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ال ف مليًا، فهي حتمل يف ذاتها مق�رّمات حاملها،  مـــع احلديث عن اللغة ل بدرّ من الت�قرّ

 ومن جهة اأخرى 
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مام عليرّ c باأنه العامل الكب من جهة، ف من قبل الإ الـــذي ُو�صِ

ر�ض التي يع�د اإليها. والق�ل بك�نيرّتها يذهب باجتاه  ه ب�صكله املاديرّ اإىل الأ خملـــ�ق يت�جرّ

، حتمل  كمل �صفاء خا�ضرّ ونظام �َصِنيرّ ًا مت�صاميًا، وهي يف وج�دها الأ اعتبارها كيانًا عل�يرّ

يف طيرّاتهـــا خ�صائ�ض الفكـــر الكليرّة، لعلَّ هذا ما يجعلها تفرتق عن الكالم، الذي ياأخذ 

ل وفقًا لل��صع  ًا، فيك�ن م�صابهـــًا للمادة عندما ت�صبح كالمًا قابـــاًل للت�صكرّ �صـــكاًل تداوليرّ

ن�صان، لذلك ي�صبح احلديث عن اللغة وماهيرّتها، خمتلفًا عن الكالم  الذي ي�جد فيه الإ

تـــه، وارتباطاتهما ال�ظيفيرّة بالتايل تختلف يف كلِّ م�رٍد من امل�ارد، ويف الق�صايا  وماهيرّ

التي تتعاطى بها.

لذلـــك، �صنحاول يف هذا البحث املقت�صب ال�ل�ج اإىل العالقة بني اللغة والكالم من 

جهـــة والدين من جهة اأخـــرى، لننظر اإىل كيفيرّة جتلرّيهما و عملهما، لرناقب هذا اخلط 

ال�صـــري الـــذي يف�صل بني »الداخل« و»اخلارج«، بني املطلـــق املثايل، وبني اخلارج الذي 

ـــا ليكيرّفه مع مقت�صى الداخل دون  يحـــاول اأن يتطابق مع ال�اقع، ل لي�صفه فح�صب، اإمنرّ

ح�ص�ل تنافر اأو تنازع.
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يف ماهيــــّة الكـــــالم

فكار. كما يرتبط بدوره بنقـــل املح�ص��صات اأو  داة التي ت�صتخدم لنقـــل الأ الـــكالم هـــ� الأ

ر العلماء امل�صلم�ن اأنرّ ال�صم  ال�قائـــع دون حاجة اإىل ا�صتجالبها ب�صكل مبا�صـــر؛ لذلك ت�ص�َّ

�صارة، ويقـــ�م ب�ظيفتها حال غيابها، ويقـــ�ل القا�صي عبد اجلبـــار: »اإذا ثبت اأنرّه  بديـــل لالإ

يح�صـــن مـــن العاقـــل اأن ي�صري اإىل مـــا علمه ليعرف به حالـــه، مل ميتنع اأن يعـــبرّ عنه ببع�ض 

ا احتيج اإليها ليقع بها  �صماء اإمنرّ �صمـــاء ليعرف غريه حاله… ويدل على ذلك اأنرّ هـــذه الأ الأ

ر اإليه واحلال هذه،  �صارة تتعـــذرّ نرّ الإ يات؛ لأ خبار عند غيبـــة امل�صمرّ التعريـــف، وتترّ�صـــح بها الأ

�صارة عند احل�ص�ر،  �صارة عند احل�ص�ر، فكما حت�صـــن الإ فاأقيـــم ال�صم عند ذلـــك مقام الإ

اإذا ح�صر امل�صار اإليه ل�ق�ع الفائدة للم�صري وامل�صار اإليه فكذلك يح�صن ال�صم لهذا الغر�ض 

�صارة ل ت�صحرّ  نرّ ذلك يف اأنرّ الإ ى مما ل يظهر للح�ا�ض؛ لأ ـــى، اأو يك�ن امل�صمرّ عنـــد غيبة امل�صمرّ
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اإليه على كلرّ وجه مبنزلة امل�صاهد اإذا غاب«،

�صياء فقال: »لذلك جنـــد اأحدنا ي�صتدعي  �صـــارة اإىل الأ ـــد القا�صي بني الـــكالم والإ ووحرّ

مت، ُيعرف بها  �صارة، على حدرّ ما ي�صتدعيه بالعبارة، لعـــادٍة تقدرّ مـــن غالمه �صقي املـــاء بالإ

 وبذلك ه� اأداة للت�ا�صل مع 
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مت معرفـــة فائدتها« �صـــارة حتلرّ حملرّ العبارة التي تقدرّ اأنرّ الإ

ي�صال ما نن�ي اأن نعبرّ عنـــه، اأو نريد حتقيقه، اأو نعمل على تك�ينه، وعندما ذكرنا  الغـــري لإ

ى الفعـــل ال�صفاهي، لي�صبح  نرّ الكالم يتعدرّ العنا�صـــر ال�صابقة، كان ه� مرادنـــا بال�صبط؛ لأ

�صافة اإىل الـــكالم، الذي ل ي�صل اإىل متامه اإل من خالل  عالمـــة اأو اإ�صارة، اأو �صعارًا...بالإ

فعل »الق�ل«.

وىل تذهب باجتاه: اجلرح؛  واإذا ُنظـــر اإىل ال�صتقاق امل�صـــدريرّ لكلتا الكلمتني، نـــرى الأ

نرّه فعل  مر يظهر الـــكالم كاأ وُيقـــال: َكَلَمه جرحه فهـــ� مكل�ٌم؛ وُيقاُل َكَلَمـــه خاطبه، وهذا الأ

�صل اأي  نرّه ي�صرُي اإىل عيب طراأ على التمام، ول ندري اإذا كان العيب يف عالقته بالأ خد�ـــضٍ لأ

 بينما الق�ل ي�صتقرّ من فعل »قال«، الذي يعني متام 
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اللغـــة اأو التق�صري اأي م��ص�ع الكالم!

الـــكالم املنق�ل/ مـــع قدرته على التعبري عـــن احلال/ واخلطاب/ والفـــرتاء/ والجتهاد/ 

 وجميع هذه التعابري تنظر اإىل الق�ل مبثابة متام املراد للمتكلم.
�5�

والراأي،

ا يج�ل يف باطن  �صارة؛ ميتازان بقدرتهما على التعبري عمرّ وهكـــذا نالحظ اأنرّ الكالم والإ

ا يف النف�ض، مِلَا  نباء عمرّ ــا دعت اإىل الإ ن�صـــان من م�صاعر واأحا�صي�ض: »اإنرّ حاجة العقالء مَلرـّ الإ

فيه من النفع، ودفع ال�صرر، وعلم�ا اأنرّ ذلك واإن �صحَّ بامل�ا�صعة على احلركات وغريها، فال 
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�صـــاع الكالم؛ اقت�صى ذلك امل�ا�صعة على الكالم الـــذي عند التاأمل نعرف اأنرّه  يترّ�صـــع ذلك اترّ

ل،  مرّ
اأ�صدرّ ات�صاعًا من كلرّ ما ت�صحرّ فيه امل�ا�صعة. ولي�ض ميتنع اأن يعرف�ا ذلك اإلهامًا، اأو بالتاأ

نرّ جميعهم اإذا تعارف�ا قل  اأو الختبـــار، ولالجتمـــاع يف ذلك من التاأثري ما لي�ض لالنفـــراد لأ

�6�
فيه الُّلب�ض وظهر فيه الغر�ض«.

 وهـــذه النظرة اإىل الكالم مل تكن وقفًا على عدد من العلماء دون غريهم؛ بل هي نظرة 

مام اجلرجـــاين يق�ل: »الفرق بني ق�لنا  يترّفـــق عليها معظـــم اللغ�يني العرب وامل�صلمني، فالإ

حـــروف منظ�مـــة وكالم منظ�م وذلـــك اأنرّ نظم احلروف ه� ت�اليهـــا يف النطق فقط ولي�ض 

ى يف  مبقت�صـــى عن معنى ول النظـــام لها مبقتف يف ذلك ر�صمًا من العقـــل اقت�صى اأن يتحررّ

اه، فل� اأنرّ وا�صع اللغة كان قد قال »رب�ض« مكان �صرب ملا كان يف ذلك ما  نظمـــه لهـــا ما حتررّ

نرّك تقتفي يف نظمها اآثار املعاين  مر فيه كذلك لأ ا نظم الكالم، فلي�ض الأ ي اإىل ف�صاد. واأمرّ ي�ؤدرّ

وترترّبهـــا على ح�صب ترتيب املعاين يف النف�ض... والعلرّة يف معرفة هذا الفرق اأنرّك اإذا عرفته 

عرفـــت اأن لي�ـــض الغر�ض بنظم الكلـــم اإن ت�الت األفاظها يف النطق، بـــل اإن تنا�صقت دللتها 

�7�
وتالقت معانيها على ال�جه الذي اقت�صاه العقل«.

دة، فـــال ُبدَّ عند ا�صتخدامها من  وهـــذه الطبيعـــة الت�ا�صليرّة للكالم، تفرت�ض اأم�رًا متعدرّ

ي�صال، ون�عيرّتها  اأن يكـــ�ن هناك ُمْلٍق و ُمَتَلٍق حترّى َيْكَتمَل ما ُيْطِلـــُق عليه علماُء اللغة ا�صم الإ

تختلف بني ال�صفاهيرّة و الكتابيرّة اأو الرم�ز التي تق�صدها، وتختلف يف الغر�ض املعريفرّ منها، 

�صافة اإىل  ي بالإ دها رومان ياك�ب�ص�ن، وهي امللقـــي و املتلقرّ والذي يحتـــ�ي على عنا�صر، حدرّ

ورّلن معروفني، فاإن العنا�صر  ال�صيـــاق والر�صالة وال��صيلة وال�صفـــرة، واإذا كان العن�صران الأ

الباقية، حتمل الدللت التالية:

ا  ن من اإدراك مادة ويك�ن لفظيرّ ي كي يتمكرّ 1- ال�صيـــاق ه� املرجع الذي يحال اإليـــه املتلقرّ

اأو قابال لل�صرح اللفظي.

�صل�بيرّة لن�ض الر�صالة. و ل بد لهذه ال�صفرة من اأن تك�ن  2- ال�صفرة؛ هي اخل�ص��صيرّة الأ

قلرّ تعارفًا جزئيًا. ي تعارفًا كليًا اأو على الأ متعارفًا عليها بني امللقي و املتلقرّ

ـــي لتمكنهما من  ـــة للربط بني الباعث و املتلقرّ 3- و�صيلـــة الت�صـــال �ص�اء ح�صيرّة اأو نف�صيرّ
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الدخ�ل والبقاء يف ات�صال.



)العدد الثامن ع�صر(المحجة

72   

 امل�صم�ن       املر�صل                الر�صالة               املتلقي             الت�صال

�سفـــــرة النظـــــام اللغـــــوي

َفه  خرين، حتمل ا�صم الن�ض، والن�ض كما عرَّ وهذه الر�صالة التي حتمل معًنى حمددًا لالآ

ابن منظ�ر يذهب باجتاه الظه�ر والبوز، وغاية ال�صيء ومنتهاه، وه� بالتايل: »يحمل معنى 

 وه� لي�ـــض بال�صرورة ناجت 
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مـــا خفي من خـــالل النتقال من نقطـــة بداية ونقطة نهايـــة«،

خر �صـــ�اء اأكانت �صفاهيرّة اأو  ـــا ه� كلُّ فعل يحمل ر�صالة يريـــد اأن ي��صلها اإىل الآ كتابـــي، اإمنَّ

خرين ُن�ضَّ علينا  ـــة اأو عب اإ�صـــارة، ولذلك ُيقال لل�صخ�ـــض الذي ميلي ر�صالة علـــى الآ كتابيرّ

، مالت بـــه اإىل املُنجز  الر�صالـــة. واإن كانـــت معظم الدرا�صات التي عاجلـــت م��ص�ع الن�ضرّ

الكتابـــي، هـــذا ل يع�د اإىل فهم حقيقـــي للن�ضرّ بقدر ما يع�د اإىل خَلـــل يف تركيب املفاهيم، 

الـــذي نزحت بالن�ض اإىل مفه�م الن�ض كما عرفته احل�صـــارة الغربية، والتي ربطت تك�ين 

 التي تعني يف الثقافة الي�نانية »الن�صيج«، اإل اأنرّ هذه اللفظة 
�10�

»Textus« امل�صطلـــح بلفظة

تطـــ�رّرت -دلليًا- واأ�صبحت تعني ن�صيج الن�ض، ملـــا يحمله الن�ض من وحدات لغ�ية طبيعيرّة 

مت�صقـــة، وهـــ� بالتايل اأمـــر عياين من املمكن اأن تقـــراأه عب املكتمل واملنجـــز الكتابي املاثل 

اأمامك.

وهذا الختالف اجلذري بني »ن�ض« و»ن�ض« ُيلقي بنف�صه على كامل منظ�مة الفهم، ففي 

ِبُح الن�ض ه� الر�صالة التي ُتْعِلُن ظه�َر الكالم ومتامه، بينما الثانية تعتبه ن�صيجًا  ول ُي�صْ الأ

عادة الن�صج واحلبك، ولعلَّ هذا الذي دفع البع�ض اإىل الق�ل: »ل اجتهاد يف معر�ض  قاباًل لإ

الن�ض«، فكلُّ اجتهاد يف معر�صه، ينتج ن�صًا تامًا.

يف ماهيــّة اللغــــــة

ا يحيـــل اإىل الكالم مـــع مفارقة وا�صحة  وكلُّ مـــا متَّ احلديـــث عنه ل يحيل اإىل اللغـــة، اإمنَّ

، فه� عندما ميرّز بني اللغة والـــكالم، اعتب: »اللغة كنظام يحمل كلَّ اأ�صرار  عنـــد اجلرجاينرّ

حا�صي�ض،  بـــداع والتعبري واملعنى. فلقد ت�صافـــرت وما زالت يف تط�يره اآماد من الفكر والأ الإ

ن�صائيـــة، ومن روح اإن�صاين مرهف مـــع هذا الكائن  رادات الق�صديـــة واخلبية والإ ومـــن الإ

الع�صـــ�ي املفت�ح على التط�ر بحركة ج�هرية حتفظ اله�ية، وتلب�ض املعنى بعد املعنى جريًا 

مع احلاجات وامل�صالح واملقا�صد وال�ج�د حترّى ي�صل اإىل مديات ي�صرح عن بع�صها. وي�صار 
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خر، ول� من بعيد«. لبع�صها الآ

: قيد  يرّ نرّها متحـــررة من َقْيَدي ال�جـــ�د املادرّ مـــر يحيل اللغـــة اإىل املطلق؛ لأ وكلُّ هـــذا الأ

الزمـــان واملكان، ولعـــلَّ هذا ما دفع الدرا�صـــات احلديثة يف تعريفها للغـــة و�صبطها، تذهب 

�12�
وران: »قطب املعيار وقطب ال�صتعمال« باجتاه التفريق بني قطبي الدرّ

اللغــــة والديــــن

ولعـــلرّ هذا ما �صيق�دنا عند احلديث عن اللغـــة وعالقتها بالدين اإىل الف�صل بني الن�ض 

ن�صان، وهذا  كمك�رّن خارجيرّ متثرّل يف كتاب اأو نقل عب امل�صافهة، وبني ح�ص�ره )الن�ض( يف الإ

ا �صنذهب باجتاه الديانات لرنى كيفيرّة جتلرّيه بالن�صبة  مر لن ن�صتعر�صه ب�صكل مبا�صر، اإمنرّ الأ

ن�صان الذي يطلق عليه -بع�ض الدار�صني- ا�صم البدائي، فاأحد  للم�ؤمن به، حترّى بالن�صبة لالإ

بحـــاث النرثب�ل�جيرّة يروي الق�صـــة التالية: »بينما كان اأحد ال�صباب الزن�ج يف �صفر، مر  الأ

ببيـــت �صديق له، وبات ليلته هنـــاك. ويف ال�صباح اأعدرّ له �صديقه دجاجة بريرّة للفط�ر. هذا 

ب على ال�صباب اليافع اأن ل ينتهك هذه احلرمة  مه العرف حترميًا �صارمًا ويت�جرّ الطعام يحررّ

ا اإذا كانت هذه الدجاجة بريرّة، وملا اأجابه بالنفي اأكل منها  اإطالقًا. ف�صاأل الزائر م�صيفه عمرّ

ة حترّى �صبع ثم تابع طريقه. وبعد عدة �صن�ات التقى ال�صديقان. و�صاأل ال�صديق القدمي  بلذرّ

زائـــره ال�صاب اإذا كان ياأكل دجاجة بريرّة فاأجابه ال�صاب باأنرّ ال�صاحر نبرّهه تنبيها ًحازمًا باأن 

ل يقـــرب هذا الطعام. عندها �صحك ال�صديق القدمي و�صاأل ال�صاب ملاذا يرف�ض هذا الن�ع 

ن بعـــد اأن كان قد اأكله �صابقًا وعلـــى مائدته بالذات. ومـــا اإن �صمع الزجنيرّ  مـــن الطعـــام الآ

هـــذا الكالم حتى بداأ يرتعد ومتلكه اخل�ف العظيـــم ويف اأقل من اأربع وع�صرين �صاعة فارق 

ل   فهذه الق�صة ت��صح لنا اأهميرّة لغـــة الدين بالن�صبة للمتديرّن بها؛ عندما تتح�رّ
�13�

احليـــاة«.

نرّها الروح  لهي. وكيف ت�صبـــح اللغة مم�صكة بنا�صية الروح وكاأ مر الإ اإىل اأمـــر ذاتي، ميثل الأ

ن�صان اإىل اإعادة ذاكرة  ن�صان، فال�صكل التام للغة ه� الذي دفع هذا الإ ك الإ بذاتها، التي حتررّ

�صها واأوامره،  نرّها بذاتها كانت حتمل مقدرّ اللغة اإىل مقد�صها ففعلت فعلها، واأدت اإىل م�ته، لأ

مر القد�صيرّ لبقي دون اأيرّ تاأثري، اإل مقايي�ض القب�ل اأو  فلـــ� بقي الكالم كالمًا دون املرور بالأ

الرف�ض والنقا�ض.    
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1-اللغة والدين عند الي�نان:

وهـــا ه� هرقليط�ـــض يف الثقافة الي�نانيرّة، قام بالتفريق بني ما تنتجه الذات وبني حقيقة 

 هذه الكلمة 
�14�

الل�غ��ض املعبرّ عن الفكرة املطلقة، وينادي: »ل ت�صتمع�ا اإيلَّ بل اإىل الكلمة«،

ن�صان وحماولته ن�صج نظام  ها ل تعرف ب�صبـــب �صياع الإ �صياء، ولكنرّ التـــي تعبرّ عن حقيقة الأ

زل، فاإنَّ النا�ض  خا�ـــضرّ به عن طريق العقل امل�صلل: »ومـــع اأنرّ هذه الكلمة هي �صادقة منذ الأ

�صياء  ة، ومع اأنرّ الأ ل مررّ ورّ عاجـــزون عن فهمها، ل قبل اأن ي�صمع�ها، بـــل اأي�صًا بعد �صماعها لأ

ـــق مطابقـــة لهذه الكلمـــة، اإل اأنرّ النا�ض يبـــدون وكاأن ل جتربة لهم بهـــا على الإطالق،  تتحقرّ

ن اأنا، اإنرّ طريقي اأن اأميرّز  ق�ال، كمـــا اأفعل الآ �صياء و الأ وذلـــك اإذا حكمنا عليهم يف �ص�ء الأ

خرون فهم علـــى العك�ض من هذا  ا الآ فه طبقًا لفعلـــه. اأمرّ كلرّ �صـــيء طبقـــًا لطبيعتـــه واأن اأ�صنرّ

ي�صيطـــر عليهم الن�صيان وعدم الكرتاث - مبا يجـــري ح�لهم وفيهم - يف اأوقات �صح�هم، 

كما ل� اأنرّهم نيام«.

فهرقليط�ـــض يدع� لعـــامل يق�م على مثال ما، وملرّا كان هذا املثـــال ل يتطابق مع اخلارج، 

اتهـــا الفكرة املطلقة  ـــة، التي حتمل يف طيرّ ن�صانيرّ بالتـــايل ل بـــد من البحث عنـــه يف الذات الإ

والل�غ��ض.

ه ال�حياينرّ الذي جنده مع هرقليط�ض، ل يعبرّ عن عمق النظرة الي�نانيرّة، اإذ  وهذا الت�جرّ

لهة، ومع ذلك ف�ج�د مفه�م الكلمة حا�صر بق�ة لديهم،  د الآ اإنرّ الديانة الي�نانيرّة عرفت تعدرّ

، وه�  له »هرم�ض«، وهـــ� اإله  الكلمة الف�صيحة يف الـــرتاث الي�ناينرّ فهـــذه الديانـــة عرفت الإ

قناع ف�صار  ابـــن زي��ض ومايا، الذي اأظهر منـــذ طف�لته مكرًا وذكاًء نادرين وقـــدرًة على الإ

ية،  مر الذي جعل منه اإلـــه الكلمة بكلرّ اأبعادهـــا اليقينيرّة وال�صكرّ اإلـــه الكلمة بـــكل معانيها، الأ

اإلـــه احلكمة والعلم، النظام والف��صى، اإله امل�صافرين والل�ص��ض والتجار، مبعنى اآخر: »ه� 

د م�صادر املعرفة وامل�صروعات الط�باويرّة يف م�اجهة التقاليد  رمز لنه�صة روح احلريرّة ولتعدرّ

ه   وهرم�ض هذا ميتاز عن غريه بك�نه كان قد اأق�صم اأن ل يكذب، ولكنرّ
�15�

غة من الروح«، املفررّ

مل ي�صتطع اأن يق�ل احلقيقة كاملة؛ لذلك نراه ل ي��صل اإل اإىل احلقيقة اجلزئية.

رواح اإىل العامل ال�صفلي، وهم مع�ص�ب� العينني، وكان  ويلعـــب هرم�ض  اأي�صا دور قائد الأ

وزان واملقايي�ض؛  بجديرّة والفلك وال�صلرّـــم امل��صيقيرّ والأ ميتاز بقدرتـــه على التنب�ؤ واخرتاع الأ

واإذا اأردنـــا اأن ن�صف عبادة هرم�ـــض نالحظ اأنرّه اإله يقيم الكلمة على اأ�صا�ض الطاقة العقليرّة 

ـــة، ول يعـــرتف اإل بطاقات ذلك العقل الذي يتقيرّد بال�قائـــع اجلزئيرّة، وهذه النظرة  الب�صريرّ
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مر قد دفع البع�ض اإىل الق�ل اإنرّ العقل الي�ناينرّ  للعقل تق�م على اأ�ص�ض نفعية بحتة، وهذا الأ

ا اأبقاها يف حدود جتربته ال�صخ�صيرّة؛ وبالتايل  لهته اإمنرّ مل ي�صتطع اأن يعطي بعدًا جتريديا لآ

لت بعد م�تها اإىل اآلهة. لهة التي عبدوها هم النخبة الي�نانية احلاكمة التي حت�رّ الآ

، الذي  ن�صـــاينرّ ولعـــلَّ مـــا نتحدث عنـــه مع هرم�ـــض الي�ناين، ي�صـــري اإىل مـــاأزق العقل الإ

ل�هيرّة، فلم يعد قادرًا اإل علـــى اإنتاج املحايث والعياين املطابق لعامل  انف�صـــل عن م�صدر الأ

عادة اكت�صافها، وهكذا ت�صبح  احل�ـــض واملنحاز له، بينما كان عليه اأن ينزاح باجتاه الذات لإ

ن�صانيرّة اأن اأ�صل اإليه، وبالتايل تنتقل  احلقيقة ومنطقها تذهب باجتاه ما اأ�صتطيع بطاقتي الإ

احل�صـــارة من لغ�يتها اإىل كالمها، مـــن ُمْطلِقها اإىل جزئيرّتها، فت�ص�د الن�صبيرّة املعرفيرّة على 

ح�صاب احلقيقة، التي تظلرّ هاربة ل ترتكز اإل على املعطيات التي يعلنها احل�ض.

2- احل�سارة امل�سرية:

ثت عن العالقة بها،  لهيرّة، وحتدرّ ة اأي�صًا بفكرة الكلمة الإ هـــذا واهتمت احل�صارة امل�صريرّ

لهة« و»رب الكتابة« وه� رمز الكلمة احلكيمة التي جتمع يف  فتحـــ�ت ه� اإله الكلمة »كاتـــب الآ

طياتها، فه� بداية الكلمة التي اأوجدت العامل اأو: »اأداة التعبري ال�صفهي التي اأعطى بها ذلك 

ل ت�اريخ فراعنة م�صر، وخمرتع الكتابة والفن�ن   وه� م�صجرّ
�16�

لـــه )بتاح( ال�ج�د للك�ن« الإ

والتقـــ�مي… وه� الكلمة املانحة املنظمـــة للعامل بالق�صاء والعـــدل، والكلمة املانحة للخل�د 

ة املثقفـــة للغريزة الفطرية واملتعالية بهـــا من حالة الف�رة  ن�صانيرّ اأو املميتـــة: »وهـــ� الكلمة الإ

و العجـــز اإىل حالة اخل�ص�بة املبدعة ومن خ�صائ�ض هـــذه الكلمة اأن تك�ن م�صيئة و�صرية، 

ل احلياة و تدوم.  لجتلـــى متاما اأبـــدًا، وهي يف خفائها وجتلرّيهـــا كلمة فعل و�صحر بها تتحـــ�رّ

ورمبـــا كان يف غم��صها وحت�لها ال�صاحر، ما يعفيها مـــن ا�صتبدادها ككلمة مطلقة وا�صحة 

 واحل�صارة امل�صرية هي ح�صارة الكلمة املج�صدة؛ لذلك كان يلجاأ الفراعنة اإىل 
�17�

ثابتـــة«،

ة قاهرة م�ؤثرة  اإحاطـــة قب�رهم بالكتابات الهري�غليفية، هذه الكلمات التـــي حتمل معها ق�رّ

على الل�ص��ض، الذين يحاول�ن ال�صط� على قب�رهم، وهكذا مدرّ الفراعنة مفع�ل الكالم من 

لهي اإىل حالة امتالء. ح�ص�ره الإ

3- احل�ســـــارة الهندّيــــــــة: 

ـــة قد نحت يف م��ص�ع الفكرة املطلقـــة املتمثلة باللغة باجتاه اآخر،  يالحـــظ اأنرّ الهندو�صيرّ

ن�صانيرّة نف�صها ويف الـــروح  املنت�صرة يف كلرّ مظهر  حيـــث اأ�صبحـــت الكلمة قابعة يف الـــذات الإ
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مـــن مظاهر الكـــ�ن، فالكلمة هي نظام غائيرّ ت�صعى عب �صل�صلـــة من الدورات اإىل اخلال�ض 

ن�صان والك�اكـــب ل ي�صتطيعان اخلال�ض اإل من خالل العمل من اأجل  والحتـــاد باملطلق، فالإ

التخلرّ�ـــض من اجل�صـــد املادي الـــذي يتحكم بهما. فالعـــامل ي�صري طبقا لغايـــة حمددة وهي 

ـــة اإىل تنمية املعرفة الروحيرّة وا�صتعادة  ن�صانيرّ الحتـــاد بكري�صنا اأو املطلق: »تهدف احلياة الإ

�صمى. وي�جب على رجالت دول العامل  له ال�صخ�صيرّ الأ العالقة التي تربط الكائن احلي بالإ

والك�اكـــب اأن يعلمـــ�ا م�اطنيهم هـــذا العلم باإدراجـــه يف مناهج الرتبيـــة و التعليم و اإغناء 

الرتاث به وتكري�ض احلياة له«.

وهـــذا الهـــدف قد اأعلنه املطلق منذ البداية عندما �صلرّـــم ن�صيده اإىل ال�صم�ض التي حتكم 

كلرّ الك�اكـــب: »ومن ثمرّ �صرحه مالك ال�صم�ض اإىل »من�« الذي �صرحه بدوره اإىل »اإيك�صفاك�« 

ولكن مبرور الزمن �صاع نظام الي�غا الذي يعلمه الن�صيد، وبالنتيجة اأ�صبح لزامًا على امل�ىل 

 
�18�

ت هذه املرة اإىل اأرجـــ�ن يف �صاحة القتال«. كري�صنـــا اأن يظهـــر ثانية لكي يعلمـــه، وقد مترّ

ث عنه الن�ص��ض ه� ن�صيد امل�ىل، الذي يعلرّم الكائنات كيفيرّة الت�صرف  والن�صيد الذي تتحدرّ

رة التي تنتقل اإليها الروح قبل احتادها بامل�ىل. من اأجل اخلال�ض من الدورات املتكررّ

ن�صان،  ويعـــب الن�صيد عن اأهميرّة احل�ص�ر الدائم لكري�صنـــا يف كل حلظة من حلظات الإ

نرّ التاأويالت قد ت�صيء اإىل الن�ض نف�صه:  له كما ه� دون تاأويـــل؛ لأ لذلـــك علـــى امل�ؤمن اأن يتقبرّ

ة اأن مت�صه. رمبا ي�صع العابث�ن الدني�ي�ن تعليقاتهم ال�صخ�صية  »فال ميكن للتاأويالت الدني�يرّ

علـــى الن�صيد، اإل اأن هذا ينايف ج�هـــره ويجب القب�ل بالن�صيد كما ه� عن طريق خط نظام 

�19�
�صمى«. التتابع املن�صبط على النح� الذي ي�صفه امل�ىل الأ

نرّية للن�ض على اأ�صا�ض  �صا�ض ت�صبح املقاربة احلقيقيرّة، تق�م على القراءة املتاأ وعلى هذا الأ

ن�صان نف�صه وعب م�صاعدة اأحد املعلمـــني، الذين ير�صدون التابع اإىل  ا�صتك�صافـــه يف ذات الإ

حقيقـــة كري�صنا القابـــع يف نف��صهم، وكل قراءة مغايرة �صيطانيـــة الطابع: »وتعتب تعليقات 

ن�صان اإذًا اأن ميتلك الرغبة: »بتحقيق الذات يف البداية، وهذا  ، على الإ
�20�

عدميـــة اجلدوى«

ن�صان املعم�ديرّة من  ن ين�صد �صحبة املحلرّقني روحيا. يف املرحلة الثانية ينال الإ مـــا �صيدفعه لأ

�صيـــد روحي �صرعـــي، وبف�صل تعاليمه، يبداأ املريد املبتدئ عمليـــة اخلدمة املكر�صة، باإجناز 

اخلدمـــة املكر�صة حتت هداية ال�صيد الروحي، يتحرر املريـــد من التعلق املادي متامًا ويثبت 

له ال�صخ�صيرّ املطلق �صري كري�صنا.  يف حتقيق الذات، كما يكت�صب ميال وه�ى لل�صماع عن الإ

هـــذا اله�ى يق�د املكر�ـــض اإىل التعلرّق ب�عي كري�صنا، الذي ين�صج يف املرحلة البتدائيرّة حلب 
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ى »برما« الذي يعتب اأعلى مراتب احلياة  ا حـــب اهلل الفعلي في�صمرّ اهلل التجـــاوزي »بهاف« اأمرّ

�21�
مثالية. ين�صغل العا�صق يف خدمة اهلل التجاوزية ب�ص�رة مت�ا�صلة«.

ن�ســــــان اللغــــة والديـــــن والإ

مثلـــة عن العالقة بني اللغة والدين والـــكالم، نع�د اإىل حتليل اللغة  وحتـــى ل نغرق يف الأ

ا ل يغلقه،  الدينيرّة ودر�ض عالقتها بالكالم، الذي واإن اأ�صبح جزءًا من املنظ�مة الدينيرّة اإمنرّ

ل اإىل عنا�صر تف�صح عن فهم ديني، بينما لغة الدين ت�صتمررّ بفاعليرّة  ا يتح�رّ ول ي�صتاأثره، اإمنرّ

ن�صان نف�صه، وهي عند هذا احلد ت�صبح اأكرث فاعليرّة عندما  ذاتيرّة ل بدرّ من اأن تنفتح على الإ

نا املتعالية  ن�صـــان، وبني الأ نا احليرّة التـــي ل ميكن اخت�صارها وهي املتمثلة بالإ تدمـــج بني الأ

اتهـــا الن�ض الدينـــيرّ كفكرة مطلقة تعيـــد قراءتها كما جتلرّـــت يف ال�صع�ر  التـــي حتمل يف طيرّ

ن�صـــاينرّ كماهيرّة، هذا ال�صعـــ�ر الذي يعيد اإنتاج الن�ض اإن�صانيـــًا من جهة من خالل اإعادة  الإ

ن�صـــان من خالل الفطرة  قـــراءة الن�ـــض الديني باعتبـــاره اإرادة اإلهيرّة من جهة خلقت يف الإ

التـــي ُزود بها عند خلقـــه، فكانت ت�صري اإىل حقيقة املعنى واملق�صد والغاية، والذي يعبرّ عنه 

، مع بقاء  ة للدر�ض والبناء العقائديرّ ل اإىل مادرّ ن يتح�رّ بالكالم فيك�ن اإن�صانيًا حم�صًا قاباًل لأ

�صل على اأ�صله، وهكذا ت�صبح لغة الدين العقل املطلق اأو الل�غ��ض، لغة احل�ص�ر امل�صتمر  الأ

، ومن ثم تك�ن عالقة الفرد  واملتكـــرر لكين�نة متجاوزة بال�صرورة لكل ما هـــ� فرديرّ وجزئيرّ

ن�صان،  باملطلـــق هي عالقـــة الكائن املتناهي باملطلـــق الثابت، وهي عالقة وثيقـــة ال�صلة بالإ

الذي كلرّما اأدرك نف�صه اأدرك ربرّه.

ن�صانيرّة  �صا�ض ت�صبح اللغة بكلِّ متثالتها وقدراتها كمـــا جتلرّت يف الذات الإ وعلى هـــذا الأ

ـــه اأنزل من خالل  نرّ �صالم متام الدين، لأ ـــي ال�حـــي والعي�ض فيه، ولهـــذا كان الإ ـــة، ِلتلقرّ قابليرّ

، وهي حتيل اإىل احل�ص�ر الدائم  ن�صان اأن يعي�صها ب�صكٍل م�صتمـــررّ فاعليـــة لغ�يـــة، ي�صتطيع الإ

( فيه، وعلى هذا ي�صبح اهلل اأقـــرب اإليه من حبل ال�ريد، فه� يعي�ض فيه دون  هلل )عـــزَّ وجلَّ

اأن ينقطـــع عن العامل اخلارجـــي ال�اقعي؛ بل على العك�ض من ذلـــك يعمل على اإعادة �صبط 

ر  ال�اقـــع طبقًا لروؤيته التي جتلت من خالل ن�ضٍ قابـــل للتجدد والعي�ض وامل�اءمة مع كلرّ تط�رّ

. اإن�صاينرّ

لهي بتمامه، هي اأ�صبه ما تك�ن بالكيمياء الذي  وهذه اللغة، التي تف�صح وتظهر املراد الإ

ميزج العنا�صر لينتج عن�صرًا جديدًا متجان�صًا �صرط معرفة حقيقة املزج وامل�اد املمزوجة، 
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لهيرّة(، عندما يطلب  ويح�صرنـــا هنا ق�صًة رواها العطار يف كتاب »اإلهي نامـــه« )الر�صالة الإ

ل احلديد اإىل الذهـــب، فينبي ال�الد يخبه  بناء من اأبيـــه اأن يعلمه الكيمياء ليح�رّ اأحـــد الأ

عـــن الكيمياء احلقيقيرّة، التي زرعهـــا اهلل يف نف�ض كلرّ اإن�صان، وجعـــل خال�صه مرتبطًا بها، 

وهـــي الت�ا�صل مع الذات من خالل العنا�صر التي زرعها اهلل به، والتي اأف�صح عن حمت�اها 

بكتابـــه، وياأخذ برواية عدد مـــن الق�ص�ض منها، هذه الق�صة التي مفادها: اإنرّ طفلني جل�صا 

ل  ورّ خر ل �صـــيء اأمامه �ص�ى اخلبز، فطلـــب الثاين من الأ اأحدهمـــا اأمامه خبـــز وطعام، والآ

ول وا�صرتط على الثاين اأن يقلد الكلب  نَّ اأمره ل ي�صتقيم باخلبز، ف�افق الأ بع�ض الطعام، لأ

مر، حتـــى جمع الطعام مع اخلبز واأكله،  ويرك�ـــض خلفه خط�ة خط�ة، فقبل الطفل ذلك الأ

مـــر، لقنعت باخلبز من  ل: اأيرّها الطفل ال�صغـــري، اإن اأدركت حقيقة الأ ورّ فقـــال له الطفـــل الأ

ـــى ل ت�صطر اإىل تقليد  زمانـــك، واأمنـــت نف�صك عن تقليد الكلـــب، وابتعدت عن الطعام، حترّ

ن�صان عليه اأن يعي�ض العامل ب�اقعيرّته مـــع اإدراك ذاته وم�قعيرّته يف املنظ�مة  كلـــب، وهكذا الإ

ده اهلل بعنا�صر ذاتيرّة هي الفطرة والعقـــل والنف�ض وعن�صر ي�صتطيع اأن  ـــة كخليفـــة، زورّ لهيرّ الإ

يراعيها، ويجعلها اأكرث قابليرّة وديناميرّة وهي اللغة التي تعتمر يف �صدره وجتعله كائنًا مفكرًا، 

ي�صتطيـــع اأن يق�ل بلحظة »اأنا اأفكر فاإذن اأنا م�جـــ�د«، ومن خاللها يخاطبه تعاىل، ويجعله 

يعي�ـــض حقيقـــة ذات كما اأرادها اهلل من خالل دينه الـــذي اأنزله اإىل النا�ض واأمته من خالل 

القراآن الكرمي، الذي يخاطب الفطرة والعقل والروح.
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