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  .كلية ا�داب والعلوم ا�نسانية، في جامعة آل البيت

 .نُوِقَشْت وأوصي بإجازتھا
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  ديرٌ قْ وتَ  شكرٌ 
 

 

  

هُ  2 ينفّك يُحفّزني على  الذي بالشكِر والتقديِر $ُستاذي الُمْشرف الدكتور سعيد أبو خضر أتوجَّ

  ....إكمال مشوار العلم

  :أعضاء لجنة المناقشةالعلماء كما أتقّدم بالشكر الجزيل إلى السادة 

  ، والدكتورة سناء عيّاشةوا$ستاذ الدكتور سمير استيتيّ  علي البّواب،: ا$ستاذ الدكتور

  .لتجّشمھم عناء تقويم ھذه الّرسالة، وإقالة عثراتھا 

  ...وإلى أساتذتي ا$جMّء منارات العلم في كليّة اKداب في جامعة آل البيت

  ...وإلى كل من َمدَّ لي يد العون

 ...خالص الشكر والتقدير
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  اQھداء
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  صالُملَخَّ 
  

 تھدُف ھِذِه الّدراَسةُ إل�ى الَكْش�ِف ع�ن أس�لوب التّلّط�ف ف�ي الق�رآن الك�ريم، ورص�د م�واطنِ      

  .ووظيفته ودوافعه، وأبعاده السياقية، وروده

نظرّي وتطبيقّي، فالنّظريُّ وقَف على الجواِنِب التي : واعتَمدت الّدراسةُ على بُعدين              

ّطِف َمْفھوماً وُمص�طلحاً، وبي�ان المج�اEِت الت�ي يَ�رُد بھ�ا التَّلطُّ�ف، أَّم�ا التطبيق�يُّ فَق�د تَتَعلُّق بالتَّل

  .رَصَد مواِطَن التَّلطُِّف في آياِت القرآِن الَكريِم، وحلّلَھا َوْفق الّدافع من وراء التّلّطف

ول مص�طلح خاتم�ة، وق�د تن�اول الفص�ل اPومقّدم�ة و وجاءت الدراسة في ثNث�ة فص�ول        

التّلّطف ومفھومه في التّراث اللغوّي، وعلم الدEلة الحديث، كما تناول الفصل مفھوم المحظور 

اللغ��وّي ف��ي الت��راث اللغ��وّي وعل��م الدEل��ة الح��ديث؛ Pنَّ المحظ��ور اللغ��ويَّ يُع��دُّ الوج��ه اYخ��ر 

  .للتّلّطف، ويرتبُط بِه ارتباطاً وثيقاً 

ل ألف��اظ التّلّط��ف ف��ي م��واطن الحش��مة واللباق��ة المرتبط��ة بمج��ال أّم��ا الفص��ل الثّ��اني فتن��او       

عNقة الرجل بالمرأة، ومجال التّعبير عن قض�اء الحاج�ة، وت�ّم تقس�يم م�واطن الحش�مة في�ه إل�ى 

 المعنويّة يظھر أثرھا في التعبي�ر ع�ن اPفع�ال الت�ي تح�دث ف�ي نط�اقالحشمة معنويّة وماديّة، ف

العNقات اPسريّة بدءاً بالزواج وما يكون فيه من أفعال، والتي يترتّب على الحديث عنھا حرج 

للمتكلم والمتلقي، وبالتالي يكون التلطف سبيNً ناجع�اً للتعبي�ر ع�ن الم�راد بلف�ظ حس�ن E يس�بّب 

 الماديّ��ة فيظھ��ر أثُرھ��ا ف��ي الح��ديث ع��ن بع��ض أعض��اء جس��م اcنس��انالحش��مة الَح��َرج، وأّم��ا 

  .ووظائفھا المختلفة

 وتناوَل الفَْصُل الثّالُث ألفاَظ التَّلطُِّف الّدالِة على الّشدائِد في القرآِن الَكريِم، حيُث تَ�مَّ تحدي�د       

  .وروِدھا باEستضاءِة بكتِب تفسيِر القرآِن الَكريمِ  مواطن

اظ التّلّط�ف ف�ي الق�رآن وقد توّصلت الدراسةُ بعد اEستقراء الناقص في مواطن ورود ألف        

الكريم وتحليلھا، إلى أنَّ الق�رآن الك�ريم غن�يٌّ بألف�اِظ التّلطُّ�ف وعبارات�ه، وأّن م�ن أكث�ِر م�واطن 

زواج ونكاح وطNق، عNقة ما بين الّرجل والمرأة من التّلّطف وروداً تلك اYيات التي تناولت ال

لتّلّط�ف بش�كل Eف�ت ف�ي اYي�ات الت�ي وغيرھا من العNقات، كما بيّنت الدراسة ب�روز أس�لوب ا

 .تحّدثت عن المرض والموت والشدة في العموم
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َمةال   ُمقَدِّ

  

، الك(ريمِ  الق(رآنِ  ةِ َغ(لُ ف(ي  في التّعبيرِ  فِ التّلطُّ  لوبِ سْ أُ  نْ عَ  فِ شْ إلى الكَ  ةُ راسَ الدِّ  هِ ھذِ  فُ دِ ھْ َت      

 هِ ْج(عل(ى الوَ  ةُ راَس(الدّ  فُ قِ(َت كما ، هعِ ودواِف  ِه ووظيفِت ، ةِ ياقيَّ السّ  هِ عادِ ْب وأَ ، هِ ورودِ  نِ مواطِ  دِ صْ ورَ 

  .ظور اللغويّ حْ وھو المَ  فِ اBخر للتّلطُّ 

عل(ى الجوان(ب  نظري وتطبيقي، فأّما النّظ(ري؛ فيق(فُ  :عدينعلى بُ  ةُ راسَ الدّ  قومُ َت◌َ وَ         

البSغ(ة وف(ي وووروده في علوم فقه اللغة ، اً مفھوممصطلحاً و نّظريّة التي تتعلّق بالتّلّطفال

ِمعي(اراً تس(تند إلي(ه  لُ تش(كّ الت(ي  ،هافع(دواTت التي يرد بھ(ا التّلطّ(ُف ووبيان المجعلم الدTلة، 

  .التطبيقّي في القرآن الكريمالدراسة الحاليّة في جانبھا 

   

، طبيقّي، فھو يقوم عل(ى رص(د م(واطن الّتلطّ(ف ف(ي آي(ات الق(رآن الك(ريمالّت  عدُ أّما البُ و        

يغل(ب ظھورھم(ا دافع(ين عل(ى  راس(ةُ الدّ  ، وقد وقف(توراء الّتلّطفمن  وتحليلھا حسب الدافع

عبّ(ر ب(ه ك(ل م(ا نُ  الحشمة بجانبيھا المعن(وّي والم(ادّي، ويش(مل :أوTً : ھماالنص القرآني و في

اظ الت((ي تتعلّ((ق ب((الزواج والط((Sق عل((ى وج((ه ا\لف((عSق((ة الّرج((ل ب((المرأة، كِم((ن ألف((اظ ع((ن 

، كم(ا تش(مل ا\لف(اظ الّدال((ة عل(ى وج(ه العم(وم ، وتل(ك الت(ي تتعلّ(ق بش(ؤون الم(رأةالخص(وص

ا\لف(اظ الدال(ة عل(ى الم(وت  :الّتلّطف ف(ي م(واطن الش(ّدة، وتش(مل: وثانياً  .جةعلى قضاء الحا

  .، والخوف، والفقر والجوعوالمرض، والطSق، وا\لفاظ الدالة على الخسارة والھزيمة

خذ ھذه الدراسة من علم الدTلة الحديث مرجعاً رئيساً تستمد منه إطارھا النظ(ري وتّت         

إذ حظ(ي التلط(ف باھتم(ام علم(اء الدTل(ة ف(ي العص(ر  لق(رآن الك(ريم؛ي تحليل التلط(ف ف(ي اف

  .الحديث نظرياً وتطبيقياً 

فھ(ي تعن(ى بمس(توى رفي(ع م(ن العربي(ة ، تحلي(ل الم(ادة اللغوي(ةكما تعم(د الدراس(ة إل(ى         

  .يتمثل بأفصح نماذجھا على اlطSق أT وھو القرآن الكريم، الفصحى وتستقرئه

لواض(عي المن(اھج والمق((ررات  ف(ي أنھ(ا ق(د تُق((ّدَم مرجع(اّ الدراس((ة  ھ(ذه مي(ةوتكم(ن أھ         

لى م(واطن ورود التلط(ف ووظيفت(ه الس(ياقية ف(ي العربي(ة الفص(حى لكي ينبّھوا ع، التدريسية

كم(ا تظھ(ر أھميّ(ة الدراس(ة ف(ي تزوي(دھا ، دعموماً وف(ي الس(ياقات القرآني(ة عل(ى وج(ه التحدي(

نق(ل  بم(واطن التلط(ف عن(دك(ريم ف(ي الخص(وص الق(رآن ال المترجمين في العموم ومترجم(ي
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لط((ف ب((ين ومراع((اة اخ((تSف وق((وع ھ((ذا الّت  ،ال((نص القرآن((ي إل((ى اللغ((ات العالمي((ة ا\خ((رى

  .اللغات

، إذ إنَّ فإنَّ مَن ا\َھميِّة بمكان الكشف ع(ن الّتلط(ف ف(ي الق(رآن الك(ريم إضافة إلى ذلك       

ع(ن مث(ل ھ(ذه بالكش(ف  فھم(اً دقيق(اً من(وطٌ  –ي(ة وغي(رھمل(دى أبن(اء العرب–أس(اليبه و فھ(م لغت(ه

  .ةعبيرّي الوسائل الّت 

وبمراجعة أدبّيات الموضوع في العربيّة يُلحظُ ابت(داًء ورود إش(ارات مبثوث(ة ف(ي كت(ب        

عل((م الدTل((ِة والتط((ّور اللغ((وي، تُلم((ح إل((ى التّلطُّ((ِف مفھوم((اً ومص((طلحاً، كم((ا يلح((ظ تص((ّدي 

  : ول التلطف في العربيّة في مجاTت مختلفة، وھيدراسات مستقلة تتنا

 ًTلك(((ريم زك(((ي حس(((ام ال(((دين، وال(((ذي تن(((اول في(((ه )١٩٨٥" (المحظ(((ورات اللغويّ(((ة" :أو ،

  .المجاTت الدTلّية للمحظور والمحّسن من ا\لفاظ

حّم(د ب(ن س(عيد الثبيت(ي، مل(دكتور ، ل)م٢٠٠٠( "ا\ساليب العربيّ(ةظاھرة التّلّطف في ": ثانياً 

به ودوافعه، كما ذكر بعض وس(ائله، وق(د مصطلح التلطف ومفھومه، وأسباث تناول فيھا حي

  .الجانب اTجتماعي للغة رّكزت الدراسة على

\حمد عبد الّسSم، وقد تناوَل الباحُث التأدَب  ،)م٢٠٠٠" (التأدب في التعامل اللغوي" :اً ثالث

  . التلّطِف وقْد بحَث أسبابَهُ، ودوافَعهُ، وطَُرقَهُ  بوصفِِه نوعاً مْن أَنواعِ 

، دراسة تأصيلية دTلية في القرآن الكريم، "المحظور اللغوّي والمحّسن اللفظي" :رابعاً 

حيث درس فيھا ألفاظ المحظور والمحّسن في القرآن ، لعصام الدين أبو زTل، )٢٠٠٤(

  .على توزعھا في المجال الدTليّ  الكريم، بناءً 

، )٢٠٠٥"(أدب الكSم وأثره في بناء العSقات اlنسانية في ضوء القرآن الكريم" :خامساً 

  .عبدهللا لعودة عبد عودة

 ،رلسعيد أَبو َخضِ  ،)م٢٠١٠" (أثُر التلطُِّف في التطّوِر الُمْصطلحيّ "دراسة بعنوان : سادساً 

طُرقِ(ِه، ووس(ائِل تميي(ِزِه، وإل(ى أَثَ(ِرِه والتي تَْعِرُض لُمصطلحِ التَّلطُّ(ِف وَمفْھوِم(ِه، ووظائِفِ(ِه و

ِر المصطلحاِت العلميَّة   .في تَطوُّ
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 خاتم(ة، حي(ث تن((اولَ و ُمقّدم((ةو دافھا فق(د ج(اءت ف((ي ثSث(ة فص(ولالدراس(ة أھ(( ولتحقّ(قَ        

الوج(ه اBخ(ر و ،لح(ديثِ ا الدTل(ةِ  وف(ي عل(مِ  اللغ(ويّ  ف(ي التّ(راثِ  التّلّطفِ  مفھومَ  ا\ولُ  الفصلُ 

، وتتبّع وروَد الُمصطلح والمفھوم ف(ي عل(وم البSغ(ة وفق(ه "المحظور اللغوي"وھو للتّلّطف 

  .اللغة، وعلم الدTلة الحديث

المرتبط((ة بمج((ال  واللباق((ةِ  الحش((مِة  ف((ي م((واطنِ  التّلطّ((فِ  ألف((اَظ  الثّ((اني الفص((لُ  وتن((اولَ         

ت(مَّ تحدي(د  في القرآن الك(ريم، حي(ثُ  تّعبير عن قضاء الحاجةال بالمرأة، ومجالِ  جلِ الرّ  عSقةِ 

  .ريمبكتب تفسير القرآن الكبعلم الدTلة الحديث ومواطن التّلّطف فيھا باTستضاءة 

ِة في  فقد تضّمن أّما الفصل الثالث؛         ألفاظ الّتلّطف التي جاءت للتّعبير عن مواطن الّشدَّ

حي(ُث تَ(مَّ تحدي(د ... ض والم(وت والط(Sق والھزيم(ة والفق(رفي مج(اTت الم(ر القرآن الكريم،

  .ومعاجم اللغة ،وروِدھا باTستضاءِة بكتِب تفسيِر القرآِن الَكريمِ  مواطنِ 

ب((رز أھميّ((ة الّتلطّ((ف ف((ي تحقي((ق م((ن النت((ائج الت((ي تُ  ع((ددٍ  إل((ى ھ((ذه الدراس((ةُ وتوّص((لت        

ظ(ور م(ن ا\فع(ال وا\ق(وال، كم(ا تُس(ھم ر المحالتواصل اللغوي الّسليم داخ(ل المجتم(ع، وس(تْ 

   .معرفة مواطن التّلّطف في فھم النّص القرآني، خصوصاً لغير الناطقين بالعربيّة

ف(تح آف(اق بح(ث جدي(دة لط(Sب آِمSً أن تكون ھ(ذه الدراس(ة المتواض(عة ق(د أس(ھمت ف(ي       

 .لجزاءأن يجزي أُستاذي المشِرف خير امن هللا العلّي القدير  العلم، راجياً 
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  الفَْصُل ا�َّولُ 

  في تَْعريِف التَّلطُّفِ 
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  ً�  .توطئة: أو

  .المصطلح والمفھوم: ثانياً 

  .التّلطُّف في التراث اللغوي:ً ثالثا

  .التّلطُّف في الدراسات اللغويّة الحديثة: رابعاً 

  .التلطُّف والمحظور اللغويّ : خامساً 

  

  

 ً�  :توطئـة: أو

من ا)ساليب اللغويّة التي تؤدي دوراً مھماً في أّي لغٍة كانت، فھ�و وس�يلة  يعدُّ التلطفُ        

غير مباشرة يْعمُد إليھا المتكلم للتّعبير عن مراِدِه إذا كاَن ھناك ما يش�ير إل�ى أم�ر ُمح�رج أو 

غي�ر مھ�ّذب، أو ق�د ين�تج ع��ن حديث�ه رّد فع�ٍل س�يء م�ن قب��ل الس�امع؛ إّم�ا لفظاظ�ِة اللف��ِظ، أو 

  .يوحي بالسوِء أو بالشؤِم أَْو بغيِر ذلك من ا)مور المستكرھة بأمرٍ  تباِطهِ Pر

فق��د بحث��وه ض��من  وف��ي لغتن��ا العربيّ��ة حظ��َي الّتلطُّ��ُف باھتم��اِم العلم��اء ق��ديماً وح��ديثاً،      

فق�ه اللغ�ة، وعل�وم الب\غ�ة، وف�ي  ،وفيفي علوم القرآن الكريم والتفس�يرمصطلحات مختلفة 

  .علم الّدPلة الحديث

ولعّل المستوى الّرفيع الذي تمّيز به العرُب من فصاحٍة وب\غٍة مّكنَھم ِمن التّعبيِر عْن        

ُك��ّل م��ا ي��دور ف��ي حي��اتھم بأس��لوب راٍق ومھ��ّذب بعي��داً ع��ن ك��ل م��ا م��ن ش��أنه إث��ارة الح��رج، 

ا فالعرُب تعّبر عن ا)فعال التي تُستر عن العيون، وتتأذى منھ�ا النف�وس، بألف�اظ ت�دل عليھ�"

زاً عم�ا وض�ع )جلھ�ا، إذ الحاج�ة  غير موضوعة لھا تنّزھاً ع�ن إيرادھ�ا عل�ى جھتھ�ا وتح�رُّ

إلى ستر أقوالھم كالحاج�ة إل�ى س�تر أفع�الھم، فيتح�ّرزون ع�ن التص�ريح ب�التعريض فيكن�ون 

"عن لفظه؛ إكراماً )نفسھم عن التلفظ به
)١(

.  

                                                

، مطبعة ١، طمن كنايات ا�دباء وإشارات البلغاءالمنتخب  )ھـ٤٨٢(الجرجاني، أبو العباس أحمد بن محمد -١
 .٣: ، ص١٩٠٨السعادة، مصر، 
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ن ا)سباب والدوافع، وربّما من أبرزھا ويعود استعماُل التّلطُّف في التعبير إلى كثير م       

 -ال�ديني واPجتم�اعي-ا)سباب الدينية والسياسية واPجتماعية واPقتصادية، إP أَن العاملَين 

  .ھما ا)كثر تأثيراً من غيرھما

  :ھومفْ طلح والمَ صْ المُ : ثانياً      

وي��دور معناھ��ا ) طُ فَ  لَ ( ي��رد ف��ي م��ادة  ب�الرجوع إل��ى مع��اجم اللغ��ة نج��ُد أنَّ التلطّ��ف       

، وَتلطّ�َف لvم�ر : لَطَُف الشيء لُطفاً ولطاف�ًة "حول الّرقة والترفّق واللين، حيث ورد أّن  رقَّ

"(ترفَّقَ : وفيه وبه
١

.(  

المعاجم المصطلحية المتخصص�ِة نج�ُد أنَّ ُمص�طلح التَّلطُّ�ف ف�ي العربيّ�ة ي�رد فيھ�ا وفي      

نجليزيَّ��ة، ونج��ّد ك��ذلك أنَّ ُج��ّل ھ��ذه المع��اجم ف��ي اللغ��ة اEuphemism w)(مقاب��ل مص��طلح 

المص��طلحيّة ت��ْورُدهُ عل��ى ھ��ِذه الص��ورة؛ إذ يَ��ِرُد ف��ي معج��م مص��طلحاِت عل��ِم اللَغ��ِة الح��ديث 

"التَّلطيف للعبارِة أو الكلمة"تركيُب 
)٢(

ونجُد ھنا إش�ارةً  ،)Euphemism(ُمقاِبل الُمصطلح 

  .لمفردة وفي العبارات المركَّبة على حٍد سواءإلى أَنَّ التَّلطَُّف يكوُن في الكلمات ا

د لمصطلحاِت اللسانيات العبارةَ نفَسھا للدPلِة على التَّلطُّ�       ف، كما نجُد في المعجِم الموحَّ

"ف للعب������ارة أو الكلم�����ةتَْلطي�����"إْذ ي�����ورُد المص������ّنُف 
، مقاب������ل المص�����طلح اwنجلي������زي )٣(

)Euphemism(لُمصطلح بعبارٍة مركَّبةٍ ، ون\حظ ھنا أنّهُ َعّبَر عن ا.  

وي��رُد ف��ي ُمْعَج��م المص��طلحاِت اللَغويَّ��ِة جمل��ة م��ن المص��طلحات مقاب��ل المص��طلح           

لُطْ��ُف التَّْعبي��ر، تَْع��ريض، َتلِْطيْ��ف، تَْلطي��ُف الك��\ِم، : "وھ��ي) Euphemism(اwْنجلي��زي 

"َتلْمْيح، َتھْوين، َتْورية، ِكَناية، َكياَسة
)٤(

.  

ث\ثَة مصطلحاٍت عبّ�رْت ع�ن مفھ�وِم التَّلطُّ�ِف بَلفْظ�ٍة  البعلبكي أوردَ  \حظُ ھنا أنَّ ون          

التَّھْ�وين والتَّْوريَ��ة والِكناي�ةُ فِھ�َي تحم�ُل َمعن�ى التَّلطُّ��ف : ُمباش�رٍة، أَّم�ا الُمْص�طلحاُت ا)ُْخ�رى

  .الّدPَلةولكنََّھا أَْقَرُب في لْفِظَھا إلى ُعلوِم البَ\َغِة ِمنَْھا إلى علم 

التوري�ة ولُط�ف "محّم�د الخ�ولي مص�طلحي  النَّظ�ريِّ فق�ْد أَوردَ أَّما في ُمعجِم عل�ِم اللغ�ِة       

"التَّعبي���ر
المص���طلحات  وف���ي معج���م، )Euphemism(ُمقاب���ل الُمص���طلح اwنجلي���زي  ،)١(

"تورية"مبارك مصطلح  ا)لسنية يضع 
)٢(

  ).Euphemism(مقابل المصطلح اwنجليزي  

                                                
١
  ).َل طُ فَ : (م، مادة١٩٨٥ دار عمران، ،٣، ط١، ج،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة، : يُنظر  -  

  .٢٣م، ص١٩٨٣مكتبة لبنان، بيروت، ، ١ط، معجم مصطلحات علم اللغة الحديث، حسن باك\ وآخرون -  ٢
٣
  .٤٧م، ص١٩٨٩ ، تونس،المعجم الموحد لمصطلحات اللسانياتمكتب تنسيق التعريب،  -  

٤
  .١٧٩م، ص١٩٩٠، دار العلم للم\يين، بيروت، ١، ط، معجم المصطلحات اللغويةرمزي البعلبكي  -  
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لف�ظٌ آخ�ر مقاب�ل مص�طلح ) معجم المصطلحات العربية في اللغ�ة وا)دب(يرد في كما        

)Euphemism(إذ يتفق المصنفان مع رم ،wنجلي�زي زي البعلبكي في ترجمة المص�طلح ا

)٣(بالتھوين
.  

أَّن أَْكث��َر المص��طلحات  ح��ظُ لحات الدَّال��ة عل��ى التَّلطُّ��ف نلوبع��َد ھ��ذا الع��رض للمص��ط        

التَّلطُّف، التَّلطيْ�ف، لُط�ُف التَّعبي�ر، : (علِم الدPِّلِة الحديث ھيي المعاجم الحديثة في وروداً ف

ه حظَ�إنَّ أَبْ�رَز م�ا يُْمك�ن أّْن نَلو) َتلطيُف العبارِة أَْو الكلمة، تَْلطيُف الك�\م، التَّْوري�ة، التَّْھ�وين

، وق��د اخت��ارت )لَطَ��فَ (وھ��وأَنَّھ��ا تَْش��تِرُك بج��ذٍر واح��ٍد  الخمس��ة ا)ول��ىالمص��طلحات  عل��ى

للتعبير عن المفھوم، وذلك )نّه أقرب المصطلحات دPل�ة عل�ى " التلطُّف"الّدراسة مصطلح 

خلّص م�ن ش�يء فيه دPلة على أنّه ج�اء م�ن أج�ل ال�ت" تلّطف"المفھوم، و)ّن لفظ المصطلح 

  .تعبيره عن مفھوم التلّطف غير لطيف، وھذا يؤّكد

  : ، أھّمھاثّمة تعريفات دالة عليهفالتلطُّف مفھوم أّما     

 ً�اwتي�اُن بَِكلَم�ٍة أَْو ِعب�ارٍة ُملَطَّفَ�ٍة فِ�راَراً ِم�ْن َكلَِم�ٍة أَْو ِعب�ارٍة ُمْس�تَْكَرَھٍة أَْو َغيْ�ر "نَّهُ إ :أو

"Pئقة اْجتماعياً 
وقد ورد عند رمزي البعلبكي، ويشير ھذا التعريف إلى أّن التلط�ف ، )٤(

ذا التَّلطُّ�ف ھ�و الھ�روُب م�ْن ش�يء لف�ظ ب�آخر، وأنَّ الس�بَب وراَء ھ� يمّثل عملي�ة اس�تبدال

، أَو لتقاليِد الُمجتمعِ ومناسٍب للموقِف الك\ مكروٍه غيِر ُمحبٍَّب أَو غيرِ   .قيِمهِ ميِّ

"آخر أكث�ر مقبولي�ة من�هاس�تبدال تعبي�ر غي�ر س�اّر ب�"ھو  :ثانياً 
، وق�د ورد عن�د محم�د )٥(

اللف�ظ الق�ديم المت�روك، واللف�ظ  :التَّلطُّ�ف يش�تمُل عل�ى ج�انبين الخولي وھو يشيُر إل�ى أَنَّ 

ا)مر ال�ذي اس�تدعى عمليَّ�ة  ،أَكثر مْن اللفظ القديم محسَّن، الذي يرى أَنَّهُ مقبولٌ الجديد ال

 .اPستبدال ھذه

"استبدال تعبير بآخر يكون أكثر مقبوليَّة من التعبي�ر ا)ول"إنَّه  :ثالثاً     
ن�د ، وق�د ورد ع)٦(

إِش�ارة واض�حة إل�ى عمليِّ�ة اPس�تبدال الت�ي ت�تمُّ ب�يَن اللف�ظ  مبارك مب�ارك، ونج�د ف�ي تعريفِ�ه

  .القديم المكروه واللفظ الجديد الُملطَّف

 

                                                                                                                                       
١
  .٨٨م، ص١٩٩١، مكتبة لبنان، بيروت، ١، طمعجم علم اللغة النظريمحمد علي الخولي،  -  

٢
  .١٠١م، ص١٩٩٥، دار الفكر اللبناني، بيروت، ١، طا�لسنيةمعجم المصطلحات ، مبارك مبارك -  

٣
، مكتبة لبنان، بيروت، معجم المصطلحات العربية في اللغة وا�دبمجدي وھبه وكامل المھندس، : ينظر  -  

  .٧٠:ص
٤ 

  .١٧٩، مرجع سابق، صمعجم المصطلحات اللغويةرمزي البعلبكي،   - 

  .٨٨: سابق، ص ، مرجععجم علم اللغة النظريممحمد علي الخولي،  -  ٥
٦
  . ١٠١سابق، ص ، مرجعا�لسنيةمعجم المصطلحات مبارك مبارك،  -  
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"استعمال مجاز ملّطف في مكان كلمة أو عبارة موجعة أو بغيضة"ھو  :رابعاً 
، وفي )١(

 .لفظًة مفردةً أو عبارة مركبةھذا التعريف أيضاً إشارة إلى أنَّ التَّلطفَّ يأتي 

اس��تخدام كلم��ة أو عب��ارة مك��ان تعبي��ر يُع��دُّ ص��ريحاً ومكش��وفاً، أو فظّ��اً، أو " إنَّ��ه :خامسKKاً   

("ُمنّفراً، أو Pذعاً وجارحاً 
٢

(.  

ّطف تسوق ھذه الدراسة بعض ا)مثل�ة الت�ي ت�رد ف�ي اللغ�ة العربيّ�ة التل ولتوضيح             

ف ف�ي التعبي�ر؛ فق�ديماً ك�ان يطل�ق عل�ى م�ن يعم�ل بجم�ع النفاي�ات التلط الفصيحة وتدل على

"من يجمع القمامة"وھو ) زّبال(لفظ 
" عام�ل نفاي�ات"ث�م لُطف�ت ھ�ذه المف�ردة فأص�بحت  ،)٣(

وھ�ي ذات دPل�ة إيجابي�ة " عام�ل وط�ن"حتى انتھت إلى " عامل نظافة"ثم لُطفت فأصبحت 

  .لطيفة تخلو من الحرج

الت��ي تس��تدعي التّلطّ��ف أيض��اً لف��ظ لمكروھ��ة ف��ي لغتن��ا المعاص��رة، ف��اظ اوم��ن ا)ل         

المستعمل للدPلة عل�ى الفتي�ات الل�واتي تق�دم بھ�ّن العم�ر، ول�م يح�الفھن الح�ظ ف�ي " العنوسة"

ال���زواج، ول���و أردن���ا أن نق���يس ھ���ذا اللف���ظ بمقي���اس اللطاف���ة لوج���دنا أّن ل���ه دPلت���ه القاس���ية 

اس���تعماله، وم���ع ذل���ك نج���د أنّ���ه يتك���رر ورود ھ���ذا والمحرج���ة، الت���ي P تس���مح لن���ا بإع���ادة 

المصطلح بين بعض الفئات وفي وسائل اwع\م، ولذلك P بد من اPستغناء عن�ه واس�تعمال 

لف�ظ آخ�ر أو عب��ارة أخ�رى ت�ؤدي الغ��رض ولك�ن بأس��لوب لطي�ف يض�من ال��تخلص م�ن تل��ك 

بلف�ظ أوح�د  زمنش�عورھن ويلتھ�ب وجعھ�ن الم� فبأي ذنب يُج�رح"الدPلة المحرجة لفتياتنا، 

"تلطيف�ه أوضقنا به وضاق بنا من�ذ الت�اريخ P نس�تطيع اس�تبداله 
، فھن�اك ألف�اظ وعب�ارات )٤(

ل�م ي�دخلن القف�ص  ت الل�واتياي�فتال"بطريق�ة لطيف�ة مھذب�ة، فل�و قلن�ا  كثيرة قد تعب�ر ع�ن ذل�ك

"لم يسبق لھن الزواج الفتيات اللواتي ، أوالذھبي بعد
)٥(

.  

ستعماله في لغتن�ا المعاص�رة م�ا يعبّ�ر ب�ه ع�ن ا)ش�خاص ال�ذين يع�انون ومما يكثُر ا          

ا)ش���خاص "م���ن إعاق���ة م���ا؛ فق���د م���رت م���دة طويل���ة وك���ان يطل���ق عل���يھم لف���ظ ج���ارح ھ���و 

ذوي اPحتياج���ات "وق���د لُطّ���َف اللف���ظ فأص���بح يطل���ق عل���يھم لف���ظ ُملطّ���ف ھ���و " نوالمعوق���

  ".الخاصة

                                                

  .٧٠:سابق، ص ، مرجعمعجم المصطلحات العربية في اللغة وا�دبمجدي وھبه وكامل المھندس،  -  ١
٢
ر المصطلحيّ "سعيد أبو خضر، : ينظر  -    ١١٢: العدد لة العربية للعلوم اLنسانية،المج" أثر التَّلطُّف في التَّطوُّ

  .١٧٣: م، ص٢٠١٠، ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، الكويت     
٣
  ).َز َب لَ : (مادة ، مصدر سابق،١، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة، : يُنظر -  

  .٣٢: م، ص٢٠١٠نيسان،  ٢٣، ٣١٩٨:جريدة الرأي، عّمان، العدد -٤

  .٣٢: صم، ٢٠١٠نيسان،  ٢٣، ٣١٩٨:ي، عّمان، العددجريدة الرأ - ٥
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ة الثقيل��ة، وا�ن أص��بحنا نس��تعمل ب��دPً م��ن ا)لف��اظ المكروھ��" ح��بس"أو " س��جن"لفظ��ة و    

، وك�ذلك ا)م�ر بالنس�بة للش�خص الس�جين، فق�د أص�بح يُطل��ق "مرك�ز إص�\ح وتأھي�ل"منھ�ا 

  .عليه نزيل وھي ذات دPلة لطيفة

ونجد في اللغة الفصيحة المعاصرة ما يستعمل من عبارات ملطفّة على بطاقات الدعوة       

: للتعبير عن عدم الرغبة بحضور ا)طفال بدPً م�ن" طفالكمنوماً ھنيئاً ): "لvفراح من مثل

وت�رد مث�ل ھ�ذه العب�ارات أيض�اً ف�ي " عدم حضور ا)طفال"أو "  يمنع اصطحاب ا)طفال"

  .كثير من البطاقات التي تتضمن الدعوات لحف\ت اPفتتاح، وزيارة ا)ماكن الّرسمية

على الشخص قصير القام�ة؛ حي�ُث نج�د م�ن التي تُطلق " القزم"ومن ذلك أَيضاً لفظة         

دون أن ت�رتبط بالدPل�ة الس�لبية لت�دّل عل�ى المعن�ى المطل�وب " م�ةقِص�ار القا"يستعمل تعبير 

المھ�ّذب لغويّ�اً يس�تعمُل اللغ�ة بطريق�ٍة "، وھ�ذا ي�دّل عل�ى أنَّ اwنس�ان "ق�زم"المحرجة للفظة 

"عّبر عن الودّ تعّبر عن احترام ا�خرين، والسلوك المھّذب اwيجابي يُ 
)١(

.  

للدPلة على من فقد إحدى عينيه " العين الكريمة"ونجد كذلك من يستعمل تركيب       

)نَّ ھاتين  ؛ف\ن عينه عوراء أو ف\ن أعور: "ف\ن عينه كريمة؛ وP نقول: فنقول

: اللفظتين تتسببان في جرح مشاعر ذلك الشخص وتعتبر ثقيلة على السمع أيضاَ، وأّما قولنا

ل ويُخفف من حدَّة الكلمة ا)ولى، وقد عبَّر رسول هللا عينه كريمة؛ ففيھا تلّطف يزرع التفاؤ

 ابتليت إذا :قال هللا إن: "عن العينين بالحبيبتين حيث قال - صلى هللا عليه وسلّم–محمد 

("الجنة منھما ضتهعوّ  فصبر بحبيبتيه عبدي
٢

.(  

ف\ن كّذاب، ومن ذل�ك : بدP من قولنا" ول الصدقف\ن P يق: "ومن التلطف أيضاً قولنا     

والتي أصبحنا نس�تخدمھا للدPل�ة عل�ى مج�اري التص�ريف " الصرف الصحي"أيضاً عبارة 

)٣(التي تعتبر لفظة ذات دPلة سلبية غليظة
.  

ومما سبق يتبيّن لنا حاجة المجتمع إلى استعمال ألفاظ التلطف للتعبير عن ش�ؤون الحي�اة     

  .ضمان تحقيق تواصل اجتماعي سليم يرتقي بالذائقة اللغوية لvفراداليومية، و

                                                
١
 ،٢٠٠٩منشورات الجامعة ا)ردنية، يوسف توفيق، . د: ، ترجمةلغة التأدبالنساء والرجال وجانيت ھولمز،  -  

  .٢١٣: ص
٢
: تحقيق ،٣ط، ٥باب فضل من ذھب بصره، ج، صحيح البخاري، الجعفي البخاري إسماعيل بن محمد -  

  .٢١٤٠: ، ص١٩٨٧، بيروت، اليمامة كثير، ابن دار، البغا ديب مصطفى

  
٣
: ، مرجع سابق، ص"أثر التلطف في التطّور المصطلحي"سعيد أبو خضر، : ينظر للمزيد من ألفاظ التلطّف -  

١٧  
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 ً  :التَّلطُّف في التُّراث اللَغويّ : ثالثا

ِم�ْن أَوائ�ِل ال�ذين اس�تخدموا ُمص�طلَح التَّلطُّ�ِف ف�ي التَّ�راث ) ھـ٢٧٦ت ( يُعدُّ ابُن قتيبَة         

ح��َت عن��وان ُمس��تقّل، أَطل��َق علي��ِه ت) عي��ون ا)خب��ارِ (اللغ��وّي العرب��ّي، إْذ أورده ف��ي كتابِ��ِه 

"التَّلطُّف في الك\ِم والجواِب وُحسِن التَّعريضِ "
، وذكر بعَض الحوادث وا)خبار، الّدال�ة )١(

مرض زياد فدخل : حّدثنا ا)صمعي قال: "على التلّطف نحو ما أورده عن أبي حاتم أنّه قال

تركت�ه : كيف تركت ا)ميَر؟ قال :عليه ُشريح فلما خرج بعث إليه مسروق بن ا)جدع يسأله

تركت�ه ي�أمر بالوص�ية : إن ُشريحاً صاحُب تعريٍض فسلوه، ق�ال: يأمر وينھي، فقال مسروق

: ومات ابن لُشريح ولم يشعر به أح�د، فغ�دا علي�ه ق�وم يس�ألون ب�ه، وق�الوا. وينھى عن البكاء

 ورجاه أھله(*)ا�ن سكن َعَلُزه: كيف أصبح من تصل يا أبا أمية؟ فقال
)٢(

. 

إنَّ المعنى الظاھر من إجابة شريح أّن حال ا)مير جيدة وأنّه بكامل قوت�ه، إP أن�ه ك�ان       

يقص��د أن��ه ي��أمر بالوص��ية وينھ��ى ع��ن البك��اء علي��ه عن��د موت��ه، فق��د أراد أن يق��ول إن زي��اداً 

  .مستعد للموت وفي ك\مه وأسلوبه ھذا تلّطٌف عن ذكر الموت بلفظه الصريح

ف�إنَّ في�ه دPل�ة عل�ى إع�راض "إنَّ ُشريحاً صاحب تعريضٍ فسلوه : "ول مسروقوأّما ق      

ُشريح عن وصف حال زياد بشكل صريح إذ لجأ إلى التَّعريض، وP بدَّ ھُنا من اwشارة إلى 

  .أّن ابن قتيبة عرَض أَخباراً كثيرة P يخلو أَحُدھا مْن تلطٍُّف أَْو تعريٍض أَْو ُحسن جواب

ُمْص�طلَح التّلطُّ�ف ) الصناعتين(يُورُد في مَؤلَّفه ) ھـ٣٩٥ت (ھ\ل العسكرّي  ونجد أبا      

P ًأنَّه يُضيُف إلى ك\م ابن قتيبة تعريف�اً للتَّلطُّ�ف ي�رى في�ه أنَّ�ه يعن�يموافقا Pأْن : "بن قتيبة إ

نتتلطَّ  "ه والمعنى الھجين حتى تَُحسِّنهَف للمعنى الحسن حتَّى تُھجِّ
)٣(

.  

الفصَل الخامس والث\ثين من الباب الّتاسع للحديث عن التَّلطُّف، وبعد أَْن ص�ّدَر  ويفردُ       

ك\مه بتعريٍف للتَّلطُّف، أخذ يس�رُد بع�َض ا)خب�اِر والح�وادِث الت�ي ت�ْدعُم م�ا ذھ�َب إلي�ه ف�ي 

 ِمْن ذلك أنَّ يحيى بن خالد البْرمكي قال لعبد المل�ك ب�ن ص�الح أن�َت حق�ود: "تعريفه، إْذ يقول

                                                

، يوسف علي الطويل: ، تحقيق١، جعيون ا�خبار، ابن قتيبة، أبومحّمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الّدْينَوري - ١
  .٢١٤: كتب العلمية، بيروت، لبنان، صدار ال

  . ٢١٧: المصدر ذاته، ص - ٢

  .القلق والكرب عند الموت، المصدر ذاته: العلز يعني* 

مفيد : تحقيق ،)الكتابة والشعر( الصناعتين ،)ھـ٣٩٥( بن سھل، عبد هللاأبو ھ\ل العسكري، الحسن بن  -٣
  .٤٨٢لبنان، ص  - قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت
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ما رأيُت أحداً : إْن كان الحقُد عندك بقاء الخير والشرِّ فإنَّھما عندي لباقيان، فقال يحيى: فقال

"احتجَّ للحقِد حتَّى َحسَّنهُ غْيُرك
)١(

.  

فالحقُد صفة سلبية وھو من ا�فات اPجتماعيّة التي تفت�ك ب�ا)فراد، واwنس�ان الحق�ود         

بن صالح في رواية العسكري ھذه قد أْلبََس الحقَد لباساً  منبوذ من المجتمع، ولكن عبد الملك

جدي��داً، حّس��َن ِم��ْن خ\ل���ه لفظ��َة الحق��ِد لتعط���ي دPل��ة إيجابي��ة عل���ى عك��س دPلتھ��ا الس���لبيَّة 

  .المعروفة، وھذا مما استدلَّ به العسكري على تحسين الھجين والتَّلطُِّف له

ومنثورھا ا)مر الذي يعط�ي ص�ورة   ويمضي العسكري بعرض ا)خبار منظومھا           

)٢(واضحة لما كان عند العرب من عناية كبيرة في تحسين ا)لفاظ والمعاني
.  

إض��افة إل��ى ورود مص��طلح التلطّ��ف فيم��ا س��بق ل��دى اب��ن قتيب��ة ال��ّدينَورّي وأب��ي ھ��\ل        

ت الت�ي العسكري، يلحظُ بتتبّعي مصادر التراث اللغوّي العربّي وروُد جملة من المص�طلحا

  :قاربت مفھوم التلّطف في ھذه الدراسة، أھّمھا

 :مصطلُح اللَّطافةِ  -١

، وذلك في السياق )الكناية والتعريض(في كتابه  )ھـ٤٢٩ت(وَقد ورد عند الثعالبي        

الذي ذكر فيه الثع�البي قص�ة زوج�ة رفاع�ة الت�ي طلقھ�ا زوجھ�ا ث�م تزوج�ت ب�آخر فش�كته 

إّن الذي معه كھدبة الث�وب فق�ال ص�لى هللا علي�ه : "قولھاب -صلى هللا عليه وسلم -للرسول 

"أتري�دين أْن تراجع�ي رفاع�ة؟ P حت�ى ت�ذوقي ُعس�يلته وي�ذوق ُعس�يلتك –وسلم 
، فق�ال )٣(

ھذا الك\م وكث�رة رونق�ه وحس�ن كنايت�ه ع�ن الع�ورة والنك�اح  لطافةِ فانظْر إلى : "الثعالبي

"بالعسيلة
)٤(

. 

ا)لف��اِظ والعب��ارات ل��يس بغري��ب عل��ى أفص��ح م��ن نط��ق وھ��ذا اللُّط��ف ف��ي تخيّ��ِر        

د وھو في رّده على زوج�ة رفاع�ة ك�ان حريص�اً ) صلى هللا عليه وسلّم(بالعربيّة نبيِّنا محمَّ

  .على أَْن يكنّي عن العورة بالعسيلة، حّتى P يسبّب الحرج خاصة وأنّه يتحدث إلى امرأة

ش�عر أنش�ده أب�و القاس�م ال�دينوري ع�ن بع�ض  ونجُد ك�ذلك أّن الثع�البي يستش�ھد ببي�ت         

  : العرب يقول فيه

  وإِذا الَكريُم أَضاَع َمْطلَب أَْنفِِه        أَْو عرِسِه لَِكرْيھٍَة لَْم يَْغَضبِ            

                                                

  .٤٨٢: المصدر ذاته، ص -١

 .٤٨٤، ٤٨٣: المصدر ذاته، ص: للوقوف على المزيد من ا)خبار والحوادث المتصلة بالتلطّف، ينظر -٢

  .٢٣:ص، ١٩٩٧بحيري، مكتبة الخانجي، القاھرة، أسامة ال: ، تحقيقالكناية والتعريضالثعالبي،   -٣

    .٢٣: المصدر ذاته، ص -٤
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إّن الجنيَن إذا تّمْت أياُم�هُ ف�ي ال�ّرحم، وأراَد الخ�روَج :العرب تقول"ويذكر الثعالبي أّن        

"أَْنفِِه الموِضَع الذي يَْخُرُج منهُ منهُ، طلَب ب
)١.(

  

: ونج��ُد الثع��البي ي��ورُد تعليق��اً )ب��ي بك��ر الخ��وارزمي الطّب��ري عل��ى ھ��ذا البي��ت فيق��ول       

، ث�مَّ يُض�يف )٢"(اْنظُْر كيَف لطَُف ھذا الشاعُر بحذقِِه للكنايَِة عْن فرجِ ا)ُّم بقولِِه َمطَلب أْنفِهِ "

��ه :ومعن��ى البي��ت: "لبي��ت فيق��ولْ الثع��البّي توض��يحاً لمعن��ى ا أَنَّ الرج��َل مت��ى ل��ْم يح��ِم ف��رَج أمِّ

"وامرأتِِه لْم يْغَضب لشيٍء يؤتَى إليِه بعَد ذلك
)٣.(

  

   :ُمصَطلَُح اللَّطاِئفِ  -٢ 

كن��ايتھم ع��ن حش��و ا)مع��اء  ءا)طب��الطKKائِف  وم��ن: "الثع��البي حي��ُث ق��ال هوقَ��ْد أورد        

"اPخ��ت\ف: الخلف��ة، وع��ن القي��ام لھ��ا: بيع��ةبالطبيع�ة والب��راز وع��ن س��ي\ن الط
، فا)طب��اء )٤(

يستعملون لفظة الطبيعة أو الب�راز للدPل�ة عل�ى م�ا يخ�رج م�ن أمع�اء اwنس�ان م�ن فض�\ت، 

  .وھي ألفاظ لطيفة تشير إلى المعنى المراد من دون أن تسبب أي حرج للطبيب أو للمريض

  :الكناياِت اللّطيفةِ  مصطلحُ  -٣ 

في كتابه المنتخب م�ن كناي�ات ) ھـ٤٨٢ت (رة مرّكبَة وردت عند الجرجاني وھي عبا      

ز " -:ا)دباء وإشارات البلغاء حين عرض لفوائد كتابه إذ ذكر منھا ا�تي فم�ن فوائ�ده التَّح�رُّ

، وإب�دال م�ا يفح�ش ذك�ره ف�ي ا)س�ماع بم�ا P بالكنايKات الّلطيفKةعن ذكر الفواحش الس�خيفة 

فالُجرجاني قد جمع بين مصطلح الكناية ومصطلح التَّلطُّف في تركيٍب ، )٥("تنبو عنه الطباع

  .واحد

وذل��ك ف��ي ) ھ�ـ�٥٣٨ت (عن��د الّزمخش��ري) الكنايKKات الّلطيفKKة( ولق��د ورد التعبي��ر ذات��ه        

ھُ��َو أًَذى فَ��اْعَتِزلُوا ﴿ :مع��رض ش��رِحِه �ي��اٍت م��ْن الق��رآن الك��ريم؛ إْذ ق��اَل ف��ي ق��ول هللا تع��الى

فَ��أْتُوا ﴿: وقولِ��ِه تع��الى ،)٧(﴾ِم��ْن َحيْ��ُث أََم��َرُكْم هللاَّ ﴿: ، وقولِ��ِه تع��الى)٦(﴾ ي اْلَمِح��يضِ النَِّس��اَء فِ��

)٨(﴾َحْرثَُكْم أَنَّى ِشْئتُمْ 
ھ�ي م�ن الكناي�اِت اللّطيف�ِة والتعريض�اِت الُمستحس�نِة وھ�ِذِه وأش�باھھا : "

                                                

  .٢٠:، مصدر سابق، صضالثعالبي، الكناية والتعري -١

  .٢١: ، صالمصدر ذاته -٢

 .٢١: ، صالمصدر ذاته -٣

  .٧٩: المصدر ذاته، ص -٤

 .٣: ، مصدر سابق، صالمنتخبالجرجاني،  -٥

  .٢٢٢: آية: سورة البقرة -٦

  .٢٢٢: آية: سورة البقرة -٧

  .٢٢٣: آية: سورة البقرة -٨
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كلّف��وا مثلھ��ا ف��ي مح��اَوَرتِِھم ف��ي كت��اِب هللاِ آداٌب حس��نةٌ عل��ى الم��ؤمنين أَْن يت��أّدبوا بھ��ا، ويت

:"ومكاتَبَتِِھم
)١(

.  

نّھا ترُد في كت�اب ِه الكناياِت اللّطيفِة، حيُث إفقد أّكَد الّزمْخَشري أَھميَِّة استعماِل مْثِل ھذِ       

  .على المؤمن أن يستعملھا في شوؤن حياته اليوميةو –عّز و جل  -هللا 

إضافًة إلى ما عرضُت إليه من مصطلحات  -لطُّف استعملت العرب للتّعبير عن الّت وقد      

معتمدين في بعض ذلك على ا)سباب المؤّدية للّتلطُّف وعل�ى ، مصطلحاٍت أخرى متنوعة -

  :ما يجنيه مستعمل اللغة من التلطف في التعبير، ومن ھذه المصطلحات ا�تي

 :ُمْصَطلَُح الكنايةِ  - ١

وأنَّھ�ا "ف�ي الّدPل�ة عل�ى مفھ�وم التّلطّ�ف، ني�اً ويعدُّ من أبرز المص�طلحات وأق�دمھا زم       

"(من أكثر المصطلحات شيوعاً 
٢

د فقد  ،) قّسمھا مصطلح الكناية و) ھـ٢٨٥ت ( تناول المبرِّ

  :قّسمھا إلى أنواع ث\ثة ھيو

  .التعمية والتغطية •

 .الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره •

.)٣(التفخيم والتعظيم  •
  

د أنَّ الكناي��ة درج��ات، وأنَّ أْحس��نھا          الرغب��ة ع��ن اللف��ظ الخس��يس "ث��م يق��ّرُر المب��رِّ

"الُمْفِحش إلى ما يدل على معناه من غي�ره
، وھ�ذا الن�وع م�ن الكناي�ة ال�ذي ذك�ره المب�ّرد )٤(

يحم��ل دPل��ة التَّلطُّ��ف ف��ي التعبي��ر؛ فالرغب��ُة ع��ن اللف��ِظ الخس��يِس تعن��ي ت��رك ھ��ذا اللف��ظ 

د أمثل�ةً م�ن الق�رآن واستعمال لفظ مھ ذَّب حسن للدPلة على المعنى المراد، ويضرُب المبرِّ

ح ھذا النوع من الكناية   .الكريم توضِّ

وذل��َك ف��ي َمع��ِرِض تَْفس��يره  )ھ��ـ٣١٠ت(كناي��ِة ك��ذلك عن��َد الطَّب��ري ُمص��طلح ال َوي��ردُ         

 ،)٥(﴾َفأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشْئتُمْ ﴿: �ياٍت ِمْن القرآن الكريم، وِمْنھا ما جاء في تَْفسيره لقولِه تعالى

                                                

الكشاف عن حقائق ): ھـ٥٣٨(حمد الزمخشريالزمخشري، أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن م -١
محمد شاھين، : ، ترتيب وضبط وتصحيح٤، ط١، مجفي وجوه التأويل غوامض التنزيل وعيون ا�قاويل

  .٢٦٣: ، ، ص٢٠٠٦دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
٢

د�لية في القرآن  ، المحظور اللغوي والمحسن اللفظي دراسة تأصيليةعصام الدين عبدالس\م أبو زPل: يُنظر -
  .٣٢: ، ص٢٠٠٤،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،١،طالكريم

محمد : ، تحقيق٢، ط٢، مجالكامل في اللغة وا�دب) ھـ٢٨٥(المبّرد، أبو العباس محمد بن يزيد،: ينظر -٣
  .٨٥٨-٨٥٦: ، ، ص١٩٩٣الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

  .٨٥٦: المصدر ذاته، ص -٤
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"َعن اسم الِجماع ِكنايةواwْتيان في ھَذا المْوِضع : "َحْيُث قال ،)١(﴾ِشْئتُمْ 
فَقد فسََّر الطَّبري  ،)٢(

كنّ��ى ع��ن لفظ��ة الجم��اع لم��ا لھ��ا م��ن دPل��ة  -ع��زَّ و ج��ل-معن��ى اwْتي��ان بالِجم��اع، وأّن هللا 

  .يثير الحرجصريحة على العملية الجنسيَّة؛ ا)مر الذي 

إل��ى جان��ب مص��طلحات أخ��رى  الكنايKKةمص��طلح ) ھ��ـ ٣٣٥ت (ويخت��ار اب��ن وھ��ب         

وأّم��ا اللح��ن فھ��و التع��ريُض بالش��يء م��ن غي��ر : "للدPل��ة عل��ى مفھ��وم التَّلطُّ��ف، حي��ث ق��ال

.."عنهُ بغيره الكنايةتصريحٍ، أو 
، وإذا تمّعنا في تعريف ابن وھ�ب الس�ابق وج�دناه جم�ع )٣(

التع�ريض والكناي�ة، وأّم�ا قول�ه م�ن غي�ر تص�ريح ف�إن في�ه دPل�ة عل�ى م�ا P بين مص�طلحي 

  .يستحب ذكره بلفظه الصريح، وھو ما يستوجب التلّطف والكناية عنه بلفظ آخر

: حيُث ق�ال الكنايةِ في كتابه الصاحبي لمصطلح ) ھـ٣٩٥ت (ويعرُض ابن فارس            

ي عن الشيء فيُ�ذكُر بغي�ِر اس�مِه؛ تْحس�ْيَناً للف�ِظ أَْو إِْكرام�اً أَْن يُكّن : لھا بابان، أحُدھُما الكنايةُ "

"للَمْذكور
)٤(

  : ھذا التقسيِم أَنَّ ابن فارس ذكر سببين ِمن أَسباِب الكنايِة ھما ون\حظُ في 

تحسيِن اللفِظ، وھذا يتضمُن وجوَد لفٍظ مكروٍه أْو غي�ر ُمس�تحب ال�ذِّكر،  :السبب ا�ول    

  .، وھذا يحمُل مفھوم التلطف وھو ما يعنينا في ھذه الدراسةلذلك نكنِّي عنهُ 

وھ��ذا م��ا يتعل��ق بن��داء ا)ش��خاص وتكني��تھم ب��أبي ف��\ن  ،إك��رام الم��ذكور :السKKبب الثKKاني  

  .احتراماً وتقديراً لھم، ونجد ابن فارس يضرب أمثلة متنوعة على الكناية من القرآن الكريم

ية كبيرة واھتمام واضح بموضوع الكناية والتلط�ف، ن\حظ بعد ذلك أنّه ظھرت عنا         

إذ قاموا بإفراد الكناية وموضوعاتھا بأبواٍب وفصول مستقلة ضمن مؤلفاتھم، كما ألّفوا كتب�اً 

مستقلة تحم�ل عنواناتھ�ا مص�طلحات الكناي�ة والتع�ريض وغيرھ�ا، وأول م�ا يمك�ن أن يش�ار 

ّصص الفصل السابع والتسعين من إذ خَ  ،)ھـ٤٢٩ت (إليه في ھذا المجال ما قام به الثعالبي 

ف�ي "ليتناول الكناية عن ا)مور المستقبحة، ولقد أطلق علي�ه » فقه اللغة وسر العربية«كتابه 

"الكناية عّما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه
)٥(

.  

                                                

 .٢٢٣: آية: سورة البقرة -١

، ١، ط٤ج، القرآن تأويل في البيان جامع، ا�ملي غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد ،الطبري -٢
 .٣٩٨: ، ص م٢٠٠٠، الرسالة مؤسسة، شاكر محمد أحمد: تحقيق

: ، تقديم وتحقيقالبرھان في وجوه البيان، )ھـ٣٣٥( ابن وھب، أبو الحسن إسحق بن ابراھيم بن سليمان، -٣

 .١١٣: ت، ص.فني محمد شرف، مكتبة الشباب، القاھرة، دح

عمر فاروق الطباع، مكتبة : ، تحقيق١ط الصاحبي في فقه اللغة،أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،  -٤
 .٢٥٥: م، ص١٩٩٣، لبنان، المعارف، بيروت

دار الكتاب العربي،  فائز محمد وإميل يعقوب،: ، تحقيق ومراجعة١ط ، فقه اللفة وسر العربيّة،الثعالبي -٥
  .٣٦٥: ، ص١٩٩٣بيروت، 
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ھ�ذا الب�اب ف�ي اس�تبدال لى نحو جلّي إلى غرض الثعالبي م�ن يشير العنوان السابق ع        

ظ القبيحة والفاحشة، والكناية عنھا بألفاظ حس�نة، وھ�ذا يتض�ح بم�ا يس�وقه الثع�البي ف�ي ا)لفا

ھذا الفصل من أمثلة انتقاھ�ا م�ن الق�رآن الك�ريم، وم�ن الح�ديث النب�وي الش�ريف، ت�دل دPل�ة 

  .واضحة على مبدأ اختيار ا)لفاظ اللطيفة، بدPً من الفاحشة والقبيحة

لبي بموضوع الكناي�ة وإحساس�ه بأھميتھ�ا أنّ�ه ألّ�ف كتاب�اً أطل�ق ومما يؤكد عناية الثعا         

ھ�ذه الظ�واھر، ويبح�ث ف�ي أس�بابھا،  ، وھو ب�ذلك يلتف�ت إل�ى»ناية والتعريضالك«عليه اسم 

  . ويضرب أمثلة وافرة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

الكت�اُب خفي�ُف الحج�ِم، ثقي�ُل  ھ�ذا: "حيث قال ،ولقد تحّدث الثعالبي عن فائدة مؤلفه ھذا      

ال��وزِن، ص��غيُر الج��رِم، كبي��ُر الغ��نِم، ف��ي الكناي��ات عّم��ا يُس��تھجن ذك��ره، ويُس��تقبح نش��ره، أو 

يُس�تحيا م��ن تس��ميته، أو يُتطيّ��ر من��ه، أو يُترفّ��ع ويتص��ون عن��ه بألف��اٍظ مقبول��ٍة ت��ؤدي المعن��ى، 

س��وه المع��رَض ا)ني��ق ف��ي وتُفص��ُح ع��ن المغ��زى، وتُحّس��ُن القب��يَح، وتُلطّ��ف الكثي��ف، وتك

مخاطب��ة المل���وك، ومكاتب���ة المحتش���مين، وم��ذاكرة أھ���ل الفض���ل، ومح���اورة ذوي الم���روءة 

والظرف، فيحصل المراد، ويلوح النجاح، م�ع الع�دول عّم�ا ينب�و عن�ه الس�مع، وP ي�أنس ب�ه 

)١("الطبع، إلى ما يقوم مقامه، وينوب منابه، من ك\م تأذن له ا)ذن وP يحجبه القلب
.  

م�ن ت�أليف الكت�اب، ووّض�ح أھميّت�ه ف�ي أن يك�ون مرجع�اً مھم�اً  هھدف�فقد بيَّن الثعالبي        

)بناء اللغة؛ إذ يحوي الكثير مما يمكن أن يشكل معياراً لغويّ�اً يحك�م ألف�اظ اللغ�ة، ويص�ونھا 

  .مّما  يشوبھا من ألفاظ وعبارات سخيفة أوقبيحة

من سحر البي�ان ف�ي النف�وس، وخص�ائص "ي كتابه يُعدُّ ثم يؤكد الثعالبي أن ما ضّمنهُ ف      

، فالص��ناعة اللغوي��ة بم��ا تحوي��ه م��ن لطاف��ٍة )٢("الب\غ��ة ونت��ائج البراع��ة، ولط��ائف الص��ناعة

وسحٍر في مفرداتھا، وبراعٍة في أساليبھا المختلفة، تسھم إلى حدٍّ ما في تجنّب الفَ�ظِّ والثقي�ِل 

  .منھا

وتح�ّدث ع�ن الكناي�ة والتوري�ة للتعبي�ر ع�ن ) ھـ�٤٥٦ت (ن�ي وجاء ابن رشيق القيروا        

فقد فاق اھتمامه وعنايته بموض�وع الكناي�ة م�ن  العباس الجرجاني، ، أّما أبو)٣(معنى التلّطف

المنتخ���ب م���ن كناي���ات ا)دب���اء ( س���بقه م���ن الب���احثين؛ إذ نج���ده يؤلّ���ف كتاب���اً مس���تق\ً يس���ميه

                                                

 .٥: ، مصدر سابق، صالكناية و التعريضالثعالبي،  -١

  .٥: المصدر ذاته، ص -٢

، ١، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه و نقده) ھـ٤٥٦(أبوعلي الحسن ا)زدي، ابن رشيق القيرواني: ينظر -٣
  .٣١٢، ٣١١: م، ص١٩٨١، بيروت، لبنان،محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل: ، تحقيق٥ط
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ورد أفض�ل جاني في ھذا الكت�اب ق�د أُح أّن الجرالعنوان يتضّ  بالنظر فيو )وإشارات البلغاء

حول اPختيار واPنتق�اء تدور معاني مشتقاته و) نََخَب (إذ المنتخب من الفعل ھذه الكنايات؛ 

"خيارھم: اختاره، ونخبة القوم ونخبتھم: انتخب الشيء"يرد في المعاجم بعناية، و
)١(

.  

عب�ارة اwنس�ان ع�ن  الكنايKاتا)صل ف�ي  واعلم أنّ : "والجرجاني يقول في كتابه ھذا        

ا)فعال التي تُستر عن العيون عادة، من نحو قضاء الحاجة والجماع، بألفاظ تدل عليھا غير 

موضوعة لھا، تنزھا عن إيرادھا على جھتھا، وتح�رزا عّم�ا وض�ع )جلھ�ا؛ إذ الحاج�ة إل�ى 

"ستر أقوالھا كالحاجة إلى ستر أفعالھا
طلح الكناي�ات وي�ذھب ف�ي ، فالجرجاني ي�ذكر مص�)٢(

قضاء الحاجة والجماع : بيان مفھومھا إلى أنھا تعبير اwنسان عن ا)فعال التي يخفيھا ومنھا

ظ الدال�ة عل�ى وكل ذلك في سبيل ع�دم ذك�ر ھ�ذه ا)لف�ا ،لفاظ جديدة لم تستعمل لھا با)صلبأ

ال���تلفظ بھ���ا،  P يس���تحب أن تش���اھد ھ���ذه ا)فع���ال فإنّ���ه P يس���تحبأنّ���ه كم���ا تل���ك ا)فع���ال، 

  .فالجرجاني قصر مفھوم الكناية على ا)فعال التي تحدث في الخفاء

: وذل��ك ف��ي قول��ه) ھ�ـ� ٦٣٧ت ( أيض��اً اب��ن ا)ثي��ر  الكنايKKةومم��ن اس��تعمل مص��طلح        

كنّيت الش�يء إذا س�ترته، وأج�رى ھ�ذا الحك�م ف�ي : مشتقة من الستر؛ يقال الكنايةواعلم أّن "

"المج��از بالحقيق��ة، فتك��ون دال��ة عل��ى الس��اتر و المس��تور مع��اً ا)لف��اظ الت��ي يس��تر فيھ��ا 
؛)٣(

إذ  

الس�تر يك�ون إّم�ا )م�ر الغاية من الكناية ستر أم�ر م�ا و يتضح من ك\م ابن ا)ثير السابق أن

  .غير مرغوب بكشفه أو يستحيا من ذكره )نه قد يسبب الحرج

ورد ي كتاب��ه ب��ديع الق��رآن، إذ أكناي��ة ف��باب��اً لل) ھ�ـ�٦٥٤ت (ويف��رد اب��ن أب��ي اwص��بع          

لھا، وذكر بعض ا)مثلة من القرآن الكريم، ثم علّق عليھ�ا مبين�ا وج�ه الكناي�ة وس�ببھا  تعريفاً 

ھي عبارة عن تعبير المتكلم عن المعن�ى القب�يح ب�اللفظ الحس�ن، : "في تلك ا�يات، حيث قال

"وع�ن ال�نجس بالط�اھر، وع�ن الف�احش ب�العفيف 
ه محك�وم ب�أن يك�ون وي�رى أن ذل�ك كل� ،)٤(

ھ�ذا إذا قص�د : "غرض المتكلم من الكناية ھو نزاھة ك\مه من العيب؛ حيث يق�ول بع�د ذل�ك

                                                

َن : (، دار الكتب العلمية بيروت، مادة١عامر أحمد حيدر، مج: ، تحقيقمعجم لسان العربابن منظور، : ينظر -١
  ).َن َخ بَ ( :مادة، مرجع سابق، ٢ج ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة،  :، وينظر)َخ بَ 

  .٤: مصدر سابق، ص المنتخب،الجرجاني،  -٢

، تقديم و المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) ھـ ٦٣٧ت : ( ابن ا)ثير، ضياء الدين نصر هللا بن محّمد -٣
، ت.أحمد الحوفي و بدوي طبانه، القسم الثالث، دار نھضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاھرة، د: تعليق

 .٥٣:ص

: ، تحقيقبديع القرآن، )ھـ٦٥٤( لعظيم بن عبد الواحدابن أبي اwصبع المصري، أبو محمد زكي الدين عبد ا -٤

 .٣٠: ص ت،.د ،ھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيعحفني محمد شرف، ن
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"المتكلم نزاھة ك\م�ه م�ن العي�ب، وق�د يقص�ده بالكناي�ة ع�ن ذل�ك
، ث�م يفّس�ر ويوّض�ح ھ�ذه )١(

و وھو أن يعّبر عن الص�عب بالس�ھل، وع�ن البس�ط باwيج�از، أ: "النزاھة في الك\م إذ يقول

"الصيانةتي للتعمية واwلغاز، أو للستر ويأ
)٢(

.  

لك��ن م��ا يھّمن��ا ھن��ا إل��ى جوان��ب متع��ددة م��ن النزاھ��ة، و نلح��ظ أن ھ��ذا التعري��ف يش��ير       

و ف��احش وقب��يح، وك��ذلك الس��تر والص��يانة النزاھ��ة الت��ي ت��أتي م��ن التعمي��ة، وس��تر ك��ل م��ا ھ��

  .غير الذي وضع له أص\ ،تلطيف المعنى بلفظ آخرل

ف��ي ) ھ��ـ٦٧١ت (أيض��ا القرطب��ي  الكنايKKة ومم��ن أش��ار إل��ى التلط��ف ض��من مص��طلح        

 فَ��ا�نَ ﴿: كتاب��ه الج��امع )حك��ام الق��رآن، وذل��ك ف��ي تفس��يره ل��بعض ا�ي��ات ومنھ��ا قول��ه تع��الى

بالمباش�رة الجم�اع حي�ث ق�ال عنھ�ا ف�ي  -عّز وج�لّ -إذ ذھب إلى أّن مراد هللا  ،)٣(﴾َباِشُروھُنَّ 

"عن الجماع كناية"ا ا�ية السابقة إنّھ
)٤(.

  

أيضاً، وذلك في تفسيره  الكنايةمصطلح ) ھـ٧٤٥ت (ويستعمل أبو حيان ا)ندلسي           

لكثير من ا�يات، وتحديداً ا�ي�ات الت�ي يتعل�ق موض�وعھا ب�الزواج والزن�ا وألفاظھم�ا، فق�ال 

"عن الوطء كناية اwتيان"إّن ﴾ َفأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشْئتُمْ  ﴿: في قوله تعالى
وھذا تلّطف ف�ي ، )٥(

  .التعبير عن الجماع

وھ��و أح��د المص��طلحات المس��تعملة للدPل��ة عل��ى معن��ى التلط��ف،  :التعKKريض - ٢

  ).الُحسن(و) الكناية: (وكثيراً ما نجده قد اقترن بألفاظ أخرى مثل

وقد ورد مصطلح التعريض عند اب�ن قتيب�ة مرتبط�اً بمص�طلح التلط�ف، حي�ث وض�ع         

ذھ��ب إل��ى أنَّ  ، وق��د"التّعKKريضالتلط��ف ف��ي الك��\م والج��واب وحس��ن "ان��اً مس��تق\ً ف��ي عنو

  .لتعريض الحسنالتّعريض الذي يؤّدي المراد ويضمن للمتكلم تواص\ً اجتماعياً سليماً ھو ا

أّما اللحن فھو : "يستعمل التعريض مرادفاً للحن فيقول) ھـ٣٣٥ت (ابن وھب  ونجدُ          

"ء من غير تصريحالتعريض بالشي
)٦(

.  

                                                

 .٣٠: المصدر ذاته، ص -١

  .٣٠: المصدر ذاته، ص -٢

  .١٨٧: آية: سورة البقرة -  ٣

، ١مج، القرآن �حكام الجامع ،)ھـ٦٧١( ا)نصاري فرح بن بكر أبي بن محمد بن أحمد أبو عبد هللا، القرطبي -٤
 .٣١٧: ، صم٢٠٠٣، الرياض الكتب، عالم دار، البخاري ھشام: تحقيق، ٢ج

عادل عبد الموجود وعلي : ، تحقيق٢، مج١، ط، تفسير البحر المحيطأبو حيان ا)ندلسي محمد بن يوسف -٥
 .١٨١-١٨٠:م، ص٢٠٠١معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

 .١٢٢: مرجع سابق، ص رھان في وجوه البيان،البابن وھب،  -٦
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التبي�ان ف�ي عل�م المع�اني والب�ديع (في كتاب�ه ) ھـ٧٤٣ت(ونجده عند الطيبي  :الرمز -٣    

"م��ا يش��ار ب��ه إل��ى المطل��وب م��ن ق��رب م��ع الخف��اء: "وفي��ه يع��ّرف الرم��ز بأنّ��ه) والبي��ان
 )١(،  

القرآن الكريم ويأتي الخفاء لستر ما P يستحب  ذكره أو التلفظ به، ويمّثل الطيبّي للرمز في 

��َياِم ﴿: ، وبقول��ه تع��الى)٢(﴾َوقَ��ْد أَْفَض��ى بَْعُض��ُكْم إِلَ��ى بَْع��ضٍ ﴿: بقول��ه تع��الى أُِح��لَّ لَُك��ْم لَْيلَ��َة الصِّ

فَُث إِلَى نَِسائُِكْم ھُنَّ لَِباٌس لَُكْم َوأَْنتُْم لَِباٌس لَھُنَّ  )٤)(٣(﴾الرَّ
.  

  

 ً   :لحديثةالتَّلطُُّف في الدراسات اللغوية ا: رابعا

ُعِنَي ُعلماُء الدPِّلِة في الَعْصِر الحديث بالتَّلطُِّف وبحثوهُ في مؤلفاتِھم وتناولوهُ بالبياِن         

والتَّوضيحِ، ف\ يكاُد يخلو مؤلٌَّف ِمْن مَؤلَّفاتِِھم ِمْن ِذكِرِه، وقْد جاَءْت نَظرةُ المحدثيَن للتَّلطُِّف 

َھَب إِليِه القُدماُء في تعريِفِه وبياِن ماھيَّتِِه؛ فقْد استعمَل الُمْحدثوَن ُمْنسجَمة إلى َحدٍّ ما َمع ما ذَ 

الع��رُب ُمْص��طلحات مش��ابھة للمص��طلحات الت��ي اس��تخدَمھا القُ��دماُء، وأَض��افوا إليْھ��ا بع��َض 

الُمصطلحات ا)ُخرى التي أْكسبَتْھا ِدPلًة أَْقَوى على المفھوم في ضْوِء ُمعطياِت علِم الدPِّل�ِة 

  .                   الحديث

أَول َم���ْن اس���تَْعمَل لف���ظ ُمص���طلح َويُْمك���ُن أَْن نق���ول إّن أّحم���د ُمخت���ار عم���ر يُع���دُّ ِم���ْن          

توج�ُد : "، حي�ُث ق�ال"عل�م الدPِّل�ة: "في الدِّراساِت اللغويَِّة الحديثَِة وذلَك في ِكتابِ�هِ " التَّلطُّفِ "

اٍظ معين�ة ربَّم�ا اْرتَبَط�ت بِ�بَعِض المع�اني الت�ي P يُحَس�ُن في بع�ِض اللغ�اِت حساس�يةٌ نح�َو أَلف�

التَّْعبيُر عنَْھا ص�راحًة، ولِ�ذا تَتََجنَّبُھ�ا وتَْس�تَْعِمُل ب�َدلَھا أَْلفاظ�اً أُْخ�رى أَق�لَّ ص�راحةً، ويوص�ُف 

ُف اللف��ُظ ويُوَص��) taboo( اللف��ظُ الَمْت��روُك أَو الُمقَيَّ��ُد اPس��تخداِم بأَنَّ��هُ ِم��ْن أَلف��اِظ ال\مس��اس

)"Euphemism(الُمفّض���ُل بأنَّ���هُ ِم���ْن ب���اب التّلطُّ���ف ف���ي التَّعبي���ر
كم���ا ي���رد الُمص���طلح  ،)٥(

"ظاھرة التلّطف ف�ي ا)س�اليب العربيّ�ة" عند محّمد الثبيتي في دراسته" التلطُّف"
، ونج�ده )٦(

صور التلطف في نصوص أخبار العرب م�ن كت�اب العق�د "البحري في دراستھا  عند سامية

                                                

ھادي : ، تحقيق١، طالتبيان في علم المعاني والبديع والبيان) ھـ٧٤٣(الطيبي، شرف الدين حسين بن محّمد، -١
 .٢٦١: م،ص١٩٨٧ الھ\لي، عالم الكتب، بيروت، عطيه

  .٢١: آية: سورة النساء -٢

  .١٨٧: آيه: سورة البقرة -٣

  .٢٦١: سابق، صلاالمصدر  الطيبي، -٤

  .٢٦٥ :، ص١٩٨٨، عالم الكتب، القاھرة،٢ط ،علم الد�لةأحمد مختار عمر،  -٥ 
٦
دراسة دPليّة لتقبّل ا)لفاظ لدى الجماعة " (ظاھرة التلطف في أساليب العربيّة"محمد بن سعيد الثبيتي، : يُنظر -  

  .٩٦٣: م، ص٢٠٠٠جامعة أم القرى، ، ٢٠: ، العددمجلة جامعة أم القرى، )اللغويّة
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"فري��دال
أث��ُر التّلطّ��ف ف��ي "مص��طلح التلطُّ��ف ف��ي دراس��ته  كم��ا يخت��ار س��عيد أب��و خض��ر، )١(

ويرج�ع س�بب تبن�ي دراس�ته لمص�طلح التلطّ�ف إل�ى إيج�ازه وص�دوره " التطّور الُمصطلحيّ 

"عن فرد له شأن في الدراسات اللغويّة وھو أحمد مختار عمر
)٢(

.  

  

المص��طلحاِت والتَّع��ابيِر الّدال��ة عل��ى َمفْھ��وِم  ونج��ُد ل��دى الدارس��ين الُمْح��دثيَن ع��دداً م��نَ      

  : التَّلطُِّف، وقد تتبَّعُت ھِذِه الُمْصطلحاِت ووقْفُت على ا�تي

  

       :التَّلطيف -١ 

د الھادي الطرابلسي          ھب إلى أَنَّ التَّلطي�َف ن�وعٌ ذ ، حيثُ ويرُد ھذا الُمصطلُح عنَد محمَّ

ھ�ذا الن�وع م�ن الكناي�ِة يتمثّ�ل ف�ي  (euphemism)التلطيKُف " :مْن أَنواعِ الِكناي�ِة حي�ُث ق�ال

استعمال اللفظ أو العبارِة لغايِة التَّخفيِف مْن َوطْ�أِة المعن�ى الم�وِحش أَو الح�َدث الُمري�ع، وقَ�ْد 

"يَِص��ُل حتَّ��ى إل��ى اس��تعمال الض��دِّ للض��دِّ 
، وھ��و ھن��ا يُش��يُر بوض��وحٍ إل��ى الغاي��ِة ِم��ْن ھ��ذا )٣(

إِل�ى ذل�ك إمكاني�ة أَْن يُس�تعمَل الض�دُّ للدPل�ِة عل�ى ِض�دِّه ف�ي س�بيِل تَْلطي�ِف  التَّلطيِف ويض�يفُ 

  .  الك\مِ 

      

  :لُْطُف التَّْعبيرِ  -٢  

ْت عيَّ�اد         َوَنِج�ُدھا )* euphemism(ُمقاب�َل الُمص�طلحِ اwنجلي�زي ويرُد عنَد عليَّه عزَّ

اس�تعماُل مج�اٍز ُملَطَّ�ٍف ف�ي مك�اِن كلم�ٍة أَْو "ه إِنّ�: تُضيُف تَْعريف�اً لھ�ذا الُمص�طلح حي�ُث تق�ولْ 

"عبارٍة موجعٍة أَْو بَغيضة
)٤(

 .  

لتُّ��وني ف��ي ترجمت��ه لكت��اب عْن��َد ُمص��طفى ا" لُْطKKُف التَّعبيKKرِ " كم��ا ي��رُد الُمص��طلُح ذاتُ��هُ        

بعب�ارِة ) (euphemismلج�ون لَي�ونز حي�ُث قاب�َل الُمص�طلَح اwنجلي�زيَّ ) وعلم اللغ�ةِ اللغة (

"لُْطِف التَّْعبيرِ "
  .، ونجدهُ يستعمُل الُمصطلَح ذاتَهُ في كتابِِه علم اللغِة اPجتماعي)٥(

                                                
١

دراسة في  ، صور التلطف في نصوص أخبار العرب من كتاب العقد الفريدسامية بنت محمد البحري: يُنظر -
  .١٠٥: م، ص٢٠٠٩ضوء علم اللغة اPجتماعي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 

٢
ر المصطلحيّ سعيد أبو خضر، : يُنظر -   .١٧٢: مرجع سابق، ص ،أثر التَّلطُّف في التَّطوُّ

٣ 
م، ١٩٨١، منشورات الجامعة التونسية، تونس، خصائص ا�سلوب في الشوقياتمحّمد الھادي الطرابلسي،  - 

  .٢٢٧: ص

  .٥٨: ، ص١٩٨٤، دار المريخ، الرياض، معجم المصطلحات اللغوية وا�دبيةعليه عزت عياد،  -٤

وني، دار النھضة العربية، القاھرة، مصطفى الت: ، ترجمة و تعليق١، طاللغة وعلم اللغة جون ليونز،: ينظر  -٥
  .٨٥: ، ص١٩٨٨
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ْن استعمَل ُمصطلَح            أَيضاً يوس�ف مَس�لَّم أَب�و الُع�ُدوس وذل�َك ف�ي " لُْطف التَّعبير"وممَّ

ُن قتيبَة اPس�تعارةَ وكأَنَّھ�ا استخدَم اب: "َمْعِرض حديثِِه عْن اPْستِعارِة عنَد ابِن قتيبَة حيُث قال

 ، ولك�نَّ َكلم�َة مج�اِزي)Figurative use of words(تْش�َمُل جمي�َع أَنْ�واعِ الَمج�اِز للكلم�ِة 

Figurative) ( ّليسْت مطابقة لُمصطلحِ غيِر حقيقي)Proper-Non (ذلَك )َنَّ حالًة ِمْن ؛ و

) الس��خرية(كس�ة، لھ��ا طري�ق المفارق��ة ح�اPِت غي��ِر الحقيق�يِّ ھ��َي اس�تبداُل كلم��ٍة ب��أُْخرى معا

)Irony(  رِ أوKKِف التَّعبيKKْع��ْن ش��يء بغ��يض ُلط )المبالغ��ة بوص��ف الض��د) (euphemism (

)"The inverted(وھي عند ابن قتيبة في فصٍل يُْدعى الَمْقلوب 
)١.(

  

في  )رلطف التعبي(َويتبُع محمَّد الخولي َمْن َسبَق ِمن الباحثين في اختياره لمصطلح           

: ، ث���م نج���دهُ يض���ع ل���هُ التَّعري���َف ا�ت���ي)(euphemismترجمت���ه للمص���طلح اwنجلي���زي 

"استبداُل تعبيٍر غير سار بآخَر أكثَر مقبوليٍة منهُ "
)٢(

.  

  :كلمة لطيفة التعبير -٣

وي�����رُد ھ�����ذا المص�����طلح عن�����َد ص�����ْبري إب�����راھيم الس�����يّد للتَّعبي�����ِر ع�����ْن ُمص�����طلح         

euphemism) ( لكتاِب بالْمر في ترجمتِِه)لة إطار جديدPعلم الد(
)٣(

.  

  :لفظةٌ لطيفةٌ  -٤ 

تعبيٌر نجدهُ عنَد نايف ُخْرما، وذلَك في سياِق حديثِِه عْن تحوِل اللفظِة الُمحّسنِة  وھو          

البديل�ة  أنَّ الكلم�َة : "والُملَطَّفَِة إلى لفظٍة محظورٍة نتيجًة لِكثرِة تداُولَِھا بيَن ا)َْفراِد، حي�ُث ق�ال

بالنسبِة للكلم�ِة المْحظ�ورةِ، كثي�راً م�ا تُْص�بُح ھ�َي ا)ُخ�رى قبيح�ًة  كلفظٍة لطيفةٍ التي تستعمُل 

" في نَظِر الُمجتمعِ نفِسِه بعَد عدٍد مَن السنين فيَحظُر استعمالُھا وتُْستبدُل بغيِرَھا ثانيًة 
)٤(

.  

�داً عل�ى عملي�ِة فقْد اس�تعمَل ھ�ذه العب�ارةَ الُمركَّبَ�َة للتَّ             عبي�ِر ع�ْن مفھ�وِم التَّلطُّ�ِف، مَؤكِّ

اPستبداِل التي تحدُث للُمْفرداِت والعباراِت؛ ھذا اPستبدال ال�ذي يُع�دُّ نتيج�ًة طبيعي�ًة للش�عوِر 

  .بالَحَرجِ ِمن استعماِل اللفِظ الَمْحظورِ 

                                                

: ، الرسالة رقم١١:، الحوليةحوليات كلية اiدابيوسف مسلم أبو العدوس، النظرية اPستبدالية ل\ستعارة،  -١

  .٣٢ -٣١: م، ص١٩٩٠، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ٦٦

 .٥٣: ، مصدر سابق، صمعجم اللغة النظري: محمد علي الخولي -٢

صبري إبراھيم السيد، دار المعرفة الجامعية، : ، إطار جديد، ترجمةعلم الد�لة بالمر،. ر.ينظر ف -٣
 .٩٩: م، ص١٩٩٥اwسكندرية، 

المجلس الوطني للثقافة والفنون  ٢، ط٩نايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، العدد  -٤
 .٢٤٥: ، ص١٩٧٩، عالم المعرفةوا�داب، الكويت، 
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تتن��ّوع ف��ي  ويُلح��ظُ ك��ذلك أنَّ ثّم��ة مص��طلحات أخ��رى دال��ة عل��ى مفھ��وم التلط��ف،          

ص��ياغتھا اللفظي��ة ت��دلُّ عل��ى المفھ��وم نفس��ه ق��د اس��تخدمت عن��د اللغ��ويين الق��دماء والمح��دثين 

  :أھمُّھا

 :الكناَيةُ  - ١

ُمْصطلُح ورَد عنَد القدماِء كما ذكرنا سابقاً َونجدهُ أَيَض�اً عن�َد المح�دثين، وعل�ى         

مقاب��َل الُمص��طلحِ اwنجلي��زيِّ  وْج��ِه التَّحدي��ِد فق��د اس��تَخدَمهُ بع��ُض الُمت��رجميَن الع��ربِ 

)euphemism( اص ف���ي��� ���د القصَّ ، ونج���ُد ذل���َك عن���َد عب���ِد الحمي���ِد ال���دَّواِخلي وُمحمَّ

  : لفَْندريس، إْذ ورَد ھذا الُمصطلح بالنَّص ا�تي) اللغةِ (َتْرجمتِھَما لكتاِب 

�ا ) euphemism(والكنايةُ "     �َرةً ممَّ يُس�مَّى تَح�ريُم ليسْت إPَّ صورةً مھذَّب�ًة ُمَتحضِّ

"المفرداتِ 
؛ )١( ، فھو يرى أَّن الكناي�َة وج�هٌ جدي�ٌد محس�ٌن للُمح�ّرِم أَو المحظ�وِر اللغ�ويِّ

 .وھذا ما يَؤّدي معنى التَّلطُّف في التعبير

ف�إذا عَرَض�ْت : "وممَّن استعمَل ُمصطلَح الكناي�ِة أَيض�اً إب�راھيم أَن�يس، حي�ُث ق�ال      

َر ال��دPِّليَّ أَْس��َرع، ووم��ا يَتَِّص��ُل بھ��ا، رأّْين��ا ال اللغ��اُت للناحي��ِة الجنس��يَّةِ  ش��ِھْدَنا أَنَّ تَّط��وُّ

؛ فvعض��اِء التَّناس��ِل ف��ي ك��لِّ لغ��ٍة كلم��اٌت مبتذل��ٌة والتَّعمي��َة مطلوبَ��ةٌ ُمس��تَحبَّةٌ  الكنايKKَةَ 

اس، وأُخرى مْحترَمةٌ، و للعمليِّة الجنسيَِّة ف�ي ك�لِّ لغ�ٍة كلم�اٌت مفض�وحةٌ ينفُ�ُر مْنھ�ا النَّ�

"وأُخرى معماةٌ مكنية يُقبلون عليھا
)٢(

.  

فق��د ب��يَّن أن��يس أَّن الح��ديَث ع��ْن أَعض��اِء التَّناس��ِل وع��ْن الع\ق��ِة الجنس��يَِّة ب��يَن          

ُجِل والَمْرأِة يتطلُّب استعماَل أَلفاٍظ محترم�ٍة ذات دPل�ٍة إيجابيَّ�ٍة َتْض�مُن ع�دَم وق�وعِ  الرَّ

  .كنايةحرجٍ، ويكون ذلك باستعمال ال

حمِن أَي�وب ف�ي تْرَجَمتِ�ِه لكت�اِب          اللغ�ةِ (ونجُد مصطلَح الكنايَِة أَْيضاً عنَد عب�ِد ال�رَّ

وِم�ن الُم\ح�ِظ أَنَّ ھن�اَك : "سبرسن وذلَك ف�ي ال�نَّصِّ ا�ت�ي)ُتو ي) بيَن الفرِد والمجتمعِ 

ِذك�ِر كلم�ِة الم�وِت ب�ذاتَِھا  اتِّجاھاً سائداً بيَن ُمختلِف اللغاِت Pستعماِل الكناياِت بدPً م�نْ 

"عنَد الحديِث عنْهُ 
)٣(

 .  

                                                

م، ١٩٥٠عبد الرحمن الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة ا)نجلو المصرية، : ، تعريباللغةفندريس،  -١
 .٢٨١:ص

 .١٤٢: م، ص١٩٩٧، مكتبة ا)نجلو المصريّة، القاھرة، د�لة ا�لفاظإبراھيم أنيس،  -٢

: جلو المصرية، القاھرة،صعبد الرحمن أيوب، مكتبة اPن: ، ترجمةاللغة بين الفرد والمجتمعسبرسن، أتو ي -٣

١٥٥.  
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كم�����ا نج�����ُد المنظم�����َة العربيَّ�����َة للتربي�����ِة والثَّقافَ�����ِة والُعل�����وِم تت�����رجُم ُمْص�����طلَح      

)euphemism(  ِِكناية"بمصطلح"
)١(

.  

 :تحسيُن اللفظِ   - ٢

ف���ي كتاب���ه التعبي���ر  عن���َد ك���ريم زك���ي حس���ام ال���دين وي���رُد ھ���ذا التعبي���ر المرك���ب

Pحيُث يَُعّبُر به َعْن معنى التَّلطُّف في التَّعبيرِ * صط\حيا.
)٢(

. 

  :الmئُق ِمن الكmمِ   - ٣

محمود الّس�عران حي�ُث يق�ول ف�ي  لتَّلّطِف، وذلَك عندَ وَقْد ورَد للتَّعبيِر عْن معنى ا      

عص��ور، ومق��اييُس اللياق��ِة وع��دُم اللياقَ��ِة فيم��ا يتعل��ُق باللغ��ِة، تختل��ُف ب��اخت\ِف ال: "ذل��كَ 

تماعيَّ��ِة ف��ي المجتم��ع الواح��ِد، وھ��َي ف��ي ك��لِّ عص��ٍر تختل��ُف ب��اخت\ِف الطبق��ات اPج

"باخت\ف اللھجات المحليَّةِ و
)٣(

. 

ي تحك�م الك�\م ال\ئ�ق م�ن فقد عّبر عن معنى التلطف مشيراً إل�ى المع�ايير الت�         

  .التي سنوضحھا Pحقاً بإذن هللاغيره؛ و

 : سُن التَّْعبيرِ ح◌ُ  - ٤

 )euphemism(وھَو تركيٌب استعملهُ كمال بش�ر مقاب�َل المص�طلح اPنجلي�زي       

)٤(للدPلة على التَّلطُِّف في التَّعبيرِ 
.  

  :التورية  - ٥

د الخولي ف�ي ترجمت�ه لمص�طلح         )euphemism(وقْد وَرَد عنَد محمَّ
 حي�ث، )٥(

ا سبقھا من مص�طل إنَّ  حات؛ فھ�ي بعي�دة إل�ى ح�د م�ا ِدPلة ُمْصطلحِ التَّوريَِة تختلُف عمَّ

 .عن معنى التَّلطُّف في علم الدPلة الحديث، وتقترب دPلته من علوم الب\غة

  

  

 

                                                

: م،ص١٩٨٩، تونس، المعجم الموحد للمصطلحات اللسانيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : ينظر -١

٤٣. 
٢
، دراسة في تأصيل المصطلح ومفھومه ومجاPته الدPلية التعبير ا�صطmحيكريم زكي حسام الدين،  -  

  .١٥٥: م، ص١٩٨٥، Pنجلو المصرية، مكتبة ا١وأنماطه التركيبية، ط

 .١٣٢: ص، م١٩٦٣، اwسكندرية، دار المعارف، ٢ط ،رأي ومنھج، اللغة والمجتمعمحمود السعران،  -٣

 .١٨٨: م، ص١٩٩٠القاھرة،  ،، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشبابدور الكلمة في اللغةستيفن أولمان،  -٤

  .٨٨: رجع سابق، ص، ممعجم علم اللغة النظريمحمد علي الخولي،  -٥
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ه - ٦  :التَّنزُّ

ام حسَّان حي�ُث ق�ال         َوقَ�ْد تّس�وُء ُس�معةُ الكلم�ِة لط�وِل ارتباِطھَ�ا : "وَقد استعملَهُ تمَّ

كلم�ًة أُْخ�رى ف�ي َمكانِھَ�ا غي�َر ُمثقلَ��ٍة  بم�دلوٍل غي�ِر ك�ريٍم فَتُطْ�رُح ھ�ِذِه الكلم�ةُ وتس��تعملُ 

"بارتباط��اٍت َمْمجوَج��ٍة ِم��ْن جھ��ِة الَمْعن��ى فَتُْس��تخدُم في��ِه أَْوPً عل��ى طري��ِق المج��ازِ 
)١.(

  

غ�ائط، : ويمثُِّل على ذلَك بكث�رِة ا)َس�ماِء الُمس�تعملِة للدPِّلَ�ِة عل�ى مك�اِن قض�اِء الحاَج�ةِ 

�ام َحّس�ان أَنَّ ھ�ذا خ\ء، كنيف، بي�ت أدب، مرح�اض، دورة م ي�اه، حم�ام، ث�م يق�رر تمَّ

يُعتب�ُر عنص�ر :" اPستعماَل المجازيَّ يأَِتي للتَّخلُّص ِمْن ِذك�ِر اللفظَ�ِة الَمْكروھَ�ِة فيق�ولُ 

مج�ازيُّ نوع�اً الدPِّلَِة الَمجازيَِّة فيھا من�اط التَّْبري�ر ف�ي قبولِھَ�ا حي�ُث يعتب�ر اس�تعمالُھا ال

هِ َع� "ْن ذك�ر الكلم�ِة ا)ُول�ى الت�ي س�اَءْت س�معتَُھاِمن التَّنزُّ
هُ َع�ن ِذك�ِر  ،)٢( ف�المتكلُِّم يتن�زَّ

بعِض ا)لفاِظ لما لھا ِمْن ِدPلٍَة سيِّئٍَة تْرتبطُ بِھا، َويلج�أُ إل�ى اس�تعماِل أْلف�اٍظ أُخ�رى لھ�ا 

 .وقُعھا الحَسن واwيجابيّ 

ِة عنَد اللغوييَن الُمْحدثيَن للدPِّلَِة على التَّلطُِّف وبَعد ھذا التَّتَبُّعِ للمصطلحاِت المستعمَل           

ُل س��مًة عام��ًة لتل��َك الُمْص��طلحاِت والت��ي  يمك�ُن أَْن نَْخلُ��َص إل��ى بع��ِض الم\حظ��اِت الت��ي تُش�كِّ

  :أُْجِملُھا فيما يَلي

 .ُع ھِذِه الُمصطلحات واتِّساُعھا في الدPِّلةنوّ ت •

اس�تبداُل اللف�ِظ الَمك�روِه أَوالَمْحظ�وِر  بْ�دأ واح�ٍد َوھ�وَ جميُع ھِذِه المصطلحاِت تقوُم على مَ  •

 .ُملطٍَّف حسنٍ  بآخر

 .بعُض ھِذِه المصطلحات تُشيُر إلى أَسباِب التَّلطُِّف في التَّعبيرِ  •

تحسين اللف�ظ ، والتلطّ�ف ف�ي : نَّ كثيراً ِمْن ھِذِه الُمصطلحاِت جاَء بصيغِة الَمْصدِر مثلإ •

حس��ن التعبي��ر وغيرھ��ا، وھ��ذا يش��ير إل��ى الس��بب م��ن وراء التعبي��ر، ولط��ف التعبي��ر، و

التَّلطُّف في التعبير، وھَو وجوُد تعبيٍر غيِر مقبوٍل يحتاُج إلى التَّحسيِن والتَّلطي�ِف، حي�ُث 

 .يناسُب ذلك صيغَة المصدرِ 

 .تقارُب ھِذهِ المصطلحاِت في الدPِّلَِة وتداخلُھا َمْع بعِضَھا البَْعض •

 

  

                                                

 .٣٢٢: ص، م١٩٨٥، الھيئة المصرية العامة للكتاب، ٣ط، اللغة العربية معناھا و مبناھاتّمام حّسان،  -١

 .٣٢٢: المرجع ذاته، ص -٢
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ً خامس   :اللغويالتّلطُّف والمحظور : ا
  

تُع��دُّ اللغ��ةُ ركن��اً أساس��ياً م��ن أرك��اِن المجتمع��ات جميعھ��ا؛ إْذ ھ��ي وس��يلة التخاط��ب            

والتَّفاھم بين أَفراِد المجتمع الواحد، وبينھم وبين أفراد المجتمع�ات ا)خ�رى، ونج�ُد أَنَّ اللغ�َة 

اتِّخ��اِذ إْذ تح��رُص عل��ى وض��عِ الت��دابيِر و يِّة؛تحظ��ى بعناي��ٍة فائق��ة م��ن قِب��ِل الجھ��اِت الّرس��م

اwجراءات التي تضمُن الحفاَظ عليھا لتبقى قويًة في وجِه أيِّ تحدياٍت قد تواجھُھا، مع العل�م 

أّن ال��دَّوَر ا)كب��َر يق��ُع عل��ى ع��اتقِ مس��تخدِم ھ��ذه اللغ��ة م��ن أف��راد المجتم��ع، ال��ذي يح��رُص 

أَقوى اللُّغات، وأPَّ يسودھا ما يُنّفر ا�خريَن ِمنھا، فنجدهُ  الحرَص ُكلَّهُ على أَْن تبقى لُغتُه منْ 

ظاً ويَترُك أُخرى؛ إّما بسبِب يُنّوُع في ا)ساليِب، ويراعي المقاماِت وا)َحواِل، ويستعمُل أَْلفا

  .تھا، أو لدPلتھا على أمٍر P يستحبُّ ذكُرهفظاظ

بعِض المفرداِت والعباراِت، ويَتَّفُق أفراُد المجتمعِ وتَْحظُر اللُّغاُت جميُعھا استعماَل            

الواحِد على تَجنُِّب ألفاٍظ معينَِّة واستعماِل أخرى؛ وھذا ُكلّهُ يقُع ضمَن ما يُطلُق عليِه ظ�اھرةُ 

، وترج�ُع نش��أةُ ھ�ذِه الظ��اھرة إل�ى مجموع��ِة أَس�باٍب متنوع��ٍة؛ ِمنْھ�ا م��ا يَتعلَّ��ُق  الَحظْ�ِر اللُّغ��ويِّ

وِمنْھا ما َيرجُع إلى العاداِت والتقاليِد اPجتماعيَِّة المتّبعِة في ذلك المجتمع، وبعُض�ھا  بالدِّين،

  .ا�خر يتعلَُّق بالجوانِب السياسيَِّة واPقتصاديَِّة وغيرھا

والمحظوُر اللُّغويُّ ظاھرةٌ بارزةٌ في اللغاِت جميِعھا، وبروُزھا يرتبطُ بنش�أِة اللغ�اِت          

ا كاَن يسوُد في تل�َك المجتمع�اِت الغ�ابرِة م�ن أفك�اٍر ومعتق�داٍت فرَض�ْت عل�ى أَف�راِد قديماً؛ فم

المجتمعِ تجنَُّب استعماِل أَلف�اٍظ معينَّ�ٍة؛ وذل�َك لظ�نِّھم أَنَّ ذك�َر ھ�ِذهِ ا)لف�اِظ يَجل�ُب لھ�م الس�وَء، 

  . يِن وما إلى ذلكوكذلَك ا)مُر فيما يتعلَُّق ببعِض الُخرافاتِ مْن ظھوِر العفاريِت، والشياط

ُمراِدِھم دوَن أَْن يك�وَن لھ�ا تل�َك  نْ وھذا ُكلُّهُ دعاھُم إلى البحثِ عْن ألفاٍظ جديدٍة تعبُِّر عَ        

الدPلة السلبيَّة المرفوضة، أَِضف إلى ذلَك ا)لفاَظ الدَّالَة على الم�وِت والم�رِض، والت�ي تُع�دُّ 

��ريح، وذل��َك م��ن ا)لف��اِظ الُمْس��تكرھِة الت��ي يح��رُص الُم�� تكلُِّم عل��ى تجنُّ��ِب ذكرھ��ا بلفِظھ��ا الصَّ

لدPلتِھا السلبيَِّة ولما تُحدثُُه ِمن تشاؤٍم لدى السَّامعِ والمتكلِّم على حدٍّ سواٍء، ا)مر الذي ي�دفُع 

ع�ن المتكلِِّم إلى تجنُّبِھا واستعماِل ألفاٍظ أُخرى لھا دPلةٌ إيجابيَّةٌ حسنةٌ، وتعبِّ�ُر بالوق�تِ نفِس�ِه 

  .المعنى الُمراد
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ويكث��ر انتش��ار ھ��ذه الظ��اھرة ف��ي المجتمع��ات المحافظ��ة، الت��ي تنتظمھ��ا سلس��لة م��ن        

الع��ادات والتقالي��د وا)ع��راف ت��ؤثر ف��ي مفردات��ه وعبارات��ه وأس��اليبه؛ إذ يلت��زم أبن��اء ذل��ك 

  .المجتمع باستعمال ألفاظ وعبارات تنسجم مع تلك التقاليد وا)عراف المحافظة

  

وإذا حصل أن ورد استعمال لغوي للفظة أو لعبارة محّرمة لغوياً فإن أف�راد المجتم�ع         

في العادة لن يقبلوا ذلك، ونجدھم يقفون موقفاً رافضاً ِمْن تلَك اللفظة ومن المتكلّم في الوقت 

  .ذاته

اللغ��وي ف��ي المجتمع��ات ) المح��رم(يق��ل انتش��ار ظ��اھرة المحظ��ور"وعل��ى خ��\ف ذل��ك        

إل��ى طبيع��ة ذل��ك المجتم��ع ال��ذي P يقيّ��د الم��تكلم باس��تعماPت  ، وق��د يع��ود ھ��ذا)١(" وح��ةالمفت

إذ يس�تعمل الف�رد كثي�را م�ن "معينة، فيق�ل ع�دد الكلم�ات والعب�ارات المحرم�ة أو المحظ�ورة 

"ا)لفاظ المحّرمة دون تحرج أو خجل
)

٢
(.  

تُع�دُّ أكث�ر تلطيف�اً ف�ي دPلتھ�ا فالموُت مث\ً عبَّرت عنه العرب بأفعال وتراكيب مختلف�ة        

انتقل إلى رحمة هللا، وتوفَي، وفارق الحياة، وانتقل إلى ج�وار ربّ�ه، : من الفعل مات، ومنھا

  .وغيرھا من ا)لفاظ والعبارات

أَّما ا)لفاظ الّدالة على ا)م�راض؛ فق�د ورد ع�ن الع�رب اس�تعمالھم كثي�راً م�ن ا)لف�اظ          

عن ا)م�راض الت�ي كان�ت تص�يبھم؛ فاس�تعملوا لفظ�ة الس�ليم عبروا بھا ذات الدPلة الحسنة لي

(ك من باب التفاؤل بس\مته وشفائهللديغ وذل
٣

.(  

ونحن اليوم كثي�راً م�ا نتجن�ب ذك�ر ا)م�راض بأس�مائھا الص�ريحة، ونلج�أ إل�ى التعبي�ر        

تمعاتن��ا أّن بألف�اظ أخ�رى أق��ل ح�دة م�ن ا)ول��ى، وذل�ك أنّ�ه م�ن المتع��ارف علي�ه ف�ي مج اعنھ�

يعب��ر عن��ه : ذات ا)ث��ر الس��لبي أو التش��اؤمي، فالس�رطان م��ث\ً  ظم��ن ا)لف�ا ضأس�ماء ا)م��را

.... ف��\ن مص��اب بم��رض: الم��رض الخبي��ث أو بق��ولھم أو) ذل��ك الم��رض: (ال��بعض بق��ولھم

  .دون ذكر اسم المرض" أشھد أن P إله إP هللا: "ويشير إليه بقوله

صا من بقية أفراد المجتمع في اختياره للكلمات والعبارات والطبيب في عمله أشد حر       

م��ع مرض��اه؛ إذ يح��رص عل��ى الحف��اظ عل��ى مش��اعرھم ونفس��يَّاتھم، ويص��ف لھ��م ح��التھم 

                                                

 .٢٤٤:، مرجع سابق، صأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، نايف خرما: ينظر -١
٢
  .٢٤٤:، مرجع سابق، صغوية المعاصرةأضواء على الدراسات الل، نايف خرما: ينظر  - 

٣
، ١٩٧١، دار النھضة العربية، بيروت، ٢، جنصوص في فقه اللغة العربيةالسيد يعقوب بكر، : يُنظر -  

  .١٢٤:ص
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المرضية بألفاظ تزرع في قلوبھم الطمأنينة والتفاؤل بالشفاء، ف�\ ي�ذكر لھ�م الم�رض بلفظ�ه 

  .الصريح، بل يتلطف في إخبارھم بالمرض

يق��ع ف��ي نط��اق ھ��ذا الموض��وع ا)لف��اظ المتعلق��ة با)عض��اء الجنس��ية ل�نس��ان، ومم��ا         

وعملي��ة الممارس��ة الجنس��ية، إذ تع��د م��ن ا)لف��اظ الت��ي P يُقب��ل ذكرھ��ا، لم��ا تس��ببه م��ن ح��رج 

للم��تكلم والس��امع، وي���دخل ف��ي ذل��ك م���ا يملي��ه علين���ا الحي��اء م��ن ض���رورة اختي��ار ا)لف���اظ 

وق���ف الك\م���ي، ومش���اعر ا�خ���رين، ومراع���اة ج���نس والعب���ارات وانتقائھ���ا، ومراع���اة الم

  .المخاطب والسامع

) المح����ّرم (غ����اَ ب����المحظوراھ����تّم اللغوي����ون الع����رب ق����ديماً وح����ديثاً اھتمام����ا بال وق����د     

ويظھ��ر ذل��ك بش��كل جل��ي ف��ي مؤلف��اتھم؛ إذ بحث��وا ف��ي مفھوم��ه، وأس��بابه، "  taboo"اللغ��وي

  .وذكروا أمثلة كثيرة دالة عليه

  

  لتراث اللغويالمحظور في ا •

لم يغفل اللغويون العرب القدماء دراسة المحظور اللغوّي؛ وإنّما بحثوه تحت تس�ميات        

  .مختلفة ضمن مؤلفاتھم، إلى جانب الحديث عن الكنايات والتلطف وحسن التعبير

ع��ن المحظ�ور اللغ��وي إل��ى جان�ب حديث��ه ع��ن ) الكام�ل(فق�د تح��دث المب�ّرد ف��ي كتاب��ه         

الرغب�ة ع�ن اللف�ظ الخس�يس الُمْفِح�ش إل�ى م�ا "وأنواعھا؛ حيث ذكر من أقسام الكناية الكناية 

"يدل على معناه من غيره
، ف�المبّرد عبّ�ر ع�ن اللف�ظ المحظ�ور ب�اللفظ الخس�يس الُمْفِح�ش، )١(

وھو يرى بأنَّ اللفظٌ المحظور P يمكن قبوله، وعلى المتكلّم أن يتجنَّبَهُ ويس�تعمل لفظ�اً آخ�راً 

 ًPمنه بد.  

َوقَ�الُوا ﴿: تع�الىويضيف المبّرد بعض ا)مثلة من القرآن الكريم للتوض�يح ومنھ�ا قول�ه        

إنّم�ا ھ�ي كناي�ة ع�ن الف�روج وھ�ذا "، ونجده يقول ف�ي ھ�ذه ا�ي�ة )٢(﴾لُِجلُوِدِھْم لَِم َشِھْدتُْم َعلَْيَنا

"كثير
عل�ى  Pس�تعمال وأخ�فّ ا، فا� عزَّ وجّل كنَّى عن الفروج بالجلود وھ�ي ألط�ف ف�ي )٣(

  .السمع

                                                

 .٨٥٦: ، مصدر سابق، صالكاملالمبّرد،  - ١

  .٢١: آية: سورة فّصلت -٢

  .٨٥٧: ، مصدر سابق، صالكاملالمبّرد،  -٣
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ع��ن المحظ��ور اللغ��وي ) فق��ه اللغ��ة وس��ر العربي��ة(ونج��د الثع��البي يتح��ّدث ف��ي كتاب��ه           

ا يُْستقبُح ِذكُره بما يُْستحَسُن لفظُهُ : "وذلك في الفصل الذي أطَلَق عليه "في الكنايِة عمَّ
فقد  ،)١(

د ب�يّن أنَّ ھ�ذه ا)لف�اظ P يج�وز النط�ق بھ�ا ، وق�)ما يُْستقبُح ِذكُره(عبَّر عن المحظور بعبارة 

ويغلب عليھا طابُع الغ\ظَِة اللغويَِّة؛ فھي ألفاظ محظ�ورة قبيح�ة يج�ب أَْن نتجنَّبھ�ا ونس�تعمل 

  .ألفاظاً أخرى حسنة ولطيفة

ل في ماھي�ة ھ�ذه ا)لف�اظ المحظ�ورة فيق�ول           ھ�ذا الكت�اب : "ون\حظ أنَّ الثعالبي يفصِّ

، ثقي�ُل ال�وزِن، ص�غيُر الج�رِم، كبي�ُر الغ�نِم، ف�ي الكناي�ات عّم�ا يُس�تھجن ذك�ره، خفيُف الحجمِ 

ويُستقبح نشره، أو يُستحيا من تسميته، أو يُتطّير منه، أو يُترّفع ويُتصون عنه بألف�اٍظ مقبول�ٍة 

"تؤدي المعنى
، فالحظر لديه P يقتصر على القبيح من ا)لفاظ وإنَّما يشمل المستھجن من )٢(

لفاظ، وما يستحي المرء من التلفظ به، و يتعّدى ا)مر إلى ا)لف�اظ الت�ي يتطيَّ�ُر الف�رد م�ن ا)

  .التَّلفظ بھا

وي��رد المحظ��ور اللغ��وي عن��د الجرج��اني، ف��ي اس��تعماله مص��طلحات وعب��ارات ع��دة         

للدPل��ة عل��ى اللف��ظ " م��ا يفح��ش ذك��ره"، و"الف��واحش الس��خيفة: "للتّعبي��ر عن��ه، فنج��د م��ث\

ز ع�ن ذك�ر الف�واحش الس�خيفة بالكناي�ات اللطيف�ة، وإب�دال م�ا : "ظ�ور حي�ث يق�ولالمح التح�رُّ

"يفحش ذكره في ا)سماع بما P تنبو عنه الطباع
)٣(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

 .٥٩: ، مصدر سابق، صة وسر العربيةفقه اللغالثعالبي،  -١
٢

 .٥: ، مصدر سابق، صالكناية والتعريضالثعالبي،  -
٣

 .٣: ، مصدر سابق، صالمنتخبالجرجاني،  -
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  ر في الّدراسات اللغويّة الحديثةالمحظو •

 أدرك المحدثون أھميَّة الحديث عن ظاھرة المحظور اللغوي إلى جان�ب الح�ديث ع�ن        

التلطُّف في التعبير، ونجد أنَّھم بحثوه في مؤلفاتھم ضمن مباحث علم اللغة، ولم يق�ف ا)م�ر 

عند ھذا الحد بل نجد من أفرده بدراسات مس�تقلة، حت�ى وص�ل ا)م�ر إل�ى ترجم�ة كثي�ر م�ن 

  .المؤلفات الغربية التي تناولت المحظور اللغوي بالدراسة

ه قد كث�رت المص�طلحات والمف�ردات المس�تعملة للتعبي�ر وP بدَّ من اwشارة ھنا، إلى أنَّ       

عن المحظور اللغوي عند المحدثين، بصورة أكبر مما كانت عليه عند القدماء؛ ويظھر ھذا 

اPخت\ف في مؤلفاتھم وفي ترجماتھم لبعض كتب علم اللغة، وفيما يأتي أھم مواضع ورود 

  -:ليه أيضاً عند المحدثينمصطلح المحظور اللغوي والمصطلحات ا)خرى الدالة ع

  :مصطلح المحظور اللغوي •

يُعدُّ ھ�ذا المص�طلح ا)كث�ر ش�يوعاً ل�دى اللغ�ويين والدارس�ين ق�ديماً وح�ديثاً؛ إْذ َغل�َب          

المن�ع، وھ�و يش�ير إل�ى م�ا P يج�وز : على غيره من المص�طلحات ا)خ�رى، والحظ�ر يعن�ي

أو P يس��تحب اس��تعماله م��ن مف��ردات  ي��دل عل��ى ك��ل م��ا P يج��وز: عموم�اً، والحظ��ر اللغ��وي

  .اللغة وعباراتھا

: وقد تنوعت المصطلحات المستعملة التي تحمل فكرة الحظر اللغوي؛ ولعلَّ أبرزھا         

الحظ���ر : "، وص���يغة المص���در"المحظ���ور اللغ���وي: "ص���يغة اس���م المفع���ول ا)كث���ر ش���يوعاً 

  ".ةالمحظورات اللغوي"، وقد وردت بصيغة الجمع أيضاً "اللغوي

عن��د كم��ال بش��ر، وذل��ك ف��ي مع��رض حديث��ه ع��ن " المحظ��ورات اللغوي��ة"ووردت عب��ارة    

الم�رأة "إنَّ : بعض المصطلحات النابية والقبيحة، الت�ي تتجنّ�ب الم�رأة اس�تعمالھا، حي�ث ق�ال

تُص��رُّ عل��ى ع��دم اPقت��راب م��ن تل��ك ا)لف��اظ والكلم��ات ذات ال��دPPت النابي��ة أو الُمِس��فّة أو 

ور الع�ام ولش�عور جنس�ھا بوج�ه خ�اص، إّن ھ�ذه الكلم�ات عن�دھا ض�رٌب م�ن الجارحة للش�ع

" taboosالمحظ��ورات اللغوي��ة 
)١(

فق��د ب��يَّن بش��ر أنَّ للم��رأة نظرتھ��ا المختلف��ة ع��ن نظ��رة  .

الرج�ل لكثي�ر م�ن ألف�اظ اللغ�ة؛ ا)م�ر ال�ذي يجع�ل بع�ض ا)لف�اظ المقبول�ة ل�دى الرج�ل غي��ر 

  .مقبولة لدى المرأة

                                                
١

 .١٩٢: م، ص١٩٩٤، دار الثقافة العربية، القاھرة، علم اللغة ا�جتماعيكمال بشر،  -
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يس��تعمل بش�ر مص��طلح " دور الكلم��ة ف�ي اللغ�ة"جمت�ه لكت��اب س�تيفن أولم�ان وف�ي تر         

)(tabooالحظر مقابل مصطلح 
، إذ ن\حظ أنّه استعمل المصطلح الذي يشير إلى الحظر )١(

  .اللغوي بشكل مباشر

ويستعمل نايف خرم�ا المحظ�ور اللغ�وي، إPّ أنَّ�ه ي�ربط المحظ�ور اللغ�وي بالجان�ب           

ش����ائعة ف����ي جمي����ع  "taboo"ظ����اھرة الك����\م المحظ����ور اجتماعي����اً :" ق����ولاPجتم����اعي في

"المجتمعات ولكنَّھا تخفُّ في الحدَّة في المجتمعات المفتوحة
)٢(

.  

ق�د اھ�تّم بدراس�ة المحظ�ور اللغ�وّي اھتمام�اً بالغ�اً مثلم�ا  *ونجد كريم زكي حسام ال�دين      

الذي يُع�دُّ م�ن " المحظورات اللغوية"لكتاب اھتمَّ بتحسين اللفظ، ويظھر ھذا اPھتمام بتأليفه 

أكث��ر المؤلف��ات تفص��ي\ً وتوض��يحاً لظ��اھرة المحظ��ور اللغ��وي؛ حي��ث أف��رده لتن��اول ظ��اھرة 

المحظور اللغوي وما يستدعيه من تحسين لفظي وتلطٍُّف في التَّعبير، وزاَد مْن قيمِة الكت�اب 

.أَنّه تناول الظاھرة من وجھة نظر علم اللغة الحديث
)٣(

.  

في " التطّور اللغوي"ويرُد مصطلح الحظر عند رمضان عبد التّواب أيضاً في كتابه         

: معرض حديثه عن بع�ض ا)س�باب الت�ي ت�دعو الف�رد إل�ى اس�تبدال لف�ظ ب�آخر، حي�ث يق�ول

بعض ا)لفاظ يصاب بما يشبه الحظر على استعمالھا في المجتم�ع؛ )نَّ الن�اس يتش�اءمون "

"لون بھ��ا كلم��ات أخ��رىم��ن ذكرھ��ا، فيس��تبد
ھ��و : "، ث��م يت��ابع ك\م��ه ع��ن الحظ��ر فيق��ول)٤(

وتُطل���ق عل���ى ك���ل م���ا ھ���و ُمق���ّدس، أو ملع���ون، يح���ُرم لمس���ه، أو ) (taboo: ترجم���ة لكلم���ة

"اPقت�راب من��ه، م�ن ا)ش��ياء وأس�مائھا؛ بس��بب اPعتق��اد الخراف�ي ف��ي س�حر الكلم��ة
فھ��و  ،)٥(

ؤّثر س��لباً ف��ي حي��اة ا)ف��راد تبع��اً wيم��انھم بالس��حر يش��ير إل��ى أنَّ ال��ّتلفُّظ بكلم��ة معيَّن��ة ق��د يُ��

  .   والخرافات التي كانت سائدةً عند القبائل البدائية قديماً 

                                                
١

  .٤٢:، مرجع سابق، صدور الكلمة في اللغةستيفن أولمان، : ينظر -
٢

  .٢٤٤: ، مرجع سابق، صأضواء على الدراسات اللغوية المعاصرةنايف خرما،  -

يعد كريم زكي حسام الدين من أبرز اللغويين العرب الذين عنوا بموضوع التلطف والمحسن وبالمحظور * 
ظ، ولھذا دراسة دPلية للمستھجن والمحسن من ا)لفا" المحظورات اللغوية" اللغوي، و قد ألّف كتابا أسماه 

  .الكتاب قيمة كبيرة في الدراسات اللغوية الحديثة
٣
: م، ص١٩٨٥مكتبة ا)نجلو المصريّة، القاھرة، ، ١ط ،المحظورات اللغويّةكريم زكي حسام الدين، : يُنظر -  

١٦ .  
٤

ر اللغويّ رمضان عبد التواب،  - : ص م،١٩٩٠، مكتبة الخانجي، القاھرة، ٢، مظاھره وعلله وقوانينه، طالتطوُّ

٢٠٣. 
٥

 .٢٠٣: المرجع ذاته، ص -
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وك�ذلك فع�ل ، )١(إل�ى كلم�ة محظ�ورة "taboo"ويترجم أحمد مختار عمر مص�طلح         

 taboo مص�طلح إذ ترجم" علم الدPلة إطار جديد"صبري السيّد في ترجمته لكتاب بالمر 

words) (إل���ى كلم���ات محظ���ورة)ھ���ادي نھ���ر مص���طلح المحظ���ور اللغ���وي  ، ويس���تعمل)٢

)taboo (لة التطبيقيPفي كتابه علم الد)
٣

.(  

وبتتب��ع الكثي��ر م��ن الدراس��ات اللغويّ��ة القديم��ة والحديث��ة يلح��ظُ أّن ھن��اك ع��دداً م��ن          

أنَّھ��ا ق��د تختل��ف ف��ي المص��طلحات الت��ي اس��تعملت للتعبي��ر ع��ن مفھ��وم المحظ��ور اللغ��وّي؛ و

  .دPلتھا على الظاھرة من دارس �خر، كما قد تختلف في درجة شيوعھا

كذلك فثمة شبه إجماع على مصطلح المحظور، إذ يُلحظ أّن بعض ھذه المص�طلحات         

  .قد تكّرر استعمالھا لدى أكثر من لغوّي، ا)مر الذي يمكن بسببه تغليب مصطلح على آخر

أنَّ بع��ض الب��احثين اس��تعمل مص��طلحات أخ��رى تق��وم عل��ى فك��رة التح��ريم  ويلح��ُظ          

اللغوي على غرار ما تقدَّم من مصطلحات تقوم على فكرة الحظر اللغ�وي؛ فك�أنَّ اختي�ارھم 

ولعلَّ أھم ما يمكن أن أشير ، للمصطلحات قد اعتمد في الدرجة ا)ولى على ھاتين الفكرتين

  :ما يأتيإليه من مصطلحات في ھذا الميدان 

م اللغويّ  -١  :المحرَّ

وھو ي�أتي ف�ي المرتب�ة الثاني�ة ش�يوعاً بع�د المحظ�ور؛ ف�الحظر والمن�ع يؤدي�ان إل�ى        

غاي��ة واح��دة ھ��ي تجنُّ��ب اس��تعمال لف��ظ م��ا، م��ع العل��م أنَّ ا)س��باب ق��د تختل��ف م��ن حال��ة 

 .)خرى

م اللغوي مصطلح            وقد ورد عند ) رامالك\م الح(ومن المصطلحات المتصلة بالمحرَّ

)(اللغة والمجتمع(في كتابه ) (tabooمحمود السُّعران مقابل مصطلح 
٤

.(  

مقاب�ل ) ّرمالمح�(ونجد في معجم المصطلحات اللغوية وا)دبية لعليَّة عّياد مص�طلح       

م��اً ف��ي "ھ��و: وق��د أوردت تعريف��اً ل��ه فقال��ت) (tabooالمص��طلح  لف��ظٌ يحم��ل معن��ى محرَّ

"نطقه فيه مجتمع ما P يستحبُّ 
م P يقتص�ر عل�ى الك�\م فق�ط )٥( ، وق�د أض�افت أنَّ المح�رَّ

م أيض��اً عل��ى :" وإنَّم��ا ق��د يش��مل بع��ض ا)ش��ياء، حي��ث قال��ت يُطل��ق ھ��ذا الت��ابو أو الُمح��رَّ

                                                
١

 .٢٧٩: مرجع سابق، ص ، علم الد�لة،أحمد مختار عمر: ينظر -
٢

  .٩٩: ، مرجع سابق، صعلم الد�لة؛ إطار جديد: بالمر.ر.ف: ينظر -
٣

م، ٢٠٠٨ا)ردن،  ،، عالم الكتب الحديث، إربد١ھادي نھر، علم الدPلة التطبيقي في التراث اللغوي، ط: يُنظر -
  .٣٤٢: ص

٤
  .١٣٢: ، مرجع سابق، صاللغة والمجتمعمحمود الّسعران،  -

٥
  .١٤٢: ، مرجع سابق، صمعجم المصطلحات اللغوية وا�دبيةعليَّة عيَّاد،  -
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بع��ض ا)لف��اظ الجنس��ية الت��ي P يج��ب نطقھ��ا، وبال��ذات ف��ي المجتمع��ات العام��ة، وھ��ذا 

"موضوعات ُمعيَّنة أيض�اً الُمحّرم P ينطبق على ا)لفاظ فقط، بل 
، وھ�ي ت�ذكر بع�ض )١(

  .المجاPت التي P يجوز فيھا استعمال ألفاظ معينة مثل ا)لفاظ الجنسيّة

وذلك عند تحدي�ده ) Taboo(ويضع كريم زكي حسام الدين ظاھرة التحريم مقابل        

فع��ال ظ��اھرة الحظ��ر أو التّح��ريم تش��مل ا)ش��ياء وا): " لم��ا يش��مله التح��ريم، حي��ث ق��ال

"وا)ماكن والكلمات التي P يجب أن ينطق بھ�ا اwنس�ان
، وي�رد عن�ده أيض�اً مص�طلح )٢(

م، ولكنّه مرتبط لديه بالزمان، حيث إّن العرب حّرم�ت بع�ض ا)وق�ات م�ن الي�ـوم  المحرَّ

بعض أوقات الزمان قد ارتبط بالخوف والطيرة : "أو بعض ا)يـام و الشھور، حيث قال

أو الُمح�ّرم م�ن ) Taboo(لعربيّة التي عرفت م�ا يس�ّمى ب�المحظور في أذھان الجماعة ا

الزمان؛ فق�د تش�اءمت م�ن بع�ض ا)ي�ام والش�ھور، مث�ل ي�ومي ا)ربع�اء وا)ح�د، وش�ھر 

شوال، وحّرمت فعل بعض ا)شياء فيھا، مثل الس�فر أو ال�زواج، وم�ن ھ�ذا القبي�ل أيض�اً 

"حرمتحريم القتال في ا)شھر التي عرفت باسم ا)شھر ال
)٣(

.  

اللغ�ة العربيّ�ة إض�اءات (وتأتي عبارة المحّرمات اللفظية عند حسام الخطي�ب ف�ي كتاب�ه  

إنَّ :"حيث أورد ترجمة لمقطع من ك\م )توجسبرن حول لغة المرأة حيث قال) عصريّة

عدم السماح للمرأة بذكر اسم زوجھا يدفعنا إلى اPعتقاد أنَّ لدينا شاھداً عل�ى ع�ادٍة تتخ�ُذ 

 ًPمختلفة ودرجات ُمتنّوعة في العالم وھذا ما يدعى بالُحرمة اللفظيّةأشكا "
)٤(

.  

: ونجد موفق الحمداني يختار مصطلح الُمحّرمات للتعبير عن المحظ�ور، حي�ث ق�ال     

ق " م المجتم��ع لفظھ��ا أو الّتط��رُّ إليھ��ا، ھن��اك ع��دد م��ن الكلم��ات أو المواض��يع الت��ي يح��رِّ

"الم��وت وم��ا ل��ه ع\ق��ة ب��هأوازاwبروت��دور ع��ادةً ح��ول الج��نس أو
)٥(

فق��د ح��ّدد بع��ض  

م اللغوي   .المجاPت التي يرد بھا المحرَّ

  

 

                                                
١

 .١٤٢:المرجع ذاته، ص -
٢

 .٣٦: ، ص١٩٨٥مكتبة ا)نجلو المصريّة، القاھرة، ، ١، طالمحظورات اللغويةكريم زكي حسام الدين،  -
٣

دراسة لغوية لمفھوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربيّة، مكتبة ا)نجلو : الزمان الد�ليكي حسام الدين، كريم ز -
 .١٧:م، ص١٩٩١المصريّة، القاھرة،

٤
  .٢١٢:م، ص١٩٩٥، الھيئة المصريّة العامة للكتاب، القاھرة، اللغة العربيّة إضاءات عصريّةحسام الخطيب،  -

٥
، دراسة للجوانب النفسية للغة، الجمھوريّة العراقيّة، وزارة التّعليم علم النفساللغة وموفق الحمداني،  -

 .٢٢٨: م، ص١٩٨٢العالي،
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  :تحريم المفردات -٢

ال��دواخلي ومحّم��د القص��اص للدPل��ة عل��ى  نوھ��و تركي��ب اس��تعمله عب��د ال��رحم         

، حي���ث "euphemism"المحظ��ور اللغ���وي، وذل��ك ف���ي مع���رض توض��يحه لمص���طلح 

ليست إP صورة مھّذبة متحّضرة  euphemismوالكناية " :تيترجما قول فندريس با�

"من تحريم المفردات
  .فالتحريم يؤدي معنى الحظر والمنع، )١(

 :الmمساس -٣

ويع�دُّ م�ن المص�طلحات الدارج�ة للتعبي�ر ع��ن المحظ�ور اللغ�وّي، وق�د اس�تعمله عل��ي         

: حي�ث ق�ال) علم الدPلة( ، ونجده أيضاً عند أحمد مختار عمر في كتابه)٢(عبد الواحد وافي 

" P توجُد في بع�ِض اللغ�اِت حساس�يةٌ نح�َو أَلف�اٍظ معين�ة ربَّم�ا اْرتَبَط�ت بِ�بَعِض المع�اني الت�ي

يُحَس��ُن التَّْعبي��ُر عنْھَ��ا ص��راحًة، ولِ��ذا تَتََجنَّبُھ��ا وتَْس��َتْعِمُل ب��َدلَھا أَْلفاظ��اً أُْخ��رى أَق��لَّ ص��راحًة، 

)"taboo(َقيَّ�ُد اPس��تخداِم بأَنَّ�هُ ِم�ْن أَلف��اِظ ال\مس�اس ويوص�ُف اللف�ظُ الَمتْ��روُك أَو المُ 
، فق��د )٣(

عّبر عن المحظور من ا)لف�اظ بمص�طلح ال\مس�اس مش�يراً إل�ى بع�ض ا)س�باب الت�ي ت�دفع 

 . بالمتكّلم إلى التحّول عن استعمال ھذه ا)لفاظ إلى ألفاٍظ أخرى أقّل صراحة في دPلتھا

دراس��ة المعن��ى عن��د (ات��ه ط��اھر س��ليمان حم��ودة ف��ي كتاب��ه ومم��ن اس��تعمل المص��طلح ذ      

الھا ف�ي معظ�م اللغ�ات، وذل�ك بس�بب يحظ�ر اس�تعم بعض الكلم�ات: "، حيث قال)يينا)صول

تقديس المسّمى أو الخوف من أذاه؛ و يتّضح ذلك جلّياً ل�دى الش�عوب البدائي�ة، وھ�ي ظ�اھرة 

عل�ى ھ�ذه الكلم�ات مص��طلح معروف�ة ف�ي ك�ل البيئ�ات وف�ي ك�ل أن�واع الحض�ارات، ويطل�ق 

(taboo)"ال\مساس أو التابوه 
وھو يبيّن أسباب الحظر اللغوي ويؤّكد أنَّ ھذه الظاھرة  ،)٤(

P تختَصُّ ببيئة دون أخرى أو مجتمعٍ دون غي�ره؛ ب�ل ھ�ي ظ�اھرة تع�م المجتمع�ات جميعھ�ا 

  .ةعلى اخت\ف مستوياتھا وأجناسھا، إP أنَّھا تكثر لدى الشعوب غير المتحضر

وذل�ك ف�ي ترجمت�ه  (taboo)ويستعمل كمال بشر مص�طلح ال\مس�اس مقاب�ل المص�طلح     

)٥(لستيفن أولمان) دور الكلمة في اللغة(لكتاب 
.  

                                                
١

  .٢٨١: ، مرجع سابق، صاللغةفندريس،  -
٢

 .٦١:، ص١٩٩٥، مكتبة الرسالة، ٢، طالطوطمية أشھر الديانات البدائيةعلي عبد الواحد وافي، : يُنظر -
٣

 .٢٦٥:، مرجع سابق، ص�لةعلم الدأحمد مختار عمر،  -
٤

  .٢٠٥: م، ص١٩٨٣، الدار الجامعيّة، اwسكندريّة، دراسة المعنى عند ا�صوليينطاھر سليمان حّموده،  -
٥

  .١٩: ترجمة كمال بشر، مرجع سابق، ص دور الكلمة في اللغة، ستيفن أولمان،: يُنظر -
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وي��رد ال\مس��اس أيض��اً عن��د رمض��ان عب��د التَّ��واب ف��ي س��ياق حديث��ه ع��ن تجدي��د ا)لف��اظ      

ھذه الظاھرة ھي ما يطلق : "واستبدال كلمات بأخرى بسبب التشاؤم من ذكرھا، حيث يقول

وتُطلق على كل ما ھو ُمق�ّدس، أو ) (taboo:عليھا ال\مساس أو الحظر، وھو ترجمة لكلمة

م�ن ا)ش�ياء وأس�مائھا؛ بس�بب اPعتق�اد الخراف�ي ف�ي  ون، يحُرم لمسه، أو اPقت�راب من�هملع

 "سحر الكلمة
)١(

.  

 :الُمستھجن والكلمات المستھجنة -٤

 

ينبغ�ي أن ي�زود المعج�م العرب�ي المخص�ص : "لقاس�مي إذ يق�ولونجده عند علي ا         

للناطقين باللغات ا)خرى مستعمليه بالمعلومات الخاصة باس�تعمال الكلم�ات، ف�إذا كان�ت 

الكلم��ة قديم��ة ول��م تع��د مس��تعملة ف��ي اللغ��ة المعاص��رة، أو ك��ان اس��تعمالھا مس��تھجناً أو 

"محظوراً، وجب اwشارة إلى ذلك
)٢(

.  

أو تُكنّ�ي : "حّم�د محّم�د ي�ونس ا)لف�اظ المس�تھجنة بالجان�ب اPجتم�اعي فيق�ولويربط م       

ح؛ احترازاً م�ن الت�أذي ب�ذكر اPس�م الص�ريح، كم�ا ف�ي ا)لف�اظ المس�تھجنة  بدP من أن تُصرِّ

"اجتماعياً 
، إذاً فالكناية س�بيل يمّك�ن الم�تكلّم م�ن تجنُّ�ب ا)ث�ر الس�لبي الن�اتج ع�ن اس�تعمال )٣(

  .ورة التي يرفضھا المجتمعا)لفاظ المحظ

ويذھب عبد الرحمن أي�وب إل�ى اس�تعمال مص�طلح المس�تھجن للدPل�ة عل�ى المحظ�ور        

)الفرد بين اللغة والمجتمع( اللغوي، وذلك في ترجمته لكتاب أتوجسبرسن 
)٤(

.  

  

  : ا�بتذال -٥

ؤلفون موھو مصطلح نجده في كتاب علم الدPلة والمعجم العربي؛ حيث استعمله ال       

ما قيس للتعبير عن المحظور اللغوي في إشارة لدرجة وضوح اللفظ المحظور، فإنّه إذا 

ھذا اللفظ على لفظ عامّي ف�إّن الحظ�ر يب�دو أكث�ر وض�وحاً، ونج�ُد أمثل�ًة عل�ى ذل�ك حي�ث 

                                                
١

 .٢٠٣: ، مرجع سابق، صالتطور اللغويرمضان عبد التواب،  -

، مكتب ٢٠، عاللسان العربي، "ماذا نتوخى في المعجم العربي للناطقين باللغات ا)خرى"علي القاسمي،  -٢
 .١١٥: م، ص١٩٨٣تنسيق التعريب في الوطن العربي، الرباط، 

، دراسة حول المعنى وصف اللغة العربيّة د�لياً في ضوء مفھوم الد�لة المركزيةمحمد محمد يونس،  -٣
 .١٤٣، ١٤٢: م، ص١٩٩٣منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا، وظ\ل المعنى، 

 .٢٢: مرجع سابق، ص، ، ترجمة عبد الرحمن أيوبالفرد بين اللغة والمجتمعسبرسن، أتوي: ينظر -٤
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ويتضّخم ھذا اPبتذال مع قياس اللفظة عل�ى لفظ�ة عامي�ة، فأص�بحت لفظ�ة النك�اح :"قالوا

"تل لفظة الزواج دPلة غير ُمحرجةمحرجة، بينما تح
)١(

.  

  

ف�ي اس�تعمالنا اللغ�وي؛ ف�نحن نس�تعمل لفظ�ة ال�زواج وP نس�تعمل لفظ�ة  ونجد ذلك        

والعرب تكّني ع�ن العمليّ�ة الجنس�ية بألف�اظ كثي�رة، وأص�بحوا " النكاح لدPلتھا المحرجة،

ف�ي أذھ�ان العام�ة يتحاشون كلمة النك�اح الت�ي ل�م تك�ن تعن�ي س�وى ال�زواج، ث�م ارتبط�ت 

بالعمليّة الجنسيّة ارتباط�اً وثيق�اً، وكان�ت P تُس�تعمل فيھ�ا إP ع�ن طري�ق الكناي�ة المقبول�ة 

"لدى العرب القدماء
)٢(

.  

  

عند إبراھيم أنيس مقاب�ل ) كلمات مبتذلة(وقريب من مصطلح اPبتذال نجد مصطلح          

"كلمات مبتذلة وأخرى ُمحترمة فvعضاء التناسل في كل لغة: "كلمات محترمة، إذ قال
)٣(

.  

  

 : الكلمات المفضوحة - ٦

ويب���دو م���ن ھ���ذا المص���طلح أنَّ���ه يش���ير بوض���وح وبش���كل ص���ريح إل���ى الكلم���ات       

وللعمليّ�ة : "، حي�ث ق�ال)دPلة ا)لف�اظ(المحظورة، وقد ورد عند إبراھيم أنيس في كتابه 

ُمعّم��اة مكنيّ��ة يُقبل��ون الجنس�يّة ف��ي ك��ل لغ�ة كلم��ات مفض��وحة ينف�ر منھ��ا الن��اس، وأخ�رى 

"عليھا
فالناس تلجأ للكلمات المكنيّة للتعبير عّما يحظر النطق به ومنھا ا)لفاظ الدالة  ،)٤(

  .على العمليّة الجنسيّة

  

  :  غير الmئق من الكmم -٧

ويتص��ل : "، حي��ث ق�ال)اللغ��ة والمجتم�ع(ورد عن�د محم��ود الس�عران ف��ي كتاب�ه  وق�د          

غي�ر (تلك العبارات والكلمات التي يعدھا مجتمع م�ن المجتمع�ات ) الحرامالك\م (بموضوع 

في مجاPت خاصة، والتي يرى في النطق بھ�ا جف�وة أو غلظ�ة، أو س�وء أدب، أو م�ا ) Pئقة

"ھ��و م��ن ذل��ك بس��بيل
، وھ��و ھن��ا يس��تعمل عب��ارة الك��\م الح��رام ال��ذي يش��مل العب��ارات )٥(

                                                

 .٦٨: ص م،١٩٨٩، دار الفكر، عمان، علم الد�لة والمعجم العربيعبد القادر أبو شريفة وآخرون،  -١

  .١٤٢: ، مرجع سابق، صد�لة ا�لفاظس، إبراھيم أني: يُنظر_ ٢

  .١٤٢: ، مرجع سابق، ص د�لة ا�لفاظإبراھيم أنيس،  -٣

  .١٤٢: المرجع ذاته، ص -٤
٥

 .١٣٢: مرجع سابق، ص، ٢ط، رأي ومنھج، اللغة والمجتمعمحمود السعران،  -
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ظ بھا شيئاً من الغ\ظة والفحش، ا)مر الذي ي�دعو والمفردات غير ال\ئقة والتي يسبب التلف

  .أفراد المجتمع إلى تركھا واستعمال ألفاظ أخرى بدPً منھا

ويمكن اwشارة ھنا إلى أنَّ ھناك من آث�ر اس�تعمال مص�طلح ت�ابوه أو تابوھ�ات بص�يغة       

ع�ن  الجمع للدPل�ة عل�ى المحظ�ور اللغ�وي؛ ونج�د ھ�ذا عن�د ط�اھر حم�ودة ف�ي س�ياق حديث�ه

)١(الحظر اللغوي وبعض أسبابه حيث عّبر عنه بال\مساس أو التابوه
.  

  :المستور - ٧

ف��ه بأنَّ�ه       ك��ل أم��ر يس��تر "ونج�ده عن��د س��مير اس�تيتيّة للتعبي��ر ع��ن المحظ�ور، وق��د عرَّ

"المجتمع الحديث فيه، بحيث P يسمح أن يكون مما يُتداول به
)٢(

.  

ب التلطف في التخلُّص من ا)لفاظ والعب�ارات ومما تقدَّم عرضه تظھر أھميّة أسلو      

المحظورة والمستكرھة الت�ي توق�ع الف�رد من�ا ف�ي الح�رج، ل�ذلك يح�رص المجتم�ع عل�ى 

تجنبھا وتركھ�ا، واس�تعمال ألف�اظ أخ�رى لطيف�ة حس�نة لھ�ا وقعھ�ا اwيج�ابي عل�ى الم�تكلم 

  . والمتلقي

 

 

                                                
١

  .٢٠٦:، مرجع سابق، صدراسة المعنى عند ا�صوليينطاھر حمودة، : يُنظر -
٢

، المؤسسة العربيّة للدراسات ١، طاللغة وسيكولوجيّة الخطاب بين البmغة والرسم الساخراستيتيّة،  سمير -
  .٥٦: م، ص٢٠٠٢والنشر، 



53 

 

  

  

  الَفْصُل الثّاِني
  

في الُقرآِن الَكريِم في  التلطفُ 

  مواطِن الِحْشمِة واللباَقةِ 
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  .مجال الحشمة المعنوّية: أوالً           

  .مجال الحشمة المادّية: ثانياً                

  .مجال قضاء الحاجة: ثالثاً                

  .شؤونهامجال ذكر المرأة و : رابعاً             
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  ريمِ الكَ  في القرآنِ  مةُ شْ الحِ 

فــي اللغــة، ومـن أهــّم الضــوابط التــي تحكــم  ةين مــن أكثــر العوامـل المــؤثر يعتبـر الــدّ           

ــة لمســتعملي اللغــة عمومــًا، تســتند  مفرداتهــا وعباراتهــا فــي أي مجتمــع، ويشــّكل الــّدين مرجعّي

مـا مـع مبادئـه ومعتقداتـه، األمـر الـذي  إلى عدد من المعايير، تجعل اللغة منسـجمة إلـى حـد

  .يعكس جوهر هذه اللغة ويعّبر عن مكنوناتها

ويســهم الــّدين فــي الحفــاظ علــى اللغـــة وقواعــدها وأســاليبها، ال ســّيما إذا كانــت اللغـــة        

الرسمّية المستعملة في مجتمع ما هـي ذاتهـا لغـة الـدين المتّبـع فيـه، وينطبـق هـذا علـى اللغـة 

لــّدين اإلســالمّي؛ فاللغــُة العربّيــُة لغــُة القــرآِن الكــريِم الــذي ُأْنــِزَل علــى النبــّي العربــّي العربّيــة وا

وهـي فــي الوقـِت ذاِتـهِ، اللغـُة التــي َينطـُق بهـا العــرُب  –صـّلى اهللا عليــه وسـّلم –سـّيدنا محّمـد 

اللغـة العربّيـة في شّتى بقـاِع اَألرِض، لـذلك ال ُبـد َأْن ُيـؤّثَر الـدين اإلسـالمّي بشـكل جلـي فـي 

  . في مجاالتها المتنوعة

ويؤّدي الّدين دورًا كبيـرًا فـي اختيـار وتطـّور ألفـاظ اللغـة ومفرداتهـا؛ ويتمثّـل ذلـك بأّنـُه        

يقبـــُل اســـتخدام ألفـــاظ، ويحظـــر اســـتخداَم ألفـــاظ أخـــرى، لتعارضـــها مـــع تعـــاليم هـــذا الـــدين أو 

كثيـرة كانـت تسـتعمل فـي وقـت  تألفـاظ وعبـارا لمخالفتها مبدًأ من مبادئه، وهذا يفّسُر اختفاء

  .سابق لظهور الدين

ويمتاز الكالم في المواضيع المّتصلِة بالّدين بمستوى لغوي مختلف عن المسـتويات         

ــل  ـــى فـــــي لغـــــة التواصـــ ــثًال، أو حتــ ــــاألدب أو السياســـــة مـــ ــــال آخـــــر، كـ ـــة فـــــي أي مجـ اللغويــ

فيه اللغة بمـا ال تسـتعمل فـي سـواه، فالـدين تستعمل "االجتماعي بين الناس، حيث إن الدين 
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ـــرد  ـــديمًا أو حـــــديثًا، لـــــه بطبيعتــــه أســـــلوبه المتفــ ـــماويًا، موحـــــدًا أو معـــــددًا، قـ ــًا كـــــان أو سـ وثنيــ

  .)١("المستقل

وقــد كـــان لظهــور ديننـــا اإلســـالمي األثــر البـــالغ فــي اللغـــة العربّيـــة، ونلحــُظ ذلـــك بـــدءًا       

ة؛ لـذلك فاأللفـاظ والعبـارات المسـتعملة قبـل ظهـور اإلسـالم بنزول القرآن الكـريم باللغـة العربّيـ

تختلــف اختالفــًا كبيــرًا عّمــا هـــي بعــد اإلســالم؛ فقــد أصــبح هنـــاك تحــول كبيــر فــي العبـــارات 

والمفردات وداللة كل منهـا، وال شـّك فـي أّن مـا جـاء بـه اإلسـالم مـن قـيٍم ومبـادئ رفيعـة، قـد 

ـــة  ـــاظ اللغـ ــي تهــــذيب ألفـ ــر فــ ــودة، أســــهمت إلــــى حــــد كبيــ ــة، والمــ ـــدق، واألمانــ ــــة؛ فالصـ العربّي

ــَر عنهــا بلفــظ  والتســامح، والتعــاون، والعــدل، والمســاواة، كّلهــا أخــالق حميــدة ال ُيمكــن أن ُيعب

  .مشين أو غير مهذب

وقـد التمسـت اللغـة العربيـة بعـد اإلســالم أحسـن األلفـاظ وأقربهـا إلـى الحشــمة واألدب         

ل الواجـب سـترها، فلجـأت إلـى المجـاز فـي اللفـظ واسـتبدلت في التعبير عن العورات واألعما

  .)٢(إلخ...الُقُبل، الُدُبر، قارَب النساء، لمس امرأته، قضى حاجته: الكناية بصريح القول

  

  

 

  

  

 

                                                

 .٤٨: ، مرجع سابق صاللغة والمجتمع رأي ومنھجمحمود السعران،  -١

 .٩١: ص م٢٠٠١ غريب،، دار دراسات في علم الد�لة والمعجمد الجواد، رجب عب :ينظر -٢
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  ةِ شمَ الحِ  نِ في مواطِ  الّتلطفُ 

ّيـًا تُعـد الحشـمة مـن أبـرز مـا يـدفع المـتكلم إلـى التّلّطـف فـي الّتعبيـر، ويبـدو ذلـك جل         

فــي المواضـــيع التــي يتحـــّرج اإلنســـان مــن الخـــوض فيهــا؛ ال ســـّيما تلـــك التــي تتعّلـــق بالرجـــل 

والنــاظر فــي مــنهج القــرآن الكــريم عنــد الحــديث عــن "والمــرأة ومــا يكــون بينهمــا مــن عالقــات، 

القضايا الشائكة خاصة تلـك التـي تتحـّدث عـن وصـف العالقـة بـين الرجـل والمـرأة، يجـده قـد 

، ونجُد أن دافع الحشمة في القـرآن الكـريم يتمثّـل فـي )١("مراعاة الذوق واألدب بلغ الغاية في

  :المجاالت اآلتية

  لّطف في مواطن الحشمة المعنوّيةالتّ : المجال األول

ويظهـــر أثـــر هـــذا الـــّدافع فـــي القـــرآن الكـــريم عنـــد الحـــديث عّمـــا يكـــون مـــن أفعـــال        

مــا يكــون فيــه مــن أفعــال ُيســبب ذكرهــا حرجــًا ضــمن العالقــات األســرّية، بــدءًا بــالزواج و 

للمتكلم والمتلقي، فيكون التلطف سبيًال ناجعًا للتعبير عن المراد بلفظ حسن يدفع الحـرج 

جـنح القـرآن الكـريم عنـد الحـديث عـن العالقـة الجنسـّية "ويخّفف وقعه على السـامع، وقـد 

ومـــن أبـــرز  )٢("ليهـــابـــين الرجـــل والمـــرأة، عـــن ذكـــر صـــريح العبـــارة إلـــى ذكـــر مـــا يـــدّل ع

  :المواضيع التي يظهر فيها أسلوب الّتلّطف في القرآن الكريم ما يأتي

  

  
                                                

١
، دار ١، طأدب الك-م وأثره في بناء الع-قات ا+نسانيّة في ضوء القرآن الكريمعودة عبد عودة عبدهللا،  -  

  .١٧٦: م، ص٢٠٠٥النفائس، ا(ردن، 
٢
  .١٧٦: المرجع ذاته، ص -  
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  :الجماع -:األول الموضوع

ُيعـد الجمـاع مــن العالقـات الجنسـية المشــروعة، ومـع ذلـك فهــو موضـوع يتحـّرج الفــرد        

 فــي التعبيــر عنــه،األلفــاظ والعبــارات الملطفــة التــي تســتعمل  ولــذلك تكثــر التعبيــر عنــه،مــن 

فــي التعبيــر  ويمثـل الخطــاب القرآنــي أنموذجـًا عربيــًا ناجعــًا فـي توظيفــه دالالت لغويــة عديـدة

   : عنه، ومنها

 

  :المالمسة .١

فيهـا عــن الجمـاع، وذلــك فـي سـياق نهيــه عـن القيــام  -عــز وجـل -وقـد عبـر اهللا         

َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُنــوا ال ﴿: لىإلـى الصــالة فــي حالــة مجامعــة النســاء، وذلــك فــي قولــه تعــا

ـــوَن َوال ُجُنبـــًا ِإال َعـــاِبِري َســـِبيٍل َحتـــى  ـــا َتُقوُل ـــوا َم ــى َتْعَلُم ـــالَة َوَأْنـــتُْم ُســـَكاَرى َحتـ تَْقَرُبـــوا الص

ْو الَمْسـتُْم النَسـاَء َتْغَتِسُلوا َوإِْن ُكنُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجـاَء َأَحـٌد ِمـْنُكْم ِمـْن اْلَغـاِئِط َأ

ّوًا  ــ ــاَن َعُفــ ــِديُكْم ِإن اللــــَه َكــ ــ ــِعيدًا َطيبــــًا َفاْمَســــُحوا ِبُوُجــــوِهُكْم َوَأْي ــوا َصــ ــْم َتِجــــُدوا َمــــاًء َفتََيمُمــ َفَلــ

  .)١(﴾َغُفوراً 

: حيــث قــال) المســتم(وَذَكــَر ابــُن كثيــٍر َأن الُمفّســرين اختلفــوا فــي المــراد بقولــه تعــالى        

 فــي واألئمـة المفســرون واختلـف" المســتم"و" َلَمْسـتم: "رئفُقــ )النَسـاءَ  الَمْســُتمُ  وْ َأ◌َ (: قولـه اّمـوأ"

، ويعرض ابـن كثيـر بعـض )٢("الجماع عن كناية ذلك أن" :أحدهما :قولين على ذلك، معنى

 ْسـَعدَة،مَ  بـن ُحَميـد ثنيحـدّ : جريـر ابـن قـال: "اآلراء التي تُبّين المراد في اآلية الكريمـة ومنهـا

                                                
١

  .٤٣: آية: سورة النساء -
٢

، ٢ط ،٢ج ،٢مج ،العظيم القرآن تفسير، الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبوثير، بن كا -
  .٣١٤: ، ص م١٩٩٩، والتوزيع للنشر طيبة دار، سDمة محمد بن سامي: تحقيق
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 اللمـس، ذكـروا: قـال جبيـر بـن سـعيد عـن ِبْشـر، أبـي عن ُشعبة، حدثنا ُزَريع، بن يزيد حدثنا

 فأتيـت: قـال، الجمـاع اللمـس: العـرب مـن نـاس وقـال ،بالجماع ليس: الموالي من ناس فقال

 لـيس :المـوالي فقالـت اللمـس، فـي اختلفـوا والعـرب المـوالي مـن ناسا إن: له فقلت عباس ابن

 ،المــوالي مــن كنــت: قلــت كنــت؟ الفــريقين أيّ  مــن: قــال ،الجمــاع: العــرب وقالــت ،اعبالجمــ

 بمـا شـاء مـا ييكّنـ اهللا ولكن الجماع،: والمباشرة والمس اللمس إن ،الموالي فريقُ  ُغلب: قال

  .)١("شاء

مـن َلَمـَس فقد جاءت المالمسة كلمة لطيفة في داللتها على الجماع؛ إذ اللمـس لغـًة         

، إذن معنــى اللمــس العــام )٢("باشــرها :المــرأةلمــس و ، المــسو فهــ مســه بيــده،:ســاً لمْ  )هُ َســمَ لَ ("و

يدل على المس باليد؛ أّما هنا فقد جاءت لتدّل على مس الجسد للجسد، وهو ما يحدث بين 

الّزوجين في الجماع، فقـد تـم تخصـيص داللـة المالمسـة فـي هـذه اآليـة فـي الجمـاع تحديـدًا، 

  .دون حرج يمكن َأن ُيسّببه لفظ آخر لتؤدي معناه

ويتكـّرر لفـظ المالمسـة للتعبيـر عـن الجمـاع فــي موضـع آخـر مـن القـرآن الكـريم، وذلــك      

ــالِة َفاْغِســُلوا  :فــي ســورة النســاء، حيــث يقــول تعــالى ــوا ِإَذا ُقْمــتُْم ِإَلــى الص ــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُن ﴿َي

َمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َوإِْن ُكْنتُْم ُجُنبـًا فَـاطهُروا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى الْ 

وا َوإِْن ُكْنــتُْم َمْرَضــى َأْو َعَلــى َســَفٍر َأْو َجــاَء َأَحــٌد ِمــْنُكْم ِمــْن اْلَغــاِئِط َأْو الَمْســتُْم النَســاَء َفَلــْم َتِجــدُ 

ُمو  بًا﴾َماًء َفتََيم٣(ا َصِعيدًا َطي(.  

  

                                                
١

 .٣١٤: ، ص٢ج مصدر السابق ،، العظيم القرآن تفسير، بن كثيرا -
٢

  ).سَ  مَ  لَ : (، مادة٢سابق، ج رجع، مالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية -
٣

  .٦: آية: سورة المائدة -



60 

 

 

 :المباشرة .٢

للّتعبيـر عـن معنـى الجمـاع، وقــد وردت  -عـز وجـل –وقـد جـاءت فـي كتـاب اهللا         

ــة عــّدة، منهــا ــَب اللــُه َلُكــْم ﴿: قولــه تعــالى :فــي آيــات قرآنّي ــاآلَن َباِشــُروُهن َواْبَتُغــوا َمــا َكَت َف

ــيَن لَ  ــوا َوُكلُــوا َواْشــَرُبوا َحتــى َيتََب َأِتم ُكــْم اْلَخــْيُط األَْبــَيُض ِمــْن اْلَخــْيِط اَألْســَوِد ِمــْن اْلَفْجــِر ثُــم

َياَم ِإَلى اللْيـِل َوال تَُباِشـُروُهن َوَأْنـتُْم َعـاِكُفوَن ِفـي اْلَمَسـاِجِد ِتْلـَك ُحـُدوُد اللـِه َفـال َتْقَرُبوَهـ ا الص

جاءت المباشرة هنـا بمعنـى الجمـاع، وفـي  ،)١(﴾َلَعلُهْم َيتُقونَ  َكَذِلَك ُيَبيُن اللُه آَياِتِه ِللناسِ 

 واحــد كــلّ  بشــرة لتالصــقِ  مباشــرة المجامعــة تســميّ  حــالالً  جــامعوهنّ : "ذلــك يقــول البغــوي

  .)٢("لصاحبه هممنْ 

وسـياق اآليــة القرآنيــة يتحــدث عــن امتنـاع بعــض الصــحابة عــن جمــاع زوجــاتهم         

إذا ناموا قبل صالة العشاء ثم استيقضـوا فـإّنهم ال يقربـون نسـاءهم بعد صالة العشاء أو 

بصيغة األمـر دعـوة سـريعة إلـى العـودة  )َفاآلَن َباِشُروُهن : (إلى الليلة المقبلة، فجاء قوله

ــاع  ــهم، والمباشـــرة تـــأتي بعـــد االنقطـ ــائهم بعـــد ّأْن َحّرمـــوا ذلـــك علـــى أنفسـ إلـــى جمـــاع نسـ

ــٍف، أّدى أواالمتنـــاع، فقـــد عّبـــرت اآليـــة  القرآنيـــة عـــن مجامعـــة الرجـــل لزوجتـــه بلفـــٍظ لطيـ

، وَباَشَر )رَ شَ بَ ("حيث إن المباشرة في اللغة من  معنى الجماع من غير أّن يترك حرجًا،

، ويؤّيـــُد ذلـــك مـــا ذهـــَب إليـــه )٣("المســـت بشـــرته بشـــرتها وغشـــيها: شـــاراً وبِ  زوجـــه مباشـــرة،

                                                
١

  .١٨٧: آية: سورة البقرة -
٢

 جمعة عثمانو النمر هللا عبد محمد: ، تحقيقمعالم التنزيل، مسعود بن الحسين محمد أبو السنة، حييمالبغوي،  -

  ٢٠٧٫: ، ص١ج، ١م، مج١٩٩٧، ٤، طوالتوزيع للنشر طيبة دار ،الحرش مسلم سليمانو ضميرية

 ).َب َش رَ : (، مادة١سابق، ج ، مرجعالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، : يُنظر_ ٣



61 

 

 قــد أي الجمــاع، عــن كنايــة َباِشــُروُهن  َفــاآلنَ ": الُقرطبــّي فــي تأويــِل هــِذِه اآليــِة حيــث قــال

  .)١("فيه البشرتين لتالصق مباشرة الوقاع يوسمّ  ،عليكم محرّ  ما لكم أحلّ 

 :اإلْتيان .٣

بلطٍف َعـن معنـى الِجمـاع، وقـد  -عّز وجل -وهي من األلفاظ التي عّبر بها اهللا        

 :جاء هذا اللفظ في أكثر من موضع من كتاب اهللا، منها

ــاَء ِفــــي ﴿ :قــــال تعــــالى*        ــاْعَتِزُلوا النَســ ــْل ُهــــَو َأًذى َفــ َوَيْســــَأُلوَنَك َعــــْن اْلَمِحــــيِض ُقــ

ــُث َأَمــَرُكْم اللــُه ِإن اللــهَ  ــْأُتوُهن ِمــْن َحْي ــِإَذا َتَطهــْرَن َف  اْلَمِحــيِض َوال َتْقَرُبــوُهن َحتــى َيْطُهــْرَن َف

 اِبيَن َوُيِحبوالت ِرينَ  ُيِحبالمقصـود باإلتيـان الجمـاع،  ،)٢(﴾اْلُمَتَطه يـذهب البغـوي إلـى أن

 أن أمــركم حيــث مــن يْ َأ )اللــهُ  َأَمــَرُكمُ  َحْيــثُ  ِمــنْ ( فجــامعوهنّ  يْ َأ )فــأتوهنّ (:"حيــث يقــول

 اً َيـــأتْ  )ىأتَــ( مـــن :اإلتيــان"أّن  المعجــم الوســـيطويـــرد فــي  ،)٣("الفــرج وهـــو منــه، تعتزلــوهنّ 

قـد عّبــر و  إذن فـالمعنى اللغـوّي يحتمـل معنـى الجمـاع،، )٤("هارَ باَشـ :المـرأةَ تـى وأ.. اً وٕاتيانـ

بأسـلوب لطيـف حسـن، وذلـك فـي سـياق الخطـاب " أتوهن "عنه بالفعل   -عز وجل –اهللا 

الموّجـــه للمـــؤمنين، والمتضـــمن النهـــي عـــن مجامعـــة الزوجـــة وقـــت المحـــيض؛ حتّـــى إذا 

  .َطُهرْت أُبْيح لُهم مجامعتها

  

                                                
١

  .٣١٧: ، ص٢، ج١، مجمصدر سابق ،القرآن :حكام الجامع القرطبي، -
٢

    .٢٢٢:آية: سورة البقرة -

  .٢٥٩:، ص١ج، ١، مصدر سابق، مج، معالم التنزيلالبغوي -٣
٤

  .)أ ت ى:( ، مادة، مرجع سابق١ج، المعجم الوسيطية، مجمع اللغة العرب: يُنظر  -
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ــد ذلــك مــا ذهــب إليــه القرطبــي فــي بيــان المــراد باإلتيــان فــي اآليــة الســابقة،         ومّمــا يؤّي

، وقــد ورد لفــظ )١("ى باإلتيــان عــن الــوطءوهــو أمــر إباحــة، وكّنــ أي فجــامعوهنّ : "حيــث قــال

ى ِشـْئتُْم ﴿ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأن :عن الجماع كذلك في قوله تعالىاإلتيان للتعبير 

   .)٢(َوَقدُموا ألَنُفِسُكْم َواتُقوا اللَه َواْعَلُموا َأنُكْم ُمالُقوُه َوَبشْر اْلُمْؤِمِنيَن﴾

أنه على الّرغم من أن سـياق اآليـة الكريمـة يتحـدث عـن موضـوع غايـة في ذلك نلحُظ و      

 الخوض فيه مباشرة، إّال أن األسلوب القرآني الرفيـع جـاء بألفـاظ  في الحساسية، وال ُيستحب

  .سترت المعنى الفاحش، وجّنبتنا الحرج
  

 : الرَفثُ  .٤

وهو من األلفاظ اللطيفة التـي جـاءت للتعبيـر عـن الجمـاع فـي القـرآن الكـريم، وقـد       

 :ورد في مواضع مختلفة، منها

َفـــُث ِإَلــى ﴿:قــال تعــالى*  ــَياِم الر ــْم َلْيَلــَة الص ِنَســاِئُكْم ُهــن ِلَبــاٌس َلُكــْم َوَأْنــتُْم ِلَبـــاٌس ُأِحــل َلُك

 أصــل معناهــا اللغــوي)٣(﴾َلهُــن جــاء الّرفــث فــي هــذه اآليــة للتعبيــر عــن الجمــاع، إذ إن ، 

كلمــة جامعــة  ):ثُ َفــالر (و ،قبـيحٍ  ح بكــالمٍ صــرّ  :ورفوثـاً  اً فـي كالمــه رفثــ ،)ثَ َفــرَ ( نِمــ"يـأتي 

ومّما يؤّيد ذلك ما ، )٤("ستمتاع بها من غير كنايةالالما يريد الرجل من المرأة في سبيل 

 هذا في الجماع عن كناية هفإنّ  )الرفث( افأمّ : "أورده الّطبري في معنى الّرفث حيُث قال

                                                
١

 .٩٠: مصدر سابق ، ص ،٣، ج٢مج ،القرآن :حكام الجامعالقرطبي،  -
٢

  .٢٢٣: آية: سورة البقرة -
٣

  .١٨٧: آية: سورة البقرة  -

).َر َف ثَ :(، مادة١سابق، ج مرجع المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية، : يُنظر -
4
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ويــذكر أن بعــض أهــل التأويــل ذهبــوا مذهبــه فــي تأويــل الّرفــث فــذكَر مــْن  ،)١("عِ الموِضــ

 سـويد، بـن أيوبُ  ثناحدّ  قال، المصري حكمال عبد بن اهللا عبد بن دمحمّ  ثنيحدّ : "أقوالهم

 :فـثالرّ : قـال عبـاس ابـن عـن المزنـي، اهللا عبـد عـن بكـر عـن عاصـم، عـن سفيان، عن

  .)٢("يكنّ يُ  كريمٌ  اهللا ولكن  الجماُع،

 ،)٣("عالجما ههنا الرفث" :في الّرفث، يقول فيه عرفة بننجُد القرطبّي ُيورُد رأيًا الو          

علــى براعــة الخطــاب القرآنــي ولطافتــه، بمــا يقــّدم مــن ألفــاظ وعبــارات  وفــي هــذا دليــل آخــر

تشــّكل بــدائل لكــل مــا يمكــن أن يثيــر الحــرج، فجــاءت كلمــة الّرفــث بــدال مــن الجمــاع لتعطــي 

 مقـــدمات فـــثوالرّ : "دلـــيًال واضـــحًا علـــى لطافـــة الـــنص القرآنـــي، وفـــي ذلـــك يقـــول ســـّيد قطـــب

 هــذا علــى يمــرّ  ال القــرآن ولكــنّ  ،ومبــاح هنــا صــودمق وكالهمــا ذاتهــا، المباشــرة أو المباشــرة،

 عـن بهـا وتنـأى ونـداوة، ورفقـاً  شـفافية الزوجيـة العالقـة تمـنح رفافة، حانية لمسة دون المعنى

فقــد أشــار  ،)٤("العالقــة هـذه تيســير فــي السـتر معنــى وقظوتُــ ،رامتـهوع الحيــواني المعنــى غلـظ

يــف للمعنــى وســتٍر لكــل مــا هــو فــّظ أو ســّيد قطــب إلــى مــا يمتــاز بــه الــّنص القرآنــي مــن تلط

  .حاد

 :قولـه تعـالى أّما الموضع اآلخر الذي ورد فيه الّرفـث بمعنـى الجمـاع أيضـًا فهـو فـي       

اْلَحج َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِهن اْلَحج فَـال َرفَـَث َوال ُفُسـوَق َوال ِجـَداَل ِفـي اْلَحـج َوَمـا ﴿

ــا ُأْوِلــي األَْلَبـــاِب  تَْفَعلُــوا ِمــنْ  ــَر الــزاِد التْقــَوى َواتُقــوِني َي ــَزوُدوا َفــِإن َخْي  ،)٥(﴾َخْيــٍر َيْعَلْمــُه اللــُه َوَت

                                                

  .٤٨٧: ص مصدر سابق، ،٣، جالقرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -١
٢

 .٤٨٧: ، ص٣المصدر ذاته، ج -
٣

  .٣١٥: ص، مصدر سابق ،٢، ج١مج ،القرآن :حكام الجامع القرطبي، -

  .١٧٤: ، ص٢٠٠٤، دار الشروق، القاھرة، ٣٤، ط٢، ج١، مجفي ظ-ل القرآنسيد قطب،  -٤
٥

  .١٩٧: آية: سورة البقرة -
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فـــث  المـــراد بالر ــذه اآليـــة يـــدور معظمهـــا حـــول أن ويـــورد لنـــا الطبـــري عـــدة آراء فـــي بيـــان هـ

 أبـي بـن الملـك عبـد عـن زائـدة، أبـي ابن ثناحدّ : قال كريب، أبو ثناحدّ : "الجماع، ومنها قوله

فــث  ،)١("مــاعالجِ  فــثُ الرّ : قــال )ثَ رَفــ فــال: (هقولــ فــي عطــاء عــنْ  ســليمان، فقــد جــاء لفــظ الر

علـى معنـى الجمـاع، بعـد أن كـان يطلـق علـى كـل مـا فيـه  لداللتهلطيفًا رقيقًا في تخصيصه 

  . متعة للّرجل من زوجته على وجه العموم

 :الدخول .٥

         ر بها اهللا وقد عب– وجل َوَرَباِئُبُكْم ﴿ :عن الجماع، حيث وردت في قوله تعالى -عز

ــْم َتُكوُنــوا َدَخْلـــتُْم ِبِهــن َفــال ُجَنـــاحَ   الالتِــي ِفــي ُحُجـــوِرُكْم ِمــْن ِنَســاِئُكْم الالِتـــي َدَخْلــتُْم ِبِهــن َفـــِإْن َل

وذلـك فـي سـياق بيـان المحّرمـات مـن للّتعبيـر عـن الجمـاع " دخلتم"فجاءت كلمة  ،)٢(﴾َعَلْيُكمْ 

 اأّمـ: "النساء، وجاء الدخول هنا مؤّثرًا في الحكم الشرعي؛ وقد بين ابن كثير ذلك حيث قـال

 وهـي الربيبـة اوأمّ  ،يدخل لم أو بها دخل سواء ابنتها، على العقد بمجرد تحرم هافإنّ  المرأة مّ أُ 

 بها خولالدّ  قبل األم قَ طلّ  فإنْ  بها، لدخُ يَ  ىحتّ  هاأمّ  على العقد بمجرد محرُ تَ  فال المرأة بنت

 عــن كنايــة نــاهُ  خولوالـدّ : "، وفــي ذلــك يقــول أبـو حّيــان األندلســي)٣("بنتهـا جيتــزوّ  نْ َأ لــه جـازَ 

، فقد عبر اهللا عـز وجـل عـن الجمـاع )٤("الحجاب عليها وضربَ  عليها، ىبن: لقولهم ماعالجِ 

قرآنـي المسـتعمل للّتعبيـر عـن معنـى الجمـاع؛ ونلحـُظ أن بالدخول؛ وهنا تتبـّين لطافـة اللفـظ ال

                                                
١

 .١٣١: مصدر سابق، ص ،٤،ج القرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -
٢

  .٢٣: آية: سورة النساء -
٣

 .٢٤٩: ص ،٢ج،٢مصدر سابق، مج ،العظيم القرآن تفسير، بن كثيرا -
٤

 .٢٢٠: ص، مصدر سابق، ٣، ج٣مج ،المحيط البحر تفسير أبو حيّان ا(ندلسي، -
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المكــان  )لَ َخــدَ ("مــن  لــدخولاوروَده فــي معــاجم اللغــة علــى نحــو قريــب مــن داللــة الجمــاع، ف

 .)١("اختلى بها :وبالعروس...صار داخله :وفيه دخوال ونحوه،

اللفظــين؛  فالــدخول جــزء مــن عملّيــة الجمــاع إذ نجــد عالقــة داللّيــة وثيقــة مــا بــين      

حيـــث تـــم تخصـــيص داللـــة الـــدخول بـــدخول الـــزوج بزوجتـــه، بعـــد أن كانـــت ُتطلـــق علـــى 

  .عملّية الدخول ألي مكان في العموم

  :النكاح -٦

جاء لفـظ النكـاح للتعبيـر عـن معنـى الجمـاع فـي القـرآن الكـريم فـي آيـاٍت كثيـرة، منهـا        

لَـُه ِمـْن َبْعـُد َحتـى تَـنِكَح َزْوجـًا َغْيـَرُه َفـِإْن َطلَقهَـا َفـال ُجَنـاَح َفِإْن َطلَقَها َفال َتِحـل ﴿: قوله تعالى

، وقـد )٢(﴾ُمـونَ َعَلْيِهَما َأْن َيَتَراَجَعا ِإْن َظنا َأْن ُيِقيَما ُحُدوَد اللِه َوِتْلَك ُحُدوُد اللِه ُيَبيُنهَـا ِلَقـْوٍم َيْعلَ 

جوز فيها عودة المرأة المطلقة ثالثًا إلـى زوجهـا، وردت في سياق الحديث عن الحالة التي ي

فهي ال تحّل له حّتى تتزوج بغيره ثم يطلقها لتحل له علـى َأْن ال يكـون هنـاك اتفـاق بينهمـا، 

 علـى العلـمِ  وأهـلُ : "ومّما يدعم كون المراد بالنكاح هنـا الجمـاع مـا أورده القرطبـي حيـث قـال

ــا كــــاحالنّ  نّ َأ ــ الجمــــاع، ههنــ ــار الزوجيــــة متتقــــدّ  فقــــد )َغْيــــَرهُ  َزْوجــــاً ( :لقــــا هألّنــ  كــــاحالنّ  فصــ

  .)٣("الجماع

       جـت تزوّ  :كاحـاً المـرأة نِ  )حـتكَ نَ (و) حَ َكـنَ ( مـن :النكاح"ولقد وردت في معاجم اللغة أن

فقــد كــان لفــظ النكــاح يطلــق علــى الــزواج فــي ، )٤("هــاجَ تزوّ : المــرأةَ نكــح فهــي نــاكح وناكحــة و 

                                                

).   لَ  خَ  دَ :(مادة ،١سابق، ج ، مرجعالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، -
1
  

٢
  .٢٣٠: آية: سورة البقرة -

٣
 .١٤٨: ص ، مصدر سابق،٣، ج٢مج ،الجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -

٤
  ).َن َك حَ : ( مرجع سابق، مادة، ٢ج، المعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة،  -
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د ومـا يتبعـه مـن أمـور يـتم معهـا الـزواج، ولكـْن سـياق اآليـة القرآنّيـة دّلنـا العموم، ويشـمل العقـ

  . على أن المراد بالنكاح هنا الجماع، حيث تّم تخصيصه ليدل على معنى الجماع

   :اِإلْفضاءُ  -٦

بـــه عـــن الجمـــاع، ويـــرد هـــذا اللفـــظ فـــي قولـــه  -ســـبحانه وتعـــالى-وقـــد عبـــر اهللا         

  .)١(﴾ُذوَنُه َوَقْد َأْفَضى َبْعُضُكْم ِإَلى َبْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميَثاقًا َغِليظاً َوَكْيَف َتْأخُ ﴿:تعالى

 الرجـل يخلـو أن اإلفضـاء: الفـراء قـال: "وقد أورد القرطبـي مـا يـدعم ذلـك حيـث قـال        

 اآليــة هــذه فــي اإلفضــاء: وغيــرهم والســدي ومجاهــد عبــاس ابــن وقــال، يجامعهــا وأن والمــرأة

اسـتعمل الفعـل أفضـى  -عـز وجـل -، فـاهللا )٢("يكّنـيُ  كـريم اهللا ولكـنّ : اسعّبـ ابن قال،عالجما

ليدّل بأسلوب غاية في اللطف والُحسن على ِجماع الرجل لزوجتـه، وهـي مـن كنايـات كتـاب 

أعلمه وٕالى المرأة  :إلى فالن بالسرّ  )أفضى(و )اضَ فَ ("اهللا ولطائفه، فاإلفضاء في اللغة من 

، فقد جاء الخطاب القرآني بالمعنى العام لإلفضـاء لّيعّبـر بـه عـن معنـى خـاص )٣(" خال بها

  . وهو الجماع

  :الّتغشي -٨

  :للّتعبير عن الجماع وذلك في اآلية الكريمة اآلتية حيث وردت في القرآن الكريم       

ـــا  ُهـــَو الــِذي َخَلَقُكـــْم ِمـــْن َنْفـــٍس َواِحــَدٍة َوَجَعـــَل ِمْنهَـــا﴿: قـــال تعـــالى*  َزْوَجهَــا ِلَيْســـُكَن ِإَلْيهَـــا َفَلم

ـا َأثَْقَلـْت َدَعـَوا اللـَه َربُهَمـا لَـِئْن آتَْيتََنـا َصـاِلحاً  ْت ِبـِه َفَلماَها َحَمَلْت َحْمًال َخِفيفـًا َفَمـرَتَغش َلَنُكـوَنن 

                                                
١

  .٢١: آية: سورة النساء -
٢

 .١٠٢: ، صسابق مصدر ،٥، ج٣مج ،الجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -
٣

  ).   ا ضَ  فَ :(مادة، مرجع سابق، ٢ج ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -
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، ومّمـا ، وفـي ذلـك وصـف لمـا يكـون عليـه الـزوج مـن زوجتـه حـال الجمـاع)١(﴾ِمْن الشاِكِرينَ 

، فلمــا تـــدثرها )فلمــا تغشــاها:(ويعنــي بقولـــه : "يــدّل علــى ذلــك مــا أورده الطبـــرّي، حيــث قــال

فالرجـل حــال الجمــاع يغطــي زوجتــه، وقــد تــم  ،)٢("لقضـاء حاجتــه منهــا، فقضــى حاجتــه منهــا

  .التعبير عن الجماع بلطف بذكر حال الزوجين أثناءه

      الجمـاع مـا ذهـب إليـه ) تغّشـاها: (المـراد بقولـه تعـالىومن آراء المفّسرين التي تؤيـد أن

  .)٣("ماعالجِ  عنْ  كنايةٌ  واإلتيان والغشيان غشيوالتّ : "أبو حّيان األندلسي حيث قال
  

  :الفيء -٩

ــياق الحـــديث عّمـــن           ــاءت بمعنـــى الجمـــاع فـــي سـ ــأن وقـــد جـ ــون مـــن الرجـــال بـ يحلفـ

  :يمة اآلتيةهم لمدة معينة، وذلك في اآلية الكر يهجروا نساء

ــالى*  ــال تع ــِإن اللــَه َغفُــوٌر  ِللــِذينَ ﴿ :ق ــَربُص َأْرَبَعــِة َأْشــُهٍر فَــِإْن َفــاُءوا َف ُيْؤُلــوَن ِمــْن ِنَســاِئِهْم َت

: ، وقــد ذكــر المفســرون بعــض اآلراء التــي تؤّيــد ذلــك، ومــنهم القرطبــي حيــث يقــول)٤(﴾َرِحــيمٌ 

 ال لمــن الجمـاع الفــيء أنّ  علـى العلـم أهــل نمـ عنــه حفـظيُ  مـن كــلّ  عَ أجَمـ: المنــذر ابـن قـال"

عـــن عـــودة الّرجـــال إلـــى ِجمـــاع زوجـــاتهم بعـــد أْن  -عـــز وجـــل –فقـــد عّبـــر اهللا  ،)٥("لـــه عـــذر

ولقــد  هجـروهن بـالفيء، وبهـذا التعبيـر القرآنـي اللطيـف يصــل المعنـى المـراد مـن غيـر حـرج،

                                                
١

 .١٨٩: آية: سورة ا(عراف -
٢

   .٣٠٤: مصدر سابق، ص، ٣، جالقرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -
٣

 .٤٣٧: مصدر سابق، ص، ٤ ، ج٤ ، مجتفسير البحر المحيطأبو حيّان ا(ندلسي،  -
٤

 .٢٢٦: آية: ورة البقرةس -
٥

 .١٠٩: مصدر سابق، ص ،٣، ج٢مج ،الجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -
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كّفر عن يمينه  :الرجل إلى امرأتهو ...رجع  :ئافيْ  )اءفَ (من : الفيء "وردت في معاجم اللغة 

  .)١("ورجع إليها

  :الهجر في المضاجع -١٠

ـــا يمكـــن للـــزوج فع        لـــه فـــي حـــال عصـــيان الزوجـــة وقـــد وردت فـــي ســـياق الحـــديث عّم

  : زوجها، حيث يبتعد الزوج عن جماع زوجته، ونجد ذلك في اآلية الكريمة اآلتيةوعنادها 

ــال تعــالى*   ــَل اللــُه َبْعَضــهُْم َعَلــى َبْعــٍض َوِبَمــا ﴿ الرَجــاُل َقوا :ق َســاِء ِبَمــا َفضُمــوَن َعَلــى الن

ــَظ اللــــُه َوالالِتــــي َتَخــــاُفوَن  ــاٌت َحاِفَظــــاٌت ِلْلَغْيــــِب ِبَمــــا َحِفــ ــاِلَحاُت َقاِنتَــ ــ َأنَفقُــــوا ِمــــْن َأْمــــَواِلِهْم َفالص

َواْضِرُبوُهن َفِإْن َأَطْعَنُكْم َفـال َتْبُغـوا َعلَـْيِهن َسـِبيًال  ُنُشوَزُهن َفِعُظوُهن َواْهُجُروُهن ِفي اْلَمَضاِجعِ 

: ونجد ما يدعم ذلك فيما يورده القرطبي عن ابن عّباس قولـه ، )٢(ِإن اللَه َكاَن َعِلّيًا َكِبيرًا﴾ 

، وأصل معنى الهجر )٣("يجامعها وال ظهره ويوليها يضاجعها أن هو المضاجع في والهجر"

، أي تــرك مجامعتهــا فقــط، )٤"(اعتــزل عنهــا ولــم يطلقهــا :ويقــال هجــر زوجــه)...رَ َجــهَ ( مــن"

  .وقد جاء الهجر لطيفًا مهّذبًا في تعبيره عن ترك الجماع

  :الموّدة -١١

وقــد جــاءت فــي ســياق التعبيــر عّمــا يكــون بــين الــزوجين مــن ســكينة وطمأنينــة، وعــن        

ألنثـــى، وقـــد عّبـــرت عـــن الجمـــاع فـــي اآليـــة فـــي خلـــق الـــذكر وا -ســـبحانه وتعـــالى–حكمتـــه 

  : الكريمة اآلتية

                                                

).   ف ا ء(  :مادة ،سابق ، مرجع٢ج ،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، -
1
  

٢
 .٣٤: آية: سورة النساء -

٣
 .١٧١: ص، مصدر سابق ،٥،ج٣مج ،الجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -

).   ھـَ َج رَ :( السابق، مادة ، المرجع٢،ج، المعجم الوسيط العربيةمجمع اللغة  -
4
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َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكـْم ِمـْن َأنُفِسـُكْم َأْزَواجـًا ِلَتْسـُكُنوا ِإَلْيهَـا َوَجَعـَل َبْيـَنُكْم َمـَودًة ﴿ :قال تعالى* 

ــُرونَ  ِفــي َذِلــَك آلَيــاٍت ِلَقــْوٍم َيتََفك ذلــك يــورد القرطبــي بعــض اآلراء  وفــي بيــان ،)١(﴾َوَرْحَمــًة ِإن

حيـث ال غنـى لكـل مـن الـزوجين عــن  ،)٢("مــاعالجِ  ةالمـودّ  :ومجاهـد عبـاس ابـن القـ : "منهـا

الموّدة لَيتّم السكن وتحصـل الطمأنينـة بينهمـا؛ فقـد عبـرت اآليـة الكريمـة بهـذه اللفظـة اللطيفـة 

ـــاجم اللغـــــة  ـــًا، ولقـــــد وردت فـــــي معــ ـــّبَب حرجــ ـــاع دون أن تســ ــن الجمــ ــودةا"عـــ  )هَودّ ( مـــــن :لمـــ

، والعالقة الزوجّية تقوم على الموّدة والمحّبة، لـذلك جـاءت للتعبيـر عـن )٣("ةالمحبّ ) ةالمودّ (و

  .بلطف غطى ما قد يثيره لفظ الجماع من حرج الجماع

  

  

  :الّزنا -:الثاني الموضوع

–مهـا اهللا الّزنـا مـن العالقـات الجنسـية غيـر المشـروعة، وهـو مـن األفعـال التـي حرّ          

 وجل المجتمـع اإلسـالمّي، وقـد حـّذر اهللالما له من تأثير سلبّي في بناء األسرة فـي  -عز - 

عبـــاده المـــؤمنين مـــن فعلهـــا فـــي مواضـــع كثيـــرة مـــن كتابـــه العزيـــز، وتوّعـــد  -ســـبحانه وتعـــالى

  .الكّفار بالعذاب بسبب ارتكابهم لهذه الفاحشة

ألفاظـًا كثيـرًة للتعبيـر عنـه، والمالحـظ علـى هـذه  –ى سبحانه وتعـال–وقد استعمل اهللا        

األلفاظ أنها تسعى إلى السـتر والتخفيـف مـن الحـرج الـذي يسـّببه ذكـر هـذا الفعـل القبـيح، إّال 

مـــا كـــان منهـــا فـــي موضـــع التّنفيـــر منـــه والتقريـــع لمـــن يفعلـــه، وقـــد توّزعـــت هـــذه األلفـــاظ فـــي 

  :ه األلفاظ ما يأتيمواضع مختلفة من القرآن الكريم، ومن أهم هذ
                                                

١
  .٢١: آية: سورة الروم -

٢
  .١٧: ص ،مصدر سابق، ١٤، ج٧مج، لجامع :حكام القرآنا: القرطبي -

).دَ  دَ  وَ (  :سابق، مادة ، مرجع٢ج ،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،: يُنظر -
3
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للداللة على الّزنا وذلك في اآلية الكريمة  -عز وجل  -وقد وردت في كتابه: السرّ  -١

  :اآلتية

وفـي هـذه اآليـة  ،)١(﴾َوَلِكْن ال ُتَواِعُدوُهن ِسـّرًا ِإال َأْن تَُقولُـوا َقـْوًال َمْعُروفـاً ﴿: قال تعالى *    

يث عّمــا قــد يقولــه الرجــل للمــرأة فــي فتــرة العــّدة، فــي ســياق الحــد) الســرّ (نجــد اســتعمال لفظــة 

حيـث جـاء النهـي عـن المواعـدة فـي السـّر، وقـد اختلـف المفسـرون وتعـددت آراء العلمـاء فـي 

بيان المقصود بالسّر؛ فمنهم من ذهب إلى أنه الجماع، ومنهم من قال بأنـه الّنكـاح عمومـًا؛ 

: تعــالى قولــه معنــى فــي العلمــاء تلــفواخ: "حيــث قــالبعــض هــذه اآلراء  رطبــيوقــد ذكــر الق

 وال أراد، إنْ  ضعـرّ يُ  بـل تزوجينـي؛ ةالمعتـدّ  لهـذه الرجـل ليُقـ ال يَأ ،نكاحـاً  معناه فقيل )ِسّراً (

  .)٢("وخفية استسرار في غيره تنكح أّال  وعهدها ميثاقها يأخذ

هار؛ فإنـه مـن غيـر وبما أن الزواج ال يكون سرا، وأن من شروط الزواج العلنية واإلش      

الـراجح أن يكــون المقصــود بالسـر الــزواج، حيــث إن الـزواج مــن النكــاح، ولـو كــان المقصــود 

وهـذا مـا يـدّلنا  ،)٣(﴿ال ُتَواِعُدوُهن ِسـّرًا﴾: عنه بقوله -عز وجل -هى اهللا لما نَ  ،بالسر الزواج

عنـــه، وقـــد ذكـــر  -انه وتعـــالىســـبح -علـــى أن المقصـــود بالســـر الّزنـــا؛ وهـــو مـــا قـــد نهـــى اهللا

 أهـل اختلـف: جعفـر أبـو قـال: "الطبري بعـض األقـوال التـي ذهبـت هـذا المـذهب، حيـث قـال

ــر" معنــــى فــــي التأويــــل ــالى اهللا نهــــى الــــذي" الســ ــاده تعــ ــن عبــ ــدّ  مواعــــدة عــ ــال بــــه اتالمعتــ  فقــ

 ال،قـ األعلـى عبـد بـن محمـد حـدثنا: "قولـه ومّمـا أورده الطبـري أيضـاً  ،)٤("الزنـا هو :بعضهم

                                                

  .٢٣٥: آية :سورة البقرة - ١

 .١٩٠: ص، مصدر سابق ،٣، ج٢مج،القرآن :حكام الجامعالقرطبي،  -٢
٣

 .٢٣٥: آية: سورة البقرة -

  .١٠٥: ، صمصدر سابق، ٥ج،القرآن تأويل في البيان جامع، الطبري -٤
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: قـال" سـرا تواعـدوهن ال ولكـن" :قولـه مجلـز أبـي عـن أبيـه، عـن سـليمان، بن المعتمر حدثنا

  .)١("ناالزّ 

وهنـا تبـرز عظمـة الـنص القرآنـي وبيانـه فـي تعبيـره  يرجح أن المراد بالسّر الّزنا؛ ومّما سبق 

  .عن األمور المستكرهة الثقيلة على السمع، بألفاظ لطيفة ذات داللة حسنة

ل الســّر بالفاحشــة وقــد أورده الطبــري أيضــا حيــث قــال        المثنــى حــدثني: "ونجــد مــن أو 

 ولكـن" :قولـه فـي الحسـن عـن قتـادة عنمعمر  عن المبارك ابن أخبرنا :قال سويد حدثنا قال،

، وهـــذا مّمـــا يـــدعم أن يكـــون المـــراد بالســـّر الّزنـــا، ومـــن )٢("الفاحشـــة: قـــال" ســـراً  تواعـــدوهنّ  ال

 الزنا فاحشة المعلوم بأن.  

مـا "السـّر وأصـل معناهـا "وبذلك فالقرآن الكـريم قـد عّبـر عـن لفـظ فاحشـة الّزنـا بلفـظ         

وهـي ال تحمـل  ،)٣(" يسـره المـرء فـي نفسـه مـن األمـور التـي عـزم عليهـا ومـا...تكتمه وتخفيه

عمالها؛ إْذ جـاء الخطـاب القرآنـي لطيفـًا باسـت أي داللة ُمحرجة كالتي ترتبط بلفظ الّزنـا، لـذلك

تّم تخصيص لفظ السّر بالّزنا، وأصل معناه أنه ُيطلق على كل مـا يحـدث بالخفـاء والكتمـان 

  .من قول أو فعل

  :الِبغاء -٢

  -:عن معنى الّزنا في اآليات القرآنية اآلتية -عز وجل –ويعبر به اهللا            

ــال تعــالى*     ــاِتُكْم َعَلــى﴿ :ق ــاِة  َوال تُْكِرُهــوا َفتََي ــنًا ِلَتْبَتُغــوا َعــَرَض اْلَحَي اْلِبَغــاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحص
ْنَيا َوَمْن ُيْكِرهن َفِإن اللَه ِمْن َبْعِد ِإْكَراِهِهن َغُفوٌر َرِحيمٌ  ٤(﴾الد(.  

                                                
١

  .١٠٥:، ص٥المصدر ذاته، ج -
٢

    .١٠٦: ، صمصدر سابق ،٥ج ،القرآن تأويل في البيان جامع، الطبري -

).س ر ر: ( مادة،  سابق ، مرجع١ج ،المعجم الوسيط العربية، مجمع اللغة -
3
  

٤
  .٣٣: آية: سورة النور -
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 إذا الجاهليـة أهـل" ابقة نجـد فـي تفسـير ابـن كثيـر أن وفي تأويل البغي في اآلية الس        

 جــاء فلمــا ،وقــت كــلّ  منهــا يأخــذها ضــريبة عليهــا وجعــل تزنــي، أرســلها أمــة، دهمألحــ كــان

  .)١("ذلك عن المسلمين اهللا نهى اإلسالم،

والبغي في أصل داللته يعني االعتداء الظلم والفساد، وفـي الّزنـا فسـاٌد وظلـٌم للـنفس،        

 :اءَغـالبِ  "معـاجم اللغـة ولقـد وردت فـي  حيث تم تخصيص داللة البغي هنا لتدل على الّزنـا،

) ي البِغــ(و...فهـي بغـي ، فجـرت: ِبغـاء والمـرأة...يـا تجـاوز الحـد واعتـدىغْ فـالن بَ  )ىَغـبَ ( مـن

  .، والّزنا فجور وتجاوز للحدّ )٢("الفاجرة تتكسب بفجورها

 ،)٣(﴾ِك َبِغّيـاً َيـا ُأْخـَت َهـاُروَن َمـا َكـاَن َأبُـوِك اْمـَرَأ َسـْوٍء َوَمـا َكاَنـْت ُأمـ﴿: وفي قولـه تعـالى*  

فمـدحوا أباهـا ونفـوا عـن : "وقد أورد القرطبّي في بيان المراد بالبغي في هذه اآليـة حيـث قـال

، والبغــي تــدل علــى المعنــى المــراد ولكّنهــا فــي الوقــت ذاتــه ســترت )٤("أمهــا البغــاء، أي الزنــى

  .المعنى القبيح للفظة الّزنا

   :الفحشاء-٤

نـا  -عـز وجـل –عّدة مواضع من كتـاب اهللا  وقد تكّرر استعمالها في         للتعبيـر عـن الز

  :ومن هذه اآليات

                                                
١

 .٥٤: ص، مصدر سابق، ٦، ج٦مج ،العظيم القرآن تفسيرابن كثير،  -

).   ب غ ي:( سابق، مادة جعر، م١المعجم الوسيط، جمجمع اللغة العربية،  -
2
  

٣
  .٢٨: آية: سورة مريم -

٤
  .١٧٣: ، ص، مصدر سابق١٢، ج٦، مجع :حكام القرآنالجامالقرطبي،  -
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ــالًال َطيبــــًا َوال تَتِبُعــــوا ُخطُــــَواِت  ﴿ :قــــال تعــــالى*  ـــا ِفــــي اَألْرِض َحــ ــوا ِمم َيــــا َأيهَــــا النــــاُس ُكُلــ

ـــو  ـــْأُمُرُكْم ِبالس ـــُه َلُكـــْم َعـــُدو ُمِبـــيٌن  ِإنَمـــا َي ـــْيَطاِن ِإن ـــا ال الش ــِه َم ِء َواْلَفْحَشـــاِء َوَأْن تَُقولُـــوا َعَلـــى اللـ

  .)١(﴾َتْعَلُمونَ 

فقـــد جـــاءت الفحشـــاء هنـــا فـــي ســـياق الحـــديث عّمـــا يوســـوس بـــه الشـــيطان لإلنســـان،        

والفعــل  القــول )َفَحــَش ( مــن"والفحشــاء فــي معــاجم اللغــة  ليدفعــه إلــى فعــل المنكــر والفحشــاء؛

: )الفحشـــاء(و والقبـــيح الشـــنيع مـــن قـــول أو فعـــل...هجـــاوز حـــدّ  :رواألمـــ هُحـــبْ قُ  اشـــتد  :فحشـــاً 

والّزنـا مـن األفعـال  ،، فالمعنى العام يدّل على الشنيع والقبيح من األفعال واألقـوال)٢("شحْ لفُ ا

  .القبيحة والشنيعة

 مثــل مصــدر :فهــي" الفحشــاء"وأمــا: "ونجــُد الطبــري يبــّين المقصــود بالفحشــاء إذ قــال        

  .)٣("َمسموعه وَقُبح ذكُره، استُفحش ما كل وهي ضراء،وال السراء

نـا مّمـا ُيسـتقبح ذكـره أو سـماعه، وأنـه هـو المقصـود          الز وذهب الطبري كذلك إلى أن

، )٤("نـاالز  الفحشـاء إن : قيل: "في اآلية السابقة؛ حيث ذكر بعض اآلراء التي تؤيد ذلك فقال

: السـدي عـن أسـباط، ثناحد  قال، عمرو ثناحد  قال، هارون بن موسى ثنيحد : "وذكر أيضاً 

  .)٥("نافالز  الفحشاء اوأم  فالمعصية، السوء، أّما والفحشاء، بالسوء يأمركم ماإنّ 

ــه تعــالى*     ــوا َفاِحَشــًة َأْو َظَلُمــوا َأْنُفَســهُْم َذَكــُروا اللــَه َفاْســَتْغَفُروا﴿: وفــي قول  َوالــِذيَن ِإَذا َفَعُل

،فقـــد جــاء الحـــديث عـــن فعــل الفاحشـــة إلــى جانـــب الحـــديث عــن ظلـــم اإلنســـان  )٦(﴾لِــُذُنوِبِهمْ 

                                                
١

 .١٦٩، ١٦٨: آية: سورة البقرة -

).َف َح شَ : (مادة، مرجع سابق، ٢ج ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، : يُنظر -
 2

  
٣

 .٣٠٣: مصدر سابق، ص ،٣، جالقرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -
٤

 .٣٠٣: ، ص٣، جالمصدر ذاته -
٥

 .٣٠٣: ، ص٣ر ذاته، جالمصد -
٦

  .١٣٥: آية: سورة آل عمران -
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 ه يظلم نفسه؛ بدليل ما أورده الطبري من أنقـال وكيـع ابـن"لنفسه، فمن يأتي بالفاحشة فإن: 

 أو فاحشـــة فعلـــوا إذا والـــذين﴿ :قولـــه إبـــراهيم، عـــن منصـــور، عـــن ســـفيان، عـــن أبـــي، حـــدثنا

  .)١("الظلم من والفاحشة الفاحشة، من الظلم: قال ،﴾مأنفسه ظلموا

ويــذهب بعــض المفّســرين إلــى أن المــراد بالفاحشــة فــي هــذه اآليــة الزنــا؛ حيــُث قــال         

فقـد عبـر القـرآن عـن هـذا  ،)٢("الزنـا بهـا ي معن الموضع هذا في الفاحشة إن: وقيل: "الطبريّ 

نــا"الفعــل القبــيح  مــن لفظــة  ي أقــّل حــّدة وغالظــة فــي تعبيرهــا عــن المعنــىبالفاحشــة، وهــ" الز

نــا؛ وقــد تكــّرر ذلــك فــي مواضــع كثيــرة فــي القــرآن الكــريم؛ إال أنهــا هنــا تــأتي فــي خطــاب  الز

موّجـــه للمـــؤمنين الـــذين يســـتغفرون اهللا ويتوبـــون عـــن معصـــيته، ويشـــعرون بظلمهـــم ألنفســـهم 

 بارتكــابهم الفــواحش، أّمــا فــي المواضــع الســابقة الــذكر فإّنهــا غالبــًا مــا كانــت ُتوّجــه للكــافرين

  .والذين يفعلون الفاحشة وال يتوبون عنها -عز وجل -العاصين هللا 

 َنَكـــحَ  َمـــا تَْنِكُحـــوا وَال﴿: قولـــه تعـــالى: ومـــن اآليـــات التـــي وردت بهـــا الفاحشـــة أيضـــاً          

  .)٣(﴾َسِبيالً  َوَساءَ  َوَمْقتاً  َفاِحَشةً  َكانَ  ِإنهُ  َسَلفَ  َقدْ  َما ِإال  النَساءِ  ِمنَ  آَباُؤُكمْ 

   :اّتخاذ األخدان -٥

وقد جاء هـذا التعبيـر فـي القـرآن الكـريم للداللـة علـى اتخـاذ صـديق بالّزنـا مـن ذكـر أو       

  :أنثى، في أكثر من موضع، منها

ِحـل اْلَيْوَم ُأِحـل َلُكـْم الطيَبـاُت َوَطَعـاُم الـِذيَن ُأوتُـوا اْلِكتَـاَب ِحـل َلُكـْم َوَطَعـاُمُكْم ﴿ :قال تعالى* 

وُهن َلُهْم َواْلُمْحَصَناُت ِمْن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمـْن الـِذيَن ُأوتُـوا اْلِكتَـاَب ِمـْن قَـْبِلُكْم ِإَذا آَتْيُتُمـ

                                                
١

 .٢١٨:سابق ، صالصدر ، الم٧ج الطبري، -
٢

 .٢١٨: ، ص، المصدر السابق٧ج ،القرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -
٣

  .٢٢: آية: سورة النساء -
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ــْر ِباِإليَمــاِن َفَقــْد َحــِبَط َعمَ  ــَر ُمَســاِفِحيَن َوال ُمتِخــِذي َأْخــَداٍن َوَمــْن َيْكُف ــُه ُأُجــوَرُهن ُمْحِصــِنيَن َغْي ُل

  .)١(َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِريَن﴾

      والصـديق فـي  الصـديق ):ندْ الِخ◌ِ ("ونجد أصل معنى األخدان في المعاجم اللغوّية أن

 َوال: "، وفـــي بيـــان المـــراد باألخـــدان يقـــول البغـــوي)٢"()اندأخـــ( )ج( )للـــذكر واألنثـــى(ر الســـ

، وقد وردت أيضًا بصيغة المؤنث في موضع آخر من )٣("بالزنا يسرون :أي َأْخَدانٍ  ُمتِخِذي

  :القرآن الكريم، حيث يقول تعالى

َوَمْن َلْم َيْسـَتِطْع ِمـْنُكْم َطـْوًال َأْن َيـنِكَح اْلُمْحَصـَناِت اْلُمْؤِمَنـاِت َفِمـْن َمـا َمَلَكـْت َأْيَمـاُنُكْم ﴿       

ِإيَماِنُكْم َبْعُضـُكْم ِمـْن َبْعـٍض َفـانِكُحوُهن ِبـِإْذِن أْهِلِهـن َوآتُـوُهن ِمْن َفَتَياِتُكْم اْلُمْؤِمَناِت َواللُه َأْعَلُم بِ 

ــْيَن  ــِإَذا ُأْحِصــن َفــِإْن َأَت ــَر ُمَســاِفَحاٍت َوال ُمتِخــَذاِت َأْخــَداٍن َف ُأُجــوَرُهن ِبــاْلَمْعُروِف ُمْحَصــَناٍت َغْي

َصــَناِت ِمــْن اْلَعــَذاِب َذِلــَك ِلَمــْن َخِشــَي اْلَعَنــَت ِمــْنُكْم َوَأْن ِبَفاِحَشــٍة َفَعَلــْيِهن ِنْصــُف َمــا َعَلــى اْلُمحْ 

 هـي المسـافحة: الحسـن قـال: "، ويـورد البغـوّي كـذلك)٤(﴾َتْصِبُروا َخْيٌر َلُكْم َواللـُه َغفُـوٌر َرِحـيمٌ 

، ويـذهب ابـن )٥("معه إال تزني ال بواحد تختص: أي أخدان وذات تبعْته، دعاها من كل أن

: إلــى أّن المــراد بــذات الخــدن الّزانيــة بالســّر، ويــورد هــذا الــرأي القرطبــي حيــث يقــولعبــاس 

ــي التـــي هـــي الخـــدن وذات" ــارة )٦"(اً ســـر  تزنـ ، فقـــد اســـتعمل اهللا تعـــالى فـــي الـــنص القرآنـــي عبـ

لتــدل علــى الّزنــا بأســلوب لطيــف حســن يســتر المعنــى القبــيح وال ) متخــذات أخــدان/متخــذي(

  .من حرج يسبب ما يسببه لفظ الّزنا

                                                
١

  .٥: آية: سورة المائدة -

).خ د ن: (مادةسابق، ، مرجع ١، جالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،: يُنظر -
2
  

٣
  .١٩: ص ، مصدر سابق،٣، ج١مج ،معالم التنزيلالبغوي،  -

٤
  .٢٥: آية: سورة النساء -

٥
  .١٩٧: ص، المصدر السابق ، ٢، ج ١مج ،معالم التنزيلالبغوي،  -

٦
 .١٤٣: مصدر سابق، ص ،٥، ج٣مج ،الجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -
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  :السفاح -٦

  :وقد جاء هذا اللفظ في القرآن الكريم بمعنى الّزنا، وذلك في اآلية الكريمة اآلتية          

َواْلُمْحَصـَناُت ِمـْن النَسـاِء ِإال َمـا َمَلَكـْت َأْيَمـاُنُكْم ِكتَـاَب اللـِه َعلَـْيُكْم َوُأِحـل َلُكـْم ﴿ :قال تعالى* 

ـــا َوَراَء َذِلُكــــْم  ــَر ُمَســــاِفِحينَ َم مــــن ) مســــافحين: (فقولـــه ،)١(﴾َأْن تَْبَتُغـــوا ِبــــَأْمَواِلُكْم ُمْحِصــــِنيَن َغْيـ

 أقـامَ : ااحَ فَ ة، وِسـحَ سـافَ مُ ) هاحَ افَ َسـ)...(َسـَفحَ ( من: السفاح"السفاح، وأصل معناها اللغوّي أن 

  .)٢("زواج صحيح ن غيرِ معها مِ 

غيـر زانـين، مـأخوُذ مـن َسـْفِح : أي )َر ُمَسـاِفِحينَ َغْيـ(: "وفي بيـان المـراد يقـول البغـوي       

 ه وهو المنيُمَسـاِفِحينَ  َغْيـرَ ﴿": وهـي تعنى الّزنا، وفي ذلك يقـول القرطبـي ،)٣("الماء وصب﴾ 

فقـد عّبـرت اآليـة القرآنيـة عـن الّزنـا بلفـظ يحمـل معنـاه مـن  ،)٤("الزنى والسفاح يننزا غير أي

ظ الّزنـا مـن دالالت سـيئة، فبعـد أن كانـت داللـة الّسـفاح علـى دون أن يرتبط بما يرتبط به لف

صب الماء عمومًا، فقـد تـم تخصيصـها هنـا للداللـة علـى صـّب مـاء الرجـل فـي رحـم المـرأة، 

 .معّبرًة بذلك عن الّزنا

  :المراودة -٧

مــع امــرأة العزيــز التــي دعتــه  -عليــه الّســالم–وقــد وردت فــي قصــة ســيدنا يوســف           

َوَراَوَدتْـُه الِتـي ُهـَو ِفـي ﴿: فاحشة الّزنا معها بعد َأْن فتََنها جمالُـُه، وذلـك فـي قولـه تعـالى لفعل

                                                
١

 .٢٤: آية: سورة النساء -

).حَ  فَ  سَ : (مادة ، مرجع سابق،١ج ،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، :يُنظر -
2
  

٣
 .١٩٣: ص، ، مصدر سابق٢ج ،معالم التنزيلالبغوي،  -

٤
  .١٢٧: ص، مصدر سابق، ٥، ج٣مج ،القرآن :حكام الجامعالقرطبي،  -
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ِإنـُه ال  َبْيِتَها َعْن َنْفِسِه َوَغلَقْت األَْبَواَب َوَقاَلْت َهْيَت َلَك َقاَل َمَعاَذ اللِه ِإنُه َربي َأْحَسـَن َمثْـَوايَ 

ــاِلُمونَ  ــر اهللا )١(﴾ُيْفلِـــُح الظـ ــا  -جّلــــت قدرتـــه-، حيــــث عّبـ ــن رغبــــة امـــرأة العزيــــز بفعـــل الّزنــ عـ

والمـرأة عـن ...خادعه :اداوَ ورِ  ة،دَ راوَ مُ  )هُ دَ اوَ رَ ) (رود( من :المراودة"بالمراودة، وأصل معناها 

  .)٢(" وقد تكون المراودة من المرأة ،طلب أن يفجر بها :نفسها

يقــول : قــال أبــو جعفــر: "معنــى المــراوده فيقــول ويــورد الطبــري بعــض اآلراء فــي بيــان      

ـــره ـــا: تعـــــالى ذكــ ـــُف فـــــي بيتهــ ــان يوســ ــي كـــ ــي التـــ أن  عـــــن نفســـــه وراودت امـــــرأة العزيـــــز، وهـــ

 حـدثنا أسـباط،: حدثنا عمرو، قال: حدثنا ابن وكيع، قال: "، ويقول الطبري أيضاً )٣("يواقعها

، فقـد عبـر اهللا تعـالى عـن )٤("أحبتـه: قـال) وراودته التي هو في بيتها عن نفسـه:(عن السدي

رغبة امرأة العزيز بفعل الّزنا مع سّيدنا يوسف بلفظ لطيٍف، ألبس لفظ الّزنا لباسًا خفّـف مـن 

  .داللته البشعة

  

  

  

  

  

  

  
                                                

١
  .٢٣: آية: سورة يوسف -

).ر و د: (مادة، سابقع ، مرج١، جالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية،: يُنظر -
2
  

٣
  .٢٤: ص، ، مصدر سابق١٦، جالقرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -

٤
 .٢٥: ، ص١٦المصدر ذاته، ج -
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  الماديةِ  ةِ مَ شْ الحِ  نِ في مواطِ  لّطفُ التّ : المجال الثاني

  :في موضوعين هماويمكن أن نالحظ ورود ألفاظ الّتلّطف بدافع الحشمة المادّية      

  .التعبير عن أعضاء جسم االنسان وعن الوظائف التي تؤّديها: الموضوع األول •

 .التعبير عن قضاء الحاجات الحيوّية: الموضوع الثاني •

ألفــاظ التّلطـــف  ا ورودُ أّمــا مـــا يتعّلــق بـــالتعبير عــن أعضـــاء الجســم فإنـــه ُيلحــُظ فيهـــ

  :ء الجنسّية ووظائفها، وأهّمهابشكل الفت، ال سّيما في التعبير عن األعضا

  :الفرج -١

  :وقد جاء هذا اللفظ للتعبير عن العضو الجنسي لدى المرأة في آيات كثيرة منها

َوَمْرَيَم اْبَنَت ِعْمَراَن الِتي َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيـِه ِمـْن ُروِحَنـا َوَصـدَقْت ﴿ :قوله تعالى

َوالِتـــي َأْحَصـــَنْت َفْرَجهَـــا وقولـــه تعـــالى ﴿، )١(﴾َوَكاَنـــْت ِمـــْن اْلَقـــاِنِتينَ  ِبَكِلَمـــاِت َربَهـــا َوُكتُِبـــهِ 

جــاءت اآليتــان للتعبيــر  وقــد ،)٢(﴾َفَنَفْخَنــا ِفيَهــا ِمــْن ُروِحَنــا َوَجَعْلَناَهــا َواْبَنَهــا آَيــًة ِلْلَعــاَلِمينَ 

ي يبـّين حيث حملت بابنها من غير زواج؛ ولكـ -عليها السالم–عن قصة سّيدتنا مريم 

عّفتها وأنها لم تفعل الفاحشة أنزل هذه اآليات، وبّين بأنه أمر جبريل  -اهللا جّلت قدرته

وقد جاء الخطاب القرآني بلفظ  -عليه السالم-هي روح سّيدنا عيسى  لينفخ فيها روحاً 

  .الفْرج لبيان عفة سيدتنا مريم

                                                
١

 .١٢: آية: سورة التحريم -
٢

  .٩١: آية: سورة ا(نبياء -
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وكنـى ، وما بين الـرجلين...شق بين الشيئينال): جُ رْ الفَ (و)جَ رَ فَ ("والفرج في اللغة من          

◌َ  به عن ١("وءة وغلب عليهاالس(. 

وقد اختلف المفّسرون في المراد بالفرج هنا؛ ولكن األرجح أنه فرج المرأة ومكـان اإلنجـاب،  

 عليهــا اهللا حـرم ممـا فرجهـا ومنعــت فرجهـا حفظـت): َأْحَصـَنتْ ( بقولــه ويعنـي: "يقـول الطبـري

 عنـى: بعضـهم فقـال أحصـنته، أنهـا ثنـاؤه جـلّ  اهللا عنـى الـذي الفـرج في لفواختُ ، فيه إباحته

والفرج لفظ يدل على العضو الجنسـي لكنـه ال ، )٢("الفاحشة من حفظته هاأنّ  نفسها فرج بذلك

   :ن الكريم فهيحرج فيه، وأّما المواضع األخرى التي ورد فيها ذكر الفرج في القرآ

  . )٣(﴾ِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ َوال  ﴿: قوله تعالى* 

ـوا ِمــْن َأْبَصـاِرِهْم َوَيْحَفظُـوا فُـُروَجُهْم َذِلـَك َأْزَكـى َلهُــْم ِإن ﴿ :قولـه تعـالىو *  ُقـْل ِلْلُمـْؤِمِنيَن َيُغض

  .)٤(﴾اللَه َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعونَ 

  :الُجلود -٢

  :في الموضع اآلتي كما حيث عبر بها اهللا تعالى عن الفروج وذلك     

ــالى*  ـــْيِهمْ  َشـــِهدَ  َجاُءوَهـــا َمـــا ِإَذا َحتـــى﴿:قـــال تعـ ــْمُعُهمْ  َعَل ــوُدُهمْ  َوَأْبَصـــاُرُهمْ  َسـ ـــاُنوا ِبَمـــا َوُجلُـ  َك

  .)٥(﴾َيْعَمُلونَ 

ونجـــد أن المفّســـرين ذهبـــوا إلـــى بيـــان المـــراد بـــالجلود فـــي اآليـــة الكريمـــة، حيـــث أورد        

 وهـب، ابـن أخبرنا: قال يونس، ثنيحدّ : "ي تأويل معنى الجلود فقالبعض اآلراء ف: الطبري

                                                
١

  ).َف َر جَ : (سابق، مادة ، مرجع١ج ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، : يُنظر -

 .٥٢٢: ، ص، مصدر سابق١٨، جالقرآن تأويل في البيان جامع ،الطبري -٢

  .٥: آية: سورة المؤمنون -٣
٤

  .٣٠: آية: سورة النور -

 .٢٠: آية: سورة فّصلت -٥
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 َشــِهدَ  َجاُءوَهــا َمــا ِإَذا َحتــى(: يقــول جعفــر، أبــي بــن اهللا عبيــد ســمع أنــه حرملــة، ثناحــد: قــال

  .)١("الفروج: جلودهم: قال) َوُجُلوُدُهمْ  َوَأْبَصاُرُهمْ  َسْمُعُهمْ  َعَلْيِهمْ 

ُلوِدِهْم ِلَم َشِهْدتُْم َعَلْيَنا َقاُلوا َأنَطَقَنا اللُه الِذي َأنَطَق ُكل َشْيٍء َوُهَو اُلوا ِلجُ قَ و ﴿: وقال تعالى* 

َل َمرٍة َوإَِلْيِه  ٢(﴾ُتْرَجُعونَ َخَلَقُكْم َأو(:  

لقد جاء الخطاب الّربـاني فـي هـذه اآليـة يحكـي مـا يقولـه الكّفـار يـوم القيامـة ألعضـاء       

ـــر اهللا جســـدهم التـــي تشـــهد ع ـــيهم بمـــا فعلـــوا مـــن ذنـــوب وخطايـــا، ويعّب ــالى-ل  -ســـبحانه وتعـ

 )التجاليــد( )دَ َلــجَ ( مــن: "بــالجلود عــن أعضــاء اإلنســان الجنســّية، والجلــود فــي معناهــا العــام

ـــالجِ (وبدنـــه و هجماعـــة جســـم :تجاليـــد اإلنســـان ، أجـــالد وجلـــود )ج...(الغـــالف الخـــارجي )دُ ْل

وهــو مــن الجلــد كــذلك، فقــد عبــر اهللا ج جــزء مــن الجســم، ، والفــر )٣(")وأجــالد اإلنســان تجاليــده

نسجمًا مع أسلوب القـرآن الكـريم فـي تعالى بهذا المعنى العام للجلد عن الفرج، فجاء اللفظ م

 جلــده: وقــال: "التعبيـر عــن األعضـاء الجنســّية، ومــّم يؤّيـد هــذا مــا ُيـورده القرطبــي حيــث قـال

  .)٤("فرجه عن كناية

 :السوءة -٣

عّبــر اهللا تعــالى فــي كتابــه العزيــز بلفــظ الســوءة عــن أعضــاء اإلنســان الجنســّية،        

ــي قولــــه تعــــالى ــــِدَي َلُهَمــــا َمــــا ُووِرَي َعْنُهَمــــا ِمــــْن ﴿: وذلــــك فــ ــــْيَطاُن ِلُيْب َفَوْســــَوَس َلُهَمــــا الش

 عـــن عـــوراتكم يســـتر: يقـــول )ســـوءاتكم يـــواري(: "يقـــول الطبـــري فـــي ذلـــكو  ،)٥(﴾َســـْوآِتِهَما

                                                

 .٤٥١: ، ص، مصدر سابق٢١،جالقرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -١
٢

  .٢١: آية: سورة فُّصلت -
٣

  ). ج ل د: (مادة ،سابق ، مرجع١، جوسيطالمعجم ال مجمع اللغة العربية،: يُنظر -

 .٣٥٠: ص ، مصدر سابق،١٥، ج٨مج ، مالجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -٤
٥

  .٢٠: آية: سورة ا(عراف -
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ــ أعيـــنكم ــ"و ،)١("العـــورات عـــن" الســـوءات"بــــ ىوكّنـ ـ ــن :وءةالس ــاء(مـ ــوأة(و )سـ الخلّـــة  ):السـ

والعـورة تشـمل األعضـاء  ،)٢("رةوْ الَعـ: السـْوأةو  ،وكـل عمـل وأمـر شـائن القبيحة والفاحشـة،

 لــذلك جــاء الخطــاب القرآنــي الجنسـّية، وهــي مّمــا ال يقبــل ذكــره أو التعبيــر عنـه صــراحَة،

  .الحرج تثيرَ  دون أنْ  لة على أعضاء الجسم الجنسّية،الللدّ  "وءةالس" ُمهّذب لطيف بلفظ

  :قرار مكين -٤

وقــد عبــر اهللا عــز وجــل عــن فــرج المــرأة ورحمهــا بــالقرار المكــين فــي الموضــع          

ِفـي َقـَراٍر  َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلنَساَن ِمْن ُسالَلٍة ِمْن ِطـيٍن ثُـم َجَعْلَنـاُه ُنْطَفـةً  ﴿ :قال تعالى :اآلتي

  :)٣(﴾َمِكينٍ 

 )َمِكينٍ  َقَرارٍ  ِفي ُنْطَفةً  َجَعْلَناهُ  ثُم :(بقوله ذكره تعالى يعني: "وفي ذلك يقول الطبري      

 حيــث وهــو مكــين، قــرار فــي نطفــة طــين مــن ســاللة مــن جعلنــاه الــذي اإلنســان جعلنــا ثــمّ 

 لـه أوهّيـ لـذلك، نمّكـ نـهأل مكـين؛ بأنـه ووصـفه المـرأة، رحـم من الرجل نطفة فيه استقّرت

تعبيــر لطيــف ) قــرار مكــين: (، وقولــه)٤("قــرارا لــه جعلــه الــذي أمــره بلــوغ إلــى فيــه ليســتقرّ 

  .مشتق من وظيفة الّرحم بتوفير ما هو مالئم لتخلق الجنين داخله

فهـو . عظـم عنـدهم: فـالن عنـد النـاس مكانـة )نَ َمُكـ:(مكـين "قد وردت في معـاجم اللغـة ل

  .)٥("استقر فيه:المكان وبه)...نتمكّ (و...مكين

  

                                                
١

 .٣٦١: ص، ، مصدر سابق١٢ج  ،القرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -
٢

  ).س ا ء: (ةسابق، ماد ، مرجع١، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، : يُنظر -
٣

  .١٣، ١٢: آية: سورة المؤمنون -
٤

 .١٦: ص، مصدر سابق، ١٩، ج القرآن تأويل في البيان معجاالطبري،  -
٥

  . )نَ  كُ  مَ : (سابق، مادة ، مرجع٢ج ،المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، -
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 :العورة_ ٥

وقد جاءت للداللة علـى فـرج المـرأة وأعضـائها التـي ال يجـوز لهـا كشـفها، وذلـك فـي     

 :اآلية الكريمة اآلتية

َوُقــْل ِلْلُمْؤِمَنــاِت َيْغُضْضــَن ِمـْن َأْبَصــاِرِهن َوَيْحَفْظــَن ُفــُروَجُهن َوال ُيْبــِديَن ﴿: قــال تعــالى*  

ــِديَن ِزيَنـــــَتُهن ِإال ِزيَنـــــ ــى ُجُيـــــوِبِهن َوال ُيْبـــ ـــ ـــِرِهن َعَل َتُهن ِإال َمـــــا َظهَـــــَر ِمْنهَـــــا َوْلَيْضـــــِرْبَن ِبُخُمــ

ــاِء ُبُعــوَلِتِهن َأْو ِإْخــَوانِ  ــاِئِهن َأْو َأْبَن ــاِء ُبُعــوَلِتِهن َأْو َأْبَن ــاِئِهن َأْو آَب ِنــي ِهن َأْو بَ ِلُبُعــوَلِتِهن َأْو آَب

اِإلْرَبـِة  ِإْخَواِنِهن َأْو َبِني َأَخَواِتِهن َأْو ِنَساِئِهن َأْو َما َمَلَكْت َأْيَمـاُنُهن َأْو التـاِبِعيَن َغْيـِر ُأْولِـي

  .)١(﴾ِمْن الرَجاِل َأْو الطْفِل الِذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النَساءِ 

 تعــالى يقــول) النَســاءِ  َعــْوَراِت  َعَلــى َيْظَهــُروا َلــمْ  الــِذينَ  الطْفــلِ  َأوِ :(وقولــه: "قــال الطبــري      

  .)٢("لصغرهم عليهن فيظهروا بجماعهنّ  النساء عورات عن يكشفوا لم الذين الطفل أو: ذكره

كل ما يستره االنسان استنكافا )...ةرَ وْ العَ (و )عور( من :ةرَ وْ العَ " ولقد وردت في معاجم اللغة 

  .، ونلحُظ أن لفظ العورة خّفف من الحرج في داللته على األعضاء الجنسّية)٣(".حياءأو 

  

  

  

  

                                                
١

  .٣١: آية: سورة النور -
٢

  .١٦٣: صبق، ، مصدر سا١٩ج  ،القرآن تأويل في البيان معجاالطبري،  -
٣

  ). رَ  وِ  عَ : (مادة ، مرجع سابق،٢، جالمعجم الوسيط مجمع اللغة العربية، -
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  ي مواطن الّتعبير عن قضاء الحاجةالّتلّطف ف -:المجال الثالث 

لقد عّبر القرآن الكريم عن موضوع قضـاء الحاجـة واإلحـداث بألفـاظ علـى درجـة عاليـة      

اء الحاجــة مــن المواضــيع ذات الحساســّية فــي المجتمــع فــإن مــن اللطــف، وألن موضــوع قضــ

أعطـت المـتكّلم فرصـًة للتعبيـر عـن هـذا الموضـوع، ومـن أهـم و هـذه األلفـاظ قـد وفّـرت السـتر 

  :هذه األلفاظ التي وردت في القرآن الكريم ما يأتي

  

  :الغائط -١

ــا يخــرج -ســبحانه وتعــالى–وقــد اســتعملت فــي كتــاب اهللا      مــن جســم اإلنســان  للتعبيــر عم

  :من فضالت؛ وذلك في اآلية الكريمة اآلتية

الَة َوَأْنتُْم ُسَكاَرى َحتى َتْعَلُموا َما تَُقوُلوَن َوال : قال تعالى*  ِذيَن آَمُنوا ال تَْقَرُبوا الصَها الَيا َأي﴿

ى َأْو َعَلــى َسـَفٍر َأْو َجـاَء َأَحــٌد ِمـْنُكْم ِمــْن ُجُنبـًا ِإال َعـاِبِري َســِبيٍل َحتـى َتْغَتِسـُلوا َوإِْن ُكنــتُْم َمْرَضـ

يُكْم ِإن اْلَغاِئِط َأْو الَمْستُْم النَساَء َفلَـْم َتِجـُدوا َمـاًء َفتََيمُمـوا َصـِعيدًا َطيبـًا َفاْمَسـُحوا ِبُوُجـوِهُكْم َوَأْيـدِ 

ذهــب : اســع مــن األرض، ويقــالالمــنخفض الو "، والغــائط فــي اللغـة )١(اللـَه َكــاَن َعُفــّوًا َغُفــورًا﴾

دخـل فيـه : كناية عن التبّرز، والبـراز نفسـه، وغـاط فـي الشـيء َغْوطـاً : إلى الغائط وجاء منه

، حيث ذهب المفّسرون إلـى أن المـراد بالغـائط مكـان قضـاء الحاجـة وبـه ُسـّمَي مـا )٢("وغاب

ــن فضـــالت، ومّمـــن ذهــــب هـــذا المـــذهب القرطبـــي حيــــث قـــال ــا هأصـــل الغـــائط: "يخـــرج مـ  مــ

 العــرب وكانت،دمشــق غوطــة يســمّ  وبــه أواألغــواط؛ الغيطــان والجمــع األرض، مــن انخفــض

                                                
١

  .٤٣: آية: سورة النساء -
٢

  .)َغ َو َط : ( ، مادة، مرجع سابق٢ج ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -
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 الحـدث يسـمّ  ثـمّ  النـاس، أعـين عـن تسـترا حاجتهـا لقضـاء المواضـع من الصنف هذا تقصد

، وذلك أّن اإلنسان )١("غاب إذا يغوط األرض في وغاط للمقارنة غائطاً  اإلنسان من الخارج

ته فإنه يختفي عن العيـون ويسـتتر، وفـي المكـان المـنخفض سـتر لـه إذا أراد أن يقضي حاج

عن أعـين النـاس، فقـد انتقلـت داللـة الغـائط مـن داللتهـا علـى المكـان المـنخفض إلـى داللتهـا 

إلنســان، وهــي ، وٕالــى المكــان الــذي ُيحــدث فيــه ا)البــراز(علــى فضــلة اإلنســان الخارجــة منــه 

  .دون أن تسّبب حرجاً بذلك تؤدي المعنى 

  

   :يأكالن الّطعام -٢

ـــه         ــد وردت فــــي ســــياق نفيـ ــون ســــّيدنا عيســــى  -ســــبحانه وتعــــالى -وقــ عليــــه –أن يكــ

، إذ أراد اهللا تعــالى أن يثبــت بشــرّية النبــّي، وقــد جــاء ذلــك فــي اآليــة الكريمــة هــاً إال -الّســالم

  :اآلتية

ـُه ِصـديَقٌة َكاَنـا َما اْلَمِسيُح اْبـُن َمـْرَيَم ِإال َرُسـوٌل َقـْد خَ ﴿: قال تعالى*  ُسـُل َوُأم َلـْت ِمـْن َقْبِلـِه الر

ــونَ  ــى ُيْؤَفُكــ ـــم انُظــــْر َأنــ ــــاِت ثُـ ــــيُن َلُهــــْم اآلَي ــــْأُكالِن الطَعــــامَ انُظــــْر َكْيــــَف ُنَب ــد اختلــــف )٢(﴾َي ، وقــ

، فـذهب بعضـهم أّنّ◌ المـراد تنـاول الطعـام )يأكالن الطعـام(المفّسرون في المراد بقوله تعالى

  . لوهّية عن سّيدنا عيسى عليه الّسالمالبشر وبهذا التأويل تنتفي األُ ئر كسا

        وجل اهللا عز المراد بها هو اإلحَداث وأن كّنى بـه عّمـا يلـزم  -وذهب آخرون إلى أن

: قيـل: "اإلنسان من قضاء الحاجة بعد أكل الّطعـام، ومـن ذلـك مـا أورده البغـوّي حيـث يقـول

                                                
١

 .٢٢٠: ، ص، مصدر سابق٥، ج٣، مجالجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -
٢

  .٧٥: آية: دةسورة المائ -
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فقـد عّبـر  ،)١("والغـائط البـول مـن لـه بـد ال وشـرب أكـل مـن أن وذلـك ث،الحـد عـن كناية هذا

، وذلـك أن مـن يأكـل الّطعـام ال )يأكالن الّطعـام: (عن قضاء الحاجة بقوله -عّز وجلّ -اهللا 

  .بد له من قضاء الحاجة

وقــد تكــّرر الّتعبيــر عــن قضــاء الحاجــة بهــذه العبــارة فــي مواضــع أخــرى مــن القــرآن         

َوما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمـْن اْلُمْرَسـِليَن ِإال ِإنهُـْم َلَيـْأُكُلوَن الطَعـاَم َوَيْمُشـوَن ِفـي ﴿: قوله تعالىم، كالكري

، إذ يـورد القرطبـّي رأيـًا )٢(﴾اَألْسَواِق َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَك َبِصـيراً 

 كنايــة )الطَعــامَ  َلَيــْأُكُلونَ (: قولــه أن إلــى فرقــة ذهبــتو : "بأكــل الطعــام بقولــه فــي تأويــل المــراد

  .)٣("الحدث عن

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

١
 .٨٣: ص، مصدر سابق، ٣، ج١، مجمعالم التنزيلالبغوّي،  -

٢
 .٢٠: آية: سورة الفرقان -

٣
  .١٣: ، ص١٣، ج٧مج مصدر سابق، ،الجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -
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  هاوشؤونِ  رأةِ المَ  كرِ في ذِ  الّتلطفُ : رابعال المجالُ 

ُتعتبــر المــرأة ركنــًا أساســّيًا مــن أركــان األســرة والمجتمــع، وهــي شــريك للرجــل فــي بنــاء        

َوِمـْن آَياِتـِه َأْن ﴿: رعاية األبناء وشؤون المنزل، وفي بيان ذلك قال تعالىاألسرة المتوازنة، و 

َيـاٍت ِلَقـْوٍم َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنُفِسُكْم َأْزَواجًا ِلَتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمـَودًة َوَرْحَمـًة ِإن ِفـي َذِلـَك آل

ـــُرونَ  ١(﴾َيَتَفك( ، لفـــظ ونجـــد أن)قـــد ورد كثيـــرًا فـــي القـــرآن الكـــريم، وذلـــك فـــي مواضـــع  )المـــرأة

  :مختلفة عرضت لشؤونها، ومن هذه اآليات

َوَضَرَب اللُه َمَثًال ِللِذيَن آَمُنوا ِاْمَرَأَة ِفْرَعْوَن ِإْذ َقاَلـْت َرب اْبـِن ِلـي ِعْنـَدَك َبْيتـًا ﴿ :قال تعالى* 

ِني ِمْن ِفْرَعْوَن َوعَ  ِة َوَنجاِلِمينَ ِفي اْلَجنِني ِمْن اْلَقْوِم الظ جاءت للداللة على ، وقد )٢(﴾َمِلِه َوَنج

  .زوجة فرعون آسيا

  :عندما نزل مدين وذلك في اآلية اآلتية -عليه الّسالم-وقد وردت في قصة سّيدنا موسى 

ــًة ِمــْن النــاِس َيْســ﴿ :قــال تعــالى*  ــا َوَرَد َمــاَء َمــْدَيَن َوَجــَد َعَلْيــِه ُأم ُقوَن َوَوَجــَد ِمــْن ُدوِنِهــْم َوَلم

  .)٣(﴾اْمَرأتَْيِن َتُذوَداِن َقاَل َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا ال َنْسِقي َحتى ُيْصِدَر الرَعاُء َوَأُبوَنا َشْيٌخ َكِبيرٌ 

       وألّن المـــرأة ممـــا يراعـــى ســـتره وحفظـــه فـــي الثقافـــة العربيـــة واإلســـالمية؛ فإّننـــا نجـــد أن

قد واكب ذلك فـي ألفاظـه وعباراتـه الّدالـة علـى المـرأة، وارتقـى بأسـاليب التعبيـر القرآن الكريم 

ــي اللطــــف  ــؤونها غايــــة فــ ــا وعلــــى شــ ــابير القرآنيــــة الدالــــة عليهــ ــاظ والتعــ عنهــــا، فجــــاءت األلفــ

  :والتهذيب، ولعل أهم هذه الدالالت القرآنية

  

                                                
١

  .٢١: آية: سورة الروم -
٢

  .١١: آية: سورة التحريم -
٣

  .٢٣: آية: سورة القصص -



87 

 

   :البيض -١

  :وذلك في اآلية الكريمة اآلتيةوقد جاءت في بيان صفات الحور العين من النساء        

سبحانه –، فقد عّبر )١(﴾َكَأنُهن َبْيٌض َمْكُنونٌ  َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطْرِف ِعينٌ ﴿ :قال تعالى* 

قـــال  : "بـــالَبْيض عـــن الحـــور، وفـــي بيـــان المـــراد بـــالبيض المكنـــون يـــورد القرطبـــيّ  -وتعـــالى

لنعامـــة بــالريش مـــن الـــريح والغبـــار، فلونهـــا شـــبهن ببــيض النعـــام، تكنهـــا ا: الحســن وابـــن زيـــد

هن شــبّ : ديوالّســ بيــرجوقــال ابــن عبــاس وابــن ، حســن ألــوان النســاءأ أبــيض فــي صــفرة وهــو

، وفــي ذلـــك رقـــة ولطــف فـــي وصـــفهّن، فقـــد )٢("ر وتمســـه األيـــديقّشــالبـــيض قبـــل أن يُ  بــبطنِ 

: وبــّيَض  )...َبــَيَض (مــن"اختــار الَبــْيض لبيــان لــون بشــرتهن األبــيض الجميــل، وأصــل معنــاه 

، )٣("وُتَشّبه المرأة بالبيضة فـي لونهـا وصـيانتهاُسر وتهّلَل، : لبس ثوبًا أبيض، وابيض الوجه

أّن هـــؤالء النســـاء ) مكنـــون(وبيـــاض الجســـم مّمـــا توصـــف بـــه النســـاء عـــادًة، وأضـــاف بقولـــه 

ه كأّنـــ: وتقـــول العـــرب إذا وصـــفت الشـــيء بالحســـن والنظافـــة: "مصـــونات، إذ يـــورد القرطبـــي

  .)٤("عذارى المكنون المصون عن الكسر؛ أي إنهنّ  :وقيل، غطى بالريشعام المُ النّ  بيُض 
  

  :النساء -٢

ــل         ــاء تحمــ ــاءت ســــورة النســ ــن كتــــاب اهللا، وقــــد جــ وقــــد وردت فــــي مواضــــع متعــــّددة مــ

ــوي مــــن  ــلها اللغــ ــق بالنســــاء مــــن أحكــــام، وأصــ ــا يتعّلــ ــد بــــّين فيهــــا كــــل مــ ، وقــ ســــأنَ ("اســــمهن( 

ـــنَ ( ـــرأة نَ )تئَ ِســ ـــالمــ ـــه وظـــــّن حملهـــــا هاتـــــأخر حيُضـــــ: ئاً ْســ ـــث (سءفهـــــي َنَ◌◌ِ ، عــــــن وقتــ بتثليـــ

                                                
١

 .٤٩، ٤٨: آية: سورة الّصافات -
٢

  .٨٠: ص ، مصدر سابق،١٥، ج٨مج ،الجامع :حكام القرآنالقرطبي،  -
٣

  ).ب َ َي ضَ : (، مادة١سابق، ج ، مرجعالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -
٤

  .٨١: ، ص١٥القرطبي، المصدر السابق، ج -
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، ومــن اآليــات )١("ء نســاءْس هــو ِنــ:المخــالط المعاشــر يقـال :ءْس الــن ...نســاء)ج(ونســوء )النـون

ْضــتُْم ِبــِه ﴿: الكريمـة األخــرى التـي ورد بهــا ذكــر النسـاء قولــه تعـالى وَال ُجَنــاَح َعَلــْيُكْم ِفيَمـا َعر

  .وهي ألطف في داللتها على المرأة ،)٢(﴾ْطَبِة النَساءِ ِمْن خِ 

  : لباس -٣

   :باللباس عن الزوجة وذلك في اآلية الكريمة اآلتية -عز وجل -وقد عّبر اهللا          

ــاِئُكْم ُهـــن ِلَبـــاٌس َلُكـــْم َوَأْنـــتُ ﴿ : قـــال تعـــالى*  َفـــُث ِإَلـــى ِنَسـ ـــَياِم الر ـــْم َلْيَلـــَة الص ـــاٌس ُأِحـــل َلُك ْم ِلَب

 تر ْسـما يَ  :اللباس...به استترَ  :ساً الثوب ُلبْ ) َلِبَس (من"، واللباس في المعاجم اللغوّية )٣(﴾َلُهن

  .)٤("غشاؤه:ولباس كل شيء...والزوج والزوجة كل منهما لباس لآلخر... ألبسة )ج(،الجسم

يعنـي تعـالى : و جعفـرقال أبـ: "في بيان المراد باللباس حيث قال قد أورد الطبرّي قوالو      

ّن المرأة غطاء وستر لزوجها، وبهذا ، أي أ)٥("نساؤكم لباٌس لكُم وأنتم لباٌس لهن :ذكره بذلك

 .جاء التعبير عن المرأة لطيفًا داًال عليها بصورة جميلة

فـي  فـي اسـتعمال ألفـاظ وعبـارات التلطـف واللباقـة فقد تبّين أثـر دافـع الحشـمة ومما تقّدم    

وأن القــرآن الكــريم قــد راعــى  كثيــر مــن مجــاالت الحيــاة المادّيــة منهــا والمعنوّيــة، التعبيــر عــن

ـــة  ــاالت وعبــــر عنهــــا بألفــــاظ لطيفـ ــرادرقهــــذه المجــ ــة، أّدت المعنــــى المــ وفــــي الوقــــت ذاتــــه  يقــ

 .المعنى الفاحش تخلصت من

                                                
١

  ).َن َس أَ : (مادة، مرجع سابق، ٢ج ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  -
٢

  .٢٣٥: آية: البقرةسورة  -
٣

  .١٨٧:آية: سورة البقرة -
٤

  ).َل ِب سَ : (، مادةلمرجع السابقا ،٢مجمع اللغة العربية، ج -
٥

  .٤٨٩: ، مصدر سابق، ص٣ج  ،القرآن تأويل في البيان معجاالطبري،  -
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  ثُ ُل الثالِ صْ الفَ 

 ُف في َمواِطِن الّشدلطةِ الت  
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  .لقّيةالّتلّطف في التعبير عن المرض والعيوب الخَ : أوالً                  

    .الّتلّطف في التعبير عن الموت: ثانياً                  

  التعبير عن أسماء يوم القيامةالتلطف في  :ثالثاً           

  .الّتلّطف في التعبير عن الطالق :رابعاً                  

  .الخوف الشديد الّتلّطف في التعبير عن: خامساً         

  .الّتلّطف في التعبير عن الخسارة والهزيمة: سادساً             

  .الّتعبير عن الخوف والجوع والفقر في التلطف :سابعاً                 
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  ةِ لقيّ الخَ  والعيوِب  عن المرضِ  عبيرِ في الت  الّتلّطفُ : المجال األول
  

  

ُيعــد المــرُض مــن األحــداث التــي تتســّبب فــي وقــوع اإلنســان فــي الضــيق والّشــدة،           

وفــي التعبيــر عنــه يحتــاج الفــرد إلــى التّلّطــف والترفــق فــي اختيــار األلفــاظ والعبــارات، إذ قــد 

ال تشـخيص وعـالج مـا يصـيبها مـن تبرز الحاجة إلى ذكر بعض أعضاء جسـم اإلنسـان حـ

  .أمراض، األمر الذي َيتطّلب أسلوبًا تلّطفّيًا للتعامل مع المرضى وذويهم

ولــم يكــن العــرب قــديمًا يســّمون األمــراض بأســمائها الصــريحة؛ بــل كــانوا يكّنــون عنهــا        

ن بألفاظ وعبارات، يستعملونها للتعبير عن هذه األمراض بأسـلوب لطيـف، يتخلصـون فيـه مـ

ــره الجرجــــاني حــــول مــــرض  ــك مــــا ذكــ ــا يــــدل علـــى ذلــ ــة بهــــا، ومّمــ الـــدالالت الســــلبية المرتبطــ

، فقد عّبـَر )١("تتطّير من ذكر البرص، فتكني عنه بالَوَضح "إن العرب  :البرص، حيث قال

إذ  العرب عن مرض البـرص مـن خـالل اللـون الـذي يتحـول إليـه الجلـد بسـبب هـذا المـرض،

ْبح اُض بيالضوء و  :لَوَضحُ ا" ٢("والبياض من كل شيء ،والَقَمرُ  الص(.  

: ويورُد الثعالبي بعض كنايـات العـرب عّمـا يصـيب اإلنسـان مـن أمـراض حيـث يقـول       

، فالــذي ُيصــاب بلدغــة العقــرب مــثًال )٣("يكّنــى عــن اللــديغ بالســليم، وعــن األعمــى بالبصــير"

وكــذلك األعمــى؛ يطلقــون عليــه  عليــه ســليمًا مــن بــاب التفــاؤل بســالمته، كانــت العــرب تطلــق

  .بصيرًا أمًال بشفائه

                                                
١

  .٥٣: ، مصدر سابق، صالمنتخبالجرجاني،  -
٢

 ).َو َض حَ : (، مادة٢، مرجع سابق، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: ينظر -
٣

  .١٢: ، مصدر سابق، صالكناية والتعريضالثعالبي،  -
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وفــي القــرآن الكــريم جــاء الّتعبيــر عــن المــرض منســجمًا مــع مــا كــان عليــه العــرُب مــن        

عــن المــرض  -ســبحانه وتعــالى–الكنايــة والتلطــف فــي ذكــر المــرض وأســمائه، وقــد عبــر اهللا 

تي تصيب اإلنسان، حيث نالحظ أن في آيات كثيرة، ويرُد ذكر عدد من أسماء األمراض ال

استعمل ألفاظًا لطيفة حسنة للداللة عليها، األمر الذي ُيخّفـف مـن الشـعور  -عز وجل –اهللا 

  .باأللم والضيق، ويزيل الخوف من القلوب

ونجــد أن لفــظ المــرض فــي القــرآن الكــريم قــد تكــّرر فــي مواضــع عديــدة، حيــث يــرُد فــي      

  :ةاآليات الكريمة اآلتي

َأيامـًا َمْعـُدوَداٍت َفَمـْن َكـاَن ِمـْنُكْم َمِريضـًا َأْو َعلَـى َسـَفٍر َفِعـدٌة ِمـْن َأيــاٍم ﴿ :قـال تعـالى*       

ــٌر َلــُه َوَأْن َتُصــوُموا ــرًا َفُهــَو َخْي ــُه ِفْدَيــٌة َطَعــاُم ِمْســِكيٍن َفَمــْن َتَطــوَع َخْي  ُأَخــَر َوَعَلــى الــِذيَن ُيِطيُقوَن

، وقــد جــاءت فــي ســياق مــن أبــاح اهللا لهــم اإلفطــار فــي نهــار )١(﴾ْم ِإْن ُكنــتُْم َتْعَلُمــونَ َخْيــٌر َلُكــ

: رمضــان، وقــد بـــّين المفّســرون المــرض الـــذي ُيبــاح معــه اإلفطـــار حيــث أورَد الطبــرّي قولـــه

ثنا شــريك، عــن مغيــره، عــن إبــراهيم وٕاســماعيل بــن ثنا معــاذ بــن شــعبة البصــري قــال، حــدّ حـدّ "

وهـذه حالـة  .)٢("إذا لـم يسـتطع المـريُض أن ُيَصـلي قائًمـا أفطـر: أنـه قـالمسلم، عـن الحسـن 

 .  كل المرضىبوليس فقط خاصة تتعلق بهذا المريض 

، وفــي هــذه اآليــة أيضــًا عّبــر اهللا عـــن )٣(﴾َوإَِذا َمِرْضــُت َفهُــَو َيْشــِفينِ ﴿ :وقــال تعــالى*     

لّطــف ســّيدنا إبــراهيم فــي مخاطبتــه وقــد ت -عليــه الّســالم -المــرض علــى لســان ســّيدنا إبــراهيم

                                                
١

  .١٨٤: آية: سورة البقرة -
٢

 .٤٥٧: ، مصدر سابق، ص٣، جالقرآن تأويل في البيان جامعالطبرّي،  -
٣

  .٨٠: آية: سورة الشعراء -
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فأضــاف المــرض إلــى نفســه : "لرّبــِه؛ ومــا يــدّل علــى ذلــك مــا ذهــب إليــه القرطبــي حيــث قــال

  .لذلك قال مرضُت بإضافة ضمير المتكّلم ولم يقْل أمرضني اهللا ،)١("والشفاء إلى اهللا تعالى

وقعهـا وتخّفف مـن  ي معناه،وقد عّبر القرآن الكريم عن المرض بألفاظ أخرى تؤدّ       

ني في الّتعبير عن المرض، على المتكّلم والسامع، حيث َتبُرز لطافة الّنص القرآالسيء 

  :األلفاظ ما يأتيهذه  وأهمّ 

   :الّضراء -١

ومــن  -عــز وجــل –جـاءت بمعنــى المــرض فــي أكثــر مــن موضـع مــن كتــاب اهللا و        

  :هذه المواضع

ــاِبِريَن ِفـي ا﴿ :قـال تعــالى*  ــِذيَن َصـَدُقوا َوُأْوَلِئــَك َوالصاِء َوِحـيَن اْلَبــْأِس ُأْوَلئِـَك الــر ْلَبْأَسـاِء َوالض

، ونجــد لــدى المفســرين مــا يــدعم ذلــك، حيــث ذكــر الطبــري مــن أقــوال أهــل )٢(﴾ُهــْم اْلُمتُقــونَ 

وحــدثني  ثنا أبـيثنا ابـن وكيـع قـال، حـدّ حـدّ : "التأويـل فـي بيـان المـراد بالضـراء فـي هـذه اآليـة

عبـد اهللا  رة، عـنْ دي، عـن ُمـثنا شـريك، عـن الّسـقـاال جميًعـا، حـدّ  لمثنى قال، حدثنا الحمانيا

  ).٣("البأساء الجوع، والضراء المرُض  :قال )الصابرين في البأساء والضراءو ( :في قولهِ 

ــاِبِريَن ِفـــي (: وقولـــه: "ويقــول ابــن كثيـــر فــي المـــراد بالضــراء فـــي اآليــة الكريمـــة الســابقة َوالص

ـــراِء َوِحــــيَن اْلَبـــْأسِ الْ  ــاِء َوالض ــر، وهـــو البأســــاء، وفـــي حـــال المــــرض : أي )َبْأَسـ فـــي حــــال الفقـ

، )٥("لــة تُضـــر اوح...الشـــدة): اّلضــراء(، و)َضــر ("، والّضــراء مـــن )٤("واألســقام، وهــو الضـــراء

                                                
١

 .٢٩٥: ، مصدر سابق، ص٧، ج٤، مجالجامع %حكام القرآنالقرطبي،  -
٢

  .١٧٧: آية: سورة البقرة -
٣

 .٣٤٩: ، مصدر سابق، ص٣، جالقرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -
٤

 .٤٨٨: مصدر سابق، ص ،١، ج١، مجتفسير القرآن العظيمابن كثير،  -
٥

  ).َض َر رَ : (، مرجع سابق، مادة١، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
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والمــرض ممــا يضــر باإلنســان ويســبب لــه الشــدة ويوقعــه فــي الضــيق، وقــد جــاء التعبيــر عــن 

  .بلفظ الضراء لطيفاً  المرض
  

   :الّضَررُ  -٢

فـي اآليـة  كمـا وذلـك بهـذا اللفـظ عـن المـرض،في القـرآن الكـريم  اهللا تعالى عّبروقد         

ــــَرِر  ﴿ :قــــال تعــــالى :الكريمــــة اآلتيــــة ـــي الض ــــُر ُأْوِلـ ــــْن اْلُمــــْؤِمِنيَن َغْي ـــُدوَن ِم ال َيْســــَتِوي اْلَقاِعـ

ــَل اللــُه اْلُمَجاِهــِديَن ِبــَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِســِهْم َعَلــى َواْلُمَجاِهــُدوَن ِفــي َســِبيِل اللــ ِه ِبــَأْمَواِلِهْم َوَأنُفِســِهْم َفض

ــرًا  ــِديَن َأْجـــ ـــى اْلَقاِعــ ــِديَن َعَلـ ــُه اْلُمَجاِهــ ــــَل اللـــ ــــُه اْلُحْســــَنى َوَفض َوَعـــــَد الل ــــال ــًة َوُك ـــِديَن َدَرَجــ اْلَقاِعـ

ــ)١(﴾َعِظيمــــاً  ــول ابــ ــالى فقولــــه": ن كثيــــر، وفــــي بيــــان ذلــــك، يقــ ــَتِوي اْلَقاِعــــُدوَن ِمــــَن ( تعــ ال َيْســ

َررِ (: ، فلما نزل بوحي سريعكان مطلقاً ) اْلُمْؤِمِنينَ  لـذوي  ذلـك مخرجـاً  صار )َغْيُر ُأوِلي الض

عـن مســاواتهم للمجاهــدين فــي -ضرَ مـن اْلَعَمــى والَعــَرج والَمــ-المبيحــة لتــرك الجهــاد  عـذاراألَ 

ألحـــق بــه مكروهـــا أو ): رهَضــ("، وفــي معناهــا العـــام نجــُد أن )٢("ســـهمســبيل اهللا بــأموالهم وأنف

َرر(و...أذى علـى الضـيق والشـّدة، والمـرض مـن الشـّدة، و  فالضـرر ،)٣("الضيق):الض قـد دل

المرتبطـة بـذكر اسـم المـرض حـّدة وال األثـر النفسـي مـن حيُث خّفـفَ جاء لفظ الضرر لطيفًا، 

  .الذين ذكرهم اهللا تعالىة لحال المرضى أصحاب األعذار بلفظه الّصريح، وفي ذلك مراعا

  

  

                                                
١

  .٩٥: آية: سورة النساء -
٢

 .٣٨٧: ، مصدر سابق، ص٢، ج٢، مجتفسير القرآن العظيمابن كثير،  -
٣

  ).رَ  َض رَ : (، مرجع سابق، مادة١، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
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  :مُ ـالّسقَ  -٣

ــد وردت للّداللــــة علــــى المــــرض، وهــــي فــــي أصـــل معناهــــا مــــن      ــال : َســــَقما )َســــِقمَ ("وقـ طــ

  :في آيات كريمة منها ، ونجد ذلك)١("أمرضه:أسقم اهللا فالنا...مرضه

: ، ووردت كـذلك فـي قولـه تعـالى)٢(﴾اَل ِإنـي َسـِقيمٌ َفَنَظَر َنْظَرًة ِفي النُجوِم َفقَ ﴿ :قال تعالى* 

): ِإنـي َسـِقيمٌ (وقولـه: "يقول الطبري) سقيم(، وفي بيان معنى )٣(﴾َفَنَبْذَناُه ِباْلَعَراِء َوُهَو َسِقيٌم ﴿

خرجــوا عنــه، يَ  إبــراهيم أنْ  مــا يريــدُ قم كــانوا يهربــون منــه إذا ســمعوا بــه، وٕانّ عــين، أو لُســطَ  يْ َأ

، حيــث بــّين لهــم بأنــه مــريض بمــرض الطــاعون، وهــو مــن )٤("ريــدصــنامهم الــذي يُ ن َأِمــ ليبلـغَ 

  .األمراض التي يخافها اإلنسان وقد فتكت بكثير من األمم السابقة

ِإّنـى (: وقولـه: "ومّما يـدعم أن المـراد مـرض الطـاعون مـا ذهـب إليـه أبـو حيـان بقولـه       

ــِقيمٌ  ـــن المعـــــ)َســـ ـــيَ ه نـــــَأ عـــــرَض  اريض،، مــ ـــآل، َأْســ ـــــ يْ قم فـــــي المــ ــل، قميشـــــارف الس ـــو : قيـــ وهــ

، والّطـــاعون مـــن األمـــراض الخطيـــرة التـــي عرفهـــا العـــرب قـــديمّا، وكـــان النـــاس )٥("اعونالّطـــ

فـي الّتعبيـر القرآنـي   -عز وجـل –ينفرون من المصابين بها وال يقتربون منهم، وقد جاء اهللا 

  .بلفظ السقيم تلطفًا منه عن ذكر مرض الطاعون

وبعــد َأْن ذكرنــا األلفــاظ التــي دّلــت علــى المــرض بشــكل عــام فإّننــا ســنقف عنــد بعــض       

األمراض التي تّم الحديث عنها في القرآن الكريم بشيء من التّفصيل، لنقَف علـى األسـلوب 

                                                
١

  ).َس ِق مَ : ( مادة ، مرجع سابق،١، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا -
٢

 .٨٩، ٨٨: آية: سورة الّصافات -
٣

  .١٤٥: آية: سورة الّصافات -
٤

 .٦٤: ، مصدر سابق، ص٢١، جالقرآن تأويل في البيان جامعالطبري،  -
٥

  .٣٥١: در سابق، ص، مص٧، ج٧، مجتفسير البحر المحيطأبو حيَّان اDندلسي،  -
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، ومن يان مدى ورود أسلوب الّتلطف فيهالذي تم التعبير فيه عن هذه األمراض؛ وبالقرآني 

  :راض التي جاء ذكرها في القرآن الكريم ما يأتيأهّم األم

  

  :الَعَمى: أوالً 

مـا يتحـّرج الفـرد مّنـا فـي التعبيـر عنــه  التـي يصـاب بهـا اإلنسـان، وكثيـرااألمـراض  وهـو مـن 

حيث عبر اهللا تعالى عنه بألفـاظ لطيفـة، خّففـت مـن في القرآن الكريم؛  وذكره، وقد ورد ذكره

  :داللته المحرجة، أهّمها
  

  

  :اْبَيّضت عيناهُ  -١

–لبيـان الحـال التـي لحقـت بسـّيدنا يعقـوب " سـورة يوسـف"وقد ورَد هذا الّتعبير في          

عليـــه –إذ فقـــد بصـــره مـــن شـــّدة بكائـــه وحزنـــه علـــى فـــراق ابنـــه ســـّيدنا يوســـف  -عليـــه الّســـالم

ـْت َعْيَنــاُه  َوتَـَولى َعــْنُهْم َوَقـاَل َيـا َأَسـَفى َعَلـى﴿ :وذلـك فـي قولـه تعـالى -الّسـالم ُيوُسـَف َواْبَيض

مـن  عينيـهِ  وابيضـاُض : "وفي هذه اآلية يقول أبو حّيان األندلسيّ  ،)١(﴾ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيمٌ 

ــوالظــاهر َأ، كــدرٍ  ســواد العــين إلــى بيــاضٍ  بــرة، فينقلــبُ تــوالي العَ  هِ لقولِــ عمــيَ  ه كــانَ ن : فارتــد 

  .)٢("صيراً بَ 

ـْت َعْيَنـاُه (: "ى ما أصاب والد يوسف مـن العمـى فيـورد قـوالً ويشير البغوي إل          َواْبَيض

ــ"، وفــي اللغــة )٣("ســنين بصــر بهمــا ســتّ يُ  لــمْ : قــال مقاتــل، هرُ بُصــ يَ عِمــ )ِمــَن اْلُحــْزنِ  تْ ابيض 

                                                
١

  .٨٤: آية: سورة يوسف -
٢

 .٣٣٣: ، مصدر سابق، ص٥، ج٥، مجتفسير البحر المحيطأبو حيّان اDندلسّي،  -
٣

  .٢٦٧: مصدر سابق، ص ،٤ج معالم التّنزيل،البغوي،  -
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جـــاء الخطـــاب القرآنـــي بابيضـــاض العينـــين للّتعبيـــر عـــن حيـــث  ،)١("فقـــدت اإلبصـــار :عينـــاه

 عبيـــرُ عـــين يحـــوي الجـــزء األساســـّي فـــي عملّيـــة اإلبصـــار، فجـــاء الت ســـواد الذلـــك أن العمـــى، 

العمـى، وبعبـارة لطيفـة ال مـرض عبيـر عـن بصـورة جميلـة، يزّينهـا اللـون األبـيض، للتّ  القرآنيّ 

  .تثير الخوف والحرج الذي يثيره لفظ العمى

  : اَألْكَمه -٢

وذلك فـي اآليـة  ،عمىصاب بالالمللداللة على  حيُث ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم       

  :القرآنية اآلتية

﴿َوَرُســوًال ِإَلـى َبِنــي ِإْسـَراِئيَل َأنــي َقـْد ِجْئــُتُكْم ِبآَيـٍة ِمــْن َربُكـْم َأنــي َأْخلُـُق َلُكــْم ِمــْن : قـال تعــالى* 

ُئ اَألْكَمـَه َواألَْبـَرَص َوُأْحـِي اْلَمـْوَتى الطيِن َكَهْيَئِة الطْيِر َفـَأنُفُخ ِفيـِه َفَيُكـوُن َطْيـرًا ِبـِإْذِن اللـِه َوُأْبـرِ 

عـن مـرض العمـى بلفـظ األكمـه، فـي سـياق الحـديث ، فقـد عّبـر الـّنص القرآنـي )٢(ِبِإْذِن اللـِه﴾

  .اَألعمى بإذنه تعالى بقدرِتِه على شفاءِ  المتمثّلة -عليه الّسالم–عن معجزة سّيدنا عيسى 

 خبرنــاَأ قـال، يحيـى بــن الحسـن ثناحـدّ : "ألقـوال منهــاوفـي ذلـَك يـورُد الّطبــرّي بعـض ا        

ــد ــرّ  عبــ ــر خبرنـــــاَأ :قـــــال زاقالـــ ـــن معمـــ ـــادة عــ ـــرئوأُ ( :قولـــــه فـــــي قتــ  األكمـــــه: قـــــال ،)األكمـــــه بــ

ــى ــي كــــال )٣("األعمــ ــى؛ وفــ ــن المفّســــرين مــــن ذهــــب إلــــى أن األكمــــه هــــو مــــن يولــــد أعمــ ، ومــ

 يؤّكــد فيــه هـذا المعنــى األخيــر  رأيــًا البــن عبـاسالمـذهبين تــدّل علـى العمــى، ويــورد القرطبـي

ر لفــظ األكمــه فــي ســورة المائــدة فــي  ، ويلحــظُ )٤("أعمــى ولــدُ الــذي يُ : األكمــه: "حيـث جــاء تكــر

ــْوَراَة َواِإلنِجيـــَل َوإِْذ َتْخلُـــُق ِمـــْن الطـــيِن َكَهْيَئـــِة ﴿: قولـــه تعـــالى ْمتُـــَك اْلِكتَـــاَب َواْلِحْكَمـــَة َوالتـَوإِْذ َعل
                                                

١
  ).َب َي ضَ : (، مرجع سابق، مادة١، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -

٢
 .٤٩: آية: سورة آل عمران -

٣
  .٤٢٩: ، مصدر سابق، ص٦، جالقرآن تأويل في البيان معجا الطبري، -

٤
 .٩٤: ، مصدر سابق، ص٤، ج٢، مجالحامع %حكام القرآنالقرطبي،  -
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وقـد جـاء فـي ، )١(﴾ي َفتَنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطْيرًا ِبِإْذِني َوتُْبِرُئ اَألْكَمَه َواَألْبـَرَص ِبـِإْذِنيالطْيِر ِبِإْذنِ 

: َكِمـَه الرجـلُ "وفـي المعجـم اللغـوّي سياق الحديث عن معجزات األنبياء في شفاء األمـراض، 

ــــَي أو ـــو أكَمـــــ شـــــىصـــــار أع َعِم ــاءفهــ ـــي كمهـــ ــه(و، ه وهــ ــد بـــــه): الَكَمـــ ، اإلنســـــان العمـــــى يولـــ

فـي الّداللـة علـى األعمـى " األكمـه"، وبهـذا نلُحـُظ رّقـة لفـظ )٢("لم تتفتح عينـاه نْ مَ ): هُ م كالمُ (و

  .دون حرج
  

  :الَخَرس: ثانياً 

وهــو مــن األمــراض التــي تصــيب اإلنســان، ســواء بعــد والدتــه بســبب عــارض مــا، أم         

انعقد لسـانه عـن الكـالم ): َخِرَس ("من  رسالخ وفي المعاجم اللغوّيةِ لعيب َخْلقي منذ الوالدة، 

في  ،)أْبَكم(بلفظ  عن المصاب بالخرس -عز وجل –في كتاب اهللا ُر وُيعب  ،)٣("باً يْ أو عَ  ةً لقَ خِ 

 َوَضَرَب اللُه َمَثًال َرُجَلْيِن َأَحُدُهَما َأْبَكُم ال َيْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكل َعَلى َمْوالهُ ﴿: قوله تعالى

ه ال َيْأِت ِبَخْيٍر َهْل َيْسـَتِوي ُهـَو َوَمـْن َيـْأُمُر ِباْلَعـْدِل َوُهـَو َعَلـى ِصـَراٍط ُمْسـتَِقيمٍ  ٤(﴾"َأْيَنَما ُيَوج( ،

رس ال ْخــلـد َأواألبكـم الــذي وُ : "ويـورد أبـو حّيــان بعـض اآلراء فـي بيــان هـذه اآليـة نــذكر منهـا

س بلفـظ لطيـف لـيس لـه داللـة جارحـة رَ عـن الَخـ -ل عز وج-، فقد عبر اهللا )٥("فهم وال يفهميَ 

  .وُمحرجة كالتي يتركها الخرس

  

  

                                                
١

  .١١٠: آية: سورة المائدة -
٢

  ).َك ِم ھَـ: (، مادة٢، مرجع سابق، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
٣

  ).َخ ِر سَ : (، مادة١ع ذاته، جالمرج: يُنظر -
٤

  .٧٦: آية: سورة النحل -
٥

 .٥٠٣: ، مصدر سابق، ص٥، ج٥، مجتفسير البحر المحيطأبو حيّان اWندلسي،  -
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  :الّطرش: ثالثاً 

عبيــر عنــه ُمؤذيــًا للســمع، ولكــن التّ  وُيعــد  صــيب اإلنســان،مــراض التــي تُ وهــو مــن األَ          

المؤذيـة، و الفظّـة عبر عنه بألفاظ لطيفة تخّلصت من تلك الداللة  -عز وجل -نلحُظ أن اهللا 

ــثَ " رشفــي آيــاٍت كثيــرة، وأصــل معنــى الّطــ للتعبيــر عــن الّطــرش فاســتعمل الّصــَممَ  ســمعه  لَ ُق

َوَحِسـُبوا َأال َتُكـوَن ﴿: تعـالى هلـقو  فـي ويرد، )١("األصم ):األطرش(و...ة سمعهت حاسّ لَ وتعطّ 

ــْيِهْم ثُــــم َعُمــــوا وَ  ــ ــــاَب اللــــُه َعَل ــوا َوَصــــموا ثُــــم َت ــا ِفْتَنــــٌة َفَعُمــ ــٌر ِمــــْنهُْم َواللــــُه َبِصــــيٌر ِبَمــ َصــــموا َكِثيــ

  .)٢(﴾َيْعَمُلونَ 

ـــي بيـــــان هـــــذه اآليـــــة و           ـــض األقـــــوال يـــــورد افــ ـــرّي بعــ ـــا يـــــدل علـــــى مـــــراد اهللا لّطبــ مّمــ

فعمــوا عــن الحــق والوفــاء بالميثــاق الــذي : ، يقــول"وافعمــوا وصــمّ : "ومنهــا قولــه) صــّموا(بقولــه

فــاهللا  ،)٣("بطــاعتي والعمــل ونهيــي، أمــريإلــى  االنتهــاءأخذتــه علــيهم مــن إخــالص عبــادتي، و 

فــي هيــه فهـم صــم ال يسـمعون؛ ونلحـُظ هنــا مـا نبـوا نواتجبـأّنهم لــم يلتزمـوا أوامــره ولـم ي يخبرنـا

  .ُفقدان الّسمع َأيْ  ،من تلطيٍف وَتْحسيٍن للَمْعنى الُمراد) الّصمم(لفظ 
  

  
  

  :الَبَرص: رابعاً 

لجلدّية التـي يتحـّرج النـاس عنـد اإلصـابة بهـا، أو حتّـى ذكرهـا، وهو ِمن اَألمراض ا         

وقــد تــم  -عليــه الّســالم–شــفاءه معجــزة علــى يــد ســّيدنا عيســى  -جّلــت قدرتــه-وقــد جعــل اهللا 

  :التعبير عنه في اآليات الكريمة اآلتية

                                                
١

  ).طَ رِ شَ : (، مادة٢، مرجع سابق، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
٢

  .٧١: آية: سورة المائدة -
٣

  .٤٧٩، ٤٧٨: ، مصدر سابق، ص١٠، جأويل القرآنجامع البيان في تالطبري،  -
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نِجيــَل َوإِْذ َتْخلُــُق ِمــْن الطــيِن َكَهْيَئــِة ﴿َوإِْذ َعلْمتُــَك اْلِكتَــاَب َواْلِحْكَمــَة َوالتــْوَراَة َواإلِ  :قــال تعــالى* 

، وقد عبـر اهللا )١(الطْيِر ِبِإْذِني َفتَنُفُخ ِفيَها َفَتُكوُن َطْيرًا ِبِإْذِني َوتُْبِرُئ اَألْكَمَه َواَألْبَرَص ِبِإْذِني﴾

 تعالى هنا بلفظ البرص لُيظهر معجزة سّيدنا عيسى في قدرته على عالج هذا المرض، وقد

والبـرص معـروف وهـو بيــاض : "كـان معروفـًا عنـد قومـه، وفــي معنـى البـرص يقـول القرطبــي

ـــد ـــري الجلــ ــِرَص (: "، وأصـــــل معنـــــاه اللغـــــوي مـــــن)٢("يعتــ ـــمه الَبـــــ): َبـــ ...  ُص رَ ظهـــــر فـــــي جســ

  .)٣("بياض يصيب الجلد): البرص(و

، حيـث عبر اهللا تعالى عن البـرص بالسـوء -عليه الّسالم–وفي قصة سّيدنا موسى         

ومّمــا  ،)٤(﴾َواْضــُمْم َيــَدَك ِإَلــى َجَناِحــَك َتْخــُرْج َبْيَضــاَء ِمــْن َغْيــِر ُســوٍء آَيــًة ُأْخــَرى﴿: قـال تعــالى

 عيـــٍب  غيــرِ  مـــنْ ) ُســوءٍ  َغْيــرِ  ِمـــنْ : "(يــدل علــى ذلـــك مــا أورده البغـــوّي مــن قــول ابـــن مجاهــد

لسوء في هذا الموضـع لتـدّل ، فقد خّصَص اهللا تعالى لفظة ا)٥("صرَ البَ  معنىبِ  هاهنا والسوءُ 

، كـل مـا َيُغـم اإلنسـان): لسـوءا("الَبـَرص دوَن غيـِرِه مـن اَألمـراض، ويـرد فـي المعـاجم أن على 

  .)٦("ويكنى به عن البرص

ومما تقدم ُيلحُظ أن التعبير القرآني عـن األمـراض التـي تصـيب اإلنسـان وتوقعـه فـي        

ع هــذه األحــداث علــى عبــارات لطيفــة رقيقــة، خّففــت مــن وقــالشــّدة والضــيق قــد جــاء بألفــاظ و 

نفسية اإلنسان، وأسهمت في تخليصه مـن الضـيق والحـرج المـرتبط بـذكرها، حتّـى شـّكل هـذا 

                                                
١

 .١١٠: آية: سورة المائدة -
٢

  .٩٤: ، مصدر سابق، ص٤، ج٢، مج، الجامع %حكام القرآنالقرطبي -
٣

  ).َب ِر صَ : (، مرجع سابق، مادة١، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
٤

  .٢٢: آية: سورة طه -
٥

  .٢٧٠: ، مصدر سابق، ص٥،ج٢ج، ممعالم التنزيلالبغوي،  -
٦

  ).َس ا ءَ : (، مرجع سابق، مادة١، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
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التعبير أسـلوبًا لغوّيـًا مكـن العـرب مـن التعبيـر عـن كثيـر مـن األمـراض بالكنايـة عنهـا بألفـاظ 

  .وعبارات لطيفة
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  ن المْوِت والقتلِ عَ  عبيرِ ف في الت ّتلط ال: المجال الثّاني
  

  :عن المْوِت  عبيرِ في الت  الّتلطفُ : أوالً 

ُيعّد لفُظ الموت من األلفاظ التي يتجنب الفرد ذكرها بشكل صـريح؛ لمـا لـه مـن أثـر         

موجــٍع فــي الــنفس؛ حيــث يعتبــر خبــر المــوت صــدمة حــادة للمتلقــي، لــذا نلحــُظ أن كثيــرًا مــن 

ات تســتعمل ألفاظــًا وعبـــارات كثيــرة للتعبيــر عــن المـــوت بأســلوب يخفــف مــن وقعـــه المجتمعــ

  .وٕايالمه

وقد كّنى العرب قديمًا عن الموت بألفاظ كثيرة، من شأنها إيصال خبر الموت دون         

أن تتســـّبب فـــي اإلضـــرار بـــالمتلقي؛ وقـــد اهـــتّم اللغويـــون القـــدماء بهـــذا الجانـــب وبحثـــوه فـــي 

لبي مــثًال يــورد بعــض هــذه األلفــاظ والعبــارات التــي كانــت العــرب تســتعملها مؤلفــاتهم؛ فالثعــا

اسـتأثر اهللا بـه، أسـعده اهللا بجـواره، نقلـه : تقول العرب في الكنايـة عـن المـوت: "قديمًا، فيقول

، وهـــي عبـــارات فيهـــا مـــن اللطافـــة والحســـن مـــا يضـــمن )١("اهللا إلـــى دار رضـــوانه، اختـــاره اهللا

  .وب الئق مهذبالتعبير عن المراد بأسل

: ونجد عند الجرجاني ذكر بعض هذه األلفـاظ، حيـث يقـول فـي التعبيـر عـن المـوت        

ومن ذلك قولهم لحق فالن باللطيف الخبير، ولعق فالن إصـبعه، واسـتوفى أكلـه، واصـفرت "

، )٢("وُدعـي فأجـاب، وَقضـى نحبـه، أنامله، ومضى لسبيله، واستأثر اهللا بـه، ونقلـه إلـى جـواره

  .كنايات عن انتهاء أجل اإلنسان وموته وهي

                                                
١

  .٦٢: ، مصدر سابق، ص، الكناية والتعريضالثعالبي -
٢

  .٤٨،٥٠: ، مصدر سابق، صالمنتخبالجرجاني، : ينظر -
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والقرآن الكريم الذي نزل بلغة العرب قد عّبر عن الموت بألفاظ وعبـارات كثيـرة غايـة        

علــى خلقــه، وهـو مــن المصــائب التــي  -عــز وجـل -فـي اللطــف، فــالموت حـق وقــد كتبــه اهللا 

ــوا َشــَهاَدُة ﴿ :بهــا صــبر عبــاده، حيــث قــال تعــالى -عــز وجــل –يختبــر اهللا  َيــا َأيَهــا الــِذيَن آَمُن

ِإْن َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحـَدُكْم اْلَمـْوُت ِحـيَن اْلَوِصـيِة اثَْنـاِن َذَوا َعـْدٍل ِمـْنُكْم َأْو آَخـَراِن ِمـْن َغْيـِرُكْم 

الــِذيَن ِإَذا َأَصــاَبْتُهْم ﴿ :وقــال تعــالى ،)١(﴾َأْنــتُْم َضــَرْبُتْم ِفــي اَألْرِض َفَأَصــاَبْتُكْم ُمِصــيَبُة اْلَمــْوِت 

وقـد ورد ذكـر المـوت فـي القـرآن الكـريم فـي آيـات  ،)٢(﴾ُمِصيَبٌة َقاُلوا ِإنا ِللِه َوإِنا ِإَلْيِه َراِجُعونَ 

  :ومن هذه اآليات ،كثيرة؛ وفي مجملها تشير إلى نهاية أجل اإلنسان

وقــد نزلــت فــيمن تخلفــوا عــن  ،)٣(﴾ِإَلْيَنــا ُتْرَجُعــونَ  ُكــل َنْفــٍس َذاِئَقــُة اْلَمــْوِت ثُــم ﴿ :قــال تعــالى* 

فهم بــالموت خــو "قــد  -عــز وجــل –الهجــرة وقــد ذهــب البغــوي فــي بيــان هــذه اآليــة إلــى أن اهللا 

مـــن  رك خوفـــاً قيمـــوا بـــدار الّشـــينمـــا كـــان فـــال تُ ت َأكـــل واحـــد مّيـــ: ن علـــيهم الهجـــرة، أيليهـــوّ 

  .)٤("الموت

ـــالى*  ـــا قَ  :وقـــال تع ــُل ﴿َفَلم ــْم َعَلـــى َمْوِتـــِه ِإال َدابـــُة اَألْرِض َتْأُكـ ـــا َدلهُـ ـــْوَت َم ــِه اْلَم َضـــْيَنا َعَلْيـ

ومــن الجــدير  -عليــه الّســالم–، وقــد جــاءت هنــا فــي قصــة مــوت ســّيدنا ســليمان )٥(ِمنَســَأَتُه﴾

 بالـــذكر أن األلفـــاظ الّدالـــة علـــى المـــوت كثيـــرة فـــي القـــرآن الكـــريم؛ ولكـــْن مـــا يعنينـــا فـــي هـــذه

عــْن َمعنـــى  -جلّــت قدرتــه–الدراســة َأْن نقــَف علــى تلــك األلفـــاظ اللطيفــة التــي عّبــر بهـــا اهللا 

                                                
١

 .١٠٦: آية: سورة المائدة -
٢

 .١٥٦: آية: سورة البقرة -
٣

  .٥٧: آية: سورة العنكبوت -
٤

  .٢٥٢: ، ص٦، مصدر سابق، جمعالم التنزيلالبغوي،  -
٥

  .١٤: آية: سورة سبأ -
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ـــة التـــي ورد بهـــا؛ وبمـــا تؤديـــه مـــن تلطـــٍف فـــي المعـــاني  ــا يناســـب الموقـــف والحال المـــوت بمـ

  :واأللفاظ، ومن أهم هذه األلفاظ ما يأتي
  

 :اليقين- ١

لسـّيدنا  -سـبحانه وتعـالى –اهللا  عبير عن الموت في سياق خطابوقد جاءت للت       

للتخفيف عنه مّمـا يلقـاه مـن المشـركين، وذلـك فـي اآليـة  -صّلى اهللا عليه وسّلم –محّمد 

 : الكريمة اآلتية

ــوَن َفَســبْح ِبَحْمــِد َربــَك َوُكــْن ِمــْن ﴿: قــال تعــالى*     َوَلَقــْد َنْعَلــُم َأنــَك َيِضــيُق َصــْدُرَك ِبَمــا َيُقوُل

ــاِجِدينَ  ــى َيْأِتَيــَك اْلَيِقــينُ  الســَك َحتقــول تعــالى ي: "، وفــي هــذه اآليــة يقــول الّطبــريّ )١(﴾َواْعُبــْد َرب

، ثـم )٢("هِ بِـ ، الـذي هـو ُمـوَقنٌ المـوتُ  ى يأتيـكَ ك حتّـواعبد رّبـ: مى اهللا عليه وسلّ صلّ  هِ ه لنبي ذكرُ 

بـن اثنا يحيـى حـدّ : الثنا محمـد بـن بشـار، قـحـدّ : "ُيورد الطبري بعض أقـوال المفسـرين ومنهـا

َواْعُبـْد َربـَك  ،طارق بن عبد الرحمن، عـن سـالم بـن عبـد اهللا حّدثني: سعيد، عن سفيان، قال

  .)٣("الموت: َحتى َيْأِتَيَك اْلَيِقيُن قال

–نلحظ في اآلية السابقة لطف الخطاب القرآني وجماله؛ فألن الخطاب موّجه لنبّينا        

 رأفـــًة بنبّيـــه، وتخفيفـــًا عنـــه،  لـــم يقـــل اهللا تعـــالى حتـــى يأتيـــك المـــوت؛ -مالّســـالعليـــه الصـــالة و 

تم للمــوت كمــا أمــره اهللا، فــ عّبــر عــن المــوت بــاليقين، وفــي هــذا تأكيــد إليمــان النبــّي وانتظــارهف

  .)٤("الموت: واليقين.. العلم الذي ال شك معه"تخصيص اليقين بالموت، وأصل معناه 

                                                
١

  ).٩٩-٩٧: (ا]يات: سورة الحجر -
٢

  .١٥٩: ، مصدر سابق، ص١٧، ججامع البيان في تأويل القرآنالّطبرّي،  -
٣

 .١٦٠: ، ص١٧المصدر ذاته، ج -
٤

 ).ي ق ن: (مادة، مرجع سابق، ٢، جمعجم الوسيطلمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر  -
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ــالُ ﴿: وقــال تعــالى*     ــْم َنــُك ُنْطِعــُم اْلِمْســِكينَ  وا َلــْم َنــُك ِمــَن اْلُمَصــلينَ َق َوُكنــا َنُخــوُض َمــَع  َوَل

 ، وهـذا موضــع آخـر يــرد فيـه اليقــين)١(﴾َوُكنـا ُنَكــذُب ِبَيـْوِم الــديِن َحتـى َأَتاَنــا اْلَيِقـينُ  اْلَخاِئِضـينَ 

ذين لـــم يكونـــوا مـــؤمنين بـــاآلخرة الكـــافرين الغـــافلين الـــ داًال علـــى المـــوت؛ إّال أّنـــه علـــى لســـان

ــينُ  َأَتاَنــا َحتــى(: "والحســاب، حّتــى يــأتيهم المــوت، يقــول الّطبــرّي فــي اليقــين هنــا : قــولي )اْلَيِق

أْي أّنهـم نـدموا علـى مـا كـانوا عليـه مـن عصـيان اهللا،  ،)٢("به نالموقَ  الموت تاناَأ ىحتّ : قالوا

ــًا وتكـــذيب بـــالموت واآلخـــرة، واآلن اعترفـــوا  وأيقنـــو  ا بـــالموت، وكـــأّنهم يرجـــون مـــن اهللا تخفيفـ

  . ورحمة

هنا أن التلطف يرتبط بالمخاطـب تـارة، والمـتكّلم تـارة أخـرى، فهـو وسـيلة رئيسـة  لحظُ ويُ      

، يـدفع عـن المـتكلم المعنـى الُمسـتكره، وقـد يـدفع عـن المخاطـب مـا هـو في الخطاب الُمهّذب

  .مستكره أيضاً 

  

  : قضى نحبهُ  -٢

التعبيــر لطيفــًا رقيقــًا فــي داللتــه علــى حــدث المــوت، وورد فــي ســياق  هــذا وقــد جــاء         

وقــد نـذروا أنفســهم لوجهــه  -عــز وجـل  -الحـديث عــن المـؤمنين الــذين يقـاتلون فــي سـبيل اهللا 

 ِمــْن اْلُمــْؤِمِنيَن ِرَجــاٌل َصــَدُقوا َمــا َعاَهــُدوا اللــَه َعَلْيــهِ ﴿: عــز وجــّل، حيــث جــاء فــي قولــه تعــالى

ويرد هذا التعبير في المعـاجم  ،)٣(﴾َفِمْنُهْم َمْن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدُلوا تَْبِديالً 

  .)٤("مات: قضى فالن:ويقال، مات): قضى نحبه("حيث 

                                                
١

 ).٤٧-٤٣: (ا]يات: سورة الُمّدثر -
٢

 .٣٧: ، مصدر سابق، ص٢٤، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرّي،  -
٣

  .٢٣: آية: سورة اDحزاب -
٤

 ).َق َض ى: (مادة، مرجع سابق، ٢، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
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 َقَضـى َمـنْ  َفِمـْنُهمْ (: "فـي هـذه اآليـة يقـول الّطبـري) قضـى نحبـه(وفي بيان المراد في        

 فاستشـهد نفسـه، علـى لـه وأوجبـه اهللا نـذره كـان الـذي العمـل مـن فـرغ من فمنهم: يقول) ْحَبهُ نَ 

) َيْنَتِظــرُ  َمــنْ  َوِمــْنهُمْ (المــواطن مــن ذلــك غيــر فــي وبعــٌض  ُأحــد، يــوم وبعــٌض  بــدر، يــوم بعــٌض 

 اهللا، مــن والنصــر بعهــده، هللا الوفــاء علــى مــنهم ضــىمَ  نْ َمــ قضــى كمــا منــه، والفــراغ قضــاءه

 غيـر وجـوه كالمهـم فـي أيضـا وللنحـب، العـرب كـالم فـي النـذر: والنحب ،عدّوه على والظفر

  .)١("الموت منها ذلك،

، ومّمــا أورده الطبــري مــن )٢("نــذر نــذرًا، وفــي العمــل جــد : نحــب فــالن نحبــاً "وفــي المعــاجم   

 في ،الحسن عن عوف، ثناحدّ : قال هوذة، ثناحدّ : قال بشار، ابن حدثنا: "آراء العلماء قوله

 المــوت) َيْنَتِظـرُ  َمـنْ  َوِمـْنهُمْ ( والوفــاء الصـدق علـى موتـه: قـال) َنْحَبــهُ  َقَضـى َمـنْ  َفِمـْنُهمْ :(قولـه

  .)٣"(ذلك مثل على

بيان رغبة المـؤمنين فـي المـوت فـي سـبيل اهللا وأنهـم ) قضى نحبه(ونجُد في استعمال       

كـروه لـدى اإلنسـان إال أن الحـديث ينتظرون ذلـك بشـوق، وعلـى الـّرغم مـن أن المـوت أمـٌر م

اللفــظ  بــدال مــن ذكــر لفــظ  عنــه فــي هــذا اللفــظ فيــه تحبيــب بــالموت، وهنــا تبــرز لطافــة هــذا

  .الموت، ذلك أّن الحديث عن الموت جاء في سياق طلب المؤمنين للشهادة في سبيل اهللا

  :لجَ األَ  ضاءُ قَ  -٣ 

ومــن اإلنســان،  مــوت وانتهــاء عمــروقــد جــاء هــذا التعبيــر للداللــة علــى معنــى ال        

َوَلْو ُيَؤاِخُذ اللُه الناَس ِبُظْلِمِهْم َما َتَرَك َعَلْيهَـا ِمـْن َدابـٍة ﴿: هذه اآليات الكريمة قوله تعالى

                                                
١

 .٢٣٧: مصدر سابق، ص، ٢٠ج ،القرآن تأويل في البيان معجا الطبري، -
٢

  ).َن َح بَ : (مادة، مرجع سابق، ٢، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
٣

  .٢٣٩: ص ،، المصدر السابق٢٠ج الطبري، -
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ُرُهْم ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َفـِإَذا َجـاَء َأَجُلهُـْم ال َيْسـَتْأِخُروَن َسـاَعًة َوال َيْسـتَْقِدمُ  ١(﴾ونَ َوَلِكْن ُيَؤخ( ،

: والوقــت الــذي ُيحــّدُد النتهــاء الشــيء أو حلولــه، ويقــال ،األجــل مــدة الشــيء"وفــي اللغــة 

، أي وصـل إلـى )٣("بلغ األجل الـذي ُحـد لـه: قضى أجله"، و)٢("جاء أجله إذا حان موته

وهــي ألطــف فــي داللتهــا علــى  وقــد عّبــر اهللا عــن المــوت بمجــيء األجــل، نهايــة عمــره،

  .صريحالموت من لفظه ال

أن المــراد باألجــل موعــد مــوتهم، وفــي  إليــه المفّســرون مــنذهــب مــا  ويؤّيــد هــذا         

 الوقـــت وَأ، مهِ عمــارِ َأ نتهـــىومُ  مــوتهم أجــلُ  أي )َأَجُلهُـــمْ  َجــاءَ  َفــِإَذا"(: ذلــك يقــول القرطبـــي

  .)٤("وجل  عز  اهللا عند المعلوم
  

  :الوفاة -٤ 

 :ر عن معنى الموت وذلك في آياٍت كثيرة منهااستعمل اهللا تعالى الوفاة لتعبّ      

 :، وفــي قولــه تعــالى)٥(﴾َوِمــْنُكْم َمــْن ُيتَــَوفى َوِمــْنُكْم َمــْن ُيــَرد ِإَلــى َأْرَذِل اْلُعُمــرِ ﴿ :قــال تعــالى* 

ْوُت َتَوفتْـُه ُرُسـُلَنا َوُهـْم َوُهَو اْلَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُيْرِسُل َعَلْيُكْم َحَفَظًة َحتى ِإَذا َجاَء َأَحَدُكْم اْلمَ ﴿

ُطــونَ  َوَفــى(" مـــن، وأصـــل معنــى الوفـــاة )٦(﴾ال ُيَفر( و: الشـــيء ،تـــم)ــَوّفى قـــبض : اهللا فالنـــا )َت

، أي أنه انتهى عمر اإلنسان وتمـت أيامـه، وهنـا يـأتي التعبيـر )٧("الموت): الوفاة (و ،روحه

  .القرآني لطيفًا في داللته على الموت

                                                
١

  .٦١: آية: سورة النحل -
٢

  ).أ َج لَ : (دةما، مرجع سابق، ١، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
٣

  ).َق َض ى: (مادة، ٢المرجع ذاته، ج -
٤

  .١٢٠: ، مصدر سابق، ص١٠، ج٥، مجالجامع %حكام القرآن الكريمالقرطبي،  -
٥

  .٥: آية: سورة الحج -
٦

  .٦١: آية: سورة اDنعام -
٧

  ).يَ  َوفَ : (مادة، مرجع سابق، ٢، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
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  :التلطف في التعبير عن القتلِ : ثانياً          

فـي كتابـه العزيـز، وقـد  -عـز وجـل -لّما كان القتـل مـن األفعـال التـي َحّرمهـا اهللا        

أنكرتْــه الشـــرائع الســـماوية كافـــة؛ وتنفـــر منـــه الـــّنفس اإلنســـانية الســـليمة؛ فقـــد عبـــر القـــرآن 

ناه، وتخفف من وطأة هذا الحدث الكريم عنه بألفاظ وعبارات غاية في اللطف تؤدي مع

  :المؤلم، ومن هذه األلفاظ ما يأتي

  

 :الشهيد .١

وقد ورد في القرآن الكريم للتعبير عن معنى القتل، وذلـك فـي سـياق الحـديث عّمـن          

ُسوَل َفُأْوَلِئَك َمـ: وذلك في قوله تعالى -عز وجل –ُيقتل في سبيل اهللا  َه َوالرَع ﴿َوَمْن ُيِطْع الل

اِلِحيَن َوَحُسَن ُأْوَلِئَك  َهَداِء َوالصيِقيَن َوالشد يَن َوالصِبيُه َعَلْيِهْم ِمْن النِذيَن َأْنَعَم الل١(َرِفيقًا﴾ال(.  

هد شــ: ويقـال...أخبـر بـه خبـرًا قاطعـا: كـذا شـهادةً علـى ) دَ هِ َشـ("فـي اللغـة مـن  لشـهداءوا     

فـي سـبيل  تلقُ  نْ مَ  هيدوالشّ شهيدًا،  لَ تِ قُ : فالن) دهِ شْ تُ اسْ ( على شهادة غيره، وشهد بما سمع،

 المقتــول وهــو ،"شــهيد"جمـع وهــم ،"والشــهداء: "وفـي معنــى الشــهداء هنــا يقـول الطبــري ،)٢("اهللا

  .)٣("قتل حتى اهللا َجنب في الحق بشهادة لقيامه بذلك سمي اهللا، سبيل في

ديُقوَن َوالشَهَداُء ِعْنَد َربِهـْم َلهُـْم َأْجـُرُهْم َوالِذيَن آَمُنوا ِباللِه ﴿: وقال تعالى َوُرُسِلِه ُأْوَلِئَك ُهْم الص

، إذن فـالقرآن الكـريم قـد رسـم )٤(﴾َوُنوُرُهْم َوالِذيَن َكَفُروا َوَكـذُبوا ِبآَياِتَنـا ُأْوَلِئـَك َأْصـَحاُب اْلَجِحـيمِ 

                                                
١

 .٦٩: آية: لنساءسورة ا -
٢
  ).َش ِھـ دَ : (مادة، مرجع سابق، ١، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر  -  

٣
  .٨٣٥: ص، ، مصدر سابق٨ج ،القرآن تأويل في البيان معجا الطبري، -  

٤
  .١٩: آية: سورة الحديد -  
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والشـهادة أمـر عظـيم عنـد اهللا، وقـد أعـد  صورة جميلة للموت في سبيل اهللا، فالموت شـهادة،

  .اهللا للشهداء ثوابًا ونعيمًا مقيماً 
  

  :الموؤدة -٢

وقد وردت للتعبير عن معنى القتل، وذلك في سياق الحديث عـن عـادة وأد البنـات          

نجد ؛ فقد كانوا إذا جاء المولود بنتًا دفنوها حّيًة، و عند بعض القبائل أو األفراد في الجاهلّية

  :ذلك في اآلية الكريمة اآلتية

) َوأدَ (مــن  دةؤ المــو "، وفــي اللغــة )١(﴾ِبــَأي َذْنــٍب ُقِتَلــتْ   َوإَِذا اْلَمــْوُءوَدُة ُســِئَلتْ ﴿ :قــال تعــالى* 

، ونلحــظ فـي هــذه اللفظــة أّنهـا عبــرت عــن معنـى القتــل وفــي )٢("دفنهـا حّيــة :الرجـل ابنتــه وأداً 

حّرمهــا اهللا، ولّمــا كــان ة المرتبطــة بإزهــاق الــّروح التــي الوقــت ذاتــه ســترت الفظاعــة والبشــاع

الحــديث عــن قتــل الفتيــات الصــغيرات بــال ذنــب جــاء الّتعبيــر القرآنــي بلفــظ المــوؤدة مراعــاة 

  . للمقام والسياق

وهــي الجاريــة المدفونــة حيــة، : "وفــي بيــان معنــى المــوءودة فــي هــذه اآليــة يــورُد البغــويّ      

  .)٣("ا من التراب فيؤدها، أي يثقلها حتى تموتسميت بذلك لما يطرح عليه

ر وممــا ســـبق يتبـــّين عظمـــة التعبيــر القرآنـــي فـــي اســـتعماله لكثيــر مـــن األلفـــاظ والتعـــابي      

لفـظ األثر الموجع المـرتبط بخّفف من  ، األمر الذيالموت والقتل اللطيفة للداللة على معنى

  .الموت

  
                                                

 
١

  .٩، ٨: آية: سورة التكوير -
٢
  ).َو أَ دَ : (مادة، مرجع سابق، ٢، جلوسيطلمعجم امجمع اللغة العربية، ا: يُنظر  -  
٣

 .٣٤٨: ، مصدر سابق، ص٨، جمعالم التّنزيلالبغوّي،  - 
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  امةِ القي ن يومِ عَ  عبيرِ ي التَّ ف لطُّفُ التَّ  :المجال الثالث
  

ُيعد يوم القيامة مـن أّيـام الشـّدة التـي يمـر بهـا جميـع الخلـق، وفيهـا يـتّم حسـاب العبـاد        

علـى مــا قــّدموا فــي حيــاتهم الــّدنيا مــن خيـر أو شــّر، وقــد جــاء الخطــاب القرآنــي بألفــاظ كثيــرة 

معـاني  ويحمـلُ : األول: جـاءت فـي سـياقين أن هذه األلفـاظ َنلحظُ و  ،لة على يوم القيامةللدال

ذه هـــ ، ومــنمقابــل كفــرهم بــه بالعــذاب األلــيم الــذي أعـــّده اهللا لهــم التقريــع والوعيــد للُمشــركين

  .القيامة والقارعة والصاخة الطامة واآلزفة والحسرة والندامة: األلفاظ

والحســاب  القيامـة حمــل معنـى يــوماأللفــاظ التـي ت فقــد وردت فيـهوأّمـا الســياق الثـاني         

وردت فــي  ، حيــثعلــى الــنفس راحــة أضــفتو خفيفــة علــى األســماع والقلــوب،  لكّنهــا جــاءت

 مقابــل طـاعتهم وعبــادتهم هللا تعــالى، وجــزاء ن نعـيمن مـا يحصــل عليــه المؤمنـون ِمــيبــي سـياق

قـد عبــر و  الرقـة واللطــف،لـذلك غلــَب عليهـا  ،والنعـيم معـاني التكــريم ت هــذه األلفـاظحملـوقـد 

  :عن يوم القيامة في آيات كثيرة، أهّمها تعالى بها اهللا

  

  :الساعة -١

للتعبيــر عــن يــوم القيامــة،  -عــز وجــل –مــن كتــاب اهللا  وقــد جــاءت فــي مواضــع كثيــرة      

ـــاَعَة ال َوَكــَذِلَك َأْعَثْرَنـــا َعَلـــْيِهْم ِلَيْعَلُمــوا َأن َوْعـــَد اللـــِه َحــق َوَأن ﴿: ومنهــا قولـــه تعـــالى َرْيـــَب الس 

: الشـيءسـاَع  :َسـَوعَ "، وفي بيان أصل المعنـى اللغـوّي للفـظ السـاعة نجـد أنهـا مـن )١(﴾ِفيَها

القيامــة أو الوقــت الــذي : جــزٌء مــن الوقــت والحــين وٕان قــل، والســاعة: ضــاَع وهلــَك، والســاعة

                                                

-
١

  .٢١: آية: سورة الكھف 
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ــاَعَة ِإن ﴿: فــي قولــه تعــالى أيضــاً  للداللــة علــى يــوم القيامــة، وتــرد الســاعة). ١"(تقــوم فيــه الس

، ولفـظ السـاعة هنـا مـن األلفـاظ التـي )٣(،)٢(﴾آِتَيٌة َأَكـاُد ُأْخِفيهَـا ِلُتْجـَزى ُكـل َنْفـٍس ِبَمـا َتْسـَعى

لفـظ يستعملها الناس بكثـرة، وقـد دل علـى يـوم القيامـة دون أن يثيـر الخـوف والهلـع المـرتبط ب

 .يوم القيامة

  :اليوم الموعود -٢    

َوالسـَماِء َذاِت اْلُبـُروِج  ﴿: " بهذا التركيب عن يوم القيامة في قولـه تعـالىوقد عبر اهللا       

يـوم : واليـوم الموعـود اه بـه،وعد األمر، وبه وعد وموِعدًا منّ "وفي اللغة ، )٤(﴾َواْلَيْوِم اْلَمْوُعودِ 

لهم مــن خيــر أو شــّر، ، حيــث وعــد اهللا النــاس بــالجمع فيــه، والحســاب علــى أعمــا)٥"(القيامــة

، )٦"(التأويـل أهـل بـين اخـتالف غيـر مـن القيامة يوم"إّن اليوم الموعود هو : ويقول القرطبي

  .وقد جاء هذا الّتعبيُر لطيفًا في داللته على يوم القيامة

  :يوم التالقي-٣

َرِفيـُع الـدَرَجاِت ﴿: وقد أراد اهللا تعالى بهذا التركيب يوم القيامـة وذلـك فـي قولـه تعـالى       

ــِذَر َيــْوَم التالِقــيُذو الْ  وَح ِمــْن َأْمــِرِه َعَلــى َمــْن َيَشــاُء ِمــْن ِعَبــاِدِه ِلُيْن ويــوم )٧(﴾َعــْرِش ُيْلِقــي الــر ،

 يجمــع ، ذلــك أن اهللا تعــالى)٨"(يــوم القيامــة، لتالقــي الخلــق فيــه"التالقــي فــي المعجــم اللغــوّي 

لمقصــود بيــوم التالقـــي، ا بيـــان الخلــق يــوم القيامــة تجمـــع للحســاب، وقــد أورد ابـــن كثيــر فــي
                                                

١
 ).َس َو عَ : (، مرجع سابق، مادة١، جالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية: يُنظر -

٢
  .١٥: آية: سورة طه -

٣
، ٨٥: آية: ، والحجر١٨٧: آية: ، واDعراف٤٠، ٣١: آية: المواضع اDخرى في سورة اDنعام: ينظر -

 .٦٣: واDحزاب
٤

  .٢، ١: آية: سورة البروج -
٥

  ).َو َع دَ : ( ، المرجع السابق، مادة٢ج ،مجمع اللغة العربية: يُنظر -
٦

 .٢٨٣: ، مصدر سابق، ص١٩، جالقرآن %حكام الجامع القرطبي، -
٧

  .١٥: آية: سورة غافر -
٨

 ).َل ِق يَ : (، مرجع سابق، مادة٢، جللغة العربيةمجمع ا: يُنظر -
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 يـــوم أســـماء مـــن اســـم )الـــتالقِ  َيـــْومَ ( :عبـــاس ابـــن عـــن طلحـــة، أبـــي بـــن علـــي القـــ: "فيقـــول

 .، حيث جاء هذا التركيب رقيقًا لطيفًا في داللته على يوم القيامة)١"(القيامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١

 .١٣٥: ، مصدر سابق، ص٧ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  -



116 

 

  الّطالقِ  نعَ  عبيرِ في الت  لطفُ التّ : المجال الرابع

           

ثنان في أن الطالق من األمور البغيضة التي تتسّبب في دمـار األسـرة ال يختلف ا         

والمجتمع، وقد دعا اإلسالم إلى عدم اللجوء إلى الطالق إال بعد أن تستنفد كل الطرق لحّل 

صــلى اهللا عليــه  -الخالفــات بــين الــزوجين، فــالّطالق أبغــض الحــالل إلــى اهللا؛ وقــد ورد عنــه

  .)١("أبغض الحالل إلى اهللا الطالق: "ولهق -وسّلم

وقـد تكـّرَر ذكــر الطـالق فــي آيـات كثيــرة فـي القــرآن الكـريم؛ بّينــت أحكامـه وشــروطه         

  : وحقوق المطلقة، وفترة العدة للمرأة بعد الطالق في جميع الحاالت، ومن هذه المواضع

  .)٢(﴾َعِليمٌ  ِميعٌ سَ  اللهَ  َفِإن  الطالقَ  َعَزُموا ِإنْ ﴿: قال تعالى* 

ــاٍن َوال َيِحـــل َلُكـــْم َأْن ﴿: وقـــال تعـــالى*  ــاٌك ِبَمْعـــُروٍف َأْو َتْســـِريٌح ِبِإْحَسـ ــاِن َفإْمَسـ تَـ ـــالُق َمرالط

وفـي بيـان هـذه اآليـة يقـول ، )٣(﴾َتْأُخُذوا ِمما آتَْيُتُموُهن َشْيئًا ِإال َأْن َيَخاَفا َأال ُيِقيَما ُحـُدوَد اللـهِ 

هذه اآلية الكريمة رافعة لما كـان عليـه األمـر فـي ابتـداء اإلسـالم، مـن أن الرجـل : "بن كثيرا

كان أحق برجعة امرأته، وٕان طلقها مائة مـرة مـا دامـت فـي العـدة، فلمـا كـان هـذا فيـه ضـرر 

علــى الزوجــات قصــرهم اهللا عــز وجــل إلــى ثــالث طلقــات، وأبــاح الرجعــة فــي المــرة والثنتــين، 

  .)٤("ة في الثالثةوأبانها بالكلي

وقد عّبر القرآن الكريم عن الطالق بألفاظ حسنة لطيفة خّففت من شّدة هذا المعنى    

  :حرج، ومن هذه األلفاظ ما يأتي الفرد المجال في التعبير عنه من غيرووطأته، وأعطت 
                                                

١
محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة : ، تح١، كتاب الطhق، مجسنن ابن ماجه، )٢٧٥ت(ابن ماجه، محمد بن يزيد -

 .٦٥٠: ، صم١٩٩٣ ن،لبنا العلميّة، بيروت،
٢

 .٢٢٧: آية: ةسورة البقر -
٣

  .٢٢٩: آية: سورة البقرة -
٤

 .٦١٠: ، مصدر سابق، ص١، ج١، مجتفسير القرآن العظيم ابن كثير، -
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  :الّتسريح -١

عــن الطــالق، وفــي بــه  -عــز وجــل –ونجـده يــرد فــي القــرآن الكــريم، حيــث عّبـر اهللا          

 ــن  التســــريح"المعــــاجم اللغوّيــــة نجــــد أن ــيء )َســــرحَ (و )َســــِرحَ (مــ ــله،: الشــ : المــــرأةوســــرح  أرســ

َتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسانٍ ﴿: ، وقد قال تعالى)١("طلقها الُق َمرقـال و  ،)٢(﴾الط

َكْحتُْم اْلُمْؤِمَناِت ثُم َطلْقتُُموُهن ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسـوُهن َفَمـا َلُكـْم ﴿َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا نَ : تعالى

، فالتســـريح يحمــل معنـــى )٣(َعلَــْيِهن ِمــْن ِعـــدٍة َتْعتَــدوَنَها َفَمتُعـــوُهن َوَســرُحوُهن َســـَراحًا َجِمــيًال﴾

ّبـر عـن الطـالق، ألّن فـي الطـالق ابتعـاد اإلرسال وفي اإلرسال داللة االبتعاد والفراق وقد ع

هـذا : "أن ابـن كثيـر قـال )َأْو َتْسـِريٌح ِبِإْحَسـانٍ : (للزوجين عن بعضهما، ونجـد فـي بيـان قولـه

أمر من اهللا لرسوله، صلوات اهللا وسالمه عليـه، بـأن يَخّيـر نسـاءه بـين أن يفـارقهن، فيـذهبن 

علــى مــا عنــده مــن  ا وزينتهــا، وبــين الصــبرِ عنــده الحيــاُة الــدني ن َيحُصــل لهــنّ إلــى غيــره مّمــ

 _وأرضـاهنّ  رضي اهللا عنهنّ  -عند اهللا في ذلك الثواب الجزيل، فاخترنَ  الحال، ولهنّ  ضيقِ 

 ـــدّ  بعـــد ذلـــك بـــين خيـــرِ  اهللا ورســـوله والـــدار اآلخـــرة، فجمـــع اهللا لهـــن ، )٤("اآلخـــرةِ  نيا وســـعادةِ ال

ســراحًا : (الطـالق وألبســه لباسـًا جمـيًال بقولـهونالحـظ هنـا كيـف أن اهللا عـز وجــّل زيـن معنـى 

  .، وقولنا سّرَح أْلطف وَأحسن من قولنا طّلق)جميالً 

  

  

  
                                                

١
  ).َس َر حَ : (مادة، مرجع سابق، ١ج، لمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -

٢
  .٢٢٩: آية: سورة البقرة -

٣
 .٤٩: آية: بسورة اDحزا -

٤
 .٤٠١: ، مصدر سابق، ص٦، ج٦، مجالعظيم تفسير القرآنابن كثير،  -
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  :الفراق -٢

  :وقد عّبر اهللا تعالى به عن الطالق وذلك في اآلية الكريمة اآلتية 

، ومّمـــا )١(﴾ِبَمْعـــُروفٍ  َفـــِإَذا َبَلْغـــَن َأَجَلهُـــن َفَأْمِســـُكوُهن ِبَمْعـــُروٍف َأْو َفـــاِرُقوُهن ﴿: قـــال تعـــالى* 

أي اتركـــوهن حتـــى : "يـــدعُم ذلـــك مـــا ذهـــب إليـــه القرطبـــي فـــي تفســـير هـــذه اآليـــة حيـــث قـــال

، فتصـبح المـرأة حـّرًة تسـتطيع أن تتـزوج غيـره، وفـي بيـان )٢("تنقضي عدتهن فيملكن أنفسـهن

): ارقوهنّ فــ: (قولــه تعــالىبيــان المــراد فــي فــي  بغــوي يــوردُ ال ، ونجــد)فــارقوهن: (د بقولــهالمــرا

  .، أي بمعنى طلقوهن وانتظروا قضاء العّدة)٣("مكُ منْ  فتبينَ  هنّ تُ ى تنقضي عدّ حتّ  اتركوهنّ "

فقد عّبر سبحانه وتعـالى عـن الطـالق بمـا هـو أسـاس فيـه وهـو الفـراق، وأصـل معنـاه        

اضي بين فّرق القو  أحدث بينهما ُفرقة،: فصل ومّيز، وفّرق بين القوم: فرق بين الشيئين"من

فانتقلــت داللــة لفظــة الفــراق مــن داللتهــا علــى االنفصــال  ،)٤("حكــم بالفرقــة بينهمــا: الــزوجين

والفـراق عمومــًا إلــى فــراق الرجـل زوجتــه بطالقــه لهــا، فجـاءت لطيفــة مستحســنة الداللــة علــى 

  .لفظ الطالق البغيض المستكره

  :الظهار -٣

مـــن تحـــريمهم زوجـــاتهم علـــى أنفســـهم ويشـــار بـــه إلـــى مـــا كـــان يفعلـــه بعـــض األزواج       

: حتّـــى جـــاء النهـــي الّربـــانّي عنـــه، وذلـــك فـــي قولـــه تعـــالى) أنـــت علـــّي كظهـــر أّمـــي: (بقـــولهم

َهـــاُتُهْم ِإال الالِئـــي َوَلـــْدَنُهْم  َهـــاِتِهْم ِإْن ُأمُأم ـــِذيَن ُيَظـــاِهُروَن ِمـــْنُكْم ِمـــْن ِنَســـاِئِهْم َمـــا ُهـــنُهـــْم ﴿الَوإِن

                                                
١

  .٢: آية: سورة الطhق -
٢

 .١٥٨: ، مصدر سابق، ص١٨، ج٩، مجالجامع %حكام القرآن الكريمالقرطبي،  -
٣

 .١٥٠: ، مصدر سابق، ص٨، جمعالم التنزيلالبغوي،  -
٤

 .)َف َر قَ : (مادة، مرجع سابق، ٢، جلمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، ا: يُنظر -
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ــو   :الظهــار"وفــي االمعــاجم اللغوّيــة  ،)١(َن ُمْنَكــرًا ِمــْن اْلقَــْوِل َوُزورًا َوإِن اللــَه َلَعُفــو َغفُــوٌر﴾َلَيُقوُل

ي كظهـر أنـت علـ: قـال لهـا: ، ومنهـاامرأتـه) َظاَهرَ (تبّين وبرز بعد الخفاء، و: ظهر الشيء ظهوراً 

  ).٢"(ه اإلسالمنوكان هذا طالقا في الجاهلية فنهى ع ،أي أنت علي حرام: أمي

الــذين : قــول تعــالى ذكــرهي: "ونجــد فــي بيــان المــراد بهــذه اآليــة لــدى الّطبــرّي مــا نّصــه       

علينــا  أنــتنّ : حّرمــون نســاءهم علــى أنفســهم تحــريم اهللا علــيهم ظهــور أمهــاتهم، فيقولــون لهــنّ يّ 

ار كــان لفظــًا ، إذن فالظهــ)٣("ةِ جــل امرأتــه فــي الجاهلّيــالرّ  مهاتنــا، وذلــك كــان طــالقُ كظهــور أُ 

ــي الجاهلّيــــة، ــن كثيــــر للطــــالق فــ ــول ابــ ــل: "ويقــ ــن مشــــتق الظهــــار أصــ  أن وذلــــك الظهــــر، مــ

 كان الشرع في ثم أمي، َكَظْهرِ  علي  أنت: لها قال امرأته من أحد تظاهر إذا كانوا الجاهلية

 فأرخص طالًقا، الجاهلية عند الظهار وكان الظهر، على قياًسا األعضاء سائر في الظهار

  .)٤("جاهليتهم في يعتمدونه كانوا كما طالًقا يجعله ولم كفارة، فيه وجعل األمة لهذه اهللا

 وغيره الظهار بجهة منها تباعد أنه: المعنى: "ويقول أبو حّيان األندلسي في الّظهار       

 لمـا إبعـاداً  بـالظهرِ  الـبطن عـن واوكّنـ ن،بمِ  ىعدّ  التباعد، معنى ضمن لما، امرأته من أي ،

ـــة، ، )٥"(الفـــرج ربيقـــا ــه بصـــورة جلّي وهنـــا يبـــرز التلّطـــف فـــي التعبيـــرعن تحـــريم الّرجـــل زوجتَـ

عن شيء خاص كان سائدًا في الجاهلّية وهو  -عز وجل -فالظهار معنى عام عبر به اهللا 

  : ويرد لفظ الّظهار في آيات كريمة أخرى، منهاالطالق، 

                                                
١

 .٢: آية: سورة المجادلة -
٢

  ).ظَ هَ رَ : (، مرجع سابق، مادة٢، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، : يُنظر -

 .٢٢٨، ٢٢٧: صمصدر سابق،  ،٢٣ج ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  -٣
٤

  .٣٧: ،  مصدر سابق، ص٨، ج٨، مجتفسير القرآن العظيمابن كثير،  -
٥

 .٢٠٧: ، ص٧، ج٨، مجالبحر المحيطسي، أبو حيّان اDندل -
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وذلـك فـي ســياق  ،)١(لالِئــي ُتَظـاِهُروَن ِمـْنُهن ُأمهَــاِتُكْم﴾﴿َوَمــا َجَعـَل َأْزَواَجُكـْم ا: قولـه تعـالى* 

  .بيان بطالن الظهار، وتحريمه على المؤمنين

﴿َوالــِذيَن ُيَظــاِهُروَن ِمــْن ِنَســاِئِهْم ثُــم َيُعــوُدوَن ِلَمــا َقــاُلوا َفَتْحِريــُر َرَقَبــٍة ِمــْن : وفــي قولــه تعــالى* 

ــمْ  ــْد َفِصـــَياُم َشــــْهَرْيِن  َقْبـــِل َأْن َيَتَماســـا َذِلُكـ ــْم َيِجـ ــٌر َفَمــــْن َلـ ــوَن َخِبيـ ــُه ِبَمـــا تَْعَملُـ ُتوَعُظـــوَن ِبــــِه َواللـ

ِه َوَرُسـوِلِه ُمتََتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل َأْن َيَتَماسا َفَمْن َلْم َيْسَتِطْع َفِإْطَعاُم ِستيَن ِمْسـِكينًا َذِلـَك ِلُتْؤِمُنـوا ِباللـ

ارة التــي ، حيــث ورد لفـظ الّظهــار هنــا لبيـان الكفــ)٢(ِه َوِلْلَكــاِفِريَن َعــَذاٌب َألِـيٌم ﴾َوِتْلـَك ُحــُدوُد اللـ

  .زوجتهمن  ُيظاهر تترّتب على الذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١

  .٤: آية: سورة اDحزاب -
٢

  .٤، ٣: آية: سورة المجادلة -
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  الشديدِ  ن الخوفِ عَ  عبيرِ الت في  فُ لط الت : المجال الخامس

 

  :جلودُ ال شعر قْ تَ  -١
 

رتبط بخشـية المـؤمنين هللا تعـالى، وقد جاءت للتعبير عن معنى الخوف الشديد والم         

ــُه ُجلُــوُد : وذلــك فــي قولــه تعــالى ــاِنَي تَْقَشــِعر ِمْن َل َأْحَســَن اْلَحــِديِث ِكَتابــًا ُمَتَشــاِبهًا َمَث ــُه َنــزالل﴿

 ِه َذِلَك ُهَدى اللتَِليُن ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُهْم ِإَلى ِذْكِر الل ُهْم ثُمِذيَن َيْخَشْوَن َربِه َيْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ال

لّمــا أراَد أْن ُيعّبــر عّمــا  -عــز وجــل –، ونلحــُظ أن اهللا )١(َوَمــْن ُيْضــِلْل اللــُه َفَمــا َلــُه ِمــْن َهــاٍد﴾

، ولــم )تَْقَشــِعر (يصــيب المــؤمنين مــن الخــوف الشــديد حــال ســماعهم آيــات العــذاب اســتعمل 

ب القرآني لطيفًا في تعبيره عن معنى الخوف يستعمل لفظ الخوف مباشرة، لذلك جاء الخطا

ــويّ  ــك يــــورد البغــ تَْقَشــــِعّر تْضــــطِرُب : "الشــــديد النــــابع مــــن خشــــيتهم هللا تعــــالى، وفــــي بيــــان ذلــ

، واالقشعراُر تغّير في جلِد اإلنساِن عنَد الوَجِل والخوفِ  ٢"(وتشمئز(.  

 

  : الحناجرَ  غت القلوبُ بلَ  -٢

َجـاُءوُكْم  ذْ ﴿إِ  :ىالخـوف والفـزع وذلـك فـي قولـه تعـالى وقد جاءت للتعبيـر عـن معنـ         

ـــوُب اْلَحَنـــاِجَر َوَتُظنـــوَن ِباللـــهِ  ـــْت اْلُقُل ـــْنُكْم َوإِْذ َزاَغـــْت اَألْبَصـــاُر َوَبَلَغ ــْوِقُكْم َوِمـــْن َأْســـَفَل ِم  ِمـــْن َفـ

ى الخـوف ، فالخطاب في اآلية الكريمة موجه للمؤمنين، لـذلك لـم يـذكر اهللا تعـال)٣(الظُنوَن﴾

                                                
١

 .٢٣: آية: سورة الزمر -
٢

  .١١٥: ، مصدر سابق، ص٧، جمعالم التنزيلالبغوي، : يُنظر -

.١٠: آية: سورة اDحزاب   -
3
 



122 

 

والفزع الذي أصابهم بلفظه المباشر، بل عبر عنـه برسـم صـورة لإلنسـان المـؤمن وقـد وصـل 

ــاِجرَ : (قلبــه إلــى حنجرتــه مــن شــّدة الخــوف بقولــه الحلقــوم، : "، والحنجــرة)َبَلَغــْت اْلُقلُــوُب اْلَحَن

لـة ، حيـث عبـر اهللا عـن الخـوف الشـديد بوصـف الحا) ١"(وجزء من مجرى النفس فـي الرقبـة

  .التي يكون عليها اإلنسان عند شعوره بالخوف

ــاويــــورد الطبــــرّي فــــي بيــــ        ــوال عــــّدة منهــ ــــوُب :(وقولــــه" :ان المــــراد بــــذلك أقــ َوَبَلَغــــِت الُقُل

، )٢"(نبــت القلــوب عــن أماكنهــا مــن الرعــب والخــوف، فبلغــت إلــى الحنــاجر: يقــول) الَحنــاِجرَ 

، فمع داللة هذا التعبير عن شدة الخـوف )٣"(من شدة الخوف والفزع: أي: "ويقول ابن كثير

ــوس المخــــاطبين، إّال أّن  ــي نفــ التعبيــــر التلطّفــــي والفــــزع، ومــــا مــــن شــــأنه أن يبــــّث الرعــــب فــ

وبصياغته المجازّية الرفيعة نقل المعنى بطريقة تثير الذهن والتصّور قبل أن يسـتقر معناهـا 

  .في نفس المتلقي

 

رّ  -٣ الض:  

الخوف ولكّنها خّصصـت فـي الخـوف مـن الغـرق، وذلـك فـي  وقد جاءت للتعبير عن       

ــاُكْم ِإَلــى اْلَبــر : قولــه تعــالى ــا َنج ــاُه َفَلمِإي َمــْن تَــْدُعوَن ِإال ِفــي اْلَبْحــِر َضــل ــر ــُكْم الضَوإَِذا َمس﴿

ان مـن حـال أو مـا كـ"، ومـن معـاني الضـَر فـي اللغـة أّنـه )٤(َأْعَرْضتُْم َوَكاَن اِإلْنَسـاُن َكفُـورًا﴾

                                                
١

  ).َح ْن َج رَ : (مادة ، مرجع سابق،١ج المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربيّة، : يُنظر -
٢

  .٢٢١ -٢٢٠: ، مصدر سابق، ص٢٠، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبرّي،  -
٣

 .٣٨٨:  ، مصدر سابق، ص٦،جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  -
٤

 .٦٧: آية: سورة اoسراء -
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، والخـوف مــن الشـدة، ونجـد القرطبــي يـورد فـي بيــان هـذه اآليــة أّن )١"(فقـر أو شـدة فــي بـدن

  ).٢"(وأهوال حاالته اضطرابه وتموجه الّضر لفظ يعم خوف الغرق واإلمساك عن الجري"

 ومما سـبق نلحـُظ أن القـرآن الكـريم نـّوع فـي اسـتعمال األلفـاظ والعبـارات المركبـة للتعبيـر عـن

حيــث إن الخــوف مــن األمــور التــي ُتشــعر اإلنســان بالشــدة والضــيق، معنــى الخــوف الشــديد، 

ونجــد أن اإلنســان يحــرص علــى إخفــاء الشــعور بــالخوف، ولــذلك جــاء التعبيــر القرآنــي عنــه 

  .بوصف الحالة التي يكون عليها اإلنسان عند إحساسه بالخوف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
١

 ).َض َر رَ : (، مادة١، المرجع السابق،جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة،: يُنظر -
٢

 .٢٩١، مصدر سابق، ص١٠، ج٥، مجالجامع %حكام القرآنالقرطبي، - 
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  والهزيمةِ  سارةِ ن الخَ عَ  عبيرِ في التّ  الّتلّطفُ : المجال السادس

         الحـــديث عنهـــا؛ بـــل إن الخســـارة والهزيمـــة مـــن المواضـــيع التـــي ال ُيســـتحب تُعـــد

، أو يخفف من وقعهـا علـى الـنفس الكثير يحرص على أن يخفيها ويسترها عن اآلخرين

دم وقــد جــاء القــرآن الكــريم بألفــاظ مختلفــة للتعبيــر عــن هــذه المواضــيع بحيــث تضــمن عــ

  : وقوع ما قد يسّببه ذكُرها من حرج للمتحّدث وللسامع، ومن أهم هذه األلفاظ ما يأتي

 

 : يظهروا عليكم -١

﴿َكْيـَف َوإِْن َيْظَهــُروا : وقـد وردت فـي معنـى الغلبـة والهزيمـة وذلــك فـي قولـه تعـالى       

، )١(ْفَواِهِهْم َوتَـْأَبى ُقلُـوُبُهْم َوَأْكثَـُرُهْم َفاِسـُقوَن﴾َعَلْيُكْم ال َيْرُقُبوا ِفـيُكْم ِإال َوال ِذمـًة ُيْرُضـوَنُكْم ِبـَأ

وعلـــى  ،الشـــيء ظهـــوراً ) َهـــَر ظَ ("نجـــّد أن هـــذا الّتعبيـــر جـــاء مـــن اللغـــوي جـــم الّرجوع للمعوبـــ

ــلَ غَ أي : بــهِ ظهــر و  عــدوه، ) يظهــروا علــيكم(رد الطبــري رأيــًا فــي قولــه تعــالى وقــد أو ، )٢"(هُ َب

، فاهللا تعالى يخاطب المـؤمنين فـي )٣("يغلبوكم ،)عليكم يظهروا إن(:"ألبي جعفر قال فيه

ســياق التعبيــر عّمــا قــد يفعلــه المشــركين فــيهم مــن أمــور قــد تُلحــق بهــم الهزيمــة، ولكنــه لــم 

، وهــو تعبيــر فيــه مــن التلّطــف والرّقــة مــا )يظهــروا علــيكم( : بــل قــال) إن يهزمــوكم( يقــل 

  . ُيجّنب المؤمنين الّضيَق والحرجَ 

  

                                                
١

  .٨: آية: سورة التوبة -
٢

  ).رَ  ـظَ ھَ : (مرجع سابق، مادة ،٢ج ،المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، : ينظر -
٣

 .١٤٥: ص ، مصدر سابق،١٤ج  ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  -
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 :باردْ وهم األَ تولّ  -٢

وقــد وردت فــي القــرآن الكــريم بصــور مختلفــة للداللــة علــى معنــى الهزيَمــِة والهَــَرب،         

  :ومن هذه اآليات

، فقـد )١(﴾َيا َأيَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيتُْم الِذيَن َكَفُروا َزْحفًا َفال تَُولـوُهْم اَألْدَبـارَ ﴿: قوله تعالى* 

، وأصـُل معناهـا اللغـوّي مـن )تولـوُهم األْدَبـاَر : (ة بقولـهتعالى عن الفرار مـن المعركـ عبر اهللا

 هُ جعلَ : الشيء )رَ بَ دْ َأ(:  )َدَبرَ (، وتولى فالن هارباً : ويقال ،رَ بَ دْ َأ: ى الشيءَ وتول  وّلى )يَ لِ وَ ("

 مكُ ظهـورَ  موهُ تولـ فـال: "أي) ْدَبـارَ َفـال ُتَولـوُهْم األَ (ويورد الطبري في أن المراد بقولـه  ،)٢("هُ فَ لْ خَ 

  .)٣("عنهم فتنهزموا

 فـي تعبيـره عـن معنـى الفـراررقيقـًا فقد جـاء الخطـاب الّربـاني لعبـاده المـؤمنين لطيفـًا         

ة هم عــن االنهـزام بلفظــه المباشـر، بــل عّبـر بوصــف الحالــال ُيثِْقــَل علـيهم، لــذلك لـم يــنه حتّـى

، )َفـال ُتَولـوُهْم اَألْدَبـارَ : (فقـالهـم مـدبرون، الفرار والهزيمة، أي و قد يكونون عليها حال التي 

  .وفي هذه المخاطبة تثبيت وتأنيس للمخاطبين

  

  : تذهب ريحكم -٣

 :وقد عّبر بها اهللا تعالى عن ضعف قوة المـؤمنين وهـزيمتهم، حيـث قـال تعـالى         

ــــَه َوَرُســــــوَلُه َوال تََنــــــاَزُعوا فَ ﴿ ــَع َوَأِطيُعــــــوا اللــ ــْذَهَب ِريُحُكــــــْم َواْصــــــِبُروا ِإن اللــــــَه َمــــ تَْفَشــــــُلوا َوَتــــ

                                                
١

 .١٥: آية: سورة اDنفال - 
٢
  ).َو ِل يَ : (، مرجع سابق، مادة٢، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة، : يُنظر -  

٣
  .٤٣٥: ، مصدر سابق، ص١٣، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  -  
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اِبِرينَ  ومضـى مـّر : ذهابـًا وذهوبـًا أي) َذَهـَب ( تذهُب ريحكم مـن "، وفي اللغة )١(﴾الص

: الهــواء إذا تحــرك والرائحــة والرحمــة والقــوة، ويقــال): الــريح(ومــات، وريحكــم مــن َرَوَح، و

  ).٢"(َبت الَغَلبةأي ذهَب النصر وذه: ذهب ريحه

 حــدثنا قــال، عمــرو بــن محمــد حــدثني: "وفــي بيــان المــراد بــذهاب الــريح يــورد الطبــريّ        

 ،"ريحكــم وتــذهب: "قولــه مجاهــد عــن نجــيح، أبــي ابــن عــن عيســى، حــدثنا قــال، عاصــم أبــو

  .، حيث دّلت على معنى الهزيمة دون أن ُتلحق األذى النفسي بالمؤمنين)٣"(نصركم: قال

  

  

  

  

                                                
١
 .٤٦: آية: سورة اDنفال -  

٢
  .)َر َو حَ ( و) َذ هَ بَ : ( ، مرجع سابق، مادة١، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة،  -  

٣
  .٥٧٦: ، مصدر سابق، ص١٣، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  -  
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  :والجوعِ  ن الفقرِ عَ  عبيرُ الت : المجال السابع
  

وقعـه فـي الضــيق لشـّدة التـي يمـر بهـا اإلنسـان، وتلّمـا كـان الفقـر والجـوع مـن أحـوال ا       

فـي آيـات كثيـرة بألفـاظ لطيفـة حسـنة، تتقبّلهـا النفـوس  مـاوالحرج، فقد عبـر القـرآن الكـريم عنه

  :ّشدة المرتبطة بهما، وأهّم هذه األلفاظوتخّفف من حالة الضيق والوتأنس إليها، 

  

 :البأساء .١

ـــاب اهللا         ـــي كتــ ــد جـــــاءت فــ ـــز وجــــــل –وقـــ ــــه  -عــ ــــي قولــ ـــر فـ ـــى الفقــ ــن معنــ للتعبيـــــر عـــ

ــراِء َلَعلهُــْم َيَتَضــرُعونَ ﴿:تعــالى ١(﴾َوَلَقــْد َأْرَســْلَنا ِإَلــى ُأَمــٍم ِمــْن َقْبِلــَك َفَأَخــْذَناُهْم ِباْلَبْأَســاِء َوالض( ،

وفــي بيــان ، )٢"(المشــقة والفقــر: والبأســاء.. افتقــر،: َبــِئَس َبْأســًا وبْؤســًا، وبئيســاً "بأســاء مــن وال

، )٣"(األمـــوال فـــي المصـــائب"أن البأســـاء  المـــراد بالبأســـاء فـــي اآليـــة الكريمـــة يـــورد القرطبـــي

ــد ذلــك مــا أورده الطبــري فــي أّن البأســاء   ةشــدّ  هــي"والمصــيبة فــي المــال تســّبب الفقــر، ويؤّي

  .، فجاء لفظ البأساء لطيفًا في تعبيره عن الفقر)٤"(المعيشةِ  في يقوالضّ  الفقر

َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَيٍة ِمْن َنِبي ﴿: وقد وردت البأساء بهذا المعنى كذلك في قوله تعالى       

ــراِء َلَعلهُــمْ  َأَخــْذَنا َأْهَلَهــا ِباْلَبْأَســاِء َوالض ُعونَ  ِإالــر ومــن اآليــات األخــرى التــي جــاءت ، )٥(﴾َيض

ـراِء َوِحـيَن اْلَبـْأِس ﴿: بها البأساء للتعبير عن الفقر، قوله تعـالى ـاِبِريَن ِفـي اْلَبْأَسـاِء َوالض َوالص
                                                

١
  .٤٢: آية: سورة اWنعام  -

٢
  ).َب ِئ سَ : (، مرجع سابق، مادة١، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة،  -

٣
  .٤٢٤: ، مصدر سابق، ص٦، ج٣القرطبي،الجامع Dحكام القرآن الكريم، مج -

٤
  .٣٥٤: ، مصدر سابق، ص١١، جن في تأويل القرآنجامع البياالطبرّي،  -

٥
  .٩٤: آية: سورة اDعراف -
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جـــاءت أن البأســـاء هنـــا  وقـــد ذكـــر الطبـــريّ  ،)١(ُأْوَلِئـــَك الـــِذيَن َصـــَدُقوا َوُأْوَلِئـــَك ُهـــْم اْلُمتُقـــوَن﴾

ابـــن ويـــذهب  ،)٢"(الفقـــر البأســـاء: "فقـــر، وأورَد رأيـــًا لـــبعض أهـــل التأويـــل مفـــاده أن بمعنــى ال

ــاِبِرينَ ( :وقولــه: "، فيقــولكثيــر إلــى مــا ذهــب إليــه الطبــري اءِ  اْلَبْأَســاءِ  ِفــي َوالصــر َوِحــينَ  َوالض 

له البأســاء ، فقـد عبـر القــرآن الكـريم فـي اسـتبدا)٣"(البأسـاء وهــو الفقـر، حـال فـي: أي )اْلَبـْأسِ 

  .بالفقر عن الُمراد، وخّفف من األثر النفسي المرتبط بلفظة الفقر

 :الضّراء .٢

َوَلـِئْن َأَذْقَنـاُه ﴿: وقد عّبر اهللا سبحانه وتعالى بها عن الفقر وذلك في قوله تعالى        

ويـورد الطبـرّي  ،)٤(﴾َلَفـِرٌح َفُخـورٌ  َنْعَماَء َبْعَد َضراَء َمسْتُه َلَيُقوَلن َذَهَب السيَئاُت َعنـي ِإنـهُ 

 فيـه كـان العـيش مـن ضـيق بعـد"، )مسـته ضـراء بعد(: قولهأن اهللا تعالى أراد ب: في ذلك

ونجــُد القرطبــي يــذهب إلــى ، والفقــر ســبب فــي ضــيق العــيش، )٥"(يعالجهــا كــان وعســرة ،

 وفقـر ضـر بعد :أي )سْتهُ مَ  َضراءَ  َبْعدَ : "(أّن المراد بالضّراء هنا الفقر والشدة حيث قال

ــد)٦"(وشــــدة ــّراء، وقــ ــابقة بالضــ ــر فــــي اآليــــات الســ ـــم التعبيــــر عــــن الفقــ ــد تـ أّدى هــــذا  ، فقــ

  .لفقر الُمحرجة وتلطيفهااإلى تخفيف داللة  االستبدال

  

  

  

                                                
١

  .١٧٧: آية: سورة البقرة -
٢

 .٣٤٩: ، المصدر السابق، ص٣ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبرّي، : يُنظر -
٣

  .٤٨٨: ، مصدر سابق، ، ص١، ج١، مجتفسير القرآن العظيمابن كثير،  -
٤

  .١٠: آية: سورة ھود -
٥

 .٢٥٦: ، المصدر السابق، ص١٥ج جامع البيان في تأويل القرآن، الطبرّي،: يُنظر -
٦

  .١١: ، مصدر سابق، ص٩، مج، جالجامع %حكام القرآنالقرطبّي،  -
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رّ  .٣ الض : 

َوَمــا ِبُكــْم ِمــْن ﴿: وقــد وردت للتعبيــر عــن معنــى الفقــر والجــوع، وذلــك فــي قولــه تعــالى       

ر َفِإَلْيِه َتْجَأُرونَ ِنْعمَ  ُكْم الضِإَذا َمس ِه ثُممن )١(﴾ٍة َفِمْن الل ر و"، والض ، َضر) ر ما كان ) الض

ـر فـي اآليـة الكريمـة يقـول )٢"(من سوء حال أو فقر أو شّدة في بدن وفي بيان المراد بالض ،

ــُكمُ  ِإَذا ثُــم : "(البغــوي َمس  ــر والقحــط يســّبب الجــوع وقــد يــؤدي إلــى )٣("والمــرض القحــط )الض ،

ــرّ : ، حيــث قــالالفقــر كــذلك، وقــد ذهــب القرطبــي إلــى مــا ذهــب إليــه البغــوي الض الســقم " إن

ـــ)٤"(والـــبالء والقحـــط للتعبيـــر عـــن معنـــى الفقـــر والجـــوع فـــي قصـــة ســـّيدنا ، ويـــرد لفـــُظ الض ر

وا َعَلْيـِه َقـاُلوا َيـا َأيهَـا اْلَعِزيـُز َمسـَنا َفَلمـا َدَخلُـ﴿ :وذلـك فـي قولـه تعـالى -عليه الّسالم -يوسف

ــــِزي  ـــا ِإن اللـــــَه َيْجـ ــ ـــدْق َعَلْيَن ــــَل َوَتَصــ ــَأْوِف َلَنـــــا اْلَكْيـ ـــ ــــا ِبِبَضـــــاَعٍة ُمْزَجـــــاٍة َف ـــر َوِجْئَنـ ــ ـــا الض ــ َوَأْهَلَن

ــ)٥(﴾اْلُمَتَصــدِقينَ  وفــي بيــان المــراد بالض ، تعـــالى ولــهقالمــراد فــي  ّر هنــا، يــورد الطبــري أن :

  .)٦"(طِ حْ والقَ  الجدِب  نمِ  دةالشّ  يَأ ،)ر الض  انَ هلَ وَأ نامسّ "(

ــر وٕالــى ذلــك ذهــب           الض فقــد جــاء لفــظ )٧"(والجــوع الشــدة: "البغــوي حيــث قــال إن ،

 خـوة سـّيدنا ّدة من فقر وجوع، وذلـك علـى لسـان إّر في هذه اآلية للداللة على معنى الشالض

لفــٌظ عــاٌم دّل علــى المعنــى المــراد، وخّفــَف مــن حــّدة لفــظ الفقــر والجــوع فــي  يوســف، والّضــرّ 

  .الوقت ذاته

                                                
١

  .٥٣: آية: سورة النحل -
٢

  ).َض َر رَ : ( ، مرجع سابق، مادة١، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة، : يُنظر-
٣

 .٢٤: ، مصدر سابق، ص٥، ج٢، مجالتنزيلمعالم البغوي، -
٤

 .١١٥: ، مصدر سابق، ص١٠، ج٥مج الجامع %حكام القرآن، القرطبي،-
٥

  .٨٨: آية: سورة يوسف-
٦

  .٢٣٤: ،  مصدر سابق، ص١٦ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري، -
٧

 .٢٧١: ، مصدر سابق، ص٤، ج٢مج معالم التنزيل، البغوي،-



130 

 

ــّر بــالمعنى الســابق فــي قولــه تعــالى          َدَعــْوا ﴿ :ويــرُد لفــُظ الض ــاَس ُضــر الن َوإَِذا َمــس

، فالضـر عنــد )١(﴾ِريـٌق ِمــْنُهْم بِـَربِهْم ُيْشـِرُكونَ َربهُـْم ُمِنيِبـيَن ِإَلْيـِه ثُـم ِإَذا َأَذاَقهُــْم ِمْنـُه َرْحَمـًة ِإَذا فَ 

 أو أومـرض، فقـر، مـن الشـدة،: "ولـدى أبـي حّيـان األندلسـّي تعنـي ،)٢"(وشـدة قحط: "البغوي

  ).٣"(قحط

َوإِْن َيْمَسْسـَك اللـُه ِبُضـر َفـال َكاِشـَف َلـُه ِإال ُهـَو ﴿: ومن هذه المواضع كذلك قوله تعالى     

، حيـث دّلـت علـى معنـى الفقـر والشـّدة، إذ )٤(﴾ْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى ُكـل َشـْيٍء َقـِديرٌ َوإِْن يَ 

ــّر أنــه فقــد دّل علـــى أّن )٥"(مــرض أو فقـــر مــن نــزلي مـــا: "يــورد القرطبــي فــي المـــراد بالض ،

  ).٦"(الفقر لضرا" :يذهب مذهب القرطبي فيقول حّيان أبا ونجد، الّضّر هو الفقر

  : خصاصةال -٤

َوالـــِذيَن تََبـــوُءوا ﴿: عـــن الفقـــر والحاجــة، حيـــث قــال –عـــز وجــل –وقــد عبـــر بهــا اهللا         

ـا ُأوتُــو  ـوَن َمـْن َهــاَجَر ِإَلـْيِهْم َوال َيِجـُدوَن ِفـي ُصـُدوِرِهْم َحاَجـًة ِمماَر َواِإليَمـاَن ِمـْن َقـْبِلِهْم ُيِحبا الـد

ـــ ــى َأْنُفِســـ ــــْؤِثُروَن َعَلــــ ـــَك ُهــــــْم َوُيــ ــــِه َفُأْوَلِئـــ ــح َنْفِســ ــوَق ُشــــ ــٌة َوَمــــــْن ُيــــ ــْم َخَصاَصــــ ـــاَن ِبِهــــ ِهْم َوَلــــــْو َكـــ

ــونَ  ــــن، )٧(﴾اْلُمْفِلُحــــ ـــة مــ ـــــي اللغـــ ــــة فـ ــاً -)َخــــــص ("والخصاصــ ــة ، َخَصاصــــ ـــــر،  :وَخصاَصــــ افتقـ

  ).٨"(الَفْقُر والحاجُة وسوُء الحالِ : والَخصاَصة

                                                
١

  ٣٣ :آية: سورة الروم -
٢

، الجامع %حكام القرآنالقرطبي، : ، وينظر٢٧١: ، مصدر سابق، ص٦، ج٣، مجمعالم التنزيلالبغوي،  -
  .٣٣: ، مصدر سابق، ص١٤، ج٧مج

٣
  .١٦٨: مصدر سابق، ص ،٧، جتفسير البحر المحيطأبو حيّان اDندلسي،  -

٤
  .١٧: آية: سورة اDنعام -

٥
 .٣٩٨: صمصدر سابق،  ،٦، ج٣مج ،الجامع %حكام القرآنالقرطبي، : يُنَظر -

٦
 .١٣٣: ، مصدر سابق، ص٥، جتفسير البحر المحيطأبو حيّان اDندلسي،  -

٧
  .٩: آية: سورة الحشر -

٨
 ).َخ َص صَ : (، مرجع سابق، مادة١، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربيّة، : يُنظر -
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: الخصاصــة: "ة، يقــول القرطبــيوفــي بيــان المــراد فــي الخصاصــة فــي اآليــة الكريمــ        

فالخصاصـة  ،بـاألمرِ  انفـرادٌ  :وأصـلها مـن االختصـاص وهـو ،الحاجة التي مختـل بهـا الحـال

وقــد جــاءت فــي ســياق الحــديث عــن  ،)١"(ةوحاَجــ ولــو كــان بهــم فاقــةٌ  االنفــراد بالحاجــة؛ أيْ 

: أي جـة،حا: يعنـي: "وهـذا مـا ذهـب إليـه ابـن كثيـر حيـث قـال اإليثار رغم الحاجـة الشـديدة،

ــاس ونءويبــــد أنفســـهم، حاجـــة علـــى المحـــاويج يقـــدمون ــي قـــبلهم بالنـ  إلــــى احتيـــاجهم حـــال فـ

نلمـس لطافـة الـنص القرآنـي فـي الّتعبيـر  وفي استعمال اهللا تعالى لفـظ الخصاصـة ،)٢"(ذلك

  .يثار ذلك الخلق اإلسالمي الرفيععن الحاجة والفقر الشديدين، وقد اقترنا باإل

        ضــح لنــا الــدور كتــاب اهللا عرضــه مــن ألفــاظ وعبــارات جــاءت فــي وبعــد مــا تــميت

واألثــر فــي التخفيـف مــن وطــأة الحـوادث المؤلمــة،  وم بــه أســلوب التّلّطـفالكبيـر الــذي يقـ

إعجـاز القـرآن اقتـرن ذلـك ب وقـدالنفسي النـاتج عـن مواقـف الشـّدة التـي تصـيب اإلنسـان، 

 .اإلسالميّ  المجتمع داخل ومناحيها رادحياة األفوبالغته في الّتعبير عن شؤون الكريم 

                                                
١

  .٢٩: ، مصدر سابق، ص١٨، جالجامع %حكام القرآن الكريمالقرطبي،  -
٢

  .٧٠: ، مصدر سابق، ص٨، جتفسير القرآن العظيمابن كثير،  -



١٣٣ 

   

    ◌ُ ةمَ ــاِت ــخَ ال  

 ومفھوم�ه ف�ي الت�راثِ  لطّ�فِ التَّ  ُمص�طلحِ  إل�ى اس�تج�ءِ  -فيما سبق–سعت ھذه الدراسة        

�اتِ ���ي الدراس���ّي وف���وّي العرب���ةِ  اللغ���ةِ  اللغويّ���واطنَ ، وَت الحديث���ت م���ابِ  هِ ورودِ  تبّع���ي الخط�� ف

خاتم�ة الدراس�ة وف�ي  ش�مة واللباق�ة والش�دة،الح :ھم�ا عل�ى دافع�ين رئيس�ين تْ القرآني، ووقَف 

  :أھّم الم�حظات اMتية يمكن أن نُجمل

     ً .لدى اللغويين القدماء، وقد ازدادت أھميته لدى المحدثين التَّلطُّف بأھميّة حظي :أو

   .دللتّلّطف دوٌر كبيٌر في توطيِد الع�قات اXجتماعيّة بين اVفرا :ثانياً     

�إ :ثالث�اً     ��ر أس��ي التّعبي��ف ف��ا نَّ التّلطّ��ة، وإنَّم��ة العربيّ��تّص باللغ��رّي X يخ��رد لوب تعبي��ي ي� ف

  .كثير من اللغات

�اً   ��وِر،  :رابع��روِه أَو الَمْحظ��ِظ الَمك��رك اللف��تّم ت��ث ي��تبدال؛ بحي��دأ اXس��ى َمْب��ف عل��وُم التّلطُّ�يق

 .مكانه لفظ آخر ُملطَّف َحَسنويُستعمل 

ا يُعدُّ لفظاً لطيفاً في لھجة ما، قد يكون يؤّثر اخت�ف اللھجات في ألفاِظ الّتلطُّف، فم :خامساً  

  .ھذا على اخت�ف اللغات أيضاّ  أخرى ضمن اللغة الواحدة، ويصدقُ  محظوراً في لھجة

يؤّدي التّلّطف وظائف دXليّة كثيرة من أھّمھا ستر المحظور، والتخفي�ف م�ن وط�أة : سادساً  

كم�ا  ،لس�لبية مث�ل الك�وارثتجنب كثير م�ن الحق�ائق اوالحوادث المؤلمة كالمرض والموت، 

  .والحفاظ على قيم الثقافة العربية اlس�مية م في اXرتقاء بالذائقة اللغويّةأن التّلطُّف يُسھ

  .يسھم الكشف عن مواطن التّلّطف في القرآن الكريم في فھم النَّص القرآني : سابعاً  

�اً  ��رآن إ: ثامن��ي الق��ف ف��اظ التَّلطُّ��اXت ورود ألف��ر مج��ن أكث��و م��مة ھ��دافع الحش��ف ب�نَّ التّلطّ

�وم��ي العم��دائد ف��رض والش��وت والم��ى الم��ة عل��اظ الّدال��ق باVلف��ال المتعلّ��ه المج��ريم، يلي� .الك



١٣٤ 

   

ّص بالح�ديث ع�ن ترد ألفاظ التلّطف في القرآن الكريم في السياقات القرآنية التي تخ�ت: تاسعاً 

  .حوالھمالمؤمنين وأ

�: عاش�راً ��اً لمص�مميتق��اّ مھّم��ررات التدريس�ية ّدم الدراس�ة مرجع��اھج والمق��وا ، المن��ي ينبّھ�لك

على مواطن ورود التلط�ف ووظيفت�ه الس�ياقية ف�ي العربي�ة الفص�حى عموم�اً وف�ي الس�ياقات 

على وجه الخصوص، كما يفيد مخططي اللغة العربية في العصر الحديث ف�ي بي�ان  القرآنية

�ن ا��ي م�ا يمك��ريم، ف��ي الق�رآن الك��ابيره ال�وارده ف��اظ التلط�ف وتع��تعمال ألف��ه ف�ي اس�lف�ادة من

�اظ ���ذه اVلف���ن ھ���راً م���ة أنَّ كثي���ديث، وبخاص���ر الح���ي العص���ة ف���ة المماثل���تعماXت العربيّ��اس

�ي ��ة ف��ھم الدراس��ك تس��ى ذل��افة إل��ة، إض��ة متوھج��ات تعبيري��زال بطاق��ة X ت��ابير القرآني�والتع

م ومترجمي القرآن الكريم في الخصوص بم�واطن التلط�ف عن�د تزويد المترجمين في العمو

  .نقل النص القرآني إلى اللغات العالمية اVخرى



١٣٦ 

 

 والمراجعثبت المصادر 

  

  :المصادر: أو�ً 
  

، الصاحبي في فقه اللغة ،أبو الحسين الرازي اللغوي ،بن زكريا بن فارسأحمد  .١
 .م١٩٩٣لبنان، ، عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت: تحقيق، ١ط

 ،١ط ،المنتخب من كنايات ا"دباء وإشارات البلغاء ،أحمد بن محمد الجرجاني .٢
 .م١٩٠٨دة،مصر، مطبعة السعا

، البرھان في وجوه البيان ،إسحق بن ابراھيم بن سليمان، أبو الحسن، ابن وھب .٣
 .ت.حفني محمد شرف، مكتبة الشباب، القاھرة، د: تقديم وتحقيق

 ، ٢ط،العظيم القرآن تفسيربن كثير، ا، الدمشقي القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل .٤

  .م١٩٩٩، والتوزيع للنشر طيبة سGمةدار محمد بن سامي: قيقتح

 

الكتابة (الصناعتينكتاب  :بن سھل، أبو ھGل العسكري I الحسن بن عبد .٥
 .م١٩٧٤لبنان،  قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت،مفيد : ، تحقيق)والشعر

آدابه ي محاسن الشعر وـالعمدة ف: ابن رشيق ،ديالقيرواني اPزبوعلـي أالحسن  .٦
دار الجيل، بيروت،  ،، الدين عبد الحميد محمد محي: تحقيق ،١، ج٥ط ،نقدهو

 .م١٩٨١ ، لبنان

 :قيقتح ،٤ط،معالم التنزيل :السنة حييمالبغوي،  محمد أبو، مسعود بن الحسين .٧

 للنشر طيبة دار ،الحرش مسلم سليمانو ضميرية جمعة عثمانو النمر هللاعبد دممح

 .م١٩٩٧، والتوزيع

 ، ي علم المعاني والبديع والبيانالتبيان ف: شرف الدين الطيبيحسين بن محّمد  .٨

 .م١٩٨٧عالم الكتب، بيروت، ، ھادي عطيه الھGلي: تحقيق،١ط

بديع  أبو محمد ابن أبي اZصبع المصري،، زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد .٩
 .حفني محمد شرف، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: ، تحقيقالقرآن

دار  ،١ج ،عيون ا"خبار :ابن قتيبة ، الدينوري د، أبومحمّ  بن مسلم بن قتيبةعبدهللا .١٠
 .م١٩٨٦، الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 

 :بو منصور الثعالبيأ، عبد الملك بن محمد  .١١

 .م١٩٩٧قاھرة، مكتبة الخانجي، ال أسامة البحيري،: تحقيق، ١ط ،الكناية والتعريض - 

دار ، إميل يعقوب. د ودفائز محم.د :مراجعةتحقيق و ،١ط ،سر العربيّةة وفقه اللغ - 
  .م١٩٩٣ ،بيروت ،الكتاب العربي

 ،)ھـ٦٧١ت(القرطبي أبو عبد هللا ،اPنصاري فرح بن بكر أبي بن محمد بن أحمد .١٢
، الرياض الكتب، عالمر دا، البخاري ھشام: ، تحقيقالقرآن "حكام الجامع
 .م٢٠٠٣

 مصطفى :، تحقيق٣، ط٥ج، صحيح البخاري، الجعفي البخاري إسماعيل بن محمد .١٣

  .١٩٨٧، بيروت، اليمامة كثير، ابن دار، البغا ديب

 جامع :الطبري جعفر أبو ،اdملي غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد. ١٤

، الرسالة مؤسسة، شاكر محمد أحمد: قيقتح ،٥، ج١ط ،القرآن تأويل في البيان
  .م٢٠٠٠



١٣٧ 

 

عبد الباقي، المكتبة محمد : ، تحقيقسنن ابن ماجهمحمد بن يزيد، ابن ماجه، . ١٥
 . م١٩٩٣العلمية، بيروت، 

مؤسسة ، ٢ط محمد الدالي،. د: ، تحقيقالكامل: أبو العباس المبّرد ،محمد بن يزيد. ١٦
 .م١٩٩٣الرسالة، بيروت، 

 أحمد عادل: تحقيق ،المحيط البحر تفسير :أبو حيّان اPندلسي ،يوسف بن دمحم. ١٧

  .م٢٠٠١، بيروت ،لبنان، العلمية تبالك دار ،معوض محمد عليو الموجود عبد

الكشاف عـن حقائق غوامض ، جار هللا  أبو القاسم الزمخشري، محمود بن عمر .١٨
محمد شاھين، : ، ترتيب وضبط وتصحيحالتنزيل وعيون ا"قاويل في وجوه التأويل

  .م٢٠٠٦ار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د

المثل السائر في أدب الكاتب : لدينضياء ا ابن اPثير، نصر هللا بن محّمد. ١٩
أحمد الحوفي وبدوي طبانه، القسـم الثالث، دار نھضة مصـر : ، تقديم وتعليقوالشاعر

 .ت.للطبـع والنشر، الفجالة، القاھرة، د

 

  

  

  

  :ع المراجـ: ثانياً 
  

 .م١٩٩١تبة اPنجلو المصريّة، القاھرة،، مكد�لة ا"لفاظإبراھيم أنيس،  .١

 .م١٩٨٨ الم الكتب، القاھرة،ع، ٢ط ،علم الد�لة أحمد مختار عمر، .٢

 .م١٩٩٨، عالم الكتب، القاھرة، ٣، طمبناھااللغة العربية معناھا وتمام حّسان،  .٣

، الھيئة المصريّة العامة للكتاب، اللغة العربّية إضاءات عصريّة حسام الخطيب، .٤
 .م١٩٩٥القاھرة، 

، مكتبة لبنان، بيروت، ثمعجم مصطلحات علم اللغة الحديحسن باكG وآخرون،  .٥
 .م١٩٨٣

 .م٢٠٠١، ، دار غريبدراسات في علم  الد�لة والمعجمرجب عبد الجواد،  .٦

دار العلم للمGيين، بيروت،  ،١ط ،معجم المصطلحات اللغويةرمزي البعلبكي،  .٧
 .م١٩٩٠

ر اللغويّ رمضان عبد التواب،  .٨ مكتبة  ،٢طقوانينه، ، مظاھره وعلله والتطوُّ
 .م١٩٩٠ة، الخانجي، القاھر

، صور التلطف في نصوص أخبار العرب من كتاب العقد سامية بنت محمد البحري .٩
دراسة في ضوء علم اللغة اrجتماعي، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم،  ،الفريد

 .م٢٠٠٩

 ،١ط ،الساخر سيكولوجية الخطاب بين البcغة والرسمسمير شريف استيتية،  .١٠
 .م٢٠٠٢ المؤسسة العربية للطباعة والنشر،

 

      النھضة العربية، دار ،٢، جنصوص في فقه اللغة العربيةالسيد يعقوب بكر،  .١١

  .م١٩٧٠بيروت، 

، الدار الجامعيّة، دراسة المعنى عند ا"صوليينسليمان حّموده، طاھر  .١٢
 .م١٩٨٣اZسكندريّة،



١٣٨ 

 

عمان، ، دارالفكر، علم الد�لة والمعجم العربيعبد القادر أبو شريفة وآخرون،  .١٣
 .م١٩٨٩

، المحظور اللغوي والمحسن اللفظي دراسة عصام الدين عبدالسGم أبو زrل .١٤
 .م٢٠٠٤ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ،١ط ،تأصيلية د�لية في القرآن الكريم

مكتبة الرسالة، ، ٢ :ط، الطوطمية أشھر الديانات البدائيةعلي عبد الواحد وافي،  .١٥
 .م١٩٩٥

المريخ، الرياض، ، دارمعجم المصطلحات اللغوية وا"دبيةه عزت عياد، علّي  .١٦
 .م١٩٨٤

 أدب الكcم وأثره في بناء العcقات اgنسانية في ضوء القرآن عودة عبد عودة، .١٧

 .م٢٠٠٥ اPردن، دارالنفائس، ،١ط ،الكريم

دار  ،١ط ،الجوانب الد�لية في نقد الشعر في القرن الرابع الھجريفايز الداية،  .١٨
 .م١٩٨٧شق، المGح، دم

 :كريم زكي حسام الدين  .١٩

، دراسة في تأصيل المصطلح ومفھومه ومجاrته الدrليه وأنماطه التعبير ا�صطcحي -
 .م١٩٨٥مكتبة اrنجلو المصرية،  ،١طالتركيبية، 

دراسة لغوية لمفھوم الزمان وألفاظه في الثقافة العربيّة، مكتبة اPنجلو  ،الزمان الد�لي -
  .م١٩٩١ اھرة،المصرّية، الق

 .م١٩٨٥ مكتبة اPنجلو المصرّية، القاھرة، ،١ط ،المحظورات اللغوية - 

 .م١٩٩٤، دار الثقافة العربية، القاھرة، علم اللغة ا�جتماعيكمال بشر،  .٢٠

دار الفكر اللبناني، بيروت،  ،١ط ،ا"لسنيةمعجم المصطلحات مبارك مبارك،  .٢١
  .م١٩٩٥

، مكتبة صطلحات العربية في اللغة وا"دبمعجم الممجدي وھبه وكامل المھندس،  .٢٢
 .لبنان، بيروت

 .ت.د، دار عمران، القاھرة ،٣، ط)٢، ج١ج: (المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  .٢٣

 .م١٩٩١ مكتبة لبنان، بيروت، ،١ط ،معجم علم اللغة النظريمحمد علي الخولي،  .٢٤

، �لة المركزيةوصف اللغة العربيّة د�لياً في ضوء مفھوم الدمحمد محمد يونس،  .٢٥
دراسة حول المعنى وظGل المعنى، منشورات جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا، 

 .م١٩٩٣

، منشورات الجامعة خصائص ا"سلوب في الشوقيات محّمد الھادي الطرابلسي، .٢٦
 .م١٩٨١التونسية، تونس، 

، اZسكندرية، دار المعارف، ٢ط ،رأي ومنھج، اللغة والمجتمعمحمود السعران،  .٢٧
 .م١٩٦٣

مؤسسة  ،١ط ،اgعجاز اللغوي في القصة القرآنيةمحمود السيد حسن مصطفى،  .٢٨
 .م١٩٨١،  شباب الجامعة

 .م١٩٨٩، تونس، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانياتمكتب تنسيق التعريب،  .٢٩

، المعجم الموحد للمصطلحات اللسانيةالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،  .٣٠
 .م١٩٨٩تونس، 

، وزارة التعليم دراسة للجوانب النفسية للغة، علم النفساللغة وداني، موفق الحم .٣١
 .م١٩٨٢ العالي، الجمھورية العراقية،



١٣٩ 

 

، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، تطبيقاً علم الد�لة دراسة و نور الھدى لوشن، .٣٢
 .م١٩٩٥ليبيا، 

، حديث، عالم الكتب ال١، طعلم الد�لة التطبيقي في التراث العربيھادي نھر،  .٣٣
 . م٢٠٠٨إربد، اPردن، 

  

  :المراجع المترجمة: ثالثاً 

عبد الرحمن أيوب، مكتبة محمد : ترجمة ،اللغة بين الفرد والمجتمعأتو جسبرسن،  .١
 .م١٩٤٥، اrنجلو المصرية، القاھرة

منشورات  ،يوسف توفيق: ، ترجمةلغة التأدبالرجال والنساء وجانيت ھولمز،  .٢
 .م٢٠٠٩، الجامعة اPردنية 

ر النھضة دا مصطفى التوني،: تعليقترجمة و ،١ط، علم اللغةاللغة و ونز،ون ليج .٣
 .م١٩٨٨العربية، القاھرة، 

القاھرة،  ،، ترجمة كمال بشر، مكتبة الشبابدور الكلمة في اللغةستيفن أولمان،  .٤
 .م١٩٩٠

رفة صبري إبراھيم السيد، دار المع: ، إطار جديد، ترجمةعلم الد�لةبالمر، . ر.ف .٥
  .م١٩٩٥معية، اrسكندرية، الجا

محمد القصاص، مكتبة اPنجلو عبد الرحمن الدواخلي و: ، تعريباللغةفندريس،  .٦
 .م١٩٥٠المصرية، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٤٠ 

 

  

  :الدوريات: رابعاً 

 

، ١٨: لدمجال، مجلة أبحاث اليرموك ،"اdداب واللغويات" أحمد شيخ عبد السGم، .١
 .م٢٠٠٠، ٢: ددعال

عالم ، "عربية الفصحى في العصر الحديثمن الدرس الدrلي لل" أحمد محمد قدور، .٢
 .م١٩٨٧، ٢، العدد ١٨: المجلد، الفكر

مجلة ، "الوظيفة الدrليّة في ضوء مناھج اللسانيات" سامي عوض وھند عكرمة، .٣
 :المجلد اdداب والعلوم اZنسانية، سلسلة البحوث العلميةتشرين للدراسات و جامعة

 .م٢٠٠٦، ١ :العدد ،٢٨

ر المصطلحيّ أث" سعيد أبو خضر، .٤ المجلة العربية للعلوم  ،"ر التَّلطُّف في التَّطوُّ
 .م٢٠١٠نشر العلمي، جامعة الكويت، ، مجلس الاgنسانية

اللسان ، "ماذا نتوخى في المعجم العربي للناطقين باللغات اPخرى"علي القاسمي،  .٥
 .م١٩٨٣، مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي، الرباط، ٢٠: ددعال، العربي

دراسة دrلية لتقبل ( ظاھرة التلطف في اPساليب العربية،"محمد بن سعيد الثبيتي،  .٦
 .م٢٠٠٠، ٢٠ :العدد، مجلة جامعة أم القرى، ")اPلفاظ لدى الجماعة اللغوية 

، ٩: العدد، عالم المعرفة ،"أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة"نايف خرما،  .٧
 .م١٩٧٩واdداب، الكويت،  ، المجلس الوطني للثقافة والفنون٢ط

، حوليات كلية اoداب، "النظرية اrستبدالية لGستعارة" يوسف مسلم أبو العدوس، .٨
  .م١٩٩٠، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ٦٦: ، الرسالة رقم١١ :الحولية

  

 

  :الصحف
  

  .م٢٠١٠نيسان، ٢٣ ،٣١٨٩: العددجريدة الرأي،عمان، 

  

  

  


