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الداللة النفسية في القرآن الكريم ...مقاربة في سيمياء التواصل
د .حيدر فاضل عباس

جامعة بغداد /كمية اآلداب
الممخص:

ش ػ آل ات ػػال الم ػػاو التتهل ػػت ودةةمػػي التتملوا ػػد ول ت ػػد متوآة ػػا ال ػػد التتمآ ػػو التتدول ػػد التمرالو ػػد

والتت ةػػو والت ي ػػو والتآ ػػوي ل ػػد وتػػت الت ػػدتاو وةمػ تا ال
جؿ مى

روة ػػا ال

ػػوتو

ػػوت وف تػػلةـ ت اىػػا التتهلػػت والتدةتػػد ال،متاتػاً ات ػاً تػػف

ؿ ت ا د التلص التد لو وتا مرمب اآت ذتؾ تف ىلاـ شرا د.

ػر لػ ذال لػاف التتهلػت التتهجتػو
ػور ل الً
وقد مطورل لظر ػد التتهلػت ومػ اقال المػاو التدةتػد لػو الته ػر التىػد ا مط الً

تألتتػػاظ التتتػػرد

ػػدو قر ػػب التتسهػػذ مػػةؿ التتلػػاؿ ات ػاً لػ ف التػػدةةل التتملواػػد وةمػ تا التلتمػ د تلةػػا التمػػو ملمجةػػا

التتهػػالو التتهجت ػػد لػػو التمػ اقال التتم ا لػػد شػػد د ال ،ت ػػد لػػو مرمػ ل ت ا ػػد ته لػػد تػػف التػػلص لػػو وجػػدالف التتمآ ػػو
وللره .ووتد مئآد و ر،ا الت ىا و ىاوؿ الإلجا د الةا و تمح ل اً تإلجا د الةا وقد لوف لو ت دتد ،ذه ال مئآد:
 -تا التدةتد التلتم د؟

ىدد،ا التترمؿ ـ التتمآ و ـ ،تا تهاً؟
 وتفّ
 و،ؿ مهمآؼ تف تمآؽ اتت اهر؟ وتتاذال؟ -و،ؿ تلف ض طةا ومسط ر،ا توؿ التدةتد التتهجت د؟

-

ػذور تآدةتػػد التلتمػ د ممػػمل مةا مػ اقال ته لػػد ـ تػ س تألتتػػاظ
تلػػف ف ممػػم طف هػػض ال تتػػاظ التتتػػرد ػ الً

التتترد ٌور لو آور التدةتد التلتم د؟

المقدمة :

ُ ُّ
التدرمػال الت رال ػد تػف ،ػـ توضػواامةا و شػد،ا مػدالهيً تػ
هد ت ىػا التمسو ػؿ التػدةتو لػو ال
التتم ل ػػال التليت ػػد والته ائد ػػد تآدالرمػ ػ ف .وق ػػد ظة ػػرل مػ ػ ي ارالو ش ػػد د التم ػػا ف ش ػػسف الشػ ػلات ال
التى د والتتجاز والتآتظ والتتهلت والتدةتد التىرل د والتدةتد التضتل د .وقد دى اللشدالد مآؾ الآلرالو اتت

تلطآ امةا التتذ ،د اتت ااطائةا ات ػاً هػدالً ُىاد ػاً ىامػتاً

التدةتو التذي مهمزلي ال تتاظ لو دالهآةا.

هػد،ا اػف التمهػدد والتملػوع ورا ػد التوػرالو

درمػػد التدةتػػد الت رال ػػد مػػار تهػػا ر ت و ػػد دالهآ ػػد ىمػػت
وقػػد الرم طػػل ال

تتدتوتي وىالتاً اآ ي والرم طل مار هرى تها ر ملز ة د هارج د ىمت

دالتي.

ػ ح التػػدالؿ تطا ػاً

ح التتدتوؿ تة تلاً اآت

ور تا مدالهآل التتها ر ىواً اػف التتيوتػد ػ ف التآ ػوي التػذي ىمتػو ات ػر ح التتػسلوس تػف

التدةتد والتليتو التذي ُهلت تف التدةتد جال ةا التضتلو التمه آو .
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تز ػاه التجتات ػد التتمػم رقد تجت ػ الا ػره وتلولامػي وتلةػا
الو؛ ل ػد مت ّػرد ال
تا التهطاب الت ر ّ
تلظور ُهد الآلف تف ه ب التت اىا التآمال د والتم ت ائ د و،ػو الت هػد
التتلوف التدةتو و،و طرح
الً

التمػػدالوتو لاتهطػػاب الت رالػػو ة لتػػؾ اػػف تهال ػػد تمآ ػػي و ف تل ةامػػي ال مػػآو د لاتلػػد لػػو ىرلامػػي
وىرولي وتتردالمي وا ارالمي ومرالل ي وجتآي و جزالئي وموره ػؿ لػو تجتواػي لآػي .لاتدةتػد التلتمػ د

لو الت راف التلر ـ لاتلد لو ل مي التآ و د وت مل تآى دً ةا و تضالد ات ةا ز لد ومتللاً .

وقػػد الرمس ػػل المػػمةدالو طاقػػد التتتػػرد الت رال ػػد و ػػاف ا ىاوالمةػػا التلتم ػ د التمػػو مُ لػػو اػػف التلػػـ
التآتظػػو تهػػزؿ اػػف التم ػ اؽ لػػو التت ىػػا ال وؿ و ػػاف طاقمةػػا التلتم ػ د و،ػػو لػػو م ػ اقةا مىمضػػلي
و ىمضلةا لو التت ىا التوالو وقد م ؽ ذتؾ متة ػد لػو مهر ػؼ التدةتػد التلتمػ د و ،ت مةػا ووظ تمةػا

وميه هامتد وردل ل ةا ،ـ لمائج الت ىا.

تمهيد /الداللة النفسية

تعريفها:

ت مل التآ ػد دال تل ػؿ ال للػار وال ه ػار والتمجػارب والته ػرالل والتهآػوـ ىمػب ػؿ ،ػو لػذتؾ دال تل ػؿ

التتشاار والوار ال ىام س والتهوالطؼ.

وتةتا الهمآؼ التهآتاو لو وظائؼ التآ د مظ ّؿ التوظ ت د التموال آ د ،ـ وظائتةا التى و د .
وتآظتر سق ت لجاح موال آو تتلف و ُتمهّ ؿ المموتر الت راف التلر ـ تف التدةتد طاقمةا التلتم د هد
ف الممةدى تهال ةا الته آ د  .لات راف هاطب الته ؿ والتشهور تهاً لةو جت

ف الإلقلاع والإلتماع.

َّ
اف التدةت ػػد التلتمػ ػ د مت ػ ّػد التتش ػػاار لش ػػاط ة تم ػػر لآة ػػا ت ػػف تط ػػؼ التت ػػدهؿ ات ػػت التلت ػػوس ت ػػا شػ ػ ي
التمػػىر و،ػػو لػػذتؾ مىت ػػز موال ػػآو متػػمح لػػو وجػػدالف التتمآ ػػو ل ػاً ت ػػوؿ التهطػػاب و مػػتااي لػػو
ال قؿ ق ؿ رلضي وت اطهمي وتف وـ ااطاو التتمآ ػو لر ػد تمػتاع

والت ر،اف والتدت ؿ

(ٔ)

ػول الته ػؿ والتتلطػؽ والتىجػد

لةو تتماح التهيقد التىوالر د ف التترمؿ والتتمآ و.

َّ
اف التدةتد التلتم د الد التدلمور اوالطؼ للوش ،و ((تا مضتلي التآتظ تف دةةل الد التترد لةػو
ػػذتؾ تهلػػت لػػردي ذالمػػو ...وتػػف الت ػػهب التم ػ طر اآػػت التػػدةةل التلتم ػ د لةػػا تم آ ػػد م ه ػاً تػػذالل

الإللماف))(ٕ).

وقػػد طآػػؽ التػػدلمور ا ػػرال ،ـ ل ػ س اآػػت التدةت ػد التلتم ػ د ق ػػؿ ذتػػؾ المػػـ التدةتػػد التةاتش ػ د و،ػػو الػػده

((مآػػؾ التظػػيؿ التمػػو مهمآػػؼ ػػاهميؼ ال لػػرالد ومجػػار ةـ و تػػزجمةـ ومرل ػػب جمػػاتةـ وتػػا وروػػوه اػػف

ا ائةـ و جدالد،ـ))(ٖ).

ولػػرجح ت ػػطآح التدةتػػد التلتم ػ د لوػػر تػػف ت ػػطآح التدةتػػد التةاتش ػ د؛ ف لآتػػد (،اتش ػ د) مُػػوىو
هدـ ،ت مةا لو الًر ت ا ؿ التدةتد التترلز د ،ذال تف جةػد وتػف جةػد هػرى لػ ف التدةتػد لػو الت ػراف

التلر ـ م امتةا – ات اً -التتهلت الته آو والإل ىاو التلتمو؛ ذتؾ ف الت راف التلر ـ ،و لماب ،دال د ق ؿ
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ف لوف لماب تهرلد و((التةدى ُّ
از تف تجرد التتهرلد الي ايقد ػ ف التوجػود الإللمػالو الت ػادؽ

و ف الت ف))(ٗ).

و ىماو ادرالؾ التدةتد التلتم د اتت تمآ ٍ
ؽ تر،ؼ التىس

ظ الته ؿ تمووب التتلر تمترس تلوف آ غ

مر الاقػي الت ي ػد لسلػي تآلػد تػي وذوؽ ل ػي وال لػؽ ،لػا
الت وؿ لظتي ولوره مترماً ال تمآؾ تهي ّ
ت س جاتدالً تلف ف مدرؾ لةا مي ؿ ،و تمالد تاتؾ تتموىد تتمػد وتمىرلػد لآتػا و ػآل اتػت
ػمظف تهةػا لةػػا الت ا ػد والتتػػأؿ وػػـ ملاد ػؾ ل طػػد هػػرى
ل طػد ل ةػػا لشػتل تػػؾ اػػف هػض مػػرالر،ا لػ ّ
تملشػػؼ تػػؾ اػػف مػػرالر هػػرى لم ػػؾ دالئت ػاً لػػو تلط ػػد التػػواو التهت ػػؽ للآتػػا مستآػػل لػػو التدةتػػد
الت رال د لشتل تؾ اف لضاوالل ا آ د جد د و مترل تؾ اف تدالهؿ لتم د هتّد.

َّ
اف ادرالؾ التدةتد التلتم د وى از هض مرالر،ا التجتات د ة لوف تتةوـ ىلـ التذالل اآت التتوضػوع
واللتا تتةوـ ىضور التتوضوع لتمي ل لا و تي مهاتت اآت لؿ ىلـ ق آو و ته اري

ر تل وؽ

تلةػا ((ل هضػػاع ليتػػي تت ػا س التتػػف التمػػو ال ػػطآح اآػت وضػػهةا الت شػػر ضػرب تػػف التهلػػل

لػػي

م ىالي ة لظر اتت ال ش او لظر الإللماف وة م وده التهوالطؼ لمدلهي اتت الت وؿ وتللي ال مػدع لػو

للي و،ػو تػ ذتػؾ تػـ هػرو اػف التتػدالرؾ الت شػر د لةتػاً وذوقػاً
،ذال الت راف التىل ـ تلط ي لتا ال مدع ّ
وال ْف اجز،ا الإل ماف توآي و تىالامي))(٘).

لاتدةتػػد التلتمػ د لػػو الت ػراف التلػػر ـ تمػػمل ل ى ػػو وه ػػب تآتهػػالو التهت ػػد التمػػو ىتآةػػا التهطػػاب

الت رالو لو دةةمي التتمىرلد اممترالر.

أهميتها:

اذال لالػل درجػد المػػمجا د الت ػارق مى ةػػا الا ػر شػػمت لػ ف التدةتػػد التلتمػ د مم ػػدتةا ات ػاً اذ مهتػػؿ
اآت مول ر ئد موال ؿ تيئتد .ل ذال لالػل التآ ػد التلتط ػد تتردالمةػا التتىػدد و ػ ةا التوا مػد مػر ـ
التتلر اآت التم ر لو مػ ؿ تىػدد لػ ف التدةتػد التلتمػ د مهتػؿ اآػت مه ػ ب ئػد التتهلػت وتػف وػـ

متػػمح الاقػاً جد ػػد تآمستػػؿ والتمتل ػػر لاتتهػػالو هػػد ف لالػػل ماهػػذ تػػف ال تتػػاظ لتمػػةا ومػػاطد لشػػاط

ػ ح التوجػػدالف شػػمرؾ لػػو مآ ّةػػا لاتدةتػػد الت رال ػػد ت مػػل
الته ػػؿ اػػف طر ػػؽ التتوالضػػهد والت ػػد
ػاذب ىتػػؿ تهلػػت ا آ ػاً وال ىػػاو
تتاظ ػاً وتهػػالو تهجت ػػد ىمػػب ػػؿ ،ػػو ت ػ ذتػػؾ له ػ ٌؿ ا ػ ُّ
ػااو جػ ٌ
لتم ػ اً ال تػػر التػػذي جهػػؿ التتمػػمو ال الت ػػوم د لػػو الت ل ػػد الإل اا ػػد ة ملت ػػؿ اػػف التتهػػالو التمػػو

مىتآةا لةو ط ال تآتهالو التلاتلد لو ل مةا.

َّ
اف ،ذال التمتا،و ف الإل ىاو التلتمو تآدةتد الت رال د وت ا د،ا الته آ د ضتف دوالـ ىضور التهطػاب

الت رالو ىّاً لو ذاللر التتمآ و ووجداللي تهاً.
والتدةتػػد التلتم ػ د وم ػ آد تػػف ومػػائؿ مىر ػػر التآ ػػد تػػف مػػر الت والاػػد التمػػو رمػػل لػػو ذ،اللػػا تملش ػ ط
اتآ د التموال ؿ التلتهو تت آىد التموال ؿ التجتاتو التذي جهؿ التآ د ،و التتملآتد تػا ػو تةػا تػف
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ار،ػا (( .لاةلمةػاؾ ال مػآو و
ىر د اتهدوؿ ال مآو و التذي وري التآ د و رم ػو ةػا دوف ف ػل ض ال

مجاوب تممتر ف التتىالظد اآت التتها ر وطرىةػا؛ ف الترمػاتد التمػو مهػرؽ لػ ّؿ التتهػا ر م ػ ح
ر تتةوتد و َّف التمو مم التتها ر ىذالل ر،ا م ح تتآد وت آد )) (. )ٙ
وقػػد م آػػغ التدةتػػد التلتمػ د تػ هض التتهػػالو تػػف الت ػػو لةػػا ممػػاوي التدةتػػد التآ و ػػد تتاظةػػا .وتػػف ،ػػذه

ال تتاظ (التمر ص) التذي جاو لو قوتي مهاتت   :فَرَشَتَّصٌُاْ حَرََّ َّإْذَِِ انهّوُ تِإَيْشِهِ 
مهاتتَّ  :ا تَنَِِّ ارْىَثٌُاْ فَرَحَغَّغٌُاْ يٍِ ٌُّعُفَ ًَؤَخِْوِ 
تَّؼْعُكُى تَؼْعاً 

()ٜ

()ٛ

()ٚ

و(التمىمس) لو قوتي

و(التمجمس) لو قوتي مهاتتًَ  :نَا ذَجَغَّغٌُا ًَنَاا َّغْرَاة

.

ور تػػا لاقػػل قػػو التدةتػػد التلتم ػ د ت ػ هض التتهػػالو قػػو التدةتػػد التآ و ػػد ولشػػرل طاقمةػػا ل ةػػا و ت ػػل

ظيتةا اآ ةا وتف مآؾ ال تتاظ تتظ (الس) التذي ورد لو ق ػد تومػت  لػو قوتػي مهػاتت   :إرْ
سَؤٍَ ََاساً فَقَالَ نِإَىْهِوِ ايْكُصٌُا إَِِِّ آ َغْدُ ََاساً نَّؼَهِِّ آذِْكُى يِّنْيَا تِقَثَظٍ ؤًَْ ؤَجِذُ ػَهََ اننَّاسِ ىُذًٍ

(ٓٔ)

وقوتػي مهػاتت:

إِرْ قَالَ يٌُعََ نِإَىْهِوِ إَِِِّ آ َغْدُ ََاساً عَأذِْكُى يِّنْيَا تِخَثَشٍ ؤًَْ آذِْكُى تِشِيَابٍ قَثَظٍ نَّؼَهَّكُىْ ذَصْطَهٌٌَُ

(ٔٔ)

وقوتي

مهاتت  :فَهًََّا قَعََ يٌُعََ انْإَجَمَ ًَعَاسَ تِإَىْهِاوِ آََاظَ يِاٍ جَاَِاةِ انطُّاٌسِ ََااساً قَاالَ نِإَىْهِاوِ ايْكُصُاٌا إَِِّاِ آ َغْادُ ََااساً نَّؼَهِّاِ
آذِْكُى يِّنْيَا تِخَثَشٍ ؤًَْ جَزًَْجٍ يٍَِ اننَّاسِ نَؼَهَّكُىْ ذَصْطَهٌٌَُ

(ٕٔ)

.

وظيفتها :
وتآدةتد التلتم د وظ تد ة م ؿ ،ت د اف التدةتد التآ و د لةو ((مُهلت تجتواد الةلتهاةل
التمػػو مػػاور لػػو التػػلتس وممػ طر اآػػت الت ػػوى التشػػهور د الػػد الإللمػػاف ...لةػػو ت ػػاس التمػػسور التلتمػػو
وت ػػزالف التمجػػاوب التػػدالهآو المػاً والطػػرالدالً .للػػسف ال تػػؿ والت ػػسس والتر ،ػػد والتر ػػد والتمىػػذ ر والإللػػذالر

والةام ار لؿ ذتؾ تجاةً

هاد،ا التتوضوا د))(ٖٔ).

لاتآ د وة م تا التهر د ة ملتؾ اف ىام س وتشػاار متػ ض ةػا لآتامةػا لاتآمػاف التهر ػو

تا موىو ي لآتامي تف المجا،ال ذ،ل د

آد ،و لتمالو التلشس والجمتااو التلتو ملشػؼ تتردالمػي

اف ،ذه التلشس ومش ر قوالاده اتت ذتؾ التلتو (ٗٔ).

وقد لوف التهطا و (ل ،ٖٛٛػ) تف والئؿ تف ملّي اآت التوجي التلتمو تإلاجاز الت رالو اذ ػوؿ:
((لو ااجاز الت راف وجيٌ اهر ذ،ب الي التلاس لي لاد هرلي اة التشاذ تف اىاد،ـ وذتؾ ل هي
ات آوب ومسو ره لو التلتوس ل لؾ ة ممػت ليتػاً –

ػور اذال قػرع التمػت
ػر الت ػراف -تلظوتػاً وة تلو الً

هآص تي اتت الت آب تف التآذ والتىيو لو ىاؿ وتف الترواد والتتةا د لو هرى تا هآص تلي ات ي
ار،ػػا
ممم شػػر ػػي التلتػػوس وملشػػرح تػػي الت ػػدور ىمػػت اذال هػػذل ىظةػػا تلػػي اػػادل ترمااػػد قػػد ال

التوج ب والت آؽ وم شا،ا التهوؼ والتترؽ م شهر تلي التجآود وملزاج تي الت آػوب ىػوؿ ػ ف التػلتس
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الترمػػهد ل ةػػا للػػـ تػػف اػػدو تآرمػػوؿ  تػػف رجػػاؿ التهػػرب ولمالةػػا ق آػوال
و ػ ف تضػػترالمةا وا ائػػد،ا ال
ر دوف ال م اتي وقمآي لمتهوال ا ال تف الت راف لآـ آ وػوال ىػ ف وقهػل لػو تمػاتهةـ ف مىوتػوال اػف

ر ةـ ال وؿ و ف رللوال اتت تماتتمي و دهآوال لو د لي و ػارل اػدالوالمةـ تػوالة ولتػر،ـ ا تالػاً ً ))

(٘ٔ)

.

المبحث األول /الداللة النفسية المباشرة:

ا َّف ال تتاظ التمو مهمزف لو دالهآةا طاقمةا التمىر ضػ د اآػت المػاو التتهػؿ لوػر تتػا ممػم ط ي تػف

مرد ل ي َّ
مهد دةتمةا لتم د ت اشػر  .تػا ال تتػاظ التمػو لػمج التمػ اؽ التػذي مػرد ل ػي تهلا،ػا
التم اؽ التذي ّ
مهد دةتد
التلتمو لور تتا مهمزلي ،و لو دالهآةا تف طاقد مىر ض د اآت الماو التتهؿ ل ف دةتمةا ّ
لتم د

ر ت اشر.

مطآب الةم اؿ التآ وي التلاجح التةدوو التلتمو واللشرالح الت در والت هد اف الةضطرالب لضيً اف

التت در التآ و د التهات د التمو جب ف متم

ةا التترمؿ ت لجح لو ا

اؿ ت ا ده اتت تمآ ي .و،ذال

تا طآ ي تومت ( )تف رّي لو قوتػي :قَاا لَ سَبِّ اشْاشَْْ نِاِ دَاذْسُِ*ًَّغِّاشْ نِاِ ؤَيْاشُِ*ًَاحْهُامْ ػُقْاذَجً يِّاٍ
نِّغَاَِِ*َّفْقَيٌُا قٌَْنِِ.)ٔٙ( 

َّ
الترم ػػهد ػػلهلس
اف التمىآ ػػو اةرم ػػاح التلتم ػػو والتطتسل ل ػػد ال

ػػور ت اش ػػر اآ ػػت

ػ ػ ا د الترم ػػاتد

ؾ رتوز،ػا والتمتااػؿ تهةػا لػؿ ذتػؾ مػسور اتىاتػد التلتمػ د طػرالؼ
لوضوىةا والت در اآت لةتةا ولػ ّ
التموال ؿ التآ وي.

مهرضػػي تتوقػػؼ تهػ ف لملػػوف
وال َّف التهػػوؼ والت آػػؽ والت ضػػب تم ػػرالل لتمػ د مطػػر اآػػت التتػػرد الػػد ّ
تهوقاً تف تهوقال التموال ؿ التآ وي .وقد ه ر الهلل جؿ شسلي اآت تمػاف تومػت َّ ف الت ػدر اآػت
ّ
التموال ؿ التآ وي تر،ولػد الشػرالح الت ػدر و ف الةهتػاؽ لػو الةم ػاؿ ػاآلهر ف مػ ي ضػ ؽ الت ػدر

والتهوؼ والت آؽ قاؿ جؿ شسلي اآت تماف تومت   :قَالَ سَبِّ إَِِِّ ؤَخَافُ ؤٌَ ُّكَزِّتٌٌُِ*ًَّعِْقُ دَذْسُِ
ًَنَا َّنطَهِقُ نِغَاَِِ فَإَسْعِمْ إِنََ ىَاسًٌَُ* ًنَيُىْ ػَهََِّ رَةٌ فَإَخَافُ ؤٌَ َّقْرُهٌٌُِ.)ٔٚ(

وقاؿ مهاتت  :ارْىَثَا إِنََ فِشْػٌٌََْ إََِّوُ طَغََ* فَقٌُنَا نَوُ قٌَْالً نَِّّْناً نَّؼَهَّوُ َّرَزَكَّشُ ؤًَْ َّخْشََ.)ٔٛ(
ستر الهلل  تومت و،اروف  ف ذ ،ا اتت لراوف ُت ّلاً م ب تره تةتا اتذ،اب ات ي ل د ط ت
وتلف ت ،ذال التط ػاف التػذي ه ػر،ـ الهلل ػي ومسل ػده اذ جػاو اتجتآػد الةمػت د (الػي ط ػت) ستر،تػا

ف مرل ػػا تػػي ػػات وؿ (ل ػػوة تػػي قػػوةً ت ل ػاً)؛ ت لػػوف ذتػػؾ داػػت اتػػت اػػدـ التلتػػور تػػف التل ػ ىد وق ػػوؿ

التداو اتت الهلل .
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والت وؿ التآػ ف ،ػو (( ف ظةػر التتػملآـ تآتهاطػب ف تػي تػف مػدالد التػري تػا م ػؿ ػي التىػؽ و ت ػز ػي
ف التىؽ والت اطؿ تػ مجلػب ف شػمتؿ التلػيـ اآػت ممػت ي ري التتهاطػب و مجة آػي .لشػ ي التلػيـ

التتشمتؿ اآت التتهالو التىملد اتشوو التآ ف))(.)ٜٔ

وذ،ب هض التتتمر ف اتت ف الت وؿ التآ ف تهلاه  :الرل ا ي لو التدااو والت وؿ وة م آظا تي لو ذتؾ

 ...وق ؿ تهلاه  :لل اه

(ٕٓ)

 .و رى ف التلل د ت دالؽ تف ت اد ؽ الت وؿ التآ ف .

والتآ ف تف شهار التداو اتت التىؽ قاؿ مهاتتًَ  :جَادِنْيُى تِانَّرِِ ىَِِ ؤَحْغٍَُ

(ٕٔ)

وقػاؿ :فَثًَِاا سَحًَْاحٍ يِّاٍَ

انهّوِ نِندَ نَيُىْ ًنٌَْ كُندَ فَظّاً غَهِْظَ انْقَهْةِ الَفَعٌُّاْ يٍِْ حٌَْنِكَ فَاػْفُ ػَنْ يُىْ ًَاعْارَغْفِشْ نَيُاىْ ًَشَااًِسْىُىْ فِاِ ارَيْاشِ فَائِرَا
ػَضَيْدَ فَرٌََكَّمْ ػَهََ انهّوِ إٌَِّ انهّوَ ُّحِةُّ انًُْرٌََكِّهِنيَ.)ٕٕ(
والتتػػظ :التم ػػوو التهآ ػػؽ التج ػػالو التط ػ ػ  .والت آػ ػ ظ الت آ ػػب :الت امػ ػ ي اذ الت آظ ػػد تج ػػاز ا ػػف الت ػػو وقآ ػػد

تجاز لو الس ذتؾ .والةلتضاض :التمترؽ .و (تف ىوتػؾ) ي تػف جةمػؾ
التمماتح لتا لاف التآ ف
الً

والزالئؾ ...والتليـ متو ػؿ :شػّةل  ،ئػد التلتػور تلػي ولرال ،ػد التػدهوؿ لػو د لػي اةل ضػاض تػف ىوتػي
تمترق ف (ٖٕ).
ي التترالر الي ّ

التهآػؽ وق ػؿ، :ػو الت آػ ظ التجالػب التمػوو التهآػؽ ( آػ ظ الت آػب) قامػ ي وق ػؿ :لظّػاً
والتتظ ،و التلر ي ُ

لو الت وؿ آ ظ الت آب لو التتهؿ (ٕٗ).

وتف التآ ف لو داو تومت تتراوف قوتي مهػاتت  :فَقُمْ ىَم نَّكَ إِنََ ؤٌَ ذَضَكََّ* ًَؤَىْذَِّكَ إِنَاَ سَتِّاكَ فَرَخْشَاَ

(ٕ٘)

وقوتػػي ًَ انغَّ اهَاوُ ػَهَااَ يَ اٍِ اذَّثَ اغَ انْيُ اذٍَ

()ٕٙ

اذ التت

ػػود تػػف داػػو الترمػػؿ ى ػػوؿ الة،مػػدالو ة

التتداو و ارض والمػمل ر جػاز
اظةار التهظتد و آظد الت وؿ تف دوف جدوى .ل ذال تـ لت التآ ف ت
ّ
غ ا ٍُ ِإ َّنااا ا َّن ا ِزّ ٍَ َ َه ًُااٌا
ِ َؤ ْح َ
ب ِإ َّنااا ِت اا َّنرِِ ِى ا َ
ك َرااا ِ
جااا ِدنٌُا َؤ ْى ا َم ا ْن ِ
لػػو تواظمػػي الة ػػيظ تهػػي قػػاؿ مهػػاتتَ ً  :نااا ُذ َ
يِنْيُىْ .)ٕٚ(وقاؿ مهاتت اف تومت  :إ ََّا قَذْ ؤًُحَِِ إِنَْْنَا ؤٌََّ انْؼَزَابَ ػَهََ يٍَ كَزَّبَ ًَذٌََنََّ.)ٕٛ( 
وتػػف ال تتػػاظ التمػػو مهمػػزف لػػو دالهآةػػا طاقػػد لتم ػ د ذالم ػػد تهػػزؿ اػػف التم ػ اؽ التػػذي مػػرد ل ػػي تتػػظ

(التهشػ د) لػػو ىػ ف هآػػو تتػظ (التهػػوؼ) تلةػا التػػذي ػدو تػػف ال تتػاظ التترالدلػػد تآتػظ (التهشػ د) وقػػد

ورد التهوؼ لو قوتي مهػاتتً  :نَنَثْهٌََُّكُىْ تِشَِْءٍ يٍَِّ انْخٌَفْ ًَانْجٌُعِ ً َقْصٍ يٍَِّ ارَيٌََالِ ًَارَفُظِ ًَانصًََّاشَاخِ ًَتَشِّاشِ
انصَّاتِشٍَِّ

()ٕٜ

والتهش د لو قوتي مهاتت  :إًَََِّا َّخْشََ انهَّوَ يٍِْ ػِثَادِهِ انْؼُهًََاءُ.)ٖٓ(

والتهوؼ لو التآ د :التراب وادـ الةطتئلاف

(ٖٔ)

والتهش د التموالض والتمذتؿ والةمملالد (ٕٖ).
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آػػب  ،ػػؿ التآ ػػد ػ ف التهػػوؼ والتهشػ ػ د لهػػدو،تا تهلػػت والىػػد ق ػػاؿ التهآ ػػؿ ػػف ىت ػػد

التترال ،دي (ل ٘،ٔٚػ)(( :التهش د :التهوؼ والتتهؿ َهشػو هشػو))...
((التهشوع :التهوؼ والتهش د هلل))(ٖٗ).

(ٖٖ)

وجػاو لػو جػات الت ػاف:

وقد لػرؽ ػو ،ػيؿ التهمػلري (ل ٓٓٗ،ػػ) لةتػا وتػـ لظػر ات ةتػا اآػت لةتػا تمرالدلػاف لهلػده لػؿ
تترد تلةتا مدؿ اآت تهلت ته ف ة وجد لو التتترد ال هرى قاؿ(( :التتػرؽ ػ ف التهػوؼ والتهشػ د:
ف التهوؼ مهآؽ اتتلروه و مرؾ التتلروه ...والتهشػ د ممهآػؽ تلزتػد التتلػروه وة مػتت التهػوؼ تػف

لتس التتلروه هش د وتةذال قاؿَّ  :خْشٌٌََْ سَتَّيُىْ ًَّخَافٌٌَُ عٌُءَ احلِغَابِ
إَِِِّ خَشِْدُ ؤٌَ ذَقٌُلَ فَشَّقْدَ تٍََْْ تَنِِ إِعْشَائِْمَ

()ٖٙ

(ٖ٘)

ل ف ق ؿ :ت س قد قاؿ :

قآلا :الػي هشػو الت ػوؿ التتػادي اتػت التترقػد والتتػادي اتػت

التشػػوو تلزتػػد تػػف تهآػػي ...وقػػد وض ػ التشػػوو تلػػاف التشػػوو اذال قػػرب تلػػي))

()ٖٚ

والتهش ػ د ىاتػػد

مى ؿ الد التشهور هظتد الهلل التهاتؽ و ،مػي وهػوؼ التىجػب الػي .و،ػذه ىاتػد ة مى ػؿ اة تتػف

الطآ اآت ىاؿ التل ر او وذالؽ تي الت رب وتذال قاؿ مهاتت  :إًَََِّا َّخْشََ انهَّوَ يٍِْ ػِثَادِهِ انْؼُهًََاءُ.)ٖٛ(
لاتهوؼ ااـ والتهشػ د ها ػد ػاهلل مهػاتت ة

و،ذال تا ة لجده لو التهوؼ.
التر ػػب ال
لػػذتؾ لػػرؽ ال

ػره و ػرالد ةػا الإللػرالـ والإلاظػاـ والإلجػيؿ والتل ر ػاو

ػػتةالو (ل ٕ٘ٗ ،ػػ) ػ ف التتتػػردم ف الػػدتا قػػاؿ(( :التهش ػ د هػػوؼ شػػو ي

مهظ ـ و لور تا لوف ذتؾ اف اآـ تا هشت تلي ...والتهوؼ تف الهلل ة رالد ي تا هطػر ات ػاؿ
تف التراب لاممشهار التهوؼ تف ال مد ؿ التا ػرالد ػي التلػؼ اػف التتها ػو والهم ػار التطااػال

هد هائتاً تف تـ لف تآذلوب مارلاً))(.)ٖٜ
وتذتؾ ق ؿ ة ُ
ولرؽ التتاوردي (ل ٓ٘ٗ،ػ) ضاً ف (التهوؼ) و (التهش د) وتي(( :والتتػرؽ ػ ف التهشػ د والتهػوؼ
ف التهػػوؼ لػػو تػػا ظةػػرل م ػ ا ي والتهش ػ د لػػو تػػا تػػـ مظةػػر م ػ ا ي)
وتي مهػاتت  :إًَََِّا َّخْشََ انهَّوَ يِاٍْ ػِثَاادِهِ انْؼُهًََااءُ، ػـ التػذ ف هالولػي

((تف تـ هش الهلل لآ س هاتـ))(ٕٗ).

(ٔٗ)

(ٓٗ)

تش ػ الًر اتػػت ف التت

ػػود

وقػد جػاو لػو متمػ ر ،ػذه الآل ػد:
هػػدـ

تراػػا الةمػػمهتاةل والت ط ػ
التتتمػػر ال
و لتػػو التزرلشػػو (ل ٗ ،ٜٚػػ) التمػػرالدؼ قػػائيً(( :اآػػت ُ
التمػػرالدؼ تػػا تلػػف ...لتػػف ذتػػؾ (التهػػوؼ) و(التهش ػ د) ة لػػاد التآ ػػوي تػػرؽ لةتػػا وة َشػػؾ ف
الته ْش ػ َد اآػػت تػػف التهػػوؼ و،ػػو شػػد التهػػوؼ ل لةػػا تػػسهوذ تػػف قػػوتةـ :شػػجر َه ِش ػ َد اذال لالػػل
َ
ػص وتػ س
الو وذتػؾ َل ٌ
ا مد وذتؾ لَػوالل ات ُلآّػد والتهػوؼ تػف قػوتةـ :لاقػد َه ْولَػاو اذال لػاف ةػا َد ٌ
ِ
الته ْش َد اهلل مهاتت لو قوتي مػ ىاليًَّ  :خْشٌٌََْ سَتَّيُىْ ًَّخَافٌٌَُ عٌُءَ احلِغَابِ
وتد ُه َّل َ
ِتَوالل وتف ّ

(ٖٗ)

))

(ٗٗ)

َب دالئتاً لو الممدرالؾ ال تػور لػو ة َ ػؿ اتػت مهتػ ـ ت آػوط ل ػد
والتىؽ ف التزرلشو َد َ
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(٘ٗ)
ضه ؼ
قاؿ(( :ل ف ِق ؿَ :وَردَّ  :خَافٌٌَُ سَتَّيُى 
ق ؿَ :
التهاشو تف الهلل اتلم د اتت اظتد الهلل َ
ِ
ل ُّح ف وؿَ :هشت َرّي تهظتمي و هاؼ رَّي ي
تضهتي اتلمػ د اتػت الهلل مهػاتت ول ػي تط تػدٌ

و،و ف الهلل مهاتت تتا ذلر التتيئلػد و،ػـ قو ػاو َذل َػر ِ ػتمةـ ػ ف د ػي ل ػاؿَّ  :خَاافٌٌَُ سَتَّيُاى يِّاٍ
فٌَْقِيِىْ ًَّفْؼَهٌٌَُ يَا ُّؤْيَشًٌَُ

()ٗٙ

ضهتاو وتتا َذ َلر التتاتل ف تػف التلػاس و،ػـ ضػهتاو
ل َّف لةـ الد الهلل ُ

ة ىاجد اتت اف ضػهتةـ ذلػر تػا ػدؿ اآػت اظتػد الهلل مهػاتت ل ػاؿًَّ :خْشَاٌٌَْ سَتَّيُاىْ  وتتػا
ذل ػػر ضػ ػػهؼ التتيئل ػػد اتلم ػ ػ د ات ػػت قػػػو الهلل مه ػػاتت قػػػاؿ  :سَتَّيُااااى يِّااااٍ فَاا اٌْقِيِىْ  والتتػ ػػرالد لوق ػػػد
اتهظتػػد))

()ٗٚ

وقػػد لػػرؽ التمه ػػر الت رالػػو ػ ف (التهش ػ د) و(التهػػوؼ) متر ػاً دةت ػاً دق ػاً لوض ػ لػػؿ

تترد لو تلالةا التتلامب لاتهش د شهور ا تالو وا ػدي لػو اتػاؽ الإللمػاف التتػاتف ازالو التهػاتؽ

الجيةً ومهظ تاً لو ى ف ف التهوؼ ،ػو التراػب و التتػزع تػف تلػروه قػد ػ لػو التتمػم ؿ تػف قمػؿ
و جػػوع .لػػاتهوؼ لػػوف تػػف تجةػػوؿ و قػػد لػػوف تػػف تهآػػوـ وقػػد المػػمآةـ التمه ػػر الت رالػػو ،ػػذ ف

التتهل ف لو لو ر تف الآل ال تواؿ ذتؾ قوتي مهػاتتًَّ  :خْشٌٌََْ سَتَّيُىْ ًَّخَافٌٌَُ عُاٌءَ احلِغَاابِ .)ٗٛ(ل ػد
جتهل الآل د ف (التهش د) و (التهوؼ) لذلر التهش د لو جال ي م ىالي والتهوؼ لو موو التىمػاب

()ٜٗ

شهور مىتؿ التم هد(ٓ٘).
لاتهوؼ والتهش د تف شسف التتاتف
الً

واللظر قوتي مهػاتتَ :ف ئِرَا رَىَةَ انْخٌَْفُ عَاهَقٌُكُى تِإَنْغِانَحٍ حِاذَادٍ

(ٔ٘)

لػاتهوؼ ،لػا الت مػؿ

(ٕ٘)

والتتهلػت

لةػػـ اذال الطتػػسلوال تػػف الت مػػاؿ وزالؿ اػػلةـ التهػػوؼ ،جػػولـ .وتػػذتؾ لػػرى التمه ػػر الت رالػػو لػػو الآل ػػد قػػد

المػػمهتؿ التتتػػرد (التهػػوؼ) ف التم ػ اؽ م ػ اؽ قمػػاؿ و،ػػو تػػا لر،ػػي الإللمػػاف ت وتػػي مهػػاتت :كُرِ اةَ
ػَهَْْكُىُ انْقِرَالُ ًَىٌَُ كُشْهٌ نَّكُىْ.)ٖ٘(
وتوآي قوتي مهاتتً  :نَنَثْهٌََُّكُىْ تِشَِْءٍ يٍَِّ انْخٌَفْ ًَانْجٌُعِ ً َقْصٍ يٍَِّ ارَيٌََالِ ًَارَفُظِ ًَانصًََّاشَاخِ ًَتَشِّاشِ انصَّااتِشٍَِّ
(ٗ٘)

لاتهوؼ ورد لو الآل د التتلروه و،و الت مؿ والتجوع.

وقد شر الهلل ا اده التذ ف هشولي ات ب اتت تر وال جر التهظ ـ و،و الترضا والتجيؿ لو قوتي :إٌَِّ
انَّزٍَِّ َّخْشٌٌََْ سَتَّيُى تِانْغَْْةِ نَيُى يَّغْفِشَجٌ ًَؤَجْشٌ كَثِريٌ.)٘٘(
ولجػػد التمه ػػر الت رالػػو ه ػػر اتهش ػ د اػػف التهػػوؼ لػػو اػػد توالض ػ لىػػو قوتػػي مهػػاتتًَ :الَ ذَقْرُهُاااٌاْ
ؤًَْالدَكُ اىْ خَشْ اَْحَ إِيْ ا ٍ

()٘ٙ

وذتػػؾ ف التهػػوؼ شػػو ي الام ػػاد و،ػػو لةػػـ مػػوؼ

ػػا وف ػػاتت ر

وتػػذتؾ قػػاتوال وض ػ التشػػوو تلػػاف التشػػوو اذال قػػرب تلػػي لوض ػ التهش ػ د تلػػاف التهػػوؼ

()٘ٚ

وتػػف

التلػػاس تػػف هشػػوف الآلهػػر ف وة هشػػوف الهلل تػ ف (التهشػ د) ملػػوف هلل  ة ىػػد تػػف هآ ػػي تتػػا
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ل ةػا تػف اىمػػاس وشػهور وجػداللو وا ػػدي ازالو الهلل  قػاؿ مهػاتت  :فَانهّاوُ ؤَحَاقُّ ؤٌَ ذَخْشَاٌْهُ إٌِ كُنارُى
يُّؤُيِنِنيَ.)٘ٛ(
وتػػف التتىػػدو ف تػػف مػػآؾ تمػػآؾ التمتر ػػؽ ػ ف ال تتػػاظ التتم ار ػػد التتهلػػت التمػػو قػػد ُظػ ُّػف ةػػا التمػػرالدؼ
و،و ت مل لذتؾ توؿ التدلمور اائشد ا د الترىتف لهلد متم ر،ا تآل د التلر تػد   :إًَََِّا ذُنزِسُ يٍَِ اذَّثَغَ
ان ازِّكْشَ ًَخَشِ اَِ ان اشَّحًٍَْ تِانْغَْْ اةِ 

()ٜ٘

م ػػوؿ هػػد التهػػود اتػػت ال

ػػؿ التتػػادي(( :ومتمػػرؽ التهشػ د اػػف

التهوؼ سلةا ملوف اف ف ادؽ هظتد تف َلهشاه لتا تمرؽ التهشوع سللا ة لهش اة اف
ا اػف ممػآّط ػات َ ْةر والإلر،ػاب لتػا
اللتهاؿ ادؽ جيؿ تف لهش تي تا التهوؼ ل جوز ف ى ُػد َ

ضػ
وت ال
دالر والتهرب م وؿ َه َش َ قآ ػي وة م ػوؿ َه َ
ف التهضوع قد لوف ملآُتاً اف لتاؽ وهوؼ مَ ّد ُ
قآ ي اة مَ َج ُّو الًز))(ٓ. )ٙ

و تػػرؽ التػػدلمور شػػوقو ض ػ ؼ ػ ف التهش ػ د والتهػػوؼ لػػو متم ػ ره تآل ػػد التلر تػػد  :إٌَِّ انَّاازٍَِّ

َّخْشٌٌََْ سَتَّيُى تِانْغَْْاةِ نَيُاى يَّغْفِاشَجٌ ًَؤَجْاشٌ كَاثِريٌ

(ٔ)ٙ

((التهشػ د هػوؼ تتػزوو مهظػ ـ والجػيؿ
ل ػوؿ:
َ

ػص تػػف التهػػوؼ اذ التهػػوؼ مَوقُّػ الته و ػػد والتهش ػ د الل ػػاض و ،ػػد وم ػلوف اتػػت الهلل هتػػؿ
لةػػو َهػ ُّ
التطااال والهيص تي والام اـ ي تف هوؼ اذال ي))(ٕ.)ٙ
وتف ال تتاظ التمو ظف ةا التمرالدؼ و،و ت مػل تلػي (التهشػوع) و(التهضػوع) قػاؿ مهػاتت:

 خَاشِؼَحً ؤَتْصَاسُىُىْ ذَشْىَقُيُىْ رِنَح
(ٗ)ٙ

(ٖ)ٙ

وقػاؿ :إٌِ ََّشَإْ َُنَضِّلْ ػَهَْْيِى يٍِّ انغًََّاء آَّحً فَظَهَّدْ ؤَػْنَااقُيُىْ نَيَاا خَاظِاؼِنيَ

.
ىاو دةتو هاص والف الشمرؾ ت

ػره تهلػاه التهػاـ .وقػد م ػ ف (( َّف

مترد لؿ تتظ قرالو
ّ
التهضػػوع لوػػر تػػا مػػمهتؿ لػػو الت ػػدف و،ػػو الإلقػػرالر اةمػػمهذالو ي :التممػػآ ـ والةل ػػاد لػػو ى ػ ف
مػػمهتؿ التهشػػوع لػػو الت ػػدف والت

ػػر والت ػػول))

(٘)ٙ

ووتػػد لػػرؽ اهػػر ػ ف التآتظ ػ ف اذ ((التهضػػوع

تلىط التدةتد؛ لي سمو لو تا الممُةجف تف التتهالو تا التهشوع لدةتمي شر تد؛ َّلػي مػمهتؿ لػو
الته اد و دب الته د تػ ر ِػي))( )ٙٙو ػذتؾ مضػح (( ف التهضػوع ظػا،ر ىمػو تػا التهشػوع ل ػاطف
()ٙٚ
ػو
ال
تهلوي))
ولضيً اف لؿ تا م دـ ف ((التهضوع تملآَّؼ ىتؿ لتاقاً
وتدالر ّتػا التهشػوع ل آ ّ
تل هػػي التهش ػ د والإل تػػاف ػػاهلل والتهض ػػوع تمػػمةجف ق ػ ح لػػو ش ػػهص الإللمػػاف لػػو ى ػ ف التهش ػػوع
شر ؼ و،و ىآ د الته اد الت ادقد))(.)ٙٛ

واآت ذتؾ ل ذال(( :ر ل تف التدقد لو التمه ػر والإلىلػاـ لػو التتػف والتهآػو لػو الت ػلهد وجػدل
ٍ
ِ
ىرؼ ؿ تل ّؿ ىرلد ))(. )ٜٙ
ب تلؿ لآتد ل ي ىما ةا ؿ تلؿ
مه الًر للّاً ت ودالً ُىم َ
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ولذتؾ تف ال تتاظ التمو ُّ
ب) و(التشؾ) :قػاؿ مهػاتت:
ظف ةا التمرالدؼ و،و ت مل تلي َّ
(الترْ ُ
رَنِكَ انْكِرَابُ الَ سَّْةَ فِْوِ ىُذًٍ نِّهًُْرَّقِنيَ )ٚٓ(وقاؿ مهاتت  :قُمْ َّا ؤَُّّيَا اننَّاطُ إٌِ كُنرُىْ فِِ شَكٍّ يٍِّ دِّنِِ فَ َ ؤَػْثُذُ
انَّزٍَِّ ذَؼْثُذًٌَُ يٍِ دًٌُِ انهّوِ ًَنَاكٍِْ ؤَػْثُذُ انهّوَ انَّزُِ َّرٌََفَّاكُىْ ًَؤُيِشْخُ ؤٌَْ ؤَكٌٌَُ يٍَِ انًُْؤْيِنِنيَ.)ٚٔ(
ذ،ب

آب التآ و ف والتتتمر ف اتت ف التر ب ،و التشؾ والتشؾ ،و التر ب لهدو،تا تمرالدل ف دةف

اآػػت تهلػػت والىػػد

(ٕ)ٚ

اة ف اػػددالً تػػلةـ تتػػف لالػػل تػػي

ػ ر ػػاتمه ر الت رالػػو وقت ػوال تلةتػػا ويوػػد

توالقؼ لتلةـ تف رى ف (التر ب) ق ح تف التشؾ وتػلةـ ػرى ف التشػؾ ت مػد (التر ػب) واهػر ػرى
ف التر ب هص تف التشؾ(ٖ.)ٚ

والتوالقػ ػ ف (التر ػػب) ل ػػي تهل ػػت ة لج ػػده ل ػػو (التش ػػؾ) وت ػػذتؾ وردل التتت ػػرد (التش ػػؾ) تو ػػولد ػ ػ

(التر ب) لو قوتي مهاتتًَ  :إََِّا نَفِِ شَكٍّ يًَِّّا ذَذْػٌُ َنَا إِنَْْوِ يُشِّةٍ.)ٚٗ(

ولاف و ،يؿ التهملري قد لرؽ ف التتتردم ف الدتا قاؿ(( :التشؾ ،و مردد التذ،ف ف تر ف اآت
ىد موالو و تػا التر ػب لةػو شػؾ تػ مةتػد))
ىُذًٍ نِّهًُْرَّقِنيَ

()ٚٙ

ودت ػؿ ذتػؾ قوتػي مهػاتت  :رَنِاكَ انْكِرَاابُ الَ سَّْاةَ فِْاوِ

(٘)ٚ

وقوتيًَ  :إٌِ كُنرُىْ فِِ سَّْةٍ يًَِّّا َضَّنْنَا ػَهََ ػَثْذََِا فَإْذٌُاْ تِغٌُسَجٍ يٍِّ يِّصْهِوِ ًَادْػٌُاْ شُيَذَاءكُى

يٍِّ دًٌُِ انهّوِ إٌِْ كُنْارُىْ دَاادِقِنيَ .)ٚٚ(لاتتشػرلوف تػ شػلةـ لػو الت ػراف التلػر ـ لػالوال مةتػوف التل ػو ()
سلي ،و التذي اللمراله و االي اآ ي قوـ اهروف.

لاتر ػب اػػـ تػػف التشػؾ مضػػتف التشػػؾ و ػره وقػػد وردل اػػد ا ػال تم ػ ف ذتػػؾ لتوػاؿ (التشػػؾ) قوتػػي

مهاتت :تَمْ ىُىْ فِِ شَكٍّ يِّنْيَا تَمْ ىُى يِّنْيَا ػًٌٌََِ

()ٚٛ

وقوتي  :فَئٌِ كُندَ فِِ شَكٍّ يًَِّّا ؤَضَنْنَا إِنَْْكَ

()ٜٚ

قاؿ

التر ب (ٓ.)ٛ
(لو شؾ) وتـ ؿ( :لو ر ب) ف التم اؽ ،و م اؽ مردد و،و جةؿ لتا قاؿ ال

وتوػػاؿ التر ػػب قوتػػي مهػػاتت  :ذَنضِّامُ انْكِرَااابِ نَااا سَّْاةَ فِْاوِ يِااٍ سَّبِّ انْؼَاانًَِنيَ

(ٔ)ٛ

ػػوؿ مهػػاتت ذلػره :ملز ػػؿ

التلماب التذي لزؿ اآت تىتد ( )ة شؾ ل ي وة مةتد تتىتد اذ المةتػوه سلػي اللمػراله و،ػذال التتهلػت ة
مى ؽ ت (التشؾ).

ومهػ ّػرض التػػدلمور ا ػػرال ،ـ التمػػاترالئو اتػػت التتػػرؽ ػ ف التشػػؾ والتر ػػب وتجػػوو التشػػؾ تو ػػولاً
ة )ٕٛ(قػاؿ(( :وتػـ آمتػل
شّا ٍ
ك ِّيًَّاا ذَا ْذ ُػٌََا ِإ َنْْا ِو ُي ِ
اتر ب و هد ف الممشةد اآل د التلر تدِ ًَ  :إ ََّنَاا َنفِاِ شَا ٍّ
،ؿ التهآـ اتت ،ذال التو ؼ ل هرضوال تآشػؾ والتر ػب وايقػد ىػد،تا ػاآلهر ومه ػ ف التىػد لةتػا

وتـ جد لو لمب التمتم ر ش ئاً تف ،ذال التهآـ التآ وي التذي ىا لو دقائؽ التتروؽ))(ٖ.)ٛ
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الت ر ب ف التدلمور ا رال ،ـ التماترالئو ت ت التجةود التج ػار التمػو ػذتةا اآتػاو التآ ػد والت ي ػد

درمػػد التػػلص
والتمتمػ ر والتت ػػي وال ػػوؿ و ػػر،ـ لػػؿ لػػو ى ػػؿ الهم ا ػػي اآػػت تػ ّػر الته ػػور لػػو ال
الت رالو وقد ذلرلا تلةا شذرالل م ر جدالً ىمب تا ممتح ي ط هد الت ىا .

هػػد ذتػػؾ ػػورد التػػدلمور التمػػاترالئو الآل ػػال التمػػو جػػاو ل ةػػا التشػػؾ تو ػػولاً اتر ػػب والآل ػػال
التمػػو تػػـ ػ ِ
ػسل ل ةػػا تو ػػولاً ل ػػرر ف التشػػؾ الػػده (( ضػػهؼ تػػف (التر ػػب) وتػػو تػػـ لػػف ذتػػؾ تتػػا
ؼ (التشؾ) لو ِ
مل ا ال ػ(تر ب) ))(ٗ. )ٛ
ُو ِ َ
وتـ آمتل اتت التدةتد التتضتر لو (التر ب) دةتد التمةتػد والتلػذب التمػو التمتػل ات ةػا التهآتػاو
التتىدووف التذ ف م وه لضيً اف الت دتاو .

وقػػد ملػػمج التدةتػػد التلتمػ د تػػف م ػػر ل ػػد التلآتػػد الت ػػوم د للجػػد

ػػدى الة ػػطرالع التلتمػػو

ِ
وف) هم توف لس دتل التماو
و ؿ ( َه ُت َ

ادالً و د تل لو الت اد

لػو ل ػػد التتهلػػت و،ػو لو ػػر لػػو الت ػراف التلػر ـ وتػػف ذتػػؾ قوتػػي مهػاتت  :يَااا َّنظُاشًٌَُ إِالَّ دَاْْحَحً ًَاحِاذَجً
ذَإْخُزُىُىْ ًَىُىْ َّخِصًٌٌَُِّ 

(٘)ٛ

ل ػػار ( ه ػػتوف) .والتمضػػه ؼ ت ػػد الت ػػو والتملو ػػر والتت ات ػػد .لسلػػاد ،ةلػػا التت ات ػػد لػػو الةهم ػػاـ

والتتهلت ف التمااد مسهذ،ـ و،ـ تلةتلوف لو تهػاتيمةـ تلشػ آوف لػو ه ػوتال التػدل ا اآػت لوػر
ر تلش آ ف شوو اهر اف التدل ا

()ٛٙ

.

شد تا لوف
تا لوف و ّ
اذال لاف مآوب التمهر د والتمةلـ رملز لو الًر اآت التدةتد التلتم د والذال ((لاف التتوؿ الت رالو لو جػزو
تػػف ا امػػي ه ػػر ،ت ػػد ل ػػر اتػػت التهاتػػؿ التلتمػػو و تػػمح تػػي رىػػاب ىد وػػي))

()ٛٚ

لػ ف لوػػر تػػا ممجآّػػت

التدةتػػد التلتمػ د لػػو الت ػراف التلػػر ـ لػػو التللا ػػد .لةػػو دالئتػػد التىضػػور ل ةػػا .والذال م ا لػػل ارالو التدالرمػ ف
لػػو ىضػػور التدةتػػد التلتم ػ د لػػو ،ػػذال التآتػػظ و ذالؾ ل للػػا ة لشػػؾ لػػو ىضػػور،ا التػػدالئـ لػػو التللا ػػد

اتا هؼ اف ذلره.
الت رال د؛ ذتؾ لةا جاول مجل اً تتا هدش التى او و وف التآماف ّ
لتف دب الت راف التلر ـ لي ُرالاو لو هطا ي تإللماف جال ي التلتمو؛ لا تتاظ تةا ور لػو ال مػتاع

وال ذوالؽ تذتؾ مرؾ تا مم ح ذلره اتػت تػا ُممىمػف تتظػي توظتػاً مػآوب التللا ػد إلهتػاو تػا ُّ
ػود
ر ت اشر ر ػد اػف التآتػظ التتتىػش اتػت تػا ػدؿ اآػت تهلػاه تػف

اهتاوه ت الة ىاو ي طر ؽ

مشوؽ ات ةا وة هجؿ تلةا التتملآـ.
ره تف ال تتاظ التتةذ د التلر تد التمو ر ب ل ةا التمات و ّ
ػاو وىشػتد
وقد ّ
للت الت راف التلر ـ اػف التهيقػد التزوج ػد ػ ف الترجػؿ والتتػر ستتػاظ لر تػد متػ ض ى ً

،و :التآتس  ؤًَْ الَيَغْارُىُ اننِّغَااء 


(ٓ)ٜ

()ٛٛ

والتتػس يِاٍ قَثْامِ ؤٌَ ذًََغُّاٌىٍَُّ

والتدهوؿ  فَئٌِ نَّىْ ذَكٌٌَُُاْ دَخَهْرُى تِيٍَِّ

والت ش اف  فَهًََّا ذَغَشَّاىَا 

(ٖ)ٜ

(ٔ)ٜ

()ٜٛ

والتت اشػر  فَاآٌَ تَاشِاشًُىٍَُّ

والةلضاو ًَ قَذْ ؤَفْعََ تَؼْعُكُىْ إِنََ تَؼْطٍ 

والتىرا  فَاإْذٌُاْ حَاشْشَكُىْ ؤََّاَ شِامْرُىْ 
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طَابَ نَكُى يٍَِّ اننِّغَاء يَصْنََ ًَشُ َزَ ًَسُتَاعَ
ذَقْشَتُااٌىٍَُّ حَرَّ اََ َّطْيُ اشٌَْ

()ٜٚ

ًَنَاكٍِ الَّ ذٌَُاػِذًُىٍَُّ عِشّاً 

(٘)ٜ

والتتهاشػر ًَ ػَاشِاشًُىٍَُّ تِاانًَْؼْشًُفِ 

والتت ار ػد ًَالَ

()ٜٙ

والةمػػمتماع  فًََااا اعْ ارًَْرَؼْرُى تِاوِ يِ انْيٍَُّ فَااأذٌُىٍَُّ ؤُجُااٌسَىٍَُّ فَشِّعَ احً
()ٜٜ

الترلَا  ؤُحِمَّ نَكُىْ نَْْهَحَ انصَِّْاوِ انشَّفَاسُ ِنَاَ َِغَاأئِكُىْ
و َّ

()ٜٛ

والتمػ ُّػر 

(ٓٓٔ)

وتػا اتػت

الترلػا التػدالؿ اآػت تهلػت الت ػ ح وتػا ذتػؾ اة
ذتؾ و هيؼ ال تتاظ التللائ د التتذلور التػاً جػاو تتػظ ّ
لي جاو ((الممةجالاً تتا وجد تلةـ ق ؿ الإل اىد لتا متاه الهم الاً لتمةـ)) (ٔٓٔ) .
مـ لو التمر ووب التمر))(ٕٓٔ).
ل التجتاع التذي ُّ
وتف ا ر د التآ د التهر د لةا ((َْت َ َم ْ
ل د مجلب الت راف التلر ـ ذلر تتظ التجتاع اذ اف ((الإلارالض الػي ت ػرؼ التػذ،ف اػف م ُّػورِه ...ف
ذ،ػػف الإللمػػاف م ػ َّػور التلػػيـ التػػذي مػػتهي والته ػػاؿ ْآ ِ ػو لػػو ِ
لتم ػ ِي ػػور ال لهػ ِ
ػاؿ للالػػل رواػػد
ُ
َ
ُ
(ٖٓٔ)
تذتؾ ا ػر الت ػراف التلػر ـ اػف ال لهػاؿ التمػو ُمػ ب
التللا د لو الإلارالض اف التتهلت ال آو))

التتتىػػش الت ػػذيو اتػػت التآتػػظ
ذلر،ػػا ض ػ طاً لتم ػ اً وىرج ػاً الجمتاا ػاً اتللا ػػد .ل ػػد ر ػػب اػػف التآتػػظ ُ
التآط ػػؼ التجت ػػؿ .للالػػل تتاظػػي لػػو شػػد التتوضػػواال ىرج ػاً ممػػو،ج ى و ػػد وجتػػاةً ومت ػ ض ات ػدً
او.
وى ً

المبحث الثاني /الداللة النفسية غير المباشرة:

َّ
اف مػػول ر ئػػد موال ػػؿ تلامػ د وتمػػم ر تةػػا ور،ػػا التلتمػػو التل ػػر لػػو لجػػاح اتآ ػػد التمآ ػػو .وقػػد ػّف
الت راف التلر ـ ف ادهاؿ التطتسل لد لو لتس التتهاطب تف اوالتػؿ لجػاح اتآ ػد التمآ ػو والتموال ػؿ ػ ف

طرل ي التترمؿ والتترمؿ ات ي.
وقد الم

الت راف التلر ـ تف جؿ مى ؽ ذتؾ اد مات ب تلةا:

التمهارؼ ف طرلو التموال ؿ وُلس ىد،تا اآلهر تلػذ التآىظػد ال وتػت تيم ػاؿ والتشػروع ػاتمآ و.

وتف ذتؾ تا قاتي التتآؾ التذي رمؿ اتت تر ـ   : قَالَ إًَََِّا ؤََا سَعٌُلُ سَتِّكِ نِإَىَةَ نَكِ غُهَاياً صَكِّْاً.)ٔٓٗ(
لسه ر،ػا اػػف ى مػػي وػـ اآتةػػا تةتمػػي .للػاف ذتػػؾ تػػداا تمػلولةا وتػػف وػػـ ىوالر،ػا التةػػادق تهػػي

اآت التر ـ تف هطور تا ت ت ات ةا و ه ر،ا ي.

وتا جاو لو ق د التتيئلد ت توط  قاؿ مهاتت الةـ  :قَانٌُاْ َّا نٌُغُ إََِّا سُعُمُ سَتِّكَ نٍَ َّصِهٌُاْ إِنَْْكَ فَإَعْشِ
تِإَىْهِكَ تِقِطْغٍ يٍَِّ انهَّْْمِ ًَالَ َّهْرَفِدْ يِنكُىْ ؤَحَذٌ إِالَّ ايْ شَؤَذَكَ إََِّوُ يُصِْثُيَا يَا ؤَدَاتَيُىْ إٌَِّ يٌَْػِذَىُىُ انصُّثْحُ ؤنَْْظَ انصُّثْحُ تِقَشِّةٍ
(٘ٓٔ).

لػػلىف لج ػػد التتيئل ػػد هرلػػوف توطػ ػاً سلتم ػػةـ و لادول ػػي امػػتي ت ػػسلس ة ػػـ ولػػالوال ضػ ػاً ق ػػد لمػ ػ وال
لتمةـ ولو لم د لتمةـ اتت رب توط  ز اد ُلس تػي ةػـ وػـ ه رولػي لجامػي ق ػؿ ف ػستروه

ػ هرالو ،آػي تػ يً وذتػؾ لوػر تػداا ً اتػت التطتسل لػد تتػا تػو طآ ػوال تلػي اهػرالو ،آػي تػ يً وػـ ه ػروه
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لجامي .هػد ذتػؾ لشػتوال تػي اػف ت ػ ر الترمػي التتسمػاوي وىمت ػد وقواػي ق ػؿ ف مػستةـ ،ػو الةػا

و ػػذتؾ جػػا وه اػػف لػػؿ تػػا ةتػػي لآػػـ ػػؽ تػػا ش ػ ؿ اتػػي ومتل ػره و،ػػذال داػػت اتػػت الرىػػد التػػلتس
والمم رالر،ا .

وتف ال مات ب التمو م هةا الت راف التلر ـ تف جؿ مول ر ئد لتم د تيئتد تآمآ ػو طػرح مػئآد اآػت

التتهاط ػػب ل ػػو

ػػر توض ػػوع التىػ ػوالر مل ػػوف ت ػػف ه ائ ػػي وتوالزت ػػي و

ػػتامي و ىوالت ػػي؛ ت ػػسلس

التتآ ت ات ي .وتف ذتػؾ تػا ػد الهلل مهػاتت ػي مػاالؿ تومػت  اػف الته ػا التمػو ىتآةػا
اتهطاب ُ
و،و ااتـ الت ب والتشةاد وذتؾ ق ؿ ف رمآي اتت لراوف قاؿ مهػاتتًَ  :يَا ذِهْكَ تًَِِْْنِكَ َّا يٌُعََ*قَاالَ
ىَِِ ػَصَاَُ ؤَذٌََكَّإُ ػَهَْْيَا ًَؤَىُشُّ تِيَا ػَهََ غَنًَِِ ًَنَِِ فِْيَا يَأسِبُ ؤُخْشٍَ.)ٔٓٙ(
للاف ماالتي ،ذال تآمهت ؼ تػف روع تومػت ودلػ التهػوؼ الػي لآػـ لػف الةمػمتةاـ ػدالاو الةمػمه ار

اػػف المػػتةا وى مةػػا و،ػػو ا ػػا ة رمػػاب ل ةػػا ىػػد وة موق ػ التجةػػؿ ةػػا تػػف ىػػد واللتػػا لػػاف
الةمػمتةاـ ػػدالاو التتيطتػػد والإل لػػاس تػذتؾ هػػذ تومػػت ( )لػػو ذلػر و ػػاؼ الته ػػا وهوال ػػةا

التتمار ت التتى وب مضو ذتؾ ف تلاتتد التتى وب تذ ذ وتةذال
(( ف التت اـ و،و ت اـ التتلاجا و َّ
ذلر وةً لةا ا اه ت رمب اآ ي تلالهةا التهاتد و،ذه ،و التللمد لو ذلر لةا ا اه))(.)ٔٓٚ

و،ل ػذال الإللمػػاف ط ػػؿ التىػػد ا ت ػ تػػف ىػػب ة تشػػوو اة تيل مػػاط والةلشػػرالح وتػػف ذتػػؾ ق ػػوؿ

التتمل و:

وكثيررررررررررررر مررررررررررررن السررررررررررررؤال اشررررررررررررتيا

وكثيررررررررررررررررررر مررررررررررررررررررن رد تعميررررررررررررررررررل

()718

ولذتؾ قوتي مهاتت تهاط اً التل و ال اظـ تىتد َّ  :ا ؤَُّّيَا انًُْضَّيِّمُ* قُىِ انهَّْْامَ إِنَّاا قَهِاْ ً*َِصْافَوُ ؤًَِ اَقُاصْ يِنْاوُ
قَهِْ ً* ؤًَْ صِدْ ػَهَْْوِ ًَسَذِّمِ انْقُشْآٌَ ذَاشْذِْ ً * إََِّاا عَانُهْقِِ ػَهَْْاكَ قَاٌْالً شَقِاْ ً .)ٜٔٓ(وقوتػي مهػاتت َّاا ؤَُّّيَاا انًُْاذَّشِّشُ*قُاىْ
فَإَزِسْ*ًَسَتَّكَ فَكَثِّشْ*ًَشَِْاتَكَ فَطَيِّشْ*ًَانشُّجْضَ فَاىْجُشْ.)ٔٔٓ(
ملررل

ػ د ال تػر لػو تتمػمح التمػور ال وتػت ر ػ تػرالل ولػو التمػور التوال ػد هتػس تػرالل تمه ػر

لآما التمورم ف اف تور اظ تد وهط ر جب ف وـ ةػا التل ػو  .و،ػو تػر المػموجب ف ُمآطػؼ

ل ػػو هط ػػاب التل ػػو  ق ػػؿ ف ػػستره ة ػػذه ال والت ػػر التتمما ه ػػد وةمػ ػ تا ف ال ت ػػر الإلتة ػػو ج ػػاو تػ ػ يً
والترموؿ  لو ىاتد ملوف و،دوو لتمو

ب الإللماف ى ف هآد تآرالىد والتلوـ.

َّ
اف التهرب اذال ق دل تيطتد التتهاطب ومرؾ التتهام د متوه امـ تشمؽ تف ىاتمي التمو ،و اآ ةا.
ػهار سلػػي
ل ػػوؿ التل ػػو  تهآػػو  تتػػا راه لائتػاً ت ػػؽ جل ػػي التمػػرالب :قػػـ ػػا مػػرالب اشػ الً

ػػر اامػػب

اآ ي وتيطتد تي ولػذتؾ قوتػي  تىذ تػد :قػـ ػا لوتػاف ولػاف لائتػاً ل ػوؿ الهلل مهػاتت تػيَّ  :اا ؤَُّّيَاا
769

مجلة األستاذ

انًُْضَّيِّمُ  مسل س وتيطتػد ت ممشػهر لػي

العدد  – 329المجلد األول لسنة 3122م 2541 -هـ

ػر اامػب

(ٔٔٔ)

وتػذتؾ ة لا ػد تػا ذ،ػب ات ػي التزتهشػري

(ل،ٖ٘ٛػػ) لػػو متمػ ره تةػػذه الآل ػػد اذ ػػوؿ(( :ولػػاف رمػػوؿ الهلل  لائتػاً اتآ ػػؿ ُتمَػ َػزتيً لػػو قط تػ ٍػد
ولودي تا ةجػف ات ػي التىاتػد التمػو لػاف اآ ةػا تػف التمزتػؿ لػو قط تمػي والمػمهدالده تيمػمو اؿ لػو
لَُل ي ُ
تر وة هل ي شسف))(ٕٔٔ).
التلوـ لتا تهؿ تف ة ةتي ٌ
َّ
َّ
ودؿ اآػػت طػػيف لةػػـ التزتهشػػري ػػستور ،تةػػا  (( :ف التػػذـ و
ورد اآ ػػي التػػدلمور لػػور التػػد ف امػػر
التمةج ف التا مسمّت تتف موجػي ات ػي ال تػر وتػـ ُ ْه ِطػي الةاملػاو التػيزـ و الةجمةػاد التػيزـ و،ػو
ِ
ػيـ التمةج ػ ف)) (ٖٔٔ) واآػػت التػػر ـ تػػف
والرد ،لػػا لػػي تػػـ َ ْم ػ ؽ ،ػػذال التلػػدالو ملآ ػػؼ ػػاـ التآ ػػؿ لَ َهػ َ
ػر

رد التدلمور لور التد ف امر اآت التزتهشري وال طاؿ داواله لو اللم ا ي تف ت اـ التل و تـ
توضوا د ّ
آمتػػل اتػػت التدةتػػد التلتم ػ د التمػػو مىتآةػػا تتػػاظ ،ػػذه الآل ػػد التمػػو ة مُظةػػر طػػيف داػػوى التزتهشػػري
ػاو ػػدؿ اآػػت ملر تػػي واآػػو ت اتػػي الػػد
ىمػػب ػػؿ ممػػم طف الاملػػاو الهلل رمػػوتي الػػد هطا ػػي تػػي الاملػ ً
ر ي اذ تـ ستره  ت اشر ات اـ تا لآتي واللتا مآطّؼ تهي ى ف لاداله اتىاتد التمػو لػاف اآ ةػا؛

ت ػػسلس هطا ػػي وػػـ داػػاه اتػػت تػػا لآتػػي ػػي ولػػو ذتػػؾ تػػا لمػػمظةر تلػػي اآػػو ت ػػاـ التل ػػو واآػػو شػػسف

الترموؿ . 

وتف ال مات ب التمو م هةا الت راف التلر ـ تمول ر ئد تيئتد تآمآ و مآوب التملرالر سلوالاي لػاتملرالر
ىتؿ شىلد لتم د مو ر لو وجدالف التتمآ و الإلذااف اتػت التهطػاب الت رالػو هػد واػده و وا ػده هػد

مذل ره لهـ الهلل  وووال ي و ض ي وا ا ي.

َّ
اف وظ تد موالمر الةم اؿ التمو ى ةا التملرالر – ات ػاً -وظ تػد لتمػ د لػو التت ػاـ ال وؿ .اذ ((ة شػؾ

ف ملرالر الت وؿ ة ؿ مسو الًر لو اوار الةلتهاؿ وملو ف التهوالطؼ تف ملرالر التتهؿ ؿ َّ
اف التملرالر لػو

الت وؿ تتا دل اتت التتهؿ))(ٗٔٔ).

َّ
اف التدةتد التلتم د تمت متللل تف التػلتس والمػم رل ل ةػا

ػؿ مجػاوب التتمآ ػو تػ التهطػاب اآػت

تمػػمو امي و آػػغ ق ػػت ا امػػي .وتػػا ال ىاد ػػا التمػػو مػػداو التتمػػآـ ومىوػػي اآػػت مل ػ ـ الت ػراف التلػػر ـ

الد قرالومي وميومي اة تف جؿ متل ف التدةتد التلتم د لو ضت ره ووجداللػي لاإل ػاع التملػو لو مػوقظ
ل اتي التتهلت التهت ؽ التلاتف لو التدةتد التلتم د.

ولػػذتؾ تػػف ال مػػات ب التمػػو الم هةػػا الت ػراف تمى ػػؽ اآػػت درجػػال التمتااػػؿ ػ ف التترمػػؿ والتتمآ ػػو لػػو
ػر تتػا لػو دوالمػي تػف
اتآ د التموال ؿ مآوب التلدالو التذي هد ىد رز تظا،ر التآ د الةلتهات ػد لظ الً

التتىتػػزالل التلامجػػد اػػف الةلتهػػاؿ والتتاد ػػد تآوظ تػػد الةلم ا ،ػػد الػػد التتهاطػػب ومػػولّر ،ػػذه التوظ تػػد
التىد التمه ر د تا ة طاقد ت ر،ا ي.
الةلتهات د تف الت تد الإل ي د و ّ
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وتوجود ،ذه الت ػآد الت و ػد التمػو ه ػد،ا التلػدالو ػ ف طرلػو التموال ػؿ التآ ػوي ُػرى لػي ات ػاً تػا ملػوف
تمآوالً ا تر و اتلةو وقد و ل (( َّف التلدالو اذال م ؽ طآ ػاً لػاف دالةً اآػت شػد ال،متػاـ التتػملآـ ةػذال
ّ
(٘ٔٔ)
التطآب وىر ي اآت ملت ذه تف جةد واآت ف ال تر ت ور اآت التتلادى تف جةد هرى)) .
ِ
طب ( .)ٔٔٙوتف
التت َها َ
التـ ُ َهاطب و ُ
و شمرؾ مآو ا التلدالو وال تر لو مسم س ايقد ت اشر وال د ف َ
لتاذو التلدالو الت رالو التذي ىتؿ التدةتد التلتم د قوتي مهاتت اف لػوحًََ  :ادٍَ ٌٌَُْ اتْنَوُ ًَكَاٌَ فِِ يَؼْضِلٍ َّا
تُنََِّ اسْكَة يَّؼَنَا ًَالَ ذَكٍُ يَّغَ انْكَافِشٍَِّ* قَالَ عَأًُِ إِنََ جَثَمٍ َّؼْصًُِنِِ يٍَِ انًَْاء قَالَ الَ ػَادِىَ انٌَْْْوَ يٍِْ ؤَيْشِ انهّوِ إِالَّ يٍَ
سَّحِىَ ًَحَالَ تَْْنَيًَُا انًٌَْْضُ فَكَاٌَ يٍَِ انًُْغْشَقِنيَ.)ٔٔٚ(
َّ
اف ،ذال التمرل ب الت رالو التذي جت ػ ف التلػدالو والت ل ّػو وم ػ ر،ا و م هةػا ػا تر والتلةػو تمهػاطت ف
ُظةر ج شاف ااطتد التوالتد التراوؼ لو ،ذال التتشةد التر ،ب مجاه ال لي التضاؿ ولسف التتشةد ىاضر

ش ػػاهص اذ ل ػػرى لوىػ ػاً (ُ )رم ػػؿ التل ػػدالو مآ ػػو التل ػػدالو ة ل ػػي ام ػػاه رل ػػب تهة ػػـ وة ػػرؽ تػ ػ

التلالر ف لاتوالتد التتآةوؼ لادي و لادي والتوتد التهاؽ س ت الإلجا د و رلض التل ح وتف التتيىظ

ف التمه ػػر الت رالػػو تػػـ ػػؿ :وقػػاؿ لػػوح ػػا ُلػػو رلػػب تهلػػا واللتػػا قػػاؿ( :ولػػادى لػػوح ال لػػي) ػػذلر تتػػظ
التلػػدالو وةً وػػـ ىلا ػػد قوتػػي لػػو التلػػدالو وال ػاً ( ػػا ُلػػو رلػػب تهلػػا) واآػػت التػػر ـ تػػف ف لػػو التلػػدالو

ال ه ػػر تػػا لػػو اػػف التلػػدالو ال وؿ اة ف التجت ػ لةتػػا لػػو م ػ اؽ والىػػد د ّؿ اآػػت ز ػػاد  ،جػػاف
التهاطتد واآت شد التوتي لو قآب التوالتد التراوؼ .و دال التلدالو ( ا) – لتا الر،ػا التلىػا  -ممػمهتؿ اذال
لاف التتلادى ه دالً والتم اؽ الت رالو ةىظ ،ذال الت هد ى لتػا المػمهتؿ ،ػذه ال دال

ف ال لػي لػاف ه ػدالً

الي هدالً تاد اً و هدالً تهلو اً لات هد التتادي ،و ذتؾ التتهػزؿ التػذي شػار ات ػي الت ػراف التلػر ـ ػا توالو

ػالر ولتػس التتػاتف ة مآم ػو تػ لتػس
التتميطتػد التمػو مشػ ي التج ػاؿ تػا الت هػد التلتمػو لأللػي لػاف ل الً
التلالر (.)ٔٔٛ

والتتيىظد ال هرى اآت ،ذال التهطاب التلدالئو ،و ف لوىاً تتا داا ال لي ػ( ا ُ ْل ّو) التدالؿ اآت
التمى ب والتمآطؼ و جا ي ال لي التت رور سلي موؼ آجس اتت ج ؿ ه تي تف التتاو تـ ؿ :ا ِل

مأوي اتت ج ؿ ه تلو تف التتاو و،و التتموق لو توؿ ،ذه التتىاورالل تتا د ّؿ اآت مجالو
التهاؽ وهآو قآ ي تف دؼو التهاطتد ؿ د ّؿ اآت ادـ الممهدالده تلدالو ي ات آد الت و د التمو
الة ف
ّ
مر ط التتوتود والتده ( . )ٜٔٔو،ذال هيؼ مآؾ التتىاور التمو جرل ف رال ،ـ و لي امتاا ؿ ، 
قاؿ مهاتت  :فَهًََّا تَهَغَ يَؼَوُ انغَّؼَِْ قَالَ َّا تُنََِّ إَِِِّ ؤَسٍَ فِِ انًَْنَاوِ ؤَِِّ ؤَرْتَحُكَ فَاَظُشْ يَارَا ذَشٍَ قَالَ َّا ؤَتَدِ افْؼَمْ يَا ذُؤْيَشُ
عَرَجِذَُِِ إٌِ شَاء انهَّوُ يٍَِ انصَّاتِشٍَِّ

(ٕٓٔ)

اذ قا ؿ امتاا ؿ  تلادال

لو) تلاد ٍ تتاوآد ( ا
ي تي ( ا ُ َّ

ِل) مه الًر اف م ادؿ ااطتمي التل آد التمات د ت والتده الترى ـ وت قمو التطآب ل لي تـ ت د د ي
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التجـ وهاطب اهُ سىب تتظ و رقي ذتؾ ف ارض ش ح التذ ح اآ ي تـ ت ده موالزلي وة تودمي
ّ
لدالو لآي الترىتد والتهطؼ والتىب
ي ؿ تـ ىتآي اآت موو ال دب لاتش ل التتلآوـ لادي ال لي ً
تر لو ا د التهطور والت مو و،و ف موتت ده ذ ىي ولذتؾ التوتد لادي اه
ت هرض اآ ي الً
سمآوب تآاه التم ج ؿ والتموق ر والإلىماس دالل ال و ت تضو لو تا تره ر ي لو التتلاـ تف

ر

ف مظةر اآت الممجا مي مآؾ تظا،ر التمردد والإل طاو والتجتاو ؿ ىمت تـ مستي اف م ب التذ ح

التمجرد هلل.
تتا د ّؿ اآت التطااد التماتد ي والتهآوص و ّ
ّ
وة توملػػا ف لش ػ ر اتػػت الإل ىػػاو التلتمػػو التػػذي آ ػػي قوتػػي (لآتػػا آػػغ تهػػي التمػػهو) لػػو التػػذ،ف لةػػو
التمف التمو لوف ل ةا التوتد تؿو ا لو والتد ي ولوؽ
مف الت آوغ لو ّ
ُوىو سف التذ ح لاف موق مُيُ لو ّ
ذتؾ ل ف ،ذال التمه ر ض ؼ اتت تهلت التىب التداللئ والتهطؼ ال وي ش ئاً اهر و،و اللمتاع ي ي
ومىتػػؿ ا ػػاو التى ػػا تهػػي والدئػػذ جتػ ل ػػده اآػػت ػػي اتػػر ف ػػات ّو الإل ػػيـ
لػػو مى ػ ؿ التػػرزؽ
ّ
،تػػا لج هػػد ل ػػده والل طػػاع لتهػػي واولػػي لػػذتؾ ف التمه ػػر اتتهػػؿ التتضػػارع ( رى) دوف (ر ػػل) لػػو

قوؿ ا رال ،ـ ُ وىو َّ
سف تر التذ ح تاوؿ لو لتمي لسلي راله الآلف ولو ،ذال تا ش ي الةامذالر تف
ا رال ،ـ  ة لي سلي التا ُ ِدـ اآت تا دـ اآ ي؛ لي تاـ تر قوي اتب تم طر (ٕٔٔ).
ػر
ػر و دا ػي و،ػو هتػو ت الً
ولذتؾ ممضح التدةتد التلتم د وظيتةا التتمممر لو هطػاب تػف ُظةػر ت الً
اهػػر و ضػػتر هيلػػي تػػف ى ػػا ة شػػهر وة ر ػػد وتػػف ذتػػؾ قوتػػي مهػػاتت اآػػت تمػػاف هػػو ومػػؼ

ًَ  :يَا ؤَدَ تًُِؤْيٍٍِ نِّنَا ًنٌَْ كُنَّا دَادِقِنيَ

(ٕٕٔ)

والإل تاف ت د’ :التم د ؽ ضد التملذ ب وتاتف  :ي

ُت ّدؽ.
َّ
اف اهو ومؼ لشتوال اف دوالهآةـ ى ف المةتوال لتمةـ ق ؿ ف مةتةـ و،ـ .لةـ ّروف مآتاً هدـ
م د ؽ ـ تةـ وتو لالوال ادق ف .و،ذه (تو) مه ػر اػف ى ػد تػر،ـ وملشػؼ اػف قلػاع لػذ ةـ
التذي ت موه تتاظةـ لآو لالوال

ادق ف لهيً تتا اآّ وال م د ؽ

التملػػاع ةتملػػاع وت ػػاتوال تػػويً :وتػػا لػػل تػػاتف تلػػا ولىػػف
التدةتد التلتم د لةا ((مىلو مرالئر التلاط ف ةا))

(ٖٕٔ)

ةـ تةـ اآت (تو) التمو ،و دال

ػػادقوف و تػػا شػػا ي ذتػػؾ .وتػػف مػػرالر

.

وقد لط ل التدةتد التلتم د تا تور لو دوالهآةـ اآت التر ـ تف ىذر،ـ التشد د والىمرالز،ـ التل ر تف

ػاو؛ تممػػمر ظآتػػد التآ ػػؿ تيتػػح وجػػو،ةـ التلاط ػػد تهآػػمةـ
اػػدـ الللشػػاؼ تػػر،ـ ل ػػد جػػااوال ػػا،ـ اشػ ً
وجااوال و،ـ لػوف؛ ت ػاف شػد مػسور،ـ تػا ىػدا تػف ل ػد،ـ هػ ةـ ومػؼ ػؿ لوػر تػف ذتػؾ لةػـ

مىروال التدقد الت ات د لو الهم ار تتػاظةـ واللم ػاو لآتػامةـ ل ػاتوالًَ  :ذَشَكْنَاا ٌُّعُافَ ػِناذَ يَرَاػِنَاا فَإَكَهَاوُ
ّ
انزِّئْةُ

(ٕٗٔ)

وتـ وتوال  :اللمرمي التذئب و تزقي و تا ،ػو قر ػب تلػي ذتػؾ (( ف الةلمػرالس تهلػاه لػو

ؽ ُ ِ
س َد ُّ
لى ْمػػب و ػػؿ التتَػ ْػر ِ
لهػػؿ َّ
ػوـ التػػا َّالد ُا ػوال اآػػت التػػذئب لػػي لآػػي ل ػيً
التم ػُ الت مػػؿ َ
التهُل ػؽ والت ػ ُ
771

العدد  – 329المجلد األول لسنة 3122م 2541 -هـ

مجلة األستاذ

ظتاً ذتؾ لةـ هالوال تطات د ػ ةـ اَّػا،ـ
و مت اآت جت جزالئي و اضائي لآـ ُمرؾ ِت ْت َ يً وة َا ْ
ؽ تلي ْشة ُد ى ِ
سوٍَر ا ٍ
َّد تا ذلروه))(ٕ٘ٔ).
َ َ
لاتتهػؿ لػؿ َػ ُػد ُّؿ اآػت اهتػاو اوػػار التجر تػد وه و ػ د التتوقػػؼ ممطآػب ،ػذال التتهػػؿ ة ػره .و ا ػػد

ذتؾ ف ( لؿ) ورد ق ؿ ف َّداو اهػو ومػؼ تػا َّالداػوه لهآػت تمػاف ػ ةـ ه ػوب  جػاو لػو

التمور ًَ ؤَخَافُ ؤٌَ َّإْكُهَوُ انزِّئْةُ ًَؤَرُىْ ػَنْوُ غَافِهٌٌَُ.)ٕٔٙ( 

وت س وتد لهؿ اهر تلف ف وـ ت اـ التتهؿ ( لؿ) لو اهتػاو اوػار التجر تػد التتاد ػد التمػو

ّػرىل

ةا التدةتد التلتم د تف ى ا ة شهروف اآػت التػر ـ تػف لػؿ مػدال ر،ـ وى طػمةـ وىػذر،ـ لػو اهتػاو

تا لهآوه .

وقد لمػر ال ػف ااشػور (لسلآػي التػذئب) تهلػت(( :قمآػي و لػؿ تلػي وِلهػؿ (ال لػؿ) مهآػؽ امػـ التشػوو
()ٕٔٚ

.

ضيُ ُ اؿ ( :لآيُ ال مد) اذال لؿ تلي))
التترالدْ َ :ه ُ
وُ
اف لو التتهلت ف ( لآيُ) و( لؿ تليُ) ل َّف ( لآي التذئب)
و َشمَّ َ

تهلت :التمةتي وتػـ ػ ِ
ؽ تلػي شػ ئاً
ول ػػاف مػ ػ د قط ػػب ق ػػد ق ػػاؿ(( :اف طر ػػد ال دالو ىام ػػتد ل ػػو م ػػو ر التتهل ػػت والَّل ػػيُ ى وت ػػا الهمآت ػػل
طر مػػاف تآمه ػػر اػػف التتهلػػت التوالىػػد الهمآتػػل

التتهلت التوالىد اة لو

ػػورما ،ػػذال التتهلػػت لػػو التػػلتس والتػػذ،ف ...لآػػف ػػرز

ور والىد ل ذال م َّ رل الت ور م َّر التتهلت ت دالر،ا))

()ٕٔٛ

.

ػره تػف ال تتػاظ التمػو ممػؽ

وتف ال تتاظ التمو مىتؿ تهلت لتمًاً ات اً لشػر طاقمػي الإل ىائ ػد لػو
تهةا لو ا د و لور تتظ ( َ َّ
ود) لو قوتي مهاتت  :فَكَْْفَ إِرَا جِمْنَاا يِاٍ كُامِّ ؤيَّاحٍ تِشَايِْذٍ ًَجِمْنَاا تِاكَ ػَهَاَ
ىَاؤُالء شَيِْذاً * ٌَّْيَمِزٍ ٌََّدُّ انَّزٍَِّ كَفَشًُاْ ًَػَصٌَُاْ انشَّعٌُلَ نٌَْ ذُغٌٍََّ تِيِىُ ارَسْضُ ًَالَ َّكْرًٌٌَُُ انهّوَ حَذِّصاً.)ٕٜٔ( 

م د ر التتشةد اةممتةاـ اف التىػاؿ (ل ػؼ) ل ػي ا ػرالز تجػو التتػزع والتراػب وال ىػاو لوا ػد
ود) ت لشؼ اف تللوف الت آب والامتاؿ
التهذالب التةائؿ التذي ة و ؼ وتذتؾ جاو التمه ر اتتهؿ ( ّ
ػودوف تػػو لالػػل ال رض قػػد مػػو ل ةػػـ و ػػاروال جػػزوالً تلةػػا ل ػػد التتشػػةد ىرلػػد
التىاتػػد التلتمػ د ل ػ ّ
التتجوو (جئلا تف لؿ تد وجئلػا ػؾ) وال ػرالز التتهالػا التلتمػ د التمػو م ػ ر ل ةػا ممػو د ال رض ةػـ
ىد ال تل د الت ائ د ل متلوف التد،س والتممو د (مُ ُم َّوى) ات لاو تآتجةوؿ تدةتد ر مةـ لو د،مةـ
اتت ّ
وممو مةـ ا رض تف د جةػد و س ػد طر ػد ((،ػذه الت ػور التلتمػ د التته ػر اػف لتمػ د التلتػار لػو
توقؼ التىشر مرمتةا التظيؿ لم لو لػاو ال تتػاظ اف التظػيؿ التت ػور ،لػا ،ػو ظػيؿ التهػزي

ود التلتػار (تػو ممػوى ةػـ ال رض) والللػا وتػف هػيؿ ،ػذه التظػيؿ
والتتةالد والتهجؿ والتلدالتد :ى ا ّ
لىػػس تػػا ُهال ػػي التلتػػار و ىػػاتمةـ التلتمػ د والتشػػهور د ػػاتةوؿ التلتمػػو التػػذي والجةولػػي ى ػػا ط ػػت
اآت لؿ ،والؿ التط هد))

(ٖٓٔ)

.
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ىتػػؿ تتػػظ ( َػ َػوُّد) دةتػػد لتمػ د ػػائر ة ملتػػؾ ملشػػر ظيتةػػا الت امتػػد لػػو اتػػاؽ التػػذ ف لتػػروال
وا وال الترموؿ  ىمت م ؿ ةـ اتت ىاتد متلو التتول ة ي تول ؿ الةلمىاؽ التلآو والتزوالؿ
التمػػاـ تػػف التوجػػود إللةػػاو تهالػػامةـ التلتمػ د وتلػػف تػػا ز ػػد تهالػػامةـ تتػاً وقمػػوً ف ،ػػذه ال تل ػػد ة
م ؿ ات ةا؛ و ذتؾ لولوف لو اذال ف :اذال ةـ الت ائـ واذالب الت سس تف التهيص تلي.
مضػػح تتػػا م ػ ؽ ف التهطػػاب الت رالػػو ة رملػػز اآػػت الته ػػؿ والتىجػػد والتػػدت ؿ والت ر،ػػاف والتىػػس

ىمػػب اآػػت التػػر ـ تػػف ال ،ت ػػد الت ات ػػد تلػػؿ ذتػػؾ ػػؿ رملػػز لػػذتؾ اآػػت تلػػاطؽ هػػرى لػػو التػػلتس

الت شر د تلةا تلط د التوجدالف والتضت ر والتتطر؛ ذتؾ ف تةتد مآ و الت راف ة ػلةض ىتآةػا التػذ،ف
الإللم ػػالو التتى ػػدود وى ػػده ول ػػي ت ػػا م ػػؿ ات ػػب التتجة ػػوؿ

(ٖٔٔ)

ت ػػذتؾ لػ ػ ف التته ػػالو التذ،ل ػػد

والتػدةةل التلتمػ د والت ػوم د وىػوالدا التمػػار ل ووقائهػي التل ػػرى وتشػػا،د التط هػد وتشػػا،د الت اتػػد

والتىس والتىوالس والتم و ر والتمه ؿ والتتوؿ الت رالو والت
لآةػػا تلالػػذ شػػمت إل

ػد الت رال ػد والتلتػاذو الإللمػال د و ر،ػا

ػػاؿ ت ا ػػد الت ػراف اتػػت التتمآ ػػو والتمػػسو ر ل ػػي و ػػذتؾ (( لػػوف التػػذ،ف تلتػػذالً

والىػػدالً تػػف تلالػػذ،ا التلو ػػر اتػػت التػػلتس ة تلتػػذ،ا التتتػػرد التوى ػػد))

(ٕٖٔ)

و ةػػذال م ػ ف تتػػاذال هض ػ

تمػػآطاف الت ػراف التجت ػ  :التهػػاتـ والتجا،ػػؿ التل ػػر والت ػ ر الت ػػد ؽ والتهػػدو التهر ػػو و ػره اذ اف
هضوع التجت

تمآطاف الت راف مر تف مرالر ااجازه التهاتد .

اذال ا ػل اػف ىمػلا وا اللػا ىػوالدا مػسر ل التػداو التتىتد ػد التمػو لالػل مػ ا اً تلػزوؿ الت ػراف التلػر ـ

تلجتاً ل ف الت راف قد ىتظةا تلا لو ت مي التتهجز ((ت مل دةتد التلآتد اآت التشوو لدةتد التدهاف
اآػػت التلػػار و التمػػىاب اآػػت التتطػػر ...لاتػػدوالؿ التط ه ػػد م م ػػر اآػػت تىػػض الإلشػػار والتدةتػػد

التآ و د تو آد اتتلر التذي ل آي الت ائؿ اتت التتهاط ف اف التشوو))

(ٖٖٔ)

.

اذال لالل التدةتد التآ و د تو آد اتتلر لةو لذتؾ تو آد تراللز التجذب التلتمو التذي ػوىو

ي التتملآـ اتت تمآ ي اف ق د و

ر ق د لتو ل د التتهالو التمػو مىتآةػا تتاظػي لآتػح ظػيةً

مرمـ ور ا ىائ د تػػ( لا) التتػملآـ مُل ػئ اػف مجاذ امػي التلتمػ د تػذتؾ ((ةشػوو هطػر تػف م ػور
مةوتد م ر ر تهالو التلآتال و ها د اذال لالل لو ر التمدالوؿ اآت تملد التلاس))(ٖٗٔ).
و زدالد مى

ؿ التتهلت تف ال تتاظ

ػر اذال اآتلػا ف التدةتػد التلتمػ د ة ملت ػؿ
هو د وام الً

لآ اً اف التدةتد التآ و د ؿ ممدالهؿ تهةا ومشم ؾ لو هػض ال ى ػاف ومممػالد تػ التدةتػد الت ػوم د
وممهاضد لو

آب ال ى اف.

ومممالدالف لو

آب ال ى اف و،تا تهاً ممتا ،اف تػ التدةتػد التجتات ػد للػؿ اوػار مػته د ممػموجب

لةل ػػاؾ ايق ػػد جدت ػػد ات ػػد ػ ػ ف التدةت ػػد التلتمػ ػ د والتدةت ػػد الت ػػوم د .لات ػػدةتماف ممػ ػدالهيف

ملش طاً ذ،ل اً وم ظاً للر اً مادي اتت ا اظ التواو اتجتاؿ وتمهد مذوقي .
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الخاتمة والنتائج:
ٔ -ىضور التدةتد التلتم د ة آ و ،و د التدةتد الته آ د لو التلص الت رالو واللتا ،ػو ترىآػد هػرى
رم و ل ةا قارق التلص الت رالو وماتهي اتت ترم د اآت تف ترالمب التتةـ.

ٕ -مهاطب التدةتد التلتم د الإل ىائ د التملو ف التلتمو تآتمآ و والىمامي التجتاتو لػو ىػ ف مهاطػب
التدةتػػد التآ و ػػد الت ػػر ىد الإلدرالؾ التػػذ،لو والتػػواو التتلػػري؛ و ػػذتؾ لتػػمح التػػلص الت رالػػو اآػػت ا ػػؿ

التتمآ ػػو وضػػت ره ي مهتػػؿ التدةتػػد الت رال ػػد اآػػت ملش ػ ط التػػذ،ف والإلىمػػاس؛ ت ػ هتي ته ػاً لػػو مآ ػػو
الت راف التلر ـ.

ػت ه ػػاتج وج ػػدالف الإللم ػػاف و اطل ػػي متاا ػػؿ ته ػػي
ٖ -التدةت ػػد التلتمػ ػ د ل ػػو التهط ػػاب الت رال ػػو تهل ػ ً
و هاتر ذ،لي ت ز د تف رموخ التدةتد الته آ د تف جةد وت موال ؿ ت تمآ ي ا يً ووجداللاً تف جةد
هرى.

ٗ -التدةتػد التلتمػ د التمػػو لمجةػا التهطػػاب الت رالػػو اتػػت جالػب التدةتػػد الته آ ػػد جػزو تػػف ئػػد التمآ ػػو
الت رال د الته

د.

٘ -اذال لالل التدةتد التلتم د لو التهطاب

ر الت رالػو دةتػد ،اتشػ د ات ػاً ل لةػا ت مػل لػذتؾ لػو

التهطاب الت رالو لةو ة م ؿ ،ت د اف التدةتد الته آ د.

 -ٙمػػهت الت ػراف التلػػر ـ اتػػت قػػو التمػػسو ر لػػو ا ػػوؿ تمآ ػػي وقآػػو ةـ لاتدةتػػد الت رال ػػد مهاضػػد اآػػت
الجاز،ا التتهلت الته آو والتتهلت التلتمػو لػو اطػار جػذب الإل ػاع التملػو لو لمرمػ ل ت ا ػد التهطػاب
الت رالو لو للر التتمآ و واآوقي لو لتمي ،و الت ا د ال مام د تف التملرالر.

 -ٚمػػآوب التواػػد والتوا ػػد

ات ػاً تػػا رملػػز اآػػت التدةتػػد التلتم ػ د تػػا مػػآوب التػػداو اتػػت التمػػد ر

والتمت ّلر لو ا ال الهلل وهآ ي ل ات اً تا رملز اآت التدةتد الته آ د.
تهجـ ُتهجز و َّلت تآتهجـ التهر و ف ممولو ا ىاوالل تهالو تتردالمػي التهت ػد
 -ٛالتتهجـ الت رالو
ٌ
وظيتةػا التتمىرلػػد تػ التمػ اؽ .وقػد متػ ّػردل لػؿ لآتػػد قرال ػد تهلا،ػػا التػدةتو التهػػاص والف الشػػمرلل
ر،ػا تهلا،ػا التهػاـ ل ػ ف تتاظػي ضػتف التى ػؿ التػدةتو التوالىػد تػف التتػروؽ التآ و ػد والتلتمػ د تػا
ت

مدؽ تهي التلظر لملشؼ تؾ دالئتاً اف مرالر جد د تإلاجاز.
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الهوامش والمصادر:
(ٔ)

وتةذال لالل قر ش مىرص اآت ادـ ت او م ااةا اترموؿ التلر ـ ( )ومتااةـ تلي الت راف التلر ـ .لظر:

التم ر التل و د ال ف ،شاـ مى ؽ ت طتت التم ا وال رال ،ـ ال

اري وا د التىت ظ شآ و ت طتت الت ا و التىآ و

طٕ ٘،ٖٔٚػٜٜٔ٘-ـ.ٖٔ٘/ٔ :

(ٕ)

التدةتد التم اق د الد التآ و ف  .د .اوالطؼ للوش التت طتت دالر التم اب تآط ااد والتلشر والتموز

تلدف

طٔ .٘ٔ :ٕٓٓٚ

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

دةتد ال تتاظ د .ا رال ،ـ ل س تلم د ال لجآو التت ر د الت ا،ر ط٘ ٗ.ٔٓٚ :.ٜٔٛ

الت راف -متم ر التلوف والتى ا تىتد التهت تو تلشورالل ذالل التميمؿ التلو ل .ٜ :.ٜٔٛٙ
م لوتوج د الت

د لو الت راف د .التمةاتو لتر

التشرلد التمولم د تآموز

مولس ٗ.٘ٓٓ :ٜٔٚ

()ٙ

م ت ائ د ا اع الت راف التلر ـ ولوال آي  -رماتد لو ااجاز التتمموى الت ومو د .موتاف ازي ىم ف التهتاجو

()ٚ

التمو د.ٕٗ :

متوز تآط ااد والتلشر والتموز

()ٛ
()ٜ
(ٓٔ)
(ٔٔ)
(ٕٔ)
(ٖٔ)

دتشؽ طٔ ٖٕٕٔٓٓٗ :

ومؼ .ٛٚ :
التىجرالل.ٕٔ :
طي .ٔٓ :

التلتؿ .ٚ :

الت

ص .ٕٜ :
الت ور التتل د لو التتوؿ الت رالو – درالمد ل د د و ي د د .تىتد ىم ف اآو الت

ر دالر الترش د تآلشر

التجتةور د التهرالق د وزالر التو الد والإلايـ ٔ.ٖٜٗ :ٜٔٛ

(ٗٔ)

لظر :ا ر د التهر د لو تمالةا زلو ال رموزي دتشؽ ٕ.ٔٗٚ :ٜٔٚ

(٘ٔ)
ىتد ف تىتد ال ف ال رال ،ـ التهطا و مى ؽ :د.
اف ااجاز الت راف (ضتف ويا رمائؿ لو ااجاز الت راف) َ
تىتد ز آوؿ ميـ ود .تىتد هآؼ الهلل دالر التتهارؼ الت ا،ر طٖ (د .ل).ٚٓ :
()ٔٙ

طي.ٕٛ -ٕ٘ :

()ٔٛ

طي.ٗٗ -ٖٗ :

()ٔٚ

()ٜٔ

التشهرالو.ٔٗ -ٕٔ :

متم ر التمىر ر والتملو ر التتهروؼ متم ر ال ف ااشور مست ؼ متاىد ال مماذ الإلتاـ التش ل تىتد التطا،ر ف

ااشور تاممد التمار ل

(ٕٓ)

رول -ت لاف طٔ (د .ل).ٕٔٗ /ٔٙ :

لظر :تجت الت اف لو متم ر الت راف ت ف الإلميـ و اآو التتضؿ ف التىمف التط رمو تف ايـ الت رف

التمادس التةجري ى ي واآؽ اآ ي تجلد تف التهآتاو والتتى ف ال ه ائ ف قدـ تي الإلتاـ ال ل ر تىمف ال ت ف
التهاتآو تلشورالل تاممد ال اآتو تآتط واال

(ٕٔ)

رول -ت لاف طٔ ٘ٔٗٔ،ػٜٜٔ٘ -ـ.ٕٖ/ٚ :

التلىؿ.ٕٔ٘:

(ٕٕ) اؿ اترالف.ٜٔ٘ :
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متم ر التمىر ر والتملو ر التتهروؼ متم ر ال ف ااشور.ٕٙٚ -ٕٙٙ /ٖ :
تز ا التلماب التلر ـ مست ؼ الت اضو و التمهود تىتد ف
لظر :متم ر و التمهود و ارشاد الته ؿ التمآ ـ اتت ال

تىتد ف ت طتت التهتادي التىلتو (لٕ،ٜٛػ) مى ؽ هاتد ا د الت لو تىتوظ دالر التلمب التهآت د

ت لاف طٔ ٕٓٔٓ.ٔٛٔ/ٕ :

(ٕ٘)

التلازاالٜٔ-ٔٛ:

()ٕٙ

طي.ٗٚ:

()ٕٚ

التهلل ولٗٙ:

()ٕٛ
()ٕٜ
(ٖٓ)
(ٖٔ)

رول-

طي.ٗٛ:

الت ر .ٔ٘٘ :
لاطر.ٕٛ :

و التت

لظر :تماف التهرب تىتد ف تلرـ ف تلظور (ل ٔٔ،ٚػ) دالر

ادر

رول ٜٗ٘ٔـ (هوؼ) ٜٜ /ٜ

اح التتل ر لو ر ب التشرح التل ر تآراللهو التت وتو ىتد ف تىتد (ل ٓ،ٚٚػ) التتلم د التهآت د

رول

(د .ل) (هوؼ) ٔ ٔٛٗ /ولماب التترؽ.ٕٜٓ :

(ٕٖ)

لظر :تماف التهرب( :هوؼ) ٜٜ /ٜ :وجات الت اف لو مسو ؿ اي الت راف تىتد ف جر ر التط ري (ل

ٖٓٔ،ػ) مى ؽ :ىتد تىتد شالر تاممد الترماتد

رول طٔ ٕٓٓٓـ.ٖٔ٘ /ٖ :

(ٖٖ)

الته ف التهآ ؿ ف ىتد التترال ،دي (ل ٘،ٔٚػ) مى ؽ :د .تةدي التتهزوتو ود.ا رال ،ـ التماترالئو دالر

(ٖٗ)

جات الت اف.ٖٔ٘ /ٖ :

الترش د تآلشر وزالر التو الد والإلايـ التجتةور د التهرالق د ٓ.ٜٔٚ /ٕ :ٜٔٛ

(ٖ٘)
()ٖٙ
()ٖٚ

التراد .ٕٔ :
طي .ٜٗ :

التتروؽ التآ و د

و ،يؿ التهملري (ل ٓٓٗ،ػ) التتى ؽ :تىتد امؿ ا وف التمود دالر التلمب التهآت د

رول -ت لاف طٖ ٖٕٔٓ.ٕٚٓ :

()ٖٛ
()ٖٜ

لاطر .ٕٛ :والتتروؽ التآ و د.ٖٜ :
تتردالل تتاظ الت راف

التدالر التشات د

(ٓٗ)

التر ب ال
ال

تةالو (ل ٕ٘ٗ،ػ) مى ؽ:

رول طٔ . ٖٖٓ :ٜٜٔٙ

توالف ادلاف دالوودي دالر الت آـ دتشؽ

التللل والته وف اآو ف ى ب التتاوردي (ل ٓ٘ٗ،ػ) مى ؽ التم د ف ا د التت

ود دالر التلمب التهآت د

رول (د .ل).ٗٓ /ٖ :

(ٔٗ)
(ٕٗ)
(ٖٗ)
(ٗٗ)

لظر :ـ .ف.ٕٗٙ /ٖ :
لظر :ـ .ف.ٕٗٙ /ٖ :
التراد .ٕٔ :

الت ر،اف لو اآوـ الت راف تإلتاـ در التد ف تىتد ف ا د الهلل التزرلشو مى ؽ :تىتد و التتضؿ ا رال ،ـ

وٗ التتلم د الته ر د

دال -رول ،ٕٔٗٚػٕٓٓٙ -ـ.٘ٔ/ٗ :
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التلىؿ .٘ٓ :
التلىؿ .٘ٓ :

()ٗٚ

الت ر،اف لو اآوـ الت راف التزرلشو.ٕ٘/ٗ :

()ٜٗ

لظر :التتروؽ التآ و د.ٖٜٔ :

()ٗٛ

(ٓ٘)
(ٔ٘)
(ٕ٘)

التراد.ٕٔ :

لظر :ز،ر التمتام ر تىتد و ز،ر دالر التتلر التهر و (د .ل).ٜٚٙ /ٔ :
ال ىزالب.ٜٔ :

لظر :التتهجـ التوم ط ا رال ،ـ ت طتت و ىتد التز ال وىاتد ا د الت ادر وتىتد التلجار مى ؽ :تجت التآ د

التهر د دالر التلدو (د .ل) (هوؼ).ٖٕٙ :

(ٖ٘)

الت ر .ٕٔٙ :

(ٗ٘)

الت ر .ٔ٘٘ :

()٘ٙ

ال مرالو.ٖٔ :

(٘٘)

()٘ٚ

التتآؾ.ٕٔ :

لظر :التتتردالل.ٔ٘٘ :

( )٘ٛالتمو د .ٖٔ :
()ٜ٘

س .ٔٔ :

(ٔ)ٙ

التتآؾ .ٕٔ :

(ٓ)ٙ

(ٕ)ٙ

الإلاجاز الت الو تآ راف د .اائشد ا د الترىتف دالر التتهارؼ الت ا،ر طٔ ٔ.ٕٕٜ :ٜٔٚ
مور الترىتف ومور ق ار د .شوقو ض ؼ دالر التتهارؼ ت ر طٔ ٔ.ٜٔ٘ :ٜٔٚ

(ٖ)ٙ

الت آـ .ٖٗ :

(٘)ٙ

دقائؽ التتروؽ التآ و د لو الت اف الت رالو د .تىتد اس هضر التدوري دالر التلمب التهآت د

(ٗ)ٙ

التشهرالو.ٗ :
رول -ت لاف

طٔ  ٕٛٙ :ٕٓٓٙو لظر :تماف التهرب تاد (هش ).ٔٓٔ/ٖ :

()ٙٙ

دقائؽ التتروؽ التآ و د لو الت اف الت رالو.ٕٛٚ :

()ٙٚ

التت در لتمي .ٕٛٚ :

()ٜٙ

التمه ر الت رالو  .د .لاضؿ

()ٙٛ

التت در لتمي .ٕٛٙ :
اتح التماترالئو التلاشر :التتلم د الت الول د

دالد موز شرلد التهامؾ الت ا،ر

.ٛ-ٚ :ٕٜٓٓ

(ٓ)ٚ
(ٔ)ٚ
(ٕ)ٚ

الت ر .ٕ :

ولس.ٔٓٗ :
لظر :جات الت اف  ٕٙٗ/ٕ :والتآماف (شلؾ) ٗ٘ٔ/ٔٓ :و متم ر الت راف التهظ ـ

ٗ،ٚٚػ) ى ؽ

و التتدالو ف لو ر (ل

وتي :طي ا د التراوؼ مهد وهرو ىاد وي :ا د الهلل التتلشاوي تلم د الإل تاف التتل ور
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 ٜ٘ٙ/ٖ :ٕٜٓٓومتم ر ر ب الت راف
ر دالر التلمب التهآت د

(ٖ)ٚ

(٘)ٚ

التتروؽ التآ و د.ٕٙٗ /ٔ :

()ٚٙ

()ٚٛ

التلتؿ.ٜٙ :

()ٜٚ

الت ر .ٕٖ :
ولس.ٜٗ :

(ٓ)ٛ

التتتردالل.ٕٜٙ :

(ٕ)ٛ

،ود .ٕٙ :

(ٔ)ٛ

دالد -التهرالؽ ٕٓٓٛـ

ا رال ،ـ.ٜ :
الت ر .ٕ :

()ٚٚ

رول -ت لاف .ٖٜ :ٜٔٚٛ

لظر :هطرالل لو التآ د الت رال د د .لاهر الت امري دالر التشاوف التو ال د التهاتد

.ٕٙ

(ٗ)ٚ

و تىتد ا د الهلل ف تمآـ ف قم د (ل،ٕٚٙػ) مى ؽ :التم د ىتد

التمجد .ٕ :

(ٖ)ٛ

تف د

والتموز

تُ د التملز ؿ د .ا رال ،ـ التماترالئو دالر التترقاف تآلشر والتموز

رول طٔ ٗ.ٔٔ :ٜٔٛ

(ٗ)ٛ

التت در لتمي. ٔٔ:

()ٛٙ

ي د التلآتد لو التمه ر الت رالو د .لاضؿ

(٘)ٛ

س .٘ٓ :

اتح التماترالئو دالر اتار تآلشر والتموز

.٘٘ :ٜٜٜٔ

()ٛٚ
()ٛٛ
()ٜٛ
(ٓ)ٜ
(ٔ)ٜ

الت ور التتل د لو التتوؿ الت رالو د .تىتد ىم ف اآو الت
التلماو.ٖٗ :

الت ر ٕٖٚ :
الت ر .ٔٛٚ :
التلماو.ٕٖ :

(ٕ)ٜ

التلماو.ٕٔ :

(ٗ)ٜ

الت ر .ٕٕٖ :

(ٖ)ٜ

(٘)ٜ

ال ارالؼ .ٜٔٛ :
التلماو.ٖ :

()ٜٙ

التلماو.ٜٔ :

()ٜٛ

التلماو.ٕٗ :

()ٜٚ

()ٜٜ
(ٓٓٔ)

اتاف -ال ردف تاممد الترماتد تآلشر

الت ر .ٕٕٖ :
الت ر .ٕٖ٘ :
الت ر .ٔٛٚ :
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و الت امـ تىتود ف اتر التزتهشري

التل ّشاؼ اف ى ائؽ التمّلز ؿ وا وف ال قاو ؿ لو وجوه التمّسو ؿ

التهوالرزتو (ل،ٖ٘ٛػ) مى ؽ :ا د الترزالؽ التتةدي دالر اى او التمرالا التهر و تاممد التمار ل التهر و

رول-

ت لاف طٕ ٕٔٗٔ،ػٕٓٓٔ-ـ.ٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ/ٔ :

(ٕٓٔ)

تف روالئ التللا د لو التآ د د .تىمف تىتد تهاتو تاممد ىورس التدوت د الةمللدر د طٔ ٕٕٔٓ:

ٓ.ٛ

(ٖٓٔ)

التت در لتمي .ٖٛ :

(ٗٓٔ)

تر ـ.ٜٔ :

()ٔٓٙ

طي.ٔٛ -ٔٚ :

(٘ٓٔ)

()ٔٓٚ

،ود.ٛٔ :

التت زالف لو متم ر الت راف تآهيتد التم د تىتد ىم ف التط اط ائو تلشورالل تاممد ال اآتو تآتط واال

رول -ت لاف طٖ ٖٜٔٚـ.ٔٗٗ -ٖٔٗ /ٔٗ :

()ٔٓٛ
()ٜٔٓ
(ٓٔٔ)
(ٔٔٔ)
(ٕٔٔ)
(ٖٔٔ)
(ٗٔٔ)
(٘ٔٔ)

التمتم ر التلاشؼ تىتد جوالد ت ل د تج٘ دالر التهآـ تآتي ف

رول -ت لا طٕ .ٕٔٔ/٘ :ٜٔٚٛ

التتزتؿ.ٗ -ٔ :
التتدور.٘ -ٔ :
التر ب ال
لظر :تتردالل تتاظ الت راف ال

تةالو، :اتش (٘) صٖ.ٖٛ

التلشاؼ التزتهشري.ٖٙٙ/ٗ :

تىاضرالل لو متم ر الت راف د .لور التد ف امر جاتهد دتشؽ طٔ د.ل .ٕٛٔ :

م لوتوج د الت

د لو الت راف التلر ـ د .التمةاتو لتر .ٔٔٙ :

مرره و ي مي د .اآو ا د التوالىد واللو تجآد (لآ د التآ د التهر د) عٜ
لدالو التتهاط ف لو الت راف التلر ـ -ال

.ٛ٘ :ٜٔٚٛ

()ٔٔٙ

لظر :لو م ت او التشهر الت د ـ -درالمد لظر د ومط د د .تىتد تتماح را د تآلشر والتموز

الت ا،ر طٔ

ٕٕٔٓ.ٜٔٗ-ٜٖٔ :

()ٔٔٚ
()ٔٔٛ

،ود.ٖٗ -ٕٗ :
لظر :الإلاجاز التآ وي لو ق ص لوح لو الت راف التلر ـ د .اود تل

ٕٗٔ.ٕٔ٘ -
()ٜٔٔ

والتموز

(ٕٓٔ)

لظر :جتات ال الإلشار التلتم د لو التهطاب الت رالو د.
دتشؽ -مور ا طٔ ٕٓٔٓ.ٕٖٛ :

الت مو دالر اتار اتاف ٕٕٓٓ:

اتح تيّ از ز دالر التزتاف تآط ااد والتلشر

الت الال .ٕٔٓ :

(ٕٔٔ)

لظر :مآوب التتىاور لو الت راف التلر ـ د .ا د التىآ ـ ىتلو التة ئد التت ر د التهاتد تآلماب الت ا،ر طٖ

(ٕٕٔ)

ومؼ .ٔٚ :

٘.ٔٙ٘-ٔٙٗ :ٜٜٔ

(ٖٕٔ)
(ٕٗٔ)

ق ص الت راف لو توالجةد دب التروال د والتتمرح ىتد تومت ماتـ دالر التج ؿ
ومؼ .ٔٚ :
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ويا رمائؿ لو الإلاجاز التهطَّا و .ٖٚ :
ومؼ.ٖٔ :
متم ر التمىر ر والتملو ر.ٕٖٚ/ٕٔ :

التم و ر التتلو لو الت راف م د قطب تلشورالل دالر ال ضوالو قـ -ا رالف.ٖٔٛ :
التلماو .ٕٗ-ٗٔ :
لظر د التم و ر التتلو الد م د قطب د.

يح ا د التتماح التهاتدي دالر التتلار تآلشر والتموز

جد -

التمهود د طٕ  ٕٜٚ-ٕٜٙ :ٜٜٔٛو لظر :تشا،د الت اتد لو الت راف م د قطب دالر التتهارؼ الت ا،ر طٕ

.ٕٓٙ :ٜٔ٘ٙ

(ٖٔٔ)
(ٕٖٔ)

لظر :لظر د التم و ر التتلو الد م د قطب.ٖٚٚ-ٖٚٙ :
التم و ر التتلو لو الت راف م د قطب.ٜٔٗ :

(ٖٖٔ)

التمرل ب التآ وي تألدب -ىا لو لآمتد التآ د والةممط ا تطتو ا د الت د

(ٖٗٔ)

لظر د التتهلت لو التل د التهر و د .ت طتت لا ؼ دالر ال لدتس تآط ااد والتلشر والتموز

.ٙٚ

ٔ.ٔ٘ٔ :ٜٔٛ
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Abstract:
The mechanisms of the production of various meanings and how they are received
by the recipient have been widely discussed in the literature, including the study of
usool (principles of jurisprudence), fiqh (jurisprudence), rhetoric and linguistics. The
old scholars, particularly those specialized in principles of jurisprudence, paid special
attention to the study of meaning with the aim of understanding the intended meanings
of religious texts and the jurisdical rulings based on them.
In the modern age, the theories of semantics and meaning production have
developed considerably. The lexical meaning of a single word often seems easy to
grasp, but the various meanings, particularly the psychological ones, generated by the
lexical meanings in different contexts, are of the greatest importance to the fixation of
certain intended meanings of different texts in the addressee's mind.
The following are the most important questions that the present paper raises and
attempts to answer, or opens a horizon to answer:
- What is a psychological meaning?
- Who determines it: the sender, the recipient, or both of them?
- Does it differ from one recipient to another? Why?
- Can it be controlled and framed like a lexical meaning?
- Can some single words carry by themselves "seeds" for psychological meaning, to be
used in certain contexts? Or do single words have no effect on the process of
psychological meaning generation?
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