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الممخص:
أن المعاني قائمة مفتوحةة ييةر محةدودفّ ،ة ّن
تعد المغة قائمة األلفاظ وانطالقاً من أنها منتهية مهما كثرت ،و ّ
تطةةور معةةاني الكممةةات أو تغيير ةةا وانتقالهةةا أظهةةر مةةا يكةةون ّةةي تطةةور النظةةاي المغةةوت ّةةي ومي ة م ةةتويات ال ةةوتية
وال رّية والنحوية التي تكون شب ثابتة إلى ٍّ
أن التطور ّةي
حد بعيد ،و ذا ال يعني ّ
ألن العوامةل االوتما يةة
يظل أقل بكثير مةن التطةور ّةي الوانةد الةداللي ،و ةذة ظةا رف شةائعة ّةي كة ّل المغةات وذلةل ّ
والتغيرات الحياتية التي تواكبها المغات تفرض ذلل .ولقد كانت قضةية تغييةر المعنةى ،والموةاز مةن أ ةي المةؤثرات ّةي
ولكنة
ةورف الكممةات ييةر واقة
ّ

التف يرات القرآنية ،وكانت من أبةرز نقةاط الفةالي بةين الفةرم والمةدارس الفكريةة القرآنيةةّ ،انق ةي المشةتغمون بالتف ةير

القرآني بين من يؤيد القراءف الحرّية لمنص القرآني ومن ُيحمّةم ّةي ةماء اال ةتعارات والموةازاتّ ،افتمفةت التف ةيرات
ومن ثي التأويالت لمنص القرآني .ونحن ّي بحثنا ذا نحاول أن ن تق ي الوظيفةة الوماليةة لمتطةور الةداللي لظلفةاظ
ّي القرآن الكريي ونمحظ تطوراتها الداللية.

تمييد:

إف لمقرآف ركع نة في التصكير ،كدق نة في التعبير ،كحسنا في األداء ،كتغمغبلن في أعماؽ
نا
القمكب
كتأثير في العقكؿ ،كاستثارةن لمحس ،كاستنياضان لمخياؿ ،كانطباعان في النفكس ،كامتاعان
لمكجداف كانفعاالن لممشاعر ،كانعكاسان لمرآة الحقائؽ كظبلليا )ُ(،كحتى اآليات التي تناكلت أمر
العقيدة إذا تأممناىا كجدناىا تخاطب العقؿ كالقمب معا ،فبل ىي باأللفاظ كالعبارات الرتيبة ،التي

يضيؽ بيا سامعيا أك قارئيا ،كال ىي بالمعاني المجردة الغامضة ،التي تثير المبس كاإلبياـ؛

كانما ىي الصكرة األدبية الرائعة التي جمعت في إطارىا ركنؽ المفظ ،كرشيؽ المعنى ،كجماؿ
االتساؽ ،حتى كانت تمؾ الصكرة الحية النابضة ،التي يتمبلىا الخياؿ ،فبل يكاد ينتيي منيا إال

كقد انطبعت في النفس كأثرت في الحس ،كأقنعت العقؿ ،كأمتعت الكجداف(ِ).

لذلؾ كانت الداللة النصية لآليات القرآنية متطكرة ،مف ناحية التعبير المساكؽ ليا نحك

المعاني تبعا لمكظيفة المبتغاة منيا ،فتارة تككف صكرة فنية ،كتارة تؤدم محاكر فكرية عقمية،

كفي أغمب األحياف يؤدم النص القرآني أث ار نفسيا(ّ) فرغـ كجكد دراسات قديمة كحديثة في
المفظ القرآني بجانبيو المادم كالمعنكم ،كبخصائصو كمجاالتو الداللية ،كأنماطو التركيبية؛ فإف

أحدا لـ يستطع الكصكؿ إلى فؾ إعجاز ىذا المفظ القرآني ،إذ انصب اىتماـ الكثير مف العمماء
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عمى دراسة المفظ كتحميمو مف خبلؿ المعنى المغكم المعجمي ،الذم يدرس معنى المفظ مف خارج

سياؽ المعنى كظاىرة لفظية ،دكف البحث عف تعميميا .كلـ يدرؾ البعض أف القرآف الكريـ

استخدـ ألفاظو كتراكيبو استخداما خرج في كثي ار مف األحياف عف معاني األلفاظ المعتادة الجارية

في الحديث العادم ،كالتي يستخدميا العرب في ألفاظيـ كتراكيبيـ ،كلك كاف األمر كذلؾ لما كاف
معجزا ،فممقرآف طريقتو في تأليؼ ألفاظو ،كربطيا كتنظيميا؛ فإذا غيرنا ىذا الترتيب المحكـ،

كىذا النظاـ الدقيؽ ،تغير المعنى فمف الكاجب أف يككف لمقرآف نظريات كقكاعد ،تتعدل القكاعد

العامة ،ألنو ال يضاىيو كبلـ بشر أبدا .لذلؾ ال يمكننا القكؿ إف األلفاظ القرآنية قكالب لممعاني؛

فالقكالب جامدة ،كألفاظ القرآف الكريـ في حركة كتجدد مستمريف ،تتجاكب كتتماشى مع حركة

الككف ،كىذا ما جعؿ القرآف صالحا لكؿ زماف كمكاف(ْ).

ال يكجد ترابط كترابط األلفاظ في النص القرآني؛ فالقرآف الكريـ كاف يختار الكممة قاصدا

لفظيا كمعناىا معا في مكقعيا المحدد ،فالمتدبر في آيات الذكر الحكيـ يبلحظ تنكعا في استخداـ

القرآف لؤللفاظ ،كاختبلؼ معناىا تبعا لمسياؽ ،كاف اتفقت داللتيا في المعاجـ؛ ألف القرآف العظيـ
كاف دقيقا في كضع األلفاظ في مكانيا ،كاختيارىا بدقة متناىية ،كاف تفاكتت األلفاظ بدالالتيا
عمى المعاني قكة كضعفا ،تبعا لمنظـ تأتي الذم فيو .كقد ألمح الجاحظ إلى خصكصية داللة

المفظة القرآنية بقكلو" :كقد يستخؼ الناس ألفاظا كيستعممكنيا ،كغيرىا أحؽ بذلؾ منيا ،أال ترل

أف اهلل تبارؾ كتعالى لـ يذكر في القرآف الجكع إال في مكضع العقاب ،أك في مكضع الفقر المدقع
كالعجز الظاىر ،كالناس ال يذكركف السغب كيذكركف الجكع في حالة القدرة ك السبلمة ،ككذلؾ
ذكر المطر بأنؾ ال تجد في القرآف يمفظ بو إال في مكضع االنتقاـ كالعامة ،كأكثر الخاصة ال

يفصمكف بيف ذكر المطر كذكر الغيث"(ٓ) .
أكالن -كظيفػة فػنية:

الفف القكلي في كبلـ العرب ذك أصناؼ ثبلثة  :شعر كنثر كقرآف ،الشعر بما تدرج عنو

مف قصائد ،كمقطكعات كأبيات كأراجيز كشكاىد ،كالنثر بما تفرع عنو مف قصص ،كحكايات

كأساطير كأمثاؿ كخطب كأسجاع كرسائؿ ،كالقرآف كاف اشتمؿ عمى بحكر الشعر كافة ،كتمثمت بو
أرقى نماذج النثر الفني بعامة ،إال أننا ال نستطيع أف نسميو شعرا ،كما ال نستطيع أف نسميو

نثرا ،ألنو ليس ىذا كال ذاؾ بؿ ىك قرآف ككفى .

كالقدرة البيانية في نصكص القرآف الكريـ تجاكزت حدكد المعرفة اإلنسانية العجمى ،حتى

عادت ضربا مف اإلعجاز ،كسنحا جديدا مف البياف العربي الذم ال يدانيو نص أدبي(ٔ) .ذلؾ أف
اهلل سبحانو كتعالى لـ ينظـ كمماتو في كتابو العزيز اعتباطا؛ إنما نظميا كما ينظـ الناظـ المؤلؤ
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المنثكر فاهلل تعالى قد نظـ الكممات أحسف النظـ ،مف خبلؿ تناسؽ الكممة مع ما قبميا ،كما
بعدىا كتناسقيا في سمات اآلية أك السكرة ،كىذا جزء مف التحدم الذم تحدل اهلل بو العرب،
يقكؿ الجرجاني (ُٖٔىػ) " :ليس الغرض بنظـ الكمـ أف تكالت ألفاظيا في النطؽ بؿ أف
تناسقت داللتيا ،كتبلقت معانييا عمى الكجو الذم اقتضاه العقؿ(ٕ).

كالخركج بالكممات عف كظيفتيا الكضعية الحقيقية ىك انزياح عف طبيعة المغة ،لخمؽ

لغة جديدة كىذا ال يككف إال في النظـ ،كسر النظـ في المجاز ،ذلؾ أف محاسف الكبلـ في

معظميا إف لـ نقؿ كميا متفرعة عف صناعة المجاز ،فيناؾ فرؽ بيف المغة العادية (الحياتية)،

كبيف المغة الفنية كفنية المغة تكمف في حسف النظـ كدقة الصنع(ٖ).

كمع أف القرآف جاء بيذا المساف العربي المبيف ،كعمى طريقة العرب في األداء كالتعبير

لكف ىييات أف ترقى أساليبيـ إلى أسمكبو ،مع كثرة ما جاءكا بو مف محاسف الشعر كعيكف

النثر ،إذ إف لغة القرآف تدفقت بأسمكب مبدع ال عيد لؤلسماع بمثمو ،فبل ىك مكزكف مقفى ،كال
ىك مرصع مسجع يتج أز فيو المعنى في عدد مف الفقرات ،كال ىك مرسؿ يطرد أسمكبو دكف

تقطيع أك تسجيع كانما ىك آيات مفصمة متناسقة تركع الخياؿ بما فييا مف تصكير بارع،
كتسحر الكجداف بما فييا مف منطؽ ساحر ،كتأخذ األفئدة كاأللباب بما تحمؿ مف إيقاع

جميؿ(ٗ).

إذا تأممنا التشبييات في القرآف نجدىا ال تقؼ عند مجرد تسجيؿ كجكه الشبو المادية بيف

األشياء بؿ تتجاكزىا إلى المماثمة النفسية كتعمقاتيا ،حتى أضفت عمييا حياة شاخصة كحركة
يح ًفي
َّت ًب ًو ّْ
ىع ىمالي يي ٍـ ىك ىرىم واد ا ٍ
شتىد ٍ
متجددة(َُ) ،كما في قكلو تعالىَّ { :مثى يؿ الًَّذ ى
يف ىكفىيركاٍ ًب ىرّْب ًي ٍـ أ ٍ
الر ي
ؼ الَّ ي ٍق ًدر ى ً
اص و
يكوـ ع ً
يد} إبراىيـ ُٖ :فكممة رماد
ش ٍي وء ىذلً ىؾ يى ىك َّ
س يبكاٍ ىعمىى ى
الضبلى يؿ ا ٍل ىب ًع ي
ىٍ ى
كف م َّما ىك ى
ى ي
ً
الفحـ مف يح ارقى ًة َّ
الن ً
كما ىى ىبا مف
اؽ
كردت مرة كاحدة في القرآف الكريـ ،كالرماد في المغة :ىك يدقى ي
ى
ار ى
الضػ ٍي ً
ادةه ،كقد استىعممى ًت العرب ىكمًم ىة َّ ً ً
ً
ً
ؼ
الجمر ف ى
ط ىار يدقىاقنا ،كالطَّ ًائفى ية ًم ٍن يو ىرىم ى
ى ي ى
ٍ ٍى
الرىماد كنػاىىي نة ىع ٍف ىكثٍىرة ٌ ى
ىضي ً
الرم ًاد ،أ ً
ً
فػي قكليـ :ىك ًثير َّ ً
الرىم ًاد ىي ٍكثيير ًبالطَّ ٍب ًخ(ُُ).
اؼ؛ أل َّ
ىف َّ
ير األ ٍ ى
ٍ
ىم ىكث ي
ي
يـ َّ ى
الرىماد أك ىعظ ي
أما في قكلو تعالى فيك يصكر كيفية ضياع أعماؿ الكافريف سدل؛ فنبلحظ انقبلب

المعنى الذىني إلى ىيئة كحركة ،كتجسمت الحالة النفسية في لكحة أك مشيد ،كليس ىذا

فحسب ،بؿ يبرز جماؿ التشبيو القرآني كما فيو مف إبداع في العرض ،كجماؿ في التنسيؽ،

كركعة في النظـ كالتأليؼ كجرس في األلفاظ يدؿ عمى صكرة معانييا(ُِ) .كاذا تأممنا ىذه
الصكرة نجد أف المعنى جامع بينيما بعد التبلقي كعدـ االنتفاع(ُّ)؛ ثـ إننا سنقؼ عند
حقيقتيف مجازيتيف يرتبطاف بشد النفس إلييما كالكقكؼ بتأمؿ كيقظة كحذر عندىما :األكلى
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إسناد االشتداد إلى الريح ،لتييئة النفسي ىذه الصكرة كحصر التفكير في كيفية ىذه الريح

كنكعيتيا؛ فيي فاعمة متحركة ،دائبة متمكجة طاغية مطاكعة كليس لمريح حكؿ كال طكؿ في

الممحظ التككيني؛ فبل ىي مشتدة حقيقة ،كال ىي جارية كاقعا ،ثـ إف تسخيرىا باهلل كحده .فبل

إرادة لمريح كالمجاز ىك الذم طكع ىذه الحقيقة المغكية ،فأعارىا مناخا جديدا ،ككأف الريح قائمة،
كالجرم عمى أشده كالحركة ذاتية ،كالثانية إسناد عصؼ الريح إلى اليكـ ىك داؿ عمى زمف مف

األزماف ،كال تسند إليو الفاعمية حقيقة إال عمى نحك المجاز ،ككأف المراد ىك اليكـ فنسب إليو ا

العصكؼ لمريح.
إليو العصؼ(ُْ) ،كانما ي
فالكظيفة الفنية تككف في نقؿ المعنكم إلى حسي ،أم إخراج ما ال تقع عميو إلى ما يقع

عميو كالصكرة الحسية ىي المحكر في التشبيو الحقيقي الصريح ،الذم يستقطب إليو المعاني

الخيالية كالنفسية ،لتتحكؿ إلى مشاىد حقيقية بالتشبيو ،تمتزـ فييا األلفاظ بمعانييا المركزية،

فبل يفيـ منيا غير معناىا الصريح كما سماه الجرجاني(ُٓ).

الكحدة الفنية في القرآف الكريـ تبدك في أشكاؿ شتى ،كمظاىر متعددة ،تظير في إتباع

أسمكب مكحد ،يسكد جك السكرة ممتزمة مكسيقى تعبيرية معينة ،تتناسب كجك السكرة العاـ

كالمعاني كاألغراض ،فضبل عف ترابط المعاني المتسمسمة في السياؽ ترابطا شديدا(ُٔ) ،في مثؿ
اب ًب ًق و
سر و
س يب يو الظَّ ٍم ي
قكلو جؿ كعمى {:ىكالًَّذ ى
يف ىكفىيركا أ ٍ
آف ىماء ىحتَّى إً ىذا ىجاءهي لى ٍـ ىي ًج ٍدهي
يعة ىي ٍح ى
ى
ىع ىمالي يي ٍـ ىك ى ى
ً
َّ ً
س ً
اب} النكر ،ّٗ :فالسراب في المغة الذم
ى
ش ٍي نئا ىك ىك ىج ىد المَّ ىو ًع ى
س ًريعي ا ٍلح ى
س ىاب يو ىكالمَّ يو ى
ندهي فى ىكفاهي ح ى
ً
ض ىكأ َّىن يو الماء ،كي يك ي ً
ؼ َّ
ىي ٍج ًرم ىعمىى ىك ٍج ًو األ ٍىر ً
الن ىي ً
ب
كس ّْم ىي َّ
صى
س ير ي
الس ىر ي
ى ي ى
س ىرنابا أل نَّ يو ىي ٍ
كف ن ٍ
اب ى
ار ،ي
ىم ىي ٍج ًرم ىج ٍرنيا(ُٕ) ،كفي ىذه الصكرة األخػاذة يتجمى سطح الصحراء العربية المنبسطة
س ير ن
كبا أ ٍ
ي
كالخداع الكىمي لمسراب؛ فنحف أماـ عناصر مجاز عربي النكع ،فأرض الصحراء كسماؤىا قد
طيبعا عميو انعكاسيما؛ حيف نستخدـ خداع السراب المغـ ،لنؤكد بما تمقيو مف خبلؿ تبدد الكىـ
اليائؿ لدل إنساف مخدكع ،ينكشؼ في نياية حياتو غضب اهلل الشديد ،في مكضكع السراب
الكاذب ،سراب الحياة .فمفظ السراب استقطب مركزيا داللتو مف خبلؿ البيئة العربية المشاىدة

أممو ىؤالء الكافركف
المحسكسة ،ككما يتبلشى ىذا السراب فجأة ،كينطفئ تؤللؤه بغتة؛ فكذلؾ ما َّ

بأعماليـ الخادعة متماثمة معو في خداع البصر كانطماس األ ثر(ُٖ)؛ فأخرج ما ال يحس إلى ما

يحس ،كالمعنى الذم يجمعيما بطبلف المتكىـ ،مع شدة الحاجة كعظـ الفاقة ،كلك قاؿ:
"ي ٍحسب يو َّ ً
اء " لـ يقع مكقع قكلو( :الظمآف) ألف الظمآف أشد فاقة إليو ،كأعظـ حرصا
ى ىي
الرائي ىم ن
عميو(ُٗ).
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كالحقيقة أف جماؿ ىذه الصكرة القرآنية – الفني – يمتد إلى الصكرة التي تمييا مباشرة

حتى إذا ما ارتسمت الصكرتاف في الذىف ،كحمؽ في آفاقيما الخياؿ؛ فما أسرع كأكقع تأثيرىما
اب ًب ًق و
سر و
س يب يو الظَّ ٍم ي
في النفس { :ىكالًَّذ ى
يف ىكفىيركا أ ٍ
آف ىماء ىحتَّى إً ىذا ىجاءهي لى ٍـ ىي ًج ٍدهي
يعة ىي ٍح ى
ى
ىع ىمالي يي ٍـ ىك ى ى
اب أىك ىكظيميم و
ً
َّ ً
شاهي ىم ٍك هج
ات ًفي ىب ٍح ور لُّ ّْج ٍّي ىي ٍغ ى
ى
ش ٍي نئا ىك ىك ىج ىد المَّ ىو ًع ى
س ً ٍ
س ًريعي ا ٍلح ى
س ىاب يو ىكالمَّ يو ى
ندهي فى ىكفاهي ح ى
ى
ً
ً
ؽ ىب ٍع و
اىا ىك ىمف لَّ ٍـ
ض إً ىذا أ ٍ
ىخ ىر ىج ىي ىدهي لى ٍـ ىي ىك ٍد ىي ىر ى
ض ىيا فى ٍك ى
اب ظيمي ىم ه
ات ىب ٍع ي
س ىح ه
ّْمف فى ٍكًقو ىم ٍك هج ّْمف فى ٍكًقو ى

كر فى ىما لى يو ًمف نُّ و
كر}النكر ، َْ-ّٗ :كانو لتصكير رائع ،فيو ذلؾ التخيؿ القكم
ىي ٍج ىع ًؿ المَّ يو لى يو ني نا
كفيو ركح القصة ،كىك بعد في حاجة إلى ريشة مبدعة لك أريد تصكيره باأللكاف ،كالى عدسة
يقظة لك أريد تصكيره بالحركات ،كحتى ىذه ال تستطيع أف تبرز تمؾ كىيً { :في ىب ٍح ور لُّ ّْج ٍّي ىي ٍغ ى
شاهي
ً
ً
ؽ ىب ٍع و
اىػا} أك
ض إً ىذا أ ٍ
ىخ ىر ىج ىي ىدهي لى ٍـ ىي ىك ٍد ىي ىر ى
ض ىيا فى ٍك ى
اب ظيمي ىم ه
ات ىب ٍع ي
س ىح ه
ىم ٍك هج ّْمف فى ٍكًقو ىم ٍك هج ّْمف فى ٍكًقو ى
تصكر الظمآف يسير كراء السراب آمبل ،كىك يميث دكف أف يركم ظمأه { ىحتَّى إً ىذا ىجاءهي لى ٍـ ىي ًج ٍدهي
َّ ً
س ىاب يو})َِ( .
ى
ش ٍي نئا} بؿ يجده مفاجأة ،لـ تكف لتخطر لو عمى باؿ { ىك ىك ىج ىد المَّ ىو ًع ى
ندهي فى ىكفاهي ح ى
فالصكرة الفنية األكلى الشعاع الكاذب في السراب ،كااللتماع الخمب في البيداء ،عقبت
ذلؾ بنقيض الشعاع كااللتماع ،كبعد تصكير الخيبة مف الظفر بالنساء ،كعقبتو بالظممات

المتراكمة طبقا عف طبؽ؛ فيي في بحر ال قعر لو ،عميؽ غزير المياه ،كالظممات المتعاقبة في

ثبلثة مظاىر مف ظبلـ الميؿ ،كظبلـ الغماـ ،كظبلـ البحر؛ فبل يرل ذلؾ إال بعد عسر كحرج ،أك

ال يرل ذلؾ أصبل كأنى لو الرؤية ،كقد انغمس في ظممات الكفر ،كارتطـ بمتاىات الضبلؿ؛ فانعدـ

البصر كالبصيرة فيك في شبيات ال منجاة معيا ،كمف لـ يقدر لو الخبلص مف اهلل ،فبل خبلص

لو(ُِ).

كاذا كقفنا عمى التشبيو في القرآف الكريـ كجدناه :يشيع الحياة في الجماد ،كالبيجة في

األحياء كالحسف إلى الكائنات ،كيحرص أيضا عمى سبلمة األلفاظ في المؤدل ،كتيذيب العبارة

في الخطاب كتنزيو البارم عف األنداد ،كىنا يقترف الغرض الفني بالغرض الديني ،كذلؾ مف

خصائص التعبير المجازم في القرآف الكريـ .فغدا استدراجو تذكقا نطقيا ،أك تجاكبا سمعيا ،كقد

عممت مدل تعمقو بتيذيب المنطؽ ،كاصبلح األداء؛ فبل زلؿ في المساف ،كال فياىة في النطؽ،
يف اتَّ ىخ يذكا ًمف يد ً
كف المَّ ًو أ ٍىكلً ىياء ىك ىمثى ًؿ
كال خشكنة في األلفاظ(ِِ)؛ ففي قكلو تعالى { :ىمثى يؿ الًَّذ ى
ت ا ٍلعن ىكب ً
ً
ً
كف}العنكبكت .ُْ :ذكر اهلل
كت لى ٍك ىكا ينكا ىي ٍعمى يم ى
ا ٍل ىعن ىك يبكت اتَّ ىخ ىذ ٍت ىب ٍيتنا ىكًا َّف أ ٍىك ىى ىف ا ٍل يب ييكت لى ىب ٍي ي ى ي
تعالى كممة (اتخذت) كىي فعؿ اتصمت بو تاء التأنيث لمداللة عمى المؤنث بعد كممة العنكبكت:

كىي كممة مذكرة ،قاؿ صاحب المساف " :العنكب جنس العنكبكت ،كىك يذكر كيؤنث .قاؿ

الشاعر(ِّ):
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كت يى ىك ٍابتىىناىا(ِْ)
ىكأ َّ
كت
الع ٍن ىك يب ى
عمى ىىطىالً يكـ ًم ٍن ييـ يب يي ي
ىف ى
ً
ً
كع ٍن ىك يبكتىات ،كمعنى اآلية أف مف ىع ىب ىد غير اهلل ،فقد اتخذ
كع ىناكيب ى
الع ٍن ىك يبكت عمى ىع ىناكب ى
كتجمع ى
كليا مف دكنو ،ال ينفعو كال يضره ،ككاف في اتخاذ ذلؾ كالعنكبكت في اتخاذىا بيتا(ِٓ) ،كىك

قرا ،كال ترفع عف
أكىف البيكت عمى اإلطبلؽ؛ مف حيث بنائو كدقة خيكطو ،التي ال تقي ح ار كال ٌ
ساكنو عدكا كرغـ ذلؾ إال أنو ال يعدك ككنو فخا كشركا منصكبا ألية حشرة تقترب منو ،كال
يقتصر كىف بيت العنكبكت عمى الكىف الحسي الظاىر في بنائو فقط ،بؿ ىناؾ كىنا معنكيا،

حيث بدا ىذا البيت لذكر العنكبكت أمانا كاذبا(ِٔ) ،كقد كاف مصرعو حيف ظف ىذا األماف(ِٕ).

فالجامع ىنا بيف األمريف :ضعؼ المعتمد ،كالفائدة ىي التحذير مف حمؿ النفس عمى

الغركر بالعمؿ عمى غير يقيف كأس .كاآلية أرادت تجسيـ ضعؼ ىؤالء اآللية كاألكلياء مف دكف

َّاد يىـ حيف يحتمكف بحمايتيـ ،فإنيا عبرت عف ذلؾ كمو
اهلل عامة ككىف الممجأ الذم يمجأ إليو يعب ي
عناكب ضئيمة كاىية ،تأكم مف ىح ىمى
بصكرة مزدكجة؛ فيؤالء الذيف اتخذكا مف دكف اهلل أكلياء:
ي
ت ا ٍلعن ىكب ً
ً
كت لى ٍك ىكا ينكا
ى
ىؤالء األكلياء إلى بيت العنكبكت ،أكىف كأضؿ
بيت{إً َّف أ ٍىك ىى ىف ا ٍل يب ييكت لى ىب ٍي ي ى ي
كف} كلكنيـ ال يعممكف ىذه البديية المنظكرة؛ فيـ يضيفكف إلى الضعؼ كالكىف ،الجيؿ
ىي ٍعمى يم ى
كالغفمة ،حتى يعجزكا عف إدراؾ البدييي المنظكر(ِٖ).

ثانيان -الكظيػفة العقميػة:
يع ًن ىي العرب بأساليب كبلميـ ،كتحدث أكائميـ عنيا ،فيـ أمة قكؿ تحرص عمى تماسؾ
خصائصو كالشؾ في أف األسمكب مطالب بكظائؼ متعددة ،فتارة تككف كظيفتو ببلغية فنية ،كتارة

إقناعية عقمية ،كتارة تأثيرية نفسية ،كىذه الكظائؼ ال تؤدييا المغة الحقيقية ،كانما تجكد بيا
المغة المجازية كلفيـ طبيعة المغة المجازية ،كالكظائؼ التي تؤدييا(ِٗ) .فالمجاز يعنى بتقميب

كجكه المفظ الكاحد ،ال في األشباه كالنظائر فحسب بؿ في المعاني الثانكية؛ فينتقؿ بالمفظ مف
كضعو األصمي المحدد لو مركزيا ،إلى كضع جديد طارئ عميو ،تحدده العبلقات الفنية،
كخصائص المجاز الفنية في القرآف الكريـ ،تنطمؽ مف ميمتو اإلبداعية ،كاإلضافية لمتراث،

كالتيذيبية لمنفس ...كىذه الميمات كظائؼ أساسية في منظكر المجاز القرآني ،كىك مؤشرات
صمبة تحدد لنا تحرير األلفاظ ،كتكجيو المعاني في خصائص المجاز القرآني التي لمسناىا في

األسمكب كالنفس ،كمظاىر االستدالؿ العقمي(َّ) .لذا كاف البد مف معرفة دكر النشاط العقمي،
في سعيو نحك المعرفة؛ فعمينا أف نتعرؼ عمى ماىية العقؿ لمتعرؼ عمى كيفية مخاطبة النص

لو ،ككظيفتو في فيـ النص القرآني(ُّ).
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ً
كالعقؿ ىك ً
الح ٍم ً
كؿ ،ىع ىق ىؿ ىي ٍع ًق يؿ ىع ٍقبلن ىك ىم ٍعقيكالن ،يع ًق ىؿ
ؽ كالجمعي يعقي ن
الح ٍج ير ك ى
الف يُ ىىى ،ض ُّد ي
ت ً
ً
امع ًألىم ًرًه ك أر ً ً
ً
ً
ً
ير؛
لى يو ى
ٍم ًُق ،ىمأٍ يخكهذ م ٍف ىع ىق ٍم ي ى
س ىعمى ٍيو ىع ٍقمي يو ،ىر يج هؿ ىعاق هؿ ىك يى ىك ى
ش ٍي هء أ ٍ
ىم يح ًب ى
البع ى
الج ي ٍ ى ى
اىا ،أ ً
ً
اعتي ًق ىؿ
ت قى ىك ًائ ىم يو كًق ى
ُّىا ىع ٍف ىى ىك ى
س يو ،ىكىي يرد ى
إً ىذا ىج ىم ٍع ي
يخ ىذ ًم ٍف قى ٍكلً ًي ٍـٍ :
س ىن ٍف ى
العاق يؿ ال ىذم ىي ٍح ًب ي
يؿ ى
كر ،كس ّْمي الع ٍق يؿ ع ٍقبلن ًألىنَّ يو يع ًق يؿ ص ً
لًسا ين يو إً ىذا ح ًبس كم ًنع ال ىكبلىـ ،كالع ٍق يؿ التَّثىب ي ً
يم ً
اح ىب يو
ي ى ى ى
ي ى ىي ى
ىٍ
ى
ى
ى
ُّت في األ ي
ى
ً
ً
ً
ً
س يو(ِّ).
الم ىيالؾ ،أ ٍ
ىم ىي ٍح ًب ي
ىع ٍف التَّىكُّرط في ى
فاألصؿ في العقؿ إ نذا المنع كالحبس كالتقييد ،كىك الفيـ الناتج عف المعرفة بالشيء ،لذا

فاإلسبلـ يمجده باعتباره أىـ أداة لمعرفة الخالؽ عز كجؿ ،كلكف العقؿ البشرم بدؿ المعادلة
الحيكانية ،كقمبيا لصالح اإلنساف؛ فأصبح ىذا الكائف الكريـ بحكـ عقمو مكمفا بالمسؤكليات

الشرعية كمحاسبا عميو كلعؿ أشد اآليات القرآنية كقعا كأكجعيا عمى الجيبلء مف الناس قكلو
كف} األنفاؿ .ِِ :فأصبح العقؿ الحجة
َّك َّ
ند المٌ ًو ُّ
تعالى{ :إً َّف ى
اب ًع ى
يف الى ىي ٍع ًقمي ى
الص ُّـ ا ٍل يب ٍك يـ الًَّذ ى
ش َّر الد ى
كف}
ىج ىم ًع ٍيف ىُ ىع َّما ىكا ينكا ىي ٍع ىممي ى
سأىلى َّن يي ٍـ أ ٍ
التي يحتج بيا اهلل عمى المكمؼ يكـ القيامة {فى ىك ىرّْب ىؾ لى ىن ٍ

الحجر .ّٗ-ِٗ :كجاءت مادة (ع ؽ ؿ) في القرآف الكريـ تسعا كأربعيف مرة ،كميا جاءت
كف
بصيغة الفعؿ المضارع – إال كاحدة(ّّ)– كخصكصا ما اتصؿ بو كاك الجماعة :تى ٍع ًقمي ى
كف} يكسؼ .ِ :فالقرآف ىك كتاب
كف(ّْ) .قاؿ تعالى{ :إً َّنا أ ى
ىنزٍل ىناهي قي ٍرآنا ىع ىرًبيِّا لَّ ىعمَّ يك ٍـ تى ٍع ًقمي ى
كي ٍع ًقمي ى
ى
العقؿ ،كأنو بأكممو دعكة صارخة لتحرير العقؿ مف عقالو ،كأنو يدعكنا بعبارات تختمؼ في
أسمكبيا ،كتتحد في معناىا استعماؿ العقؿ ككزف كؿ شيء بميزاتو ،كأنو يترؾ لنا الحرية في أف

نعتقد ما يرشد إليو عقمنا ،كأف نتبع السبيؿ الذم ينيره منطقيا ،أك ييدينا إليو تفكيرنا(ّٓ).

كلمكظيفة العقمية اتجاىاف األكؿ :االحتجاج باألمكر العقمية كاالستدالؿ بالبرىاف ،كالثاني :الدعكة
إلى استعماؿ العقؿ ،كاإلحالة عمى النظر فيما يمقى مف آيات لتدبر فيميا(ّٔ).

كالقرآف في كثير مف المكاضع ينفي صفة العقؿ عمف عطؿ حكاسو ،كالسمع كالبصر

كالنطػؽ عف أف تفيده في المعرفة كالكصكؿ إلى الحؽ كاإليماف؛ ألنيا تعد منافذ ككسائؿ
كب الَّ
اإل ً
ير ّْم ىف ا ٍل ًج ّْف ىك ً
لممعرفة(ّٕ) .كما في قكلو تعالى { :ىكلىقى ٍد ىذ ىأٍر ىنا لً ىج ىي َّن ىـ ىك ًث نا
نس لى يي ٍـ يقمي ه
ىعي هف الَّ ي ٍب ً
ىض ُّؿ
س ىم يع ى
كف ًب ىيا ىكلى يي ٍـ آ ىذ ه
ص ير ى
ىي ٍفقى يي ى
كف ًب ىيا أ ٍيكلى ًئ ىؾ ىكاألى ٍن ىع ًاـ ىب ٍؿ يى ٍـ أ ى
ي
كف ًب ىيا ىكلى يي ٍـ أ ٍ ي
اف الَّ ىي ٍ
َّ ً
أيكلى ًئ ىؾ يىـ ا ٍل ىغ ً
الن ٍعمى ك َّ
ُّ
اء
افمي ى
ٍ
الن ٍع ىم ي
يـ ك ى
كف} األعراؼ .ُٕٗ :فاألنعاـ في المغة مأخكذة مف ىن ىع ىـ؛ فالنع ي
ي
ً
ً
ً
َّ
ك َّ
الج ٍم ًع ،كاألى ٍن ىعاـً :
اإل ًب يؿ
الن ٍع ىم ية يكمُّ يو ى
الخ ٍف ي
يـ ىج ٍمعي ى
ض كالد ى
َّع ية ك ى
ي
الما يؿ ،كالن ىع يـ ىكاح هد ىم ىف األى ٍن ىعاـ كأىىناع ي
يؿ لى ىيا ىك ىذلً ىؾ ًأل َّف يك َّؿ ىح ٍّي الى يي ىم ّْي يز
يم ية األى ٍن ىع ًاـ ،كا َّن ىما ًق ى
البقىير كال ىغ ىن يـ(ّٖ) ،كقد تسمى ى
كى
يم ية ىب ًي ى
الب ًي ى
يؽ يم ٍب ىي هـ إً ىذا كاف ىخ ًفيِّا الى
كيقىا يؿ أ ٍيب ًي ىـ ىع ًف ال ىكبلىـ ،ك ى
يم هة ،أل َّىن يو أ ٍىب ىي يـ ىع ٍف أ ٍ
ط ًر ه
ىف يي ىم ّْي ىز ،ي
فى يي ىك ىب ًي ى
يف(ّٗ) .كفي اآلية كصؼ لمكفار الذيف مآليـ جينـ ال محالة ،بأنيـ ال يبصركف بعيكنيـ،
ستىًب ي
ىي ٍ
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كال يعقمكف بقمكبيـ فجعميـ في تركيـ الحؽ كاعراضيـ عنو بمنزلة مف ال يسمع كال يعقؿ .ثـ قاؿ
بؿ ىـ أضؿ ،كذلؾ أف األنعاـ تبصر منافعيا كمضارىا؛ فتمزـ بعض ما تبصره ،كىك يعمـ أف

كف
ب أ َّ
س ىم يع ى
سي
ىف أى ٍكثىىريى ٍـ ىي ٍ
أكثرىـ معاند فيقدـ عمى النار(َْ) كنظير ىذه اآلية قكلو تعالى{ :أ ٍىـ تى ٍح ى
س ًبيبلن} الفرقاف .ْْ :ففي اآلية الكريمة السابقة
أ ٍىك ىي ٍع ًقمي ى
كف إً ٍف يى ٍـ إًالَّ ىك ٍاألى ٍن ىع ًاـ ىب ٍؿ يى ٍـ أ ى
ىض ُّؿ ى
كصؼ لسمع الكافر بالصمـ كعينو بالعمػى كما نفي الفقو عف قمبو ،كنسب إلى البييمة ،كمف لـ
تنؿ فكرتو أعبلـ ما غاب عف عيانو ين ًفي عنو العمـ(ُْ).
كما جاء الحديث عف العقؿ في القرآف باسـ الفؤاد ،مفردا كمجمكعا باعتباره كسيمة مف

كسائؿ العمـ األساسية الثبلث :السمع البصر الفؤاد ،ككثي ار ما يذكر القمب بدؿ الفؤاد في مكاضع
ً
يركا ًفي ٍاأل ٍىر ً
كف ًب ىيا
كب ىي ٍع ًقمي ى
ض فىتى يك ى
كف لى يي ٍـ يقمي ه
عدة مف كتاب اهلل ،قاؿ جؿ اسمو { :ىُ ىفمى ٍـ ىيس ي
ً
الص يد ً
كر} الحج:
كب الًَّتي ًفي ُّ
س ىم يع ى
أ ٍىك آ ىذ ه
ص يار ىكلىكف تى ٍع ىمى ا ٍل يقمي ي
اف ىي ٍ
كف ًب ىيا فىًإنَّ ىيا ىال تى ٍع ىمى ٍاألى ٍب ى
ً
ب ىعقيك هؿ
القمب العق يؿ ،كالعق يؿ
سه
س يؤك هؿ كىق ٍم ه
كيقىا يؿ لفيبلى وف ىق ٍم ي
القمب ،ي
ي
ْٔ )ِْ(.ك ي
اف ى
ب ىعقيك هؿ كًل ى

فى ًي يـ(ّْ)؛ ففي اآلية حث عمى التٌدبر كال ٌنظر إلى ما حؿ باألمـ المكذبة مف النقـ كالنكاؿ،
ص يار
س ىم يع ى
كف ًب ىيا أ ٍىك آ ىذ ه
كب ىي ٍع ًقمي ى
{فىتى يك ى
كف لى يي ٍـ يقمي ه
اف ىي ٍ
كف ًب ىيا} ،أم فيعتبركف بيا {فىًإ َّن ىيا ىال تى ٍع ىمى ٍاأل ٍىب ى
ً
الص يد ً
كر} ،أم ليس العمى عمى البصر ،كانما عمى البصيرة ،كاف
كب الًَّتي ًفي ُّ
ىكلىكف تى ٍع ىمى ا ٍل يقمي ي
كانت القكة الباصرة سميمة فإنيا ال تنفد إلى العبر ،كال تدرم ما الخبر(ْْ).

يصكر ما يؤكؿ إليو الكفار كالمنافقكف ،كما تصير إليو أعماليـ بحشد مف
كالقرآف الكريـ ٌ
الضبلى لى ىة
شتىيريكاٍ َّ
يف ا ٍ
الصكر الفنية المتتابعة ،في مشيد متحرؾ كما في قكلو تعالى{ :أ ٍيكلى ًئ ىؾ الًَّذ ى
ً
اءت ىما
ىض ٍ
ّْج ىارتي يي ٍـ ىك ىما ىكا ينكاٍ يم ٍيتىًد ى
استى ٍكقى ىد ىنا ارن ىفمى َّما أ ى
ًبا ٍل يي ىدل فى ىما ىرًب ىحت ت ى
يف ،ىمثىمي يي ٍـ ىك ىمثى ًؿ الَّذم ٍ
ات الَّ ي ٍب ً
كرًىـ كتىرىكيـ ًفي ظيميم و
كف ،أ ٍىك
ص ّّـ يب ٍك هـ يع ٍم هي فى يي ٍـ الى ىي ٍر ًج يع ى
ص ير ى
ي
ىح ٍكلى يو ىذ ىى ى
كف ،ي
ب المٌ يو ًبني ً ٍ ى ى ي ٍ
ى
الصك ً
ً
ً
السماء ًف ً
ىك ى و
اع ً
ؽ ىح ىذ ىر
ات ىك ىر ٍع هد ىكىب ٍر ه
يو ظيمي ىم ه
ؽ ىي ٍج ىعمي ى
كف أ ٍ
ىصا ًب ىع يي ٍـ في آ ىذان ًيـ ّْم ىف َّ ى
ص ّْيب ّْم ىف َّ ى
شكاٍ ًف ً
ا ٍلمك ًت كالمٌ يو م ًحيطه ًبا ٍل ً
يو ىكًا ىذا أى ٍظمى ىـ
ؽ ىي ٍخ ى
طي
اد ا ٍل ىب ٍر ي
يف ىي ىك ي
كاف ًر ى
ص ىاريى ٍـ يكمَّ ىما أ ى
ىضاء لى ييـ َّم ى ٍ
ىٍ
ؼ أ ٍىب ى
ي
ارًىـ إً َّف المَّو عمىى يك ّْؿ ى و ً
شاء المٌ يو لى ىذ ىىب ًب ً
ير} البقرةَِ-:
امكاٍ ىكلى ٍك ى
ى
س ٍمع ًي ٍـ ىكأ ٍىب ى
ى ى
ش ٍيء قىد ه
صً ٍ
ىعمى ٍي ًي ٍـ قى ي
ص ّْي وب ،
شتىيريكاٍ ك َّ
ُٔ .إف ىذا المشيد قائـ عمى ألفاظ تطكرت داللتيا ،مثؿ :ا ٍ
الضبلى لى ىة كا ٍل يي ىدل ،ك ى
ىضاء؛ فجميع ىذه األلفاظ قد حصؿ فييا تطكر داللي إذ سحبت مف
ىصا ًب ىع يي ٍـ ،كأ ى
كظيمي ىمات ،كأ ٍ
معانييا لتطمؽ عمى معاف أخرل ،كفؽ ما يقتضيو السياؽ ،كخمع صفة البيع كالشراء عمى ظاىرة
معنكية تتصؿ باإليماف باهلل كبضدىا؛ فكاف إطبلؽ اليدل عمى اإليماف كالضبللة عمى الكفر،

كبما أف النص القرآني قد كصؼ سمكؾ المنافقيف في عممية الشراء البيع ،التي تقترف دائما

بإشباع الحاجة لدل البائع كالمشترم؛ فالعمؿ التجارم يستيدؼ كسب الربح ،كاال كانت التجارة
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عبثا ،لذا عندما خيؿ لممنافقيف كالكافريف أنيـ قد ربحكا في تجارتيـ المنافقة ك الكافرة ،تبيف ليـ

ذلؾ المشيد العظيـ يكـ القيامة ،أنيـ كانكا مخطئيف في تقديرىـ ،ألف المطمكب أف يربح
الشخص جانب اليدل في حيف أنيـ قد اشتركا الضبللة باليدل ،كىذا ىك منتيى الخسارة

فاليدل رمز لئلسبلـ كالضبللة رمز لمشرؾ(ْٓ).

ثالثان -الكظيػفة النفسػية:

إف اإلنساف المتجسد أماـ أعيننا ،كيتحرؾ عمى ىذه األرض ،مركب مف جسـ ظاىر

مممكس كفي داخؿ ىذا الظاىر المادم قكل أخرل غير مرئية ،تحرؾ ظاىر اإلنساف المادم،

كتحدد سمككو مع نفسو كمع غيره ،ىذه القكل ىي المسؤكؿ األكؿ عف نكع السمكؾ اإلنساني،

مستقيما كاف ىذا السمكؾ أك معكجا ،كاف ما يصيب اإلنساف مف خير أك شر نابع منو ،كمف
صنع ىذه القكل الخفية الكامنة في داخمو(ْٔ) ،كالقرآف الكريـ مف حيث ىك بياف معجز ،جاء

ليبيف لمناس كافة في كؿ مكاف كزماف الطريؽ السكم كالصراط المستقيـ؛ فينظـ عبلقتو بربو

كبنفسو كبمجتمعو ،عمى أسس سميمة مف الحؽ كالعدؿ .كماداـ األمر كذلؾ فمف البدييي أف

يككف النسؽ القرآني مركز ليذا اإلنساف كانفعاالتو كحاالتو الفكرية كالنفسية خاصة(ْٕ)؛ فميس

مف اليسير أف يساير النص األدبي النفس اإلنسانية كليس ىينا أف تتطمب النفس أيضا نصا

أدبيا ،فالنفس جمكح ال تيدأ كال تي ٍكبح ،كشركد ال يسيطر عمييا نص اعتيادم ،أك فف قكلي،

دكف أف تتمثؿ بو أرقى مميزات االنجذاب التمقائي ،كالبعد النفسي المتكازف؛ فتيقبؿ عميو النفس
اشتياقا أك إيناسا ،كتعرب عف سكاه نفك ار أك إيحاشا .فالنص كجكدتو كحدىما يييئاف المناخ
المناسب في النفس اإلنسانية ،إقباال عمى النص أك عزكفا(ْٖ).

كالقرآف الكريـ كاف كاف

ال يخرج عف أعمى طبقات المغة ،كال برز عف كجو العادة في تصريفيا ،غير أنو أتى بذلؾ مف

كراء النفس ال مف كراء المساف ،فجعؿ مف نظمو طريقة نفسية في الطريقة المسانية كأدار

المعاني عمى سنف ،ككجكه تجعؿ األلفاظ كأنيا مذىب ىذه المعاني في النفس فميس إال أف تق أر

اآلية عمى العربي ،أك مف ىك في حكمو لغة كببلغة ،حتى تذىب في نفسو مذىبيا ال تىني كال
تتخمؼ(ْٗ).
إننا أماـ آيات تخاطب النفس اإلنسانية أحاسيس كممكات كمشاعر ،كخطاب مف يعرؼ

خفاياىا كخباياىا كميكالتيا المختمفة ،كيؼ ال؟ كاهلل تعالى ىك العالـ بخفايا نفكس العباد .فيك
ً
س يو} ؽ .ُٔ :فجاءت كؿ آية مف آياتو المحكمات تكشؼ حقيقة
يعمـ { ىكىن ٍعمى يـ ىما تيىك ٍ
س ًبو ىن ٍف ي
س ًك ي
النفس المؤمنة ،كعف زيؼ النفس الزائغة عف مجة الصكاب ،كىك بالنفس الحائدة عف السبيؿ

السكم أدرل(َٓ).
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كخصائص المجاز المغكية في القرآف ،فضبل عف ككنيا خصائص فنية ،كمؤشرات

إعجازية فيي خصائص أسمكبية متطكرة لممكركث المغكم .في المجاز تدرؾ مركزيا كأف المفظ
ىك المفظ لـ يتغير كلـ يتبدؿ حركفا كأصكاتا كىيأة ،ك المعنى ىك ذاتو المعنى لـ ينقص عنو

شيئ ،إال أنو قد ازداد معنى غير المعنى األكلي ،في داللتو الثانكية الجديدة ،حينما يراد بو

االتساع إلى االستعماؿ المجازم ،كبتطكر ذىني ،كتصكر متبادر إليو مف خبلؿ السياؽ،

كالمغادرة المعنكية ألم لفظ مف األلفاظ مكقعو إلى مكقع أرؽ(ُٓ) ،فتككف داللتيا في المكضع

الجديد أعمؽ تأثير في النفس ،مما تعطيو مف صكرة جديدة في السياؽ ،ففي قكلو تعالى { :ىب ٍؿ
ً
الس ٍك ًء
ىىمًي ًي ٍـ أ ىىب ندا ىكيزّْي ىف ىذلً ىؾ ًفي يقميكًب يك ٍـ ىكظى ىننتي ٍـ ظى َّف َّ
ب َّ
كف إًلىى أ ٍ
سك يؿ ىكا ٍل يم ٍؤ ًمني ى
ظى ىننتي ٍـ أىف لَّف ىين ىقم ى
الر ي
نب ًغي لى ىنا أىف َّنتَّ ًخ ىذ ًمف يدكًن ىؾ ًم ٍف
ىك يكنتي ٍـ قى ٍك نما يب نا
س ٍب ىحا ىن ىؾ ىما ىك ى
اف ىي ى
كر} الفتح .ُِ :كفي قكلو{ :قىاليكا ي
ً
اءىـ ىحتَّى ىنسكا ّْ
كر} الفرقاف .ُٖ :كقد ذكرت كممة
الذ ٍك ىر ىك ىكا ينكا قى ٍك نما يب نا
أ ٍىكلً ىياء ىكلىكف َّمتَّ ٍعتى يي ٍـ ىك ى
ي
آب ي ٍ
األرض
كر) ىك
ي
(بكر) في القرآف مرتيف فقط (ِٓ) في اآليتيف المذككرتيف أنفا ،كمعنى كممة ي
(ب ه
لمزر ً
اعة .أما في التعبير القرآني قد دلت عمى معاني جديدة غير داللتيا المغكية
التّْي الى تى ٍ
صمي يح ّْ ى
اد ال يق ٍم ًب كب ٍطبلى يف ّْ ً
الع ىم ًؿ ،ففي اآلية األكلى دلت عمى عدـ حسف
ىي اليبلؾ ك َّ
سي
ي
النيَّة ك ى
الضبلى يؿ كفى ى
الظف ،كىذا ما أعطاه سياؽ الكبلـ الذم خص بو اهلل المنافقيف مف األعراب المتخمفيف عف
الجياد؛ فاستعار اهلل ليـ كممة (بكر) لمداللة عمى انشغاليـ بالدنيا ،كحبيـ ليا ،كأف ىذا الحب

كر} أم  :ىى ٍم ىكى بمغة عماف،
كالزرع البائر في أرض بكر ،كال يي ٍج ىنى منو شيئا ،لذا قيؿ{ :قى ٍك نما يب نا
ًً
قكما فاسديف ،ال خير فيكـ .كىذه الدالالت جميعيا نستكحييا مف
فىاسديف بمغة أزد ،أم :ككنتـ ن

ىذه الكممة ،التي كصؼ اهلل بيا المنافقيف الذيف تأممكا شيئا ثـ خاب أمميـُّ ،
كالزَّراع في أرض ال
خير فييا؛ ً
كمتَّ ىع،
يب ىزٍر يعيـ .كما أف الكممات التي جاءت مع كممة (بكر) كظى َّف ،ى
كزي ى
فيخ ى
ى
َّف ،ى

اعيا بكممة (بكر) أضفت عمى النص معنى االنتياء إلى
تيكحي معيا بشيء يمتىأى َّمؿ ،إال أف إتٍ ىب ى
نفسي لف تجده في نحك قكلؾ:
أثر
ضياع األمؿ سػدل ،فكػاف لقكلو تعالى  { :ىك يكنتيػ ٍـ قى ٍكمػنا يب نا
ّّ
كر} ،ه
"ك يك ٍنتيـ قىكما ىى ٍم ىكى ،أك فى ً
اس ًديف"(ّٓ).
ٍ ٍن
كنجد مف صكر الجماؿ في الكنايات القرآنية ،ما يعدؿ فييا عف ذكر الشيء بمفظو الداؿ
فيعدؿ فييا عف الحقيقة ،ال
عميو ليجنتو ،إلى آخر يدؿ عميو غير مستكره ،كال تى ٍن يبك عنو الطباع؛ ي
لقبحيا كثقميا عمى األسماع كالطباع ،كلكف إلى ما ىك آنس لمنفس ،كأكقع في الحس ،ك أدخؿ
ً
ث لَّ يك ٍـ فىأٍتيكاٍ ىح ٍرثى يك ٍـ أ َّىنى ًش ٍئتي ٍـ
آؤ يك ٍـ ىح ٍر ه
س ي
في اإلعجاب كاإلعجاز(ْٓ) ،في مثؿ قكلو تعالى{ :ن ى
اعمى يمكاٍ أ َّىن يكـ ُّمبلىقيكهي ىكىب ّْ
ث في المغة
فالح ٍر ي
ش ًر ا ٍل يم ٍؤ ًم ًن ى
ّْمكاٍ ألىنفي ًس يك ٍـ ىكاتَّقيكاٍ المٌ ىو ىك ٍ
يف} البقرة .ِِّ :ى
ىكقىد ي
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ً
ث َّ
الع ىم يؿ ًفي األ ٍىر ً
ث
احتىىر ى
الح ٍر ي
ض ىزٍر نعا ىك ى
ب ،ييقىا يؿ ٍ
سي
سا ،ك ى
الزٍرعي كال ىك ٍ
اف أك ىغ ٍر ن
ىك :الح ىارثى ية كىي ى
ً
ش ىعا يؿ َّ
الن ً
س ىب يو ،كىك العم يؿ ُّ
ار(ٓٓ).
الح ٍر ي
ث إً ٍ
الم ى
لمد ٍن ىيا كاآلخ ىرًة  ،ك ى
اؿ ىك ى
ى
الس يم ّْك
كلكف االستعماؿ القرآني كظفيا في غير ذلؾ المعنى ،فكفى بيذا التعبير مف ُّ
الرقى ّْي ما يدؿ عمى عظمة القرآف؛ فبل يخفى ما فيو مف ألكاف التناسؽ الظاىر كالمضمر ،كىك
ك ُّ
مف لطيؼ الكنايات عف المبلبسات الدقيقة ،كأدؽ ما فيو ىك ذلؾ التشابو بيف صمة الزارع بحرثو،
كصمة الزكج بزكجو في ىذا المجاؿ الخاص ،كبيف ذلؾ النبت الذم يخرجو الحرث ،كذلؾ النػبت

الذم يخرجو الزكاج كما في كبلىما مف تكثير كعمراف كفبلح .كالعجيب أف كؿ ىذه الصكر
كالمعاني ،كالدالالت تنطكم في بعض آيو(ٔٓ).

فكؿ لفظ في القرآف الكريـ داللة نفسية معينة ،طالما أف اإلعجاز القرآني ىك إعجاز

لمنفس البشرية أماـ اختيار اهلل سبحانو لمكممات ،كنظميا في سياقات مختمفة؛ لتككف أقدر دكف

غيرىا عمى التعبير عف المعنى ،كتصكيره كتمكينو في إبداع فني(ٕٓ)؛ فكثي ار ما تبتعد المفظة عف
داللتيا الكضعية إلى معنى مجازم؛ فتككف صكرة مؤثرة في النفس البشرية .فمنتأمؿ كممة (ترؼ)

التي كردت في ثمانية مكاضع في سياؽ العذاب كالكفر ،كلـ ترد في سياؽ آخر ،كذلؾ نحك قكلو
ً و
ً
اف ًم ىف ا ٍلقير ً ً
س ًاد ًفي األ ٍىر ً
ض إًالَّ ىقًميبلن ّْم َّم ٍف
تعالى :ى{لى ٍكالى ىك ى
كف مف قى ٍبم يك ٍـ أ ٍيكليكاٍ ىبقيَّة ىي ٍن ىي ٍك ىف ىع ًف ا ٍلفى ى
ي
يف ظىمىمكاٍ ما أيتٍ ًرفيكاٍ ًف ً
ًَّ
ً
يف} ىكد .ُُٔ :كالداللة المعجمية
يو ىك ىكا ينكاٍ يم ٍج ًرًم ى
أ ى
ىنج ٍي ىنا م ٍن يي ٍـ ىكاتَّىب ىع الذ ى ي ى
ش ،كممى ىذ ً
ات ُّ
ؼ) ىي التَّىن ُّع يـ ك َّ
ش ىي ىك ًات ىيا(ٖٓ) ،كال تعني
الد ٍن ىيا ك ى
لمادة (تىىر ى
الدالى يؿ ،ك ى
كس ىع ية ى
البطى ير ى
الع ٍي ً ى
ؼ) غادرت داللتيا المعجمية إلى
عذابا أك كف ار في الداللة المعجمية ،كىذا يعني أف (مادة تىىر ى
داللة خاصة في القرآف الكريـ كىي العذاب أك الكفر ،كلعؿ انغماس مف كقع عميو العذاب،
بممذات الدنيا كشيكاتيا كبطر معيشتيـ ىك الذم سكغ اختصاص مادة ترؼ بسياؽ العذاب أك

الكفر.

ؼ) بالعذاب كالكفر ،كمجيء ألفاظ اإلجراـ كالفسؽ كالكفر
كما يعزز اختصاص (مادة تىىر ى
اؿ ا ٍل ىم ىؤلي
ؼ) ،كما في قكلو تعالى { :ىكقى ى
كالكذب كالعذاب ،في سياؽ اآليات التي الزمتيا (مادة تىىر ى
اىـ ًفي ا ٍلحي ً
َّ ً
ً ً
اة ُّ
شهر ّْم ٍثمي يك ٍـ ىيأٍ يك يؿ
الد ٍن ىيا ىما ىى ىذا إًَّال ىب ى
ًمف قى ٍك ًم ًو الًَّذ ى
ىى
يف ىكفىيركا ىك ىكذ يبكا ًبمقىاء ٍاآلخ ىرة ىكأىتٍ ىرٍف ىن ي ٍ
كف} المؤمنكف .ّّ :كما أف تعدد الصيغ االشتقاقية في
ب ًم َّما تى ٍ
كف ًم ٍن يو ىكىي ٍ
ش ىريب ى
ًم َّما تىأٍ يكمي ى
ش ىر ي

ؼ) لسياؽ العذاب(ٗٓ) ،فقد كردت فعبل (أيتٍ ًرفيكا،
المكاضع الثمانية ،يدؿ عمى مبلزمة (مادة تىىر ى
ييا ،يمتٍ ىرًفي ًي ٍـ ،يمتٍ ىرفيك ىىا))َٔ(.
أيتٍ ًرفٍتي ٍـ ،أىتٍىرٍف ىن ي
(متٍ ىرًف ى
اى ٍـ) كاسـ فاعؿ ي
كمف عجيب ما نممسو في القرآف الكريـ ،أنو ال يسرؼ في جانب عمى حساب جانب ،كال
يستيمؾ العقؿ عمى حساب النفس ،كفكؽ ذلؾ كمو ،ال يسرؼ عمى النفس ،كال يستفرغ ىكاىا ،بؿ
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ىك مقتصد في كؿ أنكاع التأثير عمييا ،فبل تضيؽ بو ،كال تنفر منو ،كال يتخكنيا المبلؿ .ففي
كف} البقرة .ٓ :فاليدل معناىا
قكلو تعالى{ :أ ٍيكلى ًئ ىؾ ىعمىى يى ندل ّْمف َّرّْب ًي ٍـ ىكأ ٍيكلى ًئ ىؾ يى يـ ا ٍل يم ٍفمً يح ى
الي ىدل َّ
اد ك َّ
الن ىي يار ،قاؿ ابف مقبؿ:
يؽ ،كىك ضد َّ
الضبلى ًؿ ،كىك َّ
الر ى
شي
الطَّ ًر ي
الدالى لى ية ،ك ي
ش ٍع ىف ًفي ً
يد ىى ً
صمّْي ىنا(ُٔ)
اج ىم هة
ىي ٍخ ى
الي ىدل كال ًب ي
استىىب ٍن ي
حتى ٍ
ت ي
اآلؿ يغ ٍمفنا ٍأك يي ى
ً
الشي ًء إًلىى َّ ً
َّ
اج َّ
س ىار
الك ىرع ،ى
ىك يى ىك إً ٍخ ىر ي
كى ىدل ىي ٍيدم فيبلى نا أم ى
الش ٍيء ،كىك أيضا الطاعة ك ى
ٍ
الي ىدل َّ
ج )ّٔ(،كفي اآلية الكريمة أضيفت ليا داللة جديدة ىي االستعبلء،
الن ٍي ي
س ٍي ىرهي(ِٔ) .ك ي
ى
{ ىعمىى يى ندل} بمعنى أف المنيج الذم قيد حركة حياة النفس ،قيدىا إع از از ليا ،كسمكا لمقاميا؛

فبل تأخذ مف بشر تشريعا كال تأخذ مف ذاتيا حركة ،كانما تتمقاه مف الكاحد األحد ،كىذا بحد ذاتو
كف} فيك إشارة إلى المشيكد مف الفبلحة في الدنيا،
عمك كعزة كرفعة كمقاـ .كأما قكلو{ :ا ٍل يم ٍفًم يح ى
ما يعيف عقكلنا المحدكدة عمى فيـ الغيب ،فيشبو العمؿ كجزاءه في اآلخرة بالبذرة كالفبلحة ،لما
ليا مف عبلقة كطيدة بالنفس اإلنسانية ،كحبيا لمفبلح الذم فيو استمرارية الحياة ،ككما يقاؿ:

مف زرع حصد ،كالجزاء مف جنس العمؿ(ْٔ) .كمف ىنا نمتمس الصكرة النفسية التي امتازت

بيا النفس المؤمنة ،مف صفػاء كاستقامػة كتكامؿ في الكحدة الشعكرية اإليجابية الفعالة.
الخاتمة:

العربية كغيرىا مف المغات .كالقرآف الكريـ ىك
كيتطكر ،كالمٌغة
إف المٌغة كائف حي ،ينمك
ٌ
ٌ
أكبر حدث ط أر عمى اإلنسانية جمعاء ،كمما ال شؾ فيو أف ىذا ال ٌنص المقدس قد أثٌر عمى المٌغة

الفنية .كىذا ال ٌنص كجدت فيو كممات جديدة في
العربية تأثي ار عميقا ،فما زاؿ تأخذ منو لغة عالية ٌ
ٌ
أف القرآف أعطاىا معنى آخر
المعنى بعضيا كانت معركفة عند العرب قبؿ مجيء اإلسبلـ ،عمى ٌ
العربية .فمكؿ ظاىرة مف الظكاىر في
خاص بو كبعضيا اآلخر جديد كؿ الجدة طارئ عمى المٌغة
ٌ
القرآف الكريـ أثر في تأدية المعنى كتعدده .كما أف لتطكر األلفاظ في النص كظائؼ؛ فمكؿ كممة

معنى ،كلكؿ معنى كظيفة في النص ،الذم يؤلفو نظـ خاص مف الكممات .فالمفظة القرآنية

تجاكزت حدكدىا المعجمية بغية التأثير الجمالي الفني ،كما أف لؤللفاظ في النص القرآني كظيفة
عقمية؛ فمغة القرآف لغة محاججة لمفكر البشرم؛ ثـ إف ىذه المفظ القرآنية في تطكرىا تصيب

مكضعا في النفس ،لذا ييعمد إلى اختيار لفظة بدال مف أخرل ،لما ليا مف تأثير نفسي.
ىكامش البحث:

ُ -محمكد سميـ محمد ىياجنة ،الصكرة النفسية في القرآف الكريـ دراسة أدبية ،عالـ الكتب الحديث ،جدار
لمكتاب العالمي ،األردف ،ط ُ ََِٖ ،ص ُٔ.
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ِ -صبلح الديف عبد التكاب ،الصكرة األدبية في القرآف الكريـ ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،مصر ،ط ُ،

ُٓٗٗ ،ص ْ.

ّ -جناف كاظـ جبكرم ،التطكر الداللي في النص القرآني ،ص ُْٗ.
ْ -ماجدة صبلح حسف ،السياؽ القرآني كالداللة المعجمية ،ص ٗ.َُ-
ٓ -الجاحظ ،البياف كالتبييف ،ج ُ ،ص َِ.

ٔ -محمد حسيف عمي الصغير ،نظرات معاصرة في القرآف ،دار المؤرج العربي ،بيركت ،دط ،دت ،ص ٓٔ.
ٕ -عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص ّٗ.
ٖ -المرجع نفسو ،ص ٗٔ.ْٕ ،

ٗ -صبلح الديف عبد التكاب ،الصكرة األدبية في القرآف ،ص ِ.
َُ -المرجع نفسو ،ص ْٓ.

ُُ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ّ ،ص ُٖٓ( .مادة كمد)

ُِ -صبلح الديف عبد التكاب ،الصكرة األدبية في القرآف ،ص ْٓ.
ُّ -أبك ىبلؿ العسكرم ،الصناعتيف ،ص َِْ.

ُْ -مح مد حسيف عمي الصغير ،مجاز القرآف خصائصو الفنية كببلغتو العربية ،دار الشؤكف الثقافية العامة،
بغداد ،ط ُ ،ُْٗٗ ،صٗٗ.ََُ-

ُٓ -عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة ،ص ّٖ.

ُٔ -حفني محمد شرؼ ،إعجاز القرآف البياني بيف النظرية كالتطبيؽ ،ص ِٔٔ.
ُٕ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ُ ،ص ْٔٔ( .مادة سرب)

ُٖ -محمد حسيف عمي الصغير ،تطكر البحث الداللي دراسة النقد الببلغي كالمغكم ،مكتبة العاني ،بغداد ،دط،

ُٖٖٗ ،ص ٕٓ.

ُٗ -أبك ىبلؿ العسكرم ،الصناعتيف ،ص َِْ.

َِ -صبلح الديف ،عبد التكاب ،الصكرة األدبية في القرآف ،ص ْٔ.ْٕ-
ُِ -محمد حسيف عمي الصغير ،الصكرة الفنية في المثؿ القرآني ،ص ُِٖ.ِِٖ-
ِِ -محمد حسيف عمي الصغير ،مجاز القرآف ،ص ٕٖ.ٖٖ-

ِّ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ُ ،ص ِّٔ( .مادة عنكب)
ِْ -القائؿ مجيكؿ ،كالبيت لـ أجده في كتب األدب.

ِٓ -عبد اهلل بف الحسف بف ناقيا ،الجماف في تشبييات القرآف ،تح ،محمكد حسف أبك ناجي الشيباني ،مركز
الصؼ االلكتركني ،السعكدية ،طُ ُٕٖٗ ،ص ُْٖ.

ِٔ -اثبت عمميا أف العنكبكت ال تبدأ في بناء بيتيا ،إال حيف تصؿ إلى مرحمة البمكغ كاالستعداد لمزكاج؛ فتقكـ

ببنائو كالذم يككف عامؿ حذب قكم لمذكر غير القادر عمى البناء ،كبعد أف تتـ عممية التزاكج ،تذىب األنثى إلى
مكاف بعيد تضع بيضيا،كيبقى الذكر في البيت يشعر باألماف إذا باألنثى تنقض عميو فتأكمو ،حيث أف أنسجة

الذكر ميمة في عممية إنضاج البيض .أبك المنذر خميؿ بف إبراىيـ ،بيت العنكبكت ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية،

الرياض ،طُ ،ََِِ ،ص ُٖ.ُٗ-
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ِٕ -أبك المنذر خميؿ بف إبراىيـ ،بيت العنكبكت ُٕ ،ك ُٗ.
ِٖ -أبك ىبلؿ العسكرم ،الصناعتيف ،ص ِِْ.

ِٗ -جناف كاظـ جبكرم ،التطكر الداللي في النص القرآني ،ص ُِٔ.
َّ -محمد حسيف عمي الصغير ،مجاز القرآف ،ص ٖٔ ك ٖٖ.
ُّ -جناف كاظـ جبكرم ،المرجع السابؽ ،ص ُِٔ.

ِّ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ُُ ،ص ْٖٓ( .مادة عقؿ)

كف ىكبلى ىـ
ّّ -جاءت بصيغة الفعؿ الماضي في قكلو تعالى{ :أىفىتى ٍ
اف فى ًر ه
س ىم يع ى
كف أىف يي ٍؤ ًم ينكاٍ لى يك ٍـ ىكقى ٍد ىك ى
ط ىم يع ى
يؽ ّْم ٍن يي ٍـ ىي ٍ
كف } البقرة.ٕٓ :
المٌ ًو ثيَّـ يي ىحّْرفيكىن يو ًمف ىب ٍع ًد ىما ىع ىقميكهي ىك يى ٍـ ىي ٍعمى يم ى
ّْ -يكسؼ القرضاكم ،العقؿ كالعمـ في القرآف الكريـ ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،طُ ،ُٗٗٔ ،ص ُّ.
ّٓ -عبد الحميـ محمكد ،اإلسبلـ كالعقؿ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،طِ ،ُٖٗٓ ،ص ُٓ.
ّٔ -محمد حسيف عمي الصغير ،الصكرة الفنية في المثؿ القرآني ،ص ِّٗ.

ّٕ -جناف كاظـ جبكرم ،التطكر الداللي لؤللفاظ في النص القرآني ،ص ُْٔ.
ّٖ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ُِ ،ص ٕٗٓ( .مادة نعـ)
ّٗ -المرجع نفسو ،ج ُِ ،ص ٔٓ( .مادة بيـ)

َْ -عبد اهلل بف الحسف بف ناقيا ،الجماف في تشبييات القرآف ،ص ٓٔ.ٔٔ-
ُْ -يكسؼ القرضاكم ،العقؿ كالعمـ في القرآف الكريـ ،ص ّٖ.ّٗ-
ِْ -المرجع نفسو ،ص ِٗ.َّ-

ّْ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ُُ ،ص ْٖٓ( .مادة عقؿ)
ْْ -ابف كثير ،تفسير القرآف العظيـ ،ج ْ ،ص َّٔ.

ْٓ -جناف كاظـ جبكرم ،التطكر الداللي لؤللفاظ في النص القرآني ،ص َُٕ.

ْٔ – محمد بيائي سميـ،القرآف كالسمكؾ اإلنساني،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،دط،ُٖٕٗ ،صِِ.
ْٕ -محمكد سميـ محمد ىياجنة ،الصكرة النفسية في القرآف الكريـ ،ص ُٕ.
ْٖ -محمد حسيف عمي الصغير ،مجاز القرآف ،ص ٕٗ.

ْٗ -مصطفى صادؽ الرافعي ،إعجاز القرآف كالببلغة النبكية ،ص ُِّ.

َٓ -عبد العمي الجسماني ،عمـ النفس القرآني كالتيذيب الكجداني ،الدار العربية لمعمكـ ،بيركت ،ط ُ،

ُٔٗٗ ،ص ُُ.

ُٓ -محمد حسيف عمي الصغير ،مجاز القرآف ،ص ٖٖ.

ِٓ -مجمع المغة العربية ،معجـ ألفاظ القرآف الكريـ ،ج ُ ،ص ُُٕ.

ّٓ -جناف كاظـ جبكرم ،التطكر الداللي لؤللفاظ في النص القرآني ،ص ُٖٕ.ُٕٗ-
ْٓ -صبلح الديف عبد التكاب ،الصكرة األدبية في القرآف ،ص ُٕ.
ٓٓ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ِ ،ص ُّْ( .مادة حرث)
ٔٓ -صبلح الديف عبد التكاب ،المرجع السابؽ ،ص ُٕ.

ٕٓ -جناف كاظـ جبكرم ،التطكر الداللي لؤللفاظ في النص القرآني ،ص ُّٖ.
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ٖٓ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ٗ ،ص ُٕ( ،مادة ترؼ)

ٗٓ -ماجدة صبلح حسف ،السياؽ القرآني كالداللة المعجمية ،ص ُُ.

َُٔ -ىكد ،ُُٔ :األنبياء ،ُّ :المؤمنكف ،ّّ :اإلسراء ،ُٔ :المؤمنكف ،ْٔ :سبأ ،ّْ :الزخرؼ.ّْ :
ُٔ -تميـ بف مقبؿ ،الديكاف ،تح ،عزة حسف ،دار الشرؽ العربي ،بيركت ،طُ ،ُٗٗٓ ،ص ِِٗ.

ِٔ -ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ُٓ ،ص ّّٓ( .مادة ىدم)

ّٔ -ابف منظكر ،المصدر السابؽ ،ج ِ ،ص ّّٖ( .مادة نيج)

ْٔ -محمكد سميـ ىياجنة ،الصكرة النفسية في القرآف الكريـ ،ص ِٓ.

قائمة المصادر كالمراجع:

ُ -محمكد سميـ محمد ىياجنة ،الصكرة النفسية في القرآف الكريـ دراسة أدبية ،عالـ الكتب الحديث ،جدار
لمكتاب العالمي ،األردف ،ط ُ ََِٖ.

ِ -صبلح الديف عبد التكاب ،الصكرة األدبية في القرآف الكريـ ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،مصر ،ط ُ،

ُٓٗٗ.

ّ -محمد حسيف عمي الصغير ،نظرات معاصرة في القرآف ،دار المؤرج العربي ،بيركت ،دط ،دت.

ْ -محمد حسيف عمي الصغير ،مجاز القرآف خصائصو الفنية كببلغتو العربية ،دار الشؤكف الثقافية العامة،
بغداد ،ط ُ.ُْٗٗ ،

ٓ -محمد حسيف عمي الصغير ،تطكر البحث الداللي دراسة النقد الببلغي كالمغكم ،مكتبة العاني ،بغداد ،دط،
ُٖٖٗ.

ٔ -عبد اهلل بف الحسف بف ناقيا ،الجماف في تشبييات القرآف ،تح ،محمكد حسف أبك ناجي الشيباني ،مركز
الصؼ االلكتركني ،السعكدية ،طُ ُٕٖٗ.

ٕ -يكسؼ القرضاكم ،العقؿ كالعمـ في القرآف الكريـ ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،طُ.ُٗٗٔ ،
ٖ -عبد الحميـ محمكد ،اإلسبلـ كالعقؿ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،طِ.ُٖٗٓ ،

ٗ – محمد بيائي سميـ ،القرآف كالسمكؾ اإلنساني ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،دط.ُٖٕٗ ،

َُ -الجاحظ ،البياف كالتبييف ،تح ،عبد لسبلـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط ٕ.ُٖٗٗ ،

ُُ -عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،تح ،أحمد مصطفى المراغي ،المكتبة المحمكدية التجارية ،مصر،
طِ ،دت.

ُِ -مجمع المغة العربية ،معجـ ألفاظ القرآف الكريـ ،مجمع المغة العربية ،مصر ،طِ .َُٗٗ ،
ُّ -ابف منظكر ،لساف العرب ،دار صادر .بيركت .لبناف .طُ .دت.

ُْ -جناف منصكر كاظـ الجبكرم ,التطكر الداللي لؤللفاظ في النص القرآني (دراسة ببلغية) رسالة دكتكراه
جامعة بغداد عاـ ََِٓ.

ُٓ -مصطفى صادؽ الرافعي ،إعجاز القرآف كالسنة النبكية ،تح ،دركيش الجكيدم ،المكتبة العصرية ,بيركت،
دط.ََِّ ،

ُٔ -عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير ،تفسير القرآف العظيـ ،دار الثقافة ،الجزائر ،طُ َُٗٗ.
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المجلد األول َُِْ م ُّْٓ هـ

َِٗ العدد

مجلة األستاذ

 دار إحياء،  كأبك الفضؿ إبراىيـ، عمي محمد البجاكم، تح، الصناعتيف الكتابة كالشعر، أبك ىبلؿ العسكرم-ُٕ
.ُِٗٓ ،ُ  ط، القاىرة،الكتب العربية عيسى البابي الحمبي كشركاه

.ََِِ ،ُ ط، الرياض، مكتبة الممؾ فيد الكطنية، بيت العنكبكت، أبك المنذر خميؿ بف إبراىيـ-ُٖ
، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، إعجاز القرآف البياني بيف النظرية كالتطبيؽ، حفني محمد شرؼ-ُٗ
.َُٕٗ ، دط،القاىرة

 ليبيا العدد، مجمة جامعة السابع مف أفريؿ، السياؽ القرآني كالداللة المعجمية، ماجدة صبلح حسف-َِ
.ََِٕ ،التاسع

.ََِّ  دط، بيركت، المكتبة العصرية، محمد الفاضمي، تح، أسرار الببلغة، عبد القاىر الجرجاني-ُِ

Occupation aesthetic evolution of semantic in the Quranic
text
Abstract
Language is a list of words and from that they finished whatever abounded, and
that the meanings open list is limited, the development of the meanings of words or
change and transition showed what is in the evolution of the system of language at all
levels; acoustic and morphological and grammatical that are semi-fixed to a large
extent, this does not mean that development in the form of words is the reality, but it
remains much lower than in the semantic evolution, and this is a common phenomenon
in all languages because of social factors and life changes that matched languages
impose it. The case of changing the meaning, and the metaphor was the most important
influences in the interpretations of the Koran, and were the main sticking points
between the teams and schools of thought Quranic; the engaged interpretation of the
Qur'an divided into teams, among those in favor of a literal reading of the text of the
Qur'an and ather team is flying in the sky of metaphors, so different interpretations of
Quranic text .In this Search we discussed this in trying to stand on the aesthetic function
of the evolution of semantic words in the Koran, and we are noted semantic
developments
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