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امللخص:

ُ
جلي بوضوح انفراد
هذا البحث يتناول بالدراسة الوحدة املعجمية األساسية /ليكسيم "قرية" الوارد ذكرها في القرآن الكريم ،لي ِّ
هذا املصطلح بمواصفات خاصة ،ال يختلط معها معناه مع غيره من الوحدات املعجمية املشابهة مثل "مدينة ،بلدة؛" مما يساهم في
ُّ
تدعيم مفهوم اإلعجاز اللغوي للقرآن .جدلية البحث فائمة على إثبات َّأن القرآن ال يختار كلماته اعتباطا ،وأن االختيار عملية ناتجة
عن وعي تام بالدالالت املعجمية ،والخصائص السياقية ،والوظيفة االجتماعية التي تؤديها وتكشف عنها كلماته .لتحقيق ذلك ،البحث
َّ
معجمية تبحث في أوجه املعاني املنبثقة عن "قرية" في مواضع ورودها كجملة في القرآن ،باعتبارها "كتلة
يوظف منهجية سياقية بأبعاد
ِّ
َّ
املتشكلة عليها ،وسياقاتها النصية الواردها فيها.
والتركيبية
الصياغية
هيئاتها
عنها،
املنبثقة
ة
املعجيم
دالالتها
وهي:
املحاور،
ثالثية
لغوية"
ِّ
فيما يخص أهمية البحث فتتجلى في توجيه دفة َ
الفهم ملعاني "قرية" في مواضعها املختلفة من القرآن الكريم من خالل الرجوع للمنابع
اللغوية املعجمية للمفردة ومن َّ
حد للجدال الذي طال احتدامه
ثم تتبع تفرعاتها االصطالحيةَّ ،أما فرادته فمنبثقة من مساهمته في وضع ٍ
حول معنى "قرية" القرآنية ،ولهذه املساهمة أهميتها في إنتاج ترجمات للقرآن تقف على املعنى األصيل لأللفاظ القرآنية ،وتنحو بها بعيدا
عن َّ
الدارجة املغلوطة.
الكلمات املفتاحية :قرية؛ منهجية معجمية؛ قرآن؛ إعجاز لغوي؛ ترجمات.

املقدمة:
استحوذت لفظة "قرية" على اهتمام العديد من الدراسات والنقاشات العلمية التي ركزت غالبيتها على فهمها من منظور مقارن مع
لفظة "مدينة" أو "بلدة ":فغالبية اآلراء أدلت بدلوها في املوضوع انطالقا من فهم َّأولي لـ"قرية" على أنها "البلدة الصغيرة ذات األجواء
املقارنة بين لفظتي
املعيشية الريفية" املناقضة ملعنى املدينة وما تمتاز به من حضارة ُورقي .في الحقيقة ،بعض الدراسات ذات املنهجية
ِّ
قرية ومدينة َّ
أسست بنيانها على م نهجية خاطئة أفضت إلى ما نحن فيه من لغط ،تجاه التوظيف القرآني للكلمتين ،يغفل مفهوم اإلعجاز
اللغوي للقرآن1 .
وهنا ال ينبغي أن نهمل اإلشارة إلى محاوالت بعض دارس ي القرآن ،من املعاصرين ،في فهم كلمة "قرية" على أساس وعي بهذا اإلعجاز
القرآني :نذكر منهم بخاصة جهود علي الكيالي ومحمد شحرور .علي الكيالي ( ،)2018في محاضرته على اليوتيوب ،حاول فهما جديدا
للكلمة بتفريقها عن البلدة واملدينة إذ يقول" :إذا املجتمع كله أقارب فهذا داللة قرابة من النسب تجمع أفرادها :مكة وبطونها من قريش
ُ
َ ْ َ
َ ُْ
الساكنة فيها أطلق عليها "بلدة"  ...يقسم القرآن بها﴿ :ال أق ِّس ُم ِّب ََٰهذا ال َبل ِّد (البلد ".﴾)1:ويستكمل الكيالي إ َّنه "إذا كان املجتمع كله متفقا
ْ
على فكرة أو مهنة معينة فهنا ُيطلق على مكان ُسكناهم "قرية "،و َّأن "املدينة" ُتطلق إذا كانت جامعة لعنصري الخير والشر بين أفرادها
(كفرة ومسلمين ،أعداء ومناصرين (لعقيدة) ".لكن شرح الكيالي يظل قاصرا عن تفسير إشارة القرآن ملكة على أنها قرية في موضع آخر:
َ ََ
َ
َ َ ُّ ُ
َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
َ َ
اص َر ل ُه ْم ﴾ (محمد .)13 :وفيما يخص دراسة محمد شحرور
﴿وكأ ِّين ِّمن ق ْري ٍة ِّه َي أشد ق َّوة ِّمن ق ْري ِّتك ال ِّتي أخ َرجتك أهلكناه ْم فال ن ِّ
( )1994عن الدولة واملجتمع فتخلص إلى أن معنى القرية في التنزيل الحكيم يشير إلى الحضارات (القرى) (ص ،)242 .وذلك استنادا
 1ما تهدف إليه الدراسة هو التدليل على مفهوم اإلعجاز القرآني بشكل علمي؛ حيث هناك من املستشرقين واملستغربين من ال يزال يشكك في اإلعجاز البياني للقرآن ،ويعتبره موضوعا
للجدل ،وحجتهم في ذلك انعدام التوظيف ملقاربات علمية في فهم القرآن :انظر املرجعين التاليين:
Neuwirth, A (2003) & Abu-Zayd, N. (2003).
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َ َ
َ َ َ َ
َ ْ
َ
َ
َ
ْ
﴿و ِّإذا أ َر ْد َنا أن ُّن ْه ِّل َك ق ْرَية أ َم ْرَنا ُمت َر ِّف َيها ف َف َس ُقوا ِّف َيها ف َح َّق َعل ْي َها ال َق ْو ُل ف َد َّم ْرَن َاها َت ْد ِّميرا (اإلسراء .﴾)16 :لكن دراسة شحرور
لقوله تعالى:
ََ ُ َْ ُ َ َ َ
تظل أيضا قاصرة عن تفسير قرية في مواضع أخرى ال يمكن فهم معناها فيها على أنها "حضارة "،مثل قوله تعالى ﴿ :وقالوا لوال ن ِّزل هذا
ْ
ْ
َ
ال ُق ْر ُآن َعلى َر ُج ٍل ِّم َن ال َق ْرَي َت ْي ِّن َع ِّظيم (الزخرف.﴾)31 ،47 :
هذا البحث يستفيد من جميع الجهود الجليلة ،معاصرة وقديمة ،الباحثة في معنى هذه الكلمة القرآنية ،فيبني على الصالح منها
ويجلي مواطن الخلل فيما يتناقض والفهم الصحيح للكلمة في مواضعها املختلفة من القرآن .ومع تقديرنا لجميع الجهود األكاديمية
ِّ
َّ
َّ
ْ
واالجتهادية لتأسيس فهم صحيح للكلمة إال أن الجدال حول معناها مازال في أو ِّجه ،واللغط فيه مازال مستمرا .لذا الدراسة الحالية
تسلط الضوء على موطن الخالف والباعث عليه ،و ُّ
مرده ،في تقديرنا ،إلى فهم املفردة "قرية" باعتبارها "لفظة" وليس "كتلة لغوية؛"
متعددة الهيئات في مبناها الصياغي والتركيبي والسياقي ،مما يجعلها ذات طبيعتين :ثابتة باعتبار أصلها املعجمي؛ ومتغيرة باعتبار كتلتها
املتشكلة فيها ،في مواضعها املختلفة من القرآن .وعليه ،فمجال البحث هو التركيز على دراسة "قرية" باعتبارها ليكسيما (وحدة
اللغوية
ِّ
معجمة أساسية) ذا داللة مستقلة عن غيره من الليكسيمات ،وله أيضا دالالت متعددة تختلف باختالف صياغاتها وتراكيبها املتنوعة
ٌ
َّ
معجز في توظيفة ملفرداته:
املحتضنة لها .البحث يهدف إلى تبيان أن القرآن
النصية
التي وردت عليها في القرآنُ ،تفهم من خالل سياقاتها
ِّ
ُّ
املكونة لنصوصه ،لكنها الدقة واملنطقية واملراعاة الشديدة
فال اعتباطية أو تبادلية أو تجوزية في استخدامه ألي عنصر من العناصر ِّ
كل منها له دالالت مخصوصة ،وعليه فمنظور البحث يوجه دفة الدراسة لتأكيد جانب من جوانب
ألبعاد هذه العناصر؛ وذلك باعتبار ٍ
اإلعجاز اللغوي للقرآن.
سنعتمد ،في فهم دالالت "قرية" على منهجية معجمية ،تراعي دراسة املفردة في مستواها املعجمي ابتداء ،دون
فصل له عن
ٍ
مستوييها التركيبي والسياقي؛ ديدي روزيادا ) (Dede Rosyadaيقول في ذلك" :من املفهوم أن تفسير القرآن في ضوء منهجية سياقية
يحتاج على الدوام منهجية معجمية لفهم معاني الكلمات ،سواء على مستوى املفردة أو النص للكلمات في كل آيةRosyada, 2017, ( ".
 )p.3الدراسة بين يدي القارئ تنأى بنفسها عن الفصل بين املستويين املعجمي والسياقي للمفردة موضوع الدراسة 2 ،باعتبارها منبثقة
من الجذر اللغوي للكلمة ،املتفرع منه املعنى االصطالحي وتشعباته الداللية .وهو منهج يتماش ى وهدف الدراسة املتطلع إلى الكشف عن
املعاني املرتبطة بتحديد بنية داللية ثابتة لـ"قرية" في أصلها املعجمي ،ومتعددة في سياقاتها الواردة عليها في مواضعها املختلفة من القرآن
الكريم .وستكون مرجعية الدراسة للمستوى املعجمي كال من معجمي -1 :العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170 .هـ  786 -م)،
باعتباره أول معجم في اللغة العربية ،واألقرب لفهم الكلمة على وجهها الذي وعاه العرب في فترتهم األقرب لزمن التنزيل للقرآن الكريم؛
َو -2لسان العرب لصاحبه جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور(ت 711 .هـ  1311 -م) ،باعتباره متوسعا في شرح املعاني التي أتى بها
يجلي معانيها لقارئ معاصر ملعاني كلمات القرآن في أصولها املعجمية .وفيما يخص دالالت "قرية" حسب
الفراهيدي،
وموضحا لها بشكل ِّ
ِّ
َّ
سياقاتها القرآنية فسنعتمد في فهمها على املستويات الخمس الدالة على معانيها( :من تعريفات تحيط باللفظة ،مرادفات تلحقها،
لكل من محمد بن جرير بن غالب
مضادات تباينها ،أمثلة تشرحها ،استنباطات مستنتجة) 3نعتمد أساسا في تجليتها على كتب التفسير ٍ
املفسرين) (ت310 .هـ 923 -م)َ ،وأبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي (ت671 .هـ 1273 -م)َ ،وعماد
الطبري (الشهير بإمام
ِّ
َ
4
تشكل املرجعيات التي تقولب في إطارها فهم غالبية الدراسات
الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت774 .هـ – 1373م)؛ ألنها ِّ
َّ
الحديثة ملفردات القرآن ،ومنها حصل اللغط بخصوص تفسير "قرية ".علما أن منهجيتنا تقتض ي عرضا كرونولوجيا ) تدرجا تاريخيا)
عكسيا :حيث سنبدأ في عرض تفسير اآليات كما وردت عند املتأخر زمنيا منهم (ابن كثير) ثم نتدرج في عرض تفاسير السابقين عليه
َ
املستقر الذي وصل إليه الفهم في تفسير "قرية" عند املتأخرين من املفسرين (ابن كثير،
تاريخيا( :القرطبي) رجوعا إلى (الطبري) ،ملعرفة
القرطبي) وكيف اختلف عما ابتدأت عليه عند األقرب منهم إلى زمن التنزيل للقرآن الكريم (الطبري).
وفيما يخص االهتمام بتفسير معنى "قرية "،في ضوء تش كيالتها الصياغية وتراكيبها املختلفة التي وردت عليها في القرآن ،فيهتم
البحث بالنظر في ورود الصورة الليكسيمية للكلمة في الهيئات التالية :املفرد النكرة―(قرية)؛ واملفرد النكرة املضاف إلى نكرة―(أهل
املعرف باإلضافة إلى ضمير―(قريتك ،قريتكم ،قريتنا)؛ واملفرد َّ
قرية)؛ واملفرد َّ
املعرف بـ(الـ)―(القرية)؛ واملفرد املعرف بـ(الـ) وباإلضافة
 2انظر في هذا املوضوع ،جيرارتس (.)2012
 3نحيل من يرغب في فهم تفصيلي لهذه النظرية إلى المرجع التالي.Cohen, M. (1977):
ُ
 4البحث يعتمد في توثيق مراجع كتب التفسير املختارة أعاله على البرنامج األكاديمي اإللكتروني املعتمد من ِّقبل جامعة امللك سعود" ،مشروع املصحف اإللكتروني "،الحائز على جائزة
الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية .وهو يقوم على إظهار آيات املصحف وشروحاتها الواردة في كتب التفسير األشهر( :الطبري ،القرطبي ،ابن كثير ،البغوي والسعدي) .هذه الصفحة
َّ
توظف
اإللكترونية صفحة موثوقة وموثقة علميا ،فقد تم تأسيسها بجهود أكاديمية بإشراف من هيئة معتمدة من جامعة امللك سعود ،وذلك في سبيل التأسيس ملرجعية علمية جادة ِّ
َّ
املعرفة التكنولوجية الحديثة للوصول ملصادر ومراجع دراسية أساسية في البحوث األكاديمية املعاصرة ،ولذا وجب التنبيه إلى أن التوثيق للمصادر واملراجع املذكورة أعاله سيكون
من خالل اإلحالة إلى صفحات مواقع إلكترونية (باإلضافة لطبعات ورقية)/http://quran.ksu.edu.sa .
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لكلمة (أصحاب)―(أصحاب القرية)؛ واملفرد املعرف بـ(الـ) والواقع بدال من اسم اإلشارة للقريب―(هذه القرية)؛ واملفرد َّ
املعرف بـ(الـ)
َّ
املعرف بـ(الـ)―(القريتين)؛ وجمع
وواقع بدال من اسم اإلشارة للقريب (هذا) ومضافا لـ(أهل)―(أهل هذه القرية)؛ واملثنى
َّ
املعرف بـ(الـ)―(القرى)؛ والجمع َّ
النكرة―(قرى)؛ والجمع َّ
املعرف بـ(الـ) وواقع بدال من اسم اإلشارة للبعيد (تلك)―(تلك القرى)؛
املعرف بـ(الـ) وباإلضافة لـ(أهل)―(أهل القرى)؛ وأخيرا ،الجمع َّ
والجمع َّ
املعرف بـ(الـ) واإلضافة لـكلمة (أم)―(أم القرى)؛ والجمع املتبوع
بكلمة "أم" املضافة للضمير (القرى..أمها)  .والدراسة تضع في االعتبار تناول صياغات وسياقات الليكسيم على منوال دو سوسير الزمني
ثنائي املحور :السكوني(الثابت) والتعاقبي (املتطور)5 .

َ
املفسرين :التو افق والتناقض:
مكسيم "ق.ر.و" و "ق.ر.ي" بين السياق القرآني وفهم ِّ
" .1قرية" في حال اإلفراد:
• التنكير:
َّ
واملفسرين لهذه املفردة القرآنية على أنها تعني "البلدة
في تعريف "قرية "،الواردة في القرآن الكريم ،توافقت آراء كثير من الشارحين
ِّ
الصغيرة "،بمعنى مكان تجمع الناس ،صغيرا كان أو كبيراَّ ،أيا كانت الصياغات والسياقات الواردة عليها الكلمة .فعندهم )قرية ،القرية،
قرى ،القرى ،أم القرى أو القرى..أمها( تعني معنى واحدا ال يخرج عن إطار "املوقع الجغرافي ".هكذا هو التعميم الساذج في فهم هذه
ُ
َّ
َّ
علم بالقرآن من املعاصرين يذهب إلى القول َّإن "القرية" و"املدينة" تستخدمان بتبادلية ترادفية
املفردة القرآنية ،بل إن بعضا من مدعي ٍ
ُ
في القرآن :فتستخدم إحداهما مكان األخرى ،في مواضعهما املختلفة من القرآن ،بمزاوجة بين املفردتين؛ دون تمييز لكونهما وحدتين
ُّ
معجميتين مستقلتين عن بعضهما البعض 6 .وهذا الفهم ،في الحقيقةُ ،يظهر جهال ِّبينا بموضوع اإلعجاز اللغوي للقرآن ،ومنهجيته في
املتكون منها بنية نصوصه؛
اللسانية املتعددة
بناء مادته اللغوية ،البعيدة كل البعد عن االعتباطية والعشوائية في استخدام املستويات ِّ
ِّ
ُ
َّ
ما يستحيل في ضوئها قبول هكذا آراء تتغافل عن مفهوم "الوعي القرآني ببنيته اللغوية "،املنضبط في إطارها النظم القرآني ،املراعي
َّ
املكونة لنصوصه :ابتداء من استقاللية الداللة لكل صوت من أصوات حروفه،
للطيف والدقيق من ِّ
الدالالت لكل عنصر من عناصره ِّ
وانتهاء بالترابط الحاصل بين مجمل سوره.
في الحقيقة ،إن أول ما استرعى انتباهي لضرورة معالجة معنى "قرية" هو قراءة في سورة الطالق استوقفتني تحديدا عند اآلية:
ْ
َ
َّ
َ
َ
﴿و َك َأي ْن م ْن َق ْرَية َع َت ْت َع ْن َأ ْمر َرب َها َو ُر ُس ِّل ِّه َف َح َ
اس ْب َن َاها ِّح َسابا ش ِّديدا َو َعذ ْب َن َاها َعذابا ُّنكرا (الطالق .﴾)8 :فالتفسير التقليدي لكلمة
ِّ ِّ
ِّ ِّ
"قرية" على أنها "البلدة الصغيرة "،كما سنرى فيما يليُ ،يظهر تنافرا شديدا مع السياق العام للسورة وموضوعها .لتوضيح ذلك ،قراءة في
مجمل آيات السورة االثنتي عشرة تضعنا على مقربة من فهم هذا التنافر الذي استشعرُته:
َّ َ ْ
َ
﴿ َيا َأ ُّي َها َّ
َّللا َرَّب ُك ْم ۖ َال ُت ْخر ُج ُ
صوا ْالع َّد َة ۖ َو َّات ُقوا َّ َ
النب ُّي إ َذا َط َّل ْق ُت ُم الن َس َاء َف َطل ُق ُ
وه َّن ِّل ِّع َّد ِّته َّن َو َأ ْح ُ
وه َّن ِّمن ُب ُي ِّوت ِّه َّن َوال َي ْخ ُر ْج َن ِّإال أن َيأ ِّت َين
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ََٰ َ
َ َ َ َ َ
ُ
ود ََّّللا َف َق ْد َظ َل َم َن ْف َس ُه ۚ َال َت ْدري َل َع َّل َّ َ
ود ََّّللا ۚ َو َمن َي َت َع َّد ُح ُد َ
ب َفاح َشة ُّم َبي َنة ۚ َوت ْل َك ُح ُد ُ
َّللا ُي ْح ِّدث َب ْع َد ذ ِّل َك أ ْمرا ( )1ف ِّإذا َبل ْغ َن أ َجل ُه َّن
ِّ
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وه َّن ب َم ْع ُروف َو َأ ْشه ُدوا َذ َو ْي َع ْ
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ْ
ُ
َ
َ
َّللا فهو حسبه ۚ ِّإن َّللا ب ِّالغ أم ِّر ِّه ۚ قد جعل َّللا ِّلك ِّل
اآل ِّخ ِّر ۚ ومن يت ِّق َّللا يجعل له مخرجا ( )2ويرزقه ِّمن حيث ال يحت ِّسب ۚ ومن يتوكل على ِّ
ْ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ
َّ
ُ
َْ
َ َ
األ ْح َمال َأ َج ُل ُه َّن َأن َي َ
ض ْع َن
يض ِّمن ِّن َسا ِّئك ْم ِّإ ِّن ارتبت م ف ِّعدتهن ثالثة أشه ٍر والال ِّئي ل م ي ِّحضن ۚ وأوالت
ش ْي ٍء ق ْدرا (َ )3والال ِّئي َي ِّئ ْس َن ِّم َن امل ِّح
ِّ
ِّ
َّللا ُي َكف ْر َع ْن ُه َسي َئاته َو ُي ْعظ ْم َل ُه َأ ْجرا (َ )5أ ْسك ُن ُ
َّللا َي ْج َعل َّل ُه م ْن َأ ْمره ُي ْسرا (ََٰ )4ذل َك َأ ْم ُر ََّّللا َأ َنزَل ُه إ َل ْي ُك ْم ۚ َو َمن َي َّتق َّ َ
َح ْم َل ُه َّن ۚ َو َمن َي َّتق َّ َ
وه َّن
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
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ُ َ
ض ْع َن لك ْم
ِّم ْن َح ْيث َسك ُنتم ِّمن وج ِّدكم وال تضاروهن ِّلتض ِّيقوا علي ِّهن ۚ و ِّإن كن أوال ِّت حم ٍل فأ ِّنفقوا علي ِّهن حتى يضعن حملهن ۚ ف ِّإن أر
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وه َّن ُأ ُج َ ُ َّ َ ْ َ
َف ُآت ُ
نف ْق
وف ۖ و ِّإن تع
نفق ذو َس َع ٍة ِّمن َس َع ِّت ِّه ۖ و َمن ق ِّد َر عل ْي ِّه ِّرزقه فل ُي ِّ
اس ْرت ْم ف َست ْر ِّض ُع له أخ َر َٰى (ِّ )6لي ِّ
ورهن ۖ وأت ِّم ُروا َبينك م ِّب َم ْع ُر ٍ
َ
َ
َّ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ
اس ْب َن َ
َّللا َن ْفسا إ َّال َما َآت َاها ۚ َس َي ْج َع ُل َّ ُ
ف َّ ُ
َّللا َب ْع َد ُع ْسر ُي ْسرا (َ )7و َكأين من َق ْرَية َع َت ْت َع ْن أ ْمر َرب َها َو ُر ُسله َف َح َ
اها ِّح َس ًابا
ِّمما آتاه َّللا ۚ ال يك ِّل
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ً
ش ِّديدا وعذبناها عذابا نكرا ( )8فذاقت وبال أم ِّرها وكان عا ِّقبة أم ِّرها خسرا ( )9أعد َّللا لهم عذابا ش ِّديدا ۖ فاتقوا َّللا يا أو ِّلي
ْ َْ
ً ُْ ََ ُ
َّ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ
َّ
َّللا ُم َبي َنات ل ُي ْخر َج َّالذ َ
ين َآم ُنوا َو َعم ُلوا َّ َ
ات ِّم َن
األل َب
الص ِّالح ِّ
اب ال ِّذين َآمنوا ۚ قد أنز َل َّللا ِّإل ْيك ْم ِّذك ًرا (َّ )10ر ُسوًل َيتلو عل ْيك ْم َآي ِّ
ِّ ِّ ِّ
ات ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
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َّ
اَّلل َو َي ْع َم ْل َ
َّللا ل ُه ِّر ْزقا ()11
ص ِّال ًحا ُي ْد ِّخل ُه َج َّنات ت ْج ِّري ِّمن ت ْح ِّت َها األ ْن َه ُارخ ِّال ِّدين ِّفيها أبدا ۖ قد أحسن
ات ِّإلى الن
الظل َم ِّ
ورۚ و َمن يؤ ِّمن ِّب ِّ
ِّ
ْ
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َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َْ
َّللا ق ْد أ َحاط ِّبك ِّل ش ْيء ِّعل ًما
ض ِّمثلهن يتنزل األمربينهن ِّلتعلموا أن َّللا على ك ِّل ش يء ق ِّديروأن
َّللا ال ِّذي خلق سبع سماوات و ِّمن األر ِّ
(( )12الطالق)﴾.
 5انظر الفهم لهذه النظرية في :ماطوري ،ج ،)1993( .ص.117-113 :.
 6انظر ،مثال ،خالد املصلح] .)2015( .الدخول 8 :فبراير .[2018
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ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

ُ
السورة تتحدث في مجملها ،كما يشير َّ
مسماها ،عن الطالق .فآياتها السبع األ َول يشكل موضوعها األساس ي "آليات تطبيق الطالق
في املجتمع اإلسالمي ،واإلجراءات الواجب اتباعها عند وقوعه ".وهي من التفاصيل التي ال مجال للخوض فيها هنا؛ ألنها ال ترتبط بموضوع
ُ
البحث بشكل مباشر .ما يهمنا فقط هو تبيان أن قضية (الطالق) التي تناقشها السورة بشكل مباشر في آياتها السبع األ َول تجعل القارئ،
املكملة للسورة ( ) 12-8يستشعر انقطاع الصلة لهذه اآليات األخيرة مع السبع السابقة
مع وصوله في القراءة إلى آياتها الخمس األخيرةِّ ،
إطار عقائدي (عقاب
عليها ،وخروجها عن إطار املوضوع األساس ي للسورة .ذلك أن اآليات ( )12-8تقفز من إطارها االجتماعي (الطالق) إلى ٍ
هللا للكافرين) :حيث ينتقل الحديث من آليات الطالق إلى الحديث عن عذاب هللا لـ"قرية" عتت عن أمر ربها ،حسب القراءات التفسيرية
َّ
استحقت عذاب هللا بسبب كفرها وعصيانها له تعالى.
التقليدية لآليات .فقد توافق تفسير علماء الكتاب لهذه املفردة على أنها "بلدة ما"
نذكر أوال بما أوردناه في مقدمة البحث عن منهجية العرض الكرونولوجية املراعية لعرض آراء
قبل عرضنا آلراء املفسرين لهذه املفردة ِّ
املفسرين الباحثين في معنى "قرية" أوال ثم التدرج في الرجوع تاريخيا إلى عرض مفهومها عند األقرب من التفاسير لزمن التنزيل
املتأخر من ِّ
ُ
القرآني؛ ملالحظة ما ثبت عليه االختيار عند املتأخرين من املفسرين فيما ورد عند السابقين عليهم .ففيما يخص الفهم للمصطلح عند
َّ
َّ
واملحبر تحتها أعاله ما يلي:
ابن كثير (ت774 .هـ – 1373م) ،نجده يذكر في تفسير اآليات املخطط
َ ََ
َّ
وكذب رسله وسلك غير ما شرعه ،ومخبرا عما َّ
﴿وكأ ِّي ْن ِّم ْن
حل باألمم السالفة بسبب ذلك ،فقال:
يقول تعالى متوعدا ملن خالف أمره
َ
َ
َ
اس ْب َن َاها ح َسابا َشديدا َو َع َّذ ْب َناهاَ
﴿فحَ
َ
َّ
ق ْرَي ٍة َع َت ْت َع ْن أ ْم ِّر َ ِّرب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾ ،أي :تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر هللا ومتابعة رسله.
ِّ
ِّ
َ ْ
َعذابا ُنكرا﴾؛ أي :منكرا فظيعا (،1999مج ،8.ص.)155 .
وفي فهم القرطبي (ت671 .هـ 1273 -م) لهذه اآليات" ،قرية" تظل في إطار كونها بلدة استحقت العذاب ملخالفتها ألوامر هللا ونواهيه،
َّ
فيقول :قوله تعالىَ :
﴿و َك َأي ْن ِّم ْن َق ْرَي ٍة﴾ ملَّا َ
عتو قوم وحلول العذاب بهم .وقد مض ى القول
ذكر
ِّ
األحكام ذكر وحذر مخالفة األمر ،وذكر ِّ
َ
َ
في "كأين" في ﴿آل عمران﴾ والحمد هللَ ﴿ .ع َت ْت َع ْن أ ْمر َرب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾؛ أي عصت؛ يعني القرية ،واملراد أهلها﴿ .ف َح َ
اس ْب َن َاها ِّح َسابا
ِّ ِّ
َّ
َّ
َ
ش ِّديدا﴾؛ أي :جازيناها بالعذاب في الدنيا وعذبناها عذابا نكرا في اآلخرة .وقيل :في الكالم تقديم وتأخير؛ فعذبناها عذابا نكرا في الدنيا
ُ
مخففا َّ
وقرئ َّ
ومثقال؛
بالجوع والقحط والسيف والخسف واملسخ وسائر املصائب ،وحاسبناها في اآلخرة حسابا شديدا .والنكر املنكرِّ .
وقد مض ى في سورة الكهف ،2006( .مج ،21.ص.)61.
القرطبي إذن يؤكد فهمه للقرية على أنها مرادفة ألهل القرى الذين جاء ذكرهم في القرآن واستحقوا ألوانا مختلفة من العذابات بالجوع،
َّ
القحط ،الخسف  ...إلخَّ .أما الطبري (ت310 .هـ 923 -م) في مؤلفه ،السابق تاريخيا على التفسيرين أعاله ،فنجده ُيجزل القول في توضيح
املفسرين ،لكنه ،في الوقت نفسه ،ال يبعد كثيرا عن فهم "قرية" في ضوء معناها املرادف ألهل
املعنى ،مستنيرا في ذلك بآراء غيره من ِّ
َ ََ ْ ْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
قرية ،فيقول :وقوله﴿ :وكأ ِّين ِّمن قري ٍة عتت عن أم ِّر ِّربها ورس ِّل ِّه﴾ يقول تعالى ذكره :وكأين من أهل قرية طغوا عن أمر ربهم وخالفوه ،وعن
أمر رسل ربهم ،فتمادوا في طغيانهم وعتوهم ،ولجوا في كفرهم .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر من قال ذلكَّ :
حدثنا محمد
َ
َ ََ
َ
حد[ثنا أحمد بن املفضل ،قالَّ ] :
بن الحسين ،قالَّ ] :
﴿وكأ ِّي ْن ِّم ْن ق ْرَي ٍة َع َت ْت َع ْن أ ْم ِّر َرِّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾
حد[ثنا أسباط عن السدي ،في قوله:
َ
َ ََ
َ
قالَ :غ َّيرت َو َع َ
﴿وكأ ِّي ْن ِّم ْن ق ْرَي ٍة َع َت ْت َع ْن أ ْم ِّر َرِّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه
صت .حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال ،قال ابن زيد ،في قوله:
اس ْب َن َاها ح َسابا َشديدا﴾ ،قال :العتو هاهنا الكفر واملعصيةُ ،
َف َح َ
عتوا :كفرا ،وعتت عن أمر ربها :تركته ولم تقبله .وقيل :إنهم كانوا قوما
ِّ
ِّ
خالفوا أمر ربهم في الطالق ،فتوعد هللا بالخبر عنهم هذه األمة أن يفعل بهم فعله بهم إن خالفوا أمره في ذلك .ذكر من قال ذلك :حدثني
َ
َ ََ
َ
ابن عبد الرحيم البرقي ،قالَّ ] :
﴿وكأ ِّي ْن ِّم ْن ق ْرَي ٍة َع َت ْت َع ْن أ ْم ِّر
حد[ثنا عمرو بن أبي سلمة ،قال :سمعت عمر بن سليمان يقول في قوله:
َ
َ
﴿ف َح َ
اس ْب َن َاها ِّح َسابا ش ِّديدا﴾ يقول :فحاسبناها على نعمتنا عندها وشكرها حسابا
َرِّب َها َو ُر ُس ِّل ِّه﴾ قال :قرية عذبت في الطالق .وقوله:
ُ
شديدا ،يقول :حسابا استقصينا فيه عليهم ،لم نعف لهم فيه عن ش يء ،ولم نتجاوز فيه عنهم .كما حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب،
َ
ُ
َ
﴿ف َح َ
اس ْب َن َاها ِّح َسابا ش ِّديدا﴾ قال :لم نعف عنها الحساب الشديد الذي ليس فيه من العفو ش يء .حدثني علي،
قال ،قال ابن زيد ،قوله:
َّ َ
َ َ َ َْ َ َ َ
َّ
حد[ثنا أبو صالح ،قال] :حد[ثني معاوية ،عن علي ،عن ابن عباس ،قوله﴿ :فحاسبناها ِّحسابا ش ِّديدا﴾ يقول :لم نرحم .وقوله:
قال]:
َ َ َ ْ ََ َ َ
َ َ َّ ْ َ َ َ َ ُ ْ
َ
ْ
﴿وعذبناها عذابا نكرا﴾ يقول﴿ :وعذبناها عذابا عظيما منكرا﴾ ،وذلك عذاب جهنم .وقوله﴿ :فذاقت وبال أم ِّرها﴾ يقول :فذاقت هذه
القرية التي عتت عن أمر ربها ورسله ،عاقبة ما عملت وأتت من معاص ي هللا والكفر به .وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل .ذكر
َ َ َ ْ ََ َ َ
حد[ثنا أحمد ،قالَّ ] :
حدثنا محمد ،قالَّ ] :
من قال ذلكَّ :
ال أ ْم ِّر َها﴾ قال :عقوبة أمرها.
حد[ثنا أسباط ،عن السدي ،قوله﴿ :فذ اقت وب
َ
َ
َ
َ
حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال ،قال ابن زيد ،في قوله﴿ :فذاق ْت َو َب َ
ال أ ْم ِّر َها﴾ قال :ذاقت عاقبة ما عملت من الشر ،الوبال:
َ
َ
َ
العاقبة .حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قالَّ ] :
﴿ف َذاق ْت َو َب َ
ال أ ْم ِّر َها﴾ يقول :عاقبة أمرها .حدثنا محمد بن
حد[ثنا سعيد ،عن قتادة ،قوله:
َ
حد[ثنا الحسن ،قالَّ ] :
حد[ثنا عيس ى؛ وحدثني الحارث ،قالَّ ] :
حد[ثنا َأبو عاصم ،قالَّ ] :
عمرو ،قالَّ ] :
حد[ثنا ورقاء جميعا ،عن ابن أبي
َ
حد[ثني أبي ،قالَّ ] :
ال َأ ْمر َها﴾ قال :جزاء أمرها .حدثني محمد بن سعد ،قالَّ ] :
﴿ف َذ َاق ْت َو َب َ
حد[ثني عمي ،قال:
نجيح ،عن مجاهد ،قوله:
ِّ
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ُ
َ
﴿و َك َ
] َّ
ال َأ ْمر َها﴾ يعني بوبال أمرها :جزاء أمرها الذي قد حل .وقولهَ :
﴿ف َذ َاق ْت َو َب َ
ان َعا ِّق َبة
حد[ثني أبي ،عن أبيه ،عن ابن عباس ،قوله:
ِّ
َ
َ
أ ْم ِّر َها ُخ ْسرا﴾ يقول تعالى ذكره :وكان الذي أعقب أمرهم ،وذلك كفرهم باهلل وعصيانهم إياه خسرا :يعني غ ْبنا ،ألنهم باعوا نعيم اآلخرة
بخسيس من الدنيا قليل ،وآثروا اتباع أهوائهم على اتباع أمر هللا .يقول تعالى ذكره أعد هللا لهؤالء القوم الذين عتوا عن أمر ربهم ورسله
َ َّ ُ َّ َ َ ُ
َْ
اب﴾ يقول تعالى ذكره :فخافوا هللا ،واحذروا سخطه
عذابا شديد ا ،وذلك عذاب النار الذي أعد ه لهم في القيامة ﴿فاتقوا َّللا يا أو ِّلي األلب ِّ
حد[ثنا أحمد ،قالَّ ] :
بأداء فرائضه ،واجتناب معاصيه يا أولي العقول .كما حدثنا محمد ،قالَّ ] :
حد[ثنا أسباط ،عن السدي ،في قوله:
َ َّ ُ َّ َ َ ُ
َّ
َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ
﴿الذ َ
َْ
ين َآم ُنوا﴾ يقول :الذين صدقوا هللا ورسله .وقوله﴿ :قد أنـزل
َّللا ِّإل ْيك ْم
اب﴾ قال :يا أولي العقول .وقولهِّ :
﴿فاتقوا َّللا يا أو ِّلي األلب ِّ
ْ
ِّذكرا * َر ُسوال﴾ اختلف أهل التأويل في املعني بالذكر والرسول في هذا املوضع ،فقال بعضهم :الذكر هو القرآن ،والرسول ﷺ .ذكر من
َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ
حد[ثنا أحمد ،قالَّ ] :
قال ذلك :حدثنا محمد ،قالَّ ]:
حد[ثنا أسباط ،عن السدي ،في قوله﴿ :قد أنـزل
َّللا ِّإل ْيك ْم ِّذكرا * َر ُسوال﴾ قال:
َ
َ ْ َ َّ ُ َ ُ ْ
الذكر :القرآن ،والرسول :ﷺ .حدثني يونس ،قال :أخبرنا ابن وهب ،قال ،قال ابن زيد ،في قول هللا ﷻ﴿ :قد أنـزل
َّللا ِّإل ْيك ْم ِّذكرا﴾ قال:
َ
َ َ َ
َ
َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ
القرآن روح من هللا ،وقرأَ :وكذ ِّل َك أ ْو َح ْي َنا ِّإل ْي َك ُروحا ِّم ْن أ ْم ِّرَنا إلى آخر اآلية ،وقرأ﴿ :قد أنـزل
َّللا ِّإل ْيك ْم ِّذكرا * َر ُسوال﴾ قال :القرآن ،وقرأ:
ْ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ
ين َك َف ُروا ب ْ َ َّ َ ُ
إ َّن َّالذ َ
الذك َر﴾ قال :القرآن ،قال :وهو الذكر ،وهو الروح .وقال آخرون:
الذك ِّر ملا ج َاءه ْم﴾ قال :بالقرآن ،وقرأ ِّإنا نحن نـزلنا ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
الذكر :هو الرسول .والصواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمة عن الذكر ،ذلك نصب ألنه مردود عليه على البيان عنه والترجمة.
فتأويل الكالم إذن :قد أنـزل هللا إليكم يا أولي األلباب ذكرا من هللا لكم يذكركم به ،وينبهكم على حظكم من اإليمان باهلل ،والعمل
بطاعته ،رسوال يتلو عليكم آيات هللا التي أنـزلها عليه ُ َ
مبينات ملن سمعها وتدبرها أنها من عند هللا ( ،2001مج،23 .
﴿م َب ِّين ٍ
ات﴾ يقولِّ :
ص.ص.)74-71 .
إذن توافقت آراء املفسرين (الطبري ،القرطبي وابن كثير) على أن "قرية" الواردة في سورة الطالق هي إشارة "لقرى" استحق أهلها
عذاب هللا بسبب عصيانهم ملا أمر هللا به ونهى عنه .لكن ما يستوقفنا ،فيما نقله الطبري من آراء شارحين غيره لهذه اآليات ،هو ذلك
الفهم من عمر بن سليمان لـ"قرية" الوادرة هنا على أنها" :قرية ُع ِّذبت في الطالق ".ابن سليمان إذن يظل مفهومه لقرية على أنها "بلدة
صغيرة "،متواترا مع ما غلب من شروحات لهذه املفردة ،لكنه ُيخرجها من مجموع القرى املشار إليها باستحقاق أهلها عذابا َّربانيا
ملخالفتهم ألوامر هللا ونهيه في أمور َ
عقدية إلى أنها استحقته ملخالفته تعالى في قضية اجتماعية (الطالق) .وهذا فهم يحيد بنا عن الفهم
للقرى َ
التقليدي ُ
املست ِّح َّقة لعذاب إلهي لسبب عقائدي إلى سبب اجتماعي ،ويربطها بسياق السورة وموضوعها األساس ي (الطالق) .لكن
َّ
التاريخ ال يخبرنا شيئا عن هذه القرية املعذبة في الطالق ،أو عن نبيها (أو نذيرها) الذي خالفته واستحقت بسبب هذه املخالفة العقاب؟
َّ
نحن ُنترك مع عالمات استفهام عريضة إزاء هذا الطرح الناقص ملوضوع (القرية املعذبة في طالق) ،فال نجد مجيبا عليها في كتب التفاسير
املعتمدة .لكن هذا الطرح يظل هو األفضل في محاولته مقاربة "قرية" مع السياق االجتماعي للسورة الواردة فيها .هي محاولة محمودة إذن
من ابن سليمان ملعاجة املُل ِّغز بخصوص التنافر بين االجتماعي َ
والع َقدي لسياق "قرية" القرآني .لكنها ،في الوقت نفسه ،تبقى ناقصة
ألنها ال تزيل الغموض الذي يلف باملعنى حال بقاء الفهم لـ"قرية" على أنها "بلدة صغيرة ".في محاولتنا لتجلية هذا الغموض ،فسيكون أول
َ
تقلٌ ،
ما نعتمده في فهمها هو اعتبارها وحدة لغوية ذات كيانين ،أحدهما مس ٌّ
قائم بذاته (كيان معجمي)؛ واآلخر ت َبعي ،له داللته
املستن َتجة من كيان أكبر توجد فيه (كيان سياقي) من منظور اجتماعي .وهذا الفهم للكيانين ال يحيد عن الوظيفة املنوط باملعاجم
أداؤها ،وهي" :تقديم جميع العناصر املكونة للمعنى الداللي الذي يتألف منه معنى الكلمة (عطية ،1971 ،صُ "،)134.ويلخصها لواء عبد
الحسين عطية في النقاط التالية:
• املعنى املعجمي :أي معنى الكلمة املفردة.
• املعنى الوظيفي :أي وظيفة املبنى التحليلي على املستوى الصوتي والصرفي والنحوي.
ُ
• املقام :أي القرائن التي تستشف من املوقف االجتماعي الذي قيل فيه النص ( ،1971ص.)134.
في ضوء هذا الفهم ،نستعرض اآلن مفهوم املصطلح في املعاجم ،لكن قبل عرضنا له نوضح أوال منهجية الدراسة املعجمية
أقدمها
يعرفها الشاهد البوشيخي" ،أنها دراسة معنى املصطلح في املعاجم اللغوية فاالصطالحية دراسة نبتدئ فيها من ِّ
للمصطلحات ،كما ِّ
َّ
َّ
مسجلة أهم ما أضاف" ( ،2002ص .)23 .استنادا إلى هذه املنهجية ،سنبتدئ أوال بسرد ما أورده
مسجلة أهم ما فيه ،وتنتهي بأحدثها ِّ
الفراهيدي في عينه ( ،)2003عن املعنى اللغوي األصيل لكلمة "قرية "،وما تفرع عنه من معنى اصطالحي غلب على استعمالها:
ْ
ْ
واألقراء وال فعل لهَ .
َ
ومث َعبها ،والجميع ُ
الق ْروَ ،مسيل املَ ْع َ
والق ْروِّ :شبه حوض ضخم ُيفرغ فيه املاء من الحوض الضخم ترده
القري،
صرة
ِّ
ْ َ
ْ
اإلبل والغنم ،ويكون من خشب .والقرو :كل ش ئ على طريقة واحدة .وقروت إليهم أقرو قروا أي قصدت نحوهم ،قال" :أقرو إليهم أنابيب
الرمح :أسفله ،مما يلي ُّ
القنا قصدا ".وقارية ُّ
الزج .وفالن يقتري رجال بقوله ،ويقتري مسلكا ويقروه أي يتبع .ويقتري أيضا ويستقريها
ويقروها إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها .وما زلت أستقري هذه األرض قرية قرية ،والقرية لغة يمانية .ومن ثم اجتمعوا في جمعها على
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ُ
ُ
وأم ُ
قرويُّ .
ٌّ
القرى :مكة .وقوله تعالى" :وتلك القرى أهلكناهم" أي
القرى فحملوها على لغة من يقول :ك ْسوة وك َس ى ،والنسبة إلى القرية
َ
ُ
ُ
َّ
الكورواألمصارواملدائنِّ […] .قرىَ ِّ :
ف ،ق َراه َي ْق ِّرْي ِّه ِّقرى (ص.ص.)385-384 .
اإل ْح َسان إلى الض ْي ِّ
والقرىِّ :
العين يزودنا باملفاتيح األولية لفهم معنى "قرية" في استعماالتها اللغوية واملصطلح عليها .فلغة" ،القرو" هو الحوض مورد شرب
مزود له باملاء .ثم هو ُيتحفنا بأن القرو ،في ضوء الفهم للحوض املستقل
اإلبل والغنم؛ بمعنى الحوض الصغير
املتفرع عن منبع أصيل ِّ
ِّ
ً
بمائه عن املنبع" :هو كل ش يء على طريقة واحدة "،وأن قولنا" :فالن يقتري رجال بقوله ،أو يقتري مسلكا ،يعني اًلتباع لذاك الرجل فيما
ُ
يقوله ،ويقري مسلكا أي يتبعه ".ثم هو يضع ما اصطلح عليه مجتمع العربية في فهم جمع "قرية" على أنه ُ
(القرى) :األمصار والك َور
ُ
واملدائن ،وأن "أم القرى" أينما ذكرت في القرآن تعني مكة .وبمراجعة لسان ابن منظور ،نجده يتوسع في توضيح معنى الكلمة الذي نختار
منها التالي:
َ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ٌّ
َ
ُ
ْ
َّ
الق ْرو من األرض الذي ال يكاد يقطعه ش يء والجمع ق ُرو ،والق ْرو شبه حوض ،قال الطرماح :منتأى
ْ َي حول َ
الخ ْيمة َ
َ
كالق ْرو ْرهن ْان ِّثالمَّ ،
بالق ْرو ،وهو حوض مستطيل ِّإلى جنب حوض ضخم
شبه النؤ
ِّ
َ
َْ
]َ [...
وم ْث َع ُبها والجمع ُ
والق ْر ُو َمسيل ا ِّمل ْع َ
ص ِّرة َ
الق ِّر ُّي واألقراء وال ِّف ْعل له قال األعش ى:
ِّ
َ
***وأ ْن َت َب ْي َن َ
داء إذ َأ ْع َر َ
َْ َ
َْ
الق ْر ِّو
والعاص ِّر
ض ْت
ِّ
أرمي بها البي ِّ
][...
َ
َ
َْ
والق ْر ُو َ
َ
والق ِّر ُّي كل ش يء على طريق واحدُ ،يقال :ما زال على قر ٍو واحد وق ِّر ٍي واحد .ورأيت القوم
َ
َ
َ
َْ
الشعر فليس هو
على ق ْرو واحد أي على طريقة واحدة .وفي إسالم أبي ذر :وضعت قوله على أقراء ِّ
َ َ
َ ُ َ
َْ ََ
َ
َ
َْ
وأ ُ
نواعه ،واحدها ق ْر ٌو و ِّق ْر ٌي وق ِّر ٌّي ] [...وق َرا األمر واقتراه تت َّب َعه ...
الشعر :طرائقه
بشعر ،أقر ُاء
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ
اإلنسان َي ْق ِّتري فالنا بقوله َوي ْقت ِّري َسبيال َوي ْق ُروه أي َيتبعه  ...وق َر ْو ُت البالد ق ْروا وق َرْي ُتها ق ْريا
يقال ِّ
َ
َ
َْ
َ
َْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
واقت َر ْيتها واستقريتها ِّإذا تتبعتها تخرج من أرض ِّإلى أرض  ...وقروت بني فالن واقتريتهم واستقريتهم
َ
َ
مررت بهم واحدا واحدا وهو من اإلتباع  ...وقال بعضهم ما زلت أ ْس َت ْقري هذه األرض َق ْرَية ْ
قرية ...
ِّ
ِّ
َ َ
ُ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
وتقول َت َق َّرْي ُت املياه َأي تتبعتها ْ
َ
واري هللا
واستقريت فالنا سألته أن يق ِّريني .وفي الحديث َ والناس ق ِّ
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
في أرضه أي ش َهداء هللا أخذ من أنهم َي ْق ُرون الناس َي َتت َّبعونهم فينظرون ِّإلى أعمالهم ]…[ وقيل:
القارية الصالحون من الناس .وقال اللحياني :هؤًلء قواري هللا في األرض ،أي شهود هللا ألنه
يتتبع بعضهم أحوال بعض ،فإذا شهدوا إلنسان بخير أو فقد شر وجب ] [...األصمعي :رجع فالن
إلى قرواه أي عاد إلى طريقته األولى ( ،1999ج ،11 .ص.ص.)148-145 .
املزود له باملاء ،وهو بهذا
"قرية" إذن في حقل داللتها املعجمي اللغوي من الجذر "ق.ر.و" هي حوض املاء املستقل بذاته عن الحوض ِّ
ٌ
ٌ
ٌ
مكونها
املعنى فرع من أصل ،جزء من كل ،شريحة من جمع ،لكنه الفرع والجزء والشريحة املستقلة بنفسها ،املنفردة بطريقتها ،عن ِّ
األصيل .وهي في حقل داللتها املعجمي االصطالحي :املنهج يسلكه أتباعه ،ومنه جاء القارية (على وزن فاعلة) َّأنها الصالحون من الناس،
أي الفئة من الناس تنتهج النهج الصالح في سلوكها .الفهم االصطالحي ،إذن ،لـ"قرو "،يعني ،في عمومه ،الفئة من الناس (أو الشريحة
َّ
يؤلف بينها طريقة واحدة من السلوك والعادات والتقاليد تنفرد بهاُّ ،
املتحدرة منه
وتميزها عن سمات مجتمعها األصيل
من املجتمع)
ِّ
واملنتمية إليه .يقارب هذا الفهم لقرية محمد شحرور الذي يقول ،فيما استخلصه من كتابه الدولة واملجتمع – هالك القرى وازدهار
املدن ،ما يلي:
ُّ
جاء معنى القرية في التنزيل الحكيم ،على أنها أي تجمع سكاني في منطقة جغرافية ما بغض النظر
عن عدد السكان واملساحة ،يتفق أفراده على اتباع سلوك واعي موحد يجمع بينهم ،والتمسك به
والثبات عليه .فهذا السلوك الواعي املتفق عليه من أهل القرية يمثل األحادية .وهو السبب في
هالك القرى كما جاء في التنزيل الحكيم ،وقد وصف التنزيل الحكيم هذا السلوك بالظلم والكفر
والشرك ،وقد توعد هللا بهالك القرى الظاملة واملشركة إما بتدخل إلهي من خارجها ،أو بسبب طبقة
املترفين فيها التي تتسبب في دمارها (.)2018
َ َْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
اعلة (ق ِّارية) لم ِّير ْد استخدامها في القرآن؛ وفي املقابل نجد (قرية على وزن فعلة-في حالة اإلفراد والتنكير) تتردد
"ق ْرو" على وزن ف ِّ
في مواضع عديدة من القرآن ( 23مرة تحديدا) في سياقات سلبية ،من وعيد وإهالك بسبب سلوكيات من ظلم وطغيان ألفرادها .وفي
معان متضادة (كما هو
جذر واحد له معنى مشترك قد تفرقها اشتقاقات ذات ٍ
العربية مفهوم لساني أصيل؛ وهو أن الكلمة تنتمي إلى ٍ
املتكون من "ض-ر-ب" ينتج عنه "ضارب" و"مضروب؛" والجذر (ع-ص-ب) ،وهو الجماعة من الناس أو الحيوان ،تجد
الحال في الجذر
ِّ
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"عصبة" منه تستخدم للجماعة تشترك في الحسن والقبيح من األفعال كما في قوله تعالىَ :
ُ
﴿و َآت ْي َن ُاه ِّم َن ْال ُك ُنوز َما إ َّن َم َفا ِّت َح ُه َل َت ُن ُ
وء
ِّ ِّ
ْ
َّ َّ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ٌ ْ ُْ
ُ َْ
اإلف ِّك عصبة ِّمنكم (النور ،﴾)11 :بينما تنفرد "عصابة "،اصطالحا ،بمعنى
﴿إن ال ِّذين جاءوا ِّب ِّ
ِّبالعصب ِّة (القصص ،﴾)76 :وقوله تعالىِّ :
َ
الجماعة تشترك في القبيح فقط من املقاصد واملسالك (عصابة السوء) .وعليه ،ففي ضوء التفسير االصطالحي لـ"ق ِّارَية "،على أنها
جماعة من الصالحين ،فـ"قرية" تعني جماعة القوم الفاسدين ،الخارجين عن طريق الصالح واإلصالح ،وذلك باعتبار السياقات القرآنية
الغالب على استعمالها ٌ
تهديد ووعيد.
في ضوء ما سبق يمكننا أن نخلص إلى فهم َّأولي لـ"قرية" (في صياغتها املفردة النكرة) على أنها "الشريحة من املجتمع التي يتبع بعضها
بعضا في طريقة من السلوك ،شاذة عن مجتمعها الناشئة فيه ،ويربط بين أفرادها عالقات ذات دالالت متعددةَ :
عقدية ،طبقية،
سيكولوجية ،أو جنسانية (جندرية)؛ يتم تحديدها بسحب سياقاتها القرآنية الواردة فيها الكلمة" ".قرية" إذن ،يقوم تعريفها على
محورين ،تابث ومتغير :فهي في االستخدام القرآني إشارة إلى شريحة من مجتمع―عنصر الثابت ،أما " َّ
هوية هذه الشريحة―عنصر
ِّ
متغير ،فتكشفها عالقات داللية تربط "قرية "،في هيئتها املخصوصة هذه من اإلفراد والتنكير ،بسياقها في اآلية القرآنية الواردة فيها.
ِّ
اس ْب َناهاَ
على أساس هذا الفهم ،وبالعودة لـ"قرية" في اآلية ( )8من سورة الطالقَ ﴿ :و َك َأين من َق ْرَية َع َت ْت َع ْن َأ ْمر َرب َها َو ُر ُس ِّل ِّه َف َح َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َ َّ ُ َّ َ ُ
ُ َ
َ َ َّ َّ ُ َ
َ َ
ال َأ ْمر َها َو َك َ
ِّح َسابا َش ِّديدا َو َع َّذ ْب َن َاها َع َذ ابا ُّن ْكرا (َ )8ف َذ َاق ْت َو َب َ
َّللا َيا أو ِّلي
َّللا ل ُه ْم َعذابا ش ِّديدا ۖ فاتقوا
ان َعا ِّق َبة أ ْم ِّر َها ُخ ْسرا ( )9أعد
ِّ
ْ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ
اب ال ِّذين آمنوا ۚ قد أنزل
َّللا ِّإل ْيك ْم ِّذكرا (( )10الطالق)﴾ ،يمكننا القول إن "قرية" هنا ذات داللة جنسانية (جندرية) ،ألنها تشير إلى
األلب ِّ
َّ
شريحة األزواج (النساء والرجال) املكلفين بتطبيق الواجبات ذات الصلة بموضوع السورة (الطالق) ،لكنهم يخفقون في تطبيقها كما أمر
هللا فيأتي التحذير القرآني لهم من مغبة اإلفساد لرباط الزوجية بأن عواقبه ستكون وخيمة على مستوى الشرائح املعنية
بالتحذير―الجندرية؛ مثلها في ذلك مثل غيرها من الشرائح املجتمعية األخرى التي وقع عليها العذاب الرباني ملخالفتها األوامر اإللهية:
َ َ َّ َّ ُ َ
َ َ
َّ
ْ
َّللا ل ُه ْم َعذابا ش ِّديدا﴾) .هذا التشديد على
ذاقت وبال أمرها ،عاقبة أمرها خسرا ،وأخيرا عذاب األخرة ﴿ :أعد
(حاسبناها ،عذبناها،
ُْ ََ ُ
َ ُ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ْ
أهمية االلتزام بقوانين العالقة الزوجية كما َّ
ات
أقرها
اب ال ِّذين َآمنوا ۚ قد أنز َل َّللا ِّإل ْيك ْم ِّذكرا؛ َّر ُسوال َيتلو عل ْيك ْم َآي ِّ
املشرع﴿ :يا أو ِّلي األلب ِّ
ِّ
َ ُّ ُ َ َ
ُّ
ََّّللا ُم َبي َنات ل ُي ْخر َج َّالذ َ
ين َآم ُنوا َو َع ِّم ُلوا َّ
ور﴾ ،ثم تبيان التبعيات الوخيمة لإلخالل بها ،وتحميل عواقبها
ات ِّمن الظلم ِّ
الص ِّال َح ِّ
ِّ ِّ ٍ ِّ ِّ ِّ
ات ِّإلى الن ِّ
على طرفي العالقة األسرية ( رجل وامرأة) ،هو إدراك عميق لدور هذه الشريحة الجندرية في تعزيز صحة النظام املجتمعي الذي تنتمي
املتسببة به في نظامها
إليه أو تفكيك دعائمه والتسبب في خراب بنيانه من أصوله ،فكان العقاب الواقع عليها بمقدار فداحة الخلل
ِّ
َّ
املشرع من يقيم القوانين الربانية املنظمة للعالقة األسرية
املشرع على متانة قواعده واستواء سوقه ،ثم َي ِّع ُد
املجتمعي الذي يحرص
ِّ
َ َ َ
ُ ْ ْ ُ َ َّ َ ْ ي َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ
َ
ات تج ِّر ِّمن تح ِّتها األنهار خ ِّال ِّدين ِّفيها أبدا،
ذلك بمثوبة دنيوية (الرزق الحسن) وأخروية (جنات تجري من تحتها األنهار)﴿ :يد ِّخله جن ٍ
َق ْد َأ ْح َس َن َّ ُ
َّللا َل ُه ر ْزقا﴾ ،كما َّ
توعد املس يء بجزاء دنيوي وأخروي تقدمت اإلشارة إليه .في ضوء هذا الفهم ،العذاب للقرية في هذه اآليات
ِّ
ليس هو الجوع ،القحط ،الخسف...إلخ ،كما جاءت بذلك التفاسير ،بل هو عواقب الطالق وآثاره النفسية واالجتماعية الوخيمة التي
الرباني علما بتفاصيل الحياة الدنيوية وسبل استقامة املعيشة فيهاَّ ،
يوليها هللا من الرعاية واالهتمام ما يدل على إحاطة املشرع َّ
وأنه
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
َْ
َ
تعالى من ينبغي ُأن يستند إلى أوامره ونواهيه فيما يخص مرجعيات تنظيمهاَّ ﴿ :
َّللا َّالذي َخ َل َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ات َو ِّم َن األ ْ
ض ِّمثل ُه َّن َي َتن َّز ُل األ ْم ُر
او
م
س
ع
ب
س
ق
ر
ٍ
ِّ
ِّ
ْ
َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ َٰ ُ َ ْ َ ٌ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ َ
َّللا ق ْد أ َحاط ِّبك ِّل ش ْي ٍء ِّعلما﴾.
بينهن ِّلتعلموا أن َّللا على ك ِّل ش ي ٍء ق ِّدير وأن
ُ
فهم عمر بن سليمان إذن لـ"قرية" على أنها "بلدة ع ِّذبت في الطالق" هو األقرب في فهم اآلية على اعتبار سياقها في موضوع الطالق
َّ
الج ْن َدري الخاص
املعنونة به السورة .لكن تفسيره يظل قاصرا عن الوصول بمعنى "قرية" إلى مفهوم الشريحة املجتمعية ذات االعتبار ِّ
الذي يتسق وسياق النص القرآني .الفهم لـ"قرية" على أنها ذات داللة جغرافية تشير ملكان ما أصابه عذاب هللا بسبب مخالفة أوامره في
ُ
يضيق من إطار الفهم لآلية الوارد فيها
الطالق يضفي غموضا على هذه القرية املجهولة تاريخيا .هذا التحديد لقرية (بداللتها الجغرافية) ِّ
ذكر "قرية؛" وذلك في ظل التفسير التقليدي لـ"قرية" على أنها منطقة جغرافية بعينها استحقت العذاب فيما مض ى من األزمنة؛ ألسباب
عقدية (أو اجتماعية – كما َّ
فسرها ابن سليمان) .بينما من شأن التعميم لقرية بدالالته الجنسانية؛ املشير لشريحة من املجتمع ذات
عالقة جندرية (األسرة تحديدا) ،على اختالف وجودها الزماني واملكاني ،أن يزيل هذا الغموض ،ويحيلنا الكتشاف الحلقة املفقودة التي
بها نعيد بها للنص القرآني ترابطه الذي كان مفقودا بين بدايات اآليات ( )7-1وأواخرها ( ،)12-8بل أيضا بين سورة الطالق بمجملها
والسورة التي تعقبها في الترتيب القرآني (التحريم) :حيث النقلة من عموم الحديث عن تنظيم العالقة األسرية بين أفراد املجتمع اإلسالمي
(تعرضها سورة الطالق ،وترتيبها في القرآن  )65إلى خصوصية الرباط الزوجي بين الرسول – عليه الصالة والسالم – وزوجاته – رضوان
هللا عليهن (تعرضها سورة التحريم ،وترتيبها في القرآن  ،)66ثم هما يشتركان في عدد آياتهما االثنتي عشرة وفي كونهما مدنيتان أيضا.
َّ
من اآلن فصاعدا ،إذن ،أينما َّ
والتغير املالزمين لداللته املعجمية:
حل املفرد النكرة لـ"قرية" سنقوم بتفسيره باعتبار عنصري الثبات
ُّ
و(التغير) املرتبط بتحديد "الهوية املميزة" لهذه الشريحة بحسب سياق اآليات
(الثبات) املرتبط بكونه يشير لـ "شريحة من مجتمع"،
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َ ْ َ َ
َ َ َََْْ َ ََ ْ ُ َ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُّ
وحي
الوارد فيها .وفي ضوء هذا الفهم نقرأ اآليات التاليةَ ﴿ :ما َآمنت ق ْبل ُهم ِّمن ق ْرية أهلكناها ۖ أف ُه ْم ُيؤ ِّمنون ( )6و َما أ ْر َسلنا ق ْبلك ِّإال ِّرجاال ن ِّ
ْ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َّ
َْ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ْ
ُ َّ َ ْ
ُ ُ ْ َ َ َْ ُ َ
ام َو َما َك ُانوا َخالد َ
الط َع َ
ون ( )7وما جعلناهم جسدا ال يأكلون
ص َدق َن ُاه ُم ال َو ْع َد
ين ( )8ثم
الذك ِّر ِّإن كنت م ال تعلم
ِّ ِّ
ِّإلي ِّهم ۖ فاسألوا أهل ِّ
ََ ْ َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ
ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ ونَ
َ َْ َ َ ْ َ َ ََ َ
نش ْأناَ
َ
َ
َ
ْ
ْ
فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا املس ِّر ِّفين ( )9لقد أنزلنا ِّإليكم ِّكتابا ِّف ِّيه ِّذكركم ۖ أفال تع ِّقل ( )10وكم قصمنا ِّمن قرية كانت ظ ِّاملة وأ
َ ُ ْ
َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ ونَ
َ َ َّ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
ََْ َ َْ َ
ون (َ )12ال َت ْر ُك ُ
آخر َ
ضوا َو ْار ِّج ُعوا ِّإل َٰى َما أ ْت ِّرف ُت ْم ِّف ِّيه ومس ِّاك ِّنكم لعلكم تسأل
ين ( )11فلما أحسوا بأسنا ِّإذا هم ِّمنها يركض
بعدها قوما ِّ
(َ )13ق ُالوا َيا َو ْي َل َنا إ َّنا ُك َّنا َظامل َين (َ )14ف َما َز َالت ت ْل َك َد ْع َو ُاه ْم َح َّت َٰى َج َع ْل َن ُاه ْم َحصيدا َخامد َ
ين (( )15األنبياء)﴾.
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ

اآليات هنا مواساة للرسول محمد (ﷺ) عما واجهه من معارضة من قومه ،تحديدا عن املشركين من أهلها ،وليس عن مكة (البلدة)
ذات املوقع الجغرافي املعروف .واملواضاة جاءت بتذكيره بما القاه األنبياء من مواقف مشابهة من فئات أشركت برسالتهم .الطبري في
تفسيره الجامع لآلية ( )6أعاله يقول" :قال ابن َّ
صالح وقوم فرعون" (ج ،14 .ص .)177 .وعليه ،فـ"قرية "،في اآلية (،)6
عباس :يريد قوم
ٍ
املكذبون بنبوة محمد (ﷺ) ،ممن تربطهم عالقة َع َقدية باملكذبين
هي إشارة واضحة إلى شريحة من مجتمع أهل مكة ،تحديدا هنا هم ِّ
َّ
برسلهم من األقوام الغابرة ،وليست إشارة إلى املوقع الجغرافي (مكة) التي يقيم فيها املشركون .الشاهد على ذلك متضمن في سياق اآليات
مكذبة بالرسل نتيجة اعتقاد إيديولوجي ،وعادات طقوسية ،وتقاليد بالية
املنذرة لهذه الشريحة ،بالتذكير بعاقبة من سبقهم من شرائح ِّ
ِّ
َ
آلباء كانوا َّ
ُ
َ
َّ
مت ِّبعين لهم فأهلكهم هللا .وعليه ،فالحسبة املنطقية تخبرنا ،بأنه البد لكل شريحة تتوافق مع هويتهم العقدية من مواجهة
ُ َ
متضمنة لقاسم مشترك ذي دالالت "طبقية" بين قرية (الشريحة املنذ َرة) وقرية
املتكرر فيها "قرية" هي أيضا
املصير ذاته .اآلية ()11
ِّ
ِّ
َْ
املهلكة) :فأسباب تكذيب الفريقين لرسلهم تعود إلى استكبارهم واستعالئهم الذي استندوا إليه في رفضهم لرساالت هللا :فهم
(الشريحة
واقع بهم ال محالة أرادوا هربا وخالصا منه فكان الخطاب(َ :ال َت ْر ُك ُ
حينما أحسوا بالهالك ٌ
ضوا َو ْارج ُعوا إ َل َٰى َما ُأ ْتر ْف ُت ْم ِّف ِّيه َو َم َس ِّاك ِّن ُك ْم َل َع َّل ُكمْ
ِّ ِّ
ِّ
ُ َ
َ ُ
َ
ُ ْ
ُ َُ َ
متحضرة َ(ما أ ْت ِّرف ُت ْم ِّف ِّيه
مترفة
مخملية
ت ْسألون ( )13قالوا َيا َو ْيل َنا ِّإ َّنا ك َّنا ظ ِّ ِّامل َين (" .))14قرية" هنا إشارة ،إذن ،إلى شريحة مجتمع
ِّ
ْ
ُ
َو َم َس ِّاك ِّنك ْم) توافق أفرادها على تكذيب رسلهم وكان ذلك سببا في هالكهم .هذا السياق من الترف واملساكن يسكنها ِّعل َية القوم الواردة
فيه "قرية" يبعدها عن معناها التقليدي (بلدة صغيرة ريفية ،أو َ
ض ْيعة)؛ ألن مظاهر الترف واملساكن الفارهة ال يتوافق وطبيعة القرية
البسيطة املتواضعة.
ْ َ َ ُ ْ َ َُ
ُّ
ْ
اب وقر ٍآن م ِّب ٍين ()1
لفاس ِّدي العقيدة نراه يتكرر مع لفظة "قرية"
هذا املفهوم الطبقي ِّ
الواردة في قوله تعالى﴿ :الر ۚ ِّتلك آيات ال ِّكت ِّ
َ َ
ُّ َ َ َ َ ُّ َّ َ َ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َ
ْ
ُ
ون (َ )3و َما َأ ْه َل ْك َنا ِّمن َق ْرَية إ َّال َو َل َها ِّك َتابٌ
ين ك َف ُروا ل ْو ك ُانوا مس ِّل ِّمين ( )2ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويل ِّه ِّهم األمل ۖ فسوف يعلم
ربما يود ال ِّذ
ِّ
َّ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ َ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ َ َ َ
ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ٌ
ون (َّ )6ل ْو َما َت ْأت َينا ب ْاملَ َالئ َكة إن ُكنتَ
َ
ْ
َّم ْع ُل ٌ
ُ
الذكر ِّإنك ملجن
وم ( )4ما تس ِّبق ِّمن أم ٍة أجلها وما يستأ ِّخرون ( )5وقالوا يا أيها ال ِّذي ن ِّزل علي ِّه ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّم َن َّ
الص ِّاد ِّق َين (( )7الحجر)﴾.
ُّ
مصير هذه الشريحة من املجتمع املكذبة لرسولها َّ
(املدعية عليه بالجنون) محسوم في األقدار ،وإن قدر هالكهم بعد زمن من
ِّ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ونَ
َّ
بالنعم واآلمال املقطوعة (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويل ِّه ِّهم األمل ۖ فسوف يعلم ) .فهي فئة الهية باألمل في دوام النعم املمتعة
االستدراج ِّ
َّ
َّ
بها ،من مأكل ومدارجه من أصناف الشهوات ،غارقة في ملذاته ،وهنا إشارة النتماء طبقي تميزت به هذه الفئة .
املفسدة للمجتمع بأي صورة من الصور (عقديا ،اقتصاديا ،أو
في ضوء هذا الفهم لـ"قرية" على أنها شريحة من الطبقة املخملية ِّ
َّللا َم َثال َق ْرَي ًة َك َان ْت آم َنة ُّم ْط َمئ َّنة َي ْأت َيها ر ْز ُق َها َ َغدا من ُكل َم َكان َف َك َف َر ْت ب َأ ْن ُعم َّللاَّ
َ
﴿وض َر َب َّ ُ
أخالقيا) يكون فهمنا أيضا لآلية التالية:
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ ِّ ر ِّ ِّ
َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ونَ
فأذاقها َّللا ِّلباس الج ِّوع والخو ِّف ِّبما كانوا يصنع (النحل .﴾)112 :في هذه اآلية ،يضرب هللا للناس املثل بشريحة من املجتمع ذات
ْ
ُ َ
(آم َنة ُّمط َم ِّئ َّنة)َ ،واكتفاء اقتصادي (يأتيها رزقها رغدا) ،أتت من األفعال ما استوجبت معه سلب نعم هللا تعالى منها
حصانة أمنية ِّ
النعم فيما يكون به تقويم املجتمع وصالحه.
واستبدالها بنقيضها (الجوع والخوف) ،جزاء لعدم إعمال أفرادها ما يستوجب حفظ ِّ
َّ
َ
املوجهة ألسباب
لتؤكد الفهم له على أنه "شريحة مجتمع من الطبقة املرفهةِّ ،
اآليات القرآنية املستخدمة لـ"قرية" تتعاضد فيما بينها ِّ
ترفها فيما فيه فساد مجتمعها املنتمية إليه ،بشكل استحقت معه الهالك ".العقاب اإللهي في اآليات الوارد فيها "قرية" ال يعني وقوعه
على املجتمع بكامل شرائحه ،بل فقط على الشريحة الظاملة لنفسها بإنكار نعم هللا عليها ،وعدم ُّ
تحدثها بهذه النعم فيما يظهر معه صالح
ِّ
َّ
املتحكمة فيه بقوتها التي منحها هللا إياها (غالبا قوة اقتصادية وسياسية) .لذا نجد أن سنة هللا في سلب هذه الطبقة
بقية شرائح املجتمع
ِّ
ُ
من نعمها قضت باستدراج مترفيها بالفسق ،والخروج عن املتعارف عليه من أخالقيات الفطرة السليمة ،ما يستوجب معه نزول العقاب:
َ ًَ
َ َ َ
َ ْ
َ
َ
َ
ْ
﴿وإذا أ َر ْد َنا أن ُّن ْه ِّل َك ق ْرَية أ َم ْرَنا ُمت َر ِّف َيها ف َف َس ُقوا ِّف َيها ف َح َّق َعل ْي َها ال َق ْو ُل ف َد َّم ْرَن َاها َت ْد ِّميرا (اإلسراء .﴾)16 :بهذا الفهم فإن "مترفو قرية" هم
املوجهون ألتباعهم بلزوم ما ُّ
يقرونه عليهم من سلوك ،يتوافق وتحقيق رغباتهم الخاصة
أعالم طبقة املجتمع املخملية ورؤوسها ِّ
ومصالحهم الشخصية .هم إذن "أكابر مجرميها" الذين يرد تحديد وصفهم في قوله تعالىَ :
﴿و َك ََٰذ ِّل َك َج َع ْل َنا في ُكل َق ْرَية َأ َكاب َر ُم ْجرميهاَ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ُ
َ َ ْ
َ
َ َ ُ َ َّ َ ُ
املفسدة بمكانتها الطبقية ملن دونها
ِّل َي ْمك ُروا ِّف َيها ۖ و َما ي ْمك ُرون ِّإال ِّبأنف ِّس ِّه ْم و َما يش ُع ُرون (األنعام .﴾)123 :وهذا الفهم لشريحة املجتمع ِّ
َ
َ َ ْ
َ ُ َ
ََ َ َْ
﴿وك ْم أ ْهلك َنا ِّمن ق ْرَية َب ِّط َر ْت َم ِّعيش َت َها ۖ ف ِّتل َك َم َس ِّاك ُن ُه ْم ل ْم ت ْسكن ِّمن َب ْع ِّد ِّه ْم
من الشرائح يكون تفسير من وقع عليهم الهالك في قوله تعالى:
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ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

َ َ ََٰ
َ
ْ
َ ْ
َ
ُ
َّ َ
﴿وكذ ِّل َك َما أ ْر َسل َنا ِّمن ق ْب ِّل َك ِّفي ق ْرَية
ِّإال ق ِّليال ۖ َوك َّنا َن ْح ُن ال َو ِّارِّث َين (القصص .﴾)58 :وفي ضوء هذا الفهم أيضا تكون قراءتنا لقوله تعالى:
َ ُ
َ َ
ُّ ْ َ ُ َ
ال ُم ْت َر ُف َ
ِّمن َّن ِّذير إ َّال َق َ
ون (الزخرف﴾)23 :؛ فأكابر مجرمي قرية هم مترفوها املتحكمون
وها ِّإ َّنا َو َج ْد َنا َآب َاء َنا َعل َٰى أ َّم ٍة َو ِّإ َّنا َعل َٰى آث ِّار ِّه م مقتد
ٍ ِّ
واملقررون لنظمه وسياساته الفاسدة ولذلك استحقوا الهالك.
مجتمعهم
باقتصاد
ِّ
ُ
في الحديث عن قوم شعيب الذين أهلكم هللا َّ
فسدة
مبينة لهويتهم بأنهم فقط الشريحة امل ِّ
بالرجفة تأتي الشروحات لآليات ِّ
َ
َّ
َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ُ
ُ
َ
َ
ُ
﴿و َق َ ْ َ ُ َّ َ َ َ
َ
َّ
ُ
َّ
(إقتصاديا) ملجتمعهم ،يقول تعالىَ :
َ
اس ُرون ( )90فأخذتهم الرجفة
ال املأل ال ِّذين كف ُروا ِّمن ق ْو ِّم ِّه ل ِّئ ِّن ات َب ْعت ْم شع ْيبا ِّإنك ْم ِّإذا لخ ِّ
ص َب ُحوا في َداره ْم َجاثم َين (َّ )91الذ َ
ين َك َّذ ُبوا ُش َع ْيبا َك ُانوا ُه ُم ْال َخاسر َ
ين َك َّذ ُبوا ُش َع ْي ًبا َك َأن َّل ْم َي ْغ َن ْوا ف َيها ۚ َّالذ َ
َف َأ ْ
ين (األعراف)﴾ .نستنتج
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
َّ
ين َك َّذ ُبوا ُش َع ْيبا َك ُانوا ُه ُم ْال َخاسر َ
(الذ َ
ين) .ثم تكون
من اآلية أعاله أن إهالك هللا لقوم شعيب لم يكن ملجملهم على الكلية ،بل فقط ِّ
ِّ
ِّ
َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ
َ
َ ْ
املوعظة والدرس املستفاد من هذه الشريحة في قوله تعالى ،معقبا على قصتهمَ ﴿ :و َما أ ْر َسل َنا ِّفي ق ْرَية ِّمن َّن ِّب ٍي ِّإال أخذنا أ ْهل َها ِّبال َبأ َس ِّاء
َ
ُ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َٰ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َّ ُ َ َّ َ َ َ ْ
َ َّ َّ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َ
الس َّر ُاء فأخذ َن ُاهم َب ْغ َتة َو ُه ْم ال
ض َّر ُعون ( )94ثم بدلنا مكان الس ِّيئ ِّة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء و
والضر ِّاء لعلهم ي
َي ْش ُع ُر َ
ون (( )95األعراف)﴾.
ُ
املؤكدة لفهمنا داللة قرية على أنها "شريحة مجتمعية بمفهومها الطبقي
أخذ هللا لـ" قرية" بـ"البأساء والضراء" ُيضاف إلى الشواهد ِّ
َّ
َّ
والضراء .فاملعلوم أن االبتالء لو كان مقصودا لشرائح املجتمع بطبقاته
واستبدت فاستحقت ابتالء هللا لها بـالبأساء
املتعالي" التي طغت
َّ
َّ
َّ
املختلفة لكان التعبير باألخذ بـ"السراء والضراء" هو األنسب؛ ألنه يشمل االبتالء بأشكاله املتناسبة وطبقات املجتمع ،غنية وفقيرة:
َ
َّ
بالنعم وأخذهم َّ
َّ
بالسراء .وعليه ،فتخصيص
فيكون ابتالء الطبقة املرفهة
بالضراء وأخذهم بالبأساء ،بينما ابتالء الطبقة املعدمة ِّ
البأساء (أعلى مراتب االبتالء بمعناه السلبي) َو َّ
(الضراء ،أدنى مراتب االبتالء بمعناه السلبي أيضا) يعني أن املقصود باألخذ هنا هم فقط
الطبقة املُ َ
نعم عليها بالجاه والنفوذ في املجتمع ،دون غيرهم من الشرائح األدنى منهم .يتأكد عنصر "الطبقية" كأحد مكونات املعنى الداللي
وها إ َّنا ب َما ُأ ْرس ْل ُتم به َكاف ُر َ
َّ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ َ َْ َ ْ َ َ َْ
ون ()34
لـ"قرية" ذي األبعاد املر
ِّ ِّ ِّ
ِّ
تبطة بالجاه والنفوذ في قوله تعالى﴿ :وما أرسلنا ِّفي قرية ِّمن ن ِّذ ٍير ِّإال قال مت َٰرف َ ِّ ِّ
َ َ ُ َ ْ ُ َ ْ َُ َ ْ َ ً َ َ َْ
ُ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
َّ
َ
َ
ً
ُ
ْ
َ
َ
ون (َ )36وماَ
َ
ُ
اس ال يعلم
الر َٰزق ِّملن يشاء ويق ِّدر ول ِّكن أكثر الن ِّ
َوقالوا نحن أ َكثر أمواًل وأوًلدا وما نحن ِّبمعذ ِّبين ( )35قل ِّإن رِّبي يبسط ِّ
َُ َ َ َ
َ َ ُ َُ ْ َُُْ
ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ ُ ُ
ُ ونَ
َ
َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ات ِّآمن
ف ِّبما ع ِّملوا وهم ِّفي الغرف ِّ
الضع ِّ
أموالكم وًل أوًلدكم ِّبال ِّتي تق ِّربك ْم ِّعندنا زلف َٰى ِّإال من آمن وع ِّم َل ص ِّالحا فأول ِّئك لهم جزاء ِّ
َٰ
َ
ُ ْ َّ َ َ ْ ُ ُ
َ َ
ين ُأ َولئ َك في ْال َع َذ ُ ْ َ ُ َ
ين َي ْس َع ْو َن في َآيات َنا ُم َعاجز َ
(َ )37و َّالذ َ
الر ْز َق ِّملن َيش ُاء ِّم ْن ِّع َب ِّاد ِّه َو َي ْق ِّد ُر ل ُه ۚ َو َما
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اب محضرون ( )38قل ِّإن رِّبي يبسط ِّ
ِّ ِّ
َ
َ ْ ََُ ُ ْ ُ ُ ََُ َ
َ
ْ
ُ
َّ
أ َنف ْق ُتم ِّمن ش ي ٍء فهو يخ ِّلفه ۖ وهو خير الر ِّاز ِّقين (( )39سبأ)﴾.
ٌ
تحديد واضح ُلهوية هذه الشريحة املترفة ذات السلطة املتأتية من التفاخر باألموال واألوالد ،املستقوية بهما على إفساد األرض
هنا
َّ
بعد صالحها .فهمنا لـ"قرية" إذن ،في هذه اآلية ،على أنها الطبقة األرستقراطية (ذات الجاه والنفوذ) في املجتمع يتفسر بسالسة في ضوئه
سياق اآليات الواردة فيها الكلمة ،دون حاجة ُّ
لتعنت الخروج عن مسار النص حال تم تطبيق فهم نقليدي لها يعتبرها "بلدة صغيرة ريفية".
ففي اآلية القرآنية على لسان ملكة سبأ ،وهي تستشير زمرتها الحاكمة بخصوص ما ينبغي فعله إزاء تخيير سليمان – عليه السالم – لهم
َ
يم ( )29إ َّن ُه من ُس َل ْي َم َ
ُ
اب َكر ٌ
تعالى﴿:ق َال ْت َيا َأ ُّي َها ْامل َ ُأل إ ِّني ُأ ْل ِّق َي إ َل َّي ِّك َت ٌ
حرب مدمرة ،يقول
ان َو ِّإ َّن ُه
ِّ ِّ
بقبول رسالة هللا التي بعث بها أو انتظار ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
الرحيم (َ )30أ َّال َت ْع ُلوا َع َل َّي َو ْأ ُتوني ُم ْسلم َين (َ )31ق َال ْت َيا َأ ُّي َها ْامل َ ُأل َأ ْف ُتوني في َأ ْمري َما ُك ُ
نت َق َ َ َ َّ َ ْ ُ
ب ْسم ََّّللا َّ َٰ
ون
ِّ
ِّ
ِّ
الر ْح َم ِّن َّ ِّ
ِّ
اطعة أ ْمرا حت َٰى تش َهد ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ ْ َْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َْ
ِّ ِّ َ ُ َ ْ ُ ُ ُ ُ َّ َ ُ ُ َ ْ
َ َ ْ َّ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ً َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ
َ
َ
ُ
س ش ِّد ٍيد واألمر ِّإلي ِّك فانظ ِّري ماذا تأم ِّرين ( )33قالت ِّإن امللوك ِّإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أ ِّعزة
َ(َ )32قالوا نح َٰن أولو قو ٍة وأولو بأ ٍ
َّ َ َ
ُ َ
أ ْه ِّل َها أ ِّذلة ۖ َوكذ ِّل َك َي ْف َعلون (( )34النمل)﴾.
َ
املستخدمين) من ُّ
تخوفها من
تخبر مألها (أعوانها
بلقيس بحنكتها كملكة ،على معرفة دقيقة بخبايا السياسة وتدابير االنقالباتِّ ،
َ
َ
َٰ
ُ
َّ
ُْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ ْ ُ ُ َ
َ
ُّ َّ
ْ
وك إ َذا َد َخ ُلوا َق ْرَية َأ ْف َس ُد َ
َ
َّ
وها َو َج َع ُلوا َأ ِّعزة أه ِّل َها أ ِّذلة ۖ وكذ ِّلك َيف َعلون) .فهي َّ
تتخوف
السنة السياسية القائم عليها تداول امللك(ِّ :إن املل ِّ
من إمكانية إفساد سليمان للطبيعة الديموغرافية ململكتها بجعل أصحاب النفوذ والجاه فيها أذالء ،بسلبهم ما هم فيه من نعم .فهي
َّ
تحذر (مألها) من َّأن أول املتضررين من مناوءة سليمان وعدم قبول دعوته هو قريتهم (شريحتهم املالكة /زمرتهم الحاكمة) ،وإفساد
َ َّ َ َ ْ َ َّ
ُ
ُ
وحنكة في السياسة ،ت ِّعلمهم أن امللوك هذا
سليمان لها سيكون بجعل (أ ِّعزة أه ِّل َها أ ِّذلة) .فهي كملكة ذات باع في الحكم ،وخبرة في امللكِّ ،
َ ََٰ
ُ َ
ديدنهم في الغزو والحروب َ(وكذ ِّل َك َي ْف َعلون).
َ
الهالك ُّ
وفي إجراءات إهالك شريحة املستكبرين َّ
الن ُ
ذر إلى تلك الشريحة ،لردعهم َّ
عما هم فيه من ضالل،
سن سبحانه أن يسبق
﴿و َما َأ ْه َل ْك َنا م ْن َق ْرَية إ َّال َل َها ُم ْنذ ُر َ
وإتاحة فرصة لرفع العذاب عنهم ،أو إقامة الحجة عليهم حال إنزالهَ :
ون (الشعراء .﴾)208 :ومن بين
ِّ
ِّ
ِّ
َ
النذر ،لذلك هم فقط من ُ
أفل ْ
حت معهم ُّ
استثنوا من نزول العذاب بعد أن كانوا
كل املنذرين يخبرنا تعالى َّأن قوم يونس فقط هم من
ِّ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
س ملَّا َآم ُنوا ك َش ْف َنا َع ْن ُه ْم َعذ َ
مستحقين له .وفي توضيح أسباب االستثناء يقول تعالىَ﴿ :فل ْوال ك َان ْت ق ْرَية َآم َن ْت ف َن َف َع َها إ َيم ُان َها إال ق ْو َم ُي ُون َ
اب
ِّ
ِّ
َْ
َ
َ
ُ
َ َ
األ ْرض ُك ُّل ُه ْم َجميعا ۚ َأ َف َأ َ
نت ُت ْكر ُه َّ
ْالخ ْزي في ْال َح َياة ُّ
الن َ
اس َح َّت َٰى َيك ُونوا ُم ْؤ ِّم ِّن َين ()99
الد ْن َيا َو َم َّت ْع َن ُاه ْم ِّإل َٰى ِّح ٍين (َ )98ول ْو ش َاء َرُّب َك آل َم َن َمن ِّفي
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َّ
(يونس)﴾ .يخبرنا تعالى أن سبب رفع العذاب هو شرح هللا صدر هذه الشريحة من مجتمع يونس لإليمان بعد التكذيب .وهذا االستثناء
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ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

من العذاب بعد االهتداء للحق هو نعمة َّ
امتن هللا بها تعالى على يونس وقومه واختصهم بها .ذلك َّأنه َّ
تقرر في سنة هللا على عباده أنه:
َ َ
َ َ َ َْ
ُّ
َ
﴿ َو َح َر ٌام َعل َٰى ق ْرَية أ ْهلك َن َاها أ َّن ُه ْم ال َي ْر ِّج ُعون (األنبياء﴾)95 :؛ فالسنة الكونية تقتض ي نزول العذاب بعد تمكن الضالل من شريحة مجتمع
ما يكون بهالكها؛ نجاة لبقية املجتمع.
َ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ
الرياح بشرا بين يد ْي
بمنذرين (من بشر أو خبر أو آية أو نعمة أو
لكن الهالك البد أن يسبق ِّ
نقمة) ،يقول َتعالى﴿ :وهو ال ِّذي أرسل ِّ
َ
ْ
َََ ْ َ ْ
َ
َّ َّ
َ َ َْ
ُ
َر ْح َم ِّت ِّه ۚ َو َأ َنزْل َنا ِّم َن َّ
ص َّرف َن ُاه َب ْي َن ُه ْم ِّل َيذك ُروا
الس َم ِّاء َماء ط ُهورا (ِّ )48ل ُن ْح ِّي َي ِّب ِّه َبل َدة َّم ْيتا َون ْس ِّق َي ُه ِّم َّما خل ْق َنا أن َعاما َوأ َن ِّاس َّي ك ِّثيرا ( )49ولقد
ُ َ
َّ ُ
َ ْ َ ْ
َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
اس ِّإال ك ُفورا (َ )50ول ْو ِّشئ َنا ل َب َعث َنا ِّفي ك ِّل ق ْرَية َّن ِّذيرا (( )51الفرقان)﴾ .فالنذير هنا جاء في هيئة جغرافية مائية يتم
فأب َٰى أكثر الن ِّ
بمقتضاها توزيع املياه في بقع من األرض بعينها ومنعها عن أخرى .وهذا التصريف في توزيع املياه على البقع الجغرافية هو من أمثلة ُّ
النذر
ٍ
وها َق ْب َل َي ْوم ْالق َي َامة َأ ْو ُم َعذ ُب َ
﴿وإن من َق ْرَية إ َّال َن ْح ُن ُم ْهل ُك َ
التي يبعثها هللا للناس فيكون اتعاظ بعضهم ببعض مدعاة الهتدائهم للحقَ .
وها
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ٍ ِّ
ُ
َ
ََ َ
ان ََٰذل َك في ْالك َ
َ َ
اب َم ْسطورا (اإلسراء .﴾)58 :وتوقيت هذا الهالك مفاجيء غير ُم َتن َّبأ به ،ملضاعفة الخشية من وقوعه:
ت
عذابا ش ِّديدا ۚ ك ِّ ِّ ِّ ِّ
ُ
ْ ْ
َ ُ
ُ َ َّ
ُْ ُ
اب ُأنز َل إ َل ْي َك َف َال َي ُكن في َ ْ َ َ
﴿املص (ِّ )1ك َت ٌ
نذ َر ِّب ِّه َو ِّذك َر َٰى ِّلل ُم ْؤ ِّم ِّن َين (َّ )2ات ِّب ُعوا َما أ ِّنز َل ِّإل ْيكم ِّمن َّرِّبك ْم َوال َتت ِّب ُعوا ِّمن ُدو ِّن ِّه
صد ِّرك ح َر ٌج ِّمنه ِّلت ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ
َّ َ َ ُ
َ
ْ
َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ ُ َ ََ َْ ُ ْ َ ُ َ
ون (َ )4ف َما َك َ
َأ ْول َي َاء ۗ َقليال َّما َت َذ َّك ُر َ
ان َد ْع َو ُاه ْم ِّإذ َج َاء ُهم َبأ ُس َنا ِّإال أن قالوا
ون (َ )3وكم ِّمن قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قا ِّئل
ِّ
ِّ
َّ ُ َّ َ
َ
املين (( )5األعراف)﴾ ،واملفاجأة في توقيت الهالك اقتض ى التنكير لـ"قرية" في هذه اآلية تحديدا ،ليفيد تعميم هذا الحكم
ِّإنا كنا ظ ِّ ِّ
باعتباره من السنن الكونية.
َّ
غالبا ما ُيقرر السياق القرآني املطروح فيه قضية الحكم بالعذاب على "قرية ما" بأن حيثيات القضية فيما يخص التعدي والفجور
َّ
(املقدر عليها الهالك) هي أهم ما يرد في حيثيات مقاضاتهم مما ُيبنى عليه ُ
الحكم عليهم
البين من الشريحة املجتمعية
والفسق والظلم ِّ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ َ ً
ُ
بإهالكهم ،في ذلك يقول تعالى﴿ :وكم قصمنا ِّمن قرية كانت ظ ِّاملة (األنبياء .﴾)11 :والقرآن ال يكتفي في إخبارنا بأسباب الحكم أنه جاء
َّ َ ُ َ َ
نتيجة لعلم إلهي بظلمهم بل يقرر أنه يأتي بعد شهادة شهود من شرائح َ
املست َ
ين َي ُقولون َرَّب َنا أ ْخ ِّر ْج َنا
ضعفين الذين وقع عليهم الظلم﴿ :ال ِّذ
َٰ ْ
َّ َ ُ
ٌ
ٌ
الواقع بهم
متبوع ،بعد نزوله ،باعتراف
ِّم ْن َه ِّذ ِّه ال َق ْرَي ِّة الظ ِّال ِّم أ ْهل َها (النساء ،﴾)75 :كما سيأتي نقاشه بتفصيل في موضعه ،ثم هو
ْ
ُ َ
َّ َ َ ُ
َ
ْ
﴿ف َما َك َ
ان َد ْع َو ُاه ْم ِّإذ َج َاء ُهم َبأ ُس َنا ِّإال أن قالوا ِّإ َّنا ك َّنا ظ ِّ ِّامل َين(( )5األعراف)﴾.
العذاب باستحقاقهم له بسبب ظلمهم:
العدالة اإللهية تقتض ي إذن أن يصيب العذاب الفئة الظاملة فقط؛ ما يعني أن الهالك ال يصيب بلدانا بأكملها ،كما هو الفهم
الدارج ،بل مناطق بعينها حيث يغلب تواجد الفئة الظاملة فيها على املستضعفة ويتشكل في ظل استفحال فسادها معنى (قرية).
ُّ
شرها ،وتمكنه من مفاصل مجتمعها الذي يبدأ باالنهيار بسبب
فاستحقاق شريحة من املجتمع للهالك يصبح واجبا إذن باستفحال ِّ
َ ْ ُ ُ َ َ ٌ ََُ ُ َ َ ْ ُ َْ َ َ َ ْ ُ ُ
اب َم ْد َينَ
وط َو َأ ْ
ص َح ُ
وح وعاد وثمود وقوم ِّإبر ِّاهيم وقوم ل ٍ
مفاسدها ،ويضرب على ذلك أمثلة من شرائح مجتمعات غابرة من مثل (قوم ن ٍ
وقوم موس ى):
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
وس َٰى َف َأ ْم َل ْيتُ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ
اب َم ْد َي َن ۖ َو ُك ِّذ َب ُم َ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ْ
وط ( )43وأصح ُ
﴿و ِّإن ُيك ِّذبوك فقد كذبت قبل ُه ْم قوم ن
وح وعاد وث ُمود ( )42وقوم ِّإب َر ِّاهيم وقوم ل ٍ
ٍ
َ ََ
َْ
َ ُ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ ٌ ََ ُ
وش َها َوب ْئر ُّم َع َّط َل ٍة َو َق ْ
يد ()45
ص ٍر َّم ِّش ٍ
ِّللكا ِّف ِّرين ثم أخذتهم ۖ فكيف كان ن ِّك ِّير ( )44فكأ ِّين ِّمن قرية أهلكناها و ِّهي ظ ِّاملة ف ِّه َي خ ِّاوية عل َٰى َٰع ُر ِّ ِّ ٍ
ْ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ٌ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ
ُّ ُ
َََ ْ َ ُ
ور ()46
ض فتكون ل ُهم قلوب يع ِّقلون ِّبها أو آذان يسمع َون ِّبها ۖ ف ِّإنها ال تعمى األبصار ول َِّكن تعمى القل َوب ال ِّتي ِّفي الصد ِّ
أفلم ي ِّسيروا ِّفي األر ِّ
َ َ
َ
َ َ َ ْ
َ ٌَ ُ
َ
َ َ
َو َي ْس َت ْعج ُل َون َك ب ْال َع َذ َ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َّ
ف َس َن ٍة ِّم َّما ت ُع ُّدون (َ )47وكأ ِّين ِّمن ق ْرَية أ ْمل ْي ُت ل َها َو ِّه َي ظ ِّاملة ث َّم
اب ولن ُيخ ِّلف َّللا وعده ۚ و ِّإن َي ْوما ِّعند َرِّبك كأل ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ َْ
َ َْ
أخذ ُت َها َو ِّإل َّي امل ِّص ُير (( )48الحج)﴾.
املعنى الذي نفهم في ضوئه "قرية" على أنها الشريحة األعلى طبقيا في أي مجتمع ينقض الفهم التقليدي لها على أنها "البلدة الصغيرة"
ويؤكده عالئق الكلمة املتمثلة في اآلية هنا بـ(ب ْئر ُّم َع َّط َل ٍة َو َق ْ
يد) .فكيف – وهذا هو توصيف القرآن ملكان هالك "قرية" على أنه
ص ٍر َّم ِّش ٍ
ِّ ٍ
َْ
َّ
َّ
َّ
ُ
نموذج لحضارة اكتملت ُبنيتها التحتية املشار لها بـ"البئر املعطلة" بسبب املهلكة التي حلت بهم ،واكتملت أيضا بنيتها الفوقية وتمثلها
اإلشارة إلى "القصر املشيد" – يكون فهمنا لقرية على أنها "الريف غير املتحضر" أو " البلدة الصغيرة النائية؟" "قرية" إذن ،بهذا الفهم
لسياقها ،ليست "البلدة الريفية املغمورة" ضئيلة املظاهر الحضارية ،بل هي ،بمواصفاتها املذكورة هنا من قوة البناء والتشييد ،مدينة
َْ
ذات حضارة مرموقة .بناء عليه" ،قرية" ال يمكن لها أن ُتفهم إال في ظل التعريف الذي َّ
املهلكة من املكذبين"
قرره البحث؛ "الشريحة
َ َ ٌ ََ ُ
وش َها) بعد أن كانت أخبارهم مالئة الدنيا وشاغلة الناس.
الذين سكنوا منطقة متحضرة ثم أصبحوا أثرا من بعد عين (خ ِّاوية عل َٰى ع ُر ِّ
الفهم لعبارة "قرية خاوية على عروشها" على أنه توصيف ألجساد هالكة (جثث موتى أو مومياوات َّ
محنطة) وأنه ليس وصفا لحال
ٌ
شاهد من آية أخرى يرد فيها توصيف"قرية" بـ"خاوية على عروشها" في قصة الرجل الذي أماته هللا مائة عام،
قرية كموضع هالك  ،يؤكده
َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ َ َ َْ
ْ َ َّ َ َّ َ َ َٰ َ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َٰ ُ ُ َ َ َ َ َّ َٰ ُ ْ ََٰ
وشها قال أنى يح ِّيي ه ِّذ ِّه َّللا بعد مو ِّتها ۖ فأماته َّللا ِّمائة ع ٍام ثم بعثه ۖ قال كم
يقول تعالى﴿ :أو كال ِّذي مر على قرية و ِّهي خ ِّاوية على عر ِّ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َٰ َ َ َ َ ْ َ َ
َّ
َ
َ
اس ۖ
ل ِّبثت ۖ قال ل ِّبثت يوما أو بعض يو ٍم ۖ قال بل ل ِّبثت ِّمائة ع ٍام فانظر ِّإل َى طع َ ِّامك وشر ِّابك لم يتسنه ۖ وانظر ِّإلى ِّحم ِّارك وِّلنجعلك آية ِّللن ِّ
َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ َّ َ َ ُ َ َ
َّللا َعل َٰى ك ِّل ش ْي ٍء ق ِّد ٌير (البقرة.﴾)259 :
نشزها ثم نكسوها لحما ۚ فلما تبين له قال أعلم أن
وانظر ِّإلى ال ِّعظ ِّام كيف ن ِّ
املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،2العدد ،2020 -3ص102-79 :

88

ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

التفاسير تكاد تتطابق فيما يخص معنى "قرية" هذه الخاوية على عروشها عل أنها بيت املقدس أو ناحيته من الجبل ،أي موقع
جغرافي بعينه 7 .في الحقيقة ،القراءة األولية في هذه اآلية تحمل على الظن أن "قرية" تحتمل تفسيرها على أنها "بلدة ذات موقع جغرافي
َّ
يتقرر في ضوئها إال تفسير قرية (في صياغتها املفردة النكرة) على أساس الفهم املعجمي الذي َّ
محدد ".لكن القراءة املتأنية ال َّ
قررناه وهو
أنها (شريحة من مجتمع بينها قاسم مشترك من روابط متعارف عليها فيما بينهم) .فـ"قرية" التي َّ
املفسرين في
مر عليها من تعددت تأويالت
ِّ
تحديد هويته :فمنهم من قال أنه ُعزير ،وقال آخرون هو إرميا بن حلقيا ،و من زعم أنه إرميا وهو الخضر ،والطبري يرد على اجتهادات
املفسرين الخاصة بالتعريف بهوية الرجل بمنطقية فيقول" :وجائز أن يكون ذلك عزيرا ،وجائز أن يكون إرميا ،وال حاجة بنا إلى معرفة
ِّ
َْ
َّ
اسمه ،إذ لم يكن املقصود باآلية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ،وإنما املقصود بها تعريف املنكرين قدرة هللا على إحيائه خلقه بعد
ُ
مماتهم ،وإعادتهم بعد فنائهم ( ،2001ج ،1 .ص.ص .)582-581 .ما يهمنا إذن هنا هو توضيح َّأن ْ
القرآن بصف ِّته على َّأنه
من يذكره
املتعجب من إمكانية إحياء هللا املَ َوات من األشياء التي َّ
مر عليها "وهي خاوية على عروشها "،فكان أن أماته هللا مائة عام ثم بعثه ليعطيه
ِّ
باق على هيئته من الطزاجة التي كان عليها قبل مائة عام؛ لم يصبه
درسا عمليا في قدرته تعالى على البعث :فها هو طعام الرجل وشرابه ٍ
َ
ٌ
الخلقة والتكوين (حماره) هالك لم يبق منه سوى عظام بالية .فيريه هللا بأم عينيه كيف
العفن والتلف ،بينما ،ما هو أقوى منهما في ِّ
َّ
نشز للعظام وملئها بالنخاع ،ثم كسوها باللحم،
يبعث بقدرته هذا الجسد املمزق البالي من جديد بل ويطلعه على مراحل الرجعة (من ٍ
ُّ
وما يليه من عمليات تخليق) ُيعاد بعدها الحمار إلى هيئته األولى قبل اإلماتة مائة عام .وهكذا درس في إعادة التخليق يجعل فهمنا لتعجب
الرجل من قدرة هللا على البعث ليس من رؤيته أرضا َ
خالء ،ال َ
بشر فيها وال معمار ،بل من رؤيته جثثا وأجسادا ممزقة لجماعة هالكة من
ُ َ
موات تام َّ
املتعجب من
عبر عنها بـ"الخاوية على عروشها "،جعل هللا على هيئتها ومثالها حمار
الناس (قرية /شريحة من املهلكين) ،في حالة ٍ
ِّ
ُّ
التعجب الذي
قدرة هللا على اإلماتة بإماتته مائة عام ثم بعثه من جديد لهيئته األولى .هذا الفهم لـ "قرية" يجعلها أكثر اتساقا مع فعل
َّ
دارت حول محوره القصة :التعجب من "قرية" بمعنى بلدة خالية من سكانها ،كما هو التفسير التقليدي ملعناها ،ال يستدعي درسا في
َّ
التعجب من رؤية جثث هالكة هو ما استدعى مرور الرجل وحماره بتجربة اإلماتة ،ليريه كيف يحدث البعث ،في درس عملي
البعث .لكن،
ُ َ
َّ
تطبيقي من الدرجة األولى .كما أن هذا الوصف بـ"الخاوية" ورد صريحا في القرآن على أنه توصيف ألجساد مهلكين من البائدين من قوم
َّ
ََ َ ُ َُْ ُ
ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ
ْ َ َّ ُ
َ َّ ْ َ ُ َ َ ٌ ْ َ َ
اغ َي ِّة
ثمود وعاد في قوله تعالى﴿ :الحاقة (َ )1ما الحاقة ( )2و َما أد َراك َما الحاقة ( )3كذ َبت ث ُمود وعاد ِّبالق ِّارع ِّة ( )4فأ َّما ث ُمود فأه ِّلكوا ِّبالط ِّ
ََ َ
َ َ َّ َ ٌ َ ُ ْ ُ
صر َعا ِّت َي ٍة (َ )6س َّخ َر َها َع َل ْيه ْم َس ْب َع َل َيال َو َث َما ِّن َي َة َأ َّيام ُح ُسوما َف َت َرى ْال َق ْو َم ِّف َيها َ
َْ َ
ص ْر َعى كأ َّن ُه ْم أ ْع َج ُاز َن ْخ ٍل
ٍ
ٍ
( )5وأما عاد فأه ِّلكوا ِّب ِّر ٍيح صر ٍ
ِّ
َ
َ
َ
َّ
(الحاق)﴾.
او َية ( )7ف َه ْل َت َرى ل ُه ْم ِّم ْن َبا ِّق َي ٍة ()8
خ ِّ
 .2التعريف:
• "قرية" في حال اإلفراد والتعريف (باإلضافة لضمير):
َّ
نوجه دفة
فيما سبق ركزت الدراسة على دالالت "قرية" في هيئتها املفردة النكرة وحال وقوعها مضافة لنكرة "أهل قرية "،وبقي أن ِّ
َ ََ
َ
البحث لنقاش الصياغات األخرى حال التعريف .قرية املفردة النكرة تأتي في بعض اآليات َّ
﴿وكأ ِّي ْن ِّم ْن ق ْرَية
معرفة باإلضافة إلى ضمير:
َ
َ َ ُّ ُ
ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ
اص َر ل ُه ْم (محمد .﴾) 3 ،47 :الفهم التقليدي لـ"قريتك" هنا على أنها مكة (املدينة
ِّه َي أشد ق َّوة ِّمن ق ْري ِّتك ال ِّتي أخ َرجتك أهلكناه ْم فال ن ِّ
الحجازية املعروفة) ال يتوافق وتاريخ الدعوة الذي نعرف منه أن بعضا من أهل مكة ،فئة املستضعفين تحديدا ،قبلت دعوة الرسول
(ﷺ) وناصرته ،قدر استطاعتها ،ضد املناوئين له من املكذبين به وبدعوته .وعليه فالفهم لقريتك على أنها "أهل مكة في عمومهم" ٌ
فهم
ينتقص من اإلعجاز القرآني الذي اليختلط عليه تحديد املعاني بدقة ولطافة تامة" .قري+ضمير" ُيفهم هنا على أنه حزب من الناس،
املكي ،املستقوون بهما على مناوئة الرسول (ﷺ)
تحديدا حزب املشركين ،على رأسهم املنتمون للطبقة ذات الجاه والنفوذ في املجتمع ِّ
وأتباعه ممن كان غالبيتهم من الطبقة املستضعفة مع ابتداء الدعوة املحمدية وإخراجهم من مكة ،وعليه جاء وعيد هللا لهم بالهالك
كما أهل ك أمثالهم من املناوئين لرسلهم من األقوام السابقة.

 7انظر املراجع التالية :الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،كتاب إلكتروني:
القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن ،كتاب إلكتروني:
ابن كثير ،تفسير القرآن العظيم ،كتاب إلكتروني:
] الدخول 23 :مايو .[2019

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya259.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-qortobi/sura2-aya259.html#qortobi
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary-qortobi-katheer/sura2-aya259.html#katheer
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تعريف "قرية" بإضافتها للضمير يضفي عليها معنى جديدا ،فهي تكتسب بهذه اإلضافة ملبناها معنى يفيد استحكام القاسم املشترك
من توجهات فكرية وسلوكية وعقدية على املجموعة املفهوم منها "قرية ".هم اآلن في هيئتهم (قرية+ضمير) زمرة واحدة من فصيل اجتماعي
يكونون مجتمعا
واحد منغلق على نفسه ،يرفض اقتحامه واختراقه من ِّقبل من ال يوافق إيديولوجيته من بقية شرائح
املجتمع ،هم اآلن ِّ
ْ َ َ َ ْ ََُْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َُ
َّ ُْ
َ
احشة ما سبقكم ِّبها ِّمن أح ٍد ِّمن الع ِّاملين (ِّ )80إنكم
(من املتجبرين) داخل مجتمع (من املستضعفين)﴿ :ولوطا ِّإذ قال ِّلقو ِّم ِّه أتأتون الف ِّ
ُ ون َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ٌ ُّ ْ ُ َ
ََُْ َ
ون َ َ َ
ون (َ )81و َما َك َ
اب َق ْومه إ َّال َأن َق ُالوا َأ ْخر ُج ُ
ان َج َو َ
وهم ِّمن َق ْرَي ِّت ُك ْم ۖ إ َّن ُه ْم ُأ َن ٌ
اس
النس ِّاء ۚ بل أنتم قوم مس ِّرف
الرج
لتأت
ال ش ْه َوة ِّمن د ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ََ َ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
يتطهرون ( )82فأنجيناه وأهله ِّإال امرأته كانت ِّمن الغ ِّاب ِّرين ( )83وأمطرنا علي ِّه م مطرا ۖ فانظر كيف كان عا ِّقبة املج ِّر ِّمين (( )84األعراف)﴾.
الفهم لـ(أخرجوهم من قريتكم) يعني بالضرورة أخرجوهم من مجتمعكم؛ابتداء الذي استقوى َّ
وتجبر وهيمن على بقية شرائح
املجتمع ،فأصبح داللته موقعا جغرافيا محددا وليس املجتمع بطبقاته فقط .وفي هذه اآلية تحديدا ،هو مجتمع صاحب ُه َّوية
سيكولوجية مختلة؛ َّ
ألن أعضاءه َّاتفقوا على إباحة ما َّ
حرمه هللا من شذوذ جنس ي .هذه الشريحة صاحبة الهوية السيكولوجية الشاذة
َّ
السوية التي خلقهم هللا عليها يدافعون عنها ضد أي اختراق من ِّقبل دعاة اإلصالح .وبسبب هويتهم
التي غلبت على طبيعتهم وفطرتهم
َّ
املختلة ،الرافضة للتغير ،كان اتخاذهم لهذا املوقف العدائي الصريح من نبيهم لوط – عليه السالم – وإجباره على ترك مجتمعهم/
اس َي َت َط َّه ُر َ
بلدتهم (قريتهم)؛ ألن سيكولوجيتهم املعيبة ال تتفق مع إيديولوجيته السليمة―(إ َّن ُه ْم ُأ َن ٌ
ون).
ِّ
في ضوء الفهم لداللة "قرية+ضمير" على أنها "الشرذمة املتجبرة العنيدة ،متحجرة الرأي ،منعدمة املرونة في ُّ
تقبل اآلخر املخالف
ِّ
ين َآم ُنوا َم َعكَ
اس َت ْك َب ُروا من َق ْومه َل ُن ْخر َج َّن َك َيا ُش َع ْي ُب َو َّالذ َ
ال ْامل َ ُأل َّالذينَ
ْ
لرؤيتها الحيايتة" يكون فهمنا لقوله تعالى عن قوم شعيبَ ﴿ :ق َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ُ ُ َ َ
ال َأ َو َل ْو ُك َّنا َكاره َين (َ )88قد ْاف َت َر ْي َنا َع َلى ََّّللا َكذبا إ ْن ُع ْد َنا في م َّلت ُكم َب ْع َد إ ْذ َن َّج َانا َّ ُ
َ َْ َ َْ ََ ُ ُ
ود َّن في ِّم َّل ِّت َنا ۚ َق َ
َّللا ِّم ْن َها ۚ َو َما َيكون ل َنا أن
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّمن قري ِّتنا أو لتع ِّ
ِّ
ِّ
َّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ ُّ َ َ َ َ ُّ َ ُ َّ َ ْ ْ َ َ َّ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
نت خ ْي ُر ال َفا ِّت ِّح َين ()89
َّللا توكلنا ۚ ربنا افتح بيننا وبين قو ِّمنا ِّبالح ِّق وأ
نعود ِّفيها ِّإال أن يشاء َّللا ربنا ۚ و ِّسع ربنا كل ش ي ٍء ِّعلما ۚ على ِّ
(األعراف)﴾.
قوم شعيب نموذج مشابه لقوم لوط في تشرذمهم ورفضهم اآلخر .هم أيضا شريحة غلب على سلوكها الشذوذ ،لكنه هنا ،في هذا
السياق ،بمعناه االقتصادي .املورفيمان (قرية +نا) داللتهما هنا فصيل من َّ
التجار (الشريحة َّ
الثرية) الجانح إلى الغش وإفساد الحياة
َّ
االقتصادية ملجتمعه ،والرافض لدعوات اإلصالح التي أتى بها نبيه شعيب – عليه السالم ،فما كان منهم إال أن اتخذوا منه موقفا مشابها
ملوقف نظرائهم من قوم لوط؛ في توعدهم بإخراجه وأتباعه (الشريحة املستضعفة في املجتمع) من مجتمعهم صاحب الغلبة والسيطرة
َّ
على املكان (قريتنا)َ ( :ل ُن ْخر َج َّن َك َيا ُش َع ْي ُب َو َّالذ َ
ين َآم ُنوا َم َع َك من َق ْرَيت َنا) ،أو ( َل َت ُع ُ
ود َّن ِّفي ِّمل ِّت َنا) ،فسادهم االقتصادي أصبح اآلن عقيدة
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
وملة من ال َّيتبعها ُويقر بها َّ
يتوجب التخلص منه.
مما سبق نخلص إلى أن "قرية+ضمير" في مواضعها املختلفة من القرآن تدل على غلبة الجماعة املتشرذمة في البيئة املنتمية إليها،
ُّ
وتمكن العطب من خلقتها السوية ،امليؤس من عالجها .البتر لهذه الجماعة يصبح اآلن واجبا ،ألنه العالج األمثل ملنع استفحال الداء
ْ
وتمدده لبقية شرائح املجتمع املنتمية إليه هذه الجماعة ،وخاصة بعد التجاء شريحة املستضعفين إلى ربهم وطلبهم للنجاة(َ :رَّب َنا اف َت ْح
َّ
َب ْي َن َنا َو َب ْي َن َق ْوم َنا ب ْال َحق َو َأ َ َ ْ َ
نت خ ْي ُر الفا ِّت ِّح َين) .في ضوء مسبق ،نجد َّأن الضمير (ك/كم/نا) حال إضافته لـ"قرية" يوظف قرآنيا لـتأكيد
ِّ ِّ ِّ
َ
َ
مثليي قوم لوط)؛
استفحال الداء الذي قد يكون عقديا (كما هو حال ِّ
املكذبين برسلهم من األمم السابقة)؛ أو سيكولوجيا (كما هو حال ِّ
أو اقتصاديا (كما هو حال املفسدين من َّ
تجار قوم شعيب).
• القرية :في حال التعريف بـ"الـ":
في حال جاءت "قرية" َّ
معرفة بـ(الـ) ،هنا تكتسب الكلمة ،حسب االستعمال القرآني داللة جغرافية أكيدة .ما نعنيه هو أن الصياغة
"قرية" عند التعريف بـ(الـ) يمكن اعتبارها األصل الذي َّ
تفرع عنه "قرية" في حال اإلفراد والتنكير :فداللة املكان تأتي سابقة دائما على
ُّ
"التدرج الداللي" في دراسة املصطلحات معجميا ،تقريرها ،كما يخبرنا مصطفى
داللة املكين ،وذلك استنادا إلى قاعدة لغوية تراعي
اليعقوبي في دراسته املعجمية للمصطلح ،هو أن سير الدراسة ملعنى مفردة ما في االستنباط والتصنيف والعرض ينبغي أن يأتي على النهج
التالي :املعنى الحس ي فالعقلي ،املعنى الوضعي فاملجازي ،املعنى اللغوي فاالصطالحي ،املعنى األصلي فالفرعي ،واملعنى العام فالخاص
(اليعقوبي ،2006 ،ع ،5.ص.)36 .
ُ
ُ
َّ
َّ
معان :حسية (فهي املكان املعاين
اآليات القرآنية تراعي هذا النهج؛ فنجد "القرية" في هيئتها املعرفة بـ"الـ" وهويتها الجغرافية ذات ٍ
املزود له باملاء)؛ ووضعية (بمعنى ُّ
الرقعة من
املادي الوجود من الجذر اللغوي "ق.ر.و" الدال على الحوض املستقل بمائه عن حوضه ِّ
املستقلة بهوية مميزة لقاطنيها عن املدينة /متعددة الهويات املتفرعة عنها ،وهو املعنى االصطالحي) .وهذا األخير هو املعنى العام
األرض
ِّ
ُ
َّ
َّ
معان مستقلة ،أهمل معها اعتبار هيئات صياغية وتركيبية وسياقية أخرى للكلمة
الذي حصل منه اللغط في فهم ما تفرع عن "قرية" من ٍ
أضفت عليها فهما خاصا جعلها مستقلة عن معناها العام:
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ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

تركيبة (الـ+قرية) = دًللة معجمية (موقع جغرافي ذو خصوصية مستقلة في مكوناته :كمكان ومكين)
َّ
في ضوء املعادلة أعاله نترك للقارئ فهم اآليات التالية ،علما َّأن الشواهد من السياق املخطط تحتها ستكون عامال مساعدا في
الفهم ملا نقصده باالستعمال القرآني لـ"القرية" (في هيئتها املعرفة بـ"الـ") وداللته الجغرافية املتضمنة دوما ملستويين من معنى مكاني
محسوسَّ ،
وهوية مكين مخصوصة:
َ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ َ ُ
َ ُ ُ
الس ْو ِّء ۚ أفل ْم َيك ُونوا َي َر ْو َن َها ۚ َب ْل ك ُانوا ال َي ْر ُجون نشورا (الفرقان.﴾)40 :
• ﴿ولقد أتوا على القري ِّة ال ِّتي أم ِّطرت مطر
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
اض َر َة ال َبحر إذ ي ْعدون في َّ
السب ِّت ِّإذ تأ ِّت ِّيه ْم ِّحيتان ُه ْم ي ْو َم س ْب ِّت ِّه ْم ش َّرعا وي ْو َم ال ي ْس ِّبتون ۙ ال تأ ِّت ِّيه ْم ۚ
• ﴿واسأل ُه ْم ع ِّن الق ْري ِّة ال ِّتي كانت ح ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
َ
َك ََٰذل َك َن ْب ُل ُ
وهم ِّب َما ك ُانوا َي ْف ُس ُقون (األعراف.﴾)163 :
ِّ
ْ ُ َ َٰ َ ُ
يك ْم َف ُق ُولوا َيا َأ َب َانا إ َّن ْاب َن َك َس َر َق َو َما َشه ْد َنا إ َّال ب َما َع ِّل ْم َنا َو َما ُك َّنا ِّل ْل َغ ْيب َحا ِّف ِّظ َين (َ )81و ْ
اس َأل ْال َق ْرَي َة َّالتي ُك َّنا ِّفيهاَ
• ﴿ار ِّجعوا ِّإلى أ ِّب
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
َّ
َ
يل ۖ َع َس ى َّ ُ
ْ
َ
َ
َّللا َأن َي ْأ ِّت َيني به ْم َجميعا ۚ إ َّن ُه ُهوَ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َو ْال ِّع َير َّالتي َأ ْق َبلنا ِّف َيها ۖ وإنا لص ِّادقون ( )82ق َ
ال ب ْل س َّولت لك ْم أنفسك ْم أمرا ۖ فصب ٌر ج ِّم ٌ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َْ ُ ْ
َ
يم الح ِّكيم (( )83يوسف)﴾.
الع ِّل
﴿و ُلوطا َآت ْي َن ُاه ُح ْكما َوع ْلما َو َن َّج ْي َن ُاه م َن ْال َق ْرَية َّالتي َك َانت َّت ْع َم ُل ْال َخ َبائ َث ۗ إ َّن ُه ْم َك ُانوا َق ْو َم َس ْوء َفاسق َين (َ )74و َأ ْد َخ ْل َن ُاه في َر ْح َمتنا َۖ
• َ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
إ َّن ُه ِّم َن َّ
الص ِّال ِّح َين (األنبياء.﴾)75 :
ِّ
منطقيا ،مفهوم "القرية" املادي كـ"مكان" يسبق في وجوده ساكنه من "مكين ".وهذه املنطقية في العرض تالزم االستعمال القرآني
للكلمة في تركيبتها من التعريف واإلبدال؛ فنجد الدعوة لجعل قرية بعينها (هذه القرية) مأهولة ُّ
بالسكان تأتي صريحة بصياغة (ادخلوا/
َ ُُ
ُ ْ َ
مغير لطبيعة املكان (كبيئة جاذبة للسكن (صالحة)―(فكلوا ِّم ْن َها َح ْيث ِّشئ ُت ْم َرغدا)
اسكنوا هذه القرية) ،لكنه مكين يوصف أنه ظالم؛ ِّ
َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ
ين ظل ُموا ق ْوال) .وهو بهذا الظلم من اإلفساد يستحق نزول العذاب عليه ،لحصول التطهير الذي
إلى أخرى مغايرة (فاسدة)― (فبدل ال ِّذ
َ
ٌ
عرض آخر مقارب في األعراف:
به ترجع القرية إلى طبيعتها األولى من الصالح .يأتي الطرح لهذا السيناريو الك ْوني في سورة البقرة ويؤكده
ُ ُ
َ
َُ َ َ ُ
َّ ٌ َّ
• َ
﴿وإ ْذ ُق ْل َنا ا ْد ُخ ُلوا َٰه ِّذ ِّه ْال َق ْرَي َة َف ُك ُلوا ِّم ْن َها َح ْي ُث ِّش ْئ ُت ْم َر َغدا َو ْاد ُخ ُلوا ْال َب َ
اب ُس َّجدا َوقولوا ِّحطة ن ْغ ِّف ْر لك ْم خط َاياك ْم ۚ َو َسن ِّز ُيد
ِّ
َ
َ
َ
ُْ
يل َل ُه ْم َفأ َنزْل َنا َع َلى َّالذ َ
امل ْحسن َين (َ )58ف َب َّد َل َّالذ َ
ين َظ َل ُموا ر ْجزا ِّم َن َّ
ين َظ َل ُموا َق ْوال َغ ْي َر َّال ِّذي ِّق َ
الس َم ِّاء ِّب َما ك ُانوا َي ْف ُس ُقون ()59
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
(البقرة)﴾.
َ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َٰ ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ
َّ ٌ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ َّ َّ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ُ
امل ْحسنينَ
• ﴿و ِّإذ ِّقيل لهم اسكنوا ه ِّذ ِّه القرية وكلوا ِّمنها حيث ِّشئتم وقولوا ِّحطة وادخلوا الباب سجد ا نغ ِّفر لكم خ ِّطيئا ِّتكم ۚ سن ِّزيد ِّ ِّ
َ
ْ َ
(َ )161ف َب َّد َل َّالذ َ
يل َل ُه ْم َف َأ ْر َس ْل َنا َع َل ْيه ْم ر ْجزا ِّم َن َّ
ين َظ َل ُموا ِّم ْن ُه ْم َق ْوال َغ ْي َر َّال ِّذي ِّق َ
الس َم ِّاء ِّب َما ك ُانوا َيظ ِّل ُمون (( )162األعراف)﴾.
ِّ
ِّ ِّ
مما سبق يتبين أن التوظيف القرآني لتركيبة اسم اإلشارة القريب "هذه" وبدلها من الوحدة الصرفية "الـقرية" داللته عن مكان
من سوف ينزل بهم العذاب:
هذه+الـ(التعريف)+قرية = موقع ملحكوم عليهم بالهالك.
فهو داللة على جماعة من الناس بينهم قاسم مشترك من رؤية وجودية خاطئة أو ممارسة سلوكية شاذة ،خالفوا في ضوئها إذن
ُ ُ
َ ُُ
َّ ٌ
السكن املمنوح لهم كشرط لدخولهم القرية :حيث االتفاق هو أن يكون مقابل ْ
﴿اد ُخ ُلوا ْال َب َ
َّ
اب ُس َّجدا َوقولوا ِّحطة﴾ وعدا إلهيا بـ(فكلوا
ُ ْ َ
ِّم ْن َها َح ْيث ِّشئ ُت ْم َرغد ا﴾ ،لكن هذه الجماعة من أهل القرية ،املوصوفة قرآنيا بالظاملة ،نقضت االتفاق وخالفت شرط الدخول للقرية
َ َ
َ َ َّ
َ َ َّ َ َّ َ َ َ
َ
﴿ف َأ ْر َس ْل َنا َع َل ْيه ْم ر ْجزا ِّم َن َّ
الس َم ِّاء ِّب َما
يل ل ُه ْم﴾ ،بما جعلها مستحقة لعذاب رباني:
ين ظل ُموا ِّم ْن ُه ْم ق ْوال غ ْي َر ال ِّذي ِّق
وسكناها﴿ :فبدل ال ِّذ
ِّ ِّ
َ
ْ َ
ك ُانوا َيظ ِّل ُمون﴾.
ُ
ُيالحظ في إشارات القرآن لوقوع العذاب على قرية بعينها (بتعبير "هذه القرية") أنها تسبق بشهادة قاطنين فيها (من أهلها
َ
املست َ
املتجبرين  ،املشتركين معهم في سكنى البقعة الجغرافية املشار إليها بـ"هذه "،وطلبهم الخالص
ضعفين) على استشراء فساد شريحة
ِّ
َ
ٰ
َْ
ُ َ
َ َُ َ َُ ُ َ
ض َعف َين م َن الر َجال َوالن َساء َو ْالو ْل َدان َّالذ َ
ون في َسبيل َّ َ ْ ُ َ ْ
ين َي ُقولون َرَّب َنا أ ْخ ِّر ْج َنا ِّم ْن َه ِّذ ِّه الق ْرَي ِّة
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
من ربهم﴿ :و َما لك ْم ال تقا ِّتل ِّ ِّ ِّ ِّ
َّللا وامل ْست ِّ ِّ
َّ
اج َعل َّل َنا من َّل ُد َ
اج َعل َّل َنا من َّل ُد َ
نك َوِّل ًّيا َو ْ
الظ ِّالم َأ ْه ُل َها َو ْ
نك َن ِّصيرا (النساء .﴾)75 :وعليه ،فيكون اجتماع املكونات الثالثة لتركيبة جملة
ِّ
ِّ
ِّ
العذاب (أهل  +هذه  +القرية) على ترتيبها هذا ،أو في ترتيبها العكس ي (هذه  +القرية  +الظالم أهلها) ،مشيرا دائما إلى مرحلة سابقة
مباشرة على نزول العذاب وتعيين املستحقين له على وجه الخصوص" .فـ(الظالم) نعت سببي ،ولكنه ليس َ
للم ْت ُبوع (االسم السابق عليه)
ِّ
ٌ
(القرية)؛ إذ ليس الظلم هنا صفة للقرية ،وإنما هو صفة لشريحة من أهلها القاطنين بها ،غير أنه ملا كانت هذه الشريحة هي السائدة
على غيرها من شرائح مجتمع القرية ،وصبغت نظام املعيشة فيها برؤيتها الشاذة ،جاز أن نقول عن صفة أهل القرية الظاملين إنها صفة
ومن أجل ذلك يسمى لفظ (الظالم) في هذه اآلية نعتا غير حقيقي ،أو نعتا ًّ
سببيا( ".ابن حسن .)2018 ،وعليه ،فالنعت
للقرية كلهاِّ ،
السببي في هذه التركيبة (الظالم أهلها) يفيد وصفا صريحا بالظلم لشريحة محددة من أهل قرية مقصودة بعينها استحقوا بموجبه ،دونا
عن غيرهم من ساكني القرية ،عذابا مهلكا .وظيفة جملة النعت السببي هنا إذن تحديد الهدف بدقة متناهية للبؤرة في القرية التي سينزل
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العذاب بأهلها (وليس على القرية بأكملها) .بموجب العدالة اإللهية ،إذن ،يتم تحديد هدف "الضربة الربانية "،ويصبح العذاب حتميا
بعد أن شهد شاهد من أهلها بظلم الشريحة الفاسدة في مجتمعهم .لذلك جاء تبليغ املالئكة إلبراهيم – عليه السالم – ُ
بالحكم َّ
الرباني
َّ َ ْ َ َ ُ َ
ُ َ ْ َٰ ْ َ
َّ
امل َين (العنكبوت:
القاض ي بنزول العذاب على قوم لوط
متضمنا في حيثياته شهادة الشهودِّ ﴿ :إنا ُم ْه ِّلكو أه ِّل ه ِّذ ِّه الق ْرَي ِّة ِّإن أهل َها كانوا ظ ِّ ِّ
ِّ
ٌ
شاهد من أهل هذه القرية ،إذن ،على فسادها ،وعندها تكون الصياغة "أهل هذه القرية" مشيرة دائما ،في مواضعها
 .﴾)31شهد
َّ
املختلفة في القرآن ،إلى حتمية وقوع العذاب على أهل القرية الذين تحدد موقعهم باسم اإلشارة القريب (هذه):
أهل+هذه+القرية = مهلكة و اقعة
َ َ َّ َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َٰ َ ُ َّ ُ ْ ُ َ ْ َٰ
وقد وردت هذه الصياغة في موضعين متتابعين في سورة (العنكبوت)﴿ :وملا جاءت رسلنا ِّإبر ِّاهيم ِّبالبشرى قالوا ِّإنا مه ِّلكو أه ِّل ه ِّذ ِّه
َ َّ َ
َ
ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ُ َ َ
ال إ َّن ف َيها ُلوطا ۚ َق ُالوا َن ْح ُن َأ ْع َل ُم ب َمن ف َيها ۖ َل ُن َنج َي َّن ُه َو َأ ْه َل ُه إ َّال ْام َرَأ َت ُه َك َان ْت م َن ْال َغابر َ
ين (َ )32وملا أن
ِّ ِّ
الق ْري ِّة ۖ ِّإن أهل َها كانوا ظ ِّ ِّاملين ( )31ق َ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َِّ
ِّ ِّ
ُ ُ
َّ ُ ُ َ
َ ْ َ َ َ ْ َْ ََ ُ َ َ َ ْ
ف َ َوال َت ْح َز ْن ۖ إ َّنا ُم َن ُّج َ
وك َو َأ ْه َل َك إ َّال ْام َرأ َت َك َك َان ْت م َن ْال َغابر َ
ون
ين (ِّ )33إنا م ِّنزل
َج َاء ْت ُر ُسل َنا لوطا ِّس يء ِّب ِّهم وضاق ِّب ِّهم ذرعا وقالوا ال تخ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َ
ْ
َ
ُ َ
َ
َع َل َٰى َأ ْهل َٰه ِّذ ِّه ْال َق ْرَي ِّة ر ْجزا ِّم َن َّ
الس َم ِّاء ِّب َما ك ُانوا َي ْف ُس ُقون (َ )34ول َقد َّت َرك َنا ِّم ْن َها َآية َب ِّي َنة ِّل َق ْو ٍم َي ْع ِّقلون (( )35العنكبوت)﴾.
ِّ
ِّ
مما سبق يتضح لنا أنه حيثما بقيت املفردة (الدالة على نفور جزء من كل ،وشذوذ مجموعة عن قاعدتهم األصيلة ،تحديدا "قرية"
َّ
املتحور عنها إلى ضدها
فيما يخص موضوع الدراسة هنا) في حالة إفراد وتنكير دلت على َّأن الفرصة إلصالح الشاذ ورجوعه إلى قاعدته
ِّ
َّ
من الصالح مازالت متاحة وممكنة .لكن ،كلما ابتدأ التحديد للنكرة الشاذ َّ
بالتمايز والتعريف كلما تقلصت فرص اإلصالح والنجاة من
العذاب ،وأصبحت طريقة البتر ملعالجة الخلل هي األنسب للمحافظة على (الكل-الجماعة -القاعدة) واستمرارها .وفيما يتعلق بـ"قرية"،
فتدرجات تعريفها وضحت لنا في ترتيبها التالي :التعريف باإلضاقة إلى ضمير (قريتك ،قريتكم ،قريتنا) ،التعريف بـ(الـ) (القرية) ،وقوعها
َّ
معرفة بـ(الـ) بدال من اسم اإلشارة (هذه القرية) ،وقوعها بدال من اسم إشارة مضافا لكلمة (أهل) (أهل هذه القرية).
• قرية في حالة التعريف والتثنية (القريتين):
َّبينا أعاله دالالت "قرية" املفردة في صياغاتها املختلفة من التنكير إلى التعريف ،وتراكيبها املتعددة ذات الدالالت املعجمية
ََ ُ َ َ
﴿وقالوا ل ْوال ُن ِّز َل
واحد فقط:
واالصطالحية املخصوصة .وبنقل البحث إلى القرية في حالة التثنية وجدنا أن القرآن ُي ِّثني قرية في موضع ٍ
َٰ َ ْ
َ
ُ
َْ َ
َهذا ال ُق ْر ُآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّم َن الق ْرَيت ْي ِّن َع ِّظ ٍيم (الزخرف .﴾)31 :اجتمعت كتب التفسير (الطبري ،القرطبي ،ابن كثير) على أن املراد بـ"القريتين"
َّ
كل منهما هما :الوليد بن املغيرة
هنا هما (مكة والطائف) ثم تجاوزت هذا املعنى الجغرافي إلى تخمين أن الرجلين العظيمين املقصودين في ٍ
بن عبد هللا بن عمر بن مخزومٌّ ،
عم أبي جهل (أو ،في أقوال آخرين ،عتبة بن ربيعة) ،من أهل مكة؛ وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي
(أو ،في أقوال آخرين ،عمير بن عبد ياليل الثقفي) ،من أهل الطائف (الطبري ،2001 ،ج ،20 .ص.ص .)584-580 .وهذا الرأي هو ما
أخذت به الترجمات اإلنجليزية للقرآن 8،وذلك رغم ما فيه من سوء فهم ملعنى "القريتين" يحتاج إلى تصويب .وكما يتضح من السياق،
َّ
فالجدال ليس حول هوية "أحد رجلين "،كما هو رأي املفسرين ،في محاولة منهم غير موفقة للمالءمة بين فهمهم لقريتين على أنها (مكة
واملدينة) والرجلين الحجازيين الدائر حول هويتهما جدل املفاضلة واألحقية بشرف الرسالة .في الحقيقة ،قراءة متأنية في سياق الكلمة،
ومراجعة ظروف رفض مشابهة واجهها ٌ
رسل سابقون على محمد (ﷺ) من أقوامهم ،من شأنها أن تضعنا على مقربة من فهم معنى قريتين
بشكل أقرب للصواب من الجغرافي َّ
الدارج.
لعدد من قصص الرسل من أولي العزم ممن واجهوا صدودا من قومهم لسبب مشترك أبرزته السورة هنا
سورة الزخرف
متضمنة ٍ
ِّ
َّ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ًّ َّ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ونَ
َ ْ َ ُْ
ُ
اب امل ِّب ِّين (ِّ )2إنا جعلناه قرآنا عرِّبيا لعلكم تع ِّقل
على أنه استهزاؤهم بالدعوة أو برسولها ،ولذا تفتتح السورة بقوله تعالى﴿ :حم ( )1وال ِّكت ِّ
ْ ََّ
َ َ ْ َْ َ ْ
َ
َ ُ
َ ُ
َ
َّ
َ
َ
َََ ْ
الذ ْك َر َ
(َ )3وإ َّن ُه في ُأم ْال ِّك َتاب َل َد ْي َنا َل َع ِّل ٌّي َح ِّك ٌ
ص ْفحا أن ك ُنت ْم ق ْوما ُّم ْس ِّر ِّفين ( )5وكم أرسلنا ِّمن ن ِّب ٍي ِّفي األوِّلين ()6
يم ( )4أفنض ِّر ُب عنك ُم ِّ
ِّ
ْ ِّ ِّ ِّ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ َٰ َ َ ُ ْ َ
َّ َّ َ
َ ْ َ ْ ُ ونَ
ُ
َ
َّ
َو َما َيأ ِّت ِّيهم ِّمن ن ِّب ٍي ِّإال كانوا ِّب ِّه يسته ِّزئ ( )7فأهلكنا أشد ِّمنهم بطشا ومض ى مثل األوِّلين (( )8الزخرف)﴾.
حجة أولئك الرافضين لرسولهم ارتكزت إلى أن دعوته هي نوع من السحر (كما هو الحال مع إبراهيم  -عليه السالم  -وقومه)؛ أو
َ َ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ُ َ
ون
احر ادع لنا ربك ِّبما ع ِّهد ِّعندك ِّإننا ملهتد
أن الرسول نفسه ساحر (كما هو حال موس ى -عليه السالم  -وقومه)﴿ :وقالوا يا أيه الس ِّ
َ ْ ََ َ
ُ
ُّ
(الزخرف﴾)49 :؛ أو بسبب اختالف األحزاب في شأن رسولهم ودعوته املرسل بها (كما هو حال عيس ى  -عليه السالم  -وقومه)﴿ :فاختلف
اب من َب ْينه ْم ۖ َف َو ْي ٌل ل َّلذ َ
َْ َ
ين َظ َل ُموا م ْن َع َذاب َي ْوم َأليم ُّ
(الزخرف .﴾)65 :وتضيف السورة إلى أسباب الرفض التي واجهها سيدنا موس ى
ِّ ِّ
األ ْحز ُ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ٍ ِّ ٍ
ِّ
َ َ َ َٰ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ََٰ ْ َ
األ ْن َه ُار َت ْجري من َت ْحتي ۖ َأ َف َال ُت ْبص ُر َ
ون
من قومه ضعف مكانته في نظرهم﴿ :ونادى ِّفرعون ِّفي قو ِّم ِّه قال يا قو ِّم أليس ِّلي ملك ِّمصر وه ِّذ ِّه
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
َٰ َ َّ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ ُ ُ ْ َ
َ َ
َ َ َ
َ
( )51أ ْم أ َنا خ ْي ٌر ِّم ْن َهذا ال ِّذي ُه َو َم ِّه ٌين َوال َيك ُاد ُي ِّب ُين ( )52فلوال أل ِّقي علي ِّه أس ِّورة ِّمن ذه ٍب أو جاء معه املال ِّئكة مقت ِّر ِّنين (( )53الزخرف)﴾.

 8انظر مثال ترجمة (.Pickthall )2000للقرآن.
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الرسول الكريم (ﷺ) يواجه من قومه الكافرين جميع ما سبق من أسباب رفض واجهتها دعوة الرسل من قبله :فما أتى به هو
ْ
َٰ َ ْ
َ َ
َ
السحر في زعمهم ،بل هو نفسه ساحر وكاهن وشاعر ،ثم هم يحاججون فيه أن( :ل ْوال ُن ِّز َل َهذا ال ُق ْر ُآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّم َن ال َق ْرَي َت ْي ِّن َع ِّظ ٍيم) .في
ضوء هكذا رؤية لحيثيات الجدل التي بنى الكافرون عليها رفضهم لدعوة أنبيائهم قبل محمد (ﷺ) ينبغي أن نفهم داللة "رجل ْ
من القريتين
ٍ
عظيم" من منظور كونها داللة ُعرفية ملفهوم عظمة الرجال سادت مجتمع شبه الجزيرة في عصره الجاهلي قبل املبعث النبوي .وفيما
عهد باإلسالم ،لكنه حاول مكاشفة
رواه عروة بن الزبير عن قصة حاطب ين أبي بلتعة إشارة إلى هذا املعيار .فقد كان ابن أبي بلتعة حديث ٍ
قريش بخطة الرسول (ﷺ) في سيره إلى مكة ومحا بتهم ،وجعل وسيلته في إيصال الخبر إليهم امرأة َ
أخف ْت كتاب ابن أبي بلتعة في ضفائرها،
ر
َّ
ثم بانكشاف أمر هذه املرأة وإخبارها بخيانة ابن أبي بلتعة للرسول (ﷺ) يستدعيه الرسول (ﷺ) فيقر معترفا له بخطئه ،ويقول نادما:
غيرت وال َّبد ُ
"يا رسول هللا ،أما وهللا إني ملؤمن باهلل وبرسوله ،ما ُ
لت ،ولكنني كنت امرءا ليس لي في القوم من أصل وًل عشيرة ،وكان لي
بين أظهرهم ٌ
ولد ٌ
وأهل فصانعتهم عليهم" (ابن كثير ،1991 ،مج ،4 .ص .)285-283..ابن أبي بلتعة يعتذر إلى رسول هللا بتقرير معيار
املهابة الذي ساد املجتمع الجاهلي وهما (األصل والعشيرة) ،ويقرر أنهما ما ُيكسبان الرجل رفعة بين قومه ،وبفقدهما يكون عرضة ملذلة
هدم ملعايير جاهلية
وامتهان ،بل وابتزاز يناله وولده وأهله جميعا .هذا املعيار ثنائي القطبين يشير إليه القرآن الكريم في ثنايا عملياته من ٍ
َّ
بالية ،تتناقض ومعايير الدين الجديد ،الستبدالها بمعايير تتوافق ومنظور العقيدة اإلسالمية .ففي سورة القلم يذم هللا تعالى املتصف
ََ
﴿وال ُت ِّط ْع
بأخالقيات تتنافي ومعيار العبودية هلل ومقتضياتها من صفات خيرية ،ولو كان متمتعا بمعيار املهابة الجاهلي من جاه ونفوذ:
َ
َ َُْ
َ َ َ َ
ُ َّ
َ
ْ َ
ان ذا َمال َو َب ِّن َين (ِّ )14إذا تتلى
ك َّل َحال ٍف َّم ِّه ٍين (َ )10ه َّم ٍاز َّم َّشاء ِّب َن ِّم ٍيم (َ )11م َّن ٍاع ِّللخ ْي ِّر ُم ْع َت ٍد أ ِّث ٍيم (ُ )12ع ُت ٍل َب ْع َد ذ ِّل َك َزِّن ٍيم ( )13أن ك
َ َ ُ ُ ََ ْ ُ ْ ُ
ال َأ َس ُ ْ َ َّ َ
َع َل ْي ِّه َآي ُات َنا َق َ
وم (( )16القلم)﴾ .املال والبنون لم يعودا إذن من معايير التفاضل بين بني
ِّ
اطير األوِّلين ( )15سن ِّسمه على الخرط ِّ
َ
﴿ذ ْرني َو َم ْن َخ َل ْق ُت َوحيدا (َ )11و َج َع ْل ُت َل ُه َم ًاًل َّم ْم ُد ً
ودا ()12
ِّ
البشر مع ظهور البعثة املحمدية .يؤكد ذلك قوله تعالى في سورة املدثرِّ :
دت َل ُه َت ْمهيدا (ُ )14ث َّم َي ْط َم ُع َأ ْن َأز َيد (َ )15ك َّال إ َّن ُه َك َ
ودا (َ )13و َم َّه ُّ
ص ُعودا (َّ )17
َو َبن َين ُش ُه ً
ان ِّآل َيا ِّت َنا َع ِّنيدا (َ )16س ُأ ْره ُق ُه َ
(املدثر)﴾.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
املقصود بهذه اآليات كما تجمع التفاسير هو الوليد بن املغيرة املخزومي الذي يؤكد هللا تعالى أنه ،ورغم اجتماع معايير العظمة "الجاهلية"
مال ممدود وبنين شهود (املال والولد) ،إال َأن ذلك لم يشفع له ليكون من املستحقين لكرامة عند خالقه تمنع عنه عذاب اآلخرة؛
له من ٍ
ألنه لم ينظر لتلك املعايير كأسباب هداية للحق ،فكانت وسائل استدراج إلهية له ملزيد من الضالل والغي.
املستحق للنبوءة ،من وجهة نظر مجتمع الجاهلية الرافض للرسالة املحمدية،
مما سبق ،يمكننا القول إن معيار العظمة للرجل
ِّ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َٰ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
هو اجتماع املال والعشيرة .وعليه ،فالقريتان املقصودتان في قوله تعالى﴿ :وقالوا ل ْوال ن ِّز َل هذا الق ْرآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّمن الق ْرَيتي ِّن َع ِّظ ٍيم﴾ هما
ُ
قطبا هذا املعيار لعظمة الرجال في ُ
العرف الجاهلي ،ويكون تأويل معنى اآلية :لوال أنزل القرآن على رجل عظيم من جتهي الجاه والنفوذ.
أما الجاه فهو م َّ
تحقق للرسول (ﷺ) من جهة النسب؛ حيث َّإن شجرة نسبه (ﷺ) هي األكثر عراقة بين أنساب العرب ،فهو األفضل أرومة
َّ
بين قومهَّ .
لكن سيرة الرسول (ﷺ) والتاريخ يعلماننا أن الدعوة نزلت عليه (ﷺ) وهو منقطع الولد من الذكور (بعد وفاتهم صغارا ملا
الح ُلم بعد) ،كما َّأن أوائل َّ
ْ
يبلغوا ُ
املستض َعفين من أهل مكة (اجتماعيا واقتصاديا) ،وهو ما يعني أن الرسول
املتبعين له كان غالبيتهم من
متمتعا بنفوذ "عظيم" بمقاييس العرب في عصر ما قبل البعثة .كانت نظرة مشركي مكة ،إذن ،للرسول (ﷺ) أنه صاحب
(ﷺ) لم يكن ِّ
َّ
جاه – ال جدال فيه – لكنه لم يكن من أصحاب النفوذ .وفي اعتقادهم أن من يستحق أن يكون رسوال هو من يتوافر له قطبا العظمة
ْ
َٰ َ ْ
َ َ
َ
(بمعاييرهم) :الجاه والنفوذ .لذا جاء توضيحهم ألسباب رفضهم لدعوته بقولهم( :ل ْوال ُن ِّز َل َهذا ال ُق ْر ُآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّم َن ال َق ْرَي َت ْي ِّن َع ِّظ ٍيم).
"القريتين" إذن تفهم في سياقها هنا على أنها مجتمع القوة املتأتية للرجل من جتهي الجاه (الشرف الحاصل بالنسب من قرابة األدنيين:
َّ
الخؤولة والعمومة) والنفوذ (الشرف الحاصل بالكسب من املال واألتباع) .وهنا نشير إلى أن هذه املثنيات اللفظية مزدوجة املعاني
َ
َ
النساء
الرجل األحمران―الخمر واللحم)؛ (وأهلك
هي مما يمتاز به املعجم العربي .فمما حفظته لنا بعض املقوالت املأثورة عنهم( :أهلك
األصفران―الذهب والزعفران)؛ (أتى عليه العصران―الغداة والعش ي) َو(ذهب منه األطيبان―الشحم والشباب) .وفيما رواه
ٌ َ
"مطاع في أ ْد َن ْيه "،ث ذمه له بإبدال
الحافظ البيهقي عن امتداح عمرو بن األهتم للزبرقان – حين سأله الرسول (ﷺ) عن األخير – بقوله:
َ
َ
ْ
ْ
َ
هذه املنقبة بمثلبة وقوله فيه أنه "أحمق األب ،ليئم الخال("،ابن كثير ،1991 ،مج ،5 .ص.ص .)45-44 .ما يدل على أن األدنيين في
املكون األول من مفهوم القريتين التي تجمع إلى األدنين (وهي القرابة من
موضعهما هنا تعني القرابة من جهة الخؤولة والعمومة ،وهما ِّ
ََ ُ
خؤولة وعمومة) النفوذين (وهي السلطة من مال وأتباع) .وما يزيد من تأكيد هذا الفهم لداللة "القريتين" هو سياقها القرآني﴿ :وقالوا
َ
ْ
َٰ َ ْ
َ َ
َ
َ
َ
ون َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ
يش َت ُه ْم في ْال َح َياة ُّ
الد ْن َيا ۚ َو َرف ْع َنا
ل ْوال ُن ِّز َل َهذا ال ُق ْر ُآن َعل َٰى َر ُج ٍل ِّم َن ال َق ْرَي َت ْي ِّن َع ِّظ ٍيم ( )31أ ُه ْم َي ْق ِّس ُم رحمت رِّبك ۚ نحن قسمنا بينهم م ِّع
ِّ
ِّ
َ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ُ
َّ ْ
َ
َ
َب ْع َ
ض ُه ْم َف ْو َق َب ْعض َد َر َجات ل َي َّتخ َذ َب ْع ُ
اس أ َّمة َو ِّاح َدة ل َج َعل َنا
ض ُهم َب ْعضا ُس ْخ ِّرًّيا ۗ َو َر ْح َم ُت َرِّب َك خ ْي ٌر ِّم َّما َي ْج َم ُعون ( )32ولوال أن يكون الن
ٍ ِّ ِّ
ٍ
ْ
َ
ْ
ضة َو َم َعار َج َعل ْي َها َيظ َه ُر َ
ُ
ملَن َيك ُف ُر ب َّ َٰ
َّ
ون (( )33الزحرف)﴾.
الر ْح َم ِّن ِّل ُب ُي ِّوت ِّه ْم ُسقفا ِّمن ِّف ٍ
ِّ
ِّ
ِّ

املجلة الدولية للدراسات اللغوية واألدبية العربية -املجلد ،2العدد ،2020 -3ص102-79 :

93

ُّ
الل َّ
غوية "قرية" في سياقها القرآني
مقاربة معجمية للوحدة

عبير العباس ي

القرآن هنا في مجادلته للمشركين وأسباب رفضهم دعوة الرسول (ﷺ) يوضح لهم سنة هللا في كونه فيما يخص مسألة القوم
َّ
َ
املست ْ
ض َعفين من أتباع الرسول (ﷺ) .لذا تأتي اآليات في منا ِّقشة مسألة الطبقية التي كانت مدعاة لرفضهم اإلسالم محاججة بأن(َ :ن ْح ُن
َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ
الد ْن َيا ۚ َو َر َف ْع َنا َب ْع َ
ض ُه ْم َف ْو َق َب ْعض َد َر َجات ل َي َّتخ َذ َب ْع ُ
يش َت ُه ْم في ْال َح َياة ُّ
ض ُهم َب ْعضا ُس ْخ ِّرًّيا) .فهي مسألة اقتصادية اجتماعية
قسمنا بينهم م ِّع
ٍ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
بحتة ،وضرورية ملجتمع صحي منتج فاعل .القرآن يوضح أن الطبقية هي مفهوم أساس ي في بنية أي مجتمع سليم؛ لذا ال ينبغي أن تؤخذ
َّ
حجة في معارضة مسألة عقدية .والقرآن في سياق تقرير هذه الحقيقة يؤكد على مبدأ األفضلية من منظور إنساني ال طبقي :فاهلل يخبرنا
َّ
علو ملنزلة كافر اجتماعيا واقتصاديا لجعل لكل فرد ،من منحرفي العقيدة،
بأنه لوال خشية الفتنة وأن الناس قد يغريهم ما يرونه من ٍ
َ
بسقف متطاولة من فضة ومعارج تؤكد تفوقهم الطبقي؛ فتكون َم ْعلما لهم على ُّ
تميزهم عن غيرهم َع َق ِّد ًّيا ،لكنها ستبقيهم ال
ِّ
بيوتا فارهة ُ ٍ
عزة لهم عند خالقهم بسبب كفرهم .هذا الطرح القرآني ملوضوع الطبقية في معرض مجادلة أسباب رفض الدعوة املحمدية يوجه بقوة
دفة الفهم لقريتين على أنهما معياران (من جاه ونفوذ) لقياس عظمة الرجل ،في اصطالح عرب الجاهلية ،وهذا يبرز توافقا مع مضمون
السياق القرآني لآلية يفتقده الفهم التقليدي لقريتين؛ باعتبارهما البلدتين الشهيرتين (مكة والطائف).
بعد تمام القول فيما يخص توضيح داللة قرية ،تنكيرا وتعريفا ،إفرادا وتثنية ،بقي أن نبحث في دالالتها بحسب االستخدام القرآني
لتراكيبها في حال الجمع.
• قرية في حال الجمع:
ً
َّ
َّ
ورد جمع "قرية" على صيفة النكرة (قرى)؛ ومعرفة بـ(الـ)=(القرى)؛ كما وردت في حالتها املعرفة هذه بدال من اسم اإلشارة البعيد
(تلك)=(تلك القرى)؛ ووقعت أيضا مضافة لكلمة (أهل)=(أهل القرى)؛ ومضافة للفظة (أم)=(أم القرى)؛ وأخيرا متبوعة بنعت سببي
(القرى ..الظالم أهلها)  .القاسم املشترك في دالالت الجمع هذه على اختالف الصياغات والتركيبات هو الداللة على املكان ،مع مراعاة
التفاوت في طبيعة وجوده املادية واملعنوية ،وطبيعة ساكنيه.
قرى :جمع النكرة:
َ
َّ
﴿ال ُي َقا ِّت ُل َون ُكمْ
فيما يخص "قرية" حال وقوعها جمع نكرة (قرى) نجد أن داللته تأتي لإلشارة إلى الطبيعة املادية الخالصة للكلمة:
ُ ً ُ َ َّ َ َ
َّ
ُ ُ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
صنة أ ْو ِّم ْن َو َر ِّاء ُج ُد ٍر (الحشر .﴾)14 :في تفسيره لقوله تعالى( :ال ُي َقا ِّتل َونك ْم َج ِّميعا ِّإال ِّفي قرى محصن ٍة) يذكر
َج ِّميعا ِّإال ِّفي قرى مح
َ
الطبري" :يقول جل ثناؤه] :ال[ يقاتلكم هؤالء اليهود بني َّ
النضير مجتمعين إال في قرى محصنة بالحصون ،ال يبرزون لكم بالبراز( ،أ ْو ِّم ْن
َو َر ِّاء ُج ُدر) يقول :أو من خلف حيطان" ( ،2001ج ،22 .ص .)537.يتحدث القرآن هنا عن العداوة الشديدة التي ُّ
يكنها اليهود للمسلمين
ٍ
وعادتهم في قتالهم َّ
الدارجة أبدا على االختباء حول ما يتوافر لهم من تحصينات :فهي في أفضل حاالتها من بين حصون منيعة (ثالثية
األبعاد) تحيطهم من كل جانب؛ وفي أدنى حاالتها من وراء ُج ُدر (ذات بعدين أفقي وعامودي فقط) .فداللة الطبيعة املادية الصرفة
للفظة "قرى" تخدم السياق وتعمق من معنى ُ
"جبن" اليهود في قتالهم للمسلمين .وهو املعنى الذي يريد القرآن طرحه وساعد على إيصاله
ِّ
توظيف الطبيعة املادية لـ"قرى" هنا.
َ
في موضع آخر من القرآنُ ،توظف "قرى" بتأثير نفس الداللة مادية الوجود ،حيث يقول تعالى ،في معرض الحديث عن سيل الع ِّرم
َ
َ
ُ
َّ َ َ ْ َ
َ َ َْ َ َ َْ َ َْ َ ْ ُ
اه َر ًة َو َق َّد ْرَنا ِّف َيها َّ
الس ْي َر ۖ ِّس ُيروا ِّف َيها ل َيا ِّل َي
الذي أصاب سبأ لكفرانهم بنعم هللا عليهم﴿ :وجعلنا بين ُه ْم وبين الق َرى ال ِّتي باركنا ِّف َيها ق ًرى ظ ِّ
َ
َوأ َّياما ِّآم ِّن َين (سبأ .﴾)18 :في تفسير القرطبي لآلية ،يقول :قرى ظاهرة قال ابن عباس :ير ُيد بين املدينة والشام .وقال قتادة :معنى (ظاهرة):
متصلة على طريق؛ يغدون فيقيلون في قرية ويروحون فيبيتون في قرية .وقيل :كان على كل ميل قرية بسوق ،وهو سبب أمن الطريق .قال
الحسن :كانت املرأة تخرج معها مغزلها وعلى رأسها مكتلها ثم تلتهي بمغزلها فال تأتي بيتها حتى يمتلئ مكتلها من كل الثمار ،فكان ما بين
الشام واليمن كذلك .وقيل (ظاهرة) أي مرتفعة ،قاله املبرد .وقيل :إنما قيل لها (ظاهرة) لظهورها ،أي إذا خرجت عن هذه ظهرت لك
األخرى ،فكانت قرى ظاهرة أي معروفة ،يقال :هذا أمر ظاهر أي معروف ( ،2006ج ،17 .ص.ص.)299-298 .
بخالف ما َّ
فسر به القرطبي املقصود "القرى املباركة "،في هذه اآلية ،معلال أنها الشام ،فبتطبيق فهم جغرافي معاصر للصفة
واملوصوف املذكورين في هذه اآلية ،نجد أن تعريف "قرى ظاهرة" يتفق أن يكون تلك األراض ي املرتفعة ما بين الحجاز واليمن ،املانعة
لتدفق السيل من سبأ (اليمن) إلى املبارك من األراض ي القريبة منها؛ تحديدا مكة واملدينة (الحجاز)" .قرى ظاهرة" هي إذن مرتفعات عسير
وما جاورها من سالسل جبلية مأهولة ُّ
بالسكان ،واقعة بين البلدين (املنكوبة واملباركة) .فكان التعبير لهذه املرتفعات األرضية يالئمه
قوى منها َّ
تماما توظيف (قرى) ،ذات الطبيعة املادية الصرفية في هيئتها جمع النكرة ،التي َّ
ودعمها التوصيف بـ"ظاهرة" لتأكيد معنى
التحصين اإللهي للقرى املباركة من خالل هذا التكوين الجغرافي املميز لها.
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القرى :جمع املعرفة:
ُ
ُ
إذا كانت "قرى" في حالة الجمع والتنكير لها داللة وجود حقيقي معاين ،فإن الجمع املعرفة منها "القرى "،يستخدم بدالالت وجودها
املادي واملعنوي على السواء :ذلك أن اآليات الوارد فيها "القرى" تحمل في سياقها داللة معنوية "القرى" الهالكة التي لم يعد لها وجود
ََٰ
﴿ذ ِّل َك ِّم ْن َأ ْن َب ِّاء ْال ُق َر ٰى َن ُق ُّ
ص ُه
حقيقي على أرض الواقع (حصيد) أو أضحت مجرد قصص و(أنباء) للعظة لقرى حاضرة الوجود (قائم):
َع َل ْي َك م ْن َها َقائ ٌم َو َحص ٌ
يد (هود .﴾)100 :هذا التركيب لـ"القرى" يستخدم في إشارة إلى عناصر بشرية يربطها مصير مشترك ،بسبب قاسم
ِّ
ِّ
ِّ
ُّ
إيديولوجي يجمعهم ،رغم اختالف جغرافيتهم وبؤر تجم ِّعهم .فالكلمة تجمع في طبييعتها اللفظية بين مكان ،بدالالته املادية ملواقع
معينة على وجه التحديد؛ ومكين ،متفرق وجوده في هذه البؤر الجغرافية املتعددة ،لكن يربطه ويجمعه ُّ
جغرافية متعددة غير َّ
توجهات
ً
ً
َّ
استحق بسببه مصيرا مشتركا .في ضوء هذا االستخدام القرآني املتمايز لـ"القرى" نفهم التالي من
إيديولوجية وعالقات سلوكية مشتركة،
اآليات:
َ َ ََٰ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ ٰ َ َ َ َ ٌ
• ﴿وكذ ِّلك أخذ رِّبك ِّإذا أخذ القرى و ِّهي ظ ِّاملة (هود.﴾)102 :
َ
• ﴿ َو َما َك َ
ان َرُّب َك ِّل ُي ْه ِّل َك ْال ُق َر ٰى ب ُظ ْلم َو َأ ْه ُل َها ُم ْ
ص ِّل ُحون (هود.﴾)117 :
ِّ ٍ
ََٰ َ َ ُ
ُْ َ ُ َ ُ َ
ُْ
• ﴿ذ ِّل َك أ ْن ل ْم َيك ْن َرُّب َك ُم ْه ِّل َك الق َر ٰى ِّبظل ٍم َوأ ْهل َها غا ِّفلون (األنعام.﴾)131 :
َ ُ
ُْ
• ﴿ َو َما َك َ
ان َرُّب َك ُم ْه ِّل َك الق َر ٰى َح َّت َٰى َي ْب َعث ِّفي أ ِّم َها َر ُسوال (القصص.﴾)59 :
ُ
ْ ُ َّ َ ُ َ ُ َ
• ﴿ َو َما ك َّنا ُم ْه ِّل ِّكي الق َر ٰى ِّإال َوأ ْهل َها ظ ِّاملون (القصص.﴾)59 :
َََ ْ ََْ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ ُْ َ ٰ َ َ َْ ْ
ات (األحقاف.﴾)27 :
• ﴿ولقد أهلكنا ما حولكم ِّمن القرى و
ص َّرفنا اآل َي ِّ
َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ
ْ ُ َّ
َ ْ
ْ
ُ
َ
َّ
َ
﴿و َج َعل َنا َب ْي َن ُه ْم َو َب ْي َن الق َرى ال ِّتي َب َارك َنا ِّفيها قرى ظ ِّاهرة وقدرنا ِّفيها السير ۖ ِّسيروا ِّفيها ليا ِّلي وأياما ِّآم ِّنين (سبإ.﴾)18 :
•
َّ
هنا أيضا داللة فيما يخص إيجابية السياق أو سلبيته وبنية الكلمة املعبر بها .فـ"القرى" في هكذا صياغة غالبا ما تستخدم في
ْ
سياق من السلبية إال إذا تم تداركها بجملة صلة تزيل عنها املضمون السلبي املرتبط بلفظتها في األذهان ،كما في قوله تعالى(َ :و َج َعل َنا
َ
َّ
ُ
َْ
ُْ
َب ْي َن ُه ْم َو َب ْي َن الق َرى ال ِّتي َب َاركنا ِّف َيها قرى ظ ِّاه َرة) .فجملة الصلة (التي باركنا حولها) تضخ دماء جديدة في الكلمة تمحو داللتها السلبية في
بتصور إيجابي مضاد ملا رسخ في الذهن عنها .وعلى الضد من جملة الصلة ذات الداللة اإليجابية
األذهان (حال صياغتها على جمع معرفة)
ِّ
عند استخدامها مع (القرى) ،فإن وقوع الكلمة بدال من اسم اإلشارة للبعيد (تلك القرى) يضفى بدالالت سلبية على الكلمة ،أينما
استخدمت في القرآن:
َ ْ َ ْ ُ َ ٰ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ
ْ
َّ
ْ
• ﴿و ِّتلك القرى أهلكناه م ملا ظلموا وجعلنا ِّمله ِّل ِّك ِّهم مو ِّعدا (الكهف.﴾)59 :
َ ْ ُ َ ََٰ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َ َٰ ُ ُ
ْ َ ْ ُ َ ٰى َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َّ
ُ
وب
• ﴿ ِّتلك القر نقص عليك ِّمن أنب ِّائها ۚ ولقد جاءتهم رسلهم ِّبالب ِّين ِّ
ات فما كانوا ِّليؤ ِّمنوا ِّبما كذبوا ِّمن قبل ۚ كذ ِّلك يطبع َّللا على قل ِّ
ْ َ َ َ َ َْ ََْ ُ َ
َ َ َ َْ ََْ
َْ
َ
َ
َ
اس ِّقين (( )102األعراف)﴾.
الكا ِّف ِّرين ( )101و َما وجدنا ِّألكث ِّر ِّهم ِّمن ع ْه ٍد ۖ و ِّإن وجدنا أكث َره ْم لف ِّ
"تلك القرى" يتم توظيف سياقها السلبي في تأكيد انعدام وجود مادي لها مع بقاء املعنوي بصفته السلبية (مجرد ذكرى غابرين
للعظة والعبرة) .وهنا نشير إلى أن استراتيجية السلبية واإليجابية للسياق املوظفة بها (القرى) يتخذ مسارا معاكسا لسياق لفظتها املفردة
"قرية ".ف َّلما كانت املفردة ذات وجود معنوي في حالتها النكرة تم توظيفها في سياق إيجابي (بما أضفاه من فسحة أمل ممنوحة للشريحة
الشاذة للرجوع للحق) ،لكن بتعزيز درجة املعرفة على املفردة (إضافة للضمير ،تعريب بـ(الـ)...إلخ)) يتحقق الوجود املادي للكلمة بما
يستدعي سياقا سلبيا في توظيفها (انظر الرسم التوضيحي .)1

• قرية /قرى في صياغتها مع (أهل /أصحاب /أم):
إذا كان فهمنا لقرية ،في صياغتها النكرة املفردة انتهى إلى أنها "الشريحة من مجتمع يجمعها قاسم مشترك "،فهي عند إضافتها ألهل
واحد من القرآن هو قوله تعالى:
"أهل قرية" يكون قاسمها املشترك تحديدا هو صفة "البخل" ".قرية" املضافة إلى "أهل" وردت في موضع ٍ
َ ْ َ َ َ َ َّ َٰ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ
ال َل ْو ش ْئ َت َال َّت َخ ْذتَ
َ
﴿فانطلقا حتى ِّإذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يض ِّيفوهما فوجدا ِّفيها ِّجدارا ي ِّريد أن ينقض فأقامه ۖ ق
ِّ
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َّ
ََْ َ ْ
يضيفوا موس ى – عليه السالم – والعبد الصالح.
يخبر عنهم القرآن أنهم من امتنعوا عن أن ِّ
علي ِّه أجرا (الكهف" .﴾)77 :أهل قرية" هنا ِّ
االمتناع عن " ِّق َرى الضيف" توصيفه في العربية هو "البخل ".هذا الفهم لتركيب هذه الوحدة املعجمية ينقله لنا ابن كثير عن ابن سيرين
في تفسير اآلية ،فيقول" :حتى إذا أتيا أهل قرية لئاما؛ أي بخالء" (ابن كثير ،1999 ،ج .)184 ،5 .القرطبي أيضا ينقل لنا رأي ابن سيرين
في تعريف أهل قرية أنهم "بخالء "،لكنه يظل غير مقتنع فينقل لنا آراء آخرين من املفسرين لها على أنها "بلدة "،احتاروا في تحديد موقعها
الجغرافي ،فيقول" :قيل :أنطاكية ،وقيل :بجزيرة األندلس؛ ُر ِّو َي ذلك عن أبي هريرة وغيره ،ويذكر َّأنها الجزيرة الخضراء ،وقالت فرقة:
هي باجروان ،وهي بناحية أذربيجان ،وحكى السهيلي وقالَّ :إنها َب َرقة .الثعلبي :هي قرية من ُقرى َّ
الروم يقال لها ناصرة ،وإليها ُتنسب
النصارى؛ وهذا كله بحسب الخالف في أي ناحية من األرض كانت قصة موس ى وهللا أعلم بحقيقة ذلك ( ،2006ج ،13.ص.)335-334.
دون الدخول في تفصيل اللجاجة الحاصلة من محاولة إقحام فهم جغرافي لداللة "قرية" هنا على أنها "بلدة "،نحن نفهم الداللة
املعجمية لـ"أهل قرية" على أنها جماعة البخالء الذين غلبوا على شريحة املجتمع الذي زاره موس ى والعبد الصالح ولم يكرموا ضيافتهم،
هي إذن في صياغتها هذه تستقي معناها من األصل املعجمي َق ْري :أي اإلحسان إلى الضيف ،وهو أحد مفاهيمها الذي َّ
أقرته املعاجم
ٌ
داخل في اعتبار الفهم لـ"الشريحة الغالبة على مجتمع ".هذا الفهم يتسق وتتمة القصة التي تخبر أن العبد الصالح
العربية ،وهو أيضا
ُ
ُّ
ُّ
بنى جدارا في "مدينتهم" دون أجرة عليه ،لعلمه بتأصل صفة البخل في نفوسهم وتمكنها منهم ،لذا فهو يعلم مقدما أنهم لن يعطوه أجرا
عليه حتى لو سألهم (كما طلب منه موس ى – عليه السالم – أن يفعل) ،فكان غرضه من بناء الجدار هو منع فائدة لهم متمثلة في حفظ
كنز تركه ٌ
أب صالح (ليس من شريحة البخالء) لغالمين يتيمين عاشا في املدينة التي ضمتهما مع من ُوصفوا بأنهم أهل قرية (جماعة بخالء):
ََ
َ
َ َُ َ ُ
ان َت ْح َت ُه َك ٌنز َّل ُه َما َو َك َ
يم ْين في ْاملَد َينة َو َك َ
ان َأ ُب ُ
َ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ
وه َما َ
ص ِّالحا فأ َر َاد َرُّب َك أن َي ْبلغا أش َّد ُه َما َو َي ْس َت ْخ ِّر َجا ك َنز ُه َما
﴿وأ َّما ال ِّجد ُار فكان ِّلغال َمي ِّن َي ِّت َ ِّ ِّ ِّ ِّ
َ
يل َما َل ْم َت ْس ِّطع َّع َل ْي ِّه َ
َر ْح َمة ِّمن َّرب َك ۚ َو َما َف َع ْل ُت ُه َع ْن َأ ْمري ۚ ََٰذ ِّل َك َت ْأو ُ
ص ْبرا (الكهف .﴾)82 :الضمير إذن في (ف َو َج َدا ِّفيـ َها ِّج َدارا) يعود على
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
املفسرة لسبب بنائه الجدار فيها ،وليس على "قرية" املذكورة في اآلية (.)77
"املدينة" التي حددها القرآن صراحة في اآلية (ِّ )82
املالحظ أن القرآن يستعمل "أهل" مع املفرد املعرفة "القرية" حال وقوع األخيرة بدال من اسم إشارةَّ .
وقررنا أعاله أن املعادلة
اللغوية التالية تفيد دائما دالالت سلبية:
أهل  +هذه  +القرية = القرية  +الظالم  +أهلها = (الشريحة الفاسدة) = (مهلكة و اقعة).
فهي تفيد دائما تحديد هدف الضربة َّ
الرَّبانية على شريحة ظاملة (قرية) تسكن بؤرة جغرافية محددة (القرية) .كما في اآليات التالية:
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َّ َ ُ
ٰ
َ
ٰ
َ
ُ
َ
َ
َ
ٰ َْ
ُ
َّ
َ
َّ
َّ
َ(رَّب َنا أ ْخ ِّر ْج َنا ِّم ْن َه ِّذ ِّه الق ْرَي ِّة الظ ِّال ِّم أ ْهل َها)؛ ِّ(إنا ُم ْه ِّلكو أ ْه ِّل َه ِّذ ِّه الق ْرَي ِّة ِّإن أ ْهل َها كانوا ظ ِّ ِّاملين)؛ ِّ(إنا ُم ِّنزلون َعل َٰى أ ْه ِّل َه ِّذ ِّه الق ْرَي ِّة ِّر ْجزا
ِّم َن َّ
الس َم ِّاء).
في االستخدام القرآني لـ"أهل" مع الجمع "القرى" تستمر الداللة السلبية لجملتها في تركيبتيها من اإلضافة والنعت السبيي ،كما في اآليات
التالية:
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ٰ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ََٰ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ
ون (َ )96أ َف َأمنَ
ض ول ِّكن كذبوا فأخذناهم ِّبما كانوا يك ِّسب
• ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علي ِّهم برك ٍ
ِّ
ات ِّمن السم ِّاء واألر ِّ
َْ ُْ َ ْ
َََ ُ َ ْ
َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ونَ
َ
َّ
َُ َ
ْ َ
َ
َّللا ۚ
أه ُل الق َر ٰى أن َيأ ِّت َي ُهم َبأ ُسنا َب َياتا وه ْم نا ِّئ ُمون ( )97أوأ ِّمن أهل القرى أن يأ ِّتيهم بأسنا ضحى وهم يلعب ( )98أفأ ِّمنوا مكر ِّ
(( )99األعراف)﴾.
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َّ
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
﴿و َما َأ ْر َس ْل َنا من َق ْبل َك إال ر َجاال ُّنوحي إل ْيهم م ْن أ ْهل الق َر ٰى ۗ أفل ْم َيس ُيروا في األ ْرض ف َينظ ُروا ك ْيف ك َ
ان َعاق َبة الذ َ
• َ
ين ِّمن ق ْب ِّل ِّه ْم ۗ َول َد ُار
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ َ ِّ
ِّ ِّ ِّ َ ِّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ َّ َٰ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ ُ َ ُّ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ
َ َ
َ
َّ َ
ْاآلخ َرة َخ ْي ٌر ل َّلذ َ
ص ُرَنا ف ُن ِّج َي َمن نش ُاء ۖ َوال ُي َر ُّد
ين َّات َق ْوا ۗ أفال ت ْع ِّقلون ( )109حتى ِّإذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد ك ِّذبوا جاءهم ن
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ََ ْ َ َ َ َ ْ ٌَْ ُ َْ
َْ ُ َ َ ْ َ ْ ُْ
امل ْجرم َ
األ ْل َ
اب ۗ (( )111يوسف)﴾.
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ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
بأسنا ِّ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ََ
َ
ُ
َّ
ْ ْ
ُ َ
َ
ول َوِّل ِّذي ال ُق ْرَب َٰى َوال َي َت َام َٰى َوامل َس ِّاكين َو ْابن َّ
الس ِّب ِّيل ك ْي ال َيكون ُدولة َب ْي َن
• ﴿ َّما أف َاء َّللا عل َٰى َر ُس ِّول ِّه ِّمن أه ِّل الق َر ٰى ف ِّلل ِّه وِّل َّلر ُس ِّ
ِّ ِّ
ُ
َْْ
األغ ِّن َي ِّاء ِّمنك ْم ۚ (الحشر﴾)77 :
"أهل القرى" في صياغتها من املضاف واملضاف إليه تستخدم لإلشارة إلى مجموعة ضعيفة مسلوبة من أسباب قوتها من حياة أو
مال :فهم َّإما أموات (مجرد قصص للعبرة)؛ أو أحياء (من أقوام مهزومة ذليلة ال ناصر لها) .وبتكثيف اإلشارة إليهم (في صياغتهم من
جملة النعت السببي (القرى..أهلها)) تنتفي عنهم إشارة الحضور (قائم الوجود ،املغلوب على أمره) لتغلب عليهم إشارة الغياب (منعدم
الوجود ،ذي الصفة الوعظية):
ُ
ْ
َ
ُ
ْ ُ َ ٰ َّ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ
ُ
َ
َ
ْ
﴿و َما َك َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
• َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ان َرُّب َك ُم ْه ِّل َك ال ُق َر َٰى حت َٰى يبعث ِّفي أ ِّم َها َرسوال يتلو عل ْي ِّهم آيا ِّتنا ۚ وما كنا م ْه ِّل ِّكي القرى ِّإال وأهلها ظ ِّاملون (القصص.﴾)59 :
َ َ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ
ُ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ُ ٌ ُ ْ َ ُ ُّ َ َ َ ُ
َ
ُ َٰ َ َ ُ َ
َ
نذ ُر َونك ْم ِّل َق َاء َي ْو ِّمك ْم َهذا ۚ قالوا ش ِّه ْد َنا َعل َٰى أ ُنف ِّس َنا ۖ َوغ َّرْت ُه ُم
نس ألم يأ ِّتكم رسل ِّمنكم يق
اإل
• ﴿يا معشر ال ِّج ِّن و
صون عل ْيك ْم َآيا ِّتي و ُي ِّ
ِّ
ِّ
ََٰ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ٰ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َ
ْ َ َ ُ ُّ ْ َ َ َ ُ َ َ َٰ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ
َ
الحياة الدنيا وش ِّهدوا على أنف ِّس ِّهم أنهم كانوا كا ِّف ِّرين ( )130ذ ِّلك أن لم يكن ربك مه ِّلك القرى ِّبظل ٍم وأهلها غا ِّفلون ()131
(األنعام)﴾.
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َّ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َّ َ َ َ
ُ ُ
ْ َ ْ َّ َ
ََ َْ َ َ َ ْ ُ
َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ين ظل ُموا َما أ ْت ِّرفوا
ض ِّإال ق ِّليال ِّممن أنجينا ِّمنهم ۗ واتبع ال ِّذ
• ﴿فلوال كان ِّمن الق ُر ِّ
ون ِّمن قب ِّلكم أولو ب ِّقي ٍة ينهون ع ِّن الف َس ِّاد ِّفي األر ِّ
َ
فيه َو َك ُانوا ُم ْجرم َين (َ )116و َما َك َ
ان َرُّب َك ل ُي ْهل َك ْال ُق َر ٰى ب ُظ ْلم َوأ ْه ُل َها ُم ْ
ص ِّل ُحون (( )117هود)﴾.
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ٍ
ُ
كما توضح اآليات أعاله ،فوقوع "أهل" في جملة نعت سببي مع "القرى" يطرح دائما في إطار جملة الوعظ؛ فهي تتضمن إشارات إلى
ُّ
وترصد "،إن جاز لنا
أمم هالكة استحقوا العذاب بسبب ضالل صريح (عن قصد ووعي وإرادة كاملة) .فالجرم ارُتكب "عن سبق إصر ٍار
استخدام هذا املصطلح الجنائي ،وهو ما يؤكد العدالة اإللهية التي تنقض الحكم بالهالك في حالة "الغفلة "،وتجعله منكرا في حال غلبة
ُ
بؤر فاسدة هي الثلث فقط :ألن في ثلثي الحاالت من الفساد
"اإلصالح" على فساد الشريحة املجرمة .وعليه ،فنسبة نزول عذاب إلهي على ٍ
(الحاصل نتيجة غفلة أو مع وجود مصلحين يأخذون بيد الظاملين ويكفونهم عن ظلمهم) ينتفي وقوع الهالك .وقوع الهالك مرتبط
حصوله إذن بحالة من التعمد والوعي التام بارتكابه ،يوافقها غلبة وقوة غاشمة من قبل املفسدين تكبح محاوالت اإلصالح وتقمعها
بعنف.
َ
ُ
َ
لم يبق لنا من التراكيب الجملية لـ"القرى" سوى معالجتها حال اقترانها بـ"أم ".وهي ترد على صياغتين نحويتين من اإلضافة والنعت
السببي .أما في حالة اإلضافة (أم +القرى) فقد أفردت داللة هذه التركيبة لتعني على الدوام ،حيثما وردت في القرآن الرقعة الجغرافية
املباركة (مكة املكرمة) ،واآليات الواردة فيها هي:
َ ُ ْ َ ََٰ
ون ْ َ ُ ْ ُ ونَ
َ ََٰ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ٌ ُّ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ
نذر أم القرى ومن حولها ۚ وال ِّذين يؤ ِّمن ِّباآل ِّخر ِّة يؤ ِّمن ِّب ِّه ۖ وهم على
• ﴿وهذا ِّكتاب أنزلناه مبارك مص ِّدق ال ِّذي بين يدي ِّه وِّلت ِّ
ََ
ُ َ
صال ِّت ِّه ْم ُي َحا ِّفظون (األنعام.﴾)92 :
َ َ ََٰ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ
ْ َ َّ َ َ ٌ
َ ٌ
يق في َّ
نذ َر ُأ َّم ْال ُق َر ٰى َو َم ْن َح ْو َل َها َو ُت ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ
الس ِّع ِّير
• ﴿وكذ ِّلك أ ْوح ْينا ِّإل ْيك ق ْرآنا ع َرِّب ًّيا ِّلت ِّ
نذر يوم الجم ِّع ال ريب ِّف ِّيه ۚ ف ِّريق ِّفي الجن ِّة وف ِّر ِّ
(الشورى﴾)7 :
ُ
ُ
تركيبة "أم القرى" في صياغتها من املضاف واملضاف إليه ذات دًللة إيجابية حيثما وجدت في القرآن؛ ألنها أفردت للداللة على
َّ
َّ
محددة املعالم الواقعة في املنطقة الغربية من جزيرة العرب املعروفة بالحجاز) .وفي
البلدة املباركة مكة املكرمة (املنطقة الجغرافية
ُ
أسباب هذا اإلفراد ملكة بهذه الكنية يقول شحرور :سمى التنزيل الحكيم مكة املكرمة بأم القرى ألنها استقرت على نشاط ديني أحادي
من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة ،واملتمثل في مناسك الحج والعمرة .وهو سلوك يتوحد فيه كل من يقصدها سواء في
اللباس أو السلوك الشعائري .وعليه ال يمكن ألحد أن ينكر أن مكة املكرمة ،بمفهوم التنزيل الحكيم للقرية ،هي أم القرى ألن مظاهر
التغير غير متاحة فيها إال بما يسمح بخدمة الحجاج واملعتمرين فهي منطقة دينية شعائرية بكل املقاييس وال يمكن أن تكون غير ذلك
ألن هللا اختارها أن تكون أحادية لذا سميت أم القرى .وألن األحادية فيها قديمة منذ عهد إبراهيم إلى اليوم ،وألنه ال يوجد أحادية تعيش
إلى اآلن منذ ذلك الوقت ،فإن أم القرى هي الوحيدة التي ال تهلك ألنها الوحيد التي ال يسري عليها قانون الهالك ،ولهذا السبب تحديدا لم
يقم النبي (ص) بجعلها عاصمة لدولته ألنها ال تصلح ألن تكون عاصمة لدولة مدنية أراد النبي أن يبنيها وفق األسس التي جاءته في التنزيل
الحكيم (.)2018
َّ
َّ
بقي لنا اإلشارة إلى أن ورود تركيبة (القرى  +أم) في جملة نعت سببي يحمل دائما دًللة سلبية؛ ألن الداللة تشير إلى القرى الهالكة املعذبة
من األمم السابقة ،تمييزا لها عن املباركة (أم القرى):
ََ َ َْ
َ َْ َ َ ْ َ َ
يش َت َها ۖ َفت ْل َك َم َساك ُن ُه ْم َل ْم ُت ْس َكن من َب ْعده ْم إ َّال َقليال ۖ َو ُك َّنا َن ْح ُن ْال َوارث َين (َ )58و َما َك َ
ان َرُّب َك ُم ْهلكَ
﴿وك ْم أ ْهلك َنا ِّمن قري ٍة ب ِّطرت م ِّع
•
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ْ ُ َ ٰ َ َّ َٰ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ُ
ْ ُ َ َٰى َّ َ َ ْ ُ َ َ ُونَ
َّ
ُ
ْ
القرى حتى يبعث ِّفي أ ِّمها رسوال يتلو علي ِّهم آيا ِّتنا ۚ وما كنا مه ِّل ِّكي القر ِّإال وأهلها ظ ِّامل (القصص.﴾)59 :
ُ َ
ُ
ميز بها بين املبارك واملهلك
وهذا يكشف عن الوظيفة التشريفية التي تخدمها التركيبات النحوية ،بحسب االستخدام القرآني لها ،ت ِّ
من القرى.
َ
ْ
َ
َ
لم يبق لنا من الصياغات الوارد عليها "قرية" عند دخول املورفيم َّ
املقيد (الـ) عليها سوى تركيبة (أصحاب القرية)﴿ :واض ِّر ْب ل ُه ْم
ََ َ ْ َ َ ْ
ُْ ُ َ
ْ
اب ال َق ْرَي ِّة ِّإذ َج َاء َها امل ْر َسلون (يس .﴾)13 :وبمعاينة استخدامات "أصحاب" في القرآن ،نجد أنها ترد دائما ُمضافة ملادة لغوية
مثال أصح
ذات صفة وجودية مادية (لها كتلة أو اتجاه) :أصحاب (النار ،الجنة ،الجحيم ،السعير ،األيكة ،الرس ،األخدود ،الحوت ،الفيل،
الشمال ،اليمين ،املشأمة ،امليمنة...إلخ) 9 .بناء عليه ،فأصحاب القرية هنا إشارة ملن سكنوا قرية لها وجود مكاني وحدود جغرافية
مخصوصة .وفي تعيين القرية ينقل الطبري عن الرواة من يذكر“ :أن عيس ى ابن مريم بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية -مدينة
بالروم -فكذبوهما َّ
فأعزهما بثالث" (  ،2001ج ،19 .ص ،)414 .وينقل الطبري أيضا عن َ
آخر قوله :كان بمدينة أنطاكية ،فرعون من
 9انظر حصر اآليات التي وردت فيها كلمة "أصحاب" في املوقع اإللكتروني :املعاني :لكل رسم معنى .) 2010( .الرابط اإللكتروني:
https://www.almaany.com/quran-b/%D8%A3%D9%8E%D8%B5%D9%92%D8%AD%D9%8E%D8%A7%D8%A8%D9%8C/
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الفراعنة يقال له أبطيحس بن أبطيحس يعبد األصنام ،صاحب شرك ،فبعث هللا املرسلين ،وهم ثالثة :صادق ،ومصدوق ،وسلوم،
فقدم إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنان فكذبوهما ،ثم َّ
عزز هللا بثالث ،فلما دعته الرسل ونادته بأمر هللا ،وصدعت بالذي أمرت به،
َ
اب أ ِّل ٌ
وعابت دينه ،وما هم عليه ،قال لهم ﴿إ َّنا َت َط َّي ْر َنا ب ُك ْم َل ِّئ ْن َل ْم َت ْن َت ُهوا َل َن ْر ُج َم َّن ُك ْم َو َل َي َم َّس َّن ُك ْم ِّم َّنا َع َذ ٌ
يم (يس ،2001( ﴾)18 :ج ،19 .ص.
ِّ
ِّ
.)414
يبقى الفيصل بين االستعمال القرآني لـ"أهل" و"أصحاب" في مواضعهما املختلفة من اآليات هو نوعية العالقة الرابطة بينهما وبين
وتكونها .ولو أردنا اطمئنانا لهذا املعنى فلنا أن نأخذ االستخدام القرآني لكلمة (أهل) في قصة نوح عليه
املضاف إليهما―لحظة نشوئها ِّ
ور ُق ْلناَ
التنُّ
﴿ح َّت َٰى إ َذا َج َاء َأ ْم ُرَنا َو َف َار َّ
احم ْل ف َيها من ُكل َز ْو َج ْين ْاث َن ْين َو َأ ْه َل َك إ ًَّل َمن َس َب َق َع َل ْيه ْال َق ْو ُل َو َم ْن َآم َن ۚ َو َما َآمنَ
السالم مع ابنهَ :
ْ
ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ََ َ َ
َّ
يم (َ )41وه َي َت ْجري به ْم في َم ْوج َك ْالج َبال َو َن َاد َٰى ُن ٌ
َّللا َم ْج َر َاها َو ُم ْر َس َاها ۚ إ َّن َربي َل َغ ُف ٌ
ور َّر ِّح ٌ
َم َع ُه إ َّال َق ِّل ٌ
وح
يل ( ۞ )40وق
ال ْارك ُبوا ِّف َيها ِّب ْس ِّم ِّ
ِّ
ٍ ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َّ
َ
ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َٰ
ي
ل
َّللا ِّإال
اصم اليوم ِّمن أم ِّر ِّ
ابنه وكان ِّفي مع ِّز ٍ يا بني اركب معنا وال تكن مع الكا ِّف ِّرين ( )42قال س ِّآو ِّإلى جب ٍل يع ِّصم ِّني ِّمن امل ِّاء ۚ قال ال ع ِّ
َ َْ ُ َ ُ َ ْ َْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ َ َْ ُ َ
َْ
ُْ ْ
ال َب ْي َن ُه َما ْاملَ ْو ُج َف َك َ
َمن َّر ِّح َم ۚ َو َح َ
ض ْابل ِّعي َم َاء ِّك َو َيا َس َم ُاء أق ِّل ِّعي َو ِّغيض املاء وق ِّض ي األمر واستوت على
ان ِّم َن املغ َر ِّق َين ( )43و ِّقيل يا أر
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ال َرب إ َّن ْابني م ْن أ ْهلي َوإ َّن َو ْع َد َك ال َح ُّق َوأ َ
ٌ َّ ُ
َ
َ َ
ْ ُ
َ ْ
ودي ۖ َو ِّق َ ُ ْ
نت أ ْحك ُم ال َح ِّاك ِّم َين ( )45ق َ
ال َيا
الج ِّ
ِّ
يل بعدا ِّللقو ِّم الظ ِّ ِّاملين ( )44وناد ٰى نوح َّربه فق َ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ََ َ ْ َْ َ َْ َ َ
ْ
َ ُ
َ ُ َ َ َُ َ
ُ ُ َّ ُ َ ْ
س م ْن َأ ْهل َك ۖ إ َّن ُه َع َم ٌل َغ ْي ُر َ
ون ِّم َن ْال َج ِّاه ِّل َين (َ )46ق َ
ال َر ِّب ِّإ ِّني أ ُعوذ
س ل َك ِّب ِّه ِّعل ٌم ۖ ِّإ ِّني أ ِّعظك أن تك
ص ِّالح ۖ فال تسأل ِّن ما لي
ِّ
نوح ِّإنه لي َ ِّ
ِّ
س لي به ع ْل ٌم ۖ َوإ َّال َت ْغف ْر لي َو َت ْر َح ْمني َأ ُكن م َن ْال َخاسر َ
ب َك َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َ
ين (( )47هود)﴾.
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
حاول
بعض
في محاولة إيجاد مخرج لهذا التوصيف البن نوح املثبتة بنوتة لنوح  -عليه السالم  -في ابتداء اآليات واملنتفية في آخرها،
َّ
َّ
الشارحين لآلية االدعاء أنه كان "ابن زنى" من نوح  -عليه السالم  -أو أنه كان ربيبه (ابن امرأته) ،وهو الرأي الذي خطأ أوله ابن كثير
واتفق مع ثانيه ،حيث يقول في تفسير اآلية :وقد نص غير واحد من األئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه ،وإنما
ْ
كان ابن َزن َية ،ويحكى القول بأنه ليس بابنه ،وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج،
واحتج بعضهم بقوله :إنه عمل غير صالح ،وبقوله :فخانتاهمـا ]التحريم ،[ 10 :فممن قاله الحسن البصري ،احتج بهاتين اآليتين.
ً
وبعضهم يقول :كان ابن امرأته .وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن ،أو أراد أنه نسب إليه مجازا ،لكونه كان ربيبا عنده ،فاهلل أعلم
( ،1999ج ،4 .ص.)326 .
اللغط في الفهم لصفة ابن نوح هنا قائم على عدم استيعاب للتوظيف القرآني لداللة الكلمة؛ كوحدة معجمية يرتبط استخدامها
بنظمها في سياق جملتها.
َّ
يتوعد هللا سبحانه وتعالى قوم نوح بالطوفان ،ويعد نبيه نوح – عليه السالم – بأنه تعالى سينجيه وأهله ،إال من سبق عليه القول.
َ
ْ
ويقع الطوفان ويغرق ابن نوح ،فيتوجه إلى هللا في أدب األنبياء متسائال عن تحقيق الوعد اإللهيَ ( :ر ِّب ِّإ َّن ْاب ِّني ِّم ْن أ ْه ِّلي َو ِّإ َّن َو ْع َد َك ال َح ُّق
َ ُ َ
ََ َ ْ َْ َ َْ َ َ
ْ
َ ُ ُ َّ ُ َ ْ
َ
س م ْن َأ ْهل َك ۖ إ َّن ُه َع َم ٌل َغ ْي ُر َ
ََ َ َ ْ َ ْ َ
س ل َك ِّب ِّه ِّعل ٌم ۖ ِّإ ِّني أ ِّعظ َك أن
ص ِّالح ۖ فال تسأل ِّن ما لي
وأنت أحك ُم الح ِّاك ِّمين) ،فيأتيه الجواب( :يا نوح ِّإنه لي َ ِّ
ِّ ِّ
ْ
ُ َ
َتكون ِّم َن ال َج ِّاه ِّل َين ).وعد هللا قبل وقوع الطوفان جاء بصيغة (أهلك إًل من سبق) ،فابن نوح حال حياته هو من "أهل" نوح ،بما هو
قائم بينهما من رباط الدم ،لكنه من الذين وقع عليهم استثناء النجاة من الطوفان .وبانقطاع الرباط املادي بين االبن واألب ،حال موت
ـ"ابن لنوح" (ليس من أهلك) ويكتسب صفة وجود تجريدي
األول وانتفاء صلة الدم بعد غرقه وفناء جسده ،يتجرد من هويته املادية ك ٍ
ٌ
(عمل غير صالح) .هو بعد موته ،وانتفاء الطبيعة املادية لوجوده ،تنتهي صلته بنبي هللا :فال تتالقى طبيعة الوجود التجريدي لالبن
تام
ُ
(عمل غير صالح) مع طبيعة األب (عمل صالح) .ما يعني أن الحياة ،ذات الوجود املادي ،يتحقق في ظلها معنى "أهل" بماديته املغ ِّلبة لصلة
الدم على االختالف َ
الع َقدي بين األب وابنه (فهو من أهله حال حياته) ،أما املوت ،فيضفي على "أهل" طبيعة معنوية تنتفي في ظلها صلة
الدم بين األب وابنه وتتغلب الصلة العقدية (فيصبح ليس من أهله بعد غرقه) .في ضوء هذا التمايز لالستخدام القرآني لكلمة "أهل"
ُيفهم إذن مراعاة القرآن ملفهوم الصلة الجينية في اختياره لكلمة "أهل ".فالعبارات َّ
الدالة على انتماء بين شيئين بالدم أو بالصلة
الجغرافية أو بالتوافق في الطباع واإليديولوجيا تستخدم معها كلمه "أهل ".أما العبارات َّ
الدالة على عالقة اكتساب بين شيئين نتيجة
ُ
جهد وتحصيل فتستخدم في إنشائها لغويا "أصحاب ".وهو ما يدل على دقة االختيار والتوظيف للمفردات القرآنية في مواضعها .لذا نجد
َ
﴿ال َي ْس َتوي َأ ْ
ص َح ُ
اب
اآليات الوارد فيها إشارة إلى هوية ساكني "الجنة" أو "النار" تستخدم كلمة "أصحاب" على الدوام ،كما في قوله تعالى:
ِّ
َّ
اب ْال َج َّنة ُه ُم ْال َفائ ُز َ
النار َو َأ ْ
ص َح ُ
اب ْال َج َّن ِّة ۚ َأ ْ
ص َح ُ
ون (الحشر .﴾)20 :تأويل ذلك يرجع إلى "أصحاب" هذين املأويين األخرويين يتم
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
مسكن له في الجنة ،بينما ُيخفق آخر فيكون مصيره
مشتر من تحصيل
تحصيلهما بصفقة تتم حال اإلقامة في الحياة الدنيا :يتمكن فيها ٍ
ٍ
َ
َ
َ
ْ
َّ َّ َ ْ َ َ َٰى َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ون
﴿إن َّللا اشتر ِّمن املؤ ِّم ِّنين أنفسهم وأموالهم ِّبأن لهم الجنة ۚ يقا ِّتل
إلى النار .اإلشارة إلى هذه الصفقة األخروية جاء صريحا في القرآنِّ :
َ
َ
ْ
َّ ْ َ َ ْ
َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َّ
ُ
ُ
في َسبيل َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ًّ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َّللا ۚ فاستب ِّشروا ِّببي ِّعكم ال ِّذي بايعت م
اإل ِّنج ِّيل والق ْر ِّآن ۚ ومن أوف َٰى ِّبع ْه ِّد ِّه ِّمن ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّللا فيقتلون ويقتلون ۖ وعدا علي ِّه حقا ِّفي التور ِّاة و ِّ
َ ََٰ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ْ
َّ
َ
ُ
َّ
ِّب ِّه ۚ وذ ِّلك هو الفوز الع ِّظيم (التوبة .﴾)111 :بناء على مفهوم هذه الصفقة الربانية ،تأتي لفظة "جنة" مضافة دائما ألصحاب ،وليس
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أهل ،في كل مواضع التعريف بهوية ساكنيها الواردة في القرآن .وهذه املنهجية في االستخدام َّ
مطبقة أيضا على لفظة "النار" عدا في موضع
اص ُم َأ ْهل َّ
واحد فقط نجد فيه استخدامَِّّ ﴿ :إن ََٰذ ِّل َك َل َح ٌّق َت َخ ُ
الن ِّار (ص .﴾)64 :فساكنو النار هم مستحقون ألن يكونوا من أصحابها،
ِّ
باعتبار مفهوم الصفقة الخاسرة ،وه م أيضا من أهلها لغلبة الطبيعة النارية على عناصرهم املوافقة لطبيعة الغاوي لهم بدخولها
َ ُ ُ َ
ْ
ََ
َ َ َ
َّ
َََْ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
ال ف ْاه ِّبط ِّم ْن َها ف َما َيكون ل َك
ال أ َنا خ ْي ٌر ِّم ْن ُه خلقت ِّني ِّمن نار َوخل ْق َت ُه ِّمن ِّط ٍين ( )12ق
(الشيطان)﴿ :قال ما منعك أال تسجد ِّإذ أمرتك ۖ ق
َ َ َّ َ َ ْ ُ َ
َ َ َ ْ َ َٰ َ ْ ُ ْ َ ُ ونَ
ال َفب َما َأ ْغ َو ْي َتني َ َأل ْق ُع َدنَّ
نظر َ
الص َ
َ ْ َّ َ َ
َ َ َ َ َّ
ين (َ )15ق َ
نظرِّني ِّإلى يو ِّم يبعث ( )14قال ِّإنك ِّمن امل
اغ ِّرين ( )13قال أ ِّ
أن تتكب َر ِّف َيها فاخ ُر ْج ِّإنك ِّمن َّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َُ ْ َ َ
ال ْ
يم (ُ )16ث َّم َآلت َي َّن ُهم من َب ْين َأ ْيديه ْم َوم ْن َخ ْلفه ْم َو َع ْن َأ ْي َمانه ْم َو َعن َش َمائله ْم ۖ َوَال َتج ُد َأ ْك َث َر ُه ْم َشاكر َ
اط َك ْاملُ ْس َت ِّق َ
ين (َ )17ق َ
اخ ُر ْج
لهم ِّصر
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ْ َ َ ْ ُ َّ ْ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ ْ َ
َ
ْ
َ
ِّمنها مذءوما مدحورا ۖ ملن ت ِّبعك ِّمنهم ألمَلن جهنم ِّمنكم أجم ِّعين (( )18األعراف)﴾.

الخاتمة

طق ْ
قال تعالى﴿ :وما ْين ُ
عن َ
اله َوى ،إن هو إال ٌ
وحي ُيوح ى﴾ ،هذا ما ينبغي أبدا وضعه في االعتبار عند دراسة آي القرآن الكريم.
ُ
ُ
تطبيق للمنطقي
طرق ال منطقية في تناوله بل من
عجز من أوجه متعددة :لغوية وعلمية ونبوئية ،وإعجازه هذا ال يتبين من ٍ
النظم القرآني م ِّ
ٍ
َّ
والعلمي واملنهجي من النظريات في فهم آياته .الدراسة الحالية وظفت منهجية معجمية ذات أبعاد سياقية تفهم في ضوئها ليكسيم "ق.ر.و"
َُ
ٌ
منبثق من األصل
في مواضعه املتعددة من القرآن الكريم ،وخلصت إلى َّأن االستخدام القرآني لـ"قرية "،التي كثر حول معناها الجدل،
ٌ
تشكل فيها جملة
معان متعددة؛ يحكمها كينونة معينة للهيئة امل ِّ
اللغوي للجذر املعجمي "ق.ر.و "،ومتفرع في دالالته االصطالحية إلى ٍ
املنتظمة فيه :فهي في مواضع تحمل داللة مكين فقط ،وأخرى مكانية فقط،
املتضمنة للفظة "قرية" وكذلك سياقها
اآليات القرآنية
ِّ
ِّ
وثالثة تحمل داللة ملكان ومكين معا ،وقد تزيد على دالالتها تلك مفاهيم زمانية أو سمات وجودية ،وهكذا تتفاوت "قرية" في معانيها
بلطافة ودقة متناهية في تحديد مراد جملتها؛ بحيث ال ُي ْش ِّكل ُ
فهمها لتركيبة ُج َم ِّل َّية أخرى
متضمنة لذات املفردة في
ِّ
فهمها في آية ما على ِّ
آية أخرى ،الرسم التوضيحي ( )2أدناه يشير باختصار لتعددية تلك املعاني:
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Abstract: The purpose of this paper is to highlight the unique feature and distinctive characteristic of
the word “Qaria (village)” as used in the Qur’ān, that sets it apart from similar words (such as medina
(city) and balda (town)), thus, contributes to the linguistic inimitability of the Qur’ān. We aim to argue
in favor of the fact that the selection of words in the Qur’anic texts is not haphazard; rather it conforms
to the contextual significations, the lexical semantic properties of the words and the social message
they convey. To achieve this, the paper adopted lexical analysis of contextual approach that identifies
the Qur’anic lexical phrases where the word ‘qaria’ is found as chunks and, thus, take into
consideration the three-fold aspect of the word, those are: its semantic content, the forms of its
derivational and inflectional affixes, and its contexts.

Keywords: Qaria; lexical approach; Qur’ān; linguistic inimitability of the Qur’ān; translation.
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