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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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 امللخص

؛ حيث يتمّ توظيفه توظيفاً رة واملضمون القرآينك الفينييف تب رمي أثره البالغكيف القرآن ال البقر جنسف يإنّ لتوظ

 ها ألفاظيلأللفاظ مبا فتا  القرآن التوظيف اللغو ّّ جي إذ؛ ةياخلف قةيدالليّاً يشعّ بالدالالت واملعاين القرآنيّة الدق

 داللةفنجد له ، اقييالسالميّ كاستحضار ظالل املعاين وفقاً للموقف ال إيل العجلكرتبط جبنسه يوما  البقر

تلقّي  دفع القارئ إيليفها؛ ممّا ية من النسق القرآين احملدد لتوظيائيمياق وتستخرجها السيلقها السخية يمعنائ

شف كاق للية السياسة نظروقد اعتمدت هذه الدر .المي حمددكيف موقف  املراد إيصاله املة من املعينكصورة مت

شفت كوقد  ه.ف جنس البقر فييبتوظتص خيما ي فميركة وسرب أغوار املعاين يف القرآن اليائيميعن الدالالت الس

، عمّا ميركن للقرآن اليآراء املفسر يوباالعتماد عل لييأساس املنهج الوصفي والتحل يت عليدراستنا اليت أجر

ما ك، ميركيف القرآن ال ةيداللة لغو البقرجنس  يألفاظ تدلّ علتسترت خلف  دالالتتشاف كة من أثر يف ايائيميلسل

 ةياملة من املعاين والدالالت القرآنكربط هذه املعاين الظاهرة باملعاين املتسترة وخلق صورة مت ياق عليساعد الس

   .  سورة أو حدث قرآينلّ ك اليت تناسب الفضاء الداليل السائد يف 
 ةياملفتاحلمات كال

 البقر جنس اق، ي، السةيائيمي، السميركالقرآن ال
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 قدمةامل

ليّة لعرض ين اعتبار اللغة فيه جمرد وسيلة توصكميإنّ النصّ القرآين نص هادف وقد 

رمي ببالغته وإعجا ه جمموعة غري كاإلهلي يف سياق قرآين حمدد. فقد مجع القرآن ال املعين

عن ضرورة دراسة  كشف ذلك ألفاظ لغوية حمددة ممّا يمتناهية من املعاين واملفاهيم يف

ما  بالتحليق إيل كتشاف املعاين اخلفية وذلكالدقة والعناية الفائقة يف ا ياستقصائية تتوخّ

باطنه والغور يف أعماق الدالالت اللغوية متصلة  بعد اللغة وبالتحرر من ظاهر النصّ إيل

 امل.كمت مفهوم قرآين بسياقها القرآين توصّالً إيل

ل يأداة توص كذل ة بل إنّها إيلية مجاليست جمرد أداة فني لميركفاللغة يف القرآن ال

 نين دائماً يف متناول أذهان املتلقكاملتلقي وهذه الرسالة واملعاين مل ت إيل رسالة ومعين

فهمهم كفهموهنا يارهم املعتادة كسطح أف عاهبا؛ فهي قد تظهر وتعوم إيلياستولتفهمها  

يف أغوار حبر املعاين  يقد ختفوة، يومياهتم اليتلقوهنا يف حيلسائر الرسائل واملعاين اليت 

 ة. ياقية والسيتشفها وتستنتجها بالقرائن اللغوكة تية فنيعمل ث حتتاج إيلية؛ حيالقرآن

ون وسيلة فعّالة الستقصاء أمناط متنوعة من كتصلح ألن ت»ة بأنّها يائيميهذا وتبدو الس

عُدّة من املفاهيم اجملردة تتيح هلا  كمليّات االتصال والتبليغ؛ إذ إنّها أصبحت متتلع

 (8م، ص 1994فاخور ّ، «.)ثري من هذه العملياتكبني  كاستيعاب ما هو مشتر
 ةي داللة معنائميركالبقر يف القرآن ال وجدنا أنّ الستخدام مفردة كذل يوبناء عل

 يلزم عليالنص القرآين ممّا  يالفضاء السائد علواملضمون األساسي ترتبط ب ةيائيميس

شف عنها كواستقصائها لل املعاين والدالالت كتفهم تلة ياملتمعن يف معاين املفردات القرآن

ه يد علكالعلم والتعلم الذ ّ تؤ يومنها داللتها عل ميركة يف القرآن الياقيضمن تداخالت س

 .ل ظاهر وخفيكة النص القرآين بشيبن

 و تساؤالته البحث ةيغا

تتعلق هبذا  شف عن دالالت مفردة البقر وما هلا من تفرعاتكال هتدف هذه الدراسة إيل

نه من خالل ياً نتبياً خفيفاً داللي توظميركفها يف القرآن اليواليت متّ توظ وانياجلنس من احل

ة عن حتاول دراستنا اإلجاب، هذا ياق. بناء علية السيضوء نظر ية عليائيميدراسة س

 :يني التالنيالتساؤل

 ؟ميركة يف القرآن اليائيميسالالبقر  مفردات جنسما دالالت  .1



  371 اقیة السیم في ضوء نظر یاء البقر في القرآن الكر یمیس

 

شف عن دالالت مفردة البقر يف كة يف اليائيمياق والسي السنيعالقة بالف تنشأ كي .2

 ؟ميركالقرآن ال

 ية البحثفرض

واين من تفرعات ية ملفردة البقر وما هلذا اجلنس احليائيميدالالت س كبدو أنّ هناي

ة يالدالالت اخلف كما ترتبط تلك ة النص القرآينيغا يالعجل، ترتبط بالفضاء السائد علك

من  اق القرآينينها املتلقي من خالل وقوعها داخل السيتبية اليت يمبعاين املفردات اللغو

قة ية وثاق عالقي أنّ للسنينتب كمن خالل ذلو .، واملعرفة، واالستعجالينيالتب يالداللة عل

 .ميركة يف القرآن اليائيميتشاف الدالالت السكال

 الدراسات السابقة

بها يرها حسب ترتكقترب من موضوع دراستنا نذيما  قد تطرقت دراسات متنوعة إيل

 لي:يالزمين يف ما 

« ةيقيموطية سيوية: قراءة بنيوسف )ع( القرآنية ية شخصيائيميس»دراسة معنونة بــ  -

ث يح م(2017حممد علي العامر ّ )ا، ومعصومة شبستر ّ، ويباقر طاهر ّ ن ي؛ علنيللباحث

ب هامون من يلية فيأساس نظر يائي عليميوسف من منظور سية يشخص وندرس الباحث

ة املدلول يمن ناحو ّ، والضمائر، والبعد البالغي( وة الدال )االسم، والدور النحيناح

وسف ي اسم نيبق بتطاتناسق و كوجد هنايقد أثبتت أنّه )الصفات، واألقوال، واألفعال( و

 ة.ي أواره يف القصة القرآننيبملها وحيواألوصاف اليت األلقاب ه السالم( وي)عل

ة يائيمي)س« ميركت فرعون در قرآن يشخص اديب ينشانه شناس»دراسة معنونة بــ  -

و معصومة شبستر ّ،  ا،يباقر طاهر ّ ن ي؛ علني( للباحثميركة فرعون يف القرآن اليشخص

ائي يمية فرعون من منظور سين شخصوث درس الباحثيح (م2017و حممد علي العامر ّ )

تناسق  كوجد هنايإذ أثبتت أنّه ة الدال واملدلول؛ يب هامون من ناحيلية فيأساس نظر يعل

 ة.ي أواره يف القصة القرآننيبملها وحي اسم فرعون واأللقاب واألوصاف اليت نيوتطابق ب

 ي؛ علنيللباحث«  ميرك يف القرآن الميدة مرية السية شخصيائيميس»دراسة معنونة بــ  -

 يف ميدة مرية السيائيميث درس الباحثان سيح م(2014در ّ )يا، و  هرة حيباقر طاهر ّ ن

 دالالت مية مريأنّ لشخص قد توصال إيلب هامون وية فليضوء نظر ي علميركالقرآن ال
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شفت عن عالقة كقد و ةيامنة هلذه الشخصكمن خالهلا ظهور األبعاد ال تأيتية يائيميس

  اء.يحها السالم( من عفة وي )علميدة مريالس كما لسلواالسم اللغو ّ و معين نيتناسب ب

للباحث حممد « ميركوان يف القرآن الياللزوم الداليل ألمساء احل»دراسة معنونة بـ -

دراسة ما لزمته  تطرق الباحث من خالهلا إيلقد و م(2014 )نيسامي عبد السالم حسان

ين و اق القرآي من دالالت متنوعة حسب ورودها يف السميركوانات يف القرآن اليأمساء احل

وانات حتددها مواضع يلّ اسم من احلكمعان متفاوتة لشفت دراسته عن استعماالت وك

 .ميركفها يف القرآن اليتوظ

للباحث حممد بن فنخور العبديل « يف القرآنوان يأمساء احل»دراسة معنونة بـ  -

 الفائدة ينيوانات وتبيمساء احل من أميركر يف القرآن الكهي دراسة جتمع ما ذو م(2006)

 ه.يرها فكاهلدف من ذو

للباحثة «ة(يالتطور الداليل لأللفاظ يف النص القرآين )دراسة بالغ»دراسة معنونة بـ -

 ميركة يف القرآن اليطورات داللما حصل من ته يقد درست فو م(2005جنان اجلبور ّ )

 من خالهلا وظائف نيما تبكة ياهلامشة ويائحية، واإلية، واالجتماعيوت الدالالت الصينيتبو

 ة.ية، والنفسية، والعقليالدالالت الفن كتل

 ميوهنا حتاول تقدكث يمن ححبثنا احلاضر  وبالرغم من قرابة هذه الدراسات إيل

 ينينه يف هذه الدراسة من تبيما نتب  تتطرق إيلمل هاإلّا أنّ ميركالقرآن الة يف يائيميدراسة س

من مفردات جنس  هفيما متّ توظ يقها علية وتطبيائيمياق والسي السنيقة بيللعالقة الوث

 ها من الدراسات السابقة هلا.ريزاً لدراستنا عن غيي والذ ّ نراه متميركالبقر يف القرآن ال
 

 ةيائيميمفهوم الس

 العالمات ريع العناصر اليت تساهم يف خلق وتفسيهي دراسة ممنهجة جلم»ة يائيميالس

يف نظام متناسق من  تدرس جماالت االرتباط واملعين ماك ة الداللةيوالدوال أو يف عمل

 (326هـ: 1385، كياركم«. )الدالالت

ة استعمال يفكيدراسة العالمات واستعماالهتا، ودراستها تتضمن »ـة بيائيميتتحدد السو

ن ياديما تتضمن مك. ك ذلريلمات وأصواهتا فضالً عن اإلشارات وأنظمة االتصال وغكال

ة، فضالً عن الروابط يات التداوليب اجلمل، والعملكيدراسة الرمو  وعلم الداللة، وعلم تر

 (15 :م2007سعداهلل، . )«ة، والرمو كي الظواهر السلونيب

بل  اجملال اللغو ّ فحسب؛ يالتقتصر عل ثةيات احلديائيمير أنّ السكر بالذيمن اجلدو 
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والطعام ة، كيواالتصاالت الالسل يقين خمتلفة مثل: املوسياديلتشمل م كتعدت ذل»

 (15 املصدر نفسه:. )«ةينيالطقوس الدوالشراب، واملالبس، و

 فه و أنواعهياق؛ تعريالس

السياق 
1

context بناء نصي كامل من فقرات مترابطة، يف عالقته بأ ّ جزء من أجزائه »هو

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 

 (202: م1986فتحي،) «.كملهافحسب، بل على معىن وغاية الفقرة بأ

ذلك اإلطار العام الذ ّ تنتظم فيه عناصر »ويقصد بالسياق من حيث املدلول العام،

حبيث يؤدّ ّ  ومقياس تتصل بوساطته اجلملُ فيما بينها وتترابط، ووحدته اللغوية، النص،

عبد الراضي، ) «.أو فكرة حمددة لقارئ النص معيّن، إيصال معين جمموع ذلك إيل

وال  السياق هو الصورة الكلية اليت تنتظم الصور اجلزئية،» وإن شئت فقل: (197: م2011

 ( 198: املصدر نفسه) «.يفهم كلّ جزء إلّا حبسب موقعه من الكلّ

ذلك ويشمل   ّمفهوم السياق اليقف عند اجلمل والعبارات، بل يتعد فإنّ كذل يعل بناءً

وال اجلمل احلقيقية السابقة والالحقة اليشمل الكلمات » فهو النصوص والكتب كاملة،

بل والقطعة كلّها والكتاب كلّه،كما يشمل بوجه من الوجوه كلّ ما يتصل بالكلمة من  فحسب،

والعناصر غري اللغوية املتعلقة باملقام الذ ّ تنطق فيه الكلمة ظروف ومالبسات،
2

 يوعل «.

وعة القرائن اليت تعني وهو جمم أساسي، تعريفات السياق عند معينهذا األساس تلتقي 

سواء أكانت هذه القرائن عنصراً أو أكثر من  فهم النص والكشف عن املراد منه، يعل

أم كانت متمثلة يف جمموعة الظروف املكانية أو الزمانية أو الثقافية أو  عناصر النص،

اق يس اق إيليم السين تقسكميو ليست عنصراً من عناصره.واالجتماعية احمليطة بالنص، 

السياق االجتماعيأو  )احلال واملقام
3

السياق اللغو ّو (
4
السياق اللغو ّّ فهو حصيلة أمّا   .

                                                            
لمات املصاحبة للمقطوعات املوسيقيّة مثّ كاستعمل املصطلح أوالً ليعين ال con+textمقطعني  منcontext ون مصطلح كيت .1

توبة أو مقروءة، مثّ أصبح املصطلح يعين ما كلمات املتراصّة مكاجملموعة من ال كيف معنی النصّ،أ ّ تل كاستعمل بعد ذل

:إجراءاته  كي حسام الدين،كرمي، التحليل الداليلنص من مالبسات لغوية وغري لغوية. انظر: اللمة املستعملة يف كحييط بال

 85دون تا، ص، دون معلومات، ومناهجه

 57ص،التاأوملان،ستيفن، دور الكلمة يف اللغة، د.ط، ترمجة:كمال حممد بشري،المك:مكتبة الشباب،  . 2

3. Situational context 

4. Linguistic context      
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استعمال الكلمة داخل نظام اجلملة، عندما تتساوق مع كلمات أخرى، مما يكسبها معىن 

يشمل كلَّ العالقات، وهي كلُّ العالقات اليت تتخذها الكلمة يف داخل » هوما كخاصاً حمدداً. 

يوضح كثرياً من العالقات الدالليّة عندما يُستخدم مقياساً »( و159: تا الحجا  ّ، ).«اجلملة

الذ ّ  اخلصوص أو الفروق وحنو ذلك، فاملعين لبيان الترادف، أو االشتراك، أو العموم أو

الذ ّ  حني أنّ املعين يعل يتصف باالحتمال،ومتعدد وعام،  يقدمه املعجم عادة هو معين

هو معىن معني له حدود واضحة ومسات حمددة غري قابلة للتعدد أو يقدمه السياق اللغو ّ 

وأمّا سياق احلال واملقام)السياق االجتماعيّ(  (355: م2008 قدور،) «.االشتراك أو التعميم

وقد أشار اللغويون العرب  العالقات الزمانية واملكانية اليت جير ّ فيها الكالم. يفيدلّ عل

وقد غدت  )املقام(، هذا السياق،كما عبّر عنه البالغيّون مبصطلح إيل يلقداما

كلمتهم)لكلّ مقام مقال
1

اليقف عند اجلمل  االجتماعي نّ مفهوم السياقفإ كذل يعل بناءً( 

 .ذلك ويشمل النصوص والكتب كاملة  ّوالعبارات، بل يتعد

 اقية و السيائيميالس

من جتاو  الدالالت الظاهرية والتغلغل يف ما وراء ظواهر  البد األديب لتلقي أفكار النص إنّه

األلفاظ حيث تكمن اإلشارات السيميائية اخلفية وال يتسىن ذلك إال من خالل استخدام 

السيميائية اليت هتتم مبطالعة أسلوبية الدالالت املوجودة يف النص
2

ن االستغناء كميما الك. 

ثريف»صرّح  ثياق حيعن الس كيف ذل
3
ق الوحدة ييلّا من خالل تسإشف كنيال  املعين»بأنّ  «

ها يف إليضية، ويرّر املفردات من أغالهلا املعجمحياق وحده هو الذ ّ ية، ألنّ السياللغو

  (140 :م 2018بو وادة، «. )ق لدالالهتايد دقيدة تسمح بتحديم جديمفاه

ن دراسة هذه كميث الية حيائيمياق والسي السنيقة بيعالقة وث كجند هنا كوبذل

ة، سواء يه الوحدة اللغويط اللغو ّ الذ ّ تقع فيهو احمل» اقيفالس اقية دون ربطها بالسرياألخ

                                                                                                                                            
ت لغوية وظروف اجتماعية وخصائص تقسيماً للسياق مشل كلَّ مايتصل باستعمال الكلمة من عالقا K.Ammer قد اقترح»و

ق اللغو ّ، والسياق العاطفي، علی هذا ميكن أن يقسم السياق إلی أربعة أقسام:السياونفسية وغريها؛ وومسات ثقافية 

 (69م، ص1998خمتار عمر،  ). «سياق احلال أو املوقف)السياق االجتماعي (والسياق الثقايف، و

لمة مع صاحبتها كلّ كول مقام مقاالً،لّ كفقد الحظ البالغيون منذ القدم ظاهرة السياق من خالل مقولتهم الدقيقة بأنّ:ل .1

وأصبح مقياس  رة السياق وربطها بالصياغة،أو مبعنی أصحّ،ربط الصياغة بالسياق.كفانطلقوا يف مباحثهم حول ف مقاماً،

 (305، صم1994عبد املطلب،انظر:) أ ّ مقتضی احلال.حبسَب مناسبة الكالم ملا يليق به؛ الم يف باب احلُسن والقبول كال

 (326: 1385، كياركر: )مانظ. 2

 بريطاين لغو ّ  (John Rupert Firth: باإلجنليزية( )1960 ديسمرب 14 - 1890 يناير 17) فريث روبرت جون . 3

 .العشرين القرن مخسينيات خالل بربيطانيا اللغة علم تطوير يف رئيسية وشخصية
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ة. فهو نصّ آخر مصاحب ي اللغورية أو غيلمة أو مجلة يف إطار من العناصر اللغوكانت كأ

ز يتشاف املعاين اليت تتمكه الدالالت، وايللنص الظاهر للقرّاء، وهو عنصر مهم يف توج

 (135: هـ1418الطَّلحيّ، «. ) املستمررية والتفلّت والتغكباحلر
1 

  ميركالقرآن اليف  البقرف يتوظ

وسف، يالبقرة، وتسع مرات يف ثالث سور ) مشتقاهتامفردة البقر و ميركالقرآن ال ركذ قد

)هود، والبقرة، واألعراف،  ر مفردة العجل عشر مرات يف ست سوركما ذك( واألنعام

 كبدو أنّ هنايو .ليإسرائقصة بين   إيلريشيان معظمها كو ات(يوطه، والنساء، والذار

ة يائيمينها من خالل الدراسة السيف البقر يف هذه السور نتبيلتوظ متسترة عالقة ذات داللة

 اق.ية السييف ضوء نظر
 

 اقيالسة يضوء نظر ي علميركيف القرآن ال «البقر» اءيميس

 ت هباية سُمِّيرب سورة قرآنكيف أ «البقر»جنس  ميركالقرآن ال ركذقد 
2
 كبدو أنّ يف ذليو

نه إذا درسناه ياً نتبيائيميسورة البقرة ارتباطاً س يفرتبط باملضمون األساسي ياً يغرضاً دالل

ملعاين السورة ة جتعل املتمعن يقيشف عن دالالت تنسيكفه اللغو ّ واملوقفي ممّا يتوظ اقِييف س

الذ ّ  طة مبضمون السورة األساسياملرتب واقفاً أمام منظومة متناسقة من املعاين ونيك أن

لّ كالحظنا أجزاء السورة جند أنّ  . فإذانيالواقع للمتلقعن شف كالعلم وال وينيالتب متثّل يف

ب، يلغان بامية، واإليمن اهلدا رتبط هبذا املضمون األساسييما  تطرق إيليجزء منها 

، وعدم وانعدام العلم واملعرفة سببه اجلهليفر الذ ّ كوال ،الشعور وافتقاد باخآخرة، نيقيوال

ة ك، وأنّ اهلل أعلم من املالئوضرب األمثال حلصول العلم واملعرفةاالهتداء بسبب الضاللة، 

ن بسبب يافركب الي، وتأننيقيال ن مبعينر الظكوذ لّها،كعلّم آدم األمساء  -تعايل-وهو 

 نيمن املضام ك ذلريعلمون وغياهلل ما ال  يقولون عليبعلم اهلل وأنّ بعضهم أمّيّون و جهلهم

                                                            
عدد من املعاين، فعندما  ديحتد یعل ساعديان املقام أن كجمموعة من املعاين و بإم ددحي ةيلغو غةيإنّ استعمال ص».  1

بدوره  اقيو الس غةيالص كتل هيو اليت مل تشر إل اقيالس كنة لذلكلّ املعاين املمكفإنّها تستبعد  اقهاييف س غةيتستعمل ص

 (129م، ص 2016.)سعود ّ، «اقيالس تملحياليت ال  غةيالص كلّ املعاين لتلك ستبعد

قالُوا أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ  بَقَرَةًلِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا   وَ إِذْ قالَ مُوسى ﴿يف قوله تعالی:  كو ذل.  2

ال فارِضٌ وَ ال بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُوا ما  بَقَرَةٌإِنَّها  أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِنيَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ

صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ  بَقَرَةٌتُؤْمَرُونَ * قالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا ما لَوْنُها قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها 

ال ذَلُولٌ تُثِريُ الْأَرْضَ وَ ال تَسْقِي  بَقَرَةٌتَشابَهَ عَلَيْنا وَ إِنَّا إِنْ شاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ * قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها  الْبَقَرَيُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ إِنَّ 

 (71-67/ البقرة )﴾ بَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونالْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ ال شِيَةَ فِيها قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَ
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ه ياً تتمحور عليمضموناً أساس عدُّي والعلم واملعرفة ممّا احلقائق ينيتبباجلزئية اليت ترتبط 

ان كة البقرة ار مفرديهذا املبدأ جند أنّ اخت ياعتماداً عل ة يف هذه السورة.ياملعاين اجلزئ

مثّ[  منالفتح والتوسعة ]والشقّ و» يعل فهي تدلّ يف أصل معناها مرتبطاً مبعناها اللغو ّ

وإذا الحظنا استخدامها يف هذه السورة جندها  (74ابن منظور،التا:).«التوسُّع يف العلم

 يموس ل إيليبين إسرائ ءان السبب يف جلوكث يالعلم واملعرفة؛ ح يموظفة للحصول عل

معرفة القاتل ه السالم( توصالً إيلي)عل
1 

عزّ -أنّ اهلل  ها إشارة إيليف كذلكو.هيوالعثور عل

ليإسرائ وبن هلهجيان كوهذا أمر لربّما  اء املويتيإح يقادر عل-وجلّ 
2

ذبح  يعل حثُّهم؛ ف

جاء لغرض  ر البقرةكأنّ ذ إيلر اإلشارة هنا جتدو .تياء امليإح لة إيليان وسكالبقرة 

لمة من كأصل ال كذل يدلّ عليما كمعرفة القاتل  تتمثل يفقة يشف عن حقكوللين ييتب

بل  اء املويتيمن أجل إحوان يذبح ح س حباجة إيليل -تعايل-التوسع يف العلم؛ فإنّ اهلل 

ما »إنّه د قطب: يقول سيما كو  (82﴿إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ )يس:

إمنا هي جمرد وسيلة ظاهرة و حياة وال قدرة على اإلحياء يف هذه البضعة ]من البقرة[

فهم يشاهدون آثارها وال  ه، اليت ال يعرف البشر كيف تعمل؛تكشف هلم عن قدرة اللّ

 (80: 1جهـ ،  1387قطب،«.)يدركون كنهها وال طريقتها يف العمل

معناها  ه التفاتة إيلياق فيالبقرة يف هذا السف يتنا من أنّ توظيفرض عز يوهذا ما  

اق املوقف لسورة البقرة من أنّ مضموهنا يه سيد علكؤياللغو ّ من التوسع يف العلم الذ ّ 

 .آنفاً كذل ما أشرنا إيلك املعرفة وحصول العلم وينيالتب يعلز كرتي

 فها ابتداءًيتوظ ّ يف هذا املوقف اق اللغويتشفها السيكومن دالالت مفردة البقرة واليت 

أَنْ تَذْبَحُوا  كُمْلِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ  ﴿وَإِذْ قالَ مُوسى :جمرد بقرة يف قوله تعايل يلتدلّ عل،

أنّ القصد هو جمرد ذبح بقرة أيّاً ما  ياسم "بَقَرَةً" نكرة ليدلّ علفجاء ( 67البقرة:بَقَرَةً﴾)

صورة من بقرة دون حتديد لنوعيّتها؛  وه السامع هاصفات، فأوّل ما يتلقّكانت دون التقيّد ب

شكل نكرة داخل  يعل السمه من سياق ذكر اامن البقرة عامّة، وهذا ما نتلقّ أ ّ صورة

                                                            
كانت مدينتان يف بىن إسرائيل و إحدامها حصينة و هلا أبواب و األخرى خربة فكان اهل املدينة احلصينة إذا أمسوا » . 1

شيخ قتيل مطروح  أغلقوا أبواهبا فإذا أصبحوا قاموا على سور املدينة فنظروا هل حدث فيما حوهلا حادث فأصبحوا يوما فإذا

بأصل مدينتهم فاقبل أهل املدينة اخلربة فقالوا قتلتم صاحبنا و ابن أخ له شاب يبكى عليه و يقول قتلتم عمى قالوا و اهلل ما 

بَحُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْ  فتحنا مدينتنا منذ اغلقناها و ما لدينا من دم صاحبكم هذا فاتوا موسى فأوحى اهلل إىل موسى

 (76: 1هــ،ج1404وطي، ي)س«.  فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ  بَقَرَةً إىل قوله

 (36 :م2014،انظر: ) حسانني . 2
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هنم مأمورون بذبح بقرة ما غري مراد منها صفة مقيدة ألنه ملا إ»قول ابن عاشور:يالسياق. 

أمرهم باملبادرة بالذبح حينئذ علمنا وعلموا أن ما كلفوا به بعد ذلك من طلب أن تكون 

عند تكليفهم أول صفراء فاقعة وأن تكون ساملة من آثار اخلدمة ليس مما أراده اللّه تعاىل 

األمر وهو احلق
1

ف ملفردة البقرة يان أول توظكإذن ف (534 :1 ج، ـه1420ابن عاشور،«. )

ه التفاتة يما نظنّه فكل نها بيس بقرة بعيحددها إذ الغرض لرة ال صفة تُكل نكش يفاً عليتوظ

وهذا ما نستنتجه . تساب املعرفةكوا من مفهوم التوسع بالعلم ه أصل املفردةيوحي إلما ي إيل

 املفردة داخل النص ضمن ريتفس نظر إيلياق اللغو ّ الذ ّ يمن وقوع املفردة ضمن الس

 يف صورته الشاملة ]املعين املعين للوصول إيل»فـاق املوقف يالمي أ ّ سكل للموقف اليحتل

الطرق  نستخدماألساسي املقصود بذاته يف النصّ[ البدّ أن  املقامي أو الداليل وهو املعين

مثّ  الصوتيّات والصرف والنحو وهي لنا الدراسات اللغوية املختلفة التحليليّة اليت تقدمها

 أنّ نيهذا األساس نتب يوعل( 341م:1994حسان،) .«املعجمي املعجم، وهو اخلاص باملعين

 اهيوان املعروف بل فياحل كجمرد ذل ياق السورة لتدلّ عليمفردة البقرة مل تقع ضمن س

األساسي للسورة أو تناسب واملضمون يمع ما  لمة متفقاًكه أصل اليما تدلّ عل التفاتة إيل

 ها. يالمي فكاملوقف ال

تشاف كا يثّ القارئ علحيالذ ّ عتمد بعض الغموض يما أنّ أسلوب سرد القصة ك

قصة قصرية نبدؤها، فإذا حنن أمام جمهول ال نعرف ما وراءه.  »مضمون القصة فهي 

، كما أن حنن ال نعرف يف مبدأ عرض القصة ملاذا يأمر اللّه بين إسرائيل أن يذحبوا بقرة

شف ك فهذا األسلوب داع إيل (79: 1 ق، ج1387قطب،) .«ذاك مل يعرفوابين إسرائيل إذ 

ضمون القصة وسبب ذبح البقرة مب اإلحاطة إيل يسعيد القارئ نفسه أمامه لجيجمهول 

 من ريعلم بالقاتل. فنحن أمام طبقات من السالعرفة وامل للوصول إيل لةيوساليت هي نفسها 

زناح عن الوجود وحتصل يلفظة بقرة ل يتمحور عليلّ هذا اجملهول كو معلوم يلجمهول إ

 .و احلقّ املعرفة بالواقع

أ ّ العلم  ال م هذا املعيني ميركلّ مشتقاته يف القرآن الكف لفظ البقر بيونالحظ أنّ توظ

يف  ماكشف عنه كالو  ألمر جمهولينيتب تاج إيلحييف موقف  انك هل فيتوظ لّك فنجد واملعرفة

سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْباُلتٍ   وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى﴿: قوله تعايل

 (يوسف/ 43)﴾ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيا َّ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُون

                                                            
 (190، ص 1هـ، ج 1419 ،ريثك)ابن  انظر:. 1
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عربون له يأن  هنةكاملأل وال فطلب من كاليت رأها املل ايللرؤ اًنييوتب اًريتفس تطلبيث املوقف يح

ما أنّ القارئ واملتتبع للقصة ك الرائيهلها جيا يعرب عن جمهول متثل يف رؤي. فاملوقف اهيرؤ

قالُوا  ﴿هم ويرأاملأل  أصدر زداد هذا اجلهل عندمايو الطلب. كد يف نفسه ذلجية يالقرآن

ا الواحدة يث مسّوا الرؤيح ؛(يوسف/ 44)﴾   أَضْغاثُ أَحاْلمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحاْلمِ بِعالِمنِي

خمتلفة لكل   ّمتفرقة خمتلطة جمتمعة من رؤ بعناية دعوى كوهنا صوراً»أحالم كأنه بأضغاث 

... واحد منها تأويل على حدة فإذا اجتمعت واختلطت عسر للمعرب الوقوف على تأويلها، 

 (187، 11هـ، ج 1390ي، يطباطباال«. )كانت أضغاث أحالم وامتنع الوقوف على حقيقتهاف

ه قد  اد ي املضاف واملضاف إلكرياق تنييف س «أَضْغاثُ أَحْالمٍ  »ب كيء تريما إنّ جمك

 .هاريد من الرغبة والطلب ملعرفة تعبيمن مثّ ظهور املزا ويالرؤ كغموض وإهبام تل يعل

 ما نيف مفردة البقرة ومشتقاهتا وبي توظنياً وترابطاً بهذا األساس جند تال م يفبناء عل

ما نالحظ أنّه قد ال مَ هذا كقة والواقع. يشف عنه ومعرفة احلقكتطلب اليجهل  يدلّ علي

اق والذ ّ متثّل يف مفردات ي يف هذا السينيشف عن احلقائق والتبكال يعل دلّيف ما يالتوظ

   ة. ميركات الية يف اخآي والرؤرياإلفتاء والتعبك
 اقيالس ةيضوء نظر يعل ميركيف القرآن ال « العِجْل » ءايميس

املضمون وتتالئم  ةيائيميلو من دالالت سخيفاً الي توظميركيف القرآن ال« عِجْلال»و قد وُظِّف 

 ةيائيميالدالالت الس كشف عن تلكمفردته. وال هايف تة أو السورة اليت وردياألساسي لآل

ة أو يث تصبح اخآياملضمون األساسي ح كاق بذليربطها السيم اليت يدث توسعاً يف املفاهحي

 اللغو ّ عيناملمن  ة ابتداءية واملفهوميعنوتها احمليثر ترابطاً وانسجاماً يف بنكالسورة أ

 األساسي.املة من املضمون كعرض صورة مت ة لتنتهي إيليم اجلزئيفرداته ومروراً باملفاهمل

ر كراد هبا جمرد ذياق مل يت يف سمفردة البقرة وُضعكفنجدها « عِجْلال»مفردة أمّا  

 وهو املعجز يف البالغة مل ميركأنّ القرآن ال  ّبل نر  ّة أخرينه دون داللة قرآنيوان بعيح

منتظم  اق متناسقيمن الدالالت اليت انتضدت يف س كإلّا وهي منظومة يف سللمة كوظّف ي

البد من النظر يف أصل املفردة وتطورها هذا األساس  ي. بناء علاشف عنهكلل اًتطلب إمعاني

شف عن دالالت قد تسترت خلف معناها كاق لليل موطن استخدامها يف السيلحتالداليل و

قاً بأصل يرتبط ارتباطاً وثة تيائيميشع بدالالت سي« عِجْلال»ف مفردة ينّ توظإفالظاهر ّ. 

اقها اللغو ّ واملوقفي. وإذا راجعنا أصل هذه يدرسها داخل سعندما ن كوذل معناها اللغو ّ

العَجَلة واالستعجال  يعلدلّ ي« ل ج ع»فردة أصل املاشتق من  ممّا ريثكاملفردة لوجدنا ال
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عة السَّهم، يأ ّ سر يقوس عَجل»قول العرب: كه ريع يف العمل وغيوالتسرع واإلمضاء السر

ه يعبان لسرعة مضش يلّ شيء، والعَجالن صفة أطلقت علكض اخآجل يف يوالعاجل أ ّ نق

ع، وأمّ عَجالن ي السررياَة أ ّ السيجَوالعُ يلَيل أ ّ خمتصرات الطرق، والعُجيونفاده، واملعاج

 لمح إيليه ما ي دفتنيضمّ بي كلّ ذلك( و1056 :م 2008و آباد ّ،ريالف«. )الطائر مبعين

ان يف كفه يأنّ توظجند  «عِجْلال»ف مفردة يندقق يف توظولو  السرعة واإلمضاء يف األمر.

﴿وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَٰى أَرْبَعِنيَ  :قوله تعايلك والعَجَلة حبدث تأثر باالستعجال تقف ارتبطامو

ل ينتظر بنو إسرائيث مل يح (51البقرة / لَيْلَةً ثُمََّ اتََّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ )

هم يعود إلي حيت؛ ل فرعونه السالم( وهو الذ ّ أنقذهم بإذن اهلل من آي)عل يهم موسينب

ام قالئل يلسالم( أله ايبته )عليعبادة العجل مبجرد غ فاحندروا إيلقات ربّه يبعد ذهابه مل

أنّ لالستعجال دوراً  كّ؛ وال شمن سوء العذاب وخالصهمة يهم من املعاجز اإلهلفنسوا ما أرا

ة بأسلوب االلتفات ميركة الياق اخآيس كذل يتدلّ علما ك. يف إعراضهم عن عبادة اهلل تعايل

 لة إيلي لنيه السالم( باألربعي)عل يموس -تعايل-رب عمّا وعد اهلل خيمن خطاب سرد ّ 

عَجَالً و استعجاالً  للعبادة من دون اهلل عزّ وجلّ العِجْلِبهم باتّخاذ يل وتأنيخطاب بين إسرائ

 -جلّ وعال-سرعة إعراضهم عن عبادة اهلل  يدلّ علي. وهذا األسلوب من السرد يف أمرهم

 حيته السالم( ي)عل ياالهلي ملوسنتظروا انتهاء الوعد يأنّهم مل كث ي؛ حالعِجْلِعبادة  إيل

 . اهلل تعايلرين لغيأصبحوا عابد

يف مواقف متنوعة يف  ةيائيميد هذه الداللة السكقرائن تؤمن اق اللغو ّ يوجند ما للس

﴿إِنََّ الََّذِينَ اتََّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبَِّهِمْ وَذِلََّةٌ  :قوله تعايلك ك وذلميركالقرآن ال

تال ماً  كث جند أنّ هنايح (152األعراف / )  الْمُفْتَرِينَ﴾ نَجْزِ ّ وَكَذَٰلِكَفِي الْحَيَاةِ الدَُّنْيَا  

ه حرف يدلّ عليلهم بغضب من ربّهم وهذا ما يعبدونه وسرعة نيمعبوداً  العِجْلِ اختاذ نيب

ما دلّ الشقّ اخآخر كاالستعجال والسرعة  يعل داللةًب يوظَّف لالستقبال القري الذ ّ نيالس

يف موقف آخر  كا قبل اخآخرة. ومثل ذليسرعة عقاهبم بالذلّ يف الدن ية علميركة اليمن اخآ

 ۖ  تْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَٰى قَالُوا سَلَامًا ﴿وَلَقَدْ جَاءَ: ث قال تعايليح «العِجْل»ف يمن توظ

دلّ ية ما ييف اخآ «العِجْل»ث ال مَ يح (69/  هود) فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ﴾  ۖ   سَلَامٌ قَالَ

 بِعِجْلٍفَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ  »ما نالحظه يف أسلوب  كالسرعة واإلمضاء يف العمل وذل يعل

االستعجال والسرعة  يعل ةيائيميالس« العِجْل»داللة  شف عنيكه من القرائن ما ي؛ إذ ف«حَنِيذٍ

حدوث العمل مباشرة  يدلّ عليوالذ ّ متثّل أوهلا يف حرف الفاء وهو حرف عطف  يف العمل
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ومتثل اخآخر يف أسلوب حرف النفي + فعل لَبِثَ + أن «. مثّ»فاصل  مين مقارنة حبرف  بأدين

﴿فَرَاغَ إِلَٰى أَهْلِهِ فَجَاءَ : قوله تعايلكأو  ث.ي وقوع فعل بسرعة دون انتظار وترنيبيوهو أسلوب 

االنسالل  يلّ علديالذ ّ « راغَ» فعلُ« العِجْل» فَيث ال مَ توظيح (26ات /يالذار)بِعِجْلٍ سَمِنيٍ﴾ 

ة بسرعةيخف
1 

ال مت « العِجْل»لّ استخدامات كونالحظ أنّ الفاء نفسه.  ضاً حرفُيما ال مه أك

 ام بفعلٍيقالة والذ ّ متثّل يف االستعجال والسرعة يف يمضمون اخآبـة ارتبطت يائيميداللة س

وما  الداليل يف املوقففها ي توظني املعاين الظاهرة للمفردات وبنيمّا أحدث انسجاماً بـما م

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ  يف قوله: وتعايل كشف عنها اهلل تباركعة اإلنسان اليت يطب ه إشارة إيليف

 (37اء / ياألنب) ونِ﴾ تَسْتَعْجِلُ فَلَا آيَاتِي سَأُرِيكُمْ ۖ  مِنْ عَجَلٍ 

 النتائج
 

ما و ألفاظ جنس البقر متمثلة يف ميركيف القرآن ال ةيائيميدراسة س تطرق هذا البحث إيل

 اقية السيضوء نظر ي علميركفه يف القرآن اليوان الذ ّ مت توظيتعلق هبذا اجلنس من احلي

  لي من النتائج:يما  وقد توصلت إيل

دالالت  إيل كذل  ّها الظاهرة بل تتعديمعانـب تفِك مل تميركإنّ مفردات القرآن ال -

املة من كث تنتج صورة متيحبة يائيمياق والسيتشفها منظومة مترابطة من السكت

 .ميركن املضمون األساسي للقرآن الوِّكة اليت تياملعاين اجلزئ

شف عن كة يف اليائيمياق والسي السنيقة بيعالقة وث كنت الدراسة أنّ هنايقد ب -

ة التطور ريمن خالل تتبع مس كالدالالت املتسترة خلف معاين املفردات الظاهرة وذل

رتبط ياقي والداليل الذ ّ يالسمعناها  وصوالً إيلالداليل للمفردة من معناها اللغو ّ 

 ة.ية أو السورة القرآنيباملضمون األساسي لآل

عاين املتشاف معان تسترت خلف كة من أثر يف ايائيميعمّا للس الدراسةشفت كقد  -

عالقة  كث وجدنا أنّ هناي؛ حميركيف القرآن الالبقر ة الظاهرة أللفاظ جنس ياللغو

 ما نيتمثل يف التوسع يف العلم وبياللغو ّ ملفردة البقر الذ ّ   املعيننية نشئت بيوثق

ما الحظنا أنّ كشف احلقائق واملعرفة باجملهول ك يد علكياق من التأيتطلبه السي

نه من يالذ ّ نتب الداليل البقر ال مت هذا املعين ف مفردات جنسيمواقف توظ

  ه.يالذ ّ ورد فاقه يس

                                                            
 (392، 7، ج 1419، ريثكانظر: )ابن  . 1
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ة يائيميشع بدالالت ستث ي؛ ح«العِجْل»ف داليل ملفردة يشفت الدراسة عن توظكما ك -

اقها اللغو ّ واملوقفي. ينها ضمن سيقاً بأصل معناها اللغو ّ واليت نتبيترتبط ارتباطاً وث

دلّ ي« ل ج ع»من أصل املفردة  ممّا اشتق ريثكأصل هذه املفردة لوجدنا ال الحظناوإذا 

فه يف يتوظ ع يف العمل وملّا نرجع إيليالعَجَلة واالستعجال والتسرع واإلمضاء السر يعل

 تأثر باالستعجال والعَجَلة.ي جنده موظفاً يف مواقف ترتبط مبا ميركالقرآن ال
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