
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 العالي والبحث العلميوزارة التعليم 

 جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان

 قسم العلوم اإلجتماعية                كلية العلوم اإلنسانية والعلوم اإلجتماعية 

  شعبة علم اإلجتماع 

 أطروحة دكتوراه في علم اإلجتماع موسومة
 

 متثالت أمساء اهلل احلسنى يف القرآنقراءة يف 

 

 رشيد بن مالك  ستا  الدكتور:األإشراف        زرقة لطفي هشام   الطالب: إعداد

 أعضاء لجنة المناقشة

  رئيسا   جامعة تلمسان    أ س تاذ التعلمي العايل    أ .د شايف عاكشة

  مناقشا   جامعة واهران     أ س تاذ التعلمي العايل     أ .د رشيفي عبد الواحد

  مناقشا   جامعة تلمسان    أ س تاذ التعلمي العايل       أ .د بشري محمد

  مناقشا           جامعة وهران    أ س تاذ التعلمي العايل      أ .د زاوي حسني

  مناقشا           جامعة وهران    أ س تاذ حمارض )أ (    د. بن عيىس عبد احللمي

 

 

 1024 - 1023 الجامعية السنة



 
 

 

 

 

  :قال الشافعي ريض هللا عنه

مجيع ما تقوله األمة شرح للسّنة، ومجيع السّنة شرح  "

للقرآن، ومجيع القرآن شرح أمساء اهلل احلسنى، وصفاته 

 " العليا

 

 (6)الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ًص

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

هداء  ا 

 

ىل س يدي رسول هللا  ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 الشكر والعرفان

 

يطيب لنا أن نتقدم بآيات الشكر والعرفان للمشرف على هذا العمل األستاذ 

 سداد رأيهالدكتور رشيد بن مالك على عظيم نصحه و

كما أشكر جزيل الشكر األساتذة األفاضل أعضاء اللجنة املناقشة على تكّبدهم 

 عناء قراءة هذه الرسالة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفهرس العام

 10 .................مقدمة عامة.............................................................

 00 ................األول............................................................. بابال

 01 ...............الفصل األول: إشكاالت حول طبيعة النص.............................

 14  ....................القرآن كمقابل للعالم: وجهة نظر مختلفة..........الفصل الثاني: 

 10 ..........الثالث: القرآن والمعرفة المعاصرة: ثنائية معقدة وعالقة مزدوجة الفصل

 86 ................الثاني.............................................................باب ال

 01 ...................الفصل األول: قراءة نقدية في آليات التفكير في موضوع األسماء

 018 .......اني: اسم "العليم" بين التحديدات المعجمية واالستعماالت القرآنية.الفصل الث

 159 الفصل الثالث: العالقات بين األسماء: البنية ومتغيراتها..............................

 



 
 

                                        قدمة عامةم



 مقدمة عامة
 

1 
 

" ينهض أساسا على قراءة في تمثالت أسماء اهلل الحسنى في القرآنعنوان حبثنا املوسوم "

 ،وال يزال يثري ،لقد أثار .قراءة معّمقة للّنص القرآين الذي يعّد الّنص األّول املؤسس لثقافتنا اإلسالمية

أهم اإلشكاالت اليت شغلت قضايانا، يومية منها واملصريية. ورغم تغرّي األزمنة وجتّدد السياقات 

اول استضافت  حتلة يف واقعنا حتّرك قراءات جديدة هلذا الّنص، و يالتارخيية تظل حماوالت التجديد األص

ضحة من منطلقات . إن يف سبيل استجالء حيثيات اللحظات التارخيية اليت نعيشها، واستلهام رؤية وا

الكتاب هو مبثابة عود متكّرر ال ينتهي، عود أساس  املتني صون  من التالعبات تفاعل القارئ مع هذا 

املؤسسة  على رؤية  والقراءات املضّللة اليت ال تنهض على قراءة تأخذ يف احلسبان اآلليات املنهجّية

جذريا عن النصوص  اصا مغايرا وخمتلفا اختالفعلمية واضحة، وتويل أمهية للنص القرآين باعتباره نّ 

 العادية. 

من هذه املنطلقات، فإنّنا نالحظ أّن األمر مغاير متاما عند احلديث عن القرآن يف الثقافة واملعرفة 

الغربّية، إنّ  ّنص "اآلخر" الذي يعّرفنا بذات  الثقافية ولكّن  يف نفس الوقت ّنص مماثل لنصوص األنا 

العمل على هذا  سسة لرؤيت ، شأن  يف ذلك شأن اإللياذة أو التوراة واإلجنيل. لقد أضحىالغربّية املؤ 

الّنص منبثقا عن األسئلة اليت سبق وأن أثار هبا الغرب نصوص  املؤسسة لثقافت  وأفضى ب  األمر إىل 

القة املعرفة إعادة إنتاج الرؤية نفسها اليت جندها يف الّدراسات الدينية املتعلقة بالتوراة واإلجنيل. إن ع

جمال للّظن، عند اإلنسان الغريب، أن يصبح  ص هي عالقة مع موضوع وفقط فالالغربّية مع هكذا ن
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القرآن مصدر إجابة عن اإلشكاالت الوجودية اليت يواجهها. إّّنا عالقة مع واقعة نّصية تعرف تارة 

 بأّّنا أدبية وتارة أخرى بأّّنا سرد تارخيي لوقائع غابرة.

ق األمر مبصدره أو طريقة وعلى هذا األساس، فإن عمل هذه الّرسالة يسّلم خبصوصية القرآن سواء تعلّ 

ستثناء السردي. إن القرآن استعمال إهلي لّلغة، يف تعبريه عن ويذهب يف حبث طبيعة هذا اال ،نظم 

ومتاثلهما يف نظاما دالليا يعّّب عن العامل بالكيفية األصدق مع فارق الوجودين يف الطبيعة  العامل حيّقق

بطريقة  من جهة أّن كّل وقائع  الّلغوية داّلةنظام العامل  املنطق والّنظام. إّن هذا النظام الّنصي يشب 

 رامة.تنتظم بشكل ال متناهي الّدقة والصدقيقة مثلما أن أشياء العامل كّلها 

إّن السؤال األكثر إحلاحا يتمثل يف طبيعة الّرسالة اليت يوّجهها القرآن، يف احملطّات الراهنة للحضارة 

 لقد مع  العقالنية اآلنية بكّل رواسبها وتكّلساهتا. هبا الطريقة اليت تتعاطىل أيضا يف ث  الغربّية، وَيم 

استلهمنا اإلجابات األّولية على هذه األسئلة من املالمح العامة لرؤية معرفية رافقتها قناعة عقائدية 

، من يف النص القرآين تبدو لنا أعمق، يف بعض جوانبها (Vision du monde) تقّر بوجود نظرة للعامل

ويكفي ملالمسة بعض مسات هذه الرؤية أن نغرّي زاوية تطّرقنا ملوضوعات  النماذج اليت اطلعنا عليها.

كتفي يف موضوع التوحيد بالتأكيد على توحيد األلوهية وتوحيد الرّبوبية نفعوض مثال أن  ،القرآن

ن التعّدد احلاصل يف واجرتار مسائل طال احلديث فيها، يكن لنا أن  ننظر إىل التوحيد من جهة أ

خملوقات الوجود راجع كّل  إىل مصدر خلق واحد، وحناول تعّقل ما داللة أن يرجع التنوّع واالختالف 

إىل أصل واحد؟ هل مثة اشرتاك ما بني املوجودات يف منطق وجودها؟ ما داللة املماثالت اليت يقيمها 

 القرآن بني أشياء تنتمي ملراتب وجودية خمتلفة؟ وهكذا.
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د كّل ما من شأن  نّنا حاولنا قدر اإلمكان أن نستبعوينبغي أن نشري يف هذا السياق إىل أ 

إزاحتنا عن املواقع املنهجّية اليت بدت لنا متماسكة للتصدي  ملوضوع حبثنا واظهار الطابع العلمي من 

ا نعين بذلك أننا احلقائق املطلقة، وإنّ  لىبداية البحث إىل ّنايت . إننا ال نقصد يف هذا الوقوف ع

يف مناقشة بعض القضايا الّداللية  هاصادرة أساسا عن منطق تبنينالسننتهي إىل بعض النتائج العلمية 

 .اليت ترد فيها اليت هلا صلة مبوضوع حبثنا، وربطها بالسياقات النّصية

في أسماء اهلل الحسنى " من هذا  املنطلق، ويف نفس هذا املسار جاء اشتغالنا على موضوع

إىل تقييد  أّدى بنا "، ولئن كان هذا االشتغال ينهض على قراءة السرد القرآين وتتبّع ، فإنّ القرآن

وجود" الذي -مالحظة يف غاية األمهية تتمّثل يف الوقوف على جانب من  يكن تسميت  بنموذج "لغة

يف  تتمّيزاليت  يتشّكل من جمموع املفردات املنتهية يف األصل إىل حقل االستعماالت اللغوية،

و تأخذ مفردات مثل  ،االستعمال القرآين بثراء داليل الفت يتداخل في  عامل الّلغة بعامل املوجودات

"قول" "كلمة" "اسم" "آية" "كتاب" معاين خمتلفة عّما استعملت ل  أصال، فالقول يصبح فعال 

لمة غري بعيدة عن ذلك "ومّتت  والك (1)خالّقا "إنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول ل  كن فيكون"

وحيث صار "الكتاب" توظيفا قرآنيا معّقدا قد يستعمل للّداللة على  (2)كلمات رّبك صدقا وعدال"

خاصة قد  (3)أشياء العامل يف إحدى مراتب وجودها. أّما مفردة "اسم" فإّنا تعّد ذات محولة داللية

                                                           
 .41القرآن الكريم، "سورة النحل،" اآلية  -0

 .001ر نفسه، "سورة األنعام،" اآلية صدالم -2

الداللية الكفيلة بأن توزع، في أثناء تحققها في اللغة الطبيعية، على يقول غريماس في تعريفه لها بأنها "مجموعة االستثمارات  -1
 ,J.  Greimas, J. Courtés, Dictionnaire de la théorie du languageمختلف العناصر المشكلة للملفوظ"
Hachette, Paris 1979, P36 
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عند حديث  عن الّذات اإلهلية يف التعريف هبا نعتّبها مقولة مفتاحية ملنهجية القرآن الكرمي سواء 

 )مستوى ما ورائي( أو عند احلديث عن منهجية التفكري يف العامل.

وقد الحظنا يف أثناء اطالعنا على بعض الكتابات الرتاثية أن موضوع "األمساء" يعّد أحد 

أمثال الغزايل يف كتاب   مباحث العقيدة اإلسالمية الذي أّلف في  العديد من أقطاب املعرفة اإلسالمية

األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن " أمساء  اهلل احلسىن" والقرطيبمعاين سىن يف شرح "املقصد األ

االعتبار عمدنا يف حبثنا إىل االطالع على هذه  " والبيهقي "األمساء والصفات" وغريهم، وهلذاوصفات 

 قادتنا إىل أن التفكري يف موضوع األمساء ،نقدية سائلة قراءة ستفادة منها وقراءهتااألعمال وحماولة اال

لمعرفة صادرة أساسا عن النظرة اإليبيستيّمية السائدة يف تلك احلقبة. وما لمن خالل آليات إنتاج  تّ 

يكن مالحظت  على هذا املبحث تعامل  مع موضوع األمساء من منطلق مقوالت منهجية ضمنية 

 سمومن جهة أخرى، يف النظر إىل كل ا مساء خارج سياقاهتا  الّنصيةتتمّثل من جهة، يف دراسة األ

فهذه الكتب   ،باألمساء األخرى على أن  وحدة منفصلة يتم تعريفها و حتليلها بقطع الّنظر عن عالقاهتا

ها هذه يختّصص لكل اسم بابا مستقال يتم في  التعريف ب  وشرح . ونظرا لألمهية املنهجّية اليت تكتس

 ."قراءة نقدية يف آليات التفكري يف موضوع األمساء" ة، فإنّنا سنخّصص هلا مبحثا خاصا عنوان املسأل

إن اإلمساك بالّدالالت األساسية ألمساء اهلل احلسىن يشّكل مركز الثقل هلذا املبحث، ولإلحاطة 

وللوصول إىل هبا، فإنّنا سنستبعد األحكام القيمّية اليت عادة ما تطلق دون التّبير املسبق هلا. 

التجليات الّداللية لألمساء احلسىن سنعمل على بنائها من داخل الّنص، ومن منطلقات العالقات اليت 

 :فيما بينها. وضمن هذا اإلطار املنهجي العام يتم طرح األسئلة اآلتية النّصية تقيمها العناصر
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كيف يكن أن حنّدد منطق السرد القرآين يف تعامل  مع األمساء احلسىن، وماهي اخللفية   -

 املنهجّية اليت تسمح لنا بفهم ؟ 

سم يف القرآن الكرمي؟ كيف يكن استخراج  يل لإلمساك باملضمون الّداليل لالهو السب ما -

 وبناءه من خالل االستعماالت الّنصية املختلفة؟

تعّلقها  املنطقية والّداللية لألمساء عند يكن أن تضفى على االرتباطاتماهي املعاين اليت  -

 ببعضها البعض يف القرآن الكرمي؟

 ت فإننا صغنا بعض حماوالت اإلجابة وهي كما يأي:ولإلجابة عن هذه التساؤال

إىل منطق وقائع  يةمولوجيإّن منطق السرد القرآين منطق مرّكب ودقيق يرقى يف مكانت  االبست -

 ،املنطلق، حاولنا فهم  من خالل النظام الذي حتتكم  إلي  العلوم الدقيقة العامل. من هذا

النظري  ي التحليل السيميائي يف بعد واالرتكاز يف كل هذا على اإلجنازات اليت حّققها

 والتطبيقي.

تعريفات سياقية  تنتظم داخل سياقات ورودها فهي نعتّب أمساء اهلل احلسىن عناصر  نصّية -

ّلياهتا الّداللية من خالل حتليل جمموع استعماالت الصي  جتمتنّوعة للّذات اإلهلية، وتضبط 

اليت تنتمي إىل ماّدة نفس املفردة، ومالحظة العالقات الّداللية املوجودة بينها واليت   الصرفية

ظم حوهلا الصي  األخرى يف تنت واليت ،  الصيغة اإلمسيةمرّكبا تعّد نوات تشّكل حقال سيميائيا

 ستعمال القرآين.اال
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العتبارين أساسني: أّوهلما  Relationelجنحنا إىل التفكري يف هذه األمساء من منطلق عالئقي  -

حتكم عددا   :هماينيت تقيمها مع الكلمات األخرى. ثاأن الكلمة حتّدد مبحيطها وبالعالقات ال

نذكر على سبيل املثال  (Relation de Contiguité)كبريا من األمساء عالقات جماورة 

حكيم". إن استقراء خمتلف استعماالت األمساء يف القرآن يؤدي إىل تصنيفها من -"عليم

خالل معيار كوّنا مرتبطة أو غري مرتبطة بغريها من األمساء. ولئن كّنا نقّر بوجود ستة أنواع 

 واليت بط ضمن استعمال زوجي،من األمساء، فإن ما يعنينا منها هي تلك اليت يكن أن ترت

بنية زوجية  تعد مسة غالبة يف القرآن. إنّنا نفّكر يف هذا النوع من األمساء باعتباره عنصرا داخل

 تأخذ الّشكل اآلي:

 ([2اسم)-(2( الرابط موقع)1اسم ) -(1]موقع)

وشرح  يف أثناء التحليل  د على تبسيط امضا للوهلة األوىل، وسنعمقد يبدو هذا الّشكل غ

إّن عناصر  .(العالقات بني األمساء: البنية ومتغرياهتا من الباب الثاين واملوسوم بـالثالث )يف املبحث 

املوقع والرابط، وقد يأخذ كّل منها أشكاال خمتلفة، فعدد األمساء اليت قد ترتبط و  االسم :ية ثالثةنالب

رتباط خمتلفة. إن هذا التوّج  املنهجي يقودنا إىل اعتبار هذه االببعضها كبري ومثّة موقعان وإمكانات 

هو داليل )االسم( ومنها ما هو منطقي، وقد استدرجنا من  ، منها ما(variables)العناصر متغرّيات

 حيث ال نشعر إىل الوقوف على العالقات املمكنة اليت تقوم بينها.
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ليس القرآن كباقي  ، أّوال:منهجيني أساسيني بناء على ما سبق، يرتكز حبثنا على منطلقني

ذلك أن املسار املنهجي الذي يأخذه حبثنا حىت وإن كّنا نقّر في  سلفا  ،موضوعات العلوم اإلنسانية

يف العلوم اإلنسانية واستقاللية الباحث عن موضوع حبث ،  اليت حيملها موضوع البحث ةبالقيم الّداللي

 يقّيدنا بنصوص ال يكن بأية حال من األحوال االستغناء عنها. من هذه فإّن تعاملنا مع الّنص القرآين

نسلخ يالزّاوية يكون تعاملنا مع هذا الّنص تعامال خاّصا مربوطا بالنظام العقائدي الذي ال يكن أن 

الباحث. إنّ  موضوع ضمن تصّور مرّكب ومشروط وأهم ما يشتمل علي  هو اجلدل القائم بني   من

ري التفكري يف إشكاالت وقضايا ثلت ،قاربات املمكنة اليت تستضيف هذه النظرية أو تلكالقرآن وامل

 ينتجها الّنص ذات .

الّنص القرآين إىل املمارسة الّنصية بوعي معاصر واليت ال تلغي على  ثانيا: سنويل أمهّية يف اشتغالنا

بة عن ، إّّنا جتيز لنا االرتكاز عليها إلضفاء مصداقية أكّب على التخرجيات ياالستنجاد بنصوص غر 

حمفوف باملخاطر  دراكا تاّما أن سبيل الوصول إىل منطق داليلالّداللية اليت ننتهي إليها. إنّنا ندرك إ

قّيد هبا يف وملّغم، وسنأخذ كل احليطة واحلذر يف تأويل أمساء اهلل احلسىن. إن املمارسة الّنصية اليت نت

تتحّدد من خالل  طبيعة املواضيع ( Acte phénoménologiqueأثناء التحليل فعل فينومينولوجي )

البحث الّنصية استغالل خمتلف مناهج  حناول ، واملنظور املنهجي ملسائلتها. من جهة أخرىهاوعناصر 

ّنصية والتصنيف والرتتيب، ل على الّنص القرآين باالرتكاز على املستويات الاليت متكننا من االشتغا

واملقارنة والنمذجة وغريها من الوسائل اليت تساعد على إنتاج فهم مؤسس للّنص وهذا على غرار ما 

وفضال عن هذا، ويف سبيل الوقوف على إحصاء املفردات املستعملة يف  الّدراسات الّنصية. تنجزه
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وانعكاساهتا على التأويل الّداليل، سنستعني  الّنص القرآين من منطلقات احلقول املعجمّية ألمساء اهلل

سم ببعض الّدراسات احلاسوبّية والطرق احلديثة املعتمدة يف اإلحصاء، والريب أن هذا اإلجراء الذي يتّ 

 يستحيل على املفسرين القيام ب . ،بقدر كبري من الّفعالية كان، فيما مضى

احلسىن، تعّد هذه الطريقة احلداثّية يف التعامل ويف سبيل استجالء األبعاد الّداللية ألمساء اهلل 

ّل أمّهها قّلة الّدراسات اليت تعىن بالتحليل  مغامرة صعبة العتبارات عديدة لعمع الّنص القرآين

 تعّد مقاربة حديثة العهد ال زالت تثري إشكاالت كبرية متصلة اتصاال وثيقا يتالسيميائي للّنص ال

والّنظر يف إمكانية  ،إىل االشتغال على مفهوم  يف الّلغة األصل باملصطلح وترمجت  ترمجة حتتكم

استغالل اإلمجاع حول . ويف حال تعّذر الرتمجة فسنعمد إىل تعريب  وإال سنكون مضطرّين للرجوع إىل 

هو مّتصل برتمجة الشواهد  إّن من هذه االعتبارات ما .الرتاث وانتقاء ما نراه مناسبا من املصطلحات

على أحد الصعوبة اليت يلقاها الباحث يف ترمجة الّنصوص إىل العربّية، ولتفادي االنزالقات  إذ ال خيفى

 الّداللية عن الّنص املرتجم سنقرأ الشواهد قراءة مستفيضة ومعّمقة ونربطها بالسياق العام للّنص.

نشري يف وسنشري يف كّل ذلك للمعاجم املتخّصصة واملعاجم اللسانّية والسيميائية. وينبغي أن 

 كن بأية حال من األحوال أن يتأتىهذا السياق إىل أّن االشتغال على متّثالت أمساء اهلل احلسىن ال ي

لقناعتنا املنهجّية بأّن التمثالت اليت  إالّ عن الّدرس الّداليل املعاصر ويندرج بدرجة كبرية يف صلب  

أساسا عن العالقات اليت تقيمها داخل ترسخ يف الذهن بعد قراءتنا ألمساء اهلل احلسىن تكون نامجة 

 الّنص القرآين. 
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وعلى أساس هذا التصّور العام للبحث، وّزعنا حبثنا على بابني أساسني يضم كل واحد منهما 

 ثالثة فصول.

يف اجلزء األّول من  حاولنا التفكري يف القرآن عموما كنّص خمتلف عن النصوص األخرى 

وعملنا على درس ، ليس فقط من خالل خصوصيت  بالقياس إىل النصوص واجتهدنا يف تأّمل ماهيت ، 

العادية، بل من منطلق معادلت ، على املستوى اجملازي، للنظام الذي حيتكم إلي  العامل وقد استفدنا يف  

"أمساء اهلل  كل ذلك من العقالنية العلمية اخلاّصة مبواضيع الطبيعة ألجل توظيفها يف دراسة موضوع

. بعد ذلك قّدمنا بعض املعايري للعالقة بني القرآن و املعرفة املعاصرة من وجهة نظرنا اخلاّصة. احلسىن"

 يف العناوين اآلتية: هلذا الباب من هذه الزّاوية تتمثل الفصول الثالثة

 الفصل األّول: إشكاالت حول طبيعة الّنص

 الفصل الثاين: القرآن كمقابل للعامل: وجهة نظر خمتلفة

 لثالث: القرآن واملعرفة املعاصرة: ثنائية معّقدة وعالقة مزدوجة الفصل ا

أّما الباب الثاين فاستفتحناه بقراءة نقدية لعمل املتقّدمني من العلماء املسلمني على موضوع 

األمساء حىت نأخذ فكرة واضحة عن طرق تعاملهم املنهجية معها. وانتقلنا بعد ذلك إىل الفصل الثاين 

وقد  اللّية حول واحد من أهم األمساء يف االستعمال القرآين وهو اسم اهلل "العليم".لتقدمي دراسة د

أفضت بنا هذه الّدراسة إىل الفصل الثالث، فعاجلنا في  السمات املمّيزة لألمساء واليت تتعالق مع 

دالالهتا إمسّية فاستنطقنا هذه الواقعة من حيث  بعضها البعض وترد يف الّسرد القرآين على شكل أزواج

 والقواعد اليت قد متّيز استعماهلا. من هذه الزّاوية يتكّون الباب الثاين من رسالتنا من الفصول التالية:



 مقدمة عامة
 

10 
 

 الفصل األّول: قراءة نقدية يف آليات التفكري يف موضوع األمساء

 الفصل الثاين: اسم "العليم" بني التحديدات املعجمّية واالستعماالت القرآنية

 : البنية ومتغرياهتا.العالقات بني األمساءالفصل الثالث: 



 

 
 

 

 

 ال ول بابال 
 

 

 الفصل األول:  إشكاالت حول طبيعة النص

 ةالقرآن كمقابل للعالم: وجهة نظر مختلف  الفصل الثاني:

المعاصرة: ثنائية معقدة وعالقة  القرآن و المعرفة  الفصل الثالث:

 مزدوجة
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 :متهيد

ّندف من خالل هذا القسم إىل وضع الّلبنة األوىل للبحث اليت ستمّكننا من الوقوف على 

التجّليات الّداللية ألمساء اهلل احلسىن. ولتحقيق ذلك سنسعى إىل دراسة بعض اإلشكاالت املتعّلقة 

اليت ندرك، بالقرآن الكرمي بوصف  نّصا مؤسسا لثقافتنا، واليت تعّد يف بعض جوانبها حمّصلة للتمثالت 

من خالهلا وعّب اللجوء إىل طريقة تقنية مفّصلة، أمساء اهلل احلسىن ودالالهتا احملوريّة. يعّد موضوع حبثنا 

"ميدانا" بامتياز وبكّل ما حيمل  هذا املصطلح، الذي نعتّبه يف غاية األمهّية، من ثراء وتعقيد، يف 

وعلى هذا األساس إن مصطلح امليدان الذي  .الوقت نفس ، يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية

أثار العديد من التساؤالت حول طبيعة الّنص، سيساعدنا على وضع مقاربة منهجّية متماسكة تسمح 

لنا بقيادة قراءة معّمقة للّنص تعمل على جتلية رؤية ايبستمولوجّية ومنهجّية تؤسس لبعض مباحثنا على 

 نصوغ هلا بعض اإلجابات يف أثناء دراستنا."األمساء احلسىن" وتثري مسائل جديدة 

مّهدنا يف بداية هذا القسم حبديث عن بعض اإلشكاالت املعاصرة اليت رافقت حقل 

الّدراسات القرآنية. حاولنا بقدر اإلمكان أن نناقشها يف عمومها، و انتقلنا بعد ذلك إىل دراسة 

الذي أّسس لعمليات فهم القرآن على  حاولنا مراجعة الوعي اللغوي العام -(1قضيتني أساسيتني: 

حنو ما جندها يف أمهات كتب التفسري. ارتكزنا على هذه املصادر اليت نعتّبها أساسية يف التفسري، 

ألّن قراءهتا شّكلت لدينا شب  قناعة بضرورة الشروع يف حتديد ممارسة نقدية دقيقة والعمل على 
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دراك الشامل الذي تشّكل عّب املسار الذي قطع  تاريخ االرتقاء بوعينا اللغوي النقدي إىل مستوى اإل

 املعرفة العلمّية من حيث الّدقة والّنظام الذي سنتحرّاه يف مواضيع .

ولكّل هذه االعتبارات عمدنا إىل الّنظر يف القرآن، ليس فقط كمقابل لنصوص أخرى كما 

 هو نفس  منّزل هذا الكتاب. إّن عمل على ذلك البالغّيون، وإّنا كمقابل للعامل، فخالق هذا العامل

هلذه الّرؤية تبعات كثرية يف العمل على مواضيع القرآن حاولنا إظهارها للقارئ يف القسم الثاين من 

 األطروحة.

مبواضيع القرآن من وجهة نظر منهجية، أي ما  ةمتعلق اليت قصدنا إىل التفكري فيها األمور  -(2

ضوعات بل املعرفة الغربية: هل هو موضوع هلا كما هي باقي املو خيص املكانة اإلبستيمولوجية ل  مقا

وإذا كان األمر كذلك ماهي اخلصوصية املنهجية وما هي مقوالهتا  األخرى أم هو استثناء لذلك؟

إّنا قضية شائكة تتحدد رمبا فيها املواقف باملوقع الذي خنتاره  الزمة هلا عند العمل على القرآن؟امل

ائل اليت أثرناها متعلقة، بدرجة أّوىل، باملعايري اليت سنرتكز إليها يف اختيار املقاربات لتحليلها. إن املس

املنهجّية اليت ستقود قراءتنا للنص القرآين ويف حترينا عن التجليات الداللية لتمثالت أمساء اهلل احلسىن. 

ى ضرورة إدراج رؤيتنا تفكرينا عل ومن خالل قراءتنا للمقاربات النصية يف خمتلف النظريات استقرّ 

املنهجّية بطريقة منسجمة ومرنة، ضمن حتليل ال جيعل القارئ يشعر أن النظرية مقحمة إقحاما على 

النص. إن النظرية يف هذا السياق ليست غاية يف ذاهتا، إّنا وسيلة فقط لفّض االشكاالت اليت 

 يطرحها الّنص القرآين.



 

 
 

 

 الفصل ال ول

 إشكاالت حول طبيعة النص
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 املنطلقات العقائدية  .0

أمساء اهلل احلسىن يف الّنص القرآين دون أن نبين تصورا  ال يكن أن تقدم دراسة وافية لتمثالت

عاما عن القرآن يستبعد كل ما من شأن  أن يدخلنا يف تعريفات  املذهبية ويقحمنا يف متاهات القضايا 

لنا  االعتماد على تعريف لقي إمجاعا و اخلالفية حول علم الكالم. قفزنا على كل هذه املسائل وفضّ 

هو كالم اهلل سبحان  وتعاىل، نزل عابد اجلابري يف كتاب  "مدخل إىل القرآن الكرمي" "أشار إلي  حممد 

ب  جّبيل علي  السالم على نبينا حممد صلى اهلل علي  وسلم، وهو املكتوب يف املصحف، املبدوء 

 (1)م بسورة الناس"تبسورة الفاحتة، املخت

هبا الوعي الغريب يف كتب  املؤسسة إن احلديث عن القرآن ال يتم على الطريقة اليت يفكر  

املستشرق الذي يرى مثال، أن  من "الطبيعي" أن منها تلك املتعلقة بالدين ذلك أن "ت ، خاصة لثقاف

تطرح، بالنسبة إىل القرآن، نفس األسئلة اخلاصة مبسألة الصحة والصدقية اليت سبق أن طرحت يف 

جنيل، قد يكون حمقا من زاوية خلفيات  ومنطلقات ، القرون األخرية يف أوروبا على نصوص التوراة واإل

ية مبثل اليت جتد تّبيرها يف تطور الفكر األورويب، ولكن أسئلت  تلك لن حتظى يف الثقافة العربية اإلسالم

عتبار اللذين حظيت هبما يف الثقافة األوروبية، ولن يكون هلا نفس الوقع وال نفس النتائج. القبول واال

أوهلم موسى علي  )...( اة مل يكتبها شخص واحد بل ساهم يف تأليفها كتاب كثريون ذلك ألن التور 

السالم الذي أوحى اهلل إلي  بأن يكتب أول سفر للكتاب املقدس يدعى "التكوين" مث واصل كتابت  

                                                           
  2118بالقرآن ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء األول في التعريف  -0

 .00ص



 الفصل األول: إشكاالت حول طبيعة النص
 

14 
 

 أما "اإلجنيل" فهو رقت كتابت  ألفا وستمائة سنة"بالوحي" أربعون كاتبا من مجيع طبقات البشر، واستغ

ليس كتابا واحدا بل أربعة كتب، على األقل، تروي ما حّصل  أصحاهبا من كالم السيد املسيح 

وسريت ...إخل. أما القرآن فوضع  خمتلف متاما. فمن جهة مل يكتب  الشخص الذي أوحي إلي  ب ، 

تبون ما يقرأ حممد صلى اهلل علي  وسلم، بل كان يتلقاه "قراءة" ويبلغ  قراءة. ومع أن  قد اختذ كتابا يك

عليهم من  فإن املرجع يف مسألة حفظ  من الضياع كان يف الدرجة األوىل هم قراؤه، أي الذين 

حيفظون  عن ظهر قلب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فمع أن  نزل منجما، أي مقسما على 

 وثالث وعشرين سنة، فإن هذه املدة هي جزء فقط من عمر جيل واحد، نمدى يرتاوح بني عشري

وبالتايل فقد بقي على قيد احلياة معظم الذين باشروا كتابت  منذ البداية وكثري من الذين حفظوه يف 

صدورهم منذ ابتداء نزول  إىل ّنايت  قبيل وفاة الرسول. وعندما مجع القرآن يف املصحف الذي بني 

قدمتهم عدد من كتاب أيدينا اليوم، زمن اخلليفة عثمان، َت ذلك حبضور كثري من الصحابة، كان يف م

 .(1)"الوحي وقرائ 

يف املضامني الداللية اليت حيملها القرآن ينهض أساسا على بعض  إن املرتكز األول لتفكرينا

ل منذ نزول  م سلفا بأن القرآن شكّ املسلمات اليت نسخرها يف أثناء التحليل ونعين هبذا أننا نسلّ 

" أمل  ذلك الكتاب ال ريب في  هدى للمتقني حقيقة ال يكن أن يتسرب إليها الشك قال تعاىل

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون مبا أنزل أليك وما أنزل من 

                                                           
 .20نفسه، ص رجعالم -0
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إننا نتبىن هنا املبدأ  .(1)قبلك وباألخرة هم يوقنون أولئك على هدى من رهّبم وأولئك هم املفلحون"

الذي "يعّّب عن عملية أو منهج تفكري يتمثل  يف   Hypothético-déductif ستنباطياالالفرضي 

إن لبنة التفكري  .(2)بناء فرضيات عامة تسمح بإنتاج نتائج تنفي أو تؤكد الفرضية العامة ذاهتا"

عتباره "القضية با Axiomeستنباطي وأساس  ما يصطلح الباحثون على تسميت  باألكسيوم االفرضي 

إن القرآن كتاب ليس كباقي الكتب ال . (3)خاطئة" ها الّبهنة...وقد تكون صحيحة أواليت تنطلق من

أنزل  اهلل على اإلنسان يف ظروف مل يكن مسموحا فيها  يف مصدره وال يف طبيعة نظم ، هو كتاب 

االتيان بشيء مثل . وعلى هذا األساس فهو حمفوظ من كل هذا يف  وبتحريف  أو التالعب بآيات  أ

أما  .(4)لنا الذكر وإنا ل  حلافظون...""إنا حنن نزّ حلقب اليت ير هبا ويف مجيع السياقات التارخيية  مجيع ا

تأويل مضامين  والتخرجيات الداللية اليت يكن أن ينتهي إليها الباحث، فإّنا ختتلف حبسب النظام 

 هذه املنطلقات، فإن املبدأ العقدي يفرض على الباحث التأسيس للكثري اإليبيستيمي لكل عصر. من

من املسلمات اإلبستمولوجية والفصل يف عدد من اخليارات املتعلقة هبا. إن هذا املبدأ يأي معلنا 

ا قرآن نصّ واملتمثل يف اعتبار ال ،وصرحيا خبالف مبدأ آخر قد يأي معلنا حينا ومضمرا أحيانا كثرية

ثنني معا، ومساوات  بغريه من النصوص حبيث ال ختتلف دراست  عن دراسة الرواية أو أدبيا أو اال تارخييا

بالطريقة اليت مثال، ويفتح اجملال للتحقيقات التارخيية حول النص وأصالت . إن العمل على القرآن 

إنتاج نفس يعيد، الحمالة،  L’Islamologieالدراسات اإلسالمية  املستشرقون يف حقل يشتغل هبا
                                                           

 .2القرآن الكريم، "سورة البقرة،" اآلية  -0

2- Encyclopédie de la philosophie, La pochothèque, Librairie Générale Française, 2002, P 760. 
3- Opcit, P126. 

 .9" اآلية ،المصدر نفسه، "سورة الحجر -4
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ونعين بذلك اإلسقاطات التارخيية  وراة و اإلجنيلتالرؤية اليت جندها يف الدراسات الدينية املتعلقة بال

نفسها املتداولة يف التوراة واإلجنيل على النص القرآين الذي خيتلف عنها من حيث التماسك والوحدة 

ئم هو الذي يفرض تعامال خاصا ومن حيث بقائ  على النحو الذي نزل ب . إن هذا االختالف القا

 حفظ ونزول  و  . إن التسليم بصحة القرآنمع النص القرآين قّلما نلقاه يف دراسات املستشرقني

ملا ننتظره من هذا النص من إنتاج رؤية شاملة  يقودنا إىل االرتقاء مبستوى تطلعاتنا ياإلهل ومصدره

 للعامل.

 إشكالية تسمية النص  -2 

"الّبهان يف علوم القرآن  يات القرآن يعنون الزركشي أحد أبواب كتاب مسمّ  حديث  عنيف أثناء 

سم بآية اويستشهد على كل  ،مسا(ا 11د أمساء القرآن )" وحيصي عد"معرفة أمسائ  واشتقاقاهتاـب

 يلي: و" قرآن" ما فيقول مثال يف داللة "كتاب" ،بتفسري مقتضب لداللة كل تسميةويعقب ذلك 

هو مصدر كتب يكتب كتابة، وأصلها اجلمع، ومسيت الكتابة جلمعها احلروف؛ "فأما الكتاب؛ ف

فاشتق الكتاب لذلك؛ ألن  جيمع أنواعا من القصص و اآليات واألحكام واألخبار على أوج  

خمصوصة. ويسمى املكتوب كتابا جمازا، قال اهلل تعاىل: يف كتاب مكنون، أي اللوح احملفوظ. والكتابة 

قدرة الكاتب، خطوط موضوعة جمتمعة تدل على املعىن املقصود؛ وقد يغلط  حركات تقوم مبحل

الكاتب فال تدل على شيء. وأما القرآن فقد اختلفوا في ؛ فقيل: هو اسم غري مشتق من شيء؛ بل 

هو اسم خاص بكالم اهلل ؛ وقيل مشتق من الَقري وهو اجلمع؛ ومن  قريت املاء يف احلوض أي مجعت  

ريه. وقال الراغب: ال يقال لكل مجع قرآن وال جلمع كل كالم قرآن؛ ولعل مراده قال  اجلوهري وغ
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قال أبوعبيد: . بذلك يف العرف واالستعمال ال أصل اللغة. وقال اهلروي: كل شيء مجعت  فقد قرأت 

قال الراغب: مسى قرآنا لكون  مجع مثرات الكتب . مسى القرآن قرآنا، ألن  مجع السور بعضها إىل بعض

وقيل: ألن  مجع أنواع العلوم كلها مبعان؛ كما قال تعاىل: "ما فرطنا يف الكتاب من  نزلة السابقة.امل

يكون القرآن و "قرأ" مادت  مبعىن مجع، لقول  تعاىل: "إّن علينا مجع   وقال بعض املتأخرين: ال. شيء"

وقرآن  " فغاير بينهما؛ وإنا مادت  "قرأ" مبعىن أظهر وبنّي، والقارئ يظهر القرآن وخيرج ، القرء: الدم، 

ة عن  يكون إال مبا يظهر. وقيل: مسي قرآنا ألن القراء لظهوره وخروج . والقرء: الوقت؛ فإن التوقيت ال

 (1) "...والتالوة من ؛ وقد قرئت بعضها عن بعض

د هذه التسميات وتنوعها يف لنا أن نالحظ يف معرض حديثنا عن تسميات القرآن تعدّ 

ستعمال القرآين، الشيء الذي جيعل حماولة تكوين رؤية منسجمة وعالئقية هلذه التسميات أمرا اال

التسميات مل يبحث ال يف العالقات املمكنة بينها، عند ذكره هلذه   صعبا جدا. إن اإلمام الزركشي

مها ستفادة األساسية اليت يقدّ عماالت املختلفة، يبقى فقط أن االستوال يف الفروق اليت متّيز بني اال

هذا الباب هي تعريف القرآن من داخل  أي من خمتلف اآليات املتحدثة عن  وليس تعريف هذه  

 املدرسة أو ذاك املذهب.

اول حممد عابد اجلابري رؤية تسميات القرآن ضمن صريورة ات رؤية تارخيية، حيمن منطلق

فأمساء القرآن بالنسبة إلي  ترد بتتابع دال يف إطار  ،التنزيل يف عالقتها بالسياق الذي وردت في 

خطاب مضاد ضد أهم الفاعلني املكّونني للبيئة اليت نزل فيها. ينعت اجلابري هذه الصريورة مبسار 
                                                           

 .208، ص 0966الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار الجيل بيروت،  -0
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من "ذكر"  و  (*)ون والتكوين ومعىن ذلك أن تسميات القرآن جاءت متدرجة يف استعماهلا بدايةالك

"أفمن هذا احلديث تعجبون  (1)"فأعرض عن من توىل عن ذكرنا ومل يرد إال احلياة الدنيا" "حديث" 

يأي لفظ "قرآن" لريد ألول مرة يف  . مث(2)وتضحكون وال تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا هلل واعبدوا"

وهو يرد ضد  (3)حسب ترتيب النزول "بل هو قرآن جميد يف لوح حمفوظ" 20سورة الّبوج، ورتبتها 

ستعمال القرآين إىل لفظة "كتاب" لي  وسلم. وينتهي االتكذيب قريش وإيذائها للنيب صلى اهلل ع

إن  أكثر  (4)ذر ب  وذكرى للمؤمنني"نزل إليك فال يكن يف صدرك حرج من  لتنأملص. كتاب "ا

الكلمات بعد ذلك استعماال للتعبري عن النص اإلهلي ويأي يف معرض احلديث عن أهل الكتاب 

تسميات القرآن عند اجلابري، مبثابة رموز  تعدوطبيعة العالقة اليت تربط اإلسالم مبا قبل  من الديانات. 

إضافة إىل ذلك ،  -را وحديثا، مث صاركإن القرآن "بدأ ذ ملراحل خمتلفة من عالقة اإلسالم بسياقات . 

قرآنا تقوم طريقة تالوت  وترتيل  بتأثري ينقل موضوع الذكر واحلديث إىل مشاهد صوتية منغمة، تقرر 

وجودا حيمل مع  برهان ...ومع انتشار الدعوة ونو اجلماعة اإلسالمية يف مكة، صار القرآن كتابا  

ليس هلا كتاب )يقرر العقيدة والقيم( إىل أمة صار هلا مثل هذا  كذلك، نقل العرب من أمة

  (5)الكتاب"

                                                           
 الكتاب. –القرآن  –الحديث  –أسماء أساسية: الذكر  4يعتمد تحليله، عند حديثه عن أسماء القرآن على   (*)

 .29القرآن الكريم، "سورة النجم،" اآلية  -0

 .82-18،  "سورة النجم،" اآليات هنفسالمصدر  -2

 22-09"سورة البروج،" اآليات  ه، نفسالمصدر  -1

 .2-0اآليات  عراف،"ه،  "سورة األنفسالمصدر  -4

 .080الجابري، نفس المرجع، ص  -1
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ويتعني خالل عالقتها بالسياق التارخيي أمر مهم،  منال شك أن النظر إىل تسميات القرآن 

ستعماالت النصية اليت تنتظم ضمن البنية ذلك باعتبارها جمموعة غنية من االالنظر إليها كعلينا 

متشاهبة و . خيصص القرآن للمحاور األساسية املوجودة في  استعماالت خمتلفة، تهايلمشو النصية يف 

وثرية ينتظم من خالهلا حقل داليل معقد يصعب النظر إلي  بطريقة منسجمة، فتسميات القرآن 

تعمالية استعقيد بال  وتأخذ أشكاال  ضمن بتعددها و ثراءها تشب  أمساء اهلل احلسىن اليت بدورها ترد

البنية العامة للقرآن وتفهم من خالهلا. إن أهم كلمتني تعّبان عن النص  على امتدادخمتلفة تتوزع 

ستعمال حول مركزية اال ستعماالت األخرى وإنان" و "كتاب" ال يعين هذا استبعاد االاإلهلي مها "قرآ

 خاصة هلا وحدها. ج دراسة ستعماالت حيتا ضافة إىل أن التفكري يف جمموع االهذين املصطلحني باإل

ستعماالت الكلمتني يف النص القرآين يظهر أّنما يعّبان عن واقعتني نصيتني عند النظر يف اال

ختالفات املوجودة بني الكلمتني سواء يف الصفات املتعلقة هبا أو املواضيع خمتلفتني، فكثرية هي اال

الكتاب وحناول يف هذا البحث التفكري يف إننا هنا ننطلق من مسلمة أن القرآن ليس  رتنة هبا.املق

القرآن، ستعمال كل منها يف اتظهر من خالل اليت ( Thèmesاملصطلحني من خالل عدد احملاور )

ثالثة حماور أساسية مدار ختالف بينهما. إن مثة عن أوج  الشب  واالوداخل كل حمور نبحث 

 ستعماالت املختلفة للكلمتني وهي كاآلي: اال

وما قد يظهر منها، وحمور حول مكّوناهتما كما يعرضها القرآن. ثالثا حماولة الت األصلية حمور الدال

 النظر يف وظيفة كل مفردة منهما واملواصفات املميزة والفارقة بينهما. 



 الفصل األول: إشكاالت حول طبيعة النص
 

20 
 

 احملور األول:  عود على الدالالت األصلية  - أ

عند النظر يف تعريفات األلفاظ اليت يقدمها الراغب األصفهاين مثال يف كتاب  "مفردات ألفاظ 

بعيد السي احلستوى املالقرآن" يكن أن نيز يف مادة كتب أو قرأ ثالثة مستويات من الداللة : أوهلا 

 عن دخول يف أما قرأ فتعّّب  (1) عن الدالالت املتداولة للكلمتني فأصل "كتب" "ضم أدمي باخلياطة"

احليض عن طهر و "ملا كان جامعا لألمرين الطهر و احليض املتعقب ل  أطلق على كل واحد 

ثانيها يعّب عن دالالت كذلك حسية مع فارق يف املوضوع لكال الكلمتني فأصبحت داللة  (2)منهما"

عضها إىل بعض يف كتب ضم احلروف بعضها إىل بعض باخلط، وقرأ ضم احلروف والكلمات ب"

لنا أن نالحظ هنا أن مثة تغريا ملواضيع الداللة عن املستوى األوىل واحلفاظ يف نفس  .(3)"الرتتيل

الوقت على طابعها احلسي الذي يرتبط يف كلمة كتب مبا هو مرئي ويف كلمة قرأ مبا هو مسموع. يف 

صلة اليت قد تأخذ معنيني خمتلفني م باعتبارها نوعا من الضن يف فكرة الانفس الوقت تتقاطع الداللت

حبسب املوضوع اخلاص بكل كلمة. أما فيما خيص املستوى الثالث لداللة الكلمتني فهو مستوى 

ستعمال القرآين السائدة يف اللغة العربية. إن االستعماالت االستعمال القرآين عن غريه من االينفرد ب  

 يضيف لكل  نفس الوقت ستعمل  بكثرة، ولكن يفلداللة ويلحيافظ على املستوى الثاين املتداول 

قرآن" ستعمال خمصوص هو "استعماالت أخرى فمادة كلمة قرأ يضاف هلا االكلمتني  واحدة من

نفس الشيء جنده مع كلمة "كتب" فداللتها تأخذ و ستعماالهتا، على غري ما عهدت العرب يف ا

                                                           
 899الراغب األصفهاني،  مفردات ألفاظ القرآن دار القلم، دمشق ص   -0

 .886نفس المرجع ص  -2

 .886نفس المرجع ص  -1
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وكذلك  .(1)كتب اهلل ألغلنب أنا ورسلي"أشكاال متعددة واستعماالت خمتلفة فهي مبعىن اإلثبات "

. إن كلمة "كتاب" مثال تتعدد (2)"وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس" الوجوب والفرضمبعىن 

 ليس فقط عن الدالالت السابقة الذكر وإنا كذلك عن مواضيع الطبيعة مدلوالهتا بشكل الفت لتعّّب 

 .(3)إال أمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء" "وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحي 

باإلضافة إىل توسع نواة داللة الكلمتني جند أّنا تندرجان ضمن حقل داليل تقرتنان في  من  

جهة  ...( و من(*)جهة مع الكلمات اليت تنتمي لنفس مادة الكلمة )الكتاب، أهل الكتاب، قرآن

ثانية مع الكلمات اليت تنتمي لنفس احلقل الداليل مثل تالوة، تدبر، ترتيل فهي مصطلحات تتعلق 

 ي:بطريقة مباشرة،  بالقرآن والكتاب ويكن تلخيص جممل ما قلناه باملخطط اآل

 

 

 

  

                                                           
 .20اآلية  القرآن الكريم، "سورة المجادلة،" -0

 .14، "سورة المائدة،" اآلية هنفسالمصدر  -2

 .10، "سورة األنعام،" اآلية هنفسالمصدر  -1
كلمة قرآن كلمة جديدة لم تكن موجودة في االستعمال العربي قبل التنزيل. هنا بالذات نشهد ليس فقط توسيع داللة مادة الكلمة وإنما   (*)

 استحداث استعمال جديد.

 الدالالت النصية الجديدة الدالالت المتداولة الدالالت األصلية

 حقل داللي عام
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 ن الكتاب و القرآن ـاحملور الثاني: واقعة البنية بي  - ب

خالل التعريفات القرآنية لكل منهما.  منختتلف بنية الكتاب عن بنية القرآن بشكل ظاهر 

و تقدم اآليات األوىل لسورة آل  القرآين ن سورة البقرة تبتدأ بالتأكيد على ضرورة التصديق بالنصإ

هو الذي أنزل عليك الكتاب من ، آيات حممكات هّن أّم الكتاب وأخر " عمران تعريفا بالكتاب

ة "أحكمت عبارهتا بأن حفظت من االحتمال يقول الزخمشري يف تفسريه هلذه اآلي (1)"متشاهبات...

شتباه )متشاهبات( مشتبهات حمتمالت )هن أم الكتاب( أي أصل الكتاب حتمل املتشاهبات واال

لتحدد، على  (3)"اهلل نّزل أحسن احلديث كتابا متشاهبا مثاين" تأي اآلية كما   (2)عليها وترد إليها"

العموم، طبيعة آيات الكتاب باعتبارها ليس فقط متشاهبة وإنا كذلك لتبني نظاما معينا هلذا التشاب  

ن الكتاب فهي تتم من خالل مرحليت بينما فيما خيص عملية تكوّ  (4)"كتابا متشاهبا مثاين..."

هذا التفصيل إّن  .(5)"حكيم خبري مث التفصيل "كتاب احكمت آيات  مث فصلت من لدن اإلحكام

يكن أن يكون هو اآللية اليت أنتجت املتشاب  حسب ما يقتضي  تأمل اآليات السالفة الذكر. يف 

ستعمال القرآين يف تعريف  بالكتاب كون  االمستوا خمتلف، يتج  حنو تعريف حسي، يظهر لنا 

أيا يكن األمر، فالكتاب يعرف بطريقة مقصودة والفتة خاصة يف  وذلك يف آيات ثالث"."مسطورا 

ثنا فتتاح عدد من السور. خبالف ذلك يظهر " القرآن" غري واضح يف تعريف  عدى املقابلة اليت حيدّ ا

                                                           
 .8الكريم، "سورة آل عمران،" اآلية القرآن  -0

 402ص  2الزمخشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل، انشارات أفتان تهران، المجلد  -2

 .21القرآن الكريم، "سورة الزمر،" اآلية  -1

 المصدر نفسه، "سورة الزمر،" اآلية . -4
 .0المصدر نفسه، "سورة هود،" اآلية  -1
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مجلة مبقابل طلب الكفار أن يتلقوه " بني كون  مفّرقا يف نزول  وجمموعا بعد ذلك القرآين عنها النص

واحدة". أما اآليات األخرى املتعلقة بالقرآن فمدارها حول وظيفت ، أوصاف ، وليس حول طبيعت  

ومكونات . إن القرآن يرتبط بأفعال حتدد الديناميكية الداللية املوجودة داخل  من قبيل "تصريف 

 عن العناصر األمثال"، "ضرب األمثال"، "القص" فهي أفعال ال جندها مقرونة بالكتاب، إّنا تعّب

ذا ما قورن بالكتاب إدة لرؤية ما لألشياء. عند احلديث عن البنية يظهر القرآن كشيء أكثر مرونة املولّ 

 . بنيةك  مبقابل الكتاب عمليةفكأنا هو 

 احملور الثالث: الوظائف الداللية للنص وأوصافه  -ـج

لنص جند عددا منها النظر إىل الوظائف اليت تنسب لكل من القرآن و الكتاب يف ا عند 

لقرآن لثنني أمهها وظيفيت اهلداية والرمحة. أما بقية الوظائف األخرى فهي خمتلفة، فمشرتكا بني اال

وظائف خاصة متمثلة يف البشرى للمؤمنني، الذكرى، شفاء كذلك للمؤمنني، وأخريا وظيفة اإلنذار. 

عني مى يف نفسية املستخباألثر املتو  ان الوظائف اخلاصة بالقرآن تأخذ إىل حد ما طابعا نفسيا متعلقإ

أهل الكتاب  القائمة مع ل . أما وظائف الكتاب فأمههما وظيفة البيان سواء تعلق األمر باختالفات

الظلمات  أو مطلقا " كل شيء" أضف إىل ذلك وظائف: " احلكم بني الناس" و إخراج الناس من

إىل النور اليت تقرتب من معىن اهلداية وأخريا وظيفة "الوعظ" اليت تأخذ صبغة نفسية مثلما هو حال 

 الوظائف اخلاصة بالقرآن.
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أّنما يوصفان بعدد  فإّن  أّول ما يلفت نظرنا هو أوصاف كل من القرآن و الكتابأما عند النظر يف 

مثل حكيم، عظيم، عزيز، باإلضافة إىل صفات أخرى  من الصفات اليت جندها كأمساء اهلل احلسىن

مشرتكة وأخرى خاصة، فأما املشرتك منها ف  يف الوظائف سابقا فإن مثة أمساء غريها، ومثلما رأينا

ختص منها بأحدمها دون اآلخر ا"حكيم" و "مبني" يوصف ب  كل من القرآن والكتاب معا وأما ما 

 لي: يامفهي ك

حفيظ )يف معرض  –املستبني  –منري  –مبارك  –الكتاب: عزيز /  جميد –الكرمي  –القرآن: العظيم 

باإلضافة إىل متيز كل مفردة منها بعدد من األوصاف، يكن مالحظة أن  .احلديث عن الطبيعة(

  .هذه الصفةعلى  ديتأكيتم ال القرآن وحده الذي يوصف بكون  عربيا، ففي عدد من املواقع

 األدبي القرآن والنص .1

 وأاملعاين اليت حيملها سواء من حيث عتّب القرآن ككتاب معجز امنذ الفجر األول لإلسالم، 

ما درجت علي  العرب يف طرائق تعبريهم من شعر نظم  اليت ال تشب   يف طريقة الفريدةمن حيث ال

لبعض، خاصة من وقد يعتّبه ا ،ينظر إىل القرآن من جانب مجايل وصار .اتتجاوزهونثر ويف اآلن ذات  

جتاهات احلديثة أن نفرق يف اال يكن لنا يف معرض حديثنا عن القرآن واألدب .احملدثني، نصا أدبيا

لدراسة القرآن بني رؤيتني خمتلفتني: األوىل ترى أن أحد جوانب الدراسة يف القرآن بعده اجلمايل على 

إن و "مشاهد القيامة يف القرآن".  شاكلة ما يفعل سيد قطب يف "التصوير الفين يف القرآن الكرمي"

 تلك املتعلقة ببعدي  قد تكون أهم من يف هذا النص في وجود جوانب أخرى للدراسةينجتاه ال هذا اال
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األديب، وإنا اقتضت ضروراهتم التخصصية واملنهجية الرتكيز على هذا اجلانب وإفاضة القول اجلمايل و 

مثلما يفعل أمني اخلويل، حممد خلف اهلل ونصر  ال غري صا أدبياجتاه الثاين فيعتّب القرآن نفي . أما اال

حامد أبوزيد فهذا األخري مثال يرى أن القرآن "جيب أن يدرس باعتباره أحد النصوص األدبية العاملية، 

إن  .فتح للمسلم من خالل مناهج التحليل األديبسلم مثلما يحتليل  وتأويل  البد أن يفتح لغري امل

القرآن مبثابة موضوع لغوي يشب  يف شكل  كل النصوص الناجتة يف نفس فضاءه وليس من الضروري 

يف خالل دراست  حماولة تطبيق "تأويل مقدس" بل يكن أن يدرس ويؤّول وأن يكون موضوعا لنفس 

القرآن  إننا عندما نناقش عالقة .(1)"مناهج التأويل اليت تطبق يف دراسة أي نص من روائع النصوص

جتاه الثاين وإنا يهمنا مسائلة اال كما يفعل االجتاه األول  سلم بوجود بعد مجايل للنصنبالنص األديب 

 .، وتفكيك مقوالت  الضمنية اليت يشتغل من خالهلاالقائل بأدبية القرآن كطبيعة حمايثة هلذا النص

 مدار أسئلة النص األدبي - أ

 مبنطق عمل والنص األديب أن نعّرف باحلقل األديب و  جيدر بنا قبل مناقشة العالقة بني القرآن

لنخلص، من خالل ذلك إىل رؤية أكثر وضوحا لطبيعة بنية النص القرآين. إن مدار السؤال يف احلقل 

وضوعات أساسية: معىن النص األديب، موضوع األدب، خصائص األسلوب األديب، ماألديب حول 

موضوع من هذه املوضوعات جمموعة من األسئلة يكن  كلّ . إن مدار احلديث يف  وأخريا حول املتلقي

 ي:تلخيصها بالشكل اآل

                                                           

1- R. Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Albin Michel, 2114, p092. 
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عن النص العلمي أو  ّيزهما هي خصائص ؟ ما الذي ي تعريف النص األديب: ما هي طبيعت ؟ -

 الفلسفي؟ ما هي وظيفة النص األديب؟

؟ هل األدب نسخة من الواقع أم هو موضوع األدب: ما هي العالقة بني النص األديب والعامل -

 فقط خيال خالق؟ إذا كان األدب نسخة من الواقع، ما هي خصائص هذه النسخة؟

ديب؟ ما هي خصائص  املميزة؟ ما عالقة األسلوب األ يتمثلما فيخصائص األسلوب:  -

 ني الكلمات واختالف أساليب الكتابة؟ب دف املوجوداالرت 

 الفكر الغريب والتفكري فيها، نالحظ أول ما نالحظ تعدد عند مسائلة موضوعات هذا احلقل يف

وجهات النظر و اختالفها إىل حد التناقض املفرط، فال يستقر الباحثون يف هذا احلقل إىل تعريف 

زهم حدود هذا احلقل عن يواضح عدى أصل اشتقاق الكلمة وبعض السمات الظاهرة منها، ومتي

بغية احلديث عن عالقة القرآن هبذا احلقل من و ذلك، حدود احلقل الفلسفي أو العلمي. رغم 

قوالت الضمنية بعض امل وتوضيح ذا احلقلهل العامة عاملاملرسم  حماولة إىل جالةعيف الدراسة، نعمد 

 املؤسسة ملختلف إشكاالت .

يبدأ ميالد النص األديب من قصد الكاتب إىل التأليف مبقابل موجودات العامل، فيفتح أمام  

ويكن أن يذهب ب  إىل احتماالت ثالثة: إما إىل إنشاء قصة من  ،الكتابة األدبية الباب واسعاحقل 

 حدث وإن تكون هلا مرجعية حقيقية وإن ا يف ذلك أن، ليس مهمّ نسج اخليال أي من إبداع الكاتب

الحتمال ا ماأ. يأخذ أصل  بطريقة غامضة يف أغوار النفس وثناياها وجدت تكون بعيدة ومبثابة الوعي
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إىل املزاوجة يف كتابت  بني عناصر يأي بعضها من وقائع حقيقية والبعض  في  يعمد الكاتبف الثاين

فات يقصد الكاتب إىل اخليال أو يتم مزج نفس الوقائع احلقيقية بإضافات و تصرّ نسج  اآلخر من 

رهان الكاتب  التني،احل. يف كلتا ةالقارئ املتلقي يف نفسيأن جيده  هبدف األثر الذي يرجو إحداثها

ليس رهان احلقيقة )عكس الواقع كما هو( وإنا هو رهان اإلبداع، فال يهم أن هذه الشخصية قد 

ة التسلسل، احلبكة، والوقع يف فعلت كذا أو كذا... وإنا املهم هو البناء العام للقصة من خالل أولويّ 

 احتمال حماولةأمام قصدية الباحث يفتح لحتمال الثالث االف ذلك يأي خبالنفوس القارئني. 

أو ما تعارف على تسميت  يف احلقل  ،أن تطابق كتابت  واقعا يهدف إىل وصف  إمكانية البحث عن

ث هو األهم ملوضوعنا وحيتاج إىل لحتمال الثانرى أن هذا اال . إنناMimesis احملاكاة األديب باسم

 شيء من التفصيل. 

"بأّنا صريورة Ricœur  Paulبول ريكور  يعرفها ،Mimesisعند حديث  عن فعل احملاكاة 

  ordre narratologiqueإّنا حماولة إلعادة إنتاج الواقع داخل نظام سردي  .(1)مثل"للتشبي  والتّ 

احملاكاة ليست  فإناملماثلة، أو أحيانا البحث عن املطابقة. لكن رغم ذلك و خالل آليات احملاكاة  من

وإنا تلك اليت "تربط بني وقائع اليت  جندها بني الشيء وصورت  يف املرآةمطابقة بسيطة كتلك اليت 

دث، ومن خالل ذلك تقدم واحلبدوّنا، تظهر فوضوية واعتباطية. إّنا تزيل النقاب عن بنية ملعقولية ا

ة قد يصعب متييز حدودها عن حدود إّنا بذلك نوع من املعرفة اخلاص (2)معنا لألفعال اإلنسانية"

                                                           
1- P. Ricoeur, Temps et Récit in A. Compagnon, Le Démon de La Théorie. Littérature et sens commun, 

Editions du Seuil, 1998, P151.   
2- Opcit P149.  
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املعرفة التارخيية أو الفلسفية أو العلمية. أمام هذه الواقعة الرابطة بني العامل واإلنشاء األديب جند موقفني 

متعارضني حول إمكانيات احملاكاة اليت يقرتحها اإلنشاء األديب وحول مكانت  يف إبداعات النص: 

ور أعاله ويرجع إىل استعماالت املصطلح عند أرسطو مبينا ثراءه املوقف األول يعتمد التعريف املذك

وبالتايل اإلبقاء علي  وعلى العالقة  ،وحماوال تأمل  وتأويل  مبا يتناسب مع احلقل األديب املعاصر

األساسية بني الكتابة األدبية والواقع )العامل(. إن هذا املوقف يتأسس على أسبقية الواقع على النص 

أما املوقف الثاين فوظيفة الكتابة األدبية في  ليست  .األخري للتعبري عن  بطريقة معقدة ودالةويأي هذا 

ال من األحوال نظاما إّنا عرض ال يزال يظهر لنا غامضا، لكن  ليس حب"ل، مهمتها التمثّ 

الذي حيدث داخل السرد ليس، من وجهة نظر مرجعيت ، الواقع حبيثيات : ال شيء مما للمحاكاة...

رغم قصد الكاتب إىل احملاكاة فإن النص األديب ال يتحدث أبدا عن  .(1) حيدث إّنا اللغة وفقط"

بالنسبة هلذا املوقف  إن القضية األشياء كما توجد يف اخلارج، وإنا عن أشياء كما توجد يف النص.

نني. من هذا ثال بني االستحالة العالقة أصاالعكس وإنا  ليست قضية أسبقية النص على الواقع أو

املنطلق بالذات تصبح مرجعية النص األديب ليست إال نصوصا أدبية أخرى سابقة علي  أو ما تسمي  

"كل نص ينبين كفسيفساء  فالبنسبة هلا  L’intertextualitéالتناص  Julia kristéva كريستيفاجوليا 

حيوية الكتابة األدبية سواء  إذن  .(2)ستيعاب وحتويل لنص أخر"استشهادات. كل نص هو من اال

قصد الكاتب إىل ذلك أو مل يقصد، هي يف تفاعلها الدائم مع نصوص أخرى، يف حوارها وحماكاهتا 

                                                           
1- R. Barthes, « Eléments de sémiologie » (1964), L’Aventure sémiologique, Seuil, Paris, 1985. 
2- J. Kristiva, Séméiôtiké. Recherches pour une sémanalyse, Paris, Ed. du Seuil, 1969 ; réédition 
coll « Points »P126. 
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لغريها من النصوص. إّنا دينامكية داخلية تتم يف إطار ما تقرتح  املمارسة السردية داخل احلقل 

 األديب.

نفصال أو اال تصالمرجعية الواقعة األدبية وحول االختالفا أساسيا حول اإن بني املوقفني 

الذي ييز عالقة املكتوب بالوجود، رغم ذلك وحىت عند التسليم مبرجعية الواقع يف املوقف األول، 

ما هو يف ذات . كوال يتم احلديث عن مطابقة فعلية تعكس الوجود   ،صعبا ءتبقى عملية احملاكاة شي

ليست مطابقة حقيقية، هل   اننا السؤال التايل: إذا كانت احملاكاةإذا كان األمر كذلك يتبادر إىل أذه

تتعدد أشكاهلا؟ وهل مثة تراتبية جتعل هذا الشكل أحسن من ذاك؟ عند حماولة اإلجابة عن هذه 

ضرورة، من خالل تسلسل األسئلة جند أنفسنا مضطرين للحديث عن "األسلوب" كواقعة تلزم بال

الربط بني الواقع واللغة يتوج  نظرنا إىل  علىحديثنا عن احملاكاة. عند التسليم بقدرهتا  منالتفكري، 

ميائي الذي يولد داخل اللغة لنالحظ أن  نظام قد يأخذ أشكاال أسلوبية خمتلفة. يالنظام السردي والس

سس ملعىن ؤ دث يف الواقع هي ذاهتا املقولة اليت تإن تعدد إمكانات الصياغة اللغوية مبقابل وحدة احل

ني ب الكاتب إمكانية االختيار دىفرت لمسألة األسلوب إال إذا تو يكن احلديث عن األسلوب "فال 

  .(1)أشكال تعبريية متمايزة"

  إذن :

جيد نفس  أمام  ما يوجد يف الواقع عندما يقصد إىل حماكاةهنا نرجع إىل قصد الكاتب، فحىت 

الذي جيده  ،حتماالت ال ّنائية لتحقيق حماكات ، ذلك أن الرصيد اللغوي وأشكال الصياغة والبناءا
                                                           
1- A. Compagnon, Opcit, P209.  

 تعدد اإلمكانات األسلوبية الواقعة واحدة

Mimesis Mimesis 
 تعدد اإلمكانات األسلوبية الواقعة واحدة
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هذه اإلمكانات جمال  ، ولكن رغم ذلك حيدّ  على مصرعي اإلنشائي يفتح جمال اإلمكان ،أمام 

لبسيطة )العادية( واحملاكاة املبدعة وال يتضمن هذا اجملال إمكان املطابقة يتضمنها يرتاوح بني احملاكاة ا

 ولو بشكل من األشكال.

ذي معيار اجلمال ال هاإن داخل جمال إمكانات الكتابة تتحدد تراتبية أسلوبية رأس األمر في

 رتكسي جتماعية اليت يتموضع داخلها. أن فعل احملاكاة هنااألطر االبدوره يتشكل ويتغري حبسب 

يف حال أراد احملاكاة، إىل البحث عن أحد إمكانات  املكان إىل فعل مجايل، وتتحول قصدية الكاتب،

 .مالإىل اجلإىل القصد  ،نزياح من القصد إىل احلقيقةال و الكتابة يف الرتاتبية األسلوبية. إن  حتوّ 

 يكن تلخيص كل ما سبق باملخطط اآلي:
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 قصد الكاتب
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 ن القرآن واألدب ـاحملاكاة بي . ب

 عند احلديث عن القرآن وعالقت  بالنص األديب يكن اخللوص إىل عدد من القضايا األساسية:

يف  ا( بالنسبة حلقل الدراسات األدبية هي نظام سردي حيكي نظامMimésisاحملاكاة ) إن -

النظرية العلمية فهي كذلك تعمل يف  العام وجود األشياء وينتج معرفة حول  تشب  يف شكلها

اجتاهها إىل الواقع وبناء نسق منسجم من األفكار حول . إن األنظمة الداللية إذا ما نظر إليها 

ق معيار "احلقيقة" أو على األقل االقرتاب منها فإن األعمال اليت يقدمها األدب من منطل

بعيدا وراء النظرية العلمية. إن اعتبار القرآن نصا أدبيا هو  ، يف سّلم املعارف عموما،بترتّ 

 التسليم مبدئيا بدونيت  أمام النص الفلسفي أو العلمي.

بوقائع العامل جيب أن ال يرتك على إطالق  بل أن نفكر  تهايف عالق احملاكاةإن احلديث عن  -

ختالف مراتبها، فاحلديث عن حماكاة موضوع اعتبارنا تعدد موجودات العامل و افي  آخذين يف 

التسلسل  اليت تقصد إىل إعادة إنتاج اكاةاحملغري  ،من الطبيعة موجود أمام ناظري الكاتب

ة يتضمن وجود . إن فعل احملاكاعيدة عن منالناب الزمين حلدث من املاضي أو ألمور غيبية

من املطابقة إىل االنتقال ما جتردت مواضيع الوجود كلما أصبح كلّ ف الشيء بطريقة فعلية

يل ي ، يف هذه احلالة،األساسية. إن فعل احملاكاة ت وابتعد بذلك عن ماهي ،احملاكاة فعال ختمينيا

 شياء يف حقيقتها.أكثر إىل اخليال األديب من  إىل متّثل األ
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إن فعل احملاكاة يفرتض أسبقية الواقع كموضوع يعاد إنتاج  ضمن الوجود اللغوي. هذا أمر ال  -

آن /العامل من منطلق التقابل ينطبق بالضرورة على القرآن بل جيدر رمبا التفكري يف إشكال القر 

يف   تفصيل ذلك)خالق العامل/منزل القرآن( وسيأي أتيا من مصدر واحدنسجام اللذان واال

 .الفصل الالحق

يوجد تعارض واضح بني النظام السردي الذي ينتج عن فعل احملاكاة وبني النظام السردي  -

يتقيد مبوضوع واحد يقوم مبحاكات  بطريقة منعزلة، وإنا يندمج املوضوع  القرآين فهذا األخري ال

املوضوع ذات  عندما يرد يف سياق  إنضمن نسق عالئقي مبواضيع أخرى. باإلضافة إىل ذلك 

معني غالبا ما يتعرض لعملية انتقاء لعناصر من  لينتظم يف سرد خاص داخل نظام أكّب من  

مرات يف القرآن. يف كل ورود  0وهو نظام السورة. فمثال قصة نوح علي  السالم يف القرآن ترد 

مع مواضيع السورة  طريقة عرضها ضمن نسق عالئقيكذا عناصر من القصة و  ىهلا تنتق

لتشكل بذلك نظاما موحدا. إننا هنا نتحدث عن عملية أعقد من فكرة احملاكاة اليت ال تنفك 

 عنها معاين النسخة واملرآة كمعاين حسية لصيقة هبا.

 ن القرآن واألدبـاألسلوب بي جـ. 

ت حتماالاإن منطق اللغة وسعة إمكانات الصياغة يفتح أمام الكاتب من حيث األسلوب 

الّنائية ويبقى التفريق بني هذا األسلوب أو ذاك قضية أساسها معيار مجايل. إن النظر لألمر من هذا 

جتاهان أحدمها إىل حماكاة )مراعاة الواقع( واآلخر إىل جيعل من الكتابة موضوعا يتجاذب  ااملنظار 
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ون )الداللة( أم الشكل التأثري املتوقع يف نفسية القارئ. إن اإلشكال هنا هو إشكال أولوية املضم

)األسلوب( يف قصد الكاتب. من زاوية نظر خمتلفة يربط اجلرجاين يف كتاب  "دالئل اإلعجاز" بني 

املعاين واأللفاظ وجيعل من األوىل أساس الثانية "فليس حد الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف 

لذي اقتضاه العقل، وكيف يتصور أن النطق، بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوج  ا

يقصد ب  إىل توايل األلفاظ يف النطق، بعد أن ثبت أن النظم يعتّب في  حال املنظوم بعض  مع 

، إن اجلرجاين ال يؤكد فقط على أولوية املعىن على اللفظ وإنا يربط مجال نظم األلفاظ  (1)بعض"

ذلك أن "العلم مبواقع املعاين يف النفس، علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها يف  ،بصحة ترتب املعاين

 .(2)النطق"

من خالل هذه الرؤية التوفيقية بني املضمون والشكل يكننا القول أن أمجل أسلوب أصدق ، 

ذه والعكس صحيح، أن ترتيب املعاين مبراعاة املطابقة مع الواقع هي بالضرورة أمجل األساليب. إن ه

عتباره أحد اإلمكانات االفكرة بالذات تنطبق، يف رأينا على القرآن وتعّّب عن خصائص ، ليس ب

 األسلوبية وإنا باعتباره اإلمكان األوحد: إمكان املطابقة والبالغة، اإلمكان املختلف يف طبيعة وجوده

لنظر إلي  كمقابل سنعمد يف الفصل الالحق إىل إظهار رؤيتنا العامة للقرآن كنص خمتلف وسيتم ا

 .للعامل وليس فقط كمقابل لنصوص أخرى
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يــأي هـــذا الفصــل ليقـــّدم رؤيـــة فلســفية عامـــة حتـــاول هــذه الرســـالة رســـم مالحممهــا. مـــن منطلـــق 

اختالف القرآن عن النصوص األدبية اليت كثريا ما يقارن هبا، ومـن منطلـق تسـاؤالت كثـرية حـول ماهيـة 

 القـرآن، يقصـد إىل التفكـري يفنـا إن حبثنـا ههذا النص ومتيّـزه، عمـدنا إىل رؤيتـ  مـن وجهـة نظـر خمتلفـة. 

لــيس مــن خــالل مســائلة منفــردة لــ  أو مســائلة لــ  مبقابــل نصــوص أخــرى، وإنــا مــن خــالل النظــر إليــ  

داخل ثنائية النص/ العامل. إّنا مسائلة بالتقابل املمكن بني وجودين خمتلفني، من جهة الوجود اللغـوي 

ومــا قــد ينبثــق عــن هــذا  يف أعقــد إمكانــات التــأليف فيــ ، ومــن جهــة أخــرى الوجــود احلقيقــي يف كليتــ ،

سـس ألنـاط خمتلفـة مـن املعرفـة. إن حـديثنا هنـا ينـدرج ضـمن مـا يسـمي  كلـود ؤ التقابل مـن رؤى عامـة ت

فوجهــة حبثنــا هــي تفكــري يف القــرآن مــن  (0)"نظــام الكلمــات ونظــام العــامل"  Claude Hagégeأجــاج 

 .جهة أن  نظام لغوي معّب عن العامل بطريقة خمصوصة نقصد إىل فحصها

إن مثة مستويني للتفكري يف هذا التقابل بني النص و العامل، أوهلما أنطولوجي يبحـث يف طبيعـة 

وثانيهمــا مســـتوا  ،خـــتالف القــائم بـــني وجــودين متمـــايزينكــل مــن اللغـــة والعــامل، ومـــدى التشــاب  أو اال

ليـات ل تشـكل حقلـني معـرفيني حـول هـاذين املوضـوعني مـن حيـث املسـلمات، اآلإيبستمولوجي  يسائ

واخلصــــائص املميــــزة لكــــل منهمــــا. إن بــــني هــــاذين املســــتويني عالقــــة وثيقــــة، قــــد يصــــبح فيهــــا التعريــــف 

مقولـة ضـمنية تأسـس آلليـات خاصـة  بسـتمولوجية أوياألنطولوجي بطبيعة هذا الوجود أو ذاك مسلمة إ

 للممارسة املعرفية.

 ن:اساسيتن أاعند املسائلة األنطولوجية لثنائية النص / العامل تّبز قضيت
                                                           

  L'homme de paroles contribution linguistique aux sciences humaines, Folio 1985يفرد كلود أجاج في كتابه  - 0

 (249إلى ص  214نتظام كل منهما )من صفحة القة بين اللغة و العالم وطريقة افصال كامال للحديث عن الع
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أسبقية العامل على النص وتعلق الثاين باألول من جهة التعبري عن  " فاألحداث هي اليت جتعل  األولى:

هـو موجـود، ذهابـا مـن التمثيـل  . إن تطور اللغة، عّب تارخيها، جـاء يف حماولـة حماكـاة مـا(0)اللغة ممكنة"

ثنـني إن التقابـل بـني اال وجـودين متمـايزين. ي إىل التعبري الرمزي، إّنا حماولة جاهـدة للمطابقـة بـنياحلسّ 

يأخذ هنا طابع األصل / النسخة اليت يسبق فيها األصـل النسـخة بالضـرورة. يبقـى أن املمارسـة اللغويـة 

عنــد تعلقهــا بالعــامل تعمــل مبنطــق أولويــة التعبــري والتواصــل علــى املعرفــة والتفســري، فلــيس يشــرتط املعرفــة 

عنــ ، فهــي ترمــز إليــ  مــن خــالل بعــض املعطيــات والعالمــات املستكشــفة املطلقــة بالشــيء ليــتم التعبــري 

فقــط. إن املمارســة اللغويــة هــي يف اآلن ذاتــ ، تعبــري عــن جمهــول وحماولــة للتعريــف بالوقــائع داخــل منطــق 

 اللغة. إن مثَة دائما، متعلقات جمهولة باملواضيع اليت حياول اإلنسان التعبري عنها.

رتباط النص بـ ، فالعـامل موجـود خـارج إرادة اإلنسـان فهـو استقاللية العامل عن اإلنسان مبقابل ا الثانية:

ال خيلق  )يبدع ( وال يكن ل  أن يغرَيه إال يف حدود ما يسمح بـ  نظـام هـذا العـامل ومنطقـ . يف مقابـل 

ســـتعمال اال داع مـــن اإلنســـان تتغـــري يف خـــاللذلـــك تـــأي اللغـــة عمومـــا والواقعـــة النصـــية خصوصـــا كإبـــ

(usage ولـــيس هلـــا مـــن نظـــام ســـوى ذلـــك الـــذي يتكـــون يف خـــالل املمارســـة التواصـــلية والتفاعـــل مـــع )

الــزمن حمــل  مــرور العـامل. ذلــك مــا يــؤدي مــن جهــة إىل تشــكل القواعــد املتعــارف عليهــا والــيت تصــبح مــع

. إن الفــارق هنــا إتفـاق هنــا أوهنـاك، ومــن جهــة أخـرى إىل تعــدد النصــوص وكثرهتـا مبقابــل أحاديــة العـامل

هـــو فـــارق يف الســـلطة الـــيت قـــد يؤتاهـــا اإلنســـان أو حيرمهـــا عنـــد التصـــرف يف مواضـــيع اللغـــة أو مواضـــيع 

 الوجود.

                                                           
1- G. Deleuze, La logique de sens, Gallimard, Paris 1972, P86. 
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تقــدم لنــا هــاتني القضــيتني فكــرة حــول فــرقني أساســني بــني الوجــود اللغــوي والوجــود احلقيقــي مــن حيــث 

رتباط )فـارق يف السـلطة(. إن هـاذين اال وستقاللية أيف الزمن و املكانة( ومن حيث اال األسبقية )فارق

الفــرقني مهــا اللــذان ينــتج عنهمــا فــرق جــوهري آخــر هــو مــن قبيــل الفــروق اإلبســتمولوجية، فــرق يتعلــق 

أو العقالنيـــة الـــيت تتأســـس حـــول كلـــى املوضـــوعني كـــل علـــى حـــدة، وعيـــا حيـــدد طبيعـــة  )*(بـــالوعي العـــام

 مارسة اخلاصة بكل حقل.املسائلة هلذا املوضوع أو ذاك ويكّون تقاليد امل

إن موجــودات العــامل، رغــم تعــددها، تنتمــي لوجــود واحــد يتعامــل معــ  اإلنســان وحيــاول فهمــ ، 

الشيء الذي حيقق تراكها للمعرفة حول . يتأتى من جتربة اإلنسان مع العامل عقالنيـة عامـة حتـدد طبيعـة 

وخاصة وعيا عاما ومشـرتكا يتعـارف  ،ةهذا املوضوع الكلي، أنواع املسائالت املشروعة، األجوبة املمكن

 ختالف أنواعها. اعلي  كل من يعمل على مواضيع الكون ب

هــو علمــي أو مبعــىن آخــر مــا يكــن أن نســتبقي  يف  إن هــذا الــوعي هــو الــذي يرســم حــدود مــا

املســلَمة الضـمنية والعميقـة هلـذا الـوعي تتمثـل يف التســليم  حقـل املعرفـة ومـا جيـب أن نسـتبعده منهـا. إن

قـــرتاب منـــ  والتنظـــري لـــ . إن مـــن أمثـــال عـــامل مـــن حولنـــا، حيـــاول اإلنســـان االالضـــمين بوجـــود نظـــام يف ال

جتليـــات هـــذا الـــوعي مـــا جنـــده عنـــد العـــامل يف حبثـــ  عـــن النظـــام الكـــوين فاملســـافة بـــني الشـــمس واألرض 

باطيــة بــل مقــدارا داال يعــّب عــن قــانون دقيــق هــو مبثابــة أحــد شــروط احليــاة عتاليســت، يف نظــره، مســافة 

فـوق األرض وأمثلـة مــن هـذا نــوع ال تنتهـي يف حقـل املعرفــة العلميـة. لنــا أن نفـرتض هنـا، ولــو مـن بــاب 

اإلمكان، أن هذا الفيزيائي ال يتعامل مع عامل واحد وإنا مع عوامل متعـددة أقـل نظامـا مـن عاملنـا، أيـن 
                                                           

قصدنا إلى استعمال كلمة "وعي" للتعبير عن المنطق العام الذي يحدد وجهة نظر عميقة عند التعامل مع موضوع من الموضوعات،   )*(
 فظاهر أن الحديث هنا ليس عن مقابلة بين قوانين العالم وقواعد اللغة وإنما بين منطقي وجودين مختلفين.
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تقتضــي تبعــات حقيقيــة  افة بــني األشــياء مــثال ليســت هلــا بالضــرورة داللــة دقيقــة أو رمبــا داللتهــا الاملســ

ومـــؤثرة يف نظـــام األشـــياء. هـــل يســـمح تعـــدد العـــوامل بتكـــون نفـــس الـــوعي املوجـــود يف مدارســـة موضـــوع 

 هــو علمــي وشــروط  هــي ذات احلــدود الــيت يفرضــها الفيزيــاء؟ هــل ســتكون، يف هــذه احلــال، حــدود مــا

 التعامل مع عاملنا األوحد؟

لقــد تشــكلت يف خــالل تــاريخ املعرفــة العلميــة عقالنيــة حمــددة أساســها وعــي عــام بطبيعــة هــذا 

 األساسية. لكن ال جيب أن يفهم من هذا الكالم أن مثة اتفاقا عاما وإمجاعا على ما  العامل وخصائص

فات يف هذا الشـأن لكنهـا تتوحـد كلهـا يف ختالاقد تعني  مفاهيم "النظام" و"العقالنية"، فظاهر أن مثة 

 .(0)قصد حبثها عن نظام حمكم ودقيق "يكن تسمية حدوده املثالية باحلقيقة املوضوعية"

مبقابــل وعــي العــامل جنــد وعــي الــنص الــذي تبلــور داخــل املمارســة اللغويــة باعتبارهــا حماكــاة للعــامل وتعبــريا 

والـيت متتلــك إمكانيـة التصـرف يف موضـوع اللغــة. إن عنـ ، وعيـا غـري مسـتقل عــن ذات اإلنسـان املبدعـة 

وعي النص هو عقالنية الوجود اللغوي بكل ما تتضمن  من منطق الداللة باختالف وحداهتا )الكلمة، 

اجلملة، الـنص( ومـا يقتضـي  هـذا املنطـق مـن حـدود ضـابطة حتـدد قواعـد املمارسـة اللغويـة، فمـثال داللـة 

ا يف خمتلف السياقات النصية، وليس من خالل البحث عن نظـام ستعماالهتمن خالل ا الكلمة تتحدد

سـتعمال يف اللغـة مبقابـل وضوعات العامل، يأي هنا مبدأ االسابق هلا يراد اكتشاف  مثلما هو احلال يف م

 مبدأ النظام يف العامل.

                                                           
1-  A. Einstein et L. Infeld, L'évolution des idées en physique.  Des premiers concepts aux  théories de la 

relativité et des quanta, petite bibliothèque Payot, P17. 
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ة بكثـري، ذلـك إننا إذا أقمنا املقارنة بني عقالنية النص وعقالنية العامل جنـد أن األوىل دون الثانيـ

أن منطــق الوجــود اللغــوي ال يقتضــي كــل شــروط الدقــة والصــرامة الــيت تفرضــها العلــوم الدقيقــة ولــيس لــ  

نفس الوعي العام الذي يفرتض لكل موضوع داللة حمددة ودقيقة، فالكلمة قد تعـّوض بغريهـا وصـياغة 

مـــل التقـــدمي والتـــأخري أو اجلملـــة قـــد تكـــون هبـــذا الشـــكل أو ذاك وترتيبهـــا مـــع غريهـــا مـــن اجلمـــل قـــد حيت

احلــذف واإلضــافة دون أن يــؤثر ذلــك بالضــرورة علــى مــا يــراد التعبــري عنــ ، ألن منطــق القــول ليســت لــ  

ذات املعايري اليت تفرضها يف املقابل، حقول املعرفة الدقيقة. يف تراتبية العقالنيات املمكنة ال مقارنة بني 

 .ةاملعادلة الفيزيائيما يراد قول  يف النص األديب وبني ما تقول  

 رتباك اللغة يف تعبريها عن العاملافيدغنشتاين والقول ب .0

ت فلسـفة لودفيـ  فيدغنشـتاين ن املتعلق باملوضوع، جاءمن خالل منظور مقارب، ورغم اختالف الرها

(Ludwing wittgensteinلتبــني اال )ولتحــاول اقــرتاح رؤيــة ناقــدة  )*(رتبــاك املوجــود يف موضــوع اللغــة

وجمددة يف هذا املوضوع. أما من حيث ارتباك اللغة عمومـا يف تعبريهـا عـن الواقـع، فهـو يـرى أّنـا تتميـز 

دائما بنوع من الغموض والضبابية وقد تكون دالالهتا فارغة ال تعّب عن شيء معـني، فعنـد حديثـ  عـن 

قــول "إن أغلــب القضــايا واألســئلة الــيت كتبــت حــول اللغـة الفلســفية، ورغــم مــا هــي عليــ  مــن الصـرامة، ي

املادة الفلسفية ليست خاطئة، ولكنها بدون معىن. إننا ال نستطيع، يف أي حال من األحوال، اإلجابة 

علــى هــذا النــوع مــن األســئلة، ولكــن فقــط تبيــني "الالمعــىن" املوجــود فيهــا. إن أغلــب القضــايا واألســئلة 

يبقــى أن املعرفــة العلميــة الدقيقــة هــي الوحيــدة، يف رأي  (0)نطــق اللغــة"الفلســفية تــأي مــن عــدم فهمنــا مل
                                                           

ص كبناء معقد.تجدر اإلشارة أن مشروع فيدغنشتاين عمل على الوحدات القاعدية للغة)الكلمة، الجملة/ القضية( وليس على الن )*(  
0- Ludwing wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus , Traduction française,  Gallimard 1993, P51. 
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 ضوعها واليت جتعل التحقق منها شيءفيدغنشتاين ، اليت وجدت لنفسها لغة منطقية ورياضية توافق مو 

ممكننــا. مــن جهــة أخــرى حــاول فيدغنشــتاين رســم اخلطــوط العامــة لقواعــد لغــة جديــدة تصــاغ بطريقــة 

األشــياء كمــاهي يف الواقــع، فاملوضــوع املعقــد يف الواقــع مــثال يعــّب عنــ  بشــكل منطقيــة وتعكــس وجــود 

 معقد يف اللغة والعكس كذلك صحيح.

غنشــتاين و التحــوالت الــيت طــرأت علــى أفكــاره الحقــا، يبقــى أنــ  فيدرغــم التعثــرات الــيت لقيهــا مشــروع 

فيهمــا مــن منظــور التقابــل والتماثــل  أّصــل ملركزيــة املســائلة الفلســفية للعالقــة بــني اللغــة والعــامل والتفكــري

"فلكــي يعــّب قــول مــا عــن موضــوع مــن املوضــوعات، جيــب بشــكل مــن األشــكال أن يكــون هنــاك شــيء 

يف تقديـ   Bertrand.Russellعلـى حـد قـول بارترانـد راسـل  (2)مشرتك بني بنية القول وبنيـة املوضـوع"

 لكتاب تراكتتوس لـ فيدغنشتاين.

ن وجهــــة نظــــر موضــــوعنا، أن مثــــة خصوصــــية للوجــــود احلقيقــــي يظهــــر مشــــروع فيدغنشــــتاين، مــــ

وللعقالنيـة املتعلقـة بـ  ال جنــدها يف الوجـود اللغـوي الــذي تشـكل عقالنيتـ  أحــد العوائـق املالزمـة لــ . إن 

عـــّبق ال يرقـــى إىل نظـــام املعـــّبل عنـــ ، وتبقـــى بـــذلك اللغـــة واقعـــة مرتبكـــة عنـــد تعلقهـــا مبوضـــوعات 
 
نظـــام امل

 العامل.

 ســتلهاما مـن روح فلسـفت  تسـتثرينا مجلــة أسـئلة حـول الـنص القــرآين أثـر مشـروع فيدغنشـتاين واذهابـا يف

مـا حيققـ  القـرآن ضـمن  بني النص/العامل؟ هل مثـة اسـتثناءأين يتموقع القرآن داخل مسألة التقابل  منها

.  ي العـريب وآلياتـهذه الثنائية؟ القرآن نص عريب تعاملت مع  الثقافة اإلسالمية من منطلق الوعي اللغو 

                                                           
2- Opcit, P14. 
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هل هو نص مثل غريه من النصوص األخرى؟ إذا كان القرآن نصـا خمتلفـا، هـل نتعامـل معـ  مـن خـالل 

ر يعــاد فيــ  التفكــري يف نفــس الــوعي الــذي تشــكل عــّب تــاريخ اللغــة العربيــة؟ ألــيس مثــة إمكــان معــريف آخــ

البحث عن نظام لغوي متناهي ستعمال القرآين للغة العربية من منطلق وعي العامل بقصد خصوصية اال

 الدقة على شاكلة ما فعل فيدغنشتاين؟

 القرآن نص خمتلف .2

حتمـــاالت، خاصـــة إذا مـــا تعلـــق األمـــر فيهـــا إىل مـــا ال ّنايـــة مـــن اال تفـــتح اللغـــة جمـــال اإلنشـــاء

بــالنص فهــو أعقــد بنــاء لغــوي توظــف فيــ  مجيــع آليــات اللغــة وختتلــف الكتابــة بــاختالف أشــكال الــنظم 

والتــأليف. عنــد حـــديثنا عــن اللغــة العربيـــة، ويف خــالل وجـــود إمكانــات نصــية ال متناهيـــة، يــأي القـــرآن  

مومــا، ومبقابــل الشــعر بشــكل أخــص باعتبــاره كأحــد هــذه اإلمكانــات مبقابــل إمكانــات القــول العــريب ع

أنوذج البالغة العربية. ينفرد القرآن مبنطق بناء خمتلف لطاملا نظر إلي  يف تـاريخ اللغـة والتفسـري علـى أنـ  

أحســـن إمكـــان نصـــي وأبلغـــ ، فالقاضـــي أبـــوبكر ابـــن حممـــد بـــن الطيـــب بـــن البـــاقالين )املتـــويف يف ســـنة 

"إعجــاز القــرآن" أبــرز فيــ  "الفــرق بــني القــرآن والكتــب املنزلــة علــى ( أفــرد كتابــا للموضــوع مســاه هـــ411

األنبيـــاء اآلخـــرين، فهـــذه الكتـــب ليســـت معجـــزة بنفســـها، بـــل بوصـــف زائـــد عليها..."أمـــا القـــرآن فهـــو 

معجـــز بنفســـ ، ومكمـــن اإلعجـــاز فيـــ  أنـــ  بـــديع الـــنظم عجيـــب التـــأليف، وأنـــ  خـــارج عـــن نظـــام كـــالم 

ســجعا، ولــيس يف كــالم العــرب مثيــل لــ ، وهــو علــى طولــ  متناســب يف العــرب، فــالقرآن لــيس شــعرا وال 

أمــا اجلرجــاين يف كتابــ   (0)الفصــاحة، وال يتفــاوت وال يتبــاين، بينمــا كــالم البلغــاء والشــعراء يتفــاوت..."

                                                           
 .060-068، ص 2118مركز دراسات الوحدة العربية   محمد عابد الجابري، مدخل إلى القرآن الكريم ) الجزء األول( -0
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"دالئل اإلعجاز" فيشرح خصوصية القرآن من وجهة نظر تقنية أي فيما يتعلق ببنية هذا النص وطريقة 

قول يف معرض رده عن املشككني يف إعجاز القرآن "...فقلنـا أعجـزهتم مزايـا ظهـرت هلـم النظم في ، في

يف نظمــ ، وخصـــائص صــادفوها يف ســـياق لفظــ ، وبـــدائع راعـــتهم مــن مبـــادئ آيــ  ومقاطعهـــا، وجمـــاري 

وهبـرهم أّنـم تـأملوه ألفاظها ومواقعها، ويف مضرب كل مثل، ومساق كل حجة وبرهان، وصفة وتبيان، 

لفظة ينكر شأّنا أو يـرى  را عشرا، وآية آية، فلم جيدوا يف اجلميع كلمة ينبو هبا مكاّنا، أو، وعشسورة

إن التصـور الـذي يقدمـ  اجلرجـاين إلعجـاز القـرآن هـو أشـب  مـا  .(2)أن غريها أصـلح هنـاك أو أشـب ..."

لقـــائم يف خــتالف امكمــن اال ســـم البنيــة أي أنــ  يــرىاصــطالحنا املعاصــر بايكــون مبــا نســمي  اليــوم يف 

ختالفا يف إمكانات الرتتيب والربط بني مكونات اللغـة. مـن وجهـة النظـر هـذه لـيس اإلعجـاز االتأليف 

تغيريا يف مدلوالت الكلمات واألحرف وإنا يف موقعتها داخل نسق عالئقي متميز وغري ممكن التقليد. 

 أو بتعبري آخر اإلمكان املعجز.حتمال املستحيل لقرآن بالنسبة لإلنسان العريب االهبذا املنطق يصبح ا

إن القرآن كتاب خمتلف يف منطق نظم  ويف طريقة تأليف ، إن  يقدم عددا مـن األنظمـة الدالليـة 

 والبنائية املتداخلة واملعّقدة واليت مل يعهدها العرب من قبل منها:

 ما يتعلق بالكلمة باعتبارها الوحدة األساسية للبناء النصي:

ون اآلخــر، فــالقرآن هــو أوال اســتعمال لعــدد مــن الكلمــات واســتبعاد ملــا اســتعمال عــدد منهــا د *

 بقي منها. إن القضية هنا هي قضية اختيار مقصود داخل جمموع مفردات اللغة العربية.

 وجود تراتبية داخل االصطالح القرآين من خالل استعمال للكلمات حبسب درجة أمهيتها. *

                                                           
 .14-11ص  0990موفم للنشر،  0عبد القادر الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  -2
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إضافة دالالت جديدة للعديد مـن الكلمـات املتعلقـة بسـياقات نصـية معينـة، وانـدراجها ضـمن  *

 حقول سيميائية معّقدة.

ومنها ما يتعلق مبنطق ترتيب اآليـات وموضـوعاهتا، أو مـا يكـن تسـميت  بالسـرد القـرآين فغالبـا مـا يظهـر 

ضوع من أّول  إىل أخره وإنـا وجـود االستعمال القرآين تعددا للمواضيع وعدم وجود تعامل منفرد مع مو 

حركــــــة ســــــردية معّقــــــدة بــــــني موضــــــوعات اإلنســــــان والطبيعــــــة والغيــــــب،... وحــــــىت داخــــــل نفــــــس هــــــذه 

 املوضوعات. أضف إىل ذلك وضع حدود مؤطرة كجزء من البناء النصي حتت مصطلح "سورة".

يديـــة واهتمامهـــا املفـــرط إن هـــذا املســـتوى مـــن البنـــاء النصـــي يعـــّّب عـــن "خـــط مميـــز للبالغـــة العربيـــة التقل

بالوحدات النصية الصغرية، الكلمة أو اجلملة. إّنا )أي البالغة( مل تويل اهتماما للنظـام العـام ملختلـف 

 ترتيـب اخلطـاب التينيـة حتـت عنـوان-األجـزاء املكّونـة للخطـاب، الشـيء الـذي تدرسـ  البالغـة اليونـان

Disposition du discours .اجلرجـاين عنـدما يتحـدث عـن الـنظم، فـإن ذلـك ال خيـص إال تركيـب  إن

يؤكـد ذلـك أن اإلمـام الزركشـي مـثال، يف كتابـ  "الّبهـان يف علـوم القـرآن" ال خيصـص هلـذا   (0)" اجلملـة

 املبحث إال باب من سبع عشرة صفحة بعنوان "معرفة املناسبات بني اآليات".

ّــــا يكــــن، ف  النســــب املوجــــود يف الــــرتاث اإلســــالمي بــــني القــــرآن نظــــر يفال إذا عــــدنا إىل إننــــا أي

واإلمكانــات النصــية األخــرى جنــد أنــ  يســتند إىل مســلمتني ضــمنيتني: أوهلمــا القــول بــأن القــرآن أحســن 

اإلمكانـــات النصـــية العربيـــة هـــو قـــول بتماثـــل الطبيعـــة النصـــية بـــني القـــرآن وغـــريه مـــن النصـــوص، إذ أن 

ه، بل أن مثة تشاهبا جوهريا بينهما. أن قضية إعجاز القرآن أحسن إمكان ال خيتلف يف جنس  عن غري 

                                                           
1- M. Cuypers (sous direction), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, Paris, 2007, P 758. 
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بقيت حبيسة املقارنة الدائمة مع النصوص األخرى ومل تطرح البتة من جهة انفراد هـذا الـنص عـن غـريه 

ــــتج مــــن األوىل  ــــريه عــــن العــــامل. ثانيهمــــا تن مــــن النصــــوص بإمكــــان خمصــــوص واســــتثنائي يف طريقــــة تعب

الـــوعي اللغـــوي الـــذي يـــدرس بـــ  القـــرآن هـــو ذات الـــوعي الـــذي تعامـــل بـــ   بالضـــرورة، والـــيت مفادهـــا أن

ساس األول الذي تنبين علي  آليات إنتاج املعرفـة حـول القـرآن. إن حقـل وهو األ العرب مع نصوصهم،

أصول الفق  وخاصة من  مبحث الداللة يتأسس كل  على " تطبيق القواعد العربية املصطلح عليها عنـد 

ذلـك ألن [ ...]األلفاظ وربطها مبعاني ، واألصول املتبعة يف توسيع نطـاق املـدلوالتالعرب يف دالالت 

العـرب، فكـان البـد  -بشـكل مباشـر –هذا الكتاب اإلهلي، إنا أنزل بلغة عربية خالصـة، وخوطـب بـ  

 . إن الــوعي اللغــوي(0)مــن حتكــيم األصــول والقواعــد العربيــة يف حتديــد املعــاين املــرادة مــن هــذا الكتــاب"

سـتعمال داخـل سـياق معـني، الشـيء الـذي جيعـل عربية تشـكل مـن خـالل املمارسـة واالاخلاص باللغة ال

 حماوالت الفهم احلديثة للقرآن تتوقف، الحمالة، عند اآلليات واملسّلمات املضمرة اليت تأسس ل .

قــت يــدرس ولكنــ  يف نفــس الو  ،إننــا هنــا أمــام املفارقــة القائلــة، إن القــرآن معجــز يف لغتــ  وبنــاءه

ويفهــم بــنفس الــوعي اللغــوي العــريب وقواعــده ســواء مــا تعلــق منهــا بداللــة الكلمــات أو تلــك الــيت تتعلــق 

بأشكال التـأليف املالزمـة لـ . إننـا نظـن أن إمكانيـة جتـاوز هـذه املفارقـة يكمـن يف مسـائلة عميقـة ملاهيـة 

لــ  مــع نصــوص أخــرى، اإلعجــاز و كيفيتــ ، أي عــوض أن ينظــر ملوضــوع اإلعجــاز فقــط مــن جهــة تقاب

 ســـتعمال القـــرآين للغـــة العربيـــة. إن الســـؤال هنـــا لـــيس فقـــط هـــل يســـتطيعيكـــن أن يفكـــر يف ماهيـــة اال

 العريب اإلتيان مبثل  وإنا كذلك ملاذا ال يستطيع ذلك؟ اإلنسان

                                                           
 .21، ص0960-0968 ،البوطي، محمد سعيد رمضان، أصول الفقه مباحث الكتاب والسنة، جامعة دمشق -0
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رض عند النظر يف تطرق القرآن ذات  هلذه املسـألة يكـن أن نالحـظ أمـرين اثنـني: أوهلمـا أّنـا تـأي يف معـ

جتمعـت اإلنـس واجلـن اقـل لـئن  )*(التحدي للمشـركني مـن جهـة عـدم قـدرهتم علـى تـأليف مـا يشـبه  "

إن اإلعجـاز مــن هــذا  (0)علـى أن يــأتوا مبثـل هــذا القــرآن ال يـأتون مبثلــ  ولـو كــان بعضــهم لـبعض ظهــريا"

املنظور هو عدم قدرة العريب على اإلتيان مبثل . إن مضمون اإلعجاز ال تشرح  اآليات وإنا تقصد إىل 

سـتحالة يطرحهـا القـرآن هـذه اال إظهار استحالة حتقيق مـا يشـب  اإلمكـان اللغـوي الـذي يـرد يف القـرآن.

عـن ذاتـ  عنـدما يقابلهـا  لّ ب  اهلل عّز وجـصطالح الذي يعّب من خالل اصطالح "املثلية" وهو ذات اال

شــكل هنـــا داخـــل أ. إن إعجــاز القـــرآن يكـــن أن ي(2)بغريهــا "لـــيس كمثلــ  شـــيء وهـــو الســميع البصـــري"

املقابلــة بــني:)اهلل / إنســان( )قــول اهلل/قــول اإلنســان( فكمــا تنتفــي املماثلــة بــني اهلل واإلنســان فكــذلك 

 عــن عــامل كــالم اإلنســان. إن الفــرق هنــا هــو فــرق بــني مــن يعــّّب احلــال بالنســبة للمماثلــة بــني كــالم اهلل و 

خلق  وبني من اللغة جزء فقط من جتربتـ  الوجوديـة حيـاول مـن خالهلـا مقاربـة عـامل مسـتقل عنـ  وخـارج 

دتــ . ثــاين األمــور الــيت يكــن مالحظتهــا يف هــذه املســألة أن كلمــة "عــريب" عنــدما تــرد يف معــرض اعــن إر 

ثابة استعمال نصي معقد فكثريا ما ترتبط مفردة "عريب" بـ "مبني" " وهذا لسـان الوصف للقرآن فإّنا مب

ثــــل "قرآنــــا عربيــــا غــــري ذي عــــوج لعّلهــــم أو بتحديــــد آخــــر م (2)"بلســــان عــــريب مبــــني"، (0)عــــريب مبــــني"

. كمــا قــد يــرتبط وصــف اللســان أو القــرآن بـــ "عــريب" بواقعــة "الكتــاب" مثــل "كتــاب فصــلت (1)"يتقــون

                                                           
يات التي تأتي في معرض التحدي وكلها تقابل القرآن بالنصوص األخرى من خالل فكرة "المثلية" منها )البقرة يد من اآلهناك العد )*(

 (01( )هود 16( )يونس 21
 .66القرآن الكريم، "سورة اإلسراء،" اآلية  -0
 .00المصدر نفسه، "سورة الشورى،" اآلية  -2

 .011المصدر نفسه، "سورة النحل،" اآلية  -0
 .28المصدر نفسه، "سورة الشعراء،" اآلية  -2
 .26المصدر نفسه، "سورة الزمر،" اآلية  -1
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. أمـا يف احلـاالت القليلـة الـيت تـرد فيهـا كلمـة "عـريب" بـدون حتديـدات (4)عربيا لقـوم يعلمـون"آيات  قرآنا 

أخــرى فأغلبهــا يعــّب عــن آليــة اإلرســال يف بعــدها الــوظيفي التقــين حيــث جــاءت مــن اهلل إىل اإلنســان، 

 "جعلناه". ،"أوحينا" ،لذلك جندها تستعمل أفعاال مثل "أنزلناه"

حييــل إىل  عــن القــول اإلهلــي والتحديــدات الــيت تــالزم "عربيــة" القــرآن خيطــا رفيعــا نتفــاء "املثليــة"اإن بــني 

غة، استعمال يف مستويات متعددة من الدقة والتعقيـد، قـد ال يـرى فيهـا ستعمال اإلهلي للّ خصوصية اال

 العريب فرقا واضحا بني استعمال  و القرآن، لكن  رغم ذلك يشعر بعجزه أمام .اإلنسان 

 ثناء الثنائية نص/عاملستاالقرآن ك .1

 عنهـــا يف جمـــال ســـبق لنـــا أن حتـــدثنا عـــن اخـــتالف وقـــائع الوجـــود احلقيقـــي عـــن تلـــك الـــيت تعـــّّب 

الوجـــود اللغـــوي، اآلن وعنـــد تأمـــل القـــرآن كـــنص داخـــل هـــذه الثنائيـــة، هـــل تنطبـــق قواعـــد الثنائيـــة علـــى 

خمتلفــني  طــق وجــودينيالقــرآن أم إعجــاز هــذا الــنص هــو مــن جهــة مــا جتــاوز للفــروق األساســية بــني من

 وإحالة إىل شكل خمتلف من العالقة بينهما؟

إننا عندما ننظـر إىل عالقـة القـرآن بالعـامل مـن حيـث املبـدأ األول )مبـدأ أسـبقية العـامل علـى الـنص( جنـد 

عـن العـامل ختتلـف عـن  )*(أن حال القرآن ليس متأخرا عن العامل وليس مفصـوال عنـ . إن القـرآن نسـخة

( اليت جندها يف غريه من النصوص. إن اإلنسان يعّّب عن العـامل Mimesisغريها من حماوالت احملاكاة )

                                                           
 .40المصدر نفسه، "سورة فّصلت،" اآلية  -4
ما ينتج عن آلية المحاكاة فهي عملية بناء نموذج للنظام اللغوي أو بنية لمعقولية  نستعمل هنا معنى النسخة بطريقة مخصوصة. إنها )*(

 ,Le démon de la théorie. Littérature et sens communكتابه  Antoine Compagnonاألحداث. أنظر أنطوان كوبنيون 
Seuil 1998 اقف النظرية حول الموضوع وكذا من حيث أهم . إنه يخصص فصال كامال لعالقة األدب بالعالم  من حيث إختالف المو

 (.Mimesisاإلشكاالت اإلبستيمولوجية التي تطرحها فكرة المحاكاة )
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والـيت يف ذات  ،ويستكشف  من خالل اللغة باعتبارها يف اآلن ذات  معّّبا عن العامل وآلية إلعـادة إنتاجـ 

وجـّل عـن  يأي القـرآن كـنص يعـّّب فيـ  اهلل عـزّ خبالف ذلك  .الوقت، قد تكون هي احلجاب األول عن 

غـة سـتعمال األصـدق للّ اال عامل هو خلق  ول  كامل اإلحاطة بـدقائق حيثياتـ  وبـذلك يصـبح القـرآن هـو

 من حيث أّنا معّّبة عن معلوم واضح.

ســـتثنائي الـــذي ييّـــز القـــرآن كـــنص مبقابـــل العـــامل، يقتضـــي متيـــزه ببنيـــة منطقيـــة إن هـــذا التعبـــري اال

ا مركزيـا مثـل نطولوجية تتوافـق مـع النظـام القـائم يف العـامل، لـذلك لـيس مـن قبيـل الصـدفة أن مصـطلحوأ

ســتعمال القــرآين يف ســجل احلــديث عــن موجــودات العــامل كمــا عــن القــرآن ذاتــ ، "أيــة" ينــدرج ضــمن اال

ر، وهـو ظـاه)احلـديث هنـا عـن "أي"( لكـل شـيء  فاآلية هـي يف اآلن ذاتـ  "العالمـة الظـاهرة، وحقيقتـ 

يظهــر ظهــوره، فمــىت أدرك مــدرك الظــاهر منهمــا علــم أنــ  أدرك اآلخــر الــذي مل يــدرك  مــالزم لشــيء ال

. إن تعبـري القــرآن عـن العالقــة بـني األشــياء يف (0)بذاتـ  ... وكـل مجلــة مـن القــرآن دالـة علــى حكـم آيــة"

يقـة خمصوصـة هـي الوحيـدة الـيت الواقع يقتضي تأليفا لغويا دقيقا يعّّب في  الرابط اللغـوي عـن العالقـة بطر 

 .يتحقق فيها التوافق املنطقي واألنطولوجي بني املعّبق واملعّبل عن  على حد قول فيدغنشتاين

املبــدأ الثــاين الــذي ييّــز ثنائيــة النص/العــامل هــو كــون العــامل مســتقال عــن اإلنســان وكــون اللغــة يف 

فــإن القــرآن اســتثناء لــ ، ذلــك أن لغــة القــرآن  املقابــل، مرتبطــة بــ . كــذلك عنــد احلــديث عــن هــذا املبــدأ،

سـتعمال اسـتثناء هنـا هـو فـرق يف نفس الوقت تتجاوزها. إن أسـاس اال تتعلق بعربية اإلنسان العريب ويف

ســتعمال العــادي(، هــو فــرق بــني مــن للغــة والتعــاطي معهــا بــني اهلل )االســتعمال اإلهلــي( واإلنســان )االا
                                                           

  .010، ص0990الراغب األصفهاني، مفرادت ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق،  -0
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تداد لغيبـ  وبـني مـن اللغـة جـزء مـن جتربتـ  الوجوديـة حيـاول مـن خالهلـا ماعن عامل هو آية لوجوده و  يعّّب 

مقاربـة عـامل مسـتقل عنـ  وخـارج عـن إرادتـ . إن ملـن البـديهي أن اخلطـاب اإلهلـي جـاء ليفهمـ  اإلنسـان 

عموما، لكن  فهم يف خالل مستويات متعددة للنص قد ال يرى فيها القارئ الفروق الدقيقة بني الفهم 

لـيس لــ  قـد يتــأتى لـ  وبـني املنطــق العميـق للـنص، حالــ  يف ذلـك حـال النــاظر إىل الكـون،  األويل الـذي

نطباعات احلّسية املعّّبة عن ، هي فقط بداية الطريق حنو عقالنية حقيقيـة من فهم أويل سوى جمموع اال

ام للنــاس اجــة اإلفهــام العــضــمار، مجــع بــني حــاجتني أساســيتني: حلوقــائع العــامل. إن القــرآن، يف هــذا امل

 ستثنائية جدا.امبختلف السياقات اليت تربط بالقرآن، وحاجة التعريف بالعامل بطريقة خمصوصة و 

ســـتعمال امـــن خـــالل النظـــر يف موقـــع القـــرآن داخـــل ثنائيـــة النص/العـــامل خنلـــص إىل أن القـــرآن 

ع فـارق الوجـودين يف إالهي للغة حيقق إمكانية إنتاج الداللة/املعىن املعّّب عن العامل بالكيفية األصدق م

ستعمال خمصـوص للغـة العربيـة توظـف فيـ  اللغـة للتعبـري ا يف املنطق والنظام. إن القرآن االطبيعة ومتاثلهم

عــن مواضــيع يهــيمن عليهــا العلــم اإلالهــي. إّنــا تكّيــف وترقــى لتحمــل مضــامني دقيقــة ولتحقــق عالقــة 

سـتثنائية ليسـت ممكنـة إال . إن هـذه العالقـة االاستثنائية بني النص/العامل أي متام تعبري األول عن الثـاين

بشـرط وجــود تشــاهبات عميقــة يف منطــق بنــاء وجــودي اللغـة العربيــة والعــامل، وحتديــدا متــاثال جوهريــا بــني 

 ثنني.هة نظر عقائدية على وحدة مصدر االالقرآن والعامل يعّّب من وج

 القرآن ووعي العامل .4

 القرآن داخل ثنائية النص/العامل أظهر لنا خصوصيت  من جهتني: إن موضعة

 ثنني. أوال: تعبري القرآن عن العامل يقتضي تشاهبات بنائية بني اال
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ستعمال خمصـوص هلـا، هـو لغة العربية ولكن  يف نفس الوقت اثانيا: تعبري القرآن عن العامل يتم ضمن ال

لوقــت عالمــة دالــة عليهــا. إننــا إذ نتحــدث عــن اخلاصــية اســتعمال حيقــق اخلاصــية األوىل وهــو يف نفــس ا

األوىل نقصــــد إىل تأســــيس شــــرعية توظيــــف وعــــي العــــامل وعقالنيتــــ  يف فهــــم القــــرآن باعتبــــاره اســــتعماال 

 غة العربية.استثنائيا للّ 

رأينـــا، يتأســـس علـــى فكـــرة "النظـــام" املوجـــود يف العـــامل وحيـــاول  ســـبق وأن إن وعـــي العـــامل، كمـــا

ما نفكــر يف القــرآن مــن خــالل هــذا الــوعي فإننــا نســلم بــأن القــرآن يتضــمن نظامــا لغويــا مقاربتــ ، وعنــد

نصيا درجة تعقيده تقرتب أو تتسـاوى ودرجـة التعقيـد املسـّلم هبـا يف موضـوعات العـامل. إن هـذا النظـام 

بــاط رتاالنصــي يشــب  نظــام العــامل مــن جهــة أن كــل وقائعــ  اللغويــة دالــة بطريقــة دقيقــة)املوقع، الكلمــة، 

املواضــيع...(، وخيتلــف عنــ  يف خصوصــيت  كوجــود لغــوي. إن مبــدأ الســببية مــثال يكــون فيــ  الســبب يف 

كأن تسبق النتيجـة   ،ة اللغوية وقد ال تكونغالواقع دائما قبل النتيجة ولكنها قد تكون كذلك يف الصيا

حيتاج إىل مسائلة دقيقة، ستعمال القرآين سببها، وليس هذا اعتباطا. إن تقدمي السبب أو تأخريه يف اال

 ة يف الواقع.فليست القضية قضية مجالية فحسب بل معّّبة عن داللة مقابلة يف منطق السببيّ 

إن هــذا الـــوعي الـــذي نريـــد توظيفـــ  يف فهـــم القـــرآن هــو يف األصـــل توجـــ  حنـــو العـــامل حيقـــق أفـــق انتظـــار 

(Horizon d'attenteملــا جيــب /يكــن أن يكــون عليــ  املوضــوع املقــا ) رب، إنــ  مــن وجهــة نظــر جمــردة

منطــق جتربـــة اإلنســـان مـــع العـــامل وتعريفـــ  لـــ . إن هــذا الـــوعي عنـــد توظيفـــ  يف حماولـــة فهـــم القـــرآن فإننـــا 

وعي اللغـوي منفـردا. مـن هـذا مبدئيا حندد أفق انتظار راق، أبعد بكثري عن ذلـك األفـق الـذي حيـدده الـ

يــ  هــذا اســتعمال إهلــي يعــّّب عــن العــامل، حيــاول فر ســيكون مثــة لقــاء بــني وعــي صــارم وفعــال وبــني املنظــو 
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ستعمال للغة. إننا نتصور مالمـح هـذا اللقـاء يثمـر وعيـا لغويـا قرآنيـا اء أثر خصوصية هذا االقتفالوعي ا

أو  ةبدت مرتادف "فما من كلمة إال وهلا داللتها املتمّيزة ولو )*(تصبح في  الكلمة موضوعا دقيقا ومعقدا

سـتعمال القـرآين أو بـني كلمـة يف يف االالتشاب  الذي قد يظهـر بـني دالالت الكلمـات  . إن(0)مشرتكة"

القــرآن وأخــرى يف اللســان العــريب إنــا يــدرس بغيــة إظهــار الفــروق املوجــودة واحلــدود الالزمــة خلصوصــية 

الداللــة الــيت تنفــرد هبــا كــل كلمــة عــن غريهــا. إن التقــارب الــذي قــد يظهــر بــني الكلمــات، يصــبح مــن 

ل الفحــص واملقارنــة أحــد العوامــل احليويــة يف بنــاء الداللــة وإثرائهــا حنــو مفهمــة جديــدة للمصــطلح خــال

املســتعملة يف القــرآن )اجملــاز، القــرآين. مــن ميــزات هــذا اللقــاء كــذلك إعــادة التفكــري يف آليــات البالغــة 

لــة بطريقــة دقيقــة علــى ســتعارة، التشــبي ...( باعتبارهــا، لــيس فقــط ذات طبيعــة مجاليــة، وإنــا وقــائع دااال

العــامل  نّصــية نتهــاء وقــائعرفهــا. إن حمدوديــة اللغــة مبقابــل ال اموضــوعات العــامل والــيت قــد تســاعدنا يف تع

شرتاك واقعتني من وقـائع ن اختيار القرآن تعبريا خمصوصا اليفرض ال حمالة استعمال آليات البالغة، لك

شرتك حيتاج إىل مسائلة عميقة وجادة. تـأي حماولـة العامل يف وج  شب  مثال، قد حييل إىل منطق خلق م

من خالل تأمل الروابط والعالقـات املوجـودة بـني موضـوعات هـذا الـنص  كذلك  بلورة وعي لغوي قرآين

وطريقـــة انتظامهـــا فـــيمكن مـــثال تصـــور دراســـة حركـــة املواضـــيع واتصـــاهلا ببعضـــها )العقيـــدة، القصـــص، 

وحماولـة التعـرف علـى منطقهـا واسـتخراج مبحـث خـاص بقواعـد  التشريع، الطبيعة...( يف السرد القـرآين

 التأليف القرآين وأنساق  العالئقية.

                                                           
ستعمال القرآني منطق أن منطق الكلمة في االود هنا ليس مقابل منطق الشيء في الوجود  منطق الكلمة التي تعبر عنه وإنما المقص  *()

 معقد يتم التفكير فيه بنفس الوعي الذي يتأسس عليه منطق الشيء في الوجود.
، Bristish West Indies، 0998 2محمد أبو القاسم حاج حمد، العالمية اإلسالمية الثانية، جدلية الغيب واإلنسان والطبيعة، المجلد -0

 .082ص
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هــذا يقصــد، أول مــا يقصــد، إىل تثــوير مســائلة للقــرآن مــن موقــع خمتلــف، ومــن جهــة فصــلنا إن 

 تعبـريه رتبـاك احلاصـل يف الوجـود اللغـوي عنـد وعيـا بااليينانظر فلسفية تسـتوحي مـن الـدرس الفيدغنشـت

سـتثناء يصـبح فيـ  القـرآن مقـابال استثناء لذلك ولـو مـن قبيـل اإلمكـان فقـط، عن العامل وحتاول إظهار ا

سـتعانة بـوعي "النظـام" الـذي تشـكل مباشرا للعامل ويعاد استكشـاف  كواقعـة نصـية مغـايرة مـن خـالل اال

 يف تاريخ املعرفة املتعلقة مبوضوعات العامل.

قـرآن و املعـارف ا املنهجيّـة الـيت تثريهـا العالقـة بـني الالقضاي اول  مناقشةيف الفصل القادم سنح

 النظرية املعاصرة.
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يف خضم احلضارة املعاصرة يعرتض حديثنا عن القرآن سؤال مفروض، هو سؤال القرآن واملعرفة 

ـــة ـــنص عـــن احلاضـــر، وال جـــدوى مـــن حماول النغـــالق علـــى الـــذات ا املعاصـــرة، فـــال يكـــن فصـــل هـــذا ال

اء عن منتوج فكري هو إنساين قبل أن يكون شرقيا أو غربيـا. إننـا بـدأ نسـلم بفكـرة نستغاإلسالمية واال

إجيابيـا للـنص جيعـل منـ   ءأن أي إثراء أو تفعيل للـنص، مـن خـالل أي توجـ  إبسـتيمولوجي، يعتـّب شـي

حملاوالت وهـي ذاهتـا أول الطريـق حنـو بنـاء كية تعدد اخلطابات وايمركز اهتمام وحبث، وخيلق حول  دينام

لتقـرأ وتفهـم مـن جهـة أنـ  رسـالة  جـاء وتأصيل رؤيـة للعـامل مـن خـالل القـرآن. إن البعـد الرسـايل للقـرآن

قــراح" يســمع يف اجلنــائز ويتــّبك بــ  األوليــاء. لقــد حجبــت قداســة هــذا الــنص وتعــاو ولــيس "مقــدس األ

تقييــد العمـل عليــ  مبعـايري مؤسســاتية واســتبعد بـذلك مــن مركزيتــ  يف  تّ التفاعـل احلقيقــي لإلنسـان معــ  و 

 الرؤية اإلسالمية ذاهتا.

 القرآن واملعرفة الغربية يـنن للعالقة بـن مؤسسيـمبدئي .0

إن احلــديث عــن العالقــة بــني القــرآن واملعرفــة الغربيــة قبــل أن يكــون حــديثا عــن تفاصــيل ومعــايري 

شـروع الفكـري الـذي ينـاقش داخلـ  هـذا اإلشـكال واملقصـد منـ . هذه العالقة هو حديث عن طبيعة امل

إن املشروع الغريب يعتّب القرآن أحد موضوعات الدراسة مثل  يف ذلك مثـل املوضـوعات األخـرى، خيتـّب 

مـن خاللــ  نظرياتـ  وقــدراهتا التفســريية يف سـياقات غــري ســياقات نشـأهتا. مــن هــذا املنطلـق، يــأي الرهــان 

ديولوجيــة ن املنطلقــات العامــة، اخللفيــات اإلرفــة الغربيــة كأســاس لرؤيــة الغــرب للعــامل. أاألول متعلقــا باملع

واملســلمات األساســية الــيت حتــدد حقــل التفكــري الغــريب يف القــرآن حتــدد، بطريقــة ضــمنية، ســقف النتــائج 
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مـن  القـرآن كموضـوع .عنـدما تقـاربإن نظريـة مـا  L'horizons d'attente.املنتظرة من مقاربة القـرآن 

موضوعاهتا تبحث أن جتد في  منطقا )نظام عالقات، دالالت معّينة، تـأويالت...( ال يرقـى إىل منطـق 

بناء النظرية ذاهتا اليت تباحث . يف مقابل ذلـك، تـأي نظرتنـا للقـرآن مـن داخـل منظومتنـا اإلسـالمية. إّنـا 

مـن املوضـوعات ولـيس الرهـان  وجهة نظر خمتلفة متاما عن األوىل، لـيس القـرآن فيهـا موضـوعا مثـل غـريه

وإنـــا رهـــان رؤيـــة للعـــامل أساســـها احليـــوي القـــرآن ذاتـــ . إن تســـمية القـــرآن  ،هنـــا رهـــان نظريـــة أو نـــوذج

مبـا نقصــد إىل تبيينـ  ملــا قـد تتضــمن  هـذه الكلمــة مــن  والتفكـري فيــ  مـن خــالل كلمـة "موضــوع" قـد ختــلّ 

يكون القـرآن، يف هـذه احلالـة، موضـوعا وفقـط وإنـا سلبية وتقبل ملا قد تفرض  الذات املتفاعلة مع . ال 

: أوال موضــوعا للمعرفـــة الغربيــة مـــن خـــالل تصــور معقـــد ومشــروط وثانيـــا تصـــّور كونــ  موضـــوعا ضـــمن 

صــريورة حتولــ  إىل رؤيــة، اهلــدف منهــا جتــاوز التصــور املوجــود اليــوم يف املعرفــة املعاصــرة وكــل مــا يقتضــي  

 عامل ومن فلسفة يكن أن تنتج عن ذلك.ذلك من تغري يف منطق مسائلتنا لل

غالبا ما يشوب الغموض والتسرع احلديث عن القـرآن واملعرفـة الغربيـة، وتنـاقش العالقـة بينهمـا  

بطريقــة كّليــة وغــري حمــددة، خاصــة إذا مــا تعّلــق األمــر باجلــداالت الــيت تنشــأ داخــل منظومتنــا اإلســالمية 

. ســبق وأن حـددنا طبيعـة املشــروع الفكـري الـذي ننــاقش فيأخـذ األمـر مبجملـ  ســواء بـالرفض أو القبـول

من خالل   العالقة بني القرآن واملعرفة الغربية، يبقى أن مثـة بعـض التوضـيحات الـيت تفـرض نفسـها عنـد 

أن هــذه املعرفــة متنوعــة مــن حيــث الوقــائع اإلبســتمولوجية املندرجــة  أولهااا: احلــديث عــن املعرفــة الغربيــة،

الرتكيز حول موضوع النظرية إال أن احلـديث عنهـا إنـا يـأي مـن بـاب احلـديث  داخلها، فعلى الرغم من
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مفــردات الوقــائع اإلبســتمولوجية حيفــل بعــدد  عــن اخلــاص الــذي ال يعــّب بالضــرورة عــن العــام. إن ســجلّ 

، النظريـة، املقاربـة، Paradigme، النمـوذج L'Epistéméصطالحات مثل اإلبسـتيمي من االالبأس ب  

 املفهوم، التقنية...املنهج، 

إن التفكـــري يف مضـــمون العالقـــة املمكنـــة بـــني القـــرآن واملعرفـــة الغربيـــة يتـــأثر هبـــذا التنـــوع ويصـــبح 

منهمـا  ةاألمر أكثر تعقيدا حبيث ال نتحدث عن عالقـة بـاملفرد بـل عـن عالقـة بـاجلمع حتتـاج كـل واحـد

بـني نقيضـي الـرفض والقبـول، وإنـا بـني  حتماالت كثرية ترتاوح رمبا لـيساإىل دراسة، وينفتح اجملال على 

 إمكانات القبول املشروط هلذا املفهوم والرفض النسيب هلذه النظرية، والتجريب احلذر هلذه املقاربة...

أن هذه املعرفة تنتظم وقائعها بطريقة معقـدة وضـمن حيويـة نقديـة داخليـة، فمـن اخلطـأ تصـورها   ثانيها:

رى تصـــورها مبثابـــة خطابـــات وخطابـــات مضـــادة، جتـــد فيهـــا كبنـــاء واحـــد متجـــانس وجامـــد، بـــل األحـــ

التعارض الذي قد يصل إىل التناقض، وهذا ما جيعل هذه املعرفة ثرية ومفتوحة ومتجددة. ترافق القـرآن 

باملعرفة الغربية هذه احليوية ذاهتـا الـيت تفـتح أمامـ  إمكانـات معرفيـة ليسـت مطلقـة وإنـا تقـدم   ت يف عالق

 ها كواحدة من بني احتماالت متعددة.كل واحدة منها نفس

 قرآن والوقائع املعرفية األساسيةال .2

من خالل حتديد طبيعة املوقع الذي يتموضع داخل  القرآن باعتباره أساس مشروع فكـري وكـذا 

نذهب إىل تفصيل مضـمون هـذه العالقـة  ،منطلقي التفكري يف أساس العالقة بني القرآن واملعرفة الغربية

 ، النظرية و أخريا التقنية.Epistéméة حتليلية لثالثة وقائع معرفية أساسية: اإلبستيمي من خالل مسائل
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 اإلبستيمي . أ

و بـالتزامن  Michel Foucaultظهر مفهوم اإلبستيمي يف ستينات القرن املاضي مـع ميشـال فوكـو 

... عنـد حديثـ  عـن Paradigmeملفهـوم النمـوذج  Thomas Kuhnsمع  كذلك أسـس تومـاس كـوهن 

اإلبستيمي يعرف  ميشال فوكو بأن  "كل ظواهر الربط بني العلـوم أو بـني خمتلـف اخلطابـات العلميـة الـيت 

عتبــار انتقــادات الــيت وجهــت إليــ  حــول ابــة عــن االو إج (0)تشــكل، مــا أمسيــ ، إبســتيمي حقبــة معينــة"

قــائال  اإلبســتيمي كنســق مغلــق، متجــانس وأحــادي يضــيف فوكــو شــارحا ومفصــال طبيعــة هــذه الواقعــة

، أنـــ  حقـــل Dispersion"اإلبســـتيمي لـــيس شـــكال مـــن النظريـــة الكـــّبى املضـــمرة، إنـــ  فضـــاء للفـــروق 

 Simultané de rémanences، أن  ليس جزءا من التاريخ املشرتك لكل العلوم. إن  لعبة […]مفتوح

spécifiques"(2) 

ا متنـوّع وغـري متجـانس فهـي نفتـاح ومضـموّنواال لنا أن نالحظ هنا، أن هذه الواقعة تتميـز بـالعموم

ال تفــرض رؤيــة واحــدة لألشــياء، وإنـــا تقــرتح إمكانــات خمتلفــة وثريـــة. لــيس اإلبســتيمي أمــرا واضـــحا و 

واعيا يكن حتديد موقف من  وإنا جانب عميق وغري واع يف الرؤيـة الغربيـة للعـامل. إن حقـوال كثـرية مـن 

نرتبولوجيا تبحث هـذا املسـتوى القاعـدي واملؤسـس للمعرفـة املعرفة الغربية املرتبطة بالتاريخ، الفلسفة، األ

 وحتاول استكشاف .

                                                           
1- Michel Foucault, Les problèmes de la culture, Un débat Foucault- Preti  :  Il bimestre N°22-23 

Septembre –Décembre in Vocabulaire des philosophes, Ellipses 2002 p868. 
2- Opcit, P869 – 870. 
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الفكري اإلسالمي ساحة من  شب  فارغة هي مبثابة حلقة الوصل  ثإن ما يقابل اإلبستيمي يف الرتا

املفقــودة بــني العقيــدة وتفاصــيل املعــارف حــول الطبيعــة واإلنســان فــال عالقــة مــثال بــني مبــدأ التوحيــد يف 

دة ونظرتنـا لتنـوع موجـودات هـذا العـامل، ومـا قـد يرتتـب عنـ  مـن روابـط ومتـاثالت خلقيـة بـني هــذه العقيـ

املوجودات. عدى ذلك يبقى أن العمل على القرآن ير، ال حمالة، من خالل التعامل مع الرؤى الكليـة 

سيضــحى إعــادة  منظومــة الغربيــة بطريقــة واعيــة أو غــري واعيــة، وال جمــال للقــول أن تفكرينــا يف القــرآنلل

إنتاج لذات هذه الرؤية واشتقاقاهتا. قد حيدث بعض ذلك، ولكن أمثال هذه اخلطابات مدعاة إلعادة 

إن الــدارس للقـرآن حبياديـة وإنصـاف يـرى أن التعامـل مــع  إنتـاج فكـر عقـيم وطريـق إىل الشـلل الفكـري.

لـ  دور فاعـل يف حتديـد  هذا النص هو من قبيـل احلـوار واجلـدل معـ  فهـو لـيس مـادة سـلبية خاضـعة بـل

صطالح املستعمل إىل البنية النصية والطريقة اليت تنتظم هبا الداللة. من هذا التوجهات البحثية بدأ باال

 األسئلة وحىت طرائق التفكري يف موضوعات . وهتمام حمور إنتاج مراكز اال املنظور يصبح القرآن

جتاه تفعيـل العمـل علـى اثنان يصبان يف كنهما االمي ديناميكيت  اخلاصة ولإن لكل من القرآن واإلبستي

القــرآن. إن اإلبســتيمي يف خــالل تطــوره يســمح بارتــداد للــوعي والنقــد علــى ذاتــ  ومنطلقاتــ  مــن خــالل 

ذات املعـارف واألدوات الــيت أنتجهــا وهـو أمــر مفيــد للعامــل علـى القــرآن مــن حيـث احلــذر الــذي يكــن 

الرؤية الغربيـة و منطقهـا كلمـا اسـتطعنا حتديـد موقفنـا منهـا. مـن  توخي ، ذلك أن  كلما زاد وعينا مبنطلق

، فإّنــا مــن خــالل تبلورهــا جانبهــا ديناميكيــة العمــل علــى القــرآن، حــىت وإن تشــابكت مــع الرؤيــة الغربيــة

الرؤيـــة القرآنيـــة وكيفيـــة تفكريهـــا وهـــذا األمـــر هـــو كـــذلك مـــن حمـــددات موقفنـــا مـــن  تظهـــر شـــيء فشـــيء
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يكيتان كــل يف عملهــا ســواء تلــك الــيت متكــن مــن مراجعــة الــذات الغربيــة أو تلــك اإلبســتيمي. إن الــدينام

لتقـــاء والتقـــاطع يف حتديـــد العالقـــة ة مـــن خـــالل القـــرآن، تتجهـــان إىل االالـــيت حتـــدد مالمـــح رؤيـــة جديـــد

 القائمة واملفروضة بني القرآن واملعرفة الغربية. 

 النظرية   . ب

إىل النظريــة ننتقــل مــن املفتــوح إىل املغلــق ومــن املتنــوع  عنــدما ننتقــل يف حــديثنا مــن اإلبســتيمي

أن اهلدف من النظرية هـو ربـط عـدد    A.Einsteinالغري متجانس إىل األحادي املنظم. يرى أينشتاين 

كبــري مــن التجــارب املعزولــة ويعرفهــا بأّنــا "نســق مــن أفكــار الــيت غالبــا مــا تبــىن منطقيــا مــن خــالل عــدد 

. إن النظرية تقدم رؤية منظمة ملوضوع ما، إّنـا حماولـة للتعمـيم حبيـث ال (0)ة"قليل من القضايا األساسي

"جتربــة معزولــة " مــن الرؤيــة العامــة الــيت تقــدمها، كمــا يتفــق أغلــب البــاحثني العــاملني  يشــذ أي مثــال أو

أن أسـاس النظريـة ومنطلقهـا عـدد قليـل  Grangerو قروجنـر  Duheimعلى املوضوع من أمثـال دوهـامي 

لها لقضايا األساسية، فهي بذلك الرهان األول واألصعب يف النظرية. عند وجودها ال يبقى إال متثّ من ا

نسق عالئقي مبا تقتضي  العالقة من ضوابط منطقية ورياضية. أما السلطة اليت متلكها النظرية يف  ضمن

علـى الـواقعي وأسـبقيت  املعرفة املعاصرة فتستمدها من مبدأ إبستيمولوجي ضمين حيكم بأولويـة العقـالين 

" يتجـــ  الشـــعاع اإلبســـتيمولوجي مـــن  G. Bachelardيف إنتـــاج املعرفـــة فبالنســـبة لغاســـتون باشـــالر 

. مـن هـذا املنطلـق يبقـى الواقـع )املوضـوع( يف موقـف سـليب، فهـو (2)العقالين إىل الواقع ولـيس العكـس"

                                                           
1- Opcit, P540. 
2- P.Bourdieu & J.C. Passeron & J.C. Chamboredon, Le métier de sociologue, Mouton, P62. 
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خري، ليس فقط رهـان السـؤال وإنـا كـذلك ال جييب إال إذا سؤل وتنفرد النظرية برهان املعرفة األول واأل

رهان اجلواب، ذلك أن التفسري املقرتح ملوضـوع مـا ال يكـون إال مـن جـنس سـؤال النظريـة. عنـد حديثـ  

ختصــارا للوقــائع يف موضــوع عمــل الفعــل العقــالين باعتبــاره "ا R.Thomعــن املوضــوع يشــرح روين طــوم 

نتقــاء للخــاص وصــياغت  بطريقــة عقالنيـــة ، ا.إنــ  مــن جهــة مــا(0)حملــي بقصــد تفســريها بشــكل فكــري"

 وتعميم هذه الرؤية لبقية الوقائع األخرى. 

ضـــد هيمنـــة النظريـــة تـــأي أصـــوات معارضـــة حماولـــة التأكيـــد علـــى الـــدور الفاعـــل للموضـــوع و"حقـــ  يف 

، فعنــد حديثــ  عــن التفكــري السوســيولوجي J.C.Passeronالــرفض" علــى حــد قــول جــون كلــود باســرون 

وقــائع يف أن ختتــار، مــن خــالل التفكــري السوســيولوجي، مــن بــني كــل النظريــات تلــك الــيت يقــول "حــق ال

. أضـف إىل (2)عـرتاض عليهـا مـن خـالل املالحظـة"نيـة واالسـتداللية لالد لغتهـا الفـرص التقل وتعـدّ تسهّ 

مــع حتمــاالت عــدة للتعــاطي اجتماعيــة واإلنســانية اليــوم تفــتح ن املمارســة البحثيــة يف العلــوم االذلــك أ

هتا، وال تتقيــد بالضــرورة خبيــار النظريــة أو قــد تنتقــي منهــا مقــوالت أو مفــاهيم وتســتبعد أخــرى اموضــوع

كعناصـــر مرتابطـــة يكـــن فصـــلها واســـتعمال   متماســـكة وإّنـــافهـــي قـــد تتعامـــل مـــع النظريـــة لـــيس كوحـــدة 

ولوجيا يمبســتحــث. إن دراســة حمققــة وجــادة يف "اإلالــبعض منهــا حبســب طبيعــة املوضــوع ومتطلبــات الب

ـــــة"  حلقـــــل العلـــــوم اال ـــــنّي اجلهوي ـــــة واإلنســـــانية كمـــــا يســـــميها باشـــــالر يكـــــن أن يب ـــــوع جتماعي  رمبـــــا التن

                                                           
1- J.Hamel, Précis d'épistémologie de la sociologie, Montréal – Paris, L’ Harmattan 1997, P43 
2- J.C.Passeron, L'espace mental de l'enquête(II), Revue Enquête, n°3, 1996, P1. 
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ختالف الذي قد جنـده فيمـا نصـطلح علـى تسـميت  بالنظريـة، فقـد يكـون منطـق بناءهـا ومـا تقتضـي  واال

 ة أخرى.من شروط العلمية وخصائصها غري مطابق متاما ملا هو علي  الشأن يف حقول معرفي

لــيس اهلــدف مــن مناقشــتنا لواقعــة النظريــة يف املعرفــة املعاصــرة الفصــل يف خــالف إبســتيمولوجي 

فــذلك بعيـــد املنــال، وإنـــا نقصـــد إىل حتديــد طبيعـــة العالقــة بـــني القـــرآن و النظريــة، ونتصـــورها يف أمـــرين 

معاصــر باعتبارهــا عالقــة  إثنــني: أوهلمــا إعطــاء األوليــة يف العمــل علــى القــرآن إىل املمارســة النصــية بــوعي

ـــــــا ) ـــــــا فعـــــــال فينومينولوجي ـــــــنص. نقصـــــــد باملمارســـــــة النصـــــــية هن  Acteمباشـــــــرة وعميقـــــــة مـــــــع ال

Phénoménologique"حيـدد طبيعـة املواضـيع ومكوناهتــا،  (0)( يتمثـل يف "حـدس مباشـر، عـام وجتـرييب

الفينومينولوجي  ووجهة نظر ملسائلتها، تكون كلها مستقاة من تفاعل مكثف مع النص. إن هذا الفعل

 عــن جتربــة اإلنســان مــع العــامل يصــدر عــن ذات واعيــة تبحــث يف دالالت نصــية مــن خــالل ذهنيــة تعــّّب 

إّنا جتربة بالضرورة حديثة ومعاصـرة بكـل مـا حتملـ  هـذه الكلمـات مـن معـان عميقـة. ثانيـا  .وتعريف  ل 

تــــع حبيويـــة نقديــــة داخليــــة إن عالقـــة القــــرآن بالنظريـــة هــــي عالقـــة برؤيــــة ممكنــــة ضـــمن حقــــل متنـــوع يتم

حقيقية. أن معيار وحمددات التعامل مع النظرية تأي مـن ذات املمارسـة النصـية )علـى شـاكلة مـا يفعـل 

باســرون مــع الظــاهرة السوســيولوجية باعتبارهــا احلكــم والفيصــل( وبــذلك تنفــتح عالقــة القــرآن بالنظريــة 

سـتبقاء النظريـة ا -2ر مـع املمارسـة النصـية ا الظـاهرفـض النظريـة لتعارضـه -0على اإلمكانات التالية: 

لتجاور املمارسة النصية وتثريها، أي التعاطي مع النظرية ليس باعتبارها سلطة معرفيـة، وإنـا وجهـة نظـر 

                                                           
 1- Alex Mucchielli (Sous la direction d'), Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, 

2ème édition Armand Colin, 2004, P191. 
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عتمـاد اختالفا ظاهرا بـني اال. إن مثة Valeur heuristiqueممكنة للموضوع يكن أن حتقق قيمة حبثية 

ســــتلهام القــــدرة اختــــزال الــــنص إىل جميــــب عــــن ســــؤال النظريــــة، وبــــني او علــــى النظريــــة وحماولــــة تطبيقهــــا 

سـئلة املنبثقـة مـن رضها املمارسة النصية من خـالل األالتفسريية للنظرية يف عمومها وداخل إطار رؤية تف

ال ختلـــو مـــن  الـــنص. إن القضـــية هنـــا هـــي قضـــية مـــا نعتـــّبه مركزيـــا ومـــا نعتـــّبه ثانويـــا. إن عمليـــة البحـــث

أو غــري واعيــة، وهــذا لــيس مــّبرا للتخلــي عــن النظريــات  كانــت  ديولوجيــات واعيــةبقة واإلاألحكــام املســ

وإنـــا التفاعـــل الـــدائم مـــع النظريـــة يســـاهم يف تشـــكيل وعـــي نقـــدي يتبلـــور مـــن خـــالل تفكـــري الباحـــث 

بنــاء ســتعمال أجــزاء مــن النظريــة )مقولــة، مفهــوم( وإدراجهــا ضــمن بنــاء عــام غــري ا -1وممارســت  التقنيــة.

يده مـن النظريـة كـأجزاء منفصـلة وبـني الرؤيـة املرتكـزة نستفنسجام بني ما رية، شريطة حتقق شرط االالنظ

 على املمارسة النصية. 

 القرآن والتقنية: جتسيد للوعي املعاصر  .جـ

أن أكدنا علـى األمهيـة الـيت تكتسـبها "املمارسـة النصـية" يف العمـل علـى القـرآن باعتبارهـا  سبق 

املصــدر األول للتفكــري يف الــنص وهــي هبــذا تكــون احلكــم األول إذا مــا تعلــق األمــر باملعرفــة الغربيــة. إن 

قــة القائمــة احلـديث عــن املمارســة النصــية حيتــاج إىل شــيء مــن التفصــيل يكــن مــن خاللــ  أن نتبــني العال

بــني القــرآن والتقنيــة. إن أحــد اإلشــكاالت األساســية املتعلقــة باملمارســة النصــية هــو كــون القــرآن وحــدة 

، واســتجابتنا هلــذه الواقعــة النصــية املميــزة يكــون مــن وجهــني، فمــن جهــة نســلم بــأن ركّبــةســردية كليــة وم

دة وانتظامـ  هبـذا الشـكل دال مثلمـا التفكري يف القرآن يبدأ من  كما هو، باعتبـاره منظومـة عالئقيـة معقـ
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أن انتظــام الوقــائع كمــا هــي يف العــامل دالــة بــذاهتا، وينتهــي إليــ  كمــا هــو يف آخــر املطــاف. إن املمارســة 

النصية، من هذا املنظور، هي حدس ألناط البناء النصي يف عموم  وما قد يتشكل من  هذا البناء مـن 

عتمــاد طريقــة التعامــل مــع القــرآن يف  أخــرى نعتــّب أن ا حتديــدات موضــعية وأنســاق عالئقيــة. ومــن جهــة

تكفــي، فاملمارســة النصــية العامــة قــد حتجــب عــن الرؤيــة خصوصــية جزئيــات  كليتــ  وبشــكل مباشــر ال

الـنص و أمهيتهـا والــيت بـدورها حتــدد الرؤيـة الكليــة بشـكل أفضــل. أضـف إىل ذلــك، أن انفتـاح املمارســة 

مثلمـا يفعـل التفسـري املوضـوعي عنـدما جيمـع عـددا  )*( الـنصالنصية على إمكانات التصرف البحثـي يف

مـــا تفعـــل بعـــض الدراســـات مـــن تتبـــع مـــن اآليـــات وكيـــف يتشـــكل مـــن خالهلـــا موضـــوع للدراســـة، أو ك

ستعمال القرآين ملفردات  ومالحظة خصوصيتها، هو حلقة الوصل بني القـراءة احلدسـية األوىل للقـرآن اال

وتفصـيلية، يف نفـس الوقـت، ملوضـوع مـن موضـوعاهتا ويكـن تلخـيص  وما قد تنتهـي إليـ  مـن رؤيـة كليـة

 هذه الفكرة يف الشكل التايل: 

 

 

 

 

                                                           
نقصد بالتصرف البحثي عمال تحليليا على القرآن من خالل الوسائل المنطقية والمنهجية المستعملة في كل البحوث العلمية على  )*(

اختالف حقولها، والمتمثلة في: التصنيف، الترتيب، التجميع، المقارنة والنمذجة وغيرها من الوسائل التي تساعد على إنتاج فهم جديد 
 للنص.
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 ( تفصيلية 2(عامة                                    ممارسة نصية )0ممارسة نصية )

 ]نفتاح على إمكانات التصرف البحثياال [  ]حدس ضبايب للوحدة الكلية للقرآن [ 

                              

 ممارس نصية جامعة

 ]حتديد جمال معني للدراسة [

 ](2( و)0الربط بني املمارسة )[

يــأي احلــديث عــن التقنيــة عنــد احلــديث عــن املرحلــة الوســطى الــيت يكــن تلخصــيها بقولنــا: هــي ممارســة 

خـالل التقنيـة فهـي مبثابـة نصية منفتحة على إمكانات التصرف البحثية، وهذه اإلمكانات تتحقـق مـن 

كـن ممكنـا نيلـ  إال مـن خالهلـا ولتبيـني ذلـك لولـوج إىل مسـتوى مـن املعرفـة مل ياألداة اليت تسـاعد علـى ا

نقدم نقدا إلحدى احملاوالت التقنية للعمل على القرآن، ففي ستينات القرن املاضي قامت جمموعة من 

 Analyseرآن تسـمى "بالتحليــل املفهـومي للقــرآن" بتكــوين أداة حبثيـة حــول القـ )*(البـاحثني الفرنسـيني

conceptuelle du Coran( 2( شــفرة )0، وهــي عبــارة عــن ســجل لــألوراق املثقوبــة باإلضــافة إىل )

ســجل، كــل واحــد منهــا هــو عبــارة عــن مفهــوم والثقــوب املوجــودة علــى ورقــة كــل  411هنــاك  تعليقــات.

بعــد  أمثــال املفهــوم مــثال املوجــودات اخلارقــة )مــامفهــوم حتيــل كــل واحــدة منهــا إىل آيــة مــن القــرآن مــن 

                                                           
(*)  Allard (M.), Elzière (M.), Gardin (J.C.), Hours (F.), Analyse conceptuelle du Coran sur carte perforées, 

Paris, La Haye,Mouton & Co., 1963, Tome1, Code, 110p ., Tome2 Commentaire. 
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(، 1D(، الشياطني )4D(، املالئكة )1D(، اآلهلة األخرى )2D( القوى عموما )0D( اهلل )Dالطبيعة( )

. يســـتعمل هـــذا التحليـــل ]... هـــي شـــفرات هـــذا املفهـــوم D1و D مالحظـــة: كـــل مـــن [( 8Dاجلـــن )

بطريقـــة تقنيـــة و منظمـــة ويســـمح مبقاربـــة الـــنص مـــن خـــالل تصـــرف حبثـــي حيـــدد حمـــاور عامـــة  املفهـــومي

وأساسية لـ "الفاعلني" و"املوضـوعات" ويبـني التفكـري فيهمـا مـن خـالل توظيـف خمتلـف األوراق املثقوبـة 

ة )املعـــّبة عـــن اآليـــات( والـــربط فيمـــا بينهـــا. إن هـــذا النـــوع مـــن احملـــاوالت يفـــتح آفاقـــا جديـــدة للممارســـ

( أن 0النصــية غــري أن مثــة مالحظــات حــول مثــل هــذه الطريقــة التقنيــة يف العمــل علــى الــنص منهــا : )

سـتعمال النصـي، فاملثـال أعـاله يري ليست بالضـرورة متوافقـة مـع االتكوين مفاهيم التقنية خيضع إىل معا

 ثــراء أو قلــة حــول موجــودات مــا بعــد الطبيعــة، هنــاك مســاواة بــني عناصــر نصــية خمتلفــة يف مكانتهــا، يف

ســتعمال النصـــي حـــول "اهلل" ووضــعها يف جمموعـــة واحــدة فمـــثال االاســتعماالهتا، وكـــذا أمهيــة دالالهتـــا، 

سـتعمال النصـي لةهلـة ية يف الرؤية القرآنية، خبالف االمركزي جدا يف القرآن وتتولد عن  دالالت أساس

يـة القرآنيـة. ثانيـا أن العالقـات بـني هـذه األخرى أو للمالئكة الذي يأي قلـيال وغـري حمـوري يف بنـاء الرؤ 

املفـــاهيم تبـــىن بطريقـــة تقنيـــة عـــوض أن تبـــىن علـــى متاســـك الســـرد القـــرآين ومنطـــق الـــرتابط بـــني وحداتـــ ، 

 فالعالقة بني مواضيع النص هي كذلك موضوع نصي حيتاج إىل دارسة وحبث.

 يشـهد فيـ  العـامل بعـد اولة التقنية إلرساء أسس ممارسة نصية جمددة يف وقـت ملاحملجاءت هذه 

لثـورة اجملـال أمـام سـائر العلـوم الثورة اإلعالمية واحلاسوبية وما رافقها من تقدم هائل. لقـد فتحـت هـذه ا

كتشاف إمكانات حبثية متعددة، واستعملت، من بني ما استعملت، حمركات البحث الـيت متكـن مـن ال 
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، جتميعهــا وإظهــار العالقــات املوجــودة التعامــل مــع املعطيــات بطريقــة أكثــر جناعــة مــن جهــة توضــيحها

بينهــا تســهيال لتحقيــق الوظــائف البحثيــة املطلوبــة. إن مثــة ذهنيــة جديــدة ترافــق هــذه الثــورة هــي أبعــد مــا 

تكـــون عـــن الذهنيـــة الرتاثيـــة. إن استحضـــار خمتلـــف اســـتعماالت مفـــردة يف القـــرآن يـــتم اآلن مـــن خـــالل 

عض البـاحثني كتابـة معـاجم لكـل مفـردات القـرآن حمركات حبث بسيطة ويف وقت قياسي، مسح ذلك لـب

، الشـيء الـذي اسـتحال علـى املفسـرين فعلـ  وال عجـب يف )*(مبختلف استعماالهتا وكذا حتديد مواقعها

 ذلك فالتقنية هنا مستحدثة.

إن هـــذه املعـــاجم هـــي أدوات حبـــث مفيـــدة جـــدا خاصـــة إذا مـــا اســـتعملت يف مقاربـــات مقارنـــة 

"قـرآن" تأخـذان يف التفسـري القـدمي دالالت متقاربـة جـدا تصـل حـد الـرتادف، و  فمثال كلميت "كتاب"

لكننـــا إذا عمـــدنا إىل تقنيـــة حمركـــات البحـــث وألقينـــا نظـــرة علـــى املفـــردتني يف املعـــاجم املفهرســـة ووضـــعنا 

ســـتعمال القـــرآين للمفـــردتني وعـــدم بـــا إىل جنـــب، نـــرى بوضـــوح اخـــتالف االاســـتعماالت املفـــردتني جن

 وصــاف العامــة. يبقــى أن هــذه املعــاجم تقــدم اســتعماالت مفــردة يف القــرآناأل يف بعــض شــرتاكهما إالا

مفصـــولة عـــن ســـياقات ورودهـــا، وحتتـــاج إىل عمـــل معقـــد حـــىت تـــرتبط الكلمـــات مـــع بعضـــها يف نســـق 

 عالئقي داخل السرد القرآين. 

ة النصـية باعتبـار أنـ  نان من جهـة أمهيـة اجلانـب التقـين يف املمارسـإن املثالني اللذين قدمنامها يبيّ 

يكــن مـــن إنتـــاج معرفــة جديـــدة حـــول الــنص )دالالت، عالقـــات...( مل تكـــن ممكنــة بدونـــ . إن رهـــان 
                                                           

هرس أللفاظ القرآن الكريم، مطبعة نويد إسالم، بين أيدينا معجمين عمال على هذه المهمة : األول لمحمود فؤاد عبد الباقي، المعجم المف  )*(
. ما يضيفه المعجم 2116. والثاني لحسين محمد فهمي الشافعي، الدليل المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دار السالم، القاهرة، 0901قم ، 

 الثاني هو فهرسته للحروف المستعملة في القرآن.
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التقنية هنا رهان كبري فغالبا ما يسبق التجديد التقـين واإلجنـازات الكبـرية يف هـذا اجملـال الثـورات العلميـة 

 ضرورة أداة حيادية، وإنا تبىن على رؤيـة واعيـةالكّبى. من جهة جتدر اإلشارة إىل أن التقنية ليست بال

قتطاع املـادة النصـية إىل وحـدات الدالـة، تراتبيـة املوضـوعات وطريقـة جتميعهـا أو غري واعية حتدد طريقة ا

 وما إىل ذلك من آليات ومعايري العمل اخلاصة هبا. 

ية الناجتة عن التقنية، هنا يكن القول أن املمارسة النصية تعتمد بالضرورة على التصرفات البحث

نتظـام السـرد القـرآين كوحـدة كليـة فمنـ  تبـدأ املمارسـة النصـية وإليـ  تنتهـي، وأن اشريطة أال تتعارض مع 

نـــا هـــو عالقـــة ولـــ  هنـــا لـــيس أمـــرا يســـري التحقيـــق وإيبقـــى هـــو املرجـــع األول يف العمـــل التقـــين. إن مـــا نق

األحوال، إىل حتقيق تقنية معقدة للعمل علـى  جدلية معقدة بني تقنية ونص يكن أن تسري، يف أحسن

 .القرآن تتوافق مع  ويكون أساس الرؤية فيها استلهاما عاما من املمارسة النصية احلدسية ذاهتا

مــن خــالل تعرضــنا للعالقــة بــني القــرآن واملعرفــة الغربيــة إىل التأكيــد علــى طبيعــة املشــروع الفكــري  خنلــص

الــذي نقصــد إليــ ، مشــروع للقــرآن كــنص مؤســس لرؤيتنــا للعــامل ولــيس موضــوعا فقــط مــن موضــوعات 

بيــة يف كــل رتقــاء فهمنــا للقــرآن ال حمالــة علــى التعامــل مــع املعرفــة الغر ااملعرفــة الغربيــة. رغــم ذلــك يعتمــد 

وقائعها اإلبستمولوجية )اإلبسـتيمي، النظريـة والتقنيـة( فـال منـاص مـن ذلـك،  و إال بقينـا حبيسـي نظـرة 

تراثية للنص بكل ما حتمل  من سلبيات ومعوقات. إن التعامل مع املعرفة الغربية يعتمـد، يف رأينـا، علـى 

وهامشــية املعرفــة الغربيــة بالنســبة لــذلك  مقولــة أساســية هــي مركزيــة املمارســة النصــية واملباشــرة مــع القــرآن

هتمامــات، األســئلة و منطــق التفكــري الــالزم إبداعــ  للتأســيس فالعالقــة املباشــرة مــع القــرآن هــي مــورد اال
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نفتــاح وحــوار و رمبــا أيضــا عالقــة اســتفزاز املعرفــة الغربيــة هــي عالقــة ا لرؤيــة قرآنيــة للعــامل. إن العالقــة مــع

 واستثارة من اجلانبني.
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 خالصة الباب األّول

 خلص عملنا يف هذا اجلزء األّول من  إىل مجلة قضايا أمهها:

حبفظ القرآن وبأصالة مصدره. إن التصديق بإالهية مصدر القرآن الكرمي  يسّلم عملنا 

وحفظ  ليس فقط مبدأ عقائديا وإنا هو مقولة ذات قيمة مثّورة للبحث يلزم منها  الفصل يف 

العديد من القضايا املعاصرة حول القرآن، وكذلك التأسيس لتعامل جّدي مع هذا النص باعتباره 

 امال خمتلفا.نّصا خمتلفا يقتضي تع

اختالف هذا الّنص عن غريه من النصوص التارخيية واألدبية يقتضي التعامل مع  بطريقة خمتلفة 

وبوعي مغاير. ألجل ذلك حاولنا النظر للقرآن ليس كمقابل لنصوص أخرى فقط، وإنا كمقابل 

ل هذا املنظور للعامل من منطلق إشرتاك الواقعتني يف وحدة املصدر ويف قصد الداللة علي . من خال

يصبح القرآن إستعماال خمصوصا لّلغة العربية، هو مبثابة نظام نصي معّقد درجة تعقيده متاثل درجة 

التعقيد املسّلم هبا يف موضوعات العامل. ألجل ذلك يوظف وعي العامل وجتربة اإلنسان مع  يف 

يقة دقيقة )املوقع، الكلمة، حماولة تشكيل وعي لغوي قرأين تصبح في  كل وقائع  اللغوية دالة وبطر 

إرتباط املواضيع، التقدمي، التأخري، التكرار...( كما أن وقائع العامل دالة بشكل متناهي الدقة 

 والنظام.

إن اختالف القرآن كنص يقتضي تعامال منهجيا خاصا مع  يبدأ يف أصل  من تصّور القرآن 

موضوعا خمتلفا للمعرفة النظرية فهو موضوع حياورها، يستفيد منها ليتجاوزها يف خالل صريورة 
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معّقدة يصبح فيها رؤية للعامل ال تنتج فقط املواضيع وإنا كذلك مفاهيمها اخلاصة لتعقلها. من 

ا املنطلق تعطى األولوية يف العمل على القرآن إىل ما أمسيناه "املمارسة النصية بوعي معاصر" هذ

 بدون نفي التعامل املفتوح مع النظريات واالستعمال املهم للتقنيات العلمية املميزة لعصرنا.



 

 
 

 

 

 الثاين بابال 
 

 

قراءة نقدية في آليات التفكير في موضوع   الفصل األول :

 األسماء

سم "العليم" بين التحديدات المعجمية ا الفصل الثاني:

 ستعماالت القرآنيةواال

 : البنية ومتغيراتهاالعالقات بين األسماء الفصل الثالث:
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 متهيد

هذا اجلزء الثاين من عملنا ملباشرة موضوع "أمساء اهلل احلسىن" بالدراسة و التحليل آخذين   جاء

 كأساس لذلك الرؤية العامة اليت حاولنا استيضاح مالحمها يف اجلزء األول من هذه األطروحة.

يف الفصل األول من هذا اجلزء  ذهبنا إىل قراءة ما استطعنا إجياده من كتب تراثية جعلت من "أمساء 

اهلل احلسىن" موضوعا منفردا هلا قصدت إىل الكتابة في ، فعمدنا إىل حتليل آليات عملها وإىل 

نقدية جعلتنا  استجالء املسلمات املضمرة اليت تتأسس عليها، فكان بذلك فصلنا األول مبثابة قاعدة

نستثري العديد من اإلشكاالت اليت نظّنها ذات جّدة يف هذا املوضوع. جاء الفصالن اللذان بعدها 

 حملاولة التفكري يف هذه اإلشكاالت. 

استعّنا يف الفصل الثاين بقراءات حول واقعة "الداللة " ومتعّلقاهتا اللغوية مبختلف وحداهتا 

 من منظور داليل باعتبارها تعريفات بالذات اإلهلية داخل السرد هبدف التفكري يف األمساء  احلسىن

  Sémasiologieوالّدالية  L’onomasiologieالقرآين. أهّم ما احتجنا إلي  يف ذلك مها مبحثا املدلولية 

اللّذان يعدان بعض أهم ما هتتم ب  السيميائية  يف جهدها للتقعيد ملنطق الّداللة وآلليات عمل . قصدا 

للّدقة والعمق عمدنا إىل دراسة مادة معجمية واحدة )مادة ]علم[( ينتمي إليها أحد أهّم األمساء   منا

احلسىن يف السرد القرآين وهو اسم اهلل "العليم". لقد باشرنا بالتحليل كل االستعماالت القرآنية املنتمية 

خري باعتباره جزءا داخل نظام ملادة ]علم[ ويف مطلعها اسم "العليم" وحاولنا النظر لداللة هذا األ

 استعمايّل معّقد يتعّرف هبا وتتعّرف ب . 
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أّما الفصل األخري من هذا اجلزء فهو فصل تعّلقات األمساء ببعضها البعض داخل السرد 

القرآين خاصة منها تلك اليت تأي  أزواجا يف أواخر العديد من آي القرآن سواء يف معرض التعريف 

تعقيب على مواضيع خمتلفة يف سياقات قرآنية معّينة. لقد متثلنا هذه األزواج بالذات اإلهلية أو ك

اإلمسية مبثابة بنيات معّقدة قمنا بتحليلها إىل متغريات ثالثة "االسم" و "الرابط" و"املوقع" وقصدنا إىل 

تعلق بواقعة حماولة استخراج قواعد الستعماالهتا تتعّلق، ليس فقط جبانبها املنطقي، وإنا كذلك ذاك امل

 الّداللة.
 

 



 

 
 

 

  

 

 الفصل ال ول

قراءة نقدية في آليات التفكير في موضوع 

 األسماء
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 متهيد

عندما نتحدث عن املعرفة عموما فإننا نتحدث عن جماالت أو حقول تنتظم داخلها هذه 

املعرفة. تفتح العلوم اإلنسانية واالجتماعية التفكري يف هذا املوضوع من جانبني أحدمها إبستيمولوجي 

القة متعلق مبضمون املعارف والعلوم اليت يرسم احلقل العلمي حدودها واآلخر هو مبثابة مسائلة لع

"األطر  G. Gurvitchهذه املعارف حبيثياهتا االجتماعية والسياسية أو كما يسمي  جورج غورفيتش 

االجتماعية للمعرفة". أما الوج  الثاين من املسائلة فال سبيل ل  يف موضوعنا، ذلك أن رهانات 

، إىل حد أدىن  االجتماعي والسياسي يف تعلقها مبوضوع من املوضوعات حيتاج، من الناحية املنهجية

ال تتوفر لدراسة طبيعة ممارسات جتد أصلها يف القرون األوىل لتشكل الرتاث   (*)من املعطيات الثابتة

اإلسالمي. بقي لنا الوج  األول للموضوع وهو ممكن الدراسة باعتبار أن النصوص اليت وصلت إلينا 

هي معارف متعلقة مبوضوعاهتا ويف نفس الوقت هي مسات ودالئل يكن استنطاقها ومقارنتها بغريها 

 منها منطق تكوّنا وانتظامها، وهذا ما سنعمد إلي . ليتبنّي 

من وجهة نظر ابستيمولوجية يكن أن نعتّب احلقل العلمي تراكما وانتظاما ملادة معرفية حول 

موضوع من املوضوعات نتج من خالل منطق مسائلة هلذا املوضوع، منطق أساس  مقوالت ضمنية 

ري واعية تعمل على إنتاج طريقة خمصوصة يف أشكلة غري مراجعة  يف هذا احلقل وغالبا ما تكون غ

مواضيعها ومسائلتها وكذا يف حتديد جمال اإلجابات املمكنة، واألهم من ذلك حتديد معايري الصحة 

(.  إن تراكم املعارف يف حقل من احلقول خيلق Critères de validité scientifiqueالعلمية فيها )
                                                           

طرق كتابة التاريخ تعتمد على آلية اقتطاع وترتيب ألولوية المعطيات التي تثبتها النصوص التاريخية. إن ما بقي لنا من التراث   (*)

 اإلسالمي هو نصوص تتعلق بمضمون المعارف أكثر مما تتعلق بشروط إنتاجها.
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ع موضوعات  وبالتايل "تكّون جمموعة عادات علمية قد تكون نافعة مع  خّبات الباحثني يف تعاملهم م

إن طول أمد البحث واالتفاق الذي قد  (1)وصحية، تصبح مع مرور الوقت عائقا أمام البحث"

هو الذي يّد يف عهد   Thomas Kuhnsكوهنحيصل داخل "اجلماعة العلمية" من وجهة نظر توماس 

أحد أسباب فنائ ، ذلك أن إعادة إنتاج املعارف بشكل مستمر احلقل العلمي، وهو يف نفس الوقت 

يعتمد، أول ما يعتمد، على االتفاق احلاصل بني الباحثني والعادات اليت تتشكل مع ، وهو الشيء 

ذات  الذي يعيق البحث بكل ما خيلف  من وصفات علمية جاهزة، بداهة يف التعاطي مع املوضوعات، 

 اير.ومقاومة لكل ما هو جديد ومغ

 اهلل احلسنىأمساء  . وصف حقل دراسة موضوع0

عند احلديث عن الكتب الرتاثية اليت تطرقت ملوضوع "األمساء احلسىن" جند أنفسنا أمام نوعني 

أساسني منها: أوهلا تلك اليت اختصت مبوضوع "األمساء" بطريقة مباشرة ومفّصلة وخصصت كل 

تب عّرجت على موضوع األمساء و تطّرقت، يف بعض مباحثها ملدراسة جوانب متعددة من . ثانيها ك

مباحثها إلي ، دون أن يّثل البحث فيها املقصد األول هلا، وهي بدورها نوعان: كتب التفسري اليت 

قاربت موضوع األمساء يف خالل التفسري الكلي للقرآن، فاألمساء تتخلل السياقات القرآنية املختلفة 

 .(*)مباحث األمساء والصفات وإشكاالت التشبي  والتنزي ومتّيزها، وكتب علم الكالم يف 

                                                           
0– Gastron Bachelard, la formation de l’esprit scientifique, Vrin, Paris, 1938. 

، Les noms divins en islam » Cerf »في كتابه "األسماء اإللهية في اإلسالم"  Daniel Gimaretيعرض دانيال جيماري   (*)

Paris ،0966 قائمة مفصلة جدا لكل الكتب التراثية التي تحدثت عن األسماء الموجودة منها والمفقودة. راجع الفصل األول لكتابه )من ،

 (.11إلى ص 01ص 
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تلك الكتب اليت قصد الكاتب فيها إىل  إن النوع األول منها هو الذي يهمنا يف عملنا. إّنا

التفكري يف موضوع األمساء باعتباره موضوعا مستقال على شاكلة ما يفعل الباحثون اليوم يف دراسة 

موضوعات حتّدد وتفصل عن غريها ليتم تعميق املسائلة هلا. عند تعّرض  ألشكال املقاربات اليت جندها 

: "يكن أن نفرق بني ثالثة أنواع Daniel Gimaretماري يف هذا النوع من الكتب، يقول دانيال جي

من املقاربات: األوىل معجمية صرفة، هتتم فقط مبعاين األمساء  واشتقاقاهتا؛ الثانية، كالمية هتدف إىل 

تفسري األمساء اإلهلية يف إطار نظرية عامة لصفات اهلل؛ وأخريا الثالثة، واليت يكن تسميتها "روحية"، 

يقدمها أساسا أتباع مدرسة التصوف. إّنا تتمثل يف تأمل لألمساء اإلهلية من منطلق  هي تلك اليت

رغم ذلك ال يكن فصل املقاربات بطريقة واضحة، وإنا أغلب الكتب . (1)العبادة والتوج  حنو اهلل"

لتقاء هي مجع بني مقاربتني أو أكثر بطريقة معينة وهبذا الشكل تصبح هذه الكتب مبثابة نقاط متاس وا

 حلقول حبثية خمتلفة تعّب عنها مقارباهتا هلذا املوضوع.

من زاوية نظر مغايرة، يكن النظر إىل هذه الكتابات باعتبارها، من ناحية ابستيمولوجية، 

مسار تكوين حقل للكتابة حول هذا املوضوع وتشّكل لقواعده وأعراف . إن مثة حلظتني أساسيتني يف 

ة ّت فيها مجع عدد كبري من اآليات واألحاديث اخلاصة باملوضوع، وطرح هذا املسار: األوىل تأسيسي

بعض اإلشكاالت األوىل واملواقف املبدئية. إن الكتب املعّّبة عن هذه اللحظة هي مبثابة رهان 

التأسيس ملوضوع جديد يبحث مستقال عن غريه من املواضيع، إّنا ترسم حدود املوضوع وحتدد 

إّنا حلظة تشكل النواة الصلبة للمقوالت الضمنية األساسية وآلليات إنتاج إمكانات التفكري في . 

                                                           
1- D. Gimaret, Les noms divins en islam, Cerf, Paris, 1988, P15. 
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املعرفة يف هذا احلقل. أشهر الكتب املعّّبة عن هذه اللحظة كتاب "األمساء والصفات" لإلمام احلافظ 

(. ثاين حلظة يكن رصدها هي حلظة هـ410ايب بكر أمحد ابن احلسين ابن علي البيهقي )املتويف سنة 

رف يف النصوص املؤسسة والعمل عليها، يتم فيها التقّيد بالتقسيم العام الذي تفرض  الكتب التص

املؤسسة ولكنها تعمل يف عالقتها باللحظة األوىل من خالل آلية معقدة يتم فيها استبعاد عناصر من 

امني النواة الصلبة هلذه الكتب واستبقاء أخرى، باإلضافة إىل إضافات كثرية قد تصبح معها مض

الكتب األوىل ثانوية إن مل نقل هامشية، فمثال كتاب "املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهلل 

احلسىن" أليب حامد الغزايل، إذا ما قارنّاه بكتاب فإنّنا البيهقي نالحظ كثرة اإلستشهادات باآليات 

أمليا وذوقيا يف األمساء عند واألحاديث عند البيهقي مبقابل ندرهتا عند أيب حامد الغزايل، وجند عمال ت

هذا األخري ال جنده يف غريه. يوجد كذلك نوع من كتب هذه املرحلة هي كتب حتاول أن تكون 

جامعة على شاكلة كتاب "األسىن يف شرح أمساء اهلل احلسىن وصفات " لألمام مشس الدين ايب عبد اهلل 

ء مجع فيها بني البيهقي وشيء من تأمل حممد بن أمحد األنصاري القرطيب فهو مبثابة موسوعة لألمسا

 (*)الغزايل بإضافة عدد من اإلشكاالت اليت ال جندها عند االثنني.

 . قراءة نقدية للنصوص الرتاثية حول موضوع األمساء2

نقصد من خالل هذا املبحث القيام بقراءة نقدية لتلك الكتب اليت اختصت بدراسة موضوع 

كتب البيهقي والرازي وغريمها. إن هذه القراءة النقدية تتكّون من أمساء اهلل احلسىن من أمثال ما  

                                                           
إن ما نقدمه من وصف هنا ليس عاما وإنما ثمة دائما استثناءات كثيرة فالتصنيف كآلية منطقية غالبا ما يكون اختزاليا. يشذ عن هذا  - (*)

  يتقيد بالنموذج العام ال في منهجية كتابته وال في أشكلته للموضوع.التصنيف مثال كتاب "اشتقاق أسماء هللا الحسنى" للزجاجي الذي ال
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مستويني: أّوهلما متعلق بطرائق الكتابة يف هذا املوضوع و آليات إنتاج املعرفة هبا، وثانيهما يعتمد على 

املستوى األول، وحياول موقعة هذه النصوص يف عالقتها بالقرآن ومسائلتها بالنسبة ل . إن العمل على 

 ربعة اآلتية:األسئلة األذين املستويني يف حبثنا، هو حماولة لإلجابة عن ها

أـ ما هي أهم اإلشكاالت اليت تقرتحها هذه النصوص؟ وما هي املقوالت املعرفية املضمرة اليت 
 تؤّسس هلا؟

 ب. ما هي آليات إنتاج املعرفة املوّلدة هلذه اإلشكاالت؟ وكيف تكّونت؟ 

 ة بني هذه اإلشكاالت وما يقدم  السرد القرآين يف هذا املضمار؟جـ. ما هي طبيعة العالق

 د. هل هذه اإلشكاالت قرآنية يف عمقها؟ وهل هناك إشكاالت قرآنية غائبة؟

إننا حناول أن يكون مستويي القراءة النقدية متالزمني ومتكاملني، يقصدان إىل مراجعة عميقة لواقعة 

إنتاج املعرفة اإلسالمية يف إحدى مناحيها. إن عملنا على هاذين املستويني سيتخلل تشرحينا لبنية هذه 

 النصوص ومن مث املسائلة النقدية هلا.

ثية اخرتنا عينة منها متكّونة من ثالث كتب نراها أساسية وممثلة للقيام بقراءة نقدية للنصوص الرتا

 للعديد من الكتب األخرى يف موضوع األمساء وهي:

 كتاب "األمساء والصفات" لإلمام البيهقي. -

 كتاب "املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهلل احلسىن " لإلمام أيب حامد الغزايل. -

 يف شرح أمساء اهلل احلسىن وصفات " لإلمام القرطيب. كتاب "األسىن -
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 . وصف بنية النصوص الرتاثية 3

إن األمر األول الالفت لالنتباه والذي يواج  القارئ لعدد من هذه النصوص أّنا مبنية ومبوبة 

بنفس الطريقة، فهي غالبا ما تتكون من جزئني أساسني: اجلزء األول منها يتضمن أهم اإلشكاالت 

رتاثية حول األمساء سواء منها اللغوية، الفقهية أو العقائدية واجلزء الثاين خمتص بتعريف كل اسم من ال

. أخذا يف االعتبار منهجية الكتابة اجملزئة هبذا الشكل فإن حتليلنا سيتتبع (*)األمساء احلسىن على حدة

 اجلزئني. بالنقد كل جزء على حدة باإلضافة إىل مسائلة طبيعة العالقة بني هذين

إنّنا ابتداء نقّدم خمتصر فهرس أحد هذه الكتب ليتسىن للقارئ احلصول على رؤية واضحة 

 حول طريقة انتظام حماورها ومعرفة أهم إشكاالهتا، وليكن هذا الكتاب هو كتاب اإلمام الغزايل:

 "حمتويات الكتاب 

 املوضوع

 مقدمة املؤلف 

 صدر الكتاب

 قدمات وفي  فصول أربعة:يف السوابق وامل – الفن األول

 واملسمى والتسمية سماالالفصل األول، يف بيان معىن 

 الفصل الثاين،  يف بيان األسامي املتقاربة يف املعىن

                                                           
أجزاء األول يف السوابق واملقدمات الثاين يف املقاصد والغايات الثالث يف  1وجود  [رغم أن أبا حامد الغزايل و فخر الدين  الرازي يبوبان  يف الظاهر بطريقة خمتلفة  (*)

 ا إىل اجلزئني املذكورين أعاله فالسوابق واللواحق ليست سوى اجلزء األول اخلاص بأهم اإلشكاالت املتعلقة باملوضوع واملقاصد والغاياتإال أن مرده ]اللواحق والتكميالت
 هي تعريفات األمساء الواحد تلو اآلخر.
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 الفصل الثالث، يف االسم الواحد الذي ل  معاين خمتلفة

 الفصل الرابع، يف بيان أن كمال العبد وسعادت  يف التخلق بأخالق اهلل

 يف املقاصد والغايات وفي  فصول ثالثة: -الفن الثاني

 الفصل األول، يف شرح معاين أمساء اهلل التسعة والتسعني

 اهلل

 الرمحن الرحيم...

الفصل الثاين، يف بيان وج   رجوع هذه األسامي الكثرية إىل ذات وسبع صفات، على مذهب أهل 

 السنة

 دة، على مذهب املعتزلة والفالسفةالفصل الثالث، يف بيان كيفية رجوع ذلك كل  إىل ذات واح

 يف اللواحق والتكميالت وفي  فصول ثالثة: -الفن الثالث

 الفصل األول، يف بيان أن أمساء اهلل تعاىل من حيث التوقيف غري مقصورة على تسعة وتسعني

 الفصل الثاين، يف بيان فائدة اإلحصاء والتخصيص بتسعة وتسعني

صفات املطلقة على اهلل، عز وجل، هل تقف على التوقيف أم جتوز الفصل الثالث، يف أن األسامي وال

 (1)بطريق العقل؟"

  

                                                           
 .061، ص 2111أبو حامد الغزالي، المقصد األسنى في شرح معاني أسماء هللا الحسنى، دار ابن حزم،  -0
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 القسم األول: اإلشكاالت العامة حول موضوع األمساء - أ

 سم" وما تعلق به"اال . اإلشكال األول:0أ.

أحد أهم اإلشكاالت املتعلقة مبوضوعنا هو إشكال "االسم" وما تعلق ب  من تعريفات  إن

ودالالت، فهو املقولة األساسية واالفتتاحية عند احلديث عن "أمساء اهلل احلسىن". رغم ذلك ال جند 

البا ما احلديث عنها يف كل النصوص املتعلقة باملوضوع، وإنا البعض منها فقط يفرد هلا بابا مقتضبا غ

خنّص احلديث في  عن أصل اشتقاق الكلمة "اسم" و مذاهب اللغوين يف ذلك ونقدم للقارئ نوذجا 

للحديث عن هذا الباب من كتاب "اشتقاق أمساء اهلل" أليب القاسم عبد الرمحان بن اسحاق 

ريني، وال ( ففي باب "القول يف اشتقاق االسم" يقول "أمجع علماء البصهـ141الزجاجي )املتويف سنة 

أعلم عن الكوفيني خالفا حمصال مستندا إىل ما يوثق ب  أن اشتقاق "اسم" من  مسوت أمسو: أي 

علوت كأن  جعل تنوينها بالداللة على املسمى ملا كان حتت  فأصل  "يسمو" على وزن محل، و حيذق 

وأمحال. ويف التصغري و قنو وحنو. الدليل على ذلك قوهلم يف اجلميع أمساء كما قيل: أقناء، وأحناء، 

ي" كما قيل: حين، وقين، وقد مجع اجلمع فقيل أمساء وأسام وهذا بنّي واضح. وقد حكي أن  "مس 

بعضهم يذهب إىل أن أصل  من "ومست" كأن  جعل مسة للمسمى، وحسب القائلني هبذا القول ذهبوا 

سم مسة الئق ب  أن يكون االن  يف الظاهر إىل ظاهر املعىن ومل يعنوا النظر يف مقاييس العربية أل

للمسمى يعرف هبا ألن أصل  ليس السمة ألن السمة من "ومست" فاء الفعل منها واو و"اسم" من 
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. أيًّا يكن الفصل يف هذه القضية اللغوية، هذا كل ما تقول  النصوص (1)السمو والم الفعل من  واو"

 ه القضية.يف هذا اجملال، أو قد تزيد شيء قليال ال يغري من حاصل هذ

يف كل األحوال تبقى املقولة املؤسسة هلذا املبحث حمل لبس كبري فكلى االحتمالني اللغويني 

وسم( يبقيان دون تفصيل ودون توابع منهجية يف فهم هذا اإلشكال. إذا كان أصل كلمة -)مسو

بة ملاذا؟ هل "اسم" من السمو ما هي تبعات أصل االشتقاق هذا يف رؤيتنا لألمساء احلسىن: مسو بالنس

هي مرتبة وجودية لالسم على شاكلة ما يقول الصوفية؟ إذا كان أصل كلمة "اسم" من "الوسم" أليس 

مثة ضرورة للتفكري يف داللة الـم عّب والفروق املوجودة بين  وبني كلمات جماورة يف االستعمال القرآين 

ع "األمساء" يعمل مبقولة ضبابية وال عالمة... حقل املعرفة اإلسالمية يف مدراست   ملوضو  –مثل آية 

 يثورها معرفيا.

هنا كذلك ال جند ملفردة "اسم" يف االستعمال القرآين أّي دارسة مفّصلة وبقي التفكري يف 

املوضوع تفكريا صرفيا حبثا. إن دراسة خاصة الستعمال املفردة يف القرآن قد تساعدنا على الفصل يف 

 ت حبث جديدة، ليس هناك جمال احلديث فيها.هذا اإلشكال ورمبا اقرتاح اجتاها

إن مبحث االسم يف هذه النصوص خيلوا كذلك من مسائلة لداللة ترتبط ب  بطريقة وثيقة أال 

وهي داللة "احلسىن"، فعدى بعض اإلشارات هنا أو هناك ورغم مركزية هذه املقولة يف الرؤية 

كثرية اإلسالمية وثراء االستعماالت املرافقة هلا من قبيل "احلسن" "اإلحسان" "احملسن" ال جند تفاصيل  

حول هذا الوصف باعتباره عماد تصور مجايل يف القرآن. إننا يف هذا اإلطار ال جند أسئلة من قبيل 

                                                           
 .211ص  0968الزجاجي ، إشتقاق أسماء هللا، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية  –0
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ملاذا ال تنعت األمساء بنعوت أخرى من قبيل "العظمى" "الكّبى" مثال؟ ما داللة ارتباط األمساء ببعد 

 مجايل لصيق هبا؟

تأي من االستعمال القرآين هلذه  إىل كل ما سبق ذكره، جيدر أن نضيف إشارة حول "االسم"

املفردة وهي أن مقولة "االسم" كثريا ما تأي كمقولة وسيطة بني إمسي "اهلل" و "رب" وبني أجزاء 

أخرى من السرد القرآين والشواهد على ذلك كثري من قبيل "بسم اهلل الرمحان الرحيم" "سبح اسم ربك 

رؤية وظيفية يكن أن نتساءل عن الوظيفة الداللية األعلى" "اقرأ باسم ربك الذي خلق". من منطلق 

 اليت يؤديها االسم يف السياق القرآين.

من كل ما سبق تظهر هامشية هذا املبحث يف النصوص اخلاصة باألمساء، رغم مركزيت  يف  

تشكيل رؤية حقيقية للموضوع. باإلضافة إىل احنراف البحث في  إىل اجلانب اللغوي الصريف واحنصاره 

  وال جند دراسة إلشكاالت أساسية يف االستعمال القرآين. يعّب هذا املبحث، من جهة، عن آلية في

إلنتاج املعرفة اإلسالمية تعمل باستبقاء مواضيع والرتكيز عليها واستبعاد أخرى، آلية تعمل غالبا خارج 

إشكاالت القرآن  النص أو على األقل من خالل أولوية اإلشكاالت اخلاصة حبقول هذه املعرفة على 

 كنص مؤسس هلا.

 حتديد األمساء والتعرف عليها . اإلشكال الثاني:2أ.

ثار جدال كبري يف الّنصوص الّدارسة ملوضوع األمساء عن حتديد عدد هذه األمساء وعن  لقد

ماهيتها وتعقد اإلشكال بوجود أحاديث يف هذا املضمار وأصبحت األسئلة املطروحة حول هذا 

اإلشكال من قبيل: هل نعتمد احلديث القائل بوجود تسع وتسعني امسا؟ ماهي هذه األمساء التسع 
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ل توجد أمساء أخرى للذات اإلالهية؟ ما هي؟ يقول اإلمام القرطيب متحدثا عن املوضوع وتسعون؟ ه

أما عن األحاديث الواردة يف ذلك  (1)أن  "مل يذكر اهلل تعاىل ألمسائ  يف كتاب  عددا مسمى..."

إال  مسا مائةافأشهرها وأوثقها الثابت عن النيب صلى اهلل علي  وسلم أن  قال "إن هلل تسعة وتسعني 

(  ونذكر 2800( ومسلم )2018واحدا، اهلل وتر حيب الوتر من أحصاها دخل اجلنة" رواه البخاري )

( 61( يف كتاب الدعوات، )1110هنا احلديث املروي عن أيب هريرة واملخرج لدى الرتمذي رقم )

هو، الرلمحن،  باب أمساء اهلل احلسىن: قال رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم "هو اهلل الذي ال إل  إال

الّرحيم، امللك، القدوس، السالم، املؤمن، املهيمن، العزيز، اجلبار، املتكّب، اخلالق، البارئ، املصور، 

الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، اخلافض، الرافع، املعز، املذل، 

ليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبري، السميع، البصري، احلكم، العدل، اللطيف، اخلبري، احل

احلفيظ، املقيت، احلسيب، اجلليل، الكرمي، الرقيب، اجمليب، الواسع، احلكيم، الودود، اجمليد، الباعث، 

الشهيد، احلق، الوكيل، القوي، املتني، الويّل، احلميد، احملصي، املبدىء، املعيد، احمليي، املميت، احلي، 

املاجد، الواحد، الصمد، القادر، املقتدر، املقدم، املؤخر، األّول، اآلخر، الظّاهر، القيوم، الواجد، 

الباطن، الوايل، املتعايل، الّب، التواب، املنتقم، العفو، الرؤوف، مالك امللك، ذو اجلالل واإلكرام، 

اقي، الوارث، الرشيد، املقسط، اجلامع، الغين، املغين، املانع، الضار، النافع، النور، اهلادي، البديع، الب

  (2)الصبور."

 أمساء اهلل احلسىن وذلك من وجهني: لقد أثار هاذين احلديثني ارتباكا وجداال حول حتديد
                                                           

 .0ص ، 2118القرطبي، األسنى في شرح إسماء هللا الحسنى وصفاته، مكتبة العصرية، بيروت،  -0

 .14نفس المرجع ص  -2
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أوهلما من حيث سنده فالبيهقي مثال يرى أن احلديث الثاين "ضعيف عند أهل النقل... وحيتمل أن 

الشيخان إخراج حديث الوليد يف يكون التفسري وقع من بعض الرواة، وهلذا االحتمال ترك 

ثانيهما: أن مثة أمساء ذكرت يف القرآن ومل تذكر يف احلديث وعكس ذلك أيضا فهناك  (1)الصحيح"

أمساء مل تذكر يف القرآن وذكرت يف احلديث، أضف إىل ذلك أمساء ذكرت يف أحاديث أخرى مثل 

 "يا حنان يا منان" ومل تذكر يف هذا احلديث.

احلاصل يف التعرف على أمساء اهلل احلسىن أثّر حىت يف القناعة األوىل أن عدد األمساء  إن هذا االرتباك

تسعا وتسعني، وأثريت تبعا لذلك قضايا متعلقة بعدد األمساء احلسىن، فذهب أغلب الكتاب إىل أن 

 عدد األمساء غري حمدد.

ا أحاديث ذات وتوجد أحاديث أخرى تضيف هلذا املنت قائمة من تسعة وتسعني امسا.  إّن

أسانيد خمتلفة وبقوائم خمتلفة من األمساء )هلذه القوائم أجزاء كبرية مشرتكة(. القائمتني "األكثر ظهورا، 

واللتان يتحدث عنهما البغدادي معا )يف تفسريه( والبيهقي )بعد احلطايب واحلليمي( مها رواية  الوليد 

أخرتني. القائمة الثالثة منها ترجع إىل زهري ابن  ابن مسلم ورواية عبد العزيز... ولكن هناك قائمتني

حممد التميمي وهي بدورها تروى بطريقتني خمتلفتني والقائمة الرابعة للشيعة االمامية تصل إىل على ابن 

 (*)ايب طالب عن طريق سليمان ابن مهران.

                                                           
 .6لبيهقي، كتاب األسماء والصفات، دار إحياء التراث العربي، بيروت، صا -0

فصالن في الموضوع يقدمان نظرة تقنية وتفصيلية جيدة في هذا اإلشكال : الفصل األول "حديث  Daniel Gimaretلدانيال جيماري   (*)

 (61إلى ص  10سما والقوائم المتنوعة" والفصل الثاني : القوائم التقليدية والقرآن )بين ص ا 99لـ 
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أن هلل جل  إن عدد تسع وتسعني ليس ملزما، فلهذه القضية أفرد البيهقي بابا مساه )باب بيان

ثناؤه أمساء أخرى( وقال في  أن "ليس يف قول النيب صلى اهلل علي  وسلم تسعة وتسعون امسا نفي 

وذكر عددا من األمساء اليت  (1)غريها وإنا وقع التخصيص بذكرها ألّنا أشهر األمساء وأبينها معاين"

ز عدد األمساء التسعة وردت يف بعض األحاديث على سبيل اإلثبات. املشكل هنا أن قناعة جتاو 

والتسعني مل يدفع بأغلب الكتاب إىل استقراء حقيقي لعددها يف القرآن، بكل ما تقتضي  هذه العملية 

من صرامة ومن قدرة على إنتاج املعرفة، بغرض احلصول على قائمة واضحة ودقيقة عدى ما ذكر 

ا فانتهت إىل ستة وأربعني ومائة. هنا القرطيب عن ابن العريب الفقي ، أن  استقرأ األمساء احلسىن وعده

إحدى البؤر املعّبة عن آليات إنتاج املعرفة اإلسالمية عموما وحقل األمساء خصوصا، ذلك أن مصدر 

اإلشكال هنا وآليات التفكري في  تعتمد على أولوية السنة على القرآن فمثار اجلدل كل  جاء حول 

 وتعاط استقرائي مع القرآن.أحاديث يف هذا املضمار وليس حول عمل مباشر 

إن اجتاه التفكري يف هذه القضية ذهب كذلك إىل فتح اجملال للفرق اإلسالمية لكي ختوض يف 

أمساء قد تقرتحها هذه الفرقة أو تلك مثلما فعلت احلشوية يف تسميتها هلل عز وجل "إيانا" أو القدرية 

ال جيوز( على شاكلة ردود اإلمام  –قهية )جيوز "دليال". لقد ت التعامل مع هذه القضية بالثنائية الف

أيب احلسن األشعري يف كتاب . ما يالحظ على هذا االجتاه يف الدراسة للموضوع أن  حدد اإلشكال  

كل  يف مقولة  العدد ) حساب العدد + حتديد األمساء( ومل يتعدى األمر إىل أسئلة، قد تكون قريبة 

التعدد: أن يكون عدد األمساء تسعة وتسعني أو أقل أو أكثر،  يف هذا الباب والزمة من ، مثل سؤال

                                                           
 .8صنفس المرجع،  -0
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هذه أعداد كبرية من األمساء تقتضي التفكري يف ماهية كثرهتا وتعددها. ملاذا هي كثرية هبذا الشكل 

الالفت؟ ما هي داللة ذلك؟ ما هي العالقات املوجودة بينها؟ هل تنتظم كلها يف رؤية كلية؟ ما هي 

وفلسفيا؟ وما إىل ذلك من األسئلة اليت كان يكن أن تكون امتدادا هلذا  داللة ذلك عقائديا

اإلشكال. إن األهم يف هذا اإلشكال ليس حتديد قائمة ظهر االرتباك فيها وإنا بناء موضوع والتفكري 

 في  من منطلق قرآين.

 سم، املسمى والتسميةاال:  . اإلشكال الثالث1أ.

بعد الكتابات األوىل حول األمساء، فالبيهقي مثال مل  هذا أحد اإلشكاالت اليت استحدثت

يتطرق هلذه املسألة، وأصبح هذا اإلشكال مالزما للكتابة حول موضوع األمساء ومرتبطا ب  ارتباطا 

فالغزايل، وبعد مناقشة مطولة هلذا  (*)وثيقا. لقد اختلف يف هذه املسألة من حيث أمهيتها وجدواها

"فهذا القدر يكفيك يف كشف هذه املسألة وإن كانت املسألة، لقلة  املوضوع ينهي كالم  بقول 

جدواها، ال تستحق هذا اإلطناب. ولكن قصدنا بالشرح تعليم طريق التعرف ألمثال هذه املباحث، 

لتستعمل يف مسائل أهم من هذه املسألة، فإن أكثر تطواف النظر يف هذه املسألة حول األلفاظ دون 

وخيالف الغزايل يف موقف  القرطيب وابن العريب دون بيان ألصالة هذا اإلشكال يف  (1)املعاين واهلل أعلم."

 هكذا موضوع.

                                                           
( أي ما تضيفه مسألة أو إشكالية لحقل Valeur Heuristiqueإن ما نقصده هنا وهو ما يسميه اإلبستمولوجيون اليوم القيمة )  (*)

 الممارسة العلمية، واألهمية التي تكتسبها في ذلك. 
 .19أبو حامد الغزالي، نفس المرجع، ص -0
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إن أصل اإلشكال حول مطابقة االسم للتسمية وكذا االسم للمسمى، ونستعمل هنا معىن 

م املطابقة للحديث عن مبدأ منطقي حول  مدار النقاو وإن مل يظهر جليا وهو مبدأ اهلوية؛ فهل االس

هو التسمية أم ال؟ وهل االسم هو املسمى أم ال؟ وحول معىن "اهلوية" وفهمها اختلفت الرؤى فمن 

مطابق بينها كلها إىل مفّرق بينها كلها تعددت املواقف وتباينت أوج  االستدالل عليها. الالفت هنا 

وجهة نظر فلسفية أن كل النقاشات تنحو منحا لغويا حبثا عدى الغزايل الذي ناقش مبدأ اهلوية من 

من خالل تفريق  بني مراتب الوجود ) الوجود العيين أو احلقيقي، الوجود الذهين والوجود يف اللسان  

كما يسمي ( وحدد لكل من االسم، التسمية واملسمى مواقع وجودها فهي وإن كانت متصلة ببعضها 

( واالسم جتريد ذهين ينتزع من فهي ال تنتمي لذات الوجود فاملسمى من قبيل الوجود العيين )احلقيقي

مالحظة الوقائع أو تصورها، وأخريا التسمية خاصة بالوجود يف عامل اللسان فهي انتزاع لكلي عقلي 

 حول واقعة الربط بني االسم واملسمى.

 إشكال التصنيف :. اإلشكال الرابع4أ.

 امــل مــع كثــرةاهتمــت الكتــب الرتاثيــة بإشــكال التصــنيف يف حماولــة لتجــاوز صــعوبة التع لقــد

األمسـاء. إن  و تنّوعهـا فوضـعت لـذلك عنـاوين رئيسـة وحمـاور كـّبى جتمـع حتتهـا عـددا كبـريا مـن األمسـاء

داللتهــا علـى شــاكلة مــا  مـدار خمتلــف حمـاوالت التصــنيف علــى أمـرين: أوهلمــا تصــنيف لألمسـاء باعتبــار

هـذا التصـنيف مـن بعـده مـن  وأعتمـد "الـدين منهـاج" فعل اإلمام احلسني ابن احلسن احلليمي يف كتاب 

ثانيهمـا تصـنيف لألمسـاء باعتبـار بناءهـا الصـوري، تصـنيفا يـربط بـني  .قبل كثري من الكتاب يف املوضوع
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العديـد  وتبعاهتـا املنطقيـة علـى شـاكلة مـا فعـل الغـزايل يف كتابـ . يبقـى أن نشـري أن هنـاك الداللـة اللغويـة

علــى التقســيم بــني  بــد اجلبــار الــذي يعتمــد تصــنيف مــن التصــنيفات الــيت مل نوردهــا هنــا مثــل تصــنيف ع

أمساء وصفات األفعال. تصـنيف كـذلك مشـهور يرجـع إىل الـرازي  (2 أمساء وصفات الذات (0: أمرين

 .إال أن  ال يفرق في  بني أمساء الذات وأمساء الصفات وهو يشب  كثريا تصنيف الغزايل

 الداللي لألمساء . التصنيف1-4أ.

( عـن البيهقـي نقـال" )منهـاج الـدين" عبـد اهلل احلسـيىن ابـن احلسـن احلليمـي يفاحلاكم أبو  يقول

أشــياء )أحــدها( إثبــات البــاري جــل  يف مــا جيــب اعتقــاده واإلقــرار بــ  يف البــاري ســبحان  وتعــاىل عــدة"

وحدانيتـ  لتقـع بـ  الـّباءة مـن الشـرك. و)الثالـث( إثبـات  جالل  لتقع ب  مفارقة التعطيـل. )الثـاين( إثبـات

ب  الّباءة مـن التشـبي  و)الرابـع( إثبـات أن وجـود كـل مـا سـواه كـان مـن  أن  ليس جبوهر وال عرض، لتقع

إياه لتقع الّباءة من قول من يقول بالعلة واملعلول. و)اخلامس( إثبات أن  مـدبّر  قبل إبداع  ل  واخرتاع 

الكواكب، أو تـدبري  ائع، أو بتدبريومصّرف  على ما يشاء لتقع ب  الّباءة من قول القائلني بالطب ما أبدع

والســنة، وأمجــع العلمــاء علــى تســميت  هبــا،  املالئكــة. مث إن أمســاء اهلل تعــاىل جــّده الــيت ورد هبــا الكتــاب

مــنهّن بعضـها وقـد يكـون منهــا مـا يلتحـق معنيــني،  منقسـمة بـني العقائـد اخلمــس، فيلحـق بكـل واحـدة

اخلمســة اخلاصــة هبــذا التصــنيف  كــل قســم مــن األقســام  إننــا نتصــور بنيــة (1)"ويــدخل يف بــابني أو أكثــر

 :بالشكل اآلي
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 ...(براءة )شرك، تشبيه، تعطيل         فعل v إثبات )صفة

يعمل بثنائية اإلثبات والنفي، كل إثبـات لصـفة أو فعـل يقصـد إىل نفـي أجـزاء أو  أي أن هذا التصنيف

ينفيـ ،  بة خطاب مضاد لكل مـا حيـاول أنأخرى من رؤية مغايرة. إن هذا التصنيف يعمل مبثا أوصاف

و الـديين السـائد يف  مبعـىن أن الرؤيـة املضـمرة لألمسـاء هنـا هـي رؤيـة تشـكلت مبقابـل الـرتاث األسـطوري

 .تلك املرحلة

 يف هذا التصنيف الذي يقدم  احلليمي القسم الثالث من أقسام اإلثباتـات اخلـاص بـّباءة يستوقفنا

األمسـاء  هذا الصنف من األمسـاء يتضـمن إشـكالية أساسـية حـول موضـوع اهلل عز وجل من التشبي . إن

االســتعمال، فكثــري مــن  تتعلــق بعالقــة اهلل عــز وجــل باإلنســان، فاألمســاء تــأي داخــل اشــرتاك لفظــي يف

الوقـــت تســـتعمل كأوصـــاف  الكلمـــات تســـتعمل يف معـــرض احلـــديث عـــن األمســـاء احلســـىن ويف ذات

 :كعناصر منفصلة لقضيتني يكن أن ينظر إلي لإلنسان. إن مدار اإلشكال حول ا

  .ذلك اشرتاك أمساء بني اهلل و اإلنسان وما هي معايري التفريق بينهما وطرائق الفصل يف قضية -

تنــتج مــن الســابقة وهــي احلــديث عــن حــظ اإلنســان مــن األمســاء ســواء تلــك الــيت يشــرتك  قضــية -

 .اهلل عز وجل أو تلك اليت ال يشرتك فيها فيها مع

اهلل  اعلمـوا وفقكـم اهلل، أن أمسـاء" ابـن العـريب نقـال عـن القـرطيب يف كتابـ  فيقـول ضـية األوىل يفصـلهاالق

 :تعاىل يف جواز اإلطالق واإلخبار هبا لفظا عن  وعن العباد على أربعة أضرب
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الرمحـان  عـوقل ادعـوا اهلل أو اد" هبا عن العبد حبال كقولنا: اهلل، والرمحان، وهلذا قال ما ال جيوز أن خيّب

 على ما يأي بيان  (1) "أيا ما تدعوا فل  األمساء احلسىن

  .هذا ما يكون من صفة اهلل تعاىل واجبا ويف صفة العبد جائزا. كالعامل والقادر وقد تقدم: الثاين

كـذلك ألن  ما يكون يف حـق اهلل حقـا ويف حـق العبـد بـاطال كقولنـا: اجلبـار املتكـّب، وإنـا كـان: الثالث

 .اجلّبية والكّبياء تناقض حال العبد وتضاده فلم تكن ل  حبال

يف حــق  مــا خيــّبه بــ  عــن اهلل تعــاىل وعــن العبــد كاخلــالق، فإنــ  جــائز يف حــق اهلل مبعــىن، ويكــون: الرابــع

تكشــف لــك ســرا  املخلــوق جــائزا مبعــىن آخــر يســتحيل ذلــك املعــىن علــى اهلل تعــاىل ]...[ فهــذه نكتــة

يف اإلطـالق علـى  اهلل تعاىل، وتكشـف لـك عـن دقيقـة يف حـق افـرتاق االشـرتاك عظيما من أسرار أمساء

 .(2)"اهلل سبحان  وعلى العبد يف ألفاظ األمساء ومعانيها

 فيجعـل منهـا الغـزايل حمـورا أساسـيا يف رؤيتـ  ملوضـوع األمسـاء، فهـي تتخلـل تقريبـا كـل أما القضية الثانية

الصــورة املثاليــة ) ئف األمســاء بنـاء النمــوذج األمثــل لألخـالقتعريفـات األمســاء. إنـ  يــرى أن مــن بـني وظــا

وهلـذا الغـرض يفـرد بابـا يف كتابـ   عن اهلل عز وجل( وضرورة أن حياول اإلنسان احلصول على حـظ منهـا

التخلـق بـأخالق اهلل تعـاىل، والتحلـي مبعـاين صـفات  وأمسائـ   يف بيـان أن كمـال العبـد وسـعادت  يف" مسـاه

اكتساب املمكن من تلك الصفات  السعي يف" ويقول في  حبظ العبد من (3) "حق  بقدر ما يتصور يف
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أمسـاء اهلل احلسـىن  لقد خصص الغـزايل يف آخـر شـرح كـل اسـم مـن. (1)"والتخلق هبا والتحلي مبحاسنها

النظرة تارة مبنطق الفقي  وتارة مبنطق  جانبا حلظ العبد من كل اسم واجتهد يف الّبهان على شرعية هذه

 .الصويف

 العريب والغزايل يف كوّنما تتطرقان للموضـوع مـن منظـور ثنائيـة فقهيـة )مـا جيـوز /مـا ال تشرتك نظرة ابن

العبد على ربّـ   جيوز( ولكن ختتلفان يف مبدأ توظيف مبحث األمساء فالغزايل يبحث، بعد وظيفة تعّرف

التسـائل عـن وظيفـة مبحـث  سبحان ، عن توظيـف جديـد لألمسـاء وعـن اسـتعمال قيمـّي هلـا. هنـا يكـن

وظيفـة أصـلية وضــرورية هـي التعريــف بالـذات اإلهليــة  يف املعرفــة اإلسـالمية، ذلــك أن مثـة" األمسـاء" مثـل

 .توسع جمال استثمار هذا املبحث وهي أمر تعبدي، ووظائف ممكنة قد

 التصنيف الصوري لألمساء  .2-4أ.

وعنـد  الكثـرة داخـل القلـة املعـّبة عنهـا وأن ذكرنـا أن عمليـة التصـنيف هـي حماولـة الختـزال سـبق

 طريقتـ . يقـول يف ذلـك تعاملـ  مـع تعـدد األمسـاء وكثرهتـا حـاول الغـزايل اقـرتاح نـوذج تصـنيف مبـدع يف

وأوجبـت أن يتضـمن كـل واحـد معـىن آخـر،  لعلك تقـول: هـذه أمسـاء كثـرية، وقـد منعـت الـرتادف فيهـا"

إن كانـت سـبعا فاألفعـال كثـرية واإلضـافات   اتفكيـف يرجـع مجيعـا إىل سـبع صـفات؟ فـاعلم أن الصـف

عـن احلصـر. مث يكـن الرتكيـب بـني جممـوع صـفتني، أو  كثـرية والسـلوب كثـرية، ويكـاد خيـرج مجيـع ذلـك

ن إ  (2)"وإضـافة. ويوضـع بإزائـ  اسـم، فتكثـر األسـامي بـذلك صفة وإضافة، أو صفة وسـلب أو سـلب
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األمسـاء، وهـو بعـد ذلـك  القائمـة علـى التعـدد الالفـت يفهذا املقطع من كـالم الغـزايل يبـني الديناميكيـة 

الداللية وإنا كذلك من خالل ربط ذلـك  يقدم تصنيفا يتعّرض لألمساء ليس فقط من حيث مضامينها

وتفكيكــ  إىل العناصــر املكونـــة لــ ، وهــي نوعـــان:  مبتغــريات ) يف اصــطالحنا املعاصــر( وحتليـــل االســم

الصفات )مثل العلم( وعناصر مكملة حتدد داللة األمساء وتفسـر  عناصر أساسية إما الذات أو إحدى

املوجــود فيهــا وهــي متغــريي اإلضــافة والســلب. هــاذان األخــريان عنصــران متناقضــان قــد  التغــاير والتنــوع

، أي (*)مســتقالن عــن بعضــهما الــبعض وقــد يلتقيــان يف اســم واحــد ليكمــل أحــدمها اآلخــر يعمــالن

والعكـس صـحيح. هنـا دينامكيـة )اإلضافة/السـلب( تعمـل مبقابـل  يضاف للذات ما يسلب من سـواها

الســلب بالضــرورة خاصــا بالــذات أو اإلضــافة خاصــة هبــا كــذلك مــثال يف  موضــوع الوجــود، فــال يكــون

هذه الرؤيـة  هناك سلب لالحتياج عن الذات وإضافة الحتياج ما سواها هلا. إن" امللك" مثال اسم اهلل

 :يلتعّب عن املوضوع بالشكل التا

معـا( مـع املوجـودات  v سـلب v فعـل( + عالقـة تقابـل )إضـافة صـفةv صـفة v ذات: )موضـوع هـو

واحملمـــول وعـــن أساســـها األنطولـــوجي مـــن جـــوهر  وهـــي رؤيـــة ختتلـــف عـــن النظـــرة األرســـطية للموضـــوع

 .وعرض
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 :املعقد الذي يقدم  الغزايل على الشكل اآلي يكن تلخيص التصنيف

 اهلل ذات

 احلاجة الغين: املسلوب عن   ذات + سلب

 فوق سائر الذوات العلي: الذات اليت ذات + إضافة

 حتتاج إىل شيء وحيتاج إليها كل شيء امللك: ذات ال ذات + سلب + إضافة

 العليم  صفة

 ال يقدم ل  مثاال صفة + سلب

 العلم مضافا إىل األمور الباطنة اخلبري: يدل على صفة + إضافة

 اخلالق  صفة فعل

  اإلكرام مع شرف الذات جميد: يدل على سعة صفة فعل + إضافة

 ال يقدم ل  مثاال صفة فعل + سلب

 

يكـن  مـا .هـذا التصـنيف يفـتح اجملـال للتفكـري يف موضـوع األمسـاء بطريقـة جمـردة وشـب  رياضـية إن

غالبــا مــا تــرد يف  فاألمســاءأن نالحظــ  هنــا هــو انفصــال مباحثــة األمســاء احلســىن عــن ســياقاهتا النصــية 

وهكــذا. ومــن منطلــق التصــنيف الــذي " رحــيم غفــور"و" علــيم حكــيم"عالقــات مــع أمســاء أخــرى مثــل

 :فهم األمساء يقرتح  الغزايل تظهر بعض اإلشكاالت يف
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األحيان ذات صـفة + إضـافة. إذا ربطنـا هـذا التصـنيف  من منطلق هذا التصنيف مثة يف كثري من - أ

 و" علـيم"فقـد حيـدث أن يقــع تكـرار مثلمـا هـو األمــر مـثال بـني ني األمســاءبالعالقـات املمكنـة بـ

نفـس الصـفة + إضـافة.  + هـي صـفة" علـيم خبـري : "فهما بالشـكل الـذي يقدمـ  الغـزايل" خبري"

ينبـين عليهـا هـذا التصـنيف  نالحـظ تكـرار نفـس صـفة. يـدفعنا ذلـك إىل التسـاؤل عـن الرؤيـة الـيت

 .لذات اإلهليةوداللة التكرار يف التعريف با

فيــ  مــن خــالل اســتعماالت األمســاء يف القــرآن  كــذلك مــن منطلــق هــذا التصــنيف إذا مــا فّكــر - ب

طبيعـة العالقـات املوجـودة بـني األمسـاء الـيت ختتلـف  )خاصـة االسـتعماالت الزوجيـة( ال تتضـح لنـا

 .يف داللتها

آخـذا يف  وحيـاول بلـورة تصـنيفمثة إمكـان آخـر يف التصـنيف يتجـ  مـن االسـتعمال القـرآين لألمسـاء  رمبا

مبعيــار عالئقــي أي  االعتبــار ســياقات ورود األمســاء وخصائصــها الســردية، فمــثال يكــن تصــور تصــنيف

الـيت يـربط هبـا ونـذهب إىل مسـائلة هلـذا  يرتبط االسم مع غريه أم ال مث يف حال االرتباط ما هي األمسـاء

ن نالحــظ علــى خمتلــف التصــنيفات اخلاصــة يكــن أ املوضــوع مــن منطلــق الــنص القــرآين ذاتــ . عمومــا

قسطا، قّل أو كثر، من االعتباطية. أن خيتار كل واحد )من املصنفني(  تستلزم بالضرورة" باألمساء كوّنا

 بالضـرورة اختيـار تأويـل معـني، الـذي ال يكـون دائمـا بـديهيا، بـل أبعـد مـا يكـون عـن مقولـة مـا يفـرض

معـايري حتتـاج إىل مسـائلة مـن االسـتعمال القـرآين  الفعل هـين معايري الذات/الصـفة، الـذات/إ (1).ذلك

على مقـوالت خاصـة باإلنسـان ومـن خـالل آليـة املماثلـة نسـحبها  ذات . إن هذه املعايري تتأسس ضمنيا
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تنظيم األمساء احلسىن. أضف إىل ذلك أن اهلدف من هذه التصـنيفات لـيس إال  لنجعل منها طريقة يف

 تقصـد إىل أبعـد مـن ذلـك. هنـا يكـن مالحظـة، أن التصـنيف مـن ناحيـة الكثرة فهـي ال جتاوز إشكال

حمـــددة  منهجيـــة، ال يقصـــد لذاتـــ  وإنـــا هـــو حلقـــة مـــن حلقـــات البحـــث، هلـــا مـــا يســـبقها مـــن مســـائلة

فهمنـــا  للموضـــوع املـــدروس، ومـــا تقصـــد إىل إظهـــاره مثـــل أن خيـــتص كـــل صـــنف مبنطـــق معـــني حيـــدد

 .للموضوع وهكذا

 فات األمساءتعري :ب. القسم الثاني

جنــده يف كلهــا  والــذي" أمســاء اهلل احلســىن" الثــاين املوجــود يف النصــوص الّدارســة ملوضــوع اجلــزء

الكاتـب هلـذه األمسـاء وهـي  تقريبـا، يعمـل علـى شـرح األمسـاء واحـدا واحـدا حبسـب القائمـة الـيت يتبناهـا

  احلسـىن اسـم مـن األمسـاءنوذجـا لشـرح   نقـدم ذلك، متعددة ومتنوعة. إننـا هنـا قوائم، كما سبق ذكر

أهـم مــا يتضــمن  مـن آليــة إلنتـاج الداللــة وحماولـة فهــم منطقهــا،  لنعمـد بعــد ذلـك إىل حتليلــ  واسـتخراج

  .التفكري يف عالقتها بالقرآن الكرمي وأخريا نعمد إىل

 سـم اهللاحـول ) لإلمـام القـرطيب" األسـىن يف شـرح أمسـاء اهلل احلسـىن" اختيارنـا علـى كتـاب وقـع

األخرى )البيهقي، الغزايل، الرازي...( وهـو  وذلك ألن هذا الكتاب متأخر عن أكثر الكتب( "ريالكب"

االشتغال على املوضوع شاملة لسابقي  ومكملة هلا. يقـول  تركيب ملا تتضمن  ويعّب عن خالصة لطريقة

 :غـافر) "الكبـري يفـاحلكم هلل العلـ" ورد يف التنزيـل فقـال" "الكبـري" اهلل اإلمـام القـرطيب يف شـرح  السـم

وجاء يف حديث أيب هريرة، وأمجعت علي  األمة. وروي عـن ابـن  (9:الرعد) "الكبري املتعال" وقال (12
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 باسم اهلل الكبري نعوذ باهلل" اهلل علي  وسلم كان يعلمهم يف األوجاع واحلمى عباس أن رسول اهلل صلى

 منكـرا كمـا تقـدم. فأمـا إجـراؤه علـى العبـد وصـفاوجيـوز " العظيم من شّر عرق نّعار ومن شـّر حـّر النّـار

دليل جريان  علـى العبـد. وكبـري: علـى وزن فعيـل.  وإن ورد مطلقا فهو يتضمن اإلبانة وذلك" اهلل أكّب"

إذا أريــد بــ  كــّب  –بفتحهــا يف املســتقبل  –يكــّّب  –العــني  بكســر –مثــل طريــف. واملاضــي منــ : كــّب 

مصـدر الكبـري والكبـار. تقـول : رجـل كبـري، وكبـار بـنّي  -ح البـاءالكـاف وفـت بكسر –السّن... والكّّب 

والكــّب والكّبيــاء؛ مــا  (21: اإلســراء) "إمــا يــبلغن عنــدك الكــّب أحــدمها أو كالمهــا: "التنزيــل الكـّب. ويف

 إن" يف نفس ، وهو مجاع يعروه تعاظم مع استصغار ملن تكّب علي ، قال اهلل عزو جل جيده املتكّب منا

والـذي : "وكـّب الشـيء أيضـا: معظمـ . قـال اهلل تعـاىل (18:غـافر) "إال كـّب مـا هـم ببالغيـ يف صـدورهم 

:  ضي واملستقبل ول  معنيـان: أحـدمهاوقد يكون كبري من كّب بضم العني يف املا( 00: النور) "توىل كّبه

والرتبـة  وبـاملنزلوالعظمـة ويرجـع ذلـك إىل كمـال الصـفات وعظمـة الـذات والتقـدم يف املرتبـة  كـّب القـدر

اململـــوك، والفاضـــل علـــى  والســـبق يف الفضـــل وإىل الرفعـــة، كتقـــدم اآلمـــر علـــى املـــأمور، واملالـــك علـــى

فــالن. وهــذا املعــىن هــو الــذي يليــق  املفضــول. ومنــ  قــول العــرب: فــالن أكــّب قــدرا وأعظــم ســلطانا مــن

اسـتحقاق الصـفات العلـى، وعلـى األمسـاء احلسـىن و  جبالل اهلل سبحان  من كّب القدر واخلطـر والرتبـة يف

واملعـىن الثـاين : كـّب احلجـم وعظـم اجلـرم واجلثـة، (. 41: العنكبـوت) "أكّب ولذكر اهلل: "هذا قول  تعاىل

 "خللــق الســموات واألرض أكــّب مــن خلــق النــاس" قولــ  تعــاىل تقــول: هــذا اجلســم أكــّب مــن هــذا، ومنــ 

 يليـق جبـالل اهلل سـبحان ، املعـىن األول. فـالكبريحمـال يف حـق اهلل تعـاىل وإنـا الـذي  ( وهـذا10غـافر:)

موجـود يف الوجـود  على هذا وصف ذاي ل  باإلضافة إىل رتب املوجودات كلها وأقدارها املعنويـة، فكـل
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اإلطــالق وحــده، أي املوصــوف  ســوى اهلل تعــاىل فهــو صــغري القــدر والرتبــة، واهلل ســبحان  الكبــري علــى

كبــري... فيجـب علــى كــل مكلــف أن  فصــغر دون جاللــ  وعظمتــ  كـلبالعظمـة واجلــالل وكــّب الشـأن، 

شـيء أكـّب منـ ، وينزهـ  عـن صـفة األجسـام  يعلـم: أن اهلل سـبحان  هـو الكبـري علـى اإلطـالق الـذي ال

فـأخّب أنـ  الكبـري واقتضـت األلـف والـالم  (9:الرعـد) "الكبـري املتعـال"واألجرام كما نّزه تعاىل بقول  احلق

نفسـ  سـبحان  عمـا تكـّب بـ  األجسـام، وتعظـم بـ  األجـرام. ومـن اعتقـد  فنـّزه" تعالامل: "احلصر، مث قال

 مشرك. مث علي  أن يتخلق باألخالق احلسنة اجلميلـة والسـجايا الرفيعـة الكريـة ذلك فهو مشب  جبسم،

ة اإلبـاء عـن املسـارع اجلليلة، حـىت يكـون كبـري قومـ  وشـريف أهـل زمانـ  وقرنـ ، ويتصـاغر لكّبيائـ  ويـرتك

إن شاء اهلل، مث يثين علي  هبذا الوصف " املتكّب" يف طاعت  وترك االستكبار على ما يأي بيان  عند امس 

جنانـ ، فحينئـد ينشـرح بنـور اهلل صـدره ويكـّب قـدره، فيكـون كبـريا يف األرض  بلسـان  متابعـا بـذلك عقـد

 . (1)"رزق  من معرفة حقائق األمساء والسماء مبا

هــي نفســها الــيت جنــدها يف شــرح كــل األمســاء األخــرى  القــرطيب وطريقــة شــرح  هلــذا االســمإن تعريــف 

يعـّّب عــن طريقـة شـرح االسـم والعناصــر الدالليـة املكّونـة لــ  يف  ويكـن أن نقـدم تصـميما عامــا ونوذجيـا

 :الشكل اآلي

 ذكر آية أو آيات يرد فيها االسم -

  أحاديث يرد فيها االسمحديث أو  ذكر -

                                                           

 .091-091القرطيب نفس املرجع ص  -0

 [هبدف إثبات وجود االسم]
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  حتديدا االشتقاق من الناحية الداللية  اللغوية الدراسة - 

 (حتديد الصي  الصرفية )موضعة االسم داخلها 

      ومناقشتها من خالل اقرتاح الدالالت املمكنة استشهادات  القرآن 

           السنة 

           الشعر 

          أقوال األخرى 

 ستناجاتالرتجيح واإل 

لالســم مبنطــق فقهــي ]هــل خيــتص بــاهلل أم يكــن اســتعمال  خــارج ذلــك مــن خــالل  التــأطري العقائــدي -

 (جيوز/ال جيوز؟[ )قد يعتمد هذا التأطري على أحد تصنيفات األمساء ثنائية

مثـال حـظ العبـد منـ  تفصـيل   ( توظيف الكاتب لالسم بقصد )جانب صويف، قيمي، العقائـدي -

 .معني إشكال

 

 :كاآلي إن مثة بعض املالحظات حول هذا التصميم نعمد إليها قبل تعميق املسائلة ل  وهي

ختتلـف يف بعـض األحيـان مـن   إن الرتتيـب الـذي تـأي بـ  النصـوص ملختلـف حمـاور التصـميم قـد -

فغالبـــــا مـــــا يبـــــدأ  كاتـــــب إىل آخـــــر ولكـــــن الـــــراجح هـــــو مـــــا قمنـــــا بتفصـــــيل  هبـــــذه الطريقـــــة،
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الكاتـب عنـد شـرح   )القرآن والسنة( فهذا عنصر ثابت وكذلك غالبا ما ينتهي باإلستشهادات

عملــ  علــى األمســاء  لالســم ملــراده مــن ذلــك أي إىل احلــديث عــن اإلشــكال الــذي يســتغل  يف

 ...(-قيمي -)صويف

الكاتــب يف حمــور مث  ال تتقيــد كــل النصــوص بفصــل واضــح بــني حمــاور التصــنيف فقــد يتحــدث -

 .جع إىل احملور األول وهكذايعمد إىل آخر مث ير 

تقريبا كل العناصـر واحملـاور الـيت  إن التصميم الذي نقدم  هنا هو أعقد تصميم، ذلك أن  يضم -

ال تعمـد إىل كـل هـذه احملـاور فقـد ختتصـر  جنـدها. إن الكثـري مـن النصـوص يف تعريفهـا باألمسـاء

شـهاد( أو قـد حيـذف حمـور طـول التحليـل واإلست حمـورا )مـثال اعتمـاد داللـة لغويـة مباشـرة عـوض

ال يستشـهد باآليـات أو األحاديـث إلثبـات شـرعية  بكليت  مثل ما يفعل الغزايل يف كتابـ  حيـث

 .األول من كتاب  ويكتفي بذلك االسم وإنا يعمد إىل قائمة يف اجلزء

خــالل ثالثــة  بعــد التوضــيحات اخلاصــة بالتصــميم الــذي قــدمناه أعــاله ســنحاول مناقشــت  وحتليلــ  مــن

األول وأهـــم اإلشـــكاالت  ايا أساســـية. أوهلــا حتليـــل التمفصــل املوجـــود بــني جزئـــي الكتــاب، اجلـــزءقضــ

واســتخراج مضــامينها اخلاصــة بــاجلزء الثــاين.  املتعلقــة باملوضــوع وكيفيــة تأثريهــا يف طريقــة حتليــل األمســاء

اللــة األمســاء. بــالقرآن ومــدى توظيــف هــذا األخــري يف إنتــاج د ثانيهــا مناقشــة التصــميم يف ضــوء عالقتــ 

 .الداللة عموما يف التعريف باألمساء، ديناميكيتها و حدودها وأخريا ندرس حركة إنتاج
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 وتعريفاتها" األمساء" إشكاالت حقل  .1.ب

يف أي إنتـاج لداللـة األمسـاء " األمسـاء" إن أول ما نالحظ  عند احلـديث عـن تـأثري إشـكاالت حقـل

املسـتثمرة. فأمـا املســتثمرة منهـا فهـي إشـكاالت خصـص هلـا الكتّــاب  أّنـا صـنفان منهـا املسـتثمرة وغـري

 األول مـن نصوصـهم وجنـد هلـا وقعـا، قـل أو كثـر، يف حتليـل األمسـاء يف اجلـزء الثـاين مـن أبوابـا يف اجلـزء

فكثـريا مـا جنـد  نصوصهم وأمهها: إشكال التصنيف الذي يعتمده هذا الكاتـب أو ذاك ملوضـوع األمسـاء

األمســاء الــيت اقرتحهــا اجلــزء  س موضــوعات الكتــاب عبـارة عــن أجــزاء هــي ذاهتــا أنــواعطريقـة تقســيم فهــر 

إليهـا يف تنايـا حتليـل كـل اسـم مبوقعتـ   األول من الكتاب. وإذا مل جنـدها كـذلك، فغالبـا مـا جنـد اإلشـارة

 الصفات،...( كما فعل ذلك البيهقي يف كتاب  عندما داخل الصنف اخلاص ب  )كأمساء الذات، أمساء

لألمســاء. أضــف إىل هــذا اإلشــكال إشــكال قائمــة األمســاء املعتمــدة  اعتمــد تصــنيف احلليمــي يف تبويبــ 

 .القائمة أو تلك حيدد عدد األمساء املدروسة وماهيتها فالفصل فاختيار هذه

الـذي أطيــل فيــ  " واملســمى االسـم والتســمية" أمـا اإلشــكاالت غـري املســتثمرة فهــي كثـرية أمههــا إشــكال

 أثـرا فعليـا يف حتليـل األمسـاء، أو ذاك اخلـاص  األجـزاء األوىل لنصـوص القـدماء وال جنـد لـ احلـديث يف

 .واشتقاقات " باالسم"

بينهـا وبـني التحليـل الفعلـي لألمسـاء  إن املتمّعن يف العالقة بني إشكاالت حقل األمسـاء يـرى أن

لتصـنيف( الـيت ليسـت بالضـرورة األمـور التقنيـة )مثـل ا فراغا كبريا فهي مـن جهـة ال توظـف إال يف بعـض

املدروس، ومن جهة أخرى حـىت وإن افرتضـنا القصـد إىل توظيفهـا ال نـرى  مهمة يف حتديد داللة االسم
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غــدت، مـــع مـــرور " األمســـاء" طريقـــة العمــل علـــى األمســاء. إن إشـــكاالت حقــل كيــف يكـــن أن تغــرّي 

باعتبــار  نــد الكتــاب الرتاثيــني إالعــادات علميــة ال يعــاد التفكــري يف أمهيتهــا وغــري مســائلة ع الوقــت،

 .للتفكري ملوضوع األمساء مضموّنا وموقف كل واحد من ذلك، وليس باعتبار أمهية هذا الباب أو ذاك

 داللة األمساء القرآن وإنتاج   .2.ب

قيـد الدراسـة مـن وجهـني أحـدمها  يكـن لنـا أن نفّصـل عالقـة القـرآن بـاجلزء الثـاين مـن النصـوص

األمسـاء واآلخـر حـول إمكانـات حبثيـة ال جنـدها  استعمال القرآن وتوظيفـ  يف إنتـاج داللـةتشريح لطبيعة 

 .خالهلا إثراء البحث يف موضوع األمساء يف طريقة عمل علماء الرتاث كان يكن من

 :أمهها عند احلديث عن توظيف آي القرآن يف حتليل األمساء جند أمامنا احتماالت عدة

 يف كتاب  ال نادرا على شاكلة ما يفعل الغزايلعدم الرجوع إىل القرآن إ. 

  للتحليــل وهــذا مــا يفعلــ  أغلــب  اســتعمال آيــات مــن القــرآن إلثبــات شــرعية االســم وقابليتــ

يســتندون إىل  فغالبــا مــا الكتــاب لــيس فقــط مــع القــرآن وإنــا كــذلك مــع احلــديث الشــريف

ســنة يف وظيفــة إثبــات ال ســم قيــد الدراســة. هنــا يتســاوى القــرآن مــعأحاديــث ذكــر فيهــا اال

اإلستشــهادات يف أول  ســم وإعطــاء شــرعية العمــل عليــ . غالبــا مــا تســتعمل هــذهوجــود اال

مثال عند حديث البيهقي عن اسم  .لكنها ليست منطلقا للتفكري في  "االسم" احلديث عن

اهلل عـز وجـل )واهلل الغـين وأنـتم الفقـراء( وروينـاه يف خـّب  ومنها الغين قال: "يقول" الغين اهلل"

قال احلليمي يف معىن الغين: إن  الكامل مبا لـ  وعنـده فـال حيتـاج  [.األسامي...]يسرد حديثا
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وربنـا جـل ثنـاؤه هبـذه الصـفة ألن احلاجـة نقـص واحملتـاج عـاجز عـن مـا حيتـاج  معـ  إىل غـريه،

شــرح االســم بكــالم احلليمــي، هنــا لــيس لةيــة إال  تهــيوين (1)..."يبلغــ  ويدركــ  إليــ  إىل أن

 .التحليل والتأويل يبقى ألقوال السلف وظيفة إثبات االسم وغري ذلك من عمليات

 إليهــا لتوضــيح فكــرة أو  توظيــف آليــات مــن القــرآن داخــل مــنت الشــرح لالســم عنــد احلاجــة

شـعر واألقـوال السـلف، ال الفصل يف اجتاه للموضوع، مثلها يف ذلك مثـل األحاديـث النبويـة،

مـواطن اخلـالف وترســم  وغالبـا مـا تتقـدم أقـوال السـلف اإلستشـهادات األخـرى لتحـّدد هـي

قــال ابـن العــريب: : "متنــ  يقـول ويف خــالل" املصـور" حـدود املوضـوع. عنــد شـرح  الســم اهلل

. خلق  على صـور خمتلفـة وهيئـات متغـايرة قال علماؤنا في  أربع عبارات: األوىل: الذي أنشأ

ـــ  املمثـــل، والصـــورة التمثـــال الثالثـــة: املركـــب، والصـــورة الرتكيـــب. الرابعـــة: املهيـــ  . الثانيـــة: أن

يقال: صار األمر إىل غايت . قال ابـن احلصـار: ليسـت هـذه   للشيء املخلوق إىل غايت ، كما

بــــل كــــل واحــــدة منهــــا ختــــتص مبعــــىن، وهــــذا االســــم يشــــعر جبميــــع  "للمصــــور" كلهــــا تفســــريا

  يتم الفعل إال هبا من االقتدار والعلم واالختيار، ويتضمن مع ذلك احلكمةال الصفات اليت

واالخـرتاع  البالغـة، واخلـّبة قبـل اإلجيـاد، إىل غـري ذلـك مـن الصـفات الـيت يفتقـر إليهـا التصـور

خلقنـاكم : "تعـاىل والتقدمي والتصوير مرتب على اخللق والّباية وتابع هلا كمـا تقـدم، وقـد قـال

وقـــال النابغـــة: اخلـــالق البـــارئ املصـــور يف األرحـــام املـــاء حـــىت (. 00:األعـــراف) "مّث صـــّورناكم

 الـذي أنشـأ خلقـ  علـى صـور خمتلفـة ليتعـارفوا هبـا ومعـىن" املصـّور: "اخلطـايب يصـري دمـا قـال
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 التصـوير التخطـيط والتشــكيل، وخلـق اهلل اإلنســان يف أرحـام األمهــات ثـالث خلــق: جعلـ 

 وهــو التشــكيل الــذي يكــون بــ  صــورة وهيئــة يعــرف هبــا، علقــة، مث مضــغة، مث جعلــ  صــورة

تتخلــل  نالحــظ كيــف أن اآليــة (1)"اخلــالقني أحســن ويتميــز عــن غــريه بســمتها فتبــارك اهلل

هــذه  احلــديث عــن املوضــوع املتعلــق باالســم وتــأي بــني إستشــهادات مــن أقــوال الســلف إن

 .األخرية هي اليت حتدد اجتاه املوضوع وتفاصيل العمل علي 

هــو عــدم " األمســاء" العامـل املشــرتك بــني كـل هــذه االحتمــاالت الــيت يوظـف فيهــا القــرآن يف موضـوع إن

إنتــاج أســئلة دقيقــة حــول املوضــوع فهــو إمــا  وجــود تفعيــل حقيقــي للقــرآن يف توليــد دالالت جديــدة أو

نويــا يســتعمل يف ثنايــا التحليــل لالســم اســتعماال ثا يســتعمل فقــط لإلستشــهاد وإلضــفاء الشــرعية وإمــا

 .السلف حيث حتدد بنية املوضوع بأقوال

اإلمكانات البحثية اليت مل تستثمر فقـد  أما احلديث عن عالقة القرآن بتحليل األمساء من جهة

منفصـلة عـن بعضـها الـبعض، الشـيء الـذي تضحضـ   عمـل األقـدمون علـى األمسـاء باعتبارهـا وحـدات

 ن مل نقــل أغلبهــا، تــرد يف عالقــات مــع غريهــا مثــلاألمســاء، إ القــراءة األوليــة هلــذا الــنص، فــالكثري مــن

العالقـات  وهكذا. إننـا ال جنـد حـديثا يف نصـوص الـرتاث عـن طبيعـة هـذه "غفور رحيم" "عليم حكيم"

منصبا فقـط علـى التفريـق بـني  بني األمساء باعتبارها استعماالت نصية الفتة. لقد كان جزء من التفكري

ذلك، ومل ينظر إليها من منطلـق عالئقـي، سـواء  خبري وما إىل –عليم األمساء املتشاهبة يف داللتها مثل 
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اليت ال اشـرتاك بينهـا يف الداللـة. أضـف إىل ذلـك أن عالقـة األمسـاء  تلك األمساء املتقاربة يف داللتها أو

القرآن غري واضحة، فمثال ال وجود لربط لالسم مبوضوعات اآليات الـيت يـرد فيهـا  بسياقات ورودها يف

إليهــا  ســم داخــل نفــس الســياق. إن أمســاء اهلل احلســىن يكــن أن ينظــراملســتعملة واجملــاورة لال واألفعــال

للـذات اإلهليـة. إن  باعتبارها عناصر نصية تنتظم داخل سـياقات ورودهـا، فهـي بـذلك تعريفـات سـياقية

 .زاوية النظر هذه قد تفتح اجملال ألشكلة جديدة هلذا املوضوع

 سمداللة االآلية إنتاج   .3.ب

اليت ت أخـذها كنمـوذج هلـذه الدراسـة.  نقرتح هنا رؤيتنا آللية إنتاج األمساء احلسىن يف النصوص

حتديـد اجتـاه يف بنـاء هـذه الداللـة، اسـتعمال نـواة داللـة  :إننا نتصور هذه اآللية عبـارة عـن عناصـر ثالثـة

جمموعـة حتديـدات لتحقـق لنـا داللـة علـى هـذه النـواة الدالليـة مـن خـالل  موجودة مسبقا، وأخريا العمـل

املعلـوم إىل  العناصر الثالثة تعمل متتالية. أوال حتديد اجتاه يف بناء داللة االسم يذهب من االسم. هذه

عمومــا واجملهــول هــو الــذات  اجملهــول. إّن املعلــوم هنــا هــي املعــارف ا ملوجــودة حــول اإلنســان والوجــود

 (*).اإلهلية ومسمياهتا

خاصـة باإلنسـان هـي عبـارة  املعلـوم الـذي ينطلـق اجتـاه بنـاء الداللـة منـ ، لـيس إال نـواه داللـةثانيا: هـذا 

بــالوجود احملــيط بــ . إن هــذه النــواة  عــن جمموعــة متــثالت حــول ذات اإلنســان، صــفات ، أفعالــ  وعالقتــ 

ليهـا، هـذه النـواة األمساء فهـي املـادة األوىل الـيت يعتمـد ع الداللية هي الوحيدة اليت يف حوزت املفّكر يف
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واعية وظاهرة يف منت الشرح يفصح عنها مباشـرة أو غـري واعيـة وغـري ظـاهرة يف  الداللية يكن أن تكون

الكاتــب.  تعمـل كمـا يف حــال كوّنـا ظــاهرة وحتقـق األثـر نفســ  ولكّنهـا مضــمرة وال حييـل إليهـا الـنص،

اخلطـري الـذي يقـل وجـود مثلـ ، وتسـتند  هـو" "العزيـز" مثـال مـا شـرحنا قـول الغـزايل يف شـرح  السـم اهلل

سبحان  وتعـاىل " اهلل" إىل ذات هنا ال يرجع" هو" إن ضمري (1)..."احلاجة إلي ، ويصعب الوصول إلي 

الـيت يقـدمها الغـزايل هنـا للتعريـف هـي للتعريـف باإلنسـان العزيـز،  وإنا إىل اإلنسان فهذه املعـايري الثالثـة

هـذا  إلنسـان ومـن خالهلـا يتجـ  الكاتـب إىل بنـاء داللـة االسـم. إن نفـسعنـد ا" العزيـز" إّنـا نـواة داللـة

إنـ  الكامـل مبالـ  وعنـده فـال حيتـاج " "الغـين" امليكانيزم الـداليل جنـده مـثال عنـد البيهقـي يف شـرح  السـم

 .(3)..."وربنا جل ثناؤة هبذه الصفة" هنا عام خيص اإلنسان مث ي تّم حديث  (*)فالضمري (2)"إىل غريه

ديناميكيــة حتديــدات  ثالثــا: يــأي عمــل الكاتــب علــى نــواة الداللــة اخلاصــة باإلنســان، عمــال مــن خــالل

بالـذهاب حنـو املثاليـة حتـاول أن تـدفع  مـدارها حـول عمليتـني حمـوريتني: األوىل يكـن أن نصـطلح عليهـا

حسـن طريقـة ممكنـة باالسـم إىل أقصـى حـدودها املثاليـة أي أ بالدالالت الناجتة عن نواة الداللـة اخلاصـة

نوذج. حيدث ذلك عندما تتوافق الرؤية يف النص بني نواة الداللة األوىل ومـا  لتحويل النواة الداللية إىل

 ينهي  بقول  يثبت  الكاتب أو ينفي  عن الذات اإلهلية. يف مقطع النص الذي أوردناه عن الغزايل يريد أن
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 داللة خاصة باإلنسان  كلى حالتين المقوالت التي يفكر بها الكاتب تأتي عن نواة
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اهلل إال اهلل، فهـو العزيـز املطلـق  قد بينا أن  ال يعـرف وليس ذلك على الكمال إال اهلل، عز وجل، فإننا"

 :يكن أن خنلص ذلك باخلطاطة اآلتية . (1)"احلق، ال يوازي  في  غريه

 

 

نـــواة الداللـــة اخلاصـــة  إىل املثـــايل، وإنـــا تعمـــد إىل تطهـــري أّمـــا العمليـــة الثانيـــة ال تـــذهب مـــن احملســـوس

إّنـا عبـارة عـن عمليـة تنزيـ  هلل  .باإلنسان من خصائص وصفات ال يراها الكاتب الئقة بالـذات اإلهليـة

مـا ينبغـي لربنـا ســبحان . إن اهلـدف مـن هــذه  عـز وجـل عـن اعتبــارات لسـيقة باإلنسـان وال تتطـابق مــع

هـو اهلـدف يف العمليـة األوىل ولكـن بتحديـدات خمتلفـة.  رؤيـة مثاليـة مثلمـاالعمليـة كـذلك هـو تشـكيل 

 عمد الغزايل إىل تطهري الداللة مما يشـو هبـا" الّرحيم" الرمحة يف اسم اهلل بعد شرح  للداللة العامة ملعىن

سـبحان  املرحـوم، والـرب،  الرمحـة ال ختلـو عـن رقـة مؤملـة تعـرتي الـرحيم، فتحركـ  إىل قضـاء حاجـة" قـائال

الرمحة. فاعلم أن ذلك كمال ولـيس بنقصـان  وتعاىل، منزه عنها. فلعلك تظن أن ذلك نقصان يف معىن

  .(2)..."يف معىن الرمحة

 .اخلاصة باإلنسان نالحظ هنا كيف نّزه الغزايل الذات اإلهلية عن نقائص تنتمي إىل نواة الداللة

                                                           
 .01نفس المرجع، ص  -0

 .82الغزالي، نفس المرجع، ص  -2

داللية خاصة  نواة
 بالعزة عند اإلنسان

داللية خاصة بالعزة عند  نواة
 اهلل عزوجل

  املثالية حنو
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 تنــتج لنــا نــواة داللــة( لنصــوص )املثاليــة/التطهريمــن خــالل ديناميكيــة التحديــدات الــيت تعمــل هبــا هــذه ا

العلم، القدرة، الرمحة،...( تصور ترسم حدوده ) كتصور عام لصفة من صفات الذات اإلهلية" االسم"

ذاك، وتعمل احلدود الضابطة هلذا التصّور من خالل الثنائيـة الفقهيـة  املواقف العقائدية هلذا الكاتب أو

 الرؤية العامة وحتدد معاهلما. إن مثة هنا، مفارقـة، مـن جهـة أن داللـة االسـماليت تثبت ( )جيوز/ال جيوز

جهــة  تبــىن مــن خــالل داللــة ســابقة خاصــة باإلنســان )عــدد مــن املمــاثالت اخلاصــة بكــل اســم( ومــن

اخلاصـة باإلنسـان.  أخرى تأي الرؤية العقائدية لنفي التشبي  وتنزي  الذات اإلالهيـة عـن كـل التشـّكالت

كثـــريا مـــا تــرتبط، لـــيس مـــن خـــالل  أن نالحـــظ هنــا أن دالالت األمســـاء يف الســـياق القـــرآينيكــن لنـــا 

األمســاء " ســردية كبــرية يكــن أن تفيــد يف تعــرف املماثلــة كمــا هــو احلــال مــع اإلنســان، وإنــا يف عالئقيــة

 .الرتاثية ال جندها يف النصوص" احلسىن

 التفكـري يف موضــوع لنصــوص الرتاثيـة إىل إعــادةبعـد أن يـتم بنــاء نـواة داللــة االسـم، كثــريا مـا تـذهب ا

  تـذهب فيـ  هـذه النصـوص عنـد بناءهـا مـن خالهلـا، ويـنعكس االجتـاه األول الـذي كانـت" اإلنسـان"

 "(.اهلل" اجملهول   " اإلنسان" االسم )املعلوم لداللة

هـو اجتـاه قيمـي أو  لـيس اجتاهـا معرفيـا وإنـا  ولكـن هـذا االجتـاه" اإلنسـان" "اهلل" ليصبح االجتـاه مـن

حتـاول فيـ  هـذه النصـوص حتديـد إسـتفادات أخالقيـة " هـذا االسـم حـظ العبـد مـن" كما يسـمي  الغـزايل

ويف حالـة التشـب  هبـا يقـول الغـزايل يف  حيصـل عليهـا اإلنسـان كلمـا اقـرتب مـن دالالت االسـم،  وقيميـة

 يســدها بقــدر طاقتــ ، وال يــرتك أن ال يــدع حاجــة حملتــاج إال" "الــّرحيم" شــرح  حــظ العبــد مــن اســم اهلل
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حقـ  بالشـفاعة إىل  فقريا يف جواره وبلـده إال يقـوم بتعّهـده ودفـع فقـره، إمـا مبالـ  أو جاهـ  أو السـعي يف

حاجت ، رقة عليـ  وعطفـا، حـىت   غريه، فإن عجز عن مجيع ذلك فيعين  بالدعاء، و إظهار احلزن بسبب

 (1)"كأن  مساهم ل  يف ضّره وحاجت 

 :ص آلية إنتاج داللة األمساء باخلطاطة اآلتيةيكن أن نلخ

 

 

 

                                                           
 .84الغزالي، نفس المرجع، ص  -0

 داللة إنسان نواة

 (املعلوم)

 سمداللة اال نواة

 (اجملهول)

 معريف بناء

 استفادة قيمية

(1) (2) 



 

 

 

 

 الفصل الثاين

بين التحديدات المعجمية  "العليم" اسم

 واالستعماالت القرآنية
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 متهيد

الفصل إىل تقصي منطق االستعمال القرآين وبيان الفروق املوجودة بين  وبني  سنسعى يف هذا

. العليم من خالل الّدراسة املعّمقة ملادة ]علم[ واليت اشتق منها اسم اهللمعاجم اللغة وذلك  ما تقدم 

العريب العام الذي حييل  البحث الداليل حول األمساء احلسىن ال يتأتى إال بتتبع متأّن ودقيق لالستعمال

جيمع بني النمذجة الصورية وبني  إىل استعمال قرآين حمدد و خاص. لقد ّت ذلك من خالل حبث

 .سيميائيةل النصي من وجهة نظر بة لالستعمامراق

ملختلف املسارات الداللية للمفردة  تدرّج العمل يف هذا الفصل من خالل مراحل: سنبدأ مبسح عام

املسح مقارنة عامة بني اصطالح القرآن ومعاجم  وإمكانات استعماهلا يف اللغة العربية، ويعقب هذا

 Sémasiologie ج مفهومي على شاكلة ما تفعل الداليةنوذ  اللغة. وسننتقل بعد ذلك إىل صياغة

 واملتمثلة يف العالقة بني" هويات نصية قرآنية"أن نسّميها يكن   عناصره األساسية اليت وحتليل  إىل

 L’onomasiologie الصيغة الصرفية وجممل املواضيع اليت ترتبط هبا. وأخريا، ومن وجهة نظر املدلولية

بينها. وسيسمح لنا هذا التوج   نهجّية يف ضبط خمتلف النويات الداللية واملقارنةاليت تكمن أمهيتها امل

يف عالقتها باملفردات الواردة  "العليم" الداللية السم املنهجي الذي نعتّبه ضروريا إىل ضبط املسارات

 السيميائي العامإن هذه املمارسة اليت سنبين عليها حتليلنا تنسجم متاما مع التوج   .يف النص القرآين

السيميائية اليت، يف الوضع  ونعين بذلك (Quête du sens) الذي يهدف إىل التحّري عن املعىن

الداللية ملفردات من خالل التحليل  الراهن للبحث، تسعى يف بعض جوانبها إىل جتلية املضامني
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ذلك  وطوره بعد (Bernard Pottier) الذي أرسى دعائم  برنار بويAnalyse sémique  املعنمي

 .يف املعجم املعقلن لنظرية اللغة     J . Courtés كورتيس .و ج A.J. Greimas أ.ج. كرياس

إّنا مقاربة لّلغة مهتّمة  (1) ل "العلمية للمعىن أو الدال الدراسة" غالبا ما تعرف السيميائية اللغة بأّنا

 الشكل األخرى )الصوتياتيشكل جانب املضمون فيها مبقابل جوانب  بوج  من وجوهها

Phonétique، النحو (Syntaxe)أثر تكون  و ارتباط . إّنا تعمل  ، حتاول استخراج منطق  واقتفاء

بني الكلمات وأخريا عالقة الكلمة ببنية الّنص  غالبا على مستويات ثالث أساسية: الكلمة، العالقات

داللية حبثة. إن هذه املستويات اليت طورهتا سيميائية مدرسة  الذي ترد في . كل هذا من وجهة نظر

     إلييل بنفنيست "مسائل يف اللسانيات العامة" ظهرت تباشريها األوىل يف باريس يف السبعينيات

E. Benveniste.  مّبرين ذلك باالرتباطات  ونظرا ألمهيتها املنهجية سنرتكز عليها يف هذه الدراسة

االستعمال، وهذا النزوع املنهجي ينسجم متاما مع  ية اليت تأخذها املفردة يف أثناءوالتلوينات الدالل

لتوج  بنفنيست الذي يركز على املستويات  يف االمتداد الطبيعي التحليل املعنمي الذي يأي عموما

  :اآلتية

 ، إىل دراسة )Polysémie(دراسة الكلمة وهو بدوره ينقسم، باعتبار أحادية الداللة أو تعددها: أوال

عمل آلياهتا يف إطار  لداللة الكلمة أو باألحرى دالالهتا وكذا مباحثة العالقات املوجودة بينها وكيفية

 .عالئقي يصطلح على تسميت  باحلقل السيميائي

                                                           
1- C, Baylon et X. Mignot, Initiation à la sémantique du langage, NATHAN,2000, P1. 
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 املعجمّية السيميائية مع دراسة العالقات بني الكلمات وهذا جمال حبث تتقاطع في : ثانيا

(Lexicologie)بني دالالت نفس الكلمة، وإنا العالقات املمكنة بني    مقاربة، ليس العالقة، يتم في

 .نسب إحالتها إىل موضوع ما و اشرتاكها يف التعبري املعقد عن  دالالت كلمات متعددة جتتمع يف

اجلملة. إن هذا املستوى من البحث  العمل على ارتباط الدالالت من خالل ارتباطها يف بنية: ثالثا

  يف (Relations syntagmatiques)العالقات النموذجّية  ولة لفهم التأثري الذي قد حتدث هو حما

 .(*)إنتاج الداللة أو على األقل حتديدها

 الكلمة: وحدة داللية معقدة .1

 فإّنا تعتّبها الوحدة األساسية األهم يف "الكلمة" عندما تتعرض لدراسة إن السيميائية

تقسيمهم هلا  فقط امسا، فعال أو حرفا على شاكلة ما يفعل اللغويون يفإشكالية الداللة، فهي ليست 

السيميائية إىل مباحثة منطق   وإنا هي كذلك، وهذا هو الذي يعنينا هنا، مضمون داليل معقد تقصد

( إشكالية التعريف 1من البحث ثالثة: ) وتسليط الضوء علي . إن اجلوانب األساسية هلذا املستوى

تعدد الداللة للكلمة الواحدة وكيفية انتظامها يف  ( إشكالية2وصف السيميائي هلا )بالكلمة أو ال

وهو مبثابة آليت  اخلاصة ب ، يتمثل يف منهجية العمل على احلقل  ( متعلق بالثاين3حقل سيميائي )

 .إنتاج  الداليل وكيفية
 

                                                           
 .اتفاقا على تفريق واضح بينهما باعتبار أن ليس ثمة "الداللة" و "معنى" عملنا هذا بين مصطلحي ال نفرق في   (*)
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 إشكال التعريف . أ

اولتهم القيام بتحديد دقيق الذي يواجه  العاملون على املعاجم يف حم هو اإلشكال  

إن التعريف هو حماولة إظهار داللة كلمة بواسطة غريها من الكلمات أو هو من  .ومفهوم للكلمة

فة إىل غريها من املفردة املعرّ  ربط" (Ludwig Wittgenstein) لودفي  فيدغنشتاين وجهة نظر

فة هي كذلك أن الكلمات املعرق  أن أكّب مشكل إبستمولوجي يواج  عملية التعريف هو  (1) الكلمات

من خالل العود إىل الكلمة املعرلفة. يبقى هنا،  حتتاج إىل تعريف وهكذا إىل أن يصري األمر إىل الدور

الكلمة يكن أن تعرف مبجموع " أن  إىل حد ما فهي تعتّب أن وجهة نظر السيميائية هنا مغايرة

 .(2)"الوجيهة مالحمها

عندما يتعلق األمر باسم العلم، وهو خيتلف باختالف وجهات النظر  التعريف صعوبة زداد أمري

و بقية  Searle وفالسفة اللغة مثل سريل Russell ، راسلFrege فراجذلك بني املناطقة مثل  يف

 (3)خمتلف هذه الرؤى باملخطط اآلي  George-Elia Sarfati اللغويني. يلخص جورج إيليا سرفاي

 إىل مرجع وحيدحييل  سم العلماتعريف 

(D. Laerce) 

 جون ستيوارت ميل

J.S. Mill 

 سيد بريال

M. Bréal 

 غين بالدالالت فراغ إجيايب  سم العلمامنطق وسيميائية 

 وصف حمّدد متييز مرجع )العامل احلقيقي فراج وراسل منطق القضايا

                                                           
1- H. J.Glock,Dictionnaire Wittgenstein, Gallimard, 2003,P171. 
2- M, Galmich, Sémantique générative, Librairie Larousse, Paris, 1975, P20. 
1- G.E. Sarfati, Le statut lexicographique du nom propre : remarques méthodologiques et linguistiques, 

persee in : mots, Juillet 2000, N°63, P 105-124. 
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  (حمدد ثابت )عوامل ممكنة S.Kripke س. كريبك منطق؟

 J.R. Searle سريل  .ر املعتادةفلسفة اللغة 
متييزات )عامل حقيقي 

 (+ممكن
 جمموعة أوصاف

سم الدراسات املصطلحية ال

 العلم
 صفات+ خصائص يّيز فرد A.Rey  راي . أ

حول أمرين أّوهلما وجود املرجع  عند تأّمل وجهات النظر املختلفة فإن مدار التفكري فيها

اللغة والدالالت اليت تتضمنها على  وثانيا طريقة إحالة وطبيعت   le référent objet     اخلارجي

األمساء احلسىن ليس من وقائع عاملنا فهي بذلك  ذات هذا املرجع. أما تعلق ذلك مبوضوعنا فمرجع

آثاره الدالة علي . إن مثة هنا انزياحا للمرجع من الذات  تدل على غائب غري مشهود إال من خالل

ة النص القرآين عليها تعمل ضمن منطق سردي مركب تصبح األمساء وإحال إىل أوصافها وآثارها،

عند   P. Ricoeur تعريفات سياقية بالذات اإلهلية. يوافق هذه الرؤية ما يقول  بول ريكر احلسىن مبثابة

أشكال معّقدة من اخلطابات ]...[ إن تسمية اهلل هي  إّنا" :حديث  عن تسمية اهلل يف اإلجنيل فيقول

 .(1) ..."حلظة اعرتاف سردي قبل كل شيء

التعريف وجهتني كبريتني يف  أما عند اإلجابة عن سؤال كيف تعّرف الكلمة؟ تقرتح نظريات

وتتضمن تعريفات  (Définitions référentielles) التعريف: األوىل تسمى بالتعريفات املرجعية

التعريف فهي  الثانية يفأما الوجهة .  (En Comprehension)، بالفهم(En Extension) بالتمديد
                                                           
1- P. Ricoeur, Textes choisis et présentés par M. Foessel et F. Lamouche, Points-Essais, Seuil, 2007,208-
209. 
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عن داللة الكلمة وهو كذلك يتضمن  فتعتمد قوال أكثر تفصيال يعّّب  (Paraphrastique) طنابيةإ

، أو (Hyperonyme) باسم شامل ، املتعلقة(Equivalente) أنواعا كثرية منها: التعريفات املكافئة

يبقى أن  (*) (Par approximation)ب تلك اليت تعمل بالتقري ، وأخريا(Métonymique) اجملازية

طرائق التعريف للكلمة الواحدة خاصة لتلك اليت تتعدد دالالهتا  املعاجم كثريا ما تستعمل عددا من

فقلما جند كلمة ذات داللة واحدة واضحة وهذه يف ذاهتا إحدى الوقائع  وتتشعب وهو األمر الغالب،

 .متيز واقعة الداللة يف السيميائية األساسية اليت

 إشكال تعدد الداللة . ب

املعاجم مفردة من املفردات فإّنا غالبا ما تقدم عددا من التعريفات  عندما تعرف

أو  وحتدد هلا تراتبية معينة، إما حبسب ما اصطلح علي  باملعىن احلقيقي واملعىن اجملازي واالستعماالت

 Approche) تعاقبية وجهة نظرتبعا ألسبقية داللة على أخرى: املعىن األول/ املعىن الثاين وهذا من 

Diachronique)نوذجّية التسمية السيميائية فهي تعتّب أن للكلمة داللة ، أما يف (Prototypique) 

عنها. املهم هنا أن كلتا الداللتني أو كل الدالالت )يف حال تعددها(  ودالالت أخرى ثانوية تنتج

 يف هذه احلالة  .، وتنضوي حتت نفس العنوانالكلمة رغم الفوارق اليت قد تظهر بينها ترتبط بنفس

العديد من  وحدة أصل االشتقاق هي اليت تقدم لعلماء املصطلح معيارا خيّول هلم جتميع" فإن

 .(1) "الدالالت حتت نفس املفردة

                                                           
 C, Baylon et X. Mignot, Initiation à la الموضوع يمكن للقارئ أن يرجع إلى الفصل الخامس من كتاب طالع علىلال   (*)

sémantique du langage, NATHAN, 2000. 

 .90المرجع نفسه، ص  -0
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 العالقات املوجودة بني هذه الدالالت من وجهة نظر سيميائية فإّنا تتولد عن الداللة أما عن

خالل أربع عمليات هي  يتم ذلك من Structure radiale ط هبا لتشكل ما يسمىاملركزية وترتب

  .اجملاز، االستعارة، التعميم وأخريا التخصيص

 

 

 

 

 

 

 

والذهاب إىل فهمها  Structure Radiale أما عن املنهجية اليت تتّبعها السيميائية إلستخراج

تدرس املفردات من خالل "  وهي Signes sens" Sêma" اليونانية من Sémasiologie فتسمى الدالية

خمتلف هذه الدالالت، وتركز على حتليل اخلاصة بالكلمة وكذا العالقات بني  وصف تعدد الدالالت

سواء ما تعلق منها مبوضوعات العامل أو تلك اخلاصة بالفضاء املفهومي. إن الدالالت  روابطها

الفوارق  ترتب يف هذا اإلطار قبل الدالالت اجملازية وهبذا يصبح النظام املتبع يف ذلك عاكسا األصلية

 .(1) "قل شيوعا وتلك الشاذة متامابني الدالالت األكثر شيوعا، الدالالت األ

                                                           
1- N. Delbek, Debboeck, Linguistique cognitive, 2ed 2006, P134. 

 المجاز
 االستعارة

 التعميم

  داللة  داللة

  داللة  داللة

داللة 

 ةمركزي

 التخصيص
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علم  – اهلل واإلنسان يف القرآن" أشار إليهما توشيهيكو إيزوتسو يف كتاب  بقي أن نشري إىل أمرين

 "األساسي" أّود أن أقدم متييزا تقنيا بني ما سأدعوه باملعىن"  حيث يقول "داللة الرؤية القرآنية للعامل

املنهجية الرئيسية لعلم الداللة ]....[ إذا أخذنا القرآن  من املفاهيمثنني ابوصفهما  "العالقي" واملعىن

نظرنا، املصطلحات املفتاحية اليت جندها في ، سنلحظ على الفور أمرين  اآلن، تفحصنا، من زاوية

يبدو  ال واضح متاما، حىت إن  عادي جدا ومألوف يكن االستدالل علي  بسهولة، والثاين اثنني: األول

الوج  الواضح للمسألة هو أن لكل كلمة تؤخذ بشكل   . هذه الدرجة للوهلة األوىلواضحا إىل

هبا، أو حمتواها املفهومي الذي تظل حمتفظة ب  حىت لو اقتطعناها من  منفصل معناها األساسي اخلاص

أوجدت  على سبيل املثال، تعين بصور األساسية الشيء نفس  سواء "كتاب" فكلمة .سياقها القرآين

للكلمة حيثما ذهبت  القرآن أم خارج ]...[ إن هذا العنصر الداليل الثابت، الذي يظل مالزمايف 

للكلمة.]...[ كل هذا على أية حال ال  "املعىن األساسي" وكيفما استعملت، يكن أن ندعوه بـ

اق القرآين للمعىن الذي متت اإلشارة إلي  آنفا. ففي السي يستنفد معىن الكلمة، وهنا يبدأ الوج  الثاين

هالة من  أمهية غري اعتيادية، كعالمة على مفهوم ديين خاص جدا، حتيط ب  "كتاب" تكتسب كلمة

قوية جدا مبفهوم الوحي  القدسية. وهذا متأّت من حقيقة أن هذه الكلمة يف هذا السياق ترتبط بعالقة

 كلمة  ذا يعين أنالوحي. إن ه اإلهلي، أو باألحرى، مبفاهيم متنوعة ذات مرجعية مباشرة إىل

حمددا ومعّينا في ،  البسيطة، معناها البسيط، حاملا أدخلت يف نظام خاص، ومنحت موقعا "كتاب"
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الوضع اخلاص، وعن عالقات املتنوعة  اكتسبت العديد من العناصر الداللية اجلديدة الناشئة عن هذا

 . (1)النظام اليت شكلتها لتحملها إىل املفاهيم الرئيسية لذلك

 على السياق، ومن وجهة نظر خمتلفة يأي عملنا على موضوع األمساء، يرّكز نفس هذايف 

للعديد  واليت هي مبثابة األصل العام فردةباعتبارها تنتمي إىل ما يسمي  اللغويون، مادة امل املفردة العربية

من أخرى  أخذ صيغة" أّنا ذلك "االشتقاق" من الكلمات اليت تتغاير صيغها الصرفية حبسب واقعة

مفيدة،  بالثانية على معىن األصل، بزيادة  ليدل مع اتفاقهما معىن ومادة أصلية، وهيئة تركيب هلا،

يرجع منها إىل  ألجلها اختلفا حروفا أو هيئة ]...[ وطريق معرفت  تقليب تصاريف الكلمة، حىت

هو  يصبح االشتقاق من وجهة نظر أخرى .(1)"...صيغة هي أصل الصي  داللة إطراد أو حروفا غالبا

إىل مادة الكلمة   مرّده اخليوط الرفيعة اليت تتعلق من خالهلا الكلمة بغريها داخل إطار داليل موّحد

 الداللية اليت حوهلا تنتظم الدالالت األخرى. ألجل ذلك حاولنا يف عملنا التفكري يف باعتبارها النواة

آخر، وجودها  ّلقها مبادة كلمة معينة أي مبعىنالكلمة )مثل اسم من أمساء اهلل تعاىل( من خالل تع

واحدة منها نسبا  داخل شبكة عالقات صرفية مع كلمات أخرى تنتمي لنفس هذا اإلطار جتد كل

  .دالليا هلا مع غريها

تعّرف من خالل صيغها الصرفية  هناك أمر آخر يف جتدر اإلشارة إلي  هو أن هذه الكلمات

املادة اللغوية ليدّلوا هبا على معان معينة وحمددة،  يت يصب فيها الصرفيونفالبناء صريف يثل القوالب ال

                                                           
العربية  ترجمة وتقديم د. هالل محمد الجهاد المنظمة علم داللة الرؤية القرآنية للعالم، -واإلنسان في القرآن توشيهيكو إيزوتسو، هللا -0

 .44-41، ص 2110بيروت للترجمة، 
 .148ص  ، دار الجيل، بيروت،المزهر في علوم اللغة السيوطي، -0
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عن  أذهاّنم وأفكارهم. ولكنها تعرف أكثر من خالل استعماالهتا داخل  ملا يدور خبلدهم/ وما تتفتق

وبيان   النصية، فداللتها تستنبط من تعلقاهتا مبواضيع معينة وبطريقة معينة. ومجلة القول سياقاهتا

  :ملخطط اآليا

 

 

 

 

 

 

 

 

   Relation paradigmatique :ن الكلماتـدراسة العالقات بي  .2

طريقة معّينة يف بناء  جوانبها تنبين على ممارسة ّحرة، خيتار فيها املتكلم جانب من إن اللغة يف

مثة يف كل لغة العديد من الكلمات اليت  قول  وذلك بانتقاء ما يراه ضروريا من الكلمات للتعبري. إن

ة الّسجل واقعة واحدة تقصد إىل تبينها، إّنا مبثاب تتقارب، تتشابك وتتداخل يف دالالهتا وحتيل على

إرادت  حتقيق أثر من خالل قول  فيختار، من بني الكلمات تلك اليت  الذي يستغل  املستعمل عند

 سياق كالم  وأوقع يف أثرها ابتغاء حتقيق مراده. إن حبثنا يف جانب من  يتطرق إىل يراها متوافقة مع

 1صيغة  2صيغة  0صيغة 

... ... 

 مادة الكلمة

........ 

 0إستعمال 

 2داللة  0داللة 

 0إستعمال  2إستعمال  ...

 2داللة  0داللة 

 2إستعمال  ...
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 "اخلبري" "العليم"  داللتها مثلحماولة فهم العالقات املوجودة بني أمساء تظهر متقاربة ومتداخلة جدا يف

  .عالئقية فهي مبثابة شبكة داللة "الشهيد"

مع  Lexical وتقاطع حقل مصطلحات نسق مغلق يعّرف باعتباره اجتماع" إن احلقل السيميائي هو

مصطلحات حمددة  يعني بكلمة أساسية. إن احلقل السيميائي هو اجتماع  حقل مفهومي يكن أن

جهة فكرة أو مفهوم أو  يكن تصور احلقل السيميائي كارتباط بني من (1)"جامعةمع كلمة كّلية 

 (Le domain) اجملال F. RASTEIN شبكة عناصر مفاهيمية حتدد ما يسمي  فرونسوا راستيين

جمموعة كلمات تتقارب يف داللتها تنتمي إىل عائلة   الذي ينتمي إلي  املوضوع، ومن جهة أخرى

فيدغنشتاين وحتيل كلها إىل املفهوم أو بعض مكونات . إن هذا االرتباط  قولكلمات واحدة على حد 

تصور الشيء ونسخت  إنا هو عالقة تشابك غري منظم بالضرورة فمنطق اللغة ليس  ليس من قبيل

  .خيلو من الغموض والتداخل املربك وإنا هو منطق االستعمال الذي ال رياضيا منطقا

 السيميائية مبحثا خاصا يسمى باملدلولية واقعة احلقل فتخصص هلاأما عن منهجية العمل على 

Onomasiologie، السيميائي. إّنا  إّنا عملية تنطلق من املفهوم لتحاول اكتشاف منطق احلقل

كلمات خمتلفة من نفس اللغة للتعبري  نزع احلجاب عن امليكانيزمات اليت تؤدي إىل اعتماد" هتدف إىل

إظهار البنية املضمرة واخلفية جملموعة  هو املدلويل " اهلدف األساسي للتحليل عن نفس املفهوم... إن

السيميائي من خالل  هذا املنظور يكون احلديث عن احلقل  من "من الكلمات املتقاربة مفاهيميا

 .تباشر وصف بنيت  املضمرة حلظتني اثنتني: األوىل تكمن يف تشكيل احلقل الداليل والثانية
                                                           
1- B. SCHWISCHAY, Syntaxe du français, P1 http:www.home.uni-asnabrueck.de /Bschwisc 
/archives/archives /htm. 
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 :احلقل السيميائيتشكيل . أ

املفاهيمي الذي غالبا ما يكن  هو بدوره يتم على مرحلتني: األوىل هتدف إىل حتديد احلقل

 :إىل اخلاص. يكن إحصاء ثالثة منها أساسية النظر إلي  باعتباره مستويات داللية تذهب من العام

 ركزية والكليةجند املفردة امل .مستوى حمدد -3مستوى قاعدي وسيط  -2مستوى كلي عام  -1

(Mot générique) املستوى القاعدي اليت يقصد إىل العمل على تعريفاهتا املعجمية لتتحول  داخل

احلالة يتحول العمل على الداللة من عمل على الكلمة إىل عمل  يف هذه Sèmes معامن إىل جمموعة

من خالل عالقتها  املعجمي احلقلالثانية: يتم القيام فيها جبمع املفردات اخلاصة ب املرحلةاملعامن  على

التماثل ورمبا و   كل األحوال، تنبين على التقاربال تكون بالضرورة واضحة يف باملفردة املركزية، عالقة

 .الذي قد يربط بني هذه الكلمات يف االستعمال العام للغة من اللغات التداخل

 :وصف احلقل السيميائي. ب

  :من خالل تتابع عدد من اخلطوات يكن إمجاهلا كما يلي يتم

والقيام بنفس العمل املعجمي الذي سبق أن قمنا ب  بالنسبة للمفردة  مجع تعريفات هذه املفردات

 الكلية

 مفردة املعرفة لكل املعامن حتديد كل 

 االستفادة من املالمح اإلحيائية Traits connotatifs مبقابل املعاين احلرفية  .Dénotatifs  إن

التوضيح،  اإلحيائية هي عناصر داللية ال تنتمي للتعريف املباشر، ولكنها ترافق  بغية زيادة املالمح

 .أو تقدمي أمثلة
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 اخلطوط املشرتكة والدالالت املتكررة العمل على اجلدول من خالل حذف 

 تيبما يسمى التنظيم الرتا إّناء وصف احلقل السيميائي من خالل Structuration 

hiérarchique  عملية مقارنة تبحث عن اخلطوط الداللية املشرتكة وترتبها من منظور  وهي مبثابة

بذلك إىل إظهار كل الفروق، حىت الصغرية منها، بني املفردات املتقاربة يف  أولويتها، هتدف

 .الداللة

 الكلية. نقدم   جة من املفردةاملستخر  املعامن األول يكون أساس  املعامن إنشاء جدول خاص بــــ

 ل دو كتوضيح هلذه اخلطوة اجل

  يف الفرنسية" مقعدـ"ل يب.بوتيي و احلقل املعجمالذي يقّدم  

 :املعامن املالئمة اخلمسة املناسبة للمعامن املركبة اليت احتفظنا هبا نقدم فيما يلي

م 
م 1

م 2
3

م 
م 4

5
م 

6 

 + - + + + + كرسي

 + + + + + + متلكأ

 + - + + + - إسك ملة

 + + + - + + ريكةأ

 - - + + + - نرق



 ات المعجمية واالستعماالت القرآنيةالتحديد بين" العليم" الفصل الثاني: اسم

 

119 
 

 لجلوسل =4م                                            بالظهر=  0م

 املساندب  = 5م                                           على قدم=  2م

 (*)مادة صلبةمع =  8م                                     لشخص واحد=  1م

بطريقتها اخلاصة فالعالقة  هما عن داللة الكلمة كلثو املدلولية تلتقيان يف حب يبقى أن الّدالية  

جيب أن يتموقع داخل وجهيت النظر هاتني، من  فكل حتليل لساين" بني املنهجيتني ضرورية ومتكاملة

  عتباركلمات جيب أن يأخذ يف اال كل نسق  ظن أنوجهة نظر أكثر حتديدا ت

  (onomasiologie) داخل اجملموع النموذجي املشروط بسياق معني مكانة املفردة -

هذا  لنفس  "Sémantisme généralisé" املضمرة هلذه املفردة، باعتبارها  الشبكة السيميائية -

 (1)الشكل

  :ية اجلملةنالداللة وب .3

عالقاهتا مع غريها من كان حديثنا يف العنصرين السابقني عن الكلمة وعن  إىل حد اآلن

 وجهة نظر معجمية. إننا إذا نظرنا إىل اللغة من وجهة نظر حقيقتها العقلية فهي الكلمات من

يتخذ ل   تراكيب تستعمل يف التواصل مع اآلخرين وليس كلمات معزولة عن بعضها. كما أن النحو

لسيميائية وحتت ا من بينة اجلملة وأشكال الرتكيب فيها موضوعا للدراسة والتقعيد، فإن

                                                           
(*)

  Anne Hénault, Les enjeux de la sémiotique, PUF, Paris, 1993, PP52-53  
.14-11ترجمة رشيد بين مالك، مخطوط قيد الطبع ، ص   

1- P. Charaudean, L’analyse lexico-sémantique – recherche d’une procédure d’analyse I -, in cahiers de 
lexicologie, volume XVIII, P3 – P28, Didier Larousse, Paris, 1971, P10. 
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اجلملة باعتبارها واقعة دالة. إن اجلملة من هذا  بحث يفت  Combinatoire sémantiqueعنوان

 .يستعمل يف التواصل معىن عام تنتظم بطريقة خمصوصة لينتج عنها املنظور هي جتمع لدالالت خمتلفة

الوظائف النحوية وداللة العالقة بني  يتم املقاربة السيميائية للجملة من جانبني أوهلما حبث

 ورودها وتأخذ داللتها من جمموع توزيعاهتا الكلمات فهذه األخرية ليست مفصولة عن سياقات

Distribution (1)"جمموع املواقع اليت جندها فيها" بذلك ونقصد
 

 حماوالت التعريفمادة ]علم[:  .4

ملوضوعنا، نعمد اآلن إىل واملنهجّية املؤسسة  بعد التعّرض ملختلف جوانب املفاهيم النظرية 

هي جمموع خمتلف إمكانات االستعمال اليت يكن أن يتكّون  حتليل مفّصل وعميق ملادة ]علم[ واليت

من صفات اهلل عز وجل العليم و  "(*) م[يف لسان العرب يف مادة ]عل منها حقل سيميائي معنّي. ورد

اللق  ﴿ :اهلل تعاىل العامل والعاّلم قال َعاللم  ﴿ :وقال ﴾َعامل   المَغيمب  َوالشلَهاَدة  ﴿ :وقال ﴾الَعليم  ه َو اخلَم

يكون قبل كون ، ومبا يكون وملا يكن بعد قبل أن يكون، مل يزل  فهو اهلل العامل مبا كان وما ﴾المغ ي وب  

 عاىل،مبا كان وما يكون، وال خيفى علي  خافية يف األرض وال يف السماء سبحان  وت عاملا وال يزال عاملا

فعيل: من  أحاط علم  جبميع األشياء باطنها وظاهرها دقيقها وجليلها، على أت اإلمكان. وعليم،

 .أبنية املبالغة

                                                           
1-Ju.D. Apresjan, Analyse distributionnelle des significations et champ sémantique, structurés 
www.pervee.fr/web/revues/home/prescript/article/lgge_04586726X_19661  

 .لتحليلنالسان العرب حول مادة ]علم[، وإنما نورد المقاطع التي نراها مهمة  نظرا لطول المقطع، نحن ال نورد كل ما وجدناه في (*)
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 علمًما وَعل َم هو نفس ، ورجل عاملٌ وَعليٌم من قوم علماء فيهما مجيعا. قال والعلم: نقيض اجلهل، َعل م

يكون الوصف ب  بعد  ابن جىن: ملا كان العلم قد" سيبوي : يقول علماء من ال يقول إاّل عاملا. قال

دخول  في ، ولو كان كذلك لكان متعلقما  املزاولة ل  وطول املالبسة صار كأن  غريزة، ومل يكن على أول

صار عامل يف املعىن كعليم، فكسر تكسري، مث محلوا علي   ال عاملا، فلما خرج بالغريزة إىل باب فعل

 ."ءضّده، فقالوا جهالء كعلما

كأّنم يريدون داهية من  وعاّلم وعاّلَمٌة إذا بالغت يف وصف  بالعلم أي عامل جدا، واهلاء للمبالغة،

الشيء أعلم  علما: عرفت . قال ابن  قوم عاّلمني، وعاّلم من قوم عاّلمني هذه عن اللحياين: وعلمت

هاء. والعاّلم والعاّلمة: أي ساد العلماء والفق بري: وتقول علم وفق  أي تعّلم وتفّق ، وعلم وفق 

جىن: رجل عاّلمة وامرأة عاّلمة، مل تلحق اهلاء لتأنيث املوصوف مبا  الّنّسابة وهو من العلم. قال ابن

 حلقت إلعالم السامع أن هذا املوصوف مبا هي في  قد بل  الغاية والنهاية فجعل تأنيث هي في  وإما

  .غةالصفة أمارة ملا أريد من تأنيث الغاية واملبال

  .خبّب قدوم  أي ما شعرت. وعلم األمر وتعّلم : أتقن  وعلم بالشيء: شعر يقال: ما علمت

يعلم  أي  وجيوز أن تقول علمت الشيء مبعىن عرفت  وخّبت . وعلم الرجل: خّبه، وأحب أن

أن يعلم  أي أن يعلم ما وأحب  ﴾اهلل  يـَعمَلم ه مم  َوآَخر يَن م ن د وّن  مم ال تـَعمَلم ونـَه م  ﴿ خيّبه. ويف التنزيل

 يسره ألن يذكر، وأما قول  قيل يف تفسريه: إن  جّل ذكره ﴾الرلمحمَن  َعللَم المق رمآنَ ﴿ :هو. وقول  تعاىل

 ﴾َعللَم   المبَـَيانَ ﴿ :في  بيان كل شيء، ويكون معىن قول  فمعناه أن  عّلم  القرآن الذي ﴾َعللَم   المبَـَيانَ ﴿

 حىت انفصل من مجيع احليوان. والعلم والَعَلَمة  و الع لمَمة : الّشّق يف الشفة نسان،جعل  ممّيزا، يعين األ
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علما، فهو أعلم، وعلمت  أعلم    العليا، وقيل: يف أحد جانبيها، وقيل: هو أن تنشّق فتبني. علم

 مشفرهأكسره كسرا: شققت شفت  العليا، وهو األعلم. ويقال للبعري أعلم لعلم يف  علما، مثل كسرت 

الّشّق يف  :األعلى، قال ابن السكيت: العلم مصدر علمت شفت  أعلمها علما، والشفة علماء. والعلم

 .الشفة العليا، املرأة علماء

معلم إذا  وعلم  يعلم  ويعلم  علما: ومس  وعلم نفس  وأعلمها: ومسها بسيما احلرف. ورجل

فتعّرفوين، إّنين أنا ذاكم شاك  :در؛ ومن  قول علم مكان  يف احلرب بعالمة أعلمها، وأعلم محزة يوم ب

   .سالحي، يف احلوادث، معلم

َوإ نل   َلع لمٌم ﴿ :ويف التنزيل يف صفة عيسى، صلوات اهلل على نبينا وعلي  العالمة: الّسمة، واجلمع عالم،

ظهور عيسى ونزول  إىل املعىن أن " وإن  َلَعَلٌم للساعة: "بعضهم وهي قراءة أكثر القراء، وقرأ ﴾ل لسلاَعة  

على  عالمة تدل على اقرتاب الساعة. ويقال ملا يبىن يف جواد الطريق من املنازل يستدل هبا األرض

أعالم احلرم ومعامل   الطريق: أعالم، واحدها علم. واملعلم: ما جعل عالمة وعلما للطرق واحلدود مثل

 ابن سيده: والعالمة والعلم الفصل يكون بني  الاملضروبة علي . وقيل: املعلم األثر. والعلم: املنار. ق

كعالمة؛ عن  األرضني. والعالمة والعلم: شيء ينصب يف الفلوات هتتدي ب  الظاّلة. وبني القوم أعلومة

قالوا: األعالم اجلبال. " كاألعالم ول  اجلوار املنشآت يف البحر": أيب العميثل األعرايب. وقول  تعاىل

 اللحياين: العلم اجلبل فلم خيص الطويل؛ لم: جبل طويل. قالوالعلم: العالمة. والع

يف أطراف . وقد أعلم : جعل في  عالمة وجعل ل  علما. وأعلم  والعلم: رسم الثوب، وعلم  رقم 

  .والثوب معلم. ومعلم الطريق: داللت ، وكذلك معلم الدين على املثل القصار الثوب، فهو معلم،
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معلم للخري كذلك، وكل  راجع إىل الوسم والعلم، أعلمت على  وفالنومعلم كل شيء : مظّنت ، 

 .عالمة. واملعلم: األثر يستدل ب  على الطريق، ومجع  املعامل موضع كذا من الكتاب

اخللق كل  وقيل: هو ما احتواه بطن الفلك؛ وقيل: مجع العامل اخللق  :والعاملون: أصناف اخللق. والعامل

د  ل ّل   َربق المَعاَلم نيَ ﴿ :التنزيل العوامل. ويف مم واإلنس، وقال قتادة: رب  قال ابن عباس: رّب اجلن ﴾احلَم

تـََباَرَك اللذ ي نـَزلَل ﴿ :قول  عز وجل اخللق كلهم. قال األزهري: الدليل على صحة قول ابن عباس

للمالئكة  اهلل علي  وسلم نذيرا للبهائم والوليس النيب صلى  ﴾ل لمَعاَلم نَي َنذ يًرا المف رمَقاَن َعَلى َعبمد ه  ل َيك ونَ 

 .واإلنس وهم كلهم خلق اهلل، وإنا بعث حممد صلى اهلل علي  وسلم نذيرا للجن

ء  ﴿ :ما خلق اهلل، كما قال عز وجل وقال الزجاج: معىن العاملني كل وهو مجع  ﴾َوه َو َربُّ ك لق َشيم

أشياء خمتلفة، فإن جعل عامل لواحد منها صار  لعامل من لفظ  ألن عاملا مجع عامل، قال: وال واحد

مثال فاعل   ألشياء متفقة. قال األزهري: فهذه مجلة ما قيل يف تفسري العامل، وهو اسم بىن على مجعا

اجلوارح، قال: وأما  كما قالوا خات وطابع ودانق. والعالم: الباشق قال األزهري: وهو ضرب من

 .(1)الصحيح األعرايب ألن  احلّناء، وهوالعاّلم، بالتشديد، فقد روي عن ابن 

 تعريف لسان العرب تعليقات على . أ

من خالهلا  قصد إظهار الطريقة العامة اليت تنتظم (2) علم[ة ]التعريف املطّول ملاد أوردنا هذا

   . ألوىلا وهلةلليظهر  الداللة املعجمية باعتبارها حقال سيميائيا معقدا غري واضح وبسيط كما قد

                                                           
 .409ص  - 401، ص 2003 دار الحديث القاهرة، 8ابن منظور، لسان العرب، المجلّد  -0

عكس الفعل الذي يدل على الحدث والزمن. أما  ويدل على الحدث فقط إن أصل المشتقات عند أغلب الصرفيين: المصدر ألنه بسيط -2
 يأتي ي الماضي وفتحها في المضارع وهو تام التصرف بحيثمن الثالثي المجرد بكسر العين ف خصائص ]علم[ كفعل فهو فعل يفعل
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املعجم مثة مالحظات نستهل  احلديث عن موقع القرآن داخل خمتلف االستعماالت اليت يوردهاقبل 

فالداللة حتدد مبقابالهتا كما حتدد كذلك مبا  هبا حتليلنا منها ما يتعلق بإشكال الرتادف والتضاد،

 .خمتلفني احلقل السيميائي وانقسام ، كما سنرى إىل جزئني يعاكسها، ومنها ما تعلق بكيفية انتظام

لسان " كمرادفات لكلمة علم جند أن إذا نظرنا إىل املفردات اليت تقرتحها املعاجم العربية

خيتلفان يف  كما" عرف"و" شعر" ،"خّب" يشرتكان يف اقرتاح كلمات مثال" تاج العروس"و" العرب

ويضيف هذا  "اعتقد" كلمة "تاج العروس" بينما "أتقن" رابع كلمة يقرتحاّنا فاللسان يضيف كلمة

 املعرفة تتعلق بذات" فمثال يضع أحد الفروق بني العلم واملعرفة فبالنسبة ل  األخري بعض التفريقات

فيستعمل كلمة أخرى  "القرآن مفردات ألفاظ" أما الراغب يف (1) ..."الشيء والعلم يتعلق بأحوال 

للعلم ليس هنا مكان  تصنيفاتويذهب يف طريق  (2)"إدراك الشيء حبقيقت " للتعريف بالعلم هي كلمة

عن نواة داللة حول مفردة ]علم[  دكرها. إن من الالفت هنا تعدد املرادفات وتعذر الوضوح يف حبثنا

 إّن ثاين األمور اليت يكن "جهل" فال جند غري مفردة" علم" أما عند تتّبع املفردات اليت تضاد مفردة

أن مثة يف  مالحظتها عند العمل على هذه املفردة هو انتظام احلقل السيميائي هلا يف جزئني، ذلك

جمردة، ومن جهة أخرى  قواميس اللغة من جهة تعريفا مفهوميا مداره حول العلم وهو تعريف بطريقة

د توضيحات حول هذين اجلانبني، ال جن جند تعريفا حسيا يبدأ عند احلديث عن الع لممة والَعاَلمة. بني

واحدة ويندرجان ضمن نفس الباب. عند حماولة  العالقة بينهما كوّنما يشرتكان يف مادة لغوية

                                                                                                                                                                                           
يتعدى إلى ثالثة مفاعيل. أما خصائصه كاسم  منه الماضي والمضارع واألمر. ومن وجهة نظر أخرى هو من أقسام المتعدي الذي

 .فهو اسم مشتق على وزن فِعل بكسر فسكون

 .411، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص 8مجلد من جواهر القاموس، ال محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس  -0

 .580 ، ص0990الراغب األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم دمشق،  -2
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احلسّي من تعريف هذه املفردة يعّب عن بعد رمزي فهو إما  الذهاب أبعد يف التحليل جند أن اجلانب

لشيء  أو" عالمات" مثلأو الشيء ذات  كرمز لغريه " العلمة" في  مثل جزء من الشيء هو أظهر ما

التجريد من  إىل امللموس عند تعبريه  أو جملموع األشياء يف مستوى أقرب إىل" أعالم" ظاهر بذات  مثل

للتعبري عن عالقة خاصة  للمفردة  مقابل ذلك يأي اجلانب املفهومي يف". عاملني" عن جمموع األشياء

فهي عبارة عن تعلق فعلي مبوضوع ما،  أدرك( املرادفات اخرتنا )خّب، عرف، باملوضوع )الشيء( فأي 

عامل، عليم، أعلم( إال التعبري بطريقة خمصوصة عن ) وال يبقى للصي  املختلفة الداخلة يف هذا اجملال

يعّّب  ،هو يف ماهيت  تعبري رمزي عن األشياء وآخر مفهومي جمرد احسيّ  اهذه العالقة. إذن مثة جانب

مبوضوعها. يبقى أن نقول إن من بني إمكانات    قد تربط الذاتاليت" العالقة" مضمون  عن واقعة

العريب ملادة ]علم[ عدم التقاء بنية كلمة ذات داللة جمردة مع أخرى  التأليف داخل استعمال اللسان

 ."َعل َم الَعاملََ " حسية فال جند مثال استعماال من قبيل من ذات داللة

 واللسان العربياملستعملة بـيـن القرآن الصرفية  الصيغ . ب

العالقة القائمة بني املعاجم اللغوية واالستعمال القرآين حول مادة ]علم[،  نرجع هنا إىل 

ترتيبها  املفردات املستعملة، منها وغري املستعملة، وحنصي تلك املستعملة منها حىت يتسىن لننظر

بني مورد  نزياحاتإلين ونالحظ خصائص تلك الفوارق واحبسب أولويّتها وحضورها يف النص القرآ

نفس الوقت يعملها بشكل  اللغة يف إمكاناهتا غري احملدودة وبني استعمال قرآين يعتمد عليها ولكن يف

 :اليت ال تستعمل في  خمصوص. يرصد اجلدول اآلي الصّي  املستعلمة يف القرآن وتلك
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 الصيغ غير المستعملة في القرآن الصيغ المستعملة في القرآن

ت م  –ل ممت عَ  –َعل َم  ت م وه نل  –َعل مم  – َعل مم

َت    َنا  –َعل مم  –أَعمَلم   –َعل م وا  -َعل َم    –َعل مم

 -تـَعمَلم ه مم  -تـَعمَلم َها  –لَتَـعمَلم نل  – تـَعمَلمم 

تـَعمَلم ونـَه مم  -َفَستَـعمَلم وَن  - تـَعمَلم ونَ  -تـَعمَلم وا 

 -يـَعمَلم  - نـَعمَلم ه مم  -نـَعمَلم  -تـَعمَلم وه مم  –

 -يـَعمَلم َها –يـَعمَلم     -لَيَـعمَلم نل  -َسيَـعمَلم  

-َسيَـعمَلم ون   -يـَعمَلم وَن  –يـَعمَلم وا  - يـَعمَلم ه مم 

ت َك  –َعللَم - ل يـ عمَلمَ  -اعمَلم وا  -اعمَلمم   -َعللمم

ت مم  تَـَنا  -َعللمم َتين   –َعللمم  -َعللَمَك  - َعللمم

َناه  َعلل  -َعللَمك مم   تـ َعلقَمن   -َعللَم    -َعللَمين   -مم

 -يـ َعلقَمان   -نـ َعلقم     -تـ َعل م وه نل  -تـ َعلقم وَن  -

 –يـ َعللم ه م   -يـ َعلقم     -يـ َعلقم ك مم  - يـ َعلقم كَ 

ت مم  – ع لقممتَ  -يـ َعلقم وَن  َنا  –ع لقمم  -ع لقمم

 -َعامل نَي  - ال م ونَ العَ  -َعامل    -يـَتَـَعللم وَن 

أَعمَلم  -م َعللٌم  -َمعمل وَمات  -َمعمل وم  -ع َلَماء 

 -ع لمماً  -الع لمم -َعاللم  -َعل يًما  - َعل يمٌ  –

 َعاَلَم    –تـََعاَلَم    –م تَـَعلقمم  –َأعمَلممت  –َعل َم 

تَـعمل مم  –أعمل َم    – ت     –اسم  –إ عماَلم  –أَعمَلمم

عمَلٌم  –م عمل مم  – الع لمَمة   –الَعَلَمة   أ عمل وَمٌة  –م 

 – الَعاملَ   –أَعمَلَم    –اعمتَـَلَم  –ع اَلٌم  –

 –العاللم  –الع اَلم  –عوامل  –َعاَلمون 

 العيالم -العالمي _ العيلم 
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اأَلع اَلم  –ع لمم ي  – ع لمم ه مم  -ع لمم َها  -ع لمم    

 .َعاَلَمات   –الَعاَلم ني  –
 

وعند املقارنة بينهما تتضح لنا مجلة أمور  عند مراجعة الصي  الصرفية املستعملة بني املعجم والقرآن

 :يعّّب عنها الشكل اآلي

 

 

 

 

 

باالستعمال املعجمي الذي ال جنده يف  من  وجود ثالث جمموعات لالستعماالت تلك اخلاصة ويظهر

وأخريا استعماالت خيتص هبا القرآن دون غريه من أقوال  القرآن، ثانيها يشرتك فيها املعجم مع القرآن،

 [:لمحيتاج إىل تفصيل وتدقيق يف اخلصائص االستعمالية ملادة ]ع وأشعار العرب. والكالم هنا

 أساسيتان يف الشق جمموعة هي استعماالت لصي  ال جندها يف القرآن وهي كثرية وأمّهها صيغتان أّول

 "َعَوامل م "و" َعاَلم ونَ " ومجعها "َعاملٌَ " وصيغة" الع لمة –الَعَلَمة  " احلسي للمفردة ومها 

املالحظات عليها  بعض هذه اجملموعات ما اشرتك من االستعماالت بني املعجم والقرآن ولدينا ثاين

  :منها

+++++++++

+++++++++

+++++++++

+++++++++

++++++ 

االستعمال القرآني 

 الخاص

االستعمال المشترك 

 بينهما

االستعمال المعجمي 

 الكامل
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 "عالمات" لصي  جندها يف القرآن باجلمع فقط وليس باملفرد مثل أن هناك استعماالت -

 "علماء" و "أعالم"و

ملفرد " علماء" استعماالت لصي  يف القرآن هي اختيار بني إمكانات متعددة مثل استعمال أن مثة -

إن ". َعاللمٌ " هذه الصيغة األخرية ال تستعمل إال يف املفرد". ع اللمم "و" َعاللم نيَ " عامل مبقابل استبعاد

من االستعماالت، هي فكرة معقدة فقد  فكرة االشرتاك اليت تتّشكل من خالهلا اجملموعة الثانية

 .والعكس صحيح كذلك تعين اشرتاكا يف الصيغة املفردة دون مجعها

القرآين مل تكونا متداولتني يف  مالآخر هذه اجملموعات خاص بصيغتني أساسيتني يف االستع 

املعاجم غري تلك اخلاصة بالقرآن، فال الشعر  االستعمال العريب، ذلك أننا ال جند هلا شواهد يف

 "َعاَلم نيَ " و "َعل يم" الذي درج العرب علي . إّنما صيغيت يذكرها وال األقوال املشهورة من الكالم

 .يفات والثانية للجانب احلسّي منهااألوىل تنتمي للجانب املفاهيمي من التعر 

القرآين فهذا األخري ليس مرآة  مما سبق يظهر تعقيد العالقة بني املعجمية العربّية واالستعمال

وإنا شبكة معقدة من االستعماالت تنتج من  إلمكانات التعبري العريب يف موضوع من املوضوعات

 .وحمددة تارة أخرىدقيقة  خالل آليات إبداع نصي تارة ومن توظيفات

جـ. قراءة إحصائية يف االستعماالت القرآنية

(*) 

 هنا يف اجتاه الرتكيز على االستعماالت القرآنية بدًأ من القراءة اإلحصائية ملختلف يذهب عملنا

إىل مرحلتني  االستعماالت وانتهاء إىل حتليل منطقها الداليل. عند قيامنا بالعملية اإلحصائية قّسمناها
                                                           

 .0مجموع اإلحصاءات حول الموضوع، انظر الملحق رقم  لالطالع على (*)
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ذهبنا إىل تصنيفها حبسب  األوىل عمدنا إىل مسح عام لعدد االستعماالت القرآنية، ويف الثانيةيف 

يبقى أن نشري إىل أمر مهّم هو أن عملنا هنا  .عددها و أمهيتها اإلحصائية إىل أساسية، ثانوية ونادرة

ة وتلك اليت ختص بني االستعماالت اخلاصة بالذات اإلهلي يتخّلل  متغري مهم ملوضوعنا هو التفريق

التعرف   يف املطلق. كان اهلدف من هذا التفريق" العلم" عن موضوع اإلنسان أو تلك اليت تتحدث

ات واألهم من ذلك الرتكيز على االستعماالت اخلاصة بالذ على االستعمال القرآين بطريقة أدق،

 .حول األمساء احلسىن ية فهي نواة موضوعنااإلهل

 :بالشكل اآلي استعمال قرآين تتقسم 048وع جند حول مادة ]علم[ جمم

 استعمال 333الذات اإلهلية : 

 استعمال 304اإلنسان : 

 (استعمال )بني اهلل و اإلنسان 44تفصيل املقارنة بينهما: 

 استعمال 54العامل: 

 استعمال 58العلم يف املطلق: 

 :جمموعاتثالثة  أما عند النظر يف تفاصيل اإلحصاءات يكن أن نقسمها إىل

  :االستعماالت األساسية

بالذات اإلهلية بصي  )يعلم  استعمال[ منها اخلاصة 142إىل   استعمال 44تتواجد يف جمال ] 

اخلاصة مبادة ]علم[. ومنها  ( وهذا األخري هو أكثر االستعماالت142( و )عليم وعليما 01

اإلنسان والعامل واحلديث عن العلم  تلك غري املستعملة للحديث عن الذات اإلهلية وهي ختص
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(. جتدر اإلشارة هنا 58العلم ) (72 (، )العاملني04يعلمون(، )43مطلقا وهي كاآلي : )تعلمون 

الذات اإلهلية، صفة التعظيم هلا والتأكيد على  إىل أن هذه االستعماالت تأخذ، عند احلديث عن

اإلنسان فهي غالبا لنفي صفة العلم عن ،  استعماهلا للحديث عن صفة العلم اخلاصة هبا، أما عند

 (44للمقارنة والتفضيل بني علم اهلل وعلم اإلنسان )أعلم  وأخريا استعماالت

  :االستعماالت الثانوية

أفعال تشرتك فيها الذات اإلهلية مع  :استعمال[ وهي أنواع 25استعمال إىل  11تتواجد يف جمال ]

 : (*)اإلنسان وهي

 لإلنسان 4للذات اإلالهية /  0 :استعمال 12َعل َم: 

 لإلنسان 0للذات اإلالهية /  3 :استعمال 11َأعمَلم : 

 لإلنسان 18للذات اإلالهية /  2 :استعمال 12تـَعمَلم : 

 لإلنسان 2للذات اإلالهية /  18 :استعمال 12نـَعمَلم : 

  (استعماال 13َعامل   ) أّما النوع الثاين منها فهي استعمال خاص بالذات اإلالهية

 (استعمال 25اإلنسان )اعلموا  النوع الثالث منها استعمال، اخلطاب في  من اهلل إىل

 (استعمال 11معلومة )معلوم  النوع الرابع منها استعمال يتحدث عن موضوعات من جهة أّنا

منها للذات  83استعمال:  14علما ) النوع اخلامس منها استعمال يف مطلق احلديث عن العلم

 (.لإلنسان 80اإلهلية /

                                                           
 .العدد إلى صيغة المضارع ولكنها ال ترقى في (60تشبه إحدى الصيغ األساسية في االستعماالت األساسية )يعلم هذه الصيغ   (*)
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 :االستعماالت النادرة

 2استعماالت :  4استعمال( )َعاَلم نَي  1استعماال منها )العاملون  11وهي تلك اليت يقل عددها عن 

للحديث عن العلم عند تعلق  بفاعل سواء كان  (استعمال 2لإلنسان( )علماء  2للذات اإلهلية / 

 (.2( )األعالم1ما تعلق باملوضوعات احلسية )عالمات  اإلنسان. ومنها كذلكالذات اإلهلية أو 

 :نتائج القراءة اإلحصائية

 "العليم" االستعماالت تكرارا على اإلطالق هو استعمال اسم أكثر -

 غالبا ما يأي احلديث عن علم اهلل بصيغة املضارع علم[] عند النظر يف -

يف الّسرد القرآين  حيتاّلن مكانة مركزية "العاملني" و "العليم" اخلاصني بالقرآن ستعمالنياال -

  خبالف ما يرد يف معاجم اللغة

 املفهومية النمذجة .4

مفهوم العلم من وجهة نظر جمردة يكن أن نقول أن  تعّلق فاعل مبوضوع ما،  عند التأمل يف

ملوضوع   إدراك الفاعليؤدي إىل وقوع فعل حقيقي من الفاعل على موضوع  وإنا يتمّثل يف  تعلق ال

هذا املوضوع يكن أن  وانعكاس  يف مرآت . من خالل هذه الرؤية وعند استقراء استعماالت القرآن يف

صورة كّلية ملختلف هذه االستعماالت  خنلص إىل النموذج املفهومي اآلي الذي يعّّب، إىل حد ما عن

 :عّب سياقاهتا
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مكّونني أساسني ل : الذات  إذا ذهبنا إىل تفصيل احلديث يف شرح هذا املخطط فإن لنا

املكّونني عالقت  اخلاصة ب  ففي حالة الذات  واملوضوع ولكل منهما أصناف . لكل واحد من هاذين

 .املوضوع تعلق  بذات خمصوصة تتعّلق مبوضوعات خاصة، ويف حال فهي

واإلنسان. يقدم القرآن كل واحد منهما بصي   أما الذوات املتعلقة بالعلم فهي اثنان، الذات اإلهلية

 خمتلفة

 اإلنسان الذات اإللهية

 علماء َعامل   

 العاملون َعال م نيَ 

  َعاللم

  َعل يم
 

القرآين بني الذات اإلهلية و اإلنسان عالقات يف اجتاهني االجتاه األّول من  مثة يف االستعمال

حثّ  على  اإلهلية إىل اإلنسان وهو كثري، يعّب عن  من خالل تعليم اهلل لإلنسان وكذا من خالل الذات

القرآن.  العلم منها وهذا قليل يف التعّلم. أّما االجتاه الثاين فهو من اإلنسان إىل الذات اإلهلية لطلب

 .مقارنة تفضيل لعلم اهلل على علم اإلنسان يكن إضافة املقارنة كعالقة تربط بني الذاتني،

اليت تعّب عن  "َعاَلم نيَ " بتعبريات خمتلفة أمهها صيغة أما املوضوع اخلاص مبادة ]علم[ فيعّب عن  القرآن

 كّليت  أو املوضوع يعّّب عن اليت هي جزء من "عالمات" للعديد من العوامل. مثة كذلك جمموع كّلي
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للتعبري عن " معلوم" وأخريا .للحديث عن موضوع يدل على موضوع أو موضوعات أخرى "أعالم"

 .املوضوع بصيغة اجملهول

اإلنسان( مع املوضوع الذي ينتمي لنفس  يف االستعمال القرآين ال تلتقي الذات )الذات اإلهلية أو

بل إن الذات " عامل العاملني" فمثال ال جند صي  مثل (األعالممادة ]علم[ )العاملني، العالمات، 

القرآين مبواضيع: )غيب/شهادة(، )مسوات/أرض(، )شيء( وكذا بتفاصيل  اإلهلية ترتبط يف االستعمال

عن مضمون العالقة بني الذات العاملة وموضوعها فهي تأخذ شكلني، فتارة تكون  وقائع الوجود. أما

أما املوضوع " علما" "العلم" علم، نعلم،... وتارة تكون بصي  إمسية مثل فعلية مثل يعلم، بصي 

 .يف كثري جدا من االستعماالت اليت ترد فيها هذه الصيغة "رب" باسم اهلل "عاملني" فريتبط مثال يف

 منطق استعمال الصيغ اخلاصة بالذات اإلهلية . أ

حول الذات اإلهلية باعتبارها املبحث حول االستعماالت القرآنية اليت وردت  نعمل يف هذا

نتصوره  عاملة. لقد قمنا بأخذ كل صيغة صرفية على حدة، وحاولنا تتبع منطق استعماالهتا الذي ذات

اإلهلي، باإلضافة إىل املواقع  يتحّدد يف متغرّيات، أمهها املواضيع اليت ترتبط هبا الصي  اخلاصة بالعلم

بعد ذلك ملقارنة منطق الصي  فيما بينها خاصة  مث نعمد اليت حيتّلها كل منهما )الصيغة واملوضوع(

 .احلسىن تلك اليت تعّّب عن اسم من أمساء اهلل
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 :"عليم" صيغة

أبنية املبالغة يف الوصف بالعلم وهو مبنزلة  من" يقول الّزجاجي عند التعريف هبذه الصيغة أّّنا

وهو أن يراد بعليم مدح الذات  "علم" في تأويل آخر يفارق  قدير من القادر]...[ وقد يأي عليم على

فيخرج حينئد من حدود التعدي، ويفارق  [...] ال جيوز عليها اجلهل  أن ذات  عاملة بالعلم فرياد ب 

سم مصوغ من مصدر الثالثي للداللة على الثّبوث، "ا وهو بذلك صفة مشبهة مبعىن(1) "تأويل فاعل

 .حلماء ليمومجع عليم: علماء مثل مجع ح(2) "والّدوام

ستعمال هذه اباملواضيع اليت ترتبط هبا جند أّن هناك داخل  "عليم" أّما عند النظر يف عالقة صيغة

 :الصيغة حاالت ثالثة

 تتفرّع إىل ثالثة حاالت رتباط هذه الصيغة مبوضوعات ملموسة، وهذه احلالة بدورهاا *

 واهلل عليم بالظاملني  - :رتباط بفاعلا 

 باملفسدينواهلل عليم  -

 واهلل عليم باملتقني -

 واهلل عليم مبا يفعلون -:  رتباط بفعلا 

 واهلل عليم مبا يعملون -

 واهلل عليم مبا يصنعون -

 واهلل مبا تعملون عليم -
                                                           

 10-11، ص 0968إسحاق الزجاجي، اشتقاق إسماء هللا، مؤسسة الرسالة بيروت  ابن  -0

 العربية حسب منهج متن األلفية البن مالك وخالصة الشراح البن عقيل وابن هشام أحمد الهاشمي، القواعد األساسية للغة السيد -2
 .221، ص  2114رسالة ناشرون، واألشموني، مؤسسة ال
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 وما تفعلوا من خري فإن اهلل ب  عليم -

 وما تنفقوا من خري فإن اهلل ب  عليم -

 وما تنفقوا من شيء فإن اهلل ب  عليم -

 مواهلل بكيدهّن علي -

  :إن  عليم بذات الصدور -ارتباط بشيء ملموس 

 :ارتباط هذه الصيغة مبوضوع جمّرد *

 بكل شيء عليم 

 جتّرد هذه الصيغة من كل موضوع *

  عليما –العليم  –اسم: عليم 

 :باملخطط التايل" عليم" جمموع إرتباطات صيغة يكن تلخيص

 

 

 

 
 

 

املوقع )تقّدم أو تأّخر أحدمها عن اآلخر(  أما عند مالحظة العالقة بني الصيغة وموضوعها من حيث

 :فنجد ما يلي

 عليم

 بفاعل

 بفعل

 بموضوع
 ملموس

 مجّرد

 بموضوع  االرتباط عدم
 مطلقا  االرتباط عدم

 أخرىبأسماء  االرتباط
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 .االسم بفاعل يسبق دائما اسم اهلل العليم الفاعل الذي يرد مع  يف السياق القرآين عند ارتباط -

  يسبق االسم الفعل  االسم بفعل مثة احتماالن عند ارتباط -

 العكس كذلك وارد. 

متقدم " تعملون"متأخر على االسم و" يعملون" إال استثناء واحدا يشذ عن ذلك وهو لفعل حيث

 .يأخذ املوقعني معا، كّل يف حالة خاصة ب  علي ، أي حيتمل أن

فقط )ذات الصدور( يسبق االسم موضوع ،  مبوضوع ملموس وهو موضوع واحد  عند ارتباط  -

ارتباط االسم مبوضوع جمرد وهو موضوع متكرر كثريا ودائما بنفس الشكل  كذلك احلال عند

 .فإن املوضوع اجملرد يسبق دائما االسم ()بكل شيء عليم

 ":عالّام" صيغة   

الوصف بالعلم  يف املبالغة يفوهو مبنزلة عليم " عند مقارنت  صيغة عاّلم باسم اهلل العليم يقول الزجاجي

 (1) "ما أخّبتك ب  إال أن عاّلما يتعدى إىل مفعول  بإمجاع البصريني، وعليم في  من االختالف

 "الغيوب عاّلم" الصيغة مبوضوع واحد هو دائما يف صيغة اجلمع. هذا املوضوع دائما جمرد ترتبط هذه

  موضوع جمرد  عالّم        

 .بني الصيغة وموضوعها من حيث املوقع جند أن االسم يسبق دائما موضوع العالقة  عند مالحظة

 ."الغيوب" املوضوع دائما يف صيغة اجلمع ويكون هذا

                                                           
 .10نفس المرجع، ص  ابن إسحاق الزجاجي،  -0
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 :"عامل" صيغة   

 اسم مشتق من مصدر الفعل املبين للمعلوم للداللة" اسم فاعل وهو عند التعريف ب  هذه الصيغة هي

الثالثي  التجّدد واحلدوث، وإذا أريد باسم الفاعل منعلى من وقع من  الفعل، قام ب  على قصد 

 : كثرية. واملشهورة منها املتعّدي إفادة املبالغة والتكثري حّول قياسا إىل إحدى صي  املبالغة وهي

 .(1)"م فَعاٌل، فـَع ول، َفع يٌل، َفع لٌ  فـَعلاٌل،

  جندباملواضيع اليت ترتبط هبا  "عامل" النظر يف عالقة صيغة أّما عند

  الغيب  

  الغيب والشهادة     عامل    

       غيب السموات واألرض 

أما  .ويتغرّي ما سوى ذلك" الغيب"ترتبط دائما مبوضوع جمرد، الثابت في  هو" عامل" نرى أن صيغة

يف القرآن )مرة  بالنسبة للموقع فهذه الصيغة تسبق دائما موضوعها. لإلشارة، مثة استعمال هامشي

نرى هنا فرقا واضحا بني . "شيء عاملني وكنا بكلّ " ولكن يف اجلمع" عامل" فقط( لصيغة واحدة

 ."العليم" الذي يشب  إىل حد كبري بنية االستعمال اخلاصة باسم وبني مجعها" عامل" مواضيع صيغة

 :"يعلم" صيغة   

 معّقد يلخص  املخطط التايل ويأي بعده تفصيل  هلذه الصيغة استعمال 

 

                                                           
 .206السيد أحمد الهاشمي، المرجع نفسه، ص  -0
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 .حيتاج إىل شيء من التفصيل واإلشتهادات باآليات داخل نظام وتقسيم معني واحلديث هنا

 :مع الفاعل فنجدها يف االستعماالت اآلتية "يعلم" صيغة أما اتصال
 

 الذين نافقوا 

 املؤمنني / الذين آمنوا 

 الصابرين 

  لكاذبونإّنم 

 املصلح املفسد من 

 اجملاهدين 

 اخلاصة باألفعال فيمكن تقسيمها باعتبار عدد األفعال إىل صنفني األوىل أحادية أما االستعماالت

 :األفعال

 تكسبون 

 تصنعون 

 يعلم

 فاعل

 فعل

 موضوع
 ملموس

 مجّرد

   يعلم

   يعلم
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 تفعلون 

 إسرارهم 

 :تعّب عن تقابالت بني هذه األفعال والثانية ثنائية األفعال

 يعلنون ما يسّرون وما 

 تكتمون ما تبدون وما 

 تعلنون ما ختفون وما 

 وما يعلنون ما تكن صدورهم 

 وما ختفي الصدور خائنة األعني 

 القول ويعلم ما تكتمون اجلهر من 

 ما يف صدوركم أو تبدوه يعلم  اهلل قل إن ختفوا 

منها اجملردة  "يعلم" اخلاصة مبواضيع خمتلفة تتعلق هبا صيغة يبقى أن نتحدث عن االستعماالت

 :والعامة

 ما يف السموات واألرض 

 ما يف السماء واألرض 

 القول يف السماء واألرض 

 السر يف السموات واألرض 

   يعلم

   يعلم
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 غيب السموات واألرض 

 عنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هو 

اإلنسان مواضيع ملموسة وهي بدورها تنقسم، باعتبار حديثها عن  ومنها تلك اليت تتحدث عن

 :حديث عن اإلنسان األوىل والطبيعة إىل نوعني يف

 ما يف قلوبكم 

 ما يف أنفسكم 

 السر وأخفى 

 سرّكم وجهركم 

 سّرهم وجنواهم 

 اجلهر وما خيفى 

 وما خلفهم ما بني أيدهم  

 :الطبيعة ويف الثانية حديث عن

 ما يلج يف األرض وما خيرج منها 

 والبحر ما يف الّب 

 مستودعها مستقرها و  

 أنثى وما تغيض األرحام ما حتمل كل 

   يعلم

   يعلم
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سبق  من موضوعها، جند أّنا تسبق موضوعها إال يف آيتني اثنتني" يعلم" موقع صيغة عند النظر يف

مكّونة من موضوعني " يعلم" ذكرمها. كثريا ما تكون املواضيع )امللموسة واجملردة( املرتبطة بصيغة

املواضيع من حيث مضموّنا )أو ما حتتوي ( بدون  هذهمذكورين. من جهة أخرى جيري حديث عن 

فتأي غالبا يف صي  اجلمع، وتشرتك مع املواضيع السابقة يف أن  ال  تفصيل ذلك أما األفعال والفاعلون

 .أفعاهلا يذكر مضمون

 :"معلومات" و "معلوم" يغةص

أوهلا  من املواضيعترتبط مبوضوعات متعّددة ويكن تقسيمها إىل جمموعتان " معلوم" إن صيغة

بـ: " معلومات"و" معلوم" متجانسة مدارها حول موضوع الزمن باصطالحنا املعاصر وترتبط فيها

يف هذه االستعماالت بني علم اهلل " معلوم" الوقت. تشرتك يوم –أيام  –أشهر  –يوم  –الوقت 

 اق ورودها أّنا حتيل إىلاليت ختتص بعلم اهلل وظاهر سي" يوم الوقت" عبارة وعلم اإلنسان، باستثناء

 . (1)"قال فإنك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم" قيام الساعة،

وما أهلكنا من قرية إال " :مواضيع خمتلفة أما اجملموعة الثانية من االستعماالت فتحيل إىل أربع

وهناك استعمال (3) "خزائن  وما ننّزل  إاّل بقدر معلوم وما من شيء إال عندنا"(2) "وهلا كتاب معلوم

إال عباد "،   (1)"فجعلناه يف قرار مكني إىل قدر معلوم" ولكن بشكل خمتلف" قدر" آخر ترد في  كلمة

                                                           
 .16اآلية  "سورة الحجر،" الكريم، قرآن -0

 .4اآلية  "سورة الحجر،" ،المصدر نفسه -2

 .20اآلية  "سورة الحجر،" المصدر نفسه ، -1

 .22اآلية  "المرسالت، سورة" المصدر نفسه، -0
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يكن أن نالحظ عموما أن   (3)"معلوم وما منا إال ل  مقام"(2) "اهلل املخلصني أولئك هلم رزق معلوم

بالوقت أو األخرى )كتاب، قدر، مقام، رزق( منها املتعلقة  سواء" معلوم" املواضيع اليت ترتبط بصيغة

 .مواضيع العامل كما تظهر وإنا مفاهيم اعتبارية باصطالح الفالسفة تأخذ طابعا جمردا فهي ليست

 :"علما" صيغة

 هو ما دّل على احلدث جمردا من الزمن، وهو أصل مجيع"نظر صرفية مصدر و هي من وجهة

ترتبط " علما" هبا جند أن باملواضيع اليت ترتبط" علما" صيغةما عند النظر يف عالقة أ (4)"املشتقات

" وسع" وترتبط هذه الصيغة بفعل  ..."عليم" ذلك صيغة وهي تشب  يف "شيء" دائما مبوضوع جمرد

 "أحاط"و

 وسع كل شيء علما 

 ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلما 

 شيء علما وقد أحاط بكل   

حدة، نعمد اآلن إىل مقارنة الصي  بعضها ببعض احلديث حول كل صيغة على  بعد تفصيل  

 :املواضيع اليت ترتبط هبا ومن حيث سلوكها السردي يف جهة متوقعها من موضوعها من حيث طبيعة

 

 

                                                           
 .40اآلية  "سورة الصافات،" المصدر نفسه، -2

 .084اآلية  "الصافات، سورة" المصدر نفسه، -1

 .202السيد أحمد الهاشمي، ص  -4
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 العناصر الداللية    

 الصيغ
 فاعل فعل

 موضوع
 رتباطعدم اال

 ملموس مجرد

 - + + + + يعلم

 - - + - - عالم

 - - + - - عاّلم

 + + + + + عليم

 

 الموقع          

 الصيغ
 بعد الموضوع الموضوع قبل

 + + يعلم

 - + عالم

 - + عاّلم

 + + عليم

 

مبواضيع  هو أكثر الصي  ثراء يف ارتباطات " العليم" قورن باألمساء األخرى فإن اسم إذا ما  

 جّدا من ذلك الذي جنده يف اسم فسلوكها السردي قريب" يعلم" السرد القرآين، تلي  يف ذلك صيغة
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 "عامل" التقارب يف السلوك السردي، جند أن صيغيت مبقابل ذلك، وعند احلديث عن". العليم"

املواقع اليت  دوالن أعاله سواء من حيث املواضيع الّلتان ترتبطان هبما أواجلتتشاهبان جدا يف " عاّلم"و

 .حتتاّلّنا داخل السرد القرآين

 لكل صيغة استعماالهتا اخلاصة )مواضيعها اخلاصة هبا( وهذا هو الغالب، كأن آخر، إنّ  من جانب

من هذه  لكل صيغة حقلها اخلاص وارتباطاهتا الدقيقة مع مواضيع حمددة رغم ذلك جند أن كل صيغة

صي . إّن  الصي  إال وتتقاطع يف مواضيعها، على األقل مع صيغة أخرى و على األكثر مع ثالث

 :طع املمكنة هي كاآلياحتماالت التقا

 باإلضافة إىل تقاطع يف موضوع" تفعلون"و" يصنعون" موضوع يتقاطعان يف (عليم (  )يعلم)

 و "يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور" مبقابل" عليم بذات الصدور: "بصياغات خمتلفة" الصدور"

 ".يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون"

وكل  "يعلم غيب السموات واألرض: "من خالل" الغيب" موضوعيتقاطعان يف  (عالم (  )يعلم)

 "الغيب"  ستعماالت )عامل( يوجد فيها موضوعا

 ولكن الصيغة األوىل باملفرد بينما استعماالت الثانية" الغيب" موضوع يتقاطعان يف (عاّلم (  )يعلم)

 ".الغيوب" دائما باجلمع

و " غيب" ولكن عامل دائما بصيغة املفرد" الغيب" يف موضوع تتقاطع الصيغتان (عاّلم (  )عالم)

 "الغيب والشهادة" ما ترتبط مبوضوع آخر هو ثنائية غالبا

 "عليم" مع "عاّلم" وال "عليم" مع "عامل" ال تتقاطع: مالحظة
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و " بكل شيء عليم( "عليمـ )ف" شيء" تتقاطعان يف املوضوع اجملّرد والكلي (علما (  )عليم)

ربنا وسعت كل شيء رمحة " باإلضافة إىل "بكل شيء علما أحاط" "علما وسع كل شيء( ")علما

 "وعلما

 عاّلم عليم 

   يعلم

   عالم

   علما

 

 منطق الصيغ املستعملة للتعبري عن موضوع النموذج املفهومي . ب

املبحث حول االستعماالت القرآنية اليت وردت حول املوضوع املقابل للذات  العمل يف هذا  

 املفهومي. لقد قمنا بأخذ كل صيغة صرفية على حدة، وحاولنا تتبع منطق استعماالهتا النموذجيف 

اليت حيتلها كل  الذي بدوره يتحدد يف متغريات، أمهها الذات اليت ترتبط هبذا املوضوع، وكذا املوقع

 .(منهما )الذات وموضوعها

 :"نـعاملي" صيغة 

  :اليت ترتبط هبا جند احتمالني "الذات" بـ" عاملني"  عند النظر يف عالقة صيغة
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و داخل هذا االحتمال  "رب" اإلهلية من خالل اسم اهلل دائما بالذات "عاملني" يف األول ترتبط صيغة

 من جهة اجتاه الفعل من اهلل إىل .معيار اجتاه الفعل بني الفاعلني )اهلل واإلنسان( يوجد نوعان حبسب

إين " إىل اهلل مثل ومن جهة أخرى اجتاه الفعل من اإلنسان "العاملنيرسول من رب " اإلنسان مثل

عالقة )فعل أو تلقي الفعل( بني اهلل واإلنسان، أو  إن هذا النوع إما يعّب عن" أخاف اهلل رب العاملني

 .احلمد، تبارك، سبحان( اخلاصة بالذات اإلهلية)  يرتبط بعبارات التعظيم والتبجيل

كموضوع بأي فاعل بطريقة مباشرة وإنا يأي اخلطاب " عاملني" ثاين ال ترتبط صيغةأّما يف االحتمال ال

وجعلناها وابنها آية " أو" وما اهلل يريد ظلما للعاملني" الذات اإلهلية بطريقة غري مباشرة مثل العام من

ا سواء ارتبطت فتأي دائما يف آخر اآليات اليت ترد فيه" عاملني" أما فيها خيص موقع صيغة". للعاملني

 .فتتأخر عن  أو سوى ذلك بفاعل

 :"األعالم" صيغة 

هذه الصيغة يف معرض التشبي  )تشبي  السفينة باجلبل( وهذا التشبي  يفيد فكرة  يأي استعمال

بانت  األشياء أي أن يف الصي  املتعلقة باملوضوع داخل النموذج املفهومي هناك فكرة أشياء ظهور

 أن ظهورها هو بالنسبة إليها. ترد الصيغة دائما  جبانبها ال تظهر مثلها أو قلوظهرت مبقابل أشياء 

ر  َكاأَلعماَلم  " باجلمع َوار  ىف  المَبحم َن ايَات    اجلَم َوار  " "(1)َوم  ر  َكاأَلعماَلم   َوَل   اجلَم  .(2)"المم نَشَأت  ىف  المَبحم

 

                                                           
 .12اآلية  "الشورى، سورة" القرآن الكريم، -0

 .24اآلية  "سورة الرحمان،" المصدر نفسه، -2
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 :"عالمات" صيغة

ألن " أشياء" أشياء أخرى ونقول هذه الصيغة يف معرض اإلحالة، أي إحالة أشياء على استعمال

َتد ونَ " الصيغة استعملت يف اجلمع وليس يف املفرد م  ه مم يـَهم  ."َوَعاَلَمات  َوب النلجم

 :بالذات اإلهلية جـ. النفي كآلية من آليات التعريف

الذي قدمناه يكن أن نتحدث عن النفي كآلية من اآلليات  النموذج املفهومي على هامش  

يف السرد القرآين،  بالذات اإلهلية يف القرآن ذلك أن، جبانب االثباتات الكثرية املعّرفة باهلل تأي، املعّرفة

آية الكرسي )التناوب بني اإلثبات  عبارات كثرية معّّبة عن النفي قد جتاورها وتّتسق معها كما يف

نفيات( أو قد تأي منفصلة عنها كما يف مواقع  ، و سورة اإلخالص )ثالث إثباتات مث ثالثوالنفي(

للحديث عن الذات اإلهلية  اليت تظهر أّنا مقابالت للعلم، ترد  تلك أخرى كثرية. ما يهمنا منها هي

 .(*)النافية" ال" بإضافة "خفي" وهي مفردة

: للتعبري عن استتار جند أن هذه األخرية تستعمل "خفي" النظر يف اآليات اليت ترد فيها مفردة عند

أو بعض  كما يف " خيفون علينا ال إن الذين يلحدون يف آياتنا( "الشيء كل  كما يف سورة )فصلت

رسولنا يبني لكم كثريا مما كنتم ختفون من الكتاب ويعفوا  يا أهل الكتاب قد جاءكم( "سورة )املائدة

وأخريا تستعمل للتعبري عن استتار ما بداخل  أما يف  "ور وكتاب مبنين عن كثري قد جاءكم من اهلل

 .للتعبري عن مستوى أكثر سرتا من الّسر "أخفى" هو خفي، ترد صيغة تدرج ما

  القرآين ال ترد هذه املفردة كمقابل مباشر للعلم وإنا كمقابل لثالث أفعال أخرى هي يف االستعمال
                                                           

 .شائع في قواميس اللغة ومعاجمها كمقابل ليعلم، كما هو "جهل" االستعمال القرآني ال ترد مفردة في (*)
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 (1)"نعلن ما خنفي وماربنا إنك تعلم : "إخفاء –إعالن  -

 (2)..."تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم ب  اهلل وإن": إخفاء –إبداء   -

  .(3) "وما خيفى إال ما شاء اهلل، إن  يعلم اجلهر": ما خيفى –اجلهر  -

 بأفعال "اخلفاء" التقابالت تستعمل يف القرآن جبانب إثبات العلم هلل، وتأي آلية انقضاء إن هذه

 ."يّبز"و "يعرض"

 ن الصيغ ومواضيعهاـالداللي للعالقة بي –الصوري  النموذج .3

علم[ وحاولنا استخراج، ما أمسيناه، كلمة ]فيما سبق عملنا على الصي  الصرفية اخلاصة مبادة  

فنعمد أوال إىل رؤية هذه الصي  الصرفية يف تعلقاهتا  باهلويّات السردية لكل واحدة منها. أما اآلن

إىل مقارنة املواضيع ببعضها البعض. وثانيا إىل صياغة نوذج صوري  ومن جهة أخرى ببعضها البعض،

 .بينهما وداليل للعالقة

  

                                                           
 .16اآلية  "سورة إبراهيم،" القرآن الكريم، -0

 .264اآلية  "سورة البقرة،" المصدر نفسه، -2

 .00اآلية  "األعلى، سورة" المصدر نفسه، -1
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 :خمطط العالقات االشتقاقية . أ

لغويّة وصرفية حبتة فسنجد أن مثة بينهما  عملة يف السرد القرآين من وجهة نظرتسإذا نظرنا للصي  امل

 :اآلي عالقات صرفية يكن أن نلخصها باملخطط

 

 

 

 

 

يقدمها علم الصرف العريب وينتج لنا عن  إن هذا املخطط يعّب عن نسق العالقات بني الصي  كما

اخلاصة بـ ]علم[  جمموعة من الوقائع الداللية األساسية اليت حتدث من خالل عملية االشتقاق ذلك

 [الوصف ]الثبات –املبالغة  –التجّدد  –أمّهها : إضافة فاعل داليل 

نقدم  لكل واحدة من هذه الوقائع  السؤال الذي يطرح نفس  اآلن هو ما هو الشرح الذي يكن أن

 الداللية يف االستعمال القرآين؟

مباحث مثال( حول هذا السؤال اللهم  عند النظر يف كتب اللغة ال جند إجابات واضحة )من خالل

ية أخرى. لذلك عمدنا إىل تقدمي حنوية وصرف إال بعض املالحظات يف ثنايا احلديث عن مواضيع

 :تأويلنا اخلاص لذلك واملتمثل فيما يلي
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 :االنتقال من المضارع إلى اسم الفاعل -

اسم الفاعل فيحذف الزمن وحيّل  جهة الزمن املضارع يدل على احلاضر أو املستقبل أما يف من

جهة أخرى هناك انتقال من الفعل إىل من  حمل  التجّدد أي حدوث مث انقضاء مث حدوث وهكذا. من

للفاعل مبوضوع  ينتفي من خالهلا الفعل كما كان يف  وقع من  الفعل ومعىن ذلك رمبا تعلق خمصوص

 .املضارع

 :االنتقال من المضارع إلى اسم المفعول -

 .واسم الفاعل إال يف داللة املفعولية االختالف الداليل هنا يشب  االختالف املوجود بني املضارع

 بين المصدر والفعل -

 .املضارع مرتبط حباضره أو مستقبل  االختالف بني االثنني يف الزمن فاملصدر متجرد من  والفعل

 :المبالغة -

أقصى ما يف املوضوع املزاد. الزيادة قد  داللة املطلقة للمبالغة هي الزيادة حّد االنتهاء إىلال

مقدار الفعل الواحد أو األمرين معا. أو رمبا تتحّدد الزيادة  تعين تكثريا عدديا يف األفعال أو زيادة يف

 .مبا هو علي  املوضوع وبنيت 

 :الثبات من خالل الوصف -

 املتجّرد من الزمن يوصف ب  يف الزمن، وهو خبالف املصدر يدل على استمرار ما
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 املواضيع: قراءة داللية . ب

القرآن الكرمي، األوىل هي مواضيع من حيث  هناك نوعان كبريان من املواضيع املتعلقة مبادة ]علم[ يف

حيث من مادة كلمات أخرى(، والثانية هي مواضيع من  ارتباط صي  العلم هبا )تأي هذه املواضيع

 .مثل عاملني، عالمات، وقد سبق احلديث فيها [ اشتقاقاهتا من مادة كلمة ]علم

 [:المواضيع التي ترتبط بصيغ مشتقة من ]علم -

  وملموسة هي بدورها يكن أن تصنف مبعيار طبيعتها إىل جمردة

 فهو   أما األول "كل شيء"و "الغيب والشهادة" عامان وهي عنوانان:  المواضيع المجّردة

من وجهة نظر من  هو تستوي يف علم  وإنا ليس من منظار اهلل عز وجل فكل املخلوقات

فالغيب هو إما عدم قدرة على إدراك الشيء  (يوجد يف هذا العامل )اإلنسان، اجلن، املالئكة

تشاهده الذات  وجود الشيء يف جمال ما املوجود مع حضور الذات املشاهدة أو عدم

منطقية، الكلي الطبيعي والذي مصاديق   مكن تسميت ، من وجهة نظراحلاضرة. أما الثاين في

عليم بالشيء الثاين + ... وهكذا مع ( + 1) بالشيءعليم أي:  "بكل شيء عليم"  األشياء

 .للداللة على العالقات بينها الفصل بني هذه األشياء وال تستعمل عليم
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 باعتباره موضوعا مركبا من جمموع  "السماوات واألرض" وهي إما :الملموسة المواضيع

 "الغيب" "السر" األخرى ويف هذه احلالة كثريا ما يضاف حمدد هلا مثل املوضوعات امللموسة

 :واألرض فيما يلي حول السماواتويكن تلخيص منطق السرد القرآين  "القول"

 

 

 

 

 

 

 عليم بذات" امللموسة، فمذكورة بطريقة مباشرة سواء منها ما تعلق باإلنسان مثل وإما املواضيع

أو موجودات العامل وتفاصيلها )الدواب، األرحام، " ما يفعلون  يعلم" أو األفعال وما شاهبها "الصدور

 .(...الطارئة يف السماوات واألرض التفسريات

 :الداللي –الصوري  جـ. تفصيل النموذج

هذه املرحلة من  إىل التأكيد على خصوصية االستعمال القرآين وتعّلق صيغ  مبواضيع  خلص عملنا يف

 ال تظهر للقارئ من خالل االطالع العام على القرآن وإنا تظهر من خالل عمل مفّصل حمّددة،

 

 

 من فيهما –ما فيهما 

  – السر

 – القول –الغيب 

 مفاتح الغيب

 جانب مخفي

 جانب ظاهر

 السماوات واألرض
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وارتباطات  مبنطق  الفكرة اإلمجالية فمدارها حول العالقة بني نوذج العالقات الصرفية وعميق. أّما

 :املواضيع اليت ترد مع 

 (منطق املواضيع)  (الصي  نوذج)

 

 

 

 هذا املخطط مستويني األّول صوري عمدنا في  إىل رصد التغريّات املوجودة يف عالقات إّن مثّة، يف

الثاين فهو مبثابة التحليل  ببعضها الصّي  وكيف تتغرّي معها طبيعة املواضيع اليت ترتبط هبا. أّما املستوى

الوصل بني التحليل الصريف وبعض مالمح  حيدث يف املستوى األّول، وهو ظّننا، حلقة الّداليل ملا

 .الرؤية األنطولوجية املوجودة يف القرآن

 إىل حتليل العالقات بني الصّي  يف ضوء هذا النموذج العام سنذهب اآلن

 :من يعلم إلى عالم -

 المستوى الصوري: 

 

 

 

 منطق تغّير المواضيع ( صيغة )ب         (  صيغة )أ:  المستوى الصوري

 داللة منطق تغّير المواضيع                داللة اشتقاقــــية      :المستوى الداللي

 :هي

 عالم يعلم

 واحدة فقط: نفس الجملة بصيغتين حالة

 تغيير الموقع/ الصيغتين في المفرد بدون موضوع/عدم/"غيب" + :حالة واحدة فقط

 تغيير الموقع/ الصيغتين في المفرد تغيير موضوع/عدم/"غيب" + :حاالت األخرى
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 :الداللي المستوى 

وحضور ( زمن حمدد )احلاضر أو املستقبلالواقع يف الداللة بني الصيغتني هو التجدد عوض  إن التغرّي 

التغريات الواقعة  الفاعل الداليل عوض الفعل. من خالل ذلك حناول فهم منطق احلاالت الثالث من

 عامل بينهما يف املواضيع اليت ترتبط هبما. موضوع الغيب ثابت يف استعمال

خالل ذلك يكن  واألرض. من احلالة األوىل: تعبري تقاطعهما يف موضوع غيب السماوات -

  حمدد القول أن مثة مستويني يف الغيب، األول متجدد والثاين ذو زمن

يف احلالة األوىل، على النوع  احلالة الثانية : استعمال غيب بدون موضوع ويدل ذلك، كما -

 (املتجدد من الغيب )النوع األول

يكن أن تفهم أن مثة والشهادة و  احلالة الثالثة: استبدال السماوات واألرض بثنائية الغيب -

 :يجتددا يف عنصري الثنائية يعّّب عن ذلك الشكل اآل

 شهادة                                غيب      
[-------]                    [-------]  

 النهاية                              البداية         
 

 جهة أخرى فيما يشهدهجهة فيما ال يراه اإلنسان، ومن  أي جتدد من

 :من عالم إلى عاّلم -

 :المستوى الصوري 

 يذهب إىل اجلمع/عدم تغيري املوقع "غيب" موضوع/"الشهادة" عاّلم: حذف موضوع  عامل
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 المستوى الداللي: 

يف عدد عوامل الغيب املتجّددة ورمبا كذلك زيادة  إن التغرّي الواقع يف الداللة بني الصيغتني هو الزيادة

 .ذلك الشهادة باعتبارها بالضرورة عاملا واحدا غري متعدد وترية التجّدد ذاهتا وتقصى منيف 

 :من عالم إلى عليم -

  عليم صيغة مبالغة(: 1الحالة )

 المستوى الصوري: 

 عليم: ال توجد مواضيع مشرتكة/ نفس املوقع  عامل

 المستوى الداللي: 

لعامل ألن املبالغة تكون يف األصل بني  مبالغةمن وجهة عملنا، ال يكن القول أن عليم هي صيغة 

 .هنا صيغتني هلما نفس املوضوع، وهذا غري متحقق

  (: عليم صيغة مشّبهة2الحالة )

 الصوري المستوى: 

 

 

 

 

 : عليم يعلم

 (: نفس الموضوع/نفس الموقع0الحالة ) 

 في تحديداته/نفس الموقع (: تقاطع في جزء من الموضوع واختالف2الحالة ) 

 (تكن : الصدور( )عليم بذات الصدوريعلم تخفي/ )
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 المستوى الداللي: 

 الواقع يف الّداللة بني الصيغتني هو وجود الزمن يف األوىل وانعدام  يف الثانية، من إن التغرّي 

مستوى ي علم و  "يفعلون"و "يصنعون" مثة مستويني يف خالل ذلك يكن أن نفهم يف احلالة األوىل أن

أن نستنتج أن حمّددات املوضوع )ختفي، تكن و ذات(  مستوى اهلل ب  عليم. ويف احلالة الثانية يكن

 تغرّيه أو ثبات  فكلما اجتهنا إىل الذات اجتهنا إىل الثابت تعّّب عن مدى عمق ما يعلم و مدى

 

 

 

 :يعلم إلى معلوم -

 الصوري المستوى: 

 يتغرّي  معلوم: ال يوجد اشرتاك يف املواضيع/ املوقع  يعلم

 المستوى الداللي: 

 من وجهة نظر عملنا، ال توجد عالقة داللية بينهما

 :من علما إلى يعلم -

 المستوى الصوري: 

 عدم اشرتاك يف املواضيع/املوقع يتغري

 ذات تخفي تكن

 يعلم
 عليم

 المتغّير

 الثابت
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 المستوى الداللي: 

 .ال توجد عالقة داللية واضحة بينهما

 خامتة

 شبكة داللية معّقدة حيتّل فيها اسم داليل هو مبثابة –انتهى عملنا إىل بلورة نوذج صوري 

عدد االستعماالت من وجهة نظر احصائية، أو من خالل  مكانة مركزيّة، سواء من حيث "العليم"

سياقات ورودها. تظهر، جداول تعّلقها باملواضيع اليت ترتبط هبا، ثراء يف  هويت  السرديّة املعّقدة واليت

يندرج ضمن مراتب وجودية معّقدة أعالها املواضيع  هلذا االسم Référent objet احلقيقي إن املرجع

ومستويات  أن علم اهلل واحد تعّددت صيغ  بتعّدد مواضيع  ، ذلك،"العليم" اليت يرتبط هبا اسم اهلل

إدراك حلقيقة الشيء حقا و لكّن  ليس  هو "يعلم" العامل املقابلة هلا، فعلم اهلل عندما جتّسده صيغة

 هذا من جهة، ومن جهة أخرى تأي صي ". عليم" الشيء ذات  الذي يتم إدراك  من خالل صيغة

، "عليم"و" يعلم" لتعّّب عن العامل من منظور خمتلف عن ذلك الذي جنده يف صي " عاّلم"و" عامل"

 .عض ويغيب عن  ب منظور من يوجد يف هذا العامل، فيشهد بعض 

مادة ]علم[ وخمتلف استعماالهتا يف القرآن  إن عمال على نوذج عام للعالقات الصرفية والّداللية حول

وتعّلقات بعضها ببعض، ذلك أّن هذه الصي  يتكامل  قد يعطي صورة أدّق حول مراتب الوجود

لألشياء( وإنا بالذات اإلهلية )فعلمها واحد يف مطابقت   بعضها مع بعض يف التعريفات ليس فقط

  .األهّم يف نظرنا بوقائع هذا العامل وهذا هو



 

 
 

 

 

 الفصل الثالث

 : البنية ومتغيراتهاالعالقات بين األسماء
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 متهيد

التفكري في  من خالل آليات إلنتاج  أحد مباحث العقيدة اإلسالمية. مث يعتّب مبحث األمساء

 بالعقل اإلسالمي الرتاثي. من بني ما يكن مالحظت  على هذا املبحث تعامل  مع املعرفة خاصة

سياقاهتا النصية  دراسة األمساء خارج ( 0 املوضوع من منطلق مقوالت منهجية ضمنية تتمثل يف أمران

إىل عالقاهتا مع األمساء األخرى،  يلها بدون الرجوع( اعتبار كل اسم وحدة منفصلة يتم تعريفها وحتل2

باألمساء فهي ختصص لكل اسم بابا مستقال يتم في   تشهد على ذلك أغلب الكتب الرتاثية املتعلقة

اعتبار  -0: يعتمد هذا الفصل على مقولتني أساسيتني  ذلك، التعريف ب  وشرح  على العكس من

تعريفات سياقية  تنتظم داخل سياقات ورودها، فهي بذلك أمساء اهلل احلسىن مبثابة عناصر نصية

املوضوع، من خالل ما استجد يف  بالذات اإلهلية. إن هذه املقولة تفتح اجملال ألشكلة جديدة هلذا

إمكانية التفكري يف هذه األمساء من  (1) من بني ما تتضمن  املقولة -2حقل الدراسات املعاصرة. 

 –عليم " يرد متجاورا يف االستعمال القرآين مثل ددا كبري منهامنطلق عالئقي، ذلك أن مثة ع

 .من التعريفات بشكل الفت يتكرر هذا النوع ".حكيم

الفصل إمكانية وجود قواعد متيز استعمال األمساء وانتظامها  من منطلق هاتني املقولتني، نبحث هذا -

  .منطقها العالئقي وحناول وصف
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 األمساءاألساس العالئقي يف تصنيف  .0

األمساء يف القرآن وعّب خمتلف سياقات ورودها يظهر أمهية التفكري  إن استقراء خمتلف استعماالت

 منطلق عالئقي أي كوّنا مرتبطة أو غري مرتبطة بغريها من األمساء وما قد يقتضي  ذلك يف األمساء من

 :(*)من األمساء بار ستة أنواعمن قواعد ودالالت متعلقة مبقاربتنا هلذا املوضوع. إن مثة، هبذا االعت

 ".الصمد"  دائما وحده مثل منها ما يرد *

 ."العليم" سما وحده يف حاالت ويرد يف أزواج إمسية يف حاالت أخرى مثل منها ما يرد يف *

 ."السميع" دائما داخل بينة زوجية فقط مثل منها ما يرد *

 ."العزيز"  األمساء مثلتارة داخل بنية زوجية وتارة يف سلسلة من  منها ما يرد *

 ."املصّور" مثل  ما ال يرد إال يف سلسلة من األمساء ومنها، أخريا *

 فإن األمر الالفت في  والغالب يف القرآن هو عند النظر يف هذا التصنيف، كما جنده يف السرد القرآين،

 .يف بىن زوجية وهذا ما سنركّز علي  حبثنا يف هذا الفصل رتباط األمساءا

 ة عملنا يف وصف البنية الزوجيةمنهجي.2

رؤية عامة وشاملة حول عالقات األمساء ببعضها البعض، وأفادنا يف  لقد عملنا على استخراج

رصدنا لكل اسم من  حملمد فؤاد عبد الباقي. لقد" املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي" ذلك كتاب

القرآن وقمنا بإحصاء هذه االرتباطات  هبا يف أمساء اهلل احلسىن، خمتلف األمساء األخرى اليت يرتبط

                                                           
القرآني معقد جدا ويحتاج  ذلك أن استعمالها في سياق السرد ."رب" واسم "هللا" الجاللة هنا على أن عملنا لم يأخذ في اعتباره اسم ننّبه (*)

 .إلى عمل طويل منفرد لها



 الثالث: العالقات بين األسماء: البنية ومتغيراتها الفصل

 

161 
 

األخري، كما  ويتقدم في  هذا" الواسع" هو مع اسم آخر هو اسم" العليم" فمثال أول ارتباط السم اهلل

 باسم" العليم" عليم مث بعد ذلك يرتبط اسم   ارتباط  واسع أي يف عملنا" واسع عليم" هو مبني

  حكيم  ارتباط   عليم   إي يف عملنا " عليم حكيم: "ا هو مبنّي ويتأخر في  هذا األخري كم" احلكيم"

 عليم            واسع   : آخر القرآن أي  وهكذا إىل

  حكيم           عليم         

 

 

ختتزل حركة معقدة لألمساء يف سياقات ورودها داخل  إن هذا الشكل هو صورة جمملة وبنية ساكنة

 :يالعليم وعددها فيقّدمها املخطّط اآل جمموع ارتباطات اسم القرآن. أّما

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

. 
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 واسع
07  

 العليم

 

 

 

 

 

 

28 
 الحكيم

  

 السميع
32 03 

 حليم
  

 شاكر
02 04 

 خبير
  

 العزيز
06 04 

 قدير
  

 الفتاح
01   

   

 الخالق
01   

   

 حفيظ
01   

   

 الحكيم
05   

   

الطريقة يف تبنّي معطيات موضوعنا خاصة ما تعلق منها مبعرفة  من الناحية املنهجية مسحت لنا هذه

 (1)لكل اسم من حيث املوقع واألمساء اليت يرتبط هبا وعدد هذه االرتباطات اخلصائص السردية العامة

 

 

                                                           
 .12الملحق رقم  أنظر -0
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 البنية وعناصرها :أزواج األمساء . 1

 :تعريف البنيةأ. 

أو  اللسان وامليزان" الرمحان يف تعريف  ملفهوم البنية الرياضية يف كتاب ط  عبد  يقول  

تتصف باخلصائص األربع  واعلم أيضا أن البنية إمجاال هي عبارة عن جمموعة" التكوثر العقلي

 :(*)اآلتية

متفرقة  أن عناصر اجملموعة اليت تتكون منها البنية _ أو قل أفراد اجملموعة ليست عناصر اعلم البناء"

املصّمت الذي ال  يقع النظر يف خصائصها واحدا واحدا، وال هي عناصر متكدسة تؤخذ أخذ الكل

ارتباطات خترجها عن وصف االنعزال كما  يتجزأ وال يتفرع، وإنا هي عناصر مبنية بناء، إذ تنتظم يف

 ثنتني: إحدامهاوتتخذ هذه االرتباطات صورتني ا خترج اجملموعة اليت تدخل فيها عن وصف اجلمود؛

 ".العمليات" والثانية" العالقات"

 فهي عبارة عن كل االرتباطات اليت جتمع بني األفراد، مثىن أو ثالث أو رباع، إخل ،العالقات أّما

والصفات اليت تقوم  كاألفعال املتعدية، ويتسع املدلول الرياضي للعالقة ليشمل أيضا األفعال الالزمة

 .(1)" غريهاباألفراد دون أن تتعدى إىل

 

                                                           
(*)

 .هنا إال اثنتان منها، فهي الوحيد التي تهّمها في عملنا نحن ال نذكر من هذه الخصائص   
 .001ص   ،0996التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي ،  طه عبدالرحمان، اللسان والميزان أو -0
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 :البنية اإلمسيةب.

منطلق  هنا إىل حتليل ارتباطات األمساء ببعضها وحماولة تعميق املسائلة لطبيعة ذلك من نعمد

إن البنية الواحدة قد  .معينةاعتبار ذلك مبثابة بىن تتكون من جمموعة متغريات تتعلق ببعضها بطريقة 

 :تأخذ الشكل اآلي

  

 

املوقع والرابط(، وقد يأخذ كل منها أشكاال خمتلفة، فعدد  إن عناصر هذه البنية ثالثة ) االسم،

قد يعين دالالت خمتلفة. إن هذا من بنية إىل أخرى، ومثة موقعان وارتباطهما  األمساء كثري وقد يتغرّي 

واآلخران  يدفعنا إىل اعتبار هذه العناصر مبثابة متغرّيات، أحدها داليل الذي هو االسم، األمر

متيز هذا النوع من البىن  منطقيان. هتدف هذه الدراسة يف فصلها هذا إىل استخراج بعض القواعد اليت

من هذه الفكرة يف حقل العلوم   متداول ووصف منطق عملها. إننا نقصد باملتغري هنا ما هو

ميزة خاصة بأشخاص، بأشياء أو بأوضاع مرتبطة مبفهوم واليت يكن أن تأخذ " االجتماعية من أن 

األمساء    أن هذا التحليل ال يشمل اآلية كوحدة عامة وإنا فقط يبقى لنا أن نشري إىل (1)متنوعة قيما

بنية أعقد بكثري من دراسة العالقة بني امسني و تصعب  كجزء منها، ذلك أن اآلية من وجهة نظرنا

تضاف   الذي تتواجد في . إن أغلب اآليات اليت تذكر فيها األمساء دراستها بطريقة مباشرة وبالشكل

                                                           
ترجمة بوزيد صحراوي وكمال بوشرف  أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية. تدريبات عملية، الطبعة الثانية، مورين  -0

 .086، ص 2114وسعيد سبعون. دار القصبة، 

 رابط  ([2اسم )         ( 2موقع )] [ (0اسم )         (1) موقع]

 مثال
 عليم

موقع 

(0 ) 

 حكيم ارتباط

موقع 

(2 ) 
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أمهها: الذات اإلهلية من خالل لفظ اجلاللة، موضوع هو مدار  فيها إىل البنية األمسية، متغريات أخرى

 :يكن أن نسمي  متغري العالقة بني اسم اجلاللة وأمساء اهلل احلسىن من أمثال احلديث يف اآلية، وما

إّنا عوامل االرتباط بني الذات اإلالهية " الرحيم الغفور هو" "اهلل غفور رحيمو " "اهلل غفور رحيم إنّ "

 .وصفاهتا

 راتقراءة يف عمل املتغيـجـ. 

كل متغري منها على حدة حىت يظهر وظيفت  ونعمل على   هنا حنلل البنية إىل عناصرها األساسية

 .اخلاّصة ب  وخصائص  ونستخرج بعض القواعد

. متغري املوقع0جـ.

(*): 

داخل هذه البنية. إذا فكرّنا من منطلق موقع االسم، فإن مثة  إن هناك موقعني يكن أن حيتّلهما االسم

العكس كذلك موجود، فمنها ما يذكر منها ما يذكر دائما يف املوقع األّول و  :أمساء هلا مواقع ثابتة

اليت  املوقع الثاين. مبقابل ذلك توجد أمساء يكن أن تأخذ املوقعني حبسب األمساء األخرى دائما يف

 .ترتبط معها. إن اجلدول اآلي يلخص ذلك بالنسبة للعديد من األمساء

 

 

                                                           
داللة ترتيب األسماء داخل البنية وما قد يعنيه  ال الموقع هو إشكال منطقي ولكّنه يأخذ أشكلة أخرى عند الحديث عن الداللة وهيإشك( *)

 .التقديم أو التأخير في ذلك
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األسماء التي تأخذ 
 دائما الموقع األول

األسماء التي تأخذ دائما 
 الثاني قعالمو 

األسماء التي يمكن أن 
 الموقعين توجد في

 العليم القّهار السميع

 احلكيم القدير الواحد

 احلميد العظيم الّرزاق

 الغفور الكرمي الرمحان

 العزيز الودود العلي

 الرحيم الرشيد اللطيف

 اخلبري  الّتواب

 احلليم  العفو

 الشكور  الرؤوف

 الكبري  الواسع

   الغين

   احلليم
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فأغلبهما من وجهة نظر إحصائية، هلا موقع أساسي وموقع ثانوي  فيما خيص األمساء اليت هلا موقعني

( 0املوقع ) [ وموقع  الثانوي هومرّة09( ]2موقع  األساسي هو املوقع ) "احلكيم" فمثال اسم

وموقع  الثانوي هو  [مرّة 60 ] (1)الذي موقع  األساسي هو املوقع "العزيز" [، عكس اسممرّات01]

إىل حّد ما متكاف  أو على األقل  [، لكن يف بعض احلاالت يوجد استعمالمرّات10( ]2املوقع )

 [مرّة11( ]2[ واملوقع )مرّة19( ]0املوقع ) "العليم" متوازن بني املوقعني مثل اسم

 الذي ترد في خالل تصنيفها باعتبار موقعها األساسي  يف اجلدول اآلي نورد بعض األمساء من

األسماء التي موقعها 

 األول أساسي

األسماء التي موقعها 

 الثاني أساسي

 األسماء المتوازنة

 العليم احلكيم العزيز

  احلميد الغفور

  الرحيم 

  اخلبري 

  الشكور 

  الكبري 
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 :الرابط رـ. متغي2جـ.

كل اسم  يتمثل يف رصد عدد ارتباطات ا، تقنيااحلديث عن متغرّي الرّابط جانب مثة عند إن

التفكري من خالل معيار عدد ارتباطات األمساء  عند وتقييم درجة هذا االرتباط من منظور إحصائي.

ارتباط[ أي أن هناك أمساء هلا ارتباط واحد وهناك من هلا   12 ارتباط0فإّّنا تتواجد يف جمال بني ]

 (.ارتباطا 02")العليم" اطا مع غريه يف القرآن وهو اسموهكذا وصوال إىل االسم األكثر ارتب اثنان

 71 إىل 0من حيث درجة االرتباط أي مبعىن آخر عدد تكراراهتا فهي تتواجد يف جمال بني ] أما

 00" )رحيم -غفور" تكرار[ وأقوى ارتباط من هذه الناحية يف السرد القرآين هو ذلك اخلاص بإمسي

 (.ارتباط

 :ر االسم. متغيـ1جـ.

االسم فإّن معىن التغرّي في  يتحّدد أساسا باملضمون الداليل لكل واحد من  إذا نظرنا إىل متغرّي   

" العزيز" "الصمد" إن مثة أمساء متفّردة يف داللتها ومتمّيزة عن كل األمساء األخرى مثل .هذه األمساء

" بصري" "مسيع" مثلأن تندرج يف حقل داليل مشرتك  وهناك أمساء أخرى تتجاور يف داللتها ويكن

 ...".شهيد" "خبري" "عليم"

يأخذ أشكاال عديدة منها : التشاب ، التقاطع، التضّمن )االستغراق(. إن بالنسبة  إن هذا التجاوز قد

وأمساء أخرى "... األحد" "العزيز" مثال هناك أمساء بعيدة يف داللتها عن داللت  مثل" العليم" السم

 :قد يأخذ أشكاال ثالثة" العليم" تجاور يف مثالنا السمال جماورة ل  يف الداللة. إن



 الثالث: العالقات بين األسماء: البنية ومتغيراتها الفصل

 

169 
 

 حّسي مثال(، مسيع وبصري) جماورة اسم من مستوى آخر من الّداللة 

 ،خبري جماورة أمساء قريبة ومتداخلة مثل لطيف 

 حكيم جماورة أمساء قريبة وغري متداخلة مثل 

 :راتـاملتغي بيـن  . العالقات4جـ.

دائما  املوقع، هناك أمساء هلا مواقع ثابتة دائما وهي قليلة منها ما يأيفكرنا من منطلق  إذا 

هذه األمساء إما هلا ارتباط " بصري" ( مثل2ومنها ما يأي دائما يف املوقع )" مسيع" ( مثل0يف املوقع)

 ".مسيع" ارتباطات مثل أو عّدة" الواحد" واحد مثل

 :نّ مالحظة درجة االرتباط )تكرارها( الحظنا أ عند

 [0 32( درجة ارتباطاهتا بني ]0الثابتة يف املوقع ) األمساء

 [0 10( درجة ارتباطاهتا بني ]2الثابتة يف املوقع ) األمساء

الغالبة يف  فكرنا من منطلق املوقع كذلك، هناك أمساء أخرى يكن هلا أن تأخذ املوقعني )هي إذا

وموقع ثانوي حبكم أن  كذلك هلا موقع أساسيالقرآن(. من الناحية اإلحصائية أغلب هذه األمساء  

 .هلذه األمساء موقعني فإن هناك جانبني لالرتباط

فقط )واحد عن يني واآلخر عن اليسار(  2بعض احلاالت عدد ارتباطات هذه األمساء هو  يف

 [4  12عدد االرتباطات هلذه األمساء هو من ] وعموما
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  :وقع، من حيث هو أساسي أو ثانوي جند أن نظرنا لعدد االرتباطات يف عالقت  بامل إذا

 يأي العدد األكّب من االرتباطات من اجلهة املقابلة للموقع األساسي يتم التأكد من دائما *

يوجد  هذه القاعدة من خالل حساب اجملموع العام لتكرارات االرتباط من اجلهتني، اجلهة اليت

عدد من  نفسها اليت يوجد فيها أكّب فيها أكّب عدد من التكرارات يف املطلق هي اجلهة

 االرتباطات

 يأي االرتباط األكّب )من حيث التكرار( من اجلهة املقابلة للموقع األساسي دائما *

 يكون عدد االرتباطات متساوي من اجلانبني إال يف حالة واحدة وهي استثناء، حالة ارتباط ال *

 .واحد من اجلانبني

 .دائما على موقع  يف كل السياقات مهما تعدد االرتباطعندما يرتبط باسم آخر حيافظ  اسم *

املوقع  فمثال حكيم يكن ل  أن يكون يف املوقعني ولكن عندما يرتبط بالعزيز يكون دائما يف

 .وال يغرّيه أبدا 2

 :هلذه القاعدة استثناءات 3 هناك

 

 

 

 حكيم عليم
(05) 

(28) 

 رحيم غفور
(15) 

(71) 

 حليم غفور
(02) 

(04) 
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عليم مع حكيم ال يتوافق يف  السورة فمثال تغري موقع هذا التغرّي ال يكون يف نفس :مالحظة

 نفس السورة وإنا يف سورة خمتلفة

هبا، أي من وجهة نظر مقابلة، هناك أمساء ال يرتبط  لكل اسم عدد حمدود من األمساء اليت قد يرتبط 

يف بىن أخرى فيما بينها وقد ال ترتبط إذا نظرنا لالرتباط من وجهة  هبا أبدا. هذه األمساء قد ترتبط

يرتبط  أن نستنتج أن: االسم قد يرتبط مع اسم آخر ليس ل  جتاوز داليل مع  وقد نظر داللية يكن

 * يرتبط )مثال بصري عليم( وقد ال-عزيز، مسيع-االسم مع أمساء جماورة ل  يف الداللة )مثال قوي

 (.عليم

 :يف القرآن اإلمسية و البنى اإلمسية  العالقة بيـن اهلوية لد. إشكا

 :حديثنا عن البنيات اإلمسية وعند التفكري يف إمكانية تعلق بعضها ببعض هناك احتماالن بعد 

التفكري في  بطريقة  األّول يتمثل يف اعتبار كل بنية إمسية ترد يف القرآن مبثابة عنصر نصّي معزول يتم

ارتباط  مبوضوعاهتا. أما   اإلمسية األخرى، يدرس داخل اآلية فقط من حيثمنفصلة عن البىن

مرتبط ببىن إمسية أخرى. يف هذه احلالة  االحتمال الثاين أن نعتّب كل بنية إمسية مبثابة عنصر نصيّ 

أي مبعىن آخر " مستويني، مستوا لالرتباط داخل السورة يكن التفكري يف هذا الرتابط من خالل

يف السورة وشكل تعّلقها ببعضها. مستوا ثان لالرتباط يشمل عموم السرد  مساء اليت توجدجمموع األ
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الثاين  تتعّلق بنية إمسية بغريها يف كل هذا الّنص. إننا يف عملنا هذا نرجح االحتمال القرآين وكيف

(*)ونعمل علي 
 

 :االرتباط املمكن بني هذه البىن اإلمسية فهي ثالثة أما عن أشكال *

 بني بىن إمسية متشاهبة متاما ارتباط *

 ".حكيم عليم"و" مسيع عليم" بني بىن إمسية تشرتك يف أحد أمسائها مثل ارتباط *

 "غفور رحيم" و" عليم حكيم" بني بىن إمسية خمتلفة متاما مثل ارتباط *

 :عملنا يف فهم تعلاقات البنى اإلمسية ببعضها البعض . منهجية0د.

ببعضها البعض  حماولة حتليلنا للعالقات بني األشكال الثالثة املمكنة الرتباط البىن اإلمسية عند 

خطاطات تذهب، حبسب  داخل السورة الواحدة بلورنا ثالث مستويات كّل واحد منها يتكون من

  عن ارتباطات االسم مع أمساء أخرى. أماتعّّب   تغري املستوى، من اجململ إىل املفّصل، وكل خطاطة

إىل تكرارات  اخلطاطة األوىل فتعّب بطريقة سطحية عن جمموع االرتباطات املمكنة لالسم باإلضافة

 .األنعام هذه األخرية، مسينا هذه اخلطاطة بالبنية الساكنة، وهنا نقدم مثال سورة

 

  

                                                           
 .واحد منهما جانبها التقني لكلّ   (*)

 عليم سميع
(2) 

  عزيز
(1) 

  حكيم
(3) 



 الثالث: العالقات بين األسماء: البنية ومتغيراتها الفصل

 

173 
 

السابق، فال تكتفي بتذكر االرتباطات املمكنة لالسم  أما يف املستوى الثاين فنحاول تفصيل املخططّ 

 السورة، ونقرأها ارتباطا بالرتتيب املوجود يف السرد القرآين، ومسينا هذه بالبنية وإنّا نفّصلها كلها داخل

 .املتحرّكة وهي تفصيل للخطاطة السابقة

 

 

 

 

 فهو يشب  املستوى الثاين ولكن في  كل البىن اإلمسية املوجودة يف السورة الواحدة أّما املستوى الثالث

جند " األنعام" وليس تلك املتعلقة باسم واحد لذلك عند استقراء كّل األمساء املوجودة يف سورة

 .اخلبري بري، غفور رحيم، اللطيفثنائيات أمساء أخرى مثل: حكيم خ

 قراءة إمسية مالمح . السورة:2د.

 نظاما موضوعيا ودالليا معّقدا تتوزع داخل  األمساء باعتبارها تعريفات سياقية إننا نعتّب السورة 

استخراج كّل  بالذات اإلهلية. إن مثة بينهما عالقة معّقدة نتصّورها حول مستويني: األّول يتم في 

املوجودة بني  وبعد ذلك مباشرة حتليلها ملعرفة العالقات اهلل احلسىن اليت توجد فيها أمساءاآليات 

  :مواضيعها وهذه األمساء

 

 عليم عزيز
 

 العليم السميع

 العليم العزيز

 العليم السميع

 عليم حكيم

 عليم حكيم
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 [أمساء                 موضوعات  v موضوع: ] عملية تفهم              

ورة يف السورة، ومن يتم دراسة العالقة العامة بني، من جهة، جمموع املواضيع املذك يف املستوى الثاين

 .أخرى، األمساء املتوزعة داخل السورة وترابطاهتا ببعضها البعض جهة

  "العليم" هـ. قراءة يف اسم اهلل

فيها إىل  من منطلق املنهجية اليت سبق وقمنا بشرحها أعاله واليت أشرنا" العليم" قمنا بقراءة السم

اها بالبىن الساكنة اليت نيومس باعتبارها نظاما دالليا حمّددا،أنواع البىن اإلمسية املوجودة يف كل صورة 

بغريه من األمساء. من " العليم" تعّلق اسم تعطي رؤية عامة حول السورة، والبىن املتحرّكة اليت تفّصل

واستخراج بعض القواعد اليت يعمل  ،يف السرد القرآين ."العليم" حناول حتليل حركة اسم ذلك خالل

 .من خالهلا

 "املوقع" متغّير  .0ـ.ه

اليت يتواجد  يف البىن اإلمسية" العليم" ها اسملّ اقع )متقدمة أو متأخرة( اليت حيتاملو  فيما يلي سرد لكل

 :فيها

 :(*)من حيث الموقع . أ

 .ويبقى في  2مث مباشرة م 0م  :البقرة

                                                           
 نرمز بـ )م( للموقع الذي يأخذه اسم العليم في البنية اإلسمية داخل كل سورة .   (*) 
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 ثابت 2م  :آل عمران

 0م2م2م0م0م0م0م0م0م0م0م0م  :النساء

 .ثابت  2م2م  :المائدة

 ثابت 2م  :األنعام

 واحد فقط 2م  :األعراف

 0م2م2م2م2م  :األنفال

 0م0م2م2م0م0م0م0م  :التوبة

 واحد فقط 2م  :يونس

 0م0م2م0م  :يوسف

 ثابت  2م  :الحجر

 (فقط )واحد 0م  :النحل

 (فقط )واحد 2م  :األنبياء

 ثابت  0م  :الحج
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 2م0م0م2م2م0م  :النور

 :الّرابط . متغري2هـ.

ودرجة ارتباطات  مع األمساء األخرى. أما فيما " العليم" ندرس  من حيث عدد ارتباطات اسم

ارتباط( أّما من  02هذا االسم فهي من حيث اإلمكان العام اثنا عشر ارتباطا ) خيص عدد ارتباطات

مع األمساء  ارتباطات(. هذا االرتباط 1ارتباطات  الفعلية فـأكّب ارتباط ل  جنده يف سورة الّنساء ) حيث

" العليم" فأكّب تكرار السم التالية: حكيم، حليم، خبري، شاكر، مسيع. أّما من حيث درجة االرتباط

تكرارات  0" )السميع" يف سورة النساء( ويأي بعده مع اسم تكرارات دائما" )احلكيم" هو مع اسم

 (.يف سورة البقرة

 ":االسم" . متغري1هـ.

 يف ارتباط  باألمساء األخرى، يغلب يف بعض السور ارتباط  باسم توّجهات معّينة" العليم" مالس

 :فمثال" حكيم" أخرى يغلب فيها االرتباط مع اسم سور مقابل يف" مسيع"

 "حكيم" مرات/مقابل مرة واحدة مع 7" مسيع" سورة البقرة: ارتباط مع

 "حكيم" مرّات مع 6مقابل  /سورة النساء: ارتباط مرة واحدة مع مسيع

" مسيع" أين تتوازن االرتباطات فيها بني" احلجرات"و" النور" مثة حاالت تشذ عن ذلك أمهها سوري

 .وأمساء أخرى كذلك" حكيم"و



 الثالث: العالقات بين األسماء: البنية ومتغيراتها الفصل

 

177 
 

 "العليم" . بعض قواعد السلوك السردي السم4هـ.

اإلمسية )أي أن  قد حيدث يف بعض السور أن يأخذ املوقع األول يف البنية" العليم" اسم إن -

أخرى أن يأخذ املوقع  يتقّدم على االسم الذي يرتبط مع ( وقد حيدث أحيانا أخرى يف سور

مع (. وهناك سور أخرى يأخذ  الثاين يف البنية اإلمسية )أي أن يتأخر على االسم الذي يرتبط

مع  " حكيم"و" مسيع"األخرية دائما يتواجد إمسي املوقعني. يف هذه احلالة" العليم" فيها اسم

 (.األساسيان )االرتباطان

 احلالة ال يرتبط اسم يف أربع سور من القرآن. يف هذه" القدير" مع اسم" العليم" اسم يرتبط -

 .مع أي اسم آخر" العليم"

أي من " )احلكيم" إال يف سور يوجد فيها اسم" العليم" ال يرتبط مع اسم" احلليم" اسم إن -

إال يف سور يوجد " عليم" مع" شاكر"و" واسع" ال يرتبط نفس جهة االرتباط(، ومبقابل ذلك

ال " اخلبري"و" العزيز" أي من نفس جهة االرتباط(. يبقى أن أمسي" )السميع" فيها اسم

 خيضعان هلذه القاعدة

 متأخرا على اسم" عليم" يكون اسم" احلكيم" مع اسم" العزيز" عندما يذكر اسم دائما -

 "احلكيم"

من السور أي إذا   موقع ارتباط  مع اسم من األمساء األخرى يف أي سورة" العليم" يغرّي اسم ال -

 .فال يغرّي موقع  أبدا وتقّدم علي  يف سورة من السور" احلكيم" مع  كان ارتباط
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، وحسبنا منها القليل على لقد استثار عملنا من األسئلة الكثري، ومل حيصل من اإلجابات إال

ليس فقط  ،ذلك. إّن هذه الرحلة مع موضوع من موضوعات القرآن تنتهي بصاحبها إىل اسرتجاع

ضرورة الرجوع  من ذلك وإنا كذلك درس التجربة واستخالصاهتا و لعل بعض ما وعيناه ،أهم حمطاهتا

ماعية واستخراج  من احتكار إىل القرآن واالشتغال علي  ضمن حقل املعارف اإلنسانية واالجت

القرآن لنفس  مكانا ال مناص من أن جيد فة املغلقة على حد قول حممد أركون. يئوغماالسياجات الد

)ممّيزا ومشروطا( بني موضوعات املعارف املعاصرة يتثوّر هبا وحياورها. إن القراءات الرتاثية هلذا الّنص 

عن  للتعامل مع  واحلجاب الذي ال ينفك خيفي الكثري من  هي يف اآلن ذات  املدخل الذي ال غىن

هم وضمن آليات اللسان العريب الذي لقد فكر سلفنا يف هذا الّنص داخل وعي مرحلت .مكنونات 

، ولكن تكّونت بفائدة الرجوع إليها وحماورهتا درجوا على استعمال  فأفضى هبم ذلك إىل فهومات جنزم

بضرورة إعادة جتربة السلف مع القرآن وليس فقط لنا يف خالل هذا العمل ومبقابل ذلك قناعة قويّة 

ملعاصر وضمن آليات فهم للّنص القرآين تفّرق بدأ بني اسرتجاع معارفهم. إعادة جتربة داخل وعينا ا

املخصوص هلذا اللسان وتوظيف  ليحمل رؤية للعامل جتيب عن  اللسان العريب وبني االستعمال القرآين

 الكثري من أسئلة عصرنا احلاضر.

و داخل هذا السياق، وحماولة مّنا تقصي جتربتنا مع القرآن عمدنا إىل العمل على موضوع حمدد ه

"األمساء احلسىن". كانت ماهية هذا العمل والقصد من  تفصيل رؤيتنا العامة للقرآن واستجالئها يف 
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عند إرادة التأكد من رؤية أو نظريّة، من ، فليس أحسن أدق تفاصيل موضوع من موضوعاهتا

 مواجهتها مبيدان حياورها يرسم  حدودها، وكان ذلك  مبتغى عملنا يف هذه األطروحة.

تهدنا يف التعّرف على ما كتب  سلفنا حول موضوع "األمساء احلسىن" وقرئنا كّل ما كان بني لقد اج

أيدينا من مؤلفاهتم، وحاولنا يف اشتغالنا عليها املزاوجة بني االستفادة والنقد، نقدا ال ينقص من 

هذه الدراسة االنفتاح على مسارات حبثية جديدة كان الفصالن األخريان من  ابتغينا أمهيتها، وإنا

جماال هلا. لقد عملنا يف هاذان الفصالن على أمران، ظننامها، مهّمان يف استجالء داللة "االسم" 

والتعّرف على تعّلقات  السياقية. أّوهلما النظر إىل أي اسم من األمساء بأن  واحد من بني اإلمكانات 

العربية. يتم تكوين داللة لالسم داخل  السردية الكثرية اليت تنتج عن مادة لغوية تقّدمها معاجم اللغة

هذا اإلطار باعتبار هذه املادة اللغوية حقال سيميائيا حيتاج إىل بناء، يأخذ في  االسم موقعا مركزيا 

ويرتبط باإلمكانات السردية األخرى ارتباطا دالليا جدليا يفهم هبا وتفهم ب ، وداخل هذه الصريورة 

 سم وتتبعها مالحم  الّداللية املستقاة من الّنص القرأين.املعقدة تظهر اهلوية السردية لال

أّما األمر الثاين فهو تعّلق لالسم، ليس مبادية اللغوية كما سبق، وإنا باألمساء األخرى اليت ترد مع  يف 

نفس سياق الّسرد القرآين. لقد حاولنا يف الفصل األخري من هذه األطروحة، استلهام شيء من الّدقة 

اليت تقتضيها العلوم الدقيقة يف مسائلتها ملواضيعها، لنعمل ذلك يف تأّملنا الرتباطات األمساء والصرامة 

 ببعضها وحماولة استخراج بعض القواعد املعّّبة عن منطق هذه الواقعة النصية.
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 جع:اصادر واملرـــــامل

  القرآن الكريم -

 .0966إبراهيم، دار الجيل، بيروت،  -

، المركز الثقافي العربي، -دراسة في علوم القرآن  –أبوزيد، نصر حامد، مفهوم النص  -

 .2111بيروت، الطبعة السادسة، 

أحمد بن الحسين بن علي، كتاب األسماء والصفات، تحقيق محمد البيهقي، أبي بكر  -

 زاهد الكوثري، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

مباحث الكتاب والسنة، جامعة دمشق،  –البوطي، محمد سعيد رمضان، أصول الفقه  -

0906. 

الجابري، محمد عابد، مدخل إلى القرآن الكريم، الجزء األول، مركز دراسات الوحدة  -

 .2118لعربية، بيروت، لبنان، ا

 .0990الجرجاني، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، موفم للنشر،  -

الجواري، أحمد عبد الستار، نحو القرآن، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  -

2118. 

الجوزية، ابن قّيم، شرح أسماء هللا الحسنى، جمع أحمد بن شعبان بن أحمد، مكتبة  -

 .2118الصفا 

جيلي، عبد الكريم بن إبراهيم، الكماالت اإلالهية في الّصفات المحمدية، ضبط عاصم ال -

 .2114إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الحمالوي، أحمد بن محمد بن أحمد، شذا العرف في فّن الصرف، شرح عبد الحميد  -

 .2111هنداوي، منشورات دار الكتب العلمية، 

م عبد الرحمان بن اسحاق، إشتقاق أسماء هللا، تحقيق عبد الحسين الزجاجي، أبو القاس -

 .0968مبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت، 



 قائمة المصادر والمراجع
 

181 
 

الزركشي، بدر الدين محمد بن عبدهللا، البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد  -

  .أبوالفضل

الزمخشري، أبي القاسم جار هللا محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  -

 ويل في وجوه التأويل، انتشارات آفتاب، تهران.األقا

، دار -القرطبي  –ابن قّيم الجوزية  -الطاهر، حامد أحمد، الجامع ألسماء هللا الحسنى  -

 .2112الفجر للتراث، القاهرة، 

الغزالي، أبى حامد محمد بن محمد، المقصد األسنى في شرح معاني أسماء هللا  -

 .2111لجابي، دار بن الحزم، بسام عبد الوهاب االحسنى، بعناية 

القرطبي، شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري، األسنى في شرح أسماء  -

هللا الحسنى وصفاته، تحقيق عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، المكتبة العصرية، 

 .2118بيروت، 

، -قرآنية للعالم علم داللة الرؤية ال –إيزوتسو توشيهيكو، هللا واإلنسان في القرآن  -

 .2110ترجمة وتقديم هالل محمد جهاد، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .2111بسام عبد الوهاب الجابي، دار إبن حزم،  -

جدلية الغيب واإلنسان  –حاج حمد، محمد أبو القاسم، العالمية اإلسالمية الثانية  -

، INTERNATIONAL STUDIES & RESEARCH BUREAU WEST INDIESوالطبيعة، 

 .0998الطبعة الثانية، 

 2100لندن،  –، دار الساقي، بيروت -رؤية جديدة  –شحرور، محمد، الكتاب والقرآن  -

 عبده، محمد، رسالة التوحيد. -

، ترجمة ربما بركة، مركز -مبادئ وتقنيات  –كلود، علم المصطلح  –لوم، ماري  -

 .2102دراسات الوحدة العربية، الطبعة األولى، بيروت، 

دار سحر للنشر، الطبعة  –يوسف، ألفة تعدد المعنى في القرآن، كلية اآلداب منّوبة  -

 .2102الثالثة، تونس، 

 .0996عربي طه عبد الرحمان، اللسان والميزان أو التكوثرالعقلي، المركز الثقافي ال -
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محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع،  -

 تونس.

 املعاجم والقواميس:

 .2111إبن منظور، لسان العرب، دار الحديث، القاهرة،  -

 .0990األصفهاني، الّراغب، مفردات ألفاظ القرآن، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية،  -

 .0991أبي بكر، مختار الصحاح، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر، الّرازي، محمد بن  -

 الزبيدي محمد مرتض، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الكتب العلمية، بيروت. -

الشافعي، حسين محمد فهمي، الدليل المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، دار السالم،  -

 .2116القاهرة، 

معجم في المصطلحات  –، أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني، الكليات الكفوي -

 .0991والفروق اللغوية، الّرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

 .0984عبد الباقي، محمد فؤاد، المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم، نويد إسالم، ثم،  -
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 املـــــــالحق
 

حصاء للك صيغ مادة]عمل[ املس تعمةل يف : 10امللحق رمق  ا 

 القرأ ن الكرمي

: ذكر بعض أ سامء هللا احلس ىن والارتباطات 10امللحق رمق 

 اخلاصة هبا

: ذكر تفصييل الرتباطات امس هللا العلمي يف لك 10امللحق رمق 

 القرأ ن  سورة
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 لكل صيغ مادة ]علم[ المستعملة في القرآن الكريم الملحق األول: إحصاء 

ستعماالت الخاصة اال ستعماالتهاامجموع  الصيغة
 بالذات اإللهية

ستعماالت الخاصة اال
 باإلنسان

 4 80 12 َعل مَ 
 84 88 4 َعل ممتَ 
 83 88 3 َعل َمت
ت مم   84 88 4 َعل مم

ت م وه نل   81 88 1 َعل مم
َت     8 1 1 َعل مم
َنا  82 83 4 َعل مم
 81 88 1 َعل َم   
 82 88 2 َعل م وا
 80 83 11 َأعمَلم  
 18 82 12 تـَعمَلمم 

 82 88 2 لَتَـعمَلم نل 
 81 88 1 تـَعمَلم َها
 81 88 1 تـَعمَلم ه مم 
 89 88 9 تـَعمَلم وا

 43 88 43 تـَعمَلم ونَ 
 83 88 3 َفَستَـعمَلم ونَ 
 81 88 1 تـَعمَلم ونـَه مم 
 81 88 1 تـَعمَلم وه مم 

 82 18 12 نـَعمَلم
 88 81 1 نـَعمَلم ه مم 
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 89 01 98 يـَعمَلمم 
 82 88 2 َسيَـعمَلم  
 88 82 2 لَيَـعمَلم نل 
 81 83 4 يـَعمَلم    

 88 82 2 يـَعمَلم َها
 81 82 3 يـَعمَلم ه مم 
 85 88 5 يـَعمَلم وا

 04 88 04 يـَعمَلم ونَ 
 84 88 4 َسيَـعمَلم ونَ 

 84 88 4 اعمَلمم 
 25 88 25 اعمَلم وا
 81 88 1 ل يـ عمَلمَ 
 88 83 3 َعللمَ 

ت كَ   88 81 1 َعللمم
ت مم   88 81 1 َعللمم
تَـَنا  88 81 1 َعللمم
َتين    88 81 1 َعللمم
 88 81 1 َعللَمكَ 
 82 82 4 َعللَمك مم 
َناه    88 84 4 َعللمم
 88 81 1 َعللَمين  
 88 84 4 َعللَم   

 81 88 1 تـ َعلقَمن  
 82 88 2 تـ َعلقم ونَ 
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 81 88 1 تـ َعلقم ونـَه نّ 
 88 81 1 ل نـ َعلقَم   
 81 88 1 يـ َعلقَمان  
 88 81 1 يـ َعلقم كَ 
 82 81 3 يـ َعلقم ك مم 

 81 81 2 يـ َعلقم    
 83 88 3 يـ َعلقم ه مم 
 81 88 1 يـ َعلقم ونَ 
 81 88 1 ع لقممتَ 
ت مم   81 88 1 ع لقمم
َنا  81 88 1 ع لقمم

 82 88 2 يـَتَـَعللم ونَ 
 88 13 13 َعامل   

 81 88 1 الَعال م ونَ 
 82 82 4 َعاَلم نيَ 
 82 88 2 ع َلَماء  
 11 88 11 َمعمل وم

 82 88 2 َمعمل وَمات
 81 88 1 م َعللمٌ 
   44 َأعمَلم
 89 138 139 َعل يمٌ 
 88 22 22 َعل يًما
م    88 84 4 َعالل
 58 18 08 الع لمم
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 80 83 14 ع لمًما
 88 84 4 ع لمم    

 88 84 4 ع لمم َها
 81 88 1 ع لمم ه مم 
 81 88 1 ع لمم ي

 82 88 2 اأَلعماَلم
 52 88 52 الَعاَلم نيَ 
 81 88 1 َعاَلَمات  
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 الثاني: ذكر بعض أسماء هللا الحسنى واالرتباطات الخاصة بها الملحق

 

  العليم :

 واسع
70  

 العليم
 
 
 
 
 
 

82 
 الحكيم

  

 السميع
38 73 

 حليم
  

 شاكر
78 70 

 خبير
  

 العزيز
76 70 

 قدير
  

 الفتاح
70   

   

 الخالق
70   

   

 حفيظ
70   

   

 الحكيم
70   

   
 

 الحكيم: 

 العليم
82 

 

 الحكيم
 الخبير 70

   

 عزيز
00 70 

 حميد
  

 تواب
70 70 

 العليم
  

 عليّ 
 

78   

  

 واسعا
70   
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  الحميد:

 غنيّ 
07 

 

 حميد
78 

 مجيد
  

 العزيز
73   

   

 حكيم
70   

   

 الوليّ 
70   

   
 الغفور: 

 عفوّ 
70 

 

 غفور
00 

 رحيم
  

 رحيم 
70 70 

 ذو الّرحمة
  

 عزيز
78 70 

 حليم
  

 حليم
78 73 

 شكور
  

  70 
 الودود

   
  السميع:

 

 السميع
38 

 العليم
 

07 
 البصير

 

70 
 القريب

 
 البصير: 

 خبير
70 

 

 بصير
 

 سميع
07 
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 الواحد : 

 الواحد
76 

 القّهار
 

 الرّزاق:

 السميع
70 

 ذو القّوة المتين
 

 العزيز:

 القوي
70 

 

 العزيز
00 

 الحكيم
  

  70 
 ذو انتقام

   

  76 
 عليم

   

  73 
 الحميد

   

  03 
 الرحيم

   

  70 
 الوّهاب

   

  73 
 الغفّار

   

  78 
 الغفور

   

  70 
 مقتدر

   

  70 
 الكريم
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  الرحيم:

 التواب
 70 العزيز 70

 ودود
  

 رؤوف
70   

   

 غفور
00   

   

 العزيز
03   

   

 البرّ 
70   

   

 الرحمن
70   

   
 ن:االرحم

 الرحمان
70 

 الرحيم
 

 )أغلبها سورة مريم( 12الرحمن 

 الخبير:

 الحكيم
70 

 

 الخبير
70 

 بصير
  

 اللّطيف
70   

   

 عليم
70   

   
 الحليم:

 غفور
70 

 

 الحليم
78 

 غفور
  

 غني
70 70 

 رشيد
  

 عليم
73   

   

   70 شكور
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 العظيم:

 العليّ 
70 

 العظيم
 

 

 شكور:

 غفور
70 

 شكور
01 

 حليم
  

  اللّطيف:

 اللّطيف 
70 

 الخبير
 

 الواحد:

 الواحد
76 

 القّهار
 

 القدير:

 عليم
70 

 قدير
 

 عفوّ 
70  

  

   32على كّل شيء قدير  

 70وهللا قدير وهللا غفور رحيم  

 عزيز
70 

 مقتدر
 

 مليك
70  

  

 70وكان هللا على كّل شيء مقتدرا  
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 التّواب:

 التواب
70 

 الرحيم
 

 
70 

 الحكيم
 

 78التواب               

 العفّو:

 عفوّ 
70 

 غفور
 

 
70 

 قدير
 

 الرؤوف:

 رؤوف
70 

 رحيم
 

 78رؤوف بالعباد        

 العلّي:

 

 العليّ 
78 

 العظيم
 

70 
 الكبير

 

78 
 الحكيم

 
 الكبير:

 العليّ 
70 

 الكبير
01 

 المتعال
  

 الكريم:

 غنيّ 
70 

 كريم
 

 70ذو الجالل واإلكرام   
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 الودود:

 رحيم
70 

 ودود
 

 الغفور
70  

  
 الواسع:

 واسع
70 

 عليم
 

 
70 

 حكيم
 

 القوي:

 قويّ 
78 

 شديد العقاب
 

 
70 

 عزيز
 

 الغنّي:

 

 غنيّ 
70 

 حليم
 

07 
 حميد

 

70 
 كريم

 

 78غنّي عن العالمين 

 70الغنّي ذو الرحمة 

 73وهو الغنّي 

 70مالك الملك:  

 78  ذو الجالل واإلكرام:



 المالحق
 

197 
 

 78الجامع:  

 70  السماوات واألرض: نور

 الرشيد

 الحليم
70 

 الرشيد
 

 هاديا ونصيراالهادي: 

 إن هللا لهاد الذين آمنوا.   
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 الملحق الثالث: ذكر تفصيلي إلرتباطات إسم هللا العليم في كل سورة 

   البقرة:

 واسع
70 

 

 عليم
70 

 حكيم
  

 شاكر
70   

   

 سميع
70   

   
 

  الحكيم –العليم 

  عليم –واسع 

  العليم –السميع 

  العليم –السميع 

  عليم –شاكر 

  عليم –سميع 

 فإن هللا به عليم 

  عليم –سميع 

  عليم –سميع 

 بكل شيء عليم 

  عليم –سميع 

  عليم –واسع 

  عليم –سميع 

  عليم –واسع 

  عليم –واسع 

 به عليم 

 ل شيء عليمبك 
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 آل عمران:

 واسع
70 

 عليم
 

 السميع
73  

  
  عليم –سميع 

  العليم –السميع 

  عليم –واسع 

 به عليم 

  عليم –سميع 

 :النساء

 شاكرا
70 

 

 عليم
70 

 حليم
  

 سميعا
70 72 

 حكيم
  

 
 70 

 خبيرا
  

  حكيما –عليما 

  حليم –عليم 

  حكيما –عليما 

  حكيما –عليما 

  حكيم –عليم 

 بكل شيء عليما 

 خبيرا  – عليما 

 بهم عليما 

 وكفى باهلل عليما 

  حكيما –عليما 
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  حكيما –عليما 

  حكيما –عليما 

 عليما 

  عليما –شاكرا 

  عليما –سميعا 

 وهللا بكل شيء عليما 

 المائدة:

 سميع
70 

 عليم
 

 واسع
70  

  
  عليم –واسع 

  العليم –السميع 

 بكل شيء عليم 

 األنعام:

 حكيم
73 

 

 عليم
 

 سميع
78 

 

 عزيز
70 

 
  العليم –السميع 

  عليم –حكيم 

  العليم –العزيز 

 بكل شيء عليم 

  العليم –السميع 
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  عليم –حكيم 

  عليم –حكيم 

 األعراف:

 سميع
70 

 عليم
 

  عليم –سميع 

 األنفال:

 سميع
70 

 

 عليم
70 

 حكيم
  

  عليم –سميع 

  عليم –لسميع 

  عليم –سميع 

  العليم –السميع 

  حكيم –عليم 

 هللا بكل شيء عليم إن 

 التوبة:

 سميع
78 

 

 عليم
76 

 حكيم
  

  حكيم –عليم 

  حكيم -عليم 

  حكيم -عليم 

  حكيم -عليم 

   عليم -سميع 

  عليم –سميع 
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  حكيم -عليم 

  حكيم –عليم 

 إن هللا بكل شيء عليم 

 يونس:

 سميع
70 

 عليم
 

  العليم –السميع 

 يوسف:

 سميع
70 

 

 عليم
70 

 حكيم
  

  حكيم –عليم 

  العليم –السميع 

  الحكيم –العليم 

  الحكيم -العليم 

  الحكيم -العليم 

 الحجر:

 حكيم
70 

 عليم
 

 خالّق
70  

  
  عليم –حكيم 

  العليم –الخالّق 
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 النحل:

 عليم
70 

 قدير
 

  قدير –عليم 

 األنبياء:

 سميع
70 

 عليم
 

  العليم –السميع 

 الحج:

 عليم
70 

 حكيم
 

 
70 

 يملح
 

  حكيم –عليم 

  حليم -لعليم 

 النور:

 سميع
78 

 

 عليم
70 

 حكيم
  

 واسع
70  

 
  

  عليم –سميع 

  عليم –واسع 

 بكل شيء عليم 

  حكيم –عليم 

  حكيم –عليم 

  عليم –سميع 

 وهللا بكل شيء عليم 
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 الشعراء:

 سميع
70 

 عليم
 

  العليم –السميع 

 النمل:

 حكيم
70 

 عليم
 

 عزيز
70  

  
  عليم –حكيم 

  العليم –العزيز 

 العنكبوت:

 سميع
78 

 عليم
 

  العليم –السميع 

  العليم –السميع 

 بكل شيء عليم 

 الروم:

 العليم
70 

 القدير
 

  القدير –العليم 

 لقمان:

 عليم
70 

 خبير
 

  خبير –عليم 
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 األحزاب:

 عليم
70 

 حكيم
 

 
70 

 يملح
 

  حكيما –عليما 

 بكل شيء عليما 

 شيء عليما بكل 

  حليما –عليما 

 بكل شيء عليما 

 سبأ:

 الفتاح
70 

 العليم
 

  العليم –الفتاح 

 فاطر:

 عليم
70 

 قدير
 

  قديرا –عليما 

 يس:

 العزيز
70 

 عليم
 

 الخالّق
70  

  
  العليم –العزيز 

 بكل خلق عليم 

  العليم –الخالّق 
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 غافر:

 العزيز
70 

 العليم
 

  العليم –العزيز 

 فّصلت:

 العزيز
70 

 العليم
 

 السميع
70  

  
  العليم –العزيز 

  العليم –السميع 

 الشورى:

 عليم
70 

 قدير
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 الملخص:
تهدف دراستنا للكشف عن بعض مالمح منطق السرد القرآني لموضوع "أسماء اهلل الحسنى"، 

الذي والتفكير في تجلياته الّداللية. ألجل تحقيق ذلك اخترنا االشتغال على اسم اهلل "العليم" 
حاولنا تتّبعه بطريقة مفّصلة من خالل النظر إليه من جهة كعنصر مركزي داخل حقل سيميائي 
يتعّلق به بطريقة مركّبة، ومن جهة أخرى كأحد متغّيرات بنية إسمية زوجية. لقد ارتكزنا في ذلك 

ئية. أفضت برؤية نظرية ومنهجّية، تعتمد في  كثير منها على مبحث الّدالية في المقاربة السيميا
دراستنا إلى التأكيد على أن "األسماء الحسنى" تعريفات سياقية بالذات اإللهية يمكن النظر إليها 

 كهويات نّصية تنتظم ضمن حقول داللية قصدنا إلى تبيين بعض قواعد عملها.
 ةالهوّية النصيّ  -السرد القرآني -الّدالية -العليم -الكلمات المفتاحية: األسماء اهلل الحسنى

 
 

Le Résumé: 
L’objectif de la présente étude est de comprendre quelques traits de la 
logique narrative coranique régissant notre objet d’étude « les noms 
divins » ainsi que le dévoilement de ses manifestations sémantiques. 
Pour cela, nous avons choisis de travailler sur un des noms de dieux 
l’ « omniscient » en le considérant, à la fois, comme composante 
centrale d’un champ sémantique, ainsi que comme variable d’une 
structure binaire des noms divins. Le cadre théorique et 
méthodologique, pour lui, est constitué, en major partie de la 
« sémasiologie » comme un domaine de la sémantique. Notre étude 
insiste, enfin, sur le trait définitoire des noms divins dans les différents 
contextes narratifs du Coran, elle est ce qu’on  peut appeler des 
« identités narratives » que ce travail se propose de comprendre. 
Mots clés : Les noms divins- Omniscient- Sémasiologie- narration 
coranique- identité textuelle. 
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: Abstract 
Our research is dealing with some aspects of the logical narrative of 
Coran, our work was based on the study of “The Divins names” and 
also the output of the semantic manifestation. 
In order to realize these we have chosen to work about one of the 
names of god “The omniscient” considering it at the same time as a 
crucial composant of the semantic field, and also as an unsettled 
(variable) of a binary structure of Divins names. 
The theorical and methodological frame for it is constituted in the major 
part of “semasiology” as a field of semantic, our study put the 
emphasis, however on the different narrative contexts of the Coran, it is 
what is called “narrative identities” which we are going in these 
research try to understand. 

 
Coranic  -semasiology -omniscient –Divins names Key words:

narration- textual identity.  
 


