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  الملخص
ا وقـد تضـيق  وّفرت اللغة الرمزية جماالت خصبة للقراءة التأويلية اليت قد تتسع دائر

وقــد اليؤخــذ علــی توّجــه . حســب التوجهــات املتعاطيــة مــع اخلطــاب الــديين الرمــزي
بعينه يف قراءتـه التأويليـة طاملـا اعتمـد منهجـاً موضـوعياً وأسـلوباً علميـاً ديين أو أدّيب 

 یً أويالت منحـــلقيـــات والتّـــقراءتـــه، بيـــد أن املشـــکلة تـــربز جليـــة حينمـــا تنحـــو التّ يف 
فوضـــوياً اليضـــبطها ضـــابط معـــني وال حيـــددها حمـــّدد إذ مـــن التـــأويالت مـــا يســـتقي 

أّمـا  .يف غري موقفسم باملزاجية ر ومرجعيات تسمها الفجاجة کما تتّ طُ مادته من أُ 
ـــة املتواضـــعة الـــيت تتصـــد ـــاهج القـــراءة  ةســـالدر  یهـــذه الورقـــة البحثي أشـــکال مـــن من

فرتکـز علـی فرضـية تـذهب إلـی أن بعـض املنـاهج  ،التقليدية للخطـاب الـديين الرامـز
ـــا ال تعتمـــد املتعاطيـــة مـــع الـــنص الـــديين تفتقـــر إلـــی موضـــوعية يف قـــراءة الـــنص ؛ أل

مـــنهج  یبالنســـبة إلـــو . املنـــاهج أو الطرائـــق العلميـــة يف التعامـــل مـــع الظـــاهرة اللغويـــة
نقدي، إذ نسّجل أوًال مناذج مـن تلکـم القـراءات لنردفهـا  - ث إنّه إستعراضيالبح

هـي أن اخلطـاب الرامـز إذا مفادهـا ثانياً بالتحليل والنقد وذلك للتوصل إلـی نتيجـة 
ما ّمتت قراءتـه بشـکل غـري ممـنهج أو مت تطويعـه ملـرادات مذهبيـة ضـيقة األفـق أسـاء 

  .للطعن يف اجلوهرنزاهة اخلطاب، بل جعله عرضة ی ذلك إل
  .ة املنهجلغة اخلطاب الديين، الرمزية، القراءة، إشکالي :لرئيسةالکلمات ا
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  المقدمة. 1
، ظـاهرة جديـدة وإمنـا هـي قدميـة قـدم ٢قـراءة اخلطـاب الـديين الرمـزي ١شـکاليات منـاهجإليست 

ــا ليســت طارئــة عليهــا  نظــراً نابعــة مــن صــميمه وإّمنــا  ظهــور هــذا اخلطــاب، بــل ميکــن القــول إ
ــــا بعــــض نصوصــــه، وبالنســــبة للخطــــاب اإلســــالمي ظلــــت هــــذه تللطبيعــــة الرمزيــــة الــــيت  تميــــز 

  .سرينبني العلماء خاصة املف اإلشکاليات علی مّر القرون حمل جدل ونقاش
عــن التفســري بــالرأي  یــ) ص( الرســولأّن  یولــو عــدنا إلــی بــدايات ظهــور اإلســالم، نــر 

، 1ج  :1405 القـــرطيب،( »فليتبـــوأ مقعـــده مـــن النـــارر القـــرآن برأيـــه فّســـ مـــن« :)ص( بقولـــه
مـع قواعـد  ذلك ألن مثل هذا التفسري يتعارض متاماً ) 769، 1ج  :1408 ،؛ الطربسي32

هـــي  ئـــهاللغـــة واآلداب وکـــذلك مـــع أعـــراف أصـــحاب اللغـــة، بـــل قـــد يکـــون الـــدوافع مـــن ورا
مـــع  وافـــقتمـــر الـــذي ال ياأل ؛يـــة والفئويـــةدرغبـــات الفر لوامليـــول وا الظنـــون والتصـــورات الباطلـــة

جهـا يف در  بـن أيب  يوقـال علـ. اخلطـاب القـرآين ةسـااملناهج السليمة اليت ينبغي السري علی 
َال ُختَاِصــْمُهْم بِــاْلُقْرآِن فَــِإنَّ اْلُقــْرآَن َمحَّــاٌل «: البــن عبــاس ملــا أرســله ملنــاظرة اخلــوارج) ع( طالــب

ــــــوُل وَ  ُــــــوَن َوَلِكــــــْن ُذو ُوُجــــــوٍه تـَُق َهــــــا حمَِيصــــــاً  َخاِصــــــْمُهمْ يـَُقول ــــــُدوا َعنـْ ــــــْن جيَِ ــــــِإنـَُّهْم َل ــــــنَِّة َف  »بِالسُّ
 .)۷۷: الرسالة رقم ،البالغة ج(

هـــو هـــل و  القـــرآناملعتزلـــة واألشـــاعرة يف قضـــية کـــالم  ويـــأيت الصـــراع الفکـــري الســـاخن بـــني
ا، إذ حن اإلشکاليةسياق قدمي يف م حادث أ مـا  منهما منحاه بسبب کل  یذا الفکريـة خالفا

ا املتعارضة يفالنظرية اجلوهرية ومبادئهما    .فهم سياقات اخلطاب ومفاهيمها ومفردا
فإن اخلطاب الديين ونقصد منه هنا اخلطاب القـرآين الـذي يتفـرد بـنظم دوالـه وتـأليف  عموماً 

ح لتـــأويالت وقـــراءات خمتلفـــة مرّشـــ عباراتـــه وصـــلة بعضـــها بـــبعض ودقـــة مدلوالتـــه، هـــذا اخلطـــاب
ات من آياتهخاصة يف ار بقـدر فهمـه وسـعة عقلـه يف کل منهج من حبره الزّخـ  یفاستق ، املتشا

بعــــض هــــذه املنــــاهج افتقــــرت إلــــی العلميــــة واملوضــــوعية لــــذلك  ال أنّ إعمليــــة القــــراءة والتأويــــل، 
  .هه وحتليلتساتناول النص القرآين ودر  اليت البد من االعتماد عليها يف تأهدرت السياقا

ــــدر  یهــــذه تتصــــد الورقــــة البحثيــــة يف تواضــــع هلــــذه اإلشــــکالية وکيــــف أن تلــــك املنــــاهج 
  :التعامل مع النص، وذلك حتت عناوين ثالثة رئيسة هي يف ٣السياق
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  :حيث أدرجنا حتته عناوين فرعية هي) الداخل النصي(السياق الوصفي  إهدار) أ
  ؛السياق املعجمي. 1
  ؛لسياق الصويتا. 2
 ؛السياق النحوي. 3
  .البالغيالسياق . 4
  :نيإهدار السياق التارخيي، وناقشنا حتت هذا العنوان السياقني التالي) ب
  ؛صاالسياق التارخيي اخل. 1
  .السياق التارخيي العام. 2
  :اليل، تناولنا ضمنه السياقات اآلتيةياق الدّ سإهدار ال) ج
  ؛)اجلنس األديب( يياق الشکلسال. 1
  ؛)اإليديولوجي( لسياق العقدي ا. 2
  ؛السياق الثقايف. 3
  ؛السياق العاطفي والقانوين. 4
  .السياق الالهويت. 5

ضــح أن مــنهج اتّ هکـذا  .نقديــة یً العنـاوين بتعليقــات أتبعنــاه بـرؤ  أن نرفـق هــذهأيضــاً  حاولنـا
  .نقدي -  )ياستعراض(توصيفي  البحث هو

طــاب کيــف ّمت التعامـل مــع هــذا اخل: يـايت الســؤال الــرئيس للکشـف عــن هــذه الظـاهرة قــائالً 
إّن املســـألة الـــيت يـــدور . يف األلفـــاظ الفکريـــة واحلضـــارية إســـالمياً کانـــت هـــذه األوســـاط أو غـــريه

البحــــث حوهلــــا هــــي کيفيــــة قــــراءة التوجهــــات الثقافيــــة ســــواء علــــی مســــتوی األفــــراد أو املــــدارس 
  .الفکرية للغة اخلطاب الديين

فتـذهب إلـی أن املنـاهج  ،ضـمن املوضـوع األسـئلة املطروحـةعـن أما فرضية البحث وهـي إجابـة 
فاختـــارت بـــني مـــا هـــو موضـــوعي  یذهبـــت مـــذاهب شـــتّ ) القـــرآين(املشـــتغلة علـــی اخلطـــاب الـــديين 

  .ها بالسياقات وبني ما هو مفتقر إلی املوضوعية بسبب هدرها للسياقات املعتمدةإملامبسبب 
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 قـدمياً  مقـاالت عديـدة فاقـت العـد واحلصـرو مـدونات  كفهناأما فيما يتعلق خبلفية البحث، 
اشــــتغلت علــــی موضــــوع منــــاهج القــــراءة والتأويــــل يف اخلطــــاب الــــديين القــــرآين بشــــکل  وجديـــداً 

 هابعضــ مســتقل أو بشــکل مبعثــر يف التفاســري القرآنيــة، فحاولنــا مراجعــة بعضــها واالســتفادة مــن
 الـــديين بـــني الـــنص تأويـــل إشـــكاليةريكـــور و لبـــول والرمزيـــة الشـــعرية بـــني الـــديين اخلطـــابمثـــل 
  .لنصر حامد أبو زيد واحلقيقة والسلطة النصبيشو و لعمر واألنسنة ةاأللسن

الغــرض الــرئيس الــذي ترمــي إليــه هــذه الدراســة هــي الکشــف عــن التوجهــات غــري املنهجيــة 
املتعاطيــة مــع اخلطــاب الــديين الرامــز مــن خــالل اســتعراض منــاذج مــن تلــک التوجهــات وحتديــد 

ا غري املنهجية   .أسلو
الفـــرق واملـــذاهب اإلســـالمية زاخـــرة مبثـــل هـــذه الدراســـات، فاجملـــال خصـــب ن تـــراث يـُــذکر أ
 ألن ذلــــك ؛ك ال نــــزعم أننــــا اســــتوفينا القضــــية بکامــــل جوانبهــــاذلهــــذا احلقــــل، لــــ للبــــاحثني يف

 .قدير يف هذه احلقول عليها إال کل متمرس یطلب دراسات موسعة، مث ال يقو تي
خطـاب يتمتــع حبساســية  -  ا هـو معــروفکمــ  -  أّن اخلطـاب الــديين یوالبـّد مــن اإلشـارة إلــ

بالغة ملا هلا من صلة مباشرة باحلياة الروحية وباملصـائر البشـرية عامـة، فمـن خـالل هـذا اخلطـاب 
لــذلك ال ينبغــي التعــاطي معــه مــن منطلقــات ضــيقة . وقراءتــه نتبــني مالمــح الشــريعة ومقاصــدها

هجية، بـل جيـب يف دراسـته توظيـف األفق أو من مهاد فردية أو مزاجية تتسم بالعشوائية والالمن
أدق املنــاهج وأصــحها علميــاً نظــراً خلطورتــه، فالباحــث احلــق لــيس حــراً طليقــاً يف حبثــه وإمنــا هــو 

ذلـك قـد  یملتزم مبا ميلي عليه األسـلوب العلمـي الصـارم والرصـني مـن دقّـة يف البحـث فلـو ختطـ
ــِه عِ «: تشــمله اآليــة الکرميــة ــْيَس َلــَك ِب ــْمَع َواْلَبَصــَر َواْلُفــَؤاَد ُكــلُّ أُولَِئــَك  َوَال تـَْقــُف َمــا َل ــٌم ِإنَّ السَّ ْل

  .)٣٦: اإلسراء(» َكاَن َعْنُه َمْسُئوًال 
  

  إشکاليات مناهج قراءة لغة الخطاب الديني الرمزية. 2
  )الداخل النصي(إهدار السياق الوصفي  1.2
ـــه نظامـــه اللغـــوي  -  أي خطـــاب کـــان - ال شـــك أن اخلطـــاب  :المعجمـــي الســـياق. 1 ل

قــوانني أو ســنن لغويــة حمــددة، لــذلك إذا مــا أراد الباحــث ه الــداخلي املتماســك واملتعــالق وحتکمــ



 131   سيد اکرب غضنفري

الـــنص تتطـــابق وواقـــع  إلـــی التوصـــل إلـــی رؤيـــة واضـــحة عـــن یوســـع ممارســـة تأويـــل الـــنص علميـــاً 
املفـردايت  یلـه أن حياکمـه إلـی ذلـك النظـام وإلـی تلـك القـوانني سـواء يف املسـتو  اخلطاب، فالبدّ 

   ٤.أي استخدام املنهج الصحيح يف دراسة الظاهرة اللغوية النصية ؛مستواه الرتکييبيف ص أم للنّ 
ومـن املؤکـد  ،املعجمي والصريف یاملستو  املنهج الوصفي الذي يتناول وفأول هذه املناهج ه

للباحــــث أن يقــــرأ الــــنص قــــراءة متقنــــة ويفهــــم دالالتــــه اإلنشــــائية واإلبالغيــــة إال  یأنــــه ال يتســــنّ 
فعلــــی ســــبيل املثــــال فــــإن مفهــــوم  .بعرضــــها قبــــل کــــل شــــيء علــــی مســــتواه املعجمــــي والصــــريف

هــذا املفهــوم معاجلــة أمــا يف اخلطــاب القــرآين فالبــد مــن  ؛لــه داللــة معجميــة معروفــة» احلاکميــة«
  .داللته املقصودة للغوي يف النص للحصول علینظامه التداويل اأساس علی 

لقــد توســع ) 44: املائــدة( » َحيُْكــم ِمبـَـا أَنــَزَل اهللاُ فَأُولَِئــَك ُهــُم اْلَفاِســُقونَ َوَمــْن ملَْ « :یقــال تعــال
لتنســحب علــی احلاکميــة السياســية مبعناهــا ) احلاکميــة(يف مشوليــة املفهــوم  -  مــثالً  - الــبعض هنــا 

ض عـــن هـــذا التوســـع مـــن إهـــدار لعـــدة ســـياقات ومنهـــا الســـياق ملـــا يـــتمخّ العصـــري دون االنتبـــاه 
» حيکـــم« صـــيغة داللـــة الـــبعض وســـع فقـــد«: اللغـــوي املعجمـــي الـــذي يقـــول عنـــه أحـــد البـــاحثني

 يف تعتمـد الـيت احلديثـة بالدولة املرتبط املفهوم للحکم احلديث السياسي املفهوم علی يدل حبيث
 صـيغة تـدور الـذي اللغـوي للسـياق إهـدار التوسـيع هـذا ويف املـدين اجملتمـع مؤسسات علی بنائها

 جيب أخری بعبارة جزئية؛ خالفية مشکلة يف اخلصوم بني الفصل تعين داللية دائرة فيه» حکم«
 الــنص يف تداولــه ســياق خــالل مــن العديــدة اشــتقاقاته يف» حکــم« للفظــة اللغــوي الــدال يــتم أن
  .)129- 127: 2006زيد،  أبو حامد(» ٥األصلية اللغوية داللته عن ينقله مل سياق وهو

مـع أن علمـاء اللسـانيات يعتـربون الوظيفـة الصـوتية، وظيفـة ثانويـة  :السياق الصـوتي. 2
بعــــض دالالتـــه مــــن خـــالل اخلــــواص الصـــوتية للحــــروف  یإال أنـــه الشـــك يف أن الــــنص يـــوح

 الرتکيـــز علـــی هـــذه اخلـــواص يف دراســـته للخطـــاب ســـعياً  - إذن - فعلـــی الباحـــث. واأللفـــاظ
 .تکـون الدراسـة التحليليـة بعيــدة عـن املزاجيـة والفرديــة یحتــ السـتخراج بعـض دالالت الـنص

تـزعجهم وتقلقهـم، يف قولـه  یمبعنـ) تـَـُؤزُُّهْم أَزًّا(اخلاصية الصوتية لتعبـري فإّن فعلی سبيل املثال 
ــ« :تعــالی ــَر أَنَّــا أَْرَس ــُؤزُُّهْم أَزًّاَأملَْ تـَ ــَياِطَني َعَلــى اْلَكــاِفرِيَن تـَ هــذه اخلاصــية ) 83: مــرمي(» ْلَنا الشَّ

 واهلمـزة هـزا، ـزهم معـىن يف فهـذا. وتقلقهـم تـزعجهم«: يعلق عليها أحـد علمـاء اللغـة بقولـه
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م. املعنيـني لتقـارب اللفظـان فتقـارب اهلـاء، أخـت ـا بـاهلمزة املعـىن هـذا خصـوا وكـأ  أقـوى أل
  .)147-146، 2 ج: 1421 جين، ابن( »اهلاء من

مثـل ذلـك مـا نلحظـه  .هکذا تتضح معامل الداللة من خالل حتليل اخلاصية الصـوتية للفظـة
حيـث  ـج البالغـةوالـيت أوردهـا الشـريف الرضـي يف کتـاب  )ع( يف خطبة لعلـي بـن أيب طالـب

ــْريِ  أََمــْرُتُكمْ  فَــِإَذا«: )ع( قــال  َعنَّــا ُيَســبِّخْ  أَْمِهْلنَــا اْلَقــْيظِ  َمحَــارَّةُ  َهــِذهِ  قـُْلــُتمْ  اْحلَــرِّ  أَيَّــامِ  ِيف  إِلَــْيِهمْ  بِالسَّ
ــْريِ  أََمــْرُتُكمْ  ِإَذا وَ  اْحلَــرُّ  ــَتاءِ  ِيف  إِلَــْيِهمْ  بِالسَّ  ُكــلُّ  اْلبَـــْردُ  َعنَّــا يـَْنَســِلخْ  أَْمِهْلنَــا اْلُقــرِّ  َصــَبارَّةُ  َهــِذهِ  قـُْلــُتمْ  الشِّ
» أَفـَــرُّ  السَّــْيفِ  ِمــنَ  اللَّــهِ  وَ  فَــأَنـُْتمْ  َتِفــرُّونَ  اْلُقــرِّ  وَ  اْحلَــرِّ  ِمــنَ  ُكْنــُتمْ  فَــِإَذا اْلُقــرِّ  وَ  ْحلَــرِّ ا ِمــنَ  فِــرَاراً  َهــَذا

  .)27 :، اخلطبة رقمالبالغة  ج(
انتبـــه أحـــد البـــاحثني للخـــواص الصـــوتية لـــبعض حـــروف وأصـــوات هـــذا املقطـــع مـــن اخلطبـــة 

  :فخرج بنتيجة هي
الـرّاء، الّصـاد والسـني خيلـع علـی : يف هـذا الـنص بـني األحـرف الثالثـة أيالتناغم احلاصل  إنّ 

 ٦ومل يقلهـــــا جهـــــراً  كمهـــــس بعبارتـــــه تلـــــ) ع( الـــــنص جـــــّواً مـــــن الوشـــــيش فيبـــــني لنـــــا أن عليـــــاً 
  .)46 :1991 محدان مسري،  أبو(

تکشـف  هـينطـوي عليهـا اخلطبـة و تعلی أساس هذا التحليل الصويت تتضح لنا صـورة فنيـة 
إليـــه الـــنص وهـــو احلـــديث مـــع الـــنفس أو  یيف نفـــس الوقـــت عـــن وجـــود جـــنس أديب آخـــر ينتمـــ

لقــــد اکتشــــف الباحــــث هــــذا اجلانــــب واســــتدل عليــــه مــــن خــــالل اخلــــواص الصــــوتية  .یالنجــــو 
  ).السنيو الصاد  - الراء (للحروف الثالثة 

جلماعــة املخــاطبني  يف معرفـة أن ا یتســاعدنا هـي األخــر فأمـا الداللــة الفيزيائيـة هلــذه احلـروف 
  .يفرون من احلرب بشکل متواصل ومستمر ،کانوا متخاذلني، يتقاعسون عن مواجهة العدو

، ال شـــك أن النحـــو آليـــة مهمـــة مـــن آليـــات قـــراءة اخلطـــاب الـــديين: الســـياق النحـــوي. 3
اخلــروج  الــنص ويســاعد القــارئ يف یيســاهم کثــريا يف فهــم معنــ يفــالوقوف علــی الســياق النحــو 

الــنص القــرآين خاصــة يف  یبالداللــة املقبولــة، لــذلك يســتوجب تــوفر القــدرة النحويــة ملــن يتعــاط
املعياريـــــة إلـــــی ســـــالمة اللغـــــة  یمث إن الوظيفـــــة النحويـــــة تتعـــــد. العلـــــوم الشـــــرعية املســـــتنبطة منـــــه

  .املراد یوظيفة داللية هي حتديد املعن یواخلطاب من اللحن، لتؤد
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املـراد يف  یبالداللـة النحويـة عنـدما وجـدوا صـعوبة يف قبـول املعنـ بعض املفسـرين یضحلقد 
قـــد نقـــد أحـــد البـــاحثني هـــذا ف. بعـــض اآليـــات زاعمـــني أن قبولـــه يـــأيت علـــی حســـاب املضـــمون

َوأُولُـو اْألَْرَحـاِم بـَْعُضـُهْم أَْوَىلٰ بِـبَـْعٍض ِيف  «: ن الرتتيـب يف قولـه تعـالیو ر  املفّسـغّري «: املوقف بقوله
أولــو األرحــام : فزعمــوا أن األصــل هــو )6: األحــزاب( »ِه ِمــَن اْلُمــْؤِمِنَني َواْلُمَهــاِجرِينَ ِكَتــاِب اللَّــ

ـــ ،بـــبعض یمـــن املـــؤمنني واملهـــاجرين بعضـــهم أولـــ ّ م ملـــا وجـــدوا صـــعوبة يف فهـــم املـــراد، والواقـــع أ
  ! مة عليهامن صلة الدين أو مقدَّ  أهمًّ  یکيف تکون صلة القرب: قالوا

کمـا ) یأولـ(مـن أن تکـون واسـطة لعمـل  آخر، فبدالً  یإلی معن) من(األداة هکذا حتولت 
فــالن مــن الفالنيــني، وبــدال مــن أن يکــون : مــن فــالن، صــارت بعضــية أي یفــالن أولــ: تقــول
األرحــــام مــــن جمموعــــة املــــؤمنني  یأولــــ: یمــــن املــــؤمنني، صــــار املعنــــ یأولــــوا األرحــــام أولــــ: یاملعنـــ

 »!کصــيغة مــن صــيغ التفضــيل معطلــة بــال عمــل) لــیأو (بــبعض، وهکــذا ظلــت ی بعضــهم أولــ
  .يذکر أن املنهج الذي استخدمه الباحث يف نقده، منهج لغوي وصفي )95 :1427 النيلي،(

  رؤية نقدية 1.1.2
ألن  ؛خاصـة يف الفقـه والعقيـدة ،يـةفيف قضـايا خال فاصـالً  ليس السياق النحوي دائمـا قـوالً . 1

املــدارس النحويـــة الــيت يعتمـــد عليهـــا العلمــاء للحصـــول علــی رؤيـــة واضـــحة للــنص ختتلـــف فيمـــا 
السـنة والشـيعة يف  املسـلمنيبينها يف بعض اآلراء النحوية وأبرز مثال لذلك ما جنده يف خـالف 

ـــة يف  َســـُحوا َوامْ «: يف قولـــه تعـــالی )َوأَْرُجَلُكـــمْ (أمـــر الوضـــوء، حيـــث اختلفـــوا يف القـــراءة اإلعرابي
علـــی الـــرؤوس الـــذي يســـتلزم  عطفـــاً  رّ فمـــنهم مـــن قـــرأ بـــاجل) 6: املائـــدة( »ِبرُُءوِســـُكْم َوأَْرُجَلُكـــمْ 

: يف قولــه تعــالی) ُوُجــوَهُكمْ (علــی  وجــوب املســح علــی األرجــل، ومــنهم مــن قــرأ بــالفتح عطفــاً 
  .الذي يستلزم الغسل »فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكمْ «

للتوصــل إلــی قــراءة تقــرتب مــن الصــواب ميکــن إرجــاع هــذا اخلــالف إلــی الــبعض أنــه  یويــر 
فلــو عرضــنا اآليــة علــی عــريب بعيــد عــن األجــواء . القــرآنالســياق الثقــايف التــارخيي يف عصــر نــزول 

: - هـؤالء  یکمـا يـر   - الفقهية وعن اخلالف يف کيفية الوضوء وطلبنا منه تبيني ما فهمه، لقـال 
ر يف أن األرجل، هل هي معطوفـة علـی الـرؤوس أم الوضوء غسلتان ومسحتان دون أن يفکّ  إنّ 

  .معطوفة علی وجوهکم
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 - هـاتني الطـائفتني  یفقهـاء إحـد یکمـا يـر   - فالتفکيك بني حکم الرؤوس وحکم األرجـل 
 یملعنـهکـذا ينقـذ السـياق الثقـايف التـارخيي ا .لظهـور اآليـة ال حيتمله عـريب صـميم، بـل يـراه خمالفـاً 

  .إلختالف مدارسها يف حتديد الداللة النهائية السياق النحوي نظراً  ،بعد أن تراجع عن ذلك
مــن الصــعب ) جتريــدي(تطالعنــا يف اخلطــاب القــرآين نصــوص رامــزة ذات طــابع انتزاعــي . 2

ـــا حتـــ  بعـــد تســـييقها أو عرضـــها علـــی قواعـــد اللغـــة حبيـــث ال نکـــاد جنـــد اتفاقـــاً  یاســـتبيان دالال
ــِه َشــْيءٌ «: ی العلمــاء املختصــني؛ منهــا قولــه تعــالعليهــا بــني ــْيَس َكِمْثِل ــِميُع اْلَبِصــريُ  ،َل ــَو السَّ  »َوُه

  .)11 :یالشور (
فقــد أرجــع أهــل االختصــاص هــذه اآليــة إلــی ســياقات عــدة الســتبطان داللتهــا، فمــنهم مــن 

» مثـــل« یهـــذه جـــاءت مبعنـــ» الکـــاف«أرجعهـــا إلـــی الســـياق النحـــوي أو البالغـــي باعتبـــار أن 
ليس مثل مثله شيء مبالغة يف النفي عـن وجـود  »لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيءٌ «: قوله تعالی یفيکون معن

  .یمثل املثل، فنفيه من باب أول
لتوكيـد نفـي املثـل، ألن » الكـاف«وإمنـا زيـدت « :سـّر صـناعة اإلعـرابويقول ابـن جـين يف 

الصــلة والزيــادة فعلــی رأيــه ) 291 :1413 ابــن جــين،( »زيــادة احلــرف مبنزلــة إعــادة اجلملــة ثانًيــا
لَـــْيَس  «: تکــون يف اجلمــل لتأکيـــدها وتکــون مقــام تکريرهـــا مــرتني أو أکثــر، فيکـــون معنــی قولــه

ــِه َشــْيءٌ  لــيس مثلــه شــيٌء، لــيس مثلــه شــيٌء، لــيس مثلــه شــيٌء، وهــذا تفهمــه العــرب يف   »َكِمْثِل
والبالغــي مث إلــی الســياق الثقــايف، فــابن جــين يرجــع اآليــة أوالً إلــی الســياقني النحــوي  کالمهــا،

اللغوي عند العرب إليضاح داللة اآلية ومنهم من يرجعها إلی السـياق العقـدي الکالمـي فـريی 
ة، لذلك ميکـن نسـبة اجلسـمية للـذات اإلهليـة مـع  أن اآلية ال متنع التجسيم بقدر ما متنع املشا

ـــا جســم ال کاألجســـام أو جســـم ال بکيـــٍف،  وهــذه حماولـــة حلـــّل املشـــکلة التمســک بـــالقول بأ
النحوية عن طريق عرضها علی اجلانب العقدي، ومع أن اآلية تعتـرب مـن اآليـات احملکمـات إال 

ا ظلت شاغلة بال أهل االختصاص   .أن إشکالية قراء
وممــا يؤخــذ علــی قــراءة معينــة للخطــاب الرامــز، عــدم إملامهــا بالســياق : الســياق البالغــي. 4

َـا يُرِيـُد اللَّـُه لِيُـْذِهَب «: البالغي مثلما نالحظ يف موقف البعض من آية الواليـة يف قولـه تعـالی ِإمنَّ
ـــرَُكْم َتْطِهـــرياً   قولـــه وقعـــت هـــذه اآليـــة بـــني) 33: األحـــزاب(» َعـــنُكُم الـــرِّْجَس أَْهـــَل اْلبَـْيـــِت َويَُطهِّ
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َأِطْعــَن َوقـَــْرَن ِيف بـُيُــوِتُكنَّ َوَال تـَبَـــرَّْجَن تـَبَـــرَُّج اْجلَاِهِليَّــِة اْألُوَىلٰ َوأَِقْمــَن الصَّــَالَة َوآتِــَني الزََّكــاَة وَ «: تعــالی
ـــوِتُكنَّ ِمـــْن آيَـــاِت اللَّـــ«: وقولـــه تعـــالی) 33: األحـــزاب(» اللَّـــَه َوَرُســـولَهُ  ـــٰى ِيف بـُُي َل ِه َواذُْكـــْرَن َمـــا يـُتـْ

هلـــذه ) ع( واعـــرتض الـــبعض علـــی قـــراءة أتبـــاع مـــذهب آل البيـــت) 34: األحـــزاب(» َواحلِْْكَمـــةِ 
ا ال تنسجم مع واقع السياق، بل عّدوها نوعاً مـن التحريـف، وجـاء ) آية الوالية(اآلية  حبجة أ

لــی يف معــرض الــّرد علــی هــذا الــبعض بــأن اآليــة تُعتــرب جــزءاً مــن ســياقها إال إذا وردت القرينــة ع
ا مجلة اعرتاضية تتعلق مبوضوع آخر علی سـبيل االسـتثناء وهـو أسـلوب مـن أسـاليب البالغـة  أ

إن من عـادة القـرآن أن ينتقـل باإلنسـان مـن شـأن إلـی شـأن «: املنارقال صاحب . عند العرب
إذن ) ٤٥١، ٢ ج: 1990رشـيد رضـا، ( »مث يعود إلـی مباحـث املقصـد الواحـد املـرّة بعـد املـرّة

  .اليت ترفض آية الوالية ال تتماشی مع األساليب البالغية املعروفة عند العربالقراءة 
فضـال عـن ذلـك فـإن التناسـب النصـي املاثـل يف السـياق هـو بـدوره يؤکـد علـی انسـجام اآليــة 

يَـا ِنَسـاَء النَّـِيبِّ َمـن « :بقولـه) ص( اهللا تعالی خياطـب النـيب مع ما سبقها وحلقها من اآليات؛ فإنّ 
ــٍة ُيَضــاَعْف َهلـَـا اْلَعــَذاُب ِضــْعَفْنيِ ِمــنُكنَّ بَِفاِحَشــٍة مُ يَــْأِت  يَــا ِنَســاَء « :وقــال) 30: األحــزاب( »بَـيـَِّن

َوقـَـْرَن ِيف بـُيُـوِتُكنَّ َوَال تـَبَــرَّْجَن « :وقـال) 32: األحـزاب( »النَِّيبِّ َلْسُنتَّ َكَأَحٍد مَِّن النَِّساِء ِإِن اتـََّقْيُنتَّ 
االنتقـال  -  حسـب السـياق -  علی هذا األسـاس يصـحّ ) 33: األحزاب( »يَِّة اْألُوَىلٰ تـَبَـرَُّج اْجلَاِهلِ 

  .رهم تطهريامن تلك اآليات إلی الکالم عن أهل البيت الذي أذهب اهللا عنهم الرجس وطهّ 
  :يشري أحد العلماء املعاصرين إلی وجهني من هذا التناسب مها

ــــورع . 1 واملســــاوئ،  والتقــــى، ويف النزاهــــة عــــن الرذائــــلتعــــريفهّن جبماعــــة بلغــــوا القمــــة يف ال
ـــم،  وبـــذلك اســـتحقوا أن يكونـــوا أُســـوة يف احليـــاة وقـــدوة يف العمـــل، فيلـــزم علـــيهنَّ أن يقتـــدينَّ 

 .ويستضيئنَّ بنورهم
  ):ص( حموراً لطائفتني جمتمعتني حوله) ص( يعد النيب األكرم. 2

  .أزواجه ونساؤه: األُوىل
  .هاابنته وبعلها وبنو : الثانية
طائفـة جمـّردة  كـلّ هو الـرابط الـذي تنتهـي إليـه هاتـان الطائفتـان، فـإذا نظرنـا إىل   )ص( فالنيب

 والّلـــه ســـبحانه ،)ص( النـــيبكـــان احملـــور هـــو   اولكـــن ملـــ .عـــن اُألخـــرى، فســـوف ينقطـــع الســـياق
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، فعنــد ذلـك تــرتاءى الطائفتــان كمجموعــة واحــدة، فيعطــي )ص( يتحـّدث عّمــن لــه صــلة بــالنيب
َــ« :بقولــه) ص( حكمهــا، فيتحــّدث عــن نســاء النــيبّ  لكــّل منهــا ــْل َألزواِجــكَ ي  ،»ا أَيـَُّهــا النَّــِيبُّ ُق

  .اخل »ا نساَءالنّيب َلْسُنتَّ يَ « ،»اِنساَء النَِّيبُّ َمْن يَْأتِ يَ «
ِإّمنا يُرِيُد اللّـُه لِيُـْذِهَب « :كما أنّه تعاىل يتحّدث عن الطائفة اُألخرى وهم أهل البيت بقوله

يف  هکـذا يتضـح التناسـب النصـي املتمثـل  )228- 227: 1422السـبحاين، ( »م الرجسَ َعْنكُ 
  .الطائفتني وحضورمها حوله کليت
  
  السياق التاريخي إهدار 2.2

ـا الصــوتية  اللغـة هـي مـن الظــواهر الـيت ختضـع دالليـاً  أنّ  ال شـكّ  للتطــور التـارخيي يف کافـة جماال
ملعاجلـة الظـاهرة التارخييـة للغـة هـو مـا يطلـق  یالـذي يتصـد املنهجو والصرفية والرتکيبية والداللية، 

  :عليه املنهج التارخيي الذي يدرس الظاهرة اللغوية ضمن سياقني مها
ال ميکن استيفاء الظـاهرة اللغويـة دالليـاً إال بتسـييقها فعلـی  :السياق التاريخي الخاص. 1

معـان صـارمة  مبعـان تعـارفوا عليهـا الکانوا يسـتخدمون بعـض األلفـاظ ی  سبيل املثال فإن القدام
هـــذه اإلشـــکالية . ظهـــرت يف مراحـــل متـــأخرة علـــی أيـــدي القـــانونيني مـــن الفقهـــاء واألصـــوليني

 تأصـيلها متّ  املـوارد، فکـرة کـل يسـتوعب مطلـق النص إن«: عرض هلا أحد الباحثني وقال عنها
 والسـؤال التقييـد، صـلح جزئـي مورد يف املطلق النص خيالف نص جاء فإذا املتأخرين، يد علی
 القـرآن الکــرمي األغلـب؟ األعـم علــی يسـاق البيـان أن أم کلـّي، إطــالق العـرب لغـة يف هـل: هـو
ُـْم َحَرًمـا آِمنًـا ُجيْـَىبٰ إِلَْيـِه َمثَـرَاُت ُكـلِّ َشـْيءٍ «: يقول -  مثالً  -   هـل) 57: القصـص( »أَوََملْ ُمنَكِّن هلَّ

 ذلـك املـراد لـيس بأنـه نشعر حنن الدنيا؟ مثرات أو شيء کل مثرات إليها ُجتَبی مکة کانت حقاً 
 قرينــة جنــد ال ذلــك ومــع العمــوم علــی والنحــاة األصــوليني عنــد الدالــة» کــل« کلمــة فيــه والــنص
 أو األکثـر يف تارخييـاً  العـرب يسـتعملها »کـل« کلمـة أن يعـين ممـا بـالتجوز، حنـس وال هنا اجملاز
  .)353 ،2ج : 1434اهللا،  حب( »الکثرة يف مبالغة
علــی  بُّ بــرزت يف الثقافــة العربيــة املعاصــرة قــراءات خمتلفــة تنَصــ :الســياق التــاريخي العــام. 2

  :ميکن استعراضها کما يلي يف سياقاته التارخيية القرآن الکرمي حتديداً و اخلطاب الديين اإلسالمي 
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للقــارئ الــذي يتعامــل مــع  نــزل يف ظــروف بشــرية وتارخييــة والبــدّ  القــرآنن إ :األولــی القــراءة
مثلما نالحـظ  ،بعة السياقات اليت وردت فيها اآليات وإال سيقع يف أخطاء منهجيةانصه من مت

ــاِحلَاِت ُجَنــاٌح ِفيَمــا طَِعُمــوا« :قــال تعــالی«: يف هــذه العينــة  »َلــْيَس َعَلــى الَّــِذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلــوا الصَّ
أن الــبعض کــان يقــول إن اخلمــرة مباحــة وحيــتج باآليــة جلهلــه بســبب  يکــحُ  فقــد )93: ائــدةامل(

أنه ملا نزل حترمي اخلمرة  -  کما نقله املفسرون -  القصة) 28، 1ج : 1376الزرکشي، (» نزوهلا
ا  ــا رجــس مــن عمــل الشــيطان، قــال بعــض املســلمني کيــف بإخواننــا الــذين مــاتوا وهــم يشــربو وأ

  .»الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ُجَناٌح ِفيَما طَِعُموا لَْيَس َعَلى«: فنزلت هذه اآلية
أي  ؛يف الکليـــة والعموميـــة وإمنـــا هـــو واقعـــي ضـــاً حّ ممت کالمـــاً   القـــرآنلـــيس  :القـــراءة الثانيـــة

ب النـزول اأسـب يتميـز بالواقعيـة التارخييـة تشـري إليـه أحـداث القـرآنيتصل بالواقع التارخيي، وکـون 
  .التدرجيي للقرآنوالنزول 

لکــن هــذا ال مينــع عــن وجــود  أبــدياً  ومرجعــاً  وإن کــان خالـداً  القــرآنهــي أن  :القــراءة الثالثــة
مثلمـــا يفهـــم الـــبعض مـــن اخلطـــاب  ،النصـــوص أو األحکـــام الـــيت هلـــا صـــلة) ولـــيس کـــل(بعـــض 

د أي البــ ؛التارخيانيــة اخاصــة فيمــا يتعلــق بأحکــام القصــص أنــه تنطبــق عليهــ ،التشــريعي القــرآين
ا اجملتمعات اإلنسانية ا علی أساس التطورات التارخيية اليت شهد   .من قراء

جتربــة تارخييــة ثقافيــة  القــرآن الکــرميأن حاصــلها  ،وهــي قــراءة أمثــال أرکــون :القــراءة الرابعــة
مرجعيــة  لــذلك ليســت هلــا أيّ  ،مــن تراثنــا ا اآلن نطالعهــا بوصــفها جــزءاً نانتهــت وتالشــت وصــر 

  .یبغري هذا املعن علمية وال معرفية
أي تطبيــق املــنهج  ؛وجوهــه تغــري الــداليل التــارخيي العــام واخلــاص بکــلّ المــن رصــد  إذن البــدّ 

ـذا املـنهج العلمـي املوضـوعي قـد يـورط الباحـث  ؛التارخيي علی الواقع اللغوي ألن عدم الوعي 
  .النص وتأويله ةقراء یأخطاء فادحة لديف 

أمهية التعامل العريف مـع اللغـة والـوعي بـاملنهج التـارخيي يف فهـم  یقد أدرك العلماء مد قدمياً 
  :قال الشاطيب .الشريعة

م، فــإن  لالبــد يف فهــم الشــريعة مــن أتبــاع معهــود األميــني هــم ا عــرب الــذين نــزل القــرآن بلســا
م عـرف مسـتمرّ  ال يصـح العـدول عنـه يف فهـم الشـريعة وإن مل يکـن مث  کان للعرب يف لسا
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واأللفـــــاظ  علـــــی مـــــا ال تعرفـــــه، وهـــــذا جـــــار يف املعـــــاين أن جيـــــري فهمهـــــاعـــــرف فـــــال يصـــــح 
  .)66 ،2ج : 1998، الشاطيب(واألساليب 

إال مــن  -  کــان أم غــريه  دينيــاً  -  صــلة هــي أنــه ال تتــأيت القــراءة الصــحيحة للخطــاب الرامــزحملا
خاصة املنهجني الوصفي والتارخيي، فمن خالل  ،خالل املناهج العلمية اليت ابتکرها علماء اللغة

إلــــی البنيــــة اللغويــــة يف مســــتوياته املعجميــــة والصــــرفية والصــــوتية  یإرجــــاع املعنــــ ل يــــتمّ املــــنهج األوّ 
  .والنحوية، ومن خالل املنهج الثاين يرصد املهاد التارخيي لأللفاظ باعتبار التغريات الطارئة عليها

 مـن الً أوّ  ؛صـناوتطبيقهمـا علـی الـنص اللغـوي املـدروس خيلّ  إجراء هذين املنهجـني أنّ  عموماً 
يسـاعدنا يف قـراءة اللغـة قـراءة سـليمة، نطلـع  وثانياَ  ؛االنطباعات واملزاجيات الفردية واإليديوجلية

  .من خالهلا علی واقع اللغة املوضوعي والعلمي
  
  إهدار السياق الداللي 3.2

عــدم الــوعي بــاجلنس األديب عنــد قــراءة الــنص يولــد  ):الجــنس األدبــي(الســياق الشــکلي . 1
ف القـــارئ علـــی اجلـــنس األديب الـــذي يقـــرأ فيـــه يکيـــف جهـــازه فعنـــدما يتعـــرّ . مشـــکلة يف فهمـــه
حـــاول اختـــاذ موقـــف عـــاطفي أو فکــري معـــني إزاءه يتوافـــق مـــع مـــا ينطـــق أو فياملعــريف ملقتضـــياته 

  .النص هيسکت عن
الضـابط  غاضـي عـن هـذالـذلك فـإن التّ  ،يوجه جمراهاللقراءة  إذن يغدو النص األديب ضابطاً 

 حيــدث خلخلــة يف عمليــة التلقــي وبالتــايل يهــدر الســياق وهــذا بــدوره يســوق القــارئ حنــو اختــاذ
  .موقف غري موضوعي جتاه النص قد يؤدي إلی إصدار حکم فيه دومنا ضابطة صحيحة

عـــن  ا وتأويلهـــا خارجـــاً تلقيهـــ ات الرتاثيـــة يـــتمّ جـــانتمـــن ال املثـــال هنالـــك کثـــري فعلـــی ســـبيل
احلکايات أو التمثـيالت القصصـية الـيت  منها ؛اتجانتإليه هذه ال یاجلنس األديب الذي تنتم

يف اجلهاز املفـاهيمي للمتلقـي، کمـا نالحـظ يف هـذا  ها عادة أجواء خوارقية حتدث اهتزازاً تلفّ 
  : التمثيل الرمزي

 هلـــا أغصـــان متدليـــة يف الـــدنيا،إن الســـخاء شـــجرة مـــن أشـــجار اجلنـــة ): ص( قـــال رســـول اهللا
ا، فساقه ذلك الغصن إلی اجلنة والبخل شـجرة مـن  فمن کان سخياً  تعلق بغصن من أغصا
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ا، فسـاقه  فمن کـان خبـيالً  ،النار هلا أغصان متدلية يف الدنياأشجار  تعلـق بغصـن مـن أغصـا
  .)352 ،68 ج: 1403، اجمللسي( ذلك الغصن إلی النار

رامز يرمـي إلـی تعميـق فکـرة معينـة يف املخاطـب وهـي الرتغيـب يف هذا النص متثيل قصصي 
أن الــــنص يطبعــــه طــــابع االســــتغراب  صــــحيح .البخــــلتعــــاطي ممارســــة الســــخاء والتحــــذير مــــن 

وضـعناه يف  بـالنظر إلـی طبيعـة اجلـنس األديب الـذي ينتمـي إليـه واسـتقبلناه والعجائبية إال أنه لو 
  .واقع التمثيللسياقه التمثيلي الرمزي، يزول هذا االستغراب فيتم استقباله وتلقيه مطابقا 

الــدکتور حممــد عبــد املطلــب عنــدما  ومــن مظــاهر إهــدار الســياق الشــکلي للــنص مــا انتبــه لــه
 ابخاصـــة يف تنـــاوهلم للخطـــ ،هم علـــی املتلقـــي دون املبـــدعئکـــاالبالغيـــني التقليـــديني يف اتّ  دَ َقـــنَـ 

البالغيـني بشـأن مـا إذا وقعـوا يف احلـرج  هذا التوجه إلی القلق الـذي يسـاور يعزي الناقد .القرآين
  : ، فيقولمع املبدع من التعامل احلر -  ونکما يتصور  -  الديين الذي مينعهم
 الکـالم بسـط سـياق يذکرون إليه، مسند ذکر سياقات - مثالً  - البالغيون يتناول عندما
ــأُ َعلَ «: )ع( موســی کقــول اإلصــغاء يقصــد حيــث  هنــا )18: طــه( »َهــايْـ ِهــَي َعَصــاَي أَتـَوَكَّ
 اهللا هـو هنـا واملتلقـي متلقيهـا إلـی بالصـياغة عـودة فيـه ألن السـياق علـی البالغيون يعرتض

ــــدع هــــو املتلقــــي کــــون وبــــرغم - وتعــــالی ســــبحانه -  إن إذ أصــــالً  للخطــــاب املنشــــئ املب
 املقصــود کـان فإمنــا مسّـي ولــو إصـغاء يســّمی ال فـذلك - وجــلّ  عـزّ  - جانبــه مـن اإلصـغاء

 فإنـــه لـــه، تعـــالی اهللا مســـاع املقصـــود يکـــن ومل لـــه هـــو يصـــغي وأن لـــه تعـــالی اهللا کـــالم مـــن
ـذا واملراجعـة املکاملـة تطويـل قصـد يقـال أن إال اليـزال، حاصل  ينحـل البالغـي التحليـل و
 انتمـــــاءه يکـــــون االتصـــــال طـــــريف مـــــن طـــــرف أي إلـــــی نـــــدري فـــــال معاملـــــه وتتـــــوه الســـــياق

  .)213-212 :1997 عبداملطلب،(

علــی  ٧قــد تغلــب التوجهــات العقديــة واإليديولوجيــة ):اإليــديولوجي(الســياق العقــدي . 2
مـا  یمبـا فهمـوه مـن الـنص أو بـاألحر  راسخاً  مياناً إعقول بعض مستقبلي النص فيجعلهم يؤمنون 

م الذهنية فخرجوا علی أثرها بنتائج قد ال يضبطها ضابط علمي   .اسقطوه عليه من أسبقيا
فعلــی ســبيل املثــال بعــد تنــامي النزعــة القوميــة يف العــامل العــريب انــربی الــبعض ممــن کــان يــروج 
 هلذا الفکر اإليديولوجي الستخراج مقوالت تراثية سعياً يف تدعيم هـذه النزعـة القوميـة، فوجـدوا

ــٍة ُأْخرَِجــْت لِلنَّــاسِ «: يف قولــه تعــالی - مــثالً  -  ــَر أُمَّ خــري مثــال ) 110: آل عمــران(» ُكنــُتْم َخيـْ
ـــَر أُمَّـــةٍ «لـــذلك، فقـــالوا إن املقصـــود مـــن  ـــة، فأّکـــدوا علـــی ذلـــك دون أن » َخيـْ هـــي األمـــة العربي
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يستوعبوا واقع سـياق اآليـة مبفهومـه الشـامل، إذ هنالـك سـياقات سـواء داخـل الـنص أم خارجـه 
فعديد من اآليات والروايات کّرسـت مقـاييس ملفهـوم اخلـري . ال يتفق معها هذا االنطباع القومي

اللَّـــِه ِإنَّ َأْكـــَرَمُكْم ِعنـــَد «: مـــن املمکـــن تبنّيهـــا لتأويـــل هـــذه الظـــاهرة اللغويـــة؛ منهـــا قولـــه تعـــالی
هـــو التقـــوی إذ ال  - علـــی أســـاس هـــذه اآليـــة  - فمعيـــار األفضـــلية ) 13: احلجـــرات(» أَتْـَقـــاُكمْ 

َخـُري النّـاِس «): ص( وقـال الرسـول. فضل للعريب علی العجمي وال األبيض علی األسود إال بـه
َأْحَســــَنُکْم ِإنَّ ِمـــْن ِخيَـــارُِکْم «): ص( وقـــال) 623 ،1ج : 1388األلبـــاين، ( »أنـَْفُعُهـــْم لِلنّـــاس

لَـــيَس اْخلَـــُري َأْن «): ع( وقـــال علـــي بـــن أيب طالـــب) ٣٥٥٩صـــحيح البخـــاري، رقـــم ( »َأْخَالقًـــا
ـــَر ِعْلُمـــكَ  ـــُدَك، َوَلِکـــنَّ اْخلَـــَري َأْن يْکثـُ ـــَر َمالُـــَك َوَوَل ـــاِهَي النَّـــاَس . يْکثـُ َوَأْن يْعظُـــَم ِحْلُمـــَك، َوَأْن تـَُب

ــــاَدِه رَبِّــــكَ  ــــرتاث ) 94: کمــــة رقــــم، احلــــج البالغــــة( »ِبِعَب ــــواردة يف ال وغريهــــا مــــن النصــــوص ال
  .اإلسالمي واليت حيّدد مفهوم اخلري ومصاديقه

: فضـــال عـــن ذلـــك فـــإن تکملـــة اآليـــة الشـــريفة تظهـــر بطـــالن التفســـري القـــومي هلـــا، إذ تقـــول
َهــــْوَن َعــــنِ « ــــَر أُمَّــــٍة ُأْخرَِجــــْت لِلنَّــــاِس تَــــْأُمُروَن بِــــاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ » اْلُمنَكــــِر َوتـُْؤِمنُــــوَن بِاللَّــــهِ  ُكنــــُتْم َخيـْ
هي األمـر بـاملعروف والنهـي عـن » اخلريية« فقد عطف ثالث ضوابط هلذه) 110: عمران  آل(

ا خريية معّللة وتدور مدار هذه املواصفات وتنتفي بانتفائها   .املنکر واإلميان باهللا؛ أي إ
هــدر للنظــام املفــاهيمي الــديين؛  -  إذن -  فتأويــل اآليــة علــی أســاس َعقــدي أو إيــديولوجي

  .ألنه تأويل تنشأ من املزاجية وال متتلك املقومات املنهجية العلمية
يشــمل هــذا الســياق األعــراف والتقاليــد الــيت تشــرتك فيهــا أفــراد بيئــة  :الســياق الثقــافي. 3

ـذا السـياق تسـهم يف  عمليـة لغوية واحدة، وکذلك األفکار وامليول املشاعة بينهم، فاالستعانة 
التلقي واإلجابة بشکل يسري، کما أن هدرها يعيق هذه العملية، فال ينبغي حبـال التغاضـي عـن 

ــْيَس الــذََّكُر َكــاْألُنَثىٰ «: هــذا الســياق، فمــثالً قولــه تعــالی لــو فصــلنا هــذه ) 36: آل عمــران(» َوَل
م ال اآليــــة عــــن ســــياقها الثقــــايف، يفهــــم منهــــا نفــــي أن يکــــون الــــذکر کــــاألنثی وهــــو مفهــــوم عــــا

 :خيصـــص، ولکـــن لـــو أدخلنـــا عنصـــر الســـياق يف حتليـــل الـــنص تغـــري فهمنـــا عنـــه فيکـــون املعنـــی
لــيس الــذکر الــيت کانــت تطلبــه امــرأة عمــران وتتخيــل فيــه کمــاالً، قصــاراه أن يکــون کواحــد مــن «

  .)35 ،3 ج: 1981الصابوين، (» السدنة کاألنثی اليت وهبتها
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مـــا ترتبطـــان مبقـــام ثقـــايف معـــني وروعـــي فمفـــرديت الـــذکر واألنثـــی هلمـــا داللتهمـــا  اخلاصـــة أل
  .أما الذي يفصح عن هذه الداللة فهو السياق کما قال املفسرون. فيهما اعتبار خاص

وعلــی اإلمجــال، ال يقــرأ هــذا اخلطــاب قــراءة ســليمة لــو مل يــتّم اإلملــام بالســياق الثقــايف للــنص 
هبيــة ولــداً ذکــراً يکــون ســادناً لبيــت وهــو أن امــرأة عمــران کانــت تطلــب مــن منطلــق ثقافتهــا املذ

  .ليس الذکر کاألنثی: املقدس، لکنها ملا وضعت األنثی تلقت غريما کانت تتوقعه، لذلك قالت
ـَــا النَِّســيُء زِيَـــاَدٌة ِيف اْلُكْفـــِر ُيَضـــلُّ بِــِه الَّـــِذيَن َكَفـــُروا حيُِلُّونَـــُه َعاًمـــا «: کــذلك يف قولـــه تعـــالی ِإمنَّ

َة َمــا َحــرََّم اللَّــهُ َوُحيَرُِّمونَــُه َعاًمــ حيــث يتعــذر القــارئ اســتيعاب معنــی ) 37: التوبــة(» ا لِّيُـَواِطئُــوا ِعــدَّ
يف اآليــــة الکرميــــة، إذ تظـــل داللتهــــا عصــــية علــــی الفهـــم إال مــــن خــــالل جعلهــــا يف » النســـيء«

علی الواقع الذي کـان عليـه عـرب اجلاهليـة يف تعـاطيهم «سياقها الثقايف التارخيي أي باالطالع 
بنحــو العــدد ال التشــخيص، حيــث ) رجــب، ذي القعــدة، ذي احلجــة، حمــرم( األشــهر احلــرام مـع

يلتزمــون بأربعــة أشــهر خمتلفــة؛ منهــا مــن أشــهر احلــرام، ومنهــا مــن أشــهر احلــل، فيعّوضــون بأشــهر 
م من األشهر احلرم األصلية، أي يقرتضـون شـهراً مث يفـون ذلـك بشـهر آخـر عوضـاً  احلل ما فا

م يف األصــل کّفــاراً، فــإن التبــديل بأشــهر اهللا احلــرم يکــون زيــادة عنــه، وهــذا هــو ا لنســيء، ولکــو
  .)392 ،1 ج: 1433 احليدري،( »يف الکفر

أيضــا تــربز أمهيــة الرتکيــز علــی الســياق الثقــايف واعتبــاره عنصــر مهمــاً يف عمليــة قــراءة الــنص 
واألضــــداد؛ فمــــثالً ميکــــن لــــدی التعامــــل مــــع الظــــواهر اللغويــــة مثــــل الــــرتادف واملشــــرتك اللفظــــي 

باالعتمــاد علــی هــذا الســياق تکــريس القــراءة الصــحيحة عــن ظــاهرة الــرتادف ورفــض وجــوده يف 
  :يقول أحدهم موضحاً ثقافة العرب النفسية والسلوکية يف هذا اجملال. اللغة العربية

ة إن العريب مل تکن تتعمد وضـع مفـردات متعـددة ملعنـی واحـد بـل کـان يـذهب بدقتـه املتناهيـ
إلــــی التفصــــيل الــــدقيق يف وضــــع املســــميات ألدّق التفاصــــيل واجلزئيــــات حبيــــث أنــــه يراقــــب 
املوجــودات واحملسوســات، فيفــرق بينهــا متّيــز أدق التفاصــيل، ليصــل إلــی املعنــی املــراد املســّمی 

  .)40 :2004صايل، ( األصح

عدم الوعي بالسـياق الثقـايف، إذ عـدم  -  إذن -  فمن مصاديق الالمنهجية يف قراءة اخلطاب
  .الوعي هذا يعيق عملية فهم مدلول لفظ من األلفاظ أو داللة مصطلح من املصطلحات
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عـــدم التفريـــق بـــني الســـياق العـــاطفي والســـياق القـــانوين  :الســـياق العـــاطفي والقـــانوني. 4
ما قـراءة واحـدة هـو اآلخـر مـن اإلشـکاليات الـيت يواجههـا قـارئ اخلطـا و ب الـديين الرامـز، قراء

ذلك ألّن کًال من البيان العاطفي والبيان القانوين له جماالته احملددة اليت تفصله عن اآلخـر وآيـة 
ذلــــك أن هنالــــك عديــــد مــــن النصــــوص األخالقيــــة يف تراثنــــا الــــديين مــــن قبيــــل األدعيــــة املــــأثورة 

ـم انتبهـوا والرسائل التوجيهية ال جند هلا حضوراً يف املمارسة الفقهية لالجتهاد  عند الفقهاء، أل
  لطبيعة کّل منهما 

  :واألئمة والصحابة هلم نوعان من البيان) ص( فهم يرون أن النيب
  .البيان القانوين الذي يکونون فيه بصدد شرح اإللزامات القانونية واحلقوق والواجبات. 1
ّث والرتغيــب البيــان األخالقــي الــذي يکونــون فيــه بصــدد التوجيــه الروحــي والوجــداين واحلــ. 2

  .)352 ،2 ج: 1434حب اهللا، (علی شيء بصرف النظر عن إصدار نّص قانوين 

ولعــــل النمــــوذج التــــايل يعکــــس جانبــــاً مــــن إشــــکالية عــــدم التفريــــق بــــني الســــياقني العــــاطفي 
ســأل «: والقــانوين الــذي أّدی إلــی حصــول انطبــاع خــاطئ عــن الــنص وقــراءة غــري منهجيــة عنــه

َوِإْن ِخْفـــُتْم َأالَّ تـُْقِســـطُوا ِيف اْلَيَتـــاَمٰى فَـــانِكُحوا َمـــا «: عـــن قولـــه تعـــالی )ع( أحـــدهم أبـــا عبـــد اهللا
مـا الفـرق ) 3: نسـاء(» طَاَب َلُكم مَِّن النَِّساِء َمثْـَىنٰ َوُثَالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدلُوا فـََواِحـَدةً 

) 129 :نســـاء(» ِدلُوا بـَـــْنيَ النَِّســـاِء َولَـــْو َحَرْصـــُتمْ َولَـــن َتْســـَتِطيُعوا َأن تـَْعـــ«: بينـــه وبـــني قولـــه تعـــالی
ــِدلُوا فـََواِحــَدةً «: أمــا قولــه )ع( فقــال اإلمــام ــُتْم َأالَّ تـَْع ــِإْن ِخْف فإمنــا عنــی بــه عــن النفقــة، وأمــا  »َف

ر أحــد أن فإمنــا عنــی بــه عــن املــودة، فإنــه ال يقــد »َولَــن َتْســَتِطيُعوا َأن تـَْعــِدلُوا بـَــْنيَ النَِّســاءِ « :قولــه
  .)202 ،1ج : 1403اجمللسي، ( »يعدل بني امرأتني من املودة

فالســـائل مل يفـــرق بـــني الســـياقني، فَحِســـَب أن هنـــاك تنـــاقض بـــني اخلطـــابني حتـــی أوضـــح 
له املوقف عندما فرق بني ما يرتبط بعاطفة املودة وما هو راجع إلـی احلقـل القـانوين ) ع( اإلمام

  .وهو نفقة املرأة
  ذا النوع من التفکيك انتبه له الفقهاء عند تعاملهم مع اخلطاب الديين وذلك الظاهر أّن ه

ـــاً شخصـــية علمـــاء األخـــالق والرتبيـــة الروحيـــة عـــن شخصـــية الفقيـــه،  عنـــدما انفصـــلت تارخيي
فالفقيــه ورجــل القــانون حيمــل حبکــم طبيعــة عملــه لغــة صــارمة دقيقــة مليئــة باملصــطلح وحمــددة 
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واملفـــردات؛ أمـــا عـــامل األخـــالق فهـــو حيمـــل لغـــة وجدانيـــة مـــدور الزوايـــا الزوايـــا ومعينـــة املعـــامل 
ا البيـاين واليصـح أن حناکمـه يف لغتـه   -  إذن -  عاطفية، ميکن التسامح معها کثرياً يف أسـلو

  .)352 ،2 ج: 1434حب اهللا، ( کما حناکم الفقيه، متاماً کالشاعر واألديب

مل تکن تستخدم بطريقة اليوم يف النصـوص الدينيـة أن اللغة القانونية  -  إذن -  يبدو تارخيياً 
لغـــة  -  آنـــذاك -  القرآنيـــة واحلديثيـــة يف القـــرن األول اهلجـــري، ومل تکـــن العـــرب تعـــرف يف لغتهـــا

ــذا احلجــم مــن الصــرامة، کمــا مل تکــن لغــتهم حتــوي هــذه التــدقيقات الــيت ظهــرت علــی  قانونيــة 
  .مّر التاريخ علی يد الفقهاء والقانونيني

ل هو أن من يريد أن تکون لديه قراءة مستوعبة دقيقة عـن اخلطـاب الـديين عليـه أن واحلاص
  .ينتبه هلذه الظاهرة ولتارخييتها حتی ال يقع يف األخطاء املنهجية

هنالـــك مـــن ينحـــو منحـــي الهوتيـــاً يف قـــراءة الـــنص الـــديين وتأويـــل : الســـياق الالهـــوتي. ۵
ظــــواهره اللغويــــة انطالقــــاً مــــن قناعــــة؛ أن الواقــــع ذو درجــــات ومراتــــب وإذا کــــان هکــــذا فليــــؤول 
اخلطــاب آخــذاً بعــني االعتبــار درجاتــه ومراتبــه ومــن هــذه املراتــب العــامل اخلــزائين الــذي لــه حقيقــة 

َوِإن مِّــن َشــْيٍء ِإالَّ ِعنــَدنَا َخزَائِنُــُه «: يســتدلون بقولــه تعــالی وراء الوجــود اللفظــي، وإلثبــات ذلــك
ـــومٍ  ـــَدٍر مَّْعُل ُـــُه ِإالَّ ِبَق مث يـــرون أن هـــذه اخلزائنيـــة تشـــتمل علـــی إشـــارات ) 21: احلجـــر(» َوَمـــا نـُنَـزِّل

  .ولطائفه وحقائقه القرآن
) ٤: الزخــرف(» لَــَديـَْنا َلَعِلــيٌّ َحِكــيمٌ َو إِنَّــُه ِيف أُمِّ اْلِكَتــاِب «: کــذلك يســتدلون بقولــه تعــالی

وقولـــه  »َلَعِلـــيٌّ َحِكـــيمٌ «فهـــو يف أم الکتـــاب لـــه مرتبـــة أشـــرف وأعظـــم عـــرب عنهـــا بأنـــه : ويقولـــون
ــــاٍب مَّْكُنــــونٍ  ،إِنَّــــُه َلُقــــْرآٌن َكــــرِميٌ «: تعــــالی ــــُرونَ  ،ِيف ِكَت ــــُه ِإالَّ اْلُمَطهَّ ) 79- 77: الواقعــــة(» الَّ َميَسُّ

  .رفيعة ولرفعتها الميسها إال املطهرون فاملکنون مرتبة
وعنــدما يطــرح ســؤال أنــه کيــف ميکــن بلــوغ هــذه املراتــب املعرفيــة الــيت تنبســط علــی العــوامل 

  :جييبون عنه بأن هناك ثالثة طرق لتلمس املعاين والدالالت -  ٨األربعة
َضــَربـَْنا لِلنَّــاِس ِيف َوَلَقــْد «: الطريــق العــام وهــو طريــق األمثلــة والتمثيــل قــال تعــالی: األول«

َذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ  وما ذلك إال رعايـة منـه تعـالی ملقـدار ) 27: الزمر(» هَٰ
  . فهمنا وعلمنا
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وراء  »االنـا«الطريق اخلاص وهـو طريـق العنايـة بأوليـاءه الـذين زّکـوا أنفسـهم وخّلفـوا : والثاين
  .ن نيله ولکن بشرطها وشروطهاظهورهم وهوطريق ميک

ال غـــري، املعـــربَّ عـــنهم : الطريـــق األخـــص وهـــو الطريـــق املوقـــوف علـــی أهـــل العصـــمة: والثالـــث
  .)160- 159 ،1ج : 1433احليدري، ( »َال َميَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ «: باملطهرين يف قوله تعالی

االلتـزام بـالظهور املکثــف يف أّن حيـاة الــنص تتجلـی مـن خـالل «يـری هـذا التوجـه الالهـويت 
أکثـــر مـــن مصـــداق وإال ســـوف نلحـــظ احتضـــار الـــنّص وموتـــه، وعليـــه فـــإّن دوائـــر التطبيـــق مـــع 
حفــــظ الضــــابط مشــــرعة وبانفتــــاح أبــــواب التطبيــــق ســــوف تنتمــــی وتــــتحّجم أزمــــة قــــراءة الــــنص 

  .)25 ،24: هنفس املصدر( »وتضعف احتمال وقوع التنايف

  رؤية نقدية 1.3.2
تعالی علی املناهج املتداولـة، ثقـة بطريقتـه القرائيـة املاورائيـة، ألنـه قـد ياملنهج الالهويت  الظاهر أنّ 

فأصحاب األفهام املتفـردة مـن أوليـاء العادية يرصد النص من موقع قد ال تطاله التجربة البشرية 
 هـــم وحـــدهم يتعــاطون مـــع الـــنص يف حقيقتـــه الواقعـــة يف العـــامل -  هـــذا التوجـــه یکمــا يـــر   -  اهللا

  .یهذا العامل الذي ال يطلع علی أسرار نصه إال األعاظم من أهل املعن ؛اخلزائين
  :أنّهخذ علی هذا التوجه الالهويت يف قراءته للخطاب الديين املآومن 
مــا ينطــوي عليــه مــن احلقــائق يف  بکــلّ  واضــحاً  ظهــور الــنص جليــاً لضــرورة ال توجــد : أوال

ــا علمــاً يســتغين البشــر  ملــاطاعــامل اخلزائنيــة  يف  العــاديون عــن تلــك احلقــائق بعــد أن أحــاطوا 
احلکمة الکامنة يف هـذه احلرکـة العلميـة وهـذا من  لكهنامث  .ضوء املنکشفات العلمية اهلائلة

سواء يف ميـادين العلـوم التجريبيـة أو العلـوم  ،بحث عن طبائع األمورما يربّر الالنشاط املعريف 
نامجـــة عـــن الفطـــرة دون الة عـــن کشـــف احلقيقـــة وتلـــك حـــاجناللـــذة الان بـــني فشـــتّ  .اإلنســـانية

  .التحصل واالکتشاف
نفقـد القـارئ املثـايل الـذي  دمنـا يظل النص غـري مالمـس ملشـروع احليـاة اإلنسـانية، مـا: ثانيا

  .يف عامل اخلزائنية قائممع الواقع ال یيتماش ره تفسرياً ويفسّ  تاماً  يلم بالنص إملاماً 
مادامــــت احلکمــــة اإلهليــــة قضــــت أن يکــــون نــــص  ر الــــويلّ هــــل هنــــاك حاجــــة حلضــــو : ثالثــــا
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 ،للتــأويالت والکشــوف والتفســريات يننــص الکتــاب املنظــور مســتعد كکــذلالکتــاب املقــروء و 
يف احلصـــول  بـــلمـــادام أدبيـــة الـــنص ومجاليتـــه وکـــذلك اتســـاعيته ال تکمـــن يف الظهـــور اخلـــزائين و 

  .واهللا العامل! الکشفي
  

  النتائج. 3
ا  یاملنــــاهج الــــيت تتعــــاطبعــــد أن استعرضــــنا  مــــع اخلطــــاب الــــديين الرمــــزي واطلعنــــا علــــی ســــلبيا

ــا، وصــلنا إلــی نتيجــة مفادهــا بأمهيــة  یللتأويــل حتظــ حقــراءة اخلطــاب الــديين املرشــ إنّ : وإجيابيا
ــا متـس صــميم حيـاة اإلنســان الروحيــة واالجتماعيـة للباحــث أن يتعامــل  لــذلك البـدّ  ؛بالغـة، أل

علميــة متکنــه مــن اســتبطان و وأســاليب متقنــة قائمــة علــی أســس منطقيــة طرائــق  معــه مســتخدماً 
  .دالالت تتوافق وواقع اخلطاب

من املناهج اليت تشتمل علـی الـنص الـديين الرمـزي،  مما تثبت فرضية البحث هو أن عديداً و 
ــــة دالفر  -  علــــی األعــــم األغلــــب -  تنطلــــق مــــن مهــــاد غــــري موضــــوعية تســــمها ــــة أي و أو املزاجي

وطبقــاً لــذلك حاولنــا يف هــذه الورقــة أن نتبــني يت تســيُء إلــی عمليــة التلّقــي والفهــم، الــاملذهبيــة، 
 یهـا لـدالنطـالق منأن تلك املناهج مل تعمد إلی السـياقات الـيت ينبغـي اللمبادئ املقّررة علمياً 
  .عملية القراءة والتأويل

ا إال  نّ مث إ ــا وســلبيا علــی طرائــق التعامــل مــع نــا عطالمــن خــالل ااملنــاهج ال تتضــح اجيابيا
ف املهنيـــة العلميـــة تقتضـــي مـــن الباحـــث أن يوظّـــف، وخارجيـــاً  الســـياقات احمليطـــة بـــالنص داخليـــاً 

إلی مظان السـقطات املنهجيـة يف تنـاول املـادة الرتشيد رؤيته الفاحصة للتنبه إلی مواضع اخللل و 
  .مقبولةمث وضعها علی حمك النقد بعد تقليب وجوهها للخروج بنتيجة  ،املدروسة

  
  الهوامش

 

  .املطلوب یاملنهج لغة هو الطريق الواضح، و اصطالحا هو الکيفية االستداللية عل .1
لـــيس القصـــد مـــن اخلطـــاب الرمـــزي هنـــا، معنـــاه االصـــطالحي، بـــل املـــراد منـــه کـــل نـــّص مرّشـــح . 2

  .ملختلف الدالالت رمزياً کان أم غريه
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السياق هو بناء متکامل من فقرات مرتابطـة يف عالقتـه بـأي جـزء مـن أجـزاءه، أو تلـك األجـزاء  .3
  .)210: 1986فتحي، ( اليت تسبق و تتلو مباشرة فقرة أو کلمة معينة

 ،املــنهج التــارخيي. 2 ،املــنهج الوصــفي. 1: املنــاهج املعروفــة املتعمــدة يف درس الــنص لغويــاً هــي .4
  .املنهج التقابلي. 4 ،املنهج املقارن. 3

مـن داللتـه السـياقية  یالظاهر أن مفهوم احلاکميـة ال يأخـذ مشـروعيته مـن الداللـة اللغويـة و ال حتـ .5
أساس البنية العامـة الشـاملة للخطـاب الـديين الـذي تعتمـد  یللنص و إمنا يأخذ هذه املشروعية عل

ا الفقهاء لتکـريس تلـك املفـاهيم و منهـا مفهـوم احلاکميـة الـذي  یبنً  یعل عقلية و نقلية يستدّل 
منـــاهج موضـــوعية خارجـــة عـــن الـــنص و منهـــا العقـــل و اإلمجـــاع  یيأخـــذ مصـــداقيته اعتمـــاداً علـــ

 .و السنة القرآنو بعض املناهج اللغوية و غري اللغوية املتمثلة يف ) إمجاع الفقهاء(
  .التکرار یعلالراء صوت يدل  .6

  .حرکة متواصلة غري حمددة یالسني صوت يدل عل
  .حرکة حمددة متصلة یالصاد صوت يدل عل

ظـاهرة  -کثـري مـن املعاصـرين   یکمـا يـر   -بعيداً عن عامل النص فـإن اإليديولوجيـة مبعناهـا العـام  .7
ائيـة تـرفض أي توجـه  یمغلقة ينصّب اهتماماً عل شـحن الـذهن مبفـاهيم و مقـوالت مطلقـة و 

ــا تســع ة تــؤدي إلــ یإلــ یآخــر ال مياثلهــا، فضــًال عــن أ فــرض  یخلــق فضــاءات فکريــة متشــا
ــا تريــد  یموقــف واحــد علــ ة  -کمــا يقــول بعــض املعاصــرين   -اجلميــع و کأ إنتــاج ُنســخ متشــا

  .رأي واحد یمن البشر و جتييشهم عل
العبــارة و اإلشــارة و  یعلــ: أربعــة أشــياء یکتــاب اهللا عــز و جــل علــ: )ع( عــن اإلمــام حســني .8

اللطــائف واحلقــائق، فالعبــارة للعــوام و اإلشــارة للخــواص واللطــائف لألوليــاء و احلقــائق لألنبيــاء 
  .)20 ،89ج : 1403اجمللسي، (
  

  المصادر
  .الکرِمي القرآن
ضـبط نصـه وابتکـر فهارسـه الشريف الرضـي، : مجعه ،البالغة ج .)م2004) (ع( طالب بن ايب يمام علاإل

  .دار الکتاب اللبناين :بريوت ،الطبعة الرابعة ،صاحل يدکتور صبح :ةيالعلم
 .دار الكتب العلمية: بريوت بعة األولی،طال ي،عبداحلميد هنداو . د: حتقيق ،اخلصائص). ق1421(ابن جين 
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  .دار القلم :دمشق بعة الثالثة،طال، صناعة اإلعراب سرّ  .)م1993/ ق1413(ابن جين 
، الطبعـــة األولـــی، )الکبـــريالفـــتح ( وزياداتـــه الصـــغري اجلـــامع صـــحيح .)ق1388(الـــدين  ناصـــر األلبـــاين، حممـــد

 .منشورات املکتب اإلسالمي :بريوت
 .دار الفکر :بريوت ،صحيح البخاري .)ق1401( حممد بن امساعيل البخاري،
 الثقـايف املرکـز منشـورات: اخلامسـة، بـريوت ، الطبعـةواحلقيقـة والسـلطة الـنص .)م2006( نصـر زيد، أبو حامد

   .البيضاء دار العريب،
مركـز البحـوث  :بـريوت ،الطبعة األولـی ،واالجتماع والدين الفكر يف اإلضاءات .)م2013(حيدر  اهللا، حب

  .املعاصرة
 .دار فراقد :قم ،الطبعة األولی، منطق فهم القرآن .)ق1433( احليدري، سيد کمال

 .داراملنار :قاهرةط، .د ،تفسري املنار .)م1990( حممد رشيد رضا،
 .األولی، بريوت الطبعة ،القرآن علوم يف الربهان .)ق1376(عبداهللا  بن حممد الزرکشي،

ــــیاملنــــاهج التفســــريية يف علــــوم القــــرآن .)ق1422( الســــبحاين، جعفــــر مؤسســــة اإلمــــام  :قــــم ،، الطبعــــة األول
  ).ع( الصادق

  .منشورات العويدات: ، الطبعة األولی، بريوتالعربية البالغة يف اإلبالغية .)م1991(أبو محدان  مسري،
  .دار املعرفة: عبداهللا دراز، بريوت: ، شارحالشريعة أصول يف املوفقات، .)م1988(، أبو إسحاق الشاطيب
 .الكرمي القرآن دار: ، الطبعة الرابعة، بريوتالتفاسري صفوة .)م1981(ي حممد عل الصابوين،

منشــــورات  :أردن - عمــــان  ،، الطبعــــة األولــــیعناصــــر حتقيــــق الداللــــة يف العربيــــة .)م2004( صــــايل، رشــــدي
 .األهلية للنشر والتوزيع

ــ ي،الطربســ : الطبعــة الثانيــة، بــريوت ،جممــع البيــان يف تفســري القــران .)ق1408( الفضــل بــن احلســن يابــو عل
  .املعرفة للطباعة والنشر  دار

  .العاملية املصرية الشرکة: األولی، مصر الطبعة أخری، قراءة ،العربية البالغة .)م1997(عبداملطلب، حممد 
 .املؤسسة العربية للناشرين املتحدين: تونس ،معجم املصطلحات األدبية). م١٩٨٦( ابراهيم، فتحي

 الطبعـــة الثانيـــة،، ، اجلـــامع ألحكـــام القـــرآنقـــرطيبالتفســـري  .)ق1405(ي نصـــار األمحـــد أحممـــد بـــن  ،قـــرطيبال
  .حياء الرتاث العريبإدار  :بريوت
  .دار إحياء الرتاث العريب: ، الطبعة الثانية، بريوتاألنوار حبار .)ق1403(، حممد باقر اجمللسي
  .منشورات ذي القربی: قم، الطبعة األولی، القرآينّ  النظام .)ق1427(ط عامل سبي النيلي،


