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التصميم الداللي للمعجم القرآني
د .خديجة حاج مدني،

قسم اللغة واألدب العربي ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة محمد لمين دباغين سطيف ،0الجزائر

الملخص:

يسعى هذا البحث إىل فهم أبعاد التّصميم الداليل لعامل الوجود القرآين ،من خالل دراسة طريقة تبنني معجم القرآن الكرمي.
وذلك بتجاوز املنهج الذي اعتاد النظر إىل املعجم على أنّه الكم اهلائل من الكلمات اليت حتمل عديد املعاين ،واليت ترتّب
أي نوع من العالقات ،إىل رؤية منهجية تقوم على توحيد املفاهيم املستقلة ألجل الوعي
عادة حتت بعضها البعض بعيدا عن ّ
تصورات اجملتمع وجماالته املعرفية وأبعاده الفكرية .على هذا األساس،
بثقافة األمة ورؤيتها للعامل؛ فمن خالل املعجم تنعكس ّ
تع ّد الكلمات ظواهر اجتماعية وثقافية ال ينظر إليها يف ذاهتا بل يف إطار تعالقاهتا الداللية مع غريها ،ودورها احلاسم يف تشييد
تعّب عن الرؤية اليت صاغها القرآن الكرمي للوجود.
املعجم اللغوي ورؤيته للعامل .من هذا الفهم ،ميثّل املعجم القرآين مادة لغوية ّ
وألجل حتقيق هذا اهلدف ،يعتزم التحليل الداليل البحث عن املعىن الذي يربط اللغة بعاملها؛ فقد أصبح االشتغال يف علم
التعمق يف فهم أبعاد اهلندسة الداللية للمصطلحات الوجودية؛ ذلك أ ّن مفهوم النّظام اللغوي يف
الداللة اليوم منصبا على ّ
حّت غدت الثقافة والرؤية االجتماعية آلية إجرائية يف حتديد
ال ّدرس الداليل احلديث ،قد انفتح على العامل اخلارجيّ ،
التدرج عّب ثالث نقاط أساسية :
الدالالت .لذلك ارتأيت ّ
 .1املعجم ورؤية العامل.
 .2املعىن األساسي واملعىن العالقي.
 .3البنية األساسية للرؤية القرآنية للعامل.
الكلمات المفتاحية :علم داللة القرآن ،املعجم القرآين ،الرؤية القرآنية للعامل.

مقدمة:

تسعى هذه الورقة البحثية ،إىل ضبط املبادئ اإلجرائية للتحليل الداليل ،يف ضوء العالقة بني اللغة والثقافة والعامل ،وهذا
بال شك لن يتأتّى إال بالعودة إىل األسس املنهجية اليت وضعها الباحثون ،فبعد أن عكف البنيويون على اجلانب الشكلي
لنظام اللغة ،حم ّددين عمل اللّساين يف حتليل املستويات اللغوية :الصوتية ،الصرفية ،النحوية ،جاءت الدراسة الداللية احلديثة
جمرد نظام شكلي،
لتق ّدم رؤية منهجية خمتلفة ،هتتم أكثر باجتماعية اللغة وأبعادها الثقافية وجماالهتا الفكرية ،أل ّن اللغة ليست ّ
معني واهتماماته.
تصورات جمتمع ّ
بل تع ّد رؤية للعامل كوهنا تبين نظامها جبمع كلمات الوجود وفق ّ
األمة وفهم
إ ّن اهلدف األساس هلذه الدراسة ،يكمن يف الكشف عن الدور احلاسم للتحليل الداليل يف اإلحاطة بثقافة ّ
رؤيتها للعامل ،من خالل البحث عن الوظيفة اليت تؤديها الكلمة داخل النظام اللغوي الثقايف الشامل .وأل ّن الكلمة عند انعزاهلا
اعد تضبط املعىن الداليل للكلمة ،عن
عن تركيبها حتمل معاين متع ّددة معجميا ،فإ ّن الدرس الداليل احلديث قد انفتح على قو َ
طريق وضعها يف سياق وربطها ببيئتها وعاملها ،ذلك أ ّن املعىن الداليل يع ّد تفاعال بني النظامني الداخلي واخلارجي على ح ّد
سواء ،ينظر إليه من زاوية تتابع العناصر اللّغوية ،ومن زاوية املعطيات املقامية أيضا.
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لعل ما
وقد تنبه الدارسون القدامى إىل أمهية اجلانب الرتكييب النحوي لدراسة الوظيفة والدور الذي تؤديه الكلمة يف اجلملةّ ،
أورده (سوسري) يع ّد حجة القول حيث اعتّب اللّغة نظاما حمكما من العالمات االعتباطية ( )arbitraireله ترتيبه اخلاص
الذي حيدد قيمة أيّة عبارة .وألمهية ذلك أحاط "عبد القاهر اجلرجاين" هذا اجلانب بالدراسة ،واضعا نظرية تعىن بنظم الكلم؛
تبع األلفاظ ملعانيها يف ترتيب الكالم وفقا لقواعد النحو وأحكامه ،وهذه النظرية اليت
فالنّظم وكما يُ ْفهمنا إيّاه "اجلرجاين" ُ
كل ما تولّد من ارتباط الكلِم
طرحها يف كتابه "دالئل اإلعجاز" جاءت لتّبهن أ ّن القرآن نص معجز بالنظم ،وأ ّن املعىن ُّ
عما بني املعاين من ترابط
عما حتمله اللّفظة املفردة من معاين ،بل ّ
بعضها ببعض ،لذا فاحلديث عن بالغته وفصاحته لن يكون ّ
حيكمه النحو وُميليه عليها ،وهي دراسة تكشف عن أمهية النظرة الكلّية للّغة اليت تعكس املعىن يف ُجممله ،بالرتكيز على
العالقات القواعدية اليت بني أجزاء ال َكلِم ،فالبنية يف النهاية لن تُفهم إالّ باستيفاء مجيع أجزائها وما تضمه من معاين تدور
حول املعىن اجلامع هلا.

 .2المعجم ورؤية العالم:

لقد اعتدنا النّظر إىل املعجم على أنّه :الكم اهلائل من املفردات اليت حتمل عديد املعاين ،ترتّب حتت بعضها البعض بعيدا
لتعّب عن هدف مباشر هو مجع مفردات اللغة من أجل ضبطها خيفة انفالهتا ،بيد أ ّن الدراسة
أي نوع من العالقاتّ ،
عن ّ
لكل
الداللية ّ
الراهنة تق ّدم رؤية منهجية خمتلفة للمعجم ،بوصفه التعبري االجتماعي واجملاالت املعرفية واألبعاد الفكرية ،مادام ّ
جمتمع لغته وثقافته .من هذا املعطى يع ّد "املعجم" :ذلك الفضاء اللغوي الذي يربط ال ّداخل باخلارج ،ويش ّكل جسر عبور
ُ
معني .وألجل حتقيق هذا اهلدف ،مل يعد احلديث يف علم الداللة عن املعىن املعجمي ،بل أضحت
تصورات جمتمع لغوي ّ
لفهم ّ
االنطالقة هي البحث عن املعىن الداليل الذي تتطلّع فيه اللغة إىل الثقافة ،حيث يلتقي املقال باملقام.
(املكون من املعىن
حسان" ،إىل أ ّن "املعىن الداليل" ينتج من االرتباط احلاصل بني املعىن املقايل
ّ
يشري الباحث "متّام ّ
(املكون من الظروف احمليطة باملقال) ،بداية بتحليل املستويات اللغوية:
الوظيفي واملعىن املعجمي) ،وبني املعىن املقامي
ّ
املعّب عنه بالعالقات العرفية بني املفردة ومعناها،
الصوتية ،الصرفية ،النحوية ،للحصول على املعىن الوظيفي ،مثّ املعىن املعجمي ّ
وحنن مع هذه اآللية التحليلية حنتاج إىل وضع تلك املفردة يف بيئتها االجتماعية والثقافية من أجل الوصول إىل معناها الداليل،
حيث يضرب عن هذا مثاال يف قولنا( :أهال باجلميلة) ،فاملقام الذي تقال فيه هذه العبارة للفرس مثال غري الذي تقال فيه
الزوجة فقد تكون يف مقام الغزل أو التّوبيخ ،بالتّايل الوقوف عند املعىن
للمرأة ،فقد تكون لألوىل يف مقام ّ
الرتويض ،أما ّ
الرابطة بينهما ،ال يصل بنا إىل املعىن ال ّداليل ّإال
املعجمي لكلميت" :أهال" و"اجلميلة" ،وعلى املعىن الوظيفي هلما ولل "باء" ّ
بالكشف عن املقام( .حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،صفحة .)341
التصور الوجودي
يوجه علم الداللة املعاصر ال ّدراسة إىل البحث عن الكلمات اهلامة اليت ّ
ّ
تعّب عن النمط االجتماعي و ّ
معني ،فلئن كانت هذه الكلمات)ُُ ،)wordsتمع عادة يف املعجم ( )vocabularyبغية احلفاظ
اخلاص مبجتمع لغوي ّ
على اللغة من الضياعّ ،إال أ ّن التحليل الداليل يعتزم الذهاب إىل معاينة البنية الثقافية ( ،)cultural structureمن خالل
وضع تلك الكلمات يف سياقها اللغوي والتارخيي واالجتماعي ،من أجل الوعي بثقافة األمة ورؤيتها للعامل؛ ذلك أ ّن املعىن
املقصود يف الدراسة الداللية هو املعين السياقي الذي يربط املقال باملقام ،ال املعىن املعجمي الذي ينظر للكلمة على أهنا وحدة
مفردة معزولة عن أيّة عالقة داللية ،سواء مع قريناهتا من الكلمات داخل الرتكيب اللّغوي ،أو عالقتها باحمليط اخلارجي الذي
أنتجها.
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يبني الباحث "صالح الدين زرال" ،أ ّن نظرية "فان هومبولت" ( )von Humboldtاليت سامهت
من هذا املنطلقّ ،
يوجه الفكر ،فمن دون اللغة ال
الرؤية البنيوية ،ترّكز على ضرورة فهم اللّغة ّ
ألهنا اجلزء األساس الذي ّ
يف توجيه "سوسري" حنو ّ
لكل قوم لغتهم اخلاصة وعادات وتقاليد ُتعل نظامهم اللّغوي الواقعي خمتلفا عن
تستطيع ّ
األمة التّعريف هبويتها ذلك أ ّن ّ
يوجهنا إىل رؤية العامل اليت جاء هبا "هومبولت" اخلاصة
الربط بني اللّغة والواقع ّ
ولعل ّ
غريهم( .زرال ،2002 ،صفحة ّ )121
السياج الذي ُحييط
الرؤية تتح ّدد "أوال من خالل اللّغة اليت يتكلّموهنا ،مثّ ربطها بالواقع الذي يع ّد مبثابة ّ
باجلماعة اللّغويّة ،هذه ّ
هبا( ".زرال ،2002 ،صفحة )121
تغري الرؤية للعامل.
بناء على هذا ،جند أ ّن النّظام اللّغوي خيتلف من جمتمع إىل آخر ومن ثقافة إىل أخرّ ،،مّا ّ
يؤدي إىل ّ
يؤصله ،حيث يفسح
واحلال ذاهتا مع النظام القرآين الذي ق ّدم رؤية مغايرة للعامل ،بناء على األساس الثقايف الذي أراد أن ّ
وغريت يف
تطبيق التحليل الداليل على مادة القرآن الكرمي ،اجملال للحديث عن الثقافة الدينية اجلديدة اليت قلبت موازين العرب ّ
مركزية تطلّعاهتم الوجودية وعقائدهم التعبّدية وجماالهتم الفكرية ،فلم يلبث الوضع على املرجعية اجلاهلية ،بل متّ حتيني كل النظم
اللغوية والفكرية واملعرفية ،حينما أدخلت مجيع املفاهيم إىل السياق القرآين (.)Quranic context

 .0المعنى األساسي والمعنى العالقي:

رمبا يكون مفيداً يف هذا املقام ،اإلشارة إىل الدراسة اليت قام هبا الباحث الياباين "توشيهيكو إيزوتسو" على مادة القرآن
حد كبري على فهم البنية القرآنية .لقد اعتّب حبثه حماولةً من أجل فهم أفضل لرسالة القرآن الكرمي،
الكرمي ،فهي تُساعدنا إىل ٍّ
ولعل ما يش ّدنا أكثر يف هذه الدراسة هو املصطلحات املنهجية الدقيقة ،واألسلوب العلمي املوضوعي يف معاجلة املفاهيم
ّ
لعل ما خيدمنا يف هذا البحث :ثنائية "املعىن األساسي" ( )Basicmeaningو"املعىن العالقي" ( Relational
القرآنية،
ّ
.)meaning
يعد "املعىن األساسي" ،وفق منهجية الباحث ،املركز اليت ينمو حوله "املعىن العالقي" ،هذا األخري بدوره يستمد عالقاته
الداللية من السياق القرآين ( ،)Qur’anic contextأل ّن معاين الكلمات ) (word-meaningsتتح ّدد كما
تتح ّدد قيمتها يف غمرة الكلمات األخر ،املخالفة هلا واجملاورة ،وهي بال شك متثّل اللبنات اليت تبين نظام اللغة القرآنية والنافذة
تطل على مقامه وثقافته ،حيث تكتسي الكلمات معانيها من سياقه اخلاص ،لنجد أ ّن "املعىن العالقي" ينمو
اليت من خالهلا ّ
مباشرة حول "املعىن األساسي" ،إذ يقول« …relational meaning developed around the basic :
» (Izutsu, 2002, p. 11)1 semantic core of the word in the Qur’an
تغري منذ أصبح "اهلل" هو مركز بِنية الرؤية للكون ( the structure of the vision of
إ ّن تصميم الوجود قد ّ
 ،)the universeحينما متّ إخراج الكلمات من سياقها اجلاهلي/القدمي وأعيد توزيعها ضمن سياق قرآين/جديد تأخذ
تصور العرب ( Arab
فيه مواقعها ،لرتتبط بعالقات صميمية ) (close connectionsختتلف كلّيا عن ّ
قبال ،إ ّن العمل السياقي اجلديد الذي يشتغل يف النظام القرآين قائم عل ما امساه الباحث ب "توحيد املفاهيم
ً )conception
املستقلة" )(intregration of individual concepts؛ أي أ ّن الكلمات يف السياق القرآين ال توجد معزولة عن
بعضها البعض بل تأخذ معانيها من نظام العالقات ).(Izutsu, 2002, p. 1) (System of relations
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من هذا الفهم اإلجرائي ،ال ينبغي للمشتغل يف التحليل الداليل للكلمات القرآنية أن يقع يف خطأ البحث عن الكلمة يف
كل اآلراء تت ّفق على أ ّن األساس املنهجي هو البحث عن املفاهيم القرآنية ضمن بنيته الثقافية (structure of
ذاهتا ،بل ّ
) ،culturalووفق منهج نظامه املفهومي ).(conceptual system
مثال :مركزية ال ّدهر يف الفكر اجلاهلي:
السوداوية ،هو ال ّدعوة إىل تشراب اخلمور -
السبيل إىل اهلروب من هذا اهلاجس املصريي وتناسي رؤية االنقطاع ّ
لقد كان ّ
صيغة للمبالغة يف شرب اخلمر -واالرتواء خيفة املوت عطشا ،حيث متثّل أبرز املظاهر االجتماعية يف ذلك العصر .ولعلّ
ني دليل ،إذ تكشف عن
التّقسيم املوضوعي ألشعار "طرفة بن العبد" وجعل مركزها من قبل الباحثني هو "صروف ال ّدهر" أَبْ َُ
ش ّدة التّمسك باحلياة والقلق على فقدها من جهة ،وإدراك أ ّن الفناء هو "املصري اإلنساين" من جهة ثانية.
الرد على هذا املصري مببدأ "اللّذة" على اختالف ضروهبا ،فاحلياة
لقد "ولّد ّ
الشعور مبأساة "املصري اإلنساين" رغبة جارفة يف ّ
ليعب من لذات احلياة ما استطاع ( )...إنّهم قلقون
تفر من اليد ّ
ُوجدت لتعاش ،وعلى املرء أن يغتنم هذه الفرصة قبل أن ّ

يحسون أنّها قصيرة ،ويعلمون أ ّن مصيرها مفجع ( )...ويع ّد طرفة بن العبد أبرز
على الحياة ومحكومون بها في آنّ ،
االُتاه( ".رومية ،1991 ،صفحة  )219يقول طرفة":
ّمثل هلذا ّ
وي يف البطالَ ِة م ِ
فس ِد
أر ،قَ َّب َحنّ ٍام ََب ٍيل مبالِِه
َك َق ِّب غَ ٍّ َ ُ
فيح منض ِ
صفائِح ِ
َّد
ص ٍ َُ
ص ٌّم من َ
َ ُ ُ

ني من تُر ٍ
تَرُ ،جثْوتَ ِ
اب َعلَي ِهما
َ
َ

ش املتشد ِ
ع ِقيلَةَ م ِال ال َف ِ
ِّد
اح ِ َ َ
َ َ
ُ
َّهُر يَن َف ِد
ص األيّ ُام والد ْ
َوَما تَن ُق ُ

ِ
صطَِفي
أرَ ،
املوت يَ ْعتَ ُام الكَر َام َويَ ْ
ش َكنْزاً ناقصاً ُك َّل لَْي لَ ٍة
العْي َ
أ ََرَ ،

لَ َكالطَِّوِل امل ْر َخى وثِْن يَاهُ بِاليَ ِد
ُ

لعمرَك َّ
ّت
ت َما أ ْ
املو َ
إن ْ
ُ
َخطَأَ ال َف َ

الزحري ،و"الغوي" املب ّذر ملاله .يقول ينبغي لإلنسان أالّ
"(النحام) البخيل الذي يزدحر إذا سئل ويتنحنح لبخله والنّحيم ّ
ّ
الشحيح واملب ّذر يصريان إىل املوت
بشحه (ّ )...
الشحيح به واملب ّذر له يصريان إىل املوت .فال ينتفع ّ
يشح مباله .فإ ّن ّ
الشحيح ّ
ّ
ويستويان فيه وال يفرق بني قّبيهما " (الشمنرتي ،2000 ،صفحة .)42
كل فرد ،بدليل أ ّن هيئة القّبان ّماثلة :كومتا تراب
لعل هذه ّ
الرؤية تتّجه صوب وصف"املوت" بالقدر والنّهاية احملتّمة على ّ
ّ
السكون والوحشة ،ليحمل "املوت" بدءاً معناه األساسي حينما يصطفي النّاس مجيعا
يسوده
جو
يف
صماء
صفائح
عليهما
ّ
"الزمان الطّويل وم ّدة احلياة ال ّدنيا" (منظور ،ج،4
سواء الكرمي منهم أو البخيل ،مث ّ
تتغري ال ّداللة إىل التّعالق مع "ال ّدهر"ّ :
السياق التّضاد
صفحة  )339الذي يصبح
الرابع حي ّدد ّ
الرئيسي يف إفناء كنز العيش وإنقاصه؛ ففي البيت املركزي ّ
املتصرف ّ
ّ
تغري جمر ،ال ّداللة ،أل ّن املظهر اخلتامي
وقوته ،وفق عالقة سلبية ّ
املفهومي اهلام بني كنز "العيش" وضعفه ،وبني سطوة "ال ّدهر" ّ
هلذا "ال ّدهر" هو "املوت"؛ ليس يف صورته البسيطة الطبيعية كما مثّل يف األبيات األوىل ،بل يف هيئة غامضة كئيبة تقتل الل ّذة
وحتيي اخلوف ،فحينها يتح ّكم "ال ّدهر" يف "املوت" كما يتح ّكم الفرد باحلبل املرخى على الفرس ،وهو بذات اهليئة يتح ّكم يف
العيش مبا هو صورة "احلياة" بإنقاص كنزها.
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لنأخذ منوذجا آخر مع "الحارث بن حلزة" الذي قال" :
َوكأ َّ
َن الَمنُو َن تَ ْرِدي بنَا أ َْر

جوناً يَْن َج ُ
َع َن ْ
اب َعنْهُ الْ َعماءُ

القوة ،ومسعت أيضا العباس
والمنّةّ :
كل شيءُ .
املنون :املنيّة ،وقال األصمعي :المنيّة أيضا ال ّدهر ،ألنّه يذهب ُ
بمنّة ّ
السفر :إذا أضعفه( ".األنباري ،ط ،5صفحة  )410ومعىن
حبل منني :إذا كان ضعيفا قد ذهبت ُمنّته .يقال :قد منّه ّ
يقولٌ :

تضر اجلبل" (األنباري ،ط ،5صفحة
تضرنا وال تؤثّر فينا كما ال ّ
بيت "احلارث بن حلزة" :كأ ّن املنون ترمي بنا جبال فال ّ
. )413
لكن إذا كانت املنيّة وفق تعبري الشاعر ،ال ختيف املقاتل يف ساحات الوغى ،ألنّه يتح ّداها ويسابق إليها قبل أواهنا ،فإنّنا
يعّب عن ضعفه من مستب ّد أكثر ّقوة وأشد بطشا؛ هو ال ّدهر املفين( :عيسى ،ج ،1صفحة )125
جنده يف موضع آخر ّ
ُ
ضعي قِناع ِ
ك َّ
الدَّهر قد أفىن َم َعدَّا
يب
فَ َ
َ
إن ر َ
ككل إنسان،
الرغم من طبيعة ّ
على ّ
الشاعر املقاتلة والقويّة يف ساحة احلرب إذ يسابق املوت إىل صدور الفرسان ،إالّ أنّه ّ
الرماح ،لكن إذا واجهه ال ّدهر ،ال جي ّد مفرا ّإال االعرتاف حبتمية الفناء أو ووضع قناع
السيوف و ّ
حيلم حبياة آمنة حترسها ّ
االحتماء جمازا ،لذلك مثّل ال ّدهر بالقوة املفنية ، ،لذلك مثّلت "املنيّة" وجها من أوجه ال ّدهر ،أل ّن املنيّة وفق قول "األصمعي"
ُ
هي ال ّدهر الذي يُذهب مبُنّة الشيء.
ف "من هذا العجز واالستسالم نشأ التّواشج بين مفهوم "الموت" ومفهوم "ال ّدهر" .فالتبس أحدمها باآلخر إىل درجة
شاعر القديم صيادا،
"التّماهي" وإن ظل مفهوم ال ّدهر أمشل من مفهوم املوت وأرحب وأعمق .لقد كان ال ّدهر في نظر ال ّ
السهام والنّبل ،هذه هي صورة ال ّدهر اليت تعاورها
وكان الموت سهامه ونباله .كما كانت المصائب واألرزاء بعض هذه ّ

مصرحا هبا أو موحيا هبا من وراء وراء يف أثناء طوافه حوهلا( ".رومية ،1991 ،صفحة
شعرنا القدمي ّ

.)212

إ ّن "زهير بن أبي سلمى" ال يُخالف الرؤية الجاهلية للموت ،فقد متثّله يف صورة "املنيّة /املوحشة"" ،كناقة عشواء ال
عمر ويهرم" (رومية،
تبصر ،وقد أفلتت من عقاهلا ،فهي ختبط بأجفاهنا األرض على غري هد ،،فمن تصبه ُمتته ومن ختطئه يُ ّ
املتحررة من
 ،1991صفحة  )211فهذا التخيّل حيمل قدرا كبريا من القلق جيعل الفرد يف حالة هرب وخوف من هذه النّاقة ّ
قيودها ،يرقب مصريه إن كان ّمن تصبه أو ّمن تبقه حّت يهرم ويفىن ،إذ يقول:

ِ
ِ
هرِم
ُمتتهُ َوَمن ُختطئ يُ َع َّمر فَيَ َ

ط
رأ
َيت املنايا َخب َ
َ ُ َ
السطوة
إذا ،يف الثقافية اجلاهلية ،يُقدَّم املوت/املنيّة يف صورة حدث من حوادث ال ّدهر ونائبة من نوائبه ،تعكس من ّ
تعّب البنية الثقافية عن رفض صريح هلذا احلكم
واالفرتاس والغلبة حّت حار اجلاهلي يف أمرها إىل االستسالم حلتميتها ،حيث ّ
املستبد وفجائعية القطع ،يف مقابل رغد احلياة الذي يتمىن بقاءه.
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 .1البنية األساسية للرؤية القرآنية للعالم:

إ ّن حماولة الوصول إىل املخطط املفهومي اخلاص بالرؤية القرآنية للعامل ،يشرتط فهما عميقا ملنهجية التحليل الداليل،
خصوصا ما يتعلّق بالدراسة التحليلية النظامية للكلمات املفتاحية ذات ال ّدور بالغ األمهية يف حتديد ميزة النظام القرآين ،وهذه
الصورة التخطيطية تقوم على الشبكة املفهومية اليت ُتعل الكلمات يف عالقات صميمية ببعض ،ودراسة املتضادات املفهومية
املوزعة بني احلقول الداللية ،ألنّه ،ومن وجهة نظر علم الداللة الرؤية القرآنية للعامل قابلة ألن ُُت ّسد كنظام مبين على مبدأ
ّ
التضاد املفهومي .ويبدأ هذا املخطط املفهومي من العالقة اجلوهرية بني اهلل واإلنسان ،فكيف ذلك؟

أن تتجاوز التواصل اإلنساين ،إىل حتقيق عالقة تواصلية مع "اهلل" ،هذا يعين أنّك قد دخلت يف عامل الوجود القرآين ،وقد
ليؤسس عالقة بني "اهلل" و"اإلنسان" مل يسبق إليها العرب
أصبحت تنظر إىل العامل من منظور قرآين ،هذا املنظور الذي جاء ّ
اجلاهليون ،تكون فيها املفاهيم يف تفاعل مباشر مع املركزية اإلهلية ،حبيث تستم ّد معانيها من كون "اإلنسان" هو خليفة "اهلل"
الوحيد يف األرض من بني مجيع املخلوقات ،يف إشارة إىل ُتسيد عالقة متينة وإجيابية بني الطريفني؛ فحينما نبدأ مبعاينة املادة
كل املعاين تتّجه إىل املركز" :اهلل" ورغبته امللحة يف هداية البشرية ،كما ّأهنا تتّجه إىل "اإلنسان" من خالل
القرآنية ،جند أ ّن ّ
يؤصله السياق القرآين ،أي"العبادة" مبا هي صلة
التدرج يف استنطاق ّ
رد فعله ،وحتديد نوع استجابته للمفهوم اجلديد الذي ّ
ّ
الوصل احلقيقية بني "اخلالق" و"املخلوق" .لذلك تفتح العالقات التواصلية بني "اهلل" و"اإلنسان" يف القرآن ،اجملال للحديث
اليت ُتعل اإلنسان يف تفاعل مع خالقه ،وكيف يساهم ذلك يف تبنني النظام القرآين.
عن أنواع التواصل ّ
ُتدر اإلشارة ،إىل أ ّن الباحث "إيزوتسو" ،قد ق ّدم دراسة داللية مبنية على هذه العالقات ،حيث وجد أ ّن البنية األساسية
للمنظومة املفهومية القرآنية الشاملة ،قائمة أساسا على عالقات تواصلية بني "اهلل" و"اإلنسان" ،ميثّل فيها "اهلل" القطب املركزي
األعلى املهيمن على عامل الوجود بأكمله ،يف حني ميثّل "اإلنسان" قطبا مركزيا آخر ،ومفهوما جوهريا ،له محولة داللية كثيفة
صت له وهي "اخلالفة" ،ووفقا لذات الباحث ،فإ ّن
وقيمة عميقة وموقع اسرتاتيجي ضمن النظام اجلديد ،نظرا
للمهمة اليت ُخ ّ
ّ
هذا التبادل العالقي هو الذي ميّز الرؤية القرآنية للعامل عن الرؤية اجلاهلية؛ ففي األخرية كان يظهر "اإلنسان" يف صورة القطب
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الشاعر ،والكرمي ،دون وجود قطب أساسي آخر يتبادل معه العالقات ،وعلى
املفهومي الوحيد ،كونه :سيّد القبيلة ،والفارس و ّ
تدرج الوجود كاهلل واجلن ،إال أ ّن هذه
الرغم من أ ّن اإلنسان اجلاهلي قد أدرك وجود القو ،فوق املرئية ،أمسى منه يف ّ
مهمة بالنسبة إليه لدرجة أن متثّل قطبا مركزيا يتواصل معه ،بل على العكس ،تأخذ حيّزا حمدودا من العامل
املوجودات مل تكن ّ
الذي يهتم به ،لذلك كانت الرؤية اجلاهلية ذات مركزية إنسانية بال منازعّ ،أما يف عامل اإلسالم اجلديد ،لو حتدثنا عن العالقة
بني اهلل واإلنسان ،مبصطلحات علم الداللة ،سنستنتج ّأهنا مل تكن عالقة بسيطة وال أحادية اجلانب ،بل عالقة معقدة ثنائية
للمرة األوىل يف ثقافة العرب اجلاهليني بصورة
تبادلية (إيزوتسو ،2001 ،صفحة  ،)129هذا يعين أنّنا أمام عالقات ُختلق ّ
ج ّدية ،وهي كما ير ،الباحث مبنيّة على أوجه.
إ ّن استنتاجا علميا مفاده أ ّن عامل الوجود القرآين قائم على مجلة من املتضادات املفهومية ،ال يعين وجود ضد "هلل" ،أل ّن
العامل القرآين ذو مركزية إهلية و"اهلل" يقوم يف مركز عامل الوجود بالذات ،وكل املوجودات أدىن منزلة منه يف تراتبية الوجود بصورة
مطلقة ،وبالتايل جنده من املنظور الداليل هو الكلمة-املركز العليا يف املعجم القرآين ،ووضع اإلنسان يف القطب املقابل له
املهمة العظيمة اليت ُكلّفت له ،وهي خالفة األرض وهذه العالقة املتبادلة بينهما هي اليت ختلق احلركية داخل مسرح
استنادا إىل ّ
الوجود بشكل عام .ومن هذا الفهم ،جند أ ّن "اهلل" هو القطب املركزي األعلى ،واإلنسان هو القطب املركزي الثاين الذي
يقابله ،وهو ما جيعل عامل القرآن يتمرآ ،كدائرة ذات نقطتني أساسيتني تقابل إحدامها األخر.،
الرؤية "اجلاهلية" للعامل ذات
ومقارنة وصفية داللية مع النظام اجلاهلي جند أ ّن هذه الدائرة غري مكتملة يف ثقافتهم ،أل ّن ّ
مركزية إنسانية ،وبالتايل ميثّل اإلنسان القطب املركزي املفهومي الوحيد الذي ال مقابل له ،رغم إميانه بوجود القو ،غري املرئية
كاهلل واجلن ،ولكنها حتتل موضعا ضيّقا يف النظام اجلاهلي .على هذا األساس مل يكن هناك توتر روحي يتخلل عامل وجودهم.
ّأما يف عامل الوجود القرآين فامليزة األساسية له هي العالقة التبادلية بني اهلل واإلنسان.
تغريت أيضا يف اجملتمع املسلم مفهوم الوحدة االجتماعية ،لقد كان اجملتمع اجلاهلي شديد االرتباط
من املركزيات اليت ّ
غري هذا املفهوم بأن جعل الوحدة اإلميانية هي اجلامعة ،هلذا
لكن اإلسالم قد ّ
بالقرابة الدمويةّ ،
توحدهم القبيلة وحتويهمّ ،
(األمة املسلمة) ،وهذا املفهوم يعين جمتمعا من الناس الذين قد سلّموا
أصبح مصطلح "اجملتمع املسلم" هو البديل الداليل أو ّ
أنفسهم هلل .هذا من شأنه ّأد ،إىل إحداث اضطراب يف بنية احلقل الداليل ل "اجملتمع" ،بني الذين أسلموا والذين رفضوا.
إ ّن االستجابة اإلنسانية للعالقة بني اهلل واإلنسان ليست واحدة ،بل ختتلف حسب نظرهتم للحياة والوجود بني اإلجيابية
يعّب
تصورا جديدّ ،
كل نوع من العالقات األربعة املذكورة سابقا ،هبذه الطريقة جند أ ّن البنية الداخلية ل "األمة" تق ّدم ّ
والسلبيةّ ،
عن رأي القرآن نفسه حول تقسيم اإلنسان ،وهو ما ع ّدده إىل  :أهل الكتاب ،املسلمني ،املنافقني ،الكفار.
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البد أن ننتبه إىل أ ّن املفاهيم والتحليالت اليت ختص البنية املفهومية للكلمات املفتاحية ُتري يف إطار املقارنة بني النظامني
التصور اجلديد الذي صاغه القرآن الكرمي لعامل الوجود.
اجلاهلي والقرآين ،قصد رصد ّ
التغريات الداللية احلاصلة ،و ّ
والغيب والشهادة من املصطلحات التقنية اهلامية اليت تسهم يف تشييد البنية األساسية للرؤية القرآنية للعامل ،أل ّن القرآن
يقسم عامل الوجود إىل عامل الغيب وعامل الشهادة ،ويبدو انّه تضاد مفهومي هام ،وإن كانت األشعار اجلاهلية ،تورد
الكرمي ّ
بعض الشواهد عن توظيف كلمة الغيوب وعامل الغيب بصفات :املستقبل اجملهول ،أو ما يقع وراء قوة اإلدراك اإلنسانية ،أو ما
هو مضمر يف القلب ،إال ّأهنا ال تتعالق صميميا مع اجلانب ال ّديين .وهو اختالف داليل آخر ُميركزه القرآن يف خمطّطه
الوجودي.

من الكلمات املفتاحية اهلامة أيضا يف البنية األساسية للرؤية القرآنية للعامل "الدنيا" و"األخرة" ،ومها كلمتان تتعالقان
بش ّدة ،إذ ال توظّف إحدامها إىل بإشارة صرحية أو ضمنية لألخر ،،حيث يفرتض مفهوم "الدنيا" مفهوم اآلخرة ويقف متضادا
معه.
كلمة "الدنيا" ،شائعة الوجود يف األدب اجلاهلي ،وقد يوحي األمر بارتباطها ب "األخرة" ،لكن نظرة وجود عامل آخر أكثر
أمهية وقيمة مل ترتسخ بعمق يف أذهان النّاس ،فهي مل تصدر عن الوثنية العربية اخلالصة اليت من األفضل وصف نظرهتا
الراسخة بأنّه ال وجود لشيء بعد
األساسية للوجود اإلنساين بأ ّهنا نوع من (مذهب اللذة املتشائم) املستم ّد من تلك القناعة ّ
متجسدة يف أشعارهم.
املوت على اإلطالق وهي نظرة
ّ
يؤصلها القرآن الكرمي ،فإ ّن هذ التّعالق يُعاد تأسيسه يف صيغته األصلية حبيث يقف هذان
ّأما يف الدائرة التوحيدية اليت ّ
املفهومان يف تعالق مباشر من جديد ،ليخلق التوتر الروحي املميّز للرؤية القرآنية للعامل.
08

مجلة األهواز لدراسات علم اللغة (مجلة فصلية دولية محكمة) )،)WWW.AJLS.IR

0202 ،ISSN: 7272-7272م2441/ه ،المجلد ،0 :العدد3 :

يتفرع إىل طريقني اثنني يؤول إليهما اإلنسان ،حسب
يف احلديث عن كلمة "األخرة" وفق ّ
التصور القرآين ،جند أنّه عامل ّ
يتجزأ عن البنية
التفرع الثنائي من شأنه أن يسهم يف خلق تضاد مفهومي آخر ،ال ّ
استجابته اليت متّ ذكرها يف البداية ،وهذا ّ
األساسية للرؤية القرىنية للعامل ،هو "اجلنة" و"جهنّم" ،أي يدخل ضمن إعادة التقومي وإعادة حتديد أمهية املفاهيم القدمية يف
اإلسالم.
سرع
وبالعودة إىل األشعار اجلاهلية ،مل يكن يف الفكر اجلاهلي ّ
تصورا هبذا الشكل عن العامل اآلخر ،لكن ال ينبغي التّ ّ
والقول بأنّه كان جمهوال متاما ،فالوضع الثقايف السائد يف اجلزيرة العربية قبل اإلسالم يوحي بشيء من هذا القبيل .فيبدو ّمّا
كل البعد ،ومل يعبذرها عن
سبق أ ّن "اجلنّة" و"جهنّم" كانا معروفني يف الفكر اجلاهلي ،لكنّها رؤية بعيدة عن املركز اإلهلي ّ
اخلري والسيّئ ،الصحيح
جيسدان بصورة واضحةّ :
األمهية اليت ميكن من خالهلا اعتبارمها مصطلحني مفهومني ،ذلك ّأهنا ّ
متصور يف الثقافة
واخلطأ ،على هذه األرض ،كما حي ّددمها اهلل نفسه ،وهو عامل بعيد ال يقرتب أو يالزم عامل الدنيا كما هو ّ
القرآنية.

االحتاد بني العاملني هو احلقل األُخروي ،مبا هو الفسحة الزمنية الفاصلة
وفقا للسياق القرآين ،احلبل الذي يشد عضد هذا ّ
التغري الداليل الذي
األول واألخري ،ومن خالله نفهم ّ
بينهما ،واجملال املفهومي املركزي الذي جيمع كلمات الوجود بأكملهّ ،
الرجعة و"البعث" واليوم اآلخر ويوم احلساب ...
جدث للكلمات بإكساهبا دالالت تتعلّق مبفهوم ّ
فقد أثار مفهوم "بعث املوتى" زوبعة كبرية بني املكيني يف األيام األول لإلسالم ،إذ أنكروا واستهزؤوا من وجود حياة أخر،
بعد املوت ،فبالنسبة إليهم كان ذلك هراءً خالصا أن ينتقلوا بأجسادهم إىل حياة أبدية بعد تفتت العظام ورفضهم هلذا املشهد
وعيشه ،وهو بالنسبة إليهم سحر مبني ،ومصدر رؤيتهم األساسية هلذه القضية يعود إىل تعالقه الصميمي بال ّدهر املهلك
واملفين؛ ّمّا يعين أ ّن هذا احلقل املفهومي مل حيتل موقعا بعينه يف نظام حم ّدد املفاهيم بالنسبة إليهم .وهي مفاهيم تبقى متناثرة
ُ
ومبعثرة من دون رابطة داخلية متماسكة ُتمع بينها.
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خاتمة :

"السياق  "contextأحد أهم مباحث علم ال ّداللة احلديث ،يعتمد عليه يف حتديد املعىن ال ّدقيق للعالمات اللّغوية
يع ّد ّ
الرتاكيب ،ذلك أ ّن حتليل أي نسيج لغوي يفرض اإلحاطة ولو نسبيّا باملرجعيات املعرفيّة الثّقافية خصوصا وأ ّن اللّغة نظام من
وّ
العالمات اللّغوية املتعارف عليها؛ أي أنّه يُنتج يف بيئة ثقافيّة خاصة.
للرتاكيب واألنسجة ،لذا االهتمام منصب أكثر
الرتكيز يف البداية يكون على الكلمة ،مادامت متثّل القاعدة األساسيّة ّ
إ ّن ّ
يعّب عن
لتحمل معىن خاصاً ّ
على وظيفتها ال ّداللية يف مصاحبتها لغريها من الكلمات ورحلتها االنضماميّة إىل احلقول ال ّدالليّة ّ
محولة دالليّة سياقية ،ناُتة عن ارتباط ال ّداخل اللّغوي باخلارج االجتماعي.
يتم الوصول إىل املعىن ال ّداليل بواسطة التّحليل اللّغوي للمستويات املختلفة إضافة إىل املعجم ،فمن تلك
على هذاّ ،
املعّب عنه بالعالقات
الصرفيّة والنّحويّة يتجلى لنا املعىن الوظيفي الذي يربط بينها ،مثّ املعىن املعجمي ّ
الصوتيّة و ّ
املستويات ّ
العرفيّة بني العالمة اللّغوية ومعناها ،مثّ نصل إىل املعىن ال ّداليل حينما خنرج إىل العامل واجتماعية الكلمة.
احلقول الداللية تقوم على مجلة من العالقات سواء فيما بنيها أو بني الكلمات داخلها ،من شأن ذلك أن يُساهم يف
الرئيسيّة منها والفرعيّة تش ّكل يف
تركيب البنية الثقافية والكشف عن
ّ
التصور االجتماعي ،فتلك اجملاالت واحلقول ال ّدالليّة ّ
يعّب عن رؤية خاصة للعامل .ومنه تكون ال ّدراسة قد ُتاوزت النظر إىل الكلمة يف ذاهتا إىل النظر يف
جمملها معجما ّ
اجتماعيتها.
الشكلية للكلمة بدراسة أصلها أو تارخيها ،بل
مبجرد حتليل بسيط للبنية ّ
هذا يعين أ ّن الرؤية الداللية للمعجم ،ال تتّضح ّ
بالبحث عن بنيتها الداللية من جهة ،وعن سبل فهم البنية الثقافة ورؤية العامل من جهة أعمق.
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