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 الُممخَّص: 

مثؿ شبكة يتمٌثؿ اإلنساف الكجكد مف حكلو مف خبلؿ بنى ذىنية جٌد مجردة ىي الخيطاطات التي تي      
ؼ مقكلي يالذىني بالعالـ مف حكلنا, فيي بمثابة تصن اإلمساؾتحٌدد مجرٌدة تصٌكرية أك قكالب فكرية 

مجمكعة مف األشياء كاألفكار كالسمككيات المستخمصة مف التجربة لممعرفة اإلنسانية يندرج في إطارىا 
الخطاب القرآني . ك التي تنعكس بدكرىا عمى المعرفة المغكية كاالستعماؿ المغكمالجسدية الحٌسٌية 
 ؽ القدرة اإلدراكية لئلنسافيسعى إلى بناء نظرة لمعالـ عمى أساس المنطؽ القرآني كفخطاب تكاصمي 
مف خبلؿ المنظكر المعرفي إلى العبلقة بيف البنية نظر إلى الىذا البحث يسعى  ,لمعالـ مف حكلو 

قٌكة ى عف التي تتجم  الخيطاطية كالمعنى مف جية كعبلقتيا بإيديكلكجية الخطاب القرآني مف جية أخرل 
 .في الكجكدالغيبي المطمؽ 

 الكممات المفتاحية: )البنى الخطاطية، الخطاب القرآني،  خطاطة القكة(.
Calligraphic structures in the Qur'anic discourse The calligraphy 

of power as a model 
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Abstract: 

       Man represents the existence around him through very abstract mental 

structures are calligraphies that represent a conceptual network or abstract 

intellectual templates that determine the mental grip on the world around us, 

they serve as an anecdotal classification of human knowledge within which a 

set of objects, ideas and behaviors derived from physical sensory experience 

are included in which they are reflected in linguistic knowledge and linguistic 

use. The Qur'anic discourse is a communicative discourse that seeks to build 

a worldview based on Qur'anic logic according to the cognitive ability of man 

to the world around him, this research seeks to look through a cognitive 

perspective at the relationship between the calligraphy structure and meaning 

on the one hand and its relationship to the ideology of Qur'anic discourse on 

the other hand, which is manifested by the power of the unseen absolute in 

existence. 
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بناء نظرياتيـ عمى مفيـك مف لسانييف كعمماء الداللة  معرفيكف )العرفانيكف(ال أقاـ    
, بعدٍّىا شبكة تصٌكرية تنٌظـ النشاطات (ٔ)(image schemaطاطة الصكرة )خي 

الجسدٌية كالمعارؼ الذىنية كتؤسس لضركب السمكؾ اإلنساني , كتحكـ الرؤية النفسٌية 
األسس التجسيدٌية لخطاطة الصكرة ىي التي  المنسجٌمة مع الحياة كالككف, أم أف  

تجعمنا نفيـ العالـ بصكرة منتظمة . كقد استميـ المعرفيكف ىذا المفيكـ مف الجياز 
االصطبلحي لمفيمسكؼ األلماني كانط الذم يعدُّ الخطاطة منتكجا مف منتكجات المخٌيمة 

 :ىي مكاتالعقؿ يحتكم عمى ثبلث ميرل كانط أٌف , (ٕ)يتكسط الحسٌية كالفيـ

يميا بفضؿ ة، كتقكـ بتنظكىي التي تستقبؿ االنطباعات الحسيٌ  :ممكة الحٌس   -ُ
فياتاف الصكرتاف عقميتاف كليستا مكجكدتىيف في العالـ  ,صكرتىي الزماف كالمكاف

 .الخارجي
ة كىي التي تطبؽ مقكالت ممكة الفيـ عمى االنطباعات الحسيٌ  :ممكة الخياؿ  -ِ

 .في قالبىي الزماف كالمكاف المتمكضعة
كىي تنتج تصكرات قبمية بشكؿ تمقائي، مثؿ تصكر الجكىر كالعمية  :ممكة الفيـ  -ّ

 .(ٖ)ممكة الخياؿ عمى المحسكسات التي تطبقياكاإلضافة كالتفاعؿ كنحك ذلؾ. 
التكسط بيف كظيفتيا ك ممكة الخياؿ تنتج ما يسميو كانط بالخطاطات األكلية؛ ف

يصنع في ذىنو صكرة  الذم الميندس المعمارم كالمفاىيـ , كمثميا مثؿالمدركات 
لممنزؿ، كىي صكرة عقمية؛ كلكنو لكي ينفٍّذ الفكرة، أم لكي يجسد المنزؿ فعميان في 
الكاقع يمسؾ بكرقة كقمـ كيقكـ بتخطيط ىندسي. ىذا التخطيط )مخطط البناء( يقـك 

نزؿ الفعمي المراد بناؤه. كىكذا ىك عمؿ بدكر الكسيط بيف الفكرة التي في الذىف كالم
 ,الخطاطات التي ينتجيا الخياؿ؛ فالخطاطة تجمع بيف تجريدية العقؿ كمادية الحٌس 

 .(ٗ)فيي قكالب ثابتة ترٌكب المدركات كالمتصٌكرات لتككيف تمثبلت ذات معنى
ربط المعرفيكف مفيـك الخيطاطة بمفيكـ التجٌسد تأكيدا عمى دكر اإلدراؾ كالقدرات   

دراؾ المعنى فإدراكنا لما حكلنا أك إدراكنا  الحركٌية في تنظيـ التجربة كتنظيـ المفاىيـ , كا 
. (٘)لمعالـ إدراؾ متجٌسد , فنتفاعؿ بأجسادنا مع الزماف كالمكاف كاألشياء في ىذا العالـ
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الخطاطة مف كجية نظر بيكلكجٌية كالعمـك المعرفية جزءا مف النظاـ العصبي؛  إذ تعدُّ 
لذا مثٌمت فكرة التجسد الفكرة األساسية التي قامت عمييا الرؤية المسانية المعرفٌية لممعنى 
, فالفكر المجرد ال ينفصؿ عف الفكر الميتجٌسد , فأكثر مفاىيمنا تجريدا ال تنفصؿ عف 

ٌف التجربة العقمية غالبا ما تقع تحت سيطرة الجسد المجازية , إذ أل ؛(ٙ)تجربة الجسد
ينقؿ العقؿ مف خبلؿ اآلليات المجازية بينى التجارب المادية : الحركة , كالرؤية 
البصرية كاالحتكاء , كمنطقيا كتفاعبلتيا ليشٌكؿ المفاىيـ المجردة الفمسفٌية كغيرىا ؛ ذلؾ 

 يبنييا تصٌكرات كفؽ الكجكد رلاجتماعية ت ثقافٌية ذكاتك , لككننا ذكات معرفٌية متجٌسدة 
 الزماف بمقكلتي محككمة ألٌنيا ؛بطبيعتيا متحٌكلة الثٌقافة كىذه كالمجتمع، كالفف الٌديف

 مف لمكجكد كتمٌثميا فيميا في كنسبٌية تاريخٌية، ذكات األخير في نحف أم كالمكاف،
 .(ٚ) حكليا

 
 ُخطاطة القّوة : 

طاطات الذىنية التي يقكـ عمييا جانب كبير مف ة إحدل الخي تمثؿ خيطاطة القكٌ   
النشاطات الجسدية كالفكرية مف خبلؿ التفاعؿ الحاصؿ بيف الفضاء الجسدم ك الفضاء 
الفيزيائي , أم محصمة تفاعؿ الجسد بسائر حكاسو مع الفضاء الخارجي المحيط بو مف 

الحسية كاإلدراكية كالشعكرية مف جية أخرل, كىذا  جية , كالبناءات الذىنية لمتجارب
التفاعؿ يقتضي استعماال لمقكة يخكؿ لئلنساف التعامؿ مع غيره مف األجساد في العالـ . 

مكاف نتحٌرؾ فيو , كىي مكجكدة في أجسادنا ذاتيا التي ىي  فالقكة مكجكدة في كؿٍّ 
كمية التي تقكـ عمى سمسمة عبارة عف تفاعؿ لعدد مف القكل , كمكجكدة في حياتنا الي

مف األفعاؿ المعتمدة عمى القكل , كبالتالي يمكف تجاكز الكاقع التجريبي لييكمة األفكار 
كالتصٌكرات المجردة , إذ يمكف إسقاط تجربتنا الحسٌية  عمى  أكثر أفكارنا كتصٌكراتنا 

, (ٛ)د في الكاقع تجريدا بما أف  ىذه الخطاطة نظاـ مجرد يحكـ تفكيرنا انطبلقا مما يشاى
كؿ  نشاط قكة  كىذه البنية الخطاطٌية تقكـ عمى جممة مف األكليات البدائية , أىميا أف  

ىك ضركرة تعبير عف تفاعؿ قكل كعف تأثير كتأثر , كىذا يقتضي ضركرة كجكد طرفيف 
قكة كحاجز , كبتعبير آخر الميعارض ,  (ٜ)يمارساف القكة كيتفاعبلف , ىما بمغة جكنسكف
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د الميعاني . فالقٌكة عادة ىي حركة لشيء ما عبر الفضاء في اٌتجاه ما. كىذا ما يحدٌ ك 
جاه ما , قكة ىي عبارة عف مسار حركة في اتٌ  جكىر الصراع في خيطاطة القكة , ككؿُّ 

جاه كاحدم االتجاه أك متعدد االتجاىات , كلكؿٍّ قكة مصادر تنشأ عنيا قد يككف ىذا االتٌ 
أك صناعية , ىذه المبادئ العامة تمٌثؿ )البنية الجشطمتٌية( لمقكة , سكاء كانت طبيعية 

التي تحكـ العالـ التجريبي كالعالـ المجرد عبر اإلسقاط االستعارم . فاألفكار كالرؤل 
كالتصٌكرات تتصارع كتدخؿ في تفاعؿ قكل , كتتغالب كتنتصر كتنيـز , فيمكف فيـ 

 .(ٓٔ)الٌتماثؿ مع القكل الفيزيائية كاالجتماعٌيةالحكاجز الذىنٌية كالفكرٌية المجرٌدة ب
ى ىذه الخطاطة في الممارسات المغكية عمى مستكل البنى الصغرل , كعمى تتجمٌ    

مستكل البنى الكسطى التي يمكف أف تتمثؿ في الخطاب أك الجنس األدبي , كعمى 
ما كتجسيداتيا مستكل البنى الكبرل التي تتمثؿ في البنى االجتماعٌية المحٌددة لرؤية 

المغكية , كعمى مستكل البنى العميا التصٌكرات العامة الناظمة ليذه البنى التي تشٌكؿ 
 .(ٔٔ)اإليديكلكجيا المحركة ليذه الخطاطة

 عمى مستوى البنى الصغرى:خطاطة القوة أوال: 
يعدُّ الخطاب بحدٍّ ذاتو سمطة كقكة تأثيرية , فإٌف السمطة التي يعبر عنيا أك      

يجٌسدىا الخطاب ىي عبارة عف عبلقة قكل , كأٌف ظيكر الخطاب مف حٌيز الكجكد 
خطاب ىك ذاتو إنجاز قكة بالقٌكة إلى حٌيز الكجكد بالفعؿ ىك ممارسة قٌكة ؛ ألٌف إنجاز ال

لخطاب عبلقة بيف قكتيف , ىي عبلقة سجاؿ كصراع كتدافع , تيظير ممارسة ا فعؿ , ك
أك عبلقة تأثير كتأثٌر , كتتحٌدد عبلقة القٌكة بقٌكة تأثيرىا في قٌكة أخرل, فالتحريض 
ٌف التعرض لمتحريض  كاإلثارة كاإلنتاج كسائر المفردات المشابية مؤثرات فاعمة , كا 

  . (ٕٔ)كالحٌث كغيرىا , مؤثرات استجابٌية منفعمة
فمف الضركرة أف يتسـ الخطاب القرآني ببنية جشطمتٌية أساسٌية ىي خطاطة القكة ,   

فيك خطاب اليي مطمؽ ذك سمطة قدسية استعبلئية خاصة رحمة لمعالميف , كىك 
قناعيـ بكصفو نظاما  خطاب التكميؼ كالتشريع , ك نظاـ القكؿ المؤثر في اآلخريف كا 

العممية التكاصمية أك بكصفو نظاما لمتسمط كالفعؿ  لمتفاعؿ كالفعؿ المتبادؿ بيف أطراؼ
فالخطاب يستمد سمطتو مف , (ٖٔ)مف طرؼ كاحد أك بكصفو نظاما لمتبعٌية كالخضكع 
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الجية الصادر عنيا , كمف طبيعة الخطاب نفسيا , كمف قدرتو الشمكلية الكمٌية عمى 
در قكة كالمؤسسات صكغ مجالو كقكانينو , كاحتكاء المتكمميف لو , كمف ارتباطو بمصا

الدينية أك المؤسسات االجتماعية التي تمتمؾ قٌكة مؤثرة في أفعاؿ اآلخريف كتصرفاتيـ , 
كمف سمطة المغة التي يتماىى بيا كيتبادؿ معيا السمطة بكصفيا الفاعؿ الرئيس في 

فقد أصاغ  ,(ٗٔ)الخطاب ك إحدل أىـ آلياتو في فرض ىيمنتو عمى متكممي ىذه المغة 
قال  مبيفالخطاب القرآني الحقيقة المطمقة التي يعجز اإلنساف عف إدراكيا بمساف عربي 

 ِبِمَسانٍ , كقكلو تعالى:  [ٕ/يوسف]َتْعِقُمونَ  َلَعمَُّكمْ  َعَرِبيًّا ُقْرَآًنا َأْنَزْلَناهُ  ِإنَّا تعالى:
عمى أف يأتكا بمثمو كقٌكة معارضة لو ,  , كتحدل متكمميو[ٜ٘ٔ/الشعراء] ُمِبينٍ  َعَرِبي  

ثبات كحيانية الكتاب  ككاف التحدم عمى درجات ؛ إلظيار كامؿ عجزىـ كضعفيـ , كا 
 ُىوَ  المَّوِ  ِعْندِ  ِمنْ  ِبِكتَابٍ  َفْأُتوا ُقلْ . قال تعالى: العزيز كنبكة الرسكؿ الكريـ محمد )ص(

 َلِئنِ  ُقلْ وقولو تعالى : ,  [ٜٗ/القصص] َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َأتَِّبْعوُ  ِمْنُيَما َأْىَدى
ْنُس  اْجَتَمَعتِ   َبْعُضُيمْ  َكانَ  َوَلوْ  ِبِمْثِموِ  َيْأُتونَ  اَل  اْلُقْرَآنِ  َىَذا ِبِمْثلِ  َيْأُتوا َأنْ  َعَمى َواْلِجن   اإلِْ
 ِبَعْشرِ  َفْأُتوا ُقلْ  اْفَترَاهُ  َيُقوُلونَ  َأمْ : كقكلو عز  مف قاؿ  , [ٛٛ/اإلسراء]  َظِييرًا ِلَبْعضٍ 
 َلمْ  َفِإنْ ( ٖٔ) َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َمنِ  َواْدُعوا ُمْفَتَرَياتٍ  ِمْثِموِ  ُسَورٍ 

  ُمْسِمُمونَ  َأْنُتمْ  َفَيلْ  ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َوَأنْ  المَّوِ  ِبِعْممِ  ُأْنِزلَ  َأنََّما َفاْعَمُموا َلُكمْ  َيْسَتِجيُبوا
نْ قال تعالى: ,  حٌتى  [ٗٔ ،ٖٔ/ىود]  َفْأُتوا َعْبِدَنا َعَمى َنزَّْلَنا ِممَّا َرْيبٍ  ِفي ُكْنُتمْ  َواِ 

 َتْفَعُموا َلمْ  َفِإنْ ( ٖٕ) َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  ُشَيَداَءُكمْ  َواْدُعوا ِمْثِموِ  ِمنْ  ِبُسوَرةٍ 
 ،ٖٕ/البقرة]ِلْمَكاِفِرينَ  ُأِعدَّتْ  َواْلِحَجاَرةُ  النَّاُس  َوُقوُدَىا الَِّتي النَّارَ  َفاتَُّقوا َتْفَعُموا َوَلنْ 
, فإٌف  [ٖٗ/الطور] َصاِدِقينَ  َكاُنوا ِإنْ  ِمْثِموِ  ِبَحِديثٍ  َفْمَيْأُتوا , كقاؿ تعالى:[ٕٗ

كلك بعشر سكر مفتريات أك سكرة  عجزىـ عف اإلتياف بمثؿ ىذا الخطاب الكحياني
ف كاف دكف السكرة ىك لقٌكة الخطاب  بقصر سكرة الككثر أك العصر أك بحديث يماثمو كا 

 .(٘ٔ)القرآني اإلعجازية التي تفكؽ اجتماع كؿٍّ القدرات كقٌكتيا اإلنجازٌية
كقد تجٌمت خيطاطة القٌكة في البنى الصغرل لآليات القرآنية أعبله مف خبلؿ األعماؿ    

التي تككنت مف القٌكة البلقكلية كالمضمكف القضكم الذم يمٌثؿ القضٌية  (ٙٔ)القكلٌية
ككبلىما يمكف أف يمٌثؿ قكة في مقابؿ قٌكة أخرل, أم ميعارض كميعاف  مف خبلؿ تطبيؽ 
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ة عمى مفيكـ قٌكة فيزيائية تيجبر قٌكة أخرل عمى التحرؾ في اٌتجاه معٌيف بنية اإللزاـ القائم
. فيمكف عٌد أسمكب الشرط كاألمر كالنفي كالكعيد قكة إلزامية )عارض , قكة( مكرست 
عمى السامع الذم مثؿ بدكره القكة المقابمة )الحاجز, المعاني( , بغية تغيير كضعيـ 

 كالتأثير بيـ.
ي أٌف جكنسف قد حٌدد أربعة قكل يمكف أف تيمارس استعاريا مف فقد ذكر البك عمران

 : (ٚٔ)خبلؿ األعماؿ المغكية
القكة التي تعمؿ في الجمؿ لتغيير شكميا مف التعبير التقريرم إلى االستفياـ أك غيره  -

 . فقد جاء التعبير عف ريبيـ  بأسمكب الشرط كلـ يعبر عنو مباشرة.
لتحٌدد لو نكعٌية فيمو ليذا القكؿ, أم تحٌدد , السامع  القكة البلقكلٌية التي تعمؿ في -

القكؿ سؤاال أك إثباتا أك أمرا أك نكعا آخر مف األعماؿ البلقكلٌية , أم تحديد الفعؿ 
 ب منيـ اإلتياف بمثمو كقد عجزكا عف ذلؾ.مً نجازم المترتب عمى القكؿ. فقد طي اإل

درجات مختمفة , ككٌمما  تككف عمىك القكة التي يمارسيا الخطاب عمى السامع   -
كانت القكة البٌلقكلٌية أقكل في العمؿ المغكم كاف إخضاع السامع لمشيئة المتكمـ 
أككد. كيمكف أف يمٌثؿ حضكر أدكات التككيد في الكبلـ مظيرا مف مظاىر التدرج 
في القٌكة . كقد تدرجت اآليات أعبله في التحدم مع التأكيد عمى عدـ استطاعتيـ 

 ذلؾ.
رات التي تمارس عف طريؽ القٌكة البلقكلٌية , أم التأثيرات الناجمة عف ذلؾ التأثي -

ذعانيـ لو.  القكؿ. فيفترض بعد عجزىـ عف اإلتياف بمثمو إيمانيـ كا 
كقد تجٌمت ىذه القكل في الخطاب القرآني العقدم عمى مستكل البنية الصغرل      

ة )األثر كالمؤثٍّر( , كالبنية التصٌكرية لمخطاب مف خبلؿ األعماؿ القكلٌية , كالقٌكة الجعميٌ 
 الحجاجٌية:

قد  جكنسكف أشار الدكتكر محمد صالح البك عمراني إلى أف  األعماؿ القكلية :  -ُ
 عنده القكلي العمؿ كفكيت إذ ،في ىذه الخيطاطة التداكلية في سيرؿ أعماؿ استثمر

  .(ٛٔ)الفعؿ ىذا يحممو الذم القضكم كالمحتكل )العمؿ البلقكلي( االنجاز عؿف مف
 التي القضية كىك القضكم المحتكل  مصطمح في سيرؿ  مع جكنسكف  اتفؽفقد 
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   (Désactives) اإلنجازم العمؿ قكة ؿكحكٌ ,  (proposition ) الجممة تحمميا
 العمؿإلى  -(ٜٔ)ما عمؿ انجاز عمى الميخاطىب تحمؿ التي الممفكظاتأم  -

 التعبيرم الشكؿ يرغتي  التي القكة بو كيعنى ،( (Force illocutoireقكليالبٌل 
تجٌمت خيطاطة القٌكة في لغة الخطاب القرآني مف خبلؿ األفعاؿ . فقد (ٕٓ)لمجممة

األمر لتحقيؽ أغراض إنجازية :  ؛الكبلمية التكجييٌية التي تبغي التأثير في المتمقي 
ردكد  تأثيرية تخصُّ كاالستفياـ كالنداء كالنفي كالنيي كالشرط كالكعد كالكعيد كغايات 

لقياـ بفعؿ أك تركو , أك تقرير حكـ مف األحكاـ , أك التأكيد فعؿ المتمقي لحممو ا
لتصحيح المسار العقدم كبناؤه بالشكؿ عمى أمر , أك التشكيؾ فيو , أك نفيو ؛ 

 اهلل بسـالبلـز الذم يرتضيو اهلل سبحانو كتعالى. قاؿ تعالى في سكرة العمؽ: 
ْنَسانَ  َخَمقَ ( ٔ) َخَمقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقرَأْ  الرحيـ الرحمف  اْقرَأْ ( ٕ) َعَمقٍ  ِمنْ  اإلِْ
ْنَسانَ  َعمَّمَ ( ٗ) ِباْلَقَممِ  َعمَّمَ  الَِّذي( ٖ) اْْلَْكَرمُ  َوَرب كَ   ِإنَّ  َكّلَّ ( ٘) َيْعَممْ  َلمْ  َما اإلِْ

ْنَسانَ   الَِّذي َأرََأْيتَ ( ٛ) الر ْجَعى َربِّكَ  ِإَلى ِإنَّ ( ٚ) اْسَتْغَنى َرَآهُ  َأنْ ( ٙ) َلَيْطَغى اإلِْ
 ِبالتَّْقَوى َأَمرَ  َأوْ ( ٔٔ) اْلُيَدى َعَمى َكانَ  ِإنْ  َأرََأْيتَ ( ٓٔ) َصمَّى ِإَذا َعْبًدا( ٜ) َيْنَيى

 َيْنَتوِ  َلمْ  َلِئنْ  َكّلَّ ( ٗٔ) َيَرى المَّوَ  ِبَأنَّ  َيْعَممْ  أََلمْ ( ٖٔ) َوَتَولَّى َكذَّبَ  ِإنْ  َأرََأْيتَ ( ٕٔ)
 َسَنْدعُ ( ٚٔ) َناِدَيوُ  َفْمَيْدعُ ( ٙٔ) َخاِطَئةٍ  َكاِذَبةٍ  َناِصَيةٍ ( ٘ٔ) ِبالنَّاِصَيةِ  َلَنْسَفَعنْ 
َباِنَيةَ  , فقد تجٌمت القٌكة القكلية (ٜٔ) َواْقَتِربْ  َواْسُجدْ  ُتِطْعوُ  اَل  َكّلَّ ( ٛٔ) الزَّ

السكرة أعبله بكضكح مف خبلؿ األساليب  كالبلقكلٌية التي مكرست عمى المتمقي في
, فقد استيؿ  الخطاب القرآني  مفتتح نزكلو كبدء  اإلنشائية التي تضمنتيا السكرة

الكحي بصيغة األمر)اقرأ( الذم تضمف الفعؿ اإلنجازم المتمثؿ في القراءتيف قراءة 
ْنَسانَ  َخَمقَ ( ٔ) َخَمقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقرَأْ ))الخمؽ, كقراءة الكحي  ( ٕ) َعَمقٍ  ِمنْ  اإلِْ

ْنَسانَ  َعمَّمَ ( ٗ) ِباْلَقَممِ  َعمَّمَ  الَِّذي( ٖ) اْْلَْكَرمُ  َوَرب كَ  اْقرَأْ  (( فقد تكرر َيْعَممْ  َلمْ  َما اإلِْ
فعؿ األمر)اقرأ( مرتيف إشارة إلى أف  قراءة الكحي تتضمف قراءة قدرة اهلل التي تجم ت 

اإلليية الحسٌية المدركة التي تشير إلى تكحيد المجرد في الخمؽ مظير القٌكة 
المطمؽ, فمنيج قراءة الخمؽ يبدأ بخمؽ النفس اإلنسانية مف بداية الخمؽ إلى نياية 
أطكار الحياة كمٍّيا فالقراءة تبدأ مف النفس بات جاه الككف كاآلفاؽ , كىك إشارة إلى 
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كقاؿ سبحانو في سكرة  . (ٕٔ)وتكحيد الربكبية الذم يفترض رجكع اإلنساف إلى ربٍّ 
َمُد )ُٔقْل ُىَو المَُّو َأَحٌد )التكحيد:  ( َوَلْم َيُكْن َلُو ٖ( َلْم َيِمْد َوَلْم ُيوَلْد )ٕ( المَُّو الصَّ

فقد مارس الكحي اإلليي قكة تتمثؿ في الفعؿ اإلنجازم  (ُٗكُفًوا َأَحٌد )
الذم  )الميعانيالذم مثؿ دكر المتمقي)األمر( لتحقيؽ المفيكـ التكحيدم في نفس 

 َوَأِقمِ  َفاْعُبْدِني َأَنا ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  المَّوُ  َأَنا ِإنَِّني :تعالىكمنو قكلو  (.مكرست عميو القٌكة
َّلةَ   المَّوِ  َرُسولُ  ِإنِّي النَّاُس  َأي َيا َيا ُقلْ , كقكلو تعالى :  [ٗٔ/طو]  ِلِذْكِري الصَّ
 َفَآِمُنوا َوُيِميتُ  ُيْحِيي ُىوَ  ِإالَّ  ِإَلوَ  اَل  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْمكُ  َلوُ  الَِّذي َجِميًعا ِإَلْيُكمْ 
  َتْيَتُدونَ  َلَعمَُّكمْ  َواتَِّبُعوهُ  َوَكِمَماِتوِ  ِبالمَّوِ  ُيْؤِمنُ  الَِّذي اْْلُمِّيِّ  النَِّبيِّ  َوَرُسوِلوِ  ِبالمَّوِ 

عؿ األمر )قؿ , آمنكا, ات بعكه( قكة إلزامية مكرست عمى فمٌثؿ ف , [ٛ٘ٔ/اْلعراف]
السامع؛ فاألمر صادر مف الذم لو ممؾ السمكات كاألرض اإللو الذم ال إلو إال  ىك 

 الجاـز الطمب الثبلث الصفات ىذه عمى يفرع أف انتظـ قديحيي كيميت , ك 
 األمي؛ بالنبي اإليماف طمب كالمقصكد)) الذم أتمر بأمر اهلل الرسكؿ بيذا باإليماف

 أََأْرَبابٌ  السِّْجنِ  َصاِحَبيِ  َيا, كقاؿ تعالى : (ٕٕ)((ألجمو الكبلـ ًسيؽ الذم وألن  
, أٌدل االستفياـ معنى  [ٜٖ/يوسف] ( ٜٖ) اْلَقيَّارُ  اْلَواِحدُ  المَّوُ  َأمِ  َخْيرٌ  ُمَتَفرُِّقونَ 
متأثير في عقيدتو , ل, كىك ضرب مف القٌكة التي مكرست عمى المخاطب  التقرير

عاني , أم قكة بذلؾ المعارض الذم مارس قكة عمى المي  التقريرمفمٌثؿ االستفياـ 
لبلقكلية ا النماذج ىذه في الكامنة خيطاطة القٌكة تتمثؿإلزامية عمى السامع , ف

 لمتأثير أساساقد مكرست ىذه القكة لغكيا ك  .المتمقي كالتأثير فيو  إلزاـ في المختمفة
, كتحديد النفكس  كتكجيو ، العقكؿ كاستمالة ، وكسمككيات المخاطب ءآرا في

  العبلقات القائمة بيف العبد كربٍّو.
 القٌكة الجعمٌية :  -ِ

تجٌمت خيطاطة القكة في دينامية قكالب القكة الثابتة كدينامية قكالب القكة المتحٌكلة  قدف    
التي تعكس مفيكـ عبلقة السبب كاألثر؛ حيث يمٌثؿ المعارض  مف خبلؿ الجعمٌية

األسباب أسبابان  عدٌ القرآف الكريـ مبدأ السببية، كا دكقد أكٌ  ,(ٖٕ)السبب , كالميعاني األثر
جعمية كليست ذاتية، فاألسباب داخمة في قسـ الممكنات التي تتسمط عمييا القدرة اإلليية 
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ٌف القٌكة المحٌركة في الككف قٌكة جعمٌية إليية , ك  , إذ فتصرفيا كيؼ شاءت اآلثار ا 
المؤثر في  اهلل تعالى ىك كأف  ,  اإللييةقكة ال الكجكدية كالككف كما فيو مظير مف مظاىر

 , فإفٌ  في الكجكد, فيك تعالى القٌكة المطمقة في الككف كالعمة األكلى األشياء تأثيرا ذاتيا
الميؿ كالنيار , كخمؽ المكجكدات الحٌية كغير الحٌية خمؽ السمكات كاألرض كاختبلؼ 

ة. فإٌف التحكـ بالشيء ىك ممارسة قكة ة اإللييٌ كغيرىا ىك معنى استعارم لممارسة القكٌ 
 فالتحكـ بالنفس مثبل حركة قسرية لمنفس كفقا لمخطاطة اآلتية: ,عميو

 التحكـ بالنفس حركة قسرية لشيء
  .شخص ________الذات

 ._______النفس شيء فيزيائي
 .حركة قسرية _____التحكـ بالنفس بكاسطة الذات

 عدـ كجكد حركة قسرية_____عدـ تحكـ بالنفس بكاسطة الذات . 
طاطة قكة , أم أٌنو يعني حرفيا لخي  اكعميو يككف مثبل: )رفعتي يدم( معنى استعاري

مف ممارسة مارست تحكما في الجسد , ميسٌببا رفع يدم , فكٌؿ حركة جسدية ىي نكع 
  .(ٕٗ)ة لمشيءاستعاريا مف خبلؿ الحركة القسريٌ  اكالمعٌبر عني ةالقكة, المتصٌكر 

عميٌ  معنى نيدرؾ أف كيمكف   حسب -حسب دراسة طالمي  المادية باألمثمة كنفيميا ةالجى
 في: -(ٕ٘)ماذكر البك عمراني

ل القكة قكالب دينامية  -ُ عمية دٌ عتي التي  ةالميتحكٍّ   (On est causation )عامة جى
 :قكلنا نحك الميعارض، بسبب أخرل إلى حالة مف الميعاني حالة تيغيٍّر دينامية , أم

عىؿ)   (. يسقط المصباح الكرة يي مٍ رى  جى
 .لمسككف طبيعي ميؿ لديو) المصباح( :عانيالمي  -

 .حالتو رتيٌ غفت المصباح سقطتأك  قكة أشد كانت )الكرة:(المعارض
 إذ ,(extended causation)التي تيعٌد جعمية ميكس عة  الثابتة القكة قكالب دينامية -ِ

عمية مف تتكك ف  إلى الحركة مف الميعاني حركة تغيير. أم سككف كجعمية حركة، جى
 .العىكس أك السككف

 (.الريح بسبب تدكر الكرة بقيت)  :الحركة دينامية في مثاليا
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 .لمسككف طبيعي ميؿ ليا: ) الكرة(المعاني - 
 . الكيرة كحر ؾ قكة أشد   كاف:  )الريح(المعارض -

ًبسنا الماءي  بىًقيى  : السككف دينامية في كمثاليا  .يىعتىًرضيو الذم الًجدار ًبسىبب مينحى
  .لمحركة طبيعي ميؿ لو:  )الماء( لمعانيا -
رىك عف فأىكقىفىوي  الماء مف قكة أشىد  :  )الجدار( المعارض -   ة.الحى

تشترؾ ىذه النماذج المختمفة لمجعمٌية في خاصٌية تجمعيا كىي أف النتيجة التي يؤكؿ 
 إلييا المعاني تعارض الميؿ الطبيعٌي الٌتجاىو.

فقد كانت آيات الخمؽ كالتفكر كاألسماء اإلليية كاألكامر كالنكاىي كالكعد كالكعيد    
 ِفي َآَياِتَنا َسُنِريِيمْ الى : استعارية لخطاطة القٌكة في الخطاب العقدم قاؿ تع يمعان

 َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَمى َأنَّوُ  ِبَربِّكَ  َيْكفِ  َأَوَلمْ  اْلَحق   َأنَّوُ  َلُيمْ  َيَتَبيَّنَ  َحتَّى َأْنُفِسِيمْ  َوِفي اْْلََفاقِ 
في  ة؛ فإٌف الخطاب القرآني المتضمف الحقيقة القرآنية المكنكن [ٖ٘/فصمت]َشِييدٌ 

حكلت الحقيقة الكجكدية لمقراف بقٌكة جعمٌية المكح المحفكظ صيغت صياغة لغكية عربية 
 ﴿ ِإنَّا َجَعْمَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا لََّعمَُّكْم َتْعِقُموَن﴾قاؿ تعالى: الكريـ إلى صياغة لغكية 

أم أٌنو لو مرحمة مف الكينكنة كالكجكد ثابتة ال تناليا عقكؿ الناس, كقد  , [ٖ/الزخرف]
جعمو اهلل قرآنان عربيان بقٌكة جعمية محكلة إٌياه لتعقمو العقكؿ النسبية حسب األرضٌية 
المعرفية المتغيرة عبر الزماف كالمكاف مف خبلؿ المثؿ كالتمثيؿ ال الحقيقة المطمقة 

 . (ٕٙ)الثابتة غير المتحكلة
 َوَجَعْمَنا َفَفَتْقَناُىَما َرْتًقا َكاَنتَا َواْْلَْرَض  السََّماَواتِ  َأنَّ  َكَفُروا الَِّذينَ  َيرَ  َأَوَلمْ قاؿ تعالى: 

 ِبِيمْ  َتِميدَ  َأنْ  َرَواِسيَ  اْْلَْرضِ  ِفي َوَجَعْمَنا( ٖٓ) ُيْؤِمُنونَ  َأَفَّل  َحي   َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ 
 َعنْ  َوُىمْ  َمْحُفوًظا َسْقًفا السََّماءَ  َوَجَعْمَنا( ٖٔ) َيْيَتُدونَ  َلَعمَُّيمْ  ُسُبًّل  ِفَجاًجا ِفيَيا َوَجَعْمَنا
 َفَمكٍ  ِفي ُكل   َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمَس  َوالنََّيارَ  المَّْيلَ  َخَمقَ  الَِّذي َوُىوَ ( ٕٖ) ُمْعِرُضونَ  َآَياِتَيا

 ُكل  ( ٖٗ) اْلَخاِلُدونَ  َفُيمُ  ِمتَّ  َأَفِإنْ  اْلُخْمدَ  َقْبِمكَ  ِمنْ  ِلَبَشرٍ  َجَعْمَنا َوَما( ٖٖ) َيْسَبُحونَ 
َلْيَنا ِفْتَنةً  َواْلَخْيرِ  ِبالشَّرِّ  َوَنْبُموُكمْ  اْلَمْوتِ  َذاِئَقةُ  َنْفسٍ   ُتْرَجُعونَ  َواِ 

(ٖ٘)[اْلنبياء/ٖٓ-ٖ٘] فقد تعرضت اآليات أعبله إلى تصرؼ اهلل تعالى في ,
لى أثر أحكاؿ السمكات كاأل رض كتغٌيرىا مف حاؿ إلى حاؿ )مف الرتؽ إلى الفتؽ( , كا 
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لى ظاىرتي  الماء في حياة األشياء , كقكة الركاسي التي تعمؿ عمى تثبيت األرض, كا 
, كرجكع األمكر كمٍّيا إلى اهلل  الميؿ كالنيار, كقير النفس بالمكت , كقٌكتي الخير كالشرٍّ

 تعالى القٌكة المطمقة في الككف. 
ذا كاف اإلحراؽ خاصٌية في النار فقد تسمط عمييا القكؿ اإلليي معارضا ىذه الخاصية كا  

 َوَسَّلًما َبْرًدا ُكوِني َنارُ  َيا ُقْمَنابقكة ميتحٌكلة مغٌيرة حاليا مف حاؿ إلى حاؿ, قاؿ تعالى: 
جعمتيا بردا , فقد مثمت النار ميعانيا سيمطت عميو قكة  [ٜٙ/اْلنبياء]  ِإْبرَاِىيمَ  َعَمى

 كسبلما.
 ُثمَّ  ُترَابٍ  ِمنْ  َخَمْقَناُكمْ  َفِإنَّا اْلَبْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  ِفي ُكْنُتمْ  ِإنْ  النَّاُس  َأي َيا َياقاؿ تعالى :  

 اْْلَْرَحامِ  ِفي َوُنِقر   َلُكمْ  ِلُنَبيِّنَ  ُمَخمََّقةٍ  َوَغْيرِ  ُمَخمََّقةٍ  ُمْضَغةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  َعَمَقةٍ  ِمنْ  ُثمَّ  ُنْطَفةٍ  ِمنْ 
 َوِمْنُكمْ  ُيَتَوفَّى َمنْ  َوِمْنُكمْ  َأُشدَُّكمْ  ِلَتْبُمُغوا ُثمَّ  ِطْفًّل  ُنْخِرُجُكمْ  ُثمَّ  ُمَسمًّى َأَجلٍ  ِإَلى َنَشاءُ  َما
 َأْنَزْلَنا َفِإَذا ةً َىاِمدَ  اْْلَْرَض  َوَتَرى َشْيًئا ِعْممٍ  َبْعدِ  ِمنْ  َيْعَممَ  ِلَكْيَّل  اْلُعُمرِ  َأْرَذلِ  ِإَلى ُيَرد   َمنْ 

, فقد تعرضت اآلية [٘/الحج] َبِييجٍ  َزْوجٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَأْنَبَتتْ  َوَرَبتْ  اْىَتزَّتْ  اْلَماءَ  َعَمْيَيا
عاني( مف حاؿ إلى حاؿ بقٌكة القدرة اإلليية )المعارض(, إلى تغٌير أحكاؿ الخمؽ )المي 

كالى حاؿ األرض اليامدة التي تسمط عمييا الماء الذم مثؿ ميعانيا كمعارضا في الكقت 
األرض فيغٌير  أم أنو تسمطت عميو قكة أنزلتو إلىذاتو , معاف لقكة اإلنزاؿ اإلليي , 

جعمٌية المتحٌكلة )المعارض( فجعمتيا حاليا, فاألرض ميعاف تسمطت عمييا قكة الماء ال
 عمى ما ىي عميو مف الحياة كاإلنبات.

عمية دٌ تيع كقد     كؿٍّ  في القكة دينامية فييا تىحضير التي الت جميات أىـ إحدل الجى
ك ؿ ،(االجتماعية الفكرية، لسيككلكجية،)ا المستكيات  راعص إلى القكل عراص فيتحى

 اآلخر الجزء مف أقكل الذ ات مف جزء ىيناؾ يككف حيث النفسية، الد كافع بيف داخمي
 ِسْحرٌ  َىَذا َقاُلوا ُمْبِصَرةً  َآَياُتَنا َجاَءْتُيمْ  َفَممَّا. قاؿ تعالى : (ٕٚ)ما بعمؿ لمًقياـ كيىدفىعيو
 َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظرْ  َوُعُموًّا ُظْمًما َأْنُفُسُيمْ  َواْسَتْيَقَنْتَيا ِبَيا َوَجَحُدوا( ٖٔ) ُمِبينٌ 

ىاتاف اآليتاف إلى قكة اآليات  فقد أشارت, [ٗٔ, ٖٔ /النمل] ( ٗٔ) اْلُمْفِسِدينَ 
اإلليية المبصرة التي جاءت إلى فرعكف كقكمو عمى يد نبي اهلل مكسى عميو السبلـ , 

يـ كأجدادىـ مف الكثنية آبائا لما تكارثكه اجتماعيا عف كصراع الجاحديف بيا نفسيٌ 
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فإٌف عنادىـ كعمٌكىـ كظمميـ ألنفسيـ دفعيـ إلى الجحكد  ,جعميـ يجحدكف بيا كالشرؾ 
معارض( تسمطت عمى الفكانت اآليات المبصرة قكة ) بيا عمى رغـ استيقاف أنفسيـ ليا,

مما جعؿ أنفسيـ)الميعاني( تستيقنيا . كظمميـ كعمٌكىـ قكة )معارض( تسمطت  أنظارىـ
 عمييـ فدفعتيـ إلى الجحكد.

 َسْمِعوِ  َعَمى َوَخَتمَ  ِعْممٍ  َعَمى المَّوُ  َوَأَضمَّوُ  َىَواهُ  ِإَلَيوُ  اتََّخذَ  َمنِ  َأَفرََأْيتَ اؿ تعالى: ق    
,  [ٖٕ/الجاثية]َتَذكَُّرونَ  َأَفَّل  المَّوِ  َبْعدِ  ِمنْ  َيْيِديوِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َبَصرِهِ  َعَمى َوَجَعلَ  َوَقْمِبوِ 

دينامية القكة المحرٌكة لمصراع النفسي الداخمي الذم يجعؿ النفس  عرضت اآلية الشريفة
ضبلؿ ل مسبيؿ مع العمـ بو كمعرفتو كاتخاذ اليكل )) كذلؾ أف  في عمكٍّ كاستكبار كعناد كا 

كال الضبلؿ يمـز الجيؿ بؿ الذم يمـز اليدل ىك العمـ مع التزاـ , العمـ ال يمـز اليدل 
الىتداء , كأٌما إذا لـ يمتـز العالـ بمقتضى عممو إلتباع العالـ بمقتضى عممو فيتعقبو ا
بؿ ىك الضبلؿ كاف كاف معو عمـ , ... كالختـ عمى , منو لميكل فبل مكجب الىتدائو 

ؿ الغشاكة عمى البصر ىك أف ال عٍ السمع كالقمب ىك أف ال يسمع الحؽ  ك ال يعقمو , كجى 
ال يترتب عمى السمع كالقمب كالبصر  كمحصؿ الجميع : أف   .مف آيات اهلل يبصر الحؽ  

تباع  أثرىا كىك االلتزاـ بمقتضى ما نالو مف الحؽٍّ إذا أدركو الستكبار مف نفسو كا 
في قكالب دينامية القكة الثابتة المكسعة بيف  , فتمٌثؿ معنى القكة الجعمية (ٕٛ) لميكل((

فعؿ كردة فعؿ , فكاف اليكل معارضا لفطرة اإلنساف الطبيعية في ميميا إلى إتباع الحؽٍّ 
, ك اليداية اإلليية التي مثٌمت دكر الميعاني في مقابؿ اليكل )المعارض( , فتسمط اهلل 

 القاىرة فكؽ عباده.  عميو )أضٌمو, ختـ , جعؿ(, فأصبح معانيا لقٌكة اهلل
   البنية التصكرية الحجاجية:  -ّ

تجٌمى الصراع الفكرم المتناقض في البنية التصٌكرية لمحجاج الذم تحممو لغة      
الخطاب القرآني العقدم بيف اإلطراؼ المتناقضة عقديا في خيطاطة قٌكة . ))فإذا كاف 

, فإف الصراع الحجاجي ىك الصراع الفيزيائي يقكـ عمى قكتيف , المعارض كالميعاني 
, يتجمى في قكالب دينامية القكة الثابتة, (ٜٕ) تكسيع استعارم ليذا الصراع الطرازم((

التي  كقكالب دينامية القكة المتحٌكلة مف خبلؿ الكحدات المعجمية أك الركابط الحجاجٌية
تيعٌد مف الكسائؿ المغكية التي تحٌدد الربط بيف الحٌجة كالنتيجة , كتساىـ في تكجيو القكؿ 
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تكجييا حجاجٌيا مخصكصان , كتتمٌثؿ خطاطة القكة غالبا في التضاد الحجاجي الذم 
 .(ٖٓ)تعكسو الركابط الحجاجية كعمى رأسيا )لكف( التي تيعدُّ نمكذجا طرازيا ليذه الركابط

بط الحجاجية ىي كحدات مكرفكلكجية )مكرفيمات( تصؿ بيف قكليف أك حجتيف أك فالركا 
قكؿ دكران محددان  كتسند لكؿٌ  ,حجاجية كاحدة  إستراتيجيةأكثر يجرم سكقيا في إطار 

ابط الحجاجية مرك ما مف حيث الجانب الكظيفي ف. كأم  الحجاجية العامة اإلستراتيجيةداخؿ 
تخدـ , كاألخرل  أكثرتربط بيف كحدتيف داللتيف أك أحدىما أٌنيا  :كظيفتاف رئيستاف 

ٌنيا, ك دكران حجاجيان لمكحدات الداللية التي تربط بينيما   النحكية العناصر مف نكع ا 
, إذ ,  ما , بما أف  ؿ, السي  حتى, ألف , ب إذف، لكف، الفاء، الكاك، ( مثؿ كالظركؼ

 . (ٖٔ)(إلخ ،إاٌل...ال...
تتمثؿ خطاطة القكة في التضاد الحجاجي بيف ما قبؿ الرابط الحجاجي كما بعده     

الذم قد يتجمى في أربعة مستكيات لمصراع يمكف أف يستحضرىا المتمقي عند قراءة 
 :(ٕٖ) الجممة الحجاجية

 خطاطة القكة األكلى: حجة )ؽ( معارض / نتيجة )ف( ميعاف. -
 ف( معاف.-معارض / نتيجة )ال( -خطاطة القكة الثانية : حجة )ؽ -
 )ؽ( معارض. ِ( معاف / حجة-)ؽ ُخطاطة القكة الثالثة : حجة -
 )ف( معارض. ِف( معاف / نتيجة -)ال ُخطاطة القكة الرابعة : نتيجة -

ة األكلى ( بعدٍّىما حجتيف, الحجٌ -إٌف باني الخطاب اإلقناعي )المحاٌج( يقدـ )ؽ, كؽ
ية نحك النتيجة المضادة ليا, أم ة الثانية مكجٌ مكجية نحك نتيجة معينة )ف(, كالحجٌ 

 توو القكؿ أك الخطاب برمٍّ ة األقكل التي تكجٌ ف(. كتيقدـ الحجة الثانية بعدٍّىا الحجٌ -)ال

 . (ٖٖ) ـ الحجاجيكبيذا تككف في أعمى السمٌ 
 في فقد قاـ الخطاب القرآني بصكرة عامة كالعقدم بصكرة خاصة عمى الحجاج    
الحجاج ىك العممية التي مف خبلليا يسعى المتكمـ إلى تغيير نظاـ  ألف  ؛ األكؿ المقاـ

 ؛ فالخطاب القرآني(ٖٗ)المعتقدات كالتصكرات لدل مخاطبو بكاسطة الكسائؿ المغكية
تتمثؿ في كحدانية  كمكاف زماف كؿٍّ  كفي ، جمعاء البشرية ةالحيا في ميمة قضية يطرح

 اهلل عز  كجؿ  كالتسميـ لو, كمف أجميا أرسمت الرسؿ كاألنبياء كىي دعكة السماء الكبرل
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ْسَّلمُ  المَّوِ  ِعْندَ  الدِّينَ  ِإنَّ كأىـ أصكؿ الديف المتمثمة في اإلسبلـ . قاؿ تعالى:   َوَما اإلِْ
 ِبَآَياتِ  َيْكُفرْ  َوَمنْ  َبْيَنُيمْ  َبْغًيا اْلِعْممُ  َجاَءُىمُ  َما دِ َبعْ  ِمنْ  ِإالَّ  اْلِكتَابَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  اْخَتَمفَ 

, فإف  حسب المنطؽ القرآني الحجة  [ٜٔ/عمران آل]اْلِحَسابِ  َسِريعُ  المَّوَ  َفِإنَّ  المَّوِ 
ْسَّلمُ  المَّوِ  ِعْندَ  الدِّينَ  ِإنَّ األقكل تمثمت في الطرؼ األكؿ مف الجممة الحجاجية ) (  اإلِْ

))كأف اختمؼ كما ككيفا في شرائع أنبيائو كرسمو عمى ما يحكيو اهلل سبحانو في كتابو , 
ٌنما اختبلؼ الشرائع بالكماؿ كالنقص دكف  غير أن و ليس في الحقيقة إاٌل أمرا كاحدا, كا 
طاعة هلل  التضاد كالتنافي , كالتفاضؿ بينيا بالدرجات , كيجمع الجميع أٌنيا تسميـ كا 

كلكف ما بعد الرابط الحجاجي  .(ٖ٘)((ما يريده مف عباده عمى لساف رسموسبحانو في
ف كانت دكف األكلى مف السمـ الحجاجي  ة الثانية فيي كا  بغيا مف عند -)الكاك( الحج 

إاٌل أٌنيا تمٌثؿ كاقع الحاؿ كتتضٌمف نتيجة مضادة لمحجة األكلى التي تتضمف  -أنفسيـ
متكرر أف يككف الناس عمى ديف كاحد, فالحجة الثانية تمثؿ كجيا مف كجكه الصراع ال

في أشكاؿ مختمفة بيف ما يريده اهلل تعالى كبيف أىكاء النفس اإلنسانية , كمنو قكلو 
 َمَعُيمُ  َوَأْنَزلَ  َوُمْنِذِرينَ  ُمَبشِِّرينَ  النَِّبيِّينَ  المَّوُ  َفَبَعثَ  َواِحَدةً  ُأمَّةً  النَّاُس  َكانَ تعالى : 

 ِمنْ  ُأوُتوهُ  الَِّذينَ  ِإالَّ  ِفيوِ  اْخَتَمفَ  َوَما ِفيوِ  اْخَتَمُفوا يَمافِ  النَّاسِ  َبْينَ  ِلَيْحُكمَ  ِباْلَحقِّ  اْلِكتَابَ 
 اْلَحقِّ  ِمنَ  ِفيوِ  اْخَتَمُفوا ِلَما َآَمُنوا الَِّذينَ  المَّوُ  َفَيَدى َبْيَنُيمْ  َبْغًيا اْلَبيَِّناتُ  َجاَءْتُيمُ  َما َبْعدِ 

 َما, قاؿ تعالى : [ٖٕٔ/البقرة]ُمْسَتِقيمٍ  ِصرَاطٍ  ِإَلى َيَشاءُ  َمنْ  َيْيِدي َوالمَّوُ  ِبِإْذِنوِ 
ْيُتُموَىا َأْسَماءً  ِإالَّ  ُدوِنوِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ   ِإنِ  ُسْمَطانٍ  ِمنْ  ِبَيا المَّوُ  َأْنَزلَ  َما َوَآَباُؤُكمْ  َأْنُتمْ  َسمَّ
 َيْعَمُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيِّمُ  الدِّينُ  َذِلكَ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  َأَمرَ  ِلمَّوِ  ِإالَّ  اْلُحْكمُ 

ية إلى نتيجة عبادة , فإٌف الحجة األكلى قبؿ الرابط الحجاجي )لكف( مكجٌ [ٓٗ/يوسف]
د الرابط متضمنة ة الثانية بعاهلل الكاحد األحد , لكف الكاقع خبلؼ ذلؾ , فجاءت الحجٌ 

َذاكمنو قكلو تعالى:  النتيجة المضادة,  َأُنْؤِمنُ  َقاُلوا النَّاُس  َآَمنَ  َكَما َآِمُنوا َلُيمْ  ِقيلَ  َواِ 
فيـ السفياء , [ٖٔ/البقرة] َيْعَمُمونَ  اَل  َوَلِكنْ  الس َفَياءُ  ُىمُ  ِإنَُّيمْ  َأاَل  الس َفَياءُ  َآَمنَ  َكَما

 َأْكَثَرُىمْ  َأنَّ  َتْحَسبُ  َأمْ . قاؿ تعالى: حقيقة كلكف عنادىـ يضٌمميـ عف تمؾ الحقيقة
, فإٌف ما  [ٗٗ/الفرقان] َسِبيًّل  َأَضل   ُىمْ  َبلْ  َكاْْلَْنَعامِ  ِإالَّ  ُىمْ  ِإنْ  َيْعِقُمونَ  َأوْ  َيْسَمُعونَ 

بعد الرابط الحجاجي أقكل في تأكيد نتيجة اإلضبلؿ التي ىـ عمييا, كقكلو تعالى :  
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 َْتْكِذيبٍ  ِفي َكَفُروا الَِّذينَ  َبلِ ( ٛٔ) َوَثُمودَ  ِفْرَعْونَ ( ٚٔ) اْلُجُنودِ  َحِديثُ  َأتَاكَ  َىل  
, إف  الرابط الحجاجي أقاـ عبلقة حجاجية مركبة مف قكة عبلقتيف :  [ٜٔ-ٚٔ/البروج]

ة إطبلعيـ عمى أخبار فرعكف كثمكد كغيرىـ , التي تفترض اتعاظيـ  عبلقة بيف حج 
النتيجة المضادة الحجة األقكل بعد )بؿ( كىي  كاعتبارىـ , كعبلقة تسير في اتجاه

 َحاجَّ  الَِّذي ِإَلى َترَ  أََلمْ  .  قاؿ تعالى:(ٖٙ)تكذيبيـ كعدـ اعتبارىـ كاتعاظيـ مف غيرىـ 
 ُأْحِيي َأَنا َقالَ  َوُيِميتُ  ُيْحِيي الَِّذي َربِّيَ  ِإْبرَاِىيمُ  َقالَ  ِإذْ  اْلُمْمكَ  المَّوُ  َآتَاهُ  َأنْ  َربِّوِ  ِفي ِإْبرَاِىيمَ 
 َفُبِيتَ  اْلَمْغِربِ  ِمنَ  ِبَيا َفْأتِ  اْلَمْشِرقِ  ِمنَ  ِبالشَّْمسِ  َيْأِتي المَّوَ  َفِإنَّ  ِإْبرَاِىيمُ  َقالَ  َوُأِميتُ 
, فقد صكرت اآلية الصراع  [ٕٛ٘/البقرة] الظَّاِلِمينَ  اْلَقْومَ  َيْيِدي الَ  َوالمَّوُ  َكَفرَ  الَِّذي

 إبراىيـ عميو السبلـ )معارض(, كحجة النمركد )معاف(, الحجاجي بيف حجة نبي اهلل
فالرابط الحجاجي )إذ( أقاـ صراعا بيف استعارتيف تمٌثبلف تصٌكريف مختمفيف بيف رؤيتيف 
مختمفتيف متضادتيف األكلى )اإلحياء كاإلماتة في تصكر إبراىيـ عميو السبلـ( , كالثانية 

قارف بيف قكة فا الرابط الحجاجي )الفاء( )اإلحياء كاإلماتة في تصكر النمركد(, كأمٌ 
 . كضعؼ  الحجتيف

 ُخطاطة القّوة عمى مستوى البنى الوسطى:ثانيا :  
كمف ىذه البينى بنية  تحقؽ انسجامو إٌف الخطاب القرآني يقكـ عمى أكثر مف بنية    

التي تجمت في صراع الحؽ كالباطؿ , كالكىـ كالحقيقة , كالخير كالشٌر ,  خيطاطة القكة
كصراع قكل النفس اإلنسانية )الصراع الذاتي(, كغيرىا التي يمكف أف نمحظ فييا كؿ  
بينى القكل الجشطمتية التي أشار إلييا جكنسكف التي تجرم في تجربتنا بشكؿ ثابت 

 :(ٖٚ)كىي
: كىي التركيز عمى إنجاز عمؿ ما أك حركة كاإلحساس بتمؾ  قوة التمكين -ُ

التمكف المطمؽ في الككف هلل كحده سبحانو كتعالى الذم نممسو مف ف .(ٖٛ)القكة
كما كجكد اإلنساف كخبلفتو خبلؿ آثاره الكجكدية كقدرتو المطمقة عمى كٌؿ شيء , 

ذْ قاؿ تعالى :  عمى ىذه األرض إاٌل أمر مف اهلل تعالى كتمكف مشيئتو في خمقو  َواِ 
 ِفيَيا ُيْفِسدُ  َمنْ  ِفيَيا َأَتْجَعلُ  َقاُلوا َخِميَفةً  اْْلَْرضِ  ِفي َجاِعلٌ  ِإنِّي ِلْمَمَّلِئَكةِ  َرب كَ  َقالَ 

 َتْعَمُمونَ  اَل  َما َأْعَممُ  ِإنِّي َقالَ  َلكَ  َوُنَقدُِّس  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبِّحُ  َوَنْحنُ  الدَِّماءَ  َوَيْسِفكُ 
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في أمره العالـ في شؤكف  , فإٌف اهلل سبحانو كتعالى ىك المتمكف المطمؽ[ٖٓ/البقرة]
قد اعترض المبلئكة عمى خبلفة اإلنساف في األرض لمعرفتيـ بنزكعو إلى خمقو , ك 

الشرٍّ كالفساد الكامف في طبيعتو , كىك صراع أبشعو قتؿ بعضيـ بعضا , كلكف اهلل 
, فيذا المخمكؽ الذم كصفو المبلئكة  عمى الكماؿ ـقدرتيبتعالى أعمـ بخمقو ك 

بالفساد كسفؾ الدماء ىك نفسو عٌرؼ المبلئكة ما كانكا يجيمكنو مف حقائؽ 
 َفَقالَ  اْلَمَّلِئَكةِ  َعَمى َعَرَضُيمْ  ُثمَّ  ُكمََّيا اْْلَْسَماءَ  َآَدمَ  َوَعمَّمَ   قاؿ تعالى :, (ٜٖ)األشياء
 َما ِإالَّ  َلَنا ِعْممَ  اَل  ُسْبَحاَنكَ  َقاُلوا( ٖٔ) َصاِدِقينَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  َىُؤاَلءِ  ِبَأْسَماءِ  َأْنِبُئوِني
 َأْنَبَأُىمْ  َفَممَّا ِبَأْسَماِئِيمْ  َأْنِبْئُيمْ  َآَدمُ  َيا َقالَ ( ٕٖ) اْلَحِكيمُ  اْلَعِميمُ  َأْنتَ  ِإنَّكَ  َعمَّْمَتَنا

 َوَما ُتْبُدونَ  َما َوَأْعَممُ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ْيبَ غَ  َأْعَممُ  ِإنِّي َلُكمْ  َأُقلْ  أََلمْ  َقالَ  ِبَأْسَماِئِيمْ 
, فآدـ كاف لديو قٌكة تمكف مف تعمـ األسماء كالقدرة [ٖٖ-ٖٔ/البقرة] َتْكُتُمونَ  ُكْنُتمْ 

ْيُتوُ  َفِإَذا عمى الكماؿ بفضؿ اهلل عميو بنفخة الركح , قاؿ تعالى:  ِفيوِ  َوَنَفْختُ  َسوَّ
كمف ىنا جاء األمر اإلليي بالسجكد  ,[ٜٕ/الحجر] َساِجِدينَ  َلوُ  َفَقُعوا ُروِحي ِمنْ 

ذْ  ليذا المخمكؽ قاؿ تعالى:  َأَبى ِإْبِميَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا ِْلََدمَ  اْسُجُدوا ِلْمَمَّلِئَكةِ  ُقْمَنا َواِ 
طبيعتو الشٌر  , فاإلنساف مخمكؽ تستبطف[ٖٗ/البقرة] اْلَكاِفِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَبرَ 

كالفساد مف جية , كمف جية أخرل تكمف فييا استعدادات لبمكغ مقامات تفكؽ 
في , صراع التكامؿ كالتسافؿ . كقد تمثؿ صراع الخير كالشٌر (ٓٗ)مراتب المبلئكة

َبا ِإذْ  ِباْلَحقِّ  َآَدمَ  اْبَنيْ  َنَبأَ  َعَمْيِيمْ  َواْتلُ آدـ في قكلو تعالى:  يٌ قصة ابنٌ   ُقْرَباًنا َقرَّ
 ِمنَ  المَّوُ  َيَتَقبَّلُ  ِإنََّما َقالَ  َْلَْقُتَمنَّكَ  َقالَ  اْْلََخرِ  ِمنَ  ُيَتَقبَّلْ  َوَلمْ  َأَحِدِىَما ِمنْ  َفُتُقبِّلَ 

 ِإنِّي ِْلَْقُتَمكَ  ِإَلْيكَ  َيِديَ  ِبَباِسطٍ  َأَنا َما ِلَتْقُتَمِني َيَدكَ  ِإَليَّ  َبَسْطتَ  َلِئنْ ( ٕٚ) اْلُمتَِّقينَ 
ْثِمكَ  ِبِإْثِمي َتُبوءَ  َأنْ  ُأِريدُ  ِإنِّي( ٕٛ) اْلَعاَلِمينَ  َربَّ  المَّوَ  َأَخافُ   َأْصَحاِب  ِمنْ  َفَتُكونَ  َواِ 
 ِمنَ  َفَأْصَبحَ  َفَقَتَموُ  َأِخيوِ  َقْتلَ  َنْفُسوُ  َلوُ  َفَطوََّعتْ ( ٜٕ) الظَّاِلِمينَ  َجزَاءُ  َوَذِلكَ  النَّارِ 

الطاء كالكاك كالعيف أصؿ  جاء في مقاييس المغة,[ٖٓ-ٕٚ/المائدة] اْلَخاِسِرينَ 
كاحد يدؿُّ عمى اإلصحاب كاالنقياد. يقاؿ: طاعو يطيكعو إذا انقاد معو كمضى 

, كالتطكيع يدؿُّ عمى (ٔٗ)ألمره, كالعرب تقكؿ تطاكٍع ليذا األمر حتى تستطيعو
ة مف خبلؿ الٌتدريج كىك االقتراب التدريجي لمنفس مف الفعؿ بكسكسة بعد كسكس
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ارة بالسكء, فتسٌيؿ لو قتؿ أخيو بإبعاد المعٌكقات مٌ األفكار التي تكحي بيا النفس األ
فقد مثؿ ىابيؿ الخير , كقابيؿ , (ٕٗ)التي تمنعو , كتييئة الكسائؿ التي تقربو مف ذلؾ

قتؿ أخيو  كطك عت لونفسو  الجانب المظمـ مف النفس اإلنسانية حيث مكنتوو الشرٌ 
 .حسدا منوو إحساس القدرة عمى قتمو فقتمو ئبإعطا

 بسبب آخر جاهًاتٌ  في أخرل قكة عف قكة صرؼ أم: القوة الداعمةأو  قوة الصرف -ِ
ىذه البنية جماع  فكأف  . (ٖٗ)األكلى كجية تغيير الثانية القكة فتحاكؿ بينيما، تفاعؿ
 طريؽ عف كتصرفيا فتم زميا الشيكات قكة تستيكييا التي البشرية نفساألكاقع 
 باألكامر بتكميفيا كالممذات، الشيكات قكة تىصرؼ صرؼ قكة فيي زىجرىا اأمٌ  الًيداية

 اْلَجِحيمَ  َفِإنَّ ( ٖٛ) الد ْنَيا اْلَحَياةَ  َوَآَثرَ ( ٖٚ) َطَغى َمنْ  َفَأمَّا, قاؿ تعالى:  كالنكاىي
 َفِإنَّ ( ٓٗ) اْلَيَوى َعنِ  النَّْفَس  َوَنَيى َربِّوِ  َمَقامَ  َخافَ  َمنْ  َوَأمَّا( ٜٖ) اْلَمْأَوى ِىيَ 

, كقد تمثٌمت ىذه القكة في رفض إبميس [ٔٗ-ٖٚ/النازعات] اْلَمْأَوى ِىيَ  اْلَجنَّةَ 
ذْ  قكلو تعالى:السجكد آلدـ في   ِإْبِميَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا ِْلََدمَ  اْسُجُدوا ِلْمَمَّلِئَكةِ  ُقْمَنا َواِ 

فاستكباره قٌكة صرفتو عف السجكد  ,[ٖٗ/البقرة] اْلَكاِفِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَبرَ  َأَبى
كاالمتثاؿ ألمر اهلل تعالى؛ لذا أخذ عمى نفسو صرؼ اإلنساف عف طاعة اهلل بتزييف 

, قاؿ [ٖٗ/اْلنعام] َيْعَمُمونَ  َكاُنوا َما الشَّْيَطانُ  َلُيمُ  َوَزيَّنَ سكء العمؿ, قاؿ تعالى: 
ْخَواُنُكمْ  َوَأْبَناُؤُكمْ  َآَباُؤُكمْ  َكانَ  ِإنْ  ُقلْ تعالى :   َوَأْمَوالٌ  َوَعِشيَرُتُكمْ  َوَأْزَواُجُكمْ  َواِ 
 َوَرُسوِلوِ  المَّوِ  ِمنَ  ِإَلْيُكمْ  َأَحبَّ  َتْرَضْوَنَيا َوَمَساِكنُ  َكَساَدَىا َتْخَشْونَ  َوِتَجاَرةٌ  اْقَتَرْفُتُموَىا

 اْلَفاِسِقينَ  اْلَقْومَ  َيْيِدي اَل  َوالمَّوُ  ِبَأْمرِهِ  المَّوُ  َيْأِتيَ  َحتَّى َفَتَربَُّصوا َسِبيِموِ  ِفي َوِجَيادٍ 
 الناس نفكس بيا تتعٌمؽ التي ألسبابا ىك تحذير مف خبلؿ تعدد ك ,  [ٕٗ/التوبة]

فيذه األشياء المادية  ,(ٗٗ)اإلسبلـ حقكؽ ببعض الكفاء كبيف بينىيـ بيا تعٌمقييـ فيىحكؿ
كمىف انصرؼ عف  اهلل كرسكلو كالجياد في سبيمو.قكل تصرؼ اإلنساف عف حبٍّ 

َذا آيات اهلل صرؼ اهلل قمبو عف الحؽٍّ قاؿ تعالى:  َبْعُضُيمْ  َنَظرَ  ُسوَرةٌ  ُأْنِزَلتْ  َما َواِ 
 َيْفَقُيونَ  اَل  َقْومٌ  ِبَأنَُّيمْ  ُقُموَبُيمْ  المَّوُ  َصَرفَ  اْنَصَرُفوا ُثمَّ  َأَحدٍ  ِمنْ  َيرَاُكمْ  َىلْ  َبْعضٍ  ِإَلى
رىؼى , فػ)[ٕٚٔ/التوبة]  عف انصرافيـ حسبكاليداية  اإليماف عف( قيميكبىييـ اهلل صى

, فكأن و تعالى قٌكة صرفتيـ عف التفاعؿ مع ما أينزؿ مف القراف الكريـ  المجمس ذلؾ
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 ليـ كعيدبمثابة ال عباده عمى تعالى كدعاؤه ، كالدعاء اإلخبار الجممة تحتمؿك  ،
عبلم  عدـ ك فيميـ لسكء (يىٍفقىييكفى  ال   قىٍكـه ) يـن  ؛ أل بيـ العذاب بمحكؽ يـكا 
قكل الصرؼ في الكاقع اإلنساني االجتماعي بالعادات كقد تمثمت  .(٘ٗ)تدبرىـ

تقميد اآلباء كاألجداد في كالتقاليد كاألفكار التي تحمؿ خصكصية القداسة مف خبلؿ 
الحؽٍّ )دعكة األنبياء كالرسؿ( ,  المعتقد , كىي قٌكة تصرؼ اإلنساف عف إتباع

, كقد أشار (ٙٗ)كتحكؿ دكف التطكر الفكرم بتجاكز الماضي كتصحيح مسار التاريخ
َذاالخطاب القرآني في أكثر مف آية كسكرة إلى ىذا المعنى كمنو قكلو تعالى:   َواِ 

 َآَباُؤُىمْ  َكانَ  َأَوَلوْ  َآَباَءَنا َعَمْيوِ  أَْلَفْيَنا َما َنتَِّبعُ  َبلْ  َقاُلوا المَّوُ  َأْنَزلَ  َما اتَِّبُعوا َلُيمُ  ِقيلَ 
َذا, كقكلو تعالى:  [ٓٚٔ/البقرة]َيْيَتُدونَ  َواَل  َشْيًئا َيْعِقُمونَ  اَل   َتَعاَلْوا َلُيمْ  ِقيلَ  َواِ 

َلى المَّوُ  َأْنَزلَ  َما ِإَلى  َآَباُؤُىمْ  َكانَ  َأَوَلوْ  َآَباَءَنا َعَمْيوِ  َوَجْدَنا َما َحْسُبَنا َقاُلوا الرَُّسولِ  َواِ 
 َأْرَسْمَنا َما َوَكَذِلكَ  , كقكلو تعالى: [ٗٓٔ/المائدة] َيْيَتُدونَ  َواَل  َشْيًئا َيْعَمُمونَ  اَل 

نَّا ُأمَّةٍ  َعَمى َآَباَءَنا َوَجْدَنا ِإنَّا ُمْتَرُفوَىا َقالَ  ِإالَّ  َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  ِفي َقْبِمكَ  ِمنْ   َعَمى َواِ 
 ِبَما ِإنَّا َقاُلوا َآَباَءُكمْ  َعَمْيوِ  َوَجْدُتمْ  ِممَّا ِبَأْىَدى ِجْئُتُكمْ  َأَوَلوْ  َقالَ ( ٖٕ) ُمْقَتُدونَ  َآثَارِِىمْ 
 . [ٕٗ ،ٖٕ/الزخرف] َكاِفُرونَ  ِبوِ  ُأْرِسْمُتمْ 

 كخصـ قكة أك متكافئتيف، قكتيف ككجكد الًقكل راعص ؿكتمثٌ  قوة مضادة : -ّ
كيمكف أف تتمثؿ  .(ٚٗ)آخر لمكافو  يذىب فأ منيما كاحدو  ألم يمكف فبٌلى  يتصادماف،

 َلُيمْ  َْلَْقُعَدنَّ  َأْغَوْيَتِني َفِبَما َقالَ , قال تعالى:  ىذه القٌكة في تكعد الشيطاف اإلنساف
 َأْيَماِنِيمْ  َوَعنْ  َخْمِفِيمْ  َوِمنْ  َأْيِديِيمْ  َبْينِ  ِمنْ  َْلَِتَينَُّيمْ  ثُمَّ ( ٙٔ) اْلُمْسَتِقيمَ  ِصرَاَطكَ 
, كقد أشار اهلل  [ٚٔ ،ٙٔ/اْلعراف]  َشاِكِرينَ  َأْكَثَرُىمْ  َتِجدُ  َواَل  َشَماِئِمِيمْ  َوَعنْ 

تعالى إلى ىذه القكة المضادة لئلنساف كالعمؿ عمى تضميمو, في مكاضع عدة قاؿ 
 الشَّْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَِّبُعوا َواَل  يًِّباطَ  َحَّلاًل  اْْلَْرضِ  ِفي ِممَّا ُكُموا النَّاُس  َأي َيا َياتعالى: 

 اْدُخُموا َآَمُنوا الَِّذينَ  َأي َيا َيا, وقولو تعالى :  [ٛٙٔ/البقرة]  ُمِبينٌ  َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّوُ 
ْممِ  ِفي , [ٕٛٓ/البقرة]  ُمِبينٌ  َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّوُ  الشَّْيَطانِ  ُخُطَواتِ  َتتَِّبُعوا َواَل  َكافَّةً  السِّ

 َتتَِّبُعوا َواَل  المَّوُ  َرَزَقُكمُ  ِممَّا ُكُموا َوَفْرًشا َحُموَلةً  اْْلَْنَعامِ  َوِمنَ   كقكلو سبحانو :
 ِإنَّ كقكلو تعالى: , [ٕٗٔ/اْلنعام]  ُمِبينٌ  َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّوُ  الشَّْيَطانِ  ُخُطَواتِ 
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 السَِّعيرِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  ِلَيُكوُنوا ِحْزَبوُ  َيْدُعو ِإنََّما َعُدوًّا َفاتَِّخُذوهُ  َعُدو   َلُكمْ  الشَّْيَطانَ 
 الشَّْيَطانَ  َتْعُبُدوا الَ  َأنْ  َآَدمَ  َبِني َيا ِإَلْيُكمْ  َأْعَيدْ  أََلمْ لو عٌز مف قاؿ: قك ك , [ٙ/فاطر]

 َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّوُ  الشَّْيَطانُ  َيُصدَّنَُّكمُ  َواَل , كقكلو :   [ٓٙ/يس]ُمِبينٌ  َعُدو   َلُكمْ  ِإنَّوُ 
 َعُدو   ِإنَّوُ  الشَّْيَطانِ  َعَملِ  ِمنْ  َىَذا َقالَ  :كقكلو تعالى,  [ٕٙ/الزخرف] ُمِبينٌ 
, فالشيطاف قكة مضادة مثبطة لئلنساف عف طاعة  [٘ٔ/القصص] ُمِبينٌ  ُمِضل  

غكاؤه إلتباع اليكل لكنو ليس لو قكة إلزاـ تمـز اإلنساف إاٌل عمى مف اتبعو قاؿ  اهلل كا 
 ِْلَْسُجدَ  َأُكنْ  َلمْ  َقالَ ( ٕٖ) السَّاِجِدينَ  َمعَ  َتُكونَ  َأالَّ  َلكَ  َما ِإْبِميُس  َيا َقالَ تعالى: 
 َرِجيمٌ  َفِإنَّكَ  ِمْنَيا َفاْخُرجْ  َقالَ ( ٖٖ) َمْسُنونٍ  َحَمإٍ  ِمنْ  َصْمَصالٍ  ِمنْ  َخَمْقَتوُ  ِلَبَشرٍ 

نَّ ( ٖٗ)  ُيْبَعُثونَ  َيْومِ  ِإَلى َفَأْنِظْرِني َربِّ  َقالَ ( ٖ٘) الدِّينِ  َيْومِ  ِإَلى المَّْعَنةَ  َعَمْيكَ  َواِ 
 ِبَما َربِّ  َقالَ ( ٖٛ) اْلَمْعُمومِ  اْلَوْقتِ  َيْومِ  ِإَلى( ٖٚ) اْلُمْنَظِرينَ  ِمنَ  َفِإنَّكَ  َقالَ ( ٖٙ)

 ِمْنُيمُ  ِعَباَدكَ  ِإالَّ ( ٜٖ) َأْجَمِعينَ  َوَْلُْغِوَينَُّيمْ  اْْلَْرضِ  ِفي َلُيمْ  َْلَُزيَِّننَّ  َأْغَوْيَتِني
 ِيمْ َعَميْ  َلكَ  َلْيَس  ِعَباِدي ِإنَّ ( ٔٗ) ُمْسَتِقيمٌ  َعَميَّ  ِصرَاطٌ  َىَذا َقالَ ( ٓٗ) اْلُمْخَمِصينَ 

, فإف  إبميس جعؿ نكعان مف [ٕٗ-ٕٖ/الحجر] اْلَغاِوينَ  ِمنَ  اتََّبَعكَ  َمنِ  ِإالَّ  ُسْمَطانٌ 
المقابمة بيف خمقو كخمؽ اإلنساف فأبى كتكبر عمى ىذا المخمكؽ , قاؿ تعالى : 

 ْْنَسانَ  َخَمْقَنا َوَلَقد  َقْبلُ  ِمنْ  َخَمْقَناهُ  َواْلَجانَّ ( ٕٙ) َمْسُنونٍ  َحَمإٍ  ِمنْ  َصْمَصالٍ  ِمنْ  اإلِْ
ْنَسانَ  َخَمقَ كقكلو تعالى:  ,[ٕٚ ،ٕٙ/الحجر]  السَُّمومِ  َنارِ  ِمنْ   َصْمَصالٍ  ِمنْ  اإلِْ

ارِ  فالقراف  ,[٘ٔ ،ٗٔ/الرحمن] َنارٍ  ِمنْ  َماِرجٍ  ِمنْ  اْلَجانَّ  َوَخَمقَ ( ٗٔ) َكاْلَفخَّ
ذْ  الكريـ ال يعدـ اإلشارة إلى أف  إبميس مف الجف قاؿ تعالى:  ِلْمَمَّلِئَكةِ  ُقْمَنا َواِ 

 َأَفَتتَِّخُذوَنوُ  َربِّوِ  َأْمرِ  َعنْ  َفَفَسقَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ  ِإْبِميَس  ِإالَّ  َفَسَجُدوا ِْلََدمَ  اْسُجُدوا
يََّتوُ  لذا  ,[ٓ٘/الكيف] َبَداًل  ِلمظَّاِلِمينَ  ِبْئَس  َعُدو   َلُكمْ  َوُىمْ  ُدوِني ِمنْ  َأْوِلَياءَ  َوُذرِّ

أشار إلى ىذه المقابمة في سياؽ رفض إبميس السجكد كاعتراضو عمى أصؿ خمؽ 
فكانت ىذه المقابمة ك التفضيؿ اإلليي  لئلنساف سبب إثارة العداكة في  ؛(ٛٗ)اإلنساف

مؽ داخؿ إبميس فأصبح قٌكة مضادة في كجو التكامؿ اإلنساني  الذم مف أجمو خي
 َقالَ إلى المقامات العميا في القرب مف اهلل تعالى. قاؿ تعالى:   اإلنساف كصكال
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ْرَتنِ  َلِئنْ  َعَميَّ  َكرَّْمتَ  الَِّذي َىَذا َأرََأْيَتكَ  يََّتوُ  َْلَْحَتِنَكنَّ  اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  ِإَلى َأخَّ   َقِميًّل  ِإالَّ  ُذرِّ
 .[ٕٙ/اإلسراء]

, (ٜٗ)ما لفعؿ كتدفعنا مجابيتيا يمكف ال ميلزاإ بشكؿ القكة ىذه تحركنا: قوة اإللزام  -ٗ
 الر ُسلِ  ِمنَ  ِبْدًعا ُكْنتُ  َما ُقلْ قاؿ تعالى:  : يمثؿ ىذه القكة عقيدة اإلنساف كخير ما

 ُمِبينٌ  َنِذيرٌ  ِإالَّ  َأَنا َوَما ِإَليَّ  ُيوَحى َما ِإالَّ  َأتَِّبعُ  ِإنْ  ِبُكمْ  َواَل  ِبي ُيْفَعلُ  َما َأْدِري َوَما
 البديع:  بمعنى ، البدعإنشاء صنعة ببل احتذاء كاقتداء , ك اإلبداع ,  [ٜ/اْلحقاف]

معناه ميٍبدىعا لـ يتقد مني  :يقاؿ لمفاعؿ كالمفعكؿ , )كما كنت بدعا مف الرسؿ( قيؿ 
رسكؿ , أك ميٍبًدعا فيما أقكؿ, كالبًدعة في المذىب إيراد قكؿ لـ يىٍستىف  قائميا كفاعميا 

 يكح لـ عما كيسألكنو اآليات عميو يقترحكف كانكا, فمم ا ))(ٓ٘)فيو بصاحب الشريعة
ا قيؿٍ ):  لو فقيؿ.  الغيكب مف إليو بو  ما بكؿ فآتيكـ (الرسؿ ٌمفى  ًبٍدعان  كينتي  مى

 يأتكف يككنكا لـ الرسؿ فإفٌ  المغيبات؛ مف عنو تسألكف ما بكؿ كأخبركـ ، تقترحكنو
ممتزمكف بما  فيـ, (ٔ٘) ((إلييـ أكحى بما إال   يخبركف كال ، آياتو مف آتاىـ بما إال

َذا:  قكلو تعالىمنو ك , يكحى إلييـ  الَ  الَِّذينَ  َقالَ  َبيَِّناتٍ  َآَياُتَنا َعَمْيِيمْ  ُتْتَمى َواِ 
 ِتْمَقاءِ  ِمنْ  ُأَبدَِّلوُ  َأنْ  ِلي َيُكونُ  َما ُقلْ  َبدِّْلوُ  َأوْ  َىَذا َغْيرِ  ِبُقْرَآنٍ  اْئتِ  ِلَقاَءَنا َيْرُجونَ 
 َيْومٍ  َعَذابَ  َربِّي َعَصْيتُ  ِإنْ  َأَخافُ  ِإنِّي ِإَليَّ  ُيوَحى َما ِإالَّ  َأتَِّبعُ  ِإنْ  َنْفِسي
 َتْعُبُدونَ  َما َأْعُبدُ  اَل ( ٔ) اْلَكاِفُرونَ  َأي َيا َيا ُقلْ : كقكلو تعالى, [٘ٔ/يونس]َعِظيمٍ 

 َما َعاِبُدونَ  َأْنُتمْ  َواَل ( ٗ) َعَبْدُتمْ  َما َعاِبدٌ  َأَنا َوالَ ( ٖ) َأْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  َأْنُتمْ  َواَل ( ٕ)
 , فكؿٌّ ممـز بعقيدتو.[ٙ-ٔ/الكافرون](ٙ) ِدينِ  َوِليَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ ( ٘) َأْعُبدُ 

 األشياء أك الناس مع التعاطية محاكل في القكة ىذه تظير قّوة الحاجز أو العائق : -ٓ
. كمف ذلؾ ما جاء في (ٕ٘)كتحجزىا ةقك ال لتمنع تعترض ما كغالبنا ، ما محيط في

( ٙ) ُيْؤِمُنونَ  اَل  ُتْنِذْرُىمْ  َلمْ  َأمْ  أََأْنَذْرَتُيمْ  َعَمْيِيمْ  َسَواءٌ  َكَفُروا الَِّذينَ  ِإنَّ  قكلو تعالى :
 َعَذابٌ  َوَلُيمْ  ِغَشاَوةٌ  َأْبَصارِِىمْ  َوَعَمى َسْمِعِيمْ  َوَعَمى ُقُموِبِيمْ  َعَمى المَّوُ  َخَتمَ 

تىٍمتي كطىبىٍعتي كىك [ٚ ،ٙ/البقرة]َعِظيمٌ  , الختـ كالطبع يقاؿ عمى كجييف مصدر خى
تأثير الشيء كنقش الخاتـ كالطابع . كالثاني : األثر الحاصؿ عف النقش كيتجك ز 

, كالغشاكة ما ييغىطىى بو (ٖ٘)بذلؾ تارة في االستيثاؽ مف الشيء كالمنع منو((
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كالقكة المانعة مف االستفادة مف القمكب كالسمع  فالختـ كالغشاكة, (ٗ٘)الشيء
كاإلبصار بالتفٌكر كالتدٌبر, أم أف يصير عمى كصؼ ال ينتفع بجكارحو فيما يحتاج 
فييا إليو مف النظر كاالستدالؿ الفاصؿ بيف الحؽٍّ كالباطؿ ؛ لعنادىـ كتكبُّرىـ عمى 

 اْسَتْوَقدَ  الَِّذي َكَمَثلِ  َثُمُيمْ مَ , كمنو قكلو تعالى: (٘٘)اهلل بامتناعيـ مف قبكؿ الحؽٍّ 
 ُيْبِصُرونَ  الَ  ُظُمَماتٍ  ِفي َوَتَرَكُيمْ  ِبُنورِِىمْ  المَّوُ  َذَىبَ  َحْوَلوُ  َما َأَضاَءتْ  َفَممَّا َنارًا
, فكأف  اهلل سبحانو كتعالى كاف حاجزا كعائقا بينيـ كبيف النكر؛ لما  [ٚٔ/البقرة]

 ُنورَ  ُيْطِفُئوا َأنْ  ُيِريُدونَ  كانكا ىـ عميو مف العناد كظمـ النفس. كمنو قكلو تعالى :
, فكاف [ٕٖ/التوبة] اْلَكاِفُرونَ  َكرِهَ  َوَلوْ  ُنوَرهُ  ُيِتمَّ  َأنْ  ِإالَّ  المَّوُ  َوَيْأَبى ِبَأْفَواِىِيمْ  المَّوِ 

كمف  اهلل تعالى حائبل دكف محاكالتيـ, كقكة تعترضيـ كتمنعيـ مف تحقيؽ غاياتيـ.
 َلوُ  اْبُنوا َقاُلوا: قكلو تعالىصكر القٌكة اإلليية الحاجزة كالمانعة دكف إرادة اإلنساف 

 ،ٜٚ/الصافات]اْْلَْسَفِمينَ  َفَجَعْمَناُىمُ  َكْيًدا ِبوِ  َفَأرَاُدوا( ٜٚ) اْلَجِحيمِ  ِفي َفأَْلُقوهُ  ُبْنَياًنا
 استعارة فيك المغمكب عمى معتميان  ييتخيؿ الغالب ألف المغمكب ىك كاألسفؿ, [ٜٛ

   .(ٙ٘)لممغمكب
 حيثي  يكمينا، نيم قييا تجربة بنية كىي مكنة،مال القييكد بعض ًغياب كىك إزالة الحاجز: -ٔ

إٌف  العكائؽ كالعكارض التي تعترضنا.أم إزالة , (ٚ٘)ممكننا ان أمر  الجيد ذؿب تجعؿ
إرساؿ الرسؿ مبشريف كمنذريف ىك بمثابة قٌكة عممت عمى إزالة حكاجز الكىـ 
كاألفكار كالمعتقدات الخاطئة كتسميؾ طريؽ مسار االعتقاد الصحيح لكي ال يككف 

 َعَمى ِلمنَّاسِ  َيُكونَ  ِلَئّلَّ  َوُمْنِذِرينَ  ُمَبشِِّرينَ  ُرُسًّل  لمناس حٌجة عمى اهلل قاؿ تعالى:
ةٌ  المَّوِ  ففيو إشارة إلى  ,[٘ٙٔ/النساء] َحِكيًما َعِزيزًا المَّوُ  َوَكانَ  الر ُسلِ  َبْعدَ  ُحجَّ

 إدراؾ عف كاألكثر المصالح جزيئات إدراؾ عف الكؿٍّ  لقصكرإرساؿ الرسؿ  ضركرة
 اْلِكتَابَ  َمَعُيمُ  َوَأْنَزْلَنا ِباْلَبيَِّناتِ  ُرُسَمَنا َأْرَسْمَنا َلَقدْ قكلو تعالى:منو  ك, (ٛ٘)كمياتو

, فقد جاء الرسؿ بالبينات الحجج الدالة [ٕ٘/الحديد]ِباْلِقْسطِ  النَّاُس  ِلَيُقومَ  َواْلِميزَانَ 
عمى حقائؽ العقيدة كجدية الشريعة , لتزيؿ الشؾ  كالشبيات التي تعترم النفكس , 

كية كمنيا القراف الكريـ المرجع اإلليي كالكتاب تعريؼ الجنس , أم الكتب السما
الذم يستنير بو المسمـ في منياج حياتو , كالميزاف إشارة إلى إقامة العدؿ بيف 
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 ُىًدى ِفيوِ  َرْيبَ  اَل  اْلِكتَابُ  َذِلكَ قاؿ تعالى:   ,(ٜ٘)الناس مف خبلؿ ما يبينو الكتاب
استرشادية أزالت حكاجز الضبلؿ كالكىـ , فالكتاب بمثابة قٌكة  [ٕ/البقرة]  ِلْمُمتَِّقينَ 

عف العقكؿ بما فيو مف عبر كمكاعظ كاسترشاد كاستدالؿ كىداية تدعك إلى التدٌبر 
 َفَيَدىكالتفٌكر لمكصكؿ إلى طريؽ الحؽ كعبادة اإللو الكاحد األحد. كقكلو تعالى: 

 ِصرَاطٍ  ِإَلى َيَشاءُ  َمنْ  َيْيِدي َوالمَّوُ  ِإْذِنوِ بِ  اْلَحقِّ  ِمنَ  ِفيوِ  اْخَتَمُفوا ِلَما َآَمُنوا الَِّذينَ  المَّوُ 
 َواْلَباِقَياتُ  ُىًدى اْىَتَدْوا الَِّذينَ  المَّوُ  َوَيِزيدُ  , كقكلو تعالى:[ٖٕٔ/البقرة] ُمْسَتِقيمٍ 

اِلَحاتُ  , فالتكفيؽ الذم يختص بو [ٙٚ/مريم] َمَردًّا َوَخْيرٌ  َثَواًبا َربِّكَ  ِعْندَ  َخْيرٌ  الصَّ
زالة الحكاجز عف طريؽ ىدايتو.   قكلو تعالى:كمنو الميتدم قٌكة تعمؿ عمى تمكينو كا 

 َْحِديدٌ  اْلَيْومَ  َفَبَصُركَ  ِغَطاَءكَ  َعْنكَ  َفَكَشْفَنا َىَذا ِمنْ  َغْفَمةٍ  ِفي ُكْنتَ  َلَقد [ق/ٕٕ] ,
, ففي  فإذا كاف في ىذه الحياة الدنيا ما يعترضنا كيمنعنا عف رؤية األشياء بحقيقتيا

إلى إشارة : )ىذا( فقكلو تعالى يكـ القيامة تتكشؼ الحقائؽ كنتمكف مف حقيقة اآلمر,
إلى اهلل  شاىد يكمئذ كيعايف مف تقطع األسباب كبكار األشياء كرجكع الكؿٌ ما يي 

في الدنيا باألسباب الظاىرية كرككنو  اإلنسافكقد كاف تعمؽ ))، (ٓٙ)الكاحد القيار
 األمرفبدت لو حقيقة  الغفمةى إذا كشؼ اهلل عنو حجاب إلييا أغفمو عف ذلؾ حت

 , (ٔٙ) ((فشاىد ذلؾ مشاىدة عياف ال عمما فكريا
أو  تحضر ىذه القكة عندما نشعر أف أنفسنا تٍنجذب لبعض األشياءقوة الجذب :  -ٕ

. كيمكف استشعار ىذه القٌكة في المفيكـ القرآني في (ٕٙ)نجذب بعض األشياء إلينا
أم جذب ىؤالء األشخاص كاالختيار اإلليي لبعض األشخاص , الصطفاء مفيكـ ا

قكلو  ياكمن في العديد مف اآليات ىذا المفيكـ تكرر ألداء مياـ إليية خاصة , كقد
 آل]اْلَعاَلِمينَ  َعَمى ِعْمرَانَ  َوَآلَ  ِإْبرَاِىيمَ  َوَآلَ  َوُنوًحا َآَدمَ  اْصَطَفى المَّوَ  ِإنَّ  :تعالى
 َوَلَقدِ  َنْفَسوُ  َسِفوَ  َمنْ  ِإالَّ  ِإْبرَاِىيمَ  ِممَّةِ  َعنْ  َيْرَغبُ  َوَمنْ تعالى :, كقكلو  [ٖٖ/عمران

نَّوُ  الد ْنَيا ِفي اْصَطَفْيَناهُ  اِلِحينَ  َلِمنَ  اْْلَِخَرةِ  ِفي َواِ  , كقكلو تعالى [ٖٓٔ/البقرة] الصَّ
: ََمنْ  ُمْمَكوُ  ُيْؤِتي َوالمَّوُ  َواْلِجْسمِ  اْلِعْممِ  ِفي َبْسَطةً  َوزَاَدهُ  َعَمْيُكمْ  اْصَطَفاهُ  المَّوَ  ِإنَّ  َقال 

يتائو كىك إشارة إلى اختيار  ,[ٕٚٗ/البقرة] َعِميمٌ  َواِسعٌ  َوالمَّوُ  َيَشاءُ  طالكت كا 
كقكلو  ,(ٖٙ)ا عمى مف اعترض عمى ذلؾ فاهلل تعالى أعمـ بعباده الممؾ دكف غيره ردٌ 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال

 

 

 
 985 

ذْ تعالى:   ِنَساءِ  َعَمى َواْصَطَفاكِ  َوَطيََّركِ  اْصَطَفاكِ  المَّوَ  ِإنَّ  َمْرَيمُ  َيا اْلَمَّلِئَكةُ  َقاَلتِ  َواِ 
 َوِمَه ُرُسًلا اْلَمَلاِئَكِة ِمَه َيْصَطِفي للَُّها, كقكلو تعالى:  [ٕٗ/عمران آل] اْلَعاَلِمينَ 

 ِبَخاِلَصةٍ  َأْخَمْصَناُىمْ  ِإنَّا, كقكلو تعالى:  [55/الحج]  َبِصيٌر َسِميٌع اللََّه ِإنَّ النَّاِس
نَُّيمْ ( ٙٗ) الدَّارِ  ِذْكَرى  .[ٚٗ ،ٙٗ/ص] اْْلَْخَيارِ  اْلُمْصَطَفْينَ  َلِمنَ  ِعْنَدَنا َواِ 

مف الصفاء كالصفك، كيعني الخمكص مف الشكائب   :الصطفاء مأخكذ مف معنييفاف
, غيكـفي مقابؿ الكدر، فيقاؿ ماء صاؼو بمعنى خالص أك سماء صافية أم بدكف 

فكة كاآلخر  فكة ًصفكة صي بمعنى االختيار، مأخكذ مف صفكة الشيء، يقاؿ صى
, (ٗٙ)صفكة الشيء اختيار، كأخذ صفكة الشيء يقاؿ لو اصطفاءك بالحركات الثبلث، 

فيك أعمـ حيث يجعؿ , مف خمقو أكعية لرساالتو  فاهلل تعالى يصطفي من يشاء
كرسالتو , فيككنكف منجذبيف إليو في رسالتو فيختار الصالح مف عباده لتبميغ دينو 

 َيْحَيى َيا. ومن قىة الجذب اإللهي لعباده قىله تعالى: تفكيرىـ كأعماليـ كغاياتيـ 
فإف  اهلل تعالى بعد أف اصطفى ,[ٕٔ/مريم]َصِبيًّا اْلُحْكمَ  َوَآَتْيَناهُ  ِبُقوَّةٍ  اْلِكتَابَ  ُخذِ 

عباده كجذبيـ بقكة إلى أمره تعالى )قٌكة الكحي( طمب منيـ األخذ بقكة كمكاجية 
ليأخذكا دكرىـ  (العقيدة كالشريعة كالمنيج)الناس بقكة اهلل كأمره المتضمف بالكتاب 

في المكاجية مف مكقع القكة المرتكزة عمى عمؽ الكعي كسعة األفؽ كشمكؿ النظرة 
بالدعكة كالحركة كالخط بقكة فكرىـ  , كقكة اإلرادة , كصبلبة المكقؼ

ي كمنو قكلو في الخطاب القرآنكاألمر بو  خذ بقكة األكقد تكرر , (٘ٙ)كشخصيتيـ
ْذ َأَخْذَنا ِميثَاَقُكْم َوَرَفْعَنا َفْوَقُكُم الط وَر ُخُذوا َما َآَتْيَنا: تعالى  َما َواْذُكُروا ِبُقوَّةٍ  ُكمْ َواِ 
 َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْْلَْلَواحِ  ِفي َلوُ  َوَكَتْبَنا , كقكلو تعالى:[ٖٙ/البقرة]َتتَُّقونَ  َلَعمَُّكمْ  ِفيوِ 

 َدارَ  َسُأِريُكمْ  ِبَأْحَسِنَيا َيْأُخُذوا َقْوَمكَ  َوْأُمرْ  ِبُقوَّةٍ  َفُخْذَىا َشْيءٍ  ِلُكلِّ  َوَتْفِصيًّل  َمْوِعَظةً 
, كىك قكة التحقؽ بما فيو مف المعارؼ كالعمؿ بما فيو [٘ٗٔ/اْلعراف]اْلَفاِسِقينَ 

  قولو تعالى:, كمنو (ٙٙ)ىتماـاالمف األحكاـ بالعناية ك 
 َقاَل ِإنِّي َعْبُد المَِّو َآتَاِنَي

كىك إشارة إلى إرادة اهلل كقكتو في نبيو عيسى  ,[ٖٓ]مريم/ اْلِكتَاَب َوَجَعَمِني َنِبيًّا
كصفتو المستقبمية فيما يريده اهلل لو أف يمارسو مف دكر, فيك عبد هلل كمف مكقع 

كمف صكر , (ٚٙ)عبكديتو يتحرؾ في خط النبٌكة التي أكرمو اهلل بيا كجذبو إلييا
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 َأِذلَّةٍ  َوُيِحب وَنوُ  ُيِحب ُيمْ  ِبَقْومٍ  المَّوُ  َيْأِتي َفَسْوفَ  الجذب اإلليي لمعباد قكلو تعالى:
 اَلِئمٍ  َلْوَمةَ  َيَخاُفونَ  َواَل  المَّوِ  َسِبيلِ  ِفي ُيَجاِىُدونَ  اْلَكاِفِرينَ  َعَمى َأِعزَّةٍ  اْلُمْؤِمِنينَ  َعَمى
ر جذب مف صك , ك [ٗ٘/المائدة] َعِميمٌ  َواِسعٌ  َوالمَّوُ  َيَشاءُ  َمنْ  ُيْؤِتيوِ  المَّوِ  َفْضلُ  َذِلكَ 

 ُدونِ  ِمنْ  َأْوِلَياءَ  الشََّياِطينَ  اتََّخُذوا ِإنَُّيمُ قكلو تعالى: أكلياء الشياطيف لشياطينيـ 
 َفاْنَسَمخَ  َآَياِتَنا َآَتْيَناهُ  الَِّذي َنَبأَ  َعَمْيِيمْ  َواْتلُ , كقكلو تعالى : [ٖٓ/اْلعراف]المَّوِ 
 ييفيد ماأعقب فقد )) , [٘ٚٔ/اْلعراف] اْلَغاِوينَ  ِمنَ  َفَكانَ  الشَّْيَطانُ  َفَأْتَبَعوُ  ِمْنَيا
 مبدأ في الشرؾ نبذ إلى الناس بعض اىتداء حالة بذكر الفطرة في جعؿ التكحيد أف
 إشارة قبميا لمتي كمناسبتييا ,الشرؾ بتحسيف لو الشيطاف كساكس تعٌرض ثـ أمره

 كأمده ، اهلل ألمر كاالمتثاؿ بالتكحيد العيد عمييـ اهلل أخذ الذيف أحد حاؿ مف العبرة
, لكنو أنسمخ عف (ٛٙ) ((الفطرة في عميو اهلل عاىد بما الكفاء عمى يعينو بعمـ اهلل

كمف جذب المؤمنيف بعضيـ لبعض قكلو  آيات ربٍّو منجذبا إلى كساكس الشيطاف.
 َوَيْنَيْونَ  ِباْلَمْعُروفِ  َيْأُمُرونَ  َبْعضٍ  َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  َواْلُمْؤِمُنونَ تعالى: 

َّلةَ  َوُيِقيُمونَ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ   ُأوَلِئكَ  َوَرُسوَلوُ  المَّوَ  َوُيِطيُعونَ  الزََّكاةَ  َوُيْؤُتونَ  الصَّ
المحمة الجامعة بينيـ إشارة إلى , [ٔٚ/التوبة]َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  المَّوَ  ِإنَّ  المَّوُ  َسَيْرَحُمُيمُ 

بخبلؼ  تناصر كتعاضدكىي كالية اإلسبلـ كصفة اإليماف فيـ في حالة 
 .(ٜٙ)غيرىـ

 
 الكبرى : عّلقة االجتماعي بالمغوي : القّوة والبنية خطاطةثالثا : 

كىي البنية التي تعكس عبلقة التأثر كالتأثير بيف الخطاب كالمجتمع , فالخطاب 
تساىـ في تشكيؿ النظـ االجتماعية , كالكضعيات , ممارسة لغكية كاجتماعية 

كالمؤسسات , كاإليديكلكجيات التي يتضمنيا. نتيجة ليذه التصٌكرات فإٌف استعماؿ 
 .(ٓٚ)المغة ينتج كيحٌكؿ المجتمع كالثقافة بما في ذلؾ عبلقات القٌكة

 نكع  فيي آخر، مجتمع عف مجتمعنا يمٌيز ما ىي االجتماعٌية، الظاىرة كانت إذاف   
 ىذه كتنحصر جدًّا، خاٌص  جنس مف ذاتٌية صفات عمى تنطكم التي الظكاىر مف

ف . الفرد خارج تكجد كىي كالشعكر، كالتفكير السمكؾ مف ضركب في الظكاىر  كاف كا 
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 سيره في االجتماع أساس ىك الفرد كأفٌ  ،كالكىـ بالظفٌ  متعٌمؽ أك لمحؽٌ  تابع بيف الفرد
 عمى القائـ االجتماع اجتماعيف، أك حضارتيف أحدل إلى ينتمي فيك التكاممٌي، الفطرمٌ 
كينمي داخمو  االجتماعيٌ  كتكٌجيو تربيتو يقيـ التكحيدف خبلفو، كآخر التكحيد، ركيزة

الحياة األخركية كالجزاء كالعقاب, كمراقبة النفس , كاألمر بالمعركؼ , كالنيي عف 
 ,(ٔٚ)خبلفا لآلخر ،ر كالنكاىي اإلليية المنكر , كالكفاء بالعيكد , كااللتزاـ باألكام

فالصراع الذم تعكسو المغة القرآنية في تمظيرات مختمفة في مستكياتيا الصغرل 
كالكسطى أجٌمو صراع اجتماعي تجمى في صراع األنبياء مع أقكاميـ كىبلؾ األمـ كىك 

 المَّوُ  َيْضِربُ  َكَذِلكَ تعارض ثنائي بيف الحؽٍّ كالباطؿ )معارض كمعاف(. قاؿ تعالى: 
 ُمَبشِِّرينَ  ِإالَّ  اْلُمْرَسِمينَ  ُنْرِسلُ  َوَما :كقكلو سبحانو, [ٚٔ/الرعد] َواْلَباِطلَ  اْلَحقَّ 

 ُأْنِذُروا َوَما َآَياِتي َواتََّخُذوا اْلَحقَّ  ِبوِ  ِلُيْدِحُضوا ِباْلَباِطلِ  َكَفُروا الَِّذينَ  َوُيَجاِدلُ  َوُمْنِذِرينَ 
 الَِّذينَ  َوَأنَّ  اْلَباِطلَ  اتََّبُعوا َكَفُروا الَِّذينَ  ِبَأنَّ  َذِلكَ  :كجؿٌ  ، كقكلو عزٌ  [ٙ٘/الكيف] ُىُزًوا
فيذه ،  [ٖ/محمد] َأْمثَاَلُيمْ  ِلمنَّاسِ  المَّوُ  َيْضِربُ  َكَذِلكَ  َربِِّيمْ  ِمنْ  اْلَحقَّ  اتََّبُعوا َآَمُنوا

كالباطؿ، كتصارع  و صراع بيف الحؽٍّ ف حقيقة مسار التاريخ، كأن  تبيٌ  - كغيرىا -اآليات 
بيف ك  اليدل كالضبلؿ،بيف الحؽ كالباطؿ، ك فالخطاب القرآني فرقاف . بيف الخير كالشرٍّ 

 َتَباَركَ  . قاؿ تعالى:نيج السماء كنيج األرض، كبيف تشريع البشر كتشريع رب البشر
لَ  الَِّذي فيذىب الشيخ   .[ٔ/الفرقان] َنِذيرًا َلِمينَ ِلْمَعا ِلَيُكونَ  َعْبِدهِ  َعَمى اْلُفْرَقانَ  َنزَّ

االجتماع  اهلل في نفة مف سي نٌ سي ))كالباطؿ  بيف الحؽٍّ  محمد عبده إلى أف  الصراع
فتر بيف الحؽ كالباطؿ، كبيف اإلسبلـ يال صراع ال أف   د قطبسيٌ  يرل. ك (ٕٚ)((البشرم

. كنحك ىذا يقرر الشيخ (ٖٚ)كالجاىمية، كبيف الشريعة كالطاغكت، كبيف اليدل كالضبلؿ
ًبؿى  لمصارعة بيف الحؽٍّ ))ا أف   ابف عاشكر كالباطؿ شأف قديـ، كىي مف النكاميس التي جي

التاريخ،  منذ فجر كالباطؿ قد كقع الصراع بيف الحؽٍّ  فٌ فإ .(ٗٚ) ((عمييا النظاـ البشرم
 يمثؿ صكرة أكلى مف بيؿ كقابيؿكمنذ أف كيجد اإلنساف في ىذه الحياة، كالصراع بيف ىا

نصركف عمييـ بالصبر يغمبكف أىؿ الباطؿ كيي  أىؿ الحؽٍّ  كأفٌ  ,صكر ىذا الصراع 
 .(٘ٚ)النصر ، كباألخذ بأسبابالثبات عمى الحؽٍّ ك 

، كأف الباطؿ كثيران مف القصص التي تبيف أف العاقبة لمحؽٌ  يالقرآنالخطاب كقد قص  
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 ِفْرَعْونَ  ِإَلى اْذَىبْ  قاؿ تعالى: صائر. بد  و إلى زكاؿ ال ميما تطاكؿ كبغى كطغى فإن  
 َفَأرَاهُ ( ٜٔ) َفَتْخَشى َربِّكَ  ِإَلى َوَأْىِدَيكَ ( ٛٔ) َتَزكَّى َأنْ  ِإَلى َلكَ  َىلْ  َفُقلْ ( ٚٔ) َطَغى ِإنَّوُ 

( ٖٕ) َفَناَدى َفَحَشرَ ( ٕٕ) َيْسَعى َأْدَبرَ  ُثمَّ ( ٕٔ) َوَعَصى َفَكذَّبَ ( ٕٓ) اْلُكْبَرى اْْلََيةَ 
 َلِعْبَرةً  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ ( ٕ٘) َواْْلُوَلى اْْلَِخَرةِ  َنَكالَ  المَّوُ  َفَأَخَذهُ ( ٕٗ) اْْلَْعَمى َرب ُكمُ  َأَنا َفَقالَ 
 َلُكمْ  َعِمْمتُ  َما اْلَمَلُ  َأي َيا َيا ِفْرَعْونُ  َوَقالَ :, كقكلو  [ٕٙ-ٚٔ/النازعات] َيْخَشى ِلَمنْ 
 َوْلَيْدعُ  ُموَسى َأْقُتلْ  َذُروِني ِفْرَعْونُ  َوَقالَ , كقكلو :  [ٖٛ/القصص] َغْيِري  ِإَلوٍ  ِمنْ 
 ِإنِّي ُموَسى َوَقالَ ( ٕٙ) اْلَفَسادَ  اْْلَْرضِ  ِفي ُيْظِيرَ  َأنْ  َأوْ  ِديَنُكمْ  ُيَبدِّلَ  َأنْ  َأَخافُ  ِإنِّي َربَّوُ 

 َآلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َرُجلٌ  َوَقالَ ( ٕٚ) اْلِحَسابِ  ِبَيْومِ  ُيْؤِمنُ  اَل  ُمَتَكبِّرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَربُِّكمْ  ِبَربِّي ُعْذتُ 
نْ  َربُِّكمْ  ِمنْ  ِباْلَبيَِّناتِ  َجاَءُكمْ  َوَقدْ  المَّوُ  َربِّيَ  َيُقولَ  َأنْ  َرُجًّل  َأَتْقُتُمونَ  ِإيَماَنوُ  َيْكُتمُ  ِفْرَعْونَ   َواِ 

نْ  َكِذُبوُ  َفَعَمْيوِ  َكاِذًبا َيكُ   َمنْ  َيْيِدي الَ  المَّوَ  ِإنَّ  َيِعُدُكمْ  الَِّذي َبْعُض  ُيِصْبُكمْ  ًقاَصادِ  َيكُ  َواِ 
 ِمنْ  َيْنُصُرَنا َفَمنْ  اْْلَْرضِ  ِفي َظاِىِرينَ  اْلَيْومَ  اْلُمْمكُ  َلُكمُ  َقْومِ  َيا( ٕٛ) َكذَّابٌ  ُمْسِرفٌ  ُىوَ 

 الرََّشادِ  َسِبيلَ  ِإالَّ  َأْىِديُكمْ  َوَما َأَرى َما ِإالَّ  ُأِريُكمْ  َما ِفْرَعْونُ  َقالَ  َجاَءَنا ِإنْ  المَّوِ  َبْأسِ 
 َقْومِ  َدْأبِ  ِمْثلَ ( ٖٓ) اْْلَْحزَابِ  َيْومِ  ِمْثلَ  َعَمْيُكمْ  َأَخافُ  ِإنِّي َقْومِ  َيا َآَمنَ  الَِّذي َوَقالَ ( ٜٕ)

 َأَخافُ  ِإنِّي َقْومِ  َوَيا( ٖٔ) ِلْمِعَبادِ  ُظْمًما ُيِريدُ  المَّوُ  َوَما َبْعِدِىمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ  َوَثُمودَ  َوَعادٍ  ُنوحٍ 
 المَّوُ  ُيْضِملِ  َوَمنْ  َعاِصمٍ  ِمنْ  المَّوِ  ِمنَ  َلُكمْ  َما ُمْدِبِرينَ  ُتَول ونَ  َيْومَ ( ٕٖ) التََّنادِ  َيْومَ  َعَمْيُكمْ 
في سكر عديدة عف  الكريـ قد تحدث القرآف, ف [ٖٖ-ٕٙ/غافر] َىادٍ  ِمنْ  َلوُ  َفَما

فمثؿ  ،كالكفر اإليمافكالباطؿ، كصراع  صراع الحؽٍّ  كىك، كفرعكف مكسىصراع 
فرعكف سمطة سياسية قائمة عمى القتؿ كالبطش كاالستكبار ضد سمطة صكت الحٌؽ 

كلئف كاف  التي مثميا مكسى عميو السبلـ , كمؤمف آؿ فرعكف كىي سمطة دينية إليية,
 الجكلة النيائية كانت لمحؽٌ   أف  فرعكف قد كسب بعض الجكالت في ىذا الصراع إال  

 :قاؿ تعالى.بتدخؿ السماء عمى الباطؿ، كلئليماف عمى الكفر، كلمعدؿ عمى الطغياف
 َنَُّكمْ  َنَعمْ  َقالَ ( ٖٔٔ) اْلَغاِلِبينَ  َنْحنُ  ُكنَّا ِإنْ  َْلَْجًرا َلَنا ِإنَّ  َقاُلوا ِفْرَعْونَ  السََّحَرةُ  َوَجاء  َواِ 

ِبينَ  َلِمنَ  مَّا ُتْمِقيَ  َأنْ  ِإمَّا ُموَسى َيا َقاُلوا( ٗٔٔ) اْلُمَقرَّ  اْلُمْمِقينَ  َنْحنُ  َنُكونَ  َأنْ  َواِ 
 َعِظيمٍ  ِبِسْحرٍ  َوَجاُءوا َواْسَتْرَىُبوُىمْ  النَّاسِ  َأْعُينَ  َسَحُروا أَْلَقْوا َفَممَّا أَْلُقوا َقالَ ( ٘ٔٔ)
 َفَوَقعَ ( ٚٔٔ) َيْأِفُكونَ  َما َتْمَقفُ  ِىيَ  ِإَذافَ  َعَصاكَ  أَْلقِ  َأنْ  ُموَسى ِإَلى َوَأْوَحْيَنا( ٙٔٔ)
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 َوأُْلِقيَ ( ٜٔٔ) َصاِغِرينَ  َواْنَقَمُبوا ُىَناِلكَ  َفُغِمُبوا( ٛٔٔ) َيْعَمُمونَ  َكاُنوا َما َوَبَطلَ  اْلَحق  
 َكاُنوا الَِّذينَ  اْلَقْومَ  َوَأْوَرْثَنا, كقكلو تعالى:  [ٕٓٔ-ٖٔٔ/اْلعراف] َساِجِدينَ  السََّحَرةُ 

 َعَمى اْلُحْسَنى َربِّكَ  َكِمَمةُ  َوَتمَّتْ  ِفيَيا َباَرْكَنا الَِّتي َوَمَغاِرَبَيا اْْلَْرضِ  َمَشاِرقَ  ُيْسَتْضَعُفونَ 
 َيْعِرُشونَ  َكاُنوا َوَما َوَقْوُموُ  ِفْرَعْونُ  َيْصَنعُ  َكانَ  َما َوَدمَّْرَنا َصَبُروا ِبَما ِإْسرَاِئيلَ  َبِني
دعكة الرسؿ -كقد مثمت السمطة االجتماعية الباطؿ في مقابؿ الحٌؽ  .[ٖٚٔ/اْلعراف]

َذافي إصرار الناس عمى إتباع آبائيـ كأجدادىـ, كمنو قكلو تعالى:  -إلى اهلل  ِقيلَ  َواِ 
َلى المَّوُ  َأْنَزلَ  َما ِإَلى َتَعاَلْوا َلُيمْ   َكانَ  َأَوَلوْ  َآَباَءَنا َعَمْيوِ  َوَجْدَنا َما َحْسُبَنا َقاُلوا الرَُّسولِ  َواِ 

, فقد كاف لمسمطة االجتماعية  [ٗٓٔ/المائدة]َيْيَتُدوَن  َوالَ  َشْيًئا َيْعَمُمونَ  الَ  َآَباُؤُىمْ 
كاألعراؼ كالتقاليد دكرىا في الكقكؼ في كجو الدعكة اإلليية كاالنتصار لما كجدكا عميو 

 آباءىـ كأجدادىـ. 
 ُخطاطة القّوة البنية التصّورّية العامة أو البنى العميا:  رابعا: 

ىي نكع مف المخطط المجرد الذم يحدد النظاـ ))( (superstrukturenالبينى العميا   
الكٌمي لنص ما، كتتككف مف مجمكعة مف المقكالت التي تركز إمكاناتيا التأليفية عمى 

 الذم يينٌظـ المعنى الكيمٍّي  في الٌنٌص . , أم الٌشكؿ الخيطاطيٌ (ٙٚ) ة((قكاعد عرفيٌ 
خيطاطات عممية تضـ القضايا الكبرل لمخطاب كتضـ المقكالت تعدُّ ىذه البنية   

كالقكاعد التي يقبميا النظاـ الثقافي كاالجتماعي كيستعمميا, فيي بنى تصٌكرية عامة 
كفي سمككنا ,  تحدد نظرتنا لؤلشياء مف حكلنا بحضكرىا في رمكز الثقافة المختمفة

. كقد كانت خيطاطة القٌكة في تجٌمياتيا الحقيقٌية (ٚٚ)كخطاباتنا العالمة كالعامٌية
كاالستعارٌية في الخطاب القرآني ترجع كٌميا إلى تقرير فكرة اإللو الكاحد األحد الصمد 
الفرد الذم لـ يمد كلـ يكلد كلـ يكف لو كفكا أحد , لو ما في السمكات كما في األرض 

 اإللكىية مف ادعىم كأكعجز ما دكنو مف المسميات اإلنسانية اإلليية نٌي المطمؽ . الغ
 َتْدُعونَ  الَِّذينَ  ِإنَّ  َلوُ  َفاْسَتِمُعوا َمَثلٌ  ُضِربَ  النَّاُس  َأي َيا َياقال تعالى: ( نمركد كفرعكف)

نْ  َلوُ  اْجَتَمُعوا َوَلوِ  ُذَباًبا َيْخُمُقوا َلنْ  المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ   َيْسَتْنِقُذوهُ  الَ  َشْيًئا الذ َبابُ  َيْسُمْبُيمُ  َواِ 
 َعِزيزٌ  َلَقِوي   المَّوَ  ِإنَّ  َقْدرِهِ  َحقَّ  المَّوَ  َقَدُروا َما( ٖٚ) َواْلَمْطُموبُ  الطَّاِلبُ  َضُعفَ  ِمْنوُ 
البٌد أف يككف قٌكيا قيارا فكؽ عباده مقتدرا  , فاإللو المستحؽ اإللكىية[ٗٚ-ٖٚ/الحج]
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 عف عجزعمى المقدكرات كميا , رازقا مدبٍّرا قائما بأمكر عباده ال يعجزه شيء. أٌما مف 
. (ٛٚ) باإلليية كسـي ال يمكف أف المخمكقات أضعؼ دفع كعف الخمؽ أضعؼ إيجاد

 َأْنَداًدا المَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  َيتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  :هلل جميعا قاؿ تعالى  ةفالقٌكة المطمق
 اْلَعَذابَ  َيَرْونَ  ِإذْ  َظَمُموا الَِّذينَ  َيَرى َوَلوْ  ِلمَّوِ  ُحبًّا َأَشد   َآَمُنوا َوالَِّذينَ  المَّوِ  َكُحبِّ  ُيِحب وَنُيمْ 

, فقد قصد الخطاب القرآني [٘ٙٔ/البقرة] اْلَعَذابِ  َشِديدُ  المَّوَ  َوَأنَّ  َجِميًعا ِلمَّوِ  اْلُقوَّةَ  َأنَّ 
تغيير التصٌكرات كالمعتقدات كاألفكار حكؿ مفيكـ اإللكىية كالربكبية كالتكجو إلى عبادة 

بأساليب تكاصمية فع الة منتكعة حسب المقاـ اإللو الكاحد األحد جٌبار السمكات كاألرض 
عادىا المختمفة كالسياؽ , مٌما جعمو ذا قكة تأثيرية تتجاكب مع النفس اإلنسانية في أب

كالمتنكعة , فتارة يخاطب فيو العقؿ كيرشده إلى إعماؿ الفكر كالنظر كالتفكر في الخمؽ 
كاستنباط السنف الككنية, كتارة أخرل يخاطب الركح بأشكاقيا كتطمعاتيا كآماليا كآالميا, 
كمرة يرشده إلى االستدالؿ المنطقي, كأخرل يفتح عينو عمى البديييات. كيستعمؿ 

ب الترغيب كالترىيب, كالقصة كالمثؿ؛ مما جعؿ الخطاب القرآني منظكمة تكاصمية أسمك 
تبعا  ,. فكانت خيطاطة القٌكة كامنة في كؿٍّ مستكيات الخطاب(ٜٚ)كقٌكة بالغة التأثير

  .إليدلكجيا اإللو الكاحد األحد
 ىكامش البحث:

                                                           

خيطاطة الصكرة : استخبلص صكرة ذىنية مجردة مف حدث ما قد تكرر أكثر مف مرة , فيي  ( ُ)
تمريف المعرفة السابقة كالبناء الذىني الذم يسمح بتنظيـ المعمكمات في الذاكرة طكيمة األمد , فتككف 
ىناؾ مجمكعة مف الخيطاطات الذىنية في قكالب صكرة لممعرفة المسبقة نحك : خطاطة القكة , 

دراسات  ينظر :طاطة المسار , خطاطة الربط , كخطاطة التكازف , خطاطة الحاكية ...إلخ . خ
 .ِٗنظرية كتطبيقية في عمـ الداللة العرفاني : 

 .ُٗدراسات نظرية كتطبيقية في عمـ الداللة العرفاني :  ينظر : ( ِ)
 كما بعدىا. ٓٓكما بعدىا , ككنط كفمسفتو النظرية :  َٔنقد العقؿ المحض :  ينظر : ( ّ)
 .ُٗٔ, كالخياؿ مف الكيؼ إلى الكاقع االفتراضي : ُِٔنظريات لسانية عرفنية :  ينظر : ( ْ)
 .ُٗ, ك دراسات نظرية تطبيقية في عمـ الداللة العرفاني : ّٗٓالفمسفة في الجسد : ينظر : ( ٓ)
كما ِْْ, ك في المسانيات العصبية المعالجة العصبية لمغة :  ٓٓ:  المصدر نفسو ينظر : ( ٔ)

 بعدىا.
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, كجسد الكتابة كتابة الجسد مقاربة سيميائية عرفنية لمفضاء ُُٗالفمسفة في الجسد :  ينظر : ( ٕ)
, ص: َُِّ, لسنة ُْالجزائر , ع:  ِفي أياـ طو حسيف , د. حساف راشدم , جامعة سطيؼ 

َُْ -ُُْ. 
 .ُُِدراسات نظرية تطبيقية في عمـ الداللة العرفاني :  ينظر : ( ٖ)

لد مارؾ جكنسكف سنة  ( ٗ) أستاذ الفنكف الحرة كالعمـك  , كىك  بالكاليات المتحدة األميركية ُْٗٗكي
بشعبة الفمسفة بجامعة أكريغكف. عيرؼ بمساىماتو في فمسفة التجسد، كالعمـ المعرفي، كالمسانيات 

قدـ نظرية لخيطاطة الصكرة،  .ا(االستعارات التي نحيا بي)المعرفية؛ كشارؾ اليككؼ في تأليؼ كتاب 
، كلمغة  عرفية كمقاربتيا لبلستعارة التصكريةىذه الخيطاطة حجر األساس في المسانيات الم كتيعدُّ 

 كلمتفكير المجرد عامة. كيحفر جكنسكف عميقان في بعض مظاىر المعنى المتجسد، كيبيف أف  
 ينظر: .أبعاد تجربتنا كفيمنا ر إلى الطرؽ التي تيبىٍنيىفي كؿ  الخيطاطات الجسدية في المعرفة كالمغة تشي

 https://www.raffy.me/author/61991  مكقع رفٌي لمتعة القراء

البنية , المعنى , اإليديكلكجيا  البينى الصغرل كالكبرل كالعميا في أدب جبراف خميؿ  ينظر : ( َُ)
 َِ, ع: َُ, د. محمد الصالح البك عمراني , تكنس , مجمة الخطاب , مج: جبراف )مقاربة عرفانية( 

 .ْٓ: َُِٓ/ ٔ/ُالسنة :
 .ْٓالمصدر نفسو :   ينظر : ( ُُ)
 .ْٖما الخطاب ككيؼ نحممو :  ينظر : ( ُِ)
, كالخطاب السمطكم في نماذج ُٕٓالسمطة :  –العبلقة  –الخطاب كالنص المفيـك  ينظر : ( ُّ)

ـ, ص: ََِِ, السنة : ُ, ع: ِْمف القراف الكريـ , عبير الجادرم , مجمة آداب الككفة , مج: 
ِِٓ-ِّٓ. 

 .ُٖٗالسمطة :  –العبلقة  –الخطاب كالنص المفيـك  ينظر : ( ُْ)
 .ُِٖ/ ِمفاتيح الغيب :  ينظر : ( ُٓ)
ىي أفعاؿ نتمٌفظ بيا كتقـك عمى شكؿ داللي إنجازم تأثيرم , أك نشاط مادم يعتمد عمى أفعاؿ  ( ُٔ)

ؿ المتمقي قكلٌية لتحقيؽ أغراض إنجازية كالطمب كاألمر كالكعد كالكعيد كغايات تأثيرية تخص ردكد فع
كالرفض أك القبكؿ, كمف ثـ ىك فعؿ تأثيرم ؛ أم يككف ذا تأثير في المخاطب اجتماعيا , كالفعؿ 

ينظر:آفاؽ  التأثيرم )الفعؿ الناتج عف القكؿ( ىك األثر الذم يحدثو الفعؿ االنجازم في السامع .
ة في الخطاب القرآني كما بعدىا, ك مستكيات األفعاؿ الكبلميَٕجديدة في البحث المغكم المعاصر: 

 . َُ-ٗسكرة الكيؼ أنمكذجا: 
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البنية , المعنى , اإليديكلكجيا  البينى الصغرل كالكبرل كالعميا في أدب جبراف خميؿ  ينظر : ( ُٕ)
 .ْٕ -ْٔجبراف )مقاربة عرفانية( : 

 .المصدر نفسو  ينظر : ( ُٖ)
 .ّٗالتداكلية أصكليا كاتجاىاتيا :  ( ُٗ)
صكفي مقاربة , كالبنية كالمعنى في الخطاب ال ُْٗ -ُْٖمسارات المعرفة كالداللة :  ينظر : ( َِ)

عرفنية  ديكاف ابف الفارض أنمكذجا : تماضر صحراكم , كسميمة بكجمخة , الجميكرية الجزائرية , 
بالكادم , كمية المغات كاآلداب , قسـ المغة كاألدب العربي ,السنة  –جامعة الشييد حٌمو لخضر 

 .ٖٓ ـ, ص: َُِٗ -َُِٖق / َُْْ -ُّْٗدراسية : ال
 كما بعدىا. ُْالجمع بيف القراءتيف قراءة الكحي كقراءة الككف :  ينظر : ( ُِ)
 .َُْ/ ٗالتحرير كالتنكير :  ( ِِ)
 .ْٖالسيميائية العرفانية االستعارم كالثقافي : ينظر : ( ِّ)
 .ّٔٔ -ّٓٔالفمسفة في الجسد :  ينظر : ( ِْ)
, كالبنية كالمعنى في الخطاب الصكفي ْٖالسيميائية العرفانية االستعارم كالثقافي :  : ينظر ( ِٓ)

 .ْٕ -ّٕمقاربة عرفنية : 
 .ْٖ -ّٖ/ ُٖالميزاف :  ينظر : ( ِٔ)
 .ْٖالسيميائية العرفانية االستعارم كالثقافي :  ينظر : ( ِٕ)
 .ُّٕ/ ُٖالميزاف : ينظر : ( ِٖ)
كالعميا في أدب جبراف خميؿ جبراف)مقاربة اإليديكلكجيا  البينى الصغرل كالكبرل البنية, المعنى,(ِٗ)

 .َٓ:عرفانية(
 .َٓينظر : المصدر نفسو : ( َّ)
, كالحجاج في خطابات النبي إبراىيـ عميو السبلـ : سعدية لكحؿ , ِٕينظر : المغة كالحجاج :  ( ُّ)

 –قسـ األدب العربي  –كمية اآلداب كالمغات  –الجميكرية الجزائرية جامعة مكلكد معمرم تيزم كزك 
 .ٖٓفرع تحميؿ الخطاب )رسالة ماجستير( : 

, كالبنية , المعنى , اإليديكلكجيا  البينى الصغرل كالكبرل  ُِِ -ُُِينظر : الحجاج :  ( ِّ)
 .ُٓكالعميا في أدب جبراف خميؿ جبراف )مقاربة عرفانية( :

 .ٖٓينظر : المغة كالحجاج :  ( ّّ)
 .ٖٓينظر : الحجاج في خطابات النبي إبراىيـ عميو السبلـ )رسالة ماجستير( :  ( ّْ)
 .ُُِ -َُِ/ ّالميزاف :  ( ّٓ)
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 .ّٔ- ِٔينظر : المغة كالحجاج : ( ّٔ)
 كما بعدىا. ُِٖينظر : مسارات المعرفة كالداللة :  ( ّٕ)
 .ُُّ: ينظر : المصدر نفسو  ( ّٖ)
/ ُ, ك تفسير القراف العظيـ : ُِٖ-ُُٖ/ ِمفاتيح الغيب : , ك ِِٓ/ ُينظر :الكشاؼ :  ( ّٗ)

 .  ِٖ/ ُكما بعدىا , إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القراف الكريـ :  ُِٔ
 .ِْٗ -ُْٗينظر : التكحيد :  ( َْ)
 )طكع(.ُّْ/ ّينظر : مقاييس المغة :  ( ُْ)
 .ُّْ/ ٖكحي القراف : , كمف ِّٔ -ِِٔ/ّ, كمجمع البياف : ِِْ/  ِينظر : الكشاؼ:  ( ِْ)
 .َُّ -ُِٗينظر : مسارات المعرفة كالداللة : ( ّْ)
 .ُِٓ/  َُينظر : التحرير كالتنكير :  ( ْْ)
 .ُٓ/ ُُركح المعاني : ينظر :  ( ْٓ)
 .ّٕٔ -ّٔٔ/ ٖينظر : مف كحي القراف :  ( ْٔ)
 . ُِٗينظر : مسارات المعرفة كالداللة :  ( ْٕ)
 .ُِٓ/ ُِينظر : الميزاف :  ( ْٖ)
 .ِٖينظر : مسارات المعرفة كالداللة :  ( ْٗ)
 )بدع(.ْٗ/ ُينظر : المفردات :  ( َٓ)
 .ْْٗ/ ٓالكشاؼ :  ( ُٓ)
 .ِٖينظر : مسارات المعرفة كالداللة :  ( ِٓ)
 )ختـ(.ُٖٗ/ ُالمفردات :  ( ّٓ)
 )غشى(.ْٕٔ/ ِينظر : المصدر نفسو :  ( ْٓ)
 .ٗٓ/ ُينظر : مجمع البياف :  ( ٓٓ)
 .ُْٔ/ ِّ: التحرير كالتنكير :  ينظر ( ٔٓ)
 .َُّينظر : مسارات المعرفة كالداللة :  ( ٕٓ)
 .َُٗ/ ّينظر : أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ :  ( ٖٓ)
 .ْٓ/ ِِ, كمف كحي القراف : ُْٔ/ ِٕينظر : التحرير كالتنكير :  ( ٗٓ)
 .ّٔٔ/ ٗ, ك التبياف في تفسير القراف : ٗٗٓ/ ٓينظر :الكشاؼ :  ( َٔ)
 .َّٓ/ُٖالميزاف :   ( ُٔ)
 .ُّينظر : مسارات المعرفة كالداللة :  ( ِٔ)
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 .ُُٔ/ ِ, ك مجمع البياف :  ِْٕ/ ُينظر :الكشاؼ : ( ّٔ)
 مادة )صفك(. ِّٕ/ ِ, كالمفردات : َّْ/ ِينظر : العيف : ( ْٔ)
 .ِّ/ ُٓينظر : مف كحي القراف :  ( ٓٔ)
 .ُٗ - ُٖ/ ُْالميزاف : ينظر :  ( ٔٔ)
 .ْٕ/ُْالميزاف : , ك ُٗ-ُٖ/ ْالكشاؼ : ينظر : ( ٕٔ)
 .ٓ/ ٗالتحرير كالتنكير :  ( ٖٔ)
 .ّّٖ/  ٗالميزاف : ينظر :  ( ٗٔ)
, كالبنية , المعنى , اإليديكلكجيا  البينى الصغرل ِٔينظر: تحميؿ الخطاب : النظرية كالمنيج :  ( َٕ)

 .َٓكالكبرل كالعميا في أدب جبراف خميؿ جبراف )مقاربة عرفانية( :
ينظر: فطرٌية التكحيد الدينٌي , االجتماعٌي نظرية العبٌلمة الطباطيائي في نقد الفكر النقدم :  ( ُٕ)

ُّ -ُْ. 
 . ُْٕ/ْتفسير المنار :  ( ِٕ)
 .ُٔ/ ُينظر: في ظبلؿ القراف :  ( ّٕ)
 .ُِٗ/ ُِالتحرير كالتنكير :  ( ْٕ)
 . ُِْ/ ْتفسير المنار :  ( ٕٓ)
 . ُِِاالختصاصات : عمـ النص مدخؿ متداخؿ  ( ٕٔ)
ينظر : البنية , المعنى , اإليديكلكجيا  البينى الصغرل كالكبرل كالعميا في أدب جبراف خميؿ  ( ٕٕ)

 . ٓٓجبراف )مقاربة عرفانية( : 
 .ّْ/ ُعقائد اإلسبلـ مف القراف الكريـ : ينظر : ( ٖٕ)
 .ُٕجمالية الخطاب في النص القرآني : ينظر : ( ٕٗ)

 


