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َمُه اْلَبَياَن﴾ )الّرحمن:1 ـ 4(. نَساَن، َعلَّ َم اْلُقْرآَن، َخَلَق اإْلِ ُن، َعلَّ ْحَمٰ ﴿الرَّ

ُكْم َتْعِقُلوَن﴾ )الّزخرف:3(. َعلَّ ﴿إِنَّا َجَعْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَّ
نقصد  فإنَّنا  اللُّغة..  نقول  وحين  اللُّغة،  نعني  فإنَّنا  اإلنسان...  نقول  )حين 

الُمجتمع...(
ليفي شسرتاوس، )اآلفاق الحزينة(.

ده  ا كان َجَسُد الّشيء على مثال ما ُنجسِّ د فيه أفكارنا، ولمَّ )إنَّ الَكلمة صوت ُنجسِّ
دها فيها، وإذا  فيه، فإنَّ أفكارنا الّصوتيَّة إنَّما هي على مثال هذه األفكار التي ُنجسِّ
تبيَّن لنا أنَّ ُهناك ضابًطا أو ضوابط تحكم أصواتنا التي هي أجساد أفكارنا، فإنَّ هذا 

دت فيها أيًضا(. الّضابط أو هذه الّضوابط تحكم األفكار التي ُجسِّ
د عنرب، )الّشيء يف ذاته(.  ُمَحمَّ

ل ُخطوة على طريق الُوُصول إلى المعنى األصل أو الُوجهة األصل أْن نخرج  )أوَّ
ا اعتدنا عليه وألفناه من معاين األلفاظ إلى أبسط َحَرَكاهتا يف أيَّامها األُولى( ممَّ

د عنرب )َجَدليَّة الحرف الَعَربي(. ُمَحمَّ
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تقديم

د. سمير إبراهيم حسن

يَّة اآلداب والُعُلوم اإلنسانيَّة يف جامعة دمشق عميد ُكلِّ

عنه   ينطق  إنَّما  ترجمان،  من  له  والُبدَّ  بلسان،  ينطق  ال  أوجه،  ال  حمَّ »القرءان 
م الّله وجهه نجده واضح الّتعين عرب ُتراثنا  جال » هذا كالم حكيم لإلمام علي كرَّ الرِّ

سة. يف الفكر اإلسالمي يف تناوله للنُُّصوص اإلسالمية الُمقدَّ
الّشريف من جهة، وما  الحديث  الكريم و  القرءان  بين  الّتمييز  مبدئًيا؛ الُبدَّ من 
ُنسميه ُتراًثا فكرًيا إسالمًيا من جهة أخرى. فالقرءان الكريم ُهو كالم الّله، والحديث 
التُّراث،  القراءات والّتفسيرات عليهما فهي من  ا ُكلُّ  أمَّ الشريف ُهو كالم رسوله، 
إليهم،  بالُموحى  وال  بالمعصومين،  وال  باألنبياء،  ليسوا  مثلنا،  بشر  فعل  وهي 
عصرهم  ُظُروف  وفق  خيًرا(،  الّله  )جزاهم  وتأوياًل،  تفسيًرا  وأبدعوا  اجتهدوا، 
ًرا لهم من معرفة وأدوات معرفيَّة  ياسيَّة، ووفق ما كان ُمتيسِّ يَّة والسِّ االجتماعيَّة والمادِّ
محدودة جًدا، قياسًا لما بين أيدينا اليوم من تراكم معريف ومنهجي، ومن نظريَّات 
مة يف البحث . وبالتَّالي؛ فإنَّ كالمهم ليس أزلًيا، بل ُهو تاريخي زماين. وتقنيَّات ُمتقدِّ
يَّة والّثقافيَّة والمعرفيَّة خالل أكثر من ألف  ألم تتغيَّر الظُُّروف االجتماعيَّة والمادِّ

؟ وثالثمائة عام تفصلنا عنهم؟ أال يجدر بنا أْن نفعل ما فعلوه على األقلِّ
رين  بل إنَّنا سنكون أكثر احرتاًما وتقديًرا وإخالًصا ألسالفنا من الُفقهاء والُمفسِّ
دة؛  ر ما فعلوه باالنفتاح الّدائم على وقائع الحياة الُمتجدِّ لين عندما ُنكمل وُنطوِّ والُمؤوِّ
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ثوا ـ مثاًل ـ عن »أسباب النُُّزول« ُمعبِّرين ـ بُوُضوح تامٍّ ـ عن ارتباط الّشريعة  لقد تحدَّ
ُروط الواقعيَّة على الفكر .  بالظُُّروف الّتاريخيَّة الُمتغيِّرة، وعن أسبقيَّة الواقع، والشُّ
لين ـ بُوُضوح ـ على أنَّ الفكر  وتناقشوا ـ أيًضا ـ يف مسألة »النّاسخ والمنسوخ«؛ ُمدلِّ
ُروط الّتاريخية، وليس العكس، فتواضعوا على  د طبًقا لُمتطلَّبات الواقع والشُّ يتحدَّ
ـ  الّشافعي  قاعدة فقهيَّة تنصُّ )على تغيُّر األحكام بتغيُّر األزمنة واألمكنة( واإلمام 
ـ َكَتَب تحلياًل كاماًل عن َنَسق شرعي عندما كان يف بغداد، وعندما ذهب إلى  مثاًل 
يَّة للنّاس يف مصر ُتثير مشاكل ُمختلفة،  القاهرة، وجد أنَّ األوضاع االجتماعيَّة والمادِّ

ًما تحلياًل جديًدا. فغيَّر ـ تماًما ـ َنَسَقُه الفكري الّشرعي؛ ُمقدِّ
ُدون ريب؛ إنَّ قراءة وتأويل النَّصِّ القرءاين الكريم لم تنزل معه، »وبالتَّالي؛ ليست 
َلف  هي إلهيَّة، وإنَّما هي إنسانيَّة«، والكاتب ُهنا ال يخاف من الُخُروج على رأي السَّ
َلف؛  ا تقديس رأي السَّ َلف ُهو رأي إنساين،أمَّ حين يتعارض مع الواقع؛ ألنَّ رأي السَّ

فُهو دليل على عدم فعاليَّته، بل ُهو مقتله بالّذات،وقتل  الّزمن و الّتاريخ فيه .
يكن  لم  ما  معرفيَّة وعلميَّة  وأدوات  وُعُلوم ومناهج  أيدينا من معارف  بين  وما 
ره، أ َفَلْسنَا ـ والحال هذه ـ أقدر  ًرا يف زمان أسالفنا، بل ما لم يكن بإمكاهنم تصوُّ ُمتوفِّ

منهم على َفْهم ُدنيانا وديننا؟!
س، واستخالص  الُبدَّ لنا من استخدام هذه األدوات يف إعادة قراءة النَّصِّ الُمقدَّ

ما يزخر به من معاين سامية، وتوجيهات صائبة، ُترشدنا يف حياتنا الُمعاصرة . 
بُعُيون  ال  الحالي  الُمجتمع  )بُعُيون  »إسالمبولي«،  يِّد  السَّ يرى  كما  نقرأ،  أْن 
َلف، وقراءة النَّصِّ القرءاين قراءة ُمعاصرة حسب األدوات المعرفيَّة التي وصل  السَّ

إليها العلم(.
إنَّ كون اإلسالم صالًحا لُكلِّ زمان ومكان ال يستقيم مع إقفال باب االجتهاد يف 
والنّظر  ُجدران زمن محدود،  بين  النَّصِّ  نفسه، وسجن هذا  س  الُمقدَّ النَّصِّ  قراءة 
)نصٌّ  القرءاين  فالنَّصُّ  الغائب.  على  الّشاهد  وقياس  َلف،  السَّ بُعُيون  ـ  دائًما  ـ  إليه 
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الرتباطه  واقعيٌّ  )نصٌّ  القرءاين  والنَّصُّ  دة،  ُمتجدِّ والحياة  بالحياة(  الرتباطه  حيٌّ 
د و التَّغيُّر يف الحياة والواقع يقتضيان  بالواقع(، والواقع ُمتغيِّر، ولذلك؛ فإنَّ التَّجدُّ

تجديد القراءة .
هة لهم،  إنَّ الحكمة يف الّشريعة اإللهية هي أنَّها ُمنفتحة على أوضاع البشر الُموجَّ
وداعية لهم إلى االجتهاد يف الَفْهم و الّتفسير والّتأويل بما يتناسب مع ُدنياهم وتغيُّر 
أحوالهم. والُبدَّ من أْن تتَّسع الّشريعة بالفقه واالجتهاد والّتأويل؛ بحيُث تستوعب 

د. الواقع الّتاريخي الحي الُمتغيِّر والُمتجدِّ
اجتماعيَّة  كظاهرة  اللُّغة  بين  العالقة  باستخدام  جديدة  لقراءة  ُمحاولة  وهذه 
فيه،  والَغْوص   ، النَّصِّ إلى  ُخول  )بالدُّ ع  وُمتنوِّ وُمتغيِّر  ل  ُمتبدِّ هو  كما  والواقع 
واالنتقال من ظاهره إلى باطنه(، وبالنّظريَّات العلميَّة الحديثة واألدوات المعرفيَّة 
نظام  واكتمال  الكون...  نظام  )باكتمال  اليوم  لنا  الُمتاحة  الجديدة  المنهجيَّة 
الّتفكير... واكتمال اللُّغة العربيَّة ... نزل القرءان ُمرشًدا للنّاس، وتمَّ َرْفع الوصاية 
اإللهيَّة  الوصاية  َرْفع  فرضيَّة  إنَّ  هذا كالم موضوعي وجريء.  الُمباشرة(.  اإللهية 
الُمجتهدين والقارئين، ويف حياة  ة يف تفكير وتأويل  لها عواقب هامَّ الُمباشرة هذه 
لة، وال  الُمتبدِّ الواقع والحياة  ُمنفتًحا على  النَّصَّ  ُعُموًما، ألنَّها ستجعل  الُمسلمين 

. تقسر الواقع على االنضباط يف النَّصِّ
س راهنًا وُمنفتًحا على الواقع  ن من َجْعل النَّصِّ الُمقدَّ إنَّها منهجيَّة يف القراءة ُتمكِّ
إلى  ُمعتمًدا على إعادته  بنائه،  ، وإعادة  النَّصِّ بتفكيك  يقوم  فالكاتب  اته،  وُمستجدَّ
فيه  يأيت  الذي  الّسياق  يف  النَّصِّ  ُمحاكمة  وعلى  فيه،  ن  ُدوِّ الذي  عصره  ُلغة  ُروح 

ُمستنتًجا استنتاجات جريئة حًقا.
2004/ 9/10

د. سمير إبراهيم حسن
يَّة اآلداب والُعُلوم اإلنسانيِّة يف جامعة دمشق عميد ُكلِّ
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تقديم

د الحبش د. ُمحمَّ

ُمدير مركز الّدراسات اإلسالميَّة يف دمشق

له  ى  يتصدَّ حيُث  األيَّام؛  هذه  استباقًيا  طابًعا  والنّقل  العقل  عن  الحديث  يتَّخذ 
فريق  فريَقْين:  إلى  ـ  ـ عادًة  ينقسمون  الّشأن اإلسالمي، وهؤالء  الكاتبين يف  ُمعظم 
لنقد  حاجة  بأيِّ  االعرتاف  وعدم  عنه،  الُمستميت  والّدفاع  القديم،  حراسة  يتولَّى 
يتولَّى  فيما  مردود،  مرفوض  نقد  فُهو  ل  األُوَّ عنه  ث  يتحدَّ لم  نقد  أيَّ  وأنَّ  التُّراث، 
فريق آخر نقد التُّراث، وُمحاكمته، وُمواجهة النّتائج التي ترتتَّب على ذلك، بَغضِّ 
الكاتب  أنَّ  وأعتقد  الُمحدثين،  َجَدل  من  َنْسًجا  أو  للُقدماء،  ًة  مادَّ كونه  عن  النََّظر 

ينتمي إلى الفريق الّثاين. 
َلفي، لقد كان- آنذاك-  أعرف الكاتب تماًما يوم كانت قناعته ُملتزمة بالخيار السَّ
ن  يعتزُّ بخياره، وتمكَّ لقد كان  ُيواري،  أو  ُيجامل،  لم يكن  تماًما،  نفسه  صادًقا مع 
عن  ُيدافع  ظلَّ  ولكنَّه  ومنهجه،  دربه  يسخطون  كثيرين  ناقدين  حشد  من   - -آنئذ 
إحاطة،  أكثر  مرصد  على  يقف  أْن  له  أتيح  وحين  الّدفاع،  أخلص  الفكري  خياره 
الّرهق والعناء،  أْن يقول، مهما كلَّفه ذلك من  ينبغي  التي  أْن يقول كلمته  د  لم يرتدَّ
ومن أجل ذلك َكَتَب ما يعتقد يف سلسلة من األعمال النّقدية التُّراثية، وكان مشرط 
د يف تشريح المسألة تشريًحا تاًما، بُدون أيِّ رغبة يف الُمواربة أو  اًذا، ال يرتدَّ نقده نفَّ
من  ُجزًءا  والواقع(  اللسان  بين  )القرءان  اليوم  كتابه  يأيت  المسألة.  على  االلتفاف 
الُخُطوط  فأكثر من  أكثر  االقرتاب  إلى  ـ  النّهاية  ـ يف  يتَّجه  الذي  الفكري،  مشروعه 
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الحمراء، التي ظلَّ الُمسلمون يتجنَّبوهنا ُعُصوًرا طويلة.
يتمُّ  التي  الّتجميليَّة  بالُجُهود  الّدراسة جهًدا أحفورًيا جاًدا،ال يرضى  وتأيت هذه 
تقديمها - عادًة - من مواقع ومراصد ُمختلفة، بل يقتحم عالم اللُّغة التي تحمل يف 
ظاللها وطيَّاهتا خيارات الُبدَّ أْن نقرأ معها القرءان الكريم بوجه أكثر عدالة وأكثر 

مرضاة هلل، ولكنَّه - بُدون شكٍّ - سُيثير الَحَرَس القديم الُمرتبِّص بُكلِّ جديد.
الُبدَّ من رجل يحمل الجرس!

إنَّ االستمرار يف ُمجاملة التَّخلُّف لن ُيؤدِّي إلى أيِّ نتائج حقيقيَّة يف الحياة، بل 
الُبدَّ من ُمواجهته، وعند ذلك؛ فإن الحوار الُمخلص قد يعصف بكثير من الُمسلَّمات 

التي كان المرء ال يجرؤ على االقرتاب منها من قبُل .
إطار  من  يخرج  ال  رأٌي  يفعله  أْن  ُيمكن  شيء  وأيُّ  العقل؟  من  يخافون  لماذا 
ل له نفسه أْن  لون البطَش والّتنكيَل بُكلِّ َمْن ُتسوِّ وسائل الحوار وأدواته؟ ولماذا ُيفضِّ
ة ُسؤال مشروع ُهنا دوًما: َمْن هي الجماعة؟ لم ال نعرتف  ُيفارق رأي الجماعة ؟ ثمَّ

بأنَّ الجماعة يف ضمير ُكلِّ أحد هي شيء ال يتَّفق عليه اآلخرون؟
والّتصويب  الّتفكير  واحتكار  الناس  ُعُقول  على  الوصاية  عن  ون  سيكفُّ متى 
على  حاكًما  نعتربه  أْن  ُيمكن  الُوُضوح  شديد  قرءاين  قانون  ة  ثمَّ ؟  عنهم  واإلبطال 
﴿َأنَزَل  الفكر:  خطر  من  ناشئ  َوْهم  أيَّ  ويدرأ  ونشاطه،  لهيبه  يقود  الفكر،  ملعب 
ا ُيوقُِدوَن َعَلْيِه  ابِيًا َومِمَّ ْيُل َزَبدًا رَّ َماء َماء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها َفاْحَتَمَل السَّ مَِن السَّ
َبُد  ا الزَّ َفَأمَّ ْثُلُه َكَذلَِك َيْضِرُب الّلُه اْلَحقَّ َواْلَباطَِل  َمَتاٍع َزَبٌد مِّ َأْو  فِي النَّاِر اْبتَِغاء ِحْلَيٍة 
ا َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث فِي األَْرِض َكَذلَِك َيْضِرُب الّلُه األَْمَثاَل ﴾  َفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأمَّ

)الرعد 17(.
ما الّتاريخ؟ إنَّه يف الُعمق صراع الفكرة،كانت تحكم ُخُموده ولهيبه، ُتقلِّبها األيَّام 
خر للنّاس األصلَح وفق  كيف تشاء، ولكنَّها عندما تستقرُّ يف وعي الّزمان كانت تدَّ

القانون الكوين: البقاء لألصلح.
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ثون  ُيمكن أْن نقرأ صراع الفكرة من خالل الوعي بالّشعر الجاهلي، إنَّهم يتحدَّ
ـ اليوم ـ أنَّ الّشعر الجاهلي أقوى شعر العرب، ولكْن؛ إيَّاك أْن تظنَّ أنَّ الناس كانوا 
ُفصحاء ُمصقعين، ُثمَّ راحوا ـ بعدئذ ـ يتواهنون يف َقْرض الّشعر ورواية األدب، وأنَّ 
ة، وأنَّ األذواق تحيا يف جيل، وتخمد  ة ُدون أمَّ الّشعر ُيحابي جياًل ُدون جيل، أو أمَّ
يف آخر، بل إنَّ َسْمَع الّزمان ُهو أحكم غربال تخيَّر جيَِّد الّشعر، وأهمل رديئه، فوصل 

إلينا الجيِّد، وضاع الّرديء يف ُظُلمات الّرواية، وهذه ُسنَّة الحياة وقانوهنا.
الّله  يد  مثل:  الُمشركين  أقاويل  من  عجيبة  تفاصيل  الكريم  القرءان  ذكر  لقد 
اكتتبها، فهي  لين  أغنياء، مجنون وازدجر،أساطير األوَّ الّلَه فقير ونحُن  إنَّ  مغلولة، 
ر  ُتملى عليه ُبكرة وأصياًل، ولكنَّ سبيل ُمواجهة ذلك ُكّله لم يكن عن طريق التَّنكُّ
ن من  ة والُبرهان. عندما نتمكَّ للواقع وَكمِّ األفواه، وإنَّما عن طريق ُمواجهته بالُحجَّ
أنَّ  ـ  ـ حينذاك  ُندرك  أْن نخشى على اإلسالم خاشية،  ُدون  الّصحائف كاملة،  َفْتح 
ُمتكافئ عادل  المجال لحوار  إتاحة  وأنَّ  الحوار،  أْن يخاف من  ينبغي  اإلسالم ال 
ناقد لن يكون ـ أبًدا ـ إالَّ يف مصلحة اإلسالم،  هذا إذا ُكنَّا ُمقتنعين بأنَّ اإلسالم رسالة 

حقٍّ وعدل وخير.
إليها  دعا  التي  والُمكاشفة  الُمصارحة  أشكال  ُكلَّ  التَّزمُّت  تيَّارات  قاومْت  لقد 
اإلصالحيُّون، وهذا األمر ال يقتصر على بلد ُدون بلد، إنَّه ـ يف الواقع ـ دأب األمم 
ديه، بدًءا من عناء الّرسول من أهل  وداء األمم، عرفه اإلسالم يف ُجُهود كبار ُمجدِّ
طالب،  أبي  بن  علّي  عناء  يف  عرفه  كما  أيَّامه،  يف  الّدينيَّة  سة  الُمؤسَّ وُهم  الكتاب؛ 
واإلمام أبي حنيفة، وأحمد بن حنبل، وقد أمضى  األخيران أكثر من نصف ُعمرهما 
من  وجه  بأيِّ  ُعنف  ُدعاة  يكونا  لم  أنَّهما  من  الّرغم  على  الُحُكومات،  ُسُجون  يف 
الّتغيير  دين حياته ثمنًا الجتهاده وتنويره، ولكنَّ  الُمجدِّ الُوُجوه، وقد دفع كثير من 
ْشد والوعي، ُربَّما َشَرَح )إقبال( ذلك  قادم بُحْكم حركة الّتاريخ وحتميَّة انتصار الرُّ

بُوُضوح يف ديوانه جناح جربيل: 
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د األسرار لم يرتك هبا بيًتا عتيًقا بدَّ هيَّج األلمان حول الّدين إصالًحا
أصبحت منـه هباء عصمة الباب واستفاق الفكر ال يعرف شيًئا ال
لم تعد ُتبصر فيه بعدها إالَّ ارتباًكا ُمنـُذ أْن ثارت فرنسـا بـدأ الغرب

ارتباًكا إالَّ  بعدها  فيه  ُتبصر  تعد  لم  العهد...  على  شاخت  التي  ُروما  ذي   هي 
يف ُفؤاد الُمسلم اليوم كهذا الغليان... ُهو سرُّ الّله عن تبيانه ُكّل اللِّسان
فارقبوا من ذاك الواثب يف بحر... وارقبوا الكوب الذي يختاره ماء

ق أنَّ األجوبة القديمة المكرورة؛ لم تعد كافية إلقناع  إنَّ كثيًرا منَّا الُيريد أْن ُيصدِّ
الجيل الجديد، وأنَّ الناس -  اليوم - باتت تتساءل عن أجوبة جديدة لمحنة الفكر 
مة، وأنَّ المشهد الذي انتقلت إليه أوروبا يف كفاحها للخالص من الَكَهنُوت  الُمتأزَّ
الّديني ُهو بعينه قادم يف المشهد اإلسالمي، على الّرغم من الّشعارات التي ُتدغدغ 

المشاعر يف الّتعاطي مع رسالة العقل.
رجال  ُمصطلح  وأنَّ  اإلسالم،  يف  دين  رجال  ال  بقولهم:  النّاس  ُيعبِّر  ما  عادًة 
أنَّنا نعيش الُمشكلة  الّدين ُمصطلح َكَهنُويت )إكليروسي(، ولكنَّ ما يتعيَّن قوله ُهنا 
ذاهتا، ففي المشهد اإلسالمي اليوم تكفير وحرمان، وبيانات تفسيق وتبديع، وفيه 
ُمحاكمات وأحكام صارمة تتوالَّها مرجعيَّات دينيَّة بالغة الّسطوة لُمواجهة األحرار 

ُدون هوادة . 
ُهُمود  أسباب  عن  للبحث  الُعمق  يف  يحفر  جهد  ُهو  يَدْيَك  بين  الذي  البحث 
فإنَّ  ُمتكلَّفة،  ِوْهميَّة  أسباب  افرتاض  من  وبداًل  الُمستقبل،  ُمواجهة  يف  ة  األمَّ ُروح 
الباحث ـ كما دأب عليه يف حياته ـ يجهد يف أْن يطرح األجوبة صريحة ُمكاشفة ُدون 
د، إقراًرا منه بأنَّ الُمشكلة أكرب من أْن تحسمها عبارات الُمجاملة، وأنَّها تتطلَّب  تردُّ
ُمواجهة ُمباشرة مع الموروث الّثقايف، إنَّها ُمعاناة العارفين كما ُيعبِّر عنها )إقبال( يف 

رحلة عنائه يف) تجديد الّتفكير الّديني(:
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جعلتـــه الـــّذات حـــًدا موجـــة األنفـــاس ســـيف
جـــًدا يصعـــب  نيلـــه  شـــيًئا ذاتـــك  طلبـــت 
ُمقيـــم ذات  هـــذه  شـــريد ذات  هـــذه 

إنَّهــا اليقظــة والعزلــة والّســّر الحميــم
مــاء قطــرة  تحملــه  الــذي  البحــر  إنَّــه 
وهــي يف الّظلمــة والنُّــور علــى حدٍّ ســواء

وحين يمضي للحديث عن منابع فكرته فُهو يرفض المنابع الُمستوردة، وُيصرُّ 
ل،  على أنَّ الّتجديد إنَّما ينبغي أْن تبعثه حاجات الُمجتمع اإلسالمي يف المقام األوَّ
إنَّ إصراره  بل  أيِّ مكان يف األرض،  الجاهزة من  الفكريَّة  األزياء  استدعاء  وليس 
رسالتها  ُتؤدِّي  الفكرة  يجعل  الذي  ُهو  الّذات  يف  الفكرة  عن  الّتنقيب  على  الّدائم 

المأمولة يف َنْشر الّتنوير، وإزاحة الَوْهم:
ـي فأضعناهــا كالنــا ولــدت منــك ومنِـّ
ــا ــن اجتالن ــو مــن أي ــي ُه ــا أرهــق ظنِّ وأن
إنَّهــا الــّذات التــي تمخــر يف بحــر الحيــاة 
لطمــات  وتقاســي  لطمــات  فتناغــي 
ــباب ــال الّش ــب آم ــع أْن تقل ــا تطم عندم
ــى وتديــر الّلحظ من تحــت النّقاب  تتخفَّ

ا يستورده لنفسه من  إنَّها - إذْن - ُمعاناة الُمسلم يف محراب صالته، وليست همًّ
من  العقل  إيقاظ  ُبغية  عالًيا،  الّصوت  به  الّدراسُة  ترفع هذه  ما  وُهو  الُغرباء،  نسيج 

ُسباته الّطويل، الذي ألقْتُه علينا ُعُصور التَّخلُّف والَوَهن الّطويلة.
2004/ 9/ 15

د الحبش د. ُمحمَّ
مدير مركز الدراسات اإلسالمية يف دمشق
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المقدمة

طبيعيَّة  نتيجة  ُهو  وإرهاب؛  ُعنف  أحداث  من  اليوم  العالم  يف  يجري  ما  إنَّ 
لُممارسة الظُّلم واالستبداد الّسياسي واالستعباد االقتصادي والّثقايف؛ ألنَّ الُعنف 

ام الّدم. د الُعنف، والبادئ أظلم، وهكذا يستمرُّ حمَّ ُيولِّ
وُممارسة الُعنف من قَبل مجموعة من الُمجتمع ُهو حالة انفعاليَّة، ردُّ فْعل غير 
لتكريس  باستغاللها  الُمستبدُّ  يقوم  االنفعاليَّة  الحالة  وهذه  وأبعادها،  للنّتائج  واع 
يَّات وَخنْق األصوات، وإْن احتاج  ُوُجوده، وتربير ُممارسته االستعباديَّة، وَقْمع الُحرِّ

األمر سفك الّدماء وبطًشا يف النّاس.
فحالة الظُّلم واالستبداد واالستعباد هي حالة َمَرضيَّة عصابيَّة، ال ُتجاَبه بالُعنف؛ 
َيْخُلُف هذا  ما  المرض، وُسرعان  يقضي على  الفرد، وال  يقضي على  الُعنف  ألنَّ 
ون، فالُمشكلة ليست باألشخاص أبًدا، وإنَّما الُمشكلة  الفرَد المستبدَّ أفراٌد ُمستبدُّ
ل دافًعا له للقيام بعمل ما،أال ترى  ك هذا اإلنساَن، وُتشكِّ تكمن يف المفاهيم التي ُتحرِّ
أنَّ وراء ُكلِّ ُعنف وإرهاب فلسفة ُمعيَّنة ُتربِّره، وُتعطيه صفة الحقِّ والقداسة؟!، أال 
ترى أنَّ وراء ُكلِّ ُعنف وإرهاب فتوى مرجعيَّة لهذا اإلنسان؛ الذي يمارس الُعنف، 

ينطلق منها ويعتمد عليها يف تربير عمله، وإعطائه صفة الحقِّ والقداسة؟!.
مظاهر  ألنَّها  واإلرهاب؛  الُعنف  يف  -هي-  ليست  الحقيقيَّة  الُمشكلة  إذْن؛ 

وأعراض ونتائج لثقافة يحملها األفراد.
ة هي  فاألزمة التي يمرُّ العالم هبا اليوم، والُمجتمعات الَعَربيَّة واإلسالميَّة خاصَّ
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واإلرهاب  الُعنف  د  ولَّ حضاري،  صدام  عنها  َنَتَج  األُولى،  الّدرجة  يف  ثقافيَّة  أزمة 
كوسيلة لتحقيق الّذات وإزالة اآلخر.

إنَّ قيام أمريكا يف َحْملة َشْعواء على ُمستوى العالم للقضاء على الُعنف واإلرهاب 
الُمستبدَّ  ذلك؛ ألنَّ  ولها مصالح يف  واإلرهاب،  الُعنف  ُتزكي   - الحقيقة  هي - يف 
ر بطشه، وسفك الّدماء من  ته، وُيبرِّ ُعوب )فرعون( يستمدُّ ُقوَّ األكبر والُمستعبد للشُّ
ُممارسات إرهابيَّة من قَبل النّاس، حتَّى إذا لم يقم أحٌد بذلك، قام فرعون نفسه بَدسِّ 

أفراد بين الُمجتمع، يقومون باإلرهاب ليستمرَّ بالفرعنة واالستبداد واالستعباد.
الُعصابيَّة، وذلك من خالل عمليَّة  النّظيفة من األمراض  البيئة  َخْلق  لذا؛ يجب 
التُّراث؛ ألنَّ ما يجري من أحداث اليوم ليست - هي - وليدة  النَّْقد الّذايت، وفرز 
ول  فالدُّ ول،  للدُّ وتداول  ة،  لألُمَّ ثقايف  تراكم  نتيجة  هي  وإنَّما  األمس،  أو  الّلحظة 
الّثقايف  المخزون  يف  بقي  ولكْن؛  ورجال،  دولة  زمن  زالوا،ولُكلِّ  قد  ورجالها 
للُمجتمع الّثقافَة التي صنعها ومارسها هؤالء لم هتلك أو تفنى، وإنَّما بقيت فاعلة 
الّثقافَة  سون هذه  ُيكرِّ هامانات  بإشراف  الُجُدد؛  الفراعنة  يستغلُّها  النّاس  أذهان  يف 
ها  بها فرعون، ويمدُّ سات فكريَّة، ومراكز ُينصِّ االستبداديَّة يف النّاس من خالل ُمؤسَّ
قارون، ويتمُّ الّتحالف الثُّالثي بين قوى اإلجرام: فرعون وهامان وقارون؛ ألنَّ من 
أقول،  ما  على  شاهد  التُّراث  ُهو  وهذا  قائله،  بموت  يموت  ال  الفكر  أنَّ  المعلوم 
َلف مازالوا يحكمون الَخَلف من خالل الفكر والّثقافة، ومازالت عمليَّة  فرجال السَّ
بعمليَّة  تقوم  الحاليَّة،  الُمجتمعات  يف  قائمة  َلف  للسَّ والّثقايف  الفكري  االستحضار 
استنساخها مرًة تلو األُخرى؛ لُتستخَدم يف عمليَّة تحليل األحداث، وَوْضع المناهج 
واالستعباَد  االستبداَد  س  ُتكرِّ َلفيَّة  السَّ الّثقافة  ألنَّ  ة؛  األُمَّ يف  َلفيَّة1  السَّ الّثقافة  وَنْشر 
َمَرٌض  هي  َلفيَّة  فالسَّ يَّات،  الُحرِّ وَقْمع  اآلخر،  الّرأي  اغتيال  ر  وُتبرِّ بآخر،  أو  بشكل 
فكري قائم على الّثالوث الفيروسي، ُيصيب المنهَج العقالينَّ، وذلك بفيروس اتِّباع 
َسَلفيُّون،  ونصارى  َسَلفيُّون،  يُهود  فُهناك  سائد،  تفكير  لنظام  َوْصف  هي  وإنَّما  ُمعيَّنة،  لدعوة  اسًما  ليست  َلفيَّة  السَّ  1

وُمسلمون َسَلفيُّون، وماركسيُّون َسَلفيُّون... إلخ.
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باع الهوى، وُجعل هذا الّثالوث الفيروسي معياًرا للّصواب  باع األكثريَّة، واتِّ اآلباء، واتِّ
والخطأ، للحقِّ والباطل، وهذه الفيروسات الّثالثة هي أشدُّ فتًكا وُخُطورة من اإليدز 
واألمراض الوبائيَّة، وأكثر وأسرع انتشاًرا؛ ألنَّ األجيال تتوارثها يف جيناتها الّثقافيَّة، 
الّتمييز  جهاز  تفعيل  ُمحاولة  من  الُمجتمع  تمنع  شديًدا،  وضغًطا  تراكًما  ل  وُتشكِّ

ْمع والَبَصر والُفؤاد. الثُّالثي السَّ
تشنُّ حرًبا شعواء على  أمريكا  بال  فما  َكذلك  األمر  إذا كان  يقول:  قائل  ورّب 
مناهج  بتغيير  وُتطالب  بل  لُمحاربته،  األُخرى  الُحُكومات  وتدفع  َلفي،  السَّ الفكر 

ة؟    . َلفيَّ يف األُمَّ س الفكر السَّ الّتعليم، التي ُتكرِّ
يقوم هبا  التي  والُمناورات  اللُّعبة  تفهم  أْن  ة  األُمَّ ؛ ألنَّ على  ُمهمٌّ وهذا اعرتاض 
انقلب على  ْحَر  السِّ أنَّ  األمر  ما يف  فُكلُّ  ُعوب،  الشُّ استعباد  الُمستبدُّ الستمراره يف 
الَهَجَمات  نفسها من خالل  أمريكا  قد طال  الُعنف واإلرهاب  أنَّ  بمعنى  الّساحر؛ 
ا أدَّى إلى أْن تقوم أمريكا يف تغيير سياستها  على البنتاغون والُبرَجْين الّتجاريَّْين؛ ممَّ
إلى  تعاملها  يف  ه  تتوجَّ وبدأت  األُخرى،  ول  الدُّ مع  تعاملها  وطريقة  الخارجيَّة، 
الّداخليَّة،  سياستها  ُتغيِّر  أْن  على  بآخر  أو  بشكل  الُحُكومات  وأجربت  ُعوب،  الشُّ
ُعوب الُمْسَتْعَبَدة بدأت تتململ من ُحُكوماهتا، و من  التي تحكم هبا ُشُعوهبا؛ ألنَّ الشُّ
ُعوُب المسؤوليََّة  ل الشُّ الّضغط الّشديد الذي يماَرس عليها، والذي أدَّى إلى أْن ُتحمِّ
بُعُقوبة أمريكا،  الحّق  النّاس، وأعطت لنفسها  ألمريكا، حتَّى ذهبت جماعات من 
وقد فعلت ذلك من خالل ضرب المصالح األمريكيَّة يف العالم غير ضرب الُبرَجْين 
ـ  ُعوب  الشُّ الستعبادها  واستمراًرا  لمصالحها،  حفًظا  ـ  أمريكا  فأرادت  الّتجاريَّْين، 
إلى  وأمريكا  ُعوب  الشُّ بين  الّصدام  وتحويل  منابعه،  يف  واإلرهاب  الُعنف  ُمعالجة 
ُعوب وُحُكوماهتا الُمباشرة، وهذا اقتضى من أمريكا الّضغط لتغيير  الّصدام بين الشُّ
ُأسُلوب الُحْكم الفرعوين من ُصورته البدائيَّة، التي تعتمد على الحديد والنّار، إلى 
كون  وتخدعهم؛  النّاَس،  لتسحَر  والحوار؛  العلم  على  تعتمد  ديُمقراطيَّة  ُصورة 
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لطويَّة بيدها؛ مثل مراكز العلم والّثقافة، وهي ماهرة جًدا يف إدارة  سات السُّ الُمؤسَّ
يُمقراطيَّة. وقيادة اللُّعبة الدِّ

فكر  ُهو  الّساحة  يف  المُوُجود  الفكر  من  الّسياسي  االمتطاء  لعمليَّة  ح  والُمرشَّ
اآلخر  والّرأي  والّرأي  والحوار  العلم  على  يعتمد  فكًرا  كونه  والحداثة؛  الّتجديد 
النّدوات  له  ج له بشكل إعالمي، وُتقيم  ُتروِّ ول  الدُّ النّاس، فأخذت  بين  والّتعايش 
على  وُتشرف  الفكَر،  هذا  ن  لُتدشِّ اإلعالم؛  وسائل  من  ذلك  وغير  والّدراسات، 
قوى  مصالح  لتحقيق  ُتريد  ما  حسب  هه  وُتوجِّ عليه،  وُتسيطر  وُنُشوئه،  والدته 

االستبداد واالستعباد المحلِّي والعالمي.
فالموضوع ُهو أنَّ قوى االستبداد واالستعباد ليس لهم خيار آخر سوى الفكر 
َلفي؛ بمعنى آخر؛ تحويل الّصدام  الّتجديدي، الذي سوف يقف يف وجه الفكر السَّ
َسَلفي ضدَّ إسالم تجديدي، وتقف قوى  إلى صدام إسالم  ول  والدُّ ُعوب  الشُّ بين 
َلفي من ُمنطلق أنَّ  االستبداد بجانب اإلسالم الّتجديدي؛ ليقضوا على اإلسالم السَّ
الّثقافيَّة؛ ُيْكسب قوى االستبداد - يف  الفكر ال ُيحاَرب إالَّ بالفكر، وهبذه المعركة 
الحدِّ األدنى - الوقَت ليلفظوا أنفاسهم، وُيطيلوا بأعمار دولهم، وهذا يقتضي منهم 
ُعوب؛ مثل اإلكثار للنّاس من إعطائهم  بعض الّتنازالت الّسياسيَّة واالقتصاديَّة للشُّ
ُحون، وآلخرين الُوُقوف بجانبهم، وُهم  فتات الموائد، والّسماح لبعضهم بَلْعق الصُّ
كيَّة،  الذَّ الّروائح  ويشّموا  وطاب،  لذَّ  ما  إلى  وينظروا  جوا،  ليتفرَّ الّطعاَم،  يتناولون 
المائدة، ولكْن؛  بينهم على  الُجُلوس  نتيجة ضغط شعبوي من  ويسمحوا آلخرين 
نونه من ذلك، بل ُيحاولون أْن ُيرهبوه، أو  ال يأخذ صفة الالَّعب األساسي، وال ُيمكِّ

ُيتخموه يف الّطعام، فينام على مائدة االستبداد واالستعباد.
على  ثقافيَّة  معركة  هي  القادمة  والمعركة  الُخُطورة،  من  درجة  على  فاألمر 
يكونوا  أْن  الّتجديدي  الفكر  أصحاب  على  ويجب  والعالمي،  المحلِّي  الُمستوى 
على ُمستوى اللُّعبة، وال يسمحون لقوى االستبداد واالستعباد من امتطاء ُظُهورهم، 

واستغاللهم يف تكريس االستبداد واالستعباد.
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الّتشريع  كون  َحَرَكته  طبيعة  ومن  اإلسالمي،  الفقه  ُأُصول  من  أصل  فالّتجديد 
ًكا يف ُمحتواه وُجزئيَّاته حسب ُمعطيات الّزمان  يَّاته، وُمتحرِّ اإلسالمي كاماًل وثابًتا يف ُكلِّ
والمكان، فمن هذا الُمنطلق؛ كان الّتجديد مطلًبا ربَّانًيا ُمستمًرا يف الُمجتمعات وفق 
ِذيَن َهَداُهُم اهلُل  الَّ ُأْوَلئَِك  َأْحَسنَُه  َفَيتَّبُِعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  ِذيَن  ﴿الَّ الّثابت والُمتغيِّر 
بُِّكم  ن رَّ َوُأْوَلئَِك ُهْم ُأْوُلوا اأْلَْلَباِب﴾ )الزمر:18(  ﴿ َواتَّبُِعوا َأْحَسَن َما ُأنِزَل إَِلْيُكم مِّ
ن َقْبِل َأن َيْأتَِيُكُم اْلَعَذاُب َبْغَتًة َوَأنُتْم اَل َتْشُعُروَن ﴾ )الزمر: 55( ، فمفهوم الّتجديد  مِّ
ليس حديث الّساعة والظُُّروف الّراهنة، وإنَّما ُهو من صلب الفكر اإلسالمي، ولم 
يمض فرتة من الّزمن؛ إالَّ وكان فيها َمْن ُينادي بالّتجديد لمفاهيم اإلسالم، وذلك 
الُمرافق  واألدوايت  المعريف  ر  والتَّطوُّ والمكان  الّزمان  وحيثيَّات  ُمعطيات  حسب 

ر الُمجتمعات، وُظُهور الّتعقيد يف العالقات االجتماعيَّة. لتطوُّ
فالّتجديد أمر المناص منه؛ ألنَّه مسألة مصيريَّة: نكون، أو ال نكون، فُهو ضرورة 
د أنَّ جهًة ما تكيد لإلسالم  ثقافيَّة، وواجب ديني، وما ينبغي أْن نرفض الّتجديد لُمجرَّ
ة، قد أخذت ُتطالب به كخيار وُمناورة لها يف كيدها  ة، والَعَرب خاصَّ والُمسلمين عامَّ

ضدَّ اإلسالم والُمسلمين. 
ربَّاين،  مطلب  وُهو  ومنظومته،  قواعده  له  أصيل  إسالمي  مفهوم  فالّتجديد 
واالستجابة له واجب ديني، فعندما نقوم بعمليَّة الّتجديد إنَّما يكون ذلك من ُمنطلق 
َفْهمنا لثقافتنا، وطاعة لربِّنا ضمن الّسيرورة والّصيرورة )الّثابت والُمتغيِّر(، وليس 
طاعة أليِّ جهة كانت، فاألمر أشبه بَمْن يأمرَك بما ُهو واجب عندَك أصاًل؛ فاالمتثال 
لألمر ليس ُهو من ُمنطلق الّطاعة لهذه الجهة، فالّتجديد ـ أصاًل ـ ُهو أمر مُوُجود يف 
ثقافتنا قبل أْن يكون مطلًبا لقوى االستبداد واالستعباد العالمي، وبالتَّالي؛ ال يصحُّ 
د أنَّ هذه القوى اإلجراميَّة َجَعَلْتُه مطلًبا  ًيا لُمجرَّ التَّوقُّف عن الّتجديد، أو َرْفضه ُكلِّ
وخياًرا سياسًيا، ناهيَك عن مضمون الّتجديد الذي ُتريده هذه القوى االستكباريَّة، 
الُهويَّة  وذوبان  واالنحالل  والتَّميُّع  التَّخلُّف  بذرة  داخله  يف  يحتوي  الشكَّ  فُهو 
الّثقافيَّة. بينما الّتجديد الذي ُنطالب به )وُهو مطلب ربَّاين( تجديد قائم على ربط 
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الُفُروع باألُُصول قائم على مفهوم الّسيرورة والّصيرورة وفق الّثابت والُمتغيِّر، الذي 
م واالنضباط وااللتزام وثبات الُهويَّة الَعَربيَّة اإلسالميَّة. ينتج عنه التَّقدُّ

الُمثّقفين  ة نفسها بقيادة أبنائها  فعمليَّة الّتجديد والّتغيير يجب أْن تنبثق من األُمَّ
نتيجته  يكون  سوف  ة  األُمَّ على  خارجي  إمالء  وأيُّ  الّراشدين،  الّسياسيِّْين  وقادهتا 
لمولود  )جراحيَّة(  َقْيَصريَّة  والدة  بعمليَّة  أشبه  فُهو  والّضياع،  والهالك  اإلخفاق 

ميِّت!.
التي  الخبيثة  األساليب  إلى  ينتبهوا  أْن  الّتجديدي  الفكر  أصحاب  على  فيجب 
ُدون  فقط،  إشكالي  بشكل  الفكر  َطْرح  نحو  واالستعباد  االستبداد  قوى  ُتمارسها 
القيام بدراسات حقيقيَّة، ويهدفون - من ذلك - إلى تمييع وتسطيح الفكر، وتفريغه 
الّثقافة  يف  يدور  الّثقافيَّة  الُهويَّة  فاقد  إشكالي  ُمجتمع  ليظهر  وفاعليَّته؛  ُمحتواه  من 
وعلك  الهواء  وإثارة  تحريك  سوى  شيًئا  ُينتجون  ال  الّطاحونة،  مراوح  تدور  كما 

المعلوك.
ة ليست بحاجة إلى َمْن يقول لها إنَّها ُمتخلِّفة، فهي تعيش ذلك ُكّل لحظة  فاألُمَّ
تدفع الّثمن من دمائها وأوالدها وأموالها وكرامتها، وليست بحاجة إلى َمْن ُيوبِّخها 
لها المسؤوليَّة... إلخ؛ لُيشعرها بالَحَرج والّضعف والعجز ..إلخ؛  ويشتمها وُيحمِّ
ألنَّ مثل ذلك َكمثل المريض إذا ذهب إلى الّطبيب، وقام الّطبيب بإخبار المريض 
المسؤوليَّة،  وتحميله  وَشْتمه  بتوبيخه  ويقوم  تخلُّفه،  ُهو  ذلك  وسبب  مريض،  أنَّه 

ومن ثمَّ يطرده!.
ة تعرف نفسها تماًما، وتشعر بآالمها، إنَّها بحاجة إلى َمْن ُيعالجها، ويأخذ  فاألُمَّ
ووسائل  وأساليب  النّهضة  نحو  هها  وُيوجِّ دواءها،  تناولها  على  وُيشرف  بيدها، 
ة،  لألُمَّ هوا يف خطاهبم  يتوجَّ أْن  الّتجديدي  الفكر  ينبغي على أصحاب  لذا؛  قي،  الرُّ
ة وتحملها تبقى  وتمكينها من الّتفاعل مع الّثقافة؛ ألنَّ الّثقافة إذا لم تتفاعل معها األُمَّ

حربًا على ورق، مهما كُثرت الُكُتُب واألبحاُث، ولو بلغت اآلالف.
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َلف،  السَّ بُعُيون  ال  الحالي،  الُمجتمع  بُعُيون  وقراءته  التُّراث  َفْرز  إعادة  فيجب 
إليها  وصل  التي  المعرفيَّة  األدوات  حسب  ُمعاصرة  قراءة  القرءاين  النَّصِّ  وقراءة 
العلم؛ ألنَّ من المعلوم أنَّ القراءة تختلف باختالف أدوات القراءة، فقراءة اإلنسان 
د من األدوات المعرفيَّة هي قراءة بدائيَّة، ال تتجاوز َوْصَف الواقع الُمشاَهد  الُمجرَّ
قراءته تكون  فإنَّ  المعرفيَّة،  ُمستخدًما األدوات  يقرأ  َمْن  دة، بخالف  الُمجرَّ بالعين 
َلف، مثله مثل َمْن ينظر  عميقة يف داخل الّشيء، يرى تفاصياًل وأجزاء لم يرها السَّ
باألدوات  يقرؤون  الذين  يستوي  فهل  الّشيء،  إلى  اإللكرتوين  المجهر  خالل  من 
َيْعَلُموَن  ِذيَن  الَّ َيْسَتِوي  َهْل  ﴿ُقْل  معرفيَّة  أدوات  ُدون  يقرؤون  والذين  المعرفيَّة، 
األدوات  فاختالف   ، )الزمر:9(  اأْلَْلَباِب﴾  ُأْوُلوا  ُر  َيَتَذكَّ إِنََّما  َيْعَلُموَن  اَل  ِذيَن  َوالَّ

المعرفيَّة - حتًما - ُيؤدِّي إلى اختالف يف الّتحليل والَفْهم والنّتائج.
لذا؛ يجب أْن ُنلغي من نظام تفكيرنا مقولة:

)َمْن قال بقولَك من الُعلماء(، و )َمْن َسَبَقَك بهذا القول(، و )عليكم باألمر العتيق، 
لون لآلخرين شيًئا(، و  َلف بقولَك(، و )ما ترك األوَّ فقد ُكفيتم(، و )لماذا لم يقْل السَّ
(، و  )ال نأخذ بهذا العلم أو القول؛ ألنَّ الغرب قال به(، و ) ال اجتهاد يف مورد النَّصِّ
َلف( و..إلخ..  ) إذا َوَرَد األثر بطل النََّظر(، و )قولَك صّح، ولكْن؛ لم يستخدمه السَّ
َدَنُة والَكَهنَُة والهامانات يف وجه  إلى غير ذلك من المقوالت الميتة التي ُيشهرها السَّ

ُكلِّ َمْن ُيحاول أْن ُيزعزع ثقَة النّاس هبم، ويهزَّ ُعُروشهم.
ُينِشُئ  اهلُل  ُثمَّ  اْلَخْلَق  َبَدَأ  َكْيَف  َفانُظُروا  اأْلَْرِض  فِي  ِسيُروا  ﴿ُقْل  إلى  واالنتقال 
النَّْشَأَة اآْلِخَرَة إِنَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر﴾ )العنكبوت: ٢٠( و﴿َوَقاُلوْا َلن َيْدُخَل 
اْلَجنََّة إاِلَّ َمن َكاَن ُهودًا َأْو َنَصاَرى تِْلَك َأَمانِيُُّهْم ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدقِيَن﴾ 
ا  ا َكَسْبُتْم َواَل ُتْسَأُلوَن َعمَّ ٌة َقْد َخَلْت َلَها َما َكَسَبْت َوَلُكم مَّ )البقرة:111( و ﴿تِْلَك ُأمَّ
فُهو أحقُّ  أينما وجدها،  الُمؤمن،  ة  َيْعَمُلوَن﴾ )البقرة:134( و )الحكمة ضالَّ َكاُنوا 

هبا(، و )ُيعَرف الحقُّ من ُبرهانه، وليس من قائله(، و )الحقُّ أحقُّ أْن ُيتَّبع(.
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للتُّراث حسب األدوات المعرفيَّة الجديدة والقراءة  الّذايت والفرز  النّقد  فعمليَّة 
أصاهبا  ا  ممَّ ة  األُمَّ إلنقاذ  ضروريَّة  جراحيَّة  ثقافيَّة  عمليَّة  القرءاين  للنَّصِّ  الُمعاصرة 
على  الّضوء  تسليط  يف  ة  جادَّ ُمحاولة  سبقه  وما  البحث  وهذا  ثقافيَّة،  أورام  من 
بعض األُُسس والُمنطلقات التي يجب أْن ُتستخَدم يف عمليَّة النّقد والفرز والقراءة 
الُمعاصرة للنَّصِّ القرءاين، وعالقة ُكلٍّ من النَّصِّ القرءاين واللسان والواقع ببعضهم 
؛  َثمَّ ومن  اللسان،  َعَربي  القرءاين  فالنَّصُّ  َجَدليَّة،  عالقة  بينهما  العالقة  ألنَّ  بعًضا؛ 
ابة إلى النَّصِّ القرءاين ومدخله، كما أنَّ اللسان محلُّه الواقع، وال  فاللسان الَعَربي بوَّ
ُيمكن أْن يفَهم ُدون إسقاطه على محلِّه من الخطاب، ولو حصل ذلك الَفْصل النتفى 
ا  ممَّ لساًنا،  القرءاين  النَّّص  لها، وكون  معنى  الّداللة، وصار أصواًتا ال  اللسان  عن 
يدلُّ على أنَّه الُبدَّ لعمليَّة َفْهمه من إسقاط النَّصِّ على محلِّه من الخطاب )الواقع(، 
للواقع،  والنّقل الحق  الُوُجود،  للنّقل يف  والّسابق  ُهو األساس  الواقع  أنَّ  فناُلحظ 
ا يدلُّ على أنَّ الواقع ُهو اإلمام والَحَكم  ياهتا، ممَّ وتابع له، فاألشياء ُتوَجد قبل ُمسمَّ
يستظلُّ  اإللهي،  المصدر  مع  معلومايت  مصدر  ُهو  والواقع   ، النَّصِّ لَفْهم  والفيصل 
وأمًرا،  تنزياًل  واآلخر  َخْلًقا،  ل  األوَّ وتعالى،  تبارك  الخالق  من  كالهما  ألنَّ  بظلِّه؛ 
والّتطابق والمصداقيَّة بينهما ضرورة إيمانيَّة؛ ألنَّ انتفاء الّتطابق والّصالحيَّة بينهما 
واجب  خالق  له   - قطًعا   - الواقع  الخالق، وكون  عند  من  ليس  أحدهما  أنَّ  يعني 
، وإذا كان النَّصُّ ثابًتا  - أيًضا -  ا يدلُّ على أنَّ الُبطالن إنَّما ُهو يف النَّصِّ الُوُجود، ممَّ
د أنَّ الّتطابق والّصالحيَّة ضرورة إيمانيَّة، ويصير الُبطالن  ا ُيؤكِّ أنَّه من عند الخالق، ممَّ
سة سواء  إنَّما ُهو يف َفْهم وإسقاط النَّصِّ على الواقع )َفْهم النّاس(؛ ألنَّ الحقيقة ُمقدَّ
، وهذا يعني أنَّ َفْهَم النّاس للنَّصِّ ليس له قداسة أبًدا؛  أ كانت يف الواقع، أم يف النَّصِّ
، أم جاءوا بعده، َفَفْهُمُهم زمكاين، وُهو قراءة لهم ُمرتبطة  سواء زامنوا ُنُزول النَّصِّ
ر ُهو الذي  ة، ويبقى الواقع الُمتطوِّ بُمعطيات زمكاهنم، ولُكلِّ ُمجتمع قراءته الخاصَّ
من  ي  التَّحدِّ هذا  يقبل  القرءاين  والنَّصُّ  الّثابت،  القرءاين  النَّصِّ  مع  ًيا  تحدِّ ل  ُيشكِّ
الواقع، ويستمرُّ يف عطائه وتغطيته للُمتغيِّرات من خالل َحَرَكة ُمحتواه؛ ألنَّ النَّصَّ 
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القرءاين نزل من حيٍّ إلى أحياء، ومن عالم إلى ُمتعلِّمين ُعقالء، وتمَّ صياغة النَّصِّ 
القرءاين لساًنا ومضموًنا بشكل ينسجم مع الواقع كآفاق وأنفس، وتمَّ َرْبُط الخطاب 
بمحلِّه من الواقع، فما كان ثابًتا يف الواقع أتى ثابًتا يف النَّصِّ كمدلول، وما كان ُمتغيًِّرا 
يف الواقع أتى ُمتغيًِّرا يف النَّصِّ َكمدلول وَكُمحتوى، وُكلُّ ذلك بصياغة لسانية بديعة 
وُمحَكمة، وكان اللسان الَعَربيَّ هو الذي تمَّ اختياره ليحتوي هذا الَحَدَث العظيم 
ا يدلُّ على أنَّ اللسان الَعَربي  هه، ممَّ ُنُزول النَّّص القرءاين العالمي واإلنساين يف توجُّ
هو َكلسان علمي له نظام يحكمه، قائم على الّثابت والُمتغيِّر، ُمرتبط بالواقع ارتباط 
الالَّزم بالملزوم، فقوانين الواقع هي قوانين اللسان ذاهتا، فكما يف الواقع؛ الُبدَّ لُكلِّ 
ُوُجود  يقتضي  الُجملة  يف  الفعل  فُوُجود  أيًضا،  اللسان  يف  َكذلك  فاعل،  من  فعل 
الفاعل ضرورة، سواء كان ظاهًرا، أم ُمسترتًا،وكما أنَّ يف الواقع ُكّل َحَرَكة لها بداية 
ومآل وغاية تنتهي إليها أتى اللسان َكذلك، فُكلُّ ُمبتدأ له خرب ضرورة بشكل صريح، 
أو يف محلِّ الخرب... إلخ، وهكذا نجد أنَّ اللسان ُمتناغم وُمنسجم االنسجام ُكّله مع 
وَكذلك  عليها،  قائم  ثوابت  ُمستمرٍّ ضمن  ع  وتوسُّ ر  تطوُّ فالواقع يف  الواقع،  َحَرَكة 
ضمن  وأيًضا  الواقع،  ع  وتوسُّ ر  تطوُّ مع  ُمرتبط  ُمستمرٍّ  ع  وتوسُّ ر  تطوُّ يف  اللسان 
ثوابت يف اللسان، وحينما نزل النَّصُّ القرءاين َعَربيَّ اللسان، جعل الّله - عزَّ وجلَّ 
؛ ألنَّه أراد لهذا النَّصِّ أْن يستمرَّ مادام  -  مضمونه له صفة الواقع واللسان الَعَربيَّ
القرءاين  للنَّصِّ  الّدراسة  أنَّ  د على  ُنؤكِّ الوجه  ان، ومن هذا  ُمستمرَّ الواقع واللسان 
ال -  الُبدَّ أْن ندخل إليه من اللسان الَعَربي، لنصل إلى الواقع محلَّ الخطاب؛ لُيشكِّ
ُبْعد آفاقي؛ أْي كالم الّله  ُبْعد لساين، واآلخر  ل  ُبْعَدْي القرءان: األوَّ مع بعضهما - 
ولَفْهم كالم  ُترى،  أو  ُتْقَرأ،  الّله  ُيتَلى وُيسَمع، وَكلمات  الّله  الّله، فكالم  وَكلمات 
الّله الُبدَّ من إسقاطه على َكلمات الّله، فالُحْكم والفيصل؛ لتحديد مدلول كالم الّله 

ليس ُهو ُفالن أو آخر، وإنَّما هي َكلمات الّله تقوم بتحديد مدلول كالم الّله.
ل  بَّاين الّثابت، فاألوَّ فالواقع مصدر تشريعي ُمتغيِّر ضمن المصدر الّتشريعي الرَّ
ضمن  الُمباح  ُممارسة  بتنظيم  فيقوم  الُمباح،  وحقل  مجال  يف  محُصور  تشريعه 
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مصالح الُمجتمع، فيمنع ُأُموًرا لضرورة المصلحة، ولكْن؛ ال ُيعطيها صفة الّتأبيد؛ 
وُيحلِّل،  م،  ُيحرِّ الذي  اإللهي،  ْرع  الشَّ وظيفة  هي  إنَّما  ْرع  للشَّ الّتأبيد  صفة  ألنَّ 
ا  أمَّ أبًدا،  بتجاوزها  ُيسَمح  ُحْمر، ال  َكُخُطوط  أبدي، ويكون ذلك  بشكل  وُيوجب 
ْرع الوضعي؛ فُهو شرع زمكاين ُمنتفي عنه القداسة، ويحرم تأبيده؛ ألنَّ ذلك لو  الشَّ
حصل لرتتَّب عليه الظُّلم والفساد والتَّخلُّف؛ كون النَّّص الّتشريعي الوضعي صادر 
من جهة محدودة العْلم، قاصرة عن ُرؤية مصالح العباد بشكل ُشُمولي وإحصائي 
النََّظر يف القانون الوضعي وتعديله  ا يقتضي ُوُجوب إعادة  وعالمي وُمستقبلي، ممَّ

سُتور على هذه النُّقطة. ُكّل فرتة زمنيَّة، بل يجب أْن ينصَّ الدُّ
الحالي  الُمجتمع  بُعُيون  القرءاين  للنَّصِّ  والقراءة  للتُّراث  والفرز  النّقد  فعمليَّة 
قي  ة الّتاريخ، وُصنع الحاضر، والرُّ حسب األدوات المعرفيَّة هي الّضمان لتفعيل مادَّ

به، وامتالك الُمستقبل، والخالص من االستبداد واالستعباد بُكلِّ أوجهه.
فإلى النّهضة لنسر ُقُدًما؛ يًدا بيد، نحُن واآلخر، ُمتحاورين وُمتعاونين وُمتعايشين، 
ُقمنا  قد  ـ  فعاًل  ـ  الّسيرورة والّصيرورة، وبذلك؛ نكون  الواقع  قين على أرض  ُمحقِّ

بدور الخالفة يف األرض، على أحسن وأتمِّ وجه.
﴿ إِنَّ الّلَه اَل ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بَِأْنُفِسِهْم﴾ )الرعد:11(

سامر إسالمبولي
دمشق ـ سورية

         2004
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نشأة الّلسان2 العربي

   إن موضوع نشأة الّلسان، من المواضيع التي تناولها الباحثون -قديًما وحديًثا-، 
وأسهبوا فيها كثيًرا، وأسفر عملهم ذاك عن بضعة آراء، من أهمها :

الّتواضع واالصطالح )االعتباط(، يف تسمية األشياء، دون أي عالقة منطقية . 1
بين الّشيء واسمه؛ ويكون من خالل اجتماع حكماء القوم، واتِّفاقهم على 

اسم معين يطلق على الّشيء.
الّلسان وحي من اهلل، وقد ُعلِّم اإلنسان األول أسماء كل شيء )توقيف(.. 2
فقام . 3 فطرة  والظواهر  األحداث  مع  اإلنسان  تفاعل  نتيجة  الّلسان  نشأ 

بالتصويت، وضرورة تواصله مع بني جنسه، وحاجاته لتخزين المعلومات، 
فُولَِد الّلسان بُصورة تراكمية، خاضعة لعامل الّزمكان، وحاجة اإلنسان.

 لنناقش اآلراء الّثالثة:
الّرأي األول: 

على  تدل  اعتباطية3،   بصورة  معين  لشيء  اسم  الختيار  االجتماع  عملية  إّن     
اقتضى التنويه أن الصواب هو استخدام كلمة اللسان وليس اللغة ، ألن اللغة من اللغو، وهي تدل على اللفظ الذي ال   2

معنى له ﴿اَل َيْسَمُعوَن فِيَها َلْغوًا إاِلَّ َساَلمًا َوَلُهْم ِرْزُقُهْم فِيَها ُبْكَرًة َوَعِشّيًا﴾ مريم62.
سألت الدكتور »مازن الوعر« عن الرأي الذي وصل إليه علماء اللسانيات حالًيا بمسألة نشأة اللسان؟ فقال: لقد حصل   3
انتفاق  بين معظم علماء اللسانيات يف العالم على توقيف البحث يف هذه المسألة وذلك بشكل غير رسمي وال مقصود، 

واالكتفاء بدراسة ُبنية اللسان، وإمكانية تعلمه فقط. 
            فأظهرت استغرابي من ذلك، وقلت: كيف للعلم أن يتوقف عن متابعة دراسة كيف بدأ الحدث؟ وهذا شيء مهم لمعرفة 

القانون الذي يحكم الشيء كينونة وسيرورة وصيرورة!
        فسكت ولم يقل شيًئا، فعلمت حينئذ عن حجم المؤامرة التي يقودها اليهود لتحريف الكلم عن مواضعه، وإضاعة 
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ُوُجود كلمات معلومة بالنّسبة للقوم، أي  لديهم لسان يستخدمونه، وبحثنا هو عن 
هو  الّلسان  أساس  أن  غير  األشياء،  تسمية  يف  استخدامه  عن  وليس  الّلسان،  نشأة 
الّلسان!  نشأة  باعتباطية  يقول  فهو رأي ضعيف جًدا، وألنه  أسماء،  أفعال، وليس 
رغم أن الجرجاين يقول به، واتبعه دي سوسير أحد أكبر  فليس هو برأي، حقيقًة، 

علماء اللسانيات يف العالم المعاصر!.
الّرأي الّثاين :

  انطلق القائلون به من مسألتين :
   المسألة األولى: ُوُجود نص قرءاين يقول: ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها ُثّم َعَرَضُهْم 

َعَلى اْلَمالَئَِكِة َفَقاَل َأْنبُِئونِي بَِأْسَمآِء َهـَُؤآلِء إِن ُكنُْتْم َصاِدقِيَن﴾ )البقرة: 31(
األول4)1(،  اإلنسان  إلى  اهلل،  ٌمن  وحي  الّلسان  أنَّ  على  دلياًل  النّص  هذا  وا  فعدُّ
واستخدمها  علمها،  قد  كلها  الّلسان  كلمات  أن  يقتضي  حقيقته،  يف  األمر  وهذا 
الواقع  اللفظية على  مفرداته  كان سابًقا يف  األول،  اإلنسان  أنَّ  أي  األول!  اإلنسان 
ُوُجود هذه األشياء يف  ما كان وسيكون؛ دون  يعيشه، فهو يعرف أسماء كل  الذي 
إلى  بتنفيذها، وإخراجها  قام  لداللتها يف ذهنه ضرورة، وإال  ُوُجود  الواقع، ودون 
أرض الواقع، واستفاد منها، ويقتضي أيًضا، قيام اإلنسان األول الذي ُأوحيت إليه 
األسماء، بتلقينها ألفاًظا دون معاٍن ألوالده، وهكذا َتْسَتِمرُّ عملية الّتلقين، من جيل 

إلى آخر. 
الحقيقة ليطمسوا علمية اللسان العربي الذي تمثل بنص التنزيل الحكيم، وذلك من خالل نشر اللغة تحت اسم العربية 
وترسيخ  اللسان،  نشأة  واعتباطية  العربية،  األصوات  داللة  بنفي  تبدأ  اعتباطية  بقواعد  ولكن  العربي،  للسان  مضاهاة 
لتضيع  المجاز  مفهوم  ترويج  إلى  إضافة  )الرتادف(  علمي  اسم  عليها  وأطلقوا  واحد(  لمعنى  األلفاظ  تعدد  قاعدة) 
واألعجمية،  بالشذوذ  واهتموه  الحكيم(  )التنزيل  المبين  العربي  اللسان  على  وميزاًنا  َحكًما  اللغة  الحقيقة!،وجعلوا 
ال  حقيقية  غير  مفاهيم  إلى  ليصلوا  دراسته  أثناء  وتأخيًرا  وتقديًما  وتصويًبا،  ونقصاًنا،  زيادة،  النص  بنية  يف  وتدخلوا 
تمّت إلى التنزيل الحكيم بشيء  سوى أهنا موضوعة بين ظالله!،ودرسوا التنزيل الحكيم وبيدهم قلم أحمر وباألخرى 
مقص!، وانطلى التحريف اللغوي االعتباطي على األمة إلى يومنا هذا،وتمسكوا بالقواعد األعجمية االعتباطية ظنًا 

منهم أهنا قواعد اللسان العربي المبين الذي نزل التنزيل الحكيم به!.
راجع كتابي: )دراسة إنسانية يف الّروح والنّفس والتفكير( فصل )عملية التعقل والتفكير ونشأة السان(.  4
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ا داللة  ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها ﴾، على أنَّ اللسان وحي من الّسماء؛ فُهو  أمَّ
؛ لتقوية الّرأي  استدالل باطل، وواضح أنَّ الفكرة موجودة ُمسبًقا، واسُتخدم النَّصُّ
أنَّه نجح يف عمليَّة دسِّ هذا  يكفي  بذلك، ولكْن؛  المسألة  تُحْسم  لم  وإن  وإثباته، 
الّرأي يف الّثقافة، وساهم يف تقوية وَدْعم االستبداد، واالستعباد، بُشُعور منه أو دون 

شعور.
ك وتقود الُمجتمع!،    َفَكْم من أفكار باطلة - ولكنَّها فاعلة نشطة يف الُمجتمع - ُتحرِّ
ك  وكْم من أفكار صائبة - لكنَّها َكامنة نائمة ُمبَعَدة عن الّساحة االجتماعيَّة- وال ُتحرِّ

ساكنًا.
ففاعليَّة الفكرة، ونشاطها يف الُمجتمع ليس ُبرهاًنا على صواب الفكرة أو خطئها، 
واالستعبادي  االستبدادي،  الفكر  بتفعيل  تقوم  التي  الجهة  عن  البحث  وينبغي 
خالل  من  وذلك  تنويمه،  أو  الّصائب  الُحرِّ  الفكر  بقتل  تقوم  التي  واالعتباطي، 

الّصراع الفكري والوعي الّثقايف.
والذي يبدو لي من َفْهم النَّصِّ ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها ﴾، َكَفْهم ُمنسجم مع 

التنزيل الحكيم والواقع، ومقبول للعقل والعلم ُهو:
إنَّ َكلمة آدم يف النَّصِّ المذكور ال تعني إنساًنا بعينه، وإنَّما هي داللة عن الجنس 
ُكّل  ُمتناولة  فهي  الّزمن،  آخر  إلى  الواعي  اإلنسان  ُظُهور  بداية  ُمنُذ  ُكلِّه،  اآلدمي 
الُمجتمعات اإلنسانيَّة سابًقا والحًقا، والّتعليم لم يكن من الّله لإلنسان الفرد -بشكل 
ُمباشر - كُأستاذ وتلميذ، وإنَّما كان من خالل َمنْح هذا اإلنسان -كجنس- الكائن 
يَّة، والّتمكين يف  االجتماعي مجموعَة ُأُمور؛ وهي: العقل، والنظام الصوتي، والُحرِّ
تدل على هتذيب  التي  القلم  التعليم هي  وأداة  )التسخير(،  الخالفة  بمقام  األرض 
وحفظها،  وأدلتها  نوعها  وفق  وتصنيفها  وترتيبها  وجدولتها  والمعلومات  األفكار 
انظر إلى قوله تعالى:﴿اّلذي َعّلَم بِاْلَقَلِم، َعّلَم اإِلنَساَن َما َلْم َيْعَلْم﴾ )العلق:5-4(، 
ولم يذكر النّص كلمة )اللسان(، وإّنما َذكر كلمة )األسماء( وهي جمع اسم، من 
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فِي  ﴿إِنَّ  تعالى:  قوله  ومنه  ذلك،  شابه  وما  والتمييز  العالمة  على  تدل  التي  َوسم 
والدارسين  والباحثين  الناظرين  بمعنى  )الحجر:75(،  ِميَن﴾  ْلُمَتَوسِّ لِّ آلَياٍت  َذلَِك 

والمستقرئين لآليات .
تنتفي عن اإلنسان صفة  للتَّعلُّم، وبفقداهنا  فهذه األُُمور ُمجتمعة، هي األساس 
التَّعلُّم، ومن هذا الوجه؛ صحَّ القول : ﴿َوَعّلَم آَدَم األْسَمآَء ُكّلَها ﴾.وقوله: ﴿اّلذي 

َعّلَم بِاْلَقَلِم﴾ وآدم الشك أنه من الجنس اإلنساين، ويتضمنه الخطاب ضرورة.
وذلَّل  الظُُّروف،  لهم  هيَّأ  أنَّه  والمقصد   ،) الطِّبَّ  أوالَدُه  األُب  علََّم   ( كقولنا: 

العقبات، ولم ُيباشر - بنفسه - وظيفَة الّتعليم لهم.
فالفاعل يف عمليَّة الّتعليم اثنان :

ل : الفاعل ُهو الّله، وفْعُلُه كان يف َمنْح اإلنسان إمكانيَّة التَّعلُّم بالقلم. األوَّ
الّثاين: الفاعل ُهو اإلنسان ـ كجنس ـ عندما قام باستخدام منَْحة الّله له يف التَّعلُّم 

بالقلم.
مازالت  وتسخيرها؛  وتوظيفها،  وخصائصها،  األشياء،  وظائف  تعلُّم  ورحلة   
ؤال للمالئكة عن هذه الخصائص، واألشياء التي وصل إليها  قائمة يف بني آدم، والسُّ
اإلنسان، مايزال - أيًضا - قائًما، وجواب المالئكة بالنّفي ُمستمرٌّ ﴿َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك 
اَل ِعْلَم َلنَآ إاِّل َما َعّلْمَتنَآ إِّنَك َأْنَت اْلَعلِيُم اْلَحكِيُم﴾ )البقرة: 32(، ونفي علم المالئكة 
هي  التي  الّلـه،  لمنَْحة  المالئكة  الفتقاد  طبيعّي؛  شيء  ُهو  اإلنساينّ،  العلم  بذلك 
يَّة، والخالفة يف األرض، والتقليم للمعلومات، فكان عدم عْلمهم بخصائص  الُحرِّ
هذا  ليس  و  ثقاب،  ُعود  تخرتع  أْن  تستطيع  ال  فالمالئكة  لهم،  الزًما  أمًرا  األشياء 
صفة  عنهم  ولنفي  العمليَّة،  حياهتم  يف  إليه  حاجتهم  لعدم  بل  َقْدرهم،  من  إنقاًصا 
اإلنسان،  عند  والطموح  الحاجة  فصفة  االخرتاع؛  ُأمُّ  والحاجة  والتطور،  الطموح 

ر. هي األساس يف عمليَّة االبتكار واإلبداع والتَّطوُّ
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خالل  من  ة  ُمستمرَّ ووظائفها  األشياء،  لخصائص  آدم  بني  من  اإلنباء  وعمليَّة 
الّدراسة والَكْشف، والّتسخير لها على أرض الواقع الُمشاَهد للمالئكة، والمالئكة 
عقاًل  والكبير  جسًدا،  والّصغير  الّضعيف  اآلدمي  الجنس  هذا  من  بَعَجب  تنظر 
وعلًما، فقد استطاع أْن يغوص يف أعماق البحار، وُيحلِّق يف السماء، واستطاع أْن 
ر  م، ويتطوَّ يتقدَّ له من مخلوق عظيم  يا  الّشمس،  يتعامل مع  ة كما  رَّ الذَّ يتعامل مع 
مع الّزمن، ويتعلَّم بالقلم خصائص األشياء التي ال تعرفها المالئكة نفسها، َفَأَمَرَها 
الّله أْن تسجد لهذا الجنس اآلدمي، ُسُجود تحيَّة، وتعظيم، وإكبار، وتأييد وتسخير 
قَِبل  ُمستمرٌّ -من  ُجود  السُّ ُسُجوَد جبهة وعبادة، وهذا  لما تحت تصرفهم، وليس 
المالئكة- ما دام اإلنسان ُمستمًرا يف رحلة التَّعلُّم بالقلم، واكتشاف قوانين الكون، 

وإنباء المالئكة بأشياء ال تعرفها.
وهذا الّتأويل ضروري؛ النسجام النَّصِّ مع الواقع الُمشاَهد، كون الواقع أساس، 
وسابق يف الُوُجود، والنَّصُّ الحق، وخرب عن الواقع، والُبدَّ لهذا الخرب من مصداقيَّة 

يف الواقع.
وعلى أضعف احتمال؛ ال يصلح االستدالل بالنَّصِّ المذكور؛ َكُبرهان على 

مسألة أنَّ اللسان وحي من الّسماء؛ ألنَّ داللته ظنِّيَّة، وإذا طرأ االحتمال بُطل 
االستدالل.

صدور  أنَّ  حيث  تماًما،  للواقع  مخالف  َوهم  هو  هذا،  اللسان  نشأة  ر  وتصوُّ
عقلًيا   - الواقع  مع   اإلنسان  تفاعل   نتيجة  كان  اإلنسان؛  من  الواعية  األصوات 
وشعورًيا - وحركته الجماعية، وانتمائه إلى المجتمع، وتراكم ذلك، وتنامى ضمن 
زمن ليس بالقليل، فالنظام الصويت، لم يوجد يف زمن واحد، ولم يكن نتيجة تفاعل 
نتيجة تفاعل مجتمع واحد، بل تفاعل مجتمعات،  إنسان واحد، وكذلك لم يكن 
أن  عن  ناهيك  تفكيره؛  وسعة  مجتمع،  كل  احتياج  حسب  متنامية  تراكمية  بُصورة 
داللة النّص القرءاين السابق ظني الّداللة، الحتماله أكثر من مفهوم، وذلك حسب 
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منظومة الباحث التي يستخدمها يف البحث.
الّلسان العربي، وإحكامه، فتصوروا  الّثانية: لقد نظر هؤالء إلى عظمة  المسألة 
هبا،  النبهارهم  وذلك  اإلنسان،  صنع  من  اللسان  هذا  مفردات  تكون  أن  استحالة 
متكاماًل  بناء  إليهم،  وصلت  فلقد  وبنائها،  والدهتا  عملية  يف  مشاركتهم  وعدم 
محكًما، ونزل التنزيل الحكيم عربَي اللسان، وهو نٌص إلهي محكم، فوصلوا إلى 
أنه الُبدَّ أن يكون الّلسان الذي يحتوي التنزيل الحكيم من المصدر ذاته؛ أي من اهلل 

تبارك وتعالى.
أواًل: إن الّلسان العربي سابق يف ُوُجوده، عن التنزيل الحكيم، ومن ثم ال عالقة 

للتنزيل الحكيم باللسان العربي ابتداًء.
ُوجد  وإنَّما  واحدة،  دفعة  الحالية،  ُصورته  على  ابتداًء  يوجد  لم  الّلسان  ثانًيا: 
يف  األولى  المجتمعات  ساهمت  الّزمن،  من  طويلة  فرتات  خالل  تراكمية  بُصورة 
عملية والدته وبنائه، وظهر بصور، منها أصيل منسجم مع الفطرة والواقع، وأخرى 
المتنامية،  العملية  تلك  واستمرت  والواقع،  الفطرة  عن  وانحرفت  قلياًل،  ابتعدت 
تأخير،  أو  فيه، من خالل تقديم،  العجمة  العربية، مع تغلغل  اللسان بصورته  لبناء 
أو تبديل، أو حذف بعض األحرف أثناء لفظها، إلى أن اكتمل الّلسان العربي، بناء 
التصاف  وذلك  ضرورة،  العجمة  بصفة  اختالطه  مع  ككل،  المجتمعات  هذه  يف 
اإلنسان بصفة المحدودية؛ يف اإلدراك والمعرفة والعلم، وهذا ينطبق على الجماعة 
إلى أن نزل  المحدود، محدود ضرورة،  أيًضا،كوهنا مؤلفة من محدود، ومجموع 
التنزيل الحكيم باللسان العربي، فجمع نظام اللسان، وحفظه من خالل استخدامه 
يف صياغته، بصورة علمية مرتبطة مع محلها من الخطاب، فصار التنزيل الحكيم؛ 
هو المرجع الوحيد لّلسان العربي، نظاًما ولفًظا، واستخدم األلفاظ العربية المنتشرة 
واآلراميون،  اآلشوريون،   ( وتاريخًيا  وحضارًيا،  مدنًيا،  المتفاوتة  المجتمعات  يف 
وتطوٍر،   ،ٍ تقدم  على  تدل  كلمات  فظهرت  واألقباط..(،  والفينيقيون،  والبابليون، 
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ومدنّية ٍ، يف التنزيل الحكيم، غير مستخدمة يف مجتمع شبه الجزيرة العربية، حينئذ 
الذي نزل عليه التنزيل الحكيم، مثل إستربق، وسندس، وأباريق... 

هذا  ُينشىء  أن  عليه  يستحيل  بل  بعينه،  إنسان  صنع  من  ليس  العربي  فالّلسان 
بُصورة  الواقع  مع  المجتمعات  عقول  وتفاعل  تالقح  نتيجة  فهو  العظيم،  الّصرح 

تراكمية، هو اكتشاف وليس اخرتاًعا.
ذلك  ومثل  الواقع،  مع  اإلنسان  تفاعل  ونتيجة  اجتماعية،  ظاهرة  الّلسان  فكان 
مثل سائر الُعُلوم كلها، فقد بدأ اإلنسان من نقطة الّصفر ﴿َوالّلُه َأْخَرَجُكم ّمن ُبُطوِن 
ُأّمَهاتُِكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم اْلّسْمَع َواألْبَصاَر َواألْفئَِدَة َلَعّلُكْم َتْشُكُروَن﴾ 
)النحل:78(، وبدأ اإلنسان -كمجتمع - يف رحلة الّتعلم منذ أن تم النّفخ فيه من روح 
اهلل، فتفّعل عنده الّسمع والبصر والفؤاد، وسار يف األرض ينظر كيف بدأ الخلق؛ فلو 
الّرياضيات شيًئا، ونظر إلى عظمته،  جاء أحد اآلن، وهو ال يدري عن نشأة  علم 
واكتشافه،  اإلنسان  ذلك من صنع  أن  -أبًدا-  لما  صدق  الحالية،  ودقته، وسعته  
ألن من طبيعة اإلنسان، عندما ينظر إلى شيء، يريد أن يحكم عليه، ينطلق من صفة 
أن  ويحسب  للمجتمعات،  المعريف  الّتراكم  وصفَة  الّزمان،  عامَل  وُيهمل  العجلة، 
ذلك الّصرح الّرياضي العظيم، هو من بناء إنسان واحد، ويف لحظة واحدة؛ فيحكم 
ُمباشرة باستحالة أن يصدر ذلك من إنسان، والُبدَّ أن يكون هذا العلم الّرياضّي، من 
جهة عظيمة غير اإلنسان! وما ينطبق على الُعُلوم، ينطبق على علم الّلسان العربي 

تماًما.
يَّة ﴿َوَلَقْد  فاإلنسان كائن عظيم؛ بما وهبه اهلل من نعمة العقل، والّتفكير، والُحرِّ
َعَلَى  َوَفّضْلنَاُهْم  الّطّيَباِت  ّمَن  َوَرَزْقنَاُهْم  َواْلَبْحِر  اْلَبّر  فِي  َوَحَمْلنَاُهْم  آَدَم  َبنِي  َكّرْمنَا 
َقاَل  ﴿َوإِْذ  األرض،  يف  خليفة  وجعله   ،)70 )اإلسراء:  َتْفِضياًل﴾  َخَلْقنَا  ّمّمْن  َكثِيٍر 
َرّبَك لِْلَمالَئَِكِة إِّني َجاِعٌل فِي األْرِض َخلِيَفًة﴾ )البقرة: 30(، وقديًما قيل: إذا ُعِرَف 

الّسبب َبُطل العجب.  
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يف  وتفكيره    وتعقله،  وتصويته   اإلنسان،  تفاعل  نتيجة  هو  العربي،  فالّلسان 
الواقع، وتواصله مع بني جنسه، وتراكم هذه المعلومات وتواصلها مع المجتمعات 
الالحقة، فكل مجتمع، يضيف تفاعله يف علم اللسان لما سبق، إلى أن تم بناء نظام 
وأساس الّلسان، واكتمال األبجدية الّصوتية )المقاطع الصوتية(، التي هي بمرتبة 

الّلبنات، والعناصر األساسية؛ التي  استخدمت يف بناء الّلسان.
والتنزيل الحكيم نزل مستخدًما  الّلسان  العربي؛ ليوصل  إلى النّاس مضموًنا  
معينًا  من الّدالالت، واستخدم اهلل الكلمات يف صياغة التنزيل الحكيم مؤلفة من 
ذات األصوات، التي يستخدمها اإلنسان يف كالمه مع اآلخرين، واإلحكام يف التنزيل 
مطابقة  بُصورة  أخواهتا  مع  وتركيبها  األصوات،  استخدام  طريقة  يف  كان  الحكيم 
لمحل  الخطاب من الواقع - تماًما - وُتغطي الحدث من بدايته إلى ُمنتهاه، حيث ال 
يقبل النّص أي زيادة يف المبنى، مع مرور الّزمن، وتقدم الُعُلوم عند اإلنسان، وهذا 
ال ينفي األوجه األخرى لإلحكام، ومن هذا الوجه نقول: التنزيل الحكيم، صالح 
النّص مبنًى ومفهوًما، وتحركه  لكّل زمان ومكان، وتجّلت تلك الحقيقة يف ثبات 
معنًى ومقصًدا، ضمن معطيات دالالت المبنى والمفهوم، ومعلومات الواقع، وكل 

ذلك على محور الّثابت والمتغير.
  لذا.. فالقول: إّن نشأة الّلسان العربي وحي من اهلل؛ هو رأي ضعيف جًدا، وبعيد 

عن الّصواب، والبحث العلمي، وسنثبت ذلك أثناء كالمنا عن الّرأي األخير.
الّرأي الّثالث:

وتصويته،  الواقع،  مع  اإلنسان  تفاعل  نتيجة  هو  العربي)أصوات(،  الّلسان  إّن 
وتواصله مع المجتمع، وهذا هو الّرأي الّصائب؛ من بين اآلراء المذكورة 

لنر ذلك من خالل الّشرح :
أول أمر ينبغي العلم به، هو العلم بأن اإلنسان كائن حي، له غرائز، وحاجات 
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البحث،  إلى  تدفعه  التي  الّتعلم  غريزة  النّفسية،  غرائزه  ومن  وجسمية،  نفسية، 
والّتقصي عن حقيقة حدوث األمور، ولكي تكون عنده القدرة على الّتعلم؛ ينبغي 
التي فطر اهلل  الفطرة  الّتعلم، وهذه األمور هي من  الّتعلم، ودافع  أن يملك أدوات 
النّاس عليها، فُيوجد انسجام وتكامل بين فطرة اإلنسان، والواقع الذي هو من خلق 
اهلل، فقد جعل اهلل اإلنسان يتناغم، وينسجم عقله، وتفكيره وجهاز النّطق عنده مع 

الواقع تماًما.
فاإلنسان األول، هو إنسان فطري، ملتصق بالواقع أكثر من إنسان اليوم، ويتفاعل 
مع بيئته بُصورة انسجامية، وتناغمية، ويتنبه إلى تغيرات الّطبيعة وتقلباتها، فهو جزء 
هذا  ومن  عليه،  وهيمنتها  الّطبيعة،  تأثير  تحت  واقًعا  فكان  الّطبيعة،  من  يتجزأ  ال 
الوجه؛ كان القوم العرب يبعثون أوالدهم إلى البادية؛ ليعيشوا يف أحضانها بصورة 
متصلة، لينمو عندهم الحس الذوقي والمعريف لتقلبات الطبيعة، ومظاهرها، وتتفعل 
المدنية،  إنسان  بعكس  األولى،  أمهم  كونها   المعرفة؛  منها  ويكتسبوا  حواسهم، 
تتفاعل  أن  من  حواسه  تسد  جدران،  أربع  بين  ًة  يَّ مادِّ حياًة  يعيش  فهو  والمعاصرة، 
لفطرته،  مخالًفا  ويعيش  البيئة،  بتلويث  ويقوم  الّطبيعة،  ويحارب  بل  الواقع،  مع 
معادًيا بيئته، وُيصنع بصورة آلية، فيصير أعجمَي اللسان، وأعجمَي التفكير، وُمعطل 

الحواس.
نظامها،  مع  المتكيف  البار،  وابنها  الّطبيعة،  ربيب  فهو  األول؛  اإلنسان  أما 
عند  الوعي  بدأ  فلما  منها؛  شيء  كل  يأخذ  بأمه،  الولد  كالتصاق  هبا  والملتصق 
خالل  من  ذلك  و  األخرى،  والكائنات  الّطبيعة،  أصوات  يحاكي  صار  اإلنسان، 
تفاعله الفيزيولوجي اإليجابي، والّسلبي، يف استخدام جهاز النّطق عنده، وتفاعله 
النّفسي ُشُعوًرا وعقاًل، فبدأ بإصدار األصوات التي يسمعها فعاًل، وردَّ فعل، وذلك 
الّطبيعية، والحظ داللتها؛  للّظواهر  فأخذ ُصوًرا صوتية  ذاهتا،  الّطبيعة  بالّتعلم من 
سواء الحالية، أم الوظيفية من خالل تشكلها يف الواقع،مثل ظاهرة سقوط األشياء 
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من األعلى إلى األسفل وارتطامها يف األرض،وظهور صوت )طج( أو )دج(،ومع 
تكرار ذلك وصل إلى أّن صوت )د( يدل على دفع شديد، وصوت )ط( يدل على 
دفع وسط؛ وصوت)ج( يدّل على جهد أو شدة أو قوة وطاقة، فقام بتجريد الداللة 
الصوتية من الحدث، وجعله مفهوًما ُمجرًدا يستخدمه يف حاالت تحقق فيها الدفع 
والجهد،وظهر االستخدام الثقايف لها؛ لتعرب عن الشعور واألفكار، فكانت هي بداية 
اإلنسان  عند  الثنائي  األدنى  بحدها  األحرف  ألصوات  الواعي  االستخدام  والدة 
األول، وتراكم ذلك الّتفاعل يف المجتمع، وأخذ ُبْعًدا اجتماعًيا؛ لتواصل الخربات، 
ونقلها من جيل إلى آخر، فكان اإلنسان األول يتواصل من خالل الّتصويت، الذي 
هو يف حقيقته ُصور صوتية للّظواهر الّطبيعية، ونتيجًة لرتاكم هذه الّصور الّصوتية؛ 
استخدام  خالل  من  وذلك  اللسان،  لتكوين  الالحقة؛  للمجتمعات  أساسًا  أوجد 
إلى  صوت  بضم  الثنائية(  الّصوتية  )الّصور  األولى  والعناصر  الحية،  الّلبنات  هذه 
الّصورة  فصارت  كظاهرتين،  متتابعة  بُصورة  الواقع،  يف  بينهما  عالقة  نتيجة  آخر، 
لبنائه،  وأساسًا  الّلسان،  لنشأة  بدايًة  الّصوت،  من  مقطعين  من  المؤلفة  الّصوتية 
إلى  الحاجة  اشتدت  وعندما  اإلنساين،  والّتفاعل  الّتعقل،  مرحلة  يف  ذلك  وكان 
العالقات الجماعية، وكثرت، وتعقدت، تمت عملية والدة المجتمع، وبدأ اإلنسان 
يف الّتفكير؛ مستخدًما المفردات األولى الفطرية؛ كحقل ومجال له؛ ألنَّ اإلنسان، 
فاعتمد  لها،  جسًما  وتكون  أفكاره  ومقاصد  معاين  تحمل  مفردات،  دون  يفكر  ال 
على األساس الفطري، الذي وصل إليه نتيجة تعقله، وتفاعله مع الواقع، الذي هو 
ُثنائيات بُصورة فطرية، وعقلية، فقام بتوسيع  َبه منها من  المقاطع الّصوتية، وما َركَّ
الظاهرة  إليها صوًتا آخر يدل على  الّثنائية، فطرًة وتفاعاًل، وأضاف  الكلمات  هذه 
بُصورة  اإلنسان،  عند  الّتفكير  بدأ  وبذلك،  األصوات،  ُثالثية  لتصير  الجديدة؛ 
ُمتنامية، وصاعدة، مع توسع اللسان طرًدا، بحيث كلما زاد الّتفكير، نما نظام الّلسان 
بناًء، وَكُثرت ُمفرداته؛ لتحتوي عملية الّتفكير، إلى أن وصل إلى مستوى عظيم  من 
يحتاجها يف  التي   ) األبجدية  )األحرف  الّلسان  مقاطع  أصوات   واكتملت  البناء، 
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عملية سيرورته وصيرورته.
إًذا، والدة الّلسان من حيث األساس؛ إنَّما هي أمر فطري، وظهر ذلك من خالل 
تفاعل اإلنسان وتعقله، فوصل إلى المقاطع الّصوتية )األبجدية( من خالل استخدام 
الكلمات الّثنائية، وعندما بدأ الّتفكير عند اإلنسان نتيجة الظاهرة االجتماعية، ظهر 
مجتمع،  كل  يف  تباًعا  الّثالثية،  الكلمات  فظهرت  ضرورًة،  الّلسان  مفردات  توسع 

حسب مستواه المعريف؛ لتكون الحامل والحقل، لعملية الّتفكير، والنهضة.
ودراسة هذه المراحل، التي مر هبا الّلسان العربي، أمر ُمشاهد يف الواقع الحالي، 
من خالل دراسة مراحل اكتساب النطق عند األطفال، وتمكنهم من استخدام نظام 
بيئة،  عليهم؛  الخارجي  المحيط  وتأثير  الفطرية،  األصوات  مالحظة  مع  الّلسان، 
وغذاء، وثقافة، فتم ظهور أصوات قبل أخرى، مثل صوت الميم، والغين، فهما قد 

ظهرا قبل صوت القاف أو الضاد  قطًعا، والقيام بقياس الغائب على الّشاهد.
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الّترادف في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية

أتبعته به، أو ألحقته به، ومن هذا الوجه  إذا  بالّشيء؛  الّشيء  الّترادف من َردِف 
ونقول  به،  وُملحق  تابع  بمعنى  لفالن،  رديٌف  فالًنا  إنَّ  اليوميَّة:  حياتنا  يف  نقول 
بمعنى  تراَدف؛  بعًضا:  بعضهم  خلف  ون  يصطفُّ عندما  المدرسة  باحة  يف  للّتالميذ 
أْن يقوم ُكلُّ تلميذ بعمليَّة االلتحاق واإلتباع لَمْن قبله؛ بواسطة َوْضع كفِّ اليد على 

كتف من قبله؛ حيُث يصير ُملحًقا وتابًعا له.
واألرض وأخواهتا من الكواكب، ُكلُّها ُمرتادفة مع الّشمس، فُهي ُمشرتكة بشيء، 
وإنَّما  غيره،  مع  الُمرتادف  الّشيء  ُهويَّة  يمحو  ال  فالّترادف  آخر،  بشيء  وُمختلفة 

يشركه بصفة، مع الحفاظ على الّتباين، واالختالف يف ُكلٍّ منهما.
يقول األستاذ محمد عنرب:

)إن ما ينفي5 الرتادف )التطابق بالمعنى رغم اختالف المبنى( ويمنع من وقوعه 
دليل واحد قاطع؛ هو أّنه لو كانت حروف أبجدية اللغات مرتادفة وُيغني كلُّ حرف 
من  البيان  لزال  و  حرف،  ككل  حرف  كل  لكان  كافًيا  وافًيا  غنًى  اآلخر  عن  منها 
أساسه،وماكانت الكلمات مَؤلفة من حروف، فإن الكلمات ال ترتادف قطًعا، أي 
ال ُتغني أي كلمة منها عن أي كلمة أخرى غنًى شافًيا وافًيا كافًيا، ألن ذلك ينتهي هبا 

إلى أن أي كلمة كأي كلمة تماًما(6.
راجع كتابي )دراسة إنسانية يف الّروح والنّفس والتفكير( فصل) الغرائز(. وفصل )الفطرة(.  5

فوق  )اليقين  راجع  بتها،  )ينفي( فصوَّ كلمة  تكون  أن  ينبغي  السياق  والصواب وفق  )ينبغي(  كلمة  يف األصل موجود   6
المعاصرة( ص79 ، ط 1 2003م.
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بَجْعل  الَعَرب  قام  فقد  سابًقا،  الُمستخَدم  ُهو  المعنى  هبذا  اللسان  يف  فالّترادف 
حيُث  من  واختالفها  الّداللة،  أصل  حيُث  من  بعضها؛  مع  الّصلة  ذات  الَكلمات 
الّشكل واألُسُلوب يف نمط واحد؛ وقالوا: هذه الَكلمات ُمرتادفة؛ بمعنى أنَّها تابعة 
منها،  لُكلٍّ  واالختالف  الّتباين  على  الحفاظ  مع  بينها،  فيما  صلة  لُوُجود  لبعضها؛ 

نحو:
ُكلُّ َكلمة تبدأ بحرف القاف والّطاء )قط( تدلُّ يف أصلها وُعُمومها على الّتفريق 

والَفْصل والّصرم؛ انظر مثاًل: َقَطَع، َقَطَف، َقَطَم، َقَطَل.. إلخ.
فُكلُّ هذه الَكلمات، ال تخرج عن داللة الَفْصل والّتفريق والّصرم؛ فهي ُمرتادفة 
من هذا الوجه؛ أْي تابعة يف أصل الّداللة لبعضها، ولكْن؛ لُكلِّ واحدة منها ُصورة 
الّتباين والفرق؛كان نتيجة اختالف  وإسقاط على الواقع ُمختلفة عن ُأختها، وهذا 
َكلمة  )َقَطَع( غير داللة  َكلمة  للَكلمة )قط(، فداللة  ُأضيف  الذي  الّثالث،  الحرف 

)َقَطَف(، أو )َقَطَم(.
وَكذلك ُكلُّ َكلمة تبدأ بحرف الغين، تدلُّ يف أصلها وُعُمومها على الّسرت والّتغطية 

والغياب والُعمق؛ انظر مثاًل:
غاص، غيم، غاب، غامق، غرغر، ُغُرور، غبي، غفل، غرق، غطس... إلخ. 

وَكذلك ُكلُّ َكلمة تبدأ بحرف الّسين )س( تدلُّ يف أصلها وُعُمومها على الَحَرَكة 
الحّرة؛ انظر مثاًل: سبح، سبق، سبى، سمى، سار...

تشرتك  التي  الَكلمات  على  إطالقه  ُهو  الَعَرب،  عند  للّترادف  اآلخر  والوجه 
جاء،  نحو:  والُخُصوص؛  الُعُموم  حيُث  من  الّضمنيَّة  العالقة  أي  نًا؛  تضمُّ بالّداللة 

ث، ذهب، وخرج... إلخ. وأتى، وحضر، أراد، وشاء، قرأ، تلى، تَكلَّم، تحدَّ
أو   ، بالعامِّ الخاصِّ  عالقة  وهي  بعًضا،  بعضها  مع  عالقة  ذات  الَكلمات  فهذه 
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عن  ُمتباينة  ذاته،  الوقت  يف  ولكْن؛  ُمرتادفة،  الوجه  هذا  من  فهي  نيَّة؛  تضمُّ عالقة 
بعضها يف عمليَّة إسقاطها على الواقع، فداللة َكلمة )األكل( غير )الّطعام(، وداللة 

َكلمة )ذهب( غير )خرج(، وَكلمة )ولج( غير )عرب( وغير )خرق(.
هذا مفهوم الّترادف؛ الذي كان يستخدمه الَعَرب - أصاًل - قبل تدوين اللسان 
لظاهرة عْلميَّة كونيَّة  إثبات  ُهو  إنَّما  اللسان؛  الّترادف يف  بُوُجود  وقواعده، والقول 

انعكست فيه.
ا استخدام مفهوم الّترادف؛ بمعنى ُمطابقة داللة الَكلمات لبعضها رغم اختالف  أمَّ
ة النّاس، وليس  ألفاظها؛ فُهو قول صادر، تساهاًل، يف استخدام اللسان من قَبل عامَّ
أصاًل فيه، ومع ضعف النّاس يف لساهنم األصليَّ الّصائب، وُفُشوِّ الّلحن والخطأ، 
وُجُمود الّدراسة واإلبداع، وتناسي الُفُروقات بين الَكلمات، والّتساهل يف استخدام 
كل  من  واألهم  الُمخاطب؛  عند  الَفْهم  لُحُصول  واحدة  لداللة  الُمختلفة  األلفاظ 
ذلك صفة العجمة الالزمة لإلنسان، انتشر بين النّاس مفهوم أنَّ اللسان يحتوي على 
ألفاظ ُمختلفة، ولكنَّها من حيُث الّداللة واحدة يف الواقع، واستمرَّ هذا االستخدام، 
بُشُيوعها  تأثَّروا  الّظاهرة  الُعلماء بدراسة هذه  النّاس، وحينما قام بعض  بين  وشاع 
بين النّاس، وظنّوا - َوْهًما منهم - أنَّ هذه الّظاهرة صائبة لساًنا، فأدخلوها يف قواعد 

ة النّاس. اللسان ونظامه، تحت ُعنوان الّترادف، ولكْن؛ بمفهوم عامَّ
ت األبحاث يف اللسان من قَبل الُعلماء، ولكْن معظمهم وافقوا على مفهوم  استمرَّ
الّترادف الّشعبي، فمنهم َمْن أنكر هذه الّظاهرة الّشعبيَّة، وبإنكاره ذلك نفى ُمصطلح 
الّترادف يف اللسان، ومنهم َمْن وافق، وأقرَّ مفهوم الّترادف بالمعنى الّشعبي، وأخذ 
وانقسم  اللسان،  يف  الّترادف  اسم  الّظاهرة  لهذه  األبحاث  يف  واالختالف  النّقاش 
الُعلماء فريَقْين بين ُمؤيِّد لُوُجود َكلمات ُمختلفة باأللفاظ، وُمتطابقة بالّداللة، تحت 
عليه  لما  ُمخالف  ألنَّه  االستخدام؛  هذا  إلنكار   آخر  فريق  وذهب  الّترادف،  اسم 
الواقع واللسان، وأنَّ اختالف المبنى ُيؤدِّي - قطًعا - الختالف المعنى، ولكنَّهم 
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ل لُمصطلح الّترادف، فأنكروا الّترادف يف اللسان، رًدا  تأثَّروا باستخدام الفريق األوَّ
ل. على الفريق األوَّ

ل عمل ينبغي أْن نقوم به، ُهو إرجاع مفهوم الّترادف إلى أصله؛ حيُث أنَّه  لذا؛ أوَّ
ُمصطلح صواب لسانًيا.

والكون - آفاق وأنفس - واللسان قائمان على ظاهرة الّترادف بالمعنى الصائب، 
بشكل  الّترادف  لُمصطلح  واستخدامهم  النّاس،  ة  بعامَّ التَّأثُّر  عدم  ينبغي  ثم؛  ومن 
ظاهرة  إنكار  وليس  النّاس،  عند  الّترادف  مفهوم  تصويب  ُهو  والواجب  خاطئ، 

الّترادف.
يَّة، ُهو أنَّ اللسان  ُيدَرس  األمر الّثاين الذي ينبغي أْن ُيؤخذ بعين االهتمام والجدِّ
من  بينهم  شاع  ما  أو  النّاس،  ألسنة  على  اشتهر  بما  وليس  ومصادره،  ُأُصوله  من 
استخدام لداللة الَكلمات واألساليب  يف الخطاب، فالنّاس  يميلون يف الخطاب، 
السهلة يف  األساليب  واستخدام  األلفاظ،  الّتساهل يف  إلى  بعضهم،  مع  والّتواصل 
وصواب  وقواعد،  بالغًة،  اللسان  صواب  حساب  على  ذلك  كان  ولو  الخطاب، 

الّلسان العضوي فصاحة، مادام الُمخاَطب فاهًما لَقْصد للُمَتَكلِّم.
العربّي،  الرتاث  يف  اشتهرت  التي  السيف،  صفات  إلى  المثال  سبيل  على  انظر 
أعطنا  ألحدهم:  قلنا  و  لدينا،  سيوف  عدة  أن  فلو  إلخ،  الصارم...  المهند،  البّتار، 
الُمهند؟ وأعطانا واحًدا وقعت يده عليه، ألخطأ الفعل، ألن قصدنا من الكالم، هو 
السيف الذي ُصنع يف الهند حصًرا، )وذلك إن كانت  صفة المهند يقصد هبا منشأ 
السيف صنعة( ال أي سيف آخر، أما استخدام الناس لصفة المهند ألي سيف كان، 
فهو استخدام اعتباطي أعجمي، ما ينبغي أن يستخدم ذلك برهاًنا، أو حجًة على داللة 
كلمة ما، نحو رأي بعض الباحثين؛ رغم أنه يتبنى قاعدة )إذا اختلف المبنى اختلف 
المعنى ( قال: لو طلبنا من أحدهم أن يعطينا البتار أو المهند من مجموعة سيوف 
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أمامه فإن الفهم يحصل للسامع، ويقوم بتناول أي سيف ال على التعيين، ويعطينا 
إّياه، فالصارم، والبتار، والمهند؛ هي السيف - يف النتيجة - عند السامع! ومن ثم؛  
فالرتادف هو من باب المجاز ال أكثر(. وهذا الكالم خطأ فاحش، ما ينبغي أن يصدر 
من باحث قط ! انظر إلى كلمة بيت، ومنزل، ودار، ومسكن، ومثوى، ومأوى، فكل 
منها لها داللة مختلفة عن األخرى، وكذلك كلمة: كتاب اهلل، والقرءان، والفرقان، 
وجود  احتمال  مع  والنطق...،  واللفظ،  والقول،  والكلمات،  والكالم،  والذكر، 

تداخل جزئي فيما بينهم يف الداللة، وقد يجتمعون يف موصوف واحد.
لخصائصه عن سائر  الحكيم  التنزيل  ُهو  َجَدل،  ُدون  به  الُمسلَّم  اللسان  فأصل 
 - المسألة  صواب  ومعرفة  الّدراسة،  يف  منه  االنطالق  فينبغي  األُخرى،  المصادر 
لساًنا - من خالل َنْظم خطابه، وُأسُلوبه الستخدام الُمفردات يف الُجمل؛  حسب 

. واقع الحال لُكلِّ نصٍّ
كما  الّصائب،  بالمعنى  اللسان،  يف  موجودة  علميَّة  ظاهرة  الّترادف  فظاهرة 
بأصل  الُمشرتَكة  الَكلمات  إلحاق  وُهو  الّتدوين؛  قبل  الُقدامى  الَعَرب  استخدمه 
واحد، نحو الحرف األول أو الثاين، والُمختلفة بالّشكل واألُسُلوب؛ حين إسقاطها 
على الواقع ببعضها، وَوْضعها يف خندق واحد تحت اسم الّترادف، الذي يدلُّ على 

المقولة التي تقول:
يف  زيادة  هي  إنَّما  المبنى؛  يف  زيادة  وأيُّ  المعنى،  اختلف  المبنى؛  اختلف  )إذا 

المعنى(.
ة النّاس، من إطالق مجموعة من األسماء أو الّصفات على  ا ما يشاهده عامَّ أمَّ
شيء واحد يف الواقع، ويظنُّون أنَّ هذه األسماء، والّصفات الُمختلفة بالّلفظ ُمتَّفقة 
التي  والُمناسبة  والّتباين،  الُفُروقات  إدراك  يف  منهم  وُقُصور  َوْهٌم  فهذا  بالمعنى؛ 
يَّارة يف الواقع؛ كيف  اقتضت إطالق هذه الّصفات على شيء واحد؛ انظر مثاًل للسَّ
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ة،  ة، وذلك الختالف وظائفها، أو اشرتاكها بوظائف عدَّ أخذت أسماء وصفات عدَّ
يَّارة من ناحية وظيفة َنْقل النّاس أطلق عليها اسم  )ناقلة(، وَمْن َنَظَر  َفَمْن َنَظَر إلى السَّ
يَّارة الكبيرة - أطلق عليها اسم  إليها من ناحية وظيفة أنَّها تجمع النّاس - بالنّسبة للسَّ
ُكوب، أطلق عليها اسم )مركبة(، وَمْن  )حافلة(، وَمْن َنَظَر إليها من ناحية وظيفة الرُّ
البضاعة وَشْحنها؛ أطلق عليها اسم  لَحْمل  ناحية وظيفة تخصيصها  إليها من  َنَظَر 

)شاحنة(، فالمسمى واحد، ولكّن الصفات مختلفة.
فإذا  الواقع،  الّشيء يف  ُولدت أسماء األشياء وصفاهتا؛ من خالل وظيفة  هكذا 
دت أسماؤه، فُكلُّ اسم أو صفة ُيوجد يف داللتها، ما ال ُيوجد  دت وظائفه تعدَّ تعدَّ
ُهو صفة  ُمختلفة، واالسم  والّصفات  الواقع،  واحد يف  ى  فالُمسمَّ ُأخرى،  يف صفة 
اختيرت ُدون غيرها من الّصفات؛ للّداللة على شيء؛ كاسم َعَلم له؛ ليتمَّ الّتخاطب، 
والّتواصل، والّتفاهم عند قوم ُمعيَّنين، مع إمكانيَّة اختيار غيرها من الّصفات؛ لتكون 
اسًما عند آخرين، وهذا ما ُهو حاصل يف الواقع بين الُمجتمعات الَعَربيَّة، مع العلم 
أن االسم ال ُيغطي كل وظائف الُمسمى، انظر إلى كلمة)حاسوب( كيف هي قاصرة 
ال تغطي وظائف الكمبيوتر، وينبغي البحث عن غيرها، أو نحت كلمة مؤلفة من 
كلمتين أو ثالثة لُتغطي وظائف هذا الجهاز، أو استخدام الكلمة األجنبية ذاهتا وال 

حرج يف ذلك قط!.
لوظائف  ُرؤيتهم  وَكذلك  بعضهم،  عن  ُمختلف  األشياء  مع  النّاس  فتفاعل 
الوجه  هذا  ومن  قوم،  ُكلِّ  احتياجات  حسب  ُمختلف  لها،  واستخدامهم  األشياء، 
د األلسنة، وُوُجود  د األسماء لشيء واحد يف الواقع، بل وأدَّى ذلك إلى تعدُّ ظهر تعدُّ
َكلمات يف لسان، وَنْفيها يف لسان آخر،وذلك راجع إلى البيئة الَجغرافيَّة والّثقافيَّة، 

واألدواتية، والّتفاعل معهم.
بمدلوالت يف  وُمرتبط  بصفته دالالت،  اللسان  َعَربي  نزل  الحكيم،  التنزيل  إنَّ 
الواقع، فكان من الّطبيعي جًدا أْن يتَّصف بصفة الواقع، واللسان العربي، فكان كتاًبا 
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الّظاهرة  حيُث  من  اللسان؛  وَعَربي  المضمون،  حيُث  من   - وأنفس  آفاق   - كونًيا 
الّترادف  فاحتوى ظاهرة  الواقع،  مع  اإلنسان  وتفاعل  انعكاس  التي هي  الّصوتيَّة، 
كما هي موجودة يف الواقع، وكما انعكست يف اللسان الَعَربي، ولهذا؛ اختير اللسان 
ُمرتبًطا  لساًنا  كونه  الحكيم،  للتنزيل  الّصوتيَّة  الّظاهرة  ليحتوي  غيره؛  ُدون  الَعَربيَّ 
بالواقع، وُمتالحًما وُمتناغًما معه، يعكس وظائفه واختالفاته، وصفاته بشكل دقيق 
أشبه بالمرآة، والعلم يقوم على هذه القاعدة الكونية، واللسانية، انظر إلى القواعد 
والبيانات يف الكمبيوتر، فلكل معلومة اسم، أو رمز خاص به، وال يقبل بحال اسم 

واحٌد؛ تطلقه على مجلدين، أو معلومتين قط.
؛  حيٌّ نصٌّ  فُهو  الحكيم،  التنزيل  دراسة  أثناء  الحذر،  وَأْخذ  االنتباه  ينبغي  لذا، 
معنى  على  تدلُّ  فيه  لفظة  فُكلُّ  بالواقع،  الرتباطه  ؛  واقعيٌّ ونصٌّ  بالحياة،  الرتباطه 
يف  ُمترادفة  هي  بل  بعضها،  عن  ُمنقطعة  ليست  ولكنَّها  ُأخرى،  لفظة  عن  ُمختلف 
ل مع بعضها، التنزيل الحكيم الُمتالحم، الذي يعكس  النّهاية، بشكل أو بآخر، لُتشكِّ

الواقع الُمترادف بأجزائه؛ لتحقيق الّتالحم والّتناغم الكوين.
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العطف نوعان

ينبغي االنتباه إلى مسألة اشرتاك األسماء، أو الصفات بمسمى واحد  نحو قوله 
تعالى: ﴿ُهَو األّوُل واآلخر َوالّظاِهُر َواْلَباطُِن َوُهَو بُِكّل َشْيٍء َعلِيٌم﴾ )الحديد: 3(، 
التغاير  تقتضي  العطف  وعملية  والداللة،  المعنى  حيث  من  متغايرة  كلمات  فهذه 
إذا  الصفات  تغاير داللة  َفهم  إساءة  الباحثين7 يف  إليه بعض  ضرورة، ال كما ذهب 
ُعطفت على بعضها، فالعطف نوعان: تغاير صفات، وتغاير ذوات، ونص التنزيل 
واحد،  لمسمى  الداللة  واختالف  الصفات،  تغاير  باب  من  المذكور، هو  الحكيم 

الذي هو اهلل.   
وسآيت - إن شاء اهلل - بأمثلة؛ ألبيِّن  أنَّ  اختالف  الّلفظ،  ُيؤدِّي إلى اختالف 
أْن  الباحث  على  وينبغي  وقرءانية،  ولسانية،  واقعيَّة،  ضرورة   - حتًما   - المعنى 
يف  سياقها  ومن  الواقع،  يف  مدلولها  طريق  عن  الَكلمات،  بين  الُفُروقات  إلى  يتنبَّه 
وهذا  إظهارها،  عن  اللساين  القاموس  َيقصر  قد  الَكلمات،  بين  فالُفُروق   ، النَّصِّ
التنزيل  على  يعتمد  أْن  الباحث  على  فينبغي  الَكلمَتْين،  بين  الفرق  انتفاء  يعني  ال 
اًل، وينظر كيف اسُتخدمت هذه الّلفظة فيه، وبأيِّ ُمناسبة وسياق، وذلك  الحكيم أوَّ
ا الَكلمات التي لم  من خالل تتبُّع الَكلمة، يف التنزيل الحكيم ُكلِّه بشكل كامل، أمَّ
يستخدمها التنزيل الحكيم؛ فُتفهم، وَتظهر الُفُروق بينها؛ من خالل دراسة نشأة ُكلٍّ 
استخدام  ومن  الواقع،  يف  ظاهرهتا  ووجود  فيزيائًيا،  أحرفها  أصوات  منها،وداللة 
ـ معناها  بالتَّالي  الُمرتادفة، فيظهرـ  الَعَرب لها قديًما، وإلحاقها بأصلها مع أخواهتا 

راجع كتاب ) اليقين فوق المعاصرة ( لمحمد عنرب،الطبعة األولى/ 2003/ ص 16-17-83 وما بعدها.  7
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 ، ُمستمرٍّ ر  تطوُّ يف  وُهو  ذلك،  يف  يبحث  الّلسانيَّات  وعلم  أخواهتا،  عن  وتباينها 
واخرتُت من الَكلمات مجموعة شائعة بداللتها  الواحدة؛ وهي َكلمات ُمستخدمة 
يف التنزيل الحكيم؛ وهي : جاء وأتى وحضر، أراد وشاء، قرأ و تلى، وذلك َكنموذج 
يحتذي به القارئ، يف عمليَّة إيجاد الُفُروق والّتباين بين الَكلمات الُمختلفة لفًظا، 
فإنَّ وصل إلى الُفُروق فبها ونعمت، وإْن لم يصل فإنَّ هذا ال يعني انتفاء الُفُروق 
بين الَكلمات، بل ينبغي عليه أْن ُيتابع البحث، حتَّى يصل؛ ألنَّ اختالف الّلفظ ُيؤدِّي 

إلى اختالف المعنى قطًعا.

أ ـ الفرق بين: جاء، وأتى، وحضر.

أنَّها ذات  للوهلة األُولى -  لها -  الّسامع  الُمرتادفة، قد يظنُّ  الَكلمات  إنَّ هذه 
بينها، فما  النّاس لها ُدون تمييز  اء استخدام  داللة واحدة يف الواقع، وذلك من جرَّ
ويتمُّ  )حضر(،  َكلمة  وَكذلك  )أتى(،  َكلمة  فيه  نستخدم  )جاء(  َكلمة  فيه  نستخدم 
َفْهم الخطاب بين النّاس؛ ألنَّ األصل يف الخطاب ُهو إفهام النّاس، وكون الَفْهم قد 
حصل، فيتساهل النّاس يف استخدامهم  للَكلمات محّل بعضها بعًضا؛ من ُمنطلق 
أنَّ األلفاظ  َخَدٌم  للمعاين، والمعاين سيِّدة األلفاظ، وهذه الحالة مقبولة يف مجرى 
الحديث بين النّاس، وال ينبغي أْن تتجاوزه إلى الّدراسة واألبحاث اللسانية، ناهيك 
عن النَّصِّ القرءاين؛ ألنَّ التنزيل الحكيم نزل ُمستخدًما نظام اللسان الَعَربي بشكل 

مصيب، وصاغ النَّصَّ بشكل بليغ، ال ُيوجد فيه تساهل يف استخدام اللسان قط.
فلو وقع ذلك لتمَّ القضاء على التنزيل الحكيم؛ الرتباطه باستخدام قوم يف زمان 
اء الّتساهل، وصفة  ا يقتضي انتفاء صالحيَّته لُكلِّ زمكان من جرَّ ومكان ُمعيَّنَْين، ممَّ
األعجمية، الذي يصل ـ يف النّهاية ـ  إلى التَّسيُّب  وضياع الُفُروقات  بين  الَكلمات،  
، والواقع  ومن  ثم؛  يصح  عندهمـ  أْن نخلط بين الَكلمات، ُدون أْن تتغيَّر داللة النَّصِّ
؛  من حيُث   أنَّ أيَّ تغيير يف َكلمات التنزيل الحكيم،  يترتَّب عليه  تغيير يف  داللة النَّصِّ
الَكلمات؛ فقد  َكلمة ُدون غيرها من  الواقع،  والّله ۵ عندما اختار  إسقاطه على  
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يه إالَّ هذه الَكلمة، ُدون  اختارها من ُمنطلق العلم والحكمة، وأنَّ ذلك المعنى ال ُيؤدِّ
األمَر   - القارئ  أخي   - ر  تتصوَّ أْن  لَك  ذلك؛  على  وبناء  الُمترادفة،  أخواتها  سائر 
يَّة، عندما نتعامل مع التنزيل الحكيم، ُدون تمييز، أو  كم  هو على درجة من األهمِّ
تفريق بين داللة الَكلمات الُمرتادفة؛ أْي أننا نتعامل معه بأسلوب الَعوام، وَتعاُملِهم 
الّدراسة، والَفْهم بسبب  التي غابت عن  الّدالالت، والمعاين  بينهم، فكم من  فيما 
والحديث،  والسنة  والرسول،  النبي  نحو:  الحكيم،  التنزيل  مع  ي  العامِّ الّتعامل 
والخلق  والبشر،  واإلنسان  والروح،  والنفس  والنطق،  واللفظ  والقول،  والكالم 
والجعل، والعلم والمعرفة... إلخ، غير تحريف النص ذاته من حيث القول بجواز 
بتقدير  القول  المعنى! بل تجرؤا على  يتغير  أن  الجر عن بعضها دون  إنابة أحرف 
أن  إلى  الّزمن  مع  أدَّى  ا  ممَّ أصاًل!،   غير موجودة  القرءانية  الجملة  كلمات ضمن 
يصير النص القرءاين نًصا عادًيا؛بل وأحياًنا شاًذا يف أسلوب خطابه!، وصارت اللغة 
حديث  إلى  كنظرتنا  إليه  َوَنظرنا  عليه!  والمهيمنة  والفصل  الَحكم  هي  االعتباطية 
ُمحتواه،  من  غ  فتفرَّ قراءته،  ُدون  وتالوته،  المبنى  بتقديس  ونكتفي  بعًضا،  بعضنا 
وغاب عن الّساحة االجتماعيَّة وطاولة البحث والّدراسة، وتم هجره، وصار ُيفهم 
كَفْهم اإلنسان العامي للكلمات، وما شاع منها على األلسنة، فكان ذلك من أحد 

األسباب الرئيسة النحطاط الُمسلمين ثقافًيا وعلمًيا.
انظر على سبيل المثال كيف أورد القاموس8 داللة َكلمة )جاء(: جاء يجيء جيًئا: 

ة )أتى( نجد القاموس يذكر: أتيُتُه َأْتًيا وإْتَياًنا: جئُتُه. أتى. وإذا فتحنا على مادَّ
فداللة َكلمة )أتى وجاء( يف القاموس واحدة، وَكذلك َكلمة )أراد وشاء(، وغيرها 
ـ داللتها واحدة؛ فأيُّ عبث بعد  النّهاية  من الَكلمات الُمرتادفة الكثيرة، فُكلُّها ـ يف 
ذلك !، وأين اإلحكام يف اللسان ؟. وهل يصحُّ يف االستخدام اليومي أْن ُنطلق على 
يَّارة  يَّارة والطَّ ة يصحُّ أْن تصلح لبعضها بعًضا؛ نحو السَّ األشياء الُمختلفة أسماء عدَّ
قال: إن القول بتغاير المعنى للكلمات المعطوفة يف النص اإللهي )هو األول واآلخر...( يقتضي تعدد الذوات اإللهية،   8

راجع كتاب )بيضة الديك( للصيداوي.
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يَّارة، وبالعكس؟!. اصة( للسَّ اصة.. إلخ؟!  فهل يصحُّ استخدام َكلمة )غوَّ والغوَّ
إًذا؛ القاموس اللساين ليس له قداسة، وليس ُهو الَفْصل يف الخطاب، وليس ُهو 
ُبرهاٌن بَحدِّ ذاته، وإنَّما ُهو وسيلة ُمساعدة لدراسة داللة  الَكلمة،  وينبغي البحث يف 
ة  ُحجَّ الحكيم؛ كونه  التنزيل  َحدٍّ سواء، واالعتماد على  كافَّة - على  القواميس - 
لسانية بذاته، ال يحتاج أليِّ جهة ُتثبُتُه إضافة إلى دراسة الَكلمة، عن طريق نشأهتا 

وُبنيتها، وداللة أصواهتا.
وعود إلى بدء لَكلمة )جاء( و )أتى(:

إنَّ استقراء اآليات الكريمة التي َوَرَد فيها أحد الّلفَظْين، أو كالهما، نجد أنَّ بين 
الّلفَظْين فوارق عميقة يف الّداللة، قد تخفى للوهلة األُولى، وهذا الخفاء سبب يف 
ليس سهاًل  الواقع، واألمر  ذاهتا يف  الّداللة   بين داللتهما، وإعطائهما  الّتمييز  عدم 
بحال  والتَّدبُّر  الّتفكير،  يف  وُعمق   ، تأنٍّ إلى  يحتاج  فُهو  داللتهما،  بين  الّتمييز   يف 
هي  والمعاين  المقاصد  ألنَّ  الواقع؛  على  الّداللة  يف  استخدمت  وكيف  َكلمة،  ُكلِّ 
قال  ولذلك  األلفاظ؛  الَكلمات،وليس  داللة  بين  الّتمييز  يف  والُمنطلق،  األساس 
وأنا  للمعاين.  َخَدٌم  واأللفاظ  األلفاظ،  سيِّدة  والمقاصد  المعاين  اللسان:  ُعلماء 
أقول : األلفاظ أجسام صوتية تكمن فيها داللتها الواقعية، وُتدَرك المعاين من خالل 

تحليل داللة أصوات الكلمة، وإسقاطها على محلها من الخطاب. 
فينبغي  ُمرتادفتين؛  َكلمَتْين  داللة  بين  الفرق  نعرف  أْن  أردنا  إذا  أنَّنا  يعني  وهذا 
النَّصِّ  إسقاط  خالل  ومن  الَكلمة،  فيه  َوَرَدْت  الذي  للنَّصِّ  الخطاب  محلِّ  دراسة 
الَكلمات، بشكل خفي، إلى أْن  على الواقع، تبدأ عمليَّة ُظُهور الفوارق بين داللة 
َتْين  تظهر كاملة، فُيصاب الباحث بالُذُهول، من الفرق الكبير بين داللة الَكلمَتْين، اللَّ

كان يف بدء البحث يظنُّ أنَّ داللتهما واحدة.
قال تعالى: ﴿َحّتَى إَِذآ َأَتْوا َعَلَى َواِدي النّْمِل﴾ )النّمل 18(.
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﴿َوَلَقْد َأَتْوا َعَلى اْلَقْرَيِة اّلتَِي ُأْمطَِرْت َمَطَر الّسْوِء َأَفَلْم َيُكوُنوْا َيَرْوَنَها َبْل َكاُنوْا اَل 
َيْرُجوَن ُنُشوًرا﴾ )الُفرقان 40(.

﴿َهْل َأَتَى َعَلى اإِلنَساِن ِحيٌن ّمَن الّدْهِر َلْم َيُكن َشْيًئا ّمْذُكوًرا﴾ )اإلنسان 1(.
ُنالحـظ يف اآليـات الّثالثـة أنَّ فعـل )أتـى( جـاء بعـده حـرف علـى، ولـو افرتضنـا 
- مـن بـاب النّقـاش - أنَّنـا وضعنـا فعـل )جـاء( بـداًل عـن فعـل )أتـى( يف النُُّصـوص 
واد  جـاءوا  إذا  )حتَّـى  ّص  النَـّ ويصيـر  )علـى(،  حـرف  َحـْذُف  َلَوَجـَب  المذكـورة؛ 
النّمـل(، فيصيـر  المعنـى  ُمختلًفـا - تماًمـا - عـن ُجملة )أتـوا علـى(، وَكذلك ُجملة 
)أتـى علـى( لـو جعلناهـا )جاء علـى( لتغيَّر المعنـى تماًما، لنَر ذلك مـن خالل النَّصِّ 
القـرءاين ذاتـه ﴿َهـْل َأَتـَى َعَلى اإِلنَسـاِن ِحيـٌن ّمَن الّدْهـِر َلْم َيُكن َشـْيًئا ّمْذُكـوًرا﴾ فلو 
ُقلنـا )هـل جـاء علـى اإلنسـان حيـن مـن الّدهـر( ألفـادت أنَّ اإلنسـان محـلٌّ لُرُكـوب 
ًقـا بالّدهـر، وليس  الدهـر عليـه، ومطيَّـة لـه، وصـار الـكالم  - حسـب الّسـياق - ُمتعلِّ
 ، باإلنسـان، وَلَوَجـَب تقديـم َكلمة الّدهر على َكلمة اإلنسـان؛ كونـه المعنّي يف النَّصِّ
ـؤال واالهتمـام ُهـو الَفـَرس،  نحـو قولنـا: هـل جـاء علـى الَفـَرس زيـٌد.. فمحـلُّ السُّ
ـؤال  للسُّ زيـٌد محـاًل  الَفـَرس؛ لصـار  زيـٌد علـى  ُقولنـا: هـل جـاء  زيـٌد، بخـالف  ال 

واالهتمـام، وليـس الَفـَرس.
ففعل )جاء( لو استخدم يف النُُّصوص المذكورة،  بدل فعل )أتى( َلَوَجَب َحْذُف 
إلى،  من  واالنتقال  والُحُضور  الُوُصول  د  ُمجرَّ ُهو  المعنى  وصار  )على(،  حرف 
بخالف فعل )أتى( يف النُُّصوص؛ فُهو يتَكلَّم عن فعل زائد على فعل المجيء، فما 

ُهو؟ 
َكلمة  بداية  التي هي  بالهمزة،  تنتهي  أنَّها  َكلمة )جاء( لوجدنا  النََّظَر يف  أمعنّا  لو 
ا يدلُّ على أنَّ هناية فعل )جاء( هي بداية فعل )أتى(، وإذا ُقمنا بتحليل  )أتى(، ممَّ
داللة أحرف َكلمة )جاء(، وَكلمة )أتى( ُنالحظ يف ـ واقع حال ُكلٍّ منهما ـ أنَّ فعل 
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)جاء( ُهو بداية فعل )أتى(؛ انظر مثاًل إلى قولنا : جاء زيٌد على الّطعام، ماذا يدلُّ يف 
واقع الحال؟.  وقولنا : أتى زيد على الّطعام، ماذا يدلُّ يف واقع الحال؟

د ُوُصول زيد وُحُضوره، يف وقت  ففعل )جاء( يف الُجملة األُولى، يدلُّ على ُمجرَّ
الّطعام تماًما.

َأَباُهْم ِعَشآًء َيْبُكوَن﴾ )ُيوُسف 16(. كيف يدلُّ  انظر إلى قوله تعالى: ﴿َوَجآُءَوا 
د الُوُصول والُحُضور، واالنتقال من إلى. على ُمجرَّ

بينما فعل )أتى( يف الُجملة الّثانية، يدلُّ على ُحُصول زيد على الّطعام، والقضاء 
عليه.

انظر قوله تعالى: ﴿َما َتَذُر مِن َشْيٍء َأَتْت َعَلْيِه إاِّل َجَعَلْتُه َكالّرمِيِم﴾ )الّذاريات 42(.
الُمالحظ من فعل )أتى( أنَّه ال يكون يف الواقع، إالَّ بعد عمليَّة الُوُصول إلى الّشيء 
ق داللتها، إالَّ إذا  المعني باإلتيان، فُجملة )أتى زيد على الّطعام( ال ُيمكن أْن تتحقَّ
ا يدلُّ على أنَّ فعل )أتى( له داللة زائدة على فعل )جاء(  جاء زيد إلى الّطعام، ممَّ
يف واقع الحال؛ وهي ُحُصول الّشيء يف الواقع، وَمْن يحصل على شيء - قطًعا - 
يكون قد جاء إليه، بخالف َمْن جاء إلى الّشيء، فال ُيشرتط له الُحُصول عليه، فُكلُّ 
فعل  ن  يتضمَّ إتيان  فعل  ُكلُّ  أْي  والعكس غير صواب؛  الُوُصول،  ن  يتضمَّ ُحُصول 

ن فعل اإلتيان. المجيء، وليس ُكلُّ فعل مجيء يتضمَّ
أنَّهم  بمعنى  النّْمِل﴾  َواِدي  َعَلَى  َأَتْوا  إَِذآ  ﴿َحّتَى  ُجملة  تكون  ذلك؛  على  وبناًء 
جاءوا، ودخلوا يف واد النّمل، وليسوا ـ ُهم ـ على مشارفه، وَكذلك اآليات األُخرى 

تدلُّ على ُحُصول الّشيء.
انظـر قولـه تعالى: ﴿َوَأقِيُموْا الّصالََة َوآُتوْا الّزَكاَة َواْرَكُعـوْا َمَع الّراكِِعيَن﴾ )البقرة 
43( ففعـل )آتـوا( بمعنـى َطَلـب الُحُصـول للـّزكاة يف الواقـع، وهـذا ال يتأتَّـى، إالَّ إذا 

كانـت مـادة الـزكاة داخلـة يف دائـرة ملكيتنـا، ومـن ثـم نقـوم بإعطائهـا للمسـتحقين، 
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وانظـر قولـه تعالـى: ﴿َواَل َيْأُتـوَن الّصـالََة إاِّل َوُهـْم ُكَسـاَلَى﴾ ) التوبة 54 (.
؛ لصار المعنى أنَّ حالة الَكَسل - هي- يف  فلو استخدم فعل )يجيئون( يف النَّصِّ
ْير فقط، بينما عندما استخدم فعل )يأتون( أفاد أنَّ حالة الَكَسل، ُمتلبِّسة يف  عمليَّة السَّ

أداء الّصالة نفسها، ومن باب َأولى الَكَسل يف الّسير إليها.
وانظر قوله تعالى: ﴿َوُلوًطا إِْذ َقاَل لَِقْومِِه َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها مِْن َأَحٍد 
ّمن اْلَعاَلِميَن﴾ )األعراف 80(، فالنَّصُّ ال يتَكلَّم عن عمليَّة المجيء فقط؛ الذي يدلُّ 
د الُوُصول والُحُضور، بل عن عمليَُّة حُصول الفاحشة يف الواقع، وُحُصول  على ُمجرَّ

الفاحشة، ال يتأتَّى إالَّ بعد المجيء إليها.
وانظر قوله تعالى: ﴿ َوَمآ آَتاُكُم الّرُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفانَتُهوْا َواّتُقوْا الّلَه 

إِّن الّلَه َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ) الحشر 7 (
بمعنى أنَّ الشيء هو حاصل داخل دائرة تصرف الّرسول، وأعطاكم إياه فخذوه، 
وما منعكم عنه فامتنعوا، ومن هذا الوجه؛ تمَّ تفسير )آتاكم( بمعنى أعطاكم، وواضح 
أنَّ فعل الُحُصول على الّشيء - قطًعا - بعد فعل المجيء به، أو إليه،  والسّيما أن  
الجملة، هي  جزء من  نص، يبدأ  بقوله تعالى: ﴿ّمآ َأَفآَء الّلُه َعَلَى َرُسولِِه مِْن َأْهِل 

اْلُقَرَى َفلِّلِه َولِلّرُسول...﴾9.
َأْهِدَك ِصَراًطا  َفاّتبِْعنَِي  َيْأتَِك  َلْم  َما  اْلِعْلِم  َقْد َجآَءنِي مَِن  إِّني  قال تعالى: ﴿َيَأَبِت 

َسِوًيا﴾) مريم 43(
بمعنى؛ أّنه قد وصلني من العلم ما لم يكن يف دائرة علمك حاصل.

الّصاِدقِيَن﴾  ُكنَت مَِن  إِن  بِِه  َفْأِت  ّمبِيٍن﴾ ﴿َقاَل  ِجْئُتَك بَِشيٍء  َأَوَلْو  وقال: ﴿َقاَل 
ُمبينًا،  َأْوَصْلُت وَأْحَضْرُت لَك أمام ناظَرْيَك شيًئا  َأَوَلو  عراء30-31(. بمعنى؛  )الشُّ
عًيا ُوُصوله إليَك. دُّ ُهو َأْظهْر الذي معَك إلى ساحة الُحُصول، إْن ُكنَت ُمدَّ فكان الرَّ

لسان الَعَرب، مقاييس اللُّغة، القاموس الُمحيط.  9
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قال تعالى: ﴿ّلْواَل َجآُءوا َعَلْيِه بَِأْرَبَعِة ُشَهَدآَء َفإِْذ َلْم َيْأُتوْا بِالّشَهَدآِء َفُأْوَلـَئَِك ِعنَد 
هداء هي ُوُصولهم وُحُضورهم،  الّلِه ُهُم اْلَكاِذُبوَن﴾ )النّور13(، فعمليَّة المجيء بالشُّ
ا  قوله: ﴿َلْم َيْأُتوْا بِالّشَهَدآِء﴾ أْي؛ لم تحصل الّشهادة يف واقع الحال، والُمالحظ  أمَّ
أنَّ إتيان الّشهادةـ  قطًعاـ  ال يتمُّ إالَّ بعد ُوُصولهم وُحُضورهم، فإذا تمَّ ذلك الُوُصول، 
والُحُضور؛ ترتَّب عليه حُصول الّشهادة يف الواقع، ولذلك استخدم النَّصُّ القرءاين 
فعل )جاء(؛ ليدلَّ على الُوُصول والُحُضور، وأتبعه بفعل )أتى(؛ ليدلَّ على أنَّ الغاية 
عمليَّة  نفى  وعندما  هبا،  واإلدالء  شهادهتم،  ُحُصول  ُهو  إنَّما  هداء،  الشُّ مجيء  من 

هداء يكون قد نفى ـ ضمنًا ـ عمليَّة مجيئهم. إتيان الشُّ
قال تعالى: ﴿َفَأَتْت بِِه َقْوَمَها َتْحِمُلُه َقاُلوْا َيَمْرَيُم َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِرًيا﴾ )مريم27(
د الُوُصول والُحُضور، وإنَّما  ، ال يدلُّ على ُمجرَّ الُمالحظ أنَّ فعل )أتى( يف النَّصِّ
يَّة،  ُهناك أمر آخر ُمتالزم مع فعل المجيء؛ أال وُهو ُحُصول أمر على درجة من األهمِّ
لذلك جاء فعل )أتى( لُيغطِّي الَحَدث -كاماًل - من حيُث ُوُصول مريم وُحُضورها، 
استنكار  ا  أمَّ يَدْيها،  بين  الّطفل  َحْمل  وُهو  مجيئها؛  لفعل  ُمالزم  َحَدث  وُحُصول 
قومها بقولهم ﴿َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفِرًيا﴾ فذلك ألنَّ الَحَدَث كان - بالنّسبة إليهم -ُهو 

د ُوُصول وُحُضور من خارج دائرة معرفتهم. ُمجرَّ
قال تعالى: ﴿َواَل َعَلى اّلِذيَن إَِذا َمآ َأَتْوَك لَِتْحِمَلُهْم ُقْلَت اَل َأِجُد َمآ َأْحِمُلُكْم َعَلْيِه﴾ 
)التوبة 92(، وقال: ﴿َوْلَتْأِت َطآئَِفٌة ُأْخَرَى َلْم ُيَصّلوْا َفْلُيَصّلوْا َمَعَك﴾ )النّساء102(.
د فعل مجيئهم،كما ُهو ظاهر،  ْين المذكوَرْين، ال يعني ُمجرَّ ففعل )أتى( يف النَّصَّ
للقيام  وإرادهتم  ُنُفوسهم،  يف  الحاصل  االستعداد  المقصود  وإنَّما  األُولى،  للوهلة 

بالعمل الُمرافق لفعل المجيء، لذلك استخدم الّله فعل )أتى(.
َوْأُتونِي  َبِصيًرا  َيْأِت  َأبِي  َوْجِه  َعَلَى  َفَأْلُقوُه  َهـََذا  بَِقِميِصي  ﴿اْذَهُبوْا  تعالى:  قال 

بَِأْهلُِكْم َأْجَمِعيَن﴾ )ُيوُسف 93(.
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؛ أنَّ عمليَّة  فلو اسُتخدم فعل )جاء( بدل فعل )أتى( يف النَّصِّ لصار معنى النَّصِّ
ارتداد البصر تحصل أثناء ذهابه إلى ابنه، بينما فعل )أتى( أفاد ُحُصول ارتداد البصر 

ن َطَلب فعل مجيء أبيه إليه. ُمباشرة، وتضمَّ
وَكذلك فعل ﴿َوْأُتونِي بَِأْهلُِكْم﴾، فليس المطلوب ُهو المجيء هبم فقط، وإنَّما 

ن أنَّ فعل المجيء؛ ُهو لُحُصول اإلكرام لهم، والعناية هبم. يتضمَّ
قال تعالى: ﴿َأئِنُّكْم َلَتْأُتوَن الّرَجاَل َوَتْقَطُعوَن الّسبِيَل َوَتْأُتوَن فِي َناِديُكُم اْلُمنَْكَر﴾ 

)العنكبوت29(.
فواضح من النَّصِّ أنَّ فعل )اإلتيان( يدلُّ - قطًعا - على الحدوث، والُحُصول، 

والّتعاطي، وال يتأتَّى ذلك يف الواقع؛ إالَّ بعد فعل المجيء هبا، أو إليها.
َأْشَراُطَها﴾  َجآَء  َفَقْد  َبْغَتًة  َتْأتَِيُهْم  َأن  الّساَعَة  إاِّل  َينُظُروَن  ﴿َفَهْل  تعالى:  قال 

د18(.  )ُمَحمَّ
تِباًعا،  أشراطها  تجيء  بينما  بغتة،  ُهو  إنَّما  وُحُصولها،  الّساعة  ُحُدوث  فعمليَّة 

ا يحصلوا جميًعا بعُد. واحدة تلو األخرى، ولمَّ
قال تعالى: ﴿َوَجآُءوا َعَلَى َقِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب﴾ )ُيوُسف18(.

على  ووضعه  جديد،  دم  بإحضار  ُيوُسف  ُأخوة  قيام  على  يدلُّ  )جاء(  ففعل 
قهم، ولو استخدم فعل )وأتوا على قميصه  القميص، بعد أْن جاؤوا أباهم، ولم ُيصدِّ
بشكل  وعرضوه  أبيهم،  إلى  ُوُصولهم  ُمنُذ  معهم،  كان  القميص  أنَّ  ألفاد  بدم(؛ 

ُمباشر، ولم يقولوا:
 ﴿ َوَمآ َأنَت بُِمْؤمٍِن ّلنَا َوَلْو ُكنّا َصاِدقِيَن﴾ )يوسف 17(

 الُخالصة:
إنَّ فعل )جاء( يدلُّ على الُوُصول، و الُحُضور اآلين. 
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وفعل )أتى( يدلُّ على الُحُدوث، والُحُصول للشيء سواء أكان مادًيا أم معنوًيا.
ثم؛  ومن  صواب،  غير  والعكس  )المجيء(،  فعل  ن  يتضمَّ )إتيان(  فعل  فُكلُّ 
فلُكلٍّ منهما استخدامه يف الواقع حسب الحال الذي يقتضيه، ومن هذا الوجه تظهر 

البالغة يف األقوال.
ُهود  ا َكلمة )حضر(؛ فهي بعيدة جًدا عن داللة َكلمة )جاء وأتى(، وهي من الشُّ أمَّ
أو  إلى،  المكاين من  االنتقال  لها عمليَّة  ُيشرتَط  المعني،  وال  المكان  والُوُجود يف 
المعنوي، فاإلنسان الموجود يف مكان ُمعيَّن، يكون حاضًرا لما يحدث فيه، ولو كان 

غير قاصد لذلك الفعل، فيكون شاهًدا على ما يحصل، من خالل عمليَّة ُحُضوره.
قال تعالى: ﴿َحّتَى إَِذا َجآَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل َرّب اْرِجُعوِن﴾ )الُمؤمنون 99(.  

﴿َحّتَى إَِذا َحَضَر َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقاَل إِّني ُتْبُت اآلن﴾ )النّساء 18(.
 ﴿َوَأنِفُقوْا مِن ّما َرَزْقنَاُكْم ّمن َقْبِل َأن َيْأتَِي َأَحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوُل َرّب َلْوآل َأّخْرَتنَِي 

إَِلَى َأَجٍل َقِريٍب َفَأّصّدَق َوَأُكن ّمَن الّصالِِحيَن﴾ )الُمنافقون 10(.
ل: يدلُّ على ُوُصول الموت، وبدئه يف اإلنسان. )جاء الموُت(. النَّصُّ األوَّ

النَّصُّ الّثاين: يدلُّ على ُحُضور الموت،  وتواجده يف المكان الموجود فيه اإلنسان 
كشاهد، ولمّا يصل الموُت إلى اإلنسان بعُد. )َحَضَر الموُت(.

استخدام  وتمَّ  اإلنسان،  من  نه  وتمكُّ الموت،  ُحُصول  على  يدلُّ  الّثالث:  النَّصُّ 
الّصالح  اإلنفاق والعمل  إلى  هه  وُيوجِّ اإلنساَن،  الّلُه  لُيخرب  )يأيت(  المضارع  الفعل 

ن منه. )أتى الموت(. قبل أْن ُيصيبه الموُت، ويتمكَّ
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ب ـ الفرق بين أراد وشاء

الَقْصد والَعْزم والّتحديد، والّرغبة بشيء ُمعيَّن ُدون   إنَّ َكلمة )أراد( تدلُّ على 
غيره؛ بخالف َكلمة )شاء(، فهي تدلُّ على االختيار االحتمالي، ُدون تحديد لشيء 

بعينه.
لنَر ذلك من خالل اآليات القرءانيَّة:

قال تعالى: ﴿إِّنَمآ َأْمُرُه إَِذآ َأَراَد َشْيًئا َأن َيُقوَل َلُه ُكن َفَيُكوُن﴾ )يس 82(
﴿َخالِِديَن فِيَها َما َداَمِت الّسَماَواُت َواألْرُض إاِّل َما َشآَء َرّبَك إِّن َرّبَك َفّعاٌل ّلَما 

ُيِريُد﴾ )هود 107( 
َرْحَمًة﴾  بُِكْم  َأَراَد  َأْو  ُسَوًءا  بُِكْم  َأَراَد  إِْن  الّلِه  ّمَن  َيْعِصُمُكْم  اّلِذي  َذا  َمن  ﴿ُقْل 

)األحزاب 17(
فالُمالحظ من النُُّصوص الّسابقة أنَّ )اإلرادة( ُمتعلِّقة بالفعل - دائًما - وال تأيت 
د على داللة )أراد( للَقْصد والَعْزم على الّشيء، َكذلك  ا ُيؤكِّ دة ُدون فعل، ممَّ ُمجرَّ
فعل  لُكلِّ  أْي  ُمعيَّن؛   بشيء  وتعلُّقها  تحديدها  على  تدلُّ  )أراد(  َكلمة  أنَّ  ُنالحظ 
)إرادة( ُمتعلِّقة به، انظر إلى قوله تعالى: ﴿إِْن َأَراَد بُِكْم ُسَوًءا َأْو َأَراَد بُِكْم َرْحَمًة﴾ 

وء، له إرادة ُمتعلِّقة به، وفعل الّرحمة له إرادة ُمتعلِّقة به. ففعل السُّ
بين  الُمتساوي  االحتمالي  االختيار  على  لتدلَّ  َوَرَدْت  فقد  َكلمة)شاء(؛  ا  أمَّ

طرَفْين، بين الفعل والتَّْرك على َحدٍّ سواء.
 قال تعالى: ﴿ّلْو َأَراَد الّلُه َأن َيّتِخَذ َوَلًدا اّلْصَطَفَى مِّما َيْخُلُق َما َيَشآُء ُسْبَحاَنُه ُهَو 

الّلُه اْلَواِحُد اْلَقّهاُر﴾ )الزمر 4(
بعمليَّة االصطفاء،  لقام  ولًدا؛  يتَّخذ  أْن  الّله - سبحانه - على  وَعَزَم  َقَصَد  فلو 
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االختيار  بعمليَّة  ُمرهتن  األمر  وإنَّما  سابًقا،  بعينه  لمخلوق  تحديد  ُدون  يخلق  ا  ممَّ
االحتمالي.

وقال: ﴿َوَما َتَشآُءوَن إاِّل َأن َيَشآَء الّلُه إِّن الّلَه َكاَن َعلِيًما َحكِيًما﴾ )اإلنسان 30(، 
لت  تحوَّ بعينه؛  وُحدد  أمٌر،  اختير  فإذا  احتماالت،  لها  الواقع،  يف  اإلنسان  فمشيئة 

المشيئة إلى إرادة.
؛ لصار اإلنساُن ُمجربًا ُمسيًَّرا بإرادة  ولو فهمنا أنَّ المشيئة تعني اإلرادة يف النَّصِّ
دة يف الواقع، وُمرتبطة بفعله، ﴿ َفّعال  الّله، إذ أن إرادة الّله حتميَّة يف الّتنفيذ، وُمحدَّ
ًذا إلرادة الّله، وهذا يقتضي - يف واقع الحال  لما ُيريد ﴾ ومن ثم؛ يصير اإلنسان ُمنفِّ

يَّة، وإبطال المسؤوليَّة، والّثواب، والعقاب. - نفي الُحرِّ
لذلك استخدمت َكلمة )شاء(؛ لتدلَّ على أنَّ اإلنسان يقوم بمشيئته، يف عمليَّة 
إرادة،  إلى  مشيئته  لت  تحوَّ ُمعيَّن؛  أمر  على  وَعَزَم  َقَصَد  فإذا  االحتمالي،  االختيار 
وُكلُّ ذلك يجري ضمن مشيئة الّله، فاإلنسان ُيؤمن أو يكفر ضمن مشيئة الّله، وليس 
الّله؛  ُيريد أْن يعمله: إذا أراد  الّله، فال يصحُّ أْن يقول اإلنسان عن أيِّ عمل  بإرادة 
ألنَّ هذا يعني َنْفي المسؤوليَّة عن اإلنسان، ويصير المسؤول الحقيقي ُهو الّله ۵، 
ربُّنا  علَّمنا  كما  الّله؛  شاء  إْن  يقال:  أْن  والّصواب  بإرادته،  ُفعل  قد  األمر  كون 
بقوله: ﴿َواَل َتْقوَلّن لَِشْيٍء إِّني َفاِعٌل َذلَِك َغًدا﴾ ﴿إاِّل َأن َيَشآَء الّلُه﴾ )الكهف 23-
واإلمكانيَّات،  بالظُُّروف،  ُمرتبط  احتمالي  أمر  الغد؛  يف  الّشيء  ُحُصول  ألنَّ  24(؛ 

وقد يحول بين اإلنسان، وفعله ُظُروف ُمعيَّنة، وعلى كال الحالْين )الفعل أو التَّْرك(، 
فاألمر بمشيئة الّله، وليس بإرادته؛ ألنَّ الفعل، أو التَّْرك إنَّما ُهو من اإلنسان، وليس 

من فعل الّله، ومن ثم؛ فاإلنسان مسؤول عن أعماله.10
فالمشيئة أعمُّ من اإلرادة، وسابقة عنها من هذا الوجه.

راجع كتابي ) تحرير العقل من النقل( لتعرف الفرق بين طاعة النبي، وطاعة الرسول.   10
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ج ـ الفرق بين قرأ و تلى.

قرأ: أصل صحيح يدلُّ على َجْمع واجتماع، ومجموع أحرفها تدل على وقف، 
أو قطع شديد مكرر، منته بظهور خفيف منقطع. وظهر ذلك المعنى ببذل اإلنسان 
والتفكير،  الدراسة  عملية  خالل  من  الصواب؛   أو  الحقيقة،  إلى  للوصول  جهده 

واجتماع هذه المعرفة يف ذهنه.
تلى: من تلو، وُهو أصل واحد، وُهو اإلتباع، ومجموع أحرفها تدل على دفع 

خفيف بحركة الزمة بطيئة، منتهية بامتداد، واستقامة.
فيوجد فرق كبير بين فعل)القراءة( وفعل)الّتالوة( يف الواقع:

قال تعالى: ﴿ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحّرَم َرّبُكْم َعَلْيُكْم﴾ )األنعام 151(
﴿ َوُأِحّلْت َلُكُم األْنَعاُم إاِّل َما ُيْتَلَى َعَلْيُكْم﴾ )الحج 30(

والمقصد من فعل )تلى( يف النُُّصوص، ُهو ذْكر كالم الّله بشكل صويت: آية تتبع 
د  آية، ومن هذا الوجه نقول: سوف يتلو عليكم زيٌد من ُسورة كذا؛ فالّتالوة هي ُمجرَّ
إتباع الكالم بعضه بعًضا، ُدون زيادة أو ُنقصان، سواء ًأكان من صحيفة أمام الّتالي، 
يقوم  لَمْن  ُيشرتَط  ال  ثم؛  ومن  تالوة،  ى  ُتسمَّ الحالَتْين  فكاِل  حْفظه،  ذاكرة  من  أم 

بالّتالوة ُحُصول الَفْهم والتَّدبُّر.
ق يف قلب القارئ،  ا فعل )قرأ(؛ فالُبدَّ له من عمليَّة الَجْمع، واالجتماع أْن تتحقَّ أمَّ
فعندما نقول: إنَّ زيًدا قرأ عليكم نًصا إخبارًيا، غير قولنا: إنَّ زيًدا سوف يتلو عليكم 

نًصا إخبارًيا.
النَّصِّ من معاين ودالالت، والقيام  يتعلَّق هبذا  إنَّما هي َجْمع ما   ، النَّصِّ فقراءة 
بَشْرحه، وتحليله، واالستنباط منه، وإسقاطه على محلِّه من الخطاب، بمعنى آخر؛ 
َفْهم وتدبُّر وتفكير، وقد ُيصاحبها تالوة، وقد ال ُيصاحبها تالوة، أال ترى  القراءة 
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يَّة،  يَّ يقوم بقراءة ُصور األقمار الّصناعيَّة ليتنبَّأ عن األحوال الجوِّ أنَّ الُمراقب الجوِّ
أو  المغنطيسي،  الّرنين  ُصور  أو  عاعيَّة،  الشُّ ور  الصُّ بقراءة  يقوم  الّطبيب  وَكذلك 

تخطيط القلب...الخ، ُثمَّ ُيعطي نتيجة قراءته.
َخَلَق﴾  اّلِذي  َرّبَك  بِاْسِم  ﴿اْقَرْأ  بقوله:  القراءة  فعل  نبيِّه  من  الّله  طلب  فعندما 
د أنَّه طلب  )العلق1(، كان يعلم أنَّ النّبي ال يعرف الخطِّ وتالوة المخطوط، مما ُيؤكِّ
منه شيًئا آخر ضمن إمكانيَّة النّبي، وليس ُهو إالَّ فعل القراءة الذي يدلُّ على الَفْهم 

. بِّ والتَّدبُّر للَخْلق باسم الرَّ
وَكذلك قوله تعالى: ﴿َوإَِذا ُقِرىَء القرءان َفاْسَتِمُعوْا َلُه َوَأنِصُتوْا َلَعّلُكْم ُتْرَحُموَن﴾ 
ثم؛  له، ومن  الّتالوة  فعل  النَّصِّ  القراءة يف  بفعل  المقصود  ليس    )204 )األعراف 
فاألمر باالستماع واإلنصات ليس لَمْن يقوم بالّتالوة، وإنَّما ُهو لَمْن يقوم بالقراءة، 
والفضاء،  الّتاريخ،  ُعلماء   - القرءان  مواضيع  حسب   - إنَّهم  القرءان؟  يقرأ  وَمْن 
واإلنسان، والبحار، واألرض، والنّبات... إلخ، ُكلُّ هؤالء يقرؤون القرءان، فيجب 
على اإلنسان أْن يستمع، وُينصت لهم؛ ألنَّه بعمله ذاك يرفع التخلف عن نفسه، وُيغيِّر 
ما بنفسه من انحطاط، ويعلم صفات ربِّه من خالل َخْلقه، وال شكَّ أنَّ ذلك الفعل 

سوف يستجلب رحمة الّله  له.
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ضادُّ في اللسان العربي المبين ظاهرة علمية التَّ
   

اء قيام  الواقع   إنَّ ظاهرة التَّضادِّ يف  اللسان هي  ظاهرة  علميَّة  انعكست من جرَّ
َلَعّلُكْم  َزْوَجْيِن  َخَلْقنَا  َشْيٍء  ُكّل  ﴿َومِن  تعالى:  قال  والّزوجيَّة؛  الثنائية  قانون  على 

َتَذّكُروَن﴾ )الّذاريات 49(
وظهرت حالة التَّضادِّ يف اللسان بُصور:

يَّة  دِّ ورة الضِّ دُّ يف مقلوب الَكلمة ذاتها َكمبنى11، وهذه الصُّ أحدها: أْن يكمن الضِّ
هي حصًرا متعلقة بظواهر األشياء وصفاتها نحو : )در، رد(، )لف، فل (، ) كتب، 

بتك (،  )سد، دس (، )زل، لز(.
فقط،  والصفات  بالظواهر  المتعلقة  األلفاظ  كل  يف  الّظاهرة،  هذه  قت  وتحقَّ
احتفاظه -  اللسان، من خالل  ر  تطوُّ احتوى يف داخله مراحل  قد  الَعَربي  واللسان 
الثُّنائي من األصوات  تعتمد على  التي  الُوُجود،  البدائيَّة يف  بالَكلمات   - اآلن  إلى 
من  استخدم  القرءان،  نزل  وعندما  باعي،  فالرُّ الثُّالثي،  إلى  رت  وتطوَّ واألحرف، 
َحدٍّ  إلى   - فقام  اللسان،  هبا  مرَّ  التي  المراحل  كافَّة  من  وَكلماٍت،  ألفاًظا،  اللسان 

أساسي - يف حْفظ اللسان الَعَربي، وربط ُفُروعه بُأُصوله.
َكامن يف مقلوب  ، وأنَّه  دِّ الضِّ ُوُجود  للّداللة على  الَكلمات كمثال  وهذه بعض 
حالة  لوجود  المرفوع،  الثالث  انتفاء  الحالة  هذه  على  ينطبق  وال  َكمبنى؛  الّلفظة 

بينهما محل التقاء هي بين؛ بين؛ نحو:
راجع كتابي ) علم اهلل وحرية اإلنسان (  وكتابي ) األلوهية والحاكمية (.  11
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الَجْمع، واألُخرى تدلُّ  َمبنى وَمعنى )َبَتَك(، فاألُولى تدلُّ على  ها  )َكَتَب( ضدَّ
على الّتفريق والَقْطع.

الّشيء،  من  الّشيء  د  تولُّ على  تدلُّ  فاألُولى   ،) )َردَّ وَمعنى  َمبنى  ها  ضدَّ )َدّر( 
واألُخرى تدلُّ على َحْبسه، وارتجاعه.

(، فاألُولى تدلُّ على اللَّْصق، وااللتحام، واألُخرى  ها َمبنى وَمعنى )َزلَّ ( ضدَّ )َلزَّ
تدلُّ على االبتعاد واالفرتاق.

للّشيء،  الّشديدة  َمبنى وَمعنى )َعَلَق(، فاألُولى تدلُّ على اإلزالة  ها  )َقَلَع( ضدُّ
ة. واألُخرى تدلُّ على َمْسك وَلْصق الّشيء بشدَّ

)فل( ضدها مبنى ومعنى ) لف(
ها َمبنى وَمعنى )َحَبَس(، فاألُولى تدلُّ على الَحَرَكة المستقرة على  )َسَبَح( ضدَّ

تأرجح منضبط، واألُخرى تدلُّ على تأرجح منضبط مستقر على حركة حرة.
متعلقة  ثقافية،  اجتماعيَّة  ظاهرة  وهي  الثقايف،  النقيضي  التَّضادُّ  الّثانية:  الحالة 
بالحكم على األمور، وتكون بين شيَئْين ُمختلَفْين يف الواقع اختالَف تضادٍّ تناقضي؛ 

ينطبق عليها الثالث المرفوع )أي انتفاء حالة بين بين(12؛ نحو:
)الَعْدُل( ونقيضه )الظُّلم(.

.) رُّ )الَخْيُر( ونقيضه )الشَّ
)اإليمان( ونقيضه )الُكْفر(.

)الّسالم( ونقيضه )الحرب(.
)الّرفق( ونقيضه )القسوة والشدة(.

د عنرب، ط دار الفكر. راجع كتاب َجَدليَّة الحرف الَعَربي، ُمَحمَّ  12
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الحالة الّثالثة: وهي ُوُجود لفظة تدل على داللة واحدة، تظهر يف الواقع بُصورَتين 
تين؛ نحو: ُمتضادَّ

)وراء( تظهر بصورة األمام، والخلف.

)خفي( تظهر بصورة الّستر، والظُُّهور.
ة، واللِّين. دَّ )عبد( تظهر بصورة الشِّ

)قسط( تظهر بصورة العدل، والجور.
، أو بينهما. كِّ ( تظهر بصورة اليقين، والشَّ )ظنَّ

)عس( تظهر بصورة اإلقبال، واإلدبار.
وهذه الحالة؛ هي محلُّ نقاش ودراسة بين ُعلماء اللسان، فقد ذهب فريق منهم 

إلنكار هذه الّظاهرة، وفريق آخر أثبت هذه الّظاهرة.
الّرأَيْين، يجد الباحث أنَّ االختالف بينهما يكاد  الّتحقيق والّدراسة لكاِل  وعند 
أْن يكون لفظًيا واصطالحًيا، ألنَّ ُكاًل من الفريَقْين َنَظَر إلى المسألة من جهة واحدة، 

وبناء على ُرؤيته؛ قام بعمليَّة إنكار لهذه الّظاهرة، أو إثباهتا.
فَمْن َنَظَر إلى داللة الَكلمة؛ من حيُث أصل داللتها، وبناًء على أنَّ لُكلِّ ظاهرة، 
أو حال َكلمة تدلُّ عليها، قالوا: إنَّه ال ُيوجد للَكلمة الواحدة - يف اللسان الَعَربي- 
تان يف الواقع، وقاموا بردِّ وتأويل ُكلِّ الَكلمات، التي جاء هبا الفريق  داللتان ُمتضادَّ

. اآلخر، الذي أثبت ُوُجود التَّضادِّ
الواقع؛  يف  َتْين  ُمتضادَّ داللَتْين  الواحدة  للَكلمة  أنَّ  أثبت  الذي  اآلخر  الفريق  ا  أمَّ
الواقع  ُظُهورها يف  أنَّ  المآل واالستخدام، فشاهد  الَكلمة من حيُث  إلى  َنَظَر  فلقد 

َتْين، فأثبت ظاهرة التَّضادِّ لهذه المجموعة من الَكلمات. يكون بُصورَتْين ُمتضادَّ
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ولنضرب على ذلك مثاًل؛ لتوضيح الّرأَيْين: َكلمة )عبد(.
سواء  واحدة؛  األصليَّة  داللتها  أنَّ  فشاهد  )عبد(،  َكلمة  إلى  ل  األوَّ الفريق  َنَظَر 
داخل  يف  َجْمع شيء  داللة  تخرج عن  لم  فهي  بالّشيطان،  تعلَّقت  أم  باهلل،  تعلَّقت 
ُصورة  ُمختلفة من  بُصور   - الواقع  تظهر- يف  الّداللة  بطريقة شديدة، وهذه  شيء 
عبد الّرحمن، إلى ُصورة عبد الّشيطان، أو تعبيد الّشارع، ومن ثم؛ ال ُيوجد تضادٌّ يف 

اللسان من هذا الوجه.
الواقع،  يف  وُظُهورها  المآل  حيُث  من  الَكلمة؛  إلى  َنَظَر  فقد  اآلخر؛  الفريق  ا  أمَّ
؛ فعبد  فشاهد أنَّ داللة َكلمة )عبد( ال ُيمكن تحقيقها يف الواقع، إالَّ من خالل التَّضادِّ
الّشيطان أخذت معنى  لِّ والُخُضوع والّطاعة، وعبد  اللِّين والذُّ الّله: أخذت معنى 
د والُكْفر، ومن ثم؛ فظاهرة التَّضادِّ موجودة يف اللسان من هذا الوجه. ة والتَّمرُّ دَّ الشِّ

د الموضوع بدقَّة أكثر13. ب ُوجهات النََّظر، وُنحدِّ ولنُحاول أْن ُنقرِّ
إنَّ األصل يف اللسان، أنَّ لُكلِّ َكلمة داللة واحدة، تظهر يف الواقع بُصور وأشكال 

ُمختلفة حسب استخدامها، وهذا األصل ُهو الّدائرة الكبيرة واألوسع يف اللسان.
ضمن  الَكلمات  من  مجموعة  ُهناك  أنَّ  يجد  اللسان،  ألفاظ  يف  الُمدقِّق  ولكنَّ 
الواقع،  لها، وُظُهورها يف  يَّة عن سائر األلفاظ حين تشكُّ لها خاصِّ الكبيرة،  الّدائرة 
فَكلمة )َكَتَب( على سبيل المثال عندما يسمعها الَعَربي يستحضر يف ذهنه، داللتها 
على الَجْمع للّشيء الُمتجانس يف مكان واحد، وتظهر هذه العمليَّة بُصور ُمختلفة، 
عة بشكل ال ُمتناه، بخالف عندما يسمع َكلمة )َعَبَد(، فإنَّه يستحضر - ُمباشرة-  وُمتنوِّ

يَّة لمدلول َكلمة )َعَبَد( عبد الّرحمن، أو عبد الّشيطان. ُصوًرا ضدِّ
الضدية  العالقة  قانون  طبق  عندما  العربي(  الحرف  )جدلية  كتابه  يف  عنرب  محمد  األستاذ  إليه  ذهب  ما  خالف  وهذا   13
للظواهر الطبيعية على العالقة النقيضية الثنائية الفكرية، وخلط بين مفهوم الضد والنقيض، فالضد هو للظواهر الطبيعية 
فقط، ويمكن أن يلتقيا بنقطة واحدة مشرتكة بينهما)بين بين( لز _ زل، در _ رد، وهي لحظة التحول، مثل تحول السخونة 
يمكن  وال  الشيء،  على  والحكم  للفكر  خاص  النقيض  مفهوم  بينما  الفتورة،  بصفة  ويلتقيان  الربودة،  إلى  تدريجًيا 
للنقيضين أن يلتقيا، ويجري عليهما القول بالثالث المرفوع ) العدل والظلم، الحق والباطل(، وبالتالي ال معنى لنقد 

قواعد العقل عند أرسطو من قبل األستاذ محمد عنرب. 
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   إًذا؛ يوجد فرق كبير بين المجموعَتْين من الَكلمات:
   المجموعة األُولى: التي هي الّدائرة الكبيرة واألوسع، تظهر ُصور داللتها بشكل 

ع(. ع حسب الواقع، ولنُطلق عليها )اختالف تنوُّ ُمختلف وُمتنوِّ
    المجموعة الّثانية: وهي دائرة ضمن الّدائرة الكبيرة األساسيَّة، وهذا يعني تحقُّق 
غير  لها،  يَّة  خاصِّ ُوُجود  مع  ولكْن؛  الّصغيرة،  الّدائرة  يف  الكبيرة  الّدائرة  ُمواصفات 
ل صور هذه الَكلمات يف الواقع،  الّدائرة الكبيرة؛ أال وهي ُظُهور وتشكُّ قة يف  ُمتحقِّ

.) يَّة، ولنُطلق عليها )اختالف تضادٍّ بُصور ضدِّ

فالُمالحظ أنَّ الفريَقْين ُمصيبان من حيُث المضمون، فأحدهما َنَظَر إلى الَكلمة 
، وأثبت الّداللة  الواحدة  لها - فقط -  دة عن الواقع، فنفى عنها صفة  التَّضادِّ ُمجرَّ
ق داللة الَكلمة يف الواقع، فالحظ أنَّ لها  ا اآلخر؛ فقد َنَظَر إلى ُصورة تحقُّ لساًنا، أمَّ

. َتْين، فأثبت ظاهرة التَّضادِّ ُصورَتْين ُمتضادَّ
لذا؛ ينبغي َضْبط الُمصطلح، وتحديده، فنقول:

إنَّ ظاهرة التَّضادِّ موجودة بشكل ُصوري، وليس داللًيا؛ بمعنى أنَّ داللة الَكلمة 
ة يف الواقع، وهذا بالنّسبة لمجموعة الَكلمات  لها معنى واحد لساًنا، وُصور ُمتضادَّ

الموجودة يف الّدائرة الّصغرى والّداخليَّة بالنّسبة للّدائرة الكبيرة.

اختالف 
تنوع

اختالف 
تضاد

قرأ

عبد - ظن
كتب درس
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اللسان  يف  ُهناك  أنَّ  كيف  وإظهار  ذلك،  وتقريب  لتوضيح  أمثلة  وسنضرب 
حين  تظهر  يَّة  ضدِّ وُصور  لسانًيا  واحدة  داللة  منها  لُكلٍّ  الَكلمات  من  مجموعة 

االستخدام؛ نحو:
، عس( )وراء، خفي، عبد، قسط، ظنَّ

أ ـ داللة َكلمة )وراء(.

لقد أورد القاموس أنَّ َكلمة )وراء( تكون للخلف واألمام14.
والقواميس عندما ذكرت داللة َكلمة )وراء( أضافت للّداللة ُظُهور ُصورها يف 
الواقع، وأحياًنا؛ اكتفت بذْكر ُصور الظُُّهور ُدون ذْكر الّداللة، وذلك من باب تفسير 

الّشيء بمآله.
ولنَر داللة َكلمة )وراء(، وُصور ُظُهورها يف الواقع.

إنَّ َكلمة )وراء( من ورى، التي تدلُّ على الّتورية بمعنى االستتار واالختباء؛ أْي 
وغاب  فيه،  دخل  إذا  غمده،  يف  الّسيف  توارى  نقول:  والنََّظر،  العين  عن  غاب  ما 
قت يف الواقع،  عن النََّظر، فناُلحظ أنَّ داللة َكلمة)وراء( االختباء، والغياب قد تحقَّ

ُخول يف الّشيء. بُصورة الدُّ
َأِعيَبَها  َأْن  َفَأَردّت  اْلَبْحِر  َيْعَمُلوَن فِي  َفَكاَنْت لَِمَساكِيَن  قال تعالى: ﴿َأّما الّسِفينَُة 

َوَكاَن َوَرآَءُهم ّملٌِك َيْأُخُذ ُكّل َسِفينٍَة َغْصًبا﴾ )الكهف79(.
الّسفينة، يأخذ ُكلَّ سفينة  أْي يوجد ملك ظالم ُمسترت غائب عن عْلم أصحاب 
صالحة تمرُّ به، وُعرفت جهة االستتار بأنَّها يف األمام؛ من إسقاط النَّصِّ على محلِّه 
ت ُمصادرة  من الخطاب؛ إْذ لو كان من جهة الخلف، لكانوا قد مّروا عليه أصاًل، وتمَّ

الّسفينة، ولم يصلوا إلى ُموسى وصاحبه.
تم ضبط تعريف تضاد الكلمة من جراء حوار مع األستاذ محمد هيثم إسالمبولي.  14
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قال تعالى: ﴿َواْمَرَأُتُه َقآئَِمٌة َفَضِحَكْت َفَبّشْرَناَها بِإِْسَحاَق َومِن َوَرآِء إِْسَحاَق 
َيْعُقوَب﴾ )هود 71(.

َتَمْوُضُعَها يف  يتغيَّر  تتغيَّر، ولكْن؛  لم  أنَّها واحدة  )وراء(  َكلمة  ُنالحظ يف داللة 
يَّة، فتارًة تظهر بُصورة األمام، وتارًة بُصورة الخلف، وتارًة بُصورة  الواقع بُصور ضدِّ

ُخول يف الّشيء، وتارًة بُصورة الُبْعد الّزمني )الُبْعديَّة(، وهكذا دواليك. الدُّ
َكلمة  داللة  لُظُهور  ُمعيَّنة  ُصورة  د  ُيحدِّ الواقع؛  على  وإسقاطه  النَّصِّ  فسياق 

ة حين االستخدام. )وراء(، فداللة الَكلمة واحدة لسانًيا، وُصورها ُمتضادَّ

ب ـ داللة َكلمة )خفي(.

لقد أورد القاموس أنَّ َكلمة )خفي( تدلُّ على الّسرت واإلظهار.
ومن هذا الوجه؛ تمَّ تفسير آية ﴿إِّن الّساَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزَى ُكّل َنْفٍس بَِما 
15(، بمعنى ُأظهرها، ألنَّ سياق النَّصِّ ال يحتمل داللة الّسرت؛ ألنَّها  َتْسَعَى﴾ )طه 

تتناىف مع فعل اإلتيان، فما ُهو آت يكون يف طريقه للظُُّهور، وليس للّسرت.
وبناًء على هذه االستخدامات؛ تأّكدنا أنَّ َكلمة )خفي( من َكلمات التَّضادِّ تدلُّ 

َتْين يف الواقع )الّسرت واإلظهار(. على صورتين ُمتضادَّ
إنَّ َكلمة )خفي( أصلها )خف(، وهي تدلُّ على خالف الّثقل والّرزانة.

نقول: الّرجل خفيف الوزن، وخفيف العقل.
له وزن،  الّرجل  أنَّ  الّثقل يف وزنه، فال شكَّ  انتفاء  تعني  الّرجل، ال  ة وزن  فخفَّ
والوزن ُهو ثقل، كما أنَّ َكلمة )خف( ال تعني ذهاب الوزن ُكلِّه، وهالكه، وإالَّ كيف 

نصفه بالخفيف، وَكذلك العقل ؟!.
بخالف  عاقاًل،  يصير  العقَل  َمَلَك  وَمْن  مجنوًنا،  يصير  تماًما  عقله  غاب  َفَمْن 
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خفيف العقل؛ فُهو يملك عقاًل قاصًرا يف إدراك األُُمور.
إًذا؛ َكلمة )خف( هي وصف لحالة بين اإلثبات، والنَّْفي.

َطْرٍف  مِن  َينُظُروَن  الّذّل  مَِن  َخاِشِعيَن  َعَلْيَها  ُيْعَرُضوَن  ﴿َوَتَراُهْم  تعالى:  قال 
ورى 45(. َخِفّي﴾ )الشُّ

هي  وإنَّما  النّاس،  أعين  عن  مستورة  عمليَّة  هي  ليست  الخفي،  النََّظر  فعمليَّة 
إذا  آخرين،  ٌمن  وُمالَحَظة  النّاس،  ُمعظم  عن  مستورٌة  والظُُّهور،  الّسرت  بين  عمليَّة 

أمعنوا النََّظر.
وقال: ﴿إِْذ َناَدَى َرّبُه نَِدآًء َخِفًيا﴾ )مريم3(.

بصفة  النّداء  الّله   وصف  وعندما  بصوت،  إالَّ  اإلنسان  من  يكون  ال  النّداء  إنَّ 
النّاس،  من  حوله  َمْن  يسمعه  بحيُث  جهًرا؛  يكن  لم  الّصوت  أنَّ  على  دلَّ  الخفاء؛ 
إنَّه  واإلظهار،  الّسرت  بين  ُهو  إنَّما  و  َزَكَريَّا،  نفس  من  يخرج  مكتوًما،لم  ُهو  وليس 

ا بُأذَنْيه. صوت خفي يسمعه َزَكَريَّ
وقال: ﴿َيْوَم ُهم َباِرُزوَن اَل َيْخَفَى َعَلى الّلِه مِنُْهْم َشْيٌء﴾ )غافر16(.

النّاس يوم القيامة بارزون، وهذا الُبُروز يقتضي الظُُّهور، وانتفاء الّسرت واالختباء، 
الُبُروز،  لعمليَّة  تقليص  النّاس عمليَّة االختفاء، وهي  ُيحاول مجموعة من  ولكْن؛ 
وهذا  ُبُروزًا،  اآلخرين  من  أقلَّ  يصيرون  بحيُث  الموقف؛  أهوال  من  وَهَلًعا  خوًفا 
الّله أنَّ أيَّ ُمحاولة للخفاء يف هذا  يقتضي تشتيت االنتباه، والّتركيز عليهم، فُيخرب 
ْمع والَبَصر،  الّله، فالجميع تحت السَّ اليوم، هي ُمحاولة فاشلة ومكشوفة من قَبل 

والعلم اإللهي.
وقال: ﴿َواَل َيْضِرْبَن بَِأْرُجلِِهّن لُِيْعَلَم َما ُيْخِفيَن مِن ِزينَتِِهّن﴾ )النُّور31(

إنَّ قيام المرأة بالنّشاط االجتماعي ـ قطًعا ـ سوف يرتتَّب عليه َحَرَكة، وانتقال، 
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إعالم  عليه  يرتتَّب  عمل،  أيَّ  ُتمارس  أْن  المرأة  الّله  فنهى  الّرجال،  بين  وُحُضور 
ًرا( لما ُتخفي من الّزينة، واستخدم الّشارع َكلمَة )ُيخفين( ليدلَّ على  الّرجال )تصوُّ
أنَّ زينة المرأة مهما حاولت أْن تسرتها تبقى عمليَّة الّسرت ناقصة، وُيوجد من الّزينة 
ر الّذهني والظُُّهور بشكل خفي؛ سواء أكان من جهة الحجم، أم  ما ُهو محلٌّ للتَّصوُّ
ورة. ولو كان القصد اإللهي الّسرت الكامل الذي ال ُيوجد فيه إمكانيَّة  من جهة الصُّ
ر على  النَّصِّ لتعذَّ الظُُّهور الستخدم َكلمة )يسرتن(، أو )ُيغطِّين(، ولو تمَّ ذلك يف 
البيت؛ إالَّ تحت  الُخُروج من  ر عليها  المرأة ُممارسة أّي نشاط اجتماعي، بل تعذَّ

خيمة ُتظلُّها وُتحيط هبا من ُكلِّ الجوانب15.
وإلسقاط الفكرة على الواقع، وَوْضع اليد عليها نضرب مثااًل؛ وُهو قولنا: اختفى 

القمر يف الُغُيوم، توارى القمر يف الُغُيوم.
ففعل )اختفى( يدلُّ على بدء ُدُخول القمر يف الُغُيوم؛ إذ يصير ال ُهو ظاهر تماًما، 
وال ُهو مستور تماًما، فُهو َبْيَن َبْيَن، وحينما يكون األمر َكذلك، فُهو قابل ألْن يستمرَّ 
يف عمليَّة الخفاء إلى جهة الّسرت، فيصير مستوًرا، أو يستمّر يف عمليَّة الظُُّهور، فيصير 
ظاهًرا، فإن كانت َحَرَكة الُغُيوم يف بدايتها، فاختفاء القمر مآله إلى الّسرت والّتغطية، 
ا إن كانت َحَرَكة الُغُيوم يف هنايتها، فمآل القمر إلى الظُُّهور، وُهو يف كاِل الحالَتْين  أمَّ
ا ُجملة )توارى القمر(؛ فالمقصود هبا ذهاب القمر وغيابه  ق به صفة الخفاء، أمَّ ُمتحقِّ

عن الُمشاهدة؛ إذ يصير خارج ُمستوى النََّظر.
ر قوله تعالى: ﴿إِّن الّساَعَة آتَِيٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها لُِتْجَزَى ُكّل  وبعد ذلك الّتوضيح؛ ُنفسِّ
َنْفٍس بَِما َتْسَعَى﴾ ) طه 15(؛ ففعل )أتى( -كما ذكرُت سابًقا - يدلُّ على ُحُصول 
الّشيء، فقيام الّساعة حاصل ال محالة، وفعل )ُأخفيها( سائر يف اتِّجاه الظُُّهور؛ دلَّ 
على ذلك فعل اإلتيان، فما ُهو آت الشكَّ يف ُظُهوره، وال ُيمكن أْن يتمَّ سرته وتغييبه؛ 
ألنَّ ذلك يتناىف مع عمليَّة إتيانه )ُحُصوله(،فمن هذا الوجه؛ تمَّ تفسير ُجملة ﴿َأَكاُد 

مقاييس اللُّغة، القاموس الُمحيط.  15
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الّدراسة  الّشيء بمآله، ولكْن؛ عند  ُأْخِفيَها﴾ بمعنى ُأظهرها، وهي من باب تفسير 
ينبغي إظهار المعنى الحقيقي للَكلمة، والحفاظ على داللتها من الواقع.

فالخفاء لساًنا وواقًعا، َكلمة تدلُّ على حالة بين الّسرت والظُُّهور، فاألمر المخفي 
من  محلِّه  على  وإسقاطه   ، النَّصِّ وسياق  تماًما،  ظاهر  وال  تماًما،  مستوًرا  ليس 
د هل األمر المخفي ُمتوقِّف على هذه الحالة، أو ُهو يف طريقه إلى  الخطاب، ُيحدِّ

الظُُّهور، أو يف طريقه إلى الّسرت والغياب؟
؛ ألنَّ  فيه أيُّ تضادٍّ ُيوجد  د لساًنا، وال  َكلمة )خفي( تدلُّ على مفهوم ُمحدَّ إًذا؛ 
ل الّداللة  يف الواقع، ومن ثم؛ ينبغي االنتباه  ، إنَّما ُهو يف َتَمْوُضع  وُصور تشكُّ التَّضادَّ
َتْين،  أثناء الّدراسة لُكلِّ َكلمة ُيخيَّل للباحث من الوهلة األُولى أنَّها تدلُّ على ُمتضادَّ
فالَكلمة لها مفهوم واحد لساًنا، وإسقاطها على الواقع؛ له حاالت َظْرفيَّة ُتالزم داللة 
ُوُقوعها  وزامن  الزم  الذي  بالظَّْرف  الَكلمة،  داللة  نشرح  أْن  الخطأ  فمن  الَكلمة، 
على  تدل  فهي  بالعقالء؛  اقترنت  إذا  خاتم(؛   ( كلمة  داللة  إن  قال:  من  مثل  فقط، 
المدح، والفضل، واألحسن، واألكمل، ونفى داللة اآلخر منها16، وفاته أن اإلنسان 
غير قادر على استخدام الكلمة بصورتها العربية المبينة، وبالتالي يكون استخدامه 
مبالغ فيه، أو نسبي يف الفهم، فمن يستطيع أن يحكم بصورة مطلقة أن فالًنا هو خاتم 
الشعراء أو العلماء؟ بداللة كلمة )خاتم( التي تقتضي ضرورة مفهوم اآلخر؛ إضافة 
لمفهوم التواصل واإلكمال والتصديق واإلنهاء، الذي ينتج عنه الحفظ والصالحية 
األفضل  مفهوم  منها  يلزم  للعقالء  أضيفت  وإذا  المختوم،  للشيء  واالستمرار 
واألحسن دون إلغاء لمفهوم الخاتمية لساًنا! لذا؛ ينتفي عن استخدام اإلنسان - كائن 
من كان - لكلمة ما صفة الحجة أو البرهان على داللتها،واألحرى أْن نأتي بمفهوم 
الَكلمة لساًنا، ونتناول الظَّْرف الذي الزم، وزامن، ُوُقوع داللة الَكلمة، واستخدامها 
دون إلغاء للمفهوم اللساين، ونفّرق بين استخدام اإلنسان لها بصورة نسبية وقاصرة، 

راجع كتابي ) القرءان من الهجر إلى التفعيل (.  16



75

الُقرءان بين اللسان والواقع

واستخدام اهلل لها بصورة عربية مبينة منسجمة مع محلها من الخطاب17.
انظْر قوله تعالى: ﴿َوالّلُه َيْعَلُم َما ُتِسّروَن َوَما ُتْعلِنُوَن﴾ )النّحل19(.

﴿َوالّلُه َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَن﴾ )النور29(
﴿ َوَيْعَلُم َما ُتْخُفوَن َوَما ُتْعلِنُوَن﴾ )النّمل25(.

﴿إِّن الّلَه َيْعَلُم َغْيَب الّسَماَواِت َواألْرِض َوالّلُه َبِصيٌر بَِما َتْعَمُلوَن﴾ )الحجرات 
.)18

ّر: تدلُّ على األقوال، أو األعمال التي يفعلها اإلنسان بينه وبين نفسه،  فَكلمة السِّ
أو مع غيره، ُدون أْن ُيطلع اآلخرين عليها.

كتم: تدلُّ على إمساك الّشيء، وعدم ُنُفوذه.
وذلك  الحاصل،  الّشيء  ُيعلم  أو  ُيرى  ال  أْن  ُمحاولة  على  تدلُّ  َكلمة  اإلخفاء: 
بتقليص ُظُهوره إلى الَحدِّ األدنى؛ حيُث ُينتفى عنه صفة الظُُّهور، وبالوقت ذاته؛ ال 

ًيا. يغيب ُكلِّ
الماضي  به، ويكون يف  العلم  أو  الُمشاهَدة،  ًيا عن  ُكلِّ الّشيء  الغيب: من غياب 

والحاضر والُمستقبل.
واهللُ يعلم األحوال ُكلَّها، ال يغيب عن عْلمه شيء، سواء أكان سًرا، أم خفاًء، أم 

كتماًنا، أم غيًبا.

ج ـ داللة َكلمة )عبد(.

، فذكر صاحب مقاييس  التَّضادِّ َكلمات  ت من  َكلمة )عبد( كأخواهتا قد ُعدَّ إنَّ 
ان،  اللُّغة َكلمة )عبد(، فقال: العين والباء والّدال أصالن صحيحان كأنَّهما ُمتضادَّ

ٍة وغلظ. ، واآلخر يدلُّ على شدَّ ل يدلُّ على لين وُذلٍّ األوَّ
جماعة األحمدية، وذلك إلثبات نبوة ميرزا غالم أحمد؛ المهدي المنتظر، والمسيح الموعود عندهم.   17
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اجتماعهما،  يدالَّن يف  الّلذان  والباء )عب(،  العين  بحرف  تبدأ  )عبد(  َكلمة  إنَّ 
على كثرة وُمعظم ُيجمع يف شيء آخر، وضدَّ َكلمة )عب( َمبنى وَمعنى، ُهو َكلمة 

)بع( التي تدلُّ على ُخُروج بكثرة وُمعظم وَجْمع.
يتمُّ  وإنَّما  تتغيَّر،  ال  األصليَّة  داللتهما  فإنَّ  لكَلْيهما،  )الّدال(  حرف  أضفنا  فإذا 

إضافة شكٍل، وتحديد لُظُهور المعنى لهما يف الواقع.
)الّدال(  وجاء حرف  وَجْمع،  وُمعظم  بكثرة  ُخُروج  تدلُّ على  َكلمة  )بع(  بعد: 

لُيعطيها داللة الدفع الشديد؛ لتصير ُخُروًجا شديًدا، ُيقابل الُخُروج القريب.
عبد: )عب( َكلمة تدلُّ على كثرة وُمعظم ُيجمع يف شيء آخر، وجاء حرف الّدال 
آخر،  شيء  يف  ُيجمع  وُمعظم  كثرة  على  تدلُّ  لتصير  الشديد؛  الدفع  داللة  لُيعطيها 

ة التي ُمورست على طريقة الَجْمع. دَّ د؛ نتيجة الشِّ بشكل ُمعيَّن وُمحدَّ
وما َذَكَرُه صاحب مقاييس اللُّغة من داللة التَّضادِّ لَكلمة )عبد(، إنَّما أتى له من 
ق  ، واللِّين الُمتحقِّ لِّ اء ُمالحظة داللة َكلمة )عبد( يف الواقع، فتارًة تأخذ شكل الذُّ جرَّ
ق  الُمتحقِّ والغلظة  ة،  دَّ الشِّ شكل  تأخذ  وتارًة  الموطوء،  والّطريق  المملوك  بالعبد 

د اإلنسان، وُكْفره وُمحاربته للحقِّ والخير. بتمرُّ
ُهما  وإنَّما  )عبد(،  َكلمة  مفهوم  ُهما  ليستا  واللِّين(  ة  دَّ )الشِّ ورتان  الصُّ فهاتان 

ق هبما داللة َكلمة )عبد( يف الواقع. ُصورتان تحقَّ
إًذا؛ َكلمة )عبد( حينما نستخدمها لإلنسان تدلُّ على َجْمع وتشكيل مفاهيم ُمعيَّنة 
يف داخل اإلنسان؛ إذ تصير طاقًة له، ُيكيِّف ُسُلوكه بحسبها، فإْن كانت مفاهيَم قائمًة 
، خاضًعا له، وإْن كانت  على الحقِّ والعدل والخير؛ كان اإلنسان ليِّنًا ُمطيًعا للحقِّ

ًدا عليه. ، ُمتمرِّ ؛ كان اإلنسان شديًدا كافًرا بالحقِّ رِّ مفاهيَم قائمة على الباطل والشَّ
فقولنا: الّشارع ُمعبَّد؛ أخذ داللة تجميعه وتشكيله، بشكل ُمذّلل يصلح للوطء 

ة أو تعب. والّسير ُدون مشقَّ
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اإليمان  بشكل  وتشكيلها  إرادته  تجميع  داللة  أخذ  الّله؛  عبد  اإلنسان  وقولنا: 
، والُخُضوع له. بالحقِّ

َأّوُل  َفَأَنْا  َوَلٌد  لِلّرْحَمـَِن  َكاَن  إِن  ﴿ُقْل  تعالى:  قوله  بتفسير  نقوم  ذلك؛  وبعد 
اْلَعابِِديَن﴾ )الزخرف 81( 

َمْن ُأجمع إراديت  ل  أْي لو كان للّرحمن صفة الوالدة، ومن ثم؛ له ولد، فأنا أوَّ
عي لألُُلوهيَّة؛ ألنَّه ما ينبغي  لها على الّرفض، واالستنكار، والُكْفر، هبذا المدَّ وُأشكِّ
للّرحمن أْن يكون له ولد؛ ألنَّ الّصفة الالَّزمة للّرحمن أْن يكون أحًدا صمًدا؛ قال 
تعالى: ﴿َوَما َينَبِغي لِلّرْحَمـَِن َأن َيّتِخَذ َوَلًدا﴾ )مريم 92(. وقال: ﴿ُقْل ُهَو الّلُه َأَحٌد، 

الّلُه الّصَمُد﴾ )اإلخالص1 ـ 2(.
ويمكن أْن تأيت َكلمة )العبادة( ُدون تحديد إلحدى ُصورها، ومن ثم؛  تبقى على 

يَّة  مًعا،  يف  وقت  واحد؛  نحو  قوله  تعالى:  دِّ ورَتْين  الضِّ ُعُموميتها  تشمل  الصُّ
﴿َوَما َخَلْقُت اْلِجّن َواإِلنَس إاِّل لَِيْعُبُدوِن﴾ )الّذاريات 56(.

الواقع ضرورة  له يف  فالمصداقيَّة  ثم؛  النّوع اإلخباري، ومن  النَّصَّ من  إنَّ هذا 
ة، يف  يَّة التَّامَّ علميَّة وإيمانيَّة، والواقع الُمشاَهد، يدلُّ على أنَّ النّاس ُيمارسون الُحرِّ
نفسه  الّله  أخرب  وقد  الّشيطان،  عبادة  أو  الّرحمن،  عبادة  الُكْفر،  أو  اإليمان  عمليَّة 
إْذ  نيا؛  الدُّ الحياة  يف  لإلنسان  االبتالء  عمليَّة  لُحُصول  والحياة،  الموت  َخَلَق  أنَّه 
قال: ﴿اّلِذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبُلَوُكْم َأّيُكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر﴾ 

)الملك 2(.
دها الّله بُصورة ُدون ُأخرى  فداللة َكلمة﴿ لَِيْعُبُدوِن﴾ يف النَّصِّ الّسابق، لم ُيحدِّ
َغْيُرُه﴾  إَِلـٍَه  ّمْن  َلُكْم  َما  الّلَه  اْعُبُدوْا  َياَقْوِم  ﴿َقاَل  نحو:  ُأخرى؛  آيات  يف  فعل  كما 
ا يدلُّ على أنَّ مقصد الّله U من النَّصِّ ُهو َوْصف واقع اإلنسان  )األعراف 73(، ممَّ
ا أْن يكون اإلنسان عبًدا للّرحمن،  يَّة، فإمَّ دِّ ورَتْين الضِّ يف عمليَّة االختيار إلحدى الصُّ
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العبادة، ولَمْن  يَّة اإلنسان يف  ُحرِّ د  ُيؤكِّ فالنَّصُّ ُهو خبر  للّشيطان،  أْن يكون عبًدا  أو 
يَّة يترتَّب عليها المسؤوليَّة والحساب18. هها، والُحرِّ ُيوجِّ

قال تعالى: ﴿َوقُِفوُهْم إِّنُهْم ّمْسُئوُلوَن﴾ )الّصافات 24(.
وقال: ﴿َفَوَرّبَك َلنَْسَأَلنُّهْم َأْجَمِعيَن، َعّما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾ )الحجر92 ـ 93(.

دـ داللة َكلمة )قسط، ظّن، عّس(

 أ- قسط:
فة منها  إنَّ لمعرفة داللة َكلمة )قسط( يجب معرفة داللة أصوات األحرف الُمؤلَّ

الَكلمة:
فحرف )ق( يدلُّ على الَوْقف، والَقْطع للّشيء.

وحرف )س( يدلُّ على حركة متصلة حرة.
وحرف )ط( يدلُّ على َدْفع وسط.

وحسب ترتيب مجيء األحرف مع بعضها، تدلُّ على ُصورة داللتها يف الواقع؛ 
فمثاًل: َكلمة )سقط( بدأت بحرف )س(، وُهو يدلُّ على الَحَرَكة المتصلة بصورة 
غير محددة، وحرف )ق( جاء بعد حرف )س(؛ ليدلَّ على َوْقف هذه الَحَرَكة، وجاء 
ْفع؛ فتكون داللة َكلمة )سقط( هي: الُوُقوع للّشيء  بعده حرف )ط( ليدلَّ على الدَّ
ق فيها داللة أصوات  من مكان إلى أدنى منه، وُنالحظ يف عمليَّة الُوُقوع، كيف تحقَّ

فة منها؛ ألنَّ الُوُقوع الُبدَّ له ابتداًء من الَحَرَكة والُوُقوف واالرتطام. األحرف الُمؤلَّ
ا يدلُّ على أنَّ داللتها ابتداًء، هي الَوْقف  فَكلمة )قسط( بدأت بحرف )ق(، ممَّ
ك هذا الَوْقَف بشكل سهل وليِّن،  والَقْطع للّشيء، وبعد ذلك؛ جاء حرف )س( لُيحرِّ

وجاء حرف )ط( ليدفع هذه الَحَرَكة نحو جهة ما بشكل وسط.
راجع كتابي ) حوارات ثقافية( مفهوم الخاتمية.  18
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نَّا يف داللة هذه األحرف، بشكلها الذي جاءت به )قسط( نصل إلى أنَّ  فإذا تمعَّ
َكلمة )قسط( تدلُّ على توقيف الّشيء، وتحريكه بعد ذلك، ودفعه، وثقافًيا تدل على 
تحديد األمر وتحريكه ودفعه نحو األمر المعني، فإذا استخدمناها يف واقع الحال 
ثم دفع هذا  له  التَّجزيء  أو  للّشيء وتحديده،  القْسمة  بُصورة  أنَّها ظهرت  ُنالحظ 
الجزء دون أصله؛ قال تعالى: ﴿َوَأّما اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوْا لَِجَهنَّم َحَطًبا﴾ )الجّن 15(.
أْي الذين يقومون بالّتعامل يف عمليَّة إسالمهم هلل، بشكل ُمقسط، فيأخذون منه 
ق مصالحهم )إسالم  ما ُيوافق هواهم، ومصالحهم، ويرتكون ما يشعرون أنَّه ال ُيحقِّ

تقسيطي(.
فعل  فهي  كلمة)أقسط(  أما  نفسه،  باإلنسان  يتعلق  ثالثي  فعل  فكلمة)َقسط( 
رباعي يتعلق باآلخر،مثل )كتب( و )أكتب(، واسم الفاعل لَقسط هو قاسط وجمعها 

قاسطون، أما اسم الفاعل لكلمة أقسط فهو ُمقسط وجمعها ُمقسطون. 
لعة وتجزئتها إلى أقسام، يتمُّ َدْفعها  فنقول: بيع الّتقسيط؛ بمعنى تحديد ثمن السِّ
تباًعا )قسًطا قسًطا(، قال تعالى: ﴿َفَأْصلُِحوْا َبْينَُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطَوْا إِّن الّلَه ُيِحّب 

اْلُمْقِسطِيَن﴾ )الحجرات 9(.
على  الُحْكم  هذا  تنفيذ  ا  أمَّ العدل،  على  أساسه  يف  قائم  النّاس،  بين  الُحْكَم  إنَّ 
ر تنفيذه ُجملة واحدة يف وقت واحد، َفَحضَّ الّشارع على  أرض الواقع؛ فقد يتعذَّ
للنّاس،  والُيسر  الَحَرج،  َرْفع  من  الّتقسيط  يف  لما  الُحْكم  تنفيذ  يف  الّتقسيط  عمليَّة 

وَجْعلهم ُيؤدُّون واجبهم.
قال تعالى: ﴿اْدُعوُهْم آلَبآئِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَد الّلِه ﴾ )األحزاب 5(.

وقال: ﴿َذلُِكْم َأْقَسُط ِعنَد الّلِه َوَأْقوُم لِلّشَهاَدِة َوَأْدَنَى َأاّل َتْرَتاُبَوْا﴾ )البقرة 282(.
فبما أنَّ َكلمة )القسط( تدلُّ على التحديد والدفع كانت داللة اآليات الّسابقة، 
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تدلُّ على أنَّ عمليَّة إرجاع َنَسب الولد ألبيه، هي األقسط عند الّله، بمعنى إرجاع 
الُجزء إلى أصله، يف واقع الحال ُهو عين الحقيقة؛ من حيُث ُمساواة االدِّعاء لُمقتضى 

الحال.
وَكذلك اآلية األُخرى، فهي تدلُّ على أنَّ عمليَّة  كتابة وتوثيق الُمعامالت الماليَّة 
بين النّاس، هي﴿َأْقَسُط ِعنَد الّلِه﴾؛ بمعنى هي األَْصَوُب واألَْوَلى لتحديدها ودفعها 

الحًقا؛ إلرجاع الُحُقوق ألهلها.
قال تعالى ﴿َأن َتَبّروُهْم َوُتْقِسُطَوْا إَِلْيِهْم إِّن الّلَه ُيِحّب اْلُمْقِسطِيَن﴾ )الُممتحنة 

.)8

أْي أْن تقوموا بالّتعامل معهم بالمعروف، بشكل ُمتتابع محدد من الّصلة، وعمل 
الخير. 

اْلُمْقِسطِيَن﴾  ُيِحّب  الّلَه  إِّن  بِاْلِقْسِط  َبْينَُهْم  َفاْحُكْم  َحَكْمَت  ﴿َوإِْن  تعالى:  قال 
)المائدة 42(.

إنَّ أساس الُحْكم بين النّاس إنَّما ُهو العدل، ولكنَّ تنفيذ هذا الُحْكم العادل، يف 
الواقع الُبدَّ له من عمليَّة الّتقسيط، فلذا؛ أمر الّشارع بُمباشرة الُحْكم بالقسط؛ وذلك 
ق إالَّ إذا سبقه ُحْكم بالعدل؛ ألنَّ القسط ُهو تنفيذ َعَملي للُحْكم، فمن هذا  ال يتحقَّ

الوجه؛ جاء األمر بالُحْكم بالقسط من باب المآل للُحْكم العادل يف الواقع.
ومن هذا التفريق بين الثالثي والرباعي، قال المفسرون: َقسط جار وظلم،وأقسط 

عدل وساوى. وهو تفسير بمآل الكلمة يف واقعها، وليس مفهومها اللساين.

ب ـ ظّن:
( تدلُّ على حالة ُشُعوريَّة يف اإلنسان، ومن الُممكن أْن تكون حالة    إنَّ َكلمة )ظنَّ
ُشُعوريَّة يقينيَّة،كما قال تعالى: ﴿َقاَل اّلِذيَن َيُظنّوَن َأّنُهْم ُمالَُقوْا الّلِه َكم ّمن فَِئٍة َقلِيَلٍة 

َغَلَبْت فَِئٍة َكثِيَرًة بِإِْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الّصابِِريَن﴾ )البقرة 249(.
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َأن  َعَلْيِهَمآ  ُجنَاَح  ﴿َفالَ  تعالى:  قال  كما  الغالب،  على  تكون  أْن  الُممكن  ومن 
َيَتَراَجَعآ إِن َظنّآ َأن ُيِقيَما ُحُدوَد الّلِه﴾ )البقرة 230(.

، كما قال تعالى: ﴿إِن َيّتبُِعوَن إاِّل الّظّن َوإِْن  كِّ ومن الُممكن أْن تكون على الشَّ
ُهْم إاِّل َيْخُرُصوَن﴾ )األنعام 116(.

ُعور بالمـَيل إلى  فداللة َكلمة ظّن َلساًنا هي واحدة؛ وهي ُحُصول حالة من الشُّ
ة  ا ُظُهور هذه الحالة يف الواقع؛  فتكون على ُصور ُمتضادَّ الّرضى والقناعة بشيء، أمَّ
، وسياق الكالم وَنْظمه،  كما ذكرُت آنًفا:  ظّن يقيني، وظّن على الغالب، وظّن شكٍّ

د أيَّ ُصورة للظَّنِّ هي المقصودة بالكالم. والقرائن، هي التي ُتحدِّ

: ت ـ عسَّ
ة19، وهذا المعنى ُهو داللة حرَفْي  ُنّو منه بخفَّ َكلمة تدلُّ على َطَلب الّشيء، والدُّ
ُيونة  اللُّ على  يدلُّ  )س(  وحرف  الُعمق،  على  يدلُّ  )ع(  فحرف   ،) )عسَّ الَكلمة 
الّشيء  أنَّ  داللة  ُيعطي  بعضهما  مع  وَجْمُعُهَما  تحديد،  دون  المتصلة  والَحَرَكة 
ك بُلطف، وُلُيونة يف َطَلب شيء آخر، ومن هذا الوجه نقول: الَعَسس؛  الّطالب يتحرَّ
)التكوير  َعْسَعَس﴾  إَِذا  ﴿َوالّلْيِل  تعالى:  قال  شيء،  عن  بحًثا  هبُُدوء  يطوف  للذي 
17(؛ بمعنى إذا جاء الّليل يطلب النّهار ويبحث عنه، حتَّى ال يدع منه شيًئا إالَّ طلبه، 

قة - أيًضا - يف عمليَّة إدباره وانسحابه،  وهذه الحالة الفيزيائيَّة لمجيء الّليل ُمتحقِّ
هذا  ومن  شيًئا،  منها  يبقي  ال  أْن  إلى  ها  وجرِّ الواقع،  من  ُذُيوله  بَسْحب  يقوم  فُهو 
(، فكما ُيقبل الّليل عليَك، ُيدبر عن  الوجه؛ ظهرت ُصورة التَّضادِّ لداللة َكلمة )عسَّ

ة ُمتعاقبة مع النّهــار. ( ُمستمرَّ غيرَك، فُهو يف عمليَّة )َعسٍّ
           

راجع كتابي )األلوهية والحاكمية(.  19
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ة على المعاجم صُّ القرءاني ُحجَّ النَّ

كانت  وقد  قواعدها،  ميالد  عن  سابقة  عمليَّة  هي  الُوُجود  يف  الّلسان  ميالد  إنَّ 
نتيجة تفاعل واعي من قَبل اإلنسان مع الواقع الذي يعيشه، فاللسان والدة الّضرورة 
ونقلها  الّدماغ،  يف  المعلومات  ولتخزين  بعضهم،  مع  النّاس  لتخاطب  والحاجة 
حسب  ره  تطوُّ وتمَّ  لإلنسان،  والّثقايف  العلمي  الوعاء  هو  اللسان  فكان  لآلخرين، 
اللسان  اتَّسعت  المعرفة  اتَّسعت  َما  فُكلَّ َجَدليَّة،  بعالقة  المعريف  اإلنسان  ر  تطوُّ

ان مع بعضهما بعًضا. ليحتوي المعرفة، فُهما أشبه بخطَّْين ُمتوازَيْين يمتدَّ
ر  ا عمليَّة والدة قواعد اللسان؛ فقد تمَّ ذلك بشكل الحق لميالد اللسان وُمتأخِّ أمَّ
قد  يكون  أْن  من  للسان  الُبدَّ  للسان  الّتقعيد  عمليَّة  أنَّ  إلى  ذلك  وَمَردُّ  كثيًرا،  عنه 
الّصوتيَّة  البنية  والّتكامل من حيُث  والنُّضج  واالتِّساع  ر  التَّطوُّ كبيًرا يف  قطع شوًطا 
اللسان،  لحْفظ  وثقافيَّة  واقعيَّة  كضرورة  الّتقعيد  عمليَّة  فتأيت  اللسان،  ألحرف 
الّسرب  عمليَّة  على  بناًء  اللسان  قواعد  َوْضع  ويتمُّ  اإلنساين،  للُمجتمع  وتدريسه 
والّتقسيم لُمفردات الّلسان الُمستخَدَمة يف بنية الُجملة، وعالقتها مع محلِّ خطاهبا 
من الواقع، ومن هذا الوجه ظهرت األفعال واألسماء واألحرف، وما شابه ذلك من 
الّتقسيمات، وقواعد اللسان كوهنا ُمستحَدَثة والدًة، فهي - قطًعا - ال ُتحيط بُكلِّ 
دقائق اللسان واستخداماته، ولذلك الُبدَّ من عمليَّة الّتراكم المعريف ألهل اللسان 
من دراسة وتمحيص واستقراء واستنتاج للقواعد، وذلك من خالل عالقة َجَدليَّة 
بين اللسان والواقع، ويجب األَْخذ بعين االعتبار مجموعة من األُُمور أثناء الّدراسة؛ 

ها: ومن أهمِّ
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وكامل،  إحصائي  بشكل  باللسان  ُمعيَّن  ومكان  بزمن  ما  ُمجتمٌع  يحْط  لم   -  1
فال ُيوجد ُمعجم أو مرجع أحاَط باللسان، بل الُبدَّ من االستفادة من ُكلِّ المعاجم 
والمراجع على َحدٍّ سواء، مع العلم أنَّ المعاجم والمراجع اللسانية ليس لها قداسة، 
فهي من َوْضع وَجْمع الباحثين واجتهاداهتم، ولُكلٍّ منهجه يف البحث، ولُكلٍّ نصيبه 
بالنّسبة  الخطاب  يف  وفصاًل  ومرجًعا  أصاًل  اعتماده  يجب  والذي  الّصواب،  من 
للباحثين يف اللسان إنَّما ُهو النَّصُّ القرءاين، كونه نًصا َعَربًيا قد تمَّ الّتسليم بتوثيقه 
ببالغته،  الَعَرب  انقطاع وُشُهود  المجتمعات بشكل مستمر دون  تتابعه يف  ة  وصحَّ
مع  اإلجماع  هذا  وانتقل  لذلك،  ُمخالف  معرفة  ُدون  إجماع،  بشكل  ُوُجوده  ُمنُذ 
ة  ُحجَّ الّصفات  هبذه  القرءاين  النَّصُّ  فصار  تحريف20،  ُدون  القرءاين  النَّصِّ  تتابع 
دراسة  أليِّ  والُمنطلق  واألصل  األساس  وُهو  اللسانية،  والمراجع  المعاجم  على 
م للمعاجم، وليس العكس، فاستخدام  ، فالنَّصُّ القرءاين ُهو الُمقوِّ يف اللسان الَعَربيَّ
الَكلمة يف النَّصِّ القرءاين على شكل ُمعيَّن، أو بداللة ُمعيَّنة ُهو الّصواب والّصحيح، 
ولو خالف بذلك االستخدام ُكُتَب القواعد والمعاجم، فُهو األصل واألسبق، وما 
ب وفق األصل )النَّّص القرءاين(،  م وُيصوَّ خالفه ُهو فرع والحق له، ويجب أْن ُيقوَّ
لذا؛ يجب َوْضع األُُمور يف مكاهنا الُمناسب، وعد النَّصِّ القرءاين مصدًرا وأساسًا 
لًيا له، يتمتَّع بَفْصل الخطاب، ال ُيشــاركه يف تلك المرتـبة  ، ومرجًعا أوَّ للسان الَعَربيَّ
أحد من المعـاجم والمراجع وغـيرها من النُُّصوص الّثقافيَّة؛ نحو الحديث النّبوي 
وفرع  تابع  ُهو  إنَّما  وغيره  ذلك  فُكلُّ  األدبيَّة،  والّدراسات  والنّثر  والّشعر  والحَكم 

ألصل أصيل ُهو النَّصُّ القرءاين الخالد.
 ، 2 - إنَّ قواعد اللسان لم ُتغطِّ ُكلَّ حاالت واحتماالت استخدام اللسان الَعَربيَّ
البحث،  لطاولة  القواعديَّة  الّدراسة  إعادة  يجب  ولذلك  ُمجملها،  غطَّت  وإنَّما 
لون أمثال سيبويه، وابن جنِّي، وابن فارس، والّثعالبي،  وإتمام وتطوير ما بدأ به األوَّ

وغيرهم.
مقاييس اللُّغة.  20
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3 - عدم استخدام مدلول َكلمة أو حصرها بمدلول يف الواقع من داللتها الَكامنة 
يف الَكلمة من قَبل ُمجتمع ُمعيَّن ال ينفي أصَل داللة الَكلمة لساًنا، نحو مدلول َكلمة 
)حيوان(، فقد تمَّ َحْصرها من قَبل أهل اللسان اصطالًحا على البهائم، فهذا الحصر 
ة استخدام مدلول الَكلمة لساًنا لُكلِّ كائن حّي، فموت وحياة استخدام  ال ينفي صحَّ
المدلوالت للَكلمة إنَّما ُهو حقٌّ للُمجتمعات، ومن هذا الوجه؛ فإنَّ ُكلَّ نصٍّ لساين 
َم  يتمُّ َفْهمه ودراسته حسب الُمعطيات الّثقافيَّة لقائله الُمرتبطة بزمكانه؛ ألنَّ الُمَتَكلِّ

ال يتجاوز ثقافَة ُمجتمعه.
4 - النَّّص القرءاين ال يخضع يف َفْهمه لثقافة الُمجتمع الذي زامن ُنُزول النَّصِّ 
ه، إنساينُّ المضمون،  القرءاين، وذلك ألنَّ النَّصَّ القرءاين إلهيُّ المصدر، عالميُّ التَّوجُّ
ُمستمرٌّ يف خطابه عرب الّزمكان، وكون النَّّص القرءاين هبذه الّصفات فُهو - قطًعا - غير 
ُمقيَّد بمدلوالت الَكلمة التي استخدمها الُمجتمع الذي زامن ُنُزول النَّصِّ القرءاين، 
َعَربي  القرءاين  النَّصُّ  ك، وإنَّما نزل  الُمتحرِّ بالنّسبة للَكلمات ذات المدلول  وذلك 
اللسان، وليس قوميَّ أو عينيَّ اللسان؛ أْي لم يتقيَّد باستخدام مدلوالت الَكلمة بما 
صفة  القرءاين  النَّصِّ  عن  النتفى  حصل  لو  ذلك  ألنَّ  ل؛  األوَّ الُمجتمع  استخدمها 
العالميَّة واإلنسانيَّة واالستمراريَّة، وصار نًصا قومًيا خاًصا للَعَرب الذين نزل النَّصُّ 
عليهم، فالنَّصُّ القرءاين ُهو نصٌّ َعَربيُّ اللسان، ُمرتبط به وبقواعده، غير ُمقيَّد بموت 

وحياة مدلوالت الَكلمة يف واقع ُمعيَّن بزمان ُمعيَّن من قَبل أيِّ ُمجتمع.
فاألصل يف النَّصِّ القرءاين ُهو أصل مدلول الَكلمة لساًنا، حينما تمَّ انبثاقها إلى 
ًدا بُصورة ُمعيَّنة  حيِّز الُوُجود ووالدهتا،فإذا أراد الّله ـ عزَّ وجلَّ ـ منها استخداًما ُمحدَّ
د مدلولها، ُدون غيرها من المدلوالت الُمحتَمَلة، فإذا لم يأت بقرينة  أتى بقرينة لُيحدِّ
تبقى الَكلمُة ُمحافظًة على داللتها األصليَّة حين والدهتا إلى حيِّز الُوُجود، ويقوم ُكلُّ 
ُمجتمع بعمليَّة استخدامها وتفعيلها حسب أدواته المعرفيَّة، ال يخرج يف استخدامها 

عن داللتها األصليَّة، وهذا ُهو العطاء والَحَرَكة والربكة للنَّصِّ القرءاين الخالد.
)ثبات النَّصِّ والمفهوم وَحَرَكة المعنى و الُمحتوى(
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عالقة الّداللة بالمدلول

إنَّ اللسان هو دالالت يستخدمها اإلنسان لتخزين المعلومات يف ذاكرته، ولتطوير 
ر ضمن لسان، يكون هو الوعاء الذي يحتوي على  عمليَّة الّتفكير؛ ألنَّ اإلنسان ُيفكِّ
كائنًا  كونه  اإلنسان،  عند  والّتفكير  الوعي  بدء  مع  فاللسان ظهر  والمعارف،  العلم 
اتَّسع  معارفه ومداركه  اتَّسعت  َما  فُكلَّ بشكل طردي،  ره  تطوُّ مع  ر  اجتماعًيا، وتطوَّ
ر، وصار اللسان هو الوسيط الذي يعتمد عليه اإلنسان  لسانه؛ ليستوعب هذا التَّطوُّ
يف عمليَّة الّتواصل مع بني جنسه، والحافظ للعلم والمعارف؛ لنَْقلها إلى األجيال 
الالَّحقة، فإبداع اللسان عند اإلنسان ُهو من أكرب اإلبداعات وأهّمها على اإلطالق.
، التي تعني الّتعريف بالّشيء بأمارة ُمعيَّنة، وهذا يعني يف  إنَّ َكلمة داللة من دلَّ
( ال ُيمكن أْن يحصل يف الواقع إالَّ إذا كان مسبوًقا  واقع حال الَكلمة أنَّ فعل )دلَّ
الُوُجود  الّداللة، الذي ُهو المدلول، فالمدلول سابق يف  بُوُجود ما ُهو محّل لفعل 
ذهني،  فُوُجودها  الّداللة،  الّذهن، بخالف  ُوُجود خارج  له  والمدلول  عن داللته، 

ياهتا. فاألشياء ُتوجد قبل ُمسمَّ
لذلك؛ عندما يتمُّ تعليم اللسان لألطفال يتمُّ الّتعريف بمدلول الّداللة يف الواقع، 
ُثمَّ نقول له: هذا كتاب،  ليراه،  الّطفل  وربطها مع داللتها؛ نحو عرض كتاب على 
واإلشارة إليه، ليتمَّ الّربط الّذهني عند الّطفل بين الّداللة والمدلول، فإذا َذَكْرَنا له 
ر ذهني لمدلول هذه الَكلمة من  - فيما بعُد - َكلمة )الكتاب( قام - ُمباشرة - بتصوُّ
عمليَّة   - حينئذ   - وتتمُّ  بذاكرته،  لها  سجَّ التي  الّسابقة،  المعلومة  اسرتجاع  خالل 
َكلمة  مدلول  يعرف  لم  لو  بخالف  الُمَتَكلِّم،  مع  الّتواصل  ويتمُّ  للّداللة،  الَفْهم 
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رت  )الكتاب( يف الواقع، فإنَّه يبقى مشدوهًا، فاتًحا فمه، ال يدري شيًئا مهما تكرَّ
اإلنسان الُبدَّ  عند  والّتفكير  الّتفاعل  تتمَّ عمليَّة  )الكتاب(، وحتَّى  َكلمة  لفظة  عليه 
من ربط الّداللة بمدلولها من الواقع؛ ألنَّ الّتفكير ُمرتبط بالواقع، وُهو أساس له، 
فال تفكير ُدون واقع يكون محاًل له، فالواقع ُهو مصدر معلومايت، وَكذلك موضع 
للّتفكير، فاإلنسان يتفاعل مع الواقع الذي يعيشه َأْخًذا وعطاء، فالُوُجود الموضوعي 
للمدلوالت،  الحقة  إالَّ  الّدالالت  وما  )الواقع(،  للمدلوالت  ُهو  إنَّما  األساسي؛ 
د األلسنة،  دة بتعدُّ والمدلول ُهو واحد عند النّاس، بخالف الّداللة عليه، فهي ُمتعدِّ
فإذا اجتمع فئة من النّاس ُمختلفين يف اللسان، فالوسيلة الوحيدة للّتفاهم والّتواصل 
بينهم هي االنتقال من الّدالالت إلى المدلوالت؛ أْي من اللسان إلى الواقع ُمباشرة، 

فيتّم الّتفاهم بينهم.
، فالُحْكم والَفْصل بينهما ُهو مدلول  وَكذلك لو اختلف َطَرَفان بَفْهم داللة نصٍّ
 - البيان  حيُث  من   - وُهو    الخطاب،  ومحلَّ  األساس،  كونه  الواقع؛  من  النَّصِّ 
احة(، فالّدالالت  احة نفسها أقوى بياًنا من َكلمة )التُّفَّ أقوى بكثير من الّداللة، فالتُّفَّ
نستخدمها النتفاء مقدرة اإلنسان على َحْمل الواقع معه أينما ذهب وارتحل، فال 
مناص من استخدام الّدالالت لتدلَّ على المدلوالت، فإذا حصل إدراك أو معرفة 
المدلول انتهت وظيفة الّدالالت؛ ألنَّها وسيلة يتمُّ بواسطتها الّتواصل بين النّاس، 
وَنْقل المعلومات، فالقيمة الحقيقيَّة للمضمون - وليس للوعاء-  على الرغم من 
يته وضرورته، ومن هذا الوجه؛ فالنَّصُّ )الّدالالت( ُهو وعاء يحتوي مضموًنا  أهمِّ
ُمعيَّنًا، ال ُيدَرك أو ُيعَرف إالَّ إذا ُقمنا بَصبِّه على مدلوالته من الواقع، فإذا لم نستطع 
صبَّه على واقعه )محّل الخطاب( يبقى هذا النَّصُّ ُمغلًقا ُمستعصًيا على الَفْهم؛ ألنَّ 
وهذه  للواقع،  إدراك  إلى  بحاجة  عمليَّة  الخطاب  محلِّ  على  النَّصِّ  إسقاط  عمليَّة 
ره المعريف  ا يعني أنَّ اإلنسان ُممكنـ  مع تطوُّ العمليَّة هي يف تناٍم ُمستمرٍّ مع الّزمن، ممَّ
الخطاب،  من  محلِّه  على  بإسقاطه  ويقوم   ، النَّصِّ إغالق  يفتح  أْن  من  ـ  واألدوايت 
يف  مدلوالت  له  يكن  لم  إذا  ا  أمَّ الواقع،  يف  مدلوالت  له  النَّصُّ  كان  إذا  ُكلُّه  وذلك 
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الواقع؛ فيكون     ـ  بذلكـ  قد انتفى عن النَّصِّ صفة الّداللة أصاًل، وصار نًصا ُمفرغًا 
ا إذا كان  من ُمحتواه، ال قيمة له، وال ُيعتدُّ به، وُهو أشبه هبذيان الغائب عن الوعي، أمَّ
النَّصُّ له مدلوالت، ولكْن؛ غير ُمدَرَكة بالنّسبة لإلنسان، فيبقى هذا النَّصُّ يف مجال 
ر؛ النتفاء عمليَّة اإلسقاط على مدلوالته؛  اإلثبات العقلي ال يدخل إلى مجال التَّصوُّ

ر إالَّ من خالل الواقع المحسوس. ألنَّ اإلنسان ال يتصوَّ
يف  ويشرتك  )الّدالالت(،  النَّصُّ  ُهو  والُمخاطب  الُمَتَكلِّم  بين  النّاقل  فالوسيط 
منه  فالُمَتَكلِّم َيصدر  االتِّجاه،  َفْهمه ومقاصده كالهما، ولكْن؛ يختلفان يف  تحديد 
، وحتَّى تتمَّ هذه العمليَّة، ويتمَّ االتِّصال بين الُمَتَكلِّم  ى النَّصَّ ،والُمخاطب يتلقَّ النَّصُّ
لتفاعل  األساسي  العامل  من  الُبدَّ  ي  والتَّلقِّ اإلصدار  عمليَّة  وتستمرَّ  والُمخاطب، 
هذه العمليَّة، وليس ُهو إالَّ أْن يقوم الُمَتَكلِّم بَرْبط كالمه بمدلوالت من الواقع؛ ألنَّ 
ر إالَّ بواقع محسوس بالنّسبة له، ولمعرفة حقيقة  ي ال ُيمكن أْن ُيفكِّ الطََّرف الُمتلقِّ
النَّصِّ وأبعاده ومقاصده الُبدَّ من معرفة الُمَتَكلِّم وصفاته، فيوجد فرٌق كبير بين نصٍّ 
َصَدَر من طفل، ونصٍّ َصَدَر من رجل، وَكذلك نصٍّ َصَدَر من عالم، ونصٍّ َصَدَر 
من جاهل، فصفة الُمَتَكلِّم والُمستوى العلمي والمعريف له ُتؤثِّر كثيًرا يف َفْهم النَّصِّ 
فالُمستوى  الُمخاطب،  على   - أيًضا   - ينطبق  الُمَتَكلِّم  على  ينطبق  وما  وأبعاده، 
للنَّصِّ وَفْهمه؛  يه  تلقِّ ُيؤثِّر على درجة كبيرة يف عمليَّة  العلمي والمعريف للُمخاطب 

ألنَّ اإلنسان ُمرتبط تفكيره بالُمستوى العلمي واألدوايت الذي يملكه.
إًذا؛ لُحُصول عمليَّة الّتفاعل يف َفْهم النَّصِّ الُبدَّ من عناصر خمسة؛ وهي: الُمَتَكلِّم 
والّداللة والمدلوالت والُمخاَطب والُمستوى العلمي والمعريف لُكلٍّ من الُمَتَكلِّم 

والمخاطب.
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صِّ القرءاني كيف نتعامل مع النَّ

النّاس  بين  صار  وعندما  عمودًيا،  النّاس  إلى  الّسماء  من  القرءاين  النَّصُّ  نزل 
صارت َحَرَكة النَّصِّ القرءاين أفقيَّة، ينتقل من ُمجتمع إلى آخر، فصفة َحَرَكة النَّصِّ 
َم َربُُّكْم  د ُنُزول وتالوة من قَبل الّرسول ﴿ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ العموديَّة كانت ُمجرَّ

َعَلْيُكْم﴾ )األنعام: 151(
 ، وُتركت وظيفة القراءة للنَّصِّ القرءاين للنّاس، فالقراءة للنَّصِّ لم تنزل مع النَّصِّ
القراءة  بوظيفة  معنيٌّ  ُمجتمع  فُكلُّ  إنسانيَّة،  هي  وإنَّما  إلهيَّة،  هي  ليست  وبالتَّالي؛ 
للنَّصِّ  القراءة  نزل عمودًيا، بخالف  ثابت كما  فالّتالوة هي شيء  القرءاين،  للنَّصِّ 
ة به، الُمرتبطة بأدواته  ك أفقًيا، فلُكلٍّ ُمجتمع قراءته الخاصَّ القرءاين، فهي شيء ُمتحرِّ

المعرفيَّة وحاجياته.
إنَّ النَّصَّ القرءاين نصٌّ َعَربيُّ اللسان، َصَدَر من حيٍّ إلى أحياء، ومن عالم إلى 
أْن  الُمخاطب  يستطيع  دالالت،  ُهو  القرءاين  فالنَّصُّ  ؛  ثمَّ ومن  ُمتعلِّمين،  ُعقالء 
العمل؛  وهبذا  الواقع،  يف  المدلوالت  من  محلِّها  على  إسقاطها  اء  جرَّ من  يفهمها 
الُمَتَكلِّم، وإذا لم يقْم الُمخاطب  النَّصَّ الذي َصَدَر من  ى  يكون الُمخاطب قد تلقَّ
ينتفي عنه صفة  المدلوالت(  )الّدالالت على  الخطاب  النَّصِّ على محلِّ  بإسقاط 
ين العاملين القارئين. ، ويصير تالًيا ناقاًل للنَّصِّ لغيره من الُمتلقِّ ي والقراءة للنَّصِّ التَّلقِّ
وهذا  آخر،  إلهيٌّ  نصٌّ  بعده  ُيوجد  ال  المصدر،  إلهيُّ  نصٌّ  ُهو  القرءاين  والنَّصُّ 
النُُّصوص  مع   - تماًما   - تختلف  القرءاين  النَّصِّ  بنية  يكون  أْن   - ابتداًء   - اقتضى 
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كانت  إْذ  البشريَّة؛  النّصوص  عن  ناهيَك  واإلنجيل(،  )الّتوراة  الّسابقة  اإللهيَّة 
نزل  فعندما  بالّزمكان،  ُمرتبطة  ألنَّها  والعينيَّة؛  بالقوميَّة  تتَّصف  الّسابقة  النُُّصوص 
النَّصُّ القرءاين، وأراد الّله - عزَّ وجلَّ - له صفة االستمرار والّصالحيَّة لُكلِّ زمكان 
ا َسَبَق  جعل بنيته المعلوماتيَّة والّتشريعيَّة كونيَّة وإنسانيَّة، فما كان ُمتَّصًفا بذلك ممَّ
ذْكره يف الُكُتب الّسابقة أعاد الّله صياغته، وأنزله ضمن النَّصِّ القرءاين، وَرَبَط النَّصَّ 
)دالالت( مع محّل الخطاب من الواقع )مدلوالت( بصيغة لسانية بديعة ُمحَكمة، 
ومن هذا الوجه؛ يكون َمْن آمن بالقرءان أنَّه كالم الّله يكون قد ضمَّ إلى إيمانه ومعارفه 
ُكلَّ ما يصلح من الُكُتب اإللهية الّسابقة، والعكس غير صحيح، ألنه يكون قد خسر 
وفقد صفة الّسيرورة والّصيرورة، وكون النَّّص اإللهي ارتبط باآلفاق واألنفس أخذ 
صفة اآلفاق واألنفس ذاهتا؛ حيُث صار الجانب اللساين لآلفاق واألنفس، ومن هذا 
الوجه يقول الُعلماء: إنَّ القرءان كتاب الّله المسطور، واآلفاق واألنفس كتاب الّله 
المنظور، والُبدَّ لَفْهم كتاب الّله المسطور من إسقاطه على كتاب الّله المنظور؛ أْي 

تتمُّ دراسة القرءان )النَّّص( بعدَسَتْي اآلفاق واألنفس )المدلوالت(.
النَّصَّ  جعل  واآلفاقي،  اللساين،  القرءان:  ُبْعَدْي  بين  والّتوليف  الّربط  وهذا 
كان  فما  والَحَرَكة،  الّثبات  اآلفاق واألنفس من حيُث  يأخذ صفة  القرءاين  اللساين 
ثابًتا يف اآلفاق واألنفس على نظام ُمعيَّن جاء يف النَّصِّ القرءاين ثابًتا أيًضا، نحو ُثُبوت 
بالماء،  الحياة  َرْبط  وقانون  الَحَرَكة،  وقانون  واإليجاد،  الَخْلق  يف  الّزوجيَّة  قانون 
ا األنفس؛ فالنّظام األخالقي َكقَيم ثابت ال يتغيَّر، وَكذلك  وذلك بالنّسبة لآلفاق، أمَّ
مات َكُحرمة نكاح األُمِّ  مه الّله ـ عزَّ وجلَّ ـ إنَّما ُهو ثابت ال يتغيَّر؛ نحو الُمحرَّ ما حرَّ
واألُخت، وُحرمة الَقْتل، وإتيان الفواحش، وَأْكل الميتة والخنزير، وما شابه ذلك، 
)اآلفاق(  ل  األوَّ أنَّ  باألنفس  الُمتعلِّق  الّتشريع  وثوابت  اآلفاق  ثوابت  بين  والفرق 
أْن  اإلنسان  يستطيع  )الّتشريع(  الّثاين  بينما  تبديله،  أو  تجاوزه  اإلنسان  يستطيع  ال 
يتجاوزه؛ ألنَّ ُحُصوله يف الواقع ُمرتبط بإرادة اإلنسان وإيمانه، وُهو ُمخيَّر بذلك، 
وهذا ُمقتضى المسؤوليَّة والُمحاسبة وفلسفة الخالفة يف األرض، ولو انتفى ذلك 
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عن اإلنسان النتفت عنه المسؤوليَّة والُمحاسبة، وانتفى عنه مقام الخالفة، وصار 
ُحرٌّ مسؤول،  فاإلنسان  الحال،  واقع  باطل يف  َعَبًثا، وهذا  نيا  الدُّ اإلنسان يف  ُوُجود 
ا يرتتَّب عليه من  رغم أنَّ اإلنسان ـ بتجاوزه لَشْرع الّله ـ يدفع ثمن ذلك الّتجاوز، ممَّ

َقَلق وحياة ضنك.
مدلوالت  لها  بدالالت  جاء  قد  القرءاين  النَّصَّ  أنَّ  ُهو  إليه  أصل  أْن  ُأريد  وما 
واألرض  واإلنسان  والقمر  الّشمس  َكلمة  نحو  الموضوعي  الُوُجود  يف  عينيَّة 
والتُّراب والّطين، وما شابه ذلك، وجاء بدالالت لها مدلوالت وظيفيَّة نحو َكلمة: 

الوالد،الوالدة.
لعامل  لُخُضوعها  الّشكل  دة  ُمحدَّ غير  فعليَّة  مدلوالت  لها  بدالالت  وجاء 

الّزمكان؛ نحو: الجهاد، القتال...
الّتأثير  الّزمكان من  دة النتفاء عامل  وجاء بدالالت لها مدلوالت ُصوريَّة ُمحدَّ

عليها نحو َكلمة: الّصالة،الّصيام،الحّج... إلخ.
َكَتَب، إلى آخر ما  َكلمَتْي: َضَرَب،  وجاء بدالالت لها مدلوالت وصفيَّة؛ نحو 
جاء به النَّصُّ القرءاين من أساليب، فليس ُهو المقصد من الّدراسة، وإنَّما ُأريد أْن 
أصل إلى أنَّ النَّصَّ القرءاين من حيُث الّداللة ُهو ثابت الشكَّ يف ذلك؛ أْي كنصٍّ 
ُكلُّه  أو  ك،  ُمتحرِّ ُكلُّه  نقول:  أْن  يصحُّ  فال  المدلول؛  حيُث  من  ا  أمَّ ُمحَكم،  لساين 
ثابت، فكما الحظنا من خالل الّطرح الّسابق أنه يوجد من المدلوالت ما ُهو ثابت؛ 
يات؛ مثل:الّشمس والقمر، وَكذلك  َكُمسمَّ العينيَّة  الّصالة والّصيام واألشياء  مثل: 
ثابت  هذا  فُكلُّ  ذلك،  شابه  وما  مات،  والُمحرَّ األخالقيَّة  القَيم  مثل:  الّتشريع؛  يف 
كمدلول للّدالالت التي دلَّت عليه، غير خاضعة لعامل الّزمكان، وُهناك مدلوالت 
كة، وهي الّدالالت التي جاءت فعليَّة أو وصفيَّة، مثاًل القتال ليس له ُصورة،  ُمتحرِّ
وإنَّما ُهو ُمرتبط بعامل الّزمكان، وَكلمة )َكَتَب( ليس لها مدلول موضوعي يف الواقع، 
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ق به داللة )َكَتَب( يصحُّ استخدام َكلمة )َكَتَب(  وإنَّما مدلولها وصفي، فُكلُّ ما تحقَّ
عليه، وهذا ُهو المقصد من قولنا )ثبات النَّصِّ وَحَرَكة الُمحتوى(؛ أْي ثبات الّداللة 
وَحَرَكة المدلول؛ ألنَّ الّداللة وصفيَّة، وليست عينيَّة، وبالتَّالي؛ فليس لهذه الّداللة 
ور التي تحدث  ُوُجود موضوعي واحد، وإنَّما لها إمكانيَّة ُوُجود ال ُمتناهية من الصُّ
يف الّزمكان، فيجب تحديد فكرة )ثبات النَّصِّ وَحَرَكة الُمحتوى( بما ذكرناه؛ أْي ال 

ُيؤخذ الكالم على ُعُمومه، وإنَّما ُمقيَّد بما قيَّدناُه.
)اآلفاق  المنظور  للقرءان  ُمطابقة  صفات  هي  القرءاين  للنَّصِّ  الّصفات  وهذه 
واألنفس(، ولو كان من عند غير الّله، لوجدوا فيه اختالًفا كثيًرا بين الّداللة )النَّّص( 

والمدلول )الواقع(.
م هي أنَّ ما كان من النَّصِّ القرءاين  ا تقدَّ والُخالصة التي ُأريد أْن أستخلصها ممَّ
ك المدلول يف الواقع، فلُكلِّ ُمجتمع تفاعله مع الّدالالت القرءانيَّة ال ُيلزم أيَّ  ُمتحرِّ
ة يف أْن ُيحلِّق يف فضاءات الّدالالت  يَّة التَّامَّ ُمجتمع باتِّباع غيره، ولُكلِّ ُمجتمع الُحرِّ
ُمناسب  ُهو  ما  المدلوالت  من  ويختار  كة،  الُمتحرِّ المدلوالت  ذوات  القرءانيَّة، 
الُمجتمعات  مع  تواصله  مع  حاجاته،  ُيلبِّي  بما  المعرفيَّة  أدواته  حسب  لزمكانه، 

الّسابقة يف الّدالالت القرءانيَّة الّثابتة نًصا وُمحتوًى.
ُنُزول  وهذا الكالم يدفعنا - بشكل ُمباشر - لمعرفة دور الُمجتمع الذي زامن 
اًل - استصحاب أنَّ النَّصَّ القرءاين نزل للنّاس جميًعا،  النَّصِّ القرءاين، فيجب - أوَّ
وليس لقوم النبي محمد فقط، وهذا يقتضي أْن يكون الخطاب إنسانًيا، وليس قومًيا، 
الّدالليَّة؛ ألنَّ  أْي من حيُث صياغته  اللسان؛  َعَربيَّ  نزل  القرءاين  والنَّصُّ  عينًيا،  أو 
اللسان  إسقاط  محلُّ  فُهو  اللسان،  عن  خارج  أمر  ُهو  وإنَّما  لساًنا،  ليس  المدلول 
عليه، فالمدلول بين النّاس ُهو واحد، ويختلفون بالّداللة عليه الختالف ألسنتهم، 

فُهم ُمتَّفقون بالمدلول، ُمختلفون بالّداللة عليه.
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وهذا يعني أنَّ ُكلَّ ُمجتمع مأمور بالّتفاعل مع النَّصِّ القرءاين كونه معنًيا بالخطاب 
ل الذي زامن ُنُزول النَّصِّ القرءاين دوًرا خاًصا به،  اإللهي، فيكون دور الُمجتمع األوَّ
ل قراءة تاريخيَّة للنَّصِّ القرءاين، ويجب أْن تتالى  زمكاين الّتفاعل، وبالتَّالي؛ ُهو أوَّ
الحق؛  ُمجتمع  لُكلِّ  الّتفاعالت  وترتاكم  ُمجتمع،  لُكلِّ  القرءاين  للنَّصِّ  القراءات 
ليقوم بعمليَّة الّتواصل من خالل الّسيرورة والّصيرورة، واإلمام يف تلك الّرحلة إنَّما 

ر. م، وُيطوِّ ُهو القرءان بُبْعَدْيه الّلساين واآلفاقي، يقود، وُيقوِّ
, فإْن كان النَّصُّ من  ل للنَّصِّ القرءاين أمر ُمرتبط بطبيعة النَّصِّ فقراءة الُمجتمع األوَّ
ل ُملزم لُكلِّ الُمجتمعات الالَّحقة؛  النّوع الّثابت مدلواًل، فَفْهم وتطبيق الُمجتمع األوَّ
نحو النَّصِّ القرءاين )أقيموا الصالة(، فيجب على الُمجتمعات الالَّحقة التَّقيُّد بَفْهم 
ك المدلول؛ فاختيار المدلول من  ا إذا كان النَّصُّ القرءاين ُمتحرِّ ل، أمَّ الُمجتمع األوَّ
ل إنَّما ُهو خاصٌّ لهم؛ ألنَّ لُكلِّ ُمجتمع مدلواًل ُمرتبًطا بالّزمكان،  قَبل الُمجتمع األوَّ
األمر  نحو  القرءاين؛  النَّصِّ  داللة  من  أحد  يخرج  ولم  المعرفيَّة،  أدواته  حسب 
يَّة، يجب التَّنبُّه  بالجهاد، والقتال، وغير ذلك، وهذا األمر على درجة كبيرة من األهمِّ
له، وَوْضع النُّقاط على الُحُروف، فالمقولة الّسابقة )ثبات النَّّص وَحَرَكة الُمحتوى( 
ة لُكلِّ النَّصِّ القرءاين، فلذا؛ من الَغَلط تعميمها واالستشهاد هبا ُدون  ليست هي عامَّ
للُمحتوى، كما  ثبات  فيه  ُيوجد  ـ  ـ كما الحظنا  القرءاين  النَّصَّ  أو ضابط؛ ألنَّ  َقْيد 
ك للُمحتوى، فاألمر بالّصالة واجب، والقتال واجب، وكالهما جاءا  ُيوجد فيه تحرُّ

؛ أْي بداللة ثابتة، ولكْن؛ هل مدلول ُكلٍّ منهما ثابت يف الواقع؟ بنصٍّ إلهيٍّ
ألنَّه  مدلواًل؛  ثابت  الّصالة  تناول  الذي  فالنَّصُّ  بالنّفي،   - قطًعا   - والجواب 
ك المدلول؛ ألنَّه ُمرتبط  ا النَّصُّ الذي تناول القتال؛ فُمتحرِّ غير ُمرتبط بالّزمكان، أمَّ
الّثابت  النَّصِّ  وبين  المدلول  ك  الُمتحرِّ النَّصِّ  بين  للّتفريق  قاعدة  وهذه  بالّزمكان، 

المدلول.
فالنَّصُّ الذي ال يأيت بقرينة )َعْقليَّة أو َنْقليَّة( على ُثُبوت مدلوله يبقى على ُعُموميَّته 
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ك المدلول يف ُكلِّ ُمجتمع ضمن فضاء داللة النَّصِّ الُكلِّي الّثابت، وهذه الّصفة  ُمتحرِّ
ك  تتحرَّ الّشمس والقمر والكواكب والنُُّجوم  أنَّ  الُوُجود، أال ترى  الّله يف  ُسنَّة  هي 
أساس  والّثابت  للّثابت،  وُظُهور  ر  وتطوُّ وفعاليَّة  صيرورة  فالَحَرَكة  ثوابت؟  وفق 
ُل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن  وباطن وتماسك وتواصل وسيرورة للَحَرَكة ﴿ُهَو اأْلَوَّ

َوُهَو بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم ﴾ )الحديد3(21.
له  والنُُّزول  الّصياغة  أو:  كة،  ُمتحرِّ له  والقراءة  ثابتة،  القرءاين  للنَّصِّ  فالّتالوة 

عمودًيا ربَّانيَّة، والقراءة له أفقًيا إنسانيَّة.
يَّة والُخُطورة ينحى إليها بعض ُعلماء الغرب22  ويوجد أمر على درجة من األهمِّ
أثناء دراستهم للنَّصِّ القرءاين، وإخضاعه لُعُلوم ألسنيَّة مازالت يف مرحلة الوالدة، 
النَّصَّ  فيها  تناولوا  بإشكاليَّات؛ حيُث  الُخُروج  إلى  أدَّى هبم  ا  ممَّ بعُد،  تنضج  ولم 
لُمحاولة  القرءاين وموضوعه؛  النَّصِّ  َنْظم  دراسة  نفسه، وذلك من خالل  القرءاين 
ور ُيوجد فيها تداخل ما بين  ترتيب ُسوره تاريخًيا، فخرج معهم أنَّ ُهناك بعض السُّ
ة وآخر يف المدينة، وهذا دلَّ - عندهم - على أنَّ النَّصَّ القرءاين -  نصٍّ نزل يف مكَّ
ان - قد  أثناء عمليَّة َجْمعه يف ُمصحف، وبالّذات يف زمن الخليفة الّثالث ُعثمان بن عفَّ
حصل زحزحة مجموعة من اآليات من مكاهنا، وُألحقت بُسور ُأخرى، وقد جاءوا 
ق  ورة تتطرَّ على ذلك َكمثال بُسورة الكهف، فقالوا: الواقع أنَّ اآليات األُولى من السُّ
ة، نجدها  ة أهل الكهف، وإنَّما هي موضوعات عامَّ إلى موضوعات ال عالقة لها بقصَّ
مبثوثة على مدار القرءان ُكلِّه، فهي تبتدئ بَحْمد الّله وُشكره؛ ألنَّه أنزل على عبده 
ر الُمؤمنين  د( الكتاَب، وهذا الكتاب ُينذر الجاحدين بالبأس الّشديد، وُيبشِّ )ُمَحمَّ
عون بأنَّ هلل ولًدا،  الذين يعملون الّصالحات أنَّ لهم أجًرا حسنًا، ُثمَّ ُينذر الذين يدَّ
د  ويتَّهمهم بالجهل ُهم وآباءهم، كما ويتَّهمهم بالكذب، ُثمَّ يوجه الكالم إلى ُمَحمَّ
قائاًل: فلعلََّك حزين، وتلوم نفسَك؛ ألنَّهم لم ُيؤمنوا بما نقلَتُه إليهم، وال ينبغي أْن 

راجع كتابي )ظاهرة النَّّص القرءاين تاريخ وُمعاصرة(، دار األوائل، ط1، 2002.  21
ع يف ذلك. راجع كتابي )ظاهرة النَّّص القرءاين تاريخ وُمعاصرة( للتَّوسُّ  22
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تحزن أبًدا، ُثمَّ ُيضيف هاَتْين اآليَتْين قبل أْن ينتقل - فجأة - إلى صلب الموضوع: 
ُهْم َأْحَسُن َعَمالً﴾ ﴿َوإِنَّا َلَجاِعُلوَن َما  َها لِنَْبُلَوُهْم َأيُّ ﴿إِنَّا َجَعْلنَا َما َعَلى اأْلَْرِض ِزينًَة لَّ
َعَلْيَها َصِعيدًا ُجُرزًا﴾ )الكهف:7 -8(، ُثمَّ  يقول: ﴿َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف 
قِيِم َكاُنوا مِْن آَياتِنَا َعَجبًا﴾ )الكهف 9( فإلى أيِّ شيء ُتشير »َأْم« هذه؟ هي -  َوالرَّ
عادًة - ُتشير إلى الّتناوب، أو الّتفضيل بين شيَئْين، ولكْن.. ال ُيوجد ُهنا إالَّ شيء 
واحد، ال ُيوجد بديل تناوبي، فما معنى هذه الـ »َأْم« إذْن؟ أال يعني ذلك أنَّ اآليات 
ورة، وال عالقة لها هبا كما تقول نظريَّة ُنولدكه؟ فما لحق  األُولى ُمقحمة على السُّ

من آيات ال عالقة لها بما َسَبَق23.
من  سواء  منه،  بعض  ُنُزول  إمكانيَّة  َنْفي  يعني  ال  ة  مكَّ يف  النَّصِّ  ُنُزول  ابتداء  إنَّ 
له، أم من أوسطه يف المدينة إلكماله، وهذا أمر معلوم لدى الباحثين، فاكتشافهم  أوَّ
ا دراستهم لبنية َنْظم  هذا ُهو تحصيل حاصل يف واقع الحال وليس بجديد أبًدا، أمَّ
دراسة  فهي  القرءاين؛  النَّصِّ  لنُُزول  الّتاريخي  الّترتيب  لمعرفة  وموضوعه  النَّصِّ 
تاريخيَّة تفيد يف معرفة النّظام الّثقايف الّسائد حين ُنُزول النَّصِّ القرءاين، وكيف كان 
نمط تفكيرهم، وكيف قام النَّصُّ القرءاين بعالج أمراضهم الّثقافيَّة، ولكْن؛ ال عالقة 
لذلك يف موضوع النَّصِّ القرءاين ذاته من حيُث ُسوره وترتيب آياته يف ُكلِّ ُسورة، 
والُعلماء يحمُدون الّله - عزَّ وجلَّ - على أنَّ النَّصَّ القرءاين لم يصل إلينا بشكل 
على  الُمجتمعات  لُجُمود  ُمربِّر  ُيعطى  ال  حتَّى  وذلك  ُنُزوله،  تاريخ  حسب  ُمرتَّب 
ذلك الّترتيب الّتاريخي؛ ألنَّه لو حصل ذلك النتفت صفة الّصالحيَّة للنَّصِّ القرءاين 
لُكلِّ ُمجتمع، فمن المعلوم أنَّ ُكلَّ ُمجتمع له مشاكله وطريقة لنهضته ُمختلفة عن 
ة للنَّصِّ القرءاين، ويقوم ُهو  أيِّ ُمجتمع،والمطلوب أْن يقوم ُكلُّ ُمجتمع بقراءة خاصَّ
برتتيب المواضيع، وإعطاء األولويَّة لألُُمور، وَوْضع مشروع هنضوي يتمُّ بُموجبه 
واقعه  على  القرءاين  النَّصِّ  بتنزيل  ُمجتمع  كلُّ  يقوم  آخر؛  بمعنى  الُمجتمع،  هنضة 

المدرسة االستشراقيَّة األلمانيَّة بقيادة العالم ُنولدكه وجماعته.  23
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حسب ُمعطياته الّزمكانيَّة، فالنَّصُّ القرءاين ُهو أشبه بلوحة لها إطار ثابت وقابليَّة ال 
ُمتناهية يف تشكيل المنظر الّداخلي للَّوحة، بما يتناسب مع ثقافة الُمجتمع.

ة  ة، أو يف المدينة، أو ما بينهما، أو ُنُزول النَّصِّ يف مكَّ فمسألة ُنُزول النَّصِّ يف مكَّ
وإكماله يف المدينة، وما شابه ذلك، فُكلُّ هذه األُُمور ال ُتؤثِّر يف النَّصِّ القرءاين بشكله 
ُدور، وَنْسخه على الّرقاع واأللواح ابتداًء،  النّهائي، بعد اكتمال ُنُزوله، وحْفظه يف الصُّ
ويف ُمصحف أبي بكر هناية، فقد تمَّ حْفظ ُكلِّ سورة بآياهتا، ُدون خطأ، أو زيادة، أو 
ى أسباب النُُّزول  ُنقصان، كما ُهو معروف يف عمليَّة َجْمع النَّصِّ القرءاين24، فما ُيسمَّ
25، وُهو - يف ُمعظمه - غير ثابت، فضاًل عن  ُهو - يف الحقيقة - تاريخيَّة ُنُزول النَّصِّ
ا استداللهم  انتفاء ربط النَّصِّ بالَحَدث الذي زامن ُنُزوله سببًيا؛ ألنَّ النَّصَّ إنساين، أمَّ
من خالل ُوُجود )َأْم( بعد اآليات الّثمانية يف بداية ُسورة الكهف على أنَّ ذلك إشارة 
إلى أنَّ هذه اآليات الّثمانية ُمقحمة يف بداية ُسورة الكهف؛ فهذا استدالل خاطئ، 

ة أوجه: وذلك من عدَّ
اًل: ألنَّ النّص القرءاين - كما ُهو معلوم - غير ُمرتَّب موضوعًيا، فمن ُأسُلوبه  أوَّ
أْن يكون يف موضوع، وينتقل - فجأة - إلى آخر، وهذا يعني أنَّ الباحث يجب عليه 
ور، وُيرتِّبها  أْن يقوم ُهو يف عمليَّة َجْمع النُُّصوص الُمتعلِّقة بالموضوع من كافَّة السُّ

ن من دراستها. حسب الّتسلسل الّزمني والواقعي؛ ليتمكَّ
وما  حسبت(  )أم  اآلية  بين  الموضوعي  الّرابط  انتفاء  من  زعموه  ما  إنَّ  ثانًيا: 
قبلها غير صحيح، فُهناك رابط بما قبلها، وبالّذات مع اآلية )فلعلك باخع نفسك( 

فكالهما خطاب للنّبي، وفيه َوْصف للحالة النَّْفسيَّة التي كان النّبي يمرُّ فيها.
ثالًثا: إنَّ داللة )َأْم( ليست - فقط - للّتناوب، أو الّتفضيل بين شيَئْين كما زعم، 

الّتفسير الموروث إلى تحليل الخطاب  د أركون يف كتابه »القرءان من  شرح وتعليق هاشم صالح على كالم د. ُمَحمَّ  24
يني«، ط )1(، دار الّطليعة، بيروت، ص )148(. الدِّ

راجع كتابي )ظاهرة النَّّص القرءاين تاريخ وُمعاصرة(.  25
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فلو رجع إلى ُكُتب اللسان لعلم أنَّ داللة )َأْم( تكون على وجَهْين:
ل: )َأْم( الُمتَّصلة، وهي التي يكون ما بعدها ُمتَّصاًل بما قبلها، وُمشارًكا له يف  األوَّ
الُحْكم، وهي التي تقع بعد همزة االستفهام نحو قوله تعالى: ﴿َأَأنُتْم َأَشدُّ َخْلقًا َأِم 
َماء َبنَاَها﴾ )النازعات 27(، واآلخر نحو قوله تعالى: ﴿َوَسَواء َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم  السَّ
يت ُمتَّصلة؛ ألنَّ ما قبلها وما بعدها ال  َأْم َلْم ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤمِنُوَن﴾ )يس 10(، وُسمِّ

ُيستغنى بأحدهما عن اآلخر.
ل، واستئناف ما بعده،  الّثاين: )َأْم( الُمنقطعة وهي التي تكون لَقْطع الكالم األوَّ
َهْل  َأْم  َواْلَبِصيُر  األَْعَمى  َيْسَتِوي  َهْل  ﴿ُقْل  تعالى:  قوله  نحو  اإلضراب؛  ومعناها 
َعَلْيِهْم  اْلَخْلُق  َفَتَشاَبَه  َكَخْلِقِه  َخَلُقوْا  ُشَرَكاء  لِّلِه  َجَعُلوْا  َأْم  َوالنُّوُر  ُلَماُت  الظُّ َتْسَتِوي 
16(، والمعنى بل جعلوا هلل  اُر﴾ )الرعد  اْلَقهَّ اْلَواِحُد  َوُهَو  الّلُه َخالُِق ُكلِّ َشْيٍء  ُقِل 

ُشركاء.
اْلَبنَاُت  َلُه  ن مع اإلضراب استفهاًما إنكارًيا؛ نحو قوله تعالى: ﴿َأْم  وتارًة تتضمَّ
قِيِم َكاُنوا  َوَلُكُم اْلَبنُوَن﴾ )الطور 39(، واآلية ﴿َأْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ
مِْن آَياتِنَا َعَجبًا﴾)الكهف 9(، هي من داللة )َأْم( الُمنقطعة، التي ُتفــيد اإلضراب، 
ة هؤالء من  ومعناها )بل حسبت أن...( وهي َوْصـف لحال النّبي عندما سمع قصَّ
من  طويلة  فرتة  تنام  ال  النّاس  أنَّ  فاألصل  المألوف،  لُمخالفتها  فاستغرهبا  النّاس، 
الّزمن، ُثمَّ تفيق يف غير زماهنا، وهذا الموقف من النّبي موقف طبيعي، فُكلُّ إنسان 
ة  القصَّ أنَّ  د  ُيؤكِّ القرءان  فنزل  ة،  القصَّ من  ويعجب  يستغرب  سوف  ذلك  يسمع 

. حقيقة، وهي آية من آيات الّله عزَّ وجلَّ
أيِّ  إلى  ض  يتعرَّ لم  فُهو  تاريخيَّة،  وثيقة  أصحُّ  أنَّه  علمًيا  ثابت  القرءاين  فالنَّصُّ 
لدى  بالّضرورة  المعلوم  من  صار  األمر  وهذا  تعديل،  أو  تحريف،  أو  تالعب، 
الباحثين، لذا؛ من الَغَلط الفاحش أْن نقوم بتشكيك، أو َوْضع إشكال لما ُهو ثابت 
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تحبو،  مازالت  ظنِّيَّة  ونتائجه  الوالدة  لعلم جديد  يقينًا، وذلك من خالل تخضيعه 
فاليقين ال يزول إالَّ بيقين مثله، والّثابت ال داعي ألن تثبته.

ُوجهة  من  درسناه  فإذا  علمًيا،  ثابت   - الحال  عليه  ُهو  كما   - القرءاين  فالنَّصُّ 
َنَظر علم جديد، ووصلنا إلى مسائل إشكاليَّة، فال يعني أنَّ النَّصَّ القرءاين قد وصله 
اإلشكال والّتالعب، فذلك محُصور يف دراستنا، وَفْهمنا له ما ينبغي أْن يصل إلى 
تلو  ًة  مرَّ الّدراسة  ُتعاد  أْن  وينبغي  ُأخرى،  بُعُلوم  لُثُبوته  ذاته؛  القرءاين  النَّصِّ  ة  صحَّ
بعضها،  مع  تنسجم  الُعُلوم  ألنَّ  قطًعا؛  بآخر  ُينَقض  ال  بعلم  ثبت  فما  األُخرى، 

وتتوافق، ولتعلمنَّ نبأه بعد حين.
ة قيثارتنا، وُندافع عنها؟ ألم يئن الوقت إلى االلتفات  فإلى متى نبقى ُنثبت صحَّ

ُرور إلى ُنُفوسهم. للَعْزف عليها، وإطراب الّسامعين لها، وإدخال السُّ
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ة للّتعامل  ة وُأُصوليَّ قواعد منهجيَّ

صِّ القرءاني مع النَّ

قواعد لسانية ومنهجيَّة:
بالُمجتمع . 1 اإلنسان  تفاعل  نتيجة  لنظام علمي، وهو  الَعَربي خاضع  اللسان 

)ظاهرة اجتماعيَّة(.
الّثابت . 2 وفق  ع  والتَّوسُّ للنُُّموِّ  قابل  واقعي  منطقي  لسان  الَعَربي  اللسان 

والُمتغيِّر.
األصل يف داللة الَكلمة يف النَّصِّ القرءاين ُهو داللتها اللسانية األصليَّة، إالَّ . 3

دها بُصورة من ُدون ُأخرى. بقرينة ُتحدِّ
المعاين سيِّدة األلفاظ، واأللفاظ َخَدم المعاين والعالقة بينهما جدلية.. 4
اللسان ليس حْكًرا أليِّ ُمجتمع، فلُكلِّ ُمجتمع استخدامه اللساين، ُيضيف . 5

ل وفق الّسيرورة والّصيرورة. وُيعدِّ
ة أو ُملزًما . 6 ل الذي زامن ُنُزول النَّصِّ القرءاين؛ ليس ُحجَّ َفْهم الُمجتمع األوَّ

لما بعده من الُمجتمعات؛ إالَّ باألُُمور التَّعبُّديَّة؛ ألنَّ النَّصَّ القرءاين خطاب 
لُكلِّ النّاس.

ابة ومدخل إلى . 7 الَعَربي، اللسان بوَّ النّظام اللسان  النَّصُّ القرءاين وفق  ُيفَهم 
النَّصِّ القرءاين.

يستخدمه . 8 ولم  الَعَربي،  اللساين  النّظام  يف  موجود  غير  المجاز  ُأسُلوب 
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القرءان، بخالف وجوده يف لغة الناس. 
فالمعاجم . 9 إلثباته،  غيره  إلى  يحتاج  ال  بذاته،  ة  ُحجَّ لساًنا  القرءاين  النَّصُّ 

وُكُتب اللُّغة والّشعر الَعَربي واألحاديث النّبويَّة والنّثر واألدب والحَكم، ُكلُّ 
ذلك تابع لساًنا للنَّصِّ القرءاين، وليس العكس.

المعنى ضرورة، . 10 اختلف  الُجملة  أو  الَكلمة  الَمبنى على صعيد  اختلف  إذا 
وأيُّ زيادة يف الَمبنى إنَّما هي زيادة يف الَمعنى.

ة لها.. 11 ال ُيوجد تضادٌّ يف داللة الَكلمة الواحدة، وإنَّما يوجد ُصور ُمتضادَّ
العطف يقتضي الّتغاير على صعيد الّذات أو الّصفات.. 12
َنْفي الحشو واللَّْغو عن النَّصِّ القرءاين لُمنافاته للبالغة، وإثبات أنَّ ُكلَّ َكلمة . 13

تدلُّ على معنى يف سياقها.
والّتساهل . 14 الُمَتَكلِّم،  قَبل  من  القرءاين  النَّصِّ  صياغة  يف  تساهل  ُيوجد  ال 

بمقاصد  لعْلمهم  البشريَّة؛  النُُّصوص  يف   - حصًرا   - ُهو  إنَّما  والّتسامح 
بعضهم بعًضا، ولمحدوديَّة عْلمهم وُقدرهتم يف صياغة الكالم.

َفْهم ُمفردات النَّصِّ لساًنا، ُثمَّ تحديد المقصد منها من خالل سياقها وَنْظمها . 15
. وإسقاطها على الواقع لتشكيل َفْهم ُكلِّيٍّ للنَّصِّ

ُأسُلوب الّرمز ثابت يف القرءان، يجب التَّنبُّه له؛ نحو:. 16
)فرعون( رمز لالستبداد واالستعباد الّسياسي.

)قارون( رمز لالستبداد واالستعباد االقتصادي.
يني )الفكري(. )هامان( رمز لالستبداد واالستعباد الدِّ

)النُّور( رمز للحقِّ والعدل والعلم.
)الظُّلمات( رمز للباطل والجهل والجور.

رِّ والفساد واإلجرام. )الّشيطان( رمز للشَّ
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ك وهالك الّروابط األُسريَّة. )بيت العنكبوت( رمز لتفكُّ
غياب  كانت-  وسيلة  بأيِّ   - تعاطيها  على  يرتتَّب  ة  مادَّ لُكلِّ  رمز  )الخمر( 

الوعي واإلدراك.
)المـَْيسر( رمز لُكلِّ وسيلة يتمُّ بُموجبها َأْكل أموال النّاس بالباطل، أو ُدون 

ُمقابل.
)األنصاب( رمز لُكلِّ ما ُينصب يف الُمجتمع لَصْرف النّاس عن الحقِّ والخير.
)األزالم( رمز لُكلِّ وسيلة سهلة وُمثيرة ومرغوبة ُتستخَدم يف إضالل النّاس.

قواعد ُأُصوليَّة ومنهجيَّة:
ُيمكن . 1 القرءاين ال  النَّصَّ  القرءاين؛ ألنَّ  النَّصِّ  من  الّدراسة  تحديد موضوع 

دراسته على َوْضعه الحالي.
إخراج جميع النُُّصوص الُمتعلِّقة بالموضوع من النَّصِّ القرءاين.. 2
ترتيب النُُّصوص موضوعًيا حسب الَخْلفيَّة المعرفيَّة.. 3
وترتيب . 4 والّدراسة  للبحث  وُمنطلًقا  أساسًا  الُمحكمة  النُُّصوص  َوْضع 

النُُّصوص.
يَّة من النَّصِّ القرءاين لَجْعلها منظومة وإطاًرا عاًما . 5 استحضار النُُّصوص الُكلِّ

تتمُّ الّدراسة على ُموجبها؛ ألنَّ النَّصَّ القرءاين ُذو منظومة واحدة ُمنسجمة 
مع بعضها؛ مثل المنظومة الكونيَّة.

القرءاين كامل وجامع . 6 فالنَّصُّ  ناسخ ومنسوخ،  القرءاين  النَّصِّ  ُيوجد يف  ال 
ُمستمّر يف ُكلِّ زمان.

يجب تفعيل دالالت النُُّصوص ُكّلها، وعدم تعطيلها.. 7
ُمعطيات . 8 حسب  القرءاين  النَّصِّ  بتنزيل  يقوم  أْن  ُمجتمع  ُكلِّ  على  يجب 

د األولويَّات. زمكانه، وُيحدِّ
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اختالف األدوات المعرفيَّة ُيؤدِّي إلى اختالف القراءات للنَّصِّ القرءاين.. 9
اختالف الّزمان والمكان والظُُّروف ُيؤدِّي إلى اختالف األحكام.. 10
وليس . 11 للمعلومات،  مصدًرا  وليس  ربَّانًيا،  تشريعًيا  مصدًرا  ليس  اإلجماع 

ة أو ُبرهاًنا على أيِّ شيء، إنَّما ُهو مصدر تشريعيٌّ وضعيٌّ للنّاس، مجال  ُحجَّ
م وُيحلِّل، وليس له قداسة، ويتغيَّر  عمله يف دائرة الُمباح يمنع ويسمح، ال ُيحرِّ

ة لُكلِّ ُمجتمع. ُكّل فرتة زمنيَّة حسب المصلحة العامَّ
، فإذا غاب النَّصُّ ظهر االبتكار واإلبداع )َنْفي قاعدة . 12 االجتهاد ُمرتبط بالنَّصِّ

.) ال اجتهاد يف مورد النَّصِّ
كالم الّله تصدقه َكلمات الّله، فيجب إظهار المصداقيَّة لكالم الّله يف الواقع . 13

الذي ُهو فْعله، فيتطابق الكالم مع الَكلمات.
أيِّ . 14 ودراسة  لَفْهم  يَّة  ُكلِّ ة  عامَّ منظومة  وَجْعلها  الّشريعة،  مقاصد  استحضار 

. نصٍّ تشريعيٍّ ُجزئيٍّ
يَّة للَحَرَكة يف الُمتغيِّرات؛ . 15 الّشرع القرءاين شرٌع حدوديٌّ ُكلِّيٌّ ثابٌت، ترك الُحرِّ

لُيوافق وُيغطِّي الجانب الُمتغيِّر من الواقع.
الّتشريع القرءاين إنساين عالمي هنضوي، لذا؛ يجب ُظُهور هذه الّصفات يف . 16

َفْهم ُكلِّ نصٍّ تشريعي.
إذا تعارض نصٌّ تشريعيٌّ ُجزئيٌّ مع نصٍّ ُكلِّيٍّ للوهلة األُولى، يجب إعادة . 17

االنسجام  ألنَّ  الّشرعية؛  والمقاصد  يَّة  الُكلِّ النُُّصوص  وفق  للنّصِّ  الّدراسة 
بين الُجزء والُكلِّ ضرورة علميَّة وإيمانيَّة.

النَّصِّ . 18 ُنُزول  ُهناك تاريخيَّة  ُنُزول، وإنَّما  القرءاين أسباب  النَّصِّ  ال ُيوجد يف 
القرءاين.
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ة ُصوص القرءانيَّ نماذج للتدبر من النُّ

المنهج  ُمستخدًما  دراستها،  بعمليَّة  للقيام  القرءانيَّة  اآليات  بعض  اخرتُت  لقد 
بشكل  المنهج  استخدام  لكيفيَّة  عمليَّة  فكرة  القارئ  إلعطاء  وذلك  ذكرُتُه،  الذي 
عملي، وتمكينه من ذلك؛ ليقوم - ُهو - بعمليَّة الّدراسة والتَّدبُّر أليِّ موضوع ُيريده 
من النَّصِّ القرءاين، ويتخلَّص من االستبداد واالستعباد الّثقايف الذي ُيماَرس عليه , 
ْمع والَبَصر والُفؤاد(، الذي مضى عليه زمن  ويقوم بتفعيل جهاز الّتمييز الثُّالثي )السَّ

بات الّثقايف. طويل يف حالة من السُّ

1.  الّشجرة الملعونة في القرءان

تِي َأَرْينَاَك إاِلَّ  ْؤَيا الَّ قال تعالى: ﴿ َوإِْذ ُقْلنَا َلَك إِنَّ َربََّك َأَحاَط بِالنَّاِس َوَما َجَعْلنَا الرُّ
َيِزيُدُهْم إاِلَّ ُطْغَياًنا َكبِيًرا﴾   َفَما  ُفُهْم  اْلُقْرآِن َوُنَخوِّ اْلَمْلُعوَنَة فِي  َجَرَة  لنَّاِس َوالشَّ لِّ فِْتنًَة 

)اإلسراء 60(.
فما هي الّشجرة الملعونة يف القرءان؟

ُنالحظ يف النَّصِّ أنَّ الّشجرة يتعلَّق فيها أمران:
ل: موضوع الّلعن لها، الّثاين: أنَّ الّشجرة مذكورة يف القرءان. األوَّ

أنَّ  فيعني ذلك  المعروف،  النّبات  تدلُّ على  )الّشجرة(  َكلمة  أنَّ  إلى  ذهبنا  فإذا 
ُقمنا  لو  أنَّنا  يقتضي  ا  ممَّ القرءان؛  الّشجرة يف  َذَكَر اسم  الّله، وقد  َلَعنََها  قد  الّشجرة 

بالبحث يف النَّصِّ القرءاين لوجدنا تحديًدا السم الّشجرة.
مذكور  نباتيَّة  شجرة  القرءان  يف  نجد  ال  ذلك،  عن  البحث  بعمليَّة  القيام  وعند 
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اسمها وملعونة من قَبل الّله - عزَّ وجلَّ - بالنَّصِّ القرءاين، وهذا يدلُّ على أنَّ ُوجهة 
البحث وبدايته خطأ، والّصواب أْن نقوم ابتداًء بتحديد الُمراد من َكلمة )الّشجرة(: 

هل هي نبات؟ أم غير ذلك؟.
إنَّ َكلمة )شجرة( من َشَجَر، وهي تدلُّ على تداخل الّشيء بعضه يف بعض26 ومن 

هذا الوجه سمي اختالف النّاس وتداخلهم يف الكالم أو األيدي )ُمشاجرة(.
ُموَك فِيَما َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ اَل َيِجُدوْا  قال تعالى: ﴿َفالَ َوَربَِّك اَل ُيْؤمِنُوَن َحتََّى ُيَحكِّ

ا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسلِيمًا ﴾ )النساء65( مَّ فِي َأنُفِسِهْم َحَرجًا مِّ
ُمتداخلة  وأغصاهنا  األرض،  عن  ُمرتفعة  ألنَّها  )شجرة(؛  الّشجرة  يت  وُسمِّ

ببعضها بعًضا.
المشهور  بالمعنى  نفهمها  أْن  الّشجرة  َكلمة  ذْكر  عند  الّضرورة  من  ليس  إًذا؛ 
، وإسقاط  والُمستخَدم لها، وُهو الّشجرة النّباتيَّة، بل الُبدَّ من تكوين َفْهم ُكلِّيٍّ للنَّصِّ

هذا المفهوم على محلِّه من الخطاب؛ لتحديد المقصد من َكلمة )شجرة(.
هة للّشجرة. ويف النَّصِّ المعني بالبحث نجد صفة اللَّْعن ُموجَّ

ؤال الذي يطرح نفسه عقاًل ولساًنا ُهو: هل يصحُّ َلْعُن غير العاقل؟ والسُّ
َلَعنَُه الّله؛ بمعنى طلب الطَّْرد  ْعَن َكلمة تدلُّ على الطَّْرد واإلبعاد؛ فقولنا:  إنَّ اللَّ
واإلبعاد له من رحمة الّله، وهذا المعنى ال ُيمكن أْن يتعلَّق إالَّ بالكائن العاقل الُحّر 
عقاًل  يصحُّ  ال  وبالتَّالي؛  اللَّْعن،  فْعل  هبم  يتعلَّق  ال  والجماد  فالبهائم  المسؤول، 

ولساًنا َلْعنهم.
إًذا؛ َكلمة )شجرة( يف النَّصِّ المذكور ـ قطًعا ـ ال ُيمكن أْن تكون شجرة نباتيَّة، 

وإنَّما هي شيء ُمتعلِّق بالكائن العاقل المسؤول، فما هي؟
إنَّها األشياء الُمتداخلة بين الُعقالء من العالقات االجتماعيَّة.

راجع كتابي )ظاهرة النّّص القرءاين تاريخ وُمعاصرة(.  26
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بمعنى آخر؛ إنَّها النّظام االجتماعي والّسياسي واالقتصادي الُمتداخل والّسائد، 
الذي ُينظِّم عالقة الُمجتمع ببعضه بعًضا.

الّشجرة  هي:  الواحد  الُمجتمع  يف  الُمتداخلة  االجتماعيَّة  العالقات  فهذه 
َلْعُن هذا الُمجتمع يجب أْن تكون عالقاته االجتماعيَّة قائمة  الملعونة، وحتَّى يتمَّ 

ـ يف أساسها ـ على الظُّلم والفساد. َفَمْن ُهو الُمجتمع الملعون؟.
إنَّ النَّصَّ قد َذَكَر أنَّ الُمجتمع الملعون قد تمَّ تحديده يف النَّصِّ القرءاين ذاته، فما 

عليكم إالَّ بالبحث عنه يف داخل النَّصِّ القرءاين.
َأَلْم  وعند البحث عن الُمجتمع الملعون يف القرءان يخرج معنا قوله تعالى: ﴿ 
ُيْؤمِنُوَن بِاْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن لِلَِّذيَن  َن اْلكَِتاِب  ِذيَن ُأوُتوا َنِصيًبا مِّ َتَر إَِلى الَّ
َيْلَعِن اهلُل  َلَعنَُهُم اهلُل  َوَمن  ِذيَن  ئَِك الَّ ِذيَن آَمنُوا َسبِياًل، ُأوَلٰ ُؤاَلِء َأْهَدٰى مَِن الَّ َهٰ َكَفُروا 

َفَلن َتِجَد َلُه َنِصيًرا ﴾ النّساء )51 ـ 52(.
َواِضِعِه  ُفوَن اْلَكلَِم َعن مَّ يَثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة  ُيَحرِّ ﴿ َفبَِما َنْقِضِهم مِّ
نُْهْم َفاْعُف َعنُْهْم  نُْهْم إاِلَّ َقلِياًل مِّ ُروا بِِه َواَل َتَزاُل َتطَّلُِع َعَلٰى َخائِنٍَة مِّ ا ُذكِّ مَّ َوَنُسوا َحظًّا مِّ

َواْصَفْح إِنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن ﴾ )المائدة 13(.
﴿ َوَقاَلِت اْلَيُهوُد َيُد اهللِ َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعنُوا بَِما َقاُلوا َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن 
بَِّك ُطْغَياًنا َوُكْفًرا َوَأْلَقْينَا َبْينَُهُم  ا ُأنِزَل إَِلْيَك مِن رَّ نُْهم مَّ ُينِفُق َكْيَف َيَشاُء َوَلَيِزيَدنَّ َكثِيًرا مِّ
ْلَحْرِب َأْطَفَأَها اهلُل َوَيْسَعْوَن فِي  َما َأْوَقُدوا َناًرا لِّ اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء إَِلٰى َيْوِم اْلِقَياَمِة ُكلَّ

اأْلَْرِض َفَساًدا َواهلُل اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِديَن ﴾ )المائدة 64(
لَِك بَِما  ِذيَن َكَفُروا مِن َبنِي إِْسَرائِيَل َعَلٰى لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم  َذٰ ﴿ ُلِعَن الَّ

َكاُنوا َيْعَتُدوَن ﴾ )المائدة 78(. َعَصوا وَّ
ُنالحظ أنَّ الُمجتمع الملعون يف القرءان ُهو ُمجتمع اليُهود27 )النّظام االجتماعي 

مقاييس اللُّغة.  27
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غيرهم(،  مع  أو  بينهم،  فيما  اليُهود  ُمجتمع  يحكم  الذي  والّسياسي  واالقتصادي 
ة لُكلِّ ُمجتمع أخذ نظام الُمجتمع اليُهودي القائم على الظُّلم  وعمليَّة اللَّْعن ُمستمرَّ
ُمجتمع  فأيُّ  االجتماعيَّة،  العدوى  طريق  عن  تنتقل  اللَّْعن  عمليَّة  ألنَّ  والفساد؛ 
اليُهود )ُمجتمع الظُّلم والفساد واإلجرام( يف عالقاته  يقوم بالُمشاجرة مع ُمجتمع 
والفساد  الظُّلم  فيروس  الُمجتمع  هذا  شجرة  يف  يسري  ما  ُسرعان  االجتماعيَّة 
واإلجرام، ويفتك به عاجاًل أو آجاًل، ومثل ذلك َكمثل الّثمرة الفاسدة إذا تمَّ َوْضُعها 

بين الّثمار الّصالحة.
إبليس،  االقرتاب من شجرة  آدم عن   - عزَّ وجلَّ  الّله -  الوجه؛ هنى  ومن هذا 
وقصَّ علينا ذلك، حتَّى ال نقع يف ما َوَقَع فيه آدم؛ كون داللة َكلمة )أكل( ال ُيشرتط 
د تناول الّشيء وَأْخذه،انظر قوله تعالى:  لها الّطعام يف الفم، وإنَّما هي تدلُّ على ُمجرَّ
َبا َوَقْد ُنُهوا َعنُْه َوَأْكلِِهْم َأْمَواَل النَّاِس بِاْلَباطِِل َوَأْعَتْدَنا لِْلَكافِِريَن مِنُْهْم  ﴿ َوَأْخِذِهُم الرِّ

ا ﴾ )الفجر19(. مًّ َعَذاًبا َألِيًما ﴾ )النّساء 161(، وقوله:  ﴿ َوَتْأُكُلوَن التَُّراَث َأْكاًل لَّ

ْكِر 2 .   َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ْكِر  الذِّ َأْهَل  َفاْسَأُلوا  إَِلْيِهْم  نُّوِحي  ِرَجااًل  إاِلَّ  َقْبلَِك  َأْرَسْلنَا مِن  َوَما  قال تعالى: ﴿ 
إَِلْيِهْم  َل  ُنزِّ َما  لِلنَّاِس  لُِتَبيَِّن  ْكَر  الذِّ إَِلْيَك  َوَأنَزْلنَا  ُبِر  َوالزُّ بِاْلَبيِّنَاِت  َتْعَلُموَن،  ُكنُتْم اَل  إِن 

ُروَن ﴾ )النّحل43 ـ 44(. ُهْم َيَتَفكَّ َوَلَعلَّ
، وهي: )وأنزلنا إليك  إنَّ الّشائع يف الّثقافة اإلسالميَّة ُهو ُجملة ُمقتَطَعة من النَّصِّ
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم( ويقومون ببناء مفهوم على هذه الُجملة المقتَطَعة 
ة  مادَّ بواسطة  القرءاين  للنَّصِّ  الّتبيين  بفْعل  القيام  ته  مهمَّ النّبي  أنَّ  وُهو  سياقها؛  من 
وبالتَّالي؛  النّبوي،  الحديث  ة  مادَّ ُهو  ْكر  الذِّ أنَّ  فهموا  ألنَّهم  النّبوي؛  الحديث 
يف  النّبي  ليستخدمه  الّله؛  أنزله   - وجلَّ  عزَّ   - الّله  من  وحي  ُهو  النّبوي  فالحديث 

عمليَّة تبيينه لما نزل عليه من وحي القرءان.
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هذه  أنَّ  منهم  ظنًا  الُمسلمين؛  من  كبيرة  شريحة  بين  األبرت  الّتفسير  هذا  وانتشر 
الُجملة هي نصٌّ كامٌل، ال ُيوجد قبلها، أو بعدها شيء، وقاموا بالّدراسات واألبحاث 
ر حجم الخطأ الذي وقع فيه هؤالء عندما بنوا  ؤيا البرتاء، ولَك أْن تتصوَّ وفق هذه الرُّ
مفهوًما ُأُصولًيا عقائدًيا على هذه الّطريقة البرتاء يف تعاملهم مع النُُّصوص، َفَمَثُلُهم 
َكَمَثل َمْن يأخذ قوله تعالى ) فويل للمصلين(، وقوله: )ال تقربوا الصالة( ،وقوله: 
)فانكحوا ما طاب لكم(، وأمثال ذلك من الُجمل الُمقتَطَعة من سياقها ومنظومتها.

والقيام   ، النَّصِّ يف  مكاهنا  إلى  الُجملة  هذه  إرجاع  ُهو  به  نقوم  عمل  ل  أوَّ إًذا؛ 
بقراءة النَّصِّ كاماًل يف مكانه حسب سياقه، فيخرج معنا أنَّ النَّصَّ الذي يحتوي على 
الُجملة المعنيَّة بالّدراسة ُهو نصٌّ ُمرتبط بالنَّصِّ الذي قبله، ألنَّ هناية النَّصِّ الّسابق 
وإذا  والزبر(،  )بالبينات  الالَّحق  النَّصِّ  ببداية  ُمرتبطة داللته  تعلمون(  كنتم ال  )إن 
ْين وجب النََّظر إليهما مًعا، وتفسيرهما بشكل  تمَّ هذا الّربط الموضوعي بين النَّصَّ

ُمنسجم مع بعضهما.
ْكر الذي نزل إليهم  ل ُهم أهل الكتاب، والذِّ فَكلمة )أهل الذكر( يف النَّصِّ األوَّ
ا َكلمة )أنزلنا إليك الذكر( يف النَّصِّ الّثاين؛ فهي القرءان،  ُهو الّتوراة واإلنجيل، أمَّ
د، وُجملة )ما نزل إليهم( غير عائدة إلى َكلمة  ْكر ُهو النّبي ُمَحمَّ والذي نزل إليه الذِّ
للنّاس،  نزل  الذي  الّسابق  ْكر(  )الذِّ إلى  عائدة  وإنَّما  ُمباشرة،  قبلها  التي  ْكر(  )الذِّ

فالنَّصُّ يحتوي على فعَلْي ُنُزول:
ْكر الذي نزل إليه  د، والذِّ ل: )أنزلنا إليك الذكر(، والُمخاطب به النّبي ُمَحمَّ األوَّ

ُهو القرءان.
أهل  إالَّ  ُهم  وليسوا  النّاس سابًقا،  إلى  ُنُزول  فعل  وُهو  إليهم(،  نزل  )ما  الّثاين: 

ْكر الذي نزل إليهم ُهو الّتوراة واإلنجيل. الكتاب، والذِّ
ُمستقلَّة،  ة  مادَّ منهما  لُكلٍّ  وإنَّما  واحدة،  ة  مادَّ إلى  عائَدْين  غير  النُُّزول  َففْعال 
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ْكر الذي  ل إليهم( هي استخدام الذِّ ُنزِّ الّتبيين للنّبي )لتبين للناس ما  فتكون وظيفة 
ْكر  ُأنزل حديًثا )وأنزلنا إليك الذكر(، الذي ُهو النَّصُّ القرءاين يف عمليَّة الّتبيين للذِّ
الذي نزل سابًقا )ما نزل إليهم(، الذي ُهو الّتوراة واإلنجيل، ويكون البيان من النّبي 
بقيامه يف تالوة وَعْرض النَّصِّ القرءاين على أهل الكتاب؛ ليقوموا يف تدقيق ذْكرهم 
ْكر الحديث، فيظهر لهم مواضع الّتحريف، ويظهر لهم ما  القديم على ُموجب الذِّ
ْكر الحديث، وما تمَّ إقراره لصالحيَّته؛ حيُث تمَّ ُنُزوله  قد تمَّ َنسخه، أو تعديله يف الذِّ
)ولعلهم  بقوله:  النَّصَّ   - وجلَّ -عزَّ  الّله  أهنى  لذلك  الحديث،  ْكر  الذِّ يف  ثانية  ة  مرَّ

يتفكرون(.
ْكر الحديث )القرءان( إنَّما هي  إًذا؛ وظيفة البيان التي يقوم هبا النّبي بواسطة الذِّ
وظيفة تاريخيَّة لذْكر قديم )الّتوراة واإلنجيل(، ليتمَّ تصويب وتعديل القديم على 
ة  ضوء الحديث، هذا تفسير وظيفة البيان للنّبي بالنَّصِّ الّسابق، وال عالقة لها بمادَّ
الحديث28 النّبوي إطالًقا، وبالتَّالي؛ فاستدالل بعض الُعلماء هبذه الُجملة الُمقتَطَعة 
كاماًل  النَّصِّ  وفق  وقراءهتا  سياقها،  إلى  إرجاعها  ويجب  فاحش،  خطأ  النَّصِّ  من 
يَّة، التي ُتثبت أنَّ النَّصَّ القرءاين ُهو بيان بنفسه، ووظيفته الّتبيين  ضمن المنظومة الُكلِّ

لغيره، كما جاءت النُُّصوص بذلك؛ نحو قوله تعالى: 
ْلُمتَِّقيَن ﴾ )آل ُعمران 138(. لنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّ َذا َبَياٌن لِّ ﴿ َهٰ

ُؤاَلِء  ْن َأنُفِسِهْم َوِجْئنَا بَِك َشِهيًدا َعَلٰى َهٰ ٍة َشِهيًدا َعَلْيِهم مِّ ﴿ َوَيْوَم َنْبَعُث فِي ُكلِّ ُأمَّ
ُكلِّ َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرٰى لِْلُمْسلِِميَن ﴾ )النّحل  ْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب تِْبَياًنا لِّ َوَنزَّ

.)89

﴿ الر تِْلَك آَياُت اْلكَِتاِب اْلُمبِيِن ﴾ )ُيوُسف 1(.

النبي  بأتباع  اليهود  لكلمة  فكرهم ومشروعهم، والعالقة  تبنَّى  وَمْن  الّصهيوين  الُمجتَمع  به  نقصد  اليهودي  المجتمع   28
موسى.
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3 .  َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى

قال تعالى: ﴿ َوَما َينطُِق َعِن اْلَهَوٰى، إِْن ُهَو إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحٰى ﴾)النّجم 3 ـ 4(.
النّبي، سواء  ُيمارسه  الذي  النُّطق  ُعُموم  أنَّ  ُهو:  النَّصِّ  لهذا  التُّراثي  الّتفسير  إنَّ 
كان نًصا قرءانًيا، أم حديًثا نبوًيا، إنَّما ُهو وحي من الّله - عزَّ وجلَّ - لنبيِّه، وبالتَّالي؛ 
كمصدر  معهما  الّتعامل  حيُث  من  النّبوي  والحديث  القرءاين  النَّصِّ  بين  فرق  ال 
ُممكن  بل  القرءاين،  النَّصِّ  ُعُموم  ص  ُيخصِّ أْن  النّبوي  للحديث  وُممكن  تشريعي، 
وحٌي  النّبوي  الحديث  ألنَّ  عنه،وذلك  بالّتشريع  يستقلَّ  أْن  ُممكن  بل  ينسخه،  أْن 
من الّله، مثله مثل النَّصِّ القرءاين، والفرق بينهما فْرق شكلي، واختالف يف ُأسُلوب 

وحي ُكلٍّ منهما!.
لنَر مصداقيَّة هذا الّتفسير من خالل إسقاط النَّصِّ على محلِّه من الخطاب، وقبل 
وَكلمة  )يقول(،  َكلمة  وبين  بينها  والفرق  )ينطق(،  َكلمة  داللة  معرفة  يجب  ذلك 

)يلفظ(.
جنس  شابه،واآلخر  ما  أو  كالم،  أحدهما  أصالن:  لها  َكلمة  َنَطَق:  من  ينطق: 
ها تظهر  ها َمبنى وَمعنى هي َكلمة )َقَطَن(؛ وبضدِّ من الّلباس29، وَكلمة )نطق( ضدَّ
َكلمة  إًذا؛  ُمعيَّن،  مكان  يف  ُكون  والسُّ االستقرار  على  تدلُّ  فَكلمة)َقَطَن(  األشياء، 
)َنَطَق( ـ ضرورًة ـ تدلُّ على عمليَّة الُخُروج والقيام والَحَرَكة من مكان ُمعيَّن، ولنَر 
َذا َفاْسَأُلوُهْم  استخدام ذلك يف النَّصِّ القرءاين؛ قال تعالى:  ﴿ َقاَل َبْل َفَعَلُه َكبِيُرُهْم َهٰ

إِن َكاُنوا َينطُِقوَن ﴾ )األنبياء 63(.
ِذي َأنَطَق ُكلَّ َشْيٍء  ُه الَّ وقال ﴿ َوَقاُلوا لُِجُلوِدِهْم لَِم َشِهدتُّْم َعَلْينَا َقاُلوا َأنَطَقنَا اللَّ

ٍة َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن ﴾ )فصلت 21(. َل َمرَّ َوُهَو َخَلَقُكْم َأوَّ
وقال ﴿ َما َلُكْم اَل َتنطُِقوَن ﴾)الّصاّفات 92(.

راجع كتابي )تحرير العقل من النَّْقل(، فصل )صفة البيان للّشرع(  29
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الُمالحظ من داللة َكلمة )نطق( يف اآليات الّثالث هي عمليَّة القيام بَحَرَكة لُخُروج 
القول عن طريق نظام النُّطق؛ انظر لقوله تعالى: ﴿ َقاُلوا َأنَطَقنَا اللَُّه ﴾ )فصلت 21(، 
اًل، فتمَّ استخدام ذلك  كيف أتى فعل)القول( نتيجة ُحُصول فعل النُّطق َكوظيفة أوَّ
َماِء َواأْلَْرِض إِنَُّه  النُّطق لفعل )القول(، وانظر    - أيًضا - لقوله تعالى: ﴿َفَوَربِّ السَّ
َأنَُّكْم َتنطُِقوَن﴾ )الّذاريات23(، فاهلل - عزَّ وجلَّ - ُيقسم بنفسه على  َما  ْثَل  َلَحقٌّ مِّ
ُحُصول يوم القيامة، وأنَّ ُحُصول ذلك إنَّما ُهو ُحُصول موضوعي حقيقي، وليس 
َوْهًما، أو سراًبا، وشبَّه ُحُصول ذلك يف حُصول فْعل النُّطق من اإلنسان؛ كون عمليَّة 

. النُّطق عمليَّة فيزُيوُلوجيَّة فيزيائيَّة، لها ُوُجود موضوعي خارج الّذهن، فهي حقٌّ
فعمليَّة النُّطق هي القيام بَحَرَكة إلخراج شيء ضمن هذه الَحَرَكة تدلُّ يف الواقع 
د، ودلَّ على ذلك انتهاء َكلمة )نطق( بحرف )ق( الذي  على شيء ُمعيَّن بنظام ُمحدَّ
يدلُّ على َقْطع، أو ضغط شديد؛ نحو داللة َكلمة )سبق(، فهي َحَرَكة ُمنتهية، وداللة 
ُمعيَّن، وَكذلك  التي تدلُّ على ُحُصول شيء وُلُزومه وُثُبوته يف مكان  َكلمة )عبق( 

ة يف شيء آخر. كه وتشبُّثه بشدَّ َكلمة )علق( التي تدلُّ على ُحُصول شيء وتمسُّ
ومن هذا الوجه؛ تمَّ استخدام َكلمة )نطاق( على جنس من الّلباس، وذلك للقيام 
وتقييد  وَمنْع  َحْبس  خالله   من  تمَّ   منه،  ُمنتظم  شكل  إلخراج  الّلباس؛  يف  بَحَرَكة 
ها َمبنى  ا داللة َكلمة )قال(؛ فهي من )قول(، وضدَّ َحَرَكة ما جعل النّطاق عليه، أمَّ
وَمعنى َكلمة )لوق(، التي تدلُّ على ُلُصوق وعلق بالّشيء30، فيكون ضرورة داللة 
بعد  النّوم  ي  ُسمِّ الوجه؛  هذا  ومن  والُمسرتسل،  المقطع  الّشيء  على  تدلُّ  )قول( 
اإلنسان  يلفظ  ما  أطلق على  قليل، وَكذلك  ُمستْقَطع  )قيلولة(؛ ألنَّه وقت  الّظهيرة 
من ألفاظ ذات معنى وداللة )أقوال( من ُمنطلق أنَّه يلفظها تباًعا ُمتقطِّعة، انظر قوله: 

ا َيْلِفُظ مِن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد ﴾ )ق 18(. ﴿ مَّ

مقاييس اللُّغة.  30
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فَكلمة )لفظ( تدلُّ على َطْرح شيء، وغالًبا ما يكون من الفم31.
ه واألنين والَعنَْعنَة،  فالّلفظ: ُهو ُخُروج أصوات من الفم، المعنى لها؛ نحو التَّأوُّ
وما شابه ذلك من أصوات، فإْن كان لها معنى صارت أقوااًل. وَكلمة )نطق( تدلُّ 
ة الَكامنة يف اإلنسان فيزُيوُلوجًيا الستصدار مجموعة من األصوات بقانون  على الُقوَّ
ي اإلنسان حيواًنا ناطًقا وَكلمة )قول( تدلُّ  ُمعيَّن. ولذلك ُسمِّ فيزيائي ضمن نظام 
على مجموعة األلفاظ ذات المعنى والّداللة التي تخرج من اإلنسان بواسطة جهاز 
النُّطق )نظام النُّطق(، فاإلنسان ُمحاسب على أقواله، وليس على ألفاظه، وال على 
نظام النُّطق؛ ألنَّه وظيفة فيزُيوُلوجيَّة فيزيائيَّة واعية يف اإلنسان؛ انظر لقوله تعالى: ﴿َما 
َيْلِفُظ مِن َقْوٍل إاِلَّ َلَدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد﴾ )ق18(، وبعد معرفة داللة َكلمة )نطق( والفرق 
بينها وبين َكلمة )قول ولفظ(، نأيت لتأويل النَّّص ﴿ َوَما َينطُِق َعِن اْلَهَوٰى، إِْن ُهَو إاِلَّ 
َوْحٌي ُيوَحٰى﴾ )النّجم 3ـ 4(، فالنَّصُّ استخدم َكلمة )ينطق( لتدلَّ على داللة ُمعيَّنة، 
د ُخُروج األصوات  ولو استخدم َكلمة )يلفظ( لصار النَّصُّ َعَبًثا؛ ألنَّ الّلفظ ُهو ُمجرَّ
من الفم، َوَلَوَجَب - بالّتالي - أْن تأيت َكلمة )قول( بعد َكلمة )يلفظ( لُتعطيها داللة 
ومعنى؛ كما يف قوله تعالى )َما َيْلِفُظ مِن َقْوٍل( ، ولو استخدم يف النَّصِّ َكلمة )يقول( 
عوًضا عن )ينطق( لصار المعنى أنَّ ُكلَّ ما يلفظه النّبي من أقوال ُدون استثناء لشيء 
؛ أْي النَّّص القرءاين، والحديث النّبوي،  من أقواله إنَّما ُهو وحي من الّله عزَّ وجلَّ
وكالمه االجتماعي مع النّاس، وكالمه مع نسائه، وأّي قول َصَدَر على أيِّ وجه كان 

يف الواقع، ويصبح الّتفسير التُّراثي للنَّصِّ المذكور صحيًحا.
ولكْن؛ عندما استخدم الّشارع َكلمة )ينطق(، فقد دلَّ على شيء ُمعيَّن من القول 
ل يف صياغة  أّي تدخُّ للنّبي منه  النُّطق، وليس  النّبي بواسطة جهاز  يتمُّ ُصُدوره من 
النَّصِّ  النّبي هي تالوة هذا  النَّّص القرءاين وحسب، ووظيفة  القول، وليس ُهو إالَّ 
َم َربُُّكْم َعَلْيُكْم﴾ )األنعام151(  القرءاين على مسامع النّاس: ﴿ُقْل َتَعاَلْوْا َأْتُل َما َحرَّ
قد  عزَّ وجلَّ -  الّله -  فيكون  )النور54(،  اْلُمبِيُن﴾  اْلَباَلُغ  إاِلَّ  ُسوِل  الرَّ َعَلى  ﴿َوَما 

القاموس الُمحيط.  31
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عزَّ  الّله  وحديث  وكالم  قول  بتالوة  النّبي  ليقوم  النّبي  عند  النُّطق  جهاز  استخدم 
، ال يزيد عليه شيء من أقواله وكالمه وحديثه البشري، وهذه اآلية دليل على  وجلَّ
ُهو  ، وليس  الّله عزَّ وجلَّ َكَمبنى من  اللسانية  ت صياغته  القرءاين، قد تمَّ النَّصَّ  أنَّ 
د أبًدا، وهذا ما أراد الّله عزَّ وجلَّ - توصيله للنّاس، وإخبارهم به،  من تأليف ُمَحمَّ
كوا بمصدريَّة النَّصِّ القرءاين32، ومن هذا الوجه؛ يظهر لنا الفرق الّشاسع  حينما شكَّ
من  فهؤالء  النّبي،  وحديث  وكالم  وقول  وجل،  عز  الّله  وحديث  وكالم  قول  بين 
إلى  لُيوصلهم  النُّطق  عمليَّة  فيستخدم  وَمعنى،  َكَمبنى  النّبي  وتأليف  وعلم  تدبير 
 - ُهو   - ليس  أْي  ؛  وجلَّ عزَّ  الّله  وحديث  وكالم  قول  ُهو  ليس  وبالتَّالي؛  النّاس، 
وحًيا، وليس ُهو المقصود بداللة النَّصِّ القرءاين ﴿َوَما َينطُِق َعِن اْلَهَوى ﴾ ﴿إِْن ُهَو 
إاِلَّ َوْحٌي ُيوَحى ﴾ النجم)3-4( ، وبالتَّالي؛ ال يصحُّ االستدالل هبا على أنَّ حديث 
النّبي وحي من الّله؛ النتفاء داللتها على ذلك، وَحْصر داللتها بالنَّصِّ القرءاين فقط، 
ة الوحي الُمعجز والمحفوظ33، وقد يقول قائل: ما المانع أْن يكون النَّصُّ  فُهو مادَّ
القرءاين والحديث النّبوي كالهما وحي من الّله - عزَّ وجلَّ - إلى نبيِّه، وقد استخدم 
َتي الوحي؟ إنَّ هذا الكالم يعني أنَّ  الّله  - عزَّ وجلَّ - جهاز ُنطق النّبي لتوصيل مادَّ
النّبوي(  والحديث  )القرءان  الوحي  َتْي  مادَّ كال  وإنَّما  له،  حديث  أو  قول  ال  النّبي 
ُهناك  يكون  ال  أْن  فيجب  َكذلك،  األمر  كان  وإذا   ، وجلَّ عزَّ  الّله  وكالم  قول  ُهما 
؛ ُينسب كالهما إلى الّله كالًما  فرق بين النَّصِّ القرءاين والحديث النّبوي، ومن ثمَّ
ة الحديث النّبوي  ة النَّصِّ القرءاين ومادَّ وقواًل، والواقع أنَّ ُهناك فرًقا كبيًرا بين مادَّ
من حيُث الّصياغة اللسانية والُمحتوى والخصائص، فالنَّصُّ القرءاين وحي لساين 
من حيُث الَمبنى، وآية يف ُمحتواه، وُمستمرٌّ يف عطائه، وُمتعّبد يف تالوته، ومحفوظ 
ة الحديث النّبوي ليست هي كالم أو قول الّله  من االندثار، أو الّتحريف، بينما مادَّ
ُهو  النّبوي  الحديث  إنَّ وحي  يقولون:  الُعلماء، وإنَّما  بين  باالتِّفاق  - عزَّ وجّل - 
وحي بالَمعنى ُدون الَمبنى؛ أْي صياغة الحديث قواًل وكالًما، ُهو من تأليف النّبي، 

مقاييس اللُّغة.  32
نَّة والحديث. راجع كتابي )تحرير العقل من النّقل(، الفرق بين السُّ  33
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والَمعنى من الّله - عزَّ وجلَّ - وحي، وهذا الكالم عليه مآخذ:
أحدهما: ُهو أنَّ الحديث النّبوي بذلك الّتعريف قد خرج من داللة )وما ينطق 
-عزَّ  الّله  وحديث  قول وكالم  به  مقصوًدا  النَّصِّ  يف  النُّطق  فعل  الهوى( كون  عن 
به يف فعل  ُيشارك  أو كالم  أو حديث  أّي قول  للنّبي يف ذلك  ليس  وجلَّ - حصًرا 
النُّطق له، ولو كان مقصوًدا َلَوَجَب أْن يأيت النَّصُّ بصياغة ُأخرى؛ نحو ) ما يلفظ من 

قول(.
ى   ثانًيا: قولهم: الوحي بالَمعنى ُدون الَمبنى34 كالم سفسطة؛ ألنَّ اإلنسان ال يتلقَّ
أيَّ معلومات إالَّ ضمن نظام تفكيره، وال تفكير ُدون لسان يكون وعاء له، وبالتَّالي؛ 
الذي  اللسان  خالل  من  إالَّ  تشريعًيا  أو  علمًيا  وحًيا  ى  يتلقَّ أْن  اإلنسان  يستطيع  ال 

يستخدمه يف نظام النُّطق والّتفكير.
الّله قطًعا. وفعل  النّبوي ليست هي كالم أو قول أو حديث  ة الحديث  إًذا؛ مادَّ
د انتفاء صفة الوحي عن  ا ُيؤكِّ الوحي لإلنسان ال يكون إالَّ من خالل نظام لسانه، ممَّ
ة الحديث النّبوي؛ ألنَّ حديث النّبي ُهو قول وكالم النّبي باالتِّفاق بين الُعلماء،  مادَّ
وإذا كان الحديث النّبوي ُهو قول وكالم النّبي َكَمبنى فُهو ـ قطًعا ـ يشمل الُمحتوى 

- أيًضا - من باب َأولى.

َياِطيِن لشَّ ْنَيا ِبَمَصاِبيَح َوَجَعْلَناَها ُرُجوًما لِّ َماَء الدُّ ا السَّ نَّ 4 .   َوَلَقْد َزيَّ

َلُهْم  َوَأْعَتْدَنا  َياطِيِن  لشَّ لِّ ُرُجوًما  َوَجَعْلنَاَها  بَِمَصابِيَح  ْنَيا  الدُّ َماَء  السَّ نَّا  َزيَّ َوَلَقْد   ﴿
ِعيِر ﴾ )الملك 5(. َعَذاَب السَّ

اِرٍد ﴾ )الّصافَّات  ن ُكلِّ َشْيَطاٍن مَّ ْنَيا بِِزينٍَة اْلَكَواكِِب، َوِحْفًظا مِّ َماَء الدُّ نَّا السَّ ﴿ إِنَّا َزيَّ
6 ـ 7(.

نيا  ْين ُهو: أنَّ الّله - عزَّ وجلَّ - زيَّن الّسماء الدُّ إنَّ الّتفسير الّتقليدي لهَذْين النَّصَّ
34  راجع كتابي )ظاهرة النَّّص القرءاين تاريخ وُمعاصرة(، النَّّص القرءاين وحي من الّله كمبنى وصياغة لسانية .
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، الذين ُيحاولون أْن يصعدوا إلى  بنُُجوم، َوَجَعَل هذه النُُّجوم ُرُجوًما لشياطين الجنِّ
الّسماء؛ ليسمعوا ماذا ُيدّبر من ُأُمور الَخْلق، فينزلوا، وُيخربوا النّاس بما سمعوا، مع 

تعديل يف الخرب من إضافات وكذب.
د  لنقم بعمليَّة إسقاط تفسير هذا النَّصِّ على محلِّه من الخطاب )الواقع(، لنُحدِّ

مدى مصداقيَّته وُموافقته لُمقتضى الحال.
نيا، ويف الوقت نفسه؛ قد  ل أنَّ المصابيح هي زينة الّسماء الدُّ لقد َذَكَر النَّصُّ األوَّ

جعلها الّله ُرُجوًما للّشياطين، فما هي المصابيح يف واقع الحال؟.
التي تدلُّ على اإلشراق والّضوء  َجْمع مصباح، وهي من صبح،  المصابيح  إنَّ 

بح. ل ُطُلوع النّهار الصُّ ي أوَّ والنُّور، ومن هذا الوجه؛ ُسمِّ
المصباح  ي  ُسمِّ الوجه  هذا  ومن  ُمضيء،  ُمشرق  بمعنى  صبوح؛  وجه  وُيقال: 

مصباًحا؛ إلشعاعه بالنُّور، وإضاءته.
ُمشرقة  فهي  بالنُُّجوم،  قة  ُمتحقَّ اإلصباح  صفة  لوجدنا  الّسماء  إلى  نظرنا  فإذا 

بنفسها، وُمضيئة لغيرها؛ نحو الّشمس.
فهل هذه النُُّجوم العمالقة تخرج عن مسارها وَفَلكها لُتطارد أحًدا؟ 

ه نحو أحد بصفتها ُشُهًبا لتدميره؟ أو هل ينقسم من هذه النُُّجوم أجزاء تتوجَّ
مساره  عن  خرج  نجًما  أنَّ  نعلم  أو  ُنشاهد  فلم  بالنّفي،   - قطًعا   - والجواب 
من  الّشيطان  أنَّ  العلم  مع  بُشُهب،  الّشيطان  بَرْجم  النّجم  قام  أو  لُمطاردة شيطان، 
شيط، التي تدلُّ على ابتعاد الّشيء، وذهابه، وُبطالنه، فُكلُّ َمْن ابتعد عن منهج الّله 
، أم من اإلنس، وصارت َكلمة  والعمل الّصالح فُهو شيطان؛ سواء أكان من الجنِّ
ترجم  الّسماء  يف  الكواكب  أو  النُُّجوم  فهل  واإلجرام،  والفساد  رِّ  للشَّ رمزًا  شيطان 

الّشياطين اآلن؟



114

سامر إسالمبولي

من  الكواكب  وهذه  بالكواكب،  هي  إنَّما  الّزينة؛  أنَّ  َذَكَر  فقد  الّثاين؛  النَّصُّ  ا  أمَّ
نيا من ُكلِّ شيطان مارد. وظائفها حْفظ الّسماء الدُّ

فالكواكب َجْمع كوكب، وهي من كب، التي تدلُّ على َجْمع الّشيء على نفسه 
ي الكوكب يف الّسماء كوكًبا؛ ألنَّه اجتمع على ذاته وتماسك وانطفأ  وتماسكه، وُسمِّ
أو  نجم  ُهو  الكوكب  أنَّ  المعلوم  من  ألنَّ  فعاًل؛  تصلب  أو  التصلَّب  إلى  وبطريقه 
ُجزء من نجم ُمنطفئ؛ ألنَّ النّجم ُهو كتلة غازيَّة ُملتهبة،فالكوكب يكون كتلة ُمنطفئة 

سواء أكان مازال غازًيا أم تصلب نحو كواكب المجموعة الّشمسيَّة.
فالكوكب ليس ُمنيًرا بذاته، إنَّما يستمدُّ ُنوره من النُُّجوم )الّشمس(.

الَفَلكي يف الّسماء حْفًظا من ُكلِّ شيطان مارد؟ فلم  فكيف يكون هذا الكوكب 
ُنشاهد أو نعلم أنَّ كوكًبا يف الّسماء قد خرج عن مساره لُمطاردة أحد، أو لإلمساك 
ذلك  ألنَّ  أحد؛  لَرْجم  شهاب  بشكل  ُجزء  أيُّ  منه  يخرج  ال  الكوكب  أنَّ  كما  به! 
غير ُمتحّقق ببنية الكواكب غالبًا، كوهنا ُمتصلِّبة، وليست غازيَّة. وهذا الكالم يدلُّ 
إليه  ذهب  الذي  ظاهرهما  هبما  المقصد  ليس  والكوكب  المصباح  َكلمة  أنَّ  على 
ْطحي، انظر على سبيل المثال قوله تعالى ﴿ إِْذ َقاَل ُيوُسُف  رون بتفسيرهم السَّ الُمفسِّ
َساِجِديَن ﴾  لِي  َرَأْيُتُهْم  َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َكْوَكًبا  َعَشَر  َأَحَد  َرَأْيُت  إِنِّي  َأَبِت  َيا  أِلَبِيِه 
النَّصِّ ُهم الموجودون  4(، فهل المقصد بالكواكب والّشمس والقمر يف  )ُيوُسف 
يف الّسماء؟ أم أنَّ ذلك ُهو رمز لشيء آخر؟ وَكذلك البقرات الّسمان الالَّيت أكلهنَّ 
ؤيا ظاهرها من قيام البقر يف َأْكل بعضه  سبع بقرات عجاف، ليس المقصود هبذه الرُّ
بعًضا، وإنَّما ذلك رمز لشيء آخر يجب التَّنبُّه له، ومعرفته من خالل إسقاطه على 
محلِّه من الخطاب، فالبقر - يف واقع الحال - ال يأكل بعضه بعًضا؛ فضاًل عن أنَّ 

الّضعيف ال يستطيع أْن يأكل القوي، فما المقصود -إًذا - بذلك؟.
ُخول يف  الدُّ وإنَّما   ، النَّصِّ الُخُروج عن  ُدون  الّتأويل  يَّة  أهمِّ تبرز  الوجه؛  من هذا 

النَّصِّ والغوص فيه، واالنتقال من ظاهره إلى باطنه، ومن تجسيده إلى رمزه.



115

الُقرءان بين اللسان والواقع

النُُّجوم  هي  تكن  لم  إذا  ل  األوَّ النَّصِّ  يف  )المصابيح(  َكلمة  تدلُّ  ماذا  فعلى 
والكواكب المعروفة لدينا تجسيًدا؟

لقد ذكرُت آنًفا أنَّ المصباح ُهو شيء يتمركز فيه النُّور يف عمليَّة إشعاعه وإضاءته 
لآلخرين، فما ُهو الّشيء الذي - يف الواقع - يتمركز فيه النُّور، ويكون من وظائفه 

ُهب، التي هي ُجزء من النُّور؟ َرْجم الّشياطين بالشُّ
لنَر ذلك من خالل النَّصِّ القرءاين نفسه:

بِينًا﴾  بُِّكْم َوَأنَزْلنَا إَِلْيُكْم ُنوًرا مُّ ن رَّ َها النَّاُس َقْد َجاَءُكم ُبْرَهاٌن مِّ قال تعالى: ﴿ َيا َأيُّ
)النّساء 174(.

ْلَقاِسَيِة  لِّ َفَوْيٌل  بِِّه  رَّ ن  مِّ ُنوٍر  َعَلٰى  َفُهَو  لإِْلِْساَلِم  َصْدَرُه  ُه  اللَّ َشَرَح  َأَفَمن  وقال:﴿ 
بِيٍن ﴾ )الّزمر 22(. ئَِك فِي َضاَلٍل مُّ ِه ُأوَلٰ ن ِذْكِر اللَّ ُقُلوُبُهم مِّ

ا ُكنُتْم ُتْخُفوَن مَِن  مَّ وقال: ﴿ َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبيُِّن َلُكْم َكثِيًرا مِّ
بِيٌن ﴾ )المائدة 15(. ِه ُنوٌر َوكَِتاٌب مُّ َن اللَّ اْلكَِتاِب َوَيْعُفو َعن َكثِيٍر َقْد َجاَءُكم مِّ

َوَأْسَبَغ  اأْلَْرِض  فِي  َوَما  َماَواِت  السَّ فِي  ا  مَّ َلُكم  َر  َه َسخَّ اللَّ َأنَّ  َتَرْوا  َأَلْم  وقال: ﴿ 
ِه بَِغْيِر ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل  َعَلْيُكْم نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنًَة َومَِن النَّاِس َمن ُيَجاِدُل فِي اللَّ

نِيٍر ﴾ )ُلقمان 20(. كَِتاٍب مُّ
بِإِْذنِِه  ِه  اللَّ إَِلى  َوَداِعًيا  َوَنِذيًرا،  ًرا  َوُمَبشِّ َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا  إِنَّا  النَّبِيُّ  َها  َأيُّ َيا  وقال: ﴿ 

نِيًرا ﴾ )األحزاب 45 ـ 46(. َوِسَراًجا مُّ
نِيًرا ﴾  َماِء ُبُروًجا َوَجَعَل فِيَها ِسَراًجا َوَقَمًرا مُّ ِذي َجَعَل فِي السَّ وقال: ﴿ َتَباَرَك الَّ

)الُفرقان 61(.
هي  ذاته؛  الوقت  ويف  والنُّور،  اإلشعاع  ذاتيَّة  سراج، كوهنا  الّسماء  يف  فالّشمس 
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ا القمر، وُهو كوكب تابع لكوكب األرض؛ فقد َوَصَفُه الّله  ُمنيرة بذاهتا، ولغيرها، أمَّ
بصفة اإلنارة فقط، كونه يستمدُّ النُّور من الّشمس، ويقوم باإلنارة واإلشراق نتيجة 

ذلك.
، ووصف - بذلك -  لقد استخدم الّله - عزَّ وجلَّ - صفة النُّور للعلم والحقِّ
د بصفة الّسراج، كونه  كتابه الذي أنزله إلى عباده، كما أنَّه قد وصف نبيَّه الكريم ُمَحمَّ
ا الُعلماء الذين  محاًل إلشعاع النُّور؛ حيُث صار ذايت اإلضاءة مثل الّشمس تماًما،أمَّ
ة، وكواكب  النُُّبوَّ بنُور  ُمنيرون  أقمار  فهم  الحّق(؛  النّبي )شمس  من  ُنورهم  أخذوا 
يُدوُرون يف َفَلك الّشمس وفق نظام الّثابت والُمتغيِّر، ومن هذا الوجه؛ صحَّ الحديث 

الذي يقول: )الُعلماء َوَرَثُة األنبياء بالعلم والنُّور(.
ولذلك نجد أنَّ صفة الّشهاب الذي ُيطلقه الُعلماء من ُنورهم هي صفة الُمبين، 

، وإبطال الباطل. كونه يقوم بعمليَّة البيان، وإظهار الحقِّ
بِيٌن ﴾ )الحجر 18(. ْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب مُّ قال تعالى: ﴿ إاِلَّ َمِن اْسَتَرَق السَّ

ْمِع َفَمن َيْسَتِمِع اآْلَن َيِجْد  وُنالحظ من داللة النَّصِّ ﴿ َوَأنَّا ُكنَّا َنْقُعُد مِنَْها َمَقاِعَد لِلسَّ
ْجم لم تكن موجودة قبل ُنُزول القرءان،  َصًدا ﴾ )الجّن 9(، أنَّ عمليَّة الرَّ َلُه ِشَهاًبا رَّ
 ، ر هامٌّ وإنَّما بدأت بعد ُنُزول القرءان، وهذا يدلُّ على أنَّ ُنُزول النَّصِّ القرءاين ُمؤشِّ

وَمْعَلٌم يف تاريخ اإلنسان والكون، وَحَدٌث عظيم يجب االنتباه له، ودراسته.
فيوجد ُأُمور ُوجدت يف الواقع اقتضت ُنُزول القرءان بشكله الّتكاملي والجامع، 
ُهب، فما هي  الذي اقتضى عمليَّة إيجاد المصابيح التي تقوم بَرْجم الّشياطين بالشُّ
هذه األُُمور التي َحَدَثْت يف الواقع، والتي اقتضت تزامن ُنُزول النَّصِّ القرءاين بصفته 
نيا،  الدُّ الّسماء  تزيين  من  الّصفة  تلك  على  ترتَّب  وما  للنبوة،  والخاتميَّة  الّتكامليَّة 

وَجْعلها ُرُجوًما للّشياطين؟
ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش  ل أمر كان موجوًدا ُهو استقرار الكون على نظام ُمعيَّن ﴿الرَّ أوَّ
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اْسَتَوى﴾ )طه5( و﴿َوَلن َتِجَد لُِسنَِّة اهللِ َتْبِديالً﴾ )األحزاب62(35، وكان هذا األمر 
م المعريف واألدوايت للجنس اإلنساين، واستمرَّ هذا االستقرار للكون  سابق عن التَّقدُّ

على نظام الّثابت والُمتغيِّر.
مة،  وُمتقدِّ ناضجة  لمرحلة  اإلنسان  عند  العربي  اللسان  ُوُصول  الّثاين36:  األمر 
ر  لتطوُّ ومرآة  والمعارف،  الُعُلوم  على  يحتوي  وعاء  هو  اللسان  أنَّ  المعلوم  ومن 
َفنُْضُج اللسان يدلُّ على ُنْضج الّتفكير،  ر من خاللها،  اإلنسان، والوسيلة التي ُيفكِّ
فإذا وصل اللسان إلى مرحلة االستقرار دلَّ على أنَّ هذا الجنس الذي يتَكلَّم به قد 
وصل يف الّتفكير إلى حالة االستقرار، وانعكس ذلك يف لسانه، فاللسان من حيُث 
البناء وصل إلى الكمال، وظهرت هذه الّصفة - بُوُضوح - يف اللسان الَعَربي، ُدون 
غيره من األلسنة، فلذلك  نزل به، وهذه الّصفات الموجودة يف اللسان العربي هي 
فتمَّ  ْشد،  الرُّ النُّْضج، وبدء سنِّ  إلى  الَعَرب37، وُوُصوله  الّتفكير عند  لبناء  انعكاس 
اكتمال اللسان الَعَربي من حيُث البناء؛ نتيجة اكتمال نظام الّتفكير من حيُث البناء 
الُمرتبط بالواقع )آفاق وأنفس(؛ حيُث صاروا - ُكلُّهم ُمجتمعون - ُمشرتكين بالّصفة 
يف  َحَرَكتهم  وأخذت  البناء،  حيُث  من  االكتمال  نتيجة  االستقرار  وهي  األساسيَّة، 

النُُّموِّ واالتِّساع قائمة على األساس الّثابت فيهم جميًعا.
ع للُمحتوى( )الّثبات للبناء، والَحَرَكة والنُُّموُّ والتَّوسُّ

فاكتمال نظام الكون واكتمال نظام الّتفكير واكتمال اللسان الَعَربي- ُمجتمعين- 
تاريخ  يف  جديدة  مرحلة  وتدشين  القرءاين،  النَّصِّ  لنُُزول  الُمباشر  الّسبب  كانوا 
الجنس اإلنساين، فنزل القرءان َعَربيَّ اللسان؛ ليحتوي يف بنيته العالقَة الَجَدليََّة بين 
الواقع والّتفكير واللسان، وتمَّ َجْعُل هذا النَّصِّ كامال وجامًعا لُكلِّ َمْن َسَبَق، وحفظ 
والّتفكير  الواقع  بصفات  نزل  ألنَّه  لحق؛  لَمْن  ُمحتواه  يف  ع  والتَّوسُّ والنُُّموِّ  الحركة 

راجع كتابي )ظاهرة النَّّص القرءاين تاريخ وُمعاصرة(، وكتابي )اأُلُلوهيَّة والحاكميَّة(.  35
ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾ )طه5( راجع كتابي: اأُلُلوهيَّة والحاكميَّة، تفسير ﴿الرَّ  36

راجع فصل كيف نتعامل مع النَّّص القرءاين سابًقا.  37
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األُُمور  هذه  فكانت  للُمحتوى،  ك  والتَّحرُّ للبناء  الّثبات  حيُث  من  الَعَربي  واللسان 
الّثالثة هي أبعاد القرءان، التي بُموجبها تتمُّ دراسته وَفْهمه.

َن اْلِجنِّ َفَقاُلوا إِنَّا َسِمْعنَا ُقْرآًنا َعَجًبا، َيْهِدي إَِلى  ﴿ ُقْل ُأوِحَي إَِليَّ َأنَُّه اْسَتَمَع َنَفٌر مِّ
ْشِد َفآَمنَّا بِِه َوَلن نُّْشِرَك بَِربِّنَا َأَحًدا ﴾ )الجّن 1 ـ 2(. الرُّ

للنّاس،  الفكري  بالّسقف  ى  ُيسمَّ ما  تدشين  تمَّ  القرءاين  النَّصُّ  نزل  عندما  إًذا.. 
وتمَّ َرْفع الوصاية اإللهيَّة الُمباشرة عن النّاس، وذلك كوهنم قد وصلوا إلى بدء سنِّ 
شد، فأنزل الخالُق نًصا كاماًل جامًعا؛ ليسير عليه النّاس من خالل نظام الّثابت  الرُّ
كونه  الّتفكير؛  وُمستخدمين  للخطاب،  محاًل  كونه  بالواقع؛  ُمهتدين  والُمتغيِّر، 
يف  له  وموضع  للّتفكير،  أساس  الواقع  نقول:  لذلك  الواقع،  مع  وتفاعاًل  إحساسًا 
الوقت ذاته، فمن الواقع، وإليه، وبُصحبة القرءان وتوجيهه، نصل إلى إنشاء حضارة 

إنسانيَّة، ونصل إلى َفْهم عالم الغيب، واإليمان به.
عندما شاهد الجنُّ ما حصل يف الواقع من اكتمال الكون سابًقا، ونظام الّتفكير 
األبعاد  هذه  على  قائًما  القرءاين  النَّصُّ  ونزل  الحًقا،  واللسان  ْشد(،  الرُّ سنِّ  )بدء 
الّثالثة، وأخذ الّصفات ذاهتا من حيُث الّثبات للبناء، والَحَرَكة للُمحتوى، وبالتَّالي؛ 
الواقع،  يف  وظيفتها  النتهاء  ة  النُُّبوَّ َخْتُم  وتمَّ  الُمباشرة،  اإللهيَّة  الوصاية  َرْفع  تمَّ 
عزَّ وجلَّ - من  الّله -  أراد  ماذا  بينهم -  فيما   - وَحْيرة، وتساءلوا  بدهشة  ُأصيبوا 
ر النتهاء ُعمر الجنس البشري وهالكه؟ أم أراد  هذه العمليَّة؟ هل ما حصل ُهو ُمؤشِّ
هبم رهبم أْن ُيتابعوا َعَمارة األرض وخالفتها بسيرة راشدة، ُمعتمدين على أنفسهم، 

شد؟!. كوهنم وصلوا إلى بداية سنِّ الرُّ
قال تعالى يف وصف حال الجنِّ ودهشتهم تلك: ﴿ َوَأنَّا اَل َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد بَِمن 

فِي اأْلَْرِض َأْم َأَراَد بِِهْم َربُُّهْم َرَشًدا ﴾ )الجّن 10(.
يف هذه المرحلة المهمة يف تاريخ اإلنسانيَّة؛ تمَّ بناء الّسقف الفكري: ﴿..اْلَيْوَم 
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ْساَلَم ِدينًا..﴾ )المائدة  َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
.)3

نيا(؛  الدُّ َكلمة )الّسماء  المفهوم  للّداللة على هذا  الّله - عزَّ وجلَّ -  واستخدم 
ألنَّ الّسماء َكلمة ُتطلق على ُكلِّ ما عال اإلنسان من أبعاد زمانية ومكانية، وتمَّ تزيين 
هذه الّسماء )الّسقف الفكري( بالكواكب، الذين - يف واقع الحال - ُهم الُعلماء؛ 
بعمليَّة  )العلم والمعارف(، ويقومون  النُّور  ع وتمركز  كوهنم مكاًنا الحتواء وتجمُّ
ى َمْن يحتوي هذا النُّور: مصباح، وذلك ألنَّه ُيضيء  اإلنارة لغيرهم، وبالتَّالي؛ يسمَّ
لآلخرين طريقهم، فهؤالء الُعلماء )المصابيح( يقومون بَرْجم الّشياطين من اإلنس 
وواجب  علميَّة  ضرورة  العمليَّة  وهذه  الحال،  لُمقتضى  الُمناسبة  ُهب  بالشُّ والجنِّ 
ديني الستمرار انسجام وتناغم القرءان مع أبعاده الّثالثة، ولقيام اإلنسان بمنصب 

الخالفة يف عمارة األرض على أحسن وأتمِّ وجه.
)عالًما(  مصباًحا  الحقَّ  ُيحارب  أْن  ُيريد  شيطان  ُكلُّ  يجد  الُمنطلق  هذا  فمن 
الوجه؛  الّشيطان، ومن هذا  باطل  يتناسب مع  ُنور  بَرْجمه بشهاب  يقوم  انتظاره  يف 

ُهب: شهاب ُمبين، شهاب ثاقب، شهاب راصد. دت صفات الشُّ تعدَّ
بِيٌن ﴾ )الحجر 18(. ْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب مُّ قال تعالى: ﴿ إاِلَّ َمِن اْسَتَرَق السَّ

افَّات 10(. ﴿ إاِلَّ َمْن َخطَِف اْلَخْطَفَة َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب َثاقٌِب ﴾ )الصَّ
 ﴾ َصًدا  رَّ ِشَهاًبا  َلُه  َيِجْد  اآْلَن  َيْسَتِمِع  َفَمن  ْمِع  لِلسَّ َمَقاِعَد  مِنَْها  َنْقُعُد  ُكنَّا  َوَأنَّا   ﴿

)الجّن 9(.
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دراسة داللة َكلمة نسيء ونساء في لسان الَعَرب

ت معنا آنًفا؛ نأيت لدراسة داللة َكلمة )نسيء(، وكيف َجَمَعَها  بعد الّتوطئة التي مرَّ
َجْمع  لتدلَّ على  )نساء(  َكلمة  الَعَرب  اختار  ولماذا  اعتمدوا؟  ماذا  الَعَرُب، وعلى 
)امرأة(؟ وُكلُّ هذا إنَّما ُهو نموذج عملي لما مرَّ ذْكره من األفكار؛ إلسقاطها على 
ُكود، قد طالت كثيًرا، ولتقريب  الواقع وتفعيلها، وإعادة الحياة لها بعد فرتة من الرُّ
عليه  أيديهم  َوْضع  من  ين  والُمهتمِّ والّدارسين  اء  الُقرَّ ولتمكين  المنهج،  وتوضيح 
والّتعامل معه بشكل ُمباشر، إْن كانوا من الّدارسين، أو استخدامه للنَّْقد والّتقويم، 

إْن كانوا من الُمثّقفين.
من المعلوم أنَّ ُمعجم لسان الَعَرب ُهو من أهمِّ المعاجم يف اللُّغة الَعَربيَّة، إذا لم 

لها، فلننظر كيف أورد َكلمة )نسيء( 38: يكن أهّمها وأوَّ
َحْمُلَها، فهي نسٌء،  ر حيضها عن وقته، وبدأ  تأخَّ َنْسأ:  تنسأ  المرأة  ُنسَئْت  نسأ: 

ونسيٌء، والَجْمع أنساٌء، ونسوٌء، وقد ُيقال: نساٌء نسٌء، على الّصفة بالمصدر.
ره... واالسم النّسيئة والنّسيء. ونسأ الّشيء ينَسُؤه نسأ، وأنسأه: أخَّ

ويف الحديث عن أنس بن مالك )َمْن أحبَّ أْن ُيبسَط له يف رزقه، وُينسأ يف أجله، 
ين. فليصْل َرحمه( النّسء: الّتأخير يكون يف الُعمر والدَّ

ُيقلِّلوا من قيمة الَعَرب الفكريَّة! وكلمة  أْن  ُعوبيِّْين من الَعَرب والَعَجم، الذين ُيحاولون  وهذا الكالم َردٌّ على ُكلِّ الشُّ  38
العرب أطلقت على كل سكان شبه الجزيرة  العربية، التي تمتّد من  اليمن إلى جنوب تركيا، وكل الشعوب التي سكنت 

يف هذه المنطقة وأقامت حضارات معنية باللسان العربي.              
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رَت الّرجل بَدينه ُقلَت: َأنسأُتُه، فإذا زدَت يف األجل زيادة يقع عليها تأخير  وإذا أخَّ
الّله يف  نسَأ  للّرجل:  تقول  أجلَك، وَكذلك  وَنسْأُت يف  أيَّامَك،  َنَسَأُت يف  قد  ُقلَت: 
النّسيء لزيادة الماء فيه، وَكذلك  لّلبن:  أجلَك؛ ألنَّ األجل مزيد فيه، ولذلك قيل 

قيل: نسئت المرأة إذا حبلت، ُجعلت زيادة الولد فيها كزيادة الماء يف الّلبن.
ل َحَبلها، وذلك  وُنسئت المرأة َتنْسُأ نسأ على ما لم ُيسمَّ فاعله، إذا كانت عند أوَّ

ر حيضها عن وقته، فُيرجى أنَّها ُحبلى، وهي امرأة نسيء. حين يتأخَّ
ا  فلمَّ الّربيع،  بن  العاص  أبي  الّله تحت  بنت رسول  الحديث: كانت زينب  ويف 
خرج رسول الّله إلى المدينة، أرسلها إلى أبيها، وهي َنسُوء؛ أْي مظنون هبا الَحْمل.
ر حيضها، وُرجي َحْبلها، فُهو من  ُيقال: امرأة نسء ونُسوٌء، ونسوٌة نساٌء، إذا تأخَّ
الّتأخير، وقيل بمعنى الّزيادة من نسأت الّلبن، إذا جعلت فيه الماء تكثره به، والحمل 

زيادة. انتهى.
إًذا؛ داللة )النّسيء( ُتطلق على الّتأخير والّزيادة.

فالّلبن الممزوج بالماء ُيطَلق عليه )نسيء( لزيادة الّلبن بالماء، والمرأة الحامل 
ر حيضها ولزيادة الجنين لها، وللواقع. ُيطَلق عليها )نسيء( لتأخُّ

ونقول: ربا النّسيئة؛ لتأخير األجل، وزيادة المال ُمقابل الّتأخير.
ر حيضها، وُرجي َحَبُلَها. ونقول: امرأة نسء ونسوء، إذا تأخَّ

. ، وُرجَي َحَبلهنَّ رَن يف حيضهنَّ ونقول: نسوة نساء إذا تأخَّ
فداللة َكلمة )نسء( هي تأخير من جانب، وزيادة من آخر، ولذلك قال تعالى: 
﴿ إِنََّما النَِّسيُء ِزَياَدٌة فِي اْلُكْفِر  ﴾ )التوبة  37( ، فهذه العمليَّة هي تأخير أشهر الُحُرم 

عن وقتها، وإضافتها إلى غير وقتها، وكلمة َنساء ليست جمًعا وإنما هي مصدر.
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َكلمة  استخدم  قد  أنَّه  ُمالحظ  ُهو  وكما  الَعَرب.  لسان  أورده  ما  ص  ُملخَّ هذا 
)نساء( بكسر النون َجْمًعا لَكلمة )نسيء(، وذلك بقوله )امرأة نسء ونسوء، ونسوة 
نِساء(، وبقوله )فُيرجى أنَّها ُحبلى، وهي امرأة نسيء(، فإذا أردنا أْن نصف مجموعة 
نسيء،  الحامل:  فالمرأة  الَعَرب،  لسان  استخدام  كما يف  نِساء(  )نسوة  نقول  منهنَّ 

والنّسوة الحوامل: نساء.
إًذا؛ لسان الَعَرب قد استخدم َكلمة )نساء( َجْمًعا لَكلمة )نسيء(، وعدم ُشهرة 
هذا الَجْمع لما ُوضع له أصاًل، وندرة استخدامه يف اللُّغة الُمستخدمة اليوميَّة ال ينفي 
ة ُوُجوده لساًنا، وال يمنع من استخدامه بداللته األصليَّة الحقيقيَّة؛ ألنَّ موت  صحَّ
اللُّغة،  َعَربيَّ  القرءاين قد نزل  ُلغة، والنَّصُّ  داللة َكلمة يف ُمجتمع ما ال يعني موهتا 
ولم ُيقيِّد نفسه بموت وحياة دالالت الَكلمات يف الّثقافة الَعَربيَّة، فاألصل يف النَّصِّ 
القرءاين ُهو اللسان الَعَربيَّ وداللته الحقيقيَّة، التي تمَّ والدة الَكلمة لتدلَّ عليه، فإذا 
الَكلمات  وحياة  بموت  ُمقيًَّدا  ثقافًيا  معنًى  الَكلمة  داللة  من  ـ  وجلَّ  عزَّ  ـ  الّله  أراد 
أو  النَّصِّ  من  بقرينة  ذلك  على  نصَّ  اإللهي  النَّصِّ  نُزول  زامن  الذي  الُمجتمع  يف 
القرءاين  النَّصِّ  مع  يتعاملون  األُُصول عندما  ُعلماء  نجد  الوجه؛  الواقع. ومن هذا 
يضعون المفهوم اللساين يف المرتبة األُولى، وبعد ذلك االصطالح الّشرعي، ومن 

ثمَّ االصطالح الُعْريف.

لماذا تمَّ اختيار َكلمة )نساء( َجْمًعا لَكلمة )امرأة( َجْمًعا لها من غير 
جنسها؟

األساليب  من  ذلك  شابه  ما  أو  ُقرعة،  أو  ارتجالي،  أو  اعتباطي،  بشكل  هل 
أشبه  فهو  ُمنسجم،  ُمتكامل  نظام  وفق  قائم  لسان  هو  الَعَربيَّ  فاللسان  الفوضويَّة، 
بشجرة أصلها يف أعماق األرض، وفرعها يف الّسماء، والعالقة بين األصل والفرع 
ال - مع بعضهما - بناء معرفًيا عظيًما قائًما على قوانين  عالقة َجَدليَّة تكامليَّة؛ لُيشكِّ

تحكمه.
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اًل، فنقول:  الُمفرد أوَّ الَجْمع للّشيء هي عمليَّة الحقة لُوُجود  فمن المعلوم أنَّ 
جبال،  على  وجبل  أقالم،  على  نجمعه  قلم،  وَكذلك  ُكُتب،  على  ونجمعه  كتاب، 
ف تقديًما، أو تأخيًرا،  فيكون هذا الَجْمع من جنس أحرف الُمفردة، مع بعض التَّصرُّ

أو زيادة، لضرورة تصريف الَكلمة.
َكلمة  نحو  الُمفردة؛  الَعَرب من غير جنس أحرف  استخدمها  التي  الُجُموع  ا  أمَّ

)جيش(؛ وهي َجْمع َكلمة )ُجندي(، فذلك راجع إلى سبَبْين:
ل: انتفاء إمكانيَّة إيجاد َجْمع من أحرف الُمفردة نفسها؛ نحو َكلمة )امرئ(. األوَّ
الُمفردة يف  التي من جنس  الَكلمة  الواقع لَجْمع  انتفاء تحقيق المقصد يف  ثانًيا: 
َوْضع ُمعيَّن؛ نحو َكلمة )ُجنُود(، وهي َجْمع َكلمة )ُجندي(، ولكنَّ َكلمة )ُجنُود( 
دماؤهم،  تغلي  واحد،  صفٍّ  يف  الُمقاتلين  الُجنُود  على   - الواقع  يف   - تدلُّ  ال 
الّداللة يف واقع  الَعَرب هذه  بالغضب، فالحظ  ُنُفوسهم  ج  وتثور عاطفتهم، وتتأجَّ
الُمقاتلين، فاختاروا من اللسان َكلمة تدلُّ على َجْمعهم، وُتعبِّر عن حالهم، فقالوا: 
َجْمع الُجندي الُمقاتل ُهو: الجيش، وذلك من جيشان ُنُفوس الُمقاتلين بنار الغضب 
لتحقيق النّصر، مع العلم أنَّ َكلمة جيش ال ُمفرد لها من جنسها، ولكْن؛ ال يعني ذلك 
أنَّها ُدون أصل ُولدت منه لتوظيفها يف داللة ُمعيَّنة، فأصل َكلمة جيش هي َجَيَش؛ 

التي تدلُّ على الّثوران والغليان.
إًذا؛ إليجاد َجْمع َكلمة من غير جنسها ُينَظر يف حال ووظيفة هذا الَجْمع، فيتّم 
البحث عن َكلمة تدلُّ على حال الَجْمع، ومن ثمَّ نقوم بتصريف الَكلمة، وإخراج 
تمَّ تصريفها،  الجيش، وكيف  َكلمة  ُنريده؛ نحو  الذي  الَجْمع  َكلمة منها تدلُّ على 

َوَوْضُعَها َجْمًعا لَكلمة جندي.
لَكلمة  َجْمًعا  )نساء(  َكلمة  الَعَرب  استخدم  لماذا  لنَر  تعالوا  المدخل؛  هذا  بعد 

)امرأة(؟
المكتوبة والمنقولة يف ُصُدور  الَعَربيَّة  للّثقافة  الّسرب والّتقسيم  عن طريق عمليَّة 
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َكدافع لوالدة  َوْضُعَها  تمَّ  قد  احتماالت وُصور  ة  ُهناك عدَّ أنَّ  الُمجتمع نجد  أفراد 
َكلمة )نساء( َكْجمع لَكلمة )المرأة(؛ وهي:

َكر،  الذَّ َخْلق  عن  تأّخر  المرأة  َخْلَق  أنَّ  فة(  )الُمحرَّ الّتوراتيَّة  النُُّصوص  يف  ُروي 
ر يف الَخْلق به! ق صفة التَّأخُّ َفُجمَع هذا الجنس بَكلمة )نساء(؛ لتحقُّ

ُكور َكلمة  ا وَكذًبا أنَّ المرأة ناقصة عقل ودين39، فاختار الذُّ ُروي يف التُّراث دسَّ
رة عقلًيا. )نساء( لتدلَّ على َجْمع المرأة الُمتخلِّفة والُمتأخِّ

ُكوري باطٌل يف واقع الحال، وباطل من حيُث والدة َكلمة )نساء(،  وهذا الّرأي الذُّ
فمن المعلوم أنَّ َكلمة )نساء( ُموغلة يف القَدم قبل ُوُجود النُُّصوص األدبيَّة والتُّراثيَّة، 
ُكوري،  التي قد ُينسب بعضها إلى النّبي األعظم افرتاًء عليه، وهذا يدلُّ على الَفْهم الذُّ

ر العقلي!. ة التَّأخُّ ُكوريَّة بُحجَّ وإرادهتم َوْضع المرأة تحت الوصاية الذُّ
بوقت  والّتقديم  الّتأخير  لعمليَّة  ض  تتعرَّ الّشهريَّة  دورهتا  يف  المرأة  إنَّ  ُيقال: 
ق داللة النّسيء به، وهذا  الحيض، فاختاروا َكلمة )النّساء( َجْمًعا لهذا الجنس؛ لَتحقُّ

رأي ُمتهافت ال قيمة له.
االضطراب  نتيجة  َنْفسي  باضطراب  ُتصاب  الحيض  حالة  يف  المرأة  إنَّ  قيل: 
العقليَّة،  إمكانيَّاهتا  يف  ر  تأخُّ إلى  ُيؤدِّي   - بدوره   - وهذا  أصاهبا،  الذي  الجسدي 
وهذا باطل يف واقع الحال، فالمرأة مسؤولة واعية عن ُكلِّ تصّرفاهتا، سواء أكانت 
ْرع اإللهي والقانون اإلنساين،  يف حالة الطُّْهر، أم يف حالة الحيض، هكذا عاملها الشَّ
ا يدلُّ على كامل مسؤوليَّتها  فلم ُيسقط أحٌد عنها المسؤوليَّة يف حالة الحيض، ممَّ

ووعيها، وبالتَّالي؛ فهذا الّرأي باطل.
الّشاهد، مع  الغائب على  ونقيس  المرأة،  واقع  نبحث يف  أنَّ  إالَّ  أمامنا؛  يبق  لم 

َما َأْوَغْلنَا يف الّتاريخ ُقُدًما. األَْخذ بعين االهتمام تناقص الحضارة والَمَدنيَّة ُكلَّ
39  لسان الَعَرب، ُمجلَّد َرْقم )1(، ط دار الفكر.
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قت هبا، حتَّى اختاروا َكلمة )النّساء(  فماذا رأى الَعَرب يف المرأة من داللة تحقَّ
؟! َجْمًعا لهنَّ

المرأة  لواقع  دراسة  بعمليَّة  نقوم  لتهافتها؛  الّسابقة  االحتماالت  استبعاد  بعد 
الُمشاَهد، فناُلحظ أنَّ المرأة - كُأمٍّ وزوجة - دائًما دورها يف الحياة االجتماعيَّة ُهو يف 
ة والّتعب والنّصب  ل خطُّ المشقَّ ل؛ ألنَّ الخطَّ األوَّ الخطِّ الّثاين، وليس يف الخطِّ األوَّ
الخطِّ  الّثاين المحمي من  الخطِّ  إلى  المرأة اجتماعًيا واقتصادًيا  فُأبعدت  والخطر، 
ًيا، وُتحافظ على البنية الّتحتيَّة  ل َنْفسًيا ومادِّ ل، وذلك لتقوم بإمداد الخطِّ األوَّ األوَّ
ل من العناية  باألُسرة، وتأمين جوِّ االطمئنان واالستقرار لألطفال، إًذا؛  للخطِّ األوَّ
الواقع  فرزها  الّرجل  عن  للمرأة  والّسيُكوُلوجي  الفيزُيوُلوجي  االختالف  طبيعة 
االجتماعي إلى الخطِّ الّثاين يف الحياة لتأمين الحماية والعناية هبا، ولتقوم بدورها 
ما  إلى  الّتاريخ  وإذا رجعنا يف  الواقع،  إليه  فرزها  الذي  أكمل وجه يف مكاهنا  على 
الّثاين،  الخطِّ  يف  تبقى  المرأة  أنَّ  نجد  الحجري(  )اإلنسان  الُكُهوف  عصر  ى  ُيسمَّ
ن لهم الحماية، وُتشرف على إعداد الّطعام؛ بخالف الّرجل،  تعتني بالّصغار، وُتؤمِّ
فإنَّه يخرج إلى الّصيد، ويقوم بحراسة بيته من الُوُحوش الكاسرة، وُيدافع عن زوجته 
ت دورة الحياة االجتماعيَّة لُكلِّ نوع دوره، فالحظ الَعَرُب،  وأوالده، هكذا استمرَّ
من خالل بدء ميالد اللسان، هذا الفرَق الوظيفيَّ بين الّرجل والمرأة، فاستخدموا 
ل إلى الخطِّ  ر عن الخطِّ األوَّ ق بجنسها صفة التَّأخُّ َكلمة )النّساء( َجْمًعا للمرأة لُتحقِّ
الّثاين يف معركة وميدان الحياة االجتماعيَّة، إضافة إلى قيامها بزيادة ُوُجود الجنس 
اإلنساين عن طريق كون َكلمة نسيء تدلُّ على الّتأخير والّزيادة، وعندما نزل النَّصُّ 
القرءاين استخدم َكلمة )النّساء( َجْمًعا لَكلمة )المرأة(، وبذلك االستخدام؛ أعطى 
مصداقيَّة لما رأى الَعَرب يف المرأة من حيُث أنَّ دورها الوظيفي واالجتماعي إنَّما 
ل أمان وحماية للخطِّ  ل، والخطُّ األوَّ ُهو يف الخطِّ الّثاين، الذي ُهو أساس للخطِّ األوَّ

الّثاين، والعالقة بينهما عالقة تكامليَّة َجَدليَّة.
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أو  ُمفرد،  من  له  الُبدَّ  َجْمٌع  )نساء(  َكلمة  أنَّ  العرض  خالل  من  الحظنا  فكما 
مصدر تمَّ االشتقاق منه، ولم يتم اختيار َكلمة )نساء( َجْمًعا لَكلمة )المرأة( اعتباًطا 
ق داللة َكلمة )نساء( يف واقع المرأة االجتماعي والوظيفي  وارتجااًل، وإنَّما تمَّ لتحقُّ

)الوالدة(.

ة لَكلمَتْي نسيء ونساء: دراسة صرفيَّ

قت به داللة النّسء؛ نحو  إنَّ َكلمة نسيء هي اسم وصفة ُتطَلق على ُكلِّ ما تحقَّ
قولنا: امرأة نسيء، والّلبن: نسيء40، فُتستخدم للعاقل، وغير العاقل، واالستخدام 

ق هبا داللة َكلمة )النّسء(. ة تتحقَّ لَكلمة )نسيء( مفتوح لُكلِّ حالة ُمستجدَّ
استخدمه  كيف  )فعيل(،  َجْمع  وزن  َفلنَر  )َفعيل(،  وزن  على  )َنسيء(  َكلمة  إنَّ 

الَعَرب.
ُنالحظ أنَّ وزن َجْمع )فعيل( ليس وزًنا واحًدا، وإنَّما ُهو مجموعة أوزان، وذلك 
راجع إلى أنَّ الَعَرب يعتمُدون على المعاين والمقاصد، وليس على األلفاظ، وقديًما 
قالوا: إنَّ األلفاظ َخَدٌم للمعاين، وليس المعاين َخَدًما لأللفاظ. فعندما شاهد الَعَرب 
أنَّ المعاين والمقاصد ُمختلفة لحال داللة الَكلمة التي تأيت على وزن )فعيل(، قاموا 
- فطرة وتفاعاًل - بالّتفريق بينهم يف حالة الَجْمع، بما ُيناسب ُكلَّ َكلمة داللة وحااًل، 

هكذا َنَطَق لساهنم بما تفاعلوا به عقاًل ونفسًا وُمجتمًعا.
فالحظ ُعلماء اللسان - فيما بعد - هذا الّتفريق، فقاموا بعمليَّة الّسرب والّتقسيم 
 - خالله  من   - يتمُّ  له،  نظاًما  ووضعوا  الواقع،  يف  استخدامها  وكيفيَّة  للُمفردات، 

معرفة وزن الَجْمع، وكان ذلك بُحُدود وتعاريف ُمنضبطة؛ فقالوا:
بمعنى  لُمذكر عاقل  فاعل  تدلُّ على صفة  تأيت على وزن )فعيل(  َكلمة  ُكلُّ  ـ   1

مِّ ُتجَمع على وزن )ُفعالء(؛ مثل: الَمْدح أو الذَّ
راجع كتابي تحرير العقل من النّقل، فقد أثبتنا فيه كذب هذا الحديث وأمثاله.  40
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فعيل................. ُفعالء
عليم................. ُعلماء
بخيل................. ُبخالء
شريف............... ُشرفاء

2 ـ ُكلُّ َكلمة تأيت على وزن )فعيل( وهي َوْصٌف لفعل َوَقَع على اإلنسان بمعنى 
مفعول به، يأيت َجْمعها على وزن )َفْعَلى(، مثل:

فعيل ................  فعلى
قتيل.................. َقْتَلى

جريح................ َجْرَحى
مريض............... َمْرَضى

وصحيحة  )واو(  وَعْينُها  )فعيل(  وزن  على   - دائًما   - تأيت  التي  الَكلمات  ـ   3
)الالَّم( ُتجَمع على وزن )فعال( دائًما، مثل:

فعيل................. فعال
طويل................ طوال

قويم................. قوام
ُمعتلَّة الالَّم، أو ُمضاعفة، وتدلُّ على  التي تأيت على وزن )فعيل(  الَكلمات  ـ   4

صفة الّشيء ُتجَمع على وزن )َأْفعالء(؛ مثل:
فعيل................. أْفعالء
نبي................... أنبياء

وصي................ أوصياء
اء شديد................ أشدَّ
اء عزيز.................. أعزَّ
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الّشيء،  حال  أو  صفة،  على  وتدلُّ  )فعيل(،  وزن  على  تأيت  التي  الَكلمات  ـ   5
وصحيحة الالَّم ُتجَمع على وزن )فعال(، مثل:

فعيل................. فعال
صغير ................ صغار
قصير................. قصار
كبير.................. كبار

سمين................ سمان
نحيف................ نحاف
عريض............... عراض

6 ـ ُكلُّ َكلمة تأيت على وزن )فعيل(، وتدلُّ على اسم شيء بعينه ُتجَمع على وزن 
)ُفْعالن(، مثل:

فعيل.................. ُفعالن
قميص............... ُقمصان
رغيف................ ُرغفان
قضيب............... ُقضبان

7 ـ ما أتى من الَكلمات على وزن )فعيل( ُمضاعفة الالَّم تدلُّ على صفة ُتجَمع 
على وزن )أْفعلة(، مثل:

فعيل................. أْفعلة
حبيب................ أحبَّة
قليل.................. أقلَّة
ة ذليل.................. أذلَّ

ة عزيز.................. أعزَّ
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هذه هي أهمُّ أوزان َجْمع الّتكسير41 لوزن )فعيل(، وُهناك َكلمات شواّذ عن هذه 
ُذوذ ال يعني خطأ الَكلمة، وإنَّما يعني أنَّ الَكلمة لم تندرج تحت  األوزان، وهذا الشُّ
ُمعظم  لتستوعب  ُوضعت  إنَّما  القواعد  ألنَّ  وذلك  الُعلماء،  وضعها  التي  القواعد 
أنَّها على وزن  تناولنا َكلمة )نسيء( نجد  اللسان. فإذا  الَكلمة، وليس ُكلَّ  حاالت 
)فعيل(، وإذا تناولنا َكلمة )نساء( نجد أنَّها على وزن )فعال(، هذا واقع موجود يف 
اللسان ال مفرَّ منه، وُوُجود الَكلمة على وجه ُمعيَّن ُهو - بَحدِّ ذاته - دليل عليها؛ 
ألنَّ ُوُجود الَكلمة أسبق من القاعدة، وما القاعدة إالَّ الحقة يف الُوُجود للَكلمات، 

قد تتناول ُكلَّ حاالت الَكلمات، وقد تقصر عن حاالت.
َكامنة يف  للَكلمة على داللة ُدون ُأخرى  الَعَرب - سابًقا -  ا مسألة استخدام  أمَّ
أصل داللة الَكلمة؛ فال يعني أنَّ ذلك ُملزم للُمجتمعات الالَّحقة باستخدام الّداللة 
يَّة الّتفاعل واالستخدام لداللة  الُمختارة من قَبل الُمجتمع الّسابق، فلُكلِّ ُمجتمع ُحرِّ
د  المعرفيَّة؛ نحو َكلمة )َكَتَب(، فهي تدلُّ على ُمجرَّ الَكلمة األصل، حسب أدواته 
الَجْمع للّشيء الُمتجانس، ولهذا الَجْمع ُصور ال ُمتناهية يف الواقع، والقرءان نزل 
أدواته  حسب  )َكَتَب(  َكلمة  داللة  ُصورة  يفهم  أْن  ُمجتمع  فلُكلِّ  اللسان،  َعَربيَّ 
َكلمة)َكَتَب( يف  لداللة  دة  ُمحدَّ د ُصورة  ُيحدِّ لم  القرءاين  النَّصَّ  أنَّ  مادام  المعرفيَّة، 

الواقع.
دة،  ة يف اللسان، وليس باستخدام ُمجتمع ُمعيَّن للسان على ُصورة ُمحدَّ فالُحجَّ
ويتَّسع  المعرفيَّة،  وأدواته  الُمجتمع  بثقافة  ُمرتبط  ُهو  إنَّما  للسان  استخدام  فُكلُّ 
ر الُمجتمع أدواتًيا ومعرفًيا، فلسان َمْن يتعامل بالكمبيوتر  دالالت اللسان حسب تطوُّ
إلى  والنََّظر  الّشاي،  بُشرب  يكتفي  َمْن  لسان  غير  والّتلسكوبات  واإللكرتونيَّات 
القنوات الفضائيَّة، وُهو ُمضطجع على فراشه، ناهيَك عن لسان ابن البادية، الذي 

مازال يركب على اإلبل، ويرعى الغنم!

ة )نسأ(. راجع لسان الَعَرب، مادَّ  41



130

سامر إسالمبولي

وعود على بدء لَكلمة )نسيء(، فهي َكلمة تدلُّ على الّتأخير والّزيادة، قال تعالى: 
﴿ إِنََّما النَِّسيُء ِزَياَدٌة فِي اْلُكْفِر  ﴾ )التوبة  37( ، وُهو تأخير أشهر الُحُرم عن وقت 

مجيئها؛ الستمرار القتال وإباحته.
قال النّبي: ) َمْن أراد أْن َينْسَأ يف أجله، فليصْل رحمه (.

وُيقال: ربا النّسيئة، وهي الّزيادة يف المال ُمقابل تأخير الّزمن.
ر حيضها، وُرجي َحْمُلَها. وُيقال: َنسأت المرأة؛ إذا تأخَّ

ر حيضها، وُيشتبه بَحْملها. وُيقال: امرأة َنسُوء، ونسيء للمرأة التي تأخَّ
وُيقال: نسوة نِساء للنّسوة الحوامل.

هذا ُهو معنى داللة َكلمة )نسيء(: الّتأخير والّزيادة يف الّشيء، وهي على وزن 
)َفعيل( كما ُهو ُمالحظ من لفظ الَكلمة.

ؤال المطروح ما ُهو وزن َجْمع َكلمة )َنسيء(؟. فالسُّ
إليجاد الَجْمع لَكلمة )نسيء( الُبدَّ من معرفة داللة الَكلمة يف الواقع: هل هي 
ذلك؟  غير  أم  للّشيء؟  حال  صفة  أم  به؟  مفعول  على  تدلُّ  أم  فاعل؟  على  تدلُّ 
حتَّى ُتقاس على مثيالهتا يف األوزان، وُكلُّ ذلك على افرتاض أنَّ َكلمة )نساء( غير 
 ، مِّ ر على سياق المدح أو الذَّ موجودة، إنَّ َكلمة )نسيء( ال تدلُّ على صفة فاعل ُمذكَّ

وبالتَّالي؛ ال ُتجَمع على وزن )ُفعالء( ُنسآء.
وَكذلك ليست - هي - اسًما لشيء بعينه حتَّى ُتجَمع على وزن )ُفعالن( ُنسآن، 

وَكذلك ليست هي ُمعتلَّة الالَّم، أو ُمضاعفة، لُتجَمع على وزن )أْفعالء( أْنسآء.
اء42:  فعملًيا؛ انحصرت تحت وزَنْين؛ وُهما: وزن )َفْعَلى( ووزن )فعال( قال الفرَّ
النّسيء المصدر، ويكون المنسوء، مثل قتيل ومقتول، والنّسيء فعيل بمعنى مفعول؛ 

راجع ُمعجم القواعد الَعَربيَّة للّشيخ عبد الغني الّدقر.  42
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ل منسوء إلى نسيء، كما  رته، ُثمَّ ُيحوَّ من قولك نسأُت الّشيَء، فُهو منسوء؛ إذا أخَّ
ل مقتول إلى قتيل. ُيحوَّ

اء يكون َجْمع )نسيء( على وزن )َفْعَلى( نسأى؛ نحو قتيل  وبناًء على كالم الفرَّ
على  ُتجَمع  نسيء  َكلمة  وَكذلك  المقتول،  ُهو  المفعول  واسم  َقْتَلى،  على  ُتجَمع 

نسأى، واسم المفعول ُهو المنسوء.
َكلمة )نساء(  أْن تكون  َمْن رفض  تمَّ االعتماد عليه عند  الذي  وهذا الكالم هو 
الّرجال، وهي  َكلمة )نساء( تعني عكس  أنَّ  لَكلمة )نسيء(، رغم اعرتافهم  َجْمًعا 

َجْمع )نسيء(، كما هي َجْمع )امرأة(43.
يف  ُوُجودها  رغم  )نسيء(،  لـ  َجْمًعا  )نساء(  َكلمة  تكون  أْن  من  الخوف  فلماذا 
القرءان،  لتفسير  األمر  هذا  استخدام  من  الخوف  إنَّه  بذلك؟  واعرتافهم  اللسان، 
ُكوك  الشُّ وإثارة  الموضوع،  تمييع  ُهو  والحلُّ  َلف،  السَّ رأي  غير  برأي  والُخُروج 
ين وُمحاربة  بهات وإكالة الّشتائم واالتِّهام بالَعَمالة والّزندقة والُمُروق من الدِّ والشُّ
االدِّعاءات  هذه  َمْن  ولمصلحة  المسلمين؟  ُعلماء  يا  األمر  هذا  لماذا  اإلسالم، 
ة؟! أال تعلموا أنَّ الفكر  ة بالُحجَّ والمواقف؟ أما كان يجدر بكم أْن ُتقارعوا الُحجَّ
ال ُيجاَبه إالَّ بالفكر ﴿ ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم إِن ُكنُتْم َصاِدقِيَن ﴾ )النمل  64( ، لماذا ال 

نفتح باب الحوار؟ ولماذا ال نرضى بالّرأي اآلخر حتَّى يرضى برأينا؟ 
 إنَّ َكلمة )نسيء( ُتطَلق على األشياء العاقلة وغير العاقلة؛ فنقول: امرأة نسيء، 

ولبن نسيء.
فعندما نقوم بنسئ )الّلبن( )زيادة الماء له( يصير اسمه )نسيء(، فإذا تركناه ُيصير 
اسمه )منسوء(، وكما ُهو ُمالَحظ أنَّ الّلبن َوَقَع عليه فعل )النّسء(، فصار منسوًءا، 

فُهو )نسيء(.

ة )نسأ(. لسان الَعَرب، الُمجلَّد )1(، مادَّ  43
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ًرا،  فهل المرأة ُتعاَمل ُمعاملة األشياء غير العاقلة؛ حيُث تصير شيًئا مرتوًكا ُمؤخَّ
فنُطلق عليها اسم المفعول به )منسوء(؟! وهل وقع على المرأة فعل )النّسء( لتصير 

)منسوء(؟ 
واألشياء،  العاقل  بين  )نسيء(  لَكلمة  االستخدام  يف  فرًقا  يوجد  أنه  ُنالحظ 
فاألشياء إذا ُقمنا بنسئها تصير منسوءة، وإذا كانت َكذلك ُيطَلق على المنسوء منها 
اسم )نسيء(، بخالف المرأة؛ ال نقوم نحُن بنسئها؛ أْي ال ُيوجد فعل َوَقَع عليها، 
أم وظيفًيا من عمليَّة  اجتماعًيا،  الحال  أكان  المرأة، سواء  ُتالبس  وإنَّما صفة حال 
الّزيادة من خالل اإلنجاب لألوالد، وإكثار الُمجتمع منهم، وبالتَّالي؛ ال يصحُّ أْن 
ق  لتحقُّ )نسيء(  ولكنَّها  لها،  اإلنساء  ُوُجود  النتفاء  منسوء؛  إنَّها  المرأة  عن  نقول 
صفة الّتأخير االجتماعي هبا، ولقيامها بفعل اإلنساء للُمجتمع عن طريق اإلنجاب، 

فالمرأة الحامل هي امرأة َنسُوْء، وليست منسوءة.
وصف  ذْكر  الّلسان  رأسها  وعلى  المعاجم،  ُكُتب  يف  نجد  ال  الوجه؛  هذا  ومن 
اإلنساء،  فعل  عليها  يقع  كوهنا  لألشياء،  وصًفا  نجده  وإنَّما  للمرأة،  )منسوء( 
إذا  القتل  فعل  نحو  لها؛  كاسم  )نسيء(  َكلمة  مادَّهتا  على  وُنطلق  فتصير)منسوء(، 
اء،  الفرَّ ذكره  الذي  الوجه  وهذا  )قتيل(،  ونسمه  مقتواًل،  فيصير  إنسان،  على  وقع 

وسكت عن الوجه اآلخر!.
فإذا  الواقع،  فيه حال االستخدام من  ُيراعى  َكلمة )نسيء(  َجْمَع  إنَّ  الُخالصة: 
كانت َكلمة )نسيء( ُتطَلق على األشياء، فَجْمُعَها يكون على وزن )َفْعَلى(، )نسأى(، 
وهي مجموعة األشياء المرتوكة والُمهَمَلة خلف اإلنسان، أو التي قام بزيادهتا على 
ا إذا كانت ُتطَلق على العاقل ذكًرا، أو امرأة، أو ما يتعلَّق هبما، فُتجَمع على  أصلها، أمَّ
وزن )فعال(؛ كوهنا وصف لحال ُمتلبِّس به اإلنسان، وليس فعاًل وقع عليه من غيره، 

حتَّى يصير )منسوء(.
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فَكلمة )نسيء(عندما تأيت وصف لحال اإلنسان الذي تلبَّس هبذه الّصفة - وهي 
)فعال(،  يكون على وزن  أْن  َجْمُعَها يجب  )فعيل( -  الالَّم، وعلى وزن  صحيحة 
وكما ذكرُت سابًقا أنَّ ُوُجود اسم المفعول به لَكلمة )نسيء( - وُهو )المنسوء( - ال 
لَكلمة )عليم( وُهو )معلوم(،  به  المفعول  ُوُجود اسم  يدلُّ على شيء، ومثله مثل 
فالُمالَحظ أنَّ الّداللة يف الواقع ُمختلفة - تماًما - بين صفة الفاعل العليم الذي قام 
َكلمة  فُهو شيء آخر، وَكذلك داللة  الفعل )المعلوم(،  َمْن وقع عليه  بالفعل وبين 
)نسيء( عندما ُتطَلق على اإلنسان، أو ما يتعلَّق به، فهي صفة حال َمْن تلبَّس بصفة 
ر، أو الّزيادة، وال يصحُّ أْن نقول عنه: إنَّه )منسوء(؛ ألنَّ المنسوء َمْن َوَقَع عليه  التَّأخُّ
فعل اإلنساء من غيره، فصار منسوًءا، فكما أنَّ العليم غير المعلوم، َكذلك النّسيء 
فيجب  المقتول،  فُهو  القتيل،  بخالف  األشياء،  من  المنسوء  غير  للعاقل(  )كصفة 

يَّتها. التَّنبُّه إلى هذه النُّقطة ألهمِّ
األحرف،  جنس  ذات  من  )نسيء(،  لُمفردهتا  حقيقي  َجْمٌع  )نساء(  َكلمة  إذْن؛ 
مثل صغير وجمعها ِصغار، أما كلمة َصغار فهي مصدر وليست جمًعا، كما يف قوله 
تعالى: ﴿َوإَِذا َجاءْتُهْم آَيٌة َقاُلوْا َلن نُّْؤمَِن َحتَّى ُنْؤَتى مِْثَل َما ُأوتَِي ُرُسُل الّلِه الّلُه َأْعَلُم 
ِذيَن َأْجَرُموْا َصَغاٌر ِعنَد الّلِه َوَعَذاٌب َشِديٌد بَِما َكاُنوْا  َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتُه َسُيِصيُب الَّ
124(، وكذلك نسيء وجمعها نِساء، بينما كلمة َنساء مصدًرا  َيْمُكُروَن﴾ )األنعام 
وليست جمًعا ، وُكلُّ هذا ُسقناه على افرتاض أنَّ الَعَرب لم يشتّقوا هذا الَجْمَع، فما 
ا ُشُيوع استخدام  بالَك أنَّ الَجْمَع موجود يف اللسان، وُهو دليل على ذاته بذاته، أمَّ
َكلمة )النِّساء( لَجْمع َكلمة )امرأة(؛ فهذا ال ينفي وال يلغي أنَّ )النّساء( َجْمٌع حقيقي 
ُملزم  غير  اللسان،  َعَربيَّ  نزل  والقرءان  اللسان،  يف  األصل  وُهو  )نسيء(،  لَكلمة 
باستخدام ما اصطلح عليه القوم يف زمن ُمعيَّن، وعندما ُيريد النَّصُّ القرءاين معنًى 
، أو الواقع؛ نحو مدلول َكلمة )الّصالة،  ده بقرينة عن طريق سياق النَّصِّ ُمعيَّنًا ُيحدِّ
المفهوم  على  المبني  الّشرعي  باالصطالح  ى  ُيسمَّ ما  وُهو  الحّج...(،  الّصيام، 
ور األُخرى  ة، وينفي الصُّ اللساين، ال يتجاوزه، وإنَّما ُيحّدد يف الواقع ُصورة خاصَّ
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الالَُّمتناهية، وما لم ُيحّدده يبقى على األصل، وُهو المفهوم اللساين ، ولُكلِّ ُمجتمع 
أْن يتفاعل مع أوجه النَّصِّ لساًنا حسب أرضيَّته المعرفيَّة وأدواته، بما ُيلبِّي حاجاته، 
ْقنَا المقولة التي تقول: إنَّ القرءان صالح  ق غاياته، وهبذا؛ نكون ـ فعاًل ـ قد حقَّ وُيحقِّ

لُكلِّ زمان ومكان.
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داللة َكلمة )َرُجل( في القرءان

َكر البالغ، حتَّى إنَّه ال يقبل أحد من داللة  َكلمة )رجل( قد شاع استخدامها للذَّ
ة النّاس، بل قد تمَّ جْعل ما شاع على ألسنة النّاس  لهذه الَكلمة، إالَّ بما شاع بين عامَّ

مصدًرا لسانًيا، ومرجًعا، يتمُّ َفْهُم النَّصِّ القرءاين بُموجبه!
ْير والقيام، ومن هذا الوجه؛  فَكلمة )رجل( لساًنا تدلُّ على ُعضو الَحَرَكة والسَّ
ُتطَلق  َرْجاًل، وَكذلك  الذين يمشون على أرجلهم  النّاس  ُأطلق على مجموعة من 

ُجَلة44. على المرأة الّراجلة، فنقول: الرَّ
ل يف المشي، وكناية عن  جاءت َكلمة )رجل( يف االستخدام القرءاين بمعنى التَّرجُّ
َكر واألُنثى(؛ أْي بداللة صفة  الَحَرَكة والنّشاط لكال الجنَسْين على َحدٍّ سواء )الذَّ

حال، وليس اسم جنس.
ا َلْم َتُكوُنوا  َه َكَما َعلََّمُكم مَّ ﴿ َفإِْن ِخْفُتْم َفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا َفإَِذا َأمِنُتْم َفاْذُكُروا اللَّ

َتْعَلُموَن ﴾ )البقرة 239(.
 ﴾ َكاِة  الزَّ َوإِيَتاِء  اَلِة  الصَّ َوإَِقاِم  ِه  اللَّ ِذْكِر  َعن  َبْيٌع  َواَل  تَِجاَرٌة  ُتْلِهيِهْم  الَّ  ِرَجاٌل   ﴿

)النُّور 37(.
﴿ َوَعَلى اأْلَْعَراِف ِرَجاٌل َيْعِرُفوَن ُكالًّ بِِسيَماُهْم ﴾ )األعراف 46(.

ن َقْلَبْيِن فِي َجْوفِِه ﴾ )األحزاب 4(. ُه لَِرُجٍل مِّ ا َجَعَل اللَّ ﴿ مَّ
راجع كتاب الماركسالميَّة والقرءان، ص 943، ط1، المكتب اإلسالمي.  44
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﴿ َوَأذِّن فِي النَّاِس بِاْلَحجِّ َيْأُتوَك ِرَجااًل َوَعَلٰى ُكلِّ َضامٍِر َيْأتِيَن مِن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾ 
)الحّج 27(.

َكر البالغ الّراشد: وجاءت َكلمة رجل يف القرءان بمعنى الذَّ
 ﴾ َواْمَرَأَتاِن  َفَرُجٌل  َرُجَلْيِن  َيُكوَنا  ْم  لَّ َفإِن  َجالُِكْم  رِّ مِن  َشِهيَدْيِن  َواْسَتْشِهُدوا   ﴿

)البقرة 282(.
ْؤمِنَاٌت ﴾ )الفتح 25(. ْؤمِنُوَن َونَِساٌء مُّ ﴿ َوَلْواَل ِرَجاٌل مُّ

ن ُدوِن النَِّساِء َبْل َأنُتْم َقْوٌم َتْجَهُلوَن ﴾ َجاَل َشْهَوًة مِّ ﴿ َأئِنَُّكْم َلَتْأُتوَن الرِّ
)النّمل 55(.

قت  إًذا؛ َكلمة )رجل( ليست هي اسم نوع، وإنَّما هي صفة ُتطَلق على َمْن تحقَّ
ل، ولتحديد النوع الذي ُأطلق عليه َكلمة )رجل(، الُبدَّ من قرينة تدلُّ  به صفة التَّرجُّ
البالغ  َكر  الذَّ على  وإطالقها  آنًفا،  المذكورة  النُُّصوص  يف  الحظنا  كما  ذلك،  على 
يف  ل  التَّرجُّ صفة  به  ق  يتحقَّ ما  غالًبا  الذكر  ألنَّ  الّتغليب؛  باب  من  ُهو  إنَّما  الّراشد 

األرض؛ سعًيا وراء معيشته.
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داللة َكلمة الّنساء في القرءان

لَكلمة  َجْمًعا  )نساء(  َكلمة  القرءان  استخدُم  هل  اآلن:  المطروح  ؤال  والسُّ
)المرأة(؟ أم لَكلمة )النّسيء(؟ أم لكَلْيهما؟

لنَر ذلك من خالل َسْبر اآليات التي استخدمْت َكلمَة )النّساء(:
﴿ َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى َفاْعَتِزُلوا النَِّساَء فِي اْلَمِحيِض.. ﴾

)البقرة 222(.
َن النَِّساِء َمْثنَٰى َوُثاَلَث َوُرَباَع.. ﴾  )النّساء 3(. ﴿ .. َفانكُِحوا َما َطاَب َلُكم مِّ

َن النَِّساِء ..﴾  )األحزاب 32(. ﴿ َيا نَِساَء النَّبِيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِّ
لَكلمة  َجْمًعا  أتْت  )النّساء(  َكلمة  أنَّ  سابًقا  المذكورة  النُُّصوص  من  الُمالَحظ 

)المرأة(، وذلك بدليل سياق النَّصِّ نفسه.
ولننظر إلى ُنُصوص ُأخرى استخدمت َكلمة )نساء(، ونبحث يف سياقها وَنْظمها 

عن المقصد من َكلمة )النّساء(، وعلى أيِّ َجْمع أتت:
مَِن  اْلُمَقنَطَرِة  َواْلَقنَاطِيِر  َواْلَبنِيَن  النَِّساِء  مَِن  َهَواِت  الشَّ ُحبُّ  لِلنَّاِس  ُزيَِّن   ﴿   .1
ُه  َواللَّ ْنَيا  الدُّ اْلَحَياِة  َمَتاُع  لَِك  َذٰ َواْلَحْرِث  َواأْلَْنَعاِم  َمِة  اْلُمَسوَّ َواْلَخْيِل  ِة  َواْلِفضَّ َهِب  الذَّ

ِعنَدُه ُحْسُن اْلَمآِب ﴾ )آل ُعمران 14(.
إنَّ َكلمة )النّاس( يف النَّصِّ القرءاين تدلُّ على ُعُموم الجنس اإلنساين؛ سواء  أكان 
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َها النَّاُس إِنِّي َرُسوُل  ذكًرا، أم كان ُأنثى، كافًرا، أم ُمؤمنًا؛ نحو قوله تعالى: ﴿ ُقْل َيا َأيُّ
َوُيِميُت  ُيْحيِي  ُهَو  إاِلَّ  َه  إَِلٰ اَل  َواأْلَْرِض   َماَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  ِذي  الَّ َجِميًعا  إَِلْيُكْم  ِه  اللَّ
ُكْم َتْهَتُدوَن﴾  ِه َوَكلَِماتِِه َواتَّبُِعوُه َلَعلَّ ِذي ُيْؤمُِن بِاللَّ يِّ الَّ ِه َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ َفآمِنُوا بِاللَّ

)األعراف 158(.
ل ُنقطة يف بحث  إذْن؛ ُزيِّن للجنس اإلنساين )ذكر وُأنثى( ُحبَّ الّشهوات، هذه أوَّ
 ، النَّصِّ دراسة  ة  تتمَّ أثناء  واستصحاهبا  الحًقا،  َنْقضها  وعدم  تثبيتها،  يجب  النَّصِّ 

ل شهوة َذَكَرَها النَّصُّ هي شهوة النّساء، فماذا يعني ذلك؟ فأوَّ
الّشهوة: َكلمة تدلُّ على ُحبِّ الّشيء، والميل نحوه، والّرغبة فيه، فنقول: طعام 

ُرور. ة والُمتعة والسُّ شهي؛ إذا كان طيًِّبا لذيًذا، ُيدخل على آكله اللَّذَّ
فالّشهوة هي ُسُلوك واع خاصٌّ لإلنسان، فال ُيوجد للحيوانات شهوات، فالّطعام 
ع الّطعام وتزيينه وَطْبخه؛  ا َطَلب تنوُّ حاجة ُعضويَّة ُمشرتكة بين الكائنات الحيَّة، أمَّ
البهائم، وَكذلك العمليَّة الجنسيَّة، فهي مظهر من  ة لإلنسان ُدون  فُهو شهوة خاصَّ
شابه  وما  والّتزيين  اإلعداد  ا  أمَّ الحيَّة،  الكائنات  مع  ُمشرتكة  النّوع،  غريزة  مظاهر 

ة لإلنسان. ذلك؛ فُهو شهوة خاصَّ
لننطلق يف دراسة النَّصِّ من المفهوم الّشائع أنَّ َكلمة )النّساء( هي َجْمع لَكلمة 

)المرأة(، وبالتَّالي؛ يكون المقصد من الّشهوة الميل والّرغبة الجنسيَّة لإلناث. 
مدى  ما  ومعرفة  له،  مصداقيَّة  إليجاد  الواقع  على  للنَّصِّ  إسقاط  بعمليَّة  لنقم 
النَّصِّ  ه  وتوجُّ نفسه،  النَّصِّ  َنْظم  مع  وانسجامه  الّشائع،  المفهوم  هذا  ة  صحَّ درجة 

؟ القرءاين َكُكلٍّ
إذا ُقلنا إنَّ َكلمة )النّساء( يف النَّصِّ َجْمع لَكلمة )المرأة(، نصل إلى نتائج:

ُكور واإلناث، فيخرج معنا  أحدها: بما أنَّ َكلمة النّاس يف صدر النَّصِّ تشمل الذُّ
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ُكور لهم شهوة للنّساء، واإلناث لهنَّ شهوة لإلناث، كون َكلمة )النّاس( شاملة  أنَّ الذُّ
َكر واألُنثى، فالمرأة لها شهوة نحو نوعها، وهذه العالقة إذا كانت  لكال النّوَعْين الذَّ
مها؛ ألنَّها شهوة موجودة  ها، وال ُيحرِّ ، فيجب على المشرع أْن ُيقرَّ مقصودة يف النَّصِّ
فطرًيا يف اإلنسان، بينما نجد المشرع قد َوَصَف هذه العالقة األنثوية المثلية يف النوع 
مها، والُمجتمع ينظر لهذه العالقة )السحاق( َكَمرض  الواحد بصفة الفاحشة، وحرَّ

َنْفسي وُشُذوذ يجب عالجه.
ثانًيا: إذا أخرجنا النّساء من داللة َكلمة )ُزيِّن للنّاس( حتَّى هنرب من االحتمال 
وهذا  الّشهوات(،  ُحبُّ  ُكور  للذُّ )ُزيِّن  تصير  النَّصِّ  داللة  أنَّ  إلى  فنصل  ل،  األوَّ
قرينة  ُيوجد  ُعُمومها، وال  )النّاس( على  َكلمة  الحال؛ ألنَّ  واقع  باطل يف  المنحى 
ُكور ُدون اإلناث، وَكذلك باطل أيًضا؛ ألنَّ النَّصَّ يتَكلَّم عن الّشهوات  تحصرها بالذُّ
منَّا ال يعلم بشهوة  يف اإلنسان كإنسان، فالمرأة ال شكَّ معنيَّة هبذا الخطاب، وَمْن 
النّساء للّذهب الُمقنطر؟ وباطل أيًضا هذا اإلخراج لإلناث من داللة َكلمة )النّاس( 
حصًرا،  له  والّشهوات  فقط،  ُذُكورًيا  النَّصُّ  يصير  إْذ  القرءان؛  إنسانيَّة  مع  لتصادمه 

والمرأة ليس لها أيُّ شهوات، وهذا ُمخالف لما عليه الواقع.
ثالًثا: يقول بعضهم إنَّ ذْكر َكلمة النّساء من الّشهوات بالنّسبة للّرجال، وإغفال ذْكر 
الّرجل، وأنَّه شهوة للنّساء، ُهو من باب األدب والحياء؛ لكي ال يتمَّ إحراج للمرأة، 
ويف واقع الحال؛ إنَّ المرأة تشتهي الّرجل مثلها مثل الّرجل تماًما، وهذا معلوم يف 
الواقع، والنَّصُّ أشار إلى ذلك عندما بدأ بالُعُموم، واستخدم َكلمة )النّاس(، التي 

َكر واألُنثى، فالّرجال يشتهون النّساء، والنّساء يشتهين الّرجال. تدلُّ على الذَّ
ُكور واإلناث ُحبُّ  وهذا الكالم مردود على صاحبه؛ إْذ يصير النَّصُّ ) ُزيِّن للذُّ
المعنى  ذلك  أنَّ  كما  بأيِّ شكل،  المعنى، وال  يستقيم  فال  اإلناث(   من  الّشهوات 
توليف  ليتمَّ  ؛  النَّصِّ خارج  من  إقحامه  تمَّ  وإنَّما   ، النَّصُّ عليه  يدلُّ  ال  ذكروه  الذي 
داللة  يف  فأدخلوا  الواقع،  مع  ويتوافق  ومنطقي،  ُمتماسك  بشكل  وتفسيره  النَّصِّ 
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الجنَسْين، وبمعنى  بين  ُمتبادلة  الّشهوة  ثّم؛ أصبحت  الّرجال، ومن  )النّساء(  َكلمة 
، وتعديل عليه، لُيوافق واقًعا ُهم ارتأوه محلَّ خطاب  آخر؛ لقد قاموا بتفصيل للنَّصِّ
، وذلك النتفاء مقدرهتم على معرفة محلِّ الخطاب للنَّصِّ القرءاين كما ُهو،  النَّصِّ
ُدون أْن ُيجروا عليه أيَّ تعديل، والُمهمُّ يف هذه العمليَّة ُهو إقرارهم أنَّ الواقع ُهو 
، وأنَّ النَّصَّ يجب أْن ُيفَهم حسب محلِّه من الخطاب،  الذي ُيعطي مصداقيَّة للنَّصِّ

، ُدون األوجه األُخرى الُمحتَمَلة. د المقصد من النَّصِّ والواقع ُهو الذي ُيحدِّ
نيا،  رابًعا: إنَّ النَّصَّ ُينهي الخطاب بوصف هذه الّشهوات بأنَّها متاع الحياة الدُّ
فهل المرأة متاع للّرجل، وإذا كانت َكذلك، فلماذا ال يكون الّرجل متاع لها؟ كون 

هه!. النَّّص القرءاين إنسانًيا يف توجُّ
إنَّ َكلمة متاع تدلُّ على األشياء التي ينتفع اإلنسان هبا، وال يكون اإلنسان متاًعا 
فالّذهب  يملكها،  التي  اإلنسان  حاجيات  وهي  معروفة،  َكلمة  فالمتاع  أبًدا،  آلخر 
ا يملكه اإلنسان، أو ُيحبُّ أْن يحصل عليه، إنَّما  ة واألنعام وما شابه ذلك، ممَّ والفضَّ
نيا أيِّ أشياء زائلة وُمؤقَّتة، مهما كانت جميلة وثمينة، والّله عنده  ُهو متاع الحياة الدُّ

ُحسن المآب.
وما ينطبق على النّساء من حيُث أنَّها متاع، َكذلك ينطبق على َكلمة )بنين(، وأنَّها 
د _ قطًعا - أنَّ  ا ُيؤكِّ نيا، واألوالد ليسوا - ُهم - متاًعا لوالدهم!! ممَّ متاع الحياة الدُّ
النّساء والبنين ليسا وصًفا لكائن عاقل أبًدا، وبالتَّالي؛ فال مناص- أبًدا - من عمليَّة 
إثبات ُدُخول اإلناث يف َكلمة )ُزيِّن للنّاس(، وَكذلك ال ُيمكن أْن يكون اإلنسان من 
األمتعة، سواء أكان المرأة، أم األوالد، وإذا كان األمر َكذلك، فال ُيمكن أْن تكون 
فقه  الَجْمع من حيُث  ر ذلك  لتعذُّ المذكور؛  النَّصِّ  للمرأة يف  َجْمًعا  )النّساء(  َكلمة 
)النّسيء(  َكلمة  َجْمُع  )النّساء( هي  فَكلمة  وبالتَّالي؛  الواقع،  ومصداقيَّته يف  النَّصِّ 

ضرورة فقهيَّة وواقعيَّة.
وَكذلك َكلمة )بنين(، وهي من )بنى(، وهي َكلمة تدلُّ على ضمِّ شيء إلى شيء 
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بنايات،  على  ونجمعها  بناية،  فنقول:   ، المحكيَّ اللسان  يف  ذلك  ونستخدم  بناًء، 
ة بنية45. ى مكَّ وُتسمَّ

وبناًء على ذلك؛ تكون َكلمة )النّساء( َجْمع )النّسيء(، والمقصود من هذا النَّصِّ 
آخر  يف  والّرغبة  والُحُصول  االمتالك  شهوة  عندهم  وإناًثا(  )ُذُكوًرا  النّاس  أنَّ  ُهو 
األشياء ُظُهوًرا يف الواقع، واالستزادة منها؛ من حيُث الملبس والمركب والمسكن 
ق، ولوال ُوُجود هذه  واألثاث وما شابه ذلك، وهي شهوة قائم عليها َحَرَكة التَّسوُّ
واحد  مصنع  ولُوجد  االبتكارات،  وانعدمت  النّاس،  مصالح  لتعطَّلت  الّشهوة 
يَّارات  لأللبسة يكفي الُمجتمع بكامله، وَكذلك فيما يتعلَّق بالّطعام والّشراب والسَّ
الّشهوة  لهذه  فالواقع يشهد  الحياة،  ُمتطلَّبات  وأثاثه، وغير ذلك من  البيت  وأمتعة 
كوا شهوة )النّساء(  ك النّاس، وتجعلهم يعملون لياًل هناًرا، يتنافسون لُيحرِّ التي ُتحرِّ

المتالك آخر األشياء، وأحدثها ابتكاًرا عند النّاس )ُذُكوًرا وإناًثا(.
وَكذلك شهوة امتالك األبنية، فاإلنسان يشتهي امتالك الُبُيوت والمزارع، وُيحبُّ 

أْن يبنيها، وُيضيف إليها ُكلَّ ما ُهو جميل وُممتع.
ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظَن  َأْبَصاِرِهنَّ  مِْن  َيْغُضْضَن  ْلُمْؤمِنَاِت  لِّ َوُقل   ﴿   .2
إاِلَّ  ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل  ُجُيوبِِهنَّ  َعَلٰى  بُِخُمِرِهنَّ  َوْلَيْضِرْبَن  مِنَْها  َظَهَر  َما  إاِلَّ  ِزينََتُهنَّ 
لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو َأْبنَائِِهنَّ َأْو َأْبنَاِء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَوانِِهنَّ َأْو َبنِي 
ُأولِي  َغْيِر  التَّابِِعيَن  َأِو  َأْيَماُنُهنَّ  َمَلَكْت  َما  َأْو  نَِسائِِهنَّ  َأْو  َأَخَواتِِهنَّ  َبنِي  َأْو  إِْخَوانِِهنَّ 
َيْضِرْبَن  َواَل  النَِّساِء  َعْوَراِت  َعَلٰى  َيْظَهُروا  َلْم  ِذيَن  الَّ الطِّْفِل  َأِو  َجاِل  الرِّ مَِن  ْرَبِة  اإْلِ
َلَعلَُّكْم  اْلُمْؤمِنُوَن  َه  َأيُّ َجِميًعا  ِه  اللَّ إَِلى  َوُتوُبوا  ِزينَتِِهنَّ  مِن  ُيْخِفيَن  َما  لُِيْعَلَم  بَِأْرُجلِِهنَّ 

ُتْفلُِحوَن ﴾ )النُّور 31(.          
( يف النَّصِّ هي َجْمٌع لَكلمة )المرأة( كما  رون بأنَّ َكلمة )نسائهنَّ فقد ذهب الُمفسِّ
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الّزينة  ُيباح إظهار   ، ات هبنَّ الُمؤمنات نساء خاصَّ للنّساء  ُهو شائع، وبالتَّالي؛ صار 
رون يبحثون عن النّساء الالَّيت يجب  ، ُدون النّساء األُخريات، وذهب الُمفسِّ أمامهنَّ
، فقالوا: ُهنَّ نساء أهل الكتاب، كون الخطاب  على الُمؤمنات أْن ُيغطِّين منهنَّ زينتهنَّ
ا يدلُّ على أنَّ النّساء المقصودات  ، ممَّ ( راجعة عليهنَّ للُمؤمنات، وَكلمة )نسائهنَّ

بالنَّصِّ ُهنَّ الُمؤمنات فقط          !.
وهذا الّتفسير خطأ يف واقع الحال؛ ألنَّ المذكورين يف النَّصِّ ُكّلهم ُذُكور، فداللة 
ة أنَّ الموضوع ُمتعلِّق بُحْكم  ُكور، وخاصَّ ( - قطًعا - يجب أْن تأيت للذُّ َكلمة )نسائهنَّ
ُكور، وال ُيوجد - يف واقع الحال - مفهوم أنَّ المرأة ُتغطِّي  إبداء الّزينة من المرأة للذُّ
زينتها من المرأة؛ ألنَّ أصل الّتغطية إنَّما ُهو للنّساء عن الّرجال األجانب، والنّساء ال 
، بخالف الُفُروج، فإنَّها عورة المرأة على المرأة )والذين  ُيغطِّيَن زينتهنَّ عن بعضهنَّ
هم لفروجهم حافظون(، ومن أرجع داللة كلمة )نسائهن( إلى ما عال من األصول 
وما نزل من الفروع، خطأ أيًضا، ألّن أبا األب أب، وابن االبن ابن، فهما متضمنين 

ُكور؟ ( إذا كانت ُمتعلِّقة بالذُّ بكلمة األب واالبن، فما هي داللة َكلمة )نسائهنَّ
ُيقصد هبا  التي  )نسيء(،  لَكلمة  َجْمع  )نساء( - كما ذكرُت سابًقا - هي  َكلمة 
رين يف حياة المرأة اجتماعًيا،  ون ُمتأخِّ ُكور الذين يستجدُّ الّتأخير والّزيادة، َفَمْن ُهم الذُّ

وقد أعطى لهم المشرع - من حيُث إظهار الّزينة أمامهم - ُحْكم المحارم؟!
إظهار  ُحْكم  فما  المحارم،  بين  البنت مذكوًرا  يجد زوج  للنَّصِّ ال  الّدارس  إنَّ 

الّزينة أمامه من قَبل ُأمِّ الّزوجة؟.
، فما ُحْكم إظهار الّزينة أمامه؟ وَكذلك ال ُيوجد ذْكر زوج األُمِّ

، فما ُحْكم إظهار الّزينة  وَكذلك زوج الُمرضعة وأوالدها غير مذكورين يف النَّصِّ
ور االجتماعيَّة، التي من الُممكن أْن تستجدَّ يف حياة المرأة،  أمامهم؟ إلى آخر الصُّ

وُتضاف إليها.
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بأنَّها َجْمٌع لَكلمة )المرأة( يجب عليه تحريم إظهار   ) ر َكلمة )نسائهنَّ َفَمْن فسَّ
زينتها  المرأة  ُتظهر  الذين  المحارم  ُحْكَم  فصل  قد  النَّّص  كون  هؤالء،  أمام  الّزينة 
ل- يف  أمامهم، وكان ذلك بسياق النّفي )ال ُيبديَن( الُمنتهي بأداة حصر )إالَّ(؛ لُيشكِّ

واقع الحال - دائرة ُمغلقة غير قابلة للَفْتح، وعدم إضافة أحد كائن َمْن كان!
هؤالء  ُكلُّ  دخل  فقد  )نسيء(،  لَكلمة  َجْمٌع   ) )نسائهنَّ َكلمة  أنَّ  رنا  فسَّ إذا  ا  أمَّ  
عزَّ  الّله-  وأعطاهم  المرأة،  مع  االجتماعيَّة  عالقتهم  يف  وا  استجدُّ الذين  الّرجال؛ 
وجلَّ - ُحْكم المحارم من حيُث إباحة إظهار الّزينة أمامهم بالنّسبة للنّساء، وهذا 

الّتفسير ضرورة فقهيَّة وواقعيَّة، وإالَّ وقعنا يف الّتناقض بين النَّصِّ والواقع.
ُه َبْعَضُهْم َعَلٰى َبْعٍض َوبَِما َأنَفُقوا  َل اللَّ اُموَن َعَلى النَِّساِء بَِما َفضَّ َجاُل َقوَّ 3.  ﴿ الرِّ
َتَخاُفوَن  تِي  َوالالَّ ُه  اللَّ َحِفَظ  بَِما  ْلَغْيِب  لِّ َحافَِظاٌت  َقانَِتاٌت  الَِحاُت  َفالصَّ َأْمَوالِِهْم  مِْن 
َتْبُغوا  َفاَل  َأَطْعنَُكْم  َفإِْن  َواْضِرُبوُهنَّ  اْلَمَضاِجِع  فِي  َواْهُجُروُهنَّ  َفِعُظوُهنَّ  ُنُشوَزُهنَّ 

َه َكاَن َعلِيًّا َكبِيًرا ﴾ )النّساء 34(. َعَلْيِهنَّ َسبِياًل إِنَّ اللَّ
يستخدم  لم  عزَّ وجلَّ -  الّله -  أنَّ  وُهو  أال  ؛  النَّصِّ أمر مهم يف  يجب ُمالحظة 
الخطاب!  لكانت فصاًل يف  استخدمها  ولو  اإلناث(،  امون على  قوَّ ُكور  )الذُّ ُجملة 
ُكور  الذُّ بمعنى  ُهما  النَّصِّ  والنّساء يف  الّرجال  المطروح: هل  ؤال  السُّ يبقى  ولكْن؛ 

واإلناث؟
النَّصِّ اسم لنوع،  إنَّه ال ُيمكن أْن يكون َكلمة الّرجال والنّساء يف  ونحُن نقول: 
للُحُصول  صفَتْين  َذَكَر  قد  النَّصَّ  أنَّ  ُهو  ذلك  على  والّدليل  للنّاس،  صفة  ُهما  بل 
على مقام القوامة؛ وُهما: الفضل واإلنفاق، وهاتان الّصفتان ليستا ُذُكوريَّتان؛ أْي ال 
َكر، وإنَّما ُهما صفتان اكتسابيَّتان من الُمجتمع؛ بدليل الواقع الُمشاَهد،  تلدان مع الذَّ
ُكور علًما وأخالًقا وإيماًنا! َوَكْم من امرأة تملك المال، وهي  َفَكْم من امرأة فاقت الذُّ

التي ُتنفق على األُسرة!
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ُكور واإلناث،  كتان بين الذُّ  إًذا؛ صَفَتا الفضل واإلنفاق صفتان اكتسابيَّتان ُمتحرِّ
ق صفة القوامة للمرأة التي تمتَّعت هباَتْين الّصفَتْين، وتصير  بمعنى؛ ُممكن أْن تتحقَّ
َرُجَلة البيت، وُممكن أْن يصير الّزوج وزوجته رجال البيت، وبيدهما القوامة مًعا، 
ُدون  لواحد  وُيعطيها  القوامة،  دور  ُيفرز  الذي  االجتماعي،  بالواقع  ُمرتبط  فاألمر 

اآلخر.
عن  وليس  واقع،  عن  ليتَكلَّم  جاء  القرءاين  والنَّصُّ  اجتماعًيا،  النّاس  واقع  هذا 
خيال، والمصداقيَّة بين النَّصِّ القرءاين والواقع ضرورة إيمانيَّة، وإالَّ لو كان من عند 
الواقع، وبالتَّالي؛  النَّصِّ من  النَّصِّ ومحلِّ  بين  الّله؛ لوجدوا فيه اختالًفا كثيًرا  غير 

. فليس النَّصُّ من عند الّله عزَّ وجلَّ
الّرجال  أنَّ  فهمنا  إذا  إالَّ  قة؛  ُمتحقَّ غير  الواقع  مع  للنَّصِّ  والمصداقيَّة  فالّتطابق 
رين،  ل، وليس اسم نوع، وَكذلك النّساء ُيقَصد هبا الُمتأخِّ يف النَّصِّ ُيقَصد هبا التَّرجُّ

وليس اسم نوع.
والوعي  العلم  تملك  التي  الفئة؛  بيد  القوامة  أنَّ  ُهو  النَّصِّ  يف  المقصد  ويكون 
ُأنثى(، فُممكن أْن تكون  والمقدرة على اإلنفاق، بصرف النََّظر عن النوع )َذَكر أو 
المرأة هي َرُجَلة البيت، وُممكن أْن يكون الّزوج رجل البيت، وُممكن أْن يتقاسما 

له لمقام القوامة. القوامة بحسب ما اكتسب ُكلٌّ منهما من الّصفات التي ُتؤهِّ
منه،  ُجملة  اقتطاع  الخطأ  ومن  أبًدا،  األُُنوثة  أو  ُكورة،  بالذُّ له  عالقة  ال  فالنَّصُّ 
مثله  غوغائي؛  عمل  فهذا  النّساء(،  على  امون  قوَّ )الّرجال  ُمنفردة  هبا  واالستشهاد 

كمثل َمْن يقول: )فويل للُمصلِّين(، أو )فانكحوا ما طاب لكم من النّساء(.
َه  ُموا أِلَنُفِسُكْم َواتَُّقوا اللَّ ُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأنَّٰى ِشْئُتْم َوَقدِّ 4.  ﴿ نَِساُؤُكْم َحْرٌث لَّ

ِر اْلُمْؤمِنِيَن ﴾ )البقرة223(. اَلُقوُه َوَبشِّ َواْعَلُموا َأنَُّكم مُّ
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ًرا  تأثُّ وذلك  قبلها،  التي  لآلية  تفسيًرا  اآلية  هذه  جعلوا  قد  الّتفسير  ُعلماء  إنَّ 
بالتلمود، الذي ُجعَل منظاًرا يستخدمه ُعلماء الّتفسير لَفْهم القرءان، فصار التلمود 
حاضًرا بجانب القرءان َكتفسير، القرءان للّتالوة، والتلمود للّتفسير والّدراسة ولبناء 
الّثقافة اإلسالميَّة، وتمَّ َنْشر ذلك تحت مظلَّة القرءان، ومازال يستمرُّ يف عمليَّة َرْفد 

وتأسيس الّثقافة اإلسالميَّة.
إنَّ النَّصَّ الذي قبل النَّصِّ المذكور ُهو:

 ﴾ اْلَمِحيِض..  فِي  النَِّساَء  َفاْعَتِزُلوا  َأًذى  ُهَو  ُقْل  اْلَمِحيِض  َعِن  َوَيْسَأُلوَنَك   ﴿
)البقرة 222(.

إنَّ ُحْكم إتيان المرأة يف ُقُبلها - بأيِّ وضع كان - ُهو أمر معلوم بالّضرورة للنّاس، 
ن هذا المعنى عندما حصر عمليَّة النّكاح أالَّ تكون إالَّ يف الُقُبل،  والمشرع قد تضمَّ

. وهذا واضح صريح يف النَّصِّ
ُيريد؛  الّشكل والوضع الذي  بأْن يختار  يَّة  الُحرِّ له  أْن  ثّم؛ ُكلُّ إنسان يفهم  ومن 
التي  اآلية  وراء  آية  أيَّة  لنُُزول  الُقُبل حصًرا، وال حاجة  النّكاح يف  يكون  أْن  بشرط 
ا يدلُّ على  ه عنه. ممَّ ؛ ألنَّ ذلك ُيعدُّ تكراًرا وَعَبًثا، والقرءان ُمنزَّ نت هذا الحقَّ تضمَّ
أنَّ اآلية الّثانية ال عالقة لها بمضمون األُولى، ال من قريب، وال من بعيد، وإنَّما هي 

تتَكلَّم عن موضوع آخر تماًما ال عالقة له بالنّكاح أبًدا.
ُنالحظ يف النَّصِّ أنَّه يحتوي على أربعة أفعال ُمتالزمة مع بعضها، وهي )فأُتوا، 
موا، اتُقوا، اعلُموا(، وَكلمة )الَحْرث( تدلُّ على الَجْمع والَكْسب، وألنَّ النّكاح  قدِّ
، فَكلمة )النّساء( ليست َجْمًعا للمرأة قطًعا؛ ألنَّها لو كانت  أمر ال عالقة له بالنَّصِّ
َجْمًعا للمرأة النتفى عن النَّصِّ مضمون األفعال األربعة؛ النتفاء ُوُجود عالقة بينهم 
ا يدلُّ على أنَّ  ُيريد الّرجل؛ ممَّ إتيان نكاح المرأة بالّشكل الذي  يَّة  وبين عمليَّة ُحرِّ
َكلمة )نساؤكم( هي َجْمٌع لَكلمة )نسيء(، والمقصود ُهو أْن يقوم اإلنسان بالعطاء 
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رين اجتماعًيا واقتصادًيا وثقافًيا، فهؤالء مكان للَحْرث  والّصلة )فأتوا( للنّاس الُمتأخِّ
)العمل الّصالح( بأيِّ طريقة مشروعة، يرتتَّب عليها َرْفع وإعالة هؤالء النّاس على 
الّطعام الطَّيِّب،  يِّبة، إلى  الطَّ الَكلمة  الّصعيد االجتماعي واالقتصادي والّثقايف، من 
النّاس  يد  ُمتناول  تحت  أمر  الَحْرث  فإتيان  الّدافئ،  والمسكن  الَحَسن،  والملبس 
أو  الخير،  فعل  على  والحّض  َجْمعه،  يف  يقوم  المال  َدْفَع  يستطع  لم  َفَمْن  جميًعا، 
يقوم بتعليم وتثقيف النّاس )وتواصوا بالحق وتواصوا بالصرب( و)تعاونوا على الرب 

والتقوى(، فأبواب الخير كثيرة جًدا، ال يعجز اإلنسان عن إتياهنا أبًدا. 
وُيتابع النَّصُّ أنَّ هذه األعمال الّصالحة التي ُقمُتم هبا إنَّما هي - يف الحقيقة - 
القيامة، فاتقوا  الّثواب العظيم يوم  الّله عليها  ُيثيبكم  تقديم ألنفسكم؛ ألنَّها سوف 
إنسان ال يملك شيًئا  ُيوجد  إمكانيَّتكم، وال  َحْرثكم كيفما شئُتم ضمن  الّله، وآتوا 
مه للُمجتمع؛ ابتداًء من ُأسرته الّصغيرة، إلى األكرب«األقربون َأولى بالمعروف«،  ُيقدِّ
واعلموا أنَّكم سوف ُترّدون إلى عالم الغيب والّشهادة، وسوف ُيحاسبكم لماذا لم 
، بل الُبدَّ له من أْن يعمل الخير؛  رِّ تعملوا الخير؟ فال يكفي لإلنسان أْن يبتعد عن الشَّ
ألنَّ ُدُخول الجنَّة ُمرهتٌن بالعمل الّصالح ) ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون( وأخيًرا؛ 
لنسائهم  والّصلة  العطاء  بفعل  قاموا  بأنَّهم  الّله  ألمر  واستجابوا  اتَّبعوا  الذين  ر  بشِّ
رين( على الّصعيد االجتماعي، أو االقتصادي، أو الّثقايف46 بمغفرة من الّله  )الُمتأخِّ

ورضوان.
5.  ﴿ الَّ ُجنَاَح َعَلْيِهنَّ فِي آَبائِِهنَّ َواَل َأْبنَائِِهنَّ َواَل إِْخَوانِِهنَّ َواَل َأْبنَاِء إِْخَوانِِهنَّ َواَل 
َه َكاَن َعَلٰى ُكلِّ  َه إِنَّ اللَّ َأْبنَاِء َأَخَواتِِهنَّ َواَل نَِسائِِهنَّ َواَل َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َواتَِّقيَن اللَّ

َشْيٍء َشِهيًدا ﴾ )األحزاب 55(.
اآليات  سياق  َوفق  النّبي(  )زوجات  الُمؤمنين  هات  ُأمَّ عن  تتَكلَّم  اآلية  هذه  إنَّ 
ة، فُيخرب الّله - عزَّ وجلَّ  التي قبلها، التي ُتعلِّم الُمؤمنين آداَب الّتعامل مع بيت النُُّبوَّ

مقاييس اللُّغة، القاموس الُمحيط.  46
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هات الُمؤمنين أنَّهنَّ ال جناح عليهنَّ يف الّتساهل والّتجاوز بالّتعامل مع هؤالء  - ُأمَّ
ْقنَا النََّظر ال نجد ذْكًرا للَجدِّ والعمِّ والخال،  ، ولكْن؛ إذا دقَّ الذين ذكرهم يف النَّصِّ
( تشمل ُكلَّ أصل لإلنسان مهما عال نسًبا عن طريق  ا يدلُّ على أنَّ َكلمة )آبائهنَّ ممَّ
نت َكلمُة )آباء( الَجدَّ والعمَّ والخاَل، وذلك  الوالد أو الوالدة، وبالتَّالي؛ فقد تضمَّ
)آباء(  َكلمة  ذْكر  ا  أمَّ النََّسب،  سياق  يف  )آباء(  َكلمة  ذكرت  التي  للنُُّصوص  بالنّسبة 
ونساء؛  رجااًل  القوم  من  َسَلَف  َمْن  ُكلُّ  هبا  فُيقَصد  والُمجتمع؛  الّتاريخ  سياق  يف 
ْهَتُدوَن﴾   َوإِنَّا َعَلٰى آَثاِرِهم مُّ ٍة  ُأمَّ آَباَءَنا َعَلٰى  إِنَّا َوَجْدَنا  َبْل َقاُلوا  نحو قوله تعالى: ﴿ 
خرف 22(، فالنَّصُّ الّسابق تَكلَّم عن األُُصول مهما علت )اآلباء(، وتَكلَّم عن  )الزُّ
وملك  النّساء  وذكر  )األبناء(،  نزلت  مهما  الُفُروع  عن  وتَكلَّم  )األُخوة(،  الوسط 
ُكور؛ ألنَّ النّسوة لهنَّ ُحْكم خاصٌّ فيما  اليمين، فالنَّصُّ يحتوي - فقط - على الذُّ
( ال ُيقَصد هبا النّسوة، بدليل عدم ذْكر الّصهر  ا يدلُّ على أنَّ َكلمة )نسائهنَّ ، ممَّ بينهنَّ
د  ا ُيؤكِّ )زوج البنت( وُهو من المحارم األبديَّة، وُحْكمه يف الّزينة ُحْكم المحارم، ممَّ
( هي َجْمٌع لَكلمة )نسيء(، وليست َجْمًعا لَكلمة )امرأة(، ويكون  أنَّ َكلمة )نسائهنَّ
رة ـ فيما بعد ـ ُتزاد وُتضاف على هؤالء،  المقصد ُهو ُكلُّ عالقة اجتماعيَّة تأيت ُمتأخِّ
ة لم تكن  البنت(، فُهو عالقة اجتماعيَّة ُمستجدَّ الّصهر )زوج  تأخذ ُحْكمهم؛ نحو 

موجودة ُمسبًقا.
لَكلمة  َجْمًعا  )النّساء(  َكلمة  فيها  جاءت  التي  النُُّصوص  من  مجموعة  هذه 
)نسيء(، وكما ُهو ُمالَحظ أنَّ الّتفسير هذا قد أعطى ُبْعًدا للنُُّصوص لم يكن موجوًدا 
القديم  الّتفسير  على  واإلصرار  )امرأة(،  لَكلمة  َكَجْمع  )نساء(  َكلمة  روا  فسَّ عندما 
سوف ُيسبِّب إرباًكا واضطراًبا يف َفْهم النُُّصوص، لذلك نجدهم يستعينون بنُُصوص 
وا الّثغرات التي خرجت معهم يف  ُأخرى من الحديث النّبوي؛ لُيكملوا النَّْقص، ويسدُّ
، وإدخال عناصر جديدة فيه، حتَّى ينسجم  الّتفسير، أو يقوموا بتفصيل جديد للنَّصِّ
ه إلى غياب المنهج الّصحيح لَفْهم  يَّة، وُكلُّ ذلك إنَّما مردُّ مع الواقع والنُُّصوص الُكلِّ
حسب  القرءاين،  للنَّصِّ  ُمعاصر  َفْهم  ُكلِّ  َرْفض  إلى  ُيؤدِّي  الذي  القرءاين،  النَّصِّ 
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األدوات المعرفيَّة التي يملكها ُكلُّ ُمجتمع، ويصير الُمجتمع يعتمد يف ثقافته على 
نََد ُدون المـَْتن، والمـَْتَن ُدون محلِّه من الخطاب! النَّْقل ُدون الَعْقل، ويدرس السَّ

َوَصَدَق َمْن قال:
 كم من عائب قواًل صحيًحا... وآفته من الفهم السقيم
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باحث ومحاضر يف الفكر اإلسالمي 
اب العرب يف سورية منذ عام 2008 عضو يف احتاد الكتَّ
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مركز ليفانت للدراسات الثقافية والنشر
اإلسكندرية - مصر

لَف، وقراءة النَّصِّ  يجب إعادة َفْرز التُّراث وقراءته بُعيُون الُمجتمع الحالي، ال بُعيُون السَّ
القرءاني قراءة ُمعاصرة حسب األدوات المعرفيَّة التي وصل إليها العلم؛ ألنَّ من المعلوم 
د من األدوات المعرفيَّة  أنَّ القراءة تختلف باختالف أدوات القراءة، فقراءة اإلنسان الُمجرَّ
يقرأ  َمْن  دة، بخالف  الُمجرَّ بالعين  الُمشاَهد  الواقع  َوْصَف  تتجاوز  بدائيَّة، ال  قراءة  هي 
تفاصياًل  يرى  الّشيء،  تكون عميقة في داخل  فإنَّ قراءته  المعرفيَّة،  األدوات  ُمستخدًما 
لَف، مثله مثل َمْن ينظر من خالل المجهر اإللكتروني إلى الّشيء، فهل  وأجزاء لم يرها السَّ
َهْل  أدوات معرفيَّة ﴿ُقْل  ُدون  يقرؤون  والذين  المعرفيَّة،  باألدوات  يقرؤون  الذين  يستوي 
ُر أُْولُوا اأْلَلْبَاِب﴾ )الزمر:9( ، فاختالف  يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن ِإنََّما يَتََذكَّ

األدوات المعرفيَّة - حتًما - يُؤدِّي إلى اختالف في الّتحليل والَفْهم والّنتائج.


