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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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التحول الفكري والثقايف يف نظام لغة القرآن
على ضوء منهج مدرسة بون الداللية (دراسة العقل منوذجا)
2

رجاء أبو علي ،1إحياء كماسي

 .7أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي ،طهران
 .2طالبة دكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي ،طهران
(تأريخ االستالم .2222/20/22 :تأريخ القبول)2222/72/22 :

امللخّص
يستطيع النظام اللغوي من خالل اآلليات اليت ميتلكها أن حيدث حتوّال فكريّا يف ثقافة ورؤية أصحاب اللغة وقد
يؤثّر أحيانا يف تأسي ثقافات وحضارات .مدرسة بون الداللية جعلت فكرهتا األساسية للبحث عن هذه القضية
واعتمدت على مبادئ فكرية ومناهج ملعاجلة النظام اللغوي .القرآن كنظام لغوي وبكلّ عناصره اللغوية يفتقر إىل
دراسة التحوّل الفكري أو الثقايف الذي ينبثق من املباين املستعملة فيه ويؤثّر على الذهن القومي أو اجلمعي .نظرا
ألمهّية مسألة كيفية تكوّن الفكر والثقافة يف النظام اللغوي للقرآن حاولنا معاجلة املباين الداللية املتشكّلة لكلمة
العقل .كما تطرّق هذا املقال إىل كيفية توظيف نظرية مدرسة بون الداللية معتمدا على املنهج الوصفي -التحليلي.
من أهمّ النتائج اليت توصّلنا إليها هي :أنّ متاسك العقل بالعلم واإلدراك يف املباين واألساليب اللغوية والعالقة
الوثيقة بينه وبينهما أدّت إىل التحوّل الفكري وهو االنتقال من العقل املنفعل إىل العقل الفعّال وانتقال مفهوم العلم
من البنية السطحية إىل البنية العميقة وانتقال مفهوم اإلدراك من األمر الظاهري واملادّي إىل األمر االنتزاعي
واملعنوي .اجلدير بالذكر إنّ اللغة القرآنية بتواجد املصطلحات احملدّدة اخلاصّة بالعملية العقلية فيه والرؤية
القرآنية إىل العقل باملفاهيم األخالقية والدينية بدأت متهّد الطريق للتحوّل الفكري عند اإلنسان العريب يف بداية
ظهور اإلسالم وسبّبت تشكّل جمتمع بالتفكّر املنطقي أو بالتفكّر العلمي الدقيق.

الكلماتاملفتاحية
الفكر ،الثقافة ،مدرسة بون ،القرآن.

 الكاتبة املسؤولة
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املقدمة

تستطيع اللغة بشفراهتا وعناصرها الصوتية أو القواعدية وبطبيعتها األسلوبية وبنيتها
املفهومية إنتاج أفكار تشكّل جمتمع ذا حضارة وثقافة مشتركة بني أفراده ويتميّز كلّ جمتمع
مبعرفته وجتاربه ونظرته املنبثقة من لغته اخلاصّة إىل العامل .أخذ علماء مدرسة بون
الداللية هذه الفكرة وفتحوا آفاقا جديدة وأكدوا أنّ من املمكن عن طريق دراسة النماذج
الكالميّة الصادرة عن جمتمع ما ،االهتداءُ إىل كيفية تفكّر أفراده وإىل ثقافة أو حضارة
منتجة منها .مدرسة بون الداللية تتضمّن مناهج ملعاجلة النصّ وتسعى إلثبات مبادئها
الفكرية ،فمن الضروري على الباحث الذي يطبّق هذه املناهج يف نصّ ما أن يعتمد عليها.
إنّ القرآن الكرمي غيّر اجملتمع العريب وأسّ جمتمعااًحديثااًومل نعد اآلن يف حاجة إىل
إثبات هذه املسألة وقد ختطّى هذه املرحلة بيد أنّه يفتقر كنظام لغوي بكلّ عناصره وطبيعته
اللغوية إىل البحث عن أفكار كامنة وراء اللغة .مدرسة بون الداللية تبنّت فكرة أنّ للغة دورا
بارزا يف حتوّل الفكر والثقافة؛ من مثّ نطبّقها يف النظام اللغوي للقرآن الكرمي لنحصل على
الرؤية القرآنية اليت بين عليها اجملتمع العريب .ونظرااًألمهّية كيفية إنتاج الفكر القرآين من
عناصر اللغة وتأسي اجملتمع وفقا له وأمهية إعادة قراءة مدرسة بون الداللية يف مبادئها
الفكرية ومناهجها ملعاجلة النصّ ،سيهدف البحث إىل الوقوف على دراسة التحوّل الفكري
والثقايف يف القرآن معتمدااًعلى فكرة هذه املدرسة .بتسليط الضوء على "العقل" كنموذج،
سنسعى تبعا للمنهج الوصفي_التحليلي ومركّزين على األسلوبية اإلحصائية لكشف هذه
املسألة ومل يأت اختيار العقل عشوائيا إنّما يعود إىل أسباب مهمّة ترتبط بكثرة تردّده
وأساليبه املتميّزة وإزاحة الستار عن بعض اإلهبامات املوجودة يف داللتها .أمّا املقالة هذه
فتحاول أن جتيب عن هذه األسئلة:
 كيف ميكن استخراج الفكر والثقافة من عناصر اللغة باالعتماد على فكرة مدرسة بونالداللية؟
 ما هو التحوّل الفكري والثقايف الذي ينشأ من لغة القرآن وعناصرها ضمن حضورالعقل فيها وتأثريه يف تكوين اجملتمع؟
خلفيّات البحث
لقددد أجنددزت ثددوث عدي ددة يف جمددال علددم اللغددة وتطبيقدده يف الددنصّ األديب وسنسددتفيد مددن
أكثره ددا يف أثن دداء كتاب ددة البح ددث ه ددذا وت ددالزم أه دددافنا :كت دداب "اهلل واإلنس ددان يف الق ددرآن"
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و"املفهومددات األخالقيّ دة -الدينيّ دة يف الق ددرآن" :كتبددهما "توش ديهيكو إيزوتسددو" 7والت ددزم بفك ددرة
مدرسددة بددون الدالليددة وجسّدددها يف كتابتددهما .مؤلّددف هددذين الكتددابني جيعددل املخاطددب يفهددم
املاهية احلقيقية لعلدم الداللدة ولفلسدفته مثّ يقددّم رؤيتده اخلاصدة هبدا .وهدو يكشدف عدن مدد
أمهّية اللغة يف حياة البشدر ودورهدا يف تشدكيل رؤيدة اإلنسدان لعاملده ويكشدف التحدوّل اجلدذري
الددذي أحدثدده القددرآن يف حيدداة العددرب واملسددلمني؛ إذن نعتمددد يف كتابددة هددذا البحددث عليهمددا
فنهتدي هبمدا .مقالدة "النسدبية اللغويدة يف حقدل األنثروبولوجيدا الثقافيدة" :كتبدها "عبّدا يدا
خضدر العبّاسددي" ومتّ نشددرها يف العدددد  34مددن جملّددة "كليددة التربيددة األساسددية للعلددوم التربويددة
واإلنسانية" يف سنة 2272م .وقد در الكاتب يف هذا املقال العالقة بني اللغة والثقافة وتكلّم
بشكل مفصّل عدن النظريدة النسدبية اللغويدة وجدذورها الديت كاندت مصددر ظهدور مدرسدة بدون
الداللية .املقالة الفارسية حتت عنوان "بررسى قواعد مشترك تفسري قدرآن بده قدرآن ونظريده
ميدددان معندداى بددر اسددا روم عالمدده طباطبدداى وايزوتسددو" كتبددها "صدداحلة شددريفي" و"علددي
رضا قائمي نيا" و"غالم حممد شريعيت" اليت نشرت يف جملة "حتقيقات علوم قدرآن وحدديث"
سددنة 7422ه.م .وقددد حدداول البدداحثون فيهددا أن يسددلطوا الضددوء علددى احلقددول الدالليددة عنددد
"إيزوتسو" واليت تعدّ من مناهج مدرسة بون الداللية يف دراسة نظدام اللغدة .املقالدة الفارسدية
"معنا وشناخت در قرآن با تأكيد بر تفسري تسنيم" سنة نشرها 7420ه.م كاتبها "علدي رضدا
قائمي نيدا" الدذي يقدوم بشدرع علدم اللغدة املعدريف وأهدمّ أفكداره؛ نسدتطيع القدول إنّ هدذا العلدم
يعترب الشكل املتكامل لفكرة مدرسة بون الداللية ولذلك سنستفيد منها يف هذه املقالة.
أمّا الدافع األساسي لكتابة هذا املقال فإنّنا مل جند ثثا خالصا وثتا يقوم بدراسة
مدرسة بون الداللية وإلقاء الضوء على مبادئها الفكرية ومناهجها ومن جانب آخر ماعثرنا
على تطبيقها فكريا ومنهجيّا إلّا عند "إيزوتسو" الذي ركّز على القرآن الكرمي واستخدم يف
معاجلته اللغوية ،فكرة مدرسة بون الداللية غري أنّ الشيء الذي ينقص هذا اجلهد العظيم
هو قصر دراسة القرآن على الكلمات وإمهال اجلانب القواعدي واألسلويب وعدم االهتمام
باجلمل املتشكّلة .هذه املقالة تدر "العقل" يف القرآن من حيث كيفية استخدامه يف كلّ
مناحي نظام القرآن دراسة لغوية تستهدف استخراج الرؤية القرآنية إىل العامل والتحوّل
الفكري والثقايف احلادث من وراء حضور "العقل" يف النظام اللغوي .من الضروري أن يشار

1. T. Izutsu
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إىل هذه النقطة اهلامّة وهي أنّ دراسة اللغة أمر خمتلف متاما عن دراسة ثقافة اللغة،
وهاهنا حناول جاهدين أن نكتشف ثقافة لغة القرأن.

مدرسة بون الداللية

لقد كانت قضية عالقة اللغة بالفكر والثقافة هامّة والفتدة لالهتمدام عندد العلمداء مدن القددمي
حتّى اآلن؛ إذ تشكّلت تيارات ومدار لغوية .يف مسري البحث عن عالقة اللغة بالفكر واجهنا
عد ددّة نظري ددات ميكنن ددا أن حنص ددرها يف ثالث ددة اجتاه ددات-7 :الفك ددر يس ددبق اللغ ددة؛ النظري ددة
التكويني ددة تبنّ ددت ه ددذا االجت دداه «أنَّ املعرف ددة تس ددبق اللغ ددة وم ددن املس ددتحيل أنّ الطف ددل يفه ددم
تعبريااًلغويدا حددي يددتمكن الفكددرة الكامنددة وراءه» (جددرين7222 ،م-2 .)724 :الفكددر مسددتقلّ
ومنفصددل عدن اللغددة واليددرتبطُ هبددا؛ النظريددة التوليديددة تبنّددت هددذا االجتدداه «يبدددأ التفكددر عنددد
األطف ددال مستقلّااًومنفصد دالً ع ددن اللغد ددة ،فه ددو تفكد درع ال فتل ددف بد ددادئ ذي ب دددء عد ددن تفكد ددر
احليددوان( »...خليددل2273 ،م-4 .)31 :اللغددة تسددبق الفكددر وتددؤثّر علددى فكددر اجملتمددع وثقافتدده؛
النظرية النسبية اللغوية تعتمد على هذا االجتاه فكانت أسا تأسدي مدرسدة بدون الدالليدة.
إنّ اللغ ددة عن ددد أص ددحاب ه ددذه النظري ددة ت ددؤثّر يف طريق ددة تفك ددر وثقاف ددة اجملتم ددع إىل حدددّ م ددا
والطريقة اليت نر هبا احلياة تعتمد لدرجة ما علدى اللغدة الديت نسدتخدمها (بداملر7220 ،م:
 .)20إن نلق الضوء على خلفيات فكرة مدرسة بون يف عامل الغدرب فندر أنّهدا تعدود إىل آراء
"فون هومبولت" 7املنظّر اآلملاين؛ حيث أنّه حيمل لواء هذه الفكرة وكان يعتقدد إنّ «لغدة الندا
هددي روحهددم وروحهددم هددي لغتددهم» (روبد 7221 ،م )253 :وإنّهددا تنددتج األفكددار وتددؤثّر يف وعددي
الشعب (العبّاسدي2272 ،م .)7210 :يبددو أنّ كدالم "فرديندان دي سوسدور" 2مؤسّد املدرسدة
البنيوية «اللغة نظام من اإلشارات اليت تعبّر عن األفكار» (دي سوسدور )43 :7225 ،ينسدجم
مددع مفهددوم فكددرة مدرسددة بددون الدالليددة؛ مددن مثّ تتميّددز مدرسددة بددون الدالليددة مببددادئ وأصددول
متفقة ومشتركة مع مبادئ فكرية املدرسة البنيوية عند "سوسور".
نشأة مدرسة بون الداللية يف أملانيا وامتدادها يف أمريكا
نشددأت مدرسدةّ بددون الدالليدة يف آملانيدا بإعددادة قددراءة آثددار "هومبولددت" وتددأثّر اللغويدون بأفكدداره
وظهرت اجتاهات "هومبولتيّة اجلديددة"" .لئدو وايسدغربر" هدو الشخصدية الرئيسدية يف تأسدي
وتدشني هذا التفكري؛ ذكر النظرية النسبية اللغوية يف شدكل خمتلدف يسدمّى بالصدورة اللغويدة
1. W.V. Humboldt
2. F.D. Saussure
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العامليّدة وكددان يعتقددد أنّ دراسددة اللغددة هلددا عالقددة وثيقددة بدراسددة التجددارب املعيشددية واحلياتيددة
لألمم (روبي 7221،م .)255 :أَسَّ "وايسغربر" 7مدرسة لغوية ودالليّدة يف أملانيدا فأصدبحت
املدرسة معروفة باسم مدرسة بون الداللية؛ ألنّها أُسِّست يف مدينة "بون" ألملانيا .مِن ثَمَّ رؤيدة
هذه املدرسة وجدت انتباه كثرياًمن قبل الباحثني يف أملانيا ،لكنّهدا مل تتدرجم إىل اإلجنليزيدة
فأصبحت حمصورة يف أملانيا (باكتجي7421 ،م .)722 :امتدّت فكدرة مدرسدة بدون الدالليدة
مددن آملانيددا إىل آمريكددا فكددان "إدوارد سددابري" 2رائددد هددذه الفكددرة فيهددا .كددان يعتقددد أنّ اللغددة
ظدداهرة اجتماعيددة وثقافيددة وأنّهددا تسددبق الفك در (خرم دا 21 :7212 ،وشددنوقه2222 ،م.)22 :
وصددلت نظري دة النس دبية إىل ذروهتددا عنددد "بني دامني وورف" 4الددذي كددان تلميددذ "سددابري" وكددان
«أوضح وأشدّ صدراحة مدن أسدتاذه "سدابري"؛ إذ جعدل اللغدة حاكمدة متامدا ،واملدرء أسدري لغتده»
(شاهني7322 ،ق" .)7442 :وورف" جسّد فكرة أستاذه يف ثوثه وجتاوز عدن احلددّ وتطدرّف
يف نظريته النسدبية حيدث مسيّدت بامسده "نظريدة وورف" وب"احلتميدة اللغويدة"؛ مدن ثَدمَّ أسَّد
مدرسة يف أمريكا مسّيت ب"مدرسة علم اللغة القدومي" (بداملر .)20 :7220 ،إذ مدرسدة بدون
الداللية نشأت من فكرة "هومبولت" مث أصبحت متطورة عند "وايسغربر" ويف النهاية جتاوزت
عن احلدّ عند "وورف".

مبادئ نظرية مدرسة بون الداللية يف املفاهيم اللغوية

تتميّز كلّ مدرسة داللية مببادئ ومعايري فكرية ونظرية تتحدّث فيها عن تعريف اللغة
وعالقتها بالعامل اإلنساين .من املمكن أن تقتصر مبادئ املفاهيم اللغوية عند أصحاب
مدرسة بون على هذه املفاهيم اليت حناول أن جنعلها كمحاور يف عملية البحث:
الف( تأثري اللغة على إنتاج الفكر والثقافة
البنية التحتية ملبادئ نظرية مدرسة بون هي تأثّر فكر اجملتمع وثقافته باللغدة .إنّ هدذه البنيدة
التحتية هلا جانبان :اجلانب األوّل هو احلتمية اللغوية تعدين التدأثري املباشدر لألسدلوب اللغدوي
يف الفكددر فيح ددّدها حتدي ددا كددامالً واجلانددب الثدداين هددو النسددبية اللغويددة تعددين التددأثري غددري
املباشددر األسددلوب اللغددوي يف الفك در (حمسددب7221 ،م .)72 :اجلانددب األوّل جانددب متط درّف

1. Weisgerber
2. Edward sabir
3. B.L. Whorf
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ومتجاوز عن احلدّ ألنّ سيطرة اللغة على الفكر بأكملها أمر مستحيل؛ فعلى الباحث أن فتار
اجلانب الثاين ليطبّقه يف دراساته.
ب)الذهن القومي أو اجلمعي
تعترب نظرية مدرسة بون نظرية ذهنية ألنّ اللغة موضوع ذهين وإنّ بناء التعابري اللغوية عندد
أصددحاب هددذه النظري دة جددزء مددن العملي دات النفس دية أو الذهني دة الدديت تقددوم عليهددا خمتلددف
القدرات املعرفية لد اإلنسان (روبي 7221 ،م .)254 :هتدتمّ هدذه املدرسدة بدراسدة الدذهن
القومي أو اجلمعي للحصول على كيفية عقلية لقوم ما وثقافتهم ضمن دراسة لغتهم.
ج) اختالف الرؤية تنبثق من اختالف اللغات:
من أهمّ مبادئ نظرية مدرسة بون يف املفاهيم اللغوية هي أنّ الفرق بني اللغات وتنوّعها لي
يف األصوات والعالمات فحسب بل يف اختالف وتنوّع رؤ العامل ووجهدات النظدر" .هومبولدت"
يعبّددر عددن النظ ددام الددذهين اجلمع ددي بددروع األم ددة ويعتددربه ع ددامالً لالختالفددات يف الرؤي دة
).(Subbiondo.1917:216/Mills.2000:2

د/صعوبة أمر الترمجة
جيعل أصحاب مدرسة بون الداللية ترمجة ثقافة إىل ثقافدة أخدر أمدرا صدعبا ألنّ الندا ال
يتقددامسون الطريقددة نفسددها يف النظددر إىل األحددداث وتفس دريها واليتفقددون فيمددا بينددهم علددى
معاين املفاهيم والقيم اليت تقوم الكلمات على خدمتها (كرامش.)22 :2272 ،

مبادئ مدرسة بون يف مناهج معاجلة النصّ
منهّد الطريق بدراسة مناهج معاجلة النصّ يف مدرسة بون الداللية لتطبيقها يف القرآن
الكرمي .من أهمّ هذه املناهج اليت نطبّقها يف هذا البحث:
الف) االهتمام باللغة أو النصّ كاجملموعة والبنية والنظام
اعتمد أصدحاب مدرسدة بدون يف نظريتدهم اللغويدة علدى نظريدات "دي سوسدري" فدذهبوا إىل أنّ
الكلمات ليست أمساء منفردة ومستقلّة بل كلّها يف بنية وجمموعة واحدة تدلّ يف نف الوقدت
على معرفة فدأجزاء الدنصّ كعناصدر ولكدلّ عنصدر لده وظيفدة يف البنيدة (غريرتد 7424 ،م:
 .)745ذهب "إيزوتسو" إىل أنّ «الكلمدات واملفداهيم ال توجدد هكدذا ببسداطة يف القدرآن ثيدث
تكون كدل مندها معزولدة عدن األخدر بدل يتواقدف بعضدها علدى بعدض بإحكدام وتسدتمد معانيهدا
العيانية من نظام العالقات احملكدم بيندها علدى وجده الدقدة» (إيزوتسدو2221 ،م .)43 :فالبددّ
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أن نكترث اكتراثا بالغا بالقرآن الكرمي كاجملموعة ونتعمق يف السياقات اليت اسدتخدمت فيهدا
"العقل" ونعاجلها يف النظام القرآين بأكمله.
ب) تشكّل احلقول الداللية للكلمات يف النصّ
احلقل الداليل جمموعة من الكلمدات تدرتبط داللتدها وتوضدع عدادة حتدت لفد عدامّ جيمعهدا،
مثال ذلك كلمات األلوان يف اللغة العربية .فهي تقع حتت املصطلح العامّ "لون" وتضدم ألفاظدا
مثل :أمحر/أزرق/أصفر/أبيض و( ...عمر7222 ،م .)12 :تبلورت فكرة احلقول الداللية يف
عشددرينات وثالثينددات القددرن العشددرين علددى أيدددي علمدداء أملددان وسوسددور .قددام علمدداء نظري دة
مدرسة بون الداللية (بدواز وسدابري وورف) بتطبيقدات متنوعدة هلدذه الفكدرة (عمدر7222 ،م:
 .)24-22من مثّ من الضروري أن نقوم بالبحث عن احلقول الداللية للعقل يف القرآن الكرمي
ونركز على املفاهيم اليت انتُجت تبعااًحلضوره فيها.
ج)الداللة األساسية واجملازية للكلمات
الداللة األساسية هي الداللة املعجمية اليت وضعها األسالف لأللفاظ املختلفة وتكفّلت ببياهنا
قددوامي اللغددة حسددب مددا ارتضددته اجلماعددة واصددطلحت عليده .هددذا النددوع مددن الداللددة حيمددل
الطابع األصيل لأللفاظ بيد أنّ الداللة اجملازية تتولّد حسب السياق وليست هلا صدفة الثبدوت
والشمول وإنّما تتغيّدر بدتغري الثقافدة أو الدزمن أو اخلدربة (عمدر7222 ،م 41 :وحامدد هدالل،
7220م .)720 :بتطبيددق هددذا املنددهج سددنظفر باإلجابددة علددى هددذين السددؤالني :مددا هددو املع د
األساسي واملعجمي للعقل؟ وما هي املعاين اليت اكتسبها ملا دخل يف نظام لغة القرآن؟
د) االهتمام باجلانب القواعدي واألسلويب
التتواىل الكلمات يف اجلملة على حنو عشوائي بل هلا أنسداق تركيبيدة وعالقدات متشدابكة فدإنّ
التغري يف البنية النحوية وعالقات الكلمات من شأنه أن يبدّل يف املعد (أبدو عدودة7225 ،م:
 .)15ذهب عبد القاهر اجلرجاين إىل أنّنا جند األلفاظ تترتّب لنا ثكم أهنا خدم للمعداين
وتابعة هلا والحقة هبدا( ...اجلرجداين ،دون تدا 53 :و .)50إنّ أصدحاب مدرسدة بدون الدالليدة
اهتمّوا باجلانب األسلويب واستعانوا هبذا املندهج ملعاجلدة الدنصّ" .وورف" عنددما قدام بدراسدة
أفعال "اللغة اهلوبية" ادّعى أنّ الزمن فيها غري حمدّد فاإلنسان اهلويب ير العامل مدن خدالل
عدس ددة خمتلف ددة ع ددن املتحد ددّثني باللغ ددات األخ ددر كاإلجنليزيد دة (جيف ددري7224،م .)22 :إنّ
االهتمددام باجلانددب القواعدددي واألسددلويب للعقددل يسدداعدنا علددى فهددم الرؤيددة العامليددة للقددرآن
الكرمي.
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ه)التطور املعنايي للكمات
إنّ مجي دع عناصددر اللغددة أي الصددوت والصددرف واألسددلوب و ...تتع درّل للتط دوّر والتغيّ در (أبددو
عودة7225 ،م 52 :و .)54قدجذبت قضية الداللة وتطوّرهدا انتبداه كدثري مدن اللغدويني فقداموا
بدراستها ومناقشدتها .مدن املددار الديت اهتمّدت هبدذه القضدية وجعلدت دراسدة تطدوّر الداللدة
وتغيّرهدا أساسدا يف مناهجهددا ملعاجلدة الددنصّ هدي مدرسدة بددون الدالليدة" .بددواز" 7مدن أصددحاب
هددذه النظري دة ك دان يعتقددد أنّ ك دلّ ثقافددة متمي دزة ث دد ذاهتددا وجي دب دراسددتها فيمددا ي درتبط
بتارفها اخلا وحميطها وممارستها ولغتها (حمسب7221 ،م .)74 :اللغدة عندد أصدحاب
هذه النظرية وسيلة لفهم تطوّر التفكري؛ من مثّ نستطيع القول إنّ كلّ حتوّل يف اللغة يؤدّي إىل
التحدوّل يف الفكددر والثقافددة ،واآلن مددن حقّنددا أن نتسدداءل مددن خددالل تطبيددق هددذا املنددهج ،هددل
تطوّر مفهوم العقل يف نظام لغة القرآن؟ وما هو التحوّل الفكري والثقايف املنبثق من تطوّره؟

دراسة "العقل" يف القرآن الكرمي على ضوء منهج مدرسة بون الداللية

تُشكّل الكلمات املعرفية حنو( :علم/عرف/تدبّر/فكر/عقل/حسب/ظنّ/أدرك/فهم/زعم/
شعر/رأ /بصر/فقه و ) ...يف القرآن الكرمي حقال دالليا واسعا .إن نلقِ الضوء على هذه
الكلمات املمثّلة للحقل املعريف كنظام وجمموعة واحدة نالح أنّها متثّل حلقة كبرية حتتوي
على احللقات الصغرية يف متنها .إنّ احلقل املعريف حلقة كبرية متكونة من عدد هائل من
احللقات الصغرية .والعقل ثضوره يف هذه احللقة الكبرية يلعب دورا يف ثالث حلقات
صغرية إليصال الفكر إىل املخاطب؛ الشكل التايل يوضح األمر أكثر:

حلقة
العلم

حلقة
العقل

حلقة
اإلدراك

يبيّن هذا الشكل حلقة احلقل املعريف يف القرآن الكرمي املتشكّل من اجملموعات أو
احللقات الصغرية املتعانقة واملترابطة معا .إنّ كلمة "العقل" تنتمي إىل حلقة العقل وتلعب
1. F. Boas
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دورا حموريا ومفتاحيا فيها وحتضر يف حلقة العلم واإلدراك كدور فرعي .من مثّ يف البداية
نتبادل حلقة العقل لكشف داللة "العقل" على ضوء مناهج مدرسة بون الداللية مث نتابع
معاجلة حلقة العلم واإلدراك .اجلدير بالذكر هو أننا هنتمّ مبعاجلة القرآن كاهليكل البنيوي
والنظام الواحد ونطبّق مناهج هذه مدرسة بون الداللية لكشف فكرهتا األساسية وهي تأثري
اللغة على إنتاج الفكر والثقافة.
حلقة العقل والتحول الفكري يف القرآن الكرمي
عندما نسلّط الضوء على نظام لغة القرآن نعثر على كلمات استخدمت مرّات كثرية
وبأساليب خمتلفة لتشكيل حلقة العقل؛ منها" :العقل" و"الفكر" و"التدبري"؛ أمّا "العقل" فيلعب
يف هذه اجملموعة دورا أساسيا فنركّز عليها لكشف التحول املعنائي .لإلجابة عن هذين
السؤالني «هل حدث التحوّل املعنائي للعقل يف النظام اللغوي القرآين وما هو هذا التحول؟»
سنعتمد على منهج مدرسة بون الداللية لفهم املع اللغوي واجملازي لكلمة "العقل" والتطوّر
الداليل هلا واالهتمام باجلانب القواعدي واألسلويب.
قد أشار علماء اللغة إىل املع اللغوي واملعجمي للعقل فبحثنا عنه وعثرنا من بني املعاين
املذكورة على مفهوم متحد وهو إنّ العقل أصله من "العقال" فهو الرباط الذي يعقل بده الدبعري
(ابن منظدور ،دون تدا 4231 :والفدريوز آبدادي 7722 :2222 ،وابدن فدار  ،دون تدا.)17/3 :
نظرااًألمهية موضوع التطور الداليل لكشف املعاين احلديثة يف النظام اللغوي القدرآين فالبددّ
لندا مدن الوقدوف علدى األشدعار اجلاهليدة الدديت تعتدرب نظامدا لغويدا مقددّما علدى النظدام اللغددوي
القرآين .مفهوم "العقل" باعتباره رباطا كان مستعمال يف العصر اجلاهلي فنراه متجسّدا على
سبيل املثال يف بيت "املتلمّ " ملّا حيكي عن الناقة املربوطة يدها:
معقولة ينظرُ التشريق راكبَها  /كأنّها من هو ً للرملِ مسلو ُ (الضبعي7212 ،م)22 :

كان للعقل يف العصر اجلاهلي مع آخر وهو الدية «فسمّيت الدية عقال ألنّها كاندت عندد
العرب يف اجلاهلية إبال» (ابن منظدور ،دون تدا .)4231 :إذن نالحد أن هلدذا املعد عالقدة
مع املع األصلي للعقل وهدو حبدل تدربط بده يدد اإلبدل إىل ركبتده فتشدد بده .هدذا املفهدوم كدان
رائجا يف أشعار العصر اجلاهلي بوضوع وقد استخدم كثريا وإمكاننا هندا أن نشدري إىل شدعر
"النابغة الذبياين" و"زهري ابن أيب سلمى" حينما :
ملّا رأ "واشقع" إقعا َ صاحبِه  /وال سبيل إىل عقلٍ والقود ( الذبياين7220 ،م)72 :
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فكلّ ددا أراه ددم أص ددبحوا يعقل ددوهنم  /عالل ددة ألددفٍ بع ددد ألددفٍ مصددتّم ( اب ددن أيب س ددلمى،
7222م)722 :
أما العقدل بداملع اجملدازي وهدو القدوّة الديت تقدي اإلنسدان مدن اخلطدأ والدذنب فاختدذ مدن
املع األصلي كذلك .من مثّ مسّي العقل عقالً ألنه يعقدل صداحبه مدن التدورّط يف املهالدك أي
حيبس دده (الف ددريوز آب ددادي2222 ،م .)7722 :اس ددتمرّت ه ددذه الدالل ددة القدميد دة واملوروث ددة يف
ألفاظها وداللتها حي يومنا هذا .هذا االنتقال من داللة الرباط الذي تعقدل بده اإلبدل وكدذلك
الدي دة الدديت تعطددى لصدداحب املقتددول مددن اإلبددل إىل التثبي دت يف األمددور مل حي ددث يف النظددام
اللغوي اجلاهلي إلّا قليال .يشري "الشنفر " إىل هذا املفهوم يف شدعره ويقدول إن كدان اإلنسدان
صاحب العقل فتار حلّا للتخلص من املصائب املتعرضة له:
َعم درُك مددا بدداألرلِ ض ديقع علددى امددرئٍ  /س در راغبددا أو راهبددا وهددو يعقِ دل (الشددنفر ،
.)52 :7220
يأيت "طرفة بن العبد" بنف التصوير الذي أشرنا إليه يف شعر الشنفر ويعتدرب اإلنسدان
العاقل صاحب اختيار يف املكان للعيش ولو كان يف الغربة:
للفي عقلٌ يعيشُ به  /حيث هتو ساقه قدمَه (طرفة.)22 :2222 ،
يذهب زهري ابن أيب سلمى إىل أنّ اللذين قاما بعتابه يف احلب على حبيبته لي عندمها
عقل ألهنما جرّباه كثريا رغم أنه مل يهتم بعتاهبما:
وقد جَرّبتماين يف أمورٍ  /يعام مبثلِها لو تعقالن (الزهري.)747 :7222 ،
قدد أخدذ القددرآن كلمدة "العقدل" وارتقددى هبدا إىل املسدتو العددايل يف املفداهيم .وقدد متّ ذكددر
كلمددة العقددل ومشددتقّاهتا  32مددرة فيهددا وكددذلك "تفكّدر" و"تدددبّر"  22مددرة يف السدياقات املختلفددة
فنالح تعرّضها للتحوّل املعنائي" .إبراهيم أني " من علماء علم الداللدة لده قدول مدأثور عدن
اسددتعمال الكلمددة وي دذهب إىل أنّ زيدادة دخددول كلمددة واسددتعماهلا يف الددنصّ تددؤدّي إىل التط دوّر
والتغيّ در يف الداللددة (أن دي  .)745 :7210 ،أمددا التطددور والتغيّ در الددذي نالحظدده فددإنّ الداللددة
األصددلية للعقددل تفقددد يف النظددام اللغددوي القددرآين ومتددنح هلددا الدددالالت األخدر ويعدداد تأسدي
الفكرة احلديثة مبتنية على املع اجملازي فهو منع اإلنسان من التورّط يف اخلطأ .هذه اآليدة
من القرآن الكرمي[ :وقالوا لدو كنّدا نسدمعُ أو نعقدلُ مدا كنّدا يف أصدحابِ السدعري] (امللدك)72 :؛
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خري دليل على أنّ العقل يعَدّ قوة واإلنسان باالستعانة به ينجي نفسه من اهلالك .كما الحظنا
أنّ هذه البنية املفهومية كانت مستخدمة يف النظام اللغوي اجلاهلي ولكنّهدا عنددما دخلدت يف
النظام اللغوي القرآين استحكمت جذورها وتزايدت غصوهنا.
يتشكّل حقالن دالليّان خمتلفان ومتضادّان يف املع بتواصل العقل مع الكلمات األخر ؛
كلّ حقل يتكوّن من كلمات متماسكة ومتّحدة ومتعانقدة يف املعد  .الشدكل التدايل يكشدف عندها
بشكل واضح وخمتصر:
-1
التمسّك
بالعقل
-2عدم
التمسّك
بالعقل

اإلميان
/التقو

العلم

اإلسالم
اخلشوع

الشكر

اليقني

اهلداية

السمع

التزكية

املتحدات
يف املع

الكفر
/إحلاد

اجلهل

االستكبار

اجلحود

التكذيب

الضاللة

اجلدال

اجلرم

املتحدات
يف املع

ثنائية
املفاهيم

يبيّن هذا اجلدول املبداين املفهوميّدة املتشدكّلة علدى أثدر تالقدح العقدل مدع الكلمدات األخدر
وكذلك استبداله .لقد ثثنا عن كلمة أو عبارة تتجدان وتدتالئم وجتتمدع مدع "العقدل" فعثرندا
على كلمة "آية"؛ من مثّ البنية املفهومية املتشكّلة من جتال اآليات و العقل هتيمن علدى سدائر
املفاهيم .واآلن نقدّم منوذجا من هذا العدد اهلائل من الشواهد حندو[ :ومدن مثدرات النخيدل
واألعندداب تتخددذون مندده سددكرا ورزق داَ حسددنا إنّ يف ذلددك آلي دة لقددوم يعقلددون] (النحددل.)01 :
حصلنا علدى كلمدات ميكدن أن تصدبح حقدال دالليدا رتّبناهدا يف اجلددول حسدب كثدرة ترددهدا،
حيث حيتلّ اإلميان والعلم مكانا واسعا .ولدينا عدد كثري من اآليات اليت حتتوي عل استبدال
الكلمددات مك دان "عقددل" وهددا هنددا نش دري إىل منددوذج منددها[ :إنّ يف ذلددك آلي دات لقددوم يؤمنددون]
(األنعددام )22 :و[كدذلك نفصّددل اآليدات لقددوم يعلمددون] (التوبددة )77 :و يف املقابددل يتددألف حقددل
خمالف ومتناقض مع احلقل األوّل فيسديطر مفهدوم الكفدر علدى سدائر املفداهيم حندو[ :وكيدف
تكفددرون وأنددتم تتلددى علديكم آيدات اهلل] (آل عمددران .)727 :اجلدددير بالدذكر أنّ هندداك كلمددات
كثرية تواصل امتداد احلقلني فاكتفينا بأمهها حسب كثرة تواترها.
يد دذهب "إيزوتس ددو" إىل أنّ متاس ددك الكلم ددات وترابطه ددا يف حق ددل مثّ تشد دكّل حق ددل ثنائيد دة
املفاهيم متقابال هلا يف النظام اللغوي لي أمرااًعشوائيّا بدل يددلّ علدى بنيدة مفهوميدة فالبددّ
من كشفها (إيزوتسو .)227 :2221 ،هذا األمر يبيّن وجهة نظر القرآن أنّ كدلّ آيدات يف هدذا
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العامل متثّل طريقا يؤدّي إىل معرفة اهلل والعقدل كددليل يسداعد اإلنسدان علدى احلصدول عليده؛
بعبارة أخر معرفدة اهلل مل تتحقّدق إال بالتعقّدل والتفكّدر يف اآليدات؛ مدن مثّ نسدتطيع القدول إنّ
وجهة نظر القرأن تدلّ على أنّ اإلنسان املتمسّك بالعقل يسداوي اإلنسدان العدامل واملدؤمن بداهلل
واإلنسان غري املتمسدك بالعقدل يسداوي الشدخص الكدافر واجلاهدل .هدذه الرؤيدة القرآنيدة أدّت
إىل تكد دوّن جمتم ددع مليءبالتج ددارب احلياتيّد دة واملعيشد دية املش ددتركة بد دني أف ددراده وتبنّ ددي فك ددرة
مضددموهنا أنّ العقددل هددو الددذي ينتددهي إىل إمي دان اإلنسددان بدداهلل وال بغ دريه .بعبددارة أخددر ؛ إنّ
وجهة نظر القرآن عن العقل سبّبت التحوّل الفكري عندد اجملتمدع العدريب .كمدا جيدب اإلشدارة
إىل أنّه ال قيمة للعقل إن مل يستخدم يف مسري احلصول على معرفة اهلل واإلميان به.
كما أسلفنا أنّ دراسات مدرسة بون الداللية ال تقتصر على املع اللغوي للكلمات بل
تتعدّ األساليب اخلاصة هبا وقد يركّز عليها أكثر من اجلانب اللغوي؛ حيث إنّ األسلوب
اليعترب هيكال بنيويا فحسب بل تتشكّل العملية الذهنية واملعرفية فيه إلنتاج الفكر والثقافة.
إن نظرنا نظرة إىل القرآن نفهم أنّ عنصر األسلوب للعقل يف النظام اللغوي احلديث،
مقارنة مع النظام اللغوي اجلاهلي ،تعرّل للتغري .وكذلك فتلف أسلوب استخدام العقل يف
القرآن الكرمي إىل حد أعلى عن األساليب املستخدمة يف النصو األخر بإمكاننا أن
نعتربه متميّزا يف حد ذاته .الشيء الذي يثري االنتباه أنّ العقل ومرادفاته مل تستخدم إلّا
فعلية وأكثر تردداهتا يف األساليب اإلنشائية واملنفية .نستعني هبذا اجلدول التايل إلظهار
األمر أكثر وضوحا:
حلقة العقل

عدد التردد

عقل
تفكر
تدبّر

32
72
3

الفعل
املاضي

املضارع

االستفهام

7
7
-

32
71
3

27
4
3

أكثر األساليب استعماال
الترجي
النفي
22
4
4

2
5
-

الشرط
2
-

إن يلقِ املخاطب نظرة على هذا اجلددول ويركّدز عليده انتباهده فمدن املمكدن أن تتبدادر إىل
ذهندده هددذه األسددئلة :هددل يددلّ اسددتخدام فعليدة هددذه الكلمددات عل دى شدديء؟ وملدداذا نسددبة تددردد
األفعال املضارعة أكثر من األفعال املاضية؟ وملاذا استخدام األساليب االسدتفهامية أو املنفيدة
أكثدر مددن األسداليب األخدر ؟ لإلجابدة عدن هدذه األسددئلة نثبدت إنّ اسددتعمال األسداليب مل يددأت
عشوائيّا ،وإنّما جاء كلّ أسلوب ليحكي عن داللة تسدهم يف خلدق فكدر حدديث وثقافدة متميّدزة.
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بددالتركيز والتأمددل علددى السدياقات الدديت اسددتخدمت فيهددا "العقددل" فعددال مضددارعا نالحد أهنددا
تنحصددر يف ثالثددة األوجدده -7 :اخلطدداب موجّدده إلنسددان مددؤمن حنددو[ :يدا أيّهددا الددذين آمنددوا ال
تتخذوا بطانة من دونكم ال يألونك م خبداال ودّوا مداعنتّم قدد بددت البغضداء مدن أفدواههم ومدا
ختفي صدورهم أكرب قد بينّا لكدم اآليدات إن كندتم تعقلدون] (آل عمدران-2 .)772 :اخلطداب
موجّه إلنسان كافر« :ولكنّ الذين كفروا يفترون على اهلل الكذب وأكثرهم ال يعقلون» (املائدة:
 -4 .)724اخلطدداب اإلهلددي موجّدده ملطلددق اإلنسددان مؤمنددا كددان أو ك دافرا[ :وس دخّر لك دم اللي دل
والنهار والشم والقمر والنجوم مسدخرات بدأمره إنّ يف ذلدك آليدات لقدوم يعقلدون] (النحدل:
 .)72من الواضح أنّ اخلطاب لي إلنسان زمان نزول القرآن بل للبشرية يف كلّ حقبة زمنية
واألسلوب الذي يتمكّن يف محل هذه الداللة فهدو أسدلوب النفدي .مدن املمكدن أن نقدول أنّ كثدرة
اسددتخدام الكلمددة يف العبددارات املنفي دة ي د ع عنددها معناهددا اخلددا ّ ويكسددبها مع د العمددوم
واإلطالق (الوايف7224 ،م)22 :؛ من مثّ إنّ كثرة تردّد الفعل يف سياق النفي جعلت اخلطداب
عامّااًومرادا لكلّ صاحب عقل.
مت ّ احلاجة هندا ملعرفدة داللدة الفعدل ،السديّما الفعدل املضدارع لكدي حنصدل علدى املفهدوم
املراد وهو سبب كثرة تواتره يف نظام لغة القرآن .يقول عبدد القداهر اجلرجداين« :إنّ موضدوع
االسم على أن يثبت به املع للشديء مدن غدري أن يقتضدي جتددّده شديئااًبعد شديء وأمّدا الفعدل
فموضددوعه علددى أنّدده يقتضددي جتدددد املعد املثبددت بدده شديئا بعددد شدديء» (اجلرجدداين ،دون تددا:
 .)713مهما يكن من أمر فإنّ إتيدان "العقدل" فعدال مضدارعا يددلّ علدى اكتسدابية العقدل ومندوّه
وازدياده عند كلّ إنسان .ولو كان حملّ الفعل امسدا (عاقدل) لضداع املعد املدراد وكدان يعتدرب
العقددل أمددرا ذاتيددا عنددد اإلنسددان والحيتدداج إىل أي حماولددة وحرك دة يف احلصددول علي ده فيفي دد
مطلق اهليئة الثابتة لإلنسان فال قيمة لإلنسان أنّ فكره ثابت اليتجدّد.
نفرل أنّ احلياة تشبه الشجرة ومثرها ميثّل نتائج حياتنا فمن هو املسدؤول إلنتداج الثمدر
اجليّد؟ إن مل يعجبنا طعدم الثمدر فالبددّ مدن تغيّدر جدذور الشدجرة وبدذورها .اجلدذور والبدذور
تن ددتج الثم ددر؛ م ددن مثّ تغددري الظ دداهر واملرئ ددي حيت دداج إىل تغددري املختف ددي وغددري املرئ ددي ف ددتغري
التصرفات والظواهر عند اإلنسان حيتاج إىل تغريالتعقّل الذي يشدبه جدذور الشدجرة .عنددما
يسأل اإلنسان نفسه عن كيفية تعقّله وتفكّره وهدذا يعتدرب مفتاحدا رئيسديّا لتغديري جدذوره ،ألنّ
هذا املفتداع سيضداعف دافعيدة اإلنسدان ورغباتده لكشدف احلقيقدة .األسدلوب اإلنشدائي القدائم
على االستفهام والترجّي يف القرآن يعبّر عن هذه الداللة وعن هذا القالب الفكري حندو[ :أفّ
لكدم وملددا تعبدددون مددن دون اهلل أفددال تعقلددون] (األنبيدداء )01 :و[كدذلك يبديّن اهلل لكدم اآليدات
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لعلّكم تعقلون] (البقرة .)232 :هذا األسلوب بكثرة تواجده يف النظدام اللغدوي الدذي فاطدب
مجيع البشر ينتج فكرا حديثااًينتقل إىل الذهن اجلمعي عند اجملتمع تدرجييّا أنّ الفكر لي
قددوة حلماي دة اإلنسددان مددن اخلطددأ والددذنب فحسددب ،إنّمددا هددو ق دوّة حمرّك دة وحمفّددزة لكشددف
احلقائق .نستطيع أن نستنتج أنّ أسدلوب اسدتخدام العقدل يف القدرآن علدى شدكل فعدل مضدارع
ومجددل إنشددائية أحدددث حت دوّال فكريّددا يف اجملتمددع وهددو االنتقددال مددن الفك در املنفعددل إىل الفك در
الفعّال.
حلقة اإلدراك والتحوّل الفكري يف القرآن الكرمي
يتواجد حقل داليل واسع يف القرآن من خالل متاسك الكلمات املتّحدة يف الداللة على
اإلدراك .ميكن أن يشار إىل هذا الوجه من الداللة بكلمات مثل" :عرف" و"فقه" و"فهم"
و"أدرك" و"قلب" و"شعر" و"مسع" وما مياثلها .ينتمي "مسع" إىل حقل املفردات احلسيّة ولكن
له دور واسع يف العمليات اإلدراكية ومبجالسته مع "العقل" يف املباين املتشكلة يدلّ على مع
قريب من مع املفردات يف احلقل اإلدراكي فتسهم هذه البنية يف خلق فكرة تتميّز هبا رؤية
القرآن إىل العامل .مع دراسة كيفية تشكّل هذه البنية حنصل على الفكر احلديث املستخرج
من النظام اللغوي القرآين.
قد وردت يف القرآن الكرمي حاسّة السمع 720مرة وكما أسلفنا سابقا إذا تكرّر ذكدر كلمدة
يف نصّ ما تتعرّل للتغيّر والتطوّر يف املع وهو يرمز إىل أمهيتدها .اسدتخدمت كلمدة "مسدع"
بدداملع احلقيقددي ونالحظدده يف اآلي دة[ :فلمّددا مسعددت مبك درهنّ أرسددلت إل ديهنّ واعتدددت هل دنّ
متكأ( ]...يوسدف )47 :واآليدات األخدر الديت تشدبه هدذا السدياق .انتقلدت داللدة "السدمع" مدن
املفهوم احلسي واملادي يف املفردات احلسية إىل املفهوم اإلدراكي واملعنوي؛ كمدا ندر يف هدذه
اآلي دة[ :خ دتم اهلل عل دى قلددوهبم وعل دى مسعهددم وعل دى أبصددارهم غشدداوة( ]...البقددرة .)1 :يف
متناولنا عدد هائل من الشواهد القرآنية اليت تبيّن هذا النوع من انتقال املع وال جمال لنا
للتفاصيل يف هذا املقدال .إذن البددّ أن نركّدز علدى املبداين الديت اجتمدع فيهدا العقدل إىل جاندب
السمع فأدت إىل نف انتقال املع مثّ تولّدت أفكاراًحديثة تبعااًهلا .ومن املباين الديت حددث
هذا االنتقال فيها[ :أم حتسب أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلّا كاألنعام بل هم أضلُّ
سبيالً] (الفرقان )33 :و[وإذا قيل هلم اتّبعوا ما أنزل اهلل قالوا بل نتّبع ما ألفينا عليه آباؤنا
أو لو كان آباؤهم اليعقلون شيئا واليهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق مبا اليسدمع إلّدا
دعاء ونداءً صمٌّ بكمع عميع فهم اليعقلون] (البقرة712 :و .)717تكرار العقل يف هدذا السدياق
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واجتماعه مع "مسع" يكشف أنّ "مسع" ما استخدم باملع احلقيقي احلسّي فانتقل إىل املع
اجملدازي ألنّ احليواندات لدديها حاسّدة السدمع كمدا ميلكهدا اإلنسدان ولكدنّ الدذي جيعدل اإلنسددان
متميّزا هو العقل؛ من جاندب آخدر إنّ الكفّدار كدانوا يسدمعون كدالم اهلل ولكدنّهم كدانوا مدنفعلني
كأنّهم مامسعوا شيئا .إذن ختلق فكرة يف النظام اللغوي القرآين وهي رفدض العقليدة املقلّددة؛
بعبارة أخر وفقااًلرؤية القرآن فإنّ حاسة السمع نوعان-7 :مسع ذايت وهدو عندد احليواندات
-2مسع عرضي وفعّال ميتلكه اإلنسان؛ من مثّ اإلنسان الدذي اليعقدل ويتدابع أفكدارا يرثهدا مدن
اآلخددرين يسدداوي احليدوان أمّددا اإلنسددان الددذي يتعقددل وحيدرّر أفكداره مددن القيدود فهددو ذو مسددع
فعّدال .وكدالم مصدطفوي قدد يؤيّدد مدا أشدرنا إليده«فدإنّ احليدوان لدي لده اسدتعداد للتوجّدده إىل
عامل ما وراء املادّة وتربية الروع وتزكيتها  ...ألنّه قد خلق للحيداة الددنيا ...فاإلنسدان العاقدل
املتنبّه البدّ له مبقتضى فطرته التكوينية واستعداده الذايت أن يهذّب نفسه ويتوجّه إىل مدا لده
خري وكمال وصالع ويسلك صراطا خلق له  ...وجيتهد يف حتصديل إدراك احلقدائق واملعدارك
احلقّة» (املصطفوي ،دون تا .)251/5 :تتجلّى هذه الفكرة يف هذه اآليات حيث تصل ها هندا
إىل ذروهتا[ :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل ورسدوله والتولّدوا عنده وأندتم تسدمعون والتكوندوا
كالّذين قالوا مسعنا وهدم اليسدمعون إنّ شدرّ الددوابّ عندد اهلل الصدمّ الدبكم الدذين اليعقلدون]
(األنفال.)22:
الكفر

عدم التعقّل

السمع غري
فعّال

اإلميان

التعقّل

السمع
الفعال

كما نالح أنّ السمع الفعّال هو القوّة احملرّكة للعقدل ويتميّدز هبدا اإلنسدان املدؤمن ويف املقابدل
اإلنسددان الك دافر يعجددز عددن احلصددول عل دى السددمع الفعّددال .بإمكاننددا أن نعتددرب السددمع العقددل
الظدداهر أو البني دة السددطحية مددن مبدداين اإلدراك كمددا أنّ النظددر يعتددرب أمددرا ظاهري دا ومادي دا
وسطحيا لو نقارنه مع البصر حيث اإلنسدان الكدافر الميتلدك مبداين املعرفدة إلّدا مطلدق السدمع
ومطلق النظر .هذا الشاهد من القرآن أكرب دليل على مّا ندّعيه[ :ومنهم من يستمعون إليدك
أفأنت تُسمِع الصمَّ ولو كدانوا اليعقلدون ومندهم مدن ينظدر إليدك أفأندت هتددي العُمدي ولدو كدانوا
اليبصرون] (يون .)32 :
إنّ اإلنسان املدؤمن يتميّدز بعقلده الدذي يعتمدد عليده ،بينمدا ندر اإلنسدان الكدافر ميتلدك مسعدا
ظاهريا وسطحيا؛ بعبارة أخر مسع اإلنسان املؤمن يساوي العقل الظاهر واملتأثّر بكالم اهلل
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ومسع اإلنسان الكافر يساوي مطلق احل ّ .لو كان املراد من "السمع" يف اآلية[ :وقالوا لو كنّدا
نسمع أو نعقل ما كنّا يف أصحاب السعري] (امللك )72 :مطلدق احلد ّ فحسدب لكدان يعتَدرب أنّ
الكافرين ما مسعوا كالم اهلل ولدو مدرّة يف حيداهتم؛ مدن مثّ املدراد مدن السدمع فيهدا هدو التدأثّر
الذي ميهّد الطريق للتعقّل عند اإلنسان .ومع تسدليط الضدوء علدى اآليدات الديت دخدل "السدمع"
فيها ،نر أنّه فتصّ بالكافرين واملؤمنني ،والشيء الالفت لالهتمام هو عدم متاثل السدمع
عندددمها ،ألنّ السددمع عنددد الك دافرين ي دؤدّي إىل العص ديان والسددمع عنددد املددؤمنني ينتددهي إىل
الطاعة حنو:
[قالوا مسعنا وعصينا وأشربوا يف قلوهبم العجل بكفرهم] (البقدرة :)24 :الكفّدار
[قالوا مسعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك املصري] (البقرة :)225 :املؤمنون
قد أشرنا سابقا أنّ صعوبة أمر الترمجة وعددم اإلعتمداد عليهدا النتقدال املعد املدراد مدن
النصّ املبدأ إىل النصّ املقصد تُعترب إحد مبادئ املفاهيم اللغوية يف مدرسة بدون الدالليدة.
قد يكون السؤال عند املخاطب «إن اُعتمد على الترمجة النتقال داللدة "السدمع" يف القدرآن إىل
لغددة أخ در فهددل أصدداب املترمجددون الددذين قدداموا بترمجددة القددرآن أم ال؟» لإلجابددة علددى هددذا
السددؤال نتمسّددك بالكتددب املترمجددة إىل اللغددة الفارسدية لكدي ندر قدوّة الترمجددة أو ضددعفها يف
انتقال املع فنتخذ اآليات السابقة كنموذج:
املترجم
مكارم

«أم حتسبُ أنّ أكثرهم يسمعون أو يعقلون »...
آيا گمان مي بري بيشرت آنان مي شنوند يا مي فهمند.

«وقالوا مسعنا وأطعنا غفرانك »...
گفتند شنيدمي واطاعت كردمي.

اهلي قمشه اي

آيا پندارى كه اكثر كافران حرىف مى شنوند يا فكر وتعقلى
دارند.

اظهار كردند كه ما فرمان خدا را شنيده
واطاعت كردمي.

أنصاريان

آيا گمان مىكىن كه بيشرت آنان سخن حق را مىشنوند يا
در حقايق مىانديشند.

گفتند شنيدمي واطاعت كردمي.

آييت

آيا گمان كردى كه بيشرتشان مىشنوند ومىفهمند.

گفتند شنيدمي واطاعت كردمي.

كما نالح أنّ ترمجة هؤالء اخلمسة ال حتمل املع املراد من السمع يف هذين اآليتني
واكتفوا بذكر ترمجة السمع الظاهري واملادي؛ ولكنّ هذا ال يدلّ على أنّ الترمجة أمر
مستحيل بل ختتلف من نصّ إىل آخر ومن داللة إىل أخر .
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حلقة العلم والتحوّل الفكري يف القرآن الكرمي
حتفل آيات القرآن بذكر العلم وتنوّه بوجوده عند اإلنسان .العلم يف القرآن هو معرفة تنكشف
هبددا حقددائق األشدياء وتددزول بدده غشدداوة اجلهددل والشددك عددن عقددل اإلنسددان؛ حيدث يتشدكّل حقددل
داليل واسددع للتعددبري عندده وكلمددة "العلددم" التلعددب دورااً مفتاحيااًفي ده فحسددب بددل يف ك دل نظددام
القرآن .وفقا لقول "إيزوتسو"« :قد أصبحت الكلمدة يف القدرآن مصدطلحااًمفتاحيّا مهمّدا جددّا.
وهددي كظدداهرة إهليدة وإنسددانية انتقلددت داللتددها مددن املعرفددة املسددتمدّة مددن التجربددة الشخصديّة
اخلاصّة إىل املعرفة املسدتمدّة مدن وحدي اهلل أي معلومدات معطداة مدن اهلل نفسده» (إيزوتسدو،
2221م .)720 :إنّ "العقل" و"التفكّر" يتردّد تواجدمها مع العلدم يف القدرآن ،املدثري لالهتمدام
أنّهما ثضورمها يف هذا احلقل يسبّبان التحول الداليل للعلدم ألنّ البنيدة املفهوميدة املتشدكّلة
ختلق أفكارا حديثة.
الرؤية العاملية للقدرآن يف األسدا بنيدت علدى أنّ العقدل والعلدم متالزمدان ،مدن أبدرز هدذه
اآليدات« :وتلدك األمثدال نضدرهبا للنّدا ومايعقلدها إلّدا العداملون» (العنكبدوت .)34 :هدذه البنيدة
األساسية تُعدد كجدذور الشدجرة الديت تسديطر علدى النظدام اللغدوي فتثمدر أفكدارا معتمددة علدى
هذا األسا  .من املعلوم أنّه الميكن أن يزدهر علم وينشدأ إال بالعقدل ،بعبدارة أخدر نشداهد
أنّ داللة العقل تنتقل من مطلق القوّة العقلية إىل القوّة املهيّئدة لقبدول العلدم .وخدري دليدل علدى
ذلك آية [يا أهل الكتاب مل حتاجّون يف إبراهيم وماانزلت التوراة واإلجنيل إلّا من بعده أفال
تعقلون ها أنتم هؤالء حاججتم فيما لكم علم فلمَ حتاجّون فيما لي لكدم بده علدم واهلل يعلدم
وأنتم التعلمون] (آل عمران .)05 :الفكر احلديث اآلخر الذي يتولّد مدن البنيدة األساسدية هدو
رفض العقلية املتبعة للهو فنتمسّك هبذه اآليات إلثبات ما أشدرنا إليده[ :ذلدك نفصّدل اآليدات
لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغري علم فمدن يهددي مدن أضدلّ اهلل ومدا هلدم مدن
ناصرين] (الروم .)22 :إنّ انتقال العلم من البنيدة السدطحية إىل البنيدة العمقيدة مدن إحدد
الددالالت واألفكدار الديت تتولّددد يف النظدام اللغددوي القددرآين ،فندر هددذه الفكدرة املنعكسددة علددى
هذه اآليات« :يعلمون ظاهرا من احلياة الددنيا وهدم عدن اآلخدرة هدم غدافلون أومل يتفكّدروا يف
أنفسددهم مددا خلددق اهلل السددموات واألرل ومددا بينددهما إلّددا بدداحلق وأجددل مسدمّى وإنّ كدثريا مددن
النا بلقاء رهبم لكافرون» (الروم.)2 :
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الذهن اجلمعي أو القومي يف صدر اإلسالم وكيفية جتلّي املفهوم القرآين للعقل

تُعَدّ دراسة الذهن اجلمعي أو القومي من أحد مبادئ املفاهيم اللغوية يف مدرسة بون
الداللية .ويف هذا اجملال قد يتبادر السؤال التايل إىل ذهن القارئ« :هل أثّرت كيفية رؤية
القرآن إىل العقل على اجملتمع العريب يف تلك الفترة؟ لإلجابة عن السؤال سنعتمد على
املراجع يف صدر اإلسالم لنكشف كيفية الرؤية العاملية للعقل ومد تأثريها على اجملتمع
آنذاك .تشري الشواهد اليت حصلنا عليها أنّ تطور انتقال داللة "عقل" من املع األصلي
(الربط الذي تعقل به اإلبل) كما رأينا يف النظام اللغوي للعصر اجلاهلي إىل داللة (التعقّل
والتفكّر) كما الحظناها يف النظام اللغوي للقرآن مل يكن سريعااًفنر صوراًمتجليّة من
املفهوم اجلاهلي يف أبيات صدر اإلسالم:
نوّاحددة رخددوة الضددبعني ل دي هلددا  /ملددا نَعددى بكرهددا الندداعون ،معقددول (كعددب بددن
الزهري7221 ،م)05 :
أطعتم أمرَه فَتبتُموه  /ويأيت الغيَّ منقطدعَ العقدال (لبيدد بدن أيب ربيعدة ،دون تدا:
)777
أبوهم وَد عقل امللوكِ تكلّفااً /وما لَهم مِمّا تكلَّفَه بد (احلطيئة7224 ،م)15 :
النزال نر أنّ مفردة العقل تستخدم مبعناها األصلي يف نظام لغة صدر اإلسالم.
قديعود السبب إىل أنّ أكثر شعراء هذا العصر كانوا من املخضرمني وجرّبوا العيش يف
العصر اجلاهلي ،ألنّ عقلية العصر اجلاهلي كانت تسيطر على فكرهتم .الشيء الذي يثري
انتباه املخاطب كما أشرنا إليه سابقا أنّ العقل باملع اجملازي ماكان منتشرا يف العصر
اجلاهلي إلّا قليال .وماكان حيمل أيّ مع ديين أو ميثّل حالة أخالقية إلّا يف عدد قليل من
األشعار .أمّا العقل باملفهوم القرآين فبدأ يترسّخ يف الذهن القومي يف عصر صدر اإلسالم
ومهّد الطريق للمجتمع اإلسالمي القادم .ثثنا عن أبيات تنعك فيها الفكرة القرآنية
فحصلنا عليها مبفاهيمها األخالقية .حسان بن ثابت من شعراء صدر اإلسالم الذين كانوا
يدعون النا إىل اإلميان باهلل مثّ يعترب من اليفهم كالمه شخصا فاقدا من العقل ويف بيت
آخر يعترب نفسه مميّزا بالعقل الذي اليشوبه اجلهل ألنّه اعتنق بدعوة النا إىل اإلسالم
بكالم كالسيف:
أقول واليلفى لقويل عائب  /من النا إلّا عازب العقل مُبعد (حسّان بدن ثابدت،
)03 :2220
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قلدبع ذك دي وعق دلٌ غ دري ذي رذل  /ويف فمددي صددارمع كالس ديف مددأثور (حسّددان بددن
ثابت)724 :2220 ،
أمية ابن أيب الصلت يربط مفهوم العقل باإلدراك ويعترب املعرفة احلقيقة فضال للعقل:
كفدى فضدلُ عقدلِ املدرء معرفدةَ الدذي  /يكدون ومدا اليسدتَتب لراغدب (أميدة ابدن أيب
الصلت7222 ،م)22 :
كمددا ن در الفك درة القرآنيددة مبفهددوم رفددض العقلي دة املتبعددة للددهو يف قددول عمددرو بددن معددد
يكرب:
فقال يل قولَ ذي رأي ومقدرة  /جمرّب عاقل ٌندزهٍ عدن الريدب (عمدرو ابدن معددي
كرب)04 :7225 ،
مهما يكن من أمر فإنّ كثرة استخدام كلمة "العقل" يف املع اجملازي أدّت إىل انقرال
املع احلقيقي يف اجملتمع العريب وحلول املع اجملازي حملّه شيئا فشيئااًفتعرّضت الثقافة
العربية للتغيّر تبعا لألفكار املنتجة من البنية املفهومية واألسلوبية اليت حتمل دالالت العقل
يف النظام اللغوي القرآين .من الضروري دراسة كلّ حقبة من التاريخ لكي حنصل على قمّة
انعكا الفكرة القرآنية اليت ال جمال خلول تفاصيلها يف هذا املقال.

النتيجة

لقد قمنا بتطبيق منهج مدرسة بون الداللية فتوصّلنا إىل أنّه من املمكن استخراج بعض
األفكار وإزالة الغمول حسب مبادئها الفكرية ومناهجها ولكنّ هذا اليعين أنّها جتيب عن
كلّ األسئلة وتزيل كلّ اإلهبامات وإنّما حنتاج إىل اختبار نظريات مدار أخر .
يعَد العقل يف الرؤية القرآنية وسيلة لفهم آيات اهلل وينتهي هذا الفهم إىل اإلميان به؛
بعبارة أخر نستطيع أن نقول إنّ الشخص العاقل يساوي الشخص املؤمن باهلل .من جانب
آخر تشكّلت ثنائية يف البنية املفهومية للتعبري عن الذي اليتعقّل وهو الشخص الكافر باهلل.
إنّ العقل يف الرؤية القرآنية لي قوّة لوقاية اإلنسان من اخلطأ فحسب بل وسيلة لترغيب
اإلنسان يف كشف احلقائق .من خالل دراسة الكلمات اليت تستألف وجتال كلمة العقل
فهمنا أنّ السمع يعترب عقالً ظاهريا ميهّد الطريق للتعقّل العميق وأنّ العقل يالزم العلم ويعدّ
القوّة املهيّئة لقبول العلم .أمّا التحوّالت الفكرية اليت أحدثتها البنية املفهومية املتشكلة من
متاسك العقل مع الكلمات اليت تدلّ على العلم واإلدراك فهي-1 :انتقال العقل من األمر
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املنفعل إىل األمر الفعّال -2انتقال داللة العلم من البنية السطحيّة إىل البنية العمقيّة -3
انتقال داللة املعرفة واإلدراك من األمر املادّي والظاهري إىل األمر االنتزاعي واملعنوي.
كما أسلفنا إنّ من املبادئ الفكرية يف مدرسة بون الداللية صعوبة أمر الترمجة ودراسة
الذهن اجلمعي للحصول على التطوّر الفكري الذي حيدث عند الذين يتحدّثون بتلك اللغة.
لقد ثثنا عن ترمجة بعض اآليات كنموذج للدراسة يف اللغة الفارسية فتوصّلنا إىل أنّ
الترمجة ال حتمل نف املع املراد فهذا األمر اليشمل مجيع اآليات بل فتلف من سياق
إىل آخر ومن كلمة إىل أخر  .درسنا الذهن اجلمعي والقومي يف اجملتمع العريب أثناء نزول
القرآن وفترة صدر اإلسالم وقمنا مبقارنته مع العصر اجلاهلي فحصلنا على أنّ العقل يف
القرآن الكرمي فقد معناه األصلي (الرباط الذي يعقل به البعري) الذي كان يستخدم يف
العصر اجلاهلي وأخذ املفهوم الديين (القوّة ملنع اإلنسان من التورّط يف الكفر) .أمّا بالنسبة
إىل زمن نزول القرآن وصدر اإلسالم فقد رأينا أنّ العقل باملفهوم اجلاهلي مازال مستعمالً
ولكنّ املفهوم القرآين بدأ يتعمّق ويترسّخ يف ذهن اجملتمع العريب وميهّد الطريق لتشكيل
جمتمع معتمد على العقل مبفهومه األخالقي والديين وبداللته العملية الدقيقة للحصول على
املنطق السليم والعلمي.
نستنتج من ذلك كلّه أنّ مد تعمّق املفهوم القرآين للعقل يف ذهن اإلنسان العريب ومد
تطوّره يف العصور اليت جاءت بعد فترة نزول القرآن تفتقر إىل مثل هذه الدراسة اليت مل
يسنح لنا اجملال اخلول بتفاصيلها يف ضوء هذه الدراسة املوجزة.
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القرآن الكرمي
ابددن أيب الصددلت .أميدة (7222م)« .ديدوان الشددعر» .شددرع :سددجيع مجيدل اجلبيلددي .الطبعددة األوىل.
بريوت :دار صادر.
ابن أيب سلمى .زهري (7222م)« .ديوان الشعر» .شرع :األستاذ علي فداعور .الطبعدة األوىل بدريوت:
دار الكتب العلمية.
ابن فار  ،أمحد7212( .م) .معجم مقايي اللغة (حقّقده عبدد السدالم حممدد هدارون)( .ج .)7
دمشق :دارالفكر.
ابن منظور ،مجال الدين( .بال تا) .لسان العرب .قاهرة :داراملعارف.
أبو عودة ،خليل (7225م)« .التطور الداليل بني لغة الشدعر اجلداهلي ولغدة القدرآن الكدرمي» .الطبعدة
األوىل .أردن :مكتبة املنار.
األنصاري ،حسان بن ثابت (2220م)« .ديوان الشعر» .الشرع :عبد اهلل سنده .دون ط بدريوت :دار
املعرفة.
أني  ،إبراهيم (7210م)« .داللة األلفاظ» .الطبعة الثالثة .مصر:مكتبة األجنلو.
إيزوتسو ،توشديهيكو (2221م)« .اهلل واإلنسدان يف القدرآن» .ترمجدة وتقددمي :هدالل حممّدد اجلهداد.
الطبعة األوىل .بريوت :املنظّمة العربية للترمجة.
باكتجي ،أمحد (7421م)« .آشنايي با مكاتب معنا شناسى معاصر» .جملة نامه پژوهش فرهنگ ى.
العدد  ،4صص .772-22باملر ،ف  .ر (7220م)« .علم الداللة ،إطار جديد» .ترمجة :صربي
إبراهيم السيّد .دون ط .قطر :دار قطري بن الفجاءة.
اجلرجاين ،عبد القاهر (يب تا)« .دالئدل اإلعجداز» .قدرأه وعلّدق عليده :حممدود حممّدد شداكر .جددّة:
دار املدين.
جددرين ،جودي دث (7222م)« .التفك در واللغددة» .ترمجددة وتقدددمي :عبددد الددرحيم جددرب .دون ط .مصددر:
اهليئة املصرية العامّة للكتاب.
حامددد هددالل ،عبددد الغفّددار (7220م)« .علددم اللغددة ب دني القدددمي واحلددديث» .الطبعددة الثاني دة .مصددر:
مطبعة اجلبالوي.
حطيئة7224(،م)« .ديوان الشعر» .تبويدب :مفيدد حممدد قميحدة .الطبعدة األوىل .بدريوت :دارالكتدب
العلمية.
خرما ،نايف (7212م)« .أضواء على الدراسات اللغوية املعاصرة» .دون ط .الكويت :علم املعرفة.
خليل ،إبراهيم (« .)2273مدخل إىل علم اللغة» .الطبعة الثانية .عمّان :دار املسرية.
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دي سوسور ،فردينان (7225م)« .علم اللغة العامّ» .الترمجة :يوئيدل يوسدف عزيدز .دون ط .بغدداد:
دار آفاق عربيّة.
الذبياين ،النابغة (7220م)« .ديوان الشعر» ،شرع :عبا عبد الساتر .الطبعة الثالثة .بريوت :دار
الكتب العلمية.
روبد د  ،ر .ه (7221م)« ،م ددوجز ت دداريخ عل ددم اللغ ددة يف الغ ددرب» ،ترمج ددة :أمح ددد ع ددول .دون ط.
الكويت :علم املعرفة.
الزبي ددي ،عمددرو بددن معددد يك درب (7225م)« .دي دوان الشددعر» ،مجعدده ونسّددقه :مطدداع الطرابيشددي،
الطبعة الثانية .دمشق :مطبعة اللغة العربية.
زهري بن أيب سلمى .كعب (7221م)« .الديوان» ،التحقيق :األستاذ علي فاعور .دون ط .بريوت :دار
الكتب العلمية.
سامبسددون ،جيفددري (7224م)« ،املدددار اللغويددة ،التط دوّر والصددراع» ،الترمجددة :د .أمحددد نعدديم
الكراعني ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
شاهني ،توفيق (7322ق)« .مع اللغة يف تطوّرها» .جملة األزهر .اجلزء  .1صص .7441-7472
الشنفر  ،عمرو بدن مالدك (7220م)« .ديدوان الشدعر» ،مجعده وحققده الددكتور إميدل بدديع يعقدوب.
بريوت :دار الكتاب العريب .الطبعة الثانية.
شنوقه ،سعيد (2222م)« .مدخل إىل املدار اللسانية» .الطبعة األوىل .قاهره :املكتبة األزهريّة للتراث.
الضددبعي ،املددتلمّ (7212م)« ،دي دوان الشددعر» ،حتقي دق :حسددن كامددل الص درييف ،دون ط .مصددر:
معهد املخطوطات العربية.
طرفدة بدن العبددد (دون تدا)« ،الددديوان» .التحقيدق :دريّدة اخلطيدب ولطفدي الصدقّال .الطبعدة الثانيدة.
بريوت :املؤسسة العربية.
العامري ،لبيد بن أيب ربيعة (دون تا)« ،الديوان» .دون ط .بريوت :دار صادر.
العباسي ،عبّا يا خضدر (2272م)« .النسدبية اللغويدة يف حقدل األنثروبولوجيدا الثقافيدة» .جملّدة
كليّة التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية .العدد  .34الصفحة .7225-7213
عمر ،أمحد خمتار(7222م)« .علم الداللة» .الطبعة اخلامسة .القاهرة :عامل الكتب.
غريرت  ،ديدرك (7224م)« .نظريده هدا معناشناسدي كلمدات» .ترمجده :كدوروم صدفوي .هتدران:
نشر علمي.
كرامش ،كلري (2272م)« .اللغة والثقافة» .املترجم :أمحد الشديمي .الطبعدة األوىل .الدوحدة :وزارة
الثقافة والفنون والتراث.
حمسب ،حميي الدين7221( ،م) ،اللغة والفكر والعامل ،الطبعة اآلوىل ،مصر :لوجنان.
املصطفوي ،حسن( .بال تا) .التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي .)5( .مركز نشر آثار العالمة
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