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 -3ستمنح املنصة (املوقع) صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال
االطالع عليها عند
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعلق به وببحثه ويمكنه ِ
تحميل بحثه .
 -4يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة ،وعلى النحو اآلتي :
 تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية( :العنوان :بحرف  /16املتن :بحرف
ً
سطرا ،وحين
 /14الهوامش :بحرف  ،)11ويكون عدد السطور في الصفحة الواحدة)27( :
َ
تزيد عدد الصفحات في الطبعة األخيرة عند النشر داخل املجلة على ( )25صفحة للبحوث
الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة ،وتحقيق النصوص ،و ()30
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لألشياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق
ُ
ً
حد ما ذكر آنفا .
ُ ترتب الهوامش َأ ً
رقاما لكل صفحةُ ،ويعرف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
ً
اكتفاء بالتعريف في موضع الذكر األول  ،في
ذكره أول مرة ،ويلغى ثبت (املصادر واملراجع)
حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر (مصدر سابق).
ُ
يرشحانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية ،وتأكيد سالمته من
 يحال البحث ِإلى خبيرين ِ
َ
ُ
ُ
حكم) للفحص األخير ،وترجيح
النقل غير املشروع ،ويحال – إن اختلف الخبيران – إلى (م ِ
َ
ً
جهة القبول أو الرفض ،فضال عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة
اإللكترونية ُويقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله . %20
االستالل َمن املصادر ِ
(املؤلف) بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث ،وهي :
 -5يجب أن يلتزم الباحث
ِ
َ
َ
 يجب أن ال يضم البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث ،أي :يرسل بدون اسم .
 يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث (القسم /الكلية او املعهد /الجامعة) والبحث
واإلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء
باللغتين :العربية ِ
َ
ً
واإلنكليزية يضم أبرز ما في العنوان من
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضا :العربية ِ
مرتكزات علمية .

واإلنكليزية ،ال
 يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين :العربية ِ
يقالن عن ( )150كلمة وال يزيدان عن ( ،)350وتثبيت كلمات مفتاحية باللغتين :العربية
واإلنكليزية التقل عن ( )3كلمات ،وال تزيد عن ( )5يغلب عليهن التمايز في البحث.

َ
َ
 -6يجب على الباحث أن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه ،فهي األساس في
َ
التقييم ،وبخالف ذلك ُ
سيرد بحثه ؛ إلكمال الفوات ،أما الشروط العلمية فكما هو مبين
على النحو اآلتي :
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها( :مشكلة
َ
البحث) أو ِ(إشكالية البحث) .
َ
َ
َ
تعبر عن مشكلة البحث ويعمل
ات
فرضي
و
أ
ة
بحثي
سئلة
أ
صياغة
الباحث
يراعي
ن
أ
 يجب
ِ
َ
ًّ
وحلها أو دحضها علميا في متن البحث .
على تحقيقها ِ
َ
َ
َ
يحدد
 يعمل الباحث على تحديد أهمية بحثه وأهدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها ،وأن ِ
الغرض من تطبيقها.
َ
 يجب أن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
الباحث في بحثه .
َ
 يجب أن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه ،كما
َ
َ
يجب أن يراعي أدوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املتبع فيه .
ُ
َ
 يجب مراعاة تصميم البحث وأسلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي ألفكاره
وفقراته.
َ
 يجب على الباحث أن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث ،واختيار
ً
مراعيا الحداثة فيها ،والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات
ما يتناسب مع بحثه
الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .
َ
ُّ
 يجب على الباحث أن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها  ،والتأكد من موضوعاتها
َ
َ
ونسبة ترابطها مع األسئلة البحثية أو الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .
َ
َ
ُ ْ
الحك َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم
 -7يجب على الباحث أن يدرك أن
َ
ُ
ُ
َ ً
ً
حكم وعلى أساسها ُيحكم البحث ُويعطى أوزانا
تضم التفاصيل الواردة آنفا ،ثم ترسل ِإلى امل ِ
َ
َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األوزان ُيقبل البحث أو يرفض ،فيجب على الباحث مراعاة
ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

تنويه:

َ
تعبر جميع األفكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء
ِ
َ
تعبر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى
أصحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكرية وال ِ
التنويه
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تأريخ التقديم2021/4/21 :



تأريخ القبول2021/5/22 :

المستخلص:

يسعى هذا البحث إلى دراسة داللة أوصاف (البيت) التي وردت في آي القرآن

الكريم في ضوء علم اللغة االجتماعي إلظهار الصلة بين اللغة التي وردت بها تلك

األوصاف ( اللغة العربية) والمجتمع الذي تنتمي إليه ،وجاء اختيار القرآن الكريم ليكون
ميدان هذه الدراسة؛ لكون لغته تعد قمة الفصاحة والبيان ،والث ارء اللغوي وقوة التعبير ودقة

الوصف؛ ال ينازعها في ذلك منازع بغية الوصول إلى النتائج المرجوة ،وقد جمعت هذه
الدراسة بين المنهجين الوصفي والتحليلي ،وتمثل المنهج الوصفي باستقراء كل ما ورد من
أوصاف (البيت) في آيات القرآن الكريم؛ لرصد تلك األأوصاف وتحديدها ،أما المنهج
التحليلي فتمثل بتحليل تلك األوصاف للوصول إلى داللتها في السياق الذي وردت فيه؛ بما

يبرز تعبيرها عن طبيعة المجتمع العربي وثقافته وقيمه ،مما يقود إلى إثبات صلتها به ،وقد

انتظم البحث في ثالثة محاور :ضم األول منها التعريف بـ (الصفة) لغةً واصطالحاً،

وعني المحور الثاني بالتعريف بعلم اللغة
فضالً عن التعريف بلفظة (البيت) في اللغة ،ي
االجتماعي ،وتضمن المحور الثالث تحليل اآليات قيد الدرس ،أعقبه خاتمة بأهم نتائج
البحث .والحمد هلل ولي النعم.

الكلمات المفتاحية  :صلة  ،تراكيب  ،مجتمع .

 أُستاذ مساعد /قسم اللغة العربيَّة /كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.
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داللة أَوصاف (البيت) يف القرآن الكريم دراسة يف ضوء علم اللغة االجتماعي داللة أَوصاف (البيت) يف القرآن الكريم (العنوان
مُنى فاضل احلالوجي

الثانوي)

مشكلة البحث:

ثمة أسئلة يحاول هذا البحث اإلجابة عنها وهي:
 -1هــل هنــاك صــلة بــين داللــة أوصــاف البيــت التــي وردت فــي الق ـرآن الك ـريم والمجتمــع
العربي واإلسالمي؟

 -2ما أثر داللة أوصاف البيت في بيان مكانته عند المتلقي للخطاب القرآني؟
 -3هـ ــل سياـ ــير الوصـ ــف إلـ ــى ظهـ ــور داللـ ــة جديـ ــدة للبيـ ــت تتصـ ــل بـ ــالمجتمع العربـ ــي
وعقيدته؟
 -4هــل ســتظهر داللــة وصــف البيــت مــا حصــل مــن تغييــر فــي بعـ
العربي التي كانت سائدة في الجاهلية بعد ظهور اإلسالم؟

عــادات المجتمــع

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

 -6هل حدث توسع في داللة لفظة(البيت) عما هو معهود بتأثير الوصف؟
 -7ما الصيغ التي ورد بها الوصف؟ أ هي واحدة أم متنوعة؟
أهمية البحث:

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

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

األبحاث.

عينة البحث:

تكونــت عين ــة البح ــث مــن( )12آي ــة قرآني ــة جــاء فيه ــا ذك ــر أوصــاف (البيــت) وقــد

اكلت األساس الذي قام عليه هذا البحث.
المحور األ ََّول:

الصفة لغ ًة واصطالحاً ،البيت لغ ًة

للم فهـر
ص ي
ـيء بحفلأيتـه أ
ون فعتـه .ي
ـف :أو ف
الو ف
صـفيك الا أ
ويقـال ي
)1الصفة لغ ًة :الصفة من (وصـف) و أ
ـي أي وصــفأهي لمــن
ـف ،معنــاهّ :أنــه قــد وصـ أ
صـ أ
إذا ّ
توجــهأ لاــيء مــن يح فســن السـّـيرة :قــد أو أ
ـف الماـ أ
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()1
ـيء فـي عـين النـاظر :
يد منه  .والصفةي هي األمارةي الالزمةي للاـيء ...ييقـا يل اتّص أ
يير ي
ـف الا ي
يكون حقاً وباطالً (.)3
الوصف قد
ف ( ،)2ويذكر أن
أ
وص أ
ي
احتمل أن يي أ

 )2الوصففا اصففطالحاً :الوصــف لفــظ يتبــع االســم الموصــوف تحلي ـةً لــه وتخصيص ـاً ممــن لــه
مثـل اســمه بــذكر معنــى فـي الموصــوف أو فــي اــيء مـن ســببه ،وال يكــون الوصــف ّإال مــن

()4
ـدال علــى بع ـ
فعــل أو راجع ـاً إلــى معنــى فعــل  ،والوصــف أو الصــفة أيض ـاً االســم الـ ّ

أحـ ـوال ال ــذات وذل ــك نح ــو ((طوي ــل)) و ((قص ــير)) ،و ((عاق ــل)) و ((أحم ــق)) ...وال ــذي

ويقال إنهـا للتخصـيف فـي النكـرات،
تيساق له الصفة هو التفرقة بين الماتركين في االسم ،ي
وللتوضـ ــي فـ ــي المعـ ــارف ،والصـ ــفة والنعـ ــت واحـ ــد ( ،)5ويسـ ــتعمل التعبيـ ــر بالنعـ ــت عنـ ــد

الكــوفيين واألكثــر عنــد البصـريين الوصــف والصــفة ،وهــو تــابع مك تمـ لل لمتبوعــه لداللتــه علــى
معنى فيه ،أو في متعلّق به (.)6
ً

( )1الع ــين ،أب ــو عب ــدالرحمن الخلي ــل ب ــن أحم ــد الفراهي ــدي (175هـ ــ) ،تحقي ــق :ال ــدكتور مه ــدي المخزوم ــي
وال ــدكتور ابـ ـراهيم الس ــامرائي ،دار ومكتبـ ــة اله ــالل – بي ــروت( ،د .ط)( ،د.ت)  162/7 :وينظ ــر :لسـ ــان

العـرب ،محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضـل جمــال الــدين ابــن منظــور األنصــاري(711هــ) ،دار صــادر-

بيروت ،ط1414 ،3هـ.356/9:

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

( )3مفــردات ألفــاظ الق ـرآن ،ال ارفــب األصــفهاني (425ه ــ) ،تحقيــق :صــفوان عــدنان داوودي ،دار القلــم –
دماق ،الدار الاامية –بيروت ،ط1433 ،5هـ 2011 -م.873:

جنــي الموصــلي (392ه ــ) ،تحقيــق :فــائز فــارس ،دار
( )4اللمــع فــي اللغــة العربيــة ،أبــو الفــت عثمــان بــن ّ
الكتب الثقافية – الكويت( ،د .ط)( ،د.ت).82:

( )5اــرا المفصــل ،موفــق الــدين بــن أبــي البقــاء يعــي

بــن علــي بــن يعــي

الموصــلي (643ه ــ) ،قــدم لــه

ووضع هواماه وفهرسه :الدكتور أميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية – بيروت – لبنـان ،ط1422 ،1ه ـ

2001 -م.232/2:

( )6همــع الهوامــع فــي اــرا جمــع الجوامــع ،جــالل الــدين عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر الســيوطي (911ه ــ)،
تحقيق :أحمد امس الدين ،دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان ،ط1418 ،1هـ 1998 -م.177/3:
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وهكذا يتض أن الوصـف أو الصـفة أو النعـت مصـطلحات تـدل علـى اـيء واحـد وأن ثمـة
تقارب ـاً بــين معنــى الوصــف لغ ـةً واصــطالحاً ،إذ إنــه يــدل علــى أحــد المعــاني التــي يحملهــا
االسم الموصوف.

 )3البيت لغةً:

ـت
وبفيـ ل
وبيـ ي
البفيـ ي
ـت مــن أبيــات ال تاـ فـعر ...أ
ـت مــن يبيــوت النــاس ،أ
البيــت أصــله مــن (ب ي ت) أ
البفيتيوتـةي :دخوليـك فـي الليـل ،تقـو يل
وبّيتيوا هذا
أ
بيتاً أي ف
العمل أبياتاً أي أعملوهي ليالً ...و أ
بنيتيه ...أ

 :ب ُّ
ـات علـى النـوم فقـد أخطـأ ،اأال
كان بالليل ،وبالنهار أ
ت .ومن فس أر ب أ
ظلفل ي
ت أصنعي كذا إذا أ
النجوم معناه :ب ُّ
ترى أنك تقول  :ب ُّ
ـام وهـو ينظ يـر إليهـا؟...
ت أراعي
ـت أنظ يـر إليهـا ،فكيـف ن أ
أ
ـت يجمـ ــع ك ـ ــل
ـات يصـ ـ ـلّي .والمبيـ ـ ي
وأتـ ــاهم األمـ ـ يـر أبياتـ ـ ـاً ،أي أتـ ــاهم فـ ــي أج ـ ـ فـوف الليـ ــل .وبـ ـ أ
()1
ـات...
ـوت وأأبيـ ل
وبيـ ل
وم فجمــعي الاــمل .ييقــال أبيـ ل
المع ـاني  ،والبيـ ي
ـت ي
ـت أيض ـاً المــأوى والمــمب أ
بيت ليالً (.)2
ُّوت :
بيت أ
الماء الذي أي ي
البي ي
البيت  :عيا يل الرجل والذين أي ي
و ي
عندهم ...و أ
ي

وهناك من ذكر أن البيت مـأوى اإلنسـان بالليـل؛ ألنـه ييقـال  :بـات  :أقـام بالليـل كمـا ييقـال
ـت مـن فيـر اعتبـار الليـل فيـه ...لك ّـن البيـوت بالسـكن
 :ظل بالنهار ثـم قـد ييقـال للمسـكن بي ل
ـف ...ويقــع ذلــك علــى المتّ أخــذ مــن حجــر ومــدر وصــوف ووبــر ( .)3ويذكــر أيض ـاً أن
أخـ ُّ
للمبنـي
الصـغير والكبيـر ،وقـد ييقـال ف
البيت من الا فعر  :ما زاد على طريقة واحدة ،يقـع علـى ّ
ـغير مـن صـوف أو أاـعر ،فـ ذا
من فير األبنيـة التـي هـي ف
ـاء  :بي ل
األخبيـةي بي ل
ـت ص ل
ـت ،والخب ي
ت عـن البيـت وهــي تس ّـمى بيتـاً أيضـاً إذا
كـان أكب أـر مـن الخبــاء فهـو بي ل
ـت ،ثـم مظلّـةل إذا كب أـر ف
()4
مقره .
روقاً...
وبيت الرجل :دارهي ،وبيتيه ُّ :
ي
كان ضخماً يم ّ

( )1العين.139 ،138/8 :

( )2مقاييس اللغة. 34،35/1 :

( )3مفردات ألفاظ القرآن .151 :
( )4لسان العرب.14/2 :
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وتعد لفظة (البيت) من األلفاظ الماتركة بين اللغات السـامية

()1

كالعربيـة والعبريـة واآلراميـة

ـوم أن البنــاء واختطــاط المنــازل إنمــا هــو مــن منــازع الحضــارة التــي
والبابليــة وفيرهــا .ومعلـ ل
يــدعو اليهــا التــرف والدعــة وذلــك متــأخر علــى البــداوة ومنازعهــا ( .)2ويعــد بنــاء البيــوت مــن
أقــدم صــناعات العم ـران والحضــارة ،وألن اإلنســان قــد فيطــر علــى التفكيــر فــي عاقبــة حالــه،
فممــا ال اــك فيــه أنــه ف ّكــر فيمــا يــدفع الخطــر واألذى عنــه حماي ـةً لنفســه مــن الحـ ّـر والقـ ّـر
ّ
()3
والع ــدو؛ ل ــذلك اتج ــه إل ــى بن ــاء البي ــوت ذات الس ــقوف والحـ ـوائط ؛ ليحق ــق األم ــن وال ارح ــة
والسكينة لنفسه في البيت.
المحور الثاني :التعريا بعلم اللغة االجتماعي
علم اللغة االجتماعي ( )Sociolinguisticsهو  :دراسة اللغـة فـي عالقتهـا بـالمجتمع

()4

فضالً عن أنه العلم الذي يحاول الكاف عـن القـوانين والمعـايير االجتماعيـة التـي توضـ

وتــنظم ســلوك اللغــة وســلوك األف ـراد نحــو اللغــة فــي المجتمــع ( .)5ويعــد هــذا العلــم أحــد فــروع
عل ــم اللغ ــة ،وتع ــود ج ــذوره إل ــى الق ــرن التاس ــع عا ــر ال ــذي ب ــدأ في ــه االتص ــال بــين البحــوث
اللغوية وعلم االجتماع ،وظهر مصطل (علـم اللغـة االجتمـاعي) إلـى الوجـود فـي السـتينات

من القرن العارين(.)6

( ) 1ينظر :التطور النحوي للغة العربيـة .. ،برجات ارسـر ،أخرجـه وصـححه وعلـق عليـه :الـدكتور رمضـان
عبدالتواب ،مكتبة الخانجي – القاهرة ،ط1414 ،2هـ 1994 -م.209:

( )2مقدمة ابن خلدون ،عبدالرحمن بـن محمـد بـن خلـدون (808هــ) ،تحقيـق :عبـداهلل محمـد الـدروي  ،دار

يعرب – دماق ،ط1425 ،1هـ 2004 -م .8/2 :
( )3ينظر :المصدر نفسه.13/2 :

( )4علم اللغة االجتماعي ،د .هدسـون ،ترجمـة  :د .محمـود عيـاد ،عـالم الكتـب – القـاهرة ،ط1990 ،2م:

.12

( )5التفكيــر اللغــوي بــين القــديم والجديــد ،د .كم ــال باــر ،دار فريــب للطباعــة الناــر -الق ــاهرة( ،د .ط)،

2005م.195 :

( )6ينظر :اللغة وعلوم المجتمـع ،د .عبـده الراجحـي ،دار الصـحابة – طنطـا ،ط1434 ،1ه ـ 2003 -م:

.8
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ويعــود الفضــل فــي تغييــر النظـرة إلــى اللغــة إلــى العــالم األنثروبولــوجي (مالينوفســكي) ،الــذي
ق ــام بد ارس ــة ع ــدد م ــن المجتمع ــات البدائي ــة ،وتوص ــل م ــن خالله ــا إل ــى أن للّغ ــة وظيف ــة ال

تقتصــر عل ــى كونه ــا وســيلة للتواص ــل ،ب ــل تتعــدى ذل ــك لتك ــون جــزءاً م ــن الس ــلوك البا ــري
ونااط اإلنسان(.)1

وقد انقسم العلماء في النظرة إلى الصلة بين علم اللغة وعلم االجتماع علـى قسـمين ،فهنـاك
مــن ذهــب إلــى أن علــم اللغــة يقــوم علــى العنايــة بد ارســة بنيــة اللغــة وخواصــها التركيبيــة ومــا
يتص ــل بـ ــذلك مـ ــن دون االلتفـ ــات إل ــى السـ ــياق االجتمـ ــاعي الـ ــذي ي ــتم اكتسـ ــاب اللغـــة فيـــه

واستعمالها.
وقـد تبنـى هـذا الـرأي أصـحاب المدرسـة البنيويــة التـي كانـت سـائدة فـي بدايـة القـرن العاـرين

فضـالً عــن المدرســة التوليديــة التحويليــة فــي علــم اللغــة التــي يتزعمهــا نعــوم تاومســكي .أمــا

الـ ـرأي اآلخ ــر القائ ــل ب ــأن اللغ ــة تمتل ــك وظيفـ ـةً اجتماعيـ ـةً بوص ــفها أداة لالتص ــال وطريق ــة
للتمييــز بــين مجــاميع المجتمــع وطبقاتــه المختلفــة ،وأن د ارســة اللغــة مــن دون االعتمــاد علــى

المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه تعــد د ارســة فيــر دقيقــة؛ ألنهــا تســتبعد الســياق االجتمــاعي الــذي
يتــي تقــديم العديــد مــن التفســيرات االجتماعيــة لكبنيــة والتراكيــب المســتعملة فــي تلــك اللغــة،
فيمثــل رأي  ..ر .فيــرث صــاحب مدرســة لنــدن وتالمذتــه مايكــل هاليــداي وتي ـرنس ميتاــل

وسواهما(.)2

يقوم علم اللغة االجتماعي بتطبيق المنهج الوصفي في علم اللغة فـي البحـوث التـي يجريهـا
فض ـالً عــن وصــف الظ ـواهر االجتماعيــة ،فــالتركيز فــي هــذا المجــال ال يكــون قائم ـاً علــى
الجمل التي تـرد فـي الخطـاب ،بـل علـى التتـابع فـي الجمـل ،ومـا يقـوم بـه علـم اللغـة هـا هنـا

هــو اكتاــاف الت ـرابط اللغــوي الكــامن فــي النصــوف ،أمــا دور األنثروبولوجيــا االجتماعيــة
فهــو معرفــة بنــاء التبــادل الكالمــي باــكل مبااــر ،والتوصــل إلــى فهــم تراكيــب الخطــاب التــي
تظه ــر ف ــي الموق ــف الكالم ــي مم ــا يتطل ــب تا ــخيف الظ ــروف الاخص ــية والثقافي ــة ل ــذلك

( )1ينظر  :اللغة والمجتمع رأي ومنهج ،د .محمود السعران -االسكندرية ،ط1963 ،2م .17 :
( )2ينظر :علم اللغة االجتماعي.16 ،15 :
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الموقــف .وينبغــي فــي د ارســة أن ـواع الخطــاب التعــرف إلــى الــدالالت التــي تحملهــا الصــالت

االجتماعية(.)1

أمـا مجـال البحـث فـي علــم اللغـة االجتمـاعي فهـو واسـع يمتــد لياـمل د ارسـة الواقـع اللغــوي
فــي أاــكاله المتنوعــة باعتبارهــا صــادرة عــن معــان اجتماعيــة وثقافيــة مألوفــة وفيــر مألوفــة
ويامل أيضاً كل ما يتعلق بالعالئق بـين اللغـة والمجتمـع مـدخالً فـي االعتبـار كـل الميـادين

التــي نعثــر عليهــا مــع علــم األعـراق الباـرية ( )Ethnologyوأيضـاً ط ارئــق الــتكلم ،وموقــف
المـ ــتكلم والمخاطـ ــب ،واللهجـ ــات المحليـ ــة ،وماـ ــكالت االتصـ ــال اللغـ ــوي ،وقضـ ــايا التعـ ــدد

ـي ...واالزدواجيـ ــة
ـي أو الـ ــديني أو اإلعالمـ ـ ّ
اللغـ ــوي ،وتحليـ ــل الخطـ ــاب السياسـ ــي أو األأدبـ ـ ّ
اللغوية ( )2إلى فير ذلك .
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
تخض ــع ل ــه م ــن مب ــادل ف ــي نـ ـواحي السياس ــة والتاـ ـريع والقض ــاء واألخ ــالق والتربي ــة وحي ــاة

األسـرة وميلهــا إلــى الحــرب أو جنوحهــا إلــى الســلم ...كــل ذلــك يصــبغ اللغــة بصــبغة خاصــة
في جميع مظاهرها  :في األصوات والمفردات والداللة والقواعد واألساليب (.)3

وتعد اللغة وظيفة اجتماعية وطريقة من العمـل ،فمـا مـن اـك فـي أن ممـا يعيننـا علـى فهـم
طبيعــة اللغــة وجوهرهــا حــق الفهــم أن ننظــر إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه فــي حيــاة الفــرد ،وفــي
حيــاة الجماعــة التــي يةلــف بــين أفرادهــا الحــديث بلغــة ماــتركة وفــي حيــاة النــوع اإلنســاني

عامة (.)4

( )1ينظر :اللغة وعلوم المجتمع.11 :

( )2علــم اللغــة االجتمــاعي عنــد العــرب ،د .هــادي نهــر ،ط ،1ســاعدت الجامعــة المستنصـرية علــى طبعــة،
ط1409 ،1هـ 1988 -م .24 :

( )3اللغة والمجتمـع ،د .علـي عبدالواحـد وافـي ،مناـورات دار إحيـاء الكتـب العربيـة ،عيسـى البـابي الحلبـي
واركاه – القاهرة( ،د .ط) 1365هـ 1946 -م.10:

( )4اللغة والمجتمع رأي ومنهج .24 :
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الثانوي)

وممــا ال اــك فيــه أن اللغــة تلــج إلــى منــاحي الحيــاة كلهـا؛ لــذلك تعــد ناــاطاً اجتماعيـاً يلتقــي

مـع مـا يـدعوه (سـابير) – ( أحــد رواد المدرسـة اللغويـة األمريكيـة) – بالتاـارك االجتمــاعي،

فاللغـة تقــوم باإلفصــاا عــن قـيم الحضــارة والمجتمــع الــذي تنتمـي إليــه ،فضـالً عــن الصــالت

التي تجمـع بـين أاـخاف ذلـك المجتمـع .وقـد ع ّـد علمـاء علـم اللغـة االجتمـاعي اللغـة جـزءاً
مــن الحضــارة التــي تمثــل جميــع ناــاطات الحيــاة مــن الطعــام واللبــاس والمســكن والعــادات
والتقاليد والمعتقدات وسوى ذلك ووجهّوا األنظار إلى دراستها ضمن مجال هذا العلم(.)1

ي بــالقول إن بعض ـاً مــن علمائنــا القــدامى قــد تطــرق إلــى عــدد مــن المســائل التــي تصــل
وحــر ّ
بــين اللغــة والمجتمــع فــي متــون عــدد مــن مصــنفاتهم التــي وصــلتنا ،منهــا م ـا ذك ـره الجــاحظ
ممــا ه ــو ا ــائع
(255ه ــ) م ــن أن التواص ــل مــع المخ ــاطبين ينبغ ــي أن يكــون بم ــا يفهمون ــه ّ
ومعهود عندهم من دون األخذ بالحسبان صحته بالقياس إلـى النظـام اللغـوي للعربيـة ،ولعـل
ذلــك يتفــق مــع مــا يذكــر آنف ـاً مــن مبــدأ (الاــيوع اللغــوي) عنــد ســابير؛ لــذلك وجــدنا الجــاحظ

(255هـ) يجيز الرواية من نوادر العوام على ما تتضمنه من اللحـن والخطـأ حـين تـرد علـى
لسان قائليها مراعاة لحال المتكلم ومناسبة الكالم(.)2

وتعـد اللغــة عالمــة طبقيــة مميـزة ،ففــي المجتمــع اللغــوي الواحــد ييلحــظ اخــتالف لغــة
كــل طبقــة فــي المجتمــع عــن فيرهــا ،فلغــة المتعلمــين تختلــف عــن لغــة األميــين ،والمتعلمــون
يختلفــون فيمــا بيــنهم فــي اللغــة علــى حســب مســتوى التعلــيم والمهنــة والغنــى إلــى فيــر ذلــك،

وأيض ـاً لغــة الطــالب والمــوظفين والتجــار وفيــرهم ،فتبــدو اللغــة أاــبه ببصــمات أصــابع اليــد
التي تميز بين األاخاف وتحدد هويتهم(.)3

تنبــه إليــه لجــاحظ حــين قــال  :وكمــا ال ينبغــي أن يكــون
وهــذا المــذكور آنف ـاً قــد ّ
اللفــظ عامي ـاً وســاقطاً وســوقياً فكــذلك ال ينبغــي أن يكــون فريب ـاً وحاــياً ّإال أن يكــون المــتكلم
( )1ينظر :علم اللغة االجتماعي عند العرب.26 :

( )2ينظر :البيان والتبيين  :أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجـاحظ (255هــ) ،دار ومكتبـة الهـالل
–بيروت( ،د .ط)1433 ،هـ .136/1 :

( )3ينظر :اللغة والمجتمع رأي ومنهج.58 :
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بدوياً أعرابياً ،فـ ن الوحاـي مـن الكـالم يفهمـه الوحاـي مـن النـاس كمـا يفهـم السـوقي رطانـة
الســوقي .وكــالم النــاس فــي طبقــات كمــا أن النــاس أنفســهم فــي طبقــات .فمــن الكــالم الجــزل

والســخيف والملــي والحســن والقبــي والســمج ...وكلــه عربــي وبكـ اـل قــد تمــادحوا وتعــايبوا (.)1
وقد ذكر ايئاً من اختالف لغة العامـة عـن الخاصـة .والعـوام فـي نظـره هـم العـرب الـذين لـم
يبلغ ـ ـوا المنزلـ ــة التـ ــي بلغهـ ــا الخاصـ ــة ،فهـ ــم دونهـ ــم فـ ــي المكانـ ــة االجتماعيـ ــة واالقتص ـ ـادية

والثقافية ،فضالً عن أن الخاصة يتفاضلون فيما بينهم في طبقات برأيه(.)2

وبالتأمــل فيمــا ينقــل عــن الجــاحظ نــرى أنــه يتفــق مــع الحقــائق التــي يــدعو إليهــا علــم
اللغــة االجتمــاعي .مــن ذلــك م ارعــاة المــتكلم للمخاطــب ليحصــل اإلفهــام ومــن ثأـ ّـم التواصــل.
وأيضاً التوافق الذي ينبغـي أن يكـون بـين البنيـة االجتماعيـة والبنيـة اللغويـة ،فـأي تغييـر فـي
البيئــة االجتماعيــة تظهــر آثــاره فــي اللغ ـة؛ ألن المجتمــع بطبيعتــه ينقســم علــى طبقــات لكــل
منهــا لغتهــا الخاصــة به ـا ،فض ـالً عــن ذلــك نستاــف حقيقــة أخــرى هــي إاــارته إلــى مناســبة
اللغة للمقام أو سياق الموقـف عنـد مالينوفسـكي حـين تحـدث عـن اخـتالف نـوع الكـالم الـذي

يستعمل في المدا والقدا أي على حسب السياق.
المحور الثالث :تحليل اآليات
 .1ف ـ ـ ــي قول ـ ـ ــه تع ـ ـ ــالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ [آل
(وضـع للنـاس) لااـارة
عمران ]96 :وردت لفظة (البيت) موصوفة بالجملة الفعلية ي
إلى المسجد الحرام بدليل قوله تعالى (( :ﮛ ﮜ )).

ت
و) يوض أع( أصله من (و
ع) أصـ لل واح لـد ي ّـدل علـى أ
وحطـه .ووض فـعتيهي
الخفـ للاـيء أ
ـع أعـ ُّـم مــن
ضــعي  :أخسـ أـر ( .)3وذكــر أن
بــاألر أو ف
ّ
ـع فــي تجارتــه يي فو أ
الوضـ أ
ووضـ أ
ضــعاً ...ي
()4
ت
ـع ضـ ُّـد الرفــع...،
الو ف
الم فوضــعي ...و أو ف
أ
ضــعي البيــت  :بنـ ي
ضـ أ
الحــط ،ومنــه أ
ـاةهي  .وأيض ـاً ف ـ ن أ

( )1البيان والتبيين.135/1 :

( )2ينظر :المصدر نفسه.137/1 :
( )3مقاييس اللغة.117/6 :

( )4مفردات ألفاظ القرآن.874 :
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ض فـعه فيـر هـذه
الحجر واللأفبن إذا ب
ووض أع
ني بـه :أ
الايء في المكان  :أثفأبتأهي فيه وتقول في أ
أ
أ
ي أ
()1
ضعة و ت
الض أعة كلُّه بمعنى .
ض أعة والو ف
الو ف
أ
ً
وقد ذكر في سبب نزول هـذه اآليـة أن المسـلمين واليهـود تفـاخروا فيمـا بيـنهم ،فقالـت اليهـود

 :بيــت المقــدس أعظــم مــن الكعبــة وأفضــل؛ ألنــه يقــع فــي األر

التــي تعــد أر

األنبيــاء

ورد المســلمون بــالقول  :إن الكعبــة خيـ لـر منــه ،فــأنزل اهلل تعــالى هــذه اآليــة (،)2
ومهــاجرهمّ ،
واي ـراد ســبب النــزول هنــا يــأتي بكونــه حقيقــة خارجــة عــن الــنف لكنهــا تلقــي الضــوء عل ـى
المعنــى الم ـراد العتبــار اجتمــاعي .والم ـراد مــن هــذه اآليــة وصــف المســجد الح ـرام أو الكعبــة

الماــرفة بأنهــا أول بيــت فــي األر يبنــي وأســس لعبــادة اهلل تعــالى فيــه ،فهــو المكــان المعـ ّـد
النسك وسوى ذلك لتعظيم المولى حق التعظيم(.)3وواضع البيت هو المـولى تعـالى
للطواف و ي

ـع)) مبنيـ ـاً للفاع ــل )4(،أي أن الب ــارل (ﷻ)
((و أ
ضـ أ
يةك ــد ذل ــك قـ ـ ارءة عكرم ــة واب ــن الس ــميفع أ
تعبداً للباـر ،ويذكـر أن إبـراهيم الخليـل ( )هـو أول مـن بنـاه ثـم
جعل هذا البيت المبني يم ّ
يبني بعده المسجد األقصى وبينها أربعون سنة كما يروي عن النبي()

()5

وكونه موضوعاً للناس يقتضي كونه ماتركاً فيه بين جميع الناس ...وكـون البيـت ماـتركاً

فيــه بــين كــل النــاس ال يحصــل إال إذا كــان البيــت موضــوعاً للطاعــات والعبــادات ...فيــدخل

( )1لسان العرب.399 ،396/8 :

( )2ينظــر :معــالم التنزيــل فــي تفســير الق ـرآن ،أبــو محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي (516ه ــ) ،تحقيــق:
عبدالرزاق المهدي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت ،ط1426 ،1هـ .471/1 :

( )3ينظر :جامع البيان في تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير الطبـري (310هــ) ،تحقيـق :أحمـد
محمد ااكر ،مةسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ 2000 -م .22/6:

( )4معجم القراءات  ،د .عبد اللطيف الخطيب  ،دار سعد الدين للطباعة والنار والتوزيع – دماـق  ،ط1
 2002 -1422،م .574/1:

( )5ينظــر :الكاــاف عــن حقــائق فـوام

التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل ،أبــو القاســم جــار اهلل

محمــود بــن عمــر الزمخاــري (538هــ) ،تحقيــق :عبــدالرزاق المهــدي ،دار إحيــاء التـراث العربــي – بيــروت،

(د .ط)( ،د.ت).414/1:
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فيه كـون هـذا البيـت قبلـةً للصـلوات وموضـعاً للحـج ومكانـاً يـزداد ثـواب العبـادات والطاعـات

فيه

(.)1

(وض ـ ــع) هاهن ـ ــا إنم ـ ــا ه ـ ــو لمعن ـ ــى اإلدن ـ ــاء للمتن ـ ــاول والتهيئ ـ ــة
واط ـ ــالق الفع ـ ــل ي

لالنتفاع ...والمقصود إثبات سبق الكعبة في الوجود قبـل بيـوت أخـر مـن نوعهـا ...وأنـه لـو

ـدى
كــان بيــت يســكنى لقيــل :وضــعه النــاس ،وبقرينــة مجــيء الحــالين فــي قولــه  :مبارك ـاً وهـ ً
(.)2
للعالمين
(وضــع للنــاس) قــد أظهــر ملمحـاً دالليـاً هــو
ويبــدو أن وصــف البيــت بالجملــة الفعليــة ي
عبادة اهلل تعالى التي أساسها التوحيـد ،فبـالنظر إلـى هـذا الوصـف نـرى أنـه يتضـمن معنيـين
 :أحــدهما  :معنــى البنــاء والتأســيس للمســجد الح ـرام ليكــون مكان ـاً للعبــادة منــذ قــرون عديــدة
تمتد في عمق التاريخ من لدن إبراهيم ( )وحتى يومنا هـذا  ،واآلخـر هـو  :معنـى جمـع

الناس في مكان واحد هـو المسـجد الحـرام ،فبهـذا الوصـف تح ّـول البيـت مـن كونـه داالً علـى
السكن إلى معنى بيت العبادة ،فجـاءت لغـة القـرآن الكـريم لتعبـر عـن واقـع اجتمـاعي يعياـه

اإلنس ــان أال وه ــو العب ــادة ،بوص ــفها ج ــزءاً م ــن نا ــاط اإلنس ــان وقيم ــه الروحي ــة ،وك ــل ذل ــك

كون مجتمعاً منذ القـدم – وال يـزال
يتصل بالحياة االجتماعية .فبناء المسجد الحرام في مكة ّ
تمي ـزه عــن في ـره ،إذ ياــكل هــذا الموضــع مكان ـاً الجتمــاع
– لــه خصائصــه وســماته التــي ّ
الن ــاس  -عل ــى اخ ــتالف أعـ ـراقهم  -ال ــذين يقص ــدونه من ــذ ق ــرون عدي ــدة ألداء العب ــادة في ــه
البدنيــة منهــا والروحيــة ،ففــي الجاهليــة كانــت العــرب تقصــده للحــج علــى الــرفم مــن إا ـراكهم

بــاهلل ،فكــان مكــان العبــادة األعظــم لــديهم ،ثــم جــاء اإلســالم ودخــل النــاس فيــه عربـاً وعجمـاً،

ف ــازدادت قيم ــة ه ــذا البي ــت ،إذ أص ــب قبل ــة للص ــالة ومقص ــداً للحج ــيج والمعتمـ ـرين وم ــوئالً

لل ــذكر والتس ــبي ال يض ــارعه ف ــي ذل ــك أح ـ لـد ،والم ــذكور كل ــه يتص ــل ب ــأقرب األس ــباب إل ــى
المجتمع.

( )1التفس ــير الكبيـ ـر( مف ــاتي الغي ــب) ،أب ــو عب ــداهلل محم ــد ب ــن عم ــر الـ ـرازي (606هـ ــ) ،دار إحي ــاء التـ ـراث
العربي -بيروت ،ط1420 ،3هـ 1999 -م .295/8 :

( )2التحرير والتنوير ،محمد بن الطاهر بن محمد بن عااور (1393ه) ،الدار التونسية للنار – تـونس،
(د .ط)1984 ،م.14 ،13 ،12/4 :
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 .2ورد البيــت موص ــوفاً بـ ـ (الحـ ـرام) فــي اآلي ــة الكريم ــة :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ
رم مكةأ وما أحـاط بهـا إلـى
ﭼ [ المائدة ]2 :ولفظة (الحرام) أصلها من (ا رم) أ
الح أريم  :أح ي
الح فرمـةي  :مـاال
الح أـرم بمن
ـى ...و ي
قريب من المواقيت التي ييحرمون منهـا مفصـول بـين الح تـل و أ
ً
الح ـر يام  :ضـ ُّـد
أيحــل لــك انتها يكــه وتقــول  :فـ ل
بصــحبة وبحــق ،و أ
ـالن لــه يح فرم ـةل أي تحـ ّـرأم منــا ي
()1
ُّ
ـرم الرجـ يل ب ت
ـالحج؛ ألنـه أيح يـريم عليـه مـا
أ
الحالل  ،ويدل أيضاً علـى المنـع والتأاـديد ...وأح أ
كان حالالً له من الصيد والنساء وفير ذلك (. )2

والمـ ـراد بالبي ــت الحـ ـرام هن ــا الكعب ــة ،فج ــاء النه ــي ع ــن تحلي ــل حرم ــات اهلل وا ــعائره

والتهـاون ب حـداث مـا يغضــب اهلل تعـالى أو التعـر
عن العرب في جاهليتهم خو

بسـوء لقاصــدي الكعبـة

()3

 .وقـد يعــرف

فمار الحـروب والقتـال إالّ فـي األاـهر الحـرم فـ نهم كـانوا

يوقفــون القتــال فيهــا لحرمــة تلــك األاــهر ،ف ـ ذا انتهــت عــادوا إلــى حــالهم مــن الغــزو يتعــر
بعضـهم إلــى بعـ

إالّ أن يكونـوا محــرمين قاصـدين الكعبــة ،فحينئــذ ال ييتعــر

لهــم ،فجــاء

أمر اهلل للمسلمين بتقرير هـذا المعنـى ،وان يكـن قـد ينسـخ فيمـا بعـد لحرمـة دخـول الماـركين

إلـ ـ ــى الكعبـ ـ ــة لقولـ ـ ــه تعـ ـ ــالى  :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭼ [التوبة.)4( ]28 :
ولن ــا أن نس ــتعين بم ــا وص ــلنا م ــن ا ــعر الع ــرب ف ــي الجاهلي ــة ليتضـ ـ اس ــتعمالهم للتركي ــب
المري:
الوصفي (البيت الحرام) داالًّ على الكعبة ،من ذلك قول ي
الحصين بن الحمام ّ

ابن ح ِ
عند ِ
اط ِب
َو ُرْبعُ ال ِب ِ
طاح َ
دار ِ َ

ِ
لَ َنا ُّ ِ
الحرِام ِوراث ًة
الرْبعُ م ْن َبيت َ

()5

( )1العين ،223 ،222 ،221/3 :وينظر :لسان العرب.119/12 :
( )2مقاييس اللغة .45 /2 :

( )3ينظر :الكااف.636 /1 :

( )4ينظر :التفسير الكبير.281 /11 :

( )5الحصين بن الحمام المري الفارس والااعر ( سيرته واعره) ،جمـع وتحقيـق :الـدكتور اـريف عالونـة،
دار المناهج – عمان – األردن( ،د .ط)2000 ،م .105 :
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وقول كرب بن جبلةأ العدواني واصفاً الطواف السريع حول الكعبة على ظهور اإلبل :
م ِ
ناس ُكها ولم تُ َح ُّل ِعقالَها
َ

ِ
ض ّي ْت
َّ
الحرِام وقُ ّ
فطوف َ
ْن بالبيت َ

()1

وبذلك يظهر أن وصف البيت بـ (الحرام) قد أعطى ملمحاً دالليـاً مهمـاً هـو تعظـيم

الكعبــة وتقديســها الــذي كــان مــن أهــم التقاليــد واألع ـراف التــي كانــت متج ـ ّذرةً فــي المجتمــع
العربي في العصر الجاهلي والتي انعكست في تصرفاتهم وسلوكهم  ،وبمجيء اإلسالم فقـد

جرى تأكيد هذا المعنى وتقريره بميات من القرآن الكريم تيتلى آناء الليل وأطراف النهار.
ولعل ما يعزز المعنى الماار إليـه تكـرار وصـف البيـت ب ـ (الحـرام) فـي آيـة أخـرى
مــن قولــه تعــالى  :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭼ
[المائــدة ]97 :فجــاء التص ـري هنــا بــأن البيــت الح ـرام هــو الكعبــة ،فالبيــت الح ـرام عطــف

بي ـان علــى جهــة المــدا ال علــى جهــة التوضــي كمــا تجــيء الصــفة كــذلك ( ،)2أو بــدل مــن
الكعبة ،فتكون الفائدة من مجيء البدل أو عطـف البيـان لتبيـين هـذا البيـت مـن فيـره فيكـون

سماها بذلك بنو خثعم في الجاهلية(.)3
للتوضي ليتميز عن الكعبة اليمانية التي ّ

ويمك ــن أن يك ــون القص ــد م ــن ه ــذا البي ــان التنوي ــه والتعظ ــيم ،إذ ا ــأن البي ــان أن
للمبــين بــأن يكــون أاــهر مــن المب ـيتن ،ولمــا كــان اســم الكعبــة مســاوياً للبيــت
يكــون موضــحاً ي
العلـم علــى
الحـرام فـي الداللـة علـى هـذا البيــت فقـد يعّب أـر بـه عـن الكعبــة ...ووجـه داللـة هـذا أ
التعظيم هو ما فيه من لم معنى الوصف بالحرام قبل التغليـب ،وذكـر البيـت هنـا ألن هـذا

الموصوف مع هذا الوصف صار علماً بالغلبة على الكعبة ...فوصف اـيء بحـرام مبالغـة

( )1مجمــع األمثــال ،أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد الميــداني (518ه ــ) ،قـ ّـدم لــه وعلّــق عليــه :نعــيم حســين
زرزور ،دار الكتب العلمية – بيروت -ط2010 ،3م .216/2 :
( )2الكااف .714 /1 :

( )3ينظر :الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ،أبـو العبـاس اـهاب الـدين أحمـد بـن يوسـف المعـروف
بالســمين الحلبــي (756هــ) ،تحقيــق :الــدكتور أحمــد محمــد الخ ـراط ،دار القلــم – دماــق( ،د .ط)( ،د.ت) :

.431/4
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فــي كونــه ممنوعـاً .ومعنــى وصــف البيــت بــالحرام أنــه ممنــوع مــن أيــدي الجبــابرة فهــو محتــرم
عظيم المهابة وذلك يستتبع تحجير وقوع المظالم والفواح

فيه (.)1

وه ــذ ه اآلي ــة الكريم ــة متص ــلة بم ــا تق ــدمها ،ووج ــه االتص ــال ه ــو م ــا احتوت ــه اآلي ــة
الم فح ــرم ،فيك ــون الح ــرم ب ــذلك س ــبباً ف ــي حص ــول ال ــوح
الس ــابقة م ــن تحـ ـريم الص ــيد عل ــى ي
والطيــر علــى األمــن ،فض ـالً عــن كونــه ســبباً فــي تــوفير األمــان للنــاس ،إذ كانــت الحــروب
والغارات تغاى الناس في كل بالد العـرب ّإال فـي مكـة التـي كـان يـنعم أهلهـا باألمـان علـى
الــدوام ،حتــى كــان الرجــل مــن العــرب إذا لقــي قاتــل أبيــه أو ابنــه فــي الحــرم تركــه مــن دون

التعر

له بسوء(.)2

وبذلك تأكد ما حمله التركيب الوصفي (البيت الحـرام) مـن معنـى الحرمـة والتعظـيم

عبرت عنه لغة القرآن الكريم ليكون ذا صلة وثقى بـالمجتمع العربـي ومـن ثـم
للكعبة ،والذي ّ
اإلســالمي ،فقــد فــدا هــذا المعنــى قائمـاً ثابتـاً فــي نفــوس المســلمين – ومــن قــبلهم العــرب فــي

جاهليتهم – فال مجال النتهاك الحقوق في البيت الحرام بالمظالم وسـواها فضـالً عـن حرمـة

القتــال فيــه ممــا يقــود إلــى اــيوع األمــن والســلم الــذي ّأدى إلــى االزدهــار االقتصــادي لمجتمــع
مكة وأهلها منذ القدم وحتى يومنا هذا.

وما يتصل بهـذا المعنـى قولـه تعـالى علـى لسـان إبـراهيم (:)ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [إبررريم

 ] 37 :ح ــين أس ــكن ول ــده اس ــماعيل

المحـرم) بصـيغة اسـم المفعـول،
( )وأمه السيدة هاجر في مكة ،فجاء وصف البيت بـ ( ي
حرمه وفي ذلك أوجه منهـا أن اهلل ح ّـرم التعـر لـه والتهـاون
أي :إن اهلل تعالى هو الذي ّ
ممنعـاً عزيـ اًز يهابــه كـل جبــار كالاــيء
بـه  ،وجعــل مـا حولــه حرمـاً لمكانـه ،أو ألنــه لـم يــزل ّ

المح ّـرم الــذي حقــه أن ييجتنـب ،أو ألنــه عظــيم الحرمـة ال يحــل انتهاكهــا ،أو ألنـه يحـ ّـرم علــى
()3
حرم على القاصدين إليـه أمـو اًر كانـت
الطوفان أي يمنع منه  ،فضالً عما يذكر من أن اهلل ّ
( )1التحرير والتنوير.55/7 :

( )2ينظر :التفسير الكبير.439،440/12 :
( )3الكااف.524 /2 :
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تحل لهم قبل احـرامهم ،وتحـريم إ ارقـة الـدماء فيـه( .)1وممـا زاد مـن تـوقير هـذا البيـت وتعزيـز
مكانته في نفوس العرب ما عاينوه من هالك من أراد به السوء ومنهم أصحاب الفيل(.)2

وهكذا نجد أن الوصف جاء ليقرر معنى حرمـة الكعبـة وعظـم مكانتهـا مـن لـدن إبـراهيم
( )ومن سبقه؛ 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

المارفة وتكاثر ذرية إسـماعيل ( ،)ومـن ثـم قيـام مجتمـع مكـة واكتسـابها الحرمـة
الكعبة
ّ
مــن وجــود الكعبــة فيهــا .وكمــا أن البيــت هــو ملجــأ اإلنســان الــذي يــوفر األمــان لــه ،فكــذلك
البيــت هــو المــالذ لقاصــديه ولمــن يعــي

فــي ربوعــه ،فجــاء خطــاب إب ـراهيم ( )للمــولى

تعالى متضمناً الوصف المذكور إلظهار حاجتـه إلـى مـواله لرعايـة ابنـه وزوجتـه؛ ولتصـب

مكــة المكــان األكثــر أمنـاً فــي العــالم بأجمعــه بوجــود الكعبــة فيهــا علــى مــدى العصــور وحتــى
قيام الساعة لتتميز بذلك عن المجتمعات كلها.

 .3فــي قولــه تعــالى  :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ

[النحــل  ،]80 :وصــفت لفظــة

(بيوتاً) بالجملة الفعلية (تستخفونها) ،والضمير (الهاء) فيها عائد إلى (بيوتاً).
و(تس ــتخفونها) م ــن ( ف ف) والخ ـ ُّ
ـف :ك ـ ُّـل ا ــيء خ ــف أم فح أمليــه .والخفـ ـةي :خفـ ـةي ال ــوزن،
وخفـةي الحــال .و خفـةي الرجــل  :طأي ياــه ،وخفتــهي فــي عملــه .والفعــل فــي ذلــك كلّــه :أخــف أيخـ ُّ
ـف
ـعيف ...وأخــف الرج ـ يل :قــل ثأقليــهي فــي ســفر أو حضــر ( )3وذكــر أيض ـاً أن
خف ـةً فهــو ضـ ل

()4
الخفيف  :ب زاء الثقيـل ...وخ ُّ
ـب
ـف المتـاع :الخفي ي
ـف منـه  ،ويقـال أيضـاً  :اس أ
ـتخفه :طل أ
خفتأه ...واستخفه  :رآه خفيفاً (.)5

( )1ينظر :التفسير الكبير.104/19 :

( )2ينظر :التحرير والتنوير.214/13 :

( )3العين  14 /4 :وينظر :مقاييس اللغة .154 /2 :
( )4مفردات ألفاظ القرآن.289 ،288 :
( )5لسان العرب.80/9 :
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والم ـ ـراد بـ ــالبيوت التـ ــي يذكـ ــرت فـ ــي اآليـ ــة الكريمـ ــة هـ ــي األخبيـ ــة والقبـ ــاب والخـ ــيم

والفساطيط وسـواها التـي تيعمـل مـن األنطـاع والاـعر والـوبر والصـوف وفيـر ذلـك مـن جلـود
الحمل على ساكنيها مـن األعـراب والبـدو فـي تـنقلهم وسـفرهم بحثـاً
الحيوانات ،وتكون خفيفة ف
()1
ـدل ذلـك علـى الحيـاة فيـر المسـتقرة .
عن الكك والماء ،وحين تسـتقر بهـم الحـال أيضـاً  ،ف ّ
وهــذه البي ــوت تختلــف ع ــن تلــك الت ــي يس ــكنها أهــل الق ــرى والمــدن والت ــي يكــون بناةهــا م ــن

األحجــار والطــين ،وقــد يســتعمل فيهــا الخاــب والقصــب وتكــون مغطــاة بالســقوف ومحاط ـةً

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

ـوم أن البــداوة أقــدم مــن الحضــارة والبــدو أصــل للمــدن والحضــر .والبــدو هــم
ومعلـ ل
عم ــا فوق ــه ،وأن الحض ــر المعتن ــون
المقتص ــرون عل ــى الض ــروري ف ــي أحـ ـوالهم الع ــاجزون ّ
ـاجي
بحاجــات التــرف والكمــال فــي أح ـوالهم وعوائــدهم ،والاــك أن الضــروري أقــدم مــن الحـ ّ
والكمالي وسابق عليه (.)3
لقـ ــد كاـ ــف وصـ ــف البيـ ــت فـ ــي اآليـ ــة الكريمـ ــة عـ ــن جانـ ــب مـ ــن جوانـ ــب الحيـ ــاة
ـدل عل ــى أن الحي ــاة ف ــي ذل ــك
االجتماعي ــة للع ــرب ف ــي الجاهلي ــة وبع ــد مج ــيء اإلس ــالم ،ف ـ ّ
المجتمــع لــم تكــن مســتقرة ،فكــان النــاس فــي حـ ّـل وترحــال ،وبــدا أثــر البيئــة واضــحاً فــي لغ ـة

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

عليــه كث ـرة التنقــل ســعياً وراء مصــادر الحيــاة مــن مــاء وكــك ،وجــاء التــذكير فــي هــذه اآليــة

هيأ لهم سبل اتخاذ البيوت من مواد متـوافرة فـي محـيطهم فحـازوا بـذلك
بنعمة اهلل عليهم إذ ّ
الراحة والمأوى.

( )1ينظر :التفسير الكبير.252/20 :

( )2ينظر  :التحرير والتنوير.237/14 :
( )3مقدمة ابن خلدون.247/1 :
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 .4جاء وصف البيت بابه الجملة (من زخرف) في قوله تعالى على لسان ماركي
قري  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ
ﲤ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ [اإلسراء.] 93 :
ﲥ
ﲣ
ـذهب.
ـت يم أز فخـ ـ أـر ل
ف ،وتأ ف
الز فخـ ـ يـر ي
زخـ ـ فـر أ
الز فخـ ــرف الزين ـ ـةي ،وبيـ ـ ل
ف الرج ـ ـ يل  :ت ـ ـزّي أن و ي
ويعنـ ــي ي
ف الـ ـ ي
()1
و
ـت ف
وزخ أ
زخر ي
ي
السفن ،وذكـر فـي معنـاه أيضـاً أ
ـرف البي أ
زخرفأـةً :أزّيأنـهي
ف من ي
الزخارف :ما يي أ
وأكملأهيُّ ،
ف (.)2و(من) هنا لبيان الجنس.
وزّي أن فقد يزخر أ
وكل ما يزتو أ
ق ي
واآليــة الكريمــة إخبــار عــن رفـ

ماــركي قـري

اإليمــان برســالة النبــي ( )حــين

ألزمهم الحجة ،فبدأوا بتوجيـه اقت ارحـات إليـه تحمـل فـي طياتهـا (التعجيـز) ،فااـترطوا تحقيـق

إحداها كي يةمنوا ،منها أن يكون للنبي( )بيت من ذهـب( .)3ويذكـر أن القائـل هـم عتبـة
بــن ربيعــة وا ــيبة بــن ربيع ــة وأبــو س ــفيان بــن حــرب ،واألس ــود بــن عب ــدالمطلب ،زمعــة ب ــن
األسود ،الوليد بن المغيرة ،أبو جهل بن هاام ،عبداهلل بن أبي أمية وأمية بن خلف (.)4

والح ــق أن اللغ ــة وان كان ــت نا ــاطاً جماعيـ ـاً لا ــعب واح ــد أو أم ــة واح ــدة ،لك ــن

مســتوياتها تتعــدد وتتنــوع تبعـاً لعــدد النــاطقين بهــا ،وتنــوع ثقاف ـاتهم وطبقــاتهم االجتماعيــة (.)5

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

الزمن الحالي والقيم واالعتقادات والفلكلور وسوى ذلك(.)6

ويبدو واضـحاً أثـر السـياق االجتمـاعي فـي اسـتعمال الوصـف الـذي ورد للبيـت فـي

هــذا الموضـع ،فحــين نتأمــل الخطــاب الــذي احتوتــه اآليــة الكريمــة ف ننــا ســنجد أن المتكلمــين
( )1العين ، 338 /4 :وينظر  :مقاييس اللغة .55/3 :
( )2لسان العرب.133/9 :

( )3ينظر :الكااف ، 648 /2 :التفسير الكبير.409/21 :
( )4التحرير والتنوير.206/15 :

( )5علم اللغة االجتماعي عند العرب.165 :

( )6ينظـر :اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهـا ،الــدكتور تمــام حســان ،عـالم الكتــب – القــاهرة ،ط1427 ،5ه ـ -

2006م .352 ،342 :
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هــم عليــة القــوم فــي مكــة وأصــحاب الث ـراء والجــاه الــذين ينتمــون إلــى المجتمــع المكــي الــذي
يعرف بالفوارق الطبقية فيه ،فـانعكس ذلـك علـى اسـتعمالهم لكلفـاظ الخاصـة بالوصـف التـي
جاءت دالة على الثراء والغنى والفخامة حين طلبوا من الرسـول ( )أن يكـون لـه بيـت مـن
ـيما أن القــوم مــن كبــار التجــار الــذين اعتــادوا الســفر فــي رحلتــي الاــتاء والصــيف
ذهــب ،السـ ّ
إلــى الــيمن والاــام ،فحــازوا بــذلك االطــالع علــى مظــاهر العمـران والقصــور والبيــوت الفخمــة
فــي تلــك الــبالد ،فض ـالً عــن أن المخاطــب وهــو النبــي ( )كــان ممــن يقصــد الاــام للتجــارة
وقــد تســنى لــه االطــالع علــى مــا فــي تلــك الــبالد مــن مظــاهر الحضــارة والتــرف ،لــذلك جــاء

الخطاب القرآني بالتركيب الوصفي متساوقاً مع كل ما ذكر.
 .5جـاء قولـه تعـالى:ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ
[الحــج  ]29 :متضــمناً وصــف البيــت بـ ـ (العتيــق) و(العتيــق) أصــله مــن (ع ت ق ) أصــل

ـق أعتأاق ـاً وعتأاقأــة
ـق العبـ يـد يي فعتأـ ي
وخليق ـاً ومعنــى القــدم ...أعتأـ أ
صــحي يجمــع معنــى الكــرم خفلقأ ـةً ي
ـرس عتي ل
وعتيوقاً ،وأعتقه صاحبه ف
ي
إعتاقاً ...وامرأةل عتيقةل أيضـاً أي جميلـةل كريمـةل .وف ل
ـق :ارئـعل
ـق إذا أتـى عليـه زم لـن...
يم من ّ
وعتي أ
كل اـيء .وقـد أعتأ أ
تن العتفق ...و ي
ـق أ
بي ي
العتيق أيضاً  :الكر ي
العتيق  :الكعبةي ،ألنه أو يل بيت يوضع للناس (.)1
البيت
ي
و ي

صف بيت اهلل الحرام ب (العتيق) ليس بالجديد ،فقد عرفـه العـرب فـي جـاهليتهم
وو ف
أ
وذكروه في أاعارهم ومنه قول زهير بن أبي يسلمى:
بمك َة و ِ
الم َّك ِ
البيت العتي ِ
رم
ق ُ

ّ ِ
العّزى التي يعبدونها
وبالالت و ُ

()2

وذك ــر ف ــي الموص ــوف (العتي ــق) مع ــان عدي ــدة منه ــا  :أن اهلل تع ــالى أعتق ــه م ــن
الجب ــابرة فل ــم يتمكنـ ـوا م ــن تخريب ــه أو الح ــاق األذى ب ــه ،أو أن ــه ل ــم يتس ــن ألح ــد م ــن البا ــر

( )1مقاييس اللغة 210 ،219 /4 :وينظر :مفردات ألفاظ القرآن.545 :

( )2ديوان زهير بن أبي يسلمى ،اـرحه وقـدم لـه  :علـي حسـين فـاعور ،دار الكتـب العلميـة – بيـروت ،ط1
1408-هـ 1998 -م.105:
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امتالكــه قــط  ،أو أنــه وصــف بــذلك لقدمــه( ،)1أو أنــه بيــت ك ـريم ،والم ـراد بــالطواف المــذكور
في اآلية هو طواف اإلفاضة الذي هو من أركان الحج(.)2

ولعل وصف البيت بالعتيق قد جمع كل المعاني المـذكورة سـابقاً ،فجـاء معبـ اًر عـن

المجتمع العربي الذي يعد هذا البيت الموفل في عمق التـاريخ جـزءاً مـن تاريخـه ومـا ارتـبط

به من اعائر دينية تقام حوله سنوياً عرفها العرب قـديماً وهـي اـعائر الحـج ومنهـا الطـواف
حــول البيــت ،وحــين جــاء اإلســالم زادت مكانــة البيــت الح ـرام فــي النفــوس واتســعت لتاــمل

مجتمع ــات أخـ ــر في ــر عربيـ ــة ولتص ــب اـ ــعائر الح ــج والعم ـ ـرة ج ــزءاً ال يتج ـ ـ أز م ــن عبـــادة

المسلمين.

وتك ــرر وص ــف بي ــت اهلل ب ـ ـ (العتي ــق) ف ــي قول ــه تع ــالى  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [الحج  ]33 :والحديث هنا عن اعائر اهلل التي قيصد
بها (الهأ فدي) الذي يسـاق إلـى الكعبـة ،فيكـون نحرهـا ونهايـة أمرهـا فـي الحـرم؛ ألن المقصـود
تنزهـت عـن إ ارقـة الـدماء فيهـا ،فلـيس فيهـا
بالبيت العتيق هاهنـا الحـرم بأجمعـه ،لكـن الكعبـة ّ
ـى إكمــاالً لاــعائر الحــج بقصــد التقــرب إلــى المــولى تعــالى
ثمــة نحــر إنمــا يكــون ذلــك فــي منـ ً
وتعظيماً لاأن الكعبة(.)3
لقــد ورد التركيــب الوصــفي (البيــت العتيــق) فــي ســياق الحــديث عــن إحــدى اــعائر

الح ــج وه ــي نح ــر الهأـ ـ فدي ال ــذي يع ــود باألص ــل إل ــى افت ــداء ج ــد الع ــرب الخلي ــل( )ابن ــه

إسماعيل ( )بذبيحـة ذكرهـا القـرآن الكـريم بقولـه  :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [الصـافات :
 ]107و التــي انتقلــت إلــى أحفــاده العــرب وأصــبحت جــزءاً مــن عبــادتهم ،ثــم جــاء اإلســالم
ليكــون هــو األحــق فــي القيــام بهــذه الاــعيرة وأدائهــا علــى خيــر مــا يكــون ،فأصــب الوصــف
معب اًر عن معاني الكرم واألصالة والقدم التي ارتبطت ببيت اهلل والزمته.

( )1ينظر :جامع البيان ،614/8 :التحرير والتنوير .250/17 :
( )2ينظر :الكااف.154 /3 :

( )3ينظر :التفسير الكبير 224/23 :والتحرير والتنوير .258/17 :
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 .6فــي قولــه تعــالى  :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
(فيــر بيــوتكم) صــفة لـ ـ ( بيوت ـاً) المــذكورة
ﯺ ﯻﯼﭼ [النــور ]27 :ورد التركيــب اإلضــافي أ
في اآلية الكريمة .جاء في سبب نزول هذه اآلية أن امرأة من األنصـار قالـت  :يـا رسـول
اهلل إني أكـون فـي منزلـي علـى الحـال التـي ال أحـب أن ي ارنـي أحـد عليهـا وال لـد وال ولـد ،وأنـه
ـي رجـل مـن أهلـي وأنـا علـى تلـك الحـال ( ،)1فاتضـ بـذلك أن ثمـة حاجـة
ال يزال يدخل عل ّ
اجتماعية اسـتدعت نـزول هـذه اآليـة ،وقـد كـان مـن عـادة أهـل الجاهليـة إذا دخـل أحـد مـنهم

ـاء ثـم يـدخل ،فربمـا أصـاب الرجـل مـع
بيتاً ليس ببيتـه أن يقـول  :حييـتم صـباحاً وحييـتم مس ً
فصد اهلل عن ذلك وعلّم األحسن واألجمـل ( .)2فجـاء اإلسـالم لتعلـيم
امرأته في لحاف واحد،
ّ
الن ــاس آداب االس ــتئذان ح ــين يحص ــل التـ ـزاور فيم ــا بي ــنهم ل ــزرع تل ــك اآلداب ف ــي المجتم ــع

اإلســالمي الجديــد لتكــون ج ــزءاً منــه .وقــد كــان االس ــتئذان يختلــف اــكله بــاختالف ح ــال

يهمـه
المستأ أذن عليه من ملوك وسوقة فكان فيـر متماثـل ،وقـد يتركـه أو ّ
يقصـر فيـه مـن ال ّ
طره وتعجيل حاجته ،وال فيب يعد بـأن يكـون ولوجـه محرجـاً للم يـزور أو يمـثقالً عليـه،
ّإال قضاء و ف
فجاءت هذه اآليات لتحديد كيفيته وادخاله فـي آداب الـدين حتـى ال ييف ّـرط النـاس فيـه أو فـي
بعضـه بـاختالف مـراتبهم فـي االحتاـام واألنفـة واخـتالف أوهـامهم فـي عـدم المةاخـذة أو فـي

ادتها .و يارع االستئذان لمن يـزور أحـداً فـي بيتـه؛ ألن النـاس اتخـذوا البيـوت لالسـتتار ممـا
وقر ومطر وقأتام ،ومما يةذي العر والـنفس وانكاـاف مـا ال يجـب
حر ا
يةذي األبدان من ا
الساكن اطالع الناس عليه (.)3

دل علــى حرمتهــا ألنهــا
وعليــه ف ـ ن وصــف البيــوت بالتركيــب اإلضــافي (فيــر بيــوتكم) ّ
مملوكة لآلخرين وليست لانسـان المنهـي عـن دخولهـا إال بأخـذ اإلذن  ،فبـدا الوصـف كأنـه
العامل المقرر لالستئذان ،إذ ال ييعقل أن يستأذن اإلنسان وهو داخ لل إلـى بيتـه ،بـل إن ذلـك
يحدث حين يدخل بيتاً ليس ببيته لتتحدد الحرية ،فليسـت الحريـة مطلقـة لانسـان فـي دخـول
( )1جامع البيان.147/19 :

( )2ينظر :الكااف ، 230/3 :التفسير الكبير.357/23 :
( )3التحرير والتنوير.196/18 :
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أقرهــا الــدين اإلســالمي لتكــون جــزءاً مــن عــادات المجتمــع؛
البيــوت ،بــل إن هنــاك ض ـوابط ّ
ولينســخ مــا اعتــاده العــرب فــي جــاهليتهم مــن دخــول بيــوت اآلخ ـرين بغيــر اســتئذان ،لكــون
اإلســالم ثــورة اجتماعيــة تهــدف إلــى تغييــر كــل مــا فيــه إض ـرار بــالمجتمع إلــى مــا فيــه خي ـره،

أيما تعبير.
فجاءت لغة القرآن الكريم ّ
معبرة عن ذلك كله ّ
 .7ااتملت اآلية الكريمة من قوله تعالى  :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵﭼ [النور ]29 :على وصف لفظة (بيوتاً) بالتركيب اإلضافي (فير مسكونة) لبيـان
حك ــم ال ــدخول إل ــى ال ــدور الت ــي ال س ــاكن به ــا ،أو الت ــي ال أص ــحاب له ــا ،أن ال ح ــر .ف ــي

دخولها وال إثم.
وفــي البيــوت فيــر المســكونة أق ـوال منهــا ّإنهــا  :الخانــات و البيــوت المبنيــة بــالطرق التــي
وي ــةوا إليه ــا
ـارة الطري ــق والس ــابلة لي ــأووا إليه ــا ي
ل ــيس به ــا س ــكان معروف ــون ،وانم ــا يبني ــت لم ـ ّ

ـرخف لهــم
أمتعــتهم ،...وقيــل  :كــانوا يصــنعون فــي بيــوت فــي طــرق المدينــة متاعـاً وأقتابـاً فـ ّ
أن ي ــدخلوها ...،أو البي ــوت الت ــي تك ــون ب ــالطرق والخرب ــة فيه ــا منفع ــة للمس ــافر فــي الا ــتاء
والصيف ييأوى إليها ( ،)1وقيل أيضاً  :إنها األسواق والحوانيـت وأنهـا تـدخل جميعهـا مـع مـا

الع ــرف فه ــي موض ــوعة
س ــبق ذكـ ـره ف ــي حك ــم جـ ـواز دخوله ــا م ــن دون اس ــتئذان م ــن جه ــة ي
للــدخول( .)2فــالمراد بــالبيوت فيــر المســكونة  :أنهــا فيــر مأهولــة علــى حالــة االســتقرار أو
فير مأهولة البتة (.)3

لقد جاءت لغة القرآن الكـريم بهـذا الوصـف انطالقـاً مـن حاجـة المجتمـع اإلسـالمي فـي ذلـك

العصــر وف ــي كــل عص ــر ليكــون األس ــاس الــذي يرف ــع الحــر .ع ــن المســلمين ح ــين تيل ــزمهم
الحاجــة إلــى دخــول الــدور واألمــاكن العامــة للمســافر أو المقــيم مــن دون اســتئذان .فكانــت

رح ــالت التجـ ـار المس ــلمين عب ــر الفي ــافي والقف ــار تتطل ــب دخ ــولهم إل ــى البي ــوت المقامــة ف ــي

طريق التجارة والخرائب فير المسكونة ،فضـالً عـن احتيـاجهم وفيـرهم إلـى دخـول الحوانيـت

( )1جامع البيان.152 ،151/19 :

( )2ينظر :التفسير الكبير.359/23 :
( )3التحرير والتنوير.201/18 :
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والــدكاكين بغيــر اســتئذان .وهــذا مــا يجــري عليــه الحــال فــي أيامنــا ومــا ناــهده مــن دخولنــا
أجمعين إلى المـدارس والجامعـات والمستاـفيات واألسـواق واألمـاكن العامـة وسـوى ذلـك مـن

دون اســتئذان ،فجــاءت لغــة الق ـرآن الك ـريم بوصــف البيــوت بالتركيــب اإلضــافي لتاــير إلــى

تغيــر داللــة (البيــت) إل ـى العمــوم بــدالً مــن الخصــوف ،ولتعبــر بــذلك عــن إحــدى متطلبــات
المجتمع اإلسالمي وحاجاته.

 .8ورد وصف لفظة (بيوت) بالجملـة الفعليـة (أذ أن اهللي) فـي قولـه تعـالى :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ [النور.]36 :

ـت،
علم ي
و (أذ أن) أصله من (أ ذ ن) األأ أذ ين :االسـتماعي للاـيء ...أوأأذفن ي
ـت بهـذا الاـيء ،أي ف
أعلمن ــي وفعلأ ــه بـ ـ ذني ،أي بعفلم ــي ،وه ــو ف ــي معن ــى ب ــأمري ،وك ــذلك ال ــذي ي ــأذن
وآ أذأنن ــي :أ
()1
ـف
ـرق ،فـ ن
اإلذن أخ ُّ
ـين العلـم واإل فذن ف ل
أ
بالدخول على الوالي وفيره  .ويذكـر أيضـاً أن ب أ
األمر أم لم ييضامه (.)2
وال يكاد يستعمل ّإال فيما فيه مايئةل ما ،ضامه
ي

والم ـراد بــالبيوت فــي هــذا الموضــع أنهــا المســاجد وليســت بيــوت الســكن  ،ودليــل ذلــك أنــه

يحصل فيها ذكر اهلل والتسبي بحمده والصـالة وسـوى ذلـك ممـا ال يليـق ّإال بالمسـاجد لقولـه
تعـ ـ ــالى :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭼ[النور .)3(]37 ،36 :والمراد باإلذن  :األمر ،ورفعها  :بناةها

( )1العين.200/8 :

( )2مفردات ألفاظ القرآن.71 :

( )3ينظر :جامع البيان.190/19 :
( )4الكااف.247/3 :
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بتعظيمها وتطهيرها عن األقذار وعن اللغو من القول( .)1ومعنى البناء هـو األولـى إذ هـو

األفلب في معنى الرفع في البيوت واألبنية (.)2

ويظهر أن البيوت بهذا الوصف ،قـد خرجـت عـن معنـى البيـت الـذي يحيـا فيـه اإلنسـان إلـى
معنــى آخــر هــو المســجد بيــت اهلل تعــالى الــذي يجــد فيــه المســلم الســكينة واألمــان حــين يتجــه
ً
إلى خالقه في عبادته من صالة وذكر وتسبي .
عما حمله هذا الوصف من إاارة واضحة إلـى تأسـيس المسـجد أو الجـامع الـذي يعـد
فضالً ّ
مصطلحاً جديداً في اللغة العربية وهـو ياـير أيضـاً إلـى المكـان الـذي يجتمـع فيـه المسـلمون

للعبــادة و يعــد أيض ـاً مةسســة اجتماعيــة منــذ أول إناــائه فــي عهــد الرســول األعظــم محمــد

( ،) إذ كان ــت تق ــام فيـ ــه الص ــالة وت ــالوة الق ـ ـرآن وتن ــاق

في ــه أمـ ــور المس ــلمين واـــةونهم

ويخطط فيه للمعارك والغزوات إلى فير ذلـك ،فهـو وثيـق الصـلة بـالمجتمع اإلسـالمي إلـى
ي
يومنا هذا ،ففيه تقام صالة الفر والجمعة والتراوي وصالة العيـد والجنـازة ودروس تحفـيظ
القرآن الكريم وجمع الصدقات ونحو ذلك.
فالمسجد هـو المكـان الـذي جعـل العـرب مجتمعـين بعـد أن كـانوا متفـرقين فـي الجاهليـة وهـو
المكان الذي يجمع المسلمين ويوحدهم اليوم أيضـاً ،فضـالً عـن ارتباطـه باإلسـالم الـذي يعـد
ثورة اجتماعية وفكرية وعقدية أدت إلى تغيير اامل في عقيـدة العـرب فتحولـوا مـن اإلاـراك

جلياً عمق الصلة بين اللغة والمجتمع.
باهلل إلى توحيده سبحانه ،وهكذا يظهر ّ
 .9تضــمنت اآليــة الكريمــة مــن قولــه تعــالى  :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﱠ [الطــور ]4 :وصــف
ـرب م ــن النخ ــل وه ــو
الع فم ـ يـر  :ض ـ ل
البي ــت ب ـ ـ (المعم ــور) .وأص ــل المعم ــور م ــن (ع م ر) أ
ـاس األر أ أي فع يمرونهــا وهــي عــامرةل
ـحو ي
الع فمـ يـر يع فمـ يـر الحيــاة ...أ
وع أمـ أـر النـ ي
ق الطوي ـ يل ...و ي
السـ ي
()3
ت
المعمـورةي مـن يعم أـر ف
الع فم أر ي
ومعمورةل ومنها ي
ان  ،ويدل أيضاً على بقاء وامتداد زمان ...و ي

( )1ينظر  :التفسير الكبير.369/24 :
( )2جامع البيان.191 /19 :
( )3العين.137/2 :
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()1
ـدوم.
 ،فض ـالً عــن أنــه ييقــال لســاكن الــدار  :عــاملر والجمــع يع ّمـ ل
ـار ...والمعمـ ي
ـور  :المخـ ي
خدمتيه (.)2
وح ف
وع فم ي
رت رّبي أ
أ
ججتيه أي ف

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

ال يعودون فيه أبداً ( ،)4أو أن المراد به الكعبة وهذا األنسب  ...ووصفه بالمعمور ألنه

ال يخلو من طائف به ،وعمران الكعبة هو عمرانها بالطائفين ،قال تعالى  :ﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ
ق القسم
ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﱠ [التوبة ، ]18 :ومناسبة القسم أسفب ي
بكتاب التوراة  ،فعقب ذلك بالقسم بمواطن نزول القرآن ،ف ن ما نزل به من القرآن أينزل
بمكة وما حولها مثل جبل حراء (.)5

وباعتمــاد ال ـرأي القائــل أن التركيــب الوصــفي (البيــت المعمــور) يــدل علــى الكعبــة ،ف ـ ن لغــة

القرآن الكريم بهذا الوصف قد انتجت مصطلحاً إسالمياً جديـداً لـم يكـن للعـرب عه لـد بـه كمـا
هــو اــأن (البيــت الحـرام) أو (البيــت العتيــق) ،فــالثورات االجتماعيــة الســيما الفكريــة بســبب
مــا تــةدي إليــه مــن تبــدل األاــياء التــي ي ارهــا اإلنســان أو يســتعملها ،أو تبـ ّـدل المفــاهيم التــي
يةمن بها ،تةدي في فالب األحيان إلى تطور لغوي (.)3
ولعــل وصــف الكعبــة بــالعمران يــدل حقـاً علــى مــا هــو حاصــل فــي الواقــع .فهــي تعــد المكــان
الــذي ال يكــاد يخلــو مــن المســلمين الــذين يقصــدونها للحــج والعم ـرة ،فض ـالً عــن أهــل مكــة
المقيمــين بهــا والــذين يقصــدون الكعبــة للصــالة فــي رحابهــا والط ـواف حولهــا .وحــال الكعبــة

المعمورة بالطائفين والقائمين الركع السـجود هـو كحـال بيـت اإلنسـان العـامر بأهلـه فـال يكـاد

يخلــو منــه إالّ قلــيالً .والبـ ّـد مــن القــول أن وجــود الكعبــة (البيــت المعمــور) فــي مكــة – اـ ّـرفها
( )1مقاييس اللغة .141 ،140 /4 :
( )2لسان العرب.604/4 :

( )4جامع البيان  454/22 :وينظر :معالم التنزيل.289/4:
( )5التحرير والتنوير .39،38/27:

( )3علم اللغة االجتماعي عند العرب.116 :
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اهلل – قـد جعـل مجتمعهـا يصـطبغ بصـبغة خاصـة انمـازت بهـا مـن فيرهـا مـن المجتمعــات،
لتوافد المسلمين إليها من كل البقاع ،فهي عامرة بهم على مدار العام.
الخاتمة
البد لنا من عر
ومنه ّ -
بعد إتمام البحث – بفضل اهلل تعالى ّ

أهم نتائجه وهي :

 .1ظه ــرت الص ــلة واض ــحة ب ــين دالل ــة أوص ــاف (البي ــت) الت ــي وردت ف ــي القـ ـرآن الكـ ـريم
عبــرت داللــة تلــك األوصــاف عــن طبيعــة ذلــك
والمجتمــع العربــي الجــاهلي واإلســالمي ،فقــد ّ
المجتمــع بمــا يتضــمنه مــن الاــعائر الدينيــة والتقاليــد والثقافــة ،فض ـالً عــن طبيعــة الخطــاب
الــذي يصــدر عــن عــدد مــن أفـراده ،وقــد ورد ذلــك كلــه بلغــة القـرآن الكـريم الــذي نــزل بلســان

دل عل ــى التنق ــل وع ــدم
عرب ــي مب ــين .م ــن ذل ــك م ــا ج ــاء م ــن وص ــف البي ــت بالخف ــة ال ــذي ّ
فعبر بصدق عن طبيعة الحيـاة فـي المجتمـع البـدوي الصـحراوي فـي اـبه جزيـرة
االستقرارّ ،
العرب التي ألجأته الى اتخاذ مثل تلك البيوت ،وما ذكر أيضاً مـن وصـف البيـت بالفخامـة

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

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

ال تنتهك حرمته كالبيت الذي يجمع أفراد األسرة ويوفر لهم األمان.

دل الوصف أيضاً على ظهـور نـوع جديـد مـن األبنيـة التـي لـم يعهـدها العـرب وال العـالم
ّ .3
كل ــه ،أأال وهـ ــو المسـ ــجد أو الج ــامع الـ ــذي يعـ ــد المكـ ــان المخص ــف للعبـ ــادة فـ ــي المجتمـــع

اإلسالمي والذي ارتبط انااةه بظهور اإلسالم الـذي أحـدث تغييـ اًر اـامالً فـي عقيـدة العـرب
وفكرهم.

 .4أاارت داللة الوصف الـى مـا أصـاب المجتمـع العربـي مـن تغييـر فـي عـدد مـن عاداتـه
وتقاليــده بقصــد إرســاء مــا هــو خيــر منهــا وذلــك بمجــيء اإلســالم ،نحــو مــا يعــرف بـ ـ (أدب
االس ــتئذان) لتعل ــيم المس ــلم كيفي ــة ال ــدخول إل ــى بي ــوت اآلخـ ـرين ،احت ارمـ ـاً لخصوص ــية أفـ ـراد

الرقي.
البيت وسعياً بالمجتمع اإلسالمي نحو
ّ
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 .5جاء التركيب الوصفي (البيت المعمور) مصـطلحاً جديـداً يصـف الكعبـة ،ظهـر بظهـور
اإلسالم ،وارتبط بالمجتمع اإلسالمي واعائره الدينية الجديدة.

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

فضالً عن داللته األصلية مما قاد إلى توسع في داللة لفظة البيت.

 .7أظهـ ــر البحـ ــث تنوع ـ ـاً فـ ــي أنمـ ــاط وصـ ــف البيـ ــت الـ ــذي ورد بصـ ــيغة المفـ ــرد والتركيـ ــب
اإلضافي والجملة الفعلية وابه الجملة بما يتناسب مع السياق.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
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جدول باآليات المتضمنة ألوصاف (البيت) في القرآن الكريم
ت
.1
.2

نص اآلية
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲇﲈ ﲉﲊﲋﲌ
ﲍ ﲎﲏﲐ ﲑ ﱠ

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

السورة واآلية
آل عمران96 :
المائدة2 :

الوصف
وضع للناس

نوعه
جملة فعلية

داللته االجتماعية
العبادة

الحرام

مفرد

التعظيم والتقديس

ﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝ
ﲞﲟﲠﲡﲢﲣ
ﲤ ﲥﱠ

.3

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱘ ﱙﱚﱛ

المائدة97 :

الحرام

مفرد

التعظيم والتقديس

ﱜﱝ ﱞ ﱟﱠ
ﱣﱠ
ﱤ
ﱡﱢ

.4

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱳﱴﱵ

إبراهيم37 :

المحرم

مفرد

التعظيم والتقديس

ﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻ ﱼ
ﱽ ﱾﱠ

.5

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂﱃﱄ
ﱅﱆ ﱇﱈ ﱉﱊ

النحل80 :

تستخفونها

جملة فعلية

الحياة غير المستقرة

ﱋ ﱌﱍ ﱠ

.6

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲓﲔﲕ ﲖﲗ

اإلسراء93 :

من زخرا

شبه جملة

ﲘﲙﲚﲛﲜ ﱠ

.7

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠﲡ

الحج29 :

العتيق

مفرد

الثراء والفخامة
األصالة و ِ
القدم

ﲢﲣﲤﱠ

.8

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱣﱤ ﱥﱦ ﱧ

الحج33 :

العتيق

مفرد

األصالة وا ِ
لقدم

ﱨﱩﱪﱫﱬ ﱭ ﱠ

.9

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲾﲿ ﳀ

النور27 :

غير بيوتكم

تركيب إضافي

حرمة البيوت

ﳁ ﳂ ﳃﳄﳅ ﱠ

.10

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱛ ﱜﱝﱞ

النور29 :

ﱟﱠﱡ ﱢ ﱠ
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36 :النور

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﳑﳒﳓﳔ

.11

ﳕ ﳖ ﳗﳘﱠ

الكعبة

مفرد

المعمور

4 :الطور

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲗ
ﭐ

.12

ﲘﱠ

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 .
key words : relation ,structure, society.
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