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شكر وتقدير 

، وفي ىذا المقاـ، أجد أنو دراسةأتقدـ بوافر الشكر وجزيمو إلى كؿ مف وقؼ إلى جانبي في إنجاز ىذه اؿ

لمف الوفاء أف أقدـ امتناني بالشكر والتقدير والعرفاف لمدكتور وليد الشرفا أحد أقطاب المعرفة المشغوفة 

بالسؤاؿ لتفضمو باإلشراؼ عمى ىذه الدراسة، فكاف خير مشرؼ ومعيف ومميـ بتقديمو لممالحظات النقدية 

. القيمة، والتي وجيت الدارسة وأثرتيا

ولزاما عمي أف أتقدـ بالشكر الموصوؿ، والتقدير الكبير لعضوي لجنة النقاش، المذيف تكرما وتفضال عمي 

الدكتور عبد الرحيـ الشيخ، الولو بالنقد الرؤيوي الثاقب، والذي أنار فكرة : في تقبميما لنقاش ىذه الرسالة

األذف ثقافة  ثقافة"الدراسة، فقد اقترح عمي أف أتوسع في ورقة تقدمت بيا في إحدى محاضراتو حوؿ  

. لعبد السالـ بنعبد العالي لتكوف موضوعا لرسالة الماجستير، فكّؿ الشكر لو" العيف

وأتقدـ بالشكر الجزيؿ أيضا لمدكتور أباىر السقا أحد أركاف الثالوث المعرفي المتوتر بالسؤاؿ، فمو مشموال 

... بعباءة المعرفة كّؿ الحّب والتقدير واالحتراـ

. ولست نسئا مف التقدـ بالشكر إلى زوجتي التي وجدت منيا كّؿ التشجيع والدعـ إلتماـ ىذه الدراسة

كثيرا مف  النقاش معو  الذي أضاءوأخيرا، أتقدـ بالشكر إلى الصديؽ العزيز األستاذ محمد أبوالرب،

. لمناطؽ الميمة في الدراسةا

 

جماؿ أبوالرب 
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ممخص الدراسة 

بحثت ىذه الدراسة اشتغاؿ حاسة السمع في الخطاب الديني، كأثر ىذه الحاسة عمى إنتاج المعرفة، محاكلة الكشؼ 

عف منطؽ الخمؿ في عدـ تمكف العربي مف إنتاج معرفة تؤىمو لدخكؿ باب التحديث الفكرم، كما يترتب عميو مف 

. تداعيات

 : فصكؿ، تناكؿ الفصؿ األكؿ مخطط الدراسة أربعةكفي سبيؿ إنجاز ىذه الدراسة، قاـ الباحث بتقسيـ الدراسة إلى

المقدمة، كاإلشكالية، كالفرضية، كمصطمحات الدراسة، كالمداخمة، كاألىمية، كمراجعة األدبيات، كالمنيجية، 

. كالمخطط يعكس ىيكمية دالة في الدراسة. كالصعكبات، كحدكد الدراسة

كتناكؿ الفصؿ الثاني حالة دراسية تمثمت في الكشؼ عف اشتغاؿ حاسة السمع في سكرة البقرة، فبحثت منطؽ الذكات 

بميس)األكالنية  ، ثـ منطؽ المؤمنيف كالكافريف في عبلقة كؿ مف ىذه الذكات بمفيكمي السمع (المبلئكة كآدـ كا 

. كخمص الفصؿ إلى مقكلة مفادىا أف اإليماف يقتضي الريبة مف السؤاؿ كمنطؽ التجربة. كالسؤاؿ

القراءة كاالستماع، كعبلقة بكخصص الفصؿ الثالث لدراسة أثر السمع في طقكس االقتراب مف النص سكاء بالتييؤ أك 

ىذه الطقكس باالقتراب أك االغتراب عف النص أك عف النفس، كبالتالي مسؤكليتيا في إنتاج المعرفة أك تجاكزىا 

. لصالح الطقكس ال سيما الطقس المكسيقي

كقد خمص الفصؿ إلى أف طقكس االقتراب مف النص ىي اشتغاؿ بامتياز لفعؿ السمع، فطقس االقتراب مف النص 

يقكد إلى االغتراب عف النفس، ليصبح تطقيس النص تجاكزا لو، لكنو يصبُّ في مصمحتو كسمطة تمتمؾ كٌؿ تقنيات 

.  الييمنة

بناء عمى قكة -، فبحث بداية تغير مفيـك الكالء "األسممة"كختمت الدراسة فصكليا في دراسة أثر السمع في مفيـك 

" ناء"، فػ "ناء" إلى اإلسبلـ، كذلؾ باالستناد إلى تغير في داللة ضمير المتكمميف الػ 1"الجاىمية"مف - المؤثرات السمعية

.  "العقيدة"النص القرآني كالسمكؾ اإليماني " ناء"، ك"القبيمة"الجاىمي 

                                                 
ًٖٔطِؼ٤ْ٣وا٠ُه٤ٔخأف٬ه٤خ،ٝاٗٔبًٖٔطِؼ٤ْ٣وا٠ُكزوحى٤٘ٓخ،٢ٛٝاُلزوحاُز٢ٍجوذ"اُغب٤ِٛخ"٣٫َزقلّاُجبؽشرؼج٤و -  1

،1965.ٌٓزجخاُؾِج٢:ٖٓو.2ٛ.رؾو٤نػجلا٬َُّٛبهٕٝ.1ط.  وزبة اٌؾ١ٛاْ.اٗظواُغبؽع.ا٬ٍ٩ّثٔئخٝف٤َٖٔػبٓبا٠ُٓئز٢ػبّ

ٓ74. 
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األكؿ في التجربة التاريخية التي : مف منطمقيف" األسممة"ثـ بحثت الدراسة غكاية السمع في فكرة التأصيؿ لمفيـك 

.   أعقبت مكت الرسكؿ، كالثاني في التجربة النصية القرآنية، كختمت الدراسة مباحثيا في دراسة الجامع كتقنية سمعية

القبيمة تمثمت في حادثة السقيفة، التي أعادت إنتاج " ناء"العقيدة إلى " ناء"كخمص الفصؿ إلى أف بكابة الردة مف 

مفيـك الكالء لمجماعة عمى أسس تبدك فييا القبيمة أحد أبرز المعالـ المنتجة، كخمصت الدراسة مف جانب آخر إلى أف 

نما يستنطؽ، كال تنسحب قداسة اجد لوتال " األسممة"الدعكة لمتأصيؿ لمفيـك   مكانا في النص ألف النص ال ينطؽ كا 

أما التأصيؿ في التجربة التاريخية فيك تأصيؿ في . النص عمى االستنطاؽ، كبالتالي ال يحؽ ألحد احتكار فيـ النص

. القبيمة كما تمخض عنيا مف حركب دمكية تحديدا في فترة عمي كمعاكية

الفاعمة في الدعكة، لما لمجامع مف أنظمة سمطكية سمعية " األسممة" أدكات لحدإ الجامع أفكانتيى الفصؿ أيضا إلى 

.  عند األفرادالبعد النقدم التدبر كتسيـ في إقصاء الخضكع كالكالء، كتعٌمـ

 المسؤكلة تبدك ككأنياكخمصت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا أف اشتغاؿ حاسة السمع في الخطاب الديني 

النقد عند العربي المسمـ، الذم استغنى في تدينو الفطرم باالستماع عف التفكير، في مفارقة المقكالت البعد عف تغييب 

. مف أجؿ فقو كاقعو، فبل بد مف عممية تجاكز يحدثيا النقد تؤىؿ العرب مف دخكؿ دائرة التحديث
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Abstract 

Summary of the study 

This study examined the functioning of the sense of hearing in religious discourse, and the impact 

of this sense on the production of knowledge, attempting to detect the flaw in the logic of the 

inability of the Arab production of knowledge qualifying him to enter the door of the intellectual 

modernization, and the consequent repercussions. 

In order to accomplish this study, the researcher divided the study into four chapters. The first 

chapter deals with the first outline of the study, the submitted problem and the hypothesis in 

addition to the terminology of the study and intervention and the importance and review of the 

literature and the methodology in addition to the difficulties and limitations of the study. The 

chart reflects a structural function in the study. 

The second chapter deals with a case study to reveal the functioning of the sense of hearing found 

in albaqara verse in addition to (the angels ,Satan and Adam), then the logic of believers and 

unbelievers in the concepts of the relationship for each of them and hearing the question. The 

chapter concludes to the argument that faith requires suspicion of the question, and the logic of 

the experiment. 

The third chapter is devoted to study the impact of hearing in the ritual of approaching the text, 

whether in the readiness of reading or listening, and the relationship of these rituals to approach 

or alienation from the text or self isolation. In conclusion the chapter concludes its responsibility 

in the production of knowledge or bypassing in favor of ritual music. 

The chapter concludes that the ritual of approaching the text is the operation of the privilege of 

doing the hearing approach of the text leading to self alienation so as to become the text 

sacrament going beyond it leading its interest as an authority having all the techniques of 

domination. 

In conclusion, the study chapters in the study of the impact of hearing in the concept of 

"Islamization", examining a beginning of change in the concept of faithfulness - building on the 

strength of audio effects - from the lack of knowledge to Islam based on the change in the sign of 

the speakers of pre-Islamic tribe, and "remote" the Holy Quran faith belief and behavior. 

The study also examined the allure of hearing in the idea of rooting for the concept of 

"Islamization" of key points: the first in the historical experience that followed the death of the 

Prophet. The second in the experiment of the Quranic text. The study also was concluded in the 

study of the significance of the whole rental audio. 

The conclusion chapter concludes the entry of (Bawabat el ridda)  doctrine to the "reflexive 

pronoun (us" which is basically related to the tribe was the incident of the shed which brought 
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back the concept of devotion to the group or the tribe as one of the most prominent features being 

produced in the community. The study has also  concluded that the concept of  "Islamization" 

might not be related to the text because the text does not speak, but can be spoken. The text 

holiness might not be withdrawn through interrogation. No one may have the right to entitle or to 

control the understanding the text.  

The authentic historical experience is rooted in the tribe which was followed and ensued by 

bloody wars specially in the era of Caliphs Ali and Muawiyah.  

The chapter also ended up in renting holy places -also called mosques- as one of the tools  of 

extending  Islam " calling people for Islam “- because of the mosque’s effect on people being the 

audio dominated authority and loyalty, calling for obedience, submission and compliance of 

individuals and calling off their challenge and awareness. 

The study has also concluded a set of rules and results. The most important rule and result is due 

to the religious speech and discourse which are mostly responsible for the absence of critical 

consciousness of the Arab Moslem. 

who sacked the condemned innate hear from thinking, and to draw the finger in the creation of a 

strong reasons responsible for the phenomenon of global cultural, impeding paradox in his 

arguments for the doctrine and reality, we must overcome the critical consciousness induced 

qualify Arabs from entering the department update. 
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 مخطط الدراسة وىيكميتيا: الفصؿ األوؿ

مقدمة 

كالتسميـ بذلؾ يفترض مف ناحية . التي فطر اهلل اإلنساف عمييا" الفطرة"يقـك الخطاب الديني في اإلسبلـ عمى مبدأ 

كتداركا مف الخطاب الديني ألم تحريؼ لرؤيتو الخاصة . ر أك تدبيجمبيضاء كنقية مف أم تحب" الفطرة"مبدئية أف 

عطاء مزيد مف الحرية ليذه   بشكؿ متزامف مع بدء تككينيا، فجعؿ الفطرة تأطيرىا، سارع إلى "الفطرة"ليذا البياض، كا 

. فإرادة الخمؽ متفقة مع الغاية، متحققة بالفطرة. صنك اإلسبلـ، كرتب عمى ذلؾ متكاليات الخضكع كاالستسبلـ هلل

ف كجكد اإلنساف داخؿ ىذه الفمسفة يجعؿ منو   تصكر لديو يككفعٌمة السابقة عميو، كأف أٌم اؿ عمى إلى حٌد ما معتبلكا 

  قد المسبؽ كالمفترض، كالمرتبط بعٌمة الكجكد األكلى،التصكربمرجعية الفكرة األكلى، كالخركج عمى أنماط متأثرا 

. يصبح زيفا ككفرا كأبمسة

كؿ متعمقاتو المعرفية؛ فاإليماف مييمف  ك اإلنساف تأطيرلفطرة، كمف ثـ كنتاج لياىذه ا ؿالتأطيركيترتب عمى فعؿ 

كبذا قد يمعب ىذا عمى إنتاج المعرفة كالسمكؾ، كالتجربة المتحررة مف الييمنة اإليمانية ال تشكؿ إطارا لممعرفة، 

 عند المسمـ مف منطمؽ أف الدنيافانية زائمة ال تساكم جناح بعكضة عند اهلل، باعتبارىا  الحياة التأطير دكرا في تجاكز

صالح مع ماضيو كمستقبمو، كينفصـ عف يجعمو ينحى نحك الت- في حالة تككنو-كىذا . المؤمف تعتبر ممرا ال مقرا

 .حاضره/لحظة كجكده

 إلى بنية ىذا الخطاب في نٌصو ابتداء االنصراؼ دراسة لمخطاب الديني اإلسبلمي، كقد يككف مف المستحسف في

ثـ التتبيع عمييا في المقكلة التي تدعي أنيا العارفة . بيدؼ التعرؼ عمى ىذه البنية، كالكيفية التي تنتج فييا المعرفة

كالمحتكرة لفيـ النص كمقاصده، كىذا بالضبط ما ستسعى الدراسة إليو جاىدة، كذلؾ مف خبلؿ تسميط الضكء عمى 

.  فعالية حاسة السمع في إنتاج ىذا الخطاب
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 إشكالية الدراسة

كفي سبيؿ  تقـك إشكالية الدراسة عمى تقديـ مساىمة نقدية في تفكيؾ منطؽ اشتغاؿ حاسة السمع في الخطاب الديني،

تحقيؽ ىذه المساىمة النقدية سيككف النص كمضمكف كمنطكؽ لفظا، أحد المدارات التي ستنصب عمييا ىذه 

المساىمة النقدية في قراءة فعالية السمع في تككيف المعرفة، في حيف سينشغؿ المدار الثاني في التحقيؽ في فعالية 

 ".األسممة"السمع في الدعكة لػ 

كفي سبيؿ معالجة ىذه اإلشكالية تذىب الدراسة إلى طرح التساؤؿ المركزم التالي كالذم سيككف محكر التقصي 

: كالدراسة

  المقاربة النقدية لو؟إلى أم مدل يمكف الحديث عف ىيمنة لمسمع عمى الخطاب الديني، كدكر ىذه الييمنة في تغييب 

 :كباالستناد إلى تساؤؿ الدراسة السابؽ، تطرح الدراسة عددا مف التساؤالت ذات العبلقة كاالرتباط

 ؟إلى أم مدل يمكف الحديث عف مسؤكلية السمع في تجاكز عممية التجربة المعرفية مف اإليماف إلى العصياف 

  كيؼ يمكف مقاربة النص القرآني في ضكء عبلقتو مع السمع، كطبيعة العبلقة الناشئة مف المقاربة في االقتراب أك

 االغتراب عف النفس أك عف النص؟

  في الخطاب " األسممة"ما طبيعة التعالؽ أك التخارج في اشتغاؿ السمع في ترسيـ شكؿ فقو الكالء لمجماعة كالدعكة لػ

 الديني؟

 

الفرضية 

، كالقراءة ىنا بمعنى تكمـ بالمعرفة التي لديؾ، فبعد أف تبٌيف لمنبي عجزه في إنتاج "اقرأ" إف أكؿ ما أكحي لمنبي محمد

كمف ىذا المنطمؽ يفترض الباحث أف السمع . المعرفة، جاء التمقيف، فأخذ النبي الكحي بالسمع، كبفعؿ األمر تحديدا

" اهلل" مرجعية الخطاب تتحدد في كتعميؿ ىذا االفتراض مستند إلى أف عمى إنتاج المعرفة في الخطاب الديني، يتقدـ

بو النص أصبل في " يتكمـ"تباع أف يجعمكا ما األ النبي ك ذلؾ يصبح عمىعمىبناء بو النص القرآني، ك" يتكمـ"فيما 

.  حكؿ كؿ كاقعيـتحديد المعرفة 
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 يفترض الباحث انشغاؿ ثقافة قراءة ، إلييا مكسيقاه العاليةاكنتيجة لقدسية النص كطاقتو المرجعية اإليمانية، منضاؼ

 ممارسة النقد كقممت ىامش الحرية في في خمؽ مساحة أقصت النص عف التدبر،  ساىـالنص القرآني كاالستماع إليو

 . المعرفي عميو

كىذا االفتراض مشفكعا ،  يتجاكز المقاربة النقديةمنطكية عمى منطؽ سمع" األسممة"كتفترض الدراسة أيضا أف مقكلة 

 التجربة التاريخية، التي تمت إحالتيا إلى ما مقاربةتجاكز الفكر النقدم في ت "األسممة" بتبرير ميجكس بو بأف فكرة 

 .النص القرآني الذم تـٌ تجاكز ما يشتمؿ عميو مف مقدرة في تقديـ نفسو بشكؿ مبدع كمغايرتتجاكز فكؽ تاريخانية، ك

 

تعرؼ المصطمحات 

:  اشتممت الدراسة عمى بعض المصطمحات التي يرل الباحث ضركرة التعريؼ بيا، كىي عمى النحك التالي

 

األسممة 

، حيث تـ عزك اليزيمة إلى بيعد المجتمعات 1967كىك مصطمح سياسي كجد التركيج كالفعالية لو بعد ىزيمة عاـ  

يشتد أكارىا، كتتعالى كتيرتيا، بغية تأطير المجتمع " الصحكة اإلسبلمية"العربية عف الديف، كمنذ ذلؾ التاريخ ك 

. 2بالمفاىيـ الدينية المنشئة لمسمكؾ بيدؼ السيطرة عمى المجتمع

ليست صحكة مقتصرة عمى الكبلـ كالشعارات، "حسب الشيخ يكسؼ القرضاكم أنيا " الصحكة"كمف خصائص ىذه 

نما عمى االلتزاـ بأحكاـ اإلسبلـ كعمى ىذا نشأت الجماعات في الجامعات كالمعاىد كأقيمت فييا بجيكدىـ ... كا 

بيف الفتيات، كنشرت الكتب - بؿ النقاب- المساجد كارتفع فييا اآلذاف، كقامت الجمع كالجماعات، كانتشر الحجاب

 .3"كالرسائؿ اإلسبلمية عمى نطاؽ فسيح، كبرز ىذا الجيؿ الرباني الممتـز

 

 

                                                 
 .16 ٓ ،2008. اُط٤ِؼخ كاه: ث٤وٝد. اٌّعبفش اٌعشثٟ اٌفىش فٟ اٌضمبفٟ إٌمذ خطبة . اُؾج٤ت ٤ٍَٜ اٗظو-  2
 .29 ٓ ،1990. ٝا٩ػ٬ٕ ٝاُزٞى٣غ ٝاُْ٘و ُِطجبػخ اُ٘بّو: ث٤وٝد. اإلعال١ِخ اٌقؾٛح. ٝآفوٕٝ ّل٤ن ٤٘ٓو-  3
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 التجربة التاريخية

 يقصد بيا التجربة التي أعقبت مكت النبي، كالتي اتسمت بالصراع عمى السمطة ابتداء مف السقيفة، حيث تـ 

. استحضار الديف ليضفي طابع القداسة عمى التكجيات السياسة الناشئة

 

 التجربة النصية

يقصد بيا آلية تنزؿ الكحي بالقرآف عمى النبي محمد، ابتداء مف نزكلو مف المكح المحفكظ في السماء األكلى إلى 

السماء الدنيا، ثـ نزكلو عبر الكحي جبريؿ إلى الرسكؿ منجما طيمة ثبلثة كعشريف عاما، فيككف مكت النبي إيذانا 

. بانقطاع الكحي إلى يـك يبعثكف حسب الركاية الدينية

 

التأصيؿ 

التأصيؿ ىك إعادة الشيء إلى أصمو، حيث ينطمؽ البحث التأصيمي مف قناعة بأف قيمة الشيء كفعاليتو إنما تككف 

بإرجاعو إلى أصميتو، لذلؾ ىك يقـك عمى أساس مفيـك قبمي كأساسي كىك األصؿ، كىك يقع في مكاجية مفيـك 

 5"مشيؿ فككك" الفرنسي  ثـ فيما بعد الفيمسكؼ4"غاستف باشبلر" الفرنسي القطيعة المعرفية الذم تحدث عنو الفيمسكؼ

كالذم يقـك عمى فكرة أف الحركة التاريخية كالمعرفية قد تعرضت النقطاعات أك انزياحات تفصؿ ما بيف عصر كآخر، 

. 6 كظيكر كانبثاؽ معرفي جديد،تمثؿ في انحراؼ لممعرفةتفالمعرفة انقبلبية انقطاعية 

كيحدد الباحث التأصيؿ في دراستو بذلؾ النيج الذم يتبناه اإلسبلميكف في البحث عف أصكؿ يسترشدكف فييا في 

، كتتمثؿ المحظة لدييـمشركع المجتمع، كذلؾ في االستناد إلى مرجعية أصيمو في اعتقادىـ تبرر " أسممة"الدعكة إلى 

                                                 
4
. ُِزوعٔخ اُؼوث٤خ أُ٘ظٔخ: ث٤وٝد. ثَزب٢ٗ كبرٖ روعٔخ. اٌؾذاصخ ثعذ ِب إٌٝ اٌج٠ٛ١ٕخ ِٓ ِعبفشا أعبع١ب ِفىشا خّغْٛ. ٤ُزْخ عٕٞ اٗظو-

2008، ٓ 21. 
 اُؼِّٞ ٝرقٖٖبد اُلَِلخ ك٢ ٝاٍغ رؤص٤و ُٚ اُج٣ٞ٤٘خ، ثؼل ٓب  ثبُؾوًخ أٍٚ اهرجٜ كو٢َٗ ٝك٤َِٞف ٓئهؿ( 1984- 1926) كًٞٞ ٤َْٓ-  5

 ؽلو٣بد"ٝ ،"ٝا٤ّ٧بء أٌُِبد "ٓئُلبرٚ ٖٝٓ. ٝكبرٚ ؽز٠" كواٌٗ ك١ ا٤ٌُُٞظ "ا ك٢ اُلٌو ُزبه٣ـ أٍزبما 1970 ػبّ اٗزقت. ٝا٫عزٔبػ٤خ ا٩َٗب٤ٗخ
 .241- 231 ٓ. اٌّقذس اٌغبثك ٝؿ٤وٛب" ٝاُؼوبة أُواهجخ" ٝ ،"اُغٕ٘ٞ ربه٣ـ" ٝ ،"أُؼوكخ

 .94- 82  ٓ ،2007. اُؼوث٢ اُضوبك٢ أُوًي: اُج٤ٚبء اُلاه. 5ٛ. األدثٟ إٌبلذ د١ًٌ .اُجبىػ٢ ٍٝؼل اُو٢ِ٣ٝ ٤ٓغبٕ اٗظو-  6
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 فالتجربة التاريخية لمدكلة التي انبثقت إثر كفاة ، في القرآف أصؿ األصكؿ لدييـ، ثـ في السيرة النبكيةىذه المرجعية

 .الرسكؿ

 

التفكيؾ 

ىي حركة تحتفؿ بيا ما بعد الحداثةػ تقـك عمى تفكيؾ تدميرم لكؿ األنظمة كالمعرفة، عبر ردىا إلى عناصرىا؛ إلزالة 

كىذه المنيجية مف البحث كالمعرفة . ما تكمس عمييا، كبياف كجكه التعسؼ كاالستبداد في ربطيا، أك جمعيا معا

.  7"جاؾ ديريدا"ارتبطت بالفيمسكؼ الفرنسي 

 

الخطاب  

 كغيرىا، بشكمو لكؿ إنتاج ذىني، سكاء كاف الخطاب نثرا أك شعرا، ةىك مصطمح لساني يتميز عف نص ككبلـ ككتاب

كلمخطاب منطؽ داخمي كارتباطات مؤسسية، فيك ليس ... منطكقا أك مكتكبا، فرديا أك جماعيا، ذاتيا أك مؤسسيا،

نتاجا بالضركرة عف ذات فردية يعبر عنيا أك يحمؿ معناىا أك يحيؿ إلييا، بؿ قد يككف خطاب مؤسسة أك فترة زمنية 

(. 8)أك فرع معرفي ما

 

  السقيفة

سقيفة بني ساعدة ىي مكاف قريب مف المسجد النبكم في المدينة المنكرة في السعكدية، اجتمع فييا األنصار لمتشاكر 

الختيار مف سيخمؼ الرسكؿ بعد أف أيٍعمف عف كفاتو، كىك أمر لـ يىريؽ لممسمميف القرشييف، ككاف ذلؾ محؿ 

 خصكصا ىالتيا الركحية عند بني ساعدة، ،كالسقيفة كمكاف ككحادثة ليا داللتيا في تجدد الفكر القبمي. احتجاجيـ

                                                 
 ك٤ٜٔب هاعغ ٓوبُز٤ٖ ْٗو إٔ ثؼل 1965 ػبّ أٝافو ك٢ ٝاٍغ عٜٔٞه اٗزجبٙ ُلذ ٝهل ،1930 ػبّ ٣ٜٞك٣خ ُؼبئِخ اُغيائو ك٢" ك٣و٣لا عبى "ُٝل-   7

 اُزل٤ٌي أه٠ٍ ٝهل اُج٣ٞ٤٘خ، ثؼل ٓب ٓلٌو١ أثوى ٖٓ ٝٛٞ اٌُزبثخ، ػِْ ك٢ " ًزجٚ ٧ْٛ ا٧ٍبً أُوبُزبٕ ٛبربٕ ٌِّذ ٝهل ٌُِزبثخ، اُط٣َٞ اُزبه٣ـ
 .ا٧ٝهٝث٤خ أُوًي٣خ ٓو٫ٞد رل٤ٌي ٖٓ ٌٝٓ٘ٚ اُٖ٘ٞٓ، هواءح ك٢ ٜٓ٘غب
 اٗظو. ٝؿ٤وٛب" اُِـ٣ٞخ ا٥فو أؽبك٣خ "ٝ" أك٬ٕٛٞ ٤ٕل٤ُخ "ٝ ،"ٝاُظبٛوح اُٖٞد"ٝ ،"ٝا٫فز٬ف اٌُزبثخ "أٜٛٔب ٖٓ اٌُزت ٖٓ اُؼل٣ل" ك٣و٣لا"ُٝـ

 .231-221 ٓ ٍبثن، ٖٓله. اٌؾذاصخ ثعذ ِب إٌٝ اٌج٠ٛ١ٕخ ِٓ ِعبفشا أعبع١ب ِفىشا خّغْٛ. ٤ُزْخ عٕٞ
 . 8 ٓ ٛبِٓ ،2007 اُز٣ٞ٘و، كاه: ث٤وٝد. ٍج٬٤ ٓؾٔل روعٔخ اٌخطبة ٔظبَ. كًٞٞ ٤َْٓ اٗظو-  8
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كلؤلنصار عمكما، كقد دخمت حادثة السقيفة التاريخ السياسي العربي اإلسبلمي كمنعطؼ ميـ في التحكؿ مف الدكلة 

النبكية إلى الدكلة السياسية، إضافة إلى انتصار مجد قريش عمى المكانة الركحية لمسقيفة كتغييب ىالتيا، فكانت بكابة 

 .9أعادت إنتاج الصراع عمى الرمكز في الفكر الدعكم اإلسبلمي

 

السمع 

ال يقصد الباحث السمع كمصدر يدؿ عمى العممية التي تبدأ مف إنتاج األصكات كمركرىا عبر القناة السمعية كتحميميا 

نما المعرفة الناشئة كالناتجة بيف حد السمع السابؽ كاالنصياع إليو عمى  عبر الحس السمع المنتيي إلى الدماغ، كا 

كىي بذلؾ تقؼ في مقابؿ التبٌصر كالتدبر كاالستكناه كالتأمؿ كالتمرد . اعتبار أنيا معرفة عمٌية تنأل عف المسائمة

.  بالسؤاؿ

 

الطقوس 

تعتبر الطقكس أفعاال تؤدل ألغراض أكبر مف غرضيا النفعي، بمعنى أنيا أفعاؿ ذات دالالت أكبر مف األفعاؿ 

كىي الشعائر كاألعماؿ الدينية التي تشكؿ الجانب العممي مف العقائد كالبلىكت، كتعبر عف بعض جكانب . 10ذاتيا

. 11المثيكلكجيا، كتكسبيا صفة الديمكمة كاالتصاؿ مع البلىكت

 

 

 

                                                 
 ٝاٗظو. 195-189 ٓ ،1987. اُؼ٤ِٔخ اٌُزت كاه: ث٤وٝد. اُوب٢ٙ هللا ػجل اُللاء أث٢ رؾو٤ن. 2ط .ٚاألدة اٌزبس٠خ فٟ اٌىبًِ. ا٧ص٤و اثٖ اٗظو-  9

 اُؾ٤ُٞخ ا٫عزٔبػ٤خ، ٝاُؼِّٞ ا٧كة ؽ٤ُٞبد ."اٌغم١فخ ٠َٛ ٌشٚا٠بد ِمبسٔخ رؾ١ٍ١ٍخ دساعخ: ثىش أثٟ ٚث١عخ اٌغم١فخ ٠َٛ". اُغ٤َٔ كبهً ثٖ ٓؾٔل
ًّو ٝهل.  ثؼلٛب ٝٓب 24 ٓ ،2009. ٝاُؼْوٕٝ اُزبٍؼخ  ٌُؤٕ ٝهللا:" اُغَٔ ٣ّٞ ػ٢ِ هبٍ ٝهل اُق٬كخ، ػضٔبٕ ٢ُٝ ؽ٤ٖ- ا٣بٙ ٓؼبرجب -أف٤ٚ اثٖ اُؼجبً م
. ٝاُْ٘و ُِطجبػخ اٌُزج٢ ّوًخ: ث٤وٝد  2ٛ. ا٢٘٤ٓ٧ ٛبك١ ٓؾٔل رؾو٤ن .ٚفذن اٌغم١فخ. اُغٞٛو١: اٗظو". كه٤ن ٍزو ٝهاء ٖٓ ٣٘ظو ًبٕ ػ٢ٔ

1993، ٓ 44 ٝ 48. 
.216-2009ٓ،214. ٝاُْ٘و ٨ُثؾبس اُؼوث٤خ اُْجٌخ: ث٤وٝد. اَُزبه ػجل ٛ٘ل روعٔخ.اٌذ٠ٓ األعظ.اٗظوٓبُٞه١ٗب١-   10
،1998.ا٤ِٛ٧خُِْ٘وٝاُزٞى٣غ:ػٔبٕ.اٌطمٛط.. اٌال٘ٛد.. اٌّض١ٌٛٛع١ب.. اٌزبس٠خ : اٌىزبة األٚي:  ِزْٛ عِٛش.اٗظوفيػَأُبعل١-  11

ٓ309. 
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القبيمة  

ىي نظاـ سياسي كاجتماعي يقـك عمى أساس ارتباط الناس داخؿ ىذا النظاـ برابطة الدـ كالنسب، بحيث يتماىى 

. 12األبناء داخؿ القبيمة لتنصير في الغالب كؿ الفرادات لصالح الجماعة في مكاجية كؿ آخر غيرىا

 

المقدس 

ىك ما ال يمكف إخضاعو لمنطؽ المغة أك البحث، أم مف حيث ىك يفارؽ كيتعالى عف المجاؿ الدنيكم بكؿ تبعاتو 

خضاعو لمبدأ المساءلة،  ف إخضاع المقدس لسمطة الدنيكم كالبحث كالتقصي تخميص لو مف تعاليو كا  كلكاحقو، كا 

. 13كحيف يمتقي المقدس بالمدنس ينتفي إحداىما كيظؿ اآلخر قائما، فبل سبيؿ الجتماعيما

كبناء عمى ذلؾ، فإف تبلقي المقدس اإلسبلمي مع المدنس الدنيكم يخمص المقدس مف قدسيتو كيقدمو كأضحية 

التي يقـك فييا المحكر االستبدالي عمى " األسممة"كافتداء لمشركع الدنيكم، كىذا الجانب كاضح في الدعكة لمشاريع 

نما لذات مشاريع  " األسممة"حضكر المقدس لغايات إسداؿ القداسة عمى الدنيكم، كبالتالي إحالة القداسة ليس لذاتيا كا 

 .التي تسعى المتبلؾ طاقة القداسة لغاياتيا الدنيكية

 

المداخمة 

 ظاىرة االحتباس الثقافي كالنيضكم التي ساىمت في الحيمكلة دكف تسعى ىذه الدراسة لتقديـ قراءة تجتيد في تشخيص

 .تحرر آليات إنتاج المعرفة العربية الحداثية

أف  تنفتح عمى ك طقس إنتاج ذاتيا المعرفي، مف  العربية الذاتكيبدك لمباحث أنو لمف األىمية بمكاف أف تتحرر

.  مف االنفتاح عمى اآلخريف يساعدىا ذلؾنفسيا، حتى

 

 

                                                 
 .89 ٓ كد،. أُؼبهف كاه: ٖٓو. 2ٛ . اٌغبٍٟ٘ اٌعقش فٟ اٌقعب١ٌه اٌؾعشاء. ف٤ِق ٣ٍٞق اٗظو-  12
 .ثؼلٛب ٝٓب 16 ٓ ،2005. ُِْ٘و رٞثوبٍ كاه: اُج٤ٚبء اُلاه .اإلعالِٟ اٌّمذط. اُيا٢ٛ اُل٣ٖ كو٣ل اٗظو-  13
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 الدراسةأىمية 

تتحدد أىمية الدراسة في ككنيا تسمط الضكء عمى فعالية السمع في إنتاج المعرفة في الخطاب الديني، كستجتيد 

 أمرا-  في نظر لمباحث–إذ يبدك تفكيكيا   في الخطاب الديني،نظمة السمعيةاألالدراسة في تفكيؾ منطؽ اشتغاؿ 

.  إلنتاج معرفة متحررة اميـ

 بالكشؼ كالقكؿ، كالذىاب إلى حيث  ستجتيد باب المحرمات في النظر فإنيااكالدراسة إذف تتسـ بالجرأة في دخكلو

.  في حدكد الدراسة ينطؽالخطاب الديني

ف كاف ككف بحثا إشكاليا، فقد تثير إشكالية االستماع إلى الخطاب الديني عبر النص المؤسس كقراءتو، ت دراسة اؿتكا 

ثراء في مجاؿ النقاشات األكاديمية ت أف ا كتختمؼ كجيات النظر، حيث يؤمؿ لواتتنكع حكلو ككف مساىمة فكرية، كا 

.  حكؿ آليات إنتاج المعرفة العربية

  

مراجعة األدبيات 

لـ يعثر الباحث عمى أدبيات تتناكؿ مكضكع اشتغاؿ حاسة السمع في النص الديني، بشكؿ متخصص، بشكؿ كمي أك 

نما شذارات مقتضبة ىنا كىناؾ، لكف اإلطار العاـ الناظـ ليذه األدبيات يتمثؿ في تناكليا مكضكع النقؿ،  جزئي، كا 

/ العقؿ، ككضع حد لييمنة النقؿ/ الذم ىك في األصؿ ثقافة أذف، كمحاكلة تحطيـ ىذه الثقافة كتفعيؿ منطؽ العيف

.  األذف عمييا

 الدراسة، فقد أعانتو في صياغة إشكالية دراسةكال يخفي الباحث أىمية االطبلع عمى ىذه األدبيات في إنارة مسالؾ اؿ

فأعطت المجاؿ لمساىمة . الدراسة ليا في الجزئية التي يريد أف يخصص ق، ككسعت األفؽ المعرفي عنداكفرضيتو

في سياؽ التكامؿ تقع  مع الدراسات السابقة، بؿ تعارضياال تقع في ىذا السياؽ لدراسة كا. فكرية في ىذا الجانب

.  المعرفي
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عطاء مبرر عممي : كىكذا فإف الفائدة التي قدمتيا األدبيات المطَّمع عميو تتحدد في جانبيف اإلثراء المعرفي لمباحث، كا 

 في الخطاب الديني، كىك المكضكع الذم يطرح لممرة األكلى بيذا المشكؿ، كىذا حاسة السمع فعالية دراسةؿ

. التخصيص

 :  كقد جاءت األدبيات التي أثرت الباحث عمى النحك التالي

 

األذف والعيف بيف الثبات والتقديس مف جية، والتأمؿ والحرية مف جية أخرى : أوال

 : في ىذا المضمارةكقد راجع الباحث أدبيٌ 

. 1994.دار تكبقاؿ لمنشر: الدار البيضاء. ثقافة األذف وثقافة العيف. بنعبد العالي، عبد السبلـ

/ السر. ثقافة العيف/ ثقافة األذف: يتناكؿ بنعبد العالي في كتابو ثقافة األذف ثقافة العيف مجمكعة مف الثنائيات

. االحتكار/ المساىمة. المذىبية/ ماركس ضمف ثنائية النظرية. اآلخر/ التراث كاليكية في ثنائية الذات. األيديكلكجيا

اليكية ضمف . تاريخيتيا/ تاريخ الحداثة. النص المترجـ/ النص المترًجـ. الفعؿ/ الترجمة ضمف ثنائية اإلمكاف

.....  تأكيؿ أـ نظرية في التأكيؿ.االبتناء /الثبات

 ثقافة األذف، فيي تغدك فيوكمف إذا انتصرت الثقافي م المأزؽيخمص بنعبد العالي مف تفحص ىذه الثنائيات، إلى أف 

كأف الجمكد الذم تنتجو ىذه الثقافة ال مبرر لو، فالذات ال يمكف أف تككف بمعزؿ عف . ثقافة تقميد، كتبرير، كجمكد

آخرىا، فيك يقطنيا بالقدر الذم ينفصؿ عنيا، كمف خبلؿ عممية االتصاؿ كاالنفصاؿ الجدلية عف الذات، تنتج ىكية 

. الذات المنفتحة عمى التعدد كاالختبلؼ

كيدلؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ فعؿ اإلمكاف في المغة المترًجمة، التي تنفتح عمى رؤل ال نيائية مف الترجمة، فتغدك 

ـ، ككحدة تقـك عمى أساس التمفصؿ عف النص األصمي  الترجمات تعدد مبرر، يغني المغة المترجًمة كالنص المترجى

(. 14)كااللتصاؽ بو، ككذلؾ عف الترجمات المنتجة

كاالنتصار لئلمكاف عف بنعبد العالي يعني أنو يستنصر لمعيف، لمحركة كاالمتداد، كالتنكع كالتجكاؿ، فيك يقطع بأف 

كأف الخمؿ الذم اعترل الثقافة العربية انفعاليا بالتأريخ . الحداثة رحمة كاستكشاؼ كغزك، كما الذات كاليكية كالمغة
                                                 

 .18- 17 ٓ ،1994. رٞثوبٍ كاه: اُج٤ٚبء اُلاه. اٌع١ٓ صمبفخ األرْ صمبفخ. اُؼب٢ُ ث٘ؼجل ا٬َُّ ػجل اٗظو-  14
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/ نتجت مف خبلليا الحداثة، باختصار ألف ثقافة الجمكدأكالمنجزات الحداثة، دكف االلتفات إلى العممية كالمسار التي 

ثقافة العيف، التي كانت أخص خكاصو العرب، أصبحت صفة / ثقافة األذف كانت صفة سائدة، كثقافة الترحاؿ

. متنحية

ما يطالب بو بنعبد العالي، ىك تحطيـ كؿ ثبات، كالكعي عمى آلية اإلنتاج، فالماضي ال يعدك ككنو مجمكعة مف 

 االنفصاالت المتكررة، كلـ يكف يكما خطا ناظما متصاعدا، كأف الحاضر ما يفتأ يحضر حتى يحتضر كينفصؿ،

. ككف إال عمى االبتناء كتفحص ذلؾ االبتناءت الفكر النقدم ال كلحظة

تعتبر دراسة بنعبد العالي ميمة جدا في ىذا اإلطار؛ ألنيا تكسعت في الجانب النظرم كالعممي، لفعالية حاستي 

السمع كاإلبصار، كبينت أثر طغياف حاسة عمى أخرل، في تكريس كاقع االنغبلؽ أك االنفتاح عمى التجدد، لكنيا لـ 

ؿ فيو . تتطرؽ مف قريب أك بعيد لفعالية الحاستيف في إنتاج الخطاب الديني، كىيمنتيما في النص المؤصَّ

كتتبدل أىمية دراسة بنعبد العالي، أنيا تفتح الباب تجاه قراءات متعددة عمى النص، مف خبلؿ تبياف أف الذات تكمف 

قدرتيا عمى إعادة صياغتيا ضمف آخرىا، كمف ىنا تككف متفاعمة كمتطكرة، كىذا بحد ذاتو يعطي أفقا لمباحث في 

محاكلة جديدة لقراءة النصكص الدينية، مف منطمؽ أف النصكص تتيح مجاالت متعددة لمقراءة، كال يخفي الباحث أف 

االستعارة في الخطاب الديني : "، فبعد أف كاف قد تيٌيأ لدراسة بعنكافدراستودراسة بنعبد العالي ىي التي حرفت مسار 

.  ، حرفت دراسة بنعبد العالي سكة الباحث عف مسارىا، لتضعيا في سكة جديدة مغرية في االرتحاؿ""حماس نمكذجا"

 

أىمية المنيج في نقؿ التراث مف التقديس إلى العقالنية : ثانيا

قراءة النص عممية تفاعمية بيف النص كالقارئ، كعممية التفاعؿ تعني التشارؾ في اإلنتاج، مف ىنا تتأتى أىمية النص 

، كعمى القارئ أف يتقف فعؿ قراءة فٌذ مبدع كمغاير كمشاكس، حيث النص يقدـ كؿ إمكاف ممكف لمقاربتوكالقارئ، 

.  يسجفأاٌل ، كما أنو ال يحشره في ذاتية القراءة، حرية النص مطابقا لظاىر مقكالت النصفعؿ القراءة حتى ال يككف 

مبدعا لمقارئ كما القارئ مبدعا لو، كتحديدا في الكشؼ عف األماكف المسككت عنيا ضمف ىذه الرؤيا يككف النص 

كبلىما منفتح ك في النص، تمؾ المساحات الخرساء، كىكذا يبدع القارئ النص في القدر الذم يبدع النص القارئ،
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عمى عالـ البلثبات، فيكتسب فعؿ القراءة كالنص، سيركرة إعادة التشكيؿ في انتظاـ العبلقات الجديدة، التي جكىرىا 

. التحقيؽ مع اآلخر

ضركرة . كال تتـ عممية اإلبداع المتبادؿ ما بيف النص كالقارئ، إال مف خبلؿ منيج قادر عمى ترسيـ العبلقة بينيما

المنيج تتحدد في أنو يترؾ مسافة فاصمة بيف الذات كالمكضكع، بمعنى أنو يمغي امتداد فعالية النص في سياقاتو 

. التأكيمية

كقد تناكؿ الباحث في ىذا الجانب أدبيتيف، ييعتبر صاحب كؿ كاحدة منيما رائدا في تبني قضية المنيج في قراءة 

، كىي لمحمد أرككف، المنيج األلسني كالسيميائيات لتحميؿ الخطاب القرآني، كىذا المنيج متبنى تناكلت األكلىالتراث، 

(. 15)ات مف القرف الماضيملديو منذ أكائؿ السبعيف

األكؿ بنيكم لدراسة النصكص كما ىي معطاة لنا، كالثاني التحميؿ :  إلى تبني منيجيفا لمجابرم الذم دعكالثانية

التاريخي؛ لربط فكر صاحب النص الذم تمت معالجتو بنيكيا، بمجالو التاريخي بكؿ أبعاده الثقافية كالسياسية 

(. 16)كاالجتماعية

: كقد جاءت المراجعتاف عمى النحك التالي

  

المراجعة األولى 

 .دار الطميعة: بيركت. (ترجمة ىشاـ صالح) القرآف مف التفسير الموروث إلى تحميؿ الخطاب الديني .، محمدأرككف

2001 .

يرفض أرككف الدراسات اإليمانية لمقرآف في تحميؿ الخطاب الديني؛ ألنيا تعيش داخؿ سياج دكغمائي مغمؽ ابتداء، 

كثانيا ألف النصكص التفسيرية القديمة، كتحديدا في القركف اليجرية األربعة األكلى، قد اكتسبت قداسة النص مف 

مة، تمارس دكرىا كنصكص أرثكذكسية  مة كأخرل مؤصَّ خبلؿ التأصيؿ بيا، كمجمؿ ىذا الخط التراكمي لدراسات مؤصِّ

                                                 
 .5 ٓ ،2001. ٝاُْ٘و ُِطجبػخ اُط٤ِؼخ كاه: ث٤وٝد. ٕبُؼ ٛبّْ روعٔخ. اٌذ٠ٕٟ اٌخطبة إٌٝ اٌّٛسٚس اٌزفغ١ش ِٓ اٌمشآْ. أهًٕٞ ٓؾٔل-  15
 .32 ٓ ،2006. اُؼوث٤خ اُٞؽلح كهاٍبد ٓوًي: ث٤وٝد. 3ٛ .ِٕٚبلؾبد دساعبد: ٚاٌؾذاصخ اٌزشاس. اُغبثو١ ػبثل ٓؾٔل-   16
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ال يمكف نقاشيا أك مساءلتيا؛ فيي كاقعة في مكاف الدائرة البلمفكر فييا، كتعتمد النصكص المفسرة تشكيمة ال تراعي 

. 17كىذا سر تعزيزىا ألرثذككسيتيا المتعالية عمى التاريخ. التطكرية المغكية قكاعد القراءة التزامنية، كال قكاعد القراءة

كالقرآف في نظر أرككف، ىك الكحي المرئي الذم تجمى بصكرة نص لغكم كجزء مف المكح المحفكظ البلمتجمي، فكانت 

مف ىنا ظير الخمط بيف كبلـ اهلل كالكحي المنزؿ، . ميمة الرسكؿ التمفظ بالخطاب المكحى كجزء مف الكبلـ األزلي

. 18حيث اختزؿ الكحي كبلـ اهلل، ثـ الحقا اختزؿ التفسير االثنيف معا

كقد بيف أرككف، خضكع منطؽ التفسيرات التي تتناكؿ تفسير القرآف إلى رغبات سمطكية عبر التاريخ العربي 

اإلسبلمي، مشيرا إلى قضية خمؽ القرآف التي قاؿ بيا المعتزلة، كالتي تـ تبنييا مف قبؿ الخميفة العباسي المأمكف، 

. سياسيا كدينيا- عمى إثر معارضتيـ فكرة الخمؽ ىذه-فأصبح الحنابمة مبلحقكف 

ذ يرفض أرككف القراءات اإليمانية كالسياسية كاالستشراقية لمنص، فإنو يدعك إلى تطبيؽ المنيج األلسني النقدم  كا 

كجماليات التمقي في قراءة القرآف، إذ يعتبرىا مرحمة منيجية ضركرية كأكلية؛ فالنص القرآني كنص يخضع لمشركط 

المغكية، كخضكعو ىذا يعني أنو خاضع كذلؾ األمر إلكراىات المغة النحكية كالصرفية كالمفظية كالببلغية، 

(. 19)االجتماعيةك

؛ ألنيا دراسة نقدية تترؾ مسافة بينيا كبيف -كىي كذلؾ–كما أف الدراسة السيميائية بنظر أرككف جديرة باالىتماـ 

نتجيا التراث لمخطاب الديني، أالمسألة األساسية التي تخص المؤٌلؼ، ثـ تترؾ مسافة مماثمة بينيا كبيف القراءات التي 

(.  20)مف أجؿ خمع المشركعية القدسية عمى التفسير كالمفٌسر

كيرل أف دراسة القرآف يجب أف تأخذ العمميات الثقافية كاإلرثية التي تجعؿ النص المقدس يتشكؿ بالجسد االجتماعي، 

مؤكدا عمى أىمية .  كالكيفية التي تتمقى فييا ىذه الفئات االجتماعية النص سكسيكلكجيا.كيمارس دكره الفاعؿ فيو

. 21الدراسة عبر جماليات التمقي التي نادل بيا نكرثركب فرام

                                                 
 .12 ٓ ،اٌغبثك اٌّقذس-  17
 .18 ٓ ،اٌغبثك اٌّقذس-  18
 .34 ٓ ،اٌغبثك اٌّقذس-  19
 .37ٓ ،اٌغبثك اٌّقذس-  20
 .32 ٝ 23 ٓ ،اٌغبثك اٌّقذس-  21
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 أرككف مف خبلؿ ىذه الدراسة إزالة القداسة عف النص، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فالدراسة السيميائية تيتـ سعىكال م

  .22بيذه األشياء بصفتيا أساليب لتكليد الدالالت

كيقدـ أرككف قراءة سيميائية لسكرتي الفاتحة كالبقرة، كيناقش شركحات تراثية لمطبرم كالرازم كآخريف ليخمص إلى أف 

 .ىذه الشركحات بات مخياؿ المسمميف عف القرآف

 عمى المنيجيات العممية البحثية الحديثة، كتحديدا المنيج األلسني، اعتمادىا  كالجرأة في الجدية ب كتتسـ دراسة أرككف

؛ فقد حددت دائرة اشتغاليا ابتداء في النص القرآني، كقدمت  بيف الدراسات التي اطمع عمييا الباحثكأنيا األكثر جرأة

 .قراءة ألسنية لبعض السكر، فيي جريئة كما مف شؾ في ذلؾ

كالميـ في دراسة أرككف باإلضافة إلى أخذه النص القرآني حقبل لمدراسة، أف انفتاح النص عمى قراءات جديدة يعني 

 كبالتالي المعاني كالدالالت التي تنتجيا ىذه القراءات، كبالتالي يصبح في ،أف يجعؿ النص خبلقا كمبدعا ليذه القراءة

النص تعدد اإلمكانات لمتجمي بعيدا عف التقديس، كيعطي مشركعية كمحفزا لقراءات جديدة، كتأتي قراءة الباحث مف 

. الباب الذم فتحو أرككف عمى مصراعيو لقراءة النص

 

المراجعة الثانية 

 .2006 .مركز دراسات الكحدة العربية: بيركت. دراسات ومناقشات: التراث والحداثة. الجابرم، محمد عابد

 يراىا كالتيفي كتابو التراث كالحداثة، يقـك الجابرم بتحديد مداخمتيف نظريتيف لتبرير قضية المنيج التي تبناىا، 

: تعامؿ مع التراث، كيمكف تمخيص المداخمتيف عمى النحك التاليلؿاألساس السميـ 

 ( تكرار اإلنتاج ػػػ الفكر مستنقع آسفػ استقالة العقؿ ػػػعقؿ ػػ )تشخيص العقؿ: المداخمة األولى

بؿ .  العقؿ مضمكنا لمثقافةأف يككفالعقؿ عند الجابرم ىك أداة اإلنتاج النظرم التي تصنعيا الثقافة، كىك بذلؾ ينفي 

. ألنو يفقد كؿ فعالية لو. يحذر مف تحكلو إلى ذلؾ

                                                 
 .7 ٓ ،اٌغبثك اٌّقذس-  22
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كيرل الجابرم أف العقؿ العربي قد قٌدـ استقالتو عف ككنو أداة اإلنتاج النظرم في الثقافة، كتحكؿ إلى مضمكف ليا، 

فيك ال يفكر في الثقافة لنقدىا كتحريرىا مف ذاتيا، بؿ يأتمر بيا، كيستقي األفكار مف ماضييا الذم ال يفتأ يحضر 

. كؿ حيف، األمر الذم جعؿ الثقافة العربية فكؽ تاريخية، متعالية كمفارقة لمكاقع، كتحكؿ بحركتو الدائرية إلى مستنقع

ماىية التراث ػػػػػ غياب المفيـك ػػػػػ حضكر ):  تتعمؽ بتشخيص الجابرم لمتراث كىي عمى النحك التالي:المداخمة الثانية

(. إشكاؿ المفيـكالمفيـك ػػػػػ سبب حضكر المفيـك ػػػػػ 

رجع الجابرم في ىذه المداخمة إلى معنى التراث في المعجـ، فكجده يشير إلى اختفاء األب كتكزيع التركة، أما التراث 

(. 23)كمكركث فكرم كثقافي، فقد ظير في العصر الحديث، ليشير إلى حضكر األب كسطكتو كتسمطو

كسبب حضكر التراث بيذا المعنى، اآلخر األكركبي الذم ظير ميددا لؤلنا العربية فكريا كعسكريا، كقد دفع ذلؾ إلى 

تحصيف لمذات العربية كفؽ ثبلثة أنماط، تمثؿ األكؿ باالرتداد إلى الخمؼ، حيث كٌلد ىذا االرتداد البعد األيديكلكجي 

. 24 كؿ التساؤالتعفلمتراث، عبر تحكيمو إلى كائف معرفي لديو إجابات قاطعة 

دارة الظير لمتراث، كالدعكة لمتأصيؿ لمنيضة العربية في الحداثة إلى اأما النمط الثاني، فقد تمثؿ بالقفز  ألماـ، كا 

. األكركبية

مثؿ بالقفز لممنيجيات الحديثة الغربية، كأخذ المنيج كأداة، ثـ العكدة يتفإنو - كىك الذم يتبناه الجابرم-كالنمط األخير 

لمماضي لقراءتو قراءة تجعمو معقكال لذاتو؛ حتى يككف معقكال ألىمو، كبذلؾ تينزع القداسة عنو عبر عممية العقمنة، 

كتعكد لمعقؿ فعاليتو في تحكلو ألداة اإلنتاج النظرم في الثقافة مف جديد، فيكؼُّ بذلؾ العقؿ عف استقالتو كتجرده مف 

. ارسة فعؿ النقدـالفعالية، كيعكد لـ

في أىمية اإلفادة مف المنيجيات العممية الحديثة في قراءة النصكص مع أرككف  الجابرم يبدك كاضحا تقاطعكىنا 

القديمة، لكف أرككف كاف أجرأ مف الجابرم حيف عاد إلى عمية النصكص، فقد جعؿ محكر اشتغاؿ دراستو القرآف، كىك 

. النص المؤسس لمخطاب الديني كالتراثي معا، كالذم اكتسب قدسيتو ككنو المتجمي مف الكحي

                                                 
 .24 ٓ ٍبثن، ٖٓله. ِٕٚبلؾبد دساعبد: ٚاٌؾذاصخ اٌزشاس. اُغبثو١ ػبثل ٓؾٔل-   23
24
 .25ٓ. اٌّقذس اٌغبثك-
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 في حاسة السمع المحفزات التي تدفع الباحث لممضي قدما في مشركعو نحك تفكيؾ حدلإ  دراسة الجابرمعتبركت

. الخطاب الديني

 

تقديس الخطاب الديني لمتراث ثـ توظيفو في الجانب السياسي : ثالثا

ال يعني إدراج ىذه األدبيات تحت ىذا العنكاف أنيا ال تتقاطع مع ما سبقيا مف أدبيات، بؿ ىي متشابية مف حيث 

نما كاف األخذ  استخداـ المنيجيات الحديثة في دراسة التراث، لكنيا لـ تجعؿ محكر دراستيا المنيجيات كتبريرىا، كا 

كالذم يميز ىذه المجمكعة مف األدبيات، أنيا . بالمنيجيات الحديثة تحصيؿ حاصؿ، كمف بديييات البحث لدييا

انصرفت إلى قراءة االستثمار السياسي الرخيص لمتراث مف قبؿ الخطاب الديني، فكاف ىذا المكضكع ىك الخط 

. الجامع ليا

 :كقد جاءت دراسة األدبيات عمى النحك التالي

 

المراجعة األولى 

. 2009.دار اآلداب: بيروت. الكتاب الخطاب الحجاب. أدكنيس

إلى أم مدل يمكف اعتبار النص الديني كتأكيمو متكرطيف : كجكىر اإلشكالية التي يتصدل ليا أدكنيس في ىذا الكتاب

لى أم مدل يمكف اعتبارىما ضالعيف في إنتاج أنظمة  في غياب النقد، كاإلبداع، كالحرية، كاالنفتاح، كالتعددية؟ كا 

العنؼ، كالطغياف بكؿ أشكالو؟ كىؿ المناخ السياسي العربي نتاج لممناخ الديني السائد؟ بمعنى ىؿ ىك ابف شرعي 

ألنظمة التربية الدينية، التي تدعي أف الحقيقة متمثمة بالنص، أم متمثمة بيا؟ كىؿ انغبلؽ الذات عمى ذاتيا، كريبتيا 

مف االنفتاح عمى نفسيا، أنتج االنغبلؽ عمى اآلخر كالريبة منو؟ 

ف لـ يطرح صاحب   ىذه اإلشكاليات بشكؿ مباشر بالنص عمييا، فإف القارئ ال يجد "الكتاب كالخطاب كالحجاب"كا 

. عناء كبيرا في استظيارىا، فقد رشح بيا كؿ فصؿ كعنكاف كفقرة كسطر في الكتاب

كعند تناكؿ كتاب أدكنيس المشار إليو نجد أف الفرضية لديو قائمة بأف النص الديني قكامو اإلقصاء كالنبذ كاالنغبلؽ، 

كمف جية أخرل فإنو يقصي كؿ آخر ديني أك . بداية لكؿ ما ىك ديني سكاه، فيك الكحي الذم جبَّ ما قبمو مف كحي
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نما عمى الكيفية التي يأخذ فييا  غير ديني مف داخمو إف جرؤ عمى مساءلتو بالنقد، فالسؤاؿ ال يجكز أف يطرح عميو، كا 

(.  25)ىذا النص فعاليتو

بيذا االفتراض يرل أدكنيس أف النص يمثؿ حجر الزاكية في االنغبلؽ كنص، كانغبلؽ أم أفؽ لمتفكير فيو أك في أم 

حقؿ معرفي ال يصدر عف جكىره، كنص متعاؿ تتمثؿ الحقيقة المطمقة فيو، كىكذا يصبح النص معيارا لمحقيقة الدينية 

لذلؾ يتكجب ابتداء إعبلف الحرب عمى الذات، حتى تتخمص . كغيرىا عمى قدـ المساكاة، كما أنو ينتج التنميط كالتبعية

(. 26)مف طقس ىيمنتيا عمى نفسيا، قبؿ الشركع في مكاجية اآلخر

كما أف ىذا التكييؼ يجعؿ النص كمعرفة عميا ينفذ إلى السمطة في إطار تكاطؤ المصمحة، فيشرعف العنؼ باسـ 

الكاحد األحد، سكاء كاف الشرع أـ السمطة السياسية، أـ نتاج تكحدىما في األنظمة الدينية أك الجماعات الررديكالية، 

فكاف الكتاب الحقيقة، كىك الخطاب الذم ال . كيصبح اإلقصاء منيجا، كالييمنة اتساقا، كليست تعارضا مع النص

. يجكز ألحد الخركج عميو، كال عمى تأكيبلتو التي تخدـ السمطة كالمصمحة، كىك بذلؾ حجاب يستر الكاقع

أك مساءلتو تكفيرا، فتمغى كؿ الفرادات، كتنصير بالجماعة، " الحقيقة المطمقة" مف ىنا يصبح الخركج عمى الكتاب

كيدجف الخضكع كاالستسبلـ، كينصير الديني في الدنيكم، كيكظؼ األكؿ في خدمة الثاني، كفي كؿ مرة يتراجع فييا 

 .النسؽ، يعكد ليشحف نفسو بالمطمؽ فيصبح ذاتو

كقد انعكس ىذا التصكر عمى النظاـ السياسي، فأصبح عبر التاريخ العربي، كما اهلل كاحد أحد، كغدت القبيمة، أك 

المذىب، أك الطائفة، مؤسسة الدكلة الكحيدة كالشرعية، كالخركج عمييا كالخركج عمى الحقيقة المطمقة في الديف، 

 ، تستكجب العنؼ كالنبذ كاإلقصاء، حيث ال زاؿ يتماثؿ تحريـ النقد لمنظاـ السياسي العربي منذ السقيفة كحتى اليـك

(. 27)حرمة النقد كالمساءلة لمنص الديني

في ىذا الكتاب يريد أدكنيس أف يحصر النص في البعد اإليماني كتجربة فردية، كأف يقصيو عف أم فعالية حياتية 

 .أخرل

                                                 
 .30- 19 ٓ ،2009 ا٧كاة كاه: ث٤وٝد .اٌؾغبة اٌخطبة اٌىزبة .أك٤ٌٗٝ اٗظو-  25
 .85-65 ٓ اَُبثن، أُٖله-  26
 .99- 98 ٓ اَُبثن، أُٖله-  27
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ف كاف أدكنيس قد بيف أف إغبلؽ النص عمى الفيـ الديني كحقيقة مطمقة، يؤدم إلى انغبلؽ الفكر الديني، الذم  كا 

يحاكؿ أف يفرض نفسو كمرجعية دينية، كأخبلقية، كسياسية، كاجتماعية، كفكرية، فإنو قد أشار ببنانو ناحية النص 

 .المكلد لئلشكاؿ، كىذا أيضا يدعـ تكجو الباحث نحك النص بكثكقية أكثر

 

المراجعة الثانية 

 .2007 .المركز الثقافي العربي: الدار البيضاء. 3ط. نقد الخطاب الديني .أبك زيد، نصر حامد

يتناكؿ أبك زيد الخطاب الديني بالنقد، كال يعتبر الجماعات المتطرفة دخيمة عمى الخطاب الديني كما يركج المعتدلكف، 

(. 28)ففكر ىذه الجماعات يجد انتظامو كاتساقو في نسيج الخطاب الديني العاـ

كيرل أف الخطاب الديني قاـ عمى جممة مف اآلليات، أكليا التكحيد بيف الفكر كالديف، األمر الذم يمغي المسافة 

المعرفية بيف الذات كالمكضكع، كيجعؿ النص الديني فكؽ زماني كمكاني، كيمغي البعد التاريخي، كيجعؿ الماضي 

 ككنو المقصد ،"الديف"كصفة ناجزة لمحاضر، بذلؾ يمغي أم فعالية لمعقؿ الذم يجب أف يذعف لمخطاب الديني ال 

ثـ يعتمد عمى آلية رد كؿ الظكاىر إلى عمة أكلى، كىي اهلل الذم يحتكر تفسيره الخطاب، كبذلؾ تتحدد صكرة . اإلليي

كتتحكؿ كؿ . الخطاب الديني باإللو الفاعؿ عمى األرض، كيصبح العمماء كالتراث ىما األداتيف الفاعمتيف في ىذا اإللو

الظكاىر كالكقائع الخارجية التي ينظر إلييا عمى أنيا مستقمة، إلى آراء مسبقة حياليا، كتتمثؿ بيقيف ذىني تحسـ فكريا 

(. 29)عند كؿ فكاعؿ ىذا الخطاب، مف ىنا يذكب الغشاء الكىمي بيف االعتداؿ كالتطرؼ

 ةكيؿ الذم يرتبط بفاعمية العقؿ كاالستنباط، فتأخذ الذات المؤكؿأكيفرؽ أبك زيد بيف التفسير الذم يحتكـ لمنقؿ، كالت

كيدعك أبك زيد إلى التأكيؿ الذم يمغي البعد . فعاليتيا، كيحذر مف التأكيؿ المغرض الممكف الذم يخدـ األيديكلكجيا

األيديكلكجي، كيؤٌصؿ باألساس االبستمكلكجي، بحيث يتكئ التأكيؿ عمى التاريخ بالمعنى السسيكلكجي لكضع 

                                                 
 .27-26 ٓ ،2007. اُؼوث٢ اُضوبك٢ أُوًي: اُج٤ٚبء اُلاه. 3ٛ .اٌذ٠ٕٟ اٌخطبة ٔمذ. ى٣ل أثٞ ؽبٓل ٖٗو-  28
 .60-30 ٓ اَُبثن، أُٖله-  29
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كالزاكية الثانية السياؽ االجتماعي كالثقافي الراىف كمغزل يمكف . النصكص في سياقيا، الكتشاؼ دالالتيا األصمية

(. 30)استنباطو مف الزاكية األكلى، التي تمثؿ الداللة األصمية التاريخية

ف كاف أبك زيد ليس مف دعاة القطيعة مع الماضي، إال أنو يرفض أف يككف الماضي أصبل يجب أف يخضع لو  كا 

كىك بذلؾ ينتقد اليسار اإلسبلمي مف خبلؿ حسف حنفي؛ ألف قراءة اليسار لمتراث . الحاضر تماـ الخضكع كاالستسبلـ

، فتحايؿ اليسار تأكيميا، كأىدر البعد "التراث ىك الحؿ"انبنت عمى أساس التكفيؽ، كبالتالي التمكيف، تحت شعار 

التاريخي، كفي ذلؾ تجاكز لمفيـك التأكيؿ، فكاف اليسار اإلسبلمي بتأكيمو الكجو اآلخر لعممة اليميف، الذم يرفع شعار 

(.  31)، فكبلىما يخضع الحاضر لغطرسة الماضي"اإلسبلـ ىك الحؿ"

كبيذا فإف أبا زيد يتفؽ مع أرككف كالجابرم كأدكنيس، في ضركرة االبتعاد عف قراءة التراث كفؽ الدرس التراثي أك 

األيديكلكجي، كأف التراث ال بد أف تنزع عنو القداسة، فبل يمكف فيمو، ما داـ يختزؿ بداخمو ىالة القداسة التي تجعؿ 

. االقتراب منو اقتراب مف المحرمات، كالتابكىات الكجكدية كالركحية

 

المراجعة الثالثة 

. 2007 .الفمسطينية لمنشر كالتكزيع:  راـ اهلل.الحقيقة الغائبة. فكدة، فرج

يحاكؿ فكدة في ىذا الكتاب رفع الستار عف االحتكار لقراءة النص الديني، كاستغبللو ألىداؼ سياسية رخيصة، كىك 

يعمـ ابتداء أف الشرط لنفاذ الخطاب الديني يقتضي تقميؿ فعالية العقؿ النقدية لصالح االنفعاؿ الديني عبر بكابة 

.  تسطيح الكعي

كتتغيا دراسة فكدة كشؼ الزيؼ في التاريخ العربي اإلسبلمي، الذم ال زالت حقيقتو غائبة، دكف مكاربة أك تدليس، أك 

. تزيف كما يقكؿ

يقـك طرح فكدة في كتابو عمى استحضار التراث مف قبؿ الحركات اإلسبلمية، كعمى كجو الخصكص حركة اإلخكاف 

المسمميف، كاإلشكاليات التي تبرز مف محاكلة استحضار التراث، كتمثيمو في حركة إسبلمية أك فكر معيف، األمر 

                                                 
 .21 1-119 ٓ اَُبثن، أُٖله-  30
 . 144- 125 ٓ اَُبثن، أُٖله-  31
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الذم يعني تحكير التراث كتسطيحو لتحقيؽ مصالح فئة مخصكصة كفكر بعينو، حيث ترتبط فيو المعرفة بالمصمحة، 

كمثمت ىذه المحاكلة برأم فكدة انتحاال لصكرة . مف أجؿ امتبلؾ سمطة االحتكار كالتفسير، كبالتالي إعادة تكزيع القيـ

. نتاجو بإشكاؿ كصكر جديدةإالتراث، عبر إعادة 

الحقيقة الغائبة، قراءة جديدة في أكراؽ الراشديف، قراءة جديدة في أكراؽ األمكييف، قراءة جديدة في : كقد قسـ كتابو إلى

؟ "ماذا بعد" أكراؽ العباسييف، كأخيرا

 المجتمع المصرم، معتبرا أنو ليس جاىبل، كىك األقرب إلى صحيح اإلسبلـ، "جاىمية"كيحاكؿ فكدة تفكيؾ مقكالت 

 يتيح ليذه الجماعة أك تمؾ، تنبيو المجتمع كتخكيفو مف ابتعاده "الجاىمية"ػ عمى اعتبار أف اتياـ المجتمع المصرم ب

بعد الخكؼ مف اهلل ككنو مبتعد عنو، ثـ محاسبة النفس : عف اإلسبلـ، حيث يربط ىذا الخطاب المسمـ بثبلثة أبعاد

عمى التقصير كاالبتعاد عف اهلل، كىنا تبدأ دائرة التأطير داخؿ الحزب أك الجماعة، كمف ثـ كىك األىـ، تحميؿ النظاـ 

السياسي المسؤكلية في إبعاد الناس عف ربيـ، كمف ىنا يبدأ العنؼ المؤسس عمى الخطاب الديني بالبزكغ، مترافقا مع 

تعظيـ الزج داخؿ الجماعة المنظرة لمخبلص، فعبر الخطابات الدعكية الدينية يتـ كسب الرأم العاـ لصالح ىذه 

(. 32)الجماعة، كتصبح ىي التي تمتمؾ امتبلؾ مطمقا لمشكؿ الصحيح لتطبيؽ قيـ اإلسبلـ

كالفكرة اإلشكالية األخرل التي يطرحيا فكدة، مفادىا أف تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية ليس ىدفا بحد ذاتو، بؿ كسيمة 

إلقامة الدكلة اإلسبلمية، كالمشكمة المطركحة لدل اإلخكاف المسمميف أنيـ ال يقدمكف رؤية كبرنامجا سياسييف لمحكـ، 

، كمحاكلة طرح خطابات دعكية مجزكءة ال "الجاىمية" ػ مف خبلؿ كصؼ المجتمعات اإلسبلمية ب- األمر الذم يعني

عطاء إ- تحمؿ برنامجا متكامبل لمحكـ نيا جماعات ال تممؾ تصكرا عف الدكلة اإلسبلمية سكل الشعارات، كا 

المقارنات، التي في جكىرىا تفتقر أيما فقر لممشابو أك المطابقة، فتغدك الشعارات رمكزا كاستعارات أفرغت مف 

كيبقى ىدفيا النيائي الكصكؿ لمحكـ كالسمطة في ظؿ . مضمكنيا، تخدع الجميكر المستيدؼ عمى حساب عقكليـ

(. 33)غياب برنامج إسبلمي لمحكـ

                                                 
 .25-5 ٓ ،2007. ٝاُزٞى٣غ ُِْ٘و اُلَِط٤٘٤خ: هللا هاّ .اٌغبئجخ اٌؾم١مخ .كٞكح كوط-  32
 .37-29 ٓ اَُبثن، أُٖله-  33
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كيستعرض فكدة جممة مف الشكاىد كاألمثمة عمى الحكـ اإلسبلمي في مختمؼ عصكره، لنفي أطركحات اإلخكاف 

عادة إنتاجو بأشكاؿ حداثية غير ناضجة، كغير مكتممة  المسمميف، كمحاكالتيـ الستحضار التراث اإلسبلمي كا 

التصكر، فيؤدم خمؿ االستحضار إلى نتائج كخيمة عمى التراث نفسو، كفعالية حضكره المنفصـ الذم يربؾ العصر، 

خصكصا حيف يتـ تقسيـ التراث كاجتزاؤه لتحقيؽ نفع أيديكلكجي، كحيف يتـ تعميـ الجانب المستحضر ليأتي قدا عمى 

قد المطمكب كخطابات الجماعة اإلسبلمية المستحضرة، كعمى حساب رؤل الجماعات اإلسبلمية األخرل، بحيث 

(. 34)تنظر كؿ جماعة لفكرىا مف منطمؽ المخمص، كيضيع إذ ذاؾ التراث تحت أقداـ تمؾ الجماعات

كفكدة بذلؾ يخشى عمى التراث مف خبلؿ أطركحات ضيقة لكؿ جماعة إسبلمية، كسيمتيا لمسيادة تجييؿ المجتمع، 

كحصر القيـ اإلسبلمية بفكر جماعة معينة ليا مصالحيا كأىدافيا، كبالتالي تصبح فعالية الخطاب الديني المنتج مف 

. ىذه الجماعات تتمثؿ بتكزيع القيـ عمى اآلخريف، مف ىنا يككف التراث سيفا مسمطا عمى رقاب المخالفيف

كحاكؿ فكدة نزع القداسة عف التراث، كنزع القداسة عف التراث بشكؿ أك بآخر يقمؿ ىيبة النص المؤصؿ، كيفصمو عف 

التجربة، كىي محاكلة سحب البساط مف تحت أقداـ الجماعات اإلسبلمية، فأكرد المسككت عنو، حتى يفضحو، 

كيجعمو تراثا أرضيا ال سماكيا، كيكتفي الباحث مف الشكاىد عمى ذلؾ، بشاىد يتعمؽ بيزيد بف معاكية الذم مزؽ القرآف 

فيدحض بذلؾ فكدة مطمؽ القداسة عف الدكلة . قؿ لربؾ يـك القيامة أنني مزقتؾ: كتيكـ عميو، كقاؿ لو مستيزئا

ف لـ يكف بالكافي، إال إنو يميد لبلنتقاؿ . األمكية كيعتبر الباحث أف مكاقؼ فكدة مف التراث كالجماعات اإلسبلمية، كا 

.  لمحاسبة النص نفسو

 

المنيجية 

 يكمف أساسا في بنية النص الديني، دراسةيعتبر المنيج المسافة التي تكصؿ الذات بالمكضكع، كبما أف مكضكع اؿ

تحديدا في القرآف، فإف دائرة اشتغاؿ الباحث قد حددت تمقائيا كمف ناحية أكلية في داخؿ النص القرآني، إذ سيقـك 

، "جاؾ ديريدا"الباحث بالكلكج إلى النص مفككا إياه، متكئا عمى المنيجية التفكيكية التي بشر فييا الفيمسكؼ الفرنسي 
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حاسة ليستكنو الباحث تقنيات تككيف الخطاب الديني في النص القرآني مف خبلؿ الكشؼ عف اآللية التي تشتغؿ فييا 

.  في القرآف، كأثر ذلؾ في إنتاج الخطاب الديني كالسياسي كالمعرفيالسمع

 

 "التفكيؾ" مفيوـ اختالؼ في ترجمة

، 35تعتبر ترجمة المفيـك عممية تحكيؿ لو، تنتج تناصا يتجاكز تفسير مككناتو، فيي إعادة قراءة كتجدد كتفكير منفتح

. كىي تثرم بما فييا مف عممية تبلقح ثقافي

كميما اجتيدت الترجمة فإنيا ستقصر عف نقؿ كنو مصطمحات كالمفاىيـ المترجمة، كلكنيا باختبلؼ اجتياداتيا في 

كال شؾ أف تعدد . مقاربة المصطمحات كالمفاىيـ تكاثر المقاببلت لذات المصطمح أك المفيـك األجنبي المترجـ

 نحك نقاشات تعمؽ حضكر كغياب المفيـك ا كانفتاح،رؤلاؿ ا فياالجتيادات في مقاربة المصطمح المترجـ تمثؿ تعدد

ـ .  المقصكد بالترجمة كالمفيـك المترجى

أحد المفاىيـ التي اختمفت اجتيادات المنشغميف في حقؿ الترجمة العربية في النظر إليو، فقد " التفكيؾ" كقد كاف مفيـك

مترددا في النظرة إليو مف " تشريحية"نظر إليو عبد اهلل الغذامي مف زاكية فسيكلكجية حينما كضع المقابؿ العربي لو بػ 

عمى حد )احترت في تعريب ىذا المصطمح كلـ أر أحدا مف العرب تعرض لو مف قبؿ ": ىذه الزاكية حيث يقكؿ

ثـ فكرت . كلكف كجدتيما يحمبلف دالالت سمبية تسيء إلى الفكرة( كالفؾ/ النقض)كفكرت لو بكممات مثؿ  (اطبلعي

. أم درس بتفصيؿ (حمؿ)أم نقض، كلكنني خشيت أف تمتبس مع  (حؿٌ )مف مصدر  (التحميمية)باستخداـ كممة 

كالمقصكد بيذا االتجاه ىك تفكيؾ النص مف أجؿ إعادة . (التشريحية أك تشريح النص)كاستقر رأيي أخيرا عمى كممة 

 .36"بنائو كىذه كسيمة تفتح المجاؿ لئلبداع القرائي كي يتفاعؿ مع النص

، إال أنو يخرج خركجا كاضحا عمى ما ذىب إليو  كالغذامي، إذ يستخدـ عمـ كظائؼ األعضاء في ترجمة المفيـك

 "ديريدا"في رأم " التفكيؾ"كسيمة إلعادة بناء النص، فػ " التفكيؾ"، كتحديدا حيف يجعؿ "التفكيؾ"في مفيـك " ديريدا"

                                                 
 .47 ٓ ،2002. اُؼوث٢ اُضوبك٢ أُوًي: اُج٤ٚبء اُلاه. ٚاسرؾبٌٗ اٌّفَٙٛ رؾٛالد: اٌّفب١ُ٘ ألٍّخ. ًُٞ ػٔو-  35
ا٤ُٜئخأُٖو٣خاُؼبٓخ:اُوبٛوح.4ٛ.دساعخ ٔمذ٠خ ٌّٕٛرط ِعبفش: اٌخط١ئخ ٚاٌزىف١ش، ِٓ اٌج٠ٛ١ٕخ اٌٝ اٌزؾش٠ؾ١خ. اُـنا٢ٓ هللا ػجل-  36

 .1998ٓ،64.ٌُِزبة
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إف الشيء في ... إنو حدث ال ينتظر تشاكرا أك كعيا: التفكيؾ حاصؿ"عدك البناء، كىك مبلـز لكؿ بناء، فػ 

. 37"تفكؾ

قاصرا في - في رأييما-كرغـ ككنو " التقكيض"ف ميجاف الركيمي كسعد البازعي مقاببل تكاضعا عميو بػ اكقدـ الناقد

" إذا ما قكبؿ بػ" التقكيض"المشار إلييا، إال أنيما دافعا عف كجاىة ىذا المصطمح " ديريدا"التعبير عف فمسفة 

رينيو "عمى نقصو ال يمتبس بمفيـك " التقكيض"فػ ". ديريدا"إلى مفيـك " التفكيؾ"أقرب مف " التقكيض"؛ ألف "التفكيؾ

– " التفكيؾ"مثمما يذىب إليو أىؿ - إضافة إلى ذلؾ، فالتقكيض ال يقبؿ . كميكانيكية تفكيكو لممفاىيـ" ديكارت

في كصفو " ديريدا"يتناسب مع االستعارة التي يستخدميا " التقكيض"كما أف مفيـك ". البناء بعد التفكيؾ: "مقكلة

" التقكيض"كلئف انطكل مفيـك . أك معمار يجب تقكيضو" صرح"لمفكر الماكرائي الغربي، إذ يصفو باستمرار بأنو 

، إذ يرل في محاكلة إعادة البناء فكرا "لتقكيض"لػ " ديريدا"عمى انييار البناء، فإف إعادة البناء تتنافى مع مفيـك 

.  38"إلى تقكيضو" ديريدا"غائيا ال يختمؼ عف الفكر الذم يسعى 

، كأرككف ككاظـ جياد كفتحي بف سبلمة "التفكيؾ"كيتبنى معظـ المفكريف العرب الذيف تناكلكا المصطمح مفيـك 

 .كعبد الكبير الخطيبي كعبد السبلـ بنعبد العالي كغيرىـ

التفكيؾ الذم اشتؽ منو المصدر الصناعى ىك فؾ "كيبرر محمد عناني انحيازه إلى مصطمح التفكيؾ ألف 

االرتباط، أك حتى تفكيؾ االرتباطات المفترضة بيف المغة ككؿ ما يقع خارجيا، أم إنكار قدرة المغة عمى أف تحيمنا 

 .39"إلى أم شيء أك إلى أم ظاىرة إحالة مكثكقا بيا

إف صعكبة تحديد "بأنو مستحيؿ الترجمة " التفكيؾ"لترجمة المفيـك الذم بات التعارؼ عميو عربيا بػ " ديريدا"كينظر 

كبالتالي ترجمتيا إنما تنبع مف ككف جميع المحاكالت كجميع المحاكالت المفيكمية التحديدية كجميع " التفكيؾ"مفردة 

الدالالت المعجمية، كحتى التمفصبلت النحكية التي تبدك في لحظة معينة كىي تمنح نفسيا ليذا التحديد كىذه 

". 40الترجمة خاضعة ىي لمتفكيؾ كقابمة لو

                                                 
 .61 ٓ ،2000. ٝاُزٞى٣غ ُِْ٘و رٞثوبٍ كاه: اُج٤ٚبء اُلاه. 2ٛ. عٜبك ًبظْ روعٔخ. ٚاالخزالف اٌىزبثخ. ك٣و٣لا عبى-  37
 .107 ٓ ٍبثن، ٖٓله. األدثٟ إٌبلذ د١ًٌ. اُجبىػ٢ ٍٝؼل اُو٢ِ٣ٝ ٤ٓغبٕ-  38
 .131ٓ ،2003. ُ٘غٔبٕ- ُِْ٘و اُؼب٤ُٔخ أُٖو٣خ اُْوًخ: اُوبٛوح. 2ٛ. اٌؾذ٠ضخ األدث١خ اٌّقطٍؾبد. ػ٘ب٢ٗ ٓؾٔل-  39
 .62 ٓ ،2000. ٍبثن ٖٓله. ٚاالخزالف اٌىزبثخ .ك٣و٣لا عبى-  40
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 التفكيؾ وتحرير الدواؿ

، كتفكيؾ مقكالتيا  مف الداخؿ أف المركزية األكركبية في تقديميا لذاتيا متعالية، فعمؿ عمى تعريتيا"ديريدا"يرل  

أعاد عبر تفكيكيتو النظر في المفاىيـ التي تأسس عمييا الخطاب ، ؼ أخفت كجييا الحقيقيىا التيتكمسات بكصؼ

مجمكعة مف الحقائؽ كالمفاىيـ التي " ديريدا"الغربي المتعالي، الذم ال يعدك ككنو خطابا ميتافيزيقيا، حيث ساءؿ 

اكتسبت عمى مٌر التاريخ صفة القداسة، فنقد أساسيا الميتافزيقي البلىكتي، مبتعدا عف كؿ إجابة مريحة تخدع العقؿ 

  كانت السبب الذمحكؿ العقؿالمتعالي  كتمركزىا ،الممارسة الفكرية الغربيةكبذلؾ أكضح أف . 41بثقتيا المزيفة بذاتيا

ىا  تصكراتكأنتجت ىذه الميتافزيقيا،  التي حددىا ىذا التمركز عف دائرة التفاعؿشركطاؿبعد أم نشاط فكرم ال يتمثؿ أ

 .التي تدعييا، فغدت نظاما مف التفكير المقفبل كالحقيقة حكؿ العقؿ

/ اآلخر، الرجؿ/ الجسد، الذات / العاطفة، العقؿ/ أف الفكر الغربي قائـ عمى ثنائيات ضدية العقؿ" ديريدا"كيرل 

كأف ىذا الفكر يمنح االمتياز كالفكقية لمطرؼ األكؿ، كيمقي بالدكنية عمى الطرؼ ......الكتابة/ المرأة، المشافية

 أك حقيقة الكجكد يعمبلف بكصفيما 43"لمكغكسا"حيث . 42بالتمركز المنطقي" ديريدا"اآلخر، كىذا االنحياز ما يسميو 

المكغكس ىك أكؿ كآخر مصدر لمعبلمة كاالختبلؼ بيف الداؿ ": "ديريدا"مدلكال أكال، مدلكال متعاليا حيث يقكؿ 

ينبغي أف يككف ىناؾ مدلكؿ متعاؿو يككف االختبلؼ بيف الداؿ كالمدلكؿ بالنسبة إليو مطمقا كغير قابؿ . كالمدلكؿ

 .44"لبلختزاؿ، كفكر الكجكد ىذا يتجمى بالصكت، مدلكؿ ينتج ذاتو تمقائيا مف داخؿ الذات

، يريد تفكيؾ ىذه الدالالت كتذكيبيا، "غكسكالؿ"التمركز ىدـ جميع الدالالت التي ينتجيا ىذا  مف ىدـ "ديريدا"أراد كقد 

، مما يقكد إلى برانية المعنى "المكغكس"قصدٌية ألنيا تحط مف قيمة الكتابة المنظكر إلييا باعتبارىا كاسطة لتحقيؽ 

  .45كخارجيتو

                                                 
 ،1994. اكو٣و٤ب: اُج٤ٚبء اُلاه. 2ٛ. اُقطبث٢ اُل٣ٖ ٝػي ًض٤و اكه٣ٌ روعٔخ. د٠ش٠ذا عبن فٍغفخ إٌٝ ِذخً. ٫ثٞهد ٝهٝع٢ ًٞكٔبٕ، ٍبهح-  41
ٓ 5. 

 .108 ٓ ٍبثن، ٖٓله. األدثٟ إٌبلذ د١ًٌ. اُجبىػ٢ ٍٝؼل اُو٢ِ٣ٝ، ٤ٓغبٕ-  42
. ٝاُوبٕٗٞ اُؾن ُٚ ا٧ثؼل ٝأُؼ٠٘ إٌُٞ، رؤ٤ٌٍ ٓجلأ أٝ ا٩َٗبٕ، ك٢ اُؼو٤ِخ أُولهح ٝٓجلأ أُِلٞظخ، اُٖ٘ٞٓ ؽٍٞ اُزٔوًي ٛٞ: اُِٞؿًٞ-  43

  .223-218 اٌغبثك، اٌّقذس. اٗظو
 .85 ٓ ،2005. ُِضوبكخ ا٧ػ٠ِ أُغٌِ: اُوبٛوح. ِٛجخ ٠٘ٓٝ ٓـ٤ش أٗٞه روعٔخ. اٌىزبثخ عٍُ. ك٣و٣لا عبى-  44
 .74 ٓ ٍبثن، ٖٓله. اٌىزبثخ عٍُ. ك٣و٣لا ٝعبى.  112 ٓ ٍبثن، ٖٓله. ٚاالخزالف اٌىزبثخ. ك٣و٣لا عبى-  45
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، أك حركة تضطمع بضركرة كاف حركة بنيكيةالعبلقة بيف البنيكية كفعؿ التفكيؾ، بأف التفكيؾ " ديريدا"كقد كصؼ 

 كاف األمر يتعمؽ كقد"، ق ليذا المبسح كىك يديف بجانب مف نجامعينة لئلشكاؿ البنيكم، كلكنيا حركة ضد بنيكية،

 .46بنيكية كتمركزية لكغكسية كتمركزية صكتية  جميع ضركب البنيات، بنزع ركاسب البنيات، بفؾ،بحؿ

 مع الطرح البنيكم الذم يتبنى إثبات المعنى داخؿ  عمى مستكل إنتاج المعنىتقـك فمسفة التفكيؾ عمى تضادكبذلؾ 

حالتو إلى حركة دكاؿ متبلحقة، مف خبلؿ إعطاء  بنية النص، إذ يذىب التفكيؾ إلى دحض االدعاء بكجكد المعنى، كا 

لذلؾ فالتفكيؾ ىك إعادة قراءة ،  داخؿ النص لمكشؼ عف البلكثكقية في النص كالمسككت عنومساحة لمميمش

، المعاني منتجة داخؿ األنساؽ الخفية لمبنية البنيكية التي ترل تقميدية متمردا عمى الفمسفةلمنصكص مف مداخؿ غير 

، في حيف تعطي  ليذه المعانيمتمؽ في إعادة إنتاج النص، فالبنيكية تفترض فيو اؿ لئلنسافمع إىماؿ ألم دكر فاعؿ

، لتصبح  البحث عف التفكيكية فاعمية لئلنساف في الحقيقة في التفكيؾ المعنى مع إقرارىا بأف المعنى منفمت كمتشظو

الشيء المنطقي في ليبقى  ال يستند إلى حقائؽ قارة،  يقٌدـال يمكف بمكغ ىذا الشرؼ، ألف كؿ تفسيركعمبل إدعائيا، 

 .الرؤية التفكيكية تقديـ قراءات ال نيائية لممعنى

تقـك استراتيجية التفكيؾ عمى التمكضع داخؿ النص ثـ تكجيو ضربات لو متكالية مف الداخؿ، كذلؾ بالذىاب إلى ك

 كتفصح عف ،طرح أسئمة عميو مف ذاتو يظير أماميا مف تمقاء نفسو عاجزا عف اإلجابة"داخؿ النص المتعالي ك

 "ديريدا" كىذه العممية ما دعاىا "ات مف الخارج حتى يتصدعبف نخرج منو كنكجو لو ضرأتناقضاتو الجكانية، كيمكف 

فحركات التفكيؾ ال تتعامؿ مع األبنية مف الخارج، إنيا ال تككف ممكنة كفعالة كال تحكـ ضربتيا إال . 47بالتفكيؾ

 . 48بسكنى ىذه األبنية، بسكناىا بطريقة معينة

، ىناؾ في كؿ نص قكل  أصبلإذ ليس ىناؾ نص متجانس" كمجمكع متجانس، ، أم نص، لمنص"ديريدا"ال ينظر 

 ، ىي في نفس الكقت قكل تفكيؾ، في كؿ نص نجد فيو ما يساعد عمى استنطاقو كجعمو يتفكؾ بنفسو داخمية،عمؿ

                                                 
 .60-59 ٓ ٍبثن، ٖٓله. ٚاالخزالف اٌىزبثخ. ك٣و٣لا عبى-  46
 .47 ٓ ٍبثن، ٖٓله. اٌىزبثخ عٍُ. ك٣و٣لا عبى-  47
 .91 ٓ ،اٌغبثك اٌّقذس-  48
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كذلؾ بالتمكضع داخؿ النص ثـ العثكر عمى تكترات كتناقضات داخمية يقرأ النص مف خبلليا مما يدعكه ألف يفكؾ 

  .49"نفسو بنفسو

مف أف المغة نظاـ مف اإلشارات المكضكعة " دم سكسير"مما تكصؿ إليو عالـ المغة السكيسرم " ديريدا"كيفيد 

اعتباطيا، كيتكقؼ فيـ ىذه اإلشارات عمى فيـ النظاـ ككؿ، بمعنى أف ىذه اإلشارات تفقد اعتبارىا خارج نظاـ المغة، 

نما مف خبلؿ " شجرة"فكممة  تككف اإلشارة فييا بيف تمفظيا، فكؿ مقطع صكتي يمثؿ إشارة التي ال تشتغؿ منفردة، كا 

عبر عبلقة اعتباطية بالمدلكؿ عميو مفيـك الشجرة، فبل " صكت الكممة" العبلقة بيف مجمكع اإلشارات، فيرتبط الداؿ

، كليس أدؿ عمى  بذلؾ 50كالشجرية سكل تعارؼ عميو الناس بأنو كذلؾ" شجرة"رابط بيف األصكات التي تنتج كممة 

كيذىب سكسير إلى أف الكممة تكتسب معناىا مف . مف اختبلؼ تمفظ بيت كدار في المغة الكاحدة، كمف لغة إلى أخرل

 .اختبلفيا مع غيرىا، حيث يعرؼ الجميؿ مف اختبلفو مع القبيح

المغة تراثا شفكيا، لذلؾ يقدـ الكبلـ عمى الكتابة، كيعتبر الكتابة تمثيؿ لمكبلـ، داؿ عمى الداؿ األكؿ، " سكسير"كيعتبر 

 .تمثيؿ لمصكت الحاضر لذاتو، فالكممات المكتكبة ىي رمكز لمكممات التي يخرجيا الصكت البشرم

إلى تفكيؾ نظرية التمركز الصكتي مف خبلؿ تتبع امتياز صكت المتكمـ عمى الكتابة منذ أفبلطكف " دريدا"كيذىب 

حتى عصرنا ليثبت أف الكتابة كانت دائما تخضع لييمنة المفظ، في حيف أف المغة تتأسس عمى االختبلؼ، 

فاالختبلؼ ىك المغة، كعندما يقارف الكتابة بمفيكميا المألكؼ، يجد أنيا تجسد االختبلؼ، أفضؿ مما يجسده 

 .51النطؽ

يركز عممو عمى تفكيؾ األصؿ الثابت لممعنى كداللتو المركزية، حتى يتبلشى االىتماـ بالكبلـ، " ديريدا" كبذا، فإف 

لمعب الحر عمى يعطي مجاال ، المثبت لممعنى  الصكتياختفاء المركز المرجعيلصالح الكتابة كاالختبلؼ، كما أف 

حالة المرجع ،مدلكالت، فالمعنى مرجأ كىك ال نيائياؿ متحررة مفالمدلكالت حيث تغدك المغة دكاؿ  مف مرجع  كا 

لممعنى كتصبح الكتابة تشظيا  ،االختبلؼعبارة عف متكاليات مف يصبح النص ؿ مرجع ذاتي خارجي مييمف إلى

شبو ما أ ألف الكتابة ىي ،ينبني مصطمح االختبلؼ عمى أف النص يشتمؿ عمى قراءات ال نيائيةؼ. كبعثرة لو كانتشارا
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 كؿ معنى مؤجبل بشكؿ ال نيائي،  فيككفتككف بمبلحقة قاصرة لممعنى، ككؿ قراءة ىي إبراز لداللة جديدة في النص

، عف طريؽ اختبلؼ الدكاؿ التي تفضي إلى اختبلؼ المدلكؿ، كىي نقيض التفكيؾ يريد أف يستحضر األثر المغيبؼ

فمسفة الحضكر كالغياب في التمركز الصكتي، حيث يكسر التفكيؾ المعنى النيائي لصالح المعنى البلينتيي، حيث 

المعاني يمكف تكثيرىا بناء عمى منطؽ اختبلفيا كتباينيا كتأجيميا المستمر، فعممية استيبلد المعاني عممية متكاصمة 

 .كمؤجمة ضمف فعالية االختبلؼ

 

تبيئة التفكيؾ  

انقسـ المنشغمكف بالحقؿ الثقافي العربي بشأف المفاىيـ التي تتكلد في بيئات الحداثة كما بعد الحداثة األكركبية، 

تمؾ المفاىيـ التي ترتحؿ إلى الثقافة العربية كأدكات فاعمة في قراءة ىذه الثقافة، فمـ يخًؼ البعض الريبة منيا، 

بينما ذىب البعض اآلخر إلى إمكانية اصطناعيا . فنبو عمى خطكرة اصطناعيا في قراءة غير الثقافة المنتجة ليا

في تقديـ قراءة لمثقافة العربية إذا ما أحسف تبيئتيا، كىي حينيا تعمؿ بطريقة تكسع مف إطار المفيـك الذم ارتحؿ 

.  عبر الترجمة إلى البيئة العربية

إلى خطكرة المصمح النقدم كمقاربتو في غير الثقافة التي كجد " المرايا المحدبة"كقد نبو عبد العزيز حمكدة  في كتابة 

بيا، فالمشكمة بالنسبة إليو ليست أزمة تتعمؽ  فقط بالمصطمح النقدم بؿ أزمة كاقعيف ثقافييف كحضارييف مختمفيف، 

فالمصطمحات التي أفرزتيا الحداثة تثير أزمة عند أىميا في قراءة الحداثة الغربية ذاتيا، كتبدك أزمة المصطمح بالنسبة 

فالمصطمح الذم يحدث إرباكا داخؿ الكاقعيف الحضارم .  كحٌدةإرباكالممتمقي مف خارج ذلؾ اإلطار الثقافي أكثر 

كالثقافي المذيف ارتبطا بيما، حرم بأف يحدث فكضى في الدالالت المعرفية عندنا أصحاب األطر الثقافية كالقيـ 

كيعتبر عبد العزيز ىذه األزمة أزمة فكر بالدرجة األكلى، كىي تحدث فكضى داللية داخؿ . المعرفية المغايرة تماما

 تحديدا الذىاب ،كعبد العزيز إذ يذىب ىذا المذىب فإنو يحذر مف استخداـ ىذه المناىج. كاقعنا الثقافي الحضارم

 .52بمنيجيات ىذه الحداثة نحك أنسنة أك أسطرة النص الديني

                                                 
ػلك.ػبُْأُؼوكخأُغٌِا٢ُُِ٘ٛٞضوبكخٝاُلٕ٘ٞٝا٥كاة:ا٣ٌُٞذ.اٌّشا٠ب اٌّؾذثخ، ِٓ اٌج٠ٛ١ٕخ إٌٝ اٌزفى١ه.ػجلاُؼي٣يؽٔٞكحاٗظو-  52
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قداسة المرجعيات المركزية في التراث العربي، ال سيما الديف الذم ال يمكف لديو تخٌيؿ كمكقؼ عبد العزيز مبني عمى 

إخضاعو لمبدأ المساءلة النقدية البلمنضبطة، فإخضاع النص لمتفكيؾ يذىب بو إلى البلتماسؾ، إلى جزئيات غير 

قادرة عمى االنتظاـ كالتجمع، إف جاز الحديث خيكط لكنيا ال تقدر أف تككف حببل، بؿ تتميز بقدرتو عمى التذرذر، 

كىذا يدفع بالنص ألف يككف في مكاجية ذاتو، فيقمبو مف الداخؿ، كيقطع الصمة بينو كبيف مرجعيتو المركزية، كيحيؿ 

ىذه المرجعية إلى ال شيء، كينشئ مرجعية ذاتية لكؿ قراءة ممكنة في عالـ مف القراءات البلنيائية، كىذا ما يجعؿ 

. عبد العزيز متخكفا مف فعالية التفكيؾ

 عبر عمميات الترجمة تثاقؼبينما يرل عمر ككش أف المفاىيـ تنتقؿ كالبشر المياجريف ضمف عممية التفاعؿ اؿ

كاالقتباس، فأدت إلى إثراء الحياة الفكرية في بعض األقاليـ التي ارتحمت إلييا عند تكفر شركط االنتقاؿ البلزمة 

لقبكليا في المجاؿ  المعرفي كالفكرم الجديد، بينما لـ تثمر ذلؾ اإلثمار في أقاليـ أخرل، ألف كؿ مفيـك يرتبط بنسيج 

مركباتو كبنياتو كبكظائفو، كحيف ينتقؿ المفيـك يعاد نسج تمؾ المركبات كالبنيات كالكظائؼ كفؽ معايير جديدة تناسب 

   53المقتضيات الفكرية كالثقافية كالمعرفية لئلقميـ الذم تنتقؿ إليو، كالتي ييفترض في الترجمة أف تراعييا

سبلمة كعبد  كيتناكؿ ككش أقممة مفيـك التفكيؾ إذ تـ تبيئتو عبر دراسات قدميا أرككف كمطاع صفدم كفتحي بف

الكبير الخطيبي كغيرىـ في تفكيؾ الخطاب العربي اإلسبلمي أصكال كفركعا كفي مكاضع تجمياتو، مما عدد دالالت 

. 54التفكيؾ كمدلكالتو كمركباتو، كىذا ما أغنى المفيـك كجعمو يحيا حياة جديدة في بيئة مختمفة

كالباحث ينحاز تجاه مكقؼ ككش مف أف اصطناع المفاىيـ كالمنيجيات الغربية الحديثة في النقد الثقافي، يكسع مف 

المساحة النقدية كيرفدىا بأدكات جديدة تجعؿ الباحث في ىذه الثقافة يبصر ما كاف غائبا عف الحس في أدكات النقد 

.  التقميدية

 كىك عدـ إيمانو باليقينيات التي ، اإلطار العاـ ليذا المفيـكفي، الدراسةفاعمة في تو كسيأخذ الباحث مف التفكيؾ أدا

يستند إلييا الخطاب الديني في إنتاج معافو مثمت مراجع مركزية لو في تقديـ نفسو، كذلؾ عف طريؽ تفكيؾ مقكالت 

                                                 
 .41-40 ٓ عبثك، ِقذس. ًُٞ ػٔو-  53
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 أكال، ثـ بياف تناقضاتيا الداخمية التي تكشؼ عف معافو متناقضة مع المعاني التمكقع داخمياىذه اليقينيات عبر 

. المرجعية التي تتبناىا ىذه اليقينيات، كذلؾ بحؿ البنيات كفكيا كنزع ركاسبيا

 

الصعوبات 

ف  تفكيؾ مقكالت المقدس ليس باألمر الييف ألف التفكيؾ ىنا ال يتعمؽ بنص بقدر تعمقو بارتباط األتباع بو، كا 

المناقشات التي قد تثرم المكضكع تنحصر في دائرة ضيقة، مما يقمص ىامش النقاش في المكضكع، كبالتالي حرماف 

 .الباحث مما يتيحو النقاش مع ذكم االىتماـ مف إضاءات تعيف الباحث عمى سبر أغكار مناطؽ النقاش في الدراسة

 

 حدود الدراسة

 :ستتحدد ىذه الدراسة في ثبلثة أطر عمى النحك التالي

 .قراءة  في مستكيات اإليماف في سكرة البقرة كحالة دراسية -1

 قراءة لمكضكع االستماع لمنص القرآني -2

قراءة لمفيـك األسممة باالعتماد عمى التجربة النبكية كالدكلة التجربة التاريخية األكلى التي أعقبت مكت النبي  -3

 .محمد
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 تحميؿ لمستويات اإليماف والمعرفة في سورة البقرة                          -  فاسألوا كبيرىـ:الفصؿ الثاني

كاتقكا "، 55 في القرآفيقاؿ تنزلت فييا آخر آيةك سكرة البقرة مدنية، كالشائع أنيا أكؿ ما تنزؿ في المدينة بعد اليجرة،

 . 56"يكما ترجعكف فيو إلى اهلل، ثـ تكفى كؿ نفس ما كسبت كىـ ال يظممكف

كىي أكبر سكر القرآف مف . 58، كىك تشريؼ ليا57كسكرة البقرة كما ركم عف النبي سناـ القرآف، كسناـ كؿ شيء أعبله

حيث عدد اآليات كعدد الصفحات التي شغمتيا آيات السكرة مئتاف كست كثمانكف آية، كقد تنزلت في مدد مختمفة، 

.  تكزعت عمى طكاؿ الفترة المدنية مف بدايتيا حتى نيايتيا

الزمني : ، كىذا االستغراؽ المزدكج12:1أما نسبة عدد صفحات السكرة بالقياس إلى عدد صفحات القرآف فيي تقارب 

كالكرقي كاف أحد األسباب الميمة التي دفعت بالباحث إلى تفحص ىذه السكرة، ثـ تخٌيرىا مف بيف سكر القرآف، لتككف 

 .حالة دراسية يختبر فييا الباحث صدؽ فرضيتو المتعمقة بييمنة السمع عمى إنتاج المعرفة في الخطاب الديني

كينضاؼ إلى السبب السابؽ، تنكع المكضكعات التي تناكلتيا آيات السكرة، فقد كاف ليا كقفة مع قصة الخمؽ األكلى، 

بميس، كتناكلت بنكع مف التكثيؼ مكضكعات أخرل يدرسيا الجابرم كركائز انبنت عمييا السكرة  مع المبلئكة كآدـ كا 

، كىي المؤمنكف كالكافركف كالمنافقكف كالمشرككف تحديدا الييكد منيـ، كالذيف "الفيـ الكاضح لمقرآف الحكيـ"في كتابو 

 آية مف آيات السكرة، كما تناكلت السكرة تشريعات في القتاؿ كاألحكاؿ 120شغؿ جدليـ كجدؿ المنافقيف نحك 

 .59الشخصية، كالتي ىي ليست محبل ليذه الدراسة

كبناء عمى المكضكعات التي تناكلتيا السكرة، كجد الباحث أنيا تمثؿ مادة غنية، كذات صمة كثيقة بإشكالية الدراسة، 

 .عمى أف يتـ تناكليا عمى كجو تفحص البنية المعرفية ليذه المكضكعات باالستناد إلى حاسة السمع
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كثالثة أثافي األسباب التي قدمت سكرة البقرة عمى غيرىا كحالة دراسية، أنيا أكؿ السكر مما يمي سكرة الفاتحة مفتتح 

كتقديـ مكاف السكرة داخؿ القرآف المصٌحؼ لـ يكف مف مرتبو محض اعتباط أك . 60القرآف ككتاب مصحؼ

، فترتيب السكرة حسب زماف نزكليا يأتي في المرتبة الحادية كالتسعيف باالستناد إلى ترتيب محمد عابد 61مصادفة

إنو تعمية لمكانة السكرة : ، كىذا التقديـ المكاني لمسكرة داخؿ القرآف المصحؼ، أقؿ ما يمكف أف يقاؿ فيو62الجابرم

 .الدينية

كبالنظر إلى غايات ىذه الدراسة كحيثياتيا، فإنيا تختمؼ عف غايات دراسة الجابرم؛ ذلؾ أف مسعى الجابرم محاكلة 

المطابقة بيف مسار تنزؿ آيات السكرة كمسيرة الدعكة، بينما سترصد ىذه الدراسة طبيعة الجكانب المعرفية لممبحكثيف 

بميس كآدـ كالمؤمنكف كالكافركف باالستناد إلى حاسة السمع، كىي دراسة تقتضي التكسع  في السكرة، كىـ المبلئكة، كا 

 لتشمؿ المعاني التي تنتجيا ىذه الحاسة، كعبلقتيا باإليماف 63كعدـ الكقكؼ عمى أفعاؿ كمشتقات حاسة السمع

 . كالسؤاؿ المعرفي

كمف أجؿ الكشؼ عف مراتب السمع كعبلقتيا بالمستكيات المعرفية، سيتـ تناكؿ مفاىيـ التقكل، كاإليماف، كالكفر، 

كالشيطنة في سكرة البقرة، مع تدعيـ ليذه المفاىيـ مف سكر أخرل في القرآف إلفادة التكضيح كالتشخيص، عبلكة عمى 

. ما لمتكرار مف أىمية في تمكيف ىذه المفاىيـ، كترسيخيا كمفاىيـ أساسية ينبني عمييا النص القرآني في جانبو القيمي

 

 

 

                                                 
60
ٝاماأٍوطذاُلبرؾخٍٖٓٞهاُووإٓ،رٖجؼٍٞهحاُجووحٓلززؼاُووإٓ،ٝٛناهأ١رج٘بٙاثَٖٓؼٞكاُن١أٍوٜأ٣ٚبأُؼٞمر٤ٖٖٓ-

مثٜٔباُؾَٖٝاُؾ٤َٖ،اٗظوه٤ّلاُق٤ٕٞ:اُووإٓ،ثوُٞٚ ّٞ :أُب٤ٗب.عذي اٌزٕض٠ً ِع وزبة خٍك اٌمشآْ ٌٍغبخع.إاُوًٍٍٞب٣ٕؼ

اُوَْ.اٌزفغ١ش اٌٛاضؼ ؽغت أعجبة إٌضٚي: فُٙ اٌمشآْ اٌؾى١ُ.ٝأٗظوأ٣ٚبٓؾٔلػبثلاُغبثو24.١-2000ٓ،23.ْٓ٘ٞهاداُغَٔ

 .155ٖٓلهٍبثن،ٓ.2أُغِل. رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ.اثًٖض٤وٝاٗظو.89ا٧ٍٝ،ٖٓلهٍبثن،ٓ
61
افزِقاُٖؾبثخك٢رور٤تٍٞهاُووإٓ،كزؼلكدأُٖبؽقث٘بءػ٠ِرور٤تاَُٞهك٤ٜب،ٕٝبهٌَُٓورِّتٖٓؾق،ٓضَٖٓؾقأث٢ّ-

ٝاُـبُتػ٤ِٚأٗٚٓورتث٘بءػ٠ِ.اثًٖؼت،ٖٝٓؾقػجلهللاثَٖٓؼٞك،ٖٝٓٛ٘به٤َإرور٤تاَُٞهك٢أُٖؾقرور٤تاعزٜبك١

216-2007ٓ،215.ٓوًيكهاٍبداُٞؽلحاُؼوث٤خ:ث٤وٝد.2ٛ.1ط. ِذخً إٌٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ.اٗظوٓؾٔلػبثلاُغبثو١.ٍٛٞاَُٞه

ٓٝ233-239. 
62
 .38ٖٓلهٍبثن،ٓ.3ط.اٌزفغ١ش اٌٛاضؼ ؽغت أعجبة إٌضٚي: فُٙ اٌمشآْ اٌؾى١ُ .ٓؾٔلػبثلاُغبثو١-
63
ك٤ٔب٣زؼِنثل٫ُخأكؼبٍاُؾٞاًٖٜٝٓٙٔ٘بأَُغ٣ٌٖٔا٬ٛ٫عػ٠ِكهاٍخصو٣خك٢ٛنااُغبٗتهلٓزٜبأَٗبّف٤ٚوف٤َِاُز٢ثؾضذ-

هٍبُخ. دساعخ ٔؾ٠ٛخ ٚفشف١خ ٚدال١ٌخ.اٗظوأَٗبّف٤ٚوف٤َِ.ك٤ٜبأكؼبٍاُؾٞاًك٢اُووإٖٓٓاُغٞاٗتاُ٘ؾ٣ٞخٝاُٖوك٤خٝاُل٤ُ٫خ

 .2002.عبٓؼخثـلاك:ثـلاك.ٓبعَز٤وؿ٤وْٓ٘ٞهحثبّوافًبٕل٣بٍواُي٣ل١
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أوالنية الخمؽ بيف السمع والتساؤؿ : المبحث األوؿ

بميس، ثـ تبعيـ بعد ذلؾ آدـ ثـٌ حكاء، كؾ ذات مف ؿ تتككف الذكات الحية في أسطكرة الخمؽ األكلى مف المبلئكة كا 

بميس مف نار، كآدـ كحكاء مف تراب64ىذه الذكات مخمكقة مف مادة أكلية؛ فالمبلئكة مف نكر كلكف ما عبلقة كؿ . ، كا 

عبلقة كؿ مخمكؽ بمنطؽ السؤاؿ كغايتو؟ ىذا بالضبط ما سيسعى  مخمكؽ بطبيعة المادة األكلية المخمكؽ منيا؟ ثـٌ ما

. المبحث لمكشؼ عنو

 

المالئكة تعؼُّ عف السؤاؿ : المطمب األوؿ

... الرسالة: المبلئكة مخمكقات يقاؿ بأنيا نكرانية، مخمكقة مف نكر، كاحدىا مبلؾ، أصميا ألؾ، كالمؤلؾ كالمؤلكة

أىٍصميوي ألكني، . أبمغو عني: كألكني إلى فبلف. 65الممؾ، ألنو يبمغ الرسالة عف اهلل عز كجؿ، كالجمع مبلئكة: كالمؤلؾ

ٍفعىؿ، كالعيف محذكفة : كالمؤلؾ. حذفت اليمزة، كألقيت حركتيا عمى ما قبميا الممؾ، ألنو يبمغ عف اهلل تعالى، كزنو مى

. 66(أم كركدىا عمى ىيئة مؤلؾ )ألزمت التخفيؼ إال شاذان  (أم اليمزة)

يتضح مف المعنى المعيجمي أف المعنى متكافؽ في أصؿ الكضع مع جانب مف كظيفة المبلئكة، كىي التبميغ كنقؿ 

رسائؿ اهلل، فيـ مخمكقات تتكسط بيف اهلل كالبشر، فتنتقؿ عبرىـ المعاني اإلليية التي يرغب اهلل أف يككف عمييا ىذا 

. الخمؽ مف عباده

ٌدد باإليماف باهلل  كالمبلئكة أكثر المخمكقات قربا لو ، فمسكنيـ السماء، كىـ أكؿ ما يمي اهلل مف ناحية اإليماف، الذم حي

آمف الرسكؿ بما أنزؿ إليو مف ربو " كىذه الرتبة تؤكدىا اآلية. كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر كالقضاء خيره كشره

.  67..."كالمؤمنكف كٌؿ آمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو

                                                 
64
ٛج٤ؼخأُبكحاُز٢فِوذٜٓ٘با٬ُٔئٌخ٣ُْوكر٤ٙٞؾبثْؤٜٗبك٢اُووإٓ،ك٢ٜٖٖٓٙٔاُؼٞاُْاُـبئجخػٖاُؾٌ،ٝا٣٩ٔبٕثٜبر٤َِٔب،-

ُفِوذا٬ُٔئٌخٖٓٗٞه،ٝفِناُغبٕٖٓٓبهطٖٓٗبه،ٝفِنآكّ:"ًَٝٓب٣ؼوفػٜ٘بك٢ا٬ٍ٩ّأٜٗبٓقِٞهخٖٓٗٞهث٘ٔؽل٣شاُ٘ج٢

.102-1968ٓ،101.ٓطجٞػبدكاهاُْؼت:اُوبٛوح.عبٌُ اٌغٓ ٚاٌّالئىخ.اٗظوػجلاُوىامٗٞكَ".ٓٔبٕٝقٌُْ

 .1968ٓ،7.اُطجؼخا٧ف٤وح.ّوًخٓلث٢ُٞ:ٖٓو. ؽغشح اٌىْٛ.ٝاٗظواثٖػوث٢
65
 .ٍِهاٗظوَُبٕاُؼوةٓبكح-
66
 .ِألناُوبًٓٞأُؾ٤ٜٓبكح-
67
 .ٍٖٓٞهحاُجووح285ا٣٥خ-
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أكليا :" ، أف اإليماف بالمبلئكة ينتظـ في ثبلثة معافو "شعب اإليماف" كيرل السيكطي نقبل عف البييقي في كتابو

ثبات أنيـ عباد اهلل كخمقو: كثانييا. التصديؽ بكجكدىـ إثبات بأف منيـ رسبل يرسميـ اهلل : كثالثيا. إنزاليـ منازليـ، كا 

. 68إلى مف يشاء مف عباده

، فمنيـ ما ميمتو نقؿ رسائؿ اهلل 69"كما منا إاٌل لو مقاـ معمـك"كقد قسميـ اهلل مف ناحية الكظيفة، فقاؿ عمى لسانيـ 

كما يمفظ "، كمنيـ المكمؼ بتسجيؿ حسنات البشر، كآخر يكتب سيئاتيـ 70"كاهلل يصطفي مف المبلئكة رسبل"ألنبيائو 

كِّؿ بكـ"، كمنيـ مف ىك مكمؼ بالمكت 71"مف قكؿ إال لديو رقيب عتيد ، كآخر مككؿ 72"قؿ يتكفاكـ ممؾ المكت الذم كي

، كمنيـ المكمؼ بالرزؽ، كمنيـ المكمؼ 73"كيـك ينفخ في الصكر ففزع مف في السماكات كاألرض"بالنفخ في الصكر 

. 74...بالجنازة، كمنيـ

كصفات المبلئكة كثيرة جدا، يصفيـ اهلل بالقكة كالمتانة في العبادة، كالخمؽ الحسف، كحسف المنظر، كعظمة األشكاؿ، 

الحمد هلل فاطر السماكات كاألرض جاعؿ المبلئكة "كىي ذكات أجنحة . 75كالقدرة عمى التشكؿ في ىيئة صكر متعددة

. 76"رسبل أكلي أجنحة مثنى كثبلث كرباع 

ال يعصكف اهلل ما أمرىـ، كيفعمكف ما "كالمبلئكة ينفذكف ما يؤمركف بو باالستناد إلى آيات مف القرآف أخبرت عنيـ فيـ 

نا لنحف لصافكف* كما منا إاٌل لو مقاـ معمـك" ، كاآليات 77"يؤمركف نا نحف لمسبحكف* كا  يسبحكف الميؿ "، كاآلية 78"كا 

. 80"ال يسبقكنو بالقكؿ، كىـ بأمره يعممكف" ، كآلية 79"كالنيار ال يفتركف

                                                 
68
،1988.كاهاٌُزتاُؼ٤ِٔخ:ث٤وٝد.2ٛ.رؾو٤نأثٞٛبعوٓؾٔلاَُؼ٤لثٖث٢ٗٞ٤َىؿٍِٞ. اٌؾجبئه فٟ أخالق اٌّالئه.ا٢ٛٞ٤َُ-

ٓ9-10. 
69
 .ٍٖٓٞهحاُٖبكبد164ا٣٥خ-
70
 .ٍٖٓٞهحاُؾظ75ا٣٥خ-
71
 .ٍٖٓٞهحم18ا٣٥خ-
72
 .ٍٖٓٞهحاَُغلح11ا٣٥خ-
73
 .ٍٖٓٞهحا87َُٔ٘ا٣٥خ-
74
 .٣ٌٖٔاُؼٞكحا٠ًُزبةاُؾجبئياُن١فٖٔك٤ٚا٢ٛٞ٤َُاُغبٗتا٧ًجوُِٓ٘ٚؾل٣شػٖٜٓبّا٬ُٔئٌخ-
75
آدَ - اٌغّبٚاد ٚاألسك، ٚإٌغَٛ، ٚاٌىٛاوت، ٚاٌغجبي، ٚاٌجؾبس، ٚاألٔٙبس، ٚاٌّالئىخ، ٚاٌغٓ، ٚاإلٔظ: ثذا٠خ خٍك اٌىْٛ.اثًٖض٤و-

 .114-1991ٓ،112.كاهاُج٤ْو:اُوبٛوح.رؾو٤نػبكٍأُؼب٢ٛ.  ع١ٍٗ اٌغالَ
76
 .ا٣٥خا٠ُٝ٧ٍٖٓٞهحكبٛو-
77
 .ٍٖٓٞهحاُزؾو6ْ٣ا٣٥خ-
78
 .ٍٖٓٞهحاُٖبكبد166-164ا٣٥بد-
79
 .ٍٖٓٞهحا٧ٗج٤بء20ا٣٥خ-
80
 .ٍٖٓٞهحا٧ٗج٤بء27ا٣٥خ-
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فالمبلئكة تنفعؿ بما يمقى إلييا مف قكؿ إليي، كتستغرؽ حياتيا عمى كجو المبالغة كاالشتغاؿ في االنقياد كالطاعة في 

كىذا سبب كجيو . تنفيذ مأمكرات اهلل، كالتسبيح بحمده، كال تحيد عما ىيأىا اهلل لو، ككأنيا ال تبصر إاٌل سىٍمع قكؿ ربِّيا

.  لقربيا المكاني مف اهلل

ذ قاؿ ربؾ :"  عمى رغبة اهلل إال ما كرد في سكرة البقرة حينما قاؿ اهلل ليـ81كلـ يسجؿ عمى المبلئكة اعتراض كا 

لممبلئكة إٌني جاعؿ عمى األرض خميفة، قالكا أتجعؿ فييا مف يفسد فييا كيسفؾ الدماء، كنحف نسبح بحمدؾ كنقدس 

. 82"لؾ، قاؿ إني أعمـ ما ال تعممكف

يكشؼ ىذا االعتراض عف أمر في غاية األىمية، فالمبلئكة تتريث في االنصياع كتغاير بذلؾ كؿ كيصؼ ليا، حيث 

تنتقؿ مف االنشغاؿ في االنصياع إلى االنشغاؿ بالسؤاؿ عٌما أذىميا، كتحاكؿ أف تعرؼ األسباب التي جعمت اهلل 

 .يرغب في استخبلؼ األرض

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ عمى األرض "كيمكف رصد عبلقة حجاجية في اآليات السابقة بيف اآلية األكلى  كا 

كعمى الرغـ مما يبدك بإجراء ظاىر اآليات البلحقة مف . ، كبيف اآليات البلحقة83كمكضكع بات مركزا لمحجاج" خميفة

، إال أنيا تقع في مدراج انتظاـ الخطاب كال تنفؾ ..."قالكا أتجعؿ فييا مف يفسد فييا كيسفؾ الدماء"تعارض حجاجي، 

كتقكد إلييا، كبذلؾ تنتظـ اآليات في سياؽ حجاجي كاحد، يبدأ بإنتاج الحجج " أعمـ ما ال تعممكف" تخدـ اآلية النتيجة

االنصياع : "، كالثانية"السؤاؿ ال االنصياع:" لصياغة الخطاب، كيمكف إنتاج ىذا النسؽ الحجاجي في عبارتيف األكلى

                                                 
81
٣نٛتثؼ٘اُجبؽض٤ٖا٠ُإٍٔئاٍا٬ُٔئٌخ٤ٌُٖٓثبةا٫ػزواٗػ٠ِٓبأهاكهللا،ٝاٗٔبٖٓثبةهؿجزْٜك٢اُزؼِْٝأُؼوكخ-

ٖٓلهٍبثن،ٓ.عبٌُ اٌغٓ ٚاٌّالئىخ.اٗظوػجلاُوىامٗٞكَ.ٝا٫ٛٔئ٘بٕا٠ُإٔفِنهللا٥ك٤ٌُّٓج٤٘بػ٠ِػلّه٠ٙهللا٬ٖٓٓئٌزٚ

٣ٝؼَِاثًٖض٤وا٫ػزواٗك٢إٔهللاأفجوا٬ُٔئٌخػ٠ٍِج٤َاُز٣ٞ٘ٚثقِنآكّٝمه٣زًٚٔب٣قجوثب٧ٓواُؼظ٤ْٖٓهجًَٞٗٚ،كوبُذ.103

ا٬ُٔئٌخػ٠ٍِج٤َا٫ٍزٌْبفٝا٫ٍزؼ٬ّػٖٝعٚاُؾٌٔخ٫ٝعٚا٫ػزواٗٝاُز٘و٤ُٔج٢٘آكّٝاُؾَلًُْٜٔب٣زْٞٛثؼ٘اُغِٜخ

ٓب"ٍٖٓٞهح69ٓٝك٢ًزبةآفو٫ثًٖض٤و٣وٍٞك٢رل٤َوا٣٥خ.191ٖٓلهٍبثن،ٓ. ثذا٠خ خٍك اٌىْٛ.اٗظواثًٖض٤و.أُلَو٣ٖ

٫ُٞاُٞؽ٢ٖٓأ٣ًٖ٘ذأكه١ا٫فز٬فث٤ٖا٨ُٔا٧ػ٠ِ؟:كبُو٣ٍٍٞوٍٞك٢ؽغبطهو٣ِ"ًب٢ُٕٖٓػِْثب٨ُٔا٧ػ٠ِام٣قزٖٕٔٞ

.٣ؼ٢٘ك٢ّؤٕآكّٝآز٘بعاث٤ٌِٖٓاَُغٞكُٚ

٬ًّٝاثًٖض٤وك٢ّٚ٤ءٖٓرط٣ٞغا٣٥خُٔوبٕلاُْوػ،كولاػزجوا٫فزٖبّكوٜٓغاث٤ٌِ،هؿْإٔٓئّوا٣٥خ٣ٌبك٣ٌٕٕٞو٣ؾب٤َُْٔ

رفغ١ش .اٗظواثًٖض٤و.ا٬ُٔئٌخٝاث٤ٌِ،٧ٕا٬ُٔئٌخُْرٌٖك٢ٓٞاعٜخاث٤ٌِؽز٠رقزْٖٓؼٚ،ثًَبٕافزٖبّا٬ُٔئٌخٝاث٤ٌِٓغهللا

اٗظو.ٝهلمٛتٓؾٔٞكِّج٢ا٠ُعٞاىٝٙغاُقٖبّأُوٖٞكث٤ٖا٬ُٔئٌخٝهللا.106ٖٓلهٍبثن،ٓ.12ٓغِل. اٌمشآْ اٌعظ١ُ

 .8.1992ٓ،16ٛ.كاهاُغ٤َ :ث٤وٝد. ؽ١بح آدَ.ٓؾٔٞكِّج٢
82
 .ٍٖٓٞهحاُجووح30ا٣٥خ-
83
اٗظو.ر٘ج٢٘ا٣٥خػ٠ِاُؼ٤ِٔخاُؾغبع٤خ٫ا٩فجبه٣خؽ٤شرـلٝاُو٤ٔخا٩فجبه٣خُِِٔلٞظه٤ٔخصب٣ٞٗخثبُ٘ظوا٠ُه٤ٔخأُِلٞظاُؾغبع٢-

 .23-2008ٓ،22.ٕلؾبدُِلهاٍبدُِْٝ٘و:كْٓن. ِذاخً ٚٔقٛؿ: اٌزذا١ٌٚخ ٚاٌؾغبط.ٕبثواُؾجبّخ
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كمف العبارتيف يمكف اشتقاؽ ثبلث صياغات حجاجية ". السمع طريؽ المعرفة: "ليفضي مدراج الحجاج". ال السؤاؿ

: عمى النحك التالي

 

االنصياع ال السؤاؿ : الصياغة األولى

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني جاعؿ فى األرض خميفة" -1 اهلل يخبر بما سيقدـ عميو كال يستشير، فككنو اهلل ال ". كا 

 . يحتاج لمشكرة

. أم كجبت عمييا الطاعة. بما أف المبلئكة ليست محؿ استشارة اهلل، فميس ليا أف تبدم اعتراضا -2

 

السؤاؿ ال االنصياع : الصياغة الثانية

، فمماذا تخمقو؟ يستمـز ذلؾ قكليـ هلل ال تستخمؼ األرض حتى ال "أتجعؿ فييا مف يفسد فييا كيسفؾ الدماء" -1

 . 84ييٍفسىد فييا، كحتى ال تيٍسفىؾ الدماء فييا

. 85مف ييستخمىؼ في األرض يفسد فييا كيسفؾ الدماء، كبذلؾ فإف إقداـ اهلل عمى االستخبلؼ أمر مستعجب -2

 لماذا ييخمؽ الميٍستىٍخمىؼ؟: فكأف حاؿ لساف المبلئكة يقكؿ

 تخمقو؟" كالقكؿ لممبلئكة- فمماذا. مف يسكف األرض يفسد كيسفؾ الدماء، كنحف نسبح بحمدؾ كنقدس لؾ -3

نحف ال نفسد كال نسفؾ الدماء، كمف يستخمؼ في األرض يفسد فييا كيسفؾ الدماء، أم ال ينشغؿ بالتسبيح  -4

 فمماذا تخمقو؟. كالتقديس

 

السمع طريؽ المعرفة : الصياغة الثالثة

 .86إٌني أعمـ ما ال تعممكف، فأنتـ ال تعممكف؛ ألٌنني لـ أيٍعًممكـ بو -1

                                                 
84
٣وٍٞثؼ٘أُلَو٣ٖإاُغبٌٍٕ٘ذا٧هٗهجَآكّثؾٞا٢ُأُل٢ػبّ،كَلٌٞااُلٓبء،كجؼشهللاا٤ُْٜع٘لآٖا٬ُٔئٌخ،كطوكْٝٛا٠ُ-

 .191ٓ.ٖٓلهٍبثن.ثذا٠خ خٍك اٌىْٛ.اٗظواثًٖض٤و.عيائواُجؾٞه،ٝهبٍاُجؼ٘اْٜٗاِٛؼٞاػ٠ِاُِٞػأُؾلٞظ
85
.رٞى٣غٌٓزجخاُـيا٢ُ:كْٓن.أعٍٛة االعزفٙبَ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ.اٗظوػجلاٌُو٣ْٓؾٔٞك٣ٍٞق.أكبكا٫ٍزلٜبّثبُٜٔيحاُزؼغت-

2000ٓ،20. 
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 .كبما أٌنني أعمـ ما ال تعممكف ال تسألكا عٌما لـ أيٍعًمٍمكـ بو -2

كالغاية مف إيراد ىذا التنكع الحجاجي إظيار العبلقة التي تربط بيف مثمث السمع كالسؤاؿ كالمعرفة في الخطاب 

، بينما مثمت اآليات السابقة سياقا مف الحجج "النتيجة" "إني أعمـ ما ال تعممكف" القرآني، فقد مثمت اآلية األخيرة 

(.  3)كاستداللية في . (2)، كاستداللية استمزامية في (1) في 87كاألدلة؛ فالصياغة األكلى تفسيرية

( 1)التي كانت العبلقة الحجاجية فييا تقابمية في" النتيجة"كقد كيظِّفت الصياغتاف األكلى كالثانية لتأكيد مفاد اآلية 

؛ ففسرت رغبة اهلل في (2)ك (1)كنتيجة مترتبة عمى الصياغتيف  (3)بيف السمع كالسؤاؿ، لتأتي االستداللية في (2)ك

. االستخبلؼ بأنو يعمـ ما ال تعممو المبلئكة

كبالكقكؼ عمى غايات الحجاج كمؤشراتو يرل الباحث أف المبلئكة تستغرب مف رغبة اهلل في خمؽ البشر، كمؤشرات 

، إذ تكحي التجربة بأف مف استيخمؼ في 88ىذا االستغراب تقكد لمتساؤؿ ابتداء عف التجربة السابقة الستخبلؼ األرض

، كىك تساؤؿ منطقي عف مدل نجاح التجربة البلحقة 89األرض كاف سمبيا؛ حيث نشر فييا الفساد كسفؾ الدماء

 .باالستناد إلى التجربة السابقة

كمؤشر التساؤؿ الثاني يتحدد في المقارنة بيف المبلئكة التي يبدك أنيا بدأت تتخكؼ عمى مكانتيا عند اهلل، فعقدت 

مقارنة بيف مف يفسد في األرض كيسفؾ الدماء، كىـ الذيف استخمفيـ اهلل قبؿ البشر الحالييف، كبيف المبلئكة التي 

تسبح بحمد اهلل كتقدسو، فتترافع المبلئكة بيذا الحجاج أماـ ربيا كاثقة مف صحة المقدمات التي انبنى عمييا، كمنطقية 

كيىًبيف في المقابؿ أف المبلئكة في نظر . استمزاـ االستدالؿ فيو، كالذم يشكؾ ابتداء في صبلح مف سىيىٍستىخمؼ األرض

                                                                                                                                                 
86
إًبٕأُوٖلٖٓفِنآكّاُؼجبكحكبٜٗبرؼجلهللا٫ٝرلزو:"أعوٟاثًٖض٤ورؼ٬٤ُِؾغبطا٬ُٔئٌخثؤٜٗبرؼجل٫ٝرؼ٢ٖ،ٝأٜٗبهبُذ-

٬٤ُٜٗبها،كٌبٕهكهللاػ٤ِْٜ،أ١أػِْأُِٖؾخاُواعؾخك٢فِنٛئ٫ءٓب٫رؼِٕٔٞ،أ٤ٍ١ٞعلْٜٓ٘ا٧ٗج٤بءٝأُوٍِٕٞ،ٝاُٖل٣وٕٞ

 .192ٖٓلهٍبثن،ٓ... ثذا٠خ خٍك اٌىْٛ.اثًٖض٤و".ٝٛنا٣٫غلٍُٚ٘لاك٢اُ٘ٔ.ٝاُْٜلاءٝاُٖبُؾٕٞ
87
 اٌؾغبط ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاألعٍٛة عٓ وزبة ٔؾٛ .ثبرو٣يّبهٝكٝ:ُِٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عػ٠ِأٌّبٍاُزَََِك٢اُؼ٬هبداُؾغبع٤خ٣٘ظو-

 .27-2009ٓ،25.كاهاٌُزبةاُغل٣لأُزؾلح:ث٤وٝد.روعٔخأؽٔلاُٞكه٢ٗ. اٌّعٕٝ ٚاٌّجٕٝ
88
ًٔبرْرج٤بٍٗٚبثوب،٣ُْضجذك٢اُ٘ٔإٔٛ٘بُيهٞٓبٍبثو٤ٖػ٠ِاُقِنأُؼٜٞكػ٠ِا٧هٗ،ٌُٖرَبإٍا٬ُٔئٌخػٖعلٟٝ-

 .ا٫ٍزق٬ف٣ؼط٢ؽظبٖٓأُ٘طن٣ُٖٔؼزولثؤٕاُ٘ٔاُووآ٢ٗاّزَٔػ٠ِٓئّو٣ل٤لاصجبدا٫ٍزق٬ف
89
. رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ.اٗظواثًٖض٤و.أٝهكاُٚؾبىػٖاثٖػجبًإٔاُغٖأكَلٝاك٢ا٧هٗهجَث٢٘آكّ،كوبٍذا٬ُٔئٌخػ٤ِْٜ-

 .340ٖٓلهٍبثن،ٓ.1ٓغِل
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أنيـ : ، ناىيؾ عف فحكل خبرو يرشح مف استفسار المبلئكة90أنفسيـ أفضؿ ممف استخمؼ كسيستخمؼ األرض الحقا

. يغنكف اهلل عف غيرىـ بتسبيحو كتقديسو

أما المؤشر الثالث، كىك األىـ، فيك مؤشر يدؿ عمى قدرة فائقة عند المبلئكة عمى قراءة المتكقع المستقبمي بناء عمى 

 بمعنى 91معطيات شكمت أرضية لقراءة معقكلة لدييـ، فيـ يتكقعكف ممف سيخمؼ اهلل بيـ األرض أنيـ أرضيكف،

دكنيكف في المكانة كالرتبة، كدكنيتيـ ىذه، تجعميـ بالمنطؽ غير منضبطيف في قيميـ كسمككيـ، ككذلؾ في عبلقتيـ 

ؿ عمييـ في تحقيؽ غاية اهلل في االستخبلؼ كنتيجة ليذه المعطيات فإف . مع ربيـ، كبناء عمى ذلؾ يضعؼ الميعكَّ

فساد المستخمىفيف في األرض كسفكيـ لمدماء لف يككف مستغربا مف قبؿ المبلئكة أك غيرىا، كىك المؤشر الذم صٌدقتو 

.  تجربة المستخمىؼ عمى األرض

، فقدرة المبلئكة عمى الحجاج محؿ 92كتدؿ المؤشرات السابقة مجتمعة عمى قضية ميمة كذات داللة في الدراسة

احتراـ كتقدير عالييف، فقد ثبت أٌف استبصارىا ثاقب متيف، سكاء في بناء مقدمات حجاج منتظمة، أك في طرؽ 

ال عمـ لنا إال ما . " االستدالؿ، كىذا ينفي عنيا محدكدية العمـ، كيقع بحكـ التناقض مع تكصيؼ المبلئكة السابؽ

حيث يتعذر إجراء ىذه اآلية عمى ظاىرىا، كال سبيؿ إلجرائيا بما يرفع التناقض عف النص إال عمى سبيؿ ". عممتنا

.  التمطؼ في مخاطبة المبلئكة لربيا

كيمكف تفكيؾ ىذا التناقض بقراءة بسيطة تذىب إلى أف المبلئكة إف استفسرت أك احتجت فإنيا تحترز أيما احتراز في 

عدـ تحكؿ االستفسار إلى مرتبة عصياف اهلل، كعميو، يبيت عمييا أف تعكد أدراجيا إلى الطاعة كاالمتثاؿ كالعبادة 

كالتسبيح، كىذا يتطمب منيا التراجع عف دعكاىا، فكانت كسيمتيا االستتابة، فاستتابت اهلل عمى تذمرىا مف رغبتو في 

.  93"قالكا سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا، إنؾ أنت العميـ الحكيـ: " استخبلؼ األرض، فقالكا بعد حجاج اهلل ليـ

                                                 
90
٣ٞهكاثًٖض٤وهأ٣بُِواى١ك٤ٚرؼ٤َُِٔٞهقا٬ُٔئٌخثؤٜٗبًبٗذروؿتك٢أ٣َٕزقِلٜبهللاك٢ا٧ه٧ٜٗٗبأؽنك٫٢ٜرلَل٫ٝ-

 .338،ٓاٌّقذس اٌغبثك.اٗظو.ٝٛٞهأ٣٫١قِٖٞٓاُٞعبٛخ.رَلياُلٓبء
91
 .األسكاٗظواُوبًٓٞأُؾ٤ًِٜٔخ.ا٧هٗاٍْعٌ٘،ٖٝٓٓؼب٤ًَٗٚٓبٛٞأٍلَ-
92
٣٫لػ٢اُجبؽشإٔأُئّواداُز٢أٝهكٛب٣و٤٘بٓؼوك٤ب،ك٣٫ٜٞووثب٤ُو٤ٖاثزلاء،ٝٓبرول٣ُِٔٚٔئّوادا٫ٓؾبُٝخُوواءحرؤ٤ِ٣ٝخرَؼ٠-

 .ُزل٤ٌيأُووٝءٖٓأعَرق٤ِٖٖٚٓا٤ُٜٔ٘خأَُؼ٤خ،ك٤لزؼاُ٘ٔػ٠ِهواءادعل٣لح
93
 .ٍٖٓٞهحاُجووح32ا٣٥خ-
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كاألمر الذم يمفت االنتباه ىنا، غرابة منطؽ القياس كاالستدالؿ في اآليات التي تتغيا إفحاـ اهلل لممبلئكة في الرد عمى 

أنبئكني :  عمى المبلئكة، فقاؿ94(أم المخمكقات)كعٌمـ آدـ األسماء كٌميا، ثـ عرضيـ " اعتراضيا في االستخبلؼ، 

يا آدـ أنبئيـ : قاؿ* قالكا سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العزيز الحكيـ* بأسماء ىؤالء إف كنتـ صادقيف

ألـ أقؿ لكـ إٌني أعمـ غيب السماكات كاألرض، كأعمـ ما تبدكف كما كنتـ : بأسمائيـ، فمما أنبأىـ بأسمائيـ قاؿ

. 95"تكتمكف

فحجاج اهلل لممبلئكة ابتغاء دحض حجتيـ يستمر، كيستند ىذه المرة عمى آدـ الذم أنبا المؤل السماكم بأسماء 

عجزت المبلئكة عف فعؿ ذلؾ، كتفصيؿ ذلؾ أف اهلل قد أعطى آدـ  المخمكقات التي عيرضت عميو، في الكقت الذم

أسماء يسقطيا عمى المخمكقات، كلـ يعًط ىذه اإلفادة لغيره، فمف الطبيعي أف يعرفيا آدـ كأف تجيميا المبلئكة، كليس 

.  فييا ما يثير االستغراب كالدىشة

ٌمـ آدـ منطؽ الربط بيف المفظ كالمسميات لينشأ المغة ، فكاف ىذا سببا كمناطا لدىشة 96أٌما القكؿ بأف اهلل قد عى

المبلئكة، فيك أمر فيو مف االستغراب الكثير؛ ألف قراءة المبلئكة لبلستخبلؼ كانت تنـ عف قدرة أعمى مما ىك عند 

ككاف مف الممكف أف . آدـ في الربط، فقراءتيا اشتممت عمى استدالؿ لـ يتأتى آلدـ الذم اكتفى بربط االسـ بالمسمى

ر دىشة المبلئكة لك كانت مف برىاف اهلل المنقطع الصمة عف اعتراضيا مف ناحية، كمف انتفاء االستدالؿ عند آدـ  تيبرَّ

ميا . حتى يىٍفضي

نما أخبرىا فقط  كيمكف إجراء االستدالؿ اإلليي عمى أف اهلل لـ ييٍعمـ المبلئكة الغاية مف االستخبلؼ عمى األرض، كا 

عف رغبتو في ذلؾ، كعمى المبلئكة أف ال تجتيد في االستدالؿ كاالعتراض كالسعي لتككيف معرفة خارج نطاؽ السمع، 

فؤلف اهلل لـ يبٌمغيا بغاية الخمؽ، لـ تحدث لدييا المعرفة، كىذا ميستدؿٌّ عميو مف االختبار الذم أدخميا اهلل فيو حيف 

: كتأكيد عمى مفاد اآلية النتيجة" ال عمـ لنا إال ما عممتنا"طمب منيا تسمية ما ال تعرؼ، فعجزت عف ذلؾ، كقالت 

". إني أعمـ ما ال تعممكف"

                                                 
94
اَٗبٕٝكاثخ:٣ٝوٍٞاثٖػجبًػٖا٧ٍٔبءثؤٜٗب.9ٓ42ٖٓلهٍبثن،ٛبِٓ.3ط.اٌؾى١ُفُٙ اٌمشاْ.اٗظوٓؾٔلػبثلاُغبثو١-

خٍك ثذا٠خ.اٗظواثًٖض٤و.ػِٔٚاٍْاُٖلؾخٝاُولهٝاُلَٞحٝاُل٤َخ:ٝأهٗ،ٍَٜٝٝثؾوٝعجَ،ٝعَٔٝؽٔبهٝأّجبٙمُي،ٝك٢هٝا٣خ

 .192ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌىْٛ
95
 .ٍٖٓٞهحاُجووح33-31ا٣٥بدٖٓ-
96
 .ٝٓبثؼلٛب410ٖٓلهٍبثن،ٓ.1ط.رفغ١ش اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش.اثٖػبّٞه.اٗظواثٖػبّٞهك٢رؼ٤ُِِٚٔٞٙٞعٗؼ٤ِْا٧ٍٔبء-
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كميما يكف مف أمر، فإف الباحث يرل أفَّ ىنالؾ خمبل كاضحا في القياس كاالستدالؿ، فالحجاج المقصكد ال يقدـ 

.  97إجابات عف تساؤالت المبلئكة عف جدكل استخبلؼ اهلل البشر عمى األرض

كيمكف االستدالؿ مما سبؽ عمى أف السياؽ المعرفي لممبلئكة كاف في أساسو سياقا يعتمد عمى الربط كاالستنتاج 

كاالستدالؿ، كىذا المنطؽ الرؤيكم في طبيعتو يتفؽ مع الجكىر الذم خمقت منو المبلئكة، كىك منطؽ النكر، منطؽ 

. الكشؼ، الذم يرفع االستغراب بمنطؽ األسباب

فيبدك أف اهلل أراد لفمسفة النكر أف ال تتعدل الطريؽ إليو، حيث ينعدـ التشابو كاالختبلؼ بيف األشياء، فبل تجد 

المقارنة كاألسئمة ليا محبل، كىكذا يظير سؤاؿ المبلئكة بمنطؽ اهلل  انحرافا ال يتفؽ مع نكرانيتيا التي ىيٌيئت لتككف 

عمييا مف اإليماف كالتفرغ لمطاعة كالعبادة كالتسبيح، فكاف عمى المبلئكة أف تأنؼ أبدا عف السؤاؿ كاالعتراض؛ لتبقى 

. منسجمة مع الفمسفة النكرانية اإلليية

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إني خالؽ بشرا مف صمصاؿ "كباالستناد إلى اآليتيف اآلتيتيف مف سكرة الحجر لغايات التكضيح  كا 

، يتبيف أف السجكد كاف اختبارا لمدل 98"فإذا سكيتو كنفخت فيو مف ركحي فقعكا لو ساجديف* مف حمأ مسنكف

كألف اهلل قد قرف كقت النفخ بكقت السجكد دكف . االنصياع عند المبلئكة؛ لككف السجكد أعمى طقس في الخضكع

، التي ال تعطي أم مجاؿ لمتريث "قعكا" ، كقد أٌكد فائدة حرؼ العطؼ كممة"الفاء" فاصؿ بينيما بداللة حرؼ العطؼ

أك االنتظار، حتى لتكاد تككف لحظة النفخ لحظة كقكع المبلئكة ساجديف، كعمى المبلئكة أف تنجح في ىذا االختبار، 

. بأف ال تجادؿ في األمر اإلليي، بؿ االنصياع الفكرم لو

كىكذا، استتابت المبلئكة، فأقمعت عف االعتراض، كعادت تربط األمر باالنصياع، فعاد السمع مقبكال كمييمنا عندىا، 

مفضبل عمى التفكير كالتأمؿ، كضمانة لمنجاة كالفكز، كحماية مف التكرط في األسئمة الكبرل التي قد يزؿُّ النقاش فييا 

. القدـ، كال تدرم نفس إلى أم مقاـ ستيكم بالسؤاؿ، فعمييا أف تعٌؼ كتسمع سمع طاعة كتقبؿ

 

                                                 
تخريج ب  المشار إليولتناقضؿتسكيغ عندما يبرر المؤمف االستخبلؼ كسؤاؿ تاريخي يجعمو متداخبل مع الحكمة اإلليية المطمقة، فيأتي ب  -97

فتيرفع بذلؾ األسباب، كتصبح النتائج منطقية ما داـ التبرير ليا مشفكعا ". اقتضت الحكمة اإلليية ذلؾ"يجد فيو ضالتو حينما تربكو اإلجابة 
 .بالعناية اإلليية

98
 .ٍٖٓٞهحاُؾغو28ٝ29ا٣٥زبٕ-
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آدـ بيف التمقيف والتجربة الحسية : المطمب الثاني

بميس ، خمقو اهلل مف التراب في 99يعتبر آدـ الذات الحية الثالثة عمى الكجية الزمنية البتداء الخمؽ، بعد المبلئكة كا 

ذ قاؿ ربؾ لممبلئكة إٌني خالؽ بشرا مف طيف"السماء، كنفخ فيو مف ركحو  كقد أمر اهلل المبلئكة أف تسجد لو . 100"كا 

عبلء لشأنو .  تكريما، كا 

كآدـ مكمؼ مف خمؽ اهلل يجرم عميو الكعد كالكعيد، لذلؾ يتكجَّب عميو أف يميز بيف أفعالو، فبل يخالؼ ما أمره اهلل 

بفعمو، كعميو أف ينتيي عٌما نييي إتياف فعمو، ككسيمتو في ذلؾ أف يحذر كسكسة إبميس الذم أنؼ كاستكبر أف يسجد 

قاؿ فأنظرني إلى يـك " لو، حتى شؽ بذلؾ عصا طاعة اهلل، فاستحكـ في نفسو كراىية آدـ، كتكعد اهلل بإضبللو 

ثـ آلتينيـ مف بيف أيدييـ، كمف خمفيـ، * قاؿ فبما أغكيتني ألقعدف صراتؾ المستقيـ* قاؿ إنؾ مف المنظريف* يبعثكف

.  101"كعف أيمانيـ، كعف شمائميـ، كال تجد أكثرىـ شاكريف

كعٌمـ آدـ السماء كٌميا، ثـ عرضيـ عمى المبلئكة : " أما فمسفة المعرفة عند آدـ كقصتو معيا فتنبئ بيا اآليات التالية

قاؿ يا * سبحانؾ ال عمـ لنا إال ما عممتنا إنؾ أنت العميـ الحكيـ: قالكا* أنبئكني بأسماء ىؤالء إف كنتـ صادقيف: فقاؿ

آدـ أنبيـ بأسمائيـ فمٌما أنبأىـ بأسمائيـ قاؿ ألـ أقؿ لكـ إني أعمـ غيب السماكات كاألرض، كأعمـ ما تبدكف كما كنتـ 

ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبميس أبى كاستكبر ككاف مف الكافريف* تكتمكف يا آدـ اسكف أنت : كقمنا* كا 

كزكجؾ الجنة ككبل منيا رغدا حيث شئتما، كال تقربا ىذه الشجرة فتككنا مف الظالميف، فأزليما الشيطاف عنيا 

، كلكـ في األرض مستقر كمتاع إلى حيف: فأخرجيما مما كانا فيو، فقمنا فتمقى آدـ * اىبطكا بعضكـ لبعض عدكٌّ

.  102*"كممات مف ربو فتاب عميو، إنو ىك التكاب الرحيـ

بتحدم اهلل المبلئكة بالمعرفة التي يمتمكيا آدـ، الخمؽ - كما أسمؼ المطمب السابؽ الحديث عنيا-تبدأ اآليات السابقة 

الجديد هلل، كقد أدل آدـ اختباره في تسمية المسميات التي عرضيا اهلل عميو بشكؿ ممتاز، في حيف عجزت المبلئكة 

                                                 
99
 .إّٕؼاُوٍٞثؤٕهللا٣َُْزقِقهجِٚأؽلاػ٠ِا٧هًٗٔبعبءك٢اػزواٗا٬ُٔئٌخ-
100
 .ٍٖٓٞهح72ٓا٣٥خ-
101
 .ٍٖٓٞهحا٧ػواف18-15ا٣٥بدٖٓ-
102
 .ٍٖٓٞهحاُجووح37-31ا٣٥بدٖٓ-
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، كالمبلئكة تقر بذلؾ هلل ال آلدـ، ألف 103عف فعؿ ذلؾ، كىنا يعمف اهلل أماـ المؤل تفكؽ آدـ المعرفي عمى المبلئكة

نما حكؿ جدكل خمقو . الحجاج لـ يكف مع آدـ، كا 

نما طمب اهلل منيـ السجكد ليذا الخمؽ الجديد، ففعمكا  كلـ يكف اإلقرار بتفكؽ آدـ إقرار لساني مف المبلئكة فحسب، كا 

ما أمرىـ اهلل بو، كلـ يعترضكا عميو، كىذا يمثؿ قمة االمتثاؿ ألكامر اهلل، الطاعة كعدـ السؤاؿ، كىك درس يفيد في 

تجنب االعتراض، كما يتمخض عنو مف تداعيات، فمك لـ يعترضكا عمى استخبلؼ البشر في األرض، لما أدخميـ اهلل 

. ىذه التجربة، كالتي انتيت بيـ إلى السجكد آلدـ

كبالكقكؼ عمى آليات إنتاج المعرفة عند آدـ يتبيف أف لدل آدـ قدرة عمى ربط االسـ بالمسمى، كىي تشبو إلى حٌد ما 

عممية تعٌمـ الطفؿ الصغير لكممات مف لغة أجنبية، ثـ اختبار ىذا الطفؿ بتمرير صكر األشياء التي تعٌمـ معانييا 

. ليمفظ مدلكليا الصكتي

كالباحث ىنا ال يغفؿ الفارؽ بيف الطفؿ كآدـ، فالطفؿ المقصكد بالمثاؿ لديو قدرة محدكدة في ربط األسماء بالمسميات، 

كبناء عميو مثَّؿ طاقة سمعية . بينما عيرضت عمى آدـ كٌؿ المخمكقات، كليس بعض منيا، كقد أفمح في التعرؼ عمييا

كفي المقابؿ، لـ . عظيمة، كقدرة رىيبة عمى الحفظ كاالسترجاع، كالربط األكلي البسيط بيف الصكرة كمدلكليا الصكتي

يكف ىنالؾ في اآليات السابقة ما يؤشر عمى قدرة آدـ في جعؿ المقدمات تنتظـ في االستدالؿ عمى أمر معيف، كىك 

.  104نمط متقدـ مف التفكير، لـ تقـ بو سكل المبلئكة كما أيسًمؼ الحديث عنو في المطمب السابؽ

ثـ تبيف اآليات كجكد ذات حية جديدة، كىي حكاء زكج آدـ، كالتي ال يخبر عنيا سكل أنيا رافقت زكجيا في السكف 

. 106كىذا يطرح تساؤال عمى حجـ حضكر المرأة في النص، كعبلقة ىذا الحضكر في المعرفة. 105كالزلة كاليبكط

كال " كالنيي ..." ككيبل... اسكف أنت كزكجؾ" جدم حينما يبمغو اهلل كزكجو بفعؿ األمر 107كيدخؿ آدـ مرحمة اختبار

التي حددىا اهلل، 108الجنة كما فييا مف نعيـ في مقابؿ عدـ اقتراب الشجرة : ، فتصبح المعادلة ىكذا"تقربا ىذه الشجرة

                                                 
103
 .ٛ٘باُزلٞمك٢اُغبٗتا٩فجبه٤ُٝ١ٌك٢ٗظْاٗزبطأُؼوكخ-
104
ٛ٘ب٣ٌزل٢اُجبؽشثب٩ّبهحُِلومث٤ٖأُؼوكخاُز٢رٔضِٜبآكّ،ٝاُز٢أٗزغزٜبا٬ُٔئٌخ،ث٤٘ٔب٣زوىاث٣٫ٌٝ٤َِزْٜلثآ٤ُخأُؼوكخُل٣ٚ،-

 .٧ٗٚٓٞٙٞعاُجؾشك٢أُطِتا٬ُؽن
105
ث٤٘ٔبك٢اُزٞهاحًبٗذؽٞاءٍجتاُـٞا٣خ،ك٢ٜاُز٢رؤصودثٍٍٞٞخا٧كؼ٠اُز٢ؽوٙزٜبػ٠ِا٧ًَٖٓاُْغوحاُز٢ؽنهٛبهللا-

 .14-1ا٣٥بدٖٓ.آزؾبٕاُؾو٣خٝاُيُخ. عفش اٌزى٠ٛٓ.اٗظواٌُزبةأُولً.ٝىٝعٜبٖٓا٫هزواةٜٓ٘ب
106
 .٣ـو١ثبُلهاٍخك٢ٝهذ٫ؽنٛنآٞٙٞع-

107
 .آزؾبٕاُؾو٣خٝاُيُخ.عفش اٌزى٠ٛٓ.اٗظواٌُزبةأُولً.ر٠َٔك٢اُزٞهاحآزؾبٕاُؾو٣خٝاُيُخ-
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 الجنة، بمعنى آخر لـ يكضح ليما عٌمة عدـ االقتراب 109(سكنى)كلـ يقدـ اهلل أسبابا تكضيحية آلدـ كزكجو حكؿ ثمف 

كالمغرم بالسؤاؿ كيؼ تكضع الجنة مقابؿ الشجرة؟ بمعنى أف الشجرة كانت ال تعدؿ شيئا ذات باؿ مف . مف الشجرة

الجنة، فيؿ العبرة في االبتعاد عنيا محض اختبار المتثاؿ آدـ بالطاعة كاالنقياد ضمف فمسفة السمع كالطاعة؟ أـ أف 

الشجرة كانت مطكية عمى سر خطير، كال يرغب اهلل في كشفو؟  

، تمغيز يغرم بالسؤاؿ، لكف أدـ كزكجو لـ يسأال اهلل، كاكتفيا باالمتثاؿ لما 110ميما يكف مف أمر، فإف غرابة المقابؿ

سمعا منو مف أمر كنيي عمى كجو اإللزاـ، كما أف السؤاؿ ناتج عف عممية ربط كاستدالؿ، كآدـ قد يربط لكنو ليس مف 

كبذلؾ يرجح الباحث أف امتثاؿ آدـ كحكاء األكلي ألمر اهلل . يستدؿ، كقد يككف ىذا مناط مراىنة اهلل عميو بالسمع

. 111كنييو الخالي مف السؤاؿ، يصعب أف يككف العامؿ فيو العبرة مما جرل مع المبلئكة

كالذم يدٌعـ االستنتاج السابؽ، كالمتعمؽ بغياب منطؽ االستدالؿ عند آدـ، أف الفاعؿ في إغراء الممنكع لـ يكف نابعا 

".  فأزليما الشيطاف"، كالفاعؿ فييا إغكاء الشيطاف، "زلة"مف جبمة آدـ كزكجو، بؿ كاف 

ماطة  كمكطف الشاىد في االستنتاج السابؽ أف آدـ كحكاء، كبتأثير شيطاني، يدخبلف عالـ السؤاؿ، عالـ الكشؼ كا 

لماذا ال نقرب ىذه الشجرة؟ ىنا آدـ عمى كجو التحديد كالدقة " لماذا؟" المثاـ، يذىباف لمتجربة مدعميف بسؤاؿ شيطاني

يغٌمب الحسي عمى الغيبي المستتر، كيغمب السؤاؿ عمى االمتثاؿ، كيغٌمب الشكؽ لممعرفة الكشفية عمى اليقيف السمعي 

. المفضي لبلنصياع كالطاعة

كىذا التحكؿ المذىؿ في مسيرة آدـ المعرفية، كاف ثمنو الجنة، فقد عاقبو اهلل كزكجو بالخركج مف الجنة ألنيما 

بميس فاعؿ الغكاية إلى األرض قمنا اىبطكا " عصياه، كلـ يتقيدا بما قد سمعا منو، بؿ آثرا التجربة كالسؤاؿ، فأيىبطا كا 

". بعضكـ لبعض عدك، كلكـ في األرض مستقر كمتاع إلى حيف
                                                                                                                                                 

108
اٗظوأُٖله.اُْغوحك٢اٌُزبةأُول٢ًّٛغوحأُؼوكخ،ؽ٤شاٗزلقذػ٤ٕٞآكّٝىٝعٚثؼلإٔأ٬ًٜٓ٘ب،ٝػوكبأٜٗٔبػبه٣بٕ-

أٓباثًٖض٤وك٤وٟإٔهللاأثْٜمًوٛبٝرؼ٤ٜ٘ب،ًُٝٞبٕك٤ِٖٚٓؾخرؼٞكا٤ُ٘بُؼ٤ّٜ٘بُ٘بًٔبك٢ؿ٤وٛب.6ٝ7ا٣٥زبٕ. عفش اٌزى٠ٛٓ.اَُبثن

 .200ٖٓلهٍبثن،ٓ.  خٍك اٌىْٛ.اثًٖض٤و.ك٢أُغبٍاُز٢رجْٜك٢اُووإٓ
109
ك٢ا٫ٍز٘بكُِٔؼ٠٘أُؼغ٠ٌَُِ٘٢ٔك٢ٜاٌَُٖث٬أعوح،ث٬ٓوبثَ،ٝا٣ٌٌَُٖٕٞك٤ٚاُواؽخٝاُلػخٝاُطٔؤ٤ٗ٘خ،ٝٓغاهواهاُووإٓ-

ثؤٕاُؾ٤بحاُز٢ٓ٘ؾذ٥كّٝىٝعزٚك٢اُغ٘خ٣٘طجنػ٤ِٜبٓلّٜٔٞا٠ٌَُ٘،ا٫أٜٗبٖٓٗبؽ٤خأُ٘طناُِـ١ٞرزؼبهٗك٤ُ٫ب،كٌٕٞا٩هبٓخ

ك٢اُغ٘خٓوٕٛٞثؼلّا٫هزواةٖٓاُْغوح،كبٕرؾونٕلز٢ا٧ٓبٕٝا٫ٍزوواهك٢اُغ٘خأٓوٓزؼِنثؼلّا٫هزواةٖٓاُْغوح،ثٔؼ٠٘إٔ

ُٜٓلكثبُغ٘خ،ٝٛنااُزٜل٣لٓب٣٘ل٢ا٧ٓبٕٝا٫ٛٔئ٘بٕ،ٝث٘بءػ٠ِمُي٣٫زؾونٓلّٜٞا٠ٌَُ٘اُن١أّبهدا٤ُٚا٣٥خ .ا٧ٓبٕٝا٫ٛٔئ٘بٕ

 .عى٣ٌٖٓٔاُؼٞكحُِٔؼغْا٫ٜ٤ٍٍُٞزظٜبهٓؼ٠٘ا٠ٌَُٖ٘ٓٓبكح
110
 .اُْغوحًٔوبثَُِغ٘خ-
111
رؾل٣لاآكّكٕٝىٝعٚ،٧ٕاُ٘ٔثٌَْػبّأػط٠اُلبػ٤ِخك٢اُؾٚٞهٝاُقطبة٥كّث٤٘ٔبًبٕؽٚٞهؽٞاءؽٚٞهاصب٣ٞٗب،أٓب-

 ".كؤىُٜٔبا٤ُْطبٕ"اُيُخكٌبٗذْٓزوًخ
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، فتاب اهلل عميو، فتاب آدـ عف التجربة التي تيقدِّـ السؤاؿ عمى "انحرافو المعرفي"كانتيى األمر بآدـ أف استتاب اهلل عف 

كبات مقتنعا بأف المنطؽ اإلليي منطؽ ىداية كتبميغ كرشاد، كال يجكز تفحص ىذا المنطؽ، بؿ عميو تقبمو، . االمتثاؿ

قيؽ التجربة باالمتثاؿ  كىذا مفاد االستتابة، كتمخيص ذلؾ يككف بالتسميـ قبؿ كؿ شيء بالمعرفة اإلليية العمية، ثـ تىحى

إلى ىدم اإليماف المعرفي، كبذلؾ تتصالح التجربة مع اإليماف عمى أساس أكلية اإليماف عمييا؛ فتغدك تجربة المعرفة، 

.  تجربةي في االستماع إلى اإليماف

كأخيرا، يحدد اهلل بعد تقبؿ تكبة آدـ طريقة لتعاممو مع البشر، إذ جعؿ األرض ليـ كإلبميس، كطمب منيـ التقيد بمنطؽ 

قمنا اىبطكا منيا جميعا، فإما يأتينكـ مني ىدلن فمف اتبع ىدام فبل خكؼ عمييـ كال "اليدل الذم سكؼ يبمِّغو إلييـ، 

فعمى آدـ كزكجو كذريتيما أف ال . 112*"كالذيف كفركا ككذبكا بآياتنا أكلئؾ أصحاب النار ىـ فييا خالدكف* ىـ يحزنكف

ف لـ يفعمكا ذلؾ فإف اهلل يتكعدىـ يـك القيامة، يـك يرث  يحيدكا عف منطؽ اليداية الذم سييبمغكف بو عبر رسؿ اهلل، كا 

. اهلل األرض كمف عمييا، فيرجع البشر لمسماء، كيحاسبيـ عمى عدـ تقبؿ ىدايتو بالنار

كانطبلؽ مما مضى، فإف أدـ حيف اجترل عمى اجتراح المعرفة متأثرا بفعؿ الغكاية، بفعؿ إبميس مشتؽ السؤاؿ 

األخطر في عالـ المعرفة، تجاكز بفعمو ىذا منطؽ السمع المعرفي، كأقدـ عمى منطؽ التجربة، فحاكؿ أف يكتشؼ كأف 

يكٌكف معرفة حسية انطبلقا مف الكسكسة التي دفعتو نحك تجربتو البكر لعقؿ األشياء، فسعى نحك إماطة المثاـ عف كنو 

. الشجرة، كما تنطكم عميو مف سر يجعؿ اهلل يضعيا في مقابؿ الجنة

كبعد أف أغضب آدـ ربو، عاقبو اهلل لتجاكزه منطؽ السمع، منطؽ االنصياع كالخضكع، فبل يصير بحكـ اهلل أف يجعؿ 

أحد مخمكقاتو المعرفة تجد مرجعيتيا في غير خالقو كخالقيا، فعمى آدـ كالعصياف قد تحقؽ، أف يدفع ثمف المعرفة، 

ثمف كضع مرجعيتيا في التجربة، فكانت الجنة مقابؿ االنصياع لمسمع، كالنار مقابؿ السؤاؿ الذم يتحدل السمع، 

. كعمى آدـ كبنيو تنبني التجربة كمنطقيا في الحياة

 

 

 
                                                 

112
 .ٍٖٓٞهحاُجووح38ٝ39ا٣٥زبٕ-
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إبميس واإلصرار عمى السؤاؿ : المطمب الثالث

يتردد المغكيكف كمؤلفك المعاجـ العربية في أعجمية لفظة إبميس، فيكردىا صاحب المساف مترددا في تحديدىا عمى 

أم يئس كندـ، كمنو سمي إبميس، كفي : قيطع بو، كأبمس سكت، كأبمس مف رحمة اهلل: أبمس الرجؿ: النحك التالي

بميس، لعنة اهلل". يكمئذ يبمس المجرمكف" التنزيؿ  مشتؽ منو، ألنو أبمس مف رحمة اهلل، أم أكيس، كقاؿ أبك اسحؽ : كا 

. 113لـ يصرؼ ألنو أعجمي معرفة

مف أكؿ الكممة، ثـ " ديا"، كأف العرب حذفت "ديا بكلس" كيذىب بعض المغكييف إلى أف الكممة معٌربة مف اليكنانية 

أم انقطعت : كيقكؿ البعض بأنو عربي مشتؽ مف أبمس الرجؿ. تكصمكا لمنطؽ بالساكف بزيادة ألؼ الكصؿ في أكلو

. 114حجتو، كاإلببلس اليأس، ككاف إبميس مأخكذ بذلؾ

بميس مختمؼ عف الشيطاف، فإبميس عمـ يطمؽ عمى مخمكؽ أمره اهلل فعصاه، كنبذه اهلل فيئس مف رحمتو، أما لفظ  كا 

تشيطف فبلف : الشيطاف، فيدؿ عمى صفة ليذا المخمكؽ كلغيره ممف يعمؿ عمبل مشابيا لعممو، كفي ىذا يقكؿ العرب

. 115إذا فعؿ أفاعيؿ الشياطيف

ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبميس"كقد كرد لفظ إبميس مرة كاحدة في سكرة البقرة  بينما كرد لفظ . 116"كا 

كىذا التركيز عمى الذات الشيطانية في سكرة البقرة لـ . شيطاف كشياطيف ثماني مرات في أنحاء متفرقة مف آم السكرة

. 117يكاًزه مف ناحية العدد أم كركد لو في أم سكرة مف سكر القرآف

كبالعكدة إلى نص سكرة البقرة مف أجؿ الكشؼ عف مضمكف األبمسة كالشيطنة، يتبيف أف مركزية الحضكر كانت في 

ذ قمنا لممبلئكة اسجدكا آلدـ فسجدكا إال إبميس أبى كاستكبر، ككاف : " عمى النحك التالي36- 34سياؽ اآليات مف  كا 
                                                 

113
 .،ٝرؾَٔٗلٌاُل٫٫دك٢ًَٖٓاُوبًٓٞأُؾ٤ٜٝأُؼغْا٤ٍُٜٞثٍظاٗظوَُبٕاُؼوةٓبكح-
114
٣ولّػٞكحأثٞػٞكحكهاٍخصو٣خؽٍٞأُٞٙٞع،٣ٝؼو٥ٗهاءاُن٣ٖهبُٞاثؤػغ٤ٔخأٌُِخًؤث٢ػج٤لحٓؼٔوثٖأُض٠٘،ٝاُّيعبط،صْ-

".دساعخ فٟ االؽزمبق ٚاٌذالٌخ- إث١ٍظ ٚاٌؾ١طبْ" .اٗظوػٞكحأثٞػٞكح.٣ؼوٗآهاءٖٓهبُٞاثؼوث٤خا٫ًٍْؤث٢ؽبرْاُواى١،ٝاُلواء

إث١ٍظ فٟ اٌمشآْ .ٓؾٔلثبهوؽغز٢:ٝاٗظوأ٣ٚب.268-1.2006ٓ،267ع.20ٓغِل.(ُِؼِّٞا٩َٗب٤ٗخ)ٓغِخعبٓؼخاُ٘غبػ٨ُثؾبس

 .8-1993ٓ،7.كاهأُغزج٠:ث٤وٝد.ٚاٌؾذ٠ش
115
 .280--278ٖٓلهٍبثن،ٓ". دساعخ فٟ االؽزمبق ٚاٌذالٌخ- إث١ٍظ ٚاٌؾ١طبْ" .اٗظوػٞكحأثٞػٞكح-
116
 .ٍٖٓٞهحاُجووح34ا٣٥خ-
117
٣ؼزجواْٗـبٍا٣٥بدثبُٜلٟٝا٬ٍُٚ،رٌض٤لبُؾٚٞهاث٤ٌِٝا٤ُْطبٕ،٣ٝلػْاُؾٚٞهاُؼب٢ُُٜناا٫ْٗـبٍػلكٝهٝكًِٔز٢اث٤ٌِ-

ث٤٘ٔبٝهكدُلظخا٤ُْطبٕ.٤ّٝطبٕك٢اَُٞهح،كولٝهكدُلظخاث٤ٌِٓوحٝاؽلحٖٓإَٔاؽلٟػْوحٓوحٝهكدك٢ػّٔٞاُووإٓ

،14،36:ٝهلٝهكدك٢اَُٞهحاُجووحك٢ا٣٥بد.ٓوح٤ّٝ84ب٤ٖٛٓب٣وزوةُٖٓػْوأُواداُز٢ٝهكدك٢ػّٔٞاُووإٓ،ٝاُجبُـخ

.اٌّعغُ اٌّفٙشط ألٌفبظ اٌمشاْ اٌىش٠ُ.٣ٌٖٝٔاُزؾونٖٓمُيثبُؼٞكحا٠ُٓؾٔلػجلاُجبه102،168،208،268،275.٢،ٝأ٣ٚب102

 ."ؽطٓ"ٚ" ثٍظ"ٓبكر٢.ٛـ1364.كاهاُؾل٣ش:اُوبٛوح



44 

 

كقمنا يا آدـ اسكف أنت كزكجؾ الجنة، ككبل منيا رغدا حيث شئتما، كال تقربا ىذه الشجرة فتككنا مف * مف الكافريف

فأزليما الشيطاف عنيا فأخرجيما مما كانا فيو، كقمنا اىبطكا بعضكـ لبعض عدك، كلكـ في األرض مستقر * الظالميف

".  118كمتاع إلى حيف

يمكف اعتبار سؤاؿ اهلل إلبميس عف عدـ سجكد آلدـ غريبا بعض الشيء، فالخطاب لـ يكجو إليو صراحة كما كيٌجو 

؟ .....لـ أيؤمر حتى أيسأؿ، كبما أنني قد سيئمت فمماذا أسجد لو: لممبلئكة، ككاف بإمكاف إبميس كمحاجج أف يقكؿ

كبإمكانو أف يعتمد عمى قكلة أف االختبار المعرفي الذم قدمو آدـ أماـ المؤل كاف ييقصد منو محاججة المبلئكة كليس 

محاججة إبميس، فإبميس لـ يعترض عمى استخبلؼ األرض، فكاف لو أف يحتج عمى إقحامو في سياؽ حجاج لـ يكف 

. ىك طرفا فيو، كمف ثـ استنكار إلزامو بتبعاتو

بميس فرد، مف الممكف أنو كاف يحظى بمعاممة مف اهلل  كقد يككف التخريج مقبكال عمى أف غالبية المؤل مف المبلئكة، كا 

ف . كالتي تحظى بيا المبلئكة كمف ىنا فإف الطمب إذا كجو كقصد المؤل، فإنو يىتىجٌكز أف يشتمؿ ما كاف في سياقيـ كا 

، فيككف إبميس مستثنى مف المبلئكة عمى كجو جائز مف أساليب 119كىنا يككف االستثناء منقطعا. كاف مختمفا عنيـ

. العربية في نحكىا

بميس إذ يعترض عمى السجكد فإف اآلية تعمؿ ذلؾ بسبب اإلباء، كاالستكبار، كالذم يمكف تعميقو عمى أف إبميس  كا 

بنظر نفسو يفضؿ آدـ بناء عمى مادة الخمؽ؛ فإبميس مخمكؽ مف نار كآدـ مف طيف، كعزة نفس إبميس تأبى كتستكبر 

أنا خير : قاؿ*. قاؿ يا إبميس ما منعؾ أف تسجد لما خمقت بيدم، أستكبرت أـ كنت مف العاليف" أف يسجد لمطيف، 

. 120"منو خمقتني مف نار كخمقتو مف طيف

                                                 
118
 .ٍٖٓٞهحاُجووح35ٝ36ا٣٥زبٕ-
119
َٕٝأَُبكوٕٝ:ا٫ٍزض٘بءأُ٘وطغٓبًبٕك٤ٚأَُزض٤ُ٠ٌٖ٘ٓعٌ٘أَُزض٠٘ٓ٘ٚ،ٝٛٞٙوةٖٓٙوٝةا٫ٍزض٘بء،ٝٓضبٍػ٤ِٚ-

. أٚضؼ اٌّغبٌه إٌٝ أٌف١خ اثٓ ِبٌه.اٗظواثْٖٛبّا٧ٖٗبه١".أَُبكوٕٝ"ا٫أٓزؼزْٜ،كب٧ٓزؼخًَٔزض٤ُ٠َ٘ذٖٓعٌ٘أَُزض٠٘ٓ٘ٚ

 .231-1994ٓ،229.كاهاُلٌوُِطجبػخٝاُْ٘وٝاُزٞى٣غ:ث٤وٝد.2أُغِل
120
 .ٍٖٓٞهح77ٓ-76ا٣٥زبٕ-
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، كما 121أكؿ مف قاس إبميس: أف إبميس أكؿ مف قاس، كقاؿ ابف سيريف"كفي ىذا السياؽ، فقد قاؿ الحسف البصرم 

عيبدت الشمس كالقمر إال بالمقاييس، كمعنى ىذا أنو نىظىرى نفسىو بطريقة المقايسة بينو كبيف آدـ، فرأل نفسو أشرؼ مف 

. 122"آدـ، فامتنع عف السجكد لو مع كجكد األمر لو كلسائر المبلئكة بالسجكد

كلكف أيَّا كاف السبب، فإف إبميس قد عصى أمر اهلل، فتجرأ كرفض طمبو، كحاجج في مكقفو، كألـز نفسو معرفة 

.  األسباب التي جعمت اهلل يمٌيز آدـ عميو

كفي المقابؿ، فإف اهلل لـ يقدـ إلبميس أٌم تكضيح يرفع المبس عنده، كاعتبر فعمتو انحرافا معرفيا أكقعتو في باب 

العصياف، كىك باب  يختمؼ عف االعتراض أك الزلة، فالمبلئكة إذ اعترضت عمى قضية االستخبلؼ، فإنيا تراجعت 

كآدـ إذ أزلو الشيطاف كزكجو، فإنو قد استتاب اهلل، . عف اعتراضيا كقدمت طاعة مبالغا فييا كصمت حٌد السجكد آلدـ

أما إبميس فإنو رفض االنصياع دكف عمة ترفع االستغراب، كرفض . كقىًبؿ العقكبة بأف أيىيبط بو كزكجو إلى األرض

ف تـ تكصيؼ ذلؾ بالعصياف، كتقبؿ الثمف المترتب عمى االنحياز  كالتراجع عف مكقفو، كأصر عمى المعرفة حتى كا 

. نحكىا

كىكذا، فإف إبميس لـ يقبؿ تمقي المعرفة مف اهلل بالسمع، كما يفرضو ىذا التمقي عميو مف متكاليات االنصياع 

كالخضكع، كعدـ المناقشة كالحجاج، بؿ أراد أف يبتعد عف منطؽ السمع ليرل، حيث األشياء تتجمى كما يراىا ال كما 

يسمعيا، كليعطي العيف فعالية كقدرة عمى رؤية األشياء كما تبدك ىي، كيؼ تقدـ نفسيا، ال كما تقدـ سمعا، فيراىا مف 

. منطؽ مختمؼ، منطؽ التفحص، منطؽ تعمؽ المعرفة باألسباب كالسؤاؿ

بميس إذ يرفض تمقي المعرفة كحدكثيا بالسمع، فإنو أيضا ال يعتد بالمرجعية كرمزيتيا، كما ليا مف ثقؿ مييمف في  كا 

حدكث المعرفة عند المستمعيف، فالمرجعية ليست برىانا لديو عمى المعرفة، بؿ برىاف المعرفة في منطقيا، كقكؿ اهلل 

االنصياع ما داـ غير مقنع بالنسبة إلبميس، كىذا إقرار مف إبميس بدكره كقدرتو - في منطؽ إبميس المعرفي-ال يبرر 

. عمى إنتاج المعرفة ال تمقييا

 

                                                 
121
٣٫زلناُجبؽشٓغهأ١اُؾَٖاُجٖو١ٝاث٤ٍٖو٣ٖك٢إٔاث٤ٌِأٍٖٝٓهبً،كؤٍٖٝٓهبًا٬ُٔئٌخؽ٤٘ٔبهبٍذكَبكا٧هٗ-

ٝا٫فز٬فث٤ٖه٤بًا٬ُٔئٌخٝاث٤ٌِإٔاث٤ٌِإٔوػ٠ِٓ٘طو٤خاُو٤بًٝاٗؾ٤بىُٙٚ،ث٤٘ٔب.ا٧ٍٝثلَبك٤ٍؤر٢ا٤ُٜبإرٌوها٫ٍزق٬ف

 .ا٬ُٔئٌخرواعؼذ
122
 .194ٖٓلهٍبثن،ٓ.  ثذا٠خ خٍك اٌىْٛ.اثًٖض٤و-
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آلية إنتاج اإليماف لممعرفة  : المبحث الثاني

خمص المبحث السابؽ إلى أف المعرفة التي رغب اهلل في حدكثيا عند الذكات األكالنية في السماء كانت معرفة عمٌية 

اٌل العقكبة، فجانبت المعرفة بذلؾ السؤاؿ كالتجربة، فكانت معرفة التمقي  إليية، تبدأ باألمر كتنتيي بالطاعة، كا 

.  كاالنصياع

ف كانت الحدكد السابقة حدكد المعرفة في السماء، فما باليا عمى األرض؟ فيؿ ماثمتيا؟ أـ تكسطت دركب البحث  كا 

. كالتقصي كالتجريب بينيا كبيف كالسؤاؿ؟ ىذا المكضكع سيككف مدار التقصي في ىذا المبحث

  

 التأسيس المفاىيمي لمتقوى واإليماف: المطمب األوؿ

ذلؾ الكتاب ال ريب فيو ىدل لممتقيف، الذيف يؤمنكف بالغيب، كيقيمكف الصبلة كمما رزقناىـ * الـ" تبدأ سكرة البقرة 

ينفقكف، كالذيف يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ كما أنزؿ مف قبمؾ كباآلخرة ىـ يكقنكف، أكلئؾ عمى ىدل مف ربيـ كأكلئؾ ىـ 

يبلحظ أف اآلية األكلى عبارة عف حركؼ مقطعة، كليس ىنا مكضكع الحديث عف فمسفة تقطيع بعض ". المفمحكف

 .123مفتتح آم القرآف

 كىك ىنا 124، كاسـ اإلشارة يفيد تعييف مدلكلو تعيينا مقركنا بإشارة حسية إليو،"ذلؾ"كتبدأ اآلية الثانية باسـ اإلشارة 

كىك المقصكد بالحكـ، فتحددت فائدة اإلشارة إليو بتحديده كتخصيصو بأنو ىك كليس سكاه " ذلؾ"البدؿ مف " الكتاب"

النافية لمجنس " ال"، ثـ مٌكنت جممة 125النافية لمجنس" ال"الذم ال جنس الريب أم شؾ فيو، متحققا الفيـ بداللة 

، فبل جنس "حاصؿ"أك " مكجكد"اإلخبار عف الكتاب بفائدة التأكيد عميو، منفي جنس الشؾ فيو، مقدر فييا اإلخبار بػ 

مأخكذ  بناء عمى آلية اشتغاؿ النحك في تقديـ " الكتاب" كىذا التكصيؼ لػ. الشؾ مكجكد في الكتاب أك حاصؿ

                                                 
123
٬ٛ٬ُعػ٠ِك٫٫داُؾوٝفأُوطؼخك٢ٓلززؼثؼ٘اَُٞه،٣ٌٖٔاُوعٞعُٖ٘وؽبٓلأثٞى٣لاُن١ٗبهِهأ١اُيه٢ًْ-

أُوًي:اُلاهاُج٤ٚبء.6ٛ. دساعخ فٟ عٍَٛ اٌمشآْ: ِفَٙٛ إٌـ.اٗظوٖٗوؽبٓلأثٞى٣ل.ٝاُجبه٢ٗ٬ٝاثٖفِلٕٝك٢ٛنااُغبٗت

 .194-2005ٓ،188.اُضوبك٢اُؼوث٢
124
 .3.1994ٓ،54ٛ.كاهاُؼ٤٣٬ُِِْٖٔ:ث٤وٝد. ِٛعٛعخ إٌؾٛ ٚاٌقشف ٚاإلعشاة.ا٤َٓثل٣غ٣ؼوٞة-
125
مصدر سابق، . 2ج. أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. حول فائدة وعمل ال النافية للجنس انظر جمال الدين بن عبد هللا األنصاري- 

 .3ص 
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المقصكد باالستناد إلى آليات " الكتاب"المعنى، كىذا االشتغاؿ النحكم ال يبرر اآلليات التي بمكجبيا ينتفي الشؾ في 

. المنطؽ في التحقؽ كالبرىنة

، كبما أف الكتاب منسكب لصاحبو  ما يمكف مبلحظتو بشكؿ أكلي عمى تقديـ الكتاب لنفسو بأنو ال شؾ فيو كأنو ىدلن

مف ىنا كاف تعالي الكتاب تعاليا هلل . ، الذم يريد لممخاطبيف اليداية"اهلل" استمـز ذلؾ أف ال شؾ في صاحب الكتاب

الذم يأخذ دكرا متمركز عمكيا غير مضادة مف أحد، ككؿ أحد بالضركرة دكني، كعميو أف ينقاد بصكرة تراتبية ككنو 

كىذه التراتبية تجعؿ االنتقاؿ مف متكالية عمى أخرل تظير ضمف تسمسؿ منطقي يحكـ بناء . 126مخمكقا يىٍنعىؿُّ بو

الذم يمتمؾ مصباح اليداية، كاألرضي التائو " اهلل"المعرفة كطرؽ إنتاجيا، كذلؾ ضمف العبلقة القائمة بيف المتعالي 

الذم يبحث في الحياة عف النجاة، فمف الطبيعي كالحاؿ ىذه، أف ينقاد التائو بفعالية ضكء اليداية كمعرفة " اإلنساف"

.  مكصمة إلى  المتعالي

كتقديـ الكتاب يظير االنسجاـ بيف تصكره لبلنتقاؿ مف مستكل اإلقرار بحقيقتو ككتاب مف كجية نظر نفسو، إلى 

، فيك تأكيد عمى حقيقة الخبر األكؿ "ذلؾ"خبرا ثانيا السـ اإلشارة " ىدل"اإلخبار عف نفسو بأنو ىدل لممتقيف، كككف 

" الكتاب"ال ريب فيو جاء المنطؽ النحكم ليفيد تبرير كتأكيد غاية " الكتاب"ال ريب فيو، كبما أٌف " الكتاب"بأف 

فأصبح مفيـك التقكل يتحدد عبر اإلقرار بأف . كىذا المنطؽ التناكبي بيف العمة كالمعمكؿ أحكـ المعنى كمٌكنو. باليداية

.  ال ريب فيو" الكتاب"

" فيو"عمى اعتبار مكضكع الكبلـ كجكىره فيفيد االبتداء في الكبلـ، كأف الجار كالمجركر " اليدل"كقد يؤٌكؿ نحكيا 

المتصمة بحرؼ الجر " الياء"، كبما أف "في"في الظرفية بفائدة حرؼ الجر " ىدل"متعمؽ باإلخبار، فيستقر مفيـك الػ

، منتشرا "كتاب"متشربا في الػ" ىدل"، فيصبح مفيـك الػ"الكتاب"مستقر في كينكنة " ىدل"، فإف الػ"الكتاب"عائدة عمى 

.  في كميتو

                                                 
126
-2007ٓ،127.أُ٘ظٔخاُؼوث٤خُِزوعٔخ:ث٤وٝد.روعٔخ٬ٍٛٓؾٔلعٜبك. هللا ٚاإلٔغبْ فٟ اٌمشآْ.اٗظور٤ٜ٤ٌّٞٞا٣يٝرَٞ-

129. 
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كتحققيا، " الكتاب"ككبل المذىبيف التأكيميف في االبتداء كاإلخبار، ينسجـ تماـ االنسجاـ مع حقيقة اإليماف بكظيفة 

كالمتقي في أحسف األحكاؿ متمؽو ال تتبدلو . كالمتمثمة باليداية كتصكر إليي ال بشرم نحك غاية اإلنساف في الحياة

.  127األحكاؿ، غايتو ككظيفتو تقبؿ المعرفة كاإلقرار بيا عف طريؽ السماع، ال إنتاجيا

يتبيف أف اختبلؼ فائدة الزمف في كمييما يحقؽ آلية " المتقيف"ك" ىدل: "كبالكقكؼ عمى الجانب الصرفي لكممتي

، 128مصدر، كالمصدر يدؿ عمى ما يدؿ عميو الفعؿ غير مقيد بزمف معيف" ىدل"اشتغاؿ مفيـك اليداية لممتقيف، فػ 

مستغرؽ لكمية الزمف الذم تتكلد فيو اليداية، عمى أف اليداية كينكنة مستقرة داخؿ " الكتاب"كىذا يشير إلى أف 

محؿ " المتقيف"، كىذا يتطمب ممف يقع داخؿ الزمف كينفعؿ بو، جيدا في السعي نحكىا، كىـ في اآلية "الكتاب"

 (أم يطرأ كيزكؿ )، ذلؾ أف اسـ الفاعؿ يدؿ عمى اسـ مجرد حادث"المتقيف" كىنا تظير داللة اسـ الفاعؿ. الخطاب

كىذا التقييد السـ الفاعؿ في حالية الزمف يحدد الكظيفة لمف يريد أف تتحقؽ فيو صفة المتقي . 129كعمى فاعمو

كيصبح محؿ اشتغاؿ . الميتدم، كيجعؿ زمنو زمف سعي كاجتياد نحك تحقؽ مفيـك اليداية كمصدر يستغرؽ الزمف

، يتطمب منيـ التطمع رغبة في "المتقيف" اسـ الفاعؿ أكثر مف الحالية؛ ألف السعي لتحقؽ الكصؼ في اسـ الفاعؿ 

.  زمف االستقباؿ ليتحقؽ فييـ متى أصبح حاضرا

بيدؼ تفحص " الكتاب"، يجد معادلو المكضكعي بداية في انتفاء التساؤؿ حكؿ ماىية "الكتاب"كىذا التقديـ المتعالي لػ 

التي يعني السماع المفضي لمقبكؿ كالطاعة بناء " التقكل"كثانيا في مفيـك . مقكالتو عبر إخضاعيا لمبدأ االستجكاب

الخشية " التقكل"، ك130"تقيت الشيء حذرتو"عمى فعالية الخكؼ كالتخكؼ، كىذا ما يمدنا بو الحد المغكم لمتقكل، فػ ػ

كاإلنساف التقي، ىك اإلنساف الذم أدمف الخكؼ مف . 131"كالخكؼ، كتقكل اهلل خشيتو كاالمتثاؿ ألكامره كاجتناب نكاىيو

كىك اشتغاؿ . اهلل لشعكره المتعاظـ بالنقص إزاءه، كىذا الشعكر يقكد إلى مفيـك العبكدية كاالنصياع ال التفكير كالتحرر

. سمعي، فمتى كرد السمع كجبت الطاعة لتتحقؽ التقكل
                                                 

127
ٝأُزو٢ٖٓ:"ا٫ٍز٘زبطثؤٕاُزوٟٞرؼ٢٘رٔبّاُقٚٞعأَُبػ٢رووٙأ٣ٚباُوواءادا٣٩ٔب٤ٗخُِووإٓ،ٝك٢مُي٣وٍٞاثٖػبّٞه-

ارٖقثب٫روبءِٝٛٞٛتاُٞهب٣خ،ٝاُٞهب٣خا٤ُٖبٗخٝاُؾلعٖٓأٌُوٝٙ،ٝأُزو٢ٛٞاُؾنهأُزطِتُِ٘غبح٢ّٖٓءٌٓوٝٙٓٚو،ٝأُواك

ٛ٘بأُزوٕٞهلل،أ١اُن٣ْٖٛفبئلٕٞؿٚجٚٝاٍزؼلٝاُطِتٓوٙبرٚٝاٍزغبثخِٛجٚ،كبماهوةػ٤ِْٜاُووإٓاٍزٔؼٞاُٚٝرلثوٝآب٣لػٞ

 .226ٖٓلهٍبثن،ٓ.1ط.اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛشرفغ١ش.اثٖػبّٞه".ا٤ُٚكبٛزلٝا
128
 .1996ٓ،172.ػ٠ُِْٖٔ٘وٝاُزٞى٣غ:اُوبٛوح. رقش٠ف األفعبي ٚاٌّقبدس ٚاٌّؾزمبد.ٕبُؼ٤ٍِْاُلبفو١-
129
 .67ٖٓٓلهٍبثن،.  ِٛعٛعخ إٌؾٛ ٚاٌقشف ٚاإلعشاة.ا٤َٓثل٣غ٣ؼوٞة-
130

 ".ٚلٝ"اُوبًٓٞأُؾ٤ٜٓبكح-
131
 ".ٚلٟ"أُؼغْا٤ٍُٜٞٓبكح-
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أما المحاججة بالدعكات لمتفكير التي كردت ىنا كىناؾ في القرآف، فإف مراجعة سريعة أك متأنية ليا ال تيخمؼ شيئا في 

الربط بيف اإليماف ككجية التفكير، فحينما يفكر المؤمف المتقي، فإنو يككف بتفكيره منقادا بأمر إليي يحدد لو األماكف 

إف في خمؽ السماكات كاألرض، كاختبلؼ : " التي سيرتادىا فكره، كالنتائج التي سيخمص ليا، كما  تقدمو اآلية اآلتية

الميؿ كالنيار، كالفمؾ التي تجرم في البحر بما ينفع الناس، كما أنزؿ اهلل مف السماء مف ماء فأحيا بو األرض بعد 

. 132"مكتيا كبث فييا مف كؿ دابة، كتصريؼ الرياح، كالسحاب المسخر بيف السماكء كاألرض آليات لقـك يعقمكف

ف لـ يفعمكا فيـ قـك  فالقـك الذيف يعقمكف ىـ الذيف يربطكف ربطا محكما بيف ىذه العبلمات الدالة في اآلية كبيف اهلل، كا 

نما ألنيـ لـ يجعمكا العقؿ يقـك بيف الػ  كىنا ال مجاؿ لمعقؿ . كاهلل" دالئؿ"ال يعقمكف، ليس ألنيـ فقدكا صفة العقؿ، كا 

. 133مف اإلفبلت مف أسر السمع المتذلؿ بالطاعة كاالنصياع لئليماف كالمحبة

إف في خمؽ السماكات كاألرض كاختبلؼ الميؿ كالنيار " كىذا النمط مف الربط بيف عقؿ السماع كثر في القرآف، كمنو 

الذيف يذكركف اهلل قياما كقعكدا كعمى جنكبيـ كيتفكركف في خمؽ السماكات كاألرض، ربنا ما * آليات ألكلي األلباب

فما ييمحظ عمى اآليتيف أنيما حددتا صكرة أكلي األلباب، بأنيـ دائمك . 134"خمقت ىذا باطبل سبحانؾ فقنا عذاب النار

، يتغٌيا تعزيز الحالة اإليمانية كتبريرىا، لتحقيؽ المبتغى األسمى الذكر هلل، ثـ بينت أف تفكيرىـ مستند إلى إيمانيـ

.  المتمثؿ في الكقاية مف عذاب النار

كينسحب ىذا النمط مف التفكير عمى كؿ الظكاىر الطبيعية مثؿ المطر كالريح كبناء السماء كاألرض كتعاقب الميؿ 

كالنيار كتحكالت الريح، فكؿ ذلؾ ال ينبغي أف يفيـ كظكاىر طبيعية مجردة، بؿ بكصفو عبلمات أك رمكز دالة عمى 

. 135العناية اإلليية

كأقصى ما يمكف العثكر عميو كيستأنس بو أىؿ اإليماف مف التفكير العقبلني المصحكب بالدليؿ في القرآف، مستكل 

ألـ ترى إلى الذم حاج إبراىيـ في ربو أف آتاه اهلل الممؾ، إذ قاؿ إبراىيـ ربي يحيي " ىش مف الحجاج في اآلية 

كيميت، قاؿ أنا أحيي كأميت، قاؿ إبراىيـ أف ربي يأتي بالشمس مف المشرؽ فأًت بيا مف المغرب، فبيت الذم 
                                                 

132
 .ٍٖٓٞهحاُجووح164ا٣٥خ-
133
٣ؼزجوٓؾٔلأهًٕٞٛو٣وخاٗزبطأُؼ٠٘ػ٘لأُئ٫ٖ٤٘ٓرْنػٖٓوز٤ٚبداُقطبةاُل٢٘٣،كطو٣وخرؼج٤وٙأٝرو٤ًجُِٚٔؼ٠٘روغكٞم-

اٌمشآْ  .ٓؾٔلاهًٕٞ.ًَاؽزغبطأٝٓ٘بهْخ،ٝرطِتثبُزب٢ُٛبػخٓجبّوح،ػل٣ٞخ،ٝروزوةًٖٜٓٞٗبم٤ُِخ،ثَٝؽز٠ٓؾجّخٝٓـوهخثبُؾت
 .53ٓ ،ِقذس عبثك. ِٓ رفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة

134
 .ٍٖٓٞهحآٍػٔوا191ٕ-190ا٣٥ز٤ٖ-
135
 .215-214ٖٓلهٍبثن،ٓ. هللا ٚاإلٔغبْ فٟ اٌمشآْ.ر٤ٜ٤ٌّٞٞا٣يٝرَٞ-
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فيذا ليس حجاجا عقميا مف جانب النبي إبراىيـ بقدر ما ىك ضعؼ في المعرفة الحجاجية عند المحاجج . 136"كفر

اآلخر، ككاف مف الممكف أف يسأؿ إبراىيـ أف يطمب مف ربو أف يفعؿ ىذا غدا، إم أف يأتي بالشمس مف المغرب في 

.  صبيحة اليـك التالي

كفي المقابؿ، فإف تجاكز التفكير لمحد المسمكح بو إيمانيا، يرمي بالمفكر خارج الدائرة اإليمانية، إلى دائرة االنحراؼ 

كالضبلؿ كاتباع اليكل كغيرىا مف التكصيفات القيمية المتعالي منشأ تكصيفيا، كيتضح ذلؾ في حجاج اهلل لنبيو بأف 

إف ىدل اهلل ىك " مف سكرة البقرة 120ال يتبع الييكد كالنصارل، ألف ىدم اهلل ىك الحؽ كحده، حيث تقكؿ اآلية 

. 137"اليدل، كلئف اتبعت أىكاءىـ بعد الذم جاءؾ مف العمـ ما لؾ مف اهلل مف كلي كال نصير

ٌدد لو، بأف ال يكليو، كال  كالذم يجدر التنبو إليو ىنا، أف اهلل يبدم استعداده لمتخمي عف نبيو إف حاد عف اليدم الذم حي

ف كاف ىذا التيديد لمنبي، فاألجدر بالبشر أف يتخكفكا أكثر، فيفركا إلى األماف بنكازع الخكؼ نحك ىداية . ينصره كا 

الفاعؿ في اآلية تقبؿ ىدم اهلل كنتيجة ال : اهلل، فيؤٌمنكا عمى أنفسيـ في الدائرة التي يمييا اهلل كينصرىا، كالعمة دائما

. كمكضع  لمتفكير

بكصفو ال ريب فيو " الكتاب"كبالعكدة لآليات مدار الدراسة، تتأكد الحقيقة اإلليية المتعالية التي ال تتقبؿ الجدؿ في 

ىدل مف لدف متعاؿو لممتقيف، كىذا مدخؿ آخر يكجب عمى المتقيف " الكتاب"، لذلؾ كاف "ذلؾ الكتاب ال ريب فيو"

الطاعة انسجاما مع كصفيـ، فيترتب عمييـ تقبؿ الكتاب كيداية تضمف ليـ عدـ الكقكع في سكء العاقبة، كاليداية بيذا 

كىذا التبلـز بيف التقكل . كصاحبو" الكتاب"النسؽ ال تككف عبر فعالية عقمية كما أسمفنا، بؿ عبر الخضكع كالطاعة لػ 

فاتقكا اهلل * إني لكـ رسكؿ أميف"كالطاعة تؤكده الكثير مف آيات القرآف عمى كجو يكجب لبلمتثاؿ، كقكؿ اآلية 

كلما جاء عيسى بالبينات قاؿ قد جئتكـ بالحكمة ألبيف لكـ بعض الذم تختمفكف فيو، فاتقكا اهلل " كاآلية 138*أطيعكف

فاتقكا اهلل ما استطعتـ، " كاآلية 140"اتقكا اهلل كاسمعكا كاهلل ال ييدم القـك الفاسقيف"يا أييا الذيف آمنكا ك"، ك139"أطيعكف

                                                 
136
 .ٍٖٓٞهحاُجووح258ا٣٥خ-
137
:ٝإًبٕٓٞٙٞعا٣٥خ٣زؼِنثج٢٘اٍوائ٤َاُن٣ُٖٖ٣وٙٞاػٖاُ٘ج٢ؽز٣٠زجغِٓزْٜ،كبٜٗبك٢كٚبئٜبرَز٘لػ٠ِص٬صخٓورٌياد-

إٔارجبعؿ٤وٛل١هللا٬ٍٙ،أ١اٍزقلاّ:ٝاُضب٢ٗ.إاُٜلٟٛل١هللا،ٝٛٞاُؼ٫ِْؿ٤وٙ،ٝٛٞػِْٓزٌٕٞثبُٜلا٣خ٫ثبُزل٤ٌو:ا٧ٍٝ

 .أ٣َٚ٣ْٖٕٓو٫٠ٗزلبء٤ٖٗٝٚ٤ُٝوٙ:ٝاُضبُش.اُزل٤ٌوفبهطاُؾ٤يا٣٩ٔب٬ٙ٢ٍٗ
138
 .ٍٖٓٞهحاُْؼواء108ٝ126ٝ،144ٝ،163ٝ،179-106ا٣٥بد-
139
 .ٍٖٓٞهحاُيفوف63ا٣٥خ-
140
 .ٍٖٓٞهحأُبئلح108ا٣٥خ-
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إذا بطشتـ بطشتـ جباريف، فاتقكا اهلل "، كاآلية 142"أف اعبدكا اهلل كاتقكه كأطيعكف" كاآلية 141"كاسمعكا كأطيعكا

يا أييا الذيف آمنكا اتقكا اهلل كككنكا مع "كاآلية . 144"فاتقكا اهلل كأطيعكف، كال تطيعكا أمر المسرفيف" كاآلية 143"كأطيعكف

نما السماع كالطاعة145"الصادقيف .  كالتصديؽ ىنا ال يقـك عمى أساس حد البرىاف كا 

كلـ تكتًؼ اآليات ذات العبلقة بالتبلـز بيف التقكل كالخضكع، بؿ خمقت كصفا معياريا يجعؿ التفاضؿ في الكرامة 

كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا "البشرية عند اهلل مبني عمى مقدار استغراؽ اإلنساف في الخضكع لو، كما تقكؿ اآلية 

. 146"إف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ

كبعد تقصي فعالية التقكل في تغييب العقؿ عند المتقيف، كتقبؿ اليداية عبر الخكؼ، كجعؿ حضكرىـ حضكر خضكع 

ال معرفة، حضكر خكؼ كسماع كطاعة كسمكؾ، تذىب اآليات إلى تكصيؼ المتقيف بأنيـ الذيف يؤمنكف بالغيب، 

ضد خاؼ، كاألمف ضد الخكؼ، كاألًمفي " أمف"كفمسفة اإليماف تعني األماف بداية في حدىا المغكم، فيي مف الجذر 

ظيار الخضكع كقبكؿ الشريعة  يدؿ عمى مف 148 كالمؤمف اسـ فاعؿ147المستجير ليأمف عمى نفسو، كاإليماف الثقة كا 

.  قاـ باألمف، كاإليماف بالشيء االعتقاد بو كااللتجاء إليو

، تكصيؼ تناكلتو "الذيف يؤمنكف"كيمكف مقاربة اإليماف دينيا ضمف عبلقتو بمفيـك التقكل، فتكصيؼ المتقيف بأنيـ 

ليس عمى الذيف آمنكا كعممكا الصالحات جناح فيما طعمكا "آيات كثيرة في القرآف بربط محكـ بينيما، كمف ىذه اآليات 

ف تؤمنكا كتتقكا فمكـ أجر عظيـ"، كاآلية 149"إذا ما آمنكا كاتقكا كعممكا الصالحات كأنجينا الذيف آمنكا "، كاآلية 150"كا 

. ، كغيرىف مف اآليات الكثير152"كاتقكا اهلل إف كنتـ مؤمنيف"، كاآلية 151"ككانكا يتقكف

                                                 
141
 .ٍٖٓٞهحاُزـبث16ٖا٣٥خ-
142
 .ٍٖٓٞهحٗٞػ3ا٣٥خ-
143
 .ٍٖٓٞهحاُْؼواء131ا٣٥خ-
144
 .ٍٖٓٞهحاُْؼواء150ا٣٥خ-
145
 .ٍٖٓٞهحاُزٞثخ119ا٣٥خ-
146
 .ٍٖٓٞهحاُؾغواد13ا٣٥خ-
147
 .اُوبًٓٞأُؾ٤ٜ"أِٓ" ٓبكح-
148
 .1973ٓ،75.كاهاُٜ٘ٚخاُؼوث٤خ:ث٤وٝد.اٌزطج١ك اٌقشفٟ.اٍْاُلبػ٣َلٍػ٠ِٕٝقٖٓهبّثبُلؼَ،اٗظوػجلٙاُواعؾ٢-
149
 .ٍٖٓٞهحأُبئلح93ا٣٥خ-
150
 .ٍٖٓٞهحاٍػٔوا179ٕا٣٥خ-
151
 .ٍٖٓٞهحا53َُٔ٘ا٣٥خ-
152
 .ٍٖٓٞهحأُبئلح57ا٣٥خ-
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، فالمتقي ىك الذم يمجأ إلى اهلل متقيا 153كىذا االرتباط بيف التقكل كاإليماف يقكد إلى التأكيد عمى مفيـك التقكل

بالخكؼ غضبو معمنا طاعتو لو، كىذا االنقياد يبرىف عميو اإليماف الذم ينشده اإلنساف بناء عمى تخكفو مف ربو 

قؽه . فيعتقد جازما بالتسميـ بو، كاالنقياد إليو كبيذا تتبلـز التقكل كاإليماف تبلـز استحضار، فتحقؽ مفيـك التقكل تىحى

. لمفيـك اإليماف، كالعكس تماـ الصكاب

 

المعرفة بيف الواقع واإليماف : المطمب الثاني

، ينبني "الكتاب"الذم قكامو اليداية لممتقيف، كىـ المؤمنكف إيمانا ال يتداخمو شؾ أك ريب بػ" الكتاب"كبالعكدة إلى 

اإليماف بو عمى فمسفة االرتباط بالغيب، كىك البكابة التي تفصؿ بيف المؤمف كغير المؤمف، كىي محؿ االختبار كسر 

ىك أصؿ في اعتقاد إمكاف ما تخبر بو الرسؿ عف كجكد اهلل كالعالـ "تقييمو، فاإليماف بالغيب أم ما غاب عف الحس، 

كاإليماف . ، ليصبح اإليماف بيذا التصكر المنبني عمى أعمى أصؿ في االعتقاد، كىك اإليماف بالغيب154"العمكم

بالغيب صنك الكفر بانفعاؿ العقؿ بالكاقع كمنطمؽ لمتفكير الكجكدم كاإلنساني في تأميف المعرفة، كىذا ما أصؿ 

.  لمنطمقات التفكير الغيبية كالماكرائية في الثقافة العربية اإلسبلمية

كاإليماف مدار الحديث، يقـك في أساسو عمى التسميـ السمعي، فيك إيماف خارج نطاؽ الحكاس المفكرة، إيماف بالغيب، 

دىؽ السمع بسرعة االستجابة إليو،  ربنا إٌننا "أم ينفي بجبلء آلية التفكير العقمي بالكاقع، فيك سماعي، كأفضمو ما صى

.  155"سمعنا مناديا ينادم لئليماف أف آمنكا بربكـ فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنكبنا ككٌفر عنا سيئاتنا كتكفنا مع األبرار

، لمتركيز عمى الرسالة التي "مناديا" كرغـ ككف المنادل معرفة بينة متمثمة بالنبي محمد، إال أف اآلية نٌكرت المنادل

يحمميا النداء ألف العبرة فييا، كقد ترتب عمى سماع النداء تحقؽ غايتو عمى الصعيديف المعجمي كالنحكم، فالمنادم 

، كالنداء في حده النحكم 156دعاه كصاح بأرفع صكتو: معجميا يرفع صكتو ليبمغ نداءه باإليماف، كيقاؿ ندل فبلنا

أك إحدل أخكاتيا؛ سكاء كاف اإلقباؿ حقيقيا أـ مجازيا يطمب بو قصد " يا" طمب المتكمـ إقباؿ المخاطب إليو بالحرؼ "

                                                 
153
. رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ.اٗظواثًٖض٤و.٣٫ٌٕٝٞا٫اػزوبكاٝه٫ٞٝػ٣.٬ٔٚغاثًٖض٤وٓلّٜٞا٣٩ٔبٕك٢كائوحاُزٖل٣نٝاُق٤ْخ-

 .264ٖٓلهٍبثن،ٓ.أُغِلا٧ٍٝ
154
 .230- 229مصدر سابق، ص . 1 ج .التحرير والتنوير تفسير.ابن عاشور- 
155
 .ٍٖٓٞهحآٍػٔوا193ٕا٣٥خ-
156
 ".ٔذٜ"أُؼغْا٤ٍُٜٞٓبكح-
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عمى سماع النداء، " الفاء"اإليماف معقبا ترتيبيا بفائدة حرؼ العطؼ  جعؿ  كرفع الصكت بقصد اإلسماع157"االستجابة

. 159لمداللة عمى المبادرة كالسبؽ إليو. 158متمكا دكف فاصؿ أك ميمة تعقبو

كباالرتداد إلى اإليماف بالغيب الذم تحدثت عنو اآليات مفتتح سكرة البقرة، يتبدل ىذا اإليماف في تجاكزه لمنطؽ 

البرىنة كاالستدالؿ العقمي، فعٌمة الكجكد كمدار المعرفة فيو مرتبطة بشكؿ مقفؿ بالغيب السماعي، الذم باتت حقيقة ال 

يرقى إلى جكانبيا الشؾ، كىذا يخمؽ ىكة بيف المؤمف ككاقعو، فيرتبط المؤمف بما يسمع عف الغيب أكثر مما يعيشو 

غكاء، كيتكجب عمى المؤمف إصبلح عيب كاقعو برؤية إيمانية،  عيانا، كيغدك الغيب حقيقة، كالكاقع زيفا كضبلال كا 

فيسمط الغيب السماعي عمى الكاقع العياني، يشخصو إيمانيا، كيكصفو قيميا، كيعالجو معالجة مفارقة، فيغدك الكاقع 

. 160جسرا نحك العبكر تجاه الغيبي، كتكظيؼ حٌسيٍّ لحضكر غيبي

كتخمؽ الحالة اإليمانية الغيبية عند أصحابيا صراعا يحتدـ بيف المؤمف ككاقعو كإغكاء، تقع نفسو منعكتة بجمكحيا 

كحتى ينتصر اإليماف عنده، يتكجب عميو أف يكبح جماح النفس عف الدنيا كممذاتيا، كأف يقننيا إيمانيا، . نحك الممذات

نما عف . فالدنيا اعكجاج ال يقكمو سكل اإليماف كىذا المكقؼ اإليماني مف الدنيا لـ ينشأ عف تجربة كعت كاقعيا، كا 

. لحظة سماع قمبت المكازيف، فخمقت ما ىك غير مكجكد، كتمادت في تغييب ما ىك مكجكد

 كىذا التكجو في خمؽ أنظمة المعرفة يئد ما السؤاؿ عند المؤمف حكؿ الماىيات الكبرل كالصغرل في الكجكد، كىك إذ 

ال ينفي التساؤؿ كالبحث في الماىيات، فإف تحرزه يككف بالكصؼ اإليماني لممعرفة الذم يؤطر السؤاؿ دائما بالدكافع 

كيجعؿ . اإليمانية، ككذلؾ اإلجابة، كىك احتراز يقي مف فعالية السؤاؿ كاإلجابة في تفكيؾ منظكمة المعرفة اإليمانية

 .النزكع نحك ذلؾ مف أقكل التابكىات الدينية

                                                 
157
 .3،ٖٓلهٍبثن،3ٓط.أٚضؼ اٌّغبٌه.اثْٖٛبّ-
158
 .1999ٓ،598.ا٤ُٔبٓخُِطجبػخٝاُْ٘و:ث٤وٝد-كْٓن.أُغِلا٧ٍٝ.إعشاة اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚث١بٔٗ.٣٘ظوٓؾ٢اُل٣ٖاُله٣ِٝ-
159
 .199ٖٓلهٍبثن،ٓ.4ط.اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش رفغ١ش . اثٖػبّٞه-
160
وا٬ٍ٩ّأُؼوكخثبُٞؽ٢اُـبءُولهحاُجْوػ٠ِاُؼوَ،كٔؼوكخإَٔاُؼبُْ،َٝٓبئَاُٞعٞك،ٝهٞا٤ٖٗاُطج٤ؼخ،ٝأُغزٔغٝاُلٌو،- ْٖ َؽ

،1978.كاهاُلبهاث٢:ث٤وٝد.1ط. إٌضعبد اٌّبد٠خ فٟ اٌفٍغفخ اٌعشث١خ اإلعال١ِخ.ؽ٤َٖٓوٝح.ٓوعؼٖٚٝٓلهٙؿ٤واُغٜبىا٩كها٢ً

ٓ359. 
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لمداللة عمى أف " يؤمنكف"كييحكـ اإليماف سيطرتو عمى الزمف متى كقع، كلذلؾ استخدمت اآلية اإليماف الفعؿ المضارع 

، أم أف صفة المؤمنيف مبلزمة ليـ ال فكاؾ بينيما عبر حاليتيا 161اإليماف بالغيب مستمر في الحاؿ كاالستقباؿ

. كتجددىا المستقبمي، فيي تستغرؽ حاضرىـ الفاعؿ، كمستقبميـ اآلتي

كىكذا، فإف المتقيف لغضب اهلل، ينصاعكف خكفا عبر اإلخبار السمعي ال التدبر العقمي، نحك كتابو، ليتمثمكا ىديو كما 

.  يقدمو ىك كرؤية إليية، كترجمة ذلؾ يككف باإلقرار بحقيقة مطمقة جكىرىا اإليماف في الغيب

 بالخائؼ كالكجؿ 162كمجرد بحث بسيط عف فعالية اإلنساف المؤمف المتقي بيذا التصكر اإلليي تتضح  استدالليا

كالٌسماع كالمطيع كالخاضع لئلقرار اإلليي؛ فيك مكقف باهلل ككتابو كغيبو، كال يعطي ىذا التصكر فسحة لممقابمة بيف 

اليقيف في انتفاء الريب في الكتاب كصاحبو، بؿ قد يدفع المؤمف إلى استشعار حضكر الريبة في داخمو مف نفسو التي 

 مف جية، كمف جية أخرل يرتاب مف كاقعو 163لـ كلف يصؿ بيا إلى المرتبة التي تحقؽ مفيـك التقكل كاإليماف

لصالح غيبو، كعميو أف يخضع كؿ كاقعو لغيبو حتى يتحقؽ لو مفيـك النجاة كالفكز برضى اهلل، كبذلؾ يصبح تعامؿ 

. اإلنساف المتقي المؤمف مع كاقعو مفارقا معرفيا لصالح أنظمة ىيمنة سمعية غيبية

 

مف اإليماف إلى السموؾ : لثالمطمب الثا

كبعد التأسيس النظرم لمفيكمي اإليماف كالتقكل، كتنضيد الكاقع إيمانيا تنتقؿ اآليات إلى تأطير السمكؾ، حتى يككف 

سمكؾ المؤمنيف كالمتقيف مف جنس المفاىيـ التي تـ تركيزىا لتستغرؽ جكارحيـ، كبيذا يمثؿ السمكؾ المنفعؿ بالتقكل 

. كاإليماف ضمانة فاعمة لمخضكع

كيبدأ االنتقاؿ مف التأسيس النظرم نحك السمكؾ اإلخضاعي بالصبلة، فقد عطفت اآليات اإليماف بالغيب كأعمى 

مرتبة في اإليماف كأسو المكيف عمى إقامة الصبلة التي فرضت في بداية الدعكة المحمدية، ككاف فرضيا في السماء 

                                                 
161
. ِٛعٛعخ إٌؾٛ ٚاٌقشف ٚاإلعشاة.٣لٍاُلؼَأُٚبهعػ٠ِٓؼ٠٘ك٢ٗلَٚثيٓب٣ٕؾزَٔاُؾبٍٝا٫ٍزوجبٍاٗظوا٤َٓثل٣غ٣ؼوٞة-

 .500ٖٓلهٍبثن،ٓ
162
أ٤ٔٛخا٫ٍزل٫ٍك٢اَُِب٤ٗبدأ٣ٚٗلٚؼأُؾز٣ٞبدأُٚٔوحُِقطبة،أ٣١غؼ٣ِٚزٌِْػٖاُغبٗتا٥فوأٌَُٞدػ٘ٚك٢اُقطبة-

 .2008ٓ،46.أُ٘ظٔخاُؼوث٤خُِزوعٔخ:ث٤وٝد.روعٔخه٣زبفبٛو. اٌّضّش.اٗظوًبرو٣ًٖو٣جبد.ٝاُن٣١ٌَٕٔٞهرٚ
163
 .ًٜٞٗٔبٓل٤ٜٖٓٞرغو٣ل٣٫ٖ٣زؾووبٕثبُٔطِن،ٝاٗٔبٛ٘بُيٕٞهُٜٔب،ؽ٤ش٣ٖجؼا٩َٗبٕك٢ٍؼ٤ٕٚٞهحُِٔزو٢ٝأُئٖٓ-
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قؿ لعبادم الذيف آمنكا يقيمكا "، كىي أكؿ صفات المؤمنيف، كىذا العطؼ أمر درج عميو القرآف 164في حادثة اإلسراء

.  166"كأقيمكا الصبلة"كقياـ الصبلة أمر كاجب عف المسمـ . 165"الصبلة

 167"الذيف ىـ في صبلتيـ خاشعكف* قد أفمح المؤمنكف"كقد قرنت سكرة المؤمنيف فبلح المؤمنيف بالخشكع في الصبلة 

كالذيف ىـ "كأكدت آيات القرآف عمى ديمكمة أداء الصبلة، كمف ذلؾ اآلية . 168"كالذيف ىـ عمى صبلتيـ يحافظكف"

إف الصبلة " كبٌينت آيات القرآف أف الصبلة فرض يجب عمى كؿ المؤمنيف االلتزاـ بأدائيا 169" عمى صبلتيـ دائمكف

. كغيرىف الكثير مف اآليات التي قرنت مكضكع اإليماف بمكضكع الصبلة. 170"كانت عمى المؤمنيف كتابا مكقكتا

 تييؤىا يبقى قائما في كؿ حيف، ألدائيا 171كتظير فعالية الصبلة في ككنيا تدخؿ المؤمنيف كالمتقيف في حالة طقكسية

، كتىمىثُّؿ الشركط 172خمس مرات عمى األقؿ يكميا، باإلضافة إلى طقكس إقامتيا كاستحباب أدائيا جماعة في الجامع

ناىيؾ عف فعالية لحظة أدائيا الطقكسية، كارتباطاتيا المتشعبة . 173الكاجب تكافرىا ألدائيا كالطيارة كالكضكء كغيرىما

في كؿ مناحي الحياة اليكمية التي تكجب عمى المؤمف أف يبني أفعالو كمكاقفو مف الحياة بالقياس عمى فمسفة الصبلة 

كاتؿ ما أكحي إليؾ مف الكتاب كأقـ الصبلة إف الصبلة تنيى " التي تنيى عف الفحشاء كالمنكر باالستناد إلى اآلية 

كبيذا التصكر تيبقي الصبلة المستيدؼ في الخطاب عمى اتصاؿ ساخف مع المفاىيـ، . 174"عف الفحشاء كالمنكر

                                                 
164
ٝٓب20ٓ.كد.عبٓؼخثـلاك:ثـلاك. ربس٠خ اٌقالح فٟ اإلعالَ.اٗظؤُؼوكخربه٣ـكوٗا٬ُٖحػ٠ِا٤َُِٖٔٔاٗظوعٞاكاُؼ٢ِ-

 .ثؼلٛب
165
 .ٍٖٓٞهحاثوا31ْ٤ٛا٣٥خ-
166
 .ٍٖٓٞهحاُجووح43ا٣٥خ-
167

 .ٍٖٓٞهحأُئ1ٝ2ٖ٤٘ٓا٣٥زبٕ-
168
 .ٍٖٓٞهحأُئ9ٖ٤٘ٓا٣٥خ-
169
 .ٍٖٓٞهحأُؼواط23ا٣٥خ-
170
 .ٍٖٓٞهحاَُ٘بء103ا٣٥خ-
171
 .ٍٞف٣زْاُؾل٣شػٖكؼب٤ُخاُطوًٞك٢اُلَٖاُضبُش-
172
 .٤ٍز٘بٍٝاُلَٖاُضبُشكؼب٤ُخأَُغلاُطو٤ٍٞخك٢رٌو٣ٌاُلؼب٤ُخأَُؼ٤خ-
173
ٓجؾشا٬ُٖحٖٓأْٛأُجبؽشاُز٢ر٘بُٝزٜباٌُزتاُزواص٤خاُل٤٘٣خ،ٝهلعبءدثٌَْٓٞاى٤ٔٛ٧زٜباُل٤٘٣خ،٬ٍُٝزلبٙخك٢ر٘بٍٝ-

.ٌٓزجخكاهاُزواس:اُوبٛوح.2ط. ١ًٔ األٚطبس ِٓ أؽبد٠ش ع١ذ األخجبس.٣ٌٖٔاُؼٞكحا٠ُاًُْٞب٢ٗ....أؽٌبٜٓبّٝوٜٝٛب٤ٛٝئبرٜبٝكٚبئِٜب

ٕلؾخُِؾل٣شػٖا٬ُٖح،ث٤٘ٔبر٘بٍٝٓؼظْاُغيءا٧ٍٝاُطٜبهحٝاُٞٙٞءًٔولٓخٝاعجخ360كولأكوكاُغيءاُضب٢ًٖٗٓزبثخاُجبُؾ.كد

إؽ١بء عٍَٛ . ٝاٗظوك٢اُطٜبهحٝا٬ُٖحاُـيا٢ُ.ٝاٗظوًنُياُغيءاُضبُشٝأٛواكبٖٓاُغيءاُواثغ.٬ُِٖح،ٝفزٔٚثٌزبةا٬ُٖح

 .276-1994ٓ،167كاهاُق٤و:كْٓن.3ٛ.1ط.اٌذ٠ٓ
174
 .ٍٖٓٞهحاُؼٌ٘جٞد45ا٣٥خ-
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الصبلة عماد الديف، فمف تركيا فقد " تحديدا ألف الصبلة أكؿ أركاف اإلسبلـ الخمسة التي بني عمييا، ففي الحديث

 .  175"مف ترؾ الصبلة متعمدا فقد كفر" ك" مفتاح الجنة الصبلة" ك" ىدـ الديف

، كىذا االنتقاؿ مف الجانب الركحي إلى الجانب 176ثـ تقرف اآليات صفة جديدة لممتقيف المؤمنيف، كىي اإلنفاؽ

السمككي فيو تدرج مف اإليماف المطمؽ إلى السمكؾ الركحي العبادم الفردم في مقامو األكؿ، ثـ إلى السمكؾ الفردم 

. العبادم التكاصمي اإلليي المجتمعي، كىك تسمسؿ متيف في بناء مفيـك الخضكع

كاآليات إذ تقر صفة جديدة لممتقيف المؤمنيف تتحدد في اإلنفاؽ، فإنيا تكضح السبؿ أكثر لجعؿ المتقيف المؤمنيف مف 

أىؿ الغيب، أىؿ اآلخرة كالفبلح كالجنة، كتصكر اإلنفاؽ يجعؿ الماؿ كالرزؽ كسيمة مف كسائؿ االتصاؿ اإلخضاعي 

، 178 حيث تسعى كسائؿ اإلخضاع إلى عدـ االنجراؼ نحك زينة الحياة الدنيا177"لف تنالكا البر حتى تنفقكا مما تحبكف"

الماؿ كالبنكف زينة الحياة كالباقيات الصالحات خير عند ربؾ ثكابا "بؿ تذىب فمسفة الديف إلى التحذير مف ىذه الزينة 

، كىذا التحذير ال ينفي عف الحياة زينتيا، لكنو يحذر مف الرككف إلييا، فيي فانية بزينتيا، لكف ما عند 179"كخير أمبل

لذلؾ يتكجب عمى المتقي المؤمف . اهلل باؽو، كىك األمؿ لمف شاح بكجيو عف الحياة الدنيا، كجعؿ اآلخرة بكصمة سعيو

. 180لنزع اإلنساف مف الحياة لصالح الغيب- كما أيسمؼ الحديث عنيا-مقاكمة جمكح رغبتو في الحياة، كىي كسيمة 

الذيف في أمكاليـ حؽ معمـك لمسائؿ "كاإلنفاؽ ضمف فمسفة النص القرآني ال يككف طكع الخاطر في أحد أىـ ركائزه 

خذ مف  "182، كىذا ركف مف أركاف اإلسبلـ المعركؼ بالزكاة، التي تعني في جانبيا المغكم الطيارة181"كالمحرـك

، ككأف ما يؤخذ مف الماؿ زكاة يطيره كيطير صاحبو كذلؾ، كىذا جزء ميـ مف 183"أمكاليـ صدقة تطيرىـ بيا

أيديكلكجيا اإلخضاع الذم يعمي مف شأف القيـ التي ينخرط في دائرتيا الفرد، كيسقط القيـ األخرل في دائرة االستبعاد 

                                                 
175
 .196ٓ،ٖٓلهٍبثن2ط.إؽ١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ.ٝهكدٛنٙا٧ؽبك٣شػ٘لاُـيا٢ُ-
176
 .274-261رؼٞكا٣٥بدٓوحأفوُٟزئًلػ٠ِٓلّٜٞا٩ٗلبمٝٓب٣زَٖثٖٚٓٓضٞثخك٢ٜٗب٣خٍٞهحاُجووحرؾل٣لآٖا٣٥خ-
177
 .ٍٖٓٞهحاٍػٔوا92ٕا٣٥خ-
178
 .ٛناإُٞقفط٤و،كٕٞقاُؾ٤بحثبُلٗبءحأٓو٣غؼَأُزو٢أُئ٣٫ٖٖٓ٘وفٗؾٞٛب،ث٣َغزٜلك٢ٓلبههزٜبٗؾٞٓبٛٞف٤وٝأثو٠-
179
 .ٍٖٓٞهحاٌُٜق46ا٣٥خ-
180
٣٫ؼ٤تاُجبؽشا٩ٗلبم،ث٣َؼزجوٙأٓوآٜٔبك٢ث٘بءأُغزٔغٝرٌبكِٚ،٣ٌُٚ٘ٝؼ٤تػ٠ِٝٙغٓلّٜٞا٩ٗلبمٖٙٔاُزٖٞهاُل٢٘٣-

 .ا٣٧ل٣ُٞٞع٢اُن٣١زغبٝىاُؾ٤بحُٖبُؼاُـ٤ت
181
 .ٍٖٓٞهحأُؼبهط24ٝ25ا٣٥زبٕ-
182
 ".صوٛ"اُوبًٓٞأُؾ٤ٜٓبكح-
183
 .ٍٖٓٞهحاُزٞثخ103ا٣٥خ-
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كبذلؾ تنقسـ المفاىيـ تعارضيا، فالطيارة مفيـك قيمي مشحكف أيديكلكجيا يقؼ في تعارض تقابمي مع . 184الشيطانية

. مفيـك النجاسة المثقؿ أيضا بشحنة أيديكلكجية

أما مكضكع التطكع في اإلنفاؽ فيك أمر متركؾ لئلنساف كمما اجتيد فيو أكثر تمثؿ فيو جانب التقى كاإليماف بصكرة 

إف الذيف "أكضح، لذلؾ بات اإلكثار مف اإلنفاؽ ميداف يتسابؽ فيو المتقكف المؤمنكف لبمكغ أقصى الدرجات عند اهلل 

ليكفيـ أجكرىـ كيزيدىـ مف * يتمكف كتاب اهلل كأقامكا الصبلة كأنفقكا مما رزقناىـ سرا كعبلنية يرجكف تجارة لف تبكر

مثؿ الذيف ينفقكف في سبيؿ اهلل كمثؿ حبة أنبتت "كتكضح اآلية التالية االستثمار المشجع عمى اإلنفاؽ . 185"فضمو

. 186"سبع سنابؿ في كؿ سنبمة مئة حبة، كاهلل يضاعؼ لمف يشاء كاهلل كاسع عميـ

كما أف اإلنفاؽ غير مقتصر عمى األغنياء، بؿ ىك متاح لكؿ الناس، كىذا ال يحـر الفقراء مف نفع اإلنفاؽ، لذلؾ 

. 187"كلينفؽ ذك سعة مف سعتو"ذىبت فمسفة اإلنفاؽ إلى مفيـك السعة، فكؿ ينفؽ حسب سعتو 

كما أف الصدقة سكاء الكاجبة أك النافمة مؤشر عمى اإلذعاف الذم يبرىف عمى تصديؽ اإليماف بالعمؿ، فاإلنساف 

. 188"كتحبكف الماؿ حبا جما"يصارع نفسو فيما يحب 

متعمؽ بالفعؿ ينفقكف، كقد تقدـ " مما"كباالعتماد عمى المنطؽ النحكم لآلية يتضح أف الجار كالمجركر في اآلية 

يفيد التبعيض، أم ينفقكف مف بعض ما رزقناىـ، " مف"المعمكؿ عمى العامؿ نظرا لؤلىمية كالتركيز، كحرؼ الجر 

كداللة التبعيض ىنا أنو يؤشر عمى تسييؿ تقبؿ فعؿ اإلنفاؽ لما فيو ثقؿ ككطأة، كحتى يتغمب اإلنساف عمى ذلؾ تأتي 

التقكل كاإليماف بالشحنة إخضاعية لتجاكز حٌب الماؿ نحك حٌب اهلل، فيصبح بذلؾ اإلنفاؽ برىاف عمى التقكل 

. كاإليماف، كالتقكل كاإليماف فاعبلف في تجاكز الحياة باإلنفاؽ، فيككف اإلنفاؽ بذلؾ فعبل إخضاعيا بامتياز

                                                 
184
 .19-2006ٓ،17.كاهرٞثوبٍ:اُلاهاُج٤ٚبء.2ٛ. األ٠ذ٠ٌٛٛع١ب.اٗظوٓؾٔلٍج٬٤ٝػجلا٬َُّث٘ؼجلاُؼب٢ُ-
185
 .ٍٖٓٞهحكبٛو29ٝ30ا٣٥زبٕ-
186
 .ٍٖٓٞهحاُجووح261ا٣٥خ-
187
ٝا٣٥خإًبٗذرزؼِنثٌَْفبٓثبُ٘لوخػ٠ِأُطِوبدٖٓهجَٓطِو٤ٜٖ،ا٫أٜٗبرل٤لاُؼّٔٞك٢ٓٞٙٞع.ٍٖٓٞهحاُط٬م7ا٣٥خ-

 .ا٩ٗلبمثٌَْػبّ
188
 .ٍٖٓٞهحاُلغو21ا٣٥خ-
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اإلطبلؽ في مفيـك الرزؽ، ليشمؿ كؿ مكضكع يقع في " مف"كالجانب اآلخر كالمقابؿ لمتبعيض الذم أفاده حرؼ الجر

دائرة الرزؽ، مف الماؿ المنقكؿ كغير المنقكؿ، كالزرع كاألبناء كالنفس، كىك إذ ييبعِّض اإلنفاؽ فإنو يقيده بالكجكب 

. كالشمكؿ كاإلتاحة لبلستزادة، كفي ذلؾ فميتنافس المتنافسكف

" رزؽ"حيث ابتدأ بالفعؿ " رزقناىـ" الجانب الثاني في المستكل النحكم ترتيب الفعؿ كالفاعؿ كالمفعكؿ بو في جممة

، الفاعؿ األكؿ كاألخير "رزؽ"كىك مشحكف بشحنة إيمانية، فالماؿ الذم يقع فيو بعض اإلنفاؽ، ىك الكاقع في فعؿ الػ

، كىك عائد عمى عمة الرزؽ كىك اهلل، كتقدـ الفاعؿ ىنا كجكبا كفؽ المنطؽ النحكم "الناء" في ىذا الفعؿ الضمير الػ

ألنو ضمير متصؿ، فاهلل عمة الرزؽ كليس اإلنساف في سعيو ككده، كىذا يكقظ في المتقي المؤمف بأف الماؿ الذم 

بحكزتو ليس لو، بؿ ىك ماؿ اهلل، كعميو أف يراعي حؽ اهلل بو؛ ألف اإلنساف مفعكؿ بو في الماؿ الذم تمقاه كفؽ 

" الرزؽ"كىذا المنطؽ يخٌمي بيف اإلنساف كبيف الكسب، كيعيد صياغتو عمى أساس ارتباطو بالسعي نحك . منطؽ الرزؽ

كمما "ككأف منطؽ األشياء تغير لك كاف سياؽ اآلية . ارتباطا إيمانيا، فيسعى إيمانيا كيكسب إيمانيا كينفؽ إيمانيا

الممؾ هلل الكاحد " لكف مفيـك الرزؽ تحرز مف االدعاء بأف يككف الممؾ لغير اهلل. كسب المتقكف المؤمنكف ينفقكف

. 189"القيار

كىكذا، ربطت اآليات ربطا محكما بيف اإليماف كالتقكل كاالتصاؿ باهلل ليس غير االعتقاد فحسب، فالمعرفة المتككنة 

باإليماف كالتقكل أكجبت إطارا عاما يتحدد خبللو سمكؾ المؤمف، كبذا انعكس اإليماف عمى السمكؾ ليضمف مزيدا مف 

.  الييمنة كاإلخضاع لؤلتباع المؤمنيف

 

السمع عّمة فالح المؤمنيف المتقيف : المطمب الرابع

يؤمنكف بما أنزؿ إليؾ كما أنزؿ مف قبمؾ كىـ باآلخرة ىـ "تكاصؿ اآليات تحديد الكصؼ لممتقيف المؤمنيف بأنيـ 

يؤمنكف بكؿ ما أنزؿ عمى النبي محمد، كىك -  الرسكؿ كالمؤمنيف- كىنا حددت دائرة اإليماف بأف المخاطبيف" يكقنكف

كىـ يؤمنكف أيضا بما أنزؿ مف اهلل قبؿ القرآف، أم يؤمنكف بكؿ األنبياء السابقيف عمى النبي . القرآف، أم مطمؽ الديف

 نحك ،كالذم يجد نفسو في الديف اإلسبلمي" محمد" ك" الكتاب" محمد كرسالتيـ، كىذا المنطؽ الذم ينتقؿ مف الخاص 
                                                 

189
 .ٍٖٓٞهحؿبكو16ا٣٥خ-
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فيو منطؽ التقبؿ عمى سبيؿ التفكيؾ كالرفض، فيك " األنبياء السابقيف" ك" ما تنزؿ مف اهلل قبؿ البعثة المحمدية"العاـ 

، بمعنى أنو "الكتاب"يقر إيمانيا بما أنزؿ قبؿ النبي، لكنو ال يتقبؿ ركاية أصحابو لو، بؿ يضعيا في سياؽ القرآف 

ككؿ ذلؾ يتـ مع تغييب لحضكر فاعؿ . لمقكالت ما أنزؿ قبمؾ عمى أنيا ىي كذلؾ" الكتاب"يتقبميا ضمف ركاية 

. كلممؤمف التقي في تفحص ىذه األخبار. لؤلدياف في الدفاع عف مقكالتيا

كتتابع اآليات التشخيص الدقيؽ لممتقيف المؤمنيف مؤكدة عمى أىمية المعرفة اإليمانية السمعية، عبر ذكر صفاتيـ 

المؤكِّدة ليـ، ككذلؾ عبر استخداـ أسماء اإلشارة كالمكصكلة ذكات الفعالية في التأكيد كالتحديد، فكاف ىذا التركيز 

كىكذا . كمف سمع الصفات السابقة، رقب الحكـ عمى أصحابيا. لمفيـك المتقيف المؤمنيف سببا في تمكف اإليماف لدييـ

. 190"عمى ىدلن مف ربيـ، كأؤلئؾ ىـ المفمحكف"جاء منشأ الحكـ عمييـ في أنيـ 

بأف حرؼ الجر عمى يفيد االستعبلء "عمى ىدلن مف ربيـ " كيقدـ صاحب التحرير كالتنكير تصكرا لممجاز بأنيـ

، كاألصح أف 192، ليصبح المعنى بأنيـ تمكنكا مف اإليماف تمكنا يحاكي مف يتمكف مف استعبلء الرككبة191المجازم

التصكير الفني في اآلية معككس عما ذىب إليو صاحب التحرير كالتنكير؛ فاإليماف ىك مف استعمى المؤمنيف، كقد 

كالثاني في السمكؾ، . في المعرفة، فبل معرفة لدييـ ما لـ يكف اإليماف سببا ليا: األكؿ: استعبلىـ استعبلءيف مجازييف

.  فيك مف يتحكـ بيـ، كيقكدىـ، كيبيف ليـ ما يتكجب عمييـ القياـ بو

يقكد لتأكيد الفبلح " ىـ" ، كضمير الفصؿ"أكلئؾ ىـ المفمحكف"كتختتـ آيات المتقيف المؤمنيف بثبات حكـ الفبلح ليـ 

، متقيف خائفيف مف اهلل، مؤمنيف بالغيب سماعا، كافريف بالعقؿ "لكتاب"ليذه الفئة، فعمة فبلحيـ، ككنيـ ميدييف لػ

السمع كالطاعة كاالنقياد لئليماف، كىي صنك الكفر بتحرر العقؿ مف قيكد : عيانا، كىكذا، كانت عمة الفبلح ليذه الفئة

. التفكير
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 .241ٓ ٖٓلهٍبثن،.طا. اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛشرفغ١ش.اٗظواثٖػبّٞه-
191
٢ُ:ٝاٍزؼ٬ءٓغبى١ًٞهُٞي.اٍزؼ٬ءؽو٤و٢ًؤٕروٍٞاٌُزبةػ٠ِاُطبُٝخ،كبٌُزبة٣ؼِٞاُطبُٝخاٍزؼ٬ءؽو٤و٤ب:ا٫ٍزؼ٬ءٗٞػبٕ-

كاهاُزواس:ا٣ٌُٞذ. 2ط. ِغٕٟ اٌٍج١ت عٓ وزت األعبس٠ت.اثْٖٛبّا٧ٖٗبه١:اٗظو.كبُل٣ٖ٣ؼِٞى٣لااٍزؼ٬ءٓغبى٣ب.ػ٠ِى٣لك٣ٖ

 .273-272كد،ٓ.اُؼوث٢
192
 .242ٓ ٖٓلهٍبثن،.طا. اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛشرفغ١ش.اٗظواثٖػبّٞه-
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كبالنظر إلى طبيعة االشتغاؿ لؤلساليب المغكية في القرآف ييمحظ تضافر عمميا لتحقيؽ مبتغاىا كفكرة، كفي ىذا السياؽ 

يحشد كؿ األساليب المغكية ابتغاء ترسيخ يقينيات معينة في ذىف السامع أك "يرل محمد أرككف أف الناطؽ في القرآف 

. 193"في كعيو، إٌنو يكجو بطريقة كاضحة كمدركسة كؿ االستخداـ المعرفي لمغة في الكجية التي يريدىا

كأخيرا، فإف قراءة اآليات السابقة عبر تدبر إيماني، أك قراءتيا قراءة ظاىرية كما ىك الحاؿ عند عامة المسمميف، يقكد 

عبر دالالت متبلحقة تسعى إلى خمؽ القمؽ كنفيو عند المتقي المؤمف في نفس الكقت، " الفبلح"إلى تكثيؼ حضكر 

عمى نفسو كدنياه " الفبلح"فجعمت المؤمف يرصد الدنيا مف كاقع القمؽ عمى مصيره األخركم، بينما ال يقمؽ مف مسار 

. المذيف أمعف في مفارقة فاعميتيما في الحياة

كبذا، فإف المؤمف عبر االنصياع لمفاىيـ التقكل كاإليماف كاإلنفاؽ كاليداية يسعى لتمكقع إيجابي لو في النص، 

كالنص إذ يؤطر المؤمف المتقي بيذا اإلطار فؤلنو يشتغؿ كمنظـ داللي، يطمئف األتباع عبر منحيـ إيمانا متجددا 

بكفايتو العقمية كالعاطفية، حيث ينفتح القارئ عمى تدفؽ النص مستسمما لزخمو الداللي، فيصبح النص كسيمة كحيدة 

. 194لمعرفة الذات أحكاليا عمى نحك أمثؿ

التصديؽ ككأنو أصبح المحكر الفاعؿ كالحقيقي الذم يتمحكر حكلو الحقؿ الداللي "كانطبلقا مما مضى يبدك مفيـك 

نما في االمتثاؿ لمسمع 195"لئليماف عف المستيدفيف في الخطاب ، كىذا التصديؽ ال يجد لو أساسا في البرىاف، كا 

المنتج إلنكار الكافر " التكذيب" كالطاعة كالخضكع، كىذا المفيـك يتقابؿ مع مفيـك مضاد كمختمؼ، ىك مفيـك 

 .بالتكصيؼ القرآني، الذم سيككف مدار البحث في المبحث التالي

 

 

 

 

                                                 
193
 .103ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌذ٠ٕٟ.ٓؾٔلأهًٕٞ-
194
روعٔخؽَٖٗبظْٝػ٢ِؽبًْ. ِمبالد فٟ اٌغّٙٛس ٚاٌزأ٠ًٚ: اٌمبسئ فٟ إٌـ.اٗظوٍٞىإهٝث٤ٍِٖ٤٤ٔبٕ،ٝاٗغ٢ًوٍٝٔبٕ-

 .2007ٓ،223.كاهاٌُزبةاُغل٣لأُزؾلح:ث٤وٝد.ٕبُؼ
195
 .218-217ٖٓلهٍبثن،ٓ.  هللا ٚاإلٔغبْ فٟ اٌمشآْ.ر٤ٜ٤ٌّٞٞا٣يٝرَٞ-
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الكافروف مختـو عمى أسماعيـ : المبحث الثالث

أمبل أف يكشؼ . سيحاكؿ ىذا المبحث أف يقدـ إسياما في قراءة مصطمح الكافريف مف خبلؿ المعجـ كالنص الديني

عف تطكر المفيـك كتحكالت المعنى فيو إف كجدت، كعبلقة كؿ ذلؾ بالبعد الديني لمكممة، مع تفحص إشكاؿ العبلقة 

بيف الكفر كمنطؽ السمع كاشتغاليا دينيا، كسكؼ يتـ تناكؿ المكضكع بداية مف خبلؿ العكدة إلى المعجـ العربي، ثـ 

. إلى النص الديني ممثبل بسكرة البقرة

 

  حضور السمع في فمسفة المصطمح: الكافروف: المطمب األوؿ

حاكلت حركة المعاجـ العربية أف تثبت المادة االشتقاقية لكبلـ العربية كدالالتيا مع مشتقاتيا بالدرجة األكلى، كعميو 

كمف أجؿ التعرؼ عمى معنى كداللة الفعؿ . 196يعاد عمييا في تحديد المعاني المحتممة لمكممة المراد استظيار معناىا

ثـ . كما يشتؽ منو سيعكد الباحث إلى بعض المعاجـ العربية لمكقكؼ عمى الكيفية التي تقدـ بيا دالالت الكممة" كىفىر"

.  سيحاكؿ مقاربة أصؿ الكضع بالكيفية التي نبا بيا المفيـك دينيا عف القرآف

:  كما يشتؽ منيا عمى النحك اآلتي" كفر" قدمت بعض المعاجـ العربية كممة 

جاحد : ككافر. جحدىا كسترىا: ضد اإليماف، ككيفر بنعمة اهلل: بالضـ" الكيفر"ذىب صاحب القامكس المحيط إلى أف 

الميؿ كالبحر كالكادم العظيـ، كالنير الكبير : كالكافر. ستره: غٌطاه، ككىفىر الشيء: ألنعـ اهلل تعالى، ككىفىر عميو يكفر

 .197كالسحاب المظمـ، كالزارع، كالدرع

كيقاؿ ألىؿ دار الحرب كفركا، أم عصكا . نقيض اإليماف، آمنا باهلل ككفرنا بالطاغكت" الكيفر"كفي لساف العرب 

ككيفر اإلنكار أف يكفر بقمبو كلسانو، كال يعرؼ ما يذكر لو مف .... كيفر النعمة، كىك نقيض الشكر: كالكيفر. كامتنعكا

ككيفر الجحكد "... إف الذيف كفركا سكاء عمييـ أأنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ ال يؤمنكف: "التكحيد، ككذلؾ ركم في قكلو تعالى

                                                 
196
٣نٛتأُؼغْا٠ُٓوًيحأُؼ٠٘أُؼغ٢ٔا٩كواك١،ٝٛٞإَٔٓبروٞكٙك٫ُخاُِلع،٢ٛٝاُل٫ُخاُٞٙؼ٤خاُز٢رِٞاٙغػ٤ِٜب-

 .1982ٓ،14.كاهاُؼوٝثخ:ا٣ٌُٞذ. عٍُ اٌذالٌخ .أؽٔلٓقزبهػٔو:أٗظو.ا٤ُٕٞ٧ٕٞ
197
 ".وفش"اٗظواُوبًٓٞأُؾ٤ٜٓبكح-
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ككيفر المعاندة أف يعترؼ بقمبو كلسانو لكنو ال يديف حسدا أك إباءن، ككيفر النفاؽ أف ... أف يعترؼ بقمبو كال يقر بمسانو

.... يقر بمسانو كيكفر بقمبو

يقاؿ إنما سمي الكافر كافرا ألف الكفر قد : كأصؿ الكفر تغطية الشيء تغطية تستيمكو، كقاؿ الميث" كيتابع ابف منظكر

 198...."كالكافر الميؿ....كالكافر الزارع لستره البذر بالتراب....غطى قمبو

: لـ يؤمف بالكحدانية، أك النبكة أك الشريعة، أك بثبلثتيـ، ككفر بيذا: كفر الرجؿ كفرا، ككفرانا"كجاء في المعجـ الكسيط 

كفر الزارع البذر : الجحكد كيقاؿ: تغطى بو، كالكفر: ستره كغٌطاه، ، كتكفر بالشيء: تبرأ منو، ككفر الشيء عميو كفرا

. 199بالتراب

كما يشتؽ منيا أف ييمحظ مستكياف مف " كفر" كيمكف مف خبلؿ ما قدمتو المعاجـ السابقة مف معافو كدالالت لكممة

األكؿ تعبير محايد إلى حد ال ينطكم عمى مكاقؼ مف المصطمح، فكفر بمعنى غطى كستر، كالزارع كافر؛ : المعنى

ألنو يكفر البذر، كالميؿ كافر ألنو يحجب النكر، كالمعنى إلى حد ما تكصيفي محايد يحاكؿ مقاربة المعنى مف خبلؿ 

في " كفر"فالمعنى المعجمي لػ . تكصيؼ حدث ناتج عف حركة دكف أف يتخذ مكقفا قيميا مف الفعؿ كعمف ينتج عنو

: التغطية كالحجب، كما يكفر السحاب لمسماء في قكؿ لبيد بف ربيعة: لغة العرب

 في ليػػمة كفر النجـك غماميا   يعمك طريقة متنيا متػكاتر            

كأجف عكرات الثغكر ظبلمػيا    حتى إذا ألقت يدا في كافر   :  كقكلو

. 200الميؿ، كسمي بو لكفره األشياء كتخبئتيا: فالكافر

في حيف يبدك المستكل الثاني مف المعنى اآلخر متكرطا في سياؽ قيمي، فالكفر أصبح مصطمحا يشخص بو 

يقع في   تصنيفيمجمكعة مف الناس ابتغاء النبذ كاإلقصاء كالمكاجية، كىك بذلؾ معنى مشحكف أيديكلكجي بتكصيؼ

تعارض مع اإليماف كعنصر مركزم فاعؿ تقاس باالستناد إليو القيـ قربا كبعدا، فيجعؿ الكفر مف يقؼ منو في مكاف 

. النقيض

                                                 
198
 ".ًلو"اٗظوَُبٕاُؼوةٓبكح-
199
 ".ًلو"اٗظوأُؼغْا٤ٍُٜٞٓبكح-
200
.1995ٓ،212.ػبُْاٌُزت:ث٤وٝد.ؽشػ اٌّعٍمبد اٌعؾش.٣ب٤ٍٖا٣٧ٞث٬ٕٝ،٢ػاُٜٞاه١-
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المعنى الذم ييفترض - المعنى المحايد، كالرفض- كمف خبلؿ مقاربة المعنييف يمكف الحديث عف الفارؽ بيف التغطية

حياده أيضا، لكف المعجـ يقحمو في التكرط؛ فتغطية الشيء ال تعني رفضو كعدـ قبكلو كاتخاذ مكقؼ سمبي منو 

يمانا منو  بالضركرة، فكفر الميؿ لمنكر يخمك مف قصد مؤنسف، ككفر الزارع لمبذر حرصا عمى أف ال تمتقطيا الطيكر، كا 

، كالكافر بيذا المعنى ليس مختمؼ مع أحد بؿ متفؽ مع بفعالية الكفر في اإلنبات كمف ثـ اإلثمار، فكفر الزارع إيجابي

إيجابيا؛ ألنو يؤمف بالتجربة العممية كالعممية في مجاؿ الزراعة، بعكس اإليماف الذم " الكيفر"كبيذا يغدك . كؿ أحد غيره

.  يتجاكز فيو التصديؽ التجربة ليصبح كفر بالكاقع كالتجربة

كبذلؾ ال ينسحب الكفر عمى معنى الرفض، أم الذم ال يتفؽ عمى أمر معيف مع آخر لو، حيث ينتج الرافض المعنى 

ف تـ التسميـ بمعنى الرفض–كما أف الكفر . مؤنسنا، معبرا مف خبللو عف مكقؼ محدد فإف سمبية الرفض كمكقؼ - كا 

  .يجب أف تككف محض تكصيؼ لمكقؼ الرافض كرأيو مف أمر معيف، ال سمبية بالمعنى المشحكف لمكممة

كفر الميؿ فيك ميكانيكي فيزيائي، ال قصد فيو كال أنسنة، كأف إقحامو في أم سياؽ آخر تعدو غير مبرر إال أما 

.  لممقاصد األيديكلكجية لسمطة الخطاب

كالمدىش حقا في المعجـ أنو لـ يقؼ عند حدكد ىذه القفزة في المقاربة، حيف قارب بيف معنى الكفر كتغطية إلى 

الرفض كمعنى مؤنسف، بؿ تعدل ذلؾ حينما جعؿ الرافض سمبيا في مكقفو، حتى كيًصؼ باالمتناع كالعصياف، بؿ 

تمادل في تعديتو لممكقؼ السمبي لمدعكة الذم تفترض المعاجـ ايجابيتيا ضمنا، فكرطو في سياؽ التخطئة كالضبلؿ، 

لعممية الشحف القيمي، مجافيا عٌمة القياس عمى حركة التغطية ككفر " الكافر"كأخضعو عبر اصطبلحو عميو بػ 

. بالحركة الميكانيكية غير المؤنسنة، أك إيجابية الكفر عند الزارع الذم يكفر بذكره

كتكصيؼ أيديكلكجي، يقـك في عمكمو عمى إنكار كرفض كعصياف، كاإلنكار بعيدا عف الشحف " الكفر"كما أف 

األيديكلكجي يعني عدـ العمـ، إم الجيؿ باألمر، أك إنكار محمكؿ الخبر لعدـ معقكليتو، أك إنكارا لو مع معقكليتو، أك 

أف اإلنكار يحكم ضمنا أف ىنالؾ كعيا عمى نمط العبلقات المفضية لئليماف، ثـ أنكر الرابط لخمؿ في العبلقة، فكاف 

مميدا لنفي ىذا اإليماف، إم رفضو، كىذا ما ال يقدمو المعنى المعجمي كاالصطبلحي لحاؿ مف ينكر اإليماف، كال 

يقر بو كتكصيؼ منسكب لممصطمح عمى المستكييف المعجمي كالديني، إذ ال يعترؼ المعجـ أك النص الديني بيذه 

النسبة المتعمقة بالحيثيات المكلدة لمنطمقات اإلنكار، فالكافر مف كجية نظر كمييما متكرط في سياؽ القيـ، كبالتالي 
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يجتيداف في تكصيفو أيديكلكجيا، إذ غاية المعجـ كالمصطمح الديني أف يسـ مف ينكر اإليماف بالكافر، كبيذا ال يستقيـ 

بيذا االسـ النتفاء حقيقة المقاربة بيف المعنييف اإلنكار كمكقؼ عممي كمعرفي، " الكافريف"تكصيؼ مف يطمؽ عمييـ بػ

بالمنكريف - بأحسف األحكاؿ انسياقا مع منطمقات المعجـ–ككاف األجدر أف يقاؿ عنيـ بما يكصفيـ . كالكافر كقيمة

، تمييدا لبحث أسباب اإلنكار ثـ الرفض، كىكذا يككف المصطمح كسيمة 201الرافضيف لغير التجربة كانحيازو معرفي

كالتي تبدأ بتحديد المنكريف . لمتكصيؼ المحايد كالبحث، ال مكضكعا إلسقاط األحكاـ كاتخاذ المكاقؼ القيمية المؤدلجة

الرافضيف لئليماف مع قميؿ مف الشحف األيديكلكجي، ثـ تشخيص ىكيتيـ كتمكقعيـ لتنسرب إلييـ شحنة أكبر مف 

األيديكلكجيا، تمييدا لكصفيـ بالعصاة، كىذا إيذانا بمكاجيتيـ بعد أف باتكا مدركيف كنقيض لمفئة اإليمانية، ألف 

الخركج عمى السمطة الشرعية مف كجية نظرىا، بينما في الفكر الثكرم العصياف : العصياف يعني في منطؽ السمطة

.  عدـ االمتثاؿ لمسمطة التي تدعي الكحدانية

كلعؿ ما يفسر الخمط بيف المعنييف المعجمي كالديني أف الباعث عمى تقعيد المغة العربية كاف المحف الذم انسرب إلى 

قراءة القرآف، كىذا يطرح تساؤال مفتكحا حكؿ مشركعية الشاىد في المغة، فيؿ متف المغة شاىد عمى صحة تقعيدىا؟ أـ 

أف التقعيد شاىد عمى سبلمة المغة؟ بمعنى ىؿ الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالفكرية ىيمنت عمى 

إنتاج المغة بالتقعيد فأعادت إنتاج المغة بمعايير التقعيد؟ كبما أف الباعث عمى التقعيد كاف العامؿ فيو دينيا فيؿ أنتج 

التقعيد لغة دينية بمعايير التقعيد؟ أـ أف المتف الديني ىيمف عمى آليات التقعيد فأعاد إنتاج المغة؟ 

سكاء أىيمف الديف عمى التقعيد، أـ أف - في كبل الحالتيف في المغة بقكة- ميما يكف مف أمر، فإف الديف حاضر 

.  كىي قضية تحتاج إلى دراسة معمقة يأمؿ الباحث التفرغ لدراستيا في كقت الحؽ. التقعيد أعاد إنتاجو

كتأسيسا عمى ما سبؽ، فإف العبلقة بشكؿ عاـ، بيف الديف كالمغة تتسـ ببعد نفعي، فالمعجـ كحاكو لممكاد المكلدة 

لبلشتقاقات، كمعانييا كدالالتيا، ككمكجو الشتغاؿ البنى كالتراكيب، ال يمكنو أف ينكر ىذه العبلقة، بؿ يمثؿ كعيا 

إذ يحاكؿ أف يقيـ العبلقة بيف المعنى المعجمي . عمى المغة يجتيد في استيعابيا دكف الخركج عف مقتضياتيا الدينية

                                                 
201
 .كول٣ٌٞٗٞآٌ٘و٣ٖػ٣ٖٓ٠ِطِتْٜٓ٘اٌٗبهػوُْٜٞٝاٌٗبهُِزغوثخ،ك٤وكٕٚٞكػٞاٙ-
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، كىك بيذا الصنيع، قد مٌكف لمبناء النسقي الديني 202لمكممة كبيف المصطمح الديني ليا، مشحكنا فعمو بدافع ديني

.  الثقافي المييمف بمصطمحاتو كدالالتو الرمزية، باحتكاره إنتاج المعاني كحؽ تكزيعيا

كعمى الصعيد اإليماني، فإف النسؽ شرعف صحة قراءة المعجـ، بناء عمى أف المعجـ كيجد في سياؽ الحفاظ عمى 

.  سبلمة قراءة القرآف، كحفظا لمعاني كمماتو بعد شيكع المحف

كبالمقابؿ، ال شرعية لمعجـ ال يقبؿ بتبني المقاربة بيف أصؿ الكضع كالمصطمح الديني، كفي حالة اتساع الفارؽ في 

. بيف المعنى في أصؿ الكضع كالمصطمح الديني، ال بد مف مقاربة تسعى لتخريجو معيف لتتسؽ القراءة مع المعنى

كىذا سبب كجيو في فيـ منشأ التآخي بيف المصطمح الديني كأصؿ الكضع المعجمي في مقاربة المفيـك الديني 

. لمكممة

كبالتكضيح السابؽ، تحققت فائدة إنتاج المعنى إيمانيا مف خبلؿ االمتثاؿ ليذا النسؽ الثقافي السمعي اإليماني المالؾ 

فالنسؽ الثقافي . 203كالذم يستند في مقاربتو لآلخر عمى ضكء كعي النسؽ عمى ذاتو. الكحيد لمقيـ كحؽ تكزيعيا

.  الكافركف"/ ىـ"كؿ ما ىك " نحف"المؤمنكف، ىك المسؤكؿ عف إنتاج كؿ ما ىك غير"/ نحف" المنتج ليكية

كىذا االزدكاج في دكر المعجـ بالحفاظ عمى مادة المغة كتطكيرىا، ككذلؾ حفظ النص الديني مف العبث، ىك بالضبط 

ما ضمف لممعجـ مكانا في النسؽ، يمتنو كيشد عضده، كىك الذم يدفع الباحث لتبني مقكلة التكرط، فالمعجـ مف غير 

كراىاتو السمعية . شؾ في فعمة المقاربة المدركسة متكرط في السياؽ الديني كا 

كالغريب في طغياف حضكر معنى الكافر الطارئ أنو جافى شركط كركد الكممة في المعجـ، كالتي يجب اٌتصافيا 

بالتعدد كاالحتماؿ، كاالحتكاـ لمسياؽ، كىذا المقصكد بكصؼ الكممات في المعجـ بأنيا مفردات، في الكقت الذم ال 

ف تعدد المعاني في المعجـ يرجع إلى صبلحيتيا في الدخكؿ في أكثر مف  تكصؼ بيذا الكصؼ كىي في النص، كا 

كما يشتؽ منيا، قد تفكؽ كاصطبلح عمى " كفر"لكف الغريب في األمر، أف المعنى لممنتج البلحؽ لمادة . 204سياؽ

                                                 
202
. ِمذِخ اثٓ خٍذْٚ.اثٖفِلٕٝ:اُجبػشػ٠ِروؼ٤لاُِـخثبػشك٢٘٣،ُِٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عػ٠ِكٝهٛنااُجبػشك٢اُزوؼ٤ل٣٘ظو-

 .ٝٓبثؼلٛب1993ٓ،469.كاهاٌُزتاُؼ٤ِٔخ:ث٤وٝد
203
إٔأُؼ٠٘اُل٢٘٣ٓبٛٞا٫اٍوبُٛ٘ظبّاُِـخك٢ٓغبٍ:ثٌَْػبّروّٞػ٠ِكٌوحأٍب٤ٍخ٢ٛٝ"ًبكو"أُوبهثخاُِـ٣ٞخ٬ُٕط٬ػ-

ٓؼوك٢ٓؼ٤ٖ،ٝاَُ٘ناُن٣١زؾٌْك٢أُٖطِؼ٣ورجٜثبُٔؼب٢ٗاُل٤٘٣خأًضوٖٓاهرجبٛبرٚأُؼغ٤ٔخ،٧ٕكهعخا٫ػزجبٛك٤ٚرٌٕٞأًجو،

ػجلاُوبكهاُلب٢ٍ:ُِزٍٞغك٢اُؼ٬هخث٤ٖأُؼ٠٘أُؼغ٢ٔٝا٫ٕط٬ؽ٣٢٘ظو.ُنُي٣ي٣ؾأُؼ٠٘ا٫ٕط٬ؽ٢ػٖأُؼ٠٘أُؼغ٢ٔ

 .ٝٓبثؼلٛب1998ٓ،137.كاهرٞثوبٍ:اُلاهاُج٤ٚبء.اٌّمبسٔخ ٚاٌزخط١ظ فٟ اٌجؾش اٌٍغبٟٔ اٌعشثٟ.اُلٜو١
204
 .1994ٓ،323.كاهاُضوبكخ:اُلاهاُج٤ٚبء. اٌٍغخ اٌعشث١خ ِجٕب٘ب ِٚعٕب٘ب.رٔبّؽَبٕ-
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أصؿ الكضع، كنٌحى إلى حد ما كؿ السياقات الحاضنة لممعاني، كىذا ليس تجٌكزا في القكؿ، بؿ كاقعة لغكية، فقد 

أقحـ عمى بنية المعجـ السمعية منطؽ سمعي أقكل، فأعاد صياغة نسؽ المعنى داخؿ نظاـ البنية المعجمي، كالذم 

باعتباره عمى ما يقكد سمعيا لىحظى " الكافر"اضٌيؽ كاٌتسع حسب مقتضيات الييمنة، فتقرر المعنى المعجمي الجديد لػ 

. السماع لممصطمح

كىكذا، فقد غٌيب المعنى االصطبلحي تماما المعنى الكضعي، بحيث أصبح تذٌىف الكممة معجميا قراءتيا اصطبلحيا، 

، بؿ كصؿ 206في كجو داللتتيا درجة فكؽ المغة" الكافر"، فكصمت لفظة 205عمى أكجو المطابقة كالتضميف كااللتزاـ

. األمر أبعد مف ذلؾ حيث مثمت أحد أىـ العكامؿ الفاعمة، كالتي رمت بظبلليا عمى إنتاج المعرفة العربية

- باالستناد إلى أصؿ الكضع- كفي سبيؿ تحرير الكفر مف ىيمنة الزج في اإلطار اإليماني، يمكف القكؿ بأف الكفر

إيماف بالتجربة كالمشاىدة، فمعرفة آلية كفر السحاب لمسماء مبني عمى مشاىدة كلدت لدل صاحبيا معرفة بفعؿ 

السحاب، كىذه المعرفة تؤىمو لئلفادة مف فعؿ السحاب، ككذلؾ كفر الزارع لمبذر تأتى لو بالتجربة، فكلدت لديو معرفة 

 .كعمما، كجعمتو أكثر قدرة في التعامؿ مع الطبيعة كتطكيعيا لصالحو

 

قراءة في السمع وعمؿ الكفر - الكافروف في سورة البقرة : المطمب الثاني

يتحدد مفيـك الكافر في اإلسبلـ بالذم ال يستجيب لئليماف، المحصف ضده بختـ عمى قمبو كعمى سمعو، كالمغشى 

إف الذيف كفركا سكاء عمييـ أأنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ "عمى عينيو فبل يميز ما يقع تحت بصره انسجاما مع تكصيؼ اآلية 

. 207"ختـ اهلل عمى قمكبيـ كعمى سمعيـ كعمى أبصارىـ غشاكة كليـ عذاب عظيـ* ال يؤمنكف

                                                 
205
ٝاُضب٢ٗثطو٣وخ.ا٧ٍٖٝٓؽ٤شأُطبثوخ،ًب٫ٍْأُٞٙٞعثبىاءا٢ُْء:٣ج٤ٖاُـيا٢ُإٔا٧ُلبظرلٍػ٠ِأُؼب٢ٖٗٓص٬صخأٝعٚ-

٣ٌٖٝٔهواءحاٌُبكوثبُل٫٫داُض٬س،كِلظخ.ٝاُٞعٚاُضبُشا٫ُزياّٝا٫ٍززجبع.اُز٤ٖٔٚ،ًل٫ُخًَٕٝقأفٔػ٠ِا٧ػْاُغٞٛو١،

ُِزؼوفػ٠ِك٫٫دا٧ُلبظ.ًبكورطبثن٣ٖٕٓٞلٕٞثٜناإُٞق،٢ٛٝرقْٖٖٜ،ًٝنُي٣َززجغثب٫ُزياّرٖٞهْٛٝأُٞهقرغبْٜٛ

ٝٓب1978ٓ،42.كاها٧ٗلٌُُِطجبػخٝاُْ٘وٝاُزٞى٣غ:ث٤وٝد.ٛ. ِع١بس اٌعٍُ فٟ فٓ إٌّطك.اُـيا٢ُ:ٝث٤بٕٝعٞٙك٫ُزٜب٣٘ظو

 .ثؼلٛب
206
 .ٖٓطل٠ٕبكماُواكؼ٣.٢وٟٖٓطل٠ٕبكماُواكؼ٢إٔأُلبظاُووإٓثطو٣وخاٍزؼٔبُٜبٝٝعٚرو٤ًجٜبهلإٔجؾذًٝؤٜٗبكٞماُِـخ-

 .1956ٓ،256.ٓطجؼخا٫ٍزوبٓخ:اُوبٛوح.6ٛ .إعغبص اٌمشآْ
207
 .ٍٖٓٞهحاُجووح6ٝ7ا٣٥زبٕ-
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كلمكقع اآلية داللة كأىمية تؤشر عمى المعنى الذم قدمتو في تصكرىا لمكافريف مف جية، كمف جية أخرل تفيد تأكيد 

المعنى الذم انشغمت بو اآليات الستة السابقة عمييا، كالتي أفادت معنى اإليماف بكثافة عالية مف التركيز، ضمف ما 

حيث يتضح تفسير ما سبؽ مف معافو بداللة ما يمحؽ، كالعكس في ذلؾ . 208يعرؼ بفائدة المقابمة في الدرس الببلغي

. تماـ الصكاب

كىك يفيد التأكيد عمى السياؽ اآليتيف، ككأف األمر مف التأكيد عمى الـز كفر " إف"تبدأ اآلية السادسة بالحرؼ الناسخ 

كيعمك ذلؾ تككيد مف نكع آخر، إذ يفقد الخبر السياؽ . ىذه الفئة أصبح حقيقة، كأف النقاش فيو بات أمران مفركغا منو

الببلغي لو مف ككنو يحتمؿ التصديؽ كالتكذيب، ألف قائؿ الخبر منزه عف التكذيب ككنو خالؽ البشر كالخبر كالمعاني 

، كالذم 209التي يتكجب عمى المخمكقات أف تحقؽ سياقاتيا، لذلؾ كاف إخبار اهلل عف الكافريف تقريرا يجب التسميـ بو

، لـ كلف ييجدم "بالكافريف"إف ىذه الفئة مف الناس، كالتي ييصطمح عمييا دينيا : يمكف أف يكضع عمى النحك اآلتي

. معيا السماع شيئا، كىذا عمة كفرىـ

كىذا اإلقرار الرباني بحقيقة الكافريف ينفي عف خبره المنزه أم احتماؿ لمتشكيؾ في مفاده، كىك استعبلء لمخبر عف 

سياقاتو المغكية المعركفة بالتحقؽ المعرفي بتفحص ببلغو، فاهلل إيمانيا في محؿ مف التنزيو ال يجكز أف تجرم أك 

 !، فكاضع النص بالضركرة اإليمانية فكقو رتبة كمعنىن 210تصح عميو بعض قكانيف المغة، رغـ أف نصو أبك متنيا

كفحكل الخبر الذم أقرتو اآلية تشخيص حالة الكافريف بأنيـ ال يؤمنكف في الحاضر كالمستقبؿ بداللة فائدة المضارع 

كما أنو ال يصح عمى الذيف كفركا فعالية اإلنذار في تحكيميـ إلى اإليماف فيستكم بذلؾ . التي ىي لمحاؿ كاالستقباؿ

.  211"أ"إنذارىـ كعدـ إنذارىـ بداللة ىمزة التسكية

كاإلنذار في حقيقتو كمفاده يتعدل اإلخبار، فيك مشحكف بالخكؼ كالتكعد، كبالتالي فإف اآلية تقر أف الخكؼ كالتكعد 

المذيف ىما أىـ ركيزتيف عند المؤمنيف في إيمانيـ ال يجداف نفعا في تككيف معرفة عند الكافريف، فيـ حالة ميؤكس 

                                                 
208
ٓزٞاكوخ،صْثٔب٣وبثِٜٔبأ٣ٝوبثِٜبػ٠ِاُزور٤ت- ٍٕ عٍُ .اٗظوػجلاُؼي٣يػز٤ن.رُؼّوفأُوبثِخثؤٜٗبا٩ر٤بٕثٔؼ٤٤ٖ٘ٓزٞاكو٤ٖأٝٓؼب

 .1985ٓ،86.كاهاُٜ٘ٚخاُؼوث٤خُِطجبػخٝاُْ٘و:ث٤وٝد.اٌجذ٠ع
209
ٝاْٗبءٝٛٞاُن٣٫١ٖؼأ٣ٕوبٍُوبئِٚ.ا٬ٌُّك٢اُِـخ٣وَْا٠ُفجوٝٛٞٓب٣ٖؼأ٣ٕوبٍُوبئِٕٚبكمإٕلم،ًٝبمةإًنة-

 .21-18كد،ٓ.كاهاٌُزتاُؼ٤ِٔخ:ث٤وٝد. اإل٠ضبػ فٟ عٍَٛ اٌجالغخ.ٕبكمأًٝبمةاٗظواُقط٤تاُوي٢٘٣ٝ
210
 .أُوٖٞكثٔز٘ٚاُووإٓثب٫ٍز٘بكا٠ُٓب٣ؼزولثٚأَٛاَُ٘خٖٓأ٬ًّٚٗهللا-
211
 .277-276ٖٓلهٍبثن،ٓ.1ٓغِل.رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ.اثًٖض٤و-
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منيا، لكنيا في المقابؿ تجد فعالية في تمكيف مكقؼ المؤمنيف مف إيمانيـ، ككذلؾ مكقؼ المؤمنيف مف الكافريف بأف 

. تصكرىـ بات كاضح المعالـ

" إفٌ "فالعبلقة بيف اسـ . التككيد، كىك إثبات عبلقة خبره السمو عمى كجو تأكيد التحقؽ كاإلثبات" إفٌ "كيفيد الحرؼ 

. عبلقة تأكيد مف اهلل بالتحقؽ كاإلثبات" ال يؤمنكف" ، كبيف خبرىا الجممة الفعمية"الذيف"االسـ المكصكؿ 

، فاآلية تقطع بعدـ فعالية اإلنذار "سكاء عمييـ أأنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ ال يؤمنكف"كلعبت التسكية دكرا آخر في التككيد 

ال تجيد نفسؾ في إنذارىـ، فاإلنذار ال ينفعيـ، كطكؿ الرجاء كالصبر لف يغير مف : لمكافريف، ككأنيا تقكؿ لمنبي

.  212حقيقتيـ شيئا

كيفيد تثبيت أحكاؿ ىذه الفئة اكتماؿ عناصرىا المعرفية بالنسبة لمنبي كأتباعو المؤمنيف، فتشخيصيـ بات معركفا، كما 

يمكف الحديث عنو تعميؽ حضكر كعي النبي كالمؤمنيف عمييـ، تمييدا التخاذ المكقؼ النيائي منيـ، ثـ تحديد آلية 

. جديدة لمتعامؿ معيـ

فيمكف : 213التعريؼ عمى دالالتيا الثبلثة" اؿ"، يمكف إجراء "الذيف"كىك " إفٌ "كبالكقكؼ عمى اسـ الحرؼ الناسخ 

ىـ قـك معيكدكف بالكفر، كتحقؽ " كفركا"المكضحكف بصمة المكصكؿ الجممة الفعمية " الذيف"اعتبارىا لمعيد؛ فيؤالء 

، فيـ سٌياف في ذلؾ كافركف، كأيكِّدت "سكاء عمييـ أأنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ"قرينتيـ في التسكية التي قدمتيا اآلية ابتداء 

". ال يؤمنكف"القرينة المعرفية مرة أخرل بأنيـ 

كفار " الذيف كفركا"التعريؼ، فجنس ىؤالء " اؿ"التعريؼ لبياف الجنس، فيي تبيف جنس المعرؼ بػ " اؿ"كيمكف اعتبار 

يستككف " الذيف كفركا"كيعبر بيا كذلؾ لبياف الماىية التي عمييا المعرؼ كحقيقتو، فػ . يستكم عندىـ اإلنذار مع عدمو

. بإسماعيـ اإلنذار أك عدمو؛ ألف ماىيتيـ كحقيقتيـ الكفر، فيـ كافركف ال يؤمنكف بالكتاب

أما النكع الثالث، فإنيا تفيد االستغراؽ، كتأتي عمى قسميف، األكؿ باعتبار حقيقة األفراد، كالثانية باعتبار صفات 

يستككف باإلنذار كعدمو، فمحصمة االثنيف تؤكؿ إلى صفر، " الكفر" الذيف"أف حقيقة ىؤالء : األفراد، كمف القسـ األكؿ

                                                 
212
 .276،ٓاٌّقذس اٌغبثك-
213
 .90-89ٖٓلهٍبثن،ٓ.  ؽشػ لطش إٌذٜ ٚثًّ اٌقذٜ.اٗظواثْٖٛبّا٧ٖٗبه١-
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أنيـ يستكم إنذارىـ مع عدمو؛ ألف جامع " الذيف كفركا"أف جامع صفات : كمف القسـ الثاني. فحقيقتيـ عدـ اإليماف

. صفاتيـ الكفر كعدـ اإليماف

تأكيد سمعيا معرفيا ال يرقى إليو الشؾ، كىذا " الذيف آمنكا"بات مؤكدا عند " الذيف كفركا"كيمكف القكؿ أف تكصيؼ 

لة عمى "الذيف آمنكا"التكصيؼ لـ يكف مف  ، إم بناء عمى تجربتيـ، كلك كاف األمر كذلؾ لربما كجدكا فيو مراجعة ميعكَّ

لكف التكصيؼ كاف تكصيؼ ربيـ، فبات الميتكجَّب عمييـ إخضاع . بعض الخمؿ في التقدير، فتغير مكقفيـ تجاىيـ

ليذه القناعة المنشأة لممكقؼ المعرفي اإليماني تجاىيـ تجاىيـ، كىنا يأتي مكقفيـ المبني عمى " الذيف كفركا"كؿ 

". الذيف كفركا"داعما لمتكصيؼ الرباني لػ " الذيف كفركا"تجربتيـ مف 

 بأنيـ الذيف يجدكف " الذيف كفركا" يمكف الحديث عف 214"الذيف آمنكا"بداللة " الذيف كفركا"ككمحاكلة معقكلة لقراءة 

، كىـ غير متقيف، أم غير خائفيف مف تبياف مكقفيـ كىـ الذيف ال يؤمنكف . الريب في الكتاب، كال يعتبركنو ىدلن

بالغيب، إم ىـ غير مؤمنيف بما يقع خارج مدركاتيـ العيانية، كبالتالي ينعكس مكقفيـ مما ال يعتقدكف عمى سمككيـ؛ 

إلى الرسكؿ مف رسالة، كال بما أنزؿ مف " أيٍنًزؿ"اهلل، كال يؤمنكف بما " رزقيـ"فبل يقيمكف الصبلة، كال ينفقكف مما 

 . 216، كىـ باآلخرة ال يكقنكف، كؿ ذلؾ جعميـ عمى ىدل مف غير ربيـ، كما كانكا مفمحيف215قبمو

كبيذا تتضح التقابمية بيف المؤمنيف المتقيف الخائفيف الميتديف بفعؿ تقبؿ السمع المشحكف بالخكؼ كالمنعكس عمى 

كبيف الكافريف غير الخائفيف، الرافضيف . لخبر الببلغ" العقؿ" سمككيـ بالصبلة كاإلنفاؽ، كىـ الذيف يخضعكف منطؽ 

ىذه ىي التقابمية التي يمكف استظيارىا مف اآليات بيف اإليماف كالكفر، بيف الكتاب . لمسمع ككسيمة لممعرفة كاإليماف

، كبيف طكؿ "الذيف آمنكا"بيف السرعة في تقبؿ المعرفة السمعية عند . كبيف الكفر بالغيب كأساس لممعرفة" ال ريب فيو"

إف اهلل ال "، كىي صكرة كتكضحيا اآلية 217"الذيف آمنكا"إلى خانة " الذيف كفركا" الفترة الزمنية التي لـ تفمح في نقؿ 

                                                 
214
٠َٔ٣ٛنااُوِتك٢ٓ٘طناُوواءحثبُٔؾَٖاُج٤ب٢ٗٝمُيؽ٤٘ٔب٣ٌٕٞأُؾزٟٞأُلزوٗٛٞاُن٣١ٌَْك٢اُٞاهغٓٞٙٞعا٬ٌُّ-

. اٌّضّش.ًبرو٣ًٖو٣جواد.اٗظو.اُؾو٤و٢،ٝثٔبإٔاُووآ٣ٕ٘لؼَثٚهبهئٚ،كبٕؽو٤وخر٤ٕٞقاٌُبكو٣ٖ٣نٛت٩كٜبّأُئ٤ٖ٘ٓؽو٤وزْٜ
 .206ٖٓلهٍبثن،ٓ

215
ا٣٩ٔبٕثٔبأٗيٍهجَاُوٍٍٞأٝا٥فوحٖٛٞٓٓ٘طِوبدٓب٣ولٜٓباُووإ،كب٤ُٜٞك٣خٝا٤َُٔؾ٤خٓض٬روٍٞثؤٜٗبرئٖٓثٔبُل٣ٜبٖٓ-

 .أٗج٤بء،ًٝزت،ٌُٜٝ٘ب٤َُذػ٠ِاُطو٣وخاُز٣٢زٖٞهٛباُووإُْٜٓ
216
ا٣٥خ"كٖٔارجغٛلا١ك٬فٞفػ٣ْٛ٫ْٜٝ٤ِؾيٕٗٞ"هبثِذٍٞهحاُجووحك٢أًضوٖٓٓوحث٤ٖاُن٣ٖآٓ٘ٞاٝاُن٣ًٖلوٝا،ٖٝٓمُي-

".ًَٖٓت٤ٍئخٝأؽبٛذثٚفط٤ئزٚكؤُٝئيإٔؾبةاُ٘بهْٛك٤ٜبفبُلٕٝ"ٖٓٗلٌاَُٞهح81ٍٖٓٞهحاُجووح،٢ٛٝروبثَا٣٥خ62

 .ٝرل٤لٛنٙاُزوبث٤ِخك٢اؿواءأُئٖٓثب٣٩ٔبٕٝا٫ثزؼبكػٖأ١ٓيُن٣ل٤ٖٗٚٓاُ٘به
217
اُن٣ٖ"ا٠ُا٣٩ٔبًٕبٗذهبئٔخُلزوح٣ِٞٛخ،ٌُٜ٘بُْرلِؼ؛ُنُيعبءاُوطغهللاثؤٓو"اُن٣ًٖلوٝا"٣َزلٍٙٔ٘بٖٓإٔاُلػٞحُـ-

 .ٜٗبئ٤ب"ًلوٝا
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يستحيي أف يضرب مثبل ما بعكضة فما فكقيا، فأما الذيف آمنكا فيعممكف أنو الحؽ مف ربيـ، كأما الذيف كفركا فيقكلكف 

، فاالختبلؼ بيف الذيف آمنكا كالذيف 218ماذا أراد اهلل بيا مثبل يضؿ بو كثيرا كييدم بو كثيرا، كما يضؿ بو إال الفاسقيف

كفركا بٌيف، ففي الكقت الذم يسارع فيو أىؿ اإليماف لتصديؽ المثؿ كتقبمو فكر سماعو، يستيجنو الذيف كفركا 

. كيحاكلكف تفكيكو ليعرفكا قصديتو

كبالعكدة إلى اآليات السابقة التي تشخص الكافريف، ييرل أٌنيا ال تخبر عف رفض طائفة الكافريف لئليماف سكل أف 

قمكبيا كسمعيا قد أغمقيا اهلل، فبل نفاذ ليا إلى المنطقة اإليمانية، كبما أف السماع كالخكؼ ىما الفاعميف الرئيسييف في 

اإليماف، فانتفاء إيمانيا مبني عمى انتفاء ىذيف العامميف، فعطمت قمكبيـ عف منطؽ الخكؼ كالسمع سمع تقٌبؿ، كبذلؾ 

كاف المترٌتب عمى أمر الكافريف بتكصيؼ اآليات عدـ اشتغاؿ منطؽ القمب كالبصر، كلعدـ اشتغاؿ منطمقات المعرفة 

فبل تنفعيـ قمكبيـ كسمعيـ في تقديـ تصكر كجكدم معرفي، . ، تكلدت الغشاكة عمى أبصارىـ219اإليمانية لدييـ

. فأبصارىـ مغشاة ال نفاذ ليا إف لـ يكف اإليماف في ركابيا

أف تقابؿ تجربة الذيف كفركا قبؿ - آيات الكافريف- كتحاكؿ اآليات التي تأتي فيما بعد اآليتيف السادسة كالسابعة

بالكفار الذيف لـ يؤمنكا بالدعكة - الذيف أفردت ليـ نصيب األسد مف آيات سكرة البقرة-اإلسبلـ، ال سيما الييكد 

، كىنا يجد الباحث في ىذه القضية أمريف ميميف، األكؿ المحكر االستداللي الذم تقدمو استعارة السابؽ 220المحمدية

نما بالعكدة إلى أصؿ سابؽ يككف البكابة  شكالية التأسيس لعقمية قياسية مرجعية ال تقـك عمى فقو الكاقع، كا  لبلحؽ كا 

كالثاني مدل مبلءمة المثؿ السابؽ لبلحؽ، إم مدل مبلءمة تجربة الييكد في عدـ اىتدائيـ . الشرعية لقراءة الكاقع

.  لتجربة مف لـ يؤمف بالدعكة المحمدية

كالغريب في سياؽ المقابمة عدـ تشابو المعطيات اإليمانية كالكفرانية في الحالتيف المستعارة كالمستعار إلييا، فبينما 

، كتحديدا األدلة البصرية في البرىنة عمى اإليماف، كالتي بدأتيا سكرة 221تنفعؿ التجربة الييكدية بالمؤثرات الحسية

                                                 
218
 .ٍٖٓٞهحاُجووح26ا٣٥خ-
219
ٝٓضَاُن٣ًٖلوٝأًضَاُن٣١٘ؼنثٔب٣٫َٔغ،ا٫كػبءٝٗلاء،ْٕثٌْػ٢ٔ"اٌّبٍرؼط٤َأَُغُلٟاٌُبكو٣ٖ،171رج٤ٖا٣٥خ-

-ٛ٘باُ٘ج٢ٓؾٔل-كبُن٣ًٖلوٝارؼطِذُل٣ْٜهٟٞاُلْٜٝا٩كهاىُٔبعبءدثٚاُوٍَ،كؤٕجؾٞاًبُجٜبئ٣ْ٘ؼنػ٤ِٜباُواػ٢"ك٣٫ْٜؼوِٕٞ

ُٝٞفٚغأَُغُ٪٣ٔبٕػ٘لْٛ.٣َْٛٝٔؼٍٕٞٔبػب٣٫ِْٕٜٞا٠ُاُلْٜ،ك٣ِْئٓ٘ٞا.ا٧ٕٞادكٕٝإٔرلوٜٜب-اٌُلبه–كزَٔغاُجٜبئْ

 .ُٜٝنااٍزٟٞعبٓغاُزْج٤ُٚل٣ْٜثبُْٖٝاُجٌْٝاُؼ٣٫ْٜٗ٧،٢ٔ٘زلؼٕٞثٔب٣َٔؼٕٞكٌؤ٣َُْْٜٗٔؼٞا.٧كهًٞاٝكٜٔٞاا٣٩ٔبٕٝاٗوبكٝاُٚ
220
 .90-89ٓ.ٖٓلهٍبثن.3ط.فُٙ اٌمشآْ اٌؾى١ُ.اٗظوٓؾٔلػبثلاُغبثو١-
221
 .97ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌذ٠ٕٟ إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة.اٗظوٓؾٔلأهًٕٞ-
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ذ نجيناكـ مف آؿ فرعكف" البقرة بتنجية بني إسرائيؿ مف فرعكف فرقنا بكـ البحر كأنجيناكـ مف آؿ فرعكف " ، ثـ 222"كا 

، ككصؿ األمر بمطالب الييكد الحسية أنيـ أرادكا انتفاء الكسيط بينيـ كبيف اهلل فرغبكا في رؤيتو 223"كأنتـ تنظركف

ذ قمتـ يا مكسى لف نؤمف لؾ حتى نرل اهلل جيرة"جيرة  ، كبعد أف أخذتيـ الصاعقة كىـ ينظركف، بعثيـ اهلل مف 224"كا 

 كأنزلنا عميكـ 226كظممنا عميكـ الغماـ"، ثـ ظمميـ الغماـ كأنزؿ عمييـ المف كالسمكل225"ثـ بعثناكـ مف بعد مكتكـ"جديد 

، ثـ 228"فانفجرت منو اثنتا عشر عينا"، ككذلؾ حينما استسقى ليـ مكسى فضرب بعصاه الحجر*227"المف كالسمكل

، كصكال إلى البقرة التي 229كره بنك إسرائيؿ المف كالسمكل، فطمبكا طعاما مما تنبت األرض، كحصمكا عمى مبتغاىـ

أمرىـ اهلل بذبحيا كضرب المقتكؿ ببعض مف لحميا لينيض كيخبر عمف قتمو، كقد جادؿ بنك إسرائيؿ في التفاصيؿ 

، تدؿ عمى مف "نكرة"، فمـ يسممكا بما سمعكا مف أمر ربيـ أف اذبحكا بقرة، فبقرة 230المحسكسة لمبقرة جداال حسيا

 أرادكا أف يخرجكا البقرة مف دائرة التنكير، إلى التعريؼ ليسيؿ عمييـ  فقو ؿتتحقؽ فيو صفة البقر، لكف بنك إسرائي

. ماىيتيا بالحس كالعياف

كعمى الرغـ مف تكافر المعجزات الحسية زمف النبي مكسى بكثرة، كالتي تنفعؿ بالبصر أساسا، لكنيا لـ تفمح في تبديؿ 

في كؿ مرة يطمعكف أكثر في تقديـ النبي ألدلة حسية بصرية تدؿ عمى نبكتو، "  الذيف كفركا"اإليماف بالكفر، بؿ كاف 

                                                 
222
 .ٍٖٓٞهحاُجووح49ا٣٥خ-
223
 .ٍٖٓٞهحاُجووح50ا٣٥خ-
224
 .ٍٖٓٞهحاُجووح55ا٣٥خ-
225
 .ٍٖٓٞهحاُجووح56ا٣٥خ-
226
ًبٕث٘ٞاٍوائ٣َ٤وؽِٕٞك٢فوٝعْٜٖٖٓٓؤًِباهرلغاُـٔبّػٖٓق٤ْٜٔ،ًٝبٕؽَتاُوٝا٣خاُزٞهار٤خاُـٔبّأٓوٖٓاُوةك٢-

.22-15ا٣٥بدٖٓ ٖٓلهٍبثن،. عفش اٌعذداٗظواٌُزبةأُولً.اُوؽ٤َأٝأٌُٞس،كبٕؽَاُـٔبّػ٤ِْٜاٍزووٝا،ٝإاهرلغهؽِٞا

 .509ٖٓلهٍبثن،ٓ.1ط. اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛشرفغ١ش.ٝاٗظواثٖػبّٞه
227
.ٍٖٓٞهحاُجووح57ا٣٥خ-

ًٝبٕأًُٖجيهاٌُيثوح،ٝٓ٘ظوٙٓ٘ظوأُوَ،ًٝبٕاُْؼت٣زلومك٤ِزوط٣ٝٚطؾ٘ٚثبُوؽ٠،أٝ"عبءك٢ٍلواُؼلكٖٓاٌُزبةأُولً*

٣لهٚك٢اُٜب٣ٕٝٝطجقٚك٢اُوله،٣ٖٝ٘ؼٚكطبئو،ًٝبٕٛؼًٔٚطؼْهطبئقثي٣ذ،ًٝبٕػ٘لٗيٍٝاُ٘لٟػ٠ِأُق٣٬٤ُْ٤٘يٍأُٖ

ٖٓلهٍبثن.1ط.اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛشرفغ١ش.ٝاٗظوأ٣ٚباثٖػبّٞه.9-7ٖٓلهٍبثن،ا٣٥بدٖٓ.  عفش اٌعذد.اٌُزبةأُولً".ػ٤ِٚ

ٓ509.

ٝٛجذه٣ؼُٖٓلٕاُوة،كَبهذٍِٟٖٞٓاُجؾوٝأُوزٚػ٠ِأُق٤ْ،ػ٤َٓ٠ِوح٣ّٖٞٓٛ٘ب،٣ّٝٞ"أٓباَُِٟٞكولث٤ٜ٘باٌُزبةأُولً

عفش .اٌُزبةأُولً".ٖٓٛ٘بىؽٞا٢ُأُق٤ْ،ػ٠ِٗؾٞمهاػ٤ٖػٖٝعٚا٧هٗ،كؤهبّاُْؼت٣ًِٞٓٚٚ،٤ُِٝزٚٝؿل٣ٙغٔغاَُِٟٞ

 .510ٖٓلهٍبثن،ٓ.رؾش٠ش اٌز٠ٕٛشرفغ١ش.ٝاٗظواثٖػبّٞه.31ٝ32ٖٓلهٍبثن،ا٣٥ز٤ٖ .اٌعذد
228
 .ٍٖٓٞهحاُجووح60ا٣٥خ-
229
 .ٍٖٓٞهحاُجووح62اٗظوا٣٥خ-
230
 .ٍٖٓٞهحاُجووح73-67ا٣٥بدٖٓ-
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. 231"لف نؤمف لؾ حتى نرل اهلل جيرة: "حتى أرادكا أف ينزلكا الغيب مف عميائو ليككف بينيـ حينما قالكا لمنبي مكسى

في زمف النبي محمد الذيف حرمكا مف " الذيف كفركا"فأرادكا أف تككف حاسة البصر بكابة الكلكج لئليماف، بعكس 

بدعكتو، ليطمب منيـ االنفعاؿ " الذيف كفركا"إلى تجربة النبي مكسى مع " الذيف أمنكا"المعجزات الحسية، كأحيمكا ىـ ك

الذيف "فقط بحاسة السمع، فيصبح بصرىـ بصرا سمعيا ال يخضع اإليماف بالمغيبات لمسؤاؿ المعرفي، فكاف عمى 

بالدعكة المحمدية تجاكز الجداؿ كالسؤاؿ في اإليماف، كاالعتماد عمى السمع كالطاعة كاالنصياع ليككنكا مؤمنيف " كفركا

. حقا، كالذيف آمنكا أكلى بيـ فعؿ ذلؾ

قؿ إف كانت لكـ الدار اآلخرة عند اهلل خالصة مف دكف الناس، "كتبيف اآليات مدل التصاؽ الكافريف بالكاقع كبالحياة، 

كلتجدنيـ أحرص الناس *  كلف يتمنكه أبدا بما قدمت أيدييـ، كاهلل عميـ بالظالميف* فتمنكا المكت إف كنتـ صادقيف

، فالكافركف يؤمنكف بالحياة أية حياة أم الكاقع أكثر 233" كمف الذيف أشرككا يكد أحدىـ لك ييعٌمر ألؼ سنة232عمى حياة

. مف إيمانيـ بالغيب، فتسميميـ يككف لفعاليتيـ بالحياة، ال لفعالية اإليماف بيـ

لمنبي " 234العبد الذم آتاه اهلل العمـ"كيعطي القرآف أدلة قكية عمى قدرة السمع في خمؽ المعرفة اإليمانية منيا أف شرط 

قاؿ *..............قاؿ مكسى ىؿ اتبعؾ عمى أف تعٌممني مما عممت رشدا"مكسى الذم طمب مرافقتو عدـ السؤاؿ، 

يصر عمى أف المعرفة  (236العبد الذم آتاه اهلل العمـ) فػ235"إف اتبعتني فبل تسألني عف شيء حتى أحدث لؾ منو ذكرا

تأتي بالسماع بالتمقيف، لكف النبي مكسى لـ يطؽ الصبر عمى عدـ السؤاؿ، فأكثر منو، ككاف كؿ مرة يذكره السيد 

الخضر بشرطو لمرافقتو، كاف النبي مكسى يطمب عدـ مؤاخذتو، كأخيرا ضاؽ صدر السيد الخضر بأسئمة النبي 

. مكسى، فكضع حدا لتعميـ النبي، بعد أف قدـ لمنبي تفسيرا لكؿ ما سأؿ

                                                 
231
 .ٍٖٓٞهحاُجووح55ا٣٥خ-
232
 .ٌٗودا٣٥خاُؾ٤بحُزلٍػ٠ِاُؼّٔٞ،كؤ٣خؽ٤بح٣وجَثٜباٌُبكوٕٝاماٝٙؼذك٤ٍ٢بمرلبَٙٓغأُٞد-
233
 .ٍٖٓٞهحاُجووح96-94ا٣٥بدٖٓ-
234
،ٝه٤َٖٛٞٓمه٣خػ٠َ٤ثٖاٍؾن،ٝه٤َ"ث٤ِب"افزِلٞاك٢ر٤َٔزٚكولهبٍاُجؼ٘أٗٚهعَِٖٕٓؾبءأٝأٗج٤بءث٢٘اٍوائ٤َأٍٚ-

إاُقٚوٓبهعوعٌ،ٝه٤َٗج٢ثؼشثؼلّؼ٤ت،ٝٛ٘بُيهٖٔػ٣ٌٚ٘نةثؼٜٚبثؼ٘فٖٕٞبٖٓاُ٘بؽ٤خاُزبه٣ق٤خ،ًٝنُيٓب

14ٓ،ٛب2ِٓط. فُٙ اٌمشآْ اٌؾى١ُ.ٓؾٔلػبثلاُغبثو٣.١زقِِٜبٖٓاُقواكخ،ٝاُْبئغأٜٗب٣ٜٞك٣خا٧ٌَُٕٜ٘بؿ٤وٓنًٞهحك٢اُزٞهاح

213. 
235
 .ٍٖٓٞهحاٌُٜق82–66اٗظوا٣٥بدٖٓ-
236
.1ط.اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ.،ُٝٔؼوكخأُي٣لػَٖٗج٣ٌٖٚٔاُؼٞكحا٠ُاثٖا٧ص٤و"اُقٚو"رْاُزؼبهفػ٠ِٛنااُؼجلاُٖبُؼثب٤َُل-

 .ٝٓبثؼلٛب121ٖٓلهٍبثن،ٓ
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كمكطف الشاىد في قصة النبي مكسى كالعبد الصراع بيف الحسي كالغيبي، بيف المرئي كالبلمرئي، المعقكؿ 

كالبلمعقكؿ، بيف الكاقع كالتأكيؿ، بيف العمة كالمعمكؿ، بحيث اتخذت األحداث منحى التصدع في القيـ لدل النبي 

ٍرؽي  مكسى الذم لـ يفارؽ عالـ الحس، كبيف العبد الذم يرل ما كراء الجدر، كالذم يتجاكز بأفعالو ظاىرية األشياء، فخى

السفينة مثبل كاف عند النبي مكسى فعبل يمثؿ نتيجة ال بٌد أف يبحث لو عف سبب، بينما كاف لمف يتجاكز الحسي 

تحديدا البصرم سببا كامنا في العمـ اإليماني السمعي الذم جعمو يعمـ بكجكد قراصنة يأخذكف كؿ سفينة بحالة جيدة 

. 237غصبا، كىمـ جرا في قتؿ العبد لمغبلـ، كفي إقامة الجدار

كىذاف المنطقاف في الرؤيا بيف النبي مكسى كالعبد الصالح غير متجاكريف، فبل فكاؾ مف االفتراؽ بينيماػ ككاف الحؿ 

ليذه الحبكة أف المعرفة التي مف لدف عميٍّ تجعؿ الحسي مفارقا لمنطقو، مفسرا بداللة الغيبي، كال يتحقؽ ذلؾ إال متى 

انصاع اإلنساف إلى اإليماف، فيقكل الغيبي السمعي الماضكم الذم يعكس مطمؽ الحقيقة كالحؽ عمى الكاقعي العياني 

. الذم ال بٌد مف إعادة إنتاجو إيمانيا

* فمما جٌف الميؿ رأل كككبا قاؿ ىذا ربي، فمما أفؿ قاؿ إني ال أحب اآلفميف"كذات الشيء حصؿ مع النبي إبراىيـ، 

فمما رأل الشمس * فمما رأل القمر بازغا قاؿ ىذا ربي، فمما أفؿ قاؿ لئف لـ ييدني ربي ألككنف مف القـك الضاليف

. 238"بازغة قاؿ ىذا ربي، ىذا أكبر، فمما أفمت قاؿ يا قـك إني برمء مما تشرككف

كالغاية مف سكؽ المثؿ سكقا حجاجيا التأسيس لمقاعدة ثـ البرىنة عمييا، بينما يمعب االستشياد الحجاجي دكرا في 

كىذا ما أفاد منو النص القرآني في سياقاتو السابقة حيث . 239تكضيح القاعدة، كتكثيؼ حضكر األفكار في الذىف

كظؼ التمثيؿ كاالستشياد الحجاجي في تمكيف مقكلتو الساعية لئلقرار باالنحياز نحك السمعيات في الكميات كمركز 

.  تناط بو كؿ معرفة

كيعطي حضكر استعارة الذيف كفركا، كالذيف اىتدكا باالستناد إلى السمع المعرفي، التأكيد عمى فكرة أف االستعارة تفكر 

في المؤمنيف مف أجؿ تعميؽ إيمانيـ، بمعنى أف البنى الداللية لبلستعارة التي تتحكـ بالمؤمنيف تفكر فييـ، فيي 
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تتجمى كتكشؼ عف مصادرىا الداللية، كتعبر عف نفسيا مف خبلؿ المؤمنيف الذيف يبدؤكف بصكغ عممية التفكير 

.  240كاألفكار المقبكلة كالمكاقؼ

ككؿ السياقات السابقة تجعؿ مف السمع كسيمة اإليماف، كتجعؿ السؤاؿ غير مجدو في تككيف المعرفة، كما أنيا تؤشر 

إلى الذيف كفركا بالنبي مكسى، ككذلؾ عند النبي مكسى في مرافقتو لمعبد، كمثاؿ النبي إبراىيـ عمى إشكاؿ طمب 

المعرفة بالبصر، فيي التي جعمت أتباع مكسى ال يفارقكف الكاقع حتى يؤمنكا بالغيب، كىي التي حالت دكف أف يممؾ 

النبي مكسى سر المعرفة مف السيد الخضر، كىي التي كادت تكقع النبي إبراىيـ في الضبلؿ، كلممؤمنيف بالدعكة 

. المحمدية عظيـ العبرة في ذلؾ

كبعد ىذه التقابمية بيف حاؿ مف ينقاد بالسماع، كتككف معرفتو معرفة سمعية إيمانية، كحاؿ مف ال ينفع معو السماع، 

فيأبى أف ييسٌمط اإليماف عمى إنتاج المعرفة يأتي االنحياز اإلليي باتخاذ مكقؼ مف ىذه القضية بقكؿ فصؿ حيث مف 

. 241"كمف كاف عدكا هلل كمبلئكتو كرسمو كجبريؿ كميكائيؿ، فإف اهلل عدك لمكافريف"ال يؤمف بالسمع ىك عدك اهلل 

باالستناد إلى ما سبؽ، فإف كسائؿ المعرفة اإليمانية في الدعكة المحمدية، اإليماف عبر السماع بالغيب تصديقا 

كىذا ما أعفى الدعكة مف أف تقدـ ما يبير الناس بصريا كما حدث ألتباع النبي مكسى، . كانصياعا مكجبا لمطاعة

لذلؾ كاف اإليماف بالدعكة المحمدية يحتاج إلى مف يستمع في المقاـ األكؿ، ال إلى مف يجادؿ كيستفسر كيعصي 

.  242"سمعنا كعصينا: خذكا ما آتيناكـ بقكة كاسمعكا، قالكا"كحاؿ بني إسرائيؿ الذيف ربط القرآف سماعيـ بالعصياف 

بالدعكة في الدرجة " الذيف كفركا"ال " الذيف آمنكا"زمف النبي مكسى محؿ العتبار " الذيف كفركا"كأف ذكر أحكاؿ 

بأف ال رجاء مف تراجعيـ عف كفرىـ، كبالتالي جعؿ سياؽ مف " الذيف كفركا"األكلى، كيتقصد ىذا المحؿ تشخيص 

بعدـ " الذيف آمنكا" يكفر بالدعكة المحمدية سياقا معقكال بالنسبة لمرسكؿ كاألتباع المؤمنيف بالقياس الفاقد لعممو، فيقتنع

أفتطمعكف أف يؤمنكا لكـ، كقد كاف فريؽ منيـ يسمعكف كبلـ اهلل، ثـ " ، كال يعكدكف يرجكف إيمانيـ"الذيف كفركا"إيماف 

كىذا يفيد تثبيتا لفؤاد . 244ىـ عمى الدكاـ" كالذيف آمنكا"لذلؾ كاف النبي . 243"يحرفكنو مف بعد ما عقمكه كىـ يعممكف
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فؿ ييفتنكا، كضمانة لمشحف في تعمية اإليماف كأتباعو " الذيف آمنكا"النبي حتى ال يبتئس، كتمكينا لئليماف في قمكب 

.  عمى نقيضيـ الكفر كأىمو

الذيف "زمف النبي مكسى التيكيؿ مف جانب، كالتيكيف مف جانب آخر؛ فيي تبيف أف " الذيف كفركا"كأفادت استعارة 

كمف جانب آخر فإف االستعارة تيكف مف . زمف النبي مكسى ىـ أشد كفرا مف ىؤالء الذيف تركنيـ اآلف أمامكـ" كفركا

ناىيؾ عف فعالية االستعارة . زمف النبي مكسى" الذيف كفركا"؛ فيـ بالقياس أقؿ تأثيرا مف "الكتاب"بػ" الذيف كفركا"أمر 

عمى السياقات الرسالية النبكية، كىذا ما يجعميـ مطمئنيف إلى ربانيتيـ ككنيـ " الذيف آمنكا"في تعزيز حضكر كعي 

 ".الذيف كفركا"أتباعا لنبي، كاثقيف مف أف اهلل سيظيرىـ عمى 

 

 استدراؾ

يجدر التنبو إلى قضية ميمة في ىذه الدراسة، كىي أف النص القرآني يمثؿ خطابا في مكاجية خطابات أقؿ ما يمكف 

ككؿ خطاب يمثؿ لغة تناضؿ في صراع مع آخرىا مف أجؿ فرض الييمنة، . أنيا غير متفقة معو: أف يقاؿ عنيا

فتنظـ ىذه التصارعات حسب ركالف بارت حياة . كغايتيا بذلؾ امتبلؾ السمطة لتنفرد في تقرير المعاني في المجتمع

.   245"المغة بتكزيع مكاني ال يرحـ، إف المغة تأتي مف مكاف ما، كىي مكاف محارب

كتفسر مشيدية المغات تصارعا عمى إنتاج المعاني داخؿ المجتمع، كيستبد الخطاب المييمف في إنتاج القيـ 

كالتكصيفات متسمحا بادعائو إرادة الحقيقة، مكجيا مف طرؼ الكيفية التي استعممت بيا المعرفة في المجتمع، كبالكيفية 

.  246التي تقيِّـ بيا، كتكزِّع بيا، كبالكيفية التي تقسِّـ بيا المعرفة، كتمنح بيا بصكرة ما

نتاج لمتكصيؼ - التي كانت قيد الدراسة-بناء عمى ذلؾ، فالتكصيؼ األيديكلكجي لمف تتمثؿ فييـ مستكيات المعرفة 

نتاج القيـ، حيث مثؿ إنتاجيا كتنكعيا كتكزيعيا مفاىيـ ذات  القرآني كخطاب مييمف، تحكـ في تكزيع األدكار كا 

                                                                                                                                                 
244
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دالالت رمزية، عكست إطارا يتسع ليستكعب األكصاؼ المعيارية لممعتقد كلمسمكؾ البشرم، ليككف مطكاعا لتأطير ىذه 

. األكصاؼ بالمستكيات األيديكلكجية كأطر قيمية ناجزة

كبيذا التصكر اإليماني، يخضع المؤمف لييمنة خطاب النص في التعرؼ عمى غير المؤمنيف، راىنا تصكره في كميتو 

لمسمطة منبثقة مف ذات الخطاب، كالتي تجد مرجعيتيا في اهلل، كىي تعكس سمطة رمزية لدييا قدرة حسب بير بكرديك 

قرار رؤية عف العالـ، كىي تتجمى كتتحدد في بنية المجاؿ التي يؤكد فييا االعتقاد كيعاد  عمى اإلبانة كاإلقناع كا 

كخطاب ال يترؾ أم مساحة . 247إنتاجو، كىذا ما يمنح كممات الخطاب سر قكتيا، حيث تأخذ مشركعيتيا مف اإليماف

لآلخريف لتقديـ أنفسيـ، بؿ يعمد باإلضافة إلى ذلؾ تقديـ تصكره األيديكلكجي لكؿ خاطب آخرم عمى أف ما ييقدـ عنو 

فراغا لو مف مضمكنو  .قكاـ حقيقتو، كىذا ليس تغييبا لكؿ خطاب آخر فحسب، بؿ تشكييا لو، كا 

كىذا ما فعمو الخطاب القرآني حيف لـ يكتًؼ خطابو القيمي في تغييب ركاية اآلخريف عف أنفسيـ، تحديدا الكافريف، بؿ 

اآلخريف، ليصبح تأطير المؤمنيف  " ىـ"ىذا التأطير عف " نحف"قدميـ كفؽ تأطيره األيديكلكجي، كتىمٌثؿ األتباع المؤمنكف

، كتنتج 248بمثابة سمطة معرفية تخترؽ األشياء كتنتجيا، كتستخمص المذة كتصكغ لدييـ المعرفة" الكافريف" ىـ"لػ 

 . خطابيـ الديني بكافة أشكالو كتشكيبلتو

" ىـ" كما أف انتصار الخطاب الديني في عيده األكؿ جعؿ مف المتعذر عمى المستيدفيف في الخطاب الديني

الكافريف، تشخيص أنفسيـ لمدفاع عنيا خارج تكصيؼ ىذا الخطاب؛ فبل يمكف ألم ممف يعيش تحت ىيمنة الخطاب 

، أك تقديـ نفسو عبر التنظير لرؤيا جديدة لمفيـك "كافر"أف يتبنى التكصيؼ األيديكلكجي لمػ - إلى حٌد ما –الديني 

مف عنؽ زجاجة التكصيؼ األيديكلكجي " الكفر"خارج الركاية القرآنية لو، فأبسط قراءة جادة إلخراج مفيـك " الكفر"

.  التي ستحشر المكصؼ كالتكصيؼ مرة أخرل في الخانة األيدكلكجية". ممة الكفر كاحدة:" سيصطدـ بمقكلة اإليماف

عادة النظر في مشركع الخطاب القرآني القيمي، فالخركج عمى  كيمعب التخكؼ السابؽ دكرا في الحيمكلة بيف اإلنساف كا 

كىك أمر . األطر اإليمانية األيديكلكجية يقكد عمى استعداء الخطاب الديني، كاالنزالؽ في المكاجية معو ال النقاش

كتحت ثقؿ كرىبة التخكؼ يفقد المكصفكف . ليس بالييف، كمف السيكلة أف يدفع اإلنساف حياتو ثمنا ليذا الخركج
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أيديكلكجيا في الخطاب القرآني الكجكد األنطكلكجي ليـ، فغييِّبت ركايتيـ عف أنفسيـ، كبقي تكصيؼ الخطاب القرآني 

. ليـ عمى أنيـ كذلؾ ىـ

كبناء عمى ذلؾ، فالكافركف ركاية إيمانية حتى في إنتاجيا المعجمي، ىدفت لتشخيص ىذه الفئة حتى يتـ استظيارىا 

. كتحديد مبلمحيا تمييد لمتعامؿ معيا

 

استنتاجات 

مف خبلؿ مقاربة كؿ مف الذكات األكالنية الفاعمة مع المعرفة تبيف أف الذكات الثالثة الفاعمة قد جربت حظيا مع 

تجاكز السمع بنسب مختمفة، فالمبلئكة امتمكت قدرة عمى تحصيؿ المعرفة، ككاف ذلؾ حينما غٌمبت التساؤؿ عمى 

.  السمع كحقيقة كمعرفة مطمقة، لكنيا سرعاف ما تراجعت عف ذلؾ، فعادت مخمكقات سمعية تنقاد مف آذانيا

كحينما طمب . ككاف آدـ مخمكقا سمعيا، استطاع أف ينجح في االختبار اإلليي بامتياز، فأنبأ المؤل بأسماء المخمكقات

كحيف كسكس إليو إبميس أغكاه . اهلل منو عدـ االقتراب الشجرة التي أخبره عنيا لـ يسأؿ لماذا؟ فٌظؿ كفٌيا لمسمع

الممنكع، فأراد أف يعرؼ، كأف يتجاكز مبدأ السمع، فأكؿ مف الشجرة، كعصى السمع كأكامره، لكنو حيف تعرض لمعقكبة 

كىيبط بو كزكجو األرض استتاب اهلل، أم استتاب عف تعدم منطؽ السمع، فكانت الدنيا فرصتو األخيرة مف اهلل، 

. اختبارا لو، كعميو أف يتخذ فييا مكقفا مف منطؽ العبلقة بيف السمع كالسؤاؿ، مف سيككف منيما في ركاب اآلخر

أما إبميس فمـ تفصح عنو اآليات إاٌل حينما اتخذ مكقفا مما يسمع، إذ رفض االنصياع لعدـ معقكلية ما طمب منو 

بميس مف نار، كالنار أفضؿ مف الطيف،  بالنسبة إليو، كربط ربطا منطقيا لمقدمات انتظمت بككف آدـ مف طيف، كا 

فالمنطؽ أف ال يسجد األعمى لؤلدنى، كأصر عمى تجاكز السمع نحك المعرفة، كالكشؼ كتبياف األسباب، كربطيا 

.  بالمسببات

أما بالنسبة لمعقكبة، فقد كانت عقكبة المبلئكة مختمفة عف عقكبة كؿ مف آدـ كزكجو، كعقكبة إبميس؛ فالمبلئكة 

بينما آدـ كزكجو فقد . اعترضت كلكنيا لـ تعًص أمر ربيا، ثـ فكؽ ذلؾ استتابت، لذلؾ لـ يخرجيا اهلل مف الجنة

أما إبميس، فقد . أخرجيما اهلل مف الجنة كتاب عمييما بعد أف قدـ آدـ استتابتو، بمعنى تراجع عف خطئو بأف زؿٌ 
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عصى أمر ربو كأصر عمى مكقفو بأف طمب مف اهلل أف يعمؿ لو السبب، فما كاف مف اهلل إال أف طرده مف الجنة 

كىكذا أباف اهلل حدكد مممكة السماء بأنيا تأبى أف يكتنفيا العصاة كالزالكف كحالي . كأعمنو مف أىؿ النار خالدا فييا

 .إبميس كالبشر

قراءة الذكات الحية باالستناد إلى المادة األكلية لمخمؽ عبلقة مفادىا، أف المبلئكة نكر حاكؿ كمف جانب آخر، بينت 

. الكشؼ كالرؤيا في اعتراضيا عمى الخمؽ، لكف اهلل ألزميا البياض كأحادية الرؤية التي منشؤىا التسميـ بعمـ اهلل

بالمقابؿ كاف إبميس مف النار التي اشتعمت بالسؤاؿ كتكىجت بإلحاحو، لذلؾ لـ يتقبؿ األمر اإلليي ما داـ غير مقتنع 

كأخيرا كاف آدـ طينا في ثباتو عمى المعرفة التي قدميا لو . بو، فيك يريد التعميؿ، كىذا ما ضٌنو اهلل عميو لغير سبب

اهلل، فمـ يبصر غيرىا إلى أف زٌلو إبميس عنيا إلى السؤاؿ كالتجربة، فأصبح بذلؾ آدـ يتردد بيف الثبات كالفكز برضى 

. اهلل كبيف تكىج السؤاؿ المعرفة خارج نطاؽ االمتثاؿ اإلليي

كيظير مكضكع السجكد آلدـ كأخطر شيء في مكضكع المعرفة، فالمبلئكة المخمكقة مف نكر، كالتي تجيد انتظاـ 

المقدمات كاالستدالؿ، تسجد لمطيف لمتمقيف كالمعرفة السمعية الخالية مف انتظاـ المقدمات كاالستدالؿ، ىنا تنحني 

المعرفة كسؤاليا لمسمع، فىييٍعمى الطيف عمى النكر، كينتصر الثبات عمى الكشؼ كالمعرفة، كيحكؿ السجكد المبلئكة إلى 

نكر مف طيف، فيككف منطؽ االلتزاـ باإليماف أعمى مف المعرفة، كىذا التياكم لمنكر لـ يعجب إبميس، فمـ يسجد لمذم 

. ىك أدنى كأصٌر عمى عمك مرتبتو بالسؤاؿ

كأخيرا، مف جانب آخر، كفي مكاف مختمؼ، فعمى األرض ىذه المرة، ترمي الركاية الدينية لمكضكع أكالنية المعرفة، 

بظبلليا عمى المأخكذيف باإليماف بشكؿ قكم، أك أصحاب اإليماف الفطرييف، فكبلىما يرجع كؿ معرفة لديو إلى 

مرجعية عميا غيبية، تفرض عميو منطؽ التقبؿ كالرفض كالتعاطي، فالمعرفة عندىـ تبدأ بتقبؿ السمع كىيمنتو عمييا، 

ككؿ معرفة منتجة أك تنتج أك ستنتج تجد قياسا ليا في اإليماف، كىذا عقؿ اتصالي مع الماضي، يترؾ فقو المعرفة 

كمعرفة، كيينشئ اتصاال مع مرجعية سمعية سابقة لتنظر في شأنيا، كتحدد مكقفا تجاىيا، كبذلؾ يغدك سؤاؿ المعرفة 

ذا كقع الشؾ، فبالسؤاؿ ال باإليماف. سؤاال ييحدِّد مؤشرى بكصمتو السمع، ألف اإليماف سابؽ عمى السؤاؿ . كا 
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، كىذا يفسر 249كبناء عمى ذلؾ، فأسُّ المعرفة عند المؤمنيف اإلصغاء إلى اهلل عبر نصو، ثـ عبر مفسره كمؤكلو

بعضا مف احتراز المؤمنيف مف االشتباؾ بيف المعرفة كالسؤاؿ، كالذم أبقاىـ مخمصيف لدائرة السمع، فكقفكا عند حدكد 

. ظاىر المقكالت القرآنية، دكف تفحصيا كمحاكلة مقاربتيا لتتأتى رؤيتيا ليـ بعيدا عف اإلرغامات السمعية اإليمانية

بينما كانت عبلقة الكافريف بإنتاج المعرفة، عبلقة تمرد عمى السمع، فيـ الذيف ال يجعمكف السمع سيدا عمى المعرفة، 

فمـ يؤمنكا بالغيب، بؿ ارتابكا منو، كلـ يجًد نفعا إنذارىـ كتخكيفيـ، بؿ استكل عندىـ اإلنذار كعدمو، كنتيجة لذلؾ ختـ 

اهلل عمى قمكبيـ كسمعيـ، كجعؿ عمى أبصارىـ غشاكة فبل يبصركف كال ينفذكف لمحقيقة المطمقة التي يدعي النص 

. امتبلكيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

249
 .٤ٍجؾشاٍز٘طبماُ٘ٔك٢أُجؾشاُضب٢ٗك٢اُلَٖاُضبُش-
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 طقوس العبور نحو المقدس : الفصؿ الثالث

 إف الطقوس ال تعبر عف السمطة فحسب،"

 - بؿ تعبر أيضا عف عممية أداء الطقوس

 -  أو فعؿ أشياء مف منطمؽ أداء الطقوس

 وسيمة يصوغ بواسطتيا البشر عالقات 

 "السمطة والتبعية

 .250"كاتريف بؿ"

 "وجد اإلنساف فأوحيت إليو موسيقى العالء لغة"

. 251جبراف خميؿ جبراف

 

كفي . سيقـك حاصؿ جيد ىذا الفصؿ عمى بحث أثر ثقافة االستماع اإليماني لمنص القرآني عمى القارئ كالمستمع

القديمة،  يسعى الفصؿ لمقاربة أثر الطقكس التعبدية عمى المؤمف، كارتباطيا بالمكسيقى مف المثيكلكجياتسبيؿ ذلؾ س

كصكال إلى اإلسبلـ في نصو القرآني، الذم اعتمد عمييما في تقديـ نفسو، مع تحكير في شكؿ الطقس كالمنتج 

المكسيقي، بناء عمى اختبلؼ أدكات الطقس في العبكر نحك المقدس، كعمى مغايرة اآللة المنتجة لئليقاع، متكئا عمى 

مما مكنو مف التأسيس الشكبلني . اإليقاع النصي في لحظة الطقس التعبدم كتكىـ عظيـ، كتمثمو كنكتة مكسيقية

 .ليكيتو المغايرة في ىذا الجانب

أف ىناؾ حمكلة تسمطية لطقكس القراءة كاالستماع لمنص القرآني، كأف : كما سيتفحص ىذا الفصؿ مقكلة مؤداىا

مكسيقى النص القرآني إحدل أدكاتو اإلخضاعية الفاعمة في ممارسة الييمنة كاإلخضاع لممؤمنيف؛ بما ليا مف قدرة 

. عمى التكرية عميو، كتجاكزه تجاكزا يصب في مصمحتو كسمطة

 

                                                 
250

.244ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌذ٠ٓ األعظ.ٓبُٞه١ٗب١-
251

.86كد،ٓ.كاهاُغ٤َ:ث٤وٝد. اٌّغّٛعخ اٌعشث١خ اٌىبٍِخ.عجوإف٤َِعجوإ-
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 طقوس االقتراب مف النص : المبحث األوؿ

تبدأ فعالية اإلخضاع حينما يتنازؿ اإلنساف عف كميتو لصالح ما يقدمو الخطاب عمى أنو حقيقة ال مراء فييا، كاإلنساف 

ذك الحقيقة المتعالية إذ ال يعترؼ بالعقؿ التجريبي، فإنو ينشئ عزال ثقافيا يحكؿ بينو كبيف القدرة عمى تجاكز االغتراب 

 . المعرفي

كضمف ىذا اإلشكاؿ المعرفي، يحاكؿ ىذا المبحث أف يقدـ مساىمة في مكضكع االقتراب مف النص القرآني، كعبلقتو 

 .باالقتراب أك االغتراب عف النفس كالمعرفة، مف خبلؿ بحث الطقكس التي ترافؽ القراءة كاالستماع لمنص القرآني

  

 قراءة في طقوس القراءة : المطمب األوؿ

 تستغرؽ معظـ سمكؾ اإلنساف، إذ تنطكم ىذه األفعاؿ عمى استعداد 252تنيض أفعاؿ اإليماف عمى أساس طقسي

مبدئي النخراط اإلنساف في القالب الطقسي المييأ لو غالبا، ليغدك سمككو أقرب إلى قالب التعكد، كىك إلى حد ما 

، لكنو في المقابؿ يغايره مف حيث ككف الطقس يتجاكز 253مف ناحية االستعداد" بيير بكرديك"عند " اليابيتكس"يحاكي 

 .  االستعداد نحك التحقؽ

الدكر المقيـ ألكدىا؛ فيي كحدىا التي تخرج الديف مف حكزة االعتقاد - قديما كحديثا-كقد لعبت الطقكس في العبادات 

إلى حيز الممارسة، كبيذا التكصيؼ ال تمثؿ الطقكس بكابة لمدخكؿ إلى العبادات فحسب، بؿ إنيا تستغرقيا، فكؿ 

 ينيض مف خبلؿ فعؿ طقسي معيف، يجعؿ سمكؾ اإلنساف المؤمف استجابة لمرغبة  كأفمنحى مف مناحي العبادة ال بدٌ 
                                                 

252
ٓبُٞه١ٗب١أٍزبماُضوبكبدأُزؼلكحك٢ٓؼٜلآٌٍٓزُِّٞلهاٍبداُؼوث٤خٝا٤ٓ٬ٍ٩خك٢اٌٍزِ٘لارؼو٣لبٓوزٚجبُِطوًٞ،ام٣ولّ-

اٌذ٠ٓ .اٗظوٓبُٞه١ٗب٣.١ؼزجوٛبأكؼب٫رئك٧ٟؿواٗأًجوٖٓؿوٜٙباُ٘لؼ٢،ثٔؼ٠٘أٜٗبأكؼبٍمادك٫٫دأًجوٖٓا٧كؼبٍمارٜب

.216-214ٖٓٓلهٍبثن،.األعظ

٣ٝولّفيػَأُبعل١رؼو٣لبُِطوًٖٞٓف٬ٍرؼو٣قاُطوًٞاَُٞٓو٣خ،ثؤٜٗباُْؼبئوٝا٧ػٔبٍاُل٤٘٣خاُز٢رٌَْاُغبٗتاُؼ٢ِٖٔٓ

 ِزْٛ .اٗظوفيػَأُبعل١".اُؼوبئلٝا٬ُٛٞد،ٝرؼجوػٖثؼ٘عٞاٗتأُض٤ُٞٞع٤ب،ٝرٌَجٜبٕلخاُل٣ٔٞٓخٝا٫رٖبٍٓغا٬ُٛٞد

.309،ٖٓٓلهٍبثن.اٌطمٛط.. اٌال٘ٛد.. ٌٛع١بٚاٌّضٟ.. اٌزبس٠خ : اٌىزبة األٚي: عِٛش
253
،ٝا٧ٍزبمثبُلهاٍبداُؼ٤ِبك٢"ا٤ٌُُٞظكٝكواٌٗ"،ٝأٍزبما٤ٍَُُٞٞٞع٤بك٢(2002-1930)ػبُْاعزٔبعكو٢َٗ"ث٤٤وثٞهك٣ٞ-"

اُؼِّٞا٫عزٔبػ٤خ،ٝهئ٤ٌٓوًيا٤ٍَُُٞٞٞع٢ا٧ٝهٝث٢،اْٗـَثبُجؾشا٫عزٔبػ٢ٝاُ٘ظو٣خا٫عزٔبػ٤خ،ٕبثباٛزٔبٓٚػ٠ِافزجبه

.أُلب٤ْٛا٤ُٝ٧خػ٠ِٓؾيأُٔبهٍخا٫عزٔبػ٤خُزـلٝأُٔبهٍخٓوعؼب٣ٍٞغ٣ٝو٣ِٝٔؼ٤ل٤ٕبؿخأُلب٤ْٛثبٍزٔواه

،اُن٣١ٔضََٗوبٖٓا٫ٍزؼلاكاداُز٣٢ْ٘ؤػ٤ِٜب"اُٜبث٤زًٞ"ٓلّٜٞ"ث٤٤و"ُٝؼَأّٜوأُلب٤ْٛاُز٢ًْلذػٜ٘بأُٔبهٍبدا٫عزٔبػ٤خػ٘ل

ث٠٘ٓج٤٘خهبثِخ،َٓجوب،٬ُّزـبٍثٕٞلٜبث٠٘ٓج٤٘خ،أ١ثبػزجبهٛبٓجبكةُٓٞلحٝٓ٘ظٔخُٔٔبهٍبد"اُلوك٣ٌٝزَجٜب،ٝٛٞثنُي٣ؼجوػٖ

ٝرٔض٬د٣ٌُٖٜٔب،ٓٞٙٞػ٤ب،إٔرزؤهِْٓغٛلكٜب،كٕٝاكزواٗهإ٣خٝاػ٤خُِـب٣بدٝاُزؾٌْاُٖو٣ؼك٢اُؼ٤ِٔبداُٚوٝه٣خٖٓأعَ

،2007ٓ.أُ٘ظٔخاُؼوث٤خُِزوعٔخ:ث٤وٝد.روعٔخ٤٘ٓواَُؼ٤لا٢ٗ.ِفَٙٛ اٌضمبفخ فٟ اٌعٍَٛ االعزّبع١خ.اٗظوك٤ًٌُٗٞثِٞؿٜب

142.
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بأف الطقكس مادة العبادة كجكىرىا، كأف العبادة في عمكميا ليست إال : ، كىذا ما يغرم بالقكؿ254بالقياـ بالتعبد

 .255مجمكعة مف طقكس

كيحتكر السمكؾ الطقسي في فعمو التعبدم طرؽ نقؿ المعتقد السماكم اإلليي الركحي إلى ممارسة سمككية بشرية، ثـ 

بالفعؿ البشرم األرضي نحك المقدس العمكم، دكف أف يبمغو، كفي كمتا - كبشكؿ مزدكج كمكازو - ما يمبث أف يرتقي

الحالتيف يمنح السمكؾ الطقسي نفسو سمطة مقدسة؛ فيك بداية يشكؿ الجانب العممي لبلعتقاد، كيمثؿ الطريؽ الكحيد 

في تجذَّير نفسو كخبلص - عبر ديمكمة أدائو بشكؿ اليكمي-لمتعبير عف النظاـ الديني بكؿ تفاصيمو، كيسيـ أيضا

- كاحتياج دائـ لمتطيير-ثـ يخمؽ . كحيد لممؤمنيف، يطيرىـ مف رجس خطاياىـ كدنسيـ غير المفارؽ لبشريتيـ

المحظة التأسيسية لمسمكؾ االعتقادم كنسؽ متعاؿ مف الييمنة، كيمكِّف لسمطة كىيمنة المعتقد الديني، كتسمطو عمى 

كبيذا يحٌكؿ السمكؾ الطقسي المعتقد الديني مف الجانب الركحي السماكم، إلى الجانب السمككي . سمكؾ المؤمنيف

البشرم األرضي، مدعيا لنفسو فرادة االتصاؿ بالبلىكت، حيث يرل في نفسو أكثر مف طريؽ لمعبكر بيف المدنس 

البشرم األرضي كبيف السماكم العمكم، فيرأب الصدع بينيما، مما يمنحو كسمكؾ بعدا إلييا مقدسا ينأل بو عف 

 .المساءلة

التييؤ، كىك عممية : بداية: كتتحدد آلية اشتغاؿ المبنى األيديكلكجي لمطقكس مف خبلؿ رباعية المعنى الطقسي

الكلكج كيتمثؿ بالمحظة : كالثانية. استحضار تساعد المتعبد عمى تجاكز كاقعو المادم لصالح حالتو الطقسية التكىمية

كفيو يتـ تحقيؽ التكىـ األكبر : كالثالثة اإلنتاج. التي يتحقؽ فييا االنتقاؿ مف حالة التييؤ عمى حالة اإلنتاج المتكىـ

خضاعيـ، عف طريؽ  عادة إنتاجو إنتاجا يمكنو مف السيطرة عمى المؤمنيف كا  بالمعنى المطمؽ كتعظيـ اإلحساس بو، كا 

                                                 
254

ٓوؽجبُٖل٣ن"ث٤ٖاُؼل٣ٞخك٢اَُِٞىاُطو٢َٓضَهٍٞ"ٓبُٞه١ٗب١"٣ٝلوم٣وّٞاُطوٌاُزؼجل١ػ٠ِٓجلأأُض٤وٝا٫ٍزغبثخ،-

ػ٠ِهٖل٣خك٢"ٓوؽجب"إٔهٍٞ:روبثِٚ،ٝث٤ٖر٘بٍٝػجبكك٤ً٘٢َخ٤َٓؾ٤خػْبءْٛاُوثب٢ٗ،ام٣وٟ ٍٖ ُٖل٣نٛٞٛوٌػل١ٞؿ٤وٓ٘ج

اٌذ٠ٓ .٩ٗزبطأُؼ٠٘اُل٢٘٣،اٗظوٓبُٞه١ٗب١-ثٞػ٢–اٗزبطأُؼ٠٘،ثؼٌٌر٘بٍٝاُؼْبءاُوثب٢ٗػ٘لاُؼجبكاُن٣١نٛتاُطوٌثْٜ

.214ٖٓلهٍبثن،ٓ.األعظ
255

إٔاُل٣ٖثٌَْػب٣ّٔبهًٖٓف٬ٍاُطوًٞأٝا٧كؼبٍاُطو٤َخ،ٓغٝعٞكؽلفبكعأؽ٤بٗبث٤ٖاُل٣ٖٝاُطوًٞ،"ٓب١ُٞٗب١"٣وٟ-

ا٫فز٬فك٢ا٣٩ٔب٣ٕزورتػ٤ِٚافز٬فك٢اَُِٞىاُطو٢َك٢ًٔبإٔ.٢ّء٣ٌٖٔأ٣ٌٕٕٞٛوَب٣٫ٌٕٝٞرل٣٘بٝهثٔباُؼٌٌثبُؼٌٌ

،اٌّقذس اٌغبثكاٗظو.اُؼجبكح،ُٝؼَٛنااُغبٗتٖٓاٌُْقٓؾلئُوبهثخا٧ك٣بٕػ٠ِأٍبًكهاٍزٜبٖٓٗبؽ٤خافز٬كبرٜباُطو٤َخ

 .ٝٓبثؼلٛب209ٓ
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، كالذم ال يعترؼ بأف لمتاريخ حركة مف 256تحكيؿ كؿ كاقعيـ إلى تفسيرات يقدميا المبنى األيديكلكجي لممعنى المتكىـ

التكرار الذم يضمف لممؤمنيف مزيدا مف المحظات التي يقعكف مف خبلليا تحت تأثير : كالرابعة. الممكف أف تتجاكزه

الييمنة األيديكلكجية، كىكذا يفكؾ المبنى األيديكلكجي لمطقكس اإلحساس بالكاقع، كيعيد تنضيده مف جديد حسب 

 .مقتضيات الييمنة األيديكلكجية

عمى الطقكس في تجذير ىكيتو - ككؿ الحكايات السردية العميا المؤسسة لميكيات الدينية-كلقد اعتمد اإلسبلـ 

خضاع المؤمنيف بيا كبما أف اليكية الدينية اإلسبلمية ىكية نصية في المقاـ األكؿ، كأف غالبية المسمميف يعتقدكف . كا 

، فإف دراسة طقكس االقتراب مف النص القرآني بالقراءة أك االستماع أمر يتكجب االنصراؼ إليو؛ 257بأنو كبلـ اهلل

 .  كذلؾ لما لو مف أىمية في التأشير عمى طبيعة البناء المعرفي ليذا النص

، كىك يكاد 258تبدأ طقكس قراءة النص القرآني باستحباب التييؤ بالكضكء، كالذم يعني في حد اصطبلحو الطيارة

يككف اعترافا إلى حد ما بنجاسة اإلنساف نجاسة معنكية، ما لـ يكف الكضكء مصاحبا لو؛ ألف غاية الكضكء إزالة 

لتصبح . 259"ال يمسو إال المطيركف"النجاسة، كككف النص طيكرا ألنو إليي، استكجب طيارة مف يقترب منو فػػػ 

، كتعكس أكاف االنتقاؿ مف عالـ النجاسة إلى 260الزمة لتناكلو النص- ناحية المنطؽ-طيارة المؤمف بالكضكء مف 

عالـ الطيارة، محققة حالة إخضاع كدينكنة لمنص، كتضفي صفة مثالية عمى مف يتحقؽ فيو الكضكء، كصبغة 

كىذه التعمية مف شأف المتكضئ كالتنقيص مف شأف النقيض يعكس الطابع الثنائي أليديكلكجيا . شيطانية عمى النقيض

محدكدة، ما داـ الكضكء لـ يرتًؽ إلى شرط تستكجبو القراءة عمى كجو - بشكؿ عاـ-،  التي تبقى فعاليتيا 261"الطقس

 . الكجكب كاإللزاـ

                                                 
256

٣زؾٍٞاُلوكأًُِٔٞا٠ُمادرزْٞٛأٜٗبَٓزوِخؽوحٓزؾٌٔخك٢ؽوًخ"ٓض٬ؽ٤٘ٔب"اُز٤ٍٞو"ر٘زظا٣٧ل٣ُٞٞع٤باُْٞٛ،ٝرجلأػ٘ل-

.رَزٔلٜٓ٘با٧ك٣بٕٗغبػزٜب اُز٢ ٝاُْٞٛٛٞأؽلأُٖبكه. 94ٓ،ٖٓلهٍبثن. ِفَٙٛ األ٠ذ٠ٌٛٛع١ب.،اٗظوػجلهللااُؼو١ٝ"اُزبه٣ـ

 .2008ٓ،95.كاهاَُبه٢:ث٤وٝد.روعٔخٝرول٣ْهعبءث٬ٍٖٓخ. اإلعالَ ٚاٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ.اٗظوكزؾ٢ث٬ٍٖٓخ
257

ك٢ؽ٤ٖهبُذ.هبٍهللا:٬ًّٕهللا،ٝٛنارؼ٤ِخ٬ٌُِّ،ٝهٍٞك٢ٜ٘٣َٖاُغلٍؽٍٞأ٢ّ١ءثٔغوكأ٣ٕوبٍآ٣ؼزولأَٛاَُ٘خإٔاُوو-

.2ٛ.اٌٛؽٟ ٚاٌمشآْ ٚإٌجٛح- 1: - فٟ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ.اٗظوْٛبّعؼ٤ٜ.أُؼزيُخثؤٕاُووإٓٓقِٞمك٢رؼ٤ِخٝاٙؾخهللػ٠ِاُووإٓ

 .2000ٓ،22ٝ70.كاهاُط٤ِؼخُِطجبػخٝاُْ٘و:ث٤وٝد
258

.1996ٓ،5.كاهاُلزؼُ٪ػ٬ّاُؼوث٢:اُوبٛوح. اٌقالح اٌطٙبسح ٚاٌٛضٛء.اٗظو٤ٍلٍبثن-
259
 .ٍٖٓٞهحاُٞاهؼخ79ا٣٥خ-
260

هوٕهواءحاُ٘ٔثبُٞٙٞءثْو٫ٛىّٝٓٞعت،كبُٔ٘طن٣وز٢ٚأ١ٕٓغمارٚإَٓ٘غ٣ٌْٞاُ٘ٔؽز٠رًَِٜبٕأُزٞعتػ٠ِ-

".ٜٛٞه"اُوبهةًْوُٛوواءحٗٔ"ٜٛبهح"
261

.19-17ٖٓٓلهٍبثن،. األ٠ذ٠ٌٛٛع١ب.اٗظوٓؾٔلٍج٬٤ٝػجلا٬َُّث٘ؼجلاُؼب٢ُ-
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كيخصص الغزالي في كتابو إحياء عمـك الديف كتابا كامبل آلداب تبلكة القرآف، يرصد فيو طائفة كبيرة مف األحاديث 

كغيرىا ... النبكية التي تبيف مكانة قارئ القرآف عند اهلل، كالذم يصؿ إلى خاصتو، كأف جبلء صدأ القمكب تبلكة القرآف

 .262الكثير مف المكاقؼ التي تعمي مكانة قارئ القرآف إلى مرتبة إدراج النبكة بيف جنبيو

كتتدرج . ثـ يستعرض الغزالي طقكس قراءة القرآف، كالتي يعمكىا مرتبة أف يككف القارئ عمى كضكء، كأف يقرأ بأدب جـ

كالذيف يذكركف اهلل "  مف سكرة اؿ عمراف191مراتب القراءة مف الكقكؼ حتى االتكاء عمى الجنب، مستشيدا باآلية 

 .263"قياما كقعكدا كعمى جنكبيـ، كيتفكركف في خمؽ السمكات كاألرض

كأف يقسـ القرآف أحزابا، يقرأ في كؿ يـك حزب ممف قسـ عمى نفسو،  كيتابع الغزالي بأف عمى القارئ أف يتأنى بالقراءة،

معيف عمى الفيـ، كىك أقرب لمتكقير - برأم الغزالي- كعميو أال يمحف في قراءتو، كأف يرتؿ القرآف؛ ألف الترتيؿ

اتمكا القرآف "ثـ يأتي التذلؿ لما يقرأ بالبكاء، كيىٍأًثر الغزالي عف النبي قكلو . كاالحتراـ لمنص، كأكثر تأثيرا في القمب

ثـ يتأمؿ تقصيره في أكامر  كعمى القارئ أف يتأمؿ التيديد كالكعيد كالمكاثيؽ كالعيكد،"... كابككا، فإف لـ تبككا فتباككا

كأف يفتتح القراءة بالتعكذ مف  القرآف كزكاجره، كأف يراعي حؽ القراءة؛ فإذا قرأ آية سجدة سجد مستقببل القبمة،

. 264الشيطاف، كأف يجير بالقراءة مرتبل ما يقرأ

: كقبؿ أف يتـ التعامؿ مع طقكس القراءة التي بينيا الغزالي، يستحسف أف نؤكد عمى أمر كأف نكضح آخر، أما األكؿ

أنو يتكجب ابتداء تكضيح آلية عمؿ ىذه : فيك أف بحث طقكس القراءة ىك بحث لثقافة السمع اإليمانية، كاألمر الثاني

فيي تأخذ طريقا لعمميا عبر انسيابيا إلى ال كعي القارئ الذم يعني خضكعو ليا، خضكعا كانعكاسا : الطقكس

لتمثبلت ثقافية ذات مرجعية إيمانية، فيناؾ حيث تتفاعؿ الطقكس مع ىذه التمثبلت الثقافية ينشغؿ بيا ال كعي القارئ 

أك المستمع، كيعبر عف نفسو بحالة خضكع تنزلؽ كتنأل عف دائرة النقد، فشرط ىيمنة طقكس النص انفعاؿ دائرة 

. 265كبقاء دائرة  النقد خرساء بتجاكزىا. البلكعي

                                                 
262

 .363،ٖٓٓلهٍبثن.1ط. إؽ١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ.أثٞؽبٓلاُـيا٢ُ-
263

.265أُٖلهاَُبثن،ٓ-
264
.371-367أُٖلهاَُبثن،ٓ-
265

ًبٍزْؼبهٓب٣٘ط١ٞػ٤ِٚاُزؼٞمٖٓاث٤ٌِ،ٝثٌَْٝاعٍٓبرورجٚٛوًٞاُوواءحك٢كافِخ،كائٔبكهىاُوبهةأُئٖٓأٝأَُزٔغ١٫-

ػ٠ِاُوبهةُٟٝٞٝعاٍزؾٚبهآٖٓ٘طِوبدا٣٩ٔبٕٝرٔض٬رٚا٤ُٜٔٔ٘خ،ؽ٤ش٣َزْؼواُزؼٞما٣ٔب٤ٗب٫ٗول٣ب،ك٤ؾلساٍزؾٚبهاث٤ٌِٓض٬،

،كْوٛٓوٝهاُطوٌأ٣ٕٔوٖٓأهَٕؼٞثخاُوواءحا٫ٍزؾٚبهٌُٝبٕرل٤ٌيأُج٠٘ا٣٧ل٣ُٞٞع٢ُطوٌٝػ٤بؿ٤وا٣ٔب٢ٗ،آ٤ُخا٫ٍزؾٚبه

ٝثنارلو٤ٛٗٔ٘خاُطوًٍٞطٞحاُزٔض٬دا٣٩ٔب٤ٗخػ٠ٌَِّٓزٞا٤ُبد٣وٞكثؼٜٚبا٠ُثؼ٘،.ػ٤ِٚاُ٘ول١ثٞاثخا٬ُٝػ٢ُزـ٤٤تاُٞػ٢
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يجد الباحث أنيا تفرض ىيمنة أيديكلكجية؛ فالتأني في - التي سماىا الغزالي آدابا لمتبلكة-كبالعكدة إلى طقكس القراءة 

كتقسيـ النص أحزابا يكجب المؤمف . القراءة يسمح الستحضار حالة الخشكع كالخكؼ، كتحديدا إذا نغـ القارئ النص

قراءتيا عمى نفسو يكميا يضع المؤمف تحت شرط الطقس اإليماني بشكؿ يكمي، مما يساىـ في تغييب البعد النقدم 

، ككمما كاف قسط القراءة كبيرا، زاد كقكع المؤمف تحت التأثير المباشر لطاقة النص 266لصالح السمكؾ الطقسي

 .267اإليمانية، مما يسمح لمييمنة أف تتعاظـ فعاليتيا عميو

ذ يذىب الغزالي إلى أف الترتيؿ معيف عمى الفيـ، فإف ذلؾ محؿ تساؤؿ كبير؛ ألف الفيـ يتطمب التدقيؽ، ال التنغيـ،  كا 

ماطة كبياف، كفي التنغيـ ىياـ كتكرية كتجاكز، فيما ليسا متكالييف يقكد أحدىما إلى اآلخر، بؿ  ففي التدقيؽ كشؼ كا 

 .268ىما يقعاف في منزلة قريبة مف التقابؿ

كيحقؽ البكاء كالتباكي مف النص الخضكع كالتذلؿ أماـ سطكتو، فيعظـ خشكع القارئ كخكفو، كيستحكـ النص عمى 

مشاعره، أك باألحرل ييحٌكـ القارئ النص عمى مشاعره، كىك ببكائو أك تباكيو أماـ النص، يؤكد عمك النص كتعاليو، 

كفي المقابؿ يىقنع كييقرُّ بدكنيتو أماـ النص، كىي حالة فييا تأكيد إليماف سابؽ عمى القراءة، فتصبح القراءة قراءة 

 . إيمانية ال نقدية كاعية، فيك ينطمؽ مف اإليماف لمقراءة، ال مف القراءة لئليماف

كيفيد تأمؿ التيديد كالكعيد، كمكاثيؽ اهلل كعيكده بأف يجعؿ المؤمف القارئ لمنص دائـ الشعكر بأف محمو إف لـ يكف 

محؿ عقاب كتكعد، فإنو قد يصير إلى ذلؾ إف لـ يعظـ نبذه لمطاغكت كاستمساكو بعركة اإليماف الكثقى، كما تقكؿ 

                                                                                                                                                 
ٍؼ٤ل.اٗظوك٢ٛناأُغبٍ.ٝٛناّج٤ٚثب٤ُ٥بداُز٣٢ْزـَك٤ٜبا٩ّٜبه،كؾز٠ر٘غؼإُِٞخا٩ّٜبه٣خ٣غتإٔر٘لؼَثٜب،٫إٔرؼ٢ػ٤ِٜب

 .2006.اكو٣و٤باُْوم:أُـوة. اإلؽٙبس ٚاٌزّضالد اٌضمبف١خ:  ع١ّ١بئ١بد اٌقٛسح اإلؽٙبس٠خ.ثٌ٘واك
266
ٖٓا٧ٓضِخاُز٢رٌْقػٖكؼب٤ُخأُٞهقاُطو٢َك٢رغبٝىاُٞػ٢ػ٠ِٓل٫ُٞرٚٓب٣ٔبهٍٚثؼ٘اُ٘بًٖٓػجبهادُلظ٤خكٕٝ-

:اُٞهٞفػ٠ِٓؼ٘بٛب،ؽ٤شثبداٍزؼٔبُٜب٫ىٓخُٔٞهقٓؼ٣ٖ٤لوٜٙبٛوٌأُٞهق،ٖٝٓمُيه٣ُُْٖٜٔٞو٣لأ٣ٕنٛت٧كاءػَٔٓؼ٤ٖ

،"٣٫َ٘بىهث٘بٖٓهؽٔزٚ:"ًٝنُيهُْٜٞ.،كٕٝأ٣ٕز٘جٜٞأُبك٢هُّْٜٖٞٓوىفل٢"هللا٣َؼلهللا"،أٝهُْٜٞ"هٝػهللاٝػ٢ِٓؼبى"

ٝٛنٙا٧هٞاٍٝؿ٤وٛب،ٝك٢أُٞاهقاُز٢رئكٟك٤ٜب٣ِؼتٛوٌأُٞهقكٝهاك٢رـ٤ت.كل٢مُياكزواٗثؤٕهللآٖأٌُٖٔأ٠َ٘٣ٕ

 .اُٞػ٢ػ٠ِأُِلٞظبد،صْا٫ٗغواهٝهاءأُٞهقاُطو٢َ
267

رزٔضَا٤ُٜٔ٘خا٣٧ل٣ُٞٞع٤خػ٠َِٓزٟٞا٩ثلاعا٧كث٢ك٢ا٫َٗغبّٓبث٤ّٖلوادا٩ٗزبطا٢ُّٖ٘ٝلواداُزِو٢،ثَجتٝعٞكٝؽلح-

ك٣٘ب٤ٓخث٤ٖاُوبهةٝأُووٝء،ثَجتٕـوأَُبكخا٫عزٔبػ٤خٝاُن٤٘ٛخٝا٣٧ل٣ُٞٞع٤خث٤ٖٛوك٢اُظبٛوحا٧كث٤خ،ك٤وغاُوبهة٤ٖٛٔٙٔ٘خ

،"أُئٖٓ"ٗظبّروث٣١ٞلوٗٗلَٚػ٤ِٚثوٞح،ٝٛٞٗظب٣٫ّز٤ؼأُغبٍُوواءحٓـب٣وحرْغغػ٠ِاُِؼتثبُٔؼ٠٘،ك٤ٌقاماًبٕاُوبهة

. ِمبالد فٟ اٌغّٙٛس ٚاٌزأ٠ًٚ: اٌمبسئ فٟ إٌـ.ٍٞىإهٝث٤ٍِٖ٤ٔبٕٝاٗغ٢ًوٍٝٔبٕ:اٗظو.ٝاُ٘ٔأُووٝءٓٞٙٞعا٣ٔبٗٚأُطِن

ٓوًيا٩ٗٔبء:ؽِت.إٌّٙظ اٌج١ٕٛٞ ٌذٜ ٌٛع١بْ غٌٛذِبْ: رأف١ً إٌـ.ٝاٗظوأ٣ٚبٓؾٔلٗل٣ْفْلخ.243-240ٖٓٓلهٍبثن،

 .46-1997ٓ،43.اُؾٚبه١
268

 .٤ٍزْاُزؼوُٗٔٞٙٞعاُز٘ـ٤ْث٢ْءٖٓاُزل٤َٖك٢أُجؾشاُضب٢ٗ-
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، فيزداد كجؿ المؤمف كارتيابو مف نفسو، التي 269"فمف يكفر بالطاغكت كيؤمف باهلل فقد استمسؾ بالعركة الكثقى: "اآلية

غكائيا، كال يككف ذلؾ إال بالتيقظ - باختصار–قد تزؿ بو؛ ألنيا  كسكاسة كأمارة بالسكء، فيتكجب عميو حذر زلتيا كا 

كىذا اإليماف الذم ال ينفؾ يديف النفس كيخكؼ منيا، يخمؽ قيرا ليا بكصفيا العدك األكؿ . كالحذر العالي منيا

لئلنساف، كيدفعو لمكاجيتيا عبر المزيد مف مفارقتيا بالتذلؿ كالسمكؾ اإليماني، ليككف بكابة يمج منيا المؤمف ليتجاكز 

 .شعكره بالتقصير في حقكؽ اهلل

كيحقؽ فعؿ سجكد آية السجدة، بعد أف يصادؼ القارئ تمؾ اآلية أثناء القراءة، خركجا مذعنا لمقارئ مف سياؽ 

إيديكلكجي إيماني نصي، إلى سياؽ إيديكلكجي إيماني سمككي، ليعظـ ىذا التناكب بيف كبل السياقيف، السياؽ الكمي 

 . لئليماف عند القارئ

، بعدا تراجيديا في داخؿ المؤمف، فيي حالة استحضار ألسطكرة الخمؽ 270كيخمؽ التعكذ مف الشيطاف الرجيـ

، كالتي انتيت بطرد آدـ كزكجو مف الجنة، لذلؾ يمثؿ التعكذ حالة تطيير مف إبميس كأفعالو، كىذا التطير 271األكلى

 .272ال يتـ إال بالمجكء إلى اهلل كاالعتصاـ بو مف الشيطاف، حتى ال تعيد التراجيديا تجددىا في أبناء آدـ

بناء عمى ذلؾ، فإف القارئ ينبذ بالتعكذ إبميس كمكانتو التي يربأ بنفسو عنيا، كالتي فييا تصكر لمحاكالت كأفعاؿ 

ضبلليـ، حتى يمؤل إبميس النار مف عباد اهلل بعد أف  شيطانية دائمة، ال تفتر كال تيدأ في عمؿ دؤكب إلغكاء الناس كا 

ثـ آلتينيـ مف بيف أيدييـ، كعف شمائميـ، كال * قاؿ فبما أغكيتني ألقعدف ليـ صراطؾ المستقيـ" تحداه في إغكائيـ، 

 .273"تجد أكثرىـ شاكريف

                                                 
269

.ٍٖٓٞهحاُجووح256ا٣٥خ-
270
.٣نٛتاثًٖض٤وا٠ُُيّٝاُزؼٞمٖٓاث٤ٌِك٢ًَػ٣َٔوّٞثٚا٩َٗبٕ،٣ٝؤر٢ثطبئلخٖٓا٣٥بدٝا٧ؽبك٣شاُز٢رئًلُيّٝاُزؼٞم-

 .186-162ٖٓلهٍبثن،ٓ.  خٍك اٌىْٛ.اٗظواثًٖض٤و
271

رـ٤وعِلٛب،ٝرغلك"ػولحاُـٞا٣خا٫٠ُٝ٧ر٘ليرونفٗلَٜبك٢ٝػ٢أُئٖٓ،ٝٛن٢ٛٙفطٞهحا٧ٍطٞهحاُز٫٢ر٘ز٢ٜ،ك٢ٜ-

اٌذ٠ٓ فٟ اٌضمبفخ ٚاٌضمبفخ :  عشػ اٌّمذط.ػجلاُٜبك١ػجلاُوؽٖٔ".ٌِّٜبٝٓٚب٤ٜٓ٘بك٢ًَٝهذٝك٢ًٌَٓبٕ،ٓؾز٤ٔخثٔوٗاُِـخ

.2000ٓ،21.كاهاُط٤ِؼخ:ث٤وٝد.فٟ اٌذ٠ٓ
272
 .63ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌمشآْ ِٓ رفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة.ٓؾٔلأهًٕٞ-
273
.ٍٖٓٞهحا٧ػواف17-15ا٣٥خ-
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كاستحضار مفيـك إبميس كطرده فيو مقاربة في الكعي المؤمف مفادىا، أف اهلل ىك الكحيد الذم لديو القدرة عمى طرد 

إبميس، فقد طرده بداية مف الجنة، ثـ طرده بعد ذلؾ مف رحمتو، كألحؽ بو لعنتو إلى يـك يبعثكف، فأخرجو مف رحمتو 

ف عميؾ المعنة إلى يـك الديف* قاؿ فاخرج منيا فإنؾ رجيـ" في الدنيا كاآلخرة . 274"كا 

 الشيطاف، كقاؿ يا آدـ 275فكسكس لو"لكف الشيطاف أفمح في إغكاء آدـ كحكاء كأخرجيما مف الجنة، حيث تقكؿ اآلية 

، فالشيطاف تحدل اهلل في إغكاء خمقو مف البشر، كىـ الذيف كرميـ اهلل 276"ىؿ أدلؾ عمى شجرة الخمد، كممؾ ال يبمى

، كعميو كعمى ذريتو أقاـ 278آدـ، أخص خاصة اهلل قبؿ طرده مف الجنةألبييـ كأمر المبلئكة أف تسجد ! 277بالعقؿ

لذلؾ فإف قارئ النص يقر بأف . 280"قاؿ فبعزتؾ ألغكينيـ أجمعيف: "، فقالت اآلية عمى لساف إبميس279إبميس الرىاف

ال مفر مف تجنب غكاية إبميس إال بااللتجاء إلى اهلل، فينتصر باالستعانة باهلل عمى الشيطاف، كينجح في طرده حيث 

أخفؽ آدـ كالكثير مف بنيو في ذلؾ، فيصبح طرد الشيطاف بمثابة استحضار إيديكلكجي يمغي فعالية إبميس التي ىي 

                                                 
274
.ٍٖٓٞهحاُؾغو35ٝ36ا٣٥خ-
275

هأدأُوأحإٔاُْغوح٤ٛجخ٨ًَُ،ٝٓزؼخُِؼ٤ٕٞ،ٝإٔاُْغوح"ك٢اُزٞهاحاٍٍُٞٞخٝاُـٞا٣خؽلصذُؾٞاء،كولعبءك٢ٍلواُز٣ٌٖٞ-

ٖٓله.آزؾبٕاُؾو٣خٝاُيُخ.عفش اٌزى٠ٛٓ: اٌىزبة اٌّمذطاٗظو"٤٘ٓخُِزؼوَ،كؤفندٖٓصٔوٛبٝأًِذ،ٝأػطذىٝعٜباُن١ٓؼٜبكؤًَ

 .7-5ٍبثن،ا٣٥بد
276
.ٍٖٓٞهح121ٚٛا٣٥خ-
277

أ١(ثلزؼاُوبف)عؼَا٢ُْءك٢هٞاّ":"ُٝولفِو٘با٩َٗبٕك٢أؽَٖرو٣ْٞ"٣ٝوٍٞاثٖػبّٞهك٢رل٤َوا٣٥خاُواثؼخٍٖٓٞهحاُز٤ٖ-

ػلٍٝر٣َٞخ،ٝؽَٖاُزو٣ْٞأًِٔٚٝأ٤ُوٚث٘ٞعا٩َٗبٕ،أ١أؽَٖرو٣ُْٞٚ،ٝٛنا٣وز٢ٚأٗٚرو٣ْٞفبٓثب٩َٗب٣٫ْٕبهًٚك٤ٚؿ٤وٖٙٓ

أُقِٞهبد،٣ٝزٚؼمُيك٢رؼل٣َاُوٟٞاُظبٛوحٝاُجبٛ٘خ،ثؾ٤ش٫رٌٕٞاؽلٟهٞاٙٓٞهؼخُٚك٤ٔب٣لَلٙ،٣٫ٝؼٞمثؼ٘هٞاٙاُجؼ٘

٤ٌُٝرو٣ْٕٞٞهحا٩َٗبٕاُظبٛوحٛٞأُؼزجوػ٘لهللا،٫ٝعل٣وثؤ٣ٕوَْػ٤ِٚ،ام٫أصوُٚك٢ا٬ٕػ"ا٥فوػٖأكاءٝظ٤لزٚ،٣ٝزبثغ

ثٚٗٞعا٩َٗبٕٖٓث٤ٖا٧ٗٞاع"...ص٣ْزبثغا٠ُأ٣َٕٖ..."ٝاٗٔبٛٞٓزُْٔزو٣ْٞاُ٘لٌ...اُ٘لٌ ّٔ .اثٖػبّٞه".كبٕاُؼوَأّوفٓبف

فِوٚهللاث٤لٙاٌُو٣ٔخ،ٝٗلـك٤ٖٚٓ:٣ٝٚغاثًٖض٤واُزٌو٣ْك٢أهثؼخأٓٞه.424-30ٓ،423ط.ٖٓلهٍبثن. اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛشرفغ١ش

.194ٖٓلهٍبثن،ٓ. خٍك اٌىْٛ.اٗظواثًٖض٤و.هٝؽٚ،ٝآوا٬ُٔئٌخثبَُغٞكُٚ،ٝرؼ٤ِٔٚأٍٔبءا٤ّ٧بء

.ٍُٜٞخاؿٞاءاث٥ٌ٤ِك٣ّ٘ل٢ػٖآكّٕلخاُزٌو٣ْثبُؼوَ:ا٧ٍٝ:ٝاُجبؽش٣٫زلنٓغا٥هاءاُز٢رنٛتٗؾٞرٌو٣ْآكّثبُؼوََُجج٤ٖ

٥كّأ٣ْٕزـَػوٍِٚٔؼٝاَُئآٍٞٙٞعاٗلؼبٍاُؼوَٝاّزـبُٚ،٧ُٕٞٝهللاؽظوػ٤ِٚاُزل٤ٌوك٢ا٤ٌُِبدٝٛوػا٧ٍئِخ،:ٝاُضب٢ٗ

.اَُئاٍػ٠ِا٣٩ٔبٕأ٣ٕـِتًبٕػ٤ِٚثبَُئاٍ

:٣٘ظواُلَٖا٧ٍٖٝٓاُلهاٍخ)ُٚ،ٝأػ٠ِٓوارتاُقٚٞع٬ُِٔئٌخأػ٠ِٓظٜوٖٓٓظبٛواُزٌو٣ْٝ٣وٟاُجبؽشإٔاَُغٞك٥كّ

٧ٕاُؼوَا٣٩ٔب٢ٗػ٤ِٚأ٣ٕ٘لن٫؛كٞمرٌو٣ْاُؼوَأُيػّٞٝٛنااُزٌو٥ْ٣كّ.(ا٬ُٔئٌخرؼقػٖاَُئاٍ:أُطِتا٧ٍٝ:أُجؾشا٧ٍٝ

.أ٣ٕ٘بهِ،ٝٛٞػو٣٫ََزؾناُزٌو٧ْ٣ٗٚؿ٤وٓ٘زظ

.ٝٓٔب٣غلهاُز٘جٚا٤ُٚإٔؽٞاءُْرقزٔثزٌو٣ْاَُغٞك،ًٝؤٕمُياهواهثؤٕؽٞاءكٕٝآكّك٢اُورجخ
278

آكّأفٔفب٤ٕخهللآٖاُقِن،ؽ٤شأٓوهللاا٬ُٔئٌخٝاث٤ٌِ،أ٣َٕغلٝا٥كّ،هؿْإٔاَُغٞك٣٫زؼِنثؤؽلؿ٤وهللا،ٝإٔاَُغٞك-

٣وٟاُيٓقْو١إٔاَُغٞكهللػ٠ِٝعٚاُؼجبكح،٥ٝكّػ٠ِٓغوٟاُزٌو٣ْ،ثؼلإٔأٗجؤا٬ُٔئٌخثؤٍٔبءأُقِٞهبد،ُنُيُـ٤وهللاّوى،

رؾو٤نػجلاُوىام.1ط .اٌىؾبف عٓ ؽمبئك اٌزٕض٠ً ٚع١ْٛ األلب٠ًٚ فٟ ٚعٖٛ اٌزأ٠ًٚ.اٗظواُيٓقْو١.ًبٕرٌو٣ُِٔٚلؼَاُن١أر٠ثٚ

.156ٓ.كد.كاهاؽ٤بءاُزواساُؼوث٢:ث٤وٝد.أُٜل١
279

آكّٖٓاُقِنثؼل،ٝٛنآئّوٛٔب٣ُْٝغق٤ٍُٖٜٛٝٞخث٤َوٓب٣ُْٝؾزظاث٤ٌِاٌُض٤وٖٓا٤ُْط٘خ٩ؿٞاءآكّٝىٝعٚ،كولأؿٞاٙ-

ٖٓعٜخ،ٝػلّٓ٘طو٤خاُيػْثؤٕاُزٌو٣ْٝهغ٥كّك٢اُؼوَٖٓعٜخأفوٟ،كٜنااُؼوَكَْك٢اُزغوثخا٠ُٝ٧ؽ٤٘ٔبٝٙغػ٠ِِّٗل٣خاث٤ٌِ

 .ك٢ٓٞاعٜخٓغا٤ُْط٘خ،ٝٛنا٣ئّوػ٠ِهٖٞهك٢اُؼوَأُيػّٞ
280

 .ٍٖٓٞهح83ٓا٣٥خ-
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، فقراءة النص تتطمب 282، ألف إبميس أكؿ مف سأؿ كاحتج كأراد أف يعرؼ األسرار المعرفية اإلليية281فعالية عقمية

طرد السؤاؿ كاالحتجاج، طرد العقؿ، طرد الشيطاف، ككأف طرد السؤاؿ مف عالـ المؤمف، مساكو تماما إلسقاط المعادلة 

 .283اإلبميسية بكميتيا، كبكامؿ شيطنتيا، لصالح إنتاج الحالة اإليمانية التكىمية

بميس ذك اإلمكانات التي تفكؽ  ىذا التصكر منطكو عمى بعد يرىب الناس؛ فيك يغتاؿ لحظ األماف لدييـ، فبل أماف كا 

فيخمؽ ىذا التصكر الشيطاني اإلرباؾ لدل . ، يبلحقيـ كيريد أف يضميـ284طاقات البشر بكثير يقعد ليـ كؿ مرصد

اإلنساف المؤمف عمى كجو التحديد، كيجعمو يفقد خياراتو في فقو كاقعو، نحك تكىـ النجاة كالخبلص بالمجكء إلى اهلل 

 . كالتمسؾ بخياراتو العمكية، ليخمص نفسو مف براثف إبميس الذم سمطو اهلل عمينا ليتحكـ بنا

حد اهلل، كىك حد  يطمب مف اإلنساف مقاكمة : الحد األكؿ: كىذا التصكر المربؾ لئلنساف حكؿ نفسو يقع بيف حديف

كممانعة ألفعاؿ إبميس الذم ضؿ كأمعف في الضبلؿ حيف تحدل اهلل بإغكاء البشر إال المخمص هلل، فإف أفمح اإلنساف 

في التخمص مف مشركع األبمسة، ناؿ رضى اهلل، كاستحؽ مكافأة عمى إخساره لرىاف إبميس، فكانت الجنة بانتظار 

 . مقدمو

كالحد الثاني ىك حد إبميس، فعمى اإلنساف أف يغالب إغكاءه، حتى ال يتمكف إغكاء إبميس منو أكثر مف ربو، فإف 

كفي سبيؿ النجاة عمى اإلنساف . حدث ىذا، تحقؽ عمى اإلنساف كعيد اهلل المنتقـ؛ ألنو أخسره المعركة أماـ إبميس

ضبلليـ إال المخمصيف، إف عبادم ليس لؾ عمييـ " دائما أف يتذكر ما لدل إبميس مف مقدرة عمى إغكاء البشر كا 

ف جينـ لمكعدىـ أجمعيف* سمطاف إال مف اتبعؾ مف الغاكيف ، كأف يجتيد كؿ ليككف مف الفئة المخمصة 285"كا 

 . الناجية، التي ال يجدم معيا عمؿ إبميس نفعا

                                                 
281

أُؼوكخثبُزِو٤ٖ،ثَثبُزغو٣ت،ٝهل٣ٌٕٞاُزقٞفٖٓا٤ُٜبأٍٖٝٓر٤ْط٘ذٍٝؤُذٝهكٚذإٔرؤر٢ك٢اُؼٜلاُول٣ًْبٗذأُوأح-

٤ّط٘زٜبٓوحأفوٟككغٗؾٞاٌٍبرٜبٝر٤ًِ٤ٜٔبٜٗبٝكٝهٛب،ٝػ٠ِهأًٛنااُز٤ِٜٔاٗزياعكٝهٛبٖٓاُِـخُزـلٝاُِـخٓنًوحٗب٤ٛيػٖ

٣٘ظو.ٝٛناأٓو٣ـو١ثلهاٍخعبكح.ر٤ِٜٔكٝهٛبك٢اُٖ٘ٞٓاُل٤٘٣خٝا٤َُبهبدا٫عزٔبػ٤خ،كبُٖ٘ٞٓاُل٤٘٣خمًٞه٣خًٝنُيا٧ٗج٤بء

.7-5ا٣٥بدٖٓلهٍبثن،. آزؾبٕاُؾو٣خٝاُيُخ.اٌىزبة اٌّمذط عفش اٌزى٠ٛٓ
282

.اث٤ٌِٝا٩ٕواهػ٠ِاَُئاٍ:أُطِتاُضبُش:أُجؾشا٧ٍٝ:٣٘ظواُلَٖا٧ٍٖٝٓاُلهاٍخ-
283

.٢ٛهٞحثب٤٘ٛخَٗزؼ٤لثٜباؽَبٍبر٘بأُب٣ٞٙخ،إٔٝٞهأُؾٍَٞبداُظبٛوح،ٝأُؼب٢ٗاُغيئ٤خاُز٣٢لهًٜباُْٞٛ:اُؾبُخاُزق٤ِ٤خ-

.86-2003ٓ،85.كاهاُلوهبُِْٕ٘وٝاُزٞى٣غ:ػٔبٕ. ٔظش٠خ اٌّعشفخ ث١ٓ اٌمشآْ ٚاٌفٍغفخ.هاعؼػجلاُؾ٤ٔلاٌُوك١
284
-157ٖٓلهٍبثن،ٓ. خٍك اٌىْٛ.ُِٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عػ٤ً٠ِلاث٤ٌِاٗظواثًٖض٤و.٣٫ْـَثبٍاث٤ٌٍِٟٞا٤ٌُل٥كّٝمه٣زٚ-

162. 
285

.ٍٖٓٞهحاُؾغو43ٝ44ا٣٥زبٕ-



89 

 

كلكف ميما يكف مف أمر، فإف ىذا الترسيـ لمشركع اهلل في اإلنساف، كمشركع إبميس في ذات اإلنساف، يقكد إلى جعؿ 

. المكانية المتمثمة باألرض، ثـ بعد ذلؾ الجنة أك النار: اإلنساف دائرة الصراع بيف االثنيف؛ فيك مادة الصراع، كرقعتيو

كالزمانية المتمثمة بالحياة األرضية، ثـ األخركية التي بيا قد يحسف باإلنساف المستقر، فتككف الجنة مثكبتو خالدا فييا، 

 .كقد يسكء بو المقاـ فتككف جينـ عاقبتو األبدية

 كىكذا، فإف تمفظ القارئ التعكذ مف الشيطاف، فيو استحضار درامي ليذه الممحمة اإلليية اإلبميسية، الممحمة القدحيثة، 

بميس  كالتي تجد نفسيا في المؤمف، فتتصارع بو كلو كعميو، ثـ لو كعميو كزر ىذا الصراع المحتدـ كالمؤبد بيف اهلل كا 

كيقكد . حد اهلل، كحد إبميس: إلى يـك يبعثكف، ىذا التصكر العبثي يبقي المؤمف دائما رىف التجاذب بيذيف الحديف

تجاذبيما إلى قتؿ مشركع اإلنساف المعرفي عمى ىذه األرض، فيذىب ضحية صراع ال ناقة لو كال بعير بيا بيف اهلل 

بميس الرجيـ  .الرحيـ، كا 

" باسـ"كيعطؼ القارئ البسممة عمى التعكذ مف الشيطاف، كمدخؿ إضافي لمقراءة، كفي البسممة يقرف القارئ كممة 

يمثؿ اسـ القيمة األمثؿ " اهلل"، كليس بأم صفة مف صفاتو، ككف اهلل يمثؿ مرجعية صفاتو المختمفة، كاسـ "اهلل"بػكممة 

.  دكما286لو

كمف منازؿ البسممة في معانييا االعتماد بداية كؿ شيء عمى طمب العكف مف اهلل، كتعميؿ ذلؾ أنيا تبدأ بحرؼ الجر 

الباء الذم يفيد االستعانة، كالمؤمف، بشكؿ عاـ، كقبؿ مباشرة أم فعؿ يتكجب عميو أف يبسمؿ، أم يطمب االستعانة 

قبؿ الشركع بالفعؿ دائما مف اهلل عمى ما سيقدـ عميو، فحتى دخكؿ البيت، أك فتح كتاب، أك كتابة مذكرة، أك غير 

كما كاف ليتـ ذلؾ ... ادخؿ البيت، أك أفتح الكتاب أك أكتب مذكرة" باسـ اهلل"ذلؾ أمر يقٌدر فيو فعؿ محذكؼ، تقديره 

عمى اهلل " ك 287"قؿ ىك الرحمف آمنا بو كعميو تككمنا"لكال عكف مف اهلل، كىذا يعزز فكرة الجبرية لديو كاالتكاؿ، 

                                                 
286

ك٢ًض٤واك٢اُجَِٔخثبٍاُزؼو٣ق٣ؾ٤َا٠ُٓلّٜٞؿ٤وٓزجِٞه"هللا"٣وٟأهًٕٞك٢هواءرٚاَُِب٤ٗخَُٞهحاُلبرؾخإٔرؼو٣ق-

،٤ٔ٣َٞٛٝا٠ُأ٣ٕؾَر٤َٔخٝؽ٤لح٤ًٗٞٝخٓؾَاٍزقلاّ(ٖٓاَُٞهاُز٢ٍجوذاُلبرؾخ45-1)ٖٓاَُبثوخػ٠ٍِٞهحاُلبرؾخاُٖ٘ٞٓ

ُّوؽذ اُوؽٖٔ:اُزؼو٣قٖٓهجَاٍزقلاّأٍٔبءاُجلٍٖٓأٓضبٍ"اٍ"ْٓزوىم١ٕٓٚٔٞٓزـ٤و،٧ٝعَرضج٤ذإُٔٚٔٞاُغل٣لكول

ٓؾلكٓجبّوحػٖٛو٣نهللا(ٍْ-ثـ)اُـ،ًٝنُيا٧ٓوك٤ٔب٣قٔاُوواءحاُزْلؼ٤خا٫ٍزوٙبئ٤خ،كبٕا٫ٍْأَُزقلّ...،هةاُؼب٤ُٖٔاُوؽ٤ْ

اُن٣١ٌَْٓؾلكاأٝٓؼوكبٖٓاُ٘بؽ٤خاُ٘ؾ٣ٞخٝاُوٞاػل٣خ،ٌُٝ٘ٚثؼلأ٣َٕزؼبكٖٓهجَٖٓله٣َٖٓزقل٤ًٖٓ٘ؼز٤ٖ،كب٣ٚٗقِغػ٠ِأُؾلك

 .126،ٖٓٓلهٍبثن. اٌمشآْ ِٓ رفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌذ٠ٕٟ.ٓؾٔلأهًٕٞ.اٍْه٤ٔخ،ا٫ٍْا٧ٓضَثبٓز٤بى
287

.ٍٖٓٞهحأُِي29ا٣٥خ-
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باسـ اهلل أقرأ، أم أبدأ بعكف اهلل ألحقؽ فعؿ : كفي سياؽ قراءة النص القرآني فإف القارئ يقكؿ. 288"فميتككؿ المؤمنكف

 فالمعرفة ال تتـ كال تنجز إال 289"اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ"كىذا ليس ببعيد عف فيـ أكؿ ما تنزؿ مف القرآف، . القراءة

 .إذا كاف العكف في تحصيميا مستندا إلى اهلل، ككذلؾ التبميغ بيا ال يتـ إال بفمسفة ىذا العكف

العمؿ أك القكؿ أك القراءة أك -أبدأ : ، فيصبح  تقدير البسممة"مع"كقد تفيد الباء المعية، أم المصاحبة، فتككف بمعنى 

مع اهلل، أك مصاحبا في ذلؾ اهلل، كىذه المصاحبة ترتب حضكر اهلل الفاعؿ في كؿ عمؿ - أم شيء آخر ييبسمؿ قبمو

تتـ فيو البسممة، كبالتالي فإف المؤمف المبسمؿ يجب أف يأتي عمى قدر مف مفعكؿ البسممة األيديكلكجي يتناسب مع 

 .كضعو اإليماني

كبعد أف يستعرض الغزالي آداب القراءة الظاىرة السابقة، يقابميا بعشرة آداب أخرل باطنية لتبلكة القرآف، كىي أف يفيـ 

، كما ينبغي حضكر قمب (اهلل)القارئ عظمة الكبلـ المقركء كعمك مكانتو، كينبغي أف يحضر بداخمو عظيـ المتكمـ 

القارئ كتركو لنفسو، كأف يتدبر النص المقركء، كيتفيمو باستيضاح صفات اهلل كأحكاؿ األنبياء كالمكذبيف ليـ، ككيؼ 

. أىمكيـ اهلل

كيتابع الغزالي اآلداب الباطنية لمتبلكة، بالتخمي عف مكانع الفيـ التي غالبا ما يككف الشيطاف سببا ليا، ثـ يضيؼ 

التخصيص، كىك أف يقٌدر القارئ أنو ىك المخصكص بكؿ خطاب في القرآف، فإذا سمع مثبل أمرا أك نييا قٌدر أنو 

ثـ التأثر، كىك أف يتأثر قمب القارئ بحسب اختبلؼ مكضكع اآليات؛ ليتنقؿ قمبو . المأمكر أك المنيي حسب الخطاب

ثـ الترقي، كىك تكىـ عاؿو يترقى إلى أف يسمع القارئ ما يقرأ مف اهلل  .بيف الحزف كالخكؼ كالرجاء كالطمع كالرضى

كأخيرا التبرم، فإذا قرأ القارئ آيات المدح كالثناء عمى لمصالحيف مثبل، أشيد المكقنيف . عز كجؿ ال مف نفسو

ذا قرأ آيات المقت كذـ العصاة شيد عمى نفسو، كقٌدر أنو  كالصديقيف فييا، كيتشكؼ إلى أف يمحقو اهلل بيـ، كا 

شفاقا  .290المخاطب خكفا كا 

                                                 
288

.ٍٖٓٞهحأُبئلح11ا٣٥خ-
289

.ٍٖٓٞهحاُؼِن1ا٣٥خ-
290

.382-1ٓ،372ط.ٖٓلهٍبثن.  إؽ١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ.اُـيا٢ُ-
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استحضار القارئ لعظمة الكبلـ كعمكه نتيجة مسبقة تيقدـ لمقارئ كيقنع القارئ نفسو بيا قبؿ القراءة، فيذا المقركء قرآنا 

، كىك تنزيؿ اهلل 291"ييدم إلى التي ىي أقـك" تنزيؿ " ك292"قؿ أنزلو الذم يعمـ السر في السمكات كاألرض"، فيك ىادو

فيقابؿ القارئ . ، فالقرآف كبلـ عمييف، كالمعرفة بذلؾ تتككف عند القارئ خارج سياؽ التجربة293"مف رب العالميف

استشعاره بعمك الكبلـ الذم يقرأ، إقرارا بعدـ مجاراة أم كبلـ آخر لو مف ناحية المكانة كالرتبة، كىذا يزيد تعظيـ الكبلـ 

 .المقركء كصاحبو، كالخشكع منيما

ذا حضر بباؿ القارئ عظيـ المتكمـ بالترقي، فكيؼ سيككف حاؿ القارئ المتمقي؟ إف ىذا التجمي فيو عنؼ مرىب ! كا 

يسحؽ القارئ المترقي بخشكع كتذلؿ، كلككف اهلل ىك الذم يتكمـ معو، فإف ذىنو سينصرؼ عف تدبر النص إلى 

كالغزالي ال يعترؼ بيذا االستنتاج، بؿ . كىذا أخطر معيقات الفيـ. الخكؼ كالرىبة، كتعظيـ اإليماف بالخالؽ المتكمـ

. ينسب عدـ تفيـ النص إلى معيقات سببيا الشيطاف

! تدبر القارئ لمنص خارج الشرط اإليماني عمؿ شيطاني معيؽ لمفيـ: كيمكف عكس مقكلة الغزالي ليصبح مفاد المقكلة

، كالتسميـ بيما، كقبكؿ ىيمنتيما قبكؿ 294كيقكد ذلؾ العتبار تدبر النص، نكعا مف كأد العقؿ لصالح النص كمؤلفو

. 295"كقؿ آمنا باهلل كما أنزؿ عمينا" رضى كتذلؿ،

كىذا التصكر يعيف عمى تفيـ طبيعة حضكر القمب التي أشار إلييا الغزالي في تدبر النص، فمف المنطقي، أف يككف 

إنما "، ك296"مف خشي الرحمف بالغيب كجاء بقمب منيب"حضكر خشية كخكؼ كرىبة كطمع مف اهلل كفي اهلل، 

                                                 
291
 .ٍٖٓٞهحا٩ٍواء9ا٣٥خ-
292
.ٍٖٓٞهحاُلوهب6ٕا٣٥خ-
293

.ٍٖٓٞهحاُؾبهخ43ا٣٥خ-
294

اَُبثوخاُزؾو٣قٝاُزي٣ٝو،ٝإًٔزجٚهللااُٞؽ٤لاُجبه٢،ثؼلإٔٗبًٍٖٓزبةٙث٘ظوا٤َُِٖٔٔأؽلأْٛعٞاٗترؼب٢ُاُ٘ٔاُووآ٢ٗإٔ-

أٗبٗؾٖ"رؼٜلٙثؾلظٚ،ٓطبثوبُوٍٞا٣٥خاُزبٍؼخٍٖٓٞهحاُؾغوهللا،٤ٌُٕٞاُ٘ٔاُن٫١هج٫ِٝٚثؼلٙ،٤ٍٔبإٔٝإٔاُٞؽ٢اٗوطغثؼلٙ

كبُنًوؽ٢ٕٝبؽجًٚنُي،٣٫ٝزٞهقاُوبهةُِ٘ٔػٖهٖل٣خأُئُّق،ٖٓٛ٘ب٣٫ُؼزوفا٣ٔب٤ٗبثٔٞد"ٗيُ٘باُنًوٝاٗبُُٚؾبكظٕٞ

ٝٛناأؽلأٍجبةاُزَِٜػ٠ِاُلْٜ.ا٫ُٖبُؼرؤ٣٫َ٣ٝؼزوفث٘لَٚأٗٚرؤ٣َٝ،ثَماداُ٘ٔ-ثؼٌٌٓبرج٘بٙثبهد-اُ٘ٔأٝٓئُلٚ،

٫ٓغب٫ٍٍزجٖبهف.ا٣٩ٔب٢ٗ،ؽ٤ش٣ـلٝاُ٘ٔٓوعؼ٤خٝػ٢أُئٖٓك٢ًَأُغب٫د،٤ٌُُٝؼوٍِٟٚٞأ٣ٕئًلٕؾخٓبعبءثبُ٘ٔ

فٍِّاُ٘ٔٝاٍزٌ٘بٛٚػو٬ثبٌُْقػٖاُج٤٘بدٝٗظْأُؼوكخأُزؾٌٔخك٢اٗزبعًٚقطبة،٫ٝٓغبٍُزل٤ٌيث٤٘برٚا٫ث٘يع٤ٛٔ٘خأُئ

اُلاه.3ٛ.روعٔخػجلا٬َُّث٘ؼجلاُؼب٢ُ.دسط اٌغ١ٌّٛٛع١ب.ه٫ٕٝثبهد:ُِزؼوفػ٠ِكَِلخٓٞدأُئُقاٗظو.ٝٓٞهلٖٚٓأُئَُّق

 .87-81ٓ.1993.كاهرٞثوبٍُِْ٘و:اُج٤ٚبء
295

.ٍٖٓٞهحاٍػٔوا84ٕا٣٥خ-
296
 .ٍٖٓٞهحم23ا٣٥خ-
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نما لئلرىاب 297"المؤمنكف الذيف إذا ذكر اهلل كجمت قمكبيـ ، فاإليماف كمعرفة يقينية إليية، ليس ابنا شرعيا لمتجربة، كا 

 .كلمخكؼ

كيفيد تذكر أحكاؿ األنبياء عمى عدـ . 298كيقكد تفيـ صفات اهلل القارئ إلى تعظيـ اهلل كاالنقياد نحكه انقيادا سمسا

ال فعميو أف يتعظ، كأف ال يجعؿ فعمو مطابقا ألفعاؿ أقكاـ . تكذيب النبي محمد بما يبمغو لمناس عمى أنو مف ربو كا 

. 299األنبياء السابقيف، الذيف كذبكا األنبياء فحؽ عمييـ كعيد اهلل

كىكذا، فإف تذكر أحكاؿ األنبياء يفيد القارئ عبرة تممس الطريؽ، كالصبر عمى المكاره، كاالقتداء بيـ، كأنيـ مبشركف 

ف كذبكا، كىذا منشأ قياـ الحجة عمى المكذبيف لكبلـ اهلل، فاستحقكا  باليداية، كىـ شيداء عمى أقكاميـ إف آمنكا كا 

فكيؼ إذا جئنا مف كؿ "، كاآلية 300"إنا أرسمنا لكـ رسكال شاىدا عميكـ"بفعميـ العذاب الذم سيحيؽ بيـ يـك يحضركف،

خكاف لكط* كذبت قبميـ قـك نكح كأصحاب الرس كثمكد"، كاآلية 301"أمة بشييد كأصحاب األيكة * كعاد كفرعكف كا 

 .302"كقـك تبع كؿ كذب الرسؿ فحؽ كعيد

ىذا تسمؿ متيف في بناء المعرفة، كالتي تتعالى فييا الفكرة اإليمانية األكلى عمى التعقؿ كالنقد، ثـ تسمح لتككف بعض 

، بما يخدميا كمعرفة؛ فككف اهلل قد بعث األنبياء "اليقينية"االستدالالت المنطقية ىنا كىناؾ بالقياس عمى مقدماتيا 

ليداية الناس، كأنيـ صبركا عمى اإليماف كالمكاره، كأنيـ حجة اهلل عمى أقكاميـ، فإف ذلؾ يخمؽ دعة كطمأنينة في 

قمكب المؤمنيف الذيف يحمدكف اهلل عمى ىدايتو ليـ، فاليداية منو كالضبلؿ منيـ، كأف اهلل قد خصيـ باإليماف، فكجب 

.  شكره ألنو نجاىـ مف العذاب الذم ينتظر المكذبيف

كتصكر البشر ألنفسيـ كفؽ المعطيات السابقة قضية فييا إجحاؼ؛ فيـ سمبيكف كمحايدكف ال حكؿ ليـ كقكة إذ 

ذلؾ ىدل اهلل ييدم بو مف يشاء "يؤمنكف، ألف اإليماف ليس تدبرا بؿ ىداية مف اهلل يمٌف بيا عمى مف يشاء مف البشر 

                                                 
297

.ٍٖٓٞهحا٧ٗلب2ٍا٣٥خ-
298

اُؤٖك٢اُووآ٤ٕٛغأُوٝه٣زٌَْثَُٜٞخ٣ٝونفٗلَٚك٢مٖٛاُوبهةأٝاَُبٓغكاػٔبُِؾبُخا٣٩ٔب٤ٗخ،ٓؼظٔبُٜب،كبهللا٤ُٜٖٔٔ-

اٌمشآْ ِٓ  اٌزفغ١ش .أهًٕٞ.ػ٠ِاُ٘ٔاُووآ٢ًِٗٚثٕٞلٚاُلبػَاُوئ٤ٌٝٓ٘زغٚ،٣زلفَك٢ا٣٢ٌُُٔ٘ؾٍٞعنه٣بٝػ٢أُزِو٢

 .101ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌذ٠ٕٟ
299

.ٓوًيكهاٍبداُٞؽلحاُؼوث٤خ:ث٤وٝد.2ٛ.فٟ رعش٠ف اٌمشآْ. 1ط: ِذخً إٌٝ اٌمشآْ اٌؾى١ُ.ُِٔي٣لأٗظوٓؾٔلػبثلاُغبثو١-

2007ٓ،292.
300

.ٍٖٓٞهحأُي15َٓا٣٥خ-
301
.ٍٖٓٞهحاَُ٘بء41ا٣٥خ-
302

.ٍٖٓٞهحم14ا٣٥خ-
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ليصبح مضمر الكبلـ بأف اهلل يحجب اليداية عٌمف يشاء، مع غياب منطؽ التعميؿ آللية اليداية . 303"مف عباده

ف كثيرا ليضمكف بأىكائيـ مف غير "أما الضبلؿ فمنطؽ تعميمو بسيط، فإما ألف أىكاءىـ تقكدىـ لذلؾ . كمنطقيا كا 

، كقد يككف الضبلؿ مف اهلل، 305"كمف يعص اهلل كرسكلو فقد ضؿ ضبلال مبينا"، أك ألنو عصى اهلل كرسكلو 304"عمـ

، كىذا تخكيؼ لئلنساف بأف ال يبتعد عف ىدم ربو حتى ال يعاقبو اهلل 306"كمف يضمؿ اهلل فما لو مف ىاد"مف مثؿ 

ف أراد الناس أف يككنكا ايجابييف بالتدبر، فإف حاليـ ال يستقيـ مع اإليماف كمعرفة بالتمقي، فتصبح . بإضبللو إياه كا 

 .ايجابيتيـ تكذيبا ترتب عميـ كمتدبريف كعيدا كعذابا

تسمط يبقيو خائفا مترقبا كراغبا، كيجعمو محبل تحؿ فيو كؿ المستكيات  307كشعكر القارئ بأنو المخصكص بالخطاب

كىذا ال يمثؿ استعادة مفاىيـ . األيديكلكجية التي يخبره بيا النص، كالتي تتراكح مف المؤمف متدرجة حتى الكافر

، كالقارئ إذ يقـك بذلؾ فإنو يحبب إلى نفسو الحالة اإليمانية، كفي المقابؿ 308ماضكية فحسب، بؿ ظركؼ إنتاجيا

يبغض إليو النقيض، ثـ يجعمو ىذا التصكر يتبرأ مف النقيض بتطيير نفسو باإليماف لطرد أفعاؿ الشيطنة مف داخمو، 

غكاء كظمـ لمنفس كنار كىبلؾ: ألف القسمة بسيطة  . إيماف كرشاد كفبلح، ككفر كا 

ف كانت ال  كىذه الطقكس التي سماىا الغزالي آدابا، لـ ينص القرآف عمى جميعيا صراحة، لكنيا مستنبطة مف آياتو، كا 

تتحقؽ في الجممة عند قارئ القرآف، فإف الجزء األكبر منيا يتمثميا لحظة القراءة، كتتكزع بنسب تتفاكت بناء مع 

 .مستكيات اإليماف

كميما يكف مف أمر، فإف اإلشكاؿ المعرفي في طقكس القراءة اإليمانية، أنيا طقكس سمعية لتمقي المعرفة عبر تدجيف 

حالة الخضكع كاإلذالؿ، إف إرىابا أك ترغيبا، أماـ النص كصاحبو كمعرفة إليية عميا تنبثؽ منيا كؿ معرفة دكنية 

                                                 
303
.ٍٖٓٞهحا٧ٗؼب88ّا٣٥خ-
304

 .ٍٖٓٞهحا٧ٗؼب119ّا٣٥خ-
305

 .ٍٖٓٞهحا٧ؽياة36ا٣٥خ-
306

 .ٍٖٓٞهحاُيٓو36ا٣٥خ-
307

هللاأُوٍَا٧ٍٝ،ٓبُياُؾو٤وخٝأُؼ٠٘،ٝا٧ٗج٤بءْٝٛأُوٍَا٤ُْٜٖٓ:رزٞىعَٓز٣ٞبداُقطبةك٢اُووإٓؽَتاُز٤ٖ٘قاُزب٢ُ-

اٌمشآْ ِٓ .اٗظوأهًٕٞ.ُِٕجْو،صْاُلبػَاُضبُشٝٛٞأُوٍَا٤ُٚ،ٝٛٞاُٜلفاُٜ٘بئ٢ُِقطبة،أٝأُقبٛتا٧ف٤وُٞهللا،ٝأُوً

 .31ٓ، ٖٓلهٍبثن.اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌذ٠ٕٟ
308

،أُب٢ٙأَُزؼبك،٣ٞٛٝزٚاُجل٣ِخأَُزؼبكحاْٗبءادٝأٝٛبّٝأه٘ؼخ،ٜٝٓٔخاُغ٤ُ٘ٞٞع٢اًزْبفٝرؾل٣لرِيا٧ه٘ؼخٝرٔي٣وٜب٣ؼزجو-

أثل٫١َٓزوجَُٚا٫ثؾٚٞهٝرج٤بٕى٣لٜبٝاُزؾن٣وٖٓهلهرٜباُز٤ِ٤ِٚخ،ؽز٣٠ٌُّقػٖرؤٔٗٔبمطأُب٢ٙاُز٢ر٤ٜٖٔػ٠ِاُؾبٙو

اُْجٌخ:ث٤وٝد. ِٓ عغ١ٌٛٛع١ب اٌزّضالد إٌٝ عغ١ٌٛٛع١ب اٌفعً: فٟ عغ١ٌٛٛع١ب اٌخطبة.اٗظوػجلا٬َُّؽ٤ٔو.أ٣ٌٕٕٞٓب٣ٞٙب

 .2008ٓ،302.اُؼوث٤خ٨ُثؾبسٝاُْ٘و
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كحاؿ القارئ المؤمف  مستمع  لمنص مف اهلل، . كترتبط بيا، كىي تجبُّ كؿ معرفة قبميا أك بعدىا إف تعارضت معيا

كالمعرفة المتككنة اتجاىية في التعامؿ اإليماني مع النص، ... يتعظ سمعيا مف قصص األنبياء كأحكاؿ المكذبيف

 .فاإليماف سابؽ، كطقكس القراءة تعزيز لمحالة اإليمانية، تنأل بالقارئ عف التدبر كالفيـ، لتنتج اإليماف ال المعرفة

كفي قراءة النص، حيف تشتغؿ حاسة السمع اإليمانية، ال مجاؿ لبلعتراؼ بتعدد القراءات كمغايرتيا، فيي تتغاير 

صكتيا، لكنيا تتكافؽ إيمانيا، فكؿ قراءة تتـ بتبتؿ كخشكع إيماني، تككف بمثابة نقطة ارتكاز محددة يعكد إلييا القارئ 

. نافيا أم مسافة بيف النص كالمعنى الذم يقدمو عمى اعتبار أنو الحقيقة المطمقة

ف حدث تدبر لو فيك التدبر الذم ال 309مف ىنا، فإف فالقراءة في طقكسيا السمعية اإليمانية  تصميب لييمنة النص، كا 

أما إذا التبس عمى القارئ تعزيز قراءتو لئليماف بتدبر . يفسد لمقراءة كدا، ألنو تدبر يعيف عمى تمكيف الحالة اإليمانية

قاؿ رب إني ظممت "آية خارج السياؽ اإليماني، فإنو سريعا ما يتبرأ مف شكككو الميمكة، فيعاٌجؿ نفسو باستغفار اهلل، 

 . 310"نفسي فاغفر لي، فغفر لو إنو ىك الغفكر الرحيـ

ذ تحدد العبارات القرآنية التصرفات الشعائرية لممؤمنيف، كتحصر نطاؽ فعالية الناس الفكػرية كالخياليػة كالتخيمية،  كا 

، فإف انفعاؿ السمع بالقراءة يعني اشتغاؿ لو بالسمكؾ إلى حد ما، فيككف السمكؾ 311كىي التي تغذم إشكاؿ إحساسيـ

. حينيا انعكاسا إيمانيا لمسمع
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٣ٖؼتٛ٘بؽٖوٛوًٞهواءحاُ٘ٔ،ٌُٖاُـيا٢ًُٔبأٍِل٘باعزٜلك٢اٍزظٜبهٛب،٢ٛٝك٢ٓغِٜٔبرٌبكرٌٕٞؽبٙوحٓغًَ-

 .هواءحا٣ٔب٤ٗخ
310

.ٍٖٓٞهحاُو16ٖٔا٣٥خ-
311

.154ٓ.ٖٓلهٍبثن.اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌذ٠ٕٟ.ٓؾٔلأهًٕٞ-
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طقوس االستماع  : المطمب الثاني

 

ليس الكالـ المقدس بالنسبة لممؤمف بؿ ىو ... القرآف"

" ما يجب أف ينصت إليو في األساسي والجوىري- 

.  312ىشاـ جعيط 

 

يتطمب االستماع كاإلنصات الحد مف فعالية العيف كمدركاتيا، إذ يتعذر عمى الدماغ البشرم تشكيؿ تصكرات سمعية 

كبصرية بنفس الكقت بدقة كتركيز عالييف، بؿ يصؿ األمر أف يذىؿ الذم يركز في نظره عمى جزئية معينة عف 

ف كاف كيقؼ إلى جكاره كبالمقابؿ فإف المستمع المندمج فيما يسمع يضعؼ . سماع صكت مف يتكمـ معو، حتى كا 

 .تركيزه عمى األشياء مف حكلو بصريا

كالعيب في االستماع لمنص ليس عيبا في السمع ألنو محض سمع، فالسمع أحد أىـ األدكات الحسية التي يتـ 

االعتماد عمييا في تشكيؿ المعرفة، كذلؾ يككف حينما تككف ىذه األداة محايدة في نقؿ المسمكع، ليتـ عقمنتو كفؽ 

عمميات دماغية متحررة مف ىيمنة المسمكعات القبمية، بؿ مكظفة إياىا لتحرير شيفرة المسمكعات، لتككف المسمكعات 

بيذا التصكر يمكف إبطاؿ سحر السمع الذم يقـك عمى تقبؿ . القبمية كاآلنية خاضعة دكما إلعادة العقمنة كالنقد

المسمكع مف غير تدبر، مما يسمح لمعقمنة بتفسير لحظة الخشكع أثناء التجكيد لمنص، حيث يصؿ األمر بالسامع 

 .أحيانا حد شبو إغماض لعينينو

كيبدك تنكيـ العينيف عند المقرئ أك السامع إلغاء لمكجكد لصالح السمع اإليماني، فيمكف مثبل أف يككف اإلنساف مثؿ 

حيف فقأ كمتا عينيو، لكف " أكديب" أك كما فعؿ 313"أكديب"، أعمى في مسرحية "ترزياس"حينما جعؿ " سكفككميس"

، كىي لحظة "ترزياس" ، تحديدا، لـ يكف مقيدا، فسبيؿ النظر لديو تجاكز األشياء بصريا تجاه كجكد مفارؽ كمتعاؿو
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 .27،ٖٓٓلهٍبثن. فٟ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ.ْٛبّعؼ٤ٜ-
313

ثؤ٤ٍُٚٗٞلُُٚٝل٤ٍوز٣ِٝٚزيٝطٖٓ"أٝك٣ت"ؽ٤شر٘جؤدا٥ُٜخُِِٔيأث٢"ٍٞك٤ًٌِٞ"َٓوؽ٤خ٣ٞٗب٤ٗخ،ًزجٜب:"أٝك٣ت"َٓوؽ٤خ-

ٝؽ٤٘ٔبؽَاُطبػًٕٞؼوبةٍٔب١ٝ،أُٔؼاُؼواف.أٗٚهلهزَأثبٙٝريٝطٖٓأٓٚ"أٝك٣ت"رؾووذٗجٞءحا٥ُٜخكٕٝأ٣ٕؼِْ...أٓٚ

كلوؤػ٤٘٤ٚ"روى٣بً"أ٣ٕٔزِيػٔن"أٝك٣ت"أػ٠ٔأكهىمُيثوِجٚ،كؤهاك"روى٣بً"ٍواُج٬ءث٤ْ٘غكؼِزٚ،ٝ"أٝك٣ت"ا٠ُإٔ"روى٣بً"

.كد.كاهٖٓوُِطجبػخ:اُوبٛوح. اٌٍّه أٚد٠ت.اٗظورٞك٤ناُؾ٤ٌْ.٤ُوٟثوِجٚػٔناُؾو٤وخ
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تأمؿ حرة غير مقيدة بؿ منتجة، تنتج رؤية تأممية تكاد تككف منفمتة مف كؿ عقاؿ يحاكؿ أف يضعيا في قكلب مؤطرة 

ف كاف مفارقا، فإنو متجاكز لمكاقع، بعكس المحظة التأممية األيديكلكجية التي تعني  مسبقا، فالكجكد المتعالي ىنا كا 

 .المفارقة فييا لمكاقع تجاكز الكاقع باالرتداد نحك معرفة قبمية حاضنة لكؿ التصكرات التأممية

، فاالنقطاع عف الكاقع أماـ "ترزياس"ك" أكديب"أما حاؿ القارئ أك المستمع لمنص القرآني فمختمؼ كمغاير لحاؿ 

تأكيد الرىبة كالخكؼ مف اهلل عف طريؽ النص كتقنياتو قراءتو، كالتي يتقدميا اإليماف : النص يككف لمفاد غاية كاحدة

إنما يؤمف بآياتنا الذيف إذا ذكِّركا بيا خركا ساجديف بحمد ربيـ كىـ ال . "314الخالؽ لمحظة الخشكع كالخكؼ،

  فمجرد التذكير بآيات اهلل، يفقد المؤمف تماسكو كيتداعى خكفا، فيخر ساجدا، كىذا ىك معيار المؤمف 315"يستكبركف

الحؽ، كىك الذم ال حاجة لو أف يتدبر اآليات ليبرىف صدقية اإليماف، فمجرد التذكير باآليات يخٌر المؤمف ساجدا، 

، دكف كجكد مدة "خركا ساجديف بحمد ربيـ" راضخا، سعيدا، مبتيجا برضكخو، حامدا اهلل عمى ىذه المنة كالفضؿ

كيعني ذلؾ السرعة في تقبؿ المضمكف اإليماني لمنص دكف نقاش، لينتقؿ مف . زمنية فاصمة بيف التذكير كالسجكد

.  316اإليماف إلى السمكؾ المعبر عنو بالجكارح

ذا قرأناه فاتبع قرآنو" كالسياؽ السابؽ المتناغـ بيف اإليماف كالسمكؾ، يتناغـ جكىريا مع اآلية التي تقكؿ ، فقراءة 317"كا 

القرآف مكجبة التباع ما يرتبو عمى المؤمف حتى يستقيـ اإليماف، مع التأكيد دائما عمى غياب حالة التدبر لمنص، 

كجكىر التقيد دائما لمنص الديني ىك السرعة في . الترتيب كالتعقيب مع انتفاء الميمة" الفاء" حيث يفيد حرؼ الشرط

. إعبلف الرضكخ كتقديـ الطاعة

ذا قرأ القرآف فاستمعكا لو "كبالنظر إلى مرجعية السماع كطقكسو، فإف االستماع كاإلنصات ممزماف بنص اآلية  كا 

كما كتعتبر ىذه اآلية بمثابة حالة التييؤ لمسماع، كىي إما أف تككف مسمكعة تتصدر . 318"كأنصتكا لعمكـ ترحمكف

. القراءة، أك مضمرة متعارؼ عمييا عند المستمعيف
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ا٫ٍز٤ٍُّٞٔ٬َو٠اُ٘ٔاَُبؽوح،ٝٛٞٓٞٙٞع٤ٍزْٗوبّٚك٢أُجؾشاُضب٢ٖٗٓرو٤٘بداُوواءحأُئصوحك٢اٗزبطاُؾبُخا٣٩ٔب٤ٗخ-
315

.ٍٖٓٞهحاَُغلح15ا٣٥خ-
316

ا٩مػبٕاُؾؤُبأر٠ثٚاُل٣ٖ،ٝرٖل٣وٚك٢ًَأٓو،ٝٓ٘ؼاُضوخ:٣نٛتْٛبّعؼ٤ٜا٠ُإٔٛلفاُل٣ٖا٣٩ٔبٕ،ُٝ٪٣ٔبٕٓؼ٤٘بٕ-

فٟ اٌغ١شح .ْٛبّعؼ٤ٜ.ُِٔئٌٍثؤٕهُٞٚاُؾن،كبُ٘ج٤ُ٢ٌك٤َِٞكب٣جؾشػٖاُؾو٤وخ،ث٤َٕـزٚاُزؤ٤ًل٤ٍِٝٝزٚاُزج٤ِؾ،ٝٓطِجٚاُزٖل٣ن

 .70ٖٓلهٍبثن،ٓ.إٌج٠ٛخ
317

.ٍٖٓٞهحاُو٤بٓخ18ا٣٥خ-
318

.ٍٖٓٞهحا٧ػواف204ا٣٥خ-
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كبالكقكؼ عمى اآلية السابقة كمرجعية لمقراءة كاالستماع، يجد الباحث أف اآلية تأخذ حكـ الكجكب؛ فالفعؿ ابتداء بني 

، بمعنى أف اهلل لـ يحدد زماف كمكاف القراءة، أك ماىية الفاعؿ الذم يحققيا، ألف الفاعؿ الحقيقي في "قيرئ" لممجيكؿ

المعنى كقكع القراءة ال مف تسند إليو، لذلؾ أىمؿ الفاعؿ النحكم مف جية المعنى، كلـ يعتد بو كقيمة فاعمة في 

. حدكث القراءة

، فيي تفيد "فاستمعكا"بجممة جكاب الشرط " قرأ"  تعمؽ جممة الشرط اثـ إف اآلية السابقة ذات صياغة شرطية، كفائدتو

ىذا " إذا" كجكب االستماع لحظ قراءة القرآف، كىذا يتكرر في كؿ لحظة تقع فييا القراءة، حيث تؤكد أداة الشرط

، "فاستمعكا"، كقد ساعد عمى إخراج ىذا المعنى فعؿ األمر المقترف بالفاء الكاقع في جكاب الشرط 319السياؽ المستقبمي

فاألمر في اآلية إليي، كاهلل يريد بو أف يحقؽ فعؿ االستماع الخالص لحظ القراءة، ألف سياؽ األمر الحقيقي ما يتحقؽ 

.  فيو صفتي االستعبلء كاإللزاـ، لذلؾ كاف االستماع أمرا حقيقيا يكجب عمى القارئ كالسامع حكـ التنفيذ

لزاـ االستماع يأتي عمى رجاء قائـ لدل المستمع، يقدمو حرؼ الترجي  بالرحمة، " لعؿ"كؿ ىذا التركيز عمى كجكب كا 

التي تعني تمطؼ اهلل بعبده فبل يمسو عذابو، كالرحمة ليست متحققة بمحض السماع كاإلنصات، فكبلىما يقكد إلى 

احتمالية كقكع الرحمة كليس تحققيا، مما يجعؿ السامع إذا أراد أف يدنك مف باب الرحمة أف يبالغ في السمع 

.  كاإلنصات بغية الكصكؿ إلى قكاعد الرحمة اإلليية

نصاتو  .ينصت لما يقرأ، كال يقاطع قراءتو بميك عنيا أك ذىكؿ أك كبلـ كالمقرئ إذ يقرأ القرآف، فإنو كيتزامف استماعو كا 

لنفسو إخبلص المستمع في االستماع، ألف لفظ االستماع الكارد في اآلية عاـ، كعمكميتو تكصمو إلى أنو قد يترافؽ 

مع السمع في بعض األحياف انشغاؿ، أك كبلـ، لذلؾ لـ تكتًؼ اآلية بمفظ االستماع، بؿ عطفت عميو اإلنصات 

فاالستماع ىنا يقتضي عدـ الكبلـ . 320ليشاركو في لزـك حكـ القراءة، كاإلنصات في حٌده أف يسكت السامع مستمعا

كتىشارؾ االستماع مع اإلنصات يقكد إلى مفيـك اإلصغاء، كىك الميؿ نحك ما ييقرأ، كمف ذلؾ ما جاء في . كاالنشغاؿ

 . 321أم، أماليما يسمع: المعجـ الكسيط، فأصغى إليو برأسو كبأذنو

                                                 
319

ُِزؼوفػ٠ِكبئلحاُْوٛٝك٫ُخ.٢ٛأكاحّوُٛٔب٣َزوجَٖٓاُيٓبٕ،ٝثبُزب٢ٛ٢ُكبػِخك٢ًَُؾعروغك٤ٚهواءحاُووإٓ:اما-

 .36ٓٝ408ٖٓلهٍبثن،ٓ. ِٛعٛعخ إٌؾٛ ٚاٌقشف ٚاإلعشاة.اٗظوا٤َٓثل٣غ٣ؼوٞة".اما"ا٧كاح
320
".ٔقذ"اٗظوأُؼغْا٤ٍُٜٞٓبكح-
321
ُٝزٖـ٢ا٤ُٚأكئلحاُن٣٫ٖ٣ئٕٓ٘ٞ"ٍٖٓٞهحا٧ٗؼبّك٢ا٤َُٔٗؾٞاث113ٌ٤ِٝروٍٞا٣٥خ".ٕـ٠"اٗظوأُؼغْا٤ٍُٜٞٓبكح-

 ".ثب٥فوح،٤ُٝو٤ُٝٙٞٙوزوكٞآبْٛٓوزوكٕٞ
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كفي المقابؿ، فإف عدـ اإلنصات يدفع باإلنساف إلى شيء أقرب إلى اليقيف بالطرد مف رحمة اهلل، ألف مفيـك السماع 

مفيـك خضكع لممسمكع كصاحبو كما تتطمبو طقكس قراءة النص، كعدـ الخضكع لكبلـ اهلل كفيؿ بتحقؽ لعنة اهلل عمى 

مف ال يخضع لو، كما فعؿ اهلل بعبده إبميس، فؤلنو رفض أف يستمع إلى كبلـ ربو حينما دعاه لمسجكد آلدـ، كاف 

. عقابو أف طرده اهلل مف رحمتو التي كسعت كؿ شيء، كلكنيا أكؿ ما تـ اختبارىا ضاقت عف إبميس حينما تجرأ كسأؿ

كبناء عمى ذلؾ، إذا رفض المستمع اإلنصات لقراءة القرآف، فإنو يأبى أكامر اهلل، كىذا يكقعو تحت طائمة لعنتو التي 

. كمف ىنا يمكف فيـ سماع القرآف كاإلنصات إليو بطقكس الخضكع باإلنصات هلل. 322أخرجت إبميس مف رحمتو

شكاؿ اإلنصات الذم تتطمبو قراءة النص القرآني، إنيا ال تترؾ أدنى مسافة بيف القارئ كالنص المقركء، تمؾ المسافة  كا 

التي تساعده عمى فقيو كتدبره، بؿ تجعمو متشكبل بالنص، فبل يرل في النص إاٌل ما يقدمو النص، كال يرل ذاتو إال 

 .متذلمة منصاعة لما يقرأ

نصاتو لما يقرأ، حيث ينضاؼ إلى ىذا  كىذا التبلـز بيف القراءة كاإلنصات يجعؿ سمطة القارئ تتجاكز انحيازه كا 

-، كىما معا 323يذىبكف في حالة إنصات ثـ إصغاء- كمستمعيف كمنصتيف-الجانب قدرتو عمى أف يجعؿ اآلخريف 

كفي كؿ مرة ييمارساف فييا . في لحظتي اإلنصات كاإلصغاء يؤكداف شرعية كقدسية المنصىت إليو- القارئ كالمستمع

.  اإلنصات كاإلصغاء، تعكد سمطة النص لممارسة الييمنة عمييما مف جديد

كلـ يكتؼ النص القرآني باآلية السابقة لتأكيد قيمة كأىمية السمع ككجكبو لعبكر الحالة اإليمانية، فقد أيسندت بعدد آخر 

 كرأس ذكر اهلل أف تقرأ 324"الذيف أمنكا كتطمئف قمكبيـ بذكر اهلل، أال بذكر اهلل تطمئف القمكب"مف اآليات منيا 

، كالذم بنص اآلية يقكد إلى الطمأنينة، حيث تحققيا ال يككف إال إذا سبقت بخكؼ مطارد لئلنساف، أك كانت "كبلمو"

استباقا ككقاية منو، كىي تىحقيؽه في ىذه الحالة أيضا لخكؼ مطارد؛ فذكر اهلل طمأنينة يدحر الخكؼ، لكنو ال يقضي 

.  عميو، بؿ يبقي شبحو قائما، ليبقى ذكر اهلل ممجأ لمطمانينة دائما نسعى إليو كخبلص

                                                 
322

٣وٟاُغبثو١إٔاٍزٌجبها٨ُٖٔٓهو٣ِ،ٝهكْٜٚا٤ٖٗ٫بع٧ٓوهللاثب٣٩ٔبٕ،ٝٛنااُز٬ىّرؼوٍٙٚٞهحا٧ػوافٖٓٓلززؾٜب-

 .295-292ٓ.ٖٓلهٍبثن1ط:ِذخً إٌٝ اٌمشآْ اٌؾى١ُ.اٗظواُغبثو53.١ؽز٠ا٣٥خ
323

روعٔخػجل. اٌّىبْ ٚاٌغٍطخ.ث٬ًٍٞكبٍ"اَُِطخ٫رؼ٢٘هلهر٘بػ٠ِكؼَا٤ّ٧بء،ثَإٌٕٔٗٞهبكه٣ٖػ٠ِإٔٗغؼَؿ٤وٗب٣لؼِٜب-"

.1990ٓ،15.أُئٍَخاُؼوث٤خُِلهاٍبد:ث٤وٝد.ا٤ٓ٧واثوا٤ٌّْٛٔاُل٣ٖ
324

.ٍٖٓٞهحاُوػل28ا٣٥خ-
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 تقشعر منو جمكد الذيف 325اهلل أنزؿ أحسف الحديث كتابا متشابيا مثاني"كتتنكع مستكيات الخطاب في اآلية التالية 

، "أحسف الحديث"المستكل األكؿ ىك مستكل الميف، فكبلـ اهلل  326"يخشكف ربيـ، ثـ تميف قمكبيـ كجمكدىـ إلى ذكر اهلل

ثـ يظير المستكل ". أحسف" كاآلية ال تنفي األحاديث الحسنة األخرل، لكف كبلـ اهلل يفضميا بداللة لفظ التفضيؿ

الثاني، كبنقمة تبدك مفاجئة، مف أعمى مراتب الميف إلى أقصى طاقات العنؼ كاإلرىاب كالفزع كالخكؼ كاالضطراب 

تميف : "كالمستكل الثالث. ، فالذم يخاؼ اهلل يقشعر جمده خكفا كفزعا مف ذكره"تقشعر منو جمكد الذيف يخشكف ربيـ "

، فبعد الخكؼ كاالضطراب، تأتي الدعة كالراحة، حيث يييدِّئ ذكر اهلل مف ركع المؤمف "قمكبيـ كجمكدىـ إلى ذكر اهلل

 . كيزيؿ عنو االضطراب، لكنو ال يمغيو، ألف إلغاءه إلغاء لحاجة المؤمف لفعؿ االلتجاء

، فحقيقة ذكر "تقشعر منو جمكد الذيف يخشكف ربيـ"، ك"أحسف الحديث: "كبيذا تنعدـ المفاجأة في النقمة بيف المستكييف

اهلل الذم ينسجـ معو، فبل يكصؼ إال بالحسف، يكشؼ لئلنساف المؤمف طاقة كبيرة مف الخكؼ التي يجب أف ينفعؿ 

فييا مف اهلل، كالتي ىي أحد األمكر التي يترتب عمييا فبلح ىذا المؤمف، كىذا الكبلـ يجعؿ اإلنساف المؤمف في حالة 

فزع كخكؼ مف اهلل أف جافى كبلمو بزلة أك غكاية أك غيرىا، كىنا يأتي المستكل الثالث لييدئ مف ركع المؤمف كخكفو 

الفىًزع كالفىًتؾي في قمبو، بأف قمبو كجمده يميناف لمذكر اهلل فتحدث الطمأنينة، كما ييحدث المساج ارتخاء في العضمة التي 

. زادت حدة انقباضيا

ذا تميت عمييـ آياتو زادتيـ إيمانا، كعمى ربيـ يتككمكف"كتذىب في نفس االتجاه اآلية    327"إذا ذكر اهلل كجمت قمكبيـ، كا 

لك أنزلنا ىذا "ككذلؾ اآلية . ثـ االتكاؿ عميو. فذكر اهلل يجؿ القمب كيخيفو، كتيدئة الركع لئلنساف تأتي باإليماف بآياتو

ففي اآلية سمطة خكؼ كرضكخ كطاعة، كالقياس كاضح . 328"القرآف عمى جبؿ لرأيتو خاشعا متصدعا مف ذكر اهلل

فييا كمبني عمى الذىكؿ مف المفارقة؛ فذكر اهلل يجعؿ الجباؿ تتصدع كتتخشع لثقمو كرىبتو، فما باؿ حاؿ اإلنساف كقد 

.  تنزؿ عميو القرآف كيقرأ بحضرتو

                                                 
325

.ٓبكحص٠٘أُؼغْا٤ٍُٜٞ.ا٣٥بدرز٠ِٝرزٌوه:ٓؼ٠٘ٓضب٢ٗ-
326

.ٍٖٓٞهحاُيٓو23ا٣٥خ-
327

".ٝاُن٣ٖامامًوهللاٝعِذهِٞثْٜ"ٍٖٓٞهحاُؾظ35ٝروٍٞأ٣ٚبا٣٥خ.ٍٖٓٞهحا٧ٗلب2ٍا٣٥خ-
328

.ٍٖٓٞهحاُؾْو21ا٣٥خ-
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كبشكؿ عاـ، فإف اآليات السابقة متشابية في مبدأ اشتغاؿ السمع لذكر اهلل، فيك سمع يجب أف يككف مبالغ فيو في 

الثاني ترافؽ السمع عند . األكؿ المبالغة في ذات السمع حتى يكاد يبتمع كؿ حكاس اإلنساف: مساريف متبلزميف

 .اإلنساف بالمبالغة في شدة الخكؼ، فذكر اهلل مخيؼ كثقيؿ كمرعب، كلكنو متى كلد اإليماف تحكؿ إلى راحة كطمأنينة

  .كىك بذلؾ يجمع بيف الرحمة كالعنؼ، كبيف اإليماف كالخكؼ

 

القراءة والزمف المقدس : المطمب الثالث

؛ بيد أف في -بيف الزمف المقدس والعادي- يوجد انقطاع

وسع اإلنساف الديني، بواسطة الشعائر، االنتقاؿ بدوف  

" خطر مف الديمومة الزمنية العادية، إلى الزمف المقدس

. 329"مرسيا إلياد"

 

ضفاء صبغة  ال تكؼ إرغامات المقدس عف التدخؿ في مجريات العادم، حيث يمارس المقدس لعبة اإلسقاط كا 

القداسية لتحديد ماىية عكالـ الزمف كتمفصبلتيا، كطرؽ كآليات تجاكز الزمف العادم كالعبكر نحك عكالـ الزمف 

.  المقدس، كىذا ينطبؽ بصكرة كاضحة عمى زمف قراءة النص القرآني كاالستماع إليو كطرؽ اشتغاليما

بداية تجاكز الطبيعة الفيزيائية لمزمف، كىك تجاكز مبني : يقع زمف قراءة النص القرآني ضمف مستكييف مف التجاكز

أساسا عمى اإلحساس بالزمف كالشعكر بو، حيث يتجاكز كؿ مف القارئ كالسامع المحظة الفيزيائية لمزمف لصالح 

المحظة الركحية التخيمية المقدسة عبر السماع، فتقع في نفس المؤمف رىبة االستحضار مف رىبة الكبلـ الذم يعتقد بو 

كىكذا يمنح السماكم قدسية لمحظة، كيخرجيا مف تحت عباءة العادم، كيرتب عمي المؤمف متكاليات . كبلـ اهلل

الخشكع كاإلنابة كالخضكع في ذات لحظ الزمف العادم الذم غمؼ بالقداسة، فبذلؾ يحكـ زمف المقدس قبضتو عمى 

. الزمف العادم لحظة القراءة

                                                 
329

.2009ٓ،103.كاهاُز٣ٞ٘و:ث٤وٝد.روعٔخػبكٍاُؼٞا. اٌّمذط ٚاٌعبدٞ.٣بكآٍو٤ٍب-
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ذا حكلتو التجربة إلى زمانية، فإف مقاربتو ال تجعؿ  كفي حقيقة األمر فإف الزمف ىك الزمف، مرجعيتو فيزيائية، كا 

أحدىما يمغي اآلخر بالتغييب أك بحجب المعنى، بعكس الزمف األسطكرم الذم يرل في نفسو أصبل لكؿ زمف 

.   330أرضي

أما المستكل الثاني لمتجاكز، فيك تجاكز الزمف األرضي نحك الزمف السماكم، كىك تجاكز يمثؿ االنتقاؿ مف الدنيا 

المدنسة إلى اآلخرة المقدسة مثقمتيف بتفاصيؿ المعاني كالدالالت، كىذا أمر يتكفؿ فيو مضمكف القراءة كالسماع، 

ٝٛناّؤٕأُولًفالنص القرآني ال يكؼ عف تتفيو كتبخيس الحياة التي يصفيا بالدنيا، كيطالب باإلعراض عنيا،

أُج٢٘ػ٠ِاُزٔبٍيٝاُطٔؤ٤ٗ٘خٝاُن٣١زـنٟثب٩ػواٗػٖٓزبعاُل٤ٗب
، كفي المقابؿ يبالغ في تعمية شأف الحياة 331

.  اآلخرة، كالمصير الذم سيؤكؿ إليو اإلنساف إف صالحا أك طالحا

كىذا التصكر المقدس لمزمف المنبني عمى مبدأ إحالي، يحيؿ القارئ أك المستمع مف زمف التمفظ إلى زمف القداسة، 

فيصبح الزمف الماضي مقدسا لككنو . فيساىـ في ارتداد كمييما إلى زمف التنزيؿ كقدسيتو، زمف اهلل كغايتو مف الخمؽ

. الزمف األكؿ المنتج لممعنى، كزمف التنزيؿ، كحينما يربط المؤمف ىذا الزمف بالمصير، فإنو يقدس الزمف المستقبمي

: كىذه لحظة تتفيو كتجاكز لحاضر اإلنساف؛ إذ يصبح تصكر المؤمف مرتكزا عمى نفي حاضره لصالح مغيبيف

الماضي كالمستقبؿ، فيربط زماف النص المقدس المؤمف برباط مفارؽ ألرضيتو، حتى عمى مستكل مفاىيـ قياس 

تعرج المبلئكة كالركح إليو في يـك كاف مقداره "ك332"إف يكما عند ربؾ كألؼ سنة مما تعدكف"الزمف، حيث تقكؿ اآلية 

فالزمف السماكم مبيـ كغير محدد . 334"ىك الذم خمؽ كالسماكات األرض في ستة أياـ" كاآلية 333"خمسيف إلؼ سنة

. كما الزمف األرضي

كمف جانب آخر، إذ ينشغؿ المؤمف بالسمع، يصبح صكت القراءة لمنص مقدسا كفاعبل، كيتحكؿ زمف قراءة النص إلى 

زمف مقدس فيو ممزمات كمحظكرات عمى القارئ كالمستمع أف يتقيد بيا، فيخمؽ نظاـ زمف القراءة زمف كطقس الييمنة 

.  كالدينكنة

                                                 
330

.150ٓ ،2010.أُ٘ظٔخاُؼوث٤خُِزوعٔخ:ث٤وٝد.روعٔخ٤ٍٔوحه٣ْب. اإلٔغبْ ٚاٌّمذط.هٝع٤ًٚب٣ٞا-
331

 .184،ٓاٌّقذس اٌغبثكاٗظو-
332

.ٍٖٓٞهحاُؾظ47ا٣٥خ-
333

.ٍٖٓٞهحأُؼبهط4ا٣٥خ-
334

.ٍٖٓٞهحاُؾل٣ل4ا٣٥خ-
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كحيف ينفصؿ زمف القراءة المقدس عف الزمف العادم، فإنو يعكد ثانية ليؤطره بكؿ حيثياتو، حيث يكٌصفو كيشخصو 

بتبياف صبلحو كفساده، ثـ يغيبو بإسقاطاتو، كيحيمو إلى مشركع لمتغيير لبمكغ مآرب المقدس، فيفرض مكقفا منو يحدد 

كىذا األمر كفيؿ بانحراؼ تصكر المؤمف إلى اإلمكانات التي يتيحيا الزمف . طبيعتو، ثـ يسعى نحك تحريره مف دناستو

. العادم نحك بناء مشركع معرفي لصالح زمف النص المقدس الذم ال يعترؼ إال بالييمنة

كفي المقابؿ، فإف انفتاح زمف القراءة العادم، كزمف كمي عمى زمف القراءة، يعني أف تصبح معطيات الزمف الكمي 

فاعمة في مقاربة زمف النص، كىك في حقيقتو إحالة زمف النص المقدس إلى زمف عادم، كىذا االنفتاح لزمف القراءة 

يمثؿ تعديا عمى ىيمنة النص األيديكلكجية، ألنو كضع القراءة في زمف ييمىكِّف مف فيـ قراءة النص ضمف معطيات 

. الزمف الكمي

كفي سياؽ آخر، تمعب تحكالت الزمف تبدال عمى مستكل مفيـك الفاعمية في القراءة عمى كجو التحديد، حيث يتخمى 

القارئ عف نفسو كذات فاعمة في عممية القراءة، فيتحكؿ النص المقركء إلى نص قارئ يتحكـ فيمف يقرؤه كيقكده حيث 

  كيصبح الزمف، زمف المقركء ال زمف القارئ، فينتفي 335يريد، ألف القارئ بات استجابة لمنص في لحظة القراءة،

كىذا التحكؿ في مفيـك القارئ . مفيـك الفاعمية النحكم في مشركع القراءة، كيتحكؿ القارئ إلى محض مستمع لممقركء

ما كاف ليككف لكال دخكؿ القارئ الزمف المقدس، كبمجرد خركجو مف ىذا الزمف، يحصؿ عمى كؿ إمكانياتو ليعكد 

. فاعبل فيما يقرأ

:  كمف خبلؿ االستعراض السابؽ لطقكس االقتراب مف النص بالقراءة كاالستماع، يخرج الباحث بمقكلة مفادىاوىكذا،

أف االستماع مكضكع أصيؿ في ثقافة النص، كأف طقكس القراءة فاعمة في تشكيؿ المعاني التي يذىب إلى تحقيقيا 

 .النص، كما أنيا إحدل الكسائؿ المسؤكلة عف إكساب النص الفعالية كالسيطرة

كيخمص إلى أف االستماع لمنص عبر تمفظو يمارس تسمطا عمى كعي القارئ كالسامع، فيدفعو نحك تجاكز دناءة كؿ 

كاالستماع إف يفعؿ فعمو ىذا في المؤمف، فإنو ال يسمح لو بمحظة المفارقة . ما ىك دنيكم فيو نحك المقدس العمكم

األبدية، ألف المفارقة ىنا تعني تفكيؾ الصيغة اإلليية كاإلنسانية معا، لذلؾ فإف المؤمف يجتيد في التجاكز، لكنو يبقى 

                                                 
335

ٜٗب،ٝاٗٔبرزِلظ٣ْٜٝو٤َْٟٓكًٞٞإٔاُوٛجخر٬ىّاُ٘ب٣ًْٜٕٛٝٔٞثبُزِلعك٢فطبثبرْٜ،ًٝؤٕأٌُِبدرلوّٖٓلبْٜٛك٣٬زِلع-

.6ٖٓٓلهٍبثن،.ٔظبَ اٌخطبة.اٗظو٤َْٓكًٞٞ.ٝروُْٜٞٝر٘زغْٜ
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أبدا دكف سقفو ما داـ يعرؾ الحياة، ليبقى التجاكز أمبل لديو يتحقؽ االقتراب منو بتعظيـ إخبلصو في حياتو آلخرتو، 

 .كيجعؿ المؤمف دؤكب السعي نحك اهلل، كىذا أحد أسباب ضآلة الدنيا كىشاشتيا عند المؤمف

كأخيرا، فقد أخذت القراءة  مفعكليا كسحرىا عبر الطقكس، فطقكس القراءة إخضاع لئلنساف عبر تنظيـ العبلقة بيف 

المقدس العمكم برفعتو كالمدنس األرضي بدناءتو، كضركرة الفصؿ كالكصؿ بينيما كفؽ عبلقة يمقى عمى الطقكس 

فقابمية المقدس لمتفشي، مف جية، تقكده إلى االنصباب الفكرم عمى الدنيكم، حتى " كحدىا سيبؿ إقامتيا كتنظيميا، 

كما أف حاجة الدنيكم إلى المقدس، مف جية أخرل، تحدكه أبدا إلى االستيبلء عميو، حتى لينذر ... لييدد بتدميره

بتجريده مف قدسيتو، كاالنحبلؿ ىك نفسو في العدـ، مف ىنا ضركرة تنظيـ عبلقتيما المتبادلة بمنتيى الدقة كالصرامة، 

. 336"تمؾ ىي تحديدا كظيفة الطقكس
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.41ٖٓلهٍبثن،ٓ. اإلٔغبْ ٚاٌّمذط.هٝع٤ًٚب٣ٞا-



104 

 

شكاؿ التمقي: المبحث الثاني  الموسيقى وا 

تنفعؿ المكسيقى في الركح، بينما ينفعؿ العقؿ في التفكير كالتدبر، كلكف ما ىي طبيعة العبلقة بينيما؟ فيؿ بيف 

مع أنيما يفترقاف بناء عمى كيفية التمقي . االثنيف مف كشائج تقكد إلى إحساس أكثر عمقا يجمع الركحاني بالعقبلني

 كآليات االشتغاؿ؟

 عمى ضكء إشكاؿ العبلقة بيف المكسيقى كالتدبر، يكرس ىذا المبحث ىمو في تفحص أثر مكسيقى النص القرآني 

عمى تدبر النص بالنقد المعرفي، مبتدئا باستظيار الجانب الركحي في المكسيقى كحضكرىا في العبادات، ثـ طبيعة 

 .ظيكرىا في اإلسبلـ كمنطؽ اشتغاليا

 

 الموسيقى ذلؾ الساحر المقدس: المطمب األوؿ

 األثيرية االرتعاش، المنطكية عمى سر تفقيو الركح كحدىا، نحسو ،تمؾ الطاقة اإلدىاشية لمنفس ىي المكسيقى،

ذا أردنا، لـ تعد محاكالتنا سكل االقتراب منو، فبل نشكمو لكنو يشكمنا خارج ثنانية المكاف  كنعيشو كال نتكممو، كا 

كالزماف، ىك زماف الركح التي تمج فيو دركبا مف الشكؽ كالحنيف، كىي تمؾ القكل الماكرائية الغريبة، التي تدىشنا 

 .كتفتننا، كتسحرنا كتأسرنا

ىي طاقة سيالة منفمتة مف كؿ عقاؿ، كفي كؿ اتجاه، متدفقة ذات سمطة رىيبة كتسمط عنيؼ، تدفعنا نحك انفبلت 

، كلكنيا كمف حيث ال نشعر تحكـ قبضتيا عمينا، فنديف ليا بالخضكع كاالستسبلـ، تنكمنا كتستعمر 337"ديكنيسيسي"

كؿ طاقة بنا لتنتصر عمينا أك ننتصر بيا أك ننتصر بيا عمى أنفسنا، لتبقينا تمؾ الساحرة عمى كؿ حاؿ مأسكريف 

 .بسحر إيقاعاتيا األخاذة

كالمكسيقى لغة إنسانية غير لغة الكممات، تعبر بالنغـ كاإليقاع عف االنفعاالت كاألفكار، تٌركح عف النفس، كتارة تثقميا 

فييا تسمية كمتعة، كفييا تمثيؿ رمزم، كتحديدا حيف تكثؼ التاريخ . بأنكاع مختمفة مف المشاعر، إف فرحا أك شجكا

                                                 
337

ا٩ؿو٣ن،ٝك٢ًٍَ٘خًبٗذروبُّٜناا٩ُٚؽل٬دك٤٘٣خٕبفجخك٢اُْ٘ٞحك٤بٙخثبُٔوػ،٣وهٔك٤ٜباُ٘بًكٛٞاُٚاُقٔوػٖ-

.18-17ٓ، ٖٓلهٍبثن. اٌٍّهأٚد٠ت .اٗظورٞك٤ناُؾ٤ٌْ.٣ٝـٕ٘ٞ
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المثقؿ بأحداثو، كتغكص عميقا فيو لتخمؽ رمزا لمشعكب كالثقافات، فتظير أبيى صكرىا الرمزية في مكسيقى السبلـ 

 . الكطني لمشعكب، أك لحف الرجكع األخير

كىي لغة تكاصؿ اجتماعي، تحمؿ أفراح الناس كأحزانيـ، كحكاياتيـ كمكاجدىـ، كتخمؽ ألفة كتضامنا بيف أفراد 

الجماعة الكاحدة، كتعبر عف معاني القيـ السائدة في المجتمع، تؤكد خصكصيتو كىكيتو، كتميزه عف المجتمعات 

األخرل لحنيا، لذلؾ كانت المكسيقى أحد أىـ المككنات الثقافية لمشعكب قديما كحديثا، يتمايزكف بيا، فيختصكف 

 .كيختمفكف، كيتشابيكف

كتجتاز المكسيقى العقؿ، كتحرؾ القمب، كتبعث الطاقة في الجسد، كىي سمطة تنقاد إلييا الركح سمسة، كتكجييا 

الكجية التي تريد، كتجعؿ النفس تتسامى مع المحف، كال يممؾ اإلنساف السكم القدرة عمى ممانعة االنفعاؿ بيا، كفي 

تأثير السماع في القمب محسكس، كمف لـ يحركو سماع فيك ناقص مائؿ عف االعتداؿ بعيد : "السماع يقكؿ الغزالي

 . 338"عف الركحانية

كتمتمؾ المكسيقى عمى اإلنساف المصغي كيانو، بما تكحي مف قكة آتية مف فضاءات بعيدة، مجازات لتجاكز الجسد، 

تقكد إلى عالـ مفارؽ، ىي عكالـ أثيرية، تفتح خبليا اإلنساف كأنسجتو فتحكؿ الجسد إلى طاقة يفجرىا النغـ، يتجاكز 

مف خبلليا مخاكؼ الكاقع، ألنيا تكحد الجسد مف الداخؿ، لذلؾ فإف الذيف يمارسكف اإلصغاء مشنفيف آذانيـ ينقطعكف 

عف كيانيـ الجسدم، كىـ في ذلؾ يبحثكف عف أصؿ ليـ يخيؿ إلييـ مفقكدا، حيث يبدأ الغكص باألذنيف كيتحكؿ 

الجسد إلى حالة إصغاء شديدة لبمكغ درجة مف التبلشي الككني كالرقي الركحي، كىذا يتجاكز نسبية ما يدركو اإلنساف 

 .339كاقعيا

كالمكسيقى كىي تمغي اإلحساس بالمكاف ككطأتو، فإنيا تكتسب كجكدا زمانيا أكثر مثالية، فيي لحظية كماضكية تجمع 

الذكرل كالحنيف باألمؿ، فتنفتح بذلؾ لتستكعب الزمف، فجكىر عكدة المحف الذكرل، كىك أيضا انتظار يحقؽ األمؿ، 

                                                 
338

 .1994ٓ،384.كاهاُق٤و:ث٤وٝد.3ٛ.2ط. إؽ١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ.اُـيا٢ُ-
339

.54-2005ٓ،53.ٓوًيا٩ٗٔبءاُؾٚو١:ؽِت.عزجبد اٌّمذط ٚاٌّذٔظ: اٌّٛع١مٝ.اثوا٤ْٛٓؾٔٞك-
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سماع المحف عكدة لو، لصكت سمؼ أف فقدناه، كالصكت الذم يترٌجع ىك الذم سمعناه كقدناه، كىا ىك يترٌجع في 

 .340آذاننا مف جديد

حيث يظير النغـ كعنصر مثالي . كتعتبر المكسيقى أكثر الطقكس حضكرا كتأثيرا في استحضار البلىكت كالمثيكلكجيا

كيقدـ األستاذ عمي الشكؾ المتخصص في مجاؿ المكسيقى كاألساطير، دراسة . 341مصنكع لمتعبير عما ىك إليي

مستفيضة حكؿ ارتكاز المثيكلكجيات القديمة عمى المكسيقى التي كانت تبلـز طقكس المجتمعات الدينية القديمة، 

كالمكسيقى المرافقة ليا، كنزكليا إلى العالـ السفمي، كنكاحيا عمى تمكز، ثـ صعكدىا * الربة عشتار" تيميمة"معتبرا أف 

" ىممكيا"عشتار، ككلكلتيا يترجع في " تيميمة"مف العالـ السفمي أساس القداس المسيحي المكسيقي، حيث ال يزاؿ صدل 

 .342القداس ككلكلتو

. كظيرت المكسيقى في األساطير الصينية القديمة بصكرة قكل تسمطية، تيدؼ إلى تقديـ حياة مثالية سماكية لئلنساف

كميز األدباء الصينيكف بيف نكعيف مف المكسيقى األسطكرية، تمحكرت حكؿ النكع األكؿ حكايات مرعبة عف األنغاـ 

المحرمة الشيطانية المطركدة مف السماء، كالتي يترتب عمى عزفيا اٌظبلـ السماء التي ال تتردد في  تنفيذ كعيدىا 

 . لؤلرض بالعقاب

كبالمقابؿ، يتمتع النكع الثاني بجانب ركحي قدسي، كال يتأتى لمبشر إال عبر عمؿ ركحي مجيد لمنفس في تطييرىا، 

ليغدك اكتماؿ مقدس المكسيقى كبح لمرغبات كالعكاطؼ عف االقتراب مف مسالؾ الضبلؿ، فيخمؽ ىذا االكتماؿ كىذا 

االنصراؼ تكازنا ركحيا لئلنساف يسيـ في تعميؽ الراحة المنشكدة لمنفس، كالتي ىي ىبة المقدس المكجد لمعدؿ 

 .343كالصفاء

                                                 
340

.46ٓ،1980.أُئٍَخاُؼوث٤خُِلهاٍبدٝاُْ٘و:ث٤وٝد.  سٚػ اٌّٛع١مٝ.٤ٍٔواُؾبطّب٤ٖٛ-
341

.236-13ٓٝ،234أُٖلهاَُبثن،ٓ-
342
ُِٝٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عؽٍٞٓ٘بؽبد.34-1997ٓ،7.ْٓ٘ٞهاداُغَٔ:أُٔب٤ٗب.اٌّٛع١مٝ ث١ٓ اٌؾشق ٚاٌغشة.٣٘ظوػ٢ِاُْٞى-

هوأف٤واك٢هٝػٜبإٔاُ٘لةدػْزبهػ٠ِىٝعٜبرٔٞىاُن١هُزَثؼلإٔثُؼشا٠ُاُؼبُْاَُل٢ِ،ؽ٤شثلأدػْزبهٝػجبكٛباُجٌبءػ٤ِٚ،ٝاً

 .300-292ٓ.ٖٓلهٍبثن.األٌٛ٘خ اٌّؤٔضخ ٚأفً اٌذ٠ٓ ٚاألعطٛسح:  عؾزبسُـي.ٗظوكواًٍٞاػا.٣٫و٤ْا٩ُٚا٤ُٔذ
343
45ٓٝ-2006ٓ،44.كاهٓلُِٟضوبكخٝاُْ٘و:كْٓن.2ٛ.روعٔخٖٓطل٠ٓبٛو. ٌعجخ اٌىشاد اٌضعبع١خ.اٗظوٛو٤ٌَٛٓخ-

57-59.



107 

 

كتسامت المكسيقى عند الكمدانييف كالمصرييف إلى مرتبة إلو عظيـ، كاعتقد الفرس كالينكد بأنيا ركح اهلل في البشر، 

أبمكف، كنتيجة لتقديسيا عند سائر األمـ غدت لسانيـ الذم " كبنى ليا الركماف كاليكناف اليياكؿ كدعكىا إليا سمكه

 . 344سبح معبكداتيـ باألناشيد كمجدىا باأللحاف

كنظرا ألىمية المكسيقى في العبادات، كتمكيف اإليماف في نفكس األتباع، فقد أفرد ليا العيد القديـ سفرا خاصا مف 

أسفاره البالغة خمسة كأربعيف سفرا، مبينا الطابع الحي لممزامير التي رددىا الييكد عمى مر األجياؿ دكف أف يممكىا، 

 .345مكيفيف إياىا حسب أىكائيـ

كىي ، كىكذا، فإف لممكسيقى حضكرا قكيا عند الشعكب كاألدياف، فيي لغة تتجاكز لغة الكبلـ بسبب انتظاـ إيقاعاتيا

كما يقكؿ عمي الشكؾ، مشحكنة ببعد سيككلكجي، كآخر تعبيرم إضافي، كىي تمقي حجابا ذا صبغة حيادية أك مطمقة 

عمى ما ىك ذاتي، أك كاقعي، كتضفي عميو طابعا مكضكعيا، فالفكرة الممكسقة أكثر شكبلنية كعمكمية كغمكضا 

 .346كسحرا مف الفكرة التي يعبر عنيا بالكممات المحضة

كلعؿ الخاصية السابقة لممكسيقى، ىي التي مكنتيا مف التكاصؿ، فاستطاع اإلنساف مف خبلليا أف يعبر عف ميكلو 

كرغباتو كتطمعاتو، كأف يشعر أنو المقصكد فيما يسمع، كأف ما يسمعو يعكس تجربة تخصو فيحيي ذاكرتو كشكقو 

كحنينو كأممو، فتصبح المكسيقى ممجأ لو يشعره باألماف مف كؿ ما ييدد كاقعو، كتتعاظـ فعالية المجكء إلييا عندما 

تككف متعمقة بالمعتقدات األسطكرية أك الدينية، حيث تتحد قداسة المعتقد مع سحر المكسيقى، فتصبح المكسيقى ذلؾ 

 . المقدس الساحر

 

 

 

 

 
                                                 

344
  .86ٖٓلهٍبثن،ٓ.  اٌّغّٛعخ اٌعشث١خ اٌىبٍِخ.عجوإف٤َِعجوإ-
345

.اٌعٙذ اٌمذ٠ُ عفش اٌّضا١ِش.اٌُزبةأُولًاٗظو-
346

.47-46ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌّٛع١مٝ ث١ٓ اٌؾشق ٚاٌغشة.ػ٢ِاُْٞى-
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 القرآف وتجمي الموسيقى اإلليية: المطمب الثاني

ف كاف بشكؿ عاـ قد أحدث انقطاعا بيف  كلـ يكف اإلسبلـ خمكان مف أثر المكسيقى كقدسيتيا في تقديمو لنفسو، كا 

، فقد استند النص القرآني إلى مكسيقى الكممة كالتراكيب 347العبادات كالعزؼ المكسيقى الذم كاف مرافقا ألدائيا سابقا

بدال مف مكسيقى اآللة، معتمدا عمى مقاطع الكممة الصكتية ككحدات أكلية، كعمى تكليفة التراكيب المغكية لمجمؿ 

القرآنية عبر انتظاـ إيقاعاتيا المكسيقية، كالتي نأت بطبيعة تككينيا عف األنظمة المكسيقية لفني الشعر كالنثر، 

كاخطط لنفسو طريقة مخصكصة في التنغيـ تخرجو عف مألكؼ القكؿ، مما عزز فرادتو اإلبداعية المكسيقية، ليبمغ 

شأكا عظيما يؤىمو ألف يتحدل بيذه التقنية األسس القكلية المكسيقية عند العرب، التي في حقيقتيا تعبر مف ناحية 

  .348الشكؿ كالمضمكف عف سر مقدسيـ كاعتقادىـ

يتمثؿ األكؿ بتقنيات النص الصكتية الداخمية، كىي بنية : كتأتي البنية المكسيقية لمنص القرآني عمى ضربيف اثنيف

معقدة تنيض مف تكليفة العبلقات بيف الحركؼ ذات األصكات الصائتة كالصامتة في تككيف أصكات الكممات ابتداء، 

.  كالتي تنتج النص صكتيا

مف خبلؿ تنظيـ العبلقات التي يمكف إقامتيا مف خبلؿ تمفصؿ - باعتباره متمفظا-كتنيض البنية المكسيقية لمقرآف 

الصمت بيف صكتيف، كىذا النظاـ ىك المسؤكؿ عف تكليد النغـ المكسيقي ابتداء في النص القرآني، كىك أمر ال 

يستقيـ بمحض المصادفة، بؿ اقتضى عناية بالغة في دكزنة أكتار حركؼ الكممة لتككف ذاتية في تككينيا المكسيقي، 

فَّيٍنؾ" ك" نيًريىٌنؾ" مف مثؿ  ما نرينؾ بعض الذم نعدىـ أك نتكفينؾ" في اآلية" نىتىكى ككذلؾ يمكف استخبلص نمط . 349"كا 

ٌدٍدناه أسفؿ "العبلقة بيف صكت الراء المفتكحة متمك بصكت الداؿ المفتكحة متمك بصكت بالداؿ الساكنة في اآلية  ثـ رى

 . عمى سبيؿ التمثيؿ350"سافميف

                                                 
347

اػزجودا٤ٍُٞٔو٠ًٝنُياُـ٘بءٓضبهرَبإٍٝف٬فك٢اُلوٚا٢ٓ٬ٍ٩؛ٝهلأكوكأثٞؽبٓلاُـيا٢ُثبثبك٢ٍلوٙاؽ٤بءػِّٞاُل٣ٖ-

ؽٍٞاُـ٘بء،ػوٗك٤ٚأهاءثؼ٘اُلوٜبءاُن٣ٖمٛجٞاُزؾو٣ْأَُبع،ٝاُن٣ٖأثبؽٞٙ،٤ُولّاُل٤َُػ٠ِاثبؽخأَُبعٓج٤٘بفِٞآ١اُووإٖٓ

،ٓؼزجوااُي٣بكح"٣ي٣لك٢اُقِنٓب٣ْبء"اُ٘ٔػ٠ِرؾو٣ٔٚ،ًٔبأ٣َُْٚٗزوْثٚه٤بً،ٝاٍزْٜلاػ٠ِا٩ثبؽخثب٣٥خا٠ُٝ٧ٍٖٓٞهحكبٛو

.ٝٓبثؼلٛب374ٖٓلهٍبثن،ٓ.2ط.إؽ١بء عٍَٛ اٌذ٠ٓ.اٗظواُـيا٢ُ.ك٢اُٖٞداُؾَٖ
348

ٓضَاُؾٞاهث٤ٖاُ٘ج٢ٓؾٔلٝاُؼوةؽٞاهاث٤ٖٖٗ٤ٖ،اُ٘ٔاُْؼو١اُن١ًبٕأهٟٞا٧ٗظٔخاُو٤ُٞخػ٘لاُؼوةهجَا٬ٍ٩ّ،ٝإَٔ-

اُووآ٢ٗاُن١ٓضَرٞعٜبآفوك٢ا٧ٗظٔخاُو٤ُٞخأُئِٕخ٫ػزوبكعل٣لٓـب٣و،:ٝاُ٘ٔاُضب٢ٗ.ُٔؼزولارْٜاُل٤٘٣خٝا٫عزٔبػ٤خٝا٫هزٖبك٣خ

.ٝإٔاُٖواعث٤ٖاُ٘ج٢ٝاُؼوةًبٕٕواػبك٢عٞٛوٙث٤ٖٖٗ٤ٖ،٤ٍٝزْٓ٘بهْخٛنٙأُوُٞخك٢اُلَٖاُضبُش
349

.ٍٖٓٞهح46ٌٗٞ٣ا٣٥خ-
350

 .ٍٖٓٞهحاُز5ٖ٤ا٣٥خ-
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كلمعبلقة الصكتية أف تتجاكز المستكل الصكتي في حدكد الكممة المفردة، فتقع في كممات متعاقبة، مثؿ تكرار القاؼ 

ف يمسسكـ قرح فقد مس القـك قرح مثمو"في اآلية  ، أك العبلقة الصكتية في ذات الحرؼ، كمنيا القمقة التي ىي 351"كا 

كلقد خمقنا اإلنساف مف : " مف مثؿ352تقمقؿ الحرؼ بالمخرج عند خركجو ساكنا حتى يسمع لو نبرة قكية: عبارة عف

 . 353"صمصاؿ مف حمأ مسنكف

الرحمف، عمـ القرآف، خمؽ " كتجانسيا إيقاعا مكسيقيا مزركشا كالذم تقدمو سكرة الرحمف 354كيبيف تماثؿ الفكاصؿ

ككذلؾ تقارب الفكاصؿ، . 355............." اإلنساف، عممو البياف، الشمس كالقمر بحسباف كالنجـ كالشجر يسجداف

.  356"بؿ الذيف كفركا في عزة كشقاؽ، كـ أىمكنا مف قبميـ مف قرف فنادكا كالت حيف مناص"مثؿ 

كتعطي ظاىرة المد المكسيقي في فكاتح السكر إيقاعا يجمي صكت المقرئ أك القارئ كيجعمو مييئا لتنغيـ النص 

ككذلؾ مكضكع إشباع المد كتطكيمو عمى قدر القراءة . 357"كييعص"ك" المص"ك" طسـ"، ك"الـ: "بالقراءة مف مثؿ

كغير ذلؾ مف " متكئيف"ك" يستيزئكف"ك " آمف"كإتياف اليمزة بعد صكت المد كالميف كالساكف، مثؿ المد المكسيقي في 

 . 358تآلؼ أصكت الحركؼ

كالنص القرآني إذ يستخدـ ىذه التقنيات الصكتية فإنو ال يحتكرىا، فيي مطركحة في الطريؽ، كىي في متناكؿ جميع 

 :الفنكف القكلية، ككاف لمشعر حظ كافر منيا، كمف ذلؾ قكؿ امرئ القيس

  359مكرو مفرو مقػػػػبؿو مدبرو معا   كجممكد صخرو حطو السيؿ مف عؿ

 

                                                 
351

 .ٍٖٓٞهحآٍػٔوا140ٕا٣٥خ-
352

 .98ٛـ،1417ٓ.أٌُزجخا٤ٌُٔخ:ٌٓخ.أؽىبَ لشاءح اٌمشاْ اٌىش٠ُ.ٓؾٔٞكف٤َِاُقٚو١-
353

.ٍٖٓٞهحاُؾغو26ا٣٥خ-
354

.رٔبصَاُلٞإَك٢اُِـخ٣ؼ٢٘اَُغغ،ٝٛٞرٞاكناُلبِٕز٤ٖ،أ١اُغِٔز٤ٖك٢اُِـخ،ػ٠ِؽوفٝاؽل،٣َٞٛٝب١ٝاُوبك٤خك٢اُْؼو-

.1985ٓ،215.كاهاُٜ٘ٚخاُؼوث٤خ:ث٤وٝد. عٍُ اٌّعبٟٔ.اٗظوػجلاُؼي٣يػز٤ن
355

.ٍٞهحاُوؽٖٔاٗظو-
356

.ٍٖٓٞهح٣2ٝ3ٓخا٥-
357

"٤ًٜؼٔ"،ٝ"أُٔ"،ٝٓلززؼٍٞهحا٧ػواف"َْٛ"ٝاكززبػٍٞهحاُْؼواء،"اُْ"اكززبػٍٞهحاُجووحٝاٍػٔوإٝؿ٤وٛٔبثـ -

.ٓلززؼٍٞهحٓو٣ْ
358

ٚعٖٛ ِٓ  اإلعغبص اٌّٛع١مٟ .ُِٔي٣لك٢اُزؼوفػ٠ِاُزو٤٘بدا٤ٍُٞٔو٤خُِ٘ٔاُووآ٢ٗ،ٝٛو٣وخرور٤ِٚ،٣٘ظوٓؾ٢اُل٣ٖهٓٚبٕ-

ٖٓلهٍبثن،ٓ .1ط .ِذخً إٌٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ.٣ٝ٘ظوٓؾٔلػبثلاُغبثو١.ٝٓبثؼلٛب1982ٓ،76كاهاُلوهبٕ،:ػٔبٕ.فٟ اٌمشآْ

179-181.
359

 .48ٓ.ٖٓلهٍبثن.ؽشػ اٌّعٍمبد اٌعؾش.اٗظو٣ب٤ٍٖا٣٧ٞث٬ٕٝ٢ػاُل٣ٖاُٜٞاه١.ٖٓٓؼِوخآوةاُو٤ٌ-
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 :كقكؿ زىير بف أبي سممى في كصؼ الحرب

يتمػكىا فتضـر  رَّ  360متى تبعثكىا تبعثػػكىا ذميمة   كتىضػٍػرى إذا ضى

، إال أنو 361كلكف الذم يمٌيز النص القرآني قدرتو عمى التجاكز، فرغـ ككنو يندرج مف ناحية الشكؿ ضمف دائرة النثر

تجاكز ىذه الدائرة بزركشة إيقاعات كمماتو كجممو المبنية عمى النغـ المكسيقي الفائؽ، كتجاكز بذات الميزة الشعر 

الذم أساسو انتظاـ اإليقاعات المكسيقية، فمثمت ميزة التجاكز لمنص القرآني عبر المكسيقى المحظة اإلدىاشية 

  .362الحقيقية لمنص، دكف أف يقع منو أم نشاز

 بقراءة المقرئ أك القارئ الذم يستطيع أف يفيد مف التقنيات الداخمية لمنص ةكيتمثؿ الضرب الثاني مف البنية المكسيقي

الميزة األكلى عضكية بيكلكجية تتعمؽ بالكضع : القرآني، كىك مكضكع يحتاج إلى تكفر ميزتيف في المقرئ أك القارئ

السميـ آللة النطؽ عند المقرئ أك القارئ، ابتداء بعضمة الحجاب الحاجز بكصفيا أكؿ مؤثر في إنتاج الصكت، ثـ 

أما الميزة الثانية، فيي . الرئتيف فالقصبة اليكائية فالحنجرة فاألكتار الصكتية، كانتياء بالخيشـك كاألسناف كالشفاه

. 363"التجكيد"مكتسبة تنشأ عف دربة كدراية بتقنيات عمـ تـ االصطبلح عميو بعمـ 

كيرل الجابرم أف مفيـك الترتيؿ لمنص ليس شيئا دخيبل أك زائدا عميو، بؿ ىك جزء أصيؿ مف النص بحكـ اآليتيف 

، كىذا يدؿ عمى أف القراءة كالترتيؿ كبلىما "إف عمينا جمعو كقرآنو، فإذا قرأناه فاتبع قرآنو"ك" كرتمناه ترتيبل: "اآلتيتيف

 .364كىما جزء مف الخطاب القرآني في التأثير عمى السامعيف كتككيف المعاني لدييـ- كالكبلـ لمجابرم- كقؼ مف اهلل

                                                 
360

 .151ٓ، اٌّقذس اٌغبثك.ٖٓٓؼِوخى٤ٛوثٖأث٠ٍِٔ٢-
361

٣غزٜلاُجبه٢ٗ٬ك٢ػلّاكهاطاُووإٖٓٙٔكائور٢اُْؼوٝاُ٘ضو،كٜٞٗٔٓزغبٝىُِْؼوػ٠ِٕؼ٤لاُج٘بءٝا٧ٍِٞة،ُِٝ٘ضوثزغبٝى-

ِفَٙٛ .اٗظوٖٗوؽبٓلأثٞى٣ل.اُووإَُِٓغغ،٣ٝولّرؼو٣لبَُِغغٓلبكٙإٔأُؼ٠٘ك٣ٚ٤زجغاُِلع،ث٤٘ٔبك٢اُووإٓاُِلع٣زجغأُؼ٠٘

 .143ٓ .ٖٓلهٍبثن .إٌـ
362

٣٫و٣لاُجبؽشأ٣ٕزٞهقًض٤واػ٘لرو٤٘بدهواءحاُ٘ٔ؛٧ًٕزتاُزغ٣ٞلهلؽلِذثبُؾل٣شػٖٛنٙاُزو٤٘بدٖٓاظٜبه،ٝاكؿبّ،-

ٝهِت،ٝافلبء،ٝاه٬ة،ٝٓلثؤٗٞاػٚ،ٝٝهق،َٕٝٝ،ٝأؽٌبّأفوًٟض٤وح٫ٓغبٍُنًوٛب،ٝاُز٢هلٓزٜبًزترقٖٖذثبُزغ٣ٞلػ٠ِ

.ٛنٙا٤ُٔيحػ٠ِاُزلثو٩ٌّبٍاػزجبهأ٤ٓٚٗيحاُووإٓاُلو٣لح،كٕٝإٔرز٘جٚ
363

ٓؼ٠٘اُزغ٣ٞلاُؼِْثؤؽٌبّاُوواءح،ٝاُزور٤َا٤ُٜئخاُز٢هوأك٤ٜباُووإٓأٍٝٓوح،ٝاُز٣ٖٞذٓل٣ّٜٞولٓٚاُجبؽشػ٠ِاػزجبهكؼَ-

اُٖٞد،٤ٍَٝزقلّاُجبؽشٛنٙأٌُِبدػ٠ِاػزجبهاُزواكف،ٝهؿًْٕٞاُز٣ٖٞذٓلّٜٞٓوزوػٓقزِقػٖٖٓطِؾ٢اُزغ٣ٞلٝاُزور٤َ،

ا٫أٗٚأ٢ٗ٫ٝ؛كبُز٣ٖٞذٛٞػ٤ِٔخاٗزبطاُٖٞداُز٢ُٜباَُجن،ٝر٣ٖٞذاُ٘ٔرؾ٣ِٞٚا٠ُٓ٘زظٕٞر٢،ٖٓف٬ٍٗوِٖٚٓاُٞٙغ

ك٘وَاُ٘ٔ.ص٣ْغزٜلأُٖٞدك٢اُزغ٣ٞلٝاُزؾ٤َُِٖٖٞدأُ٘زظ.أُوئ٢اُجٖو١ا٠ُاُٞٙغأَُؼ٢،ٝاُٖٞدٛٞأٍبًاُ٘وَ

كبًٕبٕاُز٣ٖٞذػ٤ِٔخُٜباَُجنكبٕاُزغ٣ٞلٝاُزور٤َُٜٔبٖٓاُْٜوحٓب.ثبُٖٞدر٣ٖٞذ،ٝهواءحاُ٘ٔرور٤َ،ٝاُؼِْثؤؽٌبٜٓبرغ٣ٞل

.٣ٞاى١ٍجنٖٓطِؼاُز٣ٖٞذ،ُنُي٣ٚؼٜٖاُجبؽشفبهطا٩ٗزبطا٤ٌُٔب٢ٌ٤ٗك٤ٍ٢بمٝاؽلٝكنماداُل٫ُخ
364

.182ٖٓلهٍبثن،ٓ.  ِذخً إٌٝ اٌمشآْ اٌؾى١ُ.ٓؾٔلػبثلاُغبثو١-
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كينقسـ مصكت النص بتجكيده كترتيمو إلى مجتيد في التصكيت، فيرسمو حيث يقتضي فيو سمعو بأنو حسف، أك 

كمصكت يتعمـ أحكاـ الترتيؿ كالتجكيد مف خبلؿ حمقات الدراسة في المساجد، أك عبر . أفضؿ ما يمكنو إنتاجو

المناىج المدرسية، فيتربى منذ نعكمة أظفاره عمى تحسيف تصكيتو لمنص، مازجا بيف الدربة كاالجتياد مف جية، كبيف 

 .األحكاـ المتعمقة بالتصكيت مف جية أخرل

أما النكع الثالث، فيـ ثمة جمعت المياقة الصكتية العالية كالمعرفة العممية الدقيقة ألحكاـ التجكيد، إلى جانب االجتياد 

الدؤكب، فباتكا يعرفكف بيذه المينة، كيرتزقكف بيا في المآتـ كاألفراح كالمناسبات االجتماعية كالكطنية كالثقافية، 

كاستجابة لمعطيات تقنية ترزؽ مشاىير التصكيت . كينظمكف دكرات تعميمية يفيئ فييا الغمماف عمى شيكخيـ بالماؿ

  .مف ىذه الفئة مف خبلؿ بيع الكاسيتات كأقراص الميزر المدمجة

كىذا االمتياف يضع ىذه الفئة أماـ تساؤؿ يتعمؽ بتمكقعيـ مف النص، فيـ يخمصكف لممينة كالترزؽ كالصكت ال 

بكعي أـ - لممعاني الخبيئة التي طكم عمييا النص، ألف تدبر النص ال يستقيـ في لحظة ينصرؼ فييا المصكت 

بكميتو نحك التركيز عمى مخارج الحركؼ كمراعاة أحكاـ القراءة، مع إخبلص عاؿو لفعؿ التصكيت حيث - بعفكية

كقد تنقميـ طقكس القراءة كلحظة الخشكع إلى تعزيز اإليماف كالدينكنة لمنص، دكف التمعف فيو . تنفعؿ ذائقة المصكتيف

لى حد ما التخشع اإليماني، إذا بالغ القارئ في مقاربة . لحظة التصكيت كقد تخمص القراءة المقركء مف المعنى كا 

 .النص صكتيا

كبالنسبة لممتعمـ، فإنو ينصرؼ عف تدبر المعاني التي يحفؿ بيا النص؛ ألنو يركز جؿ اىتمامو عمى تعمـ أحكاـ 

القراءة، منفعبل كمنبيرا فيما يسمع بذائقة مكسيقية عالية، ثـ ينصب اىتمامو عمى التجريب في إنتاج النص صكتيا 

كفؽ أحكاـ القراءة التي تعمميا، كقد تيحدث المكسيقى عند المتعمـ كالمستمع خشكعا عاليا كنافذة لعبكر مضاميف النص 

كىكذا، ال يستقيـ في أم حاؿ مف األحكاؿ تدبر النص عقميا عند المعمـ كالمتعمـ . كتجاكزىا نحك تعزيز اإليماف بو

ف تركيز المصكت أك . لمتصكيت؛ ألف مناط االىتماـ يككف منصرفا عف النص إلى تعميـ كتعمـ إنتاجو ممكسقا كا 
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المتعمـ عمى إنتاج النص صكتيا، يعني إحالة النص إلى التصكيت ال إلى المضاميف، كتركيز المصكت المعمـ عمى 

. 365تعميـ تبلميذه القراءة إحالة النص إلى مينة ال إلى مضاميف نص

كيأخذ ترتيؿ النص مف اإلنساف المسمـ البسيط المنفعؿ في الحس اإليماني أيما مأخذ، حيث يشعر برىبة النص 

المسمكع لككنو النص اإلليي الكحيد في كعيو، فيتناغـ مع إيقاعاتو نفسيا، كيشعر بالًبشر كالفرح حينما تحمؿ اآليات 

، كيشعر القارئ أك السامع بعظمة اهلل حينما تنٌغـ اآليات  المقركءة المشتممة عمى معنى البشرل بطريقة فييا إيحاء عاؿو

المشتممة عمى الفكرة بطريقة تكحي بذلؾ، كحينما ينغـ القارئ آيات الكعد كالكعيد بطريقة مغايرة  تتفؽ كمكضكع الكعد 

. كالكعيد يشعر السامع بمزيد مف الخكؼ نتيجة لمنبرة مشحكنة بيذه الحمكلة

كبشكؿ عاـ، فإف التنغيـ ال يتعارض أك يخرج عف الفكرة التي يشتمؿ عمييا النص بالنسبة لمقراءة اإليمانية بو، بؿ ىي 

، فالتنغيـ 366اشتغاؿ ألنساؽ الييمنة الداخمية ليذه البنية، حيف ينضاؼ إنتاج النص منغما إلى حاضنتو اإليمانية

إحدل الكسائؿ الفاعمة في إنتاج المعنى الديني لمنص، حيث يىًجؿي قمب السامع خشكعا مف الطاقة التي يحدثيا ركنؽ 

 . التنغيـ كأثر مكسيقاه

أما قارئ النص المؤمف المرتؿ أك المؤمف المستمع لمقراءة فإنو يتبايف عف كؿ الفئات السابقة في مستكل تفاعمو مع 

ف كاف مكقنا في شرعنة تصكيت النص باالستناد إلى آيتيف في النص القرآني كذلؾ لنثبت بو : "األكلى: النص، فيك كا 

فإف أكثر انفعالو يتبدل في التذلؿ هلل لحظ . 368"أك زد عميو كرتؿ القرآف ترتيبل: "، كالثانية367"فؤادؾ كرتمناه ترتيبل

. قراءة أك سماع النص

، ميما كانت طبيعة القراءة كطبيعة القارئ أك السامع، فإف التنغيـ أدل دكر صرؼ االنتباه عف تدبر  عمى كؿٍّ

المضاميف التي يشتمؿ عمييا النص نقديا، بؿ كاف ليا طابع تأثرم انفعالي في أغمب األحياف، فبات المعكؿ عمى 

 . العاطفة ال العقؿ في التعامؿ مع النص صكتيا

                                                 
365
٣٫وجَأهٍطٞاُٞىٕك٢ا٧ٍب٤ُتاُقطبث٤خ،٣ٚٗ٧ٖوفاٗزجبٙاَُبٓغ٤ُٞعٜٚا٠ُروهتػٞكح٤ٍبماُٞىٕ،٣ٝجؼلٙػٖأُٞٙٞع-

 .2001ٓ،132.اكو٣و٤باُْوم:أُـوة. اٌٍغخ ٚاٌخطبة.ػٔوأًٝبٕ.ٝاُزل٤ٌوك٤ٚ
366

٣ؼزجواُز٘ـ٤ْػٖ٘وآٖػ٘بٕواٗزبطأُؼ٠٘،ًٔبإٔأُلك٢ا٧ؽوف٣ٌٖٔأ٣ٕؼجوػٖاُز٤ًٞل،ْٝٓبػوٓقزِلخٓضَاُؾ٘بٕك٢-

: إٔغبْ اٌىالَ.اٗظوًِٞكؽغبط.ا٬ٌُّأُٞع٨ُٚٛلبٍأٝاُـواّك٢أُٞاهقاُـوا٤ٓخ،٣ٌٖٝٔأ٣ٕض٤واُؼلٝا٤ٗخٝاُنٍٛٞٝا٩ػغبة

 .151-2003ٓ،148.أُ٘ظٔخاُؼوث٤خُِزوعٔخ:ث٤وٝد.روعٔخهٙٞإظبظب. فٟ اٌعٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ِغبّ٘خ ٌغب١ٔخ
367

.ٍٖٓٞهحاُلوهب32ٕا٣٥خ-
368

.ٍٖٓٞهحأُي4َٓا٣٥خ-
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يريد أف يركز عمى مكسيقى النص، كأنو يعكؿ عمييا الكثير في إحداث " اهلل"كبالعكدة إلى اآليتيف السابقتيف يبدك أف 

لك أنزلنا ىذا القرآف عمى "اإليماف المتجاكز لمعقؿ بالخشكع، كما يدعـ كجاىة ىذا االفتراض قكؿ النص عمى لساف ربو 

 فإذا الجباؿ تتصدع لك تنزؿ عمييا النص فما باؿ اإلنساف؟ كىذا يدفع 369"جبؿ لرأيتو خاشعا متصدعا مف ذكر اهلل

فيك . المؤمف إلى استحضار طاقة رىيبة مف الخشكع ترتقي إلى مستكل سحؽ اإلحساس بالكجكد أماـ سماع النص

الذم تتخشع لو الجباؿ، كالثاني سحر إيقاع الترتيؿ، كىكذا " ذكر اهلل"أماـ سمطتيف رىيبتيف، األكلى أف الذم يسمعو 

يككف إنتاج النص صكتيا كفؽ اآليات الثبلثة السابقة مشحكنا بطاقة إيديكلكجية؛ فالترتيؿ أمر إليي تتحقؽ فيو صفتي 

االستعبلء كاإللزاـ بيدؼ التخشع، كالذم في حد معناه االنخفاض كالذؿ كالسككف قمة الخضكع كالتذلؿ، حيث يرمي 

المؤمف بصره نحك األرض كال يجرؤ أف يشخص بو، تقببل لسحؽ اهلل لو، ليككف عبدا مطيعا يدمف عمى تنفيذ أكامر 

لذلؾ ال غرك أف يصرؼ مستمع النص أك قارئو، كؿ حسب درجة إيمانو، مستكيات متباينة مف . 370اهلل دكف اعتراض

 . االنشغاؿ بالتخشع كالخضكع أماـ النص كترتيمو

أكليما سحر : كبالتنقير عف األنظمة القكلية الشعرية عند العرب، يجد الباحث أنيا تعتمد عمى عنصريف أساسييف

المكسيقي الذم ترشح بو مسامات القصيد، كثانييما سحر المجاز كتجاكزه لمكاقع، كفي كبل الجانبيف إغكاء كسحر، 

كتقميؿ لممساحة التي يمكف لمعقؿ أف ينفعؿ فييا، كيصبح بذلؾ تقديـ الشعر لنفسو تجاكزا لمعقمنة كالكاقع لصالح 

، فإف (السحر المكسيقي، كالمجاز المغكم)المكسيقى كالمجاز، كبما إف القرآف قد تحدل العرب بما أبدعكا كتفننكا بو، 

دكف أف يككف . تفكؽ القرآف في ىذيف الجانبيف يؤشر عمى مدل إيغاؿ النص القرآني في تقديـ نفسو مكسيقيا كببلغيا

 .371لو مف مثؿ ىذا التحقؽ في جانب التدبر العقمي

كقد أكرد شكقي ضيؼ في نقمو عف تفسير الزمخشرم لسكرة المدثر، أف الرسكؿ محمد كاف يركع سامعيو كيأخذ 

بمجامع قمكبيـ حيف يقرأ القرآف، ثـ يدلؿ عمى ذلؾ بركاية الركاة لقصة الكليد بف المغيرة الذم كاف مف ألد خصـك 

كأعداء النبي عمى إثر دعكتو، فقد سمع ابف المغيرة الرسكؿ يتمك بعض آم القرآف، فذىؿ لما سمع، كأتى لقريش 

                                                 
369

.ٍٖٓٞهحاُؾْو21ا٣٥خ-
370

 .563-557ٓ.كد.كاهاُؾل٣ش:اُوبٛوح.1ط. ِذاسط اٌغبٌى١ٓ.اٗظواثٖاُو٤ْاُغٞى٣خ-
371

هبثَإٌٌُْٔٞثبُووإٓٝأُ٘جٜوٕٝثبُ٘ـْاُلبئنٝأُزؼب٢ُك٢اُ٘ٔثبُؾٌْػ٤ِٚثؤ٤ٌُٖٚٗٗبثْو٣ب،ث٤َّٔٗٞٛطب٢ٗأٝع٢٘أٝ-

ٕا٤ٍُٞٔو٢،ٌُٖٝأػلاءاُ٘ٔك٢اُغٞاٗتاُؼو٤ِخؽبعغٞااُوٍٍٞآٍؾو١أٝع٢ٗٞ٘ٝٛنااػزواف٣٘زيعٖٓأُلأػلاءاُ٘ٔثَؾواُوو

 .ٝأرجبػٚؽغبعب٣لٍػ٠ِرلٞمؿ٤وأُئ٤ٖ٘ٓػ٠ِأُئ٤ٖ٘ٓك٢عوأحاَُئاٍٝافٚبعاَُُِ٘ٔٔبءُخ
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ف أعبله لمثمر، :" يقكؿ ف عميو لطبلكة، كا  ف لو لحبلكة، كا  سمعت كبلما ما ىك مف كبلـ اإلنس كال مف كبلـ الجف، كا 

ف أسفمو لمغدؽ  .372"كا 

يبدك مف خبلؿ تعميؽ ابف المغيرة عمى ما سمع أنو افتتف بالتبلكة ال بمضمكنيا، حتى أف حالة الذىكؿ لسطكة التأكيؿ 

عبر شدة أسر استماعو نٌحى فيو القدرة عمى تدبر ما سمع خارج تأثير كسحر المكسيقى، كأنو حينما ثاب إلى عقمو 

 .عاد عف حكمو ككصؼ القرآف بأنو سحر يؤثر

* ثـ عبس كبسر* ثـ نظر* ثـ قيتؿ كيؼ قٌدر* فقيتؿ كيؼ ٌقدر* فٌكر كقٌدر"كيذىب النص القرآني إلى أف الكليد قد 

كقد يككف التقدير ىنا أف المغيرة اكتشؼ أف النص الذم انشده . 373"فقاؿ إف ىذا إال سحر يؤثر* ثـ أدبر كاستكبر

أك تقديرا لعدـ منطقية كمعقكلية اإليماف . إليو طغى فيو المكسيقي الساحر، كالمجازم البميغ عمى المضمكف االعتقادم

 . بالنص القرآني، أك أف الكليد لـ يشأ اإليماف بو خكفا مف أف ينبذه المجتمع  القرشي

كال تنقص المبررات السابقة كجاىة األخذ كاالعتماد؛ فقد ال ييٍختىمؼ عمى أف المكسيقى القرآنية ذات كقع سحرم، عمى 

فقد تشنفت عميو كطابت قكال كسماعا لمشعر الممكسؽ المنبي عمى . أناس تربت آذنيـ أف تصيخ السمع لكؿ ما عذب

بغض النظر - كىك إيماف. اإليقاع، كمف جانب آخر فإف عمؽ إيماف قريش بمعتقداتيا جعمت ابف المغيرة ال يؤمف

جعؿ القريشيف يستميتكف في الدفاع عف عقيدتيـ، فحاججكا الرسكؿ في دينو حجاجا يدؿ عمى تمسكيـ - عف نكازعو

كىذا يشير . كحينما لـ يفمحكا في تفكيؾ مقكالت الديف الجديد بالحجة، مالكا الستخداـ السيؼ لمقضاء عميو. بعقيدتيـ

كأما كجاىة األخذ بالمبرر الثالث فبينة كذلؾ يقـك عمى افتراض أف . إلى أف المغيرة لـ يؤمف بمضمكف ما قد سمعو

الكليد قد قابؿ بيف إيمانو بالديف الجديد كما يجنيو مف نفع باتباعو، كبيف مكانتو في قريش، فيككف الكليد بذلؾ قد رجح 

 .المصمحة عمى المعتقد

، فالتفكير كالتقدير يقتبلف اإليماف كييمكاف اإلنساف، فقد زال برجمي ابف المغيرة "فقتؿ كيؼ قدر"كبعد ذلؾ تتابع اآلية 

نحك الياكية، إما ألنو آمف ككذب، كىك مكقف بما فعؿ فكجب عميو العذاب لتفكيره الميمؾ، أك ألف المغيرة عاد إلى 

رشده كاكتشؼ فعالية المكسيقى لمنص القرآني، كما ليا مف أثر في عدـ مقاربة المسمكع عقبل، فمزمو مف إبطاؿ 

                                                 
372
.31كد،ٓ.كاهأُؼبهف:،اُوبٛوح7ٛ.اٌعقش اإلعالِٟ.اٗظوّٞه٤ٙ٢ق-
373
 .ٍٖٓٞهحأُلصو24-18ا٣٥بدٖٓ-
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كينتيي ". فقتؿ كيؼ قٌدر" كجاءت اآلية التي تمييا مؤكدة ليذه النتيجة. مفعكؿ سحر النص قتمو لنفسو بادعاء النص

كفي ذلؾ إشارة إلى أف الكليد بات يرتاب مف " إال سحر يؤثر"أم النص القرآني " إف ىذا"مكقؼ الكليد مع النص بقكلو 

ككؿ الركاية منسكبة لمنص ال ينازعيا فييا أحد مما يغيب التحقؽ مف . النص، كيحذر مف طغيانو المكسيقي الساحر

. المصداقية العممية لمحدث

مكانية تدبر النص بالطغياف، فطغياف  كتأسيسا عمى ما سبؽ، يمكف تكصيؼ إشكاؿ العبلقة بيف فعؿ التصكيت كا 

تصكيت النص يقمؿ فعالية التعقؿ كالتدبر لو؛ ألنو يقدمو عمى اعتبار فعؿ التصكيت، ليككف قصد القراءة، فتصكيت 

النص إحالة مضمكف النص إلى جمالية صكتية، كىذا يقع في حكـ التعارض مع مستكيات المعاني األخرل التي 

 .يحفؿ فييا النص، كفي أحسف األحكؿ يقمؿ مف فعالية حضكرىا

 كبالمقابؿ، فإف تدبر النص يؤخذ منو كؿ بيائو المكسيقي، كيصبح صمت النص شرط أكلي لتعقمو، كأف الذىاب إلى 

تبني مقكلة انبناء النص أساسا عمى أنو معرفة عقمية في المقاـ األكؿ ال جمالية مكسيقية، فإف الجانب الصكتي، 

كالحالة ىذه ال ييأبو بو عند تناكؿ النص، بؿ يعتبر يضمؿ المعنى، فالمعنى يستقيـ في الدالالت التي يقدميا النص أك 

فحقيقة ما يقدمو ال تتعدل دالالت تتعمؽ باإلمكانيات التي يشتمؿ عمييا . يقترحيا عمى أنيا معرفة، ال في تصكيتو

النص ليككف مصكتا، كدالالت أخرل تتعمؽ بقدرة المصكت عمى تصكيتو، كيككف بالتالي مثار مساءلة النص متعمؽ 

 .  374بالجكانب الصكتية

كتتجمى فعالية المكسيقي لمنص القرآني في أف السامع ينجذب نحك ما ىك أبعد مف المكسيقى، إلى تقديس النص 

نما عمى الخكؼ كعمى سحر  كتعظيـ اإليماف بالمعنى الذم يقدمو، فالخشكع لـ ينبف عمى لحظة المعقكؿ في النص، كا 

.  المكسيقى، كىذا ما يفسر التفاكت الكاضح بيف استسبلـ المسمـ لمقراءة المجكدة لمنص كبيف تدبر النص

                                                 
374

٣٫ـلَاُجؾشَٓز٣ٞبداُِـخا٧فوٟ،ًبَُٔزٟٞاُ٘ؾ١ٞٝاُل٢ُ٫ٝاُٖوك٢ٝؿ٤وٛبُِ٘ٔ،ٌُٖٝؿِجخاُغبٗتاُٖٞر٢ك٢ر٣ٖٞزٚ-

 .رغؼَأَُز٣ٞبدا٧فوٟٓز٘ؾ٤خ
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نما تحيؿ إلى تقديس النص مع  كىكذا ال تحيؿ مكسيقى القرآف إلى نفسيا كمكسيقى، رغـ ككنيا منطقة االنفعاؿ، كا 

 جامعة بيف المنطؽ العقمي الذم يجب أف يقع النص في دائرتو كبيف منطؽ تأثير كانفعاؿ 375انتفاء كجكد عمة معقكلة

 .المكسيقى

كالتجكيد إذ يذىب إلى تضخيـ سمطة الكبلـ بالمكسيقى، فإنو يقـك بإخضاع فائدة النص لصالح سمطة الخضكع، كىك 

بذلؾ يتجاكز سمطة النص بإقصائو عف أف يككف في دائرة المفكر فيو، كىكذا يصبح كسيمة لتجاكز النص لصالح 

متكئا عمى نشكة آسرة إدىاشية يمكنيا أف تنزع المستمع مف مكانو كزمانو، كأف تحيمو إلى حالة ركحية فكؽ . النص

 .376كبلمية، طاقة سيالة تدنيو مف استعادة أصكلو الثيكلكجية

كىكذا، فإف اشتماؿ النص عمى ىذا الجانب المكسيقي الفائؽ، ىك المسؤكؿ كما أسمفنا عف التقميؿ مف فعالية الكعي 

عمى النص ذاتو، كتصبح مكسيقى النص بيذا التصكر، متكرطة في سياؽ التستر عميو، فيي تيكٌرم عمى اإلشكاؿ 

مف - عبر سمطتيا الرىيبة في اإلخضاع كالتجاكز كالتبديؿ كالتكرية-لتككف بذلؾ المكسيقى. المعرفي الذم يتبناه النص

.  أعنؼ أشكاؿ النص األيديكلكجية

كمف جانب آخر، فإف نسب القرآف هلل عبر الكبلـ، كأف مف أخص خكاص النص المكسيقى العالية كالفائقة، يقكد إلى 

استخبلص مفاده أف تصكيت النص كىك إعادة تقديـ اهلل ممكسقا، فتجتمع بذلؾ المكسيقى مع القداسة، ليتمخض عف 

 .اجتماعيما مفعكؿ أيديكلكجي يمعف في إحكاـ السيطرة عمى األتباع

كىنا تجدر اإلشارة إلى أف فعؿ مقاربة النص مكسيقيا كأثرىا عمى مضمكف النص كالمتمقي، مبني في أساسو عمى 

التفريؽ بيف الكبلـ عف القكانيف المكسيقية التي تنحكـ إلييا قراءة القرآف كبيف سياؽ القراءة ذاتيا، كىي ذات المفارقة 

حيف مقاربة المكحة التشكيمية بالكبلـ، فبيف اإلحداثيف بكف كبير، لذلؾ ال تتحقؽ فائدة ىذه الدراسة إال باإلحاالت 

السمعية لمنص مرتبل لتبياف سطكة المكسيقى المنبعثة منو، كقد تؤشر تمؾ اإلحالة عمى تفيـ ألثر ىذه المكسيقى في 

                                                 
375

رظٜواُؼ٬هخث٤ٖا٤ٍُٞٓٝٔ٘وبٙػجورؤص٤وٓزجبكٍ،كولاٍخا٤ٍُٞٔو٠اُزغ٣ٞل٣خٓ٘ج٤خك٢أٍبٍٜبػ٠ِهلاٍخاًُ٘ٔٞٗٚا٤ُٜب،ٝٛنآب-
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٣وٟاثوا٤ْٛٓؾٔٞكإٍٔٔبعا٤ٍُٞٔو٣٠ٞؽ٢ثٞعٞكهٞحٍو٣خٓوٛٞثخاُغبٗت،آر٤خٖٓكٚبءادثؼ٤لح،رَبػلٗبػ٠ِاُنٛبةا٠ُ-

ثوأ١-ػبُْٓلبهم،ثؾ٤ش٫رؼٞكٓقبٝفاُٞاهغٜٓلكحَُٔزٔغا٤ٍُٞٔو٠ٖٓاُلافَ،ُنُيكبٕاُن٣ٖ٣ٔبهٍٕٞا٩ٕـبءْٓ٘ل٤ٖآماْٜٗ

٣٘وطؼٕٞػ٤ًٖبْٜٗاُغَل٣ٝ،١جؾضٕٞػٖأ٣َُْٜٕق٤َّا٤ُْٜأٗٚٓلوٞك،ك٤ؾٕ٘ٞا٤ُٚ،ُنُي٣ـ٤تاُ٘ظوُٖبُؼإَٔم١ٓ٘ؾ٠٘-ٓؾٔٞك

اٗظواثوا٤ْٛ.ٕٞر٣ٝ،٢جلأاُـٞٓثب٧م٣ٖٝ٤ٗجلٝثنُياُغَلًِٚك٢ؽبُخإـبءُجِٞؽكهعخػب٤ُخٖٓاُز٢ّ٬ا٢ٌُٗٞٝاُوه٢اُوٝؽ٢

.54-53.ٖٓلهٍبثن. اٌّٛع١مٝ عزجبد اٌّمذط ٚاٌّذٔظ.ٓؾٔٞك
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ارتياب العربي مف النص القرآني لحظة انبثاقو، حينما جعؿ النص مناط التحدم لمعرب منبفو عمى مقدرتو في تجاكز 

القكلة الشعرية الممكسقة لدييـ، كالتي مثمت لقرائحيـ العرب ظرفا قكليا طالما تفاخر بو العرب، فممؤكه تارة كاغترفكا 

منو تارة أخرل، حتى عد مفخرة العرب األكلى، فجاء النص القرآني، كعبر ترتيمو المكسيقي، ليتسامؽ في عمك كعبو 

عمى مفخرة العرب ىذه، ليككف ذلؾ مدخبل لتقديـ نفسو كإعجاز كتعجيز قكلي، أعيا مقدرة العرب قكلة العرب 

الشعرية، فصاحة كمكسيقىن كببلغة، كلك تحداىـ النص القرآني بغير ما تفننكا كبرعكا بو النتفى جكىر التحدم، 

. 377كتداعى إدىاشو كتفكقو

 

استنتاجات 

ف نأل بنفسو عف اآلالت المكسيقية في لحظة الطقس التعبدم، فإنو استقؿ  أبانت دراسة الفصؿ أف النص القرآني، كا 

باإليقاع المكسيقي الفائؽ الذم حفمت بو آياتو، كىذا ما يؤشر عمى أف مكسيقى النص القرآني ىي امتداد كاستكماؿ 

. لممكسيقى التي رافقت العبادات في المثيكلكجيات القديمة

ككشفت دراسة طقكس العبكر نحك النص أف قراءة القرآف كاالستماع إليو عززا ثقافة االستماع لمنص عند المسمميف، 

حتى غدت قراءة النص قراءة لغة إيمانية تٌدعي قببل أنيا تممؾ الحقيقة الدينية المشتممة عمى كؿ الحقائؽ لما فيو خير 

قراءة - اإلنساف في الدنيا كاآلخرة، كال تستكجب طقكس القراءة سكل اإليماف كاإلذعاف، لذلؾ كانت ىذه المغة

. متكرطة في خمؽ حالة تذىف إيماني لمنص كالكجكد المنبثؽ عنو- كاستماعا

كأف حاسة السمع تتجمى في طقكس القراءة كاالستماع لمقرآف، حيث تككف مسيطرة كفاعمة نتيجة الحتكاء القرآف عمى 

النغـ كاإليقاع الفائؽ، كأف تقديـ النص مصكتا ساىـ في تحييد الفاعمية العقمية لصالح الفعالية السمعية، كغالبا 

شكبل - لغة ميتافيزيقية كأم- القرآني النص فتصبح قراءة. السمعية اإليمانية كما يترتب عمييا مف إخضاع كسيطرة

مف أشكاؿ المعرفة الذىنية القبمية الحاصمة بالتمقي السمعي، كأف طقكس القراءة تمكيف لفعالية ىذا التمقي، كالتي ال 

.  كأف أم سياؽ لفعالية العقؿ يجب أف تنصرؼ لتعزيز الحالة اإليمانية. تسمح بتدبر العقؿ الديني لنفسو

                                                 
377
 .ٝٓبثؼلٛب2002ٓ،75.كاهاُؾٞاه:ا٬ُمه٤خ.فٟ إعغبص اٌمشآْلشاءح ِعبفشح.اٗظواثوا٤ْٛٓؾٔٞك-
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ف كانت المغة  ال تقبؿ بمجرد تسمية األشياء كتكصيفيا كتعينيا، بؿ تتعدل ذلؾ إلى إعادة إنتاجيا، - بشكؿ عاـ-كا 

حتى تيستحضر في الذىف بحضكرىا فيو، فيصبح الكجكد مختزال عمى شكؿ مقكالت كتصكرات، فالمغة حينما تتكمـ 

، كىكذا فعمت ثقافة السمع بالمؤمنيف حيث أعادت إنتاجيـ كتصكراتيـ لمعالـ كأقفمت الباب عمييـ 378تعيد إنتاج العالـ

. حتى ال يتأتى لمغة جديدة إعادة إنتاجيـ كفؽ معطيات مختمفة

فتتفاعؿ في القارئ - فاإليماف مكجو لمقراءة- كأف نجاعة طقكس القراءة تتمثؿ في قكة التديف الداخمية كرصيد مرجعي

كتستحكـ بو نكازع مف الخكؼ كالرجاء، كتجعمو ينفعؿ سمعيا، ألف قكة التديف الداخمية كالتي تتطمب مف العقؿ 

االعتراؼ بيا تعزل إلى إشكالية الشكؽ كنجاعة التككينات الخيالية عند المؤمنيف، كالتي ال يكٌؼ النص المقركء 

 .379بتقنياتو عف استحثاثيا

كىكذا، أحكمت طقكس قراءة القرآف أك االستماع إليو منافذ العبكر نحك المقدس، كمكف المبنى األيديكلكجي ليذه 

الطقكس الييمنة عمى المؤمف القارئ أك المستمع، ككاف شرط انتقالو إلى عالـ النص مفارقة العالـ الكاقعي، حتى غدا 

 .االقتراب مف النص اغترابا عف النفس كالمعرفة

ف كانت فعالية المكسيقى تتحدد في مساىمتيا في تحرير اإلنساف كتفجير طاقاتو، فإنيا كسيمة عنيفة في إخضاع  كا 

الركح كتكجيييا، كبما أنو ال مكسيقى ببل فكرة، فإف الفكرة الكامنة في المكسيقى قد تكظؼ لتكجو الركح إلى حيث 

قد ساىمت في - محممة بفكرة قداسة النص عبر سحر مكسيقاه-كفي ذات السياؽ فإف مكسيقى النص القرآني. تريد

كتجاكز لو . تكجيو الركح الكجية اإليمانية، كأحالت النص إلى مكسيقى متعالية، كىذه تكرية عمى النص كتستر عميو

 . تجاكزا يصب في مصمحتو كسمطة

إلى سمطة ذات - بشكؿ سمس كخفي-مف ىنا، فإف قراءة القرآف ضمف الطقكس اإليمانية تتجاكزه كنص، كتحكلو 

فتصبح ارتيانات اإليماف عائدة . مفعكؿ أيديكلكجي تمحؽ القارئ كالمستمع دكما بيا، مؤكدة عمى مبدأ التابعية لمنص

 .إلى فعالية النص في السيطرة

                                                 
378

 .19ٖٓٓلهٍبثن،. ِٓ عغ١ٌٛٛع١ب اٌزّضالد إٌٝ عغ١ٌٛٛع١ب اٌفعً: فٟ عغ١ٌٛٛع١ب اٌخطبة.ػجلا٬َُّؽ٤ٔو-
379

.59ٖٓلهٍبثن،ٓ.اإلعالَ ٚاٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ.اٗظوكزؾ٢ث٬ٍٖٓخ-
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ال بد مف تفكيؾ اشتغاؿ السمع كظاىرة ممركزة لمذات المؤمنة، لضماف إعادة اشتغاؿ السمع : كىنا، يأتي القكؿ ممحا

، ليعكد السمع قناة اتصاؿ بيف الكاقع الخارجي كالعمميات الذىنية التي تحاكؿ أف تعي الكاقع، ال أف تتقبمو  بتحرر عاؿو

كال يككف ذلؾ إال بشرط تحرير السامع أك القارئ لمقرآف مف سمطة طقكس القراءة كمكسيقاىا الفاتنة، كشرط . أك تبرره

كال ييرفع الحكـ إال بارتفاع . أكلي لتحرير القراءة مف أبعادىا اإليمانية، حتى يتسنى لمقارئ أك المستمع أف يتدبر النص

. الشرط

كأخيرا، فإٌف تفكيؾ ىيمنة السمع تفكيؾ لمقدس النص مف جية، كمف جية أخرل أنسنة لو، فيصبح إنتاج النص إنتاجا 

فاإلنساف يصنع نفسو بنفسو، كال يستطيع أف يصنعيا " إبداعيا، كال يتـ ذلؾ إال بتحرير اإلنساف مف أبعاده اإليمانية 

 .380"تماما إال بقدر سمخ صفة القداسة عف نفسو كعف العالـ، فالمقدس ىك العقبة األكلى التي تقؼ أماـ حريتو
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.228ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌّمذط ٚاٌّذٔظ.ٓو٤ٍبا٤ُبك-



120 

 

اغتصاب المقدس "- األسممة: "الفصؿ الرابع

سينشغؿ ىذا الفصؿ في البحث عف طبيعة الثقافة السمعية عند العربي قبؿ الدعكة المحمدية، كأثر ىذه الثقافة عمى 

ثـ طبيعة التغير عمى مفيـك . الكالء لمجماعة، كدكر الشاعر كالعصبية القبمية في بمكرة ىذا المفيـك- مفيـك االنتماء

الدعكة إلى "الكالء في الدعكة المحمدية؛ ليككف حاصؿ الجيد مف ىذا الفصؿ مكظفا لتقديـ قراءة في مقكلة - االنتماء 

. ، كمدل استناد ىذه المقكلة لفعؿ التدبر أك السمع"المجتمع" أسممة"

األكلى أف المقصكد في الثقافة السمعية في القبيمة أك التجربة : كفي مقاـ البحث يكد الباحث أف ينٌكه إلى قضيتيف

المحمدية ىك االنصياع كالخضكع لمسياؽ في كمييما في القضايا المعرفية الكبرل، كعدـ الخركج عمى ىذه الثقافة في 

نما لرصد . إنتاج المعرفة، أك حتى في مساءلتيا كالثانية أف السرد التاريخي لبعض القضايا لـ يكف مقصكدا لذاتو، كا 

. بعض القضايا ذات الداللة لتبياف تجميات ىذه الثقافة

 

" ناءيف"مفيـو الوالء بيف : المبحث األوؿ

فكرة الدعكة أصيمة في كؿ إنساف، كىذا أمر مستقر فيو بكصفو مجمكعة مف االنحيازات، فبمجرد كجكده في الحياة 

ىذه المكاقؼ لتتحكؿ إلى لديو يجعمو يتخذ مكاقؼ منيا، كيتفاكت تأثيره بيذه المكاقؼ، كحسب درجة التأثير تتعزز 

. اعتقاد بيذا اإليماف

إلى خارج انعكاساتيا عمى الذات المؤمنة بيا، لتصبح - التي تـ ترجمتيا إلى اعتقادات-كقد تنتقؿ تمؾ االنحيازات 

كفي لحظة االنتقاؿ يصبح تحقؽ الذات . محبل لمتبشير كالدعكة، مف ىنا تظير الدعكة لمجماعة أك الحزب أك الفكرة

ال يتحقؽ إال إذا خمقت الفكرة سياقا ليا مف خبلؿ مجمكع - كبالتالي المعتقدة بيذا االنحياز لمكقؼ ما- المنحازة

لى كضع الحياة في سياؽ إمف ىنا يمكف التأصيؿ لبلنحيازات الدعكية لممعتقدات ككنيا حاجة . المستقطبيف إلييا

. اعتقادم

كعند مخاطبة العكاطؼ مف قبؿ المنظريف لمفكرة الميبىشر بيا كنكع مف أنكاع الخبلص، يستفيد اإليماف مف قكة 

" مدنس"لحاضر " المقدس" فيك إذ يستعير الماضي االستعارة في الخطاب، كقدرتيا عمى المراكغة كاإليحاء كالتضميؿ،
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بؿ ". الحاضر"  كالمستعار إليو، "الماضي "ض المشابية بيف المستعار منواغرأ ا ال تتغيبغية تطييره، فإف استعارتو

 حيث تنعدـ المسافة بيف المستعار منو  فالحاضر ييراد لو أف يطابؽ الماضي،تصبح االستعارة تجرم مجرل المطابقة،

 . كالظركؼ المنشئة لكمييماكالمستعار إليو

إلى  الكاقع ييسندكيمكف في ىذا الجانب أف نجد أصكال نفعية لبلستعارة يمدنا فييا عمـ النفس كدرس المسانيات، حينما 

، فيصعب حينيا معرفة كنو األشياء "اإلسبلـ ىك الحؿ"تصكر سابؽ حميمي مثقؿ باإليماف كالخبلص، كما في مقكلة 

 .تسمط عمى الكاقع عبر قدسية االستعارة، التي باتت كسيمة لتغييب اإلحساس بوكحقيقتيا، ألف اإليماف بالفكرة 

؛ لكف التعارض ينيض و بيف -تحديدا -تبدك العبلقة بيف المقدس كالدنيكم عمى أنيا ليست عبلقة تعارض أك تكازو

 االمدنس كالطاىر، كضمف تدرج التدنيس كالطيارة يتكلد الدنيكم، كينشغؿ بكميتو بالمقدس، كىكذا يككف المقدس جكىر

 . 381 لو، لكنو مع ذلؾ يبتمع المقدساكالدنيكم عرض

متبايناف، يتكزعاف بارزاف مف خبلؿ اإلشكاؿ القائـ بيف المقدس كالمدنس، نيض في التاريخ العربي نظاماف دعكياف 

مف االرتباط درجة عالية ل أتباعو بو بتماهم، ك، ككؿ منيما يمتمؾ حكايتو السردية العميابيف دائرتي التقديس كالتدنيس

 كسكؼ تككف .سياؽ مقدس لينتج األفراد في انتمائيـ ككالئيـ في. عمى دعكتوالقداسة إلضفاء  ساعياالذم ال ينفؾ 

": ناءيف"الكالء لمعربي المسمـ بيف - ىا لقراءة مفيـك االنتماء الرئيس، كذلؾ عبر سعي المبحثمحكر ىذه اإلشكالية

. العقيدة، كأثر ثقافة السمع في تشكيميما" ناء"القبيمة، ك" ناء"

 

 تتحدث واألبناء يغرقوف في االستماعالقبيمة : لمطمب األوؿا

 لطبيعة الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالدينية ناظمةمثمت القبيمة قبؿ مجيء اإلسبلـ الكحدة السياسية اؿ

حيث مفردات القحط كالجدب كاالحتراب فرضت عمى الجاىمي إنتاج نظامو االجتماعي ، 382في عمـك الجزيرة العربية

. ضمف محددات القبيمة، كعمى رأسيا العصبية القبمية كرابطة المقدسة

                                                 
381

.32-2005ٓ،30كاهرٞثوبٍُِْ٘و،:اُلاهاُج٤ٚبء.اٌّمذط اإلعالِٟ.اٗظوٗٞهاُل٣ٖاُيا٢ٛ-
382

ٝمُيامآباٍزض٤٘٘بثؼ٘ا٩ٓبهاداُز٢ٜٗٚذك٢ع٘ٞةاُغي٣وحاُؼوث٤خ،ًَجؤٝؽ٤ٔو،ٝثؼ٘ا٩ٓبهادك٢ّٔبٍاُغي٣وحًبٓبهح-

 .اُـَبٍ٘خٝأُ٘بمهح



122 

 

عبر الدكر الذم لعبتو في صياغة اإلنساف الجاىمي . 383كقد شكمت العصبية القبمية ىكية القبيمة، كبنية الكعي عمييا

نتاجو لسمككو، المتكرط في االنحياز المطمؽ لكؿ شيء لو صمة برحمو الطبيعي إلى حد  لكجدانو، كتمثمو لكعيو، كا 

. 384االلتحاـ، كقد عبر عنيا العرب بنسبة الدـ كالمحمة

 -بالنسبة إلييـ-، فيي  مف ضركرات المجتمع القبمي، فبل بقاء كال كحدة لمقبيمة بدكف عصبيتيا العصبية القبميةكانت ك

فتكٌتمت القبيمة عمى أساس عصبيتيا، كبذلؾ أنتجت . تمثؿ التضامف االجتماعي األكؿ في مكاجية أٌم اعتداء عمييا

 . التضامف االجتماعي الذم فٌسر سر بقائيا كتماسكياتكخمؽ.  الحياة فييات تاريخيا كرمكزىا، كبثعت، كصفىكيتيا

كمنشأ ىذه العصبية شعكر األفراد بالتيديد الجماعي حيف يرقى اإلحساس لدييـ بأنيـ مستيدفكف مف قبؿ آخريف 

كينبني . يتجسد فييـ التيديد الخارجي، فيتكٌتؿ شعكر األفراد، كيؤدم بالضركرة إلى تككيف اتجاىات عصبية لدييـ

جماعات - سمككيـ كأفراد عمى أساس العمميات المعرفية التي ترتبط بتككيف أفكار األفراد عف الجماعات الداخمية

. 385جماعات التيديد- األماف، كالخارجية

النظاـ إلى ىذا  في االتجاه كالغاية، فعمى الصعيد الداخمي لمقبيمة ىدؼ ا متعاكس دعكيا القبيمة نظاما العصبيةكمثمت

عبلء حسيا العصبي في مكاجية كؿ آخر ليا، أما عمى الصعيد الخارجي فقد  شد لحمة القبيمة، كتقكية تماسكيا، كا 

بحث عف مكانة عالية ليا بيف القبائؿ، كأراد أف يذكر القبائؿ األخرل بصكالت أبطاليا، كذلؾ  بيدؼ بث الرىبة في 

. نفكس القبائؿ األخرل

، ذلؾ ألف الخطر الحقيقي عمى القبيمة 386النضماـ إليياإلى ا كما كاف لمنظاـ الدعكم في القبيمة أف يدعك اآلخريف 

يتمثؿ في كسر لحمتيا، كتشكيو االنتساب إلييا عبر كسيمة غير كحدة األصؿ بالدـ كالنسب، كبالتالي قتؿ تككينيا 

                                                 
383
 .1985ٓ،21.كاهأَُزوجَاُؼوث٢:اُوبٛوح.2ٛ.اٌزى٠ٛٓ اٌزبس٠خٟ ٌألِخ.ػجلاُؼي٣ياُلٝه١-
384
٣وّٟٞه٤ٙ٢قثؤٕاُؼوةًبٗٞا٣ئٕٓ٘ٞثب٧َٗبةا٣ٔبٗبٝ.102-101ٓ ٖٓلهٍبثن،.ِمذِخ اثٓ خٍذْٚ.اٗظواثٖفِلٕٝ-

ُٔلّٜٞاُٖٞٛػ٘لٗب،ٖٝٓأعَمُيػجوٝاػٖاُوواثخثبُِؾٔخ،٣ب،ؽز٠ٌُٝؤٕاَُ٘تؿلاػ٘لْٛٓٞاىّْٛل٣لا،٢ٛٝرئُقػِٔبٝاٍؼبػ٘ل

ٝاٗظوأ٣ٚبكبٛٔخ.57-56ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌعقش اٌغبٍٟ٘.اٗظوّٞه٤ٙ٢ق.ًٔبػجوٝاػٖػْبئوْٛٝكوٝػْٜثبُجطٖٝاُلقن

هٝاثٜأفوٟرزٔضَك٢اُؾبعخا٠ُرغبٝى٬ٌْٓدا٫ٍزوواهاُلاف٢ِٝاُلكبعاُز٢ر٤ٚقا٬ٕ٠ُداُووث٠ػجوهاثطخاُلّاُٞاؽلعٔؼخ

كاهاُلٌو:ث٤وٝد.االرغب٘بد اٌؾضث١خ فٟ اإلعالَ.اٗظوكبٛٔخعٔؼخ .ػٖاُ٘لٌ،ًٕٞاُوجبئَرؼ٤ِك٢ٝٙؼ٤خرٞروٕٝواعكائ٤ٖٔ

 .32-1993ٓ،21.اُؼوث٢
385
كاهؿو٣ت:اُوبٛوح.2ٛ.  اٌزعقت دساعخ ٔفغ١خ ٚاعزّبع١خ.ُٔي٣لٖٓأُؼوكخؽٍٞٗظو٣بداُزؼٖت٣٘ظوٓؼزي٤ٍلػجلهللا-

 .ٝٓبثؼلٛب1997ٓ،120.ُِطجبػخٝاُْ٘و
386
هلرْٚاُوج٤ِخفِؼبءٖٓهجبئَأفوٟفِؼزْٜهجبئ٧ٍِْٜجبةٓؼ٤٘خ،٣َٕٝٔٞأُٞا٢ُ،أ١اُن٣ٖ٣ورجطٕٞثبُوج٤ِخاُغل٣لحثب٫ُٞء٫-

 .67ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌعقش اٌغبٍٟ٘.اٗظوّٞه٤ٙ٢ق.اَُ٘ت
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 لذلؾ كانت القبيمة تمثؿ. العصبي، كتيجيف أبنائيا، كتمييع ىكيتيا، فكانت الدعكة لبلستقطاب تعني التييؤ لرثاء القبيمة

  .في بنيتيا نظاما مقفبل سياسيا كاجتماعيا

 كقد استحكمت تمؾ العصبية في نفكس أبناء القبيمة، فقدمكا أركحيـ فداء لشرؼ قبيمتيـ، كأيريقت مف أجؿ ىذا الشرؼ 

أياـ " بثأرىا، في مبلحـ أسطرىا التاريخ العربي في حركب سماىا المؤرخكف بػ يفدماء اآلباء كنيض األبناء طالب

 .387اما يقرب مف أربعيف عاـكؿ منيما التي استمرت " داحس كالغبراء" كحرب ،"البسكس"، كمنيا حرب "العرب

كبما أف القبائؿ العربيػة في الجزيرة كانت محككمة بمبدأ الصراع عمى ما تجكد بو أرض الجزيرة الجدباء، ثارت 

، األمر الذم جعؿ القبائؿ العربية تينئ بمناسبات اجتماعية ليا دالالت  عمى اغتصاب الحياةالحػركب بيف القبائؿ

، حيث مثؿ الغمماف كالخيكؿ أدكات 388حربية، فكانت تينئ بميبلد غممانيا، كخيكليا التي تنتج، كشعرائيا الذيف ينبغكف

 كتذكد بيما عف شرفيا ككرامتيا، كبالتالي ىيبتيا في نفكس القبائؿ، أما ،الحرب التي تدافع فييا القبيمة عف حماىا

. 390 كسفراؤىا، كىـ كزراء إعبلمياىا فيـ دعاة مجد389شعراء القبيمة

كساىمت جميع ظركؼ صحراء الجزيرة العربية القاسية، بتدعيـ بنية النظاـ االجتماعي داخؿ القبيمة، كتعظيـ الكالء 

 عف طريؽ إلغاء كٌؿ فرادات األبناء مف أجؿ خمؽ مجتمع متماسؾ كمتعصب تقـك فيو عبلقة ترابط عضكٌم في ،لو

متبادؿ، فكالء األفراد لمقبيمة انتماء داخمي تفسره شبكة مف عبلقات الصحراء المتشابكة، في مكاجية اؿتفاعؿ اؿالكالء، ك

األخطار الخارجية التي تحدؽ في القبيمة، ككالء القبيمة ألفرادىا مبني عمى التخكؼ مف الخطر الخارجي، فتسعى 

لتكتؿ أبنائيا عف طريؽ إشعارىـ أنو ال مبلذ كال أماف ليـ إال في بيت القبيمة الذم - محككمة بيذا التخكؼ-القبيمة 

                                                 
387
اٌىبًِ فٟ .اٗظواثٖا٧ص٤و.ٕلؾخ150ُِٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عػ٠ِأ٣بّاُؼوة٣ٌٖٔاُؼٞكحُٖبؽتاٌُبَٓك٢اُزبه٣ـاُن١أكوكُٜب-

 .541-391ٖٓلهٍبثن،ٓ.أُغِلا٧ٍٝ. اٌزبس٠خ
388
.كاهاُغ٤َ:ث٤وٝد.5ٛ.1ط. اٌعّذح فٟ ِؾبعٓ اٌؾعش ٚآداثٗ ٚٔمذٖ.اثٖه٤ّناُو٤وٝا٢ٗ"اؽزٔبءاُوج٤ِخثْؼوائٜب"اٗظوثبة-

 .ٝٓبثؼلٛب1981ٓ،65
389

ًبُِٕوج٤ِخفطجبءأ٣ٚب٣لؼِٕٞٓب٣لؼِٚاُْؼواء،ْٝٛأ٣ٚبٍلواءاُوج٤ِخٝٝىهاءاػ٬ٜٓبٌُٖٓبِٕٝ٘بٖٓٗضو٣ؼٞكُِؼٖواُغب٢ِٛ-

ُٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عػ٠ِهِخ.ْٗبئٚٝرل٣ٝ٘ٚاٝهذٕؼٞثخؽلعاُ٘ضو،ٝثؼلأَُبكخث٤ٖ:ٝمُي٧ٍجبةٜٓ٘ب؛ه٤َِعلاثبُٔوبهٗخٓغاُْؼو

ٝهلعٔغثؼ٘.420-410ٓ.ٖٓلهٍبثن.اٌعقش اٌغبٍٟ٘.ٗظوّٞه٤ٙ٢قااُ٘برظاُ٘ضو١اُن١َٕٝا٤ُ٘بٖٓاُؼٖواُغب٢ِٛ

كٖٔاُقطجبءاُْؼواءهٌثٍٖبػلحا٣٩بك١،ٝاُقطجبءًضوٝاُْؼواء"...ث٤ٖاُْؼوٝاُقطبثخ،ٝهلأٝهكأٓضِخػ٠ِمُياُغبؽعاُغب٤ِٖٛ

 .1988ٓ،66.كاهٌٓزجخا٬ٍُٜ:ث٤وٝد.1ط.اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ.اُغبؽع."أًضوْٜٓ٘،٣ٖٓٝغٔغاُْؼوٝاُقطبثخه٤َِ
390
.كاهأُؼبهف:ٖٓو.2ٛ. ل١ُ عذ٠ذح ٌالدة اٌعشثٟ اٌمذ٠ُ ٚاٌّعبفش.ًبٕاُْبػوٍل٤وهج٤ِزٚثبٓز٤بىاٗظوػبئْخػجلاُوؽٖٔ-

 .اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ.اثٖا٧ص٤و.ٝاٗظوأ٣ٚبمٛبةآوةاُو٤ٌا٠ُاُوجبئَٛبُجبٓ٘بٕورْٜك٢ٍؼ٤ُٚطِتكّأث٤ٚ.1970ٓ،32-34

 .ٝٓبثؼلٛب399ٖٓلهٍبثن،ٓ.أُغِلا٧ٍٝ
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 تراتبيةكربما ىذه العبلقة اؿ. ، كصكف كرامتيـ مف أم تيديد خارجي391 كتحقيؽ كجكدىـىك منيع كقادر عمى حمايتيـ

فسر ىيمنة النظاـ القبمي كسيادتو في الجزيرة العربية ت كدكر القبيمة في تكتؿ أبنائيا ،بيف دكر الفرد في تكتؿ القبيمة

.  لردح طكيؿ مف الزمف

 ، كال التي أبدعت كجكده لمقبيمة، يقابمو كالء القبيمة لكؿ فرد، فبل سياؽ لمفرد خارج القبيمة األفراد، ساد نظاـ كالءبذاك

سيـ في ألذم كا محيطيـ االجتماعي،  معدائـاؿ أبدعكا قبائميـ في تفاعميـقبيمة خارج سياؽ تكتؿ األبناء الذيف سياؽ لؿ

  .ليـالثقافي ك األساس التربكم صياغة

يجسدكنيا، فذىبكا إلييا، فتبلـز تصكرىـ باالنتماء ، تشكؿ تصكر األفراد لمقبيمة كالمحيطكنتاجا لنظـ المعتقدات القبمية 

كبذلؾ تككنت القبيمة .  فييا ضمف السياؽ الذم تمنحيـ إياهعاشكا كبالمجمؿ. ىا عف فرديتيـ مف خبلؿفيعبركك

اتيـ  تصكرمف بإعادة صياغة األفراد لتنتج كفي المقابؿ، تحدد إسيامياكمجتمع أسيـ مجمكع األفراد في تشكيميا، 

  . سياؽ القبيمةىـ كسمكؾاىـكرؤ

 في شعرىـ، فتمٌتنت قيـ االنتماء كالكالء لدل األفراد، د كالقبيمةا ىذه العبلقة الجدلية بيف األفريمةكجٌسد شعراء القب

كالنخكة، كالكـر شرؼ،  فتعمؽ ارتباط األفراد بمفردات القبيمة، كاؿ،كتأصمت، كأخذت عمى ألسنة الشعراء شأكىا كتعالييا

جداد، كأساس في النسب جامع األ كباآلباء كاالعتزاز. ألخذ بثأرىـإلى ا ةدعكاؿ في المعارؾ، كاء القتمىكرثكالبطكلة، 

. مآثر الخمؼ بكؿ تداعياتو الرمزية كالدالليةؿليـ، كمجسد 

كقد دأب الشعراء عمى  االنتقاؿ بأفراد القبيمة عبر أشعارىـ مف الكاقع إلى الرمكز كالخياؿ، ثـ يعكدكف بيـ مف الرمكز 

 . 392"طريؽ لمعكدة ثانية مف الخياؿ لمكاقع" كالخياؿ ليخمقكا كاقعيـ، حيث الفف بمغة فركيد يصبح

                                                 
391
:رْنػٖٛنٙاُٖٞهحظبٛوحاُٖؼب٤ُياُن٣ٖاٗؾِّٞآٖاُواثطخاُوج٤ِخ،ٝك٢مُي٣وٍٞأؽلأّٜوّؼوائْٜ-

أه٤ٔٞاث٢٘أ٢ٕٓلٝهٓط٤ٌّْكب٢ٗا٠ُهٍّٞٞا٤ٓ٧ًَْ

:ٝهلكَٚاُؼ٬هخٓغاُؾ٤ٞاٗبدػ٠ِاُؼ٬هخٓغاُوج٤ِخؽ٤ٖهبٍ

(اُٚجغ)ٝػوكبءع٤ؤٍ(اُ٘ٔو)ٝأههٜىٍِٛٞ(أ١اُنئتاُو١ٞ)٢ُٝكٌْٝٗأ٤ٍِٕٞٛلػٌِٔ

.1996ٓ،70.كاهٌٓزجخاُؾ٤بح:ث٤وٝد. ال١ِخ اٌعشة أٚ ٔؾ١ذ اٌقؾشاء.اٗظواُْلوٟ

كٜئ٫ءاُٖؼب٤ُيكولٝارٞاكوْٜا٫عزٔبػ٢اُن١ٛٞا٧ٍبًاُن١روّٞػ٤ِٚػ٬هخاُلوكك٢أُغزٔغ،ُنُيهبٓذػ٬هزْٜك٢أُغزٔغػ٠ِ

أٍبًٕواػ٢،كقوعٞاػ٠ٍِٖ٘هجبئِْٜ،ٗز٤غخُٔبهأٖٝٙٓظِْاعزٔبػ٢ك٢ٛنٙاَُٖ٘اُز٢رَٞكٛبأٗب٤ٗخاهزٖبك٣خعبئوح،ٝر٘وٖٚ

اٌؾعشاء .٣ٍٞقف٤ِق.ػلاُخاعزٔبػ٤خر١َٞث٤ٖع٤ٔغأكواكٙ،كقوعٞا٤ُٞاعٜٞاؽ٤بحاُٖؾواءكٕٝأ١ؽٔب٣خأٝٙٔبٕاعزٔبػ٢

  .55ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌقعب١ٌه فٟ اٌعقش اٌغبٍٟ٘
392
 .135كد،ٓ.ٓطجؼخّجبةٓؾٔل:اُوبٛوح.روعٔخكزؼاُجبةػجلاُؼ٤ِْ.  اٌفٓ ٚاٌّغزّع.ٛوثوده٣ل-
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بناء عمى التصكر السابؽ، يمكف فقو العبلقة بيف القبيمة كاألفراد كالشاعر، بكصفو الشاعر رائي القبيمة، ككجدانيا 

. كميرمِّز مخياليا كقيميا، كصائغ عبلقة أفرادىا بيا

القبائؿ شيء مما يجدر فيو الفخر إال كتناكلكه ليعمك بذلؾ مف رأسماليا الرمزم، حتى أنيـ كلـ يغب عف باؿ شعراء 

:  قكة كبأساالعظماءفخركا بصبيتيا كغممانيا، الذيف لـ يتردد ابف كمثـك أف يضعيـ في مدارج 

 393إذا بمغ الفطاـ لنا رضيػػع تخر لو الجبابر ساجدينا  

قبيمة تغمب، " نحف"ىنا ىي " ناء"، ال يجيمف أحد عمينا، الػ "نا"كيبلحظ عمى ابف كمثـك استخدامو لضمير المتكمميف 

. القبيمة" ناء"إٌنيا 

ف أبكا فإٌنيا تمعنيـ كتطردىـ مف تضامنيا، فيي  كالقبيمة حيف تقرر، يتكجب عمى األفراد أف يطيعكا كينفذكا، كا 

االنقياد كالخضكع ليا دكف أم تبرير أك كترغب في أف يبرىف كؿ فرد عمى مدل كالئو كانتمائو ليا، ب، 394خالقتيـ

: كىذا ما عبر عنو الشاعر قريظ بف أنيؼ حيف قاؿ. 395نقاش لما أقرتو القبيمة

 396ال يسألكف أخاىـ حيف يندبيـ   في النائبات عمى ما قاؿ برىانا

ككذلؾ قكؿ الشاعر الجاىمي دريد بف أبي الصمة، الذم قٌدـ كصفا دقيقا لغياب التفكير الفردم ألبناء القبيمة في 

ف عادت  المحظة التي تفقد فييا القبيمة صكابيا، فالشاعر ال يممؾ في تمؾ المحظة سكل أف يفقد صكابو أيضا، كا 

:  ينقاد ليا كيعكد إلى رشدهؿالقبيمة إلى رشدىا كعقميا، فإف الشاعر كؾ

ف ترشد غزيَّةي أرشد    397كما أنا إال مف غزية إف غكت      غكيت كا 

فزماف الكعي عند الشاعر مرىكف في كميتو لزمف القبيمة كمداراتو، ليككف محككما بقرار سابؽ عميو ىك قرار القبيمة 

كمكقفيا، كبما أف الشاعر يرٌسخ كعيو في نفكس أبناء قبيمتو، فإٌف فعمتو ىذه تقكد أيضا إلى تحكيؿ زمف كؿ فرد مف 

                                                 
393
 .1996ٓ،78.كاهاٌُزبةاُؼوث٢:ث٤وٝد.2ٛ.رؾو٤نا٤َٓثل٣غ٣ؼوٞة. د٠ٛاْ عّش ثٓ وٍضَٛ.ػٔوٝثًِٖضّٞ-
394
رْجٚاُوج٤ِخثٜنااُزٖٞه،اُزٖٞها٣٩ٔب٢ُٗٔبأهاكٙهللأُقِٞهبرٚ،كقوٝطآكّٝىٝعٚػ٠ِٓؾلكادهللأُٜبرٔق٘ػ٘ٚٛوكٛٔبٖٓ-

 .اُغ٘خ،ٝهك٘اث٤ٌِاَُغٞك٥كًّبٍٕججبك٢ُؼ٘زٚٝفِؼٖٚٓهؽٔخهللا
395

٣وٟاُغبثو١إٔاُؼوَا٤َُب٣٢ٍغلٓوعؼ٤زٚك٢أُق٤بٍا٫عزٔبػ٫٢ك٢اُ٘ظبّأُؼوك٢؛٧ٕأُق٤بٍا٫عزٔبػ٣٢غَلاُو٤ْ-

اٗظوٓؾٔلػبثل.اُوٝؽ٤خاُز٢رقِن٣ٞٛخاُلوكٖٓف٬ٍاُغٔبػخ،٣ٖٝجؼثنُياُ٘ظبّا٫عزٔبػ٢اُج٤٘خاُْؼٞه٣خُِ٘ظبّأُؼوك٢

.2004ٓ،16.ٓوًيكهاٍبداُٞؽلحاُؼوث٤خ:ث٤وٝد.4ٛ.اٌعمً اٌغ١بعٟ اٌعشثٟ.اُغبثو١

 .ؿ٤وٓلٌوك٤ٚٓٞٙٞػباُز٢إٔجؾذا٠ُؽّلٓبثبُوج٤ِخاػزولّاُلوك٣ظٜو،حك٢اُجؾشٝك٤ٍ٢بماُوج٤ِخاُن١ٛٞٓلاهٛنٙاُغيئ٢
396
 .1998ٓ،11.كاهاٌُزتاُؼ٤ِٔخ:ث٤وٝد.أؽٔلؽَٖثَظ. د٠ٛاْ اٌؾّبعخ.أثٞرٔبّ-
397
 .2005ٓ،121.كاهٕبكه:ث٤وٝد.2ٛ.رؾو٤نٓؾٔلٗج٤َٛو٣ل٢.  األفّع١بد.أث٢ٍؼ٤لػجلأُِيثٖهو٣ت-
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فماضييا ماضي كؿ فرد مف أبنائيا، كحاضرىا حاضرىـ، كمستقبميا  أفراد القبيمة إلى زمف جمعي ىك زمف القبيمة،

. كذلؾ

 كىكذا، يخمؽ الشاعر مف كؿ حدث مف أحداث القبيمة تاريخا كرمزا كزمنا قىبىميا يشكؿ معمما بارزا في كجكد كعي أفراد 

القبيمة عمى ذكاتيـ كمكانتيـ، كمف ذلؾ ما خمده عمرك بف كمثـك في مخياؿ أبناء القبيمة، حينما قتؿ الممؾ عمر بف 

: ىند

كانظرنا نخبرؾ اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػقينا  لػػػػػػػػػػػػػينا            ػػػأبا ىند فبل تعجؿ ع

بأنا نػػكرد الػػرايات بيػضػػػػػػػػػػػػػػػا            كنصػدرىف حمػرا قػد ركينا 

 398         المػػػػمؾ فيػيػا أف ندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا كأيػاـ لػنا غػر طػكاؿ عصػينا 

كالشاعر إذ يغرس ىذه المفخرة في نفكس أبناء القبيمة، فإنو يحرص عمى أف ال تباف كمفخرة لو، بؿ كمفخرة لمقبيمة، 

حالة يصعب فييا "ككسيمة الشاعر في ىذه الميمة أف تتحد ذاتية بذاتية القبيمة، كتندمج فرديتو في الجماعة إلى 

كىذا ال يتـ إال إذا تحكؿ العقد االجتماعي بيف الشاعر كالقبيمة إلى عقد فني يجعمو معبرا عف . 399الفصؿ بينيما

 لذلؾ يحرص الشاعر عمى التكمـ في ىذا المقاـ 400"نحف"في الػ"" أنا"مشاعر القبيمة كتطمعاتيا مف خبلؿ ذكباف الػ

نتاج الجماعة التي ينتمي إلييا كيفخر بيا" ناء"بضمير المتكمميف الػ  ككاف ىذا شأف شعراء القبائؿ . ليحسف تمثيؿ كا 

.  401كالحارث بف حمزة شاعر بكر، كلبيد بف ربيعة شاعر عامر كأضرابيـ

كمف ذلؾ أيضا ما يذكره اآلمدم مف أف بني ممحـ بف شيباف أغاركا عمى إبؿ جار لمشاعر جزف بف كيؼ الذم تبعيـ 

: كقتؿ منيـ كارتجع اإلبؿ، كقاؿ

أمف ماؿ جارم رحت تحترش الغنى    كتدفع منؾ الفقر يا بف ممػػحػػػػػػػـ 

لقد أتيت األمر مف غير كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة     كأخػطأت جيدا كجية المغػػػنػػػػػػػػـ 

فما نحف بالقـك المباح حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ   كما الجار فينا إف عممت بمسمػػـ 

                                                 
398
  .71ٖٓلهٍبثن،ٓ. د٠ٛاْ عّش ثٓ وٍضَٛ.ػٔوٝثًِٖضّٞ-
399
 .35ٖٓلهٍبثن،ٓ. ل١ُ عذ٠ذح ألدة اٌعشثٟ اٌمذ٠ُ ٚاٌّعبفش.ػبئْخػجلاُوؽٖٔ-
400
 .175-174كد،ٓ.ٌٓزجخؿو٣ت:اُوبٛوح. دساعبد فٟ اٌؾعش اٌغبٍٟ٘.٣ٍٞقف٤ِق-
401
 .1970ٓ،36.كاهأُؼبهف:اُوبٛوح.2ٛ. ل١ُ عذ٠ذح ٌألدة اٌعشثٟ اٌمذ٠ُ ٚاٌّعبفش.ػبئْخػجلاُوؽٖٔ-
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 402كأٌنا متى نندػػػب لممكت نأتػػًو   نخكض إليو لٌج بحػػر مف الٌدـ

، فالشاعر ىنا "نحف"، كضمير المتكمميف "أنا"كيمحظ عمى األبيات السابقة التناكب في استخداـ الضمير المتكمـ 

يكضح حتى كلك كاف االعتداء قد كقع عمى فرد مف أفراد القبيمة، فإف االعتداء كاقع عمى كؿ القبيمة، كأف قتؿ فرد مف 

نما لمقبيمة الذم ىك مف صمبيا، فذات الشاعر ال  أفراد القبيمة الشخص المعتدم، فإٌف القتؿ ال ينسب لمفرد القاتؿ، كا 

. القبيمة" نحف"تجد ليا مكانا خارج 

إف القبيمة كانت أساس المعرفة في المجتمع الجاىمي، فقد انحصرت فيما تقكلو : كباالعتماد عمى ما سبؽ يمكف القكؿ

القبيمة في مسائؿ الكجكد كالمجتمع كالفكر، كقد تمثؿ أفراد القبيمة ىذه المعرفة كخضعكا ليا دكف أف يسائمكىا، فالقبيمة 

كال حجة إال ما أقامتو القبيمة . تأمر كاألفراد ينصاعكف، يسمعكف قكليا كال يتدبركف، ينفذكف مبتغاىا كال يناقشكف

. كبالمختصر، القبيمة تتحدث كاألبناء يغرقكف في السمع. عمييـ، كال حجة لؤلفراد عمييا

كبذا مثمت القبيمة بنظاميا الدعكم مركزية لتسمطيا كىيمنتيا، كحددت كسيمة االتصاؿ مع أبنائيا عبر اإلنصات 

كاإلصغاء إلييا، كىكذا كاف منطمؽ تفكير الجاىمي ال يتجاكز مبدأ السمع في التعبير عف قبميتو التي انتمى إلييا أشد 

باستثناء الصعاليؾ الذيف أنفكا مف الخضكع ليذا النظاـ، الذم كجدكا فيو مقتا كظمما تحديدا في تكزيع الثركة . االنتماء

، كىـ بيذا الشأف يشبيكف ما فعمو 403بيف فئات مجتمع القبيمة، فخرجكا عميو ال لمساءلتو فحسب، بؿ مف أجؿ تفكيكو

. إبميس حينما رفض االنصياع لمنظكمة المعرفة السمعية اإلليية

 

 قريش وراثة المجد:  المطمب الثاني

 كىيبة كدعة قبيمة قريش، كذلؾ بحكـ ظركؼ جٌمة ىيٌيأت ليا، منيا ةكانت أبرز القبائؿ في الجزيرة العربية مكاف

االستقرار كعدـ الترحاؿ، كلككنيا كصية عمى األصناـ التي مثمت األدياف التي دانت بيا معظـ القبائؿ في الجزيرة 

                                                 
402
 .1991ٓ،127.كاهاُغ٤َ:ث٤وٝد. اٌّؤرٍف ٚاٌّخزٍف.ا٥ٓل١-
403
ٖٓله. اٌؾعشاء اٌقعب١ٌه فٟ اٌعقش اٌغبٍٟ٘.ُِزؼوفػ٠ِاُزل٤َوا٫عزٔبػ٢ُظبٛوحاُٖؼٌِخ٣ٌٖٔاُؼٞكحا٣٠ٍُٞقف٤ِق-

 .121-89ٓ ٍبثن،
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كاف يرمي " أعمك ىبؿ"العربية، فمثمت السيادة الدينية لقريش بكابة السيادة السياسية، فالقرشي مثبل حينما كاف يقكؿ 

. 404مف كراء قكلو، أعميت قريش صاحبة المجد، كصانعة اإللو ىبؿ

كما أف السيادتيف الدينية كالسياسية ميدتا لمسيادة االقتصادية كالمغكية، فاألكلى تمثمت بتجارة قريش التي لـ تكف 

ليعترضيا معترض مف القبائؿ، ألف اعتراضيا يعني حرماف القبيمة المعتدية مف الحج إلى الكعبة، األمر الذم يترتب 

فبل تستطيع  القبيمة المعتدية أف تعرض بضاعتيا في أسكاؽ مكة في فترة الحج، ؛ 405عميو خسارة دينية، كاقتصادية

كما أف شعراءىا لف يتمكنكا مف حضكر األسكاؽ الشعرية حتى يعرضكا بضاعتيـ التي ال تخمك مف الفخر بالقبيمة 

، كىذا أشد ما تحرص عميو القبائؿ؛ فالشعر الذم ييمقى في سكؽ عكاظ مثبل، 406كاإلشادة بسيكؼ أبطاليا المرىفة

تحضره كؿ القبائؿ العربية التي تأتي لمحج، كبالتالي فإف قصيدة الشعر التي تمقى في سكؽ عكاظ، تككف بمثابة رسالة 

. 407يتـ تبميغيا لمناس في األسكاؽ الشعريةكيحمميا داعية القبيمة، 

أما السيادة المغكية لقريش، فتمثمت بسيادة المغة القرشٌية عمى حساب ليجات القبائؿ التي اندثرت، حيث أجبرت 

مجمكع السيادات القريشية شعراء القبائؿ عمى عرض أشعارىـ بالميجة القرشٌية، مف ىنا كانت قريش تمتمؾ كؿ تقنيات 

الدعكة لمجدىا كسؤددىا كعمك كعبيا بيف القبائؿ، مما جعميا تتسيد القبائؿ العربية ببل منازع قبؿ تنزؿ الدعكة المحمدية 

. 408ف تنزؿ بالمغة العربية، كبميجة قريشآكبعدىا، تحديدا أف النبي الجديد ىك قرشٌي كأف القر

                                                 
404

.كاها٫ٗزْبهاُؼوث٢:ث٤وٝد.لش٠ؼ ِٓ اٌمج١ٍخ إٌٝ اٌذٌٚخ اٌّشوض٠خ.ُٔي٣لٖٓا٫ٍزلبٙخك٢أُٞٙٞع،٣٘ظوف٤َِػجلاٌُو٣ْ-

،ؽ٤ش٣ج٤ٖػجلاٌُو٣ْكٝاكغ٤ٍطوحه٢ٖث٬ًٖةػ٠ٌِٓخَْٝٛوكهج٤ِخفياػخاُز٢ًبٕث٤لٛبٓلبر٤ؼاٌُؼجخ.ٝٓبثؼلٛب1997ٓ،35

دٚس اٌؾضة اٌٙبؽّٟ ٚاٌعم١ذح اٌؾٕف١خ فٟ .٣ٝ٘ظوأ٣ٚب٤ٍلاُو٢٘ٔ.ك٢ا٤َُبكحٝا٤َُطوحك٫ُخ٤ٍبك٣خٝهٓي٣خٖٓٓلبر٤ؼا٣ٔبٗبٓ٘ٚثٔبَُ

ٌٓزجخٓلث٢ُٞ:اُوبٛوح. ِذخً ٌمشاءح اٌٛالع االعزّبعٟ ٌعشة اٌغب١ٍ٘خ ٚإفشاصارٗ األ٠ذ٠ٌٛٛع١خ: اٌز١ّٙذ ٌم١بَ دٌٚخ اٌعشة اإلعال١ِخ

 .1996.اُطجؼخاُواثؼخ.اُٖـ٤و
405

 .16-13ٖٓلهٍبثن،ٓ.االرغب٘بد اٌؾضث١خ فٟ اإلعالَ.اٗظوكبٛٔخعٔؼخ-
406

،2007ٓ.كاهاُوّبك:اُوبٛوح.دساعخ فٟ أفغش لج١ٍخ عشث١خ ععٍٙب اإلعالَ أعظُ لج١ٍخ فٟ اٌزبس٠خ اٌجؾشٞاٗظوؽ٤َٖٓئٌٗ،-

114-118. 
407

ٓ،ٖٓلهٍبثن. دٚس اٌؾضة اٌٙبؽّٟ.٬ُ١ٍزلبٙخك٢هواءحأٍجبةأُغلٝاَُئككاُن١اثز٘زٚهو٣ُِ٘لَٜب،٣٘ظوًزبة٤ٍلاُؤٖ-

73-85. 
408

ُٝولرورتػ٠ِاُزؾٍٞاُغل٣لك٢رؼي٣ي٤ٍبكحاُِـخاُوو٤ّّخ.138-131ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌعقش اٌغبٍٟ٘.اٗظوّٞه٤ٙ٢ق-

رؼب٢ُاُوو٤ّّخثؼلإًْٔقثٜبػٖؽغبةأَُبء،ؽ٤شاُزوذٓغاُٞؽ٢،ٝإٔجؾذَُبٕؽبُٚ،كبًزَجذاُولاٍخًٜٞٗباُٞػبءاُن١ؽِٔٚ،

ًٜٝٞٗبُـخاُزوبءث٤ٖٓبٛٞأػ٠ِثٔبٛٞأك٠ٗ،ثٔؼ٠٘آفوإٔجؾذًٝؤٜٗبٛو٣نأَُِْٗؾٞهثٚ،ٝٛنآب٣لَوٍوٝاُيا٤ٓخهواءحاُووإٓ

هو٣ِرغبٙٝٗٚٓبه١ًإَُُِٔٔٞـ٤واُؼوث٢ثبُِـخاُؼوث٤خاُوو٤ّّخ،ام٣ٌٖٔاػزجبهمُيػ٠ِأٗٚٗٞعٖٓاُقٚٞعا٬ُٝاػ٢اُن٫١ىاٍ

اٌزبس٠خ .ٗظوٕبكمٓؾٔلاُ٘ؼ٢ٔ٤أُي٣لٖٓا٬ٛ٫عؽ٤ٍٍٞبكحاُِـخاُوو٤ّّخهجَٝثؼلا٬ٍ٩ّ.ؽز٣٠ٞٓ٘بٛناػ٤ِْٜػجوكوُٗـزٜب

 .69-2008ٓ،47.اكو٣و٤باُْوم:اُلاهاُج٤ٚبء.اٌفىشٞ ألصِخ اٌٍغخ اٌعشث١خ
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كفي ىذا المقاـ يصبح الحديث عف الميجة القرشٌية كمغة ميمة في بناء المجتمع القرشٌي كتعاليو، بكصفيا أقكل 

الركابط االجتماعية في صياغة المجتمع كتماسكو، فإعبلء شأف المغة القرشٌية يعني إعبلء شأف المجتمع كتمتيف عراه، 

كسابوكتدعيـ منطمقات الكالء لو،  .  ليجاتياأف المكانة المرمكقة بيف القبائؿ األخرل التي قٌؿ شكا 

كقد كانت قبيمة قريش مف أكثر القبائػؿ العربية مقاكمة لمدعكة المحمدية، نظرا لما تستيدفو ىذه الدعكة مف تقكيض 

، فجندت كؿ طاقاتيا الدعكية، مف شعراء كخطباء، 409لسيادة قريش التي ابتنتيا لنفسيا عبر رأسماليا المالي كالرمزم

كمف سبلح لمقاكمة الدعكة المحمدية الجديدة؛ ألنيا تخشى عمى المكانة كالمجد الذم صنعتو لنفسيا كسيادتيا بيف 

. القبائؿ، لذلؾ لـ يؤمف سادة قريش بالدعكة الجديدة، كناصبكىا العداء

تمثؿ لحظة االطمئناف ألفراد المجتمع القبمي، كأف الكالء - بشكؿ عاـ-كىنا يجدر التذكير بأف ظاىرة الكالء لمقبيمة 

لمديف المحمدم يمثؿ كسرا لكؿ السياقات االجتماعية التي كجد فييا األفراد كسمككيـ االجتماعي، فالفرد في المجتمع 

القبمي يعزز السياؽ االجتماعي عبر الطقكس االجتماعية التي يؤدييا، أم يعزز إنتاج القبيمة بسمككو االجتماعي، 

ف  م ًنٍكثو ليذا النسيج أكالقبيمة في المقابؿ تضع اإلطار الثقافي كاالجتماعي الذم يخمؽ كجكد الفرد داخؿ القبيمة، كا 

  .االجتماعي الجدلي، سيتسبب حتما في انييار النظاـ االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم

كالخطر يصبح شديدا حينما يرـك النظاـ الديني الجديد تفكيؾ البنى االجتماعية التقميدية القبمية، لصالح بنى جديدة 

ىنا لحظة اليدـ خطيرة، كلحظة البناء كذلؾ، لذلؾ خافت قريش أكثر مف غيرىا عمى البنى . تختمؼ في طريقة بنائيا

التقميدية السياسية كاالجتماعية التي ترسخت عبر تجربة تاريخية، إلى بنى جديدة ال تقيـ كزنا لمتجربة حيث يسمك 

 .طرحيا عمى تاريخية التجربة، لصالح بنى مجتمعية كأطر معرفية تتجاكز ما ىك كاقع أك معاش

 

عادة إنتاج مفيـو الوالء: ثالثالمطمب اؿ  التجربة النبوية وا 

اقرأ باسـ ربؾ "  في التغيير االجتماعي منذ المحظة األكلى، فأكؿ ما تنزؿ عمى الرسكؿ كاضحة اإلسبلـبدت رغبة

، الذم عمـ بالقمـ، عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ يبدأ اإلسبلـ ، ىنا 410"الذم خمؽ، خمؽ اإلنساف مف عمؽ، أقرأ كربؾ األكـر

                                                 
409
 .ٝٓبثؼلٛب99ٝٓ.61ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌعمً اٌغ١بعٟ اٌعشثٟ.اٗظوٓؾٔلػبثلاُغبثو١-
410

 .ٍٞهحاُؼِنا٣٥بداُقَٔخا٠ُٝ٧ٖٓ-
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ٍمؽي الفرد ارتبط  كمعرفيالـ تعد فيو القبيمة خالقة لمفرد كجكديا كاجتماعيا اإلعبلف عف سياؽ دعكم جديد،ب نما خى ، كا 

بسياؽ عمكم يراد لو أف يحطـ السياقات التقميدية القبمية، فالدعكة ىنا لتجاكز األنا القبمية في الصياغة االجتماعية، 

 إلى اهلل كفكرة عمكية،  كمعرفيةكأكؿ ما تقتضيو ىذه فكرة االنتقاؿ مف القبيمة كبنية اجتماعية كسياسية كاقتصادية

 كعمى صعيد الداخمي بيف أشراؼ القبيمة ،كيترتب عمى ىذه الدعكة قتؿ التمايزات االجتماعية عمى أساس الدـ كالنسب

فدعا الديف الجديد إلى تمايز مف نكع أكثر تجريدا يقـك عمى درجة االبتعاد عف الكفر كالعصياف، . 411كعمـك أبنائيا

كاالقتراب مف الدائرة اإليمانية، كمف ىنا تحدد أكؿ أعماؿ ىذه الدعكة، كالذم انصب عمى مركز الجماعات 

االجتماعية التقميدية المتمثؿ بالعصبية القبمية كمراكز ليذه الجماعات، فقد جاء السياؽ القرآني ليحدد مركزية اهلل في 

 التعارؼ افالتفاضؿ بيف الناس تحكمو قيمت. 412"كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا، إف أكرمكـ عند اهلل اتقاكـ. "الدعكة

. كالتقكل، ال ثنائية الحسب كالنسب المتاف تتفاخر بيما القبائؿ

كجعؿ السياؽ القرآني الرىاف عمى مدل نجاح الدعكة الجديدة يتمثؿ في عمميتيف متتاليتيف، األكلى تفكيكية، تتمثؿ في 

الدعكة كالعمؿ عمى إحداث الخمؿ في تصديع النسيج االجتماعي القبمي لممجتمع الجاىمي، كتفكيؾ عراه، كالثانية 

بنائية، تتمثؿ في االنتقاؿ إلى مرحمة بناء نسيج الدعكة االجتماعي الجديد، عمى أساس دعكم يتمثؿ في تجاكز مفيـك 

. 413القبيمة لصالح مفيـك اهلل في الكالء، الذم يتحقؽ فيو خبلص الناس في األرض كالسماء

ألف القرآف بالتصكر الديني، يمثؿ في حقيقتو إرادة اهلل لما ينبغي أف - كقد تمكضع اهلل في كبلمو المتمثؿ في القرآف

ككاف بذلؾ القرآف حمقة كصؿ بيف اهلل كعباده، بمثابة جسر يكصميـ إليو، كاقتضى نقؿ كبلـ اهلل - يككف عميو البشر

 كسيط اهلل األكؿ، كسيط غير أرضي، قد ،لمبشر، كجكد كسيط تتحقؽ مف خبللو عممية النقؿ، فكاف جبريؿ، مبلؾ اهلل

                                                 
411

ػ٠ِاُوٍٍٞٓؾٔلًبٗذثٔؼ٠٘ثِّؾ،أ١ثِّؾاُلػٞح،ك٤ٔبًبٕهكاُوكٓبد٣خٗيٍآ٤ٍٝبهٜبًؤٍٝ"هوأا"٣وٟاُٖبكما٤ُّٜ٘ٞإًِٔٔخ-

،٬ًّٝا٤ُّٜ٘ٞٛنا٣ٔضَرٞعٜبٓـب٣واُجؼ٘"أهوأثبٍْهثياُن١فِن"أٗبثوبهة،ثٔؼ٠٘أ٣٫ٚٗؼِْٓبما٣جِؾ،كغبء٬ًّاُٞؽ٢ُِوٍٍٞ

اٗظو.رؼ٢٘إٔاُوًٍٍٞبٕأ٤ّٓب"ٓبأٗبثوبهة"اُزل٤َواداُز٢روٟثؤٕهكاُوٍٍٞػ٠ِاُٞؽ٢ثـ

 .31-1995ٓ،21.ه٣بٗاُو٣ٌُِْ٘و:ث٤وٝد.ؽش٠عخ ِٓ ٚسق- إعالَ ضذ إعالَ.أٗظواُٖبكما٤ُّٜ٘ٞ
412

 .13ٍٞهحاُؾغواد،آ٣خههْ-
413

 ".٣ٖٓٝجزؾؿ٤وا٬ٍ٩ّك٣٘بك٣ِٖوجَٓ٘ٚ"ٍٖٓٞهحآٍػٔوا85ٕكولؽلكاُووآ٤ٍِٕٝخاُق٬ٖٓٓف٬ٍا٣٥خ-
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كىنا يثكر التساؤؿ ىؿ يككف محايدا في النقؿ فبل يتأثر المحمكؿ بحممو إياه، كقد يككف غير ذلؾ فيتمكف بديباجتو، 

 .414 ببذؿ الجيد في الفصؿ بينو كبيف النص المحمكؿ، أـ أنو ممـز بتحقيؽ ىذه النتيجة، ىؿ ىياألمانة لجبريؿ

 ككانت المغة العربية القريشية كسيطا أرضيا لكبلـ اهلل تمكف بديباجاتيا كخصائصيا المغكية، كمنحيا قداسة 

، كالمرتبط في الديف االحتضاف، أما الكسيط الثالث فكاف النبي محمد مبمغ الكبلـ لمناس كمبشرا بالدعكة الجديدة

، كمف ىنا يمكف أف نتحدث عف المغة العربية كمغة دعكية لمديف الجديد، كالنبي محمد 415كالجماعة ارتباطا عضكيا

 *يا أييا المدثر قـ فأنذر" كقد بينت سكرة المدثر ىذا التكميؼ اإلليي. الداعية األكؿ لمديف الجديد المكمؼ إلييا بالتبميغ

. 416" كالرجز فاىجر*كثيابؾ فطٌير* كربؾ فكبر

كلـ يكف الرسكؿ محمد محض مكمؿ لمدعكة، بؿ أصبح جزءا مف سياقيا، كىك تحقؽ ليا، ىك فكرة اهلل المجسدة عمى 

كمف ىنا كاف كؿ ما . األرض، كبالتالي فإف أم سياؽ يرد فيو الرسكؿ، ىك سياؽ كركد الكحي، كتعزيز لحضكره

يصدر عف الرسكؿ ىك حديث في االصطبلح يفسر، كيؤكؿ كيحمؿ، كيعطي أبعادا جديدة لمفكرة الدينية المطمقة 

الكامنة في الدعكة، فيتحقؽ بركز اهلل كتجميو مف خبلؿ نبيو الذم أصبح جكىر الدعكة كامتدادىا كأدكاتيا، ىنا اهلل يمد 

 إما بذاتو امركنتو في النبي، كفي الحياة، في الطبيعة كالكاقع االجتماعي، كيصبح كؿ ما امتد اهلل فيو مقدس

كالتفاؼ الناس حكؿ الرسكؿ، ىك بمثابة التفاؼ حكؿ الدعكة، حكؿ الفكرة، حكؿ . كخصائصو المادية، أك في فكرتو

اهلل، كىذا يقكد إلى كضعيـ بالتالي في السياؽ اإلليي، كأم خركج أك تقاعس أك ابتعاد عف ىذا السياؽ  يعني االبتعاد 

. 417عف اهلل

                                                 
414

٤َُذّوٛبٝٙٔبٗب-ٖٓٓ٘طِوبداُزؤ٤ٌٍاُز٢٘٣ٌُِٞل٣ٖ-ٛبػخا٬ُٔئٌخهللًٔبإٔ.ُنُيك٢ٗظو١ًِٔخا٤ٓ٧ٖرؾزبطػ٠ِرؤ٣َٝ-

٤ٌُٝهلًب٫ْٕٞٔٓثبُجؼلا٬ُٔئ٢ٌ،ًٔبأْٜٗ،أ١ا٬ُٔئٌخ،اؽزغٞاػ٠ِاةُؼلّفوٝعْٜػٖاُطبػخأٝػلّكْٜاهاكحهللا،كولاْٗنػْٜ٘

ٖٓ.اٌّالئىخ رعف عٓ اٌغؤاي: اٌفقً األٚي اٌّجؾش األٚياٗظو.اٍزق٬فهللاا٩َٗبٕك٢ا٧هٗ،ثَجتػلّكُْٜٜٔٔوبٕلهللآٖاُقِن

 .اُلهاٍخ
415
ًبٕٝعٞكاُوٍٍٞك٢أُغزٔغا٢ٓ٬ٍ٩ٝعٞكاػ٣ٞٚب،رؾب٤ًٚاُغٔبػخا٤ٓ٬ٍ٩خػ٠ِأٗٚٗٔٞمعبك٢ًَٓب٣ٖلهػٖ٘ٚٓكؼَأٝ-

-1992ٓ،43.كاهٍواًُِْ٘و:رٌٞٗ. اٌضع١ُ اٌغ١بعٟ فٟ اٌّخ١بي اٌغ١بعٟ ث١ٓ اٌّمذط ٚاٌّذٔظ.ٓؾٔلاُغ٢ِ٣ٞ.هٍٞأٝروو٣و

44. 
416

اُوٍبُخهْكؤٗنهرؼ٢٘،أظٜوٝثِؾٓبك٢اُوٍبُخ،ٝٛٞر٘ج٤ُِٚوٍٍٞثؼلّاُزوبػٌػْٖٗواُلػٞح،ٝٛٞكػٞح٬ٍُزٔواهك٢ؽَٔ-

 .3-1ا٣٥بداَُبثوخ٢ٍٖٛٓٞهحأُلصوٖٓ.ٝرج٤ِـٜب
417

3ٖٓا٣٥خ".ٝٓب٣٘طنػٖاُٜٟٞػٖٛٞا٫ٝؽ٣٢ٞؽ٠"ٝهكدآ٣بدًض٤وحروثٜهللاًلٌوحعٞٛو٣خك٢اُلػٞحثبُوٍٍٜٞٝٓ٘ب-

ٝا٣٥خ"٣ٖٓٝقوطٖٓث٤زٜٚٓبعواا٠ُهللاٝهٍُٞٚ،ص٣ْلهًٚأُٞدكولٝهغأعوٙػ٠ِهللا"ٍٖٓٞهحاَُ٘بء100ٝا٣٥خ.ٍٞهحاُ٘غْ

٣ْٖٓٝبهنهللاٝاُوٍٍٖٞٓثؼلٓبرج٤ُٖٚاُٜلٟ،٣ٝزجغؿ٤وٍج٤َأُئ٤ُٖ٘ٓٗٞٚٓبر٠ُِٖٞٝٗٚعْٜ٘:"ٖٓٗلٌاَُٞهحٝاُز٢رو115ٍٞ

٣ٖٓٝطغهللاٝاُوٍٍٞكؤُٝئيٓغاُن٣ٖأٗؼْهللاػ٤ِْٜٖٓاُ٘ج٤٤ٖٝاُٖل٣و٤ٖٝاُْٜلاء"ٖٓٗلٌاَُٞهح69ٝا٣٥خ".ٍٝبءد٤ٖٓوا
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 فالمجمكع يشكؿ فئة اجتماعية محددة أكال بعصبية كتحقؽ الدعكة في األفراد يعني أف اهلل يتحقؽ في المجمكع،

يخضعكف لنفس السمطة الممثمة بالنبي، كىذه السمطة خمعت عمييـ مشركعية مف قبؿ اهلل، : تضامنية في الكالء، كثانيا

كأنيـ يمتمككف معرفة متماثمة تجاه الخير كالشر، يرتبطكف بميثاؽ مع اهلل، بمكجبو يقدمكف الطاعة، مقابؿ حصكليـ 

  .418عمى النجاة

يصبح مجمكع الكؿ ىك حاصؿ كجكد اهلل في الفكرة، لذلؾ ال نستغرب كبيذا التصكر نحك طبيعة المجمكع المتشكؿ، 

، كرمى حبات التمر "!؟أليس بيني كبيف الجنة إال أف أقتؿ: "مف عميرة بف حماـ األنصارم حينما قاؿ في معركة بدر

ىنا كانت لحظة التجاكز في تحقؽ فكرة الدعكة، تجاكز األرضي تجاه العمكم، تجاه اهلل الذم . 419كقاتؿ حتى قتؿ

نما خمكص الدعكة مف كؿ ما ىك . يمثؿ جكىر فكرة الدعكة كال يعني التجاكز بيذا المفيـك ما يتحقؽ بحرفية الكبلـ، كا 

نفعي مدنس تجاه كؿ عمكم مقدس يتمثؿ برضى اهلل، فيككف المؤمف عمى شاكمة ما يريده اهلل مف خبلؿ الرسالة 

.   الدعكية المحمدية

نبلحظ عمى الفيـ الجديد لمفكرة الدعكية الجديدة أنيا مغايرة لمفيـك الخبلص في الدعكة القبمية، فمـ يعد تجاكز الفرد 

نما أصبح تجاكزه يتحقؽ لصالح اهلل، كلـ يعد التضامف االجتماعي ينيض عمى أساس  لفرديتو لصالح القبيمة، كا 

نما أصبح ينيض عمى أساس الكالء لمديف، كلـ تعد القبيمة مصدر التكميؼ لمدعكة في الديف  القبميةالعصبية ، كا 

نما أصبح مصدر التكميؼ ىك اهلل، كأف الدعكة لـ تعد تكجو  لتكتؿ المحمة القبمية، بؿ دعت إلى  البناءالجديد، كا 

االنفتاح كاستيعاب الناس كافة تحت قاعدة الكالء هلل، كأف ىكية الدعكة لـ تعد تتحدد باآلخر الذم يمثؿ القبائؿ 

نما أصبحت تتحدد  كالكؿ يمتمؾ الرغبة كالقدرة عمى . بمفاىيـ قيمية مؤمف ككافر كمشرؾبآخر مختمؼ عبر األخرل، كا 

. الحراؾ كالتغيير، عمى أساس تمايزه كاجتياده في أف يصبح أكثر تقكل

تمكيف القبيمة في الجزيرة العربية لمنافع سياسية الرغبة في كما أف فكرة الخبلص في مجتمع القبيمة تمثمت في 

مف ذلؾ . ص في الدعكة الجديدة تتمثؿ في مفارقة المنفعة الدنيكية لصالح اهللالكاقتصادية كاجتماعية، بينما فكرة الخ

                                                                                                                                                 
ٝؿ٤وٖٛ.٣ٖٓٝطغهللاٝاُوٍٍٞ،٣ٝق٠ْهللا٣ٝزوٚ،كؤُٝئيْٛاُلبئيٕٝ"ٍٖٓٞهحاُ٘ٞه52ٝا٣٥خ".ٝاُٖبُؾ٤ٖٝؽَٖأُٝئيهك٤وب

 .اٌُض٤وٖٓآ١اُووإٓاٌُو٣ْ
418
 .68ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌذ٠ٕٟ.ٓؾٔلأهًٕٞ-
419
 .2008ٓ،515.كٕ:اُوبٛوح.7ط.رؾو٤نػجلهللاثٖػجلأُؾَٖاُزو٢ً. اإلفبثخ فٟ ر١١ّض اٌقؾبثخ.اٗظواثٖؽغواُؼَو٢ٗ٬ -
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تحدد مفيـك اليجرة في اإلسبلـ، فيك الفرار إلى اهلل، كترؾ كؿ ما في الدنيا مف متاع، كىك أمر فيو مجاىدة كبيرة 

إنما األعماؿ بالنيات، كلكؿ امرئ ما نكل، فمف : "لمنفس كمغالبة ليا، كقد أكضح الرسكؿ مفيـك اليجرة ىذا حينما قاؿ

هلل كرسكلو، كمف كانت ىجرتو لدنيا يصيبيا أك امرأة ينكحيا فيجرتو إلى ما إلى هلل كرسكلو فيجرتو إلى اكانت ىجرتو 

.  420"ىاجر إليو

، كقد مكنت الرسكؿ كأتباعو مف تطكير أدكاتيـ الدعكية، فبعد أف أقاـ النبي ا دعكماتصبح اليجرة بيذا التصكر سياؽ

سمطتو في المدينة أكجد سياقا سياسيا كاجتماعيا لمدعكة، كغدت مخاطبتو لمقبائؿ تأخذ صفة الرسكؿ كصفة القائد 

. السياسي، كخضعت الدعكة لبركتكككالت تعقد مف خبلليا األحبلؼ، كتكثر فييا الكفكد كاليبات

 ككاف أكؿ أعماؿ الرسكؿ بعد اليجرة تكطيد األسس المجتمعية لمجتمع الدعكة المدني، حيث نظـ عبلقة أتباعو عمى

 كعبلقة أتباعو بييكد المدينة بكثيقة مدنية تضع أسسا لممفيـك 421"إنما المؤمنكف إخكة"  مبدأ األخكة، أساس

كلتكف منكـ " كما أف الظركؼ الجديدة ألزمت بنصو تشريعيو العمؿ الدعكم المنظـ، كالمتمثؿ في اآلية. 422المكاطنة

. 423"أمة يدعكف لمخير، يأمركف بالمعركؼ كينيكف عف المنكر

كدخمت العقيدة الجديدة في عمميا الدعكم في صراع مع القبيمة، بخمقيا انزياحات في مفيـك االنتماء كالكالء كالدعكة، 

، فسمماف ليس عربيا أصبل، بؿ ىك فارسي، فآؿ البيت ىـ جماعة 424"سمماف منا آؿ البيت:" كمف ذلؾ أف النبي قاؿ

. كىذا سياؽ اجتماعي جديد كمغاير لكؿ السياقات القبمية. المؤمنيف

                                                 
420

.2002ٓ،15.ٌٓزجخأُؼبهفُِْ٘وٝاُزٞى٣غ:اُو٣بٗ.أُغِلا٧ٍٝ. ِخزقش فؾ١ؼ اإلِبَ اٌجخبسٞ.ٓؾٔلٗبٕواُل٣ٖا٧ُجب٢ٗ-
421

 .ٍٖٓٞهحاُؾغواد10آ٣خ-
422

ٛناا٧ٍبًُٔلّٜٞأُٞاٛ٘خ٣ُْوْػ٠ِأٍبًا٫ٗزوبّٖٓٓؤٕثؼ٘أُٞا٤ٖ٘ٛث٘بءػ٠ِاُغٌ٘أٝاُؼٖج٤خأٝاُل٣ٖ،ؽ٤شًبٕ-

ٟاُوٍٍٞث٤ٖع٤ٔغأَٛأُل٣٘خك٢اُؾوٞمٝاُٞاعجبدٜٝٓ٘باُلكبعػٖأُل٣٘خ،ثؼٌٌ ّٞ ك٢أُل٣٘خ٣وطٖاُؼل٣لٖٓاُوجبئَا٤ُٜٞك٣خ،كولٍ

اُن٣ٖ٣زٞعتػ٤ِْٜآبا٬ٍ٩ّأٝككغاُغي٣خُوبءؽٔب٣خاُلُٝخ"أَٛاُنٓخ"ٓبرْاُزؼبهفػ٤ِٚك٤ٔبثؼلك٢اُزبه٣ـا٢ٓ٬ٍ٩ٖٖٓٓطِؼ

.ا٤ٓ٬ٍ٩خُْٜ

ٝهلٍبْٛٛناأُٖطِؼٝاُزؼبَٓثٚأ٣ٚبٖٓؽبُخػَوْٛٚؽبُذكٕٝاٗزبطٓلّٜٞأُٞاٛ٘خك٢أُغزٔغاُؼوث٫ٝ،٢ىاٍؽز٠ػٖوٗب

،ٝؽز٠ػ٘لاُطبئلخا٧هَرْلكاٝأًضو"ا٤ٓ٬ٍ٩خ"أَٛاُنٓخػ٠ِأْٜٗفبهط٤ٍبمرؼو٣قأُٞاٛ٘خك٢أكث٤بداُؾوًبد"ٛنا٣٘ظوا٠ُ

اٗلزبؽبػ٠ِاُؼوًَواّلاُـ٢ّٞ٘اُن٣١وٟإٔا٫ّزواىك٢اُلزؼهل٣ٔب،ؽَٓؾِٚا٫ّزواىك٢اُزؾو٣و،كـ٤وإَُِّٔٔٞوًبءُـ٤وْٛ

ؽمٛق غ١ش اٌّغ١ٍّٓ : ؽمٛق اٌّٛاطٕخ.أٗظوًزبةهاّلاُـ٢ّٞ٘!ك٢أُٞاٛ٘خ،ٌُٖٓٞاٛ٘ز٫ْٜرٌزَٔا٫ثب٬ٍْٜٓ،ٝا٬ٌُُِّـ٢ّٞ٘

 .1993أُؼٜلاُؼب٢ُُِٔلٌوا٢ٓ٬ٍ٩،:كوع٤٘٤ب.2ٛ. فٟ اٌّغزّع اإلعالِٟ
423

 .ٍٞهحاُزٞثخ73ا٣٥خ-
424
 .1988ٓ،90.كاهاُغ٤َ:ث٤وٝد. ؽ١بح عٍّبْ اٌفبسعٟ.ٓؾٔٞكِّج٢-
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ككذلؾ اتخاذ الرسكؿ ببلال الحبشي الذم كاف عبدا يباع كيشترل قبؿ اإلسبلـ مؤذنا لمصبلة، كحساف بف ثابت 

األنصارم شاعرا لمدعكة يركج ليا كيدافع عنيا، كطمب منو أف يذىب إلى أبي بكر كي يعممو معايب كىنات 

، كأبك بكر كالرسكؿ كالمياجريف كميـ مف قبيمة قريش، ككذلؾ خركج أبك حذيفة بف عتبة لقتاؿ أبيو في 425قريش

 .426معركة بدر، إال أف حمزة عـ الرسكؿ منعو مف ذلؾ، أما أبك عبيدة بف الجراح فقد قتؿ أباه في تمؾ المعركة

ف إعبلف االنتماء إلى نظاـ العقيدة ىك الذم يفسر سبب تسفيو اإلسبلـ لمعصبيات التضامنية الممارسة لدل  كا 

الخصـك المتمترسيف في القبيمة كالحٌط مف شأنيا، فعٌظـ اإلسبلـ القطيعة مع اآلباء كالعشيرة كالحياة المادية المباشرة، 

كذلؾ مف أجؿ التأسيس لرابطة جديدة عمى أسس مغايرة، فيدؼ الخطاب الجديد نزع القداسة عف العصبيات القديمة 

. 427عف طريؽ تقديس العصبية الجديدة

كبانتصار فكرة اهلل في الجزيرة العربية، كتحديدا بعد فتح مكة معقؿ األصناـ كحاضنة البعد الركحي لئلطار القبمي، 

  .كاعتناؽ أىميا اإلسبلـ، حطمت بذلؾ دعكة العقيدة الجديدة أصناـ القبيمة كسياجيا الدعكم

العقيدة، لـ ترافقيا دعكة " ناء"القبيمة إلى " نا"كلكف الدعكة الدينية لمتحرر مف الحاضنة القبمية باالنتقاؿ مف الكالء لػ 

نما استبدلت انصياع الجاىمي لمقكلة القبيمة دكف مساءلة إلى االنصياع لمقكلة  لتحرير آليات التفكير عند المسمـ، كا 

العقيدة في إنتاجيا لممعرفة دكف أدنى مساءلة، فبقيت آليات إنتاج المعرفة رىينة محبس منطؽ السمع الذم تقـك 

. 428فمسفتو عمى االعتقاد ال السؤاؿ

 

 

 

 

 

                                                 
425
 .78-1963ٓ،77.كاهأُؼبهف:ٖٓو.7ٛ.  اٌعقش اإلعالِٟ.ّٞه٤ٙ٢ق-
426
 .508ٖٓلهٍبثن،ٓ.5ط. اإلفبثخ فٟ ر١١ّض اٌقؾبثخ.اثٖؽغواُؼَو٢ٗ٬-
427
 .75-74ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌمشآْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌذ٠ٕٟ إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة.ٓؾٔلأهًٕٞ-
428
 .ٛناأُٞٙٞعرْرلؾٖٚك٢اُلَٖا٧ٍٝ-
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 الدعوة إلى أسممة المجتمع: المبحث الثاني

 فيناؾ ،مفيـك االنتماء كالكالء لمقبيمة، لكنيا لـ تستطع القضاء عمى القبيمة المحمدية أف تتجاكز استطاعت الدعكة

شكاىد كثيرة تدؿ عمى بقاء النعرة القبمية في المجتمع اإلسبلمي، كمف ذلؾ قكؿ العباس عـ الرسكؿ لعمر بف الخطاب 

َـّ عمر بالقضاء عمى أبي سفياف، فقاؿ العباس كاهلل لك كاف : "يـك ألقي القبض عمى أبي سفياف قبيؿ فتح مكة، كىى

، 429كال حاجة لمدراسة باستعراض الشكاىد التي تثبت أف القبيمة لـ تغٌيب مف الحياة تماما". مخزكميا لما فعمت ذلؾ

لكف الجدير قكلو بأف القبيمة مثمت صفة متنحية في التككيف االجتماعي في عيد النبي محمد، كسادت صفة االنتماء 

. كالكالء هلل

 في الفترة التي أعقبت  كالمعرفيةمبحث عكدة القبيمة كأساس ناظـ لمبنى االجتماعية كالسياسيةاؿ  ىذاتناكؿمكسكؼ 

ثـ . كالتي كانت سقيفة بني ساعدة في المدينة المحطة األكلى ليا. 430"الردة "لتككف مف بعدهمكت النبي محمد، 

" في العصر الحديث، الذم باتت تدعك لو حركات ما ييعرؼ " الدعكة" لمفيـك تأصيميةسيتناكؿ ىذا المبحث قراءة 

 ".باإلسبلـ السياسي

 

 الدعوةالسقيفة ووأد : طغياف المدنس عمى المقدس: المطمب األوؿ

مكث الرسكؿ طيمة ثبلثة كعشريف عاما يدعك الناس إلى اإلسبلـ، جاعبل الناس في فكرتو الدعكية متساكيف في الدنيا 

يا أييا الناس إٌنا خمقناكـ مف . "متفاضميف أماـ اهلل بالتقكل، فبل فرؽ لعربي عمى أعجمي إال بالتقكلككأسناف المشط، 

   .431".ذكر كأنثى كجعمناكـ شعكبا كقبائؿ لتعارفكا، إٌف أكرمكـ عند اهلل أتقاكـ

س زماـ الدعكة إلى اهلل، كتبرز أثناء أبعده ليرمف كلكف شبح الغياب يطؿ عمى النبي دكف أف يضع األمر في أحد 

 فالعباس عـ الرسكؿ يطمب مف . التي ال يعني تغييب حضكرىا طيمة ثبلثة كعشريف عاما مكتيا،احتضاره بذكر القبيمة

                                                 
429

ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌعمً اٌغ١بعٟ اٌعشثٟ.ٓؾٔلػبثلاُغبثو١ُِٔي٣لٖٓاُزؼوفػ٠ِثوب٣باُ٘ؼوحاُوج٤ِخك٢أُغزٔغا٣٢ٓ٬ٍ٩٘ظو-

96-98. 
430
٣ولّٓؾٔلاُغ٢ِ٣ٞكهاٍخربه٣ق٤خصو٣خك٢اٗزوبٍأُغزٔغا٢ٓ٬ٍ٩ٖٓاُغبٗتاُو٢ٔ٤اُؼ١ِٞا٠ُاُغبٗتاُزبه٣ق٢ثٌَصوِٚثـ٤خ-

ا٤َُطوحػ٠ِأُغزٔغ،كٌبٗذاَُو٤لخػٞكحُِؼٖج٤بداُز٢ًبُٕٜبًَا٧صوا٧ثِؾك٢ك٣ٞٓخاُؾوجخاُز٢ٍزْ٘ؤك٢ٝهذ٫ؽنٕواػب

 .67-41ٖٓلهٍبثن،ٓ. اٌضع١ُ اٌغ١بعٟ فٟ اٌّخ١بي اإلعالِٟ ث١ٓ اٌّمذط ٚاٌّذٔظ.اٗظوٓؾٔلاُغ٢ِ٣ٞ.اَُِطخ
431

 .ٍٖٓٞهحاُؾغواد13ا٣٥خ-
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ف "ليسألو عف األمر مف بعده عمي أف يدخؿ عمى الرسكؿ كىك مسجى عمى فراش المكت،  فإف كاف فينا عممناه، كا 

لئف سألناىا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فمنعناىا ال يعطينا إياىا : فقاؿ عمي. كاف في غيرنا أمره فأكصى بنا

  .432الناس أبدا

تربت أيديكـ إلى آخر :" كحينما انتيى الخبر إلى بني ىاشـ أف أىؿ السقيفة قد بايعكا أبا بكر عمى الخبلفة قاؿ العباس

. 433"الدىر، أما إني قد أمرتكـ فعصيتمكني

العقيدة، كما " ناء"التي تحٌدثا عنيا ليست " الناء"يبلحظ عمى كبلـ العباس كعمي تحكؿ في مفيـك الكالء كاالنتماء، فػ 

نما في سياؽ متخصص داخؿ القبيمةأنيا لـ   دكف  أم في بني ىاشـ،تعد سياؽ القبيمة بمفيكميا العاـ الكاسع، كا 

القبمية تتييأ لتأخذ " ءأنا"ػ اؿكبذلؾ أصبحت.  كالعباس كعمي الرسكؿق إلي الذم ينتسبفرعاؿ، كىي غيرىـ مف قريش

 .لردةا كىي بداية ،العقدية" ءنا"الػمكانتيا، كتستعد الستبداؿ نفسيا بػ

كييترؾ جسده مسجىن ليكميف قبؿ أف يمكت الرسكؿ في الثاني عشر مف ربيع األكؿ في العاـ الحادم عشر لميجرة، 

 حسـ الصراع رغبة في، 435ذىب األنصار خمسة لسقيفة بني ساعدة، ألف أتباعو قد انشغمكا عنو، فقد 434يدفف

ىـ، بغض النظر عف النتائج التي مف الممكف أف مؿإنتقاؿ السمطة السياسية كالركحية ال ، ضمانةالمرتقب قبؿ حدكثو

  . ذلؾعمىتترتب 

بعد ذلؾ لكؿ حادثة ك،  األنصار بعيف االعتبار سكل اإلعبلف عف كضع األمر فيكلـ تأخذ سرعة االرتداد لمسقيفة

ىؿ :  كلكف األسئمة المتكقعة عمى اجتماع األنصار في السقيفة يمكف لممنطؽ أف يضعيا في السياقات التالية.حديث

 ستناكر في ىذا المجاؿ اترضى قريش بذلؾ؟ كىؿ سيسفر ذلؾ عف رضكخ مف قريش لمشيئة األنصار؟ أـ أف قريش

                                                 
432

٠َٛ اٌغم١فخ ٚث١عخ أثٟ ".ٗظوٓؾٔلثٖكبهًاُغ٤َٔٝا.185ٖٓلهٍبثن،ٓ.2ط.اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ ٚاألدة.اٗظواثٖا٧ص٤و-
.17-16ٓ،2009.اُؾ٤ُٞخاُزبٍؼخٝاُؼْوٕٝ.ؽ٤ُٞبدا٧كةٝاُؼِّٞا٫عزٔبػ٤خ "دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ ِمبسٔخ ٌشٚا٠بد ٠َٛ اٌغم١فخ: ثىش

".ٝهللاٌُؤٕػ٢ًٔب٣ٕ٘ظوٖٓٝهاءٍزوكه٤ن:"ؽ٢ُٖٝ٤ػضٔبٕاُق٬كخ،ٝهلهبٍػ٣٢ِّٞاُغَٔ-ٓؼبرجبا٣بٙ-ٝهلمًواُؼجبًاثٖأف٤ٚ

 .44ٝ48ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌغم١فخ ٚفذن.اُغٞٛو١:اٗظو
433
 .49ٓ. اٌّقذس عبثك-
434
 .20-19ٖٓلهٍبثن،ٓ". ٠َٛ اٌغم١فخ ٚث١عخ أثٟ ثىش اٌقذ٠ك".اٗظوٓؾٔلكبهًاُغ٤َٔ-
435

ٍو٤لخث٢ٍ٘بػلح٢ٌٛٓبٕهو٣تٖٓأَُغلاُ٘ج١ٞك٢أُل٣٘خأُ٘ٞهحك٢اَُؼٞك٣خ،اعزٔغك٤ٜبا٧ٖٗبهُِزْبٝه٫فز٤بهٖٓ-

ٝاَُو٤لخًٌٔبًٕٝؾبكصخُٜب.٤ٍقِقاُوٍٍٞثؼلإٔأػِٖػٖٝكبرٚ،ٝٛٞأٓو٣َُُْوم٤َُِِٖٔٔاُوو٤٤ّٖ،ًٝبٕمُيٓؾَاؽزغبعْٜ

ك٫ُزٜبك٢رغلكاُلٌواُوج٢ِفٖٕٞبٛبُزٜباُوٝؽ٤خػ٘لث٢ٍ٘بػلح،٨ُٖٝٗبهػٔٞٓب،ٝهلكفِذؽبكصخاَُو٤لخاُزبه٣ـا٤َُب٢ٍاُؼوث٢

ا٢ٓ٬ٍ٩ًٔ٘ؼطقْٜٓفٖٕٞبكٝهأٌُبٗخاُوٝؽ٤خُوو٣ِك٢رـ٤٤تٛبُخاَُو٤لخ،ٖٝٓمُيثلا٣خاُٖواعػ٠ِاُوٓٞىك٢اُلٌو

 .اُلػ١ٞا٢ٓ٬ٍ٩
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بيف المياجريف كاألنصار؟ أما أف  (كجكىر لمفكرة الدعكية) في جدؿ كبلمي؟ أـ أنيا ستعمف الخركج كانقساـ اهلل

؟ كالسؤاؿ األىـ مف كؿ ذلؾ ما ىي التغيرات السياسية كاالجتماعية التي بالسيؼف سيمجآف إلى حسـ األمر مالطرؼ

ستترتب عمى ىذه األسئمة، كما الذم ستخرج بو السقيفة عمى الفكرة الدعكية المحمدية؟ كما ىي جكىر الدعكة 

؟ كما ىي انعكاساتيا السياسية كاالجتماعية كمفيـك اليجرة فييا كالخبلص ،الجديدة؟ كما ىي أدكاتيا كتقنياتيا

 ؟436كالمعرفية عمى المجتمع المحمدم

إف لكـ سابقة في الديف، كفضيمة في : "كبعد أف اجتمع األنصار في السقيفة، ألقى بيـ سعد بف عبادة خطبة جاء فييا

لبث في قكمو بضع  عشرة سنة، يدعكىـ إلى - صمى اهلل عميو كسمـ- اإلسبلـ، ليست لقبيمة مف العرب، إف رسكؿ اهلل

عبادة الرحمف، كخمع األكثاف، فما آمف بو مف قكمو إال قميؿ، كاهلل ما كانكا يقدركف أف يمنعكا رسكؿ اهلل كال يغٌركا 

دينو، كال يدفعكا عنو ًعداه، حتى أراد اهلل بكـ خير فضيمة، كساؽ إليكـ الكرامة، كخصكـ بدينو، كرزقكـ اإليماف بو 

كبرسمو، كاإلعزاز لدينو، كالجياد ألعدائو، فكنتـ أشد الناس عمى مف تخمؼ عنو منكـ؛ كأثقمو عمى عدكه مف غيركـ، 

حتى استقامكا ألمر اهلل طكعا ككرىا، كأعطى البعيدة المقادة صاغرا، داحضا حتى أنجز اهلل لنبيو الكعد، كدانت 

، كبكـ قرير عيف، فشدكا يديكـ بيذا األمر، فإنكـ أحؽ الناس  ألسيافكـ العرب، ثـ تكفاه اهلل تعالى، كىك عنكـ راضو

. 437"كأكالىـ بو

كتيظير خطبة سعد مكانة األنصار ككنيـ نصركا الدعكة في الكقت الذم قاكميا مف بعثت فييـ ابتداء، كلكال نصر 

كىذا األمر مغاير لمنطؽ جني المؤمف لمثمار، فبكصمة فكرة . األنصار لمدعكة لما تحققت بالشكؿ الذم انتيت إليو

الخبلص كاليجرة هلل انشيغؿ عنيا، فانحرفت البكصمة في ارتداد بٌيف لتؤشر عمى اليجرة مرة أخرل لمقبيمة كمركز لفكرة 

.  الخبلص

األنصار ك، ا كسياسياالصراع منحى اجتماعيفأخذ  "نحف"كمف ىـ غير " نحف"كقد حددت الخطبة مبلمح الصراع بيف 

االجتماعية كمفيـك أقره الرسكؿ حينا آخى بينيـ كبيف المياجريف، كترتب عمى ىذه الدينية ىنا يتجاكزكف مبدأ األخكة 

األخكة ألفة كتضامف اجتماعي في اهلل، كعبر األنصار عف مفيـك األخكة في سمكؾ اجتماعي جعميـ يعطكف يقتسمكف 

                                                 
436

 اُجبؽش.أُغزٔغأُؾٔل١ٛٞاُن١ر٤ٌِٕٛٞخكزوحكػٞحاُوٍٍٞ،ٝاُز٢آزلدُض٬صخٝػْو٣ٖػبٓب-
437
 .141-131ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌعمً اٌغ١بعٟ اٌعشثٟ.ٓؾٔلػبثلاُغبثو١ٝاٗظو.57ٓ. ٖٓلهٍبثن. اٌغم١فخ ٚفذن.اُغٞٛو١-
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 أفاألنصار بما يممككف مع المياجريف الذيف فركا هلل بدينيـ كترككا أمكاليـ في مكة، حتى كصمت بعض الركايات 

.  مف المياجريف في اهللاه كزكجيا لمف آخق  إحدل زكجات بعضيـطمؽ

كينذر بتفكؾ عرل  ، في اهللعنيـ سمكؾ يتجاكز مفيـك األخكة كاالقتساـينبك لكف األنصار في لحظة مكت الرسكؿ 

 قد يمزؽ المجتمع، فمـ يشغميـ في تمؾ المحظة سكل الغنيمة التي كانت كىك صراع،  عمى اهللالمجتمع كاقتسامو

، فيي  غنيمة كالغنيمة ىذه المرة ليست كأم.أساسا حاضرا في التككينات االجتماعية القبمية قبؿ البعثة المحمدية

السياسية كالركحية، كىي تركة تركة الرسكؿ ليست غنائـ معركة أحد التي حدت بالمرابطيف النزكؿ عف الجبؿ، بؿ ىي 

. مثاليتيـ في المناصرة كالمنع كاألخكة فتجاكزجعمت األنصار م

كأصبح رأس الماؿ الديني كالرمزم  األنصار يحددكف مبلمح الصراع في العمف بخطبة سعد، فإف ،ميما يكف مف أمر

ليذه الجماعة معميا لتفاضميا عمى غيرىا في تسكيدىا عمى غيرىا مف الجماعات األخرل، كىذا جكىر مشركع  

ىذا أكؿ إعبلف صريح لتسييس الديف، ك. األنصار السياسي، الذم حضر فيو الديف لتبرير مشركعية الجماعة القبمية

 .كربطو بالقبيمة أك الجماعة

عمـ أبك بكر بنية األنصار كاجتماعيـ في السقيفة فذىب عمى كجو السرعة إلى السقيفة كمعو عمر بف الخطاب كأبك 

عبيدة عامر بف الجراح، كيحمؿ بداخمو إرث قريش، كفي اصطحابو لعمر حجة قكية، فعمر يعرؼ بغيرتو الشديدة 

 كألبي عبيدة داللة أخرل كىي . عريؽ النسبشيعمى اإلسبلـ، كأف الرسكؿ قد دعا اهلل أف يعز اإلسبلـ بو، كىك قرم

، أم أف فكرة اهلل في الدعكة الجديدة تحققت فيو بمطمقيا في اإلخبلص لمدعكة مف كؿ 438أنو مف قتؿ أباه في بدر

منفعة أرضية، كمف كؿ رابطة بالنسب كالدـ، أما أبك بكر، فيك أكؿ مف أسمـ مف الرجاؿ، كىك رفيؽ الرسكؿ كصديقو، 

. كالذم ىاجر معو كأَـّ في الناس في الصبلة حينما كاف الرسكؿ يتغيب عنيا

ـى يصطحب أبك بكر عميا معو؟  نو لـ يجد كقتا إلببلغ عمي، كرغبة منو في تدارؾ األنصار في السقيفة؟ أـ أألكلكف ًل

عائشة في  تشكؾأنو لـ يخطر عمى بالو في تمؾ المحظة؟ أـ أنو كاف يعمـ برغبتو في أف يخمؼ الرسكؿ؟ أـ ألف عميا 

                                                 
438
 .509ٓ.5ط.ٖٓلهٍبثن. اإلفبثخ فٟ ر١١ّض اٌقؾبثخ.اثٖؽغواُؼَو٢ٗ٬-
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-، أـ أف صراعا خفيا بيف عائشة بنت أبي بكر زكجة الرسكؿ مع عمي 439"اإلفؾ"ما عرؼ بحادثة ببنت أبي بكر 

 الحقيقة أنو ال ييعمـ ما 440زكجة عمي التي ىي فاطمة بنت الرسكؿ محمد؟ مع كأ- الذم طمب مف الرسكؿ أف يطمقيا

ىك الدافع الرئيسي كراء  تغييب أبي  بكر لعمي عف االجتماع، رغـ أف عميا كاف أكؿ مف أسمـ مف الصبية، ككاف 

 معو إلى االرسكؿ يحبو كثيرا، كأبمى في سبيؿ الدعكة الجديدة ببلء لـ يكف بأقؿ مف ببلء أبي بكر كمف اصطحبيـ

. السقيفة

 مف ذات المنطمقات التي انطمؽ  المحتشديف ناظر أبك بكر األنصار،كحينما كصؿ أبك بكر كعمر كأبك عبيدة السقيفة

، ، ففييا أكائؿ المؤمنيف كالمياجريفمنيا سعد بف عبادة، حيث اعتمد أبك بكر عمى الرأسماؿ الديني كالسياسي لقريش

 فكانت محاججة ليا مف المكانة كالييبة التاريخية التي تجعميا تنظر إلى نفسيا عمى أنيا أحؽ بالخبلفة مف غيرىا،ك

كنحف مع ذلؾ أكسط العرب أنسابا،  (ص)ٌكنا أكؿ الناس إسبلما كالناس لنا فيو تبع، كنحف عشيرة الرسكؿ ": أبي بكر

منا األمراء " ثـ خرج عمييـ بحؿ  ،"442كأكـر الناس أحسابا"، 441"ليست لقبيمة مف قبائؿ العرب إال كلقريش فييا كالدة

. 443"كمنكـ الكزراء

نحف ... ىييات أف يجتمع اثناف أك أكثر، كاهلل ال ترضى العرب أف تؤمركـ كنبينا مف غيركـ: "أما عمر، فقد قاؿ

. 444"كعشيرتو (يقصد الرسكؿ)أكلياؤه 

إني أرل عجاجة ال "كمف جانب آخر، كداخؿ البيت القرشٌي، لـ يتمؽ أبك سفياف خبر السقيفة بارتياح حيث قاؿ 

، فيـ أبك بكر مف أمكركـ؟ أيف المستضعفاف؟ أيف األذالف؟ عمي (قبيمة الرسكؿ)يطفئكىا إال دـ يا بني عبد مناؼ 

 .445"فزجره عمي كاصفا عممو بالدعكة لمفتنة. كالعباس

                                                 
439

ثٌوػٖاُوبكِخ،ٝهلٍبهداُوبكِخأث٢ ؽبكصخآ٫كي٢ٛؽبكصخؽِٖذك٢اؽلٟؿيٝاداُوٍٍٞؽ٤شرقِلذىٝعزٚػبئْخث٘ذ-

اٗظواثٖ.ٝروًزٜب،كبُزوذثؤؽلاُٖؾبثخاُن١إِٜٔٝبا٠ُهبكِزٜبثؼلٝهذه٤ٖو،رورتػٖمُياٗزْبهّبئؼخرٌّٔوفىٝعخاُوٍٍٞ

 .ٝٓبثؼلٛب83ٓ.2ٓغِل. اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ.ا٧ص٤و
440

اُؾو٤وخإٔٛنٙا٧ٍئِخرؾزبطا٠ُرٔؾ٤ٔػ٢ُِٔوكغؽٚٞهٝكؼب٤ُخأُِزجٌٜٓ٘بٝأٌُْٞىك٤ٚ،ًٔبإٔاُزؾونٝروع٤ؼؽٚٞه-

 .ٝكؼب٤ُخثؼ٘ٛنٙا٧ٍئِخ٣َْٜك٢أَٗ٘خاُزبه٣ـ
441

.219ٝ242-2005ٓ،211.كاهٖٓوأُؾوٍٝخ:اُوبٛوح.ثٓ الدْ؟؟... ؽىشا .٣٘ظو٤ٍلاُو٢٘ٔ-

 .49-2003ٓ،44.ه٣بٗاُو٣ٌٌُِزتٝاُْ٘و:ث٤وٝد.ِبف١ب األد٠بْ..ٚ.. ِبف١ب اٌغ١بعخ: رؾبٌف اٌؾ١طبْ.٣ٝ٘ظوأ٣ٚبػجلاُؾناُؾو
442
 .199ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌج١بْ ٚاٌزج١١ٓ.اُغبؽع-
443
 .ٝٓبثؼلٛب189ٖٓلهٍبثن،ٓ.أُغِلاُضب٢ٗ.اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ.ُِٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عػ٠ِٓغو٣بداَُو٤لخ٣٘ظواثٖا٧ص٤و-
444
 .193،ٓاٌّقذس اٌغبثك-
445
 .40-39ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌغم١فخ ٚفذن.ٝاٗظواُغٞٛو189.١،ٓاٌّقذس اٌغبثك-
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، 446، بعد أف ضمنكا أال يقطع أمر دكنيـكداف األنصار لياكأسفرت سقيفة بني ساعدة عف انتصار لرمزية قريش، 

كبالتالي استطاعكا أف يؤمنكا ليـ مكانة في الكضع الجديد الذم سيعقب مكت الداعية األكؿ، كبدأ التاريخ اإلسبلمي 

ىا ؼ يككف فييا التفاضؿ عمى أساس القبيمة التي أخذ اإلسبلـ عمى عاتقو أف يحاربيا كيقضي عمييا، ،مرحمة جديدة

مف يرتد عف فكرة المفاضمة بالتقكل إلى المفاضمة عمى أساس الحسب كالنسب، عف ىك سعد بف عبادة كأبك بكر أكؿ 

 لقتؿ التمايزات، إلى القبيمة ربٍّ لمتمايزات كخالقة ليا، ىا ىما يفتحاف الباب القبمي عمى ييا سعفي كفكرة العقيدة" ناء"

لجعمو - الدعاية األكؿ- الذم اجتيد النبي "اهلل" لتعكد القبيمة أساسا مركزيا يتكتؿ الناس عمى أساسو بدؿ ،مصراعيو

. 447جكىر الدعكة المحمدية

 بما ليا مف ثقؿ، سكاء رمزية األنصار  بكؿع فييا الرمكز القبميةرصامكانا حيث تتكيتضح بجبلء أف السقيفة كانت 

كبات االستماع لمقبيمة . 448الذيف آككا كنصركا الرسكؿ كناصركا الدعكة كقاسمكا المياجريف كؿ شيء حتى قيؿ نساءىـ

. كيسعكف إلى إعبلء شأنيا لتسكد عمى غيرىا. يتحكـ في سمكؾ المؤمنيف األكائؿ، يناظركف بيا كليا

ىنا تنتصر الثقافة السمعية األكلى، ثقافة القبيمة، التي لـ يساءؿ فييا األفراد القبيمة، فكانكا بنيتيا التي أنتجتيـ معرفيا 

رغـ ككنيا ثقافة تمغي دكرىـ لصالح القبيمة، كثقافة تبرر كجكدىـ . كسمككيا، فحرصكا عمييا، كسعكا إلى إعزاز شأنيا

بالقكاعد القبمية، كلـ تتح ليـ المجاؿ لينتجكا معرفة تعيد صياغة كجكدىـ اإلنساني كالحضارم كالمعرفي، فكانت 

. معرفتيـ معرفة القبيمة، كمجتمعيـ مجتمع القبيمة، كفكرىـ فكر القبيمة

كفي المقابؿ تتراجع الثقافة السمعية الدينية، التي سعت كاجتيدت في تفكيؾ كجكد المجتمع القبمي، لكنيا لـ تتيح 

المجاؿ لؤلفراد أف يعيدكا صياغة كاقعيـ المعرفي عمى أسس مف التفكير كالتدبر، بؿ أخرجتيـ مف ثقافة سمعية إلى 

. أخرل، ثقافة قدمت ليـ المعرفة كطمبت منيـ أف يصغكا إلييا بتبتؿ، كلـ تتقبؿ ىي األخرل فكرة المساءلة

                                                 
446
 .192ٖٓلهٍبثن،ٓ .أُغِلاُضب٢ٗ. اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ.اثٖا٧ص٤و-
447

ا٧ٍٝأٗٚ:٠ُا٫ُٞءُِل٣ٖٝ٣ُل٣ٖا٫ُٞءُِوج٤ِخ،٣ٌُٚ٘ؾبٍٝأ٣ٕضجذأٓو٣ٖا٣َزلهىاُجبؽشؽز٣٫٠ُلْٜٖٓؽل٣ضٚأ٣ٚٗ٘ظو. اعزذسان-

.٣و٣لأ٣َٕزظٜوإٔاُوكحػ٠ِاُل٣ٖؽلصذٓجٌوح،ٝإٔاُؼٞكحا٠ُٓبٛٞأه٢ٙ،ًبٕٓقوعب٬ٓئٔبٖٓػ٘ناُيعبعخثؼلٝكبحاُوٍٍٞ

ٝا٧ٓواُضب٢ٗاُن٣١و٣لاُجبؽشأ٣ٕضجزٖٚٓف٬ٍٓلّٜٞاُوكحإٔاُؾ٤بحّـِذٕؾبثخاُوٍٍٞثؼلٝكبرٚأًضوٓٔبّـِْٜاُل٣ٖٗلَٚ،ثَ

ُٕٕٝثبُزب٢ُػ٤ِ٘بإٔ.اٍزقلّاُل٣ُٖزجو٣وٓ٘بكغاُؾ٤بح ُٜب،ٝأ٣ٕل٢ٚا٫ٍزئ٘بًثٜبا٠ُكْٜأػٔنإإَٖٗثٜنٙاُزغوثخاُزبه٣ق٤خ٫إٔ

 .ُنُياهز٠ٚاُز٣ٞ٘ٚفٞكبٖٓاُِجٌ.ُٚوٝهاداُٞاهغاُز٢رزغبٝىاُل٣ٖ
448

 .99-79ٓ.،ٖٓلهٍبثناٌعمً اٌغ١بعٟ اٌعشثٟ.اُغبثو١،ٓؾٔلػبثل.ُِٔي٣ل،أٗظو-
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ثقافة القبيمة ألغراض : كالجديد في المجتمع الذم أنتجتو السقيفة، أنو مجتمع متككف مف امتزاج ثقافتيف سمعيتيف

السياسة، كثقافة الديف ألغراض التبرير السياسي مف جية، كألغراض تطبيؽ الشرع مف عبادات كمعامبلت كأحكاـ في 

. الحياة مف جانب آخر

 بدأ الصراع عمى السمطة يتطكر، كيقع المسممكف ضحية لمنزاع عمييا، حيث أصبحت الدنيا مبمغ كبناء عمى ما سبؽ،

كمف  كانقسـ في عيده المبكر إلى فرؽ تسعى لتحقيؽ رؤيتيا لمسياسة بتبرير ديني،ىـ النخبة في المجتمع اإلسبلمي، 

اجتماعية، تتقنع إلضفاء الشرعية عمى المكاقؼ -  عمى اختبلفات سياسيةالمبنياألمكييف مع الخكارج ذلؾ تعارض 

. 449المختمفة بكجكه دينية

 يسعكف في قتمو احتجاجا عمى ؿ المحتجيف، مما جع450 عثماف أنو مكف نفكذ أقربائو في الدكلةقتؿككاف أحد أسباب 

.  قتمكهك كىك ذات األمر الذم حدا بيـ لمخركج عمى عمي حينما قبؿ التحكيـ، فخرجكا عميو كتكعدكه .إقصائيـ

كنتيجة لمصراع عمى السمطة في المجتمع اإلسبلمي، ثارت فتنة كبيرة بيف عائشة كعمي، كصمت ذركتيا في معركة 

 بيف معاكية كعمي عمى 451الجمؿ التي زىقت فييا أركاح اآلالؼ مف المسمميف، ثـ كقعت بعد ذلؾ معركة صفيف

السمطة، كانتيت بمأساكية أكثر مف مكقعة الجمؿ، دكف أف يستتب األمر ألحد مف الفرقاء المذيف اتفقا عمى تداكؿ 

. السمطة

 بف معاكية يزيد، كيكرث ٍقتىؿ الحسف بف عمي بالسـكمي أما ما يتعمؽ بسيناريك األحداث بعد عمي، تؤكؿ الخبلفة لمعاكية 

 فيخرج الحسيف عميو، كيقتؿ جند يزيد الحسيف، كتثكر دائرة الصراع مف جديد، كتتفرؽ أىكاء المسمميف في الخبلفة،

األمكية مف القضاء عمى الرغبة في السمطة، كتظير حقبة سياسية دمكية في النزاع عمى السمطة، كتتمكف الدكلة 

. معارضييا كتيمكِّف لنفسيا في األرض

                                                 
449

ٓضَاُقٞاهطأٍب٣َْٔكئبداعزٔبػ٤خٓقزِلخعٔؼزٜبٖٓبُؼاهزٖبك٣خٝاعزٔبػ٤خ،هكٚٞاك٢صٞهرْٜػ٢ِٓوًي٣خاُؾٌْ،ٝأهاكٝا-

ا٫ٍزئضبهك٢ا٧ها٢ٙاُؼوث٤خاُز٢كزؾٞٛبٝا٫ٍزلبكحٜٓ٘ب،كبُـيٝث٘ظو٣ْٛٔ٘ؼاُـبى١اُؾنك٢هطقصٔبهاُـي٣ٝٝؼط٤ٚٓ٘يُخفبٕخ

أَُزوجَ."ِالؽظبد أ١ٌٚخ فٟ دساعخ األعظ االعزّبع١خ ٌٍظب٘شح اٌذ١ٕ٠خ".٫ٍزلبٙخك٢أُٞٙٞعاٗظوؽ٤لهاثوا٤ْٛػ٢ِ.ك٢أُغزٔغ

 .81-126.1989ٓ،67ػلك.اُؼوث٢
450
ٖٓله.2ط .اٌىبًِ فٟ اٌزبس٠خ. اٗظواثٖا٧ص٤و.مًواثًٖض٤وأؽلاساُؼيٍٝاُز٤ُٞخك٢ػٜلػضٔبٕٝاُز٢رج٤ٖاٛزٔبٓٚثقبٕزٚ-

 .3ٓ،44ط.ٔفظ اٌّقذسٝٓبثؼلٛبًٝنُي476ٍبثن،ٓ
451
 .225-99ٓ.3ط.اٌّقذس اٌغبثك.اٗظو.ٕل٤ٖٝاُغَٔ:ُِٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عػ٠ِأُٞهؼز٤ٖ-



142 

 

كبذا، فإف المدنس األرضي يمتد ليبتمع المقدس العمكم، كييسدؿ عمى نفسو ثياب القداسة، التي تمنحو السمطة الشرعية 

كفي المقابؿ فإف الخارجيف . في تبرير الفعؿ السياسي عمى أنو استجابة لرؤية فقيية تكجب عدـ الخركج عمى الخميفة

. عمى الخميفة يركف في خركجيـ ضركرة دينية تيدؼ إلى تصكيب مسار ىذا الديف

 يجب كالسؤاؿ الذم ،"الصالح" بػ"أسممة المجتمع"الذيف يدعكف إلى ٌصفو ك الذم مالسمؼ ىذا جزء مف سيرة ،عمى كؿ

مف اإلفبلت مف أسر السمع بعد أكثر " ألسممة المجتمع"ىؿ استطاع الدعكف :  في ىذا المقاـفي ىذا المقاـف يطرح أ

مف أربعة عشر قرنا، فيقاربكف تمؾ التجربة بنزع القداسة عنيا مف خبلؿ مناىج نقد عممية تمكف مف مقاربة تمؾ 

التجربة في أذىانيـ ابتداء، ثـ في أذىاف الذيف يستيدفكنيـ في خطاباتيـ، فيتحقؽ نقد تمؾ التجربة بعيدا عف اشتغاؿ 

. المكركث السمعي الذم يقدس نخبيا كمفاعيميا كأحداثيا

 

 "األسممة"قراءة في إشكاؿ التأصيؿ لمفيـو : المطمب الثاني

في العصر الحديث التجربة التاريخية، ككف التجربة " أسممة المجتمع" التأصيؿ لمفيـك إشكاؿلقد بينت الدراسة 

التاريخية ال تعني السياؽ اإلليي لمدعكة، فيي سياؽ أرضي، كبالتالي لـ تنتج التجربة التاريخية دكلة دينية، بؿ دكلة 

 . تخدـ الصالح السياسيسياسية استحضرت الديف لغايات

 عمى نبيبنفسو ػ عف التأصيؿ في تجربة صراع صحابة اؿ" اإلسبلـ السياسي "أ أف يرب مف الناحية القيميةيستحسفك

مجاؿ لمتأصيؿ إال في النص، بمعنى إدانة التجربة التاريخية كمحطة ال " اإلسبلـ السياسي" السمطة، كبذلؾ لـ يبؽ لػ

 ثـ تجاكزىا كالذىاب نحك النص القرآني لمتأصيؿ فيو، مف أجؿ إعادة إنتاج المجتمع اإلسبلمي ؿ الديني،ترقى لمتأصي

. المحمدم األكؿ

ذا أقرت مشاريع  بأف التأصيؿ ال يمكف أف يقع في التجربة التاريخية، كأنو يقع في النص، فإف " اإلسبلـ السياسي"كا 

ىذا األمر يقكد إلى االعتراؼ الصريح بأف الدكلة الدينية كالمجتمع اإلسبلمي بالمفيـك الديني لـ يتحقؽ في التجربة 

الحديث، كىذا ينطكم عمى مغالطات " اإلسبلـ السياسي"التاريخية، كأنو سيتحقؽ ألكؿ مرة في التاريخ عمى يد مشاريع 

الحديث ىك مشاريع كليس مشركعا كاحدا، فأم مشركع يمثؿ اإلسبلـ دكف " اإلسبلـ السياسي" كثيرة أيضا؛ منيا ككف 
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غيره؟ أـ أف ىناؾ أكثر مف إسبلـ يتككف باالجتياد فيما دكف العقائد؟ كىؿ تتصالح مشاريع اإلسبلـ السياسي مع 

أمرا مقبكال؟ أـ أف ىنالؾ رؤية تكافقية بيف مشاريع " لئلسبلـ السياسي"ذاتيا، فيككف كجكد غيرىا مف المشاريع الداعية 

ف رؤية كاحدة تمثؿ مشركع كاحد " اإلسبلـ السياسي" المختمفة، بحيث يتنازؿ كؿ مشركع عف جزء مف رؤيتو ليككِّ

تستطيع أف ككيؼ المدعك إليو؟ كىؿ التنازؿ ىنا يككف تنازال بشريا أـ أنو مدعـ إلييا؟ " لئلسبلـ السياسي" مقترحا 

اإلسبلـ، أـ رؤيتو لئلسبلـ؟ كىؿ " اإلسبلـ السياسي"؟ بمعنى ىؿ يقدـ " الحؿككيؼ يككف اإلسبلـ ق"تفسر طرحيا 

؟ كما ىك تبرير ذلؾرؤيتو لئلسبلـ صحيحة؟ كىؿ ىي ممزمة ألحد؟ 

، مف "مشاريع اإلسبلـ السياسي" سيحاكؿ ىذا المطمب اإلجابة عمى بعض ىذه التساؤالت التي ىي ميشٌرعة في كجو

 .  في الزمف كالترجمةمفيـك التأصيؿؿ المعرفي االستقصاءخبلؿ 

 

 التأصيؿ سرقة لمزمف: أوال

 كىذه ،452"ذلؾ الكتاب ال ريب فيو ىدل لممتقيف "ىداية البشر،-  حسب الركاية الدينية–إف المقصد مف نزكؿ القرآف 

، فاهلل لديو رغبة في 453"أكلئؾ عمى ىدلن مف ربيـ كأكلئؾ ىـ المفمحكف "اليداية ىي ما يريد اهلل لمبشر أف يككنكا عميو

، فانزؿ اهلل إرادتو المتمثمة بالقرآف مف السماء األكلى إلى السماء ية اإللو الرغبةتصحيح مسار خمقو، ككضعيـ سياؽ

أم أف . (ليمة )، كىي استغراؽ لكقت تـ تحديده،455"ليمة"، كىذا يمثؿ بعدا زمنيا في التنزيؿ في 454الدنيا في ليمة القدر

  .جزءا مف حدكث تدبر النص يككف عبر انفعاؿ النص بالزمف

ف عاما مف السماء الدنيا إلى فؤاد مابتداء مف ليمة القدر، ثـ في ثبلث كعشر- التجزمء الزمني لمقرآف ذاككأف اهلل بو

" النص اإلليي" فيو إقرار بتحكؿ المطمؽ- ليككف تكضيحا لقضايا تستجد في الحياة، ثـ اتخاذ مكاقؼ منيا، الرسكؿ

 . عمى األقؿ عمى صعيد القراءةإلى نسبي زمني، كىذا ما تبنتو المعتزلة مف ككف القرآف مخمكقا يخضع لفعؿ الزمف

                                                 
452
 .ٍٖٓٞهحاُجووح2ا٣٥خ-
453
 .ٍٖٓٞهحاُجووح5ا٣٥خ-
454
 .403ٖٓلهٍبثن،ٓ.1ٓغِل. رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ.اثًٖض٤و-
455
 .ا٣٥خا٠ُٝ٧ٍٖٓٞهحاُوله-
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، كبالتالي تعتبر حركة الزمف التي ال تتكقؼ مدخبل الزماف المتعمؽ بالقضايا المستجدة اقتضى تنزؿ آيات القرآفحيث 

. كالعكس ال يتعمؽ بالصكاب. ميما إلعادة قراءة النص

 فمـ يكف بعد الزمف فاعبل فيو، فقد كاف النبي يقكؿ لكتبة الكحي 456أما ترتيب اآليات داخؿ السكر فقد كاف تكقيفيا

أم أف اآليات لـ تخضع في ترتيبيا ألبعاد زمنية، ألحقكا ىذه اآليات بالسكرة الفبلنية، : حيف تتنزؿ عميو بعض اآليات

 . رغـ ككف تنزليا قد خضع ألبعاد زمنية

، فمـ يرتب اهلل كال الرسكؿ القرآف عمى الصكرة 457 لجمع القرآف عثمافالمجنة التي كمفيالمشيئة   جمع القرآفخضع كقد

نما ىذا ترتيب عثماف ، عمى اعتبار أف سكرة الفاتحة أكؿ سكرة كسكرة الناس آخر سكرة، كا   التي نجدىا عميو اليـك

 . 458كلجنتو

كتبدك إشكالية عدـ التقيد بالزمف سكاء لآليات التي كانت تمحؽ بالسكر، ككذلؾ عممية الجمع لمقرآف بتجاكز مكضكع 

 الزمف كدالالتو، ليككف القرآف بيذا المعطى نص فكؽ زمني، نص يعيد تشكيؿ الزمف، كالزمف ال يقدر عمى تشكيمو،

ف ."تاريخاني"إقرار بتحكؿ النص مف نسبي زمني إلى مطمؽ فكؽ زمني، كبالتالي إعطائو مفيكما متعاليا فكؽ كىذا  كا 

 .انعداـ المسافة بيف النص كالمؤمف بو ال تجعمو يتدبره، بؿ تجعمو يعيش سجينا فيو

 فكؽ ، ليصبح الكاقع بأبعاده الزمانية كالمكانية كالفكرية كاقعا نصياصمف ىنا يفقد الزماف كالمكاف اعتبارىما لصالح الف

نما أصبح فيـ الكاقع كعصريتو ال " القرآف" ، فبل نستطيع مثبل أف نقكؿ أف العصر يقتضي إعادة قراءة النصزماني كا 

يمكف أف يككف في الفكر اإلسبلمي إال مف خبلؿ فيـ القرآف، فمك أشار الرسكؿ كعثماف إلى أف النص استجابة لمزمف، 

.  بدال مف تعاليولكاف الزمف محكرا فاعبل في قراءة النص

                                                 
456
 .1ٓ،41ٓغِل.ٖٓلهٍبثن. رفغ١ش اٌمشآْ اٌعظ١ُ.اثًٖض٤و-
457
  .ٝٓبثؼلٛب32ٖٓلهٍبثن،ٓ.1ٓغِل.  اٌّقذس اٌغبثك-
458

٤ٔٛخامأٜٗبرؼط٢ػبَٓاُيٖٓٝاُٞاهؼخأؽبٍٝاُغبثو١أ٣ٕولّهواءحعل٣لحُِووإٓثب٫ػزٔبكػ٠ِأٍجبةاُ٘يٍٝ،ٝك٢ٛنٙاُوواءح-

٣٥بد،ؽ٤شهثٜث٤ٖا٤َُوحٝرزبثغاُ٘يٍُٝلْٜأُؾطبدأُل٤ِٖخك٢اُلػٞح،ٝهل٠ٍٔاُغبثو١ًزبثٚثبُزل٤َوااُزبه٣ق٤خأ٤ٔٛخك٢كْٜ

اُٞاٙؼ٧ٕاُزلب٤ٍوا٧فوٟفِطذث٤ٖا٢ٌُٔٝأُل٢ٗ،ٓٔبفِناٌّب٫ك٢ٓلّٜٞاُيٖٓ،كؤٙؼقاُوٞحاُي٤٘ٓخُِ٘ٔٝأفوعٚػٖ

ٓوًيكهاٍبداُٞؽلحاُؼوث٤خ،:ث٤وٝد. اٌزفغ١ش اٌٛاضؼ ؽغت أعجبة إٌضٚي:  فُٙ اٌمشآْ اٌؾى١ُ.اٗظوًزبةٓؾٔلػبثلاُغبثو٤ٍ.١بهٚ

2008.

اّزًَٔٔبإٔعٔغاُووإٓأٓوٓقزِقػ٤ِٚك٢ػلكٍٞهٙ،كولافزِلذهٝا٣بدػلكاَُٞههجَأ٣ٕؾومػضٔبٕٖٓبؽقا٧ٖٓبه،كول

ماصجذإٔأٓئخٝاص٘ز٢ػْوحٍٞهح،كولػ٠ِٖٓؾقػجلهللاثَْٓؼٞكاُن٣١ٕٞقثضوزٚٝٝهػٚ ّٞ ُٔؼٞمر٤ٖأكػ٤خ٫ٍٞهًبٕاُو٣ٍٍٞؼ

.اُؾللٝاُقِغ:أُؼٞمر٤ٖ،ٝأٙبفا٤ُٜٔبٍٞهر٤ٖٛٔبصجذاٝاصجذأث٢ثًٖؼتٓئخٍٝزخػْوٍٞهحثؼلإٔ.ثٜٔباُؾَٖٝاُؾ٤َٖ

.42-25ٖٓٓلهٍبثن،. ِع وزبة خٍك اٌمشآْ ٌٍغبؽع:  عذي اٌزٕض٠ً.٬ٍُزلبٙخك٢ٛناأُٞٙٞعاٗظوًزبةه٤ّلاُق٤ٕٞ
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النقؿ ترجمة : ثانيا

 مف المكح المحفكظ يعني أف 459النقؿ انزياح معرفي عف األصؿ، ىك ترجمة لو، كيقع في المجاؿ، كانتقاؿ القرآف

كىذا يبيف الفرؽ بيف إلى الدنيا، ، مف المكح المحفكظ إرادة اهلل تـ ترجمتيا مف السماء العمياترجمة مف المكح قد كقعت، ؼ

 .، حيث االكتماؿ لئلرادة اإلليية كاف في أعمىاألدنى" القرآف"ما تبقى مف المكح المحفكظ األعمى، كبيف المنقكؿ 

كمف جانب آخر، فإف نزكؿ القرآف مف السماء األكلى إلى الدنيا يعني ترجمة إلرادة اهلل قد تمت، كأف تنزؿ القرآف عبر 

نما لغة -ضع النص القرآني في المغة العربيةكف أجبريؿ يعني أف ترجمة لمترجمة قد تمت، ك  كىي لغة ليست إليية، كا 

ال كيؼ يتأتى لمنطؽ المغة الداخميخضكع اؿ تفرض عمى النص  ترجمة لممترجـ قد كقعت، كىي ترجمة -بشرية ، كا 

، كاالنزياحات فيـ جديد  أف كؿ ترجمة ىي انزياح عف النصىنا يجدر أف ال يينسىلمناس أف يقرؤكا القرآف كيتدبركه؟ ك

. لكؿ مرة يحدث فييا لمنص

، 460كبما أف النص القرآني كاف نتيجة مجمكعة مف الترجمات، فما الذم يضر النص لك انفتح عمى ترجمات جديدة

بدال مف تصميب عكده باحتكار . تكشؼ عنو كتعيد قراءتو بأدكات منيجية جديدة لتعطي إفادة جديدة في فقو النص

 .قراءتو كفؽ منيجيات إيمانية تفصمو عف نفسو في أف يقكؿ شيئا جديدا

القرآف مف تفسير المكركث إلى تحميؿ الخطاب "لمفكر محمد أرككف في كتابو الى دراسة إ كيحسف ىنا اإلشارة 

 ، أف انفتاح النص عمى قراءات جديدة يعني أف يجعؿ النص خبلقا كمبدعا ليذه القراءة حيث يذىب إلى،"الديني

، كبالتالي يصبح معرفة كقيـ جمالية متحررة مف فعؿ الييمنةؾ كبالتالي المعاني كالدالالت التي تنتجيا ىذه القراءات

 .461في النص تعدد اإلمكانات لمتجمي بعيدا عف التقديس

 كضع في سياؽ ترجمات  كقد،462 الجزء المتجمي مف المكح المحفكظىك، ؼا نص إلييكباالستناد إلى مقكلة ككف 

نما يستنطؽ بما عند البشر عمى قدرة عمى استنطاقو، فإف قداسة النص ال  متكالية، كككف النص ال ينطؽ بما فيو، كا 

. تنسحب عمى االستنطاؽ أبدا، ألف االستنطاؽ بالضركرة استنطاؽ بشرم، يقع خارج دائرة التقديس

                                                 
459
 .ؽز٠ُٞاٗزيعكَٖٖٓاُِٞػأُؾلٞظٝاٗزوٌَُبٕعيءافبهط٤ٍبهٚ،ٝٛٞثبُٚوٝهحٓقزِقػٖٗلَُٚٞثو٢ٌٓبٗٚ-
460
 -18- 17 ٓ ٖٓلهٍبثن،. اٌع١ٓ صمبفخ األرْ صمبفخ. اُؼب٢ُ ث٘ؼجل ا٬َُّ ػجل اٗظو-
461

 .34ٖٓٓلهٍبثن،.ْ ِٓ اٌزفغ١ش اٌّٛسٚس إٌٝ رؾ١ًٍ اٌخطبة اٌذ٠ٕٟآاٌمش.ٓؾٔلأهًٕٞ-
462
 .19،ٓاٌّقذس اٌغبثكاٗظو-



146 

 

، فكؿ قراءة لمنص 463القداسةمنزكعة  كؿ قراءة عمى أف تككف منزكعة الدسـ،مف ىذه الزاكية ييشٌرع الباب كاسعا أماـ 

، كما أف الترجمة ال تمغي النص المترجـ، كال تمغي الترجمات 464النص ينفتح عمى رؤل ال نيائية لمترجمةكترجمة، 

األخرل، كال حتى تنيي إمكاف الترجمة، كما أف نقد القصيدة مثبل ال يمغي القصيدة، كال يمغي أم إبداع نقدم آخر 

ليا، فقراءة النص عممية تفاعمية بيف النص كالقارئ، كعممية التفاعؿ تعني التشارؾ في اإلنتاج، ففعؿ القراءة ال يطابؽ 

، كتأكيؿ القرآف ال يعني أنو القرآف، ففعؿ القراءة ألم نص ال يحشره في ذاتيو، فحرية النص أال يسجف حتى 465النص

كؿ منيما منفتح عمى عالـ حقيقة ، ككما أف النص يبدعياداخؿ قيده، مف ىنا فإف الذات القارئة لمنص تبدع النص 

لقرآف ال لقراءة ا ق، فيك حينيا تماما في النص، لكف دخكؿإليو عاريا إال إذا دخؿ يقدـ قراءتو القرآف ال فقارئ. البلثبات

بيف نفسو  يستطيع القارئ الفصؿ كبيذا. ف فحسبآ لمقرالنص، ىي قراءتويعني أف قراءتو ىي القرآف، بؿ ىي خارج 

 .النص كالسياؽ التاريخيك

 المنيجية في القراءة ةر إلييا االستطراد السابؽ إال مف خبلؿ منيجية، كتتضح أىمياكال تتـ عممية اإلبداع التي أش

بأنيا تترؾ مسافة فاصمة بيف الذات القارئة كالمكضكع المقركء، بمعنى أنيا تمغي امتداد فعالية النص في سياقاتو 

 تجريد النص أم نص يجبفي قراءة النص لمتأكيؿ الشارح لو قبؿ ألؼ عاـ، بؿ يجب أف ال ييحتكـ ، مف ىنا ةالتأكيمي

 ىك إظيار لو عاريا كما خمقو اهلل، عذريتو تغرم، أرض بكر، ،بشكؿ عاـ مف خبلؿ فصمو عف سياقاتو التأكيمية

نو ال يدنس النص بكطئو إياه، بؿ يخرج منو، كيتركو بكرا مف جديد، لكطئ جديد، كفي سياقات أكجمالية المنيج 

 تقاـك مف يريد "ممتيتة"كالنص في كؿ الحاالت يشبو . كبالتالي تعدد المناىج في قراءة النص إغناء لمنص. جديدة
                                                 

463
.٣نٛتثٍٞه٣ٌٞها٠ُٓٞٙٞعاُزوعٔخثؤٜٗبرجلأثطٔٞػاىاُخاُولاٍخػٖاُِـخا٧ّ،صْكػٞرٜبُِزل٤ٌوك٢مارٜبًِـخٖٓث٤ٖاُِـبد-

 .2008ٓ،22.ْٓ٘ٞهادا٫فز٬ف:اُغيائو.روعٔخؽ٤َٖفٔو١. عٓ اٌزشعّخ.ثٍٞه٣ٌٞه
464
٣ؼزجوػجلا٬َُّث٘ؼجلاُؼب٢ُإٔٓب٣٫ٌٖٔروعٔز٫ٚٗلزؤٗزوعٔٚأثلاث٤ٌل٤بد٫ٓز٘ب٤ٛخ،ٝٛٞٓب٣غؼَػ٤ِٔبداُزوعٔخك٢اٗلزبػ-

.٫ٓز٘بٙ،ٝرؼ٤ِرٞرواكائٔب،٣ٝغؼَاُ٘ٔأُزوع٣ْؾ٤بك٢روعٔبرٚؽ٤بح٫ٓز٘ب٤ٛخ،ك٤ٚاػبكحاًزْبفُِ٘ٔأُزوعُِْٝـخإٍُٞٞ

 .16-2009ٓ،15.كاهرٞثوبٍُِْ٘وٝاُزٞى٣غ:اُلاهاُج٤ٚبء.اٌىزبثخ ث١ذ٠ٓ.اٗظوػجلا٬َُّث٘ؼجلاُؼب٢ُ
465

هلهلّاٍزوبُزٚػًٖٞٗٚأكاحا٩ٗزبطاُ٘ظو١ك٢اُضوبكخ،ٝرؾٍٞا٠ُُٕٜٓٚٔٞب،ك٣٫ٜٞلٌوك٢ؽ٤ٖاُغبثو١اُؼوَاُؼوث٣٢ل٣ٖ-

اُضوبكخُ٘ولٛبٝرؾو٣وٛبٖٓمارٜب،ث٣َؤرٔوثٜب،٣َٝزو٢ا٧كٌبهٖٓٓب٤ٜٙباُن٣٫١لزؤ٣ؾٚوًَؽ٤ٖ،ا٧ٓواُن١عؼَاُضوبكخاُؼوث٤خ

.ؽٍٞثؾوًزٚاُلائو٣خا٠َُٓز٘وغدكٞمربه٣ق٤خ،ٓزؼب٤ُخٝٓلبههخُِٞاهغ،ٝد ٌِقُّ ٌٝٛناػ٘لٓب٣زؾٍٞاُؼوَا٠ُٕٓٚٔٞاُ٘ٔٝرؤ٣ِٝٚ،٣ٝ

 .ػٖهواءرٚهواءحٗول٣خ،٣ٌٝزل٢ثبُوواءادا٣٩ٔب٤ٗخ،كبٕاُؼو٣٫َ٘زظٍٟٞاػبكحاٗزبطاُ٘ٔأُئٍٝ

٣ٝلػٞاُغبثو١ُؾٌَِْٓخاُؼوَاُن١رؾٍٞا٠ُُِٕٓٚٔٞضوبكخ،ثلهاٍخاُزواساُؼوث٢ٖٓف٬ٍٜٓ٘غ٤بدؽل٣ضخ،ك٤ؤفناُجبؽشأُٜ٘ظ

ُِٔب٢ُٙوواءرٚهواءحرغؼِٚٓؼو٫ُٞنارٚ؛ؽز٣٠ٌٕٞٓؼو٧٫ِٞٛٚ،ٝثنُير٘يعاُولاٍخػ٘ٚػجوػ٤ِٔخاُؼوِ٘خ،ٝرؼٞكُِؼو٣َؼٞكًؤكاح،صْ

اُؼوَثنُيػٖاٍزوبُزٚٝرغوكٖٙٓاُلؼب٤ُخ،٣ٝؼٞكُٔٔبهٍخكؼَاُ٘ول ٌِقُّ كؼب٤ُزٚك٢رؾ٧ُٚٞكاحا٩ٗزبطاُ٘ظو١ك٢اُضوبكخٖٓعل٣ل،ك٤

  .33-21 ٖٓٓلهٍبثن،. دساعبد ِٕٚبلؾبد: اٌزشاس ٚاٌؾذاصخ.اٗظوٓؾٔلػبثلاُغبثو١.ٝٛنآب٣زج٘بٙأهًٕٞأ٣ٚب.كافَاُضوبكخ
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 يمثؿ قابمية ، ألم فعؿ تصميب"الممتينة"كمقاكمة . تصميبيا لكنيا تتشكؿ إبداعيا بأيدو تمتمؾ ذائقة الفف كاإلبداع

 تحكم اإلمكاف إلعادة "الممتينة" تعطي شكبل لئلبداع يأخذ الثبات النسبي، كتبقى "الممتينة"ػ لتصميب جديد أيضا، ؼ

 . الصياغة مرة أخرل ، نحك شكؿ آخر، كمف ىنا يككف اإلبداع يتمثؿ في إنتاج األشكاؿ

يعني أمريف، التأصيؿ في التجربة  (لتجربة النبكيةؿ)  إف التأصيؿ في النص:كانسجاما مع ما سبؽ، يمكف القكؿ

 ذلؾ لقرآف جديد، ااج كفؽتحبيذا التصكر ف، اكحي، كيفترض إعادة سياؽ النص النبكة، سياقا يتنزؿ فيو النص النصية

 .  نعيش مف خبلليما تجربة نصية جديدة،كنبي جديد

 عمى سياقات ال نيائية مف الفيـ، ا منفتحكنولؾأف التأصيؿ يمكف أف يقع في المختمؼ، : كفي المقابؿ، يمكف القكؿ

ف كاف اإلسبلـ السياسي مف  كالفيـ المختمؼ، كبالتالي تسقط أحقية كؿ مف يدعي الفيـ المطمؽ لمنص كالديف، كا 

 يدعي أف منيجو ىك اإلسبلـ، كأف دستكره القرآف، كأنو يريد أف يحكـ الناس كفؽ "اإلسبلـ ىك الحؿ"خبلؿ رفع شعار 

أكامر اهلل كنكاىيو، فإنو يمارس تضميبل كغشا، ذلؾ ألنو يريد أف يحكـ الناس مف خبلؿ فيمو لمقرآف كالديف، كأف فيمو 

 .  ىك فيـ بشرم كليس نصا إلييا

كأخيرا، فإف الدعكة لتحرير النص مف ىيمنة السمع، ىي دعكة لتحرير المعرفة مف القيكد التي رانت عمييا ردحا مف 

.  الزمف، ىي دعكة لمغكص في التفاصيؿ، كالتعمؽ في االستكناه، كاستخراج المكنكف، كرؤية ما خمؼ األكمة

كال تتـ الدعكة لتحرير المعرفة إال بالدعكة لتحرير النص كالقارئ في آف، حيث يذىب القارئ لمنص في دركب جديدة 

مف الكشؼ، نحك إضافة مقكلتو جديدة، في لكحة تشكيمية، كحرية النص تمنحو انفتاحا يتيح لمقارئ أف يسعى دائما 

. نحك مزيد مف التعرؼ عمى مكنكناتو البلتنتيي

كىكذا، فحرية مثمث النص كالقارئ كالمعرفة، عدـ االعتراؼ بالنيايات، كحمقات اإلقفاؿ، بؿ يظؿ في عطشو ال يكٌؼ 

  . لفكرتي االمتبلء كالفراغ، كيبقى كًجبل مف فكرتي الخنؽ كالحشر في األطر القبمية الجاىزة
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 "بيت اهلل" استئجار :المطمب الثالث

محاكال إبراز عبلقتو بإنتاج المعرفة، كمدل كتقنية دعكية، " بيت اهلل"الدراسة ىذه كسيتناكؿ المطمب األخير مف 

 .ارتباطيا أك تحررىا مف الثقافة السمعية

المكقكؼ لمصبلة المفركضة بشكؿ دائـ، كالقادـ إلييما ، عمى األرض" بيت اهلل" في االصطبلح 466 كالجامعالمسجد

 كالخكؼ مف اهلل، كاالبتعاد زائر مفترضة الزيارة بو، كعميو أف يتقيد بأدب الزيارة، كالتي يكتنفيا تحميو بالتذلؿ كالخشكع

. عف المغك ككبلـ الشيطاف

ٍفًعؿ"، كىك اسـ مكاف عمى كزف المسجد: فالمعنى األكؿ:  معنييف "بيت اهلل"ػ  ؿ467التعريؼ المغكمكيىًبيف   كىك يعكد ،"مى

 عمى ذليـ كخشكعيـ زائركه يؤكد فيو االمسجد مكافيصبح الطاعة كالكالء، ؼقمة ، كالسجكد يعني سجدإلى أيس الكممة 

  .كطاعتيـ ككالئيـ هلل

كباالستناد إلى الداللة المستقاة مف فعؿ السجكد، فإف أم مكاف عمى األرض يمكف أف يتحقؽ فيو السجكد يتجكز ليذا 

الفعؿ، فيصبح مسجدا باإلمكاف، كفي لحظة الصبلة فيو يتحكؿ إلى مسجد بالفعؿ، كذلؾ ما لـ يرد تخصيص لو يقيده 

  .بشركطو، كتأدية الصبلة  فيو بشرط تحقؽ طيارتو كاستقبالو لمقبمة

 لمصبلة، كأكثر مف ذلؾ حسب الصادؽ ، الذم يجتمع فيو الناسكىك المكاف الممتقىالجامع : أما المعنى الثاني فيك

إقرار السمطة   أنو يكفؿ لمناس تحت سقفو حؽ االجتماع الذم يضمف حرية القكؿ كالعقيدة، كحرية468النييـك

.  469يعني عدـ خضكعو لسمطة الدكلة" بيت هلل"الجماعية، كلككنو 

                                                 
466
٤ٍزْاُزؼبَٓٓغأَُغلٝاُغبٓغػ٠ِاػزجبهأٜٗٔبٝاؽلك٢أُؼ٧٠ٕ٘اُٞظ٤لخ٤ٌُِٜٔبإٔجؾذٝاؽلحٓزٔضِخك٢ٜٗٔأُؼوكخ-

 .أُ٘زغخ،ثب٩ٙبكخُٞظ٤لز٢ا٬ُٖحٝاُؼجبكح
467

 .ك٢أُؼغْا٤ٍُٜٞ "عغذ"ٝٓبكح"عّع"اٗظوٓبكح-
468
أػلأٛوٝؽزٚك٢اُلًزٞهحك٢ا٧ك٣بٕأُوبهٗخ،ك٢ٖٓوٝأرٜٔبك٢أُٔب٤ٗبرؾذاّواف1937اُٖبكما٤ُّٜ٘ٞٓلٌو٤ُج٢ُٝلػبّ-

،"ربه٣ق٘ب:"كّهًٓبكحا٧ك٣بٕأُوبهٗخك٢كِ٘٘لا،ٝك٢ع٤٘ق،ٝإٔلهٍَِِخٖٓأٍُٞٞػبدأٜٛٔب.ٓغٔٞػخٖٓأَُزْوه٤ٖا٧ُٔبٕ

"ٖٓٛ٘با٠ٌُٓخ"،ٝ"ٗوبُ"،ٝ"كوٍبٕث٬ٓؼوًخ:"ٕٝلهُٚٓغٔٞػخٖٓاٌُزتٜٓ٘ب.ٝؿ٤وٛب"ٍٓٞٞػخاُْجبة"ٝ"ثٜغخأُؼوكخ"ٝ

كاهه٣بٗاُو٣ٌٌُِزت:كْٓن.3ٛ. اإلعالَ فٟ األعش.اُٖبكما٤ُّٜ٘ٞ.اٗظورول٣ْكاهه٣بٗاُو٤ٌُِ٘٣ّٜٞ"....ا٬ٍ٩ّك٢ا٧ٍو"ٝ

 .1995.ٝاُْ٘و
469
ُولرٍْوهخاُغبٓغؽ٤٘ٔبرؾٍٞا٠ٌُٓبٕؽ٤شاُٞػعٝا٩هّبك،٣ٝطبُتا٤ُّٜ٘ٞثبٍزؼبكحكٝهاُغبٓغاُن٣١ٔضَٓئرٔوااكاه٣بٍِطزٚ-

 .21،ٓاٌّقذس اٌغبثك. أػ٠ٍِِٖٓطخاُلُٝخ،ٝكؼب٤ُزٚك٢أ٣ٚٗ٘ؼولثٌَْكٝه٣٫١وجَاُزؼط٤َأٝاُزؤع٤َ
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ككبلـ السيد النييـك فيو قدر مف اإليجابية تجاه مفيـك الجامع، إذ يحرره مف أسر السجكد، كيعطيو أفقا أكسع، تحديدا 

في بحث القضايا التي تيـ المجتمع، باإلضافة إلى شؽ مساءلة السمطة السياسية، لكف السيد النييـك حيف يقٌر 

في  الجامع في مكاجية السمطة السياسية، إال أٌنو في المقابؿ، لـ ينبس ببنت شفة " بيت اهلل"بالسمطة المفترضة لػ 

. في مكاجية األفراد أك مجمكعيـ في داخمو" بيت اهلل"تجاه ما يشتمؿ عميو الجامع مف سمطكية لمجرد ككنو 

خضاع الزائر كالسيطرة عميو، كأكؿ ىذه األنظمة أف  بناء نفسو  جامعاؿ كالجامع منطكو عمى أنظمة تقكد إلى تدجيف كا 

 تعني عظيـ األذف، كطكيميما،  التي:470"أذف"  كاحد أصؿ، كىما مأخكذاف مف أكثر ما يميزه مئذنتو كأذانو؛سمطكم

فترض كجكد سمطة يجب أف تنصاع مكأخذ اإلذف )أخذ اإلذف، :  وَأِذف.(كيكنى اجتماعيا عف طكيؿ األذنيف بالحمار)

في لو  كانصياع الناس ، في القكؿجامعكىنا تأكيد عمى سمطة اؿ)، كمعناىا أيضا أكثر اإلعبلـ بالشيء (إلييا

منارة يؤذف : والمئذنة. (االنقياد كالطاعة) عركة الككز: واألذفُن . (سمطة)نادل فييـ بالتيديد : وتأّذف بالناس، (السماع

.  النماـ كالجاسكسية: وآذاف الحيطاف .(بنياف سمطكم يستكجب االنصياع لؤلذاف) عمييا

طاف آذانا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأحفظ السر بالسر بإخفائو         فإف لمحي

صغاء  .(سمطة كخكؼ) يتطمب صمت كا 

 تصدح ىالى السماء داللة عمى اقترابيا مف اهلل، كمفإ أنظمة استعارية قكية، فمئذنة المسجد تمتد جامعكيمثؿ اؿ

مكبرات الصكت بقراءة القرآف المرتؿ، الذم فيو سحر كعذكبة كمكسيقى عالية مخمكطة بخكؼ كرىبة كخشكع، تجعبلف 

ذا قرئ القرآف فاستمعكا لو كأنصتكا لعمكـ ترحمكف " ،المسمـ يمعف في السماع  . 471"كا 

ف كانت مؤنثة تأنيثا غير حقيقيالمئذنة كما كتمثؿ  ، فإنيا تستعير الكقكؼ 472بشريا أنظمة استعارة قضيبية، فيي كا 

 باستعارة جامع اؿبينما يمج الزائر. زائر بيت اهللكاالنتصاب كالفحكلة، كبالتالي تعكس نظاما فحكليا يييمف عمى 

  . 473ىي عكدة لمتككيف الجنيني، حيث االتصاؿ بحبؿ سرم مع اهللكميبمية، 

                                                 
470

 ."أرْ"اٗظوأُؼغْا٤ٍُٜٞٓبكح-
471

 .ٍٖٓٞهحا٧ػواف204ا٣٥خ-
472

 .أُئٗشؿ٤واُؾو٤و٢ٛٞاُن٣٫١ِل٣٫ٝج٤٘-
473

ثؤٕاُجوع٣ٖ٤ٔض٬ٕاٍزؼبهحكؾ٤ُٞخه٤ٚج٤خ،ٝإٔرلاػ٢اٗزٖبثٜٔب،أ11ٍِٞ٣ٕٙوةاُطبئوادك٢أؽلاسأعٞهط٣٫ٌٞفه١ٟ-

بأف٬ه٤بك٢كؾُٞخأٓو٤ٌ٣ب،ٝإٔٙوةاُطبئوحُِج٘زبعٕٞاُن٣١جلٖٝٓأَُبءًلوطٓضَّاٍزؼبهحكوع٤خ،كُٞغزٚ َّ ا٠ُا٧هٗٓضَٓ

روعٔخػجل.االعزعبساد اٌزٟ ٔؾ١ب ثٙب.ُٔي٣لٖٓا٬ٛ٫عػ٠ِأٗظٔخا٫ٍزؼبهحٝٛوماّزـبُٜب٣٘ظوعٞهط٣٫ٌٞف.اُطبئوحًو٤ٚت
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 بنظر المسمميف في ككنو أطير مكاف في القرية أك المدينة، كال تجكز زيارتو إال لمف كاف الجامعكتتعاظـ ىيبة 

 . أف يحافظ عمى طيارتو المعنكية كالبدنية، كأف يجددىا إذا فسدت بالغسؿ كالكضكءتوطاىرا، فعمى المسمـ قبؿ زيار

القبمة، كعميو أف يحافظ جية نا معينا كىك ا أف يصمي ركعتيف تحية لممسجد، كأف يتكجو مؾجامعكعميو حيف يمج اؿ

التي تفرض عمى الناس االلتزاـ باإلنصات كعدـ الكبلـ حتى ال عمى ىدكئو كخشكعو، كتحديدا في خطبة الجمعة، 

 .يقعكا في المغك

 حتى يراه ؛ كذلؾالقرية، كيككف أكبر بناء في القرية غالباأك السكني في المدينة الحي  في العادة جامعكيتكسط اؿ

بينما تنقش .  الداخمية عادة بآيات مف القرآف التي تتكزع بيف الترغيب كالترىيبقكيسمعو كؿ شخص، كتزيف جدراف

 . لمجامع اسما اىاحدإأسماء الصحابة، كالتي غالبا ما يككف  عمى الجدراف الخارجية

، فإف استعارة اسـ الصحابي لمجامع يمنحو مزيدا "بيت اهلل"كباإلضافة إلى السمطة التي يستمدىا الجامع مف تسميتو 

عمى جية التصكر غير -مف السمطة، حيف ييٍدخؿ الجامع في سياؽ بداية الدعكة، سياؽ صحابة الرسكؿ كطيرانيتيـ 

، كفي المقابؿ يمنح الجامع سياقا طيرانيا لمصحابي، كيدخمو في السياؽ اإلليي المقدس حينما ينسب -النقدم لمتاريخ

  .إليو" بيت اهلل"

كيؤكد المثمث المعرفي بيف الجامع كالصحابي كالزائر لمجامع عمى تعالي الجامع كمفارقتو لنفسو كمكاف، كعمى تعالي 

، كيفرض مستكل العبلقة يممؾ أجكبة ألسئمة الحاضركزمف لماضي التعالي حضكر اعزز في الصحابي عمى بشريتو،

بيف المكاف كزائره، فيمنح المكاف سمطة الكبلـ، كيرتب عمى الزائر االستماع كاإلصغاء، كالخضكع كالكالء لمجامع 

.  كالتاريخ الصحابي

 عادة جامعاؿؼمف الناحية السيككلكجية؛  كاسعجامع بالنظر إلى فضائو اؿؿكيمكف الحديث عف قكاعد لمسيطرة كالييمنة ؿ

لى حد ما في المدينةقريب مف أضخـ بناء في القرية عمى كجو  كزائر الجامع ضئيؿ في حجمو بالمقارنة مع . الدقة، كا 

 فيو، ا غالبا ما يككف مبالغ الذم عف أرضيتولجامع ارتفاع سقؼ اكمثؿ ذلؾ، الجامع، فضخامة البناء تفرض ىيمنتيا

                                                                                                                                                 
روعٔخ.أٚ االعزعبساد اٌزٟ رمزً: ؽشة اٌخ١ٍظ.ًٝنُيًزبةآفوُـعٞهط٣٫ٌٞف.كاهرٞثوبٍُِْ٘و:اُلاهاُج٤ٚبء.2ٛ.أُغ٤لعؾلخ

 .2005،.كاهرٞثوبٍُِْ٘و:اُلاهاُج٤ٚبء.ػجلأُغ٤لعؾلخٝػجلا٤ٍُِٚ٩ْ
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 الخطيب ليمعب. كالمنبر في مكاف بيف أرضية المسجد كسقفو، معمؽ بيف بيف، ككأنو حمقة كصؿ بيف األرض كالسماء

 .دكرا اتصاليا في تقكية قنكات االتصاؿ لممصميف في المسجد باهلل

 مكاجية محراب الصبلة كمنبر الشيخ، كالذم غالبا ما يككف في الكاسع، كبابو ، مف مدخمو الكبيرجامعكيمج الناس اؿ

المنكشؼ في تعظيـ ىذه الحالة  جامع الكاسعفضاء اؿ كيساعد بأنو مراقب،مف المحظة األكلى يشعر الداخؿ ؼ

  .الشعكرية

تبدأ مف شيخ الجامع، تحديدا إذا كاف معتميا  ، ليست ربانية فحسب، بؿ رقابة مجتمعية أيضافي الجامعكالرقابة 

  بقاء "فككك"كىي سمطة تضمف بتعبير . لمنبره، ثـ مف قبؿ أكلئؾ الذيف ال يقككف عمى كبح جماح فضكليـ في الجامع

، كالتي تكلد إحساسا عميقا بالسمطة كالخضكع ليا، فيتصرفكف كأنيـ عمى الدكاـ في 474الناس في حالة رقابة مستمرة

.   نفسو ككأنو مراقب، ألنو يعرؼ أف ىناؾ مف يراقبوجامعحالة رقابة مستمرة، فيراقب المصمي في اؿ

 لممسمـ،  عف الفضاء االجتماعيجامعال يمكف فصؿ اؿتتزاكج أنظمة الرقابة الدينية كاالجتماعية خارج الجامع، حيث ك

مسمـ بأبعاد قيمية اجتماعية رٌسخيا الديف، كأمدىا اؿ يراقبالفضاء االجتماعي ؼ، ة التصكرات لديو في صياغكدكرىما

 ككؿ أنظمة المراقبة كالعقاب، كمف ىنا ييفيـ الكثيري مف أنماط السمكؾ االجتماعي الذم يجد الديف ،بالسمطة كالسيطرة

مرجعية لو، كتقييـ شخص ما عمى أنو غير جدير باالحتراـ أك النسب أك حتى دفنو في مقابر المسمميف، ال لشيء إال 

. 475ألنو كاف ال يؤدم حؽ اهلل في الصبلة

 كممثؿ لمديف كككيؿ جامع فقط، بؿ كثيرا ما تجسدت بشيخ اؿجامعكلـ تقتصر أنظمة السمطة كالرقابة كالييمنة عمى اؿ

عمى المعرفة جامع يدعييا شيخ اؿالتي   ذات المرجعية السمعية الدينية الغيبيةتولو كهلل عمى األرض، فييمنت معرؼ

 جامعالعممية العقمية، كأصبح كؿ عمـ أك معرفة أك أمر يحتاج إلى شيادة براءة مف رجس الشيطاف، يممؾ شيخ اؿ

                                                 
474

٣زؾلساُل٤َِٞفاُلو٤ْٓ٢ََٗكًٞٞػٖٗٔٞمطَُغٖرْر٤ٖٔٔٚك٢اُووٕاُضبٖٓػْو،ػ٠ٌَِّث٘بءكائو١،ٝؿوفَُِغٖ-

ٖٓلٞكخػ٠ِفٜفبهطاُلائوح،ٌٝٓزتؽبهًاَُغٖك٢ٓوًياُلائوح،ٖٝٓف٬ٍرٔٞهغاُؾبهًك٢أُوًي٣َزط٤غأ٣ٕ٘ظوا٠ُ

ثبىٕـ٤وكٕٝأ٣ٕزٌٖٔاَُغ٘بءٖٓهإ٣زٚ،ٝٛنا٣ؼ٢ّ٘ؼٞهاَُغ٘بءثؤْٜٗٓواهجٕٞٛٞاٍاُٞهذ،٫ُْٛٝاُـوفًِٜبٖٓف٬ٍ

٣ؼوكٕٞٓباماًبٗٞآواهج٤ٖك٢رِياُِؾظخأ٣٫ْٜٗ٧،٫ّؼوكٕٞرٞه٤ذٓواهجخؽبهًاَُغُْٖٜ،ٝٗز٤غخ٫ؽزٔبٍٓواهجزْٜك٢أ١ٝهذ،

٣زٖوفٛئ٫ءاَُغ٘بءًٔبُٞأْٜٗٓواهجٕٞك٢ًَٝهذ،كجلأاَُغ٘بءثٔواهجخأكؼب٣ْٜٗ٧ُْٜؼوكٕٞإٔٛ٘بُيٍغب٣ٕواهجْٜ،ٌٝٛناكّعٖ

 .1990ٓوًيا٩ٗٔبءاُؼوث٢،:ث٤وٝد.روعٔخػ٢ِٓوِل. ٚالدح اٌغغٓ :عبلجخ اٌّشالجخ ٚاي.اٗظو٤َْٓكًٞٞ.اَُغ٘بءكٌوحأُواهجخكاف٤ِب
475
٣جل٣ُٖٔٝ٘ظوك٢ػوٞثخربهىا٬ُٖحًٔبثؾضٜبأُٔغاُلوٜبءإٔٛ٘بُياعٔبعػ٘لؿبُج٤زْٜػ٠ِهزَربهًٜب،ٌُْٜ٘افزِلٞاػ٤ً٠ِل٤خ-

اُوزَ،ًٝبٕا٫فز٬فٓوكٙفِنأكظغاُٖٞهك٢اُوزَ،كٖٔٙوةُِؼ٘نثب٤َُقا٠ُٙوةاُؼ٢ٖا٠ُاُٞفيثبَُقؽز٠أُٞد٧ٗٚ

كد،.ٌٓزجخا٣٩ٔبٕ:اُوبٛوح.رؾو٤نػجلهللاأُْ٘ب١ٝ.وزبة اٌقالح ٚؽىُ ربسوٙب.أثِؾك٢اُيعوٝأهع٠ُِوعٞع،اٗظواثٖه٤ْاُغٞى٣خ

ٓ5-13. 
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فجعمت ىذه الييمنة الناس يعكدكف إلى الشيخ في كؿ ما التبس عمييـ في شأف . كحدىـ حؽ إصدارىا" عمماء الديف"ك

. 476 مرجعا ميما لمناس، يشرع ليـ حياتيـ، بما تتطمبو آخرتيـجامعدينيـ كأمر كدنياىـ، ليصبح بذلؾ شيخ اؿ

 في القرية عمى كجو الخصكص مستكدعا لمسر االجتماعي، فيمجأ إليو الناس في السؤاؿ عف أمكر جامعكمٌثؿ شيخ اؿ

، ككيؼ يكٌفر العبد ذنبو ليتجاكز خط كقد . أهدينيـ كدنياىـ، كاستفتائو في بعض األمكر، كسؤالو عما يحؿ كيحـر

لحديث في األسئمة المعركضة عميو، كمكنتو أيضا مف إنتاج نظاـ مف الييمنة ؿمنحت المعرفة الدينية لمشيخ سمطة 

كالمراقبة، كأعطتو ىيبة اجتماعيو قٌكل عراىا الخجؿ االجتماعي الذم يتككف عند أفراد المجتمع، كالذم تظير صكرتو 

ف بالييمنة المعرفية ليالمتمث- حينما يحث الشيخ شخصا ما عمى عمؿ ما، أك يطمب منو تجنبو، كلعؿ ىذيف العامميف

 سبب مخاطبة الناس لممتمؾ يمقياف بعضا مف الضكء عمى- ، كالخجؿ االجتماعيجامعشيخ اؿالتي تتجسد في لمديف 

".   سيدم الشيخ"  بػجامع شيخ اؿاالمعرفة الدينية، تحديد

  مركزية أخرل مكنتو مف تعزيز فرض حضكره السمطكم كالمعرفي، فقد كاف- في القرية تحديدا -لجامعكلعب شيخ ا

، فمقف 477 القراءة كالكتابة كالعمـك الدينية، عبر نظاـ التعميـ الذم كاف يعرؼ بالكتاتيبة القرية معمـ صبي-سابقا-

الشيخ الصبية الصغار الكبلـ ككأنو زرعه يزرعو في داخميـ؛ ليعيد إنتاج المعرفة الدينية في المجتمع مف خبلؿ ىذا 

كىكذا يمكِّف النشء لمشيخ كأنظمتو المعرفية . النشء الذم يتربى عمى يديو، كالذم يؤمف بشيخو عادة أشد اإليماف

 ليذا  األكسع كالديف في تجذير الفضاء االجتماعي الذم مثؿ الديف الحاضف الثقافيجامع لؿ يمكفكالسمطكية، ككذلؾ

. الفضاء

الجماعة كاألعياد، كصبلة الجنازة كاالستسقاء كسبلـ الجمعة ك ينظمو الديف، فصبلة ا ممتقىن اجتماعيجامعكما كيمثؿ اؿ

، يشير إلى فضاء يقكد إلى تضامف اجتماعي بيف "تقبؿ اهلل" المصميف عمى بعضيـ إثر انتياء الصبلة بالدعاء

 . ، يمتمؾ الجامع كممة السٌر فيوالمصميف

                                                 
476
-أٝٝظ٤لزٚا٫عزٔبػ٤خ-٣ٞٙؼث٤٤وثٞهك٣ٞاُْوٝٛاُٞاعترٞاكوٛبؽز٣٠٘غياُؼَٔاُقطبث٢ػِٔٚك٢ٓلٟاُز٬إّث٤ٖأُزٌِْ-

ٝث٤ٖٓب٣ٖلهػٖ٘ٚٓفطبة،إأ١أكاء٤ٍّ٬ٌٌُِٕٞػوٙخُِلَْاما٣ٌُْٖٕبكهاػّٖق٣ِٔٔيٍِطخا٬ٌُّ،ثؼجبهحٓٞعيحاما

٣ُْزٞكوأُزٌِْػ٠ِاَُِطخاُز٢رقٍُٞٚاُزلٞٙثبٌُِٔبداُز٢رٖلهػ٘ٚ،ٝإٔاُؼٔبٍاَُِط٣ٞخأٝا٧ػٔبٍأُْوٝػخٝا٧ٓو٤ٍبٕ،

ٖٓلهٍبثن،.اٌشِض ٚاٌغٍطخ.اٗظوث٤٤وثٞهك٣ٞ.٣زٞهقػ٠ِاهزوإٓغٔٞػخٖٓاُْوٝٛأُزواثطخاُز٢رزؤُقٜٓ٘باُْؼبئوا٫عزٔبػ٤خ

ٓ60. 
477
رواعغٛنااُؾٚٞهثَجتاٗزٜبءػٜلاٌُزبر٤تا٠ُؽلٓب،امآبرْاٍزض٘بءكٝهادرؾل٤عاُووإٓٝاُزغ٣ٞلاُز٣٢ؼولٛب٤ّـاُغبٓغك٢-

 .اُغبٓغ
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 اإلطار الثقافي ككاف لو أثر كاضح في خمؽكبذا، قاد الجامع تديف المجتمع عبر الممارسة االجتماعية لمتديف، 

 المكاف الذم مٌكف لممعتقد كنظاـ مف القيـ قلفضاء االجتماعي لؤلفراد كىيمنة ىذا الفضاء عمييـ، بكصؼؿ الحاضف

، حاضنا لمتصكرات كالمسمكيات االجتماعية السائدة في المجتمعفغدا الجامع  كيعززه السمكؾ االجتماعي، ،ينتجو الديف

الفضاء االجتماعي مف خبلؿ ب الييمنة الثقافية فترسختالمنظكمات االجتماعية، ب األنشطة الدينية ربط كذلؾ عبر

آليات الزج االجتماعي لؤلفراد في المنظكمة االجتماعية السائدة، كالتي غالبا ما تككف ذات مرجعيات دينية يصعب 

نتاج الثقافة إلالتمرد عمييا في المجتمعات التقميدية، فيدمج األفراد داخؿ المنظكمة االجتماعية الدينية، لتصبح آليات 

 . 478االجتماعية

، أف الشعائر تخمؽ كظائؼ الديف األساسية التي حددىا أكال " دكركيايـ"يرل الفيمسكؼ االجتماعي الفرنسي كفي ذلؾ 

بتجميع الناس بشيء يشبو الصمغ لخمؽ التضامف االجتماعي، كالثاني إعطاء الناس كسيمة إلدراؾ العالـ كرؤيتو، 

ىي التي جعمت لمناس ىكيات اجتماعية، فالفرد ينتمي لجماعة ما ألنو يحمؿ "- دكركيايـ"حسب - فاليكيات الدينية

أف ىاتيف الكظيفتيف معا يجعبلف المجتمع "دكركيايـ "كيرل . شعارا دينيا يتفؽ مع الشعارات التي يحمميا أفراد الجماعة

قاببل لمعيش فيو، فالديف ذك عبلقة مباشرة تماما بالعكامؿ االجتماعية كالثقافية، لذلؾ مف الميـ فيـ كيفية عمؿ الديف 

. 479ككيفية ممارستو

كظؿ الجامع كالشيخ يمعباف دكرا مركزيا في تككيف الفضاء االجتماعي، كتجسيد أنظمة السمع كاالنصياع في السمطة 

كالسيطرة كالسمكؾ االجتماعي إلى حد ما، إلى أف ظير مف ينافسيما عمى خمؽ الفضاء االجتماعي كالسيطرة عميو 

فرازاتو المختمفةمابعد كبدأ ظيكر النكادم كالجمعيات كالمؤسسات .  استجدت كقائع كانت نتيجة لمتطكر الحضارم كا 

كاألحزاب كالكاسيتات كاالنترنت كالفضائيات، يمعب دكرا في تضاءؿ دكر المسجد، فتراجعت سمطتو، كنازعو في 

السيطرة عمى الفضاء االجتماعي العاـ فضاءات اجتماعية ناشئة، كضعت حدا الحتكاره التأثير الفاعؿ في الفضاء 

                                                 
478

ػ٢ِاٌُ٘يإٔاُقطبةاُل٢٘٣اٍزطبعٗظوا٤ُِٞٗزٚأ٣ٕغزبىع٤ٔغكئبدأُغزٔغ،ٝأ٣ٚٗوّٞثزِو٤ؼأُٔبهٍبداُجو٤ُٝزبه٣خ٣ؼزجو-

ٝأُٞظل٤ٖاٌُجبهٓٔبٓ٘غرجِٞهرؤص٤واداُطجوخاُؼبِٓخٝاُجوعٞاى٣خ(أُٞظل٤ٖ)ٝاُجوعٞاى٣خًٝنُيٓٔبهٍخإٔؾبةا٤ُبهبداُج٤ٚبء

.126ػلك.أَُزوجَاُؼوث٢. " اإلعالَ ٚا٠ٌٛٙخ".اٗظوػ٢ِاٌُ٘ي.ٓٔب٣٘زظهِوبٝاٙطواثبك٢اُلٌوا٫عزٔبػ٢.كافَاُؾوًخا٫عزٔبػ٤خ

 .105-8.1989،104ّٜو
479
 .73-70ٖٓلهٍبثن،ٓ.اٌذ٠ٓ األعظ.ٓبُٞه١ٗب١-
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كترتب عمى المستجدات التقنية أف تنشط الدعكة الدينية بأدكات التقنية الجديدة لزج الناس مرة أخرل . االجتماعي

 .لمجامع، كىذه األدكات ليست محبل لمدراسة

 

استنتاجات 

كالتي استندت صياغتيا لمبدأ اشتغاؿ  العبلقة بيف المقدس العمكم كالمدنس الدنيكم في التاريخ العربي، أباف الفصؿ

نظاـ الكالء ؿ السمع كىيمنتو عمى األتباع، ككاف تفكيؾ اإلسبلـ لنظاـ القبيمة تفكيكا آلليات اشتغاؿ ىذا السمع المكلدة

فأعاد صياغة مفيـك الفرد كالجماعة كالكالء عمى أسس جديدة مغايرة، كبذلؾ لـ تعد المرجعية المعرفية . في القبيمة

. مرجعية قبمية في المجتمع

كفي المقابؿ، أبانت دراسة المجتمع الجديد، مجتمع اإلسبلـ، أنو لـ يبًف المجتمع الناشئ عمى أسس جديدة سكل تغير 

مرجعية المعرفة في المجتمع، مف القبيمة كفمسفة عصبيتيا إلى اهلل كرؤيتو العمكية، كبذا، فقد حررت المرجعية الجديدة 

اإلنساف الجاىمي مف رىف كمِّيتو لصالح القبيمة التي غيبتو كجكديا كمعرفيا، لكنيا في الكقت ذاتو أكقعت اإلنساف 

المؤمف في القيد ذاتو، لكف ىذه المرة في رىف كمِّيتو لصالح أنظمة معرفية إليية، كبالتالي فإف تحرير الجاىمي مف 

. ىيمنة السمع أكقعو كمؤمف تحت نفس الييمنة السمعية

تاريخية، عمى أنيا منارة في التجربة اؿ بداية لفكرةا  ليذه غياب التأصيؿ، تبيف"لؤلسممة"كبعد مناقشة إمكانية التأصيؿ 

 .كاف القكؿ بطيرانية ىذه التجربة يستند إلى ثقافة سمع ال تقبؿ المقاربة النقدية التاريخ كالمعرفة. يمكف االىتداء بيا

في التأصيؿ تبدك متعذرة النتفاء طيرانية التجربة التاريخية، كتبني ىذه التجربة قد يجد لو " األسممة"كبذا، فإف مقكلة 

كمف جانب آخر فإف الدعكة لمتأصيؿ في النص أمر غير دقيؽ مف الناحية . في تجربة الصراع عمى السمطةمكانا 

العممية كالمنيجية، فتدبر النص ال يعدك أكثر مف قراءة لو، كىك في حقيقتو منفتح عمى قراءات ال نيائية، كال يتجكز 

  .احتكار قراءتو ألم كاف

ألنظمة سمطكية غيبية منشأىا اإليماف، حيث تمارس تسمطا ييدؼ عف تقنية سمعية رىيبة، تؤسس  جامع اؿكقد أباف

لؾ قدرة عمى ، الذم امتكيؿ اهلل بتأكيؿ الكبلـككاف عمى رأس ىذه التقنيات شيخ الجامع ك. إلى إخضاع الزائر لمجامع
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كساعده أيضا نظاـ .  كعنؼ رمزم يؤىبلنو لفعؿ ذلؾ،لمناس بما يممكو مف سمطة دينيةالمعرفية صياغة المنظكمة 

الجامع الذم يمنح الشيخ سمطة الكبلـ كاإلجابة، بينما يمنح اآلخريف الصمت كاإلنصات، كفي أفضؿ األحكؿ السؤاؿ 

 . عف كيفية الكصكؿ إلى دركب اإليماف
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الخاتمة 

حاكلت الدراسة أف تستظير فعالية حاسة السمع في الخطاب الديني اإلسبلمي، مف خبلؿ الكشؼ عف آلية اشتغاؿ 

ىذه الحاسة في الخطاب الديني، كمسؤكليتيا في تغييب المقاربة النقدية في المجتمعات العربية عمى حاضرىا، كذلؾ 

مف خبلؿ دراسة النص القرآني ممثبل بسكرة البقرة، ثـ دراسة ثقافة السمع في طقكس قراءة القرآف كاالستماع إليو، 

إلى المجتمع المحمدم، كانتياء بمقكالت " الجاىمي"كأخيرا مف خبلؿ دراسة طبيعة االنتقاؿ مف المجتمع القبمي 

  ".ألسممة"التأصيؿ لمفيـك 

بأنيا عبلقة ناشئة مف قكة المؤثرات السمعية، كالتي  االنتماء لمقبيمة أك العقيدةعبلقة الفرد في المجمكع عبر بدت  كقد

كلعؿ إشكاؿ الثقافة السمعية اإليمانية يتبدل في جعؿ ىذه الثقافة معرفة  .تتجاكز الفعؿ النقدم المتحرر عمى السمع

حٌقة، فكضعت نفسيا فكؽ المساءلة النقدية، كأصبح تفكير المؤمف ال يذىب لتفحص مقكالت السمع، فاإليماف مرجع 

 .. التفكير كاالعتقاد في المفكِّر كالمفكػَّر فيو

نما تقدـ نفسيا عمى أنيا ليست إال مساىمة نقدية  كالدراسة إذا اجتيدت في ىذا المجاؿ فإنيا ال تدعي القكؿ الفصؿ، كا 

. في ىذا الجانب، كالمعرفة مف كراء القصد

 

نتائج الدراسة 

: خمصت الدراسة عمى مجمكعة مف النتائج كالتي يمكف إيرادىا عمى النحك التالي

  ىيمنت حاسة السمع عمى آليات إنتاج المعرفة في الخطاب الديني، فاإليماف اقتضى مف المؤمف تقبؿ 

ألنيا ببساطة مكىكبة لو مف اهلل، المرجعية العميا التي يجد . المعرفة اإليمانية، كعدـ إخضاعيا لممساءلة

. المؤمف نفسو معمكال في سياقيا، فكجب عميو عدـ التتبيع عمى مقكالت اإليماف بتفحصيا

   ف تفكيؾ مقكالت السمع لمتجربة - عبر دراسة سكرة البقرة -ثقافة السمع  في النص ىي ثقافة اتصاؿ، كا 

. التاريخية عند العربي المسمـ، يعطيو متسعا مف البعد لرؤية ىذه الثقافة، ثـ مقاربتيا نقديا
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  بميس الذيف خمقكا  بينت دراسة سكرة البقرة آلية اشتغاؿ حاسة السمع في إنتاج مفيـك المبلئكة كآدـ كا 

مؽ مف أجمو، جعؿ اهلل يعاقبو بطريقة مختمفة . ليسمعكا كيطيعكا كيخضعكا كينفذكا، كأف تجاكز كؿ منيـ لما خي

. فالمعرفة التي يريد اهلل لمخمكقاتو تمثميا، ىي فقط التي يقدميا إلييا

  ،ال يقٌر الخطاب الديني بالمعرفة إال إذا كاف اإليماف في ركابيا، كىي معرفة يييمف فييا السمع عمى العقؿ 

. كىنا يصبح دكر اإلنساف سمبيا في تككيف معرفة نقدية عف سياؽ كجكده في ىذه الحياة

 معرفة أصؿ العالـ، كمسائؿ م ؼ  خارج الييمنة اإليمانية عمى العقؿلدييـلقدرة ا كالغأمنكف ىـ الذيف  المؤ

  .، فجعمكا مرجعيتيا الكحي، كتقبمكىا سماعا كدار تفكيرىـ في داخؿ دائرة السمعالكجكد، كالمجتمع

  الكافركف ىـ ركاية إيمانية تـ تغييب ركايتيـ، كقاـ القرآف بركايتيا، كقد كضعيا في خانة مف لـ ينصاع 

. لمسماع في اإليماف بالغيب، فالتصؽ بكاقعو، كغٌيب غيبو

  تمعب طقكس قراءة القرآف دكرا كبيرا في تغييب التدبر النقدم عميو، حيث تغدك طقكس االقتراب مف النص 

. اغتراب عف النفس، كىي طقكس محؿ انفعاليا حاسة السمع ال العقؿ

  إف تصكيت النص القرآني بالتجكيد كالترتيؿ انفعاؿ لحاسة السمع التي تعظـ البعد اإليماني، الذم يغيٌب 

جانب التدبر عمى النص القرآني لتصبح المعادلة تصكيت كىياـ كتكرية عمى النص، بينما التدبر تعقؿ كأناة 

. كتفكير، ككشؼ جديد لمنص، كىما آمراف ال يستقيماف معا

   أف قراءة الكالء كاالنتماء في القبيمة ثـ في العقيدة ثـ في القبيمة ىي قراءة في تحكالت آلية اشتغاؿ السمع

كىي قراءة كٌضحت طبيعة الصراع بيف . كنظاـ مييمف في إنتاج المعرفة عند األفراد داخؿ الجماعة

. االستماع لمقبيمة، كاالستماع لمعقيدة، كمنطقة التداخؿ بينيما

  مف أنظمة الييمنة القبمية عبر اإلسبلـ ىك تحرير مف ىيمنة ثقافة سمعية " الجاىمي" إف تحرير العربي

. لكضع المحرر تحت تأثير ىيمنة سمعية دينية إليية

  إف فعالية حاسة السمع ال تجعؿ المسمـ ينفذ لقراءة النص القرآني قراءة متحررة مف قيكد القداسة، بمعنى ال 

 فحتى تنفعؿ العيف بالمقركء يجب أف تنفصؿ تمنحو مجاال لينزع القداسة عف كؿ قراءتو لمنص القرآني ليراه،

 . عنو، بمعنى يجب أف تبتعد عف النص لكي تراه، كتحرره مف السمع الذم التصؽ بو
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   إف مف يطرح التجربة التاريخية لمسمطة في اإلسبلـ، أساسا لمتأصيؿ عنده، يطرح التاريخ متغافبل عف

مٌثؿ اشتغاؿ حاسة السمع في كفي ىذا السياؽ . أحداثو الكبرل المؤسسة، كىك بذلؾ يقفز عف الحقائؽ

كأف تفكيؾ اشتغاؿ حاسة السمع ليذه المقكالت تفكيؾ لمقكالت . ، المقاربة النقدية لمتاريخ"األسممة"مقكالت 

 ".األسممة" التأصيؿ لػ

 فإنيا في المقابؿ ثبت أف التأصيؿ مف " األسممة المجتمعية" ف الدراسة إذ تنفي أم سياؽ لتأصيؿ لػإ ،

الممكف أف يقع في سياؽ التجربة الفردية، فمكؿ مسمـ أف يقيـ عبلقتو مع اهلل كما يراىا ىك، كعميو أف يسقط 

 .مبدأ كصاية اآلخريف عمى الديف كعميو

  تبدك الثقافة السمعية ككأنيا المسؤكلة عف تغييب الفعؿ النقدم عند العربي المسمـ، الذم استغنى في تدينو 

الفطرم باالستماع عف التفكير، في مفارقة المقكالت مف أجؿ فقو كاقعو، كىنا تظير الحاجة إلى عممية 

 .تجاكز يحدثيا النقد الفكرم لمنص كالتاريخ تؤىؿ العرب مف دخكؿ دائرة التحديث
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