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https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 البيت( يف القرآن الكريم) وصافداللة َأ

 دراسة يف ضوء علم اللغة االجتماعي

 العنوان الثانوي(وصاف )البيت( يف القرآن الكريم )داللة َأ

  ُمنى فاضل احلالوجي

22/5/2021 تأريخ القبول:       21/4/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

أوصاف )البيت( التي وردت في آي القرآن  يسعى هذا البحث إلى دراسة داللة        
الكريم في ضوء علم اللغة االجتماعي إلظهار الصلة بين اللغة التي وردت بها تلك 

الكريم ليكون  وجاء اختيار القرآن ،عربية( والمجتمع الذي تنتمي إليهاألوصاف ) اللغة ال
اللغوي وقوة التعبير ودقة  ء، والثراون لغته تعد قمة الفصاحة والبيان؛ لكميدان هذه الدراسة

وقد جمعت هذه  ،غية الوصول إلى النتائج المرجوةال ينازعها في ذلك منازع ب ؛الوصف
الدراسة بين المنهجين الوصفي والتحليلي، وتمثل المنهج الوصفي باستقراء كل ما ورد من 

المنهج  ام  وصاف وتحديدها، أأ أوصاف )البيت( في آيات القرآن الكريم؛ لرصد تلك األأ 
؛ بما داللتها في السياق الذي وردت فيهالتحليلي فتمثل بتحليل تلك األوصاف للوصول إلى 

وقد  ،، مما يقود إلى إثبات صلتها بهة المجتمع العربي وثقافته وقيمه  يبرز تعبيرها عن طبيع
: ضم األول منها التعريف بـ )الصفة( لغًة واصطالحًا، انتظم البحث في ثالثة محاور

 عن التعريف بلفظة )البيت( في اللغة، وعيني المحور الثاني بالتعريف بعلم اللغة فضالً 
االجتماعي، وتضمن المحور الثالث تحليل اآليات قيد الدرس، أعقبه خاتمة بأهم نتائج 

 البحث. والحمد هلل ولي النعم.
 .: صلة ، تراكيب ، مجتمع  الكلمات المفتاحية 

 

                                                 

 كلية التربية للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل / قسم اللغة العربيَّة/مساعد تاذُأس. 



داللة َأوصاف )البيت( يف القرآن الكريم )العنوان  دراسة يف ضوء علم اللغة االجتماعي لة َأوصاف )البيت( يف القرآن الكريمدال

                                                                                                      وجيُمنى فاضل احلال                                                                                                                      الثانوي(
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              مشكلة البحث:
 ثمة أسئلة يحاول هذا البحث اإلجابة عنها وهي:

هــل هنــاك صــلة بــين داللــة أوصــاف البيــت التــي وردت فــي القــرآن الكــريم والمجتمــع  -1
 العربي واإلسالمي؟

 ما أثر داللة أوصاف البيت في بيان مكانته عند المتلقي للخطاب القرآني؟ -2

ــــالمجتمع -3 ــــدة للبيــــت تتصــــل ب ــــة جدي ــــى ظهــــور دالل ــــي  هــــل سياــــير الوصــــف إ ل العرب
 وعقيدته؟

هــل ســتظهر داللــة وصــف البيــت مــا حصــل مــن تغييــر فــي بعــ  عــادات المجتمــع   -4
 العربي التي كانت سائدة في الجاهلية بعد ظهور اإلسالم؟

 هل ثمة مصطلحات جديدة سيظهرها وصف البيت في القرآن الكريم؟ -5

 هل حدث توسع في داللة لفظة)البيت( عما هو معهود بتأثير الوصف؟ -6

 واحدة أم متنوعة؟  أ هي يغ التي ورد بها الوصف؟ما الص -7

 أهمية البحث:
 تكمـن أهميــة هــذا البحــث فــي تســليط الضـوء علــى األوصــاف التــي وردت بهــا لفظــة        

لكون البيت ياكل اللبنة األولـى التـي يتكـون منهـا  ؛البيت( في عدد من آيات القرآن الكريم)
مثل هذا النـوع مـن  إ لى يكون ميدانها القرآن الكريمالمجتمع، ولحاجة الدراسات اللغوية التي 

 األبحاث.
 عينة البحث:

( آيـــة قرآنيـــة جـــاء فيهـــا ذكـــر أوصـــاف )البيـــت( وقـــد 12تكونـــت عينـــة البحـــث مـــن)        
 اكلت األساس الذي قام عليه هذا البحث.

ل  :  المحور اأَلوَّ
 الصفة لغًة واصطالحًا، البيت لغًة 

لفيأتـه  ونأعفتـه . وييقـال للميهفـر  : الصفة من )و الصفة لغةً  (1 ـفيك الاـيءأ بح  : وأصف ـفي صـف( و  الوأصف
، معنــاه: أّنــه قــد وصــفأ الماــيأ أي وصــفأهي لمــن  ــفأ ــن  الســّيرة : قــد وأصأ سف إذا توّجــهأ لاــيء  مــن حي
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... ييقـالي اّتصـفأ الاـيءي فـي عـين النـاظر  : (1)ييريدي منه  فةي هي   األمارةي الالزمةي للاـيء  . والص 
 . (3)، وذيكر أن الوصفأ   قد يكوني حقًا وباطاًل   (2)تمل أن ييوصأفأ اح

ــًة لــه وتخصيصــًا ممــن لــه الوصففا اصففطالحًا:  (2 الوصــف  لفــظ يتبــع االســم الموصــوف تحلي
مثـل اســمه بــذكر معنــى فـي الموصــوف أو فــي اــيء  مـن ســببه، وال يكــون الوصــف إاّل مــن 

ــداّل علــى بعــ  ، والوصــف أو ا(4)فعــل أو راجعــًا إلــى معنــى فعــل  لصــفة أيضــًا   االســم ال
أحـــوال الـــذات وذلـــك نحـــو ))طويـــل(( و ))قصـــير((، و ))عاقـــل(( و ))أحمـــق((... والـــذي 
تيساق له الصفة هو التفرقة بين الماتركين في االسم، وييقال إنهـا للتخصـيف فـي النكـرات، 

ــــي المعــــارف، والصــــفة والنعــــت واحــــد  ــــر   بالن(5)وللتوضــــي  ف ــــد ، ويســــتعمل التعبي عــــت عن
ــلل لمتبوعــه لداللتــه علــى  الكــوفيين واألكثــر عنــد البصــريين الوصــف والصــفة، وهــو تــابع مكمت

 .(6)معنًى فيه، أو في متعّلق به 

                                                 

هــــ(، تحقيـــق: الـــدكتور مهـــدي المخزومـــي 175( العـــين، أبـــو عبـــدالرحمن الخليـــل بـــن أحمـــد الفراهيـــدي )1)
وينظــــر: لســــان  7/162بيــــروت، )د. ط(، )د.ت( :  –والــــدكتور ابــــراهيم الســــامرائي، دار ومكتبــــة الهــــالل 

 -هـــ(، دار صــادر711العـرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضـل جمــال الــدين ابــن منظــور األنصــاري)
 .9/356:هـ1414، 3بيروت، ط

هـ(، تحقيق: عبدالسالم محمـد هـارون، دار 395( مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا )2)
 .  115/ 6م : 1979 -هـ 1399ط(، بيروت، )د. –الفكر للطباعة والنار والتوزيع 

 –هـــ(، تحقيــق: صــفوان عــدنان داوودي، دار القلــم 425( مفــردات ألفــاظ القــرآن، الرافــب األصــفهاني )3)
 .  873م:2011 -هـ 1433، 5بيروت، ط–دماق، الدار الاامية 

هـــ(، تحقيــق: فــائز فــارس، دار 392( اللمــع فــي اللغــة العربيــة، أبــو الفــت  عثمــان بــن جّنــي الموصــلي )4)
 . 82الكويت، )د. ط(، )د.ت(: –تب الثقافية الك
هـــ(، قــدم لــه 643( اــرا المفصــل، موفــق الــدين بــن أبــي البقــاء يعــي  بــن علــي بــن يعــي  الموصــلي )5)

هــ 1422، 1لبنـان، ط –بيروت  –ووضع هواماه وفهرسه: الدكتور أميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية 
 .  2/232م:2001 -
هــــ(، 911جمــع الجوامــع، جــالل الــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي ) ( همــع الهوامــع فــي اــرا6)

 .  3/177م:1998 -هـ 1418، 1لبنان، ط –بيروت  –تحقيق: أحمد امس الدين، دار الكتب العلمية 
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وهكذا يتض  أن الوصـف أو الصـفة أو النعـت مصـطلحات تـدل علـى اـيء واحـد وأن ثمـة 
التــي يحملهـــا  تقاربــًا بــين معنـــى الوصــف لغـــًة واصــطالحًا، إذ إنـــه يــدل علـــى أحــد المعـــاني

 االسم الموصوف. 

 البيت لغًة: (3

... وبأي ــتي  ــعفر  ــتل مــن أبيــات  الات ، وبأيف ــتي مــن بييــوت  النــاس  البيــت أصــله مــن )ب ي ت(   البأيف
، تقـولي  بيتًا أي بنيفتيه... وبأّيتيوا هذا العملأ بأياتًا أي عأم لوهي لياًل... والبأيفتيوتـةي: دخوليـك فـي الليـل 

. ومن فس رأ بـاتأ علـى النـوم فقـد أخطـأ، اأال : ب تُّ أصنعي ك ، وبالنهار  ظأللفتي ذا إذا كانأ بالليل 
ترى أنك تقول : ب تُّ أراعي النجومأ معناه: ب ـتُّ أنظـري إليهـا، فكيـف نـامأ وهـو ينظـري إليهـا؟... 
ف الليـــــل. وبـــــاتأ يصـــــّلي. والمبيـــــتي يجمـــــع كـــــل   ـــــوف وأتـــــاهم األمـــــري بأياتـــــًا، أي أتـــــاهم فـــــي جأ

... (1)اني المعــ . ييقــال بأيــتل وبييــوتل وأأبيــاتل مــعي الاــمل  ، والبيــتي أيضــًا   المــأوى والمــمب ومأجف
يالي الرجل  والذين يأبيتي عندأهم... والبأيُّوتي : الماءي الذي يأبيتي لياًل   .(2)والبيتي : ع 

كمـا ييقـال ألنـه ييقـال : بـات : أقـام بالليـل ؛ وهناك من ذكر أن البيت   مـأوى اإلنسـان بالليـل
: ظل  بالنهار ثـم قـد ييقـال للمسـكن بيـتل مـن فيـر اعتبـار  الليـل فيـه... لكـّن البيـوت بالسـكن 

ــذ  مــن حجــر  ومــدر  وصــوف  ووبــر    ... ويقــع ذلــك علــى المّتخأ . وذيكــر أيضــًا أن   (3)أخــفُّ
للمبفنـي  البيت من الا عفر  : ما زاد على طريقة واحدة، يقـع علـى الّصـغير والكبيـر، وقـد ييقـال

، فـ ذا  بـاءي : بيـتل صـغيرل مـن صـوف  أو اأـعر  ، والخ  بيـةي بيـتل من فير األبنيـة التـي هـي األخف
، ثـم م ظّلــةل إذا كبـرأتف عـن البيـت وهــي تسـّمى بيتـًا أيضــًا إذا  بــاء فهـو بيـتل كـان أكبـرأ مـن الخ 

: دارهي، وبيتيه : مقرُّه    .(4)كان ضخمًا ميرّوقًا... وبيتي الرجل 

                                                 

 .  139، 8/138( العين: 1)
 . 1/34،35( مقاييس اللغة: 2)
 . 151( مفردات ألفاظ القرآن : 3)
 . 2/14( لسان العرب: 4)
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كالعربيـة والعبريـة واآلراميـة  (1))البيت( من األلفاظ الماتركة بين اللغات السـامية وتعد لفظة
والبابليــة وفيرهــا. ومعلــومل   أن البنــاء واختطــاط المنــازل إنمــا هــو مــن منــازع الحضــارة التــي 

. ويعــد بنــاء البيــوت مــن (2)يــدعو اليهــا التــرف والد عــة وذلــك متــأخر علــى البــداوة ومنازعهــا 
ت العمــران والحضــارة، وألن اإلنســان قــد فيطــر علــى التفكيــر فــي عاقبــة حالــه، أقــدم صــناعا

فّممـــا ال اـــك فيـــه أنـــه فّكـــر فيمـــا يـــدفع الخطـــر واألذى عنـــه حمايـــًة لنفســـه مـــن الحـــّر والقـــّر 
ليحقـــق األمـــن والراحـــة ؛ (3)لـــذلك اتجـــه إلـــى بنـــاء البيـــوت ذات الســـقوف والحـــوائطو؛ والعـــد

 والسكينة لنفسه في البيت. 

 حور الثاني: التعريا بعلم اللغة االجتماعي الم

 (4)( هو :  دراسة اللغـة فـي عالقتهـا بـالمجتمع Sociolinguisticsعلم اللغة االجتماعي )
فضاًل عن أنه   العلم الذي يحاول الكاف عـن القـوانين والمعـايير االجتماعيـة التـي توضـ  

. ويعــد هــذا العلــم أحــد فــروع (5)وتــنظم ســلوك اللغــة وســلوك األفــراد نحــو اللغــة فــي المجتمــع 
علـــم اللغـــة، وتعـــود جـــذوره إلـــى القـــرن التاســـع عاـــر الـــذي بـــدأ فيـــه االتصـــال بـــين البحـــوث 

 السـتينات اللغوية وعلم االجتماع، وظهر مصطل  )علـم اللغـة االجتمـاعي( إلـى الوجـود فـي
 .(6)من القرن العارين

                                                 

( ينظر: التطور النحوي للغة العربيـة، .. برجاتراسـر، أخرجـه وصـححه وعلـق عليـه: الـدكتور رمضـان 1)
 .  209م:1994 -هـ 1414، 2القاهرة، ط –عبدالتواب، مكتبة الخانجي 

هــ(، تحقيـق: عبـداهلل محمـد الـدروي ، دار 808( مقدمة ابن خلدون، عبدالرحمن بـن محمـد بـن خلـدون )2)
 .  2/8م : 2004 -هـ 1425، 1دماق، ط –يعرب 

 . 2/13( ينظر: المصدر نفسه: 3)
م: 1990، 2القـاهرة، ط –( علم اللغة االجتماعي، د. هدسـون، ترجمـة : د. محمـود عيـاد، عـالم الكتـب 4)

12  . 
القـــاهرة، )د. ط(،  -( التفكيـــر اللغـــوي بـــين القـــديم والجديـــد، د. كمـــال باـــر، دار فريـــب للطباعـــة الناـــر5)

 .  195م: 2005
م: 2003 -هــ 1434، 1طنطـا، ط –( ينظر: اللغة وعلوم المجتمـع، د. عبـده الراجحـي، دار الصـحابة 6)
8  . 
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الــذي  ،نثروبولــوجي )مالينوفســكي(ويعــود الفضــل فــي تغييــر النظــرة إلــى اللغــة إلــى العــالم األ
ـــة ال  ـــة، وتوصـــل مـــن خاللهـــا إلـــى أن لّلغـــة وظيف قـــام بدراســـة عـــدد مـــن المجتمعـــات البدائي
تقتصـــر علـــى كونهـــا وســـيلة للتواصـــل، بـــل تتعـــدى ذلـــك لتكـــون جـــزءًا مـــن الســـلوك الباـــري 

 .  (1)ونااط اإلنسان

االجتماع علـى قسـمين، فهنـاك وقد انقسم العلماء في النظرة إلى الصلة بين علم اللغة وعلم 
مــن ذهــب إلــى أن علــم اللغــة يقــوم علــى العنايــة بدراســة بنيــة اللغــة وخواصــها التركيبيــة ومــا 
يتصــــل بــــذلك مــــن دون االلتفــــات إلــــى الســــياق االجتمــــاعي الــــذي يــــتم اكتســــاب اللغــــة فيــــه 

 واستعمالها. 

ايـة القـرن العاــرين وقـد تبنـى هـذا الـرأي أصـحاب المدرسـة البنيويــة التـي كانـت سـائدة فـي بد
فضــاًل عــن المدرســة التوليديــة التحويليــة فــي علــم اللغــة التــي يتزعمهــا نعــوم تاومســكي. أمــا 
الـــرأي اآلخـــر القائـــل بـــأن اللغـــة تمتلـــك وظيفـــًة اجتماعيـــًة بوصـــفها أداة لالتصـــال وطريقـــة 

لــى للتمييــز بــين مجــاميع المجتمــع وطبقاتــه المختلفــة، وأن دراســة اللغــة مــن دون االعتمــاد ع
ألنهــا تســتبعد الســياق االجتمــاعي الــذي ؛ تعــد دراســة فيــر دقيقــة إ ليــه المجتمــع الــذي تنتمــي

يتــي  تقــديم العديــد مــن التفســيرات االجتماعيــة لكبنيــة والتراكيــب المســتعملة فــي تلــك اللغــة، 
فيمثــل رأي .. ر. فيــرث صــاحب مدرســة لنــدن وتالمذتــه مايكــل هاليــداي وتيــرنس ميتاــل 

 .(2)وسواهما

م علم اللغة االجتماعي بتطبيق المنهج الوصفي في علم اللغة فـي البحـوث التـي يجريهـا يقو 
فضـــاًل عـــن وصـــف الظـــواهر االجتماعيـــة، فـــالتركيز فـــي هـــذا المجـــال ال يكـــون قائمـــًا علـــى 
الجمل التي تـرد فـي الخطـاب، بـل علـى التتـابع فـي الجمـل، ومـا يقـوم بـه علـم اللغـة هـا هنـا 

غــوي  الكــامن فــي النصــوف، أمــا دور األنثروبولوجيــا االجتماعيــة هــو اكتاــاف   التــرابط الل
فهــو معرفــة بنــاء التبــادل الكالمــي باــكل مبااــر، والتوصــل إلــى فهــم تراكيــب الخطــاب التــي 
تظهـــر فـــي الموقـــف الكالمـــي ممـــا يتطلـــب تاـــخيف الظـــروف الاخصـــية والثقافيـــة لـــذلك 

                                                 

 . 17م : 1963، 2االسكندرية، ط -( ينظر : اللغة والمجتمع رأي ومنهج، د. محمود السعران1)
 . 16، 15( ينظر: علم اللغة االجتماعي: 2)
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الت التــي تحملهــا الصــالت الموقــف. وينبغــي فــي دراســة أنــواع الخطــاب التعــرف إلــى الــدال
 .(1)االجتماعية

أمـا مجـال البحـث فـي علــم اللغـة االجتمـاعي فهـو واسـع يمتــد لياـمل   دراسـة الواقـع اللغــوي 
فــي أاــكاله المتنوعــة باعتبارهــا صــادرة عــن معــان  اجتماعيــة وثقافيــة مألوفــة وفيــر مألوفــة 

فـي االعتبـار كـل الميـادين  ويامل أيضًا كل ما يتعلق بالعالئق بـين اللغـة والمجتمـع مـدخالً 
( وأيضــًا طرائــق الــتكلم، وموقــف Ethnologyالتــي نعثــر عليهــا مــع علــم األعــراق الباــرية )

المــــتكلم والمخاطــــب، واللهجــــات المحليــــة، وماــــكالت االتصــــال اللغــــوي، وقضــــايا التعــــدد 
عالمــــيّ  أو الــــديني أواألأدبــــّي اللغــــوي، وتحليــــل الخطــــاب السياســــي أو  يــــة ... واالزدواجاإل 

 إلى فير ذلك . (2)اللغوية 

ولعل ما ياير إلى عمق الصلة بين اللغة والمجتمع هو أن   اللغة مرآة يـنعكس فيهـا كـذلك 
مــا يســير عليــه النــاطقون بهــا فــي اــةونهم االجتماعيــة العامــة. فعقائــد األمــة وتقاليــدها ومــا 

ربيـــة وحيـــاة تخضـــع لـــه مـــن مبـــادل فـــي نـــواحي السياســـة والتاـــريع والقضـــاء واألخـــالق والت
األســرة وميلهــا إلــى الحــرب أو جنوحهــا إلــى الســلم... كــل ذلــك يصــبغ اللغــة بصــبغة خاصــة 

 .  (3)في جميع مظاهرها : في األصوات والمفردات والداللة والقواعد واألساليب 

وتعد اللغة  وظيفة اجتماعية وطريقة من العمـل، فمـا مـن اـك فـي أن ممـا يعيننـا علـى فهـم 
هــا حــق الفهــم أن ننظــر إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه فــي حيــاة الفــرد، وفــي طبيعــة اللغــة وجوهر 

حيـــاة الجماعـــة التـــي يةلـــف بـــين أفرادهـــا الحـــديث بلغـــة ماـــتركة وفـــي حيـــاة النـــوع اإلنســـاني 
 . (4)عامة 

                                                 

 . 11( ينظر: اللغة وعلوم المجتمع: 1)
، ســاعدت الجامعــة المستنصــرية علــى طبعــة، 1لــم اللغــة االجتمــاعي عنــد العــرب، د. هــادي نهــر، ط( ع2)
 .  24م : 1988 -هـ 1409، 1ط
( اللغة والمجتمـع، د. علـي عبدالواحـد وافـي، مناـورات دار إحيـاء الكتـب العربيـة، عيسـى البـابي الحلبـي 3)

 .  10م:1946 -هـ 1365القاهرة، )د. ط(  –واركاه 
 . 24ة والمجتمع رأي ومنهج : ( اللغ4)
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لــذلك تعــد ناــاطًا اجتماعيــًا يلتقــي ؛ اوممــا ال اــك فيــه أن اللغــة تلــج إلــى منــاحي الحيــاة كلهــ
بالتاـارك االجتمــاعي،  –) أحــد رواد المدرسـة اللغويـة األمريكيـة(  –مـع مـا يـدعوه )سـابير( 

فاللغـة تقــوم باإلفصــاا عــن قـيم الحضــارة والمجتمــع الــذي تنتمـي إليــه، فضــاًل عــن الصــالت 
التي تجمـع بـين أاـخاف ذلـك المجتمـع. وقـد عـّد علمـاء علـم اللغـة االجتمـاعي اللغـة جـزءًا 

مـــن الطعـــام واللبـــاس والمســـكن والعـــادات  مـــن الحضـــارة التـــي تمثـــل جميـــع ناـــاطات الحيـــاة
 .(1)والتقاليد والمعتقدات وسوى ذلك ووجّهوا األنظار إلى دراستها ضمن مجال هذا العلم

وحــرّي بــالقول إن بعضــًا مــن علمائنــا القــدامى قــد تطــرق إلــى عــدد مــن المســائل التــي تصــل 
ا ذكــره الجــاحظ بــين اللغــة والمجتمــع فــي متــون عــدد مــن مصــنفاتهم التــي وصــلتنا، منهــا مــ

هــــ( مـــن أن التواصـــل مـــع المخـــاطبين ينبغـــي أن يكـــون بمـــا يفهمونـــه مّمـــا هـــو اـــائع 255)
ولعـل ، ومعهود عندهم من دون األخذ بالحسبان صحته بالقياس إلـى النظـام اللغـوي للعربيـة

ذلــك يتفــق مــع مــا ذيكــر آنفــًا مــن مبــدأ )الاــيوع اللغــوي( عنــد ســابير؛ لــذلك وجــدنا الجــاحظ 
جيز الرواية من نوادر العوام على ما تتضمنه من اللحـن والخطـأ حـين تـرد علـى هـ( ي255)

 .  (2)لسان قائليها مراعاة لحال المتكلم ومناسبة الكالم

وتعـد اللغــة عالمــة طبقيــة مميــزة، ففــي المجتمــع اللغــوي الواحــد ييلحــظ اخــتالف لغــة 
ميــين، والمتعلمــون كــل طبقــة فــي المجتمــع عــن فيرهــا، فلغــة المتعلمــين تختلــف عــن لغــة األ

، يختلفــون فيمــا بيــنهم فــي اللغــة علــى حســب مســتوى التعلــيم والمهنــة والغنــى إلــى فيــر ذلــك
وأيضــًا لغــة الطــالب والمــوظفين والتجــار وفيــرهم، فتبــدو اللغــة أاــبه ببصــمات أصــابع اليــد 

 .(3)التي تميز بين األاخاف وتحدد هويتهم

قـــال :   وكمـــا ال ينبغـــي أن يكـــون  لجــاحظ حـــينإ ليـــه  وهــذا المـــذكور آنفـــًا قـــد تنّبـــه
اللفــظ عاميــًا وســاقطًا وســوقيًا فكــذلك ال ينبغــي أن يكــون فريبــًا وحاــيًا إاّل أن يكــون المــتكلم 

                                                 

 . 26( ينظر: علم اللغة االجتماعي عند العرب: 1)
هــ(، دار ومكتبـة الهـالل 255( ينظر: البيان والتبيين : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجـاحظ )2)
 .  1/136هـ : 1433ط(،  بيروت، )د.–
 . 58( ينظر: اللغة والمجتمع رأي ومنهج: 3)
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بدويًا أعرابيًا، فـ ن الوحاـي مـن الكـالم يفهمـه الوحاـي مـن النـاس كمـا يفهـم السـوقي رطانـة 
ت. فمــن الكــالم الجــزل الســوقي. وكــالم النــاس فــي طبقــات كمــا أن النــاس أنفســهم فــي طبقــا

. (1)والســخيف والملــي  والحســن والقبــي  والســمج... وكلــه عربــي وبكــلا قــد تمــادحوا وتعــايبوا 
وقد ذكر ايئًا من اختالف لغة العامـة عـن الخاصـة. والعـوام فـي نظـره هـم العـرب الـذين لـم 

ــــة واالقتصــــ ــــي المكانــــة االجتماعي ــــة التــــي بلغهــــا الخاصــــة، فهــــم دونهــــم ف ادية يبلغــــوا المنزل
 .(2)والثقافية، فضاًل عن أن الخاصة يتفاضلون فيما بينهم في طبقات برأيه

وبالتأمــل فيمــا نيقــل عــن الجــاحظ نــرى أنــه يتفــق مــع الحقــائق التــي يــدعو إليهــا علــم 
اللغــة االجتمــاعي. مــن ذلــك مراعــاة المــتكلم للمخاطــب ليحصــل اإلفهــام ومــن ثأــّم التواصــل. 

فـأي تغييـر فـي ، كـون بـين البنيـة االجتماعيـة والبنيـة اللغويـةوأيضًا التوافق الذي ينبغـي أن ي
ألن المجتمــع بطبيعتــه ينقســم علــى طبقــات لكــل ة؛ البيئــة االجتماعيــة تظهــر آثــاره فــي اللغــ

فضــاًل عــن ذلــك نستاــف حقيقــة أخــرى هــي إاــارته إلــى مناســبة  ا،منهــا لغتهــا الخاصــة بهــ
تحـدث عـن اخـتالف نـوع الكـالم الـذي اللغة للمقام أو سياق الموقـف عنـد مالينوفسـكي حـين 

 يستعمل في المدا والقدا أي على حسب السياق.

 المحور الثالث: تحليل اآليات
]آل  چ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ  ں  ں چفـــــــي قولـــــــه تعــــــــالى:  .1

[ وردت لفظة )البيت( موصوفة بالجملة الفعلية )ويضـع للنـاس( لااـارة 96عمران: 
 ((.  ڱ       ڱ    ل قوله تعالى : ))إلى المسجد الحرام بدلي

عأ (و طتـه. ووضـعفتيهي  )ويض  ففـ   للاـيء وحأ أصله من )و   ع(   أصـلل واحـدل يـّدل علـى الخأ
ـــرأ  س  ـــعي : خأ ضأ ـــعأ فـــي تجارتـــه ييوف ـــعًا... وويض  . وذكـــر أن   الوّضـــعأ أعـــمُّ مـــن (3)بـــاألر   وأضف

ــعي البيــت  : بنــاةيهي  ــعي... و وأضف ض  ــطت، ومنــه المأوف ،... (4) الحأ ــع  ــدُّ الرفف ــعأ ض  . وأيضــًا فــ ن   الوأضف

                                                 

 .  1/135بيين: ( البيان والت1)
 . 1/137( ينظر: المصدر نفسه: 2)
 .6/117( مقاييس اللغة: 3)
 . 874( مفردات ألفاظ القرآن: 4)
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ـعفه فيـر هـذه  ر  واللأبفن  إذا بينيأ بـه: ضأ عأ الايءأ في المكان  : أثفبأتأهي فيه وتقول في الحجأ ووضأ
عأة  كلُّه بمعنًى   عة  والضت عأة  والو ضف الوأضف
(1) . 

مـا بيـنهم، فقالـت اليهـود وقد ذكر في سبب نزول هـذه اآليـة أن المسـلمين واليهـود تفـاخروا في
ألنــه يقــع فــي األر  التــي تعــد أر  األنبيــاء ؛ : بيــت المقــدس أعظــم مــن الكعبــة وأفضــل

، (2)ومهــاجرهم، ورّد المســلمون بــالقول : إن الكعبــة خيــرل منــه، فــأنزل اهلل تعــالى هــذه اآليــة 
ى خارجـــة عـــن الـــنف لكنهـــا تلقـــي الضـــوء علـــ ي بكونـــه حقيقـــةســـبب النـــزول هنـــا يـــأت وا  يـــراد

المعنــى المــراد العتبــار اجتمــاعي. والمــراد مــن هــذه اآليــة وصــف المســجد الحــرام أو الكعبــة 
الماــرفة بأنهــا أول بيــت فــي األر  بينــي وأســس لعبــادة اهلل تعــالى فيــه، فهــو المكــان المعــّد 

.وواضع البيت هو المـولى تعـالى (3)للطواف والنيسك وسوى ذلك لتعظيم المولى حق التعظيم
ـــعأ(( مبنيـــًا للفاعـــل ءة يةكـــد ذلـــك قـــرا (  هلالج لجأي أن البـــارل )(4)، عكرمـــة وابـــن الســـميفع ))وأضأ

( هـو أول مـن بنـاه ثـم بـراهيم الخليـل )إ   جعل هذا البيت المبني ميتّعبدًا للباـر، وذيكـر أن
وي عن النبي)  )(5)بيني بعده المسجد األقصى وبينها أربعون سنة كما ري

ركًا فيه بين جميع الناس... وكـون البيـت ماـتركًا  وكونه موضوعًا للناس يقتضي كونه مات
فيــه بــين كــل النــاس ال يحصــل إال إذا كــان البيــت موضــوعًا للطاعــات والعبــادات... فيــدخل 

                                                 

 .  399، 8/396( لسان العرب: 1)
هـــ(، تحقيــق: 516( ينظــر: معــالم التنزيــل فــي تفســير القــرآن، أبــو محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي )2)

 .1/471هـ : 1426، 1بيروت، ط –عربي عبدالرزاق المهدي، دار إحياء التراث ال
هــ(، تحقيـق: أحمـد 310( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبـري )3)

 .6/22م :2000 -هـ 1420، 1محمد ااكر، مةسسة الرسالة، ط
 1دماـق ، ط –يع معجم القراءات ، د. عبد اللطيف الخطيب ، دار سعد الدين للطباعة والنار والتوز  (4)
 .1/574م : 2002 -1422،
ينظــر: الكاــاف عــن حقــائق فــوام  التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل، أبــو القاســم جــار اهلل ( 5)

بيــروت،  –هـــ(، تحقيــق: عبــدالرزاق المهــدي، دار إحيــاء التــراث العربــي 538محمــود بــن عمــر الزمخاــري )
 .1/414)د. ط(، )د.ت(:
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فيه كـون هـذا البيـت قبلـًة للصـلوات وموضـعًا للحـج ومكانـًا يـزداد ثـواب العبـادات والطاعـات 
  .(1)فيه 

ـــــع( هاهنـــــا إنمـــــا هـــــو   لمع طـــــالق الفعـــــل )ويض  نـــــى اإلدنـــــاء للمتنـــــاول والتهيئـــــة وا 
لالنتفاع... والمقصود إثبات سبق الكعبة في الوجود قبـل بيـوت أخـر مـن نوعهـا... وأنـه لـو 
كــان بيــت سيــكنى لقيــل: وضــعه النــاس، وبقرينــة مجــيء الحــالين فــي قولــه : مباركــًا وهــدًى 

 .(2)للعالمين 

ملمحــًا دالليــًا هــو  ويبــدو أن وصــف البيــت بالجملــة الفعليــة )ويضــع للنــاس( قــد أظهــر
عبادة اهلل تعالى التي أساسها التوحيـد، فبـالنظر إلـى هـذا الوصـف نـرى أنـه يتضـمن معنيـين 
: أحــدهما : معنــى البنــاء والتأســيس للمســجد الحــرام ليكــون مكانــًا للعبــادة منــذ قــرون عديــدة 

جمـع ( وحتى يومنا هـذا ، واآلخـر هـو : معنـى براهيم )إ   تمتد في عمق التاريخ من لدن
الناس في مكان واحد هـو المسـجد الحـرام، فبهـذا الوصـف تحـّول البيـت مـن كونـه دااًل علـى 
السكن إلى معنى بيت العبادة، فجـاءت لغـة القـرآن الكـريم لتعبـر عـن واقـع اجتمـاعي يعياـه 

وكـــل ذلـــك ، وهـــو العبـــادة، بوصـــفها جـــزءًا مـــن ناـــاط اإلنســـان وقيمـــه الروحيـــة أال اإلنســـان
وال يـزال  –جتماعية. فبناء المسجد الحرام في مكة كّون مجتمعًا منذ القـدم يتصل بالحياة اال

لـــه خصائصـــه وســـماته التـــي تمّيـــزه عـــن فيـــره، إذ ياـــكل هـــذا الموضـــع  مكانـــًا الجتمـــاع  –
ـــه  -علـــى اخـــتالف أعـــراقهم  -النـــاس  الـــذين يقصـــدونه منـــذ قـــرون عديـــدة ألداء العبـــادة في

كانــت العــرب تقصــده للحــج علــى الــرفم مــن إاــراكهم  البدنيــة منهــا والروحيــة، ففــي الجاهليــة
بــاهلل، فكــان مكــان العبــادة األعظــم لــديهم، ثــم جــاء اإلســالم ودخــل النــاس فيــه عربــًا وعجمــًا، 
فـــازدادت قيمـــة هـــذا البيـــت، إذ أصـــب  قبلـــة للصـــالة ومقصـــدًا للحجـــيج والمعتمـــرين ومـــوئاًل 

يتصـــل بـــأقرب األســـباب إلـــى للـــذكر والتســـبي  ال يضـــارعه فـــي ذلـــك أحـــدل، والمـــذكور كلـــه 
 المجتمع. 

                                                 

هــــ(، دار إحيـــاء التـــراث 606ر) مفـــاتي  الغيـــب(، أبـــو عبـــداهلل محمـــد بـــن عمـــر الـــرازي )التفســـير الكبيـــ( 1)
 .8/295م : 1999 -هـ 1420، 3بيروت، ط -العربي

تـونس،  –ه(، الدار التونسية للنار 1393( التحرير والتنوير، محمد بن الطاهر بن محمد بن عااور )2)
 .  14، 13، 4/12م: 1984)د. ط(، 
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ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   چ ورد البيـــت موصـــوفًا بــــ )الحـــرام( فـــي اآليـــة الكريمـــة : .2

  ۈہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

رمي مكةأ وما أحـاط بهـا إلـى [ 2] المائدة:  چ مي : حأ رأ ولفظة )الحرام( أصلها من )ا رم(   الحأ
مـةي : مـاال  قريب  من رف م  بمنـًى... والحي ـرأ ـلت والحأ المواقيت التي ييحر مون منهـا مفصـول بـين الح 

ـــرامي : ضـــدُّ  ـــحبة  وبحـــق ، والحأ مـــةل أي تحـــّرمأ منـــا بصي رف ـــه وتقـــول : فـــالنل لـــه حي ـــل  لـــك انتهاكي يأح 
الل   ... وأحـرمأ الرجـلي بـالحجت (1)الحأ يأحـريمي عليـه مـا  ألنـه؛ ، ويدلُّ أيضًا علـى   المنـع  والتأاـديد 

 . (2)كان حالاًل له من الصيد  والنساء  وفير ذلك 
ـــة، فجـــاء النهـــي عـــن تحليـــل حرمـــات اهلل واـــعائره والمـــراد  ـــا الكعب بالبيـــت الحـــرام هن

. وقـد عيــرف  (3)والتهـاون ب حـداث مـا يغضــب اهلل تعـالى أو التعـر  بسـوء  لقاصــدي الكعبـة
القتـال إاّل فـي األاـهر الحـرم فـ نهم كـانوا عن العرب في جاهليتهم  خو  فمار الحـروب و 

يوقفــون القتــال فيهــا لحرمــة تلــك األاــهر، فــ ذا انتهــت عــادوا إلــى حــالهم مــن الغــزو يتعــر  
بعضـهم إلــى بعــ  إاّل أن يكونــوا محــرمين قاصـدين الكعبــة، فحينئــذ ال ييتعــر   لهــم، فجــاء 

ـخ فيمـ ،أمر اهلل للمسلمين بتقرير هـذا المعنـى ن يكـن قـد نيس  ا بعـد لحرمـة دخـول الماـركين وا 
ــــــه تعــــــالى :  ــــــة لقول ــــــى الكعب ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ٿ چإل

 .(4) [28التوبة: ]  چ ڤ

ولنـــا أن نســـتعين بمـــا وصـــلنا مـــن اـــعر العـــرب فـــي الجاهليـــة ليتضـــ  اســـتعمالهم للتركيـــب 
 الوصفي )البيت الحرام( دااّلً على الكعبة، من ذلك قول الحيصين بن الحمام المّري: 

ْبُع ِمْن َبيِت الَحراِم ِوراثةً   (5)َوُرْبُع الِبطاِح عنَد داِر ابِن َحاِطبِ   َلَنا الرُّ
                                                 

 .  12/119، وينظر: لسان العرب: 223، 222، 3/221( العين: 1)
 .  45/ 2( مقاييس اللغة : 2)
 .  636/ 1( ينظر: الكااف: 3)
 .  281/ 11( ينظر: التفسير الكبير: 4)
( الحصين بن الحمام المري الفارس والااعر ) سيرته واعره(، جمـع وتحقيـق: الـدكتور اـريف عالونـة، 5)

 .  105م : 2000، األردن، )د. ط( –عمان  –دار المناهج 
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 وقول كرب بن جبلةأ العدواني واصفًا الطواف السريع حول الكعبة على ظهور اإلبل : 

ْفَن بالبيِت الَحراِم وُقّضّيتْ   (1)َمناِسُكها ولم ُتَحلُّ ِعقاَلها  فطوَّ

وصف البيت بـ )الحرام( قد أعطى ملمحًا دالليـًا مهمـًا هـو تعظـيم وبذلك يظهر أن 
الكعبـــة وتقديســـها الـــذي كـــان مـــن أهـــم التقاليـــد واألعـــراف التـــي كانـــت متجـــّذرًة فـــي المجتمـــع 
العربي في العصر الجاهلي والتي انعكست في تصرفاتهم وسلوكهم ، وبمجيء اإلسالم فقـد 

 القرآن الكريم تيتلى آناء الليل وأطراف النهار.جرى تأكيد هذا المعنى وتقريره بميات من 

تكـرار وصـف البيـت بــ )الحـرام( فـي آيـة أخـرى  إليـه ولعل ما يعزز المعنى الماار
 چ  ڄٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ  ڄ چمــن قولــه تعــالى : 

فجــاء التصــري  هنــا بــأن البيــت الحــرام هــو الكعبــة، فالبيــت الحــرام   عطــف  [97المائــدة: ]
، أو بــدل مــن (2)ان علــى جهــة المــدا ال علــى جهــة التوضــي  كمــا تجــيء الصــفة كــذلك بيــ

الكعبة، فتكون الفائدة من مجيء البدل أو عطـف البيـان لتبيـين هـذا البيـت مـن فيـره فيكـون 
   .(3)للتوضي  ليتميز عن الكعبة اليمانية التي سّماها بذلك بنو خثعم في الجاهلية

ـــان أن يمكـــن أن يكـــون القصـــد مـــن هـــذا و  ـــان   التنويـــه والتعظـــيم، إذ اـــأن البي البي
يكــون موضــحًا للميبــي ن بــأن يكــون أاــهر مــن المبــيتن، ولمــا كــان اســم الكعبــة مســاويًا للبيــت 
الحـرام فـي الداللـة علـى هـذا البيــت فقـد عيّبـرأ بـه عـن الكعبــة... ووجـه داللـة هـذا العألـم علــى 

وذكـر البيـت هنـا ألن هـذا ، قبل التغليـبالتعظيم هو ما فيه من لم  معنى الوصف بالحرام 
الموصوف مع هذا الوصف صار علمًا بالغلبة على الكعبة... فوصف اـيء بحـرام  مبالغـة 

                                                 

هـــ(، قــّدم لــه وعّلــق عليــه: نعــيم حســين 518( مجمــع األمثــال، أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد الميــداني )1)
 .  2/216م : 2010، 3ط -بيروت –زرزور، دار الكتب العلمية 

 .  714/ 1( الكااف : 2)
يوسـف المعـروف  ( ينظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، أبـو العبـاس اـهاب الـدين أحمـد بـن3)

دماــق، )د. ط(، )د.ت( :  –هـــ(، تحقيــق: الــدكتور أحمــد محمــد الخــراط، دار القلــم 756بالســمين الحلبــي )
4/431  . 
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فــي كونــه ممنوعــًا. ومعنــى وصــف البيــت بــالحرام أنــه ممنــوع مــن أيــدي الجبــابرة فهــو محتــرم 
 .(1)عظيم المهابة وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواح  فيه  

ـــة وهـــذ ـــدمها، ووجـــه االتصـــال هـــو مـــا احتوتـــه اآلي ه اآليـــة الكريمـــة متصـــلة بمـــا تق
ـــر م، فيكـــون الحـــرم بـــذلك ســـببًا فـــي حصـــول الـــوح  الســـابقة  مـــن تحـــريم الصـــيد علـــى الميحف

فضــاًل عــن كونــه ســببًا فــي تــوفير األمــان للنــاس، إذ كانــت الحــروب ، والطيــر علــى األمــن
 فـي مكـة التـي كـان يـنعم أهلهـا باألمـان علـى والغارات تغاى الناس في كل بالد العـرب إالّ 

الــدوام، حتــى كــان الرجــل مــن العــرب إذا لقــي قاتــل أبيــه أو ابنــه فــي الحــرم تركــه مــن دون 
 .(2)التعر  له بسوء

وبذلك تأكد ما حمله التركيب الوصفي )البيت الحـرام( مـن معنـى الحرمـة والتعظـيم 
كون ذا صلة وثقى بـالمجتمع العربـي ومـن ثـم الذي عّبرت عنه لغة القرآن الكريم لي، و للكعبة

ومــن قــبلهم العــرب فــي  –اإلســالمي، فقــد فــدا هــذا المعنــى قائمــًا ثابتــًا فــي نفــوس المســلمين 
فال مجال النتهاك الحقوق في البيت الحرام بالمظالم وسـواها فضـاًل عـن حرمـة  –جاهليتهم 
االزدهــار االقتصــادي لمجتمــع  ممــا يقــود إلــى اــيوع األمــن والســلم الــذي أّدى إلــى القتــال فيــه

 مكة وأهلها منذ القدم وحتى يومنا هذا.

ڍ  ڌ   ڌ   چ(:) إبـراهيموما يتصل بهـذا المعنـى قولـه تعـالى علـى لسـان 

[ حـــين أســـكن ولـــده اســـماعيل  37: إبررريم   ] چ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ڎ  ڎ
( )بصـيغة اسـم المفعـول( وأمه السيدة هاجر في مكة، فجاء وصف البيت بـ ) الميحـر م ،
اهلل تعالى هو الذي حّرمه وفي ذلك أوجه منهـا   أن اهلل حـّرم التعـر  لـه والتهـاون  ي: إ ن  أ

بـه ، وجعــل مـا حولــه حرمــًا لمكانـه، أو ألنــه لـم يــزل ممّنعــًا عزيـزًا يهابــه كـل جبــار كالاــيء 
ــّرم علــى  المحـّرم الــذي حقــه أن ييجتنـب، أو ألنــه عظــيم الحرمـة ال يحــل انتهاكهــا، أو ألنـه حي

الطوفان أي مينع منه 
أمـورًا كانـت  إليـه ، فضاًل عما ذيكر من أن اهلل حّرم على القاصدين(3)

                                                 

 .7/55( التحرير والتنوير: 1)
 .  12/439،440( ينظر: التفسير الكبير: 2)
 . 524/ 2( الكااف: 3)
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. وممـا زاد مـن تـوقير هـذا البيـت وتعزيـز (1)تحل لهم قبل احـرامهم، وتحـريم إراقـة الـدماء فيـه
 .(2)فيلمكانته في نفوس العرب ما عاينوه من هالك من أراد به السوء ومنهم أصحاب ال

 إبـراهيم وهكذا نجد أن الوصف جاء ليقرر معنى حرمـة الكعبـة وعظـم مكانتهـا مـن لـدن
(ومن سبق )ه؛ ( ألن السياق ياير إلى معرفـة الخليـل المسـبقة بحرمـة مكـة ولـذلك )

لجــأ اليهــا مــع زوجتــه وابنــه لتكــون المــالذ والملجــأ والــوطن لهمــا ومــا اســتتبع ذلــك مــن بنــاء 
ومـن ثـم قيـام مجتمـع مكـة واكتسـابها الحرمـة  ،() إسـماعيل كاثر ذريةالكعبة الماّرفة وت

مــن وجــود الكعبــة فيهــا. وكمــا أن البيــت هــو ملجــأ اإلنســان الــذي يــوفر األمــان لــه، فكــذلك 
( للمــولى ) إبــراهيم البيــت هــو المــالذ لقاصــديه ولمــن يعــي  فــي ربوعــه، فجــاء خطــاب

ولتصـب   ؛ ى مـواله لرعايـة ابنـه وزوجتـهتعالى متضمنًا الوصف المذكور إلظهار حاجتـه إلـ
مكــة المكــان األكثــر أمنــًا فــي العــالم بأجمعــه بوجــود الكعبــة فيهــا علــى مــدى العصــور وحتــى 

 قيام الساعة لتتميز بذلك عن المجتمعات كلها. 

   ٿپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ فـــي قولـــه تعـــالى :  .3

وصـــفت لفظـــة  [،80]النحـــل :   چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ 
 )بيوتًا(.  إلى )بيوتًا( بالجملة الفعلية )تستخفونها(، والضمير )الهاء( فيها عائد

 ، ف ـــةي الـــوزن  ف ـــةي: خ  ليـــه. والخ  مأ : كـــلُّ اـــيء  خـــف  مأحف ـــفُّ و)تســـتخفونها( مـــن )  ف ف(   والخ 
ف تــهي فــي عملــه. والفعــل فــي ذلــك ف ــةي الرجــل  : طأيايــه، وخ  . و خ  ف ــةي الحــال  ــفُّ  وخ  ــف  يأخ  كّلــه: خأ

: قــل  ثأقليــهي فــي ســفر  أو حضــر     ... وأخــف  الرجــلي ف ــًة فهــو ضــعيفل وذكــر أيضــًا أن    (3)خ 
ـفُّ المتـاع: الخفيـفي منـه  ... وخ  ف ه: طلـبأ :   ، ويقـال أيضـاً (4)الخفيف : ب زاء الثقيـل     اسـتخأ

ف تأه... واستخف ه : رآه خفيفًا   .(5)خ 

                                                 

 .  19/104( ينظر: التفسير الكبير: 1)
 .  13/214لتنوير: ( ينظر: التحرير وا2)
 .154/ 2وينظر: مقاييس اللغة :  14/ 4( العين : 3)
 . 289، 288( مفردات ألفاظ القرآن: 4)
 . 9/80( لسان العرب: 5)
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ــــالبيوت والمــــراد ــــاب والخــــيم ا ب ــــة الكريمــــة هــــي األخبيــــة والقب لتــــي ذيكــــرت فــــي اآلي
والفساطيط وسـواها التـي تيعمـل مـن األنطـاع والاـعر والـوبر والصـوف وفيـر ذلـك مـن جلـود 

ل على ساكنيها مـن األعـراب والبـدو فـي تـنقلهم وسـفرهم بحثـًا ، الحيوانات وتكون خفيفة الحمف
، فـدّل ذلـك علـى الحيـاة فيـر المسـتقرة . (1)عن الكك والماء، وحين تسـتقر بهـم الحـال أيضـاً 

وهـــذه البيـــوت تختلـــف عـــن تلـــك التـــي يســـكنها أهـــل القـــرى والمـــدن والتـــي يكـــون بناةهـــا مـــن 
وقــد يســتعمل فيهــا الخاــب والقصــب وتكــون مغطــاة بالســقوف ومحاطــًة ، األحجــار والطــين

مـا سـبق ذكـره مـن ، فيكون بناةها موحيًا باالسـتقرار والثبـات فـي المكـان بخـالف (2)بالجدران
 بيوت البدو التي تدل على الحّل والترحال. 

ومعلــومل   أن البــداوة أقــدم مــن الحضــارة والبــدو أصــل للمــدن والحضــر. والبــدو هــم 
المقتصـــرون علــــى الضـــروري فــــي أحـــوالهم العــــاجزون عّمـــا فوقــــه، وأن الحضـــر المعتنــــون 

ري أقـــدم مـــن الحـــاجّي بحاجـــات التـــرف والكمـــال فـــي أحـــوالهم وعوائـــدهم، والاـــك أن الضـــرو 
 .  (3)والكمالي وسابق عليه 

فــــي اآليــــة الكريمــــة عــــن جانــــب مــــن جوانــــب الحيــــاة  وصــــف البيــــت لقــــد كاــــف
االجتماعيـــة للعـــرب فـــي الجاهليـــة وبعـــد مجــــيء اإلســـالم، فـــدّل علـــى أن الحيـــاة فـــي ذلــــك 
ة المجتمــع لــم تكــن مســتقرة، فكــان النــاس فــي حــّل وترحــال، وبــدا  أثــر البيئــة واضــحًا فــي لغــ

مـن خـالل وصـف البيـوت بالخفـة وسـهولة -ذلك المجتمع، فجاءت لغة القـرآن الكـريم معّبـرة 
عــن طبيعــة المجتمــع العربــي البــدوي الصــحراوي ذي البيئــة القاســية التــي فرضــت  -الحمــل

عليــه كثــرة التنقــل ســعيًا وراء مصــادر الحيــاة مــن مــاء وكــك، وجــاء التــذكير فــي هــذه اآليــة 
فـي محـيطهم فحـازوا بـذلك  متـوافرة هّيأ لهم سبل اتخاذ البيوت من موادبنعمة اهلل عليهم  إذ 

 الراحة والمأوى. 

                                                 

 .  20/252( ينظر: التفسير الكبير: 1)
 .14/237( ينظر : التحرير والتنوير: 2)
 .1/247( مقدمة ابن خلدون: 3)
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( في قوله تعالى على لسان ماركي 4 . جاء وصف البيت بابه الجملة )من زخرف 
 حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ چ قري : 

  [. 93]اإلسراء:  َّ جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هتمت خت

ــــرف   ال ــــي الزيخف . ويعن ــــريفي الــــذهبي ــــزّينأ والزيخف فأ الرجــــلي : ت ــــرف ، وتأزخف ــــرأفل ــــةي، وبيــــتل ميزأخف زين
: ما ييزخرأفي من السيفن   والزخارفي
ّينأـهي  (1) رفأـًة: زأ ،وذكـر فـي معنـاه أيضـًا   وزأخـرفأ البيـتأ زخف

ّينأ فقد زيخر فأ   قأ وزي وت  .و)من( هنا لبيان الجنس.(2)وأكملأهي، وكلُّ ما زي

( حــين برســالة النبــي ) اإليمــان إخبــار عــن رفــ  ماــركي قــري   واآليــة الكريمــة
تحمـل فـي طياتهـا )التعجيـز(، فااـترطوا تحقيـق  إ ليـه ألزمهم الحجة، فبدأوا بتوجيـه اقتراحـات

. وذيكـر أن   القائـل هـم عتبـة (3)( بيت من ذهـبإحداها كي يةمنوا، منها أن يكون للنبي)
بـــو ســـفيان بـــن حـــرب، واألســـود بـــن عبـــدالمطلب، زمعـــة بـــن بـــن ربيعـــة واـــيبة بـــن ربيعـــة وأ

 .(4)األسود، الوليد بن المغيرة، أبو جهل بن هاام، عبداهلل بن أبي أمية وأمية بن خلف 

ن كانـــت ناـــاطًا جماعيـــًا لاـــعب واحـــد أو أمـــة واحـــدة، لكـــن  والحـــق أن اللغـــة   وا 
. (5)اتهم وطبقــاتهم االجتماعيــة مســتوياتها تتعــدد وتتنــوع تبعــًا لعــدد النــاطقين بهــا، وتنــوع ثقافــ

ويمثـل المقــام أو الســياق الجانــب االجتمــاعي الــذي يعـد ضــروريًا للوصــول إلــى فهــم الداللــة، 
ويتضـمن المـتكلم والمخاطـب والصـالت االجتماعيـة واألحـداث التـي جـرت فـي السـابق وفــي 

 .(6)الزمن الحالي والقيم واالعتقادات والفلكلور وسوى ذلك

أثـر السـياق االجتمـاعي فـي اسـتعمال الوصـف الـذي ورد للبيـت فـي ويبدو واضـحًا   
فحــين نتأمــل الخطــاب الــذي احتوتــه اآليــة الكريمــة ف ننــا ســنجد أن المتكلمــين ع، هــذا الموضــ

                                                 

 .  3/55يس اللغة : ، وينظر : مقاي 338/ 4( العين: 1)
 .9/133( لسان العرب: 2)
 .  21/409، التفسير الكبير:  648/ 2( ينظر: الكااف: 3)
 .15/206( التحرير والتنوير: 4)
 .165( علم اللغة االجتماعي عند العرب: 5)
 -هـــ 1427، 5القــاهرة، ط –( ينظـر: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهـا، الــدكتور تمــام حســان، عـالم الكتــب 6)

 .  352، 342م : 2006
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هــم عليــة القــوم فــي مكــة وأصــحاب الثــراء والجــاه الــذين ينتمــون إلــى المجتمــع المكــي الــذي 
اسـتعمالهم لكلفـاظ الخاصـة بالوصـف التـي عيرف بالفوارق الطبقية فيه، فـانعكس ذلـك علـى 

( أن يكـون لـه بيـت مـن جاءت دالة على الثراء والغنى والفخامة حين طلبوا من الرسـول )
ذهــب، الســيّما أن القــوم مــن كبــار التجــار الــذين اعتــادوا الســفر فــي رحلتــي الاــتاء والصــيف 

صــور والبيــوت الفخمــة إلــى الــيمن والاــام، فحــازوا بــذلك االطــالع علــى مظــاهر العمــران والق
( كــان ممــن يقصــد الاــام للتجــارة فــي تلــك الــبالد، فضــاًل عــن أن المخاطــب وهــو النبــي )

وقــد تســنى لــه االطــالع علــى مــا فــي تلــك الــبالد مــن مظــاهر الحضــارة والتــرف، لــذلك جــاء 
 الخطاب القرآني بالتركيب الوصفي متساوقًا مع كل ما ذكر. 

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ    ھ  ھ  ے  ے چ . جـاء قولـه تعـالى:5

[ متضــمنًا وصــف البيــت بـــ )العتيــق( و)العتيــق( أصــله مــن )ع ت ق (  أصــل 29]الحــج : 
تأـــقأ العبـــدي ييعفتأـــقي عأتأاقـــًا وعتأاقأـــة  ليقـــًا ومعنـــى الق ـــدم... عأ لفقأـــًة وخي صـــحي  يجمـــع معنـــى الكـــرم خ 

تاقًا... وامرأةل عتيقةل أيضـًا أي جميلـةل كري مـةل. وفـرسل عتيـقل: رائـعل وعيتيوقًا، وأعتقه صاحبه إعف
 ... . وقـد عأتـأقأ وعأتـيقأ إذا أتـى عليـه زمـنل تفق ... والعتيقي أيضًا : الكريمي من كّل اـيء  بيتني الع 

ع للناس   .(1)والبيتي العتيقي : الكعبةي، ألنه أولي بيت  ويض 

ف بيت اهلل الحرام ب )العتيق( ليس بالجديد، فقد عرفـه العـرب فـي جـاهليتهم  ووأصف
 كروه في أاعارهم ومنه قول زهير بن أبي سيلمى: وذ

  (2)بمكَة والبيِت العتيِق الُمكَّرمِ   وبالاّلِت والُعّزى التي يعبدونها

وذكـــر فــــي الموصــــوف )العتيـــق( معــــان  عديــــدة منهـــا : أن اهلل تعــــالى أعتقــــه مــــن 
مـــن الباـــر الجبـــابرة فلـــم يتمكنـــوا مـــن تخريبـــه أو الحـــاق األذى بـــه، أو أنـــه لـــم يتســـن  ألحـــد 

                                                 

 . 545وينظر: مفردات ألفاظ القرآن:  210، 219/ 4( مقاييس اللغة: 1)
  1بيـروت، ط –( ديوان زهير بن أبي سيلمى، اـرحه وقـدم لـه : علـي حسـين فـاعور، دار الكتـب العلميـة 2)
 .  105م:1998 -هـ 1408-
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، أو أنــه بيــت كــريم، والمــراد بــالطواف المــذكور (1)امتالكــه قــط ، أو أنــه وصــف بــذلك لقدمــه
 .(2)في اآلية هو طواف اإلفاضة الذي هو من أركان الحج

ولعل وصف البيت بالعتيق قد جمع كل المعاني المـذكورة سـابقًا، فجـاء معبـرًا عـن 
عمق التـاريخ جـزءًا مـن تاريخـه ومـا ارتـبط  المجتمع العربي الذي يعد هذا البيت الموفل في

به من اعائر دينية تقام حوله سنويًا عرفها العرب قـديمًا وهـي اـعائر الحـج ومنهـا الطـواف 
حــول البيــت، وحــين جــاء اإلســالم زادت مكانــة البيــت الحــرام فــي النفــوس واتســعت لتاـــمل 

زأ مــــن عبــــادة مجتمعــــات أخــــر فيــــر عربيــــة ولتصــــب  اــــعائر الحــــج والعمــــرة جــــزءًا ال يتجــــ
 المسلمين. 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ وتكـــرر وصـــف بيـــت اهلل بــــ )العتيـــق( فـــي قولـــه تعـــالى : 

د 33]الحج :   چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ    چ   [ والحديث هنا عن اعائر اهلل التي قيص 
ألن المقصـود  م؛بها )الهأدفي( الذي يسـاق إلـى الكعبـة، فيكـون نحرهـا ونهايـة أمرهـا فـي الحـر 

ق هاهنـا الحـرم بأجمعـه، لكـن الكعبـة تنّزهـت عـن إراقـة الـدماء فيهـا، فلـيس فيهـا بالبيت العتي
ثمــة نحــر إنمــا يكــون ذلــك فــي منــًى إكمــااًل لاــعائر الحــج بقصــد التقــرب إلــى المــولى تعــالى 

 .(3)وتعظيمًا لاأن الكعبة

حــدى اــعائر إفــي ســياق الحــديث عــن )البيــت العتيــق( قــد ورد التركيــب الوصــفي ل
ـــنحـــر الحـــج وهـــي  ـــذي يعـــود باأل يدف الهأ ـــلال ـــداء جـــد العـــرب الخلي ـــى افت ـــه  ()صـــل إل ابن

]الصـافات :   چٹ  ڤ  ڤ  چ : ن الكـريم بقولـه آالقـر  كرهـاذ ةبذبيحـ( )سماعيل إ
ثــم جــاء اإلســالم  ،مــن عبــادتهم صــبحت جــزءاً أحفــاده العــرب و أانتقلــت إلــى  التــي  و[ 107

ــام بهــذه الاــعير ليكــون هــو األ صــب  الوصــف أف ،لــى خيــر مــا يكــونهــا عئداأو  ةحــق فــي القي
 .والقدم التي ارتبطت ببيت اهلل والزمته ةصالعن معاني الكرم واأل معبراً 

                                                 

 .17/250، التحرير والتنوير : 8/614( ينظر: جامع البيان: 1)
 .154/ 3( ينظر: الكااف: 2)
 .17/258والتحرير والتنوير :  23/224( ينظر: التفسير الكبير: 3)
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ــه تعــالى : 6 وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ . فــي قول

ورد التركيــب اإلضــافي )فأيــر بيــوتكم( صــفة لـــ ) بيوتــًا( المــذكورة  [27النــور: ] چیىئ  ىئ
سبب نزول هذه اآلية   أن امرأة من األنصـار قالـت : يـا رسـول  في اآلية الكريمة. جاء في

اهلل إني أكـون فـي منزلـي علـى الحـال التـي ال أحـب أن يرانـي أحـد عليهـا والـدل وال ولـد، وأنـه 
، فاتضـ  بـذلك أن ثمـة حاجـة (1)ال يزال يدخل علـّي رجـل مـن أهلـي وأنـا علـى تلـك الحـال  

ان مـن عـادة أهـل الجاهليـة إذا دخـل أحـد مـنهم وقـد كـ ة،اجتماعية اسـتدعت نـزول هـذه اآليـ
بيتًا ليس ببيتـه أن يقـول :  حييـتم صـباحًا وحييـتم مسـاًء ثـم يـدخل، فربمـا أصـاب الرجـل مـع 

. فجـاء اإلسـالم لتعلـيم (2)امرأته في لحاف واحد، فصّد اهلل عن ذلك وعّلم األحسن واألجمـل 
لـــزرع تلـــك اآلداب فـــي المجتمـــع النـــاس آداب االســـتئذان حـــين يحصـــل التـــزاور فيمـــا بيـــنهم 

اإلســـالمي الجديـــد لتكـــون جـــزءًا منـــه. وقـــد كـــان االســـتئذان   يختلـــف اـــكله بـــاختالف حـــال 
وقـد يتركـه أو يقّصـر فيـه مـن ال يهّمـه ، المستأذأن عليه من ملوك وسوقة فكان فيـر متماثـل

ور أ ـثق اًل عليـه، إاّل قضاء وطفره وتعجيل حاجته، وال يبفعيد بـأن يكـون ولوجـه محرجـًا للمـزي و مي
دخاله فـي آداب الـدين حتـى ال ييفـّرط النـاس فيـه أو فـي  فجاءت هذه اآليات لتحديد كيفيته وا 
بعضـه بـاختالف مـراتبهم فـي االحتاـام واألنفـة واخـتالف أوهـامهم فـي عـدم المةاخـذة أو فـي 

ار ممـا ألن النـاس اتخـذوا البيـوت لالسـتت؛ ادتها. وايرع االستئذان لمن يـزور أحـدًا فـي بيتـه
يةذي األبدان من حرا وقرا ومطر وقأتام، ومما يةذي الع ر  والـنفس وانكاـاف مـا ال يجـب 

 .(3)الساكن اطالع الناس عليه 

)فيــر بيــوتكم( دّل علــى حرمتهــا ألنهــا  اإلضــافي وعليــه فــ ن وصــف البيــوت بالتركيــب     
، فبـدا الوصـف كأنـه مملوكة لآلخرين وليست لانسـان المنهـي عـن دخولهـا إال بأخـذ اإلذن 

العامل المقرر لالستئذان، إذ ال ييعقل أن يستأذن اإلنسان وهو داخلل إلـى بيتـه، بـل إن ذلـك 
يحدث حين يدخل بيتًا ليس ببيته لتتحدد الحرية، فليسـت الحريـة مطلقـة لانسـان فـي دخـول 

                                                 

 .  19/147( جامع البيان: 1)
 .23/357، التفسير الكبير:  3/230( ينظر: الكااف: 2)
 .  18/196( التحرير والتنوير: 3)
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؛ مــعالبيــوت، بــل إن هنــاك ضــوابط أقّرهــا الــدين اإلســالمي لتكــون جــزءًا مــن عــادات المجت
ولينســخ مــا اعتــاده العــرب فــي جــاهليتهم مــن دخــول بيــوت اآلخــرين بغيــر اســتئذان، لكــون 
اإلســالم ثــورة اجتماعيــة تهــدف إلــى تغييــر كــل مــا فيــه إضــرار بــالمجتمع إلــى مــا فيــه خيــره، 

 فجاءت لغة القرآن الكريم معّبرة عن ذلك كله أيّما تعبير. 

ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  چ . ااتملت اآلية الكريمة من قوله تعالى : 7

[ على وصف لفظة )بيوتًا( بالتركيب اإلضافي )فير مسكونة( لبيـان 29النور: ]  چڄ  ڄ
حكـــم الـــدخول إلـــى الـــدور التـــي ال ســـاكن بهـــا، أو التـــي ال أصـــحاب لهـــا، أن ال حـــر. فـــي 

 دخولها وال إثم. 

البيــوت المبنيــة بــالطرق التــي :   الخانــات و  إّنهــا وفــي البيــوت فيــر المســكونة أقــوال منهــا
 إليهـــالـــيس بهـــا ســـكان معروفـــون، وانمـــا بينيـــت لمـــاّرة الطريـــق والســـابلة ليـــأووا إليهـــا وييـــةوا 

أمتعــتهم...، وقيــل : كــانوا يصــنعون فــي بيــوت  فــي طــرق المدينــة متاعــًا وأقتابــًا فــرّخف لهــم 
ســـافر فـــي الاـــتاء أن يـــدخلوها،... أو البيـــوت التـــي تكـــون بـــالطرق والخربـــة فيهـــا منفعـــة للم

األسواق والحوانيـت وأنهـا تـدخل جميعهـا مـع مـا  إ ن ها ، وقيل أيضًا :(1)  إليها والصيف ييأوى
ـــرف فهـــي موضـــوعة  ســـبق ذكـــره فـــي حكـــم جـــواز دخولهـــا مـــن دون اســـتئذان مـــن جهـــة العي

. فــالمراد بــالبيوت فيــر المســكونة :  أنهــا فيــر مأهولــة علــى حالــة االســتقرار أو (2)للــدخول
 .  (3)مأهولة البتة فير 

لقد جاءت لغة القرآن الكـريم بهـذا الوصـف انطالقـًا مـن حاجـة المجتمـع اإلسـالمي فـي ذلـك 
العصـــر وفـــي كـــل عصـــر ليكـــون األســـاس الـــذي يرفـــع الحـــر. عـــن المســـلمين حـــين تيلـــزمهم 
الحاجـــة إلـــى دخـــول الـــدور واألمـــاكن العامـــة للمســـافر أو المقـــيم مـــن دون اســـتئذان. فكانـــت 

ار المســـلمين عبـــر الفيـــافي والقفـــار تتطلـــب دخـــولهم إلـــى البيـــوت المقامـــة فـــي رحـــالت التجـــ
فضـاًل عـن احتيـاجهم وفيـرهم إلـى دخـول الحوانيـت ، طريق التجارة والخرائب فير المسكونة
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والــدكاكين بغيــر اســتئذان. وهــذا مــا يجــري عليــه الحــال فــي أيامنــا ومــا ناــهده مــن دخولنــا 
مستاـفيات واألسـواق واألمـاكن العامـة وسـوى ذلـك مـن أجمعين إلى المـدارس والجامعـات وال

 إ لــى لتاــير اإلضــافي دون اســتئذان، فجــاءت لغــة القــرآن الكــريم بوصــف البيــوت بالتركيــب
ولتعبــر بــذلك عــن إحــدى متطلبــات ، العمــوم بــداًل مــن الخصــوفى إ لــ تغيــر داللــة )البيــت(

 المجتمع اإلسالمي وحاجاته. 

نأ اهللي( فـي قولـه تعـالى : . ورد وصف لفظة )بيوت( بالجملـة8 مئ  ىئ  يئ  جب  چ  الفعليـة )أذ 

 [. 36]النور:  چحب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  

 ، ـتي نفـتي بهـذا الاـيء، أي علمف ... وأأأذ  : االسـتماعي للاـيء  ( أصله من )أ ذ ن(   األأذأني نأ و )أذ 
ـــأمر  ـــى ب لفمـــي، وهـــو فـــي معن ـــ ذني، أي بع  ـــه ب نـــي وفعلأ ـــأذن وآذأنأنـــي: أعلمأ ـــذي ي ي، وكـــذلك ال

. وذيكـر أيضـًا أن   بـينأ العلـم  واإلذفن فـرقل، فـ ن اإلذنأ أخـفُّ (1)بالدخول على الوالي وفيره 
 .  (2)وال يكاد يستعمل إاّل فيما فيه مايئةل ما، ضام ه األمري أم لم ييضام ه 

أنـــه  والمـــراد بـــالبيوت فـــي هـــذا الموضـــع أنهـــا المســـاجد وليســـت بيـــوت الســـكن ، ودليـــل ذلـــك
يحصل فيها ذكر اهلل والتسبي  بحمده والصـالة وسـوى ذلـك ممـا ال يليـق إاّل بالمسـاجد لقولـه 

ٱ  ٻ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت  يت   چ تعــــــالى: 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀ

أو بمعنـى أن اهلل أمـر  (4)مر، ورفعها : بناةها .  والمراد باإلذن : األ(3)[37، 36]النور: چ
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. ومعنى البناء هـو األولـى إذ   هـو (1)بتعظيمها وتطهيرها عن األقذار وعن اللغو من القول
 .(2)األفلب في معنى الرفع في البيوت واألبنية 

ويظهر أن البيوت بهذا الوصف، قـد خرجـت عـن معنـى البيـت الـذي يحيـا فيـه اإلنسـان إلـى 
آخــر هــو المســجد بيــت اهلل تعــالى الــذي يجــد فيــه المســلم الســكينة واألمــان حــين يتجــه معنــًى 

 إلى خالقه في عبادته من صالة وذكر وتسبي . 

فضاًل عّما حمله هذا الوصف من إاارة واضحة إلـى تأسـيس المسـجد أو الجـامع الـذي يعـد 
يجتمـع فيـه المسـلمون مصطلحًا جديدًا في اللغة العربية وهـو ياـير أيضـًا إلـى المكـان الـذي 

للعبــادة و يعــد أيضــًا مةسســة اجتماعيــة منــذ أول إناــائه فــي عهــد الرســول األعظــم محمــد 
( إذ كانــــت تقــــام فيــــه الصــــالة وتــــالوة القــــرآن وتنــــاق  فيــــه أمــــور المســــلمين واــــةونهم ،)

وييخطط فيه للمعارك والغزوات إلى فير ذلـك، فهـو وثيـق  الصـلة بـالمجتمع اإلسـالمي إلـى 
هذا، ففيه تقام صالة الفر  والجمعة والتراوي  وصالة العيـد والجنـازة ودروس تحفـيظ يومنا 

 القرآن الكريم وجمع الصدقات ونحو ذلك. 

فالمسجد هـو المكـان الـذي جعـل العـرب مجتمعـين بعـد أن كـانوا متفـرقين فـي الجاهليـة وهـو 
باإلسـالم الـذي يعـد  المكان الذي يجمع المسلمين ويوحدهم اليوم أيضـًا، فضـاًل عـن ارتباطـه

ثورة اجتماعية وفكرية وعقدية أدت إلى تغيير اامل في عقيـدة العـرب فتحولـوا مـن اإلاـراك 
 وهكذا يظهر جلّيًا عمق الصلة بين اللغة والمجتمع. ه، باهلل إلى توحيده سبحان

[ وصــف 4]الطــور:  َّ حئ  جئ  ٱُّٱ. تضــمنت اآليــة الكريمــة مــن قولــه تعــالى : 9
ـــري : ضـــربل مـــن النخـــل  وهـــو البيـــت بــــ )المعمـــو  ر(. وأصـــل المعمـــور مـــن )ع م ر(   العأمف

ـــرأ النـــاسي األر أ يأعفميرونهـــا وهـــي عـــامر ةل  ـــري الحيـــاة ... وعأمأ ـــري عيمف ... والعيمف ـــحويقي الطويـــلي الس 
رأاني  ومعمورةل ومنها العيمف
ـرأتف  (3) ... والمعميـورةي مـن عيم  ، ويدل أيضًا على   بقاء  وامتداد  زمان 

                                                 

 .24/369( ينظر : التفسير الكبير: 1)
 .  191/ 19( جامع البيان: 2)
 .  2/137( العين: 3)
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... والمعمــوري : المخـــدومي. (1) ّمــارل ، فضــاًل عــن أنــه  ييقـــال لســاكن الــدار : عــام رل والجمـــع عي
تيه   تيه أي خدمف ججف وعأمفرتي رّبي وحأ
(2) . 

هناك من ذهب إلى أن المراد بالبيت المعمور هو الذي   يعّمر بكثرة فاايته وهو بيت 
يوم سبعون ألفًا من المالئكة ثم فيما ذيكر في السماء بحيال الكعبة من األر ، يدخله كل 

، أو أن المراد به   الكعبة وهذا األنسب ... ووصفه بالمعمور ألنه (4)ال يعودون فيه أبدًا  
 رن مم ٱُّٱال يخلو من طائف  به، وعمران الكعبة هو عمرانها بالطائفين، قال تعالى : 

[ ، ومناسبة القسم سأبفقي القسم 18]التوبة:  َّ  ري ٰى ين ىن نن من زن
تاب التوراة ، فعقب ذلك بالقسم بمواطن نزول القرآن، ف ن ما نزل به من القرآن أينزل بك

. (5)بمكة وما حولها مثل جبل حراء   
وباعتمــاد الــرأي القائــل أن التركيــب الوصــفي )البيــت المعمــور( يــدل علــى الكعبــة، فــ ن لغــة 

كـن للعـرب عهـدل بـه كمـا جديـدًا لـم ي إسالمياً  القرآن الكريم بهذا الوصف قد انتجت مصطلحاً 
  فــالثورات االجتماعيــة الســيما الفكريــة بســبب ، هــو اــأن )البيــت الحــرام( أو )البيــت العتيــق(

التــي يراهــا اإلنســان أو يســتعملها، أو تبــّدل المفــاهيم التــي  األاــياء مــا تــةدي إليــه مــن تبــدل
 .(3)يةمن بها، تةدي في فالب األحيان إلى تطور لغوي 

لعمران يــدل حقــًا علــى مــا هــو حاصــل فــي الواقــع. فهــي تعــد المكــان ولعــل وصــف الكعبــة بــا
فضــاًل عـــن أهــل مكـــة ، الــذي ال يكــاد يخلـــو مــن المســلمين الـــذين يقصــدونها للحـــج والعمــرة

المقيمــين بهــا والــذين يقصــدون الكعبــة للصــالة فــي رحابهــا والطــواف حولهــا. وحــال الكعبــة 
كحـال بيـت اإلنسـان العـامر بأهلـه فـال يكـاد المعمورة بالطائفين والقائمين الركع السـجود هـو 

اــّرفها  –يخلــو منــه إاّل قلــياًل. والبــّد مــن القــول أن وجــود الكعبــة )البيــت المعمــور( فــي مكــة 
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فيرهـا مـن المجتمعــات، مـن قـد جعـل مجتمعهـا يصـطبغ بصـبغة خاصـة انمـازت بهـا  –اهلل 
 العام. لتوافد المسلمين إليها من كل البقاع، فهي عامرة بهم على مدار 

 الخاتمة

 البّد لنا من عر  أهم نتائجه وهي :   -بفضل اهلل تعالى ومّنه  –بعد إتمام البحث 

ظهـــرت الصـــلة واضـــحة بـــين داللـــة أوصـــاف )البيـــت( التـــي وردت فـــي القـــرآن الكـــريم  .1
واإلســالمي، فقــد عّبــرت داللــة تلــك األوصــاف عــن طبيعــة ذلــك  الجــاهلي والمجتمــع العربــي

مــن الاــعائر الدينيــة والتقاليــد والثقافــة، فضــاًل عــن طبيعــة الخطــاب  المجتمــع بمــا يتضــمنه
الــذي يصــدر عــن عــدد مــن أفــراده، وقــد ورد ذلــك كلــه بلغــة القــرآن الكــريم الــذي نــزل بلســان 
عربـــي مبـــين. مـــن ذلـــك مـــا جـــاء مـــن وصـــف البيـــت بالخفـــة الـــذي دّل علـــى التنقـــل وعـــدم 

مـع البـدوي الصـحراوي فـي اـبه جزيـرة االستقرار، فعّبر بصدق عن طبيعة الحيـاة فـي المجت
العرب التي ألجأته الى اتخاذ مثل تلك البيوت، وما ذكر أيضًا مـن وصـف البيـت بالفخامـة 

 الذي دّل على الثراء الذي يعود على الطبقة االجتماعية التي ينتمي اليها المتكلم. 
علــى مكانــة الموصــوف عنــد المتلقــي للخطــاب القرآنــي  إظهــار اتضــ  أثــر الوصــف فــي .2

، فهــي  نحــو مــا وجــدناه مــن وصــف الكعبــة بـــ )الحــرام( أو )العتيــق( ومــا تضــمنه مــن معــان 
البيت الجامع للمسـلمين والمكـان الـذي تقـام فيـه اـعائر الحـج والعمـرة، والمـالذ اآلمـن الـذي 

 ال تنتهك حرمته كالبيت الذي يجمع أفراد األسرة ويوفر لهم األمان. 
جديـد مـن األبنيـة التـي لـم يعهـدها العـرب وال العـالم دّل الوصف أيضًا على ظهـور نـوع  .3

كلــــه، أأال وهــــو المســــجد أو الجــــامع الــــذي يعــــد المكــــان المخصــــف للعبــــادة فــــي المجتمــــع 
اإلسالمي والذي ارتبط انااةه بظهور اإلسالم الـذي أحـدث تغييـرًا اـاماًل فـي عقيـدة العـرب 

 وفكرهم. 
مـن تغييـر فـي عـدد  مـن عاداتـه  أاارت داللة الوصف الـى مـا أصـاب المجتمـع العربـي .4

ـــ )أدب  ــرف ب وتقاليــده بقصــد إرســاء مــا هــو خيــر منهــا وذلــك بمجــيء اإلســالم، نحــو مــا عي
االســـتئذان( لتعلـــيم المســـلم كيفيـــة الـــدخول إلـــى بيـــوت اآلخـــرين، احترامـــًا لخصوصـــية أفـــراد 

 البيت وسعيًا بالمجتمع اإلسالمي نحو الرقّي. 
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يصـف الكعبـة، ظهـر بظهـور مصـطلحًا جديـدًا مور( جاء التركيب الوصفي )البيت المع .5
 اإلسالم، وارتبط بالمجتمع اإلسالمي واعائره الدينية الجديدة. 

أظهرت لغة القرآن الكريم تنوعًا في داللة أوصـاف البيـت، إذ ويصـف بالحرمـة والعظمـة  .6
والقــدم والفخامــة والخفــة إلــى فيــر ذلــك، فأضــاف الوصــف إلــى لفظــة )البيــت( دالالت أخــر 

 ضاًل عن داللته األصلية مما قاد إلى توسع في داللة لفظة البيت. ف
أظهــــر البحــــث تنوعــــًا فــــي أنمــــاط وصــــف البيــــت الــــذي ورد بصــــيغة المفــــرد والتركيــــب  .7

 اإلضافي والجملة الفعلية وابه الجملة بما يتناسب مع السياق.
 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.              
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 ل باآليات المتضمنة ألوصاف )البيت( في القرآن الكريمجدو 
 داللته االجتماعية نوعه الوصف السورة واآلية نص اآلية ت

  من زن رن مم ام يل ٹٱٹٱُّٱ .1

   َّ ري ٰى ين ىن نن
 العبادة جملة فعلية وضع للناس  96آل عمران: 

 جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ .2
 حب جب هئ  مئ خئ حئ
 خت حت جت هب مب خب

 َّ هت  مت

 التعظيم والتقديس مفرد الحرام  2المائدة:  

 ٰذ يي ىي مي ٹٱٹٱُّٱ .3
 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

  َّ رئّٰ ِّ ُّ

 التعظيم والتقديس مفرد الحرام  97المائدة:  

 يت ىت نت ٹٱٹٱُّٱ .4
 ىف يث ىث نث مث زث رث
  َّ ىق  يف

 التعظيم والتقديس مفرد المحرم  37إبراهيم:  

 يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ .5
  يم ىم مم خم حم جم
   َّ  خن حن جن

 الحياة غير المستقرة ة فعليةجمل تستخفونها  80النحل:  

 جئ يي ىي ني مي ٹٱٹٱُّٱ .6

   َّ  جب هئ مئ خئ حئ

 الثراء والفخامة شبه جملة من زخرا    93اإلسراء:  

 خب حب جب ٹٱٹٱُّٱ .7
 جت هب  مب
   َّ مت خت حت

 األصالة والِقدم مفرد العتيق  29الحج:  

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ٹٱٹٱُّٱ .8

  َّ  نب  مب زب رب يئ ىئ

 لِقدماألصالة وا مفرد العتيق  33الحج:  

 خف  حف جف ٹٱٹٱُّٱ .9
   َّ حك جك مق حق مف

 حرمة البيوت تركيب إضافي غير بيوتكم  27النور:  

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٹٱٹٱُّٱ .10
ٍّ َّ ُّ ِّ  َّ   

 
 

 العموم تركيب إضافي غير مسكونة  29النور:  
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The Semantic of Description of the Lexeme of (Home) in the 

Glorious Qur’an: A Study in the Light of Sociolinguistics 

Muna Fadel Al-Hallaouji

 

Abstract 

             The current study aims at investigation the semantic of the 

lexeme home description which are mentioned in the Glorious Qur’an 

verses from a sociolinguistics perspective to show the relation standing 

between language and society. The study adopts two approaches vis., 

descriptive and analytical in an attempt to induce the variety of 

Home description ,as mentioned in the Glorious verses ,to be analysed 

in a manner of highlighting  the Arabic society including  nature, 

culture, and values .All is done in a language which is regarded as the 

top language in eloquence and rhetoric; the Arabic language in the 

Glorious Qur’an .The study  is organized in three sections :Section (1) 

includes both linguistic and terminological definitions of the term 

adjective in addition to a linguistic definition of the lexeme home. 

Section(2) is devoted to introducing  sociolinguistics as a field .Finally, 

Section (3) embraces the analysis of the verses under investigation 

.The study ends with a conclusion of the most prominent results . 
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