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امللخص
قصدت هذه الدراسة الكشف عن التلطف واحملظور يف تفسري الكشاف لأللفاظ اجلنسية يف لغة القرآن الكريم ،وقد اتكأت على
مرجعيتني :أ ـ كشاف الزخمشري ،ب ـ اللسانيات االجتماعية .فأما اللسانيات االجتماعية فاستعانت بها الدراسة لتبيان املقصود ببابي التلطف
واحملظور ،مصطلحاً ومفهوماً وقواعد اجتماعية ،وكذلك يف تبيان موقع األلفاظ اجلنسية من احملظور ومما يتلطف فيه؛ وأما الكشاف
للزخمشري فجاء لتبيان األبعاد ال تفسريية الدينية واالجتماعية والثقافية ملا هو حمظور وملا هو متلطف فيه من تلك األلفاظ .هذا ،وقد انطوت
الدراسة على نتائج أخرى ظاهرة؛ منها :محلت األلفاظ التلطفية دالالت متعددة ،وجاءت يف النصوص القرآنية حمكومة بسياقاتها ،وتقع
األلفاظ اجلنسية التلطفية يف دوائر داللية ،من جهة قربها أو بعدها عن احملظور.
الكلمات املفتاحية :القرآن ،اللغة ،اللسانيات االجتماعية ،التلطف ،احملظور ،اجلنس ،الزخمشري.

املقدمة
تدرس هذه الورقات التلطف واحملظور يف تفسري الكشاف لأللفاظ اجلنسية يف لغة القرآن الكريم ،والدراسة إذ تقصد ذلك ،فإنها
لتستعني مبرجعيتني:
ـ تفسري الكشاف للزخمشري (ت 538هـ 1143 ،م) ،إذ بـه تقـف الدراسـة علـى األبعـاد الدينيـة واالجتماعيـة والثقافيـة لأللفـاظ
اجلنسية ،ودوائر احلظر والتلطف فيها.
1ــ تاريخ التسلم1394/2/28 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1395/4/21 :هـ .ش.
* أستاذ مشارك يف اللسانيات التطبيقية بكلية إربد اجلامعية ,جامعة البلقاء التطبيقية.
** أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية جبامعة إصفهان.

Email: abueid_mohammad@yahoo.com
Email: mohammadrahimi_65@yahoo.com
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ـ اللسانيات االجتماعية ،وهي األداة التحليلية للدراسة ،انطالقاً من أن فكرة احلظـر والتلطـف فكـرة اجتماعيـة ،تعكـس اقافـة
اجملتمع وفكره ،وبذلك ،فإن حظر األلفاظ والتلطف فيها ،إمنا هو استعمال لغوي ميتثـ لتلـك العالقـة اجلدليـة بـني اللغـة والفكـر،
َظرُ هلا اللسانيون االجتماعيون (هدسـن1987 ،م 323 ،ـ  .)324وعلى ذلك ،إن اللسانيات االجتماعيـة هـي العلـم اللسـاني
وفق ما ُين ِّ
األكثر انشغاال مبوضوعات التلطف واحملظور عامة ،وباأللفاظ اجلنسية خاصة.
اخللفية النظرية
ـ التلطف واحملظور؛ الداللة اللغوية واالصطالحية
جاء يف لسان العرب " احلظر :احلجر ،وهو خالف اإلباحة ،واحملظوو ::احملور ، ،وحظور اء:ومن :و "( ،ابـن منظـور ،د.تـا« :حظر») ,أمـا يف
املعجم الوسيط فـ" حظر اءرجل حَظراً وحِظا:اً اختذ حظرية ،وعلي حجر و ع ،واء:من

 ،واملاشية حبسها يف احلظرية ،واء:من حواه ء سسو

واء:من على فالن :حال بي وبي " (أنيس واآلخرون1960 ،م« ،حظر»).
أما التلطف فـ " :اءلطيف اءذي يوصل إءيك أ:بك يف :فق  ...يقال ءَطَف ب وء يلطف ءُطساً إذا :فق ب  ...واءلطيف ن اءكال ا غمض

ا

وخسم" (ابن منظور ،د.تا« ،لطُف») وجاء يف القاموس احمليطَ " :ءطَف :فق ودنا ،واهلل ءك أوصول إءيوك اورادل بلطوف ...وأءطسو بكوذا :بور ..
وتلطسوا وتالطسوا: :فَقوا" (الفريوزآبادي« ،لطف»).

هذا غيض من فيض ما عرضت له املعاجم اللغويـة للفظـي" :التلطـف" و"احملظـور" ،وهـو عـر

بنيـت عليـه الداللـة املفهوميـة

للمصطلحني يف اللغة العربية ،إذ جاء "احملظور" مصطلحاً ليقاب املصطلح الغربـي “( ”Tabooالسـعران1963 ،م ،ص  ،)129وجــاء
التلطف ليناظر مـا عرف يف الثقافة اللغوية الغربية بـ“( ”Euphemismدمياطي2010 ،م ،ص .)174

أما التابو “ ”Tabooفعرفته الثقافة الغربية وافدًا إليهـا مـن البولينيزيـة ،وهـي ةموعـة لغـات تنتشـر يف جنـوب احملـيط اهلـاديء،
ويدل التابو “ ”Tabooفيها على املقدَّس والالمساس واحملظور من ك شيء (املصدر نفسـه) ,على أن احملظور ليس هو املقابـ العربـي
الوحيد للمصطلح األجنيب ، Taboo :ب مثـة مقـابالت أخـرى مـن مثـ الكـالم احلـرام (السـعران1963 ،م ،ص  )129والالمسـاس
(عمر1988 ،م ،ص  )240واحملرمات اللغوية (شتا1966 ،م ،ص  )182واللفظ اخلسيس والترته وما يسـتقبح ذكـره (أبـو زالل2001 ،م،
ص .)18

أمــا الـــ“ ،”Euphemismفجــذوره يونانيــة ،ويتــألف مــن شــقني ”Eu“ :وتــدل علــى مــــا حَسُــن ،و“ ”phemeوتــدل علــى
الكالم ،وبذا فإن النق احلريف للمصطلح إىل اللغة العربية هو "حسن الكالم" أو "الكالم احلسـن"(دميـاطي2010 ،م ,ص)174؛ لكـن
املصطلح األجنيب “ ”Euphemismما نق إىل العربية حرفياً ،فحسب ،ب مفهومياً ،فظهر غري مصـطلح عربـي ليقابـ املصـطلح
األجــنيب ،مــن ذلــك :التلطــف (عمــر1988 ،م ،ص  )40واللطــف (إبــراهيم الســيد1995 ،م ،ص  ،172واخلــولي1981 ،م ،ص )88
والتلطيف (إبراهيم السيد1995 ،م ،ص  )174وحسن التعبري (أوملان1992 ،م ،ص  )196وحتسينه والتحاي اللغوي (عمر1988 ،م ،ص

 )240واإليتيكيــت اللغــوي (لوكمــان ،ص  )68والكنايــة (أبــوزالل2001 ،م ،ص  )24والتهــوين والتوريــة واإليهــام والتوجيــه والتخــيري
والتلميح والكياسة (أبوخضر2010 ،م ،ص )172؛ هذا ويرد كثري من مضامني التلطف يف مباحث األقدمني حتت عنوانات من مثـ :
تلطيف املعنى والكنايات اللطيفة والتعريض (الثعاليب1984 ،م ،ص 386؛ وأبوحيان التوحيدي1961 ،م ،ص .)254

إن الوفرة يف املصطلحات العربية املقابلة للمصـطلحني األجنبـيني ”Taboo“ :و“ ”Euphemismتفضـي بالـدرس اللغـوي إىل
إشكاالت اصطالحية ،ميكننا أن جنملها بنحو من:
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ـ إن تعدد املصطلحات املقابلة ملصطلح أجنيب واحد يربك الدارس العربـي ،فيتـوهم أن املصـطلحات ايعـاً ،تشـري إىل مفهـوم
واحد ،يف حني إن بعض هذه املصطلحات يستعم يف أكثـر مـن سـياي ليـدل علـى مفهومـات متباينـة ،وذلـك كمـا يف املصـطلحات
الرتااية الدالة على التلطف :الكناية والتعـريض والتوريـة ،وكمـا يف بعـض مـن املصـطلحات الدالـة علـى احملظـور كـاللفظ اخلسـيس
والقبيح والترته ؛ من جهة أخرى ،فإن الدارس قد يفرت

أن مثة فروقات بني هذه املصطلحات ،إن وردت يف نص ما ،يف حـني إن

مُنشئ النص قد ال يقصد مث تلك الفروقات.
ـ إن من الدالئ على ما نقصـده مـن اإلشـكاالت االصـطالحية يف هـذا السـياي ،أن بعضـًا مـن الدارسـني ،خلـط بـني مفهـومي
التلطف والتأدب اللغويني (الثبييت 2001م ،ص  ,)961مـع أن التـأدب اللغـوي  Politenessيغـاير ذلـك املفهـوم اخلـاص بـالتلطف يف
الدراسات اللغوية.
ـ إن ما ميكننا أن ندل به على تلك اإلشكاالت ،أيضاً ،أن من عر

للتلطـف يف األلفـاظ اجلنسـية مـن الدارسـني ،إمنـا عـر

لتلك األلفاظ يف سياقاتها الدالة على ما هو مباح وشرعي فقط ،وكذلك فعلت بعض النصوص الرتااية ،أال ترى أن الزخمشري (ت
538هـ ـ 1143م) ينص على أن "اءزنى ءيس بقمن أن تراعى في اءك ايات واآلداب" (الزخمشري2003 ،م ,ج ،3ص 9ـ.)10

ض الطـرف وصـرف النظـر عـن تلـك اإلشـكاالت االصـطالحية ،فـإن هـذا البحـث يتكـئ علـى مصـطلحي
على أية حال ،وبغ ّ
"التلطف" و"احملظور" مصطلحني وحيدين يف الدراسة ،وذلـك ليحـدوه األمـ يف أن يصـبح التوحيـد ملصـطلحات التلطـف واحملظـور
خاصة ،وللمصطلحات العربية عامة ،أمراً ناجزاً يبصر النور قريباً.
إن ما نقصده يف هذه الدراسة من "احملظور" أن ميتنع الناطق اللغوي عن التفوه بألفاظ حمددة ملا هلذه األلفاظ من إحياءات مكروهـة
أو ملا تدل عليه من مستقبح الذكر (عمر1988 ،م ،ص  ،)240وأما التلطف فإنه تشري إىل املعاني الكامنة يف األلفاظ املباشرة دون ذكـر
لتلك األلفاظ ،ب الذكر أللفاظ أخرى تستحسنها اجلماعة اللغوية (املصدر نفسه ،ص.)40

إن ما تقدم ،إذ يشرح املفهوم يف املصطلحني" :التلطف و"احملظور" فإنه لينقض أيضاً ،ما ذهب إليه البعض من خلط بني التلطف
“ ”Euphemismوالتأدب “( ”Politenesالراجحي ،)www.saaid.net ،فالتأدب يف اللغة باب واسع يضم أطيافاً من األساليب
اللغويــة (عبدالســالم2000 ،م ،ص ,)97كمخاطبــة املفــرد بصــيغة اجلمــع ،والتوسـ للمخاطــب بصــيق وعبــارات رقراقــة اســتعطافية،
وكالنص على األلقاب الوظيفية والكنى ...إخل ،أما التلطف فقد يشتم التأدب عليه (املصدر نفسـه،ص  ،)98لكنـه يظـ جانبـاً حمـدداً
من األساليب التأدبية ،خبالف ما ذهب إليه أحد الدارسني من أن التأدب نوع من التلطـف (أبوخضـر2010 ،م ،ص  ،)170فـالتلطف
ال عن لفظ حمظور ،وبعبارة أخرى ،فـإن التلطـف هـو ضـد احلظـر وبديلـه ،أمـا التـأدب فلـيس
حيضر حيث يكون اللفظ امللطف بدي ً
كذلك ،فأ لفاظ التلطف إمنا وضعت ترتها عن إيراد اللفظ احملظور ،وحترزاً عما وضع ألجله ،إذ احلاجـة إىل سـرت األقـوال كاحلاجـة
إىل سرت األفعال والكناية عنها حرز ملعانيها (اجلرجاني ,1326 ،ص 5ـ .)6

ولع من تتمة الكالم أن نقول إن من ذهب من الباحثني املعاصـرين إىل مقابلـة املصـطلح األجـنيب “ ”Euphemismمبرادفـات
من مث اإليتيكيت اللغوي وحسن التعبري والكياسة إمنا هو خيلط يف املفهوم بني التأدب والتلطف ،فهذه املصـطلحات وأضـرابها إمنـا
تصلح لتقاب التأدب “ ”Politenessال التلطف .إن هذا البسط املفهـومي للمصـطلحني" :التلطـف" و"احملظـور" ال يقـ أهميـة عـن
السعي لتوحيد املصطلحات الدالة على مفهومي الـ“ ”Euphemismوالـ“ .”Tatbooذلك أن أخطر ما جيابـه املصـطلحات العلميـة
عامة واملصطلحات اللغوية خاصة من إشكاالت ال يقتصر على تعدد املصطلحات للمفهوم الواحد ،ب ميتد ليشم تعدد املفهومات
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ملصطلح واحد (إستيتية1992 ،م ،ص  ،)43وعليه ،تنحاز الدراسة للمصطلح الواحد الدال على مفهوم واحد حمدد ،وفـق مـا تقـدم
أعاله.
من جانب آخر ،فإن قصد الدراسة من "التلطف" أن يكون اللفظ التلطفي بديالً عن اللفظ احملظور ،بغـض الطـرف عـن السـياي
املستخدم فيه اللفظ ،فالتلطف يظهر يف األلفاظ اجلنسية يف سياقات احملرّم كما يف سياقات املباح ،وليس األمـر كمـا زعـم الزخمشـري
من أن" :اءزنى ءيس بقمن أن تراعى في اءك ايات واآلداب" (الزخمشري :2003 ،ج ،3ص 9ـ ،)10ب األمر يكون على ما قرره اجلرجـاني
(ت482هـ1089 ،م) من أن " اء رب تدل على "اجلماع" بأءساظ تدل عليها غري وضوعة هل ا ،ترتها عن إيرادها على جهتها وحتورهاً عموا وضوع
ألجلها ،إذ احلاجة إىل سرت أقواهلا كاحلاجة إىل سرت أف اهلا ،فاءك اية ع ها حره مل انيها" (اجلرجاني ،1326 ،ص  5ـ .)6

إن مــا يفــري نــص اجلرجــاني (ت482هـــ1089 ،م) عــن نــص الزخمشــري (ت 538هـــ1143 ،م) ،أن اجلرجــاني يــتكلم عــن
"اجل ماع" ،وهو لفظ يدل على الفع املادي الفيزيائي ،بصرف النظر عن سياقاته الشرعية والثقافية واالجتماعية ،فاجلماع يكـون يف
سياي املباح كما يكون يف سياي احملرّم ،وعليه ،فإن ما جاء يف نص اجلرجاني تالياً للفظ (اجلماع) ،إمنـا يشـم الزنـى ،وإمنـا يقصـد
منه أن التلطف يكون يف احملرّم كما يكون يف املباح ،وهو ما تقصد الدراسة إىل شرحه وتقريره.
الدراسات السابقة
تعود العناية بدرس التلطف واحملظـور إىل مـا نعثـر عليـه يف مصـادر السـلف مـن مباحـث مـن مثـ الكنايـات اللطيفـة والتعـريض
وحتسني اللفظ وتلطيف املعنى ،فالثعاليب (ت 430هـ1038 ،م) صنف كتا بـًا يف البـاب أهـاه "كتـاب الكنايـة والتعـريض" ،جعلـه
يبحث يف " اءك ايات عما يستهجن ذكر ويستقبح ن:ر بأءساظ قبوءة تؤدي امل ى وتسصح عن املغزى وحتسن اءقبيح وتلطف اءكثيف" (الثعاليب،

1984م ،ص  ،)1ونظرة فاحصة مدققة يف الكتاب تكشف عن أن الرج إمنـا ثـث يف كـثري ممـا يـأتي الـتكلم عنـه يف الـدرس اللغـوي
االجتماعي على أنه ينضم لباب التلطف واحملظـور ،فمـن أبـواب الكتـاب التلطـف يف اجلـنس واملـر

والعيـوب العقليـة واجلسـدية

واخلُلُقية ،وهو ،أي" :الكناية والتعريض" ،ينص على أن ال تلطف فوي تلطف الـذكر احلكـيم يف إشـارته لأللفـاظ اجلنسـية (املصـدر
نفسـه ،ص  13ـ ،)31وكان الثعاليب أفرد يف كتاب آخر له ،هو فقه اللغة وسر العربيـة ،فصـالً أهـاه " :فصول يف اءك ايوة عم،وا يسوتقبح

ذكر مبا يستحسن ءسظ " (املصدر نفسه ،ص  ،)386وأعاد يف هذا الفص القول كرة أخرى فيما حيظر ويلطف من ألفاظ.
أما أبو العباس اجلرجاني (ت 482هـ 1089 ،م) فأفرد يف التأليف مصنفًا أطلـق عليـه "املنتخـب مـن كنايـات األدبـاء وإرشـادات
البلغاء" ،وجاء املصنف " ءلتحوره ون ذكور اءسوواحس اءسوبيسة باءك ايوات اءلطيسوة" (اجلرجـاني ،1326 ،ص  ،)40ومـن الالفـت للتنبـه أن
اجلرجاني جع البحث يف معظم الكتاب يناقش األلفاظ اجلنسية املتعلقة مبا بني الرج واملرأة من وشائج (املصدر نفسه ،ص  1ـ.)2

هذان أمنوذجان ملا ثث من باب التلطف واحملظور يف مصادر الرتاث ،أما يف الكتابات املعاصرة فلع أظهر ما جاء مـن حمـاوالت

ثثية يف املوضوع ،دراسة كريم زكي حسام الدين ،وجاءت بعنوان :احملظـورات اللغويـة؛ دراسـة دالليـة للمسـتهجن واحملسـن مـن
األلفــاظ (1985م ) ،وفيهــا تنــاول الباحــث ،علــى ــو رئــيس ،مــا ورد يف الكتــابيني الرتااــيني الســالفي الــذكر :الكنايــة والتعــريض
للثعاليب واملنتخب للجرجاني من مواضع للحظر اللغوي ،دون عناية بااللتفات للحظر والتلطف بوصفهما مـن القـوانني األساسـية
يف اللسانيات االجتماعية.
ومن ذلك :دراسة حممد بن سعيد بن إبراهيم الثبييت (2001م) املوسومة بـ"ظاهرة التلطف يف األساليب العربية؛ دراسة داللية",
وال تكاد هذه الدراسة تتخالف يف أمر ذي بال ودراسة أخرى ظهرت بعنـوان "ظـاهرة التلطـف يف األسـاليب العربيـة" لعلـي بـن عبـد
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الع زيز الراجحي ،وهي دراسة منشورة على الشبكة العنكبوتية دومنا تاريخ حمدد ،مع التنبه إىل أن الدراستني ،وإن وهتـا نفسـيهما
بالتلطف ،إال أنهما خلطتا بني التلطف والتأدب اللغويني ،وكذلك فإن ما عوجل يف الدراستني كان على مستوى العربية عامـة ،دون
ختصيص مستوى لغوي حمدد ،كاملستوى القرآني أو التفسريي (.)www.saaid.net
وجاءت أطروحة حممد حممود كالوتي يف جامعة اجلنـان اللبنانيـة (2001م) باسـم "تراـة القـرآن الكـريم بـني احلظـر واإلباحـة"
لتعنى باإلشكاالت النااة عن تراة األلفاظ احملظورة والتلطفية يف القرآن إىل لغات أجنبية ،مع التنبه إىل ما ظهـر يف الدراسـة مـن
خلط بني التأدب والتلطف.
وجاءت أطروحة عصام الدين عبد السالم حممد إبراهيم أبوزالل (2001م) باسم "التعبري عن احملظور اللغـوي واحملسـن اللفظـي
يف القرآن الكريم دراسـة دالليـة" ،لوصـف احملظـور اللغـوی واحملسـن اللفظـي يف القـرآن لفظـاً واصـطالحاً واسـتعماالً دون أن حيـدد
البحث بتفسري خاص أو ةال خاص.
وعليه ،جتيء هذه الدراسة لتعنى بدراسة التلطف واحملظور يف حق األلفاظ اجلنسية ،فربغم أن تلك األلفاظ هي األكثر حظـراً،
ب هي جوهر احملظورات يف ك اقافة ولغة إال أنها مل حتظَ بدراسة تفصيلية تعنى بهـا بوصـفها جـزءًا مـن قـانون احلظـر والتلطـف يف
اللغة ،وبوصفها موضوعاً للسانيني االجتماعيني.
واأللفاظ اجلنسية املقصودة بالتنـاول هنـا ،هـي تلـك األلفـاظ املرصـودة يف الـنص القرآنـي ،وفـق مـا آلـت إليـه تفسـرياتها الدينيـة
واالجتماعية والثقافية يف كشاف الزخمشري (ت 538هـ1143 ،م)؛ من جانب آخر ،فـإن الدراسـة احلاليـة تتميـز بتناوهلـا للتلطـف
على أنه بدي احملظور ،ال على أنه يرتادف والتأدب اللغوي ،وهي تتنـاول التلطـف أيضـاً ،علـى أنـه بـدي احملظـور يف كـ سـياقات
التحريم واإلباحة.
التلطف واحملظور واأللفاظ اجلنسية
متّث األلفاظ اجلنسية اجلزء األكرب من ةم احملظورات اللغوية (عمـر ،1988 ،ص  ،)266ليس على مستوى العربية فحسب ،بـ
على مسـتوى اللغـات والثقافـات ،كـالً (السـيد1995 ،م ،ص 172؛ وخرمـا1978 ،م ،ص  ،)244فقـد راحـت اللغـات تقصـي ألفاظـاً
بعينها؛ ملا ترى فيها من خدش للحياء وللقيم االجتماعية السائدة ،ام تأتي بدالً منها بألفاظ أخرى وعبارات أكثر تلطفاً؛ فإذا كـان
اخلوف والفزع هما ما يسوغان احلظر يف ألفاظ املوت واملر  ،وإذا كان التأدب والكياسة هما ما يقبع وراء احلظر يف األلفاظ املباشرة
الدالة على العيوب اجلسدية والعقلية ،فإن اخلج واالحتشام يربران احلظر يف األلفاظ اجلنسية عامة ،على أن احلظر مل يتوقف عند
األلفاظ ذات الداللة اجلنسية فقط ،ب راح ينطوي على بعض من األلفاظ املشاكلة صوتياً ،لأللفاظ اجلنسية ،وإن اختلفت دالالتهـا
(السيد1995 ،م ،ص ،)170وذلك من باب التخوف من أن يفضي بنا اللفظ املشا ِك إىل اللفظ املشا َك احملظور.
إن اللغة ،يف إعماهلـا للحظـر والتلطـف علـى مسـتوى األلفـاظ اجلنسـية ،إمنـا تتمثـ القواعـد االجتماعيـة ،وهـي قواعـد تتغـاير
والقواعد اللغوية؛ الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ،فالقواعد االجتماعية ،تضبط السلوك اللغوي يف سياي اجتماعي حمدد،
فتحظر لفظاً وتسمح بآخر ،وفق ما جييزه أو ال جييزه الفكر االجتماعي (املصدر نفسه ،ص 168؛ وشتا1966 ،م ،ص .)168

واحملظور اللغوي ،يف حق األلفاظ اجلنسية ،ليس حمظوراً من الناحية اللغوية الصرفة ،ب هو حمظور اجتماعياً ،وأما من الناحية
اللغوية ،فهو لفظ كك األلفاظ (املصدر نفسه ،ص  ،)169بدلي أن ما انتخبتـه اجلماعـة اللغويـة لفظـًا تلطفيـًا للفـظ حمظـور ،عـادت
اجلماعة نفسها فحظرته ،ال بسبب بنيته الصوتية والصرفية ،ب ألنه فشا وانتشر ،فصار كاحملظور :أال ترى أن الراغب األصـفهاني
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

(ت  502هـ1108 ،م) يف عرضه للفظ "الوطء" يقول" :ووطئ ا رأ ت ك اية عن اجلماع ،صا :كاءتصريح ءل رف ب " (الراغب األصـفهاني،
د.تا ،ص .)526

واملخالفة يف القواعد االجتماعية ليست كاخلطأ يف القواعد اللغويـة ،فـإذا كـان اخلطـأ اللغـوي يفضـي بالرسـالة إىل التشـويش أو
الغمو  ،فإن ذلك ليس قضاءً حمتوماً يف املخالفة االجتماعية ،ألن تلك املخالفة إمنا تفضي بقائلها إىل اإلقصاء االجتماعي ،وهـو
شك من أشكال العقوبة ،يف حني أن اخلطأ اللغوي ال يستوجب مث ذلك.
وعليه ،خيتلف الباحث احلالي وما ذهبت إليه إحدى الدراسات احلديثة يف احملظور اللغوي مـن أن التفريـق األساسـي بـني احملـرّم
واحملظور مصطلحاً ،أن احملرّم يفد إلينا من مرجعيات فقهية إسالمية تربط بني ارتكاب احملرّم والعقوبـة ،يف حـني إن احملظـور اللغـوي
ليس فيه مث هذا االرتباط (امللخ2014 ،م ،ص  ،)253إن ما ذهبـت إليـه الدراسـة احلديثـة ،أعـاله ،إمنـا هـو نتـاج النظـر يف القواعـد
اللغوية وحدها ،أو هو نتاج للنظر يف القواعد االجتماعية مشتمالً عليها يف القواعـد اللغويـة ،ومـن اـم جـاء احلكـم علـى اخلطـأ أو
املخالفة وفق األحكام املنصوص عليها يف علوم اللغـة النظريـة ،يف حـني إن القواعـد االجتماعيـة وخباصـة قواعـد احلظـر يف األلفـاظ
اجلنسية تفر

عقوبة على من خيالفها ،مع أن املخالفة ليست خطأً باملفهوم اللغوي ،بدلي أن ما حتظره اجلماعة اللغوية مـن ألفـاظ

جنسية يف سياقات حمددة ،تعود اجلماعة نفسها فتسمح به يف سياقات أخرى ،كتلـك السـياقات املتعلقـة بالنكتـة والسـباب والشـتيمة
والتغزل وغري ذلك.
وإذا كانت الدائرة املعرفية األقرب إىل مفهوم احلظـر يف املسـتويات االصـطالحية للغـة العربيـة هـي الـدائرة الدينيـة (املصـدر نفسـه،

ص ،)253فإن الدراسة احلالية تزعم بأن احلظر اللغوي االجتماعي أقرب إىل احلظر الديين منه إىل القواعد اللغوية ،مع التنبه ملا بـني
احلظرين الديين واالجتماعي من فروقات يف العقوبة ،بدلي أن تعريف الفقهاء للمحرّم بأنه " ا يثاب تا:كو وي اقوف فاعلو " (قلعجـي،

1988م ،مقدمة معجم لغة الفقهاء) ،كما هو تعريف للمحرم الشرعي ،يصـلح كـذلك ليكـون تعريفـًا للمحظـور االجتمـاعي ،إذ يثـاب
تاركه باالستحسان وحسن القبول من ااعته ،ويعاقب املتفوه به باإلقصاء والتهميش.
وعليه ،فال مناص من أ ن يفضي بنا احلظر اللغوي يف األلفاظ اجلنسية إىل تلك العالقـة اجلدليـة بـني اللغـة والفكـر ،وهـي عالقـة
تكلم عنها اللسانيون االجتماعيون طويالً ،فاللغة عند أولئك إمنا تعكس الفكر االجتمـاعي السـائد ،وكـذلك ،فـإن الفكـر ال يعثـر
على سبي يعرب بها عنه أفض من تلك األداة االتصالية :اللغة (لعييب2009 ،م ،ص 15؛ وشتا1966 ،م ،ص .)182

ومما جيدر التنبه إليه يف هذا املوضع ،أن احملظورات اللغوية تتوزع علـى منـاطق متعـددة ،منهـا :األلفـاظ اجلنسـية ،ومنهـا منـاطق
أخــرى ،مثـ ألفــاظ املــرأة واملــوت واملــر

والعــوامل اخلفيــة وقضــاء احلاجــة وألنهــا ألفــاظ لغويــة اجتماعيــة ،انشــغلت اللســانيات

االجتماعية بها ،بوصفها مظهراً للعالقة بني اللغة واجملتمع والفكر والثقافة.
وإذا كانــت الغايــة مــن اللســانيات االجتماعيــة الكشــف عــن القواعــد االجتماعيــة املتحكمــة بالســلوك اللغــوي (الســيد1995 ،م،

ص ،)168فإن الغاية من أي دراسة لسانية اجتماعية للتلطف واحملظور الكشف عن تلك القواعد االجتماعية فيما حيظر ويلطف مـن
ألفاظ (شتا1966 ،م ،ص  ،)182وبذا ،ميكن للدراسة احلالية أن تصوغ هدفها بالكشف عن القواعد االجتماعية للتلطف واحملظور يف
األلفاظ اجلنسية يف لغة القرآن الكريم ،وفقاً ملا يذهب إليه الزخمشري من تفسري.
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التلطّف واحملظور يف تفسري الكشاف لأللفاظ اجلنسية يف لغة القرآن الكريم (الدراسة التطبيقية)
تشتم اللغة القرآنية على وفرة من األلفاظ والعبـارات التلطفيـة البديلـة عـن ألفـاظ وعبـارات جنسـية مباشـرة ،وتتـوزّع األلفـاظ
والعبارات البديلة على حماور مخسة ،هي:
أ) األلفاظ املؤشرة على األعضاء اجلنسية.
ب) األلفاظ والعبارات املؤشرة على املواقعة اجلنسية.
ج) األلفاظ والعبارات املؤشرة على الشذوذ.
د) األلفاظ املؤشرة على هجر املواقعة والشذوذ.
هـ) األلفاظ املؤشرة على أحوال املرأة ،جنسياً.
يف الصفحات املقبلة ،تعـر

الدراسـة لتلـك األ لفـاظ والعبـارات ،وفـق توزعهـا أعـاله ،ووفـق مـا آل إليـه تفسـريها يف كشـاف

الزخمشري ،وعلى النحو اآلتي:
األلفاظ املؤشرة على األعضاء اجلنسية:
استبدل النص الشريف باللفظ احملظور الدال على العضو اجلنسي ألفاظاً تلطفية ،من مث :
ـ الفرج:
هي الفرج بذلك ألنه بني الرجلني ،وأطلق اللفظ على ما بـني رجلـي الفـرس ،أيضـاً (الزبيـدي1987 ،م« ،فرج») ،بـ الفـرج
اسم جلمع سوآت الرجال والنساء والفتيان وما حواليها  ...وكذلك من الدّواب و وها مـن اخلَلـق (ابـن منظـور ،د.تـا « ،فرج») ،وممـا
جاء يف مصادر الرتاث أن املرأة تسمى فرجاً ،فيقال" :فالن ميلك كذا فرجاً" (الراغب األصفهاني ،د.تا ،ص  ،)355وذلك من باب إطالي
اجلزء على الك  ،ومن باب التهميش االجتماعي للمرأة ،وينص الراغب األصفهاني (ت 502هـ1108 ،م) على أن الفرج كين به
عن السوأة ،وكثر حتى صار كالصـريح فيـه (املصـدر نفسـه ،ص  .)375ولـذا ،فـإن الفـرج ،وفـق األصـفهاني ،لفـظ تلطفـي يف أصـ
وضعه ،لكنه ملا صار متداوالً على األلسنة ويف كثري من السياقات انتق إىل مدار احلظر أو إىل مدار يَ ْقرُبُه.
َيتَ صأ
أما يف النص الشريف فدلّ الفرج على العضو اجلنسي عند الذكر واألنثى ،ومن داللته األنثويـة ،قولـه تعـاىل :وَالَّتِي أَحْص َ

ج ؤه أَم( النـور ،)31 :وأمـا داللتـه الذكوريـة
فيمَأ ُفيرؤو َ
ْ حَ م
َياَّ ِومَأ َو َغ ص
ضيمَأ ِِيمصأحَ صا َ
ض ص
فحرصجَهَا( األنبيـاء ،)91 :وقولـهَ  :و ُقيْصأ ِل مْ ؤُ صْ ِِ َتيا ِأ َغ صض ؤ
َال ييِغمَأوؤ يَصألِ َُ يرؤوجِهَصأ
فييْاأ ُف يرؤوجَهؤَصأ( النــور ،)30 :وبقولــه :و َّ
ضييْاأ ِِ يمصأَحاصََيياَّوَِصأوَغَْص حَ ُ
فتمثلــت بقولــه ُ  :ق يْصأ ِلْم ؤُ يْص ِِتََِأغَضؤ م
َْا ِففُْنَ( املؤمنون.)5 :

وكان الزخمشري (ت 538هـ 1143 ،م) نصّ على أن ك ما يف القرآن من حفظ الفرج فهـو عـن الزنـا إال يف موضـع قولـه :
ض يمَأ ِِ يمصأ
فييْاأ ُف يرؤوجَهؤَصأ( النــور ،)30 :ويف قولــه عــن املؤمنــاتَ  :و ُق يْصأ ِلْمُؤْص ِِ َتييا ِأغَضصضؤ ص
َيياَّوَِصأوَغَْص حَ ُ
ضييْاأ ِِ يمصأَحاص َ
ق يْصأ ِلْم ؤُ يْص ِِتََِأغَضؤ م
َحاصََاَّوِمَأوَغَْص حَفممَأفُرؤوجَهؤمَ( النور ،)31 :إذ جاء اللفظ "الفرج" ،مثة ،يف سياي الدعوة للسرت واالسـتتار (الزخمشـري2003،م ،ج،3
ص .)223

وبغض الطرف وصرف النظر عن اخلالف التفسريي يف مواضع اآليتني الكـرميتني (املصـدر نفسـه ،ص  )223بـني أن يـأتي اللفـظ يف
سياي الزنا أو أن يأتي يف سياي السرت ،فإن نصوص الزخمشري تفضي بنا إىل أن السياي العام الذي جييء فيـه اللفـظ هـو الـدعوة إىل
البعد عن الزنا.
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ـ السوأة:
والسوأة العورة والفاحشة (اجلوهري1990 ،م« ،سوأ») ،ويقال ساء ما فع فالن صنيعاً أي :قبح صنيعه صنيعاً ،والسوء الفجور
واملنكر ,والسوآء القبيحة ,وك كلمة قبيحة أو فعلة قبيحة فهي سوآء (ابن منظور ،د.تا« ،سوأ») ،وإذا كانـت السـوأة عـورة ،فـالعورة
سوأة اإلنسان ،كناية ،وأصلها ،أي العورة ،من العار ،وذلك ملا يلحق يف ظهوره من العار ،أي املذمة ،ولذلك هي النساء عورة
(الراغب األصفهاني ،د.تـا ،ص  ،)352وعليه ،فالسوأة كـ عمـ شـائن .قـال ابـن األاـري (ت 630هــ1233 ،م) :السـوأة يف األصـ
الفرج ،ام نق إىل ك ما يستحيى منه ،إذا ظهر من قول وفع (ابن منظور ،د.تا« ،سوأ»).
آيْصُحَؤهؤَُاأ
كْحياأ ِِتص َهياأ حف َدي َْ صألحهؤَُياأ َ
وكان اللفظ دلَّ يف النص القرآني على العضو اجلنسي للذكر واألنثى ،كمـا يف قولـه تعـاىل :فحأح ح
ْي صهُحانؤألِهؤ صدي ِْهَألحهؤ َُيياأَِياأوؤوَّهَأأ َلتصهؤَُياأ ِِيمصأ
آيَْ َألحهؤَُياأال َ
َيَحانأ َلْحهصهَُياأ ِِيمصأ َوََّْأالم َ َتي ِأ( طــه ،)121 :وكمــا يف قولـه :فح َْ ص
وَطحَِقحياأغَْص ِ
آَْصُحَِهَُا( األعراف ،)20 :ودلّ اللفظ على العضو اجلنسي للذكر ،كما يف قوله :لِهؤرغَهؤأكحهصفَأغؤَْاَّهأآَْصَحةحأَحخِههِ( املائدة.)31 :

إن ما تكشف عنه النصوص ،أعاله ،أن "السوأة" جاءت لتدل على ما دلّ عليه اللفظ "الفرج" ،لكن يف سياي آخـر ،هـو سـياي
كْحاأ ِِتصهَاأفحدَ َْ صألحهؤَُاأآَْصُحَؤهؤَُاأوَطحَِقحاأغَْصََِحانأ َلْحهصهَُياأِِيمصأ
السرت ،وهو سياي ديين اقايف ،قال الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل :فحأح ح
َوََّْأالم َتَ ِ( طــه " :)121 :تهافت ع هما اءلباس ،فظهرت هلما عو:اتهما ،وكانا ال يريانها ن أنسس هما وال أحدهما ن اآلخور" (الزخمشـري،

2003م ،ج ،2ص  ،)92وقال يف موضع آخر " :يلزقان اءو:ق بسوآتهما ءلتسرت ،وهو و:ق اءتني" ,فانكشاف العورة من عظـائم األمـور،
آي صَْحةحأ
وهو انكشاف مل يزل مستقبحاً يف العقول (املصدر نفسه :ج ،2ص ،)91وعليه ،جاء التفسري لقوله تعاىل :لِهؤر َغيهؤأكح صهيفَأ ؤغيَْاَّهأ َ
َحخِههِ( املائدة )31 :بالقول " :إن عو:ة أخي مما ال جيوه أن ي ك:ف ن جسد  ،واءسوأة هم اءسضيحة ءقبحها" (املصدر نفسه ،ج ،1ص.)613

إن هذا الفص السياقي بني اللفظني" :الفرج" و"السوأة" ،جاء لبيان أن انكشاف السوأة خري اقايف اجتمـاعي ،ولـذا فهـو سـيء
ومسيء ،لكنه ليس كالزنا بالفرج ،ألن الزنا انهيار اقايف واجتماعي شام  ،يهلك النس ويضيع األنساب .إن قواعـد السـرت والزنـا
هي قواعد اقافية اجتماعية إىل جانب كونها قواعد دينية ،وقواعد الزنا أكثر صـرامة وحسـمًا مـن قواعـد السـرت ،ولـذا جـاء الفصـ
السياقي بني اللفظني.
إن الفهم على هذا النحو للفص السياقي الثقايف بني "الفرج" و"السوأة" ،ليضع الدراسة احلالية يف موضع التخالف مـع مـا أشـري
إليه سابقاً من عد الراغب األصفهاني (ت 502هـ1108 ،م) (الراغب األصفهاني ،د.تا ،ص  )375وابن األاري (ت630هــ1233 ،م)
(ابن منظور ،د.تا« ،سوأ») "للفرج" على أنه تلطف يف ذكـر السـوأة وكنايـة عنهـا ،فاللفظـان متخالفـان ،سـياقياً ،وكـ منهمـا جـاء يف
ال بداللـة ختتلـف عـن اآلخـر؛ إن مـا دفـع الـرجلني :الراغـب وابـن األاـري هلـذا املـذهب مـا وجـداه مـن شـيوع
النص الشـريف حممـ ً
االستعمال يف الفرج ،حتى صار كاحملظور ،فنظرا له على أنه تلطف يف ذكر "السوأة" ،يف حني إن "الفرج" و"السوأة" كالهما تلطـف
يف اإلشارة للفظ احملظور الدال على العضو اجلنسي.
األلفاظ والعبارات املؤشرة على املواقعة اجلنسية:
ميكن الدراسة أن توزع تلك األلفاظ والعبارات ،داللياً ،على حماور متوالية ،تظهر على و:
ـ األلف اظ والعبارات الدالة على املواقعة اجلنسية املباحة "شرعاً":
ولع أظهر تلك األلفاظ والعبارات هو:

التلطف واحملظور يف تفسري الكشاف لأللفاظ اجلنسية يف لغة القرآن الكريم
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ـ النكاح:
جاء "النكاح" يف لسان العرب ليدل على الزواج وعلى اجلماع أيضاً ،فنكح فالن امـرأة ينكحهـا نكاحـاً ،إذا تزوجهـا ،ونكحهـا
ينكحها :باضعها أيضاً ... ،وقي للتزوج نكاح ،ألنه سبب للوطء املباح ،وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها وقد خرجـت الكلمـة
عن دائرتيها الدالليتني :الزواج والوطء ،لتؤشر على بعض مما فيه إخصاب ،كما يف قوهلم :نكح املطرُ األر

إذا اعتمـد عليهـا،

ولتؤشر على ما فيه إطباي ،كما يف قوهلم :نكح النعاس عينه (املصدر نفسه« ،نكح») ،ومما جـاء فيـه "النكـاح" يف النصـوص الشـريفة
َاأالييِغمَأُح َِ ؤتيْاأذاَاأكَححْصيتؤَؤأالمُؤْص ِِ َتيا ِأ( األحـزاب ،)49 :وقولـهَْ :تَي أذاَاأ َاْح ؤضيْاأالتَححيا َأ( النسـاء ،)6 :وقولـه:
قوله  :غَاأَحغمه َّ
َتَا ِأالمُؤْص ِِتَا ِ( النساء.)25 :
وََِمصألحَصأغَسص َتُِعصأ ِِتصحَُصأطحْصلًاأَحنصأ َغتصحِحَأالمُؤْص َ
والنكاح ،وفـق مـا جـاء عنـد الزخمشـري (ت 538هــ 1143 ،م) مـن تفسـري ،لفـظ مباشـر يف داللتـه علـى اجلمـاع والـوطء ومـا
وراءهما من ألفاظ حمظورة ،بدلي أن الرج ينص على أن من آداب الذكر احلكـيم أن يكنـى عـن النكـاح بألفـاظ مـن مثـ املالمسـة
واملماسة والقربان والتغشي واإلتيان ،وبـدلي الـنص علـى أن "النكـاح" مـن األلفـاظ الصـرحية (الزخمشـري2003 ،م ،ج ،3ص ،)531

وبذلك ،فإن النكاح ليس كناية كما بقية األلفاظ.
وإذا كانت الكناية عند الزخمشري تقرتب وما تقصد إليه الدراسة احلالية من معنى التلطف ،فـإن ذلـك يفضـي بنـا إىل القـول بـأن
عد "النكاح" لفظًا تلطفياً ،وإمنا لفظ مباشر يف الداللـة علـى اللفـظ احملظـور ،ولعـ مـا دفعـه إىل ذلـك هـي تلـك املشـاكلة
الرج ما َّ
الصـوتية بـني اجلــذر اللغـوي" :ن ،ك ،ح" واجلـذر اللغــوي احملظـور" :ن ،ي ،ك" ،وهـو مــا يتصـ وايقـاً ،بعــدِّ بعـض املعاصــرين
"للنكاح" لفظاً حمظوراً ال تلطف فيه (دمياطي2010 ،م ،ص  ،)174وهو موضع تتخالف فيه الدراسة وهذا املذهب ،إذ هي تنظر للفظ
على أنه لفظ تلطفي قريب من دائرة احملظور ،لكنه ،أي "النكاح" ،كلفظ "الوطء" صـار كالتصـريح للعـرف بـه (الراغـب األصـفهاني،

د.تا ،ص  ،)562أي لكثرة االستعمال ،وهي كثرة تعود لشيوع اللفظ استعماالً يف سياقات التزاوج.
فالنكاح على ذلك ،هو الوطء ،وال يرد يف القرآن إال يف معنى العقد وتسمية العقد نكاحاً ملالبسته له من جهـة أنـه طريـق إليـه،
ونظريه تسمية القوم اخلمر إمثاً ،ألنها طريق القـرتاف اإلاـم (الزخمشـري2003 ،م ،ج ،3ص  ،)531وعليـه ،يكـون النكـاح ضـرباً مـن
املواقعة ال تكون إال بعقد ومن هنا جاء تفسري الزخمشري لقوله تعاىلَْ :تَ أذاَاأ َاْحضؤْاأالتَححيا َأ( النساء )6 :بالقول" :إن بلوغ اء كوا
أن حيتلم؛ ألن بذءك يصلح ءل كا وءطلف ا ب د اء كا

ن ت اسل وتواءد" (املصدر نفسه ،ج ،1ص.)463

َتَا ِأالمُؤ صْ ِِتَا ِأفحُِمصأَِاأ َِْححح صأ
ويكون النكاح للحرة وغري احلرة ،بدلي قوله تعاىل :وََِمصألحَصأغَسص َتُِعصأ ِِتصحَُصأطحْصلًاأَحنصأ َغتصحِحَأالمُؤْص َ

َحغصَُاكؤحَُص( النساء ،)25 :فالزخمشري (ت 538هـ1143 ،م) ينق يف هـذا املـوطن عـن أبـي حنيفـة (ت 150هــ767 ،م) بـأن مـن ال
ميلك فراش احلرة فله أن ينكح أَمَـة (املصـدر نفسـه ،ص ،)490وبـرغم ذلـك ،ومـع أن النكـاح يكـون لغـري احلـرة ،فإنـه ال يتحقـق إال
ذنصأحَََّادَأالتَدِ مأَحنصأغَسص َتتصحَِْهَا( األحزاب ،)50 :بالقول" :إن االست كا
بإظهار الرغبة ،ومن هنا ،جاء تفسري الزخمشري لقوله تعاىلِ :

هو طلف ءلرغبة يف اء كا " (املصدر نفسه ،ج ،3ص .)534إن هذه القواعد وإن كانت قواعـد دينيـة إال أنهـا يف اآلن نفسـه قواعـد اقافيـة
استقرت يف العق اجملتمعي.
صفوة القول أن لفظ "النكاح" يرتبط باملشروعية الدينية واالجتماعية ،وهو ما جع التفسـري لقولـه تعـاىل :الزَاكِي ألحياأ َغيتصحِحؤأذلَّياأ

زَاكِهَ ً( النور ،)3 :بـالقول إن النكـاح هنـا لـيس إال الـزواج ،وهـو زواج للزانـي مـن زانيـة ،وال يـذهب املعنـى للمواقعـة دون زواج
(عقد) ،بدلي أن النكاح مل يـرد يف القـرآن إال مبعنـى العقـد ،وبـدلي فسـاد املعنـى إذا مـا د ّل النكـاح علـى الزنـا ،وبـدلي أن َزعَـمَ
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البعضُ أن نكاح الزاني للزانية كان حمرماً يف أول اإلسالم ،ام نسخ التحريم بعد ذلك؛ إن هذه األدلة ةتمعة دفعت بالزخمشري إىل
رفض ما ذهب إليه آخرون من أن "النكاح" مقصود منه الزنا وأنه يكون مبعنى العقد يف القرآن كله إال يف هذا املوضع (املصدر نفسه ,ص

 ، )207فالنكاح ،وفق الزخمشري ،ال يكون يف القرآن كله إال مبعنى العقد ،وال يدل إال على املواقعة الشرعية .ولع ّ ما يعضـد هـذا
املذهب القول بأن هذهِ اآلية الشريفة إمنا نزلت يف قوم فقراء باملدينة ،وكان بها بغايا يـزنني ويأخـذن األجـرة ،فـأرادوا التـزويج بهـن
وعوهلن ،فأنزل اهلل  حتريم ذلك (ابن منظور ،د.تا« ,نكح»).

ـ املسّ:
واملسّ يقال فيما يكون معه إدراك ثاسة اللمس ،وكين به عن النكاح ,واملسيس كناية عن النكاح (الراغب األصفهاني ،د.تا)467 :
أيضاً ،ومما جاء اللفظ فيه قوله تعاىل :فحتَْصرغرؤأ ََّقح َدي أ ِِيأمصأقحدصيْأَحنصأغَتََُاآَياأ( اجملادلـة ،)3 :وقولـه :قحا حلي صأَََِّّأَحكَي أغَ ُحيْنؤألِي أوَ حليَْأوَلحيَصأ
ستِ أاََْرَ( آل عمران ،)47 :وكذا قوله :فحَِهَامؤأشَهصرَغصمأِؤتَتَااِعَهصمأِِمصأقحدصْأَحنصأغَتََُاآَا( اجملادلة.)4 :
غَُصسَ ص

"فاملس" هو اجلماع (الزخمشري :2003 ،ج ،1ص ،)281وهو املواقعة وهـو االسـتمتاع بـاملرأة ،سـواء أكـان االسـتمتاع باجلمـاع أم
اللمس بشهوة أم بالنظر إىل الفرج بشهوة أيضاً (املصدر نفسـه ،ج ،4ص 475ـ  ،)476وهو بك تلك املعاني ،لـيس إال نكاحـاً مباحـاً،
ألن املس كناية عنه ،والزنى ،وفق ما قال الزخمشري ليس كذلك ،وإمنا يقال فيه :فجر بهـا وخبـث بهـا ومـا أشـبه ذلـك ،إذ الزنـى
ليس بقمن أن تراعى فيه الكنايات واآلداب (املصـدر نفسـه ،ج ،3ص 9ـ .)10فـاملسّ ،يؤشـر علـى اجلـنس املبـاح ،ويعضـد ذلـك قولـه
تعاىل ،حكاية عن مريم  :وَلحَصأغَُصسَ صستِ أاََْرَأوَلحَصأَحكُأاَضِهًّا( مـريم ،)20 :فـالنص الشـريف يفصـ بـني فعلـي املـس والبغـاء،
وهو فص بني ما هو مباح وما هو حرام ،فمريم  مل تتزوج ومل تزنِ ،وبعبارة أخرى هـي مل تتصـ جنسـياً برجـ  ،ال ثـالل
وال ثرام.
ـ اللمس:
واللمس اجلس (ابن منظور ،د.تا« ,لمس») ،وهو كاملسّ ،لكن اللمس قد يقال لطلـب الشـيء وإن مل يوجـد ،كمـا ُفهِـمَ مـن قـول
الشاعر :وأملسه فال أجده ،أما املسّ ،فكما أوضحنا سلفاً ،يقال فيما يكون معه إدراك ثاسة اللمس ،وإذا كان املسّ يتحصّ عليه
باللمس ،كان املس باليد واحلجر وغري ذلك ،وال يقتضي أن يكون باليد ،وممـا يـدل علـى ذلـك أن اسـتعري املـس للجمـاع واسـتعري
للجنون ،يقال :به مس من جنون ،ويقال كأن اجلن مسته ،أي أن الشيطان من اجلن قد تسلط على عق أو قلب أو جسد اإلنسـي
(املصدر نفسـه) ،وأما اللمس فال يكون إال باليد ،ليعرف اللني من اخلشن واحلار من البارد (العسـكري1997 ،م ,ص  ،)303ومـن ذلـك
س أ ـ معنـى مـن اللمـس ،ومـن اـمَّ ،جعـ الراغـب
قالت العرب يف املرأة الفا جرة" :هـي ال تـر ُد يـد المـس" ،وعليـه ،فـإن املـ ّ
األصفهاني (ت 502هـ1108 ،م) تكنية اللمس عن اجلماع محالً على تكنية املس عن املعنى نفسه (ص.)454

س اجلـن
إن ما يفضي إليه النقاش أعاله ،أن املسّ ينطوي على هيمنة أكرب مما ينطوي عليـه الل مـس ،وعليـه جـاء الـتكلم عـن مـ ّ
والشيطان ومل جيئ اللمس ،ومن امّ فإنه وعلى مستوى األلفاظ اجلنسية ميكننا القول إن اللمس طريق للمـسّ ،وهـو مـا ال يتنـاقض

ٍّ من اللفظني كناية عن اجلماع وتلطفاً يف ذكر اللفظ احملظور ،ولع قوله تعاىلَ :حوصألحاَِسصتؤَؤأالتَسَاءَ( املائـدة ،)6 :شـاهد
مع عدِّ ك
على ما نصت عليه املعاجم من تفسريات.
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ـ الطمث:
وأص الطمث يف اللغة الدم أو احليض (ابن منظور ،د.تا« ,طمث») ،ومما جاء فيه قوله تعاىل :لحَصأ َغُمُِثصهؤمَأذ صكيٌَأ حقي صدْحهؤَصأوَلحياأجَيانأ
(الرمحن ،)56 :قال الزخمشري" :فلم يطمث اإلن سيات هن أحد ن اإلنس وال اجل يات أحد ن اجلن".
ـ الدخول:
يرتبط الدخول داللياً بالبناء ،فالعرب تقول يف الكناية عن دخول اإلنسان بأهله :بنى فالن على أهله ،وأصـله أن كـ مـن أراد
الزفاف بنى على زوجته قبة ،فقي لك داخ بانٍ (اجلرجاني ,1326 ،ص.)23

خْمتؤَصأاِهيمَأ( النساء ،)23 :قـال الزخمشـري:
وجاء "الدخول" يف قوله تعاىلَ  :وََّاَائِدؤحَُؤأالَّْا َِ أفِ أْؤ ؤَّْكَُصأِِمصأكِسَائِحَُؤأالَّْا َِ أدَ َ
إن الدخول هو اجلماع ،كقوهلم :بنى عليها وضرب عليها احلجاب ،أي :أدخلتموهن السرت (الزخمشري :2003 ،ج،1ص .)468

وينق الزخمشري (ت 538هـ 1143 ،م) أ ّن مثة ختالفًا يف الدالالت اليت يفضـي إليهـا "الـدخول" ،فـاللمس يقـوم مقـام الـدخول
عند أبي حنيفة (ت 150هـ767 ،م) ،بدلي أن عمـر (ت 23هــ 644 ،م) ،خـال جباريـة فجردهـا ،فاسـتوهبها ابـن لـه ،فـرد عليـه
بالقول إنها ال حت له؛ ومن ذلك املعنى أن أحدهم أمر أن تباع جاريته بعد موته معلالً ذلك بأنه دخ بها باللمس والنظر ،وهـو مـا
حيرمها على ابنه؛ ونق  ،أيضاً :إذا نظر الرج إىل فرج امرأة فال ينكح أمهـا وال بنتهـا؛ وكـذلك جـاء عـن األوزاعـي (ت 88هــ،
707م) أنه إذا دخ باألم ،فعراها وملسها بيده وأغلق الباب وأرخى السرت فال حي له نكاح ابنتهـا؛ ويف مقابـ ذلـك كلـه يـرى ابـن
عباس (ت68هـ687 ،م) وعمر بن دينار (ت 126هـ743 ،م) أن التحريم ال يقع إال باجلماع وحده (املصدر نفسه ,ص.)468

ويُفهم من النصوص السالفة الذكر ،أن "الدخول" تتعدّد دالالته مـن النظـر إىل الفـرج إىل اللمـس ومـن اـ ّم إىل اجلمـاع ،وكلـها
أشكال من االتصال اجلسدي ،وال يكون االتصال إال باالنكشاف ،واالنكشاف ال يكـون ،وفـق اقافـة القـوم ومعتقـدهم إال يف مـا
أغلق من أمكنة وسرت ،وبذلك يكون "الدخول" نكاحاً مبشروعية دينية واجتماعية.
ـ املباشرة:
جاء يف لسان العرب " باشر اءرجل ا رأت باشرة وب:ا:اً :كان ها يف ثوب واحد ،فوءيت ب:رت ب:رتها" (ابن منظور ،د.تـا« ,بشر»)،
فاملباشرة اإلفضاء بالبشرتني (الراغب األصفهاني ،د.تا ,ص ،)19ذلك أن " باشرة املرأ ة :ال ستها ،أ:اد باملباشرة املال سة ،وأصل ن ءَمْسِ
ب:رة اءرجل ب:رة املرأة ،وقد يرد مب ى اءوطن يف اءسرج وخا:جاً

" (ابن منظور ،د.تا« ,بشر») ،وملا كانـت البشـرة ظـاهر اجللـد (الراغـب

األصفهاني ،د.تا ,ص ،)47جع اللمس إدراكاً بظاهر البشـرة (املصـدر نفسـه ,ص ،)454ولـذا اقـرتن "املـس" ،كنايـة عـن اجلمـاع ،بلفـظ
ستِ أاََْرَ( آل عمران.)47 :
البشر (املصدر نفسه ،ص ،)47كما يف قوله تعاىل :وَلحَصأغَُصسَ ص
شيرؤووؤمَأوََح صكيتؤَصأ َليأاكَُِْنَأ ِفي أ
شيرؤووؤمَ( البقــرة ،)187 :وقولــه :وَ حليياأَؤدَا ِ
وممــا ورد فيــه اللفــظ مــن آيــات قولــه تعــاىل :فحا ملينحنَأاَا ِ

المَُسَاجِِْ( البقرة ،)187 :فاملباشرة ،عند الزخمشري هي اجلماع ،وقد يذهب معناها إىل ما ليس جبماع ،كاملالسـة بشـهوة ،إذ هـي
كا جلماع ،من جهة أنها تفسد االعتكاف ،قال قتادة :كان الرج إذا اعتكف خرج فباشر امرأته ،ام رجع إىل املسجد ،فنهاهم اهلل
عن ذلك (الزخمشري :2003 ،ج ،1ص.)230

ـ االستمتاع:
"واملاتع ن كل شمن :اءباءغ يف اجلودة اءغاية يف باب [ ، ]...فأ ا املتاع يف األصل فكل شمن ي تسع ب ويتبلغ ب ويتزود ،واءس ان يأتم عليو يف

اءدنيا [ ،]...واملتاع واءتمتع واالستمتاع واءتمتيع :اج ة إىل أصل واحد" (ابن منظور ،د.تا« ،متع»).
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حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  1436ـ 1437هـ .ق1394 /هـ .ش) ـ العدد 13

ومن ذلك قوله تعاىل :فحَُاأاآصتَُصتَعصتؤَصأاِهِأ ِِتصهؤمَ( النساء ،)24 :فاالستمتاع يف هذا املوضع هو ما اسـتنفعتم بـه مـن املنكوحـات
من ااع أو خلوة صحيحة أو عقد عليهن (الزخمشري2003 ،م ،ج،1ص  ،)488واالستمتاع ،وفـق ذلـك ،ال يكـون إال باملبـاح مـن
املواقعة.
ـ التغشّي:
والغشاوة ما يغطى به الشيء ،بغض الطرف عما إذا كانت التغطية تفضي إىل السرت (الراغب األصـفهاني ،د.تـا ،ص  ،)361أو هـي
ال تقتضي ذلك ،ملا قد يكون الغطاء عليه من الرقة (العسكري1997 ،م ،ص  ،)288ويقال " :تغَ:ى املرأة إذا عالها وجتللها" (ابن منظور،
د.تا« ،غشي»).
خْحقححَُصأِِمصأكَ مٌٍَأوَاَِْْةأوَجَعََْأ ِِتصهَاأزَوصجَهَاألِهَسصحُمَأذلحهصهَاأ حفْحَُاأ َضََْاوَاأَْ َُْح صأ
وكذا جاء "التغشي" يف قوله عزّ من قائ  :وؤَْأالَّيِهأ َ
َْ صًُْاأخََِهًَا( األعراف ،)189 :فالتغشي هو اجلماع ،وكذلك الغشيان (الزخمشري2003 ،م ،ج ،2ص .)179

ـ الرفث:
وجع كناية عن اجلماع (الراغب األصفهاني ،د.تا ،ص ،)199وأصله :الفحش من القول وكالم النساء يف اجلماع ،ويدل على مـا
يكون بني الرج وامرأته من ااع وتقبي ومغازلة (ابـن منظـور ،د.تـا« ،رفث») ،ومـن هنـا جـاء التفسـري لقولـه   :حف حْياأ ََّ حفيأثَأوَلحياأ
فُسؤَْْ( البقـرة ،)197 :حمتمالً ألن يكون نهياً عن اجلماع ذاته أو أن يكون أيضاً نهياً عن احلـديث فيـه (الراغـب األصـفهاني ،د.تـا ،ص

( ،)199البوح اجلنسي) ،ولذا ،فإن التكنية بالرفث عن اجلماع إمنا هو تكنية عن املواقعة مبا خيالطها من بوح لغوي.
َيهَامأال َر حفيثؤأذلحي أكِ َسييائِحَُصأ( البقـرة ،)187 :اإلفصــاح مبـا جيــب أن يكنـى عنــه كلفــظ
ْيَْألححُيَصألح صه حْي حأال َ
فالرفـث يف قولـه تعـاىلِ َُ :
"النيك" ،ومن الرفوث ما جاء عن ابن عباس (ت 68هـ687 ،م) ،رضي اهلل عنهما ،أنه أنشدَ وهو حمرم:
وهوووووووووون ،مي:وووووووووووني ب وووووووووووا هميسوووووووووووا

إن تصوووووووودق اءطووووووووري ن ووووووووك مليسووووووووا

فقي له" :أرفثت" ،فقال " :إمنا اءرفث ا كان ع د اء سان" (الزخمشري :2003،ج ،1ص 227ـ .)228
والرفث ،وفق ما قال الزخمشري ،كناية عن اجلماع ،ألنه " ال يكاد خيلو ن شمن ن ذءك ،فإن قلت :مل ك ى ع هه ا بلسظ اءرفث اءدال
على

ى اءقبح ،خبالف قوء َ  :وقحْصأحَفمضَ أاَعصضؤحَُصأذلح أاَعصضٍ( النساء ،)21 :وخبالف األءساظ :اءتغ،:م واملباشرة واملال سة واءدخول وإتيان

احلرث واملس ،واالستمتاع واءقرب ،قلت :استهجاناً ملا وجد هم قبل اإلباحة" (املصدر نفسه).

إنَّ داللة "الرفث" ،على ما حُظر من ألفاظ جعلت املعجميني ينظرون للف ظ علـى أنـه كلمـة جامعـة ملـا يريـد الرجـ مـن املـرأة يف
سبي االستمتاع بها من غري كناية (أنيس واآلخرون1960 ،م« ،رفث») ،وبعبارة أخرى ،فإن الرفث يتحقق حـني تؤشـر علـى املعـاني
اجلنسية بألفاظها املباشرة.
ـ اإلفضاء:
واإلفضاء يف لسان العرب الوصول واالنتهاء («ف و») ،ومنه قولهَ  :و حقْصأحَفمضَ أاَعصضؤحَُصأذلح أاَعصضٍ( النساء ،)21 :فاإلفضاء،
َيهَامأال َر حفيثؤأذلحي أ
وفق ما قـال الزخمشـري ،هـو مـا يـذهب إليـه الرفـث معنـى ،والـدلي علـى ذلـك أنـه يف قولـهَُِْ :يَْألححُيَصألح صه حْي حأال َ

كِسَائِحُ صَ( البقرة )187 :إمنا عدّى الرفث بإىل لتضمينه معنى اإلفضاء (الزخمشري2003 ،م ،ج ،1ص  ،)228فيكون "الرفث إىل" نظـرياً
"لإلفضاء إىل".
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ـ اإلتيان:
واإلتيان اجمليء (الراغب األصفهاني ،د.تا ,ص8؛ ابن منظور ،د.تا« :أتي») ،وهو يف قوله :غَأمَََِأالمَحاَِْْ ح( النساء ،)15 :كاجمليء
ؤأالْيهؤأ
(املصدر نفسه ،ص  )9يف قوله :لحقحْصأجِئص ِأشَهصئًاأفحرغًّياأ( مـريم .)27 :ومـن "اإلتيـان" قولـه تعـاىل  :حفيأمَؤْوؤمَأِِيمصأَْ صهيثؤأَح َِيرَكَُ َّ
(البقرة ،)222 :قال الزخمشري يف شرح املوضع الشريف " :ن حيث أ ركم اهلل ،أي ن املأتى اءوذي أ وركم اهلل بو  ،وحللو ءكوم وهوو اءقُباول"
(الزخمشري2003 ،م ،ج ،1ص .)263

ـ إتيان احلرث:
واحلرث هنا على سبي التشبيه ،فبالنساء زرع ما فيه بقاء نوع اإلنسان ،كما أن باألر

زرع ما فيه بقـاء نـوع اإلنسـان (الراغـب

األصفهاني ،د.تا ,ص ،)112ولذا ،فإن قوله  :وَغؤ صهِْكحأالمَْ صرثَأوَالتَسصيَْأ( البقرة ،)205 :يتناول احلـراني معـاً (الراغـب األصـفهاني،

د.تا ،ص.)112
ومنه قوله تعاىل :كِسَاؤؤكَُصأَْ صرثَألححَُصأفحأمَؤْاأَْ صرثَحَُصأَحكَ أشِيئصتؤَصأ( البقرة ،)223 :ويكشـف الزخمشـري (ت 538هــ1143 ،م)
عن اجملاز يف قوله " :حرث لكم" ،بالقول " :إمنا هو باإلشا:ة إىل واضع حرث ءكم ،فقد شب واضع اإلتيان يف املرأة باحملا:ث ،ت:بيهاً ملا
يلقى يف أ:حا هن ن اء طف اءيت ها اء سل باءبذو( ":الزخمشري :2003 ،ج ،1ص ،)263وأما قوله :فحأمَؤْاأَْ صرثَحَُصأَحكَ أشِئصتؤَص( البقرة:

 )223فتمثي  ،أي " فأتوهن ،كما تأتون أ:اضيكم اءيت تريدون أن حترثوها ن أي جهة شئت م ،وامل ى ن ذءك أن يكون املأتى واحداً وهو احلرث"
(املصدر نفسه ،ص ،)263أي موضع اخلصوبة.
ـ القرب:
وهو نقيض للبعد (ابن منظور ،د.تا ،ص  ،)136كقوله تعاىل :وَلحاأ َقمرَاؤْوؤمَأَْتَ أ َغُمهؤرصنَ( البقرة.)222 :

ـ الوطر:
والوطر النَّهمة واحلاجة املهمَّة (الراغب األصفهاني ،د.تا ،ص  ،)526ويقال قضى منـه وطـره ،أي نـال منـه بغيتـه (أنـيس واآلخـرون،

جتَاكحهَا( األحزاب ،)37 :وإمنا ذكر قضـاء الـوطر يف
1960م« ،وطر») ،وجاء على ذلك ،قوله   :حفْحَُاأقحضَ أزَغصَْأ ِِتصهَاأوَطحرًاأزَوَ ص
هذا السياي ليبيّن أن امرأة املتنبى حت وإن وطئها (ابن اجلوزي ،ص.)1645

ـ التحتية:
وحتتُ نقيض فوي (ابن منظور ،د.تا« :تحت») ( ،)140كما يف قوله تعاىل :ضَرََِّأالَّْهؤأَِ َثًْاألَِّْيِغمَأكحَحرؤواأاِِصرََحةحأكؤْ ٍأوَا صِيرََحةحأ ُليْ أ

كحاكَتَاأ َْص َألَدصَْغصمأِِمصألِدَادِكَاأصَالَِْهصمأفحَْاكَتَاوؤَُا( التحريم ،)10 :فاملقصود من قولـه" :حتـت عبـدين" مـا بـني امـرأة نـوح وامـرأة
لوط وزوجيهما من حلمة ونسب أو صلة صهر (الزخمشـري2003 ،م ،ج ،4ص ،)558وهي ،ايعاً ،عالئق اجتماعية تقتضي الوفـاء
ال اخليانة.
ـ اإلرجاء واإليواء:
جي أ َِيمصأَ َْياءؤأ ِِي صت ؤهمَأ َو ؤَيْصوهأذ حل صهيكحأ َِيمصأَ َْيا أؤء
وهما لفظان ال يدالن على املواقعة إال يف عبارة خمصوصة ،مث قوله تعـاىل  :ؤَ صر ِ
(األحزاب ،)51 :فوفق كالم الزخمشري ،يأتي اإلرجاء هجراً للمواقعة ،واإليواء املواقعة " .ألن إ ا أن ياطَلِّق وإ ا أن ميسوك ،فوإذا أ سوك
ضاجع أو ترل" (الزخمشري :2003 ،ج ،3ص.)535
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إن ما دلّ على املواقعة احلالل من ألفاظ جنسية ،وإن كانت ايعاً ألفاظاً تلطفية للفظ احملظـور األصـلي (ن ،ي ،ك) ،إال أنهـا
تتوزع على غري حمور داللي؛ فاللفظ احملظور األصلي ال يدل يف املعجمات إال علـى املمارسـة الطبيعيـة (الفيزيائيـة) لفعـ املواقعـة،
دون أن حيم اللف ظ أي دالالت أخرى شرعية أو اقافية أو اجتماعية ،إال ما نق عن بعض العرب ،على سبي اجملاز ،من قوهلم:
" ت ايك اءقو  :غلبهم اء اس ،وت ايكت األجسان :انطبق ب ضها على ب ض" (ابن منظور ،د.تا« :نیك»).

أما األلفاظ التلطفية السالفة الذكر فدالالتها تتجاوز الفع الفيزيائي (املادي) إىل أفعال شرعية :اقافية واجتماعيـة ،فهـي نكـاح
(تزاوج) ومس وملس ودخول ومباشرة واستمتاع وتغشي وبوح لغوي جنسي (الرفث) وإفضاء وإتيان للحرث وقرب ووطر .إن هذه
األلفاظ إمنا تعيدنا إىل ما عر

له الثعاليب (ت 430هـ1038 ،م) إذ قال " :ال أحسن وال أمجل وال أءطف ن اءك ايات اءقرآنية (األءسواظ

اءتلطسية) اءداءة على اء:هوة واءلذة" (الثعاليب1984 ،م ،ص ،)13فالنص الشريف بهذه التلطفات إمنا جيع للمواقعة املباحة ظالالً مغايرة
لتلك املواقعة احلرام  .وهو بذا إمنا يلتمس من املسـلم توظيفـًا شـرعيًا للغريـزة بإشـباعها بـالزواج ،والسـيطرة عليهـا وكبحهـا خارجـه
(عثمان1987 ،م ،ص.)81

مع التنبّه إىل أن هذه األلفاظ ،وإن كانت ايعًا ألفاظـًا تلطفيـة ،إال أنهـا ال تقـع يف دائـرة دالليـة واحـدة للتلطـف ،بـ منهـا مـا
يقرتب من دوائر احلظر ،كما يف "النكاح" ،إذ هو لفظ يتشاك صوتياً مع اللفظ احملظور ،وكذلك فقد شاع اللفظ وانتشر حتى صـار
واضحاً ومعروفاً يف داللته كاحملظور مما جع اللفظ حمظوراً إذ يدل على الفعـ الفيزيـائي ،وغـري حمظـور إذ يـدل علـى التـزاوج .مـن
جانب آخر ،فإن بعضاً من األلفاظ التلطفية الدالة على املواقعة املباحة إمنا وفدت إىل احلق (األلفاظ اجلنسـية) مـن حقـول اجتماعيـة
واقافية أخرى ،كما يف ألفاظ" :احلرث" و"الدخول" و"البناء" و"التغشي" ،مما جع هذه األلفاظ تنـأى بنحـو أكـرب عـن الـدائرة األوىل
للحظر ،يف حني إن ألفاظاً من مث " :املس" و"اللمس" و"املباشرة" و"االستمتاع" هي ألفاظ تلطفية ،لكنهـا ذات داللـة جنسـية ةتـزأة
من الفع املادي الفيزيائي مما جعلها أق نأياً عن احملظور.
ـ األلفاظ والعبارات املؤشرة على املواقعة احلرام (الزنا):
" واءزنا وطن املرأة ن غري عقد شرعم" (الراغب األصفهاني ،د.تا ،ص  ،)215وأشار النص الشريف إىل ذلك بألفاظ منها:
ـ الفاحشة:
الفحش والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه من األفعال واألقوال (املصدر نفسه ،ص 373ـ  ،)374وهو ما جاء يف قوله تعاىل:
قُْصأذكََُاأَْ َرمَأََّاَ َأالمَحَْاِْشَ( األعراف ،)33 :وكقوله :وَالَّْاَِ أغَأمَََِأالمَحاَِْْ ح( النساء ،)15 :وقوله :وَلحاأغَْصرؤجصمَأذلَّاأَحنصأغَأمَََِأ

اَِحاَِْْ أِؤدَ َهتَ ( الطالي ،)1 :جاء يف الكشاف" :اءساح:ة هم ا يت لق باءسروج" (الزخمشري2003 ،م ،ج ،2ص  )148( )97وهي الزنا
(املصدر نفسه :ج ،4ص  ،)524وقد خيرج معناها إىل ك ما جاوز حدود اهلل (املصدر نفسه :ج ،2ص )605ومما جاوز تلك احلدود
الزنا؛ ألنه أقبح القبائح (املصدر نفسه :ج ،1ص  )477ولذا ،صرف اهلل ذاك الضرب من الفاحشة عن يوسف  :كحيَلِكحأ
ِلتََصرفَأ َلتصهؤأالسمْءَأوَالمَحْصَْاءَ( يوسف. )24 :

ـ املراودة:
جاء يف اللسان: " :اود فالن جا:يت عن نسسها و:اودت هم عن نسس  ،إذ حاول كل واحد ن صاحب اءوطن واجلماع [ ]...و:اوَدْت ا عن كذا

َ يََأ( يوســف ،)32 :وكقولــه:
س يهِأفحاآصتَعص َ
ووراودة و:واداً ،أي :أََ:دْتا و " (ابــن منظــور ،د.تــا « ,رود») ،ومنــه قولــه :وَلح حق يْصأََّا َودص ؤَ يهؤأ َل يمصأكََم ِ
َ وََّا َودَ صَهؤأالَّتِ أوؤَْأفِ أاَهصتِهَاألَمصأكََمسِهِ( يوسف " ،)23 :فاملراودة ساعلة ن :اد يرود إذ جان وذهف ،وكوأن امل وى خادعتو عون نسسو  ،أي

التلطف واحملظور يف تفسري الكشاف لأللفاظ اجلنسية يف لغة القرآن الكريم
ف لت ا يس ل املبادع ءصاحب عن اء:من اءذي ال يريد أن خيرج ن يد  ،حيتال أن يغلب علي ويأخذ
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 ،وهو عبا:ة عن اءتحمل ملواق ت إياها"

(الزخمشري2003 ،م ,ج ،2ص .)437

ـ اختاذ األخدان:
كقوله تعاىل :وَلحاأِؤتَِْيِهأَحخصَْانٍ( املائدة ،)5 :فاخلدن واخلدين :الصديق ،واملخادنة :املصاحبة ،يقال :خادنت الرج (ابن
منظـور ،د.تــا« ،خدن») أي صـاحبته ،ومتخــذو األخــدان زنـاة ممــن يصــحبون واحـدة ،فيزنــون بهــا ،اــم يرتكونهـا إىل أخــرى (أبوحيــان

األندلسي1992 ،م ,ج ،3ص ،)589وكذلك متخذات األخدان يفعلن.
ـ السفاح:
وهي الزنا سفاحاً ألنه كان من غري عقد ،وكأنه مبنزلة املـاء املسـفوح الـذي ال حيبسـه شـيء ,فهـو مـأخوذ مـن سـفحت املـاء أي
صببته ,والسفاح على ما تنص املعاجم ضد النكاح إذ كان أه اجلاهلية إذا خطب الرج املـرأة ،قـال :انكحـيين ،فـإذا أراد الزنـا،
قال :سافحيين (ابن منظور ،د.تا« ،سفح»).
َتََِأغحهصرَأِؤسَافََِِْ( النساء " ،)24 :واملسافح اءزانم ن اءسوسح وهوو صوف املوك ،وكوان اءسواجر يقوول ءلسواجرة:
قال تعاىلِ :ؤْص ِ
سافحيك و اذيك ن املذي" (الزخمشري :2003 ،ج ،1ص .)487

ـ الدعوة:
ودلت على املواقعة يف قوله :قحالَأَََِّّأالسَ صمؤأَحَْبمأذلح َأَُِِاأغَ صْلؤْ َكتِ أذلح صهيهِأ( يوسف ،)33 :فالسجن أحبُّ إىل يوسف من اللذة
احلرام (املصدر نفسه ،ص.)449

ـ اهلمّ:
وهمَّ بالشيء يهم هماً :نواه وأراده وعزم عليه (ابن منظور ،د.تـا« :همم») ،وجييء اهلم يف قوله تعاىل :وَلح حقيْصأوَ َُي صأأ ِايهِأ َووَيََأاِهَياأ
(يوسف ،)24 :واملخالطة ال تكون إال من اانني معاً ،فكأنه قي  :ولقد هما باملخالطة ،لوال أن منع مانع أحدهما ،والتقـدير :ولقـد
همت مبخالطته وهمّ مبخالطتها على أن املراد باملخالطتني توصلهما إىل ما هو حظها من قضاء شهوتها منه ،وتوصلها إىل ما هو حظه
من قضاء شهوته منها ،لوال أنه رأى برهان ربه ،فرتك التوص إىل حظه من الشهوة (الزخمشري2003 ،م ،ج ،2ص.)439

إن ما تقصد إليه الدراسة احلالية من تناوهلا لأللفاظ اجلنسية الدالة على املواقعة احلرام ،أن تلك األلفاظ إمنا هي ألفاظ تلطفية ،مل
تذكر الفع املادي الف يزيائي للوطء ،ب أشارت إليه بألفاظ فيها قدر عالٍ من العموم ،كما يف الفاحشة ،واملراودة واملصاحبة (اختـاذ
األخدان) والدعوة واهلم ،وهذه األلفاظ إذ تشري إىل املواقعة احلرام فإنها تقوم بوظيفة متعـددة األبعـاد ،إذ هـي ال تشـتم علـى أي
مــن املعــاني الــيت حتبــب املواقعــة إىل الــنفس البشــرية ،كمــا يف األلفــاظ الدالــة علــى املواقعــة املباحــة (االســتمتاع ،احلــرث ،املباشــرة
وغريها ) ،وهي بعمومية ألفاظها ،وكأنها تصرف الذهن عن الفع احلرام ،وكذلك فـإن بعضـًا مـن تلـك األلفـاظ كمـا يف الفاحشـة
والسفاح ،إمنا حتم دالالت تنفريية مما حرم من مواقعات ،برغم أنها ايعاً ألفاظ بديلة عن اللفظ احملظور ،وهو ما جعلنا ندرجها
يف حق التلطف.
ـ األلفاظ والعبارات املؤشرة على الشذوذ:
ومن ذلك:
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ـ الفاحشة:
ْيْأ ِِيمَأا مل َعيا أحلََُِ( األعـراف ،)80 :وكقولـه تعـاىل:
آي َد حق ُحَصأ ِا َهياأ ِِيمصأحَ َ
ْي حأ َِياأ َ
َْ
طياأذاصأ حقيالَأ ِل حق صْ ِِيهِأحََي مأَؤْنَأا ملَحا ِ
كقوله تعـاىلَ  :ولُْ ً
وَلُْطًاأذاصأقحالَألِقحْصِِهِأَح َأمَؤْنَأالمَحاَِْْ حأوََحكصتؤَصأَؤدصَِرؤونَأأَح ِئتَحَُصألحتَأمَؤْنَأالرَجَالَأشَهصَْةًأِِمصأدؤونأالتَسَاءِ( النمـ  54 :ـ  ،)55فالفاحشـة،
هنا ،ليست الزنا ،ولكنها ضرب من القبح أو هي ،كما قال الزخمشري ،الفعلة البالغة يف القبح ،وهي كـذلك ،ألن أحـداً مل يقـدم
على هذه الفاحشة قبلهم ،وألنها تثري اال ئزاز ،وهي خمالفة للطباع البشرية ،وهم أقـدموا عليهـا خلبـث طينـتهم وقـذر طبـاعهم،
وقي ب الفاحشة قبيحة كذلك ،ألنها قطع للنس بإتيان ما ليس ثرث (املصدر نفسه ،ص  ،)437فتكون فعلة سيئة متمادية يف القبح
(املصدر نفسه ،ص.)121

ـ إتيان الذكر أو الرج :
ج ييالَأوَ َ مقُح ؤع ييْنَأال َسييدِهَْأ
كقولـــه تعـــاىلَ :حَييأمَؤْنَأاليييمكمرَانَأ ِِي يمَأالم َع ييالحََُِأ( الشـــعراء ،)165 :وكقولـــهَ :ح ِئييتَحَُصألح َتي يأمَؤْنَأالرَ َ
(العنكبوت ،)29 :وقوله :ذكَحَُصألحتَأمَؤْنَأالرَجَالَأشَهصَْةًأِِمصأدؤونأالتَسَاءِ( األعراف ،)81 :فإتيان الذكر هو قطع للنس  ،بإتيان ما ليس
ثرث (املصدر نفسه :ج ،3ص ،)437وهو مما ال يقتضيه العق  ،ألنه ليس فيه طلب للنس و وه ،إذ هو جتاوز للمعتاد إىل غري املعتاد
(املصدر نفسـه :ج ،2ص .)121مما جع اإلتيان ،هنا ،يتخالف و"إتيان النساء" يف ما جاء النص عليه يف سياي املواقعة املباحـة ،فإتيـان
النساء جالب للخصب كاحلرث ،أما غريه فمجدب ،وهو ما جع "إتيان الذكور" يتقاطع وإتيان املرأة من دبرها ،فقـوم لـوط كـانوا
يفعلون ذلك بنسائهم ،وذلك إتيان يف غري املأتى (املصدر نفسه :ج ،3ص.)320

ـ املراودة:
وكما ورد اللفظ يف سياي التكلم عن األلفاظ املؤشرة على املواقعة احلرام  ،ورد بالداللة علـى مـا شـ ّذ مـن فعـ جنسـي ،كقولـه
تعاىل :وَلحقحْصأََّا َودؤوهؤألَمصأضَهصَِهِ( القمر.)37 :

ـ اإلرادة:
ويرد اللفظ للداللة على ما شذّ من فع جنسي يف قوله تعاىل :وَذكَكحألحتَ صعْحَؤأَِاأكؤرغْؤ( هود ،)79 :فقد عنوا بقوهلم :تعلم ما
نريد من إتيان الذكور وما هلم فيه من الشهوة (املصدر نفسه ،ج ،2ص .)398

إن ما ميكن أن خنلص إليه من تناولنا لأللفاظ اجلنسية الدالة على الشذوذ:
ـ هذه األلفاظ اتسمت ،كما األلفاظ الدالة على املواقعة احلرام بسمة العموم ،فهي فاحشة وإتيـان ومـراودة وإرادة ،ولعـ ذلـك
هو ما جيعلها تنأى عن اللفظ احملظور ،وتصرف الذهن عن الفع القبيح.
ـ جاء لفظا "الفاحشة" و"املراودة" مشرتكني يف الداللة على ما حرم من مواقعات وعلى ما شذ من فعـ جنسـي ،ولعـ ذلـك ممـا
حيفز على التنفري من الفعلني ،والتنفري املقصود تنفري للزناة من فعلهم ألنه كالشذوذ ،وتنفري للشاذين من فعلهم أيضـاً ،ألنـه خيـالط
فع الزنى ،وهو فع قبيح عند من شذّ.
ـ جاء "اإلتيان" لفظاً مشرتكاً يف الداللة على ما أبيح من مواقعة وعلى الفع الشاذ ،وهو بذلك يقوم مبا بسـط أعـاله مـن وظيفـة
داللية تنفريية ،إذ هو ،أي إتيان الذكور ،ينفر ذوي الطبائع السليمة من الشذوذ ،ألنه بالضد مما هو حمبب هلم (إتيان النساء) ،وهو
على ذلك إمنا يقطع بوقوع التلطف يف ذكر الشذوذ واملواقعة احلرام ،بدلي أن اللفظ التلطّفي الدالّ على املواقعة املباحة ،هـو ذاتـه،
ما جيء به ليدلّ على الشذوذ.

التلطف واحملظور يف تفسري الكشاف لأللفاظ اجلنسية يف لغة القرآن الكريم

17

إن هذا الضرب من التلطف يف الداللة على املواقعة احلرام وعلى الشذوذ هو "تلطف إقصـائي" ،وهـو اصـطالح تضـعه الدراسـة
احلالية لتدل به على ما جاء من ألفاظ بديلة عن اللفظ احملظور ،بهدف اإلقصاء ال التحبب والتقريب ،فالنص الشريف ال يدل علـى
امل واقعة احلرام بألفاظ تدل على الفع الفيزيائي املباشر لللوطء ،ب بألفاظ ذات دالالت دينية واقافية واجتماعية تنفر النفس البشرية
من أضراب املواقعات تلك ،فهي فحش وسوء وسفاح وبغاء وزنا .والتنفري من هذه املواقعات إمنا يأتي بهدف السيطرة على الشـهوة
وكبح ااحها (عثمان1987 ،م ،ص ،)81مبا تفضي إليه الشهوة يف هذه األحوال من وقوع اإلاـم ،واسـتجالب للحـدود الشـرعية،
ولذا ،فإن األلفاظ التلطفية هنا إمنا المست شيئاً من الوضوح لتنبيه السامعني ملـا سـيقع علـيهم مـن حـدود يف حـال وقعـوا يف مـا هـو
حرام من املواقعة (أبوزالل2001 ،م ،ص .)64

إن مالمسة الوضوح يف األلفاظ التلطفية الدالة على املواقعة احلرام وعلى الشذوذ يعيدنا لدراسة أجراها أحد الباحثني املعاصـرين
حول احملظور يف السنة النبوية ،خلص فيها إىل مسوغات جتع النص النبوي يقرتب من الوضوح يف الـتكلم عـن األحـوال اجلنسـية،
ولع أظهر تلك املسوغات :احلاجة إىل موطن التصريح وموطن القضاء ،وإقامة احلدود وشدة الزجر والتعلم والتعليم (عبـدالعزيز،

ص  ،)336وإذا كانت هذه بعض من دوافـع الـنص النبـوي باجتـاه املباشـرة ،فإنهـا هـي أيضـاً ،مـا دفـع الـنص القرآنـي يف السـياقات
املختلفة للتكلم عن امل واقعة احلرام مبث ما عرضنا له من ألفاظ ،وهو ما جع النص نفسه يكرر لفـظ الفاحشـة ،مـثالً ،يف كـثري مـن
سياقات الزنا والشذوذ.
األلفاظ املؤشرة على هجر املواقعة والشذوذ:
ومن ذلك:
ـ األلفاظ املؤشرة على هجر املواقعة احلرام:
ومن تلك األلفاظ:
ـ اإلحصان:
يقال يف اللغة" :حصانٌ" للعفيفة ولذات حرمة ،وهلذا ،قي  :احملصنات املزوجات تصوراً أن زوجها هو الذي أحصنها.
َأالييِغمَأَُو ؤَييْاأالمحِ َتيياَِّأ ِِيمصأ حقي صدِْحَُصأ( املائــدة ،)5 :وقولــه:
َيتَا ؤأ ِِيم َّ
َيتَا ؤأ ِِيمَأالمُؤْص ِِ َتييا ِأوَالمُؤْص َ
وممــا جــاء فيــه اإلحصــان :وَالمُؤْص َ
َيتًاأ( النـور ،)33 :فاإلحصـان هـو
َتََِأغحهصرَأِؤسَافََِِْ( النساء ،)24 :وقوله :وَلحاأَؤحمروؤْاأفحتَهَياَِحَُصأ َلْحي أالمدِ َضياءِأذنصأحَ ََّدصنَأ ََْ م
ِؤْص ِ
العفة وحتصني النفس من الوقوع يف احلرام بالتزام حدود املواقعة املباحة ،واحملصـنات هـن ذوات األزواج ،ألنهـن أحصـنَّ فـروجهنّ
بالتزوج ،فهن حمصِنات وحمصَنات (الزخمشري :2003 ،ج ،1ص .)487

ـ األلفاظ املؤشرة على هجر الشذوذ:
ومن ذلك "التطهر" ،كما يف قوله تعاىل :ذكَهؤَصأَُكَا َأغَ َتُحهَرؤونَ( األعراف ،)82 :وجاء "التطهر" ،حكاية على لسان قوم لوط،
يسمون بها من نصحهم بالبعد عن إتيان الذكور ،وعليه ،فالتطهر سخرية من قوم لوط من اآلخرين املتطهرين ،مع أن التطهر كـان
بهجر الشذوذ ،وكان بديالً عما هم فيه من قذارة (املصدر نفسه :ج ،2ص .)121

ـ األلفاظ املؤشرة على هجر املواقعة املباحة:
ومما ورد على ذلك من ألفاظ:
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ـ اهلجر:
"وهو سا:قة اإلنسان غري  ،إ ا باءبدن أو باءلسان أو باءقلف" (الراغب األصفهاني ،د.تا ،ص .)56

كما يف قوله تعاىل :وَاوص ؤرؤووؤمَأفِ أالمَُضَاجِع( النسـاء ،)34 :قال الزخمشري (ت 538هـ1143 ،م) :اهلجر بأن يوليها ظهـره
يف املضجع ،إيذاناً منه بهجر مواقعتها (الزخمشري :2003 ،ج ،1ص ،)496وذلك ،وفق ما يقـول املعجميـون "ك ايوة عون عود قوربهن"
(الراغب األصفهاني ،د.تا ،ص .)536

ـ املظاهرة:
الظهر من ك شيء :خالف البطن ،والظهر من اإلنسان :من لدن مؤخر الكاه إىل أدنـى العجـز عنـد آخـره (ابـن منظـور ،د.تـا,
«ظهر») .وجاءت املظاهرة يف قوله :وََِاأجَعََْأحَزصوَاجَحَُؤأالَّْائِ أ ؤَفحاوِرؤونَأ ِِتصهؤمَأََُِهَياَِحَُصأ( األحزاب " ،)4 :و ى ظاهر ن ا رأت قال هلا
أنت علم ،كظهر أ م ،وكان اءظها :يف اجلاهلية طالقاً ،و ى قوهلم :أنت علم كظهر أ م ،أي أنت علم حرا كبطن أ م ،فك وا عن اءبطن باءظهر،
ءئال يذكروا اءبطن اءذ ي يقا:ب ذكر ذكر اءسرج ،وإمنا كانت اءك اية عن اءبطن باءظهر ألن عمود اءبطن؛ ومما جان على ذءك ا نقل عن عمر :جيمن
ب أحدهم على عمود بط  ،أ:اد على ظهر  ،ومما جان ب اءزخم:ري يف تسسري املظاهرة ،اجتماعياً وثقافياً ،أن إتيان املرأة وظهرها إىل اءسمان كان
حمر اً ع دهم حمظو:اً ،وكان أهل املدي ة يقوءون :أنك إذا أتيت املرأة ووجهها إىل األ:ض جان اءوءد أحول ،فلقصد املُطَلِّوقِ و هم إىل اءتغلويظ يف
حتريم ا رأت علي  ،شبهها باءظهر ،ثم مل يق ع بذءك حتى ج ل ظهر أ فلم يرتل" (الزخمشري2003 ،م ،ج 506 ،3ـ .)507

ـ االعتزال:
عـزل الشـيء يعزلـه عـزالً :ــاه جانبـاً فتنحـى (ابـن منظـور ،د.تــا« ,عزل») ،كقولـه   :حفيالصتَزلُْاأالتَ َسياءَأ( البقـرة ،)222 :قــال
الزخمشري يف التفسري الثقايف لالعتزال" :االعتزال" هنا ،اجتناب اجلمـاع ،روي أن أهـ اجلاهليـة كـانوا إذا حاضـت املـرأة اعتزلوهـا
كلياً ،،فلم يؤاكلوها ومل يشاربوها ومل جيالسوها على فرش ،ومل يساكنوها يف بيت كفعـ اليهـود واجملـوس ،وعلـى ذلـك ،جـاء
حضْنَ ،وقي كان النصارى جيامعون وال يـأبهون بـاحليض ،فـاالعتزال جـاء
النص ليحدد االعتزال بأنه اعتزال للجماع وحده ،إذا ِ
وسطاً بني حالني ،وهو عند البعض اعتزال للفرج فحسب ،أال ترى أنه روي عن عائشة قوهلا :يَجَتنِـبُ شـعار الـدم ولـه مـا سـوى
ذلك" (الزخمشري :2003 ،ج ،1ص .)262

هذا ،وكان الزخمشري نصّ يف موضع تفسريه "لالعتزال" ،بأنه من الكنايات اللطيفة والتعريضات املستحسنة ،وهذه وأشـباههن
يف كالم اهلز آداب حسنة على املؤمنني أن يتعلموها ويتأدبوا بها ويتكلفوا مثلها يف حماوراتهم ومكاتباتهم (املصدر نفسه ،ص.)263

إن ما جيدر بنا التنبه إليه يف هذا املوضـع أن اهلجـر واملظـاهرة واالعتـزال ،كـ أولئـك مظـاهر اقافيـة اجتماعيـة رسـخها الـدين،
فصارت هلا أبعاد شرعية وأحكام خاصة.
ـ األلفاظ املؤشرة على أحوال املرأة "جنسياً":
انطوى النص الشريف على غري لفظ من األلفاظ املؤشرة على غري حال من أحوال املرأة اجلنسية ،ولع من ذلك:
ـ الثيّب والبكر:
وهيت اليت مل تفتض بكراً اعتباراً بالثيب ،لتقـدمها عليهـا فيمـا يُـراد لـه النِّسـاء (الراغـب األصـفهاني ،د.تـا ,ص  ,)58أمـا الثيـب،
ف أص الكلمة الواو ،ألن الثيّب من ااب يثوب إذا رجع ،كأن الثيّب بصدد العود والرجوع ،وامرأة ايّب كانت ذات زوج اـم مـات
عنها زوجها ،أو طلقت ام رجعت إىل النكاح وال يقال ذلك للرج (ابن منظور ،د.تا« ،ثىب»).
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ومنه قوله تعاىل :ثَهَدَا أوََحاصححاًَّا( التحريم ،)5 :فالثيبات واألبكار صفتان متنافيتان ال جيتمعن يف امـرأة ،ولـذلك فصـ بينهمـا
خ صهيرًاأ ِِي صت ُحمَأ ؤِ صسي َُِْا أ ؤِ صْ ِِ َتيا أقحا ِك َتيا أََا ِئ َديا أ أَلا ِايَْا أآَيائَِْا أثَهَ َديا أوََحاص ححياًَّاأ
جياأ َ
س أ ََّ ماهؤأذنصأط َّحْ حق ُحمَأحَنصأ ؤغ صد ِْ حلهؤأحَ صزوَا ً
بالواو يف قولهَ  :ل َ
(التحريم.)5 :

ـ الفراش:
وكين بالفراش عن ك واحد من الزوجني ،كما هو يف ما ينسب للرسول األعظم  من القول( :الولد للفراش) ،وكمـا يف
قوهلم " :فالن كريم املسا:ش ،أي :اء سان" (الراغب األصفهاني ،د.تا ,ص  .)376وهو لفظ حمم بالداللة االجتماعية والثقافية ،ولع مـن
ذلك ،وفق إحدى التفسريات ،قوله تعـاىلَ  :و ُفيرؤٍٍأَِ صرفُْ َلي أ( الواقعـة ،)34 :فقـد قيـ الفـرش النسـاء (الزخمشـري2003 ،م ،ج،4

ص ،)450ويرتبط ذلك بقول العرب " :ثالثة حتت فالن ،و ن ثم ،مسيت املرأة فراشاً" (املصدر نفسه ,ج ،3ص  ،)172وعليه ،جاء التفسري
فيياوِرؤونَأ ِِيتصهؤمَأََُِ َهيياَِحَُصأ( األحــزاب ،)4 :تفســرياً اجتماعيـاً
ؤأالْييائِ أ ؤَ ح
للفــري بــني األم والزوجــة يف قولــه تعــاىل :وَ َِيياأجَ َعيَْأحَزصوَاجَ ُحيَ َّ
اقافياً ،بالقول أن األم خمدومة خمفو

هلا جناح الذل ،وأما الزوجة فمستخدمة متصرف فيها باالستفراش (املصدر نفسه ،ص،)505

وهو معنى تواتر يف كثري مما نق عن العرب من مقوالت (الثعاليب ،د.تا ,ص.)50

ـ البغي:
يف اللسان " بغيت اء:من طلبت [ ]...وهم بغم وبغو :عهرت وهنت ،وقيل اءبغم األ ة فاجرة كانت أو غري فاجرة [ ]...قال أبو عبيد :اءبغايوا

اإل ان ،ألنهن كن ،يسجرن ،ويقال :قا ت على :ؤوسهم اءبغايا ي ك اإل ان" (ابن منظور ،د.تا« ،بغى») ،وعليه ،فإن األص الداللي للبغي هو
األمة ،بدلي ما نقله اللسان من قول لألعشى:
يهووووووف اجللوووووووووووووووووة اجلراجوووووور كوووواءبووووووو

سوووووووووتان ،حت وووووووووو ءووووووووود:دق أطسوووووووووال

واءبغايوووووووا يركضووووووون أكسوووووووية اإلضوووووووو

:يوووووووووووا واء:ووووووووووورع ذا األذيوووووووووووال

فاألعشى أراد :ويهب البغايا ،ألن احلرة ال توهب ،ام كثر يف كالمهم حتى عموا به الفواجر ،إماءً كن أو حرائر ،ولـذا ،فـإن
اعلباً (ت 291هـ903 ،م) جع البغاء مشتمالً على األمة واحلرة ،فقال" :بغت املرأة" (املصدر نفسه) ،فاملرأة لفظ يطلقه الناس علـى
احلرة .ولع فشو البغي يف داللته على ال فاجرة ،أمة أو حرة ،جاء من بـاب التشـبيه ،إذ شـبهت املـرأة احلـرة الفـاجرة باألمـة ،ألنهـا
باعت نفسها باملال ،وكانت عبدة للدرهم ،ولع مما يعضد ما نـذهب إليـه مـن زعـم مـا ينسـب للرسـول األعظـم  مـن قـول:
"ت سِ عبد اءدي ا :واءد:هم" (البخـاري1993 ،م ،ص ،)2730ومما يعضد ذلك أيضاً ،من مقوالت اقافية ،ما أار عن العرب مـن قـول:
"عبد اء:هوة أذل ن عبد اءرِّق" (الراغب األصفهاني ،د.تـا ،ص ،)111مـن جهـة أخـرى ،فـإن مـن معـاني البغـي جتـاوز احلـق إىل الباطـ
(املصدر نفسه ،ص ،)55ومن ذلك هيت الفاجرة بغياً ،لتجاوزها إىل ما ليس هلا (املصدر نفسه ،ص.)56

وقد ورد اللفظ يف قوله تعاىل :وَلحَصأغَُصسَ صستِ أاََْرَأوَلحَصأَحكُأاَضِهًّا( مريم ،)20 :فالبغي الفاجرة اليت تبغي الرجـال ،وهـي فعـول
عند املـربد (ت 286هــ899 ،م) وفعيـ عنـد ابـن جـين (ت 392هــ1001 ،م) (الزخمشـري :2003 ،ج ،3ص 9ـ  ،)10وعليـه ،آزر
النص القرآني املي االجتماعي العربي يف عده الزانية بغياً حتى لو كانت حرة ،بدلي أن النص ،أعاله ،جع البغي مقابالً للمس،
فإذا كان املس من األلفاظ القرآنية الدالة على املواقعة احلالل ،فإن البغي ليدل على ما هو ضد للمس ،وهـو املواقعـة احلـرام ،وهـو
الفجور بعينه ،سواء يف ذلك ،أصدر عن حرة أم أمَة.
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اخلامتة
وبعد ،فقد عرضت الدراسة يف ما سلف من صفحات لتظهـر مـا انطـوى عليـه الـنص الشـريف مـن ألفـاظ وعبـارات التلطـف يف
األلفاظ اجلنسية ،وعلى ذلك خلصت الدراسة إىل الة من النتائج:
ـ تشك األلفاظ اجلنسية اجلزء األكرب من حمظورات العربية.
ـ اشتم النص القرآن ي على وفرة من األلفاظ التلطفية البديلة عن األلفاظ احملظورة ،ولع مما يفسر الوفرة يف هذه األلفاظ ما جاء
به أبو حيان التوحيدي (ت 414هـ1023 ،م) ،حكاية عـن ابـن فـارس (ت  395هــ1004 ،م) ،مـن أن :العـرب ملـا رأوا الشـيء
قبيحاً جعلوا يكنون عنه ،وكانت الكناية عند فشوها تصـري إىل حـد االسـم األول ،فينتقلـون إىل كنايـة أخـرى ،وعلـى هـذا كثـرت
الكنايات وليس غرضهم تكثريها (أبوحيان التوحيدي1961 ،م ،ص ،)254وكان أحد الباحثني عرب بتطرف عن هذه الكثـرة يف األلفـاظ
اجلنسية بزعمه أن ال مادة معجمية عربية ختلو من لفظ جنسي دال على اسم أو فع أو حال لذلك اجلانب من حياة البشـر واحليـوان
(فروخ1981 ،م ،ص.)54

ـ تكلم الزخمشري عما تكلم عليه اللسانيون االجتمـاعيون مـن التلطـف واحملظـور ،إال أن الزخمشـري أطلـق علـى التلطـف تعـبري
الكنايات ،وحصره باأللفاظ املؤشرة على املواقعة املباحة دون التكلم عن تلطف يف اإلشارة للمواقعة احلرام وللشذوذ.
ـ محلـت األلفـاظ التلطيفيـة دالالت متعـددة؛ فالـدخول ،مـثالً ،تـدرج يف الداللـة مـن النظـر إىل اللمـس إىل اجلمـاع ،وكـذلك
تراوحت داللة "املباشرة" ما بني اجلماع واللمس.
ـ جاءت األلفاظ التلطيفية يف النصوص القرآنية حمكومة بسياقاتها" ،فاملباشرة" هلا سياي والتغشي لـه سـياقه ،والرفـوث كـذلك،
وسياي السؤة ليس كسياي الفرج.
ـ تقع األلفاظ اجلنسية التلطفية يف دوائر داللية ،من جهة قربها أو بعدها عن احملظور.
ـ يقع التلطف يف سياقات املباح واحملرّم من املواقعات ،وكذلك فإنه ليقع يف الداللة على الفع الشاذ.
ـ تعضد الدراسة ما ذهب إليه باحثون آخرون (أبوزالل) ،من ضرورة أن يوضع يف العربية معجم خاص تواق فيه ألفاظ التلطف
واحملظور وفق توزعها على دوائرها الداللية ،على أن يشتم املعجم على ك األلفـاظ احملظـورة واملتلطـف فيهـا ويف كـ املسـتويات
اللغوية وعلى مر األعصر.
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