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ABSTRACT
This research demonstrates the semantic capacity of word in the text of Quran,
and explains how a word holds the primary and secondary connotations,
especially in understanding the social paradigm of the word, and shows the
relevance of the word to the environment and the context. The Holy Quran is a
basic source of the Arabic language, in the way that it distinguishes and pinpoints
the exactitude of the amplitude of implications of the Arabic word, which
highlights it as a purely linguistics’ text in addition to its being the words of
Allah. Eventually it appears as a vigorous, versatile, rich in meanings, and away
from all sort of falsehood.The Holy Quran presented to the Arabic language a
linguistic lexical wealth, creativity appears in its phonological, morphological,
grammatical, semantic and stylistic use, which creates rhythmic harmony, and
harmony when the word replaces another (as an active form) instead of (an object
form), and when the semantics of word moves from an original meaning to
metaphor The word addresses minds through the true meaning stored in the
speaker's and addressee's memory, and through what contextual awareness does in
determining the exact meaning, and erases error from minds.
Keywords: Semantic, paradigm, amplitude, morphological, phonological.
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تمهيد
القرآن الكرمي كالم اهلل املرسل إىل عباده ليخرجهم من الظلمات إىل النور ،ويرسم
هلم طريق الفالح؛ ليسعدوا يف دنياهم وآخرهتم ،ومن رمحته أن يكون كالمه موافقاً
لفهمهم ،وموازيا لفكرهم ،فيخاطبهم مبا لديهم من عناصر بيئتهم ،ليصحح هلم عقيدهتم،
ويرشدهم إىل الطريق املستقيم ،ومن رمحته أن القرآن محال أوجه ،ونصه مرن ،إضافة ملا فيه
من الرباعة واللغوية ،فالكل يفهمه على قدر ثقافته ،وتعلقت به القلوب واألذهان ،وتبارى
يف حفظ الصغري والكبري ،وبات شرفا تعتلي به اهلامات ،وتتزين به رؤوس األشهاد ،ويشفع
به عند رب العباد.
حيمل اللفظ القرآين بريقاً خيطف األلباب ،فكان كما قال الوليد بن املغرية – رغم
ِ
ِ ِِ ِ
ول َكالَماً َما ُه َو ِم ْن
ت ُُمَ َّمداً آنِفاً يَ ُق ُ
عداءه لإلسالم ورسوله  -يقول ل َق ْومهَ :واهلل لََق ْد ََس ْع ُ
َكالَِم ا ِإلنْ ِ
س ،والَ ِم ْن َكالَِم اجلِ َّن ،إِ َّن لَهُ ََلَالََوًةَ ،وإِ َّن َعلَْي ِه لَطَالََوًةَ ،وإِ َّن أ َْعالَهُ لَ ُمثْ ِمٌرَ ،وإِ َّن
ِ 1
أس َفلَهُ لَ ُم ْغ ِد ٌقَ ،وإِنَّهُ يَ ْعلُوا َوَما يُ ْعلَى َعلَْيه.
ْ
يقوم البحث على دراسة السعة الداللية اليت تتمتع هبا الكلمة داخل السياق
القرآين الكرمي ،وما طرأ عليها عندما كانت خارجه ،وما حتمل من دالالت قريبة أو بعيدة،
وعالقة ما سبق بفهم الواقع االجتماعي للكلمة ،ويتعرض لفنية القرآن الكرمي يف استخدام
الكلمات املرتبطة بالبيئة اليت نزل فيها النص القرآين واحرتامه لعقل العريب الذي واجه تقنية
النص القرآين ،الذي عجز عن جماهبته ،فاحرتمه ،وارتبط وتعلق به ،ويتناول أيضا خصوصية
داللة اللفظ ،وعموميتها ،وضيق املعىن وتوسعه ،واالبتكار الداليل يف القرآن الكرمي.....
إخل.

ثراء اللغة العربية
العربية لغة ثرية بألفاظها ،وأساليبها ،و"هي األم اليت ترعى كل ناطق هبا،

والتضيق ذرعاً بصراحة كلماهتا ،وتغفر للعامة جتاوزها ،وال حترم النخبة من متيّزها 2.عالوة
3
على أهنا كل "نشاط رئيس للذهن هو العملية الرمزية اليت تتمثل يف اللغة"
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لتعرب عن
اللغة العربية عتيقة مغرقة يف القدم ,مكتملة أركان منوها ,استعملها العريب ّ
دقائق املشاعر اإلنسانية ,والصور ,واألحاسيس .وكانت النرباس الذي جنح يف حت ّدي الزمن

فصورت هوية العريب ,وحتمل يف ثنايا تكوينها إنسانية وعاملية فريدة ,وخاصة أهنا لغة
الوحي ،واختارها رب األنام خري وعاءً لكتابه إىل الناس ،فجاءت حتمل ُمكم آياته،
"وهكذا وجدت اللغة العربية جماهلا اَليوي يف عاملية الدعوة اإلسالمية بوصفها لغة
القرآن".

4

ويؤكد املعىن األملاين (فرينباغ) بقوله" :ليست لغة العرب أغىن لغات العامل
فحسب ,بل الذين نبغوا يف التأليف هبا ال ميكن حصرهم ,وإن اختالفنا عنهم يف الزمان,
نتبني
والسجايا ,واألخالق ,أقام بيننا حنن الغرباءعن العربية ,وبني ما ألفوه ,حجاباً ال ّ
5

ماوراءه إال بصعوبة"
فه ي وع اء الثقاف ة ،واألداة املثل ى ملعرف ة مب اد ال دين اَلني ف ,وفه م أحكام ه ...ولغ ة
ال رتار الع ريب اإلس المي ،6ولغ ة التعل يم وال تعلّم ،ولغ ة الكت ب وا الت ،وامل ؤمترات،
واملن اظرات واةطاب ة ،ل ذا ف ان إتقاهن ا اس تماعاً وحت ّدثاً وق راءةً وكتاب ةً ,ض روري م ن أج ل
7

التماسك الثقايف لألمة العربية ,ولإلبداع الفكري املتميّز.
النص الق رآين ب ديع يف بنائ ه ،فانش غل الن اس كث ريا بأس باب نزول ه ،ورمب ا خ اهنم التوفي ق يف
أن ينظ روا بعي دا ،ف النص غ ري مقي د ب الظروع ال يت ن زل فيه ا ب ل وتع دى الزم ان واملك ان

واملوق ف " فق د ظل ت الغفل ة ع ن إش كالية الكلم ات زمن اً ط ويالً؛ ألنن ا نتعل ق ب الظروع
املزعوم ة ح ول ال نص تعلق اً مثبط اً" واَلقيق ة أك رب م ن ذل ك وتتع دى ج و ال نص إىل تفهم ه
8
بروح العصر واملوقف واملكان املعروض له وليس فيه.
موازاة الفكر بموافقة الكالم لمستوى الفهم
شغلت فكرة اللغة والفكر املفكرين والفالسفة ،فبحثوا إمكانية التوفيق واملوازنة
ب ينهما يف املنتج الفكري" ،واملوازاة بني األلفاظ واملعاين ،وفيه حتاكي األلفاظ
9
املعاين...،ويُتحرى أن ُُيعل ترتيب األلفاظ مساوياً لرتتيب املعاين يف النفس".
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حول القرآن الفكر من املفهوم الضيق إىل املفهوم الواسع ،فكان الناس ُيتمعون
على نصرة القبيلة ،ونصرة القريب ،فارتقى املفهوم من ذلك إىل اجلمع ،وإىل اجلماعة ،يقدر
ويعتز باألسرة الصغرية منطلقاً إىل األسرة الكبرية ،فارتقى الفكر ليصل إىل مفهوم األمة،
ٍ
ت لِلن ِ
َّاس تَأْ ُم ُرو َن
ُخ ِر َج ْ
فعرب عنه يف أكثر من موضع ،بقوله تعاىلُ ﴿:كْنتُ ْم َخْي َر أ َُّمة أ ْ
ِ
وع وتَْن هو َن َع ِن الْمْن َك ِر وتُ ْؤِمنُو َن بِاللَّ ِه ولَو آمن أ َْهل الْ ِكتَ ِ
ِ
اب لَ َكا َن َخْي ًرا َهلُ ْم ِمْن ُه ُم
بالْ َم ْع ُر َ َ ْ
ُ َ
َْ ََ ُ
اس ُقو َن﴾ .10وقوله تعاىل﴿:أُولَئِك الَّ ِ
الْم ْؤِمنُو َن وأَ ْكثَرهم الْ َف ِ
ين َح َّق َعلَْي ِه ُم الْ َق ْو ُل ِيف أ َُم ٍم قَ ْد
ذ
ُ
َ َ
َ ُُ ُ
11
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجل ِّن َو ِْ
اإلنْ ِ
ين ﴾.
ت م ْن قَ ْبله ْم م َن ْ
َخلَ ْ
س إن َُّه ْم َكانُوا َخاس ِر َ
ويعد مقياس املفاضلة بني األلفاظ موافقتها للفكر ،وروعتها ع تصوير املعىن،
ويقول اجلرجاين ":ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة ،وال من حيث هي كلم مفردة،
12

إمنا تثبت هلا الفضيلة ،وخالفها مع مالءمة معىن اللفظة ملعىن – اللفظة  -اليت تليها"
والفكر يستلزم الربط بني املعاين املتوافقة ،ومن ذلك قوله عز وجل﴿:أو مل ِ
يهد هلم
كم أهلكنا قبلهم من القرون ميشون يف مساكنهم إن يف ذلك آليات أفال يسمعون  .أو مل
يروا أنّا نسوق املاء إىل األرض اجلرز فنخرج به زرعاً تأكل منهم أنعامهم وأنفسهم أفال

يبصرون﴾ 13ختمت اآلية األوىل باالستفهام اإلنكاري "أفال يسمعون " ملناسبته مضمون
اآلية ،ذلك أن أخبار القرون من قبلنا أخبار تتناقلها األلسن واألَساع على مدار التاريخ،
وتسجيلها كتابة إمنا هو َلفظها من الضياع  ،وختمت اآلية الثانية بقوله "أفال يبصرون "
موافقة ملضمون اآلية كذلك ،إذ إهنم يرون املاء ينزل من السماء فيساق إىل األرض اجلرداء
فيخرج اهلل به الزرع منها مث إهنم يذهبون ليأكلوا هم وأنعامهم …أفال يبصرون إذن نعمة
اهلل تعاىل تتحقق أمام أعينهم يوماً بيوم

تعلق القلوب بالقرآن:

تعلقت القلوب بكتاب اهلل تعلقاً عظيماً ،وعرع الطبيعة البشرية أن القلب إذا
أحب شيئا تعلق به واشتاق إليه ,وانقطع عما سواه ،وأحبت القلوب القرآن ،وتلذذت
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بقراءته ,واجتمعت على فهمه ووعيه فيحصل بذلك التدبر ،والفهم العميق ،ولو خلت
القلوب من القرآن تشقى ،وتفقد اَلب وإقبال القلب عليه.
ولوقوع تعلق القلوب بكتاب اهلل عالمات يدركها من أحب كتاب اهلل ،كالفرح
بسماعه والتلدد به ،واجللوس أوقات عديدة لسماعه دون ملل ،والرجوع إليه يف أمور
اَلياة ،حياولون فهمه ،ويؤكدون أن اهلل حيول بني املرء وقلبه ,ويقي القلب من األمراض اليت
ِ ِ
ك فَ ِه َي
ت قُلُوبُ ُكم ِّمن بَ ْعد َذل َ
تصيب القلوب كقسوة القلب ،فيقول تعاىل﴿ ُمثَّ قَ َس ْ
14
ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم َوَزيَّ َن َهلُ ُم الشَّْيطَا ُن
َك ْ
اَلِ َج َارِة أ َْو أ َ
َش ُّد قَ ْس َوًة ﴾  ،ويقول سبحانه ﴿ َولَكن قَ َس ْ
ِ 16
ما َكانُواْ ي عملُو َن﴾ 15ويقول ﴿ فَويل لِّْل َق ِ
اسيَ ِة قُلُوبُ ُهم ِّمن ِذ ْك ِر اللَّه ﴾
َ
َْ َ
َْ ٌ
" فحقيقة املنطق تعين  :أن الفكر اإلنساين ينطوي على مفاهيم أزلية وأن النوع
اإلنساين قدمي  ،وأن قوانني الفكر األساسية وراء كل فكر إنساين" 17لقد جاءت نصوص
القرآن الكرمي "ُمكمة ،دقيقة الداللة وال جمال فيه للعوج بل جاء مستقيما ،فعند تتبع املنهج
القرآىن وفهم مصطلحاته واالجتاه لكتاب اهلل تعاىل طالباً اَلق واهلداية دون رأى مسبق
وبتصميم على أن يعرع اَلقيقة مهما خالفت الشائع بني الناس.

القرآن حمال أوجه
عن أيب الدرداء – رضى اهلل عنه – أنه قال ":إنك لن تفقه كل الفقه حىت ترى
للقرآن وجوها كثرية" 18وميكن تصور معىن داللة الكلمة عندما تدخل السياق فانظر قوله
19
ِ
ِ ِ ِ َّ ِ َّ ِ
ين﴾
ين يُ َقاتِلُونَ ُك ْم َوالَ تَ ْعتَ ُدواْ إِ َّن اللَّهَ الَ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْعتَد َ
تعاىلَ ﴿:وقَاتلُواْ يف َسب ِيل الله الذ َ
ارت بط لفظ القتال باهلجوم ال رده ،ولكن من يقرأ القرآن الكرمي ُيد لفظ القتال حيمل
املعنيني ،ولكن السياق له دور كبري يف فهم املراد ،فالقتال ىف االسالم ليس لالعتداء ألن
اهلل ال حيب املعتدين.
الطاقة االستيعابية لداللة الكلمة العربية وتوافرها ،واعتبارها كلمات متحركة،
وليست هلا حدود راكدة ،فتضيق املعىن وحتصره إىل حد معني ال ميكن جتاوزه ،ومما ُيب أن
يتفهمه اجلميع أن معاين الكلمات ليست وجهة نظر فردية ،ولكنها اتفاق مجاعي على
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معىن الكلمة ،ومباركة هلا باستعماهلا يف سياقات تؤكدها وتصنع هلا جماالً ُيعلها تسد فجوة
معجمية يف معجم ا تمع اجتماعيا وثقافياً ،ومن هنا " نشأ الشعور بأن الكلمات هلا
حقوق وواجبات ،وما ينبغي أن يرتك التوسع بال ضابط أو رقابة أمنية".

20

خصوصية اللفظ ،وعموميته
من املسلم به أن بعض الكلمات العربية قبل اإلسالم كانت حتمل دالالت
خاصة ،وملا جاء اإلسالم تطور هذه الدالالت وأخذت تدل على دالالت أوسع مع
وصول الصلة بني املعىن القدمي واملعىن اَلديث ،حنو:
يتميز أسلوب القرآن الكرمي بوفرة الوجوه ،ويقصد بالوجوه املعاين العديدة املقصودة
للفظ الواحد ،و"الوجوه :هي املعاين املقصودة املتعددة للفظ الواحد" ،21حنو:
"الصالة" هذه الكلمة وردت كثريا يف السياق القرآين ،وتعددت مدلوالهتا كما
يأيت:
ِ
ودا َو َعلَى ُجنُوبِ ُك ْم فَِا َذا اطْ َمأْنَْنتُ ْم
ضْيتُ ُم َّ
الصالة املعنية﴿:فَِا َذا قَ َ
الص َال َة فَاذْ ُك ُروا اللَّهَ قيَ ًاما َوقُعُ ً
22
ِ
ِِ
ني كِتَابًا َم ْوقُوتًا ﴾
الص َال َة إِ َّن َّ
يموا َّ
الص َال َة َكانَ ْ
ت َعلَى الْ ُم ْؤمن َ
فَأَق ُ
َّ ِ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِه
صلُّو َن َعلَى النِ ِّ
ين َآمنُوا َ
االستغفار والدعاء﴿:إِ َّن اللَّهَ َوَم َالئ َكتَهُ يُ َ
َِّب يَا أَيُّ َها الذ َ
23
ِ
يما﴾
َو َسلِّ ُموا تَ ْسل ً
ِِ
ِ
ِ
ك َس َك ٌن َهلُ ْم
ص َالتَ َ
ص ِّل َعلَْي ِه ْم إِ َّن َ
ص َدقَةً تُطَ ِّه ُرُه ْم َوتَُزِّكي ِه ْم هبَا َو َ
املغفرةُ ﴿:خ ْذ م ْن أ َْم َواهل ْم َ
24
واللَّه ََِس ِ
يم﴾
َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
الهدى :هذه الكلمة وردت كثريا يف السياق القرآين ،وتعددت مدلوالهتا كما يأيت:
َّص َارى َح َّىت تَتَّبِ َع ِملَّتَ ُه ْم قُ ْل إِ َّن ُه َدى اللَّ ِه ُه َو ا ْهلَُدى َولَئِ ِن
ضى َعْن َ
﴿ َولَ ْن تَ ْر َ
ك الْيَ ُه ُ
ود َوَال الن َ
اتَّب عت أَهواءهم ب ع َد الَّ ِذي جاء َك ِمن الْعِْل ِم ما لَ َ ِ ِ ِ
يل وَال نَ ِ
ص ٍري﴾ 25هنا مبعىن
َ ْ َ ْ َ َُ ْ َْ
َ
ك م َن اللَّه م ْن َوِ ٍّ َ
ََ َ
اإلميان والتصديق.
ِ
ِ
ِِ
الرس َ ِ
ني نُ َولِِّه َما
ني لَهُ ا ْهلَُدى َويَتَّبِ ْع َغْي َر َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
ول م ْن بَ ْعد َما تَبَ َّ َ
﴿ َوَم ْن يُ َشاق ِق َّ ُ
ونُ ِ ِ
ت مِ
ص ًريا ﴾ 26هنا مبعىن اَلق الصريح الواضح وكذلك
َ ْ
َّم َو َساءَ ْ َ
صله َج َهن َ

تَ َوَّىل
قوله
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ِ ِ
تعاىل﴿:فَأْتِياه فَ ُق َوال إِنَّا رس َوال ربِّ َ ِ
اك بِآيٍَة ِم ْن
يل َوَال تُ َع ِّذبْ ُه ْم قَ ْد ِجْئ نَ َ
َُ
َُ َ
ك فَأ َْرس ْل َم َعنَا بَِين إ ْسَرائ َ
27
الس َال ُم َعلَى َم ِن اتَّبَ َع ا ْهلَُدى﴾ .
ك َو َّ
َربِّ َ
ِ 28
﴿ولََق ْد آتَي نَا موسى ا ْهل َدى وأَورثْنَا ب ِين إِسرائِ ِ
اب () ُه ًدى َوِذ ْكرى ِأل ِ
ُويل ْاألَلْبَاب﴾
يل الْكتَ َ
َ
َ
ْ ُ َ ُ َ َْ َ َْ َ
هنا مبعىن الكتاب املنزل على موسى عليه السالم.
والنظائر يف املعىن :أن تكون للكلمة معان موازية ملعان أخرى 29حنو:
البروج :وردت هذه الكلمة كثريا يف السياق القرآين ،وتعددت مدلوالهتا كما يأيت:
30
السم ِاء َذ ِ
وج ﴾
ات الْبُ ُر ِ
 -1الكواكبَ ﴿ :و َّ َ
31
السم ِاء ب روجا وزيَّن ِ ِ
ين﴾
َ ﴿ -2ولََق ْد َج َع ْلنَا ِيف َّ َ ُُ ً َ َ َ
َّاها للنَّاظ ِر َ
﴿ -3ت بارَك الَّ ِذي جعل ِيف َّ ِ
ِ ِ
اجا َوقَ َمًرا ُمنِ ًريا﴾.32
وجا َو َج َع َل ف َيها سَر ً
الس َماء بُُر ً
ََ َ
ََ َ
ٍ 33
وج ُم َشيَّ َدة ﴾ .
ت َولَ ْو ُكْنتُ ْم ِيف بُُر ٍ
القصور الفارهة﴿ :أَيْنَ َما تَ ُكونُوا يُ ْد ِرْك ُك ُم الْ َم ْو ُ
الواقع االجتماعي للكلمة في القرآن الكريم

جاء الدين رمحة للناس ،ليخرجهم من الظلمات إىل النور ،مصداقاً لقوله
تعاىل﴿:الَّ ِذ ِ
ش َوَم ْن َح ْولَهُ يُ َسبِّ ُحو َن ِِبَ ْم ِد َرِّهبِ ْم َويُ ْؤِمنُو َن بِِه َويَ ْستَ ْغ ِف ُرو َن لِلَّ ِذي َن
ين َْحيملُو َن الْ َع ْر َ
َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اب
ين تَابُوا َواتَّبَ عُوا َسبِيلَ َ
َآمنُوا َربَّنَا َوس ْع َ
ك َوق ِه ْم َع َذ َ
ت ُك َّل َش ْيء َر ْمحَةً َوع ْل ًما فَا ْغف ْر للذ َ
اجل ِحي ِم﴾ .34وقوله تعاىل ﴿:ور ْمح ِيت و ِسعت ُك َّل شي ٍء فَسأَ ْكتب ها لِلَّ ِ
ين يَتَّ ُقو َن َويُ ْؤتُو َن َّ
الزَكا َة
ذ
ََ َ َ َ ْ
َ ْ َ ُُ َ
َْ
َ
35
َّ ِ
ين ُه ْم بِآيَاتِنَا يُ ْؤِمنُو َن﴾ .
َوالذ َ
للقرآن أثر كبري يف تغري مفاهيم اَلياة للناس ،وتغيري معتقداهتم ومبادئهم،
وسلوكياهتم ،وجعل مرضاته سبيالً للسعادة ،وأ ّكد اإلسالم العظيم على "أمهية الكلمة"
ورسم هلا املسار املستقيم الواضح واهلدع النافع الصاحل ،لتكون أداة بناء يف دنيا اَلضارة،
َ
وع خري من صدقة يَْتبَ عُ َها أَ ًذى ،فيجب إعطاء
وهدفه أن يكون الكالم كله قَ ْوٌل َم ْع ُر ٌ
الكلمة دوراً حضاريّاً يف جمال التعاون اإلنساين والعالقات االجتماعية والسلوكية.
املعربة عن الفكر
ومل يكتف اإلسالم العظيم يف
اَلض على االلتزام بالكلمة ِّ
ِّ
املنحل ،ومساو الكلمة اةبيثة ،اليت هتدم القواعد اإلنسانية ،والروابط االجتماعية ،وهبذا
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وتكف
وتتحراه،
استطاع اإلسالم أن يبين شخصيّة اإلنسان على أُسس متينة تعمل اةري
ّ
ّ
الشر وتتوقّاه.
عن ِّ

ضيق المعنى وتوسعه

فهم النص رهينة نصيباً من الوضوح مع السياق ،باالستعانة باأللفاظ املتقاربة املعين يف
التعبري القرآين ،حنو:
ِ
اللغوب﴿ :الَّ ِذي أَحلَّنَا دار الْم َقام ِة ِمن فَ ْ ِ ِ
ب َوَال َميَ ُّسنَا فِ َيها
ضله َال َميَ ُّسنَا ف َيها نَ َ
َ ََ ُ َ ْ
صٌ

وب﴾
لُغُ ٌ
﴾

37

36

﴿ولََق ْد خلَ ْقنَا َّ ِ
ض وما ب ْي نَ هما ِيف ِست َِّة أَيَّ ٍام وما م َّسنَا ِمن لُغُ ٍ
وب
َ َ
ْ
ََ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ َ َ َ ُ َ

وأحيانا يسهم التضاد يف توسعة املعىن بعد أن كان ضيقاً ،وهنا حتمل اآلية على
القول األرجح من القولني ،بداللة السياق القرآين ،فتخصص املعىن أو يبقى على عمومه،
حنو:
ص َن بِأَنْ ُف ِس ِه َّن ثََالثََة
القرء :وردت هذه الكلمة يف قوله تعاىلَ ﴿:والْ ُمطَلَّ َق ُ
ات يَتَ َربَّ ْ
قُر ٍ
وء َوَال َِحي ُّل َهلُ َّن أَ ْن يَكْتُ ْم َن َما َخلَ َق اللَّهُ ِيف أ َْر َح ِام ِه َّن إِ ْن ُك َّن يُ ْؤِم َّن بِاللَّ ِه َوالْيَ ْوِم ْاآل ِخ ِر
ُ
وب عولَت ه َّن أَح ُّق بِرِّد ِه َّن ِيف َذلِك إِ ْن أَرادوا إِص َالحا وَهل َّن ِمثْل الَّ ِذي علَي ِه َّن بِالْمعروعِ
َ
َْ
َ ُْ
َُُ ُ ُ َ َ
َُ ْ ً َ ُ ُ
38
ِ
ِ ِ ِ
يم﴾
َول ِّلر َجال َعلَْيه َّن َد َر َجةٌ َواللَّهُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
يري املفسرون 39أن القرء الطهر ،أو وقت اَليض ،أو الوقت احملدد ،ولكن السياق
ال حيتمل مجيع هذه التأويالت؛ ألن هذه اللفظة حتمل داللة التضاد املتنوع ،والقرء هو
اجتماع الدم يف الرحم ،فما عالقته بالوقت ،وهنا يأيت املعىن املقصود بالوقت الذي يقر فيه
40
الدم بالرحم حىت خيرج.
وبالتايل ال ميكن أن ُيتمع املعىن وضده يف نص ،ولكن املعىن حترك من اةصوص
إىل العموم ،ومن الضيق مبعىن واحد إىل االتساع باملعاين األخرى احملتملة.

االبتكار الداللي في القرآن الكريم
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قدم القرآن الكرمي إىل العربية حصيلة لغوية راقيةً أعلت الرصيد الفكري واملعجمي
للغة ،فقدم هلا ألفاظاً عربية من جنس املادة اللغوية املشهورة فيها؛ ولكنها كانت ال تعرفها،

فوجدنا ألفاظاً عربية حتمل دالالت ُمددة ملدلوالت ُمددة ،حنو ما قدمته الباحثة متام
ُممد السيد دراسة بعنوان:ألفاظ وتراكيب جديدة يف السياق القرآين ،وقسمتها إىل:
ألفاظ جديدة صنعها القرآن:

41

اجلاهلية – جهنم  -اَلواريون  -الرتتيل -

الرهبانية – السحت – الطامة – التغابن – الفرقان الفسوق – القصاص – النفاق.

ألفاظ أضفى عليها القرآن دالالت جديدة ،حنو :42األمة  -التيمم – التبتل –

اجلحيم – حج – األحزاب – اَلاقة – اَللف والقسم – والركوع – السبت – األسباط
– السجود – الصابئون – الصالة – الصيام – األعراع – العقاب – العداب – الغيث
– املطر – الفؤاد – القلب – الفالح – الفوز – القرآن – الكتاب – القارعة – يلحدون
– النصر – الفتح – التهجد – امليزان.
تراكيب جديدة صنعها القرآن ،43حنو :استوىل على العرش – أصحاب الكهف

– أم الكتاب – حبطت أعماهلم – دات الصدور – سقط يف أيديهم – عليهم دائرة
السوء – يف سبيل اهلل – قضى حنبه – كان مزاجها كافورا – لباس التقوى – ليلة القدر –
املؤلفة قلوهبم – ما ملكت أميانكم – مسجد الضرار – واخفض هلما جناح الدل من
الرمحة – واعتصموا ِببل اهلل – والتفت الساق بالساق – يستحيون نساءكم.

تراكيب لغوية جديدة
الرتكيب القرآين فريد بديع ُمكم السبك ،و" الرتاكيب اللغوية تكون بالغة التعقيد
واةصوبة حني تفيض هبا النفوس اَلية ،دلك ألن كل ما يف النفس من قلق ونبض ،وكل ما
حتسه الروح ويفور به القلب ،ال ُيد له مسربا إال هده الكلمات ،وهده الرتاكيب ،وكل ما
يف التفس من خفاء والتباس منعكس ال ُمالة ،على تلك الرتاكيب ،وليس هناك شك يف
أن األسرار اللغوية أسرار نفسية ،44ومن هذا الرتكيب (رجسا إىل رجسهم) ،يف قوله تعاىل:
ول أَيُّ ُك ْم َز َادتْهُ َه ِذ ِه إِميَانًا فَأ ََّما
ورةٌ فَ ِمْن ُهم َّمن يَ ُق ُ
وهناك أمثلة كثرية منها ﴿ َوإِ َذا َما أُن ِزلَ ْ
ت ُس َ
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َّ ِ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ض فَ َز َادتْ ُه ْم ِر ْج ًسا إِ َىل
ين ِيف قُلُوهبم َّمَر ٌ
ين َآمنُواْ فَ َز َادتْ ُه ْم إميَانًا َوُه ْم يَ ْستَْبش ُرو َن َوأ ََّما الذ َ
الذ َ
ِر ْج ِس ِه ْم َوَماتُواْ َوُه ْم َكافُِرو َن ﴾.45

الفاصلة القرآنية ودورها في السعة الداللية

قد كان واضحا حرص أهل الفصاحة من العرب حتديد مواطن الفصل والوصل يف
الكالم ،بل كانوا يتناصحون به على دويهم ،وملا جاء القرآن الكرمي ،قدم هلم أمنودجا راقيا
للفاصلة املناسبة للقول ،فكانت الروعة يف كون الفاصلة الئقة مبا سبقها وتكون قصرية قليلة
الزْو َج ْ ِ
ني
َحيَا َوأَنَّهُ َخلَ َق َّ
اَلروع كقوله تعاىلَ ﴿ :وأَنَّهُ ُه َو أ ْ
َض َح َ
ك َوأَبْ َكى َوأَنَّهُ ُه َو أ ََم َ
ات َوأ ْ
الذ َكر واألُنْثَى﴾ وقوله تعاىل﴿ :ولَ ِ
َّ
ك
ك ِم َن األ َ
ُوىل َولَ َس ْو َ
يك َربُّ َ
ع يُ ْع ِط َ
آلخَرةُ َخْي ٌر لَ َ
َ
َ َ
ضى﴾ فأبكى مع أضحك وأحيا مع أمات ،واألنثى مع الذكر واألوىل مع اآلخرة والرضا
فَتَ ْر َ
46
مع العطية يف هناية اجلودة وغاية حسن املوقع

السعة الداللية والبنية

تتكون الكلمات من مقدار ُمدد من األصوات العربية الثمانية والعشرين الصامتة،

واملتحركات القصرية أو الطويلة ،فلغتنا العربية حتمل خصائص كلمة ما يوحي بالشكل
واهليئة أو البناء والصيغة أو الوزن ،وتلك املرادفات لشيء واحد وهو البناء ،واملالحظ ألبنية
صب فيها األلفاظ
الكلمات العربية ُيدها قوالب حتمل املعاين ،وعليه جند هده القوالب تُ ُّ

كالعجني ،وبناءً على كل قالب ختتلف الوظيفة اليت تؤديها.
من أسباب غىن العربية قدرهتا امللحوظة على االشتقاق ,والتوليد ,واحتواء ما
تأخذه من غريها من ألفاظ ،فتدجمه يف معجمها ،فأضفى عليها غزارة يف أبنيتها ،وهذه
السعة يف املفردات أخذت باللغة إىل سعة يف الرتاكيب ,ودقة تعبريها ,من حيث الدقة يف
47

الداللة واالُياز ,ودقة التعبريعن املعاين
وهي أبنية للداللة على :الفاعلية  -املفعولية  -املكان  -الزمان  -السببية -
اَلرفة  -األصوات  -املشاركة  -اآللة  -التفضيل  -اَلدر  .وتعتمد تلك األبنيةعلى
تصنيف املعاين وربط املتشابه منها برباط واحد ،ويتعلم أبناء العربية املنطق والتفكري املنطقي
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مع لغتهم بطريقة ضمنية طبيعية فطرية ،تتميز لغتنا العربية بشمولية خصائصها ،واحتواءها
مجيغ خصائص اللغات األخرى ,على كل مستوياهتا وفروعها اللغوية ،كتابة وأصواتاً وصرفاً
48

وحنواً ومعجماً.
وسنتناول بعض األمثلة من آيات الكتاب العزيز ،لنتدبر األلفاظ واملعاين ،وكيفية
تفهمها ،جنو قوله تعاىل:
﴿ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلّوا فيه يعرجون لقالوا إمنا س ّكرت أبصارنا بل حنن
قوم مسحورون﴾
اللفظ " سكرت" تدل على متام القفل ،وعدم إمكانية فتحها ،والذي أوحى هبذا املعىن

فعلت".
اختيار هذا اللفظ ،والصيغة البنائية للفظ" ِّ

حيس أنه منفرد
هنا اللفظ له داللة رائعة متمثلة يف":صورة مؤثرة للوالد املفجوعّ ،
هبمه وحيد مبصابه ال تشاركه هذه القلوب اليت حوله وال جتاوبه فينفرد يف معزل ،يندب
هتون من مصيبته السنون …… ويكظم
فجيعته يف ولده اَلبيب يوسف الذي مل ينسه ومل ّ

تبيض عيناه حزنا وكمداً" 49هنا
الرجل حزنه ويتجلد فيؤثّر هذا ال َكظْم يف أعصابه حىت ّ
جماهدة يف النفس فيها الشحنة العاطفية الطاغية ،اليت جعلته دائم السكوت والعزلة ،ويعلوه
اَلزن واألسى وجعل وجهه متغرياً وعيناه تبيض.
إهنا روعة القرآن وإحكامه ودقته يف إبراز هيئة أنه "ممتلئ من الغيظ أو اَلزن،
يكتمه وال يبديه ،50تعد الكلمة هلا نظائر ،مرادفات ،حنو ":األسى واللَّهف :حزن على
الرتح  -:ضد
الشيء يفوت .الوجوم :حزن يسكت صاحبه .األسف :حزن مع غضبّ .
51
الفرح
ِ
ِ
ِ
يم﴾.52
﴿ َوإذَا بُشَِّر أ َ
َح ُد ُه ْم ب ْاألُنْثَى ظَ َّل َو ْج ُههُ ُم ْس َوًّدا َوُه َو َكظ ٌ
يتعجب املوىل عز وجل من السلوك البشري للذين يعتقدون أن املرأة جتلب العار،
والذكر ُيلب السعادة واهلناء ،وعندما يعلم الرجل أن زوجته اليت انتظر طويال كي تنجب له
فيجدها تنجب أنثىي وثقافته أن الذكر أفضل من األنثى .يرسم لنا القرآن صورة مركبة من
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صوت وصورة ولون ،وعندما نتدبر الصورة املرسومة يف اآليات الكرمية جندها تتكرر
فالصوت يف اللفظ " بشر" واللون يف "ابيضت -مسوداً" والصورة يف كلمة " كظيم" ملا
لقسمات الوجه العابس واةطوط املتعرجة يف حنايا الوجه.
واستخدام البناء الصريف لكلمة " كظيم" على وزن "فعيل" كصيغة لتمكن

الغضب والغيظ واَلزن ،هذه أشياء ثالثة إحداهن تذهب العقل ،ووصل األمر للمبالغة
املركبة لتناسب اللفظ مع البنية.
كما هو معلوم أن األبنية العربية بىن ثابتة ال تتغري ،وتتفق فيها ألفاظ كثرية جدا،
وختضع لداللة واحدة مهما تغريت أصواهتا وهو املعىن العام ،حنو:
فاعل :من عاطف شاكر جالس ....اخل.
فعول :عطوع ،شكور ،جلوس ....اخل.
فعيل :شهيد – عتيد – َسيع......اخل.
اللفظ الذي ينطقه العريب جامداً كان أو مشتقاً من صميم العربية على مجيع
أصوهلا الثالثية ،أو غري الثالثية ،فيذهب اةليل بن أمحد الفراهيدي إىل أن العرب تشتق يف
كثري من كالمها أبنية املضعف يف بناء الثالثي املثقل ِبرع التضعيف ,وكالم العرب مبين
53
على أربعة أصناع :الثنائي والثالثي والرباعي واةماسي.
املضعفة ,لتدل على التكرير حنو :الزعزعة ,والقلقلة,
كما تأيت املصادر الرباعية ّ

والصلصلة ,والقعقعة ,واجلرجرة ,والقرقرة" .وهكذا نرى أن األبنية والصيغ الصرفية ,توحي
لتدل عليها ,وإن مل يسبق لنا علم هبا ,أو اطالع عليها
بالداللة على املعاين اليت وضعت ّ
تفردت به دوران املادة حول معىن واحد ,أنّك جتد األصل اللغوي
يف معاجم اللغة .و ممّا ّ
للكلمة يدل على معىن بعينه ,مثّ جتد كل ما يشتق من هذا األصل من صيغ ,تدل على
يدل عليه األصل .وقد عين
معان متقاربة ومتشاهبة .تدور مجيعها حول املعىن العام الذي ّ
هبذه الظاهرة ,وكان له فضل السبق إىل ابتكارها العامل اللغوي ,اةليل بن أمحد الفراهيدي,
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تعرض
بتأليف معجم (العني) ,الذي يقوم على نظام تقلّبات املادة اللغوية ,إذ كان كلما ّ
54
اليضاح معىن لفظه ،يذكر معها تقلباهتا
خيتار القرآن اللفظ بدقة متناهية ،ومن ذلك أن القرآن يستعمل كثرياً صيغة غفور
يف الفواصل  ،ولكن يستغين عنها بغ ّفار لتتوافق الفواصل يف﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان
غ ّفارا﴾ ،55والفواصل هنا هي" إسراراً وغفاراً ومدراراً "أما غفور وغ ّفار يف حق اهلل تعاىل
فهما صيغتا مبالغة وال تفاضل بينهما داللياً  ،ولكن حاجة السياق حتدد املختار منهما ،
ومثله﴿ومكروا مكراً ُكبّاراً﴾ 56حيث أوثرت صيغة كبّار على كبري إلبداء املبالغة وحتقيق
57
اإليقاع ،ومثله استعمال ِ
عسر مكان عسري املعتادة يف﴿هذا يوم عسر﴾
فهي من جهة الداللة تتوافق مع مضمون اآلية  ،ومن جهة الصوت تتوافق مع
اإليقاع العام لآليات السابقة والالحقة  ،حىت إن السامع إذا كان ذا نظر ثاقب بفن الكالم
وَسع الفاصلة أدرك موقعها من الكالم كما رووا أن أعرابياً َسع قارئاً يقرأ ﴿:فان زللتم من
بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن اهلل عزيز حكيم﴾ 58فقرأ ) أن اهلل غفور رحيم( ومل
يكن يقرأ القرآن  ،فقال :إن كان هذا كالم اهلل فال يقول كذا  ،اَلكيم ال يذكر الغفران
عند الزلل ألنه إغراء عليه "

59

السعة الداللية والحقيقة والمجاز
تتحرك الداللة من اَلقيقة إىل ا از ،فعندما تكون الكلمة يف جماهلا الداليل املباشر
هلا ،أي عندما تكون داخل سياقها فتؤدي املعىن اَلقيقي املخزون هلا يف الداكرة ،حنو:
﴿قال تعاىل :قد َسع اهلل قول اليت جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهلل واهلل يسمع
حتاوركما إن اهلل َسيع بصري﴾هنا تكرر اجلدر اللغوي "َسع" يف املاضي الدي حيمل داللة
املاضية واَلالية واملستقبلية ،ورغم دلك فاملعىن اَلقيقي للفظ واضح وصريح.
أما انتقال اللفظ من اَلقيقة إىل ا از فقد أغىن اللغويني عن تتبع تطور الداللة،
وفسروا كل تطور بأنه ضرب من ا از ،وجنوح عن املعىن اَلقيقي ،وظنوا أن االعرتاع
بتطور الداللة يبعدنا عن روح املعىن القرآين ،فاألفكار واحدة ال تتغري ،ولكن الذي يتغري
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أسلوب التعبري عن الفكرة ،واستطاعت اللغة أن جتعل ٍ
لكل ما يناسبه من الكلمات
والتعابري" ،وهكذا متيّزت اللغة العربية خبصائص أبرزهتا ,من الناحية الصوتية  ,واملرتادفات,
والوضوح ,وشدة االرتباط بني الصوت واملعىن يف كلماهتا ,واالشتقاق ,واإلعراب ,والتتغري
60
يف الدالالت بتغيري بنية الكلمات"

اختالف القراءات القرآنية والسعة الداللية
واهتم علماء العربية بالفروق بني القراءات لبيان أوجه االختالع الداليل بينها،
61
يقول " الزركشي"
عن معرفة توجيه القراءات وتبيني وجه ما ذهب إليه كل قارىء ":هو فن جليل
وبه تعرع جاللة املعاىن وجزالتها وقد اعتىن األئمة به وأفردوا فيه كتبا اختاع القراء العشرة
يف هذه اآليات الىت بني يديك يف كلمة واحدة هي قوله تعاىل( وكلمة اهلل هي العليا) قرأ
العشرة خال " يعقوب" برفع (كلمة) على (االستئناع) ،وقرأ يعقوب وحده من العشرة
بنصب(كلمة).
اَلزري":كل قراءةٍ وافقت العربيةَ ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف
يقول ابن
ُّ
وص َّح سندها فهي القراءة الصحيحة الىت الُيوز ردها وال حيل
العثمانية ولو احتماال َ ،
إنكارها بل هي من األحرع السبعة الىت نزل هبا القرآن ووجب على الناس قبوهلا سواء
62
كانت عن األئمة السبعة ام العشرة ام عن غريهم من األئمة املقبولني
والنظر يف القراءات القرآنية وتوجيهها واستنباط معاىن اهلدى منها هو من أصول

الدراسة العربية احملكمة لكتاب ربنا عز وعال ،وقد قال اهلل عز وجل عنه إنه بلسان عريب
ِ
ِ ِ
ك لِتَ ُكو َن ِمن
الروح
يل َر َّ
ني * نََزَل بِِه ُّ
األمني * َعلَى قَ ْلبِ َ
ُ
ب الْ َعالَم َ
مبني َ ﴿ :وإنَّه لَتَ ْنز ُ
ِ ٍ 63
املْن ِذرين * بِلِس ٍ
ان َعَرِ ٍّيب ُمبني ﴾
ُ َ
َ
وهذا ابن خالويه يقول يف كتابه :اَلجة " وأنا بعون اهلل ذاكر يف كتايب هذا ما
احتج به أهل صناعة النحو هلم يف معاين اختالفهم" ومما عرضه لنا االختالع بني  :مالك
– ملك .فقال ":قوله تعاىل ﴿مالك يوم الدين﴾ ،يقرأ باثبات األلف ،وطرحها ،فاَلجة
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ملن أثبتها ،أن امللك داخل حتت املالك ،والدليل له قوله تعاىل"﴿ قل اللهم مالك امللك﴾،
واَلجة ملن طرحها :أن امللك أخص من املالك وأمدح ،ألنه قد يكون املالك غري ملك،
64

وال يكون امللك إال مالكاً"
للسياق دور يف حتديد داللة االختالع اَلاصل يف تعدد القراءات من اجل
التخفيف والتيسري هبا والتهوين عليها 65أي ترجيح قراءة على أخرى ،لبيان املقصود ،كما
قال ابن جين ":والقرآن يتخري له ال يتخري عليه" ،66حنو :قوله تعاىل﴿ :فَِاذا أُح ِ
ص َّن فَِا ْن
ْ
ذاب ذلِ ِ
فاحش ٍة فَعلَي ِه َّن نِصف ما علَى الْمح ِ
ِ
ِ
ت
صنات ِم َن الْ َع ِ َ
ْ ُ َ َ
أَتَ ْ َ
ك ل َم ْن َخش َي الْ َعنَ َ
ني بِ َ َ ْ
ُْ َ
67
ِمْن ُكم وأَ ْن تَصِربوا خي ر لَ ُكم واللَّه َغ ُف ِ
يم﴾
ْ َ ْ ُ ٌَْ ْ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
صن) عن (أَح ِ
اَلكم واضح ولكن توجيه القراءة خيتلف من (أُح ِ
صن) ،فمن قرأها
ْ
ْ
68
بالفتح فيقصد املعىن اإلسالم ،وهذا ما قال به الطربي يف تفسريه  ،ووضح ذلك القرطِب
ال" :من قال (فَِاذا أُح ِ
ص َّن) أسلمن :بعد ،ألن ذكر ِْ ِ
َّم َهلُ َّن ِيف قَ ْولِِه تَ َع َاىل:
ْ
اإلميَان قَ ْد تَ َقد َ
ف َق َ َ ْ
(من فَتياتِ ُكم الْمؤِم ِ
نات) .وأما من قال( :فَِاذا أُح ِ
ص َّن) تَ َزَّو ْج َنَ ،وأَنَّهُ َال َح َّد َعلَى ْاأل ََم ِة َح َّىت
ِ ْ َ ُ ُْ
ْ
آن وأَحسب هم َمل ي علَموا ه َذا ْ ِ
ِ
ِ
يثَ .و ْاأل َْم ُر ِعْن َدنَا أ َّ
َن
اَلَد َ
تَتَ َزَّو َج ،فَِان َُّه ْم ذَ َهبُوا إِ َىل ظَاه ِر الْ ُق ْر َ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ْ ُ َ
اب اللَّ ِه ،وإِذَا زنَت وَمل ُْحتصن َْجملُ ِ ِ ِ
ْاألَم َة إِذَا .زنَت وقَ ْد أ ِ
ودةٌ بِ ِكتَ ِ
َِّب
ُحصنَ ْ
َ َ ْ َْ َْ َ
ت َْجملُ َ
ودةٌ ِبَديث النِ ِّ
َ ْ َ ْ
َ
69
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم َوَال َر ْج َم َعلَْي َهاِ ،أل َّ
ف.".
الر ْج َم َال يَتَ نَ َّ
َن َّ
ص ُ
َ
ويرسم القرآن صورة فريدة لداللة الكلمة املستوحاة من البيئة (سراب) اليت تدل

على ظاهرة السراب يف الصحراء ،ويأيت اختيار لأللفاظ يف داللتها إمنا جاء متناسقاً مع
مقتضيات اَلال وطبيعة املناسبة وفيها التناسق الدال التجديد الداليل يف االستعمال مبا
حيمل من وصف ،وتشبيه ،ومتثيل ،ولنتأمل قوله تعاىل  ﴿:والَّ ِذين َك َفروا أ َْعما ُهلُم َكسر ٍ
اب
َ َ ُ َ ْ ََ
ِ
ِ
بِق َيع ٍة َْحي َسبُهُ الظَّ ْمآ ُن َماءً َح َّ ٰىت إِذَا َجاءَهُ َملْ َُِي ْدهُ َشْيئًا َوَو َج َد اهللَ ِع َ
ندهُ فَ َوفَّاهُ ح َسابَهُ َواهللُ
س ِريع اَلِس ِ
اب﴾.70
َ ُ َ

دراسة السعة الداللية التي تتمتع بها الكلمة داخل السياق القرآني
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السياق كما قال أوملان" :إن نظرية السياق إذا طبقت ِبكمة؛ متثل اَلجر األساس
يف علم املعىن ,وقد قادت بالفعل إىل اَلصول على جمموعة من النتائج الباهرة هبذا
الشأن""
املعىن"

71

72

والسياق القرآين اللبنة األساس للقرآن الكرمي ،وهو " اتساق الكالم على نظام من

ميتاز السياق القرآين بتتابع دالالته ،وتوايل معانيه ،فيؤكد لنا صاحب الربهان يف
علوم القرآن ذلك املفهوم بقوله ":والذي ينبغي يف كل آية أن يبحث أول شيء عن كوهنا
جم،
علم ٌ
مكملة ملا قبلها ،أو مستقلة ،مث املستقلة ما وجه مناسبتها ملا قبلها ،ففي ذلك ٌ
وهكذا يف السور يطلب وجه اتصاهلا مبا قبلها وما سبقت له" 73وفيه تنتظم مجيع عناصر
ص إىل لقار .
ص ووحداته اللّغويّة ،اليت يقدمها النّ ّ
النّ ّ
أي أن السياق القرآين ":تتابع املعاين وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية لتبلغ
74
غايتها املوضوعية يف بيان املعىن املقصود دون انقطاع أو انفصال"

السياق ودوره في اتساع الداللة
يكون التحول يف داللة األلفاظ من خالل السياق ،أو االنتقال من الدالالت
املادية احملسوسة إىل ا ردة والعكس ،فضالً عن تتبع املفردات اليت تعددت معانيها ،والتمييز
بني خمتلف أنواع التوسعات ،مع تعقب دالالت األلفاظ واألَساء.
إن اجلملة أو العبارة اليت حتمل الداللة الكلية تعامل معاملة كلية لنتفقد املعىن فيما
ميكن أن يطلق عليها القالب اللغوي الدي يتضمن الفكرة ،مث تأيت الصورة الكالمية تصاغ
فيها املشاعر والعواطف وال ميكن بأي حال من األحوال أن تنفصل عن مضموهنا الفكري
أو العاطفي.
يكون النظر يف القرآن من خالل منظومته الكلية كي نوحد مقاصده يف اهلدى
والقيم على مجيع مستوياته يف األلفاظ والرتاكيب واآليات والسور والكتاب.
75
يدا﴾
ت َو ِح ً
﴿ذَ ْرِين َوَم ْن َخلَ ْق ُ
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هذا مشرتك ُمتمل أن يكون هلل جل ثناؤه؛ ألنه انفرد خبلقه ،وُمتما أن يكون
خلقه ،فللسياق دور بارز يف دفع ما يتوهم أنه تعارض بني اآليات ،باإلضافة إىل الكشف
عن املراد من النص يف ضوء ما أتيح له من معامل وقرائن معينة يف فهمه.
ث ِشْئتُ َما َوَال تَ ْقَربَا
ك ْ
اجلَنَّةَ َوُك َال ِمْن َها َر َغ ًدا َحْي ُ
ت َوَزْو ُج َ
﴿ َوقُ ْلنَا يَا َ
اس ُك ْن أَنْ َ
آد ُم ْ
76
ِِ
َّجَرَة فَتَ ُكونَا ِم َن الظَّالِ ِمني﴾
َهذه الش َ
ث ِشْئتُ َما َوَال تَ ْقَربَا َه ِذ ِه
ك ْ
اجلَنَّةَ فَ ُك َال ِم ْن َحْي ُ
ت َوَزْو ُج َ
﴿ َويَا َ
اس ُك ْن أَنْ َ
آد ُم ْ
77
ِ
ِِ
ني ﴾
َّجَرَة فَتَ ُكونَا م َن الظَّالم َ
الش َ
هل معىن ذلك أن آدم كان خارج اجلنة ،أم كان يف اجلنة واملعىن له وجه آخر.
مييل الرتجيح يف فهم اآليات إيل فهم السياق أوالً ،كما يف توضيح املراد بلفظة
َّاس َِّ
النفس يف قوله تعاىل﴿:وإِ ْذ قَ َ َّ ِ
ت لِلن ِ
اخت ُذ ِوين َوأ ُِّم َي
ت قُ ْل َ
يسى ابْ َن َم ْرََمي أَأَنْ َ
َ
ال اللهُ يَا ع َ
ِ
ني ِمن د ِ
ت قُ ْلتُهُ فَ َق ْد
ك َما يَ ُكو ُن ِيل أَ ْن أَقُ َ
ون اللَّ ِه قَ َ
ال ُسْب َحانَ َ
إِ َهلَْ ِ ْ ُ
س ِيل ِبَ ٍّق إِ ْن ُكْن ُ
ول َما لَْي َ
ِ
ت َع َّالم الْغُي ِ
وب﴾.78
ك إِن َ
َعل ْمتَهُ تَ ْعلَ ُم َما ِيف نَ ْف ِسي َوَال أ َْعلَ ُم َما ِيف نَ ْف ِس َ
َّك أَنْ َ ُ ُ
فلفظ النفس ارتبط باهلل تعاىل وإطالق ذلك بوضوح " فاطالق لفظ النفس يف
جانب الباري تعاىل إمنا هو ملشاكلة ما معه أي :مع ذات اهلل تعاىل ،واملقصود هنا هو
النفس البشرية" 79أما النفس املرتبطة باملوىل عز وجل فهي مبعىن الغيب والسر واةفاء
ت َع َّال ُم
والدراية ،فقد شهد له فيما بعده من الحق السياق .وهو قوله تعاىل ﴿ :إِن َ
َّك أَنْ َ
80
الْغُي ِ
وب﴾.
ُ
ويعد السياق من أبرزها ،وأكثرها أثرا يف حتديد املعىن؛ "ألن اللغة ظاهرة اجتماعية ،فيكون
الفهم متوقفاً على النظر إىل الكالم يف ضوء السياق ،وتتسع دائرة السياق بعامة ,وميتد
نفوذه فيؤثر يف جوانب متعددة يف النص ,فهو يسهم يف حتديد املعىن ودفع اللبس ،كما يف
كلمة "السائل ،تلك اللفظة اليت حتمل معىن املائع ،ولكن عندما نتدبر اللفظ يف قوله
ِِ
َّ ِ
لسائِ ِل َوالْ َم ْح ُر ِوم﴾ 81تكون "السائل" اسم فاعل
وم * لِّ َّ
ين ِيف أ َْم َواهل ْم َح ٌّق َّم ْعلُ ٌ
تعايلَ ﴿:والذ َ
من "سأل" ,ويف قولنا" :سائل العلياء عنا"
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يكون "سائل"فعل أمر ,ويعود الفضل للسياق يف ضبط هذه الدالالت للكلمة الواحدة ,
ودفع ما قد يتوهم من لبس.
وأكد لنا ربنا أن كالمه خيلو من أي نقص وخلل ,فانه يف كالم اهلل تعاىل أشهر
وأظهر ،يف ظل متيزه بنظمه املعجز﴿ .الَر كِتَاب أ ِ
ت ِمن لَّ ُد ْن َح ِكي ٍم
ت آيَاتُهُ ُمثَّ فُ ِّ
صلَ ْ
ُحك َم ْ
ٌ ْ
َخبِ ٍري﴾ . 82إن لكل كلمة يف القرآن معىن يف ضوء سياقها ،قد ال يصح هذا املعىن لسياق
آخر؛ ألن مراعاة مساق الكالم ،ومنحى القول مهم ،وإن كان املعىن اآلخر صحيحاً؛ هلذا
يعد السياق أفضل قرينة تكشف عن حقيقة معىن اللفظ.

األساليب
تنوع تراكيبها,
التصرع يف األساليب والعبارات ,وعلى ّ
تتميّز اللغات ,بقدرهتا على ّ
ِبسب املقام ,الذي يتطلّب أسلوباً دون غريه ,فيه تقدمي وتأخري ,وزيادة وحذع ,وإُياز
وإطناب.

القرآن شريعة ربانية متكاملة ،غرضها تنظيم العالقة بني البشر على أساس
التساوي يف العبودية له سبحانه ،فال حيق ألحد منهم أن يفرض على غريه سيادته ،وال
ميارس عليه جربوت ،كما ال ُيوز ألحد اةضوع التسليم إال لرب الوجود دون غريه ،هده
قيمة مرتبطة بعقيدة املسلم ،عرب عنها القرآن يف أكثر جمال ،وبأكثر من صيغة لغوية هلا
خصوصية وداللة تقف عند حدودها ،حنو قوله تعاىل:
ِ 83
ت ِْ ِ
س إَِّال لِيَ ْعبُ ُدون﴾
﴿ َوَما َخلَ ْق ُ
اجل َّن َو ْاإلنْ َ
84
ك أََّال تَ ْعبُ ُدوا إَِّال إِيَّاهُ َوبِالْ َوالِ َديْ ِن إِ ْح َسانًا﴾
ضى َربُّ َ
﴿ َوقَ َ
إن دقة التعبري والتخصيص سبيل من سبل تكوين الفكر العلمي الواضح احملدد .
والتخصيص اللغوي والدقة يف التعبري أداة ال بد منها لألديب لتصوير دقائق األشياء وللتعبري
عن االنفعاالت واملشاعر والعواطف .
ومن أساليب العربية ما أحدر فيها بفضل القرآن الكرمي من مجاليات وسعة داللية غري
معهودة ،أسلوب الشرط يف قوله تعاىل﴿ :إالَّ تَِف ُروا يُ َع ِّذبْكُ ْم َع َذابًأ ألي ًما﴾
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تطرق األمر هنا ال يقتصر على داللة الشرط ،بل إىل ما هو أعلى منه مستخدما الشرط
بأركانه ،فيحمل الشرط وفيه روح التهديد ،باستخدام أداة الشرط (إن) الداخلة على الفعل
املنفي" ال تنفروا".وكدلك قوله تعاىل﴿:إال تنصروه فقد نصره اهلل﴾رغم أن املعىن يدور حول
ث معه معىن التحذير والتهديد ،و"هذا إعالم من اهلل تعاىل أصحاب رسوله صلى اهلل
اَلَ ُّ
عليه وسلم أنه املتوكل بنصر رسوله صلى اهلل عليه وآله وصحبه وسلم على أعداء دينه
وإظهاره عليهم دوهنم ،أعانوه أو مل يعينوه ،وتذكري منه هلم فعل ذلك به ،وهو من العدد
85
العدو يف قلَّة "
العدو يف كثرة ،فكيف به وهو من العدد يف كثرة و ّ
يف قلة و ّ
« ومما يكثر وروده يف العبارة القرآنية حكاية القول دون العناية بذكر القول  ،وهو أشبه ما
يكون بلوحة أسقط منها ما ال حاجة به من خطوط ابتغاء التنويه جبوهر املوضوع  ،صورة
قصد في ها إىل إمهال ما ال يتعلق باملعىن أو الفكرة اليت أريد التعبري عنها  ،وااللتفات إىل
األصل واألساس .ولو اتصل الكالم ملا أثار قدراً من االنتباه واالهتمام مثل الذي يثريه
االنقطاع  ،كالذي يسري يف طر ٍيق ممهدةٍ ٍ
الحبة  ،تقوده قدماه حىت ال يعود يتلفت حوله ،
وال يثن يه ملا حييط به حىت يفاجئه احنراع يف الطريق  ،أو التواء  ،أو انقطاع  ،يسلم إىل

منحدر أو مرتقى فيفتح عينيه  ،ويرهف حواسه بعد ذلك االنقطاع ».86وينظر إىل هذا
امللحظ بالتأمل يف قوله تعاىل ﴿ :فَلَ َّما أَتَاها نُ ِ
ودي ِمن َش ِ
اط ِئ الْ َو ِاد األ َْميَ ِن ِيف الْبُ ْق َع ِة املبَ َارَك ِة
َ
َ
ُ
ِ
ِ
آها تَ ْهتَ ُّز
صَ
وس ٰى إِ ِّين أَنَا اهللُ َر ُّ
ب الْ َعالَم َ
اك فَلَ َّما َر َ
ني (َ )30وأَ ْن أَلْ ِق َع َ
م َن الش َ
َّجَرِة أَن يَا ُم َ
ف إِن َ ِ ِ ِ
ِ
َكأَن ََّها َج ٌّ
ني ﴾.87
وس ٰى أَقْبِ ْل َوال َختَ ْ
َّك م َن اآلمن َ
ِّب يَا ُم َ
ان َوَّ ٰىل ُم ْدبًرا َوَملْ يُ َعق ْ

اللفظ القرآني والبيئة

وتظهر يف ألفاظ القرآن الكرمي أنواع املوجودات كالنبات واَليوان .ويتضمن اَليوا ُن اإلنسا َن
والوحوش والطري والسباع واهلو َّام والسوائم واَلشر ِ
ات واجلوار َح ،حنو قوله تعاىلَ ﴿:وإِ ْذ قُ ْلتُ ْم يَا
ِ
ٍِ
ض ِم ْن بَ ْقلِ َها َوقِثَّائِ َها
ع لَنَا َربَّ َ
صِ َرب َعلَى طَ َع ٍام َواحد فَ ْاد ُ
ك ُخيْر ِْج لَنَا ممَّا تُْنبِ ُ
وسى لَ ْن نَ ْ
ت ْاأل َْر ُ
ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صًرا فَِا َّن
صلِ َها قَ َ
ال أَتَ ْستَْبدلُو َن الَّذي ُه َو أ َْد َىن بِالَّذي ُه َو َخْي ٌر ْاهبِطُوا م ْ
َوفُوم َها َو َع َدس َها َوبَ َ
ِ
ضٍ
ت َعلَْي ِهم ِّ
ك بِأَن َُّه ْم َكانُوا
ب ِم َن اللَّ ِه ذَل َ
الذلَّةُ َوالْ َم ْس َكنَةُ َوبَاءُوا بِغَ َ
ض ِربَ ْ
لَ ُك ْم َما َسأَلْتُ ْم َو ُ
ُ
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ي ْك ُفرو َن بِآي ِ
اَل ِّق َذلِ َ ِ
ات اللَّ ِه وي ْقتُلُو َن النَّبِيِّ َ ِ
ص ْوا َوَكانُوا يَ ْعتَ ُدو َن (﴾ )61
ك مبَا َع َ
ني بغَ ِْري َْ
ََ
َ
َ ُ
ِ
ت منَْلَةٌ يَا أَيُّ َها الن َّْم ُل ْاد ُخلُوا َم َساكِنَ ُك ْم َال
وقوله تعاىلَ ﴿:ح َّىت إِ َذا أَتَ ْوا َعلَى َواد الن َّْم ِل قَالَ ْ
89
ِ
َّد الطَّْي ر فَ َقا َل َما ِ
يل َال
ق
ف
ت
و
﴿
تعاىل:
له
و
وق
ودهُ َوُه ْم َال يَ ْشعُ ُرو َن﴾
َ
َ
َ
َْحيط َمنَّ ُك ْم ُسلَْي َما ُن َو ُجنُ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يدا أَو َألَ ْذ َِبنَّه أَو لَيأْتِي ِّين بِس ْلطَ ٍ
ني (َ )20أل َ ِّ
ان
أ ََرى ا ْهلُْد ُه َد أ َْم َكا َن م َن الْغَائبِ َ
ُعذبَنَّهُ َع َذابًا َشد ً ْ َ ُ ْ َ َ ُ
90
ِ
ت ِم ْن قَ ْس َوَرٍة ( 91﴾)51وقوله
ُمبِني﴾ وقوله تعاىلَ ﴿:كأَن َُّه ْم ُمحٌُر ُم ْستَ ْنفَرةٌ ( )50فَ َّر ْ
تعاىل﴿:قَالُوا يا أَبانَا إِنَّا َذهب نَا نَستَبِق وتَرْكنَا يوسف ِعْن َد متَ ِ
اعنَا فَأَ َكلَهُ ِّ
ت
َْ ْ ُ َ َ ُ ُ َ
ب َوَما أَنْ َ
َ
َ َ
الذئْ ُ
92
ال و ْ ِ ِ
ِمبؤِم ٍن لَنا ولَو ُكنَّا ِ ِ
ِ
وها َوِزينَةً َوَخيْلُ ُق
ني ﴾ وقوله تعاىلَ ﴿:و ْ
صادق َ
اَلَم َري لتَ ْرَكبُ َ
َ
ُْ َ َ ْ
اةَْي َل َوالْبغَ َ َ
ِ
يل
ع َو َّ
ت لَ ُك ْم بِِه َّ
الزْر َ
َما َال تَ ْعلَ ُمو َن ﴾ (سورة النحل )8 :وقوله تعاىل﴿:يُْنبِ ُ
الزيْتُو َن َوالنَّخ َ
93
ِ
ِ
ك َآليَةً لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن﴾
اب َوِم ْن ُك ِّل الث ََّمَرات إِ َّن ِيف َذل َ
َو ْاأل َْعنَ َ
وردت اشتقاقات البيئة يف القران الكرمي يف عدة سور كرمية ففي سورة األعراع ﴿ َواذْ ُك ُرواْ إِ ْذ
ِ
ِ
جعلَ ُكم خلَ َفاء ِمن ب ع ِد ع ٍاد وب َّوأَ ُكم ِيف األَر ِ ِ
ال
ورا َوتَْن ِحتُو َن ْ
اجلِبَ َ
ََ ْ ُ
ض تَتَّخ ُذو َن من ُس ُهوهلَا قُ ُ
ْ
َْ َ ََ ْ
صً
ب يوتًا فَاذْ ُكرواْ آالء اللّ ِه والَ تَعث وا ِيف األَر ِ ِ ِ
ين ﴾ ( ،)74ويف سورة يونس ﴿ َوأ َْو َحْي نَا
ْ
ُُ
َ َْ ْ
ض ُم ْفسد َ
ُ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
ِ
الصالََة َوبَ ِّش ِر
يمواْ َّ
وسى َوأَخيه أَن تَبَ َّوءَا ل َق ْوم ُك َما مب ْ
صَر بُيُوتًا َو ْ
إ َىل ُم َ
اج َعلُواْ بُيُوتَ ُك ْم قْب لَةً َوأَق ُ
ِِ
ني﴾ ( 87املاء يف القرآن الكرمي ،يعترب املاء العنصر األول من عناصر النظام البيئي يف
الْ ُم ْؤمن َ
القرآن الكرمي وألمهية هذا
العنصر لإلنسان وسائر الكائنات  ,فقد ذكره القرآن الكرمي مبا يزيد عن أربعني مرة يقول
َّ ِ
َن َّ ِ
ين َك َف ُروا أ َّ
امهَا َو َج َع ْلنَا ِم َن الْ َماء
ض َكانَتَا َرتْ ًقا فَ َفتَ ْقنَ ُ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
تعاىل ﴿أ ََوَملْ يََر الذ َ
ُك َّل َش ْي ٍء َح ٍّي أَفَ َال يُ ْؤِمنُو َن﴾ 94و املاء الذي تتحدر عنه اآلية الكرمية هو املاء النقي
الذي يشتمل على املكونات األساسية دون أية شوائب أو ملوثات تغري من خصائصه
الكيميائية أو الغري الفيزيائية أو اَليوية ,ويتصف خبلق

88

الكون أو الطعم أو الرائحة ( )8و تؤكد اآلية التاسعة من سورة ((ق)) أما ماء املطر
ِ
السْي ُل َزبَ ًدا َّرابِيًا َوِممَّا
احتَ َم َل َّ
َنزَل ِم َن َّ
الس َماء َماء فَ َسالَ ْ
ت أ َْوديَةٌ بَِق َد ِرَها فَ ْ
يقول تعاىل﴿أ َ
ِ
ِ
اَل َّق والْب ِ
اط َل فَأ ََّما
ك يَ ْ
يُوق ُدو َن َعلَْي ِه ِيف النَّا ِر ابْتِغَاء ِح ْليَ ٍة أ َْو َمتَ ٍاع َزبَ ٌد ِّمثْ لُهُ َك َذل َ
ض ِر ُ
ب اللّهُ َْ َ َ
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الزبد فَي ْذهب ج َفاء وأ ََّما ما ين َفع النَّاس فَيم ُكث ِيف األَر ِ ِ
ال﴾
ب اللّهُ األ َْمثَ َ
ك يَ ْ
ََّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ
ض َك َذل َ
ض ِر ُ
ْ
ِ
اب َوِمْنهُ َش َجٌر فِ ِيه
َنزَل ِم َن َّ
الس َماء َماء لَّ ُكم ِّمْنهُ َشَر ٌ
 ،ويف سورة النحل ﴿ ُه َو الَّذي أ َ
ِ
ت قُلُوبُ ُكم ِّمن بَ ْع ِد
يمو َن﴾آية  ، 10 /أما األهنار فقد جاء يف سورة البقرة ﴿ ُمثَّ قَ َس ْ
تُس ُ
ِ
اَلِ َج َارةِ لَ َما يَتَ َف َّج ُر ِمْنهُ األَنْ َه ُار َوإِ َّن ِمْن َها لَ َما
َش ُّد قَ ْس َوًة َوإِ َّن ِم َن ْ
ك فَ ِه َي َك ْ
اَلِ َج َارةِ أ َْو أ َ
َذل َ
ط ِم ْن َخ ْشيَ ِة اللّ ِه َوَما اللّهُ بِغَافِ ٍل َع َّما
َّق فَيَ ْخ ُر ُج ِمْنهُ الْ َماء َوإِ َّن ِمْن َها لَ َما يَ ْهبِ ُ
يَ َّشق ُ
تَ ْع َملُو َن﴾ ،96وقد ذكر القرآن الكرمي الرتبة والطني يف عدة سور قرآنية كرمية جاءت يف سورة
َّ ِ
ِ
ص َدقَاتِ ُكم بِالْ َم ِّن َواأل َذى َكالَّ ِذي يُ ِنف ُق َمالَهُ ِرئَاء الن ِ
َّاس
ين َآمنُواْ الَ تُْبطلُواْ َ
البقرة ﴿يَا أَيُّ َها الذ َ
ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ص ْل ًدا الَّ
ص ْف َوان َعلَْيه تَُر ٌ
َصابَهُ َواب ٌل فَتَ َرَكهُ َ
اب فَأ َ
َوالَ يُ ْؤم ُن باللّه َوالْيَ ْوم اآلخ ِر فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِل َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ين ﴾ 97ويف ﴿يَتَ َو َارى ِم َن الْ َق ْوِم
يَ ْقد ُرو َن َعلَى َش ْيء ِّممَّا َك َسبُواْ َواللّهُ الَ يَ ْهدي الْ َق ْوَم الْ َكاف ِر َ
ِ
ِ
وء ما بشِّر بِِه أَميُْ ِس ُكه علَى ه ٍ
ون أ َْم ي ُد ُّسهُ ِيف التُّر ِ
اب أَالَ َساء َما َْحي ُك ُمو َن﴾.98
َُ ُ
َ
َ
من ُس َ ُ َ
اآليات الكرمية اليت ذكرت الرتاب صراحة كمادة أساسية يف خلق اإلنسان أما الطني يقول
تعاىل يف سورة األنعام ﴿ ُهو الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِّمن ِط ٍ
ندهُ ُمثَّ
َج ٌل ُّم ًّ
سمى ِع َ
ني ُمثَّ قَ َ
َجالً َوأ َ
ضى أ َ
َ
99
ِ
ِ
ص ٍال ِّم ْن
ص ْل َ
نسا َن من َ
أَنتُ ْم متَْتَ ُرو َن﴾ وذكر الصلصال يف سورة اَلجر ﴿ َولََق ْد َخلَ ْقنَا اإل َ
ٍ 100
َمحٍَا َّم ْسنُون﴾
اها
َحيَ ْي نَ َ
ض الْ َمْيتَةُ أ ْ
ويذكر القرآن الكرمي يف سورة يس اَلبوب بصورة عامة﴿ َوآيَةٌ َّهلُ ُم ْاأل َْر ُ
َخَر ْجنَا ِمْن َها َحبًّا فَ ِمْنهُ يَأْ ُكلُو َن﴾
َوأ ْ
نظم القرآن حياة املسلم بتعاليمه السمحة ،واختيار هلا من األلفاظ ما حتمل داللة الدعوة
إىل اهلل باَلسىن ،فغين بألفاظ كثرية جديدة للتعبري عن املفاهيم والقواعد والسلوكيات،
فارتقى الدوق العريب وارتقت معه العربية ،فأصبحت لغة الدين والثقافة واَلضارة.
95
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