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Abstract 

The linguistic system stimulates the intellectual and cultural transformation of those 

who speak and sometimes affects the establishment of cultures and civilizations. 

Bon Semantic School based its researches on this issue and relied on intellectual 

principles and approaches to address the linguistic system. The Qur’an as a 

linguistic system with all its linguistic elements lacks the study of the intellectual or 

cultural transformation that from which national or collective mind. Given the 

importance of the issue of how thought and culture are formed in the linguistic 

system of the Qur’an, we have addressed the semantic structures forming the word 

al aqle. Depending on the descriptive-analytical approach, and according to the 

statistical methodology, this research examined the employment of Bon Semantic 

School theory. Among the most important results that we have reached are that the 

coherence of the “al aqle” with “al elme” in the linguistic methods led to the 

intellectual transformation which is the transition from the passive Thought to the 

active Thought.  
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 الفكري والثقايف يف نظام لغة القرآن التحول

 ة )دراسة العقل منوذجا(يلبون الدال مدرسة ضوء منهج لىع

 2، إحياء كماسي1يعل رجاء أبو
 ، طهرانقسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة العالمة الطباطبائيأستاذة مساعدة،  .7

 ، طهراناللغة العربية وآداهبا جبامعة العالمة الطباطبائيدكتوراه، قسم طالبة  .2

 (22/72/2222القبول: . تأريخ 22/20/2222)تأريخ االستالم: 

 امللخّص

قد و فكريّا يف ثقافة ورؤية أصحاب اللغة حتوّالمن خالل اآلليات اليت ميتلكها أن حيدث النظام اللغوي يستطيع 

ثقافات وحضارات. مدرسة بون الداللية جعلت فكرهتا األساسية للبحث عن هذه القضية   تأسي يف يؤثّر أحيانا

 بكلّ عناصره اللغوية يفتقر إىلومبادئ فكرية ومناهج ملعاجلة النظام اللغوي. القرآن كنظام لغوي  ىواعتمدت عل

 الذهن القومي أو اجلمعي. نظرا علىدراسة التحوّل الفكري أو الثقايف الذي ينبثق من املباين املستعملة فيه ويؤثّر 

كلمة للة كّاملباين الداللية املتشحاولنا معاجلة ي للقرآن ألمهّية مسألة كيفية تكوّن الفكر والثقافة يف النظام اللغو

التحليلي.  -املنهج الوصفي ىعل معتمداإىل كيفية توظيف نظرية مدرسة بون الداللية قال تطرّق هذا املكما لعقل. ا

غوية والعالقة أنّ متاسك العقل بالعلم واإلدراك يف املباين واألساليب الل هي: لنا إليهاوصّتمن أهمّ النتائج اليت 

العقل الفعّال وانتقال مفهوم العلم  التحوّل الفكري وهو االنتقال من العقل املنفعل إىل الوثيقة بينه وبينهما أدّت إىل

األمر االنتزاعي  قة وانتقال مفهوم اإلدراك من األمر الظاهري واملادّي إىليالبنية العم من البنية السطحية إىل

ة بالعملية العقلية فيه والرؤية دة اخلاصّإنّ اللغة القرآنية بتواجد املصطلحات احملدّر كواملعنوي. اجلدير بالذ

العقل باملفاهيم األخالقية والدينية بدأت متهّد الطريق للتحوّل الفكري عند اإلنسان العريب يف بداية  القرآنية إىل

 .الدقيق العلمير ر املنطقي أو بالتفكّل جمتمع بالتفكّبت تشكّظهور اإلسالم وسبّ

 املفتاحية الكلمات

مدرسة بون، القرآن.، الثقافة ر،فكل  ا
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 املقدمة

اللغة بشفراهتا وعناصرها الصوتية أو القواعدية وبطبيعتها األسلوبية وبنيتها  ستطيعت

جمتمع ويتميّز كلّ  حضارة وثقافة مشتركة بني أفراده ع ذال جمتماملفهومية إنتاج أفكار تشكّ

العامل. أخذ علماء مدرسة بون  مبعرفته وجتاربه ونظرته املنبثقة من لغته اخلاصّة إىل

الداللية هذه الفكرة وفتحوا آفاقا جديدة وأكدوا أنّ من املمكن عن طريق دراسة النماذج 

 ر أفراده وإىل ثقافة أو حضارةاالهتداءُ إىل كيفية تفكّ ما، الكالميّة الصادرة عن جمتمع

إلثبات مبادئها وتسعى . مدرسة بون الداللية تتضمّن مناهج ملعاجلة النصّ منتجة منها

 . يهاالباحث الذي يطبّق هذه املناهج يف نصّ ما أن يعتمد عل لىفمن الضروري ع ،الفكرية

 يف حاجة إىل عد اآلننومل اًاجمتمعااًحديث وأسّ  العريب اجملتمعغيّر  لكرميالقرآن اإنّ 

 وطبيعته عناصره بكلّ لغوي كنظام فتقري هد أنّيهذه املرحلة بوقد ختطّى إثبات هذه املسألة 

 اأنّ للغة دورفكرة ة تبنّت يالدالل بون مدرسة. اللغة وراء كامنة فكارالبحث عن أ ىلإ اللغوية

 ىعل نحصلل لكرميالنظام اللغوي للقرآن ا يف قهانطبّ مثّ من الثقافة؛و فكريف حتوّل ال ابارز

القرآين من  الفكر إنتاج كيفية ةيألمهّاًنظراوها اجملتمع العريب. ياليت بين عل القرآنية الرؤية

ة يف مبادئها ية إعادة قراءة مدرسة بون الدالليله وأمه   اجملتمع وفقايعناصر اللغة وتأس

 فكريدراسة التحوّل ال ىالوقوف عل ىلهدف البحث إسي ،النصّ ملعاجلة ومناهجها فكريةال

 ،نموذجك عقل"ال" لىعط الضوء ي. بتسلاملدرسة هذه فكرة معتمدااًعلى القرآن يف والثقايف

 هذه لكشفعلى األسلوبية اإلحصائية  ينومركّزلي يمنهج الوصفي_التحلتبعا لل سنسعى

ده تردّ بكثرةأسباب مهمّة ترتبط  عود إىليإنّما يا عشوائمل يأت اختيار العقل و املسألة

املقالة هذه ا أمّ بعض اإلهبامات املوجودة يف داللتها.عن  ة الستارحزة وإزايّبه املتميوأسال

 :هذه األسئلة نب عيفتحاول أن جت

على فكرة مدرسة بون باالعتماد كيف ميكن استخراج الفكر والثقافة من عناصر اللغة  -

 الداللية؟

نشأ من لغة القرآن وعناصرها ضمن حضور ي ذيال والثقايف فكريما هو التحوّل ال -

 ؟تمعوتأثريه يف تكوين اجمل هايالعقل ف

 ات البحثيّخلف

د مددن ينسددتفوسقدده يف الددنصّ األديب  يدة يف جمددال علددم اللغددة وتطب يددجنددزت ثددوث عد لقددد أ

"اهلل واإلنسدددان يف القدددرآن"    كتددداب ا وتدددالزم أهددددافنا: هدددذ  البحدددث  أثنددداء كتابدددة  يف أكثرهدددا
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"إيزوتسددو  يكوهي"توشددد كتبددهما  ة يف القدددرآن":يّدد نيالد-ة يّدددو"املفهومددات األخالق 
7
 بفكدددرة والتدددزم 

 يفهددم املخاطددب جيعددل لكتددابنين اي. مؤلّددف هددذ يف كتابتددهما وجسّدددها الدالليددة بددون مدرسددة

 مدد   عدن  وهدو يكشدف  . اهبد  ةاخلاصد  رؤيتده  يقددّم  مثّ ولفلسدفته  الداللدة  لعلدم  احلقيقية املاهية

 اجلدذري  التحدوّل  ويكشدف  لعاملده  اإلنسدان  رؤيدة  شدكيل يف ت ودورهدا  البشدر  حياة يف اللغة أمهّية

 عليهمددا البحددث هددذا كتابددة ؛ إذن نعتمددد يفواملسددلمني العددرب حيدداة يف القددرآن أحدثدده الددذي

 يدا   عبّدا  " : كتبدها ة"يد ا الثقافيد ة يف حقدل األنثروبولوج يد ة اللغويمقالدة "النسدب   .هبمدا  فنهتدي

 التربويددة للعلددوم األساسددية "كليددة التربيددة مددن جملّددة 34يف العدددد  نشددرها ومتّ" العبّاسددي خضدر 

 متكلّ اللغة والثقافة ونيالعالقة ب قالامل هذا يف الكاتبوقد در  . م2272 سنة يف" واإلنسانية

 بدون  مدرسدة  ظهدور  مصددر  الديت كاندت   وجدذورها  اللغويدة  النسدبية  النظريدة  عدن  مفصّل بشكل

تفسري قدرآن بده قدرآن ونظريده     رك قواعد مشت ى"بررسحتت عنوان املقالة الفارسية  .الداللية

شددريفي" و"علددي  ةكتبددها "صدداحل وايزوتسددو" بددر اسددا  روم عالمدده طباطبدداى ميدددان معندداى

 اليت نشرت يف جملة "حتقيقات علوم قدرآن وحدديث"   رضا قائمي نيا" و"غالم حممد شريعيت"

البدداحثون فيهددا أن يسددلطوا الضددوء علددى احلقددول الدالليددة عنددد      وقددد حدداول   م.ه.7422سددنة 

املقالدة الفارسدية    ون الداللية يف دراسة نظدام اللغدة.  اليت تعدّ من مناهج مدرسة بو "إيزوتسو"

ه.م كاتبها "علدي رضدا   7420"معنا وشناخت در قرآن با تأكيد بر تفسري تسنيم" سنة نشرها 

 وأهدمّ أفكداره؛ نسدتطيع القدول إنّ هدذا العلدم       يقدوم بشدرع علدم اللغدة املعدريف     الدذي  قائمي نيدا"  

 .املقالةهذه يف سنستفيد منها لذلك ولية فكرة مدرسة بون الدالليعترب الشكل املتكامل 

قوم بدراسة خالصا وثتا ي ثثامل جند  فإنّنا قالامل هذا لكتابةأمّا الدافع األساسي 

ماعثرنا ر آخمن جانب و ومناهجها فكريةمبادئها الالضوء على إلقاء ة ويمدرسة بون الدالل

استخدم يف ركّز على القرآن الكرمي و"إيزوتسو" الذي د فكريا ومنهجيّا إلّا عن تطبيقهاعلى 

الذي ينقص هذا اجلهد العظيم  الشيءغري أنّ  ةفكرة مدرسة بون الداللي، لغويةال معاجلته

 اجلانب القواعدي واألسلويب وعدم االهتمام الكلمات وإمهال القرآن علىدراسة هو قصر 

يف كلّ  كيفية استخدامهالقرآن من حيث  يف "عقلدر  "ال. هذه املقالة تباجلمل املتشكّلة

 والتحوّل العامل إىل القرآنية الرؤية استخراج تستهدفدراسة لغوية نظام القرآن مناحي 

من الضروري أن يشار   النظام اللغوي.عقل" يفال"حضور احلادث من وراء  والثقايف الفكري
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، ة اللغةدراسة اللغة أمر خمتلف متاما عن دراسة ثقاف أنّوهي نقطة اهلامّة إىل هذه ال

 أن نكتشف ثقافة لغة القرأن.   جاهدين  حناولوهاهنا 

 ةيمدرسة بون الدالل

لقد كانت قضية عالقة اللغة بالفكر والثقافة هامّة والفتدة لالهتمدام عندد العلمداء مدن القددمي       

لت تيارات ومدار  لغوية. يف مسري البحث عن عالقة اللغة بالفكر واجهنا اآلن؛ إذ تشكّ ىحتّ

الفكدددر يسدددبق اللغدددة؛ النظريدددة   -7نظريدددات ميكنندددا أن حنصدددرها يف ثالثدددة اجتاهدددات:   عددددّة 

أنَّ املعرفدددة تسدددبق اللغدددة ومدددن املسدددتحيل أنّ الطفدددل يفهدددم       » التكوينيدددة تبنّدددت هدددذا االجتددداه   

الفكددر مسددتقلّ -2(. 724م: 7222)جددرين، « حددي يددتمكن الفكددرة الكامنددة وراءه  ااًلغويدداتعبري

يبدددأ التفكددر عنددد » هبددا؛ النظريددة التوليديددة تبنّددت هددذا االجتدداه  ن اللغددة واليددرتبطُعددومنفصددل 

األطفدددال مستقلّااًومنفصددددالً عدددن اللغددددة، فهدددو تفكددددرع ال فتلدددف بددددادئ ذي بددددء عددددن تفكددددر      

فكددر اجملتمددع وثقافتدده؛ علددى اللغددة تسددبق الفكددر وتددؤثّر  -4 (.31م: 2273)خليددل، « احليددوان...

الجتاه فكانت أسا  تأسدي  مدرسدة بدون الدالليدة.     هذا ا ىعلتعتمد النظرية النسبية اللغوية 

حددددّ مدددا  إنّ اللغدددة عندددد أصدددحاب هدددذه النظريدددة تدددؤثّر يف طريقدددة تفكدددر وثقافدددة اجملتمدددع إىل  

م: 7220اللغدة الديت نسدتخدمها )بداملر،      ىوالطريقة اليت نر  هبا احلياة تعتمد لدرجة ما علد 

آراء  الغدرب فندر  أنّهدا تعدود إىل     خلفيات فكرة مدرسة بون يف عامل ىإن نلق الضوء عل(. 20

"فون هومبولت"
7
لغدة الندا    »ملاين؛ حيث أنّه حيمل لواء هذه الفكرة وكان يعتقدد إنّ  اآلنظّر امل 

( وإنّهددا تنددتج األفكددار وتددؤثّر يف وعددي 253م: 7221)روبدد ، « هددي روحهددم وروحهددم هددي لغتددهم

ي سوسدور" (. يبددو أنّ كدالم "فرديندان د   7210م: 2272الشعب )العبّاسدي،  
2
مؤسّد  املدرسدة    

( ينسدجم  43: 7225)دي سوسدور،  « اللغة نظام من اإلشارات اليت تعبّر عن األفكار»البنيوية 

مددع مفهددوم فكددرة مدرسددة بددون الدالليددة؛ مددن مثّ تتميّددز مدرسددة بددون الدالليددة مببددادئ وأصددول     

 املدرسة البنيوية عند "سوسور".مبادئ فكرية مع متفقة ومشتركة 

 يكاا وامتدادها يف أمريملانأة يف يبون الدالل نشأة مدرسة

 فكددارهون بأيدد"هومبولددت" وتددأثّر اللغو ا بإعددادة قددراءة آثدداريددة يف آملانيددبددون الدالل مدرسددةّنشددأت 

  ية الرئيسدية يف تأسد  ي". "لئدو وايسدغربر" هدو الشخصد    اجلديددة  هومبولتيّة" اجتاهات وظهرت

ة يد بالصدورة اللغو  يسدمّى  خمتلدف  شدكل  يف غويةالل النسبية النظرية كر هذا التفكري؛ ذنيوتدش
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 واحلياتيددة املعيشددية التجددارب بدراسددة وثيقددة عالقددة هلددا اللغددة دراسددة أنّ يعتقددد وكددانة يّددالعامل

سغربر"ي(. أَسَّ  "وا255م: 7221 ،ي)روب لألمم
7
ا فأصدبحت  يد ملانأة يف يّد ة ودالليمدرسة لغو 

ة يد ا. مِن ثَمَّ رؤينة "بون" ألملانيألنّها أُسِّست يف مدة؛ ياملدرسة معروفة باسم مدرسة بون الدالل

 اإلجنليزيدة  إىل تتدرجم  مل لكنّهدا  أملانيا، يف الباحثني قبل ه كثرياًمنهذه املدرسة وجدت انتبا

 الدالليدة  بدون  مدرسدة  فكدرة امتدّت  (.722: م7421 ،اكتجي)ب أملانيا يف حمصورة فأصبحت

"سددابري إدوارد" فكددان آمريكددا إىل آملانيددا مددن
2 

 اللغددة أنّ يعتقددد كددان هددا.في الفكددرة هددذه رائددد

(. 22م: 2222وشددنوقه،  21: 7212 ا،)خرمددر الفكدد تسددبق وأنّهددا وثقافيددة اجتماعيددة ظدداهرة

 وورف"نياميددذروهتددا عنددد "بن  ىل ة إبية النسدديددوصددلت نظر
4 

 وكددان" سددابري" تلميددذ كددان الددذي

«  لغتده ريأسد  متامدا، واملدرء   حاكمدة  اللغدة  جعدل  إذ ؛"سدابري " أسدتاذه  مدن  صدراحة  وأشدّ أوضح»

 وتطدرّف  احلددّ  عدن  وجتاوز ثوثه يف أستاذه فكرة(. "وورف" جسّد 7442ق: 7322، ني)شاه

"؛ مدن ثَدمَّ أسَّد     اللغويدة  احلتميدة "وب" وورف نظريدة " بامسده  مسيّدت  حيدث  النسدبية  نظريته يف

مدرسدة بدون    (. إذ20: 7220" )بداملر،  القدومي  اللغة علم مدرسة"ب مسّيت يكامدرسة يف أمر

ة جتاوزت يسغربر" ويف النهايطورة عند "وامت أصبحت مث" هومبولت" فكرةة نشأت من يالدالل

 عن احلدّ عند "وورف".

 ةيم اللغوية يف املفاهية مدرسة بون الدالليمبادئ نظر

 اللغة تعريف عنتتحدّث فيها  ونظرية يةفكر ومعايري مببادئ داللية مدرسة كلّ زيّتمت

 أصحاب عند اللغوية املفاهيم مبادئ صرتتق أن مكن. من املاإلنساين بالعامل وعالقتها

  : البحث عملية يف محاورك ام اليت حناول أن جنعلهياملفاههذه على  بون مدرسة

 والثقافة فكرإنتاج العلى  اللغة ريتأث )الف

ة يد . إنّ هدذه البن باللغدة  وثقافته اجملتمع فكرهي تأثّر  ة مدرسة بونيبادئ نظرة ملية التحتيالبن

سدلوب اللغدوي   لأل باشدر امل ريتدأث الة تعدين  ية اللغوياجلانب األوّل هو احلتم ة هلا جانبان:يالتحت

 غددري تددأثريال تعددين اللغويددة النسددبية هددو الثدداين واجلانددب ا كددامالًديددحدددّدها حتديف فكددريف ال

(. اجلانددب األوّل جانددب متطددرّف   72م: 7221حمسددب، )ر الفكدد يف اللغددوي باشددر األسددلوب امل

                                                                                                                                        
1. Weisgerber 
2. Edward sabir 
3. B.L. Whorf 
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 فتار أن باحث؛ فعلى المستحيل أمر بأكملها فكرالعلى طرة اللغة يومتجاوز عن احلدّ ألنّ س

  .يف دراساته هقطبّي لالثاين اجلانب

 الذهن القومي أو اجلمعي(ب

عندد   ةي اللغوريالتعاب ة ألنّ اللغة موضوع ذهين وإنّ بناءية ذهنية مدرسة بون نظريتعترب نظر

هددا خمتلددف  ية الدديت تقددوم عل يددة أو الذهنيات النفسدديددة جددزء مددن العمل يددأصددحاب هددذه النظر 

(. هتدتمّ هدذه املدرسدة بدراسدة الدذهن      254م: 7221 ، ياإلنسان )روب د ة ليالقدرات املعرف

  .لغتهم دراسة ضمن وثقافتهم ما قومل عقلية على كيفيةالقومي أو اجلمعي للحصول 

 :بثق من اختالف اللغاتنتة ياختالف الرؤ( ج

  ي اللغات وتنوّعها لنينّ الفرق بأة هي يم اللغوية مدرسة بون يف املفاهيمن أهمّ مبادئ نظر

العامل ووجهدات النظدر. "هومبولدت"     ؤ يف األصوات والعالمات فحسب بل يف اختالف وتنوّع ر

  ةيددديف الرؤ عتددربه عدددامالً لالختالفددات  يعبّددر عددن النظدددام الددذهين اجلمعدددي بددروع األمدددة و    ي

.(Subbiondo.1917:216/Mills.2000:2)  

 د/صعوبة أمر الترمجة

صدعبا ألنّ الندا  ال    أمدرا  ر ثقافدة أخد   ىلة ترمجة ثقافة إيعل أصحاب مدرسة بون الداللجي

 لددىنددهم عيمددا بيتفقددون فيها والرياألحددداث وتفسدد  ىلقددة نفسددها يف النظددر إ  يتقددامسون الطري

 (. 22: 2272 )كرامش، خدمتها لىع لكلماتتقوم ام اليت يم والقيمعاين املفاه

 مبادئ مدرسة بون يف مناهج معاجلة النصّ

قها يف القرآن ية لتطبيق بدراسة مناهج معاجلة النصّ يف مدرسة بون الدالليالطر منهّد

  املناهج اليت نطبّقها يف هذا البحث: هذه أهمّ من. لكرميا

 نظامالو والبنية ةكاجملموع هتمام باللغة أو النصّاال (الف

أنّ  ىل" فدذهبوا إ ريات "دي سوسد يد نظر لدى عاللغويدة  تدهم  ينظريف أصدحاب مدرسدة بدون    عتمد ا

 الوقدت  نف  يف تدلّ واحدة وجمموعة بنية يف بل كلّها ومستقلّة منفردة أمساء ليست لكلماتا

: م7424رتد ،  ري)غالبنيدة   يف وظيفدة  لده  عنصدر  ولكدلّ  كعناصدر  فدأجزاء الدنصّ   معرفة لىع

 ثيدث  القدرآن  يف ببسداطة  هكدذا  توجدد  ال واملفداهيم  لكلمدات ا»" إىل أنّ زوتسوإيذهب "(. 745

 معانيهدا  وتسدتمد  بإحكدام  بعدض  لدى ع بعضدها  يتواقدف  بدل  األخدر   عدن  معزولدة  مندها  تكون كدل 

(. فالبددّ  43م: 2221زوتسدو،  ي)إ« الدقدة  وجده  لدى ع بيندها  احملكدم  العالقات نظام من العيانية
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هدا  ياقات اليت اسدتخدمت ف يالسق يف عمتون الكرمي كاجملموعة بالقرآن بالغا ااكتراث نكترثأن 

  .أكملهعقل" ونعاجلها يف النظام القرآين بال"

 يف النصّ لكلماتة لياحلقول الدالل لشكّت (ب

 ا،جيمعهد  عدامّ  لفد   حتدت  عدادة  وتوضدع  داللتدها  تدرتبط  لكلمدات احلقل الداليل جمموعة من ا

 ألفاظدا  وتضدم " لون" العامّ املصطلح حتت تقع فهي. العربية اللغة يف األلوان كلمات مثال ذلك

 يف الداللية احلقول فكرة(. تبلورت 12م: 7222... )عمر، و أمحر/أزرق/أصفر/أبيض :مثل

ة يددنظر علمدداء قددام. أملددان وسوسددور  علمدداء أيدددي لددىع العشددرين قددرنال وثالثينددات عشددرينات

: م7222عمدر،  ) فكدرة قدات متنوعدة هلدذه ال   يوورف( بتطب رية )بدواز وسداب  يمدرسة بون الدالل

 لكرمية للعقل يف القرآن ايأن نقوم بالبحث عن احلقول الدالل ضروري(. من مثّ من ال22-24

 حلضوره فيها.اًم اليت انتُجت تبعاياملفاه لىع ونركز

 لماتلكة ليالداللة األساسية واجملاز(ج 

  اهنايبب فّلتتكاليت وضعها األسالف لأللفاظ املختلفة والداللة األساسية هي الداللة املعجمية 

 مددلحي الداللددة مددن النددوع هددذا. هيددعل واصددطلحت اجلماعددة ارتضددته مددا حسددب اللغددة  يقددوام

ست هلا صدفة الثبدوت   يول اقيالس حسب تتولّد ةياجملاز الداللة أنّ ديب لأللفاظ لياألص الطابع

حامدد هدالل،   و 41م: 7222الدزمن أو اخلدربة )عمدر،      الثقافدة أو رير بدتغ يّد والشمول وإنّما تتغ

مددا هددو املعدد    سددنظفر باإلجابددة علددى هددذين السددؤالني:  املنددهج تطبيددق هددذا  ب. (720م: 7220

 ملا دخل يف نظام لغة القرآن؟ هااألساسي واملعجمي للعقل؟ وما هي املعاين اليت اكتسب

 هتمام باجلانب القواعدي واألسلويباال (د

 فدإنّ  ةبكامتشد  وعالقدات  ةيد بركيت أنسداق  هلا بل عشوائي حنو لىع اجلملة يف لماتلكاىل التتوا

م: 7225)أبدو عدودة،     املعد  يف بدّلي أن شأنه من لماتلكا وعالقات ةيالنحو ةيالبن يف ريالتغ

 للمعداين  خدم أهنا مكأنّنا جند األلفاظ تترتّب لنا ث ىل(. ذهب عبد القاهر اجلرجاين إ15

ة يد (. إنّ أصدحاب مدرسدة بدون الدالل   50و 53)اجلرجداين، دون تدا:   ... والحقة هبدا تابعة هلا و

"وورف" عنددما قدام بدراسدة     .اهتمّوا باجلانب األسلويب واستعانوا هبذا املندهج ملعاجلدة الدنصّ   

العامل مدن خدالل    ر ي حمدّد فاإلنسان اهلويب ريها غيأنّ الزمن ف عىأفعال "اللغة اهلوبية" ادّ

إنّ  (.22م: 7224جيفدددري،) ةيدددزياإلجنل  ك باللغدددات األخدددرنيعدددن املتحددددّث عدسدددة خمتلفدددة

االهتمددام باجلانددب القواعدددي واألسددلويب للعقددل يسدداعدنا علددى فهددم الرؤيددة العامليددة للقددرآن          

 الكرمي. 
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 ماتلكي ليالتطور املعنا(ه

ر )أبددو يّددتعددرّل للتطددوّر والتغ ت و... ع عناصددر اللغددة أي الصددوت والصددرف واألسددلوب   يددإنّ مج

 فقداموا  ينياللغدو  مدن  ريثكد  انتبداه  وتطوّرهدا  الداللة ةيقض قدجذبت(. 54و 52م: 7225عودة، 

 الداللدة  تطدوّر  دراسدة  وجعلدت  ةيالقضد  هبدذه  اهتمّدت  الديت  املددار   مدن . ومناقشدتها  بدراستها

"بددواز. "ةيد الدالل بددون مدرسدة  هدي  الددنصّ ملعاجلدة  مناهجهددا يف اأساسد  رهدا يّوتغ
7
 أصددحاب مدن  

رتبط يددمددا يب دراسددتها فجيددد ذاهتددا وثدد زةيددمتم ثقافددة لّكدد أنّ عتقدددي انكدد ةيددالنظر هددذه

اللغدة عندد أصدحاب    (. 74م: 7221حمسب، طها وممارستها ولغتها )يها اخلا  وحمفبتار

ؤدّي إىل يمثّ نستطيع القول إنّ كلّ حتوّل يف اللغة من ؛ فكرير التلة لفهم تطوّية وسيهذه النظر

هددل  ،تطبيددق هددذا املنددهجمددن خددالل  ، واآلن مددن حقّنددا أن نتسدداءلوالثقافددةالتحددوّل يف الفكددر 

 املنبثق من تطوّره؟وما هو التحوّل الفكري والثقايف  ؟تطوّر مفهوم العقل يف نظام لغة القرآن

 ةيالدالل بون مدرسةمنهج  ضوء لىع ميرلكا القرآن يف" عقلالدراسة  "

 /زعم/فهم/أدرك/ظنّ/حسب/عقل/رفك/تدبّر/عرف/علمحنو: ) ةياملعرف لماتلكا لشكّتُ

هذه  لىإن نلقِ الضوء ع( يف القرآن الكرمي حقال دالليا واسعا. و...  فقه/بصرأ /ر/شعر

حتتوي  ةريبك حلقة ثّلنالح  أنّها مت واحدة وجمموعة نظامك  قل املعريفللح املمثّلة لماتلكا

هائل من دد ع من ونةتكم ةريبك حلقةل املعريف . إنّ احلقيف متنها ةرياحللقات الصغ لىع

هذه احللقة الكبرية يلعب دورا يف ثالث حلقات  العقل ثضوره يفو الصغرية.لقات احل

 صغرية إليصال الفكر إىل املخاطب؛ الشكل التايل يوضح األمر أكثر:

 

 

أو ل من اجملموعات شكّاملت ميرلكا القرآن يف ل املعريفاحلق حلقة لشكن هذا اليّبي

العقل وتلعب  حلقة ىلإ تنتمي" عقلال" لمةك ة املتعانقة واملترابطة معا. إنّريالصغاحللقات 

                                                                                                                                        
1. F. Boas 

حلقة  

 العلم

حلقة  

 اإلدراك

حلقة  

 العقل
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ة ي. من مثّ يف البدافرعي دوركحلقة العلم واإلدراك وحتضر يف  هاا فييا ومفتاحيدورا حمور

 ة مث نتابعيمناهج مدرسة بون الدالل ضوء لىع" عقلال" داللة شفلك حلقة العقلنتبادل 

 وييالبن ليكاهلك القرآن مبعاجلة هنتمّ أننا هو ركذر بالي. اجلداكواإلدر العلمحلقة  معاجلة

 ريوهي تأث ةياألساس رهتافك شفلك بون الداللية ق مناهج هذه مدرسةونطبّ الواحد والنظام

 .والثقافة رفكإنتاج العلى اللغة 

 ميرلكا القرآن يف ريفكوالتحول ال العقل حلقة

 ةريثك مرّات استخدمت لماتلى كنعثر ع نظام لغة القرآنعلى  الضوء نسلّط عندما

لعب يف" عقلال" أمّا ؛التدبري""و" رالفك"و" عقلال: "منهالتشكيل حلقة العقل؛  خمتلفة بيوبأسال

 نيهذ نع لإلجابة. ئياملعنا التحول شفلك هايعل زركّا فنييف هذه اجملموعة دورا أساس

« التحول؟هذا للعقل يف النظام اللغوي القرآين وما هو  ئيهل حدث التحوّل املعنا» نيالسؤال

 روالتطوّ" العقل" لمةلكاللغوي واجملازي   املع لفهم ةيمدرسة بون الداللهج من لىنعتمد عس

  هلا واالهتمام باجلانب القواعدي واألسلويب. الداليل

من بني املعاين رنا اللغوي واملعجمي للعقل فبحثنا عنه وعث  املعإىل قد أشار علماء اللغة 

 ريعقل بده الدبع  ي الرباط الذي وقال" فهالع" من أصله العقل نّإ وهو مفهوم متحد ىاملذكورة عل

 (.3/17دون تدا:   ،وابدن فدار    7722: 2222الفدريوز آبدادي،   و 4231)ابن منظدور، دون تدا:   

 فالبددّ  القدرآين  اللغوي النظام يف ثةياحلد املعاين شفلك ة موضوع التطور الداليلياأًلمهانظر

 اللغددوي النظدام مقدددّما علدى   ايد لغو نظامدا  تعتدرب  الدديت ةيد اجلاهل األشدعار ى علدد الوقدوف  مدن لندا  

على فنراه متجسّدا  اجلاهلير العص يف مستعمال انك . مفهوم "العقل" باعتباره رباطاالقرآين

 :املربوطة يدها الناقة عن يحيك ملّا"املتلمّ "  بيتيف سبيل املثال 

 (22م: 7212 ،ضبعي)ال مسلو ُ للرملِ  ًوأنّها من هك / ها بَاكق رريالتش نظرُيمعقولة 

 عندد  اندت ك ة عقال ألنّهايت الديفسمّ»ة يآخر وهو الد  كان للعقل يف العصر اجلاهلي مع

عالقدة    إذن نالحد  أن هلدذا املعد    (.4231ابن منظدور، دون تدا:   « )إبال ةياجلاهل يف العرب

 انكد  . هدذا املفهدوم  بده  فتشدد  بتده رك ىلد اإلبدل إ يد األصلي للعقل وهدو حبدل تدربط بده       مع املع

 شدعر  ىلإ رينشد  أن هندا  اننامكإو اريثك استخدمقد يف أشعار العصر اجلاهلي بوضوع و رائجا

 : حينما  ى"مسل أيب ابن ريزه"و "اينيالذب النابغة"

 (72م: 7220اين، يالذب )والقود  عقلٍ ىلل إيوال سب/ ه صاحبِ " إقعا َ"واشقع أ ا رملّ
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، مىابدددن أيب سدددل ) مصدددتّم بعدددد ألدددفٍ عاللدددة ألدددفٍ /عقلدددوهنم  يصدددبحوا أ أراهدددم لّدددافك

 (722م: 7222

اجملدازي وهدو القدوّة الديت تقدي اإلنسدان مدن اخلطدأ والدذنب فاختدذ مدن              أما العقدل بداملع  

عقدل صداحبه مدن التدورّط يف املهالدك أي      يك. من مثّ مسّي العقل عقالً ألنه ذلك األصلي  املع

وروثدددة يف املة وميدددقدالاسدددتمرّت هدددذه الداللدددة   (.7722م:  2222فدددريوز آبدددادي،  بسددده )الحي

ك ذلوكد عقدل بده اإلبدل    تهذا االنتقال من داللة الرباط الذي . ومنا هذاي ألفاظها وداللتها حي

دث يف النظددام حيددت يف األمددور مل يددالتثب ىللصدداحب املقتددول مددن اإلبددل إ   طددىة الدديت تعيددالد

 اإلنسدان  انكد  قدول إن يهذا املفهوم يف شدعره و  ىلإ "ر الشنف" ريشيال. ياللغوي اجلاهلي إلّا قل

 حلّا للتخلص من املصائب املتعرضة له: تارف العقل صاحب

،  ل )الشددنفرعقِدديراغبددا أو راهبددا وهددو   ر سدد / امددرئٍ لددىع قعيضدد ك مددا بدداألرلِ َعمددرُ

7220 :52). 

عتدرب اإلنسدان   يو ر ه يف شعر الشنفير الذي أشرنا إليبنف  التصو "طرفة بن العبد"أيت ي

 :الغربة يف انك ولو شيللع نكاار يف امليالعاقل صاحب اخت

 (.22: 2222ه )طرفة، ساقه قدمَ و ث هتيح/ به   شُيعي عقلٌ يللف

  عندمها يبته ليحب لىن قاما بعتابه يف احلب عيأنّ اللذ ىلإ مى ابن أيب سلريذهب زهي

 :بعتاهبما هتمي مل أنه رغم اريثك عقل ألهنما جرّباه

 (.747: 7222، ريها لو تعقالن )الزهعام مبثلِ/ ي رّبتماين يف أمورٍوقد جَ

وقدد متّ ذكددر  م. يالعددايل يف املفداه  تو املسد  ىلهبدا إ  تقددى"العقدل" وار  لمدة كقدد أخدذ القددرآن   

اقات املختلفددة يمددرة يف السدد 22" تدددبّر"و" رفكّدد"توكددذلك هددا يمددرة ف 32كلمددة العقددل ومشددتقّاهتا 

 " من علماء علم الداللدة لده قدول مدأثور عدن      يم أني. "إبراهئيللتحوّل املعنافنالح  تعرّضها 

التطددوّر  ىلواسددتعماهلا يف الددنصّ تددؤدّي إ  لمددةك دخددول ادةيددز أنّ ىلإ ذهبيددو لمددةلكاسددتعمال ا

ر الددذي نالحظدده فددإنّ الداللددة   يّدد. أمددا التطددور والتغ (745: 7210 ، ير يف الداللددة )أندد يّددوالتغ

  يعدداد تأسدديو ر ة للعقددل تفقددد يف النظددام اللغددوي القددرآين ومتددنح هلددا الدددالالت األخدد ياألصددل

ة يد طأ. هذه اآلاخل يف التورّط من اإلنسان منع فهو اجملازي  املع على ةينمبت ثةياحلد رةفكال

 (؛72)امللدك:   [ريالسدع  نّدا يف أصدحابِ  ك مدا  أو نعقدلُ  نّدا نسدمعُ  و كلد  قالوا: ]وميرلكمن القرآن ا
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الحظنا  ما. كاهلالك من نفسه نجيي الستعانة بهبا واإلنسان قوة عَدّي العقل أنّ لىع ليدل ريخ

 يف دخلدت  عنددما  نّهدا لكو اجلاهلي اللغوي النظام يف مستخدمة انتك ةياملفهوم ةيأنّ هذه البن

 . غصوهنا دتيوتزا جذورها متحكام اللغوي القرآين استالنظ

؛  األخر  لكلماتمع ا العقلتواصل ب يف املع  ندّاومتضا انخمتلف انيّدالل نحقال لشكّتي

 عندها  شدف يك التدايل  لشدك . ال ة ومتّحدة ومتعانقدة يف املعد  سكمتما ماتكل من وّنيتك حقل لّك

 : وخمتصر واضح لشكب

 
1-

ك التمسّ

 بالعقل

 انمياإل

  تقوال/
 علمال

 اإلسالم

 اخلشوع
 ةكيتزال سمعال ةيدااهل اليقني رالشك

 املتحدات

  يف املع
 ةيثنائ

عدم -2 مياملفاه

ك التمسّ

 بالعقل

 فرالك

 /إحلاد
 رماجل دالاجل ضاللةال يبذالتك حوداجل باركستاال هلاجل

 املتحدات

  يف املع

 

 ر األخد  لمدات لكاعقدل مدع   علدى أثدر تالقدح ال    لةشدكّ ة املتيّد ن هذا اجلدول املبداين املفهوم يّبي

 فعثرندا عقدل"  المدع " تتجدان  وتدتالئم وجتتمدع     عبارة أو لمةك ثنا عن. لقد ثاستبداله ذلكوك

سدائر   لدى من عيات و العقل هتيلة من جتال  اآلشكّة املتية املفهومية"؛ من مثّ البنآي" مةلى كلع

ل يد مثدرات النخ  ن]ومد : حندو  شواهدائل من الاهلعدد هذا ال منا ذجومنواآلن نقدّم م. ياملفاه

 (.01)النحددل:  [عقلددونية لقددوم يددإنّ يف ذلددك آل ورزقدداَ حسددنا  ارسددكواألعندداب تتخددذون مندده   

ا، ترددهد  ثدرة ك رتّبناهدا يف اجلددول حسدب    ايد دالل حقدال ميكدن أن تصدبح    لمدات لدى ك عحصلنا 

حتتوي عل استبدال اليت  اتياآل من ريثك نا عدديلدو. واسعا انامك والعلم انمياإل تلّحيحيث 

 [ؤمنددوني ات لقددوميددآللددك نّ يف ذ]إ: منددها منددوذج ىلإ رينشددوهددا هنددا  " عقددل" انمكدد لمدداتلكا

تددألف حقددل يو يف املقابددل ( 77)التوبددة:  [علمددونيات لقددوم يددنفصّددل اآلذلك ]كددو (22)األنعددام: 

ف يد ]وك: حندو  مياملفداه  سدائر ى علد  فدر لكطر مفهدوم ا يسد يخمالف ومتناقض مع احلقل األوّل ف

 لمدداتك كهنددا أنّ رذكر بالددي. اجلددد(727)آل عمددران: [ ات اهلليددم آيكعلدد لددىفددرون وأنددتم تتتك

 .تواترها ثرةك حسب بأمهها نايتفاكف امتداد احلقلني تواصل ةريثك

ة يدددل حقدددل ثنائشدددكّحقدددل مثّ ت يف وترابطهدددا لمددداتلكأنّ متاسدددك ا زوتسدددو" إىليذهب "إيددد

ة فالبددّ  يد ة مفهوميد بن لدى دلّ عيد ا بدل  يّاًعشوائا  أمريم متقابال هلا يف النظام اللغوي لياملفاه

 هدذا  يف اتيد آ لّكد  أنّ القرآن نظر وجهة بيّني(. هذا األمر 227: 2221زوتسو، إي) شفهاك من
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 ه؛يد عل حلصدول علدى ا  اإلنسدان  سداعد ي ليدلكد  والعقدل  اهلل معرفة ىلإ ؤدّيي قايطر ثّلمت العامل

؛ مدن مثّ نسدتطيع القدول إنّ    اتيد اآل يف رفكّد ة اهلل مل تتحقّدق إال بالتعقّدل والت  معرفد  ر أخ بعبارة

سداوي اإلنسدان العدامل واملدؤمن بداهلل      يأنّ اإلنسان املتمسّك بالعقل وجهة نظر القرأن تدلّ على 

ة أدّت يد ة القرآنيد واجلاهدل. هدذه الرؤ   فرلكدا سداوي الشدخص ا  يتمسدك بالعقدل   امل ريواإلنسان غ

وتبنّدددي فكدددرة   أفدددراده نيبددد ةركاملشدددتة يشدددية واملعيّددداتيبالتجدددارب احلمليءجمتمدددع  نوّتكددد ىلإ

إنّ ؛ بعبددارة أخددر   ه.ريغددبان اإلنسددان بدداهلل وال ميددإ ىلنتددهي إيأنّ العقددل هددو الددذي  مضددموهنا 

. كمدا جيدب اإلشدارة    القرآن عن العقل سبّبت التحوّل الفكري عندد اجملتمدع العدريب   ر وجهة نظ

 فة اهلل واإلميان به.إن مل يستخدم يف مسري احلصول على معر إىل أنّه ال قيمة للعقل

 بل ماتلكلاللغوي ل  املع لىر عصتقت ال ةيالدالل بون مدرسة دراسات أنّ أسلفنا ماك

نّ األسلوب إث ي؛ حاللغوي اجلانب من ثرأك هايعل زركّيوقد  اهب اخلاصة بياألسال دّ تتع

. والثقافة رفكفيه إلنتاج ال ةيواملعرف ةيالذهن ةيالعمل لشكّتت بل فحسب ايويبن اليكعترب هيال

 ،ثياألسلوب للعقل يف النظام اللغوي احلدر أنّ عنص فهمالقرآن نإىل نا نظرة نظرإن 

تلف أسلوب استخدام العقل يف ف كذلوك. ريتعرّل للتغ ،مع النظام اللغوي اجلاهلية مقارن

 أن انناكمبإ ر األخ النصو  يف املستخدمة بياألسال عن لىأع حد ىلإ ميرلكالقرآن ا

مل تستخدم إلّا   االنتباه أنّ العقل ومرادفاتهريثيالذي  . الشيءذاته حد يف زايّمتم نعتربه

ظهار  هبذا اجلدول التايل إلنية. نستعية واملنفيب اإلنشائياهتا يف األسالتردد ثرأكة ويفعل

 : األمر أكثر وضوحا

 

 عدد التردد حلقة العقل
 ب استعماالياألسال ثرأك الفعل

 الشرط الترجي النفي االستفهام املضارع املاضي

 2 2 22 27 32 7 32 عقل

رفكت  72 7 71 4 4 5 - 

 - - 4 3 3 - 3 تدبّر

 

تتبدادر إىل   أنمدن املمكدن   ف انتباهده عليده   زيركّد هذا اجلددول و  لىع ةلقِ املخاطب نظريإن 

 تددردد نسددبة وملدداذا شدديء؟ ىعلدد لمدداتلكة هددذه ايددفعل اسددتخدام دلّيدد هددل :ذهندده هددذه األسددئلة 

ة يد ة أو املنفيب االسدتفهام ياستخدام األسال ؟ وملاذاةل املاضيافعمن األ ثرأكعة ضارامل األفعال

 يددأت ب ملينّ اسددتعمال األسدال إنثبدت   األسددئلة هدذه ن عدد إلجابدة ل ؟ر األخدد بياألسدال  مددن ثدر أك

. زةيّد متم وثقافدة  ثيحدد  رفكد  تسدهم يف خلدق   داللة عن ييحكل أسلوب لّك، وإنّما جاء ايّعشوائ



  811 ... الفكري والثقافي في نظام لغة القرآن التحول

 أهنددا نالحدد  مضددارعا فعددال" عقددلال" هددايف اسددتخدمت الدديت اقاتيالسدد لددىع والتأمددل زركيبددالت

ن آمنددوا ال يهددا الددذيّا أ]يددنسددان مددؤمن حنددو:  إلموجّدده  اخلطدداب -7: األوجدده ثالثددة يف تنحصددر

م خبداال ودّوا مداعنتّم قدد بددت البغضداء مدن أفدواههم  ومدا         نكألويم ال نكتتخذوا بطانة من دو

اخلطداب  -2 .(772)آل عمدران:   [ندتم تعقلدون  ك ات إنيد م اآللكد ا ينّرب قد بأكختفي صدورهم 

)املائدة:  «عقلوني ال ثرهمأكو ذبلكا اهلل لىع فتروني فرواك نيالذ نّلكو: »افرك إلنسانموجّه 

ل يددم الللكددخّر ]وسدد :افراكدد أو كددان مؤمنددانسددان اإلاإلهلددي موجّدده ملطلددق  اخلطدداب  -4. (724

)النحدل:  [ عقلدون يات لقدوم  يد والنهار والشم  والقمر والنجوم مسدخرات بدأمره إنّ يف ذلدك آل   

 ةيزمن حقبة لّك ة يفي  إلنسان زمان نزول القرآن بل للبشريمن الواضح أنّ اخلطاب ل .(72

 ثدرة ك أنّ نقدول  أن نمكد أسدلوب النفدي. مدن امل    فهدو  الداللة هذه محل يف نمكّتي الذي واألسلوب

 العمددوم   معدد  سددبهايكو اخلددا ّ  معناهددا  عنددها  عيدد  ةيدد املنف العبددارات يف لمددة لكا اسددتخدام

اق النفي جعلت اخلطداب  يالفعل يف س تردّد ثرةك (؛ من مثّ إن22ّم: 7224)الوايف،  واإلطالق

 .عقل صاحب لّا لكومراداًعامّا

 املفهدوم  لدى ع حنصدل  يلكد الفعدل املضدارع   ، السديّما  داللدة الفعدل  مت ّ احلاجة هندا ملعرفدة   

إنّ موضدوع  »عبدد القداهر اجلرجداين:    يقول يف نظام لغة القرآن.  تواتره ثرةكوهو سبب  املراد

بعد شديء وأمّدا الفعدل    اًئايقتضدي جتددّده شد   ي  أنريللشديء مدن غد    ثبت به املع يأن  لىاالسم ع

)اجلرجدداين، دون تددا: « ئا بعددد شدديءياملثبددت بدده شدد  قتضددي جتدددد املعدديأنّدده  لددىفموضددوعه ع

 ومندوّه  العقدل  ةيتسداب اك لدى دلّ عيد عقدل" فعدال مضدارعا    الان "يد إت فإنّ أمر من نيك(. مهما 713

 عتدرب ي انوكد املدراد   الفعل امسدا )عاقدل( لضداع املعد      حملّ انك ولو. إنسان لّك عند ادهيوازد

د يددفيه فيددعل احلصددول يف ةركددأي حماولددة وح تدداج إىلحيالعقددل أمددرا ذاتيددا عنددد اإلنسددان وال  

 . دتجدّيال ثابت رهفكمة لإلنسان أنّ يئة الثابتة لإلنسان فال قيمطلق اهل

هو املسدؤول إلنتداج الثمدر     مناتنا فيثّل نتائج حميالشجرة ومثرها تشبه اة ياحلأنّ نفرل 

وبدذورها. اجلدذور والبدذور    ر جدذور الشدجرة   يّد تغمدن  عجبنا طعدم الثمدر فالبددّ    يد؟ إن مل يّاجل

 ري املرئدددي فدددتغري املختفدددي وغدددريتغددد تددداج إىلحي الظددداهر واملرئدددي ريتندددتج الثمدددر؛ مدددن مثّ تغددد 

عنددما  . الشدجرة  جدذور يشدبه   ل الذيالتعقّريتغ تاج إىلحيالتصرفات والظواهر عند اإلنسان 

، ألنّ  جدذوره يريا لتغد يّسد يعتدرب مفتاحدا رئ  يوهدذا  ره فكّله وتتعقّكيفية يسأل اإلنسان نفسه عن 

 القدائم  اإلنشدائي  األسدلوب  .قدة ياحلق شدف لكة اإلنسدان ورغباتده   يد ضداعف دافع يسهذا املفتداع  

فّ ]أ: حندو  ريفكال القالب هذا وعن الداللة هذه عن عبّري القرآن يف يوالترجّ االستفهاملى ع

ات يددم اآللكددن اهلل يّبددي ذلك]كددو( 01)األنبيدداء:   [م وملددا تعبدددون مددن دون اهلل أفددال تعقلددونلكدد
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 اطدب ف الدذي  اللغدوي  النظدام  يف تواجده ثرةبكهذا األسلوب  (.232)البقرة:  [م تعقلونكلعلّ

  يل رفكال أنّ ايّجيتدر اجملتمع عند اجلمعي الذهن إىل نتقلياًثايحدا رفك نتجي البشر عيمج

 شددفلكوحمفّددزة  ةرّكددحم ةقددوّ، إنّمددا هددو  فحسددب والددذنب اخلطددأ مددن اإلنسددان ةيددحلما قددوة

 ضدارع م فعدل  شدكل   ىعلد ع أن نستنتج أنّ أسدلوب اسدتخدام العقدل يف القدرآن     ي. نستطاحلقائق

 رفكددال إىل املنفعددل رفكددوهددو االنتقددال مددن ال  اجملتمددعأحدددث حتددواّل فكريّددا يف   ةيإنشددائ ومجددل

 .الفعّال

 لكرمييف القرآن ا ريفكل الوّوالتحاك اإلدرحلقة 

 لىع الداللة يف املتّحدة لماتلكا كمتاسخالل حقل داليل واسع يف القرآن من يتواجد 

: "عرف" و"فقه" و"فهم" مثل ماتبكلهذا الوجه من الداللة  ىلشار إي أن نميكك. اإلدرا

 نلكة ويّحقل املفردات احلس نتمي "مسع" إىلياثلها. ميو"قلب" و"شعر" و"مسع" وما  ك"و"أدر

  مع ىدلّ علياملباين املتشكلة عقل" يف المع " همبجالستو ةاكيت اإلدرايدور واسع يف العمل له

ة يز هبا رؤيّتمت رةفك خلق يف ةيالبن هذه فتسهم ياكاملفردات يف احلقل اإلدر  ب من معيقر

 املستخرج ثياحلد رفكال لىع حنصل ةيالبن هذه لشكّت ةيفكي دراسةمع العامل.  القرآن إىل

 .القرآين اللغوي النظام من

 لمدة ك رذكد  رّرتك إذاسابقا  أسلفنا ماوكمرة 720 السمع حاسّة ميرلكيف القرآن اقد وردت 

"مسدع"   مدة كل تدها. اسدتخدمت  يأمهوهو يرمز إىل   ر والتطوّر يف املعيّتتعرّل للتغما  نصّ يف

هنّ واعتدددت هلددنّ   يرهنّ أرسددلت إلدد  كدد لمّددا مسعددت مب  : ]فةيدد قددي ونالحظدده يف اآل  ياحلق  بدداملع

اق. انتقلدت داللدة "السدمع" مدن     يالديت تشدبه هدذا السد    ر  ات األخد يد واآل (47[ )يوسدف:  أ...كمت

 هدذه  يف ر ند  مدا ك واملعنوي؛ ياكاملفهوم اإلدر ة إىلياملفهوم احلسي واملادي يف املفردات احلس

يف  (.1[ )البقددرة: أبصددارهم غشدداوة...  ىمسعهددم وعلدد  ىقلددوهبم وعلدد  ىتم اهلل علدد: ]خددةيدداآل

لنا ال جمال و ن هذا النوع من انتقال املع يّتباليت  ةيهائل من الشواهد القرآن متناولنا عدد

إىل جاندب  العقدل  فيهدا   اجتمدع  الديت  املبداين  ىعلد  زركّد البددّ أن ن  . إذنل يف هذا املقدال يللتفاص

 حددث  الديت  املباين منو. هلااًتبعا ثةياراًحدفكمثّ تولّدت أ نف  انتقال املع  أدت إىلف سمعال

األنعام بل هم أضلُّ ك عقلون إن هم إلّاي سمعون أوي ثرهمأكم حتسب أنّ ]أ :هايف االنتقال هذا

ه آباؤنا ينا عليل هلم اتّبعوا ما أنزل اهلل قالوا بل نتّبع ما ألفيذا ق]وإو (33)الفرقان:  [الًيسب

سدمع إلّدا   يالنعق مبا يمثل الذي ك فرواك نيهتدون ومثل الذيئا واليعقلون شيان آباؤهم الك أو لو

 اقيالسد  هدذا  يفالعقل  رارتك (.717و712)البقرة:  [عقلونيعميع فهم ال بكمع دعاء ونداءً صمٌّ 
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 املع  إىل فانتقل احلسّي قيياحلق باملع  استخدم ما" مسع" أنّ شفيك" مسع" مع واجتماعه

 اإلنسددان عدل جي الدذي  نّلكد اإلنسدان و ميلكهدا   اكمد  السدمع  حاسّدة  هايلدد  واندات ياحل ألنّ اجملدازي 

 نيمدنفعل  نواكدا  هملكدنّ و اهلل المكد  سدمعون ي انواكد  فّدار لك؛ من جاندب آخدر إنّ ا  العقل هو زايّمتم

ة املقلّددة؛  يد يف النظام اللغوي القرآين وهي رفدض العقل  رةفك لق. إذن ختشيئا مامسعوا أنّهمك

واندات  يعندد احل هدو  و مسع ذايت-7نّ حاسة السمع نوعان: فإة القرآن يلرؤاًوفقا ر بعبارة أخ

 مدن  رثهدا ي اارفكد تدابع أ يعقدل و يمن مثّ اإلنسان الدذي ال  اإلنسان؛ميتلكه مسع عرضي وفعّال -2

هددو ذو مسددع ف دويددالق مددن ارهفكددرّر أحيددعقددل وتيأمّددا اإلنسددان الددذي  وانيدداحل سدداويي نياآلخددر

توجّدده إىل للفدإنّ احليدوان لدي  لده اسدتعداد      »إليده  كدالم مصدطفوي قدد يؤيّدد مدا أشدرنا      و فعّدال. 

... ألنّه قد خلق للحيداة الددنيا... فاإلنسدان العاقدل      اعامل ما وراء املادّة وتربية الروع وتزكيته

املتنبّه البدّ له مبقتضى فطرته التكوينية واستعداده الذايت أن يهذّب نفسه ويتوجّه إىل مدا لده   

واملعدارك  قدائق  خلق له ... وجيتهد يف حتصديل إدراك احل صراطا خري وكمال وصالع ويسلك 

حيث تصل ها هندا  ات ياآل هذه يف رةفكهذه ال ىتتجلّ(. 5/251)املصطفوي، دون تا: « احلقّة

 وندوا تكوالتولّدوا عنده وأندتم تسدمعون وال     عوا اهلل ورسدوله يآمنوا أط  نيها الذيأ  ]يا :إىل ذروهتا

 [نعقلدو ين اليم الدذ بكاهلل الصدمّ الد   عندد  الددوابّ  شدرّ  إنّن سدمعو يال وهدم  مسعنا ن قالوايالّذك

  (.22)األنفال:

 

 املقابدل يف و املدؤمن  اإلنسدان  هبدا  زيّد تميو عقدل للرّكة احمل القوّة هو سمع الفعّالال أنّ نالح  ماك

 العقددل السددمع نعتددرب أن اننددامكالفعّددال. بإ السددمع ىعلدد احلصددول عددن عجددزي افرلكددا اإلنسددان

ا يددوماد ايددظاهر أمددرا عتددربي النظددر أنّ مدداك مددن مبدداين اإلدراك  ةيالسددطح ةيددالبن أو الظدداهر

 السدمع  مطلدق  إلّدا  املعرفدة  مبداين لدك  تميال افرلكد ث اإلنسدان ا يلبصر حلو نقارنه مع اا يوسطح

ك يد ستمعون إلي منهم من]و :همّا ندّعيأكرب دليل على ومطلق النظر. هذا الشاهد من القرآن 

انوا كد  ولدو  يمد أفأندت هتددي العُ  ك يد نظدر إل يعقلدون ومندهم مدن    يانوا الكد  أفأنت تُسمِع الصمَّ ولو

 (.32)يون :  [بصرونيال

 امسعد ميتلدك   افرلكد اإلنسدان ا يده، بينمدا ندر     لعتمدد ع يه الدذي  عقلد ز بيّد تمياإلنسان املدؤمن  إنّ 

 اهلل المبكواملتأثّر  الظاهر العقل ساويي املؤمن اإلنسان مسع ر أخ بعبارة ؛اوسطحي اظاهري

غري  السمع

 فعّال
فرلكا عدم التعقّل  

 السمع

 الفعال
إلميانا التعقّل  
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نّدا  ك الوا لو: ]وقةياآل"السمع" يف  من املرادلو كان . احل ّ مطلق ساويي افرلكومسع اإلنسان ا

عتَدرب أنّ  يلكدان  مطلدق احلد ّ فحسدب     (72)امللك:  [رينّا يف أصحاب السعا كنسمع أو نعقل م

هدا هدو التدأثّر    ي؛ مدن مثّ املدراد مدن السدمع ف    اهتميد ح يف مدرّة ولدو   اهلل المك مسعوا ما نيافرلكا

ات الديت دخدل "السدمع"    يد اآل علدى ط الضدوء  ليتسد ومع ق للتعقّل عند اإلنسان. يهّد الطرميالذي 

الشيء الالفت لالهتمام هو عدم متاثل السدمع  ، ونيواملؤمن نيافرلكتصّ بافأنّه  ر ن ،هايف

 إىل نتددهيي نياملددؤمن عنددد والسددمع انيالعصدد إىل ؤدّييدد نيافرلكددنّ السددمع عنددد ا أل ا،عندددمه

 حنو:  الطاعة

   رفّدا لكا (:24)البقدرة:   [فرهمبكنا وأشربوا يف قلوهبم العجل يوعص لوا مسعنا]قا

 وناملؤمن(: 225)البقرة:  [ريك املصيالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإل]ق

املدراد مدن     هدا النتقدال املعد   يأنّ صعوبة أمر الترمجة وعددم اإلعتمداد عل  ا قد أشرنا سابق

. ةيد الدالل بدون  مدرسةيف ة يم اللغويمبادئ املفاهإحد  النصّ املقصد تُعترب  ىلالنصّ املبدأ إ

 إىل القدرآن  يف" السدمع " داللدة  النتقال الترمجة لىع اُعتمد إن» املخاطب عند السؤال ونيك قد

هددذا لددى لإلجابددة ع« ن قدداموا بترمجددة القددرآن أم ال؟ ياملترمجددون الددذ أصدداب فهددل  ر أخدد لغددة

 يف أو ضددعفها الترمجددة قددوّة ر ندد يلكدد ةيالفارسدد اللغددة إىل املترمجددة تددبلكالسددؤال نتمسّددك با

 :كنموذج ات السابقةيتخذ اآلفن  املع انتقال

 
 ...«وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك » ...«سمعون أو يعقلون ي أم حتسبُ أنّ أكثرهم» املترجم

 واطاعت كردمي. شنيدميفتند گ مان مي بري بيشرت آنان مي شنوند يا مي فهمند.گآيا   مكارم

ندارى كه اكثر كافران حرىف مى شنوند يا فكر وتعقلى پآيا  اهلي قمشه اي
 دارند.

شنيده اظهار كردند كه ما فرمان خدا را 
 واطاعت كردمي.

يا  شنوندىمكىن كه بيشرت آنان سخن حق را ىمان مگآيا   أنصاريان
 .واطاعت كردميشنيدمي فتند گ .انديشندىدر حقايق م

 .واطاعت كردميشنيدمي فتند گ فهمند.ىومشنوند ىكه بيشرتشان م   ىمان كردگآيا   آييت
 

 نيتياآل نيهذ يف السمع من املراد  املع حتمل ال اخلمسة هؤالء ترمجة أنّ نالح  ماك

 أمر الترمجة أنّ لىع دلّي ال هذا نّلك؛ وواملادي الظاهري السمع ترمجة رذكباكتفوا و

 . أخر إىل داللة ومن آخر إىل نصّ من ختتلف بل ليمستح
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 ميرلكا القرآن يف ريفكل الالعلم والتحوّ لقةح

 شفنكت معرفة هو القرآن يف العلم. اإلنسان عند بوجوده نوّهتو العلم رذكب ات القرآنيحتفل آ

 حقددل لشددكّتيث يددبدده غشدداوة اجلهددل والشددك عددن عقددل اإلنسددان؛ ح  وتددزول اءياألشدد حقددائق هبددا

 نظددام لكدد يف بددل فحسددب هيدداًفيامفتاح اًدورا التلعددب" علددمال" مددةوكل عندده ريللتعددب واسددع داليل

. جددّا  مهمّدا  ايّاًمفتاحامصدطلح  القدرآن  يف لمدة لكا أصبحت قد»": زوتسويإ" لقول وفقا. القرآن

ة يّداللتددها مددن املعرفددة املسددتمدّة مددن التجربددة الشخصدد  انتقلددت ةيوإنسددان ةيددإهل ظدداهرةك وهددي

زوتسدو،  ي)إ« املعرفة املسدتمدّة مدن وحدي اهلل أي معلومدات معطداة مدن اهلل نفسده        اخلاصّة إىل

 لالهتمدام  رياملدث  القدرآن،  يف العلدم   مع مهاتواجد تردّدي "رفكّتالعقل" و"ال(. إنّ "720م: 2221

 لةشدكّ ة املتيد ة املفهوميد البنألنّ لتحول الداليل للعلدم  ا انسبّبي احلقل هذا يف ثضورمهاهما أنّ

 .ثةيحد ارافكأ ختلق

أنّ العقدل والعلدم متالزمدان، مدن أبدرز هدذه        ىت علد يد ة للقدرآن يف األسدا  بن  ية العامليالرؤ

ة يدد. هدذه البن (34)العنكبدوت:   «عقلدها إلّدا العداملون   يوتلدك األمثدال نضدرهبا للنّدا  وما    »ات: يد اآل

 ىعلد  عتمددة م ارافكد أ فتثمدر  اللغدوي  النظدام  ىعلد  طريتسد الديت   الشدجرة  جدذور ك ة تُعدد  ياألساس

 نشداهد  ر أخد  بعبدارة  بالعقدل،  إال نشدأ يو علم زدهري أن نميكال أنّه املعلوم من. األسا  هذا

 ىل علد يد  دلريخد وئدة لقبدول العلدم.    يّالقوّة امله ة إىليمطلق القوّة العقل من تنتقل العقلداللة  أنّ

إلّا من بعده أفال  ليم وماانزلت التوراة واإلجنيتاب مل حتاجّون يف إبراهلكا أهل ا]ية يذلك آ

علدم  يم بده علدم واهلل   لكد   يما ليم علم فلمَ حتاجّون فلكما يتعقلون ها أنتم هؤالء حاججتم ف

 هدو  ةياألساسد  ةيد البن مدن  تولّدي الذي اآلخر ثياحلد رفكال .(05)آل عمران:  [وأنتم التعلمون

ات يد لدك نفصّدل اآل  ذ] :إليده  ات إلثبات ما أشدرنا يك هبذه اآلفنتمسّ  للهو املتبعة ةيالعقل رفض

هددي مدن أضدلّ اهلل ومدا هلدم مدن       ي علم فمدن  رين ظلموا أهواءهم بغيعقلون بل اتبع الذيلقوم 

 د ة مدن إحد  يد ة العمقيد البن ة إىلية السدطح يد انتقال العلم من البنإنّ  (.22)الروم:  [نيناصر

 علددى سددةعكاملن رةفكد ال هددذه ر فند  القددرآين، اللغددوي النظدام  يف تتولّددد الديت  ارفكددالددالالت واأل 

روا يف فكّد تيا وهدم عدن اآلخدرة هدم غدافلون أومل      ياة الددن يمن احل اعلمون ظاهري»ات: ياآل هذه

ا مددن ريثكدد وإنّ ىنددهما إلّددا بدداحلق وأجددل مسددمّ يأنفسددهم مددا خلددق اهلل السددموات واألرل ومددا ب 

 .(2)الروم:  «افرونلكالنا  بلقاء رهبم 
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 املفهوم القرآين للعقل  جتلّي ةيفوكيالذهن اجلمعي أو القومي يف صدر اإلسالم 

ة يف مدرسة بون يم اللغويمبادئ املفاهأحد تُعَدّ دراسة الذهن اجلمعي أو القومي من  

 ةيرؤ ةيفكي هل أثّرت»قد يتبادر السؤال التايل إىل ذهن القارئ: يف هذا اجملال وة. يالدالل

 لىنعتمد عن السؤال سعجابة لإل؟ تلك الفترة يف العريب اجملتمع على العقل إىل القرآن

الرؤية العاملية للعقل ومد  تأثريها على اجملتمع  ةكيفي شفكنليف صدر اإلسالم راجع امل

 لياألص  ها أنّ تطور انتقال داللة "عقل" من املعيحصلنا علاليت شواهد تشري ال. آنذاك

داللة )التعقّل  إىل اجلاهلي للعصر اللغوي النظام يف نايرأ ماك عقل به اإلبل(ت)الربط الذي 

 من ةمتجليّصوراً ر فناًاعيسريكن  مل للقرآن اللغوي النظام يف الحظناها مار( كفكّوالت

 :أبيات صدر اإلسالم يف اجلاهلي املفهوم

 بددن عددب)ك، معقددول الندداعون رهددابك عددىملددا نَ /  هلددا ي لددنينوّاحددة رخددوة الضددبع 

 (05: م7221 ،ريالزه

عدة، دون تدا:   يد بدن أيب رب يد العقدال )لب  أيت الغيَّ منقطدعَ يو/ موه  ه فَتبتُرَأطعتم أم

777) 

 (15: م7224ئة، ي)احلط بد  هفَلَّتكمّا م مِهلَ وما /اًالّفتك وكِعقل املل  أبوهم وَد

يف نظام لغة صدر اإلسالم. أنّ مفردة العقل تستخدم مبعناها األصلي  ر زال نالن

 يف شيالع وجرّبوا نياملخضرم من انواك العصر هذا شعراء ثرأكأنّ  ىلإالسبب عود يقد

 ريثي الذي الشيء. رهتمفك لىع طريتس انتك اجلاهلي العصر ةيعقل، ألنّ اجلاهلي العصر

يف العصر  امنتشر اناكاجملازي م  أنّ العقل باملعا سابق هيإل أشرنا ماك املخاطب انتباه

عدد قليل من  يف إلّا ةيأخالق حالة ثّلمي أو ينيد مع  أيّ ملحي انك. وماالياجلاهلي إلّا قل

ترسّخ يف الذهن القومي يف عصر صدر اإلسالم ي أمّا العقل باملفهوم القرآين فبدأ. شعاراأل

 ةيالقرآن رةفكالفيها   عكات تني. ثثنا عن أبقادمق للمجتمع اإلسالمي اليالطر ومهّد

الذين كانوا  شعراء صدر اإلسالمحسان بن ثابت من  مها األخالقية.يمبفاه هايعل فحصلنا

ت يويف ب العقل منا فاقدا شخص المهك فهميالمن عترب يان باهلل مثّ مياإل ىلالنا  إ يدعون

اإلسالم  شوبه اجلهل ألنّه اعتنق بدعوة النا  إىليزا بالعقل الذي اليّعترب نفسه ممي آخر

 :فيالسك المبك

عازب العقل مُبعد )حسّان بدن ثابدت،   من النا  إلّا /   لقويل عائب فىليأقول وال

2220 :03) 
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حسّددان بددن ) مددأثور فيالسددك ويف فمددي صددارمع/  ذي رذل  ريغدد عقددلٌو يذكدد قلددبع 

 (724 :2220ثابت، 

 :للعقل فضال ةيقاحلق املعرفة عتربيو اكربط مفهوم العقل باإلدري ة ابن أيب الصلتيأم

ة ابدن أيب  يد )أم لراغدب  سدتَتب  يال ومدا  ون/ يكد الدذي   املدرء معرفدةَ   عقدلِ  فضدلُ  كفدى 

 (22م: 7222الصلت، 

  قددول عمددرو بددن معددد  يف و للدده املتبعددة ةيددالعقل رفددض مبفهددومالقرآنيددة  رةفكددال ر نددكمددا 

 :يكرب

 معددي ابدن  عمدرو  ب )يد ندزهٍ عدن الر  جمرّب عاقل ٌ /ذي رأي ومقدرة  فقال يل قولَ

 (                          04: 7225 ،ربك

 انقرال إىل أدّت اجملازي  املع يف" عقلال" لمةك استخدام ثرةك فإنّ أمر من يكنمهما 

فتعرّضت الثقافة اًئايفش ئاياجملازي حملّه ش  اجملتمع العريب وحلول املع يف قيياحلق  املع

 العقل دالالت حتمل اليت ةيواألسلوب ةياملفهوم ةيالبن من املنتجة ارفكر تبعا لأليّة للتغيالعرب

 قمّة ىعل حنصل يلك خيالتار من حقبة لّك دراسةضروري من ال .القرآين لغويال النظام يف

 . املقال هذا يفخلول تفاصيلها  جمال ال اليت ةيالقرآن رةفكال ا عكان

 جةيالنت

 بعض استخراج نمكمن امله أنّ توصّلنا إىلف يق منهج مدرسة بون الدالليةلقد قمنا بتطب

 نع بيجت أنّها عينيال هذا نّلكو ومناهجها ةيرفكوإزالة الغمول حسب مبادئها ال ارفكاأل

 . ر ات مدار  أخينظر اختبار ىلإ تاجوإنّما حن اإلهبامات لّك ليوتز األسئلة لّك

ان به؛ مياإل نتهي هذا الفهم إىليات اهلل ويآ فهملة لية وسية القرآنيعَد  العقل يف الرؤي

ساوي الشخص املؤمن باهلل. من جانب ينّ الشخص العاقل إع أن نقول ينستط ر بعبارة أخ

. باهلل افرلكتعقّل وهو الشخص اي عن الذي الرية للتعبية املفهومية يف البنيت ثنائلشكّآخر ت

ب يلة لترغية اإلنسان من اخلطأ فحسب بل وسي  قوّة لوقاية لية القرآنيالرؤ يف العقل إنّ

 العقل لمةك وجتال  تستألف اليت ماتلكلدراسة ان خالل م. احلقائق شفك اإلنسان يف

عدّ يالزم العلم وي ق وأنّ العقليق للتعقّل العميهّد الطرريا ميعترب عقالً ظاهيالسمع  أنّ فهمنا

 من ةشكلة املتية املفهوميأحدثتها البن اليت ةيرفكئة لقبول العلم. أمّا التحواّلت اليّالقوّة امله

انتقال العقل من األمر -1فهي:  كالعلم واإلدراالكلمات اليت تدلّ على العقل مع  كمتاس
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 -3ة يّة العمقيالبن ة إىليّة السطحيانتقال داللة العلم من البن-2األمر الفعّال  املنفعل إىل

 األمر االنتزاعي واملعنوي. من األمر املادّي والظاهري إىل كانتقال داللة املعرفة واإلدرا

 ودراسة الترمجة أمر صعوبة ةيالدالل بون مدرسة يف ةيرفكال املبادئ من نّإ أسلفنا ماك

. د الذين يتحدّثون بتلك اللغةعن دثحي الذي ريفكالتطوّر ال ىاجلمعي للحصول عل الذهن

 أنّ توصّلنا إىلف ةيالفارس اللغة يف للدراسة نموذجك اتيلقد ثثنا عن ترمجة بعض اآل

 اقيس من تلفف بل اتياآل عيمج شمليال األمر فهذا املراد  املع نف  حتمل ال الترمجة

نزول أثناء اجملتمع العريب يف . درسنا الذهن اجلمعي والقومي أخر  إىل لمةك ومن آخر ىلإ

أنّ العقل يف  ىاجلاهلي فحصلنا علعصر صدر اإلسالم وقمنا مبقارنته مع الفترة القرآن و

 يف ستخدمي انك ( الذيريعقل به البعي الذي )الرباطمعناه األصلي  فقد لكرميالقرآن ا

(. أمّا بالنسبة فرلك)القوّة ملنع اإلنسان من التورّط يف ا ينيالد املفهوم وأخذ اجلاهلي العصر

أنّ العقل باملفهوم اجلاهلي مازال مستعمالً فقد رأينا اإلسالم صدر زمن نزول القرآن وإىل 

تشكيل ق ليهّد الطرميو العريباجملتمع ترسّخ يف ذهن يتعمّق وي بدأ القرآين املفهوم نّلكو

دقيقة للحصول على العملية الوبداللته األخالقي والديين  العقل مبفهومه ىعل معتمدجمتمع 

 .يوالعلمالسليم املنطق 

 د تعمّق املفهوم القرآين للعقل يف ذهن اإلنسان العريب وم د م أنّ لّهك كذلنستنتج من 

 الدراسة اليت ملمثل هذه   ىلفتقر إت نزول القرآنفترة بعد يت جاءت ال تطوّره يف العصور

 ضوء هذه الدراسة املوجزة. يفاخلول بتفاصيلها  اجملال يسنح لنا 
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 املنابع واملصادر

 لكرميالقرآن ا

ىل. الطبعددة األو .لددييل اجلبيددع مجيشددرع: سددج .«وان الشددعريددد». م(7222ة )يددأم .ابددن أيب الصددلت 

  .صادروت: دار ريب

وت: ريبد  األوىل الطبعدة  ر.شرع: األستاذ علي فداعو  .«وان الشعريد» (.م7222 )ريزهمى. ابن أيب سل

 .ةيالعلم تبلكدار ا

(. 7م(. معجم مقايي  اللغة )حقّقده عبدد السدالم حممدد هدارون(. )ج      7212ابن فار ، أمحد. )

 دمشق: دارالفكر.

 قاهرة: داراملعارف.ابن منظور، مجال الدين. )بال تا(. لسان العرب. 

 . الطبعدة «ميرلكد  لغة الشدعر اجلداهلي ولغدة القدرآن ا    نيالتطور الداليل ب» .م(7225ل )يخل أبو عودة،

 .املنار تبةمكأردن:  األوىل.

وت: دار ريبد دون ط  .الشرع: عبد اهلل سنده. «وان الشعريد» (.م2220األنصاري، حسان بن ثابت )

 .املعرفة

 .األجنلو تبة:مكمصر .لثالثةا . الطبعة«داللة األلفاظ» .م(7210م )ي ، إبراهيأن

. : هدالل حممّدد اجلهداد   ميترمجدة وتقدد  . «اهلل واإلنسدان يف القدرآن  ». (م2221) ويكهيزوتسو، توشد إي

 ة للترمجة. يوت: املنظّمة العربريب. الطبعة األوىل

 .ىگ فرهن پژوهشجملة نامه «. معاصر ىشناس معنا مكاتب با آشنايي. »(م7421) أمحد اكتجي،ب
ترمجة: صربي . «ديعلم الداللة، إطار جد». م(7220باملر، ف . ر ).772-22، صص 4العدد 

 .قطر: دار قطري بن الفجاءة .دون ط .ديّم السيإبراه

: جددّة  .راكه: حممدود حممّدد شد   يد قدرأه وعلّدق عل  . «دالئدل اإلعجداز  ». اجلرجاين، عبد القاهر )يب تا(

 . املدين دار

مصددر: ط.  . دونم جددربي: عبددد الددرحميترمجددة وتقددد. «واللغددة رفكددالت». (م7222) ثجوديدد ن،يجددر

  .ابلكتة العامّة ليئة املصرياهل

مصددر:  .ةيددالطبعددة الثان. «ثي واحلدددمي القدددنيعلددم اللغددة بدد ». م(7220حامددد هددالل، عبددد الغفّددار ) 

 مطبعة اجلبالوي. 

 تدب لكوت: داراريبد األوىل.  . الطبعدة حدة يحممدد قم د يد مف ب:يد تبو. «وان الشعريد»(. م7224ئة،)يحط

 .ةيالعلم

  .املعرفة علم: تيولكادون ط.  .«ة املعاصرةيالدراسات اللغو ىأضواء عل». م(7212ف )يخرما، نا

 ة.ريدار املس: عمّان .ةيالطبعة الثان .«علم اللغة مدخل إىل». (2273م )يل، إبراهيخل
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بغدداد:  . دون طيدز.  وسدف عز يل يد وئيالترمجة: . «اللغة العامّعلم ». م(7225نان )يدي سوسور، فرد

  .ةيّدار آفاق عرب

وت: دار ريب الثالثة. . الطبعة، شرع: عبا  عبد الساتر«وان الشعريد». م(7220اين، النابغة )يالذب

 .ةيالعلم تبلكا

 . دون ط.، ترمجدددة: أمحدددد عدددول «خ علدددم اللغدددة يف الغدددرب يمدددوجز تدددار»م(، 7221روبددد ، ر. ه )

 . املعرفة علم: تلكويا

شددي، ي، مجعدده ونسّددقه: مطدداع الطراب «وان الشددعريددد» .(م7225) ربكددي دي، عمددرو بددن معددد يددالزب

 .ةيدمشق: مطبعة اللغة العرب .ةيالطبعة الثان

وت: دار ريب. دون ط. فاعور ليق: األستاذ عي، التحق«وانيالد». (م7221) عبمى. ك بن أيب سلريزه

 . ةيالعلم تبلكا

، الترمجددة: د. أمحددد نعدديم  «املدددار  اللغويددة، التطددوّر والصددراع  »م(، 7224) ، جيفددريسامبسددون

 الكراعني، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.

 .7441-7472صص . 1اجلزء . جملة األزهر. «مع اللغة يف تطوّرها». ق(7322ق )ي، توفنيشاه

. عقدوب ي عيبدد  ليد إم توردكمجعده وحققده الد   ، «ان الشدعر يدو د». م(7220، عمرو بدن مالدك )   الشنفر

 .ةيالثان الطبعة. العريب تابلكا دار: وتريب

   .للتراث ةيّاألزهر تبةكقاهره: امل. الطبعة األوىل. «ةياملدار  اللسان مدخل إىل». م(2222د )يشنوقه، سع

مصددر: دون ط. ، يفريالصدد امددلك ق: حسددنيدد، حتق«وان الشددعريددد»م(، 7212الضددبعي، املددتلمّ  ) 

 .ةيمعهد املخطوطات العرب

. ةيددالطبعدة الثان  .ب ولطفدي الصددقّال يددة اخلطيّد ق: دريد التحق. «وانيالددد»طرفدة بدن العبددد )دون تدا(،    

 .ةيوت: املؤسسة العربريب

 وت: دار صادر.ريبدون ط.  .«انيوالد»عة )دون تا(، يد بن أيب ربيالعامري، لب

 جملّدة . «ةيد ا الثقافيد يف حقدل األنثروبولوج  ةيد ة اللغويالنسدب ». م(2272ا  خضدر ) يالعباسي، عبّا  

 .7225-7213الصفحة  .34العدد . ةنية واإلنساية للعلوم التربوياألساس التربية كليّة

 ب.تلكالقاهرة: عامل االطبعة اخلامسة.  .«علم الداللة». م(7222عمر، أمحد خمتار)

: هتدران . صدفوي  ورومكد  ترمجده: . «كلمدات  معناشناسدي    ه هدا يد نظر». (م7224) يدرك رت ، دريغ

 ي.علم نشر

الدوحدة: وزارة  . الطبعدة األوىل.  ميياملترجم: أمحد الشد . «اللغة والثقافة». (م2272) ريلك رامش،ك

 . الثقافة والفنون والتراث

 اللغة والفكر والعامل، الطبعة اآلوىل، مصر: لوجنان. م(،7221حمسب، حميي الدين، )

 (. مركز نشر آثار العالمة 5املصطفوي، حسن. )بال تا(. التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي. )
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 العكّاظ. تباتمك ةركمصر: ش الطبعة الرابعة. .«اللغة واجملتمع» .م(7224وايف، عبد الواحد )

 املنابع اإلجنليزية
Mills, jon (2000), “Linguistic Relativity and Linguistic Determinism: Idiom in 20th 

Century Cornish”, in Celtic Studies Conferenc University of Luton. 

Subbiondo, Joseph L, (2017), “The History of Linguistics Matters: Linguistic 

Relativity and Integral Linguistics”, US-China Foreign Language, 4, 215-22. 

Sources 
The Holy Quran 
Abu Odeh, Khalil (1985). “The semantic development between the language of pre-

Islamic poetry and the language of the Noble Qur’an.” First edition. Arden: Al-
Manar Library. (in Arabic) 

Al-Abbasi, Abbas Yas Khidr (2019). "Linguistic relativism in the field of cultural 
anthropology" Journal of the College of Basic Education for Educational and 
Human Sciences. Issue 43. Page 1974-1985. (in Arabic) 

Al-Amiri, Labaid bin Abi Rabi’a (No date), “Al-Diwan”. Without i. Beirut: Dar 
Sader. (in Arabic) 

Al-Ansari, Hassan bin Thabet (2006). "Diwan of Poetry." Explanation: Abdullah is 
his support. Beirut: House of Knowledge. (in Arabic) 

Al-Dabai, Al-Muttalemos (1970), “Diwan of Poetry,” edited by: Hassan Kamel Al-
Serafi. Egypt: The Arabic Manuscripts Institute. (in Arabic) 

Al-Dhabiani, Al-Nabighah (1996). "Diwan of Poetry", Explanation: Abbas Abd Al-
Sater. Third edition. Beirut: House of Scientific Books. (in Arabic) 

Al-Jarjani, Abdul-Qaher (no date). "Evidence of Miracles". Read and commented on 
it: Mahmoud Muhammad Shaker. Jeddah: Dar Al-Madani. (in Arabic) 

Al-Shanfari, Amr bin Malik (1996). "Diwan of Poetry", compiled and verified by 
Dr. Emile Badi Yaacoub. Beirut: Arab Book House. Second Edition. (in Arabic) 

Al-Zubaidi, Amr bin Maadi Karb (1985). “Diwan of Poetry”, compiled and 
coordinated by: Mata'a al-Tarabishi, second edition. Damascus: The Arabic 
Language Press. (in Arabic) 

Anis, Ibrahim (1976). The indication of the words. Third edition. Egypt: The Anglo 
Library. (in Arabic) 

Cramesh, Claire (2010). Language and Culture. Translated by: Ahmad Al-Shimi. 
First edition. Doha: Ministry of Culture, Arts and Heritage. 

De Saussure, Ferdinand (1985). "General Linguistics." Translation: Joel Youssef 
Aziz. Baghdad: Arab Horizons House. 

Gerartz, Dirk (1993). "Theoretical, Hi Ma'nashnasi, words." Translated by: Cyrus 
Safavi. Tehran: Scientific Publication. 

Green, Judith (1992). "Thinking and language." Translation and submission: Abd al-
Rahim Jabr. Egypt: The Egyptian General Book Authority. 

Hamed Hilal, Abd al-Ghaffar (1986). "Linguistics between ancient and modern." 
Second Edition. Egypt: El Gabalawy Press. (in Arabic) 

Al-Hutay’a, (1993). "Diwan of Poetry." Tab: Moufid Muhammad Qumaiha. First 
edition. Beirut: Scientific Books House. (in Arabic) 



022   0208 صيف، نیالثاعشر، العدد ة سابعالا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

Ibn Abi Salt. Illiteracy (1998) "Diwan of Poetry." Explanation: Sajaa Jamil Al-
Jubaili. First edition. Beirut: Dar Sader. (in Arabic 

Ibn Abi Sulma. Zuheyr. (1988). "Diwan of Poetry." Explanation: Professor Ali 
Faour. First edition, Beirut: Dar Al-Kotob Al-Alami (in Arabic). 

Ibn Faris, Ahmad. (1979). Dictionary of Language Standards (edited by Abd al-
Salam Muhammad Haroun). (C 1). Damascus: Dar Al Fikr. 

Ibn Manzur, Jamal al-Din. (None date). Lisan al- ‘Arab (Tongue of Arabs). Cairo: 
Dar Al Maarif.(in Arabic) 

Izutsu, Toshihiko (2007). “God and man in the Qur’an.” Translated and presented by: 
Hilal Muhammed Al Jihad. First edition. Beirut: The Arab Organization for 
Translation. 

Mills, jon (2000), “Linguistic Relativity and Linguistic Determinism: Idiom in 20th 
Century Cornish”, in Celtic Studies Conferenc University of Luton. 

Mohsab, Mohieddin, (1997), Language, Thought and the World, First Edition, 
Egypt: Longan. 

Mostafawi, Hassan. (None date). Investigation of the words of the Holy Quran. (5). 
Mark Antiquities Dissemination Center. 

Khorma, Naif (1978). Spotlight on contemporary linguistic studies. Kuwait: 
Knowledge of Knowledge. 

Khalil, Ibrahim (2014). An Introduction to Linguistics. Second Edition. Amman: 
House of the March. 

Omar, Ahmad Mukhtar (1998). "Semantics". Fifth edition. Cairo: The World of Books. 
Paktji, Ahmed (1387). «Ashnayi Ba offices, with us is a contemporary trendy». 

Naameh Fouh Farhangi Magazine. Issue 3, pp. 89-119; 
Palmer, F. R (1986). Semantics, a new framework. Translation: Sabri Ibrahim Al-

Sayed. Without i. Qatar: Dar Qatari Bin Al-Fajja. 
Robbins, R. H (1997), “A Brief History of Linguistics in the West,” translated by 

Ahmed Awad.  Kuwait: Knowledge of Knowledge. 
Sampson, Geoffrey (1993), “Linguistic Schools, Evolution and Conflict,” 

translation: Dr. Ahmed Naim Al-Karaa`, University Foundation for Studies, 
Publishing and Distribution. 

Shaheen, Tawfiq (1400 BC). "With the language in its development." Al-Azhar 
Magazine. Part 7. pp. 1319-1337. 

Shanuqa, Saeed (2008). Introduction to linguistic schools. First edition. Cairo: Al-
Azhar Heritage Library. 

Subbiondo, Joseph L, (2017), “The History of Linguistics Matters: Linguistic 
Relativity and Integral Linguistics”, US-China Foreign Language, 4, 215-222. 

Tarafa ibn al- ‘Abd. (no date), "Al-Diwan". The investigation: Doria Al-Khatib and 
Lotfi Al-Sakkal. Second Edition. Beirut: The Arab Foundation. (in Arabic) 

Wafi, Abdul Wahid (1983). Language and Society. Fourth edition. Egypt: Al-Okaz 
Bookstores Company. 

Zuheyr ibn Abi Sulma. Heels (1997). Al-Diwan, investigation: Professor Ali Faour. 
Without i. Beirut: House of Scientific Books. (in Arabic) 


