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الملخص
إ ّن توظیف النظریّات الفلسفیّة يف حتلیل الفلسففة اللّغویّفة وتيبیا فا ىفو يّفة يفیفيفة يف ااتشفاا اليبافات اخلفیّفة
مففا ادلعففاذا ى ف ا وإ ّن اذلرمینوطیاففا بوصففف ا إ ففيفی فففروع تفس فری ادلعن فی ،تشففت ل ل فی مف ففوم الففيفور اذلرمینففوطیاي
واکتشفاا ادلعفاذ اخلفیّفة .ومففا ةلفة الف یا قففاموا باسفتخيفام ىف ا اسسففلوب إزالفة مواعفا الف ففم اللّغفوي ىفو فشففایر
لي أن یاوم بتبینی عظریّة اليفور اذلرمینوطیاي لشایر
لي -التأوی ّ
ما ر .ل لك حياول ى ا البحث باتّباع ادلن ج التحلی ّ
الرابعففة مففا سفورة زل ّ ففيف .ىف ه اليفراسففة تب ّفنی أ ّن عظریفّفة شففایر مفا ر ذلفا فا لیّففة يف إزالففة
مفا ر تيبیا ففا لفی اآلیفة ّ
الشب ات ادليرو ة ول النّصوص اليفینیّة وادلا ّيفسة کالارآن الکرمی و اصة يف اآلیة ادليفروسفة .فالفيفور اذلرمنفوطیاي

أو اليفور الکلي ادلستنبط ما اليفور اجلزئي أي طرق اللّو إثبات ماىیّة ادلنافانی ،یفالف فکفرة اإرىفاب والعنفف يف
اإسففام .وبالنسففبة إلفی معرفففة صففا ک کففام الففو ي وف ففو الزمففاذ وادلکففاذ ،نکففا الاففول بففأ ّن ذکففر صفففات الففو
فف و نف ٍ
دال ل فی أ َن اللّففو ،منففزه ففا عسففبة أي نف ٍ
فاد ففاه ادلنففافانی مففا ففيفم اليفالففة الظاىری فة
والغففيف يف ى ف ه اآلی فة ّ
ّ
ّ
للعبففارتنی «ضففرب الرقففاب» و«ش ف ّيف الوثففاق» .مففا ففال التفس فری النحففوي والنفسففي ذل ف ه اآلی فة ،مل یُصف ّفرح بالفعففل
سول مف ّفرة عتیجففة إمکففان العفففو والتسففام ل فی يففأىم يف الاصففور ففا الر ففوع إل فی
ادل ف کور يف کامففو اجل ففادي ّ
صرح بالفعفل بعفيف أن أتفاح ذلفم الفرصفة .أیضفاً تبف ّنی لنفا أ ّن
اإسام ،ولکا يف العبارة الثاعیة وىي «ش ّيفوا الوثاق» ،یُ ّ
اجلر اذ کاعت لو عتفات ما ى ا اسسلوب يف عظریتو ادلوسومة بالنّظم.
الكلمات الرئيسة :سورة زل ّ يف ،الفلسفة اللغویّة ،ادلتافیزیاا ،اليفور اذلرمینوطیاي ،شایر ما ر.

الکاتک ادلسؤول

saiady@kashanu.ac.ir
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ٔ

إ ّن فلسفة حتلیل اللّغة ىي ما لوم اللّغة احليفیثة اليت حتاول حتيفیيف النّصوص ادلختلفة وحتلیل ا
ما ال اليفراسات اللغویّة للنص وحتلیل فلسفت ا اللغویّة ادلتافیزیایّة .أیمیّة حتلیل فلسفة اللغة

ٕ

اللغوي الش ری ،یعترب اللّغة وحتلیل ا اليفقیق نصراً رئیساً للکون
إلی ّيف أن فیتجنشتایاٖ العامل
ّ
ک ا یعترب الفلسفة عشاطاً امساً م ت ا ىی توضی اسفکار ادلتافیزیایّة ()Malcolm, 1997: 291؛
ّ

ما الواض أ ّن دراسة فلسفة اللّغة ادلعاصرة والتع یق يف اسفکار واس ال اسدبیة والفلسفیّة،
التعرا لی ق ادلعاعی واسفکار اليفا لیّة دلتکلّ ی ا .ما اجليفیر بال ّکر أ ّن يف حتلیل
تاودعا إلی ّ

الفلسفة اللغویّة قضایا اصة ا نکا معرفت ا ما ال دراسة اللغة اليبیعیّة ،وااتساب ادلعرفة
وذلا یاتضي ججاً الیّة یربىا هباا ى ه الاضایا تُعرا يف رلال لم اللغة ما الفلسفة
التحلیلیّة بالاضایا ادلیتافیزیایّةٗ (ػثذالثذٗغ.٘)ٚ 77664 ،
إ ّن للنظریّات اللغویّة اجليفیيفة أثراً بالغاً يف متییز ادلعاذ ادلاصودة ما قبل صا بی ا وإ ّنا تسا يف

ادلتل ّاي لی حتيفیيف اسغراض ادلتو ّ اة يف النّصوصا فإ يفی طرق التّحلیل أو متییز ى ه الاضایا
ىي طریاة التحلیل اذلرمینوطیاي ٙوىی يف الواقا تسعى للاضاء لى الغ وض ادلو ودة يف
اللغوي اجليفیيف
احل ل ّي يف رلال التيبیق
ّ
النصوص ادلتع ّيفدة ّ
 .)31ا ا أ ّن ىابرماس الفیلسوا الكبری يف فلسفة العلم ،یشری إلی أیمیّت ا ویعتايف بأ ّن « لیّة
فعال يف ربط آفاق الفكر وإقامة احلوارات وزلادثاتنا ما امل آ ر
التحلیل
اذلرمینوطیاي نصر ّ
ّ
وإدراك غایة ادلعنی ادلاصود» ( 7042ش.)55 7
واحلق أ ّن مصيفر فکرة اذلرمینوطیاا مل یکا يف الغرب فحسک ،بل تظ ر الشواىيف العل یّة بأ ّن

(واظوٖ23 77041 ،؛ خلفٖ-39 79373 ،

. Philosophy of Language
. Analytical Philosophy of Language
. Wittgenstein

1
2
3
4

. Metaphysical theorems
 . 2را ففا کتففاب رشفوان زل ففيف م فران ( دراسففات يف فلسفففة اللغففة ،الکویففتق دار الابففاء لليبا ففة والنشففر والتوزیففا ،ٜٜٔٛ ،صففص -ٙٚ

ٓ.)ٜ

. Hermeneutical analysis
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ى ه احلرکة کاعت متوافرة يف الفکرة اإسامیّة العربیّة أیضاًا فادلف ّکر ادلصري عصر اميف أبو زیيف
تصوراهتم لصیاغة منظومة
کرسوا ودىم الفکریّة وأحباث م العل یّة يف تايفمی ّ
ىو ما ىؤاء ال یا ّ
منفتحة تا ّيفس العال وحترتم التع ّيفدیة وتنشيف اخلری وحتاف لی احلریّة والعيفل والکرامة اإعساعیةا
یلخص إلی صیغة تصل إلی
ما قام أبو زیيف بتايفمی مشروع تأویلي یعادل اذلرمینوطیاا إلی ّيف ّ
بکل ناصره ومستویاتو ،بلحظة العیش الراىنة اآلن وک لك بادلستابل
الرتاث اليفیيفّ ،

(أتَ صٗذ،

.)1 79371

 .1إشکالية البحث
إ ّن معاعيفي اإسام یعت يفون اد ًة لی التفسری السيحي ما الارآن و اصة اآلیة الرابعة ما
ِ ِ َّ ِ
الرقَ ِ
اق فَِإ َّما َمنًّا
وى ْم فَ ُش ُّيفوا الْ َوثَ َ
ب ِّ
یا َا َف ُروا فَ َ
اب َ َّ َّٰت إِ َذا أَثْ َخْنتُ ُ ُ
ض ْر َ
سورة زل ّ يف ﴿فَإ َذا لَایتُ ُم ال َ
ِ ِ
ِٰ
ِ
ك ولَو ی َشاء اللّو َاعْفت ِ
ض ُك ْم
ض َا ْ
صَر مْنف ُ ْم َوٰلَك ْا لیَْبفلَُو بَف ْع َ
بَف ْع ُيف َوإِ َّما ف َيفاءً َ َّ َّٰت تَ َ
ب أ َْوَز َارَىا ذَل َ َ ْ َ ُ ُ َ َ
احلَْر ُ
ض والَّ ِیا قُتِلُوا ِيف سبِ ِیل اللَّ ِو فَفلَا ی ِ
ِ
ض َّل أَ ْ َ ا َذلُ ْمٔ﴾ا وی نون بأ ّن اإسام دیا اإرىاب وفیو
ُْ
َ
ببَف ْع ٍ َ َ
العناد والعنف مت ّسکنی هب ه اآلیة لی تکيفیر و و اليفیا اإسامي (حسٌٖ٘ ّوذاًٖ.)271 77053 ،

وى ا ما ةلة الشب ات اخلاصة اليت تؤ ما ظاىر الارآن الکرمی ال ي طادلا کان معارضاً ما
اس ال العنیفة ضيف ةا ة الک ّفار وادلرتيفیا بسبک إمکان إصا م والر وع إلی اإسام .وک ا
ععلم أ ّن الارآن الکرمی عص لغوي ونکا أ ّن عصف النّص اللّغوي بأعّو يف معرض الشب ات
ادلختلفة .فعلی ى ا ،رسالتنا اذلامة أن عو ّ و التفا ل اإعساذ إزالة مواعا الف م اللغوي الصحی

وتکویا عظام دا دقیق ما أ ل إدراك و وه ادلعاذ ادلتافیزیایّةا وىي ک ا یُاال الرتکیز لی
واسی ا اآلیات الارآعیّة و ّاتاذ أسلوب منياي
النص والبحث ا ماىیّة النصوص اليفینیّة ّ
مف وم ّ
اوي يف اذلرمنوطیاا أو عظریّة التأویل (أتَ صٗذ .)4 79371 ،إ ّن شایر ما رٕ ىو
لتفسری الکام الس ّ
باتاذ من ج منياي ىرمنوطیاي لف م النصوص ادلختلفة و اصة
ّأول امل لغوي يف أروبا قام ّ

النصوص اليفینیّة اليت اتّسعت فی ا دائرة ادلعاذ ادلتافیزیایّة ،ى ا ما عا یة وما عا یة أ ری یری
النص أن یکون فنّاعاً بنفس الايفر ال ي
ىا
ُّ
فا وأ ّن لی قارئ ّ
اذلرمنوطیای أ ّن قراءة النصوص ّ
النصا مبعنی آ ر الاراءة فعل إبيفا ي ک ا ىي الکتابة أیضاً وادلفاوضات ىي
یکون لیو کاتک ّ
ٔ  .سورة زل ّ يف ،اآلیةق ٗ.

. Schleier macher
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یصر لی أ ّن
اليت حتصل بنی ّ
النص والاارئ (عیکویئٖٛٙ ،ق ٖٗ) .ى ا ا یعيف أ ّن شایر ما ر ّ
الاارئ سیصل إلی استنتا ات نائیّة مرحية تکون امة لی اعت اء لیّة الاراءة ،بل لی
تتغری بااست رار وأ ّن التفسریات
العکس ما ذلك وک ا یاول ىو عفسو «إ ّن م ّ ة اذلرمینوطیاا ّ

حتث لی السعي لتحصیل الروئ اجليفیيفة و لی اليف ول يف ا﵀ادثات اجليفیيفة»
کل ا ّ
)73 77047؛ أي أ ّن اليف ول يف وادي اذلرمینوطیاا ىو بيفایة احلرکة لف م ادلعاذ ادلغلاة وادللتبسة،ک ا
سیُفت رلااً واسعاً أمام التفکری واحلرکة العااعیّة حنو تع ّ ق ادلعاذ.
وللسیاق أیمیّة بارزة يف
ویلزم يف اذلرمنوطیاا أن ا تکون قی ة للکل ة ارج سیاق النّصّ ،
(وَصًضَّٕ،

التحلیل اللغوي للنصوص اصة التحلیل اذلرمنوطیايا یشری فنيفریس إلی ى ه اسیمیّة قائاًق
مرة تستع ل فی ا
«ال ي ّ
کل ّ
یعنی قی ة الکل ة يف اذلرمنوطیاا ىو السیاقا إذ أ ّن الکل ة تو يف يف ّ

السیاق ىو ال ي یفرض قی ة وا يفة بعین ا لی کل ة تو يف
يف ّو حي ّيفد معناىا حتيفیيفاً مؤقّتاً و ّ
يف کل مرة تستع ل فی ا يف و حي ّيفد معناىا حتيفیيفاً مؤقَتاً» (.)906 77623
ّ
ّ ّ
 .1-2منهج البحث
التأویلي بصفتو من جاً یعنی البا ثنی لی
التحلیلي-
ادلن ج ادلتّبا يف ى ا البحث ىو ادلن ج
ّ
ّ
للشب ة.
اصة يف عصوصو ادلوا ة ّ
تناول فلسفة لغة الارآن ّ
 .1-3أسئلة البحث
اليفراسة ى ه حتاول أن یک ا السؤالنی التالینیق
ٔ .کیف نکا حتلیل الفلسفة اللغویّة لآلیة الرابعة ما سورة ّزل يف بالنسبة لف م اليفور بنی اجلزء

الکل يف اليفور اذلرمنوطیاي؟
و ّ

ٕ .کیف نکا حتلیل الفلسفة اللغویّة لآلیة ادلعنیة يف ى ا اليفور بالنسبة لف م شخصیّة ادلؤلّف
وف ا الزماذ وادلکاذ؟

 .1-4فرضيات البحث
بالنسبة إلی السؤال اسول وما الرتکیز لی أسلوب اليفور اذلرمنوطیاي یُفرتض أ ّن التعلّاات بنی
الكل يف ى ه اآلیة ،وما یعود إىل اجلزء ویظ ر
الکل ّ
حترك راة العال ما اجلزء إىل ّ
اجلزء و ّ
الکل بعيف ى ا التّجوال
ف م يفیيف من ا،
ّ
ویتيور الف م إىل یث ا یضاا معنی يفیيف إلی ّ
09
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النص وأ زائو .والفرضیة الثاعیّة ىی أ ّن معرفة شخصیّة الق
کل ّ
واليفور اذلرمینوطیاي ما بنیة ّ
الارآن وف و الزماذ وادلکاذ والتفسری النحوي والنفسي ىی نصر رئیس يف حتلیل الفلسفة
ورد الشب ات الواردة لی اا بتعبری آ ر إ ّن ال ىا ینتال ما ال ى ا اليفور
اللغویة ذل ه اآلیة ّ
ادلتبادل ودائریّة الف م إلی ادلاصود الرئیس يف ى ه اآلیة وحتلّل الفلسفة اللغویة فی ا.

.1-5خلفية البحث
ىناك مااات کثریة تاوم بيفراسة قضیّة اذلرمینوطیاا واليفور اذلرمینوطیاي وأسالیک اذلرمینوطیاا يف
تتيرق إلی تيبیق النظریّات اللغویّة احليفیثة ودراست ا عظراً لصعوبة اسمر
اللّغةّ ،
لکا ا تو يف ماالة ّ
وغ وض الاضایا اللغویّة .ى ا وإ ّن لنصر اميف أيب زیيف (ٕٔٓٓ) ،دراسة حتت نوان «إشکالیّات
الاراءة وآلیات التأمل» ،ويف رلال اليفور اذلرمینوطیاي لشایر ما ر وماىیّت ا ماال باسم «ما ّيفمة
لی اذلرمینوطیاا وأعوا ا».ک ا ىناك ماالة جلورج غادامری ( ،)ٕٓٓٙترةة زل َ يف شوقي الزیا
ادلعنوعة ب ف «فلسفة التأویلق اسصول ،ادلبادئ واسىيفاا» ،وماالة لعادل مصيفی

()ٕٓٓٚ

باسم

«ف م الف م ،ميف ل إلی اذلرمنوطیاا» ،وماالة لفیيفوح (ٖٕٔٓ) حتت نوان «عظریّة التأویل يف
الفکر العريب» ،وحلسنی غریک ( ٕ٘ٔٓ) ماالة باسم «تأویلیة فریيفریك شایر ما ر والبحث ا
احلاائق ادلض رة يف النصوص» ،یث مل یشر أي با ث يف دراستو إلی اليفور اذلرمینوطیاي إشارة
أي تيبیق للنصوص اليفینیّة أو غری اليفینیّة.
وافیة ،ک ا تلو دراساهتم ما ّ
أیضاً ىناك دراسات أ ری کيفراسة فریيفریك شایر ما ر ( )ٕٓٔٚحتت نوان « ا اليفیاا
يابات ﵀تاریو ما ادلث ّافنی» ،ولل وسوي ( )ٖٔٛٙدراسة معنوعة ب ف ف ف ف«ما ّيفمة لی اذلرمینوطیاا
وأعوا ا» ،یث یعت يف فی ا اليفارس لی تبینی اذلرمینوطیاا وتفکیك أعوا ا ،ودراسة زل يف
هبرامي ( )ٖٜٔٛموسومة بف «دور ىرمنوتیکی در عگاه ىرمنوتیستىا وتفسریگران قرآن» ،وماالة
دلشکاذ سبزواری وزمائو

(ٖ،)ٖٜٔ

حتت نوان «دور ىرمنوتیکي لشایر ما ر» ،یث یبحثون

فی ا ا ماىیّة اليفور اذلرمینوطیاي وبنیویّت ا نيف شایر ما را فايف استفيفعا ما مفادىا یث ّأنا
أي تيبیق للنصوص
ترتبط بالنظریّة العل یّة اليت ععت يف لی ا يف ى ه ادلاالةا ولو لت ما ّ
اليفینیّة تيبیااً لیّاً .وأیضاً ىناك ماالة لوا ظي وقا يفي (ٖ )ٖٜٔموسومة ب «ادلستویّات،
اذلامة لنظریّة اليفور
ادلکوعات والوظائف لليفور اذلرمینوطیاي» ،وقيف قام البا ثان بيفراسة ادلیّزات ّ
ّ

اذلرمینوطیاي وتبینی أصوذلا ،وإن ا ی تم البا ثان بتيبیق ى ه النظریّة للنصوص ادلختلفة ،ومل
00
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ورداً لی
یشریا فی ا إلی ادلوضوع ال ی عاصيفه ما وراء ى ا البحث .وىك ا عظراً سیمیّة ادلوضوع ّ
الشب ات ادلو ودة يف ى ا اجملال ،ق نا بيفراسة وحتلیل الفلسفة اللغویّة ادلتافیزیایّة لکام اللّو
سبحاعو يف اآلیة الرابعة ما سورة زل ّ يف تيبیااً لنظریّة اليفور اذلرمینوطیاي لشایر ما ر الفیلسوا
اللغوي الش ری.

 .2البحث
السيحي فحسک ،بل نکا
اللغوي
ا نکا ف م النّظام اليفا ّ يف النّصوص ما ال ف ا
ّ
ّ
إدراك ادلعاذ غری اجللیة وادلغلاة أو ادلتافیزیایة ال التجاوز للحيفود الصرفیة والنحویّة واللغویّةا

ک ا ینبّو اجلا أیضاً لی أ ّن ىناك مستوی أ ق يف اللغة ما ادلستوی الرتکیيب الظاىري ال ي
یت ثل يف اسلفاظ والرتاکیک وىو شيء أ ق يف أداء اليفالة أو يف ف ا ما اسلفاظ ،والصرا
والنحو وقيف ینت ي إلی لم اللغة وإن ا یراع ى ا اسصل ،یسبَک الف م اخلاطئ لل تل ّاي (الجاحظ،
.)42 77632

إ ّن إ يفی اليرق اليت یعت يف لی ا شا یر ما ر لتفسری النصوص ادلختلفة اصة النصوص
اليفینیة ىي اليفور اذلرمنوتیکي أو دائریة الف ما إذ بو نکا إزالة الشب ات ادلو ودة والغوص يف
النص ) .)Schleiermacher, 1838: 34وأشار إلیو ما ر ال عظریتو بأ ّن ف م الکل نکا
باطا ّ

الکل .ووضا عظریّتو يف إطار منسجم اما حتت نوان
بف م اجلزء وف م اجلزء نکا بف م ّ
تؤدي إلی مفاسيف واستيفاات
«عظریّة اليفور اذلرمینوطیاي» وجیيف فی ا ب ّيفاً حلل ادلواعا اللغویة اليت ّ
النص .إ ّن اسصول الثاثة اليت یضع ا ما ر لف م النصوص ادلتشبّ ة وادلغلاة وحتلیل
سيحیّة ما ّ
السا ة اللّغویّة ذل ه النصوص ،وف م شخصیّة
فلسفت ا اللغویّة ىي ف م دور اجلزء والکل يف ّ

ادلؤلّف وف ا الزماذ وادلکاذ ،وف م اليفور بنی من جي التفسری النحوي والنفسي
 .)ٔ٘ٛوى ا ما ععت يف لیو يف حتلیلنا للفلسفة اللغویّة ادلتافیزیایّة ادلو ودة يف ى ه اآلیة وعضا

(السابقق ٗ٘ٔ-

أساس دراستنا لی ثاثة ا﵀اور وىي ف م دور اجلزء والکل يف السا ة اللغویّة للنصوص اليفینیّة،
ف م شخصیّة ادلؤلّف وف ا الزماذ وادلکاذ ،وف م اليفور بنی من جي التفسری النحوي و
النفسي.
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 .2-1فهم دور الجزء والکل في الساحة اللغوية للنصوص الدينية
يف عظریة اليفور اذلرمینوطاي لشایر ما ر نکا لنا ف م ال ال ة وةلة ما ال العاقة ما
رل و ات لغویّة أکرب ا لى سبیل ادلثال ا نكننا إصيفار احلكم لی ماصود ادلتکلّم ما ةلة
بغض النظر ا کل اجل ل ،وما عا یة أ رى فإ ّن الف م العام للنّصوص اليفینیّة یعت يف
وا يفة ّ
لى ف م اجل ل بأسرىاا وما الواض أ ّن ف م تلك اجمل و ات الکربی ا یتح ّاق إَا ما ال
حترك العال ما اجلزء إىل
الکل ّ
ف م أ زائ ا (الساتك .)797 7ک ا یبيفو أ ّن ى ه التعلّاات بنی اجلزء و ّ
یتيور الف م إىل
الكل ،یعود إىل اجلزء وینتج ف م يفیيف منو ،وعتیجة للف م اجليفیيف ما الكلّ ،
ّ
یث ا یضاا معنی يفیيف إلی الکل بعيف ى ا التّجوال واليفور اذلرمینوطیاي (سٗىَس 7040 ،ش7
ّ

.)10

النص وأ زائوا ما
کل ّ
إذن ا نکا الف م الصحی ما النص اليفیيف دون النظر يف بنیّة ّ
یارب ذىا ادلتل ّاي أو قارئ
الکل وى ا ما ّ
ّ
یتم ف م اليفور اذلرمینوطیاي يف عظریتو رب ف م اجلزء و ّ
النص .ويف ى ه احلالة إذا عکتف بظواىر اسمر دون
النص إلی ادلف وم اسصلي ادلاصود ما إتیان ّ
ّ
النص .ک ا ععلم أ ّن
تتم لیة ف م ّ
الکل إلی اجلزء ،ا ّ
الکل أو ما ّ
اعتاال ذىننا ما اجلزء إلی ّ
اآلیة الرابعة ما سورة زل ّ يف ما اآلیات اليت حنتاج يف ف م معناىا إلی دقّة أکرب بالنسبة لآلیات
اس ریا إذ أ ّن ظاىر اآلیة وا ت اد الصرا لی اجلزء أو لی ادلصيلحات اخلاصة فی ا کف

«ضرب الرقاب» و«ش ّيف الوثاق» یسوقنا إلی أ ّن يف الارآن الکرمی فکرة العناد والعنف وأ ّن اإسام
النص الارآذ ویُثری مظان الظا وسوء التعبری ما
دیا اإرىاب وینت ي إلی الف م الناقص ما ّ

اعک ال یا يف قلوهبم مرض وزیغ.
السا ة اللغویة
لی ضوء عظریة اليفور اذلرمینوطیاي لشایر ما ر وف م دور اجلزء والکل يف ّ
نکا الاول بأ ّن ى ه اآلیة ترتبط ما آیات أ ری ویتح ّا ق معناىا الصحی ما ال النظر يف
کل أ زائ ا ،یث تشت ل ى ه السورة لی موضو ات سلتلفة تيفور ةلت ا لی
کل السورة و ّ
ّ

نائي کلّي یزیل شب ة و ود اإ رىاب والعنف يف اإساما ک ا نکا تاسیم ادلوضو ات
معنی ّ
لیق
ادلو ودة يف ى ه السورة إلی أقسام سلتلفة ک ا تأيت يف اجليفول التا ّ
02
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تحليل فلسفة محتوی سورة محمد مع رعاية األصل «دور الجزء والکل في الساحة اللغوية»
الغرض اآل را آیة ۳۳-۳۳
ترغیک ادلؤمننی للج اد يف

الغرض الثالثا آیة ۳۳-۶۱
الکشف ا الو وه احلایایة

سبیل ا﵁

س يفاء اللّو وأ اذلم الشنیعة

الغرض الثاذا آیة ۶۱-۷
متتا ادلؤمننی بالنعم اإذلیة

الغرض اسولا آیة ۱-۶
ادلاابلة ما أ ال أ يفاء دیا
اللّو

ادلوضوع اسولا آیة ۳۱-۳۳
مضرات الضعف يف اجل اد

الع ل اسولا آیة ۶۱-۶۱
اإىاعة إلی النيب صلی ا﵁
لیو وآلو وسلّم وتعالی و

ادلکافئة اسولیا آیة - ۷
۶۶
الفت لل ؤمننی والفشل
لل نافانی

ادليلک اسولا آیة ۳-۶
بيان طریق ادلنافانی و ااعیة
طریق ادلؤمننی

ادلوضوع الثاذا آیة ۳۳- ۳۱
ک اليفعیا ما أسباب
ّ
تکاسل ادلنافانی

الع ل الثاذا آیة ۳۲- ۳۲
الاصور يف حت ّاق فریضة
اجل اد

ادلکافئة الثاعیةا آیة ۶۳
متتا ادلؤمننی بل ّ ات اجلنة
اخلاليفة

ادليلک الثاذا آیة ۱-۲
ضرورة اجل اد اه ادلنافانی

ادلکافئة الثالثةا آیة -۶۳
الع ل الثالث آیة ۳۳-۳۱

۶۲

السري ما اس يفاء
التعاون
ّ

وقایة ادلؤمننی ما شر
اس يفاء

النتیجة الکلیة ادلستنبية ما
أ زاء اآلیاتا آیة ۳۳-۳۱
طرق اللّو تعالی إثبات ماىیّة
ادلنافانی عظراً إلی زلبة اللّو
تعالی اه ادلؤمننی

یظ ر يف اجليفول السابق ما منظر اليفور اذلرمینوطیاي ،أ ّن ادلعنی الکلّي ال ي قصيفه اللّو
تعالی ما ال اإتیان هب ه السورة ،ىو ذکر طرق اللّو تعالی سبحاعو إثبات ماىیّة ادلنافانی

کل آیات ى ه السورة وىو اليفور الکلّي اذلرمینوطیاي
ک ا یستنبط ما ال تاسیم فحوی ّ
ال ي لینا أن عستخر و ما بيا ى ه السورة .وأ َما ادلعاذ اجلزئیة اليت تستخرج ما حتلیل
مض ون ى ه السورة ،ف ي ترغیک ادلؤمننی للج اد يف سبیل اللّو ،والکشف ا الو وه احلایایّة
س يفاء ا﵁ وس اذلم الشنیعة ،ومتتّا ادلؤمننی بالنعم اإذلیة وادلاابلة ما أ يفاء دیا اللّو ّز و ّل
( سیيف اذل يفاذٖٔٛٓ ،ق ٕٗ)ا

بتعبری آ ر حيصل اليفور الکلّي اذلرمینوطاي ادلرّکز يف ى ه السورة أي
03

روح اهلل صيادي نژاد ،علي نجفي أيوکي ،کيميا فتحی

تحليل الفلسفة اللغوية في اآلية الرابعة من سورة «محمد»

فکرة ذکر طرق اللّو سبحاعو إثبات ماىیّة ادلنافانی ما رل و ة اسفکار اجلزئیّة ادلو ودة يف
النص.
ّ
ک ا یبيفو أ ّن ى ا ادلعيف الکلّي ادلستنبط ما آیات ى ه السورة ،یعارض ما یث ادلعنی ما
ما یاصيف من ا يف تفسری ى ه اآلیة بو ود العناد والعنف يف اإسام ،وینسبون ما ال تفسریىا
الظاىري الرؤیة اإرىابیّة إلی اإساما س ّن سعة رمحة اللّو تعالی تاتضي أن یتعلّم اإعسان ما
نکا أن ا یعرفو ال یاتو ما معرفة صفة ال یا یتظاىرون يف ل م ویکنون يف قلب م ب ور
النفاق واجليفالا تّی یأيت بآیات تشری فی ا إلی صفات ادلنافانی (خاهِوش.)91 77069 ،

ما ادلستنبط أ ّن اللّو تعالی ا یریيف يف ى ه اآلیة أن یتح ّاق لیّاً أمره إلی ضرب رقاب
ادلنافانی وش ّيف وثاق ما بل یریيف أن یر ک ادلنافانی وی ّيفدىم ب ٍ
تنکیيف أش ّيف تّی یستیا ادلنافاون
الر یم بوصف رمحاعیّتو ا یأمر باده باتل
ما ل م وی تيفوا إلی الصراط ادلستایماک ا أ ّن اللّو ّ
ادلنافانی مباشراً دون إ ياء فرصة اجلرب ذلم بل ن ل م ویعيی م فرص ًة يفیيف ًة سی أن یعودوا
اليفال لی العنف ،بل
إلی أصل دین ما ّ أ ّن ى ه اآلیة ا جیوز أن تنحصر يف ادلعنی الظاىري ّ

کل السورة.
جیک أن تربط ادلعاذ اجلزئیّة يف ى ه اآلیة وشایااهتا بادلعنی الکلّي ال ي یستنبط ما ّ
أیمیّة ى ا ادلعنی إلی يف عستيیا أن عاول ادلعنی الکلّي ما ى ه السورة بوصفو معن ًی زئیاً ما

الکلي يف الارآنا ک ا أ ّن إثبات ماىیة ادلنافانی لل سل نی
کل الارآن الکرمی ،یتائم ما ادلعنی
ّ
کل
ٌ
ىيفا ىام یتناسک ما ادلعنی الکلّي ما وراء عزول الارآن وىو إرشاد البشر .إ ّن زئة زلتوی ِّ
السورة إلی أ زاء صغریة ودراسة العاقات بین ا للوصول إلی ادلعنی الکلّي ادلستنبط من ا ىي
ّ
الکل يف السا ة اللغویّة ونکا لنا الف م الصحی وادلنياي ما
لیّة ضروریة يف ف م دور اجلزء و ّ
النّصوص اليفینیّة واسیّ ا الارآن الکرمی.

 .2-2فهم شخصية المؤلف وفهمها الزماني والمکاني:
وما الاضایا اذل ّامة يف اليفور اذلرمینوطیاي لشایر ما ر ىي ف م شخصیّة ادلؤلّف وف ا الزماذ
وادلکاذ ( .)Schleiermacher, 1838: 86يف ى ا النوع ما اليفور اذلرمینوطیاي عری عفس ادلعادلة
الکل ادلو ود يف ى ه ادلسألة ىو شخصیّة ادلؤلف وف و
الکلا فإ ّن ّ
اليفوریّة ادلتجلّیة يف دور اجلزء و ّ
الزماذ وادلکاذ ،واس زاء فی ا ىي ادلعاذ ادلنتثرة يف کل النّصوص اليفینیّة اليت تتصل بادلعنی الکلّي
ّ
ص.
ادلاصود ما النّ ّ

إ ّن إدراك العبارات الکامیّة يف رلال اللّغة ،یعت يف لى ف م اللغة
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الکل ک ا أشرعا إلیو يف النوع اسول ما اليفور اذلرمینوطايا فإ ّن يف
واستع ااهتا يف دور اجلزء و ّ
الزماذ وادلکاذ أیضاً ،اا ت َاد لی ف م
إدراك الشخصیّة الفردیّة لصا ک الکام وف ا ّ
ا الزماذ وادلکاذ (سٗىَس 7040 ،ش.)0 7
شخصیّة الفرد وف
ملخص الاول أعّو دلعرفة ذات اللّو َز و ّل يف ى ا اليفور ،جیک معرفة صفاتو واإدلام هبا يف
ّ
الارآن الکرمی قبل زئة صفاتو ادلو ودة يف ى ه السورة ويف ى ه اآلیةا إ ّن اللّو سبحاعو یثبت
لنفسو ى ه الصفات ویيف و باده إلی معرفة صفاتو إذ یاول ﴿وللّو اسمساء احلسنی فاد وه هبا
وذروا ال یا یلحيفون يف أمسائؤ﴾ا ما ّ ادلعنی الکلّي جل یا صفات اللّو تعالی ىو ذاتو ادلتصف
مبج وع الصفات احلسنی يف احلایاة (اتي تشوِ .)776 77036 ،عظراً للشب ة ادلو ودة يف ى ه السورة

وتيبیااً لليفور اذلرمنوطیاي لشایر ما ر ،فعلینا أن ععرا ّأواً رل و ة صفات ادلعبود احلایاي
اللّو ّز و ّل يف السورة ادل کورة بوصف ا معنی زئیّاً تّی عصل إلی ادلعنی الکل ّي ک لفك ما
ادلؤشر التا ق
صفات اللّو سبحاعو .ک ا ىو واض يف ّ
محمد والترتيب الدوري فيها

صفات اللو تعالی في سورة

لیس ا﵁
ظاماً
للعباد وىو
غيف ذو
الصفات
احل یيفة

اآلیة۳۳ :

اآلیة۶۶ :

ما سورة زل ّ يف

ما سورة زل ّ يف

الغيف

الو

الغيف اللّتنی أشری إلی ا يف اآلیتنی ٔٔو ٖٛ
صفات اللّو ادل کورة يف ى ه السورة ىي الو ّ و ّ
السورة وىو أ ّن
ما ى ه السورةٕ وى ه الصفات کأنّا ما ّيفمة للوصول إلی ادلعنی
الکلي يف ى ه ّ
ّ
ظاماً للعباد وىو الغيف ذو الصفات احل یيفة وى ا ادلعنی الکلي يف السورة مت یيف لل عنی
اللّو لیس ّ
 . 7سورة اس راا ،اآلیةق ٓ.ٔٛ
ِ
َن اللَّو موَىل الَّ ِیا آمنُوا وأ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ٕ ﴿ .ذَلِ َ ِ
فل َوَم ْفا
ك بأ َّ َ َ ْ
َن الْ َكاف ِر َ
َ َ َ
یا َا َم ْوَىل َذلُْم» و« َىا أَعْفتُ ْم َٰى ُؤَاء تُ ْيف َ ْو َن لتُفنْف ُاوا يف َسب ِیل اللفو فَ فنْ ُك ْم َم ْفا یَفْب َخ ُ
ِِ
يف َوأَعْفتُ ُم الْ ُف َاَراءُ َوإِ ْن تفَتَف َولَّْوا یَ ْستَبْ ِيف ْل قَف ْوًما غَْیفَرُا ْم َُّ َا یَ ُكوعُوا أ َْمثَالَ ُك ْم﴾.
یَفبْ َخ ْل فَإََِّّنَا یَفبْ َخ ُل َ ْا عفَ ْفسو َواللَّوُ الْغَ ِ ُّ
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کل الارآن وىو ذاتو ادلتصف جب یا الصفات احلسنی.
الکلي ما ذکر صفات اللّو تعالی يف ّ
ّ
وسبق الاول بأ ّن الشب ة ادليرو ة بالنسبة إلی ى ه اآلیة ىی أ ّن اإسام دیا اإرىاب
أي إشفاق ورأفة اه ادلعاعيفیا! فاإ ابة ىي أ ّن ذکر صفات الو والغيف يف
والعنف ولیس فیو ّ

أي نف و ناد إلیو وا تتناسک عسبة العناد
ى ه اآلیة ّ
دال لی أ ّن ا﵁ سبحاعو ّ
منزىة ا عسبة ّ
والعنف واإرىاب إلی اللّو ما ىاتنی الصفتنی سعّو ا﵁ ذو رمحة واسعة وکأب ر یم یرشيف باده
وی يفی م إلی الصراط ادلستایم ا فکیف نکا أن یکون أمره باجل اد والاتال اه ادلنافانی ما
اليفاالة الظاىریّة للعبارتنی «ضرب الرقاب» و«ش ّيف الوثاق» ،أمراً ایایاً وا باً ،بل اء استع ال
ىاتنی العبارتنی تعبریاً رلازیاً ا یتح ّاق معنایما ّإا رب النظر يف اليفور اجلزئي والکلّي يف ى ه
السورة .ىنا جیک االتزام برأي اجلر اذ يف عظریتو ا تااداً بأن اللّفظة ادلفردة تکتسک قی ت ا
الس یاق ال ي تستخيفم فیو وتناسک ما ما جیاورىا ما ألفاظ وتتائم معنی اللّفظة
الباغیة ما ّ
الفيت تلی ا (الجشجاًٖ)16 77199 ،؛ وى ا اسمر ک ا أسلف قولو ا یتح ّاق ّإا ما ال ف م اليفور
اجلزئي والکلّي وما ال ف م شخصیّة صا ک النص وف ا الزماذ وادلکاذ.

 .2-3فهم الدور بين منهجي التفسير النحوي والنفسي:
یعتايف شایر ما ر بأ ّن للّغة تأثریاً لی عفس البشر و لی عظرتو ،و نی یف ّکر اإعسان کأعّو یتکلّم
وإ ّن الفکر لیس شیئاً غری اللغة ،ذل ا السبک أ ّن کل شخص ا یستيیا أن یف ّکر ّإا يف دائرة
بناء لى تفکریه -یعت يف لی تفس ِری
لغتو ،ما أ ّن التفسری
النفسي -وىو ف م معىن الکام ً
ّ
حنوي وىو ف م معنی الکام بناءً لی لغتو ( .)Schleiermacher, 1838:48بناءً لی ى ا الرأي
ّ
نکننا أن عاول إ ّن رل و ة اللغات يف العامل تنبا ما أفکار وآراء متکلّ ی ا ک ا أ ّن اللغة
بعيبیعت ا تن و وحييفث فی ا رلال للتغیری والتيور .ل لك مبايفورعا ااستنتاج بأ ّن التفسری اللغوي
یعت يف لی التفسری النفسي وى ا اسمر ىو عفس تفسری شایر ما ر يف السا ة

.)27 77067

اللغویّة (ساجذٕ،

يفیر بال ّکر أ ّن ى ه اآلیة الشریفة بوصف ا إ يفی اآلیات اليت رّکزت لی مف وم اجل اد يف
سبیل ا﵁ سبحاعو کاآلیة التالیة ﴿ویف ُا ُ َّ ِ
ورةٌ زلُْ َك َ ةٌ
ورةٌ فَإِذَا أُعْ ِزلَ ْ
یا َآمنُوا لَ ْوَا عفُِّزلَ ْ
ََ
ت ُس َ
ت ُس َ
ول ال َ
ال رأَی َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ك عَظََر الْ َ ْغش ِّي َلَْیو م َا الْ َ ْوت فَأ َْوَ ٰىل
ض یَفْنظُُرو َن إلَْی َ
یا ِيف قُفلُوهب ْم َمَر ٌ
َوذُاَر فی َ ا الْاتَ ُ َ ْ َ
ت ال َ
َذلُ ْم﴾ (زل ّ يف ،)ٕٓ/تشت ل لی معان زئیة اصة نکا الوصول إلی ف م من ج ا النفسي ما
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یتعنی فی ا ادلن ج النحوي
ال حتلیل فلسفت ا والنّظر يف اليفور اذلرمنوطیاي ادلو ود فی ا إلی يف ّ
والتفسریي ،ويف النّ ایة یصل ى ا ادلن ج إلی عتیجة اصلة ما ى ا اليفور ک ا يء هبا يف
اجليفول التا ق
التفسیز النجوی
ئىّ فٖ ػثاسٓ «ضشب الشلاب » فؼل هحزٍف ٍتمذٗشُ «اضشب ضشب الشلاب»ٍالضشب هػذس هٌػَب لْزا
الفؼل الوحزٍف ٍ ٗىَى ًائثاً ػٌِ ٍفٖ ػثاسٓ «ضذٍّا الَثاق» ئظْاس الفؼل ٍالتػشٗح تِ.

التفسیز النفسي
ئى اهلل ػضّ ٍ جلّ ػٌوذها ٗشٗذ أى ٌٗزس الوٌافم٘ي ٍالوؼاًذٗي تأًّلْن الؼمَتٔ الػؼثٔ ًت٘جٔ ػولْن فلض٘ك
الوجال فٖ الوَضغ الَػ٘ذ ٌٗتمل ئلٖ و٘ف٘ٔ ػمَتتْن ٍ ال ٗػشح تالفؼل ًت٘جٔ سأفتِ ٍ لىي تؼذ ئضواس
الفؼل ٍ ئػغاء الفشغٔ لْن تادس تاظْاس الفؼل فٖ ػثاسٓ «ضذٍا الَثاق» ٌٍّا ٗػشح تَجَد الفؼل ٍٗزوشُ
تالػشاحٔ ٍَّ فؼل «ضذٍّا» .

النتیجة الحاصلة هن هذا الدور هزکشاً علي هفهوم اآلیة العشزین هن سورة
التػشٗح تاٗٙات ٍالىلوات الجْادٗٔٗ ،هح
سثوّةّد الخَف ٍ الشػة فٖ للَب الوٌافم٘ي

یبنی لنا ما ال اجليفول السابق أ ّن التفسری النحوي والنفسي ذل ه اآلیة ،یرفض فکرة اإرىاب
ّ
مرة عتیجة
یصرح بالفعل ادل کور يف کامو اجل ادي ّ
سول ّ
والعنف يف اإساما ،فإ ّن اللّو تعالی مل ّ
الر وع إلی اإساما ولکا يف العبارة الثاعیة
إمکان العفو والتسام ما يأىم يف الاصور ا ّ

یصرح بالفعل بعيف أن أتاح ذلم الفرصة ومل یغتن وىا بعيف نادىم وةو م
وىي «ش ّيفوا الوثاق»ّ ،
اه اليفیاا ما ّ عظراً ذل ا اليفور اذلرمنوطیاي أ ّن عظرة اللّو تعالی يف ى ه اآلیة عظرة إجیابیة ا
أي ناد و نف وإرىاب يف اإسام وبالعکس یرغّک ادلسل نی يف التسام
تتوافق ما و ود ّ
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اى م تّی یردوا إلی السواء السبیل ،وى ا شيء ایو يف يف عفس ى ه اآلیة فحسک ،بل یو يف
کل الارآن الکرمی أیضاً.
يف ّ
النتيجة:
ٔ .إ ّن فلسفة اللغة تعبری مباشر ا التفا ل بنی اخلياب النفسي واللغة ،ما ىنا نکا تعبریىا
بفلسفة التفکری يف اللغةا فإ ّن اذلرمنوطیاا أیضاً ما ادلبا ث الکاسیکیة اليت رفت ا الفلسفة من
الايفمیا وإ ّن الرتکیک والتزاوج بنی ى یا التعبرییا مسألة لف م النصوص ادلختلفة اليت فی ا مواعا
إدراك ادلعنی الرئیس ادلتافیزیاي .و يفیر بال کر أ ّن ى ا الت ازج عفسو ىو أمر یسا يف لی
حتل هبا ادلشاکل اللغویة
ا ضاع اللغة للفلسفةا ما ّ ینبغي أن یُنظر إلیو کاضیة ّ
ىامة نکا أن ّ

اصة يف رلال لم اللغة .عظراً سیمیّة ى ه الفلسفة اللغویّة يف اذلرمنوطیاا وأثرىا يف ف م ادلعاذ
الکامنة وراء النصوص اليفینیة وأیمیّة مسألة اليفور اذلرمنوطیاي لشایر ما ر وشیوع کثرة الشب ات
اس ریة ول ادلعاذ ادلتافیزیایة يف الارآن الکرمی ما اعک ادلغرضنی ،اصةً يف اآلیة الرابعة ما
سورة زل ّ يف کشب ة و ود اإرىاب والعنف يف اإسام ،ق نا بإبراز ى ه النظریة يف السا ة اللغویّة
ومستيفل تيبیااً ذل ه النظریة الش ریة
تی نکا رد الشب ة ودفع ا ا طریق حتلیل ل ي دقیق
ّ

تزمتیّة يف ى ه اآلیة.
دون عظرة ّ
ٕ .اليفرور الکلّي ادلستنبط ما اليفور اجلزئي أي طرق اللّو إثبات ماىیّة ادلنافانی ،یالف
فکرة اإرىاب والعنف يف اإسام .وبالنسبة إلی صا ک کام الو ي وف و الزماذ وادلکاذ،
منزه ا عسبة
نکا الاول بأ ّن ذکر صفات الو والغيف يف ى ه اآلیةّ ،
دال لی أ ّن ا﵁ سبحاعو ّ
أي نف و ناد اه ادلنافانی ما اليفالة الظاىریّة للعبارتنی «ضرب الرقاب» و«ش ّيف الوثاق».
ّ
سول
یصرح بالفعل ادل کور يف کامو اجل ادي ّ
وما ال التفسری النحوي والنفسي ذل ه اآلیة ،مل ّ
مرة عتیج ة إمکان العفو والتسام ما يأىم يف الاصور ا الر وع إلی اإسام ،ولکا يف
یصرح بالفعل بعيف أن أتاح ذلم الفرصة  .فتيبیق ى ه اآلیة ما
العبارة الثاعیة وىي «ش ّيفوا الوثاق»ّ ،
اليفور اذلرمنوطیاي لشایر ما ر ،یزیل شب ة و ود اإرىاب والعنف يف اإسام والارآن.
ٖ .ما ادلستنبط أ ّن مفاد ى ه النظریة کان مو وداً يف الرتاث اإسامي اصة يف دراسات
العامل الباغي النحوي بيفالااىر اجلر اذ ،ال ي وصل إلی عتفات ال دراستو للغة ومسائل ا
يف عظریتو ادلوسومة بنظریّة النظم ،وى ا اسمر عفسو یفت باباً واسعاً أمام البا ثنی تی جیيفوا
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احليفود ادلشرتکة بنی ى یا اللغویّنی يف عظریة اليفور اذلرمنوطیاي وأن یضعوا معایری اصة لفکرة
اليفور اذلرمنوطیاي نيف اجلر اذ واآل ریا.
المصادر
القرآن الکريم
ابا ترکو اصف اذ ،صائا اليفیا ( ،)ٖٜٔٙتمهيد القواعد ،ط رانق رل ا الفلسفة والکام.
أبو زیيف ،عصر اميف (ٕٔٓٓ) ،إشکاليات القرآءة وآليات التأويل ،مغربق ادلرکز الثاايف العريب.
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف (ٖ ،)ٜٔٛفلسفة التأويل ،دراسة فی تاويل القرآن عند محیالدين بن عربى ،بریوتق دار
التنویر.
ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف ف (ٕٗٔٓ) ،مفهوم النص دراسة في علوم القرآن ،بریوتق ادلرکز الثاايف العريب.
بارت ،روان ( ،)ٖٔٛٚدر آمدی بر تحليل ساختاری روايتىا ،ترةة زل ّ يف راغک ،هترانق عشر رخداد عو.

هبرامي ،زل َ يف (« ،)ٖٜٔٛدور ىرمنتیکی در عگاه ىرمنوتیستىا وتفسریگران قرآن» ،مجلوی پژوىشىای
قرآنی ،مش يف ،سال  ،ٔٙمشارهی ٖ ،صصٖٗٗ.ٖٕٙ-

اجلا

 ،أبو ث ان (٘ ،)ٜٔٙالحيوان ،قاىرةق مکتبة اجلا

.

اسرب ،دیویيف ( ،)ٕٓٓٚمقدمة في الهرمينوطقيا ،ترةةق و یو قاعصو ،اليفار العربیة للعلوم.
اجلر اذ ،بيف الااىر (ٕٕٗٔ) ،دالئل اإلعجاز في علم المعاني ،الااىرةق دار الکتک العل یّة.
سیيف اذل يفاذ ،زل ّ يف (ٓ ،)ٖٔٛانوار درخشان در تفسير قرآن ،هترانق ليفي.

احلیيفري ،السیيف ک ال ( ،)ٕٓٓٙتأويل القرآن ،قمق دار فراقيف.

اموگر ،زل ّ يف (ٕ ،)ٖٜٔساختار سورهىای قرآن کريم ،قمق عشرا.

لفي ،بشری (ٕٓٔٓ) ،الفلسفة و قضايا اللغة ،قراءة في التصور التحليلي ،اجلزیرةق منشورات اإ تاا.
لیفة ،داود ( ،)ٕٓٓٛفلسفة اللغة والتأويل ،مقاربة إبستيمولوجية ،اجلزیرةق منشورات اخللیلي.
ری اليفیا ،فاح (ٕ٘ٔٓ) « ،قوا يف الاراءة اذلرمینوطایة للارآن الکرمی نيف عصر اميف أيب زیيف»  ،مجلة

فتوحات ،بریوت قالعيفد ٖٕ ،صص٘ٗ.ٙٗ-
سا يفي ،ابوالفضل و زمائو (ٔ« ،)ٖٜٔعايف مباعی ىرمینوتیکی شایر ما ر» ،فصلناموی کالم اسالمی ،قمق
مشارهی ٔ ،ٛصص .ٙٓ-ٕٜ
شایرما ر ،فریيفریک ( ،)ٕٓٔٚخطابات لمحتقريو من المثقفين ،بریوتق دار التنویر.
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باس ،إ سان (ٖ ، )ٜٔٛتاريخ النقد العربي عند العرب ،بریوتق دار الثاافة.
بيفالبيفیا ،ليفي ( ،)ٜٜٔٚمتافيزيقيا اللغة ،مصرق اذلیئة ادلصریّة للعامل.

بيف الرمحا ،بيف اذلادي (ٖٕٓٓ) ،سلطة النص ،قراءات في توظيف النص الديني ،اإسکنيفریةق اإعتشار

العريب
 .فنيفریس ،ج ،)ٜٔ٘ٓ( .اللغة ،ترةةق بيف احل یيف اليفوا لي و زل ّ يف الاصاص ،الااىرةق مکتبة اسجنلو
ادلصریة.
فیيفوح ،بيفالاادر (ٖٕٔٓ)« ،عظریّة التأویل يف الفکر العريب»  ،مجلة األبحاث ،امعة البحریا ،السنة ٗ،
العيفد  ،ٔٙصص ٔ.ٕٜ-
کاظ ی ،لی اصغر (ٗ ،)ٖٔٚروش و بينش در سياست (نگرش فلسفی ،علمی و روانشناختی) ،هترانق
دفرت ميالعات و حتایاات سیاسی و بنی ادلللی وزارت امور ار و.
الکردي ،بيف الر یم ( ،)ٕٓٓٛقراءة النص مقدمة تاريخية ،الااىرةق مکتبة اآلداب.
غادامری ،ورج ( ،)ٕٓٓٙفلسفة التأويل ،اسصول ،ادلبادئ واسىيفاا ،ترةةق زل َ يف شوقي الزیا ،مغربق دار
البیضاء ،ادلرکز الثاايف العريب.

غریک ،سنی (ٕ٘ٔٓ) ،تأويلية فردريک شاليرماخر والبحث عن الحقايق المضمرة في النصوص ،عشر
التآ ي.
کوزنوی ،دیویيف (ٔ ،)ٖٔٚحلقوی انتقادی ،ترةوق مراد فرىادپور ،هترانق اعتشارات گیل.
زل ّ يف م ران ،رشوان ( ،)ٜٜٔٛدراسات في فلسفة اللغة ،الکویتق دار الاباء لليبا ة واللنشر والتوزیا.
مشکاذ سبزواری ،باسعلي وزمائو (ٖ « ،)ٖٜٔدور ىرمینوتیکی شایر ما ر ،چیسيت ،کاربردىا وعايفىا»،
مجلوی معرفت ،قم ،سال ٖٕ ،مشارهی  ،ٕٓٙصص .ٖٔٗ-ٔٔٚ
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العدد الـ  ،45ربيع 1399

هػغفٖ ،ػادل ( ،)9334فهن الفهن :هدخل إلي الهزهنوطیقا ،الماّشٓ 7داس الشؤٗٔ.
هَسى ،ادگاس ( ،)7067روش شناخت شناخت ،تشجوِٕ ػلٖ اسذٕ ،تْشاى 7سشٍش.
هَسَٕ ،سّ٘ذ هحوّذ (« ،)7053دسآهذٕ تش ّشهٌَ٘ت٘ه ٍ اًَاع آى» ،پیک نور ،تْشاى ،ضواسُٕ
 ،1غع .23-23
ً٘ىَٖٗ ،ػل٘شضا (« ،)7053دٍس ّشهٌَت٘ىٖ ٍ ًمص آى دس هغالؼات ادتٖ ،فْن ٍ ًمذ هتَى»،
فصلناههی ادب پضوهي ،گ٘الى 7ضواسُٕ  ،0غع .33-06
ٍاػظٖ ،اغغش ٍ اسواػ٘ل لائذٕ (« ،)7060سغَح ،هإلّفات ٍ واسوشدّإ دٍس ّشهٌَت٘ىٖ»،
نشزیّهی فلسفه ،تْشاى 7ضواسُٕ  ،9غع .792-734
َّٕ ،دَٗٗذ وَسً٘ض ( ،)7045حلقهی انتقادی ،تشجؤ 7هشاد فشّادپَس ،تْشاى ،سٍضٌگشاى ٍ
هغالؼات صًاى.
َٗسگيّ ،اتشهاس ( ،)7042نقد حوسهی عووهي ،تشجؤ7حس٘ي تط٘شّٗٔ ،تْشاىً 7طش ًٖ.
Malcolm, Norman (1997), Wittgenstein: a Religious point or view, London:
Routiadge.
Rorty, Richard (2005), His Philosophy under discussion, Andreas vieth.
Schleiermacher, Friedrich (1838), Hermeneutics and Criticism and Other Writings,
Tr. Andrew Bowie, Cambridge.
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روح اهلل صيادي نژاد ،علي نجفي أيوکي ،کيميا فتحی

تحليل الفلسفة اللغوية في اآلية الرابعة من سورة «محمد»

تحلیل فلسفة سباني آیة چهار سورة هحوّد
(بزاساط نظزیّة دور هزهنوتیکي شالیز هاخز)
روح اهلل صیادی نضاد* ، 1علي نجفي أیوکي ، 2کیویا فتحي

3

.7داًط٘اس گشٍُ صتاى ٍ ادت٘ات ػشتٖ داًطگاُ واضاى
 .9داًط٘اس گشٍُ صتاى ٍ ادت٘ات ػشتٖ داًطگاُ واضاى
.0داًطجَٕ دوتشٕ صتاى ٍ ادت٘ات ػشتٖ داًطگاُ واضاى

چکیده:
استفادُ اص ًظشِّّٗإ فلسفٖ ،گاهٖ ًَ دس ضٌاساٖٗ ٍوطف الِّٗإ پٌْاى هؼاًٖ هَسد ًظش
استّ .شهٌَت٘ه تِ ػٌَاى ٗىٖ اص ضاخِّإ تفس٘ش ػػش جذٗذ ،تا دس تشداضتي هفَْم دٍس
ّشهٌَت٘ىًٖ ،مص هْوّٖ دس تحمّك تخط٘ذى تِ اّذاف فلسفِ هتاف٘ضٗه ٍ وطف هؼاًٖ پٌْاى

هتي داسد .ضالٗش هاخش اص اٗي ًظشِّٗ تشإ حزف هَاًغ دسن صتاىضٌاختٖ دس صتاىضٌاسٖ
استفادُ وشد .لشآى وشٗن تِ خػَظ آٗٔ چْاسم سَسُ هحوّذ ،هَسد ضثِْ ٍالغ تَدُاست .تش
اساس دٍس ّشهٌَت٘ىٖ ،دٍس ولّٖ هستٌثظ اص دٍس جضئٖٗ ،ؼٌٖ ساُّإ خذا تشإ اثثات هٌافم٘ي،
خالف اٗذٓ تػَّس تشٍسٗسن ٍ خطًَت دس اسالم است .دس استثاط تا ضٌاخت غاحة والم
ٍحٖ ٍ فْن صهاًٖ ٍ هىاًٖ ٍٕ ،روش خػَغّ٘ات ٍلٖ ٍ غٌّٖ دس اٗي آِٗ ًطاى هٖدّذ وِ
ّواًا رات هتؼال اص ّشگًَِ خطًَت ٍ سشسختٖ ًسثت تِ هٌافماى ،تا تَجِّ تِ ػذم هؼٌا ًوَدى
ظاّشٕ ولوات «ضشب الشلاب» ٍ«ضذّ الَثاق» ،تِ دٍس است .اص عشٗك تفس٘ش ًحَٕ ٍ
سٍاىضٌاختٖ اٗي آِٗ ،آى چِ دس گفتاس جْادٕ اٗي آِٗ آهذُ ،تشإ اٍّل٘ي تاس دس ًت٘جٔ احتوال
آهشصش ٍ تخطص تِ دل٘ل احتوال ػذم تاصگطت هٌافماى تِ اسالم ت٘اى ًطذُاست ،اهّا دس ػثاست

دٍم« ،ضذّ الَثاق» ،پس اص دادى فشغت تِ آًْا ،تِ غشاحت ت٘اى ضذُ است؛ ّوچٌ٘ي
دسهٖٗات٘ن وِ جشجاًٖ دس ًظشّٗٔ ًظن خَد تِ جضئّ٘اتٖ اص اٗي ًظشِّٗ دست ٗافتِاست.
کلید واصهها :سَسٓ هحوّذ ،فلسفٔ صتاى ضٌاسٖ ،هتاف٘ضٗه ،دٍس ّشهٌَت٘ىٖ ،ضالٗش هاخش
* ًَٗسٌذُ مسؤول

saiady@kashanu.ac.ir
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