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Abstract
One of the superiority of the Al-Qur'an is the accuracy of the meaning 

of words. And to understand the true meaning of the structure of the 
Qur'an can be done by detecting the phenomenon of language, including 
the phenomenon of equations and the relationship between the meaning 
of words. The equation of meaning in the Al-Qur’an is a broad subject, so it 
takes great effort in analyzing the meaning of synonyms, the most important 
being the analysis of the original meaning to the analysis of the structure 
context, and the semantic relationship between the two. The semantic 
relationship is the basis of communication and understanding among 
members of human society and in understanding the meaning of the words 
of the Al-Qur'an, this is the essence of linguistics and what is the purpose of 
the study of sound, morphology and grammar. This research takes words 
that have synonyms as an example of research, namely الدين ,امللة  , العلم and  
 indicate shari'a "امللة " and "الدين " The researcher's view that the words .املعرفة
and obedience to God, which is a kind of cognitive meaning, Science is more 
general than knowledge, whether related to truth, goodness, al-Qur'an, 
livelihood, kindness, , and mind. The effect of the semantic relationship 
between synonyms is the interpreter's understanding, which is a linguistic 
influence. We see that interpreters begin to simultaneously articulate words, 
synonyms, meanings, widening meanings, narrowing meanings, linguistic 
differences, verbal joints, derivatives and the context. Includes curriculum 
for al-Zamzhari, al-Tabri and Ragheb al-Asfahani.

Keywords: Semantic, Semantic Relationship, Synonym, Contextual Meaning, 
Lexical Meaning.
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المقدمة
لقد أنزل اهلل القرآن ليكون هداية للناس، وحيمل رسالة اهلل اخلامتة إىل 
مبينا وعربيا،  اهلل كتابا  اهلل كتابا مصدقا ومهيمنا، وجعله  العاملني، فجعله 
ال  ما  املعاين  من  يكتنف  حيملها  اليت  الرسالة  وجالء  وضوحه  رغم  لكنه 
ينقضي ومن الدالئل ما ال ينفد مهما طال البحث عنها، فهو كتاب إهلي 
خياطب العاملني، وهو كما وصف كتاب ال خيلق على كثرة الرد، وال حييط 

بكلماته زمان أو مكان.

وخري دليل على اهتمام القرآن الكرمي باستعمال األلفاظ يف أماكنها 
اخلاصة هبا والتقيد بالدقة املتناهية يف ذلك، ما نبه من التفريق بني لفظيت 
اإلميان واإلسالم يف دعوى األعراب يف ذلك، فلم يرض دعواهم اإلميان، 
وإن سلم هلم باإلسالم.1 وكما فرق بني "راعنا" و"انظرنا"حيث هنى عن قول 
األوىل، دون األخرى. سواء أكان السبب ما يفهمه اليهود من هذه الكلمة، 
ويعنونه، أو كان غري ذلك فلم يرتضها القرآن الكرمي للمسلمني،2 ففي هذا 
االستعمال القرآين لأللفاظ ووضعها يف حملها الالئق هبا توجيه رباين ودعوة 
واضحة وصرحية لالقتداء هبذا اهلدى، وتنبيه  إىل أمهية استعمال األلفاظ يف 

مواضعها وعدم رصفها جرافا.3

1 احلجرات : 14

2 البقرة : 104

3 حممد عبد الرمحن بن صاحل السايع، الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم، 

)الرياض: مكتبة العبيكان، 1993(، 178-177
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وبفهم الرتادف فسوف نفهم املعىن احلقيقي املستخدم يف سياق من 
آيات ما، حىت ال خيتلف فهم معىن واحد واآلخر مهما اللفظ متقارب يف 
املعىن. وبذلك نعرف أيضا الغرض القرآين بكل سياقاته، وال نّلط بني فهم 
اآلية القرآنية بفهم لغة أخرى غري العربية. وبالرتادف نعرف أن معىن لفظ 
القرآن مل يقم بنفسه، بل هو مرتبط بلفظ آخر، كلفظ "العلم" متعلق بلفظ 

"العليم" )اهلل(، و"العاملاء" )اإلنسان(.

انطالقا من هذا البيان يرى الباحث أمهية حبث الرتادف يف القرآن. 
وحيدد الباحث األلفاظ املرتادفة يف القرآن بأخذ بعض األمثلة من املصطلحات 
املرتادفة يف القرآن وهي الدين وامللة والعلم واملعرفة. لتكون أساسا يف حبث 
داللة األلفاظ، وأيضا حتليل تأثري هذه العالقة الداللية يف فهم القرآن. لذلك 
اختار الباحث موضوع رسالته عن احلقول الداللية بني املصطلحات املرتادفة 

وأثرها يف فهم القرآن.

 ب. مفهوم العالقة الدللية
الَعالَقُة مصدر مشتق من الفعل )َعِلَق(، إذ يقال: )َعِلَق الشيُء َعَلقاً، 
َعِلَق به َعالقًة وُعُلوقاً: َلزَِمُه(.4 ويف )عالقة( صيغتان: إحدامها بفتح العني 
)َعالقة(، واألخرى بكسرها )ِعالقة(، ولكل من الصيغتني استعماله اخلاص، 

4 ابن منظور األنصاري، لسان العرب، )علق(، )القاهرة: الدار املصرية للتأليف والرتمجة(، 

133
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)فاملفتوح ُيستعمل يف األمور الذهنية، واملكسور يف األمور اخلارجية(.5 أو 
بعبارٍة أخرى: إنَّ )العالقة( )بكسر العني ُتستعمل يف احملسوسات، وبالفتح 
بني  إنَّ  فنقول:  النفس.  أو  بالعقل  دركة 

ُ
امل املعنويات  وهي  املعاين(.6  يف 

األلفاظ َعالقة، )أي شيٌء يتعلق به أحُدمُها على اآلخر(.7

الواحد،  الداليل  اجملال  داخل  املفردات  بني  الداللية  العالقة  ودراسة 
أو املوضوع الفرعي، ومعىن الكلمة من األمور اهلامة املتعلقة بعلم الداللة.8 
أنواع، فهي ختتلف من استعمال إىل آخر،  الداللية بني األلفاظ  والعالقة 
َتلّقي 

ُ
ْرِسل، وحبسب حال امل

ُ
حبسب أنواع األلفاظ ومعانيها، اليت يقصدها امل

وفهمه.

إن اللغة تصوير للمجتمع، فهى كاملرآة تصور ما يف هذا الوجود عن 
طريق التعبري الصويت. كان أوكدن (Ogden) أول من طّور ما ميكن أن يسمى 
للمعىن:  خمتلة  عناصر  ثالثة  مييز  باملثلث  أوضحها  اليت  اإلشارية  بالنظرية 
)الشيء اخلارجي( و)الصورة الذهنية( و)الصورة الصوتية(، وهو يوضح أن 
الصوتية( والفكرة )الصورة  الكلمة )الصورة  إمنا يكون بني  املباشرة  العالقة 

5 أيب البقاء الكفوي، الكليات، معجم المصطلحات والفروق اللغوية، )دمشق: 

منشورات وزارة الثقافة، 1976(، 277
6 أبو احلسن اجلرجاين، كتاب التعريفات، ط. 2، )بريوت : مكتبة لبنان، 2000(، 88

7 ابن منظور األنصاري، لسان العرب، )القاهرة : دار املعارف، 1119(، 266

8 زين كامل اخلويسكي، في المجالت الدللية في القرآن الكريم، )اسكندرية : دار 

املعرفة، ط. 1، 1989(، 15
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اخلارجي(.  و)الشيء  الكلمة  بني  مباشرة  عالقة  توجد  ال  وأنه  الذهنية(، 
والنظرية اإلشارية هو أن معىن الكلمة هو إشارهتا إىل غري نفسها، فدراسة 
املعىن تتطلب دراسة ثالثة جوانب، ألن الوصول إىل املشار إليه يكون عن 
طريق الفكرة )الصورة الذهنية(.9 وجاء يف جمموعة الفتاوى: "إن اخلرب ملعناه 
صورة علمية، وجودها يف نفس العامل، كذهن اإلنسان مثال، ولذلك املعىن 
حقيقة ثابتة يف اخلارج عن العلم، واللفظ إمنا يدل ابتداء على املعىن الذهين 

مث تتوسط ذلك وتدل على احلقيقة اخلارجة.10

اللفظ يف اخلارج غري مشرتكة وإن كانت  تيمية أن معاين  ابن  وقال 
متشاهبة، بل كل شيء هو نفسه ليس مشاركا لغريه يف شيء. وإن االشرتاك 
إمنا يكون يف املعاين الذهنية، وإن عموم األلفاظ واالشرتاك فيها هو الذي 
سوّغ عموم املعاين الذهنية واالشرتاك فيها.11 ومثال ظهور العالقة الداللية 
الشيء وذات  اسم  العالقة بني  بل توجد  الرتادف فحسب،  ليس بسبب 
الشيء وصفة الشيء، كتلك اليت بني السيف الصارم، إذ إن أوهلما يطلق 

على تلك اآللة احلرية املعروفة، باعتبار الذات، والثاين باعتباره صفة له.12

9  خمتار الغوث، لغة قريش، )الرياض : دار املعارج الدولية، 1997(، 66
10  ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ج. 13، 151

11  هادي أمحد فرحان الشبحريي، الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ 
السالم ابن تيمية وأثرها في استنباط الحكام الشرعية، )بريوت: دار البشائر االسالمية، 

70 ،)2001
12  حممد حممد يونس علي، المعنى وظالل المعنى – أنظمة الدللة في العربية، 

)بيروت: دار املدار اإلسالمي، 2007(، 398
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ج . مفهوم الترادف
الرتادف يف اللغة: التتابع، وترادف الشيء: تبع بعضه بعضا، ويقال 
الذي  املرتدف، وهو  بالكسر:  والردف  ردفا،  له  أي صرت  فالنا،  ردفت 
يركب خلف الراكب، وردف املرأة: عجيزهتا، وكل شيء فهو ردفه، وهذا 
املتقدم  املتأخر، واْلُمْرِدف  تبعة، والرادف  له  أمر ليس له ردف، أي ليس 

الذي أردَف غريَه.13

العلماء  بني  تام  اتفاق  هناك  فليس  االصطالح:  يف  الرتادف  أما 
الرتادف.  ملفهوم  واحد  اصطالحي  تعريف  على  وحديثا  قدميا  والدارسني 
الكالم  الرتادف يف  أشار إىل ظاهرة  أول من  قال سيبويه )ت 180 ه( 
أن من  "اعلم  فقال:  أقسام،  ثالثة  إىل  باملعاين  األلفاظ  قّسم عالقة  حني 
واملعىن  اللفظني  واختالف  املعنيني،  اللفظني الختالف  اختالف  كالمهم 
واحد، واتفاق اللفظني واختالف املعنيني، واختالف اللفظني واملعىن واحد، 
حنو: ذهب وانطلق.14 وقال التهانوي أن الرتادق لغة: ركوب أحد خلف 
أحد، وعند أهل العربية واألصول وامليزان هو توارد لفظني مفردين، أو ألفاظ 
كذلك يف الداللة على االنفراد حبسب أصل الوضع، على معىن واحد، من 

جهة واحدة.15

13 الراغب األصفهاين، المفردات في غريب القرآن...... 256

14 سيبويه، الكتاب، )القاهرة: مكتبة اخلاني(، 24

15 حممد على التهانوي، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، )مكتبة لبنان ، 

ط.3(، 66
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د . حقل دللة المصطلحات المترادفة وأثرها في فهم القرآن
األساسي  املعىن  على  بإهتمام  البد  الداللية  احلقول  عن  والبحث 
واالستعمال  اللغوي  املوروث  من  يأيت  األساسى  واملعىن  العالقي.  واملعىن 
معني  سياق  من خالل  فيأيت  العالقي  املعىن  أما  اللغة  للكلمة يف  العادي 
وعند مؤلف معني وليس عاما. كذلك فإن املعىن العالقي يزيد على املعىن 
بالتغطية  العالقي  املعىن  يقوم  وقد  وتوضيحه،  املعىن  بتخصيص  األساسي 
على املعىن األساسي ىف سياقات خاصة جدا، ومثال ذلك: ند يف القرآن 
تغطية املعىن العالقي لكلمة كتاب على املعىن األساسي. ومن هنا فإن لكل 
كلمة معىن داليل متميز إذا وضعنا يف االعتبار عالقتها املرتابطة بالكلمات 

األخرى. والتحليل كما يلي:

1. الحقل الدللي لفظ الّدين والمّلة
ملعرفة أنواع داللة مصطلح "الّدين" ننظر إىل اجلدول السابق. وحالل 
مادة  أصل  من  بناها  اليت  معاين  عدة  الباحث  وجد  القرآنية  األية  حتليل 
الناس ببعض،  )د،ي،ن(، ومنها: لفظ "َتَداينتم" يعىن عامل الدَّين بعض 
لصاحبه.  يدفع  فيه  أجل  وله  الذمة  ثبت يف  ما  مبعىن  "َدين"  لفظ  وأيضا 
اخلالق  مع  الناس  أفعال  وليس  الناس  بني  أفعال  على  يتكلم  املعىن  وهذا 
ليتعبدوا  دينا  يتحذون  "يدينون" ذو داللة  لفظ  مثل  لفظ غريه  يدل  كما 
الشريعة  "ِدينا" مبعىن  بلفظ  مناسب  الفعل  اهلل عز وجل. وهذا  إىل  الناس 
البيان يف  والطاعة والعبادةواالنقياد باهلل. وغري ذلك ذكر اهلل تعاىل بزيادة 



Jurnal At-Ta’dib

Moh. Ismail212

اآلية األخرى مثل "دين احلّق" و"دين القّيمة" و"دين اهلل"، كلها يدل على 
الشريعةاحلنيفة أي امللة املستقيمة وهو اإلسالم. مث يف آية أخرى لفظ الدِّين 

أيضا له معىن "اجلزاء" وأحيانا مذكور مبصطلح "يوم الدِّين".

يف حماولة معرفة املعىن العالقي من مصطلح "الدين" ننظر إىل اآليات 
املتعلقة بذلك اللفظ. منها قوله تعاىل: قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوال بِاْليـَْوِم 
اآلِخِر َوال حُيَرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوال َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا 
اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن.16 يف هذه السورة نعرف 
عن أمر اهلل تعاىل قتل الكافرين الذين ينكرون شريعة اهلل )دين اهلل(. واملعىن 
من مجلة "وال يدينون دين احلّق" هم الذين ال يعتقدون بدين اإلسالم احلق 
وما سواه الباطل )الباطل ضّد احلّق(، ألن اليهود مثنية والنصاري مثلثة.17 
الدين  أن مصطلح  نعلم  اآلية  اهلل. من هذه  أن دين احلق هو دين  وقيل 

مرتبطة بلفظ اإلميان.

ويف آية أخرى يرتبط الدين مبصطلح آخر. نرى من سورة املائدة : 
3 اليت تتكلم عن اإلسالم )ِمن ِدينكم(، وتفسري اجلملة )يئس الذين كفروا 
بعد  اخلبائث  هلذه  حمللني  ترجعوا  وأن  يبطلوه  أن  منه  يئسوا  دينكم(:  من 
ما حّرمت عليكم، وقيل: يئسوا من دينكم أن يغلبوه، ألن اهلل عّز وجّل 

16 التوبة : 29

17 الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون القاويل، )الرياض : مكتبة 

العبيكان، 1998(، 32
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وىفَّ بوعده من إظهاره على الدين كله، )فال ختشوهم( بعد إظهار الدين 
غالبني  بعدما كانوا  مقهورين  مغلوبني  وانقالهبم  الكفار  من  اخلوف  وزوال 
)واخشوين( وأخلصوا يل اخلشية، )أكملت لكم دينكم(: أكملت لكم ما 
حتتاجون إليه يف تكليفكم من تعليم احلالل واحلرام والتوقيف على الشرائع 
وقوانني القياس وأصول االجتهاد، )وأمتمت عليكم نعميت(: أمتمت نعميت 
اليوم أكملت لكم دينكم  عليكم بإكمال أمر الدين والشرائع كأنه قال: 
وأمتمت عليكم نعميت بذلك، ألنه ال نعمة أمت من نعمة اإلسالم. )ورضيت 
لكم اإلسالم دينا(: يعين اخرتته لكم من بني األديان، وآذنتكم بأنه هو 
الدين املرضي وحده )ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه(18. من هذا 

التفسري نعرف أن لفظ الدين يف هذه اآلية يقصد باإلسالم.

عن  األمر  مثل  شرائعه،  عن مجيع  الفهم  حيتاج  الدين  عن  والكالم 
الصاحلات. كقول  من  ذلك  أشبه  وما  بالعدل،  والعمل  والزكاة،  الصالة، 
َواْدُعوُه  َمْسِجٍد  ِعْنَد ُكلِّ  ُوُجوَهُكْم  َوأَِقيُموا  بِاْلِقْسِط  َريبِّ  أََمَر  ُقْل  تعاىل: 
)بالقسط(  يعىن  اآلية  وتفسري  تـَُعوُدوَن.19  َبَدَأُكْم  يَن َكَما  الدِّ َلُه  خُمِْلِصنَي 
إليها،  مستقيمني  عبادته  اقصدوا  أي:  وجوهكم(  )وأقيموا  بالعدل،  مبعىن 
غري عادلني إىل غريها، )عند كل مسجد(: يف كل وقت سجود، أو يف كل 
مكان سجود، وهو الصالة، )وادعوه(: واعبدوه، )خملصني له الدين( أي 

18 آل عمران : 85

19 األعراف : 29
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الطاعة، مبتغني هبا وجه اهلل خالصا، )كما بدأكم تعودون(: كما أنشأكم 
ابتداء يعيدكم، احتّج عليهم يف إنكارهم اإلعادة بابتداء اخللق، واملعىن: أنه 
لنا هذه  يبني  العبادة.20  له  فأخلصوا  أعمالكم،  فيجازيكم على  يعيدكم، 
األية عن وجوب العبادة باهلل يعىن الصالة، إذن الفهم عن الدين متعلق جدا 
بفهم معىن الصالة، وهي العبادة. بل ذكر يف القرآن أن معىن الدين ال يدل 

على شريعة اهلل دائما. 

للفظ الدين معىن آخر وهو اجلزاء. كقزل تعاىل: َوِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة ِإىَل 
يِن.21 نعرف أن لفظ "الدين" له معىن آخر فهو اجلزاء، ويف قول يوم  يـَْوِم الدِّ
الدين سواء كان بيوم يبعثون، ويوم الوقت املعلوم، كلها مبعىن واحد، ولكن 
البالغة.22 هذا اإلختالف مل  بالكالم طريقة  العبارات سلوكا  خولف بني 
يكن سببا إلختالف الفهم بل هذا من مزية لغة القرآن اليت ذو معاين عديدة 

والبد أن نفهم كلها.

ويف تفسري أية: ُقْل ِإنَّيِن َهَداين َريبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا ِقَيًما ِملََّة 
ِإبـْرَاِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكنَي.23 ند أن لفظ "دين" مبعىن صراط 
املستقيم، يف تلك السورة ننظر بأن لفظ )دينا( هو نصب على البدل من 
حمل )إىل صراط(، ألن معناه: هداين صراطا، بدليل قوله تعاىل: )ويـَْهِدَيكم 

20 الزخمشري، الكشاف..... 437

21 احلجر : 35

22 الزخمشري، الكشاف......405

23 األنعام : 161
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فْيعل(  وزن  )على  ساد  من  قام، كسيد  من  و)القيم(:  مستقيما(،  صراطا 
وهو أبلغ من القائم ولفظ )قيما( وصف به، و)ملة إبراهيم( عطف بيان، 
و)حنيفا(: حال من )إبراهيم(.24 يف هذه اآلية جيمع لفظ "الدين" و"امللة" 
يف موضع واحد لوصف شريعة اهلل احلنيفة واملستقيمة. هذا يدل على أن 

اللفظني يدالن على الشريعة والطاعة بدين اإلسالم.

ويف سورة النساء: 125 بنّي اهلل عن أحسن الناس دينا وهم الذين 
أسلموا وجهه هلل أو أخلصوا نفسه هلل وجعلوها ساملة له ال تعرف هلا ربا 
للسيئات،  تارك  الذين أحسنوا وعاملون احلسنات  وال معبودا سواه، وهم 
والذين يتبعون ملة إبراهيم حنيفا )حال من املتبع( مث استقاموا. واملنكرون 
وما  حنيفا  إبراهيم  ملة  )بل  تعاىل:  املشركون، كقول  هم  إبراهيم  ملة  عن 
كان من املشركني(25. وهو الذي حتنف أي مال عن األديان كلها إىل دين 
اإلسالم، )واختذ اهلل إبراهيم خليال( عن اصطفائه واختصاصه بكرامة تشبه 
كرامة اخلليل عند خليله، واخلليل: املخال، وهو الذي خيالك أي: يوافقك 
يف خاللك، أو يسايرك يف طريقك، من اخلل: وهو الطريق يف الرمل، أو يسّد 

خللك كما تسّد خلله، أو يداخلك خالل منازلك وحجيك. 

وعندما حنلل األية األخرى املتعلقة بالدين لنعرف عدة معاين املتعلقة 
العديدة. وحملاولة معرفة ترادفه بلفظ "امللة" )اليت دّل على طاعة وشريعة اهلل( 

24 الزخمشري، الكشاف .... 419

25 البقرة : 135
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فعلينا أن حنلل اآلية املرتبطة بامللة كما يلي.

إذا نظرنا إىل املعاجم العربية لوجدنا أن لفظ "امللة" مشتق من أصل 
)م،ل،ل(، ومصطلح "امللة" مبعىن دين وشريعة. بل يذكر اهلل تعاىل يف القرآن 
ذلك املصطلح برتكيب متنوعة منها : "امللة اآلخرة" مبعىن دين عيسى أو دين 
قريش الذي وجدوا عليه آباءهم، وغري ذلك مذكور مبصطلح "ملة أبائي" 
و"ملة أبيكم" وأشهرها لفظ "ملة إبراهيم" وأحيانا "ملة قوم"، و"ملتكم"، 
و"ملتهم". وكل املصطلحات املستخدمة يف القرآن آنفا يدل على الشريعة 
أي مبعىن واحد وهى توحيد اهلل تعاىل. هكذا املعىن املعجمى من لفظ امللة.

ملة  تتكلم عن  آيات كثرية  لوجدنا  بامللة  املتعلقة  اآليات  نظرنا  ولو 
إبراهيم وملة األنبياء السابقني. بل يف هذا التحليل ال ننكلم عنها بدقيق، 
فقد نريد أن نبحث عن حقيقة الداللة من ذلك اللفظ. كما شرحنا من قبل 
أن معىن امللة هي الشريعة والطاعة. والغرض من الطاعة يعين العبادة وتوحيد 
املعىن  هذا  األساسي، كان  املعىن  هذا  له.  عّز وجل وحدة ال شريك  اهلل 
مرتادف مبعىن الدين يف األساس. واآلن سوف ننظر يف سياقات اآليات هل 

كانت اآلية تدل على ذلك املعىن فقد أم هلا معىن آخر.

قال اهلل تعاىل : َقِد افـْتـََريـَْنا َعَلى اللَِّه َكِذبًا ِإْن ُعْدنَا يف ِملَِّتُكْم بـَْعَد ِإْذ 
َنَّانَا اللَُّه ِمنـَْها َوَما َيُكوُن لََنا َأْن نـَُعوَد ِفيَها ِإال َأْن َيَشاَء اللَُّه َربُـَّنا َوِسَع َربُـَّنا 
َوأَْنَت  بِاحلَْقِّ  قـَْوِمَنا  َوبـنَْيَ  بـَيـْنـََنا  افـَْتْح  َربَـَّنا  ْلَنا  تـَوَكَّ اللَِّه  َعَلى  ِعْلًما  َشْيٍء  ُكلَّ 
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َخيـُْر اْلَفاحِتِنَي..26 وتفسري هذه اآلية هو ما أعظم افرتاءنا على اهلل إن عدنا 
يف ملتكم بعد إذ نانا اهلل منها وهدانا الصراط املستقيم باتباع ملة إبراهيم. 
وإذ كان تتباع ملتكم يعد افرتاء على اهلل ألنه قول عليه ال علم لنا به بوحى 
وال برهان من العقل، فكيف مبن يفرتي عليه ويضل عن صراطه على علم؟. 
فالكفر باحلّق وغمطه بعد العلم به هو شر أنواع الكفر، واالفرتاء على اهلل 
فيه أفظع ضروب االفرتاء اليت ال تقبل فيها األذار حبلل.27 من هذا التفسري 
نرى أن لفظ امللة تدل على الصراط املستقيم، سواء كان بلفظ الدين الذي 
متعلق باملصطالح الصراط املستقيم. هذا مبعىن هلذاين املصطلحني احلقل 

املتساوي وهو الصراط املستقيم.

ويف سورة ص: 7 يدل لفظ "امللة" على ملة نبينا عيسى عليه السالم، 
يقال: )يف امللة اآلخرة( يف ملة عيسى الىت هي آخر امللل، ألن النصارى 
يدعوهنا وهم مثلثة غري موحدة. أو يف ملة قريش اليت أدركنا عليها آباءنا، 
أو ما مسعنا هبذا كائنا يف امللة اآلخرة، على أن جتعل )يف امللة اآلخرة( حاال 
من هذا وال تعلقه مبا مسعنا كما يف الوجهني, واملعىن: أنّا مل نسمع من أهل 

الكتاب وال من الكهان أنه حيدث يف امللة اآلخرة توحيد اهلل.28

 2. الحقل الدللي لفظ العلم والمعرفة

26 األعراف : 89

27 أمحد مصطفى املراغي، تفسير المراغي..... 5

28 الزخمشري، الكشاف..... 244
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الكالم عن العلم كاملصطلح اخلاصة يف حماولة إدراك حقيقة الشيء 
حيتاج إىل حبث عميق عن ذلك اللفظ، ما معىن ذلك اللفظ وكيف يستخدم 
وما منزلة ذلك املصطلح يف القرآن. ولعل ننظر يف املعاجم العربية لوجدنا أن 
معىن لفظ "العلم" مشتق من مادة "ع،ل،م" ذو معىن إدراك حقيقة الشيء. 
واملشتقات املذكورة يف القرآن هلا داللة متنوعة منها يف شكل فعل املاضي 
"َعِلَم" مبعىن َعَرَف وأَْدَرَك، وعلى صيغة فاعل وهو "العاملون" مبعىن العارفون، 
ومن  املعرفة.  واسع  مبعىن  "العليم"  وأيضا  املعرفة،  له  من  مبعىن  و"العلماء" 
ذلك املصدر )ع،ل،م( يشتق أيضا أمساء اهلل عز وجل وهو "العليم". من 
هذه الداللة نعرف أن داللة لفظ "العلم" يرتبط بني الناس )العامل( والعالمة 
)اآلية( واملعلوم )العلم( حىت اإلسم اجلليل )العليم( كإسم اهلل تعاىل. وهو 
إدراك حقيقة الشيء، ونريد أن حنلل معىن العالقي من ذلك اللفظ بنظر 
تلك  تتكلم   160 األعراف:  سورة  ويف  هبا.  املتعلقة  اآليات  سياق  إىل 
السورة عن "الوحي" إىل نبينا موسى عليه السالم وقومه. والوحى هو مصدر 
العلم الشامل كل الشيء يف العامل. ويف سورة أخرى )األنفال: 66( يتعلق 

مصطلح العلم مبصطلح "الصرب"، والصرب هو خري من الغضب والعجل. 

وهذا من املعىن العالقي من لفظ العلم. ومن مشتقات أصل حرف 
"ع،ل،م" هو اإلنسان والعليم )اهلل(. وهذه احلقيقة ندها يف سورة الكهف: 
65، واحلاقة: 38-39، والنحل: 8، واإلسراء: 85. وحماولة اإلنسان يف 
طلب العلم ندها يف سورة النحل: 78، ويونس: 101، الغاشية: 17-
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20، والشعراء: 7،  والروم: 7. بل أهم املعىن من العلم هو الذى اشتمل 
هو  والعلم  العليم.  اهلل  باسم  العلم  لطلب  األمر  فهو  العلق: 5-1  سورة 

اآليات )العالمة( املوجودة يف العامل.

والكالم عن أمهية طلب العلم يبدأ منذ عهد نبينا آدم عليه السالم 
املسميات يف  الذي عّلم آدم األمساء كل  البقرة: 32  كما ذكر يف سورة 
بدء  أول  منذ  بل  ليس جبديد  العلم  يدل على وجوب طلب  الدنيا، هذا 
األْرِض  َجاِعٌل يف  ِإينِّ  لِْلَمالِئَكِة  َربَُّك  قَاَل  َوِإْذ  تعاىل:  املخلوق. وقال اهلل 
َماَء َوحَنُْن ُنَسبُِّح حِبَْمِدَك  َخِليَفًة قَاُلوا َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ َأْعَلُم َما ال تـَْعَلُموَن.29 وتفسريه، )أعلم ما ال تعلمون(: 
أي أعلم من املصاحل يف ذلك ما هو خفي عليكم، وأعمال اهلل كلها حسنة 
وحكمة، وإن خفي عليهم وجه احلسن واحلكمة، على أنه قد بني هلم بعض 
ذلك فيما أتبعه من قوله: )وعّلم آدم األمساء كلها(، واشتقاقهم )آدم( من 
األدمة ومن أدمي األرض، حنو اشتقاقهم )يعقوب( من العقب، و)إدريس( 
من الدرس، و)إبليس( من اإلبالس، وما آدم إال اسم أعجمي، وأقرب أمره 
أن يكون على فاعل، كآزر، وعازر، وعابر، وشاخل، وما أشبه ذلك. وأما 
معلوما  لكونه  إليه  املضاف  املسميات، فخذف  أمساء  أي  )األمساء كلها( 
مدلوال عليه بذكر األمساء، ألن االسم البد له من مسمى. والتعليم وجب 

29 البقرة : 30
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)أنبئهم  هؤالء(،  بأمساء  )أنبئوين  لقوله  باملسميات.30  ال  باألمساء  تعليقه 
بأمسائهم فلّما أنبأهم بأمسائهم( فكما علق اإلنباء باألمساء ال باملسميات ومل 
يقل: أنبئوين هبؤالء، وأنبئهم هبم، وجب تعليق التعليم هبا، وعلمه أن هذا 
إمسه فرس، وهذا إمسه بعري، وهذا إمسه كذا، وهذا إمسه كذا، وعلمه أخواهلا 

وما يتعلق هبا من املنافع الدينية والدنيوية.

ومصطلح العلم متعلق مبفهوم التذكر، والتفكر، والتعقل.31 ظهر هذه 
العالقة يف سورة البقرة: 239، مثال ذلك استخدام صيغة األمر )فاذكرو 
يسّمى  املعّلم  أي  املفّكر  وأما  العامَل،  يعين  السورة  تلك  يف  واملعلوم  اهلل( 
أَْلَوانُُه  خُمَْتِلٌف  َواألنـَْعاِم  َوالدََّوابِّ  النَّاِس  َوِمَن  القرآن:  العلماء، كما ذكر يف 
َا خَيَْشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َغُفوٌر.32 والعلماء به  َكَذِلَك ِإمنَّ
الذين علموه بصفاته وعدله وتوحيده، وما جيوز عليه وما ال جيوز، فعظموه 
وقدروه حّق قدره، وخشوه حق خشيته، ومن ازداد به علما ازداد منه خوفا، 
باهلل أشدكم  أقل كان آمن, ويف احلديث : "أعلمكم  به  ومن كان علمه 
له خشية". وعن مسروق : كفى باملرء علما أن خيشى، وكفى باملرء جهال 
أن يعجب بعلمه، إذن العامل من خشى اهلل،33 أي بقول آخر، إن الذين 

خيشون اهلل من بني عباده هم العلماء دون غريهم. 

30 الزخمشري، الكشاف..... 253

31 انظر سورة البقرة : 239، املائدة : 4، طه : 71، الشعراء : 49

32 فاطر : 28

33 الزخمشري، الكشاف..... 154
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واملعىن العالقي من مصطلح العلم هو التقوى.34 مثال ذلك سياق 
سورة البقرة: 194 اليت تتكلم عن املتقني كاملعلوم أى املعروف. بل أهم 
ذلك ذكر اهلل تعاىل أن املتقني هم الذين يتقون يف قلوهبم وأفكارهم وأعماهلم 

والذين يذكرون اهلل قياما وقعودا.

واللفظ الذي يدل على إدراك حقيقة الشيء يعىن لفظ "َعَرَف" الذي 
يشتق منه لفظ املعرفة. واهلل تعاىل ذكر يف القرآن بذلك اللفظ على أشكل 
خمتلفة منها فعل املاضي )عرفوا( مبعىن أدركوا الشيء حسا أو عقال، وكذلك 
صيغة )تعارفوا( مبعىن ليعرفوا بعضكم بعضا، أصلها تتعارفوا، وغري ذلك لفظ 
)األعراف( ذو معىن مجع من عرف وهو ما ارتفع من اجلبل ويراد به احلاجز 
بني اجلنة والنار. ويشتق أيضا املصدر يعىن العرف أي املعروف مبعىن كل فعل 
يعرف حسنه بالعقل أو الشرع. من تلك الداللة نعرف أن لفظ "العرف" 

يدل على العلم وأخالق اإلنسان احلسنة.

ٌق ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا  قال تعاىل: َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّ
ِمْن قـَْبُل َيْستـَْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فـََلْعَنُة 
اهلل  عند  من  جاءهم كتاب  )وملا  املراغى:36  وقال  اْلَكاِفرِيَن.35  َعَلى  اللَِّه 
مصدق ملا معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 

34 انظر سورة البقرة: 194، املائدة: 34، 92، 91، األنفال: 25، 38، 40، 41، 

التوبة: 2،3،36،123، هود : 14، اهلجرات: ، احلديد : 17، 20.
35 البقرة : 89
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)وقالو  بقوله:  الكافرين( وهذا مرتبط معىن  اهلل على  فلعنة  ما عرفوا كفروا 
قلوبنا غلف( أى وقالوا قلوبنا غلف وكذبوا ملا جاءهم، اخل وقوله: )مصدق 
ملا معهم( أى موافق له يف التوحيد وأصول الدين ومقاصده، وقوله: وكانوا 
من قبل يستفتحون على الذين كفروا( أي يستنصرون به على مشركي العرب 
وكفار مكة ويقولون إن كتابه سينصر التوحيد الذي جاء به موسى وخيذل 
الوثنية اليت تنتحلوهنا. واملعىن من لفظ )عرفوا( هو احلّق، أى أن الكافرين هم 

الذين ينكرون احلّق بعد إدراكها.

ُعوا  وذكر إنكار الكافرين بعد معرفتهم عن احلّق يف آية أخرى: َوِإَذا مسَِ
ْمِع ممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ يـَُقوُلوَن  َما أُْنزَِل ِإىَل الرَُّسوِل تـََرى َأْعيـُنـَُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
َربَـَّنا آَمنَّا فَاْكتُبـَْنا َمَع الشَّاِهِديَن.37 وقال املراغى: إذا مسع أولئك الذين قالو 
إنا نصارى ما أنزل إىل الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم الذى بعثه اهلل 
رمحة للعاملني ترى أعينهم تفيض من الدمع حىت يتفق من جوانبها لكثرته، 
من أجل ما عرفوه من احلق الذي بينه هلم القرآن الكرمي ومل مينعهم ما مينع 

من عتو واستكبار.38

مبفهوم  متعلق  العرف  أى  املعرفة  لفظ  أن  نلحص  التفسري  هذا  من 
احلّق والرسول واهلل. وكل احلّق من اهلل هو خري، إذن املعرفة متعلق باخلري 
أََمَر  َمْن  ِإال  َنَْواُهْم  ِمْن  يف َكِثرٍي  َخيـَْر  ال  تعاىل:  قوله  حنو  املعروف.  وهو 

37 املائدة : 83

38 املراغي، تفسير المراغي..... 7
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َمْرَضاِة  ابِْتَغاَء  َذِلَك  يـَْفَعْل  َوَمْن  النَّاِس  بـنَْيَ  ِإْصالٍح  أَْو  َمْعُروٍف  أَْو  ِبَصَدَقٍة 
اللَِّه َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما 39 وتفسري اآلية: ال خري يف كثري من تناجي 
أولئك الذين يسرون احلديث من مجاعة طعمة الذين آرادوا مساعدته على 
اهتام اليهودى وهبته ومن سائر الناس، ولكن اخلري كل اخلري يف نواه من أمر 
بصدقة أو معروف أو إصالح بني الناس، وأمنا قال يف كثري ألن من النجوى 
ما يكون يف الشؤون اخلالص كالزراعة والتجارة مثال فال توصف بالشر وال 
هي مقصودة من اخلري، وإمنا املراد بالنجوى الكثرية املنفي عنها اخلري هى 
النجوى يف شؤون الناس ومن مث الستثىن منها األشياء الثالثة الىت هي مجاع 

اخلري للناس.40

فالصدقة وهى من اخلري قد يؤذي إظهارها املتصدق عليه ويضع من 
كرامته، ومن مث قال عز وجل من قائل )إن تبدوا الصدقات فنعّما هي، وإن 
ختفوها وتؤتوها الفقراء فهو خري لكم(. وقد يكون اجلهر باألمر هبا واحلث 
وابتغاء  اإلخالص  مع  ولو  إياها جهرا  إيتائه  من  وإهانة  إيذاء  أشد  عليها 

مرضاة اهلل.41

ه. الخاتمة
من خالل ما سبق يتضح لنا أمهية استخدام املنهج الداليل يف الكشف 

39 النساء : 114

40 أمحد مصطفى املراغي، تفسير المراغي..... 153

41 نفس المرجع، 154
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الباحث  الواحد، فقد متكن  النّص  عن معىن املصطلحات وتطورها داخل 
من إظهار مستويات ترادف األلفاظ املذكورة وتطورها من خالل استخدام 
احلقول الداللية اليت كانت مبثابة اآللة اليت تقوم بتنفيذ هذا املنهج. وكذلك 
املرتادفة يف كل مستوى من  املرتبطة مبصطلح  املفتاحية  الكلمات  لنا  تبني 
املستويات. واحلقيقة أن استخدام هذا املنهج قد أدى إىل فهم كبري للنص، 

مل يكن مفهوما قبل استخدام هذا املنهج.

آية  املفسرين يف  فهم  املرتادفة  األلفاظ  الداللية بني  العالقة  أثّر  فقد 
القرآن تأثريا مطينا، وهو التأثري الداليل اللغوي. ألن املفسرين اهتّموا اهتماما 
أن  الباحث  ورأى  العرب.  لغة  يف  ورد  مبا  القرآن  معاين  بيان  عن  عظيما 
ألفاظ  معاين  فهم  أهيمة  على  دليال  بالرتادف  اللفظ  بيان  بدؤوا  املفسرين 
والطربي  للزخمشري  التفسري  منهج كتب  مثال ذلك  )الرتادف(.  به  القرآن 
والراغب األصفهاين. فقد قّدم التفسري اللغوي البيان الداليل قبل كل شيء، 
وكثري من املفسرين رجعوا إىل هذا املنهج، ويعتمد هذا التفسري بدقة النظرة 
سياقات  بني  العالقة  عن  أيضا  اهتّموا  املفسرين  أن  ذلك،  وغري  اللغوية. 
اآليات، وعندما يفسر بعض األية فيقارب بداللة مصطلح ذو معىن املتقارب.
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