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 نحو قراءة جديدة للخطاب القرآني في ضوء اللسانيات المعرفية
 ، بوحادة صليحة  و د. بن يحي يحي
 جامعة ورقلة و جامعة غرداية، الجزائر

 الملخص
تهدف ورقتنا البحثية إلى دراسة مدى إمكانية االستفادة من ناتج البحوث اللسانية المعاصرة لمزيد من 

ختلفة، والتي منها النص القرآني على سبيل المثال، باعتباره خطابا التحليل والفهم لنصوص اللغة الم
متميزا في لغته ومضامينه، وذلك من خالل الجمع بين مبادئ اللسانيات النظرية والتطبيقية، والتركيز 

ات المعرفية التي تعنى بدراسة مختلف المعارف والعمليات الذهنية والنفسية المؤطرة على حقل اللساني
لبشري، والتي يمكن إدراكها عن طريق الجهاز اللغوي؛ وهي بذلك تركز على اآلليات الذهنية للذهن ا

وتنطلق إشكالية الورقة من مالحظة مفادها  والعصبية المتحكمة في العملية اللغوية إرساال واستقباال.
يات عامة أّن ظاهرة الخطاب القرآني باعتبار أصله السماوي، تستدعي من الدارسين في حقل اللسان

واللسانيات التطبيقية تحديدا، عناية خاصة بالنظر إلى خصوصيات لغة القرآن الكريم الدينية والتاريخية 
والفكرية واإلعجازية ...إلخ مما يتطلب عناية خاصة في دراسة هذا الخطاب وتحليله، بما يتماشى 

عليه، فإّن الورقة عبارة عن محاولة وتلكم المميزات التي يتفّرد بها عن باقي الخطابات اآلدمية. وبناء 
لإلسهام في شرح خصوصيات هذه الظاهرة اللسانية في ضوء اللسانيات المعرفية، والنظر في ما يتمّتع 

وذلك  ؛به الخطاب القرآني من مميزات تجعله حقيقا بالدراسة معرفيا في إطار حقل الدراسات اللسانية
ين واللغويين في مقابل مبادئ علم اللغة الحديث ومناهجه. من خالل االستئناس بآراء وتحليالت المفسر 

أسس قراءة الخطاب القرآني قراءة جديدة  تقوم على  -1 لنتائج المتوخاة للدراسة ما يلي:ومن ا
المعرفية بما يفتح المجال لتجريب مبادئ البرمجة اللغوية العصبية في تعليم العربية من اللسانيات 

توسيع دائرة الدرس اللغوي لتشمل العناية بما يؤثر في اللغة أو يتأثر  -2. خخالل القرآن الكريم...إل
التركيز  -3 والذهن. التعمق في دراسة عوالم النفس بها، وذلك بتجاوز الدرس النحوي والبالغي إلى

على تحقيق االتصال الفعال مع اآلخرين، والذي ال يتأتى إال بمعرفة طبيعة المخاطبين كبرامجهم 
غيرة لغوية،  مكانت مثيرات لغوية أأة، وكيفية استقبالهم ومعالجتهم للمثيرات الخارجية سواء العقلي

  لغويا. وكيفية فهمهم للعالم؛ ومن ثم كيفية التأثير فيهم
 جاز التواصلي.اإلع -األنظمة التمثيلية -الخطاب القرآني-اللسانيات المعرفية الكلمات المفتاحية:
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 نص المداخلة:
تلفت طبيعة الدراسات التي تناولت الخطاب القرآنيي، فمنهيا ميا ركيز عليى تفسيير معانييه؛ ومنهيا اخ     

التييييي  نفسيييييةالعلمييييية أو الجوانييييب الكييييز علييييى ومنهييييا ميييا ر  أو تواصييييلية، ،ميييا ركييييز علييييى جوانييييب لغوييييية
اب وانطالقا مين اهتمامنيا بالبحيث فيي الخطي في خدمة القرآن الكريم؛ يصب على أن الجميع ، يتضمنها

داخل النص القرآني  مسألة التلقي والفهم منمناقشة القرآني، رأينا أن نسهم بهذه الورقة في محاولة منا ل
البحيييث يعتميييد عليييى مبيييادئ فهيييم القيييرآن الكيييريم لتقيييديم مقتيييرح جدييييد  تسيييتهدف، مييين خيييالل قيييراءة جدييييدة

وطبيعية  اتتيرام خصوصييحااللساني النظري والتطبيقي مع التركيز على حقيل اللسيانيات المعرفيية، ميع 
 .النص القرآني
كين أّن نفهيم كيي  يم :البحيث مين إشيكاليات أساسيية أهمهيا ننطليق فيي هيذافقيد رأينيا أن وعليه  

حقيقييا اليينص القرآنييي  التييي تجعييلمميييزات هييي ال ميياو فييي ضييوء اللسييانيات المعرفييية   هييذا اليينص اإللهييي
ق لييبعا األبحيياث والدراسييات أن تييالي هييل يحيي  وبالا فييي إطييار حقييل الدراسييات اللسييانيةبالدراسيية معرفييي

   بالقصور وتدعو إلى إعادة كتابته وترتيبهالمقدس الكتاب هذا  تصف
الذي يعنى على هذه اإلشكاليات يدخل في صميم البحث اللساني المعرفي إّن محاولة اإلجابة      

ي، والتييي يمكيين إدراكهييا عيين بدراسية مختلييف المعييارف والعمليييات الذهنييية والنفسييية الميؤطرة للييذهن البشيير 
طرييييق الجهييياز اللغيييوي، ويكيييون ذليييك بيييالتركيز عليييى اآللييييات الذهنيييية والعصيييبية المتحكمييية فيييي العمليييية 

وبناء عليى ذليك تيتم المقاربية بيين خصيائص الظياهرة القرآنيية باعتبارهيا ظياهرة ، اللغوية إرساال واستقباال
-معرفية، وبين الخصيائص المعرفيية لاللغويية لسانية نابعة من أصل سماوي وما تتضمنه من إمكانات

 شرية.العصبية( المميزة للذات الب -النفسية واللغوية
هييذا الموضييوب ال بييد أن نوضييح أن رطيتنييا تنطلييق ميين معطيييات  عيير وقبييل االنطييال  فييي  

أن اليينص  عنييه لتنتهييي إليييه، وذلييك باعتبييار علمييية وأسييس منهجييية خارجيية عيين اليينص القرآنييي وبعيييدة
العامية، هو في األساس نص لغوي يتميز بخصائص لغوية تمييزية، ويقوم على القواعد اللغويية  القرآني

ومييين ثيييم يكيييون باإلمكيييان اسيييتغالل هيييذه الخصيييائص فيييي إرسييياء أسيييس منهجيييية معرفيييية تسييياعد الميييتكلم 
؛ وعلييييه يطيييرح عموميييا والخطييييب خصوصيييا عليييى تحقييييق الغايييية التواصيييلية التأثيريييية فيييي نفيييس المتلقيييي

لغويية(، -عصبية-ب دراسة جديدة تتم فيها مقاربة الخطاب القرآني بأدوات معرفية حديثة لنفسيةالموضو 
 للتوصل إلى هدفين أساسين هما:

 .استنباط جملة من أسباب قوة التأثير اللغوي في اآلية القرآنية *
 التواصلي التأثيري للقرآن الكريم.* إثبات وجه من وجوه اإلعجاز 

 صول إلى تحقيق ذلك رأينا أن نركز على النقاط اآلتية:وللو               
 اللسانيات المعرفية.مفهوم  
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 .ذهنية وعصبيةوبرامج آليات  
 آليات وبرامج ذهنية وعصبية في القرآن الكريم. 
 : مفهوم اللسانيات المعرفية --1

هي تيار لساني حديث يجمع خالصة مجموعة من العلوم واألبحاث أهمها: علم النفس 
، وعلم األعصاب، وعلم الحاسوب، ويركز على دراسة مختلف لاللسانيات( رفي، وعلم اللغةالمع

العمليات الذهنية والنفسية المؤطرة للذهن البشري، والتي يمكن إدراكها عن طريق الجهاز اللغوي، وهي 
، وقد عرفها بذلك تركز على اآلليات الذهنية والعصبية المتحكمة في العملية اللغوية إرساال واستقباال

وتسمى أيضا مؤسسة  (Cognitive linguisticsل اللسانيات المعرفية» ( بقوله:Vyvyanفيفيان ل
اللسانيات لاللغويات( المعرفية وهي مدرسة أو نهييج في اللسانيات والعلم المعرفي ظهر في بدايات 

صال اللغوي وعالقتها ويتخذ من دراسة العمليات العييقلية والتجارب المجسدة، المحققة لالت 1891
إنما نشأت ردا على لالعرفنية( أن الليسانيات الميعرفية  األزهر الزّنادويبين ، 1«بالفكر موضوعا له

فقد نهضت اللسانيات العرفنية على نقض تـيارات سابقة »تيارات نفسية، وفكرية ولسييانية سابقة يقول: 
اإلجرائي القائم على الوصف البنيوي نقـضا منهجيا باألســاس، فكان الخـروج عن المنـهج 

والتوزيعي، وعلى المنهج الشكلي بما في ذلك األنحاء المركبـية والتحويلية والمقولية الرياضية وعلى 
جاءت ثورة ، أي أن اللسانيات المعرفية 2«المنهج المنطقي القائم على الشروط الضرورية والكافية

 عة في دراستها على حد سواء.ضد النظرة التجزيئية للغة والمناهج المتب
وللسييانيات المعرفييية صييلة بييالعلوم المعرفييية ميين حيييث برنامجهييا ومفاضيمهييا العاميية ونقضييها لمييا         

ن: إذ يقييول إ عــادا المــامري ا يؤكييده للسييانيات الشييكلية بوجييه خيياص، وهييو مييو  لييييس معرفيييا فييي المطلييق
ية المسـماة بالمااحـا اإلدراكيـة والتـي تشـم  اللسانيات اإلدراكية جزء من مجموعـة المااحـا اللسـان»

على جـهود بحــمية تعد اللغة ملكة ذهـنية وإدراكية، وال بد هنـا نن نميـز بـين اللسـانيات اإلدراكيـة مـن 
ومنيه  ،3«جهة وبين النحو الــتوليدي من جهة نخـر،، ذذ نن النحـو التوليـدي  عـد ماحمـا ذدراكيـا كـ لك

ت دراسيية الشييكل والمعنييى هييي دراسييات وبحييوث يييات اللغوييية التييي تبّنيينسييتنتج أن كييل الدراسييات والنظر 
معرفييية فييي األسيياس، ضيييأ لهييا التطييور فييي مختلييف العلييوم التجريبييية واإلنسييانية وتييراب  البحييث اللغييوي 
بالبحث النفسي والعصبي والتشريحي والحاسوبي واالجتماعي كل الظروف لنمو الدراسات اللغوية وتنوب 

وإن كانـت تـــنعت فـي الوقـت الحـالي  »فيي قوليه: الغالي نحرشاووهو ما يوضحه اسعا، تياراتها تنوعا و 
                                                           

1                  ,Edinburgh University ;A Glosssary of cognitive linguistics Vyvyan- Press,Typeset in  

 Sabon , by Servis Filmstting Ltd, Manchester, Great Britan, 2007,p 22 
 .22األزهر الزاند، نظرايت لسانيات عرفنية، منشورات االختالف، تونس، دط ، دت، ص 2
، على الرابط: 12،ص 2414-40-12، يوم 1، العراق، ع جريدة تكست، اللسانيات اإلدراكيةعادل الثامري،  3

http://textbasrah13.blogspot.com 

http://textbasrah13.blogspot.com/
http://textbasrah13.blogspot.com/
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فإن ال ي يـكون وحدتها هــي كونهـا  بتسـميات متعددة )عــلوم األنظمة والحاسوب والتفكير والنسقية،
( لمخــتلف األنظمـة الــطبي ية Les Preformations Cognitiveتعتبـر نن األداءات المعرفيـة )

واألنظمـــــة » ويضيييييي : 4«وجيا، لســـــانيات، سوســـــيولوجيا، اقتصـــــاد، علـــــوم األعصـــــاب()ســـــيكول
تحيـ  جـــــميعها علـى البنــية  )االصــــــطناعية )الكترونيـات، معلوميـات، ذكـاء صـناعي، ذنسـانية آليـة

المعرفية المـتـمملة في معرفة افتراضـية فــعلية وتشـتري فـي كونهـا تعمـ  علـى فهـم المشـك ت وحلهـا 
لهذا السبب نجدها تحقق في ظواهر إدراكية وذهنية كثيرة من جمييلتها فيييعل و  ،5«ذ القرارات بشأنهاواتخا

القيييراءة واألدوات النفسيييية والعقليييية لتحييييقيقه، ودراسييية الخطييياب وأسييياليبه وميييدى قدرتيييه عليييى التيييأثير فيييي 
ة والعصبية المتحكمية نقوم بعر  جملة من اآلليات والبرامج الذهنيسالمخاطبين؛ وفي المبحث الموالي 

 رساال واستقباال، وما يؤكد ورودها في آيات الذكر الكريم. العملية اللغوية إفي 
  :عصبيةال هنية و ال هوبرامجاإلدراي لد، اإلنسان  آليات -2

يعيييييتمد الفرد في بناء تعلييماته على الحواس، فهي الحلقية الرابطييية بيين البيئية الييخارجية واليداخل 
فيي  األزهر الزنـادييييتواصلية، وهو ما يشير إلييه ي، وتلعب الحواس دورا أساسيا في بناء اليييييييقدرة الاإلنسان
ــه بتوســد المــوارد الحســية كاإلبصــار والســم  »قولييه:  ــ  المحــيد مصــدرا للمعلومــات تســتقى من ويمم

لمؤلفيييية للقييييدرة ، وهنييييا تركيييييز علييييى الطاقيييية اإلدراكييييية المعرفييييية كواحييييدة ميييين العناصيييير ا 6«واللمــــ    
التواصيييلية وتمكيييين مسيييتعملي اللغييية الطبي يييية مييين إدراي الييييييعالم الخيييارجي بوسيييائل اإلدراي البشيييرية مييين 

اكتسيياب ميييعارف يسييتعملها فييي إنتيييييا  ال بييارات اللغوييية ميين خييالل سيييمع وصبصييار ولمييس وشييم وتييذو ، 
   يبـدو نن العقـ  الاشـري »( فيي قوليه: .ChomskyNتشومسـكينـوام لإلييه يشيير هو ما وتأويلها، و 

فهـو يتــألف مـن ننظمــة مسـتقلة بعضــها عـن بعــض، ويتصـف كــ   Modulerمكـون بصـورة نمطيــة 
منها بخصائص مقصورة عليه، ومما ال جداا فيه هو نن ه ه األنظمة المختلفة يتفاع  بعضـها مـ  

 ة وتمثيلهييا داخليييا؛ ويتعلييق األميير بكيفييية تلقييي المعلومييالنظــام التمميلــي، وهييو مييا يطلييق عليييه 7«بعــض
عنــدما تســتخدم » الييذي يقييول فيييه: عبــد الناصــر الزهرانــيولمزيييد ميين التوضيييح ال بييأس بييإيراد تعرييي  

ألننـا عنـدما نفكـر،  باألنظمة التمميليةالحواس في التفكير فإنها تسمى في البرمجة اللغوية العصبية 
تمميليــة ال تســتخدم منفصــلة ني: نننــا ال فإننــا نممــ  المعلومــات داخــــليا فــي نذهاننــا هــ ه األنـــــظمة ال

نستخدم نظاما تمميليا واحدا، فالتفــكير  مكن نن  شم  األنظمة التمميلية كلها نو بعضها، ويمكـن نن 

                                                           
 162،ص1992، 1، فاس، املغرب، ع جملة املعرفية ، العـــــلوم املعرفية وتكنولوجية املعرفةالغايل أحرشاو،  0
 ، والصفحة.املرجع نفسه 5
 .16-15، صاملرجع نفسه األزهر الزاند،6
 .139، ص1994، 1بن قبالن املزيين، دار توبقال، الدار البيضاء، املغرب، ط ، تر: محزةاللغة ومشكالت املعرفةنعوم تشومسكي، 2
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أننيا عليى اليرغم مين اشيتراي  ههنيا إليىتجدر بنيا اإلشيارة . إذ 9« ستخدم بعضها نكمر من الاعض األخر
فيييرد منيا حاسية تطغيى علييه أكثير مين غيرهيا، تبعيا العتبيارات  ن لكيلكل حواسنا فيي عمليية اإلدراي، فيإ
: النظـــام ؛ وينقسيييم هيييذا التمثييييل المعرفيييي إليييى ثالثييية أنظمييية بيييارزة هيييي8متعيييددة ال يسيييعنا المقيييام ليييذكرها

؛  وينقسيم البشير تبعيا ليذلك إليى النظـام التمميلـي الحسـيوالنظام التمميلي السـمعي و التمميلي الاصري 
تتطيابق ميع هيذه األنظمية لكيل مينهم نظيام بيارز  وأنظمية  فرعيية، كميا تتمييز كيل فئية  ثالثة فئيات بيارزة

ميين هييذه الفئييات بخصييائص مميييزة لهييا ميين حيييث الحركييات الجسييمية والوقفيية والهيئيية الجسييدية وحركييات 
 -ميثال-الشـخص بصـريا؛ فيإذا كيان 11العينين، وحجيم الصيوت، وطبيعية المفيردات والتراكييب المسيتعملة

لحــن ميين اسييتعمال مفييردات وتراكيييب معينيية تنتمييي إلييى مجييال الرطييية ويطلييق عليييه مصييطلح فإنييه يكثيير 
أنييا أراه  - أرى وجهيية نظييري - واضييحة فكييرة غييير هييذه -: قييول الييبعا ، وميين أمثليية ذلييك11الخطــاب
 صييييييورة مشوشية - النظيرة المسيتقبلية - تسيلي  الضيوء -هيذه رطيية اسيتراتيجية -أرني التفاصيل -كذلك
 وضوح – لمعان – كشف – معر  – مشهد – تصييور - رأى – نظر -منظور - يعكس – يتألأل –
 مالمح....إلخ.  - ضوء – ألوان – ومضة – صفاء – مالحظة – عين –
وانطالقييا ميين أن الشييخص  البصييري يعتمييد علييى الفييص الييدماغي األيميين فإنييه يركييز علييى المشيياهد  

 مور مشيياهدة لبنيياء علييى الرطييية المباشييرة للظيياهرة( أكانييت هييذه الصييأوالمواقييف الحسييية المصييورة سييواء 
تذكريةل اعتمادا على آلية التذكر( أو إنشائية لبناء على آليية التخييل(، وعلييه فيإن أحسين طرييق لحسين 

 كون باستثارة الجانب البصري عنده.التواصل معه ي
فييردات فإنييه سيييكثر ميين اسييتعمال لحيين خطيياب يحتييوي علييى الم الشــخص ســم ياأمييا إذا كييان  

 صراخ – نبرة – ضجيج – نغمة – سمع – ومن أمثلتها: صوت 12والتراكيب المنتمية إلى مجال السمع

                                                           
 .124، ص2445، 1، دار ابن حزم، بريوت، لبنان، طمناذج النجاح يف العمل اإلداريعبد الناصر الزهراين،  8
، دار ابنن حنزم، بنريوت، لبننان، لربجمـة اللغويـة العيـ يةاعبند الناصنر بنن عبند الرمحنان الزهنراين، ملزيد من التوضيح ميكنن العنودة  ا املرا نل التالينة:  9
، 2445، 1، دار ابنننن حنننزم، بنننريوت، طمنـــاذج النجـــاح يف العمـــل اإلداري؛  عبننند الناصنننر بنننن عبننند الرمحنننان الزهنننراين، 12،ص1، ج2445، 1ط
  http://NLPNOTE.COM: ؛ واألنظمة التمثيلية، موقل الربجمة اللغوية العصبية على املوقل اإللكرتوين125-120ص

-120، املر نل نفسن ، ص الربجمة اللغوية العيـ يةعبد الناصر بن عبد الرحنمان الزهراين، جند تفاصيل حول هذه اخلصائص يف املرا ل التالية:  14
وينظننر: 32-20، ص2415، 1علميننة، بننريوت، لبنننان، ط، دار الكتننا الالــلعلا امللنــاعا مــع الــدما ، وينظننر: ومننام صنننننننالا عبنند ا سنن ، 186

، وينظننر: عمننر الننرت ين، 66-60و ص،  50-09، ص1،2414، مكتبننة العبيكننان، الننراي ، طمهــارات اصتيــال اللغــويعبنند الننرزاق حسنن ، 
  علنننننننننننننننننننننننى املوقنننننننننننننننننننننننل االلكنننننننننننننننننننننننرتوين: 22/41/2413، حلقنننننننننننننننننننننننة مصنننننننننننننننننننننننورة  فينننننننننننننننننننننننديو ، ا لقنننننننننننننننننننننننة الثانينننننننننننننننننننننننة،اإلعجـــــــــــــــــــــــا  اللوا ـــــــــــــــــــــــل 

http://audio.islamweb.net/audio/index  
 مصطلح  ن اخلطاب: هو املصطلح الذي يطلق  علم الربجمة اللغوية على  التأكيدات اللغوية املستعملة منن قبنل شنمص معن  والن  تبن   بيعنة 11

 .232-231، املر ل نفس ، ص الربجمة اللغوية العي ية بن عبد الرمحان الزهراين،النظام التمثيلي الغالا علي ، ينظر: عبد الناصر 
 .84-29، ص 2443، 45، دار امللتقى، موراي، طآفاق بال حدودحممد التكري ،  12

http://nlpnote.com/
http://audio.islamweb.net/audio/index
http://audio.islamweb.net/audio/index
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 - الخطابة – اآلالت الموسيقية - لهجة – لكنة – صهيل – ثرثرة – ترنم – همس – وقع – صياح –
انتبيه  - ةقيول الحقيقي - أجيراس الخطير - قوة الكلمة -كالم الناس  - امسك لسانك - ينصت باهتمام
إذا سمعت نفسك وأنت  - هذا مألوف ألذني  - هذا الشيء له رنين - أسمعك بوضوح - إلى ما تقول

 صيداه يبيدو مألوفيا...إلخ. - سيأقوله ميرة واحيدة - أريدي أن تسمع ما أقول بتركيز - تتكلم ستغير رأيك
األحييداث السييم ية ويسييطر علييى الشيخص السييمعي الشيق األيسيير ميين اليدماه، ولييذلك نجيده يركييز عليى 

ونبييرة الصييوت وشييدته، كمييا أن تركيييزه يكييون علييى األحييداث السييم ية الحسييية لاآلنييية(، أو التذكرييية أو 
اإلنشييائية لالمتخيليية(؛ وعليييه فييإّن أحسيين طريييق لحسيين التواصييل معييه يكييون باسييتثارة الجانييب السييمعي 

 عنده. 
، واليذي يمتياز أصيحابه بالمييل ميلـي الحسـيالنظام التمنوب ثالث من األنظمة التمثيلية هو وهناي      

إلييى التعييابير والمفييردات المعبييرة عيين المشيياعر واألحاسيييس سييواء كانييت هييذه األحاسيييس مادييية لحسييية 
خارجييية كالشييعور بييالبرودة والحييرارة(، أو معنوييية لداخلييية كيياأللم  عاطفييية(؛ وميين أمثليية ذلييك: شييعور، 

، سطييح حياد، كآبية، حييزن، أليم، فيرح، غضييب، إحسياس، لمسية، خشيونة، نيياعم، صيلب، صيدمة، ضييغ 
خيييوف، السييييطرة عليييى الييينفس، ،بضييية مييين حدييييد، عيييييييدم اإلحسييياس، اسيييتغراب، يخيييد  الحيييياء، يييييجرح 
كرامته، أعصابه باردة، يسبح مع التيار، هذا األمر يثلج الصدر، اليأس أكثر إيالما للنفس من الصبر، 

 مكانييت مادييية خارجييية أأ ي علييى األحاسيييس سييواء ؛ ويركييز الشييخص الحسيي13هييذا األميييير يييثلج الصييدر
إنشيييائية؛ وعلييييه فيييإّن أحسييين طرييييق لحسييين التواصيييل معيييه يكيييون باسيييتثارة الجانيييب  مداخليييية أم تذكريييية أ

 الحسي عنده.
المعرفية وبرمجة الذهن، والتيي العلوم المفاضيم البارزة في حقل لبعا بعد هذا العر  الموجز      

غيرها نظرا لمحدودية عددها مقارنة بالبرامج العقلية أو أنمياط الشخصيية؛ فإننيا  وقع اختيارنا عليها دون 
بييييين هييييذه الحقييييائق المعرفييييية المكتشييييفة حييييديثا وبييييين المقاربيييية  -بإيجيييياز-حاول نسييييفييييي الفقييييرة الموالييييية 

 الخصائص التواصلية والتأثيرية التي يتضمنها النص القرآني.
 : الكريم آنالقر  آليات وبرامج ذهنية وعصبية في-3 

فقيييد اهيييتم تضيييمن الييينص القرآنيييي مييياال يمكييين عيييده وصحصييياطه مييين اإلشيييارات النفسيييية المعرفيييية، ي
ي نابالقنوات التواصلية الحسية الثيييالث مين سيمع وصبصيار وحيس، وذكرهيا فيي ميواطن عيييديدة آحيادا  ومثي

ومين أمثلية ذليك ، –ليه مين الحيسوميا يمث –وثالثا ، وغالبييا  ما ابييتدأ بيذكر السيمع ويلييه البصير ثيم الفيؤاد 
ــُم ﴿:فييي سييورة النحييل هلل عييز وجييلا قييول ــَ  َلُك ــاْتُكْم اَل َتْعَلُمــوَن َشــْي لا َوَجَع َه ــْن ُبُطــوْن ُنمه َوَّللاهُ َنْخــَرَجُكْم ْم

ْمَ  َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفْ َدةَ  َوُهـَو الهـْ ي ﴿:في سورة المؤمنون  أيضا هقولو ؛ [النح ﴾](87)َلَعلهُكْم َتْشُكُروَن  السه

                                                           
 210.-245، ص املرجع نفسهاملر ل نفس  والصفحة؛ وينظر: عبد الناصر بن عبد الرمحان الزهراين،  13
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ـْمَ  َواأْلَْبَصـاَر َواأْلَْفْ ـَدةَ َنْنَشَأ َلُكـُم   قيولفيي سيورة األحقياف يو ]المؤمنـون؛  ﴾(87)َقْلـي ل َمـا َتْشـُكُرونَ  السه
َنـى َعـْنُهْم  ةل َسْمعلا َوَنْبَصارلا َوَنْفْ ـدَ َوَلَقْد َمكهنهاُهْم ْفيَما ْذْن َمكهنهاُكْم ْفيْه َوَجَعْلَنا َلُهْم ﴿:سبحانه وتعيالى ْْ َفَمـا َن

ــَدُتُهمْ  ــْمُعُهْم َواَل َنْبَصــاُرُهْم َواَل َنْفْ  ــْه  َس ــاُنوا ْب ــا َك ــْم َم ــاَا ْبْه ــاْت َّللاهْ َوَح ــُدوَن ْبَّللَاَ  ــاُنوا َ ْجَح ــْيءذ ْذْذ َك ــْن َش ْم
 ]األحقاف؛  ﴾(62)َ ْسَتْهْزُئونَ 
يتطليب ضيوعات القرآنيية، و مين أعميق المو البحث في مسألة السمع والبصر في القرآن الكيريم، ف
فيميييا يليييي ، وال بيييأس أن نتطييير  ييييةبحثهيييذه الورقييية المجيييال  لهيييا سيييعتال ية علميييية ولغويييية خاصييية دراسييي

خيييالل التراكييييب عينيييات مييين اآلييييات القرآنيييية تتضيييمن األنظمييية التمثيليييية اليييثالث، مييين إليييى وباختصيييار 
 والمفردات الواردة فيه.

 :  كر الحكيمالنظام التمميلي الاصري في آ ات ال -4
كانييت مييات وتعالجهيا عليى شيكل صيور؛ سيواء  أأن فئية مين النياس تسيتقبل المعلو -سيابقا–ذكرنيا 

مين صيور األشيياء والمعياني  16هذه المعلومات حسيية مشياهدة أم كلميات يتلقاهيا، فهيو يربطهيا بمخزونيه
إليهيا؛ وتتعيدى  سيتعملها وقيت الحاجيةوي قولهياأنيه يالتي يحتفظ بها، وهذه الصور هي صور مرئية، أي 

الجانيب اإلبيداعي الجميالي، اليذي  -استنادا إلى األبحاث المعرفية-الصورة في الدراسات اللغوية الحديثة
يتعلييق بالخيييال والعاطفييية لتضييم جانب يييا آخيير يمثيييل البنييية التصييورية عنيييد الفييرد؛ فاإلنسيييان منييذ البيييدايات 

تصيييورية مييا، وكلميييا زاد ارتباطييه بالخيييار  األولييى التصيياله الحسيييي بالعييالم الخيييارجي تتأسييس لدييييه بنييية 
؛كلما زادت مهارته وسرعته فيي مقولية األشيياء بصيري ا 17واحتكاكه بالبيئة الطبي ية واالجتماعية والثقافية

واسييتدعائها؛ أي أّن الييذهن البشييري يخييزن األشييياء والمعلومييات الييواردة بصييري ا علييى شييكل صييور، وميين 
يييِق  انيييب التصيييوري البصيييري لإلنسيييان قوليييه تعيييالى:اآلييييات التيييي نيييرى أنهيييا تركيييز عليييى الج ل  ﴿ِإنَّ ِفيييي خق

ُع النَّا ا يقن فق ِر ِبمق ِري ِفي ال بقح  اِر وقال ُفل ِك الَِّتي تقج  ِل وقالنَّهق ِف اللَّي  ِتالق ِ  وقاخ  قر  مقاوقاِت وقاأل  ا أقن زقلق َّللاَُّ ِمنق السَّ مق سق وق
قر   يقا ِبِه األ  اٍء فقأقح  اِء ِمن  مق مق ِر السَّ يخَّ اِب ال ُمسق يحق يقياِح وقالسَّ يِريِ  الرِّ تقص  ابٍَّة وق ا ِمن  ُكلِّ دق بقثَّ ِفيهق ا وق ِتهق دق مقو   ق بقع 

[ ﴾ ِقُلونق ٍم يقع  قيقاٍت ِلققو  ِ  آلق قر  اِء وقاأل  مق  [.الاقرة424بقي نق السَّ
ق    يمقاوقاِت وقاأل  لقُكوتق السَّ ذقِلكق ُنِري ِإب رقاِضيمق مق كق لقي يِه وقوله عز وجل:﴿وق ينَّ عق لقمَّيا جق ِليقُكيونق ِمينق ال ُميوِقِنينق فق ِ  وق ر 

لقمَّا رقأقى ال ققمقرق بقاِزغ ا قِفِلينق فق لقمَّا أقفقلق ققالق الق ُأِحبُّ اآل  بِّي فق ب ا ققالق هقذقا رق كق و  ُل رقأقى كق يلق  اللَّي  يا أقفق لقمَّ بِّيي فق ققالق هقذقا رق
بِّي ِدِني رق يا  ققالق لقِئن  لقم  يقه  لقمَّ بقيُر فق بِّيي هقيذقا أقك  ية  ققيالق هقيذقا رق يم سق بقاِزغق لقمَّيا رقأقى الشَّ يالِّينق فق ِم الضَّ قُكونقنَّ ِمنق ال ققو  ألق

﴾ ِرُكونق ِم ِإنِّي بقِريٌء ِممَّا ُتش  لقت  ققالق يقا ققو   .األنعام؛87-87] أقفق
                                                           

ـــه، وهنننو :عننن :  goryCateترمجنننة ملصنننطلح  16  ، ينظنننر:  نننورج الكنننوف ومنننار   ونسنننون، تنظـــيا العـــاي وتيـــنيو صفـــياأه وو ـــفاته وصحدا 
 . 14-2، ص 2،ط2449االمتعارات ال  حنيا هبا، تر: عبد ا ميد  حفة، دار توبقال للنشر، 

فهو يسمل  ظناهرة السنمل  دقنات قلنا أمن  وكالمهنا  تكشف األحباث العلمية أن اجلن  منذ الشهر اخلامس يف الرحم  يستعمل حامة السمل، 12
 . 51، ص1111، 1مكل ة وه ة، القاهرة، مير، ط ،الليور العقل وكل ما يصدر من أصوات، ينظر: هاين مكروم، 
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ُيوِلُج ال اِر وق يٍل وقوله عز وجل:﴿ُيوِلُج اللَّي لق ِفي النَّهق يِري أِلقجق يرق ُكيلر يقج  يم سق وقال ققمق رق الشَّ يخَّ سق يِل وق ارق ِفيي اللَّي  نَّهق
ِميٍر﴾ ِلُكونق ِمن  ِقط  ا يقم  ُعونق ِمن  ُدوِنِه مق بُُّكم  لقُه ال ُمل ُك وقالَِّذينق تقد  مًّى ذقِلُكُم َّللاَُّ رق  فاطر؛ 41]ُمسق

َوْمـَن هبنا إليه من خيالل قوليه تعيالى:﴿ويمكن أن نوضح بعا المؤشرات التي تؤكد ما ذهذا،      
ا ُ ْحبُّوَنُهْم َكُحبّْ َّللاهْ َوالهْ يَن َآَمُنوا َنَشدُّ ُحاًّا لِلْهْ  ْ َنْنَدادل َََلُموا النهاْس َمْن َيتهْخُ  ْمْن ُدوْن َّللاه  َوَلْو َيَر، الهْ يَن 

ْ َجْميعلا ْذْذ َتَبرهَن الهْ يَن اتُّْاُعوا ْمَن الهـْ يَن اتهَاُعـوا  (427)َوَننه َّللاهَ َشْديُد اْلَعَ اْب  ْذْذ َيَرْوَن اْلَعَ اَب َننه اْلُقوهَة لِلْه
ا ْمنها (َوَقاَا الهْ يَن اتهَاُعوا َلْو َننه َلَنا َكرهةل َفَنَتَبرهَن ْمْنُهْم َكَما َتَبرهُءو 422َوَرَنُوا اْلَعَ اَب َوَتَقطهَعْت ْبْهُم اأْلَْسَااُب )

إذ الاقـرة؛  428-427]﴾(428)َكَ ْلَك ُيْريْهُم َّللاهُ َنْعَماَلُهْم َحَسَراتذ َعَلْيْهْم َوَما ُهـْم ْبَخـاْرْجيَن ْمـَن النهـارْ 
َوَلـْو َيـَر، الهـْ يَن عند تحليلنا المعرفي لهذه اآليية نركيز عليى الصيور المشيكلة للمشيهد ففيي قوليه تعيالى:﴿

ـــَرْونَ  ـــوا ْذْذ َي ـــَ اْب  َََلُم ـــْديُد اْلَع ـــا َوَننه َّللاهَ َش ْ َجْميعل ـــوهَة لِلْه ـــَ اَب َننه اْلُق عيييدة مؤشيييرات تتضيييمن  نجيييد﴾ اْلَع
اللغويية تتضمن مشهدا بصريا يمكن تخيله انطالقيا مين البنيية فهي خصائص النظام التمثيلي البصري؛ 

تكيون مين العالمية اللغويية لارتبياط في استعماله للغة يقوم عليى بنيية أو نظيام ي ألّنهالتصورية لإلنسان، 
يشيير إلييه ، كما وهو المفهوم من جهة أخرى  ما يطلق عليه الصورة الذهنيةمن جهة؛ و الدال والمدلول( 

فالصــورة نو الصــور ال هنيــة هــي تمميــ  المــدركات مــن األشــياء واألحــدا  »األزهيير الزنيياد فييي قولييه: 
نو اللمسـي نو مـا ذليها   فـإذا كـان المـدري بصـريا  تممي  ذهنيا نساسه اإلدراي الاصري نو الّسـماعي

مم  كان فيه ك  جزء من الحق  الاصري ملي لا بمضمون بصري، وه ا المضمون يتبدا بتبّدا درجات 
تحمل فهذه اآليات وبالتالي، ؛ 18«التركيز التي تكون للعين في تفاصيله بما فيه من األلوان واألطياف

سييياكنة ييييييي متخيلييية ييييييي تذكريييية، تؤكيييد لنيييا أّن القيييرآن الكيييريم قيييد راعيييى أحيييوال  مشييياهد متحركييية يييييي ملونييية ييييييي
المخاطبين النفسية وخصائصهم الذهنية والمعرفية، ولعلهيا خاصيية مين الخصيائص التيي نسيتنبطها مين 

 ]األنبياء؛ ﴾(408وما نرسلناَي ذاّل رحمةل للعالمين)قوله: ﴿
ينبئ عن تنوعه وبالتالي تلونيه، الذي  (رطية العذاب) مشهد في اآليات السالفةمن الصور الملونة و     

المتحركييية المشييياهد  وتعيييدد أشيييكاله، إال أن اآليييية ليييم تفصيييل فيييي نيييوب العيييذاب، وطريقتيييه وأصييينافه؛ ومييين
مشهد تحري الظالمين في يأس هنا وهناي لعلهيم يجيدون منفيذ ا أو حيال  يخيرجهم مين الحيال التيي كذلك؛ 

ـــْ يَن اتهَاُعـــوا َوَرَنُوا اْلَعـــَ اَب كيييد ذليييك قوليييه تعيييالى:﴿أوقعيييوا أنفسيييهم فيهيييا، ويؤ  ْذْذ َتَبـــرهَن الهـــْ يَن اتُّْاُعـــوا ْمـــَن اله
َََلُموا ْذْذ َيـَرْوَن اْلَعـَ اَب َننه الصور اإلنشائية فمنها قوليه:﴿﴾؛ أما َوَتَقطهَعْت ْبْهُم اأْلَْسَاابُ  َوَلْو َيَر، الهْ يَن 

ْ َجمْ  ــااْلُقــوهَة لِلْه فالرطييية المقصييودة فييي  هييذه اآلييية تكييون فييي المسييتقبل أي يييوم الحسيياب، فالييذين لييم ﴾، يعل
يروا ملكوت هللا مما يثبت لهم الوحدانية المطلقة في الحيياة اليدنيا سييرون فيي آخير الزميان مين العيذاب، 

                                                           
 165.، صاملرجع نفسهاألزهر الّزاند،  19
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لحييال  والقييوة مييا يثبييت لهييم ضيياللهم وزيغهييم، فاآلييية تضييع اإلنسييان البصييري فييي موقييف مشيياهدة متخيليية
 .الكفار 

 منها الصور التذكرية التي قد تكون في نقطتين هما:عن هذه الصور و نفسه يتكرر ألمر وا
 تذكر مشاهد أو صور أو مواقف حدث فيها نوب من التعذيب.في الدنيا:  -1

وأّنه أنكر األدلة المرئية  -البصيرة–أنه لم يكن يبصر لحين يرى العذاب( تذكر الكافر في اآلخرة:  -2
 ي جاءته.الت
إن هيييذه اآليييية تتضيييمن مشيييهدا بصيييريا يمكييين تخيليييه انطالقيييا مييين البنيييية التصيييورية ليييدى اإلنسيييان،     

فاإلنسان في استعماله للغة يقوم على بنية أو نظام يتكون من العالمة اللغويية لارتبياط اليدال والميدلول( 
فالصـورة نو »فيي قوليه: ر الزنـاد األزهـأو ما يطلق عليه الصورة الذهنية؛ وهو المفهوم اليذي يشيير إلييه 

الصور ال هنية هي تممي  المـدركات مـن األشـياء واألحـدا  تممـي  ذهنيـا نساسـه اإلدراي الاصـري نو 
الّسماعي نو اللمسي نو ما ذليها   فإذا كان المدري بصريا مم  كان فيه ك  جزء من الحق  الاصـري 

درجـات التركيـز التـي تكـون للعـين فـي تفاصـيله ملي لا بمضمون بصري، وه ا المضمون يتبدا بتبـّدا 
؛ أميا عين لحين الخطياب اليوارد فيي هيذه اآلييات فقيد تضيمن مفيردات 21«بما فيه مـن األلـوان واألطيـاف

  ُيْريْهُم  -َوَرَنُوا -ْذْذ َيَرْونَ  -َوَلْو َيَر،  وعبارات تحيل على الرطية المادية أو المعنوية وهي:
ءت فييي نسييق لغييوي يقييوم علييى قواعييد تحييدث بهييا العييرب قبييل نييزول القييرآن إّن هييذه اآليييات التييي جييا     

بييزمن طويييل، جيياءت حامليية معهييا صييور ا ذهنييية مختلفيية، تتعييدد أنواعهييا بتعييدد النواقييل الحسييية للتجربيية 
تؤكيييد عليييى التناسيييق واالنسيييجام كميييا اإلنسيييانية وتختليييف طرقهيييا بييياختالف أنظمييية المخييياطبين التمثيليييية، 

لة والمرسيل والمرسيل إلييه، وتجعلهيا وسييلة تواصيلية معجيزة، وهيذه الخصيائص اللغويية العظيم بين الرسيا
التيييي تتسيييم بإعجازيتهيييا الّتواصيييلية تمّكنيييت مييين تلخييييص مضيييمون مئيييات الكتيييب التيييي اهتميييت بمهيييارات 

 االتصال اللغوي، وركزت على استراتيجيات الخطاب والتفكير اإلبداعي اللغوي.
 :  ي آ ات ال كر الحكيمالنظام التمميلي السمعي ف-7

، وأداة 21ظييياهرة اجتماعيييية -كميييا يقيييول عليييي عبيييد الواحيييد وافيييي-البشيييرية إذا كانيييت اللغييية 
لهييا خصائصييها الطبي ييية 21ظيياهرة صييوتية -كمييا يعييدها ابيين جنييي-التواصييل الرئيسييية بييين البشيير؛ فإنهييا

 راسة األصوات المكونة ليهوالفيزيائية واإليقاعية والتواصلية، ومن ثم يكون منطلق دراسة أي نص هو د
                                                           

 ، والصفحة.املرجع نفسه 22

نشـــاة اللغـــة عنـــد ، وينظنننر: علننني عبننند الواحننند وايف، 5، ص1983، 1، النننراي ، ط، مكتبنننات عكنننا اللغـــة واعلمـــععلننني عبننند الواحننند وايف،  24
 .29، ص2443، هنضة مصر للطباعة، القاهرة، دط، اإلنسان والطفل

، تح: حممد علي النجار، دار الكتا املصرية، اخلياأصينظر: ابن  ين، « أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم»يعرف ابن  ين اللغة بقول :  21
 . 23، تر: كمال بشر، مكتبة الشباب، لبنان، دط، دت، صدور الكلمة يف اللغة. وينظر: متيفن أوملان، 33، ص1،ج1952 دط،
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أكثيير ه الييذي ال يختلييف فيييه اثنيان هييو أّنييأمييا بالنسييبة لليينص القرآنيي، ف ؛والبحيث فييي طياتهييا عيين المعنيى
يييا بالقيييدرات التأثيريييية فيييي نفيييوس المتلقيييين، بشيييهادة المسيييلمين وغييييرهم ممييين بلغيييت آياتيييه  النصيييوص تمتع 

 يجييري علييى نسييق واحييد بالنسييبة للشييخص مسييامعهم؛ ذلييك أن وقييع آيييات القييرآن الكييريم علييى اآلذان ال
آييات تبعيث عليى الهيدوء والسيكينة والراحية، وآييات أخيرى تبعيث عليى الخيوف القرآن  الواحد، إذ نجد في

والرضبة، وآيات أخرى فيها تعليم وتفقيه وتبصرة؛ فإذا كيان هيذا األمير ميع الشيخص الواحيد فكيي  يكيون 
 تلفة ولهم أنظمة تمثيلية متباينة   ت مخمع أشخاص مختلفين، لهم طباب وسلوكات وذهنيا

 من اآليات المتضمنة للمؤشرات والخصائص السم ية قوله تباري وتعالى:وعليه، ف  
لقمُ  فقُعوا ققاُلوا لقو  نقع  ِ أقِو اد  ِبيِل َّللاَّ ا ققاِتُلوا ِفي سق القو  ِقيلق لقُهم  تقعق لقمق الَِّذينق نقافقُقوا وق ِليقع  تَّبق ﴿وق يِر  ِقتقاال  الق نقاُكم  ُهم  ِلل ُكف  ع 
تُ  ا يقك  لقُم ِبمق َّللاَُّ أقع  ا لقي سق ِفي ُقُلوِبِهم  وق اِن يقُقوُلونق ِبأقف واِهِهم  مق ِيمق ِئٍذ أقق رقُب ِمن ُهم  ِلإل  مق ﴾يقو   آا عمران؛ 428]ُمونق

لق الَِّذينق ققاُلوا ِإنَّ  ِمعق َّللاَُّ ققو  ُتُب مقا  وقوله عز وجل في سورة آل عمران:﴿لقققد  سق نقك  ِنيقاُء سق ُن أقغ  نقح  َّللاَّق فقِقيٌر وق
ِريِق﴾ نقُقوُل ُذوُقوا عقذقابق ال حق قٍّ وق قن ِبيقاءق ِبغقي ِر حق ققت لقُهُم األ   .آا عمران؛474]ققاُلوا وق

تَّى يق  ِمنق ِلرقُسوٍل حق ِهدق ِإلقي نقا أقالَّ ُنؤ  بقاٍن تقأ ُكُلُه النَّاُر ُقل  ققد  وقوله تعالى: ﴿"الَِّذينق ققاُلوا ِإنَّ َّللاَّق عق أ ِتيقنقا ِبُقر 
﴾ اِدِقينق ِلمق ققتقل ُتُموُهم  ِإن  ُكن ُتم  صق ِبالَِّذي ُقل ُتم  فق ِلي ِبال بقيِّنقاِت وق ُكم  ُرُسٌل ِمن  ققب  اءق  .آا عمران؛471]جق

رُِّفونق ال كقِلمق عقن  مقوقاِضعِ  مقع  غقي رق وقوله عز وجل:﴿ِمنق الَِّذينق هقاُدوا ُيحق ي نقا وقاس  نقا وقعقصق ِمع  يقُقوُلونق سق ِه وق
مقع  وق  نقا وقاس  نقا وقأقطقع  ِمع  لقو  أقنَُّهم  ققاُلوا سق يِن وق ن ا ِفي الدِّ طقع  رقاِعنقا لقيًّا ِبأقل ِسنقِتِهم  وق مقٍع وق ي ر ا لقُهم  ُمس  نقا لقكقانق خق ان ُظر 

نقُهُم َّللاَُّ بِ  لقِكن  لقعق مق وق ﴾وقأقق وق ِليال  ِمُنونق ِإالَّ قق ِرِهم  فقالق ُيؤ   .النساء؛42]ُكف 
َ ـا َنيَُّهـا :﴿يمكن أن نوضح بعا المؤشرات التي تؤكيد ميا ذهبنيا إلييه مين خيالل قوليه تعيالىإذ      

( َواَل َتُكوُنوا َكالهْ يَن َقاُلوا َسْمْعَنا َوُهـْم 60الهْ يَن َآَمُنوا َنْطيُعوا َّللاهَ َوَرُسوَلُه َواَل َتَولهْوا َعْنُه َوَنْنُتْم َتْسَمُعوَن)
مُّ اْلُاْكُم الهْ يَن اَل 64اَل َ ْسَمُعوَن) َوابّْ ْعْنَد َّللاهْ الصُّ ( َوَلـْو َعْلـَم َّللاهُ ْفـيْهْم َخْيـرلا 66 َ ْعْقُلـوَن )( ْذنه َشره الده

قد جاءت اآلية مخاطبة المؤمنين من فاألنفاا؛  23-21﴾]أَلَْسَمَعُهْم َوَلْو َنْسَمَعُهْم َلَتَولهْوا َوُهْم ُمْعْرُضونَ 
 جميع أصناف البشر عموما، ولكّنها من خالل خصائصها اللغوية ركزت على صنف معين مين البشير
من ذوي النظام التمثيلي السيمعي، هيذا الّصينف اليذي يعتميد عليى الصيور الذهنيية الّسيم ية، وال يتعاميل 
مييع أشييكال وخطاطييات لصييور ومشيياهد مرئييية للمعنييى أو اللفييظ؛ بييل يتعامييل مييع صييور سييم ية لألشييياء 

الّسم ية أكثر والمعاني؛ ويمكن أن نستدل بهذه اآلية لنبرهن على تركيز الخطاب على البنية التصورية 
 من غيرها من خالل ما يأتي:

في اآلية نداٌء والّنيداء يقيوم عليى اليتلفظ بالمنيادى أو بالموضيوب مباشيرة، وهنيا بيدئت بقوليه عيز وجيّل: -أ
 ﴾، والتلفظ في أساسه صوت يصدر من المرسل إلى المتلقي.َ ا َنيَُّها الهْ يَن َآَمُنوا﴿
من غيرها، وفيه تفريق بين الّسمع الحسيي الخيارجي وبيين  في الرسالة تحريا لحاسة السمع أكثر -ب

﴾ َوُهــْم اَل َ ْســَمُعونَ ﴾ السييماب الحسييي وبييين ﴿َقــاُلوا َســْمْعَنااإلدراي ميين خييالل السييمع وذلييك واقييع بييين ﴿
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اإلدراي عن طريق الّسماب، إاّل أّن حاسة الّسمع في اآلية هي طريق من طر  العلم، إذ قال عّز وجّل: 
مُّ اْلُاْكُم الهْ يَن اَل َ ْعْقُلونَ  ْذنه َشره ﴿ َوابّْ ْعْنَد َّللاهْ الصُّ  .22﴾الده
ْذْن َتْسَتْفْتُحوا َفَقـْد جاءت هذه اآلية في سيا  آيات نعّدها سم ية العتبارات كثيرة إذ تسبقها آيية: ﴿ - 

َنُعْد َوَلْن ُتْغْنَي َعْنُكْم ْفَ ُتُكْم َشْي لا َوَلْو َكُمـَرْت َوَننه َّللاهَ  َجاَءُكُم اْلَفْتُح َوْإْن َتْنَتُهوا َفُهَو َخْيٌر َلُكْم َوْإْن َتُعوُدوا
؛ ففييي اآلييية استنصييار واستقضيياء واسييتحكام الكفييار هلل أن يفصييل بييينهم ]األنفــاا؛﴾(41َمــَ  اْلُمــْؤْمْنيَن )
ــَتْفْتُحواتَ لجانييب سييماعي صييوتي(، كمييا أّن الصيييف الييواردة فييي اآلييية متناغميية ﴿23وبييين المييؤمنين -﴾ْس

 ﴾.َنُعدْ ﴿-﴾َتُعوُدوا﴿-﴾َتْنَتُهوا﴿
ذكرنييا أّن األشييخاص الّسييمعيين يعتمييدون علييى لغيية تغلييب عليهييا  لحيين الخطيياب فييي اآلييية: فقييد أمييا عيين

   األلفاظ واألدوات المستعملة في الّسمع ومن ذلك:
 ﴾.َ ا َنيَُّها الهْ يَن َآَمُنوا﴿  النداء صوتي             --4    
  ﴾اَل َتُكوُنوا﴿-﴾اَل َتَولهْوا﴿-﴾َنْطيُعوا﴿       األمر والنهي صوتي        -2   
ـــمُّ ﴿-﴾اَل َ ْســـَمُعونَ ﴿-﴾َســـْمْعَنا﴿-﴾َتْســـَمُعونَ األلفيياظ الدالييية عليييى حاسييية السيييمع مباشيييرة:﴿-3 -﴾الصُّ
  ﴾أَلَْسَمَعُهمْ ﴿ ﴾اْلُاْكمُ ﴿
 يعييييد هييييذا تكييييرار ا بييييل هييييو تأكيييييد يسييييتهدف نالحييييظ أّن هييييذه اآليييييات عّجييييت بال بييييارات الّسييييم ية، وال  

المخاطب ليزداد تأثره بمضيمون الخطياب، ولعيل هللا سيبحانه وتعيالى ٌينّبيه مين أعير  مينهم، وليم يسيمع 
 -عيّز وجيل-للحق إلى أنه سيحول بينه وبين قلبيه، أي يطبيع هللا الكفير عليى قلبيه، وفيي ذليك تأكييد منيه

شيييخص اليييذي يوظيييف سيييمعه، ويتيييدبر ويفكييير مييين خيييالل عليييى أن الّسيييمع حاسييية عليييم ومعرفييية ويقيييين لل
االعتميياد علييى المييدخالت الّسييم ية؛ كمييا أّن الشييخص السييمعي الييذي ال يوظييف هييذه المنحيية فييي التييدبر 
والتأمل وعبادة هللا عّز وجل يقيم على نفسيه الحجية وييرى العيذاب األلييم؛ وكيل لفظية مين األلفياظ الّدالية 

ث المعنيييى العيييام فيييي مصيييّب واحيييد، فإّنهيييا تختليييف وتتفيييرب فيييي عليييى الّسيييماب وصن كانيييت تصيييبر مييين حيييي
 الّدالالت الثانوية، ولنا أن نمثل لذلك بنموذ  واحد هو:

 -﴿ َفلفظة تسمعون تحيل كعملية ذهنية إلى:َتْسَمُعون ﴾ 
 .عملية استقبال الكالم من الخار  عن طريق حاسة السمع 
 ستجابة األولية له.حدوث اإلدراي السمعي من خالل االنتباه للمثير واال 
  عمليييية التفكيييير التيييي تحييييل إليييى التخيييزين فيييي اليييذاكرة الّسيييم ية، واليييذاكرة الّسيييم ية تميييد عمليييية التفكيييير

 بالمخزون السمعي.
                                                           

من مورة البقرة، وخيتلف األمر يف أن اآلية األوا بّينت أن الرؤينة  رينا الفهنم، وأن  166-160هو نفس النموذج الذي و دانه يف حتليل اآلية  22
 ن السمل  ريا الفهم.هذه اآلية بّينت أ

 32.، ص0، الراي ، السعودية ، ج1999، 2، تح: مامي بن حممد السالمة، دار  يبة، طتفسري القرآن العظياابن كثري،  23
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 .اللغة كمخزون سمعي مجرد 
حروف الصفير من الحيروف التيي تثيير انتبياه الشيخص الّسيمعي؛ وهيو ميا نالحظيه فيي اآلييات  تعد    

مييثال قييد طغييى علييى بنييية اآلييية ميين خييالل تكييرار لفييظ لسييمع( سييبع مييرات بييأوزان  الييثالث فحييرف السييين
﴾، إضييافة إلييى اسيييتعمال حييرف لالصيياد( فيييي َرُســـوَلهُ وتصيياري  مختلفيية كمييا ورد "السيييين" فييي لفظيية ﴿

مُّ ﴿ ، ويشيير حسين عبياس إليى 31﴾، وتجتمع السين والّصاد ومعهما الزاي فيي كونهيا حروف يا صيفيريةالصُّ
عنييدما يقييع حييرف لالسييين( فييي أول اللفظيية الٌبييّد أن يشييّد المييتكلم علييى »سيين فييي قولييه: طبيعيية حييرف ال

صيييوته أثنييياء اليييتلفظ بيييه، فيمنحيييه ذليييك فاعليييية انزال،يييية تحييياكي األحيييداث الّدالييية عليييى التحيييري والمسيييير 
( مما حال دون تسل  الحيروف القويية عليى خصائصيه %38والسمو، فبلغت نسب هذه المعاني بذلك ل

حيييرف السيييين هيييو أحيييد الحيييروف »ويضيييي  مبينيييا المالميييح الّنفسيييية لهيييذا الحيييرف بقوليييه:  ،33«الصيييوتية
الصفيرية، صوته المتماسك النقيُّ يوحي بإحساس لمسي بين النعومة والمالسية، وبإحسياٍس بصيري مين 
االنزال  واالمتداد، وبإحساس سمعي هو أقرب للصفير، وليس في صوته ما يوحي بيأّي إحسياس ذوقيي 

وهذه الحروف هي أكثر الحروف ٌقرب ا إلى حاسة الّسمع لدى الشخص ، 14«ي أو مشاعر إنسانيةأو شم
الٌبيييّد أن يعّظم]المرسيييل[ الكلميييات السيييم ية ويسيييتخدم أحيييرف »الّسيييمعي، يقيييول عمييير التربييياني فيييي ذليييك: 

من خالل فالتناغم الحاصل ، 35«الصفير، السين، الزاي والصاد ألنها تزيد التأثير في الشخص الّسمعي
تكرار حروف لفظة لسمع( ليس له غر  جميالي أو تعبييري فحسيب، بيل فييه إثيارة ألذهيان األشيخاص 

ـمُّ اْلـُاْكمُ ﴿:من ذوي النظام التمثيلي الّسمعي، وفي قوله تعالى ﴾ فيإّن كلتيا اللفظتيين تتعلقيان بالجانيب الصُّ
ا واألبكييم هييو ييد  ا،  الّسييمعي؛ إذ األصييم هييو فاقييد الّسييمع ِخل قيية  أو فقق  فاقييد القييدرة علييى الكييالم ِخلقيية أو فقييد 

وكالهما يعتمد على حاسة الّسمع، وقد ورد تناغم في توالي هاتين اللفظتين وهو نيابع مين تناسيبهما فيي 
يييُل( يييمُّ لالُفع  يييُل( –اليييوزن: الصُّ يييمُّ /اليييبُّكم لالُفع  اليييبُّكم(  قصييير  -نهايييية كليهميييا بحيييرف واحيييد هيييو المييييم لالصُّ
  حرف عطف.اللفظين تواليهما بال

                                                           
اليـوتيات والفنولوجيـا، ، وينظنر: مصنطفى حركنات، 62، مكتبنة هنضنة مصنر، القناهرة، دط، دت، صاأل وات اللغويـةينظر:  براهيم أننيس،  34

، وحنروف الصنفري هني التسنمية  الن   ّاهنا هبنا منيبوي  معلنال ذلن   هننا أنند  يف 60-63، ص1998، 1ثقافية للنشر، القاهرة، مصنر، طالدار ال
؛ 60-63، ص22، ص0،ج3، ط1983، عنناا الكتننا، بننريوت، تننح: عبنند السننالم هننارونالكلــا ،  ، ينظننر: مننيبوي ،يصننفر هبننا الّسننمل أو ألهنننا

 .395، ص1982تح: حممد الصادق قمحاوي، مكتبة الباين ا ليب، القاهرة، مصر، دط، يف علا اللغة العربية،  املفيلوينظر: الزخمشري، 
؛ علنى أن حسننن 100، ص1998، منشننورات احتناد الكتناب العنرب، دمشنا، منوراي، دط، خيـاأص ارـروا العربيـة ومعانيهـاحسنن عبناس،  33

 حريف  الزاي والقاف  حروفا  عية معلال كثرة ا روف البصرية واللمسية والشعورية على عباس يصنف  حرف الس   ضمن ا روف البصرية ويعترب
  .54غريها السمعية والذوقية بطبيعة وحا ة العريب الذي أبدعها، ص

  .111، صاملرجع نفسه 30
 :دروس وحماضنننننننننننننننرات علنننننننننننننننى املوقنننننننننننننننل االلكنننننننننننننننرتويناألنظمـــــــــــــــة اللمليليـــــــــــــــة، اإلعجـــــــــــــــا  اللوا ـــــــــــــــل ، عمنننننننننننننننر النننننننننننننننرت ين،  35

https://sites.google.com/site/omarabad/video   

https://sites.google.com/site/omarabad/video
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وفي ذلك إشارة إلى تساوي الكفار فيي الصيمم واليبكم، وفيي ورود لالصيم واليبكم( معرفية دلييل عليى      
تجيياوز الكفيييار لبقيييية الييّدواب فيييي صيييفتي الصييم واليييبكم باعتبيييار أن فقييدان الّسيييمع يعطيييل عمليييية اإلدراي 

حييروف الصييفير إثييارة  والييوعي؛ وخالصيية القييول فييي هييذا الجانييب ميين دراسيية اآلييية هييي أن فييي ط يييان
لحاسة السمع عند جميع أصناف المخاطبين؛ ولكنها ذات تأثير أقوى لدى الّسمعيين على اعتبار ميلهم 

 إلى الجانب الصوتي السمعي.
تعتمد العملية االتصالية بين اإلنسان والعالم الخارجي : خطاب القرآن ل وي النظام التمميلي الحسي-7

مختليييف المثييييرات الحّسيييية مييين مشييياهد وصيييور وأصيييوات وحيييرارة وبيييرودة عليييى الحيييواس، فهيييي الّنواقيييل ل
وبيين المحيي  االجتمياعي وبنيية  -المثييرات الحسيية-ونعومة...إلخ؛ ومن خالل الّتفاعل الحاصل بينهيا 

تفكيره، وبين كيفية معالجة الفرد لمختلف المثيرات والمعاني تتأسس الصور الذهنية المختلفة؛ فقد تكون 
ذنهـا التمميـ  العقلـي لشـيء نو »( عن هذه الصور: سولسوروبرت  ية أو حسية، يقوللبصرية أو سم

حد  ْير موجود فعليا ويتضمن ه ا التعريف العام الصور الاصرية باإلضـافة ذلـى الصـور المتكونـة 
فيية عيين اإلدراي البصييري، ، وفييي هييذا التعرييي  إشييارة إلييى وسييائل إدراكييية مختل36«مــن ذحساســات نخــر، 

الّصور ال هنية هي صور تكون بعين العقـ  نو هـي (: »وآخرون  كراوليش قيول لمن ضح وهو ما يت
اإلدراي الحســي للصــور واأللــوان نو األصــوات نو االبتســامات والحركــات فــي خيــاب المميــر الخــارجي 

ـــ ا اإلدراي نو اإلحســـاس ـــي المســـبب له الصيييور  فيييإذا كيييان الشيييخص البصيييري يعتميييد عليييى  18«الفعل
ة أنسييياقه التصيييورية، والشيييخص الّسيييمعي يعتميييد عليييى االنطباعيييات النفسيييية ن فيييي بنييييواألشيييكال واألليييوا

لالذهنييييية( لألصييييوات والمفييييردات، فييييإّن الشييييخص الحسييييي يعتمييييد علييييى االنطباعييييات النفسييييية لالذهنييييية( 
لإلحساسييييات المادييييية المختلفيييية كالييييذو  والشييييم واللمييييس، واأللييييم والراحيييية والتعييييب الجسييييدي أو الفكييييري، 

؛ ومييييين اآلييييييات التيييييي تتضيييييمن مؤشيييييرات 39لمعنويييييية كيييييالحزن والفيييييرح والُحيييييّب والخيييييوفواإلحساسيييييات ا
 وخصائص تتناسب مع ذوي النظام التمثيلي الحسي قوله تعالى:

ت ُهُم ال بقأ سق  ِلُكم  مقسَّ ا ِمن  ققب  لقو  ثقُل الَِّذينق خق لقمَّا يقأ ِتُكم  مق نَّةق وق ُخُلوا ال جق ِسب ُتم  أقن  تقد  تَّى اُء وق ﴿أقم  حق ُزل ِزُلوا حق رَّاُء وق الضَّ
ِ ققِريٌب﴾] رق َّللاَّ ِ أقالق ِإنَّ نقص  ُر َّللاَّ ُه مقتقى نقص   [.الاقرة 644يقُقولق الرَُّسوُل وقالَِّذينق آقمقُنوا مقعق

                                                           
، ص 2444، تر: حممد جنيا الصبوة، مصطفى حممد كامل وآخرون، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، دط، علا النفس املعريفروبرت مولسو،  36

004  . 
32   aron, J.et Merritt king, Remediating Reading difficulties, Madison: Brown et Crawley, Sh-

.                                                                               Edition, 1991, p06 ndBenchmark publisher, 2

                                     . 
ية: الظنواهر الن   نا أمنباب حسنية ظناهرة أو معروفنة ميكنن اختبارهنا أو قيامنها كاإلحسناس  لنربودة أو ا نرارة أو األا، أمنا املعنوينة املقصود  ملاد 38

   .فرافهي ال  تثار بعوامل ال ميكن قيامها ومعرفة در تها  ال  لتجليات الظاهرية  ا. كالعبوس أو البكاء عند ا زن، والبشاشة و حالل ال
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ِمُنونق ِبال ِكتقاِب ُكلِّهِ  ُتؤ  ِء ُتِحبُّونقُهم  وقالق ُيِحبُّونقُكم  وق لقو ا  وقوله عز وجّل:﴿هقا أقن ُتم  ُأوالق وقِصذقا لقُقوُكم  ققاُلوا آقمقنَّا وقِصذقا خق
ُدوِر﴾] ِليٌم ِبذقاِت الصُّ ي ِظُكم  ِإنَّ َّللاَّق عق ي ِظ ُقل  ُموُتوا ِب ق قنقاِملق ِمنق ال  ق لقي ُكُم األ  وا عق  آا عمران؛ 441عقضُّ

نقٌة تقُسؤ ُهم  وقِصن  ُتِصب ُكم   سق ُكم  حق س  تقتَُّقوا الق  وقوله تباري وتعالى:﴿ِإن  تقم سق ِبُروا وق ا وقِصن  تقص  رقُحوا ِبهق يِّئقٌة يقف  سق
مقُلونق ُمِحيٌ ﴾] ا يقع  ي ئ ا ِإنَّ َّللاَّق ِبمق ي ُدُهم  شق  [.آا عمران460يقُضرُُّكم  كق

ُذوُقوا عقذقابق ال خُ وقوله عز وجّل: ِمُكم  هقذقا ِإنَّا نقِسينقاُكم  وق ا نقِسيُتم  ِلققاءق يقو  ا ُكن ُتم  ﴿فقُذوُقوا ِبمق ل ِد ِبمق
﴾ مقُلونق  لقمان؛ 44]تقع 

نقاُهم   ق  زق ِممَّا رق ا وق طقمقع  ف ا وق و  بَُّهم  خق ُعونق رق اِجِع يقد  افقى ُجُنوُبُهم  عقِن ال مقضق وقوله عز وجّل:﴿تقتقجق
﴾  لقمان؛ 42]ُين ِفُقونق

نقى ُدونق  قد  ذقاِب األ  لقُنِذيققنَُّهم  ِمنق ال عق ﴾ وقوله تباري وتعالى:﴿وق ِجُعونق لَُّهم  يقر  بقِر لقعق قك  ذقاِب األ   لقمان؛  64]ال عق
َنْم َلُهـْم َنْصـيٌب ْمـَن اْلُمْلـْك َفـْإذلا :﴿موجز لقوله تعيالى تحليلتطر  بولمزيد من التوضيح ال بأس أن ن   

ْمـْن َفْضـْلْه َفَقـْد َآَتْيَنـا َآَا ْذْبـَراْ يَم ( َنْم َ ْحُسـُدوَن النهـاَس َعَلـى َمـا َآَتـاُهُم َّللاهُ 71اَل ُيْؤُتوَن النهاَس َنْقيرلا )
ـا ) ( َفْمـْنُهْم َمـْن َآَمـَن ْبـْه َوْمـْنُهْم َمـْن َصـده َعْنـُه َوَكَفـى ْبَجَهـنهَم 74اْلْكَتاَب َواْلْحْكَمَة َوَآَتْيَناُهْم ُمْلكلا َعْظيمل

ْيَرَهـا ( ْذنه الهْ يَن َكَفـُروا ْبَّللَاَ اْتَنـا َسـْوَف ُنْصـْليهْ 77َسْعيرلا ) َْ ا  ْلَناُهْم ُجُلـودل ْم َنـارلا ُكلهَمـا َنْضـَجْت ُجُلـوُدُهْم َبـده
 ]النساء؛ ﴾(72ْلَيُ وُقوا اْلَعَ اَب ْذنه َّللاهَ َكاَن َعْزيزلا َحْكيملا)

الشيييخص الحسيييي يمييييل إليييى االعتمييياد عليييى اللميييس واالحتكييياي والتيييذو  فيييي إذا كيييان حييييث     
ه الّنيار وتؤذيييه هيو الجليد، فكييي  إذا كانيت هيذه الّنييار شيديدة االشييتعال معرفتيه لألشيياء، وأول مييا تالمسي
    ووضع فيها اإلنسان بأجمعه

 38(  فتتضيمن تهديييدا ووعييدا لجمييع الكييافرين وهيي فيي ذليك أعييّم مميا قبلهيا بإصييالئهم56أميا اآليية ل   
ا وعوضوا بيأخرى جدييدة فيهيا مين ال 41نار ا، كلما نضجت خصيائص ميا يجعلهيا حّيية، جلودهم ُبّدلوا جلود 
، وهو ما يشير إليه محمد نجاتي ُمعلقا على الحقيقة العلمية التي تضمنتها هذه اآلية: 41تنقل اإلحساس

تشير هذه اآلية إلى وجود الخاليا الّحسية المتخصصة في اإلحساس باأللم في الجلد، كميا بّينيت ذليك »
وزالت هذه الخاليا انتفى اإلحسياس بياأللم، وليذلك يبيدل الدراسات الفيزيولوجية الحديثة فإذا احتر  الجلد 

ا جديدة بخاليا حسية جديدة لكي يسيتمر إحساسيهم بياأللم ، ويعليل هللا تعيالى 42«هللا تعالى للكافرين جلود 
﴾ هذا التعلييل جياء فيي سييا  توضييح ْلَيُ وُقوا اْلَعَ ابَ هذا العقاب بجانب حّسي آخر هو حاسة الذو  ﴿

                                                           
 . 89، ص5، جاملرجع نفسهاإلصالء: مصدر أصاله، ويقال: صاله َصْلًيا، ومعناه شيء اللحم على النار، ينظر: الطاهر بن عاشور،  39
   ، والصفحة.  املرجع نفسهنضج:  ذا بلغ حدَّ الشيء واملع : احرتقت  لودهم فلم يبا فيها حياة أو  حساس: الطاهر بن عاشور،  04
هننن  ينظنر: ابننن 1395ول منن درس العالقننة بن  اجللند واللمننس وأشنار  ا أن عضننو اللمنس هننو اجللند واألعصناب املنتشننرة فين   تابنن منينا هننو أ 01

  . 341، ص1، تح: حممود قامم، دار الكتاب العريب، القاهرة، دط، دت، جالط يعيات، السماء، والعاي ،الشفاءمينا ا س  بن عبد هللا، 
 02 حممد جنايت، القرآن وعلا النفس، دار الشروق، بريوت، لبنان، دط،1985، ص121. 



 (، (WWW.AJLS.IRمجلة األهواز لدراسات علم اللغة )مجلة فصلية دولية محكمة(
ISSN: 2717-2716 ،0202/3 ، العدد:1ه، المجلد: 1441م 

 

15 
 

فلو يبدل الجلد بعد احتراقه لما وصل عذاب الّنار على الينفس، وتبيديل الجليد ميع »دهم سبب تبديل جلو 
بقياء نفيس صياحبه ال ينيافي العيدل ألّن الجليد وسييلة إبياله العيذاب، ولييس هيو المقصيود التعيذيب وألنييه 

د أو أليم ، فإذا تذو  اإلنسان شييئا شيديد الميرارة أو الحيرارة شيعر بانزعيا  شيدي43«ناشئ عن الجلد األول
وأودب اللسيان »عظيم قد يفقيد معيه اإلحسياس بيذو  األشيياء التيي تيأتي بعيده، يقيول ابين القييم الجوزيية: 

مين المنييافع منفعيية الكيالم ومنفعيية الييذو  واإلدراي وجعلييه دلييال علييى احتمييال ميزا  القلييب وانحرافييه، كمييا 
للسيان هيي رطيية معرفيية عميقية إذ  وهذه الرطية مين ابين القييم، 44«جعله دليال على استقامته واعوجاجه

   جعله طريقا من طر  اإلدراي ودليل على مزا  القلب.
وصذا كييان الشييخص ذو النظييام التمثيلييي الحسييي فييي معالجتييه للمعلومييات يعتمييد علييى بنينيية تصييوراته     

مميين  فييي صييور ذهنييية حسييية كاإلحسيياس بييالحرارة أو البييرودة أو األلييم...أو الحييب أو الكييره...، وٌيتوقييع
سيييطر عليييه هييذا النظييام أن يسييتخدم المفييردات التييي لهييا عالقيية باألحاسيييس والمشيياعر، والرطييية الذاتييية 
لألشياء، كما يكرر عبارات اللمس وصفات الملموس وعبارات الذو  والشم، ويهيتم بيالمفردات المرتبطية 

، فييإن ذلييك 45ره اتجيياههمبالممارسيية فييي الييتعلم، والحكييم علييى األشييياء والنيياس ميين حولييه بالعاطفيية، وشييعو 
يتجليى مين خيالل المفيردات اليواردة فييي اآليية إذ نالحيظ أن ٌجلهيا ييدل علييى معنيى حسيي سيواء كيان فييي 

مييرة( والييذي 25جانبييه العيياطفي أو الحاسييي؛ كمييا نالحييظ كثييرة اسييتعمال حييرف الّنييون فييي هييذه اآليييات ل
تبيييره مييين زميييرة الحيييروف ليييه إذ اع حســـن عاـــاسيتمييييز بدغدغتيييه للمشييياعر اإلنسيييانية بحسيييب تصيييني  

الشعورية، إذ يرسل إيحاءات صوتية مستمدة من كونه صوتا ضيجانيا ينبعيث مين الصيميم للتعبيير بعفيو 
الفطرة عن األلم العميق لأّن أنينا(، ولذلك تتجاوب اهتزازاتيه الصيوتية فيي التجويي  األنفيي؛ مميا يجعليه 

 ، وهو ما استنتجناه خالل تحليلنا لآلية.46أصلح األصوات قاطبة للتعبير عن مشاعر األلم والخشوب
ييا وموجهييا لكييل ميين قييرأ وسييمع الييذكر     وخالصيية القييول فييي هييذه اآلييية هييو أنهييا تضييمنت خطابييا عام 

الحكيم، وخطاب ا خاصا وميؤثرا عليى مين اتصيف بغلبية النظيام التمثيليي الحسيي فيي معالجتيه للمعلوميات 
منظر أو الصييورة، وال ينجييذب إلييى األصييوات واإليقاعييات البييوالمثيييرات المسييتقبلة، فهييو ال يكتييرث كثييير ا 

وتييأثير الملفوظييات ميين الناحييية الصييوتية، بقييدر اهتمامييه بالتييأثير العيياطفي والنفسييي عليييه، كمييا يوظييف 
أنساقه الّتصورية، وهي طبيعة فيي الشيخص الحسيي اليذي  الحّسية من لمس وذو  وشم في بنية طاقاته

ولعيل ميا تقيدمنا بيه مين تحلييل ميوجز لنمياذ  انب األيمن من اليدماه، يتغلب عليه الربع األسفل من الج

                                                           
  . 94، ص5، جاملرجع نفسهالطاهر بن عاشور،  03
  . 160، دار الفكر، بريوت، دت، دط، صال يان يف صقسام القرآنابن القيم اجلوزية،  00
ة الدرامات البالغية، الواقل واملأمول،  امعة اإلمام حممد ، ندو اللفكري اإلبداع  اللغوي، حنو أت يل نظري للحليل النيوص، عبد هللا املفلح 05

 .1011، صاملرجع نفسه ه1032بن معود اإلمالمية، 
 .164، صاملرجع نفسهحسن عباس،  06
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كافيييا لتأكيييد مييا ذهبنييا إليييه ميين مراعيياة الخطيياب دليييال –فييي نظرنييا -قرآنييية وفييق المفيياضيم المعرفييية يعييد 
 .القرآني لمختلف األنظمة التمثيلية البشرية

 خاتمة:  
لقرآنيي فيي ضيوء اللسيانيات المعرفيية، والسييما محاولتنيا لقيراءة الخطياب امين خلصنا إلييه ومن جملة ما 

 :على اختصاره ما يلي هذا التحليلمن 
  ،بمييا أّن النيياس ينقسييمون بحسييب طيير  معييالجتهم للمعلومييات إلييى ثالثيية أنظميية تمثيلييية رئيسييية

وهييو األميير الييذي أثبتتييه األبحييياث  -غالبيييا-يسيييطر فيهييا نظييام تمثيلييي معيييين واحييد علييى بقييية األنظميية
فخياطبهم قد راعى أحوال جميع المخاطبين النفسيية لكالم هللا( القرآن الكريم خطاب كثيرة؛ فإّن العلمية ال
، ممييا يييدعو إلييى ضييرورة االسييتفادة ميين هييذا الميينهج لمزيييد ميين الفهييم اخييتالف أنظمييتهم التمثيليييةبحسييب 

 .والتدبر لكالم هللا
 فإن تيأثيره يكيون أقيوى عامةبصفة  ؤثر فيهمكافة، ويلناس ل اباوصن كان خطي القرآن النصّن إ ،

َوَلَقـْد َذَرْنَنــا ْلَجَهــنهَم َكْميــرلا ْمــَن تؤكيد ذلييك: ﴿ اآلتيييةنظييام تمثيليي معييين، واآليية بالنسيبة لليذين ينتمييون إليى 
ْنْ  َلُهْم ُقُلوٌب اَل َ ْفَقُهوَن ْبَها َوَلُهْم َنْعُيٌن اَل ُيْاْصُروَن ْبَها َوَلُهْم َآَذاٌن اَل   َ ْسَمُعوَن ْبَها ُنوَلْ َك اْلْجنّْ َواإلْْ

 ]األعراف؛ ﴾(481َكاأْلَْنَعاْم َبْ  ُهْم َنَض ُّ ُنوَلْ َك ُهُم اْلَغاْفُلوَن )
 ن المعنيييى اليييذي تيييدل علييييه اآليييية البصيييرية موجيييود فيييي آيييية أخيييرى سيييم ية أو حسيييية والعكيييس إ

ثييال ذلييك أّن اآلييية صييحيح، وهنييا يقييع وجييه آخيير ميين وجييوه اإلعجيياز، والمسيياواة بييين أصييناف البشيير؛ وم
َماَواْت َواأْلَْرْض َواْخْتَ ْف ﴿" في قوله تعالى: اإلحياء باإل مانالبصرية التي دلت على " ْذنه ْفي َخْلْق السه

ـَما ْمـْن َمـاءذ َفَأْحَيـا  ءْ اللهْيْ  َوالنهَهاْر َواْلُفْلْك الهْتي َتْجْري ْفي اْلَاْحْر ْبَما َيْنَفُ  النهاَس َوَمـا َنْنـَزَا َّللاهُ ْمـَن السه
ْر َبْيَن ال َحاْب اْلُمَسخه َياْح َوالسه َماْء َواأْلَْرْض ْبْه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوْتَها َوَباه ْفيَها ْمْن ُك ّْ َدابهةذ َوَتْصْريْف الرّْ سه

فييي  حيـاء باإل مـان""اإل؛ تقابلهيا آيية سييم ية لهيا المعنيى نفسيه وهييو (﴾]البقيرة[164لََلََ ـاتذ ْلَقـْومذ َ ْعْقُلــونَ 
( َواَل َتُكوُنوا 60َ ا َنيَُّها الهْ يَن َآَمُنوا َنْطيُعوا َّللاهَ َوَرُسوَلُه َواَل َتَولهْوا َعْنُه َوَنْنُتْم َتْسَمُعوَن)قوله عز وجل: ﴿

َوابّْ ْعْنَد َّللاهْ 64َكالهْ يَن َقاُلوا َسْمْعَنا َوُهْم اَل َ ْسَمُعوَن) مُّ اْلُاْكُم الهـْ يَن اَل َ ْعْقُلـوَن ) ( ْذنه َشره الده ( 66الصُّ
؛ فهيؤالء النياس األنفـاا؛﴾](61َوَلْو َعْلَم َّللاهُ ْفيْهْم َخْيرلا أَلَْسـَمَعُهْم َوَلـْو َنْسـَمَعُهْم َلَتَولهـْوا َوُهـْم ُمْعْرُضـوَن )

وضييلوا، واتخييذوا ميين دونييه لعلييى مييا رأوه ميين المشيياهد المبرهنيية علييى وحدانييية هللا وربوبيتييه( مييا آمنييوا، 
ا، وهم بذلك قد ظلموا أنفسهم، وسينالهم العذاب األليم.  أنداد 

  إذا تعمقنا في آيات القرآن الكريم وجدناها تقوم على نظام مفهومي متشابك يقوم على حقول معرفية
صد ذات مجاالت معينة؛ فما ترمي إليه آية تضمنت التركيز على المعلومات البصرية مثال  من مقا

 على المعلومات السم ية أو الحسية، وهكذا..ترمي إليه آية أخرى تضمنت التركيز 
 جملة من االستنتاجات وهي: وفي األخير نخلص إلى
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واالستفادة من نتائجها في دراسة وفهم القرآن الحديثة الدراسات المعرفية  االعتماد على إنّ  -11
الفهم واالستيعاب لهذا النص في ظل  لمزيد منالكريم يعد من المتطلبات الملحة في عصرنا 

  وجالله. االعتبار لقدسيته
من شانه أن يفتح المعرفية اللسانيات أسس قراءة الخطاب القرآني قراءة جديدة تقوم على إّن  -12

المجال لتجريب مبادئ البرمجة اللغوية العصبية في تعليم العربية من خالل القرآن 
 . الكريم...إلخ

، سوف تسمح الدرس النحوي والبالغيحدود تجاوز من خالل س اللغوي توسيع دائرة الدر إّن  -13
باالنطال  نحو مستويات أخرى للغة تتجاوز شكلها المعتاد، وتساعد على التعمق في دراسة 

 عوالم النفس البشرية، وما يتصل منها باللغة خاصة.
رفة طبيعة التركيز على تحقيق االتصال الفعال مع اآلخرين، والذي ال يتأتى إال بمع -14

كانت أسواء لها ومعالجتهم للمثيرات الخارجية المخاطبين كبرامجهم العقلية، وكيفية استقبالهم 
غيرة لغوية، وكيفية فهمهم للعالم؛ ومن ثم كيفية التأثير فيهم، من خالل  ممثيرات لغوية أ

ليمي وخالل استعمال المفردات والتراكيب المناسبة لهم، وخاصة إذا تعلق األمر بالجانب التع
الخطب واللقاءات، إذ يحتا  المرسل أو المتكلم إلى االطالب على الخصائص النفسية 

 .والذهنية والبرامج العقلية لدى المتلقين


