منه،  قريٍب  أو 
التي  احلالة  أن  أي  وصٍل؛  وحلقة 
اللة ترتبط غالبًا باحلالة  تنتقل إليها الدَّ
العالقتني  بإحدى  عنها  انتقلت  التي 
يف  كثريًا  عليهام  ل  ُيعوَّ اللتني  أعاله 
وهذا  استدعائها،  بعد  املعاين  تداعي 
إن  إذ  حديثـًا،  النفس  علم  ره  قرَّ أمٌر 
إىل  يدعو  الذهن  يف  معنًى  حضــــور 
معه  املرتبطــة  املعاين  بعض  الذاكرة 
بعالقة امُلشاهبة أو امُلجاورة، وهذا هو 
روا  تفصيل ُمراد علامء اللغة الذين قرَّ
لقـــــانون  خاضع  اللة  الدَّ ر  تطوُّ أن 

»التامثل«)43).
هلا  وحتوُّ اللة  الدَّ انتقال  يعتمد  فتارة 
معنى  ل  كتحوُّ »امُلشاهبـــة«؛  عالقة  عىل 
بطن  امتالء  األصل:  يف  »املجــــد«-وهو 
امتـــالء  معنى  -إىل  العلف  من  الدابـــة 
اإلنسان بالكرم. و»العقل« كان يف القديم: 
والعالقة  اإلنسان،  عقل  وصار:  الرباط، 
بينهام أنه كام أن الرباط يشدُّ الدابة من أن 

اإلنســـان  عقل  فكذلك  جتمح؛  أو  جتنح 
ت.  الزالَّ يف  والوقوع  النـــــزق  عن  ه  يشدُّ
كثرية؛  ألفـــــاظ  يف  ُيقال  عينه  واليشء 
رت  السَّ ل من مطلق  الذي حتوَّ كـ»الغفران« 
التجــاوز  معنى  إىل  يشء  أليِّ  والتغطيـة 
الذي  و»الوغى«  الذنوب،  عن  والصفح 
األصوات  اختالط  األصــــل:  يف  يعني 
إىل  ل  فانــزاح وحتوَّ احلرب؛  وتداخلها يف 
ل معنى »األفن«- احلرب نفسها، وكتحوُّ
وهو يف األصل: قلَّة لبن الناقة-إىل معنى 

فه وقلَّة العقل... إلخ. السَّ
»امُلجاورة  عالقة  عىل  يعتمد  وتــــارة 
»الظعينــة«- معنى  ل  كتحوُّ املكانيـــــة«؛ 
اهلودج -إىل  املرأة يف  ومعناها يف األصل: 
الناقة  معنى  إىل  ثم  نفسه،  اهلودج  معنى 
معنى  ل  وكتحوُّ حيمله.  الذي  البعري  أو 
متاع  من  البعري  عىل  يوضع  مما  ْحل«  »الرَّ

إىل البعري نفسه، قال تعاىل: چائ ائ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
چ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
معنى  ل  وكتحوُّ  .]62 يوسف:  ]سورة 
إىل  العاميـة  اللهجات  بعض  يف  »الذقن« 
حلقُت  أحدهم:  فيقول  اللِّحيـــة؛  معنى 



أ.م.د. امحد عيل نعمة الزبيدي

301

هـ(
14

41
م- 

20
20

ء )
شتا

ن -
عو

رب
اال

د 
عد

ال

ل لفظــــة »مكتب« وانتقاهلا  ذقني. وكتحوُّ
الذي  القامش والغطاء  نوع  اللة من  الدَّ يف 
تلك  اسم  إىل  الطاولة،  عىل  يوضع  كان 
الذي  واملكان  الغرفـــــة  إىل  ثم  الطاولة، 

توضع فيه، فاملبنى كاماًل.
»امُلجاورة  عالقة  عىل  يعتمد  وتارة 
ل معنى »العقيقة« -وهي  الزمانية«؛ كتحوُّ
رأس  عىل  خيرج  الذي  الشعر  األصل:  يف 
الذبيحة  معنى  -إىل  أمه  بطن  من  الولد 
وبذا  الشعـــر؛  ذلك  حلق  عند  تنحر  التي 
املجازية  االستخدامات  كثرة  أن  نالحظ 
إىل  أفىض  قد  وأمثاهلــــا  األلفاظ  لتلك 
احلقيقية األصليـــة  اللغوية  معانيها  اندثار 
متامًا،  وانقراضهـــــــا  منها  انحدرت  التي 
واستحالتها حقائق يف تلك املعاين املجازية 
وتلبَّست  صتها  تقمَّ التي  احلادثة  اجلديدة 
حيلُّ  املجازي  املعنى  هذا  أن  بمعنى  هبا؛ 

حملَّ املعنى احلقيقي األصيل)44).
-عرب  رأينا  -كام  كلُّه  ذلك  يتمُّ  وإنام 
كثري  يف  ُيعدُّ  الذي  بـ»املجاز«  ى  ُيسمَّ ما 
وأحسن  احلقيقــــة،  من  أبلغ  الكالم  من 
إذ  واألسامع؛  القلوب  يف  موقعـــــًا  منها 
عىل  التعبري  أطراف  بني  فيه  العالقة  ُتبنى 

أن  ذلك  واإلبداع!  االبتكار  من  أساٍس 
األدب ال يكون أدبًا إال بخروج الكلامت 
اللغوية، وشحنها بفيٍض  فيه عن دالالهتا 
ورة  ور واألخيلة)45). والصُّ ِمْدرار من الصُّ
تشكيٌل  أهنا  عىل  قائمة  احلافلة  املجازية 
أو  االستعارة،  أو  التشبيه،  أساُسه  لغويٌّ 

الكناية.
العملية  تلك  تكون  ما  أوضح  ومن 
كأْن  األدبيــة«؛  بـ»الكنايات  ى  ُيسمَّ فيام 
وعن  الرماد،  بكثــــرة  الكرم  عن  ُيْكنى 
العطاء  وعن  النجــاد،  بطول  الشجاعة 
حِّ  والشُّ البخل  وعن  اليد،  بطول  والبذل 
حى،  فُّه بنوم الضُّ م والرتَّ بغلِّها، وعن التَّنعُّ
يف  ملا  ض  والتعرُّ والتذلُّل  املسكنـة  وعن 
وعن  الوجــــه،  ماء  بإراقة  الناس  أيدي 
ه  بالتَّأوُّ ع  والتوجُّ والندامــــة  احلســـــرة 
ة  شدَّ وعن  الكف،  عىل  الكف  بخفق  أو 
وعن  األنامل،  بعضِّ  والغيظ  احلنــــق 
التَّلفُّت  بكثرة  واحلرية  والقلق  اخلوف 
عب  يمينًا وشامالً، وعن الفزع واهللع والرُّ
باخلزي  الشعور  وعن  األعني،  بدوران 
بسواد  املبني  باخلرسان  أو  والشنار  والعار 
الغامرة  بالسعادة  الشعور  وعن  الوجه، 
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ببياضه ونضارته وإرشاقه... إلخ.
ألفاظ  يف  الكريم  القرآن  أثر  يكن  ومل 
استحداث  عىل  مقصورًا  العربيــة  اللغة 
دالالت جديدة هلا يف سياقاته اخلاصة، أو 
إىل  معانيها  نقل  أو  مدلوالهتا،  التوسع يف 
))وإنام  تقتضيها؛  ألسباب  أخرى  معان 
ى ذلك إىل خلق ألفاظ مل تكن معروفة  تعدَّ
العريب  إن  قالوا:  وقد  اجلاهيل!.  العهد  يف 
إذا سمْت ملكته، وقويْت فصاحته؛ ارجتل 
ما مل ُيسبْق اليه، وقالوا: إن رؤبة والعجاج 
ومل  اليها،  ُيسبقا  مل  ألفاظًا  يرجتالن  كانا 

تسمع من غريمها(()46).
اوردها  التي  األلفــــــاظ  من  فهنـاك 
القرآن الكريم ما كان جديدًا يف نفسه من 
األساس، ليس يف داللته ومعناه فحسُب، 
يسبق  مل  ما  نفسه«:  يف  بـ»اجلديد  وأعني 
ومل  خطاهبم،  يف  لفظــه  استعامل  للعرب 
القرآن  نزول  قبل  البتـــة  كالمهم  يف  يرد 
عرفوا  ما  معناه«:  يف  وبـ»اجلديد  الكريم، 
بمعنًى  ولكن  واستعملوه؛  وألفوه  لفظه 
الكريم،  القرآن  به  جاء  الذي  املعنى  غري 
يف  اجلديد  ذلك  ومن  داللته؛  غري  وداللة 
الكريم:  القرآن  ُعرف  الذي جاء يف  نفسه 

و»اجلاهلية«،  يِّني«،  واألُمِّ ّي  »األُمِّ ألفاظ 
و»النفاق«، و»اجِلْبت«، و»الطـــــاغوت«، 
و»البعث«،  و»اجلزيــــة«،  حت«،  و»السُّ

و»القرآن«، و»السورة«، و»التَّفث«)47).
جاء يف »املزهر«: ))إن لفظ »اجلاهلية« 
الذي  للزمن  اإلســالم  يف  حدث  اســم 
إسالمي  اسم  و»املنافق«  البعثة،  قبل  كان 
به  ُخصَّ  اجلاهلية(()48)،  يف  يعرف  مل 
سرت  بأن  أظهره؛  من  خالف  أبطــن  من 
لفظتي  عن  قيل  وما  إيامنه!.  وأظهر  كفره 
سائر  عن  يقال  و»النفاق«  »اجلاهلية«، 

األلفاظ اجلديدة األخرى.
أحدثها  جديدة  إسالميٌة  معاٍن  فهناك 
القرآن الكريم؛ فنبتْت يف البيئة اإلسالمية 
سنَّها  التي  اجلديــدة  القوانيــــــن  بسبب 
اإلسالم، وترعرعت وسط الظروف التي 
حدثت فيه، ومل تكن موجودة وال معروفة 
البتة، وبالتايل مل ترد يف  يف حياة اجلاهليني 
خطبهم وال يف أشعارهم، ومل يعرفها أهل 
اللغة بعدهم إال من أهل التفسري، وهناك 
عليه  كان  عام  معناها  ل  حتوَّ أخرى  معاٍن 
املعاين  تلك  تكن  ومل  القرآن،  نزول  قبل 
مواقعها  يف  هلا  استعاملــــه  لوال  لتعرف 
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وسياقاهتا اجلديدة)49)!.
املبحث الثاين:

ظاهرة املجاز وأثرها يف توليد املفاهيم 
القرآنية اجلديدة:

ٱستعمل القرآن الكريم اللغة ٱستعامالً 

تعامل  األلفاظ  مع  تعامل  إذ  فنيًا؛  مجاليًا 
طاقاهتــــا  فاستهلك  واملنتج؛  املستهلك 
فريدًا؛  إنتاجًا  فأنتجها  كلها؛  اللية  الدَّ
حفز  إىل  دومًا  مشدودة  ألفاظه  فجاءت 
اليل  الدَّ التنــــاسل  وهذا  يتناسل،  داليل 
والفن،  التأثري  مظــــاهر  أجلِّ  من  واحد 
وأسمى سبل بعث اجلامل يف آفاق اخلطاب 

اإلهلي، وأبرز هواتف الوحي املعجز.
جاءت  القرآين  السياق  يف  فاأللفاظ 
حمفورة، منحوتة، قد ُملئت داللة وإشارة 
بأن  احلق  فيهــــا  للمتأمل  فليس  وإحياًء؛ 
فالقرآن  املادية؛  أبعادها  يقف عند حدود 
ليكتفي  يكن  مل  استعملها  حني  املجيـــــد 
متوخيًا  فجاء  املحدودة؛  الدالالت  بتلك 
من  األلفـــــــاظ؛  لتلك  اليل  الدَّ اإلشباع 
الصوت واملعنى األساس، إىل اإلشـــــارة 
واإلحيائي،  العــــــاطفي  فاملعنى  والرمز، 
واجلملة  اللفظ  مدلول  ))إخراج  وكان 

املحسوسة  ورة  الصُّ إىل  د  امُلجرَّ املعنى  من 
اجلوانب  أهم  من  واحدًا  امُلتخيَّلة(()50) 

العامة التي متتاز هبا بياناته العلية))5).
مجلة  حتقيق  ى  يتوخَّ القرآينُّ  فاملجــاز 
من  ))تنطلق  التي  الفنيــة  اخلصائص  من 
اإلضافية  مهمتـــه  ومن  اإلبداعية،  مهمته 
للنفس،  التهذيبية  مهمتـــه  ومن  للرتاث، 
وجل.  عز  للبــاري  التنزهيية  مهمته  ومن 
منظور  يف  أساسية  وظائف  املهامت  وهذه 
القرآين، وهي مؤثرات صلبة حتدد  املجاز 

لنا حترير األلفاظ وتوجه املعاين(()52).
اللغوي  اجلرس  هو  املجــاز  كان  وملا 
املدلوالت  إىل  الدوال  عربه  تنتقل  الذي 
اجلديدة؛ كان ذلك مظهرًا عىل قوة الطاقة 
أدل عىل ذلك من  اللغة، وال  التعبريية يف 
إليها  يلجأ  األلسنة،  لكل  عامة  ظاهرة  أنه 
الرضورية  املعاين  لتوليد  اللغويُّ  امُلجتمع 
غرو؛  وال  اللغــــوي.  الرصيـــد  وإثــــراء 
احلاجة  من  اللغــــة  بيد  يأخذ  الذي  فهو 
إىل  اليل  الدَّ التوحد  ومن  الكفــــاف،  إىل 
هذا  فيصبح  والتعــــدد؛  التكاثر  طواعية 
التوليد املستمر يف اللغة ينبوعًا ال ينضب، 
املستحدثة  املدلوالت  به  اللغة  وتستوعب 
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بتفجري طاقاهتا الكامنة القادرة عىل موازاة 
كلِّ ما يطرأ من جديد يف عاملها)53).

الطاقـــة  ك  حُمرِّ املجــــاز  يكون  وبذا 
ترصحيية  بني  ٱزدواجها  يف  للُّغة  التعبريية 
وطاقــة  سخية،  ة  حرَّ طاقة  بني  وإحيائية، 
ما  عربه  اللغــــة  تتنقل  إذ  جافة؛  سياقية 
يكون  وبذا  واإلحيــــــاء؛  الترصيح  بني 
األلفاظ  عربه  تنتقل  الذي  اجلرس  بمثابة 
يف  وترقى  املتعددة،  اللية  الدَّ حقوهلا  إىل 
يمنحها  مما  واإلبداعي؛  الفني  تعاملهـــــا 
تنتهي. فيكون  تبيد وال  حياة مستديمة ال 
أثره حارضًا يف كلٍّ من لغة التواصل ولغة 
اللغة  استعداد  املجاز:  فمكمن  اإلبداع. 
أجزائهــــا،  بني  داللية  حتوالت  إلنجاز 
يتحرك الدالُّ فينزاح عن مدلوله؛ ليالبس 
املجاز  يصبح  وهكذا  مستحدثًا.  مدلوالً 
احلقول  بني  الدوالُّ  متتطيه  العبور،  جرس 

املختلفة)54). اللية  الدَّ
تأثريًا  أبلغ  امُلوحي  املجازي  والتعبري 
التعبري  من  عقليتـه  ويف  سامعـــه  نفس  يف 
السـامع  ذهن  حيفز  إذ  املبارش؛  احلقيقي 
ر يف املعنى غري  والقارئ، ويستثريه يف التفكُّ
م- تقدَّ ما  للفظ. وهو -زيادة عىل  املبارش 

ُيكسب األلفاظ مرونة أكرب يف التعبري عن 
يف  يستعمل  الواحد  فاللفظ  مدلوالهتا؛ 
أكثر من معنى، منها القريب ومنها البعيد؛ 
به،  املتلفظ  يمتلكها  التي  باملهارة  ييش  مما 
يف  الترصف  يف  ومقدرته  إبداعه  عن  وينمُّ 
القول؛ فيكون بذلك رافدًا أساسيًا  أفانني 

اليل)55). ر الدَّ للتطوُّ
وللمجاز أثر فاعل وأمهية بالغة تكمن 
ع  التوسُّ وسائل  من  مهمة  وسيلة  أنه  يف 
اللغة، وييش بطواعيتها  اللغوي؛ إذ يثري 
ويُسدُّ  اخللل،  مواطن  ويعالج  ومرونتها، 
والرتاكيب  األلفــاظ  يف  النقص  جوانب 
للَّفظــــة  يصبح  خاللـــه  ومن  املحدودة، 
األلفــــــاظ  حياة  د  وتتجدَّ جديدة،  معاٍن 
فتتوالد  تابة؛  وينتفي عنهـــــا اخلمول والرَّ
إليه  إذ ))ُيعدُل  املعاين؛  د  األلفاظ، وتتجدَّ
االتِّساع،  هي:  ثالثة؛  ملعان  احلقيقة  عن 
نطلق  قد  إذ  والتشبيه(()56)؛  والتوكيد، 
معينـــة  تراكيب  يف  مثاًل  »شمس«  كلمة 
ملعاٍن خاصة عالية؛ فنقوُل مثاًل: »ظهرت 
االستبانـــــة  هبا  ونريد  احلقيقة«،  شمس 
شمسًا  »رأيُت  ونقول:   ، التامُّ والوضوح 
الوجه  هبــــا  ونريد  الفتيات«،  بني  د  تتأوَّ
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عىل  تعاىل  وقال  اجلامل)57)!.  وغاية  املليح 
چڱ  ألبيهم:  يوسف  إخوة  لسان 
ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
يوسف:  ]ســـــورة  چ  ۀ  ۀ 
لفظ  ٱستعملوا  أهنم  فيه  فاالتِّساع  82[؛ 
ؤال مع ما ال يصحُّ يف احلقيقة سؤاله،  السُّ
والتشبيه أهنم شبَّهوا القريــــة والعري بمن 
أحالوا  أهنم  والتوكيــد  سؤاله،  يصحُّ 
اإلجابة؛  ليس من عادته  ؤال عىل من  السُّ
سأل  إن  أنه  ألبيهم  ضمنوا  فكأهنم 
اجلمـــادات واجِلاَمل؛ أنبأته بصحة قوهلم، 
فاملجاز  اخلرب)58)!.  تصحيح  يف  تناٍه  وهذا 
املدلوالت  الستيعاب  األلفاظ  هُييِّئ 
ٱستحداث  اجلديدة من دون ما حاجة إىل 
إرباك  إىل  تؤدي  قد  هلا  جديدة  ألفاظ 
الرصيد اللغوي وإرهاق اجلهد الذاكري.
يف  التوليد  طرق  من  طريق  ))فاملجاز 
احلقيقيُّ ال  اللفظ  دام  فام  اللغوي.  النظام 
امُلجتمع؛  أغراض  كلِّ  عن  التعبري  ُيمكنه 
اللة  الدَّ يف  امُلتمثِّل  التوليد  هذا  إىل  ٱحتيج 

عرب  د  يتمدَّ اللغة  نظام  إن  ثم  املجازية. 
الت  التحوُّ كلَّ  ليوائم  والزمان؛  املكــان 
امُلجتمع؛  بنية  عىل  تطرأ  التي  ات  والتغريُّ

اللغوية،  حاجاتـــه  عن  خالله  من  فُيعربِّ 
الثقافيـة؛  أو  االجتامعية،  أو  النفسية،  أو 
ما  جديدة  إبالغية  أنظمة  بخلق  وذلك 
وٱصطالح  تعارٍف  حملَّ  تصبح  أن  تلبث 

بني أفراد امُلجتمع اللغوي(()59).
ٱنعقدْت  فقد  كذلك؛  األمر  دام  وما 
تتَّسع  مل  اللغـة  هذه  أن  عىل  العلامء  آراء 
وموضوعاتــــــــه  الكريم  القرآن  ملعاين 
سبيل  هو  املجـاز  كان  وإنام  املتشعبــــة؛ 
من  العديد  حــــال  هو  وهذا  اتساعهــــا. 
اجلاهيلِّ  العصــر  يف  العربية  الكلمــــات 
معاٍن  إىل  املجاز  طريق  عن  ٱنتقلْت  التي 
مضافًة  قرآنيًة  مدلوالٍت  منحْتها  جديدة 
كلامت:  مثل  اجلاهليـــة؛  مدلوالهتا  إىل 
و»الكفر«،  و»اإليمــــان«،  »اإلســـالم«، 
ور«،  و»الزُّ و»الفاحشـــة«،  و»الُفُسوق«، 
و»اهلُدى«،  و»الطـــاغوت«،  و»اجِلْبت«، 
و»املغفرة«،  و»التقــــوى«،  الل«،  و»الضَّ
و»الشهادة«،  سالة«،  و»الرِّ و»النعيــــم«، 
و»املعروف«،  ُجود«،  و»السُّ ُكوع«،  و»الرُّ
و»النفاق«،  و»اجلاهليــــــة«،  و»امُلنكر«، 
و»الزكـــاة«،  الة«،  و»الصَّ ـــــم«،  و»التيمُّ
بــــا«،  و»الرِّ  ،» و»احلــــــجِّ ـــوم«،  و»الصَّ
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و»الَفْيء«،  و»األنفـــال«،  و»اجلزيــــة«، 
و»البعـــــــث«،  اعة«،  و»السَّ ة«،  و»الِعدَّ
و»النــــــار«،  و»اجلنـــــة«،  و»القيامــة«، 

اط«... إلخ)60). و»الرصِّ
اجلاهليـة  يف  العرب  تعارف  أن  فبعد 
ونثرهم،  شعرهم  يف  تداولوها  لغة  عىل 
كالمهـــــــم  يف  تناقلوها  ألفــــاظ  وعىل 
احلال  وقلب  اإلسالم  جاء  وختاطبهم؛ 
وأهلها؛  اللغــة  تلك  عليها  كانت  التي 
جديدة،  مفاهيم  اجلديُد  يُن  الدِّ فـ))طرح 
من  كثريًا  وغريَّ  حُمدثـــــة،  وُمصطلحاٍت 
إذ خرجْت  األلفاظ ومعانيهــــا؛  دالالت 
معانيهــــا  من  اللغــــة  مفردات  من  مُجلٌة 
مثَلها  يألف  مل  جمازية  معان  إىل  احلقيقية 
القرآن  ونزل  جاهليته(())6)،  يف  العريبُّ 
فأمدَّ العرب ))بام ال عهد هلم به من العلم 
امُلصطلحات  فتكاثرت  الكثري...  اليشء 
اللغة  فتمطت  عباهبا؛  وعبَّ  اجلديدة، 
ْحَب لضمِّ  الرَّ عند ذاك، وفتحْت صدرها 
اجلديدة...  بمعانيها  امُلصطلحات  تلك 
امُلصطلحات  تلك  أن  هذا  معنى  وليس 
ابتداعًا؛  وابُتدعت  ارجتاالً،  ارجُتلت  كلَّها 
وإنام جلُّها معاٍن جديدٌة ُنقلْت إليها ألفاٌظ 

اللغة كانت ُمستعملة يف معاٍن أخرى  من 
تتناسب مع املعاين الرشعية(()62).

وبذا غدت اللغة العربية ذات صباح 
د كثري من األلفاظ العربية من  وقد ))جترَّ
عىل  تدلُّ  وأصبحت  القديمــة،  معانيها 
بالعبادات  تتصل  خاصــة  جديدة  معان 
واإلدارة  السياسة  شؤون  أو  والشعائر، 
الُعُلـــــوم  ُمصطلحـــــات  أو  واحلرب، 
يستعملون  الناس  وصار  والفنون(()63)، 
بمعاٍن  الكريم  القرآن  مفردات  من  كثريًا 
معـــه  أضحت  الذي  احلدِّ  إىل  جديدة 
مألوفة  غري  املفردات  تلك  بعض  معاين 

بعُد!. فيام 
اليل  الدَّ ل  والتحــوُّ التغريُّ  أن  ذلك 
بوضوح  رصدهـــا  يمكن  طبيعية  ظاهرة 
معـــــه  الكلمة  تغدو  اللغوي،  النظام  يف 
حيـدث  وقد  جديد،  أسايس  مفهوم  ذات 
مفهوم  حمله  ليحل  املفهوم  هذا  ينزاح  أن 
يف  اليل  الدَّ ر  التطوُّ يستمر  وهكذا  آخر. 
حركة دائبة تتميز بالبطء واخلفاء. ويرشح 
))يتغري  بقولــه:  ذلك  جريو«  »پـيري  لنا 
ملفهوم  عمد  عن  ٱساًم  نعطي  ألننا  املعنى؛ 
ما من أجل غايات إدراكية أو تعبريية. إننا 
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نسمي األشيــاء ويتغريَّ املعنى؛ ألن إحدى 
قيمة  سياقي،  -معنًى  الثانوية  املشرتكات 
تدرجیيًا  -تنزلق  ٱجتامعية  قيمة  تعبريية، 
ر  فيتطوَّ حملَّه؛  وحتلُّ  األسايس  املعنى  إىل 

املعنى(()64).
ٱستعامل  حول  إشكال  يرد  قد  وهنا 
عن  ذرعًا  اللغــة  ضاقت  فهل  املجاز، 
املضمون  أو  للشكل  الفنية  الصورة  رسم 
إىل  عمـدت  حتى  احلقيــقي  باالستعامل 
كــــــال  واجلــواب:  املجازيـة؟!.  الصيـغ 
مع  ذلك  يستقيم  وكيف  وحاشــــــا!. 
ال  جماز  له  تأمُّ مع  اللغة  أكثر  بـ))أن  العلم 
حقيقة(()65)؟!. غاية ما يف األمر أنه يتأتى 
االنتقال  من  املجازية  الصور  باستعامل 
فيها  رحبة  جديدة  آفاق  إىل  السامع  بذهن 
ما  البيان  التصوير وروعة  دقة  من  فيها  ما 
يعني  احلقيقي، وهذا  باالستعامل  يتأتى  ال 
وإنعاش  وتطوير  جتديد  بعملية  القيام 
القرآن  جمازات  وحسبنا  اللغة،  ألسلوب 
ألَّف  فقد  ودلياًل)66)؛  شاهدًا  ذلك  عىل 
البيان يف  »تلخيص  كتابه  يضُّ  الرَّ الرشيف 
من  فيه  ورد  ما  متناوالً  القرآن«،  جمازات 
األساليب  عن  فيها  ُعدل  التي  التعبريات 

احلقيقية إىل الصيغ املجازية التي أتت عىل 
احلقيقة وكادت تغلبها.

بكلامته  الفريد  القرآين  البيان  لقد جاء 
عىل  دارجًا  كان  ما  معدن  من  اإلفرادية 
احلكيم:  الوحي  نزول  إبَّان  العرب  ألسنة 
صورة ومدلوالً وداللة، ومل ُيسِقْط عليهم 
مفرداٍت مل تكن قد طرقْت آذاهنم من قبل، 
وٱعتادهتا  نطقتهـا  قد  ألسنتهم  تكن  ومل 
هذا  ما  لقالوا:  وإال  عليهـــــــا؛  ومرنت 
بلساننا، فأنى لنا أن نفهم عنه؟!. وما جاء 
إسالمية  مدلوالت  من  الكريم  القرآن  به 
والزكــــــاة،  الة،  كالصَّ مفرداته؛  لبعض 
، وغريها؛ فإنام نسلها من  وم، واحلجِّ والصَّ
يف  ألسنتهم  ساكنة  كانت  التي  املدلوالت 

أشعارهم وخطبهم.
العربية  األلفاظ  أرومات  غالبية  إنَّ 
من  ٱقتباسًا  سحيقة  عهوٍد  يف  ُأبِدَعْت  قد 
ٱنفعاالٍت  أو  حمسوسة،  وأحداٍث  أشياء 
العريبَّ  ينتاُب  َهَيَجانية فطرية، وحينام كان 
معاٍن  عن  التعبري  إىل  باحلاجـــة  شعوٌر 
وٱجتامعية  ثقافية  مراحل  يف  دة  جُمرَّ معنوية 
ًا إىل  رة الحقة؛ كان جیُد نفسه ُمضطرَّ متطوِّ
ٍة  بدقَّ املناسبة وٱنتقائها  اللفظة  البحث عن 
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اللفظيِّ  املخزون  من  يديه  يف  ما  بني  من 
اهلائل ممَّا يتوافر فيها رابطٌة ما بني الوظيفة 
الذهنية  الوظيفة  وبني  للَّفظة  املحسوسة 
د امُلراد؛ كام يف عبارة: »عقل  للمعنى امُلجرَّ
هو  وهذا  بالعقال،  ربطه  بمعنى:  البعري«؛ 
األشياء«:  . و»عقل  ُّ الطبيعيُّ احليسِّ املعنى 
هو  وهذا  وماهيَّتها،  حقيقتها  عىل  أدركها 

املعنى الذهني!.
بني  الذهنية  الرابطة  أنَّ  نرى  وهكذا 
املعنيني تتجىلَّ يف التامثل بني وظيفة العقال 
وظيفة  وبني  موضعه،  يف  البعري  ربط  يف 
بُط  فالرَّ بحقائقها؛  األشياء  ربط  يف  العقل 
د  امُلجرَّ العقل  بني  املشرتك  العامل  هو  إذًا 
من  أصدقــــــه  وما  املحسوس،  والِعقال 

َحَدٍس فلسفّي!.
واملتاع«:  اليشء  »غفر  عبارة:  يف  وكام 
وحما  أزاله  الذنب«:  و»غفر  وغطَّاه،  سرته 
الكريم- القرآُن  العربية-َبْلَه  واللغة  أثره. 
النُّدرة  فمن  الشواهد.  هذه  بأمثال  مألى 
ُمستنبٍط  غري  دًا  جُمرَّ معنًى  نجد  أن  بمكاٍن 
من  جسوٌر  بينهمـا  متتدُّ   ٍّ حيسِّ معنًى  من 
امُلتمثِّلة باالشرتاك أو  الت  الوشائج والصِّ

التالقي يف املعنى واملدلول)67).

وإذا كان املجاز واحدًا من األساليب 
العربية املتداولة؛ فال غرو أن حيذو القرآن 
الكريم احلذو نفسه؛ فيشيع هذا األسلوب 
املجاز  فيكون  البينــات؛  آياته  يف  العايل 
من  ببدع  تأت  مل  وهي  قرآنية،  ))ظاهرة 
املعاين التي ال صلة للعرب هبا؛ وإنام كانت 
إىل  يألفوهنا  حمسوسة  مادية  ملعان  ٱمتدادًا 
دة، وكال املعنيني أو املعاين فروع  معان جُمرَّ
ألصل واحد... إنَّ املعنى الذي تنتقل عنه 
يزول  ال  آخر  مدلول  إىل  القرآنية  اللفظة 
التي  وشائجه  له  تبقى  وإنام  ينسخ؛  وال 
الذي  اجلديد  باملدلول  خالهلا  من  ترتبط 

نصطلح عليه بـ»املدلول املجازي«(()68).
البصري  حسن  كامل  الدكتور  ويقرر 
اختاذ  يف  بارعًا  كان  الكريم  القرآن  بأنَّ 
ألفاٌظ  اعتمدته  أساسًا  العربية  ))البيئة 
مدلوالٍت  الرتداء  البينــــــات  آياته  من 
جمازية هتزُّ مشاعَر العريبِّ الذي ترعرع بني 
بألوان  عقُله  وتأثر  البيئة،  هذه  أحضان 
ة  مادَّ األلفــــاظ:  هذه  ومن  مظاهرها... 
تكون  أن  عسى  فام  ومشتقاهتــا.  »زكا« 
يف  ة  املادَّ هذه  عليهـا  تقلَّبْت  التي  املعاين 

املعجم العريّب؟!.
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... إنَّ إيتاء الزكاة هو ثاين ثالثة ُسُبل 
ُعْدنا  وإذا  وجنَّته)69)،  تعاىل  اهلل  رمحة  إىل 
العربية اجلاهلية  بالذاكرة إىل معاين »زكا« 
أدرْكنا  العربية؛  البيئة  يف  خْت  ترسَّ التي 
 ، املجازيِّ الكلمة  هذه  مدلول  عبقرية 
ة  وُعمق تأثريه يف النفس. فالعريبُّ يعلم ملادَّ
»زكا« معاين الزيادة والنامء يف الزرع، فإذا 
القرآُن  ها  سامَّ رضيبة  النصاب  ذلك  دفع 
»الزكاة«؛ وقع يف وجدانه أنَّ ما يدفعه ال 
يزداد  كام  وينمو  يزداد  وإنام  هباًء؛  يذهب 
ختلع  البيئية  العالقة  وهذه  وينمو،  الزرع 
األخرَض،  اللوَن  املجازيِّ  املدلول  عىل 
إنَّ  ثمَّ  اللذيذ.  والطعم  الطيبة،  والرائحة 
إيتاء الزكاة يسري بصاحبه إىل اجلنة، واجلنة 
تنهض يف اآلخرة عىل الزرع واخلرضة من 
بني ما تنهض عليه! وهكذا ال جیُد العريبُّ 
من  وشعوره  نفسه  من  ًا  ُبدَّ القادر  املسلم 
أن ُيؤيت الزكاة وهو طيُِّب اخلاطر، مرسوُر 

الفؤاد!.
ة  ... إنَّ املعجم القرآينَّ غنيٌّ بصيغ مادَّ
العقل  يف  بمعانيها  ترضب  التي  »زكا« 
ه  ة جذورها من بيئته؛ فتشدَّ العريبِّ ُمستمدَّ
عصب  هو  ُدنيويٍّ  بواجٍب  النهوض  إىل 

امُلجتمع  يف  امُلنظَّمة  االقتصاديـــة  احلياة 
فضلة  الزكاة  إيتاء  هو  ذلك  اإلسالمي؛ 
فيلتقي  الفقراء؛  إىل  األغنياء  أموال  عن 
الفريقان إخوة حتت راية امُلساواة والعدالة 

االجتامعية(()70).
»الزكــــاة«؛  ُمصطلح  عن  بعيٍد  وغرُي 
كوع« يف القرآن  فـ))إنَّ ُوُرود ُمصطلح »الرُّ
أشعر  قد  اللغوية  بمدلوالته  الكريم 
اهلل  يدي  بني  تهم  وذلَّ بضعفهم  املسلمني 
عز وجل وهم يركعون يف صلواهتم. وممَّا 
كوع وحركته؛  ي هذا الشعوَر فعُل الرُّ ُيقوِّ
امُلتجربِّ  إسالمه،  قبل  امُلتكربِّ  العريبُّ  فإذا 
»إنني  ويقول:  تعاىل  هلل  يركع  جاهليته  يف 
الكلمة يف عقله خمزون  فتثري هذه  أركع«؛ 
ضعيف،  أنه  ر  فيتصوَّ اجلاهلية؛  مدلوالهتا 
ه  يتوجَّ الظهر،  ُمنحني  ُمنكبٌّ عىل وجهه، 
 إىل اهلل سبحانه!. ثمَّ ُيبنيِّ له رسوُل اهلل
حركات  من  حركة  وأنه  كوع،  الرُّ مدلول 
رًا  الة؛ فَيَهشُّ إليه، ويستقرُّ عليه، ُمطهِّ الصَّ
واالعتداد  الغرور  شوائب  من  نفســــه 

بالذات.
ة الركوع تستمدُّ  ... وهكذا غدْت مادَّ
داللتها؛  اإلسالميِّ  املجازيِّ  املدلول  من 
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-عىل  عليه  تدلُّ  ما  بني  -من  تدلُّ  فهي 
أن  عىل  الرشع؛  يف  املخصوصة  احلركة 
ًة بظالٍل من مدلوالت  تكون داللتها ُمشعَّ
»اركعوا«  كلمة  تفيد  فال  العربية؛  ة  املادَّ
وال  اآللية،  كوع  الرُّ حركـــة  بأداء  أمرًا 
امُلسلمني  مجاعة  »الراكعني«  كلمة  ر  تصوِّ
ُيفيُد  تلبية ظاهرية؛ وإنام  ُملبِّني هذا األمر 
األمُر طلَب حركٍة خمصوصة مع خضوٍع 
ر كلمـة »الراكعيـن«  ة، وتصوِّ وانقياد وذلَّ
يف  األمر  هذا  ُملبِّني  املسلميــــن  مجاعة 
ٍة بني يدي اهلل خالِِقِهم  خضوٍع وانقياٍد وذلَّ
هو  ذلك  عىل  ليل  والدَّ يشء.  كلِّ  وخالِِق 
قد  و»الراكعيـــن«  »اركعوا«،  كلمتي  أنَّ 
صتني  الة خُمصِّ جاءتا بعد األمر بإقامة الصَّ
اه، جريًا عىل ُأسلوب القرآن الكريم يف  إيَّ
العام؛  بعد  اخلاصِّ  بذكر  كثرية  مواضع 
أنَّ  عىل  به  وتنوهيًا   ، اخلاصِّ هلذا  متييزًا 
التي  الة  الصَّ فريضة  أركان  من  كوع  الرُّ
ليست يف حقيقتها جمموعة أقواٍل وأفعاٍل 
شكلية فَحْسُب؛ بْل هي -مع ذلك كلِّه-
مغرورًا  اإلنساَن  جیعُل  ممَّا  للنفس  تطهرٌي 

ًا(())7). ُمتكربِّ
چٱچ چ چ چ  وقوله تعاىل: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
الشورى:  ]سورة  چ  ک ک ک کگ 
3)[؛ فـ))ممَّا ال جداَل فيه أنَّ اإلسالم ديٌن 
أمجعني،  للناس  وتعاىل  سبحانه  اهلل  ه  أقرَّ

عىل  وخلَّده  كلِّها،  البيئات  يف  ه  وسريَّ
األزمنة كافة. ومن هنا؛ فإنَّ ُأُسس جمازات 
ُدون  نفٍس  عىل  تقترص  مل  العظيم  كتابه 
ُأخرى، ومل تنحرْص يف حواّس وتبتعد عن 
وُتعِرض  ببيئٍة  ْن  تتلوَّ ومل  غريها،  حواّس 
ْت إىل عددها أساسًا  عن سواها؛ وإنام ضمَّ
فكان  معانيها؛  بأوسع  احلياة  وهو  عامًا؛ 
نبتْت  حسنًا  منبتًا  احليويُّ  األساُس  هذا 
كلمة  منها:  عديدة،  داللية  جمازاٌت  فيه 

»الرشيعة«.
داليلٌّ  جماٌز  هنا  الفعـــل  صيغة  إنَّ   ...
ُيراُد  وإنام  اجلاهلية؛  معانيها  هبا  ُيراُد  ال 
جاءت  التي  األديـــان  ُأُصول  تنزيُل  هبا 
خريًا لإلنسان منذ أيام نوٍح، وما يزال 
خرُيها حتى تمَّ عىل يدي الرسول الكريم 
أمجعيـــن،  الناس  جتمع  عقيدة   ،ٍد حُممَّ

نيا،  الدُّ يف  السعيدة  للحياة  طريقًا  وهتبهم 
اآلخرة.  يف  اخلالدة  للحيــــــاة  ورصاطًا 
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ر يف  تتفجَّ اآلية؛  يسمع هذه  والعريبُّ حني 
القديمة هلذه الصيغة؛ فريوُح  عقله املعاين 
اجلديد؛  املدلول  هذا  وبني  بينها  ُيوازن 
ثمَّ  َوْهلة،  ل  ألوَّ ماٍء  ينبوَع  يَن  الدِّ فيتمثَّل 
ال  ماًء  فرياه  ين؛  الدِّ هذا  عظمة  يف  ُيمِعُن 
كاملاء، وحياة ال كاحلياة؛ وذلك ألنه كان 
ع«،  ر  »ش  ة  مادَّ خالل  من  املاء  يعرف 

وُيدرك احلياة التي تنتج عن هذا املاء!.
قد  وجل  عز  اهلل  مشيئة  كانت  وإذا 
لتصوير  فعاًل  ة  املادَّ هذه  من  ٱختارْت 

هلا- التايل  فإنَّ  وإظهارها؛  األديان  تنزيل 
-ُيؤمُن  احلكيم  الذكر  آي  من  وألخداهنا 
املظهـــر  املنزل  هذا  أنَّ  وباملوازنة  بداهة 
وأحسُن  طريقـــًا،  املاء  من  خرٌي  املرشوع 
التي  اللغوية  العبقرية  إهنا  ثمرة!!.  منه 
يف  تنفتح  الكريم  القرآن  لغة  هبا  ٱتسمْت 
اليل عىل هذا املدلول وأكثر  هذا املجاز الدَّ
ونعجز  به  نحسُّ  الذي  املدلول  هذا  من 
عن إبرازه عىل الرغم من كلِّ ما نحاول!.
رحلتنــــا  فإنَّ  أمٍر؛  من  يُكْن  ومهام 
منها  يغ  الصِّ وتقلُّب  ع«  ر  »ش  ة  مادَّ مع 
آي  يف  بعضها  وُوُرود  العربية،  اللغة  يف 
املدلول  أنَّ  إىل  بنا  تنتهي  احلكيم  الذكر 

ة خالل  املجازيَّ الذي يشيع من هذه املادَّ
و»رشيعة«،  »رشع«،  القرآنيــــة  الكلامت 
هلذه  أساسًا  احليـــــاة  يعتمد  عة«  و»رِشْ
يف  اإلنساُن  يتمثَّلها  التي  الرائعة  ورة  الصُّ
هذا  بني  ُيوازي  وهو  ومكاٍن  زماٍن  كلِّ 
املاُء  فإذا  ة؛  للامدَّ العربية  واملعاين  املدلول 
الدافق -رمز احلياة -يتبادر إىل ذهنه حني 
من  ٱختذ  قد  اإلسالميَّ  ين  الدِّ بأنَّ  يعلم 
أنظمته  عىل  للداللة  سبياًل  الكلامت  تلك 
امُلجتمعات  حلفظ  ُعها  ُيرشِّ التي  وقوانينه 
نيا  الدُّ يف  سعادهتــــــا  ودوام  اإلنسانية، 

واآلخرة!.(()72).
ع«،  ك  »ر   : املـــــوادِّ عن  قيــــل  وما 
للقول  يصُلُح  ع«  ر  و»ش  و«،  ك  و»ز 
األخرى.  القرآنية  املوادِّ  عرشات  عن 
مستخدمة  كانت  التي  األلفاظ  فـ))معاين 
عىل  جامدة  تبق  مل  اجلـــــاهيل  العرص  يف 
حاهلا يف اإلسالم؛ بل حلقها تغري قليل أو 
كثري... وهذا ما ُأحدث يف العصور التالية 
واحلاجة  امُلجتمعات،  ر  تطوُّ نتيجة  أيضًا؛ 
عىل  جديدة  معاٍن  وإضفاء  التجديد  إىل 
احليــــــاة  بحاجات  وفاًء  قديمة؛  كلامت 
رة(()73)؛ فكام كــــان للقرآن املجيد  امُلتطوِّ
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التأثري الواضح يف معاين اللغة العربية من 
جانب ما جاء به العرَب من ٱشرتاع جديد 
له  كان  فقد  عهٍد؛  سابُق  به  هلم  يكن  مل 
كذلك بالغ الـ))أثر يف خلق معان جديدة 
تتناول معانيهم التي كانوا يتعاوروهنا فيام 
هبا، وزاد فيها أو  ف فيها وهذَّ بينهم؛ فترصَّ
تناسبها؛  مواضع  ووضعها  منها،  نقص 
بحيث أصبحت تالئم كلَّ األذواق يف كلِّ 
يسمح  ال  ما  فيها  كان  أن  بعد  العصور، 
ذوق  له  جاهيل  عرص  يف  إال  بالبقاء  هلا 

خاص(()74).
املبحث الثالث:

نامذج تطبيقية من الصور املجازية
يف القرآن الكريم:

فسيحــــًا  بابًا  املجازية  ور  الصُّ تعدُّ 
اليل)75)؛  الدَّ ل  التحوُّ أبواب  من  مرشعًا 
الفذ  أسلوبـه  يف  الكريم  القرآن  خرج  إذ 
نطـاق  من  امُلوحية  ور  الصُّ بتلك  ر  امُلصوَّ
داللة  كوهنا  لأللفاظ؛  املعجمية  اللة  الدَّ
الولوج  إىل  وختطَّاهـــا  جامدة،  سكونية 
اإلحيائيـــــة  اللة  الدَّ من  فسيح  عامل  يف 
ليس له حدود؛ ))ومن هنـــــــــا يكتسب 
لغته  يعني  يُعْد  ومل  جديدة  معاين  اللفظ 

واكتسب  مستواه  عن  انزاح  لقد  األوىل. 
لغة  أنتج  أخرى،  داللة  الرتكيب  هذا  يف 

أخرى(()76).
يف  تكمن  القرآين  النص  وحريــــة 
الصورة  يمنح  الذي  اإلحيائي  التوظيف 
ر من دالالت  وجهًا جديدًا براقًا؛ إذ يتحرَّ
العلمي،  الواقــــع  يف  هي  كام  األشياء 
وعندها  جديدة.  دالالت  ذات  وجیعلها 
األعمِّ  باملعنى  »امُلعِجز«  لقـــــب  يستحق 
الولوج  عرب  ذلك  له  تأتَّى  وإنام  األكمل؛ 
إىل عامل البالغة بسامهتا احلقيقية وركائزها 

لبة)77). الصُّ
املجاز  بحكـــــم  اللة  الدَّ تنتقل  وقد 
تنتقــل  وقد  العموم،  إىل  اخلصوص  من 
ففي  د؛  جُمرَّ معنًى  إىل  املادي  املعنى  أيضًا 
يف  الراغب  يقول  مثاًل  »الطريــق«  لفظ 

چپ  تعاىل:  لقولــــــه  بيانه  معرض 
طـــه:  ]سورة  چ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
يطرق  الذي  السبيل  ))»الطريق«:   :]77
تعقب  ثمَّ  يرضب(()78)،  أي:  باألرجل؛ 
العرب؛  لغة  يف  واستعامالهتـــــــا  اللفظة 
كلُّ  اسُتعري  ))وعنــه  القول:  إىل  فخلص 
حممودًا  فعٍل؛  يف  اإلنساُن  يسُلُكُه  مسلٍك 
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مذمومـــــًا(()79)،  أو  الفعل  ذلك  كان 
واستشهد لذلك بقوله عز وجل: چەئ 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئچ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
جالله:  جل  وقوله   ،]63 طه:  ]سورة 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چٿ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

]سورة  چ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

االحقـــــاف: 33[.
السبيل  تعني:  »الطريـــــق«  فلفظــــة 
د،  املسلوكة بغية الوصول إىل املكان املحدَّ
تلك هي داللتها احلقيقية اخلاصة، والدليل 
چ  چے ۓ  عىل ذلك قوله سبحانه: 
البعيد  املسافر  وهو  ؛   ]60 التوبة:  ]سورة 
ملامرسته  الطريق؛  إىل  نسب  منزله،  عن 

إياها)80)، وقوله عز وجل: چے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ چ ]سورة النساء: 
رت عن طريق  43[. إال أن داللتها قد تطوَّ
ما  كل  عىل  تدلُّ  عامة  وغدت  االستعارة، 
ما  يشء  إىل  به  ليتوصل  اإلنسان  يسلكه 
أو  اليشء  ذلك  كان  خريًا  د؛  حمدَّ مكان  أو 

املكان، أو رشًا))8).
السبيل؛  ذات  سلكت  أخرى  ولفظة 

هي لفظة »الوادي« الواردة يف قوله تعاىل: 
چۇئ ۆئ ۆئ ۈئ چ ]سورة طه: 

2)[، وأصل الوادي: املوضع الذي يسيل 
َبْيَد  ووديان)82)؛  أودية،  ومجُعُه:  املاء،  فيه 
كثرية-قد  هلا  -كأخداٍن  اللفظة  تلك  أن 
انتقلت داللتها عن طريق املجاز إىل حقل 
للطريقة،  »الوادي«  ))ُيستعار  إذ  آخر؛ 
كاملذهب واألسلوب؛ فيقال: »فالن يف واٍد 
غري واديك«(()83)، ومن ذلك قوله تعاىل: 
ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چۈ 

أساليب  من  225[؛  الشعــــراء:  ]سورة 
واجلدل،  واهلجــاء،  املــــدح،  من  الكالم 
قول  ذلك  ومن  والرثــاء)84)،  والغـــزل، 

الشاعر)85):
إذا ما قطعنا واديًا ِمْن حديثنا

إىل غريِه؛ ِزْدنا األحاديَث واديا
»الِوْرد«،  لفظ  أيضــــًا:  ذلك  ومن 

ٺ  چڀ  تعاىل:  قولـــــه  يف  و»الُوُرود« 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
]ســــــورة القصص: 23[؛  چ  ٹ 
املاء،  قصــــد  الُوُرود:  فأصل  بلغه،  أي: 
قال  اتساعًا)86)،  غريه  يف  يستعمــل  ثم 
املاء،  إتيان  »الِوْرد«:  ))أصل   : يوطيُّ السُّ
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كام  ِوْردًا(()87)؛  يشء  كلِّ  إتيان  صار  ثم 
ڻ  ں  چں  سبحانــه:  قوله  يف 
]سورة مريم: 86[، وقوله  ڻ ڻچ 

ۀ  ڻ  چڻ  وجل:  عز 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ھ چ ]سورة االنبياء: 98[، وقوله 

ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  جالله:  جل 
چ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ 

]سورة هود: 98[.
ٺ  چڀ  تعاىل:  قولــــــه  ويف 
]سورة  چ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
احلديد: 25[، قال الراغب: ))و»احلديد« 
رققـــــت  نَي:  كِّ السِّ وحَدْدُت  معروٌف... 
ًا(()88)،  حدَّ له  جعلُت  وأحددتــــه:  ه،  حدَّ
هذا  ))و»احلديد«:  منظور:  ابن  وقـــــال 
وحدَّ  منيــــع...  ألنه  املعروف؛  اجلوهر 
ها  حُيدُّ كليٍل،  وكلَّ  نَي  كِّ والسِّ السيَف 
دها: شحذها  ها إْحدادًا، وحدَّ ًا، وأحدَّ حدَّ
هو  هذا  ِمرْبد(()89)،  أو  بَحَجٍر  ومسحها 
دقَّ  ما  لكلِّ  يقال  ))ثم  املادي،  املعنى 
حيث  من  أو  اخللقة،  حيث  من  نفسه  يف 
فيقال:  حديد؛  والبصرية:  كالبرص  املعنى؛ 
قال  الفهم.  وحديـــــد  النظر،  حديد  هو 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  چڑ  تعاىل: 
گ گ ڳ)90) ڳ ڳ چ ]سورة 

ق: 22[. ويقال: لساٌن حديٌد، نحو: لساٌن 
ُيؤثِّر تأثري  صارٌم، وماٍض؛ وذلك إذا كان 

ں  چڱ  تعاىل:  سبحانه  قال  احلديد. 

]سورة  چ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
االحزاب: 9)[(())9)، و»البرص« يف اآلية 

ة القلب امُلدِركة. الكريمة هو قوَّ
فلفظة »احلديد« تدلُّ يف أصل وضعها 
لب املنيع عىل وجه  اللغويِّ عىل املعدن الصُّ
اللة  الدَّ تلك  انتقلت  ثم  اخلصوص. ومن 
معنًى  إىل  عديدة  عوامل  بفعل  رت  وتطوَّ
عام؛ فغدت تدلُّ عىل كلِّ ما دقَّ يف نفسه. 
باملعنى  ختصيصها  من  نوعي  انتقال  وهذا 
املعاين  عىل  اللة  والدَّ التعميم  إىل  املادي 

دة)92). امُلجرَّ
ڳ  ڳ  چگ  وجل:  عز  وقوله 
ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
الشورى:  ]سورة  چ  ھ  ھ  ہ 
20[، و))»احلَْرث« يف األصل: إلقاُء البذر 
يف األرض، يطلق عىل الزرع احلاصل منه، 
ونتائجها  األعامل  ثمرات  يف  ويستعمل 
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تشبيههـــا  عىل  املبنية  االستعارة  بطريق 
املتضمـــن  البذور  من  احلاصلة  بالغالل 
لتشبيه األعامل؛ أي: من كان يريد بأعامله 

ثواب اآلخرة(()93).
اللغوية  امُلعجامت  أرباُب  ق  تطرَّ وقد 
إىل أصل معنى »احلرث« يف اللغة الذي هو 
الثمر)94)،  ابتغاء  األرض؛  يف  البذر  إلقاء 
يف  البذر  إلقاء  إن  إذ  حيس؛  معنًى  وهو 
انتقلت  وقد  بالعني،  يرى  مما  األرض 
داللتها  وهو  د؛  جُمرَّ معنى  إىل  اللة  الدَّ هذه 
يف  العبد  يؤدهيا  التي  األعامل  ثمرات  عىل 
هنـــا  فاالستعارة  الثواب.  ابتغاء  حياته؛ 
املجال  من  املعنى  لنقـــل  الوسيلة  كانت 
ما  ثمرة  كسب  وهو  املحسوس؛  املادِّيِّ 
لألكل،  حمصول  من  األرض  يف  بذره  تمَّ 
د؛ وهو نيل العبد  إىل املجال املعنويِّ املجرَّ
إحسانه  لقاء  اآلخرة  يف  والثواب  األجر 

وعمله الصالح.
من  اللفظ  فينتقل  اآلية  تنعكس  وقد 
يف  كام  احليس؛  املجال  إىل  د  املجرَّ املعنى 

چۈ  تعاىل:  قولـــه  يف   » بِّ »الرَّ لفظ 
 ،]65 غافر:  ]ســـورة  چ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
« يف األصل بمعنى: الرتبية؛ وهي  بُّ و»الرَّ

وقيل:  فشيئًا.  شيئًا  كامله  إىل  اليشء  تبليغ 
مثل:  يُربُّه«،  »ربَّه  من:  ُمشبَّهة  صفة  هي 
«، سمي به املالك؛ ألنه حيفظ  »نمَّ عليه ينمُّ
يطلق عىل غريه عز  ويربيه، وال  يملكه  ما 
و»ربِّ  الدار«،  كـ»ربِّ  مقيدًا؛  إال  وجل 

ابَّة«)95)؛ كقوله عز وجل: چں ں  الدَّ
ڻ ڻ ڻڻ چ ]سورة يوسف: )4[. 

وهو  معنوي؛  اللفظة  هذه  يف  فاألصل 
الرتبية واإلنامء، وقد تنتقل إىل معنى حيس؛ 
وذلك عند إطالقها عىل املالك الذي يتوىل 
شؤون من يربيهم أو يملكهم، ثم أطلقت 

كلمة »الرب« عىل اخلالق سبحانه.
معان  هلا  اللغة  يف   » بِّ »الرَّ ولفظة 
دة، منها: الرتبية، والتنشئة، واإلنامء،  متعدِّ
واملالك،  واحلاكم،  يِّد،  السَّ هو   » بِّ و»الرَّ
وامُلصلح...)96)،  والصاحب،  واخلالق، 
هلا  يكن  مل   » بِّ »الرَّ لفظة  أن  يعني  وهذا 

أصل واحد يف اللغة)97).
ويطالعنــــــا اخلطيب اإلسكايف حول 
وجل:  عز  قولـــــــه  يف  لطان«  »السُّ لفظة 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چۇئ 

وقوله   ،]96 هود:  ]ســـــورة  ۈئچ 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  چۇئ  سبحانه: 
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چ  ىئىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

سبحانه  وقوله   ،]35 القصص:  ]سورة 
ڻ  ڻ  ں  ں  چڱ  وتعاىل: 
 ،]33 االرساء:  ]سورة  چ  ڻ  ڻ 
وما دلت عليه من معان ُنسلت من أصلها 

ليط؛  السَّ من  مأخوذة  فأهنــــــا  اللغوي؛ 
اج،  الرسِّ به  يضاء  الذي  الزيت  وهو 
لطان«: احلجة؛ ألهنا تيضء فيستبني  و»السُّ
لطان«:  الباطل، و»السُّ بنورهــــا احلق من 
عنهم  به  يدفع  ضياًء  للناس  يملك  من 
التغاور  من  آللوا  لواله  إذ  الظلمة؛  ظالم 
يتناقص؛  وال  يتزايد  ظالم  إىل  والتناهب 
رعيته  عن  جیلو  ضياء  كأنه  بذلك  فصار 
ٱبن  الدنيا)98)، ويف هذا املعنى يقول  ظالم 
ي سلطانًا؛  لطان« إنام ُسمِّ منظور: ))و»السُّ
ليط«:  و»السَّ أرضه...  يف  اهلل  ة  حجَّ ألنه 
للزيت:  قيل  هذا  ومن  به؛  ُيضاء  ما 

سليط(()99)، قال النابغة اجلعدي)00)):
لِيـ اج السَّ ُييضُء كضوِء رِسَ

ــط مل َيعِل اهللُ فيه ُنحاسا
وختامًا، فإنَّ العالقة بني املعنى املنقول 
أعاله  األمثلة  يف  إليه  املنقول  واملعنى  عنه 
ر ظاهرة املجاز عىل  جلية؛ فال يمكن تصوُّ

اللة  الدَّ أهنا داللة جديدة تنفصم كليًا عن 
للَّفظ  اليل  الدَّ املجال  يبقى  وإنام  األصلية؛ 
يربطه  دقَّ  مهام  بخيٍط  حُمتفظًا  املجازيِّ 
بحكم  ؛  احلقيقيِّ للَّفظ  اليل  الدَّ باملجال 
اللغويِّ  النظام  داخل  الت  التحوُّ كلَّ  أن 
يربط  وثيٍق  تواصيلٍّ  بنمٍط  معقودة  تبقى 

بينها))0)).
ووحي  الكريم  القرآن  نصُّ  هو  ذلك 
األحيــــــــاَء  تصويره  يف  الرحيم  محن  الرَّ
ما  فهو  معهـــا؛  الفذِّ  والتعامل  واألشياَء 
الكيان،  يزلزل  ما.  اآلذان  يف  هيتف  فتئ 
فهو  غرو؛  وال  واألبدان!  العقول  وخيلع 
ُموِّ واإلعجاز بحيث إذا شاء أرانا  من السُّ
العقل  خبايا  من  هي  التي  اللطيفة  املعاين 
العيون، وإن  َمْت حتى رأهتا  كأهنا قد ُجسِّ
حتى  اجلسامنية  األوصاَف  لنا  لطَّف  شاء 

تعود روحانية ال تناهلا إال الظنون)02))!.
فأيُّ لغة وأيُّ معجم ُلغويٍّ له القدرة 
التي  الداللية  الثورة  هذه  حُيدث  أن  عىل 
أمثال  يف  فأنتج  الكريم؛  القرآن  أحدثها 
اآلية أعاله دالالت ختطَّى هبا حدود اللغة 
إىل  وعمد  قوانينها،  عىل  وخرج  نفسها 
فنيًا،  مجاليًا  استعامالً  فاستعملها  ألفاظها؛ 
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وامُلنتج؛  امُلستهلك  تعامل  معها  وتعامل 
وأنتجها  كلها،  اللية  الدَّ طاقاهتا  فاستهلك 
هواتف  جنباته  من  تنبعث  فريدًا  إنتاجًا 
الوحي اإلهلي املعجز؛ فجاءت األلفاظ يف 
ُملئت داللة  قد  سياقاته حمفورة، منحوتة، 

وإحياًء!.
اخلامتـــــــــــة:

البحثية  الرحلة  تلك  وبعد  وختامًا، 
أن  عيلَّ  لزامًا  أرى  فإين  الشيقة؛  الداللية 
يف  نرشتــــه  ما  وأطوي  بسطته  ما  أوجز 
جديرة  حقائق  من  البحث  هذا  صحائف 
بالنظر والتدبر لكلِّ من ألقى السمع وهو 

شهيد؛ فأقول:
الواسع  	 بمفهومها  احليــاة  تقترص  ال 

سطح  عىل  ب  تدُّ التي  الكائنات  عىل 
وتغدو؛  عليها  وتروح  البسيطة  هذه 
وأشمل  أعمَّ  مفهوم  إىل  اها  تتعدَّ بْل 
لتكتنف كثريًا من الظواهر التي يتعامل 
ويتوسلون  بينهم  فيام  األحياء  هبا 
والتفاهم  التواصل  سبل  لتيسري  هبا 
من  ككثري  أوساطهم؛  يف  وإشاعتها 
واحدة  واللغـــة  االجتامعية،  الظواهر 
من أبرز تلك الظواهر التي تدبُّ فيها 

ألسنة  عىل  قائمة  وحياهتا  دبيبًا،  احلياة 
الدوام  عىل  ر  فتتطوَّ هبــا؛  املتكلمني 
الكائن  ر  يتطوَّ الزمن كام  بفعل  وتتغريَّ 
ملا  وختضع   ، ويتغريَّ هبا  املتكلِّم  احلي 

ره. ه وتطوُّ خيضع له يف نشأته ونموِّ
وُسننها  	 وقوانينها  احلياة  نواميس  إن 

التي خيضع هلا األحياء ختضع هلا اللغة 
ها واحدًا من تلك األحياء  كذلك؛ بعدِّ
التي تدبُّ عىل ظهر هذه البسيطة؛ وبذا 
احلية  كالكائنات  حياهتا  اللغة  تعيش 
األخرى متامًا: تتغري، وتتطور، وتنمو 
وتقلُّب  الزمن  م  وتقدُّ الفكر  نموِّ  مع 
بني  وترعرعت  نشأت  الذي  امُلجتمع 
أكنافه؛ وهي لذلك تعدُّ املرآة الناصعة 
والصادقة واألمينة التي تنعكس عليها 
يف  مشاركــة  معه،  متفاعلة  ظروفه، 

صنعه وتوجيه حياته.
سائر  	 عن  العربيـــــــة  اللغة  امتازت 

امتازت  ما  مجلة  من  األخرى  اللغات 
يذهب  كبري  ر  بتطوُّ ُتَصب  مل  أهنا  به 
بصفاهتا األصلية، ويعفي عىل آثارها؛ 
خصائصهـــــا  من  كثريًا  رأينا  لذلك 
من  الرغم  عىل  فيها؛  شاخصة  باقية 
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واختالطها  اجلزيرة،  من  خروجها 
عائـــــد  وذلك  شتى؛  عاملية  بلغات 
ارتباطهـــا  وإىل  شخصيتها،  قوة  إىل 
عهد  عن  منقولة  فصيحة  بنصوص 
تشبُّثها  عن  فضاًل  ليقة،  والسَّ جية  السَّ
بنصوص الوحي احلكيم واستمساكها 
تلك  بني  الوثيقة؛ فخرجت من  بعراه 
حافظت  وقد  العسرية  املخاضــــات 
فيه  ُصبَّْت  الذي  الرئيس  قالبها  عىل 
وسلمت  بمالحمها،  واحتفظت  أوالً، 
هلا سامهتا األساسية التي ارتسمت هبا 

واتسمت.
العربية  	 اللغة  الكريـــم  القرآن  صاغ 

الناس  به  يتحدث  كان  ما  واقع  من 
ذات  الناس  به  فوجئ  إذ  حياهتم؛  يف 
صباٍح يتىل عليهم، فيه من الدالالت، 
اجلديدة  والرتاكيب  واالشتقاقــــات، 
فريد،  نظٍم  بال يف  ما مل خيطر هلم عىل 
من  بسورة  أو  بمثله  يأتوا  أن  اهم  حتدَّ

مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريًا.
ل  	 يتغريَّ مدلول الكلمة يف اللغة ويتحوَّ

عىل الدوام تبعًا للحاالت التي يكون 
االستخدام  ُيعدُّ  إذ  استخدامها؛  فيها 

تأثريًا  العوامل  أكثر  الُعريف واحدًا من 
ويف  اليل،  الدَّ ل  والتحــــوُّ ر  التطوُّ يف 

توجيه دالالت ألفاظ اللغة.
تنزع املنظومة اللغوية عىل الدوام نحو  	

د والتغريُّ الالزمني لتغطية جممل  التمدُّ
احلاجات اللغوية يف أحواهلا املختلفة؛ 
أن حماولة  العلامء  أذهان  استقر يف  لذا 
اإلبقاء عىل معنًى من املعاين جامدًا من 
اليل  الدَّ التغريُّ  لعوامل  إخضاعه  دون 
يأباها  التي  النمطية  من  رضبًا  ُتعدُّ 

د. النظام اللغوي امُلتجدِّ
بعض  	 يف  العامِّ  استخدام  كثرة  تزيل 

عموم  العهد  تقادم  مع  عليه  يدلُّ  ما 
احلاالت  عىل  مدلوله  وتقرص  معناه، 
وباملقابل؛  استعاملــه.  فيها  شاع  التي 
معاٍن  يف  اخلاص  استخدام  كثرة  ُتزيل 
تقادم  مع  ع  التوسُّ طريق  عن  عامة 
العهد خصوص معناه، وتكسبه صفة 

العموم.
أصفى  	 اللغة  يف  الكريم  القرآن  أشاع 

تعبريًا،  وأدقها  جرســــــًا،  ألفاظها 
وأورد  داللة،  وأبلغها  نغاًم،  وأحالها 
برباعة  املناسب  مكاهنا  يف  لفظة  كلَّ 
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هلا  وختريَّ  اخلالئق،  عنها  تعجز  فائقة 
أمجل ما ختفُّ به نطقًا يف األلسن وقرعًا 
سالســـة،  املاء  كأهنا  حتى  لألسامع؛ 
ِرقَّة، والعسل حالوة!. وهو  والنسيم 
أدهشهم،  الذي  األسمى  باملكان  بعُد 

وحريَّ ألباهبم.
يف  	 املجـاز  ظاهرة  ر  تصوُّ يمكن  ال 

اللغة العربية والقرآن الكريم عىل أهنا 
اللة  داللة جديدة تنفصم كليًا عن الدَّ
اليل  الدَّ املجال  يبقى  وإنام  األصلية؛ 
دقَّ  مهام  بخيٍط  حُمتفظًا  املجازيِّ  للفظ 
اليل للفظ احلقيقي؛  الدَّ يربطه باملجال 
الت داخل النظام  بحكم أن كلَّ التحوُّ
تواصيلٍّ  بنمٍط  معقودة  تبقى  اللغوي 

وثيق يربط بينها.
الواردة  	 املجازات  ُأُسُس  تقترْص  مل 

ُدون  نفٍس  عىل  الكريــم  القرآن  يف 
ُأخرى، ومل تنحرْص يف حواسَّ وتبتعد 
ببيئٍة  ْن  تتلوَّ ومل  غريها،  حواسَّ  عن 
ْت  ضمَّ وإنام  سواها؛  عن  وُتعِرض 
احلياة  وهو  عامًا؛  أساسًا  عددها  إىل 

بأوسع معانيها.
بكلامته  	 الفريد  القرآين  البيـــان  جاء 

معدن  من  املعنوية  وقوالبه  اإلفرادية 
العرب  ألسنــــة  عىل  دارجًا  كان  ما 
عليهم  ُيسِقْط  ومل  الوحي،  نزول  إبَّان 
دالالٍت مل تكن قد طرقْت آذاهنم من 
قبُل؛ وإال لقالوا: ما هذا بلساننا، فأنى 
لنا أن نفهم عنه؟!. وما جاء به القرآن 
الكريم من مدلوالت إسالمية لبعض 
و»اإليامن«،  كـ»اإلسالم«،  مفرداته؛ 
و»التقوى«،  و»الُفُسوق«،  و»الكفر«، 
ُجود«،  ُكوع«، و»السُّ و»املغفرة«، و»الرُّ
و»الزكاة«،  الة«،  و»الصَّ و»الرشيعة«، 
نسلهـــا  فإنام  «؛  و»احلجِّ وم«،  و»الصَّ
التي  اجلاهليـــــة  املدلوالت  ذات  من 
أشعارهم  يف  ألسنتهم  ساكنة  كانت 

وخطبهم.
نظـــره،  	 يف  اللغويني  من  فريق  غاىل 

نطقت  ما  وجانب  نظرته،  يف  وبالغ 
بأن  قال  حني  اللغويــــة؛  احلقيقة  به 
الدين اجلديد قد طرح مفاهيم جديدة 
عن  ومنقطعة  متامًا  ُمنبتَّة  لأللفاظ 
كانت  التي  القديمة  األصلية  معانيها 
بام  العرَب  وجـاء  ومتداولة،  مألوفة 
املعاين  من  قبُل  من  به  هلم  عهد  ال 
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يتداولوهنا  كانوا  التي  األلفاظ  لذات 
من  وذلك  بينهـم؛  فيام  ويتعاوروهنا 
وأمثاهلا  األلفاظ  تلك  جتريد  خالل 
القديمة  األصلية  اللغوية  معانيها  من 
جديدة  معاٍن  واستحداث  العــــامة، 

خاصة هلا.
ألفاظ  	 يف  الكريم  القرآن  أثر  يقترص  مل 

دالالت  استحداث  عىل  العربية  اللغة 
أو  اخلاصة،  سياقاته  يف  هلا  جديدة 
معانيها  نقل  أو  التوسع يف مدلوالهتا، 
تقتضيها؛  ألسباب  أخرى  معان  إىل 
ألفــــــاظ  خلق  إىل  ذلك  ى  تعدَّ وإنام 
العهد  يف  معروفــــة  تكن  مل  جديدة 
نطاق  -عىل  فيه  وردت  إذ  اجلاهيل؛ 
أصابع  جیاوز  يكـاد  ال  جدًا  حمدود 
لفظها  يف  جديدة  -ألفاظ  ًا  عدَّ اليدين 
 ، اجلاهيلُّ العريبُّ  يألفها  مل  ومعناها، 
كألفاظ:  قبل؛  من  هبــــــــا  ينطق  ومل 
و»اجلاهليــــــة«،  يِّني«،  واألُمِّ ّي  »األُمِّ
و»النفاق«، و»اجِلْبت«، و»الطاغوت«، 
و»البعث«،  و»اجلزية«،  حت«،  و»السُّ

و»القرآن«، و»السورة«، و»التَّفث«.
االستخدامات  	 كثــــــــــرة  تفيض  قد 

اندثار  إىل  األلفاظ  لبعض  املجازية 
األصليـــــة  احلقيقية  اللغوية  معانيها 
متامًا،  وانقراضها  منها  انحدرت  التي 
املعاين  تلك  يف  حقائق  واستحالتها 
صتها  املجازية اجلديدة احلادثة التي تقمَّ

وتلبَّست هبا.
والقرآن  	 العربية  اللغة  ألفاظ  اختذت 

وتوليدها  معانيها  تبديل  يف  الكريم 
ومظاهر  أشكاالً  رها  وتطوُّ وحتويلها 
فتتسامى  هلا؛  ســــــادس  ال  مخســـــة 
إىل  وجتنح  تارة،  املعاين  بتلك  وترقى 
أخرى،  هلا  واخلفض  هبا  االنحطاط 
بإسقاط  ثالثـــــة  نطاقها  من  ع  وُتوسِّ
وُتضيِّق  التمييزيــــة،  مالحمها  بعض 
من  مزيد  بإضافة  رابعة  النطاق  ذلك 
تلك املالمح، وتنتقل هبا وتزحيها من 

حقل داليلٍّ إىل آخر خامسة.
اللة  	 الدَّ إليها  تنتقل  التي  احلالة  ترتبط 

غالبًا باحلالة التي انتقلت عنها بإحدى 
أو  )امُلشاهبــــــة  املجازيتني  العالقتني 
كثريًا  عليهام  ل  ُيعوَّ اللتني  امُلجاورة( 
إذ  استدعائها؛  بعد  املعاين  تداعي  يف 
إىل  يدعو  الذهن  يف  معنًى  حضور  إن 
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معه،  املرتبطة  املعاين  بعض  الذاكرة 
ى بـ»املجاز«  وإنام يتمُّ ذلك عرب ما ُيسمَّ
أساُسه  لغويٌّ  تشكيٌل  أهنا  عىل  القائم 

التشبيه، أو االستعارة، أو الكناية.
طردية؛  	 واملعنى  القرائن  بني  العالقة 

يف  القرائن  كثرت  كلَّام  أنه  بمعنى 
املعنى  صار  عت؛  وتنوَّ الواحد  النص 
يف سياق النص أكثر حتديدًا ووضوحًا 
أكثر  املقام  كان وصف  كلَّام  أو  ودقة، 
أكثر  اليل  الدَّ املعنى  كان  تفصيـــــاًل؛ 
يؤثر  املقام  غياب  إن  إذ  وضوحــــًا؛ 
تأثريًا مبارشًا يف فهم الكالم؛ فيجعله 

حمتماًل لغري ما معنى.
ينفر الناس يف حياهتم العامة من املعاين  	

الكلية والعمومية التي ال وجود هلا إال 
يف األذهان، وُيؤثِرون عليها الدالالت 
فريوهنا  معهم  تعيش  التي  اخلاصـــــة 
يسهل  لذا  ويلمسوهنــــا؛  ويسمعوهنا 
حياٍة  يف  هبا  والتعامل  تداوهلا  عليهم 
أكثُر ما فيها ملموس حمسوس؛ فنراهم 
غالبًا ما يعمدون إىل بعض الدالالت 

العامة ويستعملوهنا استعامالً خاصًا.
س  	 تتلمَّ اإلسالم  بعد  العربية  باتت 

احلشمـــة  إىل  وأدناها  احليل  أحسن 
التعبري عن شئون  فق يف  واألدب والرِّ
واملرأة؛  الرجل  بني  اخلاصة  العالقة 
والتورية،  التلميح  إىل  هترع  فنلفيها 
وتستبدل  اللفظ،  املجاز يف  إىل  وتلجأ 
مثاًل:  فتقول  القول؛  برصيح  الكناية 
المس  زوجته،  ى  تغشَّ النساء،  قارب 
امرأته، أفىض إىل أهله، قىض وطره... 
إلخ. وقد كان هلا هبذا الصدد يف ألفاظ 
أسوٌة  امُلحتشمة  وعباراتـــــه  القرآن 

حسنة.
واحلشمــــة  	 الراقي  التأدُّب  نمَّ  إن 

تعبريات  يف  نلمُسها  التي  العاليـــــة 
امُلتعلِّقة  األلفاظ  عن  الكريم  القرآن 
كاجلنس،  به؛  الترصيح  ُيستفحش  بام 
فاختذ  واملرأة؛  الرجل  بني  والعالقة 
فيهـــــــا سبيل التعبيـــــر الكنائي غري 
نمَّ ذلك عن  إن  املبارش،  الرصيح وال 
العريبُّ  عليه  كان  عام  ينُمُّ  فإنام  يشء؛ 
وأدٍب  حشمٍة  من  القرآن  نزول  إبَّان 
عاليني؛ ذلك أن القرآن نزل عىل َسنَن 
العرب يف اخلطاب وعىل طريقتهم يف 
نمط العيش؛ األمر الذي سام وارتقى 
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يف  صداه  تردَّد  ًا  ُسُموَّ لغتهم  بأساليب 
أرجاء ألفاظها وتراكيبها.

ليشء  	 التمييزية  املالمح  زادت  كلَّام 
العالقة  أن  أي  أفراده؛  عدد  قلَّ  ما؛ 
عامة  دالالت  فهناك  عكسية.  بينهام 
كلِّ  عىل  تنطبق  أهنا  بمعنى  كلية؛  أو 
دت  حتدَّ فإذا  كبرية،  طائفة  من  فرد 
اللة أو ضاق جماهلا؛ قيل: إن اللفظ  الدَّ
قد  اللة  الدَّ إن  وقيل:  جزئيًا،  أصبح 

صت. ختصَّ
استعمل القرآن الكريم اللغة استعامالً  	

األلفاظ  مع  تعامل  إذ  فنيًا؛  مجاليًا 
فاستهلك  واملنتج؛  املستهلك  تعامل 
إنتاجًا  اللية كلها؛ فأنتجها  الدَّ طاقاهتا 
ألفاظه مشدودة دومًا  فريدًا؛ فجاءت 
إىل حفز داليل يتناسل، وهذا التناسل 
اليل واحد من أجلِّ مظاهر التأثري  الدَّ
يف  اجلامل  بعث  سبل  وأسمى  والفن، 
هواتف  وأبرز  اإلهلي،  اخلطاب  آفاق 

الوحي املعجز.
القرآين  	 السيـــاق  يف  األلفاظ  جاءت 

داللة  ملئت  قد  منحوتــــة،  حمفورة، 
فيها  للمتأمل  فليس  وإحياًء؛  وإشارة 

أبعادها  حدود  عند  يقف  بأن  احلق 
املادية؛ فالقرآن املجيد حني استعملها 
الـــدالالت  بتلك  ليكتفي  يكــــن  مل 
اإلشبـــــاع  متوخيًا  فجـاء  املحدودة؛ 
الصوت  من  األلفاظ؛  لتلك  اليل  الدَّ
واملعنى األساس، إىل اإلشارة والرمز، 
وكان  واإلحيائي،  العاطفي  فاملعنى 
من  واجلملة  اللفظ  مدلول  إخراج 
املحسوسة  ورة  الصُّ إىل  د  امُلجرَّ املعنى 
اجلوانب  أهـــــــم  من  واحدًا  امُلتخيَّلة 

العامة التي متتاز هبا بياناته العلية.
*   *   *   *   *

اهلوامش:
ل يف  ر يف معانيه، وْليتأمَّ ر عنه، وْلُيـفكِّ ))) أي: لُينقِّ

هداياته، وْليتدبَّر يف دالالته وإحياءاته.
بن  اهلل  )عبد  العني  بــاب  الكبري/  املعجم   (2(
 /9(  (8685( رقم   ،)اهلذيل مسعود 
الباب  اإليـــامن/  شعب  وينظر:   ،)(36
يف  )فصل  القرآن  تعظيم  يف  عرش،  التاسع 
 ،)33( تعلُّم القرآن(، رقم )960)) )2/ 
وكنز العامل/ حرف اهلمزة، الكتاب الثاين: 
يف األذكار من قسم األقوال )الباب السابع: 
يف تالوة القرآن وفضائلهـ/ الفصل األول: 
 (2453( رقم  القرآن(،  تالوة  فضائل  يف 

.(548 /((
ص)25،  العربية/  وقضايا  اللغــة  فقه  يف   (3(
اللغوي/  والتطور  العامة  حلن  وينظــــر: 
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ص30، ومباحث لغوية/ ص)8 -84.
)4) داللة األلفاظ/ ص46).

 ،4(- ص40  التارخيي/  اللغوي  التطور   (5(
ص23)،  ــاظ/  ــفـ األلـ ــة  ــ دالل ــظــر:  ــن وي

والرتادف يف اللغة/ ص8، و9).
داللة  وينظر:  ص92،  لغوية/  مباحث   (6(

األلفاظ العربية وتطورها/ ص4).
)7) ينظر: لغتنا اجلميلة/ ص00) -02).

)8) ينظر: علم اللغة، لوايف/ ص292، وعوامل 
وعلم   ،(20- ص9))  اللغوي/  التطور 

اللغة، للضامن/ ص90 -)9.
 ،293- ص292  نفسه/  املرجع  ينظر:   (9(

والتطور الداليل/ ص53.
)0)) ينظر: املرجع السابق/ ص90 -92.

العربيـــة/  اللغة  يف  الكريم  القرآن  أثر   ((((
يف  ومــقــاالت  أبــحــاث  وينظر:  ص96، 

اللغة/ ص)4).
وما  و44  ص5)،  الصاحبي/  ينظر:   ((2(
وتاريخ   ،)294  /(( واملــزهــر  بعدها، 
وداللة   ،)209-  208  /(( العرب  آداب 
يف  اللساين  والتفكري  ص7)،  األلــفــاظ/ 
احلضارة العربية/ ص87)، وعلم الداللة، 
علوم  وتاريخ  ص55،  وتطبيقًا/  دراســة 
القرآن  وأثر   ،42- ص)4  العربية/  اللغة 
 ،6(- ص60  العربية/  اللغة  يف  الكريم 
 ،23-  22 الصفحات:  الداليل/  والتطور 
و329-  ،289- و))2   ،(90- و79) 

359، و494 -497، و522 -542.
)3)) ينظر: التطور الداليل/ ص253.

 /(( واملزهر  ص5)،  الصاحبي/  ينظر:   ((4(
ص292،  ــوايف/  ل اللغة،  وعلم   ،)295

ص37،  احلديث/  اللغة  وعلم  والعربية 
والتطور  ص224،  اللغة/  يف  ــرتادف  وال

الداليل/ ص)8) -83).
واملوسوعة  ص5)،  الصاحبي/  ينظر:   ((5(
الفقهية )2/ 56)8(، وعلم اللغة، لوايف/ 
احلديث/  اللغة  وعلم  والعربية  ص292، 
العربية/  املعجمية  يف  وبحوث  ص36، 

ص))2.
)6)) التطور الداليل/ ص3)2.

اللغة،  وعلم   ،)2  /2( املفردات  ينظر:   ((7(
الـــداليل/  والــتــطــور  ص292،  لـــوايف/ 
 ،)44  /(( ــتــعــريــفــات  وال ص9)2، 
واملوسوعة الفقهية )2/ 9904(، وبحوث 

يف املعجمية العربية/ ص))2.
والبيان  ص372،  املنطق/  إصالح  ينظر:   ((8(
أمثال  يف  واملستقىص  ص435،  والتبيني/ 

العرب ))/ 0))).
)9)) ينظر: الصاحبي/ ص5)، واملفردات ))/ 
 ،)5808  /2( الفقهية  واملوسوعة   ،)2((
ص37،  احلديث/  اللغة  وعلم  والعربية 

والتطور الداليل/ ص227 -)23.
 ،)5098  /2( الفقهية  املوسوعة  ينظر:   (20(

والتطور الداليل/ ص87).
))2) التطور الداليل/ ص89) -92)، وينظر: 
الفقهية  واملوسوعة  ص5)،  الصاحبي/ 

.(8044 /2(
ص36- احلديث/  اللغة  وعلم  العربية   (22(

.37
أعنيه  مــا  بيان  صفحات  بعد  وســيــأيت   (23(
داللته  يف  و»اجلديد  نفسه«،  يف  بـ»اجلديد 

معناه«.
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وما  ص329  الـــداليل/  التطور  ينظر:   (24(
بعدها، واملعجم القرآين/ ص94 -09).

وعلم  ص58)،  األلفاظ/  داللة  ينظر:   (25(
ص282- العريب/  للقارئ  -مقدمة  اللغة 

.283
)26) ينظر: داللة األلفاظ/ ص26)، و56)-
للقارئ  -مقدمة  اللغــــــة  وعلم   ،(57

العريب/ ص282.
معرفة  ــاب  ــت ك املـــســـتـــدرك/  ــنــظــر:  ي  (27(
بنت  زينب  ــر  ذك )بــاب   الصحابة
 /(6(  (6869( رقــم:   ،)جحش
-كتاب  الزاي  حرف  العامل/  وكنز   ،)23
الثاين:  )الباب  األقــوال  قسم  من  الزكاة 
يف  األول:  -الفصل  والصدقة  السخاء  يف 
 /6(  ((5952( رقــم:  فيها(،  الرتغيب 

.(342
)28) ينظر: داللة األلفاظ/ ص57).

)29) صحيح مسلم/ كتاب اجلهاد والسري )باب 
رقم:  ــدر(،  ب ــزوة  غ يف  باملالئكة  اإلمـــداد 
مذي/  الرتِّ وسنن   ،)(56  /5(  (4687(
سورة  تفسري  )بــاب  القرآن  تفسري  كتاب 
 ،)269  /5(  (308(( رقــم:  األنــفــال(، 
ومسند اإلمام أمحد/ مسند العرشة املبرشين 
 ،)اخلطَّاب بن  ُعمر  )مسند  باجلنـــة 

رقم: )208) ))/ 30).
وتطبيقًا/  -دراسة  الداللة  علم  ينظـــــر:   (30(
للقارئ  -مقدمة  اللغـــــة  وعلم  ص57، 

العريب/ ص)28.
والداللة  ص239،  نفسه/  املرجع  ينظر:   (3((
الكريم/  ــرآن  ــق ال يف  لــأللــفــاظ  النفسية 

ص07) -9)).

وعلم  ص55)،  األلفاظ/  داللة  ينظر:   (32(
اللغة -مقدمة للقارئ العريب/ ص284.

واملشرتك  ص55)،  نفسه/  املرجع  ينظر:   (33(
وفقه  ص))،  القرآين/  احلقل  يف  اللفظي 
 ،(02- ص)0)  لــلــمــبــارك/  الــلــغــة، 

والرتادف يف اللغة/ ص224.
)34) ينظر: املزهر ))/ 333 -337(، والبحث 
الداليل عند الراغب األصفهاين/ ص52-

.6(
األصفهاين/  الراغب  عند  الداليل  البحث   (35(

ص39.
وعلم  ص55)،  األلفاظ/  داللة  ينظر:   (36(
ص283- العريب/  للقارئ  -مقدمة  اللغة 
284، وعوامل التطور اللغوي/ ص25)، 

وعلم الداللة -دراسة وتطبيقًا/ ص57.
ص245- لعمر/  الداللة،  علم  ينظر:   (37(
ص80)،  اللغة/  يف  الكلمة  ودور   ،246
اللغة- وعلم  ص52)،  األلفاظ/  وداللة 
 ،309- ص308  العريب/  للقارئ  مقدمة 
وعلم  ص9)3،  ــوايف/  ل اللغـــة،  وعلم 

الداللة واملعجم العريب/ ص65.
ص526- النواظر/  األعني  نـزهة  ينظر:   (38(

.527
ضوء  يف  حتديده  وعنارص  اللغوي  املعنى   (39(
ص32)،  ــديــث/  احل اللغوي  رس  الـــدَّ
التحليل  يف  ــتــعــدد  ال ــاب  ــب أس ــنــظــر:  وي
املركزية  ــة  ــدالل وال ص33،  الــنــحــوي/ 

والداللة اهلامشية/ ص45 -46، و5)).
ومبناها/  -معناها  العربية  اللغة  ينظر:   (40(
ص337، و)35 -352، وداللة األلفاظ/ 
لعمر/  الداللة،  وعلم  و3)2،  ص52)، 
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العريب/  واملعجم  الداللة  وعلم  ص246، 
ص4))- والــداللــة/  والنحو  ص65، 

.((5
))4) ينظر: املزهر ))/ 332 -333(، والبحث 
الداليل عند الراغب األصفهاين/ ص39-

.5(
األصفهاين/  الراغب  عند  الداليل  البحث   (42(

ص62.
ودور  ص24،  اللغة/  يف  الرتادف  ينظر:   (43(
والبحث  ص83)،  اللغة/  يف  الكلمة 

الداليل عند الراغب األصفهاين/ ص64.
)44) ينظر: علم اللغة، لوايف/ ص289 -293، 
ص58- وتطبيقًا/  -دراسة  الداللة  وعلم 
الــراغــب  عــنــد  ــداليل  ــ ال والــبــحــث   ،59

األصفهاين/ ص79.
)45) ينظر: داللة األلفاظ/ ص74).

العربية/  اللغة  يف  الكريم  الــقــرآن  أثــر   (46(
ص66.

وما  ص329  الـــداليل/  التطور  ينظر:   (47(
بعدها، واملعجم القرآين/ ص94 -09).

علوم  تاريخ  وينظر:   ،)30(  /(( املزهر   (48(
اللغة العربية/ ص42.

)49) ينظر: التطور الداليل/ ص23 -24، وأثر 
ص29)  العربية/  اللغة  يف  الكريم  القرآن 
مادة »ت  املثال:  وتنظر عىل سبيل   ،(30-

ف ث« يف تاج العروس ))/ 9)2)).
القرآن  يف  والــبــيــاين  اللغوي  اإلعــجــاز   (50(

الكريم/ ص408.
القرآن  يف  لأللفاظ  النفسية  الداللة  ينظر:   (5((

الكريم )املقدمة(، ص).
)52) جماز القرآن، للصغري/ ص85.

يف  ومباحثه  -أصوله  الداللة  علم  ينظر:   (53(
وداللة   ،3(8- ص6)3  العريب/  الرتاث 
واللسانيات   ،(55- ص48)  األلفاظ/ 
وعلم   ،97- ص96  املعرفية/  وأسسها 
ص388- العريب/  للقارئ  -مقدمة  اللغة 
القرآنية  للرتاكيب  البياين  والتفسري   ،40(

ذوات الدالالت االحتاملية/ ص30).
يف  ومباحثه  -أصوله  الداللة  علم  ينظر:   (54(

الرتاث العريب/ ص8)3.
)55) ينظر: الرتادف يف اللغة/ ص00)، وجماز 
القرآن، للصغري/ ص59، واأللفاظ املعربة 

عن الكالم يف التعبري القرآين/ ص5).
)56) اخلصائص )2/ 442(، وينظر: املثل السائر 
352(، والتكوينات النحوية للمجاز   /((
الــداللــة-دراســة  علم  ص37،  املــرســل/ 
الداللة-أصوله  وعلم  ص67،  وتطبيقًا/ 

ومباحثه يف الرتاث العريب/ ص83).
وتطبيقًا/  ــة  -دراس الداللة  علم  ينظر:   (57(

ص67.
)58) ينظر: املزهر ))/ 283).

الرتاث  يف  ومباحثه  -أصوله  الداللة  علم   (59(
القرآين  التعبري  وينظر:  ص327،  العريب/ 

والداللة النفسية/ ص)36.
بعدها،  ومــا  ص44  الصاحبي/  ينظر:   (60(
 /(( واملــزهــر   ،)449  /2( ــردات  ــف وامل
 /(( ــرب  ــع ال آداب  وتــاريــخ   ،)294
ص7)،  األلفاظ/  وداللة   ،)209-208
العربية/  احلضارة  يف  اللساين  والتفكري 
ص87)، وعلم الداللة -دراسة وتطبيقًا/ 
العربية/  اللغة  علوم  وتــاريــخ  ص55، 
ص)4 -42، وأثر القرآن الكريم يف اللغة 
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الداليل/  والتطور   ،6(- ص60  العربية/ 
 ،(90- و79)   ،23-  22 الصفحات: 
و494-  ،359- و329   ،289- و))2 

497، و522 -542.
))6) ينظر: تاريخ العربية/ ص65.

)62) تاريخ علوم اللغة العربية/ ص)4 -42.
)63) فقه اللغة، لوايف/ ص9)).

وينظر:  ص99،  جلــريو/  الداللة،  علم   (64(
الرتاث  يف  ومباحثه  -أصوله  الداللة  علم 

العريب/ ص90 -92.
داللة  وينظر:   ،)447  /2( اخلصائص   (65(

األلفاظ/ ص30) -)3).
القرآين/  املثل  يف  الفنية  الصورة  ينظر:   (66(

ص52).
 ،(4- ص3)  لــوايف/  اللغة،  فقه  ينظر:   (67(
ومعانيها/  العربية  احلــروف  وخصائص 
ــروف  احل ــوات  ــ وأص  ،276- ص274 
والشعورية/  احلسية  وإحيــاءاهتــا  العربية 
ص)4، والتعبري القرآين والداللة النفسية/ 

ص)36.
امُلصطلحات/  وصياغة  القرآين  املنهج   (68(

ص47.
ــاىل:  ــع وت ســبــحــانــه  ــه  ــول ق إىل  إشــــارة   (69(

ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  زبٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڦ ڄرب]سورة االعراف: 56)[.
امُلصطلحات/  وصياغة  القرآين  )70)املنهج 

ص72 -78.
))7) املرجع نفسه/ ص54 -56.

)72) املرجع السابق/ ص78 -84.
حلن  وينظر:  ص))،  اللغة/  يف  الرتادف   (73(

العامة يف ضوء الدراسات اللغوية احلديثة/ 
ص279.

العربيـــة/  اللغة  يف  الكريم  القرآن  أثر   (74(
املعجميــــــة  يف  بحوث  وينظر:  ص96، 
القرآين/  واملعجم  ص))2،  العربيــــــة/ 

ص02) -03).
وتطبيقًا/  الداللة-دراسة  علم  ينظــر:   (75(

ص63.
ص93،  وتطبيقًا/  -دراسة  الداللة  علم   (76(
وبنية  ص43)،  النص/  معرفة  يف  وينظر: 

اخلطاب الشعري/ ص46.
وتطبيقًا/  -دراسة  الداللة  علم  ينظــــر:   (77(

ص93 -94.
)78) املفردات )2/ 24).

24(، والبحث الداليل  )79) املصدر نفسه )2/ 
عند الراغب األصفهاين/ ص57.

)80) ينظر: املوسوعة الفقهية )24/ 66)).
األصوليني/  عند  الــداليل  البحث  ينظر:   (8((

ص57 -58.
ولسان   ،)50(  /2( املفردات  ينظــــر:   (82(
العرب )5)/ 383(، وعمدة احلفاظ )4/ 

.(296
)83) املصدر نفسه )2/ )50).

 ،)50(  /2( السابق  املــصــدر  ينظر:   (84(
والبحث الداليل عند الراغب األصفهاين/ 

ص69 -70.
)85) ينظر: املوسوعة الشعرية.

)86) ينظر: هتذيب اللغة )4/ 472(، واملفردات 
))/ 9)5(، ولسان العرب )3/ 456).

املشرتك  وينظر:   ،)333  /(( املــزهــر   (87(
اللغوي -نظرية وتطبيقًا/ ص78، والتطور 
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الداليل/ ص334.
)88) املفردات ))/ 6)2).

)89) اللسان )3/ 40)).
ة القلب  )90) البرص يف اآلية الكريمة بمعنى: قوَّ

امُلدِركة، ال البرص بالعني.
))9) املفردات ))/ 6)2).

الــراغــب  عند  ــداليل  الـ البحث  ينظر:   (92(
األصفهاين/ ص58 -59.

)93) إرشاد العقل السليم )8/ 29).
)94) ينظر: املفردات ))/ 2))(، ولسان العرب 
-386  /(( احلفاظ  وعمدة   ،)(34  /2(

387(، وتاج العروس ))/ 238)).
)95) ينظر: إرشاد العقل السليم ))/ 3)).

)96) ينظر: هتذيب اللغة )5/ 22)(، والصحاح 
-38(  /2( اللغة  ومقاييس   ،)234  /((
ولسان   ،)(84  /(( واملفردات   ،)384

العرب ))/ 399 -407).
)97) ينظر: التطور الداليل/ ص22) -23).

الــتــأويــل/  وغـــرة  التنزيل  درة  ينظر:   (98(
ص26)، واملفردات ))/ )49).

وينظر:   ،)320  /7( الــعــرب  لــســان   (99(
والبحث  و226،  ص)))،  االشتقاق/ 

الداليل عند الراغب األصفهاين/ ص66.
)00)) الشعر والشعراء/ ص58.

العريب/  النقد  يف  اجلاملية  األسس  ينظر:   ((0((
املعرفية/  وأسسها  واللسانيات  ص378، 
ومباحثه  أصوله  الداللة  وعلم  ص97، 
يف  ودراســات  ص95،  العريب/  الرتاث  يف 

القرآن/ ص)3.
وداللة  ص30،  البالغة/  أرسار  ينظر:   ((02(

األلفاظ/ ص75).

أهم املصادر واملراجع
عىل  واحتوائها  القائمة  لطول  بالنظر 
قامت  اليها  للباحث  الحاجة  تفصيالت 

هيئة التحرير بتجريد املهم منها.
العربيـة:  	 اللُّغة  يف  الكريم  القرآن  أثر 

الباقوري/ دار املعارف  أمحـــد حسن 
)القاهرة(، ط)، 389)هـ/ 969)م.

ليم إىل مزايا الكتاب  	 إرشاد العقل السَّ
ُعود«:  الكريم، الشهري بـ»تفسري أيب السُّ
ط3،  )بريوت(،  العلمية  الكتب  دار 

9)4)هـ/ 999)م.
النَّبويــــــة:  	 والبالغة  القرآن  إعجاز 

ُمراجعــة  افعي،  الرَّ صادق  ُمصطفى 
املكتبة  العريان/  وضبط: حممد سعيد 
)القاهرة(،  بمرص  الكربى  التجارية 

ط8، 384)هـ/ 965)م.
القرآن  	 يف  والبياين  اللُّغوي  اإلعجاز 

ُحود/ موقع  الكريم: عيل بن نايف الشُّ
اإلنرتنت،  شبكة  عىل  الشاملة  املكتبة 

)ب. ت(.
التعبري  	 يف  الكالم  عن  ة  امُلعربِّ األلفاظ 

نرباس  ماجستري«:  »رسالــــة  القرآين 
إرشاف:  العزاوي،  مهاوش  حسني 
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جامعة  العگييل/  منديل  حســـن  د. 
يَّة الرتبية للبنات )قسم اللغة  بغداد-كلِّ

العربية(، 425)هـ/ 2005م.
د.  	 األُُصوليني:  عند  اليل  الدَّ البحث 

عامل  مكتبة  حبلص/  يوسف  حممـــــد 
الكتب )بيــــروت(، ط)، ))4)هـ/ 

)99)م.
القرآن  	 ُعُلوم  يف  منهجيـــــة  ُبُحوث 

اإلبراهيــم،  إبراهيم  ُموسى  الكريم: 
6)4)هـ/  ط2،  ن(،  )عامَّ ر  عامَّ دار 

996)م.
بن  	 طه  العربيـة:  اللُّغة  ُعُلوم  تاريخ 

مطبعـــــة  الراوي/  الفضيل  صالح 
369)هـ/  ط)،  )بغداد(،  الرشيد 

949)م.
رسالة  	 »أصله  اللُّغــــة  يف  ادف  الرتَّ

لعيبي  مالك  حاكم  ماجستيـــــــــر«: 
ادي، دار احلرية للطباعة )بغداد(،  يَّ الزَّ

400)هـ/ 980)م.
اليل بني ُلغة الشعر اجلاهيل  	 ر الدَّ التَّطوُّ

داللية  -دراسة  الكريم  القرآن  وُلغة 
ُمقارنة: عودة خليل أبو عودة/ مكتبة 
405)هـ/  ط)،  )الزرقاء(،  املنار 

985)م.
ر اللُّغوي التَّارخيي: أ. د. إبراهيم  	 التَّطوُّ

)بريوت(،  األندلس  دار  امرائي/  السَّ
ط2، )40)هـ/ )98)م.

وعلله،  	 -مظـــاهره،  اللُّغوي  ر  التَّطوُّ
اب/  وقوانينــه: أ. د. رمضان عبد التَّوَّ
ودار  )القاهرة(،  اخلانچي  مكتبـــــــة 
ياض(، ط)، 404)هـ/  الرفاعي )الرِّ

983)م.
النفسية: عبد  	 اللة  والدَّ القرآين  التَّعبري 

اهلل حممد طلب اجليويس، دار الغوثاين 
ط2،  )دمشق(،  القرآنية  للدراسات 

427)هـ/ 2006م.
حممد  	 بن  عيل  احلسن  أبو  التَّعريفات: 

املعروف  احلنفي،  احلُسيني،  عيل،  بن 
)ت6)8ه(،  اجلُرجاين«  يف  بـ»الرشَّ
ط)،  )بريوت(،  العريب  الكتاب  دار 

405)هـ/ 985)م.
العربية:  	 احلضارة  يف  اللِّساين  التفكري 

ي/ الدار العربية  الم امَلَسدِّ د. عبد السَّ
405)هـ/  ط2،  )تونس(،  للكتاب 

986)م.
ومعانيها:  	 العربية  احلُُروف  خصائص 
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د. حسن عباس/ موقع احتاد الكتاب 
مكتبة  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  العرب 
األسد )دمشق(، 8)4)هـ/ 998)م.

يِّد  	 السَّ الكريم: د.  القرآن  دراسات يف 
العربيــــة  النهضة  دار  خليل/  أمحد 

)القاهرة(، 968)م.
الشيخ  	 التأويل:  ة  وغرَّ التنزيل  ة  ُدرَّ

اهلل  عبد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو  اإلمام 
)ت420هـ(،  اإلسكـــــــايف  اخلطيب 
ط)،  )بريوت(،  اجلديدة  اآلفاق  دار 

393)هـ/ 973)م.
رها:  	 وتطوُّ العربيـــــــة  األلفاظ  داللة 

مرص  هنضة  مكتبة  كامل/  ُمراد  د. 
)القاهرة(، ط)، 383)هـ/ 963)م.

بن  	 أمحد  بكر  أبو  اإليمـــان:  ُشعب 
البيهقي،  ُموسى  بن  عيل  بن  احلُسني 
افعي )ت 458هـ(، حتقيق: حممد  الشَّ
الكتب  دار  زغلول/  بسيوين  سعيـــد 
0)4)هـ/  ط)،  )بريوت(،  العلمية 

989)م.
ورة الفنِّيَّة يف املثل القرآين -دراسة  	 الصُّ

حسني  حممد  د.  أ.  بالغية:  نقدية 
)بغـداد(،  الرشيد  دار  غري/  الصَّ عيل 

)40)هـ/ )98)م.
د. حسام  	 الُفصحى وهلجاهتا:  العربية 

ينية  الدِّ الثقافة  مكتبة  البهنساوي/ 
)القاهرة(، 424)هـ/ 2004م.

العربية وعلم اللُّغة احلديث: د. حممد  	
ويس- السُّ قنـــاة  داود/ جامعة  حممد 
)القاهرة(،  غريب  دار  الرتبية/  يَّة  كلِّ

)200م.
عبد  	 خُمتار  أمحد  د.  أ.  اللة:  الدَّ علم 

احلميد ُعمر )ت424)هـ/ 2004م(، 
ط)،  )الكويت(،  العروبة  دار  مكتبة 

402)هـ/ 982)م.
الفرنيس  	 امُلستشـــرق  اللة:  الدَّ علم 

عيَّايش،  منذر  د.  ترمجة:  جريو/  پـيري 
طالس  دار  زيــــد/  أبو  وأنطــــوان 
للدراسات )دمشق(، ط)/ )98)م.

د.  	 وتطبيقًا:  -دراســـة  اللة  الدَّ علم 
نور اهلُدى لوشن/ منشورات جامعة 
ط)/  -ليبيا(،  )بنغــازي  يونس  قار 

995)م.
عبد  	 د.  العريب:  وامُلعجم  اللة  الدَّ علم 

اليف،  حسني  د.  رشيفــة،  أبو  القادر 
ن(،  )عامَّ الفكر  دار  غطاشة/  داود  د. 
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ط)، 409)هـ/ 989)م.
صالح  	 حاتم  د.  أ.  اللُّغــــــــة:  علم 

يَّة اآلداب -جامعة بغداد  الضامن/ كلِّ
)قسم اللغة العربية(، 989)م.

الواحد  	 عبد  عيل  د.  أ.  اللُّغـــة:  علم 
)القــــاهرة(،  مرص  هنضة  دار  وايف/ 

ط7، 392)هـ/ 972)م.
مة للقارئ العريب: د.  	 علم اللُّغة -ُمقدِّ

العربية  النهضة  دار  عران/  السَّ حممود 
)بريوت(، )ب. ت(.

يف  	 »دراسة  اللُّغوي  ر  التَّطوُّ عوامل 
د.  رهــا«:  وتطوُّ اللُّغوية  الثَّروة  ُنُموِّ 
محن محَّاد/ دار األندلس  الرَّ أمحد عبد 
)بريوت(،  والتوزيع  والنرش  للطباعة 

ط)، 403)هـ/ 983)م.
فقه اللُّغة: أ. د. عبد احلسني امُلبارك/  	

ط)،  البرصة،  جامعـــــــــة  مطبعـــة 
406)هـ/ 986)م.

فقه اللُّغة: أ. د. عيل عبد الواحد وايف/  	
ط7،  )القاهرة(،  مرص  هنضة  دار 

393)هـ/ 973)م.
د.  	 أ.  العربية:  وقضايا  اللُّغة  فقه  يف 

جمــــــدالوي  دار  مغيل/  أبو  سميح 

ن(، ط)، 407)هـ/ 987)م. )عامَّ
العيــــــــد/  	 ُيمنى   : النَّصِّ معرفة  يف 

اجلديدة  اآلفـــــــاق  دار  منشورات 
)بريوت(، ط3، 985)م.

عز  	 اهلل  لكتاب  األمثل  التَّدبُّر  قواعد 
محن  الرَّ عبد  الشيخ  تأمُّالت  وجل: 
مشقي  الدِّ امليداين  حبنكـــــة  حسن 
القلم  دار  2004م(،  )ت424)هـ/ 
)بريوت(،  الشامية  والدار  )دمشق(، 

ط4، 430)هـ/ 2009م.
العربيــــة:  	 قضايا  -من  العرب  كالم 

العربيـة  النهضة  دار  د. حسن ظاظا/ 
)بريوت(، 396)هـ/ 976)م.

د.  	 أ.  اللغوي:  ر  والتَّطوُّ ة  العامَّ حلن 
املعارف  دار  اب/  التَّوَّ عبد  رمضان 

)القاهرة(، ط)/ 967)م.
د.  	 املعرفية:  وُأُسسهـــــــــا  اللِّسانيات 

العربية  الدار  ي/  امَلَسدِّ الم  السَّ عبد 
للكتاب )طرابلس(، ط2، 406)هـ/ 

986)م.
فندريس/  	 جوزيف  األستاذ  اللُّغـــة: 

وعبد  اص،  القصَّ حممد  د.  تعريب: 
البيان  جلنة  مطبعة  الدواخيل/  احلميد 
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العريب )القاهرة(، 950)م.
أ.  	 ومبناها:  -معناها  العربيــــة  اللُّغة 

ة  العامَّ املرصيـة  اهليئة  ان/  حسَّ متَّام  د. 
للكتاب )القـــــــــــاهرة(، 399)هـ/ 

979)م.
حيم/  	 ُلغة القرآن: عبد اجلليل عبد الرَّ

ط)،  )بريوت(،  سالـــــــة  الرِّ مكتبة 
)40)هـ/ )98)م.

اللُّغة وامُلجتمع: أ. د. عيل عبد الواحد  	
والنرش  للطبع  مرص  هنضة  دار  وايف/ 

)القاهرة(، ط)، 946)م.
عبد  	 عائشـــــــــة  د.  أ.  واحلياة:  ُلغتنا 

اطئ«، دار املعارف  محن، »بنت الشَّ الرَّ
)القاهرة(، )97)م.

إبراهيم  	 د.  أ.  ُلغويــــــــــــة:  مباحث 
امرائي/ مطبعة اآلداب )النجف(،  السَّ

390)هـ/ )97)م.
اعر:  	 ائر يف أدب الكاتب والشَّ املثل السَّ

األثري  بن  ين  الدِّ ضياء  الفتح  أبو 
حُميي  حممـــــد  حتقيق:  )ت637هـ(، 
العرصية  املكتبة  احلميد/  عبد  ين  الدِّ

)بريوت(، 995)م.
َمْعَمر  	 عبيدة  أبو  احلافظ  القرآن:  جماز 

الكتب  دار  )ت209هـ(،  امُلثنَّى  بن 
400)هـ/  ط2،  )بريوت(،  العلمية 

979)م.
جمـــــــاز القرآن -خصائصــــــه الفنِّيَّة  	

حسني  حممد  د.  أ.  العربية:  وبالغته 
الثقافيـــة  الشؤون  دار  غري/  الصَّ عيل 

)بغداد(، ط)، 994)م.
اللُّغوي:  	 رس  املجــــــــاز وأثره يف الدَّ

دار  اجلليل/  عبد  بدري  حممــــد  د. 
)اإلسكندرية(،  املرصيـــــة  اجلامعات 

975)م.
رمضان  	 د.  أ.  اللُّغة:  علم  إىل  املدخل 

اخلانچي  مكتبــــــــــة  اب/  التَّوَّ عبد 
)القاهرة(، ط2، 405)هـ/ 985)م.

د.  	 أ.  الكريم:  القرآن  لدراسة  املدخل 
حممد أبو ُشهبة، دار اجليل )بريوت(، 

2)4)هـ/ 992)م.
امُلزهر يف ُعُلوم اللُّغة وأنواعها: جالل  	

يوطي، )ت))9هـ(، رشحه  ين السُّ الدِّ
وضبطه: حممد أمحد جاد املوىل، وحممد 
حممــــد  وعيل  أبراهيم،  الفضل  أبو 
البجاوي/ املكتبة العرصية )بريوت(، 

986)م.
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اهلل  	 جار  العرب:  أمثال  يف  امُلسَتقىَص 
خَمرَْشي، )ت 538هـ(، دار الكتب  الزَّ
407)هـ/  ط2،  )بريوت(،  العلمية 

987)م.
أ.  	 وتطبيقًا:  -نظريًة  اللُّغوي  امُلشرتك 

وهبة  مكتبة  شاهني/  حممد  توفيق  د. 
)القاهرة(، ط)، 400)هـ/ 980)م.

أ.  	 القرآين:  احلقل  يف  اللَّفظي  امُلشرتك 
سة  مؤسَّ م/  مكرَّ سامل  العال  عبد  د. 

7)4)هـ/  ط)،  )بريوت(،  سالة  الرِّ
996)م.

ُمعجمية  	 -دراســـــــة  القرآين  امُلعجم 
الكريـــــــم  القرآن  ألفـــــاظ  ألُُصول 
عيل  حيـــدر  دكتوراه«:  »أطروحــــــة 
حييى  حممد  د.  م.  أ.  إرشاف:  نعمة/ 
العراقية  اجلامعــــــــة  اجلبوري/  سامل 
القرآن(،  ُعُلوم  -قسم  اآلداب  )كلية 

430)هـ/ 2009م.
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كلية العلوم االسالمية – جامعة ذي قار- العراق

النظرية  العنوان -دراسة يف األسس  البحـــــث –كام هو موسوم يف 

التجاهات التفسري، بدأها السيد الباحث مبقدمة عدَّ فيها إشكالية (العقل) 

و (النقل) من أقدم االشكاليات يف الحضارة االنسانية وما تصدرت هذه 

اإلشكالية من جدل بني املعتزلة (أنصار العقل) والسلفيني (أنصار النقل) 

وما نتج عن أخذ كل واحد منهام مببدئه.

يبدأ البحث بالتعريفات ثم انتقل اىل تفسري اتجاه كل مصطلح من 

مناقشة علمية، ختمه  كٍل منهم  املحدثني ومناقشة  الباحثني  آراء  خالل 

والحداثويني يف  املتصوفة  و  املعتزلة  رأي  فيها  باستنتاجات مهمة لخص 

مسألة التفسري.
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املقدمة:
أقدم  من  والنقل  العقل  إشكالية  تعّد 
وال  اإلنسانيـة،  احلضارة  يف  اإلشكالّيات 
النقـــاش  تتصّدر  اإلشكاليـة  هذه  تزال 
العقل  أنصـــــــار  بني  املحتدم  واجلدال 
الثنائية  هذه  كانت  حّتى  النقل،  وأنصار 
والفـــرق  التّيــــــارات  ظهور  حمور  هي 
وأهل  ومعتزلة  أشـــــــاعرة  من  الكالمّية 
لتعدد  كانت حمورًا  كام  احلديث وغريهم، 
أخذها  خالل  من  الفقهّيــــــــة،  املذاهب 
تركه،  أو  االستنباط  يف  العقــــل  بدليل 
كوسيلة  املرسلة  واملصالح  القياس  فظهر 
بينام  الدين،  لتحصيل  العقل  وسائل  من 
ة  أيَّ احلديث  يف  التشّدد  تّيارات  رفضت 
ال  اهلل  دين  إّن  وقالوا:  للعقـــل،  حماولة 

ُيصاب بالعقول.
التمهيد:

تعريفات بمكّونات العنوان املهمة:
ملفاهيـــــم  كامٍل  تصّوٍر  عىل  للوقوف 
أن  البحث  عىل  لزامًا  كان  الثنائية  هذه 
هذه  ملفهومي  ومقاربات  تعريفات  يوجد 

الثنائية يف اللغة واالصطالح.
بمعــــــاٍن:  جاء  اللغـــة  يف  العقــــل 

الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  ذكره  ما  منها 
)ت70)هـ(: ))العقل نقيض اجلهل(())). 

وهو تعريٌف لليشء بنقيضه ومقابله.
اللغـــــــة((:  مقاييس  ))معجم  ويف 
يدّل  مّطرٌد  منقاٌس  واحٌد  أصٌل  ))عقل: 
يقارب  ما  أو  اليشء  يف  ُحبسٍة  عىل  ُعْظُمُه 
احلُبسة. من ذلك العقل، وهو احلابس عن 

ذميم القول والفعل(()2).
يف  )ت)32هـ(  دريـــــد  ابن  وقــــال 
))واشتقاقه من عقال  عقـــــــال:  اشتقاق 
عقلته،  فقد  حبستـــه  يشء  وكّل  البعري، 
من  يمنع  ألّنه  العقــــل؛  سّمي  ولذلك 

اجلهل(()3).
بقوله:  املصطفوي  العاّلمــــة  وجزم 
يف  الواحد  األصـــل  أّن  ))والتحقيـــــــق 
يف  والفساد  الصالح  تشخيص  هو  املاّدة: 
ضبط  ثّم  ومعنوّيًا،  مادّيًا  احلياة  جريان 
لوازمه:  ومن  عليها،  وحبسهـــا  النفس 
اإلمســـاك، التدّبر، وحســــن الفهـــــــم، 
حيتاج  ما  ومعرفة  واالنزجار،  واإلدراك، 
برنامج  حتت  والتحّصن  احلياة،  يف  إليه 
اهلوى  عن  والتحّفظ  واحلـــّق،  العـــــدل 

والتاميالت(()4).
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اليشء  ))حتويل  اللغة:  يف  والنقـــل 
نقاًل  ينقله  نقله  موضٍع،  إىل  موضٍع  من 

فانتقل(()5).
))نقل  الوسيط:  املعجـــــم  يف  وجاء 
إىل  موضٍع  من  حّوله  نقاًل:  نقَل  اليشُء 
ونقل  نسخه.  الكتـــــاب:  ونقل  موضٍع. 

اخلرب أو الكالم: بّلغه عن صاحبه(()6).
العلامء  يّتفق  فلم  االصطــالح  يف  أّما 
قال  ضبطـه،  لصعوبــــــــة  تعريٍف  عىل 
فام  قيل:  ))فإن  478هـ(:  )ت  اجلــويني 
فيــه  الكالم  ليس  قلنا:  عندكم؟.  العقل 

باهلنّي(()7).
هو  للعقل  تعريف  أّول  يكون  وقد 
)ت243هـ(:  املحاسبي  احلارث  عّرفه  ما 
ثّم يزيد فيه معنًى  العبد هبا  ))غريزٌة يولد 
عىل  الداّلة  باألسباب  باملعرفة  معنى  بعد 
غريزة  العقـــل  جعل  وهنا  املعقول(()8). 

مقابل اجلنون.
وعّرفـــــه الســـــرخيس )ت 490هـ( 
به  الصدر  يف  نوٌر  ))العقل  فقال:  بالنور، 
بمنزلة  النظر يف احلجج  القلب عند  ُيبرص 

الرساج(()9).
الصفات  باب  يف  الغزايل  ووضعــه 

يتهّيأ  يقال: هو صفٌة  أن  ))والوجه  فقال: 
يف  والنظـــــر  العلوم  درك  هبا  للمّتصف 

املعقوالت(()0)).
فيطلق  الفالسفة  عرف  يف  العقل  أّما 

عىل معنيني:
لألشياء  ُمدِرٌك  بسيٌط  جوهٌر  األّول: 

وبحقائقها.
حيصـــــل  هبا  التي  النفس  قّوة  الثاين: 
القضـــــايا  وتأليف  املعـــــــــاين،  تصّور 

واألقيسة)))).
عىل:  املعارصة  الفلسفــة  يف  وُيطلق 
موجود  هو  ما  كّل  أّن  ترى  ))عقيـــدة 
عىل  املبــــدأ  حيث  من  للتحّول  قـــــابل 
أفكار- إىل  أي  فكرية،  عنارص  إىل  األقّل 
حقائق  -إىل  الكلمة  هذه  معاين  بمختلف 
هو  التعـريف  وهذا  وتضمينـــات(()2)). 
والذي  )املتغرّي(  تّيار  عليه  استند  الذي 
كتابــــــــه  يف  اجلابري  عـابد  حممد  ساقه 
بكون  العريب(()3)).  العقـــــــل  ))تكوين 
يف  والتغيري  التحّوالت  منبع  هو  العقــل 
حيث  من  التغيري  وخيتلف  الفكـــر،  جمال 

الشدة والبطء من بيئة إىل أخرى.
الثنائيـة  هذه  يف  العقل  من  فاملقصود 



القصة القرآنية بني ثنائية العقل والنقل

336

العدد االربعون -شتاء )2020م- 1441هـ(

املعطيات  ))مجيع  هو:  التغيري  إىل  إضافًة 
الوحي،  طريق  عن  تتأتَّ  مل  التي  البرشية 
أّي  الوحي  يلعب  ال  التي  املعارف  أي 
دوٍر يف حيازهتا وتنظيمها، وإن كان دورًا 
غري مبارٍش، وهي املعارف احلاصلة نتيجة 

التفكري والربهنة(()4)).
ويطرح السيد حممد تقي املدريس بعد 
ومقاصدهم  الفالسفة  بتعريفات  جاء  أن 
بحيث  للعقل  مفهومًا  املجّرد  العقل  من 
وأّن  الوحي،  توأم  هو  العقل  هذا  يكون 
املشفوع  العقل  مشكاة  من  خترج  احلقيقة 
اإلمام  وصّية  يورد  أن  فبعــد  بالوحي، 
فيها:  التي  احلكم  بن  هلشام   الكاظم
ورسله  أنبيــاءه  اهلل  بعث  ما  هشام  ))يا 
فأحسنهم  اهلل،  عن  ليعقلوا  إاّل  عباده  إىل 
وأعلمهم  هلل،  معرفًة  أحسنهم  استجابًة 
بأمر اهلل أحسنهم عقاًل، وأعقلهم أرفعهم 
قال:  واآلخرة(()5))  الدنيــــــا  يف  درجًة 
طاملا  التي  احلقيقة  اإلمام  يبنّي  ))وهنا 
من   البيت أهل  نصوص  عليها  أّكدت 
وأهّنام  الوحي،  ونور  العقل  نور  اّتصال 
شعاعان من نوٍر واحٍد، وكالمها حجة اهلل 

عىل اإلنسان(()6)).

فعّرفه  االصطالح:  يف  النقــــــل  أّما 
التهانوي: ))اإلتيان بقول الغري عىل ما هو 
عليه بحسب املعنى مظهرًا أّنه قول الغري، 
القول  وذلك  ناقاًل،  يسمى  به  واآليت 

يسّمى منقوالً(()7)).
العلوم  ))هي  النقلّيـــــة:  والعلـــــوم 
والفقه  الفقه  كأصول  النقل  إىل  املستندة 
الكـالم،  وعلــــــــم  والتفسري  واحلديث 
وذكروا أّن العلوم صنفان: صنٌف طبيعيٌّ 
وصنٌف  بفكره،  إليه  هبا  هيتدي  لإلنسان 
وهو  وضعه(()8)).  عّمن  يأخذه  نقيلٌّ 
فيها  بام  نقلّية  العلوم  كّل  جیعل  تعريٌف 
الفقه  ناهيك عن  الكالم،  التفسري، وعلم 

وأصوله.
موّضًحا  منجل  بو  امللك  عبد  وقال 
النقل: ))ويف االصطالح معنيان: أحدمها 
ليس  ما  عىل  اإلسالمي  الفكر  اصطالح 
واألحكام،  املعارف  من  العقل  نتاج  من 
واملقصود حتديدًا الكتاب والسنّة. والثاين 
منقول  هو  ما  عىل  عاّمًة  الفكر  اصطالح 
من املايض خاّصًة أو من اآلخر، وليس من 
ويعّلق  املجتهد(()9)).  املفّكر  العقل  نتاج 
املعنى  ))ويبدو  قائاًل:  التعريفيـــن  بعد 
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االصطالحي الثاين أكثر توافقًا وانسجامًا 
من  اليشء  فتحويل  اللغوي،  املعنى  مع 
فعل  بغياب  يوحي  موضٍع  إىل  موضٍع 
آلية  وحضور  اإلبداع،  وحركّية  العقل، 

النقل واالكتفاء باالقتباس(()20).
ظهرت  الثنائيـــــة  هذه  خالل  ومن 
الفكرّية  أصوهلا  حيث  من  متباينة  تّيارات 
واجّتاهاهتا املعرفّية يف الكشف عن حقائق 
عىل  تقسيمها  ويمكن  ومعطياهتا،  األمور 

ثالثة تّيارات:
املبحث األّول:

تفسري اجّتاه النقل للقصة القرآنّية باألثر:
التقليدي  النمط  التّيـــار  هذا  وُيمّثل 
إىل  والتابعني  الصحابة  زمن  منذ  الشائع 
بانحصار  يؤمن  تّياٌر  وهو  هذا،  يومنا 
القرآين بام نقله الصحابة والتابعون  الفهم 
عن النبي أو آرائهم اخلاّصة. وعندهم 
عىل  واعتمــادهم  فقط،  نقٌل  هو  الدين 
الوقوع  عن  كعاصٍم  باملـــــأثور  التفسيـــر 
بعضهم  يعّرف  لذا  بالرأي،  التفسري  يف 
وشؤوهنــا  اآليات  نزول  ))علم  التفسري: 
فيها،  النـــــازلة  واألسباب  وأقاصيصها، 
وحمكمها  ومدنّيهــــا،  مكّيها  ترتيب  ثّم 

ومتشاهبهـــا، وناسخهـــــا ومنسوخهـــــا، 
ومقّيدها،  ومطلقها  وعاّمها،  وخاّصها 
وحرامها،  وحالهلا  ومفرسهـــا،  وجمملها 
وهنيهــــــا،  وأمرها  ووعيدها،  ووعدها 
يف  أّن  ويالحظ  وأمثاهلـــا(())2).  وِعرَبها 
وأّن  املحض،  النقل  طابع  التعريف  هذا 

التفسري حمصوٌر بفئة الفقهاء.
)ت  األندليّس  حّيان  أبو  حرص  كمـا 
ومدلوالت  بنطـــــق  التفسيــر  745هـ( 
إىل  التفسري  تعريف  يف  فذهب  األلفاظ، 
النطق  كيفّية  عن  فيه  ُيبحث  ))علٌم  أّنه: 
وأحكامها  ومدلوالهتا  القرآن  بألفاظ 
التي  ومعانيهـا  والرتكيبيــــــــة،  اإلفرادّية 
حتصل عليهــــــــا حالة الرتكيب، وتتاّمٌت 

لذلك(()22).
وقـــــــد ضّيق الزركيّش )ت794هـ( 
فقال:  النقيل،  الفكر  هليمنة  تبعًا  التفسري 
))علٌم ُيعرف به فهم كتاب اهلل املنزل عىل 
نبّيه حممد وبيان معانيــــه، واستخراج 
من:  ذلك  واستمداد  وِحَكِمِه.  أحكامه 
وعلم  والترصيف،  والنحو،  اللغة،  علم 
البيـــــان وأصول الفقــــــــه، والقراءات، 
والنّاسخ  النزول،  أسباب  ملعرفة  وحيتاج 
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واملنسوخ(()23).
طبيعّيًا  نتاجًا  التعريفات  هذه  وكانت 
املنظومــة  عىل  املعتمد  اإلسالمي  للفكر 
من  وإلغائهم  املعتزلة  إزاحة  بعد  النقلّية 
االجتامعيــــة،  ثّم  ومن  الفكريــــة،  احلياة 
وصاحبــــــــة  املعتدلة  التّيـــارات  وحتّول 
املضَطهدة.  املعارضة  جبهة  إىل  التوّسط 
من  بدًءا  النقل  تعتمد  تّيارات  فنشـــأت 
القرن الثاين اهلجرّي، فتصّدر ))أصحاب 
الثقايف،  املشهد  السلطة  بدعم  احلديث(( 
النقل،  تعتمد  التّيارات  بعض  زالت  وال 
مع  و)اإلخبارّيــــــة(  )السلفّيــــة(  مثـــل 
ويستدّل  االجّتاهني،  بني  الفارق  ملحظ 
إعامل  من  متنع  بأحاديث  الفريقني  كال 
عبد  ابن  فريوي  بالنقل،  وتكتفي  العقل، 
أّن  هريرة  أيب  عن  بسنده  )463هـ(  الرّب 
برهًة  األّمة  هذه  ))تعمل  قال:   النبّي
 ،اهلل رسول  بسنّة  وبرهًة  اهلل،  بكتاب 
ذلك  فعلوا  فــــإذا  بالرأي،  يعملون  ثّم 
رواه  ما  منـــــه  وقريٌب  ضّلوا(()24).  فقد 
املجليس )ت))))هـ( أّن النبي قال: 
))تعمل هذه األّمة برهًة بالكتاب، وبرهة 
ذلك  فعلوا  فإذا  بالقياس،  وبرهًة  بالسنّة، 

ضّلوا(()25).
-بمفهومهـا  السلفّيـــة  وتستشهـــــد 
اللغوّي -باحلديث الذي يرويه الشيخان 
يف صحيحهام عن عبد اهلل بن مسعود عن 
ثّم  قرين،  القرون  ))خري  قال:   النبي
ثّم  يلوهنم،  الذين  ثّم  يلوهنم،  الذين 
يمينه،  أحدهم  شهادة  تسبق  أقواٌم  جیيُء 

شهادته(()26). ويمينه 
نحو  النقلّية  املدرســـة  سارت  وعليه 
فعزا  فقط،  بالنقـــل  الفهم  حيرص  اجّتاٍه 
داوود  أيب  إىل  )ت))9هـ(  السيــــوطي 
السنن-وأمحـــد  -صاحب  )ت275هـ( 
يعملون  أهّنـم  )ت)24هـ(  حنبــــل  بن 
يريان  وأهّنام  مطلقًا،  الضعيف  باحلديث 

ذلك أقوى من رأي الرجال)27).
أصوالً  الدين  أّن  النقل  اجّتاه  ويرى 
وفروعًا وتفسريًا وفهاًم مقترٌص عىل النقل، 
وأّن النصوص الدينّية قد حوت كّل يشٍء 
القّيم  ابن  قال  والدنيا.  الدين  أمور  من 
بنّي  قد  ))الرسول  )ت)75هـ(:  اجلوزّية 
يقلُب  طائٌر  وما  تويّف  قد  وأّنه  يشٍء،  كلَّ 
جناحيه يف السامء إاّل ذكر لألّمة منه علاًم، 

وعّلمهم كلَّ يشٍء...(()28).
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ويقول الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي 
)ت 377)هـ( يف منظومته:

فالدين إّنام أتى بالنقِل
ليس باألوهام وحدس العقِل)29).
عقيــدة  من  الدين  بأّن  ذكروا  وقـــد 
مصاديق  من  وغريها  وتفسيـــر  وأحكام 
الدين مرجعها النّص ال العقل، فالتحسني 
الرشيعــة  وأّن  عقيل،  ال  رشعّي  والتقبيح 

كّلها نقل ال عقل يوازيه.
النقل،  أهل  عقيدة  تيمية  ابن  وخلّص 
نعبد  أاّل  أصالن:  الدين  ))ومجاع  بقوله: 
إاّل اهلل، وال نعبده إاّل بام رشع، وال نعبده 

بالبدع(()30).
ووافق هذا التّيار من مدرسة اإلمامية 
أصوله  يقرر  الذي  اإلخبارّية،  مجهور 
)ت033)هـ(،  األسرتابادي  أمني  حممد 
هلــــم  فيجوز  العلامء  ))وأّما  بقولـــــه: 
من  األحكـــام  باستنبــــــاط  االجتهــــاد 
وترجيح  والسنّة،  القرآن  يف  العمومات 
احلكـــــم  بأخذ  أّما  املتعارضــــة.  األدّلة 
فال(())3).  واالستحســان  القياس  عن 
وعلمــــاء  األصوليني  هاجم  أّنه  كمــــا 
بقوله:  البالغة،  وعلامء  احلديث  دراية 

متضمنّـــة  الرشيفــة  الروايات  ))وتلك 
اخلياالت  مسّد  تســــــّد  قطعّية  لقواعد 
األصولّيـة،  الكتب  يف  املذكورة  العقلّية 
فّن  كتب  يف  املذكورة  واالعتبـــــارات 
العربّية  الظنّية  والقواعد  احلديث،  دراية 
أو غريمها  والبيان  املعاين  فّن  املذكورة يف 
من  اإلخباريني  عند  اجلدوى  قليلة  أيضًا 

أصحابنا(()32).
املظّفر  رضا  حممد  الشيخ  عاب  وقد 
مؤسس  واعتبــــــــره  األسرتابــادي  عىل 
مقدمته  يف  فقال  احلديثة(،  )اإلخبارّية 
للنراقي:  السعادات(  )جامع  كتاب  عىل 
إىل  يركنوا  أن  النّاس  عىل  فُينكُر   ...((
تفسيـــــر  إىل  ويلتجُئ  وتفكريه  العقــــل 
املقّدس، بمعنى  الشارع  به  التعّبد بام جاء 
الكتب  الواردة يف  األخبار  االقتصار عىل 
عىل  واجلمود  يشٍء  كّل  يف  هبا  املوثوق 

ظواهرها...(()33).
يرى  بأّنه  التّيـار  هذا  عىل  واملالحظ 
باالستعانة  احلاكمــة  هي  النّص  سلطة 
والبعض  النّص،  هذا  يف  الظواهر  بحجّية 
باآليات  حّتى  احلريف  االلتـزام  إىل  غاىل 
والرؤية  التجسيم  إىل  فذهب  املتشاهبة، 
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وغريها من املجاالت. وقد مّثل هذا التّيار 
تّيار الثابت.

النمــاذج  بعض  البحث  وسيســـــرد 
والتي  القــرآيّن  للقصص  التفسريّيــــــة 
بالتوّسع  تسمح  ومل  فقط،  النقل  التزمت 
الظهـــــور  عىل  القصص  وقدرة  الداليّل 
بصوٍر خمتلفة تتناظر مع متشاهباهتا، ومنع 
القرآيّن أن تكون مفتاًحا للعربة  القصص 
املتمّثلة  القصصّية  النامذج  من  والتعّلم 

واألحداث. بالشخوص 
( . :النبّي عن  املروّي  باألثر  التفسري 

كان  إذ  التفسري،  باكورة  هذا  ويمّثل 
من  ُأشكل  ما  بعض  يفرّس   النبّي
كلامت ومعاٍن، وقد ذهب اإلخبارّيون 
إاّل  القرآن ال يفرّسه  بأّن  الفريقني  من 
من خوطب به؛ وحلديث النبّي: ))من 
مقعده  فليتبّوأ  برأيه،  القرآن  يف  قال 
التفاسري  عكفت  لذا  النار(()34).  من 
بالتفسيــــر  االكتفـــاء  عىل  القديمــــة 
النبّي،  إىل  املرفوع  أو  املسند  بالنقل 
أعمــدة  من  القدماء  املفرّسون  وكان 
ولنأخذ  والروايــــة،  احلديث  رجال 
تفسري  من  ومرفوًعا  مسنًدا  أنموذًجا 

النسائّي )ت303هـ( صاحب  اإلمام 
السنن، فمثال احلديث املسند ما فرّس 

ٻ  چٱ  قّصة  يف  تعاىل  قولـــه 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

 ](44 األعراف:  ]سورة  پچ 

مسعدة،  بن  محيد  ))حدثنـــا  بقوله: 
عن  عـامر،  عن  داوود،  نا  برش،  نا 
قــــال:   النبـــّي عن  هريــــرة،  أيب 
أنت  فقـــال:   ،آدم موسى  ))لقَي 
النّاس  أشقيت  الذي  البرش  أبو  آدم 
وأخرجتهم؟. قال: نعم. قال: ألست 
برسالته  اهلل  اصطفاك  الذي  موسى 
وكالمه؟. قال: بىل، قال: أفليَس جتُد 
سُيخرجني  أّنه  عليك  اهلل  أنزل  ما  يف 
بىل،  قال:  يدخلنيها؟.  أن  قبل  منها 
واملالحظ  موسى(()35).  آدم  فخصم 
لشخيّص  ييسء  أّنه  احلديث  هذا  عىل 
من  الرغم  عىل  املعصومني  النبّينِي 
كون احلديث ليس من اإلرسائيلّيات، 
ببيــان  النّص  يفرّس  احلديث  أّن  كام 
واملقاصد  األهداف  دون  املصاديق 
الكربى، وهو ما وقع فيه اإلخبارّيون. 
رواه  فام  املرفوع  احلديث  أنموذج  أّما 
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ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قوله  تفسري  يف 
يونس:  ]ســورة  چ  ڤ  ڤ 

90[، فقال: ))حدثنا حمّمد بن املثنّى، 
نا حممد بن جعفر، نا شعبة، عن عطاء 
جبري،  بن  سعيد  عن  الســائب،  بن 

ثابت  بن  عدّي  وعن  عّباس  ابن  عن 
عّباس  ابن  عن  جبري،  بن  سعيد  عن 
إّن  قال:   النبّي إىل  أحدمها  رفعه 
جربيل كان يدسُّ يف فم فرعون الطني 
اهلل(()36).  إاّل  إلَه  ال  يقول:  أن  خمافَة 
يف  تعاىل  لقوله  خمالفًا  احلديث  ونرى 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  چ  اآلية:  تكملة 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

به  آمنت  الذي  فاإلله  ڃچ، 

بنو إرسائيل هو اهلل الواحد. ومل يلقمه 
جربئيل طينًا، ولكن الَت حني مندم.
الفرتة  هذه  يف  التفسري  كان  وعليه 

جزًءا من احلديث.
عّده . 2 فقـــــد  الصحايّب،  التفسيـــر عن 

وأكثر  املرفوع)37).  بحكــم  اجلمهـور 
دون  عّباس،  ابن  هو  عنه  نقلوا  من 
فمثـــاًل   ،للنبّي القول  ينسب  أن 

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  قولــــه  يف 

األنبياء:  ]سورة  ٴۇچ  ۈ  ۈ 
عّباس  ابن  عن  الطربّي  يروي   .]69
بردها  يتبع  مل  ))لو  قوله:  تفسريها 
شّدة  من  إبراهيم  ملات  )سالًما( 
بردها، فلم يبَق يومئٍذ ناٌر يف األرض 

فلاّم  ُتعنى،  هي  أهّنا  ظنّت  ُطفئت  إاّل 
فإذا  إبراهيم  إىل  نظروا  النار  ُطفئت 
رأس  وإذا  معـــــــه،  آخر  ورجٌل  هو 
وجهه  عن  يمسح  حجره  يف  إبراهيم 

العرق(()38).
ذهب . 3 وقد  التابعني:  عن  التفسيــــر 

تفسري  حجّية  إىل  اجلمهور  من  األكثر 
تفسري  عىل  اجتمعـــــوا  إذا  التابعني 
التابعيـــــن ثالث  ما)39). واشتهر من 
تالميذ  وهم  مّكة:  مدرسة  مدارس، 
جبري،  بن  سعيد  وفيهم:  عّباس،  ابن 
عباس،  ابن  موىل  وعكرمة  وجماهد، 
وعطاء  الياميّن،  كيسان  بن  وطاووس 
مزاحم.  بن  والضّحاك  رباح،  أيب  بن 
فيها:  اشتهر  وممّن  املدينــة،  ومدرسة 
وحممد  أسلم،  بن  وزيد  العالية،  أبو 
الكوفة،  ومدرسة  القرظّي.  كعب  بن 
النخعّي،  قيس  بن  علقمــــة  ومنهم: 
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بن  واألسود  األجدع،  بن  ومرسوق 
قيس النخعّي، ومّرة اهلمدايّن الكويّف، 
وهو  وقتادة  والشعبّي،  والسدّي، 

أشهرهم)40).
الفريقني  عند  األثرّية  التفاسري  وتعّج 
األخرية  الفتــــــرة  ويف  التابعني،  بأقوال 
املتفّرقة  التابعيـــن  بعض  تفاسري  مُجعت 
مستقّلة  بتفاسيــر  وُأفردت  التفاسري،  يف 
كتفسري  أنفسهـم،  التابعني  أسمـــاء  حتمل 
مقاتل، وتفسري جماهد، وتفسري الضّحاك، 

وتفسري ابن جريج، وتفسري السّدّي.
هبذه  النقــــــــل  اجّتـــاه  اكتفى  وقــد 
بعدها  جاء  ما  وكّل  الثالث،  الطبقـات 
هذه  أقوال  عن  خيرج  مل  اجتهادات  من 
وكأّن  ذلك،  من جتاوز  ومنعوا  الطبقات، 
جمرى  جیري  الذي  بالقرآن  توّقف  الزمان 

والنهار. الّليل 
املبحث الثاين:

اجّتاه أهل العقــــل وموقفهـــــــــم
من القّصة القرآنّية:

النقاش  أّن  يرى )أرند جان فنسنك( 
عهد  فاحتــــة  كان  واجلربّية  القدرّية  بني 
كام  والقدرّية  اإلسالم))4).  يف  العقالنّية 

املعارف  ))دائرة  يف  )ماكدونالد(  يقول 
الكلمــــــة  هذه  ))تطلق  اإلسالميــــة((: 
للمعتزلـــــة،  لقٍب  أو  كوصٍف  عــــــادًة 
عندما  املعتزلة  قبل  ما  إىل  تعود  ولكنّها 
متعّلقــًة  أسئلًة  يطرحون  املسلمون  بدأ 
متشّككون  هناك  كان  حيث  بالعقيــــدة 
ُنسب  وقد  بالقدر(()42).  اإليمــــان  يف 
أّنه  القدريــــة  يذّم  حديٌث   النبي إىل 
إن  األّمة،  هذه  جموس  ))القدرّية  قال: 
فال  ماتوا  وإن  تعودوهم،  فال  مرضوا 

تشهدوهم(()43).
مقابل  نشأ  العقاليّن  التّيار  أّن  ويبدو 
تزّمت السلفّية حّتى وضعوا األحاديث يف 
رصامة  ))إزاء  ))آربري((:  يقول  ذّمهم. 
العلــم  يكرهون  كانوا  الذين  السلفيني 
اليونايّن املستورد حديثًا، وإزاء الشطحات 
وصل  الذي  املتطّرفني  للشيعة  املنعتقة 
بعضهم إىل حّد تأليه عيّل... ذهب املعتزلة 
إسالٍم  دعائم  لتوطيد  الوحيد  األمل  إىل 
جمموعة  إرساء  يف  يكمن  وموّحٍد  قويٍّ 
من العقائد يقبلها العقل املدّرب، ويمكن 

فرضها بالقّوة املادّية(()44).
العقل  )ت255هـ(  اجلاحظ  ويعـــّد 
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هو احلّجة عند املعتزلة، فقال: ))ولألمور 
وحكٌم  للحواس،  ظاهٌر  حكٌم  حكامن: 

باطٌن للعقول، والعقل هو احلّجة(()45).
))أن  يف  القــدرة  للمعتزلــــة  فكان 
أو  الرشع،  وأدّلة  العقل  أدّلة  بني  يمّيزوا 
ما عرف بعد ذلك يف علم الكالم بالعقل 
دعوة  بمجمله  فاالعتــزال  والنقل(()46). 
النظر  أو  العقل  عىل  االعتامد  إىل  سافرٌة 
أرشكت  بل  جمّردة  تكن  مل  لكنّها  العقيل 
العقل  تقديم  برشط  أخرى  عنارص  معه 
بن  واصل  قول  ويؤكده  التعارض،  حال 
من  ُيعرف  ))احلّق  )ت)3)هـ(:  عطاء 
جمتَمٌع  وخرٌب  ناطٌق،  كتاٌب  أربعة:  وجوه 
إاّل  وإمجاع(()47).  عقـــل،  وحّجة  عليه، 
والسنّة؛  القرآن  عىل  العقل  يقّدمون  أهّنم 
ُيمّيز بني احلسن والقبيح، وألّنه  ))ألّن به 
به ُيعرف أّن الكتاب حجٌة وكذلك السنّة 

واإلمجاع(()48).
فُيلحظ ظهور مبدأ التأويل باستخدام 
التشبيه املجازي وخاّصة يف آيات صفات 
كانوا  أهّنم  بالتأويل  وعملهم  األلوهية، 
يرى  -كام  نبيل  قصـــــد  إىل  به  هيدفون 
اهلل  كالم  حيفظوا  أن  -وهو  جولدتسيهر 

الذي يقّدسونه من مطاعن املشّككني عىل 
وجٍه ُيطابق العقل)49).

وقد عّد حممد عابد اجلابري أّن العقل 
املعجمّية  داللته  من  خيرج  مل  املعتزلة  عند 
فهو  نفسها  الذات  بتصّورات  املرتبطة 
عن  نسبّيًا  وخيتلف  حركتــه،  رغم  ثابت 
))إّن  له:  عبارة  يف  فقال  الغريب،  العقل 
اللغــــــة  تنقله  الذي  التصّور  يف  العقل 
بالّذات  دومًا  يرتبط  املعجمّية  العربيـــــة 
القيمّية.  وأحكامها  الوجدانّية  وحاالهتا 
وفكٌر  وقلٌب،  عقٌل  الوقت  نفس  يف  فهو 
ووجداٌن، وتأّمٌل وعربٌة... أّما يف التصّور 
فالعقل  األوروبية  اللغات  تنقله  الذي 
نظــام  إّما  فهو  باملوضوع،  دومًا  مرتبٌط 
القّوة  أو  النظام،  إدراك هذا  وإّما  وجوٍد، 

املدِركة(()50).
فالعقل عند املعتزلة تأويٌل للنّص من 
بجسم،  ليس  اهلل  كون  يف  الوجدان  نظر 
فهو انطباٌع عن احلالة الذاتّية لإلنسان عن 
يربط  الغرب وعٌي  عند  التأويل  بينام  رّبه، 
غرايش((:  ))جان  يقول  بلغته،  العقل 
يشّكل  يشٍء  يف  يسهم  التأوييل  ))الوعي 
والعقل(())5).  اللغة  بني  العاّمة  العالقة 
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فيوّلد الوعي التأوييل حركًة للفهم شاملة 
يقول  كام  ألّن  ككّل؛  للوجود  وواسعة 
باإلمكان فهمه  الذي  غادامري: ))الوجود 

هو اللغة(()52).
هي  ))النصـــوص  أيضـــــًا:  ويقول 
ُيبتغى  احليــاة  عن  وباقيٌة  ثابتٌة  تعبريات 
يف  واحدًا  طرفًا  أّن  يعني  وهذا  فهمها، 
حمادثٍة تأويلّية أي النّص يتكّلم من خالل 
ل. ومن  املـــؤوِّ أي  فقط  اآلخر  الطــــرف 
العالمات  تتحّول  فقط  ل  املؤوِّ خـالل 

املكتوبة إىل عالمات ذات معنى(()53).
عند  العقــل  بني  الفرق  يكمن  وهنا 
كون  يف  الغرب  واللسانيـــني  املعتزلــــة 
باآليات  خيتّص  املعتزلـــــة  عند  التأويل 
الغربيني  عنــد  التأويل  بينمــــا  املتشاهبة، 
وحمكمها  متشاهبها  النصوص  كل  يشمل 
عىل حدٍّ سواء، ألّن اللغة عندهم عالمات 
فريى  تأّمٍل،  إىل  حتتاج  متنــــاثرة  ورموز 
))بول ريكور(( يف اللغة رموزًا وأسطورة 
فيكون  املقّدس،  النّص  جتيّل  خالل  من 
الرابط االستعـــــاري والتمثييل  الرمز هو 
فيقول:  الرموز،  متاسك  يظهر  والتأويل 
طقٍس  بوساطة  الرمز  الظاهراتّية  ))ُتفهم 

التجليات  بواسطــــة  أي  أسطورة،  أو 
يوّحد  نفســـه  الرمز  للمقّدس..  األخرى 
من  أو  التجربــــة  من  مستويــــات  عّدة 
احليـــوي  والداخيل،  اخلـــارجي  التمثيـل 
متعددٍة،  وبطرٍق  وهكــــذا،  والنظــري. 
متاسكًا خاّصًا،  تظهر  الرمز  فإّن ظاهراتّية 
وشيئًا مثل النسق الرمزي. إّن التأويل عىل 
التامسك(()54).  هذا املستوى يعني إظهار 
أمهّيتها  الرمزّية  الداللة  يعطي  ولكونه 
أّن  فريى  بالنص،  عالقتها  يف  التحليلية 
بخالف  للتأويـل  قابلة  كّلها  النصوص 
قدر  التـــأويالت  تعطي  فهي  املعتزلــة، 
وقــابله  النصــــوص  تلك  قّراء  كثـــــرة 
للهرمنيوطيقـــــا؛ ألّن ))قصـــــد الكاتب 
الغائب عن النّص هو نفسه أصبح سؤاالً 
عنده:  واهلرمنيوطيقا  هرمنيوطيقيًا(()55). 
جهة  من  نفسه  النّص  داخل  ))البحث 
عن الدينامّية الداخلّية الكامنة وراء تبننُْي 
البحث  ثانيٍة  جهٍة  ومن  األديب،  العمل 
خارج  نفسه  يقذف  أن  العمل  قدرة  عن 
)يشُء  هو  فعاًل  يكون  عاملا  ويوّلد  ذاته، 
هبذه  تأّثر  وقد  الالحمدود(()56).  النّص( 
األبحاث اللسانية بعُض املفّكرين العرب 
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بحيث  القرآين،  النّص  عىل  ليسقطــــوها 
يمّثلون تّيار املتغرّي.

أصحاب  ينطلق  التأسيس  هذا  وعىل 
الدينّية  اللغة  أّن  دعوى  من  املتغرّي  فكرة 
ورّبه،  العبد  بني  خفيٍّ  اّتصاٍل  دعوى  هي 
دائمني  واكتشاف  اختبار  جمال  متّثل  فهي 
ال  االعتيادية  اللغــة  ألّن  الغيب؛  لعامل 
يمكنها التعبري عن املعاين املتعالية الواقعة 
فهي  نعيشه،  الذي  احليّس  العامل  خارج 
مبارش  بشكـــــــل  مستنبٌط  داليّل  نموذج 
نفســه  النّص  لفهم  ومدخاًل  النّص،  من 
الدينية  اللغة  كانت  لذا  تأويله)57).  أو 
بوصفها لغة قابلة للتأويل يف كل قراءة أن 

حتوي خصيصتني:
رمزّية اللغة الدينّية:. 1

الزمٌة  صفٌة  أهّنا  أركون  حممد  ويرى 
وجود  رضورة  فيفرتض  الدينيــة،  للغة 
طبيعـــة  ذي  لغوّي  بناء  أو  رمزّي،  نظاٍم 
وغري  االعتياديــــة  للغة  مواٍز  أسطورّية 
كلامهتـــــــا  يف  معها  يشرتك  هلا،  مفارٍق 
وعباراهتا لكنّه حييل إىل دالالت أخرى ال 
الكشف  يمكن  وال  اللغة،  معجم  حيوهيا 
بكّل  اخلاّصة  األسطورّية  باللغة  إاّل  عنها 

جمتمع أو أّمة)58).
))ألكيس  يرى  كمــا  واألسطــــورة 
لوسيف((: ))ليست أخطوطة وال جمازًا، 
ننسى  ال  أن  جیب  ولكن  رمز  ولكنّهــــا 
يمكن  األسطورة  يف  الرمزّية  الطبقة  أّن 
ومن  التعقيد(()59).  غاية  يف  تكون  أن 
)وحيد  يذكره  ما  املعّقدة  الرموز  نامذج 
أقوال  عىل  تعقيبـــه  معرض  يف  السعفّي( 
جنسهــا  حيث  من  الشجرة  يف  املفرسين 
تعاىل:  ولقوله  السنبلة(  احلنطة،  )الكرم، 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  چ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
 :]20 األعراف:  ]سورة  وئچ  ەئ 
للشجرة  الكرم  اختيـــــار  عملّية  ))وتبدو 
اإلسالمّية.  املنظومة  إطــــار  يف  معقولة 
اهلل  حّرم  التي  باخلمــرة  ترتبط  فالكرمة 
أّن  عىل  دالٌّ  واختيـــارها  املسلمني،  عىل 
من  -بيشٍء  اخلليقة  بدء  -منذ  خّصها  اهلل 
والسنبلة  احلنطة  اختيار  أّما  التحريم... 
من  خالًيا  فيظـــلُّ  الشجرة  نوع  لتعيني 
كون  من  الرغــــــــم  وعىل  الّرمز(()60). 
ليستنبط  التفسري  لكتب  مىض  السعفّي 
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نرى  احلقيقة  أّنه  عىل  ويقّدمه  الّرمز  منها 
القرآن الكريم قد أعرض عن اخلوض يف 
يف  كعادته  واملصاديق  واألسامء  التفاصيل 

السمّو والبالغة.
جمازّية اللغة الدينّية:. 2

اجلرجاين  القــــــــــاهر  عبــــــد  يرى 
حيدث  القرآن  نظــــــم  أّن  )ت474هـ( 
وسائر  والتمثيل  والكنايـــة  باالستعارة 
رضوب املجاز، وهبذا يكون اإلعجاز))6).
عبارة  ))املجاز  قانصو:  وجيه  ويقول 
فيام  تلتحم  قديمة  مفردات  استعامل  عن 
ما  وهذا  مبتكرة،  جديدة  بعالقات  بينها 
ويمّكن  السحر،  وخيلق  الغرابــــــة  حيقق 
الذي  للعامل  مغاير  عامل  نقل  من  املتكّلم 
اللغة  جمازّية  فإّن  لذلك  ونتحّسسه؛  نألفه 
الكالم،  تنميق  لغرض  ليست  الدينيــــة 
وإّنام متّثل تلك النوعّية التي تنعش الفكر، 
أو  صورة  بفصل  بواسطتهـا  يقوم  والتي 
ليخلق  املعتاد  سياقه  من  متداول  موضع 

منها أو منه شيئًا جديدًا(()62).
فيكون املجاز هو خطوٌة تاليٌة للرمز، 
الدينّية.  اللغـــة  رموز  بفّك  املجاز  فيقوم 
الكثري  هناك  أّن  الطباطبائي  السيد  ويرى 

والعبارات  املفردات  يف  الرمزّية  من 
اإلشارة  عىل  ))والكالم  فقال:  القرآنية، 
والرمز شائٌع فيه، وال سيام يف أمثال هذه 
واحلجب  والقلم،  اللوح  من  احلقـــائق 
والبحـــر  املعمــــور  والبيت  والسمـــاء، 
يبذل  أن  للباحث  جیب  فام  املسجـــور، 
القرائن(()63).  عىل  احلصـــول  يف  جهده 
املتشاهبات؛  من  اآليات  هذه  أّن  يرى  كام 
واالستعارة،  املجاز  عىل  تعتمـــــد  لذا 
مبهمٌة  معارٌف  املتعالية  الدينّية  فاملعارف 
يعرّب عنها  أن  دقيقٌة، وال يمكن  ومطالٌب 
احلّسّيات  ميدانه  الذي  الرصيح  باللفظ 
إليضاحها  السبيل  فيكون  واجلسامنّيات، 
واألمثــــــال  القصص  أسلوب  بإيـــــراد 
بعضها  يفّســـــر  حّتى  الكثرية  واألمثلة 

بعضًا، ويوّضح بعضها أمر بعض)64).
املجــــــــاز  ريكـور((  ))بول  ووّسع 
منها  املتشابـــه  ال  النصوص  كّل  ليشمل 
املعنى  يتجاوز  عنده  فاملجـــاز  فحسب، 
اسرتاتيجّيات  يف  اللغــــة  وهيب  احلريف، 
قدرًة  للمعنى  وتوليدها  لأللفاظ،  تركيبها 
العلوّية  واحلقائق  املعاين  إىل  اإلشارة  عىل 
التجارب  من  النابعة  وغري  احلسّية  غري 
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مستويات  جلب  وعىل  احلياتية،  اليومّية 

أو  إدراكها  يمكن  ال  احلقيقة  من  جديدة 

بالتعابري  إليها  اإلشارة  حّتى  أو  تصّورها 

مبارشة. فاملجاز ليس جمّرد طريقة لزخرفة 

اخلطاب وتزيني األحاديث، بل هو طريقة 

جديدة إلدخال معاٍن جديدة وغري مألوفة 

إىل اللغة، وليس كام تنّص البالغة العربّية 

معنى  إىل  الظاهر  املعنى  عن  عدوٌل  بأّنه 

آخر)65).

يمثل  الذي  املجاز  نمــــاذج  ومن 

التارخيّية  البنية  وجتاوز  العميقة  الرموز 

بمـا  وجتاوزها  عليهــــــا  والتأسيس  هلا، 

-ما  للقّصة  احلاضنة  العربّية  البيئة  خيدم 

كتاب  يف  أيضــًا  السعفّي(  )وحيد  يذكره 

اجلاهلّية  يف  )القربان  عنوان  محل  له  آخر 

واإلسالم( والذي يرى أّنه ))كانت قّصة 

يف  خُتالف  فلم  للتأسيس،  قّصًة  إسامعيل 

مستوى الرتكيب ما جرت عليه الشعوب 

جلنسها...  املؤّسسة  القصص  وضعها  يف 

حتّدث  املكّيــــــة،  األرض  يف  متجــّذرة 

أبطاٍل  عن  وتروي  العربّيــة،  باألصول 

األرض  يف  احلياة  لبعث  أنفسهم  جنّدوا 

العربّية مّلا توّقفت فيها احلياة التي انطلقت 

ذات يوٍم صدفًة مع إسامعيل... كّل يشء 

يف القّصة ُوضع بحساب، وكّل يشء فيها 

ولو  العميق(()66).  املعرّب  الرمز  عىل  قائم 

لوجد  القرآيّن  السياق  إىل  السعفّي  نظر 

الذبح حصلت  قّصة  أّن  أدنى شكٍّ  بدون 

تعاىل:  قوله  وهو  مّتصل  بسياق  مّكة  يف 

جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  چىئ 

الصاّفات:  ]سورة  يئچ  ىئ  مئ  حئ 

من  السعــــي  أّن  واملعـــــــروف   ،](02

السياقات  ومن  بمّكة.  املعروفة  املكانات 

قوله  هي  موضوعيًّا  واملشرتكة  املنفصلة 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  چ  تعاىل: 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
وهذه   .](25 البقرة:  ]سورة  چ  ۆئ 
بوصفها  للكعبة  إاّل  جتتمع  ال  األوصاف 

بيت  كوهنا  يف  الذهن  إىل  املنسبق  املعنى 

اهلل، ومالذ العاكفني والرّكع السجود.

واألهّم من ذلك أّن القصص القرآيّن 

مل يكن ُيعنى باألسامء واملصاديق وإاّل كان 

كتاًبا يف التاريخ، ومن ثّم حتّوله إىل كتاب 

تراثّي.
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املبحث الثالث:

التوّسط بني العقل والنقل يف تفسري 

القصص القرآيّن:
املعارصة  العربية  الثقافــــــــة  رّوجت 
بأّنــه  )ت204هـ(  الشافعي  عن  صورًة 
وأّنه  اإلسالمي،  الفكر  يف  الوسطّية  رائد 
متصارعني:  قطبني  بني  التوفيق  استطاع 

أهل احلديث وأهل الرأي.
أمني  أمحـــد  قول  يف  ذلك  ونلحظ 
الترشيـع  ممّيزات  أظهر  ))كان  عنـــــه: 
وأهل  الرأي  أهل  قسمني:  إىل  انقسامه 
احلديث... وحيمل أعالم مدرسة احلديث 
مدرسة  أعالم  وحيمـــــل  احلجازّيون... 
الرأي العراقّيون... فجاء الشافعي وأّلف 
بقول  ويستشهد  بشخصّيته(()67).  بينهام 

))النّـــــاس  )ت606هـ(:  الرازي  الفخر 
فريقني:  الشافعي  زمان  قبل  كانوا  كّلهم 
أّما  الرأي.  وأصحاب  احلديث  أصحاب 
أصحاب احلديث فكانوا حافظني ألخبار 
عن  عاجزين  كانوا  أهّنم  إاّل  اهلل  رسول 
الرأي  أصحاب  وأّما  واجلدال...  النظر 
أهّنم  إاّل  والنظر  اجلدل  أصحاب  فكانوا 
وأّما  والسنن.  اآلثار  معرفة  من  فارغني 

 النبي بسنّة  عارفًا  كان  فإّنه  الشافعي 
النظر  حميطًا بقوانينها، وكان عارفًا بآداب 
أهل  استيالء  بسببـه  فانقطع  واجلدل... 
وسقط  احلديث  أصحــاب  عىل  الرأي 
احلديث  بسببه أصحاب  فقههم، وختّلص 

من شبهات أصحاب الرأي(()68).
وتابع أمحد أمني يف دعواه الشيخ حممد 
الذي  الفقه  له  فقال: ))اجتمع  أبو زهرة، 
يغلب  الذي  والفقه  النقل،  عليه  يغلب 

عليه العقل(()69).
وعىل هذا املعيار من الوسطّية بني أهل 
والنقل(  )العقـل  الرأي  وأهل  احلديث 
البّد  ))كان  اجلابري:  عابد  حممد  يقول 
يراعيهـا  قواعد  عىل  البحث  تأسيس  من 
وضع  إىل  للحــاجة  حّدًا  جتعـل  اجلميع 
احلديث، وتقف بالرأي عند حدود معّينة 
حممد  هبا  قام  التي  املهّمة  وتلك  واضحة. 

بن إدريس الشافعي املّطلبي(()70).
فريى  زيـــــــد  أبو  حامد  نصـــر  أّما 
الشافعي  هم  الوسطّيــــــــة  مؤسيس  أّن 
واألشعري والغزايل، لكنّه يقّدم الشافعي 
الشافعي  إىل  ))ويعود  يذكرها:  ألسباب 
أّنه  بام  املجـــــــال  هذا  يف  الريادة  فضل 
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جتعله  التي  الريادة  وهي  تارخيّيًا،  األسبق 
دالالته  بكّل  الفكري  التّيار  هلذا  مؤّسسًا 

االجتامعّية والسياسّية(())7).
تلك  طرابييش  جورج  يرفض  بينمـــا 
فقال:  للشافعي،  املزعومـــــــة  الوسطّية 
للعقل  الشافعّي  يرتك  مل  أوىل  جهة  ))من 
قياسًا  يكون  أن  غري  أخرى  وظيفٍة  من 
متعاليٍة  أصوٍل  عىل  حصـــرًا  الفروع  يف 
-وليس  األصــــول  عدمت  فإن  عليه، 
أن  غري  العقل  عىل  يبَق  تعدم-مل  أن  هلا 
من  ))ليس  أيضًا:  ويقول  يصمت(()72). 
ُلّقب  قد  الشافعّي  يكون  أن  الصدفة  قبيل 
فهو  السنّة(.  )نارص  أو  احلديث(  بـ)نارص 
مل يكن لد دوٌر آخر سوى االنتصار للسنّة 
بوصفها  الكتاب  مع  إلزامّيتهـــا  وفرض 
لـ)بيان  االنتصار  وهذا  هبــا،  موحى  مثله 
واحدة:  بغائية  إاّل  متعّينًا  يكن  مل  البيان( 
يكن  مل  إن  االشتغال،  عن  العقل  يد  كّف 
إبقاء  مع  املتن،  يف  حاٍل  كّل  فعىل  مطلقًا 
الفاعلّية  ليامرس  اهلامش  يف  ضّيقٍة  فسحٍة 
القاس، والقياس  له:  املأذون هبا  الوحيدة 

يف الفروع حرصًا(()73).
الشافعي  أّن  أركون  حممـــد  ويرى 

اإلسالمي  العقل  سجن  يف  ساهم  ))قد 
داخل أسوار منهجّية معّينة سوف متارس 
إللغاء  اسرتاتيجّية  هيئة  عىل  دورها 

التارخيّية(()74).
التوفيقيــة  املحاوالت  أّن  واملالحظ 
بني العقل والنقل هي باألحرى حماوالت 
حيصــــر  فالشافعي  النقــل،  إىل  منحازة 
الفرعّية  األمور  ويف  بالقياس  العقــــل 
حرصًا، فهو بذلك يقّر ضمنًا بأّن التفسري 
بأّن  الغزايل:  يقّر  وكام  النقل،  معتمده 
يرد  حّتى  احلكم  نفي  هو  العقيل  الدليل 
احليّل  إدريس  بن  حممد  ويعرّب  السمع)75). 
بقوله:  احلقيقـــة  هذه  عن  )ت598هـ( 
))فإذا فقدت الثالثة-أي الكتاب والسنّة 
الرشعّية  املسألة  يف  -فاملعتمد  واإلمجاع 
فإهّنا  العقل  بدليل  التمّسك  عند املحققني 

مبقاة عليه، وموكولة إليه(()76).
حاولوا  الذين  من  أخرى  جهة  ومن 
انحازوا  أهّنم  والنقل  العقل  بني  التوفيق 
الفلسفّية  احلقيقة  وجعلوا  العقـــل،  إىل 
الفارايب  فقــــال  للنبّوة،  قرينًة  العقلّيــــة 
والفيلسوف  النبّي  ))إّن  339هـ(:  )ت 
ويستمّدان  واحٍد،  معنٍي  من  يرتشفــــان 
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علمهام من مصدٍر رفيٍع، واحلقيقة النبوّية 

نتيجًة  السواء  عىل  مها  الفلسفّية  واحلقيقة 

الفيض  آثار  من  وأثٌر  الوحي،  نتائج  من 

التخّيل  طريق  عن  اإلنسان  عىل  اإلهلي 

والتأّمل(()77).

تقي  حممــــد  السيد  أّن  نلحظ  بينام 

عىل  انحياز  بدون  وسطّية  يطرح  املدريّس 

الرغم من كوهنا وسطّية نظرية ال تطبيقّية، 

األقرب  الرأي  فإّن  هنـا  ))من  فقـــــال: 

 البيت أهل  ومنهج  الدين  روح  إىل 

عقٌل  إاّل  ليس  الرشع  أّن  هو  نعتقده  كام 

ظاهر، كام أّن العقل ليس إاّل رشٌع باطٌن، 

هلدايــة  تعاىل  اهلل  عند  من  رسوالن  فهام 

وتبنّي  احلّق  تعريفـــــه  مهّمتها  اإلنسان، 

أّن  ويرى  لـــه(()78).  الصحيح  الطريق 

العقل  تعريف  خالل  من  جاءت  املشكلة 

بني  التطابق  ))إّن  فقال:  الفالسفة،  عند 

ما حيكمه العقل والرشع حاصٌل من دون 

واالختالف  واحٍد،  أصٍل  من  ألهّنام  شكٍّ 

العقل  تعريف  يف  اعتمدنا  إذا  وارد  بينهام 

عىل أقوال الفالسفة(()79).

الرضـــــائي  عيل  حممــــــــد  ويوّضح 

التعارض  حلّل  العملّية  اآللّية  األصفهاين 

احتامالت  ثالثة  ضمن  والنقل  العقل  بني 

والدين  العقل  أحكام  بني  العالقة  يف 

وهي:

مثل أ.  العقل:  يقبلهـــــــــا  التي  املسائل 

إدانة  اإلسالم،  يف  الصحّية  التعاليم 

تتطابق  والتي  العدالة  وقبول  الظلم، 

مع حكم العقل.

املسائل التي يرفضها العقل: ال توجد ب. 

مثل هذه األحكام يف األديان اإلهلّية؛ 

هو  اإلسالم  وخصوصًا  الدين  ألّن 

وألّن  والفطرة،  للعقـــل  مطابٌق  ديٌن 

ليس  القطعّي  مع  القطعّي  تعــارض 

وتعارض  واحدة،  فاحلقيقة  معقوالً، 

التناقض،  إىل  ينتهي  قطعيني  حكمني 

فهنا يوجد احتاملني:

حكم  مقّدمات  يف  اخلطأ  األّول: 

العقل، أي أهّنا غري تاّمة.

العقل  حكم  قطعّية  ثبتت  إذا  الثاين: 

فهذا يعني أّن ظاهر اآلية أو الرواية ليس 

مرادًا للشارع، فال بّد من تأويل.

املسائل التي هي فوق مستوى العقل: ج. 
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هذه  بضّد  حيكم  ال  العقــل  أّن  فرغم 

عىل  دليل  يوجد  ال  ولكن  املســـائل 

فوق  فهي  أيضًا،  وتوجيهها  قبوهلا 

التعّبدّية  مستوى العقل مثل األحكام 

الرشعّية)80).

ومن نامذج التوفيق بني العقل والنقل 

مع  بينها  واالختيار  األحاديث  وتقليب 

العاّلمة  فرّسه  ما  والنظر  العقل  إعامل 

تعــــاىل:  لقوله  352)هـ(  )ت  البالغّي 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 

ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ 

 :](02 البقرة:  ]ســورة  ڎچ  ڎ  ڌ 

ألثر  اهلل  إبطال  عدم  اإلذن  من  ))واملراد 

الزًما  أمًرا  السحر  أثر  ليس  أي  السحر، 

ال يقدر اهلل عىل رفعه، ولكن مل يبطله، بل 

خىّل بينه وبني الناس يف سوء اختيارهم كام 

الظلم؛  وأنواع  املعايص  وبني  بينهم  خىّل 

القمّي  روى  العامل...  يف  قّدرها  حلكمٍة 

بمّكة  عطاء  سأله   الباقر أّن  تفسريه  يف 

أمرمها  من  فذكر  وماروت،  هاروت  عن 

يف املعصية نحو ما يذكر اجلمهور عن ابن 

عّباس وابن عمر وكعب األحبار... وفيام 

ذكرنا روايته عن الرضا نحو معارضٍة 

الباقر  وراويِه عن   ،الباقر ُروَي عن  ملا 

حممد بن قيس، وهو مشرتك بني الضعيف 

 الباقر يكون  أن  ويمكن  وغريه، 

بحسب حال الوقت، وعطاء حكى له ما 

ابن عمر وابن عّباس وكعب  يروونه عن 

والقول  بتصديقه...  يشعر  أن  دون  من 

بكوهنا منافية لعصمة املالئكة يمكن دفعه 

ما  هو  عصمتهم  من  املسّلم  بأّن  يقال  بأن 

داموا جمّردين عن الشهوة واحلرص ال ما 

إذا جعال فيهم(())8). وأمثال هذه األمثلة 

كثري لدى علامئنا األعالم املحّققني.

اخلامتــــــــة:

تفسري . ) يف  والعقل  النقل  ثنائية  تندرج 

من  سلسلة  ضمــــــن  القرآين  النص 

املصطلحات املوازية عرب عنها العلامء 
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التفسري  من  فاملأثور  وحديثـــا،  قديام 

يقابله  النقيل  واالجتـاه  الرأي،  يقابله 

السمعيــــــة  واألدلة  العقيل،  االجتاه 

ذلك  غري  إىل  العقلية،  األدلة  تقابلها 
من العبارات.

الوحي . 2 فرتة  يف  النقيل  التفسري  ساد 
عّباس  ابن  مدرسة  وسارت  وبعده، 
عىل هذا املنهج، وُعّد التفسري باملأثور 
شاع  حني  لذا  األسلم،  التفسري  هو 
حنبل:  بن  أمحد  قال  بالرأي،  التفسري 
وهي:  أصول  هلا  ليس  كتب  ))ثالثة 
واملالحم(()82).  والتفسري  املغازي 
بالرأي  للتفسري  جلّية  معارضٌة  وهي 
والسري عىل هنج ابن عّباس يف التفسري 
وجٌه  أوجه:  أربعة  عىل  جعله  الذي 
وتفسري  كالمها،  من  العرب  تعرفه 
ال ُيعذر أحٌد بجهالته، وتفسرٌي يعلمه 
إاّل  يعلمه  ال  وتفسرٌي  خاّصة،  العلامء 
يتخّوف  األّول  اجليل  فكان  اهلل)83). 
بالرأي  القول  من  خوفًا  التفسري  من 
عن  الشعبي  فريوي  عنــــــه،  املنهي 
فإّنام  التفسيــر  ))اتقوا  قوله:  مرسوق 
وجّل(()84).  عّز  اهلل  عن  الرواية  هو 

ولكون النقوالت عن النبي قليلة 
يف جمال التفسري جلأ تّيار النقل إىل قول 
يقول  فالتابعي،  جید  مل  وإن  الصحايب 
يف  )ت774هـ(  الدمشقي  كثري  ابن 
يف  التفسري  جتد  مل  ))إذا  الشأن:  هذا 
عن  وجدته  وال  السنّة  يف  وال  القرآن 
األئمة  من  كثرٌي  رجع  فقد  الصحابة، 
بن  كمجاهد  التـــــابعني،  أقوال  إىل 
التفسري(()85).  يف  آيًة  كان  فإّنه  جرب، 
حسني  حممد  يرى  املسري  هذا  وعىل 
الذهبي أّن التفسري نضج زمن الوحي 
والصحابة والتابعني، فقال: ))مل يرتك 
األوائل لألواخر كبري جهٍد يف تفسري 
معانيـــه  عن  والكشف  اهلل،  كتاب 
القرآن  إىل  نظروا  أهّنم  إذ  ومراميه، 
باعتباره دستورهم الذي مجع هلم بني 
من  فتناولوه  واآلخرة،  الدنيا  سعادة 
التحليلية...  بدراستهــم  نزوله  أّول 
عىل  التفسيــــــــر  كتب  يقرأ  والذي 
اختالف ألواهنا ال يدخله شكٌّ يف أّن 
الدراسات  بالتفسري من  يتعّلق  كّل ما 
األقدمون  املفرسون  وفاه  قد  املختلفة 
فالناحية  والتحقيق،  البحث  من  حّقه 
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والناحية  البالغية،  والناحية  اللغوية، 
والناحية  النحوّية،  والناحية  األدبية، 
والناحية  املذهبية،  والناحية  الفقهّية، 
النواحي  الفلسفية. كّل هذه  الكونية، 
األَُول  املفرسون  تنــــاوهلا  وغريها، 
ملن  يرتك  مل  ملموس،  ظاهر  بتوّسٍع 
عرصنا  قبل  ما  -إىل  بعدهم  جاء 

بقليل-من عمٍل جديد(()86).
من . 3 التفسري  أّن  عىل  يؤكد  التّيار  هذا 

غري  والتابعني،  والصحابـة   النبي
أّنه يف موضع القّصة القرآنية مل تسعفه 
أهل  بروايــــــــة  فاستعان  النقوالت، 
اإلرسائيلّيات،  شاعت  حّتى  الكتاب 
لإلرسائيلّيات  إباحتهم  أصل  وكان 
عن  املروي  البخـــاري  حديث  هو 
أّنه   النبي عن  مسعود  بن  اهلل  عبد 
وحّدثوا  آية،  ولو  عنّي  ))بّلغوا  قال: 
ومن  حرج،  وال  إرسائيــل  بني  عن 
من  مقعده  فليتبّوأ  متعمدًا  عيّل  كذب 

النار(()87).
التفسري . 4 حرص  إىل  اإلخبارية  ذهب 

وال   واألئمــــــــة  النبي عنــــد 
جاءت  لذا  التفسري؛  لغريهم  جیوز 

تفاسريهم عىل شكل مروّيات. يقول 
تفسريه:  مقدمة  يف  البحراين  هاشم 
))فام جاء عنهم فهو النور واهلدى، 
الظلمـــة  فهو  غريهم  عن  جاء  وما 
من  العجب  كّل  والعجب  والعمى، 
حيث  والبيان  املعاين  علمي  علمـــاء 
زعموا أّن معرفة هذين العلمني ُتطلع 
من  جالله  جّل  اهلل  رّس  مكنون  عىل 

تأويل القرآن(()88).
القرآن . 5 يفرّس  اجتاٌه  برز  املقابل  يف 

بالعقل، وقد سلك العرفاء واملتصّوفة 
التفسري  منهج  الكشــــف  وأصحاب 
رمزية  من  ينبـــــع  وهو  اإلشاري، 
يف  القشريي  فنرى  الدينيـــة،  اللغة 
تلك  إىل  يميل  اإلشارات(  )لطائف 
قوله  ففي  كشفهـــــا،  قاصدًا  الرموز 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چٴۇ  تعاىل: 
ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
]ســورة البقــــرة: 25)[،  ۆئچ 
األمر  البعض:  يقول  ))حيث  يقول: 
واإلشارة  البيت،  تطهري  يف  الظاهر 
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*   *   *   *   *
اهلوامش:

بن  اخلليل  املعجم،  مرّتبا عىل حروف  العني   (((
أمحد الفراهيدي: مادة ]عقل[.

 69  /4 فارس:  ابن  اللغة،  مقاييس  معجم   (2(
مادة ]عقل[.

)3) االشتقاق، ابن دريد: )/ 238.

من اآلية إىل تطهري القلب... وتطهري 
القلب بحفظه من مالحظة األجناس 

واألغيار(()89).
اللغة  جمازية  إىل  فاملوا  املعتزلة  أّما 
القرآن  تفسري  إىل  فعمدوا  الدينيـــــة، 
املجـــــــــاز  برضوب  القرآين  والقصص 
مذهب  مّثل  من  وخري  والتشبيهـــــات، 

املعتزلة الزخمرشي يف الكّشاف.
فريق  كان  الثنائيــــة  هذه  وفق  وعىل 
املتغرّي فريق  بينام مّثل  النقل،  الثابت يمّثل 
القرآنية  للقصة  العقل. فكانت تفسرياهتم 
جعلها  حّتى  املحض  النقل  بني  تتأرجح 
الصحابة  وأقوال  لإلرسائيلّيات  عرضة 
والتابعني غري املعصومة وال الدقيقة نوعًا 
جعل  يف  العقل  أصحاب  أفرط  بينام  ما. 
الرموز  من  نسيٌج  هي  القرآنيـــة  القّصــة 
املجازات  من  بمزيٍد  فّكها  يتطّلب  التي 

والتشبيهات القريبة والبعيدة.

حسن  الكريم،  القرآن  كلامت  يف  التحقيق   (4(
املصطفوي: 8/ 238. مادة ]عقل[.

)5) لسان العرب، ابن منظور: مادة ]نقل[.
)6) املعجم الوسيط: 949.

احلرمني  ــام  إم الفقه،  ــول  أص يف  الــربهــان   (7(
اجلويني: )/ 2)).

املحاسبي:  احلــارث  القرآن،  وفهم  العقل   (8(
.205

سهل  أيب  ــن  ب أمحــد  ــيس،  ــرسخ ال ــول  أصـ  (9(
الرسخيس: )/ 347-346.

أبو حامد  تعليقات األصول،  املنخول من   ((0(
الغزايل: 45.

-84  /( صليبا:  مجيل  الفلسفي،  املعجم   ((((
85

)2)) موسوعة الالند الفلسفية: 684.
عابد  حممد  الــعــريب،  العقل  تكوين  ظ.   ((3(

اجلابري: 6).
املستنريين  تصّورات  يف  والدين  العقل   ((4(

الدينيني املعارصين، حممد جعفري: )2.
باب   .(6  /( الكليني:  الشيخ  الكايف،   ((5(

العقل واجلهل.
ومقاصده،  مناهجه  اإلسالمي  الترشيع   ((6(

حممد تقّي املدريّس: )/ 26.
التهانوي:  الفنون،  اصطالحات  كشاف   ((7(

.(725
العلمية  للمصطلحات  الشامل  املعجم   ((8(
والدينية، إبراهيم حسني رسور: 2/ 702.

العرب  النقد  يف  واملتغرّي  الثابت  جــدل   ((9(
احلديث، عبدامللك بو منجل: )/ 66).

)20) املصدر نفسه.
الدين  جــالل  الــقــرآن،  علوم  يف  اإلتقان   (2((
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السيوطي: 759. النوع السابع والسبعني.
 /( األندليس:  حّيان  أبو  املحيط،  البحر   (22(

.(0
)23) الربهان يف علوم القرآن، الزركيش: 22.

بيان العلم وفضله، يوسف بن عبد  )24) جامع 
الرّب: 2/ 039).

 /2 املجليس:  باقر  حممد  ــوار،  األن بحار   (25(
308 باب )34).

إسامعيل  بــن  حممد  الــبــخــاري،  صحيح   (26(
الشهادات.  كتاب   (5(  /3 البخاري: 
 /7 احلــّجــاج:  بن  مسلم  مسلم،  صحيح 
85) باب فصل الصحابة ثّم الذين يلوهنم 

ثّم الذين يلوهنم.
تقريب  رشح  يف  الـــراوي  تــدريــب  ظ.   (27(
 /( السيوطي:  الدين  جــالل  ــواوّي،  ــن ال

.504
)28) إعالم املوّقعني عن رّب العاملني، ابن القّيم 

اجلوزّية: 6/ 8)5.
إىل  الوصول  سّلم  برشح  القبول  معارج   (29(
علم األصول، حافظ بن أمحد احلكمي: )/ 

.44
)30) جمموع الفتاوى، ابن تيمية: 0)/ 234.

األسرتابادي:  أمني  حممد  املدنّية،  الفوائد   (3((
.43

)32) املصدر نفسه: )5.
النراقي:  مهدي  حممد  السعادات،  جامع   (33(

)/ 9 املقّدمة بقلم الشيخ املظّفر.
 (55  ،(22  /5 مسنده:  يف  أمحد  أخرجه   (34(
سننه:  يف  والــرتمــذّي   .)3024  ،2974(

.295(
)35) تفسري النسائّي: / )50.

)36) املصدر نفسه: / 578.
)37) ُينظر: الربهان، الزركيّش: 2/ 57).

)38) تفسري الطربّي: 6)/ 306.
)39) مقّدمة يف أصول التفسري، ابن تيمية: 05).
حسني  حممد  واملفرسون،  التفسري  ُينظر:   (40(

الذهبّي: / 77 وما بعدها.
))4) ظ. العقل عند املعتزلة، حسني زينة: 5).

من  جمموعة  اإلسالمّية،  املعارف  ــرة  دائ  (42(
مادة]القدرية[   .8092  /26 املسترشقني: 

بقلم ماكدونالد.
مستدرك  0)4؛   /2 داوود:  أيب  سنن   (43(
 /(2 الــنــوري:  حسني  ــريزا  امل الوسائل، 

.3(7
)44) العقل عند املعتزلة، حسني زينة: 8).

 /( اجلاحظ:  بحر  بن  عمرو  احلــيــوان،   (45(
.207

أبو  حامد  نرص  التفسري،  يف  العقيل  االجتاه   (46(
زيد: 45.

)47) األوائل، أبو هالل العسكري: 2/ 9)).
القايض  املعتزلة،  )48) فضل االعتزال وطبقات 
واحلاكم  البلخّي  القاسم  وأيب  عبداجلبار 

اجلشمّي: 39).
اإلســـالمـــي،  الــتــفــســري  مـــذاهـــب  ظ.   (49(

جولدتسيهر: 33).
)50) تكوين العقل العريب، حممد عابد اجلابري: 

.3(
))5) العرص التأوييل للعقل، جان غرايش: 250 
نقاًل عن الفلسفة والتأويل، نبيهة قارة: 58.

)52) احلقيقة واملنهج، غادامري: 43.
)53) املصدر نفسه: 0)5.

)54) رصاع التأويالت، بول ريكور: 350.
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)55) من النّص إىل الفعل، بول ريكور: 24.
)56) املصدر نفسه: 25.

وجيه  اإلســـالم،  يف  الديني  الــنــّص  ظ.   (57(
قانصو: 266.

حممد  علمية،  قراءة  اإلسالمي  الفكر  ظ.   (58(
أركون: 87) وما بعدها.

)59) فلسفة األسطورة، أليكيس لوسيف: )9.
)60) العجيب والغريب يف كتب التفسري: 05).
))6) ظ. دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر اجلرجاين: 

66 وما بعدها.
قانصو:  وجيه  اإلسالم،  يف  الديني  النّص   (62(

.279
حسني  حممد  الــقــرآن،  تفسري  يف  املــيــزان   (63(

الطباطبائي: 2/ )3.
)64) ظ. املصدر نفسه: 3/ 73-72.

)65) ظ. نظرية التأويل اخلطاب وفائض املعنى، 
بول ريكور: 83 وبعدها.

)66) القربان يف اجلاهلّية واإلسالم: 78-77.
)67) ضحى اإلسالم، أمحد أمني: 225-223.

الدين  فخر  الشافعي،  اإلمـــام  مناقب   (68(
الرازي: 66.

الفقهّية،  –آراؤه  وعرصه  حياته  الشافعي:   (69(
حممد أبو زهرة: 24.

)70) تكوين العقل العريب، حممد عابد اجلابري: 
.(02

األيديولوجّية  وتأسيس  الشافعي  اإلمام   (7((
الوسطّية، نرص حامد أبو زيد: 53.

احلديث،  إســالم  إىل  القرآن  إســالم  من   (72(
جورج طرابييش: 264.

)73) املصدر نفسه: 265.

حممد  اإلسالمي،  العريب  الفكر  تارخيّية   (74(
أركون: 74.

)75) ظ. املستصفى من علم األصول، أبو حامد 
الغزايل: )/ 64.

.(08 /( : )76) الرسائر، حممد بن إدريس احليّلّ
وتطبيقه،  -منهج  اإلسالمية  الفلسفة  يف   (77(

إبراهيم مدكور: )/ 96.
املدريّس:  تقي  حممد  اإلسالمي،  الترشيع   (78(

.((2 /(
)79) املصدر نفسه: )/ 3)).

التفسريية  واالجتاهات  املناهج  يف  دروس   (80(
األصفهاين:  الرضائي  عيل  حممد  للقرآن، 

.(36-(35
القرآن، حممد جواد  تفسري  الرمحن يف  آالء   (8((

البالغّي: / 2)).
 /( العسقالين:  حجر  ابن  امليزان،  لسان   (82(

.(3
)83) الربهان يف علوم القرآن، الزركيش: 426. 

النوع احلادي واألربعون.
)84) تفسري القرآن العظيم، ابن كثري الدمشقي: 

.(3 /(
)85) املصدر نفسه: )/ 0).

الذهبي:  حسني  حممد  املفرسون،  التفسري   (86(
.363/2

إسامعيل  بــن  حممد  الــبــخــاري،  صحيح   (87(
البخاري: 46/4). كتاب بدء اخللق.

)88) الربهان يف تفسري القرآن، هاشم البحراين: 
.(0/(

)89) لطائف اإلشارات، القشريي: )/36). 
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املديرية العامة للرتبية يف واسط 

كلية اإلمام الكاظم- أقسام واسط

 يسعى هذا البحث إىل الوقوف عىل أرسار التعبري القرآيّن وخصائصه 

يف سورة األعىل، انطالقاً من اإلميان بأّن (التعبري القرآيّن تعبري فّني مقصود)، 

وينطلق لتحقيق غايته عرب مثاين مسارات، األّول منها يبحث يف املراد من 

التسبيح يف هذه السورة، والثاين يعرض التفضيل الذي ميثل ظاهرة جليّة 

فيها، والثالث يسلط الضوء عىل توظيف أبنيّة األفعال ومقاصدها ساعياً 

والرابع  اللغوّي،  والبناء  القرآيّن  املعنى  بني  الرابطة  العالئق  إظهار  إىل 

يتتبع دقة التعبري القرآين يف استعامل الجملة بنوعيها الفعلية واالسميّة، 

يستقرئ  والسادس  وتأخريها،  االلفاظ  تقديم  مسألة  يناقش  والخامس 

داللة حذف األلفاظ وذكرها، والسابع يرصد رس مناسبة حروف العطف 

أثر تكرار االسم املوصول،  التي جاءت فيها، والثامن يوّضح  يف املواضع 

وهو يف كلِّ ذلك يسعى إىل أن يقّدم تعليالً يستمّد قوته من السياق العام 

لهذه السورة. 

م. م. هاين كنهر عبد زيد العتّايّب م. م. حسن سوادي طعمة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم:
َمة: امُلقدِّ

والّصـالُة  العاملني  ربِّ  هلل  احلمــــــُد 
والّسالمُ عىل أفصِح من نطَق بالّضاِد حمّمٍد 

وعىل آله الّطّيبني الّطاهرين، وبعد:
القدامى  الّلغويني  أذهان  يف  وقَر  فقد 
يغــــــايُر  القرآيّن  التعبرَي  أنَّ  واملعارصين 
قد  القرآيّن  الّلفَظ  وأّن  الكالم،  مألوف 
وضَع يف املحلِّ اّلذي يقتيض أْن يوضَع فيه 
أو تأخرِيه،  باختياِره دوَن سواه، وتقديِمه 
أْن  وحذفِه أو ذكِره؛ وأفىض هبم ذلك إىل 
يستفهموا عن سبِب اختياِر هذا اللفظ أو 
ذاَك، وسبِب تقديِمه أو تأخرِيه، وذكِره أو 
من  اإلطناِب؛  أو  اإلجیاِز  وسبِب  حذفِه، 
القرآيّن  التعبري  أرسار  عىل  الوقوِف  أجل 

وخصائصه.
صالح  فاضـــل  الدكتـــــور  وُيعـــــدُّ 
املعارصين  الباحثنَي  أبرِز  من  السامرائّي 
القــــرآن  عىل  عنايُتهـــــــم  انصّبْت  اّلذيَن 
من  آياتِه،  بنَي  املوازناِت  وإجراِء  الكريم، 
حيث التشابِه واالختالِف يف التعبري، وقد 
أنتَج يف ذلك مؤلفاٍت، ُتعنى بالوقوِف عىل 
بمالحظِة  وذلك  القرآيّن،  التعبرِي  أرساِر 

االكتفـــــاِء  وعدِم  القول،  وسياق  املقام 
عليه،  واالقتصـــــــاِر  النحوّي،  بالتعليل 
القدامى،  جهود  عىل  ذلك  يف  معتمدًا 
عىل نحو ما ذكَره اجلرجايّن يف بيان سبب 
»وقد  بقولـــه:  وذلك  والتأخري،  التقديم 
يقاَل:  أْن  يكفي  َأنَّه  الناِس  ظنوِن  يف  َوقَع 
، ِمْن غري  م للعناية، وألنَّ ذْكَره َأهمُّ إِنه ُقدِّ
العنايُة؟.  تلك  كانت  أين  ِمْن  ُيْذَكر،  أن 
؟. ولِتخيُّلِهم ذلك، قد َصُغر  وبَم كاَن أهمَّ
نوا  أمُر التقديِم والتأخري يف نفوسهم، وَهوَّ

اخلَْطَب فيه«))).
الوقوِف  إىل  هادفًا  البحث  هذا  وجاَء 
عىل أرساِر التعبري القرآيّن يف سورة األعىل 
من  ومضاٍت  فتناوَل  التعبريّية،  وسامهِتا 
خصائص التعبري القرآيّن فيها، ورّتبها عىل 
حسب تسلسلها يف هذه السورة، والبحُث 
فتجنَّب  الباحثوَن؛  إليه  انتهى  ممّا  يبـــدُأ 
اكتفاًء  القرآيّن  التعبري  بمصطلِح  التعريَف 
تفاسيـَر  اخّتَذ  وقد  ذلك.  يف  بجهوِدهم 
وبعَض  الّلغـــــة  وكتَب  الكريـــم  القرآن 
مؤلفـــــاِت السامرائّي وسيلًة لالستدالل 
ذلك  يف  معتمدًا  تبيينه،  إىل  سعى  ما  عىل 
املعتمدِة  احلجِج  تقديِم  عىل  قائاًم  أسلوبًا 
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عىل مالحظِة املقاِم وسياِق القوِل، وحماوالً 
ال  والباحث  السامرائّي.  طريقة  انتحاَء 
التعبري  بخصائص  أحاَط  قد  أنَّه  يّدعى 
ويذكر  املباركة،  السورة  هذه  يف  القرآيَن 
فحسب  به،  اجلزُم  يمكُن  ال  بّينه  ما  أنَّ 
ُيؤخُذ  إنساٍن  إليه، وكلُّ  الباحث ما سعى 

من كالِمه وُيرد.
الّتسبيُح يف سورِة األعىل:

َتقوُل:  التنزيـــــه،  الّلغة:  يف  التسبيُح 
َتنِزهيا)2)،  َنّزهُته  إذا  تسبيحًا،  اهلل  َسبَّحُت 
الكريِم  القرآِن  يف  التسبيُح  ورَد  وقد 
بأغلِب الصيِغ )سّبَح -يسّبُح-يسبحوَن-
مفتتِح  يف  يرْد  مل  لكنّه  -سّبْح(،  سبحاَن 
إاّل يف سورِة  األمِر  بصيغِة  القرآنّية  السوِر 

األعىل، قال تعاىل: چ ں ڻ ڻ ڻچ 
ستِّ  مفتِح  يف  وجاَء   ،]( األعىل:  ]سورة 
واملضارِع  املايض  صيغِة  عىل  قرآنّية  سوٍر 
األعىل  سورُة  واختّصـــــــْت  واملصــــدِر، 
الكريَم  القرآَن  أنَّ  ويظهُر  األمر،  بصيغِة 
اهلل  باسم  السورة  هذه  يف  التسبيَح  خصَّ 
احلسنى،  األسامء  من  غرِيه  دوَن  )األعىل( 
والتسليـــــم  التاّم  االطمئنان  عىل  للداللة 
املطلق؛ ألنَّ املراَد بالعلو »كامُل القدرة)3)، 

فهو أعىل من أن ُيقاس به.
القرآن  يف  التسبيح  فعـــل  ورد  وقد 
وعرشين موضعًا،  الزمًا يف سبعة  الكريم 
مواضع،  تسعة  يف  مفعوُله  ُذكر  ومتعديًا 
ثالثـِة  يف  مفعوُله  ُيذكـــــــــر  مل  ومتعديًا 
السورة  هذه  يف  امُلالَحظ  ومن  مواضٍع)4)، 

املفعول  اىل  )سّبح(  األمر  فعــــل  تعديُة 
الواقعة  سورة  األصل-بخالِف  به-وهو 
يف  األمر  فعـــُل  جاَء  إذ  احلاقة؛  وسورة 
قال  الباء،  اجلّر  بحرِف  متعديًا  السورتني 
]سورة  ۆچ  ۇ  ۇ  ڭ  چ  تعاىل: 
الواقعة: 74، 96[)5)، وقد ُذكرْت يف ذلَك 
التسبيَح  أنَّ  أشهرها  متباينٌة،  كثريٌة  أقوال 
تنبيهًا  الباء  إذا كاَن بمعنى الصالة دخلْت 
املجّرد  باملعنى  كاَن  املعنى، وإذا  عىل ذلك 

من الصالة فال يتعّدى بحرِف اجلّر)6).
قوله:  أنَّ  الغيِب  مفاتيِح  يف  وجـــاَء 
أمر  هو  بـل  الذكر،  يفْد  مل  ربَّك(  )فسّبْح 
)فسّبْح  قولــــه:  وأنَّ  بالقلب،  بالتسبيح 
بالذكــر  مأموٌر  أّنه  عىل  دلَّ  رّبك(  باسم 
الذكر  عىل  يقترَص  أْن  له  وليَس  اللســايّن، 

القلبّي، فال تكون الباء زائدة)7).
القرآيّن  ويظهــــر من مراجعة السياق 
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وما  احلاقــة،  وسورة  الواقعــة  سورة  يف 
يف  جاء  إذ  الكريم؛  القرآن  ذكر  من  فيها 

ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  قوله  السورتني 
)8)، وما  ]سورة الواقعة: 80[  چ  ٺ 

الداّلة  ُذكر يف سورة الواقعة من الصفات 
ذكر  وما  اإلهلية،  والعظمــة  القدرة  عىل 
يوم  مشاهد  وصف  من  احلاقة  سورة  يف 
القيامة، وتصوير اجلنّة واجلّحيم، وما كان 
والتقاويل،  واحلوار  اجلدل  من  ذلك  يف 
والّلسان،  بالقلب  يكوُن  فيها  التسبيح  أنَّ 
القلبّي،  التسبيح  عىل  االقتصـــار  وعــدِم 
بالباء،  متعديًا  السورتني  يف  الفعُل  فجاَء 
متعديًا  الفعُل  فجاَء  األعىل  سورة  يف  أّما 
و»هو  الســـورة  مفتتح  يف  به  للمفعول 
ألنَّ  بنفسه  يتعّدى  الّتسبيح  ألنَّ  األصل 
معناه تبعيٌد من الّسوء«)9)؛ وذلك للداللة 
أْن  وهو  اللسايّن،  ال  القلبّي  التسبيح  عىل 
بعلّو  باالطمئنان  الشعور  تعيَش حالة من 
اهلل وسمّوه وهدايته وتقديره، وتنزهيه عن 
كلِّ ما ال يليق به، يف ذاته وأسامئه وصفاته، 
أّما الصالة فهي مرحلة تالية هلذا التسبيح 
كان  فلاّم  السورة،  آخر  يف  بالفاء  معطوفة 
أو  بالقدرة  -خمتّصًا  سيأيت  -كام  العظيم 

التسبيح  كان  باحلاّســـــة،  امُلدركة  القّوة 
األعىل  كان  ومّلا  والّلسان،  للقلب  شاماًل 
امُلدرَكة  اإلهليــة  القدرة  ُمطلق  عىل  دالًّ 
وغري امُلدركة، كان التسبيح داالًّ عىل معناه 

امُلطلق وهو التنزيه. واهلل أعلُم.
التعبيــر  يف  املفردات  تتعــــاور  وقد 
موضٍع،  يف  مفردة  فتستعمـــــل  القرآيّن، 
مع  آخر  موضٍع  يف  غريها  وتستعمـــــل 
ملناسبـــة  وذلك  واحد)0))،  املوضوع  أّن 
السياق، ومن ذلك اختصاص التسبيح يف 
هذه السورة باسِم اهلل األعىل، واختصاصه 
اهللِ  باسم  احلاقة  وسورة  الواقعة  سورة  يف 
ۆچ]سورة  ۇ  ۇ  ڭ  العظيمچ 
بني  فخـــالف   ،((((]96  ،74 الواقعة: 
وهو  واحد  املوضوع  أنَّ  مع  االسميـــن 
يقتضيه  ما  بحسب  ذلك  وكّل  التسبيح، 
أنَّ  وذلك  املقـــام،  يستدعيه  أو  السياق، 
يدلُّ  واألعىل  القرب،  عىل  يدّل  العظيم 
عىل البعد، فلاّم عرض الصفات الداّلة عىل 
القدرة امُلدَركة باحلّس، ذكر اسم العظيم؛ 
عظيم،  عنه:  ُيقال  يشٌء  منه  ُعلم  إذا  ألّنه 
وإذا ُذكر باملعنى املطلق، ُيقال: األعىل؛ أي 

هو أعىل مما حييط به إدراكنا)2)).



م .م. هاين كنهر عبد زيد العتايب

361

هـ(
14

41
م- 

20
20

ء )
شتا

ن -
عو

رب
اال

د 
عد

ال

والقرآن الكريم فّصل وذكَر يف سورة 
األعىل،  سورة  يف  يذكْره  مل  ما  الواقعة 
تاليًا  جاء  الواقعــــِة  سورة  يف  فالتسبيُح 
تدلُّ  اّلتي  االستفهامات  من  ملجموعٍة 
اإلهلّية«)3))،  القدرة  عىل »عموم صالحية 
وإنباِت  النسل،  )خلِق  لبيــــــاِن  ومناسبًا 
وإنشــــاِء  املزن،  من  املاء  وإنزاِل  الزرع، 
االستفهامات  تلك  فكلُّ  الناِر(،  شجرة 
يتضّمن  باسٍم  عنهــــــا،  اجلواب  يكون 
اسم  ذلَك  فناسَب  والقّوة،  القدرة  معاين 
فالسيــاق  األعىل  سورة  يف  أّما  العظيم. 
باإلنساِن  وعنايتِه  اهللِ  لطِف  بمطلِق  خُيرب 
باإلقراء،  الِعَدة  ثمَّ  له،  وهدايتِه  وخلِقـــه 
وما  باجلهر  وعلمه  اهللِ  بمشيئة  واإلخبار 
اهلل  اسم  تناسُب  الصفات  وهذه  خيفى، 
عن  البعد  غاية  يف  أّنه  عىل  الداّل  األعىل 

كّل يشٍء. واهلل أعلم.
التفضيل يف سورة األعىل:

من  يلمح  األعىل  لسورة  القارئ  إنَّ 
اإلطار العام هلا أهّنا قائمة عىل رسم أفضل 
الصفات، وما يعاكسها من الصفات، لذا 
فهي تتكئ للوصول هلذا التعبري عىل صيغة 
التفضيل وهذا االسلوب -التفضيل -يف 

االصطالح ُيعّرف بأّنه »الصفة الدالة عىل 
»الوصف  وأّنه  والزيــادة«)4))،  املشاركة 
غريه  عىل  صاحبه  لزيادة  أفعل  عىل  املبني 
مشتق  »اسم  وأنَّه:  الفعل«)5))،  أصل  يف 
من املصدر عىل وزن أفعل للمذكر وفعىل 
أن  -عىل  األغلب  -يف  يـــدل  للمؤنث، 
شيئني اشرتكا يف صفة، وزاد أحدمها عىل 
عىل  يدل  ال  وقد  الصفة  تلك  يف  اآلخر 
-عىل  صوره  أغلب  -يف  يدل  كام  ذلك، 
وتكررت صيغة  والدوام«)6))،  االستمرار 
مرات،  تسع  األعىل  سورة  يف  التفضيل 
التفضيل  معنى  أخذ  لفظ  والعـــــارشة 
وهذا  تفضلــــــون)7))،  بمعنى  )تؤثرون( 
التأكيد يف تكرار الصفة يشّكل ملمحًا مهاّمً 
والصفات  نظر،  وتدقيق  عناية  إىل  حيتاج 
األشقى،  ُيرسى،  أحوى،  )األعىل،  هي 
األوىل(،  أبقى،  خري،  الدنيـــا،  الكبـرى، 
من  )األعىل(  لفظة  يف  التفضيل  وسياق 
]سورة  ڻچ  ڻ  ڻ  ں  تعاىلچ  قوله 
األعىل: )[ جاء لُيبني صفات اهلل عز وجل 
والقدرة)8))،  العلو  بصفة  التعبري  فتطلب 
أخرى  صفة  املقام  هذا  يف  يستعمل  ومل 
والسبب  واحلكيم،  والعزيز  كالعظيم 
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عامة  تكون  األعىل  ألّن  هو  ذلك؛  يف 
بمعنى  الصفات، فاألعىل  كّل  تستوعب 
العلو الذي هو القهر واالقتدار، ال بمعنى 
العرش  عىل  واالستواء  املكان  يف  العلّو 

حقيقة)9)).
وجــوه  من  ووجـــه  تناسب  ونلمح 
أن  وهو  املقام،  هذا  يف  القرآيّن  االعجاز 
تسع  القرآن  يف  تكـــررت  األعىل  لفظة 
تكررت  التفضيل  وصيغــــــة  مرات)20)، 
واهلل  ويبدو  مرات،  تسع  السورة  هذه  يف 
مع  متامشيًا  جاء  السورة  اسم  أن  أعلم، 
هذا التكرار، وكان مدعاًة لتسمية السورة 

باألعىل.
خّصهـا  التي  التفضيــــل  صيغ  ومن 
مرة  إاّل  تذكر  ومل  األعىل  بسورة  تعاىل  اهلل 
تعاىل:  قال  إذ  )أحوى(  القرآن  يف  واحدة 
 ،]5 األعىل:  ]سورة  ڭچ  ۓ  ۓ  چ 

»حتى  السواد  تعني  اللغـــة  يف  وأحوى 
وقــــــال  أحوى«))2)،  أسود  كّل  سمـــوا 
اليابس  النبات  »جتّمع  ا  إهنَّ فيها  املفرسون 
إىل  تدرجیّيًا  لونه  يتحول  حّتى  وتراكمه 
حياة  ُيبني  اآليــــة  وسياق  السواد«)22)، 
النبات من اخللق حتى النهاية، فهو يف كّل 

مرحلة صالح ألمر من أمور احلياة، ورب 
سائل يسأل ما عالقة حياة النبات بالسياق 
العام هلذه السورة، فاجلواب يكون أن اهلل 
تعاىل أراد لفت األنظار إىل أمر مهّم وهو 
هناية،  إىل  حي  وكّل  حصاد  إىل  نبت  كّل 
وهذا ما يتفق مع سياق ذكر املوت واحلياة 
الدنيا  احليـاة  يقابل  إذ  السورة،  هذه  يف 
األسلوب  وهذا  األحوى)23)،  كالغثــــاء 
التي دائام ما  القرآيّن  التعبري  من خصائص 

يستعملها القرآن.
ذكرهــا  التي  الصفـــات  أدنى  ومن 
املعاندين  فيها  يذم  القرآن  يف  تعاىل  اهلل 

ۇئ  چ  تعـــاىل:  قال  إذ  )األشقى(، 
وهي   ،](( األعىل:  ]ســـورة  چ  ۇئ 

اسم تفضيل من الفعل )شقى(، استعملها 
فئة  عىل  للداللة  موضعني)24)،  يف  القرآن 
والبعد  العناد  حدود  جتاوزت  الناس  من 
أن  إاّل  القرآن  من  كان  فمــــا  احلق،  عن 
معهم  يستعمل  ومل  الصيغة،  هبذه  يصفهم 
مع  مشبهة  صفة  كـ)شقي(  أخرى  صيغة 
صيغة  ألن  القران)25)؛  يف  مستعملة  أهّنا 
أكثر مالئمة مع وضعهم، وألن  التفضيل 
النبي وعظهم ولكن كانوا يتجنبونه، وتبعا 
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الفئـــة  هذه  عذاب  حّدد  فالقرآن  لذلك 
اســــم  كذلك  والكربى  الكربى(،  )النار 
تفضيل أراد به ابراز منزلة هؤالء املعاندين 
يف الدرك األسفل من جهنم، أو عىل رأي 

أخر يف جهنم)26).
الســــورة  هذه  يف  لطيفٌة  نكتٌة  وثمَة 
الذي  )أخرج(  الفعــــل  باستعامل  تتمّثل 
املتغرية  الدنيا  صفات  من  بصفة  خيتصُّ 
)خري  املتتابعني  التفضيل  واسمي  الزائلة، 
وأبقى( الذيِن يصفان اآلخرة بثبات اخلري 
ونبتها عرّب عنه  بالدنيا  فام خيتّص  ودوامه، 
عىل  يدّل  -الذي  بالفعـل  الكريم  القرآن 
بغريه  يتعّلق  -ومل  باملرعى  التغرّي-املتعّلق 
من النباتات الدائمة -وما خيتّص باآلخرة 
أسمــاء  من  متالزمني  باسمني  عنه  عرّب 

التفضيل للداللة عىل الثبات والدوام.
أعاله  التفضيل  أسامء  عىل  واملالحظ 
الزيادة  وهذه  )ال(،  بـ  مقرتنة  وردت  أهنا 
أعىل  هو  بـ)أل(  »فالتفضيل  فائــــدة  هلا 
فاهلل  وبذلك  املفاضلة«)27)  درجات  وأعم 
الدرجات  وأعم  أعىل  إعطاء  أراد  تعاىل 
هبا  جيء  التي  األسامء  وأما  التفضيل،  يف 
جمردة من )ال( التعريف، فإهنا وردت من 

وجه  وجود  لعدم  عليه؛  املفضل  ذكر  غري 
أصل  يف  الزيادة  هبا  أراد  وألنه  مفاضلة، 

الوصف)28).
أبنية األفعال:

فّعل وأفعل:. 1
تأيت  أن  )فّعل(  صيغــــة  عىل  يغلب 
ملعــــاٍن  تأيت  وقد  والكثرة)29)،  للمبالغة 
أصل  إىل  والنسبـــــة  كالتعدّيـــة،  أخرى 
وغريها)30)،  واإلزالة،  وللسلب  الفعل، 
األعىل  سورة  يف  الصيغـة  هذه  وتكررت 
قّدر،  سّوى،  )سّبح،  وهي  مرات،  مخس 
معنى  أعطت  وقد  ذّكر(،  )نيرّسك(،  يرّس 
ذلك  ومن  الفعــل،  يف  واملبالغة  الكثرة 
قوله تعاىل: چ ں ڻ ڻ ڻچ ]سورة 
األعىل: )[، إذ يالحظ من متابعة السياق 
هبذه  )يّسبح(  الفعل  استعمل  القرآن  أّن 
الصيغة؛ ألجل التكثري واملبالغة يف احلدث 
واستغـــــراق وقت أطول يف التسبيح))3)، 
علو،  والتنزيه  تنزيـــــــه،  التسبيح  وألّن 
فناسب أن تأيت بعدها لفظة )األعىل()32)، 
صيغة  استعمـــل  ملاذا  يسأل  أن  ولسائل 
الصيغ؟.  من  غريها  يستعمل  ومل  )فّعل( 
القرآيّن  السياق  مراقبة  من  يبدو  فاجلواب 
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الكريــم  القرآن  أّن  ذلك  عام،  بشكل 
وألمور  املعنوّية  لألمور  )فّعل(  يستعمل 
احلال  سياق  مع  يتفق  ما  وهذا  الدين)33)، 
األمور  التسبيح من  أن  إذ  الكريمة،  لآلية 
لذا  بربه،  العبد  تقوي عالقة  التي  املعنوية 
فاالستعامل القرآيّن مقصود لتقريب املعنى 

وتوضيحه، واهلل أعلم.
چ  ې ې  چ  ومنه قوله تعاىل: 
هبذه  والتيسري  )يرّس(  مضارع  ونيرسك 
بالقول  التبليــغ  لغرض  )فّعل(؛  الصيغة 
احلجــــة  ويلقي  قومًا،  فيهدي  والفعـل، 
مع  ينسجم  ما  وهذا  آخرين)34)،  قوٍم  عىل 
املعنى الّلغوّي هلذه الصيغة)35)، ويتفق مع 
االستعامل القرآين لصيغة )فّعل( يف األمور 

املعنوية والدينّية.
الكريم  للقران  أن  ونخلص من ذلك 
)فّعل(،  صيغة  يف  عليه  يسري  عامًا  خطًا 
املعنويـــــة  األمور  مع  استعامهلا  يغلب  إذ 
الكثرة  معنى  أفـــــــــادت  وقد  والدينّية، 
سياق  عن  فضال  الفعل،  وتأكيد  واملبالغة 

السورة اخلاص كام ظهر، واهلل أعلم.
ودالالت  ملعاٍن  )أفعل(  صيغة  وتأيت 
والتعريض،  التعدّية،  أشهرها  من  متنوعة 

فيام  )فّعل(  بمعنى  تأيت  وقد  والصريورة، 
املعاين)36)،  من  وغريها  الكثرة،  فيه  يراد 
األعىل  سورة  يف  الصيغـة  هذه  تكررت 
أربع مرات وهي )أخرج، أقرأ )نقرئك(، 
تعاىل:  قال  إذ  )ثؤثرون((،  أثر  أفلح، 
األعىل:  ]ســـــــورة  ےچ  ھ  چھ 

هنا  )أفعل(  صيغـة  القرآن  فاستعامل   ،]4
للداللة عىل التعدّية، إذ استعمل )أخرج( 
إىل  الوصول  يف  لإلرساع  الصيغة  هبذه 
أخرج  أن  ذلك  )التغذية(؛  أعم هو  معنى 
واخراجها  النبـاتات  تكوين  عملّية  افادة 
تغذي  النباتـات  هذه  أن  ثم  األرض،  من 
لتغذية  مقدمــة  بدورها  التي  احليوانات 
اآلية  املقام يف هذه  تطلب  إذ  اإلنسان)37)، 
اإلرساع يف رشح هذه العملية؛ ألنه ليس 
يف  بل  التغذية،  عمليــة  تفصيل  مقام  يف 
سياق تعداد فضائل الرب وقدرته العليا، 
إىل  للوصول  )أفعل(  صيغة  استعمل  لذا 
ومن  برسعة،  إليه  الوصول  املراد  املعنى 
مع  ينسجم  االستعامل  فهذا  أخر  جانب 
ما  غالبًا  )أفعل(  صيغة  أن  القائل  الرأي 

تكون مع األمور املادية)38)، واهلل أعلم.
ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 



م .م. هاين كنهر عبد زيد العتايب

365

هـ(
14

41
م- 

20
20

ء )
شتا

ن -
عو

رب
اال

د 
عد

ال

إذ   ،](6 األعىل:  ]سورة  چ  ٻ  ٻ 
بمعنى  لـ)أثر(  )ُتؤثُِرون( مضارعًا  جاءت 
السيــــــاق  عىل  واملـالحظ  تفّضلون)39)، 
يدعو  ما  عىل  الناس  لعـامة  اخلطاب  أن 
بالدنيـا  التعلق  من  البرشي  طبعهـم  إليه 

)أفعل(  صيغـــة  واستعمل  وعامرهتا)40)، 
بمعنى )فّعل( للداللة عىل الكثرة واملبالغة 
أن  ولسائل  وتفضيلها،  الدنيا  تعمري  يف 
هنا  الكريم  القرآن  استعمـــل  ملاذا  يسأل 
يستعمل  ومل  )فّعل(،  بمعنى  )أفعـــــل( 
الكثرة  ملعنى  رصاحة  تنطلق  التي  )فعّل( 

واملبالغة؟.
فجواب هذا السؤال يكون يف مالحظة 
االستعامل  أنَّ  ذلك  عاّمة،  القرآيّن  السياق 
مع  يرد  دائمـا  )أفعــــل(  لصيغة  القرآيّن 
وتعمريها  الدنيا  وتفضيل  املادية،  األمور 
معها  استعمـل  لذا  املاديــة،  األمور  من 
الكثرة،  عىل  داللة  )فّعل(  بمعنى  )أفعل( 
ألن  رصاحة؛  )فّعل(  صيغة  يستعمل  ومل 
ما  دائام  الصيغة  هلذه  الدقيق  االستعامل 
وهذا  والدينّية،  املعنويـــة  األمور  مع  يرد 
ولذا  اآلية،  سياق  مع  ينسجم  ال  املعنى 
فإنَّ القرآن الكريم كان دقيقًا يف وضع كّل 

مع  يتالءم  وبام  األنسب،  صيغة يف مكاهنا 
أمور  مع  )أفعل(  صيغة  فوضع  سياقها، 
األمور  مع  )فّعل(  صيغة  ووضع  الدنيا، 

املعنوّية والدينّية، واهلل أعلم.
يَتَفّعل ويّفّعل:. 2

يف  القرآيّن  التعبيــــِر  خصائِص  من 
ُر(  كَّ )َيذَّ الفعلني  استعامل  األعىل  سورة 
قولـــــه  يف  وذلك  متتاليني،  و)َيَتَجنَُّب( 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ  تعـــــاىل: 
 ،]((-  (0 األعىل:  ]ســورة  چ  ۇئ 

وأسنَد  خيشى(،  )من  إىل  األّول  وأسنَد 
فيه  أبدلْت  واألّول  )األشقى(،  إىل  الثاين 
ورَد  وقد  الذال،  يف  وأدغمْت  ذاالً،  التاء 
يف  وبغيــره  باإلبدال  الكريم  القرآن  يف 
مواضع متنوعة، ومن وروِده بغرِي اإلبدال 

قوله تعاىل يف سورة النازعاتچ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ چ ]سورة النازعات: 35[، 
فيه  حيدُث  مل  )يتجنّب(  الثاين  والفعـــل 
االبدال وبقيْت التاء عىل حاهلا، ومل يرد يف 
القرآن الكريم بإبدال التاء أبدًا، وقد ورد 
بغرِي اإلبدال، يف موضع واحد من القرآن 

الكريم، واختّصت به سورة األعىل.
الدّقة  يف  غاية  دقيٌق  الكريم  والقرآن 
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فيه لفظتان  ترْد  إذ مل  يف استعامل األلفاظ؛ 
كانتا  وإْن  متامًا،  واحٍد  معنًى  عىل  للداللة 
يف  كام  فقط،  اإلبدال  جانب  يف  خمتلفتني 
)يّذّكر( و)يتذّكر(، وذلك أَن بناء )يّذّكر( 
إنَّ  إذ  النطق؛  يف  )يتذّكر(  بناء  من  أقرص 
بناء الثاين أطول من األّول بمقطع واحد، 
عىل  زائـد  تضعيف  فيه  )يّذّكر(  أنَّ  كام 
الثاين  )يتذّكر(، ففي األّول تضعيفان ويف 
وزن  عىل  كاَن  ما  وأنَّ  واحد.  تضعيف 
)يَتَفّعل( قد ُيؤتى به يف الّلغة للداللة عىل 
احلدوث  أي  الفعل؛  حدوث  يف  التدّرج 
به  ُيؤتى  وقد  متّشى،  نحو:  فشيئًا  شيئـــًا 
نحو:  اجلهد  وبذل  التكّلف  عىل  للداللة 
الطول  املعنيني داللة عىل  تصرّب، ويف كال 
كاَن  وما  احلديث.  يف  والتمّهل  الوقت  يف 
عىل  للداللة  به  ُيؤتى  )يّفّعل(  وزن  عىل 
احلرف  تكراَر  ألنَّ  احلديث؛  يف  املبالغة 

إشارٌة إىل تكراِر احلدث))4).
منهام  كّل  يستعمـل  الكريم  فالقرآُن 
يف  جليًا  ذلك  ويظهر  به،  خاّص  بسياق 
استعامل الفعل )يتذّكر( يف سورة االنفطار، 
ففي  األعىل،  سورة  يف  )يّذكر(  والفعــل 
يوم  ملشاهد  تفصيل  االنفطار  سورة  آيات 

القيامة وما فيها من دحو األرض وإرساء 
ذلك  وغري  منهـا،  املاء  وإخراج  اجلبال 
فناسب  واملتسلسلة،  املتنوعة  املشاهد  من 
)يتفّعل(  صيغـة  عىل  الفعــل  جميء  ذلك 
الفعل،  حدوث  يف  التدّرج  تفيــــد  التي 
الوقت،  يف  الطول  عىل  داللة  من  فيه  وما 
فيه،  والتّدرج  التذّكر  يف  التطاول  ويعني 
أما السياق يف سورة األعىل فتكّفل باألمر 
قدرته  وبيان  اهلل،  السم  القلبي  بالتسبيح 
الفعل  فناسب ذلك جميء  وعلّوه وسمّوه 
عىل  للداللة  )يّفّعل(  صيغة  عىل  )يّذكر( 
واهلل  فيـــــه.  والتكثري  التذكري  يف  املبالغة 

أعلم.
املضارع املزيد )ُنْقِرُؤَك(:. 3

ممّا اختّصت به هذه السورة عن غريها 
الفعل  استعامل  الكريم  القرآن  سور  من 

ڭ  چ  تعاىل:  قوله  يف  )ُنْقِرئ(  املزيد 
ڭ ۇ چ ]سورة األعىل: 6[، إذ مل يرد يف 

القرآن الكريم بصيغة املضارع املزيد إاّل يف 
سورة األعىل، وقد ورد يف سورة اإلرساء 
تعاىل:  قوله  يف  املجّرد،  املضارع  بصيغة 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  چ 

وفعل   .]93 اإلســـراء:  ]سورة  ڭچ 
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اإلقراء من األفعال املتعدية إىل مفعولني، 
غري أنَّه ورد يف السورة متعدّيًا إىل مفعوٍل 
املفعول  أّما  الكاف،  الضمري  وهو  واحد 
»تقـــــديره  وقيل:  فمحذوف،  الثــــــــاين 
القرآن  أنَّ  املالحظ  ومن   .(42( الكتاب« 
السور  من  كثري  يف  بالقراءة  أمر  الكريم 
بالوعد  السورة  هذه  واختصت  القرآنية، 
واإلخبار باإلقراء ال القراءة؛ وليس لدّي 
فيها  ورد  ما  أنَّ  غري  لذلك،  تفسري  من 
لوحده  به  القيام  االنسان  يستطيع  ال  ممّا 
ذكر  إذ  اهلل،  من  والوحي  بالوحي  لتعّلقه 

ۋ  ۋ  چ  تعاىل:  قوله  أنَّ  امليزان  صاحب 
يف   ،]7 األعىل:  چ]سورة  ۉ  ۅ  ۅ 

ۇچ،  ڭ  لقولهچڭ  التعليل  مقام 
تلّقي  يف  بالَك  لَك  سنُصلح  و«املعنى 
األشياء  ظاهَر  نعلُم  ا  ألنَّ وحفظه  الوحي 

وباطنها«)43).
القرآيّن استعامُل  التعبري  ومن عجائب 

ۋ  ۋ  چ  تعاىل:  قوله  يف  والفعل  املصدر 
خيفى(،  و)ما  )اجلهر(  چ،  ۉ  ۅ  ۅ 

ومل  االستعامل،  بينهام يف  فّرق  كيَف  فانظْر 
واخلفية،  اجلهر  أو  واخلفاء  اجلهر  يقْل: 
احلال  أنَّ  فاّتّضح  خيفى،  وما  جیهر  ما  أو 

لسهولة  اجلهر  يف  لإلنسان  بّينة  ثابتة 
استعامل  ذلك  فناسب  به،  والعلم  إدراكه 
االستمرار  من  ففيه  اخلفاء  أّما  املصدر، 
وال  يشٍء،  بعَد  شيئًا  واحلدوث  والتجّدد 
يتّصُف بالثبوت؛ ألنَّه ممّا ال يدرك باحلاسة 
فناسب ذلك استعامل الفعل؛ فاالسم يفيد 
التجدد  يفيد  والفعل  واالستقرار،  الثبات 

واالستمرار واحلدوث)44). واهلل أعلم.
اجلملة االسمّية واجلملة الفعلية:

أروع  رسم  يف  تفنن  القرآين  التعبري 
واستعمــــــل  واجلمل،  العبارات  وأهبى 
التعبري  منهـــــــــا  متنوعة  أساليب  لذلك 
باجلملة  وأخرى  تارة،  االسمية  باجلملة 
الفعلية، إذ تنقسم اجلملة بالنظر إىل ركني 
 ،(45( وفعلّية  اسمّية  مجلة  إىل  االسنــــاد، 
التي يتصدرها اسم  فاجلملة االسمية هي 
واالستقرار  بالثبات  االخبار  عىل  وتدّل 
فيهــــــا  املسند  يكون  التي  وخصوصًا 
تبدأ  التي  هي  الفعلّية  اجلملة  وأما  اساًم، 
والتجدد  احلدوث  عىل  وتدّل  بفعــــل 

واالستمرارية )46).
لسورة  العـام  السياق  أّن  واملالحظ 
الفعلّية،  باجلملة  التعبري  عىل  يقوم  األعىل 
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القضايا  يف  إاّل  االسمّية  باجلملة  يأِت  ومل 
مرتني  وردت  وقد  فيها،  املقطوع  الثابتة 
وهي  الثابتـــــــة  املفاهيم  ذكر  يف  فقط، 

پ  چ  تعاىل:  بقوله  االخرة  وصف 
وذكر   ،](7 األعىل:  ]سورة  پچ  پ 

ڀ  ڀ  چ  تعاىل:  بقوله  األوىل  الصحف 
األعىل:  ]ســـــورة  ٺچ  ڀ  ڀ 
الكريــــــم  القرآن  أّن  ذلك  ومن   ،](8
استعمل كلمة )الذكرى( وأشار إىل نفعها 
التعبري  صيغ  أن  غري  موضع،  من  أكثر  يف 
اختلفت الختالف املناسبة وسياق احلال، 
يقّدم  إذ  االسمّية،  باجلملة  خيبــــر  فتارة 
تعـــاىل:  قوله  نحو  الفعل  عىل  )الذكرى( 

ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  چ 

يقدم  وأخرى   ،]55 الذاريات:  ]سورة 
الفعل عىل )الذكرى( كام يف سورة األعىل 
ائچ  ى  ى  ې  چ  تعاىل:  قال  إذ 
السياق  متابعة  ومن   ،]9 األعىل:  ]سورة 
باجلملة  جيء  التي  القرآنّية  الســــور  يف 
لالخبار،  ذلك  كان  إّنمـــا  فيها،  االسمّية 
فالسياق  الفعــل؛  عىل  االسم  قدم  ولذا 
األصنــــاف  من  وغريهم  املؤمنني  يذكر 
وغريها  األعىل  سورة  يف  وأما  األخرى، 

عىل  )نفع(  الفعل  قدمت  التي  السور  من 
بالتذكري  فاألمر  )الذكرى()47)،  االسم 
جاء عاًما مل خيّص به صنف من األصناف 
هو  وإّنام  غريهم،  وال  املؤمنني  يذكر  فلم 
من  فكان  بالتذكري،  لالستمرار  دعوة 
املناسب استعامل اجلملة الفعلّية التي تفيد 
القول  وخالصـــــة  والتجدد،  االستمرار 
السورة  سياق  كان  ما  متى  اعلم،  واهلل 
ذكر املؤمنني وغريهم من األصناف يكون 
ثبات  ألجل  االسميــة  باجلملة  االخبار 
غري  السياق  كان  وإذا  للمؤمنني،  النفع 
االخبــار  يأيت  معني  صنف  بذكر  خمتّص 
االستمرار  أراد  ألنه  الفعلّية  باجلملة 
بالتذكري، وهذا ما يتالءم مع السياق العام 

للسورة.
التقديم والتأخري:

غري  التقديَم  بالتقديــــــــــِم  ونعني 
يف  لفظــــــة  تتقدم  أن  أي  االصطالحي، 
لسبب  آخر  موضٍع  يف  وتتأخر  موضع، 
وقد  املقام،  أويستدعيه  السياق،  يقتضيه 
القرآن  يف  بكثرة  األسلوب  هذا  ورد 
الكريم، ومنه سورة األعىل، فقّدم يف قوله: 
 ،]2 األعىل:  ]سورة  چ  ہ  ۀ  ۀ  چ 
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األسلوب  هذا  وتكرر  سوى،  عىل  خلق 
ہ ہ ہ  چ  إذ قال تعاىل:  يف موضع أخر 
]سورة القيامة: 38[، وقدم  ھ ھ چ 

َأْي  ى:  َفَسوَّ ٍء،  يَشْ »ُكلَّ  اخللق؛ ألنه خلق 
إِْحَكاٍم  َعىَل  ُمَتنَاِسًبا  َبْل  ُمَتَفاِوًتا  َيْأِت  مَلْ 
أساس  عىل  التقديم  وكان  َوإِْتَقاٍن«)48)، 
تتقّدم  اخللق  فمرحلة  واالولوية  القدم 
التقديم  بدليل  والتناسب،  التنظيم  عىل 
يف اآلية الثانية التي رتب املوجودات فيها 
العلق،  مرحلة  والوجود  القدم  حسب 
سواه  ثم  ومن  االرحام  يف  اخللق  بعدها 
قوله:  يف  التقديم  ذلك  ونحو   ،(49( إنسانًا 
چ ہ ہ ھ چ ]سورة األعىل: 3[ إذ 

التقدير عىل اهلداية،  السياق تقديم  اقتىض 
ألجل القدم واألولوية؛ ألن القدرة تسبق 

اهلداية.
واستعمل القرآن الكريم كلمة )غثاًء( 
املؤمنون يف  يف موضعني، األول يف سورة 
بيان ما صار إليه الظاملون بعد أْن أخذهتم 

الّصيحة، وذلك يف قوله تعاىل چ ىئ 
]سورة  مبچ  خب  حب  يئجب 
األعىل،  والثاين يف سورة   ،]4( املؤمنون: 
تعاىل:  قوله  يف  للمرعى  صفة  هبا  وجْيَء 

چۓ ۓ ڭ چ ]سورة األعىل: 5[، 

ويظهر أّنه قّدم لفظة )غثاء( عىل )أحوى( 
وما  العشب  أنَّ  وذلك  األعىل؛  سورة  يف 
ترعاه النّعم من النباِت، قد يصرُي هشياًم ثمَّ 
يسوّد بعد ذلك من القدِم، و«هذا الوصُف 

َأْن  َبعَد  لونِه   ِ َتَغريُّ الستحَضاِر  »أحوى« 
يكون  فالتقديم  َيانعًا«)50)،  َأخرَض  كاَن 
واألولّية  السبق  وهو  الزمنّي،  للرتتيب 
باعتبار اإلجیاد؛ ألنَّه يكون هشياًم ثمَّ يسَودُّ 

بعد اخرضاره.
)اجلهر(  لفظــــــــة  أّن  اللطيف  ومن 
وغالبًا  مرة،   )((( القرآن  يف  تكررت 
يف  وجاءت  القول،  عىل  مقدمة  تأيت  ما 
ومتقدمـة  باخلفــاء  مقرتنة  األعىل  سورة 

ۋ  ۈٴۇ  ۈ  ۆ  ۆ  چ  تعــاىل:  قـال  إذ  عليه 
 ،]7 األعىل:  ]سورة  ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ 

العلم  ألن  اجلهر؛  تقديم  استدعى  واملقام 
باخلفاء،  العلم  من  اسبق  يكون  باجلهر 
مخس  القرآن  يف  وردت  )اجلهر(  ولفظة 
عليـه  ومتقدمة  بالقول  مقرتن  مرات))5) 

ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قوله  ومنـــــه 
چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
]سورة األنبياء: 0))[، واختصت سورة 
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ومن  اخلفاء،  عىل  اجلهر  بتقديم  األعىل 
يظهر  للسورتني  القرآين  السياق  متابعة 
بالقول  مقرتن  اجلهر  استعمل  القرآن  أن 
وهي  اإلنسان،  ختّص  التي  املواضع  يف 
يف  أما  الذم،  سياق  يف  جاءت  أغلبها  يف 
اهلل  بعلم  خيرب  السياق  فإنَّ  األعىل  سورة 
فهو  واخلفاء،  اجلهر  حدود  حتّده  ال  الذي 
ذلك  ويعزز  خيفى(،  وما  اجلهر  )يعلم 
اختالف املفرسين يف معنى االقراء الوارد 
إىل  ذهب  من  فمنهــم  األعىل،  سورة  يف 
أنه  يرى  من  ومنهم  الوحي)52)،  تلقي  أنه 
حيفظه)53)،  حتى  القرآن  الرسول  تعليم 
اجلهر  اقرتان  أن  إىل  ذلك  من  ونخلص 
موضع  يف  اإلنسان  حال  ناسب  بالقول 
الذم، وأما اقرتانه باخلفاء فصح أن يكون 

وصفًا شاماًل عامًا لعلم اهلل.
ومن ذلك أيضًا قوله تعاىل چ ۇئ 
چ]سورة  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 

ٻ  ٻ  ٱ  چ  وقوله   ،](2-  (( األعىل: 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
 ،](7-  (5 الليـــــــل:  ڀچ]سورة 
تشابـــه،  من  اآليتني  بني  ما  ترى  فأنت 
يف  األخرى  عن  أحدمهــــا  ختتلف  وإّنام 

جاء  األعىل  سورة  يف  )يصىل(  الفعَل  أنَّ 
مؤخرًا  التفضيل)األشقى(  السم  تاليًا 
جاَء  إذ  الليل،  سورة  من  بالعكس  عليه، 
التفضيـــل،  اسم  عىل  مقّدمًا  فيها  الفعل 
األعىل  سورِة  آيـــاِت  سياق  أنَّ  ويظهر 
أي  التبليغ،  أي  »بالتذكيــر،  األمر  يف 
لعزمه، وشحذًا  إرهافًا  باالستمرار عليه، 
وتبليغ  تذكري  مقام  فاملقام  لنشاطه«)54)، 
الذي  باحلال  إخباٌر  تاله  ثمَّ  وختويف، 
لتجنّبـــــــه  جزاًء  األشقى  إليها  سيصري 
تلَك  لبيان  الفعل )يصىل(  اليرسى، فجاء 
آياهتـــــا  فسياُق  الليل  سورة  أّما  احلال. 
الناس  أحوال  اختالف  يف  تفصيٌل  فيه 
وإنذاٌر  منهـــم،  كلٍّ  سعي  اختالف  عىل 
حالتي  »بني  توازُن  فاآليــــُة  النّار،  من 
املؤمنني،  من  وعظيٍم  املرشكني  من  عظيٍم 
املتناقضتني  صفتيهام  يف  يبالَغ  أْن  فُأريَد 
بالصيل،  خمتّصا  وجعل  األشقى،  فقيل: 
األتقى،  وقيل:  له.  إاّل  ختلْق  مل  النار  كأنَّ 
ختلق  مل  اجلنة  كأنَّ  بالنجاة،  خمتصًا  وجعل 
السابقــة  اآلياُت  ذكرت  إذ  له«)55)؛  إاّل 
فجاء  واإلنذار؛  والوعيــــد  الوعِد  حالَة 
به،  للوعيد  تابعًا  )يصىل(  بالفعل  اجلزاء 
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تأخري  إنَّ  القول  وخالصة  منه،  واإلنذار 
ناسَب ذكر جتنُّب  األعىل  الفعل يف سورة 
يف  الفعل  تقديم  ناسَب  كام  الذكرى، 

سورة الليل مقاَم الوعيد واإلنذار.
)اَل  الفعل  تقديم  أيضًا  ذلك  ومن 
قوله  يف  حَيَْيى(  )اَل  الفعل  عىل  َيُموُت( 
]سورة  یچ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعاىل 
سورة  يف  ذلك  تكرر  وقد   ،](3 األعىل: 

ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله  يف  أيضًا،  طه 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ 
اإلخبار  وقّدم   ،]74 طه:  چ]سورة  يئ 
عىل  للتأكيد  اآليتني؛  يف  املوت  نفي  عن 
االحساس بالعذاب والشعور به، حّتى ال 
فناسَب  بالعذاب،  حيسُّ  ال  أّنه  ظانٌّ  يظنُّ 
الفعل )ال يموت(. ويف هذه  تقديم  ذلك 
التي  احلال  وصف  يف  لطيفة  نكتة  اآلية 
ال  فهو  النار،  يف  األشقى  إليها  سيصري 
تستحقُّ  حياة  حييى  وال  ليسرتيح،  يموت 
األعىل  سورة  يف  واستعمل  التسمية،  هذه 
( للّداللة عىل الرتاخي  حرف العطف )ثمَّ
يف مراتب العذاب؛ ألّن هذه احلال »َأفَظُع 
يف  عنه  ُمرَتاٍخ  فهو  ىَل  الصَّ ِمَن  وَأعَظُم 
احلرف  يدخل  ومل  الشّدة«)56)،  مراتب 

ذكر  يف  املقام  ألنَّ  طه،  سورة  يف  )ثّم( 
فيها  العذاب  مراتب  يذكر  ومل  جهنم، 

وأحواله.
الصالة  عىل  الزكاة  تقديم  ذلك  ومن 

يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  چ  تعاىل:  قوله  يف 
-(4 األعىل:  ]سورة  خبچ  حب  جب 

القرآن  يف  اللفظة  متابعــــة  وعند   ،](5
اقرتنت  الزكــــــاة  لفظة  أن  نجد  الكريم 
اآليـــــات  كّل  ويف  مرة،   )28( بالصالة 
ذلك  ومن  الزكـــاة  عىل  الصالة  تقدمت 

ڱ ڱ ڱ ں  چ  قوله تعاىل: 
ں ڻ ڻچ ]سورة البقرة: 43[، 

ألهّنا  الصلوات؛  بإقامة  يأمر  تعاىل  فاهلل 
عندما  وأنَّه  بربه)57)،  العبد  عالقة  توثق 
قّدم الصالة يف كّل اآليات أراد الصلوات 
الكالم  فسياق  ولذا  )الفريضة(،  اليومّية 
ألن  القلة،  إىل  الكثر  من  التدرج  تطلب 
فقدم  الزكاة  من  أكثر  اليومية  الصلوات 
اختّصت  فقد  وأما سورة األعىل  الصالة، 
من بني سور القرآن الكريم بتقديم الزكاة 
ذلك  عىل  اجلواب  ملاذا؟.  الصالة،  عىل 
يف  بالصالة  يريد  ال  تعاىل  اهلل  بأّن  يكون 
وإّنام  اليومية(،  )الصلوات  األعىل  سورة 
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أراد صالة العيد والترشيع أمر بدفع زكاة 
لذلك  وتبعا  الصالة)58)،  أداء  قبل  الفطرة 
الرتتيب،  ألجل  مقصود  هنا  فالتقديم 
من  العيد  صالة  قبل  الفطرة  زكاة  فرتبة 

حيث الزمن، واهلل أعلم.
ومن ذلك أيضًا تقديم اسم التفضيل 

تعاىل  قولــــــــــه  يف  )أبقى(  عىل  )خري( 
األعىل:  پچ]ســـــورة  پ  چپ 

التفضيل  اسمي  اقرتان  تكرر  وقد   ،](7
يف  الكريـــم  القرآن  يف  و)أبقى(  )خري( 
يف  هلل  وصفًا  هبام  فجيء  مواضع،  مخسة 
آخر،  موضٍع  يف  لرزقه  ووصفًا  موضٍع، 
وجيء هبام وصفًا ملا عنَد اهلل يف موضعني، 
واختّصْت سورة األعىل بمجيء االسمني 
عىل  اخلري  وقّدم  لآلخرة،  وصفًا  املقرتنني 
البقاء  صفة  تسبق  اخلري  صفة  ألنَّ  البقاء 
ثّم يدوم. واهلل  فإّنه يكون خريًا  والدوام، 

أعلم.
ٺ  ومن ذلك أيضًا قوله تعاىل: چ 
 ،](9 األعىل:  چ]سورة  ٿ  ٺ 
فقّدم صحف ابراهيم عىل صحف موسى، 

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  چ  النجم:  سورة  يف  وقال 
چ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 

]سورة النجم: 36 -37[، فقّدم صحف 
وذلك  ابراهيــــــم؛  صحف  عىل  موسى 
أهل  ذكر  يف  النجم  سورة  يف  السياق  أنَّ 
صحفهم  فقّدم  اليهود)59)؛  وهم  الكتاب 
وهي صحف موسى عىل صحف غريهم، 
األعىل،  ســــورة  يف  كذلك  األمر  وليس 
لإلخبار  الصحف  ذكر  فيها  ورَد  وإّنام 
فقد  واألولّية،  القدم  حسب  فرتّبها  هبا، 
ابراهيم  صحف  قّدم  أنَّه  االتقان  يف  جاَء 
»باعتباِر  للّسبــــــق  موسى  صحف  عىل 
املوضع  لفظة يف  اإلنَزاِل«)60)، فوضَع كّل 

الذي تقتضيه.
احلذف والذكر:

سورة  يف  احلذف  مظــــــاهر  تعددت 
وحذف  بـــــه،  املفعول  كحذف  األعىل، 
املوصوف، وحذف املفّضل عليه، وحذف 
بالغي  لغرٍض  جاء  ذلك  وكلُّ  العائد، 
فنّي  تعبري  القرآيّن  »التعبري  ألنَّ  مقصود؛ 
فيه  حرٍف  كّل  بل  لفظـــــة  كّل  مقصود، 
ومن  مقصودًا«))6)،  فنّيًا  وضعـــًا  وضع 
أبرز مظاهر احلذف يف هذه السورة حذف 

ۀ  چ  تعاىل  قوله  ذلك  ومن  به،  املفعول 
]سورة  چ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
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به  املفعول  ُحذَف  فقد  -3[؛   2 األعىل: 
مع  املذكورة  األفعال  من  فعٍل  كلِّ  من 
كلٌّ  ورد  وقد  املتعدية،  األفعال  من  كوهِنا 
منها يف القرآن الكريم يف غرِي هذه السورة 

تعاىل  قوله  ذلك  ومن  مفعوله،  مستوفيًا 
]سورة  ڦچ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

ەئ  ەئ  چ  وقوله:   ،]7 االنفطار: 
 ،]2 الفرقان:  چ]سورة  ۇئ  وئ  وئ 

ڈچ  ڎ  ڎ  چ  وقوله 
]سورة البقرة: 98)[ أّما يف سورة األعىل، 
ر  املقدَّ وال  واملسّوى،  املخلوق  ُيذكر  فلم 

واملهِدّي.
تلك  تقدير  إىل  املفرسون  سعى  وقد 
ما  وكلُّ  حذفها،  عّلة  وبيان  املفاعيل، 
أكثر  ألداء  احلذف  جميِء  يف  يدوُر  ذكروه 
فنّي،  مجايل  هو  ما  منها  داليّل،  غرض  من 
عموم  أي  العموم؛  به  يقصُد  ما  ومنها 
اخللق والتسوية والتقدير واهلداية، فحذُف 
أغراَض  ليؤدي  -جاَء  -عندهم  املفاعيل 

العموم واالنسجام والفاصلة )62).
حذف  سبب  عن  يسأُل  سائٍل  وُرّب 
يف  وذكرها  األعىل  ســورة  يف  املفاعيل 
-واهلل  واجلواب  الســـــــور،  من  غريها 

االنفطــــــــار  سورة  يف  املقام  أعلم-أنَّ 
برّبه،  االنســــــان  اغرتار  عن  الكالم  يف 
واإلعراض عن طاعته، فناسب ذلك ذكر 
خلقه  يف  عليه  اهلل  منّة  لبيان  به،  املفعول 
فالفرق  األعىل  ســورة  يف  أّما  وتسويته. 
تــــــأملَت  ما  متى  ذلك  وترى  واضٌح، 
املذكورة  الصفة  ومناسبة  السورة،  سياق 
السمّو  معـــــاين  من  حتمله  وما  )األعىل( 
الصفـة  هذه  إّن  إذ  والتعظيم؛  والقدرة 
والتقدير  والتسوية  اخللق  صفات  تتبعها 
ذلك  فناسَب  هلا،  مفرّسة  لتكون  واهلداية 
الكريم  القرآن  ألنَّ  به؛  املفعول  حذُف 
إذ  به؛  املفعــــول  ال  الفعل،  إظهار  أراد 
الصفات للموصوف،  يثبَت هذه  أن  أراد 
لبياِن  يتعّرض  أن  غري  من  وقوعها  لُيعلم 

املفعول به.
بيان  يف  اإلعجاز  دالئِل  يف  جاء  وقد 
املفعول: »وهكذا كلُّ  الغرض من حذف 
موضٍع كان القصُد فيه أن تثبَت املعنى يف 
نفسه فعاًل لليشء، وأن خترب بأنَّ ِمن شأنِه 
أو ال  منه،  إالَّ  يكوُن  أو ال  منه،  يكوَن  أْن 
ى هناك، ألَنَّ  يكوَن منه، فإنَّ الفعَل ال ُيعدَّ
املعنى«)63)،  وُتغريِّ  الغرَض  َتنُْقُض  تعديته 
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ذلك  )ت)47هـ(  اجلرجايّن  ويوّضُح 
بقوله: »أال ترى أّنَك إذا قلَت: »هو ُيعطي 
قصْدَت  أّنك  عىل  املعنى  كان  الدنانرَي«، 
يف  َتْدخُل  الدنانرَي  أنَّ  السامَع  ُتْعلَم  أن 
عطاِئه،...، ال اإلعطاُء يف نفِسه، ومل يكن 
منه  كان  يكوَن  أن  َنَفى  َمْن  مَع  كالُمك 
إعطاٌء بوجٍه من الوجوه«)64). وعىل وفق 
سورة  يف  املفاعيل  حذف  يكون  تقّدم  ما 
األعىل النتفاِء احلاجة إىل ذكرها، بخالف 
ما يف سورة االنفطار، وإّنام جيَء باألفعال 
صفات  إثبات  لقصد  األعىل  سورة  يف 
ال  واهلدايــــة،  والتقدير  والتسوية  اخللق 
ذكر  أّما  به،  املفعول  جنس  بيان  لقصد 
املفعول به مع الفعل )أخرج( فكان -كام 
اإلخراج  تناوله  ما  جنس  -لبيان  سُيذكر 
وقد  نفســه،  اإلخراج  ال  املرعى،  وهو 
يكون حلذف املفعول به سبب أخر، وهو 
باملفعول  اإلحياء  شديدة  األفعال  هذه  أنَّ 
مع  حُيذْف  ومل  معها،  املفعول  فُحذف  به، 

غريها. واهلل أعلم.
أسلوب العطف:

التعبيــــــر  يف  العطف  أرسار  ومن 
القرآيّن، استعامل حرف عطف يف موضع، 

خمتلف،  آخر  بحرف  يأيت  اخر  سياق  ويف 
الفاء  العطف  حرف  استعامله  ذلك  ومن 
]سورة  ۀ ۀ ہ چ  يف قوله تعاىل: چ 
أراد  الفاء ألنه  استعامل  فإنه   ،]2 األعىل: 
اإلشارة إىل مضمون التسوية، »َفاْلَفاُء ِمْن 
ْكِر بِاْعتَِباِر َأنَّ  ى لِلتَّْفِريِع يِف الذِّ َقْولِِه: َفَسوَّ
اخْللق مقدم يِف اْعتَِباِر امْلُْعَترَبِ َعىَل التَّْسِوَيِة، 
َوإِْن َكاَن ُحُصوُل التَّْسِوَيِة ُمَقاِرًنا حِلُُصوِل 

اخْلَْلِق«)65)، ومل يستعمل الواو؛ ألهّنا تفيد 
مع  يتالءم  ال  واستعامهلا  اجلمع  مطلق 
استعامل  األنسب  كان  لذا  احلال،  سياق 

الفاء دون الواو.
ې  چ  تعاىل:  قولـــــه  يف  ويظهر 
القرآن  إّن   ]8 األعىل:  ]سورة  ېچ 

قــــــال  آخر  موضع  ويف  بالواو،  عطف 
]سورة الليل:  چ  ے ۓ  چ  تعاىل: 
فبدأ  الرتتيب،  اقتىض  االية  فسياق   ،]7
فاستحق  فالتصديق،  والتقوى،  بالعطاء 
التيسري، الذي جاء تاليًا جزاًء ملا تقّدم من 
فاستعمـال  ولذا  وتصديق،  وتقوى  عطاء 
ذلك  ويعزز  الرتتيب،  مع  ينسجم  الفاء 
الرتتيب  اللغة  يف  الفـــــاء  معاين  من  أّن 
مع  يتامشيــــــــا  ما  وهذا  والتعقيب)66)، 
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األعىل  سورة  يف  وأما  اآلية،  ومقام  سياق 
فالسياق يقوم عىل الوعد واالخبار املطلق 
يكون  ذلك  وكّل  والتيسيــر،  باالقراء 
يف  وليس  السني،  حرف  بداللة  مستقباًل 
اقتىض  وإّنام  الرتتيب،  إىل  يشري  ما  اآلية 
فناسب  معــًا  باألمرين  االخبار  السياق 
ألنه  الواو؛  العطف  حرف  استعامل  ذلك 
ونخلص  املطلق)67)،  اجلمع  اللغة  يف  يفيد 
سورة  يف  الفاء  إنَّ  أعلم،  واهلل  ذلك  من 
الليل ناسبت ما فيها من الرتتيب، والواو 
يف سورة األعىل ناسبت اجلمع املطلق، فام 
كان للرتتيب استعمل معه الفاء، وما كان 

للجمع املطلق استعمل معه الواو.
استعمـل  الكريم  القرآن  أنَّ  ونلمح 

یچ  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله  يف 
العطـــــف  حرف   ](3 األعىل:  ]سورة 

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  چ  تعاىل:  قوله  ويف  الفاء، 
چ  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی 
مل يستعمل )ثم(، فام علة ذلك؟. اجلواب 
فلم  جهنم  عن  تكلم  تعاىل  اهلل  أّن  يكون 
العذاب،  مراحــل  يذكر  ومل  فيها  يفصل 
يف  واحليـــاة  املوت  بعدم  االخبار  فجاء 
العذاب، لذا فسياق احلال تطلب الدخول 

مبارشة دون استعامل حرف العطف، وأما 
العذاب  أنواع  من  فذكر  األعىل  سورة  يف 
منها  جهنم  يف  اإلنسان  له  يتعرض  الذي 
املوت  بعدم  األخبار  يتلو  ثم  )الصىل(، 
األعىل  سورة  يف  لنـــا  يصور  إذ  واحلياة، 
األّول:  العذاب،  مشــاهد  من  مشهدين 
هو مشهد )الصىل( املتمثل يف قوله تعاىل: 
چ ]سورة األعىل:  چۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

اإلنسان يف  لنا حال  يرسم  والثاين:   ،](2
يموت  ال  فهو  واملوت،  احلياة  بني  جهنم 

وال حييى.
التَّكرار يف سورة األعىل:

هذه  يف  القرآيّن  التعبري  عجائب  من 
السورِة تكرار صيغة التفضيل؛ إذ تكّررت 
-َأْحَوى- )األَْعىل  مّراٍت  تســـَع  فيها 
ْنَيا- -الدُّ ى  -اْلُكرْبَ -اأْلَْشَقى  ى  اْلُيرْسَ
بثامنية أسامء  -َأْبَقى -اأْلُوىَل(، وجيء  َخرْيٌ
اسم  ملناسبة  وذلك  باأللف،  خمتومة  منها 
صيغة  عىل  جاءت  التي  السورة)األعىل( 

التفضيل من الفعل الناقص.
املوصول  االسم  تكرار  ذلك  ومن 
)الذي( يف ثالثِة مواضع متتالية، وترتيُب 
يف  وذلك  عجيبًا،  ترتيبًا  بعــــَده  األفعال 
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ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  قوله 
]سورة  چ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

تتبنّيَ  أن  أردَت  وإذا   .]4-  2 األعىل: 
االسم  تكرار  سبِب  عىل  وتقف  ذلك، 
الصورة  األفعال هبذه  املوصول، وترتيِب 

فعل  مع  اخللق  فعل  تالزم  إذ  العجيبة، 
اهلداية،  فعل  مع  التقدير  وفعل  التسوية، 
ذكر  مع  اإلخراج  فعل  بعدها  وجاَء 
املفعول به، فهذا حيتاُج إىل متابعة السياق 

يف هذه السورة.
الغرض  -أنَّ  أعلم  -واهلل  ويظهـــــر 
هذه  يف  املوصـــول  االسم  تكرار  من 
باعتبـــــار  واألولّية  السبُق  هو  السورة 
)خلَق  األوىل:  املجموعة  أنَّ  أّي  اإلجیاد؛ 
)قّدر  الثانية:  املجموعة  تتلوها  فسّوى( 
املرعى(،  )أخرج  الثالثــــــة:  ثمَّ  فهَدى( 
للتنبيــــه  )الذي(  املوصول  االسم  فجاَء 
فقد  ترتيبها،  وبيان  املراحل،  تلك  عىل 
أعلم-بحسب  -واهلل  التدّرج  هذا  كاَن 
الذي  ثمَّ  باألقدم  فبدأ  واألولوّية،  القدم 
خلَق  املعنى:  كاَن  ذلك  وفق  وعىل  يليه، 
اخللق  َر  قدَّ ثمَّ  صنعها،  فسّوى  األشياء 
الصور واهليئات،  فيه من  ما خلقهـم  عىل 

بإظهار  توحيده  بمعرفة  دينه  إىل  فهداهم 
الدالالت والبينات، ثمَّ أنبَت من األرض 
التدّرج  وهلذا  احليوانات)68).  مجيع  ملنافع 
العناية  وهو  املقام،  اقتضاه  آخر  سبب 
مستقلٍة  مجلٍة  كلُّ  فتكون  املوصول  بصلة 
بدائــع  يف  جـاَء  وقد  بالذكر،  مقصودًة 
بذكر  اجلمل  بني  غايَر  »فلاّم  الفوائد: 
أنَّ  دلَّ عىل  مجلٍة  كلِّ  مع  املوصول  االسم 
بكلِّ من هذه اجلمل عىل  املقصوَد وصَفه 

حدهتا«)69).
اخلامتة:

للتسبيح . ) جديدة  قراءة  البحث  يقّدم 
جانب  إىل  األعىل،  سورة  يف  الوارد 
إذ  املفرسون،  قّدمها  التي  القراءات 
الصالة  بالتسبيح  املراد  أن  إىل  ذهبوا 
يؤيد  والبحث  اللسايّن،  التسبيح  أو 
هذه  يف  بالتسبيـــح  املراد  بأّن  القول 
يمّثل  الذي  القلبّي  التسبيح  السورة 

االطمئنان والتسليم.
أسلوب . 2 الكريم  القرآن  استعمـــل 

التفضيل يف سورة األعىل؛ لُيبنّي أعىل 
وكذلك  الدرجات،  وأعمَّ  الصفات 
أرسار  من  ولعـــــل  املقامات،  أدنى 
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التفضيل  صيغة  أن  القرآيّن  التعبري 
مرات،  تسع  السورة  هذه  يف  تكررت 
يرد  مل  التفضيل  السم  التكرار  وهذا 
يف أي سورة من السور القصار، وأن 
لفظة )األعىل( تكررت يف القرآن تسع 
أعلم  واهلل  يشري  وذلك  أيضًا،  مرات 

إىل تسمّية السورة باألعىل.
يف . 3 والتأخري  التقديم  أسلوب  تكرر 

سورة األعىل غري مرة، وقد خرج إىل 
أغراض متعددة منها الرتتيب حسب 
القدم واالولوية، والتدرج من الكثرة 
السورة،  سياق  وملناسبة  القلة،  إىل 
سياق  مراقبة  من  بارزًا  كان  ما  وهذا 

احلال.
يف . 4 احلذف  مواضع  البحـــث  رصد 

سورة األعىل، من خالل مقارنة آياهتا 
الكريم،  القرآن  يف  أخرى  آيات  مع 
يقّدم  أن  إىل  يسعى  ذلك  كلِّ  يف  وهو 
العام  السياق  من  قوته  يستمّد  تعلياًل 

هلذه السورة.
عىل . 5 األعىل  سورة  يف  البحث  وقف 

مصداق آلراء الباحثني لداللة اجلملة 
واالستمراريــة  التجدد  عىل  الفعلّية 

وعىل  العامة،  املتجددة  االحداث  مع 
الثبـات  عىل  االسمّية  اجلملة  داللة 
القضـــــايا  عن  للتعبري  واالستقرار، 

الثابتة، وهذا ما يتالءم وداللتها.
اآليــات . 6 بني  مقارنة  البحث  عقـــد 

مع  األعىل  سورة  آيات  مع  املتشاهبة 
اختالفها يف استعامل حروف العطف، 
عىل  معتمدة  تعليالت  لذلك  وقدم 

سياق املقام.
الفروق . 7 عن  البحـــــــــث  إىل  سعى 

األفعـــــال،  صيغ  الستعامل  الدقيقة 
-يف  )فّعل(  استعامل  أن  إىل  وخلص 
وطول  البقاء  مقام  يف  الغالب-يكون 
والدينّية،  املعنوية  األمور  ومع  املدة، 
-يف  الغالب  -يف  )أفعل(  واستعمل 
مقام اإلرساع والوصول، ويف األمور 
)تفّعل(  صيغة  عىل  وقف  كام  املادّية، 
وبغري  باإلبدال  استعمــاهلا  ومواطن 
سورة  تفّرد  إىل  أشار  كمــا  اإلبدال، 
الوقوف  الصيغ حماوالً  ببعض  األعىل 

عىل مقاصد ذلك.
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اهلوامش:
))) دالئل اإلعجاز: 08).

)2) ينظر: مقاييس اللغة )سبح(: 3/ 25).
)3) مفاتيح الغيب: )3/ 26).

)4) ينظر: دراسات ألسلوب القرآن الكريم: 9/ 
.250- 248

)5) ]سورة احلاقة: 52[.
َهييل: 36، و  )6) ينظر: نتائج الفكر يف النَّحو للسُّ
بدائع الفوائد: )/ 20، و أضواء البيان: 7/ 

.538
)7) ينظر: مفاتيح الغيب: 29/ 424 -425.

)8) ]سورة احلاقة: 43[.
)9) مفاتيح الغيب: 28/ 53).

القرآيّن:  التعبري  يف  الكلمة  بالغة  ينظر:   ((0(
.(09

)))) ]سورة احلاقة: 52[.
)2)) ينظر: مفاتيح الغيب: 29/ 424.

)3)) التحرير والتنوير: 27/ 320.
)4)) رشح قطر الندى وبل الصدى: 375.

)5)) رشح الترصيح عىل التوضيح: 2/ 00).
)6)) ظاهرة الّتفضيل بني القرآن الكريم واللغة: 

.230
)7)) ينظر: ]سورة األعىل: 6)[.

القرآن: 0)/  البيان يف تفسري  ينظر: جممع   ((8(
.(8(

)9)) ينظر: تفسري الكشاف: 4/ 737.
]ســورة  و   ،]60 النحل:  ــورة  ]س ينظر:   (20(
]سورة   ،]27 الروم:  ]سورة  و   ،]68 طه: 
الصافات: 8[، ]سورة ص: 69[، و ]سورة 
و   ،]27 النازعات:  ]ســورة   ،]7 النجم: 

]سورة األعىل: )[، و ]سورة الليل: 20[.

))2) مجهرة اللغة: )/ )23.
املــنــزل:  اهلل  كــتــاب  تفسري  يف  ــل  ــث األم  (22(
تفسري  يف  البيان  جممع  وينظر:   ،80  /20
تفسري  يف  ــزان  ــي وامل  ،(82 الــقــرآن0)/ 

القرآن: 20/ 299.
)23) ينظر: يف ظالل القرآن: 6/ 3888.

و]ســورة   ،](( ــىل:  األع ــورة  ]س ينظر:   (24(
الليل: 5)[.

)25) ينظر: ]سورة هود: 05)[، و]سورة مريم: 
.]48 ،32 ،4

املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  ينظر:   (26(
القرآن:  تفسري  وامليزان يف   ،86 ،85  /20
تفسري  يف  الــبــيــان  وجمــمــع   ،303  /20

القرآن0)/ 83).
)27) معاين النحو: 4/ 320.

)28) ينظر: معاين النحو: 4/ 3)3.
وبالغة   ،64  ،63  /4 الكــتاب:  ينظر:   (29(
والتعبري   ،58 القرآيّن:  التعبري  يف  الكلمــــة 

القرآين: 35.
)30) ينظر: رشح شافية ابن احلاجب: )/ 92.

))3) ينظر: بالغة الكلمة يف التعبري القرآيّن: 58.
)32) ينظر: ارسار التكرار يف القرآن: 8)2.

)33) ينظر: بالغة الكلمة يف التعبري القرآيّن: 59.

)34) ينظر: امليزان يف تفسري القرآن: 20/ )30.
)35) ينظر: رشح شافية ابن احلاجب: )/ 92.

)36). ينظر: الكتاب: 4/ 57 -59، 65، وأبنية 
الفعل يف شافية ابن احلاجب: )20 -207.
املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  ينظر:   (37(

.80 /(
)38) ينظر: بالغة الكلمة يف التعبري القرآين: 59.

)39) ينظر: لسان العرب: 4/ 7.
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)40) ينظر: امليزان يف تفسري القرآن: 20/ 303.
القرآين:  التعبري  يف  الكلمة  بالغة  ينظر:   (4((

.37-36
 /4 الكريم:  القرآن  ألسلوب  دراســات   (42(

.(86
)43) امليزان يف تفسري القرآن: )30.

)44) ينظر: معاين األبنية يف العربية: 9 -0).
واقسامها:  تأليفها  العربية  اجلملة  ينظر:   (45(

.(57
)46) ينظر: معاين األبنية يف العربية: 5).

عبس:  ]سورة   ،]9 األعىل:  ]سورة  ينظر:   (47(
.]4

)48) البحر املحيط: 0)/ 454.
القرآن0)/  تفسري  يف  البيان  جممع  ينظر:   (49(

.((2
)50) التحرير والتنوير: 30/ 278

و]سورة   ،](48 النساء:  ]ســورة  ينظر:   (5((
 ،]7 ــه:  ط و]ســـورة   ،]205 ــراف:  ــ األع
و]ســـورة   ،]((0 ــاء:  ــي ــب االن و]ســــورة 

احلجرات: 2[.
 ،3(6  /5 واعرابه:  القرآن  معاين  ينظر:   (52(

وامليزان يف تفسري القرآن: 20/ 300.
تفسري   ،(3( الغيب: )3/  مفاتيح  ينظر:   (53(

القرطبي: 20/ 8).
)54) التحرير والتنوير: 30/ 282 -283.

)55) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: 4/ 
.763

 /6 القرآن:  تفسري  عن  والبيان  الكشف   (56(
.254

املنزل:  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل  ينظر:   (57(
.(86 /(

)58) ينظر: امليزان يف تفسري القرآن: 20/ 297، 
.303

)59) ينظر: مفاتيح الغيب: 29/ 275.
)60) اإلتقان يف علوم القرآن: 3/ 44.

يف  الكلمة  وبالغة   ،8 الــقــرآين:  التعبري   (6((
التعبري القرآين: 9.

)62) ينظر: الكشف والبيان: 0)/ 83)، وجممع 
والتنوير:  والتحرير   ،329  /(0 البيان: 

.275 /30
)63) دالئل اإلعجاز: 55).
)64) دالئل اإلعجاز: 55).

)65) التحرير والتنوير: 30/ 276.

)66) ينظر: معاين النحو: 3/ )23.
)67) ينظر معاين النحو: 3/ 266.

البيان يف تفسري القرآن: 0)/  )68) ينظر: جممع 
واعرابه  الكريم  الــقــرآن  وتفسري   ،329

وبيانه: 0)/ 547.
)69) بدائع الفوائد: )/ 90). 

* * * *   *

املصادر واملراجع:
القرآن الكريم.

أبنية الفعل يف شافية ابن احلاجب، د. . )
اللبناين،  عصام نور الدين، دار الفكر 

ط)، 997)م.
بكر . 2 أبــو  الــقــرآن:  علوم  يف  اإلتــقــان 

جالل الدين عبد الرمحن بن الّسيوطّي 
)ت))9هـ(، تح: حممد إبراهيم، اهليئة 
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394)هـ/  للكتاب،  العامة  املرصية 
974) م.

حممود . 3 الــقــرآن،  يف  التكرار  أســرار 
دراســة  الِكرماين،  نرص  بن  محــزة  بن 
ط)،  عطا،  أمحد  القادر  عبد  وحتقيق: 
بو  دار  983)م،  هـ-   (404 تونس، 

سالمة للطباعة والنرش والتوزيع.
أضـــواء الــبــيــان يف إيــضــاح الــقــرآن . 4

بالقرآن، حممد األمني بن حممد املختار 
الشنقيطّي )ت393)هـ(، دار الفكر، 

بريوت، 5)4)هـ- 995) م.
املنزل، . 5 اهلل  كتـــاب  تفسري  يف  األمثل 

االمرية،  دار  الشريازّي،  مكارم  نارص 
بريوت، ط2، 2009م.

حيان . 6 أبو  التفسري،  يف  املحيط  البحــر 
يوسف  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد 
ــيس  ــدل ــن األن ــدي ــري ال ــان أثـ ــي ــن ح ب
حممد  صدقي  حتقيق  ـــ(،  ــ )ت745ه
مجيل، دار الفكر -بريوت، 420) هـ.

بدائع الفوائد، شمس الدين حمّمد بن . 7
أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت )75هـ(، 
دار الكتاب العريب، بريوت، )د.ت(.

د. . 8 القرآين،  التعبري  يف  الكلمة  بالغة 

الغرب  دار  السامرائّي،  فاضل صالح 
اإلسالمي، بريوت، 2007.

العقــــل . 9 وتنوير  السديد  املعنى  حترير 
الكتاب املجيــــــد،  اجلديد من تفسري 
عاشور  ابن  الطاهر  حممـــــد  الشيخ 
للنرش،  التونسية  دار  )ت287)هـــ(، 

984)م.
صالــــح . 0) فاضل  د.  القرآين،  التعبري 

اهلجري،  رشيد  مكتبة  السامرائّي، 
بغداد -العراق، ط)، 3)20م.

تفسري القرآن الكريم واعرابه وبيانه، . ))
كثري،  ابن  دار  طه،  عيل  حممد  الّدرة، 
ـــ- 430)ه ط)،  دمشق-بريوت، 

2009م.
)تفسري . 2) ــرآن  ــق ال ألحــكــام  اجلــامــع 

بن  حممد  اهلل  عبد  أبــو  القرطبي(، 
األنصاري  فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد 
القرطبي  الدين  شمس  اخلــزرجــي 
الربدوين  أمحد  حتقيق:  )ت)67هـ(، 
الكتب  دار  أطــفــيــش،  ــم  ــراهــي وإب

املرصية -القاهرة، ط2، 964) م.
د. . 3) وأقسامها،  تأليفها  العربّية  اجلملة 

منشورات  السامرائّي،  صالح  فاضل 
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املجمع العلمّي العراقّي، 998) م.
مجهرة اللغة، أبو بكر حممد بن احلسن . 4)

)ت)32هـــــ(،  األزدي  ــد  دريـ ــن  ب
حتقيق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم 

للماليني -بريوت، ط 2، 987)م.
بحر . 5) بن  عمرو  عثامن  أبو  احليوان، 

الكتب  دار  ـــ(،  )ت255هـ اجلاحظ 
العلمية -بريوت، ط2، 424)هـ.

الكريم: . 6) القرآن  ألسلوب  دراســات 
دار  عضيمة،  ــق  ــال اخل عــبــد  حمــمــد 

احلديث، القاهرة، 2004م.
دالئل االعجاز، أبو بكر عبـــد القاهر . 7)

بن عبد الرمحن بن حممــــد اجلرجاين 
أبو  حتقيق:  )ت474هــــ(،  النحوّي 
مكتبـــة  شاكر،  حممود  حممد  الفهر 

اخلانجي، القاهرة، ط5، 2004م.
رشح الترصيح عىل التوضيح، خالــد . 8)

حممد  بــن  بكر  أيب  بــن  اهلل  عبد  بــن 
الدين  اجلــرجــاوّي األزهـــري، زيــن 
الكتب  دار  ـــ(،  )ت905هـ املــرصي 
ط)،  -بــريوت-لــبــنــان،  العلميــة 

2000م.
ريض . 9) احلــاجــب،  ــن  اب شافية  رشح 

األسرتباذي  احلسن  بن  حممد  الدين 
حممد  تــح:  686هــــ(،  )ت  النحوي 
وآخرين،  احلميد  عبد  الدين  حميي 
دار الكتب العلمية، بريوت، )د.ط(، 

982)م.
رشح قطر الندى وبل الصدى، مجال . 20

األنصارّي  هشام  بن  اهلل  عبد  الدين 
)ت)76هـ(، حتقيق: بركات يوسف 

هّبود، دار الفكر، بريوت، 998)م.
الكريم . )2 القرآن  بني  الّتفضيل  ظاهرة 

املجيد،  عبد  حممد  سعيد  أبو  واللغة، 
اإلنسانية  الــعــلــوم  الــبــلــقــاء،  جملة 
سنة  ع)،   ،9 ــج  م ــة،  واالجــتــامعــي

.2002
إبراهيم . 22 القرآن، سيد قطب  يف ظالل 

حسني )ت385)هـ(، دار الرشوق-
بريوت- القاهرة، ط7)، 2)4) هـ.

عثامن . 23 بن  عمرو  برش  أبــو  الكتاب، 
حتقيق:  )80)هـــ(،  سيبويه  قنرب  بن 
عبـــــد السالم هارون، دار اخلانجي، 

القــــاهرة، الطبعة الثالثة، 982)م.
ــكــشــاف عــن حــقــائــق غــوامــض . 24 ال

التنزيل، أبو القاسم حممود بن عمرو 
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ـــ(،  538ه )ت  الزخمرشي  أمحــد  بن 
ط4،  -بــريوت،  العريب  الكتاب  دار 

407) هـ.
تفسري . 25 ــن  عـ والـــبـــيـــان  ــف  ــش ــك ال

إبراهيم  بن  حممد  بن  أمحد  القرآن، 
بن  حممد  أبو  حتقيق:  )ت427هــــ(، 
الرتاث  إحياء  دار  الثعلبّي،  عاشور 
ـــ- ــريوت، ط)، 422)ه الــعــريّب، ب

2002م.
حممد . 26 الفضل  ــو  أب ــعــرب،  ال لــســان 

األنــصــاري  منظور  ــن  اب مــكــرم  بــن 
دار  ـــ(،  ))7هـ )املــتــوىف:  األفريقي 

صادر -بريوت، ط3، 4)4)هـ.
أبو . 27 الــقــرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع 

الطربيّس،  احلسن  بن  الفضل  عيل 
الرسويل  هاشم  وحتقيق:  تصحيح 
العريب،  التاريخ  مؤسسة  املحلاليت، 

بريوت، ط)، 2008م.
د. . 28 ــة،  ــي ــرب ــع ال يف  ــة  ــي ــن األب ــاين  ــع م

ط)،  الســــامرائي،  صالح  فاضل 

هــــ-)98)م،   (40( الــكــويــت، 
عىل  بغداد  جامعــــــــة  ســــــاعدت 

نرشه.
إسحاق . 29 أبو  وإعرابه،  القرآن  معاين 

الزجاج  إبراهيم بن الرسي بن سهل 
اجلليل  عبــــد  حتقيق:  )ت))3هـــ(، 
الكتب-بريوت،  عامل  شلبي،  عبده 

ط)، 988) م.
السامرائي، . 30 فاضل  د.  النحو،  معاين 

العلمي،  والبحث  التعليم  وزارة 
ــيــت احلــكــمــة،  ــداد، ب ــغـ جــامــعــة بـ

408)هـ-987)م.
الكبري(: . )3 )التفسري  الغيب  مفاتيح 

ــن عــمــر بن  ب ــد  ــّم ــو عــبــد اهلل حم أبـ
دار  606هـــ(،  )ت  الــرازّي  احلسن 
ط3،  العريب–بريوت،  الرتاث  إحياء 

420)هـ.
بن . 32 أمحد  احلسن  أبو  اللغة،  مقاييس 

هـــ(،   395 )ت  فــارس  بــن  زكــريــا 
دار  ــارون،  هـ الــســالم  عبد  حتقيق: 

الفكر، ط)، 979)م.
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معهد جوته

القاهرة – جمهورية مرص العربية

يدور البحث يف محور مهم يتلخص يف:

أن االسالم وبنّص القرآن الكريم هو أول من قرر مباديء حقوق 

االنسان واملباديء الخاصة بها يف اكرث من موضع من القرآن.

وقد حاول السيد الباحث أن يعرض ملقاصد الرشيعة االسالميــة 

السيئة  األفكار  كل  من  وتخليصه  االنساين  الفكر  صياغة  إعادة  يف 

والعدوانية التي التجلب عىل املجتمعات واألفراد اال الدمار والقتل 

مستشهداً بنصوص مباركة من القرآن الكريم والحديث الرشيف ثم 

أفكار  من  البرشي  املجتمع  اليه  توصل  ما  وبني  بينها  مقارنة  يعقد 

لتكريس هذه املباديء االنسانية. وقد ختم البحث بخامتة أدرج فيها 

اهم ما توصل اليه الباحث من نتائج.
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مقدمــــة:
احلريــة  أساس  هي  اإلنسان  حقوق 
احرتام  شأن  ومن  والســــالم،  والعدالة 
تنميـــة  إمكان  يتيح  أن  اإلنسان  حقوق 
جذور  ومتتد  كاملة  تنمية  واملجتمع  الفرد 
تنمية حقوق اإلنسان يف الرصاع من أجل 
العامل.  من  مكان  كل  يف  واملساواة  احلرية 
تقوم عليه حقوق  الذي  ويوجد األساس 
اإلنسان  حياة  احرتام  مثل  اإلنســـــــان، 
وكرامته، يف أغلبية الديانات والفلسفات. 
األساسية  وحرياته  اإلنسان  حقوق  وأن 
نحو  عىل  ونستعمل،  نطور  أن  من  متكننا 
كامل، خصالنا اإلنسانية وقدراتنا العقلية 
إنام  معني،  قانوين  نظام  وسّن  ومواهبنا 
بوصفها  وتشاهبها،  بوحدهتا  تتميز  هي 
هبا  االعرتاف  جیب  التي  نفسها  احلقوق 
ولب  جوهر  ألهنا  ومحايتها،  واحرتامها 

كرامة اإلنسان.
املبادئ اخلاصة  قرر  أول من  اإلسالم 
املواثيق  مجيع  سبق  إذ  اإلنســـان  بحقوق 
يف  اإلنســان  حلقوق  تأكيده  يف  املعروفة 
عرش  اربعة  من  أكثر  منذ  وعمق  شمول 
قرنًا، وهذه احلقوق تعد منحة إهلية وليست 

منحة من ملك أو حاكم أو قرارًا من سلطة 
حقوق  هي  وانام  دولية  منظمة  أو  حملية 
تقبل  ال  االهلي  مصدرها  بحكم  ملزمة 
يسمح  وال  والتعطيل  النسخ  وال  احلذف 
عنها،  التنازل  جیوز  وال  عليها  باالعتداء 
إذ  لإلنسان  اإلسالم  نظرة  ناتج عن  وهذا 
باإلنسان كام هو عىل  تقوم عىل االعرتاف 
حقيقته وهذا احلق هو اصل حقوقه كلها. 
مرجعية  اإلسالمية  الرشيعة  أسست  وقد 
قانونية ورشعية حلقوق اإلنسان من خالل 

نصوص القرآن والسنة النبوية.
مبادئ  إقرار  أجل  من  عملنـــا  إن 
اإلسالم يف واقع احلال، هو الرشط األول 
كافة،  للمسلمني  اإلنسانية  الكرامة  حلفظ 
من  إطار  يف  وذلك  مجعاء.  وللبرشيــــــة 
املتبادل،  واالحرتام  والتعــــاون  التسامح 
ثقافات  بني  احلضاري  احلوار  ضوء  ويف 

شعوب األرض وأممها.
أمامنا،  ومتتد  تتشعب  العمل  جماالت 
مجيع  وتشمل  تتعّدد  احلركـــــة  وميادين 
نحو  نسلك  أن  وينبغي  احليــــاة،  مرافق 
تضبطــــــه  تكاملًيا،  هنًجا  أهدافنا  حتقيق 
العمل  قواعد  اجتاهاتــــــــه  يف  وتتحكم 
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التضامن  ومبادئ  املشتــــرك  اإلسالمي 
اإلسالمي. ويربز جانب الرمحة والتسامح 
آدميته  واحرتام  اإلنسـان  محاية  جمال  يف 
أوجب  فقد  املسلحــــة؛  النزاعات  وقت 
للجرحى  اإلنسانيـــــــة  املعاملة  اإلسالم 
ولقد  املقاتل.  وغري  واألرسى  واملرىض 
يأخذ،  مِمَّا  أكثر  يعطي   اهلل رسول  كان 
الرشيعة  تطبيق  يف  األساس  مجيًعا  فكانوا 
السمحة بوجهها األبيض الناصع، وذلك 
بعض  الدولية  القوانني  منه  أخذت  ما 
حتارب  اليوم  ولكنها  وأنظمتها،  مقرراهتا 
متخلًفا،  إرهابًيا  نظاًما  وتعــــده  اإلسالم، 
عرفوه  وما  أعينهم،  أمام  يرونه  ما  رغم 
عن طريق مسترشقيهم وغريهم، من كون 
اإلسالمي  والقانون  اإلسالمية  الرشيعة 
يضمن  الذي  الوحيد  والسبيل  النظام  هو 

لبني البرش العيش بطمأنينة وسالم.
لقــــد جعلت املبــــــــادئ اإلسالمية 
عبوديته  كنف  يف  نفسه  سيد  اإلنســــان 
يف  اهلل  استخلفـه  مكرم،  خملوق  فهو  هللّ، 
بأنواع  اهلل  وليعبـــــد  لتعمريها،  األرض 
وال  تعد  ال  التي  والعبادات  الطـــاعات 
يف  اهلل  يعبد  املؤمن  فاإلنســـــــان  حتىص، 

وبقلبــه  وضمريه،  بعقله  األحوال،  كل 
ومن  هللّ،  عبوديتــــــه  ومن  وجوارحه. 
يستمد  هلا،  اإلهلية وعبادته  للذات  طاعته 
بالكرامة،  العميق  إحساســـــه  اإلنســــان 
وشعوره باالعتزاز واالرتيــــــاح والرضا 
عىل  وإلقباله  اخلريات،  لفعله  والطمأنينة 

الطاعات.
ويف  اإلسالم  لدى  اإلنســان  فنفس 
جیوز  ال  مصونة  مجعاء  لإلنسانية  رسالته 
أو  الرضب  أو  بالرتويع  هلـــــا  التعّرض 
حتى  والتشويه  املثلة  أو  اجللد  أو  السجن 
إهنــا  احلروب.  وهي  الظروف  أقسى  يف 
رشيعة اإلسالم الغراء التي أرست مبادئ 
يعرف  ما  يتبناها  أن  قبل  احلروب  أنسنة 

اليوم بالقانون الدويل اإلنساين.
َأعرض  أنَّ  الدَراسِة  هذه  يف  ُأحاوُل 
من  بداية  اإلسالمية  الرشيعــــة  ملقاصد 
صياغة  إعادة  نحو  وذلك  ترشيعها،  أول 
األفكار  كل  من  وختليصه  اإلنساين  الفكر 
عىل  جتلب  ال  التي  والعدوانيـــة،  السيئـة 
والقتل،  الدمار  إال  واملجتمعات  األفراد 
يف  الراقية،  الرشيعـــة  من  مسامهة  وذلك 
لإلرتقاء  اإلنساين  الفكـــــر  مستوى  رفع 
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املجتمع  أفراد  من  جیعل  الذي  احلضاري 
عبارة عن سلوك منتظم األجزاء، وصف 
واحد من خالل مجلة من الشعائر الربانية. 
يف  واملصاحلة  اإلصالح  مسؤولية  وتقع 
الراشدة،  العقول  أهل  عىل  العرص  هذا 
صوت  عىل  العقل  صوت  يغّلبون  الذين 

املدفع.
أصالة  ليؤكــــــد  اإلسالم  جاء  لقد 
اإلنسان  يف  ولريّسخ  اإلنسانية،  الكرامة 
هبا،  متسكه  وليقوي  بكرامتـه،  إحساسه 
جوهر  ألهنا  عنهــا،  وذوده  هلا،  وصونه 
ذاتيته.  وأسُّ  برشيته،  ولبُّ  إنسانيتـــــه، 
فلقد راعت املبادئ اإلسالمية يف اإلنسان 
أنه أكرم اخللق أمجعني، وأنه حيمل األمانة 
العظمى، وأنه مستخلف عن اهلل سبحانه 
وليقيــــم  ليعمرها،  األرض،  يف  وتعاىل 
ال  وحده  اهلل  وليعبد  بالقسط،  املوازين 
باعًثا  اإلسالم  فكـــــان  أحًدا،  به  يرشك 
جاء  بام  هلا،  وحافًظا  اإلنسانية،  للكرامة 
لإلنسان  تصون  ساميـــــة  مبادئ  من  به 
املنزلة  وتنزله  كرامتـــه،  وترعى  حرمته، 
مكفول  مكرًما  إياها  اهلل  أنزلــــــه  التي 

مجيًعا. احلقوق 

الشخصية  يأيت ذلك يف سياق تكوين 
اإلنسانية وتنميتها يف ظل املقاصد القرآنية 
التي  احلساسة  القضـــايا  وهي  اخلالدة، 
االقتتال  ظل  يف  احلبيبة،  أمتنـــــا  تعيشها 
االجتمـــاعي،  السلم  فقضية  والتطاحن. 
قبول  وقضية  السلمي،  التعايش  وقضيــة 
القضايا  تتصدر  عليــه،  واإلقبال  اآلخر، 
البحث  يركـــز  سوف  ولذلك  األخرى، 
الرؤية  عىل  معتمًدا  القضــــايا،  هذه  عىل 

املقاصدية القرآنية.
إشكالية الدراسة:

منها  تعاين  التي  القضايا  أهم  من  إنَّ 
هي  األخرية،  اآلونة  يف  اإلسالمية  األمة 
قضية التوفيق بني املوروث الفقهي، وبني 
أصبح  بحيث  املعارص،  الواقع  متغريات 
التفكري  انفصام واضح وفاضح بني  لدينا 
بني  واضًحا  متايًزا  أحدث  مما  والواقع، 
أفراد املجتمع، مما أنتج حالة من االنعزالية 
واالنزواء بني رشائح املجتمع بسبب هذه 

الرتسبات الفكرية.
أمهية الدراسة:

تسليط  إىل  الدراســـــــة  هذه  ترمي 
صاحلة  الرشيعـــة  أن  بيان  عىل  األضواء 
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احللول  فيها كل  وأن  ومكان،  زمان  لكل 
التي حتتاج اليها األمم والشعوب للحفاظ 
البحث  ويثري  اإلنسانيــــة.  الكرامة  عىل 
والشائكة،  احلساسة  القضايا  من  مجلة 
نظرًيا،  الواقع  يصف  أن  البحث  فيحاول 
العمليـــــة  احللول  بعض  طرح  وحماولة 
لتجاوز األزمة الراهنة عىل أيدي العقالء 
جادة  حماولــــــة  يف  وذلك  والصلحــــاء. 
الفكرية،  القنوات  هذه  لرتشيد  ورسيعة 
للمحافظة  وضبطها،  مسارها،  وتصحيح 
عىل البناء الصحيح للشخصية االنسانية.

أهداف الدراسة:
أن  توضيح  إىل  الدراســــــة  هتـــدف 
عىل  وأكدت  أشارت  الرشيعـــة  كليات 
مجلة  وضعت  فقد  اإلنسان،  حقوق  محاية 
كل  وعىل  عليه  للمحافظة  الوسائل  من 
احلياة  له  تكفل  التي  الرضورية،  القضايا 
يتأثر  اإلنسـان  وأن  والسعيدة.  الكريمـــة 
أن  املصلحني  فعىل  وواقعه،  بمحيطــــه 
يقوموا بدورهم لرتشيد السلوك اإلنساين 
الرشيعة  مقاصد  بمعياريــــــة  وتقويمــــه 
وأن ترك الساحة لغري أهلها،  اإلسالمية. 
أوجدت تياًرا متطرًفا، يستبيح الدماء، وال 

يراعي حرمة ملعتقد وال انسان. فعىل أهل 
احلل والعقد أن يقوموا بدورهم الرتبوي 
للواقع  الرجوع  بد من  واإلصالحي، فال 

وحماولة إعادة الشباب إىل موضعهم.
اإلنسان  حقوق  مفهوم  اكتسب  لقد 
املستوى  عىل  قبوالً   Human Rights

الدويل  السيايس  واملستوى  األكاديمي 
من  العديد  حاولت  فقد  سواء،  حد  عىل 
األدبيات العربية إضفاء الصبغة اإلسالمية 
عىل املفهوم، فربزت كتابات تتحدث عن 
صدر  بل  اإلسالم«،  يف  اإلنسان  »حقوق 
اإلسالمية  املؤمترات  أحد  عن  بالفعل 
يف  اإلنسان  حلقوق  عاملي  »بيان  الدولية 
اإلسالم«، واحتفظ بنفس مفردات امليثاق 
العاملي حلقوق اإلنسان الصادر عن األمم 
تعارضه  عدم  إثبات  حماولة  مع  املتحدة 
التي  الرشعية  األدلة  بعرض  اإلسالم  مع 
تساند هذه احلقوق، وهو ما جیعل اإلطار 
هو  األخري  التحليل  يف  للمفهوم  الغريب 

املرجعية.
كرامة  من  هي  األمم،  من  أمة  كرامة 
تكون  التي  وشعوهبا  ومجاعاهتا  أفرادها 
إن  القول  يمكن  فإنه  الصلبــــة،  نواهتا 
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اإلرضار  عليه  يرتتب  الفرد  كرامة  هضم 

اإلنسان  كرامة  وتأيت  اجلامعة.  بكرامــــة 

استيعابه  ويف  لدينــــه،  اتباعه  يف  املسلم 

حظـه  عُظم  كلام  وأنه  رشيعتـــه،  ملقاصد 

تعاليم  من  اإلسالم  به  بام جاء  العمل  من 

الشعور  من  نصيبه  زاد  ورشيعة،  ومبادئ 

ال  اإلسالمي،  املنظور  ففي  بالكرامـــــة. 

الكرامة  عن  والتقوى  االستقامة  تنفصل 

كمــا  الفرد،  عىل  هذا  ينطبق  والرشف، 

ينطبق عىل اجلامعة، سواء بسواء.

مصطلحــــــات الدراســـــة:

حقوق اإلنسان:

التي  األساسيــة  املعايري  بأهنا  تعرف 

العيش  بكرامة  يعيشوا  أن  للناس  تكفـــل 

وهي  األصيلة،  احلقوق  تلك  هي  كبرش 

وإن  والســالم،  والعدالة  احلرية  أساس 

يتيح  أن  اإلنسان  احرتام حقوق  من شأن 

كاملة  تنمية  واملجتمع  الفرد  تنمية  إمكان 

يف  اإلنسان  حقوق  تنميـــة  جذور  ومتتد 

يف  واملسـاواة  احلريــة  أجل  من  الرصاع 

األساس  ويوجد  العامل.  من  مكـــان  كل 

مثل  اإلنسان،  حقوق  عليه  تقوم  الذي 

أغلبية  يف  وكرامته،  اإلنسان  حياة  احرتام 

الديانات والفلسفات.

علم مقاصد القرآن:

املعاين  عىل  الوقوف  منـــه  يقصــــد 

واملوضوعـات  األساسيـــــة  واألغراض 

معينة.  سورة  عليها  تدور  التي  الرئيسة 

وقد ُيعربِّ املفرسون عن مصطلح )مقاصد 

مغزى  مثل:  ُأخر،  بمصطلحات  السور( 

الوحدة  أو  السورة،  غرض  أو  السورة، 

املوضوعية، أو نحو ذلك.

مصطلح التنشئة:

منذ  ورعايته  اإلنسان  تربية  به  ُيقصد 

-عىل  يدل  قد  مصطلح  وهو  الصغر. 

العموم -عىل معنى الرتبية، إال أنه ال يفي 

املستخدمني  أبرز  من  ويأيت  بذلك.  متامًا 

هلذا املصطلح العامل ابن ُخلدون يف مقدمته 

الشهرية.

مصطلح اإلصالح:

وحتسينه،  اليشء،  تعديل  يعني  الذي 

يؤدي  ال  مصطلٌح  بذلك  وهو  وتقويمه. 

وإنام  للرتبيـــــة،  الكامل  واملعنى  املدلول 

يؤدي جزًءا منه.
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َحق احلُرّية:

ضد  واحلر:  العبودية..  ضد  احلرية: 

الرق  من  عتقهــا  الرقبـة:  وحترير  العبد.. 

التي  اإلباحة  هي  فاحلريــة:  والعبودية.. 

متكن اإلنسان من الفعل املعرب عن إرادته، 

يف أي ميدان من ميادين الفعل، وبأي لون 

من ألوان التعبري.

الَكَراَمِة اإِلنَسانِّيَة:

جاء يف لسان العرب أن الكرم نقيض 

والصفح  واألصل  العتق  ويعني  اللؤم 

والفضل والعظمة والرشف والكريم اسم 

جامع لكل ما حيمد وصفة من صفات اهلل 

املعطى  اجلواد  اخلري  الكثري  وهو  وأسامئه 

الذي ال ينفذ عطاؤه وهو الكريم املطلق، 

أما الكريم النسبي فهو اجلامع ألنواع اخلري 

والرشف والفضائل. »واالسم منه كرامة« 

والرجل له مكارم وينبغي تكريمه واكرامه 

ويقال: »له عيل كرامة أي عزازة واستكرم 

كذلك.  وجده  أو  كرياًم  طلبــــه  اليشء: 

»ونجد يف القرآن احلكيم »ألقي ايل كتاب 

كريم« وأيضا »وقل هلام قوال كريام«، ونجد 

كذلك: »ان أكرمكم عند اهلل أتقاكم«، كام 

كرائم  »واتق  الرشيف:  احلديث  يف  جاء 

أمواهلم«.

اىل  املمنوحة  القيمــة  أخالقي:  معنى 

بمعزل  ذاته  حد  يف  االنساين  الشخص 

االجتامعي.  الفيزيائية وموقعه  عن طباعه 

لقـــد اشـــــار )كانط( إىل رضورة معاملة 

الشخص كغاية وليس كوسيلة. الكرامــة 

املطلقـــة  الغاية  ختص  قيمة  االنسان  متنح 

متتلك  التي  النسبية  الغايات  عن  وختتلف 

ثمنا.

يستمــده  الذي  الوعي  نفيس:  معنى 

شخًصا  لكونه  اخلاصة  قيمته  من  الفرد 

فيـه  ما  بكل  بالكرامة  الشعور  ان  انسانًيا. 

مع  يتعارض  للقيمة  وفردنة  تبطن  من 

املرتبة  اىل  يرجع  الذي  باملجد  االحساس 

والدرجة. واذا كان املجد هو قيمة تراتبية 

فإن الكرامة هي قيمة مساواة وتتامهى مع 

عندئذ  لنفسه.  املرء  حيملها  التي  الصورة 

تأخذ احلامسة بالبعض اىل درجة التضحية 

كل  من  كرامته  انقــــاذ  أجل  من  بالنفس 

اهانة.

احلقوق اإلنسانية لغوًيا:
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دون  الثابت  اليشء  هو  اللغة  احلق يف 

كان  سواء  الواجب  النصيب  وهو  ريب، 

بأنه  احلق  ف  ويعرَّ للجامعة.  ام  للفرد 

ومبادئ  واإلنصاِف  العدالِة  عىل  ُقيم  ما 
اإلسالمية  الرشيعة  يف  واحلق  األخالق. 
اسم  وهو  وجل  عز  اهلل  إىل  يشري  لفظ 
حتليل  ويف  شأنه.  جل  احلسني  أسامئه  من 
اإلنسان،  حقوق  بمفهوم  اإلسالم  عالقة 
كعقيــــــدة  اإلسالم  أن  نعلم  أن  ينبغي 
القرآن  ومها  رشيفني  مصدرين  يف  وردت 
وتقوم  الرشيفة.  النبوية  والسنة  الكريم 
العقيدة اإلسالمية عىل مبدأ وحدة اجلنس 
سواء  البرش  بني  االختالف  وأن  البرشي. 
أم  الدخل  مصادر  يف  ام  األرزاق  يف  أكان 
هيدف  إنام  األعراق  أم  األلوان  أم  األعامر 
التعايش  من  إطار  يف  الكون  إعامر  إىل 

والتعاون والتكامل.
العربية،  اللغة  معاجم  إىل  بالرجوع  و 
نجد أن كُرم فالن كرًما وكرامة، إذا أعطى 
فهو  جوًدا(  جیود  )جاد  وجاد  بسهولة 
كريم. وكرم اليشء عز ونفس، والسحاب 

جاد بالغيث، واألرض زكا نباهتا.
األمر  اللغة  يف  فمعناها  الكرامة  أما 

بالتحدي.  املقرون  غري  للعـــادة  اخلارق 
املطر  وكرم  بمطـره،  جاد  السحاب  وكرم 
وفالنًا  أكرمــــه،  فالًنا  وكّرم  ماؤه،  كثر 
اللفظ،  هذا  دالالت  وبتتبـــــع  فضله))). 
احتفى  إذا  األمري،  الرجُل  م  كرَّ أن  نجد 
من  زاد  ضيفه،  الرجل  م  وكرَّ وعظَّمه،  به 
وجهه،  اهللّ  م  وكرَّ والرعايـــة،  به  احلفاوة 
هه،  ونزَّ منه  وخيزى  يستهجن  مما  حفظـــه 
هها  ونزَّ ُيشينهــا  عام  نفسه  الرجل  م  وكرَّ
م  يكرِّ ال  ومن  زهري:  قول  ومنه  ورفعها، 
الرشافــــة،  هي  والكرامة  م.  يكرَّ ال  نفسه 
وكرامة النفس ترفعها وتصّوهنا، والكرامة 
كون اليشء عزيًزا، وتكّرم فالن عام يشينه 
ترّفع وتصّون، وتكرم الرجل عىل صاحبه 
انتظار مقابل.  له شيًئا من كرمه دون  قدم 
والكريم هو السخي املعطاء وهو الصفوح 

السمح)2).
هو  الكرم  التعريفات:  كتــــــاب  ويف 
اإلعطاء بسهولة، والكرامة هي ظهور أمر 
خارق للعادة من قبل شخص غري مقارن 
لدعوى النبوة، والكريم من يوصل النفع 
ال  ينبغي  ما  إفادة  هو  فالكرم  غرض،  بال 
لغرض، فمن هيب املال لعوض جلًبا للنفع 
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أو خالًصا عن الذم، فليس بكريم)3).
أيًضا،  السيـاق  هذا  يف  نظرنـا  ويلفت 
األصل  عليها  ينطوي  التي  املعاين  من  أن 
والفضـــل،  الزيـــــادة  للكرامة  اللغــوي 
والكثــــرة، والسهولة، واللني، واإلعطاء 
رزق  الكليــــات،  كتاب  ويف  مقابل.  بال 
أي  كريـم،  وقول  كثري،  أي  كريــــــم، 
عىل  يشء  كل  من  يطلق  وقد  لني،  سهل 
إسبـــــاغ  هو  إذن،  فالتكريم  أحسنه)4). 
ذلك  ويف  م،  املكرَّ عىل  الفضائل  هذه  كل 

تفضيل أي تفضيل.
اللغوية،  اخللفية  هذه  إىل  واستنادًا 
عليها  ينطوي  التي  املعاين  من  واستلهامًا 
الداللة  نتأمل  للكرامة،  اللغوي  األصل 
وقد  العزيز،  الكتاب  يف  للكلمة  القرآنية 
م  ورد يف سوريت اإلرساء والفجر، فعل كرَّ
تعاىل:  قال  التاليني،  السياقني  يف  وأكرم، 

چک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
]سورة  ںچ  ں  ڱ  ڱ 
أن  اآلية عىل  اإلرساء: 70[، ويدل سياق 
التكريم هو التفضيل، للرتابط واالنسجام 
وختامها:  اآلية  بدء  بني  القائم  والتناغم 

عىل  و)وفّضلناهم  آدم(  بني  منا  كرَّ )ولقد 
خلقهم  حيث  تفضيال(،  خلقنا  ممن  كثري 
اهللّ يف أحسن صورة وأكمل هيئة، ومّيزهم 

بالعقل وباالستخالف يف األرض.
قوله  يف  اإلكرام  إىل  التكريـم  ومن 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ...  تعاىل: 
 ](5 الفجــر:  ]ســـورة  ڱچ  ڳ 
إطار  يف  املعنيني  بني  العالقـــــة  لتتكامل 
األمر  ألطراف  اجلامعة  القرآنية  الداللة 

كلِّه.
تكريم اإلنسان يف اإلسالم:

لقد خلق اهلل تعاىل اإلنسان يف أحسن 
وما  السموات  مايف  له  وسّخر  تقويم، 
هداًة  وأنبياءه  رسله  وأرسل  األرض،  يف 
إىل  الناس  يدّلون  ومنذرين،  ومبرشين 
يف  السعادة  هلم  حيّقق  الذي  احلّق  طريق 
الدنيا والفالح يف اآلخرة. فالوحي اإلهلي 
مافيه  إىل  هيدف  ألنه  لإلنسان،  تكريم 
عىل  له  تفضيل  وهو  اإلنسان،  هلذا  اخلري 
من  اإلنسان  فكرامة  املخلوقات،  سائر 
تكريم اخلالق جل جالله، وهي أصيلٌة يف 
الطبيعة البرشية، ال ُتكتسب لتوافر عنارص 
ومل  أسباب.  لتواتر  أو  عوامل  لتضافر  أو 
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يكّرم ديٌن من األديان بني آدم كام كّرمهم 
اإلسالم، عىل اختالف أعراقهم وألواهنم. 
من  وآدم  آلدم  »كلكم   الرسول قال 
عىل  لعريب  فضـل  »ال  أيًضا  وقال  تراب« 
وال  عريب،  عىل  لعجمي  وال  عجمي 
ألبيض عىل أسود، وال ألسود عىل أبيض 

إال بالتقوى«)5).
-من  اإلسالمية  الرشيعة  عنيت  لقد 
حيث  وحقوقه،  -باإلنسان  عنيت  ما  بني 
كرامة  عليها  ُتبنى  وأسًسا  مبادئ  ضمت 
وقت  يصلح  بام  آدميته،  واحرتام  اإلنسان 

السلم ووقت احلرب عىل سواء.
بتحديد  اإلسالميـــة  الرشيعــة  عنيت 
بعضهـــم  البرش  بني  العالقـــــات  وتنظيم 
حمكوميـــن،  مع  حكاًما  وكذا  بعض  مع 
املقاصد  حلفظ  اتباعه  يلزم  ما  وأوضحت 
الرشائع  كافــــــة  أجلها  من  نزلت  التي 
اإلسالم  رشع  ذلك  أجل  ومن  الساموية. 
حقوًقا لإلنسان، ووضع ضامنات الحرتام 
املساس هبا  بأن زجر وعاقب عىل  آدميته، 
احلقوق  انطلقت هذه  ظلام وعدوانا. وقد 
من جمموعــــة من املقومـــــات وأسســت 
يف  أبعادها  وحتددت  عليهــــــا  الضامنات 

إطارها)6).
بذلك  وهو  احلياة،  دين  اإلسالم  إن 
احلياة  هذه  يامرس  أن  إىل  اإلنسان  يدعو 
أن  وإىل  واإلنتاج،  واملسامهة  باحلضور 
يكون هذا احلضور متساًم بالعّزة والكرامة 
إال  يتحّقق  أن  اليمكن  مما  والشـــــــرف، 
حقوق  طليعــــــــة  يف  هي  التي  باحلرية 
اإلنسان، والتي تعد يف الرؤية اإلسالمية، 
أو  للفرد  بالنسبـــة  سواء  كربى،  قيمة 

اجلامعة)7).
املنظور  إن أعظم تكريم لإلنسان، يف 
التوحيد.  إىل  اهلّل  هداه  أن  اإلسالمي، 
الكرامة  اىل  اإلسالم  دعوُة  التوحيد  ومن 
وإىل احلرية. والتوحيد هو حترير اإلنسان 
قلب  يف  الرشك  يقذفه  ومما  الرشك،  من 
والسقوط،  باهلزيمــة  شعــــور  من  املـــرء 
سقوط القيمة واهلّمة واالعتبار، وسقوط 

املعنوية والكرامة اإلنسانية. الشخصية 
ومّلا كانت كرامة اإلنسان يف التوحيد، 
من  اإلنســـــان  حترير  هو  التوحيد  وكان 
الرشك بكل معانيه ودالالته، فإن الكرامة 
مايكون  وأقوى  أسطع  تتجىلَّ  اإلنسانية 
األصنــــــــام  عبـــادة  مقاومة  يف:  التجيلَّ 
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وأنواعها(.  أشكاهلــــا  )بكل  واألوثان، 
والنزوات،  لألهواء  اخلضـــوع  وحماربــــة 
ومنع  وأرضاهبـــــا(.  أصنافهــــا  )بجميع 
االنسياق لطغيان املال، )عىل أي وجه من 
الوجوه(. والوقوف ضد استعباد اإلنسان 

لإلنسان)8).
وإذا كنا نلمس يف زماننا الراهن اهتامًما 
باحرتام  الدويل  املجتمع  ِقبل  من  متزايًدا 
جنسه  عن  النظر  -بغض  اإلنسان  آدمية 
ألسس  حمللة  نظرة  -فإن  لغته  أو  دينه  أو 
ال  أهنا  منها  يتضح  االهتامم  هذا  وأبعاد 
التي سبق  نفسها  العامة  املبادئ  خترج عن 
كانت  وإن  اإلسالمية،  الرشيعة  وأرستها 
هذه الرشيعة حتتفظ بكوهنا أعمق وأشمل 
أو  كانت  حملية  وضعية،  تنظيامت  أي  من 
حني  اإلنسان  اإلسالم  وكرم  دولية)9). 
وآخًرا  أواًل  يتمّثل  اإلنسانية  رشف  جعل 
يف صلتها باهلل، واستمدادها منه، وتقيدها 
برشائعه ووصاياه. واحلرية احلقيقية -التي 
يف  -ليست  اإلنسانية  الكرامة  جوهر  هي 
ويرتفع  شاء  إذا  يتدنَّس  أن  اإلنسان  حّق 
إذا شاء، بل احلرية أن خيضع لقيود الكامل، 

وأن يترصف داخل نطاقها وحده)0)).

لقد كانت حاجة األمم إىل اإلصالح 
مشارق  يف  الفساد  تفيش  بسبب  عامة، 
مناحي  خمتلف  ويف  ومغارهبــــا  األرض 
رسالة  وتعاىل  سبحانه  اهلل  فجعل  احلياة، 
كذلك،  عامة  األنبيـــــاء  خاتم   ،حممد
البرش  أحوال  يف  الناظر  عقل  ويندهش 
حني يرى أن الدين اإلسالمي قد مجع إليه 
األمة العربية من أدناها إىل أقصاها يف أقل 
من ثالثني سنة، ثم يتناول من بقية األمم 
ما بني املحيط األطليس وجدار الصني يف 
حيدث  مل  أمر  وهو  واحد،  قرن  من  أقل 
الكثيـر  ضل  ولذلك  األديان،  تاريخ  يف 
معرفته  إىل  اهتدى  بينام  السبب،  بيان  يف 
ذلك  اإلســــالم،  رسالة  إهنا  املنصفون. 
الدين الذي »جاء به حممد، وَعَقَلُه َمْن 
وعاه من صحابته ومن عارصهم، وجرى 
خالف  بال  الزمن  من  حينا  عليه  العمل 
مع  ميل  وال  التـــــأويل  يف  اعتساف  وال 
اإلسالم  رسالة  جاءت  وقد  الشيع«))))، 
دينًا ودنيا، عقيدة ورشيعة، عبادة ونظاًما، 
يف  هلا  ليس  اجتامعية  ثورة  كانت  لقد  بل 
الرشق أو الغرب أو يف التاريخ القديم أو 

احلديث شبيٌه)2)).
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املفهوم اإلسالمي للكرامة اإلنسانية:
للكرامــــة  اإلسالمي  املفهـوم  يتسم 
والعمــوم،  الشمول  بخاصيتي  اإلنسانية 
وامتداًدا  ورحابـــًة  عمًقا  بذلك  فيكتسب 
دقائق  من  ولعــــل  واملكان.  الزمان  يف 
ينبغي أن نفطن هبا ونتنبه هلا،  التي  املعاين 
أن آية التكريم من سورة اإلرساء جاءت 
تكريم  إىل  تشري  فاآلية  العموم،  صيغة  يف 
أو  املؤمنني،  جلامعة  وليس  آدم،  لبني  اهلل 
لفئة دون غريها من الناس، فالتكريم هنا، 
هو تكريم مطلق املعنى يشمل البرش كافة، 
وينسحب هذا املعنى إىل املايض واحلارض 
اهلل  يرث  أن  إىل  ويمتــــــد  واملستقبــــل، 
املنظور  خالل  فمن  عليها.  ومن  األرض 
برصف  ُمكرم،  اإلنسان  فإن  اإلسالمي، 
النظر عن أصله وفصله، ودينه وعقيدته، 
إن  االجتامعية،  اهليئة  يف  وقيمتـه  ومركزه 
أن  أحٌد  يملك  وال  مكّرًما،  خلقــه  اهلل 
جبلَّته  يف  أودعها  التي  كرامته  من  جیرده 
يستوي  وطبيعتــه،  فطرتـــه  من  وجعلها 
بالقرآن  يؤمن  الذي  املسلــــم  ذلك  يف 
رسول  اهلّل  عبد  ابن  وبمحمد  اهلل  كتاب 
األديان  أهل  من  املسلم  وغري  ونبيه،  اهللّ 

فالكرامــة  له.  دين  ال  من  أو  األخرى، 
من  اجلميع  به  يتمتع  مشاٌع  حقٌّ  البرشية 
وقمة  التكريم  ذروة  وتلك  استثناء.  دون 
اخلطاب  مستويات  وتعّددت  الترشيف. 
القرآن،  يف  عباده  إىل  اهلل  يوّجهه  الذي 
فمن املؤمنني، إىل أهل الكتاب، إىل معرش 
كاّفة.  الناس  وإىل  آدم،  بني  إىل  املسلمني، 
ولكل مستوى من اخلطاب اإلهلي داللته 

املوحية واملدى الذي يبلغه معناه.
للكرامــــة  اإلسالمي  املفهـــــــوم  إن 
والشمــــول  العمق  من  هو  اإلنسانيــــة 
العدل  من  عالية  قمة  إىل  يرتقي  بحيث 
احلق  الكاملة، ومن  املساواة  املطلق، ومن 
ويف  شائبة.  يشوهبام  ال  اللذين  واإلنصاف 
ينسجم  املفهوم  هذا  فإن  نفسه،  الوقت 
متاًما مع طبيعة الرسالة اإلسالمية املوجهة 
اإلسالم  أن  ذلك  قاطبــة،  البرشيـة  إىل 
وهو  الرسالة،  عاملي  الدعوة  إنساين  دين 
إىل  وتعاىل  اهللّ سبحانه  اخلامتة من  الرسالة 

الناس كاّفة، إىل أن تقوم الساعة.
وتعاليمه  اإلسالم  مبادئ  قامت  لقد 
الكرامة اإلنسانية  وقيمه كلُّها عىل احرتام 
الشعور  تعميق  وعىل  وحفظها،  وصوهنا 
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اإلنساين هبذه الكرامة. وما دامت الرسالة 
سعادة  األول،  املقام  يف  تتغّيا  اإلسالمية 
املنفعة  جلب  وتبتغي  وصالحه،  اإلنسان 
املقاصد  هذه  فإن  عنه،  املفسدة  ودرء  له 
لإلنسان،  التكريــــم  منتهى  هي  الرشيفة 
واملعاين  األخالقيــــــــة  الدالالت  بكــل 
إحاطته  يف  واإلسالم  للتكريم.  القانونية 
من  املانع  السياج  هبذا  اإلنسانية  للكرامة 
أن  يمكن  التي  واألرضار  اآلفات  كل 
عىل  يتفوق  اإلنسانية،  بالكرامة  تلحق 
الدولية  واملواثيق  الوضعية  القوانني  مجيع 
جمال  ال  بام  اإلنسان،  بحقوق  اخلاصـــة 

للمقارنة.
باإلنســـــان  اإلسالم  اهتمـام  جـــاء 
حتقيقها،  إىل  والسعي  حاجياته  واحرتام، 
فردا  لإلنسان  اإلسالم  تقدير  منطق  من 
اإلسالم  عنايَة  وجـــاءت  مجاعات،  أو 
مشكالتـــه  وعالج  اإلنساين،  باملجتمع 
وذلك  األرض،  يف  آدم  اهلل  خلق  أن  منذ 
اإلنسان  بتكريم  جــاء  إنساين،  دين  ألنه 
الروحيــة  املعاين  تتعانق  ففيه  وحتريره، 
إىل  جنًبا  وتسريان  اإلنسانيـــة،  واملعاين 
جنب، كام أن اإلسالم ال يتصور اإلنسان 

بل  أقرانه،  عن  ومنفصاًل  منعزاًل  فرًدا 
ويؤثر  به  يتأثر  جمتمع  يف  دائاًم  يتصوره 
من  جمموعة  اإلسالم  أرسى  وقــد  فيه. 
باحرتامها  الكفيلة  واملقومات  القيــــم 
اإلنسان  مكانة  -بإبراز  هلا  وفقا  والعمل 
يف اإلسالم سواء يف ذلك وقت السلم أم 
وقت احلرب. ومن تلك القيم واملقومات 

نذكر:
الكرامة اإلنسانية: 	

بني  أن  اإلسالمية  الرشيعة  رأت  فقد 
قال  الكرامة،  يستحقون  مجيًعا  اإلنسان 

ک  ک  چ  الكريم:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
]سورة اإلرساء: 70[.  چ  ں ں 
تكريم  عّد  اإلسالم  أن  يوضح  ما  وهو 
فأحاطه  األساسية،  دعائمه  من  اإلنسان 
التبجيل  موضع  ووضعه  خاصة  بعناية 
اإلنسان مكرما يف  واإلعزاز، حيث خلق 
ويسيطر  الكون  ليسود  خلق  الكون،  هذا 
اهلل  قال  األرض.  يف  اخلليفة  وُعّد  عليه، 

ٻ  ٻ  چٱ  آياته  حمكم  يف  تعاىل 
پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ 
گ  گ  کگ  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
البقرة: 30- )3)) ]سورة  چ  ۀ  ڻ 
حتمل  الكريامت  اآليات  هذه  إن   .]33
فقد  وتكريمهم،  اإلنسان  بنى  متييز  معنى 
فضل اهلل اإلنسان عىل غريه من خلقه بأن 
من  له  وسخر  األرض،  يف  خليفة  جعله 
حتت  وجعله  الكون  يف  ما  كل  ذلك  أجل 

إمرته وسيطرته وطوع إرادته.
أوجبت  اإلنسانيـــــــة  الكرامــة  هذه 
آدم  لبنى  احرتامها  اإلسالميــــة  الرشيعة 
واحرتامها  بينهــم،  تفرقة  أية  دون  عامة، 
ليس باألمر القارص عىل حال احلياة، وإنام 
وقت  وليس  املوت،  حال  إىل  حتى  يمتد 
السلم فقط بل يف وقت احلرب أيضا. وقد 

واملوتى،  بالقتىل  املثلة  عن  اإلسالم  هنى 
آدميـــــة  وإلحرتام  للتقوى  مناٍف  ألنه 
رسول  »كان  قال:  أنس  فعن  اإلنســـان. 
الصدقــــة،  عىل  خطبتـه  يف  حيث   اهلل
وعن  النســـائي،  رواه  املثلة«  عن  وينهي 
عمران بن حصني قال: »ما خطبنا رسول 
اهلل خطبة إال أمرنا بالصدقة وهنانا عن 

املثلة« رواه أمحد)4)).
املساواة اإلنسانية: 	

-ومنه  اإلنســــــاين  املجتمع  سادت 
العصبيـة  اإلسالم  -قبل  العريب  املجتمع 
باألنساب  والتفاخر  واجلنسيــــة،  القبلية 
الفردي. ومن منطلق  التمــايز  وحماوالت 
التكريم اإلهلي لإلنسان رفع اإلسالم كل 
البرشية، وقرر  يفرق بني األجناس  امتياز 
األحد،  الواحد  اهلل  خلق  ِمْن  اجلميع  أن 
ورشف  الفضل  يف  متساوون  مجيعا  وأهنم 
الكامل،  درجات  أعىل  لبلوغ  االستعداد 
الذي هيأه اهلل للنوع اإلنساين عموما، عىل 
األجناس من  تزعمه بعض  قد  ما  خالف 
غريهم،  منها  ُحِرم  بمزايا  االختصاص 
وتسجيل اخلسة عىل أصناف زعموا أهنا مل 
تبلغ من الشأن بحيث تلحق هبم، لقد عّد 
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الناس مجيعا أمة واحدة يتساوى  اإلسالم 
فيها اجلميع لتوحد األصل، ومهام حاولت 
العصبيات واألهواء بث التفرقة أو التاميز 

فاإلنسانية تضم اجلميع يف رحاهبا)5)).
إبراز القرآن الكريم احلقوق اإلنسانية:

-النَّوع  وجل  -عزَّ  اهلل  اختصَّ  لقد 
َله  وفضَّ مه  كرَّ بأْن  خلقه  بني  من  اإلنساين 
لســــائر  ليس  شأٌن  فلإلنســـان  فه،  ورشَّ
املخلوقات، فقد خَلَقه البارُئ تعاىل بيده، 
ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكته، 
لفضله،  وإظهـــاًرا  واحتــــراًما،  إكـــراًما 
ذ-سبحانه -من هذا اإلنساِن اخلليَل  واختَّ
واألحبار،  واخلواصَّ  والويِلَّ  والكليَم، 
حكمتــه،  وحَملَّ  أرساره،  َمْعِدَن  وجعله 
وموِضَع مثوبته. وتعكس خالفة اإلنسان 
التَّكريـــــم  مراتــــب  أْسَمى  األرض  يف 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  اإِلهَلي، 
ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
البقــرة:  ]سورة  ڦچ  ڤ  ڤ  ڤ 
ر  سخَّ اخلالفــــة  هذه  ولَِتحقيق   .]30
اموات  السَّ وجل-لإلنسان  -عزَّ  اهلل 

ٴۇ  ۈ  ۈ  چ  بينهام،  وما  واألرض 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ىائ  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ 
ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ 
ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی 
پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ 
-32 إبراهيــــم:  ]ســـورة  ٺچ 
هو  القرآن  يف  اإلنسان  تكريم  إنَّ   .]34

ڃ  چڃ  اإلنسانية:  لَِذاته  تكريم 
وتكريٌم   ،]3 التغابن:  ]سورة  ڃچ 

ی  ىئ  چ  األرض:  إعامر  يف  لَِدوره 
هود:  ]سورة  جئچ  ی  ی  ی 
لكلِّ  جامٌع  اسم  هو  التَّكريم  فهذا   ،]6(
إكرام  ومن  والفضائل.  ف  َ والرشَّ اخلرَْي 
اهلل لإلنسان أْن أوَجَده بعدما مل يكن شيًئا 
 : مذكوًرا، وال ُيعرف له أثر، قال عزَّ وجلَّ

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ 

 .]( اإلنســــان:  ]ســـورة  ېچ  ې 

فإنَّ  اإلنسانية  ات  الذَّ تكريم  يف  وزيادًة 
اإليامن باهلل ال يكون وراثيًّا، كام ال يكون 
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منًَّة وال أمًرا مفروًضا، ولكن يكون بِفْعل 
نورانيَّة:  انيَّة  ربَّ وهداية  ة،  ُحرَّ ة  فرديَّ إرادة 

چ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 ،]29 الكهف:  ]سورة  چچ  چ 
خب  حب  جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  چ 

ۆئ  چ   ،]256 البقرة:  ]سورة  مبچ 
 .]35 النور:  ]سورة  ېئچ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
التكريمية  اإلنسانيَّة  ية  احلُرِّ عىل  وللتأكيد 
ر  ُتَذكِّ عديدة  آياٌت  الكريم  القرآن  يف  َتِرد 
هذه  ومن  َعويـة،  الدَّ بُِحدوده    النبِيَّ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  اآليات: 
پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀچ 
ڄ  ڦ  ڦ  چ   .]80 النساء:  ]سورة 
چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 
]سورة  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ 

پ  پ  چ   .](04 األنعــــــام: 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ 
الزمر:  ]سورة  ٿچ  ٿ  ٿ  ٿ 

)4[. چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 
ائچ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

]سورة الغاشية: )2 -23[.
وساطة  ة  أيَّ احلكيم  ارع  الشَّ ألغى  لقد 
بني اهلل -عزَّ وجلَّ -وعْبِده، هذه الوساطة 

التي ُتْفسد التحنُّث والتعبُّد هلل، واالعتقاد 
ة  مكَّ ار  ُكفَّ اذ  كاختِّ سبحانــــه،  به  اجلاِزَم 

ک  ک  چ  وقوهِلم:  واسطًة،  األصنام 
الزمر:  ]سورة  چ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
وُمناجيه:  ائــــل  السَّ بني  حَتُول  وقد   ،]3

وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  چى 

ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
]سورة  ىئچ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

البقرة: 86)[.
بميزة  اإلسالمية  األمة  تتفرد  وعليه 
خصيصــة  وهي  قبـل،  من  ألمة  تكن  مل 
هبا  األمــــة  وصف  ورد  التي  الوسطية 
فالتوازن هو السنة التي دوهنا يستحيل أن 
مستوى  عىل  حقيقي  وجود  هناك  يكون 
التوازنات  اختلت  إذا  فاإلنسان  الفرد، 
كذلك  بمرض  يشعر  جسمه  ويف  ذاته  يف 
فيها  اختلت  إذا  واجلو  والطقس  الطبيعة 
اختل  وإذا  اخللل،  حيدث  التوازنـــــات 
يف  الطبقات  بني  العالقـــــــة  يف  التوازن 
وإذا  والدمار،  الرصاع  حيدث  املجتمع، 
اختل التوازن بني العالقات الدولية حتدث 
الوسطية  فكرة  إذن  احلروب والرصاعات 
اإلسالم  حددها  كام  وشاملة  عميقة  فكرة 
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والرؤية اإلسالمية)6)).

اليــــوم  ُيتَّهــــم  الذي  اإلسالم  إن 

وبكل  جاء  البعض،  قبل  من  باإلرهاب، 

ليؤكد عىل صون ومحاية  مفاهيمه ومبادئه 

احلرية  من  أسس  عىل  وكرامته،  اإلنسان 

باألفكار  جاء  الكريم  فالقرآن  والعدالة، 

أمر  تارًكا  اإلنســــان  حلقوق  األساسيـــة 

التفصيالت واملمــــارســـات والتطبيقات 

تعاىل:  قال  رشعية.  لضوابط  وفًقا  لألمة، 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
 .]70 األنفــــال:  ]سورة  ٹچ  ٹ 
باحلسنى  األرسى  ملعــــاملة  دعوة  وهذه 

واإلنسانية، والذي يؤخذ من األرسى هو 

العودة إىل أهليهم  حريتهم وحرماهنم من 

ومغفرة اهلل هلم ال تكون إال بعد إسالمهم 

وصالح عقيدهتم.

يف  اإلنسانيــــة  احلقوق  جاءت  لقد 

املساواة يف  الكريم واضحة، فحقُّ  القرآن 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  چ  تعاىل:  قوله 

ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ژچ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ 
يف  احلياة  وحق   .](3 احلجرات:  ]سورة 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  تعاىل  قوله 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
وحق   .]32 املـــائدة:  ]سورة  چ  ٿ 

امللكيَّة يف قوله تعاىل چ ٺ ٺ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
املائدة:  ]سورة  چ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ 
سبحانــــــه  قوله  يف  ية  احلُرِّ وحق   .]38

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ 

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڱ ںچ ]سورة املائدة: 33[.
وقوله تعاىل: چ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ چ ]سورة االنسان: 8[. 

يطعم  كان  الكريم  الرسول  أن  ورد  وقد 

ترسيًخا  الرشيفــة،  بيـده  األرسى  بعض 

يف  العظيم،  اإلسالم  ومبادئ  لقيــم  منه 

الرشيف  احلديث  ويف  األرسى،  معـــاملة 

)أستوصوا باألرسى خيــــــــًرا(. وانظروا 
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رأى  يوم  ألصحابه   اهلل رسول  قال  ما 

أرسى هيود بني قريضة موقوفني يف العراء 

حر  عليهم  جتمعوا  )ال  الصحراء  حر  ويف 

حتى  قيلوهم  الســالح،  وحر  اليوم  هذا 

تأمني  لضـــرورة  اشارة  وهذه  يبــــردوا( 

كام  األسري،  إنسانية  تناسب  أرس  ظروف 

األسري  تعذيب  جواز  عدم  إىل  دعوة  إنه 

إهنا  كام  واعرتافات،  معلومات  النتـزاع 

دعوة إىل تأمني ملبس وكسوة تقي األسري 

حر الصيف وبرد الشتاء.

تقوم  ملا  األرَُسِ  بني  التفرقة  جیوز  وال 

وحده  مبدأ  عىل  اإلسالمية  العقيدة  عليه 

اجلنس البرشي. وأن االختالف بني البرش 

أو  الدخل  مصـادر  أو  األرزاق  يف  سواء 

هيدف  إنام  األعراق  أو  األلوان  أو  األعامر 

التعايش  من  إطار  يف  الكون  إعـــامر  إىل 

والتعــــاون والتكــــامل، ويؤكد اإلسالم 

ويتضح  للعقيـــــدة.  التــــامة  احلرية  عىل 

يف  الظهيـــــرة  يف  الشمس  وضوح  ذالك 

جب  يئ  مئىئ  حئ  جئ  ی  چ  تعاىل:  قوله 

 ،]256 البقرة:  ]سورة  چ  مب  خب  حب 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  زب  تعاىل:  وقال 

چ رب ]سورة الكهف: 29[.
أسبقيـــــة اإلسالم للقوانيني

واملواثيق احلديثة:

لقد تطّور الفكر البرشي عرب العصور 

قانونية  وقواعد  مبادئ  إقرار  إىل  وانتهى 

تنظم احلياة االجتامعية والسياسية واملدنية 

من  الرغم  وعىل  احلديثة.  املجتمعـات  يف 

هذه  جممل  عىل  املاديـة  النظرة  هيمنــــة 

الدينية  التوجيهــــات  تأثري  فإن  القوانني، 

واضًحا  يبدو  اآلخر  البعض  عىل  بعضها 

يف  اإلنسان  حقوق  إقرار  وجاء  للغايـــة. 

لدن  من  هبا  واالعرتاف  احلديثة  العصور 

املجتمع الدويل)7)).

إلقرار  حثيثــــــــة  جهود  ُبذلت  لقد 

بل  مئات  منذ  لإلنسان  األساسية  احلقوق 

إعالن  اجلهود  هذه  ومن  السنني.  آالف 

عام  األعظم  العهد  أو  كارتا  املاجنا  وثيقة 

لألفراد.  حقوًقا  منحــــت  التي  5)2)م، 

القانون.  حلكم  إنجلرتا  ملك  وأخضعت 

احتذت  نموذًجا  كارتا  املاجنا  وأضحت 

مثل  الحًقا  صدرت  التي  الوثائق  كافة  به 

عام  صدر  الذي  األمريكي  احلقوق  سان 
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فكرة  احلقوق  بيان  اقرتح  وقد  )79)م. 
استثنى،  أنه  غري  العامليــــة  احلقوق  إقرار 
أخرى  وجمموعـــــــــات  الرقيـق  عملًيا، 
يف  يكن  مل  احلقوق  فبيان  هبا.  التمتع  من 
عن  التعبري  عن  قرص  إذ  عاملًيا  حقيقتـه 
ومع  اآلن.  نفهمها  كام  اإلنسان  حقوق 
بدأت  امليالدي  العرشين  القرن  إطاللة 
الشعوب يف إنشاء منظامت دولية متعددة، 
العمل  منظمة  9)9)م  عام  يف  فتكونت 
احلقوق  التي ظلت تسعى إلقرار  الدولية 

األساسية يف مجيع أنحاء العامل)8)).
اإلنســـــان  حقوق  مفاهيم  تبلورت 
الثانية  العاملية  احلرب  أعقاب  يف  احلديثة 
وضعت  أن  فبعـد  -945)م(.   (939(
املستقلة  الــدول  كونت  أوزارها،  احلرب 
هذه  وأصدرت  املتحــدة.  األمم  منظمـة 
من  واحًدا  أصبح  الذي  ميثاقها  املنظمة 
وقد  العاملية.  اإلنسان  حقوق  وثائق  أوىل 
نص ميثاق األمم املتحدة عىل تعزيز احرتام 
األساسية  واحلريات  اإلنســــان  حقوق 
أو  اجلنس  بسبب  متييز  دون  مجيًعا  للناس 
الرجال  بني  تفريق  وال  الدين،  أو  اللغة 
والنساء. وملا خال امليثاق من قائمة تتناول 

أصدرت  فقد  اإلنسان  حقوق  بالتفصيل 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  املتحدة  األمم 
الذي  948)م،  ديسمرب   (0 يف  اإلنسان 
املدنية  للحقوق  الرئيسية  املبادئ  تضمن 
واالجتامعية  واالقتصاديــة  والسياسيــــــة 

والثقافية واحلريات الفردية)9)).
بالكرامــــــــة  االعرتاف  كان  وملــا 
البرشية  األرسة  أعضاء  مجيع  يف  املتأصلة 
أساس  هو  الثابتة  املتساويـة  وبحقوقهم 
وملا  العامل.  يف  والسالم  والعــدل  احلرية 
وازدراؤها  اإلنسان  حقوق  تنايس  كان 
الضمري  آذت  مهجية  أعامل  إىل  أفضيا  قد 
عامــة  إليه  يرنو  ما  غاية  وكان  اإلنساين، 
بحرية  الفرد  فيه  يتمتع  عامل  انبثاق  البرش 
الفزع  من  ويتحــرر  والعقيــــــدة  القول 
والفاقة. وملا كان من الرضوري أن يتوىل 
لكيال  اإلنسـان  حقوق  محايــــة  القانون 
عىل  التمــرد  إىل  األمر  آخر  املرء  يضطر 
كانت شعوب  وملا  والظلـــــم.  االستبداد 
من  امليثاق  يف  أكدت  قد  املتحدة  األمم 
جديد إيامهنا بحقوق اإلنسان األساسيـــة 
للرجال  وبمــا  وقـــدره  الفرد  وبكرامـــة 
وحزمت  متساوية  حقوق  من  والنســـــاء 
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االجتامعي  بالرقي  تدفع  أن  عىل  أمرها 

احلياة يف جو من  ترفع مستوى  قدمًا وأن 

احلرية أفسح. وملا كانت الدول األعضاء 

املتحدة  األمم  مع  بالتعاون  تعهدت  قد 

اإلنسان  حقوق  مراعاة  اطراد  ضامن  عىل 

واحلريات األساسية واحرتامها. وملا كان 

واحلريات  احلقوق  هلذه  العام  لإلدراك 

التعهد.  هبذا  التام  للوفاء  الكربى  األمهية 

اإلعالن  هبذا  تنادي  العامة  اجلمعية  فإن 

املستوى  أنه  عىل  اإلنسان  حلقوق  العاملي 

كافة  تستهدفــه  أن  ينبغي  الذي  املشرتك 

فرد  كل  يسعى  حتى  واألمم  الشعوب 

الدوام  عىل  واضعني  املجتمع،  يف  وهيئة 

هذا اإلعالن نصب أعينهم)20).

اخلامتــــــــــة:

لألمة  الوافرة  الكرامة  اسرتجاع  إن 

دينهــا  إىل  عودهتــا  يف  يكمن  اإلسالمية، 

تستلهم منه أسس التقدم يف احلـيـاة. وإذا 

العرص،  لغة  إىل  العام  املبدأ  هذا  ترمجنا 

فيمكن لنا أن نقول إن رّد االعتبار للعقل 

نحو  األمة  ويقود  يسود  حتى  االسالمي 

مجاعية،  عملية  يكون  أن  ينبغي  املستقبل، 

األمة  مكّونات  مجيع  بني  مشرتًكا  وجهًدا 

اإلسالمي،  التضامن  إطار  يف  اإلسالمية 

األمة  كرامة  بأن  اإليامن  منطلق  ومن 

شبـــه  فهنـــاك  وازدهارها،  تقدمها  يف 

أبرز  أن  عىل  األمة  مفكــري  بني  إمجــاع 

اإلسالمي  للعقل  االسرتاتيجية  السامت 

التجّذر،  اإلبداع،  التقدم،  هي:  املستقبيل 

والفعاليـــة  التنظيم  العقالنيــة،  التمثل، 

واملشاركة،  واملسؤولية  احلريـة  واالتقان، 

بخلق  إال  ذلك  يتـــــم  ولن  التكّيف))2). 

املالئمـــة  والطبيعيــة  اإلنسانيــة  الرشوط 

بكل  يسيـرة  ليست  والعمليـــة  للتحول. 

فعـــال  تضـــــافر  تأكيـــــد، وهي حصيلة 

وإسهـامات  جلهود  إيـجـــــايب  وتضامن 

وتدخالت تصدر عن أطراف متباينة)22). 

االعتبــار  نرّد  أن  إىل  مدعوون  ونحن 

باحرتام  اإلسالمي،  العامل  يف  لإلنســــان 

ما  إطار  يف  منقوصأة،  غري  كاملًة  حقوقه 

اإلسالميــــــة،  املبادئ  وتوجبه  به  تقيض 

له يف كنف  الكريم  العيش  وبتوفري سبــل 

بالكرامة،  والشعور  واملسؤوليــــة  احلرية 

وهو  واملوضوعي.  الذايت  املستويني  عىل 
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انبثاق  قبل  الكريم  القرآن  به  تكّفل  أمر 

لذلك  الداعية  الوضعية  والنظم  املواثيق 
بأكثر من الف سنة.

*   *   *   *   *
اهلوامش:

))) املعجم الوسيط، املجلد 2، دار الفكر العريب، 
بريوت، ص784.

لبنان  دار  املجلد 4،  العرب،  لغة  إىل  اهلادي   (2(
للطابعة والنرش. ص30

كتاب  اجلــرجــاين،  الرشيف  حممد  بن  عيل   (3(
التعريفات، مكتبة لبنان، 990). ص93).
والفروق  املصطلحــات  معجم  الكفوي،   (4(
اللغوية، كتاب الكليات، مؤسسة الرسالة، 

بريوت 992). ص772.
)5) رواه البخاري ومسلم، من خطبة الوداع.

قــيــم اإلســـالم  ــعــنــاين،  ال ــراهــيــم حمــمــد  إب  (6(
ــالم، جملة  ــسـ ــرب والـ ــ احل ــات  ــي ــالق وأخ

التسامح، العدد 37، سنة 2)20.
)7) عباس اجلراري، اإلنسان يف اإلسالم: ماهيته 
الرباط،  األمنية،  مطبعة  وجــوده،  وحقيقة 

998). ص69.
)8) املصدر السابق، بترصف، ص 69 -70.

الوضعية  التنظيامت  العناين،  حممد  إبراهيم   (9(
العام،  الــدويل  القانون  اإلنســــان،  حلامية 
الطبعــــــــــة اخلامسة، دار النهضة العربية، 

.2005
من  العاطفي  اجلـــــانب  الغزايل،  حممد   ((0(
الــدعــوة،  دار   ،297-  (75 ــالم/  اإلسـ

االسكندرية، 990).
)))) اإلمام الشيخ حممد عبده، رسالة التوحيد، 

األوىل  الطبعة  بريوت،  العلوم،  إحياء  دار 
396)ه -976)م، ص46) -29).

اخلــالــدة،  الرسالة  عـــزام،  الــرمحــن  عبد   ((2(
األعىل  املجلس  باإلسالم،  التعريف  جلنة 
الكتاب  بالقاهرة،  اإلسالميــــة  للشؤون 
-964)م،  ـــ  ــ 384)ه ــرش،  ع ــادس  ــس ال

ص47.
العريب  البن  القرآن  أحكام  كتاب  يف  جاء   ((3(
قد  ــة  األم أن  األخـــرية:  ــة  اآلي عىل  تعليقا 
اتفقت عىل أن السجود آلدم مل يكن سجود 
عبادة وإنام كان عىل أحد وجهني: إما سالم 
والتعظيم،  واالنحناء  بالتكفي  األعاجم 
وبيت  للكعبة  كالسجود  قبلة  وضعه  وإما 
املقدس وهو األقوى. أبو بكر حممد بن عبد 
القرآن،  أحكام  العريب،  بابن  العروف  اهلل 
األول،  القسم  البخاري،  حممد  عيل  حتقيق 

دار إحياء الكتب العربية، ص6).
يف  الدولية  العالقات  ــرة،  زه أبــو  حممد   ((4(
اإلسالم، جملة العلوم القانونية واالقتصادية، 

عدد يوليو 964)، ص7)3.
التوحيد،  رســالــة  عــبــده،  حممد  الشيخ   ((5(

ص40).
اإلسالم  وسطية  الصالح،  أمحد  بن  حممد   ((6(
 (( السكينة،  للحوار،  ودعوته  وسامحته 

فرباير، ))20.
)7)) مل يكن هذا باألمر اجلديد بالنسبة للمسلمني 
ــادئ حقوق  ــب ــىل م ــن قـــام ديــنــهــم ع ــذي ال
احلياة،  رضورات  من  ها  وعدَّ اإلنــســان، 
إىل  وبــاالهــتــداء  جمـــردة.  حقوًقا  وليست 
للقوانني  أساًسا  واعتامدها  اإلنسان  حقوق 
للكرامة  املــادي  املفهوم  تأّصل  الوضعية، 
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املصلحة  تقرير  إىل  يستند  الذي  اإلنسانية 
الكرامة.  هلذه  واملرتكز  القاعدة  واعتبارها 
الكرامة  الــتــوجیــري،  العزيز  عبد  أنــظــر 
اإلنسانية يف ضوء املبادئ اإلسالمّية، رسالة 

التقريب، العدد)2، 9)4).
https: //ar. wikipedia. org ((8(
https: //ar. wikipedia. org ((9(

حلقوق  الــعــاملــي  ــالن  اإلعـ ديــبــاجــة  مــن   (20(
اإلنسان.

احلــارض:  يف  املـــايض  ــان،  ــدع ج فهمي   (2((
التجربة  ومسالك  تشكالت  يف  دراســات 
العربية  املــؤســســة  الــعــربــيــة،  الــفــكــريــة 
 .(997 بـــريوت،  والــنــرش،  لــلــدراســات 

ص563.
)22) نفس املرجع والصفحة. 
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يعدُّ هذا البحث مكماًل ملا عرض له الشيخ 
عرض  مــن  املجلة  مــن   38 الــعــدد  يف  الباحث 
مقتضب تناول فيه موضوعة )النجوم( يف القرآن 
واقرتان  عنها  فيه  وردت  التي  واآليــات  الكريم 

ذكرها بذكر )الكواكب(.
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بسم اهلل الرمحن الرحيم:
العزيز:  كتابه  حمكم  يف  تعاىل  اهلل  قال 
]سورة  چ  ی  ی  ی  ی  چ 

الواقعة: 75[.
من  السابق  العدد  يف  احلديث  تقّدم 
يف  )النجوم  عن  البحث  املصباح،  جملة 
القرآن الكريم( واالشارة اىل بعض اآليات 
والنجوم،  النجم،  ذكرت  التي  الكريمة 
يف  جاء  وما  الكواكب،  من  هبا  اقرتن  وما 
وصفها، وتفسريها موّثقًا ذلك بام ورد من 

االخبار واالحاديث الرشيفة.
وهنا نالحظ اليوم اآلثار العديدة التي 
وأقوال  احلديث،  ومحلة  العلامء،  رواها 
املراد  يف  اختالفًا  هناك  أّن  نرى  املفرسين، 
قوله  تفسري  يف  النُُّجوِم(  )َمَواِقِع  كلمة  من 

جئ  ی  ی  ی  ی  چ  تعاىل: 
]سورة  جبچ  يئ  ىئ  مئ  حئ 
املقسم  يف  ملا  وذلك   ]76-  75 الواقعة: 
وكامل  القدرة،  عظيم  عىل  الداللة  من  به 
البعض  اىل  نشري  الرمحة.  وفرط  احلكمة، 

منها.
بــن  عيل  عن  الكلينـي،  الشيخ  روى 
عن  مسلـــم،  بن  هارون  عن  إبراهيم، 

 مسعدة بن صدقة قال: قال أبو عبد اهلل
ی  ی  چ  وجل:  عز  اهلل  قول  يف 
اجلاهلية  أهل  كان  قال:  چ  ی  ی 

ی  چ  وجل:  عّز  اهلل  فقال  هبا،  حيلفون 
ی ی ی چ قال: عظم أمر من 

حيلف هبا... احلديث))).
عيل  عن  أيضًا  الكليني  الشيخ  وروى 
بن  إسامعيل  عن  أبيه،  عن  إبراهيم،  بن 
أصحابنا  بعض  عن  يونس،  عن  مرار، 

قال: سألته عن قول اهلل عز وجل: چ ی 
الواقعة:  ]سورة  چ  ی  ی  ی 
قال:  هبا،  إثم من حيلف  أعظم  قال:   ]75
وال  احلرم،  يعّظمون  اجلاهلية  أهل  وكان 
ُيقسمون به، يستحلون حرمة اهلل فيه، وال 

يعرضون ملن كان فيه... احلديث )2).
وقال الشيخ الطويس: قال ابن عباس 
نجومًا.  ُأنزل  ألّنه  )القرآن(،  أي  وجماهد: 
-وقتادة:  أخرى  رواية  -يف  جماهد  وقال 
يعني مساقط نجوم السامء ومطالعها. وقال 
انتشارها  وهو  انكدارها،  معناه  احلسن: 
يقع  فالّنه  )بَِموِقِع(  قرأ  ومن  القيامة،  يوم 
عىل الكثري والقليل. ومن قرأ عىل اجلمع، 

فالختالف أجناسه. وقوله: چ حئ مئ 
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ىئ يئ جب چ ]سورة الواقعة: 76[ 
الذي  الَقَسم  هذا  بأن  تعاىل  اهلل  من  إخبار 
لو  عظيم،  َلَقَسم  النُُّجوِم(  )بَِمَواِقِع  ذكره 

تعلمون عظمه النتفعتم بعلمه )3).
يف  واخُتلف  الطربيس:  الشيخ  وقال 

مطالع  هي  فقيل:  النُُّجوِم(  )َمواِقِع  معنى 
وقتادة.  جماهد  عن  ومساقطهـا،  النجوم 
يوم  انتشارها  وهو  إنكدارها،  وقيـــــــل: 
األنواء  هي  وقيل:  احلسن.  عن  القيامة 
قالوا:  ُمطروا  إذا  اجلاهلية  أهل  كان  التي 
)ُمطرنا بنوء كذا(، فيكون املعنى فال أقسم 
 هبا. وروي عن أيب جعفر، وأيب عبد اهلل
للشياطني،  رجومها  النُُّجوِم(  )َمواِقِع  أّن 
فقال  هبــــــا،  ُيقسمون  املرشكون  وكان 
معناه:  وقيل:  هبا(.  ُاقسم  )فال  سبحانه: 
ُأقسم بنزول القرآن، فإّنه نزل متفرقًا ِقَطعًا 

نجومًا، عن ابن عباس)4).
)َمواِقِع  الكاشاين:  اهلل  فتح  مال  وقال 
وختصيص  ومغارهبا.  بمساقطها  النُُّجوِم( 
أثرها،  زوال  من  غروهبا  يف  ملا  املغارب 
والداللة عىل وجود مؤّثر ال يزول تأثريه. 
ولعّل هلل سبحانه يف  بمنازهلا وجمارهيا.  أو 
آخر الليل إذا انحطَّت النجوم إىل املغرب 

للمالئكة  أو  عظيمة،  خمصوصة  أفعاالً 
قيــــــام  وقت  ألّنه  أو  موصوفة،  عبادات 
عباده  من  إليــــــــه  واملبتهلني  املتهّجدين 
والرضوان  الرمحــــــــة  ونزول  الصاحلني، 

عليهم)5).
الشريازي:  الشيخ نارص مكارم  وقال 
وحول )َمواِقِع النُُّجوِم( فقد ذكر املفرسون 

تفسريات عديدة هلا:
من  عليه  املتعارف  املعنى  هو  األول: 

حيث مداراهتا، وأبراجها، ومسريها.
واآلخر: هو أن املقصود بذلك مواقع 

طلوعها وغروهبا.
والثالث: هو سقوط النجوم يف احلرش 

والقيامة.
وفرسها آخرون: بأن معناه هو غروب 

النجوم فقط.
واعتربهــــــا آخرون إشارة وانسجامًا 
آيات  نزول  حول  الروايات  من  قسم  مع 
الكريم، يف فواصل زمنيـــة  القرآن  وسور 
نجمة،  مجع  )النُُّجوِم(  ألّن  وذلك  خمتلفة، 
بصورة  تنّجز  التي  لألعمـــــال  ُتستعمل 

تدرجیية)6).
النُُّجوِم(  )َمواِقِع  أما  النووي:  وقال 
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السامء  نجوم  املراد  األكثرون:  فقال 
ومواقعها مغارهبا، وقيل: مطالعها، وقيل: 
القيامة،  يوم  انتثارها  وقيل:  انكدارها، 
وقيل: النجوم نجوم القرآن، وهي أوقات 
حمكم  النجوم  مواقع  جماهد:  وقال  نزوله. 

القرآن)7).
)النُُّجوِم(  ويف  اجلوزي:  ابن  وقال 
هذا  فعىل  السامء،  نجوم  أحدمها:  قوالن: 
يف مواقعها ثالثة أقوال: أحدها: انتشارها 
يوم القيامة، قاله احلسن. والثاين: منازهلا، 
املغرب،  يف  مغيبها  والثالث:  عطاء.  قاله 
نجوم  أهنا  الثاين:  والقول  عبيدة.  أبو  قاله 
القرآن، قاله ابن عباس، فعىل هذا سميت 

نجومًا لنزوهلا متفرقة)8).
عباس:  ابن  وعن  السمعاين:  وقال 
مساقط  أي:  النُُّجـــوِم(  )َمواِقِع  معنى  أن 
ومطالعهــــا،  مساقطها  ويقال:  النجوم. 
العباد.  مصالح  من  هبا  عّلق  ملا  هبا  ُأقسم 
وهو  أخرى،  رواية  يف  عباس  ابن  وعن 
منهم:  التابعني،  من  كثرية  مجاعة  قول 

مئ  حئ  چ  وعكرمة  وقتادة،  احلسن، 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حب  جب  يئ  ىئ 
الواقعة: 76- ]سورة  ٻ پ پچ 

هاهنا  النُُّجوِم(  )َمواِقِع  أّن  وغريهم   ]78
نجوم القرآن، ومعنى )امَلواِقِع( نزوله نجاًم 
نجاًم. ويف اخلرب: أّن اهلل تعاىل أنزل القرآن 
مُجلة إىل السامء الدنيا، ثم ُأنزل نجاًم نجاًم يف 

. ثالث وعرشين سنة إىل النبي
ويف اآلية قول ثالث: وهو أّن املراد من 
يوم  وتساقطها  انتثارها  النُُّجوِم(  )َمواِقِع 

القيامة )9).
)َمواِقِع  الرازي:  الدين  فخر  وقـــــال 

النُُّجوِم( ما هي؟. فنقول: فيه وجوه:
األول: املشارق واملغارب، أو املغارب 

وحدها، فإّن عندها سقوط النجوم.
يف  السامء  يف  مواضعها  هي  الثاين: 

بروجها ومنازهلا.
الشياطني  اتباع  يف  مواقعها  الثالث: 

عند املزامحة.
الرابع: مواقعها يوم القيامة حني تنتثر 

النجوم)0)).
وقال القرطبي: قولـــه تعاىل: )َمواِقِع 
النُُّجوِم( مواقع النجوم مساقطها ومغارهبا 
رباح:  أيب  بن  عطاء  وغريه.  قتادة  قول  يف 
يوم  وانتثارها  انكدارها  احلسن:  منازهلا. 
كان  التي  األنواء  هي  الضحاك:  القيامة. 
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قالوا:  ُمطروا  إذا  يقولون  اجلاهلية  أهل 
ُمطرنا بنوء كذا.

املراد  عباس:  ابن  وقال  قـــال:  ثم 
نجومًا،  القرآن  نزول  النُُّجوِم(  )بَمواِقِع 
من  املحفوظ  اللوح  من  تعاىل  اهلل  أنزله 
فنجمه  الكاتبني،  السفرة  إىل  العليا  السامء 
ونجمه  ليلة،  عرشين  جربيل  عىل  السفرة 
والسالم  الصالة  عليهام  حممد  جربيل عىل 
االحداث  عىل  ُينزله  فهو  سنة،  عرشين 
عباس  ابن  عن  املاوردي  حكاه  أمته،  من 

والسدي.
وقال أبو بكر األنباري: حدثنا إسامعيل 
بن  حجاج  حدثنا  القايض،  إسحاق  بن 
الكلبي، عن أيب  املنهال، حدثنا مهام، عن 
القرآن  نزل  قال:  عباس  ابن  عن  صالح، 
إىل  نزل  ثم  واحدة،  مجلة  الدنيا  سامء  إىل 
مخس  ذلك  بعد  وفّرق  نجومًا،  األريض 
آيات مخس آيات، وأقل وأكثر، فذلك قول 
چ  ی ی ی ی  چ  تعاىل:  اهلل 

]سورة الواقعة: 75[)))).
معنى  يف  واختلفوا  كثري:  ابن  وقــــال 
بن  حكيم  فقال  النُُّجوِم(  )َمواِقِع  قوله: 
جبري، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 

ليلة  مجلة  نزل  فإّنه  القرآن(  )نجوم  يعني 
الدنيا،  السامء  إىل  العليا  السامء  من  القدر 
ابن  قرأ  ثم  بعد،  السنني  يف  مفّرقًا  نزل  ثم 
عباس هذه اآلية. وقال الضحاك، عن ابن 
القرآن مجلة من عند اهلل، من  عباس: نزل 
اللوح املحفوظ إىل السفرة الكرام الكاتبني 
عىل  السفرة  فنجمته  الدنيا،  السامء  يف 
عىل  جربيل  ونجمه  ليلة،  عرشين  جربيل 

حممد عرشين سنة، فهو قوله: چ ی 
القرآن،  نجوم  چ  ی  ی  ی 
وكذا قال ِعكرمة، وجماهد، والسّدي، وأبو 
حزرة. وقال جماهد أيضًا: )َمواِقِع النُُّجوِم( 
يف السامء ويقال مطالعها ومشارقها. وكذا 
قال احلسن وقتادة، وهو اختيار ابن جرير. 
احلسن  وعن  منازهلا.  مواقعها  قتادة  وعن 
القيامة،  انتثارها يوم  أيضًا أن املراد بذلك 

ی  ی  ی  چ  الضحاك:  وقال 
كان  التي  األنواء  بذلك  يعني  چ  ی 
أهل اجلاهلية إذا أمطروا قالوا: مطرنا بنوء 

كذا وكذا)2)).
الفريــايب،  وأخرج  السيوطي:  وقال 
والطرباين،  نرص،  بن  وحممد  جرير،  وابن 
وصححــــــــه،  واحلاكم  مردويه،  وابن 
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ابن  عن  املختارة،  يف  والضياء  والبيهقي، 
لفظ:  ويف  مجلة،  القرآن  نزل  قال:  عباس 
)فصل القرآن من الذكر( ألربعة وعرشين 
من رمضان، فوضع يف بيت العزة يف السامء 
رسول  عىل  ُينزله  جربيل  فجعل  الدنيا، 

اهلل يرتله ترتيال.
عن  جريـــر،  ابن  وأخرج  وقـــــال: 
والليلة  رمضـان،  شهر  قال:  عباس  ابن 
هي  القدر  ليلة  فانَّ  القدر،  وليلة  املباركة، 
نزل  رمضـــــان،  يف  وهي  املباركة،  الليلة 
البيت  إىل  الذكر  من  واحدة  مجلة  القرآن 
السامء  يف  النُُّجوِم(  )َمواِقِع  وهو  املعمور، 
عىل  نزل  ثم  القرآن،  وقـع  حيث  الدنيا 
والنهي، ويف  األمر  بعد ذلك يف   حممد

احلروب رساًل رساًل.
الرضيس،  ابن  وأخرج  أيضــًا:  وقال 
جرير،  وابن  نرص،  بن  وحممد  والنسائي، 
وابن  وصححــــــه،  واحلاكم  والطرباين، 
قال:  عباس  ابن  عن  والبيهقي،  مردويه، 
ليلـــة  يف  واحدة  مجلة  كّله  القرآن  ُانزل 
القدر، يف رمضان إىل السامء الدنيا، فكان 
اهلل إذا أراد أن حيدث يف األرض شيئًا أنزله 

منه حتى مجعه.

ابن  عن  جرير،  ابن  وأخرج  قال:  ثم 
عىل  واحدة  مجلة  القرآن  نزل  قال:  عباس 
جربيل يف ليلة القدر، فكان ال ينزل منه ااّل 

ما أمر به.
الرضيس  ابن  وأخرج  ايضًا:  وقال 
القرآن مجلة  نزل  عن سعيد بن جبري قال: 
القدر،  ليلة  يف  رمضـان  شهر  يف  واحدة 
 فجعل يف بيت العزة ثم أنزل عىل النبي

يف عرشين سنة جواب كالم الناس.
وابن  يعىل،  أبو  واخرج  قال:  ثم 
ُقتل  ملا  اّنه  عيل  بن  احلسن  عن  عساكر، 
عيّل قام خطيبًا فقال: واهلل لقد قتلتم الليلة 
رجال يف ليلة نزل فيها القرآن، وفيها رفع 
بن  يوشع  قتل  وفيهــــا  مريم،  بن  عيسى 

نون، وفيها تيب عىل بني إرسائيل.
ثم قال ايضًا: وأخرج ابن املنذر، وابن 
اّنه  بلغني  قال:  ابن جريج  أيب حاتم، عن 
انقطع  حتى  القرآن  من  فيه  ينزل  كان 
الوحي، وحتى مات حممد فكان ينزل 
ينزل  يشء  كّل  القدر  ليلة  يف  القرآن  من 
ذلك  فينزل  السنة،  تلك  يف  القرآن  من 
السامء  يف  جربيل  عىل  السابعة  السامء  من 
الدنيا، فال ينزل جربيل من ذلك عىل حممد 
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ااّل بام أمره ربه)3)).
آنفًا  املذكورة  املعاين  أّن  من  وبالرغم 
اآليات  يف  مجعها  يمكن  حيث  تتناىف،  ال 
بحسب  األنسب  التفسري  أنَّ  إاّل  أعاله، 
أكثر  عليـه  والذي  العامل،  واهلل  الظاهر 
يعلمون  ال  كانوا  الفلك  بعلــم  املهتمني 
اآليات،  نزول  عند  القســـم  هذا  أمهية 
أنَّ  لنا  توضح  والتي  اليوم،  احلالة  بعكس 
لكّل نجمة من النجوم مكاهنا املخصص، 
بدقـــــة  هلا  املحدد  ومسارها  ومدارها، 
اجلاذبيـة،  لقانون  طبقًا  وذلك  وحساب، 
أيضًا  حمددة  منها  لكلٍّ  السري  رسعة  وإنَّ 

وفق قانوٍن معنّي وثابت.
موقع،  مجع  فهي  )َمواِقِع(:  لفظة  أّما 
الوقوع  من  موقعــــه،  اليشء  وقع  يقال: 
النجوم  بني  واملسافـات  السقوط.  بمعنى 
أبعادهــــــــا،  لضخامة  للغايــــة؛  مذهلة 
وكّل  وخاطفة،  عديدة  النجوم  وحركات 
ذلك منوط باجلاذبية، وهي قوة ال ُترى-
واملسافـات  للنجوم،  اهلائلة  الكتل  حتكم 
واحلركات  بينهــا،  تفصل  التي  الشاسعة 
حول  دوران  من  حتّركها  التي  املتعّددة 
املتعددة،  مداراهتا  يف  وجري  حماورها، 

وغري ذلك من العوامل التي ال نعلم منها 
إاّل القليل القليل.

النُُّجوِم(  )َمواِقِع  باّن  القول  فيمكن 
جرياهنا،  برسعة  هبا  متّر  التي  األماكن  هي 
الفاصلة  باألبعاد  السامء،  عرب  ودوراهنا 
وهي  بينها،  الرابطة  اجلاذبية  وبقوى  بينها 
من  بغريها  املحددة  بعالقاهتـــا  حمتفظة 

األجرام يف املجرة الواحدة.
اليشء  ثبوت  الوقوع  الراغب:  قال 
وقوعًا،  الطـــــائر  وقع  يقال:  وسقوطه، 
واملكروه،  الشّدة  يف  إاّل  تقال  ال  والواقعة 
وأكثر ما جاء يف القرآن من لفظ وقع جاء 

يف العذاب والشدائد)4)).
وعىل ذلك يراد منه مطالعها ومغارهبا، 
يقال: مواقع الغيث أي مساقطه. ومما يدّل 
ومغارهبا  النجوم  مطالع  هو  املراد  أن  عىل 
وطلوعها  بالنجوم  ُيقسم  سبحانه  اهلل  أّن 
حاالهتا  ويف  فيها  إذ  وغروهبا،  وجرهيا 

الثالث آية وعربة وداللة.
حممد  عن  الصـــدوق،  الشيخ  وروى 
حدثنا  قال:   املتوكل بن  موسى  بن 
عيل بن احلسني السعد آبادي، عن أمحد بن 
أبيه، وغريه، عن  أيب عبد اهلل الربقي، عن 
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حممد بن سليامن الصنعاين، عن إبراهيم بن 
الفضل، عن أبان بن تغلب قال: كنت عند 
من  رجل  عليه  دخل  إذ   ،اهلل عبد  أيب 
له:  وقال   فّرد عليه  فسلم  اليمن،  أهل 
الرجل: هبذا  له  فقال  يا سعد،  مرحبًا بك 
يعرفني  من  أقل  وما  أمي،  سمتني  االسم 
يا  صدقت   :اهلل عبد  أبو  له  فقال  به، 
فداك  ُجعلت  الرجل:  فقال  املوىل،  سعد 
 :هبذا كنت ُألّقب، فقال له أبو عبد اهلل
ال خري يف اللقب إن اهلل تبارك وتعاىل يقول 

يف كتابه: چ مئ ىئ يئجب حب خب 
احلجرات:  ]سورة  يبچ  ىب  مب 
))[ ما صناعتك يا سعد؟. فقال: ُجعلت 
أنا من أهل بيت ننظر يف النجوم ال  فداك 
نقول: إّن باليمن أحدًا أعلم بالنجوم منّا، 
فقال  فأسألك؟.   :أبو عبد اهلل له  فقال 
فايّن  النجوم،  من  أحببت  عاّم  اليامين: سل 
عبد  أبو  فقال  بعلم.  ذلك  عن  ُأجيُبك 
اهلل: كم ضوء الشمس عىل ضوء القمر 
له  فقال  أدري.  ال  اليامين:  فقال  درجة؟. 
أبو عبد اهلل: صدقت، فكم ضوء القمر 
عىل ضوء الزهرة درجة؟. فقال اليامين: ال 
أبو عبد اهلل: صدقت،  له  فقال  أدري. 

املشرتي  ضوء  عىل  الزهر  ضوء  فكـــم 
فقال  أدري،  ال  اليامين:  فقـال  درجة؟. 
ضوء  فكم  صدقت،   :اهلل عبد  أبو  له 
فقال  درجة؟.  عطارد  ضوء  عىل  املشرتي 
 :عبد اهلل أبو  له  فقال  أدري  اليامين: ال 
طلع  إذا  الذي  النجم  اسم  فام  صدقت، 
أدري،  ال  اليامين:  فقال  البقر؟.  هاجت 
فقال له أبو عبد اهلل: صدقت، فام اسم 
النجم الذي إذا طلع هاجت اإلبل؟. فقال 
 :اليامين: ال أدري، فقال له أبو عبد اهلل
طلع  إذا  الذي  النجم  اسم  فام  صدقت، 
هاجت الكالب؟. فقال اليامين: ال أدري، 
فقال له أبو عبد اهلل: صدقت يف قولك 
النجوم؟.  يف  عندكم  زحل  فام  أدري،  ال 
أبو  له  فقال  نحس.  نجم  اليامين:  فقال 
نجم  فإنه  هذا  تقولن  ال  مه   :اهلل عبد 
 األوصياء نجم  وهو   ،املؤمنني أمري 
عز  اهلل  قال  الذي  الثاقب  النجم  وهو   ،
يعني  فام  اليامين:  له  فقال  كتابه،  يف  وجل 
السمــــاء  إن مطلعـــه يف  قال:  بالثاقب؟. 
ثقب بضوئه حتى أضاء يف  وإنه  السابعة، 
وجل  عّز  اهلل  سامه  ثم  فمن  الدنيا،  السامء 

النجم الثاقب... احلديث)5)).
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وابو  الطويس،  الديـــن  نصري  وذكــر 
املعروفــة  القمـر  منازل  االندليس:  حيان 
وعشــرون  ثمـانيــــة  وهي  العرب،  عند 
يتخطاه  ليلة يف واحد منها، ال  منزالً، كّل 
ال  مستٍو،  تقدير  عىل  عنـه،  يتقـــارص  وال 
إىل  املستهل  ليلة  من  فيها،  يسري  بتفاوت 
إذا  ليلتني  يسيـــر  ثم  والعرشين،  الثامنة 
مواقع  هي  املنـازل  وهذه  الشهر،  نقص 
األنواء  العرب  إليهـا  نسبت  التي  النجوم 

املستمطرة، وهي عىل النحو التايل:
الدبران،  الثريا،  البطيــن،  الرشطان، 
الطرفــــة  النثرة،  الذراع،  اهلنعة،  اهلقعة، 
)الدبرة(،  الزبـرة  اجلبهـــــــــة،  )الطرف(، 
)العفر(،  الغفر  السامك،  العوا،  الرصفة، 
الزبانا )الزباين(، االكليل، القلب، الشولة، 
الذابح(،  )سعد  الذابح  البلدة،  النعائم، 
السعود(،  )سعد  سعود  بلع(،  )سعد  بلع 
)فرع  املقدم  االخبية(،  )سعـد  االخبيــــة 
الدلو املقدم(، املؤخر )فرع الدلو املؤخر(، 
الرشا )بطن احلوت ويقال له: الرشا()6)). 
واستقوس  دّق  منازله،  آخر  يف  كان  فإذا 

واصفر، فشّبه بالعرجون القديم.
نجمــة،  مجع  )النُُّجوِم(  لفظــــة  أّما 

بصورة  تنّجز  التي  لألعمــال  تستعمل 
ساموية  أجرام  فهي  وماهيتها  تدرجیيـــــة، 
شبه  أو  كروية  الدنيا،  بالسمــــاء  منترشة 
بذاهتا،  مضيئة  ملتهبة،  غازيــــة،  كروية، 
متامسكة بقوة اجلاذبية عىل الرغم من بنائها 
احلجم،  عظيمـــة  الكتلة،  هائلة  الغازي، 
كاًل  وتشع  مذهلة،  بدرجة  احلرارة  عالية 
بجميـــع  املرئي  وغري  املرئي  الضوء  من 

موجاته.
)بَمواِقِع  العظيم  القرآين  الَقَسم  وهذا 
بالنجوم ذاهتا، بل يشري إىل  النُُّجوِم( ليس 
إحدى  إىل  باإلشارة  الكريم  القرآن  سبق 
إّنه:  تقول  والتي  املبهرة،  الكون  حقائق 
نجوم  تفصل  التي  الشاسعة  لألبعاد  نظرًا 
هذه  عىل  اإلنسان  فإّن  أرضنا،  عن  السامء 
األرض ال يري النجوم أبدًا، بل كّل الذي 
غادرهتا،  ثم  هبا  مّرت  التي  مواقعها  يراه 
برسعات  الكوين  الفضاء  يف  باجلري  إّما 
أو  االنتثـار،  أو  باالنفجـــار،  أو  مذهلة، 
تعاىل:  اهلل  قال  الطمس.  أو  االنكـــــدار، 

ې  ېې  ې  ۉ  چۉ 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
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ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ىئچ  مئ  حئ  جئ  یی  ی 
ٱ  چ  وقوله:   ]40-  38 يس:  ]سورة 
پچ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٻ  چ  وقوله:   ]2-  ( التكوير:  ]سورة 

 ]2 االنفطار:  ]سورة  چ  پ  پ 
املرسالت:  ]سورة  ھچ  ہ  چہ 

.]8
من  املراد  أن  عىل  أيضـــــًا  يدّل  وممّا 
النجـــــــوم  مطالـع  هو  النُُّجوِم(  )َمواِقِع 
بالنجوم  َيقسم  سبحانه  اهلل  أّن  ومغارهبا، 
فيها  إذ  وغروهبا،  وجرهيا،  وطلوعها، 
يف  كام  وداللة،  وعربة،  آية،  حاالهتا  ويف 

ک  ڑ  ڑ  ژ  چژ  تعاىل:  قولــه 
 ](6-  (5 التكويــر:  ]سورة  کچ 

ٻچ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  وقال 
مت  چ  وقال:   ]40 املعـــارج:  ]سورة 

ىت چ ]سورة الطور: 49[.
النجوم  أّن  أيضًا،  القول  هذا  ويرّجح 
منهــــــا  فاملراد  القرآن  يف  وقعت  حيث 

ٱ  چ  تعــاىل:  كقولـــــــــه  الكواكب، 

وقولـــه:   ]( النجم:  ]سورة  ٻچ  ٻ 
]سورة  ڱچ  ڳ  چڳ 

االعراف: 54[.
نسبّية  كّلها  املواقع  فـان  هذا  وعىل 
وليست مطلقة، بل إّن الدراسات الفلكية 

قد  قديمة  نجومًا  أن  أثبتت  قد  احلديثة 
بعيدة،  أزمنـــــة  منذ  تالشت  أو  خبت 
من  عدد  يف  منهـــا  انبثق  الذي  والضوء 
يف  يتألأل  يزال  ال  هبا  مرت  التي  املواقع 
ظلمة السامء يف كل ليلة من ليايل األرض 
الضوء  النحناء  نظرًا  و  الراهن،  اليوم  إىل 
لنا يف  تبدو  النجوم  فإّن  الكون  يف صفحة 

مواقع ظاهرية غري مواقعها احلقيقية.
النجــــم  ضوء  بدراســــــة  يمكن  بل 
من  العديد  عىل  التعرف  إلينــــا  الواصل 
والكيميائيــــة  الفيزيائية  الطبيعية  صفاته 
مثل: درجة ملعانه، وشدة إضاءته، ودرجة 
منّا،  وموقعه  وكتلته،  وحجمه  حرارته، 
ورسعة دورانه حول حموره، ورسعة جريه 
التفاعالت  ومستوى  وتركيبه،  مداره،  يف 

النووية فيه، إىل غري ذلك من الصفات.
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اهلوامش:
))) الكايف 7/ 450 حديث 4.
)2) الكايف 7/ 450 حديث 5.

)3) التبيان يف تفسري القرآن 9/ 509.
)4) جممع البيان يف تفسري القران 9/ 376.

)5) زبدة التفاسري 6/ 582 -583.
)6) االمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل 7)/ 495.

)7) رشح صحيح مسلم 2/ 62.
 /2 الصحيحني  حديث  من  املشكل  كشف   (8(

.463- 462
)9) تفسري السمعاين 5/ 358 -359.

)0)) تفسري فخر الدين الرازي ) مفاتيح الغيب( 
.426 /29

)))) اجلامع الحكام القران ) تفسري القرطبي ( 
.224- 223 /(7

 ) كثري  ابن  تفسري   ( العظيم  القران  تفسري   ((2(
.3(9 /4

التفسري يف املأثور )/  املنثـــــــور يف  الـدر   ((3(
.(89

)4)) املفردات يف غريب القرآن: 530.
)5)) اخلصال: 489 -490 حديث 68.

 ،(40 التقويم:  معرفة  يف  فصاًل  ثالثون   ((6(
يف  وما   ،322  /7 املحيط  البحر  وتفسري 
وكذلك  لفظيهام،  يف  االختالف  القوسني 
ورد يف الكثري من املصادر، لعيّل ُاوّفق لبيان 

ذلك يف بحث آخر إن شاء اهلل تعاىل. 
*   *   *   *   *

املصادر:
القرآن الكريم.

األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل نارص . )

مكارم الشريازي.
جعفر، . 2 أبو  القرآن  تفسري  يف  التبيان 

املتوىف  الطويس  احلسن  بن  حممـــــد 
االعالم  مكتب  طبع  هـ.   460 سنة 

االسالمي/ 409).
البحر املحيط حممد بن يوسف . 3 تفسري 

التوحيــــــدي  االندليس  حيان(  )أبو 
املتوىف سنة 745 هـ. طبعة دار الكتب 

العلمية/ بريوت 422) هـ.
تفسري السمعاين أبو املظفر، منصور بن . 4

املتوىف  السمعاين  اجلبار  عبد  بن  حممد 
الوطن/  دار  طبعة  هـ.   489 سنـــة 

الرياض/ 8)4).
ابن . 5 )تفسري  العظيم  القرآن  تفسري 

كثري( أبو الفداء، اسامعيل بن عمر بن 
هـ.   774 سنة  املتوىف  الدمشقي  كثري 

طبعة بريوت/ دار املعرفة.
تفسري الفخر الرازي )مفاتيح الغيب(. 6

أبو عبد اهلل، حممد بن عمر بن احلسني 
التميمي الرازي املتوىف سنة 606 هـ. 
بريوت/  الرتاث/  احياء  دار  طبعـــة 

420)هـ.
ثالثون فصال يف معرفة التقويم نصري . 7
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احلسن  بن  حممد  بن  حممد  الدين، 
الطويس املتوىف سنة طبعة/ قم.

اجلامع ألحكام القرآن )تفسري القرطبي( . 8
أبو عبد اهلل، حممد بن أمحد االنصاري 
املتوىف سنة، طبعة دار احياء  القرطبي 

الرتاث/ بريوت/ 405) هـ.
عيل . 9 بن  حممـــد  جعفر،  أبو  اخلصال 

املتوىف  القمي  بابويـــه  بن  احلسني  بن 
جامعة  انتشارات  طبع  هـ.   38( سنة 

املدرسني/ قم/ 403).
باملأثور . 0) التفسري  يف  املنثـــــــور  الدر 

ايب  بن  الرمحن  عبــــد  الدين،  جالل 
دار  طبع  سنة  املتوىف  السيوطي  بكر 

الفكر/ بريوت.
اهلل . )) شكر  بن  اهلل  فتح  التفاسري  زبدة 

طبع  هـ.   988 سنة  املتوىف  الكاشاين 
قم/  االسالمية/  املعارف  مؤسسة 

.(423
حمي . 2) زكريا،  أبو  مسلم  صحيح  رشح 

سنة  املتوىف  النووي  حييى  بن  الدين 
العريب/  الكتاب  دار  طبع  هـ   676

بريوت/ 407).
يعقوب . 3) بن  حممد  جعفر،  أبو  الكايف 

سنة  املتوىف  الكليني  اسحاق  بن 
الكتب  دار  طبــع  هـ   329 أو   328

االسالمية/ طهران 367).
حديــــــــث . 4) من  املشكـــل  كشـــــف 

بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الصحيحني 
املتوىف  اجلوزي(  )ابن  اجلوزي  حممد 
للنرش/  الوطن  دار  طبعة   597 سنة 

الرياض/ 8)4).
أبو . 5) القرآن  تفسري  يف  البيان  جممـــع 

عيل، الفضل بن احلسن الطربيس من 
اهلجري، طبع  السادس  القرن  أعالم 
مؤسسة االعلمي/ بريوت/ 995).

أبو . 6) القرآن  غريـــــب  يف  املفردات 
املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم، 
سنة  املتوىف  االصفهاين(  بـ)الراغب 

502 هـ.



المصباح



بسم اهلل الرمحن الرحيم:
كانت مكة منذ أقدم العصور، مدينة مقدسة، ومركزا للعرب. وكانت تنامز بميزتني: 
االوىل، هي وجود بيت اهلل فيها، والثانية، اهنا كانت مركز جتارة العامل آنذاك، حيث كانت 
بضائع اهلند والسند، واحلبشة، وسواحل اهلند، رسنديب )سيالن(، واليمن، والشام، متر 

من هناك، وتصدر اىل نقاط العامل األخرى.
يقصد  العرب  الناس من غري  كان  بحيث  االمهية  للكعبة من  املقدسة  املكانة  وكانت 
املراسيم  الداء  يقصدوهنا  والنصارى  واليهود  والصابئة  االوثان  عبدة  وكان  للحج  مكة 

االسالمي  للفكر  الثاين  املؤمتر  أبحاث  من 
املنعقد يف طهران )مجهورية ايران االسالمية( 
يف املدة مابني األول اىل الثالث من شهر مجادى 
االوىل 404)هـ )984)م( ارتأت املجلة نرش 
مل  مما  منه،  الكريم  بالقرآن  املتعلقة  االبحاث 
إعاممًا  مستقل  بشكل  أو  جملة  يف  نرشه  يسبق 

للفائدة بعد حتقيقها وتصويب اغالطها. 

أعّده للنرش
عدنان اردكاين

احمد حسن محفوظ

4(8
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والقصص  الدينية  الشؤون  يف  والتداول  التجارة  لغرض  االسواق  يف  واالجتامع  الدينية 
اآلراء  وتبادل  السياسية  النظر  ووجهات  واألفكار  اآلراء  وابداء  الشعوب  وحكايات 
ايضًا.  لالعالم  مركزًا  كانت  كام  والصديق،  العدو  ومعرفة  الصداقة  عالقات  وترسيخ 
ولذلك كانت مكة-من الناحية التارخيية واالجتامعية -مكانا جيدا يطمع فيه املستعمرون. 
ونظرا ألمهية هذا املركز، فقد صمم ابرهة احلبيش الذي كان قد استقل باليمن من احلبشة 
كانت  اهنا  اذ  والتارخيية  االجتامعية  مكانتها  عىل  ويقيض  مكة  ويفتح  قوته  يظهر  ان  عىل 
تشكل خطرا بالنسبة له. لذلك استعد بكامل قواه وجهز جيشه بالفيلة التي مل يكن العرب 
قد الفوها ولكن حسن التدبري وتقدير الباري دفع كيد ابرهة واذهب قوة جيشه واهلكهم.
من   حممد الرسول  فولد  احلق  نور  سطع  املتأزمة،  السياسية  الظروف  تلك  ويف 

صلب ذرية ابراهيم حمطم االصنام، وشملت رمحة الباري تعاىل شعوب العامل.
أجل ولد ابن آمنة ليقطع جذور االستكبار وعبادة االوثان.

:يقول ابو طالب رضوان اهلل عليه بحق حممد
وَأبيَض ُيستسقي الغامُم بفيِضِه         ثامُل اليتامى ِعْصمةٌ لألرامِل

وانقضت اربعون سنة من هجوم ابرهة عىل مكة. وكانت مكة تعيش يف حالة تزلزل 
عىل  واالغارة  بمصلحتها  تفكر  قبيلة  كل  وكانت  الشعراء،  وتناحر  واالخالق  القيم  يف 
القبائل األخرى. ويف مثل هذه الظروف كانت هذه املسألة مطروحة يف مكة وهي ان ابن 
إذ  افكارا غريبة  باقوال عجيبة ويطرح  يتفوه  عبد اهلل بن عبد املطلب وابن اخ أيب طالب 
كان اليقبل بعبادة االهلة القديمة واالصنام التي كانت تعبد من قبل اآلباء واالجداد كام 
يرفض جربوت االنسان ويرفض أيضا اخلضوع لالصنام وحيث عىل عبادة اهلل ونبذ عبادة 

الطواغيت واخلضوع هلم... انه كالم غريب...
مرت اربعون سنة والرسول يدعو الناس -قوالً وعماًل -اىل التحيل باخللق والتقوى 
واملحبة وعبادة اهلل والعفة، عندها عرف الناس بأن له شأنا وسيصبح قاعدة عظيمة ويف 
دعوته  تكن  ومل  اخرى.  مرحلة  دعوته  فدخلت  الوحي  عليه  نزل  الزمن  من  الربهة  تلك 
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االمر  اىل  تدعو  كانت  بل  باهلل وحده،  فيها واالعتقاد  والتدبر  اآليات  قراءة  مقترصة عىل 
وجتنب  املال  مجع  وذم  والرشك  السيئة  العقائد  من  والرباءة  املكر  عن  والنهي  باملعروف 
اجلاهلية ونبذ الذين يريدون التسلط ومجع املال والذهب. وكانت تدعو لالعتقاد بالقيامة 
يستمعون  مكة  اطراف  من  القادمون  الناس  وكان  والعقاب.  والثواب  والنرش  واحلرش 
احلالة واليصدقون  ازاء هذه  قلقني  املكيون  االقوال حول حممد وكان  من  الكثري  اىل 
كافة  انتهاء موسم احلج واطالع احلجاج من  نبذها. وبعد  اىل  الناس  اقواله ويدعون 
الشعوب واالديان عىل نبأ ظهور منج للبرش يف مكة فان الناس كانوا يستفرسون عنه وعن 
دعوته من اهايل مكة فكان جواب قسم منهم االستهزاء باحلقيقة وقسم آخر كانوا يروون 
 القضية بتعجب وقسم آخر يرووهنا ويتعاطفون معها. ومن جهة اخرى كان الرسول
يستغل كل فرصة وكل مكان ممكن لطرح رسالته عىل الناس فكانت الضجة التي يفتعلها 
أنظار  توجه  يف  سببا  املرشكني  قبل  من  عليه  تنهمر  كانت  التي  احلجارة  ووابل  اعداؤه 
الوافدين من خارج مكة نحوه، وكانت ُخطُبه ورسائله القصرية واآليات القرآنية ترتجم 

من العربية اىل لغات أخرى سواء اكانت من قبل السامعني او عن طريق الرواة.
فرتة  كانت  التي  الفرتة  تلك  منذ  بدأت  القرآن  تفسري  مرحلة  ان  القول؛  وخالصة 
نفسه  الرسول  قبل  من  يتم  العربية  اىل  العربيــة  من  القرآن  تفسري  وكــان  الوحي.  نزول 
بعض  والناقلني، ويف  السامعني  يتم عن طريق  فكان  العربية  اللغات غري  اىل  تفسريه  اما 
لغة  جیيدون  الذين  االفراد  يستعمل  او  اصحابه  بعض  يرسل   الرسول كان  االوقات 
افراد  اللغة، وكان من بني اصحاب رسول اهلل  العربية كمرتمجني البناء تلك  اخرى غري 
غري عرب كسلامن الذي كان جیيد الفارسية وصهيب الذي كان جیيد الرومية وبالل الذي 
العربية  يتكلمون  كانوا  الذي  والنصارى  اليهود  ان  املستبعد  احلبشية ومن غري  كان جیيد 

والعربية ولغات اخرى كانوا يتناقلون املفاهيم القرآنية فيام بينهم.
 حتى أرسل الرسول األكرم ومل تكن لتنقيض مخس سنوات عىل نبوة الرسول
احلبشة  اىل  الثانية  هجرهتم  اما  للمسلمني)))  هجرة  اول  هذه  فكانت  احلبشة  اىل  اصحابه 
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بن طالب وكانت احلبشة مملكة غريبة عىل  اخو عيل  ايب طالب  بن  ترأسها جعفر  فقد 
املسلمني ود ينها منفصال عن دين مكة والظاهر ان اهل احلبشة كانوا يستفرسون عن هجرة 
ويقنعوهنم.  أسئلتهم  عن  جیيبون  املسلمون  كان  فقد  وبالطبع  واحواله.  الرسول  ورسالة 
ووصل احلبشة اثنان من العرب يمثالن املرشكني وطلبا من النجايش أن يسلمهم اصحاب 
القضية وطرحها بني اجلميع ومعرفة  النجايش ان يعقد جملسا للتشاور يف  حممد فقرر 

احلقيقة.
الكنيسة وممثال مرشكي مكة  الدولة واصحاب  اعيان  الذي حرضه  املجلس  وتشكل 
واملسؤولون عن املهاجرين املسلمني... ووصل االمر اىل أن يقرأ جعفر بن ايب طالب آيات 
النجايش بعض األسئلة وبعد ان حصل عىل اجلواب توجه  من سورة مريم بعدها طرح 
نحو احلارضين فقال: )واهلل ان كالم حممد الخيتلف مطلقا عن عقيدة املسيحيني. فكل ما 

يقوله القرآن عن املسيح موجود يف األنجيل بحذافريه(. 
وبدهيي ان االكثرية احلارضة يف املجلس بام فيها النجايش كانت تتكلم اللغة احلبشية 
بأن جعفر بن ايب طالب كان  اعتقد  الكالم يرتجم من قبل احد احلارضين، وانني  وكان 
جیيد اللغة احلبشية وهو الذي قام برتمجة اآليات اىل تلك اللغة)2) ان هذه الواقعة كانت اول 
قضية ترمجت فيها اآليات القرآنية يف جملس يضم ارشاف ذلك الزمان. اما الواقعة الثانية 

فكانت يف منطقة سند هند املسامة اليوم بباكستان.
ومن  األخرى  الشعوب  اىل  شعوهبم  وآراء  ثقافة  ينقلون  كانوا  التجــار  ان  والظاهر 
مينائْى  الكثرية عن طريق  السلع  وينقلون  بالعرب  كانوا حيتكون  الذين  التجار  ان  املؤكد 
للقرآن  تفسري  اول  عىل  االسالمية  الدعوة  بداية  منذ  مطلعني  كانوا  و)سورت(  )ديبل( 
باللغة السندهية ومن املؤكد ايضا اهنم نقلوا الروايات والوقائع املحرية اىل شعوهبم. ومما 
يؤيد ذلك انتشار االسالم عن طريق البحر يف )ديبل( و)سند هند( و)الرور( وعن طريق 
الرب من مناطق )قصدار( و)كابل( و)ملتان( حيث كان املسلمون مطلعني عىل هذه الطرق 

وكانوا يعرفون عادات وتقاليد الناس.
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كام ان التجار والسياسيني واملبلغني والسفراء واحلاشية او عامة الناس والعسكريني 
كانوا  فقد  وبالطبع  العسكرية)3)  الناحية  من  طبيعتها  لدراسة  املناطق  هذه  اىل  يأتون 
يقيمون الصالة ويقرآون القرآن ويتباحثون مع العلامء ويرتمجون مطالب واهداف القرآن 
القرآن ومل  ان ترمجتهم كانت تقترص عىل توضيح معاين  اال  املحلية لكل منطقة  اللغة  اىل 
تكن عميقة تبني فلسفة االحكام والبحث واجلدل، اىل ان حان يوم وصول املسلمني اىل 
االرض  هذه  سكان  بأن  التاريخ  ويظهر  اليوم(  )باكستان  هند  سند  االسالم  باب  أرض 
قاوموا املسلمني يف البداية وذلك لعدم تعرفهم عليهم ولكنهم رسعان مابدأوا حيرتموهنم 
مدينة  هبرية  آل  بني  ان  اىل  احلالة  هذه  واستمرت  وافكارهم  اخالقهم  عىل  اطلعوا  حني 
الثالث  القرن  كان ذلك يف  هناك.  املسلمني  لدولة  مقرا  التي اصبحت  املنصورة)4)  باسم 
اهلجري. وطلب الراجا رائكس بن مهروق الذي كان حاكام عىل منطقة الرور من عبد اهلل 
بن عمر بن عبد العزيز)5) الذي كان واليا يف سنة 230هـ)*) ان يفرس القرآن له فامر عبد 
اهلل بن عمر بن عبد العزيز احد العلامء العراقيني ممن كانوا جیيدون لغة الناس هناك بأن 
عجائب  كتاب  صاحب  شهريار  بن  بزرك  هند  سند  سايح  رواية  وحسب  القرآن.  يفرس 
اهلند فان القرآن الكريم ترجم اىل حد سورة يس عىل االقل وكانت الرتمجة باللغة اهلندية 
العلمية  اللغة  كانت  التي  السنسكريتية  اللغة  اهلندية،  باللغة  ونقصد  الراجا)6)  وسمعها 

هناك.
وانني اعتقد بان هذا التفسري كان واضحا وسهال يتالءم مع مستوى العامة. ولالسف 

اليوجد -اليوم -اي أثر لذلك الكتاب.
تفسري  نعثر عىل  مل  الغزنوي  السلطان حممود  فتوحات  مابعد  واىل  الوقت  ذلك  ومنذ 
للقرآن اال تفسري السيد اسامعيل بن حممد البخاري )املتويف سنة 448هـ( الذي كان يفرس 

القرآن للناس تفسريا خطابيا وبيانيا باللغة الفارسية يف مدينة الهور)7).
القرآن  اىل  واملتطلعني  العلامء  قبل  تطالع من  التي كانت  التفاسري  اهم  بان  نعرف  اننا 
كانت عبارة عن كتاب )التبيان يف تفسري القرآن( لشيخ الطائفة ايب جعفر الطويس املتويف 
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سنة 460هـ، وتفسري الكشاف جلار اهلل الزخمرشي املتويف سنة 538، والتفسري الكبري لفخر 
الدين الرازي املتويف سنة 606هـ، وتفسري البيضاوي، وكان هؤالء ينتخبون التفاسري ذات 

االساليب اجلدلية والفلسفية والعرفانية املختلفة.
وبعد ان قويت شوكة املجتمع االسالمي، واتسعت املدارس، ظهر تفسري آخر للقرآن 
باسم »تفسري غرائب القرآن »بقلم« نظام اعرج النيسابوري القمي الدولة آبادي« يف منطقة 
الدكن. وتوجد نسخة من هذا الكتاب يف مكتبة احلرضة الرضوية يف مشهد. كام طبع هذا 
التفسري يف ثالثة جملدات يف طهران عام 280) هـ وقد ُذكر تاريخ التأليف يف كل نسخة 
اسفل  يف  وتوجد  ايضا  القرآن  نص  يضم  التفسري  هذا  ان  االنتباه  يثري  الذي  واالمر  منها 
النص ترمجة باللغة الفارسية واعتقد ان هذا الكتاب قد ترجم يف الدكن وحيتمل ان الذي 
ترمجها هو احد العلامء. واذا ماثبت هذا اليشء فان هذه الرتمجة تعّد أقدم ترمجة فارسية يف 

اهلند.
ومنذ  و)الهور(  )اكره(  يف  القرآن  ومطالعة  دراسة  آفاق  اتسعت  شاه  اكرب  عهد  ويف 
ذلك الزمن اصبح لدينا اربعة تفاسري وحوايش منها حاشية نور اهلل الشوشرتي )الشهيد 
الثالث 9)0) هـ( يف تفسري البيضاوي ورسائل ومباحث اخرى عىل اآليات يف العربية اال 

ان اشهر تلك التفاسري هو تفسري عيل رضا جتيل املتويف 085) هـ.
املحدث  اهلل  ويل  احلنفي  العامل  هو  حتوال  فيها  واوجد  التفسري  طريقة  غري  من  واول 
الدهلوى )املتويف سنة 76))( الذي الف كتاب )الفوز الكبري يف اصول التفسري( باللغة 
القدماء والف كتابا  املؤلف املذكور برتك تقليد  العربية وقد طبع عدة مرات وقد اوىص 
احلديث  يف  التفكر  واسلوب  املجتمع  وفلسفة  فكر  فيه  بنيَّ  البالغة«  اهلل  »حجة  باسم 

والقرآن.
الساحة  اىل  وثقافتهم  بسياستهم  االنجليز  دخل  اهلجري  عرش  الثلث  القرن  ويف 
سلب  عىل  وعملوا  اهلندية  القارة  شبه  يف  املسلمني  تقدم  طريق  يف  عثرة  حجر  واصبحوا 
احلرية التي كان يتمتع هبا املسلمون اهلنود منذ سبعامئة سنة. وبالرغم من جماورة املسلمني 
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وعقائد  فلسفة  ترسب  دون  حالت  القرآنية  والعلوم  بالقرآن  عالقتهم  ان  اال  للهندوس 
اللغتني  وان  مكان  كل  تسود  االسالمية  فالثقافة  املسلمني  تفسري  كتب  اىل  اهلند  شعوب 
ان  هناك وخالصة كالمنا  التدريس  املتبعتان يف  العلميتان  اللغتان  والفارسية مها  العربية 
اهداف ومناهج تفسري القرآن كانت منذ القرن الثالث وحتى القرن احلادي عرش اهلجري 

عىل الشكل املدرج ادناه:
واللغة . ) املبسطة  الفارسية  اللغة  طريق  عن  املسلمني  عامة  اىل  القرآنية  املباحث  ابالغ 

العربية.
تفسري القرآن بطريقة علمية تتناسب مع فقه واعتقادات املذاهب كافة.. 2
البحث يف القراءة والرصف والنحو وبيان ترابط اآليات والسور.. 3
البحث يف الفلسفة -بصورة خمترصة -واالدب، وبحث آراء املفرسين الشيعة والسنة . 4

منهم عىل حد سواء.
العرفان والتصوف.. 5
اللغة . 6 العربية والفارسية وقد استعملت  اللغة  والطريقة اخلاصة واملتبعة هي استعامل 

عىل  وتسلطها  االنجليزية  القوات  دخول  ترك  وقد  العربية.  اللغة  من  اكثر  الفارسية 
شبه القارة اهلندية اثرين مها:-

ترك . ) املسلمني عىل  الناس وحث  املسيحية بني  الدينية  الكتب والرسائل  نرش وتوزيع 
دينهم ليصبحوا نصارى والتحامل عىل القرآن والعقائد االسالمية.

وباحلروف . 2 واالردية  االنجليزية  باللغتني  الكريم  القرآن  من  حمرفــــــة  نسخ  توزيع 
عن  والدفاع  النهوض  عىل  املسلمون  ُأجرِب  ولذلك  ثانيا  واألُردية  اوال  االنجليزية 
جعل  عظيام  حتوال  اخلطوة  تلك  وكانت  الكتابة  يف  االردية  اللغة  فاستعملوا  القرآن 

تفسري القرآن يف متناول عامة الناس بعد ان كان مقترصا عىل طلبة العلوم الدينية.
منها  اهلدف  وكان  باحلوايش  اشتهرت  للقرآن  وترمجات  تفاسري  عدة  وضعت  وقد 
هو حث املسلمني عىل عدم قراءة التفاسري االخرية ومل تتطرق هذه التفاسري اىل القصص 
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القرآنية وكانت بعيدة عن االختالفات املذهبية.
كزه)مسلم  عيل  جامعة  مؤسس  يعترب  الذي  خان  امحد  السيد  ادعى  االثناء  هذه  ويف 
املسلمني.  افكار  مع  االوربية  النظر  ووجهات  افكار  ينسق  ان  من  متكن  انه  يونيورس( 
التوراة  يقوله  وعام  واالسالمي  املسيحي  القولني  مجع  يف  تتلخص  نظره  وجهة  وكانت 
واالنجيل وما يقوله القرآن. ونتيجة لضغط االنجليز عليه مل تتحقق أمنيته. وللسيد امحد 
خان رسالة مستقلة يبني فيها وجهة نظره وطريقته اجلديدة يف التفسري فوّجه انظار العلامء 
واجلامهري نحوه وللمزيد من االطالع يرجى مالحظة كتاب »مكاتبات اخلالن«)8) وكتاب 

التحرير يف اصول التفسري«)9).
السور  انه فرس بعض  بالرغم من  يتم تفسريه  للقرآن ولكنه مل  بدأ تفسريه  وبعد ذلك 
يف  الفارسية  ترمجته  طبعت  وقد   « االمحدي  التفسري   « اسامه  كتاب  يف  ومجعها  واآليات 

طهران.
وبعد شيوع هذه االفكار وقف مجيع املسلمني والعلامء يف شبه القارة اهلندية بوجهها 
ولكن االنجليز ايدوا السيد امحد خان. كام ان السيد مجال الدين األسد آبادي )األفغاين( 
اصدر بيانات رد فيها عىل افكار السيد امحد خان كام الف كتابا باسم« رسالة رد نيجرية« 
للتفسري  جديدة  أساليب  ظهرت  كام  مهمة  تفاسري  ظهرت  ذلك  اثر  وعىل  نفسه  للغرض 
خان،  امحد  وسيد  عيل  جراغ  مولوي  بزعامة  املتغربني  املفكرين  مدرسة  اساليب  منها 
احلق  عبد  املدرسة:  هذه  اىل  ينتمون  الذين  املفرسين  ومن  احلقيقية  االسالمية  واملدرسة 
حقاين صاحب تفسري حقاين )وهذا التفسري يضم عدة جملدات ويرد فيها عىل سيد امحد 
افكار  عىل  فيها  للرد  رسالة  كتب  حممد)الذي  عيل  سيد  العلامء  وتاج  والنصارى(،  خان 
سيد امحد خان(، وسيد حممد حسني حمقق هندي الذي الف كتاب الربهان يف تفسري سورة 
ورشيد  عبده  حممد  الشيخ  اتبعه  الذي  نفسه  االسلوب  العلامء  هؤالء  اتبع  وقد  االرساء. 
حماربة  االسلوب،  هبذا  ونعني  العربية  الدول  -يف  البالغي  جواد  حممد  والشيخ  رضــــا 

االفكار االستعامرية وعدم اخلضوع هلا واالتكال عىل القرآن يف كل مكان.
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نظرتنا  التكون  وان  الفكري  املستوى  نرفع  وان  التملق  اسلوب  نبدل  ان  علينا  اذن 
ضيقة وحمصورة يف حميط واحد.

لقد  اجلهود.  هذه  إِثامر  عىل  نعمل  ان  علينا  يلزمنا  لذلك  للجميع  كتاب  القرآن  ان 
حتررت شبه القارة اهلندية واقام املسلمون هناك دولة باسم مجهورية باكستان االسالمية.

وملخص القول ان هناك هنضة فكرية للتفسري ظهرت من القرن الثالث عرش اهلجري 
وحتى القرن الرابع عرش وكانت عبارة عن:

الضغط عىل االفكار االستعامرية والرد عليها.. )
عىل . 2 باالتكال  التفرقة  ضد  الكفاح  أجل  من  واالستعداد  الشعب  وحدة  عىل  العمل 

القرآن اال ان تلك اجلهود كانت تتقدم ببطٍء.
تغرّي طريقة التفسري والبيان وظهور صفة الدفاع والنضال بصورة تدرجیية.. 3
رغبة الناس خالل هذه الفرتة الزمنية يف اجیاد حل قرآين للمسائل املستحدثة كمسألة . 4

نظام احلكم والسياسة واالقتصاد واحلرية.
وهذه اهم النقاط التي ادخلت القرآن يف معرتك احلياة هناك.

لالفكار  جديدة  آفاقا  فتحا  باكستان  دولة  ووجود  اهلندية  القارة  شبه  استقالل  ان 
الدول  كسائر  للباكستان  وكان  القرآن.  كنوز  من  جمددا  االستفادة  وبدأت  االسالمية 
بزعامة سيد امحد خان واالخرى  باملثقفني  االسالمية مدرستان: االوىل مدرسة مايسمى 
بزعامة السيد مجال الدين االسد آبادي وقد استفاد اغلب الباكستانيني من العالمة حممد 
اقبال الذي استفاد هو بدوره من الشيخ عبد عيل اهلروي الطهراين ومنذ اعالن استقالل 
وتتعلق  وحتررية  سياسية  باساليب  للقرآن  كثرية  تفاسري  ظهرت  اآلن  وحلد  الباكستان 

بالشؤون الثقافية واالجتامعية. كام انجزت اعامل كثرية يف هذا الصدد.
انني ادعوكم وضمن تعريفي لتأريخ التفسري، والتفسري يف شبه القارة اهلندية ادعوكم 
كام  الهور.  جامعة  يف  اسالمي«  املعارف  »دايرة  كتاب  يف  املنشورة  مقالتي  مراجعة  اىل 
املهمة  العاملية  اللغات  من  تعترب  االردية  اللغة  ان  ذلك  االردية،  الكتب  مطالعة  ارجوكم 
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وهي لغة املسلمني يف الباكستان.
العربية  التفاسري  مطالعة  ان  اىل  نشري  ان  البد  الفارسية:  باللغة  التفسري  اسلوب 
والفارسية من قبل ابناء شبه القارة اهلندية تعود اىل ستامئة سنة خلت كام اهنم الفوا كتبا يف 

هذا املجال وتعّد بعض هذه التفاسري من التفاسري القيمة نذكر بعضا منها هنا:
القمي . ) الشافعي  حسني  بن  حممد  تأليف  الفرقـان  رغائب  يف  القرآن  غرائب  تفسري 

الدولة آبادي واملعروف بتفسري النيسابوري، ان هذا التفسري طبع يف مرصويف حاشية 
الطربي)0)) دون وجود النص القرآين والرتمجةالفارسية كام يوجد هذا التفسري يف ايران 
مع ترمجة فارسية ويوجد اصل هذه النسخة يف املكتبة الرضوية وهو خمطوط يف حيدر 
العريب  التفسري  من  القرآنية  اآليات  ترمجة  التفسري عىل  من  الطريقة  هذه  وتعتمد  آباد 
اىل الفارسية ويعترب هذا الكتاب اول نموذج لذلك كام يوجد كتاب تفسري خواجكي 
البيان« للطربيس)))) وهناك  الفهارس وهو خالصة تفسري »جممع  شريازي يف بعض 

تفاسري مسبطة ومفهومة مع ترمجات كثرية اليعرف اسامء اصحاهبا.
تفسري )بحر االمواج( بقلم شهاب الدين الدولة آبادي )قايض جون بورهند( ويعتمد . 2

عىل االسلوب اهلندي وهو من التفاسري القديمة وحيتوي عىل بحوث لغوية وأدبية يف 
اللغة العربية ويف العقيدة وقد دافع املؤلف يف كتابه عن الفقه احلنفي.

تفسري عيل رضا جتيل املتويف سنة 085)هـ وكان من التفاسري املشهورة عند الشيعة.. 3
»نعمت . 4 باسم  تفسري ضخم ومعروف  الشافعي وهو  اهلل ويل  نعمة  الدين  نور  تفسري 

واللغتني  القدماء  االساتذة  اسلوب  عىل  يعتمد  التفسيــر  هذا  وأسلوب  اعظمي« 
التفسري  وهذا  الشافعي  املذهب  وفق  فقهية  مباحث  عىل  وحيتوي  واهلندية  الفارسية 

موجود يف مكتبة املرحوم السيد عيل احلائري يف الهور)2)).
ترمجة ومقدمات ومباحث تفسري شاه ويل اهلل حمدث دهلوي املتويف سنة 76))هـ وهو . 5

من التفاسري القّيمة.
املتويف . 6 املتويف سنة 323)هـ وابنه  القاسم احلائري  ابو  للسيد  التنزيل«  تفسري »لوامع 



مناهج التفسري يف شبه القارة اهلندية

428

العدد االربعون -شتاء (2020م- 1441هـ)

سنة 360)هـ وهو تفسري يف اكثر من عرشين جملدًا ولقد رأيت اجللد السابع والعرشين 
منه -وبخط املؤلف -وكان قد وصل يف تفسريه اىل اآلية العارشة من سورة القمر.

فهرست التفاسري العربية:
آياته وسوره، وهي كثرية. ومن  أو بعض  الكريم  القرآن  هناك كتب عربية يف تفسري 

التفاسري القّيمة والتي تستحق املطالعة:
تفسري »تبصري الرمحن وتيسري املنان ببعض ما يشري اىل اعجاز القرآن« تأليف خمدوم . )

عيل مهائم املتويف سنة 835هـ وطريقة املؤلف يف التفسري واضحة من اسم الكتاب. 
فبعد ان يتطرق املؤلف اىل اعجاز ربط اآليات القرآنية والسور، فأنه يتطرق اىل فلسفة 

ق. وعرفان ابن العريب والفقه الشافعي. كام ان اسلوبه يعترب ممتازًا وسلسًا وغري معمَّ
سنة 2.  املتويف  الدكني  ناكوري  خرض  بن  مبارك  الشيخ  تأليف  املعاين«  عيون  »منبع 

)00)هـ وقد استخدم الكاتب اسلوب فخر الدين الرازي ومل يكن هذا الكتاب يف 
متناول اليد اىل ان اخربنا السيد آقا مهدي بأن ذلك الكتاب موجود بكامله يف مكتبة 

جّدة ممتاز العلامء يف لكهنو.
ويوجد تفسري عجيب للقرآن باسم »سواطع االهلام« ملؤلفه املاّل فييض بن املاّل مبارك 
وتم طبع هذا التفسري يف لكهنو عدة مرات. وجتدر االشارة اىل ان املال فيض كان شاعر 

»اكرب شاه التيموري« وقد تويف سنة 004)هـ.
التفسري املظهري/ تأليف قايض حممد ثناء اهلل باين بتي احلنفي/ املتويف سنة 225)هـ-. 3

ويدور البحث يف هذا الكتاب عن الصوفية والفقه والعقائد احلنفية وهو كتاب مطبوع 
ومعروف عند احلنفية وله اسلوب جديل.

سنة . 4 املتويف  خان  حسن  صديق  َنّواب  تأليف  القرآن«  مقاصد  يف  البيان  »فتح  تفسري 
باسلوب  وموضوع  ورائع  سلس  تفسري  وهو  واهلند  بوالق  يف  طبع  -وقد  307)هـ 

جديل. واملؤلف له كتاب آخر هو »نيل املرام يف احكام القرآن« وهو مطبوع أيضا.
تفسري القرآن بكالم الرمحن/ تأليف ثناء اهلل التسرتي املتويف سنة 948)م وهو مطبوع . 5
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الشيعة  عقائد  عىل  وتتحامل  البيت  أهل  ذكر  من  ختلو  التفاسري  هذه  ان  وبام  ايضا. 
اشكاالت  عىل  وترد   البيت اهل  فضائل  تظهر  الشيعــــة  عند  التفسري  طريقة  فان 

املعرتضني.
لكهنوي . 6 شوشرتي  عباس  حممد  مري  تأليف  الرمحن:  فضائل  يف  القرآن  روائع  تفسري 

عدة  طبعه  واعيد  لكهنو  يف  277)هـ.  سنة  الكتاب  هذا  طبع  306)هـ.  سنة  املتويف 
مرات.

تفاسري القرآن باللغة االنجليزية:
واليشء الالفت للنظر فيام يتعلق بتفسريالقرآن يف شبه القارة اهلندية هو تفسريه باللغة 
االنجليزية. فقد كان العلامء يعتقدون بأن عليهم تفسري القرآن باللغة االنجليزية ليتسنى 
لالنجليز دراسة القرآن – ومن هؤالء العلامء السيد حسني بلكرامي ابو الفضل اهلل بادشاه 

حسني، وما رماد يوك بكتهال.
وهناك اشخاص آخرين فرسوا القرآن باالنجليزية ومن اشهر هؤالء:

عبد اهلل يوسف عيل: طبع تفسريه يف الهور وهو تفسري قيم من حيث البساطة واللغة . )
االدبية.

مريزا مهدي بويا وحسن عسكري وتفسريمها مطبوع يف كراتيش ويعترب هذا التفسري . 2
.ممتازا من الناحية العرفانية والفلسفية وتعريف مدرسة أهل البيت

ومما جتدر االشارة اليه هو ان القرآن قد ترجم اىل االنجليزية ولغات اخرى من قبل 
الفرقة القاديانية، وهذه الفرقة شأهنا كشأن الفرقة البهائية وتعترب من الفرق اخلارجة عن 
احلقيقة  هذه  عن  غافلني  املسلمني  بعض  فان  ولالسف  للمستعمرين  وعميلة  االسالم 

ويقدمون املساعدات لتلك الفرقة.
وباالضافة اىل هذه التفاسري هناك تفاسري اخرى باللغات املحلية يف شبه القارة اهلندية 
كاللغة اهلندية والنجابية ولغة البشتو والكجراتية والسندهية اما االساليب املتبعة يف هذه 
التفاسري فهي اساليب ختلو من هدف معني، وكانت فكرية بحتة وتبني وجهة نظر املفرس 
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كام ان اكثر هذه التفاسري هي تفاسري تقليدية اال اهنا متتاز يميزات جيدة.
اسلوب ومنهج التفاسري:

للتفسري باللغة االردية ميزات منها:
توضيح التعاليم القرآنية للمسلمني كافة.. )
الرد عىل احلمالت االعالمية التي يشنها غري املسلمني ضد االسالم.. 2
اتباع االسلوب الفكري او االبتكار يف اسلوب التفسري.. 3
االسلوب االديب واخلطايب السلس بأقسامه املختلفة. استعامل التفسري للرد عىل عقائد . 4

وافكار املذاهب االسالمية باسلوب عرفاين ومنطقي وجديل وفقهي واعتقادي.
مع . 5 يتالءم  بحيث  والثقايف واالجتامعي  والسيايس  الفكري  باالسلوب  القرآن  تفسري 

وجهة نظر القرآن.
وبام ان هذا املوضوع عميق فاننا سوف نتطرق اىل تفاصيله يف مناسبات اخرى. ونورد 
»تفسري حقاين« وموالنا  املفرسين ومنهم عبد احلق حقاين صاحب  اهم  اسامء بعض  هنا 
عثامين،  امحد  وبشبريا  حسن  وموالنا  هتانوي،  ارشف  وموالنا  بربلوي،  خان  رضا  امحد 

وموالنا ابو األعىل املودودي.
ومن اشهر املفرسين من علامء االمامية الذين رحلوا اىل دار اآلخرة: تاج العلامء عيل 
فرمان عيل، وراحت حسني  امحد، وحافظ  حممد، وحممد قيل خان، وعامر عيل، ومقبول 

كويال بوري، وامداد حسني كاظمي.
وقد استعمل هؤالء اسلوب الدفاع عن القرآن الكريم واهل البيت يف تفايسرهم، 
كام قام مريزا امداد عيل برتمجة كتاب )خالصة املنهج( من اللغة الفارسية اىل اللغة االردية.

وكام اوضحنا سابقا فان اسلوب تفسري القرآن الكريم قد تغرّي اىل حد ما بعد استقالل 
اسالمية.  يقوم عىل اسس  والثاين  قومي  احدمها  فكريان،  اجتاهان  الباكستان، حيث ظهر 
وكانا يف نزاع وجدل اىل ان انترصت الثورة االسالمية يف ايران، حيث شّكلت دعام قويا 

لالجتاه الفكري االسالمي الذي متكن من جماهبة املستغربني )اصحاب امليول الغربية(.
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اهلوامش:
جملة  يف  وذلك  احلبشة  اىل  املسلمني  هجرة  قضية  يف  والنضالية  السياسية  نظري  وجهة  بيَّنت  لقد   ((( 

)نقوش ِسرَيْت( نمري، الهور )طبع سنة 402)هـ. ق(. 
 )2) يرجى مراجعة ديوان ايب طالب/ ط النجف. فذلك الديوان يضم اشعارا تدل عىل وجود عالقات 

قديمة بني اهلاشميني والنجايش. 
 )3) فتوح البلدان للبالذري/ باب فتوح السند واهلند/ ط مرص. 

 )4) وهي اليوم اطالل تقع يف )والية ( يف السند. 
 )5) يرجى مراجعة جملة اورينال كالج الصادرة يف الهور)باكستان( بتاريخ مايس 955)م. 

 )*( ربام كان هذا التاريخ غلطًا طباعيًا والصواب هو )30) هـ( الن عبد اهلل بن عمر بن عبد العزيز والن 
يزيد بن الوليد بن عبد امللك عىل العراق سنة )26)هـ(. راجع حوادث هذه السنة يف الكامل البن 

االثري -ج4.. املجلة. 
 )6) عجائب اهلند/ ص3/ ط ليدن سنة 883) -886)م. 

 )7) تذكرة علامء اهلند/ تاليف رمحن عيل/ ط لكهنو, وحدائق احلنفية/ تأليف فقري حممد للك. 
 )8) طبع حممد عثامن مقبول -سنة 5)9)م- .

 )9) طبع آكره/ اهلند سنة 892)م. 
 )0)) مرص/ سنة )32)هـ. ق وقبل هذا التاريخ يف طهران. 

 )))) مقدمة التفسري بقلم عيل نقي/ ط لكهنو. ص )23 واستورى. 
-دايرة  كتاب  يف  وذلك  شريازي  عايل  خان  اهلل  نعمة  اىل  الكتاب  نسبت  اين  اىل  االشارة  جتدر   ((2( 
معارف اسالمية نقال عن استوري وعيل تقي ولكني عندما الحظت الكتاب تبنيَّ ايل بأنَّ الكتاب 

اليعود اىل نعمة اهلل خان عايل شريازي.  
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كتاب من جملدين يف تفسري القرآن الكريم صدر بطريقة ميرّسة بغية تسهيل فهمه بعيدًا 
توّلت  الراهن.  اجليل  إليه  حيتاج  أمر  وهو  واملحدثني،  القدامى  املفرسين  معاضالت  عن 

نرشه )دار بساتني املعرفة( يف بغداد.
املجلد األول منه الذي غطى تفسري القرآن الكريم من اجلزء األول إىل اجلزء السابع 
منه أما املجلد الثاين فقد غطى بالتفسري من اجلزء الثامن إىل اجلزء السادس عرش. وما زالت 

األجزاء األخرى يف طريقها للطبع.
إّن تيسري التفسري لكتاب اهلل تعاىل أمر غاية يف األمهية ميرّسًا يف معناه ومبناه وعميقًا 
يف مغزاه وواسعًا يف دالالته كام يقول املؤلف ))فهل من مّذكر، أي متذكر، ومعنى امليرّس 
غري معنى املخترص، أي تفّهم معنى اآلية الكريمة بشكل عام والرتكيز عىل املهم وبإسلوب 
الفهم احليوي  إنه  الفهم، ومن دون تطويل ممل وال اختصار غري مستوف،  حيوي سهل 

عرض وتعريف
السيـــــــد عيل الرضوي
بغداد – جمهورية العراق
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النفوس والذي يرشح الصدور ويطمئن القلوب، الذي  للقرآن يبعث احليوية واحلياة يف 
 p چ  القصد، قال تعاىل:  يبتعد عن  قّل ودّل وال يمل وال  ما  الكالم  يعتمد عىل خري 
t s r q چ ]سورة األنعام: 55)[، هبذه العبارات بنّي املؤلف الفاضل 
مكي البغدادي الغاية يف تأليف كتابه واهلدف من نرشه بني الناس والذي يقع يف أكثر من 
جملد، صدر جملدان منه ابتداء كام ذكرنا والبقية ستأيت الحقًا عند توفر الظروف للباحث 

الكريم يف مواصلة اصدارها ليتم مرشوعه التفسريي لكتاب اهلل العزيز.
هذا  استغرق  وقد  األنعام،  بسورة  وخيتمه  الفاحتة  بسورة  يبدؤه  الذي  األول  اجلزء 
هذه  منها  نلخص  الكتاب  هذا  يف  عمله  عن  ضافية  بمقدمة  افتتحه  صفحة،   546 اجلزء 
املخلوقات  وخلق  لذكره،  مفتاحًا  احلمد  جعل  الذي  هلل  واحلمد  البسملة  بعد  العبارات: 
ناطقة بحمده وشكره وسببًا ملزيد فضله ودلياًل عىل آالئه وعظمته... واحلمد هلل الذي أنزل 

ڄ ڄ  ]سورة االرساء: 05)[ وجعله چ  ! " # $ چ  القرآن باحلق چ 
ڇ  ]سورة يوسف: )))[، چ  Ð Ï Î چ  ]سورة النحل: 89[، چ  ڄ چ 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ ]سورة األنعام: 38[، چ ! " # $ % & ' 
) ( چ ]سورة الكهف: 54[، وجعله شفاء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمؤمنني، 

 Y X W V U ومنهجًا إنموذجيًا للعاملني، ودستورًا هاديًا للبرشية امجعني چ
Z ] \ چ ]سورة املائدة: 6)[.

واحلمد هلل الذي جعل القرآن العظيم تلخصه كلمة واحدة )اهلداية( بقوله تعاىل: چڀ 
ڀ چ ]سورة البقرة: 2[. اهلداية اخلاصة لإلنسان اخلاص )انسان النخبة، والقرآن كتاب 
هداية ودراية لكافة البرش وهو خري ذخر الستقرار النفوس، واهلداية ارقى درجات العلوم 
فهي نعمة النعم وقمة القمم وهنا حيسن االستبصار. انزل اهلل القرآن من اجل أن يتدبره 
الناس ويتفّكروا فيه فهو هيدف إىل برجمة احلياة اإلنسانيه عىل أسس قرآنية متألقة قال تعاىل: 

چ ¨ © ª » ¬ ® ¯ چ ]سورة اجلاثية: 20[.

احلمد هلل: الذي جعل احلمد مفتاحًا لذكره، وخلق املخلوقات ناطقًة بحمده وشكره، 
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اسمه  من  اسمه  اشتق  الذي  للعاملني  رمحة  املبعوث  عىل  اهلل  وصىل  فضله  ملزيد  وسببًا 
)املحمود( وعىل آله الطيبني الطاهرين أويل املكارم والعلوم واجلود.

* * *
قال تعاىل: چ ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² چ ]سورة مريم: 75[.

عن اإلمام عيل )إنه ليس هلالك هلَك من يعذره يف تعمد ضاللة حسبها ُهدًى، وال 
ترك حقًّ حسبه ضاللة( البحار 590 ص 305.

وإن اهلل تعاىل أمر بطاعته، و أعان عليها، ومل جیعل يف تركها عذرًا، وهنى عن املعصية، 
و أغنى عنها، ومل جیعل يف ركوهبا عذرا!!.

 O  N  M  L  KJ  I  H  G  F چ  فيقول  القرآن  يرّصح  لذلك 
U T S R QP چ ]سورة يونس: 08)[.

تدبره  من  مبارك عىل  كتاب  فهو  التذّكر،  و  التفّكر  و  للتدّبر  كتاب  الكريم:  والقرآن 
وعّلمه وهداه، وظهر أثره يف أخالقه و أعامله، وإاّل فكم من قارئ للقرآن، والقرآن يلعنه، 

كقوله:
چ J I H G F E D C B چ ]سورة ص: 29[.

عن النبي )من أراد ِعلَم األولني و اآلخرين فليثّور القرآن( كنز العامل خرب 2454.
يثّور: يتعّمق و يتدّبر ويتأّمل بتلك املعجزة اخلالدة التي تواكب تطّور الزمان وحداثة 

اإلنسان.
( كام رسمها املؤلف يف كتابه. منهجية البحث العلمي يف كتاب )َوْعُي الُقرآِن امُلَيرسَّ

يعتمد البحث القرآين العلمي عىل أربعة أسس مهمة:
چ ]سورة . )  ¸ ¶ µ ´ ³ چ  يعتمد املنهج العاملي للقرآن: بوصف قوله تعاىل: 

التكوير: 27[، فالقرآن الكريم خاتم الكتب السامويه، والنبي الكريم خاتم الرسل، 
فال بد هلذه اخلامتية للرسول وللرسالة من تكامل يتناسب مع كل زمان و مكان ومع 

 O N چ  الناس، لقوله تعاىل  البالغة عىل  كل جيل ليكون القرآن حجة اهلل 
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X W V U T S R Q P چ ]سورة النساء: 65)[.
يف غرر احلكم )يا أهيا الناس!. انه مل يكن اهلل سبحانه حجة يف األرض أوكد من نبّينا 

حممد وال حكمة أبلغ من كتابه(.
) (چ ]سورة الفاحتة: 2[، ونبّينا حممد رمحة  	 فإذا كان ربنا سبحانه چ 

للعاملني كقوله چ ک ک گ گ گ چ ]سورة األنبياء: 07)[، والقرآن 
تعاىل:  كافة كقوله  للناس  العاملية  املنظومة  ويعتمد  دستور حياتنـــا ومنهج سعادتنـا، 

چڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ ]سورة الفرقان: )[.

فصار املرسل والرسول والرسالة كلها عاملية، فلامذا نحن نعيش املذهبية؟!.
إذا: علينا أن يكون فهمنا للقرآن عامليًا، ووعينا له عامليًا، وتعاملنا معه عامليًا، وتوصيل 
بالغه إىل كل الناس بصورة عاملية، مدروسة مشّوقة، يقبله اإلنسان السليم املفّكر يف مجيع 

أنحاء العامل.
* * *

اعتمد الثقلني يف منهجية البحث القرآين: يقول النبي )إين قد تركت فيكم الثقلني، . 2
ما إن متسكتم هبام لن َتضّلوا بعدي، أحدمها أكرب من اآلخر، كتاب اهلل حبل ممدود من 
السامء إىل األرض )الثقل األكرب(، وعرتيت أهل بيتي، أال و إهنام لن يفرتقا حتى يردا 
عيّل احلوض( كنز العامل خرب 667)، وعن النبي )حبنا أهل البيت نظام الدين( 

البحار ج78 ص 83).
وعّز  الدنيا  وصالح  املسلمني  ونظام  الّدين  زمام  اإلمامة  )إن   الرضا اإلمام  عن 

املؤمنني( الكايف ج) ص200.
* * *

اعتمد املنهج احليوي لفهم القرآن:. 3
ومعنى املنهج احليوي: أي املنهج الذي يبعث للقارئ احلياة، وتنمية احلياة، واستمرار 

احلياة.
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يف غرر احلكم ودرر الكلم )اكتسبوا العلم يكسبكم احلياة(.
يشّدك  منهج  إنه  هبا،  والتمتع  القراءة  استمرار  و  للقراءة  يشّوقك  معارص  منهج  إنه 
التطّلع  الصعب، ويبعث عىل  إنه منهج قرآين حديث يسّهل لك  بالعلم،  للفهم ويرغبك 
وجیمع لك البحوث املتنوعة لكل آية يف مكاهنا املناسب، فيجمع لك فهم اآليه مدعومة 
أنواع  أرقى  وهو  للقرآن،  القرآين  التفسري  فيكون  هبا،  املرتبطة  األخرى  القرآنية  باآليات 
القرآن.  مع  يتعارض  الذي ال  الصحيح،  الرشيف  النبوي  باحلديث  التفاسري، مع دعمها 
فكان اختيار احلديث لتدعيم معنى اآليه لتقوية البحث ومجاليته ومتانته املناسبة، ويسّلط 
األدب  حيوية  يعطيك  للقرآن  احليوي  املنهج  أن  ثم  للبحث.  والداعمة  املالئمة  الفوائد 
القرآين  الفكر  قراءة  يف  الكريم  القارئ  يستمتع  الذي  العربية  البالغة  ومجالية  العريب، 
النفوس بال  اجلليل، بأساليب أدبية فنية مجالية حتّرك املشاعر و حتيي الضامئر و تدخل يف 

استئذان منها!!.
جديد  صحفي  باسلوب  صحفّية  مقالة  تقرا  وكانام  الكريمة  اآليه  مفاهيم  تقرأ  فانك 

ومفيد مطعمة باآليات الداعمة واألحاديث الرافدة.
وطبيعة املنهج احليوي و أسسه من قواعد املنهج األدب العريب، فقلت يف نفيس ملاذا ال 

نجعل املنهج احليوي يف األدب العريب، يف التفسري القرآين املعارص؟!.
فهي حماولة جادة حديثة لتحريك مفاهيم النص القرآين اجلليل يف النفوس املتلقّية.

* * *
اعتمد التقريب بني املذاهب ووحدة الصف والكلمة عىل أسس كلمة التوحيد وتوحيد . 4

الكلمة فهو منهج يبرّش وال ينّفر، حيبب وال يكّره، يقّرب وال يفّرق، جیمعنا )اإلسالم( 
چ ¶ ¸ ¹ چ ]سورة الروم: 30[.

كقوله  اهلل  رصاط  املستقيم،  الرصاط  اىل  هيدي  ألنه  اإلنسان  حياة  يف  قيمة  أعىل  فهو 
چ+ , - . / 0 1 2 چ ]سورة آل عمران: )0)[.

و القرآن ذو القيمة الكربى، وذو اهليمنة العظمى عىل مابني يديه من الكتب الساموية، 
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اهليمنة والوالية والقدرة عىل مجيع  العلمية عليها، وله  الوالية والسيطرة والقدرة  له  فهو 
الكتب والنظريات التي تنتهجها البرشية كالنظرية الرأساملية والنظرية االشرتاكية ومجيع 

 U T S R Q P O النظريات األخرى فهو مهيمن عليها كقوله چ
Z Y X W V چ ]سورة املائده: 48[.

دين اهلل تعاىل ال يقبل التجزئة وال يدعو اىل التعدد والتفّرق.
كقوله چ R Q P O N M L K J I چ ]سورة األنعام: 59)[.
]سورة  چ   h  g  f  e  d  c کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  چ  وقوله 

الشورى: 3)[.
عن اإلمام عيل )إّياكم والتلّون يف دين اهلل فإن مجاعة فيام تكرهون من احلق خري من 
فرقة فيام حتبون من الباطل، وإن اهلل سبحانه مل يعط أحدًا بفرقة خريا ممن مىض وال ممن بقي( 

رشح هنج البالغة ابن ايب احلديد املعتزيل ج0) ص33.
* * *

املتبادلة  والعالقة  والغيبية  اإلنسانية  وسننه  الكونية  اهلل  سنن  لنا  )الكتاب(  يكشف 
ضوئها  وعىل  الدنيا،  يف  واألحياء  احلياة  تسري  والقوانني  السنن  هذه  ضوء  وعىل  بينهام، 

حيصل احلساب و اجلزاء والثواب.
والعقاب يف العامل الغيبي اآلخر. فعلينا أن نحرص عىل فهم القرآن الكريم لنفهم منه 

حركة هذه السنن و القوانني التي تنفعنا يف الدنيا واآلخره.
غري  متواز  بشكل  معها  نسري  حتى  عنها،  يتحّدث  الذي  الوحيد  الكتاب  والقرآن 

متعارض ونكسب خريها و قدرها، ونتجنب قهرها و معارضتها.
* * *

ويرّكز املؤلف يف كتابه عىل مسألة مهمة وهي:

بكالم  املحدود  اإلنسان  حييط  فكيف  حمدوده  قدرته  واإلنسان  واسع  أفق  القرآن  أن 

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã اخلالق الواسع املطلق وهو )القرآن الكريم(. قال تعاىل چ
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Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë چ ]سورة الكهف: 09)[.
تنفذ خزائنه وال تفنى غرائبه وال تنقيض عجائبه(  القرآن غري حمدودة )ال  سعة كالم 

لسعة ذات اهلل املطلقة غري املحدودة، وعلمه غري متناٍه، وكالمه مظهر لعلمه وكلها مطلقة، 

فكيف ينبغي أن يتعامل اإلنسان املحدود )ولو كان عاملًا( مع القرآن املعجزة املطلق؟!.

( من خالل عرض رشحه لآلية فيبني إلتفاتة رئيسة  يّسلط الكتاب )َوْعُي الُقرآِن امُلَيرسَّ

وهي:

إن اهلل ال يكشف أرسار كتابه إال ملن أصدق معه وأحسن محله وعلم كيف يستنطقه، 

عن اإلمام عيل )ذلك القرآن فاستنطقوه، فإنه حامل ملن محله، وناطق ملن استنطقه(!.

فالذي يستطيع أن يستنطقه هو الذي حيمله، فالذي حيمله هو الذي يستنطقه، والذي 

يستنطقه هو الذي كان حيمله. لذلك كنت حريصًا عىل الفهم القرآين امُلَيرسَّ للقرآن الكريم 

حماوالً محل القرآن بأمانة واستنطاقة بالعلم چ º ¹ ¸ ¶ µ چ ]سورة اجلاثية: 

.]29

* * *

( أحسست يف نفيس بأين  ويقول املؤلف: عندما فّكرت أن أكتب )َوْعُي الُقرآِن امُلَيرسَّ

السامء  ثقل  األنبياء وهو  رباين كبري كبري، خالصة رساالت  أمام دستور  صغري صغري 

وال  عجائبه  تفنى  ال  عميق  وباطنه  انيق  )ظاهره  اعجازي  دستور  األرض،  يف  وكنزها 

حرية  من  اإلنسان  لينقذ  نزل  دستور  ولكنه  به(  إاّل  الظلامت  تكشف  وال  غرائبه  تنقيض 

الضاللة وخيّلصه من ظلامت اجلهالة، فتوكلت عىل اهلل ليهديني للتي هي أقوم، عىل فهم 

كتابه و إدراك معانيه واإلحاطة باحياءاته، وتشخيص مقاصده و أهدافه بحيث نتعلم منه 

وال نعلمه وندعوه سبحانه أن جیعل لنا اىل كل خري سبياًل، ومن كل ما ال حيب مانعًا.

وجینبنا اللهم كل ماال يليق بالقرآن، ويبعث عىل التطويل و امللل، و يبتعد عن القصد.

* * *
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السبب يف تأليف الكتاب:

بحاجة  اإلسالمية  األمة  إّن  طالبه  لبعض  يقول   الصدر باقر  حممد  الشهيد  كان 

تعاىل  لقوله  ة،  ُمَيرسَّ فّعالة  وبمنهجيه  حديثه  وبأساليب  الكريم  للقرآن  عرصي  تفسري  اىل 

چ< ? @ D C B A چ ]سورة القمر: 32[.

معنى مّدِكٌر: أي متذّكر ومعترب، فاالمة اإلسالمية عامة بحاجة إىل فهم القرآن بطريقة 

 T S R Q P ة ناهضة يف معناه ومبناه ومغزاه ومجياًل يف اسلوبه، كقوله چ ُميرسَّ

Z Y X W VU ] چ ]سورة يوسف: 08)[، يف غرر احلكم )أحسن الكالم: ما 
زانه ُحسُن النظام وفهمه اخلاص والعام(.

سهل  للنص،  املهم  باملعنى  ُيعنى  اعتدال،  و  موضوعية  ذا  الكتاب  كان  ذلك  وعىل 

الغموض والتطّرف وال خيرج  التعبري وبعيدًا عن  الطرح وانسيابية يف  الفهم ذا حيوية يف 

الواقعية  واحلركية  النقلية  والدراية  العقلية  الداللة  يعتمد  و  والوسطية،  االعتدال  عن 

الصحيحة، التي تنسجم مع حركة النص وال تتعارض مع النصوص القرآنية األخرى.

ڤ ڤ ڤ  چ  تعاىل  للقرآن، كقوله  للفهم احليوي  الوسطي  املنهج  هذا هو 

ڤ چ ]سورة البقرة: 43)[.

منهج قرآين حيوي ال هو بسيط فيكون للبسطاء وال ينفع العلامء، وال هو معّقد صعب 

يستوِف،  مل  قصري  وال  فيمل،  طويل  هو  وال  الباحثني،  و  بالعلامء  خاصًا  فيكون  الفهم 

بكافة  العامة  االجتامعية  اجلامهري  مع  تتناسب  ُمَيرّسة  بأساليب  القرآنية  العلوم  طرح  إنه 

اختصاصاهتا.

عىل  لإلّطالع  الفرصة  هلا  يتح  مل  فإهنا  املعاش،  لتحصيل  وقتها  الشغل  أخذ  الذي 

تكتب  ومل  للنخب  كتبت  التي  الكريم،  للقرآن  والكثرية  الكبرية  املوسوعية  التفاسري 

للعوام، وعادة الشخصيات النخبوية قليلة وحمدودة، فاصبحت هذه املوسوعات القرآنية 

بمثابة بنك املعلومات القرآنية خاصة التداول للعلامء والباحثني املميزين، ومل تنتفع األمة 



إصدارات قرآنية جديدة

440

العدد االربعون -شتاء (2020م- 1441هـ)

اإلسالمية منها عىل عموم مستوياهتا و قابلياهتا!!.

احليوي  القرآين  مرشوعنا  هو  هذا  املشكلة،  هذه  يعالج   ) امُلَيرسَّ الُقرآِن  )َوْعُي  فكان 

اجلديد واملفيد وهو السهل املمتنع الذي يعتمد تدّبر القرآن الكريم بعلم، باالستعانه بآيات 

القرآن الكريم األخرى واألحاديث الرشيفة الداعمة، املعتمدة عىل رعاية الرواية ووعايتها 

ودالئل قّوهتا.
األنوار  بحار  واع(  ومتعّلم  ناطق  عامل  لرجلني،  اال  الدنيا  النبي )ال عيش يف  عن 

ج77 ص 72).
ألن تدّبر القرآن الكريم يفتح القلوب وحتيا النفوس وتتيّقض املشاعر و تتنّشط الضامئر 
و يزداد الوعي معرفة مقاصد القرآن وأرساره، وبعدم التدّبر وبعدم التذّوق حلالوة الوعي 

 d c b a يقفل القلب ويضل ويعمى )وأرشُّ العمى عمى القلب( كقوله چ
g f e چ ]سورة حممد: 24[.

وعن النبي )ليس القرآن بالتالوة وال العلم بالرواية ولكن القرآن باهلداية والعلم 
بالدراية( كنز العامل خرب 2462

وعنه )أفلح من جعل اهلل له قلبا واعيا( يقظًا مميزًا مدركًا.
يف  النافعة  التوعوية  والفوائد  العلمية  باإلشارات  القرآين  مرشوعه  املؤلف  دعم  وقد 
حمّلها املناسب. تناول رشح مجيع آيات القرآن الكريم بحسب تسلسل السور يف املصحف 
ربط  وحماولة  املناسب،  بالقدر  القرآن  يف  احلديثة  االعجازية  اللقطات  ذكر  مع  الرشيف، 
إاّل من  الفهم  ُيفهم حق  القرآن ال  بالقدر املمكن. فإن  الواقع مع حركة النص و إحياءاته 
خالل منطلقاته العلمية املرتبطة بحركة الواقع، ألنه نزل تدرجیيًا من خالل حركة الواقع 

كقوله چ ! " # $ % & ' ) ( چ ]سورة الكهف: 54[.
* * *

يقول املؤلف:
( بقدرنا ال بقدره، وبمحتوانا ال بمحتواه، كتبناه بقدر ما  لقد كتبنا )َوْعُي الُقرآِن امُلَيرسَّ
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يعّلمنا اهلل، كقوله چ مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت چ ]سورة املجادلة: 
.]((

يف غرر احلكم )اكتسبوا العلم يكسبكم احلياة(.
]سورة  چ   Î  Í  Ì  Ë چ  كقوله  لنا،  توفيقه  و  علينا  اهلل  يفتح  ما  بقدر  وكتبناه 

هود: 88[.
كتبناه ونحن يف خدمته، ونخلص ديننا هلل تعاىل، فإن اهلل ال يقبل األعامل إاّل ما َخَلَص 

منها كقوله چ Y X W V چ ]سورة الزمر: 3[.
إاّل  هلكى  كّلهم  والعاملون  العاملون،  إاّل  هلكى  كّلهم  )العلامء   النبي عن 

املخلصون، واملخلصون عىل خطر( تنبيه اخلواطر ص 358.
كل  يف  إليها  الرجوع  يسهل  بحيث  كتابه  يف  سهلة  طريقة  الفاضل  املؤلف  اتبع  وقد 
آية، من كل سورة عند احلاجة إليها، لوجود أرقام السور واآليات و األجزاء يف اهلامش 

العلوي لكل صفحة، مع استقاللية كل آية برقمها وتفسريها.
* * *

( وهنا يوضحه املؤلف ويتوسع يف املعنى واملدلول فيقول: معنى )َوْعُي الُقرآِن امُلَيرسَّ
معنى )وعي( يقال وعى القرآن: أي حفظه واستوعب معانيه وأهدافه وفهم مقاصدة، 
وأدرك إحياءاته، ومن معاين الوعي التدّبر يف آيات القرآن و تفّهم مبناه و استيعاب معناه و 

اإلملام بمغزاه و اإلحاطة بدالالته الصحيحة.
فنسعى  هبا،  العمل  عىل  واحلرص  عنها  الغفلة  وعدم  علومه  وحفظ  مفاهيمه  ومجع 

جاهدين أن يكون )ُخُلُقنا القرآن( وإن اهلل يكرم القلب الذي يعي القرآن، كق وله چ7 
8 9 : ; > چ ]سورة احلاقة: 2)[.

معنى )القرآن( تسمية هذا الكتاب قرآنا من بني كتب اهلل، لكونه جامعا لثمرة كتبه، بل 
جلمعه ثمرة مجيع العلوم كقوله چ Ð Ï Î چ ]سورة يوسف: )))[ وقوله 

چ ڄ ڄ ڄ چ ]سورة النحل: 89[.
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عن النبي )إقرأوا القرآن واستظهروه )احفظوه( فإن اهلل ال ُيعّذُب قلبًا وعا القرآن(.
النفوس،  يف  الواعية  احلياة  يبعث  التعبري،  حيوي  الفهم،  سهل  بمعنى  )ُمَيرّس(  معنى 
وتنرشح له الصدور السليمة، وتطمئن له القلوب العليمة املفّكرة، مريح للعقل، خفيف 
عىل املشاعر، ومنفتح عىل العلوم، و ينقلك إىل ما وراء اآلفاق فهو عايل املضامني، كقوله 

چ º ¹ « ¼ ½ چ ]سورة الدخان: 58[.

ناه(. فيكون معنى )َيرسَّ
أي سّهلنا معاين وتعابري و مصطلحات آيات القرآن للناس كافة، تيسريًا بال تبسيط، 

ويرّسناه وشّوقناه بال اختصار وال تطويل وتوسيع، وبال سطحية وبال غموض.
ولو كان القرآن نصًا سهال بكامله لكان بسيطا وسطحيًا وبعيدًا عن العمق، وليس فيه 
)تفصيل كل شئ( وليس فيه )تبيان لكل شئ( وال يكون حجة عىل الناس كافة، ولكان 

خاصا للبسطاء وال ينتفع منه العلامء.
والباحثني وأصحاب  للعلامء  مبهام وخاصا  لغزًا  لكان  بكامله  القرآن صعبًا  كان  ولو 
االختصاص، ولكان حمدودًا ملستوى معنّي ومميز من الناس، حينئذ مل حيقق القرآن أهدافه 

الساميه هلداية الناس.
كقوله چ / 0 1 2 3 4 5 چ ]سورة اإلرساء: 9[.

ولكن اهلل تعاىل چ ڳ ڳچ ]سورة النساء: 66)[، أنزله جامعًا مانعًا، وحاويًا 
فكان  والتعميق،  التيسري  بني  جتمع  واملتشابه،  املحكم  بني  جتمع  املضامني،  عالية  لبالغة 
القرآن بني املعنى الظاهر الواضح )املحكم( وبني املعنى العميق الدقيق الواسع )املتشابه( 
بعيدًا  واضحًا  البساطه،  عن  بعيدًا  الفهم  سهل  مؤثرًا  شفافًا  ًا  ُمَيرسَّ الكريم  القرآن  فكان 
ًا رقيقًا بعيدًا عن  عن التعقيد، عميقا بعيدًا عن السطحية، دقيقا بعيدًا عن الغموض، ُمَيرسَّ

العرسة، شامال بعيدًا عن التقييد.
ومتوازنة  متعادلة  إنموذجية  إعجازية  بطريقة  ا  ُمَيرسَّ كتابه  يكون  أن  املؤلف  استطاع 
الشمويل  والفهم  الرقيق،  الواضح  الظاهري  الفهم  بني  جتمع  املضامني  عالية  وفريدة 
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االستداليل الدقيق، والعلم العميل العميق واألسايس، الذي يستوعب كل زمان ومكان، 
ويتناسب مع كل انسان عاقل سليم الفكر، ويتناسب مع كل تطّور وتقدم وحداثة.

ومن هنا يتبنّي أن القرآن چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ]سورة 
النساء: 82[.

ويكون )القرآن ميزان دقيق: فمن وىّف، استوىف(!.
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R چ  كقوله 

_ چ ]سورة يونس: 57[.
عن النبي )القرآن مأدبة اهلل فتعّلموا من مأدبته ما استطعتم( البحار األنوار ج92 

ص9).
إنه مادبة عقل وفكر، ومأدبة علم وفهم وحكمة وُخلق، وليس مأدبة معدة.

* * *
املؤلف يورد بعض النامذج لتفسريه:

قوله تعاىل چ ڃ ڃ چ چ چ چ ]سورة آل عمران: 9)[.. )
 ` چ  أنبيائه، كقوله  اهلل وتصديق  التسليم ألمر  و  الطاعة واخلضوع  الّدين:  معنى 
النساء: 25)[، معنى اإلسالم:  ]سورة  چ   h g f e d c b a

هبذه السعة بالداللة فهو يشمل مجيع امللل والرشائع التي جاء هبا األنبياء وإن اختلفت 
يف بعض التكاليف، ولكنها تّتفق مع التوحيد اخلايل من شوائب الرشك، وتتفق مع اإليامن 
والعمل الصالح يف أية ملة كان، وهذا أن دين حممد ينطوي عىل كل األديان الساموية 
وزيادة تكاملية. قال تعاىل چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃچ ]سورة آل عمران: 

.]85
عن االمام عيل )اإلسالم هو التسليم، والتسليم هو اليقني، واليقني هو التصديق، 

والتصديق هو اإلقرار، واإلقرار هو األداء، واألداء هو العمل( الكايف ج2 ص 48.
* * *
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قوله تعاىل چ - . / چ ]سورة البقرة: 3[.. 2
الذين يصّدقون بام غاب وخفي عن العباد ومل تدركه حواسهم من عامل الغيب ويوم 
يرفضه  ما  أما  السليم،  العقل  ينكره  ال  مما  والنار...  واجلنة  اهلل  بوجود  واإليامن  القيامة، 
واإليامن  وشعوذة.  وسخافات  وخرافات  انحرافات  بل  غيبا  يسمى  فال  السليم  العقل 
بالغيب هو العتبة التي جیتازها اإلنسان املؤمن فتتجاوز مرتبة احليوان الذي ال يدرك إال 
ما تدركه حواسه، إىل مرتبة اإلنسان الواعي الذي يدرك أن هذا الوجود أكرب من ظاهره 
املشهود، كقوله تعاىل چ Z ] \ [ ^ _ ` aچ ]سورة 

األنبياء: 49[.
يف غرر احلكم ودرر الكالم )أصل اإليامن ُحْسُن التسليم ألمر اهلل(.

والغيب: ما غاب عن احلس وخفي عن علم العباد، وهو قسامن: غيب غاب عنك، 
وغيب غبت عنه، فالذي غاب عنك عامل األرواح وهو معك، أما الذي غبت عنه بالوجود 
منك  قريب  فهو   ،]4 احلديد:  ]سورة  چ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  كقوله  تعاىل،  اهلل  وهو 

وأنت ال تشعر، كقوله چ * + , - . / چ ]سورة ق: 6)[.
* * *

قوله تعاىل چ ! " # $ چ ]سورة النساء: 34[.. 3
واحلامية  الرعاية  وزيادة  واألرسة،  الزوجية  املسؤولية  أداء  يف  قيام  مبالغة  قّوامون: 
]سورة  چ   y  x  w  v  u  t  s چ  كقوله  احلقوق،  وحفظ  بالواجبات  والعناية 
البقره: 255[، من فعل قيام، اي يقوم الزوج بواجبه جتاه زوجته وأوالده باستمرار، بال 
وإلزام  الرعية،  عىل  الراعي  قيام  واالستطاعة،  القدرة  حدود  وضمن  تقصري  وال  قصور 

الزوجة بحقوق اهلل تعاىل.
وحتديد  األرسة  تنظيم  أجل  من  عامة،  وليست  الزوجية  احلياة  يف  خاصة  والِقوامة 
احلقوق والواجبات، وحفظها ومحايتها من اخلالفات والنزاعات وصيانتها من التفكيك، 
)القيادة( رضورة حياتية يف  والِقوامة  والرمحة.  املودة  أساس  الرتابط عىل  بدوام  ومحايتها 
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عامل األرسة، ويف القضاء واحلرب... إلخ.
البد أن يكلف هبا األصلح وليست هي قضية منافسة بني الرجل واملرأة، وتبني اآلية 
الرجل )الزوج( الكفء، وهو ينسجم مع معطيات  للِقوامة )والرئاسة( هو  أن األصلح 

الفطرة اإلنسانية، وطبيعة املرأة توافق ذلك )برشط( أن يكون الرجل كفوءًا يف ِقوامتِِه.
* * *

قوله تعاىل چ 4 5 6 7 8 9 : چ ]سورة آل عمران: 02)[.. 4
بطاعة  النفس  استطاعة  و  العقل  حلكم  خاضع  األمهية،  وبالغ  بليغ  قرآين  إرشاد 
الكون  سيد  اإلنسان  ليكون  الكائنات،  و  الكون  عىل  الوحيد  املنعم  اخلالق  تعـــاىل  اهلل 
والكائنات، ويكون أفضل من املالئكة املقربني، عليه أن يّتقي اهلل يف الرّس والعالنية، وهو 
هدف اخلالق من خلقه )فمن اتقى اهلل وقاه(. يف غرر احلكم ودرر الكلم )التقوى: منتهى 
ولكن  طاقته،  و  قدرته  بحسب  كل  اهلل(  )اتقوا  خلقه(  من  وحاجته  عباده  من  اهلل  رضا 
املطلوب و املرغوب أن )اتقوا اهلل حق تقاته( أعىل درجات التقوى، ألن التقوى عىل قدر 
اإليامن والعلم والتقوى: جتعل اإلنسان يتطّلع اىل أفق أبعد، فيجهد نفسه للتعّرف عليه، 
وكّلام سعى ليكتشفه تكّشفت له أشواق و آفاق أرفع مما بلغ، وأمجل مما قصد، فيكون قلبه 

 y x w متيّقضًا فال يغُفل، مّتقيًا فال يضل، فبالغوا واحرصوا عىل تقوى اهلل كقوله چ 
z چ ]سورة التغابن: 6)[.

* * *
قوله تعاىل چ Z Y ] \ [ چ ]سورة البقرة: 65)[.. 5

املؤمنني هلل عىل درجة )أشّد( وهو مبالغة  الكريم: جاء حّب  القرآن  نظرية احلب يف 

احلّب، وأعظم احلب وأصدقه، فهو تعبري مجيل و جليل و شفاف وينفذ يف املشاعر، ألنه 

أساس  عىل  تعاىل  اهلل  وبني  املؤمن  بني  الصله  فتكون  والعلم،  واإليامن  الصدق  من  نابع 

أشّد احلب، وأقرب القرب، وأكثر اجلذب، حّب التآلف و التعاطف والرتابط والتذّوق 
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مع من حتب وكيف  املقياس  إنه حّب  مع كل حب،  الكربى  املوازنة  لطعم احلب، حّب 

اهلل  حّب  ويبقى  املوازنة،  حاالت  كل  يف  األشد  هو  يبقى  اهلل  فحّب  حتب؟.  وملاذا  حتب 

كحبهم  شيئا  حيبون  ال  الصاحلني  املؤمنني  إّن  حب،  لكل  الصحيح  واملعيار  املقياس  هو 

ما دونه حبًا شديدًا  بدرجة )أشد( أعىل درجات احلب، وحيبون  اهلل  هلل عزوجل، حيبون 

وليس أشد!.

يف هنج البالغه خطبة 93) )عظم اخلالق يف أنفسهم، فصغر ما دونه يف أعينهم(!. 	

عن اإلمام عيل )بصنع اهلل يستدل عليه، وبالعقول يعتقد معرفته، وبالفطرة تثبت  	

حجته، وبآياته احتج عىل خلقه( هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة ج3 ص45.

ال حيبون أنفسهم وال أمواهلم وال زوجاهتم وال مساكنهم وال أوالدهم وال جتارهتم... 

إلخ، ال حيبوهنا احلّب األشد، ولكنهم حبهم هلل يكون فقط بدرجة أشّد!.

نتعلم أن )احلب يف اهلل والبغض يف اهلل، هو  املقياس لكل حّب، و هكذا  فيكون هو 

اإليامن الصحيح، واحلّب الصحيح والبغض الصحيح وهو املقياس الصحيح لكل حّب 

وكراهية، عن النبي  )أفضل األعامل: احلب يف اهلل و البغض يف اهلل تعاىل( كنز العامل 

خرب 24638.

وعنه  )احلب يف اهلل فريضة، والبغض يف اهلل فريضة( كنز العامل خرب 24688.

فعلينا أن نحّب ما حيبه اهلل، ونبغض ما يبغضه اهلل، فيكون )حّب اهلل( هو امليزان لكل 

حّب، ونعم امليزان لكل حب و بغض، بل هو من أفضل األعامل، وحّتى ال يكون احلّب 

النبي )ما  الدنيا، عن  املزاج وتقوده الشهوة، و يرتاسه اهلوى وحّب األنا وحب  عىل 

حتاّب إثنان يف اهلل تعاىل إاّل كان أفضُلهام أشّد ُحبًا لصاحبه( كنز العامل خرب 24648.

]سورة . 6 چ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  چ  تعاىل:  قوله 

املائدة: 35[.

معنى الوسيلة: هو التوصل و التقّرب اىل اهلل تعاىل باختاذ األساليب املناسبة لطاعته، 
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و حقيقة الوسيلة اىل اهلل تعاىل بمراعاة سبيله و منهجه بالعلم و العبادة ومكارم األخالق، 

عز  ربه  يرضاها  بعبادة  ربه  إىل  العبد  ترضع  و  بالدعاء،  ربه  و  العبد  بني  رابط  أقوى  ألن 

وجل.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  چ  اهلل  وكشعائر  اهلل  اىل  كالقربـــة  الوسيلة  و 

ڦچ ]سورة احلج: 32[.
جاء خطاب اآلية للذين آمنوا خصوصا و ليس لغريهم، ثم طلب منهم املزيد أن )اتقوا 

اهلل( كقوله چ z y x w چ ]سورة التغابن: 6)[، التقوى: الورع عن حمارم اهلل. 

كقوله چ / 0 1 2 چ ]سورة األنفال: 34[، يف غرر احلكم )التقوى: حصن 

حصني ملن جلأ اليه( ثم قال )وابتغوا اليه( اىل اهلل سبحانه بالتحديد )الوسيلة( عىل إطالق 

معناها، هي اإلخالص هلل والعمل الصالح، ثم حدد مبناها ومقصدها بثالثة رشوط يف 

السياق القرآين الدقيق:

االيامن )يا أهيا الذين آمنوا( و زيادة عىل اإليامن طلب منهم.. )

)اتقوا اهلل( چ n m l k چ ]سورة البقرة: 94)[، ثم بعد التقوى قال.2. 

)وابتغوا اليه( اي اطلبوا إىل اهلل احلاجة و الوسيلة حرصا ال اىل غريه عزوجل، ثم ذكر 3. 

منفصلة، وأعطى  قيود متصلة غري  بثالثة  مقّيدة  الوسيلة رخصة  )الوسيلة( فصارت 

أنموذجًا مميزًا عن الوسيلة التي تقّرب إىل اهلل فقال چ ¨ © ª چ فال جهاد 

من دون سبيل اهلل..



يضُم العدُد القاِبُل -إْن شاَء اللُه تعاىل-

َنوات الَعْرشِ  الفهارَس التَّْفصيليََّة ألَعداِد السَّ

اِدرَِة خاللَها ِمْن َوْضع وترتيِب األُستاِذ  الصَّ

املتمرس الدكتور محمـــــد كريم ابراهيم 

ري عضو هيأة التحريـــــر. فضالً عن  مَّ الشَّ

أبحاٍث علمية أخرى.

تنويـه


