
نفي الغريب في القرآن عند الفراهي؛ قراءة تقويمية

نفي الغريب في القرآن عند الفراهي؛ قراءة تقويمية

يوسف عكراش

 

  

  نفَى الفراهي -رحمه اهللا- في كتابه (مفردات القرآن) مصطلح الغريب في القرآن، وأقام الدالئل على ذلك، وتسعى هذه المقالة

1 / 31 Tafsir Center for Quranic Studies | مركز تفسير للدراسات القرآنية



نفي الغريب في القرآن عند الفراهي؛ قراءة تقويمية

لتسليط الضوء على هذا الطرح والتعريف به، مع مناقشته وتقويمه، بعد تمهيد يعرِّف بمصطلح الغريب وداللته عند المفسِّرين
والبالغيين والنقّاد.

نزول من المبكّر الزمن جذور في يضرب القرآني بالغريب االهتمام أنّ شك ال
بيان وهو العلماء، فيها صَنّف التي القرآنية الدراسات أوّل «من عُدَّ حيث القرآن،

القرآن» مفردات على[1]لمعاني بناءً مدلوالتها واستخراج تراكيبها على بالوقوف ،
مرّ على أقالم له وانبرت جهود فيه بُذِلَت وقد وكالمهم، العرب لغة من تبثّ ما
الموصل البريد فهو القرآني، والكشف البيان على بالغة أهمية من له لما األزمان
ابتداء، ألفاظه فهم عليه أشكلَ ومَن لتدبّره. األولى والنواة الرباني الخطاب لفهم

أشكلَ عليه تدبّر معانيه وصعب عليه الوصول إلى مقاصده.

الزمن كان فكلّما عصر، بعد عصرًا القرآني بالغريب االهتمام أهمية ازدادت وقد
التي المشهودة األهمية هذه ضوء وفي آكد، له الحاجة كانت النبوّة زمن من أبعد
العلماء جلّة لدى تلقائيًّا ثبوته تقرّر فقد عدّة، مستويات على القرآن غريب بها يحظى
في أساسيًّا محورًا كانت وأسباب عوامل على بناء والعصور األزمان مرّ على
خاصّة المفسِّرين من أحدًا يجعل لم الذي الشيء به، لالهتمام حاسمًا ودافعًا ظهوره
-فيما بيان أو تفصيل دون واحدًا قوًال وجوده ينفي عامّة القرآني بالغريب والمهتمين

الفراهي إال عنه-، وسألتُ عليه القرآن)،[2]وقفتُ (مفردات كتابه: في اهللا- -رحمه
تفصيل، دون واحدًا قوًال القرآن في الغريب اسمه شيء وجودِ نفيَ طرحُه بيَّن حيث
حتى به المشتغلين جُلّ توهّم في معقدًا جعلها التي األسباب من بثلّة حفّه وقد

2 / 31 Tafsir Center for Quranic Studies | مركز تفسير للدراسات القرآنية



نفي الغريب في القرآن عند الفراهي؛ قراءة تقويمية

وَسَمُوهُ بالغريب القرآني.

ونفيِه، القرآن غريب مع التعاملِ في اهللا- -رحمه الفراهيُّ سَلَكه الذي الطرح وهذا
هذه تروم ما أحدهماهو لقسمين؛ مقسومة معالجتنا وستأتي وتقويمَه، مناقشَتَه المقالة

كتابه من الثالثة المقدمة في أورده كما الفراهي لطرح مفصّل عرضٍ لتقديم
رؤية خالل من الطرح هذا وتقويم لمناقشة وثانيهما القرآن)، (مفردات المقصود
تمهيد بعد وذلك القرآن، في الغريب نفي في اعتمدها التي أفكاره واتجاه الفراهي
والبالغيين المفسِّرين من كلٍّ عند مجمل بشكلٍ الغريب مفهوم اصطالح فيه أُبرِز

والنقّاد، مع اإلشارة للفرق البارز بينهم.

تمهيد:

ألسنة على جرى كما شتى، علمية ميادين في الغريب لفظ استعماالت تغازرت لقد
والنقاد والمحدّثين والمفسّرين اللغويين من سواءٌ العلماء، من غفير جمٍّ

علماء[3]والبالغيين من به المعتنين عند الغريب باصطالح المقصود يلي وفيما ،
أرباب من الكَتبَة عند الغريب وبين بينه الفرق بيان مع -المفسِّرين-، القرآن معاني

عام بشكلٍ والنقّاد كاثرة،[4]البالغة بكثرة متناولة اصطالحات هذه أنّ وخاصة ،
سيأتي كما الفراهي طرح وبين بينها القائمة العالقة باب من هو هنا إيرادها لكن

عند بيان معقد نفي غريب القرآن عنده.

حول تحوم وكلّها المفسِّرين، اهتمام داخل الغريب لفظ اصطالحات تعدّدت ولقد
ومن بيان؛ إلى وتحتاج عدّة ألسباب الخطاب في الغامضة األلفاظ به يُعنى واحد قصد
العرب، لغة في بتبحّر محفوف بجهدٍ إال لها يتوصّل ال األلفاظ أن األسباب هذه
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آخرين، عند مجهولة قوم عند معروفة فصارت الغموض اعتراها ألفاظًا هناك وأنّ
الجغرافي أو المكاني البُعد في: يتمثّالن أساسيان عامالن يتدخل السبب هذا وفي

والزماني، وبروز معانٍ جديدة أللفاظ معينة لم تعهدها البيئة العربية من قبل.

حسن غريب لهما: ثالث ال قسمين يشمل ما فعادةً والبالغيين النقّاد عند الغريب أمّا
األعراب، على استعماله يُعاب ال الذي المقبول هو الحسن «فالغريب قبيح، وغريب
االستعمال مأنوس غير وال المعنى، ظاهر غير يكن لم ألنه والخُلَّص؛ األقحاح سواءٌ
مطلقًا، استعماله يُعاب والذي ذاته، في الغريب وهو: القبيح والغريب بيئتهم، في
العرب، لغة ألسنتهم على تجري ممن وغيرهم األعراب من الخُلَّص عند سواءٌ أي:
الوحشي يسمّى ما وهو يكن، لم أو والذّوق السمع على كريهًا الغريب كان سواءٌ
على كريهًا السمع على ثقيًال االستعمال- غريبَ كونه -مع يكون أن وهو الغليظ،

 .[5]الذوق»

اصطالح أنّ يتبيّن والبالغيين والنقاد المفسِّرين عند الغريب اصطالح خالل ومن
اللفظَ بالغريب يقصدون المفسِّرين أن يبيّن الذي الشيء المعنى، متفاوت الغريب
لبعضها، اإلشارة سبقت كما غرابته في أسهمت عدّة عوامل جرّاء الواضح غير
اللفظ جنس فهذا وتركيبه، وذاته أصله في الغُربة كانت ما هو عندهم الغريب وليس
النقاد عنه يعبّر ما وهو قطعًا، القرآن في يرِد لم الذي والمنقطع البعيد الوحشي

والبالغيون بالغريب القبيح الذي ينافي الفصاحة والبيان.

مركّبًا لفظًا باعتباره المفسِّرين من به المعتنين عند القرآني الغريب فإنّ وعليه،
وعدم معانيها لغموض الفهم؛ عن البعيدة القرآنية األلفاظ هو به: المعتنون قصده
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عوامل لعدّة دالالتها الواضح،[6]وضوح غير مقابل في عندهم الغريب ليكون ؛
والبيان االستشهاد يصح التي وأساليبها وعلومها العرب لغة على استنادًا بيانه ويتمّ
خالل من أكثر األمر هذا وسيتضح ومقاصده، الشرع لمعاني واستحضارًا بها،
عند النفي إشكالية بمعقد عالقته في القرآن وغريب الغريب اصطالح توظيف

الفراهي.

القسم األول: نفي الغريب في القرآن عند الفراهي؛ عرض وبيان:

والتي مبكرًا، البارزة القرآنية القضايا من القرآني الغريب فإنّ معنا تقدّم وكما
والدرس بالبحث عدّة أقالم لها فانبرت وحديثًا، قديمًا واسع ونقاش مهم باعتناء حظيت
بغريب االشتغال صميم من كان كما متنوّعة، وقنوات مختلفة مسالك شقّ خالل من
هذه أبرز ومن االشتغال، من المألوف عن الرؤى مختلفة طروحات بروزُ القرآن
الطروحات ما قدّمه عبد الحميد الفراهي -رحمه اهللا- في كتابه (مفردات القرآن).

مقدّمات ثالث حوَت له فاتحةٍ بجعلِ هذا، كتابه في الفراهي الحميد عبد ويذهب
األولى المقدمة مفاد دار حيث القرآن؛ مفردات بيان ثنايا في الخوض قبل أساسية
فهم أنّ بقوله ذلك معلًال إليه، الحاجة وأهمية القرآن) (مفردات كتابه غاية بيان حول

أم ألفاظه، فهم على متوقف منالقرآن شيء لبسط خاللها من فسعى الثانية المقدمة ا
ومبين اللسانية، التعاملأصولِ مستوى على الحاصل الوهم مواضع من شيئًا أيضًا ا

مع ألفاظ القرآن، وبسط القول في حديثه عن المشترك والمرادف كما بيَّن أقسامهما.

عنون وقد المقال، مدار وعليها السجال ومركز النقاش بؤرة فهي الثالثة المقدمة أمّا
مستهل الغريب»، من خاليًا القرآن كون «في بقوله: الفراهي منلها بقوله مطلعها ا
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عربي بكونه القرآن أفصح «قد هو: كما مبينكتابه فإنا كذلك. وجدناه وقد مَنا،
أسهلها القرآن وجد ومحاوراتهم وخُطبهم أشعارهم في ونظر العرب، لغة مارَسَ

نظمكَلِم وأقومها قَدا، وجزالةً، سالسةً وأجمعها داللةً، وأوضحها مقالةً، وأبينها ا،
بذلك يشهد ثم التركيب. في التعقيد عن أخلَصَ كما الغريب الوحشي عن أَخلَصَ
وهذا والترهيب، والترغيب بالحقّ والصدع التبليغ منه الغرض فإنّ المعقول؛ صريح

.[7]يقتضي كالمًا واضحًا»

بوجود التوهّم معقد يراها التي األسباب بعض بذكر اهللا- -رحمه ذلك على عرّج ثم
في المتنوّعة للمصنّفات الكاثرة الكثرة أبرزها: من القرآن، ألفاظ في الغريب
بروز إلى باإلضافة والقرآن، الحديث غريب وشرح ببيان عُنيت والتي مسالكها،
المفردات بعض تأويل ثم رقعته، واتساع القرآنية، األلفاظ بعض تأويل في االختالف
وشيوعه نقله تم لِما باإلضافة األنباط، ولغة وحِمْير الحبش منها: عدّة بلغات القرآنية
بعض عنهم غاب عنهم- اهللا -رضي الصحابة كبار أنّ مفادها؛ التي األخبار من

الكلمات فلم يدركوا معناها.

يمكن ذاتها حدّ في الغريب تسمية أنّ كالمه، من يُفهم فيما اهللا- -رحمه بيَّن ثم
قل ومَن للعجم، بالنسبة عنداستعمالها المعاني في االختالف أمّا العرب. بلغة علمه

ثم فيهم، الوحي نزلَ مَن وأحوالِ النزول، بمواطن العلم لقلّةِ راجع فهو غيرهم،
ضعفِ النظر والتدبر في الخطاب القرآني وخاصةً على مستوى نظمِ القرآن.

ألفاظًا هناك أنّ وهي جدًّا، مهمة مسألة بيان رام حملهاوبعدها ويمكن عربية، غير
ممث الوضع، أصل (سعلى منها: بكلمات لذلك و(قًِال و(قسطاس)...،يل) نطار)
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بي أخرى جهة عليهم-ومن اهللا -رضوان الصحابة عن رُوي ما اهللا- -رحمه َن
ثابت غير فإنه ذلك عن وسؤالهم القرآن كلمات معاني من عنهم خفي ما حول
رؤيته، تقوّي يراها التي اآليات من ثلّة ذاكرًا القرآن، وصريح العقل بدليل ومستبعد
معاني بيان في يتمثّل والذي الكتاب، من العام المقصد ببيان الثالثة مقدّمته ختم ثم

مفردات من القرآن ووجوهها وأحوالها. 

القسم الثاني: نفي الغريب في القرآن عند الفراهي؛ مناقشة وتقويم:

-قطع ينفي طرحًا يَلحظهُ عرضه، تقدّم الذي الفراهي طرح في الناظر وقولإنّ اا
ألنواحد القرآن؛ في الغريب اسمه شيئًا كالما- يقتضي وهذا مبين، عربي االقرآن

يحتاجواضح به الجزم مع األمر بهذا القطعَ وإنّ العرب، لغة فهم مَن كلُّ يفهمه ًا
معقد بيان خالل من الشقّ هذا في سأرومه ما وهو للمناقشة، ومحطة تفصيل إلى
الطرح هذا في سلكها التي رؤيته مناقشة خالل من الفراهي عند القرآني الغريب نفي
قضايا بروز في أسهمتْ التي والخارجية الداخلية العوامل إبراز ثم اهللا-، -رحمه
لالهتمام الشأن هذا أرباب دفعت كما التمثيل، مع وجوده وإثبات القرآني الغريب
الفراهي قول مناقشة من يتجزّأ ال جزء وهو والبيان، والبحث الدرس أنواع بشتى به

-رحمه اهللا- بنفي الغريب القرآني دون تفصيل.

أوًال: معقد نفي الفراهي للغريب في القرآن:

فقط، واحد أمر على تأسّس طرحًا يلفيه اهللا- -رحمه الفراهي طرح في الناظر إنّ
أن وإقامةوهو التبليغ ينافي الذي والتعقيد لإلبهام مدعاة القرآن في الغريب وجود

واضح كالمًا يقتضيان اللذَيْن األمرالحجة لكن الغريب، من خاليًا مبين عربي بلسان ًا
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مفهوم أوًال: اآلتي؛ في يتمثّالن رئيسين أمرين خالل من سأناقشه ما وهو كذلك، ليس
المقصود الثاني: القرآن. لمفردات الفراهي رؤية بناء أساس هو الذي الغريب
للغريب اهللا- -رحمه الفراهي بنفي الوثيقة صلته أيضًا تبينت حيث العربي، باللسان

القرآني.

مفهوم الغريب وعالقته بطرح الفراهي:

حسن غريب قسمين: إلى الغريب يقسمون البالغة وأرباب النقاد أنّ اإلشارة سبقت
في الغريب نفي في تعليالته تتبّع بعد الفراهي طرح في يالحظ ومما قبيح، وغريب
النقاد عند اشتهر الذي القبيح الغريب مفهوم اعتماد وجهة يتجه أنه القرآن،
أو الوضع مستوى على سواءٌ المقبول غير المغلظ الوحشي وهو والبالغيين،
خصائص من هما اللذَيْن والبيان الفصاحة شروط يخالف الذي هو بل االستماع،
تركيب يالئم ال البنية ثقيل يكون القبيح- -الغريب األخير هذا حيث القرآني، الخطاب

القرآن ونظمه، وال شك أن الخطاب القرآني منزَّه عن هذا كلّه.

العرب فصاحة ينافي الذي الغريب هو الفراهي، عند الغريب تعريف فإنّ وعليه،
االحتمال، أو القطع جهة من سواءٌ فهمه على تُعِين معانٍ له ليست وما وبالغتهم،
مَن أن الفراهي ذكر لذلك إليها؛ ردّه يمكن اللغوية التراكيب في أصول له ليست كما

«قل فقد الغريب الأثبتَ المعنى بهذا الغريب أن ريب وال العرب»، بلغة علمه
قطع القرآني الخطاب في العلماءيوجد إن يقول أو يثبته، أن ألحد يمكن ال كما ا،

إثباته في في؛توهموا طعنٌ ذاته حد في هو الغريب، من القسم هذا إثبات ألن
القرآن، ووَصْفُهُ بما ليس فيه؛ وتعالى عن ذلك علوًّا كبيرًا.
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وهذا المفهوم الذي اختاره الفراهي للغريب هو الذي قادَهُ ألن يقول: «قد أفصح
 مَن مارَسَ لغة العرب... وقَد القرآن بكونه عربيًّا مبينًا، وقد وجدناه كذلك. فإن

بذلك يشهد ثم التركيب، في التعقيد عن أخلَصَ كما الغريب الوحشي عن أَخلَصَ
والترهيب، والترغيب بالحقّ والصدع التبليغ منه الغرض فإنّ المعقول، صريح

واضح كالمًا يقتضي قول[8]ا»وهذا بليغ فصيح القرآن أنّ شك وال لكن. واحدًا، ًا
في الغريب هو القرآنية، المفردات ببيان والمهتمون المفسِّرون ذكره الذي الغريب
مأنوس غير كان أو أصله، في غرابة فيه ما ال معينة، ألسباب الواضح غير مقابل
ينافي ال المفسِّرين باعتبار القرآن في الغريب وجود أن كما الخلّص، العرب عند
من وجهٌ القرآن ألفاظ بعض في الغرابة أنّ بعضُم عدّ بل والبيان، الفصاحة غياب

أوجه اإلعجاز.

للغريب نفيه إشكالية معقد ارتبط قد اهللا- -رحمه الفراهي أن لنا يبرز الحد هذا إلى
جموع وخالف النقاد مسلك تبنّيه في سلك الذي عنده، الغريب بمفهوم القرآن في
من القرآني الخطاب تضمّن مِن يرونه فيما القرآنية باأللفاظ والمعتنين المفسِّرين
سبقت كما آلخر مجال من تختلف الغريب اصطالحات أن وخاصةً الغريب،
في وتوظيفِه مجالٍ من اصطالح نقلِ عند إشكال عنه يترتب الذي الشيء اإلشارة،

مجال آخر.

ماهية اللسان العربي وعالقته بطرح الفراهي:

من وصار لغاتها، في توظيفه وثبت العرب به نطقت ما هو العربي اللسان يعدُّ
من هو الذي أصله للفظ يبقى لكن عربي، غير أصله كان وإن استعماالتها، صميم

9 / 31 Tafsir Center for Quranic Studies | مركز تفسير للدراسات القرآنية



نفي الغريب في القرآن عند الفراهي؛ قراءة تقويمية

اهللا- -رحمه الفراهي قصده الذي غير المعنى بهذا العربي اللسان لكن أخرى، لغات
ابتداء، العربية المفردات عن يخرج ال العربي اللسان جعل حيث طرحه، من
الشعراء ألْسِنة على وجرى توظيفه تمّ وإن العرب، لغة غير من كان ما وأخرج

«وأووكُت الفراهي: قال بحيث رسائلهم، في الملوك القرآن-اب -ألفاظ بعضها وا
واألنباط...» والحِمْير الحبش من مع[9]بلغة األمر هذا تدارك ما سرعان لكن ،

وبي الروايات، صحة من لساناالحتياط من ألفاظًا تُضَمّن قد القرآن ألفاظ أن َن
آخر، لكن ال يصح أن يطلق عليها الغريب.

أصل في العربية للمفردات خالصًا كان فيما العربي اللسان ماهية حَصْرَ وإنَّ
اللسان أن والحقيقة القرآن، في الغريب نفي منطلق تشكيل في أسهم اللغوي الوضع
أسوار دخلت التي العربية غير األلفاظ يشمل كما قاطبة، العرب لغات يشمل العربي
على ويقرّها القرآن ينزل أن قبل طويلة لفترات استعمالها وجرى العرب، لسان

مستوى االستعمال.

التي األصل، في العربية غير المفردات بهذه القرآني الخطاب إقرار أن شك وال
الغريب وجود إلثبات وحديثًا قديمًا العلماء دفع حينئذ، العرب بيئة في سائدة كانت
في -الغريب األخير هذا وجود ألن األولى؛ القرون منذ به االعتناء مع القرآن في
الباري خطاب هو إِذْ مبين؛ عربي بلسان القرآن كون مع البتة يتعارض ال القرآن-
األلفاظُ ذلك ومن ويستعملون، يفهمون بما وخاطبهم العرب بلغة نزل الذي
والتي االستعمال، في فصيحة وعربيةٌ اللغوي وضعها أصل في األعجمية

أخضعتها العرب لمجموعة من الضوابط قبل استعمالها.

بإشكالية وعالقته الغريب مفهوم حول إليه اإلشارة سبق ما إلى وباإلضافة وعمومًا
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اللسان لماهية اهللا- -رحمه الفراهي تصوّر ذلك إلى يضاف القرآن، في الغريب نفي
بارز منطلقًا جعله حيث وتبنالعربي رؤيته في القرآن،ا في الغريب نفي قضية يه

أن يُظهر الذي بالشيء اهللا- -رحمه الفراهي وماهيةطرح الغريب مفهوم على يَ
قديم المعهود غير على العربي وحديثاللسان -المفسِّرينا الشأن هذا أرباب لدى ا

-حس القول بهذا تفرّده مِن ذلك على أدلّ وال القرآن-، بألفاظ بوالمعتنين
خالف خالف حيث صريحاطالعي-، جموعا إثباتَا إلى ذهبوا الذين المفسِّرين

وجود الغريب في القرآن.

القرآن في الغريب بنفي القول إلى اهللا- -رحمه الفراهي ذهاب فإنّ أخرى جهة ومن
لقوله موافق وهو القرآن)، بـ(مفردات الطرح هذا ضمّنه الذي كتابه يسمي جعله

يسم لم حيث منبالنفي، ذلك شاكَلَ ما أو القرآن) بـ(غريب معهود هو كما الكتاب ِ
رؤيةَ الكتاب وَسْمُ ناسَبَ إِذْ جيد؛ صنيع وهذا القرآني، الغريب بوجود توحي تسميةٍ

تأم مَن لكن التيالمؤلِّف، الغاية لنفس يسعى ألفاه الكتاب داخل اإلمام صنيع َل
كل الكلماتيرومها معاني بيان خالل من القرآن، في بالغريب اعتنى من ُ

إليها ترجع جديدة وأصول جديدة، تفسيرات عن «الكشف طريق عن ومدلوالتها
إلخ» الداللية... التطورات وبيان اللغوية، الموارد بعض وعليه،[10]مشتقات .

القرآن ألفاظ على االشتغال مقصد في العلماء جموع وافقَ اهللا- -رحمه الفراهي فإنّ
بل حتى جزء من طريقة االشتغال وتفرّد بجزء، لكن خالفهم في المنطلقات.

إثبات غريب القرآن؛ العوامل الداخلية:

القرآنية األلفاظ ودالالت معاني من النابعة العوامل هي الداخلية العوامل تعدُّ
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وتضم العرب، لغات القرآني الخطاب تضمُّن في وتمثّلت أيضوتركيبها، لكلماتنه ا
الداللي للتغيير خضعت مصطلحات تضمّن كما جديدة، لمفاهيم اكتنافه ثم معرَّبة،

على مستويات يأتي بيانها.

 العرب:[11]تضمّن الخطاب القرآني لغات

العرب توحيد ذلك ومن األمة، توحيد القرآني الخطاب مقاصد من أنّ المعلوم من
لغاتهم تختلف شتى، قبائل العرب كانت وقد لغتهم، اختار القرآن أن باعتبار قاطبة
يومئ األمر وهذا القبائل. معظم من ألفاظًا ضمّ و«قد القرآن فنزل ألخرى، قبيلة من
وجعلُ العرب، توحيدُ وهي: اهللا، صلوات عليه النبي إليها قصد سياسية غاية إلى
تكون واحدة لغة إيجاد ثم بها، الخاصّة ألفاظها من قبيلة كلّ فيه تجد كتابًا القرآنِ

.[12]اللغة الرسمية للعرب جميعًا، هي تلك اللغة الكاملة التي نجدها في القرآن»

فقط قريش بلغة يكتفِ لم يجده القرآن لغة في أيضا الناظر هي[13]وإنّ كانت وإن ،
من شيئًا لتنهل عليها القبائل وتوافُدِ بمكة، سكنِها بحكم القرآني، الخطاب في الغالبة
لكن العربية، اللغات باقي على واألجود األفصح هي التوافد هذا فجعلها فصاحتهم،
أدقّها ألفاظها من فاختار القبائل، بقية في العرب لغات من والبليغ الفصيح يهمل «لم

وأخفتعبير المعنى، عن نطقا معنها وأجزلها اللسان، على فضما نظمهى... نه
وهي ولهجاتها، العرب لغات من المختارة اللغة هي القرآن لغة أصبحت حتى الكريم،

.[14]التي تشكّل قمّةً في الفصاحة والبالغة»

طي في اكتنف قد القرآن أنّ يتبين سبق مما لغاتوانطالقًا من عدّة لغات اته
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المفردات بعض معاني عليهم- اهللا -رضوان الصحابة بعض عن غاب حتى العرب،
مرد وهذا القبيلةالقرآنية، هذه في مألوفٌ هو فما العرب، لغات الختالف باألساس ّه

سبيل على ذلك ومن أخرى، قبيلة لدى معهود وغيرُ مجهولٌ هو عليه ومتعارَفٌ
التَّخَوُّف معنى عن منبره على وهو عنه- اهللا -رضي عمر عنه سأل «ما المثال:
التخوف: فقال هذيل من شيخ فقام فسكتوا، تَخَوُّفٍ﴾ عَلَى يَأْخُذَهُمْ ﴿أَوْ تعالى: قوله في

.[15]التَنقُّص، قال عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم»

يتضمن أن به حري العرب، لغات من عدّة للغات القرآني الخطاب اكتناف وإنّ
هذا برزَ بحيث تفصيل، دون نفاه لمن خالفًا القرآني، الغريب قبيل من مفاهيم

جر العربالغريب لغات من دالالتها في المتنوعة والتراكيب المعاني فيض اء
أسلوب ليعطيَنا آخرين، عند وغريبة قوم عند جديدالمعلومة ونمطا مستجدا لما ا

بمثله اإلتيان يستطيعوا لم أنهم ذلك من أكبر بل قبل، ذي من العربية القبائل تعهده
جزء هو العرب لغات من المتنوّع التركيب هذا أن شكّ وال اآلن، بعد وما اآلن إلى
في إعجاز عنه يترتب الذي القرآن، في والبالغي اللغوي اإلعجاز من يتجزّأ ال
القرآن، بغريب االعتناء خالل من جهيد، بجهد إال تتجلى ال التي والدالالت المعاني
باأللفاظ عنه عبّروا حين الرباني الخطاب في بالغريب المعتنون قصده ما عينه وهو
عوامل لعدة دالالتها وضوح وعدم معانيها لغموض الفهم، عند البعيدة القرآنية
مرادفًا الغريب جعل حيث الفراهي ذلك قصد كما أصلها في لغرابة وليس معينة،

للوحشي البعيد.

تضمّن الخطاب القرآني كلمات معرّبة:

القريبة واألمم بالحضارات بالغ تواصل على القرآن نزول قبل العرب كانت لقد
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مستويات شغل الذي التواصل هذا ضَمِنَه ومما وغيرهم...، والفرس كالروم حينئذ؛
فوظ وتأثّر، تأثير عنه تمخّض الذي اللغوي التواصلُ عربعدة الفريقين كِال اف

لغةوعجم وخاصّة العرب، لغة مع جرى ما حقيقة وهو آخر، لسان من مفردات ا
شرق األمم بين مركزيتها بحكم وغربقريش موطنا كانت حيث للرحالتا، عظيمًا ا

والقوافل التي كانت تجعل التواصل بوابةً للوصول لغاياتها.

صميم من يجعلونها بيئتهم، عهدته عمّا خارجة ألفاظ إلى كغيرهم العرب عمد وقد
ورسائلهم، شِعرهم في ليوظّفوها والكتابة، الشِّعْر أرباب وتلقفها الفصيح، كالمهم
عملية تجويد الكبرى وغايتهم اللغات، بين به العادة جرت طبيعي أمر وهذا
بالعقل أيضًا األمر هذا تقرّر كما والحضارات، األمم بين والتعارف التواصل

قديم اللغات من فكم وحديثوالعرف، للغاتٍا ومفردات ألفاظ صميمها من صار ا
جر اإلشارةأخرى؛ سبق كما العرب ولغة والطويل، المستمر والتفاعل التالقح اء

من إنه قلنا إذا نبالغ وال ونصيب، حظ لها بل الطرح، هذا عن ببعيدة ليست
أو بحذف إمّا العربية األوزان وَفق وتصييرُها أخرى للغاتٍ احتواؤها مميزاتها
والذي التعريب، مسلك خالل من والفصاحة العروبة روح من فيها لتنفخ زيادة...،
يعدّ بمثابة بوابة ضبط لأللفاظ األعجمية التي ستدخل أسوار لغة العرب الفصيحة.

يُفهم -كما منها المقصودُ وليس العرب، عند مقرّرة لغوية ظاهرة التعريب ويعدّ
نقل اللفظابتداءً- صناعة إعادة هو لكن قيد، أو ضابط أدنى دون هي كما للكلمات

فيما عليه ويسري بل العرب، لغة قواعد مع يتوافق بما وفهمها المستمع وعاها كما
ابتداء األصيلة العربية األلفاظ باقي على يسري ما األخيربعد هذا كان وإذا ،

يعد فال القرآن، نزول قبل العرب تستعملها لغوية عملية أوعجب-التعريب- ا
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معرتجاسر ألفاظ بوجود العلماء من العديد لدى القول يقرّر بأن الخطابا في ّبة
كثيرة وفوائدَ حكمًا لذلك وذكروا بل كانت[16]القرآني، ما فوظّف القرآن نزل ثم ،

توظّفه وتستعمله العرب، لكن بأسلوب جديد ومعانٍ جديدة.

العاربة للعرب كان «بل بقوله: السيوطي نقله ما السياق هذا في القول يزكي ومما
لغاتهم من فعلقت أسفارهم، في األلسنة لسائر مخالطة بعضُ بلغتها القرآن نزل التي
حتى ومحاوراتها، أشعارها في واستعملتها حروفها، من بالنقص بعضُها غُيِّر ألفاظ
بها نزل الحد هذا وعلى البيان، بها ووقع الفصيح العربي مجرى جرت

قوله:[17]القرآن» العشر) القراءات في (اإلرشاد كتابه في الواسطي أورد كما ،
والسريانية، والبربر، والحبشة، والنبط، والروم، الفرسُ، العربية: غير «ومن

، ثم أورد أمثلة في هذا الصدد.[18]والعبرانية»

األلفاظ من عددًا طيّاته في اكتنف قد القرآني الخطاب أن يتجلى تقدّم ما خالل ومن
بالذات، الغرض لهذا خُصصت وكتبٍ رسائل في الشأن هذا أرباب جمعها المعرّبة،
غسَّاق - عَدن - الطور - (طَفِقَا الحصر: وليس التمثيل سبيل على األلفاظ هذه ومن

الكثيرة المفردات من وغيرها مُزجاة...) - هُدنا - كِفلَين - قسطاس التي[19]- ،
والتابعين الصحابة من ثلّة إلى عربي غير أصل ذات بأنها إقرارها في عُزيت
دار وما التفسيري بالدرس المشتغلين من األوائل العلماء وجلّة عنهم- اهللا -رضي

في فلكه.

الشأن، هذا أساطين لدن من تقريره تم مما وغيرها المعرّبة األلفاظ هذه وإنّ
القضاياتعد من جملة وبروز القرآن، في الغريب إثبات في الرئيسة العوامل من
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اإليضاح من حقّها إلعطائها المتخصّصين أقالم له انبرت الذي الشيء به، المتعلقة
رصيد أنتج مما القرآن، غريب مسالك ضمن زاخروالبيان وليسا المصنفات، من ا
«أن بقوله: اهللا- -رحمه الفراهي إليه ذهب كما القرآنيالتوهاألمر الغريب بوجود م

قاصر األمر كان ولو فيه»، المصنفات كثرة عن القولناتج جاز المتأخرين على ا
جذور في يضرب بالغريب االهتمام لكن اهللا-، -رحمه الفراهي إليه ذهب كما

توه المتأخر كان فإذا وعليه القرآن، نزول من األولى كثرةالقرون ألفى ألنه َم
قائم اآلتي السؤال يبقى الباب، هذا في ألالمصنفات الذي المتقدم أَوْهَم فمَن فَا،

وصنّف أيضًا في الغريب القرآني.

في المتقدِّمين عند سواءٌ به االهتمام وبرز وجوده، ثبت القرآن غريب أن والحقيقة
تضمّن منها: متعدّدة، عوامل جراء المتأخِّرين، عند أو التدوين عصر بدايات

إم مدلوالتها، وبيان معانيها لشرح تحتاج معرّبة مفردات القرآني لبُعدهاالخطاب ا
يُتَوص وال األفهام علىعن وجريانها استعمالها لقلّة أو وسعٍ وبذلِ بجهدٍ إال إليها ل

عامل العرب -لغات- لهجات اختالف كان وإذا أسبابوسبباأللسنة، من رئيسًا
القرآن غريب إثبات في يسهم المعرّبة المفردات وجود عامل فإن القرآني، الغريب

من باب األَوْلى. 

قطع يتنافى ال القرآني، الخطاب في المعرّبة المفردات وجود فإنّ أخرى، جهة ومن
عربي القرآني الخطاب كون مع أيضمبينًافصيحًّاا يتنافى ال كما وضوحا، مع ا

الحفظ هذا صميم ومن بحفظه، القرآن حفظ وجل- -عز اهللا ألنّ ومعانيه؛ دالالته
قي إذ واإليضاح، رجالالبيان له ومنهاد القرآن خدمة في وأوقاتهم أعمارهم أفنوا ا

تقل الذي واإليضاح البيان هذا أن كما مفرداته، معاني جنسبيان من هو العلماء ده
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كان لو أخرى جهة ومن موضع، من أكثر في القرآن عنه تحدّث الذي التكليف
رام كثيرة حكم عن الستُغنِيَ األولى النظرة من ابتداءً الجميع يَفهَمه القرآني الخطاب

تحقيقَها الشارعُ الحكيم.

تضمن الخطاب القرآني مصطلحات جديدة:

القرآني الغريب بروز في أسهمت التي العوامل من مناقشته تم ما إلى باإلضافة
إنها بحيث الجديدة، المفاهيم من هائًال عددًا اكتنف القرآن فإن به، العلماء واعتناء
أجزاء تكن لم أنها كما حينئذ، العربية البيئة أسوار داخل معهودة أو مألوفة تكن لم

شِعْر العرب كالم في قط معروفة أخرى كلمات نثرمن أو العربا تعرفها لم بحيث ا،
وأعطاها القرآني النصّ استحدثها المصطلحات وهذه اإلسالم، شمس سطوع حتى

وخواص جديدة الذيدالالتٍ العربي يدركها أن فأنى قبل، من العرب لها تتطرّق لم َ
عاصر القرآن وشهد نزوله، فضًال عمّن أتى بعده من المسلمين. 

اللغة في داللتها أصل من تَنبع فيه المتضمّنة الجديدة األلفاظ هذه أن اإلشارة وتجدر
وهذا مُراعاتها، ينبغي ومآالت بسياقات تَرتبط أمور إليها تضاف أنها إال العربية،
بمثله يأتوا أن العربَ تحدّى الذي القرآني اإلعجاز من يتجزأ ال جزء هو األمر
جديدة ودالالت معاني العربية األلفاظ بعض الكريم القرآن حمَّل بحيث فعجزوا،
القرآني المفرد فأصبح العرب؛ عند قبل من اللفظ يكتسبها لم الدالالت وهذه ابتداء،

له مفهوم جديد غير الذي يتبادر إلى الذهن، وهو ما يُعرف بالمصطلح القرآني.

كلويعدّ القرآني: عبالمصطلح قرآني كللفظ بمعنى: قرآني، مفهوم عن منر لفظ
مرك أو كان مفردًا الكريم، القرآن القرآنيألفاظ االستعمال داخل اكتسب ،
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معي مفهوم عن تعبيرًا منه جعلت قرآنية داللية داخلخصوصية خاصّ مَوقع له ّن
المفهومي ونسقها القرآنية وأسماء[20]الرؤية المعاني أسماء ذلك في .فيدخل

مقيدة، أو كانت مطلقة مركبة، أو مفردة الكريم، القرآن في منها المشتقّة الصفات
تؤول التي الفعلية الصورة على أو الصريحة، االسمية الصورة وعلى

وعر[21]باالسمية قرآني. مفهوم على دلَّ لفظ كلّ بأنه: زمرد فريدة الدكتورة/ فته
.[22]خاصّ لم يكن متداوًال عند العرب قبل نزول القرآن الكريم

القرآن نسق في خاصة داللة له جملة- أو كلمة -سواءٌ لفظ كلّ أنّ نَفهم سبق ومما
مصطلح يعدُّ جديدالكريم يحتاجا الذي القرآن غريب بروز في أساسي عامل وهذا ا،

األلفاظ أو الشرعية باأللفاظ القرآنية المصطلحات عن العلماء بعض عبّر وقد لبيان،
أنها[23]اإلسالمية توحي إِذْ الشيء، بعض حقيقتها عن تبعدها التسمية هذه أن إال ،

نزول قبل ولغوية تاريخية جذور ذات المصطلحات هذه أن حين في اإلسالم، وليدة
المقام، هذا في األمثل التعبير هو يبقى بالمصطلحات عنها التعبير فإنّ لذلك القرآن؛
دفعت التي الحاسمة العوامل من كانت التي الجديدة، المصطلحات هذه أمثلة ومن

العلماء لالعتناء بقضايا الغريب القرآني:

) نزولجاهليةمصطلح قبل داللته توظيف في مثيل المصطلح لهذا يوجد ال بحيث ،(
عَلمًا لتكون بعد فيما وانتشرت الكريم القرآن أوجدها صيغة وهي الكريم، القرآن

القرآن، نزول سبقت التي الفترة الجهلعلى مِن داللته- -من مستمدّ السفهوهو بمعنى
العصر في اإلنسان يحياها كان التي الحياة عن للتعبير الزائفة؛ والحميّة والطيش

العلم ضد الجهل مِن مألوف هو ما قبِيل من وليس فإنّ[24]الجاهلي، وعليه، .
مصطلح الجاهلية حدث واستُعمل بعد اإلسالم.
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) مصطلح القرآن، أحدثها التي الجديدة المصطلحات عندالوضوءومن يعني الذي (
ال جديدًا، معنًى كساه قد القرآن، نزول بعد لكن والوضاءة، والنقاء الحُسن العرب
حيث عنهم- اهللا -رضي الصحابة حال هو كما المعاينة، أو بالبيان إال إدراكه يمكن
«غسل الوضوء أنّ حينئذ فأدركوا وسلم- عليه اهللا -صلى النبي وضوء عاينوا

معي بكيفية يجعلاألطراف المعنى هذا أن شك وال الصالة، قبل معين وبترتيب نة
.[25]من مصطلح (الوضوء) مصطلحًا إسالميًّا جديدًا خصّص القرآن معناه»

االستغفار...)، - التبتل - المسجد - األذان - التيمم - (اإلسراء المفاهيم: من وغيرها
االستعمال في عليها وحمله بها، خاصًّا جديدًا معنًى القرآني الخطاب لها أوجد التي

أ شك وال األذهان، لها تُصرَف لكنّفصارت لغوية، جذور ذات المصطلحات هذه
جديدة، مصطلحات جعلها ما هو فيه، استُعملَتْ أن يسبق لم الذي الخاصّ المعنى
من بها اشتغالهم يكن ولم ومدلوالتها، معانيها وبيان بها، لالعتناء العلماء دفعت
المسلمين من جماعة على معانيها غابت حقيقة بل للوقت، هدرًا أو العلمي الترف
عربًا وعجمًا، الشيء الذي جعل العناية واالهتمام يتوجهان صوب الغريب القرآني. 

للمصنفات الكاثرة «الكثرة حول اهللا- -رحمه الفراهي ذكره ما إنّ أخرى، جهة ومن
التوهّم في سببًا كانت القرآن غريب وشرح ببيان عُنيت والتي مسالكها، في المتنوّعة
الواسع، تنوّعها على الكتابات هذه إِذْ نظر؛ فيه القرآن» غريب بوجود

بلوبغض سُدى، تأتِ لم فإنها مواطنها؛ من عددًا يطالع الذي االختالف عن النظر
تكن لم جديدة دالالت على العربية معاني حملُ أبرزها من عدّة، لعوامل نتيجةً أتت
في الغريب وجود فإنّ وعليه، البيان. لوال ليفهمها يكن ولم العربي، حُسبان في
نزول بعد العربية اللغة مسار في جديدة منعطفات عن ناتج طبيعي أمرٌ القرآن
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القرآن.

تضمّن الخطاب القرآني مصطلحات خضعت للتغيير الداللي:

لها ينضاف القرآني، الخطاب في الداخلية العوامل من بيانه تقدّم ما إلى باإلضافة
مستويات على القرآن ألفاظ له خضعت الذي الداللي التغيير في يتمثّل آخر عامل

عدّة، إمّا بالتضييق أو االتساع أو االنتقال، ويأتي بيانها على النحو اآلتي:

اللغوية: دالالتها ضاقت دالالتهامصطلحات ضاقت التي بالمصطلحات ويقصد
فخاللغوية، الداللة عامة كانت مصطلحات هناك أن مدلولها،أي القرآن صص

فيضيق أجزائها بعض على العامة الداللة تقتصر أن يعني الداللة وتخصيص
عليه كانت مما عددًا أقلّ أشياءَ على مقصورًا الكلمة مدلول يصبح بحيث شمولها

األصل ما[26]في اللغوي مدلولها ضاق التي المصطلحات على األمثلة ومن ،
يأتي:

) المنبعث،الرسولمصطلح الرسول ومنه التؤدة، على االنبعاث اللغوي أصله في ،(
يصدق لفظ و(الرسول) أخرى. تارة واالنبعاث تارة، الرفق على ليدلّ اللفظ تطوَّر ثم
الذي اإلنسان على دلّ القرآني النصّ وفي الخبر، حامل وعلى المرسل، كالم على

لِينشر وجل- -عز اهللا ويبليختاره الرسالة، الناس فالقرآنفي ربهم، دين الناس
مرتبط وجعله (الرسول) لفظ معنى يبلخصّص الذي اهللا برسول أحكاما ربه عن غ

وشرائعه ودينه في[27]ه اللغوي معناها ضاق التي المصطلحات من وغيرها .
نزوله بعد والصالةالقرآن المعهودةكالشفاعة العبادة على تدلّ القرآن جعلها بحيث ،

التي علّمَنا إياها الرسول صلى اهللا عليه وسلم.
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اللغوية: دالالتها اتّسعت مامصطلحات هو الداللي التغيير من المستوى هذا أمّا
القرآني النصّ أن إال معينة مدلوالت في ومحدودة ضيقة اللغوية داللته كانت
ومن عليه، كانت مما أكثر والمدلوالت المعاني من العديد لتشمل توسعة أكسبها

نماذج هذه المصطلحات ما يأتي:

) الرطبةالفِسقمصطلح فسقت فقد قشرتها: عن الرطبة خرجَت إذا تقول العرب ،(
النصّ وفي الناس، على جحرها من لخروجها فويسقة الفأرة وسُميت قشرتها، من
والخروج وجل- -عز اهللا ألمر والترك العصيان على (الفسق) مصطلح دلّ القرآني
مثلما المعصية، إلى والميل الدين، عن الخروج الفسوق: وقيل: الحق، طريق عن

. ومثل هذا المصطلح أيضًا (الكفر) و(النفاق).[28]فسق إبليس عن أمر ربّه

اللغوية دالالتها انتقلت داللته،مصطلحات يفارق المصطلحات من الصِّنف وهذا :
هذاحامل تخصّ التي األمثلة ومن القرآني، النصُّ إياها كساه جديدة بداللة ومتصفًا ا

الصنف من المصطلحات ما يأتي:

) نُسيالركوعمصطلح قد األول المعنى ولكن االنحناء)، (شدة هو اللغوي معناه ،(
يَعُ يولم دالد ليصبح معناه انتقل ثم اللزوم، عند إال والتذللستعمل الخضوع على ا

مجازي، معنى واالنخفاض،وهو االنحناء وهو األساس اللغوي المعنى عن متطورٌ
كثيرة مجازيةٌ معانٍ تفرعت المعنى هذا الرجل،ومن ركع غ،فقالوا: بعد افتقر إذا

ح، الفقركأنما مستويظى كان أن بعد خطوةهره ساروا العرب أن ويبدو ا،
راكع الحنيف يسمُّون فكانوا االصطالحي معناه نحو داللةضيقة تنتشر ولم ا،

أ إذا فصار القرآن نزول بعد إال الصالة،المصطلح في الركوع إال يعني ال فهو طلق
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بالركعاوس الصالة أجزاء يمثت؛ميت الحدألنه وقفتينل أو قيامين كلّ بين الفاصل َ
صالته في اإلنسان انتقلت[29]يقفُهما التي المصطلحات من أيضًا ذا ومثل .

دالالتها اللغوية: الجنة، الطواف، الفرض، الغي، المغفرة، المناسك.

تضَمُّ إموإنَّ الداللي للتغيير خضعت لمفردات القرآني أوالخطاب اتساع أو بتضيق ا
محطة كان ومنعطفانتقال مهمبارزة الـمُسها العوامل خارطة ظهور في فيا مة

ع حيث القرآني، الغريب وجرتظهور معينة دالالت ذات مفردات العرب عند هد
إم معانيها حدود ويرسم الدالالت هذه ليخترق القرآني الخطاب فجاء بها، ااأللسنة

جدّ فطبيعي انتقال، أو اتساع أو معروفبتضيق المفرد يكون أن بمعنا قبل من ىا
، الذي كساه إيّاه القرآنُ.ا لِما طرأ عليه من تغير داللين ثم يصبح غريبمعي

إثبات غريب القرآن؛ العوامل الخارجية:

األلفاظ ودالالت معاني سياج خارج حدثت التي العوامل هي الخارجية العوامل تعدُّ
ودفعت القرآن، في الغريب بروز في ملحوظ بشكل أسهمت لكنها وتركيبها، القرآنية
الزمان نسبة ثم اإلسالم، في العجم دخول في وتمثّلت به، االعتناء من لمزيد العلماء

والمكان، ويأتي بيانها.

دخول العجم في اإلسالم:

عبده على المنزل اهللا كالم فهو الدين، يوم إلى خالدة معجزة الكريم القرآن يُعتبر
بما تحدّاهم إِذْ العرب؛ يقهر أن استطاع الذي وسلم- عليه اهللا -صلى محمد ورسوله

شعر والتعبير كالبالغة والعلوم، الفنون من ونثرعندهم علىا نزوله ورغم ا،
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من بيئتهم تعهدها لم باستعماالت وجاء عندهم، ما تجاوز بل وقوانينهم. مبادئهم
منقبل القرآن- -استعماالت األخير هذا كان وقد المستسلم، موقف أمامه ليقفوا

ي فلم القرآني، الغريب على لالشتغال الدافعة االنكبابالعوامل إال ذلك بعد عْهم
فصاعليه ومحور، المفسِّرين، اهتمام محطة القرآن أساسير للدارسين،ا قاصدينا

من ذلك بيان معاني مفرداته وألفاظه في مدونات مختلفة.

اإلسالم رقعة اتساع بعد القرآني بالغريب االهتمام وزاد بل المنوال، نفس وعلى
بروز في أيضًا أسهمت التي العوامل من األمر هذا كان حيث فيه، العجم ودخول

ج تخفى كانت حيث القرآني، الالغريب وكيف العجم، هؤالء على القرآني معاني لّ
جل على القرآني الخطاب دالالت بعض خفيت وقد األمر، هذا الصحابةيقع ة

أيض خفيت كما عنهم- اهللا على-رضي تخفى أن به مسلَّم فأمرٌ العلماء، كبار على ًا
حديثي اإلسالم من العجم.

أن القرآني، الغريب شأن في الكُتّاب من العديد أوردَ بيانولذلك مؤلّفاتهم مقاصد من
كان حيث لغيرهم، القرآني مفردات معاني بيان ينفي وهذا للعجم، وتقريبها المعاني

عامل األمر أساسيهذا معا به االهتمام وزاد بل القرآني، الغريب قضايا بروز في ا
رصيد أنتج مما ومختصرة؛ مطولة بين فيه الكتابات وتنوّعت الزمن مهممرور اا

التوه في سببًا تكن لم الكتابات وهذه القرآني، الغريب حول التأليف بوجودفي م
نفي أسباب في بقوله اهللا- -رحمه الفراهي ذلك ذكر كما القرآني الغريب

والقرآن»الغريب: الحديث غريب في صنّفوا العلماء رأوا هذه[30]«لما لكن ،
واستباق لها، الواقعية بقوّة نفسها فرضت وتداركالتصانيف فهما يشوب قد لما ا

ب من القرآنية األلفاظ أخرىمعاني جهة ومن المقصود، عن أعظمفإن،عْدٍ الواقع
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بُعد نرى القرآني بالغريب المتنوعة واالهتمامات الكتابات هذه كلّ فرغم الشهود،
الفهم وتسيّب التوظيف لدى الناس. 

نسبة الزمان والمكان: 

القرآني الغريب إثبات في عنها العدول ينبغي ال التي المهمة العوامل من إنّ
تجل أساسيان عامالن هما إذ والمكان؛ الزمان عامل هو سبق، ما إلى تباإلضافة

خالف القرآني، الغريب قضايا بحيثمعهما تفصيل، دون قطعًا وجودها نفى لمن ا
شيئيعد القرآني الغريب بروز في مطية التنزيل عصر عن وبُعده الزمن امرور

إنفشيئ بحيث وقت»ا، في فالغريب الوقت، مرور مع يزداد األلفاظ في الغموض
قليل كان الوحي جدنزول معا القليل إال الصحابة أسئلة من يحفظ لم حتى ا،

شيئ تزداد القرآن ألفاظ معرفة إلى الحاجة تزل لم ثم تقدّم، كما صحتها في التشكيك
فشيئ توسا ثم العبارة، وجيزة الحجم صغيرة األولى المصنّفات فكانت حتىا، عت

.[31]«طالت الشرح والبيان في الكتب المتأخرة

تمخ وما الزمني البُعد هذا أيضإنّ رفع الغريب، قضايا من عنه الحاجةض سقف ا
ات بل كاثرة جهودٌ فبرزت البيان، الغريبإلى خدمة ذلك من قاصدة رقعتها، سعت

الب في يُقال الغريب، بروز في وتأثيره الزمني البُعد في قيل وما عدالقرآني،
فم الجغرافي، واالختالف قريبالمكاني كان قريبن كان القرآن نزول مكان من اا

يقل الذي الشيء فيهم، نزل الذين القوم لغة بعدتمن لمن والعكس القرآن، غريب معه
النزول مكان لغة معه تبعد الذي الشيء القرآني، الخطاب نزول مكان عن سكناه

المناسبة وهذه المنطلق هذا ومن الغريب، عنده نسبه»فيكثر فيما يشكَّكُ
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تكن لم ألفاظ تفسير من المقباس)، (تنوير كتابه في عباس البن الفيروزأبادي

.[32]«غريبة في زمن ابن عباس وبيئته التي عاش فيها

الزمان بعامل التأثر جراء القرآني الغريب ببروز المقصود أن اإلشارة وتجدر
على الحاصل تغير هو المقصود ولكن القرآني، المعنى تغيّر يعني ال والمكان،

أم بيان؛ إلى احتاج الذي الشيء األفهام فيمستوى القرآني اللفظ ويا علىفهم حمل
ي أن يقبل وال نزوله، وقت منه أريدت التي المعانيالمعاني من ذلك غير على فهم

تخل التي أنبمقاصدهالمستحدثة نجد بيانهلذلك يرومون القرآني بالغريب المعتنين
متأخّرين، كالم ويستبعدون االستشهاد في والمقبول المعتمد العرب كالم خالل من
مكان ومن آلخر زمن من تغيّر معانيه يعتري العربي اللفظ أن البالغيين قول أمّا

آلخر فهذا حاصلٌ ال شك فيه، لكن في غير القرآن.

إثباتِ في أهميته على والمكان- -الزمان العامل هذا القرآنوإنّ غريب
فإنودفع به، لالعتناء قولهالعلماء بناء في يستحضره لم اهللا- -رحمه الفراهي

حقيقية إشكاالت عدّة تعترضها هذه رؤيته جعل الذي الشيء القرآن، غريب بنفي
من عليه ترتب وما الغريب بوجود القول ونسف بالنفي قوله إثبات معها يصعب

جهود ضخمة خدمَت المعاني القرآنية على مَرّ العصور.

الخاتمة:

في الغريب بنفي تفرّد اهللا- -رحمه الفراهي الحميد عبد أن سبق ما خالل من يظهر
ع حتى بعيدًا وجعله قولالقرآن، غريبدّ عه ما مقابل في العلماءا رؤى من رف

-رحمه الفراهي رؤية مقاربةَ الطرح هذا في وحاولتُ القرآن، في الغريب حول
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اهللا- للغريب في القرآن مقاربةً تقويمية من خالل مسلكين:

عاألول: الذي الفراهي عند الغريب اصطالح بيان في للنفييتمثّل األول المنطلق دّ
الفهم، عن البعيد القبيح الوحشي بمعنى الغريب اهللا- -رحمه اعتمد حيث المذكور،

والبيان الفصاحة ينافي رد،الذي يمكن لغوية أصول له جنسوليست وهذا إليها، ه
القرآن بمفردات ربطه الفراهي لكن والنقاد، البالغيين عند الغريب الذي،من الشيء

أن حين في القرآن، في الغريب ينفي غيرجعله اللفظ بالغريب قصدوا المفسِّرين
تخل ال معينة وأسباب عوامل جراء بيان،الواضح إلى ويحتاج وفصاحته ببالغته

تطرّقت المحطاتأيضثم من الفراهي جعلها التي العربي اللسان ماهية إلى ًا
المعِينة على نفي الغريب في القرآن.

فيالثاني: أسهمت التي والخارجية الداخلية العوامل من مجموعة ومناقشة إبراز
إلى والسعي أمكن. ما التمثيل مع وجوده وإثبات القرآن في الغريب قضايا بروز

أم تقويمه؛ مع الفراهي قول نقد من يتجزّأ ال جزء العوامل هذه الداخليةبيان ا
وتمثفتمث وتركيبها القرآن ألفاظ معاني من النابعة العوامل في تضملت في نلت

تضم كما العرب، لغات القرآني أيضالخطاب معرن كلمات جديدة،ا ومفاهيم بة،
أم الداللي، للتغيير خضعت مصطلحات على الشتماله الخارجيةباإلضافة العوامل ا

تمث فقد وتركيبها، القرآن ألفاظ ماهية ونسبةعن اإلسالم، في العجم دخول في لت
والمعو البارز هو ذكرتُه ما لكن أخرى عوامل وجود ينفي ال وهذا والمكان، الزمان
أحَاط ما القِالدة من وحَسْبي الطرح، هذا مناقشة من قصدي تحقيق في عليه َل

بالعنق.

من لمزيد عام بشكلٍ تحتاج الفراهي أطروحات أنّ نبيِّن أن السياق هذا في يفوتنا وال
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تراث ترك فقد غرو وال ونقاشها، عليها الضوء منتسليط العديد وله مهمًّا، قرآنيًّا ا
النظرات التي تثير الفكر وتدعو للتأمّل. 
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