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Abstract
The use of the word cow in the Holy Qur’an has a profound effect. When it is
employed semanticly, it radiates subtle and hidden Qur’anic connotations and
meanings; when the Qur’an transcends the linguistic use of the name of the cow and
what is related to its gender to evoke the shades of meanings according to the
contextual rhetorical situation, we find that it has a semantic connotation created by
the context and semiotics extracts it from the Qur’anic system specified for its use
that prompts the reader to receive an integrated picture of the meaning to be
conveyed in a specific verbal situation. This study has adopted the context theory
with its two types, the linguistic context and the situational context to reveal the
semiotic connotations and explore the meanings in the Holy Qur’an with regard to
the employment of the cow race in the Holy Qur’an. Our study, which was
conducted on the basis of the descriptive and analytical approach and based on the
views of the commentators of the Holy Qur’an, revealed the effect of the semiotic
significance in discovering meanings that concealed behind the linguistic
phenomenon of cows in the Holy Qur’an. The context also helped to link these
apparent meanings with the hidden meanings and create An integrated picture of
Quranic meanings and connotations that fit the semantic space prevailing in a surah
or Quranic event.
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سيمياء البقر يف القرآن الكرمي يف ضوء نظرية السياق
محمد كبیری



أستاذ مساعد يف اللغة و األدب العريب مبعهد اللغات يف جامعة الدفاع الوطين بإيران ،طهران ،إيران
(تأريخ االستالم .2021/12/19 :تأريخ القبول)2022/04/16 :

امللخص
إنّ لتوظيف جنس البقر يف القرآن الكرمي أثره البالغ يف تبيني الفكرة واملضمون القرآين؛ حيث يتمّ توظيفه توظيفاً
دالليّاً يشعّ بالدالالت واملعاين القرآنيّة الدقيقة اخلفية؛ إذ جيتا القرآن التوظيف اللغو ّّ لأللفاظ مبا فيها ألفاظ
البقر وما يرتبط جبنسه كالعجل إيل استحضار ظالل املعاين وفقاً للموقف الكالميّ السياقي ،فنجد له داللة
معنائية خيلقها السياق وتستخرجها السيميائية من النسق القرآين احملدد لتوظيفها؛ ممّا يدفع القارئ إيل تلقّي
صورة متكاملة من املعين املراد إيصاله يف موقف كالمي حمدد .وقد اعتمدت هذه الدراسة نظرية السياق للكشف
عن الدالالت السيميائية وسرب أغوار املعاين يف القرآن الكرمي فيما خيتص بتوظيف جنس البقر فيه .وقد كشفت
دراستنا اليت أجريت علي أساس املنهج الوصفي والتحليلي وباالعتماد علي آراء املفسرين للقرآن الكرمي ،عمّا
للسيميائية من أثر يف اكتشاف دالالت تسترت خلف ألفاظ تدلّ علي جنس البقر داللة لغوية يف القرآن الكرمي ،كما
ساعد السياق علي ربط هذه املعاين الظاهرة باملعاين املتسترة وخلق صورة متكاملة من املعاين والدالالت القرآنية
اليت تناسب الفضاء الداليل السائد يف كلّ سورة أو حدث قرآين.

الكلمات املفتاحية
القرآن الكرمي ،السيميائية ،السياق ،جنس البقر

 الكاتب املسؤول
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املقدمة
إنّ النصّ القرآين نص هادف وقد ميكن اعتبار اللغة فيه جمرد وسيلة توصيليّة لعرض
املعين اإلهلي يف سياق قرآين حمدد .فقد مجع القرآن الكرمي ببالغته وإعجا ه جمموعة غري
متناهية من املعاين واملفاهيم يف ألفاظ لغوية حمددة ممّا يكشف ذلك عن ضرورة دراسة
استقصائية تتوخّي الدقة والعناية الفائقة يف اكتشاف املعاين اخلفية وذلك بالتحليق إيل ما
بعد اللغة وبالتحرر من ظاهر النصّ إيل باطنه والغور يف أعماق الدالالت اللغوية متصلة
بسياقها القرآين توصّالً إيل مفهوم قرآين متكامل.
فاللغة يف القرآن الكرمي ليست جمرد أداة فنية مجالية بل إنّها إيل ذلك أداة توصيل
رسالة ومعين إيل املتلقي وهذه الرسالة واملعاين مل تكن دائماً يف متناول أذهان املتلقني
لتفهمها واستيعاهبا؛ فهي قد تظهر وتعوم إيل سطح أفكارهم املعتادة يفهموهنا كفهمهم
لسائر الرسائل واملعاين اليت يتلقوهنا يف حياهتم اليومية ،وقد ختفي يف أغوار حبر املعاين
القرآنية؛ حيث حتتاج إيل عملية فنية تكتشفها وتستنتجها بالقرائن اللغوية والسياقية.
هذا وتبدو السيميائية بأنّها «تصلح ألن تكون وسيلة فعّالة الستقصاء أمناط متنوعة من
عمليّات االتصال والتبليغ؛ إذ إنّها أصبحت متتلك عُدّة من املفاهيم اجملردة تتيح هلا
استيعاب ما هو مشترك بني كثري من هذه العمليات»(.فاخور ّ1994 ،م ،ص )8
وبناء علي ذلك وجدنا أنّ الستخدام مفردة البقر يف القرآن الكرمي داللة معنائية
سيميائية ترتبط باملضمون األساسي والفضاء السائد علي النص القرآين ممّا يلزم علي
املتمعن يف معاين املفردات القرآنية تفهم تلك املعاين والدالالت واستقصائها للكشف عنها
ضمن تداخالت سياقية يف القرآن الكرمي ومنها داللتها علي العلم والتعلم الذ ّ تؤكد عليه
بنية النص القرآين بشكل ظاهر وخفي.

غاية البحث و تساؤالته
هتدف هذه الدراسة إيل الكشف عن دالالت مفردة البقر وما هلا من تفرعات تتعلق هبذا
اجلنس من احليوان واليت متّ توظيفها يف القرآن الكرمي توظيفاً داللياً خفياً نتبينه من خالل
دراسة سيميائية علي ضوء نظرية السياق .بناء علي هذا ،حتاول دراستنا اإلجابة عن
التساؤلني التاليني:
 .1ما دالالت مفردات جنس البقر السيميائية يف القرآن الكرمي؟
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 .2كيف تنشأ العالقة بني السياق والسيميائية يف الكشف عن دالالت مفردة البقر يف
القرآن الكرمي؟

فرضية البحث
يبدو أنّ هناك دالالت سيميائية ملفردة البقر وما هلذا اجلنس احليواين من تفرعات
كالعجل ،ترتبط بالفضاء السائد علي غاية النص القرآين كما ترتبط تلك الدالالت اخلفية
مبعاين املفردات اللغوية اليت يتبينها املتلقي من خالل وقوعها داخل السياق القرآين من
الداللة علي التبيني ،واملعرفة ،واالستعجال .ومن خالل ذلك نتبني أنّ للسياق عالقة وثيقة
الكتشاف الدالالت السيميائية يف القرآن الكرمي.

الدراسات السابقة
قد تطرقت دراسات متنوعة إيل ما يقترب من موضوع دراستنا نذكرها حسب ترتيبها
الزمين يف ما يلي:
 دراسة معنونة ب ـ «سيميائية شخصية يوسف (ع) القرآنية :قراءة بنيوية سيموطيقية»للباحثني؛ علي باقر طاهر ّ نيا ،ومعصومة شبستر ّ ،وحممد علي العامر ّ (2017م) حيث
درس الباحثون شخصية يوسف من منظور سيميائي علي أساس نظرية فيليب هامون من
ناحية الدال (االسم ،والدور النحو ّ ،والضمائر ،والبعد البالغي) ومن ناحية املدلول
(الصفات ،واألقوال ،واألفعال) وقد أثبتت أنّه يوجد هناك تناسق وتطابق بني اسم يوسف
(عليه السالم) واأللقاب واألوصاف اليت حيملها وبني أواره يف القصة القرآنية.
 دراسة معنونة ب ـ «نشانه شناسي اديب شخصيت فرعون در قرآن كرمي» (سيميائيةشخصية فرعون يف القرآن الكرمي) للباحثني؛ علي باقر طاهر ّ نيا ،و معصومة شبستر ّ،
و حممد علي العامر ّ (2017م) حيث درس الباحثون شخصية فرعون من منظور سيميائي
علي أساس نظرية فيليب هامون من ناحية الدال واملدلول؛ إذ أثبتت أنّه يوجد هناك تناسق
وتطابق بني اسم فرعون واأللقاب واألوصاف اليت حيملها وبني أواره يف القصة القرآنية.
 دراسة معنونة ب ـ «سيميائية شخصية السيدة مرمي يف القرآن الكرمي» للباحثني؛ عليباقر طاهر ّ نيا ،و هرة حيدر ّ (2014م) حيث درس الباحثان سيميائية السيدة مرمي يف
القرآن الكرمي علي ضوء نظرية فليب هامون وقد توصال إيل أنّ لشخصية مرمي دالالت
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سيميائية يتأيت من خالهلا ظهور األبعاد الكامنة هلذه الشخصية وقد كشفت عن عالقة
تناسب بني معين االسم اللغو ّ وما لسلوك السيدة مرمي (عليها السالم) من عفة وحياء.
 دراسة معنونة بـ«اللزوم الداليل ألمساء احليوان يف القرآن الكرمي» للباحث حممدسامي عبد السالم حسانني (2014م) وقد تطرق الباحث من خالهلا إيل دراسة ما لزمته
أمساء احليوانات يف القرآن الكرمي من دالالت متنوعة حسب ورودها يف السياق القرآين و
كشفت دراسته عن استعماالت ومعان متفاوتة لكلّ اسم من احليوانات حتددها مواضع
توظيفها يف القرآن الكرمي.
 دراسة معنونة بـ «أمساء احليوان يف القرآن» للباحث حممد بن فنخور العبديل(2006م) وهي دراسة جتمع ما ذكر يف القرآن الكرمي من أمساء احليوانات وتبيني الفائدة
واهلدف من ذكرها فيه.
 دراسة معنونة بـ«التطور الداليل لأللفاظ يف النص القرآين (دراسة بالغية)»للباحثةجنان اجلبور ّ (2005م) وقد درست فيه ما حصل من تطورات داللية يف القرآن الكرمي
وتبيني الدالالت الصوتية ،واالجتماعية ،واإلحيائية واهلامشية كما تبني من خالهلا وظائف
تلك الدالالت الفنية ،والعقلية ،والنفسية.
وبالرغم من قرابة هذه الدراسات إيل حبثنا احلاضر من حيث كوهنا حتاول تقدمي
دراسة سيميائية يف القرآن الكرمي إلّا أنّها مل تتطرق إيل ما نتبينه يف هذه الدراسة من تبيني
للعالقة الوثيقة بني السياق والسيميائية وتطبيقها علي ما متّ توظيفه من مفردات جنس
البقر يف القرآن الكرمي والذ ّ نراه متييزاً لدراستنا عن غريها من الدراسات السابقة هلا.

مفهوم السيميائية
السيميائية «هي دراسة ممنهجة جلميع العناصر اليت تساهم يف خلق وتفسري العالمات
والدوال أو يف عملية الداللة كما تدرس جماالت االرتباط واملعين يف نظام متناسق من
الدالالت»( .مكاريك1385 ،هـ)326 :
وتتحدد السيميائية بـ«دراسة العالمات واستعماالهتا ،ودراستها تتضمن كيفية استعمال
الكلمات وأصواهتا فضالً عن اإلشارات وأنظمة االتصال وغري ذلك .كما تتضمن ميادين
دراسة الرمو وعلم الداللة ،وعلم تركيب اجلمل ،والعمليات التداولية ،فضالً عن الروابط
بني الظواهر السلوكية ،والرمو »( .سعداهلل2007 ،م)15 :
ومن اجلدير بالذكر أنّ السيميائيات احلديثة التقتصر علي اجملال اللغو ّ فحسب؛ بل
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«تعدت ذلك لتشمل ميادين خمتلفة مثل :املوسيقي واالتصاالت الالسلكية ،والطعام
والشراب ،واملالبس ،والطقوس الدينية»( .املصدر نفسه)15 :

السياق؛ تعريفه و أنواعه

السياق  context1هو«بناء نصي كامل من فقرات مترابطة ،يف عالقته بأ ّ جزء من أجزائه
أو تلك األجزاء اليت تسبق أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة .ودائماً ما يكون السياق
جمموعة من الكلمات وثيق الترابط حبيث يلقي ضوءاً ال على معاين الكلمات املفردة
فحسب ،بل على معىن وغاية الفقرة بأكملها»( .فتحي1986،م)202 :
ويقصد بالسياق من حيث املدلول العام«،ذلك اإلطار العام الذ ّ تنتظم فيه عناصر
النص ،ووحدته اللغوية ،ومقياس تتصل بوساطته اجلملُ فيما بينها وتترابط ،حبيث يؤدّ ّ
جمموع ذلك إيل إيصال معين معيّن ،أو فكرة حمددة لقارئ النص»( .عبد الراضي،
2011م )197 :وإن شئت فقل «:السياق هو الصورة الكلية اليت تنتظم الصور اجلزئية ،وال
يفهم كلّ جزء إلّا حبسب موقعه من الكلّ»( .املصدر نفسه)198 :
بناءً علي ذلك فإنّ مفهوم السياق اليقف عند اجلمل والعبارات ،بل يتعد ّ ذلك ويشمل
النصوص والكتب كاملة ،فهو« اليشمل الكلمات وال اجلمل احلقيقية السابقة والالحقة
فحسب ،بل والقطعة كلّها والكتاب كلّه،كما يشمل بوجه من الوجوه كلّ ما يتصل بالكلمة من
ظروف ومالبسات ،والعناصر غري اللغوية املتعلقة باملقام الذ ّ تنطق فيه الكلمة .»2وعلي
هذا األساس تلتقي تعريفات السياق عند معين أساسي ،وهو جمموعة القرائن اليت تعني
علي فهم النص والكشف عن املراد منه ،سواء أكانت هذه القرائن عنصراً أو أكثر من
عناصر النص ،أم كانت متمثلة يف جمموعة الظروف املكانية أو الزمانية أو الثقافية أو
االجتماعية احمليطة بالنص ،وليست عنصراً من عناصره .وميكن تقسيم السياق إيل سياق
احلال واملقام( أو السياق االجتماعي )3والسياق اللغو ّ .4أمّا السياق اللغو ّّ فهو حصيلة
 .1يتكون مصطلح  contextمن مقطعني  con+textاستعمل املصطلح أوالً ليعين الكلمات املصاحبة للمقطوعات املوسيقيّة مثّ
استعمل بعد ذلك يف معنی النصّ،أ ّ تلك اجملموعة من الكلمات املتراصّة مكتوبة أو مقروءة ،مثّ أصبح املصطلح يعين ما
حييط بالكلمة املستعملة يف النص من مالبسات لغوية وغري لغوية .انظر :كي حسام الدين،كرمي ،التحليل الداليل:إجراءاته
ومناهجه ،دون معلومات ،دون تا ،ص85
 .2أوملان،ستيفن ،دور الكلمة يف اللغة ،د.ط ،ترمجة:كمال حممد بشري،المك:مكتبة الشباب ،التا،ص57
3. Situational context
4. Linguistic context
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استعمال الكلمة داخل نظام اجلملة ،عندما تتساوق مع كلمات أخرى ،مما يكسبها معىن
خاصاً حمدداً .كما هو« يشمل كلَّ العالقات ،وهي كلُّ العالقات اليت تتخذها الكلمة يف داخل
اجلملة»(.حجا  ّ ،ال تا )159 :و«يوضح كثرياً من العالقات الدالليّة عندما يُستخدم مقياساً
لبيان الترادف ،أو االشتراك ،أو العموم أو اخلصوص أو الفروق وحنو ذلك ،فاملعين الذ ّ
يقدمه املعجم عادة هو معين متعدد وعام ،ويتصف باالحتمال ،علي حني أنّ املعين الذ ّ
يقدمه السياق اللغو ّ هو معىن معني له حدود واضحة ومسات حمددة غري قابلة للتعدد أو
االشتراك أو التعميم»( .قدور2008 ،م )355 :وأمّا سياق احلال واملقام(السياق االجتماعيّ)
فيدلّ علي العالقات الزمانية واملكانية اليت جير ّ فيها الكالم .وقد أشار اللغويون العرب
القدامي إيل هذا السياق،كما عبّر عنه البالغيّون مبصطلح (املقام) ،وقد غدت
كلمتهم(لكلّ مقام مقال )1بناءً علي ذلك فإنّ مفهوم السياق االجتماعي اليقف عند اجلمل
والعبارات ،بل يتعد ّ ذلك ويشمل النصوص والكتب كاملة.
السيميائية و السياق
إنّه لتلقي أفكار النص األديب البد من جتاو الدالالت الظاهرية والتغلغل يف ما وراء ظواهر
األلفاظ حيث تكمن اإلشارات السيميائية اخلفية وال يتسىن ذلك إال من خالل استخدام
السيميائية اليت هتتم مبطالعة أسلوبية الدالالت املوجودة يف النص .2كما الميكن االستغناء
يف ذلك عن السياق حيث صرّح «فريث »3بأنّ «املعين ال ينكشف إلّا من خالل تسييق الوحدة
اللغوية ،ألنّ السياق وحده هو الذ ّ حيرّر املفردات من أغالهلا املعجمية ،ويضيف إليها
مفاهيم جديدة تسمح بتحديد دقيق لدالالهتا»( .بو وادة2018 ،م )140 :
وبذلك جند هناك عالقة وثيقة بني السياق والسيميائية حيث الميكن دراسة هذه
األخرية دون ربطها بالسياق فالسياق «هو احمليط اللغو ّ الذ ّ تقع فيه الوحدة اللغوية ،سواء
و«قد اقترح  K.Ammerتقسيماً للسياق مشل كلَّ مايتصل باستعمال الكلمة من عالقات لغوية وظروف اجتماعية وخصائص
ومسات ثقافية ونفسية وغريها؛ وعلی هذا ميكن أن يقسم السياق إلی أربعة أقسام:السياق اللغو ّ ،والسياق العاطفي،
والسياق الثقايف ،وسياق احلال أو املوقف(السياق االجتماعي )» ( .خمتار عمر1998 ،م ،ص)69
 .1فقد الحظ البالغيون منذ القدم ظاهرة السياق من خالل مقولتهم الدقيقة بأنّ:لكلّ مقام مقاالً ،ولكلّ كلمة مع صاحبتها
مقاماً ،فانطلقوا يف مباحثهم حول فكرة السياق وربطها بالصياغة،أو مبعنی أصحّ،ربط الصياغة بالسياق .وأصبح مقياس
الكالم يف باب احلُسن والقبول حبسَب مناسبة الكالم ملا يليق به؛ أ ّ مقتضی احلال .انظر(:عبد املطلب1994،م ،ص)305
.2انظر( :مكاريك)326 :1385 ،
 .3جون روبرت فريث ( 17يناير  14 - 1890ديسمرب ( )1960باإلجنليزية )John Rupert Firth :لغو ّ بريطاين
وشخصية رئيسية يف تطوير علم اللغة بربيطانيا خالل مخسينيات القرن العشرين.
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أكانت كلمة أو مجلة يف إطار من العناصر اللغوية أو غري اللغوية .فهو نصّ آخر مصاحب
للنص الظاهر للقرّاء ،وهو عنصر مهم يف توجيه الدالالت ،واكتشاف املعاين اليت تتميز
1
باحلركة والتفلّت والتغري املستمر»( .الطَّلحيّ1418 ،هـ)135 :

توظيف البقر يف القرآن الكرمي
قد ذكر القرآن الكرمي مفردة البقر ومشتقاهتا تسع مرات يف ثالث سور (البقرة ،ويوسف،
واألنعام) كما ذكر مفردة العجل عشر مرات يف ست سور (هود ،والبقرة ،واألعراف،
وطه ،والنساء ،والذاريات) وكان معظمها يشري إيل قصة بين إسرائيل .ويبدو أنّ هناك
عالقة ذات داللة متسترة لتوظيف البقر يف هذه السور نتبينها من خالل الدراسة السيميائية
يف ضوء نظرية السياق.
سيمياء «البقر» يف القرآن الكرمي علي ضوء نظرية السياق
قد ذكر القرآن الكرمي جنس «البقر» يف أكرب سورة قرآنية سُمِّيت هبا ويبدو أنّ يف ذلك
غرضاً داللياً يرتبط باملضمون األساسي يف سورة البقرة ارتباطاً سيميائياً نتبينه إذا درسناه
يف سياقِ توظيفه اللغو ّ واملوقفي ممّا يكشف عن دالالت تنسيقية جتعل املتمعن ملعاين السورة
أن يكون واقفاً أمام منظومة متناسقة من املعاين املرتبطة مبضمون السورة األساسي الذ ّ
متثّل يف التبيني والعلم والكشف عن الواقع للمتلقني .فإذا الحظنا أجزاء السورة جند أنّ كلّ
جزء منها يتطرق إيل ما يرتبط هبذا املضمون األساسي من اهلداية ،واإلميان بالغيب،
واليقني باخآخرة ،وافتقاد الشعور ،والكفر الذ ّ يسببه اجلهل وانعدام العلم واملعرفة ،وعدم
االهتداء بسبب الضاللة ،وضرب األمثال حلصول العلم واملعرفة ،وأنّ اهلل أعلم من املالئكة
وهو -تعايل -علّم آدم األمساء كلّها ،وذكر الظن مبعين اليقني ،وتأنيب الكافرين بسبب
جهلهم بعلم اهلل وأنّ بعضهم أمّيّون ويقولون علي اهلل ما ال يعلمون وغري ذلك من املضامني
2

« .1إنّ استعمال صيغة لغوية حيدد جمموعة من املعاين و بإمكان املقام أن يساعد علی حتديد عدد من املعاين ،فعندما
تستعمل صيغة يف سياقها فإنّها تستبعد كلّ املعاين املمكنة لذلك السياق و اليت مل تشر إليه تلك الصيغة و السياق بدوره
ستبعد كلّ املعاين لتلك الصيغة اليت ال حيتمل السياق»(.سعود ّ2016 ،م ،ص )129
 .2و ذلك يف قوله تعالی ﴿ :وَ إِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِنيَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ ال فارِضٌ وَ ال بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما
تُؤْمَرُونَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ
يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ ال ذَلُولٌ تُثِريُ الْأَرْضَ وَ ال تَسْقِي
الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ ال شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُون﴾( البقرة)71-67 /
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اجلزئية اليت ترتبط بتبيني احلقائق والعلم واملعرفة ممّا يعدُّ مضموناً أساسياً تتمحور عليه
املعاين اجلزئية يف هذه السورة .اعتماداً علي هذا املبدأ جند أنّ اختيار مفردة البقرة كان
مرتبطاً مبعناها اللغو ّ فهي تدلّ يف أصل معناها علي «الشقّ والفتح والتوسعة [ومن مثّ]
التوسُّع يف العلم»(.ابن منظور،التا )74:وإذا الحظنا استخدامها يف هذه السورة جندها
موظفة للحصول علي العلم واملعرفة؛ حيث كان السبب يف جلوء بين إسرائيل إيل موسي
(عليه السالم) توصالً إيل معرفة القاتل 1والعثور عليه.وكذلك فيها إشارة إيل أنّ اهلل -عزّ
وجلّ -قادر علي إحياء املويت وهذا أمر لربّما كان جيهله بنو إسرائيل2؛ فحثُّهم علي ذبح
البقرة كان وسيلة إيل إحياء امليت .وجتدر اإلشارة هنا إيل أنّ ذكر البقرة جاء لغرض
تبييين وللكشف عن حقيقة تتمثل يف معرفة القاتل كما يدلّ علي ذلك أصل الكلمة من
التوسع يف العلم؛ فإنّ اهلل -تعايل -ليس حباجة إيل ذبح حيوان من أجل إحياء املويت بل
﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (يس )82:وكما يقول سيد قطب :إنّه «ما
يف هذه البضعة [من البقرة] حياة وال قدرة على اإلحياء وإمنا هي جمرد وسيلة ظاهرة
تكشف هلم عن قدرة اللّه ،اليت ال يعرف البشر كيف تعمل؛ فهم يشاهدون آثارها وال
يدركون كنهها وال طريقتها يف العمل»(.قطب 1387،هـ  ،ج)80 :1
وهذا ما يعز فرضيتنا من أنّ توظيف البقرة يف هذا السياق فيه التفاتة إيل معناها
اللغو ّ من التوسع يف العلم الذ ّ يؤكد عليه سياق املوقف لسورة البقرة من أنّ مضموهنا
يرتكز علي التبيني وحصول العلم واملعرفة كما أشرنا إيل ذلك آنفاً.
ومن دالالت مفردة البقرة واليت يكتشفها السياق اللغو ّ يف هذا املوقف توظيفها ابتداءً
،لتدلّ علي جمرد بقرة يف قوله تعايل﴿ :وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا
بَقَرَةً﴾(البقرة )67:فجاء اسم "بَقَرَةً" نكرة ليدلّ علي أنّ القصد هو جمرد ذبح بقرة أيّاً ما
كانت دون التقيّد بصفات ،فأوّل ما يتلقّاه السامع هو صورة من بقرة دون حتديد لنوعيّتها؛
أ ّ صورة من البقرة عامّة ،وهذا ما نتلقّاه من سياق ذكر االسم علي شكل نكرة داخل
« .1كانت مدينتان يف بىن إسرائيل و إحدامها حصينة و هلا أبواب و األخرى خربة فكان اهل املدينة احلصينة إذا أمسوا
أغلقوا أبواهبا فإذا أصبحوا قاموا على سور املدينة فنظروا هل حدث فيما حوهلا حادث فأصبحوا يوما فإذا شيخ قتيل مطروح
بأصل مدينتهم فاقبل أهل املدينة اخلربة فقالوا قتلتم صاحبنا و ابن أخ له شاب يبكى عليه و يقول قتلتم عمى قالوا و اهلل ما
فتحنا مدينتنا منذ اغلقناها و ما لدينا من دم صاحبكم هذا فاتوا موسى فأوحى اهلل إىل موسى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا
بَقَرَةً إىل قوله فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ»( .سيوطي1404 ،هــ،ج)76 :1
 .2انظر ( :حسانني2014،م)36 :
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السياق .يقول ابن عاشور«:إهنم مأمورون بذبح بقرة ما غري مراد منها صفة مقيدة ألنه ملا
أمرهم باملبادرة بالذبح حينئذ علمنا وعلموا أن ما كلفوا به بعد ذلك من طلب أن تكون
صفراء فاقعة وأن تكون ساملة من آثار اخلدمة ليس مما أراده اللّه تعاىل عند تكليفهم أول
األمر وهو احلق( .»1ابن عاشور1420،هـ ،ج )534 :1إذن فكان أول توظيف ملفردة البقرة
توظيفاً علي شكل نكرة ال صفة تُحددها إذ الغرض ليس بقرة بعينها بل كما نظنّه فيه التفاتة
إيل ما يوحي إليه أصل املفردة من مفهوم التوسع بالعلم واكتساب املعرفة .وهذا ما نستنتجه
من وقوع املفردة ضمن السياق اللغو ّ الذ ّ ينظر إيل تفسري املفردة داخل النص ضمن
حتليل للموقف الكالمي أ ّ سياق املوقف فـ«للوصول إيل املعين يف صورته الشاملة [املعين
املقامي أو الداليل وهو املعين األساسي املقصود بذاته يف النصّ] البدّ أن نستخدم الطرق
التحليليّة اليت تقدمها لنا الدراسات اللغوية املختلفة وهي الصوتيّات والصرف والنحو مثّ
املعجم ،وهو اخلاص باملعين املعجمي»( .حسان1994،م )341:وعلي هذا األساس نتبني أنّ
مفردة البقرة مل تقع ضمن سياق السورة لتدلّ علي جمرد ذلك احليوان املعروف بل فيها
التفاتة إيل ما تدلّ عليه أصل الكلمة متفقاً مع ما يتناسب واملضمون األساسي للسورة أو
املوقف الكالمي فيها.
كما أنّ أسلوب سرد القصة يعتمد بعض الغموض الذ ّ حيثّ القارئ علي اكتشاف
مضمون القصة فهي « قصة قصرية نبدؤها ،فإذا حنن أمام جمهول ال نعرف ما وراءه.
حنن ال نعرف يف مبدأ عرض القصة ملاذا يأمر اللّه بين إسرائيل أن يذحبوا بقرة ،كما أن
بين إسرائيل إذ ذاك مل يعرفوا»( .قطب1387،ق ،ج )79 :1فهذا األسلوب داع إيل كشف
جمهول جيد القارئ نفسه أمامه ليسعي إيل اإلحاطة مبضمون القصة وسبب ذبح البقرة
اليت هي نفسها وسيلة للوصول إيل املعرفة والعلم بالقاتل .فنحن أمام طبقات من السري من
جمهول إيل معلوم وكلّ هذا اجملهول يتمحور علي لفظة بقرة ليزناح عن الوجود وحتصل
املعرفة بالواقع و احلقّ.
ونالحظ أنّ توظيف لفظ البقر بكلّ مشتقاته يف القرآن الكرمي يال م هذا املعين أ ّ العلم
واملعرفة فنجد كلّ توظيف له كان يف موقف حيتاج إيل تبيني ألمر جمهول والكشف عنه كما يف
قوله تعايل﴿ :وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُالتٍ
خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيا َّ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُون﴾( /43يوسف)
.1انظر( :ابن كثري1419 ،هـ ،ج  ،1ص )190
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حيث املوقف يتطلب تفسرياً وتبييناً للرؤيا اليت رأها امللك فطلب من املأل والكهنة أن يعربون له
رؤياه .فاملوقف يعرب عن جمهول متثل يف رؤيا جيهلها الرائي كما أنّ القارئ واملتتبع للقصة
القرآنية جيد يف نفسه ذلك الطلب .ويزداد هذا اجلهل عندما أصدر املأل رأيهم و﴿ قالُوا
أَضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِني ﴾( /44يوسف)؛ حيث مسّوا الرؤيا الواحدة
بأضغاث أحالم كأنه «بعناية دعوى كوهنا صوراً متفرقة خمتلطة جمتمعة من رؤ ّ خمتلفة لكل
واحد منها تأويل على حدة فإذا اجتمعت واختلطت عسر للمعرب الوقوف على تأويلها... ،
فكانت أضغاث أحالم وامتنع الوقوف على حقيقتها»( .الطباطبايي1390 ،هـ ،ج )187 ،11
كما إنّ جميء تركيب « أَضْغاثُ أَحْالمٍ » يف سياق تنكري املضاف واملضاف إليه قد اد
علي غموض وإهبام تلك الرؤيا ومن مثّ ظهور املزيد من الرغبة والطلب ملعرفة تعبريها.
فبناء علي هذا األساس جند تال ماً وترابطاً بني توظيف مفردة البقرة ومشتقاهتا وبني ما
يدلّ علي جهل يتطلب الكشف عنه ومعرفة احلقيقة والواقع .كما نالحظ أنّه قد ال مَ هذا
التوظيف ما يدلّ علي الكشف عن احلقائق والتبيني يف هذا السياق والذ ّ متثّل يف مفردات
كاإلفتاء والتعبري والرؤية يف اخآيات الكرمية.
سيمياء « العِجْل » يف القرآن الكرمي علي ضوء نظرية السياق
و قد وُظِّف «العِجْل» يف القرآن الكرمي توظيفاً الخيلو من دالالت سيميائية تتالئم واملضمون
األساسي لآلية أو السورة اليت وردت فيها مفردته .والكشف عن تلك الدالالت السيميائية
حيدث توسعاً يف املفاهيم اليت يربطها السياق بذلك املضمون األساسي حيث تصبح اخآية أو
السورة أكثر ترابطاً وانسجاماً يف بنيتها احملعنوية واملفهومية ابتداء من املعين اللغو ّ
ملفرداته ومروراً باملفاهيم اجلزئية لتنتهي إيل عرض صورة متكاملة من املضمون األساسي.
أمّا مفردة «العِجْل» فنجدها كمفردة البقرة وُضعت يف سياق مل يراد هبا جمرد ذكر
حيوان بعينه دون داللة قرآنية أخر ّ بل نر ّ أنّ القرآن الكرمي وهو املعجز يف البالغة مل
يوظّف كلمة إلّا وهي منظومة يف سلك من الدالالت اليت انتضدت يف سياق متناسق منتظم
يتطلب إمعاناً للكشف عنها .بناء علي هذا األساس البد من النظر يف أصل املفردة وتطورها
الداليل وحتليل موطن استخدامها يف السياق للكشف عن دالالت قد تسترت خلف معناها
الظاهر ّ .فإنّ توظيف مفردة «العِجْل» يشع بدالالت سيميائية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأصل
معناها اللغو ّ وذلك عندما ندرسها داخل سياقها اللغو ّ واملوقفي .وإذا راجعنا أصل هذه
املفردة لوجدنا الكثري ممّا اشتق من أصل املفردة «ع ج ل» يدلّ علي العَجَلة واالستعجال
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والتسرع واإلمضاء السريع يف العمل وغريه كقول العرب« :قوس عَجلي أ ّ سريعة السَّهم،
والعاجل أ ّ نقيض اخآجل يف كلّ شيء ،والعَجالن صفة أطلقت علي شعبان لسرعة مضيه
ونفاده ،واملعاجيل أ ّ خمتصرات الطرق ،والعُجيلَي والعُجَياَة أ ّ السري السريع ،وأمّ عَجالن
مبعين الطائر»( .الفريو آباد ّ2008،م  )1056 :وكلّ ذلك يضمّ بني دفتيه ما يلمح إيل
السرعة واإلمضاء يف األمر .ولو ندقق يف توظيف مفردة «العِجْل» جند أنّ توظيفه كان يف
مواقف ارتبطت حبدث تأثر باالستعجال والعَجَلة كقوله تعايل﴿ :وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِنيَ
لَيْلَةً ثُمََّ اتََّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ (البقرة  )51 /حيث مل ينتظر بنو إسرائيل
نبيهم موسي (عليه السالم) وهو الذ ّ أنقذهم بإذن اهلل من آل فرعون؛ حيت يعود إليهم
بعد ذهابه مليقات ربّه فاحندروا إيل عبادة العجل مبجرد غيبته (عليه السالم) أليام قالئل
فنسوا ما أراهم من املعاجز اإلهلية وخالصهم من سوء العذاب؛ وال شكّ أنّ لالستعجال دوراً
يف إعراضهم عن عبادة اهلل تعايل .كما تدلّ علي ذلك سياق اخآية الكرمية بأسلوب االلتفات
من خطاب سرد ّ خيرب عمّا وعد اهلل -تعايل -موسي (عليه السالم) باألربعني ليلة إيل
خطاب بين إسرائيل وتأنيبهم باتّخاذ العِجْلِ للعبادة من دون اهلل عزّ وجلّ عَجَالً و استعجاالً
يف أمرهم .وهذا األسلوب من السرد يدلّ علي سرعة إعراضهم عن عبادة اهلل -جلّ وعال-
إيل عبادة العِجْلِ؛ حيث كأنّهم مل ينتظروا انتهاء الوعد االهلي ملوسي (عليه السالم) حيت
أصبحوا عابدين لغري اهلل تعايل.
وجند ما للسياق اللغو ّ من قرائن تؤكد هذه الداللة السيميائية يف مواقف متنوعة يف
القرآن الكرمي وذلك كقوله تعايل﴿ :إِنََّ الََّذِينَ اتََّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبَِّهِمْ وَذِلََّةٌ
فِي الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ ّ الْمُفْتَرِينَ﴾ ( األعراف  )152 /حيث جند أنّ هناك تال ماً
بني اختاذ العِجْلِ معبوداً يعبدونه وسرعة نيلهم بغضب من ربّهم وهذا ما يدلّ عليه حرف
السني الذ ّ يوظَّف لالستقبال القريب داللةً علي االستعجال والسرعة كما دلّ الشقّ اخآخر
من اخآية الكرمية علي سرعة عقاهبم بالذلّ يف الدنيا قبل اخآخرة .ومثل ذلك يف موقف آخر
من توظيف «العِجْل» حيث قال تعايل﴿ :وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا ۖ
قَالَ سَلَامٌ ۖ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾ ( هود  )69 /حيث ال مَ «العِجْل» يف اخآية ما يدلّ
علي السرعة واإلمضاء يف العمل وذلك ما نالحظه يف أسلوب « فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ
حَنِيذٍ»؛ إذ فيه من القرائن ما يكشف عن داللة «العِجْل» السيميائية علي االستعجال والسرعة
يف العمل والذ ّ متثّل أوهلا يف حرف الفاء وهو حرف عطف يدلّ علي حدوث العمل مباشرة
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بأدين فاصل مين مقارنة حبرف «مثّ» .ومتثل اخآخر يف أسلوب حرف النفي  +فعل لَبِثَ  +أن
وهو أسلوب يبني وقوع فعل بسرعة دون انتظار وتريث .أو كقوله تعايل﴿ :فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ
بِعِجْلٍ سَمِنيٍ﴾ (الذاريات  )26/حيث ال مَ توظيفَ «العِجْل» فعلُ «راغَ» الذ ّ يدلّ علي االنسالل
خفية بسرعة 1كما ال مه أيضاً حرفُ الفاء نفسه .ونالحظ أنّ كلّ استخدامات «العِجْل» ال مت
داللة سيميائية ارتبطت بـمضمون اخآية والذ ّ متثّل يف االستعجال والسرعة يف القيام بفعلٍ
ما مـمّا أحدث انسجاماً بني املعاين الظاهرة للمفردات وبني توظيفها الداليل يف املوقف وما
فيه إشارة إيل طبيعة اإلنسان اليت كشف عنها اهلل تبارك وتعايل يف قوله﴿ :خُلِقَ الْإِنْسَانُ
مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ ( األنبياء )37 /

النتائج
تطرق هذا البحث إيل دراسة سيميائية يف القرآن الكرمي متمثلة يف ألفاظ جنس البقر وما
يتعلق هبذا اجلنس من احليوان الذ ّ مت توظيفه يف القرآن الكرمي علي ضوء نظرية السياق
وقد توصلت إيل ما يلي من النتائج:
 إنّ مفردات القرآن الكرمي مل تكتفِ بـمعانيها الظاهرة بل تتعد ّ ذلك إيل دالالتتكتشفها منظومة مترابطة من السياق والسيميائية حبيث تنتج صورة متكاملة من
املعاين اجلزئية اليت تكوِّن املضمون األساسي للقرآن الكرمي.
 قد بينت الدراسة أنّ هناك عالقة وثيقة بني السياق والسيميائية يف الكشف عنالدالالت املتسترة خلف معاين املفردات الظاهرة وذلك من خالل تتبع مسرية التطور
الداليل للمفردة من معناها اللغو ّ وصوالً إيل معناها السياقي والداليل الذ ّ يرتبط
باملضمون األساسي لآلية أو السورة القرآنية.
 قد كشفت الدراسة عمّا للسيميائية من أثر يف اكتشاف معان تسترت خلف املعايناللغوية الظاهرة أللفاظ جنس البقر يف القرآن الكرمي؛ حيث وجدنا أنّ هناك عالقة
وثقية نشئت بني املعين اللغو ّ ملفردة البقر الذ ّ يتمثل يف التوسع يف العلم وبني ما
يتطلبه السياق من التأكيد علي كشف احلقائق واملعرفة باجملهول كما الحظنا أنّ
مواقف توظيف مفردات جنس البقر ال مت هذا املعين الداليل الذ ّ نتبينه من
سياقه الذ ّ ورد فيه.
 .1انظر( :ابن كثري ،1419 ،ج )392 ،7

سیمیاء البقر في القرآن الكریم في ضوء نظریة السیاق

381

 كما كشفت الدراسة عن توظيف داليل ملفردة «العِجْل»؛ حيث تشع بدالالت سيميائيةترتبط ارتباطاً وثيقاً بأصل معناها اللغو ّ واليت نتبينها ضمن سياقها اللغو ّ واملوقفي.
وإذا الحظنا أصل هذه املفردة لوجدنا الكثري ممّا اشتق من أصل املفردة «ع ج ل» يدلّ
علي العَجَلة واالستعجال والتسرع واإلمضاء السريع يف العمل وملّا نرجع إيل توظيفه يف
القرآن الكرمي جنده موظفاً يف مواقف ترتبط مبا يتأثر باالستعجال والعَجَلة.
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