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 :ملخص ال

إذ يصعب في بعض  ،عالج البحث مشكمة مف مشاكؿ التخاطب المغكم المتعمقة بفيـ المقاصد
ممَّا يؤدم إلى انقطاع محتمؿ في العممية التكاصمية بيف المتكمـ  ،األحياف فيـ مقاصد المتكمـ

فالحظ البحث أفَّ الحؿ األمثؿ الذم يسيـ في الكشؼ عنيا كشفان دقيقان يتمٌثؿي في معرفة  ،كالمخاطب
الذم  مكلٌما كاف الخطاب التكاصمي األخر  ،الخمفيات القصدية التي في ضكئيا تشٌكؿ ذلؾ الخطاب

 ،بأف يصدر تارة مف اإللو كتارة مف المؤمنيف كتارة أخرل مف غير المؤمنيف ،متعددان  ىك عينة البحث
كلكؿٍّ مف ىؤالء خمفيات قصدية خاصة بو تكجَّب عمينا معرفة تمؾ الخمفيات قبؿ الخكض في معرفة 

 المقاصد؛ كلذا عمد البحث إلى بياف ذلؾ.
 كم، الخطاب التكاصمي(.الكممات المفتاحية: )الخمفيات القصدية، التخاطب المغ
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The research dealt with a problem of linguistic communication  related to 

understanding the intentions ، as it is sometimes difficult to understand the  

speaker's intentions ، which leads to a possible interruption in the 
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 مقّذمة

المبعكث رحمة  ،كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف ،الحمد  ربِّ العالميف
 كبعد: ،كعمى آلو الطاىريف ،نبينا محمد ،لمعالميف

فكاف ال بدَّ مف البحث عف  ،غالبان ما يمتبس عمى المخاطبيففيـ المقاصد 
كمف ىنا ظيرت الحاجة إلى  ،ياياألسس كالمنطمقات التي يمكف لمخطاب أف ينبني عم

إذ إف لكؿ متكٌمـ  ،ابالكشؼ عف الخمفيات التي مف شأنيا أف تسيـ في انتاج الخط
 ،في انتاج المقاصدرصيدان مف المعمكمات كالمعارؼ المطمكرة في الالكعي كتعدَّ أساسان 

فإذا ما أراد اإلنساف الكصكؿ إلى مقاصد اآلخريف كفيميا فيما دقيقان لزمو أف يبحث في 
غي  كلذا حمؿ البحث عنكاف )الخمفيات القصدية كمصاديقيا ،خمفيات تمؾ المقاصد

الخطاب التكاصمي األخركم في القرآف الكريـ( ليسمط الضكء عمى الخمفيات القصدية 
 ذلؾ الخطاب. نبنت عمييا مقاصداالتي 

ن ألىـ النتائج  ،اقتضت المنيجية أف يككف البحث في مبحثيفك  كخاتمة كانت محالَّ
ية القصدية أما المبحثاف فاألكؿ منيما تناكؿ ماىية الخمف ،التي تكٌصمت ليا الدراسة

 كالثاني تعٌيف لبحث مصاديؽ الخمفيات القصدية في الخطاب األخركم. ،كأنكاعيا

تنٌكعت المصادر كالمراجع التي اعتمدىا البحث بيف كتب التفسير ككتب كقد 
كلساف  ،كلعٌؿ مف أىميا: كتاب العيف لمخميؿ ،المغة كالمسانيات الحديثة ككتب العقائد

القصدية بحث في فمسفة العقؿ جكف  ،الغيب لمرازم كمفاتيح ،العرب البف منظكر
 كغيرىا مف الكتب األخرل.  ،كالمضمر ألكريكيكني ،سيرؿ

كالحمد  بدءن  ،كفي الختـ أسأؿ ا أف أككف قد كٌفقت في عممي البسيط ىذا
 ختمان.ك 
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 المبحث األول

 في مفهىم الخلفيات القصذية وأنىاعها

منيا:  ،مصطمحات كثيرة لمداللة عمى الخمفية القصدية استعمؿ التداكليكف
 ،كمصطمح بديييَّات االعتقاد ،كىك ما أطمقو ككرزيبسكي ،مصطمح المسمَّمات الصامتة

 ،كسٌماىا بعضيـ النظاـ اإلدراكي األساسي ،كالمعمكمات المسترٌقة ،كالمعارؼ اإلدراكية
ريكيكني كبعض مف التداكلييف كتطمؽ عمييا أك  ،كيسٌمييا دككرك )اآلراء المألكفة(

كمصطمح )الكفاءة الثقافية كاأليديكلكجية( حينان  ،مصطمح )الكفاءة المكسكعيَّة( حينان 
ك)األرض المرجعية  ،(ِ)كتسٌمى )الميتا حكارية( في استعماؿ بعض الباحثيف ،(ُ)آخر

كغير ذلؾ مف التسميات األخرل. إال أفَّ البحث ماؿ إلى استعماؿ  ،(ّ)لإلخبار(
بكصفو مصطمحان أكثر انسجامان مع ماىيتيا  ،(ْ)مصطمح )الخمفية( كىك ما قاؿ بو سيرؿ

 كما سيتضح فيما بعد. 
 ماهية الخلفية القصذيَّة للتخاطب األخروي

 ،بيف مصطمح القصدية قبؿ البدء ببياف ماىية الخمفية القصدية ال بدَّ مف التفريؽ
فيقع  ،كمصطمح الخمفية القصدية؛ إذ إفَّ ىذيف المصطمحيف كثيره ما يشكبيما الغمكض

 الخمط بينيا في الغالب.
كىي  ،(ٓ)فالقصدية ىي: )) الطريقة الخاصة التي يمتمكيا العقؿ لربطنا بالعالـ((

فكؿ ىذه  ،كمخاكؼ كغيرىا ،كآماؿ ،كرغبات ،تشمؿ كؿ الحاالت العقمية مف معتقدات
فتشكؿ ىذه الحاالت  ،كيعتمد عمييا بتحقيؽ مضمكنو ،الحاالت القصدية تحيط بالقصد

ككذلؾ ال تكجد حالة  ،كال يمكف أف نتصكر شخصان ما يمتمؾ حالة كاحدة ،(ٔ))شبكة(
 بؿ كؿ الحاالت متداخمة فيما بينيا مشكٌمة )شبكة كمٌية(. ،منفصمة عف أخرل

أك يكلد منو فإفَّ القصدٌية كليدة  ،شيء أصؿ أك أساس يقـك عميوكبما أف لكؿ 
 ،كىي أساس المعارؼ المكٌلدة في القصدٌية ،ككقفت عمييا ،نشأت منيا ،أرض خصبة

كقد عيرِّفت بأٌنيا: )) مجمكعة القدرات العقمية  ،(ٕ) كىذه األرضية ىي )الخمفية القصدٌية(
فالحاالت القصدٌية ال تككف  ،(ٖ)مٌثالت العقمية((الالتمٌثمية التي تمٌكننا مف تشكيؿ الت
كلذا يمكف القكؿ إف الخمفية  ،غير الميعمىنة ،تمٌثمٌية إالَّ بسبب ىذه القدرات الخفٌية
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كليذا نقكؿ ليس كٌؿ العالقات  ،كلكنَّيا تؤٌثر عمى العقؿ ،القصدٌية مطمكرة في الالكعي
إال بشرط  ،كالمادية المطمكرة في الالكعي ذات صمة بالخمفية ،كاالجتماعية ،البيكلكجية

كعمى عالقة بيا بسبب تفاعمنا  ،فالعالـ متصؿه بخمفياتنا القصدية ،تأثيراتيا عمى العقؿ
 .(ٗ)فال يكجد إدراؾ أك ذاكرة مف دكنيا ،ك تكاصمنا معو

 بكصفيا تخطيطان  ،كلذلؾ أطمؽ جكرج يكؿ عمى الخمفٌية مصطمح )المخطكطة(
تتضمف تتابع  ،فيقكؿ: )) المخطكطة: ىي بنية ميعرَّفو مكجكدة مسبقان في الذاكرة ،مسبقان 

َـّ يرل أفَّ ىذه المخطكطات تستعمؿ إليجاد تفسيرات ألحداث ما جرل ،(َُ)أحداث((  ،ث
أك حضكرنا في  ،كذىابنا إلى المكتبة ،(ُُ)كمف تمؾ األحداث الذىاب إلى عيادة الطبيب

مف األحداث األخرل التي تيبنىى عمى مخطكطات أك خمفيات  كغير ذلؾ ،المساجد
 قصدية. 
 ،(ُِ)فيتضح مٌما تقٌدـ أفَّ الخمفٌيات القصدية تمٌثؿ المكقؼ القبمي قبؿ القصدم 

كلذا ييقاؿ ليست الخمفية  ،كىي بمثابة الشركط المسبقة لقياـ الحاالت القصدية بكظيفتيا
نَّما ىي الشركط القبمٌية لمقصدية ،صكرة مف القصدية  .(ُّ)كا 

كعالقتيا بالقصدية فإنَّنا سكؼ نعي ماليا مف أىمية  ،فإذا ما فيمنا مفيكـ الخمفية
كلذا  ،كما يضمركه في خطاباتيـ التكاصمية ،بالغة في الكقكؼ عمى مقاصد المتكمميف

َـّ أفَّ  ،لضمنيةقيؿ إفَّ دكرىا يٌتضح بشكؿ فٌعاؿ حينما يتعمؽ األمر بالمحتكيات ا ث
أك التمميحي يعتمد إلى حدٍّ ما عمى معرفة  ،االستدالؿ عمى المحتكل المسككت عنو

خارجة عف الممفكظ؛ إذ إنَّنا ال نستطيع الحكـ عمى تعبير ما بأنَّو تعبير  ،خاصة
أك ما نظف أف المتكٌمـ يعتقده بخصكص  ،إال في ضكء معرفتنا بالعالـ الكاقعي ،مجازم

 .(ُْ)ـذلؾ العال
كبناء عمى ما تقدَّـ يتبيف أفَّ كؿ خطاب يتأسس عمى مجمكعة مف الخمفيات 

تسيـ ىذه  ،(ُٓ)القصدية أك المسممات الصامتة عمى حدٍّ تعبير بعض المحدثيف
فػ))المخاطب ال يتمٌقى ما يتمٌقاه مف النصكص   ،الخمفيات في معرفة مقاصد الخطاب

مت لديو جممة مف المعارؼ ىي التي سميت إنَّما يتمقاىا كقد حص ،كىك خالي الذىف
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كالتي يستطيع مف خالليا أف يؤكؿ النص تأكيالن يكشؼ عف  ،(ُٔ)بالمعرفة الخمفية((
 قصد المتكٌمـ المراد إيصالو.

 
 :أنىاع الخلفيات القصذية

كمنيا ما يككف  ،يشترؾ فيو جميع البشر ،كالخمفيات القصدٌية منيا ما يككف عاٌمان 
 أك بمجمكعة مف األشخاص؛ كلذا قيسِّمىٍت عمى قسميف: ،خاٌصان بشخصو 

: كىي: )) جزء مف الخمفٌية الذم يشمؿ عمى األقؿ كؿ القدرات أواًل: الخمفّية العميقة
أم: قدرات  ،كالمشتركة بيف كؿ أفراد البشرية؛ بسبب تككينيـ البيكلكجي ،الخمفية العامة

المكقؼ السابؽ لمقصد كالذم ييتـ بتفسير األشياء  ،التعرؼ ،اإلدراؾ ،األكؿ ،مثؿ السير
 .(ُٕ)كالكجكد المستقؿ لممكضكعات كاآلخريف(( ،الصمبة

مثؿ فتح  ،أك الخاصة ،كىي )) الممارسات الثقافية المحمٌية ثانيًا: الخمفية المحمية:
المكقؼ )قبؿ القصدم( الذم نتخذه تجاه  ،كشرب العصير مف الزجاجة ،األبكاب

فتدخؿ في ذلؾ الثقافات التي تخص جماعة أك بمد دكف غيرىـ مف  ،(ُٖ)األشياء((
فإف لـ يكف لممخاطب إطالع عمى ثقافة المتكمـ كما  ،الجماعات أك البمداف األخرل

كمف ثىَـّ يؤدم ذلؾ إلى انقطاع محتمؿ في  ،يحمؿ مف قيـو فإٌنو سكؼ ال يفيـ مقاصده
كمارؾ جكنس: عندما ال يشترؾ الناس  )) يقكؿ جكرج اليككؼ ،عممية التكاصؿ بينيما

فإفَّ  ،كنفس المسممات ،كنفس القيـ ،كنفس المعرفة ،الذيف يتحاكركف في نفس الثقافة
 .(ُٗ)الفيـ المتبادؿ يككف صعبان((

فيدخؿ تحتو جميع القكاعد التي نتعمميا حكؿ  ،كليذا القسـ أىمية كبرل في البحث     
نستعمميا كثيران بصكرة ال  ،لقكاعد إلى خمفية محميةفبمركر الزمف تتحكؿ ىذه ا ،شيءو ما
عداد الطعاـ ،مثؿ قكاعد الكتابة ،شعكرية كغيرىا. بمعنى إٌننا ))  ،كقكاعد لعبة ما ،كا 

 .(َِ)نطٌكر مخططاتنا الثقافية في سياؽ تجاربنا األساسية((
ىناؾ سؤاؿ ميـ ىك ىؿ يكجد فاصؿ بيف ىذيف القسميف؟ كىؿ نستطيع التفريؽ     

 ،كلكف مف الضركرم التمييز بينيما ،بينيما؟ كالجكاب أنو ال يكجد فاصؿ بيف القسميف
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مثؿ معرفة درجة  ،بمعنى مكقفي قبؿ القصدم تجاه األشياء ،أم) كيؼ تككف األشياء؟(
أم: ما أممكو مف  ،ف )كيؼ أسمؾ تجاه األشياء(كبي ،صالبة البرتقالة كالحجر ...
كمع ىذا ال نستطيع فصؿ  ،مثؿ: ميارل تقشير البرتقالة ،ميارات عديدة تجاه األشياء

تجاه  ،بشكؿ مستقؿ عف مكقفنا )قبؿ القصد( ،كتفعيؿ ميارة قبؿ القصد بتقشير البرتقالة
كلكف نستطيع تقشير  ،فمثالن: ال نستطيع أف نحاكؿ تقشير الصخرة ،صالبة األشياء

ككؿ ىذا يعكد إلى سبب كىك اعتقادنا  ،البرتقالة؛ بسبب اختالؼ درجة صالبتيما
 .(ُِ)المسبؽ كالالكعي تجاه األشياء

كىناؾ سبب آخر يجعمنا ال نستطيع الفصؿ بيف الخمفيتيف كىك )) أفَّ الممارسات     
كىذا ما نجده عند  ،(ِِ)يكـ(( الثقافية ربَّما تصير أمران مشتركان بيف جميع الثقافات ذات

 ،كترككا عاداتيـ كثقافاتيـ التي نشؤكا عمييا ،بعض األقكاـ الذيف استجابكا لنداء السماء
فتغيرت  ،ككرثكىا مف اآلباء  في الشرؾ كاإللحاد كالتي تمثؿ خمفيات عميقة لدييـ

 كرغباتيـ.  ،قدراتيـ العقمية كمعتقداتيـ كعاداتيـ
فإذا ما أردنا الكقكؼ عمى متضمنات الخطاب التكاصمي األخركم بأنكاعو الثالثة ػػػ     

الخطاب اإلليي كالخطاب اإليماني كخطاب غير اإليماني ػػػ كما يحممو مف مقاصد غير 
أم:  ،مصٌرح بيا فال بدَّ في بادئ األمر مف معرفة األساس الذم كلد منو الخطاب

فَّ كؿ التفسيرات كالتأكيالت لمقصد   ،خمفياتو القصدية فالقصدية ال تأتي عف فراغ كا 
 غير المصرح بو تعتمد عمى الخمفية القصدية.

فكثير مٌما يقصده منشئ الخطاب في كالمو يتجاكز أك قد يختمؼ عف المنطكؽ      
الحرفي لمجممة؛ كلذلؾ كجب عمى المتمقي في مثؿ ىذه الحاالت أف يراىف عمى الخمفية 

 قصدية لتحديد المقاصد التكاصمية التي يحمميا الخطاب المكٌجو إليو.ال
 

 المبحث الثاني

 مصاديق الخلفية القصذية في التخاطب األخروي
كأف ىذا الخطاب عمى ثالثة أنكاع  ،بما أف مكضكع الدراسة ىك الخطاب القرآني

المؤمنيف كتارة مف  ،إذ يصدر تارة مف اإللو فيسٌمى خطاب إليي ،بمحاظ المتكمـ
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 ،بالمعنى األعـ مما يشمؿ األنبياء كالمالئكة كالصالحيف كيسٌمى حينئذو خطاب إيماني
 ،مف كافريف كمشركيف كمنافقيف كشياطيف كغيرىـ ،كتارة أخرل يصدر مف غير المؤمف

فال بد مف أف تككف مصاديؽ الخمفيات القصدية مرتبطة  ،فيسٌمى خطابان غير إيماني
فطبيعة الخمفية القصدية اإلليية تختمؼ عف طبيعتيا في  ،طاببتمؾ األنكاع مف الخ

ككذلؾ األمر في  ،الخطاب اإليماني كتختمؼ أيضان عمَّا ىي عميو في غير اإليماني
 كيتبٌيف ذلؾ فيما يأتي: ،أنكاع الخطاب األخرل

  
 أوالً: الخلفيات القصذية اإللهية:

كما تحممو  ،البشر التي يخاطب بيا ا سبحانو كتعالى آيات الخطاب األخركم
 ،كالمفاىيـ المنتزعة مف الذات اإلليية ،مف مقاصد في طياتيا تككف نابعة عف األسس

فالمنتزعة مف الذات  ،كىذه األسس كالمفاىيـ تمٌثؿ صفاتو سبحانو ،أك مف الفعؿ اإلليي
المنتزعة مف فعمو سبحانو فتسٌمى كأما  ،كالقدرة كغيرىا ،اإلليية تسٌمى صفات ذاتية
كالتي يمكف أف نطمؽ عمييا مصطمح الخمفيات  ،(ِّ)صفات فعمية كالعدؿ كغيره

 القصدية اإلليية؛ لككنيا تقؼ كراء المقاصد اإلليية في الخطاب اإلليي األخركم.
 ،كحكيـ ،كعادؿ ،فمأللكىية أكصاؼ جميمة كأسماء حسنى منيا أٌنو قادر كعالـ

كالقرآف الكريـ يثبت مف خالؿ آياتو الدالة عمى الخطاب األخركم مدل  ،كغيرىا ،كمالؾ
كفيما يأتي عرض ألىـ ىذه الخمفيات التي تمٌثؿ  .(ِْ)اتصاؼ الحؽ سبحانو بيا

 منطمقات لمخطاب األخركم اإلليي:
 العذل اإللهي:  

(: قُٕٓقاؿ الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت ،العدؿ في المغة ىك الحكـ بالحؽ
كيأتي  ،(ِٓ) ))العدؿ: الحكـ بالحٌؽ ... نقكؿ: ىك يعدؿ: أم: يحكـ بالحؽ كالعدؿ((

كمف معانيو أيضان  ،كعدلتي فالنان بفالفو أعًدلوي بو ،فيقاؿ: ىك عدؿي فالف ،بمعنى النظير
 .(ِٔ)أنَّو نقيض الجكر

كعدـ التجاكز عف حدِّه  ،أما في االصطالح فػ))ىك كضع كؿِّ شيءو في مكضعو
ـي كالجكر(( كيقابمو الظم
التي فيصمت عف سائر  ،فالعدؿ مف الصفات اإلليية الفعمية ،(ِٕ)
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 ،(ِٖ)كأخذت مكانان خاصان في مباحث العقيدة؛ لجممة مف األسباب ،الصفات األخرل
 ،عرةاإلمامية كالمعتزلة كاألشا ،منيا: إنَّو قد كاف محؿ  لمخالؼ بيف المذاىب اإلسالمية

فضالن عف ذلؾ فإفَّ مفيكمو قد اتسـ باإلتساع؛ إذ  ،كألنَّو شامؿ لمتشريع كالتككف كالجزاء
كالحكمة كالرازقية كالرحمانية  ،إف كثيران مف صفات الفعؿ اإلليي تعكد في حقيقتيا إليو

 كغيرىا.  ،كالرحيمية
ال مجاؿ  تضافرت األدلة القرآنية الدالة عمى اتصاؼ الذات بصفة العدؿ اتصافان 

فيي مف  ،فضالن عف ذلؾ فإف العقؿ اإلنساني قد أقرىا بداءة بالفطرة ،لإلنكار فيو
قاؿ الشيخ جعفر السبحاني: ))إفَّ العقؿ ػػػ  ،المسائؿ الكاضحة التي ال تحتاج إلى األدلة

مضافان إلى اآليات ػػػ يحكـ بكضكح بالعدؿ اإلليي؛ ألفَّ العدؿ صفة كماؿ كالظمـ صفة 
منٌزه عف كؿ عيب  ،لعقؿ يحكـ بأفَّ ا تعالى مستجمع لجميع صفات الكماؿكا ،نقص
.جيؿ ُكالظمـ أساسان نابع مف أحد عكامؿ ثالثة:  ،في مقاـ الذات كالفعؿ ،كنقص

مع عممو بقبحو أك عجزه عف القياـ  ،.احتياج الفاعؿ إلى الظمـِالفاعؿ بقبح الظمـ. 
كيـ ... كمف البدييي أٌنو ال سبيؿ ألم كاحد .ككف فاعؿ الظمـ سفييا غير حّبالعدؿ. 

كعف  ،فيك تعالى منزه عف الجيؿ كالعجز ،مف ىذه العكامؿ إلى الذات اإلليية المقٌدسة
 .(ِٗ)االحتياج كالسفو؛ كليذا فإفَّ جميع أفعالو تتسـ بالعدؿ كالحكمة((

 منيا: ،كاآليات القرآنية الدالة عمى ذلؾ كثيرة في القرآف الكريـ
﴾.﴿ فى ُ ـٍ يىٍظًمميكفى لىًكف كىانيكٍا أىنفيسىيي ـٍ كى مىا كىافى المَّوي ًليىٍظًممىيي

(َّ) 
مىا أىنىا ًبظىالَّـو لٍِّمعىًبيًد﴾ِ ا ييبىدَّؿي اٍلقىٍكؿي لىدىمَّ كى .﴿ مى

(ُّ) 
﴾ّٓ.﴿ أىفىنىٍجعىؿي اٍلميٍسًمًميفى كىاٍلميٍجًرًميفى }ّ ـٍ كىٍيؼى تىٍحكيميكفى ا لىكي { مى

(ِّ) 
ٍيرنا يىرىهي ).﴿ فىمىٍف ْ مىٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يىرىهي﴾ٕيىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى ( كى

(ّّ) 
فكؿُّ ىذه اآليات كغيرىا مف اآليات األخرل تدؿُّ عمى اتصاؼ الذات اإلليية بيذه 

 الصفة ػػػ بكصفيا خمفية إليية ػػػ فضالن عمَّا تقدَّـ مف دليؿ عقمي.
قائمة  ،آيات الخطاب اإلليي األخركم ىناؾ عددان غير قميؿ مفكقد الحظ البحث أف 

كخمفية ضركرية يمكف في ضكئيا  ،فيي تشٌكؿ منطمقان لذلؾ الخطاب ،عمى ىذه الصفة



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع ال المجلد / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 
 
 492 

 ﴿كمف تمؾ اآليات قكلو تبارؾ كتعالى:  .والكشؼ عف المقاصد اإلليية المتضٌمنة في
نَّمىا اٍلمىٍكتً  ذىاًئقىةي  نىٍفسو  كيؿُّ  فٍَّكفى  كىاً  ٍـ  تيكى كي  كىأيٍدًخؿى  النَّارً  عىفً  زيٍحًزحى  فىمىفٍ  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  أيجيكرى

نَّةى  ا فىازى  فىقىدٍ  اٍلجى مى يىاةي  كى تىاعي  ًإالَّ  الدٍُّنيىا اٍلحى كرً  مى فظاىر اآلية يدٌؿ عمى أٌف كٌؿ  ،(ّْ)﴾اٍلغيري
ف كٌؿ  ،فيك مصير حتمي لكؿ إنساف ،نفس مخمكقة ال بدَّ ليا مف أف تذكؽ المكت كا 

فسرياف المكت عمى كؿ نفس  ،(ّٓ)إنساف يعطى يـك القيامة أجره كافيا كٌؿ بحسب عممو
عطاء كؿ ذم حؽ حقو إٌنما ىك مظير مف مظاىر العدؿ اإلليي.    كا 

كيمكف القكؿ إف االعتقاد بالعدؿ اإلليي ىك الذم يستمـز االطمئناف بالكعد 
كالتفريؽ بيف  ،كذلؾ بإعطاء كؿ ذم حؽٍّ حٌقو مف خالؿ العدؿ الجزائي ،اإلليي

بحيث لك لـ  ،المؤمنيف كغير المؤمنيف؛ ))لذلؾ صار يكـ البعث مظيران لعدلو سبحانو
كبذلؾ صار يكـ القيامة أمران  ،لما ظير عدلو في مجاؿ الجزاء ،يكف ذلؾ اليكـ المكعكد

 .(ّٔ)ال مفرَّ منو لظيكر عدلو فيو((

 :القدرة اإللهية
ق( نقالن عف الميث: ))القدرة: مصدر قىدىر عمى الشيء ُُٕقاؿ ابف منظكر )ت

(( ،قدرة إف القدرة  ،ق(ّٓٗكذكر أبك ىالؿ العسكرم )ت ،(ّٕ)أم: ممكوي فيك قادره قديره
...  ،فقاؿ: )) القدرة تككف في صغير المقدكر ككبيره ،تككف في صغير األمكر ككبيرىا

كليذا يقاؿ ممؾ قاىر ًإذا أيًريد المبالغة في مدحو بالقيٍدرىة((
كتأتي القدرة ميتضمَّنة في  ،(ّٖ)

 .(ّٗ)لذا قالكا المقيت يجمع معنى القدرة عمى الشيء كالعمـ بو ،لفظ المقيت
ذ شاء لـ  ،كفي االصطالح فإنَّيا تعني )) أفَّ يككف الفاعؿ بنحك إذ شاء فعؿ كا 

كىي مف الصفات الذاتية الثبكتية  ،(َْ)كؿَّ قادرو ىك مريده كذك مشيئةو(( كعميو فإفَّ  ،يفعؿ
كقد دلت عمى تمؾ  ،فيك قادر ألٌنو سبحانو يفعؿ ما يفعؿ بإرادة كاختيار ، سبحانو

 منيا: ،الصفة شكاىد قرآنية كثيرة
مىى .ُ ًميعنا ًإفَّ المَّوى عى ـي المَّوي جى ﴾ ﴿ أىٍيفى مىا تىكيكنيكٍا يىٍأًت ًبكي  . (ُْ)كيؿِّ شىٍيءو قىًديره
ِ. ﴾ ٍدنىاهي أىف نَّقيكؿى لىوي كيف فىيىكيكفي ا قىٍكلينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرى ﴿ًإنَّمى

(ِْ). 
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مىى كيؿِّ شىٍيءو قىًديرنا﴾ .ّ كىافى المَّوي عى ﴿كى
(ّْ.) 

مىا كىافى المَّوي ًلييٍعًجزىهي ًمف شىٍيءو ًفي السَّمىاكىاًت كىال ًفي األىٍرًض ًإنَّوي كىافى  .ْ ًميمنا  ﴿كى عى
قىًديرنا﴾
(ْْ). 

ًمفى األىٍرًض ًمٍثمىييفَّ يىتىنىزَّؿي األىٍمري بىٍينىييفَّ ًلتىٍعمىميكا أىفَّ  .ٓ مىؽى سىٍبعى سىمىاكىاتو كى ﴿المَّوي الًَّذم خى
اطى ًبكيؿِّ شىٍيءو ًعٍممنا﴾ مىى كيؿِّ شىٍيءو قىًديره كىأىفَّ المَّوى قىٍد أىحى المَّوى عى
(ْٓ.) 

مىى أىف نُّسىكِّمى بىنىانىوي﴾ّافي أىلَّف نىٍجمىعى ًعظىامىوي }﴿أىيىٍحسىبي اإًلنسى  .ٔ  (.ْٔ){ بىمىى قىاًدًريفى عى
كالحظ البحث أف الكثير مف اآليات التي مثٌمت  ،كغيرىا مف الشكاىد القرآنية األخرل

بعض منيا عمى  قد انبنى ،الخطاب األخركم اإلليي حممت مقاصدى غيرى مصرَّح بيا
قكلو مف ذلؾ  ،ىذه الصفة اإلليية بكصفيا خمفية إليية متحكمة في إرادة تمؾ المقاصد

لىقىدٍ  ﴿سبحانو:  ا فيرىادىل ًجٍئتيميكنىا كى مىٍقنىاكيـٍ  كىمى ؿى  خى ٍكتـي مىرَّةو  أىكَّ تىرى ٍلنىاكيـٍ  مَّا كى كَّ ـٍ  كىرىاء خى  ظيييكًركي
مىا ـي  مىعىكيـٍ  نىرىل كى ٍمتيـٍ  الًَّذيفى  شيفىعىاءىكي ؿَّ  بىٍينىكيـٍ  تَّقىطَّعى  لىقىد شيرىكىاء ًفيكيـٍ  أىنَّييـٍ  زىعى  مَّا عىنكيـ كىضى
 .(ْٕ)﴾تىٍزعيميكفى  كينتيـٍ 

 ،فمعنى اآلية أٌف ىؤالء المشركيف سيمقكف ربَّيـ غدان كما خرجكا مف بطكف أمياتيـ
تاركيف  ٌما ميتِّعكا بو في الحياة الدنيا كراء   ،ال يحممكف معيـ شيئان  ،في خمقيـ األكؿ

ـٌ يقكؿ ليـ تعالى ذكره  ،(ْٖ)كالضمير في جئتمكنا عائد عمى الحؽ سبحانو ،ظيكرىـ ث
مكبخان: ما نرل معكـ شفعاءكـ الذيف كنتـ تزعمكف في الحياة الدنيا أنيـ سيككنكف لكـ 

 . (ْٗ)شفعاءن يكـ القيامة
ىك مؤشِّران تمميحيان عمى قصد التكبيخ بكصفو أداة  فقكلو )زعمتـ( ك)تزعمكف( إنما

 ،مف ))أدكات لغكية تستعمؿ في بنية الخطاب المنجزة لتككف مؤشران تمميحيان عمى القصد
مثؿ تمؾ األفعاؿ المعجمية التي تدؿُّ  ،أك لتحديد تكجو المرسؿ نحك محتكل القضية

كمف تمثيالتيا ما  ،المرسؿ كغيرىا مٌما يراه ،عمى االفتراضات كالتأكيدات كالشككؾ
 ،زعـ ،خاؿ ،مثؿ: ظفَّ  ،يسٌمى بأفعاؿ القمكب في قسميا األكؿ كىي أفعاؿ الرجحاف

إلى  ،كبذلؾ انصرؼ الكالـ عف معناه الحرفي الذم ىك االستفياـ ،(َٓ)حسب ...((
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كاألخير  ،الذم أشار إليو المفسركف في مصنفاتيـ ،(ُٓ)كىك التكبيخ ،معنى مجازم
 فعالن كالميان غير مباشر بالمعنى التداكلي. منيما يمثؿ

كىك قصد إليي متضمف في القكؿ أريد  ،كفي اآلية أيضان إشارة إلى حتمية البعث
قد دؿَّ عميو قكلو )كما خمقناكـ( الذم ىك  ،إيصالو إلى المخاطب بشكؿ غير صريح

فالكاؼ استعممت لتشبيو الخمؽ  ،تشبيو لممجيء أريد منو معنى اإلحياء بعد المكت
فالقرآف الكريـ غالبان ما يستعمؿ التمكيح بدالن مف التصريح في  ،(ِٓ)الجديد بالخمؽ األكؿ
 التعبير عف مقاصده.

فالمقاصد اإلليية في ىذا الخطاب ال تخرج عف خمفية القدرة اإلليية؛ إذ إف الذم 
 .      قادر عمى إعادة خمقو مرة أخرل ،خمؽ اإلنساف أكؿ مرة

 ،إفَّ سعة قدرتو تبارؾ كتعالى دليؿ عمى إمكاف المعادكمٌما تجدر اإلشارة إليو 
متقٌدمة عميو أك متأخرة  ،لذلؾ نجد سبحانو عندما يذكر المعاد يردفو بسعة القدرة

 كما في اآلية األكلى كاآلية السادسة ممَّا تقدَّـ ذكره. ،(ّٓ)عنو
 ثانيًا: الخمفيات القصدية اإليمانية

فكذلؾ الحاؿ في الخطابات  ،كما أف لمخطاب اإلليي خمفيات قصدية خاصة بو
بؿ كانت ناتجة عمَّا ترٌسخ في أذىاف المؤمنيف مف  ،اإليمانية فإٌنيا لـ تأًت عف فراع

كمف تمؾ  ،مسندة إلى مراعاة الفطرة السميمة كالتفكير الصحيح ،خمفيات غير معمنة
 ،كاليقيف كاإليماف بحتمية كقكع يكـ القيامة ،كتعالى الخمفيات التسميـ المطمؽ  تبارؾ

كىذه الخمفيات نمتمس ليا  ،كغير ذلؾ ،كالصدؽ ،كالثبات كالصبر ،كخشية ا كعذابو
كلذا سيتناكؿ البحث بعضان منيا بشكؿ مفصَّؿ كما ىك  ،أثران كبيران في خطابيـ األخركم

 آت:
 اليقــين:

كقاؿ ابف منظكر )) اليقيف نقيض  ،(ْٓ)ر((لغة يعني: ))زكاؿ الشؾ كتحقيؽ األم
 أم: تيقنت األمر. (ٓٓ)تقكؿ عممتو يقينان(( ،كالعمـ نقض الجيؿ ،الشؾ
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فقيؿ: ))أنَّو عمـ حاصؿ عف نظر أك  ،أما في االصطالح فقد كثرت تعريفاتو
استدالؿ. كىك اطمئناف الٌنفس إلى حكـ مع االعتقاد بصحتو ... كقيؿ: عبارة عف العمـ 

كمف تمؾ  ،(ٔٓ)المستقر في القمب؛ لثبكتو مف سبب متعيف لو بحيث ال يقبؿ االنيداـ((
تصديؽ مف أٌنو ))تحقيؽ ال ،ق(ُٖٔالتعريفات أيضان ما ذكره الشريؼ الجرجاني)ت

كىذه التعريفات في مجمميا ال تخرج عف المعنى المغكم  ،(ٕٓ)بالغيب بإزالة شؾ كريب((
 في ككنو نقيض الشؾ.

كاليقيف بكصفو خمفية قصدية فإنو يعالج كؿ ىمـك القمب كأحزانو كيبث اليدكء 
مما ينعكس ذلؾ إيجابان عمى خطاباتيـ في القرآف الكريـ  ،كالطمأنينة في قمكب المؤمنيف

ٍمعىاًف قىاؿى عميه السالمشكؿ عاـ كقكلو سبحانو حكايةن عف مكسى )ب ( ﴿ فىمىمَّا تىرىاءل اٍلجى
{ ابي ميكسىى ًإنَّا لىميٍدرىكيكفى بِّي سىيىٍيًديًف }ُٔأىٍصحى فالتكٌكؿ  ،(ٖٓ){﴾ِٔ{ قىاؿى كىالَّ ًإفَّ مىًعيى رى

ار خمفية اليقيف الذم عميو مكسى )عميو السالـ( في رٌده عمييـ إٌنما ىك ثمرة مف ثم
 لديو.

نحك قكلو سبحانو:  ،كينعكس ذلؾ أيضان عمى خطابيـ األخركم بشكؿ خاص
دتُـّ مَّا  قِّا فىيىٍؿ كىجى بُّنىا حى ٍدنىا مىا كىعىدىنىا رى ابى النَّاًر أىف قىٍد كىجى نًَّة أىٍصحى ابي اٍلجى نىادىل أىٍصحى ﴿كى

قِّا﴾ ـٍ حى بُّكي كىعىدى رى
الجنَّة سكؼ ينادكف أصحاب النار حٌتى إذا إذ المعنى أفَّ أصحاب . (ٗٓ)

أخبركىـ بأٌنيـ قد كجدكا ما كعدىـ ا بو فنالكا بذلؾ المراتب  ،ما كٌجيكا أبصارىـ إلييـ
َـّ يقكؿ ليـ أصحابي الجنَّة فيؿ كجدتـ ما مكعدكـ ا بو؟ فيجيبكا بنعـ ،العالية أم:  ،ث

بأنو لعٌنة ا عمى  ،فيؤٌذف مؤذِّف بينيـ حينئذو مف المالئكة ،كجدنا ما كعد ا
 . (َٔ)الظالميف

نَّما ىك  فسؤاؿ المؤمنيف المكٌجو لدل أصحاب النار لـ يكف استفيامان حقيقيان كا 
بكصفيا  ،استفياـ مجازم متضٌمف ألقكاؿ مضمرة قد ذكرىا المفسركف في مدكناتيـ

 ،خمفية اليقيف لدل المؤمنيف بعدالة الحؽ سبحانومقاصدى غيرى مصرَّح بيا مبتنية عمى 
كمف تمؾ األقكاؿ: ما قالو الرازم مف أفَّ الغرض مف ىذا السؤاؿ ىك إيقاع الحزف في 

ظيار ،قمب العدك كلذا فيك استفياـ  ،(ُٔ)الكاممة السعادات مف ما كصؿ إليو المؤمنكف كا 
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 ،ر إليو حاؿ الكافريفغير حقيقي؛ ألفَّ أصحاب الجنَّة عمى عممكا مسبؽ بما صا
نًَّة تعالى قكلوككذلؾ  ٍثنىا األىٍرضى نىتىبىكَّأي ًمفى اٍلجى دىقىنىا كىٍعدىهي كىأىٍكرى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم صى قىاليكا اٍلحى :﴿كى

﴾ ـى أىٍجري اٍلعىاًمًميفى ٍيثي نىشىاء فىًنٍع  كغير ذلؾ مف اآليات األخرل. ،(ِٔ)حى
 الخوف من اهلل

أك  ،كفي االصطالح يعني )) تكقع حمكؿ مكركه ،(ّٔ)الخكؼ لغة يعني الفزع
كعرَّفو بعضيـ بأنَّو )) ألـه يالـز القمب المقبؿ عمى ا؛ بسبب  ،(ْٔ)فكات محبكب((

كالخكؼ مف ا يختمؼ عف الخكؼ مف غيره؛ إذ إفَّ  ،(ٓٔ)تكٌقع مكركه في المستقبؿ((
 في حيف مف يخاؼ ا يمجأ إليو.  ،مف يخاؼ شيئان  ييرب منو

 ،فالخكؼ بيذا المعنى مف الخمفيات القصدية اإليمانية القارة في نفكس المؤمنيف
: ،كقد دٌلت عمى ذلؾ جممة مف آيات الذكر الحكيـ  ندرج بعضان منيا فيما ىـ آتو

ُ﴾ ـٍ يىٍرىىبيكفى بًِّي ـٍ ًلرى  .(ٔٔ).قكلو سبحانو: ﴿ىيدنل كىرىٍحمىةه لِّمًَّذيفى ىي
ـٍ آيىاتيوي زىادى ِ مىٍيًي ذىا تيًميىٍت عى ـٍ كىاً  ـٍ .قكلو: ﴿ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيكفى الًَّذيفى ًإذىا ذيًكرى المَّوي كىًجمىٍت قيميكبييي ٍتيي

﴾ كَّميكفى ـٍ يىتىكى بًِّي مىى رى اننا كىعى ًإيمى
(ٕٔ). 

افيكفى يىٍكمنا كىافى ّ يىخى شىرُّهي ميٍستىًطيرنا ﴾ . قكلو تبارؾ كتعالى: ﴿ ييكفيكفى ًبالنٍَّذًر كى
(ٖٔ). 

فالخكؼ إذان )) محٌرؾ نحك التكبة كالتحصيف  ،كغير مف الشكاىد القرآنية األخرل     
ىك ليس )فكبيا( بالمعنى المرضي الذم  ،فيك خكؼ محٌفز كليس خكفان مرضيَّان  ،كالشكر

 .(ٗٔ)كقد يصؿ بو إلى حالة اليأس(( ،كيربكو في حركتو ،ينغص حياة اإلنساف
كمف الخطاب األخركم اإليماني الذم انبنى فيو عمى ىذه الخمفية قكلو سبحانو: 

نىادىل ﴿ ابي  كى ابى  النَّارً  أىٍصحى نَّةً  أىٍصحى كاٍ  أىفٍ  اٍلجى مىٍينىا أىًفيضي ـي  ًممَّا أىكٍ  اٍلمىاء ًمفى  عى قىكي زى  المَّوي  رى
ا المَّوى  ًإفَّ  قىاليكاٍ  رَّمىييمى مىى حى  .(َٕ)﴾اٍلكىاًفًريفى  عى

ىذه اآلية الكريمة تخبر عف خطاب أصحاب النار الذم يستغيثكف بو أصحابى 
بسبب ما ارتكبكا مف  ،بإعطائيـ الماء كالطعاـ لشدة ما نزؿ بيـ مف العذاب ،الجنةً 

فيـ يفعمكف ذلؾ )) حيرة في أمرىـ كما يفعؿ المضطر  ،الذنكب في الحياة الدنيا
بكف؛ ألٌنيـ قد أيقنكا بدكاـ العقاب فيـ يائسكف مف حصكؿ ما يطم ،(ُٕ)الممتحف((
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تعريضان منيـ بأٌف  ،(ِٕ)كلكفَّ اآليس مف الشيء قد يطمبو ،كاستمراره كخمكدىـ في النار
 بعد أف كانكا يسخركف منيـ في الحياة الدنيا. ،أصحاب الجنَّة أىؿ سخاء

 كالتعريض مف آليات الخطاب االستراتيجية التمميحية التي يستعمميا العرب كثيران 
فتحقؽ بو غايات معينة  ،فيك سمة مف سمات كفاءة المتكمـ التداكلية ،في خطاباتيـ

كلذا قيؿ أفَّ العرب  ،كتستعممو أيضان مراعاة لما يتطٌمبو السياؽ ،كمقاصد متنكعة
تستعممو كثيران في كالميا حيث بو تبمغ قصدىا بكجو ىك ألطؼ كأحسف مف الكشؼ 

كافريف ليذه اآللية في خطابيـ مع أصحاب الجنة كلكف مع استعماؿ ال ،(ّٕ)كالتصريح
 ،كخكفان منو ،ما كاف مف أصحاب الجنة أف يستجيبكا ليـ امتثاالن ألكامر الحؽ سبحانو

كمف ثىَـّ يككف جكابيـ ىذا مبنيان عمى خمفية الخكؼ مف ا سبحانو المتجذرة في أذىاف 
 المؤمنيف. 

  
 اإليمانية:ثالثًا: الخمفيات القصدية غير 

مف حيث اعتماده عمى  ،الخطاب غير اإليماني شأنو شأف الخطابات األخرل    
 كانت ىي المسؤكلة عف عدـ إيمانيـ. ،خمفيات قصدية مطمكرة في أذىاف المتكمميف

كغالبان ما تككف  ،كىذه الخمفيات تككف باالتجاه المعاكس لمخمفيات اإليمانية
َـّ يتأٌثركف بمحيطيـ الخارجي ،طرة سميمةمكتسبة؛ ألفَّ الناس ييكلىدكف بف تأٌثران قد  ،ث

ثيَـّ  ،فيستبدلكف بيا أمراضان نفسية ،كقد يفقدىـ تمؾ الفطرة تارة أخرل ،يعٌضد فطرتيـ تارة
؛ لما لمنفس اإلنسانية (ْٕ)،تتحكؿ ىذه األمراض إلى معتقدات كعادات ثابتةن في أذىانيـ

 ية. مف قابميات الستقباؿ اإليحاءات الخارج
ـي المَّوي مىرىضان﴾ كلذلؾ قاؿ سبحانو ﴿ ًفي قيميكًبًيـ مَّرىضه فىزىادىىي
فقد استعمؿ  ،(ٕٓ)

 ،(ٕٔ)كالنفاؽ(( ،كالحسد... كالكفر ،كالحقد ،المرض مجازان )) لمداللة عمى فساد المعتقد
 كغير ذلؾ مف األمراض األخرل غير الجسمانية. 

َـّ تككف تمؾ األمراض خمفيات قصدية  كمكٌجية  ،متجذَّرة في نفكسيـكمف ث
 ،بكصفيا مرجعيات ذىنية))يعمد المتكممكف المتفاعمكف إلى استبطانيا ،لمقاصدىـ
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كما أٌنيا تكٌجو العمميات التأكيمية التي  ،كغير الكالمية ،فترتكز عمييا تصرفاتيـ الكالمية
 .(ٕٕ)يقكمكف بيا((

كالتكبير  ،كاإلنكار ،منيا: السخرية ،تمؾ الخمفيات القصدية كثيرة كمتعددة
كالتشكيؾ  ،ككتماف الحؽ خكفان عمى مصالحيـ ،كالكذب ،كالظمـ كالطغياف ،كالغركر

كسيتناكؿ البحث بعضان مف تمؾ الخمفيات  ،كغيرىا مف الخمفيات األخرل ،كظف السكء
:  بشكؿ مفٌصؿ كما ىك آتو

 
 الكبر:

بكساطة رؤية  ،تكجد في اإلنساف ،كحالة باطنية ،ييعىرَّؼ الكبر بأنَّو: ))خمؽ نفساني
 ،بحيث يعتمد عمى ىذا االعتقاد الخاطئ ،كأسمى مرتبة مف أم شيءو  ،نفسو أفضؿ

كيرل غيره ذليالن كال قيمة  ،كيفرح بعظمتو المكىكمة ،كعظيمان  ،فيرل نفسو ميمان كعزيزان 
 .(ٖٕ)لو((

 ،ا تارة كالتكبير يككف عمى ،فإذا ما تمٌثؿ أصبح تكٌبران  ،كالكبر شيء باطني
كاألكؿ منيا أبشع أنكاع التكٌبر؛ كلذلؾ قاؿ اإلماـ الصادؽ  ،كعمى العباد تارة أخرل

 فمف نازع ا شيئان مف ذلؾ أكٌبو ا في النار((. ،)عميو السالـ(: )) الكبر رداء ا
كمف شكاىد ىذا النكع مف التكبر ما جاء في القرآف الكريـ عمى لساف فرعكف: 

شىرى  ـي األىٍعمىى﴾ِّفىنىادىل }﴿فىحى بُّكي { فىقىاؿى أىنىا رى
قكلو  ،كمف أمثمة التكٌبر عمى العباد ،(ٕٗ)

﴾ ؿو مِّفى اٍلقىٍريىتىٍيًف عىًظيـو مىى رىجي قىاليكا لىٍكال نيزِّؿى ىىذىا اٍلقيٍرآفي عى  ،(َٖ)حكاية عف كٌفار قريش: ﴿كى
 (.صمَّى اهلل عميه وآلهتكٌبران عمى النبي محمد )

 ،بكصفة خمفية لحاالت قصدية معينة فإنَّو يكٌلد لدل الشخص اعتقادات باطمةفالكبر 
كلذا نجد الكثير مف غير اإليمانييف  ،فينتج عف تمؾ االعتقادات تكٌبر عمى اآلخريف

ال سيما في  ،يتكٌبركف عمى غيرىـ كنمتمس ذلؾ في خطاباتيـ في القرآف الكريـ كما تقدَّـ
ا ًإالَّ  النَّاري  تىمىسَّنىا لىف قىاليكاٍ  ًبأىنَّييـٍ  ذىًلؾى ﴿كقكلو:  ،ما كاف منيا متعمقان اآلخرة  مٍَّعديكدىاتو  أىيَّامن

كفى  كىانيكاٍ  مَّا ًديًنًيـ ًفي كىغىرَّىيـٍ   .(ُٖ)﴾يىٍفتىري
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في أٌنيـ لـ ييخٌمدكا في نار جينـ  ،تبٌيف ىذه اآلية المباركة عقيدة الييكد الباطمة
ٌنما يدخمكنيا أيامان معدكدات ،يكـ القيامة  ،(ِٖ)ك لممفسريف في تمؾ األياـ ثالثة أقكاؿ ،كا 

كلعٌؿ السبب الذم يقؼ  ،أشيرىا ىك أفَّ المراد بيا تمؾ األياـ التي عبدكا فييا العجؿ
بكصفيا أمران معمكمان  ،كراء تعدد األقكاؿ ىك عدـ التصريح بعدد ىذه األياـ في الخطاب

 لدل المخاطبيف. 
ف  لكا عمى الديفكا  كمٌما يدؿُّ عمى  ،فادخمكا فيو ما ليس منو ،ىؤالء الييكد قد تقكَّ

كمف افتراءاتيـ التي كانت سببان في  ،ذلؾ استعماؿ )في( الدالة عمى الظرفية المجازية
كمنيا أيضان زعميـ بأفَّ ا كعد  ،أٌف النار لف تمسيـ إال أيامان معدكدات ،غركرىـ

كلف يدخؿ الجنة إال مف  ،كمنيا أنيـ أبناء ا كأحباؤه ،(ّٖ)نائويعقكب بأف ال يعذب أب
كغيرىا مف األقاكيؿ. كلعؿَّ القصد التكاصمي مف كراء تمؾ األقاكيؿ  ،كاف ىكدا أ نصارل

كعدـ اإليماف بو. كمما يعٌضد ىذا القصد سبب النزكؿ  ،ىك االستغناء عف كتاب ا
 ،كآلو ػػػ دخؿ ذات يكـ عمى جماعة مف الييكد مف أفَّ رسكؿ ا ػػػػ صٌمى ا عميو

فقاؿ لو أثناف منيما: عمى أمَّ ديف أنت يا محمد؟ فأجابيـ الرسكؿ بأنَّو  ،فدعاىـ إلى ا
 ،فقاؿ ليما: فيمٌما إلى التكراة ،قاال: فإفَّ إبراىيـ كاف ييكديان  ،عمى ممة إبراىيـ كدينو

 مِّفى  نىًصيبنا أيكتيكاٍ  الًَّذيفى  ًإلىى تىرى  أىلىـٍ  ﴿تعالى:فنزؿ قكلو  ،فأبيا عميو ،فيي بيننا كبينكـ
كفى  كىانيكاٍ  مَّا﴿إلى قكلو سبحانو:  ﴾ييٍدعىٍكفى  اٍلًكتىابً   .(ْٖ)﴾يىٍفتىري

التي  ،كلعؿَّ ذلؾ مرتبط بالغركر الناجـ عف خمفية الكبر قصدية قارة في أذىانيـ
 تقؼ كراء معتقداتيـ الباطمة.

 اإليمان بالمحسىس:

ىك معركؼ أف اإلنساف يتميز عف سائر المخمكقات بعقمو؛ إذ إفَّ ا سبحانو  كما
كتمؾ القدرة  ،كاالستدالؿ عمى األمكر الغيبية غير المرئية ،قد منحو القدرة عمى التفكير

إال أفَّ بعض الناس  ،كمعرفة الباطؿ كاجتنابو ،كاالىتداء بو ،تمكَّنو مف معرفة الحؽ
فال يؤمف إال بما ييدرؾ  ،إيمانو حينئذو في دائرة المحسكسات فينحصر ،ييصاب بالغفمة

 كىذا ما يتصؼ بو غير اإليمانييف.  ،كينكر ما كراء ذلؾ ،بالحكاس الظاىرة
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كلذلؾ قيؿ إفَّ ))مف األمراض التي تصيب فطرة اإلنساف أف تغفؿ عف غير 
َـّ  ،كتحصر اىتماميا ركيدان ركيدان في دائرة المحسكس كحده ،المحسكس تمتد بيا الغفمة  ث

بؿ تمتد بيا الغفمة أحيانان أكثر مف ذلؾ  ،حتى تستغني تمامان بعالـ الحس عمَّا كراءه
كىذا ما ييمحظ لدل  ،(ٖٓ)كتزعـ أنَّو غير مكجكد(( ،فتنكر ما كراء الحس إنكاران كامالن 

 منيا: ،الكافريف كالمشركيف كغيرىـ.كقد دٌلت شكاىد قرآنية كثيرة عمى ذلؾ
ذٍ  .ُ ٍيرىةن﴾ ﴿كىاً  تَّى نىرىل المَّوى جى قيٍمتيـٍ يىا ميكسىى لىف نٍُّؤًمفى لىؾى حى

(ٖٔ) 
ـٍ قىاليكٍا يىا ميكسىى  .ِ مىى أىٍصنىاـو لَّيي مىى قىٍكـو يىٍعكيفيكفى عى ٍزنىا ًببىًني ًإٍسرىاًئيؿى اٍلبىٍحرى فىأىتىٍكا عى اكى ﴿كىجى

ـٍ آًليىةه قىاؿى ًإنَّكيـٍ  ا لىيي ﴾ اٍجعىؿ لَّنىا ًإلىينا كىمى قىٍكـه تىٍجيىميكفى
(ٖٕ) 

كىي تقابؿ  ،يمٌثؿ اإليماف بالمحسكس خمفية قصدية مف الخمفيات غير اإليمانية
 اإليماف بالغيب لدل المؤمنيف.

 كينتج عف ذلؾ جممة مف األمكر كاإلنكار كالعناد كاالستيزاء كغيره.
لتمؾ الخمفيات القصدية غير  ممَّا تجدر اإلشارة إليو أف الباحثة قد إلتمست

 ،اإليمانية كجكدان فاعال في خطابيـ األخركم فضالن عف كجكدىا في خطابيـ الدنيكم
إال أٌنو قد تشكَّمت ليـ خمفيات قصدية جديدة لبعض خطاباتيـ األخركية كالخضكع 

  ،بعد أف كانكا أعزَّة في أقكاميـ متكبريف عمى غيرىـ ،كالندـ ،كالذؿ
ككشؼ الحقائؽ  ،كما كقع عمييـ مف العذاب ،لؾ  المكقؼ الذم ىـ فيوكلعؿَّ منشأ ذ
فكؿَّ ذلؾ أسيـ في تغيير بعض معتقداتيـ كتعديميا؛ ))ألفَّ تعديؿ  ،أماـ أنظارىـ

كالسياسية التي تؤٌطر  ،المعتقدات يقتضي األخذ بعيف االعتبار المناسبات المقامية
المقامي مف أدؽ المستكيات التي تككف ليا  مجاؿ الكضعية التداكلية...فالسياؽ التفاعمي

  ،(ٖٖ)فاعميتيا في تكجيو المعتقدات((
كىذا ما  ،فمتى ما رفع عنيـ ذلؾ عادكا إلى ما كانكا عميو ،كلكف ال عمى نحك الدكاـ

ا نيييكٍا  لىٍك ريدُّكٍا لىعىاديكٍا ًلمى صرَّح بو القرآف الكريـ:﴿ بىٍؿ بىدىا لىييـ مَّا كىانيكٍا ييٍخفيكفى ًمف قىٍبؿي كى
نَّييـٍ لىكىاًذبيكفى } ٍنوي كىاً  ﴾ِٖعى ا نىٍحفي ًبمىٍبعيكًثيفى مى يىاتينىا الدٍُّنيىا كى قىاليكٍا ًإٍف ًىيى ًإالَّ حى { كى

(ٖٗ). 
 الخاتمة:
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 خمصت الدراسة في ىذا البحث إلى النتائج اآلتية:
ٌرح بو أـ لـ ييصرَّح بو ،كؿ خطاب تكاصمي يحمؿ قصدان مراد إبالغو .ُ  ،سكاء صي

 . يككف المحٌرؾ ليذا القصد ىك الخمفية القصدية المطمكرة في الالكعي
كما الحظ البحث أف الفارؽ الجكىرم بيف الخمفية القصدية كالقصدية ىك التمٌثؿ  .ِ

كلذا يمكف القكؿ إفَّ  ،فالخمفية ال يمكف أف تتمثؿ ذىنيان بخالؼ القصدية ،الذىني
 الخمفية القصدية متى ما تمٌثمت تصبح قصدية.

كمٌما تكٌصؿ لو البحث أفَّ الخمفيات اإليمانية كالخمفيات غير اإليمانية منيا ما  .ّ
القصدية كف غير مكتسب بخالؼ ما عمية الخمفيات كيككف مكتسبان كمنيا ما ي

كصفاتو مكجكدة بكجكد ذاتو فال يمكف أف  ،إذ إنيا تمٌثؿ صفاتو سبحانو ،اإلليية
 ينطبؽ عميو ىذا التقسيـ.

إفَّ خمفية العدؿ اإلليي قد كاف ليا النصيب األكفر في مقاصد الخطاب األخركم  .ْ
 مظيران لتجمي العدؿ اإلليي. اإلليي؛ كذلؾ ألفَّ يكـ القيامة

مفيات القصدية لدل المؤمنيف غالبان ما تككف مستقرة كثابتة في كمٌما ليكًحظ أف الخ .ٓ
بخالؼ ما عميو الكافريف إذ تتغير  ،خطاباتيـ الدنيكية كاألخركية عمى حدٍّ سكاء

  بعض خمفياتيـ القصدية في يـك القيامة نتيجة لممكقؼ الذم فيو.
 هوامش البحث:

                                                           

ًُضًش( ُ)   .45ــــ 44: , أٔسٌكًٍَٕ, ذشيح: سٌرا خاطشٌُظش: ان

َّذ ( ٌُظش: انذٕاس ٔخصائص انرفاعم انرٕاصهً دساعح ذطثٍقٍح فً انهغاٍَاخ انرٕاصهٍح2) , د. يذ
 .55,: َظٍف

, أ. يٕنض ٔ صٌهرًاٌ ٔ أٔسٌكًٍَٕ, ذشجًح: يذًذ ٔانرٕاصم( ٌُظش: فً انرذأنَّح انًعاصشج 3)
 .45: َظٍف

 .141( انقصذٌح تذث فً فهغفح انعقم, جٌٕ عٍشل, ذشجًح: أدًذ األَصاسي: 4)
, 151( انعقم ٔانهغح ٔانًجرًع انفهغفح فً انعانى انٕاقعً, جٌٕ عٍشل, ذشجًح: ععٍذ انغاًًَ: 5)

 .41: ً ٔجٕسج إٌهٍا, ذشجًح: نطفً انغٍذ, جٕنٍاٌ نَٕجٌُٔظش: قايٕط انرذأنٍح
 .142( ٌُظش: انقصذٌح تذث فً فهغفح انعقم: 6)
 .343( ٌُظش: اإلَغاٌ فً انفهغفح انهغاٍَح قشاءج فً اتغرًٍٕنٕجٍا انهغاٍَاخ, أَفال جاعى: 7)
 .143( انقصذٌح تذث فً فهغفح انعقم : 4)
 .133( ٌُظش: انًصذس َفغّ: 3)
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 .131( انرذأنٍح: 15)
 .131( ٌُظش: انًصذس َفغّ: 11)
 134: , د. صالح إعًاعٍم ( ٌُظش: َظشٌح جٌٕ عٍشل فً انقصذٌح12)
 .53( ٌُظش: قايٕط انرذأنٍح: 13)
 .123ــــ  124( ٌُظش: انًذأسج يقاستح ذذأنٍح, د. دغٍ تذٔح : 14)
 .123, ٔانًذأسج يقاستح ذذأنٍح: 245( ٌُظش: انًضًش: 15)
فً انُظشٌح انُذٌٕح انعشتٍح ذأعٍظ َذٕ انُص, يذًذ انشأػ: ( أصٕل ذذهٍم انخطاب 16)
1/175. 
 .134, ٌُٔظش: َظشٌح جٌٕ عٍشل فً انقصذٌح: 144( انقصذٌح تذث فً فهغفح انعقم : 17)
 .42: ح, ٌُٔظش: قايٕط انرذأن144ٍ( انقصذٌح تذث فً فهغفح انعقم : 14)
 .124( انًذأسج يقاستح ذذأنٍح: 13)
 .132( انرذأنٍح: 25)
 .145ــــ  144( ٌُظش: انقصذٌح تذث فً فهغفح انعقم: 21)
 .133( َظشٌح جٌٕ عٍشل فً انقصذٌح: 22)
 .44ـ ـــــ 43( دسٔط ذًٍٓذٌّح فً أصٕل انعقائذ, د. صادق انغاعذي: 23)
 .223ــــ  222( ٌُظش: انًعاد ٔانقٍايح فً انقشآٌ انكشٌى, جٕادي آيهً: 24)
 انعٍٍ ٔانذال ٔانالو(.)يادج  2/34( كراب انعٍٍ: 25)
, ٔذاج 153/ 4)يادج انعٍٍ ٔانذال ٔانالو(, ٔنغاٌ انعشب: 2/33( ٌُظش: انًصذس َفغّ : 26)

 .477/  15انعشٔط يٍ جٕاْش انقايٕط, نًشذضى انضتٍذي: 
, ٌُٔظش: دسٔط 143( تذاٌح انًعشفح يُٓجٍح دذٌثح فً عهى انكالو, نذغٍ يكً انعايهً: 27)

 .17انعقائذ: ذًٍٓذٌح فً أصٕل 
 .34ـــ  37/  1( ٌُظش: يٕعٕعح انعذل اإلنًٓ, نهغٍذ كًال انذٍذسي: 24)
 34ـــ  33( انعقٍذج اإلعاليٍح عهى ضٕء يذسعح أْم انثٍد, نجعفش انغثذاًَ: 23)
 75( عٕسج انرٕتح, يٍ اٌَح: 35)
 .23( عٕسج ق, اٌَح: 31)
 .36ٔ 35( عٕسج انقهى, اٌَاخ: 32)
 .4ٔ 7 ٌَاخ:( عٕسج انضنضنح, ا33)
 .145( عٕسج آل عًشاٌ, اٌَح: 34)
 .444:  1( ٌُظش : انكّشاف: 35)
, ٌُٔظش: انكالو اإلعاليً انًعاصش, د. عثذانذغٍٍ 36/  15( يفاٍْى انقشآٌ, نجعفش انغثذاًَ: 36)

َّذ دغٍٍ انٕاعطً ٔأععذ انكعثً:   .225/ 3خغشٌُٔاِ, ذشجًح: يذ
 يادج )قذس(. 5/76)قذس(, ٌُٔظش: نغاٌ انعشب:  يادج 3/45( ذٓزٌة انهغح, نألصْشي: 37)
 .155( انفشٔق انهغٌٕح, ألتً ْالل انعغكشي: 34)
 .156( ٌُظش: انًصذس َفغّ: 33)
, ٌُٔظش: دسٔط فً انعقٍذج اإلعاليٍح, األعرار يذًذ ذقً 1/137( انكالو اإلعاليً انًعاصش: 45)

 .34/  1يصثاح انٍضدي: 
 .144( عٕسج انثقشج, يٍ اٌَح: 41)
 .45( عٕسج انُذم, اٌَح: 42)
 .27( عٕسج األدضاب, يٍ اٌَح: 43)
 .44( عٕسج فاطش, يٍ اٌَح: 44)
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 .12( عٕسج انطالق, اٌَح: 45)
 .4ـــــ  3( عٕسج انقٍايح, اٌَاخ: 46)
 .34( عٕسج األَعاو, اٌَح: 47)
 .342/ 7( ٌُظش: انرذشٌش ٔانرٌُٕش: 44)
 .254/ 4تً جعفش انطٕعً: ( ٌُظش: انرثٍاٌ فً ذفغٍش انقشآٌ, أل43)
 .336( اعرشاذٍجٍاخ انخطاب يقاستح نغٌٕح ذذأنٍح: 55)
 , 63/ 13( ٌُظش: يفاذٍخ انغٍة )انرفغٍش انكثٍش(: 51)
 .342/ 7( ٌُظش: انرذشٌش ٔانرٌُٕش: 52)
 .43/  4( ٌُظش: يفاٍْى انقشآٌ: 53)
 157/   6ألدًذ تٍ فاسط: يادج )ٌقٍ(, ٌُٔظش: يعجى يقاٌٍظ انهغح,  225/  5( كراب انعٍٍ: 54)

 يادج )ٌقٍٍ(.
 يادج )ٌقٍ(. 457/ 13 ( نغاٌ انعشب:55)
َّذ تٍ أتً انذٍَُّا انقششً انثغذادي: 56)  .6( كراب انٍقٍٍ, ألتً تكش عثذاهلل تٍ يذ
 .253( انرعشٌفاخ, نهششٌف عهً تٍ يذًذ انجشجاًَ: 57)
 .62ـــــ  61( عٕسج انشعشاء, اٌَاخ: 54)
 .44ف, يٍ اٌَح: ( عٕسج األعشا53)
 .373ــــ  374/  4( ٌُظش: ذفغٍش انقشآٌ انذكٍى  )ذفغٍش انًُاس(: 65)
 .245/ 14( ٌُظش: يفاذٍخ انغٍة )انرفغٍش انكثٍش(: 61)
 .74( عٕسج انضيش: اٌَح: 62)
 يادج )خٕف(. 33/  3( ٌُظش: نغاٌ انعشب: 63)
 .44( انرعشٌفاخ: 64)
, ٌُٔظش جايع انغعاداخ, نهشٍخ يذًذ يٓذي 355( انًُٓاج اإلعاليً, نٓاشى يذًذ عهً: 65)

 .243/ 1: انُشاقً
 .154( عٕسج األعشاف, يٍ اٌَح: 66)
 .2( عٕسج األَفال, اٌَح: 67)
 .7( عٕسج اإلَغاٌ, اٌَح: 64)
 .52( كٍف َرٕاصم يع اهلل, د. أكشو تشكاخ: 63)

 . 55عٕسج األعشاف, اٌَح:  (75)

 .154/ 2( انكشاف : 71)
 .14/252( ٌُظش: يفاذٍخ انغٍة)انرفغٍش انكثٍش(: 72)

 .421اعرشاذٍجٍاخ انخطاب يقاستح نغٌٕح ذذأنٍح: : ( ٌُظش73)

 .223( ٌُظش: أصٕل ذضكٍح انُفظ ٔذٕعٍرٓا, نًذًذ تاقش انغٍغراًَ: 74)
 .15( عٕسج انثقشج, يٍ اٌَح: 75)
 .311ـــــ  315/ 2انثالغٍح, د. عثذانعظٍى إتشاٍْى: ( خصائص انرعثٍش انقشآًَ ٔعًاذّ 76)
ًُضًش: 77)  .335( ان
, ٌُٔظش: انًذجح انثٍضاء فً ذٓزٌة 133/  2( انقهة انغهٍى, نهغٍذ عثذانذغٍٍ دعرغٍة: 74)

 .224/ 6األدٍاء, نهفٍض انكاشاًَ: 
 .24ــــ  23( عٕسج انُاصعاخ, اٌَاخ: 73)
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 .31( عٕسج انضخشف, اٌَح: 45)
 . 24سج آل عًشاٌ, اٌَح: ( ع41ٕ)

 .343/ 1( ٌُظش: انُكد ٔانعٌٍٕ: 42)يًٕو
 .3/211( ٌُظش: انرذشٌش ٔانرٌُٕش: 43)
 .43ـــ 42( ٌُظش: أعثاب انُضٔل: 44)
 .115: ( سكائض اإلًٌاٌ, نًذًذ قطة45)
 .55( عٕسج انثقشج, يٍ اٌَح: 46)
 .134( عٕسج طّ, اٌَح: 47)
دساعح ذطثٍقٍح فً انهغاٍَاخ انرذأنٍح, د. يذًذ َظٍف:  ( انذٕاس ٔخصائص انرفاعم انرٕاصه44ً)

37. 
 .23ــــ  24( عٕسج األَعاو, اٌَاخ: 43)

 مصادر البحث ومراجعه: 

 الكريـ القرآف .ُ

 ،دراسػػػة كتحقيػػػؽ: حامػػد أحمػػػد الطػػػاىر ،ق(ُُٗلمسػػيكطي )ت ،أسػػباب النػػػزكؿ .ِ
 ـ.َُِّ ،ِط ،القاىرة ػػػ مصر ،دار الفجر لمتراث

دار  ،عبػداليادم بػف ظػافر الشػيرم ،مقاربة لغكية تداكليػةاستراتيجيات الخطاب  .ّ
 ـ.ََِْ ،ُط  ،بيركت ػػ لبناف ،الكتاب الجديد المتحدة

جامعػة  ،أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية تأسػيس نحػك الػنص .ْ
 ،ُط ،ػػػػػػ تػػػكنس مٌنكبػػػة ،مٌنكبػػػة ػػػػػػ كميػػػة اآلداب باالشػػػتراؾ مػػػع المؤسسػػػة العربيػػػة لمتكزيػػػع

 ـ.ََُِ
 ،دار الكتػػب كالكثػػائؽ ،لمحمػػد بػػاقر السيسػػتاني ،أصػػكؿ تزكيػػة الػػنفس كتكعيتيػػا .ٓ

 ـ.َُِٕ ،ّط ،بغداد
 ،د. أنفػاؿ جاسػـ ،اإلنساف في الفمسفة المسانية قراءة في ابستيمكلكجيا المسػانيات .ٔ

 ـ.ََِِ ،ُط ،عماف ػػػ األردف ،دار كنكز المعرفة
 ،دار الزىػراء ،حسػف مكػي العػاممي ،حديثة في عمـ الكالـبداية المعرفة منيجية  .ٕ
 ق.ُّْٗ ،ُط ،قيـ
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ألبي الفيض محمَّد بػف محمَّػد بػف عبػدالرزاؽ  ،تاج العركس مف جكاىر القامكس .ٖ
دار  ،تحقيػػػؽ: جمػػػع مػػػف المحققػػػيف ،ق(َُِٓالحسػػػيني الممقػػػب بمرتضػػػى الزبيػػػدم)ت 

 ـ.ُٓٔٗ ،الككيت ،اليداية
 ،ق(َْٔبي جعفر محمد بف الحسيف الطكسي )تأل ،التبياف في تفسير القرآف .ٗ

 بيركت ػػػ لبناف. ،دار إحياء التراث العربي ،تحقيؽ: أحمد حبيب قيصر العاممي
التحرير كالتنكير )تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب  .َُ

 ،.ق( الدار التكنسية لمنشرُّّٗلمحمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت ،المجيد(
 ـ.ُْٖٗ ،ُط ،تكنس
 ،ناشػركف لمعمػكـ العربيػة الػدار ،العتػابي قصي. د: ترجمة ،يكؿ جكرج ،التداكلية .ُُ
 ـ.ََُِ ،ُط ،بيركت ػػ لبناف
لمحمػػػد رشػػػيد بػػػف عمػػػي رضػػػا القمػػػالكم  ،تفسػػػير القػػػرآف الحكػػػيـ )تفسػػػير المنػػػار( .ُِ

 ـ.َُٗٗ ،ُط ،الييأة المصرية العامة لمكتاب ،ق(ُّْٓالحسيني)ت

ألبػي الحسػػف عمػي بػػف محمػد بػػف محمػد بػػف  ،المػػاكردم )النكػت كالعيػػكف(تفسػير  .ُّ
تحقيػػؽ: السػػيد بػػف عبدالمقصػػكد بػػف  ،ق(َْٓحبيػػب البصػػرم المعػػركؼ بالمػػاكردم )ت

 بيركت ػػ لبناف.  ،دار الكتب العممية ،عبدالرحيـ

 ،(ىػَّٕت) اليركم، األزىرم أحمد بف محمد منصكر ألبي ،المغة تيذيب .ُْ
 ،ُط ،لبناف ػػػ بيركت ،العربي التراث إحياء دار ،مرعب عكض محمد: تحقيؽ
 .ـََُِ

قدَّـ لو: الشيخ  ،ق(َُِٗلمشيخ محمَّد ميدم النراقي )ت ،جامع السعادات .ُٓ
 ،قـ المقٌدسة ػػػ إيراف ،مطبعة كفا ،عمَّؽ عميو: السيد محمَّد كالنتر ،محمد رضا المظفر

 ـ.ََِٖ ،ّط

 ،التكاصػػمية المسػػانيات فػػي تطبيقيػػة دراسػة التكاصػػمي التفاعػػؿ كخصػػائص الحػكار .ُٔ
 ـ. ََُِ. ُط ،المغرب ،أفريقيا الشرؽ ،نظيؼ محٌمد.د
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مكتبػة  ،د. عبدالعظيـ إبراىيـ محمد ،خصائص التعبير القرآني كسماتو البالغية .ُٕ
 ـ.ُِٗٗ ،ُط ،القاىرة ػػ مصر ،كىبة

المركز العالمي  ،د. صادؽ الساعدم ،دركس تمييدية في أصكؿ العقائد .ُٖ
 ق.ُِِْ ،ُط ،قـ ػػػ إيراف ،لمدراسات اإلسالمية

 ـ.ََُِ ،ُط ،القاىرة ػػػ مصر ،دار الشركؽ ،محمَّد قطب ،ركائز اإليماف .ُٗ

ترجمة: سعيد  ،جكف سيرؿ ،العقؿ كالمغة كالمجتمع الفمسفة في العالـ الكاقعي .َِ
 ،المغرب ،كالمركز الثقافي العربي ،بيركت ػػ لبناف ،الدار العربية لمعمكـ ،الغامدم

 ـ.ََِٔ ،ُط ،الجزائر ،كمنشكرات االختالؼ
 ،لمشيخ جعفر السبحاني ،العقيدة اإلسالمية عمى ضكء مدرسة أىؿ البيت .ُِ

 ترجمة: جعفر اليادم.  
 ،ق(ّٓٗألبي ىالؿ الحسف بف عبدا بف سيؿ العسكرم )ت  ،الفركؽ المغكية .ِِ

 القاىرة ػػػ مصر. ،دار العمـ كالثقافة ،تحقيؽ: د. محٌمد إبراىيـ سميـ
. د: ترجمػػػة ،أكريكيػػػكني ك زيمتمػػػاف ك مػػػكلز ،كالتكاصػػػؿ المعاصػػػرة التداكليػػػة فػػػي .ِّ

 ـ.َُِْ ،ُط ،المغرب ،أفريقيا الشرؽ ،نظيؼ محمد
ترجمة: لطفي السيد  ،جكلياف لكنجي كجكرج إيميا سرفاتي ،قامكس التداكلية .ِْ

 ـ.  ََِِ ،ُط ،بيركت ػػػ لبناف ،الرافديف ،منصكر
 مف مجمكعة: ترجمة ،ريبكؿ كآف مكشمر جاؾ ،لمتداكلية المكسكعي القامكس .ِٓ

 خالد: مراجعة ،المجدكب الديف عز: بإشراؼ التكنسية الجامعات في كالباحثيف األساتذة
 .ـََُِ ،تكنس ،سيناترا دار ،ميالد
دار  ،ترجمة أحمد األنصارم ،جكف سيرؿ ،القصٌدية بحث في فمسفة العقؿ .ِٔ

  ـ.ََِٗ ،بيركت ػػػ لبناف ،الكتاب العربي
دار  ،ترجمة: الشيخ حسيف الككراني ،لمسيد عبدالحسيف دستغيب ،القمب السميـ .ِٕ

 ـ.َُٗٗ ،ِط ،بيركت ػػػ لبناف ،البالغة لمطباعة كالنشر كالتكزيع
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 كضع ،(قُٖٔت) الجرجاني محمد بف عمي الشريؼ لمسيد ،التعريفات كتاب .ِٖ
 ،ِط ،لبناف ػػػ بيركت ،العممية الكتب دار ،الٌسكد باسؿ محمد: كفيارسو حكاشيو
 .ـََِّ

تحقيؽ: د. إبراىيـ  ،ق(ُٕٓلمخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت ،كتاب العيف .ِٗ
 ـ. ُُٖٗ ،ُط ،بغداد ،دار كمكتب ك اليالؿ ،كد. ميدم المخزكمي ،السامرائي

البغدادم  القرشي الدُّنيا أبي بف محمَّد بف عبدا بكر ألبي ،اليقيف كتاب .َّ
 بيركت ػػػ لبناف. ،دار البشائر اإلسالمية ،تحقيؽ: ياسيف محٌمد السكس ،ق(ُِٖ)ت
ترجمة محٌمد  ،د. الشيخ عبدالحسيف خسركبناه ،الكالـ اإلسالمي المعاصر .ُّ

العتبة العباسية المقٌدسة ػػػ المركز اإلسالمي لمدراسات  ،حسيف الكاسطي كأسعد الكعبي
 ـَُِٗ ،ِط ،ؼالنج ،االستراتيجية

بيركت ػػػ  ،بيت السراج لمثقافة كالنشر ،د. أكـر بركات ،كيؼ نتكاصؿ مع ا .ِّ
 ـ.ََِِ ،ْط ،لبناف
 منظكر ابف عمي، بف مكـر بف محمد الديف جماؿ الفضؿ ألبي ،العرب لساف .ّّ

 .ـُُْْ ،ّط ،لبناف ػػػ بيركت ،صادر دار ،(ىػُُٕت) األنصارم

 ،إربد ػػػ األردف ،عالـ الكتب الحديث ،د. حسف بدكح ،المحاكرة مقاربة تداكلية .ّْ
 ـ.َُِِ ،ُط
لمحمد بف المرتضى الممقب بالفيض  ،المحجة البيضاء في تيذيب األحياء .ّٓ

 ق. ُّّٗ ،طيراف ،مكتبة الصادؽ ،عٌمؽ عميو: أكبر الغفارم ،ق(َُُٗالكاشاني )ت
مراجعػة: جكزيػؼ  ،طرترجمػة: ريػػػػتا خػا ،كاتريف كيربرات ػػػ أكريكيكني ،الميٍضمىر .ّٔ
 ـ.ََِٖ ،ُط ،بيركت ػػػ لبناف ،المنظمة العربية لمترجمة ،شريـ

 ،بغػػداد ،مكتبػػة رشػػيد اليجػػرم ،جػػكادم آممػػي ،المعػػاد كالقيامػػة فػػي القػػرآف الكػػريـ .ّٕ
 ـ.َُِّ ،ُط
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: تحقيؽ ،(قّٓٗت) فارس بف أحمد الحسيف ألبي ،المغة مقاييس معجـ .ّٖ
 . ـُٕٗٗ ،لبناف ػػ بيركت ،الفكر دار ،ىاركف محمَّد عبدالسالـ

ألبي عبدا محمد بف عمر بف الحسف الممقَّب  ،مفاتيح الغيب )التفسير الكبير( .ّٗ
 ،ّط ،بيركت ػػ لبناف ،دار إحياء التراث العربي ،.ق(َٔٔبفخر الديف الرازم )ت 

 ق.َُِْ
مؤسسة اإلماـ الصادؽ ػػ مطبعة  ،لمشيخ جعفر السبحاني ،مفاىيـ القرآف .َْ

 ق.َُِْ ،ُط ،قـ ػػػ إيراف ،اعتماد
 ،قػػدَّـ لػػو: عبػػدا عقيػػؿ سػػميماف العقيػػؿ ،ىاشػػـ محٌمػػد عمػػي ،المنيػػاج اإلسػػالمي .ُْ

 ـ.ُٔٗٗ ،ُط ،الدكحة ،دار الثقافة

تقرير:  ،السيد كماؿ الحيدرم ،مكسكعة العدؿ اإلليي دراسة عقمية نقمية تحميمة .ِْ
 ـ.َُِٔ ،بعداد ،فةمؤسسة اإلماـ الجكاد لمفكر كالثقا ،الشيخ حيدر اليعقكبي

 ،إسماعيؿ صالح. د ،العقؿ فمسفة في دراسة القصدية في سيرؿ جكف نظرية .ّْ
 ـ.ََِٕ ،الككيت ،الحكلية السابعة كالعشركف ،حكليات اآلداب كالعمـك االجتماعية

 
 


