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Embraces the four Levels of the vocabulary 

“Al shakk” and “Al hasab”  
in conveying the Quranic Weltansichten 

Raja Abu Ali ** 

Ehya Komasi**†  

Abstract 

The issue of language and its impact on the collective mind and on shaping the world 

vision is an issue that has drawn the attention of linguists. They argue that the mechanisms 

of language can shape the viewpoint of its owner and determine the features of the cultural 

identity of any society. Vocabulary and the extent to which its levels fit (lexical, contextual, 

morphological and phonetic levels) have a prominent role in the linguistic system and in 

revealing the spirit of language owners. 

The word study system is divided into four levels: 1- the lexical level 2- the contextual 

level 3- the morphological level 4- the phonetic level. The lexical level is the detection of 

the primary significance of the word or what is related to its lexical meaning, the contextual 

level is the detection of a figurative or secondary significance of it depending on its 

context, the morphological level is the study of the internal structure of the word or its 

internal structure, and the phonetic level is the detection of the significance of the sounds of 

the word. These levels are in an intertwined and cohesive relationship with each other. It is 

not enough to study one of the levels and dispense with the other levels. 
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The Vocabulary “Al shakk” and “Al hasab” in the linguistic system of the Qur’an 

belongs to the field of knowledge and denotes a concept that ranges between hesitation and 

certainty, or a knowledge that puts a person in an intellectual conflict between accepting or 

rejecting something, or a position in which a person is ambiguous. Whatever the case, the 

extent of semantic similarity or semantic difference between these two words and the world 

vision that emanates from them requires studying within the four levels. As for the main 

goals that we aspire to reach, they are to present the new reading of the two words “al shakk” 

and “Al hasab” in the Qur’an and then reveal the semantic relationship between them. 

This research aims to obtain a new reading of the Vocabulary "Al shakk" and "Al 

hasab" in the Holy Qur'an. These two Vocabulary belong to the field of knowledge, where 

the denotation of a kind of concept of knowledge made them in one semantic field; Despite 

this semantic participation, it is not possible to deny this issue that each of them has an 

imprint in the system of the Noble Qur’an, and their study in analogy with each other may 

reveal the semantic differences and the world view that arise from them. 

Starting from how the levels of vocabulary fit in conveying a global vision to the 

addressee, we wanted to treat the Holy Qur’an’s vision of the world from the perspective of 

the words “Alshakk” and “Al hasab”, and to match its levels by relying on the descriptive-

analytical approach. We concluded that the four levels of the two words are in harmony and 

embrace with each other in conveying the global vision of the Holy Qur’an to the addressee. 

It seems that the semantic relationship between the two vocabulary is of a type of 

antagonism, where the four levels of the vocabulary of “Alshakk” correspond to the 

concepts of intellectual stagnation, mental lethargy, and authoritarianism, and the four 

levels of the vocabulary of account correspond to the concepts of intellectual 

transformation, renewal, and mental and intellectual fertility. 

The word “Alshakk” at the lexical level denotes stabbing and violating with a weapon, 

but the linguistic system of the Qur’an at the contextual level creates semantic 

proportionality in the relationship between the first connotation (stabbing and breaching 

with weapons) and the second connotation (what confuses a person). This indication was 

able to implant a modern global vision, which is that the presence of doubt in the human 

being leads to the stopping of the flow of his life and his standing in the fixed place, the 

loss of the categorical and the movement, and the robbery of efforts from him to reach the 

stage of certainty, as it causes the person to be unable to change his opinions, as if 

uncertainty has turned into an attribute for him. It is subjective and ends with the existence 

of differences between people and confusion over them, as they are unable to distinguish 

the correct from the incorrect, and it also leads to ignorance and negligence in the human 

being. As for the morphological level, we do not see the presence of “Alshakk” except in 

the structure of the noun, where it has no derivation, and it is considered a static noun 

whose derivation is frozen. As for the phonetic level, we see the agreement of some 
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linguists that the letter shin reflects the connotation of stagnation and outbreaks, and the 

letter kaf reflects the connotation of friction. 

Whatever the case, the semantic models: stability, stability, immobility/destruction and 

destruction/pressure and hardship/stubbornness and difference are the common elements 

between the first and second significance of the vocabulary of “Alshakk”. The first 

indication of arithmetic is counting and census, which is the same indication in the Holy 

Qur’an and has continued to the present day. The study of the four levels of the vocabulary 

of “Al hasab” showed that it corresponds to the concepts of accuracy, science, supervision, 

problem solving, answering the question, discernment, contemplation, testing, and a call to 

investigation and discovery. 
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  ، أكادميية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافيةاإلسالمية احلضارة  آفاق 
  36 - 1 ،.ق  ه 1444 الشتاءاخلريف و ، 2، العدد 25السنة  (مقالة علمّية حمّکمة)، جملة علمّية نصف سنويّة

  »الحسب«و »الشكّ «تعانق المستويات األربعة لمفردتي 
 في إيصال الرؤية القرآنية

  *رجاء أبو علي
*إحياء كماسي

�

*  

  الملخص
اجلمعـي وعلـى تشـكيل الرؤيـة العامليـة قضـّية وعي قضية اللغة ومـدى تأثريهـا علـى الـ

ا أن أثارت انتباه علماء اللغة. ذهبوا إىل أّن آليات اللغة شّكل وجهة نظـر تُ  بإمكا
للمفــردات . أي جمتمــع مــن اجملتمعــات صــاحبها وحتــّدد مالمــح اهلّويــة الثقافيــة لــدى

ا (املسـتوى املعجمـي والسـياقي والصـريف والصـويت) دور بـارز  ومدى تالئـم مسـتويا
يهـــدف البحـــث هـــذا إىل  ح عـــن روح أصـــحاب اللغـــة.ا فصـــيف النظـــام اللغـــوي واإل

"الشـّك" و"احلسـب" يف القـرآن الكـرمي. هاتـان  احلصول على قـراءة جديـدة ملفـرديت
ـــان تنت ـــان إىل احلقـــل املعـــريف حيـــث الداللـــة علـــى نـــوع مـــن مفهـــوم املعرفـــة املفردت مي

جعلتهما يف حقل داليل واحـد؛ رغـم هـذا االشـرتاك الـداليل فـال ميكـن إنكـار هـذه 
املســـألة أّن لكـــّل منهمـــا بصـــمة يف نظـــام القـــرآن الكـــرمي ودراســـتهما يف القيـــاس مـــع 

انطالقــا مــن  يت تنشــأ منهمــا. بعــض قــد تبــّني االختالفــات الدالليــة والرؤيــة العامليــة الــ
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كيفيـــة تالئـــم مســـتويات املفـــردات يف إيصـــال رؤيـــة عامليـــة إىل املخاطـــب أردنـــا أن 
وتالئـم  "احلسـب"و "الشـكّ "نعاجل رؤية القـرآن الكـرمي إىل العـامل مـن منظـار كلمـيت 

ا باالعتمــاد علــى املــنهج ال املســتويات  أنّ علــى التحليلــي. فحصــلنا  -  فيوصــمســتويا
الرؤيـــة العامليـــة للقـــرآن تني يف الـــتالئم والتعـــانق مـــع بعـــض يف إيصـــال مفـــرداألربعـــة لل

. يبـدو أّن العالقـة الدالليـة بينهمـا هـي مـن نـوع عالقـة التضـاّد الكرمي إىل املخاطـب
اجلمود الفكـري حيث تتناسب املستويات األربعة ملفردة الشّك مع مفاهيم اجلهل و 

مــــع  وتتناســــب املســــتويات األربعــــة ملفــــردة احلســــب ســــتبداديةواخلمــــول العقلــــي واال
  .اخلصوبة العقلية والفكريةو التحّول الفكري والتجّدد مفاهيم العلم و 
  .الشّك، احلسبالقرآن، الرؤية العاملية، املستويات األربعة،  ة:رئيسالكلمات ال

  
  المقّدمة. 1

متّثل اللغة وعاء التجارب الشعبية والعادات والتقاليـد والعقائـد الـيت تتوارثهـا األجيـال واحـدا بعـد 
ـــا أقـــوى رابطـــة اجتماعيـــة وأقـــوى ســـالح مـــن  اآلخـــر. يلّخـــص متـــام حّســـان أمهيـــة اللغـــة يف كو

من الناس مـن يشـرتي السـلعة دون حاجـة إليهـا ألّن البـائع قـد «أسلحة سيطرة التفكري فيقول: 
ســـالح مـــن أقـــوى األســـلحة النفســـية للســـيطرة علـــى فاللغـــة ح يف إقناعـــه بفائـــدة الصـــفقة ... جنـــ

األفكــــار واألشــــياء ومــــا أمــــر الدعايــــة باخلطــــب واإلعالنــــات بــــاألمر اهلــــّني. ويف االنتخابــــات 
» النيابيــة واحملــاكم غالبــا مــا تكــون اجلانــب الظــافر أقــدر اجلــانبني علــى اســتخدام ســالح اللغــة

ا وسـيلة للتواصـل والتعبـري  ).3و 2 :1990 (حّسان، ماحصر علماء اللغة وظيفة اللغة يف كو
ّن اللغـــة أداة بنفســـها إلنتـــاج األفكـــار أو إعـــن مظـــاهر احليـــاة البشـــرية، بـــل تعـــّدوا إىل قـــول هـــذا 

موضــــوع تــــأثري اللغــــة علــــی الــــوعي  ).26 :2010(كــــرامش،  الثقافــــات واحلضــــارات اإلنســــانية
وتوليد الثقافة احلديثة أمٌر قد شغل بال املعنيني باملوضـوع منـذ أمـد  لعامليةاجلمعي وإنتاج الرؤية ا

  بعيد ولکن مل ميض زمن کثري من تعيني جزئياته وبيان عويصاته. 
تلف عـن أنظمـة لغويـة خييتمّكن النظام اللغوي بإمكانياته اللغوية من خلق رؤية عاملية حيث 

واجلملـة، هلـا  املفـردة باعتبارهـا أصـغر وحـدة ذات معـىن للكـالم ).32: 2007أخرى (إيزوتسـو، 
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قضــية املفــردات ودورهــا يف نظــام  لفتــت ).13و12دور أساســي يف نظــام اللغــة (أوملــان، د. ت: 
 فهــو (Lexical Semantics) اللغــة انتبــاه علمــاء اللغــة منــذ قــدمي فأّسســوا علــم الداللــة املفــردايت

» راســـــة العالقـــــات الدالليـــــة الـــــيت تقـــــوم بـــــني مفـــــردات اللغـــــةاجتـــــاه يف علـــــم الداللـــــة يقـــــوم بد«
املســـتوى  - 1). يتشـــّعب نظـــام دراســـة الكلمـــة إىل أربعـــة مســـتويات: 256: 2018  (شـــفطر،
املسـتوى الصـويت. املسـتوى املعجمـي  - 4املسـتوى الصـريف  - 3املستوى السياقي  - 2املعجمي 

هلـا واملسـتوى السـياقي هـو كشـف  هو كشف داللة أساسية للكلمة أو ما يتعّلق مبعـىن معجمـي
داللــة جمازيــة أو ثانويــة هلــا معتمــدة علــى ســياقها واملســتوى الصــريف هــو دراســة الرتكيــب الــداخلي 
للكلمــــة أو البنيــــة الداخليــــة هلــــا واملســــتوى الصــــويت هــــو كشــــف داللــــة أصــــوات الكلمــــة. هــــذه 

 ىحـــدإميكـــن االكتفـــاء بدراســـة  املســـتويات يف العالقـــة املتشـــابكة واملتماســـكة مـــع بعـــض فـــال
  املستويات واالستغناء عن املستويات األخرى.

إذ هـي  -  مهمـا كانـت طبيعتـه وحجمـه - تلعب اللغـة دورا ذا أمهيـة أساسـية يف كـّل جمتمـع 
م املشــرتكة  أقــوى الــروابط بــني أعضــاء هــذا اجملتمــع وهــي يف نفــس الوقــت رمــز مــن رمــوز حيــا

). اجملتمـــع اإلســـالمي يتمّيـــز بوجـــود القـــرآن 6: 1983والـــوايف،  170- 169: 1978(خرمـــا، 
وأّســس جمتمعــا ويعتــرب القــرآن كبنيــة حتتيــة لــه. غــّري القــرآن اجملتمــع العــريب والعقليــة والثقافــة العربيــة 

 حــديثا ومل يعــد اآلن يف حاجــة إىل إثبــات هــذه املســألة فقــد ختطّــى هــذه املرحلــة بيــد أنّــه يفتقــر
تكـــاتف  عتـــه اللغويـــة إىل البحـــث عـــن رؤيـــة عامليـــة تتولّـــد مـــنكنظـــام لغـــوي بكـــّل عناصـــره وطبي

  املستويات األربعة للمفردات وتالصقها وتالئمها مع بعض.
أّن القــرآن الكــرمي كالنظــام اللغــوي حيتــوي بــني دفّتيــه علــى مفــردات  األمــر الواضــح واملعــروف

ب"، "ظـــّن"، حنـــو: "علـــم"، "عـــرف"، "تـــدبّر"، "تفّكـــر"، "عقـــل"، "حســـم املعرفـــة يهامفـــمـــل حت
"تــــــذّوق" ،"تفّقــــــه" و"طلــــــع"  ك"، "فهــــــم"، "زعــــــم"، "ألفــــــى"، "شــــــعر"، "رأى"، "بصــــــر"،"أدر 

أّن مفهــــوم املعرفــــة مفهــــوم عــــاّم فيبــــدو ... . و و"شــــّك" و"نظــــر" و"درى" و"وجــــد" و"حكــــم"
 "احلســب"و "الشــكّ " تــاتنتمــي مفرد وكلّــي وعالقتهــا مــع هــذه الكلمــات عالقــة الكــّل باخلــاّص.

واليقــني أو علــى  رتيــابإىل احلقــل املعــريف وتــدّالن علــى مفهــوم يــرتاوح بــني االكــرمي يف القــرآن ال
معرفــة جتعــل اإلنســان يف النــزاع الفكــري بــني قبــول أمــر مــا أو رفضــه أو علــى موقــف يُلتــبس فيــه 
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ـــــــــى اإلنســـــــــان ـــــــــن منظـــــــــور، د. ت:  أمـــــــــر عل ـــــــــادي،  866و 1964(اب : 2008والفـــــــــريوز آب
أّما سبب اختيار هـاتني املفـردتني للدراسـة فلـيس أمـرا عشـوائيا بـل يعـود أّوال إىل . )880و359

انتمائهما إىل احلقل املعريف مبا أّن املفـردات املعرفيـة يف القـرآن الكـرمي مـن املصـطلحات املفتاحيـة 
امـــات  فـــاالنطالق مـــن فهمهـــا قـــد يـــؤّدي إىل كشـــف احلقـــائق املعرفيـــة وإزاحـــة الســـتار عـــن اإل

ية وثانيا يعود إىل أّن بعض علماء اللغة درسومها ضـمن االشـرتاكات اللغويـة وبعـض مـنهم الدالل
جعلوا دراستهما ضمن الفروق اللغوية. من مثّ؛ نرى أّن دراسـة املسـتويات األربعـة للمفـردتني يف 

ني اتمــدى التشــابه الــداليل أو االخــتالف الــداليل بــني هــالقيــاس مــع بعــض تســاعدنا علــى فهــم 
مــن األهــداف األساســية الــيت نطمــح الوصــول إليهــا  والرؤيــة العامليــة الــيت تنبثــق منهمــا. الكلمتــني

هي تقدمي القـراءة اجلديـدة مـن كلمـيت "الشـّك" و"احلسـب" يف القـرآن الكـرمي مثّ كشـف العالقـة 
  الداللية بينهما واستخراج الرؤية العاملية.

  
  أسئلة البحث 1.1

  هذين السؤالني: من جرّاء هذا البحث نريد أن جنيب عن
املســـــــتويات األربعـــــــة لكلمـــــــيت الشـــــــّك واحلســـــــب يف النظـــــــام تتعـــــــانق كيـــــــف تـــــــتالئم أو - 
  للقرآن؟  اللغوي
ملفــرديت الشــّك  املســتويات األربعــة وتالصــقها عــانقمــا هــي الرؤيــة العامليــة الــيت تنشــأ مــن ت - 

  ؟واحلسب يف القرآن الكرمي
  
 البحثسابقة  2.1

ـــا اكرتاثـــا بالغـــا واجنـــزت تنـــاول البـــاحثون موضـــوع أمهيـــة ال لغـــة ودورهـــا يف حيـــاة البشـــر واكرتثـــوا 
اهللا واإلنسـان يف  كتـابحبوث هائلة يف جمال دراسة مفردات اللغة ومستويات التحليل اللغوي.  

 (Izutsu)الدينيّـــــة يف القـــــرآن: كتبهمـــــا توشـــــيهيكو إيزوتســـــو - القـــــرآن واملفهومـــــات األخالقيّـــــة 
مؤلّــــف هــــذين  املستشــــرق اليابــــاين والتــــزم بفكــــرة مدرســــة بــــون الدالليــــة وجّســــدها يف كتابتهمــــا.
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يفهم املاهية احلقيقية لعلـم الداللـة ولفلسـفته مثّ يقـّدم رؤيتـه ووجهـة أن الكتابني جيعل املخاطب 
يف تشـــكيل رؤيـــة اإلنســـان إىل  نظـــره ويكشـــف عـــن مـــدى أمهّيـــة اللغـــة يف حيـــاة البشـــر ودورهـــا

ويكشـــف التحـــّول اجلــــذري الـــذي أحدثـــه القـــرآن يف حيــــاة العـــرب واملســـلمني. إيزوتســــو   هعاملـــ
حـــاول يف هـــذا الکتـــاب أن يـُــری مـــا نـــواه يف تبيـــني کيفيـــة عالقـــة اللغـــة باحليـــاة املعيشـــية والثقافـــة 

األمــر الــذي يهّمنــا هــو أّن إيزوتســو قــّدم منهجــا لدراســة مفــردات القــرآن الكــرمي ملســتخدميها. 
دراســـــة مســـــتويات الكلمـــــة خاّصـــــة املســـــتوى املعجمـــــي  مستشـــــهدا باألشـــــعار  واعتمـــــد علـــــى

حتـت عنـوان  كتبه أمحد خمتار عمـر هناك كتاب شهري ومعروف يف جمال علم الداللة اجلاهلية. 
؛ الكاتب يف هذا الكتاب يقوم مبعاجلة أمهيـة دراسـة مسـتويات املفـردات السـتخراج علم الداللة
يــة معناهــا ومبناهاكتبــه متــام حّســان فقــّدم معلومــات تاّمــة عــن دراســة اللغــة العربب داللتهــا. وكتــا

ومـن تعتـرب األسـاس املرجعـي لكتابـة البحـث هـذا مـن جانـب مستويات املفردات. هـذه الكتـب 
  تالزم أهدافنا.جانب آخر 

أثـر  - 1هناك حبوث التعّد والحتصى عن حتليـل مسـتويات الكلمـة يف القـرآن الكـرمي؛ حنـو: 
 يف تشــكيل الداللــة (ســورة احلاقــة منوذجــا): كتبــه نــرمني غالــب أمحــد ونشــره يف املســتوى الصــويت

تأويــل املعــىن اجلمــايل يف القــرآن الكــرمي  -2 .16والعــدد  2016جملــة حوليــات الــرتاث ســنة 
دراسة يف املستوى الصويت: كتبه خالد كاظم محيدي ونشـره يف جملـة آداب املستنصـرية السـنة 

سورة الصافات: دراسة أسلوبية يف املستوى املعجمي: كتبته عدالـة  -3. 70العدد  /2015
املســتويات  -4. 15/ العــدد 1432مصــطفى الســامل ونشــرته يف جملــة جامعــة الشــارقة ســنة 

م وهــي 2017اللغويـة يف ســورة يــس: دراسـة تطبيقيــة كتبهــا عبـد الــرمحن الشــيخ عبـد اهللا ســنة 
نالحـظ أّن  اللغـة العربيـة يف جامعـة اجلزيـرة. حبث تكميلي مقـّدم لدرجـة ماجسـتري اآلداب يف

 تمــع دالال ى الصــويت أو املعجمــي أو ...تناســب املســتو درســوا البــاحثني يف هــذه البحــوث 
فحســب ومــا فتحــوا جمــاال للبحــث عــن مــدى تناســب املســتويات األربعــة  آيــات ســور القــرآن

ألساســـي الـــذي يعتــــرب للمفـــردات وتعانقهـــا يف كـــل النظــــام اللغـــوي للقـــرآن الكـــرمي. الشــــيء ا
هلــذه البحــوث هــو الرتكيــز علــى دراســة الكلمــة يف ســورة مــن ســور القــرآن أو االهتمــام  نقصــا

بكــــل آيــــات الســــورة واإلغفــــال عــــن دراســــتها يف كــــّل نظــــام القــــرآن الكــــرمي ويف العالقــــة مــــع 
  الكلمات األخرى. 
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م إىل املــؤمتر دور القــرآن الكــرمي يف تشــكيل وعــي األّمــة ألشــرف يوســف أبوعطايــا حبــث مقــدّ 
م. تبــّني هــذه الدراســة 2008العلمــي الــدويل الــذي نّظمتــه كليّــة أصــول الــدين يف غــزة يف ســنة 

ـا  دور القرآن يف تشكيل وعي األّمة من الناحيـة الفكريـة والسياسـية. الدراسـات املـذكورة رغـم قر
مل تتنـاول دراسـة الكلمـة كوحـدة أو جـزء مـن النظـام اللغـوي ، من املوضوع الشامل هلذا البحـث

ا وتعانقهــا يف إيصــال الرؤيــة القرآنيــة إىل املخــاطبني.  الشــيء املثــري للقــرآن ومــدى تالئــم مســتويا
سـب" يف القـرآن إّال احل"و "الشـكّ عـن داللـة مفـرديت "دراسـة تبحـث لالنتباه أنّنا مـا عثرنـا علـى 

 مــــا مييّــــز دراســــاتنا عــــن الدراســــات الســــابقةالكتــــب والبحــــوث.  مبعثــــرة هنــــا وهنــــاك ويف ثنايــــا
يف العالقــــة مــــع بعــــض داخــــل هــــاتني املفــــردتني رؤيــــة القــــرآن إىل العــــامل مــــن منظــــار نعــــاجل   أنّنــــا
  القرآن.  لغة نظام

  
 اإلطار النظري للبحث. 2

 المستويات األربعة 1.2

إذا قيــل أّن كلمــة حتمــل املعــىن فهــذا يعــين أّن هنــاك مجــال تقــع فيهــا الكلمــة وهــذه اجلمــل حتمــل 
). الكلمــة ليســت خــارج إطــار نظــام اجلمــل وأّن الــنظم اللفظــي هلــا 34: 1998املعــىن (عمــر، 

ا (أوملان، د. ت:  ). كّل كلمة حتتـوي علـى مسـتويات 57وموقعها من ذلك النظم يبّني دالال
املســـــتوى  - 4املســـــتوى الصـــــويت  - 3املســـــتوى الســـــياقي  - 2املســـــتوى املعجمـــــي  - 1أربعـــــة: 

الصـــريف. دراســـة هـــذه املســـتويات األربعـــة يف العالقـــة مـــع بعـــض قـــد تعـــّد مـــن إمكانيـــات دراســـة 
  نظام اجلمل.  الكلمة يف

   (Basic Meaning) ستوى المعجميمال 1.1.2
لـة األساسـية أو يقـال الداللـة التصـّورية أو الدالأو  دراسـة الداللـة األّوليـةو املسـتوى املعجمـي هـ

ـــا قـــواميس  املفهوميّـــة للكلمـــات. هـــي الـــيت وضـــعها األســـالف لأللفـــاظ املختلفـــة وتكّفلـــت ببيا
هــــذا النــــوع مــــن الداللــــة حتمــــل الطــــابع ، اللغـــة حســــب مــــا ارتضــــته اجلماعــــة واصــــطلحت عليــــه

األصيل. هذه الداللة العامل الرئيسي لالتصال اللغوي واملمّثل احلقيقي للوظيفة األساسـية للغـة 
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). املســـتوى 36: 1998وعمـــر،  196: 1986(حامـــد هـــالل،  وهـــي التفـــاهم ونقـــل األفكـــار
ســــّهل دراســــة يات و املعجمــــي يُعــــّد احلجــــر األساســــي يف عمليــــة كشــــف الرؤيــــة العامليــــة للكلمــــ

املســتويات األخــرى و كشــف العالقــات الدالليــة. نظــرا ألمهّيــة الداللــة األّوليــة للمفــردات فالبــّد 
من الوقوف على كتب املعاجم القدمية وعلى لغة العصر اجلاهلي الـيت تعتـرب نظامـا لغويـا مقـّدما 

  على النظام اللغوي للقرآن الكرمي.

  (Relafional Meaning) المستوى السياقي 2.1.2
دراســة الداللـــة اإلضــافية أو العرضـــية أو اهلامشــية والتضـــّمنّية للكلمـــات  وهـــ املســتوى الســـياقي

وهــي الداللــة الــيت ميلكهــا اللفــظ عــن طريــق مــا يشــري إليــه إىل جانــب معنــاه التصــّوري اخلــالص. 
يتغــّري  هــذا النــوع مــن املعــىن زائــد علــى املعــىن األساســي ولــيس لــه صــفة الشــمول والثبــوت وإّمنــا

بتغّري الثقافة أو الزمن أو اخلـربة. فـإذا كانـت كلمـة إمـرأة يتحـّدد معناهـا األساسـي بثالثـة مالمـح 
وبــالغ) فهــذه املالمــح الثالثــة تقــّدم املعيــار لالســتعمال الصــحيح للكلمــة.  إنــاثهــي (إنســان و 

ىل زمـن ومـن ولكن هناك معاين إضافّية كثرية وهي صفات غري معياريـة وقابلـة للتغيـري مـن زمـن إ
جمتمــــــع إىل جمتمــــــع. هــــــذه املعــــــاين اإلضــــــافية تعكــــــس بعــــــض اخلصــــــائص العضــــــوية والنفســــــية 
واالجتماعّيــة. كمــا تعكــس بعــض الصــفات الــيت تــرتبط يف أذهــان النــاس بــاملرأة (الثرثــرة وإجــادة 

 160- 159: . توحجــازي، د 37: 1998(عمــر،  الطــبخ ولــبس نــوع معــني مــن املالبــس)
). من مثّ الداللـة الثانويـة أو اهلامشـية ختتلـف بـاختالف جتـارب 307- 306: 2018وشفطر، 

الناس وأمزجتهم وما ورثوه من أسالفهم. تساعد الداللـة األوليـة واألساسـية علـى تكـوين اجملتمـع 
وقضـــاء مصـــاحله وقـــد تعمـــل الداللـــة الثانويـــة واهلامشـــية علـــى خلـــق الشـــقاق والنـــزاع بـــني أفـــراده 

  ).108 :1976(أنيس، 
بالسياق هو الشرط األساسي لدراسة املعاين الثانوية أو اجملازية للكلمة والعالقـات  االهتمام

ميكــن فهمهــا إّال بــالرتكيز علــى ســياق الكلمــة.  املتشــّكلة بــني الكلمــات يف احلقــول الدالليــة فــال
ا(Context) ق الســـيا يعـــّرف فتجنشـــتني أّن معـــىن « هـــو أن يتحـــّدد معـــىن الكلمـــة باســـتعماال

 »بـل اسـأل عـن اسـتعماهلا ال تسأل عـن املعـىن، ن يف استعماهلا يف اللغة وهو يقول:الكلمة يكم
  ).197- 196: 2001 ،(داود
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   (Morphology)يالمستوى الصرف 3.1.2
جتاوزنـــا عـــن دراســـة الكلمـــة مـــن حيـــث أّن كـــّل كلمـــة تـــدّل علـــى املعـــىن األصـــلي واملعـــاين الـــىت 

هلــا. هــذه اخلطــوات لدراســة الكلمــة  الثانويــة أو اجملازيــةتتشــّكل هلــا عــرب التــاريخ فتعتــرب املعــاين 
التكفــي وتكملهــا خطــوة دراســة العالقــة الدالليــة بــني الكلمــات دراســة صــرفّية. كثّــرت العالقــة 
الصـــــرفية بـــــني الكلمـــــات طرائـــــق النمـــــّو اللغـــــوي فتعطـــــي منهجـــــا أو منطـــــا أو قياســـــا يف تصـــــنيع 

قاق والقلب واإلبدال واالتبـاع والنحـت والسـلب الكلمات وتكاثرها يف اللغة فمن أّمهها: االشت
ــــداعي والتعريــــب و... . االشــــتقاق يعــــّد مــــن أهــــم الطــــرق يف تطــــوير الكلمــــات  واإلحلــــاق والت
وتكاثرهـــــــا وتعـــــــديلها وحتســـــــينها مبـــــــا ينســـــــجم مـــــــع حاجـــــــات اجملتمـــــــع وأذواقهـــــــم وأغراضـــــــهم 

عجمّيـــة املرتبطـــة ). مثـــال ذلـــك دراســـة كلمـــة (االســـتغفار) يف معناهـــا امل84: 1994  (حّســـان،
ـــا اللغويـــة (غفـــر) الـــيت يســـتلزم أن تتبعهـــا دراســـة معـــىن الصـــيغة وهـــي هنـــا وزن اســـتفعال أو  مباّد
األلــف والســني والتــاء الــيت تــدّل علــى الطلــب؛ مــن مثّ األصــل البنيــوي (غفــر) مشــرتك يف مجيــع 

نيـة الكلمـة فينبغـي مشتّقات هذه الكلمـة. امليـزان الصـريف عنـد علمـاء اللغـة العربيّـة مفتـاح فهـم ب
للـــذكر أّن مـــا كـــان مـــن الدراســـة يف اخلطـــوات الســـابقة ختـــتّص باملســـتوى املعجمـــي أو الســـياقي 
للكلمة ولكّن هذه اخلطـوة ختـتّص باملسـتوى الصـريف أو البنيـوي وهـو حماولـة فـرز مـا هـو زائـد أو 

  ناقص يف املاّدة اللغوية أو بعبارة واضحة فهم التغّريات يف بنية الكلمات.

  (Phonetically meaning) المستوى الصوتي 4.1.2

املســـتوى الصـــويت هـــو الدراســـة العلميـــة للصـــوت اإلنســـاين مـــن ناحيـــة وصـــف خمارجـــه وكيفيـــة 
ـــــا عـــــن األصـــــوات األخـــــرى كمـــــا يـــــدرس القـــــوانني  ـــــز  حدوثـــــه وصـــــفاته املختلفـــــة الـــــيت يتمّي

الكلمــات أو اجلمــل  الــيت ختضــع األصــوات يف تأثريهــا بعضــها بــبعض عــن تركيبهــا يف الصــوتية
). دراسـة املسـتوى الصـويت للكلمـة تسـاعد الباحـث علـى فهـم وظيفـة 13 :1997التّواب،  (عبد

أو بعبارة أخرى الدور الذي يلعبـه الصـوت داخـل الرتكيـب أو السـياق. األصوات يف املعىن اللغوي 
ــــا إضــــافة الشــــرتاكها مــــع لغــــات   لكــــّل لغــــة  اط موّحــــدةأخــــرى يف أمنــــأمناطهــــا الصــــوتية اخلاّصــــة 

باع طويل يف علم الصوتيات وهذا هو ابن جـين  دماء). لعلماء العرب الق١٠ :٢٠٠١(الغامدي، 
ا كّل قوم «الذي يقول:    ).1/ 33د. ت: جين؛   (ابن» ن أغراضهمعحّد اللغة أصوات يعّرب 
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  (Weltansichten). الرؤية العالمية واللغة 3
نظر صـاحبه ومـن جممـوع األفكـار املتشـكلة يف النظـام يعترب كّل نّص نظاما لغويا يعكس وجهة 

ــا وعناصــرها تــؤثر يف إآخــر؛ مــن مثّ  ىلاللغــوي تتكــّون رؤيــة عامليــة تتميــز مــن نــّص إ ّن اللغــة مبيزا
تكوين الرؤية العاملية. إّن نظرية الرؤية العاملية اختذت من نظرية مدرسـة بـون الدالليـة الـيت كانـت 

وبــدايات القــرن العشــرين. إّن اللغــة لــدى أصــحاب هــذه النظريــة تســود يف القــرن التاســع عشــر 
ـــا حيـــث  ـــز مبيـــزات ختـــتّص  ّن املتكّلمـــني باللغـــات املختلفـــة لـــديهم إدراكـــات وتصـــورات إتتمّي

خمتلفــــة عــــن العــــامل. إن نتعّمــــق يف كــــالم أصــــحاب هــــذه النظريــــة لــــنالحظ أّن النقطــــة الرئيســــية 
رؤية العامل من خـالل لغتـه والفـرق بـني اللغـات وتنّوعهـا واملتحّدة بينهم هي أّن اجملتمع يستطيع 

األصـــوات والعالمـــات فحســـب بـــل يف اخـــتالف وتنـــوّع رؤى العـــامل ووجهـــات النظـــر يف  لـــيس
(Subbiondo.1917:216/Mills.2000:2).  

ـــا بالنســـبة  لفيـــة نظريـــة الرؤيـــة العامليـــة يف الغـــرب فتعـــود بشـــكل عـــاّم إىل آراء "فـــون إىل خأّم
لغــة النــاس هــي «هومبولــت" منظّــر آملــاين، حيــث أنّــه حيمــل لــواء هــذه الفكــرة وكــان يعتقــد إّن 

ــــز، » روحهــــم وروحهــــم هــــي لغــــتهم ــــة  ).254 :1997(روبن إيزوتســــو يعتقــــد أّن دراســــة حتليلي
ا تتطلـــع للوصـــول يف النهايـــة إىل إدراك الرؤيـــة العامليـــة الـــيت للمفـــردات املفتاحيـــة اخلاّصـــة بلغـــة مـــ
ا املتكّلمون باللغة (إيزوتسو،    ).32: 2007حياط 

  

  القسم التحليلي للبحث .4
  المستويات األربعة لمفردتي الشّك والحسب في القرآن الكريم  1.4

  الشكّ المستوى المعجمي لمفردة  1.1.4
رؤيـــة عامليـــة تنبثـــق مـــن كلمـــيت "الشـــّك" و"احلســـب" داخـــل  اخلطـــوة األوىل للوصـــول إىل كيفيـــة

املعـــاجم اللغويـــة ســـّجلت  النظـــام اللغـــوي للقـــرآن الكـــرمي هـــي دراســـة املســـتوى املعجمـــي هلمـــا.
واألشــعار اجلاهليــة منــاذج كثــرية حتكــي عــن املؤّشــرات الدالليــة للشــّك. كثــرة النمــاذج تــدّل علــى 

الـذي يّتفـق عليـه  املشـرتك التمّسـك بدراسـة العنصـر صعوبة عملية كشف الداللة األّولية بيد أنّ 
ملـا سـّجلتها كتـب وفقـا مجيع الوجوه الداللية قد يسّهل صـعوبة الطريـق. الوجـوه الدالليـة للشـّك 
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اخلـرق يف  - 2ه طـرق أم ال؟؟ بـ الشكوك يعين الناقـة الـيت يشـّك يف سـنامها أ - 1املعاجم هي: 
ة: الســــــالح/ مــــــا يلــــــبس مــــــن الســــــالح/ الشــــــكّ - 3شــــــيء بــــــالرمح والســــــهم أو فصــــــله وشــــــّقه 

س الشكيكة: الفرقة بني النـا- 5شاّكة: هو ورم يكون يف احللق  - 4الشكشكة: السالح احلاّد 
ـــا:  ـــادي،  2309(ابـــن منظـــور، دون ت رجـــل خمتلـــف الشـــّكة: - 6 ).880: 2008والفـــريوز آب

  ُصـــــــــــديع صـــــــــــغري يف العظـــــــــــم  - 8الشـــــــــــّك: االتصـــــــــــال واللصـــــــــــوق  - 7خمتلـــــــــــف األخـــــــــــالق 
شـــّك البعـــري شـــّكا: ظلـــع ظلعـــا - 11لـــزوق عضـــد البعـــري باجلنـــب  - 10ء يهلـــك الفـــأر دوا - 9

  ).2309: . تالظّن والرتّدد وهو ضّد اليقني (ابن منظور، د- 12خفيفا 
من األبيات اليت انتسبت إىل النظام اللغوي قبل القرآن وحتمل دالالت الشّك ومنهـا داللـة 

؛ فيقــــول النابغــــة إّن مرياثــــي وســــالحي وفرســــي "النابغــــة الــــذبياين"نالحظهــــا يف بيــــت ، الســــالح
  ملكي:  يف

 ومهري ومـا ضـّمت لـدّي األنامـل   وإّن تِـــــالدي إن ذكـــــرُت وِشـــــّكيت
  )۱۵۴: ۱996(النابغة الذبياين، 

حيـث  "لبيد بن أيب ربيعة"الشّك كذلك نرى استخدامه يف الداللة على السالح حنو بيت 
ذهب إىل إثبات أنّه يقوم بالدفاع عن قومه بالسالح والفـرس وبلجـام جيعلـه علـى عاتقـه ليكـون 

  يف متناول يديه:
 فـُــُرٌط، وشــاحي إذ غــدوت جلاُمهــا   ولقـــد محيـــت احلـــّي حتمـــل شـــّكيت

  )۱76 د. ت: (لبيد بن أيب ربيعة،

ــا جتّلــي داللــة خــرق شــيء وفصــله بــالرمح أو الســهم أو ...  علــى ســبيل املثــال يف  فنراهــاأّم
  بيت النابغة الذبياين؛ إنّه يصف كيف يشّق الثور بقرنه كتف الكلب:

 شكَّ املبيطر إذ يشفي من العضد   شــــّك الفريصــــة باملــــدرى فأنفــــذها
  )۱۱: ۱996(النابغة الذبياين، 

  خبرق ثياب العدّو:كيفية قيامه وكذلك عنرتة بن الشّداد يصف  
 لـــــيس الكـــــرمي علـــــى القنـــــا مبحـــــرّم   ثيابــــــهشــــــككت بــــــالرمح األصــــــّم 

  )۲۱۰: ۱96۴(عنرتة بن شّداد، 
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  عمر بن معد يكرب يصف أنّه طعن أو خرق سرابيل العدّو بالرمح:
ــــــالرمح حيازميَــــــه  واخليـــــــل تعـــــــدو زميـــــــا بيننـــــــا   شــــــككُت ب

  )۱67: ۱98۵(عمرو بن معد يكرب، 

فنرى هذه الصورة من داللة الشّك متجلّية كذلك يف بيت لبيد بن أيب ربيعة فإنّـه يسـتخدم 
الشّك مستألفة ومتماسكة مع الروق وهـو نـوع مـن السـالح. القصـد مـن هـذا البيـت أّن مفردة 

  جوانب الكلب يُطعن بالقرن طعنا غري مباشر: 
 كمـــــا خـــــرج الســـــراُد مـــــن النقـــــال   يشــــــّك صــــــفاحها بــــــالروق شــــــزرا

  )۱۰6: . ت(لبيد بن أيب ربيعة، د

الراغب اإلصفهاين يشري يف كتابـه املفـردات يف غريـب القـرآن إىل داللـة الشـّك ويـذهب إىل 
أّن داللــة الــرتّدد أو التبــاس األمــر مشــتّقة إّمــا مــن داللــة اخلــرق إّمــا مــن داللــة تالصــق النقيضــني 

وكونـه حبيـث الجيـد الـرأي مسـتقرّا شككُت الشْيء أي خرقُت فكأّن الشّك اخلرق يف الشـيء «
يثبت فيه ويعتمد عليه ويصّح أن يكون مستعارا من الشّك وهو لصوق العضـد باجلنـب وذلـك 

(الراغــــب اإلصــــفهاين، » أن يتالصــــق النقيضــــان فــــال مــــدخل للفهــــم والــــرأي لتخلّــــل مــــا بينهمــــا
    ).1/ 349ت:  .د

أّن كمّيــة إىل العصــر اجلــاهلي مــن املمكــن االّدعــاء حســب مــا وجــدنا مــن األبيــات املنتســبة 
بالنســبة حضــورها فيهــا ر اســتعمال الشــّك يف الداللــة علــى الســالح أو الضــرب بــه كثــرية ويتــوات

هــذه الداللــة هــي الداللــة األّوليــة واألساســية للشــّك إن نفــرتض أّن الدالليــة األخــرى. للنمــاذج 
أثــار خــرى. الشــيء الــذي الداللــة القريبــة مــن عــامل احملسوســات أكثــر مــن الــدالالت األســتكون 

يؤيّـد صـّحة مـا قـد انتباهنا أنّنا عثرنا على منوذج يف الزمن املعاصر يستخدم يف اللهجـة املصـرية و 
ذهبنـــا إليـــه أّن الداللـــة األوليـــة للشـــّك هـــي اخلـــرق بالســـالح. إّن القصـــد مـــن الشـــّكة يف التعبـــري 

) هـــو خـــرق 4/ 448 :2003(شـــعالن، » املتعـــوس جييلـــه أجلـــه علـــى شـــّكة دبـّــوس«الشـــعيب: 
تأييـد علـى اجللد والوصول إىل اللحم بالدبّوس واملثل يعـّرب عـن سـوء احلـّظ. هـذا التعبـري الشـعيب 

ا حّىت يومنا هذا.أّن    الداللة القدمية والتارخيية استمّرت حيا
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 "سبالمستوى المعجمي لمفردة "ح 2.1.4
ليــة ووجــوه معنويــة هائلــة لكلمــة أثبتــت كتــب املعــاجم القدميــة واألشــعار قبــل اإلســالم منــاذج دال

الكـــرم والشـــرف الثابـــت يف  - 2العـــّد  - 1يف هـــذه النمـــاذج:  ا(احلســـب) فـــيمكن أن نلّخصـــه
  الــــربد  -8 اجلــــراد -7االســــتخبار  -6حســــن التــــدبري  -5الوســــادة  -4الكفايــــة  -3اآلبــــاء 

  .الظّن والرتّدد وعدم الثبوت يف الرأي والنظر -9
النموذج األّول لداللة (اَحلَسب) هو العّد واإلحصاء والقدر، يقال َحَسبُت الشـيء أحسـُبه 
َحسبا وُحسبانا أي عددتُه وأحصيُته، علم احملاسبة أو احلساب هـو علـم العـّد واإلحصـاء. ذُكـر 

أو يقـــــــال: » أفضـــــــل العمـــــــل مـــــــنح الرغـــــــاب ال يعلـــــــم ُحســـــــباَن أجرهـــــــا إّال اهللا«يف احلـــــــديث: 
 2/ 60- 59: 1979(فــــــارس بــــــن زكريـّـــــا، » ا أســــــديَت إّيل شــــــكري لــــــكحســــــب مــــــ  علــــــى«

  ).267: 2004والزبيدي، 
النمــوذج الثــاين لداللــة (اَحلَســب) هــو الكــرم والفضــيلة األخالقيــة عنــد املــرء، حســب الرجــل 

 »ورّب حسيب األصل غـري حسـيب«هو الفعل الصاحل من ُخلقه وكرمه ودينه. وأنشد ثعلب: 
أي لــه آبــاء يفعلــون اخلــري واليفعلــه. احلســب ضــّد النســب؛ اَحلَســب مــا تُعــّد مــن مفــاخر آبائــه 

). أّمـــا النمـــوذج أو الوجـــه الثالـــث 864: . توالنســـب عـــدد اآلبـــاء واألّمهـــات (ابـــن منظـــور، د
فهـــو الكفايـــة وقـــال األزهـــري: وإّمنـــا مسّـــي احلســـاب يف املعـــامالت ِحســـابا ألنـّــه يُعَلـــم بـــه مـــا فيـــه  

يــة لــيس فيهــا زيــادة علــى املقــدار وال نقصــان وشــيء حســاب: أي شــيء كــاٍف وهــذا رجــل كفا
). وَحْســـــب جمـــــزوم 272 :2004حســـــُبك مـــــن درهـــــم أي كـــــاٍف لـــــك مـــــن غـــــريه (الزبيـــــدي، 

ّمــــا حســــب فمعناهــــا االكتفــــاء وحســــُبك درهــــم أي كفــــاك أ :مبعــــىن كفــــى وقــــال ســــيبويه  الســــني
  ).864: . تمنظور، د (ابن

ـــه، ســـّجلت أكثـــر كتـــب امل عـــاجم داللـــة الوســـادة للَحَســـب وهـــي الوجـــه اآلخـــر مـــن دالالت
اُحلسبانة هي الوسادة الصـغرية تقـول منـه: حّسـبُته إذا وّسـدتَه، حسَّـَبه أجَلَسـه علـى اُحلسـبانة أو 
احملَســـَبة أي وّســـدتَه إيّاهـــا. الداللـــة األخـــرى ذكرهـــا ابـــن منظـــور يف كتابـــه إنـّــه َحلســـن اِحلســـَبة يف 

حتّســب اخلــرب أي «التــدبري والنظــر فيــه. أّمــا الداللــة األخــرى فهــي االســتخبار األمــر أي َحَســن 
استخرب عنه/ واحتسبُت فالنـا أي اختـربُت مـا عنـده/ والنسـاء حيتسـنب مـا عنـد الرجـال هلـّن أي 

  ).  867: . ت(ابن منظور، د» خيتربَن/ وذهب فالٌن يتحّسب األخبار أي يتجّسسها
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ــــــة األخــــــرية أي الظــــــنّ أّمــــــا  ــــــرأي والفكــــــر الدالل ــــــرتّدد وعــــــدم الثبــــــوت يف ال  فهــــــي حنــــــو: وال
» الشــــْيء كائنــــا ْحيِســــُبه وْحيَســــُبه والكســــر أجــــود اللغتــــني ِحســــبانا وَحمَســــَبة أي الظــــنّ   َحِســــبَ «

)، َحِســبُت األمــر حادثــا أي ظننــُت أّن األمــر حــادث. بــني أيــدينا أبيــات 866املصــدر:   (نفــس
  فتبّني كيفية استخدام احلسب يف ذلك الزمن. العصر اجلاهلي كثرية انتسبت إىل 

ــــا ســــريعة  يف وصــــف ســــرعة العــــّد واإلحصــــاء يســــتخدم "النابغــــة الــــذبياين" ّ اِحلســــبة وقــــال إ
  :احملاسبة  يف

ــــــــة فيهــــــــا محامُتهــــــــا ــــــــت مائ  وأســـَرَعت ِحســـَبة يف ذلـــك العـــدد   فكّمل
  )۱۵: ۱996(النابغة الذبياين، 

زهـــري بـــن أيب ســـلمى فهـــو يـــوم القيامـــة حيـــث هـــذه أّمـــا القصـــد مـــن يـــوم احلســـاب يف بيـــت 
الداللــــة اللغويــــة تبــــّني وجــــود الفكــــرة التوحيديــــة قبــــل القــــرآن الكــــرمي. زهــــري يشــــرح وجهــــة نظــــره 
التوحيديـــة إّن اهللا إّمـــا أن يؤّجـــل عقـــابكم علـــى ســـوء نوايـــاكم إىل يـــوم احلســـاب وإّمـــا أن يعّجـــل 

  باالنتقام منكم:
ــــدََّخر ــــؤّخر فيوَضــــع يف كتــــاب فُي ـــــنَقم   ي ـــــل فُي  ليـــــوم احلســـــاب أو يـَُعجَّ

  )۱۰7: ۱988(زهري بن أيب سلمى، 

نالحــظ انعكــاس الوجــه اآلخــر لداللــة احلســب علــى األبيــات التاليــة، املــتلّمس جيعــل شــرط  
احلسـب  كرامة اإلنسان وعرضه وشرفه يف امتالكه احلسـب؛ النسـب عـدد اآلبـاء واألّمهـات أّمـا

  فهو عدد مفاخرهم ومآثرهم.
 لــــــه َحَســــــب كــــــان اللئــــــيم املــــــذّمما   كان ذا نسب كرمي فلم يكـنومن  

  )۱6: ۱97۰(املتلّمس، 

القصد من احلسب يف بيت عمرو بن كلثوم حسن اخللق والوفاء والشجاعة ومـا يـدّل علـى 
  الكرامة اإلنسانية:

 خلطـــــــــن مبيســـــــــم حَســـــــــَباً ودينـــــــــا   ظعـــائن مـــن بـــين جشـــم بـــن بكـــر
  )۱۳۰: ۲۰۱۱(عمرو بن كلثوم، 
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أي الكفايــــة انعكســــت علــــى أبيــــات قبــــل نــــزول القــــرآن  الصــــورة األخــــرى لداللــــة احلســــب
" حيـث يقـول إّن اإلنسـان إذا مل امـرئ القـيس"بيـت اإلشـارة إىل انعكاسا واضحا ومن املمكـن 

يطلــب مــن الــدنيا إّال احليــاة والعــيش دون الرئاســة وعلــّو الــذكر فالبلغــة مــن العــيش تكفيــه إن مل 
  :اليكن غىن وكثرة امل

 وحســـــُبك مـــــن غـــــىن ِشـــــَبٌع وريّ    فتوســـــــــــُع أهَلهـــــــــــا أقطـــــــــــا ومسنـــــــــــا
  )۱۳7: ۱969(امرؤ القيس، 

بـن أيب سـلمى يعـّرب عـن  زهـري ؛الوجه والنمـوذج اآلخـر مـن داللـة احلسـب هـو الظـّن والـرتّدد
حالة اختالط األمر على اإلنسان بوجود احلسـب عنـده ويقـول إّن مـن يقـرتب ويبعـد عـن قومـه 

يعرف الصديق من العدّو ألنّه مل جيرّبه؛ ومـن الحيـافظ علـى كرامتـه وقـدره  األمر فالخيتلط عليه 
  اس ال يعرفون له قدرا وال كرامة:فإّن النّ 

 ومـــــــن اليكـــــــرِّم نفَســـــــه ال يُكـــــــرَّم   ومن يغرتب حيسب عـدّوا صـديقه
  )۱۱۱: ۱988(زهري بن أيب سلمى، 

ـــى الصـــورة الواقعيـــة لداللـــة احلســـب علـــى مفهـــوم  الـــرتّدد يف بيـــت لألعشـــى ولبيـــد بـــن تتجّل
  ربيعة:  أيب

 على شاهدي يشهد اهللا فاشـهد   فالحتســــــــبّين كــــــــافرا لــــــــك نعمــــــــة
  )۵۰: . تأعشى، د(

 مـــــوّىل املخافـــــة خلُفهـــــا وأماُمهـــــا   فغــدت كــال الفــرجني حتِســُب أنّــه
   )۱7۳ :. ت(لبيد بن أيب ربيعة، د

واالعتقــاد يف بيــت النابغــة الــذبياين اســتقطبت اهتمامنــا داللــة احلســب علــى مفهــوم اليقــني 
م خـري يدح عمرو بن احلرث و حيث مي م قد جرّبوا الزمان وعرفـوا تقلّبـه فـإذا أصـا ّ صف قومه أ

م شّر مل يرهقهم فيقنطوا:   مل يثقوا بدوامه فيبطروا وإذا أصا
 والحيِســـــــبون الشـــــــّر ضـــــــربَة الزب   والحيِســــــبون اخلــــــَري ال شــــــّر بعــــــده

  )۳۳: ۱996الذبياين، (النابغة 
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وفقــا ملــا استشــهدنا باألبيــات اجلاهليــة واملفــاهيم املعجميــة يبــدو أّن منــوذج العــّد واإلحصــاء 
يتناسب مع الداللة األّولية للحسب كـأّن املفـردة يف مسـارها التـارخيي حتـّول مفهومهـا مـن الكـّم 

ـــا دخلـــت يف احلقـــل والعـــدد إىل مفهـــوم املعرفـــة (الـــرتّدد أو اليقـــني) أو مـــن األحســـن أن يقـــ ّ ال إ
  املعريف بعد أن كانت تدّل على مفهوم العّد واإلحصاء. 

  الشكّ المستوى السياقي لمفردة  3.1.4
هـــي اخلـــرق أو أّن الداللـــة األوليـــة للشـــك  ســـتوى املعجمـــيامليبـــدو مـــن منطلقـــات البحـــث عـــن 

ليـة مشـرتكة بـني الطعن بالسالح. مهما يكن مـن أمـر فـإّن هنـاك عالقـة معنويـة أو مؤّشـرات دال
ية. مـن الضـروري دراسـة الكلمـات يف املسـتوى السـياقي أن و الداللة األّولية وبني الدالالت الثان

تكـــون دراســـة شـــاملة ضـــمن نظـــام اللغـــة ولـــذلك جيـــب إلقـــاء الضـــوء علـــى كـــل آيـــة حتضـــر فيهـــا 
  مفردة الشّك حيث اليسقط من عني الدراسة وجه من وجوه استعماهلا. 

مــــرّة ويف كــــّل هــــذه املــــرّات ال نــــرى وجهــــا مــــن الوجــــوه  15حتضــــر كلمــــة الشــــّك يف القــــرآن 
الداللية أو منوذجا من النماذج املعنائيـة هلـا كمـا كانـت تسـتخدم يف العصـر اجلـاهلي إّال داللتهـا 

وحضــورها يف احلقــل املعــريف. إّن الداللــة األوليــة للشــّك والــدالالت التبــاس األمــر أو الــرتّدد علــى 
ية األخرى حنو السالح أو التصاق عضد الناقـة جبنبهـا أو ... كانـت تسـتعمل قبـل القـرآن و الثان

وتوقّفــت معــه ولكــّن هــل اســتمّرت بعــد تــاريخ نــزول القــرآن يف نظــام اللغــة العربيــة أم ال؟! حيتــاج 
  إىل الدراسة.

الح إىل األمر الذي يهّمنـا يف هـذه اخلطـوة هـو انتقـال داللـة الشـّك مـن خـرق الشـيء بالسـ
أو التباس األمر علـى اإلنسـان داللـة أصـلية يف االرتياب حيث أصبحت داللة مفهوم االرتياب 

مــن األمــور احملسوســة إىل داللــة حتضــر يف عــامل املعنويــات وتكــون يف املعــىن  نظـام القــرآن فتحــّول
الــذي يثــري إطــار احلقــل املعــريف. اللغــة تعتــرب مصــنعا يقــوم بإنتــاج الــدالالت اجلديــدة أّمــا الشــيء 

  انتباهنا فهو أّن مصنع اللغة العربية ينتج من داللة اخلرق أو الطعن بالسالح داللة االرتياب. 
أّول مؤّشر داليل خيطر ببالنا مـن الداللـة األّوليـة هـو توقـف جريـان حيـاة مـن أصـيب بطعـن 

ســــبيل الســــالح أو خرقــــه فــــإّن القــــرآن الكــــرمي يصــــف الّــــذي فقــــد القاطعيــــة واحلركــــة واجلهــــد يف 



  .ق  ه 1444 الشتاءاخلريف و ، 2، العدد 25السنة ، اإلسالمية احلضارة  آفاق    20

هـــذا  ّوا قبـــلَ رُجـــفينـــا مَ  تَ نـــقـــالوا يـــا صـــاحلُ قـــد كُ ﴿: الوصـــول إىل العلـــم واليقـــني كأنـّــه فقـــد حياتـــه
واملثــال  ).62 /(هــود ﴾بٌ ريْــعونا إليــه مُ دْ فــي شــكٍّ ممّــا تَــنــا وإنّنــا لَ آباؤُ  دُ ُبــعْ بــَد مــا يَـ عْ نَـ  هانــا أنْ نْ أتَـ 

م م ُرُســُلهُ هُ تْـ ...جــاءَ ﴿ األخــرى:الثــاين مــن املؤّشــر األّول يــنعكس انعكاســا واضــحا علــى اآليــة 
نا إليـه ونَ عُ دْ ممّـا تَـ كٍ فـي َشـم بـه وإنّـا لَ تُ لْ َسـرنا مبا أرْ فَ م وقالوا إنّا كَ هِ م يف أفواهِ هُ ديَـ ّدوا أيْ رَ فَـ  بالبيّناتِ 

). فنـرى رغـم أّن اهللا أرسـل رسـله وبيّناتـه ولكـّنهم مـا حـاولوا لفهـم احلقيقـة  9 /(إبـراهيم ﴾بريْ مُ 
م حرمــوا  ّ أنفســهم مــن احليــاة الســليمة كمــن ُيشــّك الســالح يف صــدره وال حركــة وال حيــاة كــأ

ينبغي أن نقف قليال عند هاتني اآليتني، وجود كلمة "إّن" وكلمة "مريـب" أكـرب دليـل علـى  له.
حيـث ال حتـّول  أّن هناك نوعا من التأكيد علـى مـا عنـد الكّفـار مـن اجلهـل وعـدم العلـم واليقـني

دهم كــأّن الشــّك أوقفهــم يف حمطّــة اجلهــل وأخــذ مــنهم احليويــة واحلركــة. والحركــة وال جهــد عنــ
"ابـــــن كثـــــري" صـــــاحب كتـــــاب "تفســـــري القـــــرآن العظـــــيم" جـــــاء بشـــــرح يف تفســـــري اآليـــــة الكرميـــــة 

نــــوح وصــــاحل وعــــاد ومثــــود و... كــــانوا يعيشــــون يف اجلهــــل والعنــــاد واالرتيــــاب القــــوي  قــــو  أنّ 
)، فيبــدو أّن الشــّك أحســن كلمــة تعــّرب عــن حالــة هــؤالء 1023و  960: 2000 كثــري، (ابــن

  يف شّدة اجلهالة. 
ســــكون الشــــخص املصــــاب خبــــرق الســــالح  املؤّشــــر الثــــاين املّتخــــذ مــــن الداللــــة األّوليــــة هــــو

أنّـه ال يقـدر علـى كواستقراره يف مكـان ثابـت. القـرآن الكـرمي يصـف الشـخص املصـاب بالريـب  
ن ِمـ وسـفُ م يُ جـاءكُ  دْ َقـلَ وَ ﴿  صفة ذاتيـة، حنـو اآليـة الكرميـة:تغيري آراءئه والشّك حتّول عنده إىل

سـوال  ه رَ دٍ ْعـبَـ  نْ مِ  اهللاُ  ثَ عَ بْـ يَـ  نْ م لَ لتُ قُ  كَ لَ ّىت إذا هَ ه حَ بِ  مْ كُ ممّا جاءَ  م يف شكٍّ لتُ فمازِ  ناتِ قبُل بالبيِّ 
الشــّك الثابــت  ). إّن التحــّري مــن آثــار34 /(غــافر ﴾تــابٌ رْ مُ  ســرفٌ مُ  وَ ُهــ نْ َمــ اهللاُ  لُّ ِضــيُ  ذلكَ َكــ

 ﴾ونُمـــــهـــــا عَ نْ مِ  مْ ُهـــــ لْ هـــــا بَـــــمنْ  كٍّ يف َشـــــ مْ ُهـــــ لْ بَـــــ﴿ه: يـــــعنـــــد اإلنســـــان كمـــــا يشـــــري القـــــرآن إل
إّن مفردة الشّك حتمـل الرؤيـة القرآنيـة يف اآليتـني املـذكورتني إىل املخـاطبني لبيـان  ).66  /(النمل

  استقرار الكافرين يف حالة االرتياب والوقوف يف حالة التحري.
اخلرق بالسالح يسّبب وجـود انشـقاقات بأّن أّما بالنسبة إىل املؤّشر الثالث فنستطيع القول 

يف جســم اإلنســان كمــا وجــود الشــّك أو الريــب عنــد اإلنســان يــؤّدي إىل اختالفــات بــني النــاس 
والتبــاس األمــور علــيهم حيــث ال يقــدرون علــى متييــز الصــحيح عــن غــري الصــحيح. هــذا املؤّشــر 
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وال  ه ولَـفْيـ فَ لِ تُ خْ افَـ تـابَ ى الكِ وَسـنـا مُ آتيْ  دْ َقـلَ وَ ﴿قرآن جتلّيا بـارزا حنـو اآليـة الكرميـة: يتجّلى يف ال
ـــ يَ ِضـــَلقُ  كَ بِّـــرَ  نْ ت ِمـــقَ بَـ َســـ كلمـــةٌ  ) واآليـــة 110 /(هـــود ﴾بريْـــنـــه مُ مِ  كٍّ َشـــ فـــيْ لَ  مْ ُهـــهم وإنـَّ نَ بيـْ

ــْوهلِِْم إِنَّــا قـَتَـْلَنــا اْلَمِســيَح ِعيَســى اْبــَن  الكرميــة: َمــْرَميَ َرُســوَل اللَّــِه َوَمــا قـَتَـُلــوُه َوَمــا َصــَلُبوُه َوَلِكــْن ﴿َوقـَ
). كمــا الحظنــا يف اآليــات 157 /(النســاء ُشــبَِّه َهلُــْم َوِإنَّ الـَّـِذيَن اْختَـَلُفــوا ِفيــِه َلِفــي َشــكٍّ ِمْنــُه﴾

  الكرمية إّن القرآن يرى وجود الشّك عامال يف االختالف بني الناس.
بـــع هـــو إّن اخلـــرق بالســـالح يتبعـــه الـــداء أو األمل كمـــا الشـــّك يتبعـــه أمل املؤّشـــر الـــداليل الرا

كّلمـا كـان الشـّك يف «اجلهالة والغفلة عند اإلنسان. يـذهب العّالمـة املصـطفوي يف كتابـه إىل: 
أمــور وحقــائق أصــيلة أو يف أمــور كلّّيــة فهــو أهــّم وحمــذوره أشــّد وداؤه أعضــل وإذا كــان يف فــروع 

(املصـــطفوي، » يف أمـــور جزئّيـــة فرفعـــه أســـهل ومعاجلتـــه أيســـر وحمـــذوره أقـــلّ األمـــور واملســـائل أو 
فإّن اإلميـان بـاهللا هـو أّول األوائـل وأعـرف األمـور وأصـل األصـول والشـّك فيـه  ).129: 1393

). 10 /(إبــراهيم ﴾ضِ واألرْ  ماواتِ ِر الَســفــاطِ  كٌّ َشــ أيف اهللاِ ﴿يعتــرب أملــا عميقــا وجهــال فاحشــا: 
إىل أّن ســبب  ســابقة الــذكر صــاحب كتــاب "الكّشــاف" يف اآليــة الكرميــة "الزخمشــري"يــذهب 

أدخلــت مهــزة «تقــدمي اخلــرب علــى املبتــدأ هــو كــون حمــور احلــديث عــن اخلــرب وأمهيتــه عنــد املــتكّلم: 
اإلنكار على الظرف ألّن الكالم ليس يف الشّك إّمنا هو يف املشـكوك فيـه وأنّـه الحيتمـل الشـّك 

كــــالم   "حيّــــان أبـــو"). كمـــا يؤيـّـــد 546: 2009(الزخمشــــري، » ا عليــــهلظهـــور األدلّــــة وشـــهاد
دخلـــت مهـــزة االســـتفهام الـــذي معنـــاه اإلنكـــار علـــى الظـــرف الـــذي هـــو «ويقـــول:  "الزخمشـــري"

إّمنــا هــو يف املشــكوك فيــه وأنّــه الحيتمــل الشــّك  خــرب عــن املبتــدأ ألّن الكــالم لــيس يف الشــكّ 
ا عليـــه لـــو ننظـــر بعـــني االعتبـــار  .)5/ 398: 1998(األندلســـي، » لظهـــور األدلّـــة وشـــهاد

لنـــرى أّن هـــذا الرتكيـــب (تقـــدمي اخلـــرب علـــى املبتـــدأ) يتوافـــق مـــع مفهـــوم أّن الشـــّك ارتيـــاب يف 
األمور األولية والشّك يف اهللا يعترب من األمور األوليـة ومـن أصـل األصـول؛ عندئـٍذ نـرى تقـّدم 

  ما يتمّيز باألمهية.
أّن يـــــذهب إىل:  "عبــــدالقاهر اجلرجــــاين"إّال يف الرتكيـــــب االمســــي؛  الحتضــــر مفــــردة الشــــكّ 

موضوع االسم على أن يثبت به املعىن للشيء من غري أن يقتضـي جتـّدده شـيئاً بعـد شـيء... «
ويقتضـي االسـم ثبـوت صـفة والتحـّدث عـن هيئـة ثابتـة وعـن شـيء قـد اسـتقّر طولـه ومل يكـن َمثّ 
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عــل املعــىن ثابتــاً جي ). ملّخــص كــالم اجلرجــاين أّن االســم174د. ت:  (اجلرجــاين،» تزايــد وجتــّدد
" فيهــا ك"الشــت مفــردة بــالتعّمق يف اآليــات الــيت اســتخدم ومســتقرّاً ودون حركــة وحيويــة وجتــّدد.

ــــا نالحــــظ ّ ــــم؛ إذن نســــتطيع القــــول تتّتص بالكــــافرين و ختــــ أ نـّـــه ارتيــــاب مطلــــق عنــــدهم بأعلّــــق 
واليوجد أي أمل وأمينة إلنصرافهم عنه فيؤّدي حضوره يف األسـلوب الـذي يـدّل علـى االسـتقرار 

ا تصّور حيكي عن قّمة الرتّدد يف أمر ما حيث ال حتّول والتغري فيه.  ّ   والثبوت إىل الداللة أ
الشّك وكلمات أخرى يف النظام اللغوي للقرآن الكرمي كلمة دراسة العالقة األفقّية بني  

مفردة . نستطيع أن نّدعي أّن حضور "يف"تبّني أنّه يف عالقة متالئمة ومستألفة مع كلمة 
 كلمتنيميكن تشّكل الرتاكيب إّال بتالئم ال فال "يف"الشّك يتعّلق حبضور حرف جّر 

ية العاملّية اليت تنبثق من تالصق وتشابك وتشابكهما يف نظام لغة القرآن الكرمي. وما هي الرؤ 
حبثنا عن داللة أسلوب الظرف فعثرنا على داللة قريبة من داللة أسلوب الشّك مع (يف)؟ 

جاء سيبويه يف كتابه بشرح عن اجلملة االمسّية فبإمكاننا أن جنعلها كاستدالل يعّزز فرضيتنا. 
من املمكن القول إّن )؛ 3/ 57 ،2000(السامرائي، » أّما يف فهي للوعاء«مفردة "يف" 

ظرفاً والذي يدّل على أّن الشّك يعترب يف نظام القرآن  " مع مفردة "يف"كالشتالصق مفردة "
روفًا حيث من أصيب به ال مفّر منه. الذي يصاب بالشّك يالزمه طول حياته  ظيصاب به م

باستبداله  منه إّال ميكن اخلروج  كأنّه دخل يف موقف أو مكان أصبح صاحبه وامتلكه فال
مبكان ثان أو بعبارة واضحة بتغيري معرفته احلاصلة من الشّك وتبديلها معرفة تنتج الفكرة احلّية 
والفّعالة. إذن أسلوب اجلملة االمسية واستعمال الشّك يف موقف الظرف يف التناسب مع 

  داللة السكون والثبوت يف الرأي وعدم حيوية قّوة املعرفة عند اإلنسان. 

  "حسبالمستوى السياقي لمفردة " 4.1.4
مـــرّة حتضـــر يف احلقـــل املعـــريف وهـــي  47مـــرّة يف نظـــام القـــرآن و 109يتـــواتر ذكـــر كلمـــة احلســـب 

ضـمن البحـث فنرّكـز عليهـا يف دراسـتنا. احلســب حفظـت داللتهـا األوليـة علـى العـّد واإلحصــاء 
سـئلة: كيـف وصـلت الداللـة حّىت استمّرت إىل يومنا هذا. قد تطرأ على بال املخاطب هـذه األ

مــن العــّد واإلحصــاء إىل الــرتّدد؟ مــا هــي املؤّشــرات املشــرتكة بــني داللــة العــّد واإلحصــاء وداللــة 
  الرتّدد؟! ما هي الرؤية العاملية للقرآن الكرمي من منظار احلسب؟!
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نقطـــة  إّن املؤّشـــرات الـــيت تتبـــادر إىل أذهاننـــا مـــن الداللـــة األّوليّـــة (العـــّد واإلحصـــاء) وتكـــون
اّتصاهلا بالداللـة الثانيـة (الـرتّدد) هـي: الدقّة/العلم/اإلشـراف/حّل املسـألة/ اإلجابـة عـن السـؤال/ 

ذي الّـبـأّن  التمييز/التدبري/التفكري/ االختبار/ الـدعوة إىل التحقيـق واالكتشـاف. نسـتطيع القـول
نالحــظ يف  يتمّسـك بعنصـر العـّد واإلحصـاء يبحــث عـن اإلجابـة عـن ســؤاله وحـّل مسـألته كمـا

  بيت النابغة الذبياين:
ــــــألفوه كمــــــا َحَســــــَبت  تســعا وتســعني مل تــنقص ومل تــزِد   فحّســــــبوه ف

  )۱۴: ۱996(النابغة الذبياين، 

يف عـدد احلمـام إىل  "زرقـاء اليمامـة"دفعت مسألة تقيـيم مـدى صـّحة ختمـني فتـاة احلـّي أي 
حّل املسألة أو اإلجابة عـن السـؤال هـو املؤّشـر الـداليل  نّ فمن املمكن االّدعاء أإعادة إحصائه 

املشــرتك بــني عنصــر العــّد وعنصــر الــرتّدد فوجــود عنصــر الــرتّدد عنــد اإلنســان قــد يكــون مقّدمــة 
احلسـب مفـردة انطالقه إىل كشف أسئلته وحّلها. بني أيدينا كثري من الشـواهد القرآنيـة تؤيّـد أّن 

ـــارة خاطـــب يف موقـــف خلـــق الســـؤال مـــن نفســـه و ـــدف إىل جعـــل امليف ســـياقات تســـتعمل  إث
ــــا َال تـُْرَجُعــــونَ ﴿حنــــو: انتباهــــه و  َن ــــَنُکْم َعَبثــــاً َوأَنَُّکــــْم إِلَيـْ َــــا َخَلْق ) 115 /(املؤمنــــون ﴾أََفَحِســــْبُتْم أَمنَّ

ــأَ  انُ َســحيِســُب اإلنْ أَ ﴿و ــيَِّئاِت ﴿أَْم َحِســَب الَّــِذيَن اْجتَـَرُحــوا ) و5 /(البلــد ﴾هُ ظاَمــعِ  عَ َمــجنْ  نْ َل السَّ
ـــــاُهْم َوَممَـــــاتـُُهْم َســـــاَء َمـــــا َحيُْكُمـــــوَن﴾ ـــــاِحلَاِت َســـــَواًء َحمَْي ـــــوا الصَّ ـــــوا َوَعِمُل  َأْن َجنَْعَلُهـــــْم َكالَّـــــِذيَن آَمُن

. إّن فلســـــفة القيامـــــة أو احليـــــاة اجلديـــــدة أو ... مـــــا كانـــــت معتـــــادة يف اجملتمـــــع )21  /(اجلاثيـــــة
ا إىل اجملتمــــع احلــــديث اإلســــالمي كــــان حيتــــاج إىل اجلــــاهلي فإنتــــاج الفلســــفة اجلديــــدة وتقــــدميه

املقّدمات ومتهيد فكر املخاطب لقبوله؛ من مثّ تـَُعّد إثارة السـؤال عنـد املخاطـب مـن إمكانيـات 
  اللغة لتمهيد تشكيل الرؤية العاملية احلديثة يف اجملتمع.

يعتــرب االختبــار واإلشــراف مــن املؤّشــرات الدالليــة املشــرتكة؛ العــّد واإلحصــاء يعطــي اإلنســان 
ّن احلســب يف نظــام القــرآن لــيس مطلــق الــرتّدد أو أجمــال اختبــار املســألة مثّ اإلشــراف عليهــا كمــا 

ـا رَأَتْـُه َحِسـَبْتُه جلُـَّةً ﴿الظّن، بل يتمّيز مبؤّشر االختبار واإلشراف، حنـو:  ) أي 44 /(النمـل ﴾فـََلمَّ
اختربتـــه وأشـــرفت عليـــه وغلـــب عليهـــا اعتقـــاد كونـــه ُجلّـــة فـــإّن االعتقـــاد احلاصـــل بعـــد التعـــّرف «

)؛ مـــــن مثّ االعتقـــــاد 2/ 248 :. ت(املصـــــطفوي، د» واالختبـــــار يكـــــون قريبـــــا مـــــن اليقـــــني...
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واليقــني مــن نتــائج االختبــار واإلشــراف علــى املوضــوع. إّن اختبــار أصــحاب الكهــف أّدى إىل 
م رقــودا:  ــم أيقــاظ مــع كــو ّ  ودٌ قُــرُ  مْ ُهــقاظــا وَ يْ م أَ هُ بُـ َســحتَْ وَ ﴿تشــّكل اعتقــاد قريــب مــن اليقــني أ

  ).18 /(الكهف ﴾مالِ الشِ  ذاتَ وَ  منيِ اليَ  ذاتَ  مْ هُ لّبُـ قَ نُـ وَ 
تعتــرب الــدعوة إىل التــدبّر والتفكــري مــن أهــم املؤّشــرات الدالليــة للحســب فــإّن القــرآن الكــرمي 

﴿َوَال َحتَْسَنبَّ الَِّذيَن قُِتلُـوا ِيف َسـِبيِل اللَّـِه أَْمَواتًـا بَـْل َأْحيَـاٌء ِعْنـَد يأخذ هذا املؤّشر ويتمّيز به، حنو: 
ِــــــْم يـُْرَزقُــــــوَن﴾ ــــــا يـَْعَمــــــُل الظَّــــــاِلُموَن﴾ ﴿َوَال ) و169 /(آل عمــــــران َرِّ  َحتَْســــــَنبَّ اللَّــــــَه َغــــــاِفًال َعمَّ

). لــيس القصــد يف مثــل هــذه اآليــات، النفــي عــن االعتبــار أو احملاســبة؛ بــل هــو 42  /(إبــراهيم
ميكــن إّال  الــدعوة إىل التــدبّر والتفكــري يف املوضــوع حيــث تشــّكل الفكــرة احلديثــة يف اجملتمــع ال

أّلف مبـــاٍن مفهوميـــة إليصـــال الفكـــرة األساســـّية والرؤيـــة العاملّيـــة مـــن تتـــ بـــالتفكري والتعّمـــق فيهـــا.
حضور "اَحلسب" يف نظام لغة القرآن إىل املخاطب وتبّني كيفيـة اخـتالف بنيتهـا وعـدم توافقهـا 

  مع بنية الشّك. 

عدد   الكلمة
  التواتر

 الجملة االسمية
واستخدامها في 
  سياق االسم

الجملة الفعلّية أو 
 سياق الفعلاستخدامها في 

  األسلوب التشجيعي

الفعل 
  الماضي

الفعل 
  النهي االستفهام  المضارع

    ۲  -  -  ۱۵  ۱۵  الشكّ 
  ۱۱  ۱۸  ۳۴  ۱۳  -  ۴۷  احلسب

إن نــدّقق النظــر يف كيفيــة تشــّكل األســاليب والرتاكيــب ضــمن حضــور "احلســب" يف نظــام 
ــا تتميّــز مبيــزتني:  ّ ــا مــع الشــّك جنــد أ كثــرة حضــورها يف ســياق الفعــل املضــارع - 1القــرآن ونقار

تواترهـا عـدد أّن كثرة حضورها يف سياق األساليب الرتغيبية. أّما بالنسبة للميزة األوىل فنرى - 2
حضـور كلمـة الشـّك  حينما ال تتواتر كلمـة الشـّك إّال يف سـياق االسـم. يف الفعل املضارع كثري؛

احلسـب  والسـكون كمـا أشـرنا إليـه سـابقا، أّمـايف أسلوب االسـم ميلـك داللـة االسـتقرار والثبـوت 
ــا يف ســياق الفعــل املضــارع فــتعكس أمــر التجــّدد والتغــّري واحليويــة واالســتمرار  الفعــل «بكثــرة دورا

). 174 د. ت:(اجلرجـاين، » فموضوعه على أنّه يقتضي جتدد املعـىن املثبـت بـه شـيئا بعـد شـيء
ـــ ـــز أســـلوب االســـتفهام والنهـــي بداللـــة الرتغي ب والتشـــجيع والتحـــّول والتغـــّري فيتناســـب مـــع يتمّي
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إّن احلســـب يف  أســـلوب الفعـــل املضـــارع ويتكـــاتف معـــه يف إيصـــال فكـــر واحـــد أو رؤيـــة عامليـــة.
نظــام لغــة القــرآن تصــّور يســّبب حضــوره عنــد اإلنســان حتّولــه وتغــري آرائــه وحيرّكــه إىل اختيــار أمــر 

معرفـــة تعتـــرب قـــّوة مشـــّجعة ومرّغبـــة الصـــواب ويوصـــله إىل اليقـــني. القـــول الصـــحيح إّن احلســـب 
وفّعالــة للحصــول علــى اليقــني وهــذا خــري دليــل علــى أن يقــال: إّن الرتاكيــب املتشــّكلة للحســب 
يف التناســب والتوافــق مــع الداللــة األوليــة لــه وهــي العــّد واإلحصــاء حيــث تتمّيــز مبؤّشــر الســؤال 

  والدقّة والتدبري و... .

  ردتي "الشك" و"الحسب"المستوى الصرفي والصوتي لمف 5.1.4
إّن موضـــــوع الصـــــرف هـــــو دراســـــة الرتكيـــــب البنيـــــوي للكلمـــــة فنســـــتهدف الوصـــــول إىل كيفيـــــة 

الشــــّك واحلســــب يف القــــرآن الكــــرمي ودراســــة النمــــّو االشــــتقاقي أو اجلمــــود  يتكلمــــ  اتاشــــتقاق
مـــرّة يف نظـــام لغـــة القـــرآن فالحيضـــر فيـــه إّال يف بنيـــة واحـــدة  15االشـــتقاقي هلمـــا. الشـــّك يـــذكر 

ـــذه اآليـــة الكرميـــة مـــن بـــني األمثـــال الكثـــرية:  ـــم كـــانوا يفْ ﴿وهـــي بنيـــة االســـم فنتمثّـــل  ّ  كٍّ َشـــ إ
حضــر يف بنيــة االســم والفعــل كالمهــا؛ لعــّل اجلــدول التــايل ي). أمــا احلســب ف54 /(ســبأ ﴾بريْــمُ 

 االختالف:يساعدنا على تبيني هذا 

كلمات حلقة 
 أو الرجحان التصّور

عدد 
  التواتر

  التركيب االشتقاقي
  الفعل  االسم

  -  املصدر  ۱۵  الشكّ 

  املاضي/املضارع/النهي/اجملّرد/ املزيد  املصدر/ اسم الفاعل  ۱۰۹  احلسب

ــا يف اجلــدول املــذكور إىل قــول  تــؤّدي دراســاتنا وفقــا للمعلومــات الــيت حصــلنا عليهــا فأتينــا 
ـ تالشّك يف نظام القرآن حضر مفردة هذا الكالم إّن  ّ  ا اسـم جامـديف بنية االسم فحسب كأ
يف نظــام القــرآن فــإّن هــذا اجلمــود الصــريف يتناســب مــع  اجتّمــدت عــني اشــتقاقهو ال اشــتقاق لــه 

ننظـر نظـرة دقيقـة يف الرتكيـب االشـتقاقي إن ّل على اخلمول الفكـري والثبـوت العقلـي. معرفة تد
دّل علــى نــوع مــن املعرفــة يــللحســب نــرى أنّــه يتميّــز بــذي اشــتقاقات كثــرية وحــاالت متعــّددة ف

  .حتمل النمّو العقلي والنشاط الفكري عند صاحبها
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ــــا  ــــة فاألخــــرية مــــن دراســــة مفــــرديت "الشــــك" و"احلســــب"  اخلطــــوةأّم تخــــتّص بدراســــة الدالل
إّن هـــــذا املســـــتوى يف العالقـــــة التاّمـــــة مـــــع املســـــتوى  .أصـــــوات احلـــــروف املســـــتمّدة مـــــن طبيعـــــة

واملعجمـــي والســـياقي فدراســـة هـــذا املســـتوى تثبـــت الصـــّحة أو خطـــأ مـــا وصـــلنا إليـــه يف   الصـــريف
  السابقة.   اخلطوات

ـا تـدّل علـى اجلمـود دراسة املسـتوى الصـريف واملعجمـي والسـياقي لكلمـة الشـّك أثبتـت  ّ أ
ــــرى ــــوت واالنشــــقاق واالخــــتالف و... فن علمــــاء الصــــوت يّتفقــــون علــــى أّن أّن بعــــض  والثب

الكلمـــات الـــيت تبـــدأ حبـــرف الشـــني تـــوحي باجلفـــاف والتفّشـــي واخلشـــونة وأّن الكلمـــات الـــيت 
أّمــا صــوت الشــني فهــو يــوحي «تنتهــي إىل حــرف الكــاف تــوحي باالحتكــاك ماّديــة ومعنويــة: 

ملســـي بـــني اجلفـــاف والتقـــّبض. بـــالرجوع إىل املعجـــم الوســـيط عثـــرت علـــى مئتـــني  بإحســـاس
ــــــدّل معانيهــــــا علــــــى  ــــــدأ بالشــــــني كــــــان منهــــــا تســــــعة وأربعــــــون مصــــــدرا ت وعشــــــرة مصــــــادر تب

ـــــنفس عنـــــد خـــــروج صـــــوته البعثـــــرة » واالنتشـــــار والتشـــــّتت واالضـــــطراب مبـــــا حيـــــاكي بعثـــــرة ال
تضاهي واقعة اعتمـال الفكـر بـاملعىن الكاف فهو لالحتكاك «أّما  ).115: 1998 (عّباس،

). كلمــــة الشــــّك تتــــأّلف مــــن حــــرف الشــــني 246املصــــدر:  (نفــــس» الــــذي جيــــول يف الفكــــر
والكــاف فحــرف الشــني أعطــى الكلمــة روح اجلفــاف واخلشــونة وحــرف الكــاف أعطاهــا روح 

إّن الشـّك جـوالن ارتيـاب يف الـذهن يّتصـف بـاالحتكاك يف الفكر وجوالنه. فنسـتطيع القـول 
اجلفــاف واخلشــونة واجلمــود حيــث وجــوده عنــد اإلنســان يســّبب التشــّتت العقلــي والتــدهور ب

  الفكري والبعثرة الروحية.
أّما مفردة احلسب فتتأّلف من حروف احلـاء والسـني والبـاء؛ يـدّل حـرف احلـاء علـى الرقّـة 

ومـا . مـن دالالت حـرف السـني هـي احلركـة والطلـب  أو الكياسة أو الشـّق أو القشـر أو ...
اليظهــر واليشــاهد حّســا ومــا تعرفــه الــنفس وإن مل تــره العــني ومــن دالالت حــرف البــاء هــي 

). مهمـــــا يكـــــن مـــــن أمـــــر فـــــإّن تركيـــــب 161/1 :. ت(ابـــــن جـــــّين، د احلفـــــر والبقـــــر والشـــــقّ 
مـــن احلـــاء والســـني والبـــاء أّدى إىل تشـــّكل داللـــة معرفـــة فيهـــا عنصـــر التحـــّرك والرقّـــة  احلســـب
الثبـــات عنصـــر خـــالف مـــا رأينـــا مـــن  عـــن احلقيقـــة وشـــّق اجملهـــوالتالبحـــث العميـــق  وعنصـــر

   .الشكّ  واخلشونة يف
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(االنتقال من نظام لغة العصر الجـاهلي إلـى  الشّك والحسب في مسارهما التاريخي 6.1.4
  نظام لغة القرآن)

ليســـت دراســـة الوجـــوه الدالليـــة للشـــّك واحلســـب يف العالقـــة مـــع التـــاريخ واالستشـــهاد بالنظـــام 
دف أّوال إىل احلصول على الداللة األولية مبـا أّن كشـفها اللغ وي قبل القرآن أمرا عشوائّيا، بل 

يعـــّد خطـــوة أساســـية يف فهـــم داللـــة الكلمـــات وثانيـــا إىل كشـــف الســـياق الثقـــايف واالجتمـــاعي 
ـــة يف  ـــة أو تقـــدمي فكـــرة حديث للكلمتـــني ألّن اللغـــة قبـــل أن تصـــل إىل مرحلـــة توليـــد الرؤيـــة العاملي

تمع عاشت يف حقبة تارخيية ويف سياق ثقايف واجتماعي خاّص فمـن الضـروري دراسـة اللغـة اجمل
علــــى تغــــّري البنيــــة اللغويــــة مــــن الدراســــة التارخييــــة قتصــــر توال يف العالقــــة مــــع مســــارها التــــارخيي.

ـــة، بـــل يتنـــاول بالضـــرورة مســـتويات االســـتخدام  اجلوانـــب الصـــوتية والصـــرفية والنحويـــة واملعجمي
  ).24: . تالبيئات املختلفة وتغري ذلك عرب الزمن (حجازي، د اللغوي يف

انطالقــــا مــــن الدراســــة التارخييــــة ملفــــردة "الشــــّك" و"احلســــب" كمــــا عاجلناهــــا يف اخلطــــوات 
ـــا أن نقـــول إّن هـــاتني املفـــردتني  ـــا مرّ الســـابقة مـــن البحـــث بإمكانن أي يف  التـــارخيي ايف مســـارمهت

يف نظـام  تامبرحلة حديثـة فـدخلاالنتقال من مرحلة العصر اجلاهلي إىل مرحلة العصر اإلسالمي 
عصـر اجلـاهلي كانـت تـدّل علـى مفـاهيم الشـّك يف المفردة بلون النظام احلديث.  تاالقرآن وتلّون

االرتيــــاب أو اخلــــرق بالســــالح أو ... وعنــــدما دخلــــت يف نظــــام لغــــة القــــرآن حفظــــت مفهــــوم 
رتيـــاب ولكّنهـــا ارتـــدت لباســـا جديـــدا. الشـــّك يف القـــرآن الكـــرمي الحتمـــل داللـــة االرتيـــاب أو اال

التبـــاس األمـــر علـــى اإلنســـان فحســـب كمـــا رأيناهـــا يف العصـــر اجلـــاهلي بـــل تـــنحّط مـــن حيـــث 
الداللــة علــى جعــل اإلنســان يف موقــف االســتقرار والثبــوت مــن االرتيــاب. كمــا يشــري أبــو هــالل 

 »شـــّك هـــو وقـــوف بـــني النقيضـــني مـــن غـــري تقويـــة أحـــدمها علـــى اآلخـــرال«العســـكري إىل أّن 
  ).91: 1980(العسكري، 

أّمــا مفــردة احلســب فســارت مســارا خمتلفــا عــن مفــردة الشــّك حيــث كانــت تــدّل يف العصــر 
اجلـــاهلي علـــى مفهـــوم التبـــاس أمـــر علـــى اإلنســـان أو الـــرتّدد ولكّنهـــا ضـــمن حضـــورها يف نظـــام 

األربعــة تبــدّلت إىل مفهــوم تــرّدد فيــه حتــّول وتغــّري وعــدم االســتقرار  القــرآن ويف تعــانق املســتويات
  والثبوت. لعّل سبب ذلك يعود إىل األمور التالية:
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الداللــة األّوليــة للحســب العــّد واإلحصــاء وهــو أمــر معنــوي اليــرى واليســمع، بــل  - 1
حيــدث يف ذهــن اإلنســان وهــذا خــالف مــا رأينــا يف الشــّك. الداللــة املعرفيــة الــيت تّتخــذ مــن 

فــإّن (حســب)  تّتخــذ مــن أمــر حمســوس.الــيت أمــر معنــوي ختتلــف متامــا عــن الداللــة املعرفيــة 
ي الــذي منــه احلســاب، ومنــه حســب الــدراهَم أي عــّدها القلــيب منقــول مــن (حســب) احلسـّـ 

  ).23/2: 2000(السامرائي، 
توّســــعت داللــــة احلســــب يف نظــــام لغــــة العصــــر اجلــــاهلي ومّهــــدت الطريــــق للتحــــّوالت  - 2

  الداللية يف املراحل التارخيية التالية.
ومنهـــا: الداللـــة األوليـــة للحســـب حتمـــل يف بطنهـــا عناصـــر تـــدّل علـــى خصـــوبة املفـــردة  - 3

الدقّة والعلم واإلشراف وحّل املسألة واإلجابـة عـن السـؤال والتمييـز والتـدبري والتفكـري واالختبـار 
  والدعوة إىل التحقيق واالكتشاف و... .

يف النظـام اللغـوي للقـرآن  "احلسب"و "الشكّ "اجلدول التايل يشري إىل كيفية حضور كلميت 
  :الكرمي وقبله تلخيصا

 ّوليةالداللة األ الكلمة
الدالالت الثانوية قبل 
النظام اللغوي للقرآن 

 الكريم (العصر الجاهلي)

الداللة الثانية في 
  نظام القرآن

الرؤية العالمية 
  للقرآن

عنصر 
  االختالف

 الشكّ 
اخلرق والطعن 
  بالسالح

الرتّدد /التفّكر باحلائر 
 الرتّدد أو االرتياب السالح /الطعن بالسالح/

الرتّدد الذي ينشأ 
احلرية   من

والثبوت يف الرأي 
الباطل وينتهي 
  إىل اجلهل

االستقرار 
والثبوت يف 
االرتياب أو 

  الرتّدد

العّد  احلسب
  واإلحصاء

الرتّدد / االعتقاد ووجهة 
/حسن اخللق  نظر /الكفاية

  / عّد املفاخر

الرتّدد/ الكفاية / 
  احملاسبة

الرتّدد الذي ينشأ 
من العّد واحملاسبة 
 وينتهي إىل ظهور
التفكري الصحيح 
  عند اإلنسان

التحّول 
والتغّري يف 
  الرتّدد



 29   )إحياء كماسي و رجاء أبو علي( ... »احلسب«و» الشكّ «تعانق املستويات األربعة ملفرديت 

  نتائجال. 5
املفـردات. يستهدف القرآن تغيري الذهن اجلمعي والقومي وتقدمي اجملتمع رؤية عامليـة مـن منظـار 

تــرّدد  "الشــكّ مفــردة "هــي أّن  القــرآن الكــرمي حيمــل رؤيــة عامليــةيــنجم مــن منطلقــات البحــث أّن 
ــ باطــل وجيعــل يف أمــر لــك مؤّشــرا يــدّل علــى املــوت وعــدم احلركــة مت اصــاحبه يف طريــق اجلهــل ألّ

تـــرّدد بـــني األمـــرين فينتهـــي يف معظـــم  يفهـــ "احلســـبمفـــردة "أّمـــا  واالســـتقرار. واحلـــرية والثبـــوت
الدالليــة تعــود إىل أمــر احملاســبة وتتميّــز  امبــا أّن نشــأواليقــني  األحيــان إىل اختيــار أمــر صــحيح

  واحليوية. لتدبّر واكتشاف احلقيقةالدقّة وا بعنصر
مـــن املمكــــن االّدعــــاء أّن املفـــردات الــــيت حتمــــل داللـــة املعرفــــة يف القــــرآن الكـــرمي مــــن حيــــث 

ـــذي يتمّســـك ب ذات مراحـــل وأمـــر تـــدّرجي.اعتمـــاده علـــى اجلهـــل أو اليقـــني  قـــع يف ّك يالشـــاّل
ــــاليقني يقــــع يف ــــذي يتمّســــك ب ــــدرجات مــــن حيــــث اعتمــــاده علــــى اجلهــــل وال أعلــــى  أســــفل ال

الــدرجات مــن حيــث اعتمــاده علــى العلــم. أّمــا احلســب فهــو تصــّور يقــّرب اإلنســان إىل درجــة 
املســتويات أّدت دراســة  اليقــني ويوصــل صــاحبه إىل احلركــة والتحــّول الفكــري والتغــّري والتجــّدد.

األربعــــة لكلمــــيت الشــــّك واحلســــب (املســــتوى املعجمــــي واملســــتوى الســــياقي واملســــتوى الصــــريف 
مثّ املقارنـــة بينهمـــا إىل أّن هنـــاك تناســـبا وتكاتفـــا بـــني املســـتويات األربعـــة يف  الصـــويت) واملســـتوى

مـل نوعـا مـا مـن داللـة اجلهـل وأّن مفـردة الشـّك حتفيبـدو أّن  إيصال رؤية عاملية إىل املخـاطبني.
مفــردة احلســب حتمــل نوعــا مــا مــن داللــة العلــم. فمــن املمكــن القــول إّن العالقــة الدالليــة بــني 

فـــردتني هـــي مـــن نـــوع عالقـــة التضـــاّد حيـــث تتناســـب املســـتويات األربعـــة ملفـــردة الشـــّك مـــع امل
االســـتقرار والثبـــوت يف الـــرتّدد وتتناســـب املســـتويات اجلمـــود الفكـــري واخلمـــول العقلـــي و مفـــاهيم 

  اخلصوبة العقلية والفكرية. و التحّول الفكري والتجّدد مع مفاهيم  األربعة ملفردة احلسب
شـــّك يف املســـتوى املعجمـــي علـــى الطعـــن بالســـالح واخلـــرق بـــه ولكـــن النظـــام تـــدّل مفـــردة ال

اللغوي للقرآن يف املستوى السياقي يقـوم بصـنع التناسـب املعنـائي يف العالقـة بـني الداللـة األوىل 
(الطعن واخلرق بالسالح) والداللـة الثانيـة (مـا يلتـبس علـى اإلنسـان). هـذه الداللـة متّكنـت مـن 

ديثـــة وهـــي أّن وجـــود الشـــّك عنـــد اإلنســـان يـــؤّدي إىل توقّـــف جريـــان حياتـــه زرع رؤيـــة عامليـــة ح
لــة حووقوفــه يف املكــان الثابــت وفقــدان القاطعيــة واحلركــة وســلب اجلهــود منــه يف الوصــول إىل مر 
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اليقني، كما يسّبب أّال يقدر اإلنسان علـى تغيـري آرائـه، كـأّن الريـب حتـّول عنـده إىل صـفة ذاتيـة 
الفـــات بـــني النـــاس والتبـــاس األمـــور علـــيهم حيـــث ال يقـــدرون علـــى متييـــز وينتهـــي إىل وجـــود اخت

والغفلــة عنــد اإلنســان. أّمــا بالنســبة إىل  الصــحيح عــن غــري الصــحيح كمــا أنّــه ينتهــي إىل اجلهــل
نــرى حضــور الشــّك إّال يف بنيــة االســم حيــث ال اشــتقاق لــه ويعتــرب امســا  املســتوى الصــريف فــال

علمـاء اللغـة علـى بعـض لنسبة إىل املسـتوى الصـويت فنـرى اتّفـاق نبع اشتقاقه. وبامجامدا جتّمد 
  وحرف الكاف يعكس داللة االحتكاك.أّن حرف الشني يعكس داللة اجلمود والتفّشي 

ملفـــردة  املســـتويات األربعـــةودراســـة الداللـــة األوىل للحســـب هـــي العـــّد واإلحصـــاء يبـــدو أّن 
ا تتناسـب مـع مفـاهيم  ّ لـم واإلشـراف وحـّل املسـألة واإلجابـة عـن الدقّـة والعاحلسب وّضحت أ

  التحقيق واالكتشاف. السؤال والتمييز والتدبّر والتفّكر واالختبار والدعوة إىل
  

  المصادر والمراجع
  الكتب

  القرآن الكرمي
  مصر: املكتبة العلمية.د. ط.  ،حّققه حمّمد علي النّجار ،). اخلصائصد. تابن جّين، أبو الفتح عثمان. (

 د. ط. م)، معجــم مقــاييس اللغــة، التحقيــق: عبــد الســالم حمّمــد هــارون،١979بــن زكريــا، أمحــد (ابــن فــارس 
  اإلسكندرية: اجملمع العلمي العريب.

  م)، تفسري القرآن العظيم، الطبعة األوىل، بريوت: دار ابن حزم.٢٠٠٠ابن كثري، أبو الفداء (
  : داراملعارف.قاهرةد. ط، ). لسان العرب. د. تابن منظور، مجال الدين. (

  املطبعة النموذجية. د. ط. د. م، )، الديوان،. تاألعشى الكبري، ميمون بن قيس (د
  .القاهرة: دار املعارف، )، الديوان، التحقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة. تامرؤ القيس (د

الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود دراســة والتحقيــق: الم)، تفســري البحــر احملــيط، ۱۰۰۳األندلســي، أبوحّيــان (
  .، د. ط، د. م، د. نوالشيخ علي حمّمد يعوض

  الطبعة الثالثة. مصر:مكتبة األجنلو. ،م). داللة األلفاظ۱976أنيس، إبراهيم (
  مكتبة الشباب.د. ط، د. م:  أوملان، ستيفن (د. ت)، دور الكلمة يف اللغة، الرتمجة: كمال بشر،

تقــــدمي: هـــالل حمّمــــد اجلهــــاد، الطبعــــة الرتمجــــة و الاهللا واإلنســــان يف القـــرآن،  م)،۲۰۰7يزوتســـو، توشــــيهيکو (إ
  .بريوت: املنّظمة العربية للرتمجة، األولی



 31   )إحياء كماسي و رجاء أبو علي( ... »احلسب«و» الشكّ «تعانق املستويات األربعة ملفرديت 

جـــّدة:  ، د. ط،قـــرأه وعّلـــق عليـــه: حممـــود حمّمـــد شـــاكر ،). دالئـــل اإلعجـــازد. تاجلرجـــاين، عبـــد القـــاهر. (
  املدين.  دار

  لثانية. مصر: مطبعة اجلبالوي.بني القدمي واحلديث. الطبعة ا م). علم اللغة۱986حامد هالل، عبد الغّفار (
  القاهرة: دار قباء.، )، مدخل إىل علم اللغة، الطبعة األوىل. تحجازي، حممود فهمي (د

  القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.د. ط، م)، مناهج البحث يف اللغة، ۱99۰حّسان، متام (
  املغرب: دار الثقافة.د. ط،  ناها ومبناها،م)، اللغة العربية مع۱99۴حّسان، متام (
  ط. الكويت: علم املعرفة. . م). أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة. د۱978خرما، نايف (

  قاهرة: دار الغريب.د. ط، م)، العربية وعلم اللغة احلديث، ۲۰۰۱داود، حمّمد حمّمد (
مكتبـة  د.ط، د، م، )، املفـردات يف غريـب القـرآن،. تالراغب اإلصـفهاين، أبـو القاسـم احلسـني بـن حمّمـد (د

  نزار مصطفى الباز.
الكويــــت: د. ط،  ،مــــوجز تــــاريخ علــــم اللغــــة يف الغــــرب (ترمجــــة: أمحــــد عــــوض) ،م)۱997روبنــــز، ر. ه. (

  املعرفة.  علم
بـــــن معـــــدي كـــــرب الزبيـــــدي، مجعـــــه ونّســـــقه:  م)، شـــــعر عمـــــرو۱98۵الزبيـــــدي، عمـــــرو بـــــن معـــــدي كـــــرب (

  دمشق: جممع اللغة العربية. ، لطبعة الثانيةالطرابيشي، ا مطاع
م)، تفســـري الكّشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل وعيـــون األقاويـــل، ۲۰۰9الزخمشـــري، جـــار اهللا حممـــود بـــن عمـــر (

  .بريوت: دار املعرفة ،التحقيق: خليل مأمون شيحا، الطبعة الثالثة
ـــه: األســـتاذ علـــي حســـ۱988زهـــري بـــن أيب ســـلمى ( بـــريوت: د. ط، ن فـــاعور، م)، الـــديوان، شـــرحه وقـــّدم ل

  الكتب العلمية.   دار
  باكستان: مكتبة البشرى. د. ط،  م)، املعلقات السبع،۲۰۱۱الزوزين، أمحد ( 
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منشـــــــــورات اّحتـــــــــاد د. ط، د. م:  م)، خصـــــــــائص احلـــــــــروف العربيـــــــــة ومعانيهـــــــــا،۱998عبّـــــــــاس، حســـــــــن (
  العرب. الكتاب
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ـــوي، ، ديـــوان عنـــرت م)۱96۴العبســـي، عنـــرتة بـــن الشـــّداد ( د، ط، د. م: ة، حتقيـــق ودراســـة: حممـــد ســـعيد مول
  املكتب اإلسالمي.
  م)، الفروق اللغوية، الطبعة الرابعة، بريوت: دار اآلفاق احلديثة.١98٠العسكري، أبو هالل (

  القاهرة: عامل الكتب.الطبعة اخلامسة، م). علم الداللة. ۱998عمر، أمحد خمتار. (
  لصوتّيات العربية، الطبعة األوىل، الرياض: مكتبة التوبة.م)، ا۲۰۰۱الغامدي، حمّمد منصور (

م)، القـــاموس احملـــيط، التنقـــيح والتعليـــق: أنـــس حمّمـــد ۲۰۰8الفـــريوز آبـــادي، جمـــد الـــدين حمّمـــد بـــن يعقـــوب (
  القاهرة: دار احلديث. ،الشامي وزكريا جابر أمحد، الطبعة األوىل

قطـــــر: وزارة الثقافـــــة  ،أمحـــــد الشـــــيمي، الطبعـــــة األوىلم)، اللغـــــة والثقافـــــة، الرتمجـــــة: ۲۰۱۰كـــــرامش، كلـــــري (
  والرتاث. والفنون

قـــم: مركـــز نشـــر آثـــار العالمـــة د، ط، ش)، التحقيـــق يف كلمـــات القـــرآن الكـــرمي، ۱۳9۳املصـــطفوي، حســـن (
 املصطفوي.

ت: بــريو د، ط، م)، الــديوان، الشــرح والتقــدمي: عّبــاس عبــد الســاتر، ۱996النابغــة الــذبياين، زيــاد بــن معاويــة (
  دار الكتب العلمية.
  الرياض: عّكاظ. ،الطبعة الرابعة م)، اللغة واجملتمع،۱98۳وايف، علي عبد الواحد (
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  »حسب«و » شك«همبستگي سطوح چهارگانه واژگان 
  بيني قرآن كريم در انتقال جهان

  *رجاء ابو علي
 §**احياء كماسي

  چكيده
است كه  يموضوع انساني نيب  جهان يده  و شكل يآن بر ذهن جمع ريموضوع زبان و تأث

زبان  يها سميكه مكانبر اين باورند شناسان را به خود جلب كرده است. آنها  توجه زبان
هاي هويت فرهنگي هر جامعه را تعيين  را شكل دهد و ويژگيسخنوران تواند ديدگاه  يم

) ييو آوا يصرف ،يبافت ،يسطوح آن (سطوح واژگانتناسب معنايي  زاني. واژگان و مكند
با زبان دارد. اين پژوهش چگونگي انديشه سخنوران بيان و  يدر نظام زبان يا ش برجستهنق

به بررسي   ميدر قرآن كر "حسب"و  "شك"هدف دستيابي به خوانشي جديد از دو واژه 
واژه از دو  ني. اهر دو واژه در مقايسه با هم پرداخته استسطوح چهارگانه تناسب معنايي 
آنها  ،مفهوم معرفت يكه داللت بر نوعبه طوري تعلق دارند  يمعرفتبه حوزه لحاظ معنايي 

 نيتوان ا ينم ،ييمعنااشتراك  نياست. با وجود اجمع كرده  ييمعنادامنه  كيرا در 
نقش دارند و مطالعه آنها  ميقرآن كرنظام زباني از آنها در  كيكرد كه هر  انكارموضوع را 

از آن را آشكار  يناش ينيو جهان ب ييمعنا يها ممكن است تفاوت گريكديبا  هسايقمدر 
به مخاطب، بر آن  يجهان نشيتناسب سطوح واژگان در انتقال ب يچگونگبا توجه به كند. 
با . ميكن يبررس "حسب"و  "شك"به جهان را از منظر واژگان  ميتا نگاه قرآن كر ميشد
دو كلمه  نيكه سطوح چهارگانه ا ميديرس جهينت نيبه اي و تحليلي فيتوصروش بر  هيتك

دارند. به نظر  يهماهنگ و همخوان گريكديبه مخاطب با  ميقرآن كرجهان بيني در انتقال 
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 ميشك با مفاه؛ سطوح چهارگانه واژه از نوع تضاد است هدو واژ نيا ييرسد رابطه معنا يم
چهارگانه كه سطوح  ي، جمود عقلي و استبداد هماهنگ است، در صورتيركود فكرجهل، 

  واژه حسب با مفاهيم علم، دگرگوني، تحول و باروري فكري و ذهني تناسب دارد.
  بيني، سطوح چهارگانه، شك، حسب. قرآن، جهان ها: واژهكليد


