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أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة شهيد

 ،أهواز

(تاريخ االستالم2016/3/6 :؛ تاريخ القبول)2017/6/6 :

امللخّص
تَ ـدَاوَلَ ال نقّــاد والبالغيــون القــدماء وااــد ون قضــية اللفــظ واملعــىن وتش ـعّب منــها أصــول ،فمِــن تلــك األصــول
املتشــعبة قضــية الداللــة وأنواعهــا املتعــددة ومــا تــرتبط بالــدرس البالغــي؛ يف هــذا البح ـ تطرّق ـ إىل الداللــة
وأنواعها و مِن َم ركزت على الداللة اهلامشية وهي حمل نقاش كثري مِـن أربـاب األدب والبالغـة والتفسـري وهـي
الل عُرِّف مبعـىن املعـىن وهـي بطبيعتـها ختتلـف عـن اإليهـام والتوريـة إنّهـا يف مقابـل الداللـة املركزيـة أو املعـىن
األول الذي يتبادر إىل الذهن لكن الداللة اهلامشية تشـري إىل املعـىن البعيـد وهـذا سـبب اخـتالف التفاسـري وقـد
استفدتُ من تفس ري الكشاف ومن تفسري امليزان يف تفسري القرآن وتفاسري أخرى ،ومن النتـائج احلاصـلة يُمكـن
اإلشــارة إىل أنّ الداللــة اهلامشــية هــي املعــىن املســتفاد مــن املعــىن األول وهــذا مــا ســنالحظ يف حتليــل اآليــات
القرآنية مبنهج ي توصيفي -حتليلي.

الكلمات الرئيسة
الداللة اهلامشية ،الداللة املركزية ،القرآن الكر .
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مقدمة
نَحَى الدرس البالغي القد مناحي عدّة يف قضية اللفظ واملعىن ومِن أهـمّ قضـايا اللفـظ واملعـىن
وهكــذا الصــورة البيانيــة للمعــاين تكمــن الداللــة بنوعيهــا املركزيــة واهلامشــية والــذي يســاورين هــو
درس الداللــة اهلامشــية يف آيــات ِمــن القــرآن الكــر وذلــك بــالنظر إىل التفاســري القرآنيــة وقــد
ركزتُ على تفسري «الكشّاف» للزخمشري وتفسري «امليزان يف تفسري القرآن» للعالمـة الطباطبـائي
وغريمها من التفاسري وذاك هبدف كشف الداللة اهلامشية وبالنظر إىل داللتـها املركزيـة ،هـدف
البح هو كشف معىن املعىن للتعبري القـرآين الـذي ورد يف اآليـات الكرميـة وذلـك باالسـتعانة مـن
التفاسري القرآنية واملعاجم ،طبيعـة البحـ تقتضـي املنـهج التوصـيفي -التحليلـي وأمـا هـذا البحـ
فق ــد تطـ ـرّق إىل عل ــم الدالل ــة وأنواعـ ـ والدالل ــة عن ــد املنطق ــيني واألص ــوليني والدالل ــة املركزي ــة
واهلامشــية ومِــن َــم عوامــل الداللــة االجتماعيــة والنفســية والتأرخييــة ويف هنايــة املطــاف دراســة
الداللة اهلامشية يف اآليات القرآنية خمتتما بنتائج البح .
خلفية البح :
ي الداللة متنا ر يف الكتب العربية القدميـة وقـد تط ّرقـ إليـ البالغـة القدميـة واحلديثـة
وقد استهواين هذا البح يف تطبيق على آيات مِن القرآن الكر بالنظر إىل ما استشعر بـ
أصحاب التفاسري وأرباب البالغة وأول ي قيّم كخلفية هلذا البح هو:
كتــاب "داللــة األلفــاظ" إلبــراهيم أنــيس هــذا كتــاب ق ـيّم ي ـ في ـ أنــيس أصــول الداللــة
وأنواعها والداللة املركزية واهلامشية.
وكتاب آخر لفريـد عـوض حيـدر ،إنّـ "علـم الداللـة دراسـة نظريـة وتطبيقيـة" فيـ مباحـ
قيّمة حول الداللة.
ومقالــة حممــد هــادي مــرادي ،وســيدة فاطمــة ســليمي (2013م) "الــدالالت اهلامشــية بــني
الدراســات الترا يــة وعلــم اللغــة احلــدي " ،جملــة العلــوم االنســانية الدوليــة ،طهــران ،جامعــة
تربي مـدرس ،العـدد 20هـذ املقالـة هـي درس نظـري يف سـرد الداللـة اهلامشـية وتسـميّاهتا
املتعددة وخلفيتها يف املنظور العريب القد واحلدي وهكذا يف املنظور الغريب.
ورسالة "الداللة املركزية والداللة اهلامشية بني اللغويني والبالغيني" ،املقدّمة من الطالبة
رنا ط رؤوف بإشراف علـي عبداحلسـني زويـن جامعـة بغـداد عـام 2002م هـذ الرسـالة هـي
الــل أهلمــتين بدراســة هــذا البح ـ وقــد أســتفدتُ منــها وأنــارت ي الطريــق وهكــذا مقالــة
األستاذ حممد هادي مرادي.
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أسئلة البح :
 ما هي عالقة الداللة املركزية بالداللة اهلامشية؟ كيف تُفسّر اآليات القرآنية بالداللة املركزية أو بالداللة اهلامشية؟فرضيات البح :
 الداللة املركزية والداللـة اهلامشـية علـى عالقـة تقـارب وتباعـد ببعضـهما الـبعض ألنّالداللة املركزية هي املعىن األول والداللة اهلامشية هي معـىن املعـىن وهـي علـى توسّـع
يف املعاين.
 اآليــات القرآنيــة تُفســر بالــداللتني املركزيــة واهلامشــية وهــذا مــا تطــرق إلي ـ البح ـوخاصــة مــن كبــار املفســرين حيـ اختــاروا لــبعض التعــابري القرآنيــة الداللــة املركزيــة
وللبعض اآلخر الداللة اهلامشية.

علم الداللة
الداللة لغةا واصطالحاا:
الداللة مِن دَلب ،من مادةِ دلل الل تدل على االرشاد إىل الشـيء والتعريـف بـ ومـن ذلـك دَلبـ ُ
عَلَى الطَريق أي :سَددَ ُ إلي (الزبيدي ،د.ت :ج )498-497 ،28وعلم الداللة مصطلح حـدي
اول مَن وضع العامل الفرنسي اللغوي برايل يف سنة  ،1897وقـد أنـا السـيمانتيك( ،حيـدر،
2005م )11 :ومن الغريب أن نرى أنّ الكلمة عربية األصل وهي سيماء من نـة وتعـين عالمـة
ِ
أيضاا بداللة قول تعاىل ﴿ِ ...سيم ِ
السج ِ
ود( ﴾..الفتح )29/وكـان األوىل
َة
اه ْم في ةو ةجوه ِهم ِّم ْن أَثَ ِر ُّ ة
أن يؤخذ هذا اللفظ مبا أن يدل على املعىن.
الداللــة ىف اللغــة« :مصــدر الفعــل دلب ،وهــو مــن مــادة (د.ل.ل) الــىت تــدل فيمــا تــدل علــى
اإلرشــاد إىل الشــئ والتعريــف بـ ومــن ذلــك دلـ علــى الطريــق ،أى ســدد إليـ  ،وىف التهــذيب
دلل هبذا الطريق ،دالل  :عرفت  ،مث إن املراد بالتسديد :إراءة الطريق» (الزبيـدي ،د.ت :ج،28
 .)498-497ومـ ــن اجملـ ــاز "الـ ــدالّ علـ ــى اخلـ ــري كفاعل ـ ـ "" ،ودل ـ ـ علـ ــى الصـ ــراط املسـ ــتقيم"
(الزخمشــرى1972 ،م .)134 :ويف االصــطال العــرىب القــد  :الدالل ــة كمــا عرفهــا اجلرج ــاىن
816هــ« :هــي كــون الشـيء يالــة ،يلــزم مـن العلـم بـ  ،العلــم بشـيء آخــر ،والشـيء األول هــو
الــدال ،والثــاىن املــدلول» (حيــدر2005 ،م )11 :ويف املصــطلح تعــين الداللــة يف العربيــة تركيــب
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إضاىف يدل داللة اإلسـم علـى مسـمى خـال مـن الداللـة علـى الزمـان ،وهـو يقابـل يف املصـطلح
االجنليــزي  Semanticsوكــال املصــطلحني العــريب واالجنليــزي يــدالن علــى «دراســة العالقــة
بــني الرمــز اللغــوى ومعنــا  ،ويــدرس تطــور معــاىن الكلمــات تارخيي ـاا ،وتنــوع املعــاين ،واجملــاز
اللغــوي ،والعالقــات بــني كلم ــات اللغــة» (حيــدر2005 ،م .)14 :وواض ــح مــن هــذا التعري ــف ،أن
الداللــة هتــتم بداللــة الرمــز اللغــوي ســواء أكــان رمـز.ا مفــرد.ا كــأيّ كلمــة مفــردة ،أم كــان رمـز.ا
مركب.ا مثل التعبريات االصطالحية ،ويصاحب ذلك عنايـة باألسـباب املؤديـة إىل هـذا الـتغري،
كما يعىن بدراسة العالقات الداللية بني هـذ الرمـوز .ويـرى بعـض علمـاء املعـاجم أن الداللـة
ختــتص فقــط بدراســة األلفــاظ املفــردة ،دون القضــايا أو النظريــات املختلفــة( ،حيــدر2005 ،م:
 )15إالّ أننا نرفض هذ النظرة الىت اقتنع بـاألمور السـطحية ،حيـ ال يوجـد جمـال للشـك
ىف أمهيــة تطبيــق املنــهج الــدالي علــى الكــثري مــن الدراســات ،ويشــهد عصــرنا (خاصــة يف
الغــرب) الكــثري مــن الدراســات الــىت طبق ـ املنــهج الــدالىل وأ بتـ أمهيتـ ىف اإلضــافة إىل
معارفنا وخمتنا ىف كـثري مـن املعـارف والعلـوم .الداللـة «دراسـة املعـىن او العلـم الـذي يـدرس
املعىن ،او ذلك الفرع من علم اللغـة الـذي يتنـاول نظريـة املعـىن ،او ذلـك الفـرع الـذي يـدرس
الشروط الواجب توافرها حىت يكون قادر على محل املعىن» (أنيس1984 ،م .)109 :هـذا عـالوة
على املفاهيم الل وردت يف البالغة العربية وخاصة البديع مثل التورية وااليهام ،ففي الداللة
اهلامشية دون غريها بيان واضح بني التورية وبينها.
الداللة عند املنطقيني واألصوليني:
وق ــد ورد ه ــذا اللف ــظ عن ــد املنطق ــيني وق ــد ح ــددو بالدالل ــة اللفظي ــة ،كم ــا اس ــتخدم عن ــد
األصوليني .ويعين عند املنطقيني كون اللفظ يي مىت أطلق أو يُخيل فثهِـمَ منـ معـىن للعلـم
بوضع  ،فالداللة اللفظية هي« داللـة اللفـظ علـى متـام معنـا  ،وإمـا أن يسـاق ليـد ّل علـى بعـض
معنا وإما أن يساق ليدلّ على معىن خارج عن معنـا » (السـعران ،د.ت .)27 :وهكـذا جنـد هـذا
العلم دخل املنطق وأصول الفق وفق اللغة وقد يصب هذا العلـم يف كـل هـذ اجملـاالت إلّـا أنّ
هذا العلم أصبح علما قائما بذات يف العصر احلدي وإن بدت بوادر عند اجلرجاين.
الداللة املركزية والداللة اهلامشية:
مِــن بــني الــدالالت املتعــددة والــل تنقســم إىل داللــتني رئيســني ركــزتُ عل ـى هــاتني الــداللتني
متجنباا االطناب.
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الداللة املركزية:
يف كــل جمتمــع مــن اجملتمعــات تكــون وســيلة االتصــال الوحيــدة بــني النــاس هــي اللغــة ،الــل
تنتظمهم مجيعا .فالتجارب املختلفة يف حياة الناس السابقة ترك أ را يف فهم االلفاظ .ومع
هذا فالناس يتوصلون إىل فهـم مشـترك وقـد يكـون تقريبيـا ويكفـي يف حيـاهتم العامـة .وهـذا
اليعيــق النــاس يف تبــادل وجهــات نظــرهم ،وهــذا القــدر يســجل اللغــوي يف معجم ـ  ،ويســمي
الداللة املركزية ،فكلمة (شجرة) تتحذ وضعا واحـداا يف حيـاة الطفـل ،الّـا أن لفظـة (احلـب)
ختتلف باختالف العمر وتتطور داللة اللفـظ ،ففـي الطفولـة تأخـذ املفـردة وضـعا خيتلـف هـذا
الوضع عن الشباب والكم .الداللة املركزية تدلّ على املعىن األول مـن املعـاين الـل اسـتحق
هــذ املرتبــة بع ــد حيازهتــا علــى أه ــم صــفة حتق ــق بــوت املعــىن وه ــي متركزهــا يف ال ــذهن
اجلماعي .الدالالت تنمو معنا ،وتتحدد معاملها على قـدر مـا نصـل إليـ مـن معرفـة« .فـدالالت
األطفال هي أطفا ل الدالالت ،نتبناهـا منـذ صـغرنا ،ونغـذيها مبـا يتـا لنـا مـن علـم وجتـارب،
فتتغري وتتطور مع الزمن حىت تستقر على حال معين يف ذهن كل منـا» (أنـيس1984 ،م.)103 :
وأطفال الدالالت هي املرحلة األوىل يف عملية هتيئة الذهن الكتساب املعاين وفهمهـا بـدءاا مـن
الكلمة «وملا كان (الكلمة) تعد أصغر (وحدة داللية) يف النظرية الدالليـة احلديثـة اتضـح
لنـا أمهيـة دراسـة الكلمـات مــن حيـ احتواؤهـا علـى معــان ابتـة بوتـ اا نسـبي اا» (زويــن1990 ،م:
 .)70وعلى الرغم من تشعب الدراسات يف موضوع الداللـة املركزيـة مـن حيـ النظـرة أو مـن
حيـ املنــهج ،أو املصــطلح ينبغــي للباح ـ أن يأخــذ بنظــر االعتبــار أمــرين يتصــفان بــالعموم
(األوّل) :إ ّن الداللة املركزية للكلمات املاديـة تسـتقر واضـحة يف الـذهن قبـل الداللـة املركزيـة
لولفاظ املعنوية فالكلمات حنو :الشجرة والبحر واملاء والتـراب واإلنسـان واحليـوان والصـخر
واجلبل ...تستقر يف الذهن منذ الطفولة .أما الكلمات الل من حنو الشجاعة والكرم والعفة
واحلب واخلري والشر واحلزن والفر والسعادة ،...فتطور دالالهتا املركزية مـع منـو اإلنسـان.
(الثاين) :إنّ الناس على اختالف كثري يف الداللة املركزية ولكنهم قادرون على التفـاهم؛ ألن
اإلخــتالف هــو يف نســبة وضــو تلــك الداللــة ،فهــي واضــحة عنــد بعضــهم أكثــر مــن غريهــم
ولكنهم متساوون مجيعا يف مقدار معـني مـن الوضـو يكفـي للتفـاهم .وواجـب اللغـوي تسـجيل
هذا القدر املشترك من الداللة عند الناس وجعلها واضحة( .زوين1990 ،م)73 :
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الداللة اهلامشية:
وهي الداللة الل تصاحب اللفظ عند إطالق فيكسب داللة معينة يفيـدها كـل سـامع يسـب
جتارب ـ ( ،أن ــيس1984 ،م )107 :وه ــذ الدالل ــة ختتل ــف رص ــداا يس ــب اخ ــتالف الثقاف ــة عن ــد
املتلقي ،ويتفاوت فهمها نوعية عند كـل مسـتفيد ،فهـي جتـري جمـرى الفهـم اخلـاص عنـد كـل
مفسـر للـنص األديب ،وقــد تـوحي هبــذا مبـا ال يــدل عليـ ظــاهر اللفـظ يف بقيــة دالالتـ  ،وإمنــا
يكشــف مــدلوهلا إخضــاعاا لطبيعــة املــؤول يف التخصــص ،فهــي ذات عالقــة و يقــة بفهــم مــن
يستخرجها ،ولكنها ال ختلو من وج من وجو الصحة يف التفسري.
الداللة اهلامشية هي انعكاسـات املعـىن (أنـيس1984 ،م )106 :تنـدرج الداللـة اهلامشـية يف
درس اجملاز وقد قال السكاكي عنـ « :الكلمـة املسـتعملة يف معـىن معناهـا» (ابـن األ ـري1939 ،م:
ج )71 ،2وهـذ الثنائيـة يف اجملـاز وليـدة االجتاهـات املنطقيــة الـل سـادت آنـذاك وقـد ُسـمِّي
الداللــة اهلامشــية بــ«معــىن املعــىن» وهــي نفــس الداللــة اإل ائيــة «وردت يف احلقــول الترا يــة
الفقهيــة واألصــولية وخاصــة البالغيــة بتســميات خمتلفــة كـ ـ"معىن املعــىن" أو"املعــاين الثــواين"
أو"التابعة" أو"الضمنية" وهذ كلـها مرادفـة ملصـطلحات حديثـة حنـو "اهلامشـية" أو"اإل ائيـة"
أو"االنعكاسـية" أو"احلافّــة"» (مـرادي وســليمي2013 ،م)89 :؛ وهــي الداللـة الــل ختتلــف بــاختالف
االفــراد وجتــارهبم وامزجتــهم ،وتركيــب أجســامهم فلــو أنّ متكلمـاا نطــق بلفظــة أمــام الســامع،
أراد أن يوصــل إىل ذهــن الســامع داللتــها فتكــون هنــا يف ذهــن الســامع داللــة معينــة اكتســبها
ال فأصـحاب األمزجـة املرحـة ال يفـزعهم لفـظ
السامع من جتارب السابقة كلفظ (املـوت) مـث ا
املوت ،ولكن املتشـائم يرتعـب مـن لفـظ املـوت .هـذ الداللـة هـي نتـاج فـردي شخصـي خمـتلط
باالنفع ــاالت النفس ــية والعاطفي ــة ،وت ــنعكس يف ألفاظه ــا ظ ــالل الثقاف ــة والبيئ ــة والتج ــارب
الشخصية واخلـمة .وقـد تعـددت تسـمياهتا أيضـ اا ومـن أمههـا( :أ) الداللـة اهلامشـية( ،ب)
وخارج املركز( ،ج) وظالل املعىن أو ألوانـ ( ،د) القـيم االنفعاليـة والسـلوكية( ،هــ) واأللـوان
العاطفي ــة واجلمالي ــة للمع ــىن( ،و) وش ــعور ف ــردي ،عاطف ــة شخص ــية( ،ي) واملع ــىن املع ــم.
(الداية1996 ،م )216 :وقد عبّر "وليم رآي" عن هذا املعىن بتسميت ِ (معـىن املؤلـف) أي :معـىن
األديب ،أو الكاتب ،أو (فعل املؤلف) كما يف قول « :واملعاين املعنية الل يقصـدها املؤلـف تعـدّ
أصــنافا مشــتركة ،لكنــها تســتمد نتــها اخلاصــة الثابتــة مــن فعــل املؤلــف الــذي ولــدها .وإذا
أمهلنا هذا الفرق ومل نستطع أن منيز ما يعني املؤلف بتعاقب الكلمات ممـا ميكـن أن يعنيـ »
(راضـي2006 ،م .)105 :ال خيفى على املتتبـع والباحـ أنّ الداللـة اهلامشـية دخلـ يف جمـاالت
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عدة ،فمثالا تقف الشريعة أمام اللفظ فيفسر يف معنـيني فمـثالا كلمـة (قـرء) تفسـر بـاحليض
أو الطهارة يف احليض وهلذا نرى جدالا ا ري عند املفسرين و األصوليني والفقهـاء فضـالا عـن
علمــاء اللغــة يف مثــل هــذا األمــر ومــن هنــا نــرى أنّ الداللــة اهلامشــية حاضــرة بشـكل كــبري يف
اللفظ وداللت .

عوامل الداللة
ال خيفى على كل متتبع ودارس ،أ ّن داللة اللفظ تتطـور بفعـل مـا صـل مـن ظـواهر تارخييـة
واجتماعيــة ونفســية ،فألفــاظ تــبىن و أخــرى تســتحد  ،والفــاظ تفقــد داللتــها األصــلية .وهــذا
بفعل أنّ اللغة كالكائن احلي ينمو ويتغري مبرور الزمن ،مث إنّ العالقات بني اجملتمعات وظهور
ظروف جديدة تطرأ عليها هلا أ ر كـبري يف تغـيري الـدالالت أو بـاألحرى تطـور هـذ الـدالالت.
والتغيري على ما عهدنا يف لغتنا مثال أو يف اللغات األخرى يتنامى ولكن ببطء ،وكل تغـيري يف
اللفظ ودالالت يأخذ وقتا طويالا ،فمن األسباب والظـواهر الـل ذكرناهـا آنفـاا ،الـل تُعـدُّ مـن
العوامل املهمة يف التطور الدالي هي ما يأيت:
 .1العامل االجتماعي:
اإلنسان ا جتماعي الطبع يتنقل بـني مكـان وآخـر ويلتقـي أبنـاء جمتمعـ أو اجملتمعـات ويواكـب
احلضــارة يف تطورهــا .فمِــن هنــا تنشــأ دالالت جديــدة اللفــظ مبــا تفرضـ احلاجــة إليـ ومبــا
يتعلق ييات السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،لكون يتعامل مع احلياة بالشـكل الطبيعـي،
ووسيلة االتصال تعدّ هي الوسيلة الكمى فلذا تنتج دالالت جديدة اللفاظ مسـتحد ة ،فعنـدما
اكتشف بعض اآلالت وضع هلا الفاظ بدالالهتا نضرب مثالا السيارة.
 .2العامل النفسي:
من العوامل املهمة يف تطوير دالالت اللغة ،فقد تستعمل أحياناا مفردات هلا مدلول نفسي على
املتلقي ،فنقول لوعمى (بصرياا) وهذا املعىن وإن كان مضـاداا للمعـىن احلقيقـي إلّـا أنّـ أخـذ
مدلوالا أوسع ممّا كان علي يي أ ر اجلانب النفسي يف إطالق داللت .
 .3العامل التارخيي:
وهــو مــن العوامــل املهمــة فالداللــة أخــذت تناغم ـ اا مــع اللفــظ القــد واســتنطقت فــد ّل داللــة
مجيلــة ،فلــو أخــذنا مــثالا كلمــة قطــار فهــي باألصــل موضــوعة لقافلــة اجلمــال ،وهنــاك حالتــان
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مهمتان يعزى إليهما أسباب التطور الدالي ،فريى الدكتور إبراهيم أنيس أنّ «التطـور إمـا أن
يكون شعوريا أو ال شعوريا؛ فالتطور الالشعوري ويتم يف كل لغة ويف كل بيئة مث يفطـن إال بعـد
املقارنــة مــا بــني العصــور والتطــور املقصــود املتعمــد الــذي يقــوم بـ املهــرة مــن صــناع الكــالم
كاجملامع اللغوية وهذا التطور صل يف مدة قصرية» (أنيس1984 ،م.)108 :

الداللة اهلامشية يف سورة النساء
﴿والَ تَد ْقتةدلةواْ أَن ةف َس ةك ْم﴾ يف اآلية الكرمية
الداللة اهلامشية وهي معىن املعىن نالحظها يف عبارة َ
واملراد ليس معناها الظاهري ﴿يا أَيُّدها ال ِذين آمنواْ الَ تَأْ ةكلةواْ أَموالَ ةكم بديدن ةكم بِالْب ِ
اط ِل إِال أَن تَ ةكدو َن
َ َة
َ َ
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
ِ
ِ
دارة َعددن تَ د َدر ُ
اك ِّمددن ةك ْم َوالَ تَد ْقتةدلةددواْ أَن ةف َس د ةك ْم إِن اللددهَ َكددا َن بِ ةكد ْدم َرحيمددا﴾ (النســاء )29/وذكــر أبــن
ت َجد َ
األ ري يف تأويل اآلية وجهني « :أحدمها :القتل احلقيقـي الـذي هـو معـروف ،واآلخـر :هـو القتـل
اجملازي ،وهو اإلكباب على املعاصي» (ابـن األ ـري1939 ،م :ج .)36 ،1والتأويـل الثـاين مستحصـل
من النهاية الل يؤول إليها اإلنسان العاصي وهي النـار فكـأن اإلنسـان قتـل نفسـ مبـا ارتكبـ
فجعل هنايت النار اارقـة « .إ ّن اإلنسـان إذا أكـب علـى املعاصـي قتـل نفسـ يف اآلخـرة» (ابـن
األ ري1939 ،م :ج . )37 ،1وهذ الداللة الثانية ب ّينـ املقصـود مـن اآليـة الكرميـة مبعونـة سـياقها
الذي أبرز التوسع اجملازي للمفردة (القتل) باملعىن املتناسب مع هدف اآلية .وقريب إىل هذا
املفهوم هو ما يشـري إليـ العالمـة الطباطبـائي يف تفسـري «ظـاهر اجلملـة أهنـا هنـى عـن قتـل
اإلنســان نفس ـ لكــن مقارنتــها قول ـ ال تــأكلوا أمــوالكم بيــنكم حي ـ إن ظــاهر أخــذ جممــوع
املؤمنني كنفس واحدة هلا مال جيب أن تأكلـها مـن غـري طريـق الباطـل رمبـا أشـعرت أو دلـ
على أن املراد باألنفس مجيع نفوس اجملتمع الديين املأخوذة كنفس واحدة نفس كل بعض هي
نفس اآلخر فيكون يف مثل هذا اجملتمع نفس االنسان نفس ونفـس غـري أيضـا نفسـ فلـو قتـل
نفس أو غري فقد قتل نفس وهبذ العناية تكون اجلملة أعين قول وال تقتلوا أنفسـكم مطلقـة
تشــمل االنتحــار الــذي هــو قتــل االنســان نفسـ وقتــل االنســان غــري مــن املــؤمنني .ورمبــا ...أن
املراد من قتل النفس املنهى عن ما يشمل إلقاء االنسـان نفسـ يف خمـاطرة القتـل والتسـبيب
إىل هالك نفس املؤدى إىل قتل وذلك أن تعليل النهى عن قتـل الـنفس بالرمحـة هلـذا املعـىن
أوفق وأنسب كما ال خيفى ويزيد على هـذا معـىن اآليـة عمومـا واتسـاعا وهـذ املالئمـة بعينـها
تؤيد كون قول إن اهلل كان بكم رحيما تعليال لقول وال تقتلوا أنفسكم فقط» (الطباطبـائي ،ج،4
د.ت .)320 :وما ذهب إي إبن عاشور يُشري إىل داللة العبـارة داللـة هامشـية «قولـ  :وال تقتلـوا
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أنفسكم هنى عن أن يقتل الرجل غري  ،فالضمريان في علـى التوزيـع؛ إذ قـد علـم أن أحـدا ال
يقتــل نفسـ فينــهى عــن ذلــك ،وقتــل الرجــل نفسـ داخــل يف النــهي؛ ألن اهلل مل يــبح لإلنســان
اتالف نفس كما أبا ل صرف مال  ،أما أن يكون املراد هنـا خصـوص النـهي عـن قتـل املـرء
﴿والَ تَد ْقتةدلةدواْ أَن ةف َسد ةك ْم﴾ املركزيـة هـي عـدم
نفس فال» (ابن عاشـور ،د.ت :ج )29 ،5فداللـة عبـارة َ
االنتحــار وداللتــها اهلامشــية هــي معــىن املعــىن املــراد من ـ يف اآليــة وهــي عــدم التعــدي عل ـى
اآلخرين كما يُستفاد من التفاسري القرآنية.
لكن لو نظرنا يف اآلية  66من سورة النسـاء لوجـدنا عبـارة ﴿أ َِن اقْدتةدلةدواْ أَن ةف َسد ةك ْم﴾ مشـاهبة
ِ
سد ةك ْم أَ ِو ا ْخ ةر ةجدواْ
بداللتها املركزية حي يقول تبارك وتعـاىل َ
﴿ولَ ْدو أَندا َكتَْبدنَدا َعلَ ْدي ِه ْم أَن اقْدتةدلةدواْ أَن ةف َ
ِ ِ
ِ ِ
وعظةدو َن بِد ِده لَ َكدا َن َخ ْي ددرا ل ةه ْدم َوأَ َشددد تَدثْبِيتددا﴾
دل ِّمد ْند ةه ْم َولَ ْدو أَند ةهد ْدم فَد َعلةدواْ َمددا ية َ
مدن ديَددا ِرةكم مدا فَد َعلةددوهة إال قَلي ٌ

(النساء )66/فـاملراد هنـا داللتـها املركزيـة وليسـ هبامشـية حيـ يقـول العالمـة الطباطبـائي
«ولو أنا كتبنا أي فرضنا عليهم قتل أنفسـهم ..مل ميتثلـوا أمرنـا ،مث ملـا استشـعر أن قولـ  :مـا
فعلــو يــوهم أن لــيس فــيهم مــن هــو مــؤمن حقــا مســلم حلكــم اهلل حقيقــة دفــع ذلــك باســتثناء
القليــل منــهم ،ومل يكــن يشــمل احلكــم حقيقــة ألن اإلخبــار عــن حــال اجملتمــع مــن حي ـ إن ـ
جمتمــع ومل تكــن األفــراد داخلــة فيـ إال بتبــع اجلملــة» (الطباطبــائي ،د.ت :ج .)378 ،4وهــذا مــا
يُقربّ الزخمشري يف تفسري إىل مفهوم الداللة املركزية حي يقول« :لـو أوجبنـا علـيهم مثـل
ما أوج بنا على بين إسرائيل من قتلهم أنفسـهم ،أو خـروجهم مـن ديـارهم حـني اسـتتيبوا مـن
عبادة العجل ما فعلو إال ناس قليل منهم وهذا توبيخ عظيم» (الزخمشري1998 ،م :ج.)104 ،2
وحـول كلمـة "سـديد" جــاء يف لسـان العـرب مبعـىن «اجلبــل واحلـاجز ..والسـدُّ :الـردْمُ ألَنـ
صـي َب
يُسدُّ ب  ..،و السدي ُد والسداد :الصـواب مـن القـول .يقـالِ :إنـ َل ُي ِسـ ُّد يف القـول وهـو أَن ُي ِ
السداد يعين القصد» (ابن منظور1994 ،م :مـادة س.د.د) .فـنالحظ هـذ املـادة معناهـا األصـلي
احلــاجز والشــيء الــذي يسـدّ كاحلــاجز وهــذ هــي الداللــة املركزيــة لكــن لّمــا اقترنـ بــالقول
وانتقل معىن السداد إىل معىن الصواب أي :صار معىن املعىن وهو الداللة اهلامشية كمـا ورد
يف اآلية ﴿ولْي ْخش ال ِذين لَو تَدرةكواْ ِمدن َخل ِْف ِهدم ذة ِّريدة ِ
ض َدعافا َخدافةواْ َعلَ ْدي ِه ْم فَدلْيَتد ةقدوا اللدهَ َولْيَد ةقولةدواْ قَد ْدوال
ََ َ
ْ
ْ
َ ْ َ
َس ِدديدا﴾ (النساء )9/وقد ذكر إبن األ ـري األندلسـي يف تفسـري  «:والسـداد :االسـتواء يف القـول
والفعــل .وأصــل الســد إزالــة االخــتالل .والســديد يقــال يف معــىن الفاعــل ،ويف معــىن املفعــول.
ورجــل ســديد متــردد بــني املعنــيني ،فإنـ يســدد مــن قبــل متبوعـ  ،ويســدد لتابعـ » (أ ــري الــدين
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األندلســي ،د.ت :ج .)11 ،3وكمــا نالحــظ أنّ الس ــداد يف اآليــة مل يــأيت بداللت ـ املركزيــة وإمن ــا
بالداللة اهلامشية وذلك الِستقامة املعىن املراد .وعند الزخمشري القول السديد مبعىن عـدم
اإلي ــذاء وه ــذا مع ــىن املع ــىن أي :دالل ــة هامش ــية «والق ــول الس ــديد م ــن األوص ــياء :أال ي ــؤذوا
اليت ــامى» (الزخمش ــري1998 ،م :ج .)31 ،2وه ــذا م ــا أش ــار إليـ ـ العالم ــة الطباطب ــائي «قولـ ـ :
وليقولــوا قــوال ســديدا كنايــة عــن اختــاذ طريقــة التحــر والعمــل هبــا وهضــم حقــوق األيتــام
الصــغار ،والكنايــة بــالقول عــن الفعــل للمالزمــة بينــهما غالبــا شــائع يف اللســان كقولـ تعــاىل:
وقولوا للناس حسنا اآلية ـ البقرة 83/ـ ـ ويؤيـد توصـيف القـول بالسـديد دون املعـروف واللـني
وحنومها فإن ظاهر السداد يف القول كون قابال لالعتقاد والعمـل بـ ال قـابال ألن فـظ بـ
كرامــة النــاس وحرمتــهم ...قــوال ســديدا فقــد تقــدم أن الظــاهر أن املــراد بــالقول هــو اجلــري
العملي ومن املمكن أن يراد ب الرأي» (الطباطبائي ،د.ت :ج.)205 ،4

الداللة اهلامشية يف سورة النور
الداللة اهلامشية تظهر بالداللة الثانوية للمعىن يف التـرجيح بـني املعـىن األصـلي ،ومـا يـرد يف
ســياق مــن قــرائن ،أو مــا يشــري إلي ـ مــن حمــذوفات قــد تكــون هــي الداللــة الثانويــة ،فيكــون
الترجيح بني متام املعىن أو تقدير  ،ومناسبت ملعىن تقدم  ،أو تأخر عنـ  ،أو عـدم مناسـبت ،
والترجيح بني معنيني لشيء خارج عن اللفظ ،فاملعنيان إذا كان أحدمها مناسبا ملعىن تقدم
واآلخر غري مناسب؛ كما يف كلمة "الدعاء"قول تعـاىل﴿ :ال تَ ْج َعلةدوا ةد َعداء الر ةس ِ
دول بَد ْيددنَ ةك ْم َكد ةد َعاء

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ية َخددالِةفو َن َعد ْدن أ َْم د ِرهِ أَن
سددللةو َن مددن ةك ْم لد َدواذا فَدلْيَ ْح د َذ ِر الددذ َ
بَد ْعض د ةكم بَد ْعضددا قَ د ْد يَد ْعلَد ةدم اللددهة ال دذ َ
ين يَدتَ َ
صيبدهم ع َذ ِ
ِ
تة ِ
يم﴾ (النور ،)63/فالدعاء يدل على معنيني أحدمها النـهي أن
صيبَد ةه ْم ف ْتدنَةٌ أ َْو ية ِ َ ة ْ َ ٌ
اب أَل ٌ

بان  ،واآلخر «النهي أن جيعلوا حضورهم عند إذا دعاهم ألمـر مـن
يدعى الرسول
األمــور كحضــور بعضــهم عنــد بعــض» (ابــن األ ــري1939 ،م :ج .)47 ،1إذن فــاملعىن الثــاين أقــرب
إىل قصد اآلية الكرمية من املعىن املركزي األول لكلمة "الـدعاء" وهـو االسـتئذان كمـا يف اآليـة
الــل جــاءت قبلــها ﴿إِنمددا الْم ْؤِمنددو َن الد ِدذين آمنددوا بِاللد ِده ورسددولِ ِه وإِذَا َكددانةوا معدده علَددى أَم د ُر جد ِ
دام ُع لَد ْدم
َ َة
َ ة ة
ََ ة َ ْ َ
ََ ة َ
ك ال ِذ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
وَ لِدبَد ْع ِ
اسدتَأْ َذنة َ
ك أ ْةولَئِ َ
ين يَ ْستَأ ِْذنةونَ َ
يَذ َ
ين يةد ْؤمنةو َن بِالله َوَر ةسوله فَدِإ َذا ْ
َ
ْهبةوا َحتى يَ ْستَأْذنةوهة إِن الذ َ
ه ِم د ْندهم واس دتدغْ ِفر لَهددم اللدده إِن اللدده غَ ةفد ِ
ديم﴾ (النــور ،)62/حــول كلمــة
َش دأْنِ ِه ْم فَدأْذَن لِّ َمددن ِش د ْئ َ ة ْ َ ْ َ ْ ة ة َ
َ ٌ
دور رحد ٌ

"الـدعاء" ذهــب العالمـة الطباطبــائي بثال ــة مـذاهب خمتلفــة وذلــك بسـبب الداللــة اهلامشــية

دراسة الداللة الهامشية في آيات ِمن القرآن الكريم؛ سور (النساء -النور-المؤمنون-الزمر-التين)

109

هلذ الكلمة حي أشـار « :اختلـف يف تأويلـ علـى وجـو (أحـدها) أنـ سـبحان علمهـم تفخـيم
الــني
يف املخاطبــة وأعلمهــم فضــل فيـ علــى ســائر الميــة واملعــىن ال تقولــوا لـ عنــد
دعائـ يــا حممــد أو يــا إبــن عبــد اهلل ولكــن قولــوا يــا رســول اهلل يــا نــي اهلل يف لــني وتواضــع
وخفض صوت( ..و انيها) أن هنى عن التعرض لـدعاء رسـول علـيهم فـاملعىن احـذروا دعـاء
عليكم إذا أسخطتمو فإن دعاء موجب جماب بغري شك وليس كـدعاء غـري ( ..و الثهـا) أن
املعىن ليس الذي يـأمركم بـ الرسـول ويـدعوكم إليـ كمـا يـدعو بعضـكم بعضـا ألن يف القعـود
عــن أمــر قعــودا عــن أمــر اهلل تعــاىل» (الطباطبــائي ،د.ت :ج .)171 ،15فلــو كانـ داللــة الــدعاء
داللة مركزية لَمَا توسّع املعىن إىل شُعب متفاوتة وهذا مجال الداللة اهلامشية.
كل معىن من املعـاين اجملازيـة مـل فائـدة ينتفـع منـها املتحـد يف إيصـال فكرتـ علـى حنـو
ميكّن املتلقي من إدراك املعىن قوال وجتسيدا عن طريق ربط الكـالم بصـورة حيـة ملـا يف الواقـع ،أو
صـورة ميكنـ مـن جتميـع أجزائهــا ذهنيـا فيتخيلـها .ويف كلتـا احلــالتني سـيكون الـربط بـني الكــالم
وبني الصورة املقصودة عقليا يستهدف زيادة يف توصيل املعىن ال توجد يف الكالم املعتاد.
نالحظ الداللة املركزية جلية يف معـىن "السـكر" وهـو فقـدان الـوعي بسـبب اخلمـر لكـن هـذا
املعــىن القريــب ومعــىن املعــىن هــو عــدم الــوعي بســبب النــوم وهــذا هــو املعــىن اهلامشــي يف اآليــة
ِ
آمنةد ددواْ الَ تَد ْق َربةد ددواْ الصد ددالةَ َوأَند ددتة ْم ةس د د َك َارى َحتد د َدى تَد ْعلَ ةمد ددواْ َمد ددا تَد ةقولةد ددو َن﴾..
ين َ
الكرميـ ــة﴿ :يَد ددا أَيُّد َهد ددا الد ددذ َ
(النساء ، )43/صـحيح أ ّن هنـاك سـبب نـزول هلـذ اآليـة لكـن درسـنا يف الداللـة يشـري إىل معـىن
معىن كلمة السكر وهو عدم الوعي بسبب النوم« .املقصود إفادة أنكم يف حال الصـالة تواجهـون
مقــام العظمــة والكميــاء وختــاطبون رب العــاملني فــال يصــلح لكــم أن تســكروا وتبطلــوا عقــولكم
برجس اخلمر فال تعلموا ما تقولون وهذا املعـىن كمـا تـرى يناسـب النـهى عـن اقتـراب الصـالة»
(الطباطبــائي ،د.ت :ج .)360 ،4وهــذا معــىن الداللــة املركزيــة لكــن مــا ذهــب إليـ الزخمشــري هــو
الداللة اهلامشية «وقيل :هو سكر النعاس وغلبة النوم» (الزخمشري1998 ،م :ج.)82 ،2
قال عبد القاهر اجلرجاين « :االسم يقع ملا تقـول أنـ جمـاز فيـ سـبب بينـ وبـني الـذي
جنعلـ حقيقــة فيـ  ،حنــو أن اليــد تقــع للنعمــة وأصــلها "اجلارحــة" ..ومــن شــأن "النعمــة" أن
تصدر عن اليد ومنها تصـل إىل املقصـود هبـا واملوهوبـة هـي منـ  .وكـذلك احلكـم إذا أريـد
باليــد القــوة والقــدرة ألن القــدرة أكثــر ممــا يظهــر ســلطاهنا يف اليــد ،وهبــا يكــون الــبطش
واألخذ» (اجلرجـاين1978 ،م .)343 :ويف حتليـل اجلرجـاين لالنتقـال الـدالي بـني املتالزمـات
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املعنوية للصورة املطلوبة هدف يبني في أن صحة فهم هذ املتالزمات سيوضح الصورة يف
ذهن املتلقي حىت تصبح كأهنا داللة مركزيـة اإلدراك ،بـل أوضـح ألهنـا متجسـدة يف صـورة
يصل في الربط العقلي إىل مسـتوى املباشـرة والدقـة الـل متـنح اللغـة قابليـة اخلـروج عـن
املستوى امل ركزي للمعاين ،نقال لتأ ريات ختيلية مجالية متثـل اإلضـافة علـى املعـىن األصـلي
والــل ينظــر إليهــا البالغيــون علــى اهنــا خلــة جديــد مــن أجــزاء متعــددة جمتمعــة يف صــورة
شكلية هي املدخل لكل ذلك.
فاملباشــرة املعنويــة تكــون بــاالقتراب مــن الواقــع أكثــر ممــا تفعل ـ اللغــة االعتياديــة دون
حت قــق االتصــال الفعلــي هبــا جارحــة لكــي تســمو اللغــة اجملازيــة علــى العاديــة وصــوال للمعــىن
اجلمــاي .ففكــرة "الكــرم" معروفــة ومشــهورة وهــي العطــاء واملــنح وهلــا الشــعراء املختصــون
بغرضها يف القول عنها .لذلك كان "الكرم" من املعاين املركزية ،لكن الفكرة نفسها (املـنح
والعطاء) يف األسل وب اجملازي صـور العالقـة مباشـرة باليـد املاحنـة والـل هـي أكثـر بـروزا
للحالـة مـن معـىن الكــرم اجملـرد .وهـذ هــي الدقـة يف عكـس الواقــع مـن دون االعتمـاد علــى
األسلوب التقليدي ،اسـتنادا إىل االعتبـارات اللغويـة املوحـدة بـني القائـل واملتلقـي مـع صـحة
الربط الذهين لكـي تـتم العمليـة اإل دراكيـة بصـورة سـليمة وتامـة ،هـي داللـة هامشـية( .طـ
رؤوف2002 ،م)312 :

وكــثريا مــا اســتبدل البالغيــون املعــاين الــل وردت مــن العــرب ويريــدون هبــا املقابلــة
كالشراء مبعين البيع وبالعكس﴿أَلَم تَد ر إِلَى ال ِذ ين أةوتةواْ نَ ِ
ص يب ا ِّم َن الْكِتَ ِ
اب يَ ْش تَد ةرو َن الض اللَةَ
َ
ْ َ
ِ
ِ د ُّ
يل ﴾ (النســاء ،)44/فعب ـ ارة "يَشْ ـتَرُونَ الضــاللَةَ " ليس ـ مبعناهــا
َوية ِري د ةد و َن أَن تَض ل واْ الس د ب َ
األصلي وإمنا مبعىن معناهـا أي :بالداللـة اهلامشـية تُعـرف وهـذا مـا ذهـب إليـ العالمـة
الطباطب ــائي « ..خيتاروهن ــا عل ــى اهل ــدى( »..الطباطبــائي ،د.ت :ج .)379 ،4فل ــم يُفس ــرها
العالمة بالبيع والشراء واالشتراء وإمنا اختار لفظة "خيتاروهنا" وأما الزخمشري فيقول:
« يشــترون الضــاللة يســتبدلوهنا باهلــدى( »..الزخمشــري1972 ،م :ج .)104 ،2فيختــار لفظــة
االستبدال وهو معىن معىن يشترون.

الداللة اهلامشية يف سورة التني
ويف آيات أخر نالحظ املعىن يبتعد ع ن املعىن األوّل كما يف قول تعاىل﴿ :والتِّي ِن والزيدتة ِ
ون
َ ْ
َ
ِ دد ِ
ين َ و َهد َذا الْبَدلَد ِد األ َِمدي ِن﴾ (الــتني )3-1/فداللتــها املركزيــة أنّهــا الفواكـ املعروفــة
َوطةدو ِر س ين َ
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لكن مَن يذهب إىل أشجارها وليس الداللة عند بالفواك كالزخمشري حي قـال«:أقسـم
هبما ألهنما عج يبان من بني أصناف األشجار املثمرة ..وقيـل" :الـتني" جبـال مـا بـني حلـوان
ومهــدان .و"الزيتــون" جبــال الشــام ،ألهنــا منابتــهما ،كأن ـ قيــل :ومناب ـ الــتني والزيتــون.
وأضيف الطور :وهو اجلبل» (الزخمشري1998 ،م :ج .)400 ،6فـنالحظ أنّ الزخمشـري ذهـب
إىل معىن األشجار ومعىن األمكنـة ل كـن العالمـة الطباطبـائي لـ رأي آخـر «يف قولـ تعـاىل:
ِ
ِِ
ين َ و َه َذا الْبَدلَ ِد األ َِمي ِن﴾ التني املدينة والزيتون بي املقدس
﴿والتِّي ِن َوالزيْدتةون َ وطةو ِر سين َ
َ
وطـور ســينني الكوفـة وهــذا البلــد األمـني مكــة» (الطباطبـائي ،د.ت :ج .)319 ،20فكمــا يُالحــظ
ليس التني والز يتون من الثمر والشجر يف شيء وإمنا داللتها اهلامشـية وهـي معـىن معناهـا
دلّ عليها دون تورية أو إيهام.
جتســيد الصــورة البيانيــة املنعكســة يف الداللــة الثانويــة أو يســب تســمية البالغــيني:
"معىن املعىن" ،أو "الواسطة" هي اإلفراز الفين للتشكل بني طرفني وجد ل تطبيقا عمليا يف
التشــبي  ،واالســتعارة ،والكنايــة ،واجملــاز بصــفة عامــة وذلــك انطالقــا مــن مبــدأ عــام وهــو
ضرورة أن يؤدي اجملاز معىن ال تؤدي احلقيقة وإال لكان هذ أوىل من باالستعمال فلهذا
« تتصور املعاين بالصور املختلفة» (اجلرجاين ،د.ت .)415 :وجاء « جـل حماسـن الكـالم إن مل
نقل كلها متفرعة عنها ـ أي عن الصورة البيانية ـ وراجعة إليها وكأهنا أقطاب تـدور عليهـا
املعاين يف متصـرفاهتا وأقطـار حتـيط هبـا مـن جهاهتـا» (اجلرجـاين1978 ،م :ج .)120 ،1وكـل
معـىن مـن املعـاين اجملازيــة مـل فائـدة ينتفــع منـها املتحـد يف إيصــال فكرتـ علـى حنــو
ميكـن املتلقـي مـن إدرا ك املعــىن قـوال وجتسـيدا عــن طريـق ربـط الكــالم بصـورة حيـة ملــا يف
الواقــع ،أو صــورة ميكنـ مــن جتميــع أجزائهــا ذهنيــا فيتخيلــها .ويف كلتــا احلــالتني ســيكون
الربط بني الكالم وبني الصورة املقصودة عقليا يستهدف زيـادة يف توصـيل املعـىن ال توجـد
يف الك ــالم املعت ــاد .ول ــيس يف التوري ــة وال اإليه ــام مِ ــن ش ــئ يف قض ــية الدالل ــة اهلامش ــية.
(عبدالرؤف)311 :2000 ،

الداللة اهلامشية يف سورة الزمر
الداللة اهلامشية وردت يف التشبيهات واالستعارات والكنايات كـلّ علـى حـدة ففـي قولـ تعـاىل

ِ
ات َمطْ ِوي ٌ
ضدتةهة يَد ْدوَم ال ِْقيَ َام ِدة َوالس َدم َاو ة
ك َج ِميعدا قَد ْب َ
دات بِيَ ِمينِ ِده ةس ْدب َحانَهة
﴿وَما قَ َد ةروا اللدهَ َحد قَد ْد ِره َواأل َْر ة
َ
َوتَد َعالَى َعما ية ْش ِرةكو َن﴾ (الزمر )67/حول كلمة "مطويّات" يف داللتها املركزية املعـىن واضـح وهـي
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مــن طــي الشــيء إذا طويت ـ وهــذا مــا ذهــب إلي ـ العالمــة الطباطبــائي« :والســموات مطويــات
بيمين أي بقدرتـ وقوتـ » (الطباطبـائي ،د.ت :ج )230 ،17أي :مـن الطـي الـذي هـو ضـد النشـر،
لكن الداللة اهلامشية وهي معىن املعىن حي قال الزخمشري(« :مطويـات بيمينـ ) :مفنيـات
بقسـ ــم ؛ ألن ـ ـ أقس ـ ــم أن يفنيه ـ ــا» (الزخمشـ ــري1998 ،م :ج .)441 ،5فدالل ـ ــة مطوي ـ ــات عن ـ ــد
الزخمشري هي داللة هامشية بسبب أن ذهب إىل معىن معناها .فاستعارة السموات املطويـة
كــالورق وغــري ممــا يقبــل الطــي ،وجعلــها موضــوعة يف اليــد الــيمني إمنــا هــو لتقريــب املعــىن
لإلنسان والداللة على خضوعها وإذعاهنا هبيأة الشـيء املطـوي يف ميـني املـتمكن منـ تفخيمـاا
ملعىن قدرتـ وسـعت سـبحان  .وذلـك مـا أدتـ داللـة تـالؤم الصـورة املتشـابكة هلـذ االسـتعارة
املركبة هبيئة التمثيل وولدت ذاك املعىن التام.

الداللة اهلامشية يف سورة املؤمنون
وكثريا ما وردت الداللة اهلامشية يف الكناية والتعريض كقول تعاىل﴿ :أَفَ َح ِس ْبتة ْم أَن َما َخلَ ْقنَدا ةك ْم
َعبَثا َوأَن ةك ْم إِلَْيدنَا ال تةد ْر َج ةعو َن﴾ (املؤمنون )115/وذلك يف قول تعاىل "خَلَقْنَـاكثمْ عَبَثاـا" حيـ يُصـوّر

للمتوهم أنّ خملوق عب وجـاء سـياق اآليـة بـالتعريض «والقرينـة هـي التصـور بـأن "خَلَقْنَـاكثمْ
عَبَثاا" فهذا التصور الكافر أشار إىل الكفار فاملعىن الثانوي يف التعـريض مل يؤخـذ عـن صـورة
املعىن األول ،وإمنا عن قرينة أشارت إىل املعىن املقصود هبا .وهذ القرينة ليس جمازاا ،وال
حقيقة بل حالة بينهما ،هلا أ ر نفسي أوقع من التصريح .إذ يكشف التعريض عن رو املعىن
دون كلمت املباشرة» (ط رؤوف2002 ،م .)345 :فهذا التعبري لو كان يف معنا األصـلي ولـو دلّـ
عليـ الداللــة املركزيــة لصـار الكــافر ـ ـ نعـوذ بــاهلل ـ ـ ذا حـق يف تفكــري لكــانَ معـىن املعــىن هــو
املــراد أي :املــراد الداللــة اهلامشــية حي ـ ثأس ـتُنبط ِمــن التعــريض املوجــود يف ســياق اآليــة
االستفهام اإلنكاري .ويف تكرار (كـم) ظـاهرة لغويـة مهمـة و«إنّ التكـرار ظـاهرة لغويـة إلرادة
التوكيد واإلفهام ويعدّ من الظواهر األسلوبية اللل تستخدم لفهم الـنّص وهـو إحـدى األدوات
اجلمالية وفي دالالت متعددة» (حممدرضائي واحلسيين1438 ،هـ .)557 :هـذا التكـرار يُسـاعد يف
فهم الداللة اهلامشية.
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النتائج
يف هناية املطاف توصل ُ إىل النتائج التالية:
 موضــوع الدال لــة مفهــوم قــد يف البالغــة العربيــة وقــد تط ـرّق إلي ـ القــدماء أمثــالاجلرجــاين والســكاكي وغريهــم وهكــذا ورد هــذا املفهــوم يف الــدرس الغــريب يف آراء
"رآي" وغري مِن منظّري البالغة والتعبري األديب.
 توسّع العوامل الداللية بكثرة وقد حُددت بثال ـة تطرّقـ ُ إليهـا؛ العوامـل االجتماعيـةوالنفســية والتأرخييــة .معــىن الداللــة اهلامشــية مــرتبط بعامل ـ االجتمــاعي والنفســي
والتأرخيي.
 الدالل ــة تنوعــ بتس ــميّات عــدّة وق ــد حص ــرها الق ــدماء وهك ــذا اا ــد ون ب ــداللتني؛املركزية واهلامشية ،املركزية هي املعىن األوّل واهلامشية هي معىن املعىن.
 الداللة اهلامشية هي توسّع يف املعىن وهناك تتقارب مع املركزية وتتباعـد عنـها حيـاملركزية تريد املعىن واهلامشية معىن املعىن.
 ال ختتلط الداللة اهلامشية مبوضوع البديع يف التورية واإليهام. اختلف بعض املفسرين يف تبيني بعض اآليـات القرآنيـة وذلـك بسـبب اخـتالف مفهـومالداللة اهلامشية عندهم مثل الداللة اهلامشية يف سورة املاعون والل تطرق ُ إليها.
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