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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
()ٕ22
التحقيق يف معىن اإلراى االستعمالية

فكيككي
وحتقيققق التفكيككي ككني ادلعككمل ادلتصككور والداللككة التصككورية رككن الهككة رككن اهراأة االسككتعمالية رككن الهككة أخككر
األخك ة عككن اهراأة ا،ديككة ،يتوقككر علككى عريككر اهراأ ككني و يككان ادلكراأ رنهمككا تنمككول ان اهراأة االسككتعمالية كككن ان فسككر
والهني

التفهيمية واإللقائية
األول ان ادلراأ هبا اهراأة التفهيمية.
عرتككو ك ك إلما ادلعككمل ابللف ك وعلككى
الثككا ان ادل كراأ هبككا اهراأة اهلمائيككة ،وىككي رككا تسككر ككو ادل ك لا النككائيب االسككتعمال إاب ظ
األقوال األخر تاهراأة االشارية أو اهتنائية أو المالبية ،ويعرف حاذلا مما سنذكره يف اهلمائية.
واهلمائية سكا مة ر بكة علكى التفهيميكة ،وادلكراأ ابهلمائيكة ،وكمكا سكبا ،إراأة إلمكا ىكذا ا دلعكمل يف ابىكن الطكرف ا خكر وىكي
مرن لل ك علككى األ كوار واللهلككات والت ي ك والتلويككد كمككا سككبا ،وكككذلي سككائر
الككال ال والككد يف ال ككال و عككا أقسككام ال كم ظ
رعا ادلشتك اللفظي تانو ال يمصد إلما ىا إىل السارن أبمجعها.
وارا التفهيمية تاهنا لي اهلمائية و لحمها وال اللم ينهما إاب إلما ادلعمل ابللفك للسكارن ال يسكتلتم فهميكة إ ه  ، 1وآيكة
ابلكي ادلعلظكم تانككو كثك اي ركا يلمككي ا،مك وادلعككا ابأللفكان للتالريكذ لكككنهم ال يكدركون وال يفهمككون ركا يمكول إال عككد ككراره ذلككم
ركراراي أو يانكو لللملكة أو ادلطلك أبحنكا عديكدة ك وقكد ال يفهمكون أ ككداي ،وحينف ركذ تكاهراأة التفهميككة روالكوأة ابلفعك إاب ألمككى
إلككيهم ادلعككا ابأللفككان ابلفعك  ،لكككنهم ل يفهمكوا ابلفعك ك تهمهككم ىككو ابلمككوة ،ورككن الواضك ان رككا ىككو ابلفعك ك رككا ىككو
ابلموة ،تما ىو ابلفع إلما ادلعمل ابللف وىو اهراأة التفهيمية ورا ىو ابلموة فهمكيهم و فهكيمهم شك – إال دلكن يفهكم
رن أول إلما وىم الطلبة األابكيا – ولذا يمول ألميت إليهم ادلعا ابلفع وأرأت إتهارهم لكنهم ل يفهموا.
واحلاص ك ان إلمككا ادلعككا ابأللفككان حاص ك ابلفع ك مبلككرأ صككدور ا،م ك اخلربيككة رككن ادلعلككم ووص كوذلا إىل أ ككاعهم ،وارككا
فهمهكم ابلفعك إاب التفهكيم والكتفهم كالكسكر واالنكسكار رتاللركان قكوة وتعكالي
فهيمهم ابلفع تال يعم حتممو ابلفعك إال ركن ظ
التفهم.
ككاتة ادلتضايفات تهو قد قصد فهيمهم لكنو ال تعلية للتفهيم إال رن تعلية ظ
عبارة أخر إن أريد رن اهراأة التفهيمية إراأة التفهيم األعم رن الفعلي والش لكان راللركاي لكاراأة اهلمائيكة  ، 2وإن
أريد رنها التفهيم تعالي تانو قد ينفي عن إلما ادلعا ابأللفان تعالي.
 1ك قكد ال يكاللم إلمكاؤه لككو حك إراأة فهيمكو ك رلكرأ حتفيظككو كتحفكي الطفك للمكرآن أو رلكرأ إببككات تضكيلتو وعلميتكو لكو كذكر ادلعككاأالت
ادلعمدة!
 2على أتر ر سبا.
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التفهيمية واإللقائية يف (هللا عامل)
و طبيككا ابلككي علككى رككا سككبا رككن قولككي هللا عككال انككي عنككدرا مككول ابلككي رلتفتكاي إىل أن علمككو عككاىل لككي ابحلصككو وال
ابحلضوري ،تان اهراأة االستعمالية كال رعنييها رتحممة
إاب ال يريككد ادلككتكلم ادللتفككت ،إلمككا رعككمل العككال ابلعلككم احلصككو وال إلمككا رعككمل العككال ابلعلككم احلضككوري إىل السككارن ،كمككا ال
يريد فهيمو ابيني ادلعنيني ،تمد صور ادلعنيني لكنو ل يرأمها ابهراأة االستعمالية تضالي عن إراأهتما ابهراأة ا،دية.
وارا را ورأ مما ظاىره إرالاع العلم إىل عدم ا،ه أو المدرة إىل عدم العلت  ، 1تلي ادلراأ و ظاىره الظاىر أ ظن ادلراأ
نفي صحة التفس ابلكيفيكة وانكو ال مك عكال رريكداي عكال كيفيكة رعينيكة تع ظكربت عكن ابلكي ابن عكال يعكب لكي اىك أي أشكر
ك لي اى إىل ابلي ادلعمل اهجيايب الذي ال كني رعرتة كنهكو وال مك عكال رتومهكاي كيفيكة خاصكة لعلمكو رشك اي هبكا إىل
علمو.
واحلاص ان ىذا الظاىر ك ركراأ دلعارضكة الكروا ت ىكذه لكروا ت أكثكر رنهكا عكدأاي وأصك سكنداي فيكد ان العلكم والمكدرة
واحلياة صفة ببوت ولي صفة سل أي ليست كمولي لي سم ،رن صفات ا،الل  ،كما اهنا عكار ظكاىر الكتكاب
وصري الوالدان.
اجلهل ابلكيفية جيتمع مع العلم ابإلنّية
ال يمال اابا الهلنا الكيفية تكير نثبت الصفة؟
إاب يمككال العلككم ابهنكظيظكة ال يتوقككر علككى العلككم ابلكيفيككة أو ادلاىيككة أو احلميمككة ،تاننككا نعلككم انككو عككال وإن ل نكككن نعلككم كيفيككة
علمككو كمككا نعلككم انككو روالككوأ وال نعلككم كنهككو ،ك اننككا ابلنسككبة إىل كثك رككن األشككيا كككذلي إاب نعلككم والككوأ ادلالئكككة وا،ككن ،يف
العككال هبككا ،وال نعلككم كنههككا وكيفيتهككا ،ك اننككا كككذلي ابلنسككبة إىل كك شككي إاب هك حمككائا األشككيا كراي وال نعلككم إال عككا
أعراضها أو خصائصها ارا ا،ن والفصك احلميميكان تمكد قيك ان رعرتتهمكا أركر ممتنكن أو ك واقكن ،وقولكي حيكوان كا يف
اهنسان إمنا ىو رش لللن ولي و على انو رلهول الكنو أيضاي تتد ر.
ان الثمرة يف فكيي الداللة التصورية عن اهراأة االستعمالية انو لو قال عت أو ه رن ألفان ادلعارالت رريد
اه الْبَق ْي َقع
َحقل ّ
ابهراأة االستعمالية التفهيمية واهلمائية تلي بين ح رلالاي أو كناية تال يشملو رثك َوأ َ
ابهراأة االستعمالية أون ا،دية ،تفيو فصي سي يت إبابن هللا عاىل.
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واركا إن أراأه
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