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 تفعيل وسيليْت السَّْمع والبصر يف إدراك اخلطاب القرآين

 
 د. رقية طه جابر العلواين() 

 ملخص البحث :
تتناول هذه الّدراسة البحث يف أهم وسائل فهمم اطاماا الآم امل اثتة  مة 
يف السةع والبص ، وكيفية تفعي هةا إليصال معامل اطااا وتوجيهاته، إذ إنَّ 

من أهم وأْوَلى خاوات التابيق والتنزيل له يف واقع احلياة  فهم اطااا الآ امل
اإلنسمممانيةم وممممن هنممما كانممم  اثنزلمممة المممت تبوأهممما الفهمممم والتمممد    ثعمممامل اطاممماا 
الآممم امل، منزلمممة ي تمممدانيها يف اة.يمممة منزلمممةم فاط مممل الامممار  يف و مممول ت ممم  

ري مممن اةايممان اثعممامل يممإىل  إَل سمموق تابيممق وتفعيممل  مما قممد يممن م  نممه يف ك مم
 تعايل ت   اثعامل والتوجيهات وإيآاف  ة ها يف اياة اةف اىل واجملتةعاتم 

ولآد أسهم الفهم الس يم ثعامل اطااا الآ امل   ى مدى ق ون متعاقبمة 
يف إخمم اأ أمممة خممرية قمماىلت اةمممم قمم وهو، فحلممان الُممهوىل احل ممار  ل  مَّممة خممري 

 ااا الآ امل وتوجيهاتهم شاهد   ى إجيا ية إىلراكها ل سالة اط
 يممد أنَّ ذلمم  اإلىلراي ت يحلتممل لممه التوا ممل وايسممتة ارية لعوامممل  ر يممة 

                              
()  .أستاذ مساعد بكلية اآلداب قسم اللُّغة العربية والدراسات اإلسالمية بجامعة البحرين 
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وثآافية وسياسية مت ماف ة، تمداخل فيةما  ينهما لتمإىل  إَل   عمد العآ يمة اثسم ةة 
 مممممن ذلممممم  المممممنهد، اةمممممم  المممممذ  قممممماىل إَل  مممممةور وسمممممائل اإلىلراي و مممممع  

 ايانم فعاليتها،  ل رمبا تعا ها يف  عض اة
ممن هنما  ه همذه الّدراسمة يف ةاولممة جماىلة تابيآيمة لتفعيمل أهمم الوسممائل 
وإ مماىلة إ ةا مما مبممما يممترقا والممدور اثنمممول شمما، مممن خمممرل الحلُمم   ممن أهمممم 
العوائمق والعوامممل الممت نحلممن أْن مسممول  مم  بممع اإلنسممان و صمم ه وإىلراي اثعممامل 

الوقوع يف مزيد من الرتاجعات  من اثوجهة إليهةا، وكيفية تفعي هةا تنحياو  ن 
 العةل الفعَّالم

وتنتهد الّدراسة ال جوع إَل النصوص الآ انية اثا آمة يف اسمتنبال  واممل 
إ اقممة وسممي ْت السممةع والبصمم  وكيفيممة تفع يهةمما، فآممد ا تنمم  نصمموص الآمم ان 
الحل مي  ناية وا حة ابلسةع والبص  وأكمدت   مى أ.يتهةما يف فهمم اطاماا 

متوقفمممة  نمممد  واممممل اط مممل واإل اقمممة، مإكالمممدة   مممى أ.يمممة إ مممراها الآممم امل، 
وتنآيتهممممما لتآممممموا  مممممدورها يف تو ممممميل معمممممامل وتوجيهمممممات اطاممممماا إَل المممممذهن 
 ُمحلل  ممحي  ي تعتمموره ماماه  اط ممل وايسمم افم وتسمتع  الّدراسممة كممذل  
ل  بعض اةااىليث النبوية الت تناول  اإلشارة إَل ت   الوسائل ومواطن اط 

 فيها، إ افة إَل أقوال الس   م رمحهم هللا تعاَل م يف هذا اجملالم 
وقد كُف  الّدراسمة  من  عمض وأهمم العموار  المت نحلمن أْن تمإىل  إَل 
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إاداث خ ل أو تعايل لفعالية الوسائل يف إيصال اثعمامل، اةمم  المذ  يمن م 
راسممة   ممى  نممه خ ممل كبممري يف الفهممم واإلىلراي وايسممتآبال  ممام كةمما وقفمم  الدّ 

 أهم وأجنع الا ق لتنآية ت   الوسائل وتفع يهام 
والّدراسة إذ تآوا  تبين هذا اثُ وع اثنه ي تإكالد   ى أ.يمة احلاجمة إَل 
 مزيد من الّدراسات واةحباث يف هذا اثيدان لرتشيد السري وتسديد اطاوم 

 
 الـُمَقد َِّمة

 ممممع العصممممور اث ت فممممة  الآمممم ان الحلمممم مي خامممماا هللا  ممممزَّ وجمممملَّ إَل خ آممممه
واةزمنة اثتعدىلةم اوى    ىلفتيه منه او متحلامرو ل حياة،  حلل ما مسة ه ممن 
مواجهممات ومسمممدلت، ذلمم  اثمممنهد الممذ  تحلفمممل هللا سممبحانه حبفامممه ممممن أ  
مس يممم  أو مسمممموي  لنصو ممممه، لتبآممممى ل  امممماا الآمممم امل  اثيتممممه وخا يتممممه لحلممممل 

اا ي يتوق    ى ثبوتية النص و محته ال سايت السا آة،  يد أنَّ فهم اطا
ممم الممت تحلفممل شمما اطممالق سممبحانه م فحسممل،  ممل نتممد ليُممةل إمحلانيممة العآممل 
اثس م لفآه هذا اطااا وتنزي ه   ى الواقع البُ  ، وتفعي ه س وكاو  ة ياو يف 

 اياة الف ىل واجملتةع   ى اد سواقم 
امممممموة يف تابيممممممق ولعممممممل مممممممن هف ممممممة الآممممممول اإلشممممممارة إَل أنَّ أول وأهممممممم خ

توجيهممات اطامماا الآمم امل تنصمم ف إَل الفهممم الصممحي ، ذلمم  الفهممم الممذ  
 يإىل  اتةاو إَل تبين التوجيه تصديآاو وتابيآاو واقعياو يف الس وي اإلنساملم 
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و  ممى هممذا تم عىممد  م ا ممة الفهممم هممي اث ا ممة اةسمما  يف و ممول اطاممماا 
يهما يف مي إَل خ مل  ةيمق يف  الآ امل ل ذهنية اإلنسمانيةم فاط مل المذ  يام أ ف

 كيفية تنزيل وتابيق ذل  التوجيه يف واقع احلياة يف خاوات ياآةم 
 يمممممد أنَّ ذلممممم  الفهمممممم والتمممممد    يف اطاممممماا الآممممم امل،  تممممماأ إَل وسمممممائل 
وأىلوات نحلممن مممن خر مما التو ممل إَل م ا ممة اإلىلراي السمم يم، و آممدر  ممحة 

ا إَل الصمممحة والصمممواا وأك ممم  ت ممم  الوسمممائل وفعاليتهممما، يحلمممون اإلىلراي أقممم  
فعاليمممة وواقعيمممة، كةممما أنَّ و مممول اطاممماا إَل المممذهن ي يتممم تى إيَّ ممممن خمممرل 
اثممممم ور مب اامممممل اإلىلراي اث ت فمممممة لتصمممممل الصمممممورة محلتة مممممة، اام مممممة مفممممم ىلات 

 اطااا وتوجيهاتهم 
والآمم ان الحلممم مي أشمممار إَل ت ممم  الوسممائل وأ.يمممة ىلورهممما يف إيصمممال اثعمممامل 

اها يف اطاماا، ف كَّمد   مى أ.يمة السمةع والبصم  والآ مل والعآمل  اث اىل إي ما
ك ىلوات يدري شا اطااا الآم امل، فهمي أهمم منافمذ اإلىلراي اإلنسمامل وأقموى 
 واابتممه   ممى العممات اثناممور واثآمم وقم فمميذا ممما ت توايمم  و هيممز ت مم  الوسممائل 

 فهممم وتابيممق  نممد  ة يممة ايسممتآبال  فعاليممة ومنه يممة سمم يةة، اتمم   ارهمما يف
 واٍع لتوجيهات ذل  اطااام 

وقممد اهمم ت ت مم  ال ةممار ج يممة يف ايمماة اثسمم ة  وإجنممازا م   ممى مممدى 
ق ون متعاقبة يف شىت مياىلين احلياة، فآدموا ل عات،فيةما قمدموا ا مارة إنسمانية 
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   زت اةمم  ن   وغ ما ناث ها أو ي اهيهام 
 ا ة أبم ا  خمت فة   ى ممّ   يد أنَّ ت   اةجهزة والوسائل تع    لإل

العصور، أىلت إَل التآ يل من فعاليتهما وقمدر ا   مى اسمتآبال اثعمامل وإيصما ا 
 ا يآممممة وا يممممة سممممم يةة، اةممممم  المممممذ  اهمممم  يف امممممدوث خ ممممل يف ايسمممممتآبال 
والتو يل يف م ا ة  لية لت م  اثعمامل والتوجيهماتم و  مى ذلم  اط مل وا ره 

م  ممممن المممم لىلة احل ممممارية ل مممممم، وتفُممممي أممممم ا  يف واقممممع اثسمممم ة  وتنحمممميه
 ديدة يف اجملتةعات اثس ةة ما كان  ا أْن تاه  لوي ذلم  اط مل اي ميم وي 
  مممممل فمممممالفهم اث تمممممل ل  اممممماا الآممممم امل ممممممد اة ل وقممممموع يف اطاممممم  تنامممممرياو 

 وتابيآاوم 
ممممن هنممما  ه أ.يمممة همممذه الّدراسمممة يف الوقممموف   مممى أهمممم ت ممم  الوسمممائل 

ـــــم ، وةاولممممممة اإلااطمممممة  حليفيممممممة  ة هممممما و هيزهمممممما و وامممممممل ع والبصــــــر()السَّ
فعاليتهما، وممن ا التعمم    لمبعض اة مم ا  اثعوقمة لتفعي همما وكيفيمة  اوزهمما يف 

 ةاولة إل اىلة تفعي ها وإ راها يستآبال اطااا الآ املم 
و ة أ.ية أخ ى  ذه الّدراسة، تتم تى ممن كو ما ىلراسمة  ة يمة ت تابيآهما 
ابلفعل من خرل ىلورات   ةية أقية  يف  ي  الآ ان يف اثنامة خمرل العماا 
احلمما م وقممد  مماوز  ممدىل اثُمماركات فيهمما   ممى اثائممة مُممارالكة، ت مممن خر ممما 
 مممم ين ت مممم  الفبممممة وتممممدريبها   ممممى كيفيممممة اسممممتعةال خمت مممم  الآممممدرات العآ يممممة 

ن الحلممم مي، وي يمممزال وتنةيتهممما لتفعيمممل وسمممائل اإلىلراي وتابيآهممما يف تمممد   الآممم ا
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العةممل جممارلو مممن خممرل إقامممة اثزيممد مممن ورب العةممل التدريبيممة لتفعيممل مفهمموا 
 التد    وإ اىلته إَل واقع احلياةم 

وتتوسل الّدراسة يف سبيل الو ول إَل ذل  مبنهد ال جموع إَل النصموص 
اولته الآ انية مباش ة، ومن ا استنبال الوسائل والعوائق وكيفية  رجها كةا تن

 النصوص، مع ايستعانة  بعض اةااىليث وأقوال الس   و  هم يف ذل م 
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 أواًل: اإلدراك ووسائله
 

   وغ أقصى غاية الُيق وإااطة الُيق  حلةالهم اإلدراك لغة:
ويف "التع يفمممممات"ا "إااطمممممة الُممممميق  حلةالمممممه، وهمممممو اصمممممول الصمممممورة ا 

 نفمممي أو إثبمممات،  المممنفل الناطآمممة و  يمممل اآيآمممة الُممميق وامممده واحلحلمممم   يمممه
 م (1)ويسةَّى تصوراو، ومع احلحلم أباد.ا يسةَّى تصديآاو"

فممماإلىلراي  مممر احلمممم تصمممور، واإلىلراي حبحلمممم تصمممديق، وجازممممه المممذ  ي 
 م (2)يآبل التغيري

( م الذ  ااتمل مسمااة  Perceptionويع الف   ةاق النفل اإلىلراي )
ات وةجسممامنا نتي ممة إشممارات كبممرية مممن ىلراسمما م م أبنَّممها "اثع فممة اثباشمم ة ل عمم

 م (3) صبية يت آاها الدماغ من أ  اق احلل اث ت فة"
فعة يممممة اإلىلراي  ة يمممممة  آ يممممة وانفعاليمممممة معآمممممدة، يممممدخل فيهممممما الُمممممعور 

 والت ي ل والتذك  ، وتت ث   آدرات الف ىل وىلوافعه وا اهاته وخعاتهم 
ا اإلىلرايم واثعمامل واثعامل الت تصل إَل النفل  ا أسباا وايت يمتم شم

                              
ر الكتناب العربني، انظر: الجرجاني، علي بنن محدند: التعريتنات، يح ينر هبنراأليم ايبينار ، دا (1)

 .1/29ألـ، 1405بيروت، 

الدنناو ، محدند عبنند النراوت: التعنناريق، يح ينر محدنند رةن اا الدايننة، دار التكنر، دم ننر،  (2)
 .1/45ألـ، 1410

م، ص 1993عبد الخالر، أحدد محددو عبد التتاح دويدار: علم النتس أص له ومبادئه، مصر،  (3)

133. 
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اثدركمة  نمد الع ةماق ةسوسمة ومت ي مة ومعآولمةم واإلنسمان  نمد ويىلتمه يحلممون 
خاليمماو مممن الع مموا الحل يممة وايزئيممة الممت نحلممن إىلراكهمما  ممن ط يممق قمموى ووسممائل 
اإلىلراي احملسوسمممممة واثت ي مممممة واثعآولمممممة، فمممممر يولمممممد ممممممع اإلنسمممممان شممممميق ممممممن 

 م (1)الع وا

       تعمماَل واة ممل يف هممذا قولممه 

        

 م(2)  
ا إنَّ اثعامل والع وا الت يستفيدها اإلنسان ترتاكم وتت ةع مع  ع ها 
البعض، ويف اآلية الحل نة إشارة إَل وسائل اثع فة واإلىلراي، وهيا السةع 

 والبص  م وهو احلل م والفإاىل، ويُةل العآل ابثعىن اةخصم 
وة احلساسمة المت يمدري شما مما و مع  همي لمه، فالسَّمةع فاحلاسة همي الآم

يدري  ه اة وات، والبصم  يمدري  مه اة مواق واةلموان وغريهما، وهمذه وسمائل 
اإلىلرايم واحلمممموا  اث ت فممممة تنةممممو وتتحلامممممل يف الصممممغري اممممىت يصممممل إَل سممممن 

                              
ن عن ال  ى اإلدراكية: الغزالي، أب  حامد: الدستصتى في علم انظر في يتاصيل كالم ايص ليي (1)

. ابن قدامة، عبد 1/27ألـ، 1413ايص ل، يح ير محدد ال افي، دار الكتب العلدية، بيروت، 
هللا بن أحدد: روةة الناظر، يح ير عبد العزيز السعيد، جامعة اإلمنام ابنن سنع د، الرينا ، 

 .1/17ألـ، 1399، 2ط/

 78اآلية س رة النحل  (2)
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 معينة، ا إنَّه نحلن تنةيتها ابيكتساام 
راكيمة تتة ممل حبواسمه وتتة ممل  فحلمم ه وقمد اتممى هللا سمبحانه اإلنسممان قمموة إىل

وق بممممه، فمممماحلوا  تُممممع ، والفحلمممم  يممممدري، والآ ممممل يعآمممملم فمممماحلوا  اطةممممل 
مُرتكة    اإلنسان وغريه من اث  وقات،  ل إنَّ  عض احليواهت قمد زوىلت 
 آدرات تفوق اإلنسان يف  عض احلموا  كالنحمل المذ  يتفموق يف ر يتمه   مى 

اثتاممورة لديمه، الممت تسمتايع ر يممة اةشممعة اإلنسمان مممن خمرل ااسممة اإل صمار 
 م (1)فوق البنفس ية   ى سبيل اث ال

إيَّ أنَّ اإلنسمان يفموق سمائ  اث  وقمات يف قموة اإلىلراي  صمفة  اممة نامم او 
لتاممور ون ممد جهممازه العصمما وممما ابمماه هللا تعمماَل  ممه وميَّممزه مممن جهمماز العآممل 

ل يستحصمممال اجملهمممويت المممذ  همممو أىلاة الفحلممم  اإلراىليمممة الصممماىلرة  مممن المممنف
 م (2)ابثع ومات

و  ى هذا كان هناي فارق كبري  م  اإلاسما  واإلىلراي، كةما أنَّ هنماي 
( قمد يحلمون ر يمة ال موق Sensationت ا ااو وتحلمامرو  ينهةما، فاإلاسما  )

أو بمماع الصمموت مممن ايممث كونممه متع آمماو ابحلمموا ، ولحلممن اإلىلراي يحلممون  ممن 
 ممل والعآممل معمماو يف إىلراي احملسممو  الوا ممل ط يممق الفحلمم  الممذ  هممو  ةممل الآ

                              
بركننات، محدنند ةليتننة ونبيلننة عبننان، عتننات دانيننال: علننم النننتس العننام، مكتبننة الصننت ة للن ننر  (1)

 .137م، ص 2000/2001والت زيع، 

ابن عدر، محدد بن محدند: الت رينر والتحبينر، يح ينر مكتنب البحن ر والدراسنات، دار التكنر،  (2)

 .1/65م، 1996بيروت، 
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 مممممن ط يمممممق احلممممموا  اث ت فمممممة ومسوي مممممه إَل معممممماٍن وىليئممممملم وهمممممذه الآمممممدرات 
مب ةو همممما تُممممحلل الآمممموة اإلىلراكيممممة لممممدى اإلنسممممان الممممت  يَّممممز شمممما  ممممن سممممائ  

 اث  وقاتم 
فالصمم ة مباشمم ة  مم  اإلاسمما  واإلىلراي، ةنَّ انعممداا ااسممة مممن احلمموا  

داا مو و ا ا، فاإلىلراي يستةد مآوماته ممن اإلاساسمات المت يإىل  إَل انع
 م (1)ينآ ها ايهاز العصا إَل اثخ ايث تتم  ة ية اإلىلراي

وتوجد م اكز اإلاساسات اث ت فة الت تستآبل اثإث ات احلسية ومح هما 
إَل اث اكمممز اطا مممة يف اثمممخ، وتسمممةَّى اطمممرل اثمممورىلة، أمَّممما اطمممرل المممت مسةمممل 
مما تسمةَّى ابة صمماا  اةوامم  إَل اة  ماق ايسممةية ابيسمت اابت اثعينمة، في َّ

 م (2)اثصدرة
وي يممممممممممتم اإلىلراي إيَّ مممممممممممن خممممممممممرل اسممممممممممتعةال ايت ووسممممممممممائل اإلىلراي 
اإلنسمممممامل، وتتوقممممم  سمممممرمة اإلىلراي احلسمممممي واثعنمممممو  ل امممممواه  ممممممن اولنممممما 

ت الت يسمتآبل شما وث ت   أنواع اطااا   ى مدى و حة اةجهزة واآلليا
اإلنسممممان ذلمممم  اطامممماا ومممممدى فعاليتهمممما ل آيمممماا  ممممذل  الممممدور، فايسممممتآبال 

                              
م، ص 2000، 3س علم النتس، دار الدعرفة الجامعية، مصر، ط/عبد الخالر، أحدد محدد: أس (1)

 وما بعدألا. 50

عيس  ، عبد الرحدن: دراسات في السل ك اإلنساني، من أة الدعارت، مصر، بال ياريخ، ص  (2)

 وما بعدألا. 155
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 الس يم مد اة ل فهم الس يمم 
كةا ين م  ن وقوع اط ل فيها أو تعاي ها م سواق أكان ذل  اط ل 
فيزيولوجياو أو سيحلولوجياو م اس اف ج ي يف فهم اطااا، ومن ا إمحلانية 

  تابيآه يف الواقعم
وي ينحص  اطااا اثوجه ل   ق من خمالآهم سمبحانه يف الت الآم ان 
اثت مموة فحسممل،  ممل يُممةل التممه اثُممهوىلة يف الحلممون والممنفل كممذل م يآممول 
ا مممن قممميم ايوزيمممة م رمحمممه هللا تعممماَل م يف ذلممم ا "الممم ا تعممماَل يمممد و  بممماىله يف 

 الآ ان إَل مع فته من ط يآ ا 
 ا النا  يف مفعويتهم أحدمها
ممم  يف التمممه وتمممد   هام فت ممم  التمممه اثُمممهوىلة، وهمممذه التمممه والثـــاين ا التفحل 

 م (1)اثسةو ة اثعآولة"
والنمما  وإْن كممانوا متفمماوت  يف إىلراكهممم لت مم  اآللت، فممالف حلي يمم ى يف 
السمممةاق مممما ي يممم اه اإلنسمممان العممماىل  م   مممى سمممبيل اث مممال م إيَّ أنَّ  مممة أر مممية 

نممد ر يمتهم  ما، تتة مل يف أنَّ خ ممق السمةاق خماٍل مممن  مُمرتكة يمدركها ايةيمع  
مم يتفماوتون  كل نآمص أو  يمل يآمد  يف  ماا  منعتها و اةمة  مانعها، ا إ َّ
يف إىلراي جزئيمممات ذلممم  وىلييتمممه وفمممق مممما يتمممواف  لمممدى كمممل ممممنهم ممممن   مممم، 

 وثآافة، وميول، وذكاق، وخيال، وخعات، و آائد سا آةم 
                              

 .1/20م، 1973، 2الج زية، ابن قيم: الت ائد، دار الكتب العلدية، بيروت، ط/ (1)
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زلمممه هللا سممممبحانه   مممى رسمممموله   يمممه الصممممرة والت هللا اثت ممموة خامممماا أن
والسمممرا ليب غممممه ل عممماث ، واطامممماا اث سممممل ي   مممدَّ لممممه ممممن مسممممتآبل ووسممممائل 
اسمممتآبال تمممدري معانيمممه وم اميمممه، ليمممتةحلن السمممامع ممممن خر ممما ت آمممي اطاممماا 
وممممن ا مسوي مممه إَل مفممماهيم وتصمممورات لتمممنعحلل  مممدورها يف سممم وكياته وممممنهد 

 قمممد تحلفمممل حبفامممه وسممم َّ  لمممه ممممن ايهممموىل يف وسمممائل اياتمممه، خا مممة وأنَّ هللا
احلفمممم  ممممما ي يممممدع  ممممايو يسممممتزاىلة مسممممتزيد، ليحلممممون  ممممذل  اطامممماا اطممممات 
اثهيةن   مى كمل مما سمواه، وممن هنما كانم  فعاليمة اطاماا الآم امل وإجيا يتهما 
اا  ة   ى مدى العصور واةزمنة ولدى خمت   الُ ائ  اإلنسمانية اثسمتآب ة 

 ام ل  اا
وي تت    فعاليتمه وي تغيمل  ثرياتمه إيَّ  آمدر أ م  أو تعا مل اةجهمزة 
واآلليات الت يدري شا العآل البُ   أجبمدلت اطاماا ووسمائ ه وتفعي هما يف 
الواقممعم مممن هنمما كانمم  سممرمة ت مم  الوسممائل مممن أهممم الامم ق لفهممم اطامماا 

 وإ اىلة تفعي ها يف اياة الف ىل واجملتةعم
  نصمموص الآمم ان الحلمم مي أ.يممة هممذه الوسممائل وىلورهمما يف  ممدىل وقمد تناولمم

 من النصوص، منهاا

       [ قولممممممممه تعممممممممماَل 1]
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 م(1)     

        [ وقولمممممممممممممه تعممممممممممممماَل 2]

 م(2)         

       [ وقولمممممممممه تعممممممممماَل 3]

 م(3)          

           [ وقولمممممممممممممه تعممممممممممممماَل 4]

 م (4)  

   [ وقولمممممه تعمممممماَل 5]

   
 م (5)

        وقممممممممممممممممال  مممممممممممممممممن البصممممممممممممممممم ا 

         (6) ،  

                              
 36م اآلية س رة االنعا (1)

 67س رة ي نس اآلية  (2)

 23س رة الروم اآلية  (3)
 10س رة الدلك اآلية  (4)

 81س رة الندل اآلية  (5)

 104س رة االنعام اآلية  (6)
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 م (1)       
يمة م إَل ت م  الوسمائل، وقد أشار  دىل من الع ةاق م وممنهم ا من قميم ايوز 

مو حاو أ.يتها يف ايستآبال ل  ااا الآ امل من ايث أنَّ  ث   اإلنسمان مبما 
يمم اه ويسممةعه أ اممم مممن  ث مم ه مبمما ي ةسممه ويذوقممه ويُممةهم فت مم  احلمموا  وإْن  

 م (2)كان  وسائل إىلراي إيَّ أنَّ هذه ال رثة هي ط ق الع م اثع وفة
ايمة أخم ى يف كو ما ايعماو قمد خ آم  لغايمة وتُرتي ت   الوسائل من ه

وااممدة ي يتحآممق كةا مما إيَّ ابلو ممول إليهمما، أي وهممي مع فممة اطممالق سممبحانه 
 والآياا  عبوىليته   ى الوجه اثا وام 

يآممول ا ممن الآمميم يف ذلمم ا "خ ممق هللا سممبحانه ا ممن اىلا وأ  مماقه وجعممل 
حلهمما م وهممو الآ ممل م  لحلممل   ممو منهمما كةممايو إذا فآممده أاممل ابةت وجعممل ث 

كةممايو إذا فآممده ا مم ته أسممآامه وايمممه مممن ا ةمموا والغةمموا واةاممزان، فمميذا 
                              

 2س رة الح ر اآلية  (1)

الج زية، ابن قنيم: مندارا السنالكين فني مننازل هيناك نعبند وهيناك نسنتعين، يح ينر محدند حامند  (2)

 .2/409، 2م، ط/1973تاب العربي، بيروت، الت ي، دار الك
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فآدت الع  ما خ  آ  له من قوة اإل صار، وفآدت اةذن ما خ  آم  لمه ممن 
 م (1)قوة السةع، وفآد ال سان ما خ  ق له من قوة الحلرا؛ فآدت كةا اممم"

  من غايمة خ آهما وإجياىلهما،  مدأت فيذا ما استعة   ت   الوسائل  عيداو 
يف الت بط والتيه وانصم ف  إَل غمري ذلم  و اشم  تعمامل أشمحلايو وأماطماو ممن 
اةممممم ا  النفسممممية ا ائ ممممة الممممت قممممد ي يُممممع  اثمممم ق شمممما رغممممم اهممممور أ  ا ممممها 

 وتدا يا ا   ى اياته وغريهم 
مل يف واقممع اة مَّممة اثت آيمة ل  امماا الآمم امل اليموا؛ يمم دري  اممم احملنممة واثت ماّل

الت    شما ممع كتماا هللا تعماَل، فمالتروة ت تعمد م يف غالمل اةايمان م لغم   
الفهمممم والتابيمممق ومسويمممل النصممموص إَل واقمممع سممم وكي،  مممل ابتممم  م يف أف ممممل 
اةاوال م ل تعي وايستُفاق وط ل اةجم  وال مواا فآمط، ومما ت م  إيَّ أممور 

ةج ها تحلفل اطالق سبحانه حبفم  همذا  يسرية يف جانل اثهةة العايةة الت
اطامماا ىلون سممائ  الحلتممل السممةاوية اةخمم ى، وجع ممه ابقيمماو وخا مماو ومهيةنمماو 

   يها ايعاوم 
 

 اثنياً: وسيلة السمع اإلدراكية
 

                              
الج زية، ابن قيم: الطب النب  ، يح ير عبد الغني عبد الخالر، دار التكر، بيروت، بال ياريخ،  (1)

1/156. 
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اممل اةذن، وقممد يا ممق ويمم اىل  ممه الآبممول والعةممل مبمما  والســمع يف اللةغــة:
 م (1)يسةع

  فهةمم  معممىن لفاممه، فمميْن ت تفهةممه ويف "اثصممبا "ا "بعمم  كرمممه، أ
لب عمد أو لغمط فهمو بماع  موت ي بماع كمرا، فمينَّ الحلمرا مما ىللَّ   مى معمىن 

 م(2)تتم  ه الفائدة وهو ت يسةع ذل "
( مو ممعاو، وايممع 185وقمد ذكمم  السمةع مبُممتآاته يف الآمم ان الحلم مي يف )

لمممممة   مممممى اثوا ممممع المممممت ورىل فيهممممما ذكممممم  السممممةع وااسمممممته اةذن؛ كانممممم  ل دي
الوايفممة الممت يآممموا شمما همممذا ايهمماز، وهمممي السممةاع واسمممتآبال احلممديث اثوجمممه 

 ل سامعم 
والسممممةاع أ ممممل العآممممل وأسمممما  اإلنممممان الممممذ  ينبممممين   يممممه، وهممممو رائممممده 

 م (3)وج يسه
فاإلنسمان يسمتآبل  ممن ط يمق السممةع اثع وممات ويآمموا  نآ هما إَل الممدماغ 

ع أهم النوافذ اثع فية المت يسمتآبل ليحو ا إَل ال مدري، من هنا كان السة

                              
. وانظننر: 8/162، 1ابننن منظنن ر، محدنند بننن مكننرم: لسنناا العننرب، دار صننادر، بيننروت، ط/ (1)

، النراز ، محدند بنن 1/943، بندوا يناريخ، التيرةآباد ، محدد بن يع  ب: ال نام ن الدحني 

م، 1995أبي بكنر: مختنار الصنحاح، يح ينر محدن د ةناطر، مكتبنة لبنناا نارنروا، بينروت، 

1/132. 
الد نر  التينن مي، أحدند بننن محدند: الدصننباح الدنينر، الدكتبننة العلدينة، بيننروت، بندوا ينناريخ،  (2)

1/289. 

 .1/482ابر، الج زية، ابن قيم: مدارا السالكين، مرجع س (3)
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 اإلنسان من خر ا اثع ومات اطارجيةم 
وقد ذك  السةع متآمدماو   مى احلموا  ك هما يف أغ مل اثوا مع يف الآم ان 
الحل مي، وهذا التآدمي له ىليلته الع ةية الت ت تحلن مع وفة وق  نمزول الآم ان، 

ز السمةع أرقمى وأ آمد وأىلق فآد كُ    ةاق الفسيولوجيا والتُ ي  أنَّ جهما
وأرهممم  ممممن جهممماز اإل صمممار، ونتممماز   يمممه كىلراي اجملممم ىلات وإىلراي التمممداخل، 
م ل ا ول  دة نغةات ىلاخل  ع ها البعض مع الآمدرة   مى  ييمز كمل نغةمة 

   ى انف اىل يف حلاة من الزمنم 
يف ام  أنَّ العمم  تتموه يف زامماا التفا ميل وي تع مم    مى  ممالتها، والع ممم 

 م (1)ه أبل  ىلليل   ى تفوق مع زة السةع   ى مع زة البص ند

        يآممممممول هللا تعمممممماَل 

         
          ، ويف ايممممممممممممممممممة أخمممممممممممممممممم ىا (2)

 م(3)        
ول سممةع يف الآممم ان الحلممم مي معمماٍن متعمممدىلة وم اامممل خمت فممة نممم  شممما، فتمممارة 

                              
الج زية، ابن قيم: بدائع الت ائد، يح ير أل نام عطنا وعنادل عبند الحديند وأرنرت أحدند، مكتبنة  (1)

 .1/77م، 1996ألـ ـ 1416نزار الباز، مكة الدكرمة، 

 78س رة النحل اآلية  (2)

 36س رة االسراء اآلية  (3)
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ذن فآممط، وهممذا أممم  مُممرتي  مم  اإلنسممان وغممريه  ممدل   ممى إىلراي الُمميق ابة
 مممن اث  وقممات، وهممي أوَل اث ااممل يف  ة يممة السممةع، كةمما يف قولممه تعمماَل 

           

م إيَّ أنَّ ااسمممة السمممةع وغريهممما مممممن احلممموا  مممما هممممي إيَّ (1)   
اٍن وسممائل متنو ممة حلآيآممة وااممدة هممي )اإلىلراي(، ومسويممل اثسممةو ات إَل معمم

 ومفهومات ومدركاتم 
ولحلممي تممتم هممذه العة يممة فممر   ممدَّ مممن م ورهمما مب ااممل  ممدة، فمماإلىلراي هممو 
العة يمممة العآ يمممة المممت تتبمممع اإلاسممما ، فعنمممدما تنتآمممل التةوجمممات احلسمممية ممممن 
ااسممممة السممممةع أو غريهممممما مممممن احلمممموا  إَل اث اكمممممز العصممممبية يف اثممممخ وأمممممت ط 

احملسوسممات وإ اا همما معممىن خا مماو، ابثحلمموهت العآ يممة، مسممدث  ة يممة  ييممز 
و مممذل  تمممتم  ة يمممة اإلىلراي، و مممدث اإلىلراي  ممماىلة نتي مممة لتعممماون أك ممم  ممممن 

 م(2)ااسة واادة يف ان وااد
فحاسمممممة السمممممةع تُمممممرتي ممممممع الآ مممممل والعآمممممل يف إىلراي معمممممامل اةلفممممما  
اثسمممةو ة واثنآولممممة إليهمممما، وإذ ت تُممممرتي وتوقممم  السممممةع  نممممد التآممممال اةذن 

 ن اإلنسان السةع مع امتركه الآمدرة   مى التآمال اة موات  فحسل، نفي

                              
 7س رة الب رة اآلية  (1)

 .137بركات "وآةروا"، مرجع سابر، ص  (2)
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واةلفما   مع اةذن، ةنَّ اثعمول   يممه بماع الفهمم ي بماع ايلتآممال واإلىلراي 
 الذ  يُرتي اإلنسان فيه مع سائ  اث  وقاتم 

وقمد أشمار الآم ان إَل خمت م  اث اامل المت  م  شما اثسمةو ات منمذ حلاممة 
وإَل حلامممممممة انتآا ممممممما إَل المممممممدماغ لتحوي هممممممما إَل ممممممممدركات و ممممممو ا إَل اةذن 

 ومفاهيم، و  ى هذا كان السةع أنواع وفق اث ا ة الت ن  فيهام 
ومن هنا تحلون النصوص الآ انية المت مسمدث   من السمةع ومما يتبعمه ممن 
نتممائد يف غايممة الدقممة والت صمميص، فعة يممة اإلىلراي ل  امماا اثسممةوع ي تممتم 

اينتبمماه اثممإىل  إَل اصمم  الااقممة العآ يممة يف اثو مموع اثسممةوع،  إيَّ  عممد ت كيممز
إ مممممافة إَل أنَّ طبيعمممممة اإلىلراي وسممممم  ته تتوقممممم    مممممى قمممممدرة وإراىلة الُممممم ص 

 م (1)اثت آي ل  ااا
و  يمممه نحلننممما الآمممول أبنَّ اآيآمممة السمممةع وهمممي تنبيمممه الآ مممل   مممى معمممامل 

 م(2)اثسةوع ومس يحله  نها ط باو أو ه ابو واباو أو  غ او 
وقد تع َّ  ا ن الآميم م رمحمه هللا تعماَل م إَل همذه ايزئيمة ممن خمرل تتبعمه 
لنصوص الآ ان الحل مي، وقاا  تآسيم السةع إَل أنواع وفق اث ا ة الت  م  شما 
 ة يممة السممةاع، فممذهل إَل أنَّ بمماع الفهممم مبعممىن أْن تتحممول اثسممةو ات إَل 

فيماو  من أهمل اإل م ا  والغف مة  آولمه مدركات تفهم ابلعآل؛ جاق يف الآ ان من

                              
 .139الدرجع السابر نتسه، ص  (1)

 .1/517ابن قيم: مدارا السالكين، مرجع سابر،  (2)
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             تعممممممممممممممممماَل 
(1) ،           

، وقولمممممه تعممممماَل (2)          

              

 م (3)    
ممم   فالت صممميص هاهنممما إلبممماع الفهمممم والعآمممل وإىلراي اثسمممةو ات والتفحل 

وإيَّ فالسمممةع العممماا حباسمممة اةذن فآمممط، قمممد قامممم   مممه  فيهممما ابلعآمممل والآ مممل،
احل  َّة وي أصيص فيهم فالحلرا له لف  ومعىن، وله نسمبة إَل الآ مل واةذن 
وتع  ممق شةمما، فسممةاع لفاممه امم  اةذن، وبمماع اآيآممة معنمماه ومآصمموىله امم  
الآ مممملم فمممما  سممممبحانه نفممممى  ممممن الحلفممممار بمممماع اثآصمممموىل مممممن اآللت، ذلمممم  

ذ  هو ا  الآ ل، إيَّ أنَّه أثب   م باع اةلفا  الذ  هو ا  السةاع ال
اةذن، وهمممو اثُمممرتي  ممم  سمممائ  اث  وقمممات،  مممل إنَّ  عمممض احليمممواهت تتفممموق 

   ى اإلنسان يف قوة السةع من هذه الناايةم 

                              
 80س رة الندل اآلية  (1)

 50س رة الروم اآلية  (2)

 22س رة فاطر اآلية  (3)
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وقد أكَّد   ةاق النفل   مى التحلاممل احلا مل  م  اإلىلراي واإلاسما ، 
اإلاساسممات واثسممةو ات، وتعتةمد   ممى  ة يممات فماإلىلراي  ة يممة ر ممط  م  

 آ ية ومع فية كالتذك   والتفحلري، و مدو ا ي يحلتةمل إىلراي اإلنسمان ثما يسمةع 
 ويت آاهم 

والآ ان الحل مي أشار إَل هذا ك مه  تفصميل ابلمل الدقمة، فالسمةع اثا موا 
  هممو الممذ  تت مماف  فيممه خمت مم  اةجهممزة مممن اةذن والآ ممل والعآممل، فمميذا ق َّمم

فعاليمممة واامممد منهممما؛  ثممم ت ابقمممي اةجهمممزة  مممذل  وجنمممم  نهممما تعايمممل فعاليمممة 
 السةاع وا رهام 

من هنا كان نفي الآ ان الحل مي السةاع  ةمن قماا  تعايمل ق بمه و آ مه يف 
ممم وإىلراي اثسمممةوع، فةمما قيةمممة أْن نت مم  اثممم ق جهممازاو لمممه قممدرة فائآمممة ا ي  تفه 

  منها؟يآوا ابستعةاله إيَّ نذراو يسرياو 

         قممممممممممممال تعمممممممممممماَل 

              

 م(1)         
فمالآ ان أسمآط يف اآللت  من كممل ممن قماا  تعايممل  ةمل العآمل والآ ممل 
يف تعآمل احملسوسمات ومنهما اثسمةو ات،  مفة اإلنسمانية، ةنَّ اثيمزة المت  يالممز 

                              
 179س رة االعرات اآلية  (1)
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لآدرة اإلراىلية   ى مسويل ت   احملسوسمات اإلنسان  ن احليوان هي التعآ ل وا
إَل مدركات، فر قيةة ل حوا  إذا ت تتم اإلفماىلة منهما يف اثع فمة العآ يمةم ممن 
هنمممما كانمممم  ااسممممة السممممةع متع آممممة أشممممد التع  ممممق ابلآ ممممل، فهممممي مستمممماأ إليممممه 

 م (1)ل و ول إَل الحلةال وو ول الع وا إليه
اسممممتآبال اطامممماا م تفآممممد فالسممممةع م ت مممم  الوسممممي ة اةك مممم  فعاليممممة يف 

فعاليتها وقدر ا   ى التآال اةلفا  اث س ة إليها وقد تتحوَّل إَل الصةم، إذا 

   ت يحلن  ة تو يل فعَّال    جهماز السمةع والآ مل، قمال تعماَل 

          

، فممممممممممممممماطتم (2)        
يمه، فمر تمتم م ا مة الفهمم   ى الآ ل مد اة ينآااع و ول معامل اةلفما  إل

 م (3)رغم باع اةذن ل لفا 
من هنا جاق الآ ان  و فهم ابلصةم، واث اىل  ه الصةم اثعنو  أو  مةم 
الآ مممل والعآمممل  مممن إىلراي معمممامل اةلفممما  اثسمممةو ة، ولممميل اثممم اىل  مممه اتةممماو 

  الصةم احلسي الناجم  ن تعا ل ااسة السةع )اةذن(، قال تعاَل 
                              

 .2/409ابن قيم: مدارا السالكين،  (1)

 100س رة االعرات اآلية  (2)

 .7/170ألـ، 1405د بن جرير: يتسير الطبر ، دار التكر، بيروت، الطبر ، محد (3)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تفعيل وسيلتي السمع والبصر في إدراك الخطاب القرآني

العـــــــدد العـــــاشــــــر                     مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 

 33 م2005هـ ـ 1426

 م(1)           
وتت ممماف  النصممموص الآ انيمممة يف الت كيمممد   مممى ت ممم  اثعمممامل وتنبيمممه العآمممل 
  مى أ.يتهما و م ورة توايفهما ل و مول إَل الفهمم واإلىلراي واينتآمال منهمما إَل 
م ا مة الآبممول وايسممت ا ة والتابيممق العة ممي الممذ  يُممحلل الغايممة اةسمما  مممن 

 إنزال اطااا الآ امل الحل ميم 
ا تتبمماىلل خمت مم  أجهممزة ايسممتآبال يف اإلنسممان واواسممه التمم ثري سمم باو وشممذ

أو إجيمممممماابو يف تناسممممممق  ا مممممممع  ع ممممممها الممممممبعض ل و ممممممول إَل الفهممممممم واإلىلراي 
 اثا وام 

وقد أكَّمد الآم ان الحلم مي   مى أ.يمة المترزا اإلىلراكمي  م  احلموا  والعآمل 
، وذلمم  مممن خممرل يف تو مميل اطامماا الآمم امل الممذ  يُممحلل احليمماة احلآيآيممة

تُبيه اثعا    ا ابثوتى، ونزع  فة احلياة احلآيآية  نهم يف إشمارة ج يمة إَل 
مممما خ  آمممم  لتحآيممممق غايممممة العبمممماىلة  أنَّ أ  مممماق احلممممل واإلىلراي يف اإلنسممممان إمَّ
وايسمممت ا ة ةوامممم  اطمممالق سمممبحانه، وأنَّ اإلنسمممان ي يحلتسمممل  مممفة احليمممماة 

 ورها يف تصويل س وكه وتصحي  مسارهماحلآة إيَّ ك ةا ا وتفعيل ىل
وهحلمممذا جع ممم  النصممموص الآ انيمممة الفمممارق  ممم  احليممماة واثممموات، التناسمممق 

    اثتباىلل يف العةل  م  العآمل واحلموا ، كةما يف قولمه تعماَل 

                              
 42س رة ي نس اآلية  (1)
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 م (1)         
ممة  يآممول ا ممن الآمميم يف هممذا السممياقا "السممةع   مم   ممم، و ممه قاممم  احل  َّ

م كمممانوا يسممةعون الآمم ان ممممن   مميهم،  ومنتممٍ   ممنهم م وهممو بممع الآ مممل م فممي َّ
ايث السةع احلسي اثُرتي كمالغنم المت ي تسمةع إيَّ نعيمق ال ا مي شما ىل ماقو 
ونمممداقو، وت يسمممةعوه ابلممم و  احلآيآمممي المممذ  همممو رو  ااسمممة السمممةع المممت همممي 

لمت منُمإها ا  الآ ل، ف و بعوه من هذه ايهة حلص    م احلياة الايبة ا
من السةاع اثتصل أث ه ابلآ ل ولزال  منهم الصمةم والمبحلم، فحصمول السمةع 
احلآيآممي مبممدأ لاهممور ا ر احليمماة الايبممة الممت هممي أكةممل أنممواع احليمماة يف هممذا 
العمممات، فمممينَّ شممما  صمممل غمممذاق الآ مممل ويعتمممدل، فتمممتم قوتمممه، واياتمممه، وسممم وره، 

 م(2)ونعيةه، وش ته"
 
 لة اإلدراك السمعيةاثلثاً : تفعيل وسي

 
ممممم معممممامل اثسممممةوع ابلآ ممممل  تبمممم َّ لنمممما أنَّ بممممع الآبممممول وايسممممت ا ة وتفه 
والعآمممل، هممممو غايمممة السممممةاع ومآصممممده، وهمممي  ممممدورها مممممن أهمممم م ااممممل تممممد    

                              
 52س رة الروم اآلية  (1)

 .2/411ابن قيم: مدارا السالكين،  (2)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تفعيل وسيلتي السمع والبصر في إدراك الخطاب القرآني

العـــــــدد العـــــاشــــــر                     مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية 

 35 م2005هـ ـ 1426

الآمممم انم وهممممذا السممممةاع النممممافع ي يتحآممممق إيَّ ثممممن يممممإمن  لت هللا ويتممممد  ها 
 م (1)ويفهةها ويعآ ها ويعةل مبا فيها

 يمممد أنَّ ت ممم  الغايمممة قمممد تعرت مممها  عمممض العآبمممات، فتحمممول ىلون مسآيمممق 
الغايمة اث جموة، ممن هنما جماقت معايمة الآم ان الحلم مي لتنآيمة اةجهمزة اثسمتآب ة 

   ى مستويْ ا
 ا يف الت  ص من العوائق م األول
 ا يف الت كيد   ى اطاوات الرزمة لتنُيط ت   اةجهزةم واآلخر

آمم ان الحلمم مي  تحديمد  ممدىل مممن العآبممات والعوامممل وقمد ا تنمم  نصمموص ال
الممممت نحلممممن أْن تعيممممق الو ممممول ابإلنسممممان إَل م ا ممممة اإلجا ممممة والآبممممول، ت مممم  
اث ا مة المت أويهما الآم ان الحلم مي أ.يممة ابلغمة وأكَّمد   مى  م ورة التو مل إليهمما 

 والعةل   ى تفع يها إلىلراي معامل الآ ان الحل مي وتد   ها  ُحلل س يمم 
ت مم  العوائممقا الصممد  ممن سممبيل هللا تعمماَل وإ عمماىل النمما   ممن احلممق،  ومممن

وقد جعل هللا  زَّ وجلَّ تعايل بع هإيق وتوق  فهةهمم وإىلراكهمم ل  اماا 
جمممزاقو ممممن جمممنل  ة همممم اثتة مممل يف إ عممماىل اط مممق  مممن ط يمممق احلمممق، فحلانممم  
 النتي ممة إ عمماىلهم هممم  ممن هممذا الا يممق  تعايممل أهممم وسممائل اإلىلراي اإلنسممامل

 السةع والبص م 
فمممر فممم ق  ممم  أْن نت ممم  اإلنسمممان بعممماو وي يسمممتعة ه، و ممم  أي يتة حلمممه 

                              
 .21/56الطبر : مرجع سابر،  (1)
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      أ ممممرو، فمممماةول أشممممد  إسمممماو، قممممال تعمممماَل 

           

              

 م (1)       
تعآ ممل  وممما يعيمق بمع اإلنسمان وإىلراكمه كممذل ا  مو الآ مل وانُمغاله  من

معامل اةلفا  اثسةو ة أب  شاغل  ول  م  الآ مل وتفه مم معمامل اثسمةوع، 

 م (2)          قال تعاَل 
وقممد أاهمم ت ىلراسممات   ةمماق الممنفل يف  ممال اإلىلراي أنَّ ت كيممز اينتبمماه 
 نممد ايسممتةاع واثع فممة اةوَل مممن أهممم اطامموات لممإلىلراي السمم يم، وهممذا ك ممه 

اإلنسمممان التفممم  غ ل ةو ممموع اثسمممةوع و مممدا اينُمممغال مبممما سمممواه  يتا مممل ممممن
مممدت الّدراسمممات   مممى أ.يمممة توجيمممه  وإ عممماىل  واممممل التُمممت  اث ت فمممة، كةممما أكَّ
الرتكيز لفهم اثعامل وتو ي  ايزئيات  عيداو  من الُم وىل يف المذهن والتُموي  

 أثناق  ة ية السةاعم 
ع، وهمو ممن أخام  وأ معل ومن العوائمق اطام ة ايسمتحلبار  من ايسمتةا 

                              
 20-19س رة أل د اآليات  (1)

 21س رة االنبياء اآلية  (2)
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         العوائمممممممممممق، قمممممممممممال تعممممممممممماَل 

 ، وقمممممممممال تعمممممممممماَل (1)         

               

 م(2)       
وي أفى خاورة هذا اث   الذ  كمان ممن أهمم أسمباا  صميان إ  ميل 

 الس وىل آلىلام ةم  هللا ابلس وىل، فآد تعاَّم وتحلعَّ  ن طا ة هللا يف 
ويف اآليمة تآ يمع ل م ابئه مممن خ مق هللا المذين يتحلممعون  من اط موع ةممم  
هللا واينآياىل لاا ته فيةا أم هم  ه وفيةا  اهم  نه والتسم يم لمه فيةما أوجمل، 
فهم  عد أْن ينعم هللا   يهم  سةاع الته يبآى   مى إ م اره و نماىله، فمر يولمد 

او السمةاع لديمه اسممت ا ة وخ مو او ة ممم  هللا،  مل   ممى العحلمل يتولممد  نمه تحلممع 
واسمممتنحلافاو  مممن اينآيممماىل ةوامممم ه، فحلمممان ممممنعهم الفهمممم فيةممما  عمممد مبممما نحلصممموا 

      واسممتحلعوا  ممن السممةاع اةول، قممال تعمماَل 

              

             

                              
 7س رة ل داا اآلية  (1)

 8-7الجاثية اآليات س رة  (2)
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ولمممميل اثعممممىن أ ممممم ي ، أ  فع نمممما ذلمممم  شممممم  ممممازاة   ممممى كفمممم هم (1)  
يسةعون وي يفآهون، ولحلن ثا كانوا ي ينتفعون مبا يسمةعون وي ينآماىلون إَل 

 م (2)احلق كانوا مبنزلة مىْن ي يسةع وي يفهم
واثمممم اىل ابةكنَّممممة والمممموق ا وجممممموىل ممممما  ممممول  يمممممنهم و مممم  السممممةاع والفهمممممم 

 اثا وام
 واإل ممغاق إليممه  ممتةع ن ويف اآللت  كيممد   ممى أ.يممة تممد    الآمم ان الحلمم مي

ممممم، فاطامممماا موجممممه ل نمممما   يممممه الصممممرة والسممممرا، مبعممممىن ل ةةممممد مممممن  وتفه 
يسممتةع الآمم ان منمم  ويسممتةع ممما تممد وه إليممه مممن توايممد ر مم  وأممم ه و يممه وي 
يفآمممه مممما تآمممول وي يعيمممه  آ بمممه وي يتمممد َّ ه وي يصمممغي لمممه بعمممه ليتفآهمممه فممميفهم 

ممما يسمممةع  ممموت  وق اقتممم  ا  مممد هللا   يمممه يف تنزي مممه الممم ذ  أنزلمممه   يممم ، إمَّ
وكرمم  وي يعآمل  نم  ممما تآمول، ةنَّ هللا قمد جعمل   ممى ق بمه أكنَّمة وأغايممة 

 م (3)مسول  ينه و   و ول اطااا ومعانيه
ومممما يعيممق فعاليممة السممةع  نممد و مموله إَل اثعممامل واث امممي مممن اثسممةوع،  

يا ممق ويمم اىل  ممه الحلممرا الباطممل، ك مم ة ايسممتةاع ل غممو مممن الحلممرا، وال غممو قممد 

                              
 25س رة االنعام اآلية  (1)
، 2ال رطبي، محدد بن أحدد: يتسير ال رطبي، يح ير أحدد البردونني، دار ال نعب، مصنر، ط/ (2)

 .6/404ألـ، 1372

 .7/169الطبر ، محدد بن جرير: يتسير الطبر ، مرجع سابر،  (3)
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 م(1)وقد ي اىل  ه الحلرا الذ  ي فائدة من ورائه وي  تاأ إليه
وأىلخمممل  عمممض الع ةممماق خمت ممم  احمل ممممات واثنهيمممات ممممن اثسمممةو ات يف 
نامماق ال غمممو، فآممالواا ال غمممو كممل سمممآط ممممن قممول أو فعمممل، فيممدخل فيمممه الغنممماق 

ثُم ك  وأذاهمم اثمإمن  وذكم  وال هو وغري ذل  ممما قار مه، ويمدخل فيمه سمفه ا
النسممماق وغمممري ذلممم  ممممن اثنحلممم ، وقمممال ا مممن  بممما  م ر مممي هللا  نهةممما ما "همممو 

 م (2)الباطل والآول الذ  ي فائدة فيه"
وقممممد اختامممم  النصمممموص الآ انيممممة منه مممماو وا ممممحاو لعممممرأ ت مممم  العوائممممق 
واطممممرص منهمممما منممممذ حلاممممة  ممممدايتها، فمممم ثىن   ممممى اثع  مممم   ممممن كافممممة أنممممواع 

    سممةو ات اثةنو ممة واثنهممي  نهمما مممن أو مما، قممال تعمماَل اث

            

، وقممال يف (3)         

            مو مممممممممممممع اخممممممممممممم ا 
 م(4) 

وجمماق الت كيممد   ممى مسممبولية اإلنسممان  ممن ممما يامم ق بعممه مممن أااىليممث 

                              
 .3/99ال رطبي: مرجع سابر،  (1)
 .13/80ال رطبي: مرجع سابر،  (2)

 68س رة االنعام اآلية  (3)

 29س رة النجم اآلية  (4)
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را من خرل   ف المذهن  من وأقوال واض   ى اينتآائية يف السةاع ل حل
  ي  اةلفا  اثسةو ة )غري اثسةو  شا( مبناآة الو ي ابلدماغ مبعمىن لفاهما 
ورىلها من مناآة اةذن مباشم ة، و مدا اينتآمال شما إَل م ا مة اإلىلراي، وهمذا 
أممم  انتآممائي إراىل  يسممتايع اإلنسممان الممتححل م فيممه و مم ين اةذن البُمم ية   يممه 

   اثتوا ل  ن ال غوم من خرل اإل  ا
ممممن هنممما جممماق ثنممماق الآممم ان   مممى اثع  ممم   مممن ال غمممو اثع  ممم  إ ممم ا  

       اختيمممار  مممن ال غمممو ايمممث قمممالا 

    (1) ،      

           
، ومممممما ذلممممم  إيَّ لحلمممممون ت ممممم  اة ةمممممال اختياريمممممة ىلاخ مممممة  ممممممةن إراىلة (2)

 اإلنسان ورغبتهم 
مممد ا لآممم ان الحلممم مي   مممى أ.يمممة النممم   واي تعممماىل  مممن  مممالل الفحممم ، وأكَّ

والسممم  ية، والحلفممم ، والنفممماق، وايسمممتهزاق  لت هللا ممممن خمممرل تسمممويته  ممم  
ممل اإلنسممان مسممبولية ممما يسممةعه  الآائممل  مما واثسممتةع يف اإلا والعممدوان، ليحةَّ

                              
 72س رة الترقاا اآلية  (1)

 55س رة ال صص اآلية  (2)
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 م (1)وما يا ق ذل  ايهاز

          قممممممممممممممال تعمممممممممممممماَل 

            

 م (2)   
و كيد الآ ان الحل مي   ى ت   العوائق يو   ىلورها يف تُوي  المذهن 
واحلي ولة ىلون و ول معامل اطااا الآ املم يآول ا ن الآيم يف هذا السمياقا 
"وإىلمانمه م يعمين الغنمماق م ي آمل الآم ان   ممى الآ مل ويحلم ه إَل با مه ابطا ممية، 

قمماو فةمما ل نفمماق اآيآممة، وسمم  اثسمم لة أنَّممه قمم ان الُممياان م وإن ت يحلممن هممذا نفا
 م (3)يعين الغناق م فر جيتةع هو وق ان ال محن يف ق ل أ داو"

فالغنماق ينبمم  النفمماق يف الآ ممل ىلون سمائ  اثعا ممي والممذنوا مممن ايممث 
إنَّممه ي هممي الآ ممل ويصممده  ممن فهممم الآمم ان وتممد   ه والعةممل مبمما فيممه، فممينَّ الآمم ان 

ق ي جيتةعان يف الآ ل أ داو ثا  ينهةا من الت اىل، فينَّ الآ ان ينهى  من والغنا
اتبمماع ا مموى وابممم  ابلعفممة و انبممة شممهوات النفممو  وأسممباا الغممي وينهممى  ممن 
اتبمماع خامموات الُممياان، والغنمماق   ممى ال ممد مممن ذلمم  ك ممه، و  ممى هممذا كممان 

                              
ابننن ييديننة: االسننت امة، يح يننر محدنند ررنناد سننالم، جامعننة اإلمننام محدنند بننن سننع د، السننع دية،  (1)

ة، ابنن قنيم: هثاثنة . وانظر كذلك في أن اع اللغ  والسداع الدذم م: الج زين1/217ألـ، 1403
 .1/226م، 1975، 2اللهتاا، يح ير محدد حامد الت ي، دار الدعرفة، بيروت، ط/

 68س رة االنعام اآلية  (2)

 1/250ابن قيم الج زية: الدرجع السابر،  (3)
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 م (1)إىلمانه يورث ثآل الآ ان   ى الآ ل ويحل ه با ه"
أو مم  الآمم ان الحلمم مي  عممض الوسممائل الممت نحلممن مممن خر مما تفعيممل وقممد 

ىلور السمةع وو ممول اثعممامل اثسمةو ة إَل العآممل والآ ممل، وممن ت مم  الوسممائل 
اإل غاق وايستعداىل ل ت آي آللت الآ ان الحل مي، ويت   ذلم  ج يماو يف قولمه 

            تعمممممممممممممممممممممممممممممممممماَل 

              

 م (2)     
 فالناس عند مساع اخلطاب القرآين ثالثة: 

، فممذل  الممذ  ي ق ممل لممه، فهممذا ليسمم  هممذه اآليممة رجــل قلبــه ميــ ممم 
 ذك ى يف اآهم 

ا رجممل لممه ق ممل اممي مسممتعد، لحلنممه غممري مسممتةع لمم لت اثت مموة الثــاينممم 
 المممت  مممع شممما هللا  مممن اآللت اثُمممهوىلة، إمممما لعمممدا وروىلهممما أو لو مممو ا إليمممه،
ولحلن ق به مُغول  نها  غريها، فهو غائمل الآ مل لميل اا م او، فهمذا أي ماو 

 ي مسصل له الذك ى مع استعداىله ووجوىل ق بهم 

                              
 .1/248الج زية، ابن قيم: هثاثة اللهتاا،  (1)

 37-36س رة ق اآليات  (2)
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ا رجممل امي الآ ممل مسمتهد ت يمم    يمه اآللت ف  ممغى  سممةعه والثالـث
وألآمممى السمممةع وأا ممم  الآ مممل وت يُمممغ ه  غمممري فهمممم مممما يسمممةعه، فهمممو شممماهد 

 م هو الذ  ينتفع ابآللت اثت وة واثُهوىلةمالآ ل م ق السةع، فهذا الآس
 

 رابعاً: وسيلة اإلبصار اإلدراكية
 

ورىل احلمديث  من البصم  يف  ُم ات اآللت الآ انيمة ممع اخمترف ال فمم  
اثستعةل ل تعبري  نها، فتارة ابه ال ف   حل ةمة " صم "، و نيمة "رأى"، و ل مة 

  حل ةة "نا "م
 راممة النممماا ة، كةمما يف قولممه تعممماَل أمَّمما ك ةممة " صمم " فتا مممق   ممى ايا

            

، ومنهممما لفامممة الفعمممل (1)        

       أ صم ت، ومنهما قولمه تعمماَل 

          
 م(2) 

                              
 77س رة النحل اآلية  (1)

 12ة السجدة اآلية س ر (2)
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    أمَّا قوة الآ ل اثدركة فيآال  ا  صرية، سو قوله تعماَل 

 م وامممممممممممممممممممممع(1)          
البصمممرية  صمممائ ، ومنهممما يآمممالا  صممم ت، أ  سمممع ى مع فمممة ومسآ مممق، ومنمممه قولمممه 

           تعممممممممممممممممممماَل 

، أ  (2)       
  ةم  مما ت يع ةمموا  مه مممن البصمرية وهمي ا تآمماىل يف الآ مل مممن المدين ومسآيممق 

 م (3)اةم 
، أمَّما فالبصرية أت    ن البص ، فهي قوة الآ مل اثدركمة واعهما  صمائ 

 البص  ف ةعها أ صارم 
أمَّممما ك ةممممة "نامممم " ومُمممتآا ا فتا ممممق ويمممم اىل شممما تآ يممممل البصمممم  والبصممممرية 

 م (4)إلىلراي الُيق ور يته، وقد ي اىل  ه الت م ل والتفح ص إلىلراي الُيق ور يته

         ومنهممممما قولمممممه تعممممماَل 
                              

 22س رة ق اآلية  (1)
 96س رة طه اآلية  (2)

انظر ذلك في: ايصتهاني، الراثب: الدتردات في ثريب ال نرآا، يح ينر محدند سنيد كيالنني،  (3)

 .49دار الدعرفة، بيروت، بدوا ياريخ، ص 
حنناو ، راجنع ذلننك فني: الزبينند : يناا العننرون منن جنن األر ال نام ن، يح يننر عبند العلننيم الط (4)

. الننزين، سننديط عنناطق: معجننم يتسننير 14/245م، 1974مطبعننة حك مننة الك يننو، الك يننو، 

 .888م، مادة )نظر( ص 2001متردات ألتاظ ال رآا الكريم، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 
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 م (1)        
ة تعممين النام  ابلعمم  والآ ممل وإىلراي اث ئممي، أمَّما "رأى" ومُممتآا ا؛ فال  يمم

واإلىلراي ثما تم ى العم  قممد  مدث  وسمائل متعمدىلة حبسممل قموى المنفل، فآممد 

    ممدث ابحلاسممة وممما جيمم     اهمما كةمما يف قولممه تعمماَل 
 م (2)

واةلفمما  ال رثممة خمت فممة  اممماو يف البنيممة ال  غويممة ولمميل  ينهمما امم ف وااممد 
ا ليسم  ممن اثرتاىلفمات حبيمث يصم  اسمتعةال أ  مُرتي سوى ال اق،   كةا أ َّ

مما  لفمم  محلممان اآلخمم ، كةمما أنَّممه لمميل  ممحيحاو أنَّ اسممت داا اةلفمما  ال رثممة إمَّ
 همممو ممممن قبيمممل التنويمممع، خصو ممماو إذا ورىلت  تةعمممة كةممما يف اآليمممة الحل نمممة 

           

وراق هممممذا التنويممممع م فالآممممار  اثتممممد   ي   ممممدَّ أْن يحلتُمممم  (3)  
ال فاممممي مآا ممممد خا ممممةم ومممممن ذلمممم  أنَّ  ة يممممة اإل صممممار م كبممممة مممممن شممممآ  
متحلممام  ، .مماا الُممق النامم   وتآمموا  ممه العمم ، ا شممق ال  يممة ويآمموا  ممه م كممز 
 صمما خمماص يف قُمم ة اثممخ، وهممو متصممل  ُممبحلية العمم   ممن ط يممق العصممل 

                              
 101س رة ي نس اآلية  (1)

 6س رة التكاثر اآلية  (2)

 198س رة االعرات اآلية  (3)
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ُممممبحلية تممممتم  ة يممممة البصمممم  ، و آيمممماا هممممذا اث كممممز كىلراي ممممما يمممم ىل إليممممه مممممن ال
 اإل صارم 

فال  ية هي اطاوة التالية ل نا ، وهي الت تتم شما  ة يمة اإل صمار، فهمي 
اطامموة احلابممة الممت يمم اىل اإل صممار ةج هممام ونامم او ة.يتهمما فممينَّ الآمم ان الحلمم مي  
ك مرياو مما يعامي لفمم  "رأى" ومُمتآاته اةولويمة يف التعبممري  من  ة يمة اإل صممار  

 إذا كان ا دف ال ئيسي منها هو التد    واي تبارم ك ها، خصو او 
والآممم ان الحلممم مي يف سمممياق ادي مممه  مممن تفعيمممل وسمممي ة اإل صمممار وأ.يتهممما، 
و ممع أسسمماو وأطممواراو خمت فممة لممإلىلراي البصمم   الصممحي ، ت مم  اةسممل الممت ت 
يحلُمممممم  الع ممممممم احلممممممديث النآمممممماا  نهمممممما إيَّ مممممممإخ او  نممممممد أ ممممممحاا نا يممممممة 

 م (1)ايُتال 
ىلراي احلسي  وسماطة البصم  ي   مدَّ أْن يبمدأ  نام ة ك يمة إااليمة، وممن فاإل

ا يبمممدأ  تح يمممل اثوقممم  وإىلراي العنا ممم  اثحلونمممة لمممه والعرقمممات الآائةمممة  ممم  
أجزائه اث ت فة ا إ اىلة  لي  ت   اةجزاق يف كل موق  والعوىلة إَل النام ة 

 الحل ية م ة  نيةم 
ت م  اةسمل الع ةيمة يف قمول هللا تعماَل ولآد ت ةن  الت سورة اث   

             
                              

 .149رجع سابر، ص بركات "وآةروا": م (1)
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 م (1)    
فمماةم  أويو ابسممتعةال العمم  أىلاة اإل صممار م وهممي اياراممة م والنامم  نامم ة 
إااليممممة يف ذلمممم  اط ممممق، ا تآ يبهمممما وتعآ ممممل العنا مممم  وايزئيممممات والعرقممممات 

تي مممة وهمممي انعمممداا ر يمممة فامممور أو شمممآوق أو تصمممدع يف خ مممق ل تو مممل إَل الن
 السةاقم 

وال  يمة م اثُممار إليهمما يف اآليممة   فاممة تم ى م ي تآتصمم    ممى العمم  اجملمم ىلة 
 ممل ي افآهمما الت م ممل والممتةع ن والممتفح ص، فحلممان اثوافممق ل سممياق اسممتعةال ك ةممة 

 "ت ى" وليل نا  أو  ص م 

    آولمممه تعممماَل يف  ممماا اآليمممة وتعممماوىل اآليمممة الت كيمممد   مممى ذلممم  

يف اممممممم  أنَّ اإلنسمممممممان ي يسمممممممعه أْن يممممممم ى       
خ ق ال محن أبكة ه، ولحلن الآ ان ي يد أْن ي ب  لإلنسان ق مية  آ يمة نحلمن 
أْن يصممل إليهمما مممن خممرل قيمما  ممما ي يمم اه مممن خ ممق هللا   ممى ممما يمم اه ويت مَّ ممه 

ايمممث إنَّ اثممم اىل ممممن ذلممم  ك مممه إثبمممات مممن الدقمممة وايتسممماق والناممماا البمممديع، و 
مسمم لة  آ يممة كممان اسممتعةال ال فاممة الآ انيممة "تمم ى" ىلون غريهمما م ممل نامم  أو 

                              
 4-3س رة الدلك اآليات  (1)
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 صمم م وشممذا تصممب   ة يممة اإل صممار  ة يممة  آ يممة ة ممة تت مماف  فيهمما خمت مم  
الوسمممائل اإلىلراكيممممة لب مممموغ اثعممممىن اثمممم اىل الممممذ  قممممد يحلممممون فا ممممرو  مممم  اإلنممممان 

 والحلف  يف اٍن واادم
ي تآتصمم   ة يمممة اإل صممار يف الآممم ان الحلممم مي   ممى اآللت اثآممم وقة،  مممل و 

تت اوزه لتإكالد ىلورها يف إ صار اآللت اثُمهوىلة يف الحلمون، فماث ق يحلمون أمماا  
كتممما   يآت ممميان إ صمممار اآائآهةممما معممماو وترو ةممما يف وقممم  واامممدا الحلممممون 

 اثناور والآ ان اثآ وقم 
هللا تعمماَل م يف ذلممم ا "المم ا تعممماَل يمممد و يآممول ا مممن قممميم ايوزيممة م رمحمممه 

 بمماىله يف الآمم ان إَل مع فتممه مممن طمم يآ ا أاممد.ا النامم  يف مفعويتممه، وال ممامل 
ممممم  يف التمممممه وتمممممد   ها، فت ممممم  التمممممه اثُمممممهوىلة، وهمممممذه التمممممه اثسمممممةو ة  التفحل 

 م (1)اثعآولة"
والحلمون من هنا جاق الت كيد يف الآ ان الحل مي   ى أ.ية النام  يف اط مق 

وسمري اةمممم السمما آة، مبعممىن الت م مل والممتفح ص فيهمما والممتةع ن وإىلراي اآيآتهمما، 
 ي ابلع  اجمل ىلة فحسل  ل ابلآ ل فهةاو، وتعآ رو، وتد   اوم 

ممممد   ممممى أ.يممممة المممم  ط  مممم  ااسممممة السممممةع والآ ممممل  وكةمممما أنَّ الآمممم ان أكَّ
عآمل،  مل إنَّ النصموص والعآل، أكَّد كذل    مى الم  ط  م  العم  والآ مل وال

                              
 .1/20ابن قيم: الت ائد،  (1)
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الآ انية أىلل  حبآيآة أخ ى، وهي أنَّ العةى احلآيآي والع ز  ن اإل صمار ي 
يتة ممل أو يحلةممن يف  ةممى العمم  اياراممة   ممى سممبيل احلآيآممة،  ممل هممو  ةممى 
الآ ممل وإْن كانممم  جارامممة العمم  سممم يةة تسمممتايع النامم  إَل اةشمممياق، لي بممم  

 إىلراكهام ىلور الآ ل يف تعآ ل معامل اث ئيات و 

          قممممممممال تعمممممممماَل 

             

       ، ويف قولمممممممممممممممممه تعممممممممممممممممماَل (1)  
م فالآ مممممل يف اطاممممماا الآممممم امل مسمممممبول  مممممن ال  يمممممة اثبصممممم ة ل حآمممممائق (2)

واث ئيمممات اثنامممورة ابلعممم م يآمممول ا مممن قممميم م رمحمممه هللا تعممماَل م يف ذلممم ا "كمممل 
دن خ  القى لفعل خماص  مه، كةالمه يف اصمول ذلم  الفعمل   و من أ  اق الب

منمممه، وم  مممه أْن يتعمممذَّر   يمممه الفعمممل المممذ  خ  المممقى لمممه امممىت ي يصمممدر منمممه أو 
يصمممدر مممممع نممموع مممممن اي ممما ااممم، وممممم   العممم  أْن يتعممممذَّر   يهممما النامممم  

 م (3)وال  ية"
فميذا كانمم  العمم  سم يةة وكممان الفممإاىل يف تُمت  وا مما اا، فممالع  وإْن  

انمم  تنامم  جيممداو إيَّ أنَّ اإلنسممان ي يبصمم  شمميباو، وقممد ذكمم ت هممذه احلآيآممة ك
                              

 46س رة الحج اآلية  (1)

 11س رة النجم اآلية  (2)

 .1/68ابن قيم الج زية: هثاثة اللهتاا،  (3)
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      الع ةيممممممة يف الآمممممم ان الحلمممممم مي كةمممممما يف قولممممممه تعمممممماَل

، كةممممممممما أشمممممممممار  إليهممممممممما يف (1)       

        السممممممممورة ذا مممممممما قولممممممممه تعمممممممماَل 

 م(2)       
ة مهةمممة اي تبمممار والتمممد    ممممن ممممن هنممما أهطممم  النصممموص الآ انيمممة الحل نممم

خرل النا  ابإلنسان العاقل الذ  يستايع من خرل اإلىلراي الس يم ثا يم اه 
ويبص ه من مسويل ت   اثدركات اث ئية إَل معاٍن مفهوممة يفم غ   يهما مما لديمه 

 م (3)من خعات وا اهات
ن أْن من هنا نحلننما الآمولا إنَّمه ي يوجمد إىلراي  مر إاسما ، ولحلمن نحلم

يحلون هناي إاسا  ىلون إىلراي، وهذا هو اثعين يف تحل ي  اطاماا الآم امل 
 لإلنسان ابلنا  واي تبارم 

وقمد ذكمم ت النصمموص الآ انيممة قممدرات  ديمدة تتع ممق ابلبصمم ، منهمما قممدرة 
النا   ةوماو، الت يُرتي العآل فيها مع قدرات البص  ل حلُ   من اةممور، 

مممق يف  ومنهمما اإل صمممار وهمممو قمممدرة  آ يمممة هفممذة تسممما د   مممى ىلقمممة الفهمممم والتعة 
                              

 98س رة االعرات اآلية  (1)

 201س رة االعرات اآلية  (2)

 .159عيس  : مرجع سابر، ص  (3)
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مس يممل الامماه ة وكوامنهممام والعمم  اياراممة ي تنممال كةا مما الممذ  خ  الآىمم  ةج ممه 
إيَّ ابلتبص مممممم  واإل صممممممار والناممممممم  يف الت هللا يف اط ممممممق واةنفممممممل والحلتممممممماا 

 الحل ميم 
يممة والآمم ان الحلمم مي  لتممه والحلممون البممديع مبمما فيممه مممن   ائممل الآممدرة اإل 

 صمائ  وتبصمم ة، واثآصمموىل أنَّ احملممل الآا ممل لإل صمار واي تبممار هممو  مم  اثممإمن 
اثنيل إَل ر ه اطائ  منه، فيذا هداه هللا وا تع ابلنا ؛ فحل نَّه و ل أث  فعل 
ذلممم  الناممم  واإل صمممار إَل ةمممل قا مممل فيتممم ث   مممه، فصمممارت اآللت لمممه  صمممائ  

 يحلمن احململ قما رو و م   إليمه اآللت وتبص ة ابلوجوىل والفعل والآبمول، وإذا ت
ف مم تممإث  فيمه كةمما يصممل الغمذاق إَل ةممل غمري قا ممل لرغتممذاق، فينَّمه ي يممإث  فيممه 

 شيباو،  ل ي يزيده إيَّ  عفاو وفساىلاو إَل فساىلهم 
مم  مممن خممرل  ممن هنمما جمماقت اآللت اثت مماف ة ل حممق   مى التممد    والتفحل 

)أفال ينظرون(، )أومل يـروا(، ثُهوىل، كةا يف النا  وإ ةال ال  ية يف الحلون ا
مممإخلم فممالع  هفمذة إليآمما  الآ مل   ممى موا مع احلسممن واإلتآممان  )أمل تـروا(

يف العممات اث ئممي ومممن ا اينتآممال يف م ا ممة  ليممة إَل زلىلة اإلنممان واطُممية   
 سبحانه  انع الحلون وخالآهم 

 
 خامساً: تفعيل وسيلة اإلبصار اإلدراكية
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يت ممم  ممممما سمممبق أنَّ  ة يمممة اإل صمممار وإىلراي اثبصممم ات تتممم تى ممممن  ةمممل 
احلموا  والآ مل والعآمل معماوم فميذا و جممد اائمل  م  نآمل اثمدركات البصمم ية إَل 
م اكمممز اإلاسممما  يف اثمممخ  وسممماطة ايهممماز العصممما؛ فمممينَّ الغالمممل   مممى ت ممم  

وقمممم   نممممد اث ا ممممة هممممو اإلاسمممما  فآممممط ىلون اإلىلراي، مبعممممىن أنَّ اإلنسممممان يت
اإلاسممممما  ابثبصممممم ات ىلون مسوي هممممما إَل معممممماٍن مدركمممممة تفهمممممم منهممممما غال مممممام 
واإلاسا  اجمل ىل  ة ية تُرتي فيها كمل اث  وقمات احليمة   مى اخمترف فيةما 

  ينها يف الآدرات واثةيزاتم 
من هنا جاق تعني  النصوص الآ انية ةولب  المذين أوقفموا قمدرا م  نمد 

 ينتآ مموا شمما إَل اث ا ممة الممت  يَّممز شمما اإلنسممان  ممن م ا ممة اإلاسمما  فآممط، وت
غمممريه ممممن سمممائ  اث  وقمممات، أي وهمممي اإلىلراي المممذ  يُمممحلل اطاممموة العآ يمممة 
والنفسممية الممت تتحممول فيهمما اإلاساسممات اث ئيممة إَل معمماٍن ورممموز  مما ىليلتهمما، 

 م (1)ايث تتحول اإلاساسات من أمور ماىلية إَل معاٍن وأفحلار   وية
اةمممور الممت أسممف  الع ممم احلممديث  نهمما أنَّممه ي يوجممد  نممد اإلنسممان ومممن 

إاسا    ف إيَّ يف احلايت الناىلرة، مبعىن أنَّ اإلنسان  اىلة يمرتجم مما يم اه 
إَل معىن مع ، وهذا يفس  لنا أ.ية  كيد الآ ان الحلم مي   مى  م ورة إ ةمال 

 بولية  ةا ي اه ويدركهم العآل والفحل  يف  ة ية اإل صار، ومسةيل اإلنسان اثس

                              
 .160ع سابر، ص عيس  : مرج (1)
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 يممممد أنَّ  ممممة أمممممور و وائممممق قممممد مسممممول  مممم  اإلنسممممان وو مممموله إَل م ا ممممة 
 اإلىلراي اثا و ة ل ة ئيات من اوله، وخا ة الحلون اثُهوىل والآ ان اثآ وقم

وهو ما  عَّ  نه ا ن الآميم أبنَّ العم   م   فيتعمذر   يهما النام  وال  يمة، 
فهذا أم  اخ ،  ل اث اىل التعآ مل واإلىلراي ل ة ئمي، وليل اث اىل ابلنا  احلسي، 

 م (1)فينا  اإلنسان إَل الُيق فر يدري له معىن وي  ع له مغزى وي م مى
وقممد ي يُممع  اثمم ق ذاممورة ذلمم  اثمم   وي اب ممترل  وامممل ال  يممة  نممده 

 حبحلم اي تياىلم 
و مممدا  وممممن أ ممم ز  وائمممق اإل صمممار السممم يم تُمممت  الناممم  وإطمممرق البصممم 

ت كيز اينتباه المذ  يمإىل  إَل اصم  الااقمة العآ يمة يف اثو موع اثم اىل إىلراكمه، 
حبيمث تتمداخل أمممور متعمدىلة يف ذات الوقمم  ممما جيعممل إىلراي اثآم وق واثُممهوىل 

 أم او يف غاية الصعو ة 
فاإلنسممان إذا نامم  إَل شمميق  عينيممه و آ ممه وفحلمم ه منصمم ف  اممماو  نممه إَل 

  يبصمم  ذلمم  الُمميق الممذ  ينامم  إليممه، قممال تعمماَل شمميق اخمم ، فينَّممه ي 

، هممممممو (2)          

م    مممممممما  مممممممعَّ  نمممممممه الآممممممم ان يف  عمممممممض اةايمممممممان  آولمممممممه 

                              
 .1/68ابن قيم: هثاثة اللهتاا،  (1)

 98س رة االعرات اآلية  (2)
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 فاإل صار الس يم ي يتم يف غف ة الآ ل و وه وانص افه إَل أمور أخ ىم 
من االة من هنا كان الت كيد   ى أ.ية الرتكيز واينتباه ثا ن اه واط وأ 

 اي تياىل واإللفة الت قد  عل اإلنسان يدخل يف م ا ة النا  إَل ما ي ي ىم 
وقممممد أثبتمممم  الّدراسمممممات النفسممممية احلدي ممممة أنَّ همممممذه الامممماه ة  مممما أسممممما  
  و  يف ايهاز العصما يف اإلنسمان، ويعتآمد أنَّمه يحلةمن يف نُمال التحلموين 
 الُممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممبحلي 

(Reticular Formationوأليافمه العصمبي ) ة الصما دة منمه إَل المدماغ 
(Reticular Activating System م) 

وهممممذا التحلمممموين العصمممما الممممذ  يآممممع يف سمممماق الممممدماغ ونتممممد  مممما داو إَل 
م اكممممز الممممدماغ الع يمممما يآمممموا  ممممدور البوا ممممة الممممت تممممتححلم يف النب ممممات العصممممبية 
واإل رة الصمما دة ل ممدماغ، فآممد ي مم م التحلمموين الُممبحلي لممدى  عممض اةفمم اىل 

شمممارات العصمممبية المممت ت سممم ها اة  ممماق احلسمممية اث ت فمممة إَل المممدماغ، ممممن اإل
فيتةتممع الفمم ىل  سممبل ذلمم   آممدرة فائآممة   ممى الرتكيممز الممذهين ولفممرتات طوي ممة 

 م من هنا كان الرتكيز الذهين منوطاو ابلتو ل إَل النا  اي تبار م (1)نسبياو 
ى  نممه وزجمم  اثممإمن وممن العوائممق اثهةممة ل نامم  إَل ممما امم َّا هللا ومنعممه و مم

                              
بدر ، مالك: التتكُّر من الد األدة هلى ال نه د "دراسنة نتسنية هسنالمية"، الدعهند العنالي للتكنر  (1)

 .90-89م، ص 1993، 3اإلسالمي، أمريكا، ط/
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أْن  تمد  ينمه إليمه، ويُممةل ذلم  خمت م  الصمور واةمممور احمل ممة ممن النامم  إَل 

  أجنبيمممة إَل غمممري ذلممم  ممممن أممممور و مممور  تمممد إليهممما العممم ، قمممال تعممماَل 

 م (1)     
فالع  الت هي ااسمة اإل صمار هفمذة اإلنسمان   مى احملميط  مه، ف ماقت  

ق اآلية اآلم   عمدا النام  إَل مما ام َّا هللا وقامع مناسبة لسيا)يغضون( ك ةة 
ذل  منذ أول م ا ة، ةنَّ النا  أول م ا ة من م اال  ة يمة اإل صمار، فميذا 
قامع اثمإمن ذلم  اثنفمذ وأغ آمه، سم م ممن  واقمل اث اامل التاليمة ممن انُمغال 

 وَلم الآ ل ابلصورة اث ئية إَل ايفتنان شا إَل غري ذل  من م اال  لية ل 
وي مممن الآممميم ايوزيمممة م رمحمممه هللا تعممماَل م كمممرا سمممديد يف ذلممم  فآمممد أورىل 
لغممممض البصمممم  فوائممممد  ممممدة، ا أو مممم  اثناسممممبة  مممم  اآليتمممم  المممموراىلة يف غممممض 

     البصمممم ، ا قولممممه تعمممماَل يف سممممورة النممممور 

           

            

             

                              
 20س رة الن ر اآلية  (1)
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، يآمممممول يف (1)          
ذل ا "مم وس  هذا أنَّ ايمزاق ممن جمنل العةمل، فةمن غمض  صم ه  ةما ام َّا 
هللا  زَّ وجلَّ   يه  و ه هللا تعاَل من جنسمه مما همو خمري منمه، فحلةما أمسم  
نور  ص ه  ن احمل مات أط ق هللا نور  صريته وق به ف أى  ه ما ت ي ه ممن أط مق 

ةارا هللا تعاَل، وهذا أمم   سمه اإلنسمان ممن نفسمه، فمينَّ  ص ه وت يغ ه  ن 
الآ ممل كمماث اة وا مموى كالصممدأ فيهمما، فمميذا خ صمم  اثمم اة مممن الصممدأ انابعمم  
فيهمممممما  ممممممور احلآممممممائق كةمممممما هممممممي   يممممممه، وإذا  ممممممدئ  ت تنابممممممع فيهمممممما  ممممممور 

 م (2)اثع ومات، فيحلون   ةه وكرمه من ابا اط ص والانون"
 تعمماَل م إرها ممات   ةيممة، فممذاك ة اإلنسممان أتممزن ويف كرمممه م رمحممه هللا

غالبمماو  ممدىلاو مممن الصممور السمما آة والممذك لت السممالفة، وممما المم  ى واةاممرا إيَّ 
 ممورة خمتزنممة يف العآممل البمماطن ي اهمما اإلنسممان أمامممه، وك  مما مسممدث ل تمموم مممن 

ممن أهمم  هنا كان  أ.يمة تنآيمة اإلنسمان وتصمفيته ثما  تمد إليمه العم  يف النهمار
الوسممائل حلفممم  هممذا ايهممماز و ممميانته مممن اختمممزان مع ومممات و مممور مُوشمممة، 
إ مافة إَل أنَّ اطّممرع اإلنسمان   ممى مما ي ينبغممي ونام ه إَل احمل مممات أبنوا همما 

  ممد اة لرتتممل ايممزاق   يهمما مممن جممنل مما قمماا  ممه، ومنممه قولممه تعمماَل 

                              
 35س رة الن ر اآلية  (1)
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 م (1)       
م ا مممن تيةيمممة رمحممه هللا تعممماَل م يف أنمممواع وقممد فصَّمممل  عمممض الع ةممماق م وممممنه

احمل مات والصور الت ي ينبغي ل ةإمن النا  إليها تفصيرو ىلقيآاو مو حاو ا ر 
 م (2)ذل    ى الآ ل و فائه وطةل البصرية والبعد  ن الفهم يف كتاا هللا

كةما أورىل ا ممن الآميم   ممى لسممان الُمياان أ.يممة النامم  احملم ا يف منممع نامم  
ر والتفحل   اثا وا من اإلنسان، يآمول يف ذلم ا "وىلونحلمم ثغم  العم ، اي تبا

فممينَّ منممه تنممالون  غيممتحلم، فمميمّلال ممما أفسممدت   ممين اىلا  ُمميق م ممل النامم ، فمميمّلال 
أ ممذر  ممه يف الآ ممل  ممذر الُممهوة ا أسممآيه مبمماق اةمنيممة ا ي أزال أ ممده وأمنيَّممه 

ع ممن العصمةة فمر  ة موا أمم  اىت أقو   زنته وأقوىله  زماا الُهوة إَل اخنر
 م (3)هذا ال غ  وأفسدوه حبسل استاا تحلم وهونوا   يه أم ه"

وكةمما أنَّ الآمم ان الحلمم مي أ مم ز العوائممق الممت مسممول ىلون النامم  السمم يم، فينَّممه 
أاهمم  الوسمممائل اثعينممة ل تو مممل إليممه، وممممن ذلمم  تمممدقيق النامم  والتعممم  ف   مممى 

 الحلون اثُهوىلم 
فااص اثدقق ينآل اإلنسان من اثع فة البارىلة اث لوفة المت إذ إنَّ النا  ال

                              
 23س رة محدد اآلية  (1)

ومنا  15/410ألنـ، 1386ابن ييدية: التتناوى، يح ينر حسننين مخلن ت، دار الدعرفنة، بينروت،  (2)

 بعدألا.
الج زية، ابن قيم: الج اب الكافي لدن سأل عن الدواء ال افي، دار الكتب العلدية، بيروت، بال  (3)

 يننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناريخ، 

1/67. 
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ا تممممماىلت اةنامممممار   يهممممما إَل اثع فمممممة اثنبهممممم ة  دقمممممة الصمممممنع وامممممال التنسممممميق 
 و اةته، وتذوق ت   اث ئيات واستُعارها والنا  إليها  ع  مت دىلةم 

فممالنا  يف اط ممق والحلمممون اثُممهوىل الممذ  ىل ممم  إليممه  ُمم ات النصممموص 
، مممن أهممم خامموات التممد   ، ايممث  تممز  مما الآ مموا وتآمموا ابلمم  ط  مم  الآ انيممة

ذلمم  ايةممال اثُممهوىل واثبممدع لممه سممبحانه فتحصممل لإلنسممان خُممية وتعايةمماو 
طالآمه امىت تصممب  اثنماا  اث لوفممة المت ت تحلمن مسمم ي فيمه سمماكناو، م مرية ل فحلمم  

مسممم داو وةممم اابو  والت م مممل وة كمممة إليآممما  البصمممرية يف ذاتمممه ليصمممب  الحلمممون ك مممه
يدخ ه اثإمن في ُع ق به وتنآماىل جوارامه إنماهو ويآينماو وتصمديآاوم  ندئمذ  ه 
نصوص الآ ان الحل مي   ى نفسه موقامة أااسيسمه وقدراتمه العآ يمة، ممإث ة يف 
ذاته واياته، مغرية لس وكياته سو اةف ل واةت يف أس وا متناغم مع الحلون  

 ك هم 
وىل   يمممد  جملممم ىل الناممم  فحسمممل،  مممل الغايمممة منمممه ولممميل اإل صمممار اثآصممم

الو مممول ابثممممإمن إَل م ا مممة الآممممدرة   مممى اكتُمممماف قممموان  اط ممممق يف الحلممممون 
واةنفمممل المممت يمممدمي الناممم  إليهممما، وممممن ا اسمممت ةارها يف إجنمممازات فعَّالمممة أمممدا 

 البُ ية ومسآق غاية ايستعةار وايست رف احل ار م 
اثتوا مممل   مممى أ.يمممة الناممم  يف السمممةوات ممممن هنممما كمممان الت كيمممد الآممم امل 

واةر  واةنفل واةمم والتاريخ، ليصمب  العآمل ىلائمم التفحل م  يف اط مق، ىلائمم 
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البحممث  ممن قوانينممه وسممننه م ممرياو احملمماويت ل تعمم ف   يممه واإلفمماىلة منممه، يآممول 
 تعاَل 

              

          

 م(1) 
لنآ ممممة احل ممممارية  حل ةمممة "تمممم ى"  كيممممداو   ممممى أنَّ اثسمممم لة ا تمممدأت اآليممممة ا

ليسم   م ىل نام ة  ما  ة،  ممل همي ر يمة  تةمع فيهمما الآمدرة   مى النام  اثتبصمم  
ابلع  والتعآ ل ابلآ ل والعآل إلىلراي اثعامل، وتآ يل النام  وإ اىلتمه ل تعم  ف 

خمت مممم    مممى اط ممممق، واطمممم وأ  ت مممم  الناممم ة اثتفحصممممة كجنممممازات ا ممممارة يف 
أصصمممات الع ممموا الابيعيمممة كع مممم النبمممات، والامممل، واييولوجيممما، واةايمممماق، 
وايجتةا يات ممم ا إنَّ اآلية أثبت   فة اطُية  إيق الع ةاق الذين اعموا 
إَل جانمممل ت ممم  الت صصمممات اطُمممية واإلنمممان، وكانممم    مممومهم قائمممدة  مممم 

 ثع فة هللا وخُيتهم لهم 
آلفممماق يف إ  مماز مسممتة  ي يتوقممم  حلاممة  مممن وتتممواَل الت اةنفممل وا

لفمممم  العآمممممول واة صمممممار واةبممممماع إَل العرقمممممة اثتباىللمممممة اثسمممممتة ة  ممممم  الت 
الحلتاا المت جماق شما المواي و م  الت اآلفماق واةنفمل المت أوىل هما اطمالق 

                              
 27ة فاطر اآلية س ر (1)
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سبحانه يف الحلتاا والحلون اثُهوىل، و  ى هذا ي تحلاىل أ و سورة من سمور 
 إيَّ وفيهممما امممث   مممى الناممم  والتتب مممع الع ةمممي ثاممماه  اإل  ممماز الآممم ان الحلممم مي

 م (1)واحلض   ى الحلُ   نها يف اةر  والنفل ومف ىلات اط ق
مممن هنمما تاممور الع ممم الت مم يا  نممد اثسمم ة  مممن خممرل التممد    يف خ ممق 
السةوات واةر  والتفحل   يف سنن هللا يف خ آمه ممن جهمة، والتمد    يف كتماا 

ن جهممة أخمم ى، ةممد و ت مم  النآ ممة احل ممارية ا ائ ممة  نممد اثسمم ة ، ولممن هللا ممم
يتسمىن ل ةسمم ة  العمموىلة إَل ىلورهممم احل مار  إيَّ مممن خممرل العمموىلة إَل تممد    

 الحلتاا والحلون يف تناسق مع يف وا  م 
 

 خامتة البحث
 

تناول  هذه الّدراسة أ  ز وأهم وسائل إىلراي اطااا الآم امل اثتة  مة يف 
السممةع والبصمم م وقممد كُممف  الّدراسممة  ممن أ.يممة هممات  الوسممي ت  يف  ة يممة 
ممن اثممإمن مممن إ ةممال هممات  الوسممي ت ، أ مم   اإلىلراي وىلور.مما البممارز، فمميذا  حلَّ
ذلممم  اإل ةمممال فهةممماو وسممم وكاو إجيا يممماو يف واقمممع احليممماة الف ىليمممة وايةا يمممةم وقمممد 

                              
الكيالني، ماجد عرساا: أألدات التربية اإلسنالمية، الدعهند العنالدي للتكنر اإلسنالمي، أمريكنا،  (1)

 م، 1997

 .157ص 
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اة مَّمة اإلسممرمية يف أثنمماق فممرتة امدث هممذا ومسآممق  ر يماو، مممما أسممف   نممه رلىلة 
 شهوىلها احل ار م

كةا كُمف  الّدراسمة  من  عمض نتمائد إ.مال همات  الوسمي ت  يف الواقمع 
وأسباا ذل ، وكيفية  اوز ذل  وإ اىلة تفعي هةما ممن جديمد لفهمم اطاماا 

 الآ امل وتابيآه س وكياو يف واقع احلياةم 
 ىلورهمم الآيمماىل  م همون ك ةممال وأكَّمدت الّدراسممة أنَّ  موىلة اثسمم ة  إَل

 وسائل اإلىلراي واإلفاىلة منها يف  ال التد    يف الحلون والآ ان الحل ميم 
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