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  :�ل��ال

 إلـى ص���ة دع�ة و��ه ج�عاء، ال����ة إلى اإللهي ال��اب ���ل س�او�  ك�اب ال���� الق�آن

 م�ـاورة و و�رشـاد، ووعـ� وت�غ�ـ�، ت�ه�ـ� ب�� ال��ل���ة ��ائقه ت��ع� بها ولإلق�اع. ال�ح�ان�ة

 بـ�� اإلق�ا��ـة أسـال��ه ت��ـ�ع ح�ـ� ال��ل���ـة، ال��ائـ� أبـ�ز) ال��اج(األخ�� ه�ا و�ع�ُّ . وح�اج

 االســ�فهام ن�ــ� اللغ��ــة األســال�� ومــ�. م����ــة وشــ�ه م����ــة �ال��ــة، وأســال�� لغ��ــة أفعــال

 وارت�ا�هــا الق��ــ�ة ال�ــ�رة هــ�ه ل���عــة ن�ــ�ا لالن��ــاه الف�ــة ��ــ�رة ال�هــف ســ�رة فــي الــ�ارد

  .ال��اج على ال���ي العقائ�� �ال�ان�

  

 .ال��ل�غ ��ائ�، االس�فهام ،اللغ��ة األسال�� ،ال��اج ،الق�آني ال��اب ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:

  :ال�ق�مة

ال��ـاج آل�ـة تع����ـة مـ� آل�ـات ال��ـاب اإلن�ـاني ال��ـاح �اللغـة ال����قـة 

أو ال�����ــة، إضــافة إلــى أنــه ن�ــا� ل�ــاني م��قــي ضــ�� هــ�ا ال��ــاب. ون�ــ�ا 

الّت�ــاع دائــ�ة اســ�ع�اله ��ــع� ت��یــ� مفهــ�م دق�ــ� لــه، فهــ� مــ�زع بــ�� م��لــف 

إذ ن�ــــ�ه م�ــــ�ات�ا فــــي األدب�ــــات الفل�ــــ��ة وال�����ــــة وال�الغــــة "ال�قــــ�ل ال�ع���ــــة، 
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ال�قل���ـــــة، وفـــــي ال�راســـــات القان�ن�ـــــة وال�قار�ـــــات الل�ـــــان�ة وال�ف�ـــــان�ة وال��اب�ـــــة 

  .)1("ال�عاص�ة

  :ال��اج ب�� اللغة واالص�الح

لــ�� �ــان ال�فهــ�م االصــ�الحي لل��ــاج م��ــ��ا، فعلــى ع��ــه ت�امــا ��ــاد 

ابها فــي م��لــف ال�قافــات، ففــي معاج��ــا الع���ــة ال��اث�ــة ��ــ�ن مع�ــاه اللغــ�� م��ــ

�ال��ازع وال��اص� وال�غال� واس�ع�ال ال��هان والـ�ل�ل، وذلـ�  لغ��ای�ت�� ال��اج 

حاَجْ�ُ�ـــه أحاج�ـــه « مـــا نقـــف عل�ـــه فـــي ل�ـــان العـــ�ب البـــ� م��ـــ�ر، و��ـــه ن�ـــ� 

ا. وال���ــة: م�اّجــا وُمَ�اَجَ�ــًة ح�ــى ح���ــه: أ� غل��ــه �ــال��ج ال�ــي أدل�ــ� بهــ

  ال����، وق�ل جادة ال���� ...

ُه: وال��اجج: ال��اص�، وج�ع ال��ة : ح�ج وح�اج، وحاّجه م�اّجة وحاجَّ

ف�ــّج آدُم "نازعــه ال��ــة. وحّ�ــه ��ّ�ــه حّ�ــا: غل�ــه علــى حّ��ــه. وفــي ال�ــ�ی�: 

  .)2(" م�سى أ� غل�ه �ال��ة. واح�ّج �ال�يء اّت��ه حّ�ة

الِ�َ�اِج ���� ص�غ�ها ال����ة ال�ـي ت��ـل مع�ـى ال��ـار�ة عل�ا أن �ل�ة       

فــي تقــ��� ال��ــج وت�ادلهــا، و مقابلــة ال��ــة �ال��ــة، هــي م�هلــة أك�ــ� مــ� �ل�ــة 

اللة على مع�ى ال��اق�ة وال��ار ال�ق�ع   .)3(االس��الل لل�َّ

" ال�ــي تق�ــ�ب مــ� Argumentationوع�ــ� الغــ����� �قابــل "ال��ــاج: لفــ� "

 ردة فــي معاج��ــا الع���ــة. ففـي ال�ع�ــ� اإلن�ل�ــ�� (كــام��دج) ن�ــ� أنال�عـاني الــ�ا

  .)4( "ال��اج ه� ال��ة ال�ي تعّلل أو ت�ّ�ر م�ان�ت� أو معارض�� لف��ة ما"

ال��ـام �اسـ�ع�ال ال��ـج، " وفي قام�س (رو��� ال���ـ�) یـ�د ال��ـاج ��ع�ـى      

أو هـ� فـ� اسـ�ع�ال أو م���عة م� ال��ج ال�ي ت��ه�ف ت�ق�� ن���ـة واحـ�ة ، 

 .)5( "ال��ج أو االع��اض بها في م�اق�ة مع��ة

لل��ــاج ��ــاد ی��ــاهى مــع مع�ــاه اللغــ��، و�ن  االصــ�الحيكــ�ل� فــال�فه�م 

جــ�� خــاص مــ� ال��ــاب، "تعــّ�دت حقــ�ل اســ�ع�اله، ح�ــ� ی��ــ� إل�ــه علــى أنــه 

ـــــى ق�ـــــ�ة أو ف�ضـــــ�ة خال��ـــــة �عـــــ�ض ف�هـــــا ال�ـــــ��ل� دعـــــ�اه م�ع�مـــــة  ی��ـــــى عل
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�ال�����ات، ع�� سل�لة مـ� األقـ�ال ال���ا��ـة ت�ا��ـا م����ـا قاصـ�ا إق�ـاع اآلخـ� 

  .)6( "���ق دع�اه، وال�أث�� في م�قفه أو سل��ه ت�اه تل� الق��ة

كل م���ق �ه م�جه إلى الغ�� "وه� ���� ما ذه� إل�ه �ه ع�� ال�ح�ان      

��ـاره ن�ـا�ا ل�ـان�ا . و�اع)7("إلفهامه دع�� م���صة ��� له االع�ـ�اض عل�هـا

ألن �ا�عـــه الف�ـــ�� مقـــامي "یـــ�ه� ال�احـــ� نف�ـــه إلـــى القـــ�ل ب��اول�ـــة ال��ـــاج ، 

واج��اعي، إذ �أخ� �ع�� االع��ار مق���ات ال�ال م� معارف م����ة وم�ال� 

إخ�ار�ة وت�ج�هات ����ة، و�هـ�ف إلـى االشـ��اك ج�ا��ـا فـي إن�ـاء م�جهـا �قـ�ر 

، ألن ه
ّ
�فــــه إق�ــــاعي قــــائ� بل�غـــه علــــى ال�ــــ�ام صــــ�ر ال�اجـــة، وهــــ� أ��ــــا جـــ�لي

   .)8("اس��الل�ة أوسع وأغ�ى م� ال���ات ال��هان�ة ال�ّ�قة

و�اع��ار دور ال�الغة ال�ارز في ب�ان أه��ة ال��اج أث�اء ال��ا��، ح�� 

ت�ت�� في ال��اب على جان��� اث��� ه�ا: ال��ان وال��اج لغا�ة إق�اع ال����ع، 

ال��ــة ال��یــ�ة "ب��ل�ــان" و "ت����ــا" حــّ�دا م�ضــ�ع ال��ــاج فــإن رائــ�� ال����ــة ال�

إن م�ض�ع ن���ة ال��اج ه� دراسة ال�ق��ات ال�ي م� شأنها أن ت��ح "�ق�له�ا: 

 "لألذهان �ق��ل ما �ع�ض عل�ها م� أ��وحات أو أن ت��� فـي درجـة ذلـ� الق�ـ�ل
ل�ـا ُ�ْ�ـ�ح عل�هـا وه�ا َیَ�َ�ـان أن الغا�ـة مـ� ال��ـاج أنـه ��عـل العقـ�ل تـ�ع�  .)9(

أو ی��ــ� فــي درجــة ذلــ� اإلذعــان، ح�ــ� أن أن�ــع ال��ــاج مــا وّفــ� فــي جعــل حــّ�ة 

اإلذعان تق�� درجُ�ها ل�� ال�امع�� ��ـ�ل ی�عـ�ه� علـى الع�ـل ال��لـ�ب إن�ـازه، 

أو اإلم�ـــاك ع�ـــه، أو علـــى األقـــل فـــي جعـــل ال�ـــامع�� مه��ـــ�� لـــ�ل� الع�ـــل فـــي 

  .) 10( الل��ة ال��اس�ة

�اب ل�اني ت�اولي ��عى إلـى ت�ـاوز ال��ـ� ���ـا هـ� ح��قـي وال��اج ��

م��� إلى ال�عامل مع حقائ� ت��از �ال�عّ�د وال���ع، ألن م�ع�ه االخ�الف، وش�� 

ن�احـــه أن �قـــ�م علـــى م�ضـــ���ة ال�ـــ�ار ���ـــ� ال ��ـــ�ن �ـــ�ف ال�ـــ�ار ال�ـــاني 

لة خ��ا �ق�ر ما ��ـ�ن م�عاونـا مـ� أجـل ت�ق�ـ� غا�ـة شـ��فة وسـام�ة هـي اسـ��ا

ف��ـاح ال��ـاب ال��ـاجي ���ـ� فـي مـ�� م�اسـ��ه  .)11(ال��لقي ل�ا ُ�ْع�ُض عل�ـه
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ل���عــــة ال�ــــامع الُ�ْ�ــــَ�ْهَ�ِف، ومــــ�� قــــ�رة ال�ق��ــــات ال��اج�ــــة الُ��ــــ��َ�مة علــــى 

      إق�اعه وال�أث�� ��ه.

 ال��اج في الق�آن:          

والقــــ�آن ال�ــــ��� مــــ� ال��ا�ــــات ال�ــــي ی��لــــى ف�هــــا ح�ــــ�ر ال��ــــاج �آل�ــــة 

جـاء ل��ـّ�� للفـ�د "تع����ة إق�ا��ة، فه� خ�اب إلهي م�جه إلى ال����ة ج�عـاء، 

عالق�ه مع خالقه ونف�ه وغ��ه م� ب�ي ال��� ومـا ��ـ� فـي ال���عـة ��ـل، وذلـ� 

، وغ�ــــــــ�      ب��ــــــــ��ع األح�ــــــــام، وت�ضــــــــ�ح ال�قاصــــــــ�، وت��ــــــــ�� �ــــــــ�ق ال�عــــــــامالت

مــ� ال��ج�هــات. وهــ� أ��ــا خ�ــاب �قــ�م علــى ال��ــج واألدلــة وال�ــ�اه��  )12("ذلــ�

ال�ــي ��ــ���مها لل�ــأث�� فــي ج�هــ�ر ال�ــامع�� وال��لقــ�� علــى اخــ�الف م�ــار�ه� 

وت�اجـــ�ه� ع�ـــ� ال�مـــام وال��ــــان، ��ـــا ��ـــاول اســــ��الة عقـــ�له� وت�ج�ـــه نف�ســــه� 

ــا �ال�رجــة وهــ�ای�ه� إلــى ال�ــ�. وهــ�ا مــا اق��ــى أن � �ــ�ن القــ�آن خ�ا�ــا ح�اج�

  األولى.

ت��لـف مـ� سـ�رة إلـى "وم�اه� ال��اج و��ا ���ع�ه فـي ال��ـاب الق�آنـي 

ال�ـي ت�ـ��ل عل�هـا  أخ��، وه�ا �ال��� إلـى عـ�د الـ�وا�� ونـ�ع العالئـ� ال�����ـة

ال�ــ�رة، ثــ� إن �عــ� ال�ــ�ر الق�آن�ــة لهــا �ــا�ع ح�ــاجي قــ��، وهــ�ا فــي ت�اســ� 

و���عــة ال��حلــة ال�ــي ن�لــ� ف�هــا، ) 13("ع ال��ــ��ن العــام لل�ــ�روان�ــ�ام تــام مــ

ال���ة، مقارنة �ال�ـ�ر ال��ن�ـة، ال�ـ�ل وال��ـاج، والـ�ع�  ل�ل� �غل� على ال��ر

فــالق�آن ال�ــ��� لــ� �ق��ــ� فــي اإلق�ــاع ����ــه ����قــة واإلرشــاد، وال�عــ� وال�ع�ــ�. 

واحــ�ة، بــل ت��عــ� ��قــه فــي ع�ضــها، ل��ــ�ن خ�ا�ــه ألــ�م لل��ــة و أْدَعــى إلــى 

الق��ل و ال�الءمة ل�ل عقل ����، ول�ل حالة نف��ة، ول�ـل زمـان وم�ـان، ح�ّـى 

    ���ن ه�ا ال��اب ال��او� مع��ة خال�ة وح�ة �الغة.   

، وهــي ســ�رة ســ�رة ال�هــفة ال�ــي ���ــ� ف�هــا ال��ــاج ومــ� ال�ــ�ر الق�آن�ــ

م��ـــة ی�لـــغ عـــ�د آ�اتهـــا م�ـــة وع�ـــ�، وهـــي تعـــ�ض ق�ـــ� العق�ـــ�ة ع�ـــ� ال�ـــار�خ 

اإلن�ـــاني فـــي أحـــ�اث وم�ـــاه� حّ�ـــة ت�اجـــه بهـــا أشـــ�اص عانـــ�وا فـــي ضـــالل�ه�، 

ف�ـــ�اجهه� ال��ـــاب الق�آنـــي بهـــ�ه الق�ـــ� ال�اق��ـــة ال�ـــي ت��ـــ�� ِعَ�ـــ�ًا ل��ـــ�ره� 
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��ــــ�ض معهــــ� حــــ�ارات ق�اُمهــــا ال��ــــج واألدلــــة وال�ــــ�اه�� ال�اضــــ�ة و�ــــ�ّ��ه�، و 

وال����ـــة. وأســـال�� ال��ـــاج فـــي هـــ�ه ال�ـــ�رة قـــ� تعـــ�دت بـــ�� األســـال�� اللغ��ـــة 

واألســال�� ال�ال��ــة واألســال�� شــ�ه ال�����ــة. ون�ــ�ا لهــ�ا ال�عــ�د فــي األســال�� 

ســـال�� اللغ��ـــة ال��اج�ـــة، فإن�ـــا ســـ�ع�� إلـــى ال�عامـــل فقـــ� مـــع نـــ�ع مـــ� أنـــ�اع األ

  .االس�فهامم���ال في 

  االس�فهام وص�ره ال��اج�ة: 

االســـ�فهام مـــ� األفعـــال اللغ��ـــة ال�ـــي ت�ـــ�رج ضـــ�� م�احـــ� علـــ� ال�عـــاني، 

هــي ال��ــل واألقــ�ال ال�ــي ال ت�ــف أ� " وت��یــ�ا إلــى األســال�� اإلن�ــائ�ة ال�ــي

�اقـع مـا)، أو واقع في العال� ال�ارجي، فال ���� أن �قال ع�هـا صـادقة (م�ا�قـة ل

كاذ�ــــة (غ�ــــ� م�ا�قــــة لــــه)، ول�ــــ� م�ــــ�د ال��ــــ� بهــــا ��ــــ�ل فــــي حــــ� ذاتــــه فعــــال 

. وتلعـــــ� هـــــ�ه األفعـــــال أو األســـــال�� اللغ��ـــــة أدوارا م���عـــــة �ـــــأدوات )14("مع��ـــــا

صــ�اعة "ح�اج�ــة، فهــي ت�ــعى إلــى ت�ق�ــ� أغــ�اض ت�اصــل�ة وتأث���ــة مــ� خــالل 

ل�ل�ــات، وال�ــأث�� فــي ال��ا�ــ� أفعــال وم�اقــف اج��ا��ــة أو س�اســ�ة أو ف�د�ــة �ا

���لــه علــى فعــل أو ت��ــه، أو دع�تــه إلــى ذلــ�، أو تق��ــ� ح�ــ� مــ� األح�ــام، أو 

ت����، أو ال����� ��ه، أو ن��ه، أو وع� ال�ـ��ل� لل��ا�ـ�، أو وع�ـ�ه، أو سـ�اله 

واســ���اره عــ� شــيء، أو إبــ�ام عقــ� مــ� العقــ�د، أو ف�ــ�هه، أو م�ــ�د االف�ــاح 

، وهـــ�ا �ع�ـــي أن و��فـــة األفعـــال اللغ��ـــة ال  )15( "��ـــة...إلخ عـــ� حالـــة نف�ـــ�ة مع

تق��ــــــ� علــــــى ال��اصــــــل ف��ــــــ�، و�ن�ــــــا هــــــي أدوات ت�ــــــ���م إلن�ــــــاز أفعــــــال 

  م���صة م� جهة، وال�أث�� في ج�ه�ر ال��ا���� م� ناح�ة ثان�ة. 

ـــ�اه  ـــة، و���ـــ� مـــا ی و�ذا �ـــان االســـ�فهام ��احـــ� مـــ� هـــ�ه األســـال�� اللغ��

  وال�الغ��ن، ن�ع��:ال�����ن 

 :مع�فة ص�ق ال��ـ� "وه� ال�� ی��� ال���فه� م� ورائه  اس�فهام ح��قي

، ح�ــ� ���ــل علــى إشــ�ال�ة مع���ــة ت�عــل ال�ــامع م�ــ��ا )16("أو ���ــه

لإلجا�ة ع�ها إجا�ة ت��� في االت�اه ال�� ی�س�ه ال��ال. وه�ا ال��ع م� 

ة ال�ـــ�اب ع�ـــه داللـــة االســـ�فهام قـــ� ی��فـــه ال�ـــ��ل� �����ـــ� ســـ�اله وداللـــ
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ح�اج�ة، وذل� �فغل دخ�له�ا في العالقة ال��اج�ة ال�ي ت���ها �ع�ا أو 

 �ا�عا ح�اج�ا ���� ی���� ال���ل� م� إن�اج ال��ج.

 :تأو�ـل القـ�ل ال�ـ�اد "وهـ� اسـ�فهام ح�ـاجي ��ـ�ل�م  اس�فهام غ�� ح��قي

ت�ل�لـــــه ان�القـــــا مـــــ� ����ـــــه ال��اج�ـــــة، علـــــى أنـــــه ی��ـــــه وجهـــــة القـــــ�ل 

فإن االس�فهام ال��اجي (غ�� ال���قي) ُ�عّ� م� أن�ـع أنـ�اع  .)17("ل��فيا

األفعال اللغ��ة ن��ا لل�ور الـ�� یل��ـه فـي تع��ـ� درجـة اإلق�ـاع �ال����ـة 

ال�ــي ی��جــه إل�هــا ال�لفــ��، ومــ� اســ��الة ال�ــامع وت�ج�هــه وجهــة مع��ــة 

  دون أخ��.

إلى أغ�اض �ال��ـة وفي س�رة ال�هف خ�ج االس�فهام ع� غ�ضه األصلي 

  أخ�� لع�� دورا ح�اج�ا �ارزا، ن��� م�ها:

  ال�ق���:) 1

�ق�ــ� �ــه إقــ�ار ال��ا�ــ� �ــأم� اســ�ق� ع�ــ�ه، ���ــ�ج هــ�ا ال�ق��ــ� ��ــ�رة 

ــــ�ام ــــى االل ــــ�ف�، وأدّل عل ــــُع فــــي ال ــــه أوق ــــ� ألّن ، فــــالغ�ض مــــ� )18(االســــ�فهام، ذل

ل�ــ��ل� م�ــه االع�ــ�اف االســ�فهام ال�ق��ــ�� هــ� إلــ�ام ال�ــامع �ال��ــة، ح�ــ� ی��ــ�ع ا

الــ�� ی�غــ� فــي مع�ف�ــه. وورد هــ�ا ال�ــ�ع مــ� االســ�فهام فــي ســ�رة ال�هــف ، فــي 

ــ�ً�اق�لــه تعــالى:  ـِـَ� َص ــَتطيَع َم� ــن َ�س �ــَك َل ــل إِن ــم أَُق ــاَل أََل ، فاالســ�فهام ]72[ ال�هــف   ق

ت���ـل فـي أن هللا سـ��انه وتعـالى  ال�ق���� الـ�� تـّ� �ـاله��ة ی��ـ�� قـ�ة ح�اج�ـة

ولل��ــ� مـــ� �عـــ�ه أن علـــ� اإلن�ـــان  –عل�ـــه ال�ـــالم  –أراد أن ی�ــّ�� ل��ّ�ـــه م�ســـى 

 ̏ال���    ̋ی�قى م��ودا، وذل� م� خالل إرساله إلى الع�� ال�الح 

–عل�ــا �فــ�ق علــ� ���ــة ال��ــ�. فلــ� ��ــ��ع م�ســى  -عــّ� وجــلّ –الــ�� و��ــه هللا 

 -عل�ـه ال�ـالم–االل��ام �ال��� أمام أم�ر ع���ة قام بهـا ال��ـ�  -عل�ه ال�الم

  ول� ��� ه� �عل� تأو�لها. 
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   اإلن�ار:) 2

���ل غ�ض إن�ار ال���ول ع�ه إذا �ان ال��ـ�فه� ع�ـه أمـ�ا م��ـ�ا ع�فـا 

أَم َحِسبَت أَن� أَصحاَب ا�َك�ِف َوالر�قيِم �ـانوا    وم� أم�ل�ه ق�له س��انه وتعـالى:أو ش�عا. 

]، فهـ�ا االسـ�فهام ��ـ��ل علـى قـ�ة ح�اج�ـة ت���ـل فـي 9[ال�هـف   ِمن آياتِنا َعَجًبا

أن هللا عـــّ� وجــــّل أراد أن یلفــــ� ان��ــــاه ال�ـــائل�� إلــــى أن ق�ــــة أصــــ�اب ال�هــــف 

بــل ه�ــاك آ�ــات أع�ــ� م�هــا، م�ــل: خلــ� ال�ــ�اوات  والــ���� ل��ــ� �أع�ــ� آ�ــة،

  واألرض، واخ�الف الل�ل وال�هار، وت���� ال��� والق��...

ولقــ� أشـــارت هـــ�ه اآل�ـــة إلـــى ق�ــة أصـــ�اب ال�هـــف �إحـــ�� ال��ـــج ال�ـــي 

  . -عل�ه ال�الم–ت��� ص�ق ن��ة خات� األن��اء وال��سل�� 

ــا�ُم   تعــالى: ن�ــ�ق م�ــاال ثان�ــا لالســ�فهام ال��ــاجي فــي ق�لــه      ــذلَِك َ�َعثن َوَك

ُتم َفا�َعثوا لَِ�َتساَءلوا بَ�َنُ�م قاَل قاÒٌِل ِمنُ�م َكم َلبِثُتم قالوا َلبِثنا يَوًما أَو َ�عَض يَومٍ قالوا َرب�كُم أَعَلُم بِما َلبِث

 ِ ِ�َ� الَمديَنـِة َفلَ�نُظـر أَي��ـا أَز�ـ� طَعاًمـا َفلَيـ�ت ِ إ ـف َوال �ُشـِعَرن� بِكُـم أََحَدُكم بَِورِقِكُم �ـِذه كُم بِـرِزٍق ِمنـ�ُ َولَ�َتَلط�

 ]، وت��ــ�� هــ�ه اآل�ــة ال����ــة اســ�فهاما إن�ار�ــا تع���ــا داال19[ ال�هــف   أََحــًدا

فـي اسـ���ار  ، وت�ـ�ز ق�تـه ال��اج�ـةَكم َلبِثُتم  على ح��ة الف��ة في ق�له تعـالى

أص�اب ال�هف م� أنف�ه� ��ل رقـ�ته�، ألن دخـ�له� إلـى ال�هـف �ـان فـي أول 

ال�هـــار واســـ��قا�ه� �ـــان فـــي آخـــ�ه، فقـــال �ع�ـــه�: ل���ـــا ی�مـــا، ولّ�ـــا رأوا ال�ـــ�� 

قال�ا: أو �ع� ی�م. وقال �ع�ه� اآلخ� ��ا ت�ف� لهـ� مـ� األدلـة، أو �إلهـام مـ� 

ألنهــا م��اولــة ومقــ�ارها مــ�ه�، و�ن�ــا �عل�هــا هللا هللا، أنــ�� ال تعل�ــ�ن مــّ�ة ل�ــ���، 

، ثـ� عـ�ل�ا إلـى أمــ� أهـ� هـ� اح��ـاجه� إلــى ال�عـام، ��ع�ـ�ا �أحـ�ه� إلــى )19(تعـالى

  ال��ی�ة ل���� له� أ��� األ�ع�ة ال�ي ت�ّ� رم� ج�عه�.

و���� م�ه� عل�اء ال�الغة، فاالس�فهام االن�ار� ن�عان: األول اسـ�فهام 

��ــ� ال��ــ�فه� مــ� شــ�� معــ�� أمــ�ا مــا. فإمــا أن ��ــ�ن هــ�ا ت�ــ�ی�ي، وهــ� أن ی

  ) 20(األم� ق� اّدعاه ل�ف�ه، ول�� ذل� ص���ا، ���ّ��ه ال���ل� ���ا اّدعى
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فهــ�ا االســ�فهام ��ــ�ن علــى أمــ� لــ� ���ــل فــي ال�اضــي ولــ� ���ــل فــي 

ال���ق�ل. وال�اني اس�فهام ت����ي، وهـ� أن ی��ـ� ال��ـ�فه� علـى شـ�� مـا قـ�ال 

ـــه ذلـــ�، ف����ـــه علـــى مـــا صـــ�ر  مع��ـــا ـــ� ��ـــ� ی��غـــي ل ـــه ول قالـــه، أو ع�ـــال ع�ل

 علــى شــيء حــ�ث �الفعــل أو ���ــ� أن ��ــ�ث فــي ال��ــ�ق�ل. فقــ� ��ــ�ن ، )21(م�ــه

ول�� انع�م االس�فهام ال���ی�ي في س�رة ال�هف، فعلى ع��ه ت�اما ورد االس�فهام 

ِـ� فَ  ال�����ي فـي عـّ�ة آ�ـات مـ� هـ�ه ال�ـ�رة. ففـي ق�لـه تعـالى: انَطَلقـا َح�ّـ� إِذا َركِبـا �

قَت�ـا لُِتغـرَِق أَ�َل�ـا َلَقـد ِجئـَت َشـيًئا إِمـًرا َق�ـا قـاَل أََ�َ ف�َنِة َ�َ    ]، دّلـ� ال��ـارة71[ال�هـف  الس�

  ــا ــرَِق أَ�َل� ــا لُِتغ قَت� فــي إن�ــار  علــى اســ�فهام إن�ــار� ت��ــ� ق�تــه ال��اج�ــة  أََ�َ

ـــه ال�ـــالم–م�ســـى  ـــاس الـــ�ی�  -عل� ـــ� ال�ـــالح خ�قـــه ل�ـــف��ة أول�ـــ� ال� ـــى الع� عل

أح�ــ��ا إل�ه�ــا وح�ل�ه�ــا دون ث�ــ�، ل�غــ�قه�  و���ــ�� فــي هالكهــ� ���ــ� �ــ� 

  .-عل�ه ال�الم–ال��ي م�سى

م�ــل " وهــ�ه ال���قــة ی��ــ�ها ابــ� عاشــ�ر فــي تف�ــ��ه لهــ�ه اآل�ــة �ق�لــه: أن

ـــة  ـــه تعـــالى اإلن�ـــار ف�هـــا هـــ� العّل ـــا�ق�ل ـــرَِق أَ�َل� ـــة مالزمـــة للفعـــل لُِتغ ، ألن العّل

إلــى تغ��ــ� هــ�ا ال���ــ� فــي  -عل�ــه ال�ــالم–ال��ــ�فه� ع�ــه، ولــ�ل� ت�جــه م�ســى 

. فال��ـ� وفـ� رأ� َلَقد ِجئَت َشيًئا إِمـًرا  . �ق�له:)22( "�اه� األم�، وتأك�� إن�اره

  قام �ع�ل ضار وج� تغ���ه و�صالحه. -عل�ه ال�الم–م�سى 

ِ  ىك�ل� في ق�له تعـال ـًة �َِغ�ـ� َفانَطَلقـا َح�ّـ� إِذا َلقِيـا غُالًمـا َفَقَتَلـ�ُ قـاَل أََقَتلـَت َ�فًسـا َزكِي�

أََقَتلَت  ]، ن�� األسل�ب االس�فهامي ال�ـ����ي 74[ال�هف ئَت َشيًئا نًُ�اَ�فٍس َلَقد جِ 

ِ َ�فـــٍس  ـــًة �َِغ�ـــ� عل�ـــه –قـــ� ت�ـــ�� قـــ�ة ح�اج�ـــة ت��ـــ� فـــي إن�ـــار م�ســـى  َ�فًســـا َزكِي�

علــــى الع�ــــ� ال�ــــالح ق�لــــه لغــــالم صــــغ�� لــــ� �ق�ــــ�ف ذن�ــــا فــــي ح�اتــــه،  -ال�ــــالم

فهـ� أشـ� مـ� "العق�ل وت�ف� م�ه ال�فـ�س، فال���، ح��ه، قام �ع�ل سيء ت���ه 

، ألن هــ�ه ال�ادثــة ال ���ــ� تغ���هــا وال إصــالحها ح�ــ� رأ� )23( "ال�ــيء اإلمــ�

  ال�� ل� ��� �عل� تأو�ل ه�ه ال��ادث. -عل�ه ال�الم–م�سى 
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ــا  ون�ــ�ق م�ــاال ثال�ــا لالســ�فهام ال�ــ����ي ق�لــه ســ��انه وتعــالى ـــُؤالِء َقوُمَن �

 ِ ِن اف�َ�ى َع�َ� الل�ـ�ِ َكـِذبًاات�َخذوا ِمن دون �ٍ� َفَمن أَظَلُم ِمم� [ ال�هـف  �ِ آلَِ�ًة َلوال َي�توَن َعَلي�ِم �ُِسلطاٍن بَ�

ـِن م اإلن�ار� ال�ارد في ه�ه اآل�ة ال����ة في ��ـارة ]، فاالس�فها 15 َفَمـن أَظَلـُم ِمم�

ن�ـار أصـ�اب ال�هـف علـى ی��ـ�� قـ�ة ح�اج�ـة ت�هـ� فـي إ اف�َ�ى َع�َ� الل�ـ�ِ َكـِذبًا

أهله� ��ادته� آللهـة م�عـّ�دة مـ� دون هللا ال�احـ� األحـ�، ولـ� ��ـ���ع�ا   أن �ـأت�ا 

كــ�ب�ا علــى هللا فــي ذلــ� إذ أث��ــ�ا لــه "���ــة أو ب�هــان علــى صــ�ة اع�قــاده�، فقــ� 

، و�ــــ�ل� �ل�ــــ�ا أنف�ــــه� �ع�ــــاده� ومعارضــــ�ه� لعق�ــــ�ة )24( "صــــفة م�الفــــة لل�اقــــع

  ال��ح��.

االســـ�فهام ال��ـــاجي �أســـل�ب لغـــ�� �الغـــي قـــ� خـــ�ج فـــي ســـ�رة  ك�ـــا ن�ـــ�

  ال�هف إلى أغ�اض أخ�� م�ها:

  ال�ع��:) 3

، هـ�ا ال�ـ�ع مـ� )25("أن ���ن ال��ـ�فه� ع�ـه م��ـ�ا للع�ـ� وال�ه�ـة"ی�اد �ه 

ــ�ُ   :االســ�فهام ورد فــي ســ�رة ال�هــف فــي عــّ�ة آ�ــات، نــ�رد م�هــا ق�لــه تعــالى ــاَل َل ق

]، 37[ال�هـف  يُحاوُِرُه أََكـَ�َت بِال�ـذي َخَلَقـَك ِمـن تُـراٍب ثُـم� ِمـن نُطَفـٍة ثُـم� َسـّواَك َرُجـًال صاحِبُ�ُ َو�َُو 

ََكـَ�َت بِال�ـذي َخَلَقـَك أ ي ال��ـ��ن �ال��ـاج فـي ��ـارةح�� ی��ز االس�فهام ال�ع��ـ

اع في تع�� الع�� ال��م� م� ، وت��� فاعل�ة اإلق�ِمن تُراٍب ثُم� ِمن نُطَفٍة ثُم� َسّواَك َرُجًال 

أم� صاح�ه الـ�� �فـ� �ـا� تعـالى، وج�ـ� الـ�ع� ال�ـي أنعـ� بهـا عل�ـه، ��ـا أشـ�ك 

�ـــه وأن�ـــ� ��ـــام ال�ـــاعة. وفـــي ال�قابـــل ��هـــ� الع�ـــ� ال�ـــ�م� الـــ�� ال مـــال لـــه وال 

  ع���ة م����ا �اإل��ان و��ادة هللا وح�ه.

��ـــاج ع�ـــ� ســـ�اقها لقـــ� أشـــارت هـــ�ه اآل�ـــة ال����ـــة ال�ـــي ��غـــى عل�هـــا ال

أخـ��� مـ� ب�ـي إسـ�ائ�ل ورثـا مـ� أب�ه�ـا ث�ان�ـة آالف دی�ـار، "ال��ار� إلى ق�ـة 

ف��ا��اها، فاش��� ال�اف� ض�اعا وعقارا، وأنف� ال��م� ما ورثه في أفعال ال��ـ� 

، فــا� جــّل وعــال ��ــ�ب ال��ــل بهــ�ه الق�ــة ل��ــ�� حــال الفــ��ق�� )26("و�اعــة هللا

ذل� أن ال�فار �����ن في ال��� وال����، ل��ه� ج��وا به�ه ال��م��� وال�اف���، 
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ال�ع�، وأش���ا �ا�، ب���ا ال��م��ن �����ن في فق� ل��ه� أ�اع�ا هللا وآم�ـ�ا �ـه. 

  فه�ه الق�ة ��ا ف�ها م� ع�� ت��� تع�� ال�امع وت�ث� ��ه.

 كــــ�ل� ی�ــــ�ز االســــ�فهام ال�ع��ــــي ذو ال�ــــ�� ال��ــــاجي فــــي ق�لــــه تعــــالى:

 ِضَع ا�ِكتاُب َف�ََ�ى الُمجرِم�َ� ُمشِفق�َ� ِمّما في�ِ َوَ�قولوَن يا َويَل�َنا ماِل �ـَذا ا�ِكتـاِب ال �ُغـادُِر َصـغ�َ�ًة َوُو

َك أََحـًدا ا َوال َيظلِـُم َربـ� ]، ح�ـ� ت��ـ�� 49[ال�هـف َوال َكب�َ�ًة إِّال أَحصا�ا َوَوَجدوا مـا َعمِلـوا حـاِ�ً

مـاِل �ــَذا ا�ِكتـاِب ال �ُغـادُِر َصـغ�َ�ًة َوال َكب�ـَ�ًة إِّال اآل�ة ال����ة اس�فهاما تعّ���ا فـي ال��ـارة 

، والــ�� ت��ــ� ق�تــه ال��اج�ــة فــي تع�ــ� ال�فــار مــ� إح�ــاء ��ــاب �ــل أَحصــا�ا

وال��ــ� ه�ـــا �ال�ــغ� "واحــ� مــ�ه� یــ�م ال�عـــ� ألفعــاله� ال�ــغ��ة وال���ــ�ة. وال�ـــ�اد 

األفعــــال الع���ــــة واألفعــــال ال�ق�ــــ�ة، والع�ــــ� وال�قــــارة ���نــــان ���ــــ� ال�ضــــ�ح 

وال�فــاء، و���نــان أ��ــا ���ــ� القــ�ة وال�ــعف، وتقــ��� ذ�ــ� ال�ــغ��ة ألنهــا أهــ� 

مـــ� ح�ـــ� ی�علـــ� ال�ع�ـــ� مـــ� إح�ـــائها، وع�فـــ� عل�هـــا ال���ـــ�ة إلرادة ال�ع�ـــ�� 

ـــ� ال�ع�ـــ� ـــة ال�ـــي . وفـــي تع�ـــ�ه� ع)27("أ��ـــا م�ـــا ی�� ـــ� االســـ�فهام مـــ� ال���� �

أحا�ـــ� مـــ� خاللهـــا ��ـــ�ه� یـــ�م ال��امـــة  ����ـــع أع�ـــاله� ال��ـــ�ة وال�ـــ��ة ت�ـــ�ز 

  فاعل�ة األسل�ب ال��اجي.

وم� ال��اضـع األخـ�� مـ� سـ�رة ال�هـف ال�ـي ورد ف�هـا االسـ�فهام ال�ع��ـي 

ـَ�  قـاَل  ذو ال��� ال��اجي ق�لـه تعـالى: ـَ� الص� �ِ ةِ َفـ�ِ�ّ� َ�سـيُت الحـوَت َومـا أََرأَيـَت إِذ أََوينـا إ

ِــ� الــَبِ� َعَجًبــا ُه َوات�َخــَذ َســ�يَل�ُ � ــيطاُن أَن أَذُ�َ ]، ففــي هــ�ه اآل�ــة 63[ال�هــف  أَ�ســاني�ُ إِال� الش�

ِ  ت���� ��ارة َ�ة ِ�َ� الص� في  اس�فهاما تعّ���ا ت�ل� ق�ته ال��اج�ة  أََرأَيَت إِذ أََوينا إ

ـــا مـــ�  ـــ�� أصـــ�ح حّ� ـــ� نـــ�ن) مـــ� خـــ�وج ال�ـــ�ت ال تع�ـــ� ف�ـــى م�سى(ی�شـــع ب

ـــه إلـــى أن  ال���ـــل، و ألقـــى ب�ف�ـــه فـــي ال��ـــ�، فاّت�ـــ� ســـ��له ��ـــه ع��ـــا، ��ـــا ت�ّ�

ال�ــ��ان شــغل تف��ــ�ه وألهــاه �أشــ�اء أخــ�� ل�ــي ال ی�ــ��� تلــ� ال�ادثــة الع���ــة، 

لــه مــ� أثــ�  فــي ت�ــادل لقــاء هــ�ی� الع�ــ�ی� ال�ــال���، ومــا  ��ــ�ئهألن ال�ــ��ان 

. فهــ�ا االســ�فهام )28(العلــ�م وال�عــارف ال�ــال�ة ب��ه�ــا، لــ�ل� أراد تــأخ�� لقائه�ــا

  ��ا ���له م� ش�� ح�اجي ی��� ان��اه ال�امع وتع��ه.
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   الع�ض:) 4

هــــ� �لــــ� ال�ــــيء ب�فــــ� ولــــ�� ، و�ــــ�� ب�اســــ�ة أدوات م���صــــة، ل�ــــ� 

أغـ�اض �ال��ــة أخــ�� تفهــ� االسـ�فهام قــ� ��ــ�ج أح�انــا عـ� غ�ضــه األصــلي إلــى 

قـالوا يـا َذا   م� خالل ال��اق، م�هـا العـ�ض وم�الـه فـي سـ�رة ال�هـف ق�لـه تعـالى:

  الَ�نَ�ِ� إِن� َي�جوَج َوَم�جوَج ُمفِسدوَن �ِ� األَرِض َفَ�ل نَجَعُل َلَك َ�ًجا َع�ـ� أَن َتجَعـَل بَ�َننـا َوبَ�ـَنُ�م َسـد� 

َفَ�ل نَجَعُل  اس�فهاما �ف�� الع�ض، و��ارته هي]. فه�ه اآل�ة ت���� 94[ال�هف 

، وت��لـى ق�تـه ال��اج�ـة فـي ال���قـة ال���قـة َلَك َ�ًجا َع�� أَن َتجَعـَل بَ�َننـا َوبَ�ـَنُ�م َسـد� 

��ــ�� لهــ� ســّ�ا فــي وجــه "ال���قــة ال�ــي عــ�ض بهــا هــ�الء القــ�م علــى ذ� القــ�ن�� أن

ج���، و�غ�ــ�ون علــ�ه� مــ� ذلــ� �ــأج�ج ومــأج�ج الــ�ی� یهــاج��نه� مــ� وراء ال�ــا

، ل�ّ�ــه )29( "ال��ــ�، ��ع��ــ�ن فــي األرض ف�ــادا، وال �قــ�رون علــى دفعهــ� وصــ�ه�

رف� ال�ال ال�� ع�ض�ه عل�ه ألّن هللا عّ� وجّل أع�اه م� ال�ع� والق�ة ما �غ��ه 

  ع� أم�اله� وأمالكه�، وسأله� أن �ع���ه ��ه�ه� ح�ى �ق�ي �ل�ه�.

ـــة ال�ـــا �قة ت�ـــّ�� ��ـــ� ��ـــه� االســـ�فهام �أســـل�ب لغـــ�� ومـــ� خـــالل األم�ل

�الغي م���ن �ال��اج  ����لـف أغ�اضـه ال�����ـة وغ�ـ� ال�����ـة فـي اإلق�ـاع 

واســ��الة ال�ــامع والّ�ــأث�� ��ــه وت�ج�هــه وجهــات مع��ــة دون ســ�اها. ومــ� ثــّ� �ــان 

مــ� بــ�� أهــّ� األفعــال اللغ��ــة ال�ــي و�فهــا ال��ــاب الق�آنــي فــي أســل��ه ال��ــاجي 

لــ�� �عــّ� آل�ــة تع����ــة مــ� آل�ــات ت�ل�ــغ ال�عــال�� الــ�اردة فــي هــ�ا ال��ــاب ال�ــ�او� ا

ال����. خاصة ال��ر ال���ـة ال�ـي ���ـ� ف�هـا حـ�ار األن��ـاء وال�سـل ألقـ�امه� تـارة 

  ولل�فار تارة أخ�� خالل ت�ل�غه� ل�ساالت ر�ه�.  

  ��اجع:ال
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