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~ أ ~

إّن الّلغة العربّية مبعانيها الواسعة مشلت كّل جماالت احلياة فغطّتها، فالّداللة يف هذه الّلغة هي 

�ǲǸƬŹ�ȏÂ�®¦ǂŭ¦�Ëǆ Ż�ÄǀËǳ¦�ǪȈǫËƾǳ¦�ŚƦǠƬǳ¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǬƥ�§ǂǠǳ¦�» ǂÉǟ�ƢŭƢǘǳÂ��ǄȈǯŗǳ¦Â�¿ƢǸƬǿȏ¦�¶ƢǼǷ

ا نزل القرآن الكرمي أصبح أكمل
ّ
منوذج تعبريّي عرفته هذه الّلغة، فقد جاء  التأويل والتشكيك، لكن مل

وإحيائيا يف زمن كانت تتمّتع فيه هذه الّلغة بأوّج ازدهارها كثورة تعبرييّة أضفى عليها بعدا مجاليا 

واكتماهلا، وكأن القرآن الكرمي جتاوز ذلك األوج إىل درجة أعلى وأمسى، لكّنه حّقق ذلك الّتمّيز 

يكتف القرآن الكرمي بالتعبري بألفاظ العربية ولكّنه أضاف إىل هذه بألفاظ العربية ومعانيها، مل 

األلفاظ املوجودة أصال معان جديدة وأدخلها إىل القاموس الّلغوي للعرب، وهذه احلركية الّتـي 

خلقت تغّريا على مستوى املفاهيم اّليت انعكست سلوكات عميقة وقارة يف أحدثها يف منت الّلغة

  .لالفكر اإلسالمي ككّ 

ديدن كّل لغة حّية، لكّن الّتغّري اّلذي أحدثه اخلطاب القرآين يف العربية ألقى فالّتغري الّداليل 

بظالله على املفاهيم، والّسلوكات، وجعل الّلغة تبدو يف مظهر اجلّدة والّتمّيز ، ونظرا لتمّيز هذه 

ّمة، حاولنا البحث يف هذه الظاهرة، وتأثريها العميق يف الفكر اإلسالمي، وحياة املسلمني عاالظاهرة 

ƨËȈǳȏËƾǳ¦�ƢēƢǟƢǠǋ¤�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǺǷ�ǺǰǸƬǻ�ËŕƷ��ƢǿƢȇƢƦƻ�Ǧ ǌǯÂ��Ƣǿ°¦Ȃǣ¢�ŐǇÂ ،كشفها للقارئ ،

، هناك سبب آخر دفعنا للبحث يف هذا املوضوع يتمثل يف نقص اإلحاطة باإلضافة إىل هذا الّسبب 

آين بني احلقيقة العرفية واحلقيقة الّشرعّية، حيث يعز العلمية بظاهرة التغّري الّداليل يف اخلطاب القر 

�̈ËǂǷ�ƢȀȈǧ�Ʈ ƸƦǳ¦�Ǻǟ�řǤƫ�ƨǷƢƫ�ƨǗƢƷ¤�Ƣđ�¶ƢƷ¢Â�ƢȀȈƷ¦Ȃǻ�ǞȈŦ�ǺǷ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�¾ÂƢǼƫ�ǞƳǂǷ�®ƢŸ¤

  .أخرى

والّتغّري الّداليل له جوانب ومتظهرات شّىت اخرتنا من متظهراته اّليت توفرت يف اخلطاب القرآين احلقيقة 

ǾǼƬǷ�Ŀ�¾ƢǇŗǇƢƥ�ƢƫǂǧȂƫ�ƢǸËĔ¤�Ʈ العرفية ȈƷ��ƨËȈǟǂËǌǳ¦Â.

:أّما اإلشكالية اّليت حياول حبثنا هذا اإلجابة عنها كانت كاآليت
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~ ب ~

هل أحدث اخلطاب القرآين تغّريا داللّيا على مستوى اللّغة العربية؟

ماهي مستويات هذ التّغري وما هي اإلحاءات الّداللية اّليت يضفيها هذا الّتغّري؟

 هي مجالية التغّري الّداليل يف اخلطاب القرآين؟ما

  :لذلك ومسنا حبثنا هذا بالعنوان اآليت

دراسة داللية حتليلية للحقائق العرفية واحلقائق –الّتغّري الّداليل ومستوياته يف اخلطاب القرآين 

-الّشرعّية

ونظرا لطبيعة وخصوصّية املوضوع إرتأينا أن يكون هذا العمل مقّسما إىل ثالثة فصول تتخّللها 

.مباحث، وسبقت مبقدمة ومدخل

فبعد الّتمهيد للموضوع يف املقّدمة، حاولنا أن يكون املدخل دراسة نظريّة نعّرف فيها بالّتغري 

زين على خصوصّية هذه الظاهرة يف الّلغة العربية، الّداليل ومستوياته وقوانينه، وطريقة حدوثه، مركّ 

احلقائق العرفية والّشرعّية "ومجاليتها يف اخلطاب القرآين الكرمي، وأعقبنا ذلك بالفصل األول وعنوانه 

، وينقسم إىل مبحثني رئيسني، األول يتحدث عن احلقائق العرفية "يف الّدرس البالغي واألصويل

.غي، والثاين يتحدث عنهما يف الّدرس األصويلوالّشرعية يف الّدرس البال

"أّما الفصل الثّاين فقد ومسناه بـــــــــ :ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ƢēƢȇȂƬǈǷÂ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦ " وحاولنا يف

�ńÂȋ¦�ƨɇȈǠǓȂǳ¦�Ƣēȏȏ®�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦Â��ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�̈®°¦Ȃǳ¦�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǞƦƬƫ�ǲǐǨǳ¦�¦ǀǿ

الت العرفية الـــــُمَتصرف فيها بالعرف، ومل جنمع كّل احلقائق العرفية الواردة فيه، وإّمنا وربطها بالّدال

يف متنه، وإحياء باملعىن، وتأثريا يف الفكر اإلسالمي، مع اإلشارة إىل  اقتصرنا على األكثر دورانا

.خصوصّية كّل منها يف القرآن الكرمي، ويف احلياة العامة للعرب واملسلمني
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"ّمث أردفنا ذلك بفصل ثالث ومسناه بــــــــــ §�¦À¡ǂǬǳاحلقائق الّشر : ƢǘŬ¦�Ŀ�ƢēƢȇȂƬǈǷÂ�ƨËȈǟ" ،

خّصصناه للحقائق الّتـي غّري الّشرع اإلسالمي من داللتها وأضفى عليها دالالت جديدة، وقد 

ط بني داللتها با، والرّ حاولنا يف هذا الفصل الّتعليل الختيار الّشرع هذه األلفاظ والتغيري من داللته

الوضعّية والّداللة الّشرعية اجلديدة، وعلى غرار احلقائق العرفية، مل يكن بإمكان البحث استيعاب كّل 

احلقائق اّليت غّري الّشرع من داللتها، فاقتصرنا على األكثر دورانا وتأثريا وإحياء، مثّ حاولنا احلديث عن 

ا الّداللية، واختالف الفرق اإلسالمية حوهلا، من أجل التنويه على احلقائق الّدينّية، والسرب يف أغواره

.اجلدل الفكر اّلذي أثاره التغّري الّداليل اّلذي أحدثه اخلطاب القرآين

Ʈ ƸƦǳ¦�Ƣđ�«ǂƻ�ŖËǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ƨǏȐş�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�ƢǼǸƬƻÂ.

بالّرغم من ندرة املراجع اّليت ختّص هذا املوضوع، إال أن البحث استعان مبجموعة من املصادر 

واملراجع اّليت كانت له نرباسا يف مسرية العمل، منها ما مّس جانب الّتغّري الّداليل مباشرة، ومنها ما  

ن لكتب علم كان خاّصا بالقرآن الكرمي وعلومه، ومنها كتب األصول وكتب علم الكالم، وكا

:الّداللة احلظ األوفر والّنصيب األكرب ونورد منها على سبيل الذّكر ال احلصر

دراسة داللية  -اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي خليل أبو عودة، الّتطّور الّداليل بني لغة الّشعر*

  .وكان هذا املرجع األقرب إىل موضوعنا من حيث الطبيعة،-مقارنة

  -قرآنية للعاملعلم داللة الرؤية ال- ن يف القرآناهللا واإلنساتوشيهيكو إيزوتشو، *

كما ال نغفل الّدور الكبري واملساعدة اّليت قّدمتها كتب تفسري القرآن يف البحث عن الّداللة 

:وتتبع تغّري املعىن وقد استعنّا أكثر على 

األلوسي، روح املعاين تفسري القرآن الكرمي والّسبع املثاين*

الّزخمشري، الكشافجار اهللا *
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  -مفاتيح الغيب–الفخر الرّازي، التفسري الكبري *

فقد استعان البحث باملنهج اإلحصائي من أجل إحصاء اآليات ونظرا لطبيعة املوضوع، 

وتتبع احلقائق العرفية والشرعّية فيه، وإحصاء الّتغّري الّداليل اّلذي حدث، كما استعان العمل 

من أجل حتليل اآليات القرآنية والبحث عن اإلحياءات الّداللية ، فضال عن باملنهج الّتحليلي 

.املنهج الوصفي من أجل وصف مجالية التغّري الّداليل يف اخلطاب القرآين العزيز

وإن كان من عادة البحث ذكر العقبات، فكانت أكرب عقبة واجهتنا هي مهابة اخلوض يف 

  .وض يف غمار هذا املعرتك الكبري آي الذّكر الكرمي، والتحرج من اخل

أن حيقق هذا العمل ما نصبوا إليه من كرمي املقاصد، ألننّا حرصنا أن خيرج هذا  نرجو       

العمل يف أفضل حّلة تليق بأعظم كتاب هو القرآن الكرمي، وحاولنا حتّري الّصواب ما استطعنا 

  .إليه سبيال واهللا من وراء القصد
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ذلك الوجود املتفرد الذي أرق الفالسفة ، أرادوا أن يبحثوا عن مفهوم له ....اللغة           

مبعىن أدق هي اهلوية  أو ه مرتبط ارتباطا طرديا باإلنسان ،إال ألن لشيءفوجدوه صعب املراس ال 

اجلامعة لبين البشر ، فإذا تتبعنا تاريخ اخللق ، وجدنا أن وجودها أسبق من وجودهم بآالف 

خلق اهللا هو القلم ، وما اللغة إال من آثار القلم ، ومن ذلك نتوصل إىل  وأولاألزمان ،كيف ال 

�ǾƫƢǯǂƷ�Ǿƥ�µ اإلنساينأمهيتها يف الوجود  ǂǠȇ�Äǀǳ¦�Ƥ ǳƢǬǳ¦�ƢĔȋ�� و انفعاالته.  

أهمية اللغة في حياة اإلنسان ):1

كشف ما يف الفكر البشري من معان و تصورات ، فغايتها من الناحية «على اللغة تعمل      

، 1»مبا يفضي إىل تطابق املضمون مع مادة العقل اإلنسانالوظيفية التعبري عن عملية التفكري لدى 

�Ŀ�ƨȇƢǣ�ƨȇ®ǂǗ�ƨǫȐǟ�ǂȀǜƫ�¦ǀđÂ��ƨǤǴǳƢƥ�ǂǰǨǳ¦�¾Ƣǐƫ¦�ƨȈǸƬƷ�ȆǿÂ��ƨȈŷȋ¦» ،ففي كل جمتمع

 أعضاء، إذ هي أقوى الروابط بني أساسيةه و سعته ، تلعب اللغة دورا ذا أمهية ـــبيعتــــمهما كانت ط

�ƢŮ�ÀƢǸǓÂ��ƨǯŗǌŭ¦�ǶēƢȈƷ�ń¤�ǄǷ°�ǾǈǨǻ�ƪ ǫȂǳ¦�Ŀ�ȆǿÂ��ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ... ، فهي يف مرونتها

قيقة للمعاين ، تصلح الستعماالت خمتلفة متشعبة وتقف موقف الرابطة اليت وامتالئها بالظالل الد

فهي مرآة 2»ب الذي إليه ينتسبونǈǼǳ¦Â�ÀȂǧǂǠÉȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨǫȐǠǳ¦�Àتوحد أعضاء اجلماعة فتكوّ 

đ�ȆǈƬǰƫ�Ŗǳ¦�§ ƢȈưǳ¦Â��ǾǻƢŦǂƫÂ��ǂǰǨǳ¦ا معانيه وتوافق أهواءه ومراميه ــ.  

للغات تعبريا عن مالبسات أحوهلم الفكرية واالجتماعية وخاصة وبناء عليه جعل الناس من ا    

·��ƢǷـــــــال ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�ÀȂǬƬǼȇ�¦ȂƷ¦ǂǧ���ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶēƢǻȂǼǰǷ�Ǻǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ń¤�Ƣȇ®ƚǷ�ƢǬȇǂǗ���ƨȈƷÂǂ

أحالوه  اإلفهامضعفت قدرته التعبريية عن  أور اللفظ يساعدهم على ذلك، فإذا قصُ 

27،ص1986عبد السالم المسدي،اللسانیات وأسسھا المعرفیة،دار النشر التونسیة،أوت )1
240ص 1950محمد القصاص ، مكتبة األنجاو مصریة، القاھرة، -عبد الحمید الدواخلي.،ترجوزیف فندریس،اللغة )2
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وهيهات من اللفظ أن يأخذ حظه من السريورة على األلسن إال إذا صادف هوى يف «وهجروه،

أسطع  االستعمالالنفوس، والءمته استجابة عامة بني الناس يف مقامات الكالم،فغلبة اللفظ يف 

بل إن غلبة استعمال اللفظ تثبت أنه برهانا على صالحيته، وأقوم دليال على صدق احلاجة إليه،

،ومن هنا نصل إىل أنه للغة وجود حتمي جيب أن يتساير مع وجود 1»نية اللغةخلية حية يف ب

�ȆȀǧ�¦ǀđÂ���ǶēȏȂȈǷÂ�Ƕǿ ¦Ȃǿ¢�Ǫǧ¦Ȃȇ�ƢŠ�ƢǿǂŞ�ǺǷ�ŚƼƬǳ¦Â� ƢǬƬǻȏ¦�ȄǴǟ�̈°ƾǬǳ¦�ǂǌƦǴǳ�Ǻǰǳ�ǂǌƦǳ¦

من حيث أن  مقودهال يكتمل إال بوجودها، اإلنسان؛قائدة من حيث أن وجود ومقودهقائدة 

ƫƢȈū¦�Ƣē°ÂŚǇية تتحكم فيها اجلماعة املتكلمة.  

«��Ȇǿ«ومادامت كذلك، فقد اتسمت بسمة االجتماعية،وبالتايل  Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƨǤǴǳƢǧ

وملا كان  ،أحد مفاعالت الوجود اإلنساين،إذ هي طرف املعادلة النوعية لثبوت خصوصية اإلنسان

اإلنسان حصيلة تعادلية بني طريف وجود املادة زمانا و مكانا،فإن معادلة التفاعل تنصهر فيها 

،فخصوصية اللغة ال ختتلف عن خصوصية 2»...عناصر اإلنسان، واللغة والزمان و املكان

̄¦�ǲƥ��Ƣē دث التغيري فيهما هياإلنسان،فكل ما يؤثر فيه طردا يؤثر فيها،حىت أن األسباب اليت حتُ 

تشعبا و  من أشد الظواهر اإلنسانيةواحدة باتت اللغة «حىت أن قابلية التغيري فيهما كبرية، وبالتايل،

�ǺǷ�ƾǠƫ�ƢĔȂǰǳ�Ǯ ǳ̄�®ȂǠȇÂ�ƢŮ�¿ȂȀǨǷ�ƾȇƾŢ�Ŀ�ƨƦǠǐǳ¦�°ȂǷȋ¦�ǺǷ�ƪ ƸǓ¢�ŕƷ�ƢǿƢš ¦Â�¦ƾȈǬǠƫ

��ǆ Ȉǳ�̈ǂǿƢǛ�ƢĔƘƥ�» ËǂǠƫ�¦ǀǳ�ƨȇ°Ƣǔū¦Â�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ÀƢǈǻȍ¦�©¦ǄȈŲ�Ƕǿ¢ كأي ظاهرة،وإمنا ظاهرة

3�Ƣē®ƢǷÂ�ƢȀǟȂǓȂǷ�À¢�Ʈ»عضوية خاصة باإلنسان دون غريه -فكرية ȈƷ�ǺǷ�ƨȇǂǰǧ�̈ǂǿƢǛ�ȆȀǧ

.األفكار،جتسدها وخترجها،وظاهرة عضوية من حيث صلتها باإلنسان دون غريه

26اللغة العربیة،مكتبة اآلداب و مطبعتھا، دت،دط ،ص محمود تیمور،مشكالت)1
94عبد السالم المسدي ن التفكیر اللساني في الحضارة العربیة ،ص )2
195،ص 06،2009حاتم علو الطائي،نشاة اللغة العربیة وأھمیتھا،مجلة دراسات تربویة ،العدد )3
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��ƨȇǂǌƦǳ¦�ǆ ȈǷ¦Ȃǻ�ǺǷ�² ȂǷƢǻÂ�ǞǸƬĐ¦�śǻ¦Ȃǫ�ǺǷ�ÀȂǻƢǫÂ�̈ƢȈū¦�ǂǿ¦ȂǛ�ǺǷ�̈ǂǿƢǛ�ȆȀǧ��ŅƢƬǳƢƥÂ

�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ƨǴȈǇÂÂ��ǾƟ¦Ȃǿ¢�Â�ǾǳȂȈǷ�ŚǤƬƥÂ��ǾƬǧƢǬƯÂ�ǞǸƬĐ¦�ǂǰǧ�ŚǤƬƥ�ŚǤƬƫ�ȆȀǧ�Ǯ ǳǀǯ�ƪ Ƿ¦®ƢǷÂ

�ƢǻƢȈƷ¢Â��ƢŮ�ƪ«تستعمل لتبليغ األفكار  ǠǓÂ�Ŗǳ¦�ƢȀȈǻƢǠǷ�Ŀ�· ƢǨǳȋ¦�ǲǸǠƬǈƫ�ƾǫ�ń¤�Ƣđ�» ǂƸǼƫ

معان جديدة؛ألن احلياة متجددة ال تتوقف،واأللفاظ حمدودة،فكان البد أن تنقل معاين األلفاظ 

1»لتعرب عن هذا اجلديد

:حـــــــــتمـــــــــــية تـــغـــــــــير اللــّــــــــــغــــــــــــة -)2

كما اصطلح عليها اللغويون ظاهرة اجتماعية،ومادام اإلنسان   أومادامت اللغة ظاهرة إنسانية،

دائم التغري يف كل أحواله املادية و املعنوية، كان لزاما على اللغة أن تساير هذا التغري الدائم، حبكم 

�©¦®ǂǨŭƢǧ��ÀƢǈǻȎǳ�ƨǨǴƬƼŭ¦�¾¦ȂƷȋ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƫ�ƢĔ¢»��» Âǂǜǳ¦�ǞƦƬƫ�ƢĔȋ��¾ƢƷ�ȄǴǟ�ǂǬƬǈƫ�ȏ

ممن حييطون به،  االستعارةمن أول حياته إىل آخرها مبداومته على ن مفرداته فكل متكلم يكوّ 

فاإلنسان يزيد من مفرداته ولكنه ينقص منها أيضا ويغري يف حركة دائمة من الدخول و 

تلك احلركية املستمرة يف عمق اللغة اليت -أو اجلماعة املتكلمة–،وهكذا خيلق املتكلم 2»اخلروج

��ƪ ǠǼǼǧ��Ƣđ�ÀȂǸǴǰƬȇ�ŚǤƬǳ¦�Â¢���ÄȂǤǴǳ¦�°ȂǘƬǳƢƥ�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�̈®ƾƴƬŭ¦�ƨȈǷƢǼȇƾǳ¦�Â�ƨȈǯǂū¦�Ǯ Ǵƫ�ǲǯ

  .اللغوي 

:  الداللي مــــــفهـــــوم التغـــــــــير -)3

التطور الداليل هو أن تتعاقب جمموعة من الدالالت أو املعاين على الكلمات وفقا لظروف     

و  االجتماعيمعينة سواء كانت هذه الظروف داخلية يف منت اللغة أو خارجية يفرضها السياق 

، عدد 15مجلة  جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة و آدابھا ، جعلیان بن محمد الخازمي، علم الداللة عند العرب، )1
714، ص1424،جمادى الثانیة 27

246صجوزیف فندرس ،اللغة، )2
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�©ÂƢǨƫ�ǞǷ� ƢǼưƬǇ¦�ÀÂ®�©ƢǤǴǳ¦�ǲǯ�ǆ Ť�ƨȈǠȈƦǗ�̈ǂǿƢǛ�ȂǿÂ��ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ƨǸǴǰƬŭ¦�ƨǟƢǸƴǴǳ�ȆǈǨǼǳ¦

أن كل التغريات اليت حتدث يف  *يالميشال بر ويرى .أخرىرجة التغري و مساره من لغة إىل يف د

¦�Ƣđ�¿ȂǬȇ�®ȂȀƳ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ��̈®ȂǐǬǷ�ǾƦǋ�Â¢�̈®ȂǐǬǷ�©ƢƷȐǘǏعن مدلوالت اللغة عبارة 

�ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ÀȂǬǗƢǼǳ¦¾ƢǸǰǳ¦�Ʈ ȈƷ�ń¤�ƢǸƟ¦®�Ƣđ�ŚǈƫÂ1... بل إن التطور الداليل هو من عالمات،

  .ها تِ اللغة، ومؤشر هام يدل على وظيفيّ حيوية 

كان أن يتحكم يف هذا   تتخذ اللغة التغيري كحتمية المفر منها، وليس أليٍّ وبناء على ما سبق، 

��Ƣǿ®ȂƳÂ�Ŀ�Ǿǳ�ƢȀƬƦǯ¦ȂǷ�Őǟ�ǾǻƢǘǴǇ�ń¤�ƺǓŗǧ��ǺǷǄǳ¦�ǞǷ�ǲǟƢǨƬƫ�ƢĔȋ«املنحى التطوري للغة؛

اللغة لبعد التعاقب يف كل وجود مادي يرتاهن مع قيدي الزمان واملكان، وهو ما يؤول إىل إذعان 

عن اللغة، فهي ليست وجودا  اإلطالقوالنتيجة اليت تفرض نفسها تبعا لذلك هي انتفاء مسة 

ة أن تكون مطلقا،وإمنا هي وجود مـــــــــــــــــقيــــــــــــــــــــد،يتقيد به كل وجود مادي، وبالتايل ينتفي عن  اللغ

خاضع للمؤثرات اخلارجية ** ،فتكون بذلك ذات بعد أنطولوجي�Ƣºººººººººē¦̄�ƾººººººººººƷ�Ŀ«2* قيمة مطلقة

  .السيما الزمان 

�Ȃǿ�¼ȐǗȍ¦�ȄǴǟ�©¦ŚǤƬǳ¦�Ƕǿ¢�À¢�ȏ¤��Ƣđ�ƾǈƴƬȇ�ƨǨǴƬű�©Ȑوالتغري اللغوي له أوجه عدة ومتثّ 

ويون يف كل األزمان أمهية بالغة، وماذاك إال حلساسية والذي أواله الدارسون اللغالتغري الداليل،

جانب الداللة،وتأثريه  الطاغي على اللغة، الن غاية اللغة ليست املفردات بقدر ماهي معان يراد 

  .التعبري عنها

75ص، 2004، 2دار نھضة مصر للطباعة والتوزیع، مصر، طعلي عبد الواحد وافي،فقھ اللغة،)1
92ص، الحضارة العربیةعبد السالم المسدي،التفكیر اللساني في )2

.التي ال یحدھا الزمان و ال المكان ،تلتمس لذاتھا ، وتطلب كفایة القیمة المطلقة ھي *)
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يتحكم التداول و االستعمال بشكل مباشر يف سريورة تغري اللغة، ويكون هذا التغري غري ظاهر 

على املدى القصري، ولكن عندما تدرس اللغة دراسة تزامنية تطورية نلمس تغريات مل يُتفطن هلا 

 أيدل التغري وحنن ال نقصد ،فنقول أنه لـــــــــــحق باللغة تطــــــــــــــــــــور، وقد نستعمل مصطلح التطور ب

ال حيمل أي شحنة معيارية ال إجيابا و ال سلبا، وإنا هو «ة هلذه احلـــــــادثة ؛أي أنه نظرة تقييميّ 

�ǺǷ�Ƥ Ȉǯ¦ŗǳ¦Â�©¦ȂǏȋ¦�Ŀ�Ëœǈǻ�¾ƾƦƫ�ƢȀƟ¦ǄƳ¢�ǒ Ǡƥ�ȄǴǟ�¢ǂǘȇ�̄¤��ŚǤƬƫ�ƢĔ¢�ŘǠǷ�ǺǷ�̄ȂƻƘǷ

هـــــــــــــذا التغيري هو من البطء حبيث خيفى على جهة، ّمث يف الداللة على وجه اخلصوص، لكـــــــــن 

بطؤه وعدم :وهي ، ومن هنا، تتجلى لنا أوىل خصائص التغري الداليل 1»احلس الفردي املباشر 

  .التحكم به

أصبح فضول من القول أنه ليس لإلنسان القدرة على التحكم يف تغري اللغة على الرغم من أنه     

بقدر أن -كما بينا سالفا-، وهنا ما يؤكد أن اللغة ليست قيمة مطلقةالسبب املباشر يف حدوثه

�ƨȇ£ǂǳ¦�ǽǀđ�Ņȏƾǳ¦�ŚǤƬǳ¦Â��ƨǬǴǘǷ�ƨǸȈǫ�ǆ Ȉǳ�ÀƢǈǻȍ¦» ال يستشري أحدا، إنه ماض يف طريقه، ألنه

انعكاس مباشر لكل نواحي التعبري، فاللغة مرآة للمجتمع كما أن التطور اللغوي ال يقف عند 

، لكننا نركز على 2»مستوى بعينه من املستويات اللغوية، بل يشمل املستويات اللغوية كلها 

املعىن  أنووجها الذي تظهر به، أو فلنقل املستوى الداليل أو جانب املعىن، ألنه صنوان اللغة،

على  الطارئعلى الروح يكون أبني و أجلى من التغري  الطارئهو روح اللغة، والتغري ) الداللة(

  .اجلوانب واحلواشي 

،مقال في الملتقى الدولي الثالث للسانیات ،سلسلة اللسانیات، الجامعة االستعمالعبد السالم المسدي ،اللغة بین المعیار و )1
79،ص06،1986التونسیة، العدد 

170ص.محمد كمال بشر ، مكتبة الشباب ،دط ، دت .ستیف أولمان ، دور الكمة في اللغة ،تر)2
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، والذي يشمل حبوث الدارسني واهتمامهم، ألنه خيلق التطور الداليل لّلغة هو امليدان األوسع

مسافات إحيائية كبرية، وال يتوقف اإلشعاع الداليل عند حد الكلمة فحسب، بل يلقي بظالله 

�Ǿǻ¢�Ʈ ȈƷ��ǲǰǯ�ǲǸĐ¦�ŘǠŭ¦�ȄǴǟ»�Ǯ ǳǀƥ�řǟ¢Â��ƢĔƢȈǯ�Â�ƢȀƬȈǼƥ�Ǧ ǳƚƫ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�̈®ƢǷ�Ŀ�ª ƾŹ

األلفاظ خيضعها االستعمال فتحدث فيها خصوصيات معنوية األلفاظ اليت تُبين منها الّلغة، هذه 

يستدعيها الزمان و املكان، وليست العربية بدعا من بني الّلغات، ذلك ذات ظالل داللية جديدة 

أن الّلغات كافة ختضع لسنة التطور، وأّن الكلمة يف كثري من الّلغات مادة يعمل فيها الزمان ويؤثر 

دل، ورمبا اكتسبت خصوصيات معنوية أبعدها االستعمال ــــــــور وتتبــــــــتتطــــــفيها فتجد فيها احلياة، ف

مضاعفة خللق معان جديدة ؛مبعىن أن تغري الداللة يعطي فرصا 1» .عن أصلها بعدا قليال أو كثريا

  .باملعاين السابقة االحتفاظمع القدرة على 

�Â��©ƢǠǸƬĐ¦� ¦Ȃǿ¢�ŚǤƬǳ�ƨǈǯƢǟ�̈ ¡ǂǷ�Ņȏƾǳ¦�ŚǤƬǳ¦�ǲưŻ��ǽǂǯ̄ �ǪƦǇ�ƢǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�Ȑǔǧ

�ǶēƢȈƷ�ƨǠȈƦǗÂ���ƨȈƷÂǂǳ¦�Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�ǶŮ¦ȂƷ¢تدرجييا يف أغلب «؛ألنه وببساطة حيدث  االجتماعية

ما تكون صدى األحوال، ولكنه قد ينتهي آخر األمر بتغري كبري يف املعىن، وأن تغريات املعىن غالبا 

منها يف تغريات أخرى 2»لتغري امليول االجتماعي، وأن هذه امليول أوضح يف حالة التغري الداليل

  .على مستوى اللغة

:طريقة حدوث التغـــــــــير الداللي   -)4

ويعرضها يف صورة واضحة  *ستيف أولمانداليل طريقة حلدوثه، يبسطها ــــــــــري الـــــــــــــوللتغ        

مبا أن املعىن هو عالقة متبادلة بني الّلفظ واملدلول، يقع التغيري يف املعىن كلما وجد «:حيث يقول 

375، ص1993، 1العربیة تطور وتاریخ ، مكتبة المعارف ، بیروت ، لبنان ، طإبراھیم السامرائي ،)1
280د السعران ، علم اللّغة ، دار النھضة العربیة ،بیروت ، لبنان ، دط ، صومحم) 2
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فقد : أي تغري يف هذه العالقة األساسية، وينحصر أوجه التغري يف هذه العالقة يف صورتني اثنتني

؛ فمادام اللفظ هو 1».دلول قدميكلمة جديدة إىل م ،أويضاف مدلول جديد إىل مدلول قدمي

واملعىن هو روح اللفظ، كلما حدث تشويش يف هذه العالقة، حدث معه تغيري يف صورة املعىن، 

على التعبري عن معناه، أو أن املعىن مل يصبح مساعدا على الداللة، حبكم أن اللفظ مل يصبح قادرا 

يقوم املعىن بارحتاالت أخرى إىل فضاءات أكثر جتلي الداللة املرادة، وبالتايل، يصبح لزاما هنا أن 

  .اأو تعميم امواءمة و ختصيص

أنه مير خبطوتني أساسيتني؛  ستيف أولمانوبعد أن يظهر التغري الداليل يف لغة ما، يرى 

يف هذه  أولماناألوىل حتدد بالتغري نفسه، أو حلظة إبداع معىن جديد بطريقة أو أخرى، وينبه 

�ǆاملرحلة أ Ǩǻ�ȄǴǟ�®¦ǂǧ¢�ƨǟƢŦ�Ǫǧ¦ȂƬƫ�À¢�» ƾǐȇ�ƾǬǧ��ƾƷ¦Â�®ǂǨƥ�ƨǏȂǐű�ƢĔ¢�ŘǠȇ�ȏ�¦ǀǿ�À

التغري لتوفر نفس ظروف حدوثه يف حيز مكاين خمتلف، أما املرحلة الثانية، هي انتشار هذا التغري 

2وذيوعه على األلسن، وقبوله يف األذهان،و استعماله كتعبري يوافق امليول والظروف الراهنة

عـــــــــــــــــــــــــــوامل التغـــــــــير الــــــــــــــــداللي   -)5

العوامل اليت تؤدي إىل تغري داللة األلفاظ يف لغة ما كثرية قد يضيق املقام عن ذكرها            

كلها، سنجدها مبسوطة يف الكتب اليت عنيت بالتنظري لعلم الداللة، بعض هذه العوامل قد يكون 

�ǽǀŮ�Ƥ Ƭǰȇ�ȏ�ƾǫ�ƢƦǳƢǣ�ǺǰǳÂ��ƨȇȂǤǴǳ¦�ǞǷƢĐ¦�ǲƦÊǫ�ǺǷ�̈ ƾȇƾƳ�©ƢǸǴǯ�ª ¦ƾƸƬǇƢǯ�¦®ȂǐǬǷ

�ƢǷ¢��ƨȇȂǨǟ�Śǣ�ƨǳǀƬƦǷ�ƢĔȋ��ƨǤǴǳ¦�ǽǀđ�ƨǸǴǰƬŭ¦�ƨǟƢǸŪ¦�śƥ�°ƢǌƬǻȏ¦�Â�̧Ȃȇǀǳ¦�̈ƾȇƾŪ¦�©ƢǸǴǰǳ¦

ÀȂǇ°¦Ëƾǳ¦Â�ÀȂưƷƢƦǳ¦�Ƣđ�řÉǟ�Ŗǳ¦Â�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�ƨǷȂŻ®Â�¦ŚƯƘƫ�ǂưǯȋ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦.

152ص، ستیف أولمان ، دور الكمة في اللغة )1
154،صالمرجع نفسھ:ینظر)2
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�¦ǀǿ�À¢�Ǻǟ�Ȑǔǧ�Ǿǻ¢�ƨǤǴǳ¦�ŚǤƫ�ǺǷ�̧ȂǼǳ¦�¦ǀđ�śưƷƢƦǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦� ¦°Â�ǺǷ�ǆ ȈƟǂǳ¦�Ƥ Ʀǈǳ¦�À¤

ال يكون واحدا يف مجيع اللغات من ناحية مشوله، فقد «التغري عفوي، فإنه متغري حبد ذاته؛ حبيث 

ا يكون شامال لساحات واسعة من اللغة، أو مقصورا على نواح دون أخرى كما أنه قد يكون بطيئ

ال حيصل إال يف اآلماد الطويلة أو سريعا تبدو نتائجه يف زمن قصري ال يعدو العشرات من السنني 

أمرا ملفتا ومستحقا للدراسة؛ وذلك ألن طرق حدوث هذا ، وهو ما جيعل من مسألة حدوثه 1»

�Ƣđ�ƚƦǼƬǳ¦�ǲȈƸƬǈȇ�ǲƥ��Ƥ Ǡǐȇ�̈®ȂǐǬǷ�Śǣ�ŚǤƬǳ¦.

  :داللة لفظ ماومن أكثر العوامل تأثريا يف تغيري 

:عـــــــــــامل الحاجــــــــــــــــــــــــــــــة *

بطبيعة ...ما الذي يدفع جماعة متكلمة بلغة ما إلى استحداث كلمة جديدة أو معنى جديد؟

احلال احلاجة إىل شيء ما هي اليت تدفعنا إىل البحث عنه، أو استحداثه، وهذا األمر ينطبق على 

تحدث مفهوم جديد، ستبحث اجلماعة املتكلمة عن ثوب جديد لتكسي به هذا ُيساللغة، فعندما 

املفهوم، وبالتايل هذه احلاجة هي اليت تدفعهم إىل استحداث كلمات ستسم هذه اللغة بلون من 

أمر التحول الداليل يستند إىل قانون احلاجة، واحلاجة تولد «أن التغري والتطور، وقد وجد الدارسون 

الوسيلة، بل وتولد العضو املنجز هلا، وملا كانت اللغة صريورة حية على درب الزمان لزم أن يكون 

هلا نوافذ مفتوحة على مضاعفات الوجود واحلضارة، بل إن مشراع اللغة ال يتسىن له يف حلظة من 

، وعليه، تصبح احلاجة قانونا؛ ألنه عن 2»ل حاجات اإلنسان منها حلظات وجودها أن يغلق سج

33،ص، دت، 2وخصائص العربیة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، طمحمد المبارك ، فقھ اللغة )1
98ص للسانیات وأسسھا المعرفیة ، عبد السالم المسدي ، ا)2
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�Ȇǿ�ƨƳƢū¦�ƶƦǐƬǧ��ƾȇƾŪ¦�ŘǠŭ¦�ƢēƢǨǏ¦ȂǷ�Ŀ�ǶƟȐƫ�À¢�Ƥ ŸÂ��̈ƾȇƾƳ�ƨǜǨǳ�Ǯ ǐƫ�ƢȀǬȇǂǗ

.الضابط أو امليزان احلاكم لوزن اللفظ، ومتطلبات املعىن

ملوهوبني من أصحاب يتم عادة على يدي ا«-احلاجة-أن هذا العامل إبراهيم أنيسويرى    

، ولكن إذا تصفحنا تاريخ تغري اللغات، سنجد أنه ليس 1»املهارة يف الكالم كالشعراء واألدباء

األديب فقط هو الذي حيتاج إىل كلمات جديدة، أو تقوية أثرها يف الذهن، بل كل اجلماعة 

  .إبالغية أو إبداعية اللغوية حتتاج من وقت آلخر كلمات أكثر تعبريا ووظيفية لتؤدي  مهام 

بقدر ما ويف بعض األحيان، ال تكون هذه احلاجة ناجتة عن نقص يف الرصيد اللفظي للغة ما، 

تكون هناك حاجة إىل إثراء الرصيد اللفظي هلذه اللغة، وإضافة أمثلة جديدة إىل املرتادفات 

.2املوجودة بالفعل

:عـــــــــــامل التطور االجتماعي والثقافي *

عندما يغري اإلنسان من أحواله االجتماعية والثقافية، فإن هذا التغري سوف يلقي بظالله على كل 

�ƢĔƜǧ��ÀƢǈǻȍ¦�̈ƢȈƷ�Ƥ ǻ¦ȂƳ�Ƕǿ¢�ƨǤǴǳ¦�ƪ Ƿ¦®ƢǷÂ��ƨȇǂǰǨǳ¦Â�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƢȀȈǧ�ƢŠ�ÀƢǈǻȍ¦�¦ǀǿ�Ƥ ǻ¦ȂƳ

©¦ŚǤƫ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ƢȀȈǧ�ª ƾƸȈǧ��ĿƢǬưǳ¦Â�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ŚȈǤƬǳ¦�¦ǀđ�ǂƯƘƬƫ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ  تكون

.متماشية مع احلالة االجتماعية والثقافية، وتكون بنفس عمقها 

هذا العامل مؤثر يف كل اللغات بدون استثناء، وذلك ألنه ما من أمة إال وقد عرفت بطريقة أو 

الثورات االجتماعية، والسيما الفكرية والتطور «هذه و أخرى ثورة من أجل حتسني أحواهلا، 

ي إليه يف غالب األحوال إىل تطور لغوي، فتموت ألفاظ، وحتيا أخرى، االجتماعي بسبب ما تؤد

145ص ، 1984، 5المكتبة األنجلو مصریة، مصر، طإبراھیم أنیس ، داللة األلفاظ ، )1
152ص ستیف أولمان ، دور الكلمة في اللغة،:ینظر)2
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وتبدل معاين بعض األلفاظ، وهــــــــــي الـــــيت كان هلا معىن، واستعريت ملعىن جديد، هو نتيجة تلك 

�1�ŚǤƫÂ��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�Ǿǳ¦ȂƷ¢�®ƾƴƬƥ��ƨȇȂǤǴǳ¦�ǞǸƬĐ¦�̈Śƻ¯�®ƾƴƬƬǧ»الثورة، وذلك التطور الفكري 

  .ره الفكريمنظا

لعل أكثر الثورات تأثريا يف حياة الشعوب هي الثورات الدينية، ولكن هناك من الثورات ما 

وإن للعوامل الدينية «خبا تأثريها بتقادم الزمن، وهناك منها ما ُكتب هلا اخللود على غرار اإلسالم، 

األصل إمكان سريه يف كل  والقومية أثر كذلك يف توجيه هذا التطور يف وجهة دون أخرى، مع أن

وما نراه من تغري كبري على اللغة العربية بفعل اإلسالم و القرآن ، 2»من هذه الوجهات دون مرجح

اإليمان والفسق، الكفر، الصالة، الزكاة، هلو أفضل دليل على مذهبنا هذا، فألفاظ 

  .ظهرت مبعانيها اجلديدة بظهور الدين اإلسالمي....والتقوى

وقياسا على ما سبق، ميلك كل تيار فكري سواء أكان ذا صبغة عقائدية أم علمية ميلك 

.ترسانته اللغوية، وبالتايل يفرض حضوره الداليل الذي جيسد له كينونته الفكرية

�ƢȀȀƦǌǻÂ��©¦®ǂĐ¦�ń¤�©ƢǇȂǈƄ¦�ǺǷ�ÄǂǰǨǳ¦�Ƣǿ¦ȂƬǈǷ�Ŀ�ǲǬƬǼƫ�À¢�ĿƢǬưǳ¦�ƨǷȋ¦�Ȇǫ°�̧ ¦Ȃǻ¢�ǺǷ

ريقة منو الطفل الفكري، وعندما نقول أن لغة أمة ما قد تطورت، فقد يكون يف شكل يف ذلك بط

االنتقال من الدالالت احلسية إىل الدالالت التجريدية نتيجة لتطور العقل اإلنساين ورقيه، وانتقال «

�Ŀ�̈®Ƣǟ�ǶƬȇ�®ǂĐ¦�¾ƢĐ¦�ń¤�² ȂǈƄ¦�¾Ƣů�ǺǷ�ƨǳȏƾǳ¦ƨǳȏƾǳ¦�ÄÂǄǼƫ�ƾǫ�Ľ��ƨȇƾȇǂš �̈°ȂǏ  احملسوسة

؛لتساير التطور، وليظهر منو 3»وتندثر، وقد تظل مستعملة جنبا إىل جنب مع الداللة التجريدية

  .والثقايف عن طريق منوها اللساينالفكري اجلماعة اللغوية 

214محمد المبارك ، فقھ اللغة، ص )1
33المرجع نفسھ ،ص )2
238،ص، 1998، 5مختار عمر ، علم الداللة، دار عالم الكتب، القاھرة، ط)3
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وفضال عّما سبق، قد يؤثر التطور االجتماعي والثقايف يف لغة ما عن طريق تالعب أفرادها 

¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ�Ƣđ��ƢǿŚȈǈƫ�Ǯ ǳǀƥ�řǠǻÂ��» فكثرة استعمال العام مثال يف بعض ما يدل عليه يزيل

اليت شاع فيها استعماله، ولدينا يف اللغة مع تقادم العهد عموم معناه، ويقصر مدلوله على احلاالت 

، ونفس الكالم ينطبق على كثرة استعمال اخلاص 1» العربية وحدها آالف األمثلة من هذا النوع

  .يصبح مع املمارسة واالستعمال داال على العمومالذي 

هم لغتهم، فيجدون أن بعض والتطور االجتماعي قد حيمله اخللف الذين ورثوا عن أسالف        

االجتماعية قد حتتاج إىل جتديد وتنمية، من هذه املظاهر اللغة، فانتقال اللغة من السلف  املظاهر

األحوال، وإمنا يعرتي اللغة كثري من التبديل والتغيري الذي إىل اخللف ليس انتقاال ساملا يف كل 

اقتضته ضرورة االنتقال، وفرضه تطور اخللف وزمنهم، فكثري من الكلمات ال يفهمها اخللف بنفس 

طريقة فهم أسالفهم هلا، لذلك فتوظيفها من قبلهم سوف يكون حسب فهمهم هلا، فنجد تغريات 

  .ماالت بعض األلفاظتكون جذرية يف بعض األحيان الستع

:مستويات التغـــــــــير الــــــــــــــــداللي-)6

عندما تتحرك اللغة يف طريقها إىل جتديد جوانبها، والبحث عن ألفاظ أو معاين جديدة 

تضمها إليها، فإن أحدا لن يتمكن من قيادة هذا التجديد أو رسم مساره، وإمنا األمر كله مرجعه 

®�Ŀ�ǽŚƯƘƫ�ÃƾǷÂ��ǾƫƾƳ�ƨƳ°®Â��ƾȇƾƴƬǳ¦�¦ǀǿ�©ƢȇȂƬǈǷ�®ƾŢ�Ŗǳ¦�ƢǿƾƷÂ�Ȇǿ��Ƣē¦̄�ƨǤǴǳ¦�ń¤ ورة

�©ƢȈǨȈǯÂ��ǾǼȈǻ¦Ȃǫ�ǖƦǓ�ƨǤǴǳ¦� ƢǸǴǟ�¾ÂƢƷ��ŚǤƬǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ŚƯƘƬǳ¦�ƨǳÂƢŰ�ǺǷ�ȏƾƥ�Ǯ ǳǀǳ��ƢēƢȈƷ

320صواحد وافي ، علم اللغة، علي عبد ال)1
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حدوثه، لذلك عملت املدارس اللغوية على اإلدالء بآرائها يف هذا الصدد، فمنهم من يرى أن 

ا، بينما اللغة مفهوم زئبقي ال ميكن أن منسك له بطرف، وال ميكن أن حتكمها قوانني حمددة تسريه

�ǲǏ¢�Ŀ�ƨȈǬǘǼǷÂ�ƨȈǇƢȈǫ�Ǯ ǳǀǳ�ƢĔƜǧ��®ƾƴƬȇÂ�ŚǤƬȇ�ƢȈƷ�ƢǼƟƢǯ�ƨǤǴǳ¦�ƪ Ƿ¦®ƢǷ�Ǿǻ¢�ǂƻȉ¦�ǶȀǔǠƥ�Ãǂȇ

  .تكوينها 

�ȂǿƢȀǧ��śȈƥǂǤǳ¦�©ƢǿƢš ¦�ǆ Ǩǻ�¦ÂǀƷ�ǶĔ¢�ƾƴǼǇ��§ǂǠǳ¦�śǇ°¦ƾǳ¦�ń¤�ƢǼǠƳ°�¦̄¤Â محمود

خالصات مركزة، تصف ما  ، يرى أن ما يسميه اللغويون قوانني ماهو يف احلقيقة إال 1السعران

كان وما هو كائن يف جانب من اجلوانب، وال تصف مقدما احلكم على الظاهرة نفسها ولو 

توافرت مستقبال الشروط نفسها ، وبالتايل يف النهاية ال تسمى قوانني؛ ألن القوانني تكون سابقة 

الظاهرة، وهذا عن حدوث الظاهرة، وإمنا يصح أن نطلق عليها توصيفات أو تعليقات على هذه

تشعبها ال ميكن ¦2�Â�Ƣēǂưǰǳ�Ņȏƾǳ¦�ŚǤƬǳ¦�śǻ¦Ȃǫ�À¢�Ã¢°�Äǀǳمحمد المباركعكس ما ذهب إليه 

  .أن حنصرها أو نضبطها 

ولكن على الرغم من زخم الدراسات اليت حاولت أن تقنن لطريقة حدوث التغري الداليل، إال 

Àȋ���Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�̈ǄƳƢǟ�ƪ ǨǫÂ�ƢĔ¢» وظيفتها الداللية متعددة األبعاد تبعا ملوقفها كلمات اللغة يف

من البىن الرتكيبية، ومن وراء ذلك املوقع موقف يتخذه املتكلم من أدواته التعبريية، وهو ما جيعل 

فال مبكن ألي 3»رصيد اللغة ال متناهيا يف داللته حبكم حركة املد واجلزر الواقعة بني حقوهلا املعنوية

.ذا السيل املسترت احلركة، الظاهر التأثريقانون بشري أن يضبط كل ه

.286:صالسعران ، علم اللغة ، محمود :ینظر)1
.125،صحمد المبارك ، فقھ اللغة، م: ینظر)2
96صانیات وأسسھا المعرفیة ، عبد السالم المسدي ، اللس)3
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��Ņȏƾǳ¦�ŚǤƬǴǳ�ƨǘƥƢǔǳ¦�śǻ¦ȂǬǳ¦�ǂǐƷ�Ǻǟ�¦ÂǄƴǟ�ƾǫ� ƢǸǴǠǳ¦�ÀƢǯ�¦̄¤Â��ƨǫƾƥÂ�¦Â®ƾƷ�ǶĔ¢�ȏ¤

كبرية مستويات هذا التغري، وأنواعه،وعرضوا بشكل بسيط أمامنا كل مراحل جتدد لغة ما، ومدى 

هذا التغري ال يكون اعتباطا؛ أي يف حلظة من  عمقه، وأول ما توصل إليه الدارسون هو أن

كبري بني   واحتكاكاللحظات تتجدد كلمة دون سابق إنذار، وإمنا يكون وليد تقاربات بني املعاين، 

  .متالبسات األلفاظ

  :ـــــةوأهم مستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويات التغري الداليل ثـــــــــــــــــــــــــالثــــــــــــــــــــــــــ    

:تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوسيع الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *

 أنشطلتغري الداليل يف غالب األحيان هي تنمية هذه اللغة وإثرائها، فمن مادام أن مهمة ا

يقع توسيع املعىن أو «، و"تعميم الداللة"، أو بعبارة أخرى "توسيع الداللة"مستويات التغري الداليل 

من معىن خاص إىل معىن عام، ويعد هذا الشكل على قدم املساواة  االنتقالعندما حيدث  امتداده

ية، ويعين توسيع املعىن، أن يصبح عدد ما تشري إليه الكلمة أكثر من السابق، أو يصبح من األمه

، ويعد هذا النوع من أنشط املستويات؛ألنه تعمد اجلماعة 1»جمال استعماهلا أوسع من قبل

املتكلمة بلغة ما إىل استثمار ألفاظ لغتها، وذلك عن طريق توسيعها لتجعلها قابلة الحتواء معاين 

أكثر من ذي قبل، حىت ال تضطر إىل استحداث كلمة من العدم، ولكن حيدث هذا التوسيع على 

بقابلية احتواء اللفظ ملعان جديدة تدل على معناه القدمي؛ شرط أن يكون هناك رابط خفي يسمح 

أن االستعمال اللغوي يقوم باستبقاء ملمح أو أكثر من املالمح « االعتبارألنه سيؤخذ بعني 

243ص ار، علم الداللة، أحمد مخت)1
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حىت ال يتسم هذا االستعمال اجلديد بالنشاز 1»التمييزية املكونة للفظ، ويسقط مالحمه األخرى

  .والقلق 

العرب إىل هذا املستوى اهلام من مستويات تغري داللة األلفاظ، فأفردوا له  لقد تفطن العلماء      

�ƾǬǧ�ƨǳ®ȋ¦Â�ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�Ǿǳ�¦ȂǓǂǟÂ��ǶēƢǨǳƚǷ�ǺǷ�ƨǷƢǿ�ȏȂǐǧ»الشيءالعرب تسمي :قال علماؤنا 

ملسح الوجه من الصعيد، " التيمم:"إذا كان جماورا له أو كان منه بسبب، وذلك قوهلم الشيءباسم 

الطلب والقصد، يقال تيممتك وتأممتك أي تعّمدتك، ومن ذلك تسميتهم السحاب وإمنا التيمم 

، ونلمس أن هذه الرؤية لتعميم الداللة اتسمت بالتعليل، حيث أن 2»" مساء"، واملـــــــــــــــــــــــــطر "مساء"

أو بتعبري أدق ال يطلق لفظا ما على معىن إال لتجاور بينهما، وإمكانية التقارب بينهما،  اإلنسان

  .منطقية التقارب بينهما

التعميم يف «عندما حصر  جوزيف فندرسولعل هذه الرؤية من الدقة حبيث تشابه رؤية       

يف إطالق اسم نوع خاص من أنواع اجلنس على اجلنس كله، وهذه هي حال األطفال  إطالق

ȈǠȇ�Ŗǳ¦�̈ƾǴƦǳ¦�ÄÂǂȇ�Äǀǳ¦�ǂȀǼǳ¦�ǶǇƢƥ�°ƢĔȋ¦�ǞȈŦ�ÀȂǸǈȇ�Ǻȇǀǳ¦تسمية للمعلوم 3»شون فيها ،

ƢĔƢǯ°ƢǌƬȇ�ƨǨǐǳ�¾ȂȀĐ¦�ȄǴǟ.

أصل الورد إتيان : كان األصمعي يقول«تزخر اللغة العربية بآالف من أمثلة هذا النوع، حيث 

هو (طلب املاء، مث صار يقال لكل طلب، فيقال " القرب"وردا، و شيءاملاء، مث صار إتيان كل 

أي صوته، وأصل ذلك أن رجال " رفع عقريته"ذا، ويقولون ؛ أي يطلبه، وال تقرب ك)قرب كذا

233،ص1997بیروت،عبد الكریم محمد حسن الجبل، علم الداللة، دار المعرفة الجامعیة، )1
عمر فاروق الطباع ،مكتبة المعارف ، .أحمد ابن فارس،الصاحبي في فقھ اللغة العربیة ومسائلھا وسنن العرب في كالمھا ،تح)2

95،ص1،1993بیروت،لبنان،ط
258ص اللغة، جوزیف فندرس ،:ینظر)3
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، 1».عقرت رجله فرفعها وجعل يصيح بأعلى صوته فقيل بعد ذلك لكل من رفع صوته رفع عقريته

أصل العمى يف «وأمثلة ذلك كثرية ومنتشرة والسيما يف كتاب املزهر للسيوطي، حيث يقول أن 

عميت عنا األخبار إذا تسرتت عنا،والركض الضرب باألرجل، مث كثر حىت لزم :العيون، مث قالوا

ركضت الدابة، ودفع ذلك قوم فقالوا ركضت الدابة :املركوب، إن مل حيرك الراكب رجله،فيقال

حلق ذلك الشعر  الغري، والعقيقة الشعر الذي خيرج على الولد من بطن أمه، مثّ صار ما يذبح عند

د أن كل تعميم هو يف احلقيقة بؤرة جامعة ، وإذا حللنا كل األمثلة السابقة، سنج2»عقيقة

���ƨȈǌǷƢŮ¦�ňƢǠŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ń¤�» ƢǔǷ�ȆǴǏȋ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ŘǠǷ�Ƕǔƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǌǷƢŮ¦�ňƢǠŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ

�ƪ Ǹǔǧ�¿ǂǰǳ¦�ǺǷ�ƾĐ¦�¦ȂǴǠƳ�Ľ��Ǧ ǴǠǳƢƥ�ƨƥ¦ƾǳ¦�Ǻǘƥ� ȐƬǷ¦�Ȃǿ�ȐǏ¢�ƾĐƢǧ االمتالءالكلمة معىن 

والكرم معا مع طغيان الداللة املوسعة الحقا وتغطيتها للداللة األصلية، لكن كثريا ما تتماشى 

الداللة املوسعة مع الداللة األصلية جنبا إىل جنب دون طغيان إحدامها على األخرى، ومثال ذلك 

�ǲǯ�ȄǴǟ�¾ƾƫ�ƪ" : القفر" ƸƦǏ¢�ƢǸǯ��Ƣđ�©ƢƦǻ�ȏ�Ŗǳ¦�µ °ȋ¦�ȆȀǧ ما يدل على اخلواء والعدم أو

3قفرة؛أي ضئيلة اجلسم، وقدم يل طعام قفر بال أدم  امرأة:الضآلة، فقالوا

:تــــضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييق الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *

املستوى السابق، إذ تعمل اجلماعة املتكلمة على تضييق املعىن  اجتاهيسري هذا املستوى عكس 

القدمي الواسع، وجعله متعلقا بأجزاء قليلة منه فقط، وهذا املفهوم واسع ومنتشر يف الدرس الداليل 

ƨǷƢǠǳ¦�ƨǳȏƾǳƢƥ�ƢĔȂǸǈȇÂ�ǚǨǴǳ¦�ƨǳȏ®�Ǻǟ�ƨǨǇȐǨǳ¦Â�ƨǬǗƢǼŭ¦�ª«وحىت الفلسفي،فقد ƾƸƬȇ�ƢĔȋ��

اليت تطلق ) شجرة(من طائفة كبرية، ويصفون اللفظ حينئذ بأنه كلي، مثل كلمة تنطبق على كل فرد

96صأحمد ابن فارس، الصاحبي، )1
محمد جاد المولى بك،أبو الفضل إبراھیم، علي محمد .علوم العربیة وأنواعھا،تحجالل الدین السیوطي، المزھر في )2

430،ص1، ج3البجاوي،دار التراث ، مصر ، ط
84،86المرجع نفسھ،ص )3
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على كل ما يف الكون من أشجار،فإذا حتددت الداللة أو ضاق جماهلا قيل أن اللفظ أصبح جزئيا، 

.، وبالتايل يقل عدد األفراد الذين تشملهم املفردة1»وقيل أن الداللة قد ختصصت

والدور األساسي الذي يلعبه تضييق الداللة هو احلد من مشول اللفظ، على شرط أن يكون 

يطلق االسم «من الرتكيز إىل درجة أنه صوت ألفراده كلها، حبيث ُيكتفى به للتعبري عن الكل، ففيه

ن أن يف نظر املتكلم، ذلك أن اإلنسان إذا وثق م العام على طائفة خاصة متثل نوعها خري متثيل

احملدد، واكتفى بالتقريب العاممتحدثه قادر على فهمه، أعفى نفسه من استعمال اللفظ الدقيق

«2.

ومن األشياء الضابطة لتضييق الداللة التخصيص الذي يؤثر بشكل مباشر على معىن اللفظ، 

لغة العامة، فاخلط بالنسبة لرجل السكة احلديدية يعين أشياء تقل يف عددها عما يدل عليه يف ال«

حتت مقص " اخلط"، حيث وضعت لفظ 3»إن اخلط يف نظره هو اخلط الذي يعرفه ويعهده

  .التضييق ليجعلها دالة على ما سبق

وعلى غرار املستوى السابق، كان لتضييق الداللة حضور قوي يف الدرس الداليل العريب، كما  

اء هلذا الصنف سنجدها أكثر العلمف، حىت عندما نتصفح تعريفات كان التمثيل له قوي ومكث

  .دقة وتركيز 

ƢǠǳ¦�ǾȈǴǟ�ǪǴǗ¢��Ņȏƾǳ¦�ŚǤƬǳ¦�ǺǷ�§ǂǔǳ¦�¦ǀđ�ƢǏƢƻ�Ȑǐǧ�ǂǿǄŭ¦�Ŀ¿�السيوطيوقد أورد    

ما وضع يف األصل عاما ّمث خّص يف االستعمال ببعض أفراده، ومثاله «املخصوص، ويرى أنه 

152ص ھیم أنیس، داللة األلفاظ،إبرا)1
258صجوزیف فندرس، اللغة، )2
157ص دور الكلمة في اللغة ، ستیف أولمان ، )3
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، وعلى الرغم من قول السيوطي بأن أمثلة هذا النوع نادرة، إال أننا جندها مبثوثة يف املعاجم 1»عزيز

حّج حيّج، «العربية، مع ذكر الداللة العامة للفظ، وداللته بعد التخصيص أو التضييق، ومن ذلك 

:وأصل احلج القصد، قال الشاعر املخبل السعدي 

ـــــــــْيس بـــــــــن َعاِصـــــــــ ــــــــــــــــــــوَن ســــــــــــــــــــّبَ الزِّبرقَــــــــــــــــــــان املَزْعَفــــــــــــــــــــرَاّ مفـَُهـــــــــْم أَهـــــــــالَّت َحـــــــــْوَل قـَ َحيُجُّ

، ومن هنا نلمس القرب بني الداللتني مادام أن احلج هو القصد، وقصد 2»ّمث خّص بقصد البيت

.البيت أو األماكن املقدسة صار شريعة مؤكدة، استعمل احلج كداللة لفعل قصد األماكن املقدسة

سيسه، وأكثر ما يستعمل فيما يلبس أو يفرتش، ومنه ج شيءومن  ذلك ، الرث من كل 

3أمثه إذا مجعتهن وأكثر ما يستعمل يف مجع احلشيش  الشيءأيضا قول العرب ، مثمت 

:انتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقال الداللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *

�ƨǳȏƾǳ¦�ǞȈǇȂƫ�ÀƢǯ�ÀƜǧ��©ƢȇȂƬǈŭ¦�ȆǫƢƥ�Ǻǟ�Ƣđ�®ǂǨƬȇ�ƨȈǏȂǐƻ�ÃȂƬǈŭ¦�¦ǀǿ�ǲǸŹإضافة 

جزئيات عن اللفظ، فإن انتقال الداللة يعتمد على  إسقاطتضييق الداللة جزئيات إىل اللفظ، و 

أو تضييق ونقصان؛ أي احملافظة على  وإضافةارحتال الداللة من جمال إىل جمال آخر دون توسيع 

�ȄǴǟ�ƨǳȏƾǳ¦�ǺǷ�ǲǬƬǼƫ�ƢĔ¢�ŘǠŠ��ǚǨǴǳ¦�ƨȈǏȂǐƻآخر يف جمال غريه،  شيءإىل الداللة على  شيء

¾ƢǬƬǻȏ¦�¦ǀđ�ƶǸǈȇ�¾ƢĐ¦�śƥ�½ŗǌǷ�ƶǸǴǷ�Â¢�ƨǫȐǟ�®ȂƳȂǳ�Ǯ ǳ̄Â4.

427، ص1جالسیوطي ، المزھر، جالل الدین )1
255ص،1رمزي منیر بعلبكي، دار العلم للمالیین، بیروت ،ط.أبو بكر بن الدرید، جمھرة اللغة، تح)2
84-82ص الدین السیوطي، المزھر، جالل )3
242، ص2،1996،ط، دار الفكر العربي، دمشق -النظریة والتطبیق-فایز الدایة، علم الداللة العربي:ینظر)4
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سريورة حدوث األمساء املنقولة، فريى أن أبو نصر الفارابيوبصبغة فلسفية دقيقة، يوضح 

ما، فيجعل  شيءاالسم املنقول هو أن يؤخذ اسم مشهور كان منذ أول الوضع داال على ذات «

آخر، ويبقى مشرتكا بني الثاين واألول يف غابر األزمان، وذلك  شيءبعد ذلك امسا داال على ذات 

منها أن يكون قبل ذلك  شيءفال يتفق  شيءإمنا يكون يف األشياء اليت تنبسط يف الصنائع إىل 

األشياء ورا عند اجلمهور، فال يكون عندهم اسم ألجل ذلك فينقل املستنبط هلا إليها أمساء مشه

، فيوضح الفارايب مسار 1»املشهورة الشبيهة، ويتحرى يف ذلك اسم ما هو عنده أقرب شبيها به

�Ľ��śǠǷ�¾Ƣů�ȄǴǟ�ȏ¦®�ǞǓȂǳ¦�ǲǏ¢�Ŀ�ÀȂǰȇ�ǶǇȏ¦�À¢�Ä¢��ǞǓȂǳ¦�ȆǴƫ�ƢĔƘƥ�ƨǳȂǬǼŭ¦� Ƣũȋ¦

القصدية يف توجيه الداللة، حيث تتحرى اجلماعة املتكلمة نتقل إىل جمال آخر، وهنا تدخل ي

َقِل له يف بعض خصوصياته حىت ال حيدث اضطراب  نـْ
ُ
ضرورة التوافق بني اللفظ املنقول و املعىن امل

  .وقلق 

عند حد توضيح وإبراز األلفاظ املنقولة، بل يتجاوزها إىل تبيني الفارابي وال يقف       

�ǾƦǈƷ�ƨǳȂǬǼŭ¦� ƢũȋƢǧ��Ƣđ�ƨǸƬȀŭ¦�©ƢǟƢǸŪ¦Â��ƢēȏƢǸǠƬǇ¦» ال تستعمل يف سائر الصنائع، وإمنا

استعمل يف العلوم أمور مشهورة هلا يكون أمساء لألمور اليت خيتص مبعرفتها أهل الصنائع، ومىت 

فإنه ينبغي ألهل العلوم وسائر أهل الصنائع أن يرتكوا أمساءها يف صنائعهم على ما  أمساء مشهورة،

هي عليه عند اجلمهور، واألمساء املنقولة كثريا ما تستعمل يف الصنائع اليت إليها نقلت مشرتكة، مثل 

ليه فإن ، وع2»فإنه منقول إىل العلوم النظرية، ويستعمل فيها باشرتاك وكذلك الطبيعة" اجلوهر"اسم 

العامل األول الذي حيدث لنا هذا النوع من التغري الداليل هو حاجة العلوم والصنائع إىل مفردات 

22-21، ص 1987محمد سلیم سالم ، الھیئة المصریة العامة، مصر .أبو نصر الفارابي، العبارة، تح)1
24-23، ص المرجع نفسھ)2
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�ňƢǠŭ¦�ǽǀŮ�ƨȈǰǴŭ¦�ÀȐǟ¤Â��¿ȋ¦�ƨǤǴǳ¦�ǺǷ�µ ¦ŗǫȏ¦�ª ƾƸȈǧ��ƢȀƟ®ƢƦǷ�Ǻǟ�Ƣđ�ŐǠƫ��Ƣđ�ƨǏƢƻ

  .اجلديدة وليس األلفاظ

Đ¦�©ȏȏƾǳ¦�ǺǷ�µ قد تنتقل يف كثري من األحيان     ǂǤǳ¦Â��ƨǇȂǸǴŭ¦�ƨǇȂǈƄ¦�©ȏȏƾǳ¦�ń¤�̈®ǂ

�řǿǀǳ¦�½¦°®ȍ¦�ń¤�§ǂǫ¢�ƢȀǴǠƳÂ��̈®ǂĐ¦�©ȏȏƾǳ¦�ǽǀǿ�ƶȈǓȂƫ�Ȃǿ�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ǾǼǷ

الفردي، أو حماولة ضبط هذه الداللة حىت ال ينحرف فهم املستمع إىل الشك والوهم، وقد شبه 

، فتصبح الداللة واضحة 1الشمسية لتوضيح معاملهاهذه العملية بتحميض الصورة  إبراهيم أنيس

  .فقط-جتريديا–جلية جمسدة جتسيدا حمسوسا، بعد أن كانت تفهم صوريًا 

واالنتقال من الداللة التجريدية إىل الداللة احملسوسة يكون من البطء مبكان، حيث تتماشى 

�ǺǰŻ�ƢǸǯ�̈®ǂĐ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ȆǨƬţ�ËĽ�ƨǳȂǬǼمعا زمنا طويال حىت تعتاد األذهان على الداللة املالداللتني 

  .أن تظل حمتفظة مبكانتها 

�ƪ«وأمثلة هذا النوع منتشرة يف اللغة العربية مثل          ǴǬƬǻ¦��Ƣēǂǌǫ�ǺǷ�ƪ Ƴǂƻ�ƨƦǗǂǳ¦�ƪ Ǭǈǧ

إىل معىن اخلروج عن اخللق الكرمي والطريق املستقيم، والربيد يف األصل مسافة معروفة، ّمث استعمل 

لذي يقطع املسافات من الُربد إليصال الكتب، ّمث للدابة اليت حتمله، ّمث استعمل للدائرة للرسول ا

2».اليت تتوىل إرسال الكتب والرسائل

§�¦�Ǻǿǂǳ¦�Â¢�ŚǇȋ¦�ċǮÈǧ�°ƾǐǷ� ƢȀǬǨǳ¦Â�ƨǤǴǳ«ومن أمثلة النقل أيضا       ƢƸǏ¢�ƾǼǟ�ƢĔƜǧ��ËǮ Ǩǳ¦

أو الرقبة، وأحد الفكني ومها الّلحيان، وعند أصحاب العروض إخراج جنس من الشعر من جنٍس 

، وكما 3»آخر جتمعهما دائرة ، وعند الكتاب، تصحيح املرتزق يف اجلريدة بعد أن كان وضع عنها 

160ص أنیس ، داللة األلفاظ، إبراھیم :ینظر)1
220ص المبارك ، فقھ اللغة ، محمد)2
)توفرت لي نسخة بدون دار نشر أو محقق وبدون ترقیم للصفحات(.محمد بن أحمد الخوارزمي، مفاتیح العلوم)3
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��ƨǴưǷȋ¦�ǲǯ�Ŀ�ǚƷȐǻ�ǞǷ�ƨǼǷ¦ǄƬǷ�ƪ ȈǬƥ�ƢĔ¢�ȏ¤�ǂƻ¡�¾Ƣů�ń¤�ƨǳȏƾǳ¦�¾ƢǬƬǻ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ

ƨǨǴƬű�§°ƢǌǷ�ǺǷ�ƨȇŚƦǠƫ�¼Ƣǧ¡�ƢŮ�ƶƬǨǼƫÂ��®ƾƴƬƫÂ�ƨǤǴǳ¦�ǞǈƬƫ�¦ǀđÂ��ƨȈǴǏȋ¦�ƨǳȏƾǳ¦.

�ǞǷ�Ƣǿ°ƢǈǷ�Ŀ�ƢǷ�ƨǘǬǻ�Ŀ�ǲǐƬƫ�ƢĔ¢�ƾƴǼǇ�ƨǳȏƾǳ¦�¾ƢǬƬǻ¦�©ƢȈưȈƷ�ǚƷȐǻ�ƢǷƾǼǟÂ

فصل يف هذا املوضوع وعرض وجوه االختالف بني انتقال الداللة  لفارابيااملشرتك اللفظي إال أن 

املشرتك إمنا وقع االشرتاك فيه منذ أول ما وضع من غري أن يكون أحدمها «واملشرتك، حيث أن 

أسبق يف الزمان بذلك االسم، واملنقول هو الذي يسبق به أحدمها يف الزمان، مت لُّقب به الثاين، 

، وعلى هذا تعتدل وضعية انتقال الداللة لتصبح مستوى منفرد 1».ا بعد ذلك واشرتك فيه بينهم

.من مستويات تغري الداللة ، وظاهرة لغوية متفردة عن بقية الظواهر

هي  -توسيع الداللة،تضييق الداللة، وانتقال الداللة-للتغري الداليل هذه املستويات الثالث       

األنشط واألوسع، واألكثر تأثريا يف اللغة، هذا ال يعين أنه ال يوجد غريها، بل يوجد مستويات  

كثرية للتغري الداليل ولكنها ال ترق إىل سعة ومشولية هذه املستويات الثالث، وال ضري من أن نذكر 

  :بعضها 

ومنها الشعارات املذهبية، والدعايات، واهلدف منها التأثري على الرأي العام، : المبالغة*       

  .وحماولة حصد األتباع

وهو أن تنتقل داللة اللفظ من معىن راقي مقبول إىل معىن آخر منحط :انحطاط الداللة *

.ومرفوض

ƢǠȈŦ�Ƣđ�ƨǗƢƷȍ¦�ǺǰŻ�ȏ�ƾǫ�¦ƾƳ�Śưǯ�ƢǿŚǣÂ.

22ص ر الفارابي، العبارة ، أبو نص)1
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:خصوصية التغير الداللي في اللغة العربية-)7

اللغة العربية، كغريها من لغات العامل تعرضت هي األخرى لناموس التغري، ولكن التغري الذي 

تعرضت له كان حيمل خصوصية شديدة مل تتمتع به أي لغة أخرى، فحىت ختضع اللغة لقانون 

ȋ¦�ÈǂÈǐ
Êǫ�Ƣđ�ÀȂǸǴǰƬŭ¦�ǂǠǌȇ�À¢�Ƥ Ÿ��ŚǤƬǳ¦ لفاظ عن تأدية املعاين املرادة، وحاجتهم املاسة إىل

على إنشاء النصوص، وليست التغيري، دون دخول عامل القصدية، ولكن للعرب قدرة غري عادية 

أي نصوص، نصوص رائقة، عالية اجلودة ال يكاد املتأمل هلا أن جيد أي تشوه لغوي أو نقص يف 

عاين الفريدة، كأننا نريد أن نقول أنه يف حلظة من املعىن يهدد بضرورة تعديل األلفاظ للمس امل

حلظات حياة اللغة العربية يف عصر ما قبل القرآن، كانت اللغة يف أوج كماهلا ووظيفيتها، ومل تكن 

  .هناك أي إشارات مهددة بالتغيري

̄°�ǂȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¤�ǲƥ��Ƣđ�ƢȀǴǿ¢�Ȃǿ±Â��ƢŮƢǸƬǯ¦�̈Â...اإلسالمجاء        �Ŀ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â ون فيها

شديدي االعتزاز بلغتهم اجلميلة، حريصني كل احلرص على «سبب فخرهم، فقد كان العرب 

تقديرها، ووضعها يف أكرم منزلة، وأحسن صورة، ويتجلى هذا احلرص واالعتزاز يف عنايتهم جبودة 

، ولكن على 1»اإللقاء وحسن احلديث، ويف نفورهم من كل عيب يشوب النطق أو يشوه التعبري

الرغم من كل احملاسن اليت ال حتصى وقف العرب مشدوهني إىل ما جاء به اإلسالم، تك املعجزة 

.اليت تدعى القرآن، واليت جعلت أرباب صنعة القول يعرتفون بإنفرادها وترويضها للغة

ن الذي يهمنا من أمر اإلعجاز القرآين هو الطفرة اليت أحدثها يف اللغة العربية، فعلى الرغم م

الفرتة الوجيزة اليت تفصل العصر اجلاهلي عن نزول القرآن، إال أن هذا األخري أحدث ثورة فعلية 

.17ص، 1999فاروق شوشة، لغتنا الجمیلة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، مصر ، )1
.04أنظر الصفحة *)
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�śǗƢǇ¢Â�ƨƷƢǐǨǳ¦�§ Ƣƥ°¢�ǶĔ¢�ǶȀǼǟ�¾ƢǬȇ�ƢǷ�ǲǫ¢�Ǻȇǀǳ¦�§ǂǠǳ¦� ȏƚǿ�ƨǤǳ�Ŀ��ƨǳȏƾǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ

لتطور البيان، مستوحيا دالالت جديدة من رحم هذه اللغة نفسها، خارقا بذلك قوانني وسنن ا

أن يعيه، *اللغوي واليت تقول أنه جيب أن يكون من البطء حبيث خيفى على احلس الفردي املباشر

وعلى العكس من كل ذلك، شعر العرب الفصحاء الذين ألفوا يف هذه اللغة ماليني األبيات 

Ƕǿ�¦ȂǰǴǷ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ÀËǂǷ�Ǧ ȈǯÂ��ƨǜƸǴƥ�ƨǜū�ǽȂǌȇƢǟÂ��ŚǤƬǳ¦�¦ǀđ�Ƥ ǘŬ¦Â�ƨȇǂǠǌǳ¦  زمامها

.فألبسها معاين جديدة على مقاسه، وكأنه اختصر الزمن، أو فلنقل ّمجد ذلك الزمنوناصيتها، 

يف فرتة قصرية جدا، غّري القرآن الكرمي قوانني اللغة العربية، وبالتايل ختّطى عوامل التغري، 

¤�ǽǀǿÂ��ǞǸƬĐ¦�¶Ƣǌǻ�ń اللغة منظمة عرفية للرمز«وقوانينه، ووصل إىل تغيري البشر، ألنه وببساطة 

تقف ) املعاين(الكمنظمة تشتمل على عدد من األنظمة، يتألف كل واحد منها من جمموعة من 

املعربة عن هذه املعاين، ّمث من طائفة من ) املباين(بإزائها جمموعة من الوحدات التنظيمية أو 

، وعندما تتغري 1» تربط ربطا سلبياالعالقات اليت تربط ربطا إجيابيا، والفروق و القيم األخالقية اليت

ǾǼȈǻ¦ȂǫÂ��ǞǸƬĐ¦�» ¦ǂǟ¢�ŚǤƬƬǇ�ƨǠǷƢŪ¦�ƨǸǜǼŭ¦�ǽǀǿ.

:جمالية التغير الداللي في الخطاب القرآني -)8

نزل اخلطاب القرآين بلغة العرب، ولكنه يف الوقت ذاته أُعترب أسلوبا مغايرا ألساليب العرب 

يف تعبرياته و إحياءاته، وكانت داللة املفردة القرآنية تنبض حياة، وتشع تفردا، فإذا أخرجنا تلك 

.34، ص1994المغرب ، تمام حسان ، اللغة العربیة مبناھا ومعناھا ، دار الثقافة ، )1
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القرآين ظالال من  ، جندها عادت إىل بساطتها، وهو ما يلقي عل السياقاملفردة من السياق القرآين

.التميز الذي ال ميكن أن يضاهي، وكأنه جتاوز اللغة إىل ما وراءها 

هجرت األلفاظ العربية يف من معانيها، لتطاوع أسلوب اخلطاب القرآين، فغدت معاين جديدة 

على يف حوامل قدمية، وهنا تكمن مجالية التغري الداليل يف اخلطاب القرآين، مل يكن يرغم املفردة 

التنازل عن معانيها القدمية خلدمة املعىن اجلديد، بل جعلها أكثر مرونة، حبيث أضحت طاقتها 

اإلستعابية أكرب، فراحت حتمل املعىن اجلديد يف مواضع، مث تعرب عن املعىن القدمي يف مواضع 

  .أخرى

وإذا أردنا أن نسرب أغوار هذا اخلطاب املتفرد، لنحاول العثور على السر الكامن من وراء هذا 

��ƨǼȈǠǷ�®ÂƾƷ�©¦̄�ŘǠǸǴǳ�ǲǷƢƷ�ƢĔ¢�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǲǷƢǠƫ�Ǻǰƫ�Ń�̈®ǂǨŭ¦�À¢�ƾƴǼǇ��¾ƢǸǠƬǇȏ¦

ل لنا، يف التعبري عن أي معىن كان، لتشكوإمنا كبؤرة لإلشعاع الداليل الذي ال ينضب وال يتواىن 

دوائر داللية تضع املتلقي هلذا اخلطاب يف قلب ظاهرة أسلوبية وداللية تفرض عليه أن يكون 

.متيقضا دائما، مسايرا لألسيقة القرآنية، حىت يتمكن من حتديد املعىن املراد من مجلة التغيريات



الحقـائق العرفية والشرعية في  : الفصل األول

الّدرس البالغي واألصولي  

  مفهوم الحقيقة وأقسامها عند البالغيين -1

  مفهوم الحقيقة وأقسامها عند األصوليين -2
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تــــــــــوطـــــــــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــة

، ليس كدرس مستقل بنفسه ، و إمنا  عربنال الدرس الداليل حظوة كبرية لدى علماء ال          

��ƢȀǟȂǼƫ�ȄǴǟ�ǶēƢǇ¦°®�¥®ƢƦǷ�ǺǷ�¢ƾƦǸǯلذلك لعالقته الوطيدة باللغة اليت تعد مادة حبثهم ،

فيما يساعدهم  بحث�ǳ¦�ȄǴǟ�śǷǄǴǷ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋرفة خمتلف جوانب الداللة اللغويةعلى معوا حرص

، و ال سيما Ä±ƢĐ¦�Â1–اإلستعمايل  - احلقيقي:على فهم معىن النص بشعب املعىن الثالث 

.�ÄȂȈū¦�œǗƢƼƬǳ¦�ƨǤǴǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ÀȂưƸƦȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ���ǾǼǷ�ŅƢǸǠƬاإلس

على قدر كبري من احلساسية و الدقة ،  اللغةو كانت هذه املهمة اليت انربى هلا علماء             

ƢŮ�Ŗǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǞǷ�ÀȂǴǷƢǠƬȇ�ǶĔȋ» تأرخيا طويال ، وحياة حافلة ، وهي على الرغم من هذه

يها و إمنا جاء القرآن الكرمي ليضفي عل 2»ملمتدة مل يصبها الوهن ، و مل تدركها الشيخوخةاحلياة ا

، فعلى الرغم من التمدن اللغوي الذي كان يعيشه عرب قريش على بريقا من نوع خاص إىل بريقها

�Ƕē¦®Ƣǟ�Ŀ�̈°ȂƯ�ª ƾƷ¢�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�À¢�ȏ¤�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢƴȀǴǳ¦�ȄǨǏ¢�Ȇǿ�Ǌ ȇǂǫ�ƨƴŮ�À¢�°ƢƦƬǟ¦

اللغوية ، فبقيت املباين كما هي مل تتغري بيد أنه ألبسها معان جديدة مل يتعارفوا عليها ، قد تبدوا 

هذه الظاهرة طبيعية يف سريورة حياة اللغات حيث أن معاين الكلمات تتطور مبر العصور، و لكن 

قرآين يف بعض ، و إمنا استثمرها اخلطاب ال يتم التخلي عن املعاين القدميةالطارئ ههنا أنه مل

املواضع لتعود إىل معناها القدمي ، و كأننا به يعطي هلذه الكلمات دفقة حياة جديدة عن طريق 

  .محلها ملعنيني اثنني مع ضمان استعماهلما

ل الدارسون العرب عن هذه الظاهرة ، و ال غضوا عنها البصر ؛ ألن ــــــــــــــــــــــــــمل يغف          

البحث اللغوي عند «دف و مطلب كل دراسة بالغية أو حنوية أو أصولية هو الداللة ؛ ألن ـــــــــــــه

، فلقد كان ه القرآن الكرمي من معان و مقاصدالعرب منذ بدايته تركز على حتديد املعىن و ما حيتوي

�ƨǣȐƥ�Â�ƢǧǂǏ�Â�ȂŴ�ƢēƢȈǸǈǷ�Â�ƢȀǟÂǂǧ�Ǧ ǴƬƼŠ�ƨȈƥǂǠǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ƕǿ...ذا ، هل3»معرفة املعىن

3مصطفى جمال الدین ، البحث النحوي عند علماء األصول ، ص-)1
3السید أحمد عبد الغفار،التصور اللغوي عند علماء األصول ، ص-)2)2
1، مجلة أم القرى لعلوم الشریعة و اللغة العربیة ، السعودیة ، ج علیان بن محمد الحازمي ، علم الداللة عند العرب-)3

.3، ص 1424، سنة 27، العدد 
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ميدانني هامني من ميادين البحث يف جمال لقيت هذه الظاهرة اللغوية حركة حبث حثيثة من قبل 

اخلطاب القرآين، ومها علم األصول وعلم البالغة، وعلى الرغم من أن األهداف والغايات كانت 

القرآين إال أن النتيجة احلتمية كانت واحدة، وهي إظهار خفايا اإلستعمال ،خمتلفة بني امليدانني

و ذلك من  للحقائق العرفية والشرعية، وإبراز مجاليتها على هذا اخلطاب، وإحيائيتها الالمتناهية

�ŚǤƫ�¿ǂƳ�ȏ�ǾǬǧ¦ǂȇ�ǚǨǴǳ¦�Ŀ�ŚǤƫ�ǲǯ�ƢǼǸǴǟ�ƢǸǯ�ƢĔȋ���ƨǟȂǼƬŭ¦�Ƣēȏȏ®�ǶȀǧ�Â�ƢȀǿƢǼǰƬǇ¦�ǲƳ¢

ر التغري الداليل اليت يف املعىن ، إما تغري جذري أو إضافة معىن آخر من املعاين من أخص مظاه

والبالغيون على حد سواء  مست اللغة العربية عن طريق اخلطاب القرآن و انربى هلا األصوليون

).الحقائق الشرعيةو  الحقائق العرفية( هي بالبحث

يف وسط زخم املواضيع اليت عاجلها علماء األصول وعلماء البالغة، سنجد أن موضوع 

احلقائق العرفية والشرعية كانت نقطة التقاء بني امليدانني،ولكن األمر الرائق يف هذا املوضوع، هو 

الدقيقة ثراء التحليالت اليت قدمها علماء كال امليدانني هلذه احليثية، واللطائف اللغوية، والدالالت 

اليت قدموها، فكانت موضوعا مشرتكا أدى إىل إثراء كبرية لذخرية العرب الداللية؛ألن كال اجلانبني 

مرتبطة مبا تفيده من معىن عند نظمها يف الكالم، فللكلمة قيمة كبرية، «جعل من داللة األلفاظ 

استعماهلا، إذ أن متغرية يف داللتها، ويف طرائق فهي حتيا حياة متطورة متجددة، وهي دائما 

، فانربى العلماء إىل التنويه إىل 4»األلفاظ تتطور، فتكسب من املعاين أشباه جديدة مل تكن هلا

اللطائف اليت تتصل مبوضوع احلقائق العرفية والشرعية يف اخلطاب القرآين مما جيعلها ذات دالالت 

  .دقيقة يصل إليها الفكر بعد طول ممارسة وعناء

بالغي واألصويل يزخران بأمثلة ال تعد من العلماء واملؤلفات ولكن بعضها من والدرس ال      

بعض، لذلك سيرتكز البحث على أعيان الدرسني، واألوائل منهما، لذلك سنحاول يف هذا 

�ƨǣȐƦǳ¦� ƢǸǴǟ�Ãƾǳ�¿Ƣǈǫ¢�ǺǷ�Ƣđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǯ�ƨȈǴšÂ��ǲǬƬǈǷ�¿ȂȀǨǸǯ) احلقيقة(الفصل إبراز 

  :على النقاط الرئيسية اآلتيةواألصول، وحيتوي الفصل 

–،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه -دراسة بالغیة-جنان منصور كاظم الجبوري، التطور الداللي أللفاظ القرآن الكریم)4
23،ص2005جامعة بغداد ، العراق ، 
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  :مفهوم احلقيقة عند البالغيني-1

  مفهومها عند عبد القاهر اجلرجاين*

  مفهومها عند الزخمشري* 

  مفهومها عند السكاكي*

  مفهومها عند القزويين*

  :أقسام احلقيقة عند البالغيني-2

احلقيقة الّلغوية*

  احلقيقة العرفية*                 

  مفهوم احلقيقة عند األصوليني -3

 مفهومها عند أيب احلسني البصري *            

 مفهومها عند الرازي   *            

  مفهومها عند البيضاوي  *            

  اآلمدي مفهومها عند *            

  :أقسامها   -4

  احلقيقة العرفية*           

-Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦Â�Ä±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�śƥ�¼ǂǨǳ¦

أمهّية الّسياق يف حتديد االستعمال الّلغوي-

  أنواع احلقيقة العرفية-                            

.احلقيقة الّشرّعية والّدينّية*
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مفهوم الحقيقة وأقسامها عند البالغيين - )1

وألق الكتابة أثناء اخلروج عن مسايرة قواعد تلك اللغة، واالنزياح تصنع مجالية اللغة،

عن أساليبها، وتوظيفها بصورة مغايرة للنسق العام حىت خنلق املفاجأة وخنرق املتوقع املنتظر، 

،فتأيت الداللة متفردة، صادمة، فأعتقد أن هذا "¦ƢĐ±"وهو ما يسمى باملنظور البالغي 

ر على خرق أفق انتظار املتلقي، ومحله إىل عوامل من اإلحياء األسلوب هو الوحيد القاد

املعىن عند البالغيني، وما يتعلق منه باملفردة أو ُعين البحث بدراسة «والداللة، لذلك 

�ǲưǷ�ƨȈǣȐƥ�ǂǿ¦ȂǛ�Ŀ�ǲưǸƬƫÂ��ƨǳȏƾǳ¦�» ¦ǂŴƢƥ�ƢȀƬũÂ�Ŗǳ¦�ƨȇ±ƢĐ¦�ƨǳȏƾǳ¦�ƪ ǳÂƢǼƬǧ��Ƥ Ȉǯŗǳ¦

�ƨȈǼǨǳ¦�ƨǸȈǬǳƢƥ�ǪǴǠƬƫ�Ãǂƻ¢�Ƥ ǻ¦ȂƳ�½ƢǼºººººººººººǿÂ��ƨȇƢǼǰǳ¦Â�ǲǇǂŭ¦�±ƢĐ¦Â�°̈ƢǠƬǇȏ¦Â�ǾȈƦǌƬǳ¦

، لكن اللغة العربية تتوخى دائما مفاجأة 1»... املبالغة والغلوللمعىن كالوضوح والغموض، و 

�ŕƷ�Â¢�ƢŮ�Ä±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ� ¦ȂǇ�Ƥ ǔǼȇ�ȏ�®ƾƴƬǷ�Ņȏ®� Ƣǔǧ�Ǧ ǴƻÂ��ȆǬǴƬŭ¦

�ƢĔȋ��śȈǣȐƦǳ¦�ƾǼǟ�±ƢĐ¦�Ƣđ�ǞƬǸƬȇ�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ǆ Ǩǻ�ƨǬȈǬū¦�ƪ ǴǸƸǧ��ȆǬȈǬū¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦

«��śƦǘǫ�ÀȐǰǌȈǳ�Ä±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇȐǳ�ǂȇƢǤǷال تعين االستعمال النمطي للغة، بل ǂǐƫ

  .متقابلني يشكالن معا ألق اللغة

داللية دقيقة ومميزة حول مفهوم احلقيقة وأقسامها، أعطى علماء البالغة خترجيات       

وتكمن خصوصية البحث يف جمال الداللة احلقيقية يف ارحتاالت املعىن دون املساس بالنسق 

، المجلد 3سعاد شاكر شناوة ، المستوى الداللي في الفنون البالغیة، مجلة القادسیة لآلداب والعلوم التربویة ،العدد-)1
.105ص، 2007، 6
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¦�ƢĔƘǯ��ƨǤǴǳ�¿ƢǠǳ¦�½ǂƸƬƫ�ƢŶ¤Â�̈ŗƬǈǷ�ƪ ǈȈǳ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�Ŀ�Ȇǿ�ƨȈǬȈǬū¦�ƨǸǴǰǳƢǧ��̈ŗƬǈǷ�©ȏƢŢ°

  .يف فضاء داليل عميق السيما إذا ولدت هذه احلركة دالالت جديدة للمفردة

:مفهوم الحقيقة عند علماء البالغة -)1.1

املعاين  ي البيان وملا استحالت البالغة علما منطقيا، وقواعد معيارية، وخاصة علم

الذي يتماس مع علم الداللة يف جوانب كثرية،تناول البالغيون مبحث احلقيقة، وسبل جتسيد 

املعىن، والبحث يف ظالل املعىن وارحتاله، وتغريه، فكانت جهود البالغيني جبارة يف تصنيف 

احلقائق، وتقسيمها، وخاصة عندما يتعلق األمر باخلطاب القرآين، فإّن التحليالت تكون 

     . عمقأ

رية ال حصر هلا، ال مشاحة يف القول أّن األحباث البالغية اليت مست مفهوم احلقيقة كث

�Ʈ ƸƦǳ¦�ÀƢȈǟ¢�ń¤�ǞƳǂȇ�ƢȀȈǧ�ǪƦǈǳ¦�Ƥ ǐǫ�Ǻǰǳ��ƨǬȈǋ�ƢȀȈǧ�©ȐȈǴƸƬǳ¦Â��ƨǟȂǼƬǷ�Ƣđ°ƢǌǷÂ

لذلك كل البالغي العريب املعدودين الذين رمسوا الطريق للبقية، فما كان منهم إال أن اتّبعوه، 

-الزمخشري-عبد القاهر الجرجاني( األحباث كانت عالة على رؤوس البالغة األربع

.)القزوينيو -السكاكي
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:1)ه471ت (مفهوم الحقيقة عند عبد القاهر الجرجاني -)1.1.1

يعتلي عبد القاهر اجلرجاين مكانة كبرية يف ميدان البالغة بصفة عامة، والبحث يف جمال 

بصفة خاصة، وذلك راجع لفكره املتقد الذي يعطي للمسألة حتليالت مبسطة متتنع  ىناملع

عن غريه؛ ألنه ينظر إىل الظواهر اللغوية من منظار مغاير، وخاصة منهجه اخلاص الذي 

ميكن أن نطلق على منهج عبد القاهر اجلرجاين مبنهج «يتعامل به مع النصوص، حيث

الفين، ويزاوج بني النظرية القاعدة العلمية والذوق التحليل الفين، وهو منهج ميزج بني 

، فيأيت التحليل ممتعا 2» والتطبيق يف صورة ال يطغى فيها أحدمها على اآلخر طغيانا بينا

.شيقا، ومشبعا بالظالل واإلحياءات اليت كثريا ما ختفى عن الفكر والنظر

�ǾƦǼȇ�ƾū¦�µ ǂǠȇ�À¢�ǲƦǫÂ��±ƢĐ¦�ƾƷ��Ǻǟ�ǾưȇƾƷ�µ ǂǠǷ�Ŀ�ƨǬȈǬū¦�¿ȂȀǨǷ�ňƢƳǂŪ¦�®°Â¢

��ƨǴǸŪƢƥ�Ǿƥ�ƢǧȂǏȂǷ�ÀƢǯ�¦̄¤�ǽƾƷ�Śǣ�®ǂǨǳ¦�Ǿƥ�ƢǧȂǏȂǷ�ÀƢǯ�¦̄¤�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�Ȑǯ�À¢�ń¤

.وهذا حىت حيدد اإلطار الذي يعرض فيه املفهوم، وحىت ال ختتلط على املتلقي السياقات

�ƢĔ¢�Ã¢ǂǧ��ƨǬȈǬƸǴǳ�ƢǬȈǫ®�ƢǷȂȀǨǷ�ňƢƳǂŪ¦�µ ǂǟ» كل كلمة أريد بها ما وقعت له في

، فجعل عبد القاهر يف احلقيقة اإلرادة أو 3».وضع واضع وقوعا ال يستند فيه إلى غيره

�ǾȈǧ�ǶǜƬǼƫ�Äǀǳ¦�¾Âȋ¦�ǞǓȂǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǲƻƾȇ�ƾǬǧ��Ƣē¦̄�Ƣđ�®¦ǂȇ�Ŗǳ¦�ƨǠǓ¦Ȃŭ¦

تمل لغات مجيع الناس، أو أمساء األعالم، ّمث يتماهى اجلرجاين يف الدقة الكلمات، كما تش

كان نحویا متكلما على مذھب االشعري فقیھا على مذھب .ھو ابو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني)1
كما كان آیة في النحو ، حتى لقب بشیخ العربیة في زمانھ وامامھا .اتسم بالورع والتقوى مع الدین المتین .(الشافعي

، نزھة 3/340شذرات الذھب :ینظر ه461ویقال 471توفي سنة فقد كان من كبار آئمة العربیة واللغة والبیان
.126/لبلغة في تاریخ ائمة اللغة ، ا2/188انباه الرواة .263/االلباء 

فاتح حمبلي، مالمح التجدید في منھج البحث البالغي عند عبد القاھر الجرجاني ، مجلة األثر،ورقلة، الجزائر ،العدد -)2
.69-68ص ، 2014، جانفي 19

.303، ص 1988، 1،طعبد القاھر الجرجاني ، أسرار البالغة ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان )3
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، فالثانية " وضع الواضع"على التنكري بدل قوله " وضع واضع" والتفصيل، فيعلل سبب قوله 

على ابتداء اللغة فيتوهم السامع أن األلفاظ املوضوعة يف الزمن املتأخر عن  -حسبه–تدل 

" وضع واضع"هذا احلد، لذلك احرتز من ميالن الفهم بقوله  الوضع األول غري داخلة يف

  .بالتنكري حىت تنفتح الداللة وتشمل أي وضع كان يف أي زمن قيل فيه 

يعتقد بعض الدارسني أن عبد القاهر كان «وعلى الرغم من دقة التعريف، إال أنه 

�Ń�Ǿǻȋ�Ǯ ǳ̄��Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀǿ�¼ƢǇ�śƷ�±ƢĐ¦�ËƾŞ�Ǻǿǀǳ¦�¾ȂǤǌǷ يشرتط للكلمة احلقيقية

سوى شرط واحد وهو أن ال تستند إىل غريها يف الداللة على معناها، وهذا الشرط بال ريب 

ƨȈǜǨǳ�ƨǼȇǂǫ�ń¤�®ƢǼƬǇȏƢƥ�ƢŮȂǳƾǷ�ȄǴǟ��ƨǳȏƾǳ¦�ȂǿÂ�ƨȇ±ƢĐ¦�ƨǸǴǰǳ¦�Ŀ�ƢǷ�±¦ǂƥ¤�ƾǯƚȇ«1  أو

ة يف حد ذاته، وإمنا  معنوية ، وهو ما جعل مفهوم عبد القاهر اجلرجاين للحقيقة مل يكن غاي

�±ƢĐ¦�¿ȂȀǨǷ�±¦ǂƥ¤�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǴȈǇÂ�ÀƢǯ.

:وحىت يؤكد ويدلل اجلرجاين على صحة مفهومه، برهن مبثال بسيط يقرب به احلد فقال

تريد به السبع، فإنك تراه يؤدي مجيع " أسد"إن أردت أن متتحن هذا احلد فانظر إىل قولك «

وقع له يف وضع واضع اللغة، وكذلك تعلم أنه غري  شرائطه ألنه قد أردت به ما يعلم أنه

مستند يف هذا الوقوع إىل شيء غري السبع؛ أي ال حيتاج أن تتصور له أصل أداة السبع من 

، واملتأمل هلذا التقريب سيجد أنه من البساطة مبكان ويف 2»أجل التباس بينهما ومالحظة 

  .معاملها  نفس الوقت جيسد املفهوم الذي أورده للحقيقة ويوضح

، ص 2006، 27حسن أحمد مھاوش ، المجاز بین الحقیقتین العقلیة واللغویة، مجلة الفتح ، جامعة دیالي ، العدد -)1
200.

.304ص ،البالغةعبد القاھر الجرجاني ، أسرار -)2
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نظرا للدقة وحتري االستقصاء يف البحوث اللغوية الرتاثية، فإن هذا املفهوم للحقيقة على 

الرغم من دقته وبساطته وجد بعض االنتقادات من الدارسني ، فق رأى الفخر الرازي أن هذا 

خروج  املفهوم الذي قدمه عبد القاهر اجلرجاين غري صاحل ، وعلل هذا احلكم بأنه يقتضي

ǄƟƢƳ�Śǣ�ȂǿÂ���±ƢĐ¦�ƾƷ�Ŀ�ƢǸŮȂƻ®Â�ƨǬȈǬū¦�ƾƷ�Ǻǟ�ƨȈǧǂǠǳ¦Â�ƨȈǟǂǌǳ¦�ƨǬȈǬū¦1  ؛ ألنه–

احلقيقة العرفية والشرعية وضعت يف وضع واضع ولكنها تستند إىل  -حسب الفخر الرازي

  .غريها من القرائن اليت توجه مفهومها وداللتها على العرف أو الشرع 

�Â¢�ǾǴǘƦƫ�ȏ�ƢĔ¢�ȏ¤�ňƢƳǂŪ¦�ǂǿƢǬǳ¦�ƾƦǟ�¿ȂȀǨǷ�ń¤�ƪ ȀƳÂ�ƪ ǻƢǯ�À¤Â�©¦®ƢǬƬǻȏ¦�ǽǀǿ

�ƨȇƢȀǼǳ¦�Ŀ�ƢȀǧǂǟ�ƢĔȋ��Ǯ ǳ̄�µ ǂǨƫ�ƪ ǻƢǯ�ƨǳƘǈŭ¦�ń¤�ƢȀǼǷ�ǂǜǻ�Ŗǳ¦�ƨȇÂ¦Ǆǳ¦�ƢŶ¤Â��ǂǏƢǫ�ǾǴǠš

وفق مقابلتها للمجاز؛ بتعبري آخر كان يريد أن يبسط مفهوم احلقيقة يف نظر املتلقي حىت 

±ƢĐ¦�¿ȂȀǨǷ�Ǿǳ�¬ǂǌȇ.

2)ه626ت (مفهوم الحقيقة عند أبي يعقوب السكاكي -)2.1.1

بأشواط زمنية كبرية، جاء مقّعد البالغة العربية، وواضع عبد القاهر الجرجانيبعد      

مبفاهيم جديدة يف جمال البالغة العربية، فتطرق ملوضوع أبو يعقوب السكاكيعلومها 

3الزخمشري جار اهللاوالبد أن نشري إىل أن السكاكي أفاد كثريا من جهود  احلقيقة وأقسامها، 

، 1جابر فیاض العلواني ، مؤسسة الرسالة، بیروت ، ج.فخر الدین الرازي ، المحصول في علم االصول ، تح:ینظر)1
.291ص

یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو یعقوب، سراج الدین، أحد أئمة سراج الدین )2
ولد في سنة .والتصریف والمعاني والبیان والعروض والشعر وغیر ذلكالعربیة في عصره، عالٌم فذ في النحو 

/13:معجم المؤلفین،.8/222:األعالم للزركلي:،ینظر)ھـ626(، وتوفي بخوارزم سنة )جمادى األولى)ھـ555(
.1/27:تاج التراجم في طبقات الحنفیة،282

ة، لھ قصب السبق في جل القضایا البالغیة التي عالجھا علماء یعد جار هللا الزمخشري األب الروحي للبالغة العربی)3
البالغة الحقا من أمثال السكاكي والقز ویني وغیرھم، ولكنھ لم یفرد مؤلفا خاصا جمع فیھ جھوده البالغیة والداللیة، 

مفتاح "ألھمھا اوإنما جعل ھذه الجھود مبثوثة في تفسیره الكشاف، فكل الكتب العظیمة التي ألفت في البالغة ولعل 
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جعلته رائد البالغة،  دقيقا،؛ ألنه ميلك قدرة حتليلية كبرية فحلل مفهوم احلقيقة حتليال علميا 

اشتهر يف تاريخ الثقافة العربية بقراءته اخلاصة للبالغة العربية، تلك «كما أن السكاكي 

ويوضح لنا هذا تطلع السكاكي إىل ...صنفت مباحثها إىل معان وبيان وبديعالقراءة اليت 

، فال جرم أننا سنجد يف طيات حتليله دقائق علمية، 1»إقامة البالغة علما قائما بذاته

�ǾǨǳƚǷ�Ŀ�Ƣđ�®ËǂǨƫ�ƨǴưǷƘƥ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�µ °¢�ȄǴǟ�©¦ƾȈǈšÂ"مفتاح العلوم."  

©��ƨǠǷƢƳ�ƨƸȈƸǏ�ƨǗƢƷ¤�Ƣđ�ǖȈŹ�ŕƷأعطى السكاكي احلقيقة ثالث تعريفا          

الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في «ألطرافها، فاحلقيقة عنده هي 

وال الوضع كاستعمال األسد في الهيكل المخصوص، فلفظ األسد موضوع له بالتحقيق 

تعد الكلمة تأويل فيه، وإنما ذكرت هذا القيد ليحترز به عن االستعارة، ففي االستعارة 

.2»مشتملة فيما وضعت له على أصح القولين وال نسميها حقيقة

بدل استعمال " فيما هي موضوعة له "وأول ما نالحظه هو استعمال السكاكي عبارة      

،فقد حترى السكاكي دقة أكرب؛ ألن مصطلحه ذاك ال "في وضع واضع"عبد القاهر عبارة 

يعلل له جمربا على التعقيب عليه، و عبد القاهر جع يضع املتلقي يف صراع، بينما مصطلح

للسكاكي أخذت من الزمخشري وكشافھ، وبعد الكشاف موسوعة تضم علوم اللغة والبالغة،ومن أھم المصنفات "العلوم
التي ُعنیت بالبحث الداللي في الخطاب القرآني، لیصنف أكبر دارس لبالغة القرآن الكریم، وقد ُعني في كشافھ عنایة 

ذلك أثر في مفھوم الحقیقة لدى الدارسین بعده، إال أنھ لم یعط أھمیة بالغة ، وعمل على توضیحھ، لفائقة بالمجاز
لموضوع الحقیقة، لیس لعدم أھمیتھا ؛وإنما ألنھ كان مھتما بالمجاز في القرآن الكریم وفق مذھبھ المعتزلي، ولكن 

.یلتفت إلیھا بین الحین واآلخر في مواضع الحقیقة العرفیة والشرعیة 
السلفاوي، البعد التداولي في البالغة العربیة من خالل مفتاح العلوم للسكاكي، مذكرة تخرج لنیل شھادة أم الخیر )1

.98-96، ص 2009الماجستیر، كلیة قاصدي مرباح، ورقلة ، الجزائر ، 
358، ص1983، 1نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط.أبو یعقوب السكاكي ، مفتاح العلوم ، تح)2
.
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إيراده نكرة، وهو ما أخذ منه إطارا هاما، بينما تعبري السكاكي كان واضحا ويف نفس سبب 

  .الوقت دقيقا 

إذا رجعنا إىل البعد املعريف الذي حيمله تعريف السكاكي للحقيقة، يظهر اجلانب 

ّب جّل تركيزه على طريف اخلطاب من متكلم ومتلقي، التداويل يف دراسته للحقيقة، حيث يص

حيث يؤكد على ضرورة ختصيص احلقيقة بالبساطة والوضوح حىت يتمكن املتلقي من حتليلها 

دون جلوء إىل تأويل أو خترجيات، لريسخ يف ذهن املتلقي أن املتكلم يريد كالما حقيقيا، 

�ȆȀǧ��ǞƦǈǳ¦�Ƣđ�®ȂǐǬǷ" أسد"، فكلمة " من غري تأويل"ويضيف تأكيدا على ذلك قوله

عبارة صفرية التأويل، فكان توظيفه هلذا املثال يف غاية الدقة ووضوح، إذا قارناه بتوظيف عبد 

.القاهر اجلرجاين لنفس املثال ، والذي نقده الرازي 

آخر له وشائج متصلة مع بعد هذا التعريف، وحىت ال جيعل األذهان تتيه، أردفه مبفهوم 

هي الكلمة «م األول، ولكن من زاوية أخرى، فرأى أنه ميكننا القول بأن احلقيقة املفهو 

المستعملة فيما تدل عليه بنفسها داللة ظاهرة، كاستعمال األسد في الهيكل 

المخصوص،أو القرء في أن ال يتجاوز الطهر أو الحيض غير مجموع بينهما، فهذا يدل 

ما إذا خصصه بواحد، إما صريحا مثل أن تقول عليه بنفسه مادام منتسبا إلى الوضعين، 

؛ فإنه حينئذ "القرء ال بمعنى الحيض"، وإما استلزاما مثل أن تقول "القرء بمعنى الطهر"

وقولي ...ينتصب داال بنفسه على الطهر بالتعيين، كما كان الواضع عينه بإزائه بنفسه

1».داللة ظاهرة؛ احترازا عن االستعارة

.المرجع السابق،الصفحة نفسھا)1
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أن نقيم موازنة بني املفهوم األول والثاين، سنجد أن املفهوم الثاين يف وإذا حاولنا       

، -املشرتك-التحليل أعمق منه يف األول؛ ألنه يشمل الكلمات املنتسبة إىل وضعني خمتلفني

الطهر أو احليض؟، فيفسر :، فقد يسأل سائل أي املعنيني هو احلقيقي"القرء"على غرار كلمة 

��śȈǼǠŭ¦�śƥ�ǞǸŪ¦�ÀÂ®�ǚǨǴǳ¦�¦ǀđ�ǾǐȈǐţني يف حال يحقيق السكاكي أن كال املعنيني

كان حقيقة وهذا يسمى وصفا بالتعيني؛ فقد عينّا القرء " القرء هو الطهر"مبعىن إذا قلنا 

، فهذا الكالم يستلزم أننا " القرء ال مبعىن احليض"بالطهر، أو باالستلزام على شاكلة قولنا 

  .نعين القرء مبعىن الطهر

الكلمة «ّمث يردف يف اخلتام بسيطا جيمع التعريفني السابقني فريى أن احلقيقة هي 

أن  اليت ميكن، وهنا يغلق السكاكي كل املنافذ اليت ميكن 1»المستعملة في معناها بالتحقيق

  .تفلت منها أي جزئية فتجعل املفهوم قاصرا

عود على بدء، وإذا تفحصنا تعاريف السكاكي الثالث،سنجد حسا معرفيا طاغيا، 

جسده اهتمامه بألفاظه، فال يعرض فال يعرض الكلمة حىت يرسم هلا طريقا يف التدليل، 

بعضها  األقسامبضبط املصطلحات، ومتييز اهتمام السكاكي «فتصل مفاهيمه صافية، وإن 

مية املبنية على تزويد طالب علوم األدب باملعيار الذي حيفظ من بعض يتفق ورؤيته التعلي

، فيضبط كل ذلك معجم العلم، ويفيد من معاين العلوم 2»لسانه من اخلطأ باستخدام اللغة

  .األخرى

.359، ص السابقالمرجع )1
، ینایر 7، المجلد 1یوسف زرفة ، القاعدة والذوق في بالغة السكاكي، مجلة الجامعة اإلسالمیة ، غزة ، العدد)2

.174، ص 1999
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يف التعريفات الثالث، " املستعملة"ال حنتاج إىل طول نظر حىت نالحظ تكرار كلمة        

والسكاكي ونظرا لدقته يف العرض ، ال يفوته أن ينوه هلذا األمر، فيعلل لكل ذلك شارحا 

استعملت الكلمة فيما تدل عليه، :واعلم أنّا ال نقول في عرفنا«:وباسطا لرؤيته، فيقول

تدل عليه، حتى يكون الغرض األصلي طلب داللتها على المستعمل فيه،  أو في غير ما

ومن حق الكلمة في الحقيقة التي ليــــــــــست بكناية،أن تستغني في الداللة على المراد 

فيؤكد أن االستعمال هنا مناطه املقام .1»منها بنفسها عن الغير، لتعينها له بجهة الوضع

بع بذلك، فإذا كان املقام يقتضي احلقيقة، كان االستعمال أو مقتضى احلال؛ فالداللة ت

الكلمة فيما تدل عليه، وال شك أن املقام الذي يعنيه هنا مقام املتكلم، وأن أساليب الكالم 

تتبع أغراض املتكلم ومقاصده وأحواله،ويف هذا يتجلى التوجه التداويل يف بالغة السكاكي؛ 

م للمقام وقصد املتكلم وحاجاته،مما يعكس اجلانب إذ يرى أنه من الضروري مناسبة الكال

، فال جرم يف تكرار كلمة االستعمال يف كل تعريف حىت يرسخ هذه 2النفعي للخطاب

.احلتمية، وحىت ينبه املتلقي إىل أمهية هذا املفهوم يف حركة اخلطاب

:3)ه739ت (مفهوم الحقيقة عند الخطيب القزويني -)3.1.1

بعد أيب يعقوب السكاكي، مل يشتهر أحد مبثل شهرة اخلطيب القزويين، الذي محل 

  ...مفتاح العلوم"مشعل البحث البالغي بعده، الذي بّسط كتابه 

.360، ص )ذ.س.م(السكاكي ، مفتاح العلوم ، )1
.115،ص)ذ.س.م(البعد التداولي في البالغة العربیة من خالل مفتاح العلوم للسكاكي،أم الخیر السلفاوي، )2
ھو محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن أبي دلف العجلي القزویني، جالل الدین أبو المعالي بن سعد الدین )3

قھ حّتى ولّي القضاء ناحیة الروم ھـ بالموصل، سكن الروم مع والده وأخیھ واشتغل وتف666ابن إمام الشافعي، ولد سنة
للسكاكي، وھو من أجل المختصرات ولھ "مفتاح العلوم"اختصر فیھ "التلخیص"وھو دون العشرین، من مصنفاتھ 

.14/185البدایة والنھایة ج:ھـ ، ینظر739توفي سنة "...ایضاح التلخیص"
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�ƨǬȈǬū¦�̧ȂǓȂǷ�Ŀ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƲĔ�Ŀ�ȆǯƢǰǈǳ¦�ǾƼȈǋ�̈ǂƟ¦®�Ǻǟ�řȇÂǄǬǳ¦�Ƥ ȈǘŬ¦�«ǂź�Ń

§�ومفهومها، وأقسامها، ولكّنه خالفه يف أم Ƣƥ�Ŀ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�̧ȂǓȂǷ�ŀƢǟ�Ǿǻ¢�Ȃǿ�ƾƷ¦Â�ǂ

Ƣū¦�ȄǔƬǬǷ�ǪƥƢǘȇ�Ƣđ�Ŗǳ¦�®ƢǼǇȍ¦�¾¦ȂƷ¢�ǺǷ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ÀƘƥ�Ǯ¾علم امل ǳ̄�ǲǴǟÂ��ňƢǠ.

�ƢĔȂǰƥ�ƨǬȈǬū¦�řȇÂǄǬǳ¦�Ƥ ȈǘŬ¦�» ǂǠȇ» الكلمة المستعملة فيما وضعت له باصطالح

م يستعمل؛ فإن الكلمة قبل االستعمال احتراز عما ل: به التخاطب، فقولنا المستعملة

أحدهما ما استعمل في -:احتراز عن شيئين: ال تسّمى حقيقة،وقولنا فيما وضعت له

غير ما وضعت له غلطا؛ كما أن تقول لصاحبك خذ هذا الكتاب مشيرا إلى كتاب بين 

والثاني أحد قسمي المجاز، وهو ما استعمل -يديك، فغلطت فقلت خذ هذا الفرس،

في " األسد"كلفظة   لم يكن موضوعا له ال في اصطالح به التخاطب وال في غيره،فيما 

احتراز عن القسم اآلخر من المجاز : الرجل الشجاع، وقولنا في اصطالح به التخاطب

.1»"الصالة"وهو المستعمل فيما وضع له ال في اصطالح به التخاطب كلفظ 

يعترب القزويين احلقيقة أصال للمجاز، وهو تابع هلا؛ لذا رأى أنه من الضروري قبل ذكر 

�ƢȀǼǟ�Ʈ ȇƾū¦�Ƥ ƳÂ��ǾȈǧ�¾ȂǬǳ¦�ǲȈǐǨƫÂ�±ƢĐ¦–وتفصيل القول فيها؛ وذلك ألن  -احلقيقة

�À¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ��ǲǏȋ¦�Ȇǿ�ƨǬȈǬū¦Â�̧ǂǧ�±ƢĐƢǧ��Ǯ ǳǀǯ�ǆ Ȉǳ�ǆ ǰǠǳ¦Â�ƨǬȈǬƷ�±Ƣů�ǲǰǳ

�ȆǔǨȇ�±ƢĐ¦  إىل»�ƢĔ¢�ȏ¤��ƨǬȈǬū¦�ÀÂ®�¼ǂǘǳ¦�» ȐƬƻ¦  كاألصل للمجاز، إذ ملا كانت

، 1الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان،طإبراھیم شمس .الخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة ،تح)1
.204-203، ص2003



الحقائق العرفیة و الشرعیة في الدرس األصولي والبالغي

38

فرع من االستعمال فيما وضع له جرت العادة بالبحث عن له  االستعمال يف غري ما وضع

.1»احلقيقة أوال

حىت ال يدخل املتلقي فيها غلطا الكلمات " المستعملة"يعلل القزويين توظيفه لكلمة      

تدخل اللغة جمال التوظيف والعمل، أو املخاطبة، "المستعملة"املستعملة، فكلمة غري 

"فيما وضعت له"مة مستعملة استعمال فيما وضعت له، ّمث يعّلل سبب قوله فمادامت الكل

  :حىت حيرتز به عن أمرين

يف أن يستعمل يف غري ما وضع له غلطا، وقد عرض مثال الكتاب، ودعم ابن :أوهلما*

جاء زيد، فإذا : إذا قلت رأيت عمرا وظننته زيدا فقلت«يعقوب املغريب مبثال آخر، حيث 

عمرو، فاللفظ هنا يف القصد، فقد استعملت فيما وضعت له يف زعم املتكلم ولو غلط يف 

األول استعمال وضع فيحتاج إىل أن يراد فيما وضعت  فهي حقيقة وال يقال يف الوجه قصده

�Ń�Ǿǻ¢�ȏ¤��¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Ǯ ǳǀƥ�ǾȈǧ�ǖǴǤǳ¦�ǞǫÂ�Äǀǳ¦�ŘǠǸǴǳ�ƪ ǠǓÂ�ƢĔȋ��ǖǴǤǳ¦�«¦ǂƻȍ�ƾǐǫ

يقصد ألنا نقول الوضع إما تعيني اللفظ للمعىن قبل االستعمال، إما كثرة االستعمال يف 

وراء توظيف  االحرتاز الثاين *، أما2» وكالمها منفي عن الغلطحىت صار حقيقة فيه، الشيء

�ǲǸǠƬǈȇ�Ń�Äǀǳ¦�ȂǿÂ��±ƢĐ¦�ǺǷ�ňƢưǳ¦�ǶǈǬǳ¦�Ŀ�̧ ȂǫȂǳ¦�ƨǧƢű�Ȃǿ��̈°ƢƦǠǳ¦�ǽǀǿ ال يف

  .اصطالح التخاطب وال يف غريه

.05دط ،ص .سعد الدین التفتزاني ، مختصر السعد على شرح التلخیص ،دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، دت)1
لبنان ، دت ، دط، ص ابن یعقوب المغربي ، مواھب الفتاح في شرح تلخیص المفتاح ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، )2

05.
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يفسرها تاج الدين السبكي حيث يرى أن قوله يف  "اصطالح به التخاطب"يف  أما قوله     

وهي  شيء؛ أي الكلمة املستعملة يف "وضعت له"يتعلق بقوله «اصطالح به التخاطب 

يف االصطالح الذي وقع به التخاطب؛ أي  الشيءموضوعة يف اصطالح التخاطب لذلك 

االستعمال، فإذا كان اخلطاب بعرف الشرع وأطلقت على الدعاء فهي كلمة مستعملة يف 

يف اصطالح "وهي موضوعة يف هذا االصطالح لغريه، وقال بعض الشارحني أن قوله  شيء

.1». يتعلق بقوله مستعملة" به التخاطب

تكمن خصوصية تعريف القزويين للحقيقة أننا نلمس خطابا تداوليا كثيفا يف هذا    

كالم والتخاطب ومن بعده شرّاح التلخيص قد أعادوا االعتبار للالتعريف، سنجد أن القزويين 

يف تعريف احلقيقة بوصفها األساس يف الدرس اللغوي، فقد ربطوا  جزئيات احلقيقة وضبطوا 

حواشيها بوصف االستعماالت الفعلية للكلمات يف مواقف معينة، إذ أن تغيري االستعمال أو 

ǯ�ƢƷǂǈǷ�Â¢�ƨȈǷȐǯ�ƨƠȈƥ�ƢŮ�¦ȂǴǠƳ�Ʈ ȈƷ��ǪƟƢǬƷ�ƢĔ¢�ƢȀȈǴǟ�Ƕǰū¦�ÈǲÉǘÈƥ�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�Ǯ Ǵƫ الميا

يتكون من خماطب ومقتضى حال يفرض عليه سريورة اخلطاب حىت وصوله حد اإلبالغ، 

     . ونرى أنه لو وقع غلط ستتغري وجهة اخلطاب إىل وجهة أخرى تتناسب مع ذلك التغري

:2عند بالغيين آخرين مفهوم الحقيقة عند-)4.1.1

بھاء الدین السبكي ، عروس األفراح في شرح تلخیص المفتاح ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان، دت ، دط ، ص )1
08.

حتى یكون البحث قد أحاط بمفھوم الحقیقة في الدرس البالغي إحاطة شاملة، وبعد أن عرضنا مفھومھا عند رواد )2
، ال ضیر في أن نعرض تعریفات العلماء الذین جاؤوا بعدھم، "الزمخشري، السكاكي، القزوینيالجرجاني، "ھذا الدرس

مع العلم أن ھذه التعریفات المتأخرة سارت في نفس النھج الذي رسمھ ھذا الرباعي ، لكنھم أعطوا تخریجات وتحلیالت 
.جدیدة تستحق الذكر 
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بعد أن أورد أعالم الدرس البالغي مفهوم احلقيقة، نالت هذه األخرية أمهية بالغة عند 

��±ƢĐ¦�ƾƷ�ń¤�ÀȂǴǏȂƬȇ�ǶȀǴǠŸ�Äǀǳ¦�² ƢǇȋ¦�» ǂǘǳ¦�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄Â��¦ȂǴƫ�Ǻȇǀǳ¦� ƢǸǴǠǳ¦

بدقة حيث يرى أن احلقيقة نالت حظوة عند " العلوي"ومفهومه الدقيق، وهذا ما يوضحه 

للحقيقة بوصفها  -لغويا- ّمث يعطي تعريفا معجمياألصوليني على حد سواء، علماء البالغة وا

فعيلة واشتقاقها من الحق في اللغة وهو الثابت، وهو يذكر في مقابله الباطل؛ فإذا  «

كان الباطل هو المعدوم الذي ال ثبوت له، فالحق هو المستقر الثابت الذي ال زوال 

حقيقة؛أي ثابتة على أصلها ال : في األصل قيلله، فلما كانت موضوعة على استعمالها 

، وهو يهدف من وراء هذا التعريف، الوقوف على العالقة القائمة بني 1»تزايله وال تفارقه

  .األصل اللغوي للكلمة ومعناها االصطالحي

�ƢǸȀǼǷ�ǲǯ�ÀƢȈǤǗ�ÃƾǷÂ��ƨǤǴǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ń¤�ƨȈǬǘǼǷ�̈ǂǜǻ�ÄȂǴǠǳ¦�ǂǜǼȇ�ËĽ

واللغة ...محال أن يكون هناك مجاز من غير حقيقة«خر، حيث يرى أنه على اآل

والقرآن مشتمالن على الحقائق والمجازات جميعا، فما كان من األلفاظ مفيدا لما 

وضع له في األصول فهو المراد بالحقيقة، وما أفاد غير ما وضع له في األصل وضعه 

رين، لذلك كان تأثريه يف موضوع احلقيقة ، ويعد العلوي من البالغيني املتأخ2»فهو المجاز

  .ظاهرا عندما كان يعطي تعليقات وخترجيات حول املفاهيم اليت قدمها البالغيون املتقدون

من حّق الشيء إذا «¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǬȈǬū" الصاحيب"يعرف ابن فارس يف كتابه          

ثوب محقق النسج؛ أي : أوجب،واشتقاقه من الشيء المحقق ، وهو المحكم؛ يقال

1،ط1د الحمید الھنداوي، المكتبة العصریة، بیروت ،لبنان، جعب.یحي بن إبراھیم العلوي الیمني، الطراز، تح)1
.28، ص2002،
.27المرجع نفسھ ، ص )2
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الكالم الموضوع موضعه الذي ليس باستعارة وال تمثيل، وال تقديم :محكمه،فالحقيقة

أحمد اهللا على نعمه وإحسانه، وهذا أكثر الكالم، وأكثر : فيه وال تأخير كقول القائل 

بّسط مفهوم احلقيقة، ووضعه ابن فارس، ونرى أن 1»العرب على هذا  آي القرآن وشعر

، "االستعارة والتمثيل" بإضافة األنواع اليت ال تعد من قبيل احلقيقة حىت تظهر احلقيقة وهي 

�ǺǸǓ�«°ƾǼȇ�ǂǠǋ�ǺǷ�§ǂǠǳ¦�ǾǳƢǫ�ƢǷÂ�À¡ǂǬǳ¦�Ä¡Â�§ǂǠǳ¦�¿Ȑǯ�ǂưǯ¢�À¢�ǾǨȇǂǠƫ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǂǬȇ�Ľ

  .احلقائق 

«�¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǬȈǬū"ابن جني"يأيت             ǂǠȈǧ��² °Ƣǧ�Ǻƥ¦�ƾǠƥ» أقّر في االستعمال ما

على هذا املفهوم رافضا إياه؛ ألنه " الطراز"علق العلوي يف 2».على أصل وضعه في اللغة

الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة ألنها لم تقر في االستعمال يلزم منه خروج الحقائق «

احلقائق  ابن جنيأن تقييد  العلوي، حيث يرى 3»للغوي مع أنها حقائقأصل وضعها ا

 تقر بذلك يف جيعلها خترج احلقائق الشرعية والعرفية، إذ مل"بما أقر في االستعمال"

  .االستعمال اللغوي

اللفظ «¡�ƢĔƘƥ�ƨǬȈǬƸǴǳ�ǂƻليعطي مفهوما " املثل السائر"يف كتابه  ابن األثيريأيت        

، وهو مفهوم خمتصر مجع فيه ابن األثري جوانب احلقيقة، 4»موضوعه األصليالدال على 

لما فيه من إخراج «ولعله الختصاره ما جعل العلوي يطعن يف صحته، ويعتربه فاسدا، 

عن كونها حقائق ، وإنها دالة على غير موضوعها األصلي، للحقيقة العرفية والشرعية 

.215علي بن فارس ، الصاحبي  في فقھ اللغة وأسرار العربیة ، ص )1
.448ص،2علي النجار ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، ج.أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ، تح)2
.29،ص 2جالعلوي الطراز ،)3
أحمد الحوفي وبدوي طبانة، دار نھضة مصر ، القاھرة ، :ابن األثیر ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تقدیم )4

.58، ص 4مصر ، ج
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فلزم خروجها عن كونها حقائق وهو باطل ال يقال، فلعل ابن األثير إنما أراد الحقائق 

اللغوية دون  الحقائق العرفية والشرعية، وإنما أراد الحقائق الموضوعة لغة، كلفظ 

، فال يعاب عليه؛ ألننا نقول هذا األسد فإنه حقيقة في البهيمة مجاز في الرجل الشجاع

فاسد، فإن الماهية من حقها أن تدرج تحتها جميع الصورة المفردة، فال يخرج عنها 

، ونرى أن العلوي يعلل البن األثري تعريفه ذاك للحقائق بكونه أراد احلقائق اللغوية؛ 1»شىء

العرفية –وج احلقيقتني ألنه لو محلنا مفهوم ابن األثري على كل احلقائق للزم ذلك ضرورة خر 

  .-والشرعية

قضية أخرى يف غاية األمهية ، وهي أي املفهومني جيب أن يتبادر ابن األثيريناقش        

إىل الذهن عند إطالق كلمة ما ،هل املعىن احلقيقي أو املعىن الدخيل ؟فريى ضرورة أن يتبادر 

كالشمس لهذا الكوكب دون الوجه «إىل األذهان حقيقة اللفظ ال جمازه، فكما يقول 

إنا نرى األفهام تتبادر عند سماع كثير من األلفاظ العرفية إلى :المستحسن،فإن قلت

غير حقائقها األصلية، كالغائط الذي ال يفهم منه إال الحاجة المخصوصة دون 

يذكره الفقهاء وال طائل له؛ ألن المعتبر بمبادرة  شيءهذا :المطمئن من األرض، قلت

، فجعل ضرورة أن يتبادر إىل فهم اخلاصة املعاين 2»ام الخاصة من الناس ال العامةأفه

احلقيقية أو املعاين األصلية لأللفاظ ، بينما ميكن أن نستخلص من كالم ابن األثري أنه ال 

املستعمل بالعرف حقائق ، وحسبه ،فإن اخلاصة من الناس ال يفهمون من يعترب األلفاظ 

  .ن من األرض الغائط إال املطمئ

.29صالعلوي، الطراز ،)1
.81،ص4جاألثیر ،المثل السائر ،ابن)2
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ابن أبي ، إذ يرى ابن األثيرعلى هذه الرؤية اليت تبناها  ابن أبي جديدوقد عّقب 

ومذهبه يف هذه اجلزئية غري صحيح، فحسبه الضري أن يتبادر ابن األثيرأن جواب  جديد

أن المراد بالغائط الحاجة المخصوصة،وبالدابة الفرس، وبالراوية المزادة، «إىل األفهام 

1�ǽƢǔƬǫ¦��ƾȇƾŪ¦�ĿǂǠǳ¦�ǞǓȂǳ¦�Ŀ�ǪƟƢǬƷ�ǾƦǈƷ�ƢĔȋ»وبالملك الرسول الروحاني خـــاصـــــة

  السياق أن يتبادر إىل األذهان 

أن يقرتح صياغة  رآث، و وقد واصل العلوي يف تعقيبه على مفهوم ابن األثري للحقيقة          

، حيث يرى أنه كان من األجدر بابن األثري عرضه بطريقة جديدة يراها أمجع ملفهوم احلقيقة 

لو قيل في حد الحقيقة ما أفاد معنى «أمشل وأدق، حيث أنه  -حسب رأيه-أخرى؛ ألنه 

مصطلحا عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب مما له فيه مدخل، فسائر القيود قد 

فالغرض االحتراز عن أسماء األعالم فإنها قد " مما فيه مدخل"تفسيرها إال قولنا تقدم 

أفادت معنى مصطلحا عليه في وضع التخاطب، ال يقال لها بأنها حقائق وال توصف 

ما سبق، نالحظ من خالل النظرة الشاملة لتعريف علماء البالغة ،وبناء على 2»بذلك

ا، مل خيرجوا عن اإلطار العام الذي رمسه رّواد البالغة للحقيقة،وحىت اجلزئيات اليت تناولوه

ǖǬǧ�¬ÂǂǋÂ�©ƢǬȈǴǠƫ�ǲǰǋ�ƪ ǈƬǯ¦�ƾǫ�¿ȂȀǨǸǴǳ�Ƕē¦ƾȇƾŢ�ƪ ǻƢǯ�ƢŶ¤Â��ǲƟ¦Âȋ¦

:أقسام الحقيقة عند علماء البالغة )2.1

عمل البالغيون على تقسيم احلقائق وإبراز الفروق الداللية الدقيقة بني كل نوع من 

¢�ƾǬǧ��ƨǬȈǬū¦�ÀÂ®�±ƢĐ¦�ȄǴǟ�ǶȀǷƢǸƬǿ¦�ǲƳ�¦ȂƦǏ�śȈǣȐƦǳ¦�À¢�ń¤�ǽȂǼǻ�Àاحلقائق، ما جيب

.82السائر ،دار نھضة مصر للطباعة والنشر ، القاھرة ،صابن أبي جدید، الفلك الدائر على المثل )1
.30، ص المرجع نفسھ)2
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درسوها من أجل الوصول إليه، لذلك اتفقوا إمجاعا على أنواعها ونسق تقسيمها، ولكن  

�ǶĔȂǯ�řȇ�ȏ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ���ƢǿȂǴŷ¢�ǶĔ¢�řǠȇ�ȏ�±ƢĐ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƨǴȈǇÂ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔȂǯ

  .وبكثري الدقة والرتكيز تعرضوا ألقسام احلقيقة،

إىل العامل األساسي يف توجيه نوع احلقيقة ، وهو  شيءتعرض السكاكي قبل كل     

فمتى تعين عندك نسبت الحقيقة إليه، فقلت لغوية إن  «صاحب الوضع ،أو الواضع ، 

كان صاحب وضعها واضع اللغة، وقلت شرعية إن كان صاحب وضعها الشارع، ومتى 

ت عرفية، وهذا المأخذ يعرفك أن انقسام الحقيقة إلى أكثر مما هي لم يتعين لديك قل

، وانطالقا من رؤية السكاكي، جاءت تصنيفات  1»منقسمة إليه غير ممتنع في نفس األمر

.كل علماء البالغة متطابقة مع تقسيمه ، والضابط الوحيد هلذه األقسام هو سياق الوضع 

:الحقيقة اللغوية - )1.2.1

هي اللفظة يف حالتها األصلية األوىل إبان الوضع، اليت أنتجها الواضع األول للغة؛ أي دون 

سياقي ألزمها أن تغري جوهرها من أجل خدمة موقف من املواقف  طارئتدخل أي ظرف أو 

لفظ األسد، إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في السبع «:اللغوية، ومثاهلا 

2ǨǷ�ƺǇŗȇ�¦ǀđÂ���¾ƢǸǠƬǇȏ¦Â��ǚǨǴǳ�¾Âȋ¦�ƾȀŭ¦�ƢĔ¢��ƨȇȂǤǴǳ¦�ƨǬȈǬū¦�¿ȂȀ»المخصوص

وحنن نريد به ذلك احليوان املعروف فنحن بصدد " األسد"األصلي له، فعندما نستعمل لفظة 

  وفق حقيقته اللغوية استعمال هذا اللفظ 

.359ص سكاكي ، مفتاح العلوم ، ال)1

.204ص اإلیضاح ، القزویني ،)2
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سبب يف وأمثلة حلقيقة اللغوية كثرية، أو هي األكثر انتشارا يف اللغة على اإلطالق، ولعل ال

�ƨǣȐƦǳ¦�Ƥ Ƭǯ�Ŀ�̈ǂǌƬǼŭ¦�ȆǿÂ�©ȏƢǸǠƬǇȏ¦�ǲƻƾƫ�ÀÂ®�ƨǤǴǳ�ńÂȋ¦�ƨȈǼƦǳ¦�ǲưŤ�ƢĔȋ�Ǯ ǳ̄

السماء، واألرض، واإلنسان، والفرس، وما أشبهها، ويدل على  :وهذا نحو قولنا «،

في أما أوال فألنها قد دلت على معان مصطلح عليها : كونها حقائق في وضعها أمران

هو فائدة الحقيقة ومعناها، وأما ثانيا، فألنها قد استعملت في تلك المواضعة، وهذا

األوضاع اللغوية، فليس يخلو حالها بعد ذلك إما أن تستعمل معناها األصلي، أو في 

، واحلقيقة اللغوية هي األصل الذي تنبثق عنه احلقائق األخرى، أو هي املنتج األول 1»غيره

  .عد أسيقة أخرى كالعرف أو الشرع لأللفاظ اليت ميكن أن تستعريها فيما ب

وعند دراسة حتليالت البالغيني ألقسام احلقيقة، جند أّن هذه التحليالت قد امتازت 

برتكيزهم على احلقيقة الّلغوية دون احلقيقة الّشرّعية والعرفية، فاملعترب عندهم هو احلقيقة 

�ËĔ¢�ŘǠŠ��ƨȈǴǬǠǳ¦�ƨǬȈǬū¦�śƥÂ�ƢȀǼȈƥ�¦ÂǄËȈǷ�ǲƥ��ƨȇȂǤËǴǳ¦ م جعلوا احلقيقة على ضربني، حقيقة

من طريق الّلغة وحقيقة من ناحية املعىن املعقول، فاألوىل خاّصة بالكلمات املفردة اّليت يصّح 

�ǾƳÂ�ȏÂ�ƨǤËǴǳ¦�ń¤�ƢǿË®°�Ëƶǐȇ�ȏ�ǾËǻ¢�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ǲǸŪ¦�Ƣđ�Ǧ ǐËƬƫ�ƨËȈǻƢËưǳ¦Â��ƨǤËǴǳ¦�ń¤�ƢǿË®°

.2املتكّلم ال بفعل الّلغةلنسبتها إىل واضعها؛ ألّن الّتأليف حيصل بقصد 

:الحقيقة العرفية  - )2.2.1

.30ص العلوي ، اإلیضاح ،)1
قرطبة للّنشر والتوزیع، ،دار-سورة الكھف نموذجا–حوریة عبیب،أسالیب الحقیقة والمجاز في القرآن الكریم :ینظر)2

.71،ص2012، 2الجزائر، ط
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�ǺǷ�ǞǨƫǂŭ¦� ǄŪ¦�ŘǠŠ�®°Â�ƾǫÂ��¾ȂȀĐ¦�Śǣ�» ÂǂǠŭ¦�ǂǷȋ¦�řǠȇ�ȂǿÂ��ǂǰǼǳ¦�ƾǓ�ƨǤǳ�» ǂǠǳ¦

.عرف اجلبل، وعرف الفرس، وعرف الديك:الشيء، فيقال

ما استقر يف النفوس من جهة شهادات العقول و تلقته «على أنه" الُعرف"الكفويعرَّف 

، و يطلق العرف و املراد به العادة املنتشرة بني مجاعة معينة ، و 1»الطباع السليمة بالقبول 

بعبارة أخرى هي األعمال املكررة من أفراد مجاعة معينة ، وقد استدل العلماء على صحة 

األخذ به ما ورد يف القرآن الكرمي  منه قوله تعاىل﴿االحتجاج بالعرف و      

         ﴾- من السنة النبوية، مبا ، و  - 199األعراف

ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند اهللا : (نسبوه إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

فعندما يتكرر فعل ما ، لغويا كان أو حسي ، و شاع بني الناس ، و ألفت اجلماعة ، )حسن

.حدوثه صار عرفا ، و يشرتط فيه االستحسان 

متلك اللغة العربية نظاما لغويا وظيفيا، حبيث ميكن أن يقبل يف ذاته خاصية النقل 

جيعل من هذه اللغة متلك لأللفاظ لتكون متوافقة مع األسيقة اليت جاءت يف إطارها وهو ما 

�Â¢�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�» ǂǠƥ�ƢēƢȈǸǈǷ�ǺǷ�ƢǛƢǨǳ¢�ÀȂǸǴǰƬŭ¦�ǶǴǰƬȇ�ǾȈǴǟÂ��¾ƢǸǠƬǇȐǳ�ƨūƢǏ�ƢǛƢǨǳ¢

التوظيف حىت ختدم سياقات معينة، فيتولد من ذلك االستعمال حقائق جديدة تسمى 

�¦̄¤Â��ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ƢĔ¢�ƾƴǼǈǧ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ª ÂƾƷ�ŚǈǨƫ�Ƣǻ®°¢» عالميا تنشئ نظاما

لكنه بذاته ليس نظاما مسببا، لكن علة االقتران تتولد بصفة طارئة بعد إحداث 

المواضعة، وعندئذ يكسب فعل الداللة سلطته ال من ذاته وإنما مما التصق به من 

عدنان درویش،محمد المصري ، مؤسسة .الكفوي ، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، تح)1
.617، ص 1998الرسالة،بیروت،لبنان،
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، 1»اصطالح، فتكون سلطته من سلطة األعراف، ولذلك يمكن عده نظاما سببيا

  .نشر مفهوم معني بني أوساط املتكلمني باللغة فلألعراف اللغوية بني الناس سلطتها يف 

  :وقد قسم البالغيون احلقائق العرفية إىل قسمني    

:العرفية العامة -)1.2.2.1

ولفظ العامة ال حيمل يف طياته شحنة معيارية -هو أن يتصرف العامة يف مفهوم كلمة ما 

ال ميكن حتديد الواضع ، وإمنا منطية، وإمنا اصطلح علماء البالغة وغريهم هذا اللفظة عندما

تسميتهم الشيء باسم ما «، ومنها فتعترب داللته حقيقة عرفية -انتشرت الكلمة بني الناس

تعلق به، وهذا نحو تسميتهم قضاء الحاجة بالغائط وهو المكان المطمئن من األرض، 

ه، فإذا أطلق الغائط فإن السابق إلى الفهم مجازه وهو قضاء الحاجة، دون حقيقت

فصارت هذه األمور المجازية حقائق بالتعارف من جهة أهل اللغة تسبق إلى األفهام 

، وجيب أن يكون هناك عالقة ضمنية بني املعىن 2».معانيها دون حقائقها الوضعية اللغوية

  .األصلي واالستعمال اجلديد

هذا حنو لفظ قصر االسم على بعض مسمياته وختصيصه به، و «ومن احلقائق العرفية العامة   

§��ń¤�̈®Âƾǳ¦�ǺǷ�©Ƣǻ¦ȂȈū¦�ǺǷ"الدابة" ƾȇ�ƢǷ�ǲǯ�ȄǴǟ�ÄȂǤǴǳ¦�ƢȀǠǓÂ�Ŀ�ƨȇ°ƢƳ�ƢĔƜǧ��

�» ǂǠǳƢƥ�Ë§ ƾȇ�ƢǷ�ǂƟƢǇ�śƥ�ǺǷ��Ǟƥ°ȋ¦�©¦Â̄�ȆǿÂ��ǶƟƢȀƦǳ¦�ǒ ǤƦƥ�ƪ ǐƬƻ¦�ƢĔ¤�ËĽ��ǲȈǨǳ¦

.52صسانیات وأسسھا المعرفیة، اللدي، عبد السالم المس)1
.30ص العلوي، الطراز ،)2
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وكذلك الـَمَلك مأخوذ من األَلوكة، وهي الرسالة، مثّ إنه اختّص ببعض الرسل وهم ...اللغوي

، وأمثلتها كثرية منتشرة منها اجلن، والفسق ، والقارورة وغريها من احلقائق اليت 1»رسل السماء

.�ƨȈǧǂǟ�©ȏƢǸǠƬǇ¦�ń¤�ƨȇȂǤǴǳ¦�ƢēȏƢǸǠƬانتقلت يف حلظة من اللحظات الزمنية من اس

:الخاصةالعرفية -)2.2.2.1

هي أن تستعمل مجاعة خاصة مفهوما معينا لّلفظة، حبيث تستعمل هذه اجلماعة هذا اللفظ 

بداللته اجلديدة فيقتصر هذا االستعمال عليهم، ومن ذلك مصطلحات الصناعات ،وألفاظ 

أصحاب احلرف ، والعلوم ، حيث يطلقون اللفظ مبفاهيم جديدة حيتويها علمهم ويفهمها 

�ƢǫȐǗ¤�ƢȀȈǴǟ�ÀȂǠǴËǘȇ�ȏ�ƾǫ�ǲƥ���²أهل تلك الصناعة وال يلت ƢǼǳ¦�ǺǷ�ƨǷƢǠǳ¦�Ƣđ�¿Ǆ كالرفع،

.2والنصب واخلفض للنحاة، والفرق واجلمع والنقض للّنظار

  احلقيقة عند علماء البالغة

.، الصفحة نفسھا السابقالمرجع)1
.617صجم الكلیات في المصطلحات،الكفوي، مع:ینظر)2
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  العرفية   الشرعية        اللغوية   العقلية                       

اخلاّصةالعاّمة            
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مفهوم الحقيقة وأقسامها عند األصوليين - )2

الّنص األصويل هو عبارة عن خطاب لغوي جاء بعد دراسة واستكناه خطاب 

لغوي آخر هو اخلطاب القرآين، أساسه اللغة وحقوهلا اإلحيائية، فبواسطتها يصل الدارس 

إىل أغوار ذلك اخلطاب، ومكامن معانيه، ويستطيع أن يصدر من خالله حكما بعد فهمه 

أوّجه فهما واعيا مستقصيا مجيع اجلوانب، لذل مع علماء األصول؛ ك عرف الّدرس الداليل ّ

على الّلغة، إذ جتّمعت حول الّنص القرآين «ألن الّدراسات األصولية تعتمد أول ما تعتمد 

الّدراسات الّلغوية والتشريعية فال يستطيع الدارس أن يصل إىل ما يطمع فيه بعد درس 

��ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ�Ƣǿ°¦ǂǇ¢Â��ǎالّيت الّنص دراسة واعية أصيلة إّال إذا عرف تاريخ الّلغة ËǼǳ¦�Ƣđ�¾Ǆǻ

ليهم يرجع إ، لذلك أصبح نافلة من القول أن علماء األصول 1»ومقاصدها يف البيان 

.ث قضايا لغوية طارئة وّلدها اخلطاب القرآين قصب السبق يف إحياء وبع

حوث األصولية يف وقد أدرك األصوليون مبكرا أمهية عالقة الّلفظ مبعناه، حّىت أّن الب

�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƨȈưŞ�©ƢȇƢǣ�ǺǷ�ǶŮ�Ƣŭ�Ǯ ǳ̄Â�śȈǣȐƦǳ¦Â�śȇȂǤËǴǳ¦�®ȂȀƳ�ƪ ǫƢǧ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ

ويّتضح أّن الّلغة عند األصوليني تبدأ من نقطة الّداللة األوىل، إذ جندهم «الّنص القرآين، 

ألفاظ الّلغة، يربطون الّلفظ باملعىن؛ ألن املعاين قائمة يف الّنفس كما هو معروف تعرب عنها

فهي ترمجة للفكر وما جيري فيه، وال نستطيع احلكم على صّحة هذا الفكر وسالمته إال 

، فانربى األصوليون يف كّل حبوثهم املتعلقة باستنباط األحكام 2»من خالل تلك األلفاظ

.3،ص1996للغوي عند علماء أصول الفقھ، دار المعرفة الجامعیة، مصر، السید أحمد عبد الغفار،التصور ا)1
49المرجع نفسھ، ص)2
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يف البحث بطريقة لغوية حبتة تعمل على استكناه األصول األوىل للفظ مع حماولة منهم 

طرق ربط دال اللفظ مبدلوله، ولذلك كثريا ما كانت البحوث األصولية تنحى مناح  لتتبع

داللية عميقة، ولعل أبرز املباحث الداللية اليت أثراها البحث األصويل هو مبحث التغّري 

  .الداليل يف اخلطاب القرآين 

وذلك عرب كان التغري الداليل داخل اخلطاب القرآين جمّسدا بشكل إحيائي معجز، 

تواتر األلفاظ مبعانيها اجلديدة تارة، والقدمية تارة أخرى، وال ميكن أن يتوصل الدارس إىل 

هذه الظواهر الطارئة  مجالية هذا التواتر، وال مقصدية هذا االستعمال إال عن طريق كشف 

ة التحدي هذه الظواهر اللغوية الطارئة اليت أثارها القرآن الكرمي كانت مبثاب      وحتليلها،

الستنباط األحكام الشرعية من ... ®�Ƣđ�¿ƢǸƬǿȏ¦�Â�ƨǤǴǳ¦�ƨǇ¦°®�ń¤�śȈǳȂǏȋ¦�Ƣǟ« الذي

النصوص القرآنية ، مستهدفني قصد الشارع من هذا التنزيل ، فما جاءت الشريعة إال 

لتقييم حياة كرمية ، فال غرو أن يدق فهم نصوصـــــــها ، و يتعرف على حتديد الدالالت 

ة فيها ، و لن يتأتى ذلك إال بضبط أبــــــــــــــعاد تلك الداللة عن طريق الدراسة اجلادة اللفظي

، آخذين بعني االعتبار أن اخلطاب القرآين باستعماالته املتنوعة للغة كان عبارة عن 1»للغة

فضاء داليل منفتح اآلفاق ممتد األطراف ، كان عليهم إجراء تصنيفات لأللفاظ اليت وردت 

يه ، مفصلني بني مستويات الداللة ، حماولني ضبط ميزان تطور داللة كل لفظ حىت ف

ميسكوا باملعىن املقصود، و لعل الطارئ و الالفت للنظر ههنا هو التحدي الذي صادفهم 

يف مشوار دراستهم الداللية للخطاب القرآين ، و هو أنه هل يعترب هذا اإللباس اجلديد 

ǠǷ�ƢđƢǈƬǯ¦�Őǟ�· ƢǨǳȌǳ اين جديدة من خصائص التطور الداليل ؛ ألنه يتفق مع

، الصفحة نفسھاالمرجع السابق-)11
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كنها ـــــــص التطور اللغوي من جهة كونه أن املفردات اكتست معان جديدة ، لــــــــصائــــــــــــخ

؛ألن  تفردت و خرجت عن خصائص التطور اللغوي املتعارف عليه من جهة العامل الزمين

حركة التطور على العموم بطيئة ال يكاد يدركها احلس الفردي ، بيد أنه على الرغم من 

الفرتة الزمنية الوجيزة اليت تفصل  العصر اجلاهلي على نزول القرآن الكرمي ، إال أن هذا 

ثورة فعلية على مستوى الداللة يف لغة هؤالء العرب الذين أقل ما يقال األخري أحدث 

�ƨǤǴǳ¦�ǽǀǿ�ǶƷ°�ǺǷ�̈ ƾȇƾƳ�©ȏȏ®�ƢȈƷȂƬǈǷ���ÀƢȈƦǳ¦�Â�ƨƷƢǐǨǳ¦�§ Ƣƥ°¢�ǶĔ¢�ǶȀǼǟ

التطور اللغوي العام ، فلقد شهد العرب تغّري لغتهم ، و معايري نفسها ، خارقا بذلك 

فوا ماليني األبيات الشعرية قبل هذا التغيري ذين ألّ شعروا بذلك التغّري و استوعبوه ، وهم ال

املفاجئ ، و كيف طوّع القرآن الكرمي اللغة اليت ملكوا ناصيتها ، و ألبسها معان جديدة 

.على مقاسه و كأنه اختصر الزمن ، أو فلنقل أوقف ذلك الزمن 

ولكّنهم أجزلوا ƢĐ¦�Ǻǟ�ǶȀưȇƾƷ�ËǶǔƻ�Ŀ�ƨǬȈǬū¦�̧ȂǓȂǷ±�� األصوليونوقد تناول        

القول فيها، وفّصلوا يف أنواعها تفصيال مبّينا ومدّعما بالشواهد القرآنية، بل إن الّدراسات 

األصولية استطاعت أن تضبط تواترات الّدالالت يف اخلطاب القرآين، ومعاين التغريات من 

، فعندما موضع إىل آخر مبينني يف كّل ذلك األثر اجلمايل الذي يولده التغّري الّداليل

  .ى املعىن اجلديد للفظة تتجلى معه مسحة مجاليةيتجلّ 

:األصولمفهوم الحقيقة عند علماء - )1.2

ضبط علماء األصول مفهوم احلقيقة ضبطا دقيقا مجع كّل جوانبها، وأظهرها 

�̈°ƾǫ�řǠƫ�ƢǷ�°ƾǬƥ�ǽ®ȂŦÂ�ŘǠŭ¦�» ȂǫÂ�ƨǬȈǬū¦�řǠƫ�Ȑǧ��©ȏȏËƾǴǳ�ǄȈǸƬǷ�ǲǷƢƷ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ
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الّلغة على خدمة معان فريدة وفق بنية حقيقية تستطيع جعل املعىن يتحرك يف إطار مجايل 

  .فريد 

العلماء األصوليون على ضبط هذا املفهوم وفق مدخالت معرفية وأمناط  وقد عمل        

فكرية متصلة مبشارب ثقافية متنوعة، حاولوا من خالهلا إخضاع هذا املفهوم إىل منطق 

��ǶēƢǟǄǻÂ�ǶȀǫǂǧ» لذلك جند األحكام الصادرة من هذه الفرقة أو تلك إزاء هذه الظاهرة

، 1»لتسلسل منطقي للمنظومة املعرفية لدى كّل منهماللغوية أو تلك إمنا تتشكل نتيجة 

وهذا ما أثرى خمتلف الظواهر اللغوية والّداللية باآلراء و املاهيات، وذلك لكثرة املنظومات 

املعرفية اليت كان ينتمي إليها العلماء األصوليون، وهذا ما تلمسه يف حماولة هؤالء لضبط 

  .اليل عميق وبعدا مجاليا راقيامفهوم احلقيقة الذي أخذ على يدهم منحى د

فاحلقائق مبختلف أنواعها من عرفية وشرعية ودينية عبارة عن عالمات لغوية، ومعلوم 

وهي قادرة على –العالمات الّلغوية وترتك خاصّيتها اإلشارية لتنقل «وغّين عن البيان أّن 

ا على الّتحول على ¤ē°ƾǫ�ȆǿÂ��ƨȈǬȈǘǻƢǸȈǈǳ¦�ƢȀƬËȈǏƢƻ�ǺǷ�ƨǠƥƢǻ�Ãǂƻ¢�ƨȈǏƢƻ�ń - ذلك

مستوى املدلول لكي يصبح بدوره عالمة من نوع آخر تشري إىل مدلول آخر فيما يعرف 

��2�Ƣȇǂǰǧ�¦ƾǠƥ�ǀƻƘƫ�ƢĔ¢�Ņȏƾǳ¦�ËŚǤƬǳ¦�Â¢�¾ËȂƸƬǳ¦�̈ǂǿƢǛ�Ŀ�ǚƷȐŭ¦Â»بالتحول الّداليل 

ربز عميقا عندما نصل إىل مفهوم احلقيقة، ال سيما خالل التوظيف القرآين هلا، وهنا ت

، 1999رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة التربیة، جامعة المستنصرة، -علي حاتم حسن، البحث الداللي عند المعتزلة-)1
26ص

.120، ص 1989لطفي عبد البدیع، التركیب اللّغوي لألدب، دار المریخ للنشر، الریاض، )2
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§�¦�Ƕē°ƾǫÂ��ň¡ǂǬǳ ملكة علماء األصول األولني ƢǘŬ¦�Ŀ�ƢȀǟ¦ȂǻƘƥ�ǪƟƢǬū¦�¼ƢǘǼƬǇ¦�Ŀ

.على تتبع متظهرات الّداللة يف كّل توظيف املستوى معني للحقيقة

�Ŀ�ǀƻƘƫ�ƢĔȋ��ƨǣȐƦǳ¦� ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�ƢȀƬǠȈƦǗ�Ŀ�Ǧ ǴƬţ�¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�ƨǬȈǬū¦Â

¦ƾǠƥ�¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�ƢēȐưŤاشاريا حّيا قادرا على الّتحرك يف االستعمال.

:1مفهوم الحقيقة عند أبي الحسين البصري-)1.1.2

ال ميكننا احلديث عن أيب احلسني البصري دون اإلشارة إىل تأثري مذهبه الفكري        

أّن تيمة احلقيقة عند املعتزلة واجلدير بالذّكر،االعتزايل يف مواقفه جتاه القضايا الّلغوية اهلامة

�Ëǲǰǧ��±ƢĐ¦�̧ ȂǓȂŭ�ƢǷ±ȐǷ�ÀƢǯ�ƢŶ¤Â��Ǿƫ¦ǀƥ�ǲǬƬǈǷ�̧ ȂǓȂǷ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀȈǳ¤�¼ǂǘƬȇ�Ń

علماء املعتزلة، ومن بينهم البصري، تطرقوا للحقيقة من أجل إبراز رؤيتهم للمجاز، لكن 

ƦǻƢƳ�ƢŮ�¦Ȃǘǟ¢�ƢŶ¤Â��¦Śǈȇ�¦°ÂǂǷ�ƢȀȈǴǟ�¦ÂËǂǷ�ǶËĔ¢�řǠȇ�ȏ�¦ǀǿ ا مهما من الّشرح والتفصيل

  . على اختالف بينهم يف البسط واإلجياز،واالستطراد الذي ُعرفوا به

�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǬȈǬū¦�ÄǂǐƦǳ¦�śǈū¦�Ȃƥ¢�» ËǂǠȇ» ما أفيد بها ما وضعت له في أصل

االصطالح الذي وقع التخاطب به، وقد دخل في هذا الحد الحقيقة الّلغوية والعرفية 

1»والّشرعية

المعتزلة، وصاحب التصانیف الكالمیة، أبو الحسین محمد بن الطیب من شیوخ ھو ابو الحسین البصري، شیخ )1
ببغداد في ربیع اآلخر سنة ست وثالثین البصري، كان فصیحا بلیغا، عذب العبارة، یتوقد ذكاء، ولھ اطالع كبیر، توفي 

، 2001، 17لھ كتاب المعتمد في أصول الفقھ، ینظر محمد بن عثمان الذھبي، سیر أعالم النبالء، مؤسسة الرسالة، ج
.587ص 
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بالّنظر إىل حّد احلقيقة عند البصري، سنجد أنّه حّد ربطها بضرورة وضع هذه الّلفظة يف 

خارجي، أو بعبارة أدق، وضرورة احلصول على على معلومات خارج نّصية لتصنف  سياق 

�ƾǼǟ�ƪ«ا، وبعبارة أخرى نقول أن تيمة احلقيقة الّلفظة إن حقيقة أو جماز  Ǡǔƻ�±ƢĐ¦Â

البصري إىل عملية كشف دقيقة جعلت احلكم املرتتب على عملية الكشف حكما يشوبه 

حيث إن احلقيقة عنده تعين ما اصطلح عليه يف أصل الوضع، هذا التفسري ...الغموض

يتعلق بالظرف الزماين لعملية الوضع، إذ إّن ما تقدم من تعريف لكال الظاهرتني يتعلق 

�ƢǠǇ¦Â� Ƣǔǧ�ƶƬǨȇ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦��Ƣđ�ªباملتكلم الذ ƾƸƬŭ¦�ƨǤËǴǳ¦�¾ƢǸƬǯ¦�ȄǴǟ�ǾǼȈǟ�ƶƬǧ�Ä

�Ǿƥ�ËƾƬǷ¦�ƢǼƟƢǯ�ƢƠȈǋ�ƢȀǨǏȂƥ�ƢȀǬƟƢǬƷÂ�Ƣē¦±Ƣů�Ëǲǯ�ȄǴǟ�Ƕǰū¦�ËĽ�ǺǷÂ�ƨǤËǴǳ¦�ƨǠȈƦǗ�Ŀ�ǂǜËǼǴǳ

، ومن هنا، يتبّني لنا الّدور العميق الذي يضطلع به اكتشاف 2»الوقت حني نكون 

ث جيعل من الّلغة اتصاال زمنيا عرب األمكنة، وامتداد لألزمنة، فقد احلقائق يف الّلغة، حبي

أعطى البصري ملفهوم احلقيقة بعدا جديدا مل يتفطن له السابقون من الباحثني عن 

ة أن يربط ألفاظها بزمن اللغ مفهومها، وهو البعد الزمين، فأصبح لزاما على مستعمل هذه

.Ƣů�Â¢�ƨǬȈǬƷ�À¤�ƢĔƢǰǷ�ǀƼ±¦حدوثها ووضعها، لتتجّسد كينونتها، وتتّ 

البصري قد نقده العلوي يف الطراز، وقابله بالّرفض، لكن هذا املفهوم الذي أورده        

أّما أّوال؛ فألنه يُدخل يف حّد احلقيقة ما ليس : فاسد ألمرين«حيث يرى أّن هذا التعريف 

الّلغة، مع منه، فإذا استعملنا لفظ الّدابة يف الّذبابة، والّدودة فقد أفاد ما وضع له يف أصل 

��ƨǬȈǬū¦�ǪǴǘŭ�¦ËƾƷ�ǾǴǠƳ�ƢǸȈǧ�ĿǂǠǳ¦�±ƢĐ¦�ǲƻ®�ƾǬǧ��±Ƣů�ĿǂǠǳ¦�ǞǓ¦Ȃǳ¦�ń¤�ƨƦǈËǼǳƢƥ�ǾËǻ¢

محمد حمید هللا، المعھد الفرنسي للدراسات العربیة، دمشق، : تحأبو الحسین البصري، المعتمد في أصول الفقھ،)1
16، ص 1ج،1964

107ص ث الداللي عند المعتزلة،علي حاتم حسن، البح)2
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��Ǿǳ�ƪفلهذا كان باطال،  ǠǓÂ�ƢǷ�©®Ƣǧ¢�ƢËĔƜǧ��ƨǴšǂŭ¦�¿ȐǟȋƢƥ�ǲǘƦȇ�¦ǀǿ�ËÀȌǧ��ƢȈǻƢƯ�ƢËǷ¢Â

ǽ®°Â¢�ƢǷ�ǲǘƦǧ��ƢȀȈǻƢǠǷ�ǺǷ�ǾȈǴǟ�ƪ ǳ®�ƢǸȈǧ�ǪƟƢǬƷ�Śǣ�ƢËĔ¢�ǞǷ«1 ويرفض العلوي مفهوم ،

ألنّه يرى أنّه يدخل فيه مجيع " يف الذي وقع فيه التخاطب"البصري للحقيقة عند قوله

هو الّلفظ الّدال على «والّشرعية، فهو يرى أنّه من األصح القول احلقائق الّلغوية والعرفية

.، وبذلك خيرج املعاين العقلية2»معىن اّلذي وقع فيه اخلطاب

ومن هنا جند أّن احلقيقة بوصفها جماال واسعا للتحّول الّداليل وتواترات املعىن قد 

  .شغلت بال املنظرين من علماء املعتزلة

أبو احلسني البصري رؤيته اخلاصة ملفهوم احلقيقة، أورد وبروح نقدية بعدما عرض      

«�3�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƨǬȈǬū¦�Śƻȋ¦�¦ǀǿمفهوم احلقيقة عند أبو عبد اهللا البصري Ëǂǟ�ƾǬǧ��» ما

Ǿǳ�ƪ ǠǓÂ�ƢǷ�Ƣđ�ƾȈǧ¢«4 بيد أّن هذا التعريف مل يرق أليب احلسني البصري ألنّه يفتقد إىل ،

.29، ص 1جالعلوي، الطراز،)1

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2

شیخ المعتزلة في عصره، تتلمذ ألبي علي بن ،)الُجعل(ھو الحسین بن علي بن إبراھیم أو ابن طاھر المعروف بـ)3

تتلمذ لھ القاضي عبد الجبار وغیره، لھ ، خالد وألبي القاسم بن سھلویھ وألبي ھاشم الجبائي وألبي الحسن الكرخي

تصانیف كثیرة في علم الكالم واألصول والفقھ، وكان في الفقھ على مذھب أھل العراق واألحناف، لھ في أصول الفقھ 

، ولھ في علم الكالم كتبا كثیرة، ولھ في الفقھ شرح مختصر الكرخي )نقض الفتیا(وكتاب )األصول(كتاب _ظنا_

الفھرست البن :وصلى علیھ أبو علي الفارسي شیخ النحو في عصره، انظر ترجمتھ في 369وغیره، توفي سنة 

سیر للذھبي وفي طبقات المعتزلة للقاضي الندیم في مقالة المتكلمین ومقالة الفقھاء ، وفي طبقات الحنفیة ، وال

.325ص

.16، ص 1جفقھ، أبو الحسین البصري،المعتمد في أصول ال)4
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قيد االصطالح مما جيعل هذا التعريف مرفوضا، كما أورد تعريفا آخر أليب عبد اهللا وهو 

�ƢËĔ¢�ƨǬȈǬū¦�ǾǨȇǂǠƫ»1»ما انتظم لفظها معناها من غري زيادة وال نقصان.

وعود على تعريف أيب احلسني البصري للحقيقة، جند أنّه قد أعطاها وجودا مستقال 

أنّه بالّنظر إىل ثنائية ّتفق عليها مجيع علماء األصول، وهي قائما بذاته، وهذه النقطة ي

�ËÀ¢�ƾƴǼǇ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦» ّاحلقيقة هلا أسبقية الوجود من جهة أصل وضعها، ومن مث

ألنه متأخر، كما أّن احلقيقة ثابتة -¢ƢĐ¦�Ä±-استعماهلا، فهي سابقة متقدمة، وغريها

2�ǺǸǔƫ�ƢËĔƜǧ» تزايلها، فإذا كانت احلقيقة كذلكمستقرة حتتفظ بأصوهلا اليت ال تفارقها وال

أّن وجودها قائم بذاته ال حيتاج إىل غريه، لكن يف بعض املواضع سنجد أّن هذه املفاهيم 

�ń¤�ƢǼǠƳ°�¦̄¤�ƢǼËǻ¢�ƾȈƥ��ƢËȈǼǧ� ¦®¢�±ƢĐ¦Â��ǲǏȋ¦�Ȃǿ�¿¦®ƢǷ�ƢȈǘŶ� ¦®¢�ƨǬȈǬū¦�ǺǷ�ǲǠš

التحول الّداليل الذي خيلقه توظيف احلقيقة،سنجد أنّه مشّبع باجلمالية واإلحياء، فشمل 

.دالالت ذات وجهني، األول منطي أصلي واآلخر فّين مجايل -احلقيقة–ألخرية هذه ا

.17المرجع نفسھ، ص)1

الخطاب النقدي عند المعتزلة)2
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:1مفهوم الحقيقة عند فخر الدين الرازي- ) 2.1.2

بالبحث عن أصل  - على خالف بقية العلماء–يبدأ فخر الدين الرازي تعريفه للحقيقة    

التقسيم واملفهوم من الّناحية البنائية للكلمة؛ فأعطى األصل االشتقاقي للكلمة وفّسرها 

: أحدهما:أما الحقيقة فهي فعيلة من الحق، ويجب البحث ههنا عن أمرين«: فقال

كان الباطل هو   هو الثابت؛ ألنه يذكر في مقابلته الباطل، فإذا-في الّلغة–أّن الحق 

البحث عن وزن الفعيلة وفيه : المعدوم، وجب أن يكون الحق هو الثابت، وثانيهما

أّن الفعيل قد يكون بمعنى المفعول، وقد يكون بمعنى الفاعل، ألولأيضا بحثان، ا

أن التاء  الثانيفعلى التقدير األول معنى الحقيقة المثبتة، وعلى التقدير الثاني الثابتة،

لة، لنقل الّلفظ من الوصفية إلى االسمية الصرفة،فال يقال شاة أكيلة في الفعي

كانت فعيل مبعىن فاعل فالتاء فيه للتأنيث ألنه يفرق فيه بني املذكر أما إذا  ،2»ونطيحة

رجل كرمي وامرأة كرمية،أّما إذا كانت فعيل مبعىن مفعول كانت الّتاء :واملؤّنث بالّتاء فيقال

الوصفية إىل االمسية؛ ألّن املذّكر واملؤّنث فيه سّيان فيقال رجل قتيل وامرأة لنقل الّلفظ من 

  .قتيل

ازي، فخر الدین )1 )م1210-1150ھـ، 606-544(الرَّ
ولد في أشعري المذھب والنزعة.الرازي الملقب بفخر الدینأبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي 

الري بطبرستان، أخذ العلم عن كبار علماء عصره، ومنھم والده، حتى برع في علوم شتى واشتھر، فتوافد علیھ 
ترك .كان الرازي عالًما في التفسیر وعلم الكالم والفلك والفلسفة وعلم األصول وفي غیرھا.الطالب من كل مكان

زھا تفسیره الكبیر المعروف بمفاتیح الغیب، وھو تفسیر جامٌع مؤلفات كثیرة تدل على غزارة علمھ وسعة اطالعھ أبر
لمسائل كثیرة في التفسیر وغیره من العلوم التي تبدو دخیلة على القرآن الكریم، وقد غلب على تفسیره المذھب العقلي 

.الذي كان یتبعھ المعتزلة في التفسیر، فحوى تفسیره كل غریب وغریبة كما قال ابن خلكان
.في سبب وفاتھ، وقیل مات مسموًمااخُتلف 

، 1جطھ جابر فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، دت، دط: تحفخر الدین الرازي، المحصول في علم األصول، )2
285ص
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مل يسق الفخر الرّازي مفهوما اصطالحيا للحقيقة، وإمنا ساق جمموعة من التعاريف اّليت 

أوردها رّواد البالغة واألصول وفقه الّلغة، فقِبل واستحسن مفهوما واحدا، وهو تعريف أيب 

بقية التعاريف، لكن هذا الّرفض مل يكن رفضا منطيا، وإمنا كان ، ورفض 1لبصرياحلسني ا

�Ƣđ�ǄËȈǸƬȇ�ŖËǳ¦�ƨǷ±Ƣū¦�ƨËȇƾǬËǼǳ¦�ƨǧƢǬËưǳ¦�ƢȀǠƳǂǷ�ÀƢǯ��ƨǷ°ƢǏ�ǖƥ¦ȂǓ�ȄǴǟ�ƢǈǇƚǷ�Ƣǔǧ°

قائم على فهم الرّازي لقيمة األلفاظ وحمتواها، ذلك  -الرفض–الرّازي بصفة خاصة، فهو 

¦�ŅȏËƾǳ¦�ƾǠƦǴǳ�ǶȀǯ¦°®¤�ËÀ¢Â��ǶēǂǘǧÂ�ǶȀƬǬȈǴǇ�ǺǷ� ǄƳ�ǚǨËǴǳفهم العرب لقيمة «أّن 

لّلفظ داخل البنائني اُجلملي والّلغوي معا، وليس أدّل على ذلك من أّن الّدراسات العربية 

ƨȈǟƢǸƬƳ¦��ƨȈǼȇ®�ƨȈƥ®¢�ƢēƢǟȂǓȂǷ�» ȐƬƻƢƥ�ƨŻƾǬǳ¦... ،تطورت نوعيا يف فهم جوهر الّلغة

ȂǘƫÂ��̈Ƙǌǻ�ǺǷ�ƢēȏƢƷ�ǪǧÂ�ƨǤËǴǳ¦�ƨǇ¦°®�Ŀ�ǂǜËǼǳ¦�®ƢǠ°�إذ تطلبت طبيعة الّدراسات أن ي

ȆǟƢǸƬƳȍ¦�ÃȂƬǈŭ¦�ȄǴǟ�©ȏȂŢ�ǺǷ�Ƣđ�ǖƦƫǂȇ�ƢǷÂ��©ȏȏ®«2 ومن هنا عمل الرّازي ،

على تصفية املفاهيم اّليت أوردها العلماء نظرا لقيمتها الّلغوية، فرفض أوال مفهوم أبو عبد 

إذا استعملت يف " الّدابّة"ألنّه يدخل يف احلقيقة ما ليس منها؛ ألّن لفظة 3اهللا البصري

ȄŴ�ƾǫÂ��Ǿǳ�ƪ ǠǓÂ�ƢǷ�Ƣđ�ƾȈǧ¢�ƾǬǧ��ƨǴǸËǼǳ¦Â�̈®ÂËƾǳ¦ الرّازي يف هذا املوقف منحى أيب

.احلسني البصري الذي رفض هذا التعريف لنفس احلّجة

تعریف البصري للحقیقة أّنھا ما أفید بھا ما وضعت لھ)1
، 2010، جانفي 17األدبي، ورقلة،الجزائر،العددخدیجة عیشل، الّداللة بین المفھوم واشكالیة فھم الّنص، مجلة األثر )2

.158ص
".الحقیقة ما أفید بھا ما وضعت لھ:"مفھوم أبو عبد هللا البصري للحقیقة)3
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يرى أنّه ضعيف ألّن ما ذكره ابن للحقيقة، و 1ّمث اعرتض الرّازي عن تعريف ابن جّين 

ابن جّين يف حّد احلقيقة خترج عنه احلقيقة الشرعّية والعرفية، ومها يدخالن فيما جعله حّدا 

  .للمجاز

ألنّه يرى أنّه يقتضي خروج احلقيقة الّشرعّية 2ّمث رفض تعريف عبد القاهر اجلرجاين

.والعرفّية عن مفهوم احلقيقة

أوردها فخر الرّازي، وسبب رفضه هلا، سنجد أّن ظر يف التعاريف اّليتإذا أعدنا النّ 

أّن الواضع «الّسبب الرّئيس للّرفض هو اشكالية الوضع، حيث إّن اجلدل كان يكمن يف 

األّول مل يربّر سبب اختيار هذا الّلفظ لذلك املعىن، وإن كان كثريا من الباحثني احملدثني 

إّال أّن فك  -إذ ال يرجى منها نتاج معريف مفيد–العقيم  يعّدون هذه املسألة من البحث

رموز املعىن يبدأ من هنا، من مصدر الوضع األّول لّلفظ، ّمث االتفاق اجلماعي اّلذي حدث 

، فنجد 3»حول الّلفظة، ومن بعد كّل ذلك ميكن الّنظر يف الّتطور الّداليل لّلفظة وتغّريها

وهي اَحلَكم حضور خاص متمّيز يف كل التعريفات اّليت ساقها العلماء، " الوضع"للفظة 

الفصل يف توجيه املفهوم وإذا قلنا الوضع بالّتايل ستطفو إىل الّسطح إشكالية الّلفظ واملعىن 

  .والعالقة بينهما

".ما أقّر في االستعمال على أصل وضعھ في اللّغة"تعریف ابن جّني للحقیقة)1
عت لھ في وضع واضع وقوعا ال یستند فیھ إلى الحقیقة كلّ كلمة أرید بھا عین ما وق:"تعریف الجرجاني للحقیقة)2

".كاألسد للبھیمة المخصوصة:غیره
نوار العبیدّي، الّدلیل اللّغوي وعالقتھ بالمعنى عند الّرازي، مجلة العلوم االنسانیة واإلجتماعیة، جامعة محمد خیضر، )3

.03، ص2010، جوان 07بسكرة، الجزائر، العدد
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عىن بصفة ملوضوع امل وبناء على ما سبق، وعند حديثنا عن الوضع حنن نتطرق

¾Âȋ¦�ǞǓ¦Ȃǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�ŖËǳ¦�̈ƾËǬǠŭ¦�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ǯ Ǵƫ��ƨËǏƢƻ-ÀƢǯ�Ƣčȇ¢- يف اجلمع بني دّفيت الّلفظ

املطلب الرّئيس لإلنسان ألنّه -وسيظلّ - املعىن دائما«واملعىن ليولد لنا ذلك، ولقد كان 

¦�ÀȂǰǳƢƥ�ƢēƢǫȐǟ�» ƢǼǏ¢�ǂƟƢǇ�ƨËȇǂǌƦǳ¦�ǆ ǨËǼǳ¦�ǾȈǧ�² °ƢŤ�Äǀǳ¦�ǪȈǸǠǳ¦�ǄËȈū¦خلارجي... ،

وإذا ما حاول امرؤ أن يقفز من فوق املعاين ويتخطاها ومن ّمث يكّرس نفسه كّلها للظروف 

فقضّية .1»وحدها وحسب، فإنّه يكون بذلك قد حكم على نفسه بسوء الّتقدير والعزلة

الوضع تؤثر تأثريا مباشرا يف حتديد مفهوم احلقيقة، فتزيد دّقة الّتعريف أو تقل بالّنظر إىل 

  .دقة استعمال لفظ الوضع

:2مفهوم الحقيقة عند اإلمام البيضاوي- ) 21.3.

سنجد أنّه -منهاج الوصول إىل علم األصول-بالرجوع إىل مصنف اإلمام البيضاوي  

اقتفى آثار اإلمام الفخر الرّازي يف طريقة تناوله لكّل القضايا األصولية بل حّىت املواقف 

واآلراء كانت متطابقة؛ وذلك ملكانة الفخر الرّازي العلمية البعيدة اآلفاق، واّليت جعلت   

شعرية اّلذين تلوه عالة عليه يف األحكام واملواقف العلمية، فقد نقل علم كّل علماء األ

149ص فھوم واشكالیة فھم الّنص،المخدیجة عیشل، الّداللة بین)1
ھو اإلمام العالمة ناصر الدین عبد هللا بن عمر الشیرازي البیضاوي، عالم أذربیجان وتلك النواحي، ولد في البیضاء )2

في أعمال شیراز في بالد فارس، إمام في سائر العلوم النقلیة والعقلیة في التفسیر والحدیث والفقھ واألصولین ، وعلوم 
للغة العربیة، قاض عادل ولي القضاء في شیراز مدة طویلة، وكان شدیدا في أخذه بالحق،لھذا عزل ولم ُیصطبر علیھ، ا

أنوار التنزیل وھو تفسیر للقرآن، اإلیضاح في :ورحل إلى تبریز وأقام بھامدة ینشر خاللھا العلم والمعرفة، من مؤلفاتھ 
أصول الدین، منھاج الوصول إلى علم األصول

).ھـ685(توفي اإلمام البیضاوي في تبریز سنة خمس وثمانین وستمائة 
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األصول إىل أقصى مراتب االستدالل ، واملتأمل ملصنفات الفخر الرازي األصولية 

والكالمية وحّىت التفسري، جيد أنّه شّق منهجا يف البحث فريد، فمّهد الطريق ملن جاء بعده 

.، واآلمدي لإلثراءمن األعالم على غرار البيضاوي

عّرف البيضاوي احلقيقة تعريفا اصطالحيا مييل إىل إرجاعها إىل أصوهلا الصرفية، 

�ƢËĔ¢�Ã¡ǂǧ» فعيلة من احلق، مبعىن الثابت أو املثبت، نُقل إىل العقد املطابق، ّمث إىل القول

والتاء لنقل اللفظ املطابق، ّمث إىل الّلفظ املستعمل فيما وضع له يف اصطالح التخاطب، 

، واملتأمل ملفهوم احلقيقة عند الرّازي أوال ّمث البيضاوي الحقا، 1»من الوصفية إىل االمسية

��ƢǸËĔ¢�ƾƴȈǇ�ÄÂƢǔȈƦǳ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ËÀ¢�ËŕƷÂ��ƨǸǴǰǴǳ�ƨȈǧǂËǐǳ¦�ƨȈǼƦǳƢƥ�̈ƾȇƾǋ�ƨȇƢǼǟ�ÀƢȈǼƬǠȇ�ƢǻƢǯ

ن مفهومه خمتصر قد ُمزج فيه املعىن املعجمي للكلمة واملعىن االصطالحي هلا، لذلك كا

العبارة مرّكز املعىن، وهذه الظاهرة ال نلمسها عند الفخر والبيضاوي فحسب بل كّل 

الّدراسات الرتاثية اّليت تُعىن بتأصيل ظاهرة لغوية معينة، فالعناية باجلانب الّصريف تعطي 

سسن الّلفظة أسسا صوتية ومعجمية تثبت أصالتها ونقاءها، لذلك اهتّم القدماء من الّلغو 

بالّتشكيل الّصريف ومتييز بنيته وتركيبه وحتليل أسسه اّليت «واملفسرين وال سيما األصوليني 

فشغفوا بكشف احلقائق كّلها وحاولوا أن ..يقوم عليها، والتفتوا أحيانا إىل عالقته باملعىن 

العام، ، وتتجلى وظيفتها يف البناء الّلغوي 2»يضيفوا نقط ارتكاز واضحة لتفهم بنية العبارة

أفاقا داللية  كل الصريف للمفرد فتح دراسة الشّنشاط الّداليل هلذه املفردة، فتومسامهتها يف ال

.كانت مورّاة

الشیخ مصطفى، مؤسسة ناشرون، مصطفى :عبد هللا ابن عمر البیضاوي، منھاج الوصول إلى علم األصول،  تع)1
.25، ص1، طدمشق

.05، ص1یع، سوریة، طتامر سلوم، نظریة اللّغة والجمال في الّنقد األبي، دار الحوار للنشر والتوز)2
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من الوصفية إىل " احلقيقة"فبناء على الّشكل الّصريف ّمث التعرف على خاصّية نقل لفظة 

ما أنّه يتبّني أن للوزن االمسية، وذلك بتثبيت التاء يف آخرها واّليت أّدت هذه الوظيفة، ك

دور يف نقل الّلفظ إىل العقد املطابق ّمث إىل القول املطابق ّمث أخريا إىل العمل " فعيل"

، "الّلفظ املستعمل فيما وضع له يف اصطالح التخاطب"الوظيفي لذلك الّلفظ وهو 

ك البعد لكي نفهم معىن الصيغة ووظيفتها داخل الّنص البّد أن ندر «ونستنتج من هنا أنّه 

·��1�ƢËĔ¢�ƨǴǿȂǳ�ÂƾƦƫ�ƾǫ�ÀƢǠǷÂ»الّداليل للبنية، ونلمس الفرق بينها وبني  ƢǨǳ¢�ǺǷ�Ƣđ°ƢǬȇ�ƢǷ

�ǂǰǨǳ¦�ƢǼǳ�±Őȇ�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ƢǸȀǼǷ�̈ƾƷ¦Â�Ëǲǰǳ�ƨËȈǨŬ¦�©ȏȏËƾǳ¦�ƢǸȀǼȈƥ�¼ÂǂǨǳ¦�ǂȀǜǼǳ�ƨđƢǌƬǷ

�ǾǳȂǏ¢�ń¤�ǾǟƢƳ°¤Â��ŘǠŭ¦�ǖƦǓ�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫÂ��¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�ƾǼǟ�ŅȏËƾǳ¦�ŖËǳ¦Â��¾Âȋ¦

.يرجع إليها فصل اخلطاب يف إرساء داللة معّينة

عود على تعريف البيضاوي للحقيقة، سنجد أنّه وضع األسس الرّئيسة لضبط 

�À±Â�ǺǷ�ƨǴËǰǌǷ�ƢĔȂǯ�Ŀǂǐǳ¦� ƢǼƦǳ¦�ȂǿÂ��¿ȂȀǨŭ¦"أو " مفعول"واّلذي هو إّما مبعىن " فعيل

فظة حّىت وصلت إىل االنتقال من الوصفية إىل ، ّمث وضع خطّّية تطّور هذه اللّ "فاعل"

داال على ما استعمل فيما وضع له يف اصطالح الّتخاطب، -لفظا–االمسّية فأصبحت امسا 

أبرز  «وهي قراءة أصولية معتمدة على أسس لغويّة دقيقة، وتبّني لنا من هذا أنّه من 

لقراءة الّلغويّة األصولية الّسليمة، املبادئ األصولية اّليت أّكدها علماء األصول القدامى، أّن ا

ّمث مل تعد تتّبعا خطّّيا ملتواليات الّنص من كلمات ومجل، وال جمّرد مّد الّنص على الّسطور، 

بل جماهدة املعىن ومكابدة الّداللة، وإّمنا هي اندماج يف عامله بغية الّتمّكن من اكتشاف 

رسيخها، ومن شأن هذا أن جييز لنا القول العلل احلقيقية اّليت يسعى الّنص اىل جتسيدها وت

.153صفھوم واشكالیة فھم الّنص،خدیجة عیشل، الّداللة بین الم)1
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، أو أي 1»بقدرة علماء األصول على إجياد منهج لغوي لتحديد العّلة من الّنص الّشرعي

�ƢǷÂ��±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�ƨȈƟƢǼƯ�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�ȆǟǂËǌǳ¦�ǎ ËǼǳ¦�ǺǷ�ǶǰƷ�¶ƢƦǼƬǇ¦�ń¤�ȆǔǨȇ�¿ȂȀǨǷ

.ينجّر من وراء هذا املفهوم من أحكام ومواقف أصولية

كثريا يف تبيني مفهوم احلقيقة، وإّمنا اكتفى بعرض هذا املفهوم يغص البيضاوي   مل      

�ƢēƢƦƯ¦Â��ǪƟƢǬū¦�̧ ¦Ȃǻ¢�Ʈ Ş�Ŀ�ǲǇŗǇ¦�ƢËŶ¤Â�Ǿƫ°ƢƦǟ�§ ƢǔƬǫ¦�ǺǷ�ǶǣËǂǳ¦�ȄǴǟ�ǪȈǸǠǳ¦Â�ǄËǯǂŭ¦

.باألدّلة والرباهني

:2مفهوم الحقيقة عند اإلمام اآلمدي- )21.4.

وقبله الرّازي يف ارساء مفهوم للحقيقة، وحماولة متييزها عن اقتفى اآلمدي خطى البيضاوي 

śǬƥƢǈǳ¦�śǷȂȀǨŭ¦� ȂǓ�ȄǴǟ�ǾǷȂȀǨǷ�µ ǂǠǧ��±ƢĐ¦  االسم ينقسم إىل ماهو «فريى أن

أّما احلقيقة، فهي يف الّلغة مأخوذة من احلّق، واحلّق هو الثّابت الّالزم وهو : حقيقة وجماز

حّقه، ويقال حقيقة الشيء؛ أي ذاته الثّابتة الّالزمة حّق الشيء :نقيض الباطل، ومنه يقال

، ومنه قوله تعاىل      ؛ أي الواجب

، -بحث في االجراءات التطبیقیة لدى علماء األصول-طاھري حلیمة، آلیات التعلیل ووجوه التأویل لدى األصولیین)1
.111، ص2007/2008بحث مقّدم لنیل شھادة الماجستیر، سیدي بلعباس، 

ه، وقدم بغداد وتعلّم وتفّقھ على 551أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي اآلمدي، ولد بآمد عام ھو )2
ألبي الخطاب، ثّم صار شافعیا، واشتغل بعلم الخالف وتفنن في علم "الھدایة"مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، وحفظ كتابة 

:الذھبيالوقالّنظر، ویقال حفظ الوسیط ألبي حامد الغزالي، وكان من .تفنن في علم النظر، والفلسفة وأكثر من ذلك»
وتخرج بھ .وأعاد بمدرسة الشافعي.دخل الدیار المصریة وتصدر بھا إلقراء العقلیات بالجامع الظافري...أذكیاء العالم

وكتبوا محضرا .ثم قاموا علیھ، ونسبوه إلى فساد العقیدة واالنحالل والتعطیل والفلسفة.وصنف تصانیف عدیدة. جماعة
وصنف .وضعوا خطوطھم بما یستباح بھ الدم، فخرج مستخفیا إلى الشام فاستوطن حماة:قال القاضي ابن خلكان.بذلك

ثم تحول إلى دمشق، ودرس بالعزیزیة مدة، ثم .لھ نحو من عشرین تصنیفافي األصلین والمنطق والحكمة والخالف، و
.ومات في رابع صفر، ولھ ثمانون سنة.وأقام بطاال في بیتھ.عزل عنھا لسبب أتھم فیھ
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، وعند مالحظة هذا املفهوم سنجد أّن اآلمدي مل يرّكز على التشكيل الّصريف لّلفظة، 1»

لكّنه رّكز على بنية الكلمة وأصلها؛ أي ارتكز باألساس على اجلذر املعجمي، وهذا 

الّسبيل اّلذي انتهجه اآلمدي من اجل استنطاق الّداللة هو ناجع ودقيق، وخصوصا إذا  

إطار ذهين للكلمة «تشّعبة املعاين، والّدليل على ذلك أّن البنية كانت الكلمة ذات بنية م

املفردة، وليست هي الكلمة ذات املعىن املفر، ورّمبا قّرب ذلك للفهم أّن البنية مفهوم صريف 

ال ينطق، إّن الكلمة مفهوم معجمي منطوق بالقوة وإن الّلفظ مفهوم استعمايل تتحقق به 

الرّازي ، فإذا كان الفخر2»الكلمة بالفعل بواسطة الّنطق أو الكتابة يف حميط اجلملة 

والبيضاوي قد رّكزا على املفهوم الصريف للحقيقة، فإّن اآلمدي قد استأنس باملفهوم 

.املعجمي وأعطاه حّقه من التفصيل والّشرح

فكما أعطى األّولون للّتشكيل الصريف قيمته ودوره يف حتديد الّداللة 

وّسعا بضّم شطري املعىن وترجيحها،وبناء على املفهومني نقدر أن جنّمع مفهوما واحدا م

من صرف ومعجم، وهكذا نرى أّن هؤالء الّلغويني قد أعطوا للحقيقة زوايا خمتلفة ميكن 

�Ƣđ�½ƢǈǷȍ¦Â��ƢȀǼǷ�ǂǜǼǳ¦» وإّمنا حيفل هؤالء املتقدمون بأشياء أخرى قد تكون مهّمة إذا

3ألدبيةرجع املرء إىل أسلوب فهمه وتناوله هلا، وقّدر منذ البدء أن لنا العبارة ا

وخصوصيات وكيفيات دقيقة ال نستطيع التغاضي عنها أو نشري إليها يف إمجال وإمهال، أو 

ر الصمیغي للنشر والتوزیع، االشیخ عبد الّرزاق عفیفي، د:علي بن محمد اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، تع)1
45، ص2003، 1ض، طالّریا

.17، ص1993، 1تمام الحّسان، البیان في روائع القرآن، عالم الكتب ، لبنان، ط)2
العبارة األدبیة ھنا المقصود بھا كل تشكیل لغوي جمالي على غرار تخریجات األصولیین والمفسرین، الّتي تبحث في )3

.أغوار الّداللة، وتتّبع حیثیات المعنى
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، ولكن إذا وّفقنا يف اجلمع بني الّشتات املفّرق 1»خنتصر تفاعلها يف مسة أو خاصّية مفردة

ع نّص ناضج فكريا، جام إنتاجيف كّل تلك األمور املهّمة اّليت تداوهلا القدماء ميكن قطعا 

.لكّل إجزاء املعىن وحميط به إحاطة متقنة

واملفارق يف مفهوم اآلمدي للحقيقة، أنّه على خالف بقية علماء األصول قد أورد 

�Śƻȋ¦�Ŀ�ǎ ǴƼƬǈȈǳ��ƢēƢƦƯ¤�Ŀ�ǪËǬƷÂ��ƢȀǷƢǈǫ¢�Ŀ�ǲËǐǧ�À¢�ƾǠƥ�Ǻǰǳ�ƢȈƷȐǘǏ¦�ƢǷȂȀǨǷ

إن شئت أن جتد احلقيقة على وجه يعّم مجيع «: مفهوما يراه جامعا مانعا فقال

احلقيقة هي الّلفظ املستعمل فيما وضع أّوال يف االصطالح اّلذي به : االعتبارات؛ قلت

، وال حنتاج إىل كبري نظر مالحظة لنرى أنّه مل يأت جبديد يذكر، ولكن 2»الّتخاطب 

مدي يرى أّن املفهوم طريقة صياغته للمفهوم  جعلت منه يبدو جديدا كّل اجلّدة، فاآل

اجلامع املانع لكّل أجزاء احلقيقة هو اّلذي يكون فيه الّلفظ مستعمال فيما وضع له أّوال 

.يفيد االصطالح اّلذي ال مناص منه يف حتديد داللة الّلفظ

�ƨȈǻƢƯ�̈ ¦ǂǫ�Ǿǻȋ��Ƣđ�ǶǴǠǳ¦Â��ƢȀǔȇÂǂƫÂ�ƨǤËǴǳ¦� ¦ȂƬƷ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬȇ�ŅȂǏȋ¦�ǎ ËǼǳ¦�ËÀ¤ الغرض

تاج خطاب توضيحي حول اخلطاب القرآين، لذلك فامتالك ناصّية الّلغة ضرورة منها إن

الغوص يف أغوار الّلغة، وجتدها «حمّتمة على عامل أصول الفقه، ومعلوم أنّه إذا ما حاولنا 

تتضّمن تقابالت ثنائية الّدال واملدلول، وهذا ما يتيح لنا كينونة الّرصيد الّلغوي، وجيعل 

مرة حباجة إىل أسلوب معريف عقلي الكتشاف الغوامض مما يشري إليه للعالمة معاين مض

الّلفظ أو احلدث أو الّرمز، خاصة أّن عملية تداول األلفاظ ال يشتمل معاين وحيدة يف 

7ص، 1983، 1دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریة، طیة اللّغة والجمال في الّنقد األبي،تامر سلوم، نظر)1
.47ص إلحكام في أصول األحكام،اآلمدي، ا)2
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إطارها السياقي والوظيفي والتعبريي، فيحدث أن يتحول داللة الّلفظ عن معناه بصورة 

قربا،وهذه اخلاّصّية بالّذات استطاع علماء ، بعدا و 1»نسبّية تتفاوت ظهورا وخفاء 

ƨǬËǫƾǷ�̈°Ȃǐƥ�ƢȀȈǟÂÂ��Ƣđ�½ƢǈǷȍ¦�¾ȂǏȋ¦ جّدا، حبيث استطاعوا أن يضبطوا كّل املفاهيم

والّظواهر اّليت صادفوها يف مشوارهم البحثي األصويل على ضوء ثنائية الّدال واملدلول، 

ا، واّليت وضعوها يف إطارها فاستطاعوا بذلك استخراج معانيهم املضمرة املسكوت عنه

  .السياقي العام

:2 عند أصوليين آخرين مفهوم الحقيقة عند-) 21.5.  

مل يكتف علماء األصول اّلذين تلوا طبقة الّرّواد اّلذين أسسوا ألهّم املفاهيم 

األصولية والّتوّجهات الّلغويّة، وهذا ما يؤكد الوعي الّلغوي العميق اّلذي كان يضطلع به 

علماء الّلغة واألصول والبالغة القدامى، فكون الطبقة األوىل أعطت مفاهيم حمّددة ال يعين 

�ƨËȈƟǄƳ�¾ȂƷ�¾ƢǬȇ�À¢�Ƥأنّ  Ÿ�ƢǷ�Ëǲǯ�¦ȂǳƢǫ�ǶËĔ¢�Â¢��ǪǴǣ¢�Ʈ ƸƦǳ¦�¾Ƣů"يف الفكر " احلقيقة

  .األصويل

�ǺǷ�ƨưȈưū¦�ǶēȏÂƢŰÂ�śȈǳȂǏȋ¦�®ȂȀŪ�ǞǷƢŪ¦�Ǆǯǂŭ¦�ÀƢǯ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ËÀ¢�¿ǂƳ�ȏ

أجل ضبط أحكامه، ولكّن اخلصوصية يف العمل األصويل على العموم أنّه يقوم بدراسة 

بأنّه ميّثل يف تاريخ الّثقافة نّص لغوّي ميكن أن نصفه «خطاب مسبق، فالقرآن الكرمي 

�ƢËĔƘƥ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�̈°Ƣǔū¦�Ǧ ǐǻ�À¢�ǖȈǈƦƬǳ¦�ǲȈƦǫ�ǺǷ�ǆ ȈǳÂ��Ƣčȇ°ȂŰ�ƢËǐǻ�ƨȈƥǂǠǳ¦

ص طبیقیة لدى علماء األصول، بحث في االجراءات الت-طاھري حلیمة، آلیات التعلیل ووجوه التأویل لدى األصولیین)1
64.

.علماء األصول الّذي تلوا أعالم علم األصول ھنا تجمیعة ألھم آراء)2
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�ȏ�²"الّنص"حضارة  ƢǇ¢�ȄǴǟ�ƢȀƬǧƢǬƯÂ�ƢȀǷȂǴǟ�ƪ ǷƢǫÂ��ƢȀǈǇ¢�ƪ ƬƦǻ¢�̈°ƢǔƷ�ƢËĔ¢�ŘǠŠ��

، لذلك كانت إنتاجات األصوليني على تأخرهم ناجعة 1»ركز الّنص فيه ميكن جتاهل م

�ȄǴǟ¢�Ŀ�ǂȀǜŤ�ÄǀËǳ¦Â��ň¡ǂǬǳ¦�ÄȂǤËǴǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƨȈǼƥ�ƾǼǟ�¦ȂǨËǫȂƫ�ǶËĔ¢�ƢǸȈǇ�ȏ��̈ǂǸưǷÂ

�ǶǣËǂǳ¦�ȄǴǟ�ƢĔƢȈƥÂ�Ƣǿ°ȂȀǛ�ǺǷ�ǶǣËǂǳ¦�ȄǴǟ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƢǸȈǇ�ȏ�ƨǤËǴǳƢǧ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�ƨËǫ®�©ƢƳ°®

 حياة اإلنسان، إذ حتيط به من كّل مكان، كثريا ما تتوارى يف من كثافة وجودها يف«

خضّم األشياء اّليت تشري إليها وتنقلها على ما يشهد بذلك تاريخ الفكر، فهو حافل 

بالّصراع مع الّلغة اّليت قد تراوغ وال تستسلم، وقد يسقط كاجلريح حتت وطأة األشياء 

Ëƾǳ¦�ǺǷ�ƪ°�2»والّذوات  ǴǠƳ�ƢËĔ¢�¿ǂƳ�Ȑǧ���ȏ�©ȏƢĐ¦�Ëǲǯ�Ŀ�ƢǘȈǌǻ�ĺǂǠǳ¦�ŅȏËƾǳ¦�²

  .سيما البحث األصويل الكثيف

وبالّرجوع إىل احلقيقة عند أهم علماء األصول، فقد سارت يف نفس املسار اّلذي 

ذات �Ƣđ�®¦ǂȇÂ«انتهجه العلماء القدامي، فريى بدر الدين الّزركشي أّن احلقيقة تطلق 

حقيقة العامل، ومن قام به العلم وحقيقة اجلوهر املتحّيز، وهذا :الشيء وما هيته، كما يقال

وليس " ال يبلغ عبد حقيقة اإلميان"حمّل نظر املتكّلمني، وتطلق مبعىن اليقني، ويف احلديث 

Ƣǻ®¦ǂǷ�ȂǿÂ��ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�Ǿǳ�ƪ ǠǓÂ�ƢǷ�ǲǏ¢�Ŀ�ǲǸǠƬǈŭ¦�Ƣđ�®¦ǂȇÂ�ǪǴǘƫÂ��ƢǼǿ�ƢǼǓǂǣ«3 ،

الّزركشي قد مجع أهّم تعريفات األصوليني األوائل، فانطالقا من هذا املفهوم، جند أنّ 

11ص، 1990الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، –قرآندراسات في علوم ال-د، مفھوم الّنصنصر حامد أبو زی)1
.27، ص1997لطفي عبد البدیع، میتافیزیقیا اللّغة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، )2
سلیمان األشقر، وزارة الشؤون الّدینّیة، الكویت، :البحر المحیط في أصول الفقھ، مراجعةبدر الدین الزركشي، )3
.153، ص2،1992ط
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، ولكّنه بّني يف "احلقيقة"وصاغها يف تعريف جامع، بل قد أعطى مشارب أخرى للفظة 

".الّلفظ املستعمل فيما وضع له"عنده هي " احلقيقة"الّنهاية أّن الغرض من لفظ 

كغريه –االستعمال ألنه يرى  خرج به الّلفظ قبل) املستعمل(ويرى الّزركشي أّن قوله 

.¦ƢĐ¦�«ǂƻ±�) ما وضع له(أنّه ليس حبقيقة وال جماز، وقوله  -من األصوليني

فمكمن الّداء «ويشرتك الّزركشي أيضا مع غريه من األصوليني يف قضية االستعمال، 

هو مغايرة الوضع  -القدماء–يف تقسيم الكالم إىل حقيقة وجماز عند أصحابنا 

فيصري حقيقة أو  ال، وتصّور وضع الّلفظ خارج الّزمن، ّمث طرأ عليه االستعماللالستعم

�ƨǬȈǬŞ�Ǧ ǏȂƫ�ȏ�Ǯ ǳǀǳ��ƺȇ°ƢËƬǳ¦�ǲƦǫ�ƢĔȋ�ƺȇ°Ƣƫ�ƢŮ�ǆ Ȉǳ�ƢǛƢǨǳ¢�ǾǼǷ�ǲǸǠƬǈȇ�ȏ�Â¢��¦±Ƣů

عليها ظلم هلا ولأللفاظ؛ ألنه كاطالق اسم املوجود على ) ألفاظ(وال جماز، بل يف إطالق 

ظ ال توجد إّال إذا استعملت، وجتريدها من االستعمال ضرب من احملال املعدوم، فاأللفا

، فاألصويل يتعامل مع املفردة يف إطارها االستعمايل الفّعال، حبيث يتجّسد كينونتها 1»

.وماهّيتها الكاملة

بعد عض مفهوم احلقيقة، يرى الّزركشي أنّه من األمهية مبكان البحث يف حكم 

�Śǣ�ǺǷ�ǾƬǬȈǬƷ�Ŀ�ǚǨËǴǳ¦�¾ƢǸǠƬǇ¦�ƾǼǟ�Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�§ȂƳÂ«قيقة عنّده احلقيقة، وحكم احل

�¿ƢǠǳ¦�Ŀ�ļȉ¦�» ȐŬ¦�ȄǴǟ�«ǂƸƬȇ�ȏ�ǾËǻ¢Â��̧ ƢŦȍ¦�ǾȈǧ�ǶȀǔǠƥ�ȄǟË®¦Â��±ƢĐ¦�Ǻǟ�Ʈ Ş

من العمل به قبل البحث عن املخصص، ولعّل الفرق أن احتمال وجود املخصص أقوى 

55صدیع، میتافیزیقیا اللّغة،  لطفي عبد الب)1
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، فمناط البحث والّتفسري ملفهوم احلقيقة 1»التخصيصإذا ما من عام إّال وقد تطرق إليه 

من كّل ذلك هو استنباط حكمها، ويرى الّزركشي عند استعمال الّلفظ فيما وضع له 

  .وجب العمل به دون البحث عن جمازه

فضال عن ذلك، أعطى طائفة من علماء األصول مفاهيم وتعريفات للحقيقة، 

بينها، كما يتضح منها أيضا أّن الّلغة عند األصوليني تبدأ فيما ال ختتلف «وهي تعريفات 

–من نقطة الّداللة األوىل، إذ جتدهم يربطون الّلفظ باملعىن ألّن املعاين قائمة يف الّنفس 

، وهذه األلفاظ إما تستعمل استعماال حقيقيا 2»تعترب عنها ألفاظ الّلغة - كما هو معروف

لى خاصّية احلقيقة أو الّلفظ احلقيقي يف أنه املستعمل أو جمازيا، واتفق معظم األصوليني ع

اعلم أن اسم احلقيقة مشرتك، إذ «:فيما وضع له، فهاهو أبو حامد الغزايل يعرفها فيقول

قد يراد به ذات الشيء وحده، ويراد به حقيقة الكالم، ولكن إذا ما استعمل يف األلفاظ 

«�¦�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ƨǬȈǬū، أّما القرايف3»أريد به ما استعمل يف موضوعه ËǂǠȈǧ» استعمال الّلفظ

، كما عّرفها صاحب فواتح الّرمحوت 4»فيما وضع له يف العرف اّلذي وقع به الّتخاطب

�ƢËĔ¢�ȄǴǟ»وشرح هذه الرؤية 5»الكلمة املستعملة فيما وضعت له يف اصطالح التخاطب ،

.154ص الزركشي، البحر المحیط، )1
.40،صلغوي عند علماء األصول ، السید أحمد عبد الغفار،التصور ال)2
حمزة بن زھیر حافظ، الجامعة االسالمیة، المدینة المنورة، :المستصفى في علم األصول، تحغزاليأبو حامد ال)3
32، ص3،دت، دط، ج3ج
.60، ص1994، 1محّمد حّجي، دار الغرب االسالمي، ط:القرافي الّذخیرة، تح-)4
محمد عمر، دار الكتب العلمیة، عبد ّهللا محمود:محمد الّسلھاوي األنصاري اللكنوي، فواتح الّرحموت، ،تصحیح)5

.167، ص1، ج2002، 1بیروت، لبنان، ط
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الفاعل املستعمل يف أي يف اصطالح به التخاطب، فلفظ «:صاحب مسلم الثبوت فقال

.1»التخاطب الّلغوي مبعىن اجلاعل جمازا، وإن كان فيما وضع له يف اصطالح الفلسفة

هذه املفاهيم سنجدها تدور يف الفلك ذاته، وإن كانت العبارات وعند تفحص        

يف ضوء الّتصور لطبيعة الّلغة إّمنا يتّم «خمتلفة ومتباينة، فلألصوليني تصّور لغوي فريد، وهذا 

، وكّل مساعي األصوليني العقلية 2»تصّور أعّم لطبيعة الّنشاط العقلي يف سعيه حنو املعرفة

�¿ȂǬȇ�ÄǀËǳ¦�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ǺǷ�Ƕǰū¦�¶ƢƦǼƬǇ¦�Ȃǿ�ƢËŶ¤�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�Ʈ ƸƦǷ�ƨǇ¦°®�Ŀ

ي على الّلغة يف إطارها الطّبيعي، كما خيرج يف أحايني كثرية عن هطا اإلطار الطبيع أساسا

�ƨȈƟƢǼƯ�ƢǸȈǇȏÂ��Ƣē¦ǂȀǜŤÂ�ƨǤËǴǳ¦�Ʈ ƷƢƦŠ�ƢǬƦǈǷ�ËŃ¢�ƾǫ�ÀȂǰȇ�À¢�ŅȂǏȋ¦�ǺǷ�¿ǄǴƬǈƫ�ÄǀËǳ¦

"±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦."

:أقسام الحقيقة عند علماء األصول-)2.2

عندما نتصفح انتاجات األصوليني اّليت حاولت أن تعّرف وتظهر لنا أقسام احلقيقة 

�ËǶǔƻ�Ŀ�ǶËĔ¢�Ǯ ǳ̄��ƾȇǂǧ�Ņȏ®�Ʈ ƸƦǷ�Ǻǟ�Ȑǔǧ��̈ǂǰƦŭ¦�ƨȈǳÂ¦ƾƬǳ¦�Ƕǿ®ȂȀƳ�» ®Ƣǐǻ

�ÄȂǤËǴǳ¦�ŚǜǼËƬǳ¦�ǺǷ�¦ȂǴǬƬǻ¦�ǶËĔ¢�Ǯحبثهم  ǳ̄��ŅƢǸǠƬǇȍ¦�ŘǠŭ¦�ń¤�¦Ȃǫǂǘƫ�ǪƟƢǬū¦�ǽǀǿ�Ǻǟ

غوي العملي لّلغة، وذلك يقينا منهم أّن الّلغة فعل اجتماعي، فتجاوزوا إىل اجلانب اللّ 

عن القصد من خالل إحالة املنطوق إىل الّسياق حمّددات الّداللة إىل إمكانية الكشف

عبد ّهللا محمود محمد عمر، دار الكتب العلمیة، بیروت، :عبد الّشكور الّسلھاوي، شرح مسلم الّثبوت، ،تصحیح)1
.167، ص1، ج2002، 1لبنان، ط

، المركز الّثقافي -ضیة المجاز في القرآن عند المعتزلةدراسة في ق-نصر حامد أبو زید، االتجاه العقلي في الّتفسیر-)2
.05، ص1996، 3العربي، المغرب، ط
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ملعرفة مدى الّتطابق بينه وبني ظروف الّسياق للكشف عن القوانني العاّمة اّليت تتحّكم يف 

ليس بوصفه لفظا كغريه من حضور قوّي " االستعمال"ملصطلح ،فكان هنا 1حتديد الّداللة

تداولية، السيما إن كّنا نعلم أّن األصوليني دائما ما -األلفاظ وإّمنا كمفهوم لظاهرة داللية

ȏȏ®�¦̄�ÀƢǯ�Ǧ©�يتحّرون الّدقة  ȈǛȂƬǳ¦�¦ǀǿ�ËÀ¢�Śƻȋ¦�Ŀ�ǶǴǠǼǳ��ǶēƢƸǴǘǐǷ�Ŀ

  .ومقاصد

:الحقيقة الّلغوية-)1.2.2

احلقيقة إىل أقسام، ودائما ما يطيلون الّشرح والّتفسري يف احلقائق األصول  علماءقّسم 

العرفية والّشرعية، ولكّنهم ينطلقون قبل ذلك من احلقيقة الّلغوية حّىت تتبّني معامل احلقيقتني 

ق بني العرفية والّشرعّية، والغرض من البحث يف هذه احليثيات الدقيقة ال سيما ضرورة التفري

وظيفة الّلغة «أقسام احلقيقة هو ضمان وصول مقصدية الّنص إىل املتلقي ذلك أّن 

األساسية هي الّتعبري التواصلي؛ أي أنّه جيب يف الّتعبري الّلغوي أن يكون واضحا دقيقا 

، فاحلقيقة الّلغوية هي 2»شفافا يعّرب عن مستويات الواقع بكّل حياد وأمانة وصدق

الّشفاف من مستويات الّلغة واستعماهلا يف اخلطاب القرآين، وهي املستوى البسيط 

استعمال الّلفظ يف معناه الّلغوي املوضوع له كالّشمس والقمر والّنجوم، فهذه ألفاظ 

  .موظوعة لغة هلذه األجرام املضيئة 

عماد عبد یحیى الجیالي ، أشواق محمد إسماعیل ، االقتضاء التداولي و أبعاده الخطابیة في تراكیب القرآن ، :ینظر 1
.63، ص2008، جانفي1، العدد15مجلة جامعة تكریت للعلوم اإلنسانیة ، المجلد 

.194، ص2006، 3، المركز الثقافي العربي، المغرب ط-تنظیر وإنجاز-محمد مفتاح، دینامیة الّنص)2
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Ĕ¢�Â¢��ǂǯǀȇ�» Ȑƻ�Ä¢�ǂưƫ�Ń�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄��ƨȇȂǤËǴǳ¦�ǪƟƢǬū¦�Ŀ�¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�ǲËǐǨȇ�Ń  ا

كما أسلفنا الذّكر املستوى الّشفاف من الّلغة، واّلذي ال حيتاج كثريا من التفصيل، ومن 

:أمثلة احلقيقة الّلغوية من القرآن

 »-   «1

-»             

 «2

»                 

  «3

  »             

        «4

.09سورة الّشمس، اآلیة )1
.103سورة التوبة، اآلیة )2
.06سورة ھود، اآلیة )3
.26سورة مریم، اآلیة )4
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قد استعملت فيما وضعت له ، فلغة " صوما -دابّة–صّل -تزّكيهم–زّكاها : " فالكلمات

على وجه األرض، والّصوم الزكاة التطهري والّصالة مبعىن الّدعاء والّدابة كّل حيوان يدبّ 

  .مبعىن اإلمساك عن الكالم

يرى األصوليون أن الوضع يف احلقائق الّلغوية غري الوضع يف احلقائق العرفية والّشرعية، 

يف الّلغة تعليق الّلفظ بإزاء معىن مل يعرف به غري ذلك الوضع، وأّما الّشرعية «ذلك ألنّه 

، فاحلقيقة الّلغوية هي ابتداء؛ أي 1»دون املعىن السابقوالعرفية فبمعىن غلبة االستعمال 

.وضع لفظ بإزاء معىن مل يكن من قبل، بينما االستعمال فهو الّنقل من حقل إىل آخر

:الحقيقة العرفية-)2.2.2

متعددة حّددوا من خالهلا ماهّيته حىت ميكن ربطه 2أعطى علماء األصول تعاريف   

األخرى، وقد نالت احلقيقة العرفية حظوة كبرية لدى علماء األصول، كما فّصلوا  باحلقائق

فيها تفصيال دقيقا كان دائما ما يرفع الغطاء عن ظواهر لغوية متفرد، كان يستحيل الوصول 

ما انتقل عن بابه «إليها لوال هذا الباب، فيعرف أبو احلسني البصري االسم العريف بأنّه 

غلبته عليه ال من جهة الّشرع، أو نقول ما أفاد ظاهره الستعمال طارئ بعرف االستعمال و 

115ص،1، ج)ذ.س.م(بدر الّدین الّزركشي، البحر المحیط، )1
العرف لغة ضّد النكر، والعادة لغة الدیدن، والّدیدن الدأب واالستمرار على الشيء، سمیت بذلك ألن صاحبھا یعاودھا )2

مرة بعد أخرى، وللعلماء اتجاھات في تعریفھما اصطالحا، منھا أّن العرف والعادة لفظان مترادفان، فتعریف أحدھما 
ّر في الّنفوس من جھة العقول، وتلقتھ الّطباع الّسلیمة بالقبول، وعلیھ الّنسفي ما استق:تعریف لآلخر، فھما عبارة عن

إن ّ العادة مأخودة :قال ابن عابدین"نشر العرف في بناء بعض األحكام على العرف"في المستصفى، وابن عابدین في 
لعرف بمعنى واحد من حیث من المعاودة،فھي بتكرارھا ومعاودتھا مرة بعد أخرى صارت حقیقة عرفیة ،فالعادة وا

عبد المجید محمد السوسة، التخصیص بالعرف وأثره في الفقھ :ینظر".الماصدق،وإن اختلفا من حیث المفھوم 
، ص2007، أكتوبر 1428، رمضان 32اإلسالمي، مجلة الشریعة والقانون، العدد 
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يعرف احلقيقة العرفية  الفخر الرازي، فهاهو 1»من أهل الّلغة ما مل يكن يفده من قبل

، و 2»اللفظة العرفية هي اليت انتقلت عن مسماها إىل غريه بعرف االستعمال « : بقوله 

، فأول خصائص احلقيقة العرفية عند االستعمالو  النتقالاهنا جند كلمتني مفتاحيتني مها 

�¾ƢǬƬǻȏ¦�¦ǀŮ�Ƥ Ʀǈŭ¦�ǲǷƢǠǳ¦�Â��ǂƻ¡�ń¤�ȄǸǈǷ�Â¢�ŘǠǷ�ǺǷ�ƪ ǴǬƬǻ¦�ƢĔ¢�¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ

متفردا يف هذه الرؤية ، و إمنا حاكاه فيها معظم الفخر الرازيهو االستعمال ، مل يكن 

األمساء العرفية منقولة عن اللغة «يعرفها التمهيد في أصول الفقه األصوليني فهاهو صاحب 

�ǶǇ¦�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�Ȇǿ�Â�» ǂǠǳ¦�Ŀ�ƨȇ¦Â°�ƪ Ȉũ�ƢĔƜǧ�̈®¦Ǆŭ¦�ǲưǷ�¦ǀǿ�Â���» ǂǠǳ¦�Ŀ�ƨǬȈǬƷ��

ǲǸŪ¦�ƢȀƬǻ°ƢǬŭ�¦ǀđ�ƪ Ȉũ�ƢŶ¤�Â���ǲǸƴǴǳ«3 فهذا املفهوم يقر أن اللفظة كانت يف بادئ ،

ل من جمال داليل إىل جمال داليل آخر ، على أن ال يكون أمرها وضعية مث حدث هلا انتقا

  .هذا االنتقال اعتباطيا و إمنا حتكمه أسباب موضوعية 

اللفظة اليت نقلت عن « ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ƨǬȈǬūالبيضاوي و يف سياق متصل ، يعرف

،أي بشرط االستعمال و ليس يف أصل 4»موضوعها األصلي إىل غريه بعرف االستعمال 

  . الوضع 

و من ههنا حنتاج إىل أن نبني املفهوم الدقيق للفظ االستعمال الذي فرض نفسه      

كشرط أساسي للحقيقة العرفية لدى علماء األصول ، فاالستعمال هو الوضع احليوي للغة 

« تعريفا جامعا إذ قال  لقرافيا، و من هنا خنرج األلفـــــــاظ املبهمـــــة ، و قد أورد له 

.27، ص(ي، المعتمد في أصول الفقھ،أبو الحسین البصر)1
.296، ص 1الفخر الرازي ، المحصول في علم األصول ، ج2
محمد أبو عمشة،مركز البحث العلمي وإحیاء الّتراث :أبو الخطاب الكلذواني، الّتمھید في أصول الفقھ تح-)3

.224،ص 1،ج1985، 1اإلسالمي، ط
تبة الكلّیات األزھریة، القاھرة، تح شعبان محمد اسماعیل، مك، اإلبھاج في شرح المنھاج ،عبد الكافي السبكي-)4

271، ص 1ج ،1981
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، و لكن السؤال األساسي الذي 1»االستعمال هو إطالق اللفظ و إرادة مسماه باحلكم 

��±ƢĐ¦�¿ȂȀǨǷ�Ŀ�ƨȇ£ǂǳ¦�ǽǀđ��ĿǂǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ǲƻƾȇ�ǲǿ�¬ǂǘǳ¦�ǾȈǴǟ�řƦǻ.

الولوج  اإلجابة عن هذا التساؤل يعين أننا حددنا املسار العام ،أو اإلشكال اجلوهري قبل

�ƨȈǣȐƥ�̈ǂǿƢǜǯ�±ƢĐ¦�śƥ�ǲǐǨȇ�ǞȈǧ°�ǖȈƻ�½ƢǼǿ�Àȋ��ƨȈǧǂǠǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ƨȈǔǫ�Ŀ�ǲȈǐǨƬǳ¦�ń¤

.و بني احلقيقتني العرفية و الشرعية كتغري أو تطور يف الداللة اللغوية

:الفرق بين االستعمال العرفي  و المعنى المجازي  -)1.2.2.2

حىت نستطيع أن حندد الفروق اجلوهرية اليت تفصل و متيز بني احلقيقة العرفية و الشرعية    

�ǲǸǠƬǈǻ�À¢�ƢǼǳ�ƶȈƬȇ�śƫǂǿƢǜǳ¦�śƥ�ǪȇǂǨƬǳ¦�Àȋ�Ǯ ǳ̄��ƨȈǻƢƯ�ƨȀƳ�ǺǷ�±ƢĐ¦�Â���ƨȀƳ�ǺǷ

لفظ احلقيقة دون حتفظات ، ولكن املالحظ و الالفت للنظر هو أنه ال ميكن بأي حال من 

Ƣđ�ǖƦÉǓ�Ŗǳ¦�ƨǫƾǴǳ�Ǯاألحوال أن  ǳ̄�Â��ĿǂǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ń¤�±ƢĐ¦�¿ȂȀǨǷ�ǲǴǈƬȇ

�ƢǸȈǧ�ǲǸǠƬǈŭ¦�ǚǨċǴǳ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǬȈǬū¦�¦Ȃǧċǂǟ�ƢǷƾǼǠǧ���¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�Ãƾǳ�ƨǬȈǬū¦�¿ȂȀǨǷ

�ǶĔȋ�Ǯ"فيما وضع له" ُوضع له باصطالح التخاطب ، فقوهلم  ǳ̄�Â�±ƢĐ¦�®Â°Â�ǺǷ�ǞǼŻ

�Ǿǻ¢�ȄǴǟ�±ƢĐ¦�¦Ȃǧǂǟ�· ƢǨǳȋ¦�Ǯ ǳǀǯ�«ǂţ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��Ǿǳ�ǞǓÂ�ƢǷ�Śǣ�Ŀ�ǲǸǠƬǈŭ¦�ǚǨǴǳ¦

�ƢȀǠǓȂǷ�Śǣ�Ŀ�ƨǴǸǠƬǈǷ�ƢĔȋ�±ƢĐ¦�Ŀ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǲƻƾƫ�À¢�ƨǧƢű�Â����ƨǴǸȀŭ¦

569، ص 2شھاب الدین الصنھاجي المعرف بالقرافي، نفائس األصول في شرح المحصول ، ج -)1
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البيضاويكما يرى –وهذا  "باصطالح التخاطب " األصلي ، أضافوا إىل تعريف احلقيقة 

.��ƢĐ¦�ǄȈƷ�ń¤�ƢǸȀƳÂǂƻ�ǞǼŻ�Â±�1نطاق احلقيقة يدخل احلقيقتني العرفية و الشرعية يف  –

مرادف آخر هو السياق التخاطيب ، فقد كان  –اصطالح التخاطب –و لقوهلم      

�Ȇǟǂǌǳ¦�Â�ĿǂǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�śƥ�Â�ƨȇȂǤǳ�̈ǂǿƢǜǯ�±ƢĐ¦�śƥ�ǲǐǨǳ¦�Ŀ�ÄǂǿȂƳ�°Â®�¼ƢȈǈǴǳ

��¤���ǾƴƟƢƬǻ�ǺǷ�ƢǸĔ¢�ǲǬǻ�Ń�Àختضعان له  –العرفية و الشرعية –للحقائق ، ألن احلقيقتني 

فللسياق هيمنته و حتكمه يف النصوص ، و له دور مثايل يف أداء املعىن هلذا ُعين به القدماء 

¦���ǲǸƬƄ¦�śȈǠƫ�Â���ǲǸĐ¦�śȈƦƫ�ń¤�ƾǋǂȇ�¼ƢȈǈǳ«يصفه فيقول  ابن القيم الجوزيةفنجد 

و القطع بعدم احتمال غري املراد ، و ختصيص العام، و تقييد املطلق ، و تنوع الداللة ، 

��2�ń¤�±ƢĐ¦�ŘǠǷ�ǲǴǈƬȇ�À¢�ǲȈƸƬǈȇ�¦ǀŮ»وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد املتكلم 

ية ، و املانع هنا ليس السياق فحسب و إمنا معىن الكلمة احلقيقتني العرفية و الشرع

بإيعاز  السياق التلفظياملعجمي أيضا ، فعندما نتلفظ بكلمة ما ، فاحملدد الرئيس ملعناها هو 

املعىن الصادر عن السياق ليس من صنع «من معناها املعجمي ، ومن هنا نتوصل إىل أن 

عجمي إمنا هو يف املقام األول معىن إفرادي ، و السياق وحده حىت ينسب إليه ، فاملعىن امل

ذلك أن دور السياق ال يتجاوز إقصاء بقية الدالالت اليت تكمن يف الكلمة املعينة و 

ما  -الشرعية و العرفية-،فالــــحقـــيقتــــــني 3»إبعادها حبيث ترجح داللة واحدة للكلمة 

  .  ىن اإلفرادي للكلمة مها إال وليدتا سياق تلفظي معني مضاف إىل املع

272، ص 1، اإلبھاج في شرح المنھاج ، ج ینظر السبكي1
4ابن القیم الجوزیة ، بدائع الفوائد ،ص )2
، ص 2007، دار المدار اإلسالمي، -أنظمة الداللة في العربیة–س علي ، المعنى وظالل المعنى محمد محمد یون)3

105
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:أهمية السياق في تحديد مقصدية االستعمال اللغوي- )2.2.2.2

املتصفح للدراسات الداللية اليت حاولت تتبع مسار احلقائق العرفية يف اخلطاب القرآين     

، يلمس أن هذا التتبع ال ميكن بأي حال من األحوال أن يكون مضبوطا و دقيقا ما مل 

تستمد أمهيتها من  «؛ و ذلك ألن داللة السياق القرآين  يربط بالسياق العام هلذا اخلطـــاب

ǈǨƫ�ƢĔȂǯ�ǲǸŪ¦�Â�©¦®ǂǨŭ¦�ǞƥƢƬƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ŘǠŭ¦�ÀƢȈƥ�ƢĔ¢�Ʈ ȈƷ��ǾǈǨǻ�À¡ǂǬǳƢƥ�À¡ǂǬǴǳ�¦Ś

، ومن مث ال ميكن أن نتوصل إىل الغاية القصوى لكالم اهللا 1»و الرتاكيب القرآنية املرتابطة

سبحانه و تعاىل سبحانه و تعاىل ما مل نستحضر كل مدخالته السياقية ؛ أي غري اللغوية أو 

ة اليت هلا كبري األثر يف توجيه مقصدية اخلطاب ، وهو ما يفضي يف النهاية أنه من الالكالمي

�Â¢���Ä±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�Â�Ä±ƢĐ¦�ŘǠŭ¦�śƥ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘƼǴǳ�ȆǬǴƬŭ¦�¼ǂǨȇ�ȏ�À¢�ǲȈƸƬǈŭ¦

±ƢĐ¦�Â�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�śƥ�Ãǂƻ¢�̈°ƢƦǠƥ.

من أساسيات البحث الداليل يف يعترب اللغويون وعلماء األصول االهتمام بالسياق     

النص القرآين ومن مفاتيح الوصول إىل املعىن و الدالالت العميقة الدقيقة اليت تنفي أو 

تسقط كل معىن آخر قد حتتمله اآلية أو حىت املفردة ، فالسياق ليس جمرد إطار تصاغ فيه 

رد يف كل تعريفات املفردة أو العبارة ، و إمنا هو طرف فاعل يف حتديد داللتها ، لذلك و 

وذلك يقينا منهم أنه إذا مل حيدد املفهوم  -في اصطالح التخاطب–األصوليني مصطلح 

-دراسة نظریة و تطبیقیة من خالل تفسیر بن كثیر-عبد الرحمن عبد هللا سرور،السیاق القرآني و أثره في التفسیر1-
76، ص2008م القرى ، السعودیة ، جامعة أ-رسالة مقدمة لنیل الماجستیر في التفسیر و علوم القرآن
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�śǷȂȀǨŭ¦�śƥ�ǖǴƻ�ª ƾƷ�Â���±ƢĐ¦�ŘǠǷ�ń¤�ƪ Ƴǂƻ�ƾȈǬǳ¦�¦ǀđ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬūƢƥ�́ ƢŬ¦

  .على ما بينهما من تناقض

على مستويات ثالثة حيدد معىن الوحدة الكالمية «و يكمن دور السياق يف كونه      

متميزة يف حتليل النص ، فهو حيدد أوال أية مجلة ّمت نطقها ، مث أنه خيربنا عادة أية قضية ّمت 

التعبري عنها، ثالثا أنه يساعدنا على القول أن القضية حتت الّدرس قد مت التعبري عنها 

ت الّثالث هذه ذا مبوجب نوع من القوة الالكالمية دون غيــــرها ،ويكون السياق يف احلاال

، وعليه 1»/ يقول/عالقة مباشرة بتحديد ما يقال حسب املعاين املتعددة اليت حيملها فعل 

فإن السياق خيتزل وظيفته  يف كونه مرآة عاكسة ملا حتمله املدونة الّلغوية على املستوى 

كلمة تكون السطحي للمنت، وهو املؤثر يف تفسري داللة املفردة ، حبكم أن عملية حتليل ال

��ƢĔ¢�ȄǴǟ�ȆǬǴƬŭ¦�ƢȀǨǼǐȇ�ƨȈǧǂǟ�ƨǬȈǬƷ�µ ǂǟ�ƾǼǠǧ���ȆǴƻ¦ƾǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�ÃȂƬǈǷ�ȄǴǟ�ƢȈƟƾƦǷ

كذلك حبكم سياقها الداخلي ، أما التأثري الثاين للسياق فهو الناحية الالكالمية ، أو 

السياق اخلارجي الذي حييط بامللفوظ ، فيحدد وجهته و معناه وداللته أكثر مما حيددها 

الداخلي ؛ ألن للكلمة تلونات إحيائية ال يضبطها و يوجهها إىل التأويل املقصود إال  السياق

  .  السياق اخلارجي 

:إمكان وجود الحقيقة العرفية- )3.2.2.2

أمجع علماء األصول على إمكان وجود احلقائق العرفية يف الّلغة، وال خالف يف ذلك 

حيث يرى أنّه ال ضري يف نقل االسم إطالقا، وهاهو أبو احلسني البصري يشرح ذلك،

انتقاله غرض صحيح، وما حيصل فيه ذلك فهو حسن؛ ألنّه «بالعرف؛ ألنه قد حيصل يف 

223،ص 1987جون الینز، اللغة و المعنى و السیاق،تر عباس صادق ، دار الشؤون الثقافیة العامة ،العراق، 1
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قـَُبَح ما قـَُبَح إّال ألنّه ال غرض فيه، ومعلوم أنّه قد تنفر الطباع عن بعض املعاين، وتتجاىف 

اء احلاجة املكّىن عنه باسم الّناس الّتصريح بذلك فيكّنون باسم ما انتقل عنه، وذلك كقض

املكان املطمئن من األرض اّلذي تُقضي فيه احلاجة، وقد ّمسوا ما يدّب دابّة فلما كان 

الّدبيب يف بعض احليوانات أشّد وأسرع، أو كانوا له أكثر مشاهدة، وكان اهتمامهم به 

إطالقه لكثرة  فيه، فيصري هو املفهوم عند"دابّة"لشرفه عندهم أشّد كثُر استعمال قوهلم 

، فيبني من قول البصري حجّية األخذ بإمكانية 1»استعماهلم االسم فيه، وذلك هو الفرس

¾¦ȂƷȋ¦�ǾȈǔƬǬƫ�Ƣŭ�ǞǓ¦Ȃŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�Ƣđ�ǀƻȋ¦�̈°ÂǂǓ�ǲƥ��ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ƨǬȈǬū¦�®ȂƳÂ.

�Ƣđ�ǲǬƬǼȇ�ŖËǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ŀ�¦ȂưŞ�ǲƥ��Ƥ ǈƸǧ�Ƣǿ®ȂƳÂ�ƨȈǻƢǰǷƜƥ�ÀȂȈǳȂǏȋ¦�ǶƬȀȇ�Ń

االسم من جمال إىل آخر، أو من الوضع األول إىل االستعمال العريف، فيبّني البصري دائما 

طريقة انتقال االسم بدعوى العرف أو العادة، وجنده يف مثل هذه املواقف جينح إىل الّشرح 

يف الكالم حّىت ال يُبقي زاوية مظلمة يف احليثية، فريى أن انتقال االسم بالعرف  واالسرتسال

كان " راوية"وقولنا كان يفيد كّل ما يدّب ّمث ُخّص بالعرف بالفرس، " دابة"بيانه هو قولنا «

كان للمكان املطمئن من األرض، ّمث صار " غائط"للجمل ّمث صار بالعرف للمزادة، وقولنا 

ة، وأّما بكيفية انتقال االسم بالعرف، فهو أنّه يتعّذر مع كثرة أهل الّلغة أن لقضاء احلاج

يتواطئوا على ذلك لكنه ال مينع أن ينقل االسم طائفة من الطوائف، ويستفيض فيها 

ويتعّدى إىل غريها فيشيع يف الكّل على طول الّزمان، ّمث ينشأ القرن الثّاين فال يعرفون من 

، فريسم لنا أبو احلسني البصري يف 2».ذلك املعىن اّلذي نقل إليه  إطالق ذلك االسم إال

28ج،صالمعتمد في أصول الفقھ، أبو الحسین البصري،)1
.28المرجع السابق، ص-)2
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الّنص الّسابق خطّّية زمانية النتقال االسم يف الّلغة إىل العرف، مربرا ذلك إّما إىل احلاجة إىل 

.وجود مسّمى جديد، أو استهجان املتكّلم للمسّمى القدمي

لة من الّتحركات واالنتقاالت اّليت عن طريق االستعمال العريف، حيدث يف الّلغة مج

، تسّمى حقائق عرفية، وأمارة تلك تسهم يف إثرائها، فتظهر ألفاظ قدمية ملسميات جديدة

أنّه يسبق إىل األفهام عند مساعه معىن غري ما وضع له يف األصل، «احلقائق أو االسم العريف 

غوي معا، كان االسم مشرتكا فيهما فإن كان الّسامع لالسم يرتدد يف فهمه املعىن العريف واللّ 

، بذلك أحاط األصوليون إحاطة تاّمة ضبط حدود االسم العريف 1»على سبيل احلقيقة

.ومتطلبات وجوده، وأسباب كينونته كلفظ مستقّل الّداللة، قابل لالستعمال

�ƢËĔ¢�śËȇȂǤËǴǳ¦�ǺǷ�ǶǿŚǤǯ�¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�ƾƳÂ��ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�ƨËȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ń¤�̧ ȂƳǂËǳƢƥÂ

تنقسم إىل خاّصة وعاّمة، وذلك حبسب الّناقلني، فإن كان الّناقل طائفة خمصوصة مسّيت 

.2خاّصة، وإن كانت عاّمة الّناس مسّيت عاّمة

:العرفّية العاّمة-)4.2.2.2

وهي الّلفظ اّلذي وضع لغة ملعىن، ولكن استعمله أهل العرف العام يف غري هذا املعىن 

3وشاع عندهم استعماله فيه مثل لفظة الّدابة

��śǸǈǫ�ń¤�ƨǸËǈǬǷ�ƢËĔ¢�¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�ǒ Ǡƥ�ÃǂȇÂ» أحدمها أن يكون االسم قد وضع

بة فإنّه موضوع لكّل ما يدّب ملعىن عام مل خيصص بالعرف العام ببعض أنواعه، كلفظ الّدا

.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)1
.274ج،صاإلبھاج في شرح المنھاج،ینظر ، الّسبكي،)2
، 2، دار الوعي، الجزائر، ط-بحث في مناھج االستنباط-نذیر بوصبع، األلفاظ والّدالالت الوضعّیة:ینظر)3

.247،ص2012
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على وجه األرض، وخّصصها العرف العام بذات احلوافر، ثانيهما أن يكون االسم يف أصل 

الّلغة قد وضع ملعىن ّمث َكثـَُر استعماله فما له نوع مناسبة ومالبسة حبيث ال يفهم املعىن 

يت تُقضى فيها األّول، كالغائط فإنّه موضوع يف األصل للمكان املطمئن من األرض الّ 

احلاجة غالبا، وأطلقه العرف على اخلارج املستقذر من اإلنسان كناية عنه باسم حمّله لنفرة 

، فالقسم األّول تنعدم فيه القصديّة، ودخلت املمارسة املطّولة 1».الطّباع عن الّتصريح به

تعتقده اجلماعة لّلفظ ممّا أّدى بانتقال املعىن تدرجييا حّىت أصبح حييل إىل مسّمى آخر 

املتكلمة أقرب، بينما تتوفر يف القسم الثّاين القصديّة، فاملتكلمون نقلوا الّلفظ عمدا إىل 

.مسّماه اجلديد ألسباب خمتلفة 

:العرفّية الخاصة-)5.2.2.2

على خالف احلقائق العرفية العاّمة، يوجد يف احلقيقة العرفّية اخلاّصة طائفة معّينة من 

«���ÃǂȇÂ��Ƕđ�ƢËǏƢƻ�ƢȈǜǨǳ�ƢǇȂǷƢǫ�¦ȂǻËȂǯ�ǺȇǀËǳ¦Â أرباب، وهم الّناقلني ǂū¦Â�©ƢǟƢǼËǐǳ¦

ال نزاع يف وقوعها إذ هو معلوم بالّضرورة بعد استقراء كالم الّطوائف «علماء األصول أنّه 

عند الفقهاء، 2»كالقلب والّنقض واجلمع والفرقمن ذوي العلوم والّصناعات اّليت ال يعرفها

، فهي خاّصة والعرض والكون عند املتكلمني، والّرفع والّنصب واجلّر عند الّنحاةواجلوهر 

�ǺǷ�Ƕđ�ƨËǏƢƻ�ƨǴǸŝ�̧ ÂǂǨǳ¦�§ ƢƸǏ¢�®ǂǨǼȇ�ŖËǳ¦Â��ƨǟƢǼËǐǳ¦Â�ǶǴǠǳ¦�̧ Âǂǧ�ǺǷ�̧ǂǧ�Ëǲǰƥ

.املصطلحات اّليت تسّمى حقائق عرفّية خاّصة

.275ج،صاإلبھاج في شرح المنھاج، السبكي، -)1
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا)2
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   ـ

:والحقيقة الّدينّيةالحقيقة الشرعّية-)ـ3.2.2

وقع خالف كبري بني علماء األصول حول احلقيقة الّشرّعية، أّما عن مفهومها عندهم 

عند أهل –الّلفظة اّليت استفيد من الّشرع وضعها، سواء كان املعىن والّلفظ جمهولني «

أو كانا معلومني لكّنهم مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن، أو كان أحدمها جمهوال -الّلغة

استعمال االسم الّشرعي فيما كان «�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ÄƾǷȉ¦�ƢȀǧËǂǟ�ƢǸǯ،1»واآلخر معلوما

موضوعا له أّوال يف الّشرع، وسواء كان االسم الّشرعي ومسّماه ال يعرفهما أهل الّلغة، أو 

ǶËĔ¢�Śǣ�ǶŮ�ÀƢǧÂǂǠǷ�Ƣŷ مل يضعوا ذلك االسم لذلك املعىن، أو عرفوا املعىن ومل يعرفوا

،فاملفهوم أو احلّد 2»...يعرفوا ذلك املعىن كالّصالة، احلج، وحنوهاالسم، أو عرفوا االسم ومل

ƢȀǟȂǫÂ�ƨǬȇǂǗ�Ŀ�¦ȂǨǴƬƻ¦Â��ƢĔƢǰǷ¤�ȄǴǟ�¦ȂǬǨƫ¦�ƾǬǧ��¾ȂǏȋ¦� ƢǸǴǟ�ƨËǧƢǯ�ƾǼǟ�ǾȈǴǟ�ǪǨËƬǷ.

أّما مناط االختالف فقد كان حول حّجّية وقوع األمساء الّشرعّية، فأثبتت ذلك 

وقوعها، 3طائفة من العلماء مثل أيب حنيفة واملعتزلة الذين أثبتوها مطلقا، ورفض األشاعرة

مل تنتقل األمساء من الّلغة إىل الّشرع، وإّمنا أضيف إليها أشياء أخر، وهذا «حيث قالوا أنّه 

�Ǯثل الّصالةم ǳǀǯÂ��ƢƠȈǋ�̧ǂËǌǳ¦�ƢȀȈǳ¤�» ƢǓ¢�ƢËŶ¤Â��Ƥ ǈƸǧ� ƢǟËƾǳ¦�Ȇǿ�ǶǿƾǼǟ�ƢĔƜǧ��

احلج هو القصد عندهم، وأضيف إليه شيء، وكذلك الّصيام هو يف الّلغة اإلمساك، 

.298، ص1ج، المحصول في علم األصولالفخر الّرازي،)1
.275، ص1، ینظر أیضا،اإلبھاج،ج47، ص1جاألحكام، اآلمدي،اإلحكام في أصول )2
.ھو مذھب الباقالني والجویني والفخر الّرازي وطائفة من العلماء البارزین في حقل أصول الفقھ)3
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إىل توسيع يف داللته  -حسبهم–، بالّتايل تعرض االسم 1»وأضاف الّشرع إليه أشياء أخر

قابلية لضم دالالت أخرى فتمشي  -حسبهم دائما-لالسمبدل انتقاهلا، وهو ما يعطي 

.جنبا إىل جنب مع الّدالالت األويل له

وذهب الفخر الرّازي نفس املذهب اّلذي ينادي بأّن الّشرع أضاف إىل األمساء 

معان جديدة ومل ينقلها، وأعطى جمموعة كبرية من احلجج اّليت تربهن على صّحة هذا 

كما كانوا «¢ǂǠǳ¦�ËÀ¢�ÃŚǧ�� ƢǟËƾǳ¦�řǠƫ�ƢËĔ§�"الّصالة"يف قضّية لفظ  ولقيفاملذهب، 

�ǶǇƢƥ� Ȇǌǳ¦�ǶȀƬËȈǸǈƫ�̈°ȂȀǌŭ¦�©¦±ƢĐ¦�ǺǷÂ��±ƢĐƢƥ�ÀȂǸËǴǰƬȇ�¦ȂǻƢǯ�ƨǬȈǬūƢƥ�ÀȂǸËǴǰƬȇ

�ǲƥ��̈ȐËǐǳƢƥ�ȄËǸǈŭ¦�̧ȂǸĐ¦�¦ǀǿ� ¦ǄƳ¢�ƾƷ¢� ƢǟËƾǳ¦Â��®ȂǇ¢�ǾËǻ¤�ȆųËǄǴǳ�¾ƢǬȇ�ƢǸǯ��ǾƟǄƳ

"لقوله تعاىل  هو اجلزء املقصود

  
وألّن املقصود من الّصالة الّتضرّع واخلضوع، فال جرم مل يكن إطالق 2

، وعند مالحظة كالم الرّازي جند أّن اّلذي يتبادر3»خارجا عن الّلغةلفظ الّصالة عليه 

إىل الّذهن عند إطالق لفظ الّصالة هو معناها الّلغوي، وال جيوز العدول عن هذا املعىن 

إىل الصالة الّشرعية إّال إذا بدر مع إطالق لفظ الّصالة قرينة داّلة على وجود محله على 

.الّصالة الشرعّية

.89، ص 1أبو الخطاب الكلذواني، الّتمھید في أصول الفقھ، ج)1
.14:سورة طھ، اآلیة )2
.308،ص1جالمحصول في علم األصول،الفخر الّرازي، )3
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يّتضح لنا من خالل اخلالف الواقع حول طريقة حدوث احلقيقة الّشرّعية بني 

األصوليني الّوعّي الّلغوي املتفّرد اّلذي يتمّيزون به، أو الفهم العميق ملستويات الّداللة 

ǳ¦�ǞȈǇȂƫ�ÀȂǻƢǬƥ�ÀÂËǂǬȇ�̈ǂǟƢǋȋƢǧ��ƢȀƯÂƾƷ�¼ǂǗÂ¢�̧ǂËǌǳ¦�ËÀ¢�ÀÂǂȇ�ǶËĔȋ��ƨǳȏËƾ ضاف إىل

الت جديدة مع داللتها القدمية، ويعين توسيع املعىن أن يصبح عدد ما تشري الّلفظة دال

، بينما يعتمد بقّية 1إليه الكلمة أكثر من الّسابق، أو يصبح جمال استعماهلا أوسع من قبل

العلماء على قانون انتقال الّداللة؛ إذ يرون بأّن الّشرع قد نقل لفظة الّصالة مثال من جمال 

.ال الّصالة الّشرعّيةالّدعاء إىل جم

على خالف األشاعرة، اعتمد مجهور من علماء األصول على الّرأي القائل بأّن الّشرع 

�°¦ǂǣ�ȄǴǟ�̈ƾȇƾƳ�Ãǂƻ¢�ń¤�ƨŻƾǬǳ¦�ƢēƢȈËǸǈǷ�ǺǷ� Ƣũȋ¦�ǲǬǻ�ƾǫواّلذي يرى الكلذواني

ن والكّفارة اإلسالم واإلميا: أّن الّشارع قد ّمسى يف الّشرع أمساء مل تكن يف الّلغة مثل«

، وقد يكون مثل هذا، أال ترى أّن اإلنسان يولد له ولد فيسّميه باسم ليتمّيز به ...والعّدة

من غريه، ويكون هذا االسم حقيقة فيه وإن كان يف الّلغة موجودا، وكذلك الّصّناع 

��ÀƢǯ�¦̄Ɯǧ��ƢȀȈǧ�ƨǬȈǬƷ�Ǯ ǳ̄�ÀȂǰȇÂ� Ƣũ¢�Ƕēȏȉ�ÀȂǠǼǐȇ كذلك جاز للشارع أن يسّمي

��2�ËǂǬȇ�¦ǀđ».ّشرع أمساء يكون حقيقة فيما مسّاه وإن كانت موجودة يف الّلغةيف ال

�ƪ ǈƬǯ¦�· ƢǨǳȋ¦�À¢�Ãǂȇ�Ʈ ȈƷ��ŅȏËƾǳ¦�ËŚǤƬǳ¦�Â¢�°ËȂǘËƬǳ¦�̈ǂǰǨƥ�ǾǳȂǫ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ň¦ÂǀǴǰǳ¦

.باستعمال الّشارع هلا معان جديدة حّىت وإن كانت حتظى حبضور داليل سابق يف الّلغة

24صختار عمر، علم الّداللة،أحمد م:ینظر)1
.90،ص1جالّتمھید في أصول الفقھ،الكلذواني،)2
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مل يتمّيز علماء الّلغة عاّمة واألصوليون خاّصة خباّصّية الفكر الّداليل فحسب بل برعوا 

يف الّتعليل لكّل ظاهرة قارّة يف الّلغة أو طارئة فيها، حيث يربهن أبو احلسني البصري 

إلمكانية نقل االسم من جمال إىل آخر حبّس لغوّي فريد، حيث يرى أّن الربهان على ذلك 

ون االسم امسا للمعىن غري واجب له، وإّمنا هو تابع لالختيار بداللة انتفاء االسم أّن ك«

عن املعىن قبل املواضعة، وإنّه جيوز أن يسّمى املعىن بغري ما ُمسّي به، حنو أن يسمى البياض 

فإذا كان كذلك جاز أن خيتار خمتار سلب االسم عن معناه ونقله إىل غريه إذا  ...سوادا

، فنجد يف هذا القول الّلبنات األوىل لتأسيس نظرية انتقال الّداللة، بل 1».كان كذلك

جعل أبو احلسني البصري من فكرة انتقال الّداللة من جمال إىل آخر من البداهة والطّبيعّية 

مبكان بعيد، حيث يرى أنّه ال عجب وال غرابة يف ارحتال داللة الّلفظ من جمال إىل آخر 

لّلغة وديناميتها، ّمث يستدّل على حسن نقل اسم ما من جمال داليل ّاله دليل على حيوية ا

�ǞȈŦ�Ŀ�ƢēȂƦƯ�ǞǼƬŻ�ȏ�ƢǸǯ��Ǯ«إىل آخر، حيث يرى أنّه  ǳǀƥ�ƨƸǴǐǷ�ǪËǴǠƫ�ǞǼƬŻ�ȏ

العبادات وال يكون فيه وجه قبح، وإذا مل ميتنع ذلك مل مينع حسنه، إذ املصلحة وجه 

 تكن معروفة يف الّلغة، فلم يكن بّد من حسن، وأيضا فقد جاءت الّشريعة بعبادات مل

، فاحلاجة إىل مسّمى جديد حّجة حسنة لنقل االسم 2»وضع اسم هلا لتتمّيز به من غريها

.من جمال إىل جمال باالستعمال الّشرعي

أّن الّصالة ختتّص بالّدعاء ألنّه أخّص مظاهر العبادة، وإن كان الرّازي سابقا قد رأى 

مجلة االفعال، واملفهوم من " صالة"املفهوم من قولنا «ألنّه يرى بأن  فريى البصري غري

.24، ص1جالمعتمد في أصول الفقھ،أبو الحسین البصري،)1
.25-24المرجع نفسھ، ص )2
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"الّصوم"أن قد فارق مجلة األفعال، واملفهوم من قولنا "فالن قد خرج من الّصالة" قولنا 

يفيد " الزّكاة"كان يفيد يف الّلغة اإلمساك، وهو مفيد يف الّشريعة إمساك خمصوص، وقولنا 

وبعد أن أثبت ،1».ويفيد يف الّشرع طهرة خمصوصة وما يؤدي إىل الّنماءالّطهارة والّنماء، 

أّن ما «املعتزلة وجود ووقوع احلقيقة الّشرعية، عملوا على الّتفصيل يف هذه احلقيقة، فرأوا 

:استعمله الّشارع يف معان غري لغوية ينقسم إىل قسمني

م، الزّكاة، وحنوه األمساء اّليت أجريت على األفعال، وهي الّصالة، الّصو -1

فجعلوا األول حقيقة .  األمساء اّليت أجريت على الفاعلني كاملؤمن، الكافر، الفاسق-2

2»شرعية، والثّاين حقيقة دينّية

وعلى العموم، سواء أخذنا بقول اّلذين يقّرون حبتمية الّتوسيع أو االنتقال جند أّن فكرة 

الّتطّور حاضرة بقّوة يف حتليالت األصوليني، بل األوضح من ذلك الوعّي الّلغوّي والفهم 

.العميق لطريقة حدوث الّدالالت واملعاين

.27-26المرجع السابق، ص)1
سامي بن العربي األشري،دار :بن علي الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحّق من علم األصول، تحمحمد )2

.137،ص1،2000الفضیلة،الریاض، ط
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:الّداللة العرفية في الخطاب القرآني بين الّتأصيل والتحليل الّداللي-)1

إّن الّبحث يف الّلفظة القرآنية يتطّلب خصوصّية متفّردة، وذلك من أجل الوصول إىل 

أبعد مدى ممكن يف أعماق اخلطاب القرآين، فعند حديثنا عن احلقائق العرفية، ويف خضّم 

�ȄǴǟ�ǺǰǳÂ��ƨǇ¦°Ëƾǳ¦�ǺǷ�śǨǴƬű�śǘŶ� ¦±¤�ƢǼËǻ¢�řǠȇ�ň¡ǂǬǳ¦�ǎ ËǼǳ¦�ŔǷ�Ŀ�ƢĔƢȇǂǇ�Ǻǟ�ƢǼưŞ

، الغرض منها 1تالفهما فإن بينهما عالقة متكاملة، فالّدراسة األوىل هي دراسة تأصيليةاخ

البحث عن جذور الّلفظة يف املعجم اّلذي يعّرب عن الّنسق الثّقايف للمتكلمني به، ويربز 

اجلذور الّتارخيية هلذه الّلفظة، أّما الّدراسة األخرى فهي الّتحليل الّداليل، اّلذي ما إنفك 

ماء األصول واملفسرين والبالغيني اّلذين تعّرضوا للخطاب القرآين يّتخذونه سندا قويا من عل

.الكشف عن جتليات هذا الّنص املعجزأجل 

أّن هذا التحليل ال يقف  يفتتجّلى أمهّّية التحليل الّداليل ألي مفردة يف اخلطاب القرآين 

ملفردة بكّل ما له عالقة باملعىن، ذلك أّن عند حدود اجلرد والتعداد فحسب، بل يربط هذه ا

 - كيف ال–يعمل على إحتواء كّل طاقات الّلغة «اخلطاب  القرآين يف حّد ذاته هو نّص 

عن طريق إال ، وال ميكن كشف طاقات الّلغة 2»وقد تشّكل منه أساس املعجم الّلغوي العريب

�ƨËǏƢƻ�ƨËȈŷ¢�ŅȏËƾǳ¦�ǲȈǴƸËƬǴǧ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ƢǷ¢��ƢȀȈǻƢǠǷÂ�Ƣēȏȏ®�ǞËƦƬƫ

يعتمد على متعارف الّناس، والّتحليل الّداليل يضع هذه احلقائق يف إزاءها؛ ذلك أّن العرف 

اللية اّليت توّلدها أسيقتها العاّمة واخلاّصة اّليت قيلت فيها، كما ميسك بطرف اإلشعاعات الدّ 

�ƨǜǨǳ�ƢĔ¢�ƢǓǂǧ�Ƥحلقائق العرفية فا قائق حال وضعها يف نظامها العام،هذه احل ȀǼǳÂ��̈ƾƷ¦Â

يف القرآن الكرمي، إذا تتّبعنا ديناميتها يف هذا اخلطاب، سنجد أنّنا حباجة إىل وضع " بةاالدّ "

1
عملیة لسانیة تعتمد ھو )التأصیل ویقال لھ أیضا التأثیل واإلثالة وعلم التجذیر وعلم تاریخ األلفاظ واإلتیمولوجیا)

ومن ناحیة أخرى عملیة تاریخیة حضاریة؛ ألنھا تستعین .المقارنة بین الصیغ والدالالت لتمییز األصول والفروع
بدراسة المجتمعات والمؤسسات وسائر العلوم والفنون للبّت في القضایا اللّسانیاتیة، باإلضافة إلى مقارنة األلسن 

یكون التأثیل بدراسة األصل التاریخي اللسان الذي یكون فرعا تكون ألفاظھ فروعالمعرفة أنسابھا وأنماطھا؛ ألن 
للكلمات، ویعتمد في ذلك على تتبع تطور الكلمة من خالل الوثائق والمخطوطات، وأحیاًنا تاریخ المجموعات البشریة 

الناطقة بھذه الكلمات
ص ،-بحث في االجراءات التطبیقیة لدى علماء األصول-طاھري حلیمة، آلیات التعلیل ووجوه التأویل لدى األصولیین)2

103.
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ّلذي من أجله سيقت، وبه اخلاص اهذه الّلفظة يف الّنظام العام اّلذي وردت فيه، والّسياق 

ألّن هذه الكلمة حاملا أدخلت يف نظام خاص، وُمنحت موقعا حمّددا ومعّينا فيه، «تبّينت؛ 

اكتسبت العديد من العناصر الّداللّية اجلديدة الناشئة عن هذا الوضع، وعن العالقات 

حيدث غالبا فإّن املتنوعة اّليت شّكلتها لتحملها إىل املفاهيم الرئيسية لذلك الّنظام، وكما

العناصر اجلديدة متيل إىل الّتأثري بعمق يف بنية املعىن األصلي للكلمة، بل إىل تغيريها 

.، هذا الّنظام اخلاص ال ميكن أن يرصده إالّ جهاز دالّيل عميق1»جوهريّا

:خصوصية الداللة العرفية في الخطاب القرآني-)2

ƢǸǠƬǇ¦�Ä¢�Ƣđ¾�كّل توظيف لغوّي يف اخلطاب القرآين حيتفظ خبصوصية معّينة ال يتمّيز 

�ƢǸǯ��ȆǴǏȋ¦�ŘǠŭ¦�̈®ƢǠƬǇ¦�ƨËȈǴƥƢǫ�Ǯ ǴŤ�ƢĔȂǯ�ǾȈǧ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ƨȈǏȂǐƻ�ǺǸǰƫÂ��ǂƻ¡

Ǭǧ��ǞǓȂǷ�ËÄ¢�Ŀ�ǾƥƢǌƬƫ�ȏ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤�ƢȀǼǷ�̈ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨǜǨǴǳ¦�°ËǂǰƬƫ�ƢĔȂǯ�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ƢĔ¢ ط

وما أشبه القرآن يف ذلك بالكائن «يف حال كانت األسيقة متقاربة تكون الّداللة متقاربة، 

الكلمة فيه أشبه باخللّية، فاخلاليا تتكرر وتتشابه يف الكائن احلي، ومع ذلك فهي ال ...احلي

ياق القرآين تتكّرر أبدا، وإّمنا تتنوّع وختتلف، وكذلك الكلمة القرآنية فإنّنا نراها تتكّرر يف السّ 

�¦ƾȀǌǷ�ǲǸŢ�̈ËǂǷ�Ëǲǯ�Ŀ�Ȇǿ�̄¤�Ǯ ǳ̄�Ƕǣǂƥ�¦ƾƥ¢�°ËǂǰƬƫ�ȏ�ƢËĔ¢�Ǧ ǌƬǰƫ�ËĽ��©¦ǂŭ¦�©ƢƠǷ�ƢËŠ°

�ǲưǷ�ƢǷƢŤ�ƢȇȂǔǟ�ƢǟǂǨƫ�̧ËǂǨƬƫ�ƢËĔ¢Â��ǲȈǐǨËƬǳ¦�ń¤�¾ƢŦȍ¦�ǺǷ�ƢǼƥ�«ǂţ�ƢËĔ¢�ª ƾŹ�ƢǷÂ��¦ƾȇƾƳ

وذلك هو ... أزهارا ّمث مثاراالبذرة اّليت تعطي جذرا وساقا، ّمث أغصانا ّمث أوراقا ّمث براعم مثّ 

ƢËȈƷ�ƢǸǈƳ�ǾƦǌȇ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�À¡ǂǬǳ¦Â��ËȆū¦�°ƢǸǠŭ¦«2 فيشّكل بذلك أعدادا ال متناهية من ،

الّدالالت اّليت ال تنفي إحداها يف سياق معني وجود األخرى يف سياق خمتلف، وكأّنك 

يف عملية توجيه هذه باملفردة تعمل بإيعاز من السياق اّلذي تقحمه دائما كعنصر أساسّي 

.الّدالالت وربطها

ھالل محمد الجھاد، مركز :، تر-قرآنیة للعالمعلم داللة الرؤیة ال-ن في القرآنتوشیھیكو إیزوتشو، هللا واإلنسا)1
.44، ص2007، ، بیروت1راسات الوحدة العربیة، طد
.403، ص1993مصطفى محمود، القرآن كائن حّي، دار المعارف، مصر، )2
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إّن الّتحليل الّداليل لتواتر املعىن يف احلقيقة العرفية داخل اخلطاب القرآين يؤكد لنا 

البحث يف كّل متعلقات املفردة؛ ذلك ألنّنا ال نتعامل مع داللة ظاهرة جاهزة تعارف ضرورة 

اخلطاب القرآين تتجّسد وفق حضورين خمتلفني؛ أّما الّناس عليها، بل إّن احلقيقة العرفية يف 

للمفردة، وهو املعىن اّلذي ُهجر يف فرتة ما قبل القرآن 1)الوضعي(األّول هو املعىن األصلي 

، اّلذي أصبح فيما بعد هو األساسي بفعل 2الكرمي، والثّاين هو املعىن العالقي أو اهلامشي

إّن الّتحليل الّداليل للجانب العالقي من «ه، وتعارف النّاس عليه وتوافقهم على استعمال

معىن كلمة ما يتطلب تقّصيا مدّققا شديد العناية يف الوضع الثّقايف العام للعصر والّناس، 

" العالقي" رفة الّلغوية املتخّصصة بالكلمة، ذلك أّن ما مسيناه باملعىنعفضال عن مزيد من امل

ة لروح الثّقافة، وانعكاس أصيل ذي طبيعة نفسّية ل عياين، أو بلور يف الّنهاية ليس سوى جت

لغوّي، 3»العام، ومن جهة أخرى للّناس اّلذين يستخدمون الكلمة كجزء من معجم للّنزوع 

وإّن اإلمساك بطرف األنساق الثّقافية للمجموعات املتكّلمة مبفردة ما وردت يف اخلطاب 

فنا غلى ذلك إمكانية استعمال القرآن القرآين، يعطي أبعادا خمتلفة هلذه الكلمة، فإذا أض

حلقيقة عرفية ما وفق معناها الوضعي األول فإّن ذلك سيجعل من هذه احلقائق غاية يف 

.الّتنوع والثّراء

وإذا قابلنا ما سبق بنظرة سريعة، سنجد أّن مفهوم احلقيقة العرفية وأنواعها عندما يكون 

ة، وهو ما يتطلب الغوص يف أعماق السياقات ضمن اخلطاب القرآين يزداد تغّريا ومرون

القرآنية، وحتليلها من أجل اإلمساك باملعىن املطلوب، ليس غوصا يف الّنص القرآين فقط، وإمنا 

��Ƣđ�¾Ǆǻ�Ŗǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�ĿÂ�§ ƢǘŬ¦�¦ǀǿ�Ŀ�«Â®ǄǷ�́ Ȃǣ�Ȃǿ» وعندما يريد الباحث الغوص يف

الّداللة الوضعیة الّتي ھي أحد أقسام الّفظیة كون اللّفظ إذا أطلق فھم من إطالقھ ما وضع لھ، وھي على مسماه؛ أي )1
.مسّمى ذلك اللّفظ مطابقة؛ أي داللة مطابقة، كداللة اإلنسان على الحیوان الّناطق
طابق النعل الّنعل إذا توافقتا، فاللّفظ :وإّنما سّمیت ھذه الّداللة مطابقة؛ ألّن اللّفظ موافق لتمام ما وضع  لھ، من قولھم

موافق للمعنى لكونھ موضوعا بإزائھ
،1، ج1993محمد الزحیلي، فرید حماد، مكتبة العبیكان، :محمد بن أحمد بن الّنجار، شرح الكوكب المنیر، تح:ینظر
.126ص

.المعنى العالقي ھو المعنى الھامشي أو المعنى الّدخیل على المعنى األصلي)2
.50ص ،-لرؤیة الفقرآنیة للعالمعلم داللة ا-توشیھیكو إیزوتشو، هللا واإلنسان في القرآن)3
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داد غوصا من دون أن يكون لغوصه نتيجة، أغوار الّلغة، فإنّه ال خيرج بنتيجة حامسة، بل يز 

أسراره، ولذا نقّر أّن الّلغة حبر واسع، أغواره فبحر الّلغات واسع، وال أحد يستطيع أن يكتنه 

هذا البحر الزّاخر من الّلغة مع توظيف معجز من ِقَبِل القرآن  التقىن فإذا 1»ال حتّدها حدود

.الكرمي، أُنِتج لنا خطاب يف غاية اإلعجاز

وما دمنا نتحدث عن التنويع يف توظيف احلقائق العرفية يف اخلطاب القرآين، سيطرح 

ل هذه احلقائق، هل ُحتمل مجلة؛ أي بصفة عامة لكّل هذا املوقف تساؤال حول طريقة مح

đƢǌƬŭ¦�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦ حتليالة كالدابة مثال أو القارورة أو غريها، ّمث نطلق عليها حكما و 

؟، وهذا ما ، أم أنّنا مضطرون إىل التعامل مع هذه احلقائق بصورة منفردة ومتفرقة؟دالليني

القرآن الكرمي قد نزل متفرقا؛ أي آية آية، أو آيات آيات، «يرجعنا إىل حقيقة مهّمة وهي أّن 

الّسورة  التعامل مع -إمجاال–أو سورا سورا قصرية، ويف أزمنة خمتلفة ومتباعدة، وهلذا ال ميكننا 

لقرآنية كوحدة واحدة؛ وإّمنا باعتبارها عّدة بنيات مرّكبة، كّل بنية مرّكبة تتألف من وحدات ا

ي ــــــــــوه ا ولغة وبيانا،ــــــــــــص ورصفه موضوعـــــــــــــــأصغر، وتتجّلى هذه البنيات يف تركيبة النّ 

مونا ذا صبغة تبقى مع الّزمن ــــــــــــــبانتهاء زمانه، أو مضد ينتهي ـــــــــــّددا قــــــــــا حمـــــــــتشّكل غرض

ع هذه البنيات كّلها زمان ـــنّـّية، جيمــــــة وفـــــــيد وقيما مجاليــــــفيه كتعاليم وشرائع وتقال وتستمرّ 

اّليت تنتمي على حسب البنية 3رفيةـــق عـــــقائـــــــــــ، فيحمل ما ورد فيه من ح2»ومكان يؤطّرها

إليها، فإن تطّلب املعىن إدماجها يف بنيات أخرى كان ذلك من أجل خدمة تشريع أو تكوين 

.صورة مجالّية، أو خلدمة ضرورة إحيائّية

، )2-1(، العدد 40ي، المجلّد مراد حمید عبد هللا، تطور داللة المفردات المحدثة في الّنص اللّغوي، مجلّة الخلیج العرب)1
.03، ص2012سنة 

، المركز الثقافي -الفكر الدیني بین إرادة المعرفة وإرادة الھیمنة–نصر حامد أبو زید،الّنص، الّسلطة ،الحقیقة )2
.85ص ،1995، 1االسالمي، المغرب، ط

بإجمال؛ وإنما تؤخذ بحسب المناسبة والسیاقھذا الحكم ینطبق كذلك على الحقائق الّشرعیة، إذ ال یمكن التعامل مع 3
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:في الخطاب القرآني لحقيقة العرفيةلتغّير الّداللي لمستويات ا-)3

ت خمتلفة ومتنوعة رّسخت إّن اخلطاب القرآين زاخر باحلقائق اّليت توالت يف آيه مبستويا

فكرة التنوع اإلجيايب اّليت عمل القرآن الكرمي على جتسيدها إلظهار اّتساع اللغة اّليت نزل 

ǂǯǀǻ�ǪƟƢǬū¦�Ǯ Ǵƫ�ǺǷÂ�Ƣđ

:الّدابة)1.3

�ǞǷ�ƨǻ°ƢǬŭƢƥ�̈®ÂƾŰ�ƪ ǻƢǯ�ƢËĔ¢�ƾƴǼǇ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�ƨȈǧǂǠǳ¦�ƨǬȈǬū¦�ƢǼǐËƸǨƫ�¦̄¤

�ǲËǰǌƬƫ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄��¦ƾȇǂǧ�ƢȇȂǤǳ�ƢǷƢǜǻ�ƪ ǴËǰǋ�ƢȀƬËǴǫ�ȄǴǟ�ǪƟƢǬū¦�ǽǀǿ�ǺǰǳÂ��ƨËȈǟǂËǌǳ¦�ƢēŚǜǻ

�ƢËĔ¢�ǚƷمنوذجا يف هذا اخلطاب، نال"الّدابة"ضمن متظهرات لغويّة خمتلفة، وإذا اخرتنا مفردة 

عملت للّداللة على مفاهيم كانت تتحّدد عند وضعها يف سياقها العام ، وإذا رجعنا إىل 

�ƢȀǼǸǧ��ńÂȋ¦�ƨËȇȂǤËǴǳ¦�ƢŮȂǏ¢�ń¤�ƢȀǟƢƳ°¤�ǪǧÂ�ƢǿȂǧËǂǟ�ǶËĔ¢�ƾų��ƨȈƥǂǠǳ¦�ǶƳƢǠŭ¦» دّب الّنمل

ودّب الّشيخ وغريه من احليوان على األرض، يدّب دبّا ودبيبا؛ أي مشى على هّينة ومل يسرع، 

  :مشى مشيا رويدا فقال

إّمنــــــــــــا الّشــــــــــــيخ مــــــــــــن يــــــــــــدّب دبيبــــــــــــازعمتــــــــــــين شــــــــــــيخا ولســــــــــــت شــــــــــــيخا

.1»ودّب القوم إىل العدّو دبيبا إذا مشوا على هّينتهم ومل يسرعوا

هو ما يشري إىل كّل حركة سواء كانت هّينة أو " دبب" انطالقا من هذا املنظور، إّن جذر 

.قوية، واألعّم هي اهلّينة

بالفتح والتشديد يف األصل اسم لكّل ما يدّب على األرض «"الّدابّة"ّمث قيل يف لفظة 

له قوائم أربع كالفرس، ّمث خّصت مبا من احليوان؛ أي يتحرك عليها، ّمث خّصت يف العرف مبا

عبد الكریم العزباوي،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، :الزبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس، تح)1
.392، ص2، ج2، ط1987الكویت، 
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يركب عليه وحتمل عليه األمحال حنو الفرس واإلبل والبغل، ّمث خّصت بالفرس، يقال لبسوا 

Ƕđ¦Â®�¦ȂƦǯ°Â�ǶđƢȈƯ«1�ƢËĔ¢�ƾų��ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�«°Ƣƻ�ƨƥ¦®�ƨǜǨǳ�̈ƢȈƷ�̈°ÂŚǈǳ�ƢǼǠËƦƬƫ�ƾǼǟÂ��

ها بصورة دائمة، ورست كّل املعاجم تعّرضت لعمليات تغيري مستمرة جعلت منها تغّري معنا

.أّن هذه الّلفظة تتعّلق بالّدواب من احليوان وباألخص ذوات األربع 

ولكن حبكم أّن اخلطاب القرآين يعطي لأللفاظ جتّليات مغايرة، فيكتب هلا بذلك 

هذه املفردة  حياة أخرى، إنّه وّظف هذه املفردة يف سياقات خمتلفة متاما، متكننا من القول أنّ 

�ŅƢū¦�ƢǿƢǼǠǷ�ƾǬǨƫ�À¢�ÀÂ®�ƨȈǓƢŭ¦�ƢēƢȈƷ�ƪ ǠƳŗǇ¦.

" :الدابة"توسيع داللة لفظة -)1.1.3

ال جرم أّن عجلة التغيري يف أّي لغة هي أمر حتمّي يشبه أن يكون وجها من وجوه 

�Ƣē¦ȂǏ¢�Ŀتطّور احلياة نفسها، وهو يف معناه البسيط التغّري اّلذي يطرأ على الّلغة سواء 

�ÄǀËǳ¦�ÀƢǐǬËǼǳ¦�Â¢�ƨǤËǴǳ¦�ƢȀƦǈǰƫ�ŖËǳ¦�̈®ƢȇǄǳ¦�Ŀ�Â¢�Ƣē¦®ǂǨǷ�ƨǳȏ®Âجاء القرآن  ، فهل2يصيبها

الكرمي جبديد يف منط استعماله خلاصّية التغيري يف احلقائق العرفية؟، البّد من اإلقرار أّن القرآن 

قد مارس منطا جديدا يف إعادة احلياة إىل الّلغة العربية، فقد أحدث تغريات وفق خط الكرمي 

، فعادة تعارف علماء الّلغة أّن التغّري "الّدابة" تراجعي مبا خيص  مستويات استعمال مفردة 

اّلذي يطرأ على الّلغات يكون وفق خط تطوري، فعند حال هجران داللة ما فإنّه من 

إليها، وإالّ لكان ذلك من باب تراجع الّلغة، ولكن لغة القرآن أعادت نبض املستحيل العودة 

ألّن ما حيدث عادة هو أّن القّوة احملّولة للّنظام «داللة عفى عنها الزمن، وهجرها املتكّلمون؛ 

بقّوة كبرية، حّىت أّن هذه األخرية تكاد تنتهي إىل أن تفقد معناها  الكلي تعمل على الكلمة

ألصلي كلّيا، وإذ حيدث هذا سيكون لدينا كلمة خمتلفة، بتعبري آخر، إنّنا نشهد املفهومي ا

، 1996رون، لبنان، علي دحروج، مكتبة لبنان ناش:محمد علي الّتھّناوي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تح)1
.778ص

، -دراسة داللیة مقارنة-الكریمولغة القرآنالجاھليعودة خلیل أبو عودة، الّتطّور الّداللي بین لغة الّشعر:ینظر)2
.45ص ، 1985، 1مكتبة المنار، األردن، ط
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، لكن األمر خمتلف يف لغة اخلطاب القرآين، صحيح أنّه جاء على 1»ميالد كلمة جديدة

.مست العرب يف كالمهم، لكّنه وّظف هذا السمت توظيفا مغايرا ليبهرهم 

ما يدب على األرض الّدابة تشمل كلّ : المظهر األول)1.1.1.3  

 «قال اهللا تعاىل             

                

     «2

عام تبّني لنا أصل اخللق، وألّن السياق هنا بصدد تسوية فاآلية يف ظاهرها أو معناها ال    

وفق معناها األصلي البدائي الّدال "الّدابة"املخلوقات يف أصل اخللق وهو املاء، جيء بكلمة 

أجناس ملا كان االعتبار بتساوي «على كّل ما يدّب فوق األرض مهما كان جنسه، وذلك 

احليوان يف أصل التكوين من ماء التناسل مع االختالف يف أول أحوال تلك األجناس يف 

، "املاء"، فجعل هذه املخلوقات متساوية يف أصل اخللق 3»آثار اخللقة وهي حال املشي

فكان البّد من توظيف يظهر هذا الّتساوي دون تفاضل أو متايز، فلم يفّرق اإلنسان عن 

جامعة لكّل ما يدّب "الّدابة"باقي احليوانات، وإّمنا جعلهم حتت حكم واحد، فكانت لفظة 

على الّرغم من ورود خملوقات غري " منهم"ل على األرض، ّمث جيء بالّلفظ الّدال على العاق

ملا كان اسم الّدابة موقفا على املمّيز وغري املمّيز، غلب املمّيز «عاقلة يف اآلية، ومرّد ذلك أنّه 

يف " من ميشي"وقيل " منهم"فأعطى ما وراء حكمه، كأّن الّدواب كّلهم ممّيزون، فمن مثّة قيل 

، وبناء على هذا التحليل إّن اخلطاب القرآين 4»وائماملاشي على بطن، واملاشي على أربع ق

1
.47ص، -رآنیة للعالمقعلم داللة الرؤیة ال-ن في القرآنتوشیھیكو إیزوتشو، هللا واإلنسا)

.45سورة الّنور، اآلیة )2
.265، ص18ج،1984الدار التونسیة للنشر والتوزیع، تونس، محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر،)3
عادل أحمد عبد :عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التأویل، تحجار هللا الزمخشري، الكشاف)4

.210، ص4، ج1998، 1الموجود، علي محمد معوض،  مكتبة العبیكان، الریاض، ط
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أرجع الّلفظة إىل معناها األّول األصلي القدمي اّلذي هجره العرب، لكن مع تسيري دقيق 

اإلنسان مع باقي احليوانات اّليت تدّب على للمعاين الواردة يف اآلية، بالرغم من تسوية 

عن هذه احليوانات، وذلك باإلشارة إليهم األرض، إّال أنّه حافظ له على مكانته ومسّوه 

ر الشريف أصال، واخلسيس تبعا، بالّضمري الّدال على العاقل، وذلك من أجل جعل العنص

خصوصّية جتاه البشر، ودون أن  عناحتفظت مبعناها األصلي، فضال"الّدابة"ّن لفظة فكأ

  .يشي هذا االستعمال بأدىن غرابة

تسرتجع داللتها األصلّية األوىل هو العناصر الّلغويّة "الّدبة"إّن اّلذي جعل من لفظة 

�ƨËȈǳƢǠǧ�Â̄�ǂǐǼǠǯ�ƶǘËǈǳ¦�ń¤�±Őȇ�ƢŭƢǘǳ�ÄǀËǳ¦Â��¼ƢȈËǈǳƢƥ�ȄǸǈȇ�ƢǷ�ȂǿÂ��Ƣđ�ƪ ËǐƬƻ¦�ŖËǳ¦

 أعم، فإّن وإذا تكّلمنا بتعابري«قصوى يف إلباس األلفاظ ملعانيها، وحتديد وجهتها الّداللّية، 

أدخلت يف سياق من املعرفة الّشائعة أّن الكلمات إذا نزعت من تراكيبها التقليديّة الثّابتة، 

�ŚƯƘƬƥ�» ǂǠȇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��©¦ËǀǳƢƥ�¾ƢǬƬǻȏ¦�¦ǀđ�ƢËȇǂǿȂƳ�ŚƯƘËƬǳ¦�ń¤�ǲȈŤ�ƢËĔƜǧ��ƢËȈǴǯ�Ǧ ǴƬű�ƾȇƾƳ

ت دقيقة يف الّتوكيد، وإىل يؤّدي هذا الّتأثري إىل حتّوال ال الّسياق على معاين الكلمات، وقد

تغّريات طفيفة يف الفارق املعنوي اّلذي ال يدرك، ويف الّتصوير العاطفي فحسب، ولكن 

فحضور السياق يف هذه اآلية ، 1»الغالب هو حدوث تغّريات عنيفة يف بنية معاين الكلمات 

���ƢËĔƘǯ�ÂƾƦƫ�ƢȀǴǠƳÂ"لّدابةا"مبعّية القرائن الّلغوية املساعدة، أرجع تلك الّداللة املندثرة للفظة 

.ّدةيف منتهى اجلِ 

«قال اهللا تعاىل              

            

                  

35ص ،-الرؤیة القرآنیة للعالمعلم داللة -توشیھیكو إیزوتشو، هللا واإلنسان في القرآن)1
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«1

هنا يف معناها الواسع " الّدابة"بنظرة خاطفة حول املعىن العام لآلية جند أّن مفردة 

دالئل وجود اهللا واملقصود من هاته اآلية إثبات «اّلذي يشمل كّل ما يدّب على األرض، 

2�ƪولذلك ذكرت إثر ذكر الوحدانية تعاىل ووحدانيته ƦƯ�ƨËȈǻ¦ƾƷȂǳ¦�Ƣđ�ƪ ƬƦƯ¢�¦̄¤�ƢËĔȋ��

بالضرورة، وقد قّرر اهللا يف هاته اآلية دالئل كّلها واضحة من أصناف املخلوقات،  الوجود

وهي مع وضوحها تشتمل على أسرار يتفاوت الّناس يف دركها حّىت يتناول كّل صنف من 

��3�ƢǸËĔ¢�ƢȀƬǬƥƢǇ�ǞǷ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�ǪǨËƬƫ»العقالء مقدار األدلة منها على قدر قرائحهم وعلومهم

هنا على ذوات " الّدابة"ق واإلنشاء هللا تعاىل، فال ميكن أن ختتّص لفظة تثبتان قدرة اخلل

؛ ألّن كّل الّدواب تّتفق يف "من كّل دابة"األربع فقط، بل ينتفي ذلك كّلّيا ال سيما مع قوله 

خاّصّية البّث؛ أي الّنشر بعد اإلخفاء، فقد أنزل اهللا كّل الّدواب إىل األرض، وال حاجة إىل 

ان عن باقي الّدواب، بل كّل احلكمة والبالغة يف حشر اإلنسان يف هذا املعرض متييز اإلنس

"مجع قوله تعاىل «اخلاص، وقد               

" ما املعدن، النبات، واحليوان، زيادة : أصول علم التاريخ الطبيعي وهو املواليد الثالثة

يف بقية اآلية سابقا والحقا من اإلشارات العلمّية الرّاجعة لعلم اهليئة وعلم الطبيعة وعلم 

، فكّل ما ورد يف اآلية من مفردات خدم غاية واحدة 4»اجلغرافيا الطبيعية وعلم حوادث اجلو

"الّدابة"آلّية يفهم من اآلية أّن املراد هنا من هو إثبات قدرة اهللا وألوهيته ووحدانيته فبصورة 

.164سورة البقرة، اآلیة )1

«:وذلك عند قولھ تعالى)2         « 163سورة القرة اآلیة ،

.77، ص2جشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عا)3
.84المرجع نفسھ، ص)4
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كّل ما يدّب على األرض من احليوانات املتناهية يف الّصغر والضآلة إىل أشرف املخلوقات 

  .وهو اإلنسان

مبا أن الّداللة القرآنية منفتحة على أفاق مرتامّية، فكيفما قلبت اآلية من هذا 

ما كانت لتكون إّال بذلك الوجه، ميكن إرجاع سبب اخلطاب املعجز، تصادفك دالالت 

يف هذه اآلية لتدّل على كّل ما يدّب يف األرض هو االتفاق يف أصل "دابّة"تغّري داللة لفظ 

"املنشئ؛ حيث أّن قوله تعاىل      " عطف على قوله

"" كأنّه استدّل بنزول املطر وتكوين الّنبات به وبّث احليوانات يف األرض، أو على «؛

" "1»فإّن الّدواب ينمون باخلصب ويعيشون باحلياة، والبّث والنشر، والتفريق ،

وتنضوي كّل احليوانات حتت هذا احلكم، فبالّتايل كان السياق العام لآلية، واملدخالت 

كلها عامال مهّما يف توجيه عجلة تغيري داللة هذه "الّدابة"الّلغويّة اّليت أحاطت مبفردة 

العقل اإلنساين لَيقف فعال حائرا ليس «الّلفظة، آلّيا دون حدوث خلل يف املعىن، وعليه فإّن 

§�¦�ň¡ǂǬǳأ ƢǘŬ¦�Ƣđ� ƢƳ�ŖËǳ¦�ÀȂǰǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢǷ�Ë¼®¢�Ǻǟ�̈ ËŐǠŭ¦Â�̈ǄƴǠŭ¦�śǷƢǔŭ¦�ǽǀǿ�¿ƢǷ

، 2»فحسب، بل أمام هذه البنية املعجزة كذلك، اّليت تتحّدى امللكة املبدعة لدى اإلنسان

أّن هذه البنية الّلغويّة يف كّليتها تتحّدى أي تصريف لغوّي آخر، حياول أن يتحّركوال شّك 

يف تسلسلها، فكّل ما يف هذه اآلية من كلمات وعبارات ختدم املعىن الّتفصيلي للفظة 

، لتجعل كربياء البشر يتواضع ليصبح متساويا مع أضعف املخلوقات، وذلك يف "الّدابّة"

"مقابل الكمال اإلهلي، والّدليل على ذلك أنّه ختم هذه اآلية بقوله  

، 1، جالرحمن المرعشلي، دار إحیاء التراث، لبنانمحمد عبد:البیضاوي،أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تقدیم)1
.117ص

، مجلّة اآلداب واللّغات، جامعة عمار ثلیجي األغواط، الجزائر، -النّص القرآني نموذجا-الخطاب القرآني تمثیل للكون)2
.17، ص2006، 5العدد 
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" ، وكأنّنا به يؤّكد حتمّية التفكري والّتدبّر يف أدّق اجلزئيات من أجل الوصول إىل

.الكّلّيات

«:يف سياق مّتصل حول إظهار ألوهّية ووحدانّية اهللا سبحانه وتعاىل، يقول اهللا تعاىل

            

    «1.

أقسام احليوانات «توسيع وتعميم مشل كّل الّدواب اّليت حتملها األرض، وال شّك أّن 

واهللا حيصيها دون غريه، وهو وأنواعها كثرية وهي األجناس اّليت تكون يف الّرب والبحر واجلبال

تعاىل عامل بكيفّية طبائعها وأعضائها وأحواهلا وأغذيتها ومسومها ومساكنها، وما يوافقها وما 

، فتتحّدد بناء 2»خيالفها، فاإلله املدبّر إلطباق السموات واألرضني ، وطبائع احليوان والنّبات

تشمل كّل ما يدّب على األرض، وهي ل" الّدابة"عليه الغاية من وراء اّتساع داللة لفظة 

اتّفاق مجيع الّدواب دون متييز يف أّن اّلذي يرزقها دون غريه هو اهللا تعاىل، فال تفاضل يف 

ذلك أو متايز، وقد اكتست هذه اآلية حبكم من اهللا مييل إىل أن يكون واجبا، وهو الّرزق، 

هو تفّضل :، قلتتفضيل؟ كيف قال على اهللا رزقها بلفظ الوجوب وإّمنا هو: فإن قلت«

، فكّل دابّة من الّدواب 3»إالّ أنّه ملا ضمن أن يتفضل به عليهم، رجع التفضيل كنذور العباد

.على األرض إالّ واهللا يعرف رزقها ومستقّرها، ومستودعها، وهو مكتوب يف كتاب مبني

بعد أن أظهر اهللا سبحانه وتعاىل انّه الرّازق لكّل ما يدّب على األرض، وال يوجد 

خملوق مكتف بذاته يف إطعام نفسه وإعالتها، ينفرد كذلك يف الّتحكم يف مصائر كّل 

.06سورة ھود، اآلیة )1
.193، ص17، ج1981، 1دار الفكر للطباعة والنشر، لبنان، طالفخر الّرازي، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، )2
.184-183، ص 3جالزمخشري، الكشاف، )3
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«: املخلوقات مصداقا لقوله تعاىل        

        «1 دليل من ،

دالئل قدرة اهللا على خلقه، فال يوجد خملوق إّال ومصريه وحياته بيد اهللا يصرّفها كيفما شاء، 

هنا اإلمساك، والنّاصية ما انسدل على اجلبهة من شعر الرّأس، واألخذ بالنّاصية : األخذ«و

�Ȑǧ�ǽǀƻ¡�ƾȈƥ�ǾǇ¢°�ÀȂǰȇ�Ʈ ȈƷ�ǾƬȈǏƢǻ�ǺǷ�ÀƢǈǻȍ¦�½ƢǈǷ¤�ƨƠȈđ�ƢȀȈƦǌƫ��ǺËǰǸËƬǴǳ�ǲȈưŤ

فما من دابّة إّال وهو متصّرف فيها، ومن بديع هذا املثل أنّه أشّد ....يستطيع انفالتا

وع املقصود من بني عموم الّدواب، وهو نوع اإلنسان، واملقصود من ذلك أنّه اختصاصا بالنّ 

امللك القاهر جلميع ما يدّب على األرض، فكونه مالكا للكّل يقتضي أن ال يفوته أحد 

، فتبّني هذه اآلية مصري كّل الّدواب 2»منهم، وكونه قاهرا هلم يقتضي أن ال يعجزه أحد منهم

سبحانه وتعاىل ممسك بناصيتها، والنّاصية هنا استعملت جمازا على وجه األرض، وهو أنّ 

هنا مشلت كّل ما يدّب على األرض "دابّة"للّداللة على القهر والّتمّلك، فال جرم أّن لفظة 

مبا يف ذلك اإلنسان؛ ألنّه بصدد إظهار قدرة اهللا حتكمه وسلطانه على كّل ما يدّب، كما أنّه 

ت متساوية يف هذه اجلزئية، ال تفاضل بينهم فيها، سواء كانت يؤكد على أن كّل املخلوقا

�ƨËȈǬƥ�¾ƢƷ�Ȃǿ�ƢǸǯ�ƨǴǫƢǟ�Śǣ�Â¢��ÀƢǈǻȍƢǯ�Ƣē¦̄�Ŀ�ƨǸËǰƸƬǷ�ƨǴǫƢǟهذه املخلوقات 

  .املخلوقات

كّلما غاص الّدارس يف أغوار القرآن الكرمي وجد أنّه جاء على مست العرب يف  

العرب إذا وصفوا إنسانا بالّذلّة «لة وأبدع، ومن ذلك أّن كالمهم، لكّنه تفوق يف شّق الّدال

ما ناصّية فالن إّال بيد فالن؛ أي أنّه مطيع له؛ ألن كل من أخذَت بناصيته : واخلضوع قالوا

فقد قهرته، وكانوا إذا أسروا األسري فأرادوا إطالقه واملّن عليه جّزوا ناصيته ليكون ذلك عالمة 

.56سورة ھود، اآلیة )1
.101-100، ص12جن عاشور، التحریر والتنویر،محّمد الّطاھر ب)2
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:مبا يعرفون، فقولهلقهره، فخوطبوا يف القرآن       ؛

، فتجّسدت يف لفظة 1»أي ما من حيوان إّال وهو حتت قهره وقدرته، ومنقاد لقضائه وقدره

كّل دالالت اخلضوع واالنقياد والّتبعّية، مهما بلغت مرتبة هذه الّدابة يف سلم قيم "دابّة"

  .املخلوقات

وتظهر خالل اآليات السابقة داللة يف غاية الّدّقة والّلطف، فما دام أّن الغاية 

القصوى هي أن تظهر ألوهية وقدرة اهللا سبحانه وتعاىل، جند أّن اخللق كّله يندرج حتت لفظ 

اهللا ، دون متايز أو تفاوت بني املخلوقات؛ ألّن السياق العام يصبو إىل إبراز فردانّية "الّدابّة"

سبحانه وتعاىل اّليت تظهر أمامها كّل املخلوقات متساوية، كّل ذلك كان نتيجة البحث يف 

ونستخلص ممّا سبق أّن املعىن ظاهرة بالغة الّدقّة، شديدة التعقيد، ال «جزئيات معىن اآلية، 

نبا واحدا جا إالّ ميكن معاجلتها من زاوية واحدة، فالّداللة املعجمّية للمفردة الواحدة ال متّثل 

حمدودا من داللتها، فهي ال حتّدد حتديدا واضحا كيف جيري استخدام الكلمة يف الّرتكيب 

الّلغوي أو اجلملة استخداما صحيحا معّربا، والّداللة املعجمّية العاّمة تقتصر يف العادة على ما 

ذه املفردة الواحدة ، فإذا وضعنا ه2»متثّله املفردة يف العامل اخلارجي أو يف حقل اخلربة العاّمة

 حدةداخل إطار عام حيمل يف ذاته جمموعة من املؤثرات الّلغوية والّسياقية يصبح هلذ املفردة و 

يف سياقات هذه " الّدابة"داللية فضال عن معناها الّلغوي، وهذا ما حدث لداللة لفظة 

  .اآليات 

:واألرضالداّبة تشمل كّل ما في الّسماء :المظهر الثّاني)2.1.1.3

توسعا مشل كّل دواب األرض، فهل "الّدبة"طالقا ممّا سبق، فقد توسعت داللة لفظة ان  

«ميكن هلذه املفردة أن تتوسع أكثر؟ قال الّله تعاىل     

.14، ص18جلّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ا)1
.74صغة الّشعر ولغة القرآن، الّداللي بین لعودة خلیل أبو عودة، الّتطّور )2
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، فبتفحص القرائن الّداّلة يف هذه اآلية، سنجد أّن الّله سبحانه وتعاىل قد نسب وجود 1»

الّدواب إىل كّل من الّسماء واألرض، فِلَم كان ذلك والّدواب يف األرض وحدها؟، أجاب 

ينسب الشيء إىل جيوز أن «مبجموعة من االحتماالت، فريى أنّه الّزخمشري عن هذا التساؤل

بنو متيم فيهم شاعر جميد أو شجاع بطل؛ : مجيع املذكور وإن كان ملبسا ببعضه كما يقال

وإّمنا هو يف فخذ من أفخاذهم أو فصيلة من فصائلهم، وبنو فالن فعلوا كذا وإّمنا فعله نويس 

"منهم، ومنه قوله تعاىل      
وإّمنا خيرج من 2

مشي مع الّطريان فيوصفوا بالّدبيب كما امللح، وجيوز أن يكون للمالئكة عليهم الّسالم 

يوصف به األناسي، وال يبعد أن خيلق يف الّسموات حيوانا ميشي فيها مشي األناسي على 

�ËĔ¢�ǒ"الّدابة"، فاالحتماالت مفتوحة ومّتسعة حلمل لفظة 3» األرض ǠƦǳ¦�Ãǂȇ�ƾǬǧ��ƢǼǿ ا

من باب الّتعميم والتغليب، وقد أعطى املفسرون خترجيات شّىت يف قضّية وجود الّدواب يف 

األحاديث حبثوا يف سبب تسمية سكان الّسماء بالّدواب، وعند الّرجوع إىل الّسماء، أو 

من مراكب أهل اجلّنة وغريها، وكذلك «الّنبويّة الّصحاح، سيثبت وجود الّدواب يف الّسماء 

على وجود مالئكة كاألوعال بل ال يبعد أن يكون يف كّل مساء حيوانات وخملوقات ما يدلّ 

كّل بلدة، إقليم بل  املراد بالّسموات جهات العلّو املسامتة لألقاليم مثال ويف جّو كّل : قيل...

Ƣēǂưǯ�ȄǐŢ�ȏ�©Ƣǻ¦ȂȈƷ�µبل كّل قطعة  °ȋ¦�ǺǷ«4 التخرجيات اّليت عن، بغض النظر

إّال أنّه يثبت أمرا يف غاية "الّدابة"عليها مفردة تعّرضت هلا هذه اآلية، واملناحي اّليت ُمحلت 

األمهّية، وهو أّن هذه املفردة قد تعرضت لتوسيع شديد يف الّداللة، ليشمل املعلوم من 

�¾ȂȀĐ¦�ǲËưŤ� ƢǸËǈǳ¦�̈ƢȈƷ�ƪ ǻƢǯ�ƢŭƢǘǴǧ��ƢȀǼǷ�¾ȂȀĐ¦Â�©Ƣǻ¦ȂȈū¦ عند العرب، فاقرتض القرآن

.29سورة الشورى، اآلیة )1
.22سورة الرحمن، اآلیة )2
3

.411، ص5جهللا الزمخشري، الكشاف، جار)
.40، ص 25ج دار إحیاء التراث العربي، لبنان، دت، دط،األلوسي، روح المعاني في تفسیر السبع المثاني، )4
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الكرمي كلمة تعهدها العرب ليقّرب إليهم الّصورة، فبعد أن أرجع اخلطاب القرآين جنس البشر 

إىل جمموع الّدواب، دأب يف هذه اآلية أن جيعل كّل ما يتحّرك يف الّسماء أو األرض من 

ى احتواء الكونني ، يف توسيع خيايل ملفردة أصبحت قادرة يف استعمال واحد علهذه الّدواب

األرضي منهما والّسماوي، كان مبقدور هذا اخلطاب املعجز أن يستحدث مفردة جديدة ملا 

يدّب يف الّسماء، لكن كانت الّداللة أقرب عندما استعار لفظة الّدابة من أشياء معلومة ليدّل 

®ȂƦǠǳ¦�Ŀ�ƨËȇÂƢǈƬǷ� ƢǸËǈǳ¦�§ ¦Â®Â�µ °ȋ¦�§ ¦Â®�ǲǠŸ�ŕƷ�ƨǳȂȀů�Ãǂƻ¢�ȄǴǟ�Ƣđ�ƢǸǯ��ƅ�ƨËȇ

.أّن هذه الّدواب متساوية يف إظهار قدرة اهللا على مجعهم وإعادة بّثهم من جديد

إّن توسيع الّداللة يف مفهومه البسيط هو االنتقال مبفردة ما من جمال معّني إىل جمال 

آخر أوسع ليشمل أجزاء أكثر ممّا كان عليه قبال، ولكّن الّتوسيع الّداليل يف اخلطاب القرآين 

ال سيما يف طريقة تعامله مع لفظة الّدابة جند أنّه ذهب إىل مبفهوم الّتوسيع إىل حدود

جمموعة الرتكيبة الّلفظّية للقرآن الكرمي لغة اجتماعية ذات طابع داليل خاص، «مرتامية؛ ألّن 

تستمّد نشاطها البنائي من بنيات بالغّية متجانسة حّىت عادت لغة مسيطرة يف عمقها 

الّداليل لدى عاّمة الّناس يف الفهم األوّيل، وعند خاصة العلماء يف املعاين الثّانوية، وتوافر

�µ ȂǸǤǳ¦Â�¿Ƣđȍ¦�Ǻǟ�¦ƾȈǠƥ�ƢȈǴǷƢǰƫ�¦°ȂǔƷ�®ËǂĐ¦�ĺǂǠǳ¦�ǺǿËǀǳ¦�Ŀ�Ƣǿ°ȂǔƷ«1 فمن قراءة ،

هنا خمصوصة بالّسماء "الّدابة"تجّسد يف ذهن املتلقي أّن يسطحّية هلذه اآلية الكرمية 

واألرض دون أن يقع يف لبس أو تبعّية للتمظهر الّداليل الّضّيق هلذه املفردة، أو طغيان 

.ت أصلّية على هذه الّداللة الطارئةلدالال

، دار المؤرخ العربي، بیروت، -دراسة تطبیقّیة في القرآن الكریم-غیر، تطّور البحث الّدالليمحمود حسین علي الصّ )1
.47لبنان، ص
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«: قال اهللا تعاىل               

     «1

إن طريقة الّتعميم واضحة يف هذه اآلية، فاهللا سبحانه وتعاىل بّني يف معرضها أّن كّل 

املخلوقات املتواجدة يف الّسماء واألرض تسجد له، يف طريقة تتوافق مع اآلية الّسابقة يف 

اّتسعت لتشمل  "الّدابة"اتّفاق كّل اخللق يف خاّصّية الّسجود، ولكن املالحظ ههنا أّن لفظة 

كّل خملوقات الّسماء واألرض عدا املالئكة، فإن كانت املالئكة قد اتفقت مع بقّية الّدواب 

يف خاّصّية البّث والّنشر، فقد انفصلت عنهم يف ظاهرة الّسجود، ويرى البعض أّن قوله 

جيوز أن يكون بيانا ملا يف الّسماوات وما يف األرض مجيعا، وأن يكون ملا يف "من دابّة"«

الّروح، وأن يكون بيانا ملا يف :حده، ويراد مبا يف الّسماوات اخللق اّلذي يقال لهاألرض و 

واملالئكة خصوصا : األرض وحده، ويراد مبا يف الّسماوات املالئكة، وكّرر ذكرهم على معىن

�±ȂŸÂ��ǶǿƾƦǟ¢Â�ǪǴŬ¦�¸ȂǗ¢�ǶËĔȋ��ǺȇƾƳƢËǈǳ¦�śƥ�ǺǷ أن يراد مبا يف الّسماوات

ياق اآلية واضح، فهو يف معرض إظهار اجتماع كّل اخللق بدون ، لكن س2»مالئكتهنّ 

.استثناء يف الّسجود هللا وحده

يف هذه اآلية لتشمل كّل املخلوقات، وتضييق عن "الّدابّة"إّن اّتساع داللة لفظة 

  "املالئكة"

له غايات وأبعاد تكشف بعد اإلّطالع على حيثّيات اآلية الكرمية، والّتدبّر يف أصل اخللق، 

والفرق بني املخلوقات، فلماذا خّص من كّل املخلوقات الّدواب واملالئكة باإلشارة إليهما؟، 

�ǽǀđأّن اجلمادات بأسرها منقادة هللا تعاىل، وتبّني 3أنّه تعاىل بّني يف آية الظالل«: واجلواب

.49سورة الّنحل، اآلیة )1
.440، ص4جالزمخشري، الكشاف، )2
"وھو قولھ تعالى)3                              

.48:سورة الّنحل، اآلیة"
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اآلية أّن احليوانات بأسرها منقادة هللا تعاىل؛ ألّن أخّسها الّدواب وأشرفها املالئكة، فلما تبّني 

�ƨǠǓƢƻ�̈®ƢǬǼǷ�ƢǿǂǇƘƥ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�ȐȈǳ®�Ǯيف أخّسها  ǳ̄�ÀƢǯ�ńƢǠƫ�ƅ�̈®ƢǬǼǷ�ƢĔȂǯ�ƢȀǧǂǋ¢�ĿÂ

"الّدواب"هة، و من ج" املالئكة" ، فتظهر اآلية يف تناسق على شكل تقابل بني 1»هللا تعاىل

من جهة أخرى، ومن خالل اآليات القرآنّية واألحاديث الّنبويّة الصحيحة، نكتشف أّن 

�ǶËĔȋ��ƨǰƟȐŭƢƥ�Ǫǐǳ¢Ë�®ȂƴËǈǳ¦» ،معصومون مطّهرون من املعاصي كبريها وصغريها

�ǶĔ¤��ƨȈǷȐǇȍ¦�ƾƟƢǬǠǳ¦Â�ƨËȈǟǂËǌǳ¦�ƾǟ¦ȂǬǳ¦�ǺǷ�ËƾǠƫ�ǶȀƬǸǐǟÂ"   

  "2 وأيضا،"    

 "3وكذلك ،"     "4 ،

"وهلذا قال اهللا تعاىل         

  "5     فمجموع هذه الّنصوص يدّل داللة قاطعة على

، فال غرابة أنّه أخرجهم من مجع الّدواب يف هذه اآلية اّليت تتحّدث 6»عصمة مجيع املالئكة

.على أخّص خصائص املالئكة وهي الّسجود

جتّلت الّدالالت القرآنية هلا، فتارة توسعت "الّدابة"يف استعمال متمّيز للفظة 

لتشمل كّل خملوقات الّسماء واألرض، يف فهٍم يصل إىل املتلقي دون إكراه أو غرابة، مثّ تّتسع 

مرّة أخرى لتشمل كّل خملوقات الّسماء واألرض عدا املالئكة الكرام، يف استعمال بسيط 

ز، جيعل املتلقي أليا يدرك أنّه من املستحيل أن تندرج املالئكة مع باقي املخلوقات يف معج

.45، ص20ج لّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ا)1
.50:سورة الّنحل، اآلیة)2
.27:سورة األنبیاء، اآلیة)3
.06:سورة التحریم، اآلیة)4
.206سورة األعراف، اآلیة )5
، مجلة جامعة الّشارقة للعلوم الّشرعّیة -دراسة قرآنّیة-اللّطیف رجب عبد العاطي، الّسجود وآثاره الّنفسّیةمحمد عبد )6

70، ص2، العدد 3، المجلّد 2006یونیو -ھـ 1427لى ,واإلنسانیة، جمادى ال
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نفس املرتبة، وسجودهم عبادة حقيقّية، كّل ذلك تتجّسد بواسطة لغة العرب، لكّن اجلديد 

لغة القرآن أنّه يف كّل شأن يتناوله من شؤون القول يتخّري له أشرف املواد، وأمّسها رمحا «يف 

عىن املراد، وأمجعها للّشوارد، وأقبلها لالمتزاج، ويضع كّل مثقال ذرّة يف موضعها اّلذي هو بامل

��ƨǴǷƢǰǳ¦�Ǿƫ°ȂǏÂ��ƨǠǏƢËǼǳ¦�Ǿƫ¡ǂǷ�Ëȏ¤�ǾǜǨǳ�Ŀ�ŘǠŭ¦�ƾŸ�ȏ�Ʈ ȈŞ��Ǿƥ�ǪƷ¢�ȆǿÂ�Ƣđ�ǪƷ¢ وال

1Ȃǿ�Ǯ»جيد الّلفظ يف معناه إّال وطنه األمني، وقراره املكني ǳ̄�ǺǷ�¦°Ƣđ¤�ǂưǯȋ¦�ǲƥ�� أّن

األلفاظ تفرض منطقها على املتلّقي، وتوصل له املعىن اّلذي يريده الّسياق بال أدىن نشاز، 

  .هنا" الّدابة " على غرار لفظة 

:ما على األرض عدا اإلنسان الّدواب تشمل كّل :المظهر الثالث)3.1.1.3

«: قال اهللا تعاىل           

           

          

     «2

كل داللة يف اخلطاب القرآين تكون بإعمال عناصر الّسياق العام، واملعىن اإلمجايل اّلذي 

اهللا سبحانه  وتعاىل وإنفراده بسجود كّل  إللوهيةحتمله اآليات، ومن ظاهر اآلية بيان 

إنفراد مجلة مستأنفة البتداء استدالل على «املخلوقات له، احليوات واجلمادات، وهذه اآلية 

اهللا تعاىل باإلهلّية، وهي مرتبطة مبعىن قوله تعاىل        3

املخلوقات  كّلها عاقلها ومجادها، شاهدة بتفّرد ارتباط الّدليل باملطلوب، فإّن دالئل أحوال 

.92، ص، دار القلم، الكویت، دت، دط-نظرات جدیدة في القرآن الكریم–ّمد دّراز، النبأ العظیم مح) 1
.18سورة الحج، اآلیة )2
.13سورة الحج، اآلیة )3
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من دون اهللا ما ال يضرّه وال اهللا باإلهلية، ويف تلك الّداللة شهادة على بطالن دعوة من يدعو 

"الّدواب"، إذ هي من اآليات اّليت تعّظم اهللا سبحانه وتعاىل، لكن ما داللة لفظة 1»ينفعه

اّليت محلتها اآلية؟

عند تفّحص العناصر الّلغوية اّليت حتملها اآلية، جند أّن الّدواب هنا حتمل كّل ما 

:"يدّب على األرض باستثناء اإلنسان، وذلك بدليل قوله تعاىل     

 " فالنّاس هنا ال تنتمي إىل صنف الّدواب، وذلك ال جرم من أجل أن يوصل ،

منعدمة ، إّن الصفات املشرتكة بني العناصر املذكورة يف اآلية دالالت قد تبدو يف أّول األمر 

هو " ما يف السموات، مايف األرض، الّشمس، القمر، الّنجوم، اجلبال، الّدواب، الّناس"

أجود  «ولكن هل تّتفق هذه املخلوقات يف طريقة الّسجود هللا؟ ؛ ألّن الّسجود هللا تعاىل،

�ǾǳȂǬǯ�ȂǿÂ��ńƢǠƫ�ƅ�ƨǠȈǘǷ�ƾƴǈƫ�ƢËĔ¢�°ȂǷȋ¦�ǽǀǿ�®ȂƴËǇ�Ŀ�ǽȂƳȂǳ¦" 

                     

   "2 ،"           "  3،"

     "4 ،"        "
5«6 ،

فسجود هذه املخلوقات مبعىن االنقياد، أّما سجود الّناس مبعىن العبادة والطّاعة، لذلك كان 

التعميم بالّنسبة للّدواب؛ مبعىن أن كّل الّدواب تسجد هللا سجود انقياد، ومل يكن هذا الّتعميم 

.226،ص17جشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عا)1
.11سورة فصلت، اآلیة )2
.40سورة الّنحل، اآلیة )3
.74سورة البقرة، اآلیة )4
.44سورة اإلسراء، اآلیة)5
.20، ص23جّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ال)6
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، ولو كان الّناس يف صنف الّدواب يف ""قال ــــــبالّنسبة للّناس، ف

هذه اآلية، لُظنَّ أّن كّل الّناس يسجدون كما أّن كّل الّدواب واملالئكة يسجدون، فكانت 

هنا وهي مجع دابّة شاملة لكّل ما يدّب فوق األرض باستثناء اإلنسان، وإن  "الّدواب"لفظة 

سبحانه هو اّلذي بثّه يف األرض، كان هذا اإلنسان قد تساوى مع بقّية الّدواب يف أّن اهللا

وهو اّلذي يرزقه وهو اّلذي يقدر له، إّال أنّه اختلف مع هذه الّدواب اختالفا شديدا يف  

سجود املوجودات غري اإلنسانية ليس غّال داللة «كيفّية الّسجود هللا تعاىل، وال شّك يف أّن 

ƴËǈǳ¦�ŚǠƬǇƢǧ��ƅ¦�ǪǴş�̈ǂËƼǈǷ�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�©¦®ȂƳȂŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ƢËǷ¢Â��̧ ƢȈǘǻȏ¦Â�ŚƼǈƬǳ¦�ƨǳƢū�®Ȃ

داللة حال اإلنسان على عبوديته هللا تعاىل فلما خالطها إعراض كثري من النّاس عن السجود 

هللا تعاىل، وتلبّسهم بالّسجود لألصنام كما هو حال املشركني غّطى سجودهم احلقيقي على 

ǿƢǌŭ¦�ËÀȋ��ńƢǠƫ�ƅ�ǶȀƬȇ®ȂƦǟ�ȄǴǟ�¾¦Ëƾǳ¦�Ä±ƢĐ¦�®ȂƴËǈǳ¦ احلال، فلم دة أقوى من داللة

يثبت هلم الّسجود اّلذي أثبت لبقّية املوجودات وإن كان حاصال يف حاهلم كحال املخلوقات 

هنا وإن اّتسع لكّل املخلوقات اّليت متشي يف ، فاالستعمال القرآين للفظة الّدواب1» األخرى

ة، وداللة خفّية ال تظهر األرض، إّال أنّه ضاق عن الّناس، وذلك من أجل خدمة فكرة جليل

.إالّ مبقارنة األشياء، والبحث يف كل أجزاء اآلية وربطها مع بعضها

ها يف سياق قرآين إّن الّداللة القرآنّية حتتمل مشارب خمتلفة للمعىن، تتجّمع كلّ 

ه أكثر من معىن، وهذا هو وجه اإلعجاز، وهو أّنك كيفما محلت االستعمال واحد، يتأتى ل

القرآين جتّسدت لك دالالت مل تظهر يف االستعمال األول، وإذا تفّحصنا هذه اآلية، ورجعنا 

إىل الّتاريخ العرّيب القدمي، سنجد أنّه ال مناص من إخراج الّناس من مجوع الّدواب يف هذه 

°̈ƢƦǟ�ƢËĔȋ��ƨȇȉ¦�ƢēƾƦǟ�ƾǫ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�Ŀ�̈°Ȃǯǀŭ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�Ëǲǯ�ËÀ¢�Ǯ ǳ̄��§ǂǠǴǳ�ǞȇǂǬƫ�Ǻǟ

فالّشمس كانت تعبدها محري، وهم قوم بلقيس، والقمر كانت كنانة «قبيلة من قبائل العرب، 

تعبده قاله ابن عّباس، وكانت متيم تعبد الدبران، وكانت خلم تعبد املشرتي، وكانت طيء 

.226،ص17، ج)ذ.س.م(محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، )1
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ش تعبد الّشعرى، وكانت أسد تعبد عطارد، وكانت ربيعة تعبد املرّزم، تعبد الثّريّا، وكانت قري

واجلبال والّشر منها الّنار واألصنام واحلجارة واخلشب، والّدواب وفيها البقر وغري ذلك ممّا 

، لذلك من البالغة مبكان إّال يدرج النّاس يف صنف 1»ُعِبَد من احليوان كالّديك وحنوه

ّن اهللا سبحانه وتعاىل يف معرض يبّني فيه للّناس أّن كّل املخلوقات الّدواب يف هذه اآلية؛ أل

اّليت عبدمتوها قبال تسجد هللا طوعا هللا، على عكس كثري من البشر اّليت عّرب عنها بقوله 

"    ."

اإلمساك باملعاين اخلفّية واّليت غالبا ما تكون أكثر إّن الّسياقات القرآنّية تعمل على 

عمقا وتأثريا من املعاين الظاهرة، ولذلك دائما ما جند أّن اهللا سبحانه وتعاىل يدعونا إىل 

ǂǌƦǴǳ�ƾȈǟÂÂ�ƾȇƾē�¼ƢȈǇ�Ŀ�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�¾ȂǬȇ��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ǂËǰǨËƬǳ¦Â�ǂËƥƾËƬǳ¦:»

             

              

 «2 يف هذه اآلية كل املخلوقات اّليت تدّب على األرض "دابّة"، مشلت لفظة

عدا اإلنسان بدليل أنّه ذكر الّناس يف بداية اآلية، وإّن هالك الّدواب منوط جبرائم الّناس، 

إذا كان اهللا يؤاخذ الّناس مبا كسبوا فما بال الدواب يهلكون؟ نقول «وقد قال البعض 

واب نعمة، فإذا كفر النّاس يزيل اهللا الّنعم، والّدواب أقرب أنَّ َخْلق الدّ : اجلواب

وذلك بيان لشّدة العذاب وعمومه، فإّن بقاء األشياء باإلنسان، كما أّن بقاء ...الّنعم

�Ƣđ�ǞǨƬǼȇ�ËĽ� ƢȈǋȋ¦�ȄǬƦƬȈǧ�ƢȀƸǴǐȇÂ� ƢȈǋȋ¦�ǂËƥƾȇ�ÀƢǈǻȍ¦�ËÀȋ�Ǯاإلنسان باألشياء ǳ̄Â��

ال يبقى من اإلنسان من يعّمر فال تبقى األبنية والّزروع فال اإلنسان،، فإذا كان اهلالك عاما

عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، :في تفسیر كتاب العزیز، تحابن عطّیة، المحّرر الوجیز)1
.113، ص4، ج1،2001ط
.45سورة فاطر، اآلیة )2
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، 1»تبقى احليوانات األهلّية ألّن بقاءها حبفظ اإلنسان إيّاها عن التلف واهلالك بالّسقي

§�¦�Ƣđ�ǞǨƬǼȇ�ŖËǳ"دابّة"وبالّتايل وبصورة آلّية نكتشف أّن لفظة  ¦ÂËƾǳ¦�Ëǲǯ�ǲǸǌƬǳ�ƪ ǠǈËƫ¦�ƢǼǿ

الّدواب اّليت خلقها اهللا بصفة عاّمة، والغاية من وراء هذا البشر بصفة خاّصة، وكلّ 

االستعمال أن ينذر اهللا سبحانه وتعاىل البشر بأّن الّدواب نَِعم من اهللا، وبالّتايل فبقاؤها أو 

�¦ÂƾǋŚǳ�² ƢËǼǴǳ�¦°¦ǀǻ¤�ÀƢǯ�ƢȀǯȐǿƜǧ��ǶǿƢȇƢǘƻÂ�ǶđȂǻǀƥ�ÀȂǿǂǷ�ƢŮ¦Â±.

�Ƣēȏȏƾǳعن طريق استعماالت خمتلفة، والّتجّلي األخري "دابّة"يتواتر املعىن يف لفظة         

�Ŀ�ŚƦǯ�¼¦ǂǣ¤�ń¤�«ƢƬŹ�ǞǇ¦Â�̧ ȂǓȂǷ�ȂǿÂ��ƾȈǟÂÂ�ƾȇƾē�¼ƢȈǇ�Ŀ�ǾËǻȋ�¦ŚƯƘƫ�ǂưǯ¢�ÀƢǯ

األداء القرآين ميتاز بالّتعبري عن قضايا ومدلوالت ضخمة «املعاين والّتجّليات الّداللّية، ولكّن 

يعّربوا فيه عن مثل هذه األغراض، وذلك بأوسع مدلول يف حّيز يستحيل على البشر أن 

فدعا القرآن الكرمي إىل الّدّقة يف ...وأدّق تعبري، مع الّتناسق العجيب بني العبارة واملدلول

الّتعبري واإلحكام فيه، حّىت ال يصّح أن يقع لفظ مكان آخر فتضّل املعاين بني االحتماالت، 

واالحتمال، لذلك ُشِحنت ألفاظ القرآن الكرمي 2»لّشكّ وتتوه األغراض واملقاصد يف ظالل ا

.بالّدالالت املعّربة

ُعبـَِّر يف هذه اآلية بلفظ الّدواب من باب الّتهديد، ولكّنها أعطت معاين أخرى من بينها 

اّن هالك الّدواب هو نتيجة وحتصيل حاصل هلالك أشياء أخرى مهّمة يف حياة الّناس، ومن 

و آخذهم النقطع القطر، ويف انقطاعه انقطاع الّنبت فكان ال تبقى على ل«ذلك أنّه تعاىل 

ظهرها دابّة، وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه انّه مسع رجال يقول أّن الظامل ال يضّر إال نفسه

ال واهللا بل إن احلبارى يف وكرها لتموت بظلم الظامل، وعن ابن مسعود رضي اهللا : فقال

، فهالك الّدواب نتيجة هلالك أمور أخرى 3»ره بذنب ابن آدمكاد اجلعل يهلك يف جح:عنه

.تقوم عليها حياة هذه الّدواب اّليت كانت مجيعها مسّخرة للّناس

37، ص20جّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ال)1
.86،ص1983عبد الفّتاح الشین، صفاء الكلمة، دار المریخ للّنشر والّتوزیع، الریاض، المملكة العربیة الّسعودّیة، )2
.61، ص20جفخر الّرازي،الّتفسیر الكبیر، ال)3
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جيد أّن كّل استعمال حيمل داللة "دابّة"إّن املتفّحص لآليات اّليت وردت فيها لفظة 

Ŀ�ƢȀǠǷ�Ǧ ǴƬţ�ƢĔ¢�Ëȏ¤�ǲǏȋ¦�Ŀ�ƢȀƬǬƥƢǇ�ǞǷ�ƪ đƢǌƫ�À¤Â الفروع، بل لقد محل القرآن

الكرمي معجما لغويا متمّيزا حّىت وإن كان نزل بلغة العرب إّال أنّه مسى عليها، ففي اآلية 

�ƢŠ�¦°¦ǀǻ¤Â�Ǿǳ�¦ƾȇƾē�ÀƢǈǻȍ¦�¦ƾǟ�µ"دابّة"الّسابقة، اّتسعت لفظة  °ȋ¦�ȄǴǟ�Ë§ ƾȇ�ƢǷ�Ëǲǰǳ

:سيلقاه، ويف سياق أخر يقول اهللا سبحانه وتعاىل

»      «1 هذه اآلية ،

«: معطوفة على قوله تعاىل       «2 ،

تدعو إىل هذه من اآليات اّليت ُتظهر قدرة اهللا ووحدانيته بامللك واخلَلق، ومن اآليات اّليت 

ا ينتفع به من دواب، لذلك الّتدبّر يف آيات اهللا يف الكون، انطالقا من اإلنسان نفسه مرورا مب

هنا لتشمل كّل ما يدّب على األرض، سواء انتفع به اإلنسان أو مل "دابّة"اّتسعت لفظة 

عىن أن وامل«ينتفع عدا اإلنسان، والغاية من ذلك جليلة نصل إليها بعد حتليل معىن اآلية، 

�ǾËǻ¢Â��ƨǟȂǼǐǷ�ƢËĔ¢�¦ȂǸǴǟ�ƶȈƸËǐǳ¦�ǂǜǼǳ¦�µ °ȋ¦Â�©¦ȂǸËǈǳ¦�Ŀ�¦Âǂǜǻ�¦̄¤�®ƢƦǠǳ¦�ǺǷ�śǨǐǼŭ¦

البّد هلا من صانع، فآمنوا باهللا واقّروا، فإذا نظروا يف خلق أنفسهم وتنّقلها من حال إىل حال 

أيقنوا وانتفى وهيئة إىل هيئة، وخلق ما على ظهر األرض من صنوف احليوان، ازدادوا إميانا و 

عنهم الّلبس، فإذا نظروا يف سائر احلوادث اّليت تتجّدد يف كّل وقت كاختالف الّليل والّنهار 

،فالّضرورة ملّحة إىل إخراج اإلنسان من مجوع الّدواب يف هذه 3»استحكم علمهم وخُلص

ّال عن باقي اآليّة، وذلك ألّن األمر هنا تدبّري، فاألنسب هلذا املقام أن يكون اإلنسان مستق

.الّدواب من أجل أن يتفكر يف خلق اهللا وبديع صنعته

.04سورة الجاثیة، اآلیة )1
.03سورة الجاثیة، اآلیة )2
.481، ص5ج الّزمخشري، الكشاف، جار هللا)3
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فقد قّدمت كّل املخلوقات 1إّن الّنظم القرآين معجز، فكما ورد سالفا يف آية الّسجود

عن اإلنسان يف الذّكر؛ وذلك ألّن سجود هذه املخلوقات سجود انقياد وطواعّية، ولكن يف 

ان عن الّدواب، وُفصل بينهم يف املعىن، وذلك أّن الِنعم اّليت هذه اآلية فقد ُقدِّم ذكر اإلنس

أنعمها اهللا على بين آدم تفوق تلك اّليت أنعمها على بقّية الّدواب، ولعّل من أبرز الّنعم، واّليت 

خلقة متمّيزة، وكّرمه، «تدعو إليها اآلية هي نعمة التدبّر والّتفكر؛ألن اهللا خلق هذا اإلنسان 

جعل خلقته من عامل الغيب وعامل الّشهادة، ومبا جعل له وظيفة يف األرض ومحّله وفّضله، مبا 

، فكان من البالغة واإلحياء مبكان 2»من أمانة فيها مبؤهالت خلقه ومعرفته من حسن وعقل

أن يَقدَّم ذكر الناس يف هذه اآلية عن الّدواب، واألبلغ منه عدم إدراج اإلنسان يف صنف 

ر يف أّن كّل خملوق مهما َصُغر شأنه دليل من دالئل عظمة اهللا سبحانه الّدواب؛ حّىت يتفكّ 

"وتعاىل، لذلك ختم هذه اآلية بقوله :     " ؛ أي ألصحاب احلّق

واليقني اّلذين جيتهدون يف فهم هذه الّدالئل، واّلذين قدَّم ذكرهم عن كّل املخلوقات األخرى 

.التدبّر والّتفّكر املغروسة فيهمعمال خباّصّية 

انطالقا ممّا سبق، جند أّن اخلطاب القرآين يف حتليالته الّداللّية يعمل على أن يربز 

ألولئك اّلذين لديهم قدرة عقلية كافية إلدراكها «آيات الكزن الفسيح، بسمائه وأراضيه 

، ومعىن هذا وفقا للفهم اّلذي يتيحه القرآن أّن كّل ما نسميه ظواهر طبيعّية "كآيات"

كّل ذلك ...املطر والرّيح، وبناء الّسماء واألرض، وتعاقب الّليل والّنهار، وحتوالت الريح:مثل

جمّردة، بل بوصفه عالمات أو رموزا كثرية تدّل على ال ينبغي أن تُفهم كظواهر طبيعّية 

ل اإلهلي يف شؤون البشر، وأدلّة على العناية اإلهلّية، والّرعاية واحلكمة املمنوحة من الّتدخّ 

.، وهو ما يسّمى بالّتدبّر 3»اهللا

.18في سورة الحج، اآلیة ذلك)1
المجلّة األردنیة في الّدراسات ،راجح عبد الحمید كردي بني فضل، النبّوة ضرورة لخلقة اإلنسان ولتأسیسھ المعرفي)2

.193م ،ص2010/ھـ2،1431اإلسالمیة، المجلد السادس، العدد
3

.215-214ص، -آنیة للعالمالرؤیة القرعلم داللة -توشیھیكو إیزوتشو، هللا واإلنسان في القرآن)
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كّل العناصر الّلغويّة يف آيات اخلطاب القرآين تتظافر من أجل إجناح الّداللة املرادة، كما 

: يف قوله تعاىل  »       

 «1.

إّن أمر الّرزق من أكثر األمور اّليت تشغل اإلنسان يف حياته؛ ألنّه يضمن بقاءه 

من وامتداده يف األرض، جاءت هذه اآلية لرتسم خط رزق املخلوقات يف األرض، فبالّرغم 

حبيث مشلت كّل الّدواب اّليت متشى على األرض إّال اإلنسان وذلك "دابّة"يف لفظة الّتعميم 

-من أجل خدمة داللة عميقة تتفتح بعد سرد سبب نزول هذه اآلية، فلما أمر اهللا رسول اهللا

ومن أسلم مبّكة باهلجرة، خافوا الفقر والضيعة فكان يقول الّرجل -صلى اهللا وعليه وسّلم

فيبّني اهللا هلم أنّه ما من دابّة فنزلت اآلية، 2بلدة ليست يل فيها معيشة كيف أقدم: منهم

استدالل على ضمان ّرزق املتوّكلني من «فوق هذه األرض إّال واهللا يرزقها، وهذه اآلية 

املؤمنني، ومتثيله للّتقريب بضمان رزق الّدواب الكثرية اّليت تسيري يف األرض ال حتمل رزقها، 

"لوحشّية، والقرينة على هذا االستعمال هو قوله تعاىل وهي الّسوائم ا   

  " واّلذي هو استئناف بياين لبيان وجه سوق قوله تعاىل"    

   "«3 واملراد من هذه اهلندسة البديعة يف تصوير هذا املشهد هو إظهار ،

فصل اهللا سبحانه وتعاىل بني الّدواب أّن اهللا يسّري خلقه ألسباب الّرزق، ففي هذه اآلية 

والبشر، وذلك حلكمة وداللة خفّية، وهي أنّه سبحانه وتعاىل يرزق الّدواب الّضعاف اّليت ال 

شر، كما أّن هذا االستعمال حيمل داللة شريفة أخرى، وهي أن ختبئ رزقها، فما بالك بال

.60سورة العنكبوت، اآلیة )1
4/324، ابن عطّیة،المحرر الوجیز، ج21/11، األلوسي، روح المعناي،ج4/559الزمخشري، الكشاف ج:ینظر)2
.25، ص21جاشور، التحریر والتنویر، محّمد الّطاھر بن ع)3
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ُتظهر أّن الّناس والّدواب سواسية يف أّن اهللا سبحانه وتعاىل يرزقهم؛ ويبّني للّناس أنّه هو 

اّلذي يسّخر هلم الّرزق، حّىت وإن كان الّناس أقوياء مطيقني إّال أّن اهللا هو اّلذي يقّدر هلم 

.أسباب الّرزق والكسب

إّن اآليات اّليت تربز عظمة اخلالق وروعة املخلوق مبثوثة يف ثنايا اخلطاب القرآين،  

كّلها تعمل على عرض الكون وعظمته ككتاب مفتوح يشهد بألوهية اهللا وفردانيته، ولكن 

:دائما ما توظف هذه اآليات من أجل خدمة معان أخرى هامشية وعميقة، ومنه قوله تعاىل

»               

                     

   «1 ،هذه اآلية وردت يف معرض إظهار خملوقات اهللا سبحانه وتعاىل ،

��ÀƢǈǻȎǳ�̈ǂËƼǈǷ�©ƢǫȂǴƼŭ¦�Ëǲǯ�ËÀ¢�ƾËǯƚƫ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ���ǪǴŬ¦�Ŀ�ƅ¦�̈°ƾǫ�±Őƫ�ȆȀǧ��ƢȀǟȂǼƫÂ

أي أّن كّل ما أوجده اهللا سبحانه وتعاىل يف هذا الكون الفسيح هو يف احلقيقة موجود لينتفع 

يف أثناء دالئل صفة احلكمة االمتنان مبا  دمجأ«وقد حكيم، ه وتعاىل به الّناس، فاهللا سبحان

"يف ذلك من منافع للخلق بقوله         " فإّن ،

�ƢĔƢƦǳƘƥ�̧ ƢǨƬǻȏ¦Â�ƢȀǋȂƷÂÂ�ƢȀǈǻ¦Â¢�¿Ȃū�ǲǯ¢�ǺǷ�² ƢËǼǳ¦�Ǿƥ�ǞǨƬǼȇ�ƢǷ�ƨƯȂưƦŭ¦�§ ¦ÂËƾǳ¦�ǺǷ

�ƢǿËÂƾǣÂ�ƢȀǘƥ¦ǂǷ�Ŀ�Ƣđ�ǲËǸƴËƬǳ¦Â�ƢȀȈǴǟ�ǲǸū¦Â�ƢĔƢǼǇ¢Â�ƢĔÂǂǫÂوأصوافها وجلودها 

، فال حيسن أن يندرج ذكر اإلنسان مع الّدواب يف هذا الّسياق، فقد اّتسعت 2»ورواحها

هنا فشملت كّل ما يدّب على األرض عدا اإلنسان، فهو املخاطب يف " دابة"داللة لفظة 

اآلية من باب توبيخ الكّفار وهو ما يؤّكده سياق هذه اآلية بآيات االمتنان كما أّن هذه

.10سورة لقمان، اآلیة )1
.146، ص21جاشور، التحریر والتنویر، محّمد الّطاھر بن ع)2



:الحقائق العرفیة ومستویات الداللة في الخطاب القرآني

114

«اآلية اّليت تلي عند قوله تعاىل             

      «1

واّليت كانت تشمل كّل "دابّة"إّن تراكيب الّسياقات اّليت جاءت فيها لفظة 

املخلوقات يف األرض عدا اإلنسان، جاءت على حنو بليغ خدم معاين خمتلفة، ومجع بينها يف 

سياقات متقاربة تطفو الّدالالت فيها إىل الّسطح من وراء كّل توظيف، وهذه ميزة اخلطاب 

تقرأ القطعة من القرآن فتجد يف ألفاظها من الّشفوف واملالسة واإلحكام «القرآين، فأنت 

واخللّو من كّل غريب ما يسابق به مغزاها إىل نفسك دون كّد خاطر وال استعادة حديث،  

كأّنك ال تسمع كالما ولغات بل ترى صورا وحقائق ماثلة، وهكذا خيّيل إليك أّنك أحطت 

، لكّنك إذا رجعت إليه مرّة أخرى جتّلت لك معان مل 2»به خربا ووقعت على معناه حمدودا

.تلحظها يف كرّتك األوىل

:دابّة"تضييق داللة لفظة )2.1.3 "

إّن املتفّحص حلياة املفردات يف شّىت الّلغات ال ينكر حتمّية وجود التّغري الّداليل 

غات، والّلغة العربية شاهدة على فيها؛ ألنّه كما أسلفنا يعترب مظهرا من مظاهر حياة هذه اللّ 

�Ëǲǯ�ƪ ǠŦ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�Ǻǰǳ��Ƣđ�ǶǴǰƬǸǴǳ�ƨȈǟ¦ȂǗÂ�ƨǻÂǂǷ�©ƢǤËǴǳ¦�ǂưǯ¢�ƢËĔȋ�ËŚǤËƬǳ¦�¦ǀǿ

أنواع التغّري والّتطّور الّداليل، لكّنها خالفت قانون تغّري الّلغات، والّدليل على ذلك أنّنا جند 

منت اخلطاب القرآين، جعلت منها   شديدة يفتعرضت لعمليات تغّري "دابّة"مفردة ما مثل 

، -كما سريد الحقا- ، ّمث تضييق فتارة أخرى-كما ورد يف املبحث الّسابق-توّسع تارة0

.11سورة لقمان، اآلیة )1
.100ص العظیم، محمد دّراز، النبأ )2
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�ÀƢǯ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣÂ��ƢŮƢǸǠƬǇ¦�ƨǬȇǂǘƥ�ƨǗȂǼǷ�Ƣē°ÂŚǇÂ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�· ƢǨǳȋ¦�¨ƢȈƸǧ

االستعمال البياين «االستعمال القرآين للمفردات استعماال فنّـّيا بديعا، ومعلوم أّن 

��Ǿƫ¦ǀƥ�ǶƟƢǫ�ŃƢǟ�ǎ ËǼǳƢǧ��́ ƢŬ¦�ǎ ËǼǳ¦�ƨȈǼƥ�ƞǌǼȇ�ƢǷ�Ȃǿ�ƨǤËǴǳ�Ä±ƢĐ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦Â فيه تتزايد

ت بني الّدوال املنتجة لعدد غري متناه من الّدالالت، تدور مجيعها داخل إطار موّحد، العالقا

1�̧»وما حيكمها وجيمعها هو السياق ¦ƾƥȍ¦Â�°ƢǰƬƥȏ¦�ȄǴǟ�ƢȀƬǳȏ®Â�Ƣē°ƾǫ�ǲËǠǨȇ�ƢËŲ.

إّن تضييق الّداللة يف مفهومه هو َقْصر الّلفظ العام على بعض أفراده، ويسّمى  

ȂǇ�µ¦ ��"دابّة"صيص، وإّن مفردة كذلك بالّتخ °ȋ¦�ȄǴǟ�Ë§ ƾȇ�ƢǷ�Ëǲǯ�ƢËĔ¢�¿ƢǠǳ¦�ƢȀǷȂȀǨǷ�Ŀ

كان هذا الّدبيب هّينا أو قويّا، وهو ما تعارف عليه الّناس وألفوه، ولكّن اخلطاب القرآين قد 

وّظف هذه املفردة من اجل خدمة دالالت ومجاليات فنّـّية، فتغّري هذه الّلفظة توسعا أو 

́�تضييقا من أج ¦ȂŬ¦�ǽǀŮ�ǾËǻ¢�¿ȂǴǠǷÂ��Ƣē¦®ǂǨǷÂ�ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�ƨËȈËºǼǨǳ¦�́ ¦ȂŬ¦�ǽǀǿ�ƾȈǈš �ǲ

قدرة على إبراز املعنويات وتشخيص القضايا العقلّية بقوالب تغلب عليها عناصر احلس «

واملشاهدة، لتليت الّصورة باملضمون، وتقرتن املعاين باأللفاظ، بل لتتعانق الّلغة والفكر 

الفنّـّية للقول تكون يف  وظيفة الذه فــــــلى هــــــــظيفة األداء الفّين للقول، وعمتضامنني يف إخراج و 

©ƢººººȇȂǼǠŭ¦�ǎ ȈƼººººººǌƫÂ��ÀƢȈǠǴǳ�©ȏȂȀĐ¦�Ǧ ǌǯ«2 وليست سردا وعرضا حلقائق ،

إىل مستويات داللّية راقية، خاصة "دابّة"ومعلومات، وعليه مسا الّتوظيف القرآين للفظة 

:يف مستواها الّضّيق، فجّسدت مظاهر داللية أبرزهاعندما استعملها 

:تشمل الحيوانات الوحشية فقط" دابّة"لفظة : المظهر األول)1.2.1.3

جتّسدلكرمي يف بعض املواضع من أجل أن يف القرآن ا" دابّة"ضّيقت داللة لفظة 

«:دالالت وأحكام، ومن ذلك قوله تعاىل         

جنان منصور كاظم الّجّبوري، الّتطّور الداللي لأللفاظ في الّنص القرآني، أطروحة مقّدمة لنیل شھادة الّدكتوراه، )1
.150،ص2005/ھـ1426جامعة بغداد، كلیة البنات ابن رشد، 

.152-151، صالمرجع نفسھ)2
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    «1 يبّني اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية ظاهرة االختالف بني ،

قسم : ضمنيّا هذه األجناس إىل ثالثة أقساماألجناس احلّية املوجودة يف هذا الكون، فقّسم 

خيتّص باجلزء العلوّي من الكون أي الّسماء املتمّثل يف الطّيور، لكّنه مل يذكر الّسماء يف 

اآلية؛ ألنّه هناك من الطّيور ما ال يطري، وقسم ثان يشمل كّل الّدواب على األرض، وقسم 

 سبحانه وتعاىل القسمني األّولني أخري وهو املخاطب يف اآلية وهو اإلنسان، وصف اهللا

"ǾǳȂǫÂ��ǂǌƦǳ¦�ƨËǷ¢�ǲưǷ�ǶǷ¢�ǶËĔ¢�ȄǴǟ"الّدواب والطري" :  " ؛ أي

، فاحلكمة من 2مكتوبة أرزاقها وآجاهلا وأعماهلا كما كتبت أرزاقكم وآجالكم وأعمالكم

والطّيور وهو العمل على لتدّل على كّل املخلوقات عدا البشر "دابّة"تضييق داللة لفظة 

.إظهار األجناس الكربى اّليت حيملها هذا الكون

الكّفار طلبوا من «إّن الغاية من وراء إظهار االختالف بني املخلوقات هو أّن 

اإلتيان باملعجزات القاهرة الظّاهرة، فيبّني اهللا تعاىل أّن عنايته -صّلى اهللا عليه وسّلم-النيبّ 

مجيع احليوانات كما وصلت إىل اإلنسان، ومن بلغت رمحته وفضله إىل حيث ال وصلت إىل 

يبخل به على البهائم كان بأن ال يبخل على اإلنسان أوىل، فدّل منع اهللا من إظهار تلك 

،فالّتقسيم هلذه 3»الّسائلني يف إظهارهااملعجزات القاهرة على أنّه ال مصلحة ألولئك

.ّجة على قدرة اهللا وبديع خلقهاملخلوقات من باب إثبات احل

هلا يف إّن املفردة القرآنّية هلا القدرة على أن تتجّسد يف متّثالت لغويّة ال تتاح 

اّليت فتحت الباب أمام "دابّة"االستعمال الّلغوي العادي، كما هو احلال بالّنسبة للفظة 

.38سورة األنعام، ص)1
.443-442، ص2جمخشري، الكشاف، جار هللا الزّ :ینظر)2
.225-224، ص12جّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ال)3
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واعتمادها بطريقة أو بأخرى، الّرتجيحات واالحتماالت، وكّل هذه الرتجيحات ميكن محلها

�ŖËǳ¦Â��ƢŮƢǸǠƬǇ¦�ǽȂƳÂ�ń¤�ƪ ǨƬǴÆȇ�ȏ�ƾǫ�ŖËǳ¦�̈®ǂǨŭ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�¾ÂƢÈǼÈºƬÉºƫ�ŖËǳ¦�Ƣȇ¦ÂËǄǴǳÂ�¿ƢȀǧȌǳ�ƢǠƦƫ

�ƨËȇȂǤËǴǳ¦�©ȐȈưŤ�ƢǼǳ�ȄËǴƴƬƬǳ��ƨǳȏËƾǳ¦�ǂŞ�Ŀ�́ ȂǤƫ�À¢�ń¤�ƢǗƢƦƬǟ¦�¦ǀǰǿ�ƪ ǴǸǠƬǇ¦�ƢËĔ¢�ƾǬÈƬǠÉȇ

بتنبيه «ن عاشور قد محل هذا الّتوظيف بأّن له عالقة املنفتحة، حّىت أّن حممد الطّاهر ب

�ƨËȈǫȂǴƼŭ¦�ƨǯ°Ƣǌŭ¦�ȄǴǟ�ǾȈƦǼƫ�ǶǰǳƢưǷ¢�ǶǷ¢�ƢËĔƘƥ�°ƢƦƻȍ¦�ËÀƜǧ��À¦ȂȈūƢƥ�ǪǧËǂǳ¦�ȄǴǟ�śǸǴǈŭ¦

":وصفات احليوانّية كّلها، ويف قوله       " إلقاء للحذر من

�̧ǂËǌǳ¦�ȄĔ�ƢŠ�ƢȀȈǴǟ� ¦ƾƬǟȏ¦�Śǣ�ȆǿÂ�ǒ Ǡƥ�ǺǷ�ƢȀǔǠƦǳ�Ëǎ ƬǬȇ�ÀƢǯ�¦̄¤Â��ƢȀƦȇǀǠƫ�ǺǷ�ǾǼǟ

شاملة لكّل "دابّة"فلو جاءت لفظة  ،1»مكّلفة، فاالقتصاص من اإلنسان هلا أوىل بالعدل

.املخلوقات كما ورد يف بعض اآليات األخرى ملا استطاعت أن تعّرب عن كّل هذه الدالالت

ض إظهار قدرته، كان لزاما أن يبّني تنوع خلقه ملّا كان اهللا سبحانه وتعاىل يف معر 

داللة على عظم قدرته، ولطف علمه، «واختالفه، فكّل ما ورد يف اآلية من تفصيل وإغراق 

وسعة سلطانه، وتدبريه تلك اخلالئق املتفاوتة األجناس، املتكاثرة األصناف، وهو حافظ ملا هلا 

شأٍن، وأّن املكّلفني ليسوا مبخصوصني وما عليها، مهيمن عل أحواهلا ال يشغله شأن عن 

فجاءت معاين هذه اآلية متناسقة مع ألفاظها، ،2»بذلك دون من عداهم من سائر احليوان

.بل ومتناسقة مع رصف ألفاظها األّول فاألول

.218، ص7جاشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن ع)1
.343، ص2ج الّزمخشري، الكشاف، جار هللا)2
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«:يف سياق مّتصل قال اهللا تعاىل      

              

«1

يصف اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية بديع خلقه وتنوعه واختالفه، فحدث جتزيء لداللة 

، فتعرضت داللة هذه الّلفظة إىل ؛ حيث أنّه فصل بني الّناس والّدواب واألنعام، "دابّة"لفظة 

¦�ǲƥ¤Â�ǂǬƥ�ǺǷ�ǂǌƦǳ¦�Ƣđ�ǞǨƬǼȇ�ŖËǳتضييق شديد جعلها تقتصر على كّل الّدواب عدا األنعام 

«�¦�ƢȀǼËȈƦȇ�ŖËǳ¦Â�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǞǨƬǼȇ�ŖËǳ¦�©Ƣǻ¦ȂȈū¦�ǲǸǌƫ�ň¡ǂǬǳ...وأحصنة ǂǠǳ¦�Ŀ�¿ƢǠǻȋ¦Â��

«: قوله تعاىل          

«2، كما أخرج من ،؛ األنعام هي ما يركبه اإلنسان وما يأكل منه من احليوانات

مجوع الّدواب الّناس، ولعّل احلكمة من وراء هذا التضييق الّداليل الّشديد هو اإلغراق يف 

�¿ƢǠǻȋ¦Â�§ ¦ÂËƾǳ¦Â�² ƢËǼǳƢǧ��» ȐƬƻȏ¦�°ƢȀǛ¤�Ƣǿǂưǯ¢�ËÀ¢�ǲƥ�» ȐƬƻȏ¦�Ƣē¦̄�Ŀ�ǲǸŢ�©ƢǫȂǴű

خيتلف حّىت مع أبناء جنسهم، كاختالف ألوان الّناس من أبيض وأسود واصفر وأمحر حسب 

، وداللة إخراج األنعام من عموم الّدواب هو أنّه يف سياق هذه اآلية 3االصطالح اجلغرايف

بني الّدواب واألنعام، فإّن الّلفظة يعرض الّنعم اّليت أنعمها اهللا على البشر، لذلك فصل 

��ƨǤËǴǳ¦�¼Ȃǧ�ƢËĔƘǯ�ƢȀƬǳȏ®�ƨËǫƾƥÂ�ƢŮƢǸǠƬǇ¦�ƨǬȇǂǘƥ�ÂƾƦƫ«، حّىت ‘القرآنّية متتاز بدقة ال متناهيّ 

عليه مثل هذه األلفاظ إذا أرادها، ولكن ال تقع له مثل ألفاظ فإّن أحدا من البلغاء ال متتنع 

ƫ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ƢËĔȋ��ƢȀǠǫ¦ȂǷ�Ŀ�À¡ǂǬǳ¦ ظهر يف تراكيب ممتنعة، وخترج من لغة االستعمال إىل لغة

كما متّثل هذه الّدقة أظهر ...الفهم، وتكّون برتكيبها املعجز طبقة خاّصة داخل طبقات الّلغة

.28فاطر، اآلیة سورة)1
.79سورة غافر، اآلیة )2
.303، ص22جشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عا:ینظر-)3



:الحقائق العرفیة ومستویات الداللة في الخطاب القرآني

119

�ƢËĔƘǯÂ�ÂƾƦƫ�ËŕƷ��ƨǸƟȐŭ¦�ƨǨËǐǳ¦�°ƢȈƬƻ¦Â��©ƢǨËǐǳ¦�śƥما تتمّثل يف حلظ الفروق الّدقيقة 

يف كّل السياقات اّليت "دابّة"، وكان هذا حال لفظة 1»ختياراتاالختيار الوحيد من مجلة اال

وردت فيها مبعّية العناصر الّلغوية العاّمة، فتشّكلت بتمظهرات داللية خمتلفة باختالف هذه 

  .السياقات

:تشمل اإلنسان فقط" دابّة"لفظة : المظهر الثاني)2.2.1.3

أعطى اهللا سبحانه وتعاىل لإلنسان مكانة راقّية مل حتصل ألّي خملوق من خملوقات اهللا 

«:املتنوعة، بل جعل املالئكة يسجدون له، ومّتعه وكّرمه، مصداقا لقوله تعاىل 

              

        «2 وجعل الكون كّله ،

»�ƨǜū�Ŀ�ǾǰǴē�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�ŖËǳ¦Â��©¦Ëǂŭ¦�śȇȐǷ�ÀƢǈǻȍ¦�̈°ƾǫ�¼ȂǨƫ�ŖËǳ¦�ƨǴƟƢŮ¦�ǽ¦ȂǬƥ

الّشمس تعطي واحدة، الكون كّله بتلك القوى اهلائلة املوجودة فيه مسّخر خلدمة اإلنسان، 

أشعتها له وال تستطيع أن تعصي، واهلواء يعطيه التّنّفس وال يستطيع أن يرفض، والبحار 

�ǞǼŤ�À¢�°ƾǬƫ�Ȇǿ�Ȑǧ��Ƣē¦Śƻ�Ëǲǯ�ǾȈǘǠƫ�µ °ȋ¦Â��ȏ�¾ȂǬƫ�À¢�ǞȈǘƬǈƫ�ȏÂ�°ƢǘǷȋ¦�ǾȈǘǠƫ

االعتدال ، كّل ذلك كان تكرميا هلم بالعلم والّنطق و 3»الّزرع، وال أن توقف الّثمار عن الوجود

  .والسيما العقل

، 2مؤسسة الكویت للتقّدم العلمي، الكویت، ط،-دراسة توثیقیة، فّنّیة–أحمد مختار عمر، لغة القرآن )1
.145-144،ص1997

.70سورة اإلسراء، اآلیة )2
.10ص،10كتب والمكتبات، مصر، دت، دط، جالشعراوي، معجزة القرآن ، دار المحّمد متولي )3
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صنفا من قد جّرد لكن يف بعض املواضع من اخلطاب القرآين، جند أّن اهللا سبحانه 

البشر هذا التكرمي، ووضعهم يف مرتبة وضيعة مل يشغلها أحد قبلهم، وذلك مصداقا لقوله 

«: تعاىل       

       

  «1 ،

�Ëǂǋ�ǶËĔ¢�ȆǿÂ�ƨǠȈǓÂ�ƨƦƫǂǷ�Ŀ�À¡ǂǬǳ¦Â�ǂǯËǀǴǳ�ÀȂǠǸƬǈȇ�ȏ�ǺȇǀËǳ¦�°ƢËǨǰǳ¦�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�ǞǓÂ

فأصبحت مقتصرة على الكّفار "دابّة"الّدواب، ومن اجلانب الّداليل ضّيقت داللة لفظة 

�ňƢǠǸǴǳ�· ƢǨǳȋ¦�² ƢƦǳ¤�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ�ƢȀƬȈǟ¦ȂǗÂ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƨǤǳ�ƨǻÂǂǷ�ǺǸǰƫ�ƢǼǿÂ��ǖǬǧ

واملقصود من هذه اآلية أن تبّني أن هذه الصنيفة العاتّية من «ن تبادر أي نوع من الغرابة، بدو 

�ººººººƥ�ËŐǟÂ��¾±ƢǼŭ¦�Ëǆ ƻ¢�ƢËĔ¢Â��ǲƳÂ�Ǆǟ�ƅ¦�ƾǼǟ�² ƢËǼǳ¦�Ëǂǋ�Ȇǿ�°ƢËǨǰǳ¦)ليتأكد ) الّدواب

ل ، ب2»ذمهم وليفضل عليهم الكلب العقور، واخلنزير وحنومها من الّسبع، واخلمس الفواسق

�°¦ǂǫȍ¦�Ǻǟ�Ƕǰƥ��ǾǟƢƦƫ¤Â�Ǫū¦�̧ Ƣũ�Ǻǟ�ËǶǏ��Ƕǰƥ�ËǶǏ�ǶËĔ¢�§ ¦ÂËƾǳ¦�Ëǂǋ�ǶĔȂǯ�ń¤�» ƢǓ¢

.بأّن هذا هو احلّق املنّزل

إنّه خطاب نفسّي يعصف بدواخل الكّفار، ويربز فداحة األمر اّلذي جنوه يف حّق 

ألّن ذلك جعل منهم أنفسهم، فبامتناعهم عن االستماع إىل القرآن الكرمي ظلم ألنفسهم؛ 

أخّس أنواع املخلوقات، وشّر الّدواب على األرض، ومبثل هذه التوجيهات الّدقيقة كان ديدن 

من عطاء اهللا ما حتّبه الّنفس البشريّة ويستميلها، إنّه « هذا اخلطابففي القرآن الكرمي، 

عاىل، وهذه خياطب ملكات خفّية يف الّنفس ال نعرفها حنن، ولكن يعرفها اهللا سبحانه وت

امللكات تنفعل حينما يقرأ القرآن، ولذلك حرص الكّفار على أّال يسمع أحد القرآن حّىت 

.23-22-21:سورة األنفال، اآلیات)1
.514، ص2جعطّیة، المحّرر الوجیز ، ابن )2
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اّلذين ال يؤمنون باهللا؛ ذلك أّن كّل من مسع القرآن سيجد له تأثريا وحالوة قد ال يستطيع أن 

لّرتغيب، ، من هذه االستعماالت ما يستميل الّناس با1»يفّسرها، ولكّنها جتذبه إىل اإلميان

وبعضها يعّري كوامن الّنفس البشريّة، وجيعلها ظاهرة جلّية، كما فعل يف هذه اآلية، فالكّفار 

�ǶËĔƘƥ�ǶȀǨǏÂ�ƢǸǯ�ƢËǬƷ�Ƕǿ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ňƢǠǷ�ǺǷ�ǂƻ¦ËǄǳ¦�ǒ ȈǨǳ¦�¦ǀǿ�¦ȂǴƦǬƬǈȇ�Ń�ǺȇǀËǳ¦

.أو باألحرى شّر الّدواب على األرض" دواب"

��ȆǬȈǬū¦�ǽƢǼǠǷ�§ ¦ÂËƾǳƢƥ�®¦ǂŭ¦�ËÀ¢�¦ǀđ� ËśǠƬȇ» وظاهر أن الّدابّة الّصماء البكماء

�ǶǴǟ�Ŀ�°ËǂǬǷ�Ǯ) عند اهللا(أخّس الّدواب،  ǳ̄�ËÀƘƥ�§ ¦ÂËƾǳ¦�Ëǂǋ�ǶĔȂǯ�ǪȈǬŢ�̈®Ƣȇ±�Ǿƥ�ƾȇ°¢�ƾȈǫ

اهللا، وليس جمّرد اصطالح اّدعائّي؛ أي هذه هي احلقيقة يف تفاضل األنواع ال يف تسامح 

رف واالصطالح، فالعرف يعّد اإلنسان أكمل من البهائم، وحقيقة تفصل حاالت الع

اإلنسان، فاإلنسان املنتفع مبواهبه فيما يبلغه إىل الكمال هو حبّق أفضل من العجم، 

واإلنسان اّلذي دّىل بنفسه إىل حضيض تعطيل النتفاعه مبواهبه الّسامية يصري أحط من 

حلمل كّل معاين االحنطاط والضعة، بتضييق داللتها "بّةدا"، فسّخرت لفظة 2»العجماوات

وجعلها مقتصرة فقط على اإلنسان، اإلنسان العاصي اّلذي أغلق مسعه عن احلق، ومل يصرّح 

  .به

«:نفس الوصف افرده اهللا سبحانه وتعاىل لصنف آخر من البشر، فقال تعاىل

       «3 وقد فّصل أكثر يف ،

.7، ص5جلّشعراوي، معجزة القرآن،محمد متولي ا)1
.306، ص9جاشور، التحریر والتنویر،محّمد الّطاھر بن ع)2
.55:ألنفال، اآلیةسورة ا)3
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ǾǳȂǬƥ�ǾȈƳȂËƬǳ¦�ǪËǫƾǧ�̧ ¦Ȃǻ¢�ǶĔ¢�ǶǰŞ�°ƢËǨǰǳ¦� ȏƚǿ�ƨËȇȂǿ:»    

     «1.

اآلية أحوال الكّفار ومراتبهم، فبعد أن بّني الطائفة بّني اهللا سبحانه وتعاىل يف معرض هذه

رد «فقد " كّل كانوا ظاملني"ووصفهم بـأن  2األوىل من الكفار أمثال آل فرعون وغريهم

؛ أي يف حكمه وعلمه من )إّن شر الّدواب عند اهللا(بعضهم مبزيّة الشّر والعناد، فقال 

لى كفره مصرّا عليه ال يتغّري عنه البّتة، الصفة األوىل أن يكون مستمرّا ع: حصلت له صفتان

بدل قوله ) الذين عاهدت منهم(والّصفة الثّانية أن يكون ناقضا للعهد على الّدوام، فقوله 

، ّمث نقضوا العهد اّلذي بينكم، وأسلوب 3»؛ أي عاهدت من اّلذين كفروا)اّلذين كفروا(

؛ ألّن نقض العهد ليس من شيم هذه اآلية يهدف إىل إظهار شناعة اجلرم اّلذي اقرتفوه

�ǪƷ¢�ǲǠǨǳ¦�¦ǀđ�¿ȂǬȇ�ÄǀËǳ¦Â��̈ Âǂŭ¦أالّ يدرج يف صنف البشر.

–تضييقا شديدا مشل الكفار اّلذين ينقضون عهد النّيب "دابّة"ُضّيقت داللة لفظة 

ألّن دعوة «، وهذا التضييق كان من أجل خدمة داللة وإيصال إحياء؛ - صلى اهللا عليه وسلم

أسطع، -صّلى اهللا عليه وسّلم–اإلسالم أظهر من دعوة األديان الّسابقة، ومعجزة الّرسول 

وألّن الداللة على أحقّية اإلسالم داللة عقلّية بّينة، فمن جيحده فهو أشبه مبا ال عقل له، 

.وأخّسه وأوضعه4»"شّر الّدواب"وقد اندرج الفريقان من الكفار يف جنس 

.56:سورة األنفال، اآلیة )1
2

":وذلك في اآلیة السابقة بقولھ)                       

           " 54سورة األنفال، اآلیة.

188، ص15ازي، التفسیر الكبیر، جالفخر الرّ )3
.47، ص10جشور، التحریر والتنویر، محّمد الّطاھر بن عا)4
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خصوصّية متّيزه عن بقّية املظاهر  "دابّة"حيمل هذا املظهر من مظاهر تضييق داللة          

كّلها، وهو أنّه املرّة الوحيدة اّليت حتمل فيها هذه الّلفظة شحنة سلبّية، ففي كّل االستعماالت 

اّليت سبقت خلت هذه الّلفظة من أّي شحنة معيارية، ولكن يف هذا املقام اكتسبت شحنة 

، حّىت أّن اهللا سبحانه وتعاىل مل "دواب" اّليت سبقت كلمة " شر"لفظة هو ما حققته سلبّية و 

�ǆ"شّر الّدواب"يقل شّر النّاس وإمنا قال  ǼƳ�ǺǷ�Ƕǿ�ǲƥ�ǶȀƬǈǻƢů�Ǻǟ�¾ǄǠŠ�ǶËĔ¢�ń¤� ƢŻ¤

، فيتأّكد لنا طريقة اخلطاب القرآين يف استعمال األلفاظ وتوجيه 1الّدواب وأخس أفراده

  .رادة داللتها امل

حتمل هذه اآلية دعوة حضاريّة سامّية، وهي عدم نقض العهد، حيث جعله من 

اجلرمية حبيث أصبح مرتكبه ضمن أخس الّدواب وشّرهم، إنّه أسلوب اخلطاب القرآين اّلذي 

يتقّصى أبعد اجلوانب املظلمة يف القلب اإلنساين فيتغلغل يف نفس املؤمن والكافر بنظرة «

تلمس أدّق االنفعاالت يف هذه الّنفس وهو يّتجه حنو ماضي اإلنسانّية الّسحيق، وحنو 

أّخاذة ملشهد مستقبلها، وكي يعلمها واجبات احلياة وهو إىل جانب ذلك يرسم لوحة 

، يف درس أخالقي ال 2»إىل أن نتأمله لنستفيد من عواقبه عظة واعتبارااحلضارات ّمث يدعونا 

.خيلو من الّتعزير واإلهانة للمعاندين املستكربين

:المظهر الثالث الّدابة تشمل حيوان واحد فقط)3.2.1.3

على إيصال الّداللة إىل العرب عن "دابّة"طاب القرآين يف استعماله للفظة عمل اخل      

إتباع مستهم يف الكالم، ولكن أثناء هذا التوظيف جتّلت هذه الّلفظة وفق دالالت ما  طريق 

كانت لتكون لوال هذا اخلطاب املعجز، فقد ظهرت مبرونة فائقة مسحت هلا أن تتوّسع إىل 

.أبعد احلدود، كما مسحت هلا أيضا أن تضّيق يف معناها إىل درجة كبرية

.22، ص10جاأللوسي، روح المعاني،:ینظر)1
.16ص،-النّص القرآني نموذجا-نالخطاب القرآني تمثیل للكو)2
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«: قال اهللا تعاىل                

       «1

مشارفة الّساعة «تبّني هذه اآلية عالمة من عالمات الّساعة الكربى، واملراد من هذه اآلية 

أّن طوهلا :تنفع الّتوبة، دابة األرض، اجلساسة جاء يف احلديثوظهور أشراطها وحني ال 

��ÀƢƷƢǼƳÂ�Ǌ ȇ°Â�Ƥ ǣ±�ǶƟ¦Ȃǫ�Ǟƥ°¢�ƢŮ�ÄÂ°Â��§°Ƣǿ�ƢēȂǨȇ�ȏÂ�Ƥ ǳƢǗ�ƢȀǯ°ƾȇ�ȏ��Ƣǟ¦°̄ �ÀȂƬǇ

رأس ثور، وعني خنزير، وأذن فيل، وقرن إبل، وعنق نعامة، وصدر : وعن ابن ريج يف وصفها

وخّف بعري، ومابني املفصلني اثنتا عشر ذراعا أسد، ولون منر، وخاصرة هر، وذنب كبش،

، بالّرغم من هذا اإلسهاب واإلغراق يف الوصف إّال أّن هذا 2»بذراع آدم عليه الّسالم

املخلوق يبقى سرّا مبهما لإلنسان، وبالّرغم من األوصاف اّليت أحلقت به إّال أنّه ال ميكن 

دابة متشي يف األرض بأكثر من كونه  للبشر أن يتخّيلوه، لذلك مل يصفه اخلطاب القرآين

.وتكّلم الّناس

قّرب اخلطاب القرآين عن طريق هذا االستعمال صورة هذا املخلوق إىل النّاس، فضّيقت 

يف هذه اآلية لتشمل خملوقا واحدا فقط هو بالّنسبة للّناس جمهول، ولكن "دابّة"لفظة 

�¿Ƣđȍ¦�¦ǀǿ�ȆǨź�À¢�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�̧ ƢǘƬǇ¦ الغموض حول هذا املخلوق برباعة؛ حبيث و

يتبادر إىل ذهن املتلقي أساسيات هذا املخلوق هو أنّه ال ينتمي إىل جنس البشر، كما أنّه ال 

.ينتمي إىل جنس األنعام حبكم خاصّية الكالم املرّكبة فيه

للّتعبري عن هذا املخلوق، وهو أّنه " دابة"هناك حكمة بالغة الّداللة من استعمال 

�ǺǷ�ȆǓ°¢�Ȃǿ�ƢǷ�©ƢǨǏ�Ǯ" األرض"مبهم للّناس، كما أضيفت إليها كلمة  ǴƬŤ�ƢËĔ¢�ƨǳȏËƾǴǳ

إخراج الّدابة من األرض لرييهم كيف «الكائنات كالّدبيب وغريه واحلركة القوية، وال شّك أّن 

.82سورة الّنمل، اآلیة )1
.473، ص 4جهللا الّزمخشري، الكشاف، جار )2
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تى إذا كانوا قد أنكروا البعث، وال شّك أن كالمها هلم خطاب هلم حبلول احلشر، حييي املو 

وإّمنا خلق اهللا الكالم على لسان دابّة حتقريا هلم وتندميا على إعراضهم عن قبول أبلغ كالم 

يف عرفهم خمصوصة بذوات األربع " الّدابة"، فما دامت 1»وأوقعه من أشرف إنسان وأفصحه

«��Ƕđمن السوائم واألن ƢǨƼƬǇȏ¦Â�ŚǤǐƬǳ¦�§ Ƣƥ�ǺǷ�ǶǿƢËȇ¤�ƢȀƬƦǗƢű�ŅƢËƬǳƢƦǧ��¿ƢǠ.

إن هذا االستعمال ُحيمل من باب التهديد والوعيد أيضا؛ ألن الّدواب هم يف عرف 

آخر العهد، وإعالن عن دنّو الّناس هم سوائم ال ينطقون، فإذا تكلمت دابة ما فهذا ال جرم 

  .األجل واحلشر

هو أنّه استطاع أن يضّيقها إىل "دابّة"يكمن اإلبداع يف هذا الّتوظيف القرآين للفظة 

حّد بعيد، فأصبحت تعّرب عن جمهول بالّنسبة لإلنسان، عن طريق كشف كّل خواصه من 

�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ƾËǈƳ�ƾǬǧ��¿Ƣđ¤�Â¢�ƨƥ¦ǂǣ�Ň®¢�Ǧ ȈǛȂƬǳ¦�¦ǀǿ�ń¤�ǲǴǈƬƫ�À¢�ÀÂ®��ƾȇƾēÂ�ƨǧƢƻ¤

وهر لغة العرب، وهو القدرة على التعبري عن أي حدث دون غرابة أو إخالل القرآين لّلغة ج

�Ƣŭ�Ǧ ȇȂƼƬǳ¦Â�ƨƥ¦ǂǤǳ¦Â�¿ƢđȍƢƥ�ȆƷȂƫ�ŖËǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�Ëǲǯ�©ǂǌƷ�ȂǳÂ��ŘǠŭ¦�Ŀ�» ƢǨǇ¦�Â¢

  .يف هذا السياق" دابّة"استطاعت أن تنجح جناح كلمة 

للّداللة على كائن واحد فقط يف سياق آخر يف اخلطاب القرآين، "دابّة"وردت لفظة       

«:، وذلك عند قوله تعاىل-عليه الّسالم–وهو سياق وصف حادثة وفاة الّنيب سليمان  

            

          

  «2

.39، ص20جاشور، التحریر والتنویر، محّمد الطاھر بن ع)1
.14سورة سبأ، اآلیة )2
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حتمل هذه األبيات ِحكما وعظات جليلة، فقد أعطى اخلطاب القرآين للنّيب 

منتهى مظاهر العظمة من قدرة على الّتكّلم مع احليوانات وتسخري -عليه الّسالم–سليمان 

الرّيح، وامتالكه ُملكا مل حيزه إنسان قبله وال بعده، وحتكمه يف اجلّن والشياطني، ّمث جاءت 

«هذه اآلية من أجل أن تبّني أنّه مل ينج من املوت، وذلك من اإلشارة إىل أّن   

    «1 كان سليمان «، ولكن كان لوفاته وقع خاص يف سياق خاص، فقد

عليه الّسالم يقف يف عبادة اهللا ليلة كاملة ويوما تلّما، ويف بعض األوقات يزيد عليه، وكان له 

عبادته عصا يتكئ عليها واقفا بني يدي ربّه، ّمث يف بعض األوقات كان واقفا على عادته يف 

جنوده أنّه يف العبادة وبقي كذلك أيّاما ومتادى شهور، مثّ أراد اهللا إظهار األمر إذ تويف، فظن

، ولكن األهم من كّل العناصر 2»هلم، فقد أكلت دابة األرض عصاه، فوقع وعلم حاله

فقد كان هلذه املفردة قدرة على إبراز الكثري من ، "دابّة"الّلغويّة املوظفة يف هذه اآلية هو لفظة 

املتوازية، كأن تبّني أنّه مهما بلغت قّوة اإلنسان وقدرته إّال أنّه ميكن أن تتفوق عليه املعاين 

هي األَرَضة؛ وهي الدويبة اّليت يقال هلا السُّرفة، " دابة األرض"أصغر املخلوقات، حبكم أّن 

واَألَرض بفتح اهلمزة والراء فعلها، وهي سوس ينخر اخلشب، فاملراد من األَرض مصدر 

.3الُسرفة اخلشبأرضت 

يف " دابّة"إّن حياة الكلمات يف اخلطاب القرآين متفاوتة خمتلفة، فكما عربت لفظة 

اآلية األوىل على خملوق ضخم جمهول خميف، فقد استطاعت يف اآلن ذاته يف هذه اآلية أن 

�Ƥ ƴǟ�Ȑǧ��Ƥ ǌŬ¦�² ȂǇ�ȂǿÂ�̈®ËǂĐ¦�śǠǳ¦�ǽ¦ǂƫ�À¢�ǺǰŻ�¼ȂǴű�ǂǤǏ¢�Ǻǟ�ËŐǠƫ دام أنّنا ما

نعلم أّن القرآن الكرمي ظاهرة منّجمة، وبالّتايل ال عجب أن خيتلف استعماالن ملفردة واحدة 

  .اختالفا كبريا إىل هذه الدرجة

.57:سورة العنكبوت، اآلیة)1
.251، ص25جّرازي، الّتفسیر الكبیر، الفخر ال)2
..164، ص22الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، جمحمد /121، ص22األلوسي، روح المعاني، ج:ینظر)3
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إن للخطاب القرآين نظام خاص يف استعمال املفردات، بل إّن نظامه املصطلحي 

�ǾËǼǰǳÂ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�Ǻǟ�Ǿƫ¦ǀƥ�čȐǬƬǈǷ�ÀȂǰȇ�®Ƣǰȇإّن الكشف عن هذا «ليس خمتلفا عنها، و

القرآين ميكن أن يتحقق بشكل النظام وهو يف احلقيقة كشف عن إحدى صور اإلعجاز 

عميق من خالل الّدرس املصطلحي يف القرآن الكرمي؛ وذلك ألنّه درس يتأسس على هذه 

يمة هذه اخلاّصية الرؤية ابتداء، حني جيعل مفتاح الفهم للقرآن الكرمي ومصطلحاته، ّمث يربز ق

يف كّل مراحل الّدرس وخصوصا يف مبحث اخلصائص والعالقات والقضايا، وينتهي إىل 

، 1»مقصد خيدم هذه الّنسقّية من خالل إمكانّية انبناء املعجم املفهومي القرآين على نتائجه

تثبت على  ȏ�ŖËǳ¦�Ƣēȏȏ®Â�ƢȀǛƢǨǳ¢Â�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�ƨǤǳ�ǾǼǟهذا املعجم اّلذي يكاد أن تنبين 

�ÀƢǠǷ�ȄǴǟ�ÄȂƬŢ�©ƢǸǴǰǳ¦�©°Ƣǐǧ��ƢȀȈǳ¤�ƨƳƢū¦Â��¿ƢǠǳ¦�¼ƢȈǈǳ¦�ËŚǤƬƥ�ËŚǤƬƫ�ƢËĔ¤�ǲƥ��ǾƳÂ

  .وإثرائهاوعلى ظالل معان ممّا زاد يف كثافة اللغة العربية 

فریدة زمّرد، آفاق تطویر الّدرس المصطلحي للقرآن الكریم مفھوما ومنھجا، المؤتمر العالمي الّثاني للباحثین في )1
، 2013أفریل 13-12-11:القرآن الكریم وعلومھ، مؤسسة البحوث والّدراسات العلمّیة، فاس، المغرب، المنعقد أیام

.288ص
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:في الخطاب القرآني ونسقية تغّير داللتها"الّدابة"تواتر لفظة ) 3.1.3

:التوسيع الّداللي)1.3.1.3

اآليات القرآنيةاملظهر

ض
ب على األر

شمل كل مل يد
الدابة ت

﴿           

            

        ﴾ النور اآلية

45.

﴿        

           

              

             

        ﴾ 164البقرة اآلية.  

﴿               

         ﴾ 56هود اآلية.  

﴿               

         ﴾ 06هود اآلية.  

سميف ما كل ل  
﴿ال             
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﴾29الشورى اآلية.  

﴿           

      ﴾ 49النحل اآلية  

سان
ب ما عدا اإلن

شمل كل الّدوا
الدابة ت

﴿               

           

        

         ﴾ احلج

  .18اآلية 

﴿               

              

        ﴾ 45فاطر.  

﴿          

  اجلاثية ﴾

  .04اآلية 

﴿             

   ﴾ 60العنكبوت.  

﴿              
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:التضييق الّداللي )2.3.1.3

اآليات القرآنيةاملظهر

شية 
ت الوح

حيوانا
شمل ال

الدابة ت

ط
فق

﴿             

  08﴾األنعام.  

﴿              

          ﴾ فاطر  

  .28اآلية 

شمل 
الدابة ت

ط
سان فق

اإلن

﴿        

  .22األنفال ﴾

﴿          ﴾ 55األنفال.  

شمل حيوان واحد 
الدابة ت

ط
فق

﴿                 

    ﴾ 82النمل اآلية.

﴿                

                   

  ﴾ 14سبأ اآلية  

       ﴾ 10لقمان اآلية.  
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:الّريب)2.3

تتمّيز الّلغة العربّية باّتساعها ومشوهلا، وهو ما يؤّدي إىل تغّري دالالت بعض األلفاظ دون 

�©ȏȏ®�ǲǸŢ�ƪ ǻƢǯ�· ƢǨǳȋ¦�ǽǀǿ�ËÀ¢�ŐƬǠǷ�ǺǷ±�°ÂǂǷ�ƾǠƥ�Ƣđ�ƨǸËǴǰƬŭ¦�ƨǟƢǸŪ¦�ǂǠǌƫ�À¢

ا ّمت مغايرة متاما، بل أّن بعض األلفاظ العربّية ال تشي إطالقا بالتغّري اّلذي حصل هلا، ولكن مل

توظيفها يف اخلطاب القرآين، فقد أحيا داللتها الغابرة يف سياقاته املختلفة، والغرض من هذه 

صلى اهللا عليه –جاءت السمة األوىل آلية النّيب «هو اإلعجاز البياين، فقد االستعماالت 

قرآنية العظمى البيان، فكان القرآن آية بيانية، وذلك لإلشارة إىل أّن هذه الرسالة ال - وسلم

اإلسالمية هي رسالة اإلنسان يف أّي زمان ومكان، ويصّح أن يقال القرآن آية بيانّية ناطقة 

، حتدى الكافرين أن يأتوا مبثله فعجزوا، أعجزهم ببيانه - صلى اهللا عليه وسلم–للنّيب 

1ǶǿŚƦǠƫÂ�ǶĔƢȈƥ�ƪ»وتعبريه ũ�ǺǷ�ǾËǻ¢�ǺǷ�ǶǣËǂǳƢƥ�ƨǳȏËƾǳ¦�ƨËȈËǏƢƻ�Ƥ Ʀǈƥ�¦ÂǄƴǟ�Ǻǰǳ��

.حيائية يف كلماته، تلك الّداللة اّليت تتغّري من موقف آلخر حسب احلاجة إىل املعايناإل

�ƨǸǴǯ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�Ǆƴǟ¢Â��ƢȀƬǳȏ®�ǺǷ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ËŚǣ�ŖËǳ¦�ƨȈǧǂǠǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǺǷÂ

اّليت تواترت يف هذا اخلطاب بصورة ملفتة ليس يف الطريقة فحسب بل يف الداللة  "الرّيب"

  .كذلك

بالشرح، فقيل أّن الرّيب هو الظّنة والشّك " الريب"تناولت املعاجم العربّية مفردة 

مكسبة فيها بعض الريبة خري : والتهمة، والريب ما أرابك من األمر، وروي عن عمر أنّه قال

الريبة والريب الّشك، يقول كسب ُيشّك فيه أحالل هو أم :من مسالة الّناس، قال القتييب

إذا علمت منه ريبة، رابين فالن :  من سؤال الّناس ملن يقدر على الكسب، يقالحرام خري

رابين إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه وأراب الرجل يريب إذا جاء : ويف األخبار عن األصمعي

2بتهمة

.119، ص2008ني ودالئل مصدره الرباني، دار عمار، عمان، عبد الفتاح الخالدي، إعجاز القرآن البیا)1
.253-252، ص15األزھري، تھذیب اللّغة، ج/547، ص 2الزبیدي، تاج العروس، ج:ینظر)2
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اعتمدت على التمظهر الّداليل " الريب"إن هذه املعاجم عندما تناولت شرح كلمة       

عىن أن هذه الشروح هي يف احلقيقة الوجه الثّاين اّلذي تعارف عليه الّناس اجلديد هلا؛ مب

، وهو الّشك والّتهمة، فقد تعارف العرب يف فرتة ما قبل اإلسالم "الرّيب"خبصوص كلمة 

على أنّ الرّيب هو أن نشك يف أمر ما مع مصاحبة نوع من التهمة فيه، وهنا يكمن تفوق 

الت الّداللّية، فقد أعاد القرآن هلذه املفردة داللة غابرة، فقد اخلطاب القرآين يف االستعما

استعمل هذه املفردة بعد أن أحدث تغيريا يف داللتها، وككّل مرّة يغّري اخلطاب القرآين يف 

�̈ƾȇƾŪ¦�ƨǳȏËƾǳ¦�ǲËǴǈƬƫ�ǲƥ��ƨƥ¦ǂǣ�ËÄ¢�Ǯ ǳ̄�ª ƾŹ�ȏ�· ƢǨǳȌǳ�ŅȏËƾǳ¦�¾ƢĐ¦ إىل ذهن املتلقي

" هسرل" فتصّور الشيء ينبع ممّا أطلق عليه «تصورا هلا يف خمّيلته، بسالسة، بعد أن ترسم

الوعي اإلنساين اّلذي يعّد القصد من أخّص خصائصه وأوىل مساته، وهو يطلق على الظاهرة 

�ËÀ¤��®ËǂĐ¦�ȆǠȈƦǘǳ¦�ȆǟȂǳ¦�Ŀ�ȄǘǠŭ¦�ª ƾū¦�ÀÂ®���ǲËǷƘËƬǳ¦Â�ƨËȈū¦�ƨƥǂƴËƬǳ¦�Ŀ�ǪËǬƸƬƫ�ŖËǳ¦

الّتوتر مع الشيء، والتعّلق به على حنو من األحناء، فهي قصد يضفي الّتجربة جتري جمرى 

على الشيء معىن، ويغلب أن يكون هذا املعىن مشتقا من الثّقافة واحلياة الّروحّية للجماعة 

، واستثمر اخلطاب 1»، وتدخل فيه العقائد املوروثة وغريهاالبشريّة اّليت ينتمي إليها القائل

البشري من أجل أن يوصل الّدالالت اّليت يريدها، فتشي مقصدية املوقف القرآين يف الوعي 

.القرآين إىل املتلقي الّداللة املستعملة

":الّريب"توسيع داللة لفظة )1.2.3

معاملة خاّصة فرضتها السياقات اّليت وردت " الريب"اخلطاب القرآين مع مفردة تعامل     

ن داللة هذه اللفظة أرجع هلا داللة غابرة استعملت يف فيها، ولكّنها مع ذلك، عندما وّسع م

�ŖËǳ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�Ä¢��ËǮ Ëǌǳ¦�ń¤�Ä®ƚȇ�ƢǷ�Ȃǿ�ƨǤËǴǳ¦�ǲǏ¢�Ŀ�Ƥ ȇËǂǳƢǧ��ƢēƢȈƷ�ǺǷ�ńÂȋ¦�©Ƣȇ¦ƾƦǳ¦

.93،ص-بحث في فلسفة اللّغة واالستطیقا-لطفي عبد البدیع، التركیب اللغوي لألدب)1
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تسّبب يف توليد الّشك يف قلب اإلنسان، وهي داللة هجرت منذ حقب زمانّية بعيدة، ولكن 

لّداللة، وال شّك أّن العرب فهموا هذه الّداللة ظهرت يف القرآن الكرمي حاجة إىل هذه ا

جبلت على ذكاء القرائح، وفطنة األفهام، فعلى دعامة فطنتهم «¦�ƨËǷ¢�ǶËĔȋ��̈ƾȇƾŪ- القدمية

وذكائهم أقيمت أساليب كالمهم، وخباصة كالم بلغائهم، ولذلك كان اإلجياز عمود 

الك ذلك كّله توفري املعاين وأداء ما يف وم...بالغتهم العتماد املتكّلمني على أفهام الّسامعني

، فكان هذا األسلوب 1»نفس املتكّلم بأوضح عبارة وأخصرها ليسهل اعتالقها باألذهان

.ديدن اخلطاب القرآين من أجل إقامة احلجة الّدامغة عليهم

للّداللة على العوامل املؤّدية إىل " الريب"واملالحظ يف استعمال اخلطاب القرآين ملفردة      

ƨËȈǨǼǷ�©®°Â�ƢËĔ¢�Ǯ Ëǌǳ¦ ؛ أي أّن الّسياقات اّليت وردت فيها هي بصدد أن تنفي كل العوامل

:واملظّنة، وكان ذلك يف مظهرين بليغني من مظاهر التعبري القرآين مهاك املؤّدية للشّ 

:نفي العوامل المؤّدية للّشك في صّحة القرآن الكريم: المظهر األول)1.2.31.

عملت كّل اآليات القرآنية يف أجل إثبات صّحة القرآن الكرمي ومصدره الرّباين، فوظّفت  

كّل األساليب الّلغوية واإلحياءات الّداللّية من أجل ذلك، وأّول حكم قرآين هو نفي كّل 

«:ىل الّشك يف صّحة القرآن وبيانه املعجز، فقال اهللا تعاىلالعوامل املؤّدية إ

     «2 هذه اآلية تقرير صريح على ،

أّن القرآن الكرمي ال حيمل أّي عامل من العوامل املؤّدية إىل الّشك والتهمة، وذلك ملا ظهر 

§�للعرب من حسن  ǀē�ŖËǳ¦�ƨËȇ°Ƣǔū¦�©ƢǯȂǴËǈǴǳ�ǾƫȂǟ®Â��ƨǸȈǴǈǳ¦�̈ǂǘǨǴǳ�ǾƬǬǧ¦ȂǷÂ��ǾǻƢȈƥ

الّنفس والبدن، وهي حقائق عقلها العرب وفهموها حّىت وإن مل يعرتفوا بصّحتها، فكانت 

الّدالة على الّشّك والّرجحان، فقد هنا أنسب من كّل األلفاظ األخرى"الرّيب" لفظة 

.93، ص1جاشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن ع)1
.02سورة البقرة، اآلیة )2
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كّلما اتصفت املعلومة بالّدقة «يف حكمه، ومعلوم أنّه عملت على جعل الّسياق دقيقا

واإلتقان والّصحة والواقعّية، واّتصفت باإلحاطة والّشمول؛ أي كافية يف إعطاء صورة صادقة 

�ǽǀđ�Ǧ ǐËƬƫ�ŖËǳ¦�©ƢǷȂǴǠŭ¦�ǽǀǿ�À¢�ËǮ ǋ�Ȑǧ��ǞǸƬĐ¦�¾¦ȂƷ¢�Ǻǟ�ǪǸǠǳ¦�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨǴǸƬǰǷ

، وكّل آي القرآن الكرمي تّتصف 1»املتوخاة الصفات تضمن سالمة الفهم، وحتقّق النتائج

بالّدقة، وال سيما هذه اآلية؛ فهي تقّرر يف وضوح أّن هذا القرآن اّلذي بني أيدي العرب ال 

"حيمل أّي بذرة من بذور الّشك فيه، ولذلك حسن هنا قوله تعاىل   " بدل

درجة اليقني وإن ظهر نوع ظهور، وهذا لإلشارة الريب ملا مل يبلغ «؛ ألّن "ال شّك فيه"قوله 

، إىل أنّه ال حيصل فيه ريب فضال عن شك، ونفى سبحانه وتعاىل الرّيب فيه مع كثرة املرتابني

يف كونه وحيا على معىن أنّه يف علّو الّشأن وسطوع الربهان حبيث ال يرتاب العاقل بعد الّنظر 

يصح وحيتاج إىل تنزيل وجود الرّيب عن البعض منزلة من اهللا تعاىل ال أن يرتاب فيه حّىت ال 

، فكان نفي الرّيب عنه بدل نفي الّشك من باب تنزيه القرآن 2»العدم لوجود ما يزيله

.واإلعالء من شأنه وقيمته لدى الّسامعني

يُنتفى الّشك من سياق معّني عندما تظهر عالمات منه يف هذا الّسياق، ولكن القرآن 

القرآن ال يشمل على كالم يوجب الريبة «الرّيب؛ أي العوامل املؤّدية إىل الّشك ألّن  هنا نفى

يف أنّه من عند احلق رب العاملني، من كالم يناقض بعضه بعضا أو كالم جيايف احلقيقة 

والفضيلة أو يأمر بارتكاب الّشر والفساد، او يصرف عن األخالق الفاضلة، وانتفاء ذلك 

يشتمل عليه القرآن إذا تدبّر فيه املتدبّر وجده مفيدا اليقني بأنّه من عند عنه يقتضي أّن ما

، وهذا املتدبّر هو اّلذي وصفه يف سياق اآلية بأنه هدى للمّتقني اّلذين حيّكمون العقل 3»اهللا

  .واحلكمة من أجل الوصول إىل احلق

مجلّد محمد فرید صالح أبو ھزیم، منھج القرآن الكریم في الّتدرج وأثره في التغییر، مجلّة الشریعة اإلسالمّیة، ال)1
.132، ص 2007، سبتمبر 70، العدد 22

.107، ص1ج األلوسي، روح المعاني، )2
.224-223، ص 1جشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عا)3
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ما تكّررت فإّن داللتها متفّردة ال إّن وجه اإلعجاز يف الّداللة القرآنّية هو أّن املفردة مه

�ǞȈǇȂƫ�ǂǿƢǜǷ�ËÀ¢�ǺǷ�ǶǣËǂǳƢƦǧ��ƢȀǈǨǻ�ƾȈǠƫ�ȏ�ƢËĔƜǧ�ƪ đƢǌƫ�ƢǸȀǷ�©ƢǫƢȈǈǳ¦�ËÀ¢Â��°ËǂǰƬƫ

لتنفي كّل عوامل الّشك عن الكتاب العزيز إّال أّن الّسياقات ¢ƢƳ�ƢËĔ ©�"الرّيب"داللة 

ال تتسّلل إليه والعوامل كانت خمتلفة، ففي اآلية األوىل حكم مبدئّي جازم بأّن هذا القرآن 

عوامل الرّيب والشك، فقد وردت يف سياق آخر يثبت اهللا عّز وجّل فيه تنزيه القرآن الكرمي 

تلف وهو حتّدي الكّفار اّلذين ميلكون كّل أساليب عن عوامل الريب ولكن بأسلوب خم

عوامل الّشك، وذلك عند قوله تعاىل البالغة والبيان بأن يأتوا بسورة مثله ال تتسّلل إليها

»                

       «1 مفاد هذه ،

�¦ǀǿ�ƨËƸǏ�Ŀ�Ǯ Ëǌǳ¦�ǲǷ¦Ȃǟ�ǺǷ�ǲǷƢǟ�Ň®¢�ǶȀȈǳ¤�ǲËǴǈƫ�ÀƜǧ��śƥƢƫǂŭ¦�Ƥ ǗƢţ�ƢËĔ¢�ƨȇȉ¦

أن يكون ضعيفا  - إن كان- وتنكري الرّيب لإلشعار بأن حقه«اخلطاب املعجز فليأتوا مبثله، 

واملراد من اآلية الّتحّدي وتعجيز بلغاء العرب املرتابني ...قليال لسطوع ما يدفعه وقّوة ما يزيله

معاشر الفصحاء املرتابني يف أّن : املقام أن يقال هلمفيه عن اإلتيان مبا يضاهيه، فمقتضى 

ئتوا مبقدار أقصر سورة من كالم البشر، حمالّة بطراز اإلعجاز القرآن من عند اهللا تعاىل ا

حىت تشمل كّل عوامل " الريب"، ومقام الّتحّدي هنا يقتضي أن توّسع داللة لفظة 2»ونظمه

إن تسّلل غلى :الّشك، واملراد هنا حّىت يزداد إفحام املشركني وإقامة احلّجة عليهم، واملعىن

  .وا أن توجدوا ما مقداره أقصر سورة من سورهقلوبكم أدىن عامل للّشك، فحاول

املناسبة يف هذا املقام، "الرّيب"تضافرت العناصر الّلغوية من أجل أن تنفتح داللة لفظة 

يف بداية " إنْ "وما زاد يف تأكيد داللة هذه املفردة على أدىن عوامل الّشك هو استعماله لـــ 

��Ƥ" إن"أتى بــــــ «اآلية، وقد  ȇ°�Ŀ�ǶĔȂǯ�ȂǿÂ�¶ǂËǌǳ¦�¦ǀǿ�ǪȈǴǠƫ�Ŀ وقد ُعلم يف فن املعاين

.23سورة البقرة ،اآلیة )1
.194-192، ص1جاأللوسي، روح المعاني، )2
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مبقام عدم اجلزم بوقوع الشرط؛ ألّن مدلول هذا الشرط قد حّف من الّدالئل "إنْ "اختصاص 

مع " إنْ "ما شأنه أن يقلع الّشرط من أصله حبيث يكون وقوعه مفروضا، فيكون اإلتيان بـــــــــ

خاطب علم املتكّلم بتحّقق الّشرط توبيخا على حتّقق ذلك الّشرط، كأن ريبهم يف حتقق امل

القرآن مستضعف الوقوع، ووجه ذلك أّن القرآن قد اشتملت ألفاظه ومعانيه على ما لو تدبّره 

، وهذا من باب خماطبة العرب وفق مستهم يف 1»العقل الّسليم جلزم بكونه من عند اهللا تعاىل

  .فيندرج هذا اخلطاب من التبكيت وإزاحة العلل الكالم والفهم،

«:يقول سبحانه وتعاىل يف سياق آخر يظهر صّحة القرآن الكرمي   

           

           «2

جعل اهللا سبحانه وتعاىل نفي الريب يف هذه اآلية بعد أن عرض جمموعة من دالئل     

وعىن بالّتصديق بيان الّصدق «صّحته، أو جمموعة من احلجج الّدامغة لقول املرتابني فيه، 

العقائد احلّقة مطابق ملا فيها وهو مطابقة الواقع وإظهاره، وتصديق الكتب له بأن ما فيه من 

�ƨǧƢǓȍ¦�ǲǠƳÂ��Ǿƥ�̈Őǟ�Ȑǧ�Ëȏ¤Â�Ƣđ�» ŗǟ¦�À¤�Ƕǿ¦ƾǟ�ƢǷÂ�§ ƢƬǰǳ¦�ǲǿ¢�ƾǼǟ�ÆƨÈǸċǴÈǈÉǷ�ȆǿÂ

للمفعول مبالغة يف نفي االفرتاء عنه؛ ألّن ما يثبت ويظهر به صدق غريه فهو أوىل بالّصدق، 

ىل، ومشتمل على قصص ووجه كونه مصدقا هلا أنّه دال على نزوهلا من عند اهللا تعا

ǆ...األولني ǰǠǳƢƥ�ȏ�ǽŚǤǳ�ƢǻƢǿǂƥÂ�ƨËƴƷ�ÀȂǰȇ�Àȋ�ŁƢËǐǳ¦�ȂȀǧ�ƢĔÂ®�ǄƴǠǷ�ȂǿÂ«3 ومادام ،

أّن كّل هذا تقّرر عند أهل الكتاب واملشركني على حدٍّ سواء فحرّي هنا أّال حيمل هذا 

.336، ص 1جحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، الت)1
.37سورة یونس، اآلیة )2
.118-117، ص11ج األلوسي، روح المعاني، )3
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إىل  الكتاب أّي عامل من عوامل الشّك املتعّددة، فهو حمكم من حيث العقائد، يدعو

.احلكمة والفضيلة واألخالق الّسامية

�ÄȂƸǼǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�śƥ�ƢǷ��ǺȇǂǧƢǰǳ¦�Ƕǟ¦ǄǷ�Ë®°�Ŀ�ƢčǏƢƻ�ƢƥȂǴǇ¢�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƲȀƬǻ¦

والبالغي والّداليل، وتضافرت كّل هذه املستويات من أجل إجياد الّداللة املناسبة يف هذا 

عدل عن اإلتيان بالم «لكن يف مثل هذه الّسياقات الّلغويّة 1، فعادة يُؤتى بالم اجلحوداملقام

اجلحود بأن يقال ما كان هذا القرآن ليفرتى؛ ألّن الغالب أّن الم اجلحود تقع يف تفي َكْوٍن 

" ال ريب فيه"عن فاعل ال عن مفعول مبا تدل عليه الم اجلحود من معىن امللك، ومجلة 

̧�®�ȄǴǟ�¬Âǂȇ�ȏ�ƢËŲ�ƢËĔ¢Â��ǾƟ¦ŗǧ¦�ÃȂǟمستأنفة رّدت مزاعم اّلذين زعموا أنّ  ȐƬǫƢƥ�ÃŗǨÉǷ�Ǿ

أهل الفضائل والعقول العادلة، فالرّيب املنفي عنه هو أن يكون من أحواله يف ذاته ومقارناته 

وما يثري الرّيب، ولذلك كان ريب املرتابني فيه ريبا مزعوما  مّدعى وهو لو راجعوا أنفسهم 

األسلوب اّلذي أعجز العرب الفصحاء، واّلذي أقام عليهم ، هذا هو2»لوجدوها غري مرتابة

.ƨǤËǴǳ¦�ȆǿÂ�¦ƾËȈƳ�ƢĔȂǼǬƬȇ�ŖËǳ¦�ƨǴȈǇȂǳƢƥ�ǶȀاحلّجة أمام أنفس

كان من الّتحّديات الكربى للعرب الفصحاء، فقد " الريب"إّن االستعمال القرآين للفظة 

د باب من أبواب اإلعجاز أرجع إليهم داللة مندثرة جتاوزوها منذ حقب، وإحياؤها من جدي

البياين للقرآن، وتبكيت للمشركني؛ ألّن الّلغة هي مالكهم، وهي الوعاء اّلذي حيمل هويّتهم، 

خارجّي وداخلّي، فهي أّوال :حقيقة تارخيّية، وتارخيّيتها من وجهني«وفضال عن ذلك هي 

سّجل حضارة األمم ذاكرة اإلنسان اجلماعّية، يأمتنها الّناس على تارخيهم فتستجيب حاملة

حّىت لكأّن صريورة الّتاريخ البشري وقف على الّلغة، وهي ثانيا كيان متطّور حيمل يف مظانه 

Ƣē¦ǀƥ�̈°ÂŚËǈǳ¦�ǽǂǿȂƴǧ��ǾƻȐǈǻ¦Â�ǾǳËƾƦƫ�°Âǀƥ«3�ƢēƢËȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�ƪ ǻƢǯ�À¡ǂǬǳ¦�ƨǤǳ�̈°ÂŚǇÂ��

،نفي الكینونة ، مثل عملھا"لم یكن"أو "ماكان"تتصل بالفعل المضارع ، وتنصبھ والبد أن یسبقھا ،:الم الجحود )1
"قولھ تعالى  "لم یكن هللا لیغفر لھم"، "وما كان هللا لیعذبھم وأنت فیھم : .

.169-168، ص11جاشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن ع)2
.88ص سانیات وأسسھا المعرفیة، عبد الّسالم المسّدي، اللّ )3
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اخلطاب القرآين وجتاوز املفاجأة، ال يُتخّيل املشرب اّلذي ُتستقى منه الّداللة، فأفحمهم 

  .بالغتهم بأشواط

يف سياق آخر، يؤكد سبحانه وتعاىل أّن هذا القرآن مصدره ربّاّين ال مراء يف ذلك 

«: فقال         «1 يف هذا ،

الّسياق القرآين يؤّكد اهللا سبحانه أنّه  ال يتبادر إىل الّنفس أّي عامل من عوامل الّشك يف ان 

القرىن الكرمي رباين املصدر، والّدليل على ذلك كل اآليات العظام اّليت أوردها بعد هذه اآلية 

�ÄǀËǳ¦�ȂȀǧ��ƨǴǸĐ¦»           

       « ،»   

     « ،»       

    «،»          

«2

فقد اسُتهّلت هذه الّسورة بنفي اخللل والزّيغ من القرآن الكرمي، واإلشادة مبكانته، 

ال ريب فيه «ومصدره اّلذي هو اهللا سبحانه وتعاىل، فقد مجع حماسن الكلم والعرب، ومعىن 

من الّدالئل القاطعة بتنزيله أنّه ليس أهال ألن يرتاب أحد يف تنزيله من رب العاملني ملا حّق 

بأنّه ليس من كالم البشر بسبب إعجاز أقصر سورة منه فضال عن جمموعه، وما عّضده من 

ا حال املرسل به من شهرة الّصدق واالستقامة، فمعىن نفي أن يكون الرّيب مظروفا يف هذ

الكتاب أنّه ال يشمل على ما يثري الرّيب، فاّلذين ارتابوا بل كّذبوا أن يكون من عند اهللا فهم 

.02:سورة الّسجدة، اآلیة)1
.09-08-07-05:سورة الّسجدة، اآلیات)2
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، منهج 1»ال يـَْعدوَن أن يكونوا متعنتني على علم، أو جّهاال يقولون قبل أن يتأملوا وينظروا

ّمث احلكم متقن يف إيصال األحكام القرآنية، من املعهود يف الكالم العادي أن تعرض الّدالئل 

الّنهائي، ولكن هنا لشّدة قّوة احلكم وصّحته الظاهرة للعيان ابتدئ به، إنّه قرآن ال يتبادر 

.معه أي عامل من عوامل الّشك يف صّحته

�ƨǸēÂ�Ƥ ȇ°�Ŀ�ǶËĔ¢�°ƢËǨǰǳ¦�ǂǿƢǛ�ËÀ¢�ǺǷ�ǶǣËǂǳƢƦǧ��ƨËȇǂǌƦǳ¦�ǆ ǨËǼǳ¦�¼ƢǸǟ¢�Ŀ�°Ȃǣ�ǾËǻ¤

سجد بعضهم لبالغته «إليه، حّىت لقد أعماقهم مطمئنة  من صّحة القرآن الكرمي، إّال أنّ 

واعرتف بعضهم بأنّه ليس بكالم بشر، وقد اشتمل من املعاين على ما مل يطرقه شعراؤهم 

وخطباؤهم وحكماؤهم، بل وعلى ما مل يبلغ إىل بعضه علماء العلم، ومل يزل يف طول الّزمان 

ند اهللا، فهذه الّصفات كافية هلم يف إدراك يُظهر خبايا القرآن ويُربهن على صدق كونه من ع

ت عليها أشعارهم وأخبارهم، ذلك وهم أهل العقول الرّاجحة والفطنة الواضحة اّليت دلّ 

�À¢�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ǶȀȈǳ¤�ǾȈǧ�Ƥ ȇËǂǴǳ�Ǯ ǴǈǷ�ǾËǴǯ�Ǯ ǳ̄�ƾǠƥ�ȄǬƦȇ�Ǧ Ȉǰǧ��Ƕē¦ǂǛƢǼǷÂ�ǶȀƬǿ¦ƾƥÂ

.بالّدليل القاطع من أنفسهم2»يكونوا منغمسني فيه

يف اخلطاب القرآين أرجع إليها داللتها " ريب"إّن التوسيع الّداليل اّلذي تعرضت له لفظة 

الغابرة، والغرض من هذا التغيري الّداليل الطارئ هو إثبات صّحة القرآن الكرمي، وصّحة 

مصدره الرّباين، فكّل الّدالئل اإلعجازية اّليت يتوّفر عليها تنفي احتمال ظهور أي عامل من

عوامل الّشك فيه، فالّشك يف صّحة القرآن الكرمي هو عبارة عن آفة نفسّية عمل القرآن 

متوافقا مع املنطق التغيريي، فأبدع يف الّتخّلص «الكرمي على دحضها، فقد جاء هذا اخلطاب 

من هذه اآلفات واخلرافات بل أكثر من ذلك قام على جتفيف منابعها يف الّضمري من خالل 

اّين يقوم على أسس حمكمة متينة ثابتة، على خالف املناهج األخرى اّليت هي وضع منهج ربّ 

من نتاج الرأي واستعمال الفكر اّليت تتعامل مع األمراض االجتماعية املهلكة، فتقّرها صاغرة 

.26، ص21جشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عا)1
.336، ص1المرجع نفسھ، ج )2
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، إنّه منهج تدّرجّي 1»ر الواقع، وتعمل على تربيرها كما جرى يف ظواهر متعّددةحتت األم

.تسخري الّداللة من أجل الكشف عن الظواهر الّنفسّية وتعريتها ومعاجلتهاقرآّين يعمل على 

:نفي العوامل المؤّدية للّشك في صّحة يوم القيامة: المظهر الثاني)2.1.2.3

من دالئل عظمة اهللا سبحانه وتعاىل هو إعادة بعث الّناس يوم القيامة وحشرهم 

فمن أجل ذلك ُسّخر للحساب، وهو أكثر املواضيع اّليت القت صداما من طرف املشركني، 

جزء كبري من آي الذّكر احلكيم من أجل عرض الّدالئل الواضحة لصّحة هذا الوعد، وال 

يستطيع أن يغّري الرؤى الفردية للّناس، وذلك بإعطائهم صور  جرم أن أسلوب القرآن املعجز

واضحة للظّاهرة عن طريق خماطبة العقل واملنطق حينا والعاطفة أحيانا أخرى، وبعد إمتام 

النسق القرآين لآلية، جتد أّن هذه الّنسقّية يف العرض قد أتت أكلها بإقامة احلّجة وإظهار 

  .الربهان القاطع

«: تعاىلقال اهللا                  

          

                

               

.20ص قرآن الكریم في الّتدرج ،الأحمد فرید صالح أبو ھزیم، منھج )1



:الحقائق العرفیة ومستویات الداللة في الخطاب القرآني

141

            

      «1

يف معناها الواسع الّدال على العوامل املؤّدية " ريب"لفظة وّظف اخلطاب القرآين 

إىل الّشك صّحة وقوع يوم للبعث واحلساب، ففي هذه الطريقة منهج استداليل عميق حول 

��ƨǷƢȈǬǳ¦�¿Ȃȇ�ƨËȈǸƬƷ�ǲǷƢǟ�Ä¢�ǶǿƾǼǟ�ǂǧȂƫ�¦̄¤�ǾËǻ¢�¿ȂȈǳ¦�¦ǀđ�ǺȇǂǧƢǰǳ¦�Ƥ ǗƢź�ǾËǻ¢�Ǯ ǳ̄�ŘǠǷÂ

من الّنطفة إىل الوفاة، دورة الّشك يف صّحة هذا اليوم فلينظروا إىل خلق أنفسهم من عوامل 

ذلك بقادر على أن يعيد بعث هذا اخللق؟، وكّل حياة  معّقدة وعميقة، أليس اّلذي خلق

�ǾȈǳ¤�¾Âƚȇ�ƢǷ�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ǂƯ¤�¦ǂƴƷ�Ʈ«هذا من باب  ǠƦǳ¦�Ŀ�śǳ®ƢĐ¦�ǶǬǴƫ�ŖËǳ¦�ƨËƴƸǴǳ�ƨǷƢǫ¤

�Ƕǿ®ƢǬƬǟ¦�Ǻǟ�ŚƦǠËƬǳ¦Â��Ʈ ǠƦǴǳ�ÀÂǂǰǼŭ¦�ÀȂǳ®ƢĐ¦�̈ǂǨǰǳ¦�ƢǼǿ�² ƢËǼǳƢƥ�®¦ǂŭ¦�À¢�ǂȀǜƬǇ¦Â��ǶǿǂǷ¢

�ǺǰŻ�ƢǷ�Ȅǐǫ¢�ËÀƘƥ�À¦ǀȇȎǳ�ƢËǷ¤�ǾǻƢǰǷ¤�¿ƾǠƥ�ÀȂǷ±ƢƳ�ǶËĔ¢�ǞǷ�Ǯ Ëǌǳ¦�Ä¢�Ƥ ȇËǂǳƢƥ�ǾËǬƷ�Ŀ

االرتياب يف شأنه، وإّما ره عنهم وإن كانوا يف غاية ما يكون من املكابرة والعناد هو صدو 

اجلزم بعدم اإلمكان فخارج من دائرة االحتمال كما أّن تنكريه وتصديره بكلمة الّشك 

لإلشعار بأّن حّقه أن يكون ضعيفا ومشكوك الوقوع وإّما للّتنبيه على أّن جرمهم ذلك مبنزلة 

�Ʈالرّيب الضّ  ǠƦǳ¦�Ŀ�ǶƬƦƫ°¦�À¤Â�ǲǬȇ�Ń�ƢËŶ¤Â��ƢēËȂǫ�ƨȇƢĔÂ�ÀƢǰǷȍ¦�ǲƟȏ®�¬ȂǓÂ�¾ƢǸǰǳ�Ǧ ȈǠ

للمبالغة يف تنزيه أمره عن شائبة وقوع الرّيب واإلشعار بأّن ذلك إن وقع فمن جهتهم ال من 

.ألّن جهته مستحكمة قومية2»جهته

فيها، حيث أّن كّل ما " بري"إّن الّدالئل اّليت سيقت يف اآلية وّجهت داللة لفظة 

من جمال الّشك إىل كّل العوامل املؤّدية " ريب"ذُكر يف سياق اآلية قد وّسع من داللة لفظة 

هلذا الّشك، ولكن العجب يف هذا التوسيع الّداليل أنّه وّسع من دائرة االحتماالت املؤّدية 

.05سورة الحج، اآلیة )1
.115، ص 17ج األلوسي، روح المعاني ،)2



:الحقائق العرفیة ومستویات الداللة في الخطاب القرآني

142

االستعمال ما يعرف للّشك، ولكّنه قّلص من خاّصية الّشك يف حّد ذاته، وقد خدم هذا 

.املصاحبة الّلفظّية اّليت تؤثر بشكل مباشر يف الوحدات الّلغوية األخرىبالّرصف أو 

ربط اهللا سبحانه وتعاىل بني ثالث ظواهر كونّية عميقة، وهي إعادة البعث، خلق 

اإلنسان، وإحياء األرض، فالظاهرة األوىل خفّية على اإلنسان يف علم الغيب، ولكّن 

لظاهرتني األخريتني معروفتان يف ذهن اإلنسان، فمثل بعث اإلنسان بعد املوت كمثل إعادة ا

�ǾǴȈưŤ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ÀƢǿ̄ ȋ¦�ń¤�ǂÈǰÌǼ
É
ŭ¦�¾ȂȀĐ¦�Ƥ ȇǂǬƫ�ǾËǻ¤��Ƣǿ®ȂŦ�ƾǠƥ�ƨƬËȈŭ¦�µ °ȋ¦� ƢȈƷ¤

 إن كان لديكم أدىن(ليصبح املعىن " ريب"املقّرب، فجّسد كّل هذا تغيري داللة كلمة باملعلوم 

عامل من عوامل الّشك يف يوم البعث فلتنظروا إىل خلقكم من أضعف شيء إىل موتكم، 

.، فينتفي الّشك والرّيب من األذهان)ولتنظروا إىل إحيائنا لألرض املوات

إّن عملّية إثبات صّحة يوم القيامة يف اخلطاب القرآين كانت دائما ما تعتمد على 

منهج االستدالل واملقارنة؛ ألّن هذا اليوم هو فعل ربّاّين، يقوم به فقط من يستطيع خلق 

�Ƣǫ¦ƾǐǷ�©ƢǫȂǴƼŭ¦�Ƣđ�ËǂǬƫ�µ °¢�ǪǴƻÂ��ƨǷƢǟ®�Â¢�ƾǸǟ�ŚǤƥ�ǞƦǇ�©¦Ȃũ�ǪǴƼǯ�¿Ƣǜǟ�°ȂǷ¢

« لقوله تعاىل            

              

«1

يف هذا الّسياق كذلك وّسعت يف معناها لتشمل كّل العوامل املؤّدية " ريب"إّن لفظة 

�ƨȇË®ƚŭ¦�ǲǷ¦ȂǠǳ¦�ȆǨǼƫ�Ä¢��ƨËȈǨǼǷ�ƨđƢǌŭ¦�©ƢǫƢȈǈǳ¦�Ëǲǯ�Ŀ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀǿ�©®°Â�ƾǫÂ��Ǯ ËǌǴǳ

.99سورة اإلسراء، اآلیة )1
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عطف عليه  1فبعد زجرهم عن إنكارهم البعث بأسلوب التهديد«للّشك يف يوم القيامة، 

بطريقة  االستدالل بقياس التمثيل يف اإلمكان، وهو كاف يف إقناعهم هنا  إبطال اعتقادهم

�Ʈ ǠƦǳ¦�¦Âǂǰǻ¢�ƢŶ¤�ǶËĔȋاستحالته كما أفصح عند حكاية كالمهم باالستفهام  باعتقاد

�¾ƢưǷ¢�ǪǴƻ�̈®Ƣǟ¤�°ËǀǠƬƥ�Ä¢��ƢƫƢǧ°Â�ƢǷƢǜǟ�¦Â°ƢǏ�ǶËĔ¢�ń¤�̈ƾǼƬǈǷ�Ǯ Ǵƫ�ǶȀƬǳƢƷ¤Â��Ä°Ƣǰǻȍ¦

وا بدليل آخر، فكان متثيل خلق أجسام من أجزاء بالية خبلق أشياء تلك األجزاء، ومل يستدلّ 

هنا " ال ريب"، فأصبحت داللة 2»عدم أوغل يف الفناء دليال يقطع دعواهمأعظم منها من 

بعد كّل هذه الّدالئل ال جمال ألن يتبادر إىل األذهان أي عامل من عوامل الّشك :مبعىن 

.وم، بدليل اخللق العظيم اّلذي أوجده اهللا سبحانه وتعاىلالكثرية واملتعّددة يف صّحة هذا الي

إّن الّداللة الواحدة يف الّسياقات القرآنّية يتضافر على إخراجها كّل العناصر الّلغويّة يف 

"اجلملة، واملثال هنا أنّه ساق يف بداية اآلية قوله      "  إنكارّي «وهو استفهام

ƢŞ�¦ȂǻƢǯ�Ʈ¾�مشوب بتعّجب من  ǠƦǳ¦�®ƢǠƦƬǇ¦�ȄǴǟ�ǶǿƾƟƢǬǟ�©ǂƳ�Ƣŭ�ǶËĔȋ��ǶȀǸǴǟ� ƢǨƬǻ¦

�ǆ Ǩǻ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�¦ȂǸǴǟ�ǶËĔ¢�©ƢƦƯ¤�ń¤�¿Ȑǰǳ¦�¾ÂƚȈǧ��ńƢǠƫ�ƅ¦�̈°ƾǫ�ǲƟȏ®�Ǿǳ�ǂȀǜƫ�Ń�ǺǷ

"األمر، ومجلة     " معطوفة على مجلة""     "

لتأويلها مبعىن قد رأوا ذلك لو كان هلم عقول؛ أي حتققوا أّن اهللا قادر على إعادة اخللق وقد 

، ليصبح ذلك أّن هذا األجل ال ينبغي أن يُرتاب فيه وقد 3»هلم أجال ال ريب فيهجعل 

.ظهرت الّدالئل

:"وذلك عند قولھ تعالى)1                          

    " حیث بدأ في سرد دالئل قدرتھ  تعالى98-اإلسراء ،.

.220، ص15جوالتنویر، محمد الطاھر بن عاشور، التحریر )2
.221، ص15المرجع الّسابق، ج)3
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كثريا ما قرن اخلاطب القرآين بني عظمة اهللا سبحانه وتعاىل وعظمة ذلك اليوم، ومنه قوله 

«تعاىل           

             

 «1

إّن من دالئل عظمة اهللا سبحانه هو إجياد يوم قيامة، لذلك فإّن هذا اليوم ال ينبغي أن 

؛ "ريب"يه، لذلك وّسعت داللة لفظة حيمل قلب اإلنسان أدىن عامل من عوامل الّشك ف

إثبات الّصانع، وتقرير املعاد وتقرير الّنبّوة، وبيانه أّن أحوال «ألّن املقصود من هذه اآلية 

العامل العلوّي والّسفلي يدّل على أّن مجيع هذه األجسام موصوفة بصفات كان جيوز عليها 

��ƢēȐƥƢǬǷÂ�Ƣǿ®¦ƾǓƘƥ�ƢȀǧƢǐËƫ¦ ومىت كان كذلك فاختصاص كّل جزء من األجزاء اجلسمانّية

ألجل الصانع احلكيم القادر املختار خّصه بتلك الّصفة املعّينة، بصفته املعّينة البّد وأن يكون

على أّن العامل مع كّل ما فيه مملوك هللا، وإذا ثبت هذا ثبت كونه قادرا على فهذا يدلّ 

، 2»اإلعادة واحلشر والّنشر؛ ألّن الرتكيب األّول إّمنا حصل لكونه قادر على كّل املمكنات

كنات ال جيوز أن تتبادر عوامل الّشك إىل األذهان مبانع العقل وإذا كان قادرا على كّل املم

.واملنطق؛ فهذا جتسيد لغوي للظواهر الكونّية عندما متتزج مع الفكر اإلنساين الّصايف

مع العناصر الّلغويّة احمليطة به يف إّن هذه اآلية كغريها من اآليات يتضافر الّسياق 

فقوله تعاىل " ريب"ّل األسلوب ساهم يف توسيع داللة لفظة توجيه داللة املفردة، فهنا ك

.12سورة األنعام، اآلیة )1
.174،ص12جّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ال)2



:الحقائق العرفیة ومستویات الداللة في الخطاب القرآني

145

"      " يف مقام االستدالل، فإّن هذا 1تكرير

من مقتضيات التكرير، واملراد هنا تبكيت االستدالل تضّمن استفهاما تقريريا، والتقرير 

يفضي إىل إبطال معتقدهم الّشرك، فهو مستعمل يف معناه املشركني وإجلاؤهم إىل اإلقرار مبا 

الكنائي مع معناه الّصريح، لكونه مرادا به اإلجلاء إىل اإلقرار كان اجلواب عنه مبا يريده 

الّسائل من إقرار املسؤول حمققا ال حميص عنه، إذ ال سبيل إىل اجلحد فيه أو املغالطة، فلذلك 

Ƕǿ°®ƢƥÂ�Ƕđ¦ȂƳ�ǲƟƢËǈǳ¦�ǂǜƬǼȇ�Ń اجلواب بقوله"" ومجلة ...تبكيتا هلم"   

      "واملسّبب من واقعة موقع النتيجة من الّدليل ،

السبب، فإنّه ملّا أبطلت أهلّية أصنامهم لإلهلّية، و ّخمضت وحدانّية اهللا باإلهلّية بطلت 

، فكّل جزء لغوّي من اآلية عمل 2تفّرق أجزاء األجساد أو انعدامهاإحالتهم البعث بشبهة 

لتدّل على كّل العوامل املؤّدية إىل الّشك، فقد قّرر اهللا " ريب"على توسيع داللة لفظة 

عن طريق الّدالئل العقلّية املنطقّية، سبحانه وتعاىل حتمّية وجود يوم للبعث وإعادة الّنشر

.يتقنها العرب جّيداوالّدالئل الّلغوية اّليت

أعطى القرآن الكرمي يوم البعث قداسة وحساسّية شديدة،حّىت أنّه أقّر يف أحد 

الّسياقات أّن الغاية من إنزال القرآن الكرمي هو اإلنذار بقدوم هذا اليوم مصداقا لقوله تعاىل 

﴿                

         ﴾3 إقرار ،

1
"فقد ذكرت في اآلیة الّسابقة عند قولھ تعالى "قل"المقصود بالتكریر ھنا ھو تكریر لفظة )   

        " 11اآلیة –سورة األنعام.

.153، ص 7جشور، التحریر والّتنویر، محمد الطاھر بن عا:ینظر)2
.07:سورة الشورى، اآلیة)3
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هو األكثر تأثريا اعتمد على البعد الّلغوي يف إظهار حتمّية هذا اليوم، فاعتبار إّن هذا البعد 

هنا موّسعة تشمل كل العوامل املؤّدية إىل الّشك منفّية  " ريب"فلفظة يف العرب الّبلغاء، 

﴿كغريها من الّسياقات القرآنية، منه قوله تعاىل      

           ﴾1 هذه اآلية ،

" ملا ذكرأنّه «مناسبة ملا قبلها حيث       "  تاله

:باإلعالم بوحدانيته سبحانه واحلشر والبعث من القبور للحساب بني يديه، وقال الطربسي

�ȄǴǟ�¦ȂǸǴǠȈǳ�ǽ¦ȂǇ�̈®ƢƦǠǳ¦�ËǪƸƬǈȇ�ȏ�ǾËǻ¢�ƾǠƥ�Ëśƥ�ǲƦǫ�ƢǸȈǧ�ȆĔÂ�ǂǷ¢�Ƣŭ�ńƢǠƫ�ǾËǻ¢�ǶǜËǼǳ¦�ǾƳÂ

مة ليجدوا حسب ما أوجده عليهم، وأشار إىل أّن هلذا العمل جزاًء ببيان وقته، وهو يوم القيا

"ويرغبوا ويرهبوا،     " االستفهام إنكارّي، والّتفصيل

، فقد قرن اهللا سبحانه وتعاىل بني وحدانيّته 2»باعتبار الكّمّية يف األخبار الّصادقة ال الكيفّية

ذلك، وهذا يعين أّن وقدرته على البعث واحلساب، ودالئل العظمة والربوبّية ظاهرة ال جرم يف 

يوم البعث مؤّكد ال يتبادر إليه أي عامل من عوامل الّشك الكثرية واملتنوعة، ومن هنا 

.توّسعت هذه املفردة

إّن هذه اآلية جرت يف إيصال الفكرة جمرى العرب يف كالمهم ونقدهم، فالفكر 

بكّل مصادره املعرفّية، ووسائله املتعّددة يف الّتعامل مع ضروب الكالم كان أكثر «العريب 

التزاما بطبيعة ونوعّية العالقة بني الّنص وأحوال املتلقي، فال يلقي إليه اخلرب مؤكدا إن كان 

خايل الّذهن، وال خاليا من التأكيد إن كان منكرا ملا يسمع، وعلى قدر موقفه اإلنكاري 

ورمبا اهتم الفكر يف األسلوب العريب، ة التأكيد وقوته بالوسائل املستخدمة تكون درج

.87:سورة الّنساء، اآلیة)1
.105،ص5جاأللوسي، روح المعاني، )2
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، وإذا 1»البالغي عند العرب مبنازل املخاطبني وأقدارهم االجتماعية يف الّنص اخلطايب

"الحظنا هذه اآلية، جند أنّه وظف فعل اجلمع مؤكدا    " وهذا يدّل على أّن

إّن (اهللا بّددت الّشك، وكأّن املعىن ولكن كّل دالئل عظمةإنكارهم كان يف خاّصّية اجلمع، 

اهللا سيجمعكم إىل هذا اليوم اّلذي ال ميكن بأي حال من األحوال أن يتبادر إىل أذهانكم 

§�)عامل من العوامل املؤّدية إىل الّشك فيه ƢȈƫ°¦�À¤�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ�� املرتابني لوهنه أنزل منزلة

، وهنا رجوع إىل خاصّية تعّمق اخلطاب القرآين يف دواخل الّنفس البشريّة 2اجلنس املعدوم

  .وتعريتها

يف بعض الّسياقات القرآنية، تعامل اخلطاب القرآين مع حدث يوم القيامة بكثري من 

عادت حتتمل كّل العوامل املؤّدية ، ووّسع من داللتها حىت"ريب"البداهة، لذلك وّظف لفظة 

﴿إىل الّشك ّمث نفاها، ومن تلك الّسياقات قوله تعاىل     

            

﴾3 ختاطب الفطرة البشريّة الّسليمة، فاّلذي حييي من العدم، ومن له ، إّن هذه اآلية

املقدرة على اإلماتة ال مناص من أّن له القدرة الكافية على البعث، وال مناص من أّن هذا 

.البعث ال يتبادر حوله إىل األذهان أي عامل من عوامل الّشك العديدة واملتنوعة

يف داللتها املوّسعة " ريب"ف اخلطاب القرآين لفظة يف سياقات قرآنية أخرى، وظّ 

�ǲƥ��ƨǷƢȈǬǳ¦�¿Ȃȇ�̧ȂǫÂ�ƨȈǸƬƷ�Ŀ�ǆ Ȉǳ�ǲȇȂēÂ�» Ȃƻ���Ǧ ȇȂƼËƬǳ¦Â�ǲȇȂȀƬǳ¦�Ŀ�̈®ƢȇËǄǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ

دراسة –محمود عباس عبد الواحد، قراءة الّنص وجمالیة الّتلقي بین المذاھب الغربّیة الحدیثة وتراثنا النقدي )1
.93، ص1996، 1، دار الفكر العربي، مصر، ط-مقارنة

.148، ص 5ج شور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عا:ینظر)2
.26:سورة الجاثّیة، اآلیة)3
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﴿يف األهوال اّليت ستحدث يومئذ، وذلك مصداقا لقوله تعاىل       

     

﴾1 هنا هو التأكيد على أّن وقوع يوم " ريب"، إّن احلكمة من توسيع داللة لفظة

�¦ȂƥËǀǠȇ�Ǻǳ�ǶËĔ¢�¦ȂǳƢǫ�ǺȇǀËǴǳ�ƢƥȂƳ�ƪ ǻƢǯ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�ËÀȋ�Ǯ ǳ̄Â�ǺȀȈǧ�ËǮ ǌȇ�À¢�Ëƶǐȇ�ȏ�Ʈ ǠƦǳ¦

تعاىل ملّا حكى عنهم اغرتارهم مبا هم عليه من أنّه «فاآلية تتّمة لألخرى، واملعىن ،2طويال

اجلهل بّني أنّه سيجيء يوم ويزول فيه ذلك اجلهل، ويكتشف فيه ذلك الغرور، فقال 

"﴿      "ويف الكالم حذف، والّتقدير:

واعلم أّن هذا احلذف يوجب مزيدا من البالغة ملا فيه من حتريك ...فكيف صورهم وحاهلم

، فالغرض هو شحن كّل أنواع العذاب، 3»العذابالّنفس على استحضار كّل نوع من أنواع 

لّشك، واّليت ال ميكن للّداللة على كّل العوامل املؤّدية إىل ا" ريب"أّن توظيف لفظة فال جرم  

أن تتبادر إىل األذهان بصّحة الّدالئل والرباهني، واالستفهام يف البداية للتعجيب والتفظيع، 

�ƢǸȈǧ�ÀȂǠǬȇ�ǶËĔ¢Â��ǶŮ�ǲȇȂēÂ�ǶŮ�Ëƾǟ¢�Ƣŭ�¿ƢǜǠƬǇ¦�ȂǿÂ�ǶŮƢƷ�ÀȂǰȇ�Ǧ ȈǯÂ�ÀȂǠǼǐȇ�Ǧ Ȉǰǧ

عليها تعّلل بباطل ال حيلة هلم يف دفعه واملخلص منه، وأّن ما حّدثوا به أنفسهم وسهلوه

.4وتطّمع مبا ال يكون

يف داللتها املوّسعة يف سياق الّدعاء، " ريب"من توظيفات اخلطاب القرآين للفظة     

ألّن اإلميان به من أركان اإلميان، بل ال ميكن املؤمن ال ميكن أن يشك يف هذا اليوم فاإلنسان 

﴿أن يتبادر إىل ذهن املؤمن أي عامل من عوامل الّشك املتعّددة، فقال جّل وعال  

.25:سورة آل عمران، اآلیة)1
.بمعنى أن ھذه اآلیة موّجھة إلى أولئك الّذین یرون ان العذاب سیكون لفترة وجیزة)2
.237، ص 7جلّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ا)3
.540، ص 1جلزمخشري، الكشاف ، ا:ینظر)4
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  ﴾1 ؛ أي ال ينبغي أن يُرتاب يف هذا اليوم ملاّ صّح من دالئله، وهذه اآلية

»�ǾȈǴǟ�ǶǿƢǷ�°ƢȀǛȍ�ƾȈǯƘƬǳ¦Â��ǶǿƾǼǟ�ŘǇȋ¦�ƾǐǬŭ¦�ƢËĔ¢Â�ƨŧËǂǳ¦�ń¤�Ƕǿ°ƢǬƬǧ¦�¾ƢǸǯ�µ ǂǟ

وقوة اليقني بأحوال اآلخرة ملزيد الّرغبة يف استنزال طائر اإلجابة،  من كمال الطمأنينة

"  " ،تقليل ملضمون اجلملة املؤّكدة أو النتفاء الرّيب

وقيل تأكيد بعد تأكيد للحكم الّسابق وإظهار االسم اجلليل مع اإللتفات لإلشارة إىل تعظيم 

، ومضمون الّدعاء وهدفه هو 2» الناشئ من ذكر اليوم املهيب اهلائلاملوعود واإلجالل 

إظهار هؤالء املؤمنني الّداعني الغاية من اهلداية، وهي من أجل الّنجاة يف اليوم اآلخر، وكّل 

املوسعة، فهذا إقرار من الرّاسخني يف العلم بأّن هذا اليوم ال " ريب"هذا خدمته داللة لفظة 

بغي أن تظهر عوامل الّشك فيه، وهنا تظهر كّل املفاهيم املتعّلقة بعظمة ريب فيه حبيث ال ين

.اهللا وجالله وقدرته املطلقة، كما يظهر تواضع اإلنسان وحاجته هللا تعاىل

استعمل اخلطاب القرآين القصص من أجل إيصال اِحلكم واملواعظ؛ ألّن الّنفس 

يق وسرد ألخبار املاضيني، وقد يبّني اهللا سبحانه البشرية متيل إىل هذا العنصر ملا فيه من تشو 

عن طريق أمثلة حّية وقعت يف الّزمن الغابر، وبّني يف عّدة مواضع حتمّية يوم البعث وصدقه 

﴿أّن هذا اليوم ال ينبغي أن يُرتاب فيه، فمن ذلك قوله تعاىل    

          

.09-08:سورة آل عمران، اآلیات)1
.91، ص3جوح المعاني، األلوسي، ر)2
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      ﴾1

من أكثر العرب الّدالة على صّحة يوم القيامة تلك القصص اّليت مييت فيها اهللا عبادا مثّ يبعثهم 

من جديد من أجل دحض أّي شك قد يتبادر إىل األذهان، وهنا، إعادة إحياء الفتية بعد 

بدل " ريب"أجل أن ال يُرتاب يف يوم القيامة، لذلك عّرب عنها بلفظة زمن طويل كان من 

عنده كّل العوامل املؤّدية إىل نتفي شهد هذه احلادثة فال جرم أنّه ستأي أّن اّلذي؛ "شك"

¦�ǶĔƢǷ±�ǲǿ¢�̈Őǟ�ǞǓȂǷ�Ȃǿ�ÄǀËǳ¦�ƨËǐǬǳ¦� ǄƳ�ń¤�ǲǬƬǻ«الّشك يف البعث والقيامة، فقد 

¨ƾǿƢǌŭƢƥ�Ƥ ȇǂǬƬǳ¦�ƨǬȇǂǘƥ�ƨǷƢȈǬǳ¦�¿Ȃȇ�Ʈ ǠƦǳ¦�̧ ȂǫȂǳ�ǶđȂǴǫ�ÀƢǼƠǸǗƢƥ�ǶȀǟƢǨƬǻ¦Â�ǶŮƢŞ... ،

للبعث، وأّما علمهم بأّن الّساعة ال ريب فيها؛ أي ساعة احلشر،  هو إحياء املوتى وَوْعُد اهللا

�Ŀ�ǺǷƚŭ¦�ÄŗǠƫ�ŖËǳ¦� ƢǨŬ¦�ǂǗ¦Ȃƻ�Ƣđ�¾ÂǄƫ�̈ƾǿƢǌǷ�Ǻǟ�Ǯ ǳǀƥ�ǶȀǸǴǟ�°ƢǏ�À¤Â�ȂȀǧ

.بداللتها املوّسعة " ريب"، فالغاية إذن تقريبية، وصّح هنا استعمال لفظة 2»اعتقاده

ا عرف مبنهج الّتدرّج يف القرآن الكرمي؛ حيث يصل إىل الغاية املقصودة وهذا املنهج ممّ 

عن طريق الّتدرّج يف األدلّة حيث أّن من شاهد أنّه جّل وعال توىف نفوسهم وأمسكها ثلثمائة 

�ËÀ¢�Ŀ�ËǮ ǋ�ƨƦƟƢǋ�ǾǠǷ�ȄǬƦȇ�ȏ�ƢȀȈǳ¤�ƢȀǴǇ°¢�ËĽ�ƪ ƬǨËƬǳ¦Â�ǲǴƸËƬǳ¦�ǺǷ�ƢĔ¦ƾƥ¢�ƢǜǧƢƷ�ǂưǯ¢Â�ƨǼǇ

حق، وأنّه يبعث من القبور فريد عليهم أرواحهم فيحاسبهم وجيازيهم حبسب وعده تعاىل 

.3فوقوع األّول يزيل ارتياب الثّاين...أعماهلم

ممّا سبق من اآليات سنجد أنّه ميكن لداللة لفظة واحدة أن تضع فارقا كبريا يف 

املعىن، وال سيما أّن اخلطاب القرآين يعتمد على التمثالت الّداللّية املختلفة لأللفاظ، كما أّن 

.21:سورة الكھف، اآلیة)1
.288-287، ص15جاشور، التحریر والتنویر،محمد الطاھر بن ع)2
.233، ص 15جاأللوسي، روح المعاني،:ینظر)3
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يف الّسياقات القرآنية كانت حتّدد وفق العناصر الّلغويّة املصاحبة يف " ريب"داللة لفظة 

ياق، وجتد أنّه حّىت ميكن اإلملام بدالالت األلفاظ البّد من اإلملام بالّتفسري املعجمي هلا، السّ 

ممّا يعين أن مفردات ...وال يزال الّتأليف يف التفسري املعجمي للقرآن الكرمي ألمهّيته مستمرا«

�ƢǸƟ¦®�ǲǜƫ�ƢËĔ¢�Ëȏ¤�ƨȈȀƬǼǷ�ƨǻËÂƾǷ�ń¤�ȆǸƬǼƫ�ƢËĔ¤�Ʈ ȈƷ�ƢȀƬȇ®ÂƾŰ�ǺǷ�ǶǣËǂǳ¦�ȄǴǟ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦

اخلطاب يف " ريب"، فاّلذي يالحظ لفظة 1»إىل دراستها والكشف عن معانيها اجلليلةحباجة 

 :فقوله تعاىلالقرآين قد ال يلتفت إىل الفروقات الّداللية الّدقيقة اّليت حتملها من سياق آلخر، 

﴿           

يف املعىن الّداليل املوّسع اّلذي يشمل كّل العوامل املفضية " ريب"، فهو هنا يورد لفظة 2﴾

إىل الّشك، وأضاف يف هذه اآلية الم الّتوكيد؛ ألنّه خياطب أكثريّة الّناس اّلذين ال يؤمنون، 

﴿: غري قوله تعاىلوهذا          

 ﴾3 كذلك هنا استعملت يف معناها الواسع الّدال على " ريب"، فلفظة

.، ولكّنه هنا يف سياق إخباري دون مؤكداتكّل العوامل املؤّدية إىل الّشك

إّن دراسة املفردة القرآنية تفتح آفاقا داللّية وإحيائّية واسعة، لذلك رأى الّدارسون 

أّول ما حيتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم الّلفظّية، ومن «واملفّسرون القدامى أّن 

ئل املفردة، فتحصيل معاين مفردات ألفاظ القرآن يف كونه من أواالعلوم الّلفظّية حتقيق أفراد 

ملعاون يف بناء ما يريد أن املعاون ملن يؤيد أن يدرك معانيه، كتحصيل اللَِّنب يف كونه من أّول ا

يبنيه، فألفاظ القرآن هي لّب كالم العرب، وزبدته، وكرائمه، وعليها اعتماد الفقهاء، 

واحلكماء يف أحكامهم وحكمهم، وإليها مفزع حّذاق الّشعر والبلغاء يف نظمهم وشعرهم

مداخلة -دراسة في علم الّداللة التغییري-عبد الرحمن طعمة، دور المعاني المعجمّیة في توجیھ الّداللة التركیبیة)1
.476ص2012/2013وعلومھ مقدمة في المؤمر العالمي الثالث للباحثین في القرآن 

.59:سورة غافر، اآلیة)2
.07:سورة الحج، اآلیة)3
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وسائر أحواهلم ، فالّلفظة القرآنية سيل عارم من الّدالالت ال ميكن الكشف عنه إال ،1»

.بالبحث الّداليل العميق

قد استعملها العرب سالفا، وجتاوزوها إىل داللة " ريب"إّن الّداللة املوّسعة للفظة 

جع هذه جديدة، فاندثرت ونسيت، لكن اخلطاب القرآين بأسلوبه املعجز استطاع أن يسرت 

الّداللة ويعيد هلا احلياة من جديد، بل إّن امللفت يف هذا االستعمال، إّن هذه الّداللة 

بة، بل مبرونة تطفو وتظهر دون قلق أو صعو " العوامل املؤّدية إىل الّشك"اجلديدة وهي 

ǠËǇȂŭ¦�ƨǳȏËƾǳ¦�ǽǀǿ�̧ ƢƳŗǇ¦�ǺǷ�Ȅũȋ¦�µ ǂǤǳ¦Â��ƢĔȂǴǸǠƬǈȇ�¦Ȃǳ¦±�ȏ�§ǂǠǳ¦�ËÀƘǯ��̈ƾȇƾǋ ة

  .هو خدمة معان ودالالت ما كانت لتكون لوال هذا االستعمال

:"ريب"تضييق داللة لفظة )2.2.3

ّل على جمّرد الّشّك والظّنة املصاحبة دلت" ريب"ضّيق اخلطاب القرآّين داللة لفظة 

للّتهمة، وهنا عمل القرآن الكرمي على استجالب كّل معاين الظّن والّتهمة اّليت كانت ختتمر 

ففي تتّبٍع هلذه الّلفظة يف اآليات اّليت وردت فيها، وتدبّر «يف صدور الكّفار واملنافقني، 

ǇƢǼǷÂ��ƢŮ¦ȂƷ¢Â��ƢȀǼƟ¦ǂǫÂ��ƢēƢǫƢȈǇ�Ŀ�ƢǿƢǼǠŭ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�µ ǂǠǷ�Ŀ�®ǂƫ�ƢǿƢǻƾƳÂ��ƢēƢƦ

الكّفار واملنافقني، وما يّتصفون به من القلق الّنفسّي وعدم الطمأنينة القلبّية، فهم دائما يف 

املضّيقة على إظهار القلق املرضّي املتأّصل يف هذه " ريب"، فعملت داللة لفظة 2»حرية وترّدد

.الّنفوس الّشريرة

ص دط،، بیروت، لبنان، دت،حمد سید كیالني، دار المعرفة م: فردات في غریب القرآن، تحالراغب األصفھاني، الم)1
06.

دراسة تطبیقیة في لفظتي الّشك -علي بن عبد هللا الراجحي، اإلعجاز اللّغوي في ألفاظ الترادف من القرآن الكریم، )2
.13، ص 2009، ینایر 01، العدد 02دیة، المجلّد والّریب، مجلّة العلوم العربیة واإلنسانیة، جامعة القصیم، الّسعو
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، إّن "شك"املضّيقة وبني معىن لفظة " ريب"بدًء جيب التفريق بني داللة لفظة 

ال خيتّص باجلانب السليب فقط، فكّل إنسان تتبادر إىل ذهنه جمموعة الّشك يف القرآن الكرمي 

َرِضّي، اّلذي جي" الريب"من الّشكوك، بينما 
َ
عل فكر هنا دائما يـُرَكَُّز فيه على اجلانب الّسليب امل

صاحبه يف سوداويّة دائمة، وحرية وترّدد قاتالن، كما ترّدد املنافقون يف اخلروج إىل اجلهاد مع 

﴿:صلى اهللا عليه وسّلم، وهو ما وّلد لديهم خوفا وذلّة، مصداقا لقوله تعاىل –النّيب   

          

       ﴾1

هنا بالّشك املصاحب للّتهمة واحلرية، وقد رمست هذه اآلية كّل مظتهر " الريب"اختّص 

"الّرتّدد واخلوف انطالقا من الّداخل، فقد    " ،وخافت وظّنت باهللا الّسوء

"الّشّك على أفعاهلم فقّرروا القعود، وقوله تعاىلفظهر ذلك     "» يدّل

على أّن حمّل الرّيب هو القلب فقط، ومىت كان حمّل الرّيب هو القلب كان حمّل املعرفة، 

"واإلميان أيضا هو القلب، وقوله        " معناه أّن الّشاك

يبقى مرتّددا بني الّنفي واإلثبات، وغري حاكم بأحد القسمني، وال جازم بأحد املرتاب 

�ËÀ¢�ȄǴǟ�ƢǸƟ¦®�Ë¾ƾƫ�ƢËĔ¢�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ" ريب"، ولكن خصوصّية داللة لفظة 2»الّنقيضني

املرتاب مييل إىل ترجيح اجلانب الّسلّيب املرفوض، بداللة القرائن الّلغويّة املصاحبة للّسياق،  

"جئ يف قوله «؛ أي دائما، حيث إنّه "يرتّدون"كقوله تعاىل هنا    " بصيغة

.45:سورة الّتوبة، اآلیة)1
.80، ص 16جّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ال)2
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�ĿÂ��ǶĔƢŻ¤�ȆǨǻ�®Ëƾšاملضارع  �ȄǴǟ�ƨǳȏËƾǴǳ""   " بصيغة املاضي للّداللة

§�على ِقدم  ƢȈƫ°ȏ¦�ÀƢǯ�ƢŭÂ��ǶĔƢŻ¤� ƢǨƬǻ¦�°¦ǂǸƬǇ¦�ǽǂƯ¢�ÀƢǯ�Ǯ ǳǀǴǧ��ǾƻȂǇ°Â�§ ƢȈƫ°ȏ¦�Ǯ ǳ̄

اّلذين مل : إذ يصري مبنزلة أن يقال  1اإلحتباكمالزما النتفاء اإلميان كان يف الكالم شبه 

ǶđȂǴǫ�§ ƢƫǂƫÂ�ƪ ƥƢƫ°¦�ÀȂǼǷƚȇ�ȏÂ�¦ȂǼǷƚȇ«2 فقد سامهت صيغ األفعال يف تضييق داللة لفظة ،

لتدّل على الّشك املصاحب للّتهمة، فهذه الّلفظة هنا ال تدّل على الّشّك فقط، بل " ريب"

  ".الريب"شرت يف لفظة واحدة هي مزيج من الّشّك والّرتّدد وسوء الّظّن، وكّلها معان ح

بالّنظر إىل هذه الّدالالت احملّددة يف اخلطاب القرآين، يتعّني لدينا أّن هذا اخلطاب 

قد أشار إىل ضرورة الّدقة يف ابتناء األساليب يف لبنات املواد الّلغوية، ورفض مبدأ الّتسامح «

�Ŀ� ƢǬƬǳȏ¦�®ËǂĐ�Â¢��ÄȂǼǠŭ¦�§°ƢǬيف توظيف املواد الّلغوية بعضها مكان بعض جبامع التّ 

، مؤثرا ضرورة االلتفات إىل الّداللة اخلاّصة لكّل ماّدة، تلك اّليت ميكن أن )الّداللة املركزيّة(

«�¦ƨËǷƢǠǳ¦�©ȏȏËƾǳ¦�Ŀ�§°ƢǬƬƫ�ŖËǳ¦�ƨǟȂǸĐ)الّداللة الفارقة(نسّميها  ¦ǂǗ¢�ǄËȈŤ�ŖËǳ¦«3 فلو ،

الّشّك هنا ما كانت لتظهر القلق الّنفسّي والّرتّدد واخلوف وّظف كّل املفردات الّداّلة على

.مضّيقة الّداللة هنا" ريب"وسوء الّظّن كما فعلت لفظة 

وردت لالحتباك في كتب العلماء تعریفات عدیدة بصیاغات مختلفة لكنھا في مجملھا تدور حول معنى واحد ، من ذلك )1
)ھـ780(في شرحھ لبدیعیة ابن جابر األندلسي )779ت (الرعیني الغرناطي ما ذكره شھاب الدین أحمد بن یوسف

وفیھ أیضا لقب غریب من ألفاظ البدیع یقال لھ االحتباك وھو عزیز عندھم ، وھو أن تحذف من األول ما أثبت (بقولھ 
(2)(نظیره في الثاني ، وتحذف من الثاني ما أثبت نظیره في األول فھو عنده من أقسام الحذف )794(أما الزركشي .

وھو أن یجتمع في الكالم متقابالن ، فیحذف من واحد منھما مقابلھ لداللة (وقد سماه بالحذف المقابل وعرفھ بقولھ 
الطبعة .للدكتور عبد الغني بركة مكتبة وھبة بالقاھرة .سلوب الدعوة القرآنیة بالغة ومنھاجا :ینظرعلیھاآلخر 
.م1983/ھـ 1403األولى 

.213، ص 10جاشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن ع)2
3

ي لفظتي الّشك دراسة تطبیقیة ف-علي بن عبد هللا الراجحي، اإلعجاز اللّغوي في ألفاظ الترادف من القرآن الكریم، )
.05ص والّریب، 
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هذا الّرتّدد النفسّي يف احلياة الّدنيا له عواقب مماثلة يف احلياة اآلخرة، فقد عّرب عن إن ّ      

﴿: هؤالء املشّككني الظّاّنني ظّن السوء بقوله تعاىل    

          ﴾1 فهذه،

�ƨǜǨǳÂ��ǶđƢǬǟ�Ŀ�ǆ ȈƟËǂǳ¦�Ƥ ƦËǈǳ¦�ƪ ǻƢǯ�ƨËǼËǜǳ¦Â�ƨƦȇËǂǳ¦"هنا جاءت بصيغة اسم الفاعل " مريب

  .تشنيعا هلذا الفعل النفسي 

يف بعض الّسياقات القرآنية يصرّح هؤالء املرتابني الّشاّكني عن شّكهم وظّنهم الّسيئ 

بأنفسهم، خصوصا عندما يكونوا أمام موقف عظيم، أو معجزة كربى، ومثاله األمم الّسابقة، 

﴿:ىلمصداقا لقوله تعا        

          

               

    ﴾2 هذا تعظيم للّرتّدد واحلرية، وعدم ،

"اليقني، هذا الّشك هنا ليس شّكا منهجيا مؤّسسا، وإّمنا هو حمض ظن سيئ، فقوله  

      "»�ǾȈǳ¤�ǶĔȂǟƾȇ�ƢǷ�ƨËƸǏ�Ŀ�ËǮ ǋ�Ǯ ǳǀǧ

�ǶĔȂǟƾȇ�ƢǷ�Ǯ Ëǌǳ¦�®°ȂǸǧ��ǾǸȈǬǇ�ǺǷ�ǾƸȈƸǏ�ǄȈȈŤÂ�ǂǜËǼǴǳ�µ ǂǠǷ�ǶǿƾǼǟ�ȂȀǧ��ǽ®¦ƾǇÂ

Ƕǿ®¦ǂǸǧ��ƅ¦�ń¤�ǶēȂǟ®�ƨƦǈǻ�Ƥ ȇǀǰËƬǳ¦�®°ȂǷÂ��ǾȈǳ¤:�śƥ̄Ƣǯ�¦ȂǻƢǯ�À¤Â�ǶËĔ¢ يف دعوى

.54سورة سبأ، اآلیة )1
.09سورة إبراھیم، اآلیة )2
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، ƢčǬƷ�ǾǳȂǬƥ«1الّرسالة فقد يكون يف بعض ما يدعون إليه ماهو صدق وحق، فإّن الكاذب

��ǶȀƦȇǂƥ�¦ȂƷËǂǏ�ËĽ��©ȏƢǇËǂǳƢƥ�¦ÂǂǨǯ�ǶËĔ¢�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�Ŀ�¦Âǂǯ̄ �ǶËĔ¢�®Ë®Ëŗǳ¦Â�̈Śū¦�ȄǴǟ�ǲȈǳËƾǳ¦Â

مع القرينة الّلغويّة " مريب"وهذا ال جرم قّمة يف الّرتّدد واحلرية والّتناقض، وذلك بسبب لفظة 

تأّصل يف نفوس املشركني منذ خدمت على إظهار هذا القلق الّنفسي امل" شك"اّليت سبقتها 

.الّرساالت الّضاربة يف ِقَدِم تاريخ النّبّوة والبعث

وكان هذا الّسلوك ديدن األناس املتحّريين املرتّددين، يصّرحون بظّنهم الّسيئ على املإل 

إيغاال يف الكفر والعصيان، وعمل اخلطاب القرآين بدوره على إظهار هذا القلق وهذا 

عليه –ومنه قوله تعاىل حكاية عن حال قوم النّيب صاحل ليكون شاهدا عليهم، العصيان 

﴿الّسالم              

          ﴾2

�ËŐǟÂ��ǶēƢȈǈǨǻ�ƪتشا    đƢǌƫ�ƢǸǯ��ǶŮ¦Ȃǫ¢�ƪ đ عنهم بنفس األسلوب ونفس املفردة، وهي

والّشك هو أن يبقى اإلنسان متوقفا بني الّنفي «املضّيقة الّدالّة على الّشّك والّتهمة، " الريب"

"واإلثبات، واملريب هو اّلذي يظن به الّسوء، فقوله     "أنّه يرتّجح  يعين

"يف اعتقادهم صّحة قوله، وقوله   " يعين أنّه ترّجح يف اعتقادهم فساد قوله، وهذا

.؛ أي بعد الّشّك والّرتّدد تقّرر لديهم سوء الّظّن والتهمة يف رسالته3»مبالغة يف تزييف كالمه

.197، ص 13ج اشور، التحریر والتنویر،محمد الطاھر بن ع)1
.62سورة ھود، اآلیة )2
.19، ص 18جلّرازي، التفسیر الكبیر،الفخر ا)3
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هذه تتحّول الرّيبة املوجودة يف قلوب املنافقني إىل أفعال، وقد فضح اخلطاب القرآين 

﴿:األفعال، ودواعيها الّنفسّية الّدفينة، ومن ذلك قوله تعاىل     

       ﴾1 ،

اسم من الرّيب مبعىن :والرّيبة«وهذا يف معرض حديثه عن املسجد الذي بناه املنافقون ضرارا، 

صلى اهللا –واملراد به شّكهم يف نبّوته  -رضي اهللا عنهما-الّشك، وبذلك فّسرها ابن عباس

�ƨƦȇËǂǳ¦�ǆ - عليه وسلم Ǩǻ�ǶĔƢȈǼƥ�ǲǠƳÂ��¼ƢǨËǼǳ¦�śǟ�Ȃǿ�ǶđȂǴǫ�Ŀ�ǂǸǔŭ¦ للمبالغة يف كونه

َعظَُم فرحهم ببنيانه فلما أمر بتخريبه ثـَُقل أحدها أّن املنافقني: ويف ذلك وجوه... سبيال هلا

�ǾƫËȂƦǻ�Ŀ�ǶđƢȈƫ°¦Â�ǶȀǜȈǣ�®¦®±¦Â�ǶȀȈǴǟ–ملا أمر بتخريبه : ، وثانيها-صلى اهللا عليه وسّلم

ǾǼǟ�ǶĔƢǷ¢�ǞǨƫ°Ƣǧ��ƾǈƸǴǳ�Ǯ ǳ̄�¦ȂËǼǛ-َم خوفهم فارتابوا هل وَعظُ -صلى اهللا عليه وسّلم

كّل ما خيتمر يف نفس " ريبة"لفظة ، ويف كّل األحوال، فقد رمست 2»ُيرتكون على حاهلم

.هؤالء املنافقني، وذلك ملا ُضّيق معناها لتدّل على الّشّك املصاحب للتهمة

مظاهر اهليمنة «لقد تفّوق اخلطاب القرآين بيانيا على لغة العرب، وهيمن عليها، ومن 

املذكورة أنّه ملا نزل القرآن الكرمي أضاف إىل العربية ما مل يكن فيها من غًىن يف املعجم، وقّوٍة 

ƨËȈǧǂËǐǳ¦�ǢȈËǐǳ¦�Ŀ�ƾȈǳȂƫÂ�¼ƢǬƬǋ¦Â��ƨËȇ°ƢǠƬǇȏ¦Â�ƨËȇ±ƢĐ¦�©ȏȏËƾǳ¦�Ŀ�ÇǞËǇȂƫÂ��ŚƦǠƬǳ¦�Ŀ... أو

ا بداخلها من طاقات، وبّث فيها كّل مبعىن آخر عندما نزل القرآن الكرمي بلغة العرب فّجر م

والّسبب الرّئيس هلذا الّتفّوق 3»واإلمكانات اّليت متّكنها من استيعاب اخلطاب القرآينالقدرات 

فمثال هنا  أّن لغة القرآن تعتمد على توظيف اجلانب الّنفسي والوجداين العميق يف اإلنسان،

Ȑǘǻ¦�Ƣēȏȏ®�Ëǲǯ�Ŀ�ƶƴǼƫ�À¢�ȆǈǨËǼǳ¦�Ƥ" ريب"استطاعت لفظة  ǻƢŪ¦�ƪ ËǈǷ�ƢËĔ¢�ǺǷ�Ƣǫ

.110:سورة التوبة، اآلیة)1
.23، ص10جاأللوسي، روح المعاني، )2
المؤتمر العالمي الثالث للباحثین في القرآن عبد الرحمن بودرع، من أصول التفسیر اللّغویة إلى البناء الّنّصي، )3

430ص 2012/2013وعلومھ،



:الحقائق العرفیة ومستویات الداللة في الخطاب القرآني

158

فالّداللة املضّيقة للفرد املرتاب اّلذي يتأرجح ما بني خوف وترّدد وسوء ظّن وغريها، وبالّتايل 

.هنا ُتستشعر باحلالة النفسّية واحلس

إّن االرتياب والّشّك والّتهمة صفات ذميمة هامجها القرآن الكرمي، فقد وصف 

�Ëǲǯ�ǶȀȈǳ¤�» ƢǓƘǧ��ƨǸȀËƬǳ¦Â�ËǮ Ëǌǳ¦�ń¤�ǲȈŻ�Ƥ ȇ°�Ƕđ�ËÀƘƥ�śǬǧƢǼŭ¦Â�ǺȇǂǧƢǰǳ¦�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦

 يف قال اهللا سبحانه وتعاىلالّصفات األخرى اّليت حتملها الّنفس املرتابة وأمهها االعتداء، فقد 

﴿: معرض ذّمهم    ﴾1 إّن هذه الّصفات الثالث ،

الكثري املنع؛ أي صّد الّناس عن :املّناع«متجانسة، ال توجد إحداها إّال وظهرت األخرى، و 

أن يراد به وحيتمل ...اخلري، واخلري هو اإلميان، كانوا مينعون أبناءهم وذويهم من إتباع اإلميان

واملريب اّلذي أراب غريه؛ أي جعله ...أيضا منع الفقراء من املال؛ ألّن اخلري يطلق على املال

-أي ما يلقونه إىل الّناس من صنوف املغالطة ليشّككوهم يف صدق الّرسول}مرتابا شاّكا

ت الثالث ، وإذا نظرنا إىل تراتبّية الّصفا2»وصّحة اإلميان والتوحيد-صلى اهللا عليه وسّلم

�ȂǿÂ��ƨǸēÂ�®Ë®ǂƫÂ�ËǮ"الريب"سنجد أّن أكثرها تأثريا يف األخريات هي  ǌƥ�«ÂǄŲ�ǾËǻȋ��

.تصوير مدّقق للّنفس البشريّة املرتابة

إّن العامل األساسي يف توجيه هذه الّدالالت هو الوقوف على الّداللة املركزيّة لّلفظ،  

لسان القرآن خيرج الّلفظ عن  «وما ذاك إّال ألّن كما جيب اإلحاطة بالّدالالت اهلامشّية، 

كونه جمّرد لفظ؛ ألنّه حيّمل الّلفظ طاقات داللّية مل يعهدها احد يف تلك األلفاظ قبل نطق 

��ƨǟȂǸů�Â¢��ǂƯƢǻ�Â¢�ǂǟƢǌǳ�ÀƢǯ�ƢǷ�©ȏȏ®Â�ÀƢǠǷ�ƢȀƸǼŻÂ��ƢǿƚǴŻÂ��ƢȀǣËǂǨȇ�ȂȀǧ��Ƣđ�À¡ǂǬǳ¦

يف داللتها " ريب"، فلفظة 3»متنحها تلك الّدالالتكبرية أو صغرية من أساطني العربّية أن 

�ǆ ǨËǼǳ¦�ǲƻ¦Â®�Ǻǟ�Ƣđ�Ǧ ǌǯ��ƨǬȈǸǟ�ƨËȈǸȈǫÂ�ƨËȈǨǗƢǟ�ƢǼƸǋ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƢȀƸǼǷ�ƨǬËȈǔŭ¦

.25:سورة ق، اآلیة)1
.312، ص26جشور، التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن عا)2
.17، ص2006، 1طھ جابر العلواني، لسان القرآن ومستقبل األمة القطب، مكتبة الّشروق الّدولیة، القاھرة، ط)3
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املَشكَِّكة وما يعتمل فيها من ترّدد وسوء ظّن وريبة، فقد ُضيِّقت الّداللة ولكّنها خدمت 

  .س عائلتهامعان أعمق ما كان ليخدمها أي لفظ آخر من نف

﴿:ودائما يف معرض إظهار دواخل نفس الكّفار، يقول سبحانه وتعاىل 

         

  ﴾1

إىل تضييق، حّىت تشمل الّشّك املصاحب للتهمة، " مريب"تعّرضت داللة لفظة 

إصرار كّفار 2ملّا بّني يف اآلية األوىل«تعاىل هنا تعود على كّفار قريش، حيث أنّه " مريب"و

وتكذيبهم  -عليه الّسالم-مّكة على إنكار الّتوحيد، بّني أيضا إصرارهم على إنكار نبّوته

�ËśƥÂ�ǺđƢƬǰƥاهللا تعاىل أّن هؤالء الكّفار كانوا على هذه الّسرية الفاسدة مع كّل األنبياء -

-عليه الّسالم-، وضرب لذلك مثاال؛ وهو أنّه ملا أنزل الّتوراة على موسى-عليهم الّسالم

وهذا يعين أّن كّفار قومك لفي شّك من هذا ...اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون

�Ŀ�¦ȂËǰǋ�ǶËĔ¢�Ǻǟ�Ȑǔǧ�ǶËĔ¢�ń¤�Ǌ" الريب"بّني يف نسبة ، فقد3»القرآن مريب ȇǂǫ�°ƢËǨǯ�ń¤

.مصدر القرآن الرّبّاين كذلك أضافوا إليه الّتهمة وسوء الّظنّ 

ا ضّيق اخلطاب القرآّين داللة لفظة 
ّ
استطاع أن يستجلب إىل سياقاته البليغة " ريب"مل

�ËĔ¦�ƢȀȈǧ�ǄȈǸƬŭ¦Â��̈ǄËȈŲÂ�̈ƾȇƾƳ�ÀƢǠǷ�¾Ȑ
ÊǛ ا أظهرت قدرة فائقة يف الّتسّلل إىل الّنفس البشريّة

ضّيقة كانت خمصوصة بالكّفار واملنافقني، كما أّن هذا وكشف غوامضها، كما أّن الّداللة 
ُ
امل

.110اآلیة سورة ھود،)1
2

﴿وذلك عند قولھ تعالى)                            

            ﴾ 109ھود.

.70، ص18جلّرازي، التفسیر الكبیر، الفخر ا)3
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كان يف ذوات الكافرين وليس يف موضوع الّشّك؛ فمن شّك وارتاب يف يوم القيامة " الريب"

يث مل يستطع أن يستوعب إمكانّية حدوث يوم جلل  فذلك ألّن به من الّنقص واحملدوديّة حب

القرآن الكرمي يوّظف املفردة الّلغويّة يف البنية القرآنّية توظيفا معجزا، فهو «كذاك؛ وذلك ألّن 

�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ǲǸǠƬǈȇ�Ȑǧ��ǾȈǳ¤�Ƣē¦ǀǳ�ǪƦǈƫ�ȆǿÂ��ƢȀƦǴǘƬȇ�ŖËǳ¦�ƨËȇȂǤËǴǳ¦�̈Ë®Ƣŭ¦�¿ƢǬǸǴǳ�ȆǨǘǐȇ

املناسب هلا، فلكّل ماّدة يف رفيع إعجازه مقام، وتلك روح إعجازية أيّة ماّدة إّال يف املقام

املضّيقة هنا هو التعبري عن حالة " ريب"، فمقام لفظة 1»يف سائر الــــــذّكر احلكيـــــمتشرق 

الكّفار الّنفسّية، وما يدور فيها من ترّدد وقلق وعدم طمأنينة، وقد عّرب عن كّل ذلك أحسن 

﴿: تعاىلتعبري عند قوله              ﴾2

:في الخطاب القرآني ونسقية تغّير داللتها" الريب"تواتر لفظة )3.2.3

:التوسيع الداللي) 1.3.2.3

  اآليات القرآنية  المظهر

ك في 
ّش

نفي العوامل المؤدية لل

ّحة 
ص

يوم القيامة

  .05سورة الحج اآلية 

  .99اإلسراء اآلية  سورة

  .12سورة األنعام اآلية 

  .87سورة النساء اآلية 

  .26سورة الجاثية اآلية 

  .25سورة آل عمران اآلية 

1
ي لفظتي الّشك دراسة تطبیقیة ف-علي بن عبد هللا الراجحي، اإلعجاز اللّغوي في ألفاظ الترادف من القرآن الكریم، )

.04ص والّریب، 
.14:سورة الّشورى، اآلیة)2
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  .09سورة آل عمران اآلية 

  .21سورة الكهف اآلية 

    .59سورة غافر اآلية 

نفي العوامل 

ك 
ّش

المؤدية لل

ّحة 
ص

في 

القرآن الكريم

  .23اآلية /03اآلية سورة البقرة 

.02سورة الّسجدة اآلية

  37سورة يونس اآلية 

:التضييق الّداللي)2.3.2.3

  اآليات القرآنية  المظهر

ك المرافق للتهمة 
ش

جّرد ال
ب يدل على م

الري

  .45سورة التوبة اآلية 

  .54سورة سبأ اآلية 

  .09سورة إبراهيم اآلية 

  .62سورة هود اآلية 

  .110التوبة اآلية سورة 

  .25سورة ق اآلية 

  .110سورة هود اآلية 

.14سورة الّشورى اآلية 
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:الولد)3.3

استعمل اخلطاب القرآين احلقائق العرفية بصورة معجزة دقيقة، ومن تلك احلقائق لفظة 

اّليت تصّرف العرب يف داللتها على مّر الّزمن، فحدث لداللتها تغّري فرضه الواقع " الولد"

االجتماعي ومنط تفكري العرب، لكّن الفكر القرآين ال يعرتف بُنظُم وتقاليد جائرة، وإّمنا 

مل ألفاظه وفقا ملا يقتضيه املقام والّسياق الراهن للكلمة، وكغريها من احلقائق العرفية، يستع

داخل السياق القرآين عمليات تضييق وتوسيع، وكّل ذلك كان " ولد"حدث لداللة لفظة 

من «من أجل فهم الّشريعة ال بّد 1وفق مست العرب يف كالمهم؛ ألنّه وكما يرى الّشاطيب

�ǶĔƢǈǳ�Ŀلعرب ǳ�ÀƢǯ�ÀƜǧ��ǶĔƢǈǴƥ�À¡ǂǬǳ¦�¾Ǆǻ�Ǻȇّميني، وهم العرب اّلذإتباع معهود األ

فال يصّح أن عرف مستمّر فال يصّح العدول عنه يف فهم الشريعة، وإن مل يكن َمثَّ عرف

، والقرآن 2»جيرى يف فهمها على ما ال تعرفه، وهذا جار يف املعاين واأللفاظ واألساليب

كالمهم، فلم يأت بشاذ أو غريب، لكّنه فقط أعجز يف طريقة   الكرمي راعى معهود العرب يف

  .وضع الكلم ورصفه

":ولد"توسيع داللة لفظة )1.3.3  

إبراھیم بن موسى بن محمد أبو إسحاق اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، وكنیتھ التي عرف بھا أبو إسحاق، لم )1
-األضواء على مكان والدتھ، وال عن تاریخھا، وال عن كیفّیة نشأتھ، إال أن الذي یبدو -كتب التراجم المعتمدة -ُتسلط 

.ھـ720، وأنھ ولد في مدینة غرناطة، قبیل سنة أن أصلھ كان من مدینة َشاِطَبة-وهللا أعلم 
تتلمذ اإلمام أبو إسحاق الشاطبي على جماعة من العلماء، منھم اإلمام عالّمة وقتھ بإجماع أبو عبد هللا المقري، 

.والعالّمة المحّقق المدرس األصولي أبو علي منصور بن محمد الزاوي، وغیرھم
"قال أحمد بابا التنبكتي:بعض تالمیذ اإلمام أبي إسحاق الشاطبي= أخذ عنھ جماعة من األئمة كاإلمامین العالمتین أبي :

."یحیى بن عاصم الشھیر، وأخیھ القاضي المؤلف أبي بكر بن عاصم، والشیخ أبي عبد هللا البیاني، وغیرھم
أقوال اإلمام مالك، وغیره قد اعتنى بذكر -نفسھ -ھو مالكي المذھب، ومن األدلة على ھذه المسألة أن اإلمام الشاطبي 

.من أئمة المذھب، یظھر ذلك جلیا من خالل كتبھ
، 2، ج1997، 1، الخبر، السعودیة، طمشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفار:الشاطبي، الموافقات، ضبط وتقدیم)2

.131ص
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هي الّداللة الّلغويّة األصلّية، اّليت هجرها العرب نسبّيا، " ولد"إّن الّداللة املوّسعة للفظة 

جيمع الواحد والكثري والذّكر واألنثى، اسم «وهي الّداللة املتواترة يف املعاجم العربّية، فالولد 

، 1»يقع على الواحد واجلمع والذّكر واألنثىما ولد أيّا كان، وهو والَوَلد والُوْلد بالّضم 

وبالّتايل فإّن هذا االسم ال يقتصر على جنس واحد من الّذرية وهم الذّكور، لكّنه يشمل 

  .اإلناث كذلك

بنظامه املعجز هذه الكلمة يف داللتها املوسعة من أجل قد استعمل اخلطاب القرآين        

التعبري عن كثري من القضايا اجلوهرية يف معاش الّناس ومعادهم، ومن أجل إبراز ملح 

بداللتها املوّسعة، فلله دّر " ولد"ودالالت ما كانت لتطفو إىل الّسطح لوال استعمال لفظة 

إّال أدرك لطائف ال تسع احلصر، وال تظّنّن اآلية شأن التنزيل ال يتأّمل العامل آية من آياته 

، كما أّن بعض 2حمصورة على ما ذكرت، فلعّل ما تركت أكثر ممّا ذكرت من امللح واللطائف

االستعماالت جندها موّجهة من أجل إيصال ُشحن عاطفّية عجيبة، كّل ذلك جتّسد يف 

  :مظاهر كاآليت

: في باب المواريث" ولد"المظهر األول توسيع لفظة )1.1.3.3

أعطى اخلطاب القرآين مسألة املرياث يف اإلسالم أمهّية بالغة، وذلك من أجل إعطاء 

تفاصيل مدّققة عن كّل شارة وواردة، حّىت تقّسم األرزاق على الورثة بعدل وإنصاف، 

بداللتها املوّسعة، وهي سواء كان هذا الولد " ولد"واستدعت هذه الّضرورة توظيف لفظة 

املرياث كان معروفا «ه يف زمن اجلاهلية كانت األنثى حترم من املرياث؛ ألّن ذكرا أو أنثى؛ ألنّ 

، أّما األوالد الصغار عند العرب يف اجلاهلّية، غري أنّه كان خاّصا بالكبار من أوالد املتوىف

والبنات فلم يكن هلم شيء ممّا ترك امليت، والقاعدة عندهم يف ذلك ال يرث الّرجل من والده 

كان مطيقا للقتال، وهلذا كان اإلخوة يرثون امليت ما مل يكن له أوالد كبار، ويرثون إّال إذا  

.4914ص ور، لسان العرب، ابن منظ)1
.183ص الّسكاكي، مفتاح العلوم،)2
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، وبالتّايل جاء اخلطاب القرآين حبركة تصحيحّية للمفاهيم، 1»وحدهم إذا كانت ذرّيته بنات

.املوّسعة على إبراز هذا التصحيح املفاهيمي" ولد"وعملت داللة لفظة 

موّسعة الّداللة على الذّكر واألنثى اكتسى صورة تفصيلّية يف " ولد"إن استعمال لفظة         

:قضّية املرياث، وذلك من أجل إبراز الفكرة املرادة واحلكمة منها، ومنه قوله تعاىل

﴿             

          

             

           

            

   ﴾2

يف صورة تفصيلّية عرض اخلطاب القرآين الّنسق املثايل لتوزيع الّرتكة، مع قلب جذرّي 

للمفاهيم الّسابقة يف عدم توريث املرأة، بل إّن اخلطاب القرآين  بّني عن طريق جعل الذّكر 

واألنثى حتت حكم واحد وهو احلق يف املرياث مع تباين يف احلّصة البداهة يف األمر، حبيث مل 

بينهما أو يذكر كّل واحد منهما على حدا، وإّمنا جعلهما حتت لفظ واحد هو  يفصل

، فكّل من الذّكر واألنثى يتقامسان حّق البنّوة، وبالّتايل يتقامسان حّق اإلرث من "الولد"

ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر، وولد االبن كذلك، ) إن كان له ولد( «الوالدين، وعليه 

كرا كان الباقي له، وإن كانوا ذكورا فالباقي هلم بالّسويّة،وإن كانوا ذكورا مث إن كان الولد ذ 

.20، ص1957جواد علي، تاریخ العرب قبل اإلسالم، طبعة العلمي العراثي، بغداد، )1
.11:سورة الّنساء، اآلیة)2
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، هذه الّرتاتبّية البديعة يف عرض احلقوق كانت من 1»)فللذكر مثل حّظ األنثيني(وإناثا 

بشكل آّيل، وأرجعت الّداللة " ولد"البداهة والبساطة حبيث طفت الّداللة املوّسعة للفظة 

�ƢȀǠǷ�ǪǨËƬƫ�Ãǂƻ¢�̈®ǂǨǷ�ƨËȇ¢�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƨËȈǨǗƢǟ�ƢǼƸǋ�ǲǸŢ�ƢËĔ¢�ËŕƷ�ǲƥ��ƨǸالفطريّة هلذه الكل

.يف الّداللة املركزيّة

بداللة موّسعة هو توظيف خياطب العقل والفطرة، خاّصة إذا " ولد"إّن توظيف لفظة 

ليربز احلّق اخلطاب القرآين يتعامل مع احلقوق املخّصصة لألفراد، ختتفي االعتبارات الثّانويّة، 

لغريزة اإلنسان وفطرته، ويدلّنا مراعاة إّن مراعاة اإلسالم هلذا احلق هو يف احلقيقة «فقط، و

الّتطبيق العملي يف دنيا النّاس على صواب هذه الفطرة، إذ إّن النظم االقتصادية اّليت حاولت 

ȍ¦�ƪ ǷǂƷ�ƢËĔȋ��Ǟȇ°Ëǀǳ¦�ǲǌǨǳƢƥ�© Ƣƥ�ƨËȇǂǘǨǳ¦�ƨËȇǂǜËǼǳ¦�ǽǀǿ�¿ÂƢǬƫ�À¢ نسان من احلافز الفردي

، كّل ذلك حاول الّتشريع اإلسالمي 2»اّلذي يدفع إىل التنافس وبذل املزيد من اجلهد والعمل

ممثَّال يف اخلطاب القرآين أن يسيطر عليه انطالقا من اإلمساك جبزئيات مهّمة حتفظ كرامة 

  ".الولد"واألنثى حتت مسّمى واحد هو الذّكرالفرد، على غرار مشل 

��ƢēƢȈƟǄƳ�Ëǲǰǳ�ƨǴǷƢǋ��ƢȀǛƢǨǳ¢�Ŀ�ƨǬȈǫ®��¾ȂǸËǌǳ¦Â�ƨǫËƾǳƢƥ�ƨËȈǷȐǇȍ¦�¿ƢǰƷȋ¦�ǶǈËƬƫ

فيأيت احلكم واضحا جليّا ال حيتاج إىل تبيني أو شرح، سواء كانت هذه األحكام عملية أو 

فرعّية أو سلوكّية أو أخالقّية، لكن فضال عن هذه الّدّقة جند أّن هذه اآليات تتمّتع بانفتاح  

«�¦�ǾƥƢǘƻ�¬ƢƬǨǻ¦Â��Ƣē°¦ǄǣÂ�ǾȈǻƢǠǷ� ¦ǂưƥ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ«بري يف اإلحياءات الفرعّية، فقد ك ǂÉǟ

على الّتاريخ املاضي، واحلاضر الرّاهن، واملستقبل املنتظر، وهو حني ينفتح على تلك املعاين، 

فإنّه يّتسع لبعضها بألفاظه الظاهرة، وأحيانا مبعانيه الكامنة، ّمث بسياقه وبنظمه وأساليبه، 

�ƨƷȂƬǨŭ¦�Ƥفإّن لذلك ...وبالغته وفصاحته ǻ¦ȂŪ¦�Ǯ Ǵƫ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦȇ��ƾȈĐ¦�À¡ǂǬǴǳ�ǂËƥƾƬŭ¦�ċŅƢËƬǳ¦

.224، ص 4جاأللوسي، روح المعاني، )1
أحمد یوسف سلمان، اإلعجاز التشریعي لنظام المیراث في القرآن الكریم وأثره االقتصادي واالجتماعین المؤتمر )2

.21-20ھـ ، ص1427ذي القعدة8غلى 5امن لإلعجاز العلمي في القرآن والسّنة، الكویت، المنعقد من العالمي الث
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، 1»يف الّنص على خمتلف اآلفاق، موظّفا بيان الّنص وبالغته وفصاحته للغوص على الّلباب

اّلذي ال يشتمل احلكم فحسب، بل احلكم وكّل ما يرتتب عليه من مراعاة هذا الّلبّ 

  .ألفرادللجوانب النفسّية واألخالقّية ل

أعطى اخلطاب القرآين هلذه القضّية صيغة مرّكزة، ففي ثالث آيات فقط استطاع أن 

﴿:يشمل كّل جوانب املرياث ومتتبعاته، ومنه قوله تعاىل    





          

﴾2

﴿: ويقول سبحانه يف سياق آخر      







        

          

.28ص ن ومستقبل األمة القطب، طھ جابر العلواني، لسان القرآ)1
.176:سورة الّنساء، اآلیة)2
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﴾1

يف هذين الّسياقني القرآنيني استعملت يف داللتها املوّسعة كسابقتها " ولد"إّن لفظة 

، من أجل بناء صورة طبيعّية لسريورة اإلرث بني اآلباء واألبناء واألنثىللّداللة على الذّكر 

ابتداء، إّن هذا الّنظام العادل املتناسق مع الفطرة «واألزواج واإلخوة، دون متييز أو تفاضل، و

ومع واقعيات احلياة العائلّية واإلنسانّية يف كّل حال، ويبدو واضحا حني نوازيه بأّي نظام 

آخر عرفته البشريّة يف جاهليتها القدمية أو جاهليتها احلديثة، يف أّي بقعة من بقاع األرض 

آن الكرمي ، وعند هذه الّنقطة بالّذات نتوقف لنقول أّن اإلعجاز البياين للقر 2»على اإلطالق

وال سيما يف توظيفه لأللفاظ هو حجر األساس اّلذي تنبين عليه بقّية أنواع اإلعجاز سواء  

.كانت علمّية أو اقتصاديّة أو اجتماعّية

:المظهر الثاني للّداللة على الّتسوية في العجز)2.1.3.3

إن البيان القرآين معجز ال مناص من ذلك، استعمل هذا اإلعجاز للكشف عن 

��ƨȈǟƢǸƬƳ¦�ǂǿ¦ȂǛ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ�ƨËȈǈǨǻ�ǂǿ¦ȂǛ�ǺǿȂǳ¦Â�Ǧ ǠËǔǳ¦Â��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦Â�ƨËȈǈǨËǼǳ¦�ǂǿ¦Ȃǜǳ¦

وليس أظهر على هذا الضعف والوهن من األطفال، فقد عملت الّسياقات القرآنّية على 

  .  الولدان سواء كانوا ذكورا أو إناثاجتسيد الّتسويّة يف الّضعف بني

.12:سورة الّنساء، اآلیة)1
.96، ص 1987، 13طسّید قطب ، في ظالل القرآن، دار الشروق، مصر،)2
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يف معناها املوّسع هو املبالغة يف استعطاف " ولد"إّن الغرض من استعمال داللة لفظة 

�ƨÈǠÈºǼÈǷÂ�̈Ȃǫ�Ǧ ǠËǔǳ¦�¦ǀǿ�®¦ƾǷ¤�ȄǴǟ�̈°®ƢǬǳ¦�» ¦ǂǗȋ¦�Ǯ Ǵƫ��ǞǸƬĐ¦�ƶƟ¦ǂǋ�ǺǷ�ƨǫËǂǨƬǷ�» ¦ǂǗ¢

عة املسلمة يف ميادين كثرية، وكان أّوهلا كان خيوض املعركة باجلما«ذلك أّن القرآن الكرمي 

-ميدان الّنفس ضد اهلواجس والوساوس وسوء الّتصور ورواسب اجلاهلّية، والّضعف البشري

وكان يسوسها مبنهجه الرّباين لتصل إىل مرتبة  -حىت ولو مل يكن صادرا عن نفاق أو احنراف

، وكان أهّم أمر 1»اية أبعد وأطول أمداالقّوة، مثّ إىل مرتبة التناسق يف الّصّف املسلم، وهذه غ

.يف الّدعوة اإلسالمّية هو تربية النشء ذكورا أو إناثا وفق منط فطرّي سليم

يف داللتها املوّسعة كان يف " ولد"إّن املالحظ من استعمال اخلطاب القرآّين للفظة 

 هذا الّصدد يريد أن يسّوي األمور اّليت تضمن تنشئة سليمة فطرية، وكأنّنا باملنهج القرآين يف

﴿:بني الذّكور و اإلناث يف حّق الرتبّية والرعاية، ومنه قوله تعاىل    

                

          

          

         

        

﴾2

1
.704، ص1جقطب ، في ظالل القرآن، سّید)

.233:سورة البقرة، اآلیة)2
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إّن هذه اآلية جتّسد أشّد صور الّضعف ال سيما إذا كان الوالدان مطلقان، وجتّلي أهمّ 

"املولود ألبوين مطلقني، فعند قوله تعاىل" الولد"االجتماعي اّلذي يتعّرض له مظاهر الّضعف 

         " القرآين أن يربز اخلطاب

هذا املخلوق سواء كان ذكرا أو أنثى لضعفه قد يستعمله الوالدان أداة ضغط وتضييق، وإن  

يتحدث ّنهي عن الّضغط على الطّرف اآلخر، ولكن روح اآلية املضمر كان الظاهر هو ال

وبوضوح عن استعمال هذا املخلوق الّضعيف اجتماعيا ونفسيا كوسيلة للّضغط، ومعىن هذا 

ر الوالدة زوجها بسبب ولدها، وهو أن تعّنف به وتطلب منه ما ليس بعدل من أّن تضا«

أطلب له ظئرا، :شأن ولده، وأن تقول بعدما ألفها الّصيبالّرزق، وأن تشغل قلبه بالتفريط يف 

وما أشبه ذلك، وال يضار  مولود له امرأته بسبب ولده، بأن مينعها شيئا وجب عليه من 

Ƙȇ�ȏÂ��ƢēȂǈǯÂ�ƢȀǫ±°¸ƢǓ°ȍ¦�ȄǴǟ�ƢȀǿǂǰȇ�ȏÂ��ǾǟƢǓ°¤�ƾȇǂƫ�ȆǿÂ�ƢȀǼǷ�ǽǀƻ«1 كّل هذه ،

سواء كان ذكرا أو أنثى، وعدم " الولد"وسائل للتضييق والتعذيب كان سببها هو ضعف هذا 

  .قدرته على حتمل مسؤولياته

يف داللتها املوّسعة يعمل على االستعطاف، ومشولية الّضعف بني " ولد"إّن توظيف لفظة 

�Ŀ�ƢƯƢǻ¤�Â¢�¦ȂǻƢǯ�¦°Ȃǯ̄األوال �®ȏÂȋ¦�ƨËȈǬƷ¢� Ëśƥ�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�¦ǀđ�Ëň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ËÀ¤�ǲƥ��®

فهي الفطرة تعمل، وهي األسرة تلّيب هذه الفطرة العميقة يف أصل الكون، ويف بنية «الّرعاية، 

الّتكوين اإلنسان، ومن ّمث كان نظام األسرة يف اإلسالم هو الّنظام الطبيعّي املنبثق من أصل 

والطفل اإلنساين هو أطول األحياء طفولة، ...اإلنساّين، بل من أصل األشياء كّلها يف الكون

متتّد طفولته أكثر من أّي طفل آخر لألحياء األخرى؛ ذلك أّن مرحلة الطفولة هي فرتة إعداد 

§ȂǴǘŭ¦�°ÂËƾǴǳ�Ƥ ȇ°ƾƫÂ�ƚȈēÂ«2  األخرى حيمل األمانة اّليت أبت بقّية املخلوقات أن  وهو

.456، ص 1جالزمخشري، الكشاف، )1
2

.235، ص 1جقطب ، في ظالل القرآن، سّید)
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الّضعيف اجتماعيا ونفسّيا وجسديّا حيتاج إىل رعاية، بغّض الّنظر " الولد"محلها، وبالّتايل هذا 

  .عن كونه ذكرا أو أنثى

سواء كان " الولد"بعد رعاية هذا الّضعف يف زمن الّرضاعة، رافق اخلطاب القرآّين هذا 

على االهتمام به، واستعطاف الّشرحية ذكرا أو أنثى يف مسرية ضعفه محايًة وعوناً، وحتريضا 

القادرة على محايته اجتماعيا وعاطفيا، من أجل هذه املهّمة الّسامية؛ وهي إخراج نشء 

صحيح جسميا وذهنيا ونفسيا، ومن أجل ذلك حشدت سياقات قرآنية معّينة من أجل 

﴿ :نه قوله تعاىليتهم سواء أكانوا ذكورا أم إناثا ومتبيني الّضعف بني الولدان، وضرورة رعا

           

               

     ﴾1

إّن الّنسق الّدالّيل واألسلويب املهيمن يف هذه اآلية هو إبراز صفة الّضعف يف شرحية معّينة 

مسة نّصّية كربى تتجّلى أبعادها يف بروز احد «من الّناس، والّنسق األسلويب املهيمن هو 

العناصر البانّية للّنص بطريقة مقصودة جتعله عنصرا حموريّا فاعال يف العناصر األخرى، 

�¿Ƣǜǻ�ǪǧÂ�ȄǴǟ�¿Ƣƴǈǻȏ¦�ƢŮ�ǪǬŢÂ�ǎ ËǼǳ¦� ¦ǄƳ¢�ǶƷȐƫ�ǺǸǔƫ�̈°Ȃǐƥ�Ƣē°ÂŚǇ�Ŀ�ƢǸǰƸƬǷÂ

ظام املقصود يف بناء الّنص إثر خروجه ملحوظ، فيغدو نتيجة ذلك طابعا أسلوبيّا داال على النّ 

الّضّيقة إىل دائرة نّصّية أوسع متمثّلة بدائرة األسلوب الكّلي من دائرة الّسمات األسلوبّية 

، واخلطاب القرآين 2»للّنص، وحينئذ يغدو ذلك الّنسق طابعا أسلوبيا مهيمنا على الّنّص برّمته

د يف عرض أحكامه وشرائعه على األنساق الّداللّية حبكم أنّه يعاجل قضايا دينّية ودنيويّة اعتم

.75:سورة النساء، اآلیة)1
2

، -دراسة تطبیقیة على الّسور المّكّیة-الّسور القرآنیةخالد توفیق مزعل الحسناوي، األنساق األسلوبیة المھیمنة على )
215، ص.2012رسالة مقّدمة لنیل شھادة دكتوراه فلسفة اللّغة، جامعة الكوفة، العراق، 
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املهيمنة، فهنا الّضعف هو الّنسق الداليل املهيمن، والغرض منه استعطاف الّشرحية القادرة يف 

�Ǻǟ�̈ ËŐǠŭ¦�ƨǠËǇȂŭ¦�ƢȀƬǳȏ®�Ŀ�ƨǨËǛȂǷ�ƢǼǿ�ȆǿÂ��̈°Ȃǯǀŭ¦�ƶƟ¦ǂËǌǳ¦�Ǧ ǠǓ¢�À¦ƾǳȂǳ¦Â��ǞǸƬĐ¦

حيث بلغ  1مبالغة يف شرح ظلمهم«قصد وغاية، فهي الذّكور واإلناث، وهلذا الّتوظيف 

��śǨǠǔƬǈŭ¦�ËÀȋÂ��ǶĔƢǰŠ�ǶŮ�ƨǔǤƦǷÂ��ǶēƢȀǷ¢Â�ǶȀƟƢƥȉ�ƢǷƢǣ°¤�śǨËǴǰŭ¦�Śǣ�À¦ƾǳȂǳ¦�Ƕǿ¦̄¢

�ǶĔƢȈƦǏ�ÀȂǯǂǌȇ�¦ȂǻƢǯ2»يف دعائهم استنزاال لرمحة اهللا بدعاء صغارهم اّلذين مل يذنبوا ،

للمستضعفني منهم، واستعطاف لقلوب املؤمنني ليقاتلوا فالولدان هنا بصفة اجلمع، تكثري 

يف سبيل هؤالء الّضعاف، فال مناص من توظيف هذه املفردة بداللتها املوّسعة لتعّرب عن 

.الذّكور واإلناث استجالبا لعطف املسلمني

ل هي مجع ولد، وهو الّدا" الولدان"إذا عدنا إىل الّصيغة، فإنّه يف حقيقة األمر لفظة 

على الذّكر فقط، واستعملت هنا دالّة على الذّكور واإلناث تغليبا للذّكور، وهو أسلوب 

�ƢǼǿ�ǺǷÂ��ǶȀƬǴȈƷ�ƨËǴǫÂ�ǶȀǨǠǔƥ�¦°ȂǠǋ�Ʈ ǠƦȇ�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀđ�ǪǘËǼǳ¦Â��ĺǂǠǳ¦�ÀƢǈËǴǳ¦�Ŀ�» ÂǂǠǷ

أكمل منوذج أدّيب استطاعت العربّية أن تفصح عنه، فليس به «يتأّكد لدينا أّن القرآن الكرمي 

يف نذره دىن اختالل، بل إّن االّتساق البديع شامل جبميع نواحيه يف روحه اجلليل الغامر، و أ

، ويف فكرته الّشاخمة، وأخريا الباهرة، ويف حالوة وعوده الفائقة شاهداتهالرّائعة املؤثّرة، ويف م

اّلذي استطاع أن يوصل مشهدا من الّصور واألحداث عن طريق3»يف أسلوبه البهّي املعجز

  .تغيري بسيط يف داللة لفظة واحدة

﴿: يقول اهللا تعاىل يف سياق آخر              

     ﴾4 فقد استعملت لفظة ،

.أي كفار قریش كما یبّینھ السیاق)1
.187، ص 10جبیر، الفخر الّرازي، التفسیر الك)2
.275صدار الفكر المعاصر، لبنان ، دت، دط، مالك بن نبي، الظاھرة القرآنیة، )3
.98:سورة النساء، اآلیة)4
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للقصد إىل املبالغة يف وجوب اهلجرة «بداللتها املوّسعة املعّربة عن الذّكور واإلناث " ولدان"

¾ƢǬȇ�Â¢��°ƢǤËǐǳ¦�Ƣđ�Ǧ ËǴǯ�ƢËŲ�ƢËĔƘǯ�ËŕƷ�Ƣđ�ǂǷȋ¦Â: إّن تكليفهم عبارة عن تكليف أوليائهم

ف، أو أّن بإخراجهم من ديار الكفر، وأّن املراد الّتسويّة بني هؤالء يف عدم اإلمث والتكلي

" ولدان"، فكان األصح واألدق أن تستعمل لفظة 1»العجز ينبغي أن يكون كعجز الولدان

ة عن الذّكور واإلناث؛ ألنّه يف فرتة من فرتات العمر الفيتِّ يتساوى  بداللتها املوّسعة املعربِّ

ƢǸƬƳ¦Â�ƨËȇȂƥ¢�ƨȇƢǟ°�ń¤�śǧǂËǘǳ¦�Ȑǯ�«ƢƬŹÂ��Ǧ ǠËǔǳ¦Â�ǄƴǠǳ¦�Ŀ�ª Ƣǻȍ¦Â�°ȂǯËǀǳ¦�Ƣđ�ǽËȂǻ��ƨȈǟ

.اخلطاب القرآين يف هذه الّسياقات

استعمل اخلطاب القرآّين يف كّل مواقفه اإلرشاديّة البيان الّلغوّي من أجل إظهار املسألة 

﴿:وتوضيحها بدقّة وتركيز، ومن ذلك قوله تعاىل    

                

             

            

﴾2 هنا هي أقرب احللقات إىل الّضعف والعجز، فإّن هذه " الولدان"، إّن لفظة

�ǞǸƬĐ¦�Ƥمن عالج  3تكملة ملا بدأت به الّسورة«اآلية بكّل ما حتمله من دروس  Ǉ¦Â°

¦�ȄǷƢƬȈǳƢǯ�ǞǸƬĐاجلاهلي، فيما خيتّص باملرأة واألسرة، وفيما خيتّص مبعاملة الّضعاف من 

�Äǂǘǋ�ƨǷ¦ǂǯ�ǺǷ�² ƢǇ¢�ȄǴǟ�ǾȈǧ�ƪ ȈƦǳ¦�ƨǷƢǫ¤Â�Ƥ Ǉ¦ÂËǂǳ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ǞǸƬĐ¦�ƨËȈǬǼƫÂ��¾ƢǨǗȋ¦Â

، فكل الولدان متساوون يف الّضعف والعجز، 4»الّنفس الواحدة، ورعاية مصاحلهما معا

.127، ص5جاأللوسي، روح المعاني، )1
.127:سورة النساء، اآلیة)2
وھي سورة النساء التي حشدت فیھا كل اإلرشادات الخاصة بالحیاة األسریة واالجتماعیة الصحیحة، والمالحظ أن )3

.نجد أن أغلب آیاتھا من سورة النساء"ولد"العجز بالنسبة للفظة مظھر التسویة في 
.765، ص1جد قطب، في ظالل القرآن، سی)4
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 على" الولدان"لفظة وبالّتايل جاء الّتوظيف الّلغوي مسايقا للمقصد االجتماعي، فدّلت 

.الذّكور واإلناث 

إّن رسالة اخلطاب القرآين ترّكز على اإلمساك باجلانب الوجداين، وتوظيف لفظة 

يف داللتها املوّسعة الّدالة على الذّكر واألنثى يف سياقات الّتسوية يف العجز بينهما " ولد"

��ƾǳƢƻ�ňƢǈǻ¤�Ƥ ǻƢƳ�ƢēƢËȈǗ�Ŀ�ǲǸŢّسياقات يربهن أن حيث إّن هذا الّتوظيف يف هذه ال

اإلسالم كدين روحي إرشادي جامع لنواحي احلياة الدنيوية واألخروية يهتّم بالّضعيف من 

.الولدان بغّض الّنظر عن كونه ذكرا أو أنثى

:المظهر الثالث في وصف أحوال القيامة-)3.1.3.3

كّل التعابري القرآنية سّخرت من أجل نقل أحداث يوم القيامة للّناس، وجعلها شاخصة 

�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�§ȂǴǇ¢�ËǺǰǳ��Ǧ ǏȂȇ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ÄǀËǳ¦�¾ȂȀĐ¦�ȆȀǧ��̈ƢȈūƢƥ�ƨƠǴƬŲ�ƨǯËǂƸƬǷ

�ƨǜǨǳ�ƨǳȏ®�ƪ ǠËǇÂ��ƨȇƢǤǳ¦�ǽǀǿ�ƨǷƾŬÂ��ƢǷȂǴǠǷ�ƶƦǐȇ�ËŕƷ�¾ȂȀĐ¦�Ƥ ȇǂǬƫ�ȄǴǟ�ƾǸƬǟ¦

بعض الّسياقات لتدّل على الذّكور واإلناث من أجل وصف أحوال يوم القيامة، يف " ولد"

وما سيالقيه النّاس فيها، وجتسيما هلذه األحداث، معتمدا يف كّل ذلك على ما حتويه العربية 

من قدرة يف الوصف املصاحب للجرس اإليقاعّي املناسب اّلذي يوصل املعىن والّداللة املرادة؛ 

متازت الّلغة العربّية بأن التعبري فيها يوصف بائتالف اجلرس، ويسر الّلفظ، قد ا«ذلك أنّه 

وصفاء الّرونق، وخّفة األداء، ومن أجل ذلك هجرت الّلغة كّل لفٍظ خشن، وجتافت عن كّل 

، وملا استثمر اخلطاب القرآين هذه امليزات يف الّلغة، 1»ما يؤذي حركات الّصوت وترّدد الّنفس

يستطيع أن يصف مشهدا األلفاظ أن حيّرك املعاين وجيّسدها، حّىت أنّه استطاع عن طريق 

.يف هذا الّسياق" ولد"واحدا عن طريق تغيري دالّيل بسيط كما حدث مع لفظة 

.60ص ،1983عبد الفّتاح الشین، صفاء الكلمة، دار المریخ للّنشر والّتوزیع، الریاض، المملكة العربیة الّسعودّیة، )1
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" ولد"من هذه الّسياقات اّليت وصفت أهوال القيامة عن طريق توسيع داللة لفظة 

﴿ :قوله تعاىل           

      

        ﴾1 تعبري جمازي عن هول القيامة ،

لتدّل على أّن هذا الولد سواء كان ذكرا أو أنثى " ولد"وطريقة الّتصّرف فيها، فجئ بلفظة 

واخلطاب للمؤمنني وعّليتهم، «فإنّه لن يغين عن والده شيئا وال الوالد هو مغن عن الولد، 

م وأطماع الّناس فيهم أن قُبض آباؤهم على كفر، وعلى الّدين اجلاهلّي، فأريد حسم أطماعه

، كما هلذا 2»يشفعوا هلم، وأن يغنوا عنهم من اهللا شيئا؛ فلذلك جئ به على الطريق اآلكد

التوسيع الّدالّيل والتوظيف الّلغوّي تأثري نفسّي أعمق؛ إذ أّن أقوى عالقة بني البشر هي 

عالقة األبّوة والبنّوة اّليت تتجاوز يف العطاء كّل احلدود، ولكن هول أحوال القيامة، وجسامة 

، وال الوالد عن الولد عن الوالدال يغين  إذفإّن هذه العالقة تصبح مساوية للعدم، أحداثها، 

األحداث اّليت تعمل هذا العمل جسيمة عظيمة فوق اعتبار األبّوة الولد، وبالّتايل ال جرم أن 

.والبنّوة

�ǲËǏȂƬȇ�À¢�Ƣđ�ǺǰŻ��́ Ƣƻ�ËȆƷÂ°Â�ËȆǈǨǻ�Ǯ Ǵǧ�Ŀ�Śǈƫ�ƨËȈǻ¡ǂǬǳ¦�ƨǳȏËƾǳ¦�ËÀ¤

أّن روح الكلمة مناط اإلنسان إىل كّل الظواهر مع ما يناسبها من مشاعر وأحاسيس، ذلك 

التأثري تلقي بظالهلا على كّل السياق، فتصبغه بصبغتها، وهنا حتتاج هذه الكلمة وهذا 

تعّد جتربة يف قراءة «، تفسري معجمي وتفسري للمعىن؛ ألّن عملية التفسري الّسياق إىل تفسري

الّنص فريدة من نوعها، إذ ال تظّن أنّه يوجد يف احلضارة العربّية من الّنصوص ما استقطب 

.33:سورة لقمان، اآلیة)1
.25-24، ص 5جالزمخشري، الكشاف، )2



:الحقائق العرفیة ومستویات الداللة في الخطاب القرآني

175

، وبالّرغم من كّم 1»من االهتمام وبعدد القراءة وتنوّع األقوال كالذي استقطبه الّنّص القرآينّ 

.القراءات فإّن املخفّي من الّدالالت أعظم وأجل

ē�ƾƳȂȇ�ȏ ألحوال القيامة من قوله تعاىلويل ووصف أدّق :﴿

        ﴾2 فقد أصبح فضوال من القول أّن لفظة ،

(هنا دالّة على الذّكور واإلناث، ووصف اليوم بأنّه " ولدان"      (

أّن اهلّم ممّا يسرع به الّشيب وصف له باعتبار ما يقع فيه من األهوال واألحزان؛ ألنّه شاع «

أسند إليه بشيب الولدان اّلذين فلّما أريد وصف هّم ذلك اليوم بالشّدة البالغة أقواها، 

، واألعجب فيها هو تصوير هذه الّلفظة 4»عجيبة 3شعرهم يف أّول سواده، وهذه مبالغة

ȋ¦�ǲǸĐ ها اإلنسان يف هذا اليوم العصيبأن يتخّيلهوال اّليت ميكن.  

:المظهر الرابع التسوية في الفتنة) 4.1.3.3

لطاملا حّث اخلطاب القرآّين على تقوية العالقات االجتماعية خاّصة عالقة األبّوة والبنّوة، 

حتمل كال الطرفني إىل اجلانب املضيء من سّلم احلياة وجعل من هذه العالقة املقدسة 

��¦̄¤�ƢËĔ¢�Ëȏ¤�ƢȀƬȈǇƢǈƷÂ�ƢȀƬǇ¦ƾǫ�ȄǴǟ�ƨǫȐǠǳ¦�ǽǀǿ�ËǺǰǳÂ��µ °ȋ¦�ȄǴǟ�ÀƢǈǻȎǳ�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦

كانت تقف يف وجه ترّقي اإلنسان يف سّلم العبادات والقرب من اهللا تعاىل فإّن هذا اخلطاب 

.199، ص1998الھادي حطالوي، قضایا اللّغة في كتب التفسیر، دار محمد علي یونس الحامي، سوسة، تونس، )1
.17:سورة المزمل، اآلیة)2
یسبق لھا یرى محمد الطاھر بن عاشور في التحریر والتنویر أّن ھذا التعبیر من مبتكرات القرآن الكریم الّتي لم )3

:العرب، ویرى أّن البیت الّشھیر
ϡϬϳϣέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧΏέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΣΑΏϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηΗϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔρϟϥѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϝѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑϗΏϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϣϟوهللاإذن

لم یعرف قائلھ، وبالّتالي ال یمكن نسبتھ إلى زمن الجاھلّیة، ویرى أّن البعض نسبھ إلى حسان بن ثابت، ولكن بعد زمن 
:الطیب المتنبينزول القرآن الكریم اشتھر ھذا التعبیر ومنھ قول أبي 

ϡѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϟϭϡέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΗΧϳϡϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΟϟΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓΎΣϧΏϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧηϳϭΔϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλΎϧϲΑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϟϡέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϳϭ

.275، ص 29جوالتنویر،محّمد الطاھر بن عاشور، التحریر )4
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القة، وكّل ذلك انطالقا من رؤية شاملة للحياتني اخلطأ واالحنراف يف هذه العيبّني مكمن 

الّدنيا واآلخرة، وذلك باالستعانة بالفيض الزاخر لأللفاظ اّليت حتظى به هذه اللغة، أو 

.باألحرى الّدالالت العميقة واملرنة اّليت حتملها اللفظة يف اللغة العربية

التعبري عن الّذرّية، وهي  من أجل انتقى اخلطاب القرآين لفظة من القاموس الّلغوي العريب

، فغالبا حتمل "الولد"؛ وهي لفظة  1وظّفها يف سياق استعطاف اآلباءالّلفظة نفسها اّليت 

ُوسِّعت هذه الّلفظة شحنا إجيابية مليئة بالعطف واحلنان؛ ولكن يف بعض السياقات القرآنية 

أحيانا يف احلياة " الولد"من أجل الّداللة على الذّكر واألنثى ولكن بُشحٍن داللية سلبية، فـــــــ 

، والقرآن الكرمي إسقاط ملا حيدث يف احلياة، بل هو يكون وجها من أوجه الفتنة والّضياع

ى أنّه وجه من بغض النظر عن كونه ذكرا أو أنثى عل" الولد"دستور احلياة نفسها، فصّور هذا 

�ńƢǠƫ�ƅ¦�¾Ƣǫ��ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ŔǨÉȇ﴿األوجه اّليت      

           

        

 ﴾2

يف هذا السياق القرآين التحذيري تّتسع لتشمل الذّكر واألنثى من أجل إبراز " الولد"إّن لفظة 

�ǶēÂ¦ƾǟ�ǺǸǰƫÂ��ǲȈǔǨƫ�ÀÂ®�ª Ƣǻȍ¦�ǞǷ�°Ȃǯǀǳ¦�ƢȀȈǧ�ÃÂƢǈƬȇ�ƨǼƬǨǳ¦�ǽǀǿ�ËÀ¢» من حيث

ƨǠǧƢǼǳ¦�°ȂǷȋ¦Â�©ƢǟƢǘǳ¦�śƥÂ�ǶȀǼȈƥ�ÀȂǳȂŹ�ǶËĔ¢�ȆǠËǈǳ¦�ȄǴǟ�ǶĔȂǴǸŹ�ƾǫÂ��Ƕēǂƻ¡�Ŀ�ǶŮ

 - صلى اهللا عليه وسلم–يف اكتساب احلرام و ارتكاب اآلثام ملنفعة أنفسهم كما ُرِوَي عنه 

يأيت زمان على أميت يكون فيه هالك الّرجل على يد زوجته وولده يعريانه بالفقر فريكب "

1
وھذا من باب اإلعجاز اللغوي الّذي یتمیز بھ الخطاب القرآني إذا كان بمقدوره أن یأتي بلفظة أقوى وأكثر داللة ولكن )

النفس البشریة یبّین لھم أن ھذه الّذریة التي نستعطفكم من أجل حمایة والقیام بأمرھا یمكن أن تكون من باب التأثیر في
.في لحظة من لحظات الحیاة المتغیرة  سبب وجیھ من أسباب الفتنة واالبتعاد عن هللا عّز وجل

2
.15-14:سورة التغابن، اآلیة)
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ومن الّناس من حيمله حبهم والّشفقة عليهم على أن يكونوا يف عيش " السوء فيهلك مراكب

رغد يف حياته وبعد مماته، فريتكب احملظورات لتحصيل ما يكون سببا لذلك؛ إن مل يطلبوه 

، هي تصّور قرآّين لتبعات كّل تصّرف، بل إّن القرآن الكرمي يف هذا الّسياق 1»منه فيهلك

استشرف نتائج األحاسيس والعواطف، ومبا أنّه خطاب مباشر وصريح يسمِّي األشياء 

�ǽǀǿ�ǾƬȈǸǈƫ�Ŀ�À¦ȂƬȇ�Ń�ƢēƢȈËǸǈŠ فاإلنسان مفتون بولده، "الولد"الفتنة مبسّماها احلقيقي ،

ختّصه، فلرّمبا هذا األمر جّر على اإلنسان تبعات أكثر وخامة؛ ألنه منكّب على أموره اّليت

يعادون آباءهم  من األزواج  أزواجا يعادين بعولتهّن وخياصمنهم، ومن األوالد أوالد«

¾ƢŭƢƥ�ǶǰǴşÂ��¾ƢƬǬǳ¦�Ǻǟ�ǶǰǼƦƳ�Ƥ ƦǇ�ÀȂǻȂǰȇ�®ȏÂȋ¦Â�«¦Â±ȋ¦�¦ǀǰǿÂ��ǶĔȂËǬǠȇÂ«2 ،

  .وهذا عام يشمل مجيع األوالد

:ول اهللا تعاىل يف سياق مّتصل يق           

 ﴾3 يف مواقف معينة  مؤّكد على أّن األوالد، فهو خطاب

�Ƕǿ�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƢƯƢǻ¤�Â¢�¦°Ȃǯ̄من احلياة  �ǶĔȂǯ�Ǻǟ�ǂǜǼǳ¦�Ëǒ ǤƥÂ سبب يف مهلكة

�Ǧ«؛ الوالدين Ȉǯ�ǶǯȂǴƦȈǳ�ƅ¦�ǺǷ�ƨǼŰ�Â¢�§ ¦ǀǠǳ¦�Â¢�Ľȍ¦�ȆǿÂ�ƨǼƬǨǳ¦�Ŀ�̧ ȂǫÂ�Ƥ ƦǇ�ǶËĔȋ

ي إىل فعليكم أن تنوطوا بطلبه ومبا تؤدّ " واهللا عنده أجر عظيم"حتافظون فيه على حدوده 

، وال حترصوا على مجع املال وحب الولد حىت ال توّرطوا أنفسكم مهمكم، وتزهدوا يف الّدنيا

، وهو خطاب للّنفس البشريّة الواعية، وتنبيه خبطورة االنصياع للحياة املاّدية 4»من أجلها 

.اّليت غالبا ما يكون سببا يف ضياع اآلخرة

1
.126، ص 28جاأللوسي، روح المعاني، )

.183،ص25ر  الجواھر، جتفسی)2
.28سورة األنفال، اآلیة )3
4

.575-574، ص2الزمخشري، الكشاف، ج)
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ألمور الّدينية سببا يف إغفال ا ذكرا كان أو أنثى" بالولد"وغالبا ما يكون االهتمام      

﴿:فألقى اخلطاب القرآّين دعوة ربّانّية مفادها قوله تعاىلواألخروية،    

            

    ﴾1

ذكر األوالد هو إدماج ألّن «خطاب عام يشمل كّل األوالد، كما يشمل كّل مصادر املال، 

�ǶĔÂƚǋ�ŚƥƾƫÂ�ǶȀȈǴǟ�ƨǬǨǌǳ¦Â�®ȏÂȋƢƥ�ǲǤËǌǳ¦�À¢�ǾǻƘǋ�ǺǷ�Ƕđ�ǆ ËǻƘËƬǳ¦�Ŀ�©ƢǫÂȋ¦� ƢǔǫÂ

Ś̈ưǯ�©ƢǫÂ¢�Ŀ�ǾȈĔÂ�ƅ¦�ǂǷ¢�ǂËǯǀƫ�ȆǈǼÉȇ«2 فكّل اآليات اّليت حّذرت من االنغماس يف ،

أّن أهّم ما جيب أن  -فطريا–م بأمر األوالد  هي خطاب للّنفس البشريّة اّليت تعتقد االهتما

موّسعة دالّة " الولد"والعناية به، لكّن هذه اآلية تأيت بلفظة  "ولدها"تنشغل به هو إصالح 

.على التحذير من كّل ذكر أو أنثى من الّذريّة إذا كان حائال بني املرء وربّه

ȂǈȈǳ�ǶËĔ¢�ƾȈǯƘƬǳ¦Â�®ȏÂȋ¦�ǺǷ�ǂȇǀƸƬǳ¦�Ƥ¦�يأيت سياق         ƦǇ�¿ƢƬŬ¦�Ŀ�ËśƦȈǳ�ǂƻ¡�ň¡ǂǫ

﴿:من عوامل الّتقّرب إىل اهللا فقال تعاىل        

            

     ﴾3 هذا الكالم مستأنف من اهللا سبحانه ،

، 4وتعاىل خوطب به الّناس مبالغة يف حتقيق احلق وتقرير ما سبق كذا يف إرشاد العقل الّسليم

.09سورة المنافقون، اآلیة )1
2

.251، ص 28محمد الّطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج)
.37سورة سبأ، اآلیة )3
4

﴿"عند قولھ تعالىوذلك بالّنظر إلى النواھي واألوامر الواردة في اآلیة السابقة)            

            ﴾  
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لكثرة الّرزق، وهذا النفي وجيوز أن يكون ما تقّدم لنفي أن يكون القرب والكرامة مدار وعلة

، بل الكرامة بالعمل وحده، فيبّني أن األموال 1أن تكون كثرة الرزق سببا للقرب من اهللا

.واألوالد على اختالف جنسهم مل يكونوا سببا يف القرب من اهللا عّز وجل ورضاه

إّن أسلوب اخلطاب القرآين يف التعامل مع املفردة العربية العربّية جعل منها مرنة حتمل 

املعاين والّدالالت، كما حتمل العواطف وجممل مظاهر تقلب الّنفس البشريّة إن سلبا أو 

لتشمل كّل من الذّكر واألنثى حاملة " الولد"لذلك وّسع هذا اخلطاب من مفردة إجيابا، 

�ƪملعاين شّىت، Ǵŧ�ƢǸǯ�Ǧ ǘǠǳ¦�ǂǟƢǌŭ�Ǯ ǳǀǯ�ƨǴǷƢƷ�ƪ ǻƢǯ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄�ǺǷ�Ƕǿȋ¦�ËǺǰǳÂ

خاصة بتأديّة كّل تلك مشاعر اخلوف والتحذير، وكّل ذلك كان من أجل خدمة سياقات 

.املوجات املتواترة من املعاين الزّاخرة للخطاب القرآّين املعجز

":ولد"تضييق داللة لفظة -)2.3.3

:ّداللة على الذّكر فقطالمظهر األول ال-)1.2.3.3

كّرست احلضارات املتعاقبة على هذا الكون فوقية الذّكر وبروزه الّالفت الطّاغي يف احلياة 

األنوثة على مّر الّتاريخ  «االجتماعية والّسياسية وحّىت الّدينية، حيث أنّه من املستحكم أّن 

ومن َمثَّ فإّن السيادة كانت كانت مهّمشة بوصفها طرفا يف ثنائية تفاضلية مع الذّكورة،

، فإّن اخلطاب القرآين واجه هذه الفكرة واستثمرها من أجل الوصول إىل 2»للثّقافة األبوية

يف عمق احلياة االجتماعية والّنفسية للّناس، إعادة بناء صحيح لألفكار؛ ألنّه وال جرم يغوص 

وتكريسها يف اآلن ذاته، ذلك أّن ويكشف اخلبايا واألسرار اّليت لطاملا حاول النّاس إخفاءها 

.اخلطاب القرآين فكر واضح يعّري الشوائب ويظهرها جلّية من أجل تطهريها 

.148، ص22األلوسي، روح المعاني، ج:ینظر)1
.93، ص2008، 2محمد عبد المطلب، ذاكرة النقد األدبي، المجلس األعلى للثقافة، ط)2
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مضّيقة دالّة على االبن " ولد"وانطالقا من هذه املهّمة، وّظف اخلطاب القرآين لفظة 

إىل احلكمة الذّكر فقط يف سياقات خمتلفة جماريا يف ذلك فكر الّناس وتصّورهم حّىت يصل 

�ƢËĔ¢�ƾų�ƨǬËȈǔǷ�ƨǜǨËǴǳ¦�ǽǀǿ�ƢȀȈǧ�©®°Â�ŖËǳ¦�ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©Ƣȇȉ¦�ƶËǨǐƫ�ƾǼǟ�ǺǰǳÂ��Ƣǿƾȇǂȇ�ŖËǳ¦

كانت يف سياق القصص القرآين، عندما يعرضه اهللا سبحانه وتعاىل من أجل التقومي واإلرشاد 

.وإعادة بناء الفكر الّصحيح

ومن بني  اهلية اّليت تكون ضّد القيم اإلنسانية،إّن القرآن الكرمي قد شّنع كّل األفعال اجل

هذه األفعال تفضيل الذّكر على األنثى؛ وألنّه خطاب معجز فقد انتقى الّسياقات القصصية 

�©¦°Ƣǔū¦Â�©ƢǧƢǬưǳ¦�ǂǜǻ�Ŀ�©ƢǠǸƬĐ¦� ƢǼƥ�©ƢǷ¦Ȃǫ�Ƕǿ¢�ƾƷ¢�ǾËǻ¢�ǶǰŞ�ǂǯËǀǳƢƥ�ȆǨƬŢ�ŖËǳ¦

ور املتعاقبة على األرض، ومن ذلك ما حدث مع قوم نوح؛ اّلذين اّختذوا من أبنائهم الذّك

«أسبابا للعزّة واملنعة والّتكّرب على رسالة نبّيهم، فقال اهللا تعاىل يف ذلك  

         «1

هنا مضّيقة الّداللة على الذّكور فقط، فهم سند ودعم للوالد، " الولد"ال جرم أّن لفظة 

اّلذي يبطر مبا وقد استعمل اخلطاب القرآّين هذا الّتوظيف ليجاري هذا الفكر املتغطرس 

2ƦƦǇ�¦°ƢǏ�Ƣفإّن هذان«منحه اهللا تعاىل؛ 
Ë
ŭ�ƢǸËĔ¢�Ëȏ¤�ƢȈǻËƾǳ¦�Ŀ�ǞǧƢǼŭ¦�ƨǴŦ�ǺǷ�ƢǻƢǯ�À¤Â ا

�Ŀ�ƢȈǻËƾǳ¦�ËÀȋ�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�Ǯ ǳǀǯ�ǂǷȋ¦Â��°Ƣǈƻ�ǒ Ű�¦°ƢǏ�ƢǸËĔƘǰǧ�̈ǂƻȉ¦�Ŀ�̈°ƢǈƼǴǳ

، فصار الولد هنا مصدرا للهالك يف نظر القرآن إذا كان مصدرا 3»جنب اآلخرة كالعدم

.للضياع، ال سيما الذّكر ألنه سوف يكون عند مثل هذه العقليات املتجربة أساسا للعزة

1
.21:سورة نوح، اآلیة)

.یقصد األموال واألوالد)2
.141،ص3الفخر الّرازي، التفسیر الكبیر، ج)3
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...« السابق نفسه ينطبق على قوله تعاىل ولعل احلكم        

   «1

من إن تراين أفقر منك فأنا أتوقع من صنيع اهللا تعاىل أن يقلب ما يب وما بك  «واملعىن    

، 2»الفقر والغىن، فريزقين إلمياين جّنة خري من جّنتك، ويسلبك بكفرك نعمته، وخيّرب جنّتك

ومادام أّن املتحّدث قد طلب الولد فال غرو أّن الّرجل الكافر قد تفاخر بكثرة الولد، فمن 

باألوالد والطّاغني األوالد، ومعلوم وغّين عن البيان أّن املقصود أسباب املفاخرة بني اجلهلة 

�ȄǴǟ�ǶĔƢȈǤǗ�Ŀ�ǶŮ�¦®¦ƾƬǷ¦Â�Ƕǿ Ƣƥ¡� ƢǨǴƻ�ÀȂǻȂǰȈǇ�ǶËĔ¢�ǶǰŞ��ƨËȇ°Ëǀǳ¦�ǺǷ�°ȂǯËǀǳ¦�Ȃǿ�ƢǼǿ

.األرض، فال جرم أّن كّل طاغ قد فّضل الولد ومّيزه واستكرب به

«: قال اهللا تعاىل يف سياق آخر               

         

             

 «3

يف هذه اآلية جاءت مضّيقة الّداللة ختّص الذّكر دون األنثى، ولكّن " الولد"إّن لفظة 

الّداللة هنا أكثر إشعاعا وختصيصا من اآلية السابقة؛ ذلك أّن الولد هنا معلوم حبكم السياق 

لعّله إذا تدّرب  ...«العام للسورة وهو نيب اهللا يوسف عليه الّسالم، واملعىن من أكرميه أي 

وراض األمور وفهم جماريها نستظهر به على بعض ما حنن بسبيله، فينفعنا فيه بكفايته 

.39سورة الكھف، اآلیة )1
.280، ص 15األلوسي، روح المعاني، ج )2
.21سورة یوسف، اآلیة )3
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، ولعّل هذا األمر من األمور اّليت ال تتأّتى لألنثى، 1»ه، أو نتبناه ونقيمه مقام الولد وأمانت

أن يكون نافعا من عّدة جهات أبرزها  -يوسف عليه السالم–" الولد"حبيث ميكن هلذا 

.بني النّاس املفاخرة به

يف هذا السياق القرآين كان أكثر وضوحا و داللة " الولد"إّن املعىن اّلذي أعطته لفظة 

على الذّكر فقط، وإّن هذا االستعمال الّتداويل هلذه الّلفظة يف هذا الّسياق بالّذات يدّل على 

فعند ربط قرائن اآلية  مرونة القرآن الكرمي يف التعامل مع الّتفكري البشري مبختلف مستوياته، 

، جند أّن هذه الّلفظة دالة على الذّكر الوحيد اّلذي حيمل كّل الّصفات "ولد"مع لفظة كّلها 

.اّليت جتعل من القائمني على أموره يف فخر واعتزاز وتعظيم 

إنّه توظيف مضّيق وّفر احلاجة إىل دالالت تدور يف فلك الّسلطة والقدرة اّليت جيب أن 

باستعمال عريف يقصد منه الذّكر القادر فقط، ولعّل نفس املعاين " الولد"يف لفظة  تكون

«:يف قوله تعاىل " ولد"والّدالالت اهلامشّية حتملها لفظة      

          

«2

وكأّن اخلطاب القرآّين أراد أن يعطي هذه الّشحن اإلجيابية يف الّسياقات اّليت تتكّلم عن نبّيني  

، فإذا أردنا أن نرّكز دائرة البحث الّداليل -عليهما الّسالم–كرميني مها يوسف وموسى 

يف هذين الّسياقني مضّيقة الّداللة إىل درجة أكرب من الّسياقات " ولد"سنجد أّن لفظة 

الّسابقة؛ وذلك ألّن الّصفات املتوفرة يف هذين الولدين ختتلف وتعلو عن باقي الذّكور، وكأّن 

ǖǬǧ�Ƣđ�À¦®ǂǨƬȇ�¦ƾƳ�ƨǬËȈǔǷ�ǎهنا " ولد"القرآن الكرمي خّصص داللة  ƟƢǐş.

.266،ص3جار هللا الزمخشري، الكشاف، ج)1
.09:سورة القصص، اآلیة)2
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ا للّداللة املرادة، وهو وجه من  إنّه نظام القرآن الكرمي اّلذي جعل من الّسياق القرآّين مسريِّ

مضّيقة الّداللة واّليت ُحتمل على الذّكر فقط، ففي " ولد"وجوه اإلعجاز البياين، إذ لفظة 

لنمطّية الفكرية، أو االستعمال الّسليب لفكرة الولد هذين الّسياقني مل حتمل أّي نوع من ا

الذّكر اّلذي ُيستعمل للكرب واملفاخرة فقط، وإّمنا استوعبت معاين أشرف منها العظمة والّتمّيز 

  .احلاصل هلما على وجه اخلصوص

«ويقرب من هذه املعاين ما جاء يف قوله تعاىل           

       

 «1

هنا دالّة على الذّكر فقط، وذلك حبكم أّن كّل الّسياقات القرآنية ذات الّصلة " ولد"إّن لفظة 

تدّل على أّن املالئكة بّشرت مرمي بغالم ذكر،  -عليهما السالم–مع قّصة عيسى ومرمي 

«:مصداقا لقوله تعاىل            

              «2 ،

«:وقوله تعاىل يف سياق آخر      

«3

املّتصلة، ذلك أّن فكر املتلقي يرّجح هنا مضّيقة الّداللة بفعل من الّسياقات " ولد"إّن لفظة 

مباشرة بعد أن يعلم من هذه الّسياقات املساعدة امسه " الذكر"أن املقصود من هذه الّلفظة 

.47:عمران، اآلیةسورة آل )1
.45سورة آل عمران، اآلیة )2
.19:سورة مریم، اآلیة)3



:الحقائق العرفیة ومستویات الداللة في الخطاب القرآني

184

وكينونته يف هذه احلياة، وكأّن اخلطاب القرآين هنا يعطي هلذا الكائن كّل عالماته اخلصوصّية 

  . امسهاملمّيزة الّدالة على الوجاهة والقرب بعد معرفة حّىت 

خيتلف بعض الّشئ -عليه الّسالم–خاّصة بعيسى " ولد"من أّن وجود كلمة وال جرم     

ال  -عليهما الّسالم–ذلك أّن يف الّسياق اخلاص مبوسى ويوسف عن الّسياقات الّسابقة، 

ولرمبا محلت بعض املعاين الّدنيوية من " ولد"يعلم املتحدث مبكانة كّل منهما، فأطلق لفظة 

" ولد"مجال الّصورة كيوسف عليه الّسالم، ومجال األثر كموسى عليه الّسالم، بيد أّن لفظة 

ǀđ�ƨËǏƢŬ¦�©ƢǨËǐǳ¦�ǲǷƢǯ�ª¦�اخلاّصة بعيسى عليه الّسالم  ƾƸƬŭ¦�ǶǴǠȇ"فكانت "لولدا ،

داللتها مضّيقة جّدا وخالية من كّل الرتّسبات الفكرية البشريّة كحب الّتفاخر به والتمّيز به، 

�ª ƾƸƬŭ¦�ǲƦǫ�ǺǷ�®Ë®ŗǳ¦Â�Ǧ ǠËǔǳ¦Â�» ȂŬ¦�ňƢǠǷ�ƪ Ǵŧ�ƢËĔ¢�ËŕƷ�ǲƥ–مرمي عليها الّسالم-.

لى املعاين الّدقيقة مضّيقة الّداللة رّكز ع" ولد"إّن اخلطاب القرآين يف تعامله مع لفظة 

، فحملت داللة الذّكر العامة من فخر وكرب وغطرسة، كما املتفاوتة يف اجلزئيات البسيطة

محلت معاين العظمة والّتمّيز والّتفّرد، كما محلت معاين الّنبّوة الّصافية، وإن كانت كّلها 

ƢƳ°Ëƾǳ¦�Ŀ�ƨǨǴƬű�ƢËĔ¢�Ëȏ¤��ǖǬǧ�ǂǯËǀǳ¦�ȄǴǟ�ƨËǳ¦®�ƢËĔ¢�Ŀ�ƨđƢǌƬǷ ت الفارقة حول مكانة هذا

.الذّكر

:المظهر الثاني للّداللة على األنثى فقط)2.2.3.3

أعطى اخلطاب القرآين  لّلفظة يف الّلغة العربية بعدا دالليّا عميقا عن طريق شحنها 

بالعواطف املناسبة اّليت ُحتمل من خالل الّسياقات العاّمة املوجودة فيه، فتظهر هذه الّلفظة 

قدمية؛ جديدة يف الّداللة واالستعمال قدمية يف الوجود داخل املعجم العريب الّلغوي، - جديدة

داخل اخلطاب القرآين، فمن الطّبيعي أن تطلق لفظة " ولد"وهذا ما ظهر جلّيا يف لفظة 

على الذّكر واألنثى، كما أنّه من املعهود أن تطلق هذه اللفظة على الذّكر فقط، " الولد"
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العرب وخرج عن معهودهم الّلغوي والتعبريي هو أن توّظف هذه املفردة ولكن ما فاجأ 

.للّداللة على اإلناث فقط

لطاملا ذكرنا أّن اخلطاب القرآين جاء كثورة عاصفة لكّل األخالق اجلاهلّية الّذميمة اّليت  

كانت غالبا جتّرد اإلنسان من إنسانيته، فنزلت اآليات القرآنية ترتى من أجل تصحيح هذا 

Ū¦�ÀƢËƥ¤�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƪ ǟƢǋ�ŖËǳ¦�ǂǿ¦ȂËǜǳ¦�ǺǷÂ��ƢǸƟ¦®�¾±ƢǼƬŭ¦�ËȆǫȐƻȋ¦�ËǖŬ¦ اهلية قتل

تصحيحها، على اخلطاب القرآّين  عملالبنات، أو الوأد، وكغريها من الّسلوكات الّسلبّية، 

«: فخاطب القائمني على شؤون األوالد قائال     

              

             

         

  «1كما خاطبهم يف موضع آخر بنفس األسلوب والّلهجة ،:»

               

«2

يف هذين الّسياقني على اإلناث دون الذّكور؟" الولد"لكن، ملاذا ُمحلت لفظة 

سنجد أّن العرب كانوا حيتفون باالبن الذّكر، لكن يف بعض بالّرجوع إىل الّتاريخ اجلاهلّي، 

القبائل إذا ولدت أنثى يف بيت أحدهم فهي دليل على جلب العار واملهانة، وهذا ما وّضحه 

«:رمي يف قوله تعاىل القرآن الك         

.151سورة األنعام، اآلیة )1
.31:سورة اإلسراء، اآلیة)2
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     «1

بّشر باألنثى حنمل داللة لفظة 
ُ
على أنثى " أوالدكم"ويف هذا اخلطاب الواصف حلالة الوالد امل

من أجل فقر، أو من خشية ) من إمالق(بالوأد «فقط، فقوله تعاىل ال تقتلوا أوالدكم أي 

، وقيل اخلطاب يف كّل آية لصنف، وليس خطابا )خشية إمالق(كما يف قوله تعاىل فقر  

خشية (من ابتلى بالفقر، وبقوله تعاىل ) من إمالق(فاملخاطب يف قوله سبحانه  واحدا،

من ال فقر له ولكن خيشى الفقر أو وقوعه يف املستقبل، هلذا قّدم رزقهم ههنا يف قوله ) إمالق

، يف 2»)حنن نرزقكم وإيّاهم(وقّدم رزق أوالدكم يف مقام اخلشية فقيل )حنن نرزقكم وإيّاهم(

.ة من أجل التأثري يف الّنفسترتبية حمكم

خاطب القرآن الكرمي فيها إّن هذه الظّاهرة نتيجة للّرتسبات الوثنّية والبعد عن اإلميان، 

دواخل الّنفس البشريّة بالّتعبري عن األنثى بالولد، فضّيقت داللتها تضييقا شديدا مشلت 

على أّن احلّق يف احلياة ال يعرتف اإلناث فقط، من أجل التأثري البليغ يف الّنفوس، للّداللة 

فهذا املخلوق اّلذي ينظر إليه األب القاتل عّلة سواء العار أو الفقر أو غريها،بأّي سبب أو

قبل كّل شئ، وأضفى هذا " ولد"أنّه أنثى أحال إليه القرآن الكرمي بأسلوبه املعجز أنّه 

القرآين هو نشر فكرة الّتوحيد، ألنّه الّتوظيف الّداليل صبغة عاطفية بليغة، ألّن أساس الفكر 

عن كّل الّشوائب اّليت تنزهلا من مرتبة العامل األساسي اّلذي يوّجه الّنفس البشريّة ويبعدها 

جيمع عناصر الّنفس، ويوّحد  اّجتاه املشاعر حنو مصدر واحد للّتلقي «اإلنسانّية، فالتوحيد 

فيؤّدي بذلك إىل أثر تركييب بنائّي يف الّشخصّية، بعكس تعّدد اآلهلة، وتعّدد مصادر اخلوف 

.59-58سورة الّنحل، اآلیة )1
.84، ص8األلوسي، روح المعاني، ج)2
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والنفع والّضرر، فإنّه يؤّدي بذلك إىل توزّع املشاعر وانقسام الّنفس وتشّتت االنتباه إىل عديد 

.، فتنساق الّنفس إىل اإلجرام1»لك إىل تفكيك رباط الّشخصّيةاجلهات، يؤّدي ذ

دالّة على األنثى ُملح داللّية وتعريضات نفسّية، فهو " ولد"ويف هذا االستعمال للفظة      

ترقيق لقلب الوالد قبل الوأد، مبعىن أّن هذا االستعمال هو يف سياق الرتغيب وليس الرتهيب، 

مادامت أّن الفعلة مل تنجز بعد، ويزيد يف تأكيد هذا احلكم أنّه تعاىل وصف البنت اّليت ّمت 

ƢǬǧ�¿ǂŪ¦�ƨǟƢǜǨǳ�ƶȇǂǏ�ƾȇƾē�ȂǿÂ��̈®Â ȂŭƢƥ�ƢȀǴ»¾�قت  

 «2

»�Ƥ ǻËǀǳ¦�Ǻǟ�ƪ ǴƠÉǇ�ƢËŶ¤Â��§ ¦ǀǠǳƢƥ�ǾƦǟ°Â�ƢǿƾƟ¦Â�ƾȇƾē�ǾǼǷ�®¦ǂȇ�ǒ ȇǂǠƫ�̈®Â Ȃŭ¦�¾¦ƚǈǧ

الّتهديّد، فسؤاهلا عن حتديد الّذنب مع حتّقق املوجب لقتلها ومل ُتسأل عن قاتلها زيادة يف 

، وإذا قمنا 3»الوائد اّلذي يسمع الّسؤال بأنّه ال ذنب هلا، إشعار له بأنّه غري معذور مبا صنع

دالة على األنثى وهذه اآلية سنجد أّن اآليتني " ولد"باملقابلة بني اآليتني الوارد فيهما لفظة 

.الفعل الّشنيع خطاب خمصوص بالوالد حتذيرا من هذا

لتوحي باألنثى فقط كان له دواع نفسّية واجتماعية، كما هو " ولد"إّن تضييق داللة 

تصحيح للمسار اإلنساّين عن طريق ترسيخ قيم حقوق اإلنسان يف العيش واإلعالة، ورعاية 

  .حقوق األوالد دون تفرقة يف اجلنس والعمر

.48، ص 5مصطفى محمود، من أسرار القرآن الكریم، دار المعارف، مصر، ط)1
.9-8سورة التكویر، اآلیة )2
.146، ص9محّمد الّطاھر بن عاشور، التحریر والّتنویر، ج)3
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:القرآني ونسقية تغّير داللتهافي الخطاب " ولد"تواتر لفظة )2.3.3

:التوسيع الّداللي)1.2.3.3

اآليات القرآنيةاملظهر

ث
ب المواري

الولد في با

﴿                 

                   

                      

                  

                ﴾ النساء

11.

﴿               

                        

                   

  ﴾ 176النساء.  

﴿           

          

                  

               

             

              

 ﴾ 12النساء.  
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ث والذكور
جز بين اإلنا

سوية في الع
الت

﴿                 

                  

                   

                    

                 

233سورة البقرة ﴾

﴿            

                  

      ﴾ 75سورة النساء  

﴿                 

    ﴾ 98سورة النساء  

﴿             

                  

               

          ﴾ سورة  

  127النساء 

﴿               
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             ﴾ سورة  

  33لقمان 

﴿          ﴾ سورة املزمل  

17

ث والذّكور 
سوية في الفتنة بين اإلنا

الت

﴿           

            

          

  .14/15سورة التغابن ﴾

﴿              

﴾ 28سورة األنفال.  

﴿              

          ﴾ 9سورة املنافقون  

﴿                 

          

   ﴾ 37سورة  سبأ.  
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:التضييق الّداللي)2.3.3.3

اآليات القرآنيةاملظهر

ط
لداللة على الذكور فق

﴿        

    ﴾ 21سورة نوح  

﴿               

     ﴾ 39سورة الكهف  

﴿         

         

            

     ﴾ 21سورة يوسف  

﴿               

       ﴾ سورة  

  .09القصص 

﴿         

                

﴾ 47سورة آل عمران.  
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ط
ث فق

للداللة على اإلنا
﴿      

                

            

            

      ﴾ 151سورة األنعام.  

﴿           

       ﴾ 31سورة اإلسراء.  

:خاتمة الفصل

احتفى القرآن الكرمي بكّل األلفاظ اّليت تعارف عليها الّناس يف لغتهم يف فرتة ما قبل 

دالليا وتداوليا، حبيث أّن اإلسالم، وكان هذا االحتفاء من أجل إبراز ثروة هذا اخلطاب 

اقرتاض القرآن الكرمي للفظ ما من معهود العرب، وإسباغ عليه أوجها خمتلفة من املعاين 

والّدالالت هو يف احلقيقة إبراز ملرونة هذا اخلطاب وقابليته الفائقة على التكّيف مع أّي وضع 

ّست كّل الّشرائح البشريّة لغوّي جديد، فضال عن إعطاء هذه احلقائق العرفية شحنا عاطفّية م

ƨȈǻ¡ǂǬǳ¦�©ƢǫƢȈËǈǳ¦�ǽǀđ�̈®ȂǐǬŭ¦.



ومستويات          لشرعيةالحقـائق ا  :الفصل الثالث  

الداللة في الخطاب القرآني

  الخطاب القرآني بين الداللة الوضعية والداللة الشرعية-)1

مستويات التغّير الّداللي للحقيقة الشرعية في الخطاب القرآني-)2

  الحقـائق الدينية في الخطاب القرآني-)3
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:الخطاب القرآني بين الّداللة الوضعية والّداللة الشرعية-)1

�« Ȃ̄ºŶ�ǲºǸǯ¢�ǶȀƬºǤǳ�ËÀ¢�§ǂºǠǳ¦�ǺºǬȇ¢�ƢºŭƢǘǴǧ��Ƣºǿ°Ȃǘƫ�¶Âǂºǋ�Ƣºē¦̄�Ŀ�ƨºËȈƥǂǠǳ¦�ƨºǤËǴǳ¦�ǲǸŢ

د يف صـور تعبرييّـة متباينـة، فضـال عـن القـاموس التجّسـ�ȄºǴǟ�Ƣē°ƾºǫ�ǶºǰŞ��ǂºǌƦǳ¦�Ǿǧتعبريّي عر 

الثـــرّي الّـــذي تزخـــر بـــه، وقـــدرة أهلهـــا علـــى الّتصـــّرف فيهـــا، ولكـــّن هـــذه الّلغـــة مل تشـــهد تطـــّورا 

Ƣđ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�¾Ǆǻ�ƢǷƾǼǟ�ƢēƾȀǋ�ŖËǳ¦�Ǯ ǴƬǯ�ƢŮȂǏ¢�Ŀ�ƨËȈǯǂƷÂ.

ا األّول، وغـّين عـن البيـان أّن أعطى اخلطاب القـرآين هلـذه الّلغـة وجـودا آخـر غـري وجودهـ

معجـز يف وجـوه متعـّددة مـن حيـث فصـاحته وبالغتـه ونظمـه وتراكيبـه وأسـاليبه «هذا اخلطـاب 

وما تضّمنه من أخبار املاضّية ومستقبلة وما اشتمل عليه من أحكام جلّية، وقد حتّدى ببالغـة 

، فقـد أضـاف 1»املـةألفاظه فصحاء العرب كما حتّداهم مبا اشتمل عليه من معان صحيحة ك

إىل رصيدهم الّلغوي ألفاظا جديدة سامهت يف إثراء لغتهم، لكن املتفّرد واجلديد والطـارئ هـو 

اســتعماله أللفــاظ كانــت موجــودة أصــال فيهــا، ولكــن مبعــان جديــدة، واألكثــر بالغــة يف هــذا 

وكـأّن  هـذا املعـىن األمر كّله هو قدرة وصول املعىن اجلديد إىل األذهان دون تعقيـد أو التبـاس، 

  .اجلديد مصاحب هلذه املفردة منذ القدم

أطلــق العلمــاء علــى املعــاين اجلديــدة الّــيت اســتحدثها القــرآن الكــرمي باحلقــائق الشــرعية؛ 

حبكـــم أّن الّشـــرع ممـــّثال بـــالقرآن الكـــرمي هـــو املـــؤثر األّول يف تغيـــري داللـــة الّلفظـــة، وكـــان ذلـــك 

القرآن الكرمي دقيق يف اختيار مفرداته واستعمال مصـطلحاته، «ّن بنسقية مضبوطة وناجعة؛ أل

وعرض مفاهيمه وحقائقه، وإنّه ينوع صور استعمال املصطلح الواحد، ويبـدع يف اسـتخدامها، 

ويضيف معاين جديدة يف هذا الّسياق إىل مـا قـّرره يف سـياق سـابق، ويلقـي يف كـّل مـرة ظـالال 

�ƨººǳȏ®�ń¤�Ƣººē¦̄�Ŀ�̈®ËƾººƴƬǷ��̧ǂººËǌǳ¦�̈®ƢººȈǬƥ�̈ËŚººǤƬǷ�ƨȈǠººǓبــذلك الّداللــة الو ، فتصــبح 2»خاّصــة

.أخرى يطلق عليها الداللة الشرعية أو احلقيقة الّشرعية

.11، ص1،2002طمحمد سالمة حسین، اإلعجاز البالغي في القرآن الكریم، دار اآلفاق العربیة، مصر، )1
.153، ص1994، 2صالح عبد الفتاح الخالدي، مفاتیح التعامل مع القرآن الكریم، دار القلم، دمشق، ط)2
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اعتادت نواميس الّلغات على أّن التغّري الّداليل يّتسم خباصّيّيت الـزمن والـبطء، حبيـث 

لنّـاس مالحظـة هـذه احلركيّـة حيدث وفق مسار زمّين متباعد وبوترية بطيئـة حبيـث يصـعب علـى ا

يف الّلغة، لكن القرآن الكـرمي أحـدث ثـورة لفظيـة يف الّلغـة العربيّـة، عـن طريـق اسـتحداث معـان 

جديـدة يف فــرتة زمنيـة قصــرية، وعمـل علــى إدخــال هـذا املعــىن يف القـاموس الّلفظــي للمتكلمــني 

ّن املعــىن الوضــعي القــدمي خيتفــي بالعربيــة، ومــن املتعــارف عليــه أيضــا يف قــوانني الّتغــّري الــّداليل أ

�Ƣºēȏȏ®�ȄºǴǟ�ň¡ǂºǬǳ¦�§ ƢºǘŬ¦�Ŀ�ƪ ǜǧƢƷ�ƨËȈǟǂËǌǳ¦�ǪƟƢǬū¦�ǺǰǳÂ��ºƾȇƾŪ¦�ŘǠŭ¦�̧ȂȈǋ�®ËǂƴŠ

.، وكأنّنا باخلطاب القرآين يريد أن يضيف إىل العربّية دون أن ينقص منها 1الوضعّية

:لقرآنيمستويات التغّير الّداللي للحقيقة الّشرعّية في الخطاب ا-)2

طاب القـرآين عنايـة كبـرية مـن قبـل الّدارسـني والعلمـاء، شهدت احلقائق الشرعية يف اخل

وذلــك راجــع للــزخم املعــريف الّــذي متتــاز بــه هــذه احلقــائق، والّنقلــة النّــوعي الّــيت أحــدثتها علــى 

احلقـائق الّـيت ومـن .مستوى هذا اخلطاب بصفة خاصة وعلى مستوى الّلغـة العربيّـة بصـفة عاّمـة

  :جاء مبعانيها القرآن الكرمي جند

:الّصالة)1.2

أكثـــر املفـــاهيم الّشـــرعّية الّـــيت ســـّلط عليهـــا الضـــوء وكانـــت متداولـــة بـــني البـــاحثني قـــدميا 

مــن احملــاور جعــل الّصــالة ، حبكــم أّن اخلطــاب القــرآين عنــد نزولــه "الّصــالة"وحــديثا هــي لفظــة 

وعمــــود  أفكــــاره وتعاليمــــه، وأصــــبحت بــــذلك الــــرّكن األساســــياألساســــية الّــــيت تــــدور حوهلــــا

اإلسالم، لكن الطارئ  يف مفهوم الّصـالة أّن هـذه الّلفظـة كانـت موجـودة متداولـة بـني العـرب 

.والّدينّية االجتماعيةالقدماء كلفظة تنتمي إىل قاموس لغوّي وكمفهوم ينتمي ألعرافهم 

ــا تصــّرف اخلطــاب القــرآّين يف داللــة لفظــة 
ّ
بنقلهــا مــن جمــال دالّيل إىل جمــال "الّصــالة"مل

علـى مفهومهـا الوضـعي الّـذي تعـارف عليـه دالّيل آخر، عمد يف سياقات أخرى على احلفـاظ 

.نفس األمر الحظناه في الحقائق العرفیة، وسبق ذكره في الفصل الثاني-)1



الحقائق الشرعیة ومستویات الّداللة في الخطاب القرآني

196

العرب قـبال، وهـو املفهـوم الّـذي تـداول يف املعـاجم والقـواميس العربيّـة، فالّصـالة ألفهـا واو ألّن 

  .اعتها صلوات والتثنية صلوانمج

والّصال وسط الظهر لكّل كائن، وإذا أتى الفرس على إثر الفرس الّسابق قيل عـن الثّـاين صـّلى 

1وجاء مصّليا ؛ألّن رأسه يتلو الّصال اّلذي بني يديه

�ǂǿƢºººǜǳ¦�ȂºººǿÂ�Ǯومعناهـــا " ةالّصـــال"وأختلـــف يف وزن           ºººȇǂƸƬǳƢƥ�ƨºººǴǠǧ�ǲºººȈǬǧ�ƢºººĔ±Â�ƢºººËǷ¢��

.، وقيل بالّسكون، فتكون حركة العني منقولة من الّالماملشهور

وأّما معناها فقيل الـّدعاء، صـّليت لـك أي دعـوت لـك، وهـو املعـىن الّـذي تعـارف العـرب 

إذا " -صلى اهللا عليه وسـّلم–عليه ووظّفوه يف أشعارهم وخطبهم وكالمهم، ومنه قول الّرسول 

؛ أي 2"مفطــرا فليأكــل، وإن كــان صــائما فليصــلّ دعــي أحــدكم إىل طعــام فليجــب، فــإن كــان 

.فليدع هلم باخلري والربكة ، فالّدعاء يف اجلاهلّية وحّىت يف اإلسالم هو صالة

تــــواتر يف أشــــعار العــــرب اجلــــاهليني، ومنــــه قــــول "الّصــــالة"وهــــذا املعــــىن الوضــــعي للفظــــة      

  :األعشى

األوصــــــــــــاب والوجعــــــــــــايــــــــــــا رّب جّنــــــــــــب أيب تقــــــــــــــول بنيــــــــــــــيت وقــــــــــــــد قرّيــــــــــــــت مــــــــــــــرحتال

ـــــــــذي صـــــــــّليت فـــــــــاغتنمي ـــــــــــــب املـــــــــــــرء مضـــــــــــــطجعاعليـــــــــك مثـــــــــل اّل 3نومـــــــــــــا فـــــــــــــإّن جلن

ƪ ǟ®�ŘǠŠ�ƪ ËǴǏ�ƢËĔ¢�ƪ ȈƦǳ¦�ǂǿƢǛÂ.

واملدارك، فتصرف يف داللة الّصالة، جاء اخلطاب القرآين ثورة غّريت املفاهيم واأللفاظ 

بــاملعىن الوضــعي " الّصــالة"هــا لفظــة لكــن املعجــز يف هــذا أّن هنــاك ســياقات قرآنيّــة جــاءت في

وهو الّدعاء، حيث نرى القرآن الكرمي يفيد من كّل املعاين واإلحياءات الّـيت حتملهـا الّلفظـة مـن 

أجل إيصال املعىن واإلمساك باإلعجاز والبيان ، قال اهللا تعاىل يف أحد تلك السياقات 

.137،ص 38الزبیدي، تاج العروس، ج:ینظر-)1

185األعشى، الّدیوان، ص )3
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﴿          

    ﴾1

مسار دالّيل يبحث إّن التغّري الّداليل اّلذي اضطلع به اخلطاب القرآين يف الّلغة العربّية هو 

عن املعىن قبل كّل شيء، وبالّتايل أينما ثقف املعىن املراد أمسك به، وعليه جند أّن الّدالالت 

"الّصالة"اجلديدة ال تتناقض مع الّدالالت القدمية، وهذا واضح جلّي يف هذه اآلية؛ فلفظة 

فصّل عليهم أي ّدعاء هلم، هاهنا تعين الّدعاء، فاهللا سبحانه وتعاىل حيّث نبّيه الكرمي على ال

أدع هلم واستغفر، وعدى الفعل يصّلي ملا فيه من معىن العطف ألنّه من الّصلوين، وإرادة «

املعىن الّلغوي هنا هو املتبادر، واحلمل على صالة املّيت مستبعد، لذا استدّل باآلية على 

.كما أّن الّسكون يف اآلية حيدث بفعل الّدعاء الّصاحل هلم2»استحباب الّدعاء ملا يتصّدق 

وعن الّشافعي «إّن السّنة عند العرب أن يدعو املصّدق لصاحب الّصدقة إذا أخذها، 

أجرك اهللا فيما أعطيت، وجعله طهورا، :أحب أن يقول الوايل عند أخذ الّصدقة: رمحه اهللا

§��ǶȀȈǴǟ يسكنون) سكن هلم(وبارك لك فيما أبقيت،  Ƣƫ�ƾǫ�ƅ¦�ËÀƘƥ�ǶđȂǴǫ�ǺƠǸǘƫÂ�ǾȈǳ¤

مبا يف ضمائرهم والغم من الندم ) عليم(�Ƕǿ Ƣǟ®Â��ǶđȂǻǀƥ�ǶȀǧ¦ŗǟ¦�ǞǸǈȇ) واهللا مسيع عليم(

، وهنا استعمال صريح للّداللة الوضعية لكلمة الّصالة، ويرى الرازي أنّه ال 3»ملا فرط منهم

فالن على فالن، أفاد ّدعاء، فإذا قلنا صّلى يف أصل الّلغة عبارة عن ال«شك أّن الّصالة 

صار حبسب العرف يفيد أنّه قال له اللهّم صّل له، الّدعاء حبسب الّلغة األصلية، إّال أنّه 

؛ أي 4»معناه ادع هلم:فلهذا اختلف املفسرون، فنقل ابن عباس رضي اهللا عنهما أنّه قال 

.مبعناه الوضعي األّول

.103التوبة ، اآلیة سورة)1
.14، ص 11األلوسي، روح المعاني، ج)2
.89، ص3الزمخشري، الكشاف، ج)3
.185-184، ص 16الفخر الّرازي، التفسیر الكبیر، ج)4
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يف اخلطاب القرآين حتمل معىن الّدعاء فقط؟، "الّصالة" كلمة ولكن، هل كّل معاين

كمفهوم جديد جاء به القرآن الكرمي ومل يكن معروفا قبال، أو األدق أنّه "الّصالة"املؤكد أّن 

يف جاهليتها على إرث من «مل يكن متداوال من قبل وإن كان موجودا؛ ألّن العرب كانت 

�Ƕđ¦®¡Â�ǶēƢǤǳ�Ŀ�ǶȀƟƢƥ¡�ª ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء اهللا جّل ثناؤه باإلسالم، ¤°

حالت أحوال، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من الّلغة ألفاظ من مواضع إىل 

، 1»مواضع أخرى بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطت، فعفى اآلخر األول

  ادة؟وكانت الّصالة من الشرّائع اّليت زيدت، فكيف كانت هذه الزّي

:على ضوء الخطاب القرآني" الّصالة"نقل داللة -)1.1.2

، فنقلها من جمال دالّيل "الّصالة"قام اخلطاب القرآين بعمل نقلة داللّية يف معىن لفظة 

يعين الّدعاء فقط، إىل جمال داليل آخر أوسع يدخل حتت هذا املسّمى تلك الّشريعة 

كمفهوم " الّصالة"جود وأفعال أخرى، حبيث أصبحت املنصوصة اّليت تقتضي الرّكوع والسّ 

ولفظ تكتسي بصبغة نظامية خمصوصة بعد أن كانت جمّرد دعاء مرسل يطلقه املتكّلم على 

.الّشاكلة الّـيت تبدو له

﴿:قال اهللا تعاىل             

   ﴾2

يف هذه اآلية، ومن صفات عباده املّتقني إقامة يصف اهللا سبحانه وتعاىل عباده املّتقني 

الّصالة، ويقصد تلك الشريعة اّليت يعّدها اإلسالم عمود الّدين، بالّرغم من أّن الّصالة عند 

املقصودة يف هذه اآلية فهي العبادة املخصوصة  «العرب كانت الّدعاء إّال أن الّصالة 

وإن كانت كذا فإّن العرب مل تعرفه مبثل ما أتت ...املشتملة على قيام وقراءة وركوع وسجود

.77، صابن فارس، الصاحبي في فقھ اللغة)1
.03سورة البقرة ، اآلیة )2
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¤1�Ń�ǶËĔ¢�Ëȏ»به الشريعة من األعداد واملواقيت، ال شك أّن العرب عرفوا الّسجود والرّكوع

  .يعرفوه مبثل هذه الطريقة

استعان اخلطاب القرآين مبفهوم عادّي من كالم العرب، وأصبغ عليه ملسات من 

والبد من اإلشارة إىل أّن إعجازه وبيانه، فأصبحت هذه الكلمة األساس اّلذي يقوم عليه، 

  :وإن مل يكن على هذه اهليئة فقالوا«العرب يف جاهلّيتهم قد عرفوا الرّكوع والّسجود، 

أو درّة صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفّية غّواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

ƾƴººººººººººººººººººººººǈȇÂ�ËǲººººººººººººººººººººººȀȇ�Ƣººººººººººººººººººººººǿ¦ǂȇ�ŕººººººººººººººººººººººǷ��Ʋººººººººººººººººººººººđ
2

  :وقال األعشى  

يــــــــــــــــــــــــــــــــــراوح مــــــــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــــــلوات املليــــــــــــــــــــــــــــــــــك

4»3طــــــــــــــــــــــــــورا ســــــــــــــــــــــــــجودا، وطــــــــــــــــــــــــــورا جــــــــــــــــــــــــــوازا

وهذا أمر جلّي يف الّشعر العريب القدمي، أن يعّرب عن معاين الرّكوع والّسجود كمثل قول 

  :األعشى

ـــــــــــــــــــــــا وأبرزهــــــــــــــــــــــــــــــا وعليــــــــــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــــــــــتموصـــــــــــــــــــــــهباء طـــــــــــــــــــــــاف يهوديّه

ƢºººººººººººººººººººººººººººËĔ®�Ŀ�ƶȇǂºººººººººººººººººººººººººººǳ¦�ƢºººººººººººººººººººººººººººȀǴƥƢǫÂĻ°¦Â�ƢºººººººººººººººººººººººËĔ®�ȄºººººººººººººººººººººººǴǟ�ȄËǴºººººººººººººººººººººººǏÂ
5

بناء عليه، ال جرم أّن املعىن الطارئ اّلذي جاء به القرآن الكرمي يتمّتع بكّل اجلّدة 

ǪƥƢËǈǳ¦�ƨËȈǼȇË®¦¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�Ǿǳ�ȐȈưǷ�§ǂǠǳ¦�» ǂǠƫ�ŃÂ��ǄËȈǸƬǳ¦Â.

.233-232ص ، 1جبن عاشور، التحریر والتنویر،محمد الطاھر )1
:ھذا البیت للسشاعر الجاھلي النابغة الّذبیاني من قصیدتھ الّتي مطلعھا )2

ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳدارΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˷ϳϣ˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳϠόϟΎΑΩϧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˷γϟΎϓΕϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧρϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧϬϳϠϋϑ ϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣϷ

145:، صاألعشى، الّدیوان)3
4

.79،س، الصاحبي في فقھ اللغبن فار)
200، ص األعشى، الّدیوان)5
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:على هذه الشعيرة" الّصالة"سبب إطالق لفظ ) 2.1.2

على هذه الشعرية " الّصالة"للفظة شغلت مسألة سبب إطالق اخلطاب القرآين      

�À¦ȂǴËǐǳ¦�ǺǷ�ƢËĔ¢�ǒ ǠƦǳ¦�ÃŚǧ��ƨǏȂǐƼŭ¦» ولذلك كتبت الّصالة يف املصحف بالواو، قال

مها عظمان ينحنيان عند الرّكوع، وملا كانا يظهران من الرّاكع، ّمسي : صاحب التنبيهات قيل 

�ÀȂǰȇ�ǾǇǂǧ�² ¢°�ËÀȋ��¼ƢƦËǈǳ¦�ƨƦǴƷ�ǺǷ�ňƢËưǳ¦�ȂǿÂ�ȆËǴǐŭ¦�ǾǼǷÂ��̈ȐǏ�ǾǴǠǧÂ�Ǯ ǳǀǳ�ƢčȈǴǐǷ

�ǞƥƢƬǷ�ƢȀǴǟƢǧ�ËÀȋ�ǲȈǫÂ��¼ƢƦËǈǳ¦�ƨƦǴƷ�Ŀ�ňƢËưǳƢǯ��ÀƢŻȍ¦�ƨȈǻƢƯ�ƢËĔȋ�ǲȈǫÂ��¾ËÂȋ¦�ÃȂǴǏ�ƾǼǟ

ّلى اهللا عليه وسّلم كما يتابع الفرس الثّاين األّول، وقيل هي مأخوذة من تصلية لرسول اهللا ص

وملا كانت تنهى عن الفحشاء واملنكر كانت مقّومة لفاعلها، وقيل من العود بالّنار ليقّوم، 

ǾËƥ°Â�ƾƦǠǳ¦�śƥ�ǲǐƫ�ƢËĔȋ�ƨǴËǐǳ¦«1 اّليت أوردها العلماء  واالحتماالت، وال خيفى زخم املفاهيم

فقهاء من أجل اإلمساك بالّسبب اّلذي جعل من هذه الّشعرية اّليت تعّد رأس العبادات وال

".الّصالة"هذه الّتسمّية 

فعلة من صلى كالزّكاة من زكى، وكتابتها بالواو «والّزخمشري من اّلذين رّجحوا أّن الّصالة 

ذلك يف ركوعه على لفظ املفخم، وحقيقة صّلى حّرك الّصلوين؛ ألّن املصّلي يفعل 

، ولكّن الفخر الرّازي عّرض باملفهوم اّلذي أورده الّزخمشري، وأعطى مجلة من 2»وسجوده

هذا االشتقاق اّلذي ذكره صاحب الكّشاف «احلجج الّـي تبّني ضعف هذا املذهب فقال إّن 

يفضي إىل طعن عظيم يف كون القرآن حّجة؛ وذلك ألّن لفظ الّصالة من أشّد األلفاظ شهرة 

وأكثرها دورانا على ألسنة املسلمني، واشتقاقه من حتريك الّصلوين من أبعد األشياء استهتارا 

إلحيائية قد يكون رأي الرّازي أقرب إىل ، ومن الّناحية الّداللية وا3»فيما يبّني أهل الّنقل 

املنطق، بالّرغم من أّن مذهب الزخمشري عليه أكثر الّدارسني؛ ألّن األلفاظ القرآنية تكتسي 

صليت العصا إذا «باجلمالية واإلبداع يف املعىن ويف املبىن، وذهب األلوسي إىل أّن الّصالة من 

ظاهره وباطنه مثل ما حياول تعديل اخلشبة  قدمتها للّنار، فاملصّلي كأنّه يسعى يف تعديل

.06-05، ص2جالّذخیرة،القرافي، )1
.155، ص1ججار هللا الّزمخشري، الكشاف،)2
.33، ص2، جالفخر الّرازي، التفسیر)3



الحقائق الشرعیة ومستویات الّداللة في الخطاب القرآني

201

ƢǌƸǨǳ¦�Ǻǟ�ȄȀǼƫ�ƢËĔ¢�¦ŚƯƘƫ�̈ȐËǐǳ¦�Ǧ �1»بعرضها على الّنار ƟƢǛÂ�ǂưǯ¢�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤�ƨËǏƢƻÂ��

  .واملنكر

:لفظة الّصالة في الخطاب القرآني  تواتر نسقّية-)3.1.2

مرّة منها )46(مرة تواترت فيها لفظة الّصالة يف القرآن الكرمي، كانت ) 64(من أصل    

، مسبوقة بلفظة اإلقامة أو القيام، بفعل ماض أو مضارع أو أمر، بضمري املفرد أو اجلمع

وتعترب هذه الّلفظة من القرائن الّدالة على أّن املعىن املراد يف هذه اآليات هو الشعرية 

إىل الّصالة، " اإلقامة"املخصوصة، وقد أفاض الّزخمشري يف األبعاد الّداللّية يف تضفيها لفظة 

�ƢȀǼǼǇÂ�ƢȀǔƟ¦ǂǧ�Ŀ�Ǣȇ±�ǞǬȇ�À¢�ǺǷ�ƢȀǜǨƷÂ��ƢĔƢǯ°¢�ǲȇƾǠƫ�̈ȐËǐǳ¦�ƨǷƢǫ¤�ŘǠǷ«فريى أّن 

�®ȂǠǳ¦�¿Ƣǫ¢�ǺǷ��Ƣđ¦®¡Â–أو الّدوام عليها واحملافظة عليها، كما قال اهللا عّز وجل -إذا قّومه﴿

     ﴾2 ،وقوله أيضا : ﴿   

   ﴾3من قامت الّسوق...� ȆǌǳƢǯ�ƪ ǻƢǯ��ƢȀȈǴǟ�ǚǧȂƷ�¦̄¤�ƢËĔȋ

النافق اّلذي تتوّجه إليه الّرغبات ويتنافس فيه احملّصلون، وإذا عطلت وأضيعت كانت كالّشيء 

اّلذي ال يُرغب فيه، أو الّتجّلد والّتشّمر ألدائها، وأّال يكون يف مؤّديها فتور عنها وال توان، 

، 4».قامت احلرب على ساقها، ويف ضّده قعد عن األمر وتقاعدقام باألمر، و : من قوهلم

:ومثاله من القرآن الكرمي وإن كانت األمثلة ممتّدة كثرية

﴿            

            

﴾5

.116، ص 1ج،األلوسي، روح المعاني)1
.23سورة المعارج، اآلیة، )2
.09:سورة المؤمنون، اآلیة)3
.154، ص1الزمخشري، الكّشاف، ج)4
.29سورة العنكبوت، اآلیة )5
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�ƢŮ�Â¢�©ƢƦƳ¦Ȃǳ¦Â�ǒ«ومعىن يقيمون الّصالة  Ɵ¦ǂǨǴǳ�ƨǠǸƴƬǈǷ�ƢǿȂǠǫȂȇ�ÀƘƥÂ�ƢĔƢǯ°¢�ÀȂǳËƾǠȇ

ويتشّمرون ...مع اآلداب والّسنن، من أقام العود إذا قّومه، أو يواظبون عليها، ويداومون

1�Ǻǟ�ȆȀËǼǳ¦�Ŀ�ƢƦƦǇ�¿ƢȈǬǳ¦�¦ǀǿ�ƅ¦�ǲǠƳ�ƾǫÂ��ƢĔÂË®ƚȇÂ»ألدائها بال فرتة عنها وال توان

الفحشاء واملنكر، وكأنّنا بالّصالة هذه الفريضة املخّصوصة بالرّكوع والّسجود والّدعاء سببا 

.وجّنة عن الزّيغ

، ففي معىن الّدعاء سابقا ال تتعّدى  "الّصالة"وهنا إضافة ممّيزة للّداللة اجلديدة للفظة 

Ǘ�ƢĔȂǯ لب للحصول، أّما يف معناها وجوهرها اجلديد هي ناهية مانعة للوقوع يف الفحشاء

«�¦�ƶȈƦǈËƬǳ¦Â�ŚƦǰËƬǳ¦�ǺǷ�̈®ƢƦǠǳ«واملنكر،  ȂǼǏ�ƢȀǼËǸǔƬǳ�ƢËĔ¢�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ǶǿƢËȇ¤�ƢȀȈĔ�ŘǠǷÂ

والقراءة والوقوف بني يدي اهللا عّز وجل والرّكوع والّسجود له سبحانه الّدال على غاية 

�Ƣŭ�ǲǿ¢�Ȃǿ�ƢËƥ°�ǎاخلضوع والّتعظ Ǡƫ�ȏÂ��ǂǰǼŭ¦Â� ƢǌƸǨǳ¦�ǲǠǨƫ�ȏ�ƢēƘȇ�Ǻŭ�¾ȂǬƫ�ƢËĔƘǯ�ǶȈ

�ǾƬǸǜǟ�ȄǴǟ�Ë¾ƾȇ�Ƣđ�ƪ Ȉƫ¢�ƾǫÂ��ǲƳÂ�ËǄǟ�ǾȈǐǠƫÂ�Ǯ ǳ̄�ǲǠǨƫ�À¢�Ǯ ƥ�ǪȈǴȇ�Ǧ ȈǯÂ��Ǿƥ�ƪ Ȉƫ¢

شاء أو املنكر  وكربيائه سبحانه من األقوال واألفعال مبا يكون به إن عصيت وفعلت الفح

جعل الّصالة سبب يف نفي الفحشاء واملنكر عن املصّلي، كأنّه ، ف2»هكاملتناقض يف أفعال

يريد أن يقول للعرب أّن الّصالة ليست فعال منعزال وإّمنا هلا عالقة تالزمّية مع الفرد واجلماعة، 

  .فقيامها قيام ألخالقه والعكس صحيح

أعطى الفخر الرّازي رؤية شاملة لكون الّصالة ناهية عن الفحشاء واملنكر، فالعبد إذا 

لبس لباس الّتقوى ألنّه واقف بني يدي اهللا، واضع ميينه على مشاله، على هيئة «صّلى حسبه 

من يقف مبرأى ملك ذي هيبة، ولباس الّتقوى خري لباس يكون نسبه إىل القلب أعلى من 

ج املذهب إىل اجلسم، فإذن من لبس هذا الّلباس يستحيل منه مباشرة قاذورات نسبة الّديبا 

الفحشاء واملنكر، ّمث إّن الّصلوات متكّررة واحدة بعد واحدة، فيدوم هذا الّلبس فيدوم 

، بذلك أصبحت الّصالة حقيقة شرعية، بل أصبحت مفهوما شامال ملعاين الّدنيا 3»االمتناع

.154، ص 1األلوسي، روح المعاني، ج)1
.163المرجع نفسھ، ص )2
.74، ص25جالفخر الرازي، التفسیر الكبیر،)3
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قرآن الكرمي عّرب بلفظ الّصالة اّلذي استعاره من القاموس العريب، من واآلخرة، فال جرم أّن ال

�©ȏȏËƾǳ¦Â�ňƢǠŭ¦�ǽǀđ�ƢȀǼƸǋ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�· ƢǨǳȌǳ�̈ƢȈū¦�ƶǼǷ�ȄǴǟ�Ǿƫ°ƾǫ�±¦ǂƥ¤�ǲƳ¢.

دت الّصالة مبفهومها وداللتها الّشرعية ذكرا هللا، لذلك ذيّلت اآلية بقوله تعاىل أ         

﴿        ﴾ للّصالة أكرب من غريها من «، يريد بذلك

﴿الطّاعات، ومسّاها بذكر اهللا كما قال         

           

﴾1 وإّمنا قال لذكر اهللا ليستقل بالتعليل كأنّه قال ،:�ǂǯ̄ �ƢËĔȋ��Őǯ¢�̈ȐËǐǴǳÂ

�ÀƘƥ�ńÂ¢�ÀƢǰǧ��ƢǸȀȈǴǟ�ǽƾȈǟÂÂ�ƢǸȀǼǟ�ǾȈĔ�ǂǯ̄Â��ǂǰǼŭ¦Â� ƢǌƸǨǳ¦�ƾǼǟ�ƅ¦�ǂǯǀǳ,اهللا، أ

مسري يف سبيل احلصول على مرضاة اهللا ، وكّل هذا 2»ينهى من الّلطف اّلذي يف الّصالة

  .سبحانه وتعاىل

﴿: ومنه قوله تعاىل             

        

   ﴾3

سبحانه وتعاىل بني الّصالة وعدم اخلوف ونفي احلزن، إّن حسن إقامة الّصالة  اهللاقرن    

على أصوهلا وشروطها أعظم األعمال البدنّية اّليت يقوم هلا العبد جتاه اهللا سبحانه وتعاىل، 

ǳƢƥ�² ƢËǼǳ¦�ǂǷ¢�Ǯ ǳǀǳ��ÀȂǻǄŹ�Ƕǿ�ȏÂ�ǶȀȈǴǟ�» Ȃƻ�ȏ�©ƢǨËǐǳ¦�ǽǀđ�ÀȂËǴƸƬȇ�ǺȇǀËǳƢǧ ّصالة

�ƢËĔȋ» عمل يدّل على تعظيم اخلالق والّسجود إليه وخلع اآلهلة، ومثل هذا الفعل ال يفعله

.09سورة الجمعة، اآلیة )1
.553، ص4الزمخشري، الكّشاف، ج)2
.277سورة البقرة، اآلیة )3
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، 1»املشرك ألنّه يغيظ آهلته بالفعل ويقول اهللا أكرب، وال يفعله الكتاّيب ألنّه خيالف عبادته

�ƨǜǨǳ�ƪ ǳÂ¦ƾƫ�ňƢǠŭ¦�ǽǀđ"يف منت اخلطاب القرآين كحقيقة شرعّية غّري اإلسالم يف "الّصالة

يف معناها " الّصالة"داللتها، واملالحظ يف هذا أنّه بالّرغم من أّن القرآن الكرمي استعمل لفظة 

االت  الوضعي إّال أّن احلّصة األكرب كانت للمفهوم الّشرعي اجلديد، وأغلب هذه االستعم

﴿: كما أسلفنا كانت مصاحبة للفظة اإلقامة مثل قوله تعاىل     

           

﴾2وقوله أيضا يف سياق آخر ،:﴿         

     ﴾3

يف اخلطاب القرآين بالّرغم من أّن داللتها  "الّصالة"تنوعت استعماالت لفظة           

، وكان ذلك أيضا "اإلقامة"كانت واحدة تقريبا، كانت بعض الّسياقات غري مصاحبة للفظة 

�©ƢƫƢǨƬǳ¦�ƢËĔ¢�ȄǴǟ�Ǯ Ǵƫ�Â¢�©ƢǫƢȈǈǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ȄËǴƴƬƫ�ƨËȈǨƻ�ÀƢǠǷ�¾ȐǛ�ƨǷƾƻ�ǲƳ¢�ǺǷ

  :ذلك قوله تعاىل داللية دقيقة، ومن

﴿             

         

                 

.472، ص 1محّمد الَطاھر بن عاشور، النتحریر والتنویر، ج)1
.35سورة الحج، اآلیة )2
.55:سورة المائدة، اآلیة)3
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﴾1

�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�Ƥ Ÿ�©ƢǧËǂǐƬƥ�ƨǷȂǰŰ�§ǂǠǳ¦�ȄǴǟ�̈ ƾȇƾŪ¦�̈ŚǠËǌǳ¦�Ǯ Ǵƫ�̈ ȐËǐǳ¦�ƪ ƸƦǏ¢

�ƨËƸǏ�©ƢǷȐǟ�ǺǷ�ƢËǷ¢��ǂǷ¢�ǾǸǰŹ�ȏ�ǲǇǂǷ� ƢǟËƾǳƢǧ��̈°ƢȀËǘǳ¦�ƢȀǸËǟǄƬƫ�ŖËǳ¦Â��ƢĔƢǯ°¢�ǲǸƬǰƬǳ

ففي كّل صالة يقف اإلنسان بكّل «الّصالة طهارة املرء ظاهرا لتتكلف هي بتطهريه باطنا، 

ويقّوي ضعفها �ƢđȂȈǟ�ǾǻƢƸƦǇ�ǪǳƢŬ¦�ƶǴǐȈǧ���§ȂȈǟÂ�§Ȃǻ̄Â�ƢȇƢǘƻ�ǺǷ�ǾǈǨǻ�ǾǴǸما حت

��ǾËƥ°�ƨǸǜǠǳ�ƾƦǠǳ¦�°ƢǔƸƬǇ¦�°ƾǫ�ȄǴǟÂ��°¦ǂǇ¢Â�ǶǴǟ�ǺǷ�ǾƴȀǼǷ�Ŀ�ƢŠ�ƢēŚǈǷ�ƶËƸǐȇÂ

وعلى قدر جتّرده من فجور نفسه تكون الثمرة والنتيجة، فليس إلنسان من صالته إالَّ ما 

الّروحّي اّلذي جيعل اإلنسان يصبو دائما إىل طلب الّصفاء ، هذا املفهوم 2»عقل منها

.الّداخلّي عن طريق هذا الفعل اجلسديّ 

خياطب اهللا سبحانه وتعاىل يف سياق آخر جيل من الّناس تركوا الّصالة، ّمث يبّني حبكمة 

ńƢǠƫ�¾ƢǬǧ��ƨËȇÂǂƻȋ¦Â�ƨËȇȂȈǻƾǳ¦�ǶēƢȈū�¿ƢǠǳ¦�°Ƣǈŭ¦�ȄǴǟ�Ǯ ǳ̄�°ƢƯ¡�ƨËȈǻ¡ǂǫ:﴿   

           

﴾3

أسرار الّنفس البشريّة تكمن يف منهج العقيدة، ومن أهّم شعائر هذا «األكيد أّن كّل 

صّلى اهللا عليه –، فهي الّشعرية اّليت فرضها اهللا سبحانه وتعاىل على رسوله "الّصالة"املنهج 

�ǆ-وسّلم ǨËǼǳƢƥ�ǲǐƫ�ƨËȈǈǨǻ�ƨǟȂǇȂǷ�ƢËĔ¤��Ƣǿ°ƾǫ�¾ȐƳÂ�ƢĔƘǋ�ǶǜǠǳ�©¦Ȃũ�ǞƦǇ�¼Ȃǧ�ǺǷ

تصديقا ف واالستقامة، وتبتعد بالّسلوك على كّل فحش ومنكر، إىل حقيقة الّطهر والّتعفّ 

﴿:لقوله تعاىل          

.43:سورة الّنساء، اآلیة)1
.20الّصالة أسرارھا النفسّیة، ص )2
.59:سورة مریم، اآلیة)3
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  ﴾1«2 ، ،فقد أصبحت مبثابة املقياس اّلذي حيفظ العبد ويقيس مدى إميانه

.وتركها دليل على إضاعته يف حبر الّشهوات واملوبقات

إضاعة الّشرك «قة وطيدة مع التزام اإلنسان بكّل ما هو سوّي، فمثال الأصبح للّصالة ع

:فاملشركون أضاعوا الّصالة متاما، قال اهللا تعاىل للّصالة ألنّه انصراف عن اخلضوع هللا تعاىل، 

﴿   ﴾3 والّشرك إتباع للّشهوات؛ ألّن املشركني اتّبعوا ،

�®ȂȀȈǳƢǯ�śǯǂǌŭ¦�ŚǣÂ��ƢǼǿ�®ȂǐǬŭ¦�Ƕǿ� ȏƚǿÂ��ǲȈǳ®�Śǣ�ǺǷ�̈ȂȀËǌǳ¦�®ËǂĐ�¿ƢǼǏȋ¦�̈®ƢƦǟ

، اّلذي 4»والّنصارى فّرطوا يف الّصلوات واتّبعوا شهوات ابتدعوها ويشمل كّل ذلك اسم الغّي 

¦�ǶǿŚǐǷÂ��ƨËȇȂȈǻËƾǳ¦�ǶēƢȈƷ�ǆ Ëǻƾȇألخروي.  

، فمنها قوله "الّصالة"و " الّصرب"يف بعض السياقات القرآنية، حدثت مزاوجة بني لفظيت 

﴿: تعاىل       

  ﴾5

﴿: قال اهللا تعاىلويف سياق آخر         

    ﴾6 ،معناها الّشرعي يف اإلسالم، وهي «أرید بھا هنا "الّصالة"و

�ƨǠƳ¦°�ƢǼǿ�Ƣđ�°ȂǷƘŭ¦�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ƪ ǻƢǯ�¿ǂƳ�Ȑǧ��¦®ƢǬƬǟ¦Â�ȐǸǟÂ�ȏȂǫ�ńƢǠƫ�ƅ�ƾǷƢŰ�̧ȂǸů

.45:سورة العنكبوت، اآلیة)1
.19الّصالة وأسرارھا النفسّیة، ص )2
.43:سورة المّدّثر، اآلیة)3
.153، ص16عاشور، التحریر والتنویر، ج محّمد الطاھر بن )4
.153سورة البقرة، اآلیة )5
.45:سورة البقرة، اآلیة)6
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علّو شأن هذه العبادة اّليت جيب اجلمع بني الّصرب والّصالة يوّضح، 1»والّشكرألمرين الّصرب 

��ǽǂǰȇ�ƢǷ�Ǟǧƾǳ�Ƣđ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ƾƦǠǳ¦�ȄǴǟ» ألّن الّصالة متنع عن االشتغال بالّدنيا وختشع

القلب، وحيصل بسببها تالوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد واملواعظ 

، ونفرة عن مصري اخللق إىل دار الثواب أو دار العقاب رغبة يف اآلخرة واآلداب اجلميلة وذكر

، 2»عن املخلوقني إىل قبلة خدمة اخلالقالّدنيا فيهون على اإلنسان حينئذ ترك الرّياسة مقطعة 

.ليكتمل الّنضج الّروحّي لإلنسان املصّلي

ة بوصفها شعرية مقّدسة، يعّلل األلوسي هلذه املزاوجة بني مفهوم الّصرب، والّصال

�Â¢��Ǿƥ�Ëȏ¤�ǲǸƬǰƫ�ȏ�ƢËĔȋ�̈ȐËǐǳ¦�ȄǴǟ�ǾǷËƾǫÂ��ǽǂǰƫ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǆ«فريى أّن  ǨËǼǳ¦�ǆ ƦƷ�ŐËǐǳ¦

يف إزالة ما ال ينبغي، وتأثري الّصالة يف  -كما قيل–ملناسبة حال املخاطبني، أو ألّن تأثريه 

االستعانة بالّصالة فلما فيها حصول ما ينبغي، ودرء املفاسد مقّدم على جلب املصاحل، وأّما

من أنواع العبادات، ممّا يقّرب إىل اهللا تعاىل، قربا يقتضي الفوز باملطلوب، والعروج إىل 

احملبوب، وناهيك من عبادة تتكّرر يف اليوم والّليلة مخس مرّات يناجي فيها العبد عالّم 

ا تدّل على أّن العبد مدرك لقدرة ��3đ�ƨǻƢǠƬǇȏ¦�ËÀȋ��ËƢȈƦǴǫ�̈ȐËǐǳƢƥ�ƾƦǠǳ¦�śǠƬǈȈǧ»الغيوب

.الّصالة على تغيري األحوال من حال إىل حال

من جمّرد معىن جاهلي ، "الّصالة"نقل اإلسالم عن طريق القرآن الكرمي داللة لفظة        

§�¦4�ƨǜǨËǴǳ¦�ǽǀđ�Ëň¡ǂǬǳإىل مفهوم إسالمّي واسع يضّم يف ذاته عربا ومعاين ƢǘŬ¦�«ǂƻ�ƾǬǧ��

.ب واسع ومّدد قدرها االستيعابية للمعاين إىل أبعد حدّ إىل فضاء رح

..478، ص 1محّمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج )1
.52، ص 2الفخر الّرازي، التفسیر الكبیر، ج)2
.249، ص1األلوسي، روح المعاني، ج)3
4

لفظة الّصالة في التعبیر عن معاني أخرى غیر الفریضة المشروعة ، فمثال عّبرت ھذه اللفظة غن استعمل الخطاب القرآني )

﴿ :معنى الّدین في قولھ تعالى                       

        ﴾ 87سورة ھود، اآلیة.
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:رصد إحصائي) 4.1.2

جاءت كذلك بصيغ خمتلفة كأفعال ومجع ومفرد وكان ذلك " الّصالة"فضال عن لفظة   

  :بالنسقية اآلتية

صّلى

  )مرات3(

  يصلي

  )مرتان(

  صلوات

  )مرات5(

صالتهم 

  )مرات10(

صلّ 

  )مرة واحدة(

اآليةالسورةاآليةالسورةاآليةالسورةاآليةالسورةاآليةالسورة

القيامة*

األعلى*

 العلق*

01

15

10

آل *

عمران

*39

*43

البقرة*

  التوبة*

  احلج*

املؤمنون

157

238

99

40

9

األنعام

  األنفال

  املؤمنون

  النور

  األحزاب

  املعارج

  املاعون

72

92

35

02

09

41

56

23

34

5

103التوبة

﴿ :كما عبٍّر بلفظة الّصالة عن موضع الّصالة ولیس الّصالة في حّد ذاتھا، ونجد ھذا في قولھ تعالى    

                     



، لكّننا آثرنا الحدیث عن المعنى اإلسالمي الّذي شاع وانتشر وتداولھ الّناس، 40﴾سورة الحج اآلیة 
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:الزكـــــــــــــــاة)2.2

من املفاهيم الشرعية اّليت ّمت تداوهلا بكثرة يف " الزكاة"كانت لفظة " الّصالة"بعد لفظة     

من أجل تنظيم احلياة املاّديّة منت اخلطاب القرآين، بوصفها نظاما اقتصاديا سّنه اإلسالم 

من القاموس العريب، "الزّكاة"، فإّن القرآن الكرمي قد استعمل "ةالّصال"للّناس، ومثل لفظة 

ووظّفها يف متنه مبعان خمتلفة، ولكن هل عرف العرب الزّكاة باملفهوم اّلذي استعمله القرآن 

  .الكرمي ؟

الّنماء :زكا، الزّكاء ممدود«يف املعاجم والقواميس العربية، فمنه )زكا،زكو(تداول جذر        

املال ينقصه اإلنفاق، والعلم :والرّيع، زكا يزكو زكاًء وزكّوا، ويف حديث علّي كّرم اهللا وجهه

:، والزّكاةيزكو على اإلنفاق، فاستعار له الزّكاء وإن مل يكن ذا حرم، وقد زكاه اهللا وأزكاه

�Ȇǯ±Â�¦čȂǯ±Â�Å Ƣǯ±�Ƣǯ±�ƾǫÂ�� ƢȈǯ±¢� ƢȈǬƫ¢�¿Ȃǫ�ǺǷ���½¦±�Ä¢��ËȆǯ±�ǲƳ°Â��¬ȐËǐǳ¦�ǽƢËǯ±Â��ȄǯǄƫÂ

1»اهللا، وزكى نفسه تزكية

�Ǿƥ�ǲǐËƬȇ�ƢǷÂ� ƢǸËǼǳ¦�ňƢǠǷ�ƢēƢËȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ�Ƣǿƾų�̈Ƣǯ±Â�Ȅǯ±�ƨǸǴǰǳ�ƨËȇȂǤËǴǳ¦�ƨǇ¦°Ëƾǳ¦�ǺǷ

من طهارة وتعفف، وهذا املعىن اّلذي عرفه العرب يف العصر اجلاهلي وتداولوه بينهم، مل يكن 

�ËŶ¤Â���Ä®ƢǐƬǫȏ¦�¾ƢĐƢƥ�ƨǫȐǟ�ËÄ¢�ǶǿƾǼǟƨËǷƢǠǳ¦�ǶēƢȈƷ�Ŀ�ȐǸǠƬǈǷ�ÀƢǯ�Ƣ.

وزّكأه اهللا تعاىل تزكية وأزكاه؛ أمناه وجعل فيه بركة، وزكا «ومن الزّكاة أيضا قوهلم 

﴿الّرجل يزكو زكّوا ؛صلح، وبه فّسر قوله تعاىل        

            



.1849ابن منظور، لسان العرب، ص)1
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              ﴾
؛ أي ما صلح، وزكا يزكو 1

.، فالزّكاة هي الّنماء والّطهارة2»وكان يف خصب، والزّكاة صفوة الّشيء) تنعم(

:الّداللة الّشرعية للزّكاة في الخطاب القرآني-)1.2.2

ȂȀǨǷ�ń¤�¬ƾŭ¦Â�̈°ƢȀËǘǳ¦Â� ƢǸËǼǴǳ�ƨǨǏ�ƢĔȂǯ�ǺǷ¿�"الزّكاة"انتقل اخلطاب القرآين بلفظة 

وسلوك اجتماعي واقتصادي يهدف إىل خلق جّو من االستقرار االجتماعي إسالمي قار، 

ƨǯ°Ƣǌŭ¦�Ëǆ Ʒ�ǂǌǻ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǶđȂǴǫ�śƥ�Ǧ ȈǳƘËƬǳ¦Â��² ƢËǼǳ¦�śƥ�ƨȇȂǈËƬǳ¦Â.

﴿:قال اهللا تعاىل                  

           ﴾3

﴿: وقال أيضا يف سياق آخر        

﴾4

إّن الزّكاة يف املفهوم الّشرعي اّلذي جاء به القرآن الكرمي هي إخراج نصيب معلوم من املال 

وإعطائه للفقراء واملساكني اّلذين حّددمها لّشرع ، فكأّن اخلارج من املال يطّهره من نبعة احلق 

خيرج من ّمسى ما -صّلى اهللا عليه وسّلم–اّلذي جعل اهللا فيه للمساكني، كما نرى النّيب 

، وإخراجه بصفة دورية ثابتة يطّهر املال من هذه األوساخ، فتتجّدد 5الزّكاة أوساخ النّاس

.الربكة، ممّا يؤّدي إىل الّنماء

.21:سورة الّنور ، اآلیة)1
.220-218، ص38ج، تاج العروس في جواھر القاموس،االزبیدي)2
3

.73سورة األنبیاء، اآلیة )
.43البقرة، اآلیة سورة )4
5

.136، ص1ابن عطیة، المحّرر الوجیز، ج)
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شحنة داللية كبرية للفظة كانت أعطى اخلطاب القرآين عن طريق التغيري الّداليل 

�ƪ ƸǓƘǧ��ƨȈǷȂȈǳ¦�ǶēƢƦǗƢű�Ŀ�§ǂǠǳ¦�ǾǴǸǠƬǈȇ�ǶƟƢǟ�ŘǠǷ�®Ëǂů�ǾǳÂǄǻ�ǺǷ�Ƥ ȇǂǫ�ƪ ǫÂ�ŕƷ

�ǺǷÂ��ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�̈ŚƦǯ�ƨŹǂǌǳ�̈Ƣų�À¦ȂǼǏÂ��̈ƢȈƷ�«ƢȀǼǷ�ƨǜǨËǴǳ¦�ǽǀǿ» الواضح أّن كلمة

ȍ¦�ȆƷȐǘǏȏ¦�ŘǠŭ¦�ȄǴǟ�Ëȏ¤�Ë¾ƾƫ�ȏ�ƢËĔƜǧ�Àȉ¦�ƪ" زكاة" ǬǴǗ¢�¦̄¤�ËǮ ǋ�ǺǷ�ǆ ȈǳÂ��ȆǷȐǇ

�Ƣȇ®ƢǐƬǫ¦�ƢǷƢǜǻ�¦ȂǧǂǠȇ�Ń�ƨȈǴǿƢŪ¦�Ŀ�§ǂǠǳ¦�ËÀȋ��ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƨȈǴǿƢŪ¦�Ŀ�ƨǧÂǂǠǷ�Ǻǰƫ�Ń�ƢËĔ¢

حمّددا، بل مل تكن هلم طرق منظمة جلمع املال وإنفاقه، كانوا دائمي الّتنّقل والرتحال، كلما 

ǔǻ�Â¢��ȄǟǂǷ�ǶŮ�ËǦ Ƴ�Â¢��ÀƢǰǷ�Ƕđ�ƢƦǻ�Â¢��ƨǬƟƢǓ�Ƕđ�ƪ ǫƢǓ  ب هلم مورد، وكثريا ما

، ولذا فإّن املال كان عزيزا عليهم، ...روب، وتشّن عليهم الغارات، كانت تشب بينهم احل

أثريا عندهم، ومل يكن عندهم إحساس بوجود الفقري، أو احملروم بـَْلَه أن يكون عندهم قانون 

 جاء القرآن الكرمي أو جيعل اإلنفاق عليه واجبا دينيا أو اجتماعيا، حّىت ، 1»حيميه أو يرعاه

ƾȇƾŪ¦�ŘǠŭ¦�¦ǀđ.

من القاموس العريب بالّرغم من قدرته على "الزّكاة"استعار اخلطاب القرآين لفظة         

اإلتيان باسم جديد كّلّيا هلذا املفهوم، وذلك حّىت يبّني أّن الّطهارة والّنماء والزّكاة احلقيقّية 

«���ƨȇË®Ƣŭ¦�Ƕǿ®°¦ȂǷتلك اّليت تضمن احلياة الكرمية لكّل  ȐƬƻ¦��ȄǴǟ�ǞǸƬĐ¦�®¦ǂǧ¢�ǺǷ�®ǂǧ

�ńƢǠƫ�ǾǳȂǬǳ�Ƣǫ¦ƾǐǷ��ŚǬǨǴǳ�ƢƬƥƢƯÂ�ƢǷȂǴǠǷ�ƢËǬƷ�ËřǤǳ¦�¾ƢǷ�Ŀ�ǲǠƴǧ��ƢđƢǈƬǯ¦�ƨǬȇǂǗÂ:

﴿        ﴾2

إخراج نصف دينار من عشرين دينار ّمسي بالزّكاة شبيها بالّنماء والطّهارة؛ ألّن يف «ولعّل 

إخراج ذلك القدر تنمية للبقّية من حيث الربكة، فإّن اهللا يرفع البالء عن ذلك املال ويطّهره 

كما ...بسبب تلك العطّية، فصار ذلك اإلعطاء مناء يف املعىن وإن كان نقصانا يف الّصورة

ƫ�ƢËĔ¢ ونلحظ ذلك جلّيا يف قوله تعاىل3»طّهر خمرج الزّكاة من كّل الّذنوب ،:﴿  

1
.213عودة خلیل أبو عودة، التطّور الّداللي بین لغة الّشعر ولغة القرآن، ص)

.24-24:سورة المعارج، اآلیة )2
.47، ص3، الفخر الّرازي، التفسیر الكبیر، ج)3
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  ﴾1 املصّدق املزّكي، وبالّتايل ، فهي يف وجه من الوجوه تطّهر

��ǚǨƷ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�̈®ȂƳȂŭ¦�©¦ǂǤËưǳ¦�ËƾǇ�ȄǴǟ�̈°ƾǫ�ƾȇƾŪ¦�Ȇǟǂǌǳ¦�ƢȀǷȂȀǨŠ�̈ƢǯËǄǴǳ

��ǾǳƢǷ� ƢŶ¤�ǪȇǂǗ�Ǻǟ��¼Ëƾǐŭ¦�ȄǴǟ�ŚŬƢƥ�ǞƳǂƫ�ƢËĔ¢�ƢǸǯ��¾¦ƚËǈǳ¦�Ëǂǋ�ǾƬȇƢǨǯÂ�ŚǬǨǳ¦�ƨǷ¦ǂǯ

  .ساكنيوتطهري نفسه، وجعله قادرا على اإلحساس حبياة الفقراء وامل

﴿: قال اهللا تعاىل                     

     ﴾2

جاء القرآن الكرمي من أجل بناء جمتمع راق تعترب كرامة الفرد فيه هي أوىل األولويات، 

مع عبادة اهللا تعاىل وهي أمسى الّشرائع واملفتاح الوحيد للتوحيد، "الزّكاة"لذلك فرنت فريضة 

الكرمي  لذلك حّدد القرآنوهذا دليل على أّن الزّكاة مقّوم احلياة الّصحيحة الكرمية لألفراد، 

للّناس نظاما إسالميا شامال كامال يف كيفّية التعامل باملال، يقوم على قاعدة رئيسية أّن «

املال كّله هللا، وأّن اإلنسان مستخلف فيه، وهذا اخلليفة جيب أن يتصّرف فيه حبسب أوامر 

 عّز من استخلفه يف ماله، وبذلك يتصّرف املسلم يف مال اهللا وفق شرع اهللا، ومن أحكام اهللا

وجل أنّه جعل يف مال األغنياء حّقا معلوما حمّددا للفقراء واملساكني، وقد ّمسى هذا احلق 

؛ ألّن اّلذي ينفق من ماله يف سبيل اهللا يكون قد زكى ماله ومناه، وسار به يف طريق )زكاة(

.والّطهارة3»الربكة

.103سورة التوبة، اآلیة )1
.05یة سورة البّینة، اآل)2
3

.213صلقرآن،عودة خلیل أبو عودة، التطّور الّداللي بین لغة الّشعر ولغة ا)
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:ثنائية الّصالة والزّكاة في الخطاب القرآني-)2.2.2

مرة منها مقرونة ) 27(مرة، كانت )32(يف منت اخلطاب القرآين " الزّكاة"ذكرت لفظة       

، ويف هذا األمر اإلهلي حكم غامرة للمتصفح يف القرآن الكرمي، فالّصالة "إقامة الّصالة"مع 

 ƢǌƸǨǳ¦�Ǻǟ�ƨȈǿƢǻ�ƢĔȂǯ�Ǯ ǳ̄Â��ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨËȈǯȂǴËǈǳ¦�ƨËȈƷƢËǼǳ¦�ǺǷ�®ǂǨǳ¦�ƨǷƢǬƬǇ¦�ń¤�ÄË®ƚƫ

�ǶǿƢǈȇ�Ä®ƢǐƬǫ¦�¿ȂȀǨǷ�̈ƢǯËǄǳ¦Â��ƨǼȈǰËǈǳ¦Â� ÂƾŮƢƥ�ƢǠËƬǸƬǷ�ÀƢǈǻȍ¦�ǺǷ�ǲǠš �ƢËĔ¢�ƢǸǯ��ǂǰǼŭ¦Â

�ƨǷƢǟËƾǳ¦�ƶȈǓȂƫ�Ƣđ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƾȇǂȇ�ƨƳÂ¦Ǆŭ¦�ǽǀđ�ƢǼËǻƘǯ��®ƢƦǠǴǳ�ƨËǷƢǠǳ¦�̈ƢȈū¦�śǈŢ�Ŀ

�ńƢǠƫ�ǾǳȂǬǧ��ǞǸƬĐ¦�ƢȀȈǴǟ�¿ȂǬȇ�ŖËǳ¦﴿        ﴾ » أمر بأعظم

القواعد اإلسالمّية بعد اإلميان والّنطق بكلمة اإلسالم، فلذلك أمروا بالّصالة والزّكاة؛ ألّن 

وألّن الزّكاة انفاق املال وهو ...األوىل عمل يدّل على تعظيم اخلالق والّسجود إليه وخلغ اآلهلة

فع أخروي ال سيما إذا  عزيز على الّنفس، فال يبذله املرء يف غري ما ينفعه إّال عن اعتقاد ن

ينفق على العدّو يف الّدين، فلذلك عقب األمر باإلميان باألمر بإقامة الّصالة كان ذلك املال 

¼®ƢǏ�ǺǷƚǷ�Ëȏ¤�ƢǸȀǸËǌƴƬȇ�ȏ�ƢǸËĔȋ�̈ƢǯËǄǳ¦� ƢƬȇ¤Â«1 اإلميان، ويكفينا النظر إىل عدد اآليات

.مر الربّاينّ اّليت قرنت الزّكاة فيها بإقامة الّصالة لنكتشف عظم هذا األ

إّن القرآن الكرمي خطاب توعوّي إصالحّي، تكّرس معانيه على صناعة الفرد املستقيم  

سلوكيا وروحيا واجتماعيّا، فقامت دعواه على عرض اخلطوط الكربى اّليت ختّول الّناس بناء 

اّلذي تسوده ¢�ǞǸĐ¦��ǲǓƢǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦�ƨǷƢǫƜƥ�ǶǴŹ�ÀƢǈǻȍ¦�°ȂǐǠǳ¦�¿ƾǫ«جمتمع راق، فمنذ 

احملّبة، وينتشر العدل بني أبنائه، ويعّمه الّسالم، وختتفي منه عوامل الشّر والقهر واحلرمان، 

�ǞǷ�ǲǷƢǠƬǳ¦�ǺǈƷ�ƢȀËŷ¢��¶ÂǂǋÂ�©ƢȈǘǠǷ�ǪǧÂ�Ëȏ¤�¿ȂǬȇ�À¢�ǺǰŻ�ȏ�ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ǲưǷÂ

وهو  ،2»الّنفس البشريّة كما فطرها اخلالق سبحانه، دون القفز على هذه الفطرة البشرية

.املنهج اّلذي تبناه اخلطاب القرآين يف مسريته اإلصالحّية

.473، ص 1محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج)1
.72، ص 2009، 1عیسى إبراھیم اللوباني، اإلعجاز القرآني في التعامل مع الّنفس البشرّیة، دار، األردن، ط)2



الحقائق الشرعیة ومستویات الّداللة في الخطاب القرآني

214

:، مبيّنا آثارها على حياة الفرد"الزكاة-الصالة"قال اهللا تعاىل حمّببا يف ثنائية 

﴿           

     ﴾1

فالزّكاة تقدمي اخلري للّنفس، فهذا الّسياق القرآين يؤّكد على أّن هذه اخلدمة اّليت 

﴿:تبدو يف ظاهرها صاحلة للغري، هي يف لبحقيقة خري للمصّدق ال املتصّدق عليه، فقوله

      ﴾» ،أريد به األمر بالثّبات على اإلسالم فإّن الّصالة والزّكاة ركناه

�ńƢǠƫ�ǾǳȂǫÂ��ƨȇƢǼǰǳ¦�ǪȇǂǗ�ȄǴǟ�ǾȈǴǟ�ǶƬǻ¢�ƢǷ�¿¦Âƾƥ�ǂǷȋ¦�¿ǄǴƬǈȇ�ƢǸđ�ǂǷȋƢǧ﴿ 

   ﴾ تذييل ملا قبله، والبصري العليم كما تقّدم وهو كناية عن عدم إضاعة

يرتب عليه ما يناسبه إذ ال يذهله جزاء احملسن واملسيء؛ ألّن العليم القدير إذا علم شيئا فهو 

، وعليه تعترب ثنائية الّصالة والزّكاة هنا املقياس اّلذي تقاس عليه 2»جهل وال يعوزه علم

حو اّلذي أمره اهللا، ال جرم يعها، فمن أقام الّصالة وآتى الزّكاة على النّ العبادات األخرى مج

.يؤّدي مجيع العبادات األخرى على الّنحو ذاتهأنّه

من معهود العرب يف كالمهم مل يكن عبثا، وإّمنا "الزّكاة"استعارة اخلطاب القرآين لفظة      

ȐǏ�ƢēƢËȈǗ�Ŀ�ǲǸŢ��ƨǬȈǸǟ�ƨËȈƷÂ¬�ساهم ذلك يف إعطاء هذه الّشعرية صبغة إنسانّية ور 

�ËÀȋ��§ȂǴǘŭ¦�ŅƢËưŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ŅƢËƬǳƢƥÂ��ƨǟƢǸŪ¦�¬ȐǏ�ǾǼǟ�ƲƬǼȇ�ÄǀËǳ¦�®ǂǨǳ¦

لذلك كان ...الّدعوة اإلسالمّية نزلت لتهذيب الّنفس وهدايتها وإرشادها لّليت هي أقوم«

ه خريه وخري إخوته يف اإلنسانية تركيز دعوة اإلسالم على اإلنسان حبثه على  عمل كل ما في

سواء أكانوا مسلمني أو غري مسلمني واالبتعاد عن كّل ما يضّر به وبأبناء جمتمعه والبشريّة 

¦�Ŀ�ƨǈȈƟǂǳ¦�̈¦®ȋ¦�Ƣŷ�̈ƢǯËǄǳ¦Â�̈ȐËǐǳ¦�ǺǷ�čȐǯ�ËÀ¢�ƾų��¿ȐǇȍ، وعند االلتزام بتعاليم 3»مجعاء 

.110:اآلیةسورة البقرة، )1
.672، ص 1محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج)2
3

.73، ص عیسى إبراھیم اللوباني، اإلعجاز القرآني في التعامل مع الّنفس البشرّیة)
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ȀǗ�̈ƢǯËǄǳ¦��ƢȀƷȐǏ¤Â�ƨËȇǂǌƦǳ¦�ǆ ǨËǼǳ¦�Ƥ ȇǀē��ȆËǯǄŭ¦�Ƥ ǴǬǳ�̈°ƢȀǗ�Ǯ ǳ̄�ǲƦǫ�ƢȀËǼǰǳ��¾ƢǸǴǳ�̈°Ƣ

�ȄǴǟ�Ƥ ȈǫËǂǳ¦�ȆȀǧ�̈ȐËǐǳ¦�ƢËǷ¢��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƨǨȈǠËǔǳ¦�ƨŹǂËǌǴǳ�ǽǂǜǻ�ƨǬȇǂǘǳ�̈°ƢȀǗÂ��ǾǈǨǼǳ�̈°ƢȀǗ

.تقومي سلوك اإلنسان ممّا جيعله حريصا على تأديّة الزّكاة

ال خوف وال حزن على اّلذين يقيمون الّصالة ويؤتون الزّكاة، إقرار قرآّين ووعد ربّاّين 

:لّلذين أدومها كما أمر الّشرع، ويف هذا تنويه على عظم هذه الثنائّية الفريدة، فقال اهللا تعاىل

﴿         

        ﴾1

وإيتاء الزّكاة ال يتوّفر إّال يف اّلذين آمنوا وعملوا الّصاحل من العمل، ممّا إّن إقامة الّصالة 

سيتكّلل كّل ذلك يف األخري بصفة األمان والفرح ونفي صفيت اخلوف واحلزن، ومادام أجر 

�ËÀƜǧ��ƢǸĔƘǋ�Ƕǜǟ�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�¦ǀȀǧ�ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ƅ¦�ȄǴǟ�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ» ﴿  

﴿مبا وجب اإلميان به، ﴾ ﴾  األعمال﴿   ﴾ على الوجه اّلذي أمروا به

﴿       ﴾ ختصيصهما بالذّكر مع اندراجهما يف األعمال للتنبيه

، 2»على عظم فضلهما فإّن األوىل أعظم األعمال البدنّية، والثّانية أفضل األعمال املالية

.واملزاوجة بينهما يف األداء يكّلل بالفوز العظيم 

الزّكاة، وكيف قال اهللا تعاىل يف سياق قرآّين آخر يبدو أكثر تفصيال وأكثر بيانا لفضل

﴿: هي طهارة ومناء       

           

              

.277:سورة البقرة، اآلیة )1
2

.52، ص 3جاأللوسي، روح المعاني، )
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         ﴾1

�ǆ«هذا حضٌّ على بذل املال،  ǨËǼǳ¦�¼ƢǸǟ¢�ń¤�ǀǨǼȇ�ÄǀËǳ¦Â��¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�±Ƣƴǟȍ¦�ǺǷÂ

بني البشريّة فعال هو هذا الّتصوير القرآّين الّسامي لقضية التعامل املايل بني عباده وليس 

املسلمني وحسب، فاهللا سبحانه وتعاىل أمر باإلنفاق وكثرة الّصدقات على الفقراء واملساكني 

، ولكن روعة كالم اخلالق سبحانه تكمن يف تصوير العالقة حلظة األخذ والعطاء، ومراعاة ...

، بطريقة 2»نفس اإلنسان اّلذي يأخذ ومراعاة شعوره واحلرص على عدم إشعاره بالّذل

وذلك بإشعار املتصّدق واملتصدَِّق عليه معا أّن هذا املال هو حّق وليس تفضال من معجزة، 

.املعطي؛ ألّن املعطي مستفيد هو اآلخر من هذه املعاملة وذلك بتطهريه وتزكيته

"الزّكاة"وإذا قام اإلنسان بكّل هذا دخل بذلك يف خانة الّرب، وهذا إيذان بأّن 

سعة «بوصفها حقيقة شرعّية أقّرها اإلسالم وحرص عليها ذات فضل عظيم؛ ألّن الّرب هو 

اإلحسان، وشّدة املرضاة، واخلري الكامل الّشامل، ولذلك توصف به األفعال القويّة 

﴿:احلج، وقال اهللا تعاىلاإلحسان، بر الوالدين، بر   

       ﴾3 واملراد به هنا بر

، فانظر كيف بعث اخلطاب القرآّين احلياة 4»العبد ربّه حبسن املعاملة يف تلقي شرائعه وأوامره

، بل بعث فيها شحنة ال متناهية من القداسة، حّىت "الزّكاة"الّداللة اجلديدة ملفردة  يف

.أصبحت سبيال إىل مرضاة اهللا وبرّه

1
.177:سورة البقرة، اآلیة)

2
.202، صعیسى إبراھیم اللوباني، اإلعجاز القرآني في التعامل مع الّنفس البشرّیة)

.92:سورة آل عمران، اآلیة)3
4

.128، ص2ج،محّمد الّطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر)



الحقائق الشرعیة ومستویات الّداللة في الخطاب القرآني

217

﴿«وفضال عن اّتصافهم بالّرب، وصفهم بقوله      ﴾  عذاب اهللا تعاىل

بتجّنب معاصيه وامتثال أوامره، وأتى خرب أولئك األوىل موصوال بفعل ماض إيذانا بتحقق 

اّتصافهم به، وإّن ذلك قد وقع منهم واستقّر، وغاير خرب الثّانية ليدّل على أّن ذلك ليس 

اّلذي ، وكّل ذلك ينقل اإلنسان إىل الكمال اإلنساينّ 1»مبتجّدد بل صار كالّسجّية فيهم

ǲǓƢǨǳ¦�ǞǸƬĐ¦� ƢǼƥ� ƢǼǟ�ǶËǌƴƬƬǇ�ŖËǳ¦�ǆ ǨËǼǳ¦�Ǯ Ǵƫ��ƨƥËǀȀŭ¦�ǆ ǨËǼǳ¦�ǾǷ¦Ȃǫ.

يف اخلطاب القرآين، بتحديد تعّددت صفات اّلذين التزموا بإقامة الّصالة وإيتاء الزّكاة 

:مصريهم الّدنيوّي واألخروّي، سرد الّصفات احلميدة اّليت ستجلبها معها، فقال اهللا تعاىل

﴿            

            

  ﴾2

اخلوف واخلشية من املظاهر الطّبيعّية اّليت تنمو مع اإلنسان وتتطّور معه، ال سبيل إىل 

��» ȂŬ¦�±ÂƢš �Ƣđ�ǺǰŻ�ŖËǳ¦�ƨǬȇǂËǘǳ¦�®ËƾŹ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ËǺǰǳ��ÀƢǈǻȍ¦�Ŀ�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�±ÂƢš

خيتار على رضا  يف أبواب الّدين، وأالّ «عن طريق إقامة الّصالة وإيتاء الزّكاة، فاخلشية داخلة 

أحدمها حّق اهللا، واآلخر حّق نفسه، أن خياف : اهللا رضا غريه لتوقع خموف وإذا اعرتضه أمران

، فاخلشية تصبح هللا وحده، وعند االلتزام بثنائية الّصالة 3»اهللا فيؤثر حّق اهللا على حّق نفسه 

ا القرآن الكرمي أيضا بقوله والزّكاة نتوّصل إىل الفرد الّصاحل املنشود اّلذي يتميز بصفات حّدده

﴿: تعاىل           

       

1
.48، ص2األلوسي، روح المعاني، ج)

.18:سورة التوبة، اآلیة )2
.24:، ص3الزمخشري، الكشاف، ج)3
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﴾1.

من املعىن الّلغوي الّدال على الّنماء والّطهارة إىل "الزّكاة"نقل القرآن الكرمي داللة لفظة       

املعىن الّشرعي الّدال على تلك الّشعرية املخصوصة من أجل الّتعّمق يف خبايا الّنفس البشرية، 

.أن يربهن أنّه قادر على إعطاء احلياة يف القيم واألخالق عن طريق الكلماتومن أجل 

:الزّكاة-حول ثنائية الّصالة رصد إحصائي )3.2.2

:مرّة وهذه هي اآليات املعنّية)27(تكرّرت لفظة الزّكاة مقرونة بالّصالة يف اخلطاب القرآين 

السورةرقمهااآلية

﴿            ﴾

﴿           

               

        

    ﴾  

43

83

البقرة

  البقرة

﴿         

          ﴾

البقرة110

﴿              

                    

                 

             

البقرة177

.71:سورة التوبة، اآلیة )1
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             ﴾

﴿           

          

   ﴾  

البقرة277

﴿            

              

                

                 

   ﴾

النساء77

﴿                  

                

                   ﴾  

الّنساء162

﴿              

              

                 

           

            ﴾

املائدة12

﴿                 

      ﴾  

املائدة55

﴿                  5التوبة
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             ﴾

﴿          

           ﴾

التوبة11

﴿                

        

      ﴾  

التوبة18

﴿                 

          

            

   ﴾  

التوبة71

﴿            

    ﴾

مرمي31

﴿                 ﴾55مرمي

﴿                  

           ﴾  

األنبياء73

﴿             

              ﴾  

احلج41

﴿         

           

           

احلج78
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          ﴾

﴿             

            ﴾

النور37

﴿          

﴾  

النور56

﴿           

   ﴾

النمل3

﴿           

﴾  

لقمان4

﴿                

           

            

األحزاب33

﴿             

                

       ﴾

13ƨǳ®ƢĐ¦

﴿               

             

            

               

           

            

املزمل20
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                 ﴾

﴿           

        ﴾

البّينة5

﴿                  

              

                    ﴾

فاطر18

:في الخطاب القرآني" الزّكاة"الّداللة الوضعّية للفظة )4.2.2

، إّال أنّه يف سياقات قرآنية "الزّكاة"بالّرغم من أّن اخلطاب القرآين غّري من داللة لفظة 

معّينة حافظ فيها على الّداللة الوضعّية هلذه الّلفظة؛ أي الزّكاء والّطهارة، ومن ذلك قوله 

﴿ :تعاىل                  

                 

﴾
1

﴿: ومن ذلك أيضا قوله تعاىل       

﴾
يطّهرهم «؛ أي  2

وقاذورات املعاصي، وهو إشارة إىل التخلية كما أّن التعليم وأجناس الّشّك من أرجاس الّشرك 

، كأّن اخلطاب القرآّين مل يشأ قبول حذف هذه الّداللة الّلغويّة األّولّية، 3»إشارة إىل التحلية

  .بل أفاد منها كثريا يف سياقاته املختلفة

.232:سورة البقرة، اآلیة-)1
.129:سورة البقرة، اآلیة-)2
.387، ص1األلوسي، روح المعاني، ج )3
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﴿: ومن ذلك أيضا قوله تعاىل           ﴾1 ، وأيضا

﴿: قوله تعاىل يف سياق آخر          ﴾2

أنّه ينمو على التزكية ) والثاين(أنّه الطاهر من الّذنوب، )األّول: (والزكي يفيد أمورا ثالثة«

الّنزاهة والّطهارة فيما جيب أن يكون عليه ليصّح ) والثالث(ألنّه يقال فيمن ال ذنب له زكّي، 

.3»أن يبعث نبيّا 

حبيويّة ودينامية، فقد ) كاةالّز (من هنا، نكتشف أّن اخلطاب القرآّين تعامل مع لفظة 

استحدث هلا مفهوما جديدا مل يعهده العرب، وجعله من أكرب املفاهيم اإلسالمية بعد 

.، كما حافظ على الّداللة الّلغويّة األوىل واستفاد منها يف إيصال معانيه"الّصالة"

ومشتقاتها في " الزكاة"حول الّداللة الوضعية للفظ  رصد إحصائي-)4.2.2

:القرآني الخطاب

الّسورةرقمهااآلية

﴿            

     ﴾  

  طه  20

﴿          ﴾18  النازعات  

﴿        ﴾3  عبس  

﴿         ﴾  7  عبس  

﴿        ﴾14  األعلى  

﴿       ﴾  18الّليل

1
.13:سورة مریم، اآلیة -)

2
.19:سورة مریم، اآلیة-)

3
.200، ص 21، ج)ذ.س.م(الفخر الّرازي، التفسیر الكبیر، -)
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﴿          

            

                  

       ﴾

  البقرة  232

﴿                

        

                 

             

﴾

  الكهف  19

﴿        

         

    ﴾

  النور  28

﴿             

          ﴾

  النور  30

﴿                  

              ﴾  

  البقرة  129

﴿              

             

     ﴾

  البقرة  151

﴿         

           

  البقرة  174
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﴾  

﴿                

             

          ﴾  

  آل عمران  77

﴿         

                 

      ﴾

  آل عمران  164

﴿            

        ﴾

الّنساء49

﴿           

               

                

        ﴾

الّنور21

﴿             

                

    ﴾

  اجلمعة  2

﴿               

           ﴾  

  التوبة  103

﴿           ﴾

﴿             ﴾  

13

19

  مرمي
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﴿                    ﴾  81  الكهف  

:1القنوت- )23.

، صّبت كّل مرّة) 12(ذكرت لفظة القنوت أو ما اشتق منها يف اخلطاب القرآين        

معانيها يف جماالت داللّية استحدثها القرآن الكرمي، فقد عرف العرب هذه الّلفظة يف جماالت 

، 2االنقياد : مقّيدة حمدودة، فعندهم قنت له إذا ُذّل، وقنتت املرأة لبعلها أقّرت، واالقتنات

تعار القرآن الكرمي هذا األصل الوضعي هلذه الّلفظة وجّسده يف متنه من أجل خدمة فاس

  .معان متشعبة

سعينا للبحث عن بيت شعري حيوي لفظة القنوت يف الشعر اجلاهلي ويف حدود حبثنا       

، ورّمبا يدّل هذا األمر أنّه مل يكن هلذه الّلفظة حضور قوّي يف 3املتواضع مل نعثر على واحدة 

ميكن القول إّن القنوت من املصطلحات اّليت صنعها القرآن الكرمي «منطوقهم، وبناء عليه 

وخّصصها يف معىن حمّدد هو انقياد العبد ألوامر ربّه، وخضوعه له واإلحساس بتمام عبوديته 

﴿: وله تعاىل، مصداقا لق4»أمام عظمة خالقه      

       ﴾
، وهذه صفات تضفي على 5

.كّل معاين الّذلّة واخلضوع واالنقياد" القنوت"

﴿:قال اهللا تعاىل            

  ﴾6 ال يوجد من هو أكثر خضوعا وانقيادا هللا من أنبيائه الكرام، فقد

بالقانت، وهذه الّلفظة وحدها تظهر املكانة اّليت يتمّتع -عليه الّسالم–وصف النّيب إبراهيم 

1
البحث والعمل المتسلسل أن تدرج لفظة اإلیمان في ھذا المبحث، لكّننا أرجأناھا إلى مبحث كان من المنظم لنسقیة )

.الحقائق الدینیة حّتى تكون المعلومات كتلة واحدة على المستوى المفاھیمي والتنظیمي
.48، ص5الزبیدي، تاج العروس، ج:ینظر-)2
.وذلك في حدود بحثنا على األقل-)3
.210ص ،عودة، التطور الداللي بین لغة الشعر ولغة القرآن الكریمعودة خلیل أبو -)4
.17:سورة آل عمران، اآلیة-)5
.120:سورة النحل، اآلیة-)6
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�Ǧ ǐËƬȇ�ǺǷ�Ƣđ��ƨǴǐŬ¦�ǽǀđ» فحقيقة القانت أنّه القائم بأمر اهللا، فالّداعي إذا كان قائما

العبادة : ُخّص بأن يقال له قانت؛ ألنّه ذاكر هللا وهو قائم على رجليه، فحقيقة القنوت

إن مل يكن قام والّدعاء هللا عّز وجّل يف حال القيام، وجيوز أن يقع يف سائر الطّاعة؛ ألنّه 

، فكما يّتصل بالّصالة وحدها، يّتصل كذلك بباقي 1»النّيهبالّرجلني، فهو قيام بالشيء ب

بفعل الّتغّري الّداليل اّلذي أحدثه " القنوت"، ومن هنا، جند أّن لفظة الّصاحلات من األعمال

اخلطاب القرآين أعطاها حضورا جديدا، وأصبحت من األلفاظ اّليت بّث فيها حياة 

  .حتملهااالستعمال، وحياة القيمة املعنوية اّليت 

إّن املالحظ يف سري تغيري اخلطاب القرآّين لداللة لفظة القنوت جيد أنّه أعطاها معاين 

شّىت تّتصل مبعىن اخلضوع واالنقياد، وقد نقل احلافظ شهاب الّدين أمحد بن حجر العسقالين 

يف معاين يف أواخر باب الوتر يف فتح الباري ثالثة أبيات نظمها القاضي أبو بكر بن العريب 

  :القنوت

ـــــــــــــدا علـــــــــــــى عشـــــــــــــر معـــــــــــــان َمْرِضـــــــــــــيَّهولفـــــــــــظ القنـــــــــــوت أعـــــــــــدد معانيـــــــــــه جتـــــــــــد مزي

ـــــــــــــــــادة طاعـــــــــــــــــة إقامتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا إقـــــــــــــــــــــــــــــــــراره بالعبوديـــــــــــــــــــــــــــــــــهدعـــــــــــــــــاٌء خشـــــــــــــــــوٌع والعب

2كـــــــــــــذلك دوام الطاعـــــــــــــة الـــــــــــــرّابح النّـّيـــــــــــــهســــــــــــــــكوت صــــــــــــــــالة والقيــــــــــــــــام وطولــــــــــــــــه

﴿:قال اهللا تعاىل يف سياق آخر               

 ﴾3 ، ،فقد جعل صفة القنوت هنا شاملة لكّل من يف الّسموات واألرض

.للّتعبري عن االنقياد الّطوعّي هلذه الفئات املخصوصة" من"غلَّب صفة العاقل هنا فاستعمل 

.46-45، ص5ج، تاج العروس،الزبیدي-)1
.47، ص5المرجع نفسھ، ج-)2
.26:سورة الّروم، اآلیة-)3
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��ǖǬǧ�©ƢǫȂǴƼŭ¦�ǺǷ�ÀȂǴǫƢǠǳ¦�Ƣđ�Ǧ ǏÉÂ�ƾǫ�ƨǬƥƢËǈǳ¦�ƨȇȉ¦�Ŀ�©ȂǼǬǳ¦�ƨǨǏ�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤

يقول اهللا تعاىل يف سياق شامل، يصف كّل ما يف السماوات واألرض من عاقل وغري عاقل 

﴿ :بصفة القنوت له فقال           

       ﴾1 أي كّل «؛ )كل له قانتون(، فقوله

ما فيهما كائنا ما كان مجيعا منقادون له ال يستعصي شيء منهم على مشيئته وتكوينه إجيادا 

وإعداما وتغيريا من حال إىل حال، وهذا يستلزم احلدوث واإلمكان املنايف للوجوب الّذاّيت، 

�Ŀ�ǽƾǳ¦Â�½°Ƣǌȇ�À¢�ƾǳȂǳ¦�ǪƷ�ǺǷ�ËÀȋ�¦ƾǳ¦Â�ÀȂǰȇ�ȏ�ƨǨǐǳ¦�ǽǀđ�ƢǨǐËƬǷ�ÀƢǯ�ǺǷفكّل 

، فوّظف غري العاقل هنا ليدّل أنّه يف مقابل جربوته 2»اجلنس لكونه بعضا منه وإن مل مياثله

.وقوته ووحدانيته يتساوى كّل شيء خلقه، عاقال كان أو غري عاقل

على ( االنقياد الّتام اّلذي ال ميلك فيه املنقاد معىن" القنوت"ومن هنا حتمل لفظة       

قدرة الّتصّرف أو االحتجاج، ويتأّكد هذا املعىن للقنوت عندما جند أنّه ) اختالف جنسه

عن ذاته تعاىل، فبعد أن نفى الولد عن ذاته تعاىل باحلجج اّليت من أجل نفي الولد ِسيق 

وات واألرض يتساوون يف القنوت له سبحانه تنبغي جلالل قدره، يبّني أّن كّل ما يف الّسما

حّجة على انتفاء الولد ألّن اخلضوع من شعار العبيد، أّما الولد «) له قانتون(وتعاىل، فقوله 

فله إذالل على الوالد وإّمنا يّرب به وال يقنت، فكان إثبات القنوت كناية عن انتفاء الولدية 

النقيض نقيض، وإثبات الّنقيض يستلزم نفي بانتفاء الزمها لثبوت مساوي نقيضه، ومساوي 

طرفا يف عملية نفي الولديّة عن اهللا سبحانه " القنوت"، فكانت لفظة 3»ما هو نقيض له

.وتعاىل بإثبات االنقياد واخلضوع لكّل خملوق من العاقلني وغري العاقلني

.116:سورة البقرة، اآلیة-)1
.397-396:، ص1ج األلوسي، روح المعاني، -)2
.686، ص 1ج عاشور، التحریر والتنویر،محمد الطاھر بن -)3
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ألمر اهللا وخضوعها  -عليها الّسالم–قال اهللا تعاىل يف وصف انقياد السّيدة مرمي 

﴿:الكّلّي ملشيئته          

            ﴾1

  .وخضوعها جعلها يف زمرة القانتنيفتصديقها وحتصينها لفرجها 

﴿: قال اهللا تعاىل           

  ﴾2

مطيعني ، وهو قول ابن عباس واحلسن والّشعيب وسعيد بن جبري «: ؛ أي)قانتني(فقوله هنا 

صلى –ما روي عن النّيب )األّول(وطاوس وقتادة والّضّحاك ومقاتل، والّدليل عليه وجهان 

قوله تعاىل يف ) الثاين(كّل قنوت يف القرآن فهو الطّاعة، و:قال أنّه قال-اهللا عليه وسّلم

﴿ -مصلى اهللا عليه وسلّ -أزواج النيبّ       

              ﴾3 وقال يف كّل

...﴿ :الّنساء             

            

          

﴾4�ƢȀǼǼǇÂ�ƢĔƢǯ°¢�Ŀ�ǲǴŬ¦�̧ƢǬȇ¤�Ǻǟ�±¦ŗƷȏ¦Â��ƢȀǷƢŤ¤Â�ƨǟƢËǘǳ¦�¾ƢǸǯ¤�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�©ȂǼǬǳƢǧ��

.12:سورة التحریم، اآلیة-)1
.238:سورة البقرة، اآلیة-)2
.31:سورة األحزاب، اآلیة-)3
.34:سورة الّنساء، اآلیة-)4
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Ƣđ¦®¡Â«1 فتحدث إجادة لطاعة اهللا تعاىل، فالقنوت هو طاعة اهللا تعاىل مع إجادٍة ودواٍم ،

Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦�ǺǈƷÂ��ƨǟƢËǘǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ŐËǐǳ¦�ȂȀǧ��
Ç®ƢȈǬǻ¦Â.

نكتشف احلجم املعنوي الثرّي " القنوت"يت سيقت يف داللة على هذه التقديرات الّ 

اّلذي أكسبه التغيري الّدالّيل هلذه الّلفظة من ِقَبِل القرآن الكرمي، ففي كّل موضع يربز لنا إحياء 

جديد، ومعىن خمتلف، لكّنه مؤّكد للمعىن الّلغوّي الوضعّي اّلذي يدور يف فلك االنقياد 

طوعي ال إرادي يقتضيه جالل اهللا وعظمته اّليت اخلضوع  واخلضوع، بشرط أن يكون هذا

  .تسمو وتتعاىل

:رصد إحصائي-)23.1.

السورة الّتي وردت فيها ورقم اآليةالّلفظة

)31(األحزاب سورة *يقنت

)120(سورة النحل *قانتا

القانتني

  القانتون

  القانتات

*238(البقرة * *17(آل عمران ) *35(األحزاب ) *12(التحرمي ) البقرة )

  )5(التحرمي ) *34(النساء ) *26(الروم ) *116(

).43(آل عمران اقنيت

.164، ص6جسیر الكبیر،الفخر الّرازي، التف-)1
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:التيّمـــــــــــــم-)4.2

 ةثالثالتيّمم مصدر من الفعل تيّمم، وردت هذه الّلفظة يف منت اخلطاب القرآين يف 

جيري جمرى الّتوّخي، «من قوهلم أّمه يـَُؤمُّه، وهو " القصد"مواضع فقط، وهو يف أصل الّلغة 

وميّمت ...أّممت وميّمت: وتقول...يقال، تيّمم أمرا حسنا، وتيّمم أطيب ما عندك فَأْطِعمناه، 

:توّخيته به دون ما سواه قال:  فالنا بسهمي ورحمي؛ أي

2»1هذي املروءة ال لعب الّزحاليقميّمتـــــــــه الـــــــــّرمح شـــــــــزرا مثّ قلـــــــــت لــــــــــه

غري القصد والّتوّخي، ميّمت وجهي؛ أي قصدت ومل يُعرف عن العرب معىن آخر هلذه الّلفظة 

.بوجهي جهة معّينة

وإذا رجعنا إىل املوروث الّشعري العريب سنجد كّما هائال من األبيات الّشعريّة اّليت 

�ƨǜǨËǴǳ¦�ǽǀŮ�ƢËȇȂǫ�¦°ȂǔƷ�½ƢǼǿ�ËÀ¢�ȄǴǟ�ƶǓ¦Â�ǂËǋƚǷ�¦ǀǿÂ��ƢēƢËǬƬǌǷÂ"التيّمم"وظّفت لفظة 

  :من األبيات الطائفةومن ذلك جند هذه  �ƨǷƢǠǳ¦�ǶēƢƯ®ƢŰيف 

  :قال صخر الغي

3تيّممــــــــــــــــــــت أطرافــــــــــــــــــــه أو خليفــــــــــــــــــــابيتفلّمــــــــــــــــــــا حزمــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــر 

  :وقال قتادة بن مسلم احلنفي  

ـــــــــا التقـــــــــى اجلمعـــــــــان الّصـــــــــّفان واختلـــــــــف القنـــــــــا
ّ
واخليــــــــــــــــــــل يف نقــــــــــــــــــــع العجــــــــــــــــــــاج أروممل

4فهـــــــــــوى حلـــــــــــّر الوجـــــــــــه وهـــــــــــو دمـــــــــــيمميّمـــــــــــــــــــــــــــت كبشـــــــــــــــــــــــــــهم بطعنـــــــــــــــــــــــــــة فيصـــــــــــــــــــــــــــل

.والقصد والتوّخياّلذي يعين التوّجه "التيّمم"وال خيفى املعىن الظاهر هنا للفظة 

1(-
.431-430:، ص8جالفراھیدي، معجم العین،الخلیل بن أحمد-)2
213ص.1965دیوان الھذلیین، الدار القومیة للطباعة والّنشر، القاھرة، -)3
.451، ص1، ج1955أبو تمام الطائي،دیوان الحماسة،مكتبة محمد علي صبیح، القاھرة، -)4
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  :من ذلك أيضا قول أيب ذؤيب اهلذيل و   

ــــــــــه جــــــــــرديقضـــــــــــــــــــي لبانتــــــــــــــــــــه بالّليــــــــــــــــــــل مثّ إذا 1أضــــــــــحى تــــــــــيّمم حزمــــــــــا حول

1جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

  :ومن ذلك قول األعشى

2مـــــــــــن األرض مـــــــــــن مهمـــــــــــه ذي شـــــــــــزنتيّممـــــــــــــــــت قيســـــــــــــــــا وكـــــــــــــــــم دونـــــــــــــــــه

2شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن

  :وقال أيضا يف سياق آخر

ـــــــــا علتـــــــــه الّشـــــــــمس اســـــــــتوقد احلصـــــــــى 3الّشـــــــــــــرب للمتـــــــــــــيّممتـــــــــــــذّكر أدىن فلّم

3للمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّمم

:هذا املعىن الّلغوي الوضعي كان له أيضا حضور يف اخلطاب القرآين، قال اهللا تعاىل 

﴿               

            

    ﴾4 ؛ )وال تيّمموا(، فقوله تعاىل

أي تقصدوا، وأصله تيّمموا بتاءين فحذفت إحدامها ختفيفا إّما األوىل أو الثانية «؛ )تيّمموا

منه (من الّصفات الغالبة اّليت ال تذكر موصوفها ؛ أي الرديء وهو كالطّيب)اخلبيث(

195:دیوان الھذلیین، ص-)1
213:دیوان األعشى، ص-)2
147:المرجع نفسھ، ص-)3
.267:سورة البقرة، اآلیة-)4
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، فقد أمرهم اهللا سبحانه وتعاىل 1»ال تقصدوا اخلبيث قاصدين اإلنفاق عليه: ؛ أي)تنفقون

�ǺǷ�ǶŮ�«ǂƻ¢�ƢǷÂ�ǶȀǫ±°�ƢǷ�ËǲǯÂ�ǂǸưǳ¦Â�ËƤ ū¦�ǺǷ�ǶēƢƥȂǈǰǷ�ǺǷ�ƾËȈŪ¦�¦ÂƾǐǬȇ�À¢ األرض

كما عهدها العرب يف جاهليتهم، وقد كانت هذه اآلية "التّيّمم"يف استعمال وضعي للفظة 

أّول استعمال هلذه الّلفظة يف اخلطاب القرآين، فالّتجديد اّلذي سيحدثه التوظيف القرآين 

وإّمنا يصرّح يف هذا السياق أنّه مل يلغ الّداللة الّلغويّة الوضعّية،"الّتيّمم"الحقا يف لفظة 

  .ستمشي جنبا إىل جنب مع االستعمال اجلديد

":التيّمم"الّداللة الّشرعية الجديدة للفظة -)1.4.2

﴿: قال اهللا تعاىل             

                

            

                

              

        

  ﴾2

، وأعطاها وجودا غري الوجود "الّتيّمم"جّدد اخلطاب القرآين يف اإلطار املفاهيمي للفظة 

خصائص شريعة اإلسالم كما يف حديث «من " التيّمم"، وأصبح فعل اّلذي كان هلا قبال

 -فذكر منها–أُعطيُت مخسا مل يـُْعَطُهّن أحٌد قبلي :صّلى اهللا عليه وسلم قال-جابر أّن النيبّ 

.39، ص3األلوسي، روح المعاني، ج-)1
.06:سورة المائدة، اآلیة-)2
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أصبح بدال عن " الّتيّمم"، وانطالقا من اآلية جند أّن 1»لت يل األرض مسجدا وطهوراوُجع

الّطهارة، فحافظ القرآن الكرمي على قبس من الّداللة الّلغويّة وهي القصد؛ أي يقصد وجه 

.األرض ليكون بدال من الّطهارة باملاء

﴿: قال اهللا تعاىل              

         

                

              

 ﴾2

ال أعلم خالفا بني : كما ُروي عن اخلليل وثعلب، وقال الّزجاج3وجه األرض«الّصعيد هو 

�ǺǗƢƥ�ǺǷ�ǾȈǳ¤�ƾǠǐȇ�ƢǷ�ƨȇƢĔ�ǾËǻȋ�Ǯ ǳǀƥ�ȆũÂ��µ °ȋ¦�ǾƳÂ�ƾȈǠËǐǳ¦�ËÀ¢�Ŀ�ƨǤËǴǳ¦�ǲǿ¢

فتعّمدوا واقصدوا شيئا : واملعىن...األرض، أو لصعوده وارتفاعه فوق األرض، والطّيب الطّاهر

ى الّداللة الّلغوية الوضعّية ظاهرة جلّية، كما ال ميكن ، ميكن أن نر 4»األرض طاهرمن وجه 

، وهذا من روائع الّتعبري القرآين؛ حيث نرى 5إغفال احلقيقة الّشرعّية اّليت أقّرها اإلسالم

.68، ص 5جر، الّتحریر والّتنویر،محمد الّطاھر بن عاشو-)1
.43:سورة المائدة، اآلیة-)2
:یصفا خشفا من بقر الوحش نائما في الشمس ال یكاد یفیقمن ذلك قال ذو الّرّمة  -)3

Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˷ϧ́ϛϰΣѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˷ο ϟΎΑϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϣέΗΩϳόѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˷λ ϟϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧΑΎ˷ΑΩϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧϓϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧυϋα ˷έѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟϡϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧρέΧ

.67، ص5محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج:ینظر
.43:، ص5، ج)ذ.س.م(األلوسي، روح المعاني، -)4
أو قّرر شرعھ الّسابق في سورة المائدة على األصّح، وكان شرع التیّمم في سنة وقد شرع بھذه اآلیة حكم الّتیّمم «-)5

خرجنا مع رسول هللا في :سّت في غزوة المریسیع، وسبب شرعھ ما في الّصحیح عن عائشة رضي هللا عنھا قالت
لّناس ولیسوا على ماء ولیس بعض أسفاره حّتى إذا كّنا بالبیداء انقطع عقد لي فأقام رسول هللا على التماسھ وأقام معھ ا

أال ترى إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول هللا والّناس لیسوا على :معھم ماء فأتى الّناس إلى أبي بكر الّصّدیق فقالوا
حبست رسول هللا والناس ولیس :ماء ولیس معھم ماء، فجاء أبو بكر ورسول هللا واضع رأسھ على فخذي قد نام، فقال

م ماء ، فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء هللا أ، یقول وجعل یطعنني بیده في خاصرتي فال یمنعني من على ماء ولیس معھ
:، ینظر»الّتحّرك إالّ مكان رسول هللا على فخذي، فقام رسول هللا حین أصبح على غیر ماء، فأنزل هللا تعالى آیة الّتیّمم

.68، ص5محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج
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الّداللتني متجانستني يف سياق واحد، واستعمال موّحد، ممّا أعطى حركّية داخل اخلطاب 

  .القرآين

بالّرغم من ظهور الّداللة الّلغوية الوضعية واضحة يف هذا الّسياق القرآين، إّال أّن القاّر 

صار الّتيّمم مصطلحا إسالميا جديدا رغم أّن معناه واحد يف «هنا هو الّداللة الّشرعّية، فقد 

حلالة واحدة  شعر العرب ويف القرآن الكرمي؛ ألّن القرآن الكرمي والّسّنة الّشريفة قد خّصصته

وهو الوضوء على البدل، وبذلك صار الّتيّمم حيمل معىن جديدا، وهذا املعىن يعّد تطّورا يف 

، على خالف 1»الّداللة بني استعمال الّشعر اجلاهلي للكلمة وبني استعمال القرآن الكرمي هلا

ثالث هلذه األلفاظ األخرى اّليت غّري اخلطاب القرآين من دالليت فقد كانت التوظيفات ال

  .يف الفكر اإلسالمي‘ الّلفظة يف متنه كافية لرتسيخ الّداللة اجلديدة وجعلها قارّ 

:رصد إحصائي- )2.4.2 

الّسورة  رقمها  اآلية

﴿               

          

           

  ﴾  

البقرة267

﴿               

             

          

               

       ﴾  

النساء43

.187ص شعر ولغة القرآن الكریم، عودة خلیل أبو عودة، التطور الّداللي بین لغة ال-)1
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﴿               

              

           

         

                

                

         ﴾  

املائدة6
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:1الحقائق الدينية في الخطاب القرآني- )03

للجانب الّداليل ، وكان الفرق الكالمية يف فرتة من فرتات احلضارة اإلسالميةأت نش     

حيث لعب التغيري الّداليل اّلذي أحدثه  ؛الّلغوي أثرا كبريا فيما نشأ بينهم من خالف

اخلطاب القرآين يف الّلغة العربّية هو نقطة خالف عميق نتج عنه خترجيات داللّية وفكريّة 

، وكانت احلقائق الّدينّية أكثر املسائل اّليت عوجلت كالميا وأصوليا، بل  أغنت الّساحة العلمية

 - الفسق - الكفر - اإلميان: كانت النقطة اّليت انبثقت منها هذه املذاهب، ومشلت كل من 

.الّنفاق

:اإليـــــــــــــمان - )1.3

كان حرّيا بنسقّية العمل أن نورد هذه املفردة مع كّل من الّصالة والزّكاة وغريها، لكّننا 

أرجأناها إىل هذا املبحث من أجل الّرتكيز على اخلالفات الكربى اّليت حدثت بني علماء 

اليل الّذي األصول واملتكّلمني حول التغيري الّداليل هلذه املفردة، وهنا تربز أمهّّية الّتغيري الدّ 

أحدثه القرآن الكرمي يف الّلغة العربّية عموما، ممّا أثّر على طريقة الّتفكري لدى العرب، فقد 

، وكانت سببا يف توجيه ، وألّفت هلا املصّنفاتأسالت هذه املفردة الكثري من حرب املتكلمني

رمي من داللتها وإّمنا األفكار واملعتقدات، وسنرى أّن األمر مل يتوّقف عند لفظة غّري القرآن الك

.تعّداها إىل أحكام فقهّية واعتقاديّة غاية يف العمق والّرتكيز

:رصد إحصائي) 1.1.3

على خالف األلفاظ اّليت سبق تناوهلا، سنبدأ بالّدراسة اإلحصائية من أجل أن نُظهر 

:يف منت اخلطاب القرآين، وتواتر هذه الّلفظة وفق الّنسقّية اآلتية" اإلميان"حساسّية لفظة 

  عدد تواترها في متن الخطاب القرآني  الّلفظة

مرة15اإلميان

النفاق، حیث یفصل -الفسق-الكفر-اإلیمان:الحقائق الدینیة مصطلح كالمي استعملھ المعتزلة للتعبیر على كل من -)1
.علق بأصول الدین والشّرعیة تتعلق بفروعھالمعتزلة بین الحقائق الشرعیة والحقائق الدینیة؛ حیث یرون أن الدینیة تت
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مرات06إميانا

مرة142مؤمنني/املؤمنني

مرة34مؤمنون/املؤمنون

مرة20مؤمنات/املؤمنات

مرة244آَمنوا

مرة18آِمنوا

مرة85يؤمنون

"اإلميان"مفهوم لفظة  -)2.1.3

أصل «: اإلميان لغة الّتصديق، مأخوذ من الفعل آمن بالّشيء؛ أي صّدقه، وقال األزهري

كما اإلميان الّدخول يف صدق األمانة اّليت ائتمنه اهللا تعاىل عليها، فإن اعتقد الّتصديق بقلبه  

صّدق بلسانه فقد أّدى األمانة، وهو مؤمن، ومن مل يعتقد الّتصديق بقلبه فهو غري مؤدٍّ 

دون لألمانة اّليت ائتمنه اهللا عليها، وهو منافق، ومن زعم أّن اإلميان هو إظهار القول 

، ومن 1»الّتصديق بالقلب فهو ال خيلو من أن يكون منافقا أو جاهال ال يعرف ما يقول

هذا القول يّتضح لنا مفهوم اإلميان لغة، ولكن كيف غّري اخلطاب القرآين من مفهوم لفظة 

�ƨƬǨǴǷ�ƪ"اإلميان" ǻƢǯ�ƢËĔ¢�ƾƴǼǇ�ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ŔǷ�Ŀ�ƨǜǨËǴǳ¦�ǽǀǿ�ǂƫ¦Ȃƫ�ń¤�Ƣǻǂǜǻ�¦̄Ɯǧ��

¦��Ëǲǯ�ǾȈǴǟ�°Âƾȇ�ÄǀËǳ¦�°ȂƄ¦�Ȃǿ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�ÀƢŻȍ¦�ËÀ¢�ƲƬǼƬǈǼǈǧ��ƢēƢǫƢǬƬǋ¦�Ëǲǯ�Ŀجدّ 

  .اجلديد هلذه املفردةالفكر اّلذي حيمله، وكّل حكم يطلق جيب أن يكون مستندا إىل املفهوم 

ّلى اهللا ص–¦�œËǼǳ¦�Ƣđ� ƢƳ�ŖËǳ¦�ƨǠȇǂËǌǴǳ�Ƣũ¦�̈°Ƣƫ�ǲǸǠƬǈȇ�ÀƢŻȍ«: قال اإلمام الراغب     

وتارة يستعمل على سبيل املدح، ويراد به إذعان الّنفس للحّق على سبيل -عليه وسّلم

.514-513، ص15أمن، ج:، مادةاألزھري، تھذیب اللّغة-)1
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حتقيق بالقلب، وإقرار بالّلسان، وعمل باألركان، :الّتصديق، وذلك باجتماع ثالثة أشياء

، فالّداللة اجلديدة اّليت 1»ويقال لكّل واحد من االعتقاد والقول والّصدق والعمل الّصاحل

مل تكن مفردة واحدة، وإّمنا كانت جمموعة من " اإلميان"أضفاها القرآن الكرمي على لفظة 

الّسلوكات اّليت جيب أن تتظافر لتكوين مفهوم كامل لإلميان؛ أي أّن اإلميان هو مفهوم قرآّين 

.واسع، وهذا ما أّدى إىل ظهور خالفات ملفتة

":اإليمان: "يدة لـــاالختالفات المذهبّية حول الّداللة الجد-)3.13

﴿: قال اهللا تعاىل          

﴾2

آمنه : أمنته، وآمنته غريي، ّمث يقال:اإلميان إفعال من األمن، يقال«يرى الّزخمشري أّن 

الّتكذيب واملخالفة، وأّما تعديته بالباء فلتضّمنه معىن أقّر آمنته : إذا صّدقه، وحقيقته

ما آمنت أن أجد صحابة؛ أي ما وثقت، :واعرتف، وأّما ما حكى أبو زيد عن العرب

يؤمنون "فحقيقته صرت ذا أمن به؛ أي ذا سكون وطمأنينة، وكال الوجهني حسن  يف 

أّن الّزخمشري أعطانا مفهوما لغويا ، نرى3»؛ أي يعرتفون به، أو يّتفقون بأنّه حقّ "بالغيب

، ولكن بالّنظر إىل املذهب االعتزايل اّلذي يتبّناه فقد أثّرت "اإلميان"وآخر شرعيا للفظة 

وهذا ما يورده اإلمام أمحد بن املنري اإلسكندري يف حاشيته أفكار املعتزلة يف مفهومه لإلميان، 

أّما لغة فإّن اإلميان هو «:ميان، فيقولعلى الكّشاف يف الّرّد على تعريف الّزخمشري لإل

ا عطف فيها العمل 
ّ
الّتصديق، وهو مصّدق، وأّما شرعا فأقرب شاهد عليه هذه اآلية، فإنّه مل

الّصاحل على اإلميان دّل أّن اإلميان معقول بدونه، ولو كان العمل الّصاحل من اإلميان لكان 

املؤمن من اعتقد : عتقده من اللغة بقولهالعطف تكرارا، وانظر حيلة الزخمشري على تقريب م

احلّق وأعرب عنه بلسانه وصّدقه بعمله، فجعل الّتصديق من حّظ العمل حّىت يتّم له من مل 

.187، ص34ج، تاج العروس،الزبیدي-)1
.03:سورة البقرة، اآلیة -)2
.153، ص1ج الزمخشري، الكّشاف، -)3
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يعمل فقد فّوت الّتصديق اّلذي هو اإلميان لغة، ولقد أوضحنا أّن الّتصديق إّمنا هو بالقلب 

الّسّنة أّن من آمن باهللا ورسوله مثّ اخرتم وال يتوقف وجوده على اجلوارح، ممّا حيّقق معتقد أهل

قبل أن يتعّني عليه عمل من أعمال اجلوارح فهو مؤمن باتّفاق وإن مل يعمل، وأصدق شاهد 

إّن أحدكم ليعمل بعمل أهل الّنار، حّىت إذا مل يبق بينه «:عليه قوله عليه الّصالة والّسالم

1».».تب من أهل اجلّنة وبينها إالّ فواق ناقة عمل بعمل أهل اجلّنة فكُ 

ال جرم أنّنا نالحظ االسرتسال الكبري اّلذي عرضه اإلمام أمحد بن املنري يف الّرّد على جار اهللا 

.حساسية هذه الّلفظةالّزخمشري وهو ما يؤّكد 

، وجيب "اإلميان"ال بّد هنا من عرض آراء مجيع الفرق حول الّداللة اجلديدة للفظة 

�ǶǿƾǼǟ�ÀƢŻȍƢǧ��Ãǂƻ¢�Ŀ�¦ȂǨǴƬƻ¦Â�ƨǘǬǻ�Ŀ�¦ȂǬǨËƫ¦�ǶËĔ¢� ËśƦǻ�À¢» الّتصديق، أي إذعان

حكم املخرب وقبوله وجعله صادقا، وهو إفعال من األمن كأّن حقيقة آمن به آمنه الّتكذيب 

به ضرورة  -صّلى اهللا عليه وسّلم–واملخالفة، وأّما يف الّشرع فهو الّتصديق مبا علم جميء النّيب 

األخروية جمّرد هذا لكّنهم اختلفوا يف مناط األحكام... تفصيل فيما علم تفصيال وإمجاال

:، قاإلقرار هو نقطة اخلالف اجلوهريّة وكانت آراء الفرق كاآليت2»املعىن أم مع اإلقرار

:الخوارج-)1.3.1.3

اإلميان باهللا عندهم يتطلب طاعة اهللا وتنفيذ أوامره عن طريق القيام مبا أمر القيام به، 

بكّل هذه األشياء عندهم إميان، وترك واحدة وترك ما أمر تركه كبريا كان أو صغريا، فالقيام 

.3من هذه النقاط هي كفر

:المعتزلة-)2.3.1.3

اتّفقوا أّن اإلميان إذا عّدي بالباء فاملراد به الّتصديق، لذلك يقال آمنت باهللا ورسوله، 

كن أن إذا كان اإلميان مبعىن أداء الواجبات ال ميكن أن تتوفر فيه هذه الّتعدية، حيث ال مي

.154، ص 1، جاالنتصاف، اإلمام أحمد بن المنیر اإلسكندري، حشیة على الكشاف-)1
.110، ص1جاأللوسي، روح المعاني،-)2
3

.28، ص 1الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، ج:ینظر-)
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فاإلميان املعّدى بالباء حيمل املعىن الّلغوي، أّما إذا  ...يقال آمنت بكذا إذا صّليت وصمت

كان مذكورا مطلقا بدون الّتعدية بالباء، فقد اتّفق املعتزلة أنّه منقول من املعىن الّلغوي إىل 

:1معىن آخر حيّدده السياق، وهنا تفرّع املعتزلة إىل فرق

:واصل بن عطاء، أبو الهذيل، القاضي عبد الجّبار-)1.2.3.1.3

.2يرون أّن اإلميان هو فعل الواجبات والطّاعات سواء كانت واجبة أو نافلة

:أبو علي، أبو هاشم-)2.2.3.1.3

.3اإلميان عندهم فعل الواجبات دون النوافل

:النظّام-)3.2.3.1.3

وعيد؛ اجتناب فعل الكبائر، وال بّد من اإلشارة إىل أّن اإلميان عندهم اجتناب كّل ما هو 

.4هذه القضّية هي بداية منشأ املعتزلة

:األشاعرة-)3.3.1.3

كاف ألنّه املقصود، واإلقرار إّمنا هو ليعلم وجوده فإنّه أمر باطّين «الّتصديق عندهم 

متّكنه منه كان مؤمنا شرعا فيما بينه وجيري عليه األحكام، فمن صّدق بقلبه وترك اإلقرار مع 

وبني اهللا تعاىل، ويكون مقرّه اجلّنة، لكن ذكر ابن اهلمام أّن أهل هذا القول اّتفقوا على أنّه 

، وهنا 5»يلزم أن يعتقد أنّه مىت طلب منه اإلقرار أتى به، فإن طُولب ومل يقّر فهو كفر عناد

طة اإلقرار، فريى املعتزلة أّن اإلقرار ركن الزم من نرى أّن الفرق بني املعتزلة واألشاعرة يف نق

.أركان اإلميان، أّما األشاعرة فال يرون ذلك بالّضرورة

1
.30، ص 1، جالمرجع السابق:ینظر-)

2
.30، ص 1المرجع نفسھ، ج:ینظر)

3
.31، ص1المرجع نفسھ، ج:ینظر)

4
.31، ص1المرجع نفسھ، ج:ینظر)

5
.111، ص 1ج،األلوسي، روح المعاني-)
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:الكرامية -)4.3.1.3

.1هو الّنطق بالّشهادتني فقطاإلميان عندهم       

:اإلمام أبو حنيفة-)5.3.1.3

اإلقرار وما يف حكمه كإشارة األخرس ال بّد منه، «يرى اإلمام وغالب من تبعه أّن 

فاملصّدق املذكور ال يكون مؤمنا إميانا يرتتب عليه األحكام األخروية، كاملصّلي من الرّياء فإنّه 

ال تنفعه صالته، ولعّل هذا ألنّه تعاىل ذّم املعاندين أكثر ممّا ذّم اجلاهلني املقّصرين، وللمانع 

اين، وال شّك أنّه عالمة الّتكذيب، أو لإلنكار القليب اّلذي هو أّن الذّم لإلنكار الّلس

.فوافق هذا الطّرح إىل حدٍّ ما مذهب املعتزلة واخلوارج، 2»الّتكذيب 

أعطى املعتزلة هلذه املسألة أمهّّية بالغة، فانطالقا منها حتّددت اخلطوط العريضة 

فهذه أّول مسألة نشأت يف االعتزال، قالت «لفكرهم، واملبادئ الّتاّليت تبّناها علماؤهم، 

ا علموا املعتزلة باملنزلة بني املنزلتني؛ أي جعلوا الفسق منزلة متوّسطة بني الكفران واإلميان، مل

هذه حقيقة اإلميان يف الّلغة، :أّن اإلميان يف الّلغة الّتصديق، والفاسق موّحد مصّدق، فقالوا

شيئا منها خرج عن  ونُقل يف الّشرع إىل من مل يرتكب شيئا من املعاصي، فمن ارتكب

3» اإلميان ومل يبلغ الكفر

:حجج المعتزلة في إثبات طرحهم -)4.1.3

�ËĔ¢�ƢŠ��ƨËȇȂǤËǴǳ¦�ǶȀǧ°ƢǠǷ�Ëǲǯ�¦ÂƾǌƷ�ƾǬǧ��ƨǳǄƬǠŭ¦�Ãƾǳ�ƨËȈŷȋ¦�Ŀ�ƨȇƢǣ�ƨǳƘǈǷ�ƪ ǻƢǯ�Ƣ

واّطالعهم على كتاب اهللا تعاىل من أجل إثبات أّن اإلميان ليس جمّرد الّتصديق، إّمنا هو 

1
.، الصفحة نفسھا1، جالمرجع السابق:ینظر)

2
.110، ص1جاأللوسي، روح المعاني، -)

3
.278، ص 1، ج)ذ.س.م(البیضاوي، اإلبھاج في شرح المنھاج،-)
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الّتصديق مضاف إليه جمموعة من األمور والّسلوكات، ولقد كانت حججهم مبثوثة يف كتب 

:1الفقه، وعند مجعها توّفر لنا جمموعة متكاملة هي كاآليتعلم الكالم وأصول 

ال  - صّلى اهللا عليه وسّلم–لو كان اإلميان هو الّتصديق ملا اختلف مع أّن إميان الّرسول *

  .يشبهه إميان العوام بل وال إميان اخلواص من املسلمني

بالّضرورة ليس مبؤمن الفسوق يناقض اإلميان وال جيامعه؛ أي إذا كان الّرجل فاسقا فهو *

 ﴿ :مصداقا لقوله تعاىل         

          

﴾2

﴿:ألنّه تعاىل قال القيام بفعل من الكبائر ينايف اإلميان؛*      

﴿: ، بينما قال يف فاعل الكبرية3﴾         

          

.، ولو كان اإلميان مبعىن الّتصديق ملا ناىف األّول الثّاين4﴾

 ﴿ :ال ُخيزى املؤمن يف الّدنيا واآلخرة مصداقا لقوله تعاىل*     

   ﴾5لكّنه قال يف قطّاع الطّرق ، :﴿       

           

1
میین ، الّشھرستاني، مقاالت اإلسال26، ص2الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، ج/113، ص 1األلوسي، روح المعاني، ج:ینظر-)

.53واختالف المصلّین، ص 
.07:سورة الحجرات، اآلیة-)2
.43:سورة األحزاب، اآلیة-)3
.02:سورة الّنور، اآلیة-)4
.08سورة الّتحریم، اآلیة، -)5
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       ﴾1  فهم ليسوا مبؤمنني مع ،

śǫËƾǐǷ�ǶĔȂǯ.

:إذا ترك أحد ما احلّج مع استطاعته عليه فهو كافر مع كونه مصّدقا *   

         

﴾2

﴿:من مل حيكم مبا أنزل اهللا مصّدق مع أنّه كافر*      

      ﴾3

، »ال يزين الزّاين وهو مؤمن«:الزاين كافر مع كونه مصّدق لقوله صّلى اهللا عليه وسّلم*

.وكذلك تارك الّصالة من غري عذر

  .كافر باإلمجاع  بنّيب مصّدق مع أنّهاملستخّف *

﴿:يرون أّن فعل الواجبات هو الّدين لقوله تعاىل*      

           

 ﴾4والّدين هو اإلسالم لقوله تعاىل ، :﴿   

.33:سورة المائدة، اآلیة-)1
.97:سورة آل عمران، اآلیة-)2
.44:سورة المائدة، اآلیة-)3
.05:اآلیةسورة البّینة،-)4



الحقائق الشرعیة ومستویات الّداللة في الخطاب القرآني

245

 ﴾1واإلسالم هو اإلميان؛ ألنّه لو كان غريه ملا قبل من مبتغيه لقوله تعاىل ،:

﴿          

  ﴾2

يرون أنّه لو كان اإلميان هو الّتصديق ملا صّح وصف املكّلف به حقيقة إّال وقت صدوره *

منه كما يف سائر األفعال مع أّن الّنائم والغافل يوصفان به إمجاعا مع أّن الّتصديق غري باق 

  .فيهما 

غري اهللا سبحانه يلزم أن يقال ملن صّدق بآهلة  -حسبهم–إذا كان اإلميان هو الّتصديق *

  .مؤمن وهو خالف اإلمجاع

*¾ƢǬǧ�śǯǂǌǷ�ǶĔȂǰƥ�śǼǷƚŭ¦�Ǧ ǏÂ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�Ǧ ǫ¦Ȃŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�ńƢǠƫ�ƅ¦�ËÀ¤:

﴿       ﴾3 ولو كان اإلميان هو ،

.الّتصديق المتنع جمامعته للّشرك يف سياق واحد

، والّنقطة األساس يف "اإلميان"كانت هذه هي رؤية املعتزلة للّداللة اجلديدة للفظة 

رؤيتهم هي رفض كون اإلميان هو جمّرد الّتصديق، وإّمنا هو سلوكات وأفعال صاحلة جيب 

�ƨǨËǐǳ¦�ǽǀđ�» ƢǐËƫȐǳ�Ƣđ�¿ƢȈǬǳ¦
4.

:رّد األشاعرة على حجج المعتزلة-)5.1.3

مل تقف الفرق األخرى مكتوفة األيدي جتاه احلجج اّليت عرضها علماء املعتزلة، فبادروا إىل 

الّرّد عليها ما أمكن باألدلّة العقلّية والّنقلّية، ال سيما فرقة األشاعرة، واخرتنا من بينهم الفخر 

.19:سورة آل عمران، اآلیة-)1
.85:السورة نفسھا، اآلیة-)2
3

.106:سورة یوسف، اآلیة-)
4

محمد الطاھر بن عاشور، التحریر /26، ص 2الفخر الرازي، التفسیر الكبیر، ج/108، ص 1األلوسي روح المعاني، ج:ینظر)
.114، ص 1والتنویر، ج
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ان عبارة عن ، فريى أّن اإلميالرّازي اّلذي رّد وبإسهاب على حجج املعتزلة، وأورد أدلّته

:1الّتصديق، والّدليل حسبه متوفر من عّدة أوجه

أنّه كان يف أصل الّلغة الّتصديق، فلو صار يف عرف الّشرع لغري الّتصديق لزم أن يكون *

.املتكّلم به متكّلما بغري كالم العرب، وذلك ينايف وصف القرآن بكونه عربّيا

نة املسلمني فلو صار منقوال إىل غري مسّماه إّن اإلميان من أكثر األلفاظ دورانا على ألس*

األصلي لتوّفرت الّدواعي على معرفة ذلك املسّمى، والشتهر وبلغ حّد التواتر، فلّما مل يكن 

.ذلك علمنا أنّه بقي على أصل الوضع

أمجعوا على أّن اإلميان املعّدى بالباء مبقي على أصل الّلغة، فوجب أن يكون غري املعّدى  *

  .كذلك

﴿: اهللا تعاىل كّلما ذكر اإلميان يف القرآن الكرمي أضافه إىل القلبإنّ *   

   ﴾2،﴿   ﴾3،﴿

           ﴾4.

إن اهللا تعاىل أينما ذكر اإلميان قرنه بالعمل الّصاحل ولو كان العمل الّصاحل داخال يف اإلميان *

  .لكان ذلك تكرارا

﴿: كثريا ما قرن اهللا تعاىل اإلميان باملعاصي فقال مثال* 

       ﴾5 ،﴿

1
.29:، ص2، ج الّتفسیر الكبیرلّرازي،الفخر ا:ینظر-)

.41:سورة المائدة، اآلیة-)2
.106:سورة الّنحل، اآلیة-)3
.14:سورة الحجرات، اآلیة-)4
.82:سورة األنعام، اآلیة-)5
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         ﴾1

﴿ّمث احتّج الرّازي بآية القصاص، عند قوله تعاىل       

                

                 

           

 ﴾2وأعطاها ثالقة أوجه تثبت مفهومه األشعري لإلميان واملؤمن وهي ،:

﴿ :على القاتل املتعّمد ولكّنه خاطبه بقولهإّمنا جيبأّن القصاص *    ﴾ ،

.فدّل أنّه مؤمن

﴿ :قوله *    ﴾ وهذه األخّوة ليست إّال أخّوة الّدين لقوله ،

﴿: تعاىل          

 ﴾3.

﴿: قال اهللا تعاىل*    ﴾وهذا ال يليق إال مبؤمن ،.

.09:سورة الحجرات، اآلیة-)1
.178:سورة البقرة، اآلیة-)2
.60:سورة الحجرات، اآلیة-)3
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��Ƣđ�ǲǸǠǳ¦�¦ǀǿ�¼Ƣǔǳ�» ǂǗ�Ëǲǯ�ƢȀǷËƾǫ�ŖËǳ¦�śǿ¦Őǳ¦Â�Ʋƴū¦�Ëǲǯ�µ ǂǟ�ƢǼǳÂƢƷ�ȂǳÂ

  .وخلرجت من هذا الباب بعمل آخر على حدة

":اإليمان"سبب الخالف في لفظة  -)6.1.3

حمّل جدال ونقاش طويل بني " اإلميان"البّد من وجود سبب وجيه جعل من لفظة 

سّر هذا االختالف االختالف يف أّن املكّلف هو الّروح «لوسي أّن خمتلف الفرق، ويرى األ

فقط أو البدن فقط أو جمموعهما، واحلّق أّن منشأ كّل مذهب دليل دعا صاحبه إىل الّسلوك 

إّن «:فيه، وأوضح املذاهب أنّه الّتصديق، ولذا قال يعسوب املسلمني علّي كّرم اهللا وجهه

﴿: ، ويؤيّد هذا املذهب قوله تعاىل»م، والّتسليم تصديقاإلميان معرفة، واملعرفة تسلي 

   ﴾1﴿   ﴾2 وقوله صّلى ،

، ومن هذا القول نرى أّن كّل مذهب كان 3».»اللهم ثّبت قليب على دينك«:اهللا عليه وسّلم

¦�ŖËǳ¦�ǶȀƟ¦°Ɩƥ�ƢĔȂǧ®ǂȇ�ËĽ�ǶȀǷȂǐƻ� ¦°¡�ÀȂǓǂǠȈǧ��ƶǏȋ¦�Ȃǿ�ÀƢŻȎǳ�ȆǟǂËǌǳيرى أن مفهومه 

  .تدحض آراء اخلصوم

زمخا كبريا من املعاين " اإلميان"كّون التغيري الّدالّيل اّلذي أحدثه القرآن الكرمي يف لفظة 

رى أّن هذا الّزخم واملفاهيم اّليت كّرست املذاهب الكالمية جهودها للبحث عنها، وممّا سبق ن

فقط وإّمنا اجنّر عنه أحكام فقهية وعقائديّة " اإلميان"مل يكن من أجل إثبات مفهوم 

.حّساسة

.106:الّنحل، اآلیةسورة -)1
.22:سورة المجادلة، اآلیة-)2
.111:، ص1جاأللوسي، روح المعاني،-)3
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:الكفـــــــــــــــــــــــــر - )2.3

كلفظة وكمفهوم القطب الثّاين من الثنائّية اّليت ينبين عليها الفكر " الكفر"تعّد لفظة 

اإلسالمي، واّليت تدور بني الكفر واإلميان، فهو من الكلمات املفتاحية يف الفكر اإلسالمي 

اّلذي جيّسده اخلطاب القرآين، حيث تدور كّل معاين القرآن الكرمي حول حماولة رصد معامل

يوم القيامة، ومعلوم أّن كّل من املؤمن والكافر، وإبراز أوصافهما وأفعاهلما، ومصري كّل منهما 

القرآن الكرمي ال يفرت أبدا عن اإلحلاح وبشكل توكيدّي بالغ، على حماولة جعل اإلنسان «

Ǭū¦�Ŀ�ȆǿƢǷ�ƢȈǻËƾǳ¦�̈ƢȈū¦�ǽǀǿ�Ŀ�Ƣđ�ǞËƬǸƬȇ�ļËȋ¦�ƨǠǧƢËǼǳ¦� ƢȈǋȋ¦�Ëǲǯ�ËÀ¢�½°ƾȇ يقة إّال هبات

�Ŀ�ȂǿÂ��ƅ¦�ǲǔǨƥ�» ¦ŗǟȏ¦�ȄǴǟ�ǒ Ʒ�Ȃǿ��°ƢƦƬǟȏ¦�¦ǀđ��Ǻȇƾǯ�¿ȐǇȍ¦�ËÀ¤Â��ƅ¦�ǺǷ

الوقت نفسه حضٌّ موّجه إىل اإلنسان ألن يكون مدركا بعمق العتماده اجلوهرّي والكامل 

هو البداية على اهللا، ويف الرؤية الّدينّية للقرآن، فإّن وعي اإلنسان مبطلقّية اعتماده على اهللا 

احنرف شيئا " كفر"، أو صيغته االمسّية "كفر"فقط لإلميان، إّن هذا يوّضح كيف أّن الفعل 

، لذلك كّونا معا ثنائّية قارة 1»" اإلميان"فشيئا إىل معىن الكفر بوصفه الّنقيض الّصريح ملفهوم 

�ƨËȇȂƦËǼǳ¦�ƨËǼËǈǳ¦�ǾƟȂǓ�ȄǴǟÂ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳƢƥ�ƾËǈĐ¦�ËȆǷȐǇȍ¦�ǂǰǨǳ¦�Ŀالّشريفة.

:رصد إحصائي -)1.2.3

�ƢēƢǬƬǌǷÂ�ǂǨǰǳ¦�ƨǜǨǳ�©°ǂǰƫ512 مرة، وكان هذا التواتر طاغ وواضح جّدا يف

اخلطاب القرآين، واملالحظ أّن الكفر يف القرآن الكرمي قد تكّرر باشتقاقات ال حصر هلا، 

:وكان ذلك وفق الّنسقّية اآلتّية

  عدد تواترها في القرآن  الّلفظة  عدد تواترها في القرآن  الّلفظة

04َكَفْرمتُْ 22َكَفرَ 

03َكَفْرنَا08َكَفْرتُ 

.48توشیھیكو ایزوتسو،هللا واإلنسان في القرآن،  ص-)1
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184َكَفُروا01َكَفَرتْ 

17الُكْفرُ 02َأْكُفرُ 

08ُكْفًرا01َتْكُفرْ 

01َكفَّاَرتُهُ 04َتْكُفُروا

03ُكْفرُهُ 14َتْكُفُرونَ 

8ُكْفرِِهمْ 01َتْكُفُرونِ 

5َكاِفرٍ 12َيْكُفرُ 

36الكافرون6َيْكُفُروا

91الكافرين13َيْكُفُرونَ 

01الكفرة01ُأْكُفرْ 

20كفَّاراٌ 01ُأْكُفُروا

01َأُكّفارُُكمْ 01ُكِفرَ 

01كافرة01َيْكُفرْ 

01الكوافر01ُيْكَفُروهُ 

03ُكُفورًا01َكفَّرّ 

07َكفورٌ 01َكفَّْرنَا

01َكفَّارًا02َالَُكفَِّرنَّ 

04َكّفارٍ 01ُنَكفِّرُ 

03كّفارة 01لَُنَكفَِّرنَّ 

01كفران07ُيَكفِّرُ 

01َأْكَفَرهُ 01َكفَّرَ 
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:مفهوم الكفر-)2.2.3

�ǶËĔ¢�Ƥ" الكفر"كان للفظة        ȇ°�ȏÂ��ƨËȈǴǿƢŪ¦�Ŀ�§ǂǠǴǳ�ÄȂǤËǴǳ¦�² ȂǷƢǬǳ¦�Ŀ�¹ƢǗ�®ȂƳÂ

��ŗËǈǳ¦Â�ƨȈǘǤËƬǳ¦�ƨǤËǴǳ¦�Ŀ�ǂǨǰǳ¦Â��ǶēƢƯ®ƢŰÂ�Ƕǿ°ƢǠǋ¢�Ŀ�ǽȂǴǸǠƬǇ¦»  وكّل من سرت شيئا فقد

للّزرّاع كافر كفره وكّفره، والكافر الزّارع لسرته البذر بالّرتاب، والكّفار الّزرّاع، وتقول العرب 

، والَكفر بالفتح الّتغطية، ...ألنّه يكفر البذر املبذور برتاب األرض املثارة إذا أمّر عليها مالقه

البحر لسرته ما فيه، وجيمع الكافر  :، والكافر...وكفرت الشيء أكِفره بالكسر؛ أي سرتته

لبة بن صغرية املازين وغرقت الفراعنة الكفار       ، وقول ثع:كفارا، وأنشد الّلحياين

:يصف الظليم والّنعامة ورواحهما إىل بيضهما عند غروب الّشمس

1»ألقـــــــــــت ذكـــــــــــاء ميينهـــــــــــا يف كـــــــــــافرفتـــــــــــــــــذّكرا ثقـــــــــــــــــال رثيـــــــــــــــــدا بعـــــــــــــــــدما

1»كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر

، وذلك من أجل مقارنتها مع املعىن "الكفر"البّد من البحث عن املعىن الّلغوي للفظة 

ال خيرج عن معاين التغطية والّسرت " الكفر"لّسابق أّن الّشرعي اجلديد، واملالحظ من الّنّص ا

�̧°Ǆǳ¦�ňƢǠŭ�ǲǸǠƬǈȇ�Ń�ǂǨǰǳ¦�ËǲǠǳÂ��ǶēƢƯ®ƢŰÂ�§ǂǠǳ¦�°ƢǠǋ¢�©°¦®�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ�� ƢǨƻȍ¦Â

الكافر من األرض ما بعد عن الّناس «والبحر فقط، بل ُوّظف يف معان أخرى من ذلك أّن 

:ال يكاد ينزله أو ميّر به أحد من ذلك قوهلم

يف كـــــــــافر مـــــــــا بـــــــــه أمـــــــــت وال عـــــــــوجتبّينــــــــــــت حملــــــــــــة مــــــــــــن فــــــــــــّر عكرشــــــــــــة

:والكافر كذلك الّسحاب املظلم، من ذلك قول الّنابغة

ختــــــــــــــال بــــــــــــــه راعــــــــــــــي احلمولــــــــــــــة طــــــــــــــائراوحلـــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــويت يف بقـــــــــــــــــاع ممنّـــــــــــــــــع

وتضـــــــــــــــحى داره بالّســـــــــــــــحاب الكـــــــــــــــوافرتــــــــــزل الوعــــــــــول العصــــــــــم عــــــــــن قذفاتــــــــــه

1
.3999:صور، لسان العرب، ابن منظ:ینظر-)
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:ƾȈƦǳ�¾Ȃǫ�ǾǼǷÂ��ƢȀƬŢ�ƢǷ�ŗǈƫ�ƢËĔȋوالكافر والكفر الظّلمة؛ 

يف كــــــــافر مــــــــا بــــــــه أمــــــــت وال ســــــــرففـــــــــــأجرمزت مثّ ســـــــــــارت وهـــــــــــي الهيـــــــــــة

، والكفر ظلمة الّليل وسواده، قال والكفر كذلك القري اّلذي ُتطلى به الّسفن لسواده وتغطيته

  :محيد

وابــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــاء كــــــــــــــــامن يف كفــــــــــــــــرفـــــــــــــــزردت قبـــــــــــــــل انـــــــــــــــبالج الفجـــــــــــــــر

:العرب اجلحود واإلنكار، ومن ذلك قول األعشىوالكفر كذلك عند 

1»فاشهد-شاهد اهللا-على شهيدفـــــــــــال حتســـــــــــبينِّ كـــــــــــافرا لـــــــــــك نعمـــــــــــة

يف موضع واحد فقط، " الكفر"استعمل اخلطاب القرآين الّداللة الّلغويّة الوضعّية للفظة 

﴿: وكان ذلك عند قوله تعاىل       

                  

          

             ﴾2

ال جرم أّن الكّفار يف هذه اآلية هم الّزرّاع، وذلك عن طريق املوافقة بني معاين اآلية، فقد 

﴿: قال اهللا تعاىل يف سياق مشابه              

       ...﴾3 ،» وعن ابن مسعود

الّزرّاع، مجع كافر وهو الزارع؛ ألنّه كفر الّزريعة برتاب األرض، والكفر بفتح :أّن الكّفار

.3999-3998:صابن منظور، لسان العرب،:ینظر-)1
.20:اآلیةسورة الحدید، -)2
3

.29:سورة الفتح، اآلیة-)
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هنا وقد قال اهللا تعاىل يف سورة الفتح الكاف الّسرت؛ أي سرت الّزريعة، وإّمنا أوثر هذا االسم 

ƢƬŠ�ƢƥƢƴǟ¤�Ëƾǋ¢�ǶËĔȋ�ƅƢƥ�ÀÂǂǧƢǰǳ¦�Ƕǿ�ǺȇǀËǳ¦�°ƢËǨǰǳƢƥ�ƨȇ°ȂËƬǴǳ�ƢǼǿ�¦ƾǐǫ̧�"يعجب الزرّاع"

" الكفار"، فقد أحدث هذا االستعمال القرآين للفظة 1»الّدنيا إذ ال أمل هلم يف شيء بعده

�ŘǠŭ¦�ƨǸǴǰǳ¦�ǽǀđ�ƾȇǂȇ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ËÀ¢�ƾų��ƨȇȉ¦�Řنقلة نوعّية يف املعىن؛ ألنّه بالّنظر إىل مب

، أّما عند إحداث مقارنة يف املعىن والّسياق جند أنّه يريد تلك "الزراع"الوضعي الّلغوي 

.الفصيلة من البشر اّلذين أنكروا اإلسالم وكّل ما جاء به من شرائع وأفكار 

ا اختار القرآن الكرمي لفظة 
ّ
من القاموس الّلغوي أحدث تغيريا دالليا شامال " الكفر"مل

يف هذه الّلفظة، وأصبحت تطلق على ذلك اإلنسان اّلذي أنكر الّدين اإلسالمي ونبّيه 

الكفر يف الّلغة التغطية، والكافر ذو كفر؛ أي ذو تغطية لقلبه «وشرائعه، فريى األزهري أّن 

، ومن ذلك أّن الكافر ...غطّاه الّسالحكما يقال لالبس الّسالح كافر؛ وهو اّلذي بكفره،  

ا دعاه اهللا إىل توحيده فقد دعاه إىل نعمه، وأحّبها له إذا أجابه إىل ما دعاه إليه، فلّما أىي 
ّ
مل

، ونرى 2».ما دعاه إليه من توحيده كان كافرا نعمة اهللا؛ أي مغطّيا هلا بإبائه، حاجبا هلا عنه

هنا " الكفر"وجعلها مفهوما قائما بذاته، فــــــ" الكفر"هنا أّن اخلطاب القرآين حّول من لفظة 

خرج من كونه جمّرد الّتغطية والّسرت لألمور املادية، ليصبح سرتا وتغطّية لألمور املصريية 

.الدينّية

يعين «فقد : وميكن أن ننظر إىل املعىن الّلغوي واملفهوم الّشرعي للكفر على الّنحو اآليت 

جتاه فعل حسن ما " يظهر اجلحود"أو " يكون غري ممنت"ة أساسّية ودقيقة بصور " كفر"الفعل 

، وهذا هو املعىن املعتاد "شكر"أو معروف مقّدم من اآلخرين، إنّه النقيض الّصريح للفعل 

مل يتغّري بأّي نفسه ضمن الّسياق األوسع ملعجم الّلغة العربية، وهذا املعىن " كفر"للفعل 

¦�Ëǲǯ�ƾǼǟ�ƨǧÂǂǠǷ�ƨǸǴǯ�ƢËĔ¤��§ǂǠǳ¦�ǺǷ�ǶǿŚǣ�Â¢�ÀȂǸǴǈŭشكل، سواء استعمل الفعل

املتحّدثني بالعربّية إّال أّن الكلمة اّختذت سبيال خاّصا متاما ضمن الّسياق األضيق للّدين 

فإّن ...فقد أدخل اخلطاب القرآين هذه الّلفظة يف حقل داليل غاية يف األمهّية...اإلسالمي،

.405-404، ص27جاشور، التحریر والتنویر،محمد الطاھر بن ع-)1
.2999ابن منظور، لسان العرب، ص -)2
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حود، بل اجلحود جتاه اهللا تعاىل، أو بصورة أكثر دّقة اجلحود مل يعد جمّرد اجل" كفر"معىن 

ثنائّية قطبية هلا " اإلميان"��1�ƨǜǨǳ�ǞǷ�ǲËǰǌȇ�ǲǠǨǳ¦�¦ǀǿ�ƶƦǏ¢�¦ǀđÂ»لفضل اهللا ونعمته

عالقة مباشرة مع اهللا سبحانه وتعاىل، عالقة متضاّدة تضاّدا تاّما كامال، إذ أّن حضور 

 .رىالواحدة منهما يلغي طردا حضور األخ

:أنواع الكفر -)3.2.3

ا ضبط العلماء واملفّسرون املفهوم الّشرعي العام للفظة 
ّ
، وإن كانوا قد اختلفوا "الكفر"مل

يف جزئياته كما سيأيت ذكره، حدث ضبط لشيء آخر وهو أنواع الكفر، فقد تبّني خالل 

�ǶǴǠǳ¦�ǲǿ¢�ǒ Ǡƥ�¾ƢǬǧ��Ƣđ�ƾËǈƴƬȇ�Ëŕǋ�̧ ¦Ȃǻ¢�Ǿǳ�Śƻȋ¦�¦ǀǿ�ËÀ¢�ǂǨǰǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬǳ� ƢǸǴǠǳ¦�ƨǴƷ°

ال يعرف اهللا أصال وال يعرتف به، وكفر كفر إنكار؛ بأن : الكفر على أربعة أحناء« أنّ 

جحود، وكفر معاندة، وكفر نفاق، من لقي ربّه بشيء من ذلك مل يغفر له، ويغفر ما دون 

ذلك ملن يشاء، فأّما كفر اإلنكار فهو أن يكفر بقلبه ولسانه، وال يعرف ما يذكر له من 

اجلحود فأن يعرتف بقلبه وال يقّر بلسانه، فهذا كافر جاحد، ككفر إبليس الّتوحيد، وأّما كفر

وكفر أمّية بن الّصلت، وأّما كفر املعاندة فهو أن يعرف اهللا بقلبه ويقّر بلسانه، وال يدين به 

وكفر الّنفاق هو أن يقّر بلسانه وال يعرتف بقلبه، ، حسدا وبغيا، ككفر أيب جهل وأضرابه

.2طنفيظهر عكس ما يب

على أنواع الكفر وأشراطه، ومن ذلك فقد  واملفسرون ولطاملا حبث علماء الّلغة واألصول

فكفر هو : الكفر على وجوه: كتب عبد امللك إىل سعيد بن جبري يسأله عن الكفر، فقال«

شرك يّتخذ مع اهللا إهلا آخر، وكفر بكتاب اهللا ورسوله، وكفر باّدعاء ولد هللا تعاىل، وكفر 

ويسعى يف األرض فسادا، ويقتل عي اإلسالم وهو أن يعمل أعماال بغري ما أنزل اهللا، مدّ 

، وحنو ذلك من األعمال ، وإذا تصّفحنا اآليات اّليت وردت فيها 3»نفسا حمّرمة بغري حقٍّ

.48، صهللا واإلنسان في القرآنتوشیھیكو ایزوتسو،-)1
.سنفّصل الحدیث في ھذا النوع في مبحث النفاق -)2
.3898:العرب، صابن منظور، لسان -)3
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�ǺǷ�ƢŮ�ǂǐƷ�ȏ�̧" الكفر"لفظة  ¦Ȃǻ¢�ȄǴǟ�ǂưǠǼǇ�ƢēƢËǬƬǌǷ�ÃƾƷ¤�Â¢"؛ ذلك أّن هذا "الكفر

ƨƦǴǬƬŭ¦�ǶēƢȈǈǨǻ�ǖǈƥÂ��Ƣđ�śǨǐËƬŭ¦�ÃËǂǟ�ƾǫ�ƨǜǨËǴǳ¦�ǽǀŮ�Ǧاالستعمال  Ëưǰŭ¦.

":الكفر"االختالفات المذهبية حول الّداللة الجديدة لـــــ-)4.2.3

اختالفات واسعة بني الفرق الكربى " الكفر"، أحدثت لفظة "اإلميان"على غرار لفظة    

.بوصفها الّنقيض الّصريح للفعل آمن

﴿: يف اخلطاب القرآين " كفر"للفظة اىل يف أّول ظهور قال اهللا تع    

        ﴾1

إنكار ما دلت عليه األدلّة القاطعة وتناقلته مجيع «، وهو "الكفر"هنا تفسري عام للفظة 

الّشرائع الّصحيحة املاضية، حّىت علمه البشر وتوّجهت عقوهلم إىل البحث عنه ونّصت عليه 

صّلى اهللا –األدلّة كوحدانّية اهللا تعاىل ووجوده، وإنكار ما علم بالّضرورة جميء الّنّيب حمّمد 

 أصول اإلسالم، أو املكابرة يف االعرتاف بذلك ولو به وبدعوته إليه وعده يف -عليه وسّلم

مع اعتقاده صدق، ولذلك عّرب باإلنكار دون الّتكذيب، ويلحق بالكفر يف إجراء أحكام 

الكفر عليه كّل  قول أو فعل ال جيرتئ عليه مؤمن مصّدق حبيث يدّل على قّلة اكرتاث فاعله 

بوجه ال يقبل وإهانته  بذلك إىل نقض أصولهباإلميان وعلى إضماره الطعن يف الّدين وتوّسله 

فيحكم عليه بالكفر املطلق دون حتفظات، لكن اخلالف اّلذي وقع بني ، 2»الّتأويل الظاهر

الفرق اإلسالمّية كان أعمق غورا حبيث حبثوا يف ماهية الكافر، وتشّعبوا يف االحتماالت 

:والّتوضيحات وكانوا يف ذلك على الّنحو اآليت

.06:سورة البقرة، اآلیة-)1
.249-248، ص 1جالتحریر والتنویر،محمد الطاھر بن عاشور،-)2



الحقائق الشرعیة ومستویات الّداللة في الخطاب القرآني

256

:المعتزلة -)3.1.4.2

اعلم أّن الكفر يف أصل الّلغة إّمنا «:يعّرب القاضي عبد اجلّبار عن مفهومه للكافر بقوله

الّشرع فإنّه جعل الكافر امسا ملن يستحّق العقاب العظيم، وأّما يف ...هو الّسرت والّتغطية

مقابر املسلمني، وله شبه وخيتّص بأحكام خمصوصة حنو املنع من املناكحة واملوارثة والّدفن يف 

.1»باألصل، فإن من هذه حالة صار كأنّه جحد نعم اهللا تعاىل عليه وأنكرها ورام سرتها

نتوصل بذلك أنّه بناء على مفهومهم لإلميان يتحّدد مفهومهم للكفر، فإّن اإلميان عندهم 

ألّول وهو إعتقاد بالقلب وتصديق بالّلسان وعمل باجلوارح، فإذا أخّل أحدهم بالرّكن ا

  .االعتقاد بالقلب فقد خرج من باب اإلميان إىل باب الكفر

: األشاعرة -)2.4.2.3

اعلم أنّه صُعب على «:منّثل لألشاعرة برأي زعيمني، األّول هو الفخر الرّازي، اّلذي يقول

صّلى اهللا عليه –املتكّلمني ذكر حّد الكفر، وحتقيق القول فيه أّن كّل ما ينقل عن حمّمد 

أنّه ذهب إليه وقال به فإّما يعرف صّحة ذلك الّنقل بالّضرورة  أو باالستدالل أو -وسّلم

صّلى اهللا عليه –خبرب الواحد، أّما القسم األّول، وهو اّلذي عرف بالّضرورة جميء الّرسول 

يف مجيعها يف كّل ذلك فهو مؤمن، فمن مل يصّدقه فإّما بأن ال يصّدقه فمن صّدقه -وسّلم

أو بأن ال يصّدقه يف البعض دون البعض فذلك هو الكافر، فإذن الكفر عدم تصديق 

الّرسول يف شيء ممّا علم بالضرورة جميئه به، ومثاله من أنكر وجود الّصانع، أو كونه عاملا 

ليه صّلى اهللا ع–قادرا خمتارا واحدا، أو كونه منزها عن الّنقائض واآلفات، أو أنكر نبّوة حمّمد 

–¢�ƾǸŰ�Ǻȇ®�ǺǷ�ƢĔȂǯ�̈°ÂǂËǔǳƢƥ�ƢǼǸǴǟ�ŖËǳ¦�ǞƟ¦ǂËǌǳ¦�ǂǰǻ¢�Â¢��ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƨËƸǏ�Â-وسّلم

كوجوب الّصالة والزّكاة والّصوم واحلج، وحرمة الربا واخلمر، فذلك -صّلى اهللا عليه وسّلم

ا إىل ، وإذا عدن2»يكون كافرا؛ ألنّه ترك تصديق الّرسول فيما علم بالّضرورة أنّه من دينه

.601:، ص عبد الكریم عثمان، مكتبة وھبة للنشر، دت، دط:جبار، شرح األصول الخمسة، تحالقاضي عبد ال-)1
.42، ص 2جّرازي، الّتفسیر الكبیر،الفخر ال-)2
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مفهوم األشاعرة لإلميان سنجد أنّه عندهم الّتصديق، فلذلك كان عدم الّتصديق مبا جاء به 

  .عندهم كفرا- صّلى اهللا عليه وسّلم–الّرسول 

اجلهل «ويرى أبو بكر الباقّالين، وهو أحد أعيان املذهب األشعري أّن الكفر باهللا هو 

أحدها اجلهل باهللا تعاىل، الثاين أن يأيت : ربوجوده، فالكفر ال يكون إال بأحد ثالثة أمو 

أو أمجع املؤمنون على أنّه ال يكون إّال من كافر كالّسجود بفعل أو قول أخرب اهللا ورسوله 

، وكّل هذه الوجوه 1»للّصنم، الثالث أن يكون له قول أو فعل ال ميكن مع العلم باهللا تعاىل

.داخلة يف حقل الّتصديق والّتكذيب

به ممّا اشتهر -صّلى اهللا عليه وسّلم–إنكار ما علم جميء الّرسول «هو  2الّشافعّيةالكفر عند 

�ƢǠǸů�ƾƸƳ�ǺǷ�ǲƥ�¼ȐǗȍ¦�ȄǴǟ�ǾȈǴǟ�ǞǸĐ¦�ƾƷƢƳ�ǂǨǰȇ�Ȑǧ��¿¦ȂǠǳ¦Â�́ ¦ȂŬ¦�Ǿǧǂǟ�ËŕƷ

عليه يف نّص، وهو من األمور الظاهرة اّليت يشرتك يف معرفتها سائر الّناس كالّصالة وحترمي 

جحد جممعا عليه ال يعرفه إّال اخلواص كاستحقاق بنت االبن الّسدس مع بنت اخلمر، ومن 

3»الّصلب

:الحنفية -)4.2.33.

مل يشرتطوا يف اإلكفار سوى القطع بثبوت ذلك األمر اّلذي «4يرى األلوسي أّن احلنفية

:تعلق به اإلنكار ال بلوغ العلم به حّد الّضرورة وهذا أمر عظيم وكأنّه لذلك قال ابن اهلمام

ما إذا علم املنكر ثبوته قطعا ألّن مناط الّتكفري الّتكذيب أو االستحقاق، جيب محله على 

عريف أّن أهل الّشرع حكموا على بعض األفعال واألقوال وال يرد على أخذ اإلنكار يف التّ 

�¦ǂǿƢǛ�ƢȀǴǟƢǧ�ǺǷ�¦°Ƣǰǻ¤�ƪ ǈȈǳÂ�ǂǨǯ�ƢËĔƘƥ��ǾȈǴǟ�ƨËǳ¦®�Ȇǿ�ƢËŶ¤Â�¦ǂǨǯ�ƪ ǈȈǳ�ƢËĔƘƥ�¦ȂƷËǂǏ�ǶËĔȋ

5»فأقيم الّدال مقام مدلوله محاية حلرمي الّدين وصيانة لشريعة سّيد املرسلني

251، ص 1جر، الّتحریر والّتنویر،حمد الطاھر بن عاشوم -) 1
2

.شاعرةھم فرقة تابعة لأل-)
.127، ص 1جاأللوسي، روح المعاني،-)3
4

.محمد بن محمد الماتیریدي السمرقنديوھم ماتوریدیة نسبة إلى-)
.المرجع نفسھ، الجزء نفسھ، الّصفحة نفسھا -)5
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�ƢǸËĔ¢�ǶǰŞ" اإلميان"تبطة ارتباطا وثيقا مع داللة كانت مر " الكفر"ال جرم أّن داللة 

يف " الكفر"طريف نقيض، وبغض النظر عن االختالفات املذهبّية اّليت حدثت حول مفهوم 

الفكر اإلسالمي إنّنا نكتشف القّوة الكبرية للّتعبري الّدالّيل اّلذي أحدثه اخلطاب القرآّين يف 

دث عادة أّن القّوة احملّولة للّنظام الكلّي تعمل على ما حي«داللة هذه الّلفظة، ومعلوم أّن 

الكلمة بقّوة كبرية، حّىت أّن هذه األخرية تكاد تنتهي إىل أن تفقد معناها املفهومي األصلي  

كّليا، وإذ حيدث هذا ستكون لدينا كلمة خمتلفة، بتعبري آخر، إنّنا نشهد ميالد كلمة 

" كفر"الّتحّول الّداليل اّلذي خضع له الفعل جديدة، واملثل األكثر وضوحا على ذلك هو 

، فأصبح من جمّرد فعل عابر ال جدال يثار حوله، إىل مفهوم عميق تدور يف 1»يف القرآن

فلكه سحابة من اآلراء واالعتقادات املذهبّية واالعتقاديّة  الّضاربة يف عمق الّدين اإلسالمي، 

  .فكرا ومنهجا

1
.48، صهللا واإلنسان في القرآن، توشیھیكو ایزوتسو،-)

.
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:الفسق - )3.3

، والّسبب يف "الفسوق"و" الفاسق"و" الفسق"األلفاظ الّدينّية إثارة للجدل لفظة أكثر     

�ǺǸǧ��ǂǨǰǳ¦Â�ÀƢŻȍ¦�śƥ�ƨưǳƢƯ�ƢËĔ¢�ǶǰŞ�§ ƢȈƫ°ȏ¦�ǺǷ�ƢǟȂǻ�ƪ ǬǴƻ�ƨƦƫǂŭ¦�ǽǀǿ�ËÀ¢�Ȃǿ�Ǯ ǳ̄

�ǾËǻ¢�ǶǰŞÂ��ǒ ȈǬǻ�ĿǂǗ�ƢǸËĔ¢�ǶǰŞ�ǂǧƢǰǳ¦Â�ǺǷƚŭ¦�ǺǷ�Ëǲǯ�¿ȂȀǨǷ�ƾȇƾŢ�ƢËŠ°�ǲȀËǈǳ¦

ز األشياء، لكن اخلطاب القرآين استحدث داللة جديدة متّثل مرتبة جديدة باألضداد تتماي

، وهذا دّل على وجود مرتبة غري الكفر واإلميان، ال سيما " الفسق"أو "الفسوق"يطلق عليها 

إذا وجدنا أّن هذه الّلفظة مل يكن هلا وجود يف معهود العرب يف كالمهم، أو باألحرى مل 

  .سيأيت بيانهتطلق على إنسان قط كما 

:رصد إحصائي -)1.3.3

�ƢēƢËǬƬǌǷÂ54�ǲËƴǈƫ�Ǯ" الفسق"تواترت لفظة     ǳǀƥ�ƢËĔ¢�¿ǂƳ�ȏÂ��ň¡ǂǬǳ¦�§ ƢǘŬ¦�Ŀ�̈ËǂǷ

�¾ÂǄǻ�ǲƦǫ�ƨËȈǯǂƷ�» ǂǠƫ�Ń�ŖËǳ¦�· ƢǨǳȋ¦�ǺǷ�ƢËĔ¢Â�ƨËǏƢƻ��§ ƢǘŬ¦�¦ǀǿ�Ŀ�¦ǄËȈǸƬǷ�¦°ȂǔƷ

:القرآن الكرمي، وقد كانت نسقّية تواترها كاآليت

  عدد تواترها في الخطاب القرآني  الّلفظة

03  فسقوا

01  تفسقون

05  يفسقون

02  فسق

01  فسقا

01  فاسق

01  فاسقا

17  الفاسقون

18  الفاسقين
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04  الفسوق

01َفِسقَ 

:مفهوم الفسق -)2.3.3

وجود يف القاموس العريب اجلاهلي، ولكّنه وجود قليل ال يكاد يظهر، " الفسق"كان للفظة   

" الفسق"والّدليل على ذلك أنّه مل ترد هذه الّلفظة يف أشعارهم إّال نزرا قليال، وأشهر معىن لـــــ

قيل ومنه اشتقاق الفاسق فسقت الّرطبة عن قشرها؛ أي خرجت كانفسقت، « :قوهلم 

ففسق عن أمر ربّه؛أي جار عن طاعته، :النفساقه؛ أي انسالخه عن اخلري، وقال أبو عبيدة

  :وأنشد لرؤبة

1»فواســـــــــــقا عـــــــــــن قصـــــــــــدها جـــــــــــوائرايهــــــــــــــوين يف جنـــــــــــــــد وغــــــــــــــورا غـــــــــــــــائرا

1»جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائرا

�Ŀ�Ƥ Ȉǟ�ȄǴǟ�Ë¾ƾƫ�ƢËĔȋ�ƨȈƦǴǇ�ƨǼƸǇ�ǲǸŹ�ƨƦǗËǂǳ¦�ƪ Ǭǈǧ�ǶŮȂǫ�ËÀ¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�ǺǷ�ËƾƥȏÂ

بعض فقهاء الّلغة أّن الفسق «جت قبل موعد نضوجها، ونُقل عن الّرطبة، فانفسقت أي خر 

وإن كان أصل من األلفاظ اإلسالمّية، ال يعرف إطالقها على هذا املعىن قبل اإلسالم، 

.2معناها اخلروج، فهي من احلقائق الّشرعّية اّليت صارت يف معناها حقيقة عرفية يف الّشرع

§�¦�ƾǬǧ��ň¡ǂǬǳ" الفسق"ولعّل املتمّيز خبصوص لفظة  ƢǘŬ¦�Ŀ�̈ǂǿƢƦǳ¦�̈°ƾǬǳ¦�ǂȀǜƫ�ƢËĔ¢

.حّوهلا من العدم إىل أكرب املفاهيم اإلسالمية اّليت شغلت فكر الّدارسني

: الفويسقة«: وأعطى بعضهم معىن آخر هلذه الّلفظة قبل اإلسالم، فقد قال الّليث

لعيثها يف البيوت، وإفسادها، :روجها من جحرها على الّناس، ويف األساسالفأرة، مسّيت خل

، فينضاف هلذه الّلفظة معنيان سلبيان ، األّول هو اخلروج يف غري 3»وهي تصغري فاسقة

.الوقت احملّدد، فضال عن الفساد

.303، ص 1جابن منظور، لسان العرب، -)1
2

.304:، ص 26جالزبیدي، تاج العروس،:رینظ-)
3

.المرجع نفسھ، الّصفحة نفسھا:ینظر-)
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ّلفظة ، فأصبح هلذه ال"الفسق"ّمث جاء اخلطاب القرآين بثورة مفاهيمّية فيما خيّص لفظة 

حضور ملفت مشّع يستهدف فئة معينة من البشر، مل يصفهم مؤمنني وال كّفارا، وإّمنا أطلق 

:عليهم لفظ الفاسقني يف سبيل من املواقف والّسياقات على غرار اآليات اآلتية

﴿           ﴾1

﴿              

﴾2

﴿                  

       ﴾3

يف هذه الّسياقات القرآنّية، يتجّسد الفاسق يف مواقف خمتلفة، فالكافر يصفه القرآن 

الكرمي بالفاسق، كما أّن اّلذي نسي اهللا فاسق، كما أّن الفاسق ميكن أن يتعامل مع املؤمنني 

، فقد قال "الفسق"يف احلياة االجتماعية، ومن هنا ميكن حناول رصد الّداللة الّشرعّية للفظة 

الفسق أعّم من الكفر، والفسق يقع بالقليل من الّذنوب وبالكثري، «الرّاغب األصبهاين أّن 

ولكن تعورف فيما كان بكثريه، وأكثر ما يقال الفاسق ملن التزم حكم الّشرع وأقّر به ّمث أخّل 

جبميع أحكامه، أو ببعضها، وإذا قيل للكافر األصل فاسق؛ ألنّه أخل حبكم ما ألزمه العقل، 

﴿واقتضته الفطرة، ومنه قوله تعاىل       

﴾4فقد أعطى 5»، فالفاسق أعّم من الكافر والظامل أعّم من الفاسق ،

.99:سورة البقرة، اآلیة-)1
.19:سورة الحشر، اآلیة-)2
.06:سورة الحجرات، اآلیة-)3
.18:الّسجدة، اآلیةسورة -)4
303:، ص 26جالزبیدي، تاج العروس،-)5
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األصبهاين مركزا معّينا من سّلم املعامالت، فالفاسق أعّم من الكافر ألنّه يشمل الكافر كما 

.من كان يف األول مسلما مثّ أخّل بأحد األركان أو مجيعهايشمل 

من هنا نرجع إىل املعىن الّلغوي، ذلك اخلروج الطارئ املفاجئ اّلذي يفسد الّرطبة، 

أّول ما جيب أن «فهذا اخلروج يشبه خروج املسلم عن دينه، فيفسد به إنتاجه ومصريه، و

أن يكون قد أسلم أّوال لكي خيرج عن دينه، ويكون يتحّقق منه الّدارس أّن الفاسق البدّ 

فعل ما خيرجه عن  فاسقا فيما بعد، وهذا ما ميّيزه من الكافر واملنافق، فالفاسق قد أسلم مثّ 

فإنّه  -أي تاب بعد فسوقه–كان اخلروج مؤقتا أو دائما، فإذا كان خروجه مؤقتا الّدين سواء  

أي مل يتب بل استمر –ا، أّما إذا كان خروجه دائما يعود إىل أّمة اإلسالم كواحد من أفراده

، فيخرج من هذا الوضع البيين إىل 1»فهو يصبح يف عداد الكافرين امللحدين -يف فسوقه

  .الكفر الواضح

":الفسق"االختالفات المذهبية حول الّداللة الجديدة للفظة -)3.3.3

من هو؟ وما عقابه؟ ويف أيّة خانة هو ؟ من أكرب املسائل الكالمية " الفاسق"تعترب مسألة     

، وليس 2اّليت دارت حوهلا نقاشات عميقة بني الفرق اإلسالمية، وذلك نتيجة أفكار سياسية

��ŚǨǰËƬǳ¦Â�Ƥاملنطلق دينيا كما يبدو  ËǐǠËƬǳ¦�ń¤�ÀƢȈƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�Ƕđ�Ǟǧ®�ÄǀËǳ¦�ǂǷȋ¦�ȂǿÂ

يا إمام الّدين، لقد : دخل رجل على احلسن البصري فقال«كان منشأ هذه املسألة أن و 

ظهرت يف زماننا مجاعة يكفرون أصحاب الكبائر، والكبرية عندهم كفر خيرج به عن املّلة، 

وهم وعيديّة اخلوارج، ومجاعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبرية عندهم ال تضّر مع 

مة، فكيف حتكم لنا اعتقادا؟، ففكر احلسن، وقبل أن جييب قال وهم مرجئة األ...اإلميان

أنّا ال أقول أّن صاحب الكبرية مؤمن مطلق، وال كافر مطلق، بل هو يف : واصل بن عطاء

، ومن هنا نشأ مذهب االعتزال بسبب منزلة 3»منزلة بني املنزلتني، ال مؤمن وال كافر 

خلیل عودة أبو عودة، الّتطور الّداللي بین لغة الشعر ولغة القرآن الكریم، ص -)1
ال بد من اإلشارة إلى أن كل الخالفات الكالمیة في مسألة ماھیة الفاسق وحكم الدین فیھ كانت نتیجة األفكار -)2

سیة ، ال سیما بین علي ومعاویةوالخالفات السیا
.60:، ص1جرستاني، الملل والّنحل، الّشھ-)3
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�ƢȀǼǟ�ÀȂǠǧ¦ƾȇÂ��ƨǳǄƬǠŭ¦�Ƣđ�ǺǷƚȇ�ŖËǳ¦�ƨǈǸ، وأصبحت هذه املنزلة من األصول اخل"الفاسق"

  .دفاعا مسميتا

:المعتزلـــــــــــــــة -)1.3.3.3

عنده " الفسق"، فرأيه يف حكم الفاسق وماهية حبكم أّن واصل بن عطاء هو إمام املعتزلة

هو مذهب املعتزلة مجيعا، وال جرم أّن املنطلق اّلذي بىن عليه واصل موقفه عقلي حمض،

وجه «حّكم فيه املنطق، وعمل هو وأتباعه من بعده على إثباته باحلجج العقلية والّنقلية، و 

تقريره أنّه قال إّن اإلميان عبارة عن خصال خري إذا اجتمعت ّمسي املرء مؤمنا، وهو اسم 

مدح، فال يسمى مؤمنا، وليس هو بكافر مطلقا أيضا؛ ألّن الّشهادة وسائر أعمال اخلري 

فيه، وال وجه إلنكارها، لكّنه إذا خرج من الّدنيا على كبرية، من غري توبة فهو من موجودة 

فريق يف اجلّنة وفريق يف الّسعري، ولكّنه :أهل الّنار خاجلا فيها، إذ ليس يف اآلخرة إّال فريقان

.1»خيّفف عنه العذاب وتكون دركته فوق دركة الكّفار

كاب الكبائر، وكان البّد من ضبط مفهوم هذه الكبائر، انطلق املعتزلة يف هذه املسألة من ارت

اختلفت املعتزلة مع إقرارها بالّصغائر والكبائر على «ومتييزها عن الّصغائر من األعمال، فقد 

  :ثالثة أقاويل

.كّل ما أتى فيه الوعيد فهو كبري، وكّل ما مل يأت فيه الوعيد فهو صغري: فقال قائلون منهم*

وكّل ما كبري، ما أتى فيه الوعيد فكبري، وكّل ما كان مثله يف العظم فهو  كلّ : وقال قائلون*

مل يأت فيه وعيد أو يف مثله فقد جيوز أن يكون كّله صغريا، وجيوز أن يكون بعضه كبريا 

  .وبعضه صغريا 

كّل عمد كبري، وكّل مرتكب ملعصّية متعّمدا هلا فهو مرتكب : وقال جعفر بن مبشر*

.2»لكبرية

.271-270ص ي، مقاالت اإلسالمیین، أبو الحسن األشعر-)1
.86، ص1997بدوي، مذاھب اإلسالمیین، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، عبد الرحمن-)2
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�¦ǀđÂ ومفهوم الفسق، " الفاسق"ضبط املعتزلة كّل املاهيات الكربى اّليت حتيط بضبط اسم

وذلك من أجل اخلطوة األخرى اّليت تلي وهي إصدار حكم حول هذه املرتبة املربكة، فقد  

كان من احلساسّية مبكان أن ُحيّدد حكم ملرتكب الكبرية، وكان رأي املعتزلة مدّعما بكّل ما 

.تمّيز باملنطقّية وإن رفضت الفرق األخرى هذه األحكامجيعل من حكمهم ي

وبعد ضبط ماهّية الّصغائر والكبائر، جاء الكالم يف صاحب الكبرية، فُيحّدده القاضي 

اسم بني امسني، وحكم بني حكمني، ال «عبد اجلّبار املعتزيل على ًخطى واصل بن عطاء أنّه 

يكون امسه اسم الكافر، وال امسه اسم املؤمن، وإّمنا ُيسّمى فاسقا، وكذلك فال يكون حكمه 

حكم الكافر، وال حكم املؤمن، بل يُفرد له حكم ثالث، وهذا احلكم اّلذي ذكرناه هو 

�ÀƢƫƢǿ�Ƣđ̄سبب تلقيب املسألة باملنزلة بني املنزلتني، فإّن صاحب الكبرية ل ƢƴƬƫ�ƨǳǄǼǷ�Ǿ

  .بل له منزلة بني بني  1»املنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر وال منزلة املؤمن

:دليل المعتزلة على أّن صاحب الكبيرة ال يسمى كافرا*

بســـط القاضـــي عبـــد اجلبـــار يف كتابـــه شـــرح األصـــول اخلمســـة كـــّل احلجـــج الّـــيت تؤّكـــد املنزلـــة 

كبرية، وببعده عن دفيت الكفر واإلميـان، وتدخلـه يف خانـة جديـدة، تسـّمى املتوسطة ملرتكب ال

، فـإّن 2واحد ممّا يـدّل علـى أّن صـاحب الكبـرية ال يسـّمى كـافرا آيـة الّلعـان«الفسق، ويرى أّن 

الّلعان إّمنا ثبت بني الّزوجني، فلو كان القذف كفرا، لكان البّد أن خيرج أحد الّزوجني بفسقه 

تنقطــــع بينهمــــا عصــــمة الّزوجّيــــة، فــــال حيتــــاج إىل الّلعــــان، فإنّــــه مل يشــــرّع بــــني عــــن اإلســــالم، ف

��ȄËǸºǈȇ�À¢�±ȂºŸ�ȏ�̈ŚºƦǰǳ¦�Ƥ ƷƢǏ�ËÀ¢�ƨǴǸŪ¦�ǽǀđ�Ëƶǐǧ��śƳÂËǄǳ¦�śƥ�ÃǂƳ�ƢËŶ¤Â��śȈƦǼƳȋ¦

.697صّبار، شرح األصول الخمسة،القاضي عبد الج-)1
﴿ :قال هللا تعالى-)2                                 

                                  

                                ﴾ 

.9-8-7-6:سورة النور، اآليات
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، وكمـا ال جيـوز أن يسـّمى بـذبك، فإنّـه ال جيــوز كـافرا، وال جيـوز أن جنـري عليـه أحكـام الكفـرة

ما يفيد كفرا خمصوصـا، فـال يسـّمى يهوديّـا وال نصـرانيا وال متمّجسـا؛ ألّن هـذه أن جيرى عليه 

األمســـــاء تقتضـــــي اختصاصـــــه بأحكـــــام خمصوصـــــة، ولـــــيس يســـــتحق الفاســـــق شـــــيئا مـــــن تلـــــك 

��ȂººƳ�¿ƾººǠƥ�°ƢººËƦŪ¦�ƾººƦǟ�ȆººǓƢǬǳ¦�Ƣººđ�ËƲƬººƷ¦�ŖººËǳ¦�̈Śººưǰǳ¦�ƨººËǳ®ȋ¦�ǺººǷ�ƾººƷ¦Â�¦ǀººǿÂ¦±�1»األحكــام

.وأحقّيته باسم الفاسقتسمّية مرتكب الكبرية كافرا، 

:دليل المعتزلة على أّن صاحب الكبيرة ال يسّمى مؤمنا*

أنّـــه يســـتحّق بارتكـــاب الكبـــرية الـــّذّم والّلعـــن واالســـتخفاف «وحّجـــة القاضـــي عبـــد اجلّبـــار 

املؤمن صار بالّشرع امسا ملن يستحّق املدح والّتعظيم واملواالة، فإذا قد واإلهانة، وثبت أن اسم 

؛ ألنّــه ال جيتمــع 2»هــذان األصــالن فــال إشــكال يف أّن صــاحب الكبــرية ال يســمى مؤمنــابــت ث

.الضّدان يف شخص واحد

:الخوارج -)2.3.3.3

�ǾËǻȋ��ǂǧƢǯ�Ǿǻ¢�ȂǿÂ��» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�ń¤�Ǿƥ�¦ȂǰËǈŤ�ƢȈƟƢĔ�ƢǸǰƷ�ƨǳƘǈŭ¦�ǽǀǿ�Ŀ�«°¦ȂŬ¦�¿ǄƳ

.ترك الواجبات وأقدم على املقبحات، وهذه هي حال الفاسق، فيجب أن يسمى كافرا

وبالّتايل فإّن اخلوارج يرون أّن صاحب الكبرية هو كافر ال حمالة، وهلم يف ذلك حجج 

كتب علم الكالم، بسطها القاضي عبد اجلّبار بسطا مفّصال، ورّد عليها رّدا مبثوثة يف  

.3مستفيضا مبّينا مآخذ اخلوارج يف مذهبهم هذا من الفاسق

.714ص ، القاضي عبد الجبار، شرح األصول الخمسة-)1
.669ص رجع نفسھ،مال-)2
3

.666المرجع نفسھ، ص -)
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:حجج الخوارج على أّن الفاسق كافر*

﴿ :قال اهللا تعاىل*        

          ﴾1 فحسبهم إّن اهللا ال يغفر ،

.الّشرك ويغفر دون ذلك، والكبائر غري مغفورة، فيجب أن يكون الفاسق كافرا

… ﴿ :قال اهللا تعاىل*            

، وهذا حسبهم نص صريح على حكم الفاسق، إنّه كافر ال مراء يف ذلك؛ ألنّه ارتكب  2﴾

  .كبرية بعدم احلكم مبا أنزل اهللا تعاىل من شرائع

﴿: قال اهللا تعاىل*              

    ﴾3 فقد رأوا أّن الّنار موضوعة للكافر، ومرتكب الكبرية من أهل الّنار ،

  .فهو إذن كافر

﴿: قال اهللا تعاىل*          

       ﴾4،قّسم اهللا الّناس يوم القيامة إىل ، فحسبهم

قسمني، أصحاب اجلّنة وأصحاب الّنار، ومؤكد أّن مرتكب الكبرية ال ينتمي ألصحاب 

.اجلّنة، فهو ال حمالة من أصحاب الّنار، إذن هو كافر 

.49:سورة الّنساء، اآلیة،-)1
2

.44:سورة المائدة، اآلیة-)
3

.16-15-14:سورة اللّیل، اآلیات-)
4

.09-08:سورة الواقعة، اآلیة-)
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…﴿: قال اهللا تعاىل*      ﴾1 فإّن ،

ǂǧƢǯ�Ȃǿ�À̄¤��°ƢËǼǳ¦�ǲǿ¢�ǺǷ�ǪǇƢǨǳ¦�ËÀ¢�ËǮالذين حتيط  ǋ�ȏÂ��̈ǂǨǰǳ¦�Ƕǿ�°ƢËǼǳ¦�Ƕđ.

﴿: قال اهللا تعاىل*      

 ﴾2 فحسبهم، قّسم اهللا الناس املكلفني إىل قسمني فقط، والبّد أّن ،

.الفاسق يف قسم الكّفار، إذن هو كافر

﴿: قال اهللا تعاىل*   ﴾3﴿  

﴾4،﴿         

خّفت موازينه بارتكابه هلذه الكبرية فيجب أن يكون  ، فال جرم أّن صاحب الكبرية قد 5﴾

  .كافرا

:األشاعرة -)3.3.3.3

يرى األشاعرة أّن مرتكب الكبرية مؤمن وحججهم يف ذلك كثرية منها رأيهم يف أنّه لو  

تارك لإلميان، ÷كانت الّصالة من اإلميان، لوجب فيمن ترك صالة واحدة أن يوصف بأنّ 

.ّمى كافرا، وإّمنا يبقى على إميانهإذن تارك الّصالة ال يس

ويرون أيضا أنّه لو كانت الّصالة من اإلميان لوجب فيمن فسدت صالته أن يكون قد فسد 

.6إميانه، فال يسّمى مؤمنا، وعكس ذلك حسبهم ظاهر

1
.49:سورة الّتوبة، اآلیة-)

2
02:سورة الّتغابن، اآلیة-)

.06:سورة القارعة، اآلیة-)3
08:السورة نفسھا، اآلیة-)4
.105:سورة المؤمنون، اآلیة-)5
6

.720القاضي عبد الجبار، شرح األصول الخمسة، ص -)
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:نموذج تطبيقي -)4.3.3.3

ال بد من عرض منوذج تطبيقي من القرآن الكرمي ونعرض خمتلف الّتفاسري ألعيان املذاهب 

.الكالمية؛ ألنّه ال جرم قد تسّللت امليوالت املذهبّية إىل تفاسري العلماء

﴿: قال اهللا تعاىل         

              

           

      ﴾1

الفاسق يف الّشريعة اخلارج «يذهب جار اهللا الّزخمشري، وهو معتزيل النزعة واملذهب إىل أّن 

عن أمر اهللا، بارتكاب الكبرية، وهو النازل بني املنزلتني؛ أي منزليت املؤمن والكافر، وكونه بني 

 مقابر بني يعين أّن حكمه حكم املؤمن يف أنّه يناكح ويوارث ويغسل ويصّلى عليه ويدفن يف

، 2»املسلمني، وهو كالكافر يف الّذّم والّلعن والرباءة منه واعتقاد عداوته وأن ال تقبل شهادته

  .يظهر رأي املذهب املعتزيل واضحا صرحيا ال جدال فيه

بالفاسقني هنا اخلارجني عن حدود اإلميان، وختصيص «ويذهب األلوسي إىل أّن املراد 

�ǶȀȈǴǟ�ÄǂƳ¢�ƢǷÂ�ǪǈǨǳ¦�ƨǨǏ�ȄǴǟ�ƢƦƫǂǷ�Ƕđ�¾ȐǓȍ¦ من القبائح لإليذان بأّن ذلك هو

�ǶŮÂƾǟÂ�ǶǿǂǨǯ�ËÀƜǧ�¾ȐËǔǳ¦�ń¤�Ƕđ�ÃË®¢Â��¾ȐǓȎǳ�ǶǿËƾǟ¢�ÄǀËǳ¦ عن احلّق وإصرارهم على

حّىت رسخت جهالتهم وازدادت ضاللتهم الباطل صرفت وجوه أنظارهم عن الّتدبّر والّتأّمل

، ومل يتعّرض األلوسي إىل حكم الفاسق هنا، وهذا ما جيعل املعتزلة 3»فأنكروا وقالوا ما قالوا

Ƣđ�ÀȂǼǷƚȇ�ŖËǳ¦�¾ȂǏȋƢƥÂ�ǶȀƦǿǀŠ�ƶȇǂǐËƬǳ¦�ȄǴǟ�̈¢ǂƳ�ǂưǯ¢.

.26:سورة البقرة، اآلیة-)1
.246، ص 1جهللا الزمخشري، الكشاف،جار-)2
.210، ص 1، جروح المعانياأللوسي ، -)3
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 الكفر، مراتب كثرية تبلغ بعضها إىل«ويذهب حمّمد الطّاهر بن عاشور إىل أّن للفسق 

وقد أطلق الفسق يف الكتاب والّسّنة على مجيعها، لكن اّلذي يستخلص من اجلمع بني 

وأّن األدلّة هو ما اصطلح عليه أهل الّسّنة من املتكّلمني والفقهاء، وهو أّن الفسق غري الكفر 

املعاصي وإن كثرت ال تزيل اإلميان وهو احلق، وقد لّقب اهللا اليهود يف مواضع كثرية من

، والظاهر أّن بن عاشور هنا يصرّح مبوقف أهل 1»القرآن بالفاسقني وأحسب أنّه املراد هنا

.الّسّنة يف قوهلم بأّن الفاسق مؤمن

:الّنفــــــــــــــــاق-)4.3

من  األلفاظ اّليت غّري اخلطاب القرآّين من داللتها تغيريا جذريّا مل " النفاق"تعّد لفظة 

جاهلّيتهم، بالّرغم من القبس اّلذي يربط بني املعىن الّلغوي الوضعي والّداللة  يعهده العرب يف

.اإلسالمّية الطارئة

مرّة فعال وامسا، كانت كّلها ) 37(يف منت اخلطاب القرآين " الّنفاق"تكّررت لفظة 

لّنفاق فا«باملعىن الشرعّي اجلديد، فاملنافق هو الّشخص اّلذي يظهر اإلسالم ويبطن الكفر، 

فعل املنافق، وهو الّدخول يف اإلسالم من وجه واخلروج عنه من آخر، وقد نافق منافقة 

ونفاقا، وقد تكّرر يف احلديث النفاق وما تصّرف منه امسا وفعال، وهو اسم إسالمي مل تعرفه 

العرب باملعىن املخصوص به، وهو اّلذي يسرت كفره، ويظهر إميانه، وإن كان أصله يف الّلغة 

، فالقرآن الكرمي مل يستحدث هذه الّلفظة وإّمنا استعارها من معهود العرب يف  2»عروفام

  .كالمهم

استعمل العرب لفظة الّنفاق واملنافق يف يف كالمهم ووظّفوها يف معان خمتلفة، ولعّل أبرز 

�Ǯ«معىن هو نافقاء الريبوع، وذلك  ǳ̄�ȄǸǈȇÂ��Ƣđ¦ŗƥ�ƢđƢƥ�Ëƾǈȇ�ËĽ�̈ǂǨƷ�ǂǨŹ�̧ ȂƥŚǳ¦�ËÀ¢

الرتاب الّداماء، ّمث حيفر حفرا آخر يقال له الّنافقاء والنفقة والنفق، فال ينفذها ولكّنه حيفرها 

�ƨǬǨǼǳ¦�§ ¦ǂƫÂ��ƢȀǼǷ�¼ǂǷÂ�ǾǇ¢ǂƥ�Ƣđǂǔǧ�� ƢǬǧƢǼǳ¦�ń¤�¦ƾǟ�ǾƟƢǠǏƢǬƥ�ǾȈǴǟ�ǀƻÉ¢�¦̄Ɯǧ��Ë¼ǂƫ�ËŕƷ

.366، ص 1جشور، التحریر والتنویر،محمد الّطاھر بن عا-)1
2

.431، ص26ج، تاج العروس، الزبیدي-)
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، وهذا من املعاين األساسّية للفظة الّنفاق واملنافق يف اجلاهلّية، كما كان 1»يقال له الراهطاء

كان هلذه الّلفظة حضور يف الّشعر العريب يف اجلاهلّية، مبعان خمتلفة متباعدة يف بعض 

  :األحيان كقول ملرئ القيس 

ــــــــــــبحفـــــــــــــــاهن مـــــــــــــــن أنفـــــــــــــــاقهن كأّمنـــــــــــــــا 2حفــــــــــــاهن ودّق مــــــــــــن عشــــــــــــّي حمّل

2حملّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

:للّتعبري عن الّشيطان فقالكما استعاره بعضهم 

بعاملـــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــأخالق الكـــــــــــــــــــــــــــرامومـــــــــــــــــــــا أّم الـــــــــــــــــــــّردين وإن أدلـــــــــــــــــــــت

3تنّفقنـــــــــــــــــــــــــاه باحلبـــــــــــــــــــــــــل التـــــــــــــــــــــــــواءمإذا الّشـــــــــــيطان قصـــــــــــع مـــــــــــن قفاهـــــــــــا

  :ويف نفس املعىن جند أوس بن غلفاء اهلجيمي يصف جيشا عظيما

إىل أجلـــــــــــــــــــى إىل ضـــــــــــــــــــلع الّرجـــــــــــــــــــامجلبنــــــــــا اخليــــــــــل مــــــــــن جنــــــــــيب أريــــــــــك

4شــــــــــــديد األســــــــــــر لألعــــــــــــداء حــــــــــــاممّتفــــــــــــــــق احلــــــــــــــــّر إن جمـــــــــــــــــردبكــــــــــــــــّل 

�Ëƪ"الّنفاق"وعند تفحص هذه املعاين اّليت تداوهلا العرب للفظة ّ  Ť�ȏ�ƢËĔ¢�ƾų�ƨËȈǴǿƢŪ¦�Ŀ

بصلة قويّة للمعىن اإلسالمّي الطارئ اجلديد، ومن هنا يتأّكد احلكم بأّن القرآن الكرمي غّري 

تغيريا جذريّا، وقد حاول العلماء ربط صلة بني املعىن الشرعي هلذه "الّنفاق"من داللة لفظة 

الّلفظة واملعاين اّليت كانت متداولة يف اجلاهلية، ونقلوا يف االعتالل لسبب تتسمية املنافق 

:منافقا، وظهر من جمموع العلل ثالثة

1
.4508ص ابن منظور، لسان العرب،-)

2
98امرؤ القیس، الّدیوان، ص-)

.432، ص26ج، تاج العروس،الزبیدي--)3
.433، ص 26المرجع نفسھ، ج-)4
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النفق وهو الّسرب، أنّه ّمسي بذلك ألنّه يسرت كفره ويغّيبه فشّبه باّلذي يدخل يف :أحدها«

  .يسترت فيه

.أنّه نافق كالريبوع، فشّبه به؛ ألنّه خيرج من اإلميان من غري الوجه اّلذي يدخل فيه: واآلخر

أنّه ّمسي به إلظهار غري ما يضمر تشبيها بالريبوع، فكذلك املنافق ظاهره إميان : والثالث

:، ومن ذلك قول الّشاعر1»وباطنه كفر

ــــــــــــــــه نفــــــــــــــــقحمزنـــــــــــــــــةللمــــــــــــــــؤمنني أمــــــــــــــــور غــــــــــــــــري  2وللمنــــــــــــــــافق ســــــــــــــــّر دون

.أي؛ سّر خيرج منه إىل غري اإلسالم

﴿: قال اهللا تعاىل يف كتابه العزيز          

            

        

             

          ﴾3

يف هذه اآلية يذكر مفهوم الّنفاق للمرّة األوىل يف اخلطاب القرآين، وحبكم ذلك ، فقد 

�ǽǀđ�¦ȂǨǐËƬȇ�À¢�Ƕđ�°ƾŸ�ǺǷ�ȄǴǟ�ƨǳ¦Ëƾǳ¦�ƶǷȐŭ¦�Ȅǘǟ¢�Â¢��¼ƢǨËǼǳ¦�ƨǜǨǳ�ǺǷ�®¦ǂŭ¦�ǲËǴƷ

�Ëǳ¦�ǶȀǧ��¿Ƣđȍ¦�ƢȀȈǳ¤�§ ËǂǈƬȇ�ȏ�ËŕƷ�̈ƾȇƾŪ¦�ƨǳȏËƾǳ¦�®ƢǠƥ¢�®ËƾŹ�ƨȇȉ¦�ǽǀǿ�ȆǨǧ��ƨǨǐǳ¦ ذين

.يّدعون ما ليس فيهم ، يقولون ويظهرون أمرا بينما يبطنون

.432،ص26ج، تاج العروس، الزبیدي-)1
.178، ص5جالفراھیدي، معجم العین،الخلیل-)2
.167/168:سورة آل عمران، اآلیة-)3
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بصورة دقيقة يف اخلطاب القرآين خاّصة يف تلك الّسور اّليت جند "الّنفاق"كان تواتر لفظة      

يف كل من سورة " الّنفاق"هذه الّلفظة قد تكّررت بنسقّية ملفتة، فقد ذكرت لفظة 

(الّنساء- األحزاب( عدنا إىل املوضوع العام اّلذي تدور يف فلكه هذه الّسور مرات، وإذا)6)

�ƢȀȈǧ�ƨǜǨËǴǳ¦�ǽǀǿ�©°ǂǰƫ�ŖËǳ¦�ƨƥȂËƬǳ¦�̈°ȂǇ�ƢǸȈǇ�ȏ��Ǿǟ¦ȂǻƘƥ�¼ƢǨǼǳ¦�ŀƢǠƫ�ƢËĔ¢�ƾƴǼǇ)10(

¦�śǬǧƢǼŭ¦�§ȂǴǫ�Ŀ�©ǂǨƷ�ƢËĔƘǯ��̈ǂǧƢū:مرات، هذه الّسورة اّليت لّقبها احلسن البصري بــــــــ

¦�śǬǧƢǼŭ¦�©¦°Ȃǟ�©°ƢƯ¢�ƢËĔȋ��̈Śưŭ:لمسلمني، واّليت تسّمى أيضا بــــــــمن الّنفاق فأظهرته ل

¦ǂǇ¢�Ǻǟ�©ǂưǠƥ�ƢËĔȋ��̈ǂưǠƦŭ¦°�:وأظهرته، وعن بن عباس رضي اهللا عنهما أنّه مسّاها بـــــــــ

��ƢĔƢǰǷ�ǺǷ�ƢȀƬƳǂƻ¢�Ä¢�śǬǧƢǼŭ¦» فريى املرء صورة املنافقني وهم ينخذلون عن نصرة

يف مواقف الّشّدة والبأس، ّمث يراهم وهم خيوضون يف األحاديث اّليت تثري الّشّك املسلمني 

واالضطراب يف القلوب، ومواقفهم من غزوات أحد واخلنذق وتبوك معروفة، وهم هلذا كانوا 

�Ǧ Ǽǯ�Ŀ�Ǌ ȈǠȇÂ�ǾƫÂ¦ƾǟ�ŗǈȇ�ËȆǴƻ¦®�ËÂƾǟ�ǶËĔȋ��śǯǂǌŭ¦Â�°ƢËǨǰǳ¦�ǺǷ�śǸǴǈŭ¦�ȄǴǟ�ǂǘƻ¢

ن على ما ال يطّلع عليه العدّو البعيد، فيكونون بذلك عونا وعينا ألعداء اهللا املسلمني فيطّلعو 

من كفار مّكة ومشركي العرب، وهم كذلك دائما، ولذلك جعلهم اهللا أشّد الفئات 

﴿:، مصداقا لقوله تعاىل1»خطرا        ﴾2 ،

﴿:وقوله تعاىل أيضا يف إيذان صريح باملكانة احلقيقّية هلذه الفئة       

       ﴾
الطّبق «، والّدرك األسفل هو 3

�ƢËĔȋ�Ǯ ǳǀƥ�ƪ ȈËũ��©Ƣǯ°®�ǞƦǇ�°ƢËǼǳ¦Â��ǶËǼȀƳ�ǂǠǫ�Ŀ�ÄǀËǳ¦ متداركة متتابعة بعضها فوق

ألنّه مثله يف الكفر وضّم إىل  :مل املنافق أشّد عذابا من الكافر؟، قلت:بعض، فإذا قلت

، فكان أسوء من الكافر واملشرك تصرحيا مبقت 4»كفره االستهزاء باإلسالم وأهله ومدارجهم

.األخالق اإلسالمية لظاهرة الّنفاق بكّل أنواعه

.267صعر ولغة القرآن الكریم،عودة خلیل عودة، الّتطّور الّداللي بین لغة الشّ -)1
.138:سورة الّنساء، اآلیة-)2
.145:سورة الّنساء،، اآلیة-)3
.168، ص2جالزمخشري، الكّشاف، -)4
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تعّد مؤشرا على اهتزاز الّشخصّية وأمراض "الّنفاق"لقرآّين أّن صفة أظهر اخلطاب ا      

الّنفس لعدم قدرة اإلنسان فيها على التعبري عن توجهه الّديين الّصريح، قال اهللا تعاىل يف هذا 

﴿:الّسياق الّتصويري        

              

﴾
1

يفعلون ما يفعل ) خيادعون اهللا(«تصّور هذه اآلية احلرب اّليت تّتقد يف نفوسهم، فنجدهم 

�Ƥ) وهو خادعهم(املخادع من إظهار اإلميان وإبطان الكفر،  ǳƢǤǳ¦�ǲǠǨȇ�ƢǷ�Ƕđ�ǲǟƢǧ�ȂǿÂ

يف اخلداع حيث يرتكهم معصومي الّدماء واألموال يف الّدنيا وأعّد هلم الّدرك األسفل من الّنار 

ورعب دائم، واخلادع اسم يف اآلخرة، ومل خيلهم يف العاجل من فضيحة وإجالل بأس ونقمة

، وقد أظهر اخلطاب القرآّين صفة 2»فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته وكنت أخدع منه 

الّنفاق االجتماعي يف أكمل صورها، فألصق مبن يّتصف به باملذبذب يف قوله تعاىل يف اآلية 

﴿:اّليت تلي اآلية الّسابقة             

        ﴾
��¢�ƨǴǰǌǷ�ÀȂǻƢǠȇ�ǶËĔ¢�Ä)مذبذبني(، 3

انتماء، ومشكلة الوجود ضمن مجاعة روحية يتقامسون معها ميوهلم الّدينّية، وهذا أظهر ما 

.االنضمام إىل أّي طرفيكون الّضياع الّنفسي للمنافق، فال ميكنهم 

حنصل على نسقّية فريدة إذا مجعنا اآليات اّليت تصف املنافقني يف سورة الّنساء، ستتكوَّن 

:لدينا قطع الّصورة الفسيفسائّية اّليت جتلِّي املنافقني

.142:سورة الّنساء، اآلیة-)1
2

167، ص 2جالزمخشري، الكّشاف، -)
.143:سورة الّنساء، اآلیة-)3
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﴿:الصّد عن كالم اهللا*          

    ﴾1

﴿:يعانون الضالل والضياع من اهللا*        

             ﴾2

﴿:ينتظرهم عذاب شديد*       ﴾3﴿ 

               

             

          ﴾4 ﴿     

             ﴾5

﴿:خمادعون بالفطرة *       

              

﴾
6

:الفرق بين المنافق والفاسق-)1.4.3

.61:السورة نفسھا، اآلیة-)1
.88:السورة نفسھا، اآلیة-)2
138:السورة نفسھا، اآلیة-)3
.140:سورة الّنساء، اآلیة-)4
.145:الّنساء، اآلیةسورة -)5
.142:السورة نفسھا، اآلیة-)6
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كان لزاما على املذاهب الكالمية أن تضبط الفروق اجلوهرية بني كّل من الفاسق واملنافق، 

فكان كّل منهما مستحّقا للذّم ، ولكن هذا ال يعين أن يشارك الفاسق املنافق يف االسم، 

فمعلوم أنّه يشارك الكافر يف ذلك ّمث ال يسّمى كافرا، وبعد فإنّه ال يستحّق الذّم والعقاب «

لى احلّد اّلذي يستحّقه املنافق، وأيضا فإّن املنافق إجراء أحكام الكفرة عليه إذا ُعلم نفاقه ع

.، فال يستويان يف احلكم ذاته 1»وليس كذلك صاحب الكبرية 

:رصد إحصائي-)3.2.2

السورة الّتي وردت فيها ورقم اآليةالّلفظة

)101(سورة التوبة *الّنفاق

)97)(77(التوبة *نفاقا

املنافقون

املنافقني

املنافقات

)140(الّنساء)*138(الّنساء )*88(الّنساء )*61(ءالّنسا)*101(التوبة *

)11(العنكبوت)*73(التوبة)*68(التوبة)*67(التوبة)*145(الّنساء)*142(النساء*

األنفال ) *9(التحرمي)*8) (7) (1(املنافقون)*6(الفتح)*73(األحزاب*

  )13(احلديد)*60) (12(األحزاب) *64(التوبة)*49(

*167(آل عمران نافقوا )11(احلشر )

1
.717ص صول الخمسة، القاضي عبد الجبار ، شرح األ-)
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بعد الّتتّبع للّتغري الّداليل العميق يف منت اخلطاب القرآين، فنجد أن هذا الّتغّري وإن كان على 

مستوى املعىن فقط إّال أنّه ألقى بظالله على كّل مستويات الّلغة واحلياة، واملفاهيم الرئيسة اّليت 

ǿ�Ƣđ�«ǂƻ�ŖËǳ¦�ƲƟƢƬǼǳ¦�ǺǷÂ���ȆǷȐǇȍ¦�ǂǰǨǳ¦�Ŀ�̈Ë°Ƣǫ�©ƢǯȂǴǇ�ƪ ƸƦǏ¢ذا العمل:  

أحيا اخلطاب القرآين بعض األلفاظ عن طريق تغيري داللتها؛ حيث مل يكن هلذه األلفاظ .1

حضور يف قاموس العرب الّلغوي، فلّما غيٍّ اخلطاب القرآين من داللتها أصبح هلا حضور قوّي 

"الفسق"و " التيّمم"وأصبحت من املفاهيم األساسّية على غرار 

ني الّداللة اجلديدة للكلمة والداللة الوضعية القدمية؛ أي أّن هذا مل يقطع اخلطاب القرآين ب.2

الّتغّري مل يكن جذريا، وإّمنا هناك دائما عالقة بني املعنيني، حبيث أنّه عندما يغّري القرآن الكرمي 

.من داللة لفظة ما يرتكها دائما يف جماهلا الّداليل العام

رآن الكرمي دالالت نفسية عميقة، كان اهلدف منها هو حيمل الّتغّري الّداليل اّلذي جاء به الق.3

.الّتأثري يف املسلمني عن طريق التأثري يف مشاعره اإلنسانية

أحدث التغّري الّداليل نشاطا فكريا عميقا يف فرتة من فرتات احلضارة اإلسالمية، وأثار جدال .4

يدّل على ى شيء فإنّهدّل علعميقا وصل إىل حد الّتكّتل يف فرق فكرية وكالمية، وهذا إن 

حيوية التجديد اّلذي أحدثه القرآن الكرمي، وقدرته على الّتجّسد يف متظهرات خمتلفة تدفع 

األذهان إىل التفكري والبحث العميق املرّكز

غيض  إالّ  هيإّن هذه الّدالالت اّليت وضع البحث عليها يده، وأخرجها يف هذه احلّلة ما وبعد، 

��ËǶǯ�ń¤�ƢƳƢƬŰ�¾¦Ǆȇ�ȏ�ȆưƸƦǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ËÀ¢�ƾËǯƚǻ�ƢǸƟ¦ƾǧاليت حيملها القرآن الكرمي، من فيض املعاين 

كبري من الّدراسات الّداللّية والبالغّية والفكرية العميقة من أجل حماولة اإلحاطة باإلعجاز البياين 

.للقرآن الكرمي، فنرجو أن نكون قد وفّينا للموضوع حقه

﴾َوَآِخُر َدْعَواُهْم َأِن اَحلْمُد لِلَِّه َربِّ الَعاَلِمنيْ ﴿الصاحلني يف جنة النعيم  وآخر دعوانا دعوى      
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  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع

األثري، ضياء الدين، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، تح أمحد احلويف، بدوي طبانة، دار  ابن)1

.النهضة، القاهرة، د ت

.1998، 5، علم الداللة، دار عامل الكتب، القاهرة، طامحد خمتار عمر)2

3(�ƨǤËǴǳ¦�Ƥ ȇǀē���°ȂǐǼǷ�Ȃƥ¢�Äǂǿ±ȋ¦ عبد السالم هارون، الدار املصرية للّتأليف والّرتمجة، مصر: تح

هلموت ريرت، دار النشر  :األشعري، أبو احلسن، مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني، تصح)4

.4كالوس ليفيشرتاوس، برلني، ط

حممد حممد حسني، املكتب الشرقي للنشر والتوزيع، بريوت، :األعشى، الديوان، شرح وتعليق)5

األلوسي البغدادي، روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين، دار إحياء الرتاث العريب، )6

.بريوت، دت

صميغي للنشر والتوزيع، الشيخ عبد الّرزاق عفيفي، دار ال:اإلحكام يف أصول األحكام، تعاآلمدي، )7

.2003، 1الرّياض، ط

.2004، 2عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، لبنان، ط:امرؤ القيس، الديوان، شرح)8

.5،1984املكتبة األجنلو مصرية، مصر، طإبراهيم أنيس ، داللة األلفاظ ، )9

1993، 1، ط،العربية تطور وتاريخ ، مكتبة املعارف ، بريوت ، لبنانإبراهيم السامرائي، )10

حممد عبد الرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث، :البيضاوي،أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تقدمي)11

 .لبنان

مصطفى الشيخ مصطفى، مؤسسة ناشرون، :منهاج الوصول إىل علم األصول،  تعالبيضاوي،)12

.1، طدمشق

، 1يب،دار احلوار للنشر والتوزيع، سورية، طدتامر سلوم، نظرية الّلغة واجلمال يف الّنقد األ)13

1983.

مكتبة لبنان علي دحروج، :حممد علي ، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تحالّتهّناوي )14

.1996ناشرون، لبنان، 

.1994، دار الثقافة ، املغرب ، متام حسان ، اللغة العربية مبناها ومعناها)15

.1993، 1، عامل الكتب ، لبنان، طمتام احلّسان، البيان يف روائع القرآن)16
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.1955أبو متام الطائي،ديوان احلماسة،مكتبة حممد علي صبيح، القاهرة، )17

سعد الدين ، خمتصر السعد على شرح التلخيص ،دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان ، فتزاين االت)18

 .دط.دت

�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®��ǂƟƢǈǳ¦�ǲưŭ¦�ȄǴǟ�ǂƟ¦ƾǳ¦�Ǯاحلابن أيب )19 ǴǨǳ¦��ƾȇƾǂ̈ǿƢǬǳ¦���ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ.

.1988، 1أسرار البالغة ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان ،طعبد القاهر،اجلرجاين ،)20

.علي النجار ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان.اخلصائص ، تحأبو الفتح،بن جين ،ا)21

22(�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�Ƥ ȈƦǟ�ƨȇ°ȂƷ–دار قرطبة للّنشر - سورة الكهف منوذجا،

.2012، 2والتوزيع، اجلزائر، ط

توفرت يل نسخة بدون دار نشر أو حمقق وبدون ترقيم .(حممد بن أمحد ، مفاتيح العلوماخلوارزمي )23

 .)للصفحات

.1منري بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت ،طرمزي .، مجهرة اللغة، تحأبو بكر  دريدبن )24

، 1طباعة والنشر، لبنان، ط، التفسري الكبري ومفاتيح الغيب، دار الفكر للفخر الدين  الرّازي)25

1981.

سليمان األشقر، وزارة الشؤون :بدر الدين ، البحر احمليط يف أصول الفقه، مراجعةالزركشي )26

.2،1992الّدينّية، الكويت، ط

:جار اهللا ، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، تحالزخمشري )27

.1998، 1عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض،  مكتبة العبيكان، الرياض، ط

ÂŚƥ���ƨȈǸǴǠǳ¦�Ƥ©���السبكي )28 Ƭǰǳ¦�°¦®���¬ƢƬǨŭ¦�ǎ ȈƼǴƫ�¬ǂǋ�Ŀ�¬¦ǂǧȋ¦�² Âǂǟ���Ǻȇƾǳ¦� Ƣđ

 .دطلبنان، دت ، 

عبد الّله حممود حممد عمر، :األنصاري اللكنوي، فواتح الّرمحوت، ،تصحيح حممد  الّسلهاوي)29

.2002، 1العلمية، بريوت، لبنان، طدار الكتب 

عبد الّله حممود حممد عمر، دار :، شرح مسلم الثّبوت، ،تصحيحعبد الشكور الّسلهاوي)30

.2002، 1الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

د عبد الغفار،التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، دار املعرفة اجلامعية، مصر، سيد أمح)31

1996.

.1987، 13رآن، دار الشروق، مصر، طسّيد قطب ، يف ظالل الق)32
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حممد جاد املوىل بك،أبو الفضل .جالل الدين ، املزهر يف علوم العربية وأنواعها،تحالسيوطي )33

.3اث ، مصر ، طد البجاوي،دار الرت إبراهيم، علي حمم

، اخلرب، مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفار:الشاطيب، املوافقات، ضبط وتقدمي)34

.1997، 1السعودية، ط

الشهرستاين، امللل والنحل)35

شري،دار سامي بن العريب األ:الشوكاين، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلّق من علم األصول، تح)36

.1،2000الفضيلة،الرياض، ط

، 1روق الّدولية، القاهرة، طواين، لسان القرآن ومستقبل األمة القطب، مكتبة الشّ طه جابر العل)37

2006.

، 2صالح عبد الفتاح اخلالدي، مفاتيح التعامل مع القرآن الكرمي، دار القلم، دمشق، ط)38

1994.

صالح عبد الفتاح اخلالدي، إعجاز القرآن البياين ودالئل مصدره الرباين، دار عمار، عمان، )39

2008.

عبد الفّتاح الشني، صفاء الكلمة، دار املريخ للّنشر والّتوزيع، الرياض، اململكة العربية الّسعوديّة، )40

1983.

.1997عبد الرمحن بدوي، مذاهب اإلسالميني، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، )41

.1986عبد السالم املسدي،اللسانيات وأسسها املعرفية،دار النشر التونسية،أوت )42

، 2، الدار العربية للكتاب، طالسالم املسدي ن التفكري اللساين يف احلضارة العربيةعبد )43

1986.

.1997عبد الكرمي حممد حسن اجلبل، علم الداللة، دار املعرفة اجلامعية، بريوت،)44

عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب :ابن عطّية، احملّرر الوجيز يف تفسري كتاب العزيز، تح)45

.1،2001بريوت، طلمية،الع

1،ط1رية، بريوت ،لبنان، جعبد احلميد اهلنداوي، املكتبة العص.العلوي اليمين، الطراز، تح)46

،2002.

47(¶��ǂǐǷ��Ǟȇ±ȂƬǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ�°¦®�ƨǤǴǳ¦�ǾǬǧ�Ŀ¦Â�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƾƦǟ�ȆǴǟ2 ،2004.
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- دراسة مقارنة-الكرميعودة خليل أبو عودة، التطور الّداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن )48

.1985، 1، مكتبة املنار، األردن، ط

، 1البشريّة، دار، األردن، طعيسى إبراهيم اللوباين، اإلعجاز القرآين يف التعامل مع الّنفس )49

2009.

محزة بن زهري حافظ، اجلامعة االسالمية، :املستصفى يف علم األصول، تحأبو حامد، الغزايل)50

،دت، دط3املدينة املنورة، ج

عبد الكرمي عثمان، مكتبة وهبة للنشر، دت، :القاضي عبد اجلبار، شرح األصول اخلمسة، تح)51

 .دط

.1994، 1حمّمد حّجي، دار الغرب االسالمي، ط:القرايف الّذخرية، تح)52

علمية ، بريوت ، إبراهيم مشس الدين ، دار الكتب ال.يضاح يف علوم البالغة ،تحالقزويين، اإل)53

.2003، 1لبنان،ط

حممد أبو عمشة،مركز البحث العلمي وإحياء الّرتاث :الكلذواين، الّتمهيد يف أصول الفقه تح)54

.1985، 1اإلسالمي، ط

عدنان درويش،حممد املصري .تحالكفوي ، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، ))55

.1998، مؤسسة الرسالة،بريوت،لبنان،

ر الفكر املعاصر، لبنان ، دت، دطمالك بن نيب، الظاهرة القرآنية، دا)56

.، دار القلم، الكويت، دت، دط-نظرات جديدة يف القرآن الكرمي–حمّمد درّاز، النبأ العظيم )57

.1984التونسية للنشر والتوزيع، تونس، حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،الدار )58

حممد سالمة حسني، اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي، دار اآلفاق العربية، مصر، )59

.،1،2002ط

.كتب واملكتبات، مصر، دت، دطحمّمد متويل الشعراوي، معجزة القرآن ، دار ال)60

، دار املدار اإلسالمي، -العربيةأنظمة الداللة يف –حممد حممد يونس علي ، املعىن وظالل املعىن )61

2007.

.، دت2حممد املبارك ، فقه اللغة وخصائص العربية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط)62

.2006، 3، املركز الثقايف العريب، املغرب ط-تنظري وإجناز-حممد مفتاح، دينامية الّنص)63

64(��ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�̈ǂǯ¦̄��Ƥ Ǵǘŭ¦�ƾƦǟ�ƾǸŰưǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ ǴĐ¦¶��ƨǧƢǬ2 ،2008.
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.حممود تيمور،مشكالت اللغة العربية،مكتبة اآلداب و مطبعتها، دت،دط)65

دار املؤرخ ، -دراسة تطبيقّية يف القرآن الكرمي-حممود حسني علي الّصغري، تطّور البحث الّداليل)66

.العريب، بريوت، لبنان

 .دط حممود السعران ، علم الّلغة ، دار النهضة العربية ،بريوت ، لبنان ،)67

حممود عباس عبد الواحد، قراءة الّنص ومجالية الّتلقي بني املذاهب الغربّية احلديثة وتراثنا النقدي )68

.1996، 1، دار الفكر العريب، مصر، ط-دراسة مقارنة–

.5مصطفى حممود، من أسرار القرآن الكرمي، دار املعارف، مصر، ط)69

.دط، دتمصطفى حممود، القرآن كائن حّي، دار املعارف، مصر،)70

حممد الزحيلي، فريد محاد، مكتبة العبيكان، :بن الّنجارحممد بن أمحد، شرح الكوكب املنري، تح)71

1993.

اهليئة املصرية العامة للكتاب، –دراسات يف علوم القرآن -نصر حامد أبو زيد، مفهوم الّنص)72

.1990مصر، 

، -¦ƨǳǄƬǠŭ¦�ƾǼǟ�À¡ǂǬǳ¦�Ŀ�±ƢĐدراسة يف قضية - نصر حامد أبو زيد، االجتاه العقلي يف الّتفسري)73

.1996، 3املركز الثّقايف العريب، املغرب، ط

، -الفكر الديين بني إرادة املعرفة وإرادة اهليمنة–نصر حامد أبو زيد،الّنص، الّسلطة ،احلقيقة )74

.1995، 1قايف االسالمي، املغرب، طاملركز الث

�ƨǧƢǬưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆعبد الك: الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تح)75 ǴĐ¦�ÄÂƢƥǄǠǳ¦�ŉǂ

.2، ط1987والفنون واآلداب، الكويت، 

:الكتب املرتمجة

هالل : ، تر-علم داللة الرؤية القرآنية للعامل- توشيهيكو إيزوتشو، اهللا واإلنسان يف القرآن)76

2007، بريوت، 1حممد اجلهاد، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

و السياق،تر عباس صادق ، دار الشؤون الثقافية العامة جون الينز، اللغة و املعىن )77

.1987،العراق، 

حممد القصاص ، مكتبة األجناو -عبد احلميد الدواخلي.جوزيف فندريس،اللغة ،تر)78

.1950مصرية، القاهرة،
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حممد كمال بشر ، مكتبة الشباب ،دط ، دت .ستيف أوملان ، دور الكمة يف اللغة ،تر)79

.

:الرسائل اجلامعّية

اخلري السلفاوي، البعد التداويل يف البالغة العربية من خالل مفتاح العلوم للسكاكي،  أم)80

.2009مذكرة خترج لنيل شهادة املاجستري، كلية قاصدي مرباح، ورقلة ، اجلزائر ، 

 اإلجراءاتحبث يف -طاهري حليمة، آليات التعليل ووجوه التأويل لدى األصوليني)81

حبث مقّدم لنيل شهادة املاجستري، سيدي بلعباس، ،- التطبيقية لدى علماء األصول

2007/2008.

دراسة نظريّة وتطبيقّية من –، السياق القرآين وأثره يف التفسري عبد الرمحن عبد اهللا سرور)82

، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن، جامعة - خالل تفسري ابن كثري

.2008أم القرى، السعودية، 

دراسة -خالد توفيق مزعل احلسناوي، األنساق األسلوبية املهيمنة على الّسور القرآنية)83

، رسالة مقّدمة لنيل شهادة دكتوراه فلسفة الّلغة، جامعة الكوفة، -تطبيقية على الّسور املّكّية

.2012العراق، 

حة مقدمة جنان منصور كاظم اجلبوري، الّتطّور الّداليل لأللفاظ يف الّنص القرآين، أطرو )84

.2005لنيل شهادة الدكتوراه ، جامعة بغداد، كلية البنات ابن رشد، 

علي حامت حسن، البحث الداليل عند املعتزلة، رسالة دكتوراه مقدمة إىل كّلية الرتبية، )85

جامعة املستنصرة، فلسطني

©ȐĐ¦Â�©Ƣȇ°Âƾǳ¦:

.06،2009ية ،العدد حامت علو الطائي،نشاة اللغة العربية وأمهيتها،جملة دراسات تربو )86

87(���ŅƢȇ®�ƨǠǷƢƳ���ƶƬǨǳ¦�ƨǴů��ƨȇȂǤǴǳ¦Â�ƨȈǴǬǠǳ¦�śƬǬȈǬū¦�śƥ�±ƢĐ¦���³ ÂƢȀǷ�ƾŧ¢�ǺǈƷ

.2006،  27العدد 

خدجية عيشل، الّداللة بني املفهوم واشكالية فهم الّنص، جملة األثر األديب، )88

.2010، جانفي 17ورقلة،اجلزائر،العدد
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الداليل يف الفنون البالغية، جملة القادسية لآلداب والعلوم سعاد شاكر شناوة ، املستوى )89

.3�ƾǴĐ¦��6 ،2007الرتبوية ،العدد

90(�ƨËǴĐ¦���ĿǂǠŭ¦�ǾǈȈǇƘƬǳÂ�ÀƢǈǻȍ¦�ƨǬǴŬ�̈°ÂǂǓ�̈ËȂƦǼǳ¦��ǲǔǧ�řƥ�Ä®ǂǯ�ƾȈǸū¦�ƾƦǟ

®ƾǠǳ¦��² ®Ƣǈǳ¦�ƾǴĐ¦��ƨȈǷȐǇȍ¦�©ƢǇ¦°Ëƾǳ¦�Ŀ�ƨȈǻ®°ȋ¦2،1431م2010/هـ.

- الراجحي، اإلعجاز الّلغوي يف ألفاظ الرتادف من القرآن الكرمي، علي بن عبد اهللا)91

دراسة تطبيقية يف لفظيت الّشك والرّيب، جمّلة العلوم العربية واإلنسانية، جامعة القصيم، 

�ƾËǴĐ¦��ƨȇ®ȂǠËǈǳ¦02 2009، يناير 01، العدد.

قرى لعلوم الشريعة عليان بن حممد اخلازمي، علم الداللة عند العرب، جملة  جامعة أم ال)92

«���Ƣđ¦®¡�Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦Â15 1424،مجادى الثانية 27، عدد.

عماد عبد حيىي اجليايل ، أشواق حممد إمساعيل ، االقتضاء التداويل و أبعاده اخلطابية يف )93

�ƾǴĐ¦���ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǴǳ�ƪ ȇǂǰƫ�ƨǠǷƢƳ�ƨǴů���À¡ǂǬǳ¦�Ƥ Ȉǯ¦ǂƫ152008، جانفي 1، العدد.

محبلي، مالمح التجديد يف منهج البحث البالغي عند عبد القاهر اجلرجاين ، جملة فاتح )94

.2014، جانفي 19األثر،ورقلة، اجلزائر ،العدد 

، جملة -دراسة قرآنّية-حممد عبد الّلطيف رجب عبد العاطي، الّسجود وآثاره الّنفسّية)95

، 2006�ƾËǴĐ¦��3يونيو -هـ 1427ىل ,جامعة الّشارقة للعلوم الّشرعّية واإلنسانية، مجادى ال

 .2العدد 

شريعة حممد فريد صاحل أبو هزمي، منهج القرآن الكرمي يف الّتدرج وأثره يف التغيري، جمّلة ال)96

�ƾËǴĐ¦��ƨËȈǷȐǇȍ¦22 2007، سبتمرب 70، العدد.

مراد محيد عبد اهللا، تطور داللة املفردات احملدثة يف الّنص الّلغوي، جمّلة اخلليج العريب، )97

�ƾËǴĐ¦40 2012، سنة )2-1(، العدد.

 اإلنسانيةنوار العبيدّي، الّدليل الّلغوي وعالقته باملعىن عند الرّازي، جملة العلوم )98

.2010، جوان 07، جامعة حممد خيضر، بسكرة، اجلزائر، العددواالجتماعية

يوسف زرفة ، القاعدة والذوق يف بالغة السكاكي، جملة اجلامعة اإلسالمية ، غزة ، )99

.1999، يناير �ƾǴĐ¦��7 1العدد
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:امللتقيات واملؤمترات

أمحد يوسف سلمان، اإلعجاز التشريعي لنظام املرياث يف القرآن الكرمي وأثره االقتصادي )100

واالجتماعني املؤمتر العاملي الثامن لإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة، الكويت، املنعقد من 

 .هـ 1427ذي القعدة8غلى 5

امللتقى الدويل الثالث عبد السالم املسدي ،اللغة بني املعيار و االستعمال ،مقال يف )101

06،1986للسانيات ،سلسلة اللسانيات، اجلامعة التونسية، العدد 
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76.........سياق يف حتديد مقصدية االستعمال الّلغويأمهية ال-)2.2.2.2              

  78....................................إمكان احلقيقة العرفية-)3.2.2.2             

  80............................................العرفية العامة-)4.2.2.2             

  81...........................................العرفية اخلاصة- )5.2.2.2            

  81..............................................احلقيقة الشرعية والدينية-)3.2.2  

اللة في الخطاب الحقائق العرفية ومستويات الدّ :الفصل الثاني

  )192-88..(.........القرآني

88..................بني الّتأصيل والتحليل الّداليل لة العرفية يف اخلطاب القرآينالّدال-)1

  89....................................داللة العرفية يف اخلطاب القرآينخصوصية ال- )2

92......................مستويات التغّري الّداليل للحقيقة العرفية يف اخلطاب القرآين-)3
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92................................................................الّدابة)1.3

  93"...................................الدابة"توسيع داللة لفظة -)1.1.3            

94..............الّدابة تشمل كّل ما يدب على األرض)1.1.1.3

  100............واألرضالداّبة تشمل كّل ما يف الّسماء )2.1.1.3

  105..ما على األرض عدا اإلنسانتشمل كّل الّدواب )3.1.1.3

114".....................................دابّة"تضييق داللة لفظة )2.1.3           

  115.........تشمل احليوانات الوحشية فقط" بّةدا"لفظة ) 1.2.1.3                    

  119..................تشمل اإلنسان فقط" دابّة"لفظة ) 2.2.1.3                    

123....................الّدابة تشمل حيوان واحد فقط)3.2.1.3

128......اب القرآين ونسقية تغّري داللتهايف اخلط" الّدابة"تواتر لفظة ) 3.1.3           

131..............................................................الرّيب)2.3

132"......................................الرّيب"توسيع داللة لفظة )1.2.3        

133....ية للّشك يف صّحة القرآن الكرمينفي العوامل املؤدّ )1.1.2.3

140......ؤّدية للّشك يف صّحة يوم القيامةنفي العوامل امل) 2.1.2.3                    

  152........................................"ريب"تضييق داللة لفظة )2.2.3       

160...........اب القرآين ونسقية تغّري داللتهايف اخلط" الريب"اتر لفظة تو )3.2.3      

  162................................................................الولد)3.3    

  162"........................................ولد"توسيع داللة لفظة )1.3.3        

  163...................يف باب املواريث" ولد"سيع لفظة تو  )1.1.3.3                 
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167........................للّداللة على الّتسوية يف العجز)2.1.3.3

  173............................يف وصف أحوال القيامة -)3.1.3.3                

  175.....................................الفتنةالتسوية يف ) 4.1.3.3               

  179"......................................ولد"تضييق داللة لفظة -)2.3.3        

179............................ّداللة على الذّكر فقطال -)1.2.3.3                

184..............................للّداللة على األنثى فقط)2.2.3.3

188...........القرآين ونسقية تغّري داللتهايف اخلطاب " ولد"تواتر لفظة )2.3.3        

الحقائق الشرعية ومستويات الداللة في الخطاب : الفصل الثالث

)275-194..(....القرآني

194.........................اللة الوضعية والّداللة الشرعيةاخلطاب القرآين بني الدّ -)1

  195...................لقرآينمستويات التغّري الّداليل للحقيقة الّشرعّية يف اخلطاب ا-)2

195...........................................................الّصالة)1.2

  198................القرآينعلى ضوء اخلطاب " الّصالة"نقل داللة -)1.1.2           

  200..................الشعريةعلى هذه " الّصالة"سبب إطالق لفظ ) 2.1.2          

201...............لفظة الّصالة يف اخلطاب القرآيننسقّية تواتر -)3.1.2

  208...............................................إحصائيرصد ) 4.1.2         

  209.............................................................الزكـــــــــــــــاة)2.2    

210........................رعية للزّكاة يف اخلطاب القرآينالّداللة الشّ -)1.2.2

213.........................الة والزّكاة يف اخلطاب القرآينية الصّ ثنائ-)2.2.2        
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218...........................الزّكاة-رصد إحصائي حول ثنائية الّصالة)3.2.2

  222..................يف اخلطاب القرآين" الزّكاة"فظة الّداللة الوضعّية لل)4.2.2

طاب Ŭ¦�Ŀ�ƢēƢǬƬǌǷÂ" الزكاة"حول الّداللة الوضعية للفظ  رصد إحصائي- )4.2.2      

  223........................................................................القرآين

  226.............................................................القنوت- )3.2   

  230................................................رصد إحصائي-)1.3.2       

231........................................................التيّمـــــــــــــم-)4.2

233".............................التيّمم"لّشرعية اجلديدة للفظة الّداللة ا-)1.4.2

  235...................................................رصد إحصائي-)2.4.2    

  237.........................................احلقائق الدينية يف اخلطاب القرآين-)03

  237........................................................اإليـــــــــــــمان -)1.3     

  237.............................................إحصائيرصد -)1.1.3           

  238......................................"اإلميان"مفهوم لفظة  -)2.1.3           

  239".........اإلميان: "يدة لـــاالختالفات املذهبّية حول الّداللة اجلد-)3.1.3

  240..........................................ارجاخلو -)1.3.1.3                   

  240..........................................املعتزلة-)2.3.1.3                   

  241.........................................األشاعرة- )3.3.1.3                  

  242........................................ةالكرامي -)4.3.1.3                   

  242..............................حجج املعتزلة يف إثبات طرحهم - )4.1.3         
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245...............................رّد األشاعرة على حجج املعتزلة-)5.1.3

  248......................"........اإلميان"سبب اخلالف يف لفظة  -)6.1.3        

  249........................................................الكفـــــــــــــــــــــــــر - )2.3   

  249..............................................رصد إحصائي -)1.2.3        

  251.................................................مفهوم الكفر-)2.2.3        

  254..................................................أنواع الكفر -)3.2.3       

  255"...............الكفر"الّداللة اجلديدة لـــــ االختالفات املذهبية حول- )4.2.3      

  256.........................................املعتزلة -)1.4.2.3                   

   256.......................................األشاعرة -)2.4.2.3                   

  259................................................................الفسق - )3.3

  259..................................................رصد إحصائي -)1.3.3    

  260..................................................مفهوم الفسق -)2.3.3    

  262"..........الفسق"الّداللة اجلديدة للفظة  االختالفات املذهبية حول -)3.3.3    

  263........................................املعتزلـــــــــــــــة - )1.3.3.3                 

  265...........................................اخلوارج - )2.3.3.3                 

  267............................................األشاعرة -)3.3.3.3              

  268......................................منوذج تطبيقي -)4.3.3.3               

269..............................................................الّنفــــــــــــــــاق-)4.3

  274.....................................الفرق بني املنافق والفاسق- )   1.4.3      
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  275...................................................إحصائيرصد -)3.2.2    

  276........................................................................اخلامتة

  278.........................................................قائمة املصادر واملراجع

 287.......................................................................الفهرس


