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Abstract 

The relationship between language and society has preoccupied linguists and philosophers 

for many years. With the emergence of Halliday’s functional linguistics, impacts of 

language on society and the dialectic relationship between them have been given more 

attention. Following this approach, we witnessed the appearance of critical discourse 

analysis (CDA) which focused on the dialectic relationship between language and society. 

According to this approach, discourse including the use of language to communicate with 

others seeks to exert influence on society and culture. While taking some of its elements 

from the society, the discourse can also affect the society and lead to the emergence of 

novel culture and worldview. Thus, the comparison of different stages of critical discourse 

analysis to Surah al-Ikhlas reveals that the discourse of this Surah seeks to create a new 

ideology in the society aiming to spread a monotheistic view. All words and elements of 

language in this discourse are consistent with such ideology. In this line, the dialectic 

connection between discourse and society can be revealed. 
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  صالملخ
 علمــاء علــم الّلغــة والفالســفة.قــد شــغل فهــُم عالقــة الّلغــة بــاتمع فكــَر الكثــري مــن 

بــني اتمــع  ولكــن بظهــور علــم الّلغــة الــوظيفي انتشــرت هــذه الفكــرة بــأّن هنــاك صــلةً 
 . وامتداداً هلذا املـنهج الّلغـوي ظهـر مـنهج حتليـل اخلطـاب الّنقـدي الّـذي يعتقـدوالّلغة

عمال الّلغـة بأّن هناك عالقة دياليكتيكّية بني اتمع والّلغة. ومبا أّن اخلطاب هو اسـت
دف الّتأثري علی املخاطب ميكن القول بأّن اخلطاب أيضاً ميكنه الّتأثري علی اتمع 

للمجتمــــع أيضـــــاً دور بـــــارز يف تشـــــکيل  يف حــــال هـــــو يأخـــــذ بعــــض العناصـــــر منـــــه.
اجلدلّية املوجـودة بـني اخلطـاب واتمـع.  وعلينا أن نقوم بتبيني هذه العالقةاخلطاب. 

حتّـی نفهـم كيفيّـة  »اإلخـالص« ق مراحـل هـذا املـنهج علـی سـورةسنقوم بتطبيفلهذا 
ونصـــــَل إلـــــی  تـــــأثري خطـــــاب هـــــذه الّســـــورة علـــــی ظهـــــور فكـــــرة جديـــــدة يف اتمـــــع.
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األيديولوجيا الكامنة خلف مفردات هذه الّسـورة. واملراحـل الـّثالث الّــيت تُعتمـد يف هـذا 
ســـــنقوم بتحليـــــل ففـــــي مرحلـــــة الوصـــــف  الوصـــــف والّتفســـــري والّشـــــرح. هـــــي: املـــــنهج،

ـــة للـــّنصّ  ـــّنّص علـــی أســـاس  ،املواصـــفات اخلارجّي ويف مرحلـــة الّتفســـري ســـنقوم بتفســـري ال
ويف مرحلــــة الّشـــــرح ســــنفهم العالقــــة املوجــــودة بــــني اخلطـــــاب  ،ســــياق احلــــال والتّنــــاصّ 

نفهم بوضـوح بـأّن » اإلخالص«واتمع. وبعد تطبيق هذه املراحل الّثالث علی سورة 
مــن وراء نشــر أيــديولوجيا جديــدة يف اتمــع ومجيــع املفــردات  ورةاخلطــاب يف هــذه الّســ

وإمکانيّات الّلغة يف خدمة هـذه األيـديولوجيا الّـيت ـدف إلـی ترسـيخ فکـرة الّتوحيـد يف 
  تلك البيئة الوثنّية. وذا الّتطبيق ميکننا تبيني العالقة اجلدلّية بني اخلطاب واتمع.

  اخلطاب، فريكالف، حتليل اخلطاب الّنقدي تمع،ا الّلغة، ة:رئيسالمفردات ال
 

 المقّدمة. 1

  مسألة البحث 1.1

ومــن رّواد هــذا مــنهج حتليــل اخلطــاب الّنقــدي قــد تــأثّر بشــكل مباشــر مــن علــم اللغــة الــوظيفي. 
ذي حيمــل منهــا: كتابــه الّــ نــورمن فــريكالف الّــذي كتــب يف هــذا اــال كتبــاً خمتلفــة، املــنهج هــو

وهــو حيــاول يف كتابــه أن يبــّنيَ   وأدخــل حتليــل اخلطــاب يف مرحلــة جديــدة، والّســلطةاللغــة عنــوان 
كيفيّــة تــأثِري الّلغــة واخلطــاب علــی تغيــري اتمــع والثّقافــة واأليــديولوجيا، وهكــذا يريــد تبيــني تــأثري 
 الّلغـــة علـــی إنتـــاج ثقافـــة جديـــدة. ومـــن خـــالل هـــذا املـــنهج نســـتطيع أن نبـــّني عالقـــة اخلطـــاب

وإنتاج الثّقافـة. فلهـذا يكـون حتليـل اخلطـاب الّنقـدی الّـذي هـو مـن أحـدث املنـاهج يف باتمع 
ويف بدايــة املطــاف علينــا أن نبــّني العوامــل الّــيت  يف هــذا البحــث. عليــه حتليــل اخلطــاب معتَمــدا

مــع وجــود منــاهج نقديّــة كثــرية كــان مــن  ســبّبت اختيــار هــذا املــنهج للّتحليــل يف هــذا البحــث،
علـم الّلغـة «فعلی سبيل املثـال كـان مـن املمكـن أن يُعَتمـد علـی مـنهج  ماد عليها.املمكن االعت

تحليــل الــّنّص علــی أســاس هــذه الّنظريــة الّــيت ، والقيــام بوســوري يف هــذا البحــثالسّ  »الوصــفي
اإلشكالّية جيب القول بأّن هـذا املـنهج يعتـين  هيف الّرّد علی هذ تتضّمن دراسة الّنحو والّصرف!

، وال يتطــــّرق إلــــی موضــــوع العالقــــة اجلدلّيــــة بــــني الّلغــــة ســــها دون الّنظــــر إلــــی اتمــــعبالّلغــــة نف
فإنّـه مـنهج تـأثّر مبباحـث علـم  ،»مـنهج علـم الّلغـة االجتمـاعي«وكـذلك بالّنسـبة إلـی  واتمع.
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االجتمـــاع وعلـــم اإلنســـان (األنثروبولوجيـــا)، وال يتطـــّرق إلـــی موضـــوع الّلغـــة وعالقتهـــا اجلدليّـــة 
  )23م: 2016(أنظر: فريكالف،  ع إّال قليالً.باتم

» التّـداويل«هـو املـنهج  ومن املنـاهج الّـيت كـان مـن املمكـن أْن تـُتّبـَع خطـاه يف هـذا البحـث،
)pragmatics(، عتمــد علــی مســتويات الّنحــو والّصــرف وعلــم الّداللــة ويعــرتف بالّســياق اّلــذي ي

املــنهج يقــوم باســتخراج املعــاين الّضــمنّية الّــيت مل هــذا . ولکــن االجتمـاعي ولكنّــه اليهــتّم بــه كثــرياً 
. هــو مهــم بالّنســبة إلــی البــاحثني يف جمــال الّتداولّيــة »القصــد«و ،يعــّربْ عنهــا املتحــّدث بصــراحة

واالعتمــاد علــی قصــد املؤلّــف يف هـــذا املــنهج يعطــي الّلغــة طابعـــاً فرديّــاً، فلهــذا ال يتطــّرق إلـــی 
مل نّتخـْذ آليّـات هـذا املـنهج وسـيلًة للّتحليـل يف هـذا وهلـذا الّسـبب موضوع الّلغة واتمع کثـرياً، 

مـنهٌج بـَْيـين يعتمـد علـی علـم الّلغـة  وهـو» حتليـل اخلطـاب« ومـن هـذه املنـاهج مـنهجُ . البحـث
واألنثروبولوجيــا والّتداوليــة وكــان مــن املمكــن االعتمــاد عليــه يف هــذا البحــث ولكــن هنــاك نقــٌص 

البــــاحثني يف هــــذا املــــنهج يعتقــــدون بــــأّن اخلطــــاب يــــأيت مــــن أجــــل يف هــــذا املــــنهج، وهــــو أّن 
الّتخاطــــب واحملادثــــة وحْســــب واليولــــون االهتمــــام إلــــی هــــذا املوضــــوع بــــأّن اخلطــــاَب نــــوٌع مــــن 

ويلعب دوراً فّعاًال يف تغيري اتمع، ويكتفون ذا املقدار بأّن هناك صـلة  ة،يّ املمارسة االجتماع
بــل  فلهــذا مل نقــْم باختيــار هــذا املــنهج. ).28- 21املصــدر نفســه:  (أنظــر:بــني اتمــع والّلغــة 

الّذي يهتّم بعلم الّلغـة واتمـع معـاً علـی  لفريكالف اعتمدنا علی منهج حتليل اخلطاب الّنقدي
 . وميكــن القــول بــأّن هــذا املــنهج هــو ملّخــص مجيــع املنــاهج الّــيت ّمت ذكرهــا قبــل قليــل.ءحــد ســوا

ويبحــث عــن العالقــة اجلدلّيــة املوجــودة بــني  باأليــديولوجيا وموضــوع الّســلطة أيضــاً، يهــتمّ ه ولكنّــ
  اخلطاب واتمع وهذا ما ميّيزه عن سائر املناهج. 

 

  أسئلة البحث 2.1

رف علـــــــی اتمـــــــع مــــــن خـــــــالل اخلطــــــاب واإلجابـــــــة علـــــــی ّعــــــيف هــــــذا املقـــــــال حنــــــن مـــــــن وراء التّ 
  :التّاليني الّسؤالني
  ؟ يف ظهور أيديولوجيا جديدة» اإلخالص«يف سورة  ما هو دور اخلطاب - 
  تغيري اتمع الثّقايف؟ علی »اإلخالص«سورة  خطاب أيديولوجيا کيف تؤثّر - 
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  خلفّيات البحث 3.1

أّمــا بالّنســبة إلــی خلفيّــات البحــث حنــن نشــاهد حبوثــاً كثــرية قامــت بتحليــل نــّص القــرآن علــی 
گفتمـان انتقـادی  بررسـی حتليـلمقالة: كن اإلشارة إلی متأساس منهج حتليل اخلطاب الّنقدي و 

حتليــل   وهكــذا هنــاك رســالة حتمــل عنــوان، براســاس الگــوی نــورمن فــريكالف (ع) ســوره يوســف
كتــب   هنــاكأيضــاً و  ،گفتمــان انتقــادی ســوره ی آل عمــران براســاس نظريــه ی نــورمن فــركالف

 حتليـل گفتمـان انتقـادي: كتـاب جندها يف جمال حتليل اخلطاب الّنقـدي، منهـا ومقاالت أخری 
ليورگنسـن و فيليـپس، وأيضـاً  نظريه وروش در حتليل گفتمانلفردوس آقاگل زاده، وأيضاً كتاب 

ولكـن حملّمـد اليطـاوي، املرجعّية الّلسانّية يف الّتحليل الّنقـدي للخطـاب متكُن اإلشارة إلی مقالة 
 ثصول إليهـا وأهـداف هـذه البحـو مابني أهداف هذا البحث اليت يريد الباحث الو  هناك فرق
  . وحنن هنا سنشري إلی أهم املفرتقات:والکتب

علی القـرآن  كما تُبني لنا عناويُن هذه البحوث أّا من وراء تطبيق هذا املنهج اجلديد
ــة اســتخدام مراحــل هــذا املــنهج وتطبيقهــا علــی اخلطــاب. فقــط ولكــن حنــن  وُتظهــر لنــا کيفّي

 َ تمــع مــن خــالل اســتخدام هــذا املــنهج نريــد أْن نبــنيالعالقــة املوجــودة مــابني اخلطــاب وا 
ـيت كتبـْت يف جمـال حتليـل اخلطـاب الّنقـدي،  .والّثقافة وأّما بالّنسبة إلی الكتب واملقـاالت اّل

ا مـــن أهـــّم الّنقـــاط اإلجي ــات دون ذكـــر منـــاذج تطبيقيّـــة. وأّمـــ ابيّـــة حنـــن نشـــاهد طـــرح الّنظريّـ
ـــــــة حتليــــــــل  املوجــــــــودة يف هــــــــذه الکتــــــــب فــــــــتمکن اإلشــــــــارة إلــــــــی تعريفهــــــــا الکامــــــــل لنظريّـ

  الّنقدي.  اخلطاب
  

  . اإلطار الّنظري للبحث2

  تعريف الخطاب 1.2

 مراجعــة الكــالم وقــد خاطبــه بــالكالم خماطبــة وخطابــا. اخلطــاب واملخاطبــة:« :اخلطــاب لغــة
 »للكـــــالِم الّـــــذي يـــــتكّلم بـــــه اخلطيـــــبواخلطبـــــة اســـــٌم  ومنـــــه خطـــــب اخلاطـــــب علـــــی املنـــــرب.

  .)1/360م: 1992 ،منظور ابن(
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ـــا بالّنســـبة إلـــی تعريـــف اخلطـــاب اصـــطالحاً، ّـــه كـــل « ُميكـــُن القـــوُل: وأّم حـــّد اخلطـــاب أن
 »موّجـــه إلـــی الغـــري بغـــرض إفهامـــه مقصـــوداً خمصوصـــاً مـــع حتقيـــق أهـــداٍف معّينـــةٍ  بـــه منطـــوقٍ 

  .)39 م: 2004 (الّشهري،
ــــورمن  الّلغــــة « د أّن اخلطــــاَب هــــوفــــريكالف بتعريــــف اخلطــــاب بشــــكل جممــــل وأّكــــوقــــام ن

  .)38 :م2016 (فريكلف، »باعتبارها شكالً من أشكال املمارسة االجتماعية
والّتواصـل موجـود  د بأّن اخلطاب هو استعمال الّلغة دف الّتواصـل مـع املخاطـب.نؤكّ هنا 

الّتواصــل عمــٌل اجتمــاعي فالبــّد  يف مجيــع التعريفــات املوجــودة حــول مصــطلح اخلطــاب. ومبــا أن ّ
  .من وجود وشيجة بني اخلطاب واتمع

  
  الخطاب و المجتمع 2.2

مبا أّن الّلغة تنبُت من بطن اتمع (علی أساس الرّأي املختار)، ميكننـا القـوُل بـأّن هنـاك عالقـة 
لّلغــــة، وأي تغيــــٍري يف بـــني اخلطــــاب واتمـــع. ولثقافــــة اتمــــع دوٌر بـــارٌز يف حتديــــد امكانيّـــات ا

اتمع وثقافته ينعكس يف الّلغـة وامكانياـا وتعابريهـا. ولكـي يّتضـَح لنـا األمـر ُميكـن االسـتعانة 
بعـــد احتكـــاك  إلـــی اســـتخدام ضـــمري اجلمـــع للمفـــرد، نشـــريســـبيل املثـــال  علـــیبـــبعض األمثلـــة، 

واتمـــع الّلغـــة العربيّـــة ففـــي العـــرب بســـائر األمـــم. وهـــو موضـــوع تـــابٌع لتحـــّول اتمـــع وثقافتـــه. 
فْلنُْلـِق نظـرة إلـی هـذا البيـت  حنـن النشـاهد هـذه الظّـاهرة.ثّقافـات قبل احتكاكه بسـائر الالعرّيب 
  غة الّذبياين، وهو خياطب ملكاً:من الّناب

  إذا طلعت، ْمل يْبُد منهّن كوكب    فإّنك مشٌس، وامللوُك كواكب
  )۱/۲۱۸ق: ۱۴۳۴(البستاين، 

ـــوع مـــن و ففـــي هـــذا البيـــت نشـــاهد الّشـــاعر يقـــوم باســـتخدام الّضـــمري املفـــرد للملـــك.  هـــذا الّن
أال وهـي عـدم الّتفريـق  ،االستخدام للّضمائر يـدلّنا إلـی الثّقافـة الّـيت كانـت موجـودة يف تلـك اآلونـة

العــــرب موقــــف  ك. مــــن الّصــــحيح کــــان لــــرئيس القبيلــــة وملــــو بــــني الطّبقــــات وامليــــل إلــــی املســــاواة
اسـتخدام ضـمري اجلمـع للمفـرد  اعي أفضل بالّنسبة لسائر النّاس ولکـن هـذا األمـر مل يسـّبباجتم

 ةاهتمامـــا بـــالفروق االجتماعيــــاحتكـــاك العـــرب بســــائر األمـــم الّـــيت كانـــت جتعــــل أمهيّـــة و إال بعـــد 
ر: (أنظـ شـيئاً فشـيئاً  نشـاهد هـذه الظّـاهرة تظهـر يف الّلغـة العربيّـة ،ةوتنسـی جانـب املسـاوا ةبقيوالطّ 
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. وحتّــی يومنــا احلاضــر هــذه الظّــاهرة موجــودة يف اســتعماالتنا اليومّيــة، )16- 15 ق:1403 وايف،
فمــن خــالل معاجلــة الّلغــة علــی ســبيل املثــال حينمــا خناطــب املعّلــم يف املدرســة أواملــدير يف العمــل. 

االنتبــاه بــأّن الّلغــة وجيـب  العالقـة املوجــودة بينهمــا. وتعابريهـا ميكــن لنــا فهـم اتمــع والثّقافــة وتبيــنيُ 
أيضاً تستطيع التّأثري علی اتمـع والثّقافـة وتغيريمهـا. وهلـا تـأثري بـالٌغ يف ظهـور أيـديولوجيا جديـدة. 

أمهيّــة الّلغــة وشـــأا يف قيــادة الّشــعوب فقــال كلمتــه الشـــمهورة يف   كمتــام اإلدرا هتلــر كأدر كمــا «
زمــام  كاملنطوقــة هــو القــادر حّقــاً علــی متلّــإّن مــن ميلــك الّســيطرة علــی الكلمــة  :كفــاحيكتابــه 

ــــ األمــــور. ــــة«ه املشــــهورة يف ومــــن أجــــل هــــذا أّســــس يف بــــدء حكمــــه منظّمَت ــــق  »الّدعاي عــــن طري
  ).11 م:1959  (لويس، »وعن طريق اإلذاعة أحياناً  الّصحف والّنشرات حيناً،

  

  األيديولوجيا والخطاب 3.2

. ومـن وجهـة نظـر فـن )9 م:2012 (العـروي،اّليت تعين لغويّاً علم األفكـار  مصطلح األيديولوجيا
: 1394(أنظــر: ون دايــک،  نظــام مــن املعتقــدات موعــة مــا وألفــراد هــذه اموعــةدايــك تعــين 

بــأّن اخلطــاب يتــأثّر الّــذي يعتقــد  مــن أهــّم مصــطلحات مــنهج حتليــل اخلطــاب الّنقــدي)، هــي 17
 اً كبـري   اً دور ويف الوقت نفسـه، اخلطـاب يلعـب تُعّني كيفّية بناء اخلطاب.  من األيديولوجيا وهي اّليت
ومـن . )14 :نفسـه  املصـدر أنظـر:( همـادياليكتيكيـة بين عالقـةهنـاك ف ،يف إعادة بناء األيـديولوجيا

خالل الّتعّرف علی األيديولوجيا املوجودة يف اخلطاب ميكننا أن نتعـّرَف علـی اتمـع ونظـرة أفـراده 
ويف » هلــك عشــرون شخصــاً «الکونّيــة. فعلــی ســبيل املثــال: حينمــا نشــاهد يف جريــدة مــا عنــواَن 

بـأّن األيـديولوجيا لعبـْت ك نـدر » قُتـل عشـرون شخصـاً «جريدة أخری نقرأ نفـس اخلـرب بعنـوان آخـر
 دوراً بــارزاً يف اختيـــار هـــذين العنــوانني. ويف الوقـــت نفســـه هـــذا االختيــار ميكـــن أن يـــؤثّر علـــی رأي

تمع العاّم، ويقوم بتغيريه.ا  
  

  الخطاب والّسلطة 4.2

قد تأثّر فريکالف ومنهج حتليل اخلطاب الّنقدي بفوکو وما طرحه حول مسألة الّسلطة. وجيـب 
االنتبــاه إلــی هــذا املوضــوع بــأّن الّســلطة يف رؤيــة فوکــو ليســت ســلبّية وال متثّــل دور الکابــت يف 
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اتمـــع. بـــل جتعـــل ألفـــراد اتمـــع احلرّيّـــة، ويعتربهـــا فوکـــو مولّـــدة، وهلـــا دور بـــارز يف اتمـــع وال 
). وحنــن 37- 36 ش: 1396 يورگنســن وفيليــپس،يعتقــد بأّــا ســائقة إلــی الّســلبّيات. (أنظــر: 

ـا األب نشاهد هذا الّنوع من الّسلطة يف حياتنا اليومّية فعلی سبيل املثال الّسـلطة الّـيت حيظـی 
واألّم جتاه األوالد يف البيت أو سلطة املعّلم يف الّصف التريـد الکبـت واحلـّد مـن احلرّيّـة بـل هـي 

حتليــل اخلطــاب  تســوق حنــو الّنمــّو واالزدهــار. وهــذا هــو املقصــود مــن فــرض الّســلطة يف مــنهج
  الّنقدي لفريکالف.

 

  تحليل الخطاب الّنقدي 5.2

  تعريفه 1.5.2

نـورمن فـريكالف  علـی يـد - critical discourse analysis -  اخلطـاب الّنقـديظهر منهج حتليل 
م، ملعاجلة اخلطاب وكان هـذا املـنهج مـن 1989يف تسعينّيات القرن العشرين بالتحديد يف عام 

 بـــدوي، /7 م:2014، / مـــاير(أنظـــر: فـــوداك وراء دراســـة الّصـــلة املوجـــودة بـــني الّلغـــة واتمـــع
ــا يف املقّدمــة هنــاك منــاهج كثــرية تــدرس الّلغــة ولكــن هــذا املــنهج يُــويل . )9 م:2009 وكمــا بيّن

لّلغـــة واتمـــع علـــی حـــّد ســـوا. وقـــد أدخـــل هـــذا املـــنهج األيـــديولوجيا والّســـلطة يف بااالهتمـــام 
وهـذه  دراساته للخطاب، وبّني بأّن كّل خطاب حيمل أيديولوجيا وهو مـن وراء فـرض الّسـلطة.

  .)3ش:1389أنظر:آقا گل زاده،( ّرق إليها هذا املنهج مّيزْته عن سائر املناهجاملسائل اّليت تط

يف عصــرنا احلاضــر  وعلمــاء مــنهج حتليــل اخلطــاب الّنقــدي قــد أدركــوا دوَر اخلطــاِب الكبــريِ 
 كــل ــة هــذا املوضــوع دفعــْتهم حنــو االعتقــاد بــأن فلهــذا تطرّقــوا إليــه وقــاموا مبعاجلتــه جــذريّاً. وأمهّّي

وقد جاوزوا هذا احلّد وبيّنوا بأّن اخلطاب بإمكانـه أن يقـوم بتغيـري  .ً يبّني لنا عاملاً خاّصاخطاٍب 
الّــذي  ولتبيــني هــذه األمهّيّــة أي أمهّيّــة اخلطــاب يف عصــرنا احلاضــر نــأيت ــذا املثــال العـامل بأســره.

راً م لعـــب اخلطـــاب دو 2003 اهلجـــوم عـــامَ  هـــذا فـــييـــرتبط جـــوم األمـــريكيني علـــی العـــراق. ف
فنحن نشاهد خطاب املسـؤولني األمريكيـني يف تلـك الفـرتة الّزمنيّـة كـان يـدور حـول هـذا  مهّماً.

ــاً ميلــك الّســالح الكيميــاوّي ووجــوُده ديــٌد للعــامل  املوضــوع بــأّن صــّدام حســني لــيس إّال إرهابّي
مســؤولني يف كافّــة اخلطابــات لل ملوضــوعا اهــذهــذا الكــّم الكبــري مــن التّأكيــد علــی  وبعــد بأســره.
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العــاّم، فلهــذا شــاهْدنا  رّأييف العــامل وقبلهــا الــترّســخت هــذه الفكــرة األمريكيــني يف تلــك اآلونــة، 
مشـاركَة أكثــر البلــدان والقــوی العامليّـة واحللــف األطلســي يف هــذه احلـرب، ألّــم كــانوا يعتقــدون 

 ، رّمبــارتكبــون جرميــةبــأّم إذا مل يشــاركوا يف هــذا اهلجــوم قــد جيعلــون العــامل يف موقــف َحــرٍِج وي
تساوي جرمية صّدام حسني. فبهذا االستخدام للخطاب استطاعت الواليـات املّتحـدة تغيـري 

 .وختّفض نفقات احلرب لصاحلها، استطاعْت أن تفرَض هيمنتهافكر اتمع العاملي وهكذا 
 فلهــذا نشــاهد أّن هــذا تبــّني لنــا أمهّيّــة اخلطــاب ومــا يلعبــه مــن دوٍر يف تغيــري العــامل.يفمــن هنــا 

 حمّللي حتليل اخلطاب إلی التطّرق إلـی عَ فَ دَ  ،املوضوع اّلذي استطاع تغيري رؤية اتمع العاملي
أثـــره علـــی اتمـــع وتـــأثريه مـــن األيـــديولوجيات وعالقتـــه بالّســـلطات موضـــوع اخلطـــاب و  أمهّيّـــة

ـــو کـــ احلاكمـــة. ـــی ول ـــأّن اخلطـــاب حّت ـــاه إلـــی هـــذا املوضـــوع ب ان مـــن وراء فـــرض وجيـــب االنتب
الّسلطة ولکن هذه الّسلطة تستتطيع بعض األحيان أن تکون موّلدة ونافعـة وغـري کابتـة کمـا 

  يعّرب عنها فوکو. 
  
  مراحل تحليل الخطاب الّنقدي 6.2

منهج فريكالف يف حتليل اخلطاب سنقوم بإجراء ثالث مراحل حتّـی نصـَل إلـی مـا  علی أساس
العالقــة بــني الــّنص  تفســيرو الــّنص، وصــف« املراحــل، هــي:يهــدف إليــه هــذا املــنهج، وهــذه 

وجيـب  والّسـياق االجتمـاعي االجتمـاعي العالقـة بـني الّتفاعـلشـرح ، واالجتمـاعي فاعلوالتّ 
 »ص والّتفاعــــــــل والّســــــــياق االجتمــــــــاعي هــــــــي عناصــــــــر اخلطــــــــاب الّثالثــــــــةنعلــــــــم أّن الــــــــنّ  أنْ 

 ).151 م:2016  ،(فريكالف

املوضـوع أّن يف حتليـل اخلطـاب الّنقـدي، اخلطـاب أوالـّنّص يسـتطيع وعلينا أن ننتبه إلی هذا 
فلهــذا ميكــن  أومقابلــة وهكــذا ميكــن أن يكــون روايــة أدبّيــة أو قصــيدة شــعريّة، حــواراً  أن يكــون

 .)4 م:fairclough، 1995 (أنظـــر:مقاربـــة مراحـــل هـــذا املـــنهج علـــی الّنصـــوص األدبّيـــة أيضـــاً 
  حيان علی الّنصوص الّسياسّية والّصحفّية.وإن كان الّتطبيق يف كثري من األ

فبشـــكلٍ  ملّخـــص ميكـــن القـــول بـــأّن الوصـــف والّتفســـري والّشـــرح هـــي املراحـــل الّثالثـــة الّـــيت 
    يعتمد عليها فريكالف يف حتليل اخلطابات.
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  الوصف 1.6.2

فِسـه تُبدأ مراحل حتليل اخلطاب الّنقدي مبرحلة الوصـف الّـيت تعتـين بالّلغـة والـّنّص واخلطـاب ن
 دون الّنظــر إلــی املالبســات اخلارجيّــة للــّنّص واملقصــود مــن هــذا املســتوی هــو وصــف الــّنص

األوضاع االجتماعية وحتليلـه علـی أسـاس امليـزات الظّاهريّـة،  نفسه دون الّنظر إلی الّسياق أو
  ).122 ش: 1396يورگنسن وفيليپس، (أنظر: امليزات اّليت تسّبب ظهور اخلطاب نفسه

ففــــي هــــذا  للقــــارئ مشــــاهدة تــــأثّر هــــذا املــــنهج بعلــــم الّلغــــة الّسوســــوري.وهنــــا ميكــــن 
ـــل يف هـــذه املرحلـــة أن يقـــوم  املســـتوی، الّرتكيـــز ُمنصـــب علـــی الظّـــاهر والّشـــكل. فعلـــی احملّل

مفـردات  بـدل ،مبعاجلة املفردات املوجودة يف اخلطاب وتبيني أسـباب اختيـار هـذه املفـردات
ب أن يـتكّلم احملّلـل عـن االئـتالف املوجـود بـني املفـردات وأيضـًا يف هـذه املرحلـة جيـ أخری.

ـيت حتملهـا. ز علـی املسـتوی الّصـريف للمفـردات ويـتكّلم عـن بنـاء وأيضـاً يركّـ  واأليديولوجيا اّل
املفردات وتأثري هذا البناء علی األيديولوجيا اّليت يريـد اخلطـاب نقلهـا، وجيـب أْن يـرد علـی 

ؤال: وبعــد هــذه  الءم مــع األيــديولوجيا الّــيت يريــد الــّنّص نقلهــا؟يــت هــل هــذا البنــاء هــذا الّســ
ومــدی تــأثري  وســيقوم مبعاجلــة الّرتاكيــب، »الّنحــو«املراحــل ســيتطّرق الباحــث إلــی موضــوع 

الّرتاكيــب يف انتقــال األيــديولوجيا. فهنــا ســنأيت مبثــال يســاعدنا علــی فهــم مــا يهــدف إليــه 
لطةالّلغــة وهــو منقــول مــن كتــاب  هــذا املســتوی. لفــريكالف، وهــذا املثــال هــو عنــواٌن  والّســ

أخــذه مــن إحــدی اجلرائــد اإلســكتلنديّة عقــب أعمــال الّشــغب الّــيت حصــلْت يف إســكتلندا 
رطان ينتشــر«العنــوان هــو  م.1981عــام  ــَق املراحــل الّــيت ّمت ذكُرهــا  »الّســ فــإذا أردنــا أن نطّب

ـــار  ختيارهـــا.اســـبب فعلينـــا أن نعـــاجل املفـــردات و  علـــی هـــذا العنـــوان القصـــري، فســـبب اختي
هــاتني املفــردتني هــو إجيــاد اخلــوف يف املخــاطبني. ألّن صــاحب الكــالم يريــد إبعــاد النّــاس 

 هــذه املفــردات عــن وعــي، فــاملتكّلم قــام باختيــار. عــن أعمــال الّشــغب ويريــد دئــة اتمــع
أعمــال  ، وهــي االبتعــاد عــنوهــي تناســب األيــديولوجيا الّــيت يريــد املــاتن نشــَرها يف اتمــع

املسـند  ةا فعليـ! ورمبّـ هـذه الفکـرة ةتقدمي املسند اليـه فـی خدمـ كوکذل .الّشغب واالعرتاض
أيديولوجيـة  ةها فـی خدمـفهذه کلّ  زوال هذه املشاغبات وعدم استقرارها! ةعلی سرع يدلّ 

  صاحب الکالم!
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  الّتفسير 2.6.2

. مـنهج حتليـل اخلطـاب الّنقــديُيسـتخدم مصـطلح الّتفسـري باعتبـاره امسـاً ملرحلـة مـن مراحـل إجـراء 
واحمللّـل يف هـذه املرحلـة عليـه  ففي هذه املرحلة سينصب االنتبـاه علـی املالبسـات اخلارجيّـة للـّنّص.

أن يبّنيَ الّصلة املوجودة بني اخلطاب واتمع ويرّد علـی هـذا الّسـوال: هـل اخلطـاب يالئـم اتمـع 
وهنـــا  .)176ش: 1395(أنظـــر: نـــوروز،  نـــاصّ أم ال؟ وســـيكون اعتمـــاده علـــی ســـياق احلـــال والتّ 

ـــيت كانـــت تعتـــين بالبعـــد االجتمـــاعي مثـــل مـــنهج علـــم الّلغـــة  ـــأثري املنـــاهج اّل ميكـــن أن نشـــاهد ت
  االجتماعي وعلم الّلغة الوظيفي الّذي نشاهد تأثريه بشكل مباشر.

متـداد يف سياق احلال نستطيع الّتعّرف علی اتمع وهذا ما طرحـه هليـدي وهنـا نشـاهد االِ 
واملقصـود مـن سـياق احلـال كمـا يعرفـه  يف مـنهج حتليـل اخلطـاب الّنقـدي.والتّـأثّر منـه هلذا الرّأي 

البيئــة الّــيت يعمــل الــّنّص مباشــرًة فيهــا. ويســتعمل هليــدي ســياق احلــال ليقــوَل بــأّن  هليــدي هــو:
ت البيئــة ســتتغّري وإذا تغــريّ  الظّــروف الّســائدة يف بيئــٍة مــا تــؤثّر علــی اخلطــاب واختيــار املفــردات.

وإذا مل يتعّرف املخاطب علی سياق احلـال رّمبـا ال يسـتطيع الوصـول  املفردات دون أدنی شك.
وجيــب أن نعلــم بــأّن ســياق احلــال يــؤثّر  إلــی املعنــی الكــامِن خلــف ظــاهر املفــردات والّرتاكيــب.

 ش:1393 هليــدی وحســن، (أنظــر: علــی اخلطــاب واخلطــاب يــؤثّر علــی ســياق احلــال والبيئــة
مــن الّصــحيح أّن البيئــَة  وهنــا جيــب أّال ننســی دور املــتكّلم يف اختيــار املفــردات.). 126- 124

يقـــوم باختيـــار املفـــردات الّـــيت  الّـــذيهـــو  صـــاحب الکـــالمتـــؤثّر علـــی اختيـــار املفـــردات ولكـــن 
ص وانتقـــال األيـــديولوجيا كيفيّـــه صـــياغه الـــنّ لـــه دور نشـــيط يف   فلهـــذا ،تتناســـب مـــع تلـــك البيئـــة

  كار واآلراء املؤطّرة.واألف
االفرتاضـات ب ويف هذه املرحلة سيعتمد احملّلل علی التّنـاّص أيضـاً ويسـّمي فـريكالف التّنـاص

 ،فهنــا جيــب أن يعلــم املــتكّلم وصــاحب الكــالم). 207م: 2016 فــريكالف، الّســابقة (أنظــر:
 فرتاضــات الّســابقة.م علــی أســاس هــذه اخلــربة واإلاخلــربة التّناّصــية املوجــودة لــدی خماطبيــه ويــتكلّ 

ــا نســتطيع الوصــول إلــی االفرتاضــات املســبقة ملخــاطيب اخلطــاب مــن خــالل  وجيــب أن نعلــم بأنّن
نطبّـَق هـذا املسـتوی علـی مثـال، سنسـتعني باملثـال الّـذي ذكرنـاه يف مرحلـة  أن فإذا أردنـاحتليله. 

املـتكّلم باالفرتاضـات ففـي هـذا العنـوان حنـن نشـاهد اعتنـاء  »الّسـرطان ينتشـر« وهـو: الوصـف،
فمخاطبــه يعــرف هــذا املــرض ومــا ســيؤّدي إليــه، واملــتكّلم قــام  الّســابقة املوجــودة عنــد خماطبــه.
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وهـذا العنـوان أيضـاً يناسـب واقـع اتمـع يف تلـك  باستخدام عبارة ومفردات يعلمها املخاطب.
ان وال تــدعم هــذه إلّن أعمــال الّشــغب كانــت تنتشــر بســرعة مثــل مــرض الّســرط الفــرتة الّزمنّيــة،

فاملتكّلم أخذ هذه العناصر من اتمع وبعد ذلك قـام  األعمال عقلّية خاّصة أو ماشابه ذلك.
ـــا لفهـــم دور  باختيـــار مفـــردة الّســـرطان الّـــيت تناســـب شـــرح مـــا كـــان جيـــری يف تلـــك اآلونـــة. وأّم

يــري بعــض التّنــاص يف مرحلــة الّتفســري سنســتعني مبثــال آخــر، ففــي قــرآن الكــرمي حنــن نشــاهد تغ
املعتقــدات الّــيت كانــت موجـــودة يف العصــر اجلــاهلي، منهــا: االســـتعانة بــاجلّن وعبادتــه يف تلـــك 

  اآلونة، كما نشاهده يف الّشعر اجلاهلي:

  من شّر مافيه من األعادي    قد استعْذنا بعظيم الوادي
  )۱۱۸: ۲۰۰۵(صاحل، 

مَن اْإلِنِس يـَُعـوُذوَن بِرَِجـاٍل مـَن اْجلِـن ﴿َوأَنُه َكاَن رَِجاٌل وقد أشار القرآن إلی هذا املوضوع: 
ــزَاُدوُهْم َرَهًقــا﴾ ) وصــاحب الکــالم اعتمــد علــی اخللفّيــات والّنصــوص الّســابقة حّتــی 6(اجلــّن/ فـَ

نـَس ِإال ﴿قـام بتغيـري األيـديولوجيا، إذ قـال:  يفهمه املخاطب وبعـد ذلـك َوَمـا َخَلْقـُت اْجلِـن َواْإلِ
) فبهذه الّصورة استطاع صاحب الكالم من خـالل التّنـاّص أن يقـوم 56ّذاريات/(ال لِيَـْعُبُدوِن﴾

   بتغيري األيديولوجيا املوجودة يف العصر اجلاهلي وهي عبادة اجلن واالستعانة به.

  الّشرح 3.6.2

هنــا حيتــاج احملّلــل  بــني اخلطــاب واتمــع. ة اجلدلّيــةتســعی لتبيــني العالقــ (التّبيــني) مرحلــة الّشــرح
مـا توّصـل إليـه مـن خـالل املـرحلتني املاضـيتني ليسـتخرج األيـديولوجيا املوجـودة يف اخلطـاب إلی 

هـــل األيـــديولوجيا املوجـــودة يف اخلطـــاب جـــاءْت لتؤيّـــَد األيـــديولوجيا  لـــريد علـــی هـــذا الّســـؤال:
ه فالّرّد علی هذا الّسؤال هو قسـم مـن عمـل هـذ تغيريَه؟ الّسائدة يف اتمع أو تريد إصالَحه أو

أيضــاً نســتذکر املثــال املاضــي، هنــا و  .ويف هــذه املرحلــة ســنتطّرق إلــی موضــوع الّســلطة املرحلــة.
ففـــي هـــذا العنـــوان حنـــن نشـــاهد أيـــديولوجيا جديـــدة تريـــد أن تقابـــل  »الّســـرطان ينتشـــر«وهـــو 

 ،األيـــديولوجيا املســـيطرة يف اتمـــع وهـــي االعـــرتاض علـــی الظـــروف الّســـائدة وأعمـــال الّشـــغب
فئــة احلاكمــة وهكــذا الّســلطات الهــذا املوضــوع بــأّن صــاحب الكــالم ينتمــي إلــی  نفهــمكــذلك و 
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ومـــع اختيـــار هـــذا العنـــوان وتوضـــيح مـــا  والكاتـــب هـــو لســـام.وضـــاع احلاكمـــة تريـــد دئـــة األ
ســتؤّدي إليــه اِالعرتاضــات، أراد املــتكّلم وقــف هــذه األعمــال، وهكــذا يقــوم بتأييــد أيــديولوجيا 

  ؤية اتمع ومن يريد اِالعرتاض.أمام ر الطّبقة احلاكمة، و يقف 
  

  . القسم الّتحليلي3

ل من آيات قليلة سنذكرها فيما يلي ونقوم بـذكر مسـائل مهّمـة حـول مبا أّن هذه الّسورة تتشكّ 
  هذه الّسورة تساعدنا علی فهمها.

  ﴿ِبْسِم اللِه الرْمحَِن الرِحيم﴾
  )٣﴿َملْ يَِلْد وََملْ يُوَلْد﴾ ( )٢( الصَمُد﴾﴿اللُه  )١( ﴿ُقْل ُهَو اللُه َأَحٌد﴾

  )٤﴿وََملْ َيكْن لَُه كُفًوا َأَحٌد﴾ (

باحتساب البسملة آية من الّسورة وهي الّـيت آيات  مخسةل الّسورة من فكما نشاهد تتشكّ 
تتناسب مع هدف هذه الّسورة يف ترسيخ فکرة الّتوحيد، تعّرف لنا البسـملة أهـّم ميـزات معبـود 

والظّاهر مـن  والّسورة حتتمل املكّية واملدنّية،« إلسالم والّذي يتمّتع بصفة الرمحن والّرحيم.دين ا
. وممّـــا يقـــّوي )448/ 20 م:1997 (الطّباطبـــائي، »بعـــض مـــا ورد يف ســـبب نزوهلـــا أّـــا مكيّـــة

هــذا األمــر أّن الّســورة بصــدد تثبيــت فكــرة خاّصــة وهــذه تناســب الّســور املكيّــة أكثــر وکـــذلك 
وقـال الزخمشـري . هذه الّسورة لتثّبت ما يدعو إليه اإلسالم لنعبده ولرتّسخ دعائم الّتوحيد نزلت

  .)1228 م:2009 الّزخمشري، (أنظر: أّا مكّية الكّشافيف تفسريه 
تقـول أشـهر روايـة يف موضـوع سـبب نـزول سـورة «أّما بالّنسـبة إلـی شـأن نـزول هـذه الّسـورة 

هـو اهللا أحــد «فنزلـت: قـل  انســب لنـا ربّـك! الوا للنّـّيب (ص)إّن أناسـاً مـن قـريش قـ :اإلخـالص
 22ّية وقد رُتّبت يف لوائح ترتيب الّنزول يف رتبـة وعلی هذا تكون هذه الّسورة مكّ » إلی آخرها

فقــد ذكــروا  أّن  هنــاك روايــات أخــری تفيــد أّن ســورة اإلخــالص نزلــْت باملدينــة، قريبــاً منهــا. أو
 إالم تــدعونا ياحمّمـــد؟ فقــال عـــامر: أتيــا النّـــّيب (ص) »بـــن ربيعــةأربــد «و »عــامر بــن الطّفيـــل «

 أم مــن خشــب؟ أم مــن حديــد، أم مــن فــّض، أمــن ذهــٍب هــو، صــفه لنــا: قــال: إلــی اهللا، قــال:
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 ويف روايـة أخـری أّن اليهـود سـألوه، فنزلت هذه الّسورة. (ومن هذه املواد كانوا يصنعون آهلتهم)
  »(الطّــــــــربي) فأُنزلــــــــت جوابــــــــاً هلــــــــم فمــــــــن خلــــــــق اهللا؟ هــــــــذا اهللا خلــــــــق اخللــــــــق، فقـــــــالوا لــــــــه:

أقــوال أَخــر تقــول بــأّن الّســورة رّدة فعــل العتقــاد املســيحيني  ). وهنــاك77 م:2008   ،(اجلــابري
ولكــن حنــن مبراجعــة الكتــب املختلفــة مل جنــد إّال ، بــأّن املســيح هــو ابــن اهللا أو اهللا نفســه! كآنــذا

لـت يف بدايـة الـّدعوة اإلسـالمية ال ميكـن أن نقـول اهلـدف ماذكرناه ههنا ومبا أّن هذه الّسـورة نز 
منها مقابلة الفكرة املسيحّية ألّن اإلسالم يف هذه املرحلة كان مـن وراء ترسـيخ أفكـاره يف ذهـن 

وبعـــد أن قـــام صـــاحب الكـــالم بنشـــر فكـــرة  املخـــاطبني دون حماربـــة ســـائر األفكـــار املوجـــودة.
  بصورة صرحية يف الّسور املدنّية.يث الّتوحيد، نشاهده يقف أمام فكرة التّثل

  

  تطبيق مراحل منهج تحليل الخطاب الّنقدي علی سورة اإلخالص 1.3

  تطبيق مستوی الوصف علی سورة اإلخالص 1.1.3

ر املخاطب بأّن يف مرحلة الوصف نعتين بالّنّص نفسه دون الّنظـر إلـی املالبسـات اخلارجيّـة نذكّ 
 واألبنيّـة الّنّصـّية كمـا أشـرنا سـابقاً. املفردات والّرتاكيـب الّنحويّـةونقوم بوصفه من خالل  للّنص،

  وأّول ما نبدأ به يف هذه املرحلة هو وصف املفردات وسنقوم ببياا فيما يلي:

  أ. المفردات

قبـــل الـــّدخول يف صـــلب املوضـــوع جيـــب أن نعلـــم بأنّنـــا نريـــد حتليـــل اخلطـــاب والّتحليـــل هـــو 
فلهـــذا للوصـــول إلـــی البنـــاء الكّلـــي  للخطـــاب، األجـــزاء املكّونـــةالـــّنص أو اخلطـــاب إلـــی  يءجتـــز 

احلقيقــي البــّد لنــا مــن تعيــني املفــردات الّدالليــة املوجــودة يف اخلطــاب وحنــن خنتــار  للــّنّص واملعنــی
جيب أن نقوم بتحليل كيفية اختيار املفردات وما الفـرق بـني و  وكفو. الّصمد، األحد، مفردات:

  املفردات املوجودة اّليت كان من املمكن اختيارها.هذه االختيارات وسائر 
، وهـي وجـود وصـفي الـّرمحن ويف البداية متکن اإلشارة إلی احلکمة املوجودة يف آية البسـملة

والــّرحيم فبهــذه الّصــورة يقــوم صــاحب الکــالم بتعريــف نفســه ــذين الوصــفني ليمّيــز نفســه عــن 
  والّرحيمّية.  ّية وواّليت کانت بعيدة عن الرمحانّيةاآلهلة اّليت کانت تُعبد يف تلك الفرتة الّزمن
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كـان علـی وعـي دون أدنـی » واحـد« بـدالً مـن مفـردة »أحـد«اختيـار مفـردة في اآلية األلـی ف
أّن األحـد همـا، فـالفرق بين« فهنـاك اخـتالف بـني هـاتني املفـردتني يف املعنـی واأليـديولوجيا. ،شك

تقـول  أحـد، والواحـد اسـم بُـِين ملفتَـَتح العـدد،ا جـاءين تقـول مـ ُبِين لنفـي مـا يـذكر معـه مـن العـدد،
  ).3/461م: 1992ابن منظور، ( »والتقول جاءين أحد جاءين واحد من النّاس،

وأحــد وصـــف مــأخوذ مـــن الوحـــدة كالواحــد غـــري أّن األحــد إّمنـــا يُطلـــق علــی مـــا ال يقبـــل «
العــدد خبــالف الواحــد فــإن كــّل يــدخل يف  ذهنــاً ولــذلك ال يقبــل العــّد وال الكثــرة الخارجــاً وال

وأّمـا األحـد  بفـرض العقـل بانضـمامه كثـرياً، وثالث إما خارجاً وإّما ذهناً بتوّهم أو واحد له ثانٍ 
 ).20/449 م:1997 (الطّباطبائي، »فكّل ما فرض له ثانياً كان هو مل يزد عليه شيء

يف نفـــي  »حـــدوا« أشـــّد مـــن مفـــردة» أحـــد« فمـــن خـــالل هـــذا الّتوضـــيح نفهـــم بـــأّن مفـــردة
ولكـن ال ميكـن هـذا األمـر يف مفـردة » واحـد«ألّن بإمكاننا تثنيـة ومجـع  الّشريك واملثل والكثرة.

 أن يكــــــون هنــــــاك شــــــبيه هللا. ولفظــــــة أحــــــد تنفــــــي وجــــــود أّي شــــــريك مــــــع اهللا أو ».أحــــــد«
واأليــــديولوجيا الّــــيت حتملهــــا كــــل مــــن هــــاتني املفــــردتني أيضــــاً خمتلفــــة فــــإذا كانــــت تُــــذكر مفــــردة 

كــان املخاطــب يظــُن بأنّــه مــن املمكــن أن يكــون اهللا واحــداً مــن اإلثنــني ولكــن اإلتيــان »واحــد«
ومن هنا ُميكننا أن نفهـم األيـديولوجيا املوجـودة يف اتمـع  ينفي هذا اِالحتمال. »أحد«مبفردة 

ــ يف تلــك اآلونــة، ــا صــاحب الكــالم ــذا االختيــار بــوّده أْن يردعلــی اعتقــاد خماطبــه اّل ذي فكأّمن
 ويريــــد أن يقـــوم بتغيـــري األيــــديولوجيا املوجـــودة يف اتمــــع، يشــــك فيهـــا. ينفـــي وحدانيّـــة اهللا أو

فوجــود مفــردة أحــد هــي الّــيت تفــي بــالغرض. ففــي هــذه املفــردة نشــاهد رفضــاً جــذريّاً لوجــود أّي 
شــيٍء مياثــل اهللا فمــن هــذا املنطلــق يســعنا أن نقــول بــأّن هــذه املفــردة جــاءت كــي تقــوَم بــرفض 

 يتالّـــ ةلـــی هـــذا يناســـب احلصـــريإ ةً ضـــافإ مجيـــع األيـــديولوجيات الّـــيت مل تـــك تعتقـــد بالوحدانيـــة.
 كمد وكـذلم فـی الّصـأن ودخول االلف والـّال ضمري الشّ  يءاجلمالت من جم ةن فی صياغتكمُ 

  ة.خري األ  اآليةيف »اً كفوّ «تقدمي 
الّصـمد بالّتحريـك :الّسـّيد «و» الّصـمد«واملفردة الّتالية اّليت ميكن البحـث عنهـا هـي مفـردة 

وقيـل الّصـمد  وقيل:الّذي ُيصـمد إليـه يف احلـوائج أي يُقصـد. الّذي ال يـُْقضی دونه أمر، طاعامل
 وقـــال ابــن األنبـــاري:« ).3/258م: 1992ابــن منظــور، ( »الّســّيد الّــذي ينتهـــي إليــه الّســـؤدد
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الّـذي يصـمد إليـه النّـاس  أحـد،الخالف بني أهل الّلغة أّن الّصمد هو الّسّيد الّـذي لـيس فوقـه 
  ).452- 451 م:2010 (أبوحّيان األندلسي،» يف أمورهم وحوائجهم

أيضــاً كــان بإمعــان الّنظــر، ففــي عصــر نــزول هــذه الّســورة كانــت  »الّصــمد«فاختيــار مفــردة 
ــاس ولكــن هــذه الّســورة نزلــت  ــد بكثــرة يف تلــك البيئــة وهــي كانــت تعتمــد علــی الّن األصــنام تُعَب

وعرّفـْت إهلـاً ال  ،واّليت كان يعتقد ا أكثر النّـاس الفكرة اّليت كانت موجودًة آنذاك، لتغيري هذه
يعتمـد علـی النّــاس بـل النّــاس للوصـول إلــی مـا يتمنّــوه علـيهم الّلجــوء إليـه. فاختيــار هـذه املفــردة 

بــدالً مـــن  »غــينّ «اختيــار مفــردة مــثالً فكــان مـــن املمكــن  هــو يف جمــال نشــر فكــرة الوحدانيّــة.
 يف املعــاجم عــن معنـی هــاتني املفــردتني نشــاهد اختالفــاً بســيطاً نبحــث وحينمــا  »صــمد« مفـردة

  يف املعنی بينهما وفيما يلي سنقوم بتحليل معنی املفردتني علی أساس احملور اِالستبدايل:
 الغـينّ  هـو. فالغـينّ  يف أمسـاء اهللا عـّز وجـّل:« ميكـن القـول:» ءغنـا«بالّنسبة إلی معنی مفردة 

). و الغّين هو املكتفي 7/368 م:1997 (الطّباطبائي،» متّسه حاجة وال يعرضه فقر ي الالّذ
فكـان اختيارهـا  »صـمد«وأّمـا مفـردة ). 561الّذي ال حيتاج إلی أحد (أنظـر: معلـوف، د.ت:

ـــا نســـتطيع أن نشـــّم رائحـــة الّتوحيـــد مـــن هـــذه املفـــردة و  علـــی وعـــي يف هـــذه الّســـورة، أّـــا كألنّن
إضـافة إلـی كـون اهللا غنيّـاً، إنّـه الوحيـد  هتشـري إلـی أنّـوهـي ». أحـد« عنی مفـردةْت لتؤكد مءجا

فمفـردة صـمد إضـافة إلـی الّداللـة  املقصود يف تلبيـة حـوائج النّـاس وال يوجـد شـريك أومماثـل لـه.
فمـن ناحيـة املعنـی النشـاهد االخـتالف  إلی معنی الغّين حتمل يف نفسـها معنـی التوحيـد أيضـاً.

هــاتني املفــردتني ومــن املمكــن اسـتبدال هــاتني املفــردتني ولكــن  علــی أســاس احملــور الّشاسـع بــني 
 ».الّصــمد«و »أحــد« االئــتاليف ميكــن القــول بــأّن هنــاك ائتالفــاً أيــديولوجياً عميقــاً بــني مفــرديت

 ».الغـينّ « يف حال حنن ال نشـاهد هـذا االئـتالف يف مفـردة فكالمها حتمل أيديولوجيا الّتوحيد،
 ملـــا كّنـــا نشـــعر ـــذا الـــّتالؤم واالئـــتالف. »الغـــينّ « احب الكـــالم يســـتخدم مفـــردةفـــإذا كـــان صـــ

  والختلفتا املفردتان أيديولوجياً وهذا يـُْعترب ضعفاً للخطاب. 
أيضــاً جيــب أن نعلــم بــأّن األيــديولوجيا املوجــودة خلــف هــذه » كفــوّ «وبــالكالم عــن مفــردة 

ســـائر املفـــردات الّـــيت كـــان بإمكاـــا أن تـــأَيت عـــن األيـــديولوجيا املوجـــودة خلـــف  املفـــردة ختتلـــف
 نظـرًة علـی معنـی هـاتني املفـردتني: قِ لـفْلن ».النّـدّ «كـن اإلشـارة إلـی متومن هذه املفردات  ا.بدهل
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مل )، 4(اإلخــالص/ وَملَْ َيكــْن لَــُه كُفــًوا َأَحــٌد﴾﴿ ويف قولــه تعــالی: الكــْفُء:الّنظري واملســاوي،«
ــــــن منظــــــور، ( »يكــــــن أحــــــٌد مــــــثالً هللا تعــــــالی ذكــــــرُه ــــــال أبوعبيــــــدة:). 1/139م:1992اب  وق

ال  «. )32/184ت: د. (الــرّازي، »كلّــه مبعنــی واحــد وهــو املِثْــل يُقــال:كفو، وكــفء وكفــاء«
فعلــی أســاس تفتــيش معنــی املفــردة يف ) 1/389الزّبيــدي، د.ت: ( »كفــاء لــه ،أي ال نظــري لــه

 صـاحب الکـالمويف هـذه اآليـة يريـد  والّنظـري.املعاجم ميكن القول بأّن هـذه املفـردة تعـين املثيـل 
  يقوم برّد وجود املثيل والّنظري لنفسه.

»،ــــد وخلــــع األنــــداد  وهــــو الّنديــــد والّنديــــدة، واجلمــــع أنــــداٌد، املثــــل والّنظــــري، بالكســــر: والّن
ـــذي ُيضـــاده يف أمـــوره وينـــاده أي  بالكســـر، األنـــداد مجـــع نِـــد، واألصـــنام: وهـــو مثـــل الّشـــيء اّل

ويف التّنزيـــل العزيـــز: ﴿واّختـــذوا مـــن دون اهللا  ويريـــد ـــا ماكـــانوا يّتخذونـــه آهلـــة مـــن اهللا، لفـــه،خيا
 »جيعلــون هللا أنــداداً ،أي أضــداداً وأشــباهاً  وقولــه: النّــد الّضــد والّشــبه. قــال األخفــش: أنــدادًا﴾

ـــــن منظـــــور، ( ـــــّد:«. )3/419م: 1992اب ـــــاوئ وأصـــــل الّن ـــــل املن  ق،1430 (الّطربســـــي، »املث
ولكـن صـاحب الكـالم اختـار  فعلی أساس ماقيل النّـّد هـو املثـل املعـادي أو الّضـد. ).1/334

مفـــردة الكفـــؤ ليـــدل علـــی عـــدم وجـــود أّي مثيـــل معـــاٍد أو غـــري معـــاٍد، و باختيـــار هـــذه املفـــردة 
   استطاع أن يرّد وجود الّنظري له بإّي شكل كان.

  ب. الّنحو

اســـتخدام آليّـــة الّنحــــو نشـــاهد أيضـــاً بـــأّن املــــتكّلم إذا أردنـــا معاجلـــة الّرتاكيـــب مــــن خـــالل 
املوجـودة يف بدايـة  ﴾بسـم اهللا الـّرمحن الـّرحيم﴿فآيـة  خلدمة نشر فكرة الّتوحيد. يستخدم الّنحوَ 

قاعــدة الّتصــّور اإلســالمي الكــربی مــن أّن اهللا (هــو األّول واآلخــر والظّــاهر «الّســورة تّتفــق مــع 
املوجـود احلـّق الّـذي يسـتمّد منـه كـّل موجـود وجـوده،  -  هسـبحان - ) فهـو 3والباطن) (احلديـد/

). وحّتـــی حـــذف متعّلـــق اجلـــار 9ش: 1398(صـــدقی وپروينـــی، » ويبـــدأ منـــه كـــّل مبـــدوٍء بـــْدأه
يــتالءم مــع األيــديولوجيا املوجــودة يف الّســورة وــدف إلــی ترســيخ الوحدانيّــة. » بســم«واــرور 

 كــان مــن أجــل تفخــيم أمــر الّتوحيــد.األولــی   اســتخدام ضــمري الشــأن يف اآليــةإضــافة إلــی هــذا 
ويــرد علــی جهــة املبالغــة يف تعظــيم تلــك القّصــة « ُيســتخدم ضــمري الّشــأن للتفخــيمكمــا نعلــم ف

ألّن الّشيء إذا كـان  من جهة إضماره أّوالً وتفسريه ثانياً، وحتصيل البالغة فيه، وتفخيم شأا،
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فـيمكن ). 1/54 ق:1428 (الّسـامرائي، »إليـهمبهماً فالّنفوس متطّلعة إلـی فهمـه وهلـا تشـّوٌق 
يقــوم بتهيئــة األرضــية لِيُلفــَت نظــرة املخاطــب إلــی أمــر  يف هــذه اآليــة القــول بــأّن ضــمري الّشــأن

وهنـــا أيضـــاً اســـتعمال الّنحـــو يف خدمـــة نشـــر فكـــرة  وهـــذا األمـــر املهـــم هـــو أحديـــة اهللا. مهـــم،
ويف اآليـــة الثّانيـــة أيضـــاً يســـتغّل صـــاحب الكـــالم امكانّيـــات الّلغـــة لفـــرض أيـــديولوجيا  الّتوحيـــد.

ومـــن هنـــا يظهـــر وجـــه «القصـــريّة. فإتيـــان اخلـــرب معرّفـــاً يفيـــد احلصـــر. » ال«التوحيـــد باســـتخدام 
» دخــــول الــــّالم يف الّصــــمد وإنّــــه إلفــــادة احلصــــر فهــــو تعــــالی وحــــده الّصــــمد علــــی اإلطــــالق

  ).449 :م1997 (الطّباطبائي،
ــة لينفــَي املوضــوع  ويف اآليــة الثّالثــة يســتخدم املــتکّلم اجلملــة الفعليّــة بــدالً مــن اجلملــة االمسّي
بشـكل جــذرّي. ألّن هنـا هــو الفعــل مهـّم وكأّمنــا املــتكّلم يريـد الّتأكيــد عليــه. وإضـافة إلــی هــذا، 

ــة املضــارعة تــدّل علــی االســتمرار والّتجديــد. فــالّنفي املوجــو  د يف اآليــة مســتمّر وال اجلملــة الفعلّي
  ينقطع. فصاحب الكالم هنا باستخدام اجلملة الفْعلّية يهدف إلی ترسيخ فكرة الّتوحيد.  

ولكــن صــاحب  »يكــن« مــن فعــل »ن« وأيضــاً القواعــد الّنحويــة تســمح للمــتكّلم حــذفَ  
خــری علـی تثبيــت وجـود هــذا أ ةضـمنيّ  ةشـار إ الكـالم ال يقـوم ــذا األمـر والّســبب يف ذلـك هــو

   .له ه ال کفوّ نّ أفه حيث ن يعرّ أ صّ يريد النّ  ياملعبود الذ
فهنــا ) 4إخــالص/) (وَملَْ َيكــْن لَــُه كُفــًوا َأَحــدٌ ( :وهنــاك نقطــة حنويّــة أخــری جنــدها يف آيــة

لنفي وجـود شـبيه ونظـري لصـاحب الكـالم ارور و  اجلارّ  وکذلك» کفوا«اخلرب  نشاهد تقدمي
ألنّنــا كمـا نعلــم تقــدمي مـا حّقــه التّــأخري  هـذا املوضــوع،يرجــع إلــی  »لـه«وســبب تقــدمي  ،فقـط

  يفيد احلصر.
فنســـتطيع أن نســــتنتَج بــــأّن املــــتكّلم يســــتخدم مجيــــع إمكانيــــات الّلغــــة والّنحــــو لنشــــر فكــــرة 

فهكـذا يقـوم املـتكّلم بتغيـري  يف تلك الفرتة الّزمنيّـة. ءالّتوحيد اّليت كانت غري معروفة بعض الّشي
ومـن الّصــعب أن ننــّزل مــن مسـتوی هــذه الّســورة وجنعلهــا رّداً يـديولوجيا املوجــودة يف اتمــع. األ

علــی معتقــد الّنصــرانيني فقــط کمــا يعتقــد الــبعض. وبالّنســبة إلــی املفــردات، اســتخدم صــاحب 
الکالم املفردات اّليت کانت موجودة من قبل ولکن قام بتغيري مضـامينها، وـذا الّتغيـري اسـتطاع 

 ن حيّول ثقافة اتمع من خالل إجياد رؤية جديدة بني أفراده.أ
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ســـلطويّة واملـــاتن يســـتخدم املعـــاين  وُميكـــن القـــول بـــأّن مجيـــع املعـــاين املوجـــودة يف هـــذا الـــّنص
وجيـــب  .يف طريـــق تطـــوير اتمـــع وهدايتـــه إلـــی األمـــام الّســـلطويّة يف مجيـــع اآليـــات لفـــرض ســـلطته

الّســلطة املوجــودة يف اخلطــاب ليســت مــن نــوع الّســلطة الکابتــة بــل االنتبــاه إلــی هــذا املوضــوع هنــا 
ومــن اجلميــل بأنّــه يســع لنــا الّتطّلــع إّــا ســلطة مولّــدة تســّبب ظهــور أيــديولوجيا جديــدة يف اتمــع 

علـــی جمتمـــع مكـــة وفهـــم قســـم مـــن األيـــديولوجيا املوجـــودة آنـــذاك مـــن خـــالل قـــراءة وحتليـــل هـــذه 
حتليــل اخلطــاب الّنقــدي الّــذي جيعــل صــلة عميقــة بــني اخلطــاب الّســورة، وهــذا مــن ميــزات مــنهج 

 ويف الّنهايــة جيــب أن نــرد علــی الّســؤال الــرّئيس الّــذي يــتّم طرحــه يف مســتوی الوصــف، واتمــع.
يف اجلــواب نقــول بــأّن البنــاء الّلغــوي  هــل هــذا البنــاء يســاعد علــی نقــل هــذه األيــديولوجيا؟ وهــو:

  ساعد علی نقل أيديولوجيا واحدة وهي الّتوحيد. کا شاهدنا  بوالّنحوي املوجود يف هذا اخلطا

  تطبيق مستوی الّتفسير علی سورة اإلخالص 2.1.3

وهنــا االعتمـاد ســيكون علــی املالبســات  يف مسـتوی الّتفســري نقــوم بتفســري عمليـة إنتــاج الــّنص.
ـــة للـــّنّص، ـــل وافرتاضـــاته الّســـابقة حـــول اخلطـــاب أيضـــاً هـــي مـــن اخلارجّي املالبســـات  وفهـــم احملّل

يف هــذا القســم مــن حتليــل اخلطــاب الّنقــدي  اخلارجّيــة الّــيت تســاعد علــی فهــم اخلطــاب والــّنّص.
سـنرّد علـی هـذا  املسـتویيف هـذا  نـاألنّ  ُميكننا أن نتعّرف علی اتمع الّـذي ظهـر اخلطـاب فيـه،

علينـا أن نعتمـد علـی سـياق  علـی هـذا لإلجابـة هـل هـذا اخلطـاب يـتالئم مـع اتمـع؟ الّسؤال:
ألّن معلوماتنـا الّسـابقة حـول  علی التّنـاّص،أن نعتمـدَ و  حتّـی نتعـّرف علـی اتمـع آنـذاك، احلال

  اخلطاب ستساعدنا دون أدنی شك علی تفسري اخلطاب.

  سياق الحالأ. 

 إذا أردنــا تبيــني البيئــة الّــيت انعقــد هــذا اخلطــاب فيهــا، مــع اســتخدام ســياق احلــال،  ميكننــا
القول: بأّن هذه الّسورة نزلت يف جمتمع مكة الّذي كان أكثرساكنيها وثنيني ويعتقدون بالّشرك، 

وهــذا املوضــوع  ومــا يــدلّنا إلــی هــذا األمــر هــو الكــّم الكبــري مــن الّرتكيــز علــی موضــوع الّتوحيــد.
كانـت إذا  و أيضـاً  يضّعف احتمال نـزول هـذه الّسـورة ـدف رّد اعتقـاد املسـحيني يف التّثليـث.

. فكـرةبة املعتقدين بالّتوحيـد ملـا شـاهدنا هـذا احلجـم مـن اإلصـرار علـی هـذه الاطالّسورة تريد خم
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اخلطـاب  اسـطةوصاحب الكالم من خالل تفكيك أيديولوجيا الوثنّية والّشـرك وإعـادة بنائهـا بو 
حيتــاج  صــفات بــذكرتکّلم واملــ. واســتخدام اإلمكانيــات الّــيت أُتيحــت لــه قــام بتغيــري األيــديولوجيا

يرّغبه بقبول هذه األيديولوجيا. فسياق احلال قد أثّر علی اخلطـاب وحنـن بقـراءة  إليه املخاطب،
اتمـع يف تلـك الفـرتة الّزمنيّـة. ومـن املمكـن أن نـرّد  حالـة هذا اخلطاب ميكننـا فهـم الّسـياق أي

املدينـــة مـــن  ة أوعلـــی االخـــتالف املوجـــود يف كتـــب الّتفاســـري حـــول نـــزول هـــذه الّســـورة يف املّكـــ
فوجــود فكــرة الّتوحيــد الّــيت هــي مــن أصــول  خــالل حتليــل هــذه الّســورة علــی أســاس هــذا املــنهج.

وهكـذا شـكل  يف بداية الّدعوة تـدفعنا حنـو نـزول هـذه الّسـورة يف مكـة. ووجوب طرحهاالّدين، 
شـكلها اآليات املوجودة يف هـذا اخلطـاب تـدلّنا إلـی كـون هـذه الّسـورة مكيـة، فآياـا القصـرية و 

فأکثر آيات الّسور اّليت نزلت يف بداية الّدعوة اإلسالمّية قصـرية. ألّن هـذه  تشبه الّسور املكّية.
الّســور کانــت مــن وراء تشــکيل معــارف حموريّــة  وکانــت تــذکر األســاس واألصــل دون الّتفاصــيل 

بعد حتليل هذه . فلهذا کانت قصرية بالّنسبة إلی الّسور املدنّية اّليت کانت تذکر الّتفاصيل أيضاً 
ؤثّر يـاتمـع ال يعتقـدون بالّتوحيـد وهـذا االعتقـاد وهـذه الفكـرة  الّسورة نـدرك بـأّن أكثـر أعضـاء

علی بناء اخلطاب فبمعاجلة البناء ميكن أن نفهم اتمع وفكرته، ولكن اخلطاب أيضـاً يريـد أن 
. يف الّلغــة ليقــوم ــذا الّتغيــري يقــوم بتغيــري اتمــع فلهــذا املــتكّلم يســتخدم اإلمكانّيــات املوجــودة

وجيب أن ندّقق يف هذا املوضوع أّن القرآن مل ينزل فقط للمجتمع اجلاهلي بل نزل بلسان قومه 
ك مثــل عبــادة األصــنام والّنفــاق والّشــرك وهــو کتــاب للعــاملني، وامليــزات الّــيت کانــت موجــودة آنــذا

  ثابتة وال تتعّلق بفرتة زمنّية خاّصة.و... أال ميکن مشاهدا يف عصرنا احلاضر؟ فهذه مسائل 

  سياق التّناّص (االفتراضات السابقة)ب. 

كمـا مـّر قبـل قليـل رأينـا تـأثري سـياق احلـال علـی بنـاء التعبـريات والعبـارات أو اخلطـاب بشـكل 
وهنا نضيف تـأثري الّنصـوص السـابقة واالفرتاضـات املوجـودة يف ذهـن املخاطـب علـی بنـاء  أحری.

واملقصود من التّناّص هو أّن الّنّص ليس منفصالً عـن الّنصـوص املاضـية بـل يأخـذ منهـا  اخلطاب.
ويؤيّــدها وــذا الّشــكل يســّبب  يغّريهــا، بعــَض العناصــر واألفكــار ويــؤثّر عليهــا ويعيــد الّنظــر فيهــا،

كــّل نــّص   مــلوالــّنّص يقـوم حبــّل الّنصــوص املاضــية يف نفسـه وبشــكل جم ظهـور نصــوص املســتقبل.
  )45ش: 1392، آقاگل زاده (أنظر: املاضي حّصة منمن املستقبل و  ّصةفيه ح
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ـــأريخ يف نفســـه وجتـــاوز  فتـــأثـُّر نـــص مـــا بســـائر الّنصـــوص يســـاعد الـــّنّص واخلطـــاب يف حـــّل الّت
وهنــــا أيضـــاً جيــــب علينـــا أّال نغــــّض الّنظـــَر عــــن مهـــارات وقُــــُدرات  .ةالّنصـــوص القادمــــة واملســـتقبل

 يف بناء خطاٍب بإمكانه جتاوز التّأريخ واملستقبل. مكانيّات الّلغة،إيف استخدام  صاحب الکالم

ــع ــا  ونقصــد مــن ســياق التّنــاّص أن يقــوم صــاحب الكــالم بتقيــيم خــربة التّنــاّص اّلــيت يتمّت
فبــالكالم  املخـاطبون حتّــی حيــّدد مــا ينبغــي الّســكوت عنــه والّنصــوص الّــيت ميكنــه اإلحالــة إليهــا.

 كانـت موجـودة، ولكـن ال  بأّن هـذه الفكـرة قبـل نـزول هـذه الّسـورة أيضـاً حنن نعلم  عن الّتوحيد
الـــدين  يف فعلـــی ســبيل املثــال ،اســتطاع صــاحب الكـــالم أن يــتكّلم عنهــاــذه الّصــورة، فلهـــذا 

يعرفهـــا قـــد فـــاملتكّلم يف هـــذا اخلطـــاب ُحيـــاول أن يـــأَيت بفكـــرة  فكـــرة الّتوحيـــد.نشـــاهد احلنيـــف 
وم بتغيريهـــا وجيــيء مبفــاهيم وأيــديولوجيات أخــری معهــا حتّـــی يقــاملخاطــب وقــد مسعهــا ولكــن 

لفيّـات خماطبـه الّذهنيّـة ال خب. فـإذا ال يهـتّم صـاحب الكـالم يستطيع ترسيَخها يف ذهـن الّسـامع
الّذي يقول:حنن نشاهدالتّناّص  فهنا نستطيع أن نذكَر مثال هليدي ُميكن له نقل الفكرة اجلديدة.

 ُتطـرح يف املـدارس هـي علـی أسـاس هـذا الفـرض بـأّن الطّالـب قـد فهـم يف املدارس، فالّدروس الّـيت
فال ميكن لطالـب مـا فهـم الـّدرس اجلديـد دون  الّدروس املاضية، واآلن ميكنه فهُم الّدرس اجلديد.

  .)127- 126 :ش1393 هليدي، (أنظر: أن تكون له خلفّية يف هذا الّدرس
وللمخاطـب خلفيّــة  د،فكـرة الّتوحيـ فصـاحب الكـالم يف سـورة اإلخــالص أيضـاً تكلّـم عــن

فــــإذا مل تكــــن هــــذه اخللفيّــــة موجــــودة ملــــا اســــتطاع املخاطــــب أن  بالّنســــبة إلــــی هــــذه الفكــــرة،
  اخلطاب. يفهم

 يعتمد صاحب الکـالم علـی )3(اإلخالص/ ملَْ يَِلْد وَملَْ يُوَلْد﴾﴿ :آية فعلی سبيل املثال يف
فاملخاطــب يعلــم بــأّن كــل موجــود جيــب أن يكــون  االفرتاضــات الّســابقة املوجــودة عنــد خماطبيــه.

فهــو يعتمــد  نفَســه مــن هــذا املوضــوع. يءَ يريــد أن يــربّ  تکّلمولكــن املــ ،مولــوداً وبإمكانــه أن يلــدَ 
يعــّرف فــإذا كــان صــاحب الكــالم  علــی افرتاضــات خماطبيــه ويبــّني بأنّــه خيتلــف عّمــا يتصــّورون.

ملـا  الّذي ال يتمتّـع إّال بالّرؤيـة املاّديّـة احلّسـّيةاطب نفَسه باألوصاف العقلّية اّليت ال يفهمها املخ
املخاطـُب ، ليسـتطيَع استعار هلذا املوضوع العقلّي أمراً حمسوسـاً استطاع أن يبّنيَ توحيَده. فلهذا 
  أْن يستوعَب هذا األمر العقلّي. 
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ــ ة بــني اخلطــاب واتمــع. واهلــدف يف مرحلــة الّشــرح حنــن ســنكون مــن وراء تبيــني العالقــة اجلدلّي
ــص  هــدف مرحلــة الّشــرح «هــو الوصــول إلــی املعــاين العميقــة املوجــودة يف الــّنّص. وبشــكٍل ملخ

 وباعتباره ممارسة اجتماعية، وتبيـان هو رسم صورة اخلطاب باعتباره جزءاً من عملية اجتماعية،
اخلطـاب أن تـؤّدي إليـه مـن آثـار ومـا ميكـن لضـروب  كيف تـتحكم فيـه األبنيـة االجتماعيـة،  أنّه

  .)220 م: 2016 (فريكالف، »باحلفاظ عليها أو تغيريها تراكمّية يف هذه األبنية،
فهنـــــا جيـــــب أن نـــــرد علـــــی هـــــذا الّســـــؤال: هـــــل األيـــــديولوجيا املوجـــــودة يف خطـــــاب ســـــورة 

ريَه؟ يف جـــاءْت لتؤيّـــَد األيـــديولوجيا الّســـائدة يف اتمـــع أو تريـــد إصـــالَحه أو تغيـــ »اإلخـــالص«
الــّرد علــی هــذا الّســؤال ميكننــا القــول بــأّن صــاحب الكــالم يف ســورة اإلخــالص مــن وراء تغيــري 

وع مـن اخلطـاب الّـذي حيمـل وهـذا اتمـع أثّـر يف ظهـور هـذا النّـ ،املوقف االعتقادي يف اتمع
ول ونســتطيع القــ مــن اتمــع فخطــاب هــذه الّســورة يأخــذ بعــض العناصــر أيــديولوجيا الّتوحيــد.

بأّن البنی االجتماعيّـة أثّـرت علـی ظهـور هـذا اخلطـاب، ولكـن جيـب علينـا أّال ننسـی أمهّيّـة دور 
مكانّيــات املوجــودة يف اخلطــاب. فبســبب وجــود فكــرة الّشــرك إلصــاحب الكــالم يف اســتخدام ا

 واالعتقاد ا نشاهد استعمال مفردة أحد اّليت تدّل علی مـا ال يقبـل الكثـرة الخارجـاً وال ذهنـاً 
فاستعمال هذه املفردة يقوم برّد مجيع األفكار اّليت تعتقد بالّشـرك جـذريّاً. وكـان مـن املمكـن أن 
خيتــار املــتكّلم مفــردة أخــری كمــا ذكرنــا يف مرحلــة الوصــف ولكــن االختيــارات األخــری مل تــك 

 ـذا الّنحـو دفعـتِ ». صـمد«مناسبًة للمخاطب والبنية االجتماعية. هكذا بالّنسبة إلـی مفـردة 
أيضــــاً كـــان علـــی وعــــي  تکّلمالبنيـــة االجتماعيّـــة صــــاحَب الكـــالم حنـــو هــــذه االختيـــارات، واملـــ

البنـی االجتماعيـة ال تـؤثّر علـی اختيـار املفـردات  الختيار املفردات املناسبة. وجيب أن نعلَم بأنّ 
فقــط بــْل تــؤثّر أيضــاً علــی بنــاء اخلطــاب والعبــارات، فــدون أدنــی شــك وجــود ضــمري الّشــأن يف 

مـن خـالل اسـتخدام ضـمري  صاحب الکالمف ية األولی تلبية للمخاطب والبنية االجتماعية.اآل
ــــه  ــــز املخاطــــب لينقــــَل إلي ــــذي يعتقــــد بالّشــــرك وجيّه ــــَة األرضــــّية للمخاطــــب اّل ــــد يئ الّشــــأن يري

ن مـــن ترســـيخها يف ذهـــن الّســـامع. فوجـــود هـــذا الّضـــمري للـــّرد أيـــديولوجيا جديـــدة حّتـــی يـــتمكّ 
فبمــا أّن صــاحب الكــالم أراد أن خياطــب جمتمعــاً مشــركاً  رة وجــود إلــه مــع اهللا.جــذريّاً علــی فكــ
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فاخلطـاب هنـا أخـذ بعـض العناصـر مـن اتمـع  فكان أفضل خيـار لـه اسـتعمال ضـمري الّشـأن.
ولكن هو ال يريد إثبات وتأييد الفكرة املوجـودة يف هـذا اتمـع بـل يريـد تغيريهـا، واسـتطاع مـن 

وقـــام بإعـــادة بنـــاء فكـــرة ورؤيـــة  خلطـــاب أْن يقـــوَم بتغيـــري األيـــديولوجيا.خـــالل هـــذا النـــوع مـــن ا
ــا اســتطعنا مشــاهدة تــأثري  جديــدة يف اتمــع مــع اســتخدام هــذا الــّنمط. فهنــا ميكــن القــول بأنّن

اتمــع علــی اخلطــاب والتــأثّر بــه ونتيجــة هــذه العالقــة الّدياليكتيكّيــة ظهــور أيــديولوجيا جديــدة 
الّســائدة يف اتمــع. وهــذا هــو مــا يريــد تبيينــه مــنهج حتليــل اخلطــاب الّنقــدي. وأّمــا تعــارض الّرؤيــة 

يريــد تغيــري مــوازين الّســلطة يف اتمــع  صــاحب الکــالمنشــاهد بــأّن  بالّنســبة إلــی فــرض الّســلطة،
 دليـلٍ  يف بدايـة اخلطـاب خـْريُ » قلْ «فوجود فعل أمر وهو يبّني هذا املوضوع بصالبة ودون خوف،

دوراً كبـريًا يف ظهـور  تکّلمتوّصْلنا إليه. ويف الّنهاية ُميكننا القـوُل بـأّن للخطـاِب واتمـِع واملـعلی ما 
تتوّجه خواص الّصانع مع خواّص الـّنّص وخـواّص الّسـياق «أيديولوجيا جديدة يف اتمع. فهكذا 

ــة ــة جدليّــة داخلّي ــ. )363 م:2016 (يطــاوي،» االجتمــاعي يف إطــار عالقــة تفاعلّي ی تظهــر حّت
  أيديولوجيا جديدة.

  
  . الّنتائج4

  كن اإلشارة إلی النّتائج اّليت توّصل إليها البحث فيما يلي:متإذن 
ــاً، فــالقرآن الکــرمي اســتطاع مــن خــالل تغيــري  .1 للخطــاب دور بــارز يف حتــّول اتمــع ثقافّي

األيــديولوجيا املوجــودة يف املفــردات وتغيــري مضــامينها قــام بنشــر فکــرة جديــدة بــني أفــراد اتمــع 
أن  وذه الّصورة نشاهد تغيري الثّقافـة وحتّوهلـا حنـو األمـام. والّسـلطة املوجـودة يف اخلطـاب ميکـن

تکون سلبّية و ميکن أن تکـون إجيابيّـة. ولقـد اسـتخدم القـرآن الّسـلطة اإلجيابيّـة املولّـدة لتثقيـف 
  اتمع وهدم ومسح أو تعديل الثّقافات اّليت مل تک تتالئم مع حريّة اإلنسان واستقالله.

ّص . صاحب الکالم مع قدراته وسيطرته علـی إمکانيّـات الّلغـة وأخـذ سـياق احلـال والتّنـا2
بعني االعتبار ميکنه بناء خطـاٍب يسـاعد يف تغيـري اتمـع وحتّولـه. فـنحن نشـاهد هـذه السـيطرة 

الّـذي اسـتطاع أن يقـّدم تمـع تلـك الفـرتة الّزمنيّـة رؤيـة جديـدة » اإلخالص«يف خطاب سورة 
  .  كساعدت يف منّو الّشخصّية اإلنسانّية آنذا
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ـــأثري البن .3 ـــة علـــی اخلطـــاب وهكـــذا تـــأثري حنـــن شـــاهدنا يف البحـــث كيفيّـــة ت يـــة االجتماعّي
فوجــود فكــرة الّشـرك أّدت إلــی طــرح فكــرة الّتوحيـد يف هــذه الّســورة. واخلطــاب  اخلطـاب عليهــا.

وال بـّد لنـا أن نـذكر دور الّلغـة يف  أيضاً استطاع أن يؤثّر علی اتمـع وقـام بتغيـري فكـرة الّشـرك.
تمع.فهم جمتمع ما وثقافته وأيضاً تغيري ذلك ا  

إليـه الكتـب الّتفسـريية، حنـن يف الكتـب الّتفسـرييّة  ما حصلنا عليه خيتلف عّمـا توّصـلتْ  .5
والـّتكّلم عـن  وشـرح املفـردات ياتلآل مثل شأن الّنزول نشاهد الّرتكيز علی املالبسات اخلارجّية

ثقافــة توضــيح عــن دور هــذه املفــردات والعبــارات يف تشــكيل ولكــن النشــاهد أي  .دورهــا حنويّــاً 
مــن خــالل اســتخدام مــنهج حتليــل اخلطــاب قمنــا بتبيــني  فــنحن وأيــديولوجيا جديــدة يف اتمــع.

غـة علـی امكانيات اللّ  استعمالِ  كيفيةَ دور املفردات والعبارات يف ظهور فكرة جديدة. ووّضحنا  
 ومل نكتـف بشــرح املفـردات والعبــارات.. واأليــديولوجيا يـد صـاحب الكــالم ـدف تغيــري الثقافـة

وکــذلك قمنــا بــالّتکّلم عــن الــّتالؤم املوجــود بــني ظــاهر اخلطــاب ومضــمونه وتــأثري هــذا الــّتالؤم 
  والّتشابك علی ظهور أيديولوجيا جديدة يف اتمع.
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