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القرآني
اللساني
سياسة التسامح
ّ
ّ

القرآني منهج يف اللسان َّيات الدالل َّية الحضار َّية
اللساني
سياسة التسامح
ّ
ّ
وتحليل األلفاظ األعجم َّية يف سياق الج َّنة
ّ
العاريض
مح َّمد جعفر

:امللخص

اللساني ومنظومة
 فيظهر التسامح،القرآني عىل إنتاج إخاء لغويّ بتوظيف ألفاظ من غري العائلة اللغو َّية السام َّية
يحرص الخطاب
ّ
ّ
السياسات اللسان َّية القرآن َّية النوع َّية؛ لتبيان أنَّ وجود هذه األلفاظ بني االختيارات القرآن َّية ليس قصو ًرا يف اللسان َّية العرب َّية بل جاء
ِّ
ً
،اللساني الذي يح ِّقق وظيفة تداول َّية
املجتمعي عرب اآلخر
متمثلة يف إشاعة أجواء من االنفتاح عىل اآلخر
،عاملي
إنساني
ألهداف ذات طابع
ّ
ّ
ّ
ّ
ً - ويح ِّقق
 وهذا يالمس حقيقة مه َّمة هي أنَّ السياسة اللسان َّية.إنساني بمجتمعات اللغات املقرِضة
 وظيفة حوار حضاريّ واندماج-أيضا
ّ
ً
َّ اإلنساني؛ لذلك
ألفاظا
وظف القرآن العظيم
خاصتها الدالل َّية إىل تهميش لغات الجوار
 ولم تعمد إلنتاج، ّالقرآن َّية لم تتجاهل اإلقليم اللغوي
َّ
ّ
ً
َّ
موحد دالل ًّيا؛
 لكنه،القرآني خطاب مل َّون لسان ًّيا
 وهكذا فالخطاب.فضل عن اللغات السام َّية
،من اللغات الحام َّية والهند أورب َّية والرتك َّية
َّ
ّ
َّ
.القرآني لهذه اللفظة األعجم َّية أو تلك
وخاصة قرآن َّية تتجل يف اإلضافة الدالل َّية التي أكسبها السياق
فيم َّثل هذا التوظيف إعجا ًزا كون ًّيا
َّ
ّ
ً
 وما يف املشهد األخرويّ املتكامل من.فضل عن األلفاظ العرب َّية
،القرآني إرادته الدالل َّية يف األلفاظ األعجم َّية املستعملة
بمعنى أنَّ للسياق
ّ
ِّ
ً
األرائك والرشاب ونظرة النعيم يحقق معادل حضار ًّيا منشودًا؛ دعوة تأسيس َّية ملرشوع النهضة الحضار َّية التنافس َّية؛ فيكون توظيف
.األعجمي رام ًزا إىل الحافز عىل إنتاج الحضارة والتغيري
ّ
.األعجمي
، األلفاظ، القرآن، الحضارة، التسامح:الكلمات املفتاحية
ّ

Tolerance of the Quranic Linguistic Approach in Semantic Linguistic
Linguistics And the analysis of vocabulary in the context of Paradise
Mohammed Jaafar Al Ardhi

Abstract:

The research examines the keenness of the Qur'anic discourse on the production of a linguistic brotherhood
through the employment of one of the non-Semitic languages of the Semitic languages. This view is based on
linguistic tolerance and the system of Quranic linguistic policies, in order to show that the existence of such
words in the Koranic language did not come from deficiencies in the Arabic language, but came to achieve goals
of a universal human nature, namely creating an atmosphere of openness to the other Community through
the other language, which achieves a deliberative function on the one hand, and achieves the function of
civilizational dialogue and human integration with the societies of these languages taken from the other hand.
As for the cultural aspect, it appears that the Quranic discourse places the Arab in front of civilizations and
countries surrounding him. He must turn to the discovery and the necessity of competing. On the other hand, the
recruitment in the context of Al-Naim creates a Quranic will to call for the urbanization, settlement and stability
of the Arab Bedouin man, and his call to think about improving his retirement, clothing and the requirements of
his life from food and architecture.

Keywords: Tolerance; Localization; Quranic; Words; Persian.
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ّ
العاريض

املقدمة

ِّ
متمث ًل يف قبول التعدُّد َّية اللغو َّية واستعمال
اللساني
يأتي التسامح
ّ
التعصب للغة األم أو
لغة قوم آخرين والتحاور بها معهم ،وعدم
ُّ
ً
ً
اللغة الوطن َّية .مع لحاظ أنَّ
وقارضا يف األلفاظ بني
اختالطا لغو ًّيا
مجموعة لغات هو من مظاهره ً
أيضا؛ يأتي هذا التسامح ليكون
املجتمعي العام ،ووسيلة من وسائله
عنرصً ا من عنارص التسامح
ّ
امله َّمة التي ال ينبغي السكوت عنها.
اللساني يف
أردت يف هذا البحث أن أفحص مصاديق التسامح
ّ
القرآني من خالل توظيف األلفاظ األعجم َّية يف سياق
الخطاب
ّ
الج َّنة ونعيمها ،وقد اقترصت يف مفهوم األلفاظ األعجم َّية عىل ما
استعمله القرآن الكريم من ألفاظ اللغات غري السام َّية من اللغات
الحام َّية ،واللغات الهند أورب َّية .وقد عمدت إىل تأثيل األلفاظ يف
ً
خاصة الداللة القرآن َّية
وصول إىل
لغاتها األصول ،وبيان دالالتها؛
َّ
يف سياق الج َّنة .مع محاولة استخالص الناتج الحضاريّ والتنمويّ
لهذا التوظيف.
َّ
َّ
مركزة
تتجل يف مجموعة فقرات
ورأيت أنَّ اإلحاطة بفكرة البحث
تستوعب املحور النظريّ الذي استوفيته يف" :مفهوم األلفاظ
اللساني والسياسات اللسان َّية"
األعجم َّية" ،و "مفهوم التسامح
ّ
اللساني والسياسات اللسان َّية
التي تك َّفلت ببيان مطلب "التسامح
ّ
التطبيقي
أما املحور
األعجمي
يف ضوء االستعمال
القرآني"َّ .
ّ
ّ
ّ
فاستوفيته يف مطلبني هما :مطلب "التعدُّد اللغويّ يف سياق الج َّنة
ونعيمها" .وفيه فقرتان تعاطت مع األلفاظ األعجم َّية يف ضوء
حقولها الدالل َّية ،فكان الحقل األ َّول" :ألفاظ نعيم الج َّنة" ،وفيه
ُ
والف ُرش والوسائد" ،و"مزاج األرشبة
حقول صغرية هي" :اللباس
و"أواني الرشاب" ،و "األحجار الكريمة يف سياق
وروائحها"،
ً
حقل كلِّ ًيا تناول
أما الحقل الثاني فكان
وصف نساء أهل الج َّنة"َّ .
ً
بعضا من املقوالت
"أوصاف الج َّنة ومقام أهلها" .واستخلصت
الحضار َّية والتنمو َّية وراء توظيف األلفاظ األعجم َّية يف مطلب
مسقل قرأت فيه "توظيف األلفاظ األعجم َّية واملقوالت الحضار َّية
والتنمو َّية" .هكذا كانت أهداف البحث وتحليالته يف ضوء النظر
اللساني الداليلّ الحضاريّ .
ّ

اللساني يف ضوء االستعمال
املطلب األ َّول  -التسامح
ّ
القرآني لأللفاظ األعجم َّية:
ّ

أ -يف مفهوم األلفاظ األعجم َّية:
تاريخي
تتوزَّع اللغات البرش َّية إىل مجموعات متعدِّدة ذات ارتباط
ّ
مجتمعي فكريّ ينتهي بها إىل أرس لغو َّية تتحدَّد قرابتها يف ضوء
ّ
صالتها التاريخ َّية (زوين .)34 – 33 ،2011 ،ويأتي مفهوم
األلفاظ األعجم َّية الذي ُّ
يدل عىل ما دخل العرب َّية من غريها من
اللغات ليكون مظه ًرا من مظاهر التعدُّد اللغويّ من جهة ،واحتكاك
اللغات ببعض من جهة ثانية.
التباسا يحدث يف مفهوم األلفاظ األعجم َّية؛ ذلك بأنَّ منها
ولع َّل
ً
ً
ً
ألفاظا مشرتكة بني اللغات السام َّية ،وألفاظا ذات أصول غري
سام َّية .ومن جهة أخرى تتدافع يف سياق التعبري عن هذه األلفاظ
مصطلحات املع َّرب والدخيل واملولَّد.

يف هذا امليدان هنالك من يرى اقتصار مفهوم املع َّرب عىل اإلشارة
إىل ما كان ينحدر من أصول غري عرب َّية ،ويشاركه مفهوم املولَّد يف
الداللة عىل هذه األلفاظ ،غري أ َّنه ملا استعمل بعد عصور االستشهاد،
يف حني يصدق املع َّرب عىل ما أدخل يف عصور االستشهاد فقط.
ُّ
والحق أنَّ املولَّد مفهوم يصدق عىل ما كان عرب ًّيا بلفظه ،غري أنَّ
أما املع َّرب
داللته قد تح َّولت إىل ما ال يعرفه القدماء له من معنىَّ .
فهو ما أدخل العرب َّية سواء كان هذا اإلدخال يف عصور االحتجاج
أم بعدها ،مع إخضاع لهذا الداخل لصيغ العرب َّية وقوالبها ،وهذا
ما يم ِّيزه من الدخيل الذي يصدق عىل ما دخل العرب َّية بلفظه من
دون أن يخضع لقواعدها وصيغها (خليل.)203 – 200 ،1985 ،
وأحسب أ َّننا يف سياق هذا التداخل ينبغي أن نتعاطى مع مفهوم
املع َّرب عىل نحو محدَّد ودقيق ،فنعمد إىل تقسيم املع َّربات عىل
قسمني يعنى األ َّول باأللفاظ املع َّربة من عائلة اللغات السام َّية،
السامي .ويعنى
وهذا القسم يمكن أن يصطلح عليه املشرتك
ّ
القسم الثاني باأللفاظ املع َّربة من غري عائلة اللغات السام َّية،
ويمكن أن يصطلح عليه األلفاظ األعجم َّية .بمعنى أ َّننا أمام
ظاهرتني ومصطلحني؛ فينبغي أن يظ َّل مفهوم األلفاظ املشرتكة
ًّ
دال عىل ما تضارعت أصوله بني لغات العائلة السام َّية ،وينبغي أن

يقترص مفهوم األلفاظ األعجم َّية عىل ما كان ذا أصول ليست
سام َّية .وهكذا نكون أمام اختيارات مصطلح َّية دقيقة ،أمام
السامي.
السامي ،واملع َّرب غري
مصطلحي املع َّرب
ّ
ّ
ومن الواضح أنَّ للعلماء يف وجود ألفاظ أعجمية يف الخطاب
ً
أقوال تدور بني اإلقرار بوجودها أو رفض وجود مثل هذه
القرآني
األلفاظ .ولع َّل أقرب هذه األقوال هو أنَّ القرآن الكريم استعمل ما
استعملته العرب من ألفاظ أعجمية ،فصارت عربية باالستعمال
ذات أصول أعجمية (الجواليقي .)6 ،1998 ،مع لحاظ أنَّ أغلبهم
ال يميل إىل القطع بعجمتها مخافة أن يكون القطع با ًبا من أبواب
الطعن يف القرآن الكريم .والظاهر أنَّ الطعن الذي يخاف منه
مردود من طريق أنَّ هذه األلفاظ أدخلتها العرب وتكلَّمت بها
واستعمالها يف القرآن الكريم كان من هذه الطريق ،فال مجال
للمساس بقدس َّيته (حينوني )72 ،2013 ،وأصالته .وال س َّيما أنَّ
مسألة التقارض بني اللغات ((ظاهرة حضار َّية اصطالح َّية ،لم
ُ
يخل منها لسان من األلسنة يف أي عرص من العصور ،وهي بمثابة
حبل األسباب بني األقوام عرب اللغات)) (املسدِّي– 55 ،2010 ،
 ،)56ومورد من موارد حرك َّية نمو اللغات وإثرائها يف ضوء
الحاجات الفكر َّية والحضار َّية واملا ِّد َّية للمجتمعات؛ بغية تحقيق
التوازن اللغويّ يف ضوء هذه الحاجات (خليل.)139 ،1985 ،
وعىل الرغم من أنَّ غري واحد من الدارسني يذهب إىل أنَّ اقرتاض
القرآني هو مظهر من مظاهر التأثري
ألفاظ أعجم َّية يف الخطاب
ّ
األجنبي وعدم األصالة القرآن َّية ،فإنَّ األقرب إىل واقع االستعمال
ّ
اللغويّ وعالقات الشعوب والبلدان واحتكاكها ببعض يدعو إىل ع ِّد
هذه األلفاظ من مظاهر اتفاق اللغات واشرتاكها هذا من جهة.
وال يستبعد من جهة أخرى أن يكون وجودها مظه ًرا من مظاهر
القرآني وعدم اقتصار توجيهه للعرب (حينوني،
عامل َّية الخطاب
ّ
.)71 – 68 ،2013
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القرآني
اللساني
سياسة التسامح
ّ
ّ

اللساني والسياسات اللسان َّية:
ب -يف مفهوم التسامح
ّ
السياسة اللغو َّية  Politique linguisticهي شعبة من شعب
علم اللسان َّيات االجتماع َّية .وتعني اتخاذ قرارات محدَّدة يف
مجموعة من الخيارات الواعية التي تحكم العالقة بني اللغة
والحياة االجتماع َّية يف بلد من البلدان (الفهري)15 – 14 ،2013 ،؛
بغية تنفيذ ما يناسب من هذه الخيارات .مع االهتمام بموضوع
إدارة التعدد اللغويّ  ،ورسم مالمح العالقة بني تغريات املنظومة
االجتماع َّية وتغريات البنية اللغو َّية وأثرهما يف بعض.
من املالحظ أنَّ مجموعة متنوعة من املصطلحات واكبت ظهور
مصطلح السياسة اللغو َّية ،هي الهندسة اللغو َّية ،والتنمية اللغو َّية،
والتهيئة اللغو َّية ،والتخطيط اللغويّ planifiquation
 linguisticوالتنظيم اللغويّ  ،والتقييس اللغويّ  .ويبدو أنَّ
ً
استعمال (دربال،
مصطلح التخطيط اللغويّ أكثر هذه املصطلحات
 )328 – 325 ،2014يف األوساط اللسان َّية.
وعىل الرغم من أنَّ السياسات اللسان َّية العرب َّية لها أهدافها الكربى
العربي))
التي تتم َّثل ((يف الدفاع عن الرأسمال اللغويّ والتواصل
ّ
(الخرضاوي ،)70 – 69 ،2016 ،فينبغي أن تعمل النظر َّيات
اللسان َّية من جهة أخرى عىل إنتاج رضب من التوازنات اللغو َّية
(الفهري ،)138 ،2013 ،ومظاهر التطبيع اللغويّ (الفهري،
.)24 – 23 ،2016
َّ
يتجل يف إشاعة رغبة
والتسامح واالستعداد عند جماعة املتكلِّمني
اللساني املتكافئ مع اآلخر املختلف ،وتج ُّنب
صادقة يف التواصل
ّ
اللساني الذي ال يقترص عىل املتكلِّمني بل يعدوه إىل
االنطواء
ّ
ً
أيضا عىل نحو من املسؤول َّية
اللسانيني (رساج)188 ،2007 ،
ً
وصول إىل ((منع اشتعال حروب لغو َّية)) (رشيف؛
والرتويج؛
عامر.)111 ،2016 ،
إنَّ السياسات اللغو َّية ال تعمل بالرضورة عىل مكافحة التعدُّد َّية
اللغو َّية ،بل تقوم من جهة ثانية عىل تب ِّني هذه التعدُّد َّية من خالل
رسم خطط للمحافظة عىل اللغات األساس َّية داخل البلد الواحد
ً
وصول إىل تعايش الثقافات (دربال،
واعتماد أكثر من لغة رسم َّية؛
 ،)331 ،2014وخلق حالة من التجانس املتن ِّوع غري املتعارض،
الذي يكون ((الحائل دون انقراض اللغات)) (عامر.)111 ،2016 ،
ً
بمعنى أنَّ
تسامحا يجنح إليه املتكلِّمون يف تعاطيهم
قبول لغو ًّيا أو
ً
مع اللغات ككل ،أو انتخاب طائفة من ألفاظها يف ضوء متطلَّباتهم
الدالل َّية وظروف وعي تقانات الكالم وأنظمته.
وال تقترص أهداف السياسات اللغو َّية عىل اللغة بلحاظها الشك ّ
يل
َّ
تتخطاها إىل املنزلة اللغو َّية ،ومظاهر التأثري يف
أو املعياريّ  ،بل
اللساني لألفراد ،والغوص يف ثنائ َّيات العالقة بني اللغات
السلوك
ّ
والحياة االجتماع َّية ،وما ي َّتصل بمشكالت الهو َّية والثقافة
التغي
واالقتصاد والتنمية (دربال ،)332 ،2014 ،ومظاهر
ُّ
املجتمعي وعوامل تطوره .مع لحاظ مسألة مه َّمه هي أنَّ
ّ
((االقرتاض عادة ما يكون سب ًبا يف نمو اللغات)) (السالم،2014 ،
 .)8وينبغي أن يأتي هذا كلُّه يف سياق تأكيد مسألة نجاعة اللغة
ورفع عدد متكلِّميها إىل الح ِّد األقىص ،وف َّعالية التواصل وجودته
القصوى (الفهريً )185 ،2016 ،
أيضا.
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وهكذا فإنَّ أهم ما يم ِّيز اللسان َّيات االجتماع َّية ومن خالل الرتويج
للسياسات اللغو َّية أ َّنها ِّ
والعلمي لحرب اللغات
املدني
تمثل البديل
ّ
ّ
ورصاعها الثقايفّ واملعريفّ املتنامي تبعًا لظروف الرصاعات
االقتصاد َّية والسياس َّية (دربال )333 ،2014 ،املحتدمة.
الغربي  ،Toleranceوهو ذو داللة
االصطالحي
وللتسامح أصله
ّ
ّ
ً
وصول إىل
عىل االستعداد لقبول معتقدات أخر غري معتقدات املرء،
التسامح يف هذا األمر .وعىل الرغم من أنَّ االستعمال اللغويّ لهذا
اللفظي يحمل يف كنفه معنى حمل الذات وإكراهها عىل
الدليل
ّ
اإليجابي هو ما ينبغي أن يسود يف
قبول اآلخر ،غري أنَّ املعنى
ّ
سياقات استعمال هذا املفهوم بدالالته االصطالح َّية واللغو َّية.
الديني والعباديّ  ،إذ
وأكثر ما يستعمل هذا املفهوم يف السياق
ّ
َّ
يتجل يف قبول آراء دين َّية ومعتقدات تتعارض مع املعتقدات
السائدة يف هذا املجتمع أو ذاك .مع لحاظ أنَّ التسامح ال يتجزأ من
منظار فكريّ ؛ ذلك بأ َّنه نسق من املواقف .ويظ ُّل للتسامح مؤدَّاه
ً
فضل عن تم ُّتع
واالجتماعي املتن ّوع،
الفلسفي
الواسع تبعًا للفكر
ّ
ّ
هذا املصطلح بمساحة أيديولوج َّية كبرية تجعل منه ي َّتسم
بالغموض وقبول األهواء يف تفسريه (مراد؛ رزَّاق.)2 ،2012 ،
ومن املسلَّمات أ َّنه ملَّا كانت املجتمعات اإلنسان َّية تنطوي عىل درجة
كربى من التباين عىل مستوى األعراق واألجناس والثقافات
اإلنساني عىل جميع مظاهره أضحى
واألديان؛ فإنَّ التسامح
ّ
رضورة حضار َّية .ويف ظ ِّل أجواء هذه التباينات ظهر التسامح
واالجتماعي ،والثقايفّ يف ضوء هذه الرضورة
والسيايس،
الديني،
ّ
ّ
ّ
الحضار َّية والتطلُّعات املجتمع َّية؛ فينطلق مرشوع التسامح
ِّ
املتمثل يف
التوحد األبرز
بمظاهره املتن ّوعة متضاف ًرا مع مظهر
ُّ
سعي املجتمعات اإلنسان َّية إىل السالم والعيش الكريم م َّتخ ًذا
وسائله املتعدِّدة التي تح ِّققه ،ومنها الحوار املتع ِّقل ،وجعل
ً
فضل عن نرش التعليم ،وإشاعة
العامة أولو َّية مجتمع َّية،
املصلحة
َّ
العامة واحرتامها.
الحر َّيات
َّ
أحسب أنَّ من النافع يف هذا املضمار إضافة اإلخاء اللغويّ أو
التسامح اللغويّ لهذه الوسائل وسيلة مه َّمة لم يذكرها الباحثون
يف سياق كالمهم هنا .مع لحاظ أنَّ تعدُّد اللغات من مظاهر التباين
اإلنساني؛ فال ب َّد من أن ير َّوج للتعاون اللغويّ ليكون
املجتمعي
ّ
ّ
رافدًا من روافد تصالح املجتمعات وتقليل تبايناتها ،من دون أن
يكون ذلك عىل حساب الهو َّية الوطن َّية لهذه اللغة أو تلك .وهنا
يجدر التنبيه عىل أنَّ اإلخاء أو التعاون بني اللغات ينبغي أن يكون
َّ
ومنظم يتماهى مع الهو َّية الذات َّية لك ِّل لغة.
عىل نحو متوازن
القرآني يف إنتاج إخائه اللغويّ ؛ ذلك
وهكذا كان ديدن الخطاب
ّ
بأ َّنه قد حرص عىل انتقاء طائفة من األلفاظ التي عمل عىل إذابتها
ِّ
تشكل نتوءات
العربي من دون أن
إذابة دالل َّية يف نسيجه اللغويّ
ّ
غريبة يف جسده الداليلّ ،بل حرص وعىل نحو دقيق عىل طبع هذه
األلفاظ بألوان دالل َّية تمزجها باللون الداليلّ
القرآني ،وتفارق
ّ
بنسبة كربى بيئتها الدالل َّية لتنغمس يف البيئة الدالل َّية القرآن َّية
ً
الخاصة الدالل َّية يف هذا السياق أو
فاعل ومه ًّما يف إثراء
عنرصً ا
َّ
ذاك.
القرآني من غري ألفاظ العرب َّية قد يكون دخل
وما يف الخطاب
ّ

ّ
العاريض

العربي من مخالطة العرب ألقوام غري عرب َّية ،فاستعملها
اللسان
ّ
القرآن الكريم ملَّا وجد العرب يستعملونها وقد جرت عىل لسانهم
القرآني هو من
الفصيح .ولع َّل ورود مثل هذه األلفاظ يف الخطاب
ّ
توارد اللغات (السالم .)10 – 9 ،2014 ،بمعنى أنَّ األلفاظ التي قيل
العاملي.
اللساني
إ َّنها أعجم َّية هي من املشرتك
ّ
ّ
األعجمي فيه من قبيل اإلحاطة بك ِّل يشء،
وال يبعد أنَّ وقوع
ّ
ً
ُّ
استعمال عند
وأخفها وأكثرها
فوقع فيه من ك ِّل لغة أعذبها
يختص به القرآن الكريم بني سائر الكتب
العرب .وهذا ألمر
ُّ
السماو َّية التي اقترصت عىل لغات أقوامها التي أنزلت إليها
(السيوطي.)194 ،1982 ،
ً
ً
مبارشا بل
دخول
املالحظ أنَّ األلفاظ األجنب َّية لم تدخل العرب َّية
دخلت واحدة من اللغات السام َّية ومنها إىل العرب َّية ،أو أ َّنها دخلت
العرب َّية وق َّل استعمالها أو انقرضت بعد أن كانت قد انتقلت إىل
السام َّيات ث َّم أرجعتها العرب َّية .ومعنى هذا أنَّ أمر هذه األلفاظ
ُّ
يظل يف دائرة الرتجيح واالحتمال ،واألقرب أ َّنها غدت لفظة
السامي بمعنى أ َّنها استعملت يف غري واحدة
مشرتكة عىل املستوى
ّ
السامي.
األعجمي غري
من لغات العائلة السام َّية ،مع لحاظ أصلها
ّ
ّ
ً
وسيطا لغو ًّيا جاءت
ومن ذلك أ َّنه قد ((صارت الفارس َّية القديمة
إلينا عن طريقها طائفة مه َّمة من املفردات البابل َّية ،وهو م َّما
الفاريس))
باألعجمي أو الدخيل أو
نجده ينعت يف معجماتنا العرب َّية
ّ
ّ
(باقر.)33 ،2010 ،
ويف السياق نفسه فإنَّ ((كلمات بابل َّية غري قليلة قد انتقلت إىل
اليونان َّية كما خلَّفت اليونان َّية بدورها مفردات ومصطلحات
ً
َّ
يتأكد لنا أنَّ
تداخل عجي ًبا
لغو َّية)) (باقر .)33 ،2010 ،وهكذا
يحدث يف أصول األلفاظ بني اللغات إىل الحد الذي يصعب معه
بطبيعة الحال بيان أصلها عىل نحو من القطع واليقني؛ فيظ ُّل ذلك
مدار التخمني واالحتمال.

اللساني يف سياق الج َّنة ونعيمها:
املطلب الثاني  -التعدُّد
ّ

ملَّا كان العالم اآلخر عالم املوقف الواحد فقد زخر بتعدُّد عىل
مستوى الظهورات اللسان َّية املستعملة يف التعبري عنه ،ورسم
صورته عىل املستوى الجمايلّ ،وعىل املستوى املعنويّ  .ولع َّل ما
أريد اإلشارة إليه هنا لم يرش إليه أحد من قبل؛ ذلك بأنَّ النظر يف
األلفاظ األعجم َّية يف القرآن يكشف عن أنَّ ما نسبته فوق الثلثني
منها جاء يف سياقات الج َّنة والنعيم األخرويّ  ،وهذا ُّ
يدل بشكل
ج ّ
َّ
تتجل يف خلق عالم تعدديّ عىل
يل عىل إرادة لسان َّية قرآن َّية
املستوى األخرويّ .
وال يخفى أنَّ هذا التعدُّد ينبغي أن يجلب إليه أتباع هذه اللغات التي
رسمت تعدُّده .وهذا بالرضورة إن د َّل فعىل حرص الخطاب
القرآني عىل خلق عالم تعدُّديّ وحدويّ يف سياق الدنيا .بمعنى أنَّ
ّ
اللساني وما يصاحبه من انجذاب وتوق ورشاكة يعمل عىل
التعدُّد
ّ
إنتاج حاضنة يجد فيها املتعدِّدون أو املختلفون حضورهم
وتمثيلهم ووجودهم فيظهرون بمظهر املتعاونني املتماسكني
املتكاملني ،وهذه آية وحدتهم املبن َّية عىل وحدة انتماء ك ٍّل منهم
ً
الجمعي املتعايش
وصول إىل االنتماء
الجزئي املطمئن إىل اآلخر؛
ّ
ّ

املتعاون القائم عىل أساس من التمثيل وعدم التهميش أو اإللغاء.
الج َّنة إنسان َّية كون َّية؛ لذلك جاءت ظهوراتها اللسان َّية القرآن َّية
إنسان َّية متعدِّدة .معنى هذا أنَّ عنارص العالم اآلخر كلُّها عىل درجة
كوني
إنساني
اللساني؛ ذلك بأ َّنه عالم
كربى من التن ّوع والتعدُّد
ّ
ّ
ّ
يحب الله تعاىل أن يقدِّمه هكذا تضاف ًرا مع املتطلِّعني إليه وغري
املتطلِّعني فهم متن ّوعون متعدِّدون.
أ  -ألفاظ نعيم الج َّنة:
ُ
والف ُرش والوسائد:
 - 1يف اللباس
ُس ْندُس :فارس َّية ،هند َّية (عيل ،)261 ،2004 ،يونان َّية (زوين،
 .)829/2 ،2006معناها الديباج الرقيق (األندليس،)144 ،1977 ،
امل َّتخذ من الصوف ِّ
اللي املستخلص من بني شعر املعز (الجواليقي،
 .)90 ،1988وهي يونان َّية ً
ِ
((سندين)) مأخوذة من اآلكاد َّية
أيضا
ِ
س ِدننُّ )) وتعني فيها ثوب الك َّتان .وإضافة ((س)) أثار
((س ِدننُّ َ ،
ً
مستساغا
خال ًفا يف أصلها ،ما جعل امليل إىل عروبتها قد يكون

(عيل.)261 ،2004 ،
إس َت ْبَق :فارس َّية (الجواليقي )14 ،1998 ،فهلو َّية ،تستعمل للداللة
ْ
عىل الديباج الثخني املط َّرز بالذهب (زوين.)786/2 :2006 ،
((اس َ ْ
ت َوه)) (الجواليقي،
((اس َت ْف َرهْ )) ،أو
وأصلها يف الفارس َّية
ْ
ْ
 ،)14 ،1998أو ((استربك)) (خليل .)132 ،1985 ،كان انتقالها إىل
الرسيان َّية (األندليس ،)52 ،1977 ،ولعلَّها انتقلت منها إىل العرب َّية.
أما السندس فذكره يف
وذكر القرآن الكريم اإلستربق يف ( 4م َّرات)َّ ،
( 3م َّرات) .يقول تعاىل يف وصف لباس أهل الج َّنة من امل َّتقني{ :إنَّ
*ف جَ َّن ٍ
ات وعُ ُيونٍ * َيلْ َب ُس َ
ون ِمن ُس ْند ٍ
ُس
املُ َّت ِق َن ِف َم َقا ٍم أ َ ِم ٍ
ني ِ
((السندس ما َّ
بقٍ ُم َت َقا ِبلِ َ
ني} (الدُّخان .)53-15 :إنَّ
رق من
وإ ِْس َت ْ َ
ُ
الحرير ،واإلستربق ما غ ُلظ منه)) (العمادي.)54/6 ،1999 ،
ُّ
السندُس هنا عىل ((الحرير املنسوج الذي يتل َّون
وتظل داللة ُ
ألوا ًنا)) (بيستوني .)237 ،2015 ،ومن الدارسني من يرجِّ ح الداللة
عىل مالبس ش َّفافة ذات لون يتماهى مع لون الجلد ،وهو
أنَّ
إىل
لم

مخصوص بما ترتديه النساء (ح َّمادي .)32 ،2011 ،والظاهر
أما اإلشارة
السياق ليس فيه ما يجعله
ً
مخصوصا بالنساءَّ .
اللون يف هذا السياق فهي إضافة قرآن َّية ،ومطلب داليلّ
نوعي
ّ
تألفه االستعماالت يف اللغات األصول.
ُس ُخ ْ ٌ
اب ُسند ٍ
ض
وتتع َّز الداللة اللون َّية يف قوله تعاىل{ :عَ الِيَهُ ْم ِث َي ُ
س َقاهُ ْم َربُّهُ ْم َ َ
سا ِو َر ِمن ِف َّ
شابا ً َطهُ وراً}
ض ٍة َو َ
َوإ ِْس َت ْب ٌَق َو ُحلُّوا أ َ َ
(اإلنسان .)21:ويف قوله تعاىل{ :أُولَ ِئك لَهُ ْم جَ َّن ُ
ات عَ ْدنٍ َت ْجرِي ِمن
سا ِو َر ِمن َذ َهبٍ و َيلْ َب ُس َ
ون ِث َيا ًبا
َت ْح ِتهُ ُم األَ ْنهَا ُر ُي َحلَّ ْو َن ِفهَا ِمنْ أ َ َ
ُخ ْ ً
بقٍ ُم َّت ِك ِئ َ
ضا ِمن ُس ْند ٍ
اب
ُس وإ ِْس َت ْ َ
ني ِفهَا عَ َل األَ َرا ِئ ِك ِن ْع َم ال َّث َو ُ
وحَ ُس َنتْ ُم ْر َت َف ًقا} (الكهف .)31:ولقد جمع النوعني من الديباج
رقيقه وغليظه للداللة عىل تكثري النعيم (العمادي،1999 ،
.)188/4
ُّ
ويظل اإلستربق يعطي الداللة عىل الحرير ذي اللمعان (بيستوني،
القرآني لهذا
 .)65 ،2015وهذا اللمعان هنا هو ما أنتجه الخطاب
ّ
َّ
األخاذ الذي تتكلَّم
اللوني
االستعمال من داللة تنسجم مع النسق
ّ
عليه اآلية املباركة؛ فتنشأ الداللة عىل اللون الالمع من تضافر
داللتي اللون واللمعان بمصاحبة السندس واإلستربق يف هذا
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القرآني
اللساني
سياسة التسامح
ّ
ّ

السياق.
َب َطا ِئنها :قبط َّية .ومعناها ظواهرها (املرىس .)55 ،2004 ،تستعمل
للداللة عىل القماش الداخ ّ
يل ،مع لحاظ أنَّ مادَّتها عرب َّية آرام َّية
رسيان َّية (عيل.)53 ،2004 ،
{م َّت ِك ِئ َ
ني
وجاءت يف االستعمال
القرآني يف م َّرة واحدة .يقول تعاىلُ :
ّ
عَ َل ُف ُر ٍ
ي َدانٍ } (الرحمن:
الج َّن َت ْ ِ
ش َب َطا ِئ ُنهَا ِمنْ إ ِْس َت ْ َ
بقٍ وَجَ َنى َ
 .)54واملالحظ أنَّ اإلستربق لم يفارق البطائن يف هذا السياق ً
أيضا
ليمنحها الداللة اللون َّية الالمعة مع داللتها عىل الغليظ من الحرير.
الوظيفي املريح إن
هكذا تتكامل صورة النعيم الحريريّ بأفقه
ّ
اللوني الالمع البهيج ً
أيضا.
لباسا وإن
جلوسا ،وأفقه البرصيّ
ً
ً
ّ
معنى هذا أ َّننا أمام لوحة مل َّونة تشبع الحاجات البدن َّية والحاجات
الواقعي والخيايلّ.
البرص َّية عىل نحو من التكامل بني
ّ
َّ
مركب من
َز َراب ِّي :فارس َّية .معناها م َّتكأ ي َّتخذه الرجل ،وأصلها
(زِير) بمعنى تحت ،و(با) الدالَّة عىل الرجل (زوين،2006 ،

 .)796/2وردت يف القرآن الكريم يف م َّرة واحدة يف سياق الكالم
عىل ما ألهل الج َّنة من نعيم دائم كثري فيها .يقول تعاىلَ { :و َز َراب ُِّي
َم ْب ُث َ
والزرابي رضب من الوسائد املخمل َّية
وث ٌة} (الغاشية.)16 :
ّ
الرقيقة تبسط للجلوس (عيل.)219 ،2004 ،
 -2يف مزاج األرشبة وروائحها:
َز ْن َجبِيل :فارس َّية (س َّياح( )288 ،1998 ،شنكليل) .وقيل إ َّنها
سنسكريت َّية األصل ،دخلت اآلرام َّية ،ومنها إىل العرب َّية (عيل،
 .)225 ،2004والزنجبيل عرق حار (س َّياح ،)288 ،1998 ،أو نبات
عشبي ،نافع ،ط ِّيب الرائحة (زوين،
ط ِّب ّي (عيل،)325 ،2004 ،
ّ
 ،)828/2 ،2006ليس بشجر ،تستطيبه العرب ،ينبت يف أرياف
عُ مان عىل هيأة عروق ترسي يف األرض .وقيل إنَّ أجوده ما يأتي
الصني (الجواليقي .)88 ،1988 ،واستعملها الخطاب
من بالد
ِّ
القرآني للداللة عىل الرشاب أو الخمرة املمزوجة بنقيعها يف م َّرة
ّ
سا َك َ
ان
واحدة .يقول تعاىل يف نعيم أهل الج َّنةَ { :و ُي ْس َق ْو َن ِفيهَا َكأ ْ ً
اجهَا َز ْن َجب ً
ِيل} (اإلنسان.)17 :
ِم َز ُ
َك ُ
افور :فارس َّية (خليل .)114 ،1985 ،ولعلَّها هند َّية الشتهار
الهنود بأنواع الطيب والروائح (ح َّمادي .)40 ،2011 ،والكافور
شجر عطريّ الرائحةُ ،م ُّر َّ
الطعم (بيستوني .)418 ،2015 ،وقريب
من هذا داللته عىل ((املشموم من ِّ
الطيب)) (الجواليقي،1988 ،
 .)138وقيل فيه إ َّنه شجر ينبت يف ((جبال بحر الهند والصني ،...
ٌّ
هش ،ويوجد يف أجوافه الكافور ،وهو أنواع،
وخشبه أبيض
وقد يقال
ولونها أحمر)) (الفريوز آبادي.)1139 ،2009 ،
فيه ال َق ُّفور وال َق ُ
األعجمي للكلمة
افور ،ولع َّل هذا ما يع ِّزز األصل
ّ
(الجواليقي.)138 ،1988 ،
القرآني للداللة عىل مزاج رشاب أهل الج َّنة
واستعملها الخطاب
ّ
َ
بماء الكافور وطيب مذاقه م َّرة واحدة .يقول تعاىل{ :إنَّ األ ْب َرا َر
َي ْ َ
اجهَا َك ُ
س َك َ
ش ُبون ِمن َكأ ْ ٍ
افو ًرا} (اإلنسان .)5 :فالكافور
ان ِم َز ُ
يدل عىل ِّ
يف هذا السياق ُّ
الطيب (األصفهاني ،)717 ،1996 ،والرائحة
(العمادي .)341/6 ،1999 ،مع لحاظ اإلشارة إىل البياض
والربد (الطويس .)214/10 ،1984 ،واملالحظ أنَّ هذه الدالالت
ُّ
ينفك
األعجمي .وال يخفى أنَّ اللون ال
كلَّها لم تلحظ يف استعماله
ّ
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الثوابي.
القرآني
يرافق هذا االستعمال
ّ
ّ
تدل عىل ِّ
ِم ْسك :فارس َّيةُّ ،
الطيب (الجواليقي )153 ،1988 ،الذي
((يستخرج من دم دا َّبة من نوع الظباء تس َّمى غزال املسك))
(باقر ،)166 ،2010 ،استعملتها اآلرام َّية ،والعرب َّية ،والحبش َّية
(عيل.)498 ،2004 ،
َّ
مركب من
وللفظة وجود يف اللغات العراق َّية القديمة عىل نحو
(م ُسكانو
مجموعة عالمات مسمار َّية تتم َّثل يف اللفظة
ُ
 )musukanuتشري إىل الشجر ومكان تواجده يف عُ مان (السالم،
 .)124 ،2014ولع َّل عالمة الشجر إ َّنما جاءت لتشري إىل العطر َّية.
ون * َت ْعر ُ
يقول تعاىل{ :إنَّ األَ ْب َرا َر لَ ِفي َن ِع ٍم * عَ َل األَ َرا ِئ ِك َي ْن ُظ ُر َ
ِف ِف
ُو ُج ِه ِه ْم َن ْ َ
ام ُه ِم ْس ٌك
ض َة ال َّن ِعي ِم * ُي ْس َق ْو َن ِمن َر ِحيقٍ َم ْخ ُتو ٍم * ِخ َت ُ
س املُ َت َنا ِف ُس َ
َو ِف َذلِ َك َفلْ َي َت َنا َف ِ
ون} (املطففني .)26-22 :ومعنى ذلك
أ َّنه ((رشاب خالص ال َّ
غش فيه  ...مختوم أوانيه وأكوابه باملسك
مكان الطني ،ولعلَّه تمثيل لكمال نفاسته ،وقيل ختامه مسك أي
مقطعه رائحة مسك)) (العمادي .)397/6 ،1999 ،وهذا
االستعمال كان يف مشهد لوحة النعيم يف الج َّنة ،تلك اللوحة التي
الواقعي وإن عىل
تزخر بمظاهر الجمال والجالل إن عىل املستوى
ّ
املستوى املتخ َّيل املنطلق من الواقع َّية املعيشة.
 -3يف أواني الرشاب:
أ َ ْك َواب :يونان َّية ،وقد انتقلت من اليونان َّية إىل اآلرام َّية فالرسيان َّية.
وقد وردت يف الفارس َّية ً
أيضا .وعىل الرغم من ذلك فهي قد تكون
عرب َّية (عيل ،)465 ،2004 ،تستعمل للداللة عىل اإلناء الذي ال
عروة له وال خرطوم (األندليس .)230 ،1977 ،ولع َّل التدافع يف
قبول عجمتها وعدمه يسري بها إىل أن يجعلها مشرتكة بني طائفة
من اللغات السام َّية واللغات الهند أورب َّية.
َّ
مركبة من آب وري
أباريق :فارس َّية (املرىس ،)53 ،2004 ،فهلو َّية
الدالَّني عىل املاء وص ِّبه ،وبما يشري إىل طريق املاء (عيل.)2 ،2004 ،
ومن املالحظ أ َّنه ((قد عادت الكلمة إىل الفارس َّية الحديثة بصورتها
املع َّربة مدلولها ً
أيضا)) (خليل .)132 :1985 ،واإلبريق إناء ذو
يصب منها (جبل ،)108/1 ،2012 ،ولهذا اإلناء مقبض
قناة
ُّ
(زوين .)792/2 ،2006 ،وهذا ما يم َّيزه من الكوب.
أما األباريق فكانت
استعمل الخطاب
القرآني األكواب ( 4م َّرات)َّ ،
ّ
الساب ُِق َ
الساب ُِق َ
ون *
ون َّ
يف م َّرة واحدة ،واجتمعا يف قوله تعاىلَ { :و َّ
َ
ون * ِف جَ َّن ِ
ني * و َقلِ ٌ
ات ال َّن ِع ِم * ُثلَّ ٌة ِم َن األ َّولِ َ
أُولَ ِئ َك املُ َق َّر ُب َ
يل ِم َن
ِلي * َي ُط ُ
ِ
س ٍر َم ْو ُ
ني عَ لَ ْيهَا ُم َت َقاب ِ َ
ضو َن ٍة * ُم َّت ِك ِئ َ
اآلخ َ
وف
رين * عَ َل ُ ُ
َ
َ
ْ
ِيق َ
ُون * بِأ ْك َوابٍ وأ َبار َ
عَ لَ ْي ِه ْم ِولْدَانٌ ُم َخلَّد َ
وكأ ٍ
س ِمن َم ِعنيٍ}
(الواقعة .)18-10 :وهذا االستعمال لقد كان يف مشهد لوحة
النعيم يف الج َّنة ً
القرآني
أيضا .ويف االستعماالت األخر تف َّنن السياق
ّ
يف وصف األكواب ،وإظهار وظائفها املا ِّد َّية والجمال َّية .يقول
تعاىلُ { :ي َط ُ
اف عَ لَ ْي ِهم ب ِ
ِص َح ٍ
اف ِّمن َذ َهبٍ َوأ َ ْك َوابٍ َو ِفيهَا َما َت ْش َت ِهي ِه
َ
َ
ْ
ْالَ ُ
س َو َتلَ ُّذ العْ ُ ُ
ي َوأن ُت ْم ِفيهَا َخالِد َ
ُون} (الزخرف .)71 :ويقول
نف ُ
تعاىلَ { :و ُي َط ُ
اف عَ لَ ْي ِهم بِآ ِن َي ٍة ِّمن ِف َّ
ض ٍة َوأ َ ْك َوابٍ َكا َنتْ َق َوارِي َرا}
َ
اب َّم ْو ُ
ضوعَ ٌة} (الغاشية.)14 :
(اإلنسان .)15 :ويقول تعاىلَ { :وأ ْك َو ٌ
 -4األحجار الكريمة يف سياق وصف نساء أهل الج َّنة:
َي ُ
اقوت :يونان َّية (زوينُّ .)823/2 ،2006 ،
تدل عىل حجر كريم

ّ
العاريض

شديد الصالبة .وفيها أقوال تجعلها بني اليونان َّية والفارس َّية
انتقلت إىل اآلرام َّية .وداللتها عىل اسم زهرة (عيل.)599 ،2004 ،
َم ْرجَ ان :يونان َّية (زوين .)823/2 ،2006 ،وقيل إ َّنها فارس َّية
دخلت اآلرام َّية (عيل .)493 ،2004 ،وقبل ذلك هي لها وجود يف
اللغات العراق َّية القديمة فانتقلت منها إىل هذه اللغات .معنى هذا
أنَّ الكلمة موغلة القدم ،وقد يكون أصلها قد ضاع عىل اللغويني
بسبب من هذا القدم؛ فكان ذلك سب ًبا يف االضطراب يف مسألة
ُّ
وتدل عىل الصغار من
تأصيلها ودالالتها (السالم.)123 ،2014 ،
ً
فضل عن داللتها
ح َّبات اللؤلؤ األحمر (جبل.)2118/4 ،2012 ،
عىل بقلة ربيع َّية حمراء ،أو عروق بحر َّية حمراء (السالم،2014 ،
ً )123 – 122
أيضا.
القرآني وص ًفا لنساء أهل الج َّنة .يقول
واستعملهما الخطاب
ّ
الط ْر ِ
ات َّ
اص ُ
س َق ْبلَهُ ْم َو َل جَ انٌّ *
تعاىلِ { :فيهِنَّ َق ِ َ
ف لَ ْم َي ْط ِم ْثهُ نَّ إ ِ ْن ٌ
َ
َفبِأَيِّ َآل ِء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َبانِ * َكأ َّنهُ نَّ ال َي ُ
وت َوامل َ ْرجَ ُ
اق ُ
ان} (الرحمن:

 .)58-56وهنا وصف لقارصات الطرف ((بالياقوت يف حمرة
الوجنة ،واملرجان  ...يف بياض البرشة وصفائها)) (العمادي،
القرآني قد أراد الداللة عىل
 .)182/6 ،1999يظهر أنَّ السياق
ّ
اللون فاختار الياقوت للحمرة واملرجان للبياض .يف حني أنَّ
اللفظني َّ
يدلن عىل حمرة اللون يف أصولهما اللغو َّية ،مع داللتهما
عىل الحجر الكريم كبريًا وصغريًا.
ب -يف أوصاف الج َّنة ومقام أهلها:
عَ دْن :روم َّية (املرىس .)60 ،2004 ،وهي مستعملة يف العرب َّية
واآلرام َّية ولهجاتها .وتعني املتعة والرسور (عيل.)345 ،2004 ،
وهي يف الرسيان َّية ُّ
تدل عىل املح ِّل والخصب والنعيم (حدَّاد،2002 ،
ً
أصل عراق ًّيا قدي ًما
ومن الرضورة اإلشارة إىل أنَّ لها
.)230
اآلرامي؛ ذلك بأ َّنها ترتبط بالكلمة اآلكاد َّية
يسبق أصلها العربيّ أو
ّ
((اد ُّنو)) الدالَّة عىل األرض السهلة ذات الخصوبة (باقر،2010 ،
.)137
القرآني ( 11م َّرة) أضاف إليها السياق
وجاءت يف االستعمال
ّ
القرآني داللة الخلود وآفاق االستقبال .يقول تعاىلَ :
{ه َذا ِذ ْك ٌر َوإ ِنَّ
ّ
لِلْ ُم َّت ِق َن لَ ُح ْس َن َمآبٍ * جَ َّن ِ
اب} (ص-49 :
ات عَ ْدنٍ ُم َف َّت َح ًة لَهُ ُم األَ ْب َو ُ
 .)50فهي ُّ
تدل ٍعىل أ َّنها دار ((استقرار وثبات)) (األصفهاني،
 ،)553 ،1996واطمئنان (بيستوني .)312 ،2015 ،ويقول تعاىل:
ات عَ ْدنٍ َت ْجرِي ِمن َت ْح ِتهُ ُم األَ ْنهَا ُر ُي َحلَّ ْو َن ِفهَا ِمنْ
{أُولَ ِئك لَهُ ْم جَ َّن ُ
ون ِث َيا ًبا ُخ ْ ً
سا ِو َر ِمن َذ َهبٍ َو لَْ َب ُس َ
ضا ِمن ُس ْند ٍ
بقٍ
س َت ْ َ
أَ َ
ُس َو ِ ْ
ُم َّت ِك ِئ َ
اب وَحَ ُس َنتْ ُم ْر َت َف ًقا} (الكهف.)31:
ني ِفهَا عَ َل األَ َرا ِئ ِك ِن ْع َم ال َّث َو ُ
فيأتي توظيفها يف سياق مشهد النعيم املتكامل ذي التوظيف
الشامل لأللفاظ األعجم َّية.
ُطو َبى :هند َّية (الجواليقي ،)112 ،1998 ،استعملتها اآلكاد َّية
والحبش َّية واآلرام َّية والعرب َّية .وكانت داللتها عىل الحسنى والخري
(عيل ،)334 – 333 ،2004 ،والفوز والسعادة (حدَّاد132 ،2002 ،
الصالِ َح ِ
–  .)133وردت يف قوله تعاىل{ :الَّ ِذ َ
ات
ين َ
آم ُنوا وَعَ ِم ُلوا َّ
ُطو َبى لَهُ ْم َو ُح ْس ُن َمآبٍ } (الرعد .)29 :وهي تحتمل الداللة عىل
هذه الدالالت كلَّها (بيستوني .)299 ،2015 ،وقيل إ َّنها ((شجرة يف
الج َّنة)) (الجواليقي ،)112 ،1988 ،أو هي ((إشارة إىل ك ِّل

مستطاب يف الج َّنة من بقاء بال فناء ،وع ٍّز بال زوال ،وغ ًنى بال
فقر)) (األصفهاني.)528 ،1996 ،
ِف ْردَوس :فارس َّية مأخوذة من فاير يرازا الدالَّة عىل اإلحاطة

(خليل ،)135 ،1985 ،انتقلت إىل اليونان َّية (ح َّمادي.)20 ،2011 ،
ً
أيضا إىل النبط َّية والحبش َّية والرسيان َّية
والظاهر أ َّنها انتقلت
(خليل ،)135 ،1985 ،بعد أن كانت قد دخلت البابل َّية من الفارس َّية
القديمة ومنها إىل السام َّيات (عيل .)400 ،2004 ،ومن الدارسني
من يرى أ َّنها يونان َّية األصل (زوين ،)824/2 ،2006 ،دخلت
العرب َّية منها مبارشة (أبو عودة .)405 ،1985 ،ومعناها البستان
الخصيب (خليل ،)135 ،1985 ،الحسن الواسع (حدَّاد،2002 ،
 ،)259أو املخصوص بال َك ْرم (الجواليقي.)119 ،1988 ،
القرآني يف م َّرتني منها قوله تعاىل{ :إ ِنّ
واستعملت يف الخطاب
ّ
الصالِ َح ِ
الَّ ِذ َ
ات ال ِف ْر َد ْو ِ
ات َكا َنتْ لَهُ ْم جَ َّن ُ
س ُنز ًُل}
ين َ
آم ُنوا وعَ ِم ُلوا َّ
ين َي ِر ُث َ
(الكهف .)107:وقوله تعاىل{ :الَّ ِذ َ
س هُ ْم ِفيهَا
ون الْ ِف ْر َد ْو َ
ُون} (املؤمنون .)11 :وقيل فيها إ َّنها ُّ
َخالِد َ
تدل عىل ((األودية التي
ُتنبت رضو ًبا من ال َّنبت)) (الجواليقي ،)119 ،1988 ،أو هي
((حديقة الج َّنة)) (بيستوني.)365 ،2015 ،

املطلب الثالث  -توظيف األلفاظ األعجم َّية واملقوالت
الحضار َّية والتنمو َّية:

األعجمي يف القرآن الكريم مجموعة لحاظات منها ما هو
لوقوع
ّ
ُّ
َّ
فكريّ يتمثل يف مقدرة العرب ومرونة عقل َّيتهم عىل تمثل آفاق
ً
بالغي مرتبط بما يح ِّققه اللفظ
فضل عن لحاظ
األلفاظ األجنب َّية،
ّ
األعجمي من د َّقة يف إصابة املعنى يف موقعه من االستعمال (باليس،
ّ
 )117–116 ،2001يف السياق
القرآني .ناهيك عن اللحاظ الحضاريّ
ّ
الذي يرافق هذا االستعمال يف الوقت نفسه .ومصداق ذلك مثلً
العربي يف
العربي من األلفاظ دون
بعربي وغري
((أنَّ استربق ليس
ّ
ّ
ّ
الفصاحة والبالغة ،فنقول :لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن
يرتكوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظة تقوم مقامها يف الفصاحة
لعجزوا عنها  ...ألنَّ الله تعاىل إذا َّ
حث عباده عىل الطاعة ،فإن لم
ِّ
يرغبهم بالوعد الجميل ،ويخ ّوفهم بالعذاب الوبيل ،ال يكون ح ُّثه
عىل وجه الحكمة ،فالوعد والوعيد نظرا ً إىل الفصاحة واجب .ث َّم
أنَّ الوعد بما يرغب فيه العقالء ،وذلك ينحرص يف أمور :األماكن
الطيبة ،ث َّم املآكل الشه َّية ،ث َّم املشارب الهن َّية ،ث َّم املالبس الرفيعة،
ث َّم املناكح اللذيذة ،ث َّم ما بعده م َّما تختلف فيه الطباع  ...ث َّم إنَّ هذا
إما أن يذكر بلفظ واحد موضوع له رصيح أو ال
الواجب الذكرَّ ،
يذكر بمثل هذا .وال َّ
شك أنَّ الذكر بلفظ الواحد الرصيح أوىل ألنهَّ
أوجز وأظهر يف اإلفادة ،وذلك استربق فإن أراد الفصيح أن يرتك
إما
هذا اللفظ ويأتي بلفظ آخر لم يمكنه ،ألنَّ ما يقوم مقامه َّ
العربي لفظا ً واحدا ً يدلُّ
لفظ واحد أو ألفاظه متعدِّدة ،وال يجد
ّ
عليه ألنَّ الثياب من الحرير عرفها العرب من الفرس ،ولم يكن
لهم بها عهد وال وضع يف اللغة العرب َّية للديباج الثخني اسم .وإ َّنما
ع َّربوا ما سمعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلَّة وجوده
عندهم وندرة ُّ
وأما أنَّ ذكره بلفظني فأكثر فإ َّنه يكون
تلفظهم بهَّ .
قد أخ َّل بالبالغة ألنَّ ذكر لفظني ملعنى يمكن ذكره بلفظ تطويل،
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القرآني
اللساني
سياسة التسامح
ّ
ّ

فعلم بهذا أنَّ لفظ ((استربق)) يجب عىل ك ِّل فصيح أن يتكلَّم به يف
موضعه وال يجد ما يقوم مقامه ،وأي فصاحة أبلغ من َّأل يوجد
غريه مثله)) (السيوطي .)196 – 195 ،1982 ،يشري هذا االستعمال
القرآني اللفت إليه ورضورة
إىل سبق مدني ،قد يبغي الخطاب
ّ
إنتاج مدن َّية تضاهيه .بمعنى أنَّ استعمال هذا اللفظ املنتمي إىل
الحضارة الفارس َّية آنذاك لعلَّه لتثوير الرغبة يف مثل هذه الحضارة
ً
وصول إىل خلق حالة من التنافس
والعمل عىل تحصيل أدواتها؛
الحضاريّ بني األمم.
أما استعمال ما لم تألفه العرب من نبات عطريّ فهو لغرض
َّ
البيئي ،والتعريف به؛ بغية اإلغراء
تكوين صورة عن املحيط
ّ
بفتحه ونرش رسالة اإلسالم فيه .وكأنَّ هذا التوظيف يف السياق
األخرويّ يضع العرب أمام حالة من تقدُّم البلدان التي تحيط بهم؛
فينخرطوا يف فهم واقعها والتوق إىل رؤيتها؛ فيكون التفكري يف
الفتح.
العربي أمام تح ٍّد
القرآني يضع
وغاية ما يف األمر أنَّ الخطاب
ّ
ّ
ِّ
متمث ًل يف نزعة االكتشاف
حضاريّ جديد عىل الصعيد
املدني واملادِّيّ
ّ
والتع ُّرف عىل هذه البالد ،فقد يكون أراد من توظيف هذه األلفاظ
اللفت إىل حضارات أهلها من الفرس ،واليونان ،والهنود،
عزما
والصينيني ،واألقباط .فيخلق يف مجتمع الدعوة والرسالة
ً
عىل بلوغ ما بلغته هذه األمم .وأحسب ً
األعجمي
أيضا أنَّ التوظيف
ّ
يف سياق النعيم تكتنفه إرادة قرآن َّية إشار َّية تتم َّثل يف الدعوة إىل
العربي البدويّ وتوطينه واستقراره ،ودعوته إىل
تمدين اإلنسان
ّ
التفكري يف تحسني معاشه ولباسه ومتطلبات حياته من طعام
وعمارة.
و من الالفت أنَّ أغلب هذه األلفاظ ذات املردود الحضاريّ و الداللة
اللون َّية قد جاء استعمالها يف مشهد األرائك والرشاب ونظرة النعيم
ً
والرتف؛ م َّما يح ِّقق
معادل لون ًّيا يكتمل به هذا املشهد األخرويّ
الباعث عىل الصفاء و النماء والتل ُّذذ و كمال النعمة التي اختريت
القرآني قد
للتعبري عنها هذه األلفاظ األعجم َّية؛ و كأنَّ الخطاب
ّ
يعب عنها ويختم مشهدها؛ فما كان منه
بحث عن أغىل و أغنى ما ِّ
ُّ
َّإل أن يستورد لها ألفاظها الغالية ،ذات الغنى الداليلّ
والتمكن
يؤسس
الحضاريّ ليجمع الواقع و الرمز يف خطاب النعيم اآلجل ،و
ِّ
ملرشوع النهضة الحضار َّية التنافس َّية .ومن مصاديق ذلك أنَّ
القرآني قد يجعل فار ًقا لون ًّيا بني لفظني كما يف الياقوت
االستعمال
ّ
واملرجان ،إذ جعل الياقوت للحمرة واملرجان للبياض خال ًفا ملا
عليه استعمالهما يف لغاتهما األصول كما م َّر .ويمكن أن يفهم من
الذاتي
هذا أ َّنه دعوة رمز َّية إىل التغيري ،والتطلُّع إىل التط ّور
ّ
والحضاريّ .
تضمنه ما يرمز إىل التنمية البرش َّية
وغري بعيد عن هذا التوظيف
ُّ
والروحي؛ ذلك بأ َّنه استوعب يف هذا املشهد رضوب
بشقها املادِّيّ
ّ
الحاجات اإلنسان َّية التي ((ت َّتصل بدوافعه الحيو َّية (أي:
البيولوج َّية) ،بعضها يش ِّكل حاجات أساس َّية (يف معيارنا الدنيويّ )،
وبعضها يش ِّكل حاجات ثانو َّية)) (البستاني.)235/5 ،2004 ،
وهذه الحاجات هي املاء ،والطعام ،واملسكن ،واللباس ،والخدمة،
والحاسة الجمال َّية التي يستشعر بها مظاهر الجمال يف هذا املشهد
َّ
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وطرائق اإلشباع الجمايلّ املصاحب لهذه الحاجات .واملالحظ أنَّ
ً
هائل ،من حيث
املاء والرشاب قد هيمن عىل املشهد وتن َّوع تنوعً ا
نوعه ومادَّته؛ فهو قد امتزج بالكافور تارة ،وبالزنجبيل تارة
أخرى .ومن جهة أخرى فقد تن َّوعت أدواته وأوانيه ،فنجد األكواب،
واألباريق (البستاني)237 – 236/5 ،2004 ،؛ لتكريس التن ّوع
((يفس لنا رس يقظة الذهن
الفكريّ وتوسيع املدارك .ولع َّل ما
ِّ
والعقل الذي يصحب خمر الج َّنة فال تغتال عقل شاربها أ َّنها
مزجت بما يوقظ العقل و ُيحدُّه ويذكيه)) (جبل.)946/2 :2012 ،
األعجمي يف
وهذا األمر يظهر األه ِّم َّية الكربى الختيار هذا اللفظ
ّ
اإلنساني
موضعه؛ ذلك بأ َّنه ينهض بالبعد التنمويّ  ،وسالمة العقل
ّ
وفكره.
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