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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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دور لغة اللباس والطعام في داللة 
احلديث النبوي وتداوله

غ�ساب من�سور ال�سقر

جامعة ال�ضلطان قابو�ش – �ضلطنة عمان
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ملخ�ص البحث:

يه���دف ه���ذا البحث اإىل درا�ضة دور لغة اللب���ا�ش والطعام يف دللة احلديث النبوي وتداول���ه، بو�ضفها لغة غري لفظية، 

ذات اأن����ضاق دللي���ة وتداولية، يتوا�ضل بها مر�ضل احلديث ومتلقيه، وفق ال����ضنن الثقايف الديني الإ�ضالمي، فاأتت دالة على 

جمموعة من الآداب ال�ضابطة، و�ضكلت مو�ضوًعا مهًما من مو�ضوعات اخلطاب الديني، يبنيها احلالل واحلرام، والثواب 

حت دللت احلديث النبوي، واأّثرت يف �ضلوك متلقيه.  والعقاب؛ فو�ضّ

الكلمات املفاتيح:

 لغة اللبا�ش، لغة الطعام، الدللة، التداولية، احلديث النبوي.
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The role of the language of dress
 and food in Prophetic Tradition semantic and pragmatic

Dr, Ghassab Mansoor Al Saqr
Sultan Qaboos University- Oman

ghassab67@yahoo.com

Abstract:
This research aims to examine the role of the language of dress and food in Prophetic 

Tradition semantic and pragmatic, as the language of non-verbal communication, with 
semantic and pragmatic systems, and communicates with the sender of Prophetic Tradition 
and the recipient, according to the cultural Islamic religious code. It becomes significant 
for many morals officer, and forms an important subject of religious discourse, built by 
the lawful and unlawful, and reward and punishment, which clarifies the semantics of 
Prophetic Tradition, and influenced the behavior of the recipient.

Key words:
 The language of dress and food- Semantic- Pragmatic- Prophetic Tradition.
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مقدمة:

ت���وؤدي اللغة غ���ري اللفظي���ة - يف احلدي���ث النبوي - 

دوًرا ل يق���ّل اأهمية عن اللغة اللفظي���ة يف تو�ضيح الدللة 

وتداولها، ومن اأنواع هذه اللغة: لغة اللبا�ش، ولغة الطعام. 

فم���ا دور ه���ذه اللغ���ة يف تو�ضي���ح دللت ن����ش احلدي���ث 

النبوي، وما اأثرها يف متلقيه؟

لغة اللبا�ص:

ُتع���دُّ لغة اللب���ا�ش لغة غري لفظية، يتب���ادل النا�ش من 

خالله���ا املعلوم���ات واملع���اين؛ ذل���ك اأنَّ ملظه���ر الإن�ضان 

اخلارج���ي ولب���ا�ضه اأث���ًرا يف �ضلوك���ه، و�ضل���وك الآخري���ن 

جتاهه، فهما يعربان عن انفعالته وم�ضاعره، ويدلن على 

الطبقة الجتماعية التي ينت�ضب اإليها، ويعطيان انطباًعا 

اأولًيا عنه، ويحددان طبيعة تعامله مع الآخرين. 

ي�ضل���ح اللب���ا�ش للتغطي���ة، كم���ا ي�ضل���ح للدللة على 

 Roland Barthes ضيء م���ا؛ اإذ يق���رتح رولن ب���ارت�

العالم���ات( )الوظائ���ف-  ت�ضميت���ه   (1980-1915) 
)Fonction- Signs(. اإنَّ الوظيف���ة- العالم���ة �ضاهد 

. فعلى �ضبيل 
)((

على حركة مزدوجة، من الواجب حتليلها 

 
)((

املثال، نلفي لغة اللب���ا�ش الآتية: »َوَلِبـــ�َسْت �َسرَّ ِثَياِبَها«

ت�ضل���ح لتغطي���ة اجل����ضم ووقايت���ه م���ن احل���ر اأو الربد، 

اأو �ضرته، وت�ضل���ح كذلك للدللة عل���ى �ضيء اآخر، فتعبري 

)�ضر ثيابها( يت�ضمن وظيفة اأخرى، اأو حمتوى اآخر، وهو 

حداد املراأة على زوجها املتوفى. 

�ض���و�ض�������ري دو  ف���ردين�������ان����د  اأنَّ  ن�ع��ل�������م  ن���ح������ن 

 

Ferdinand de Saussure (1839- 1913)، در�ش اللغة 

(1)  بارت، رولن، مبادئ يف علم الأدلة، �ش.69.
َنُب:  ؟ َفَقاَلتمْ َزيمْ لمِ �شمِ الَحومْ

مْ
َرةمِ َعَلى َراأ َبعمْ المْ ي بمِ ممِ َنَب، َوَما َترمْ َزيمْ ٌد: َفُقلمُْت لمِ (2)  َقاَل ُحَميمْ

َها، َوَلممْ َتَم�شَّ  َيابمِ �َضتمْ �َضرَّ ثمِ �ًضا، َوَلبمِ فمْ ُجَها، َدَخَلتمْ حمِ َها َزومْ َي َعنمْ ُة اإمَِذا ُتُوفِّ
َ
اأ »َكاَنتمِ الَمرمْ

 ، همِ بمِ َت�شُّ  َفَتفمْ ٍر،  َطائمِ ومْ 
َ
اأ �َضاٍة  ومْ 

َ
اأ َماٍر  حمِ ٍة،  َدابَّ بمِ ُتوؤمَْتى  ُثمَّ  �َضَنٌة،  َها  بمِ َتُمرَّ  َحتَّى  يًبا  طمِ

ُد َما  ُع َبعمْ ي، ُثمَّ ُتَراجمِ ممِ َطى َبَعَرًة، َفَترمْ ُرُج َفُتعمْ ٍء اإمِلَّ َماَت، ُثمَّ َتخمْ �َضيمْ َت�شُّ بمِ َفَقلََّما َتفمْ

لمَْدَها«.   همِ جمِ بمِ �َضُح  »َتممْ َقاَل:  ؟  همِ بمِ َت�شُّ  َتفمْ َما  ٌك  َمالمِ َل  �ُضئمِ  » همِ رمِ َغيمْ ومْ 
َ
اأ يٍب  نمْ طمِ ممِ �َضاَءتمْ 

البخاري، محمد بن اإ�ضماعيل، �ضحيح البخاري، 59/7.

الإن�ضانية م���ن جانبني: جانب الل�ضان )Langue(، وهو 

 ،)Parole( م���وؤ�ض�ضة اجتماعية م�ضتقلة، وجانب الكالم

 )
)((

وهو الفعل الفردي لال�ضتخ���دام، اأي )ل�ضان/ كالم 

 
)((

)ن����ضق/ ا�ضتخ���دام(. وقي���ا�ًضا على ذلك، ف���اإنَّ بارت

طّبق هذي���ن اجلانبني على لغة اللبا�ش؛ ليحدد موؤ�ض�ضتها 

ب�ضكل اجتماع���ي اأ�ضا�ضي، فق�ّضمها ق�ضم���ني، هما: ل�ضان 

)اللب���ا�ش(، وكالم )الرتداء(. فاللب���ا�ش الذي ُيكّفن به 

 - 
)((

امليت - على نحو ما ورد يف حديث عمرو بن العا�ش 

يك���ون ل����ضان اللب���ا�ش في���ه مكوًنا م���ن تع���ار�ش الأثواب 

اأو القط���ع، الت���ي ي���وؤدي التن���وع فيه���ا اإىل تغ���ري املعن���ى 

)قمي����ش+ اإزار+ ث���وب(، والقواع���د املتحكمة يف اجلمع 

ب���ني الأث���واب، �ضواء اأكان على طول اجل����ضم، اأم بح�ضب 

الكثاف���ة، اأما كالم اللب���ا�ش، فاإنَّه ي�ضم���ل وقائع الرتداء 

ال�ضخ����ضي )القي���ا�ش، درجة النق���اء، النظافة، العادات 

ال�ضخ�ضي���ة، اجلم���ع ب���ني الأث���واب، موافق���ة ال�ضريع���ة 

الإ�ضالمي���ة(؛ فالثوب الذي يكفن به امليت يكون ثوًبا نقًيا 

نظيًفا طاهًرا مل ي�ضبه م�ضق اأو زعفران، واإن اأ�ضابه �ضيء 

من هذا القبيل يجب غ�ضله؛ حتى تزول احلمرة منه، كما 

ا َثُقـــَل اأَُبو  ج���اء يف حديث عائ�ضة  عندم���ا قالت: »َلمَّ

يُّ 
يُّ َيْوٍم َهَذا؟ ُقْلَنا: َيـــْوُم الإْثَنْيِن، َقاَل: » َفاأَ

َبْكـــٍر َقـــاَل: اأَ

َيـــْوٍم ُقِب�َس ِفيِه َر�ُسوُل اهلِل  ؟ َقاَلْت: ُقْلَنا: ُقِب�َس َيْوَم 

ـــي اأَْرُجـــو َمـــا َبْيِنـــي َوَبْيـــَن اللَّْيِل «،  اِلْثَنْيـــِن«، َقـــاَل: » َفاإِنِّ

َقاَلـــْت: َوَكاَن َعلَْيِه َثْوٌب ِبِه َرْدٌع ِمْن ِم�ْسٍق، َفَقاَل: » اإَِذا اأََنا 

)ل�����ضان(  ح��ني  )ل��غ��ة(، يف  يعنيان  م��ًع��ا  ك���الم(  )ل������ضان/  امل��ل��ف��وظ��ني:  اإَن    (3)
)Langue( يحيل عليها بو�ضفها ن�ضًقا عاًما اأو �ضنن توا�ضل يف جمموعة لغوية، 

الأفراد  اأو اأقوال  الفعلي  ال�ضلوك  فاإنَّ )كالم( )Parole( هو على اخل�ضو�ش 

يف الكالم والكتابة، التمثالت الفردية لل�ضان. وايلز، كاتي، معجم الأ�ضلوبيات، 

�ش.497.

 وينظر كذلك: 

Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 
pp.269, 350.
(4)  Barthes, Roland ,The Language of Fashion, pp.8-10.
نمِ  َمنمِ بمْ حمْ دمِ الرَّ نمِ َعبمْ دمِ بمْ َهاٍب، َعنمْ ُحَميمْ نمِ �ضمِ ٍك، َعنمْ ابمْ ي َعنمْ َمالمِ َثنمِ (5)  ينظر: » َوَحدَّ
َوُيَلفُّ  ُر  َوُيوؤَزَّ �ُش  ُيَقمَّ ُت  َميِّ المْ ُه َقاَل:  نَّ

َ
اأ َعا�شمِ  نمِ المْ و بمْ رمِ نمِ َعممْ دمِ اهللمِ بمْ ٍف، َعنمْ َعبمْ َعومْ

«. المدني، مالك بن اأن�ش،  يهمِ َن فمِ ٌد ُكفِّ ٌب َواحمِ ، َفاإمِنمْ َلممْ َيُكنمْ اإمِلَّ َثومْ ثمِ بمِ الثَّالمِ ي الثَّومْ فمِ

موطاأ مالك، 224/1.
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َلْيِه َثْوَبْيِن َجِديَدْيِن،  وا اإِ مُّ ِمـــتُّ َفاْغ�ِسُلوا َثْوِبي َهـــَذا، َو�سُ

ُنوِنـــي ِفي َثاَلَثِة اأَْثـــَواٍب« َفُقْلَنا: اأََفـــاَل َنْجَعُلَها ُجُدًدا  َفَكفِّ

َمـــا ُهَو ِلْلُمْهلَـــِة«، َقاَلْت: َفَماَت  ُكلََّهـــا؟ َقـــاَل: َفَقاَل: » َل اإِنَّ

.
)((

اَلَثاِء« َلْيلََة الثُّ

يعتم���د اإدراك ن�ضقية اللبا�ش - بح����ضب راأي بارت - 

الوعي بخ�ضو�ضية متظهراته���ا، فبني مظهرها املكتوب، 

ومظهرها التقني )اللب���ا�ش الواقعي(، اأو الأيقوين تتوىل 

)املحولت( و�ضل هذه املظاه���ر املتباينة، وتقدمي �ضورة 

كلي���ة لهذا الن�ضق، ع���رب التحول من مظه���ر لآخر، فتارًة 

تاأخذ هذه املحولت �ضكل ت�ضميم اأمنوذج، ي�ضمح بتحويل 

املظهر التقني اإىل مظهر اأيقوين )لبا�ش مر�ضوم(، وتارًة 

اأخ���رى تاأخ���ذ �ضكل برنامج تعليمي، ي�ضم���ح بنقل اللبا�ش 

م���ن املظه���ر التقن���ي اإىل املظه���ر الل����ضاين )املكتوب(. 

اأو �ضكل )عائ���دات( حتيل متعل���م اخلياطة - مثاًل - اإىل 

النتق���ال من اللبا�ش املكت���وب اإىل اللبا�ش امل�ضّور؛ وعليه 

فقد عم���د بارت - خ�ضي���ة الوقوع يف مزال���ق اإيديولوجية 

)اأو الربجوازية ال�ضغرية( - اإىل اختيار مظهرها املكتوب 

بو�ضف���ه اأكرثها حي���اًدا واأقلها اإ�ضه���اًرا، اإنَّه املظهر الذي 

.
)((

ل ي�ضتطيع اأن يجاوز حدود تفا�ضيل الو�ضف اللبا�ضي

، اأنَّ لغة اللبا�ش توؤ�ّض�ش لوحداتها داخل 
)((

ويرى بارت 

التباين���ات املقطعية بني ال���دال واملدلول، ع���رب الرتكيب 

ال���ذي متليه تلك التحولت التي تقيمه���ا الكتلة امل�ضتعملة 

)=الكتل���ة املتكلم���ة(، كال�ضرك���ة املنتج���ة وغريها، على 

خ���الف بع�ش الأحداث التي ت�ضتم���د تركيبها من جمموع 

القي���م الت���ي يحدده���ا ن�ضقها الق���ار؛ فه���ذه اخل�ضي�ضة 

جتعل من اللبا�ش عالمة اعتباطية كغريها من العالمات 

الثقافية، ول ينفي هذا العتباط عنها بع�ش اأوجه التعليل 

التجان�ضي اأو اجلوهري اأحياًنا اأخرى. 

يتوق����ف البحث عن����د الآلية الدللية للغ����ة اللبا�ش، على 

ب��ن حنبل،  اأح��م��د  الإم����ام  ب��ن حنبل، م���ضن��د  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال���ضي��ب��اين،    (1)
.218/40

ال�ضيباين، عبد القادر فهيم، معامل ال�ضيميائيات العامة، اأ�ض�ضها ومفاهيمها، �ش.39.  (2)
(3)  املرجع نف�ضه، �ش.39. 

معاجل����ة كل لغة تقررها جريدة امل����و�ضة داخل �ضنن اللبا�ش 

املكتوب بو�ضفه داًل، حتى واإن جتلى يف وحدة دللية وحيدة، 

وعلين����ا البحث يف جمموع تل����ك الرتاكي����ب املتنوعة للغات، 

وا�ضتك�����ضاف �ضكل ثاب����ت ي�ضمح لنا بالتح����ول اإىل اآلية اإنتاج 

.  فاإذا ما اأخذن����ا احلديث النبوي الآتي 
)((

املعن����ى اللبا�ضي 

نَّ َر�ُضوَل اهللمِ  َق����اَل: »َمـــْن َلْ َيِجْد 
َ
عل����ى �ضبيل املث����ال، اأ

َثْوَبْيِ َفْلُي�َسلِّي ِف َثْوٍب َواِحٍد، ُمْلَتِحًفا ِبِه. َفاإِْن َكاَن الثَّْوُب 

، فاإننا �ضنلفي الأم����ر متعلًقا بدللة 
)((

ـــِزْر ِبـــِه« رًيا َفْلَيتَّ َقـــ�سِ

مزدوجة ناجتة من تركيب لغتني اثنتني على النحو الآتي:

�ضالة{ثوب + ط��ويل = التحاف
�������زار  ثوب + ق�ضري = اتِّ

نلح���ظ اأنَّ لغة اللب���ا�ش، تتاألف من وح���دة داّلة ثابتة 

)الث���وب(، تتح���دد يف الواق���ع بو�ضفه���ا جوه���ًرا مادًيا، 

ووحدت���ني دالت���ني )طويل/ ق����ضري( متغريتني، حتددان 

التح���ول ال���دليل للغة اللب���ا�ش بو�ضفهم���ا جوهرين غري 

مادي���ني؛ اإذ ياأخذ )الث���وب( و�ضع )م���و�ضوع مق�ضود(، 

)الط���ول  �ضورة  اأنَّ  بي���د  )دعام���ة(،  و�ضع  و)قي���ا�ضه( 

ًل(؛ اإذ ي�ضتطيع هذا الأخري  والق�ضر( تاأخذ و�ضًعا )حموَّ

حتديد الطاقة الدللية للغة اللبا�ش �ضمن �ضريورة دللية، 

تتخذ التغاير )طويل/ ق����ضري( منطلًقا للدللة، على اأن 

؛ 
)((

يدع���م قيا�ش الثوب نقلها اإىل الوحدة الدللية للثوب 

وعلي���ه فاإنَّنا وجدنا اللبا�ش عندم���ا تركب مع الطول اأفاد 

اللتح���اف، وعندما ا�ضتبدل الث���وب الطويل بثوب ق�ضري 

تغ���ريت وظيفة ا�ضتعماله من التحاف اإىل اّتزار، ويف كلتا 

احلالتني يكون ذلك يف حال ال�ضالة.

فاللب���ا�ش ميي���ز الن���ا�ش بع�ضه���م م���ن بع����ش، تبًع���ا 

لختالف دياناتهم اأو معتقداتهم اأو عاداتهم؛ لذلك جعل 

 لكل جن�ش منه���م �ضيماء، ولكل �ضنف حلية 
)((

اجلاح���ظ 

(4)  املرجع نف�ضه، �ش.40.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك ، 141/1.

 ،)Vesteme( )(6)  يطلق بارت على الوحدة الدللية لعالمة اللبا�ش ا�ضم )اللب�ضم
اأي وحدة اللبا�ش ال�ضغرى الدالة.  ينظر: 

Barthes, Roland, The Fashion System, pp.169-170.
(7)  اجلاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيني، 97 -1/90.
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و�ضمة يتعارفون بها، فالعمة واملخ�ضرة من �ضيما العرب، 

وتقلي���د القالئ���د، وتعليق عليه���ا العالئق م���ن �ضيما اأهل 

احل���رم، عند خروجهم اإىل احل���ج يف غري اأ�ضهر احلرم، 

غ، والعّراف ل يَدُع تذييل قمي�ضه  والكاهن ل يلب�ش امل�ضبَّ

و�ضحب ردائه، فكان للمملوك زي، ولذوات الرايات زّي. 

تعود اأهمية اللبا�ش يف الإ�ضالم اإىل ق�ضة اآدم وزوجه 

حواء - عليهما ال�ضالم- عندم���ا و�ضو�ش لهما ال�ضيطان، 

فع�ضي���ا اهلل �ضبحانه وتعاىل؛ فعاقبهم���ا بالعري؛ اإذ كان 

اآدم وزوج���ه ينعم���ان بلب���ا�ش اجلنة، فلب���ا�ش اجلنة رمز 

لَّ َتُوَع فِيَها 
َ
لل���ر�ضا الإله���ي؛ اإذ قال تع���اىل: { إِنَّ لَ��َك أ

، ومبج���رد ارتكابهم���ا ذن���ب الأكل م���ن 
)((

َوَل َتۡع��َرٰى }
ال�ضج���رة، حت���ول ه���ذا اللب���ا�ش اإىل ُع���ري، فالعري رمز 

للع�ضي���ان، وخمالف���ة اأم���ر اخلالق - عزَّ وج���لَّ -، واتباع 

ال�ضيط���ان؛ اإذ ق���ال تع���اىل: {َيَٰب��ِيٓ َءاَدَم َل َيۡفتِنَنَُّك��ُم 

��َن ٱۡلَنَّةِ يَ��زنُِع َعۡنُهَما  بََوۡيُكم ِمّ
َ
ۡخ��َرَج أ

َ
��ۡيَطُٰن َكَمآ أ ٱلشَّ

. فال يوج���د اأكرث خزًيا 
)((

ِلَاَس��ُهَما لُِيَِيُهَم��ا َس��ۡوَٰءتِِهَمۚآ}
وذًل م���ن اأن يتعّرى الإن�ضان، ويك�ضف عورته اأمام النا�ش، 

فيتحول من رتبة الآدمي���ة، اإىل منزلة احليوانية. وهناك 

جملة م���ن العالمات الدالة على لغة اللب���ا�ش، يف القراآن 

.
)((

الكرمي، ُتَعدُّ عالمات دالة على اأ�ضحابها

جاءت ال�ضنة النبوية بجملة من عالمات لغة اللبا�ش، 

(1)  �ضورة طه، 118.
(2)  �ضورة الأعراف، 27.

(3)  بع�ش الآيات الدالة على لغة اللبا�ش يف القراآن الكرمي:
يُۡدننَِي  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِك  ۡزَوِٰجَك 

َ ِلّ قُل  ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ
َ
أ { َيٰٓ تعاىل:  قال   -

ۚ }. �ضورة الأحزاب، 56. َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ
ٰ قَۡوِمهِۦ ِف زِينَتِهۦِۖ }. �ضورة الق�ض�ش، 79. - قال تعاىل: { فََخَرَج َعَ

 }. �ضورة 
َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ  ۖ ٰ ُجُيوبِِهنَّ - قال تعاىل: { َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ َعَ

النور، 31.

ِلَاٗسا يَُوٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشاۖ  نَزنۡلَا َعلَۡيُكۡم 
َ
أ قَۡد  َءاَدَم  - قال تعاىل: { َيَٰبِيٓ 

ۚ }. �ضورة الأعراف، 26.

َوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى َذٰلَِك َخۡيٌ
- قال تعاىل: { َوِلَاُسُهۡم فِيَها َحرِيٌر }. �ضورة احلج، 23.

- قال تعاىل: { َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ }. �ضورة النحل، 14.

ٖق}. �ضورة الكهف، 31. ن ُسنُدٖس ِإَوۡستَۡ�َ ا ِمّ - قال تعاىل: {َوَيۡلبَُسوَن ثَِيابًا ُخۡضٗ

- قال تعاىل: { َوتَۡسَتۡخرُِجوَن ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ }. �ضورة فاطر، 12.

- قال تعاىل: { َوِلَاُسُهۡم فِيَها َحرِيٌر }. املرجع نف�ضه، 33.

َتَقٰبِلنَِي }. �ضورة الدخان، 53. ٖق مُّ - قال تعاىل: { يَۡلبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس ِإَوۡستَۡ�َ

ٰ قَِميِصهِۦ بَِدٖم َكِذٖبۚ }. �ضورة يو�ضف، 18. - قال تعاىل: { وََجآُءو َعَ

الدالة على جمموع���ة من الآداب ال�ضابطة، منها ما رواه 

اأبو �ضعيد اخلدري ، اأنَّه قال: » َكاَن َر�ُسوُل اهلِل  اإَِذا 

ا، اأَْو ِرَداًء،  ـــاُه ِبا�ْسِمِه، ِعَماَمًة، اأَْو َقِميـــ�سً ا�ْسَتَجـــدَّ َثْوًبا �َسمَّ

ُثـــمَّ َيُقـــوُل: اللهـــمَّ َلـــَك احَلْمـــُد اأَْنـــَت َك�َسْوَتِنيـــِه، اأَ�ْساأَُلـــَك 

ِه َو�َسرِّ  ِنـــَع َلـــُه، َواأَُعـــوُذ ِبـــَك ِمـــْن �َسرِّ ُه َوَخـــرْيَ َمـــا �سُ َخـــرْيَ

.  وروى عم���ر بن اخلطاب  اأنَّ ر�ضول 
)((

ِنَع َلـــُه« َما �سُ

 ِ اهلل  قال: »َمـــْن َلِب�َس َثْوًبا َجِديًدا َفَقـــاَل: احَلْمُد هلِلَّ

ُل ِبِه ِف َحَياِتي  مَّ الَِّذي َك�َسايِن َما اأَُواِري ِبِه َعْوَرِتي، َواأََتَ

َق ِبِه َكاَن ِف َكَنِف  ْخلََق َفَت�َسدَّ ـــْوِب الَِّذي اأَ ىَل الثَّ ُثـــمَّ َعَمَد اإِ

.
)((

ًتا« ا َوَميِّ اهلِل َوِف ِحْفِظ اهلِل، َوِف �َسْتِ اهلِل َحيًّ

لق���د اأمر الإ�ضالم ب�ضرت العورة، والتحرز من ك�ضفها، 

اأو ظه���ور �ضيء منها، والبتعاد عم���ا يجلب الأنظار وينبه 

الغرائ���ز. ومن ذلك حديث اأم علقمة بن اأبي علقمة، اأنَّها 

ْحَمِن َعلَـــى َعاِئ�َسَة  قال���ت: »َدَخلَْت َحْفـــ�َسُة ِبْنُت َعْبـــِد الرَّ

ْتُه َعاِئ�َسُة  َزْوِج النَِّبيِّ ، َوَعلَى َحْف�َسَة ِخَماٌر َرِقيٌق، َف�َسقَّ

. اإنَّ اللبا�ش )اخلمار الرقيق( 
)((

َوَك�َسْتَهـــا ِخَماًرا َكِثيًفـــا«

يف هذا احلديث له دللتان، الأوىل: تقريرية، وهي املعنى 

املب���ا�ضر وال�ضطحي، فاخلم���ار الرقيق هو ن���وع من اأنواع 

الألب����ضة الرقيق���ة التي تك����ضف ال�ضعر حتته���ا. والثانية: 

اإيحائية عميقة، تتمثل يف اأنَّ هذا اخلمار الرقيق الكا�ضف 

ل�ضعر حف�ضة ل يجوز لب�ضه يف الدين الإ�ضالمي؛ لأنَّ �ضعر 

امل���راأة عورة والواجب تغطيته كام���اًل؛ لذلك ا�ضتبدلت به 

عائ�ضة خماًرا كثيًفا؛ كي ي�ضرت عورتها. 

ونهى ال���ر�ضول  الن�ضاء عن لب����ش الثياب الرقيقة 

ْنَفاِن ِمـــْن اأَْهِل النَّاِر  الت���ي ت�ضّف عما حتته���ا؛ اإذ قال: »�سِ

ِرُبوَن  َلْ اأََرُهَمـــا، َقـــْوٌم َمَعُهـــْم �ِسَيـــاٌط َكاأَْذَنـــاِب اْلَبَقـــِر َي�سْ

يـــاَلٌت َماِئاَلٌت،  ـــا�َس، َوِنـــ�َساٌء َكا�ِسَيـــاٌت َعاِرَياٌت ُمِ ِبَهـــا النَّ

ـــَة،  نَّ ُرُءو�ُسُهـــنَّ َكاأَ�ْسِنَمـــِة اْلُبْخـــِت امْلَاِئلَـــِة، َل َيْدُخْلـــَن اْلَ

َمـــ�ِسرَيِة  ِمـــْن  َلُيوَجـــُد  ِريَحَهـــا  َواإِنَّ  ِريَحَهـــا،  َوَل َيِجـــْدَن 

. فتعب���ري )كا�ضي���ات( يدل عل���ى اأنَّ هوؤلء 
)((

َكـــَذا َوَكـــَذا«

الرتمذي، حممد بن عي�ضى، �ضنن الرتمذي، 450/5.  (4)
ال�ضج�ضتاين، �ضليمان بن الأ�ضعث، �ضنن اأبي داوود، 41/4.  (5)

املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 913/2.  (6)
(7)  الني�ضابوري، م�ضلم بن احلجاج، �ضحيح م�ضلم، 1680/3.
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الن����ضاء يلب�ضن نوًعا من اأنواع الثي���اب، وهذا املعنى لي�ش 

هو املق����ضود بذاته من ه���ذا التعبري، اإمن���ا حمتوى هذا 

التعب���ري يتمث���ل يف اأنَّ ه���ذا اللبا�ش ال���ذي يلب�ضنه هو نوع 

رقيق ل يواري منهن ما ينبغي اأن ي�ضرتنه من اأج�ضادهن، 

فتنك����ضف عوراته���ن، ويظهره���ن كاأنَّهن عاري���ات. فهذه 

دع���وة وا�ضح���ة اإىل وج���وب احل�ضم���ة يف اللب���ا�ش و�ضرت 

اجل�ضم، و�ضد جميع منافذ الفتنة والغواية.

وان�ضجاًم���ا مع التوج���ه الرباين الداع���ي اإىل الت�ضرت 

والعفة، جند اأنَّ الن�ضاء قد جتاوبن معه، وناف�ضن الرجال 

  يف حتري ال����ضواب واّتباعه. فعندم���ا و�ضع الر�ضول

ِمِن اإِىَل  ال�ضوابط للبا�ش )الإزار(، حينما قال: » اإِْزَرُة امْلُوؤْ

ىَل َفـــْوِق اْلَكْعَبْيِ  �ْسَفـــَل ِمْن َذِلَك اإِ اأَْنـــ�َساِف �َساَقْيـــِه، َفَما اأَ

، قامت اأم �سلمة زوج 
)((

ـــاِر« َفَمـــا اأَ�ْسَفـــَل ِمْن َذِلَك َفِفي النَّ

النبـــي  و�ساألتـــه قائلـــة: َفامْلَـــْراأَُة َيـــا َر�ُسوَل اهلِل، َقـــاَل: 

مُّ �َسلََمـــَة: اإًِذا َيْنَك�ِسُف َعْنَها، َقاَل: 
ا«، َقاَلْت اأُ »ُتْرِخيـــِه �ِسْبً

. ف���دال اللبا�ش )اإرخاء املراأة 
)((

»َفِذَراًعـــا َل َتِزيُد َعلَْيِه«

ثوبه���ا �ضرًبا( اأ�ضفل الكعبني يدل على �ضرت املراأة قدميها 

واأ�ضف���ل �ضاقيها؛ لأنَّ ذل���ك عورة منها؛ وبه���ذا تكون لغة 

اللب���ا�ش مكون���ة من: ال���دال )اإرخ���اء الث���وب(، واملدلول 

)ال����ضرت(، واملرج���ع )اللب���ا�ش(، على نح���و ما يت�ضح يف 

ال�ضكل الآتي:
املدلول )ال�ست(

املرجع )اللبا�س( الدال )اإرخاء الثوب(

ومل تق���ف توجيه���ات الإ�ضالم فيم���ا يخ����ش اللبا�ش 

عن���د ه���ذا احل���د، بل تع���دت ذل���ك اإىل بي���ان موقفه من 

، ومن 
)((

ّي  بع����ش الأن�ضج���ة م���ن نح���و احلري���ر والَق����ضِّ

(1)  الن�ضائي، اأحمد بن �ضعيب، ال�ضنن الكربى للن�ضائي، 437/8.
(2)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 915/2.

: ثياب خمططة باحلرير كانت تعمل بالق�ش، بلدة مب�ضر. الزرقاين،  يِّ الَق�ضِّ   (3)
عبد  طه  حت.  مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح   ، الباقي  عبد  حممد 

الروؤوف �ضعد، 241/1.

التخت���م بالذه���ب، وذل���ك فيم���ا يخ����شُّ الرج���ال؛ فقد 

ق���ال علي ب���ن اأبي طال���ب: َنَهـــى َر�ُسوُل اهلِل  اأَْو َنَهايِن 

 .
)((

ِة« يِّ َوامْلِيَثَ َهِب، َواْلَق�سِّ َر�ُسوُل اهلِل  َعْن َخـــاَتِ الذَّ

وروى عبد اهلل بن عم���ر، »اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  َكاَن: َيْلَبـــ�ُس 

ـــا ِمـــْن َذَهٍب، ُثمَّ َقـــاَم َر�ُسوُل اهلِل  َفَنَبـــَذُه، َوَقاَل:  َخاَتً

. اإنَّ 
)((

ـــا�ُس َخَواِتيَمُهْم« َبـــًدا«، َقـــاَل: َفَنَبَذ النَّ »َل اأَْلَبـــ�ُسُه اأَ

اللبا�ش الوارد يف هذا احلدي���ث املنهي عن لب�ضه للرجال 

ّي( و)الذهب(؛ وذلك ب�ضبب التنعم  متثل يف تعبري: )الَق�ضِّ

والرفاهية والليونة التي هي من �ضفات الن�ضاء، والإ�ضالم 

مينع الت�ضبه بالن�ضاء، وكذا ت�ضبه الن�ضاء بالرجال.

وين����ضاف اإىل موق���ف الإ�ضالم من بع����ش الأن�ضجة، 

؛ فقد 
)((

موقف���ه م���ن بع�ش الأل���وان، من نح���و املع�ضف���ر

نه���ى ال���ر�ضول  ع���ن لب����ش الل���ون الأ�ضف���ر؛ اإذ ق���ال 

لعبد اهلل بن عم���رو ب���ن الع���ا�ش عندم���ا راأى عليه ثوبني 

. نلحظ يف 
)((

اِر َفاَل َتْلَب�ْسَها« مع�ضفرين: »َهِذِه ِثَياُب اْلُكفَّ

هذا احلديث، ت�ضافر لغة اللون )الأ�ضفر(، ولغة اللبا�ش 

)الث���وب(. فاللون الأ�ضف���ر يف عالقته مع ذاته هو جمرد 

لون )اإح�ضا�ش(، لكن���ه عندما ترّكب مع اللبا�ش، وجت�ضد 

في���ه انفت���ح على جمموع���ة م���ن التاأوي���الت. ويف العرف 

ًم���ا؛ لأنَّ فيه  الإ�ضالم���ي يعد هذا النوع م���ن اللبا�ش حمرَّ

ت�ضبًها بالكفار؛ وعليه ف���اإنَّ هذه اللغة املركبة كّونت رمًزا 

اإىل حرم���ة لب�ش امل�ضلم لهذا الن���وع من اللبا�ش، وت�ضريًعا 

مُيَتث���ل ب���ه. ونه���ى الإ�ضالم عن لب����ش الثي���اب امل�ضبوغة 

بامل�ضق والزعفران والور�ش يف الإحرام؛ نظًرا اإىل لونها، 

.
)((

ورائحة الطيب التي تنبعث منها

ويف الوق���ت ال���ذي يح���دد الإ�ضالم موقف���ه من بع�ش 

الألب����ضة وبع�ش الألوان، جنده يف الوقت ذاته، يحث على 

(4)  ال�ضيباين، اأحمد بن حممد بن حنبل، م�ضند الإمام اأحمد بن حنبل، 126/2.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 936/2.

(6)  املع�ضفر: الثوب امل�ضبوغ بالع�ضفر )اللون الأ�ضفر(.
(7)  الن�ضائي، اأحمد بن �ضعيب، ال�ضنن ال�ضغرى للن�ضائي، 203/8.

؛   326/1 324/1؛  325/1؛  مالك،  موطاأ  اأن�ش،  بن  مالك  املدين،  ينظر:    (8)
328/1؛ 399/1.
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التجم���ل، واتخ���اذ الزين���ة امل�ضروعة، والظه���ور باملظهر 

احل����ضن. فق���د روي اأنَّ الر�ضول  قال: »ُكُلـــوا َوا�ْسَرُبوا 

ُقـــوا َفـــاإِنَّ اهلل َعـــزَّ َوَجـــلَّ ُيِحـــبُّ اأَْن َيـــَرى  َواْلَبـــ�ُسوا َوَت�َسدَّ

  وعندم���ا راأى ال���ر�ضول .
)((

اأََثـــَر ِنْعَمِتـــِه َعلَـــى َعْبـــِدِه«

 .
)((

رجاًل رّث الثي���اب قال: »اأََما َلُه َثْوَباِن َغـــرْيُ َهَذْيِن؟«

وي����ضري الر�ضول  عل���ى اأ�ضحابه باتخ���اذ ثياب للعمل، 

وثياب اأخرى خا�ضة بيوم اجلمعة؛ اإذ يقول : »َما َعلَى 

ُمَعِتـــِه �ِسَوى  اأََحِدُكـــْم اإِْن َوَجـــَد �َسَعـــًة اأَْن َيتَِّخـــَذ َثْوَبـــْيِ ِلُ

. ب���داأ ال���ر�ضول  هذي���ن احلديث���ني 
)((

َثْوَبـــْي ِمْهَنِتـــِه

باللغ���ة اللفظي���ة )ال�ضتفه���ام(، الت���ي ت�ضمن���ت التنبيه 

ر فيه، اأو يغفل  والتوبيخ للذي يهم���ل اأمر اللبا�ش، اأو يق�ضِّ

ا يوم اجلمعة؛ وله���ذا اأتت لغة اللبا�ش يف  عن���ه، وخ�ضو�ضً

احلديث���ني ال�ضابقني حاث���ة، وداعي���ة اإىل التجمل، وعدم 

لب����ش املالب�ش الّرثة، كما حثَّ ال���ر�ضول  على التطيب 

والغ����ضل وال�ضواك يوم اجلمع���ة؛ لأنَّه يوم عيد للم�ضلمني، 

ف���كان التجم���ل م�ضنوًنا في���ه كالفطر والأ�ضح���ى؛ وبهذا 

 )الثياب املخ�ض�ضة ليوم 
)((

)Lexeme( يكون لك�ضي���م

 )النظافة + 
)((

)Sememe( يحمل �ضيميمات )اجلمعة

الطه���ارة + اجلم���ال( ؛ وعلي���ه يكون ثوب اجلمع���ة رمًزا 

للجمال والطهارة والنظافة.

ا - حديث مالك عن  ومما جاء يف ُح�ضن املظهر - اأي�ضً

عطاء بن ي����ضار: »َكاَن َر�ُسوُل اهلِل  ِف امْلَ�ْسِجِد، َفَدَخَل 

  اأْ�ِس َواللِّْحَيِة، َفاأَ�َساَر اإَِلْيـــِه َر�ُسوُل اهلِل َرُجـــٌل َثاِئَر الـــرَّ

َيِتِه.  �ِسِه َوحِلْ اَلَح �َسَعـــِر َراأْ �سْ ـــُه َيْعِني اإِ نَّ ِبَيـــِدِه اأَِن اْخـــُرْج، َكاأَ

ُجُل ُثمَّ َرَجَع، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل : اأََلْي�َس َهَذا  َفَفَعـــَل الرَّ

؛ 
)((

�ِس، َكاأَنَُّه �َسْيَطاٌن« اأْ ا ِمْن اأَْن َياأِْتَي اأََحُدُكْم َثاِئَر الرَّ َخرْيً

(1)  الطيال�ضي، �ضليمان بن داود، م�ضند اأبي داود الطيال�ضي، 19/4.
(2)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 910/2.

(3)  ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني، �ضنن ابن ماجه، 349/1.
اللك�ضيم )Lexeme(: الوحدة التقابلية ال�ضغرى يف النظام الدليل يف لغة ما.  (4)

Baalbaki, Ramzi,  Dictionary of Linguistic Term, p.280.  
الدللية  النظريات  بع�ش  يف  ي�ضتخدم  م�ضطلح   :)Sememe( ال�ضيميم   (5)

لالإ�ضارة اإىل الوحدة الدللية ال�ضغرى.

Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 
p.430.

(6)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 949/2.

فال�ضورة الذهنية التي وّلدتها ال�ضورة الأكو�ضتية )ثوران 

الراأ�ش واللحية( هي �ضوء املظهر، وعدم النظافة.

ومثلم���ا يح���ّث الإ�ضالم عل���ى التزّين والتجم���ل، فاإنَّه 

يح���ذر كذل���ك م���ن الإ�ضراف واملبالغة يف اللب���ا�ش، ومن 

 : اتخاذه لل�ضهرة والتعايل على النا�ش؛ اإذ قال الر�ضول

. اإنَّ لغ���ة 
)((

ـــِذي َيُجـــرُّ اإَِزاَرُه َبَطـــًرا« »َل َيْنُظـــُر اهلل اإِىَل الَّ

اللب���ا�ش يف ه���ذا احلدي���ث )ج���ر الإزار بط���ًرا( ت���و�ضل 

�ضاحبه���ا اإىل اله���الك والع���ذاب. وهذا م���ا اأ�ضارت اإليه 

اللغ���ة الإ�ضاري���ة غ���ري اللفظي���ة املتمثل���ة يف )النظر( يف 

تعبري: )ل ينظ���ر اهلل اإليه( التي تفيد عدم رحمة اهلل له 

يوم القيامة.

اأك���دت اأهمية ع���دم التكرب يف 
َ
وم���ن الأحادي���ث التي 

  ِنَّ َر�ُضوَل اهللم
َ
���نمِ ُعَم���َر، اأ ���دمِ اهللمِ بمْ اللب���ا�ش، حديث َعبمْ

، لَ َيْنُظُر اهلل اإَِلْيِه َيْوَم 
)((

ـــِذي َيُجرُّ َثْوَبُه ُخَياَلَء َقاَل: »الَّ

. اأخربن���ا ال���ر�ضول  يف ه���ذا احلديث اأنَّ 
)((

اْلِقَياَمـــِة«

اهلل �ضبحان���ه وتعاىل ل ينظ���ر اإىل من يج���رُّ ثوبه خيالء 

يوم القيامة؛ فبداأ اجلملة ال�ضمية بتقدمي تعبري )ال�ضم 

، واأ�ضار اإليه مرة 
ً
املو�ضول( )الذي( )امل�ضند اإليه( مبتداأ

اأخرى على هيئة �ضمري مت�ضل )اإليه(؛ ليوؤكد على اأهمية 

ا -  هذا املو�ضوع عند اهلل �ضبحانه وتعاىل، ونلحظ - اأي�ضً

(؛ ليدلَّ  اأنَّ اإطال���ة الثوب ُعربِّ عن���ه بالفعل امل�ضارع )يجرُّ

على ا�ضتمرارية هذا الفعل وتكرار حدوثه.

اأم���ا اللغة غ���ري اللفظية املتمثل���ة يف امل�ضند )ل ينظر 

اهلل اإليه يوم القيامة(، فهي لغة اإ�ضارية، تكونت من الدال 

)النظر(، الذي هو دال ج�ضمي ذي اأبعاد نف�ضية، ومدلوله 

)ع���دم الرحمة(، اأي: اأنَّ اهلل - عزَّ وجلَّ - ل ينظر نظرة 

رحم���ة اإىل م���ن يجرَّ ثوبه خي���الء، اإن اأنف���ذ عليه الوعيد 

(7)  ال�ضيباين، اأحمد بن حممد بن حنبل، م�ضند الإمام اأحمد بن حنبل، 79/15.
خال  رجل  منه  يقال  واملخيلة  اخليالء  وهي  التكرب  اخليالء:  عمر:  اأبو  قال    (8)
وخمتال �ضديد اخليالء وكل ذلك من البطر والكرب واهلل ل يحب املتكربين ول 

يحب كل خمتال فخور. ابن عبد الرب، يو�ضف بن عبد اهلل، التمهيد ملا يف املوطاأ 

من املعاين والأ�ضانيد، 3/ 244.

(9)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 914/2.



174
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

ا�ضتحقاًق���ا وج���زاء له على هذا ال�ضل���وك، واإن كان ميكن 

، فالرحمة واملقت حمتويان 
)((

اأن يرحمه تف�ضاًل واإح�ضاًنا

؛ اإذ قال تعاىل: 
)((

ناجتان عن تعبري النظر )يوم القيامة(

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
يَۡمٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيًل أ

َ
ِ َوأ وَن بَِعۡهِد ٱللَّ ِيَن يَۡشَتُ { إِنَّ ٱلَّ

ُ َوَل يَنُظُر إَِلِۡهۡم  َل َخَلَٰق لَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوَل يَُكلُِّمُهُم ٱللَّ
 .

)((

ِلٌم }
َ
يِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَل يَُزكِّ

واإذا ما و�ضعن���ا لغة اللبا�ش الت���ي عربَّ عنها احلديث 

النبوي بامللفوظ )يجرُّ ثوب���ه( يف �ضياقها التاأويلي، فاإنها 

جم���رد اإح�ضا�ش، فطول الث���وب، اأو القمي����ش، اأو الإزار، 

اأو �ضائ���ر الثياب - مبعزل ع���ن �ضياقه، وقبل حتققه - هو 

�ضف���ة ل تقول �ضيًئ���ا، ولي�ش له���ا اأي دلل���ة، ول تدّل على 

مو�ضوعها اإل بامل�ضابهة، ول ميكن تاأويلها اإل على امل�ضتوى 

الأول من التاأويل )املبا�ضر(. 

اإنَّ �ضفة الطول التي كانت جمرد اإح�ضا�ش يف امل�ضتوى 

التاأويل���ي الأول، اأ�ضبح���ت يف امل�ضتوى الث���اين من التاأويل 

)الدينامي( موجودة يف ج�ضم يخ�ض�ضها، ول ت�ضري اإىل 

�ضيء خ���ارج ذاتها )حتقق الطول يف الثوب(. وجرُّ الثوب 

- نظ���ًرا اإىل طول���ه - اأ�ضحى متعّيًنا يف م���و�ضوع، ويوجد 

عالق���ة �ضببي���ة بينهما، وعن���د و�ضع لغة اللب���ا�ش )الثوب 

الطوي���ل( يف �ضياقه���ا التاأويل���ي الث���اين الذي يوف���ره لنا 

الدال؛ فاإنَّ لغة ج���ّر الرجل ثوبه تنفتح على جمموعة من 

التاأويالت، من نحو البط���ر، وعدم ال�ضكر، وكفر النعمة، 

َلني.  جمْ ، وتغطية عيب يف الرِّ ربمْ والده�ش، والكمِ

ا�ضتن���اًدا اإىل القرائ���ن اللفظي���ة )خي���الء(، وغ���ري 

اللفظي���ة )النظ���ر( )ل ينظ���راهلل اإليه(، وا�ضتن���اًدا اإىل 

ال�ضي���اق الثقايف والجتماعي، فاإنَّ الواقع الذي ولدته لغة 

، الذي م���ن عالماته التبخرت يف امل�ضي،  ربمْ اللبا�ش هو الكمِ

(1)  ينظر: ابن بطال، علي بن خلف، �ضرح �ضحيح البخاري، 78/9؛ ابن ماجه، 
حممد بن يزيد القزويني، �ضنن ابن ماجه، 1181/2.

(2)  ينظر: الزرقاين، حممد عبد الباقي،  �ضرح الزرقاين على موطاأ الإمام مالك، 
.430/4

(3)  �ضورة اآل عمران، 77.

والنظر يف الأعطاف، والتيه والتجرب، مما يوؤدي اإىل كفر 

النعمة، وعدم �ضكر اهلل تعاىل عليها.

َر اإىل لغة اللبا�ش )جر الثوب( - من منظور  اإذا ما ُنظمِ

�ضي���وع  ات����ضح   - والت���وا�ضع  الع���رف  يف  ا�ضتخدامه���ا 

ا�ضتخدامها للدللة على الكرب والبطر والعجب والتعايل، 

ولوح���ظ اأّنه���ا ترمز اإىل كف���ر النعمة التي اأنع���م اهلل بها 

علين���ا، واإىل غ�ضب اهلل على كل خمت���ال فخور، فلغة جر 

الثوب يف هذا امل�ضت���وى )النهائي( اأ�ضبحت كاملة دائمة 

ل. ال�ضدق، ودال يحيل على مدلول عرب موؤوَّ

اإنَّ ج���رَّ الثوب وم���ا ينطوي عليه م���ن العجب والفخر 

والك���رب والتبخ���رت يف امل����ضي، وم���ا �ضاكله���ا م���ن املعاين 

النف�ضي���ة ه���و املنهي عن���ه هنا، فامل����ضي يف الث���وب الذي 

يجّر هو حرك���ة ج�ضمية دالة على ه���ذه املعاين النف�ضية. 

فاملوؤاخ���ذة رمبا ل تكون يف طريقة امل����ضي، بقدر ما تكون 

فيم���ا ك�ضبت القل���وب من املع���اين النف�ضية الت���ي انطوت 

عليها ال�ضدور.

اأم���ا َم���نمْ ج���رَّ ثوبه لط���ول ل يج���د غريه اأو ع���ذر من 

، غ���ري اأنَّ جّر �ضائر 
)((

الأع���ذار ل يلحق���ه الوعيد املذكور

، اأما املتك���رب الذي يجّر 
)((

الثي���اب مذموم عل���ى كل حال

ثوب���ه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد ال�ضديد؛ لذلك وّجه 

الر�ضول  اإنذاًرا �ضديًدا لكل اإن�ضان يحاول اأن يت�ضرف 

بهذا الت�ضرف، الذي يتناف���ى مع اأخالق ديننا احلنيف، 

و�ضيك���ون ذل���ك �ضبًبا يف غ����ضب اهلل تع���اىل عليه، وعدم 

رحمته، وعدم النظر اإليه يوم القيامة. 

وعلي���ه يك���ون اللب���ا�ش قد حم���ل ال�ضيميم���ات الآتية: 

)الطه���ارة + والزين���ة + اجلم���ال + احل���داد + النق���اء 

والوقار + الكرب + العجب + التعايل(.

ت عن جملة  لحظنا فيما �ضلف، اأنَّ لغة اللبا�ش قد عربَّ

من الأف���كار، حددها الإ�ضالم وبنّي موقف���ه منها، وو�ضع 

ال�ضعادة،  مطبعة  مالك،  موطاأ  �ضرح  املنتقى،  خلف،  بن  �ضليمان  الباجي،    (4)
.226/7

مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح  الباقي،  عبد  حممد  الزرقاين،    (5)
.429/4
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ا  لها �ضوابط وا�ضحة ل يجوز جتاوزها. ولغة الطعام اأي�ضً

ل تقل اأهمية عن لغ���ة اللبا�ش، يف الدين الإ�ضالمي؛ فهي 

لغة غ���ري لفظية دالة، ذات اأهمية كب���رية، و�ضنتبني ذلك 

فيما �ضياأتي.

 لغة الطعام:

الطعام خطاب لغوي غ���ري لفظي ينتمي اإىل الثقافة. 

وهذا يدّل بب�ضاط���ة على اأنَّ عملية الأكل تخ�ضع يف املقام 

الأول لقواع���د اجتماعية ذات طابع ا�ضتبدايل؛ لأنَّه يوجد 

، من نح���و الختيار بني 
)((

دائًم���ا حمور )اختي���ار( قائم

؛ اإذ تت���م املقابل���ة على 
)((

الزعف���ران الني���ئ اأو الن���ا�ضج 

امل�ضت���وى الدين���ي الإ�ضالمي البيني ب���ني الزعفران الذي 

م�ضته الن���ار )النا�ضج(، بنوع الزعف���ران الذي مل مت�ضه 

الن���ار )النيئ( يف وق���ت الإحرام )احل���الل/ احلرام(. 

والتف�ضري يف هذه احلالة متوقف على النار؛ لأنَّ النار هي 

و�ضيل���ة الطبخ، وهي التي ُي�ضند اإليه���ا و�ضيلة الأداة، فهي 

ًبا عندما  �ضب���ب الطبخ. فالزعفران يجب اأن يك���ون مه�ضَّ

م؛ لأنَّه ل يوجد فيه رائحة طيب، لكن  يكون طعاًما للُمحرمِ

يف غ���ري وقت الإحرام فال باأ�ش من اأكل���ه نا�ضًجا اأو نيًئا. 

وميكننا اأن نقابل على �ضبيل املثال بني اللحوم )حيواين(، 

واخل�ضار )نباتي(، اأو بني احللو واملر... اإلخ. 

ويف ب���اب النيئ واملطبوخ، عقد كل���ود ليفي �ضرتاو�ش 

 C.L. Strauss (1908-2009) عدًدا من الرتباطات 
بينهم���ا، فقد ربط الني���ئ بالطبيعة، واملطه���ي بالثقافة، 

فالإن����ضان ي���اأكل ج���زًءا م���ن طعام���ه مطهًي���ا، واأنَّ الذي 

مييز ف�ضيلته ع���ن الف�ضائل الأخرى ا�ضتخدامه للنار يف 

الطهي، ويف���رت�ش اأنَّ تقابل )النيئ- املطبوخ( هو تقابل 

؛ فالزعف���ران قبل طبخه يقابل 
)((

)الطبيع���ة- الثقافة( 

(1)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش �ش. 77 -78.
ُم؟ َفَقاَل: »  رمِ ُحمْ ُكُلُه املمْ

مْ
َفَراٌن َهلمْ َياأ يهمِ َزعمْ  فمِ

ٍ
ٌك َعنمْ َطَعام َل َمالمِ َيى: �ُضئمِ (2)  ينظر: َقاَل َيحمْ

اُر  ُه النَّ �ضَّ ا َما مَلمْ مَتَ مَّ
َ
ُم، َواأ رمِ ُحمْ ُكَلُه املمْ

مْ
نمْ َياأ

َ
همِ اأ �َش بمِ

مْ
َك َفاَل َباأ نمْ َذلمِ اُر ممِ ُه النَّ �ضُّ ا َما مَتَ مَّ

َ
اأ

ُم«. املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك،329/1. رمِ ُحمْ ُكُلُه املمْ
مْ
َك َفاَل َياأ نمْ َذلمِ ممِ

�ش  الثقافية،  الأنرثوبولوجيا  يف  بحث  الطعام،  اإثنوغرافيا  يا�ش،  العبا�ضي،    (3)
�ش.367 -368.

)الطبيع���ي(، وبع���د طبخ���ه يقابل )الثق���ايف( يف العرف 

الإ�ضالمي وق���ت الإح���رام؛ لأنَّ الإ�ضالم ل يجيز التطيب 

لل�ضخ�ش املحرم، وميكن تو�ضيح ذلك على النحو الآتي: 

)زعفران + نيئ( = )طبيعي(/ )زعفران + مطبوخ( 

= )نيئ/ مطبوخ(
)((

= )ثقايف( الذوقم 

ي�ضتدعي الغذاء - بو�ضفه تكملة - مركًبا تركيبًيا مع 

توزيع تن�ضيقي دقيق، يعتمد قواعد متغرية بح�ضب البلدان: 

فال�)و�ضكي( )Whisk(  مثاًل، يف الثقافة الفرن�ضية ُيعّد 

م�ضروًب���ا فاحًتا لل�ضهية، ويف كن���دا م�ضاعًدا على اله�ضم. 

نلح���ظ اأنَّ كل غذاء ي�ضتجي���ب اإىل نوع معني من الت�ضل�ضل 

. لكن 
)((

النظمي مييزه بح����ضب الثقافة التي ينتمي اإليها

اخلم���ر يف الديانة الإ�ضالمي���ة ُم�ضكر وحم���ّرم، قال ابن 

عبا�ش: اأَْهَدى َرُجـــٌل ِلَر�ُسوِل اهلِل  َراِوَيـــَة َخْمٍر، َفَقاَل 

َمَها؟« َفَقاَل: َل، َف�َسارَّ  نَّ اهلل َحرَّ ِبـــيُّ : »اأََما َعِلْمَت اأَ النَّ

اإِْن�َساًنـــا اإِىَل َجْنِبـــِه، َفَقـــاَل: »ِبَ �َساَرْرَتـــُه؟« َفَقـــاَل: اأََمْرُتُه 

لَّى اهلل َعلَْيـــِه َو�َسلََّم: »اإِنَّ  اأَْن َيِبيَعَهـــا، َفَقـــاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ

َم َبْيَعَهـــا« . َفَفَتـــَح امْلََزاَدَتْيِ َحتَّى  َم �ُسْرَبَها َحـــرَّ ـــِذي َحـــرَّ الَّ

.
)((

َذَهَب َما ِفيِهَما

اإنَّ الت�ضل�ضل النظم���ي لالأطباق يختلف بح�ضب ثقافة 

البل���دان وعل���ى مّر التاري���خ، ففي الزمن امل���ا�ضي، كانت 

اخل����ضر يف الري���ف الفرن����ضي ُتق���ّدم بع���د طب���ق اللحم 

اأو ت�ضبق���ه، اأما اليوم، فُيقّدم اللحم واخل�ضر مًعا يف طبق 

. ويف الثقافة العربية، ف���اإنَّ الوليمة ترتكب من 
)((

واح���د 

كمي���ات كبرية من الأرز واللحم، وتق���دم باأطباق فاخرة، 

ويدع���ى اإليه���ا جمموع���ة م���ن الن���ا�ش، لك���ن يف الثقافة 

م  الإ�ضالمي���ة، يف زم���ن ال���ر�ضول  كانت الوليم���ة ُتقدَّ

وم���ا فيها خب���ز ول حلم؛ نظ���ًرا اإىل �ضيق احل���ال. وُيعدُّ 

���ه ُيدعى له  طع���ام الوليم���ة طعاًما غري مرغ���وب فيه؛ لأنَّ

معجم  في�ضل،  الأحمر،  دالة.  ذوقية  وحدة  اأ�ضغر   :)Gusteme( الذوقم    (4)
ال�ضيميائيات، �ش.75.

(5)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش.78.
(6)  ال�ضافعي، حممد بن اإدري�ش، م�ضند ال�ضافعي،283/1.

(7)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش �ش.78 -79.
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الأغني���اء وُي���رتك امل�ضاكني، كما ج���اء يف حديث اأبي بكر 

َنُعَها َمْن  َعاِم َطَعـــاُم اْلَوِليَمِة، ُيْ ال�ضديق : »�َسرُّ الطَّ

ْعَوَة،  َياأِْتيَهـــا، َوُيْدَعى اإَِلْيَها َمْن َياأَْباَها، َوَمْن َلْ ُيِجِب الدَّ

. فلغة الطعام )�ضر الطعام( 
)((

َفَقْد َع�َسى اهلل َوَر�ُسوَلُه« 

تدل على قلة اأجر مقدمها. 

من ه���ذا املنطلق، ن����ضل اإىل اأّنه اإذا كان���ت الأغذية 

كلها تعادل - من املنظور الل�ضاين - نوًعا من املورفولوجيا 

)Morphology(، ف���اإنَّ تعاقبه���ا الزمن���ي، وت�ضل�ضلها 

التاريخي )اخلا�ش بامل�ضروبات - اخلمور مثاًل امل�ضاحبة 

لها( تتعلق���ان بعلم الرتكيب، فالطعام عندما يرتّكب من 

الأرز اأو الذرة يك���ون طعاًما حالًل يف الثقافة الإ�ضالمية، 

اأم���ا اإذا حت���ول ه���ذا الأرز اأو ال���ذرة اإىل �ضراب )نبيذ(، 

���ه ي�ضبح حراًما، كم���ا جاء يف حديث عطاء بن ي�ضار،  فاإنَّ

 َفَقاَل: »َل َخرْيَ 
)((

اِء اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  �ُسِئـــَل َعِن اْلُغَبـــرْيَ

ِفيَهـــا« . َوَنَهـــى َعْنَها َقاَل َماِلٌك: َقاَل َزْيـــُد ْبُن اأَ�ْسلََم: ِهَي 

 .
)((

ْكُرَكُة ال�سُّ

ل ينطوي الغذاء على املركب الذوقي فح�ضب، بل يتعلق 

الأم���ر بامللّونات الغذائية وبكيفي���ة تقدميها، فالطباخون 

املاه���رون يف املطاع���م يجعل���ون اأطباقه���م اأك���رث اإث���ارة 

لل�ضهية، واأكرث جاذبية، ويتدخل يف هذا امليدان العالقات 

الأمنوذجية والنظمية بني الوحدات املكونة، فتقدمي طبق 

بطريق���ة حاذق���ة - متتزج في���ه الألوان وتتقاب���ل - ي�ضبه 

عياًنا لوحة ر�ضم؛ اإذ مييز النظر فيه التناق�ضات الدقيقة 

وامل�ضارات، ين�ضاف اإىل ذلك اأنَّ الزبون اجليد ل يخطئ 

يف التميي���ز ب���ني طبق واآخ���ر، م�ضتعماًل يف ذل���ك حوا�ضه 

الب�ضرية والذوقية وال�ضمية، بعبارة اأخرى، فالأمر يتعلق 

هنا بلغة حقيقية، مفادها اأّنه من املعروف اأنَّ الأ�ضخا�ش 

(1)  الني�ضابوري، م�ضلم بن احلجاج، �ضحيح م�ضلم، 1055/2.
َلَها  َوُيَقاُل  ُر  كمِ ُي�ضمْ َرةمِ  الذُّ َن  ممِ َب�ُش  َ احلمْ ُذُه  َيتَّخمِ َرابمِ  ال�ضَّ َن  ممِ ٌب  رمْ �ضَ الغبرياء:    (2)
الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح  الباقي،  عبد  حممد  الزرقاين،  َرَكُة.  كمْ ال�ضَّ

مالك، 270/4.

(3)  ال�ضافعي، حممد بن اإدري�ش، م�ضند ال�ضافعي،281/1.

الأقل �ضًنا ل يعرفون اجلمع بني عنا�ضر خمتلفة، بح�ضب 

. ومن جهة 
)((

الن����ضق ال�ضمن���ي ال���ذي يقدم���ه الطاه���ي

اأخ���رى، فاإنَّ الطعام يكون اأكرث تعقيًدا من وجهة نظر لغة 

احلوا�ش، كما ي�ضتدعي الذوق والب�ضر وال�ضم، ويف بع�ش 

الأحي���ان اللم����ش )يف ا�ضتهالك الق�ضري���ات مثاًل(. وقد 

روي اأنَّ امل�ضي���ح عي����ضى بن مرمي - علي���ه ال�ضالم - قال: 

 ، يِّ �ْسَراِئيَل، َعلَْيُكـــْم ِبامْلَاِء اْلَقـــَراِح، َواْلَبْقِل اْلَبِّ »َيـــا َبِنـــي اإِ

. جند يف هذا احلديث اأنَّ لغة الطعام 
)((

ِعـــرِي« َوُخْبـــِز ال�سَّ

تركبت من خبز ال�ضع���ري، والبقل الربي، واملاء اخلال�ش 

الذي ل ميازجه �ضيء. فهذه اللغة ت�ضتدعي احلوا�ش كلها 

من ذوق و�ضم وب�ضر ومل�ش. اإنَّ اختيار م�ضتوى من التعبري 

، فتعبري 
)((

يقودنا تالزمًيا اإىل تغيري على م�ضتوى املحتوى

ه���ذه اللغ���ة يدلنا عل���ى حمت���وى الزهد يف ه���ذه احلياة، 

ويح�ضنا على الر�ضى بالقليل.

الف���رق  اأن جن���د  ، ميكنن���ا 
)((

ب���ارت راأي  وبح����ضب 

ال����ضو�ضريي )ل����ضان / كالم( يف ن����ضق لغة الطع���ام؛ اإذ 

يتكون ل�ضان الطعام من: قواعد الإق�ضاء )املحرمات من 

املاأكولت(، من نحو �ضرب اخلمر، و�ضيد الرب يف الإحرام، 

وبيع الثمار غري النا�ضجة، ودخول امل�ضجد ملن اأكل الثوم، 

وبي���ع الغرر، ومن التعار�ضات الدال���ة بني وحدات مل يتم 

حتديده���ا بعد )مالح/حلو(، وقواع���د اجلمع والرتكيب، 

�ضواء املتواقتة )عل���ى م�ضتوى املاأكل الواحد(، اأو املتتالية 

)عل���ى م�ضت���وى الوجبة(، فق���د روى اأن�ش بن مال���ك،  اإِنَّ 

َنَعـــُه، َقـــاَل اأََنـــ�ٌس:  َخيَّاًطـــا َدَعـــا َر�ُسوَل اهلِل  ِلَطَعـــاٍم �سَ

َب اإِىَل  َعاِم، َفَقرَّ َفَذَهْبـــُت َمَع َر�ُسوِل اهلِل  اإِىَل َذِلَك الطَّ

َر�ُسوِل اهلِل  ُخْبًزا ِمْن �َسِعرٍي، َوَمَرًقا ِفيِه ُدبَّاٌء َوُقَدْيٌد، 

بَّاَء ِمْن َحْوِل  ُع الدُّ َقاَل اأََن�ٌس: »َفَراأَْيُت َر�ُسوَل اهلِل  َيَتَتبَّ

(4)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش �ش.78 -79.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 932/2.

(6)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش.75.
(7)  بارت، رولن، مبادئ يف علم الأدلة، �ش �ش.53-52.
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. فنجد 
)((

بَّاَء ُمْنـــُذ َيْوِمِئٍذ« ْحَفـــِة، َفلَـــْم اأََزْل اأُِحبُّ الدُّ ال�سَّ

ن  اأنَّ البع���د الرتكيبي للغة الطعام يف هذا احلديث قد تكوَّ

باء )القرع(. ويتكّون  من خبز ال�ضعري واملرق الذي به الدُّ

ا من طق���و�ش ال�ضتعمال التي ت�ضتغل،  ل����ضان الطعام اأي�ضً

مث���ل نوع من البالغة الغذائية، من نحو طريقة اجللو�ش، 

والأكل باليم���ني، والت�ضمي���ة، واأكل ال�ضخ����ش مم���ا يليه، 

و�ضكر اهلل، وحمده، والثناء عليه عند النتهاء من الأكل، 

  ِنَّ َر�ُضوَل اهللم
َ
وقد جاء يف حدي���ث عبد اهلل بن عمر، اأ

َق���اَل: »اإَِذا اأََكَل اأََحُدُكْم َفْلَياُكْل ِبَيِميِنـــِه، َوْلَي�ْسَرْب ِبَيِميِنِه، 

، وقد 
)((

ْيَطاَن َيـــاأُْكُل ِب�ِسَماِلِه َوَيـــ�ْسَرُب ِب�ِسَماِلِه« َفـــاإِنَّ ال�سَّ

ِبـــي َرِبيَعـــَة امْلَْخُزوِميَّ  ـــا�ِس ْبـــِن اأَ روي اأَنَّ َعْبـــَد اهلِل ْبـــَن َعيَّ

ـــا اأََراَد اأَْن َيْذَبَحَها،  اأََمـــَر ُغاَلًمـــا َلـــُه اأَْن َيْذَبَح َذِبيَحـــًة، َفلَمَّ

ْيُت، َفَقاَل  َقـــاَل َلـــُه: »�َسمِّ اهلل«، َفَقـــاَل َلُه اْلُغاَلُم: َقـــْد �َسمَّ

ْيُت اهلل، َفَقاَل َلُه  َلـــُه: »�َسمِّ اهلل َوْيَحَك«، َقاَل َلـــُه: َقْد �َسمَّ

. فالت�ضمية 
)((

َعْبُد اهلِل ْبُن َعيَّا�ٍس: »َواهلِل َل اأَْطَعُمَها اأََبًدا«

عالمة دالة على �ضحة اأكل الذبيحة، اأما الكالم الغذائي 

ال�ضخ�ضي���ة  التنويع���ات  كل  وي�ضم���ل  ج���ًدا،  غن���ي  فه���و 

)العائلية( يف التهي���يء واجلمع والرتكيب، فمطبخ عائلة 

م���ا، يف خ�ضوعه لعدد معني من الع���ادات، ميكن اعتباره 

نوًعا من اللهجة ال�ضخ�ضية.

ح لئحة الأطعم���ة )الوجبة( م���و�ضوع الل�ضان  وُت���و�ضِّ

وال���كالم ب�ضكل جي���د؛ اإذ اإنَّ كل لئحة اأطعمة تعتمد على 

بنية وطنية اأو اإقليمية واجتماعية. لكن يتم ملء هذه البنية 

ب����ضكل خمتلف بح����ضب الأيام وامل�ضتعمل���ني، متاًما مثلما 

يتم ملء �ضيغة لغوي���ة ما بالتنويعات احلرة، والرتكيبات 

الت���ي يحتاج اإليها مر�ضل ما لإر�ضال ر�ضالة خا�ضة؛ وعليه 

ف���اإنَّ عالقة اللغ���ة بالطع���ام ت�ضبه العالق���ة التي جندها 

يف اللغ���ة. وجممل القول، اإنَّ ال�ضتعم���ال - اأي اأحد اأنواع 

ت���ر�ضب الكالم - هو الذي ي�ضنع اللغ���ة الكالمية، ثم اإنَّ 

(1)  الن�ضائي، اأحمد بن �ضعيب، ال�ضنن الكربى للن�ضائي، 230/6.
(2)  الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن، م�ضند الدارمي، 490/1.

(3)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 488/2.

وقائع التجديد الفردي )الو�ضفات والطرائق املخرتعة( 

ميك���ن اأن حتظى بقيم���ة موؤ�ض�ضية، وعلى عك����ش اللبا�ش، 

ف���اإنَّ ما ينق�ضه���ا يف كل الأحوال هو عم���ل الفئة املقررة: 

فلغ���ة الطعام تتكون انطالًقا من ا�ضتعمال جماعي وا�ضع، 

.
)((

ومن كالم فردي حم�ش فقط

ول جدال يف اأنَّ لغة الطعام مو�ضوع مهم من موا�ضيع 

اخلطاب الديني، يكون فيه الغذاء عن�ضًرا يبنيه احلالل 

واحلرام، والثواب والعقاب، وتكون فيه الأغذية والأ�ضربة 

لغة دالة على الهدية، وال�ضر واخلري، والزهد والإ�ضراف، 

وال�ضدق���ة، وال�ضكر، والتحقري، والربك���ة يف اأكل امل�ضلم، 

واجل�ضع يف اأكل الكافر.

هدي اإىل 
ُ
ومن لغات الطع���ام الدالة على الهدية، ما اأ

حف����ضة وعائ����ضة زوجي ال���ر�ضول  وهم���ا �ضائمتان، 

َبْحُت اأََنا َوَعاِئ�َسُة  �سْ
فقال���ت حف�ضة: َيـــا َر�ُسوَل اهلِل. اإِينِّ اأَ

ْهـــِدَي اإَِلْيَنـــا َطَعـــاٌم َفاأَْفَطْرَنـــا  َعَتـــْيِ َفاأُ اِئَمَتـــْيِ ُمَتَطوِّ �سَ

َيْوًمـــا  َمَكاَنـــُه  َيـــا  »اْق�سِ  : اهلِل َر�ُسوُل  َفَقـــاَل  َعلَْيـــِه، 

. فالهدية عالمة دالة على املحبة، وكان الر�ضول 
)((

اآَخـــَر«

م له حلم  - �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضلم - يقبلها، فعندم���ا ُقدِّ

َدَقٌة  ق به على بري���رة، اأكل منه، وقال: »ُهـــَو َلَها �سَ دِّ ُت����ضمِ

.
)((

ٌة« َوَلَنا َهِديَّ

وج���اءت لغة الطع���ام لتدل على الزه���د؛ اإذ قال عمر 

ْمَن َحتَّى َيْحَيا النَّا�ُس ِمْن  بن اخلطاب : »َل اآُكُل ال�سَّ

. لقد وّج���ه عمر بن اخلطاب يف هذا 
)((

ِل َمـــا َيْحَيـــْوَن« وَّ
اأَ

احلدي���ث ر�ضال���ة تتكون م���ن م�ضتويني ل�ضاني���ني: م�ضتوى 

التعب���ري )اأ�ضوات امللف���وظ(، وم�ضت���وى املحت���وى )عدم 

اأكل���ه ال�ضم���ن( )املعن���ى احل���ريف(. ولكنَّ ه���ذا امل�ضتوى 

الأول )التعب���ري+ املحت���وى( هو ت�ضجي���ل لظاهرة مادية، 

وه���ي اأنَّ عمر بن اخلطاب ملا �ضمع قول الأعرابي: » َواهلِل 

(4)  بارت، رولن، مبادئ يف علم الأدلة، �ش.53.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 306/1.

(6)  الطيال�ضي، �ضليمان بن داود، م�ضند اأبي داود الطيال�ضي، 13/3.
(7)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 932/2.
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 ،
)((

َمـــا اأََكْلـــُت �َسْمًنـــا، َوَل َراأَْيـــُت اأْكاًل ِبـــِه ُمْنُذ َكَذا َوَكـــَذا« 

قط���ع على نف�ضه عه���ًدا اأنَّه ل ياأكل ال�ضم���ن؛ حتى ي�ضيب 

النا�ش اخل����ضب واملطر م���ن اأول ما يحي���ون؛ وعليه فاإنَّ 

هذا امل�ضتوى الأول ي�ضطلع بحقيقة تقريرية. اأما امل�ضتوى 

الثاين، فيتمثل بتحول امل�ضت���وى الأول باأكمله اإىل م�ضتوى 

ثاٍن. فامل�ضتوى الأول املكون من )التعبري+ املحتوى( يغدو 

تعب���رًيا لر�ضال���ة ثاني���ة؛ وبهذا يك���ون ملفوظ )ع���دم اأكل 

ال�ضم���ن حتى يحيا الن���ا�ش من اأول ما يحي���ون( قد قادنا 

اإىل حمتوى جديد وهو م�ضاواة امل�ضاكني يف �ضيق عي�ضهم 

)الزهد( )دللة اإيحائية(؛ وعليه يكون الذوقم )ال�ضمن( 

وحدة ذوقية دالة على الغنى والرفاهية، وعدم اأكله يكون 

داًل على �ضي���ق احلال لدى الأعراب���ي، والزهد وم�ضاواة 

النا�ش ل���دى اخلليفة عمر بن اخلط���اب . ومما جاء 

م���ن ه���ذا القبيل، ق���ول امل�ضي���ح عي�ضى بن م���رمي - عليه 

 ، اُكـــْم َوُخْبَز اْلُبِّ ال�ضالة وال�ضالم - لبن���ي اإ�ضرائيل: »اإِيَّ

. لقد اأتت يف هذا احلديث 
)((

ُكـــْم َلْن َتُقوُمـــوا ِب�ُسْكِرِه« َفاإِنَّ

عل���ى ل�ضان امل�ضيح - عليه ال����ضالم - عالمات داعية اإىل 

الر�ضا بالقليل، والكتفاء باأقل الأقوات )ال�ضعري(.

وق���د حثَّ عمر بن اخلطاب  على التقليل من اأكل 

َراَوِة  اُكْم َواللَّْحَم، َفاإِنَّ َلُه �َسَراَوًة َك�سَ اللحم، يف قوله: »اإِيَّ

. ا�ضتخدم عمر بن اخلطاب تعبري )اإياكم(؛ 
)((

ْمـــِر«  اْلَ

للمبالغ���ة يف النهي عن اأكل اللحم، اأي اإياكم والإكثار منه 

واملداومة عليه؛ خوًفا من اأن ي�ضبح عادة ي�ضق تركها مثل 

اخلم���ر. فتقري���ر التحذير م���ن الإكثار م���ن اللحم يوحي 

بالقت�ضار والقت�ضاد على اأي�ضر الأقوات.

اأت���ت اللغة اللفظي���ة )والذي نف�ضي بي���ده( يف حديث 

ال���ر�ضول : »َوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيـــِدِه، َلَقْد َهَمْمـــُت اأَْن اآُمَر 

َن ِبَها، ُثمَّ اآُمَر  اَلِة َفُيوؤَذَّ ِبَحَطـــٍب َفيْحَتَطُب، ُثمَّ اآُمَر ِبال�سَّ

َق َعلَْيِهْم  ىَل ِرَجاٍل َفاأَُحرِّ َرُجـــاًل َفَيوؤُمَّ النَّا�َس، ُثمَّ اأَُخاِلَف اإِ

(1)  املرجع نف�ضه، 932/2. 
(2)  املرجع نف�ضه، 932/2.
(3)  املرجع نف�ضه، 935/2.

ـــِذي َنْف�ِسي ِبَيـــِدِه، َلْو َيْعلَُم اأََحُدُكـــْم اأَنَُّه َيِجُد  ُبُيوَتُهـــْم، َوالَّ

 
)((

َعْظًمـــا �َسِميًنـــا اأَْو ِمْرَماَتـــْيِ َح�َسَنَتْيِ َل�َسِهـــَد اْلِع�َساَء«

دال���ة على املبالغ���ة يف التاأكي���د على حتق���ري املنافقني ملا 

يوؤثرونه على �ضالتي الفجر والع�ضاء. فاملنافقون يف�ضلون 

الطع���ام على الأج���ر العظيم، ال���ذي كتب���ه اهلل �ضبحانه 

وتع���اىل مل�ضلي هاتني ال�ضالتني؛ وعليه تكون لغة الطعام 

ق���د تكونت م���ن ال���دال )العظ���م ال�ضم���ني+ املرماتني(، 

واملدلول )حتق���ري املنافقني املتخلفني عن �ضالتي الفجر 

والع�ضاء(، واملرجع )اللحوم(. وميكن تو�ضيحه يف ال�ضكل 

الآتي:
املدلول )التحقري(

الدال )العظم ال�سمي+ مرماتي( املرجع )اللحوم(

، ومن  ولغة الطعام ف�ضاء يقّرب من الرحمن عزَّ وجلَّ

ذلك حديث مالك، اأنَّه قال: َبلََغِنـــي اأَنَّ ِم�ْسِكيًنا ا�ْسَتْطَعَم 

مَّ امْلُوؤِْمِنـــَي َوَبـــْيَ َيَدْيَها ِعَنٌب، َفَقاَلـــْت ِلإِْن�َساٍن: 
َعاِئـــ�َسَة اأُ

اَها، َفَجَعـــَل َيْنُظُر اإَِلْيَهـــا َوَيْعَجُب،  يَّ ْعِطـــِه اإِ ـــًة، َفاأَ »ُخـــْذ َحبَّ

ِة ِمْن  بَّ َفَقاَلـــْت َعاِئـــ�َسُة: »اأََتْعَجـــُب َكـــْم َتـــَرى ِف َهـــِذِه احْلَ

. اإنَّ املدلول الذي عينه دال الطعام املتمثل 
)((

ٍة« ِمْثَقاِل َذرَّ

يف ال�ضدقة ب�)حبة العنب( لل�ضائل بني يديها- هو احلث 

عل���ى ال�ضدقة بالي�ضري. وهذا يقت����ضي اأنَّ اجلزء الي�ضري 

دق به مل يعدم املت�ضدق اأجره؛ اإذ قال  من احلبة اإذا ُت�ضمِ

.
)((

ا يََرهُۥ } ٍة َخۡيٗ : { َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ اهلل عزَّ وجلَّ

وقد تكون لغة الطعام ف�ضاء يدمج ال�ضيطان يف بطن 

الآكل وعق���ل ال�ضارب، ومن ذلك م���ا رواه اأن�ش بن مالك، 

َبا َطْلَحَة  اِح، َواأَ َبا ُعَبْيَدَة ْبـــَن اْلَجرَّ ���ه قال: »ُكْنُت اأَ�ْسِقي اأَ اأنَّ

 َوَتْمٍر. 
)((

يٍخ ، َواأَُبيَّ ْبـــَن َكْعٍب، �َسَراًبا ِمـــْن َف�سِ اْلأَْنـــ�َساِريَّ

(4)  ال�ضافعي، حممد بن اإدري�ش، م�ضند ال�ضافعي، 52/1.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 997/2.

(6)  �ضورة الزلزلة، 7.
(7)  الف�ضيخ: نبيذ الب�ضر.
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َمْت. َفَقاَل  َقـــاَل: َفَجاَءُهـــْم اآٍت. َفَقاَل: اإِنَّ اْلَخْمَر َقـــْد ُحرِّ

َلـــى َهـــِذِه اْلِجـــَراِر َفاْك�ِسْرَها.  َنـــ�ُس ُقـــْم اإِ اأَُبـــو َطْلَحـــَة: َيـــا اأَ

َرْبُتَهـــا ِباأَ�ْسَفِلِه َحتَّى  َقـــاَل: َفُقْمـــُت اإَِلـــى ِمْهـــَرا�ٍس َلَنـــا َف�سَ

. فالخمر لغة دالة على اإيذاء الج�ضم والعقل 
)((

َرْت« َتَكـــ�سَّ

مًعا، اأما فعل الأمر )قم( الذي جاء على ل�ضان اأبي طلحة 

لأن�ش، فهو امتثال لنهي النبي  عن �ضرب هذا النبيذ.

يحث الإ�ضالم الم�ضلمين على القتناع بالقليل وتجنب 

الج�ضع، وم���ن ثم فهو يخّلد ال�ضع���ور بالقناعة التي توؤدي 

اإلى ال�ضعادة، فقد اأكد النبي  في كثير من المنا�ضبات 

على �ضعادة الم�ضاركة، التي هي عك�ش الإفراط في التمتع 

بطيب���ات الحي���اة. وهك���ذا ق���ال ر�ضول اهلل : »َطَعـــاُم 

 .
)((

اِلْثَنْيِن َكاِفي الثَّاَلَثِة، َوَطَعاُم الثَّاَلَثِة َكاِفي الأَْرَبَعِة«

اأتى البع���د التركيبي للغة الطعام في هذا الحديث مركًبا 

م���ن )الطع���ام+ العدد(. فتقري���ر )طع���ام الثنين كافي 

الثالث���ة، وطعام الثالث���ة كافي الأربعة( يمكن���ه اأن ياأخذ 

منح���ى تاأويلًي���ا مختلًفا، وينفتح على ال���دللت الإيحائية 

الآتية: الحث على الموا�ضاة، وعدم اإتالف المال، والحث 

على المكارمة والتقنع بالكفاية؛ وعليه فاإنَّ اجتماع اأيدي 

الم�ضلمين على الطعام مًعا اأ�ضبح ي�ضكل رمًزا اإلى الكفاية 

والموا�ضاة والبركة.

وتوؤكد ال�ضنة النبوية اأنَّ الوقوف على التلذذ بالطعام 

وال����ضراب والتمتع بهم���ا، اإنما هو من �ضف���ات الكافرين 

  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل : الجاحدي���ن، فقد روى اأبو هريرة

�َساَفـــُه �َسْيـــٌف َوُهَو َكاِفـــٌر، َفاأََمَر َلـــُه َر�ُسوُل اهلِل  ِب�َساٍة 

َفُحِلَبـــْت، َف�َسِرَب ِحاَلَبَهـــا، ُثمَّ اأُْخَرى َف�َسِرَبـــُه، ُثمَّ اأُْخَرى 

َبَح  �سْ
ـــُه اأَ نَّ ـــى �َسِرَب ِحـــاَلَب �َسْبـــِع �ِسَياٍه، ُثـــمَّ اإِ َف�َسِرَبـــُه، َحتَّ

َمَر َلـــُه َر�ُسوُل اهلِل  ِب�َساٍة، َفـــ�َسِرَب ِحاَلَبَها،  َفاأَ�ْسلَـــَم، َفاأَ

 :َهـــا، َفَقـــاَل َر�ُسوُل اهلِل َمـــَر ِباأُْخـــَرى، َفلَـــْم َي�ْسَتِتمَّ ُثـــمَّ اأَ

َيـــ�ْسَرُب  َواْلَكاِفـــُر  َواِحـــٍد،  ِمًعـــى  ِفـــي  َيـــ�ْسَرُب  »اْلُموؤِْمـــُن 

. لق���د اعت���اد النب���ي اأن ين�ضح 
)((

ْمَعـــاٍء« ِفـــي �َسْبَعـــِة اأَ

(1)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 846/2.
(2)  البخاري، حممد بن اإ�ضماعيل، �ضحيح البخاري، 71/7.

(3)  الني�ضابوري، م�ضلم بن احلجاج، �ضحيح م�ضلم، 1632/3.

الم�ضلمين باجتناب الإفراط في تناول الطعام وال�ضراب، 

ويعد هو ذاته اأف�ضل مثل على اللتزام. فالموؤمن يقت�ضد 

ف���ي طعامه و�ضرابه؛ لأنَّ الدني���ا في نظره مطية لالآخرة؛ 

ولأنَّه ي�ضمي اهلل تعالى عند بداية طعامه و�ضرابه، وي�ضكره 

عن���د النتهاء منه، فال ي�ضركه في���ه �ضيطان، اأما الكافر، 

فال ي�ضم���ي اهلل ول ي�ضكره؛ فت�ضارك���ه ال�ضياطين طعامه. 

نلحظ اأنَّ لغة الطعام تركبت مع لغة العدد.

وكم���ا حثَّ الإ�ضالم على القت�ضاد بالطعام والقناعة 

به، فاإنَّه حثَّ كذلك على ع���دم اإيذاء النا�ش بالأكل الذي 

تنبعث من���ه الروائح الكريهة، من نح���و الب�ضل والكراث 

ا ف���ي الم�ضاج���د؛ لأنَّ اهلل - �ضبحانه  والث���وم، وخ����ضو�ضً

وتعالى - رفع قدرها واأعلى مكانتها؛ وذلك لما ُيوؤّدى فيها 

من اأعمال �ضالحة، ولوجود المالئكة فيها؛ لذلك اأمر َمنمْ 

نمْ ه���ذه الأ�ضياء األَّ يق���رب الم�ضجد حال ال�ضالة؛  اأكل ممِ

لأنَّه يوؤذي عباد اهلل ومالئكته. ومن الأحاديث التي نّبهت 

على هذا الأمر الحديث الآتي:

َه���اٍب، َعنمْ  نمِ �ضمِ ���ٍك، َع���نمِ ابمْ َي���ى، َع���نمْ َمالمِ ���ي َيحمْ َثنمِ َحدَّ

 َق���اَل: » َمـــْن اأََكَل  نَّ َر�ُضوَل اهللمِ
َ

، اأ ���بمِ ُم�َضيَّ ���نمِ المْ ي���دمِ بمْ �َضعمِ

ِذيَنا   ُيوؤْ
)((

، َفـــاَل َيْقـــُرْب َم�َساِجَدَنـــا
)((

َجـــَرِة ِمـــْن َهِذِه ال�سَّ

.
)((

وِم« ِبِريِح الثُّ

نهى الر�ضول  عن دخ���ول امل�ضاجد ملن اأكل الثوم. 

لق���د اأت���ى اخلطاب يف ه���ذا احلدي���ث م�ضوًغ���ا باأ�ضلوب 

( التي تفي���د العم���وم؛ لأنَّ هذه  ال����ضرط، وباأدات���ه )َم���نمْ

(4)  قوله: »من اأكل من هذه ال�ضجرة« ل يقت�ضي اإباحة ول حظًرا، فقد يرد مثل هذا 
اللفظ يف احلظر، كقوله: »من غ�ضنا فلي�ش منا« ويرد مثله يف الإباحة، كقوله: 

»من دخل دار اأبي �ضفيان فهو اآمن« واإمنا ذلك �ضرط يتنوع معناه بتنوع جوابه. 

الباجي، �ضليمان بن خلف ، املنتقى- �ضرح موطاأ مالك، مطبعة ال�ضعادة، كتاب 

ال�ضالة، باب النهي عن دخول امل�ضجد بريح الثوم، ح.28، �ش.89.

وقوله: »فال يقرب م�ضاجدنا« منع ملن اأكل هذه ال�ضجرة من دخول امل�ضجد ملا يف   (5)
ذلك من اإذاية النا�ش برائحتها وملا يجب من تنزيه امل�ضاجد عن كريه الرائحة، 

وقد بنيَّ ذلك �ضلى اهلل عليه و�ضلم بقوله: »يوؤذينا بريح الثوم«. فيقال من حديث 

املالئكة  فاإنَّ  يقربن م�ضجدنا  والثوم فال  والكراث  الب�ضل  اأكل  » من  جابر عنه: 

تتاأذى مبا يتاأذى به بنو اآدم«. )اأخرجه م�ضلم، ح.564، والبخاري، ح.5452( 

 الباجي، �ضليمان بن خلف، املنتقى، �ضرح موطاأ مالك، املكتبة التوفيقية،  باب 

النهي عن دخول امل�ضجد بريح الثوم، ح.28، �ش.89.

(6)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 17/1.
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، اأي َم���نمْ وجد منه 
)((

ال�ضيغ���ة تعط���ي الوجود ل احلك���م

الأكل، وه���و اأعم م���ن كونه مباًحا اأو غري مب���اح. وملّا كان 

ا�ضم ال�ضرط يف حمل املبتداأ، جاء اخلرب و�ضًفا م�ضتوعًبا 

للن���ا�ش كافة من غري متيي���ز، فاّت�ضعت املع���اين وت�ضّعبت 

وانح����ضرت بني ال�ضرط وجزائه. وج���اء ارتباط عبارتي 

ال����ضرط واجل���واب ارتباًطا �ضببًي���ا؛ لأنَّ عب���ارة اجلواب 

)ف���ال يقرب م�ضاجدنا( م�ضببة ع���ن عبارة ال�ضرط )من 

اأكل م���ن ه���ذه ال�ضجرة( ولزم���ة لها، وتتحق���ق بتحققها 

وتنعدم بانعدامها. ولأنَّ ال�ضرط يتنوع معناه بتنوع جوابه، 

اأت���ى اجلواب )ف���ال يقرب م�ضاجدنا( منًع���ا ملن اأكل هذه 

ال�ضجرة )الثوم( من دخول امل�ضاجد.  

مبلف���وظ  احلدي���ث  ه���ذا  يف  الطع���ام  لغ���ة  متّثل���ت 

)ال�ضج���رة( التي اأ�ضار اإليها ال���ر�ضول  با�ضم الإ�ضارة 

)ه���ذه(؛ ليمّيز امل����ضار اإليه اأح�ضن متيي���ز؛ لإح�ضاره يف 

ذه���ن ال�ضامع؛ اإذ جاء امل�ضار اإلي���ه )ال�ضجرة( حم�ضو�ًضا 

لل�ضامع بحا�ضة الب�ضر لتقوية املعنى وتاأكيده.

ولفظ )�ضجرة( جماز. فاملع���روف يف اللغة اأنَّ ال�ضجرة 

. وبني 
)((

م���ا كان له���ا �ضاق، وم���ا ل �ضاق له يق���ال له جن���م

ال�ضجر والنجم عموم وخ����ضو�ش، فكل جنم �ضجر من غري 

.
)((

عك�ش كال�ضجر والنخل، وكل نخل �ضجر من غري عك�ش

اأّم���ا تعب���ري )م�ضاجدن���ا(، فق���د روي ب�ضيغة اجلمع 

على العم���وم، وروي يف اأحاديث اأخ���رى )م�ضجدنا( على 

الإف���راد. وهذا ل يدل على اأنَّ هناك تنافًيا بينهما، فثبت 

النه���ي عن دخ���ول م�ضجد النب���ي  برواية م���ن اأفرد، 

وثب���ت النهي عن دخ���ول جميع امل�ضاج���د برواية من عّم. 

ول يتن���اول نهيه هذا دخول امل�ضاج���د اإمنا يتناول دخولها 

.
)((

برائحة الثوم

مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح  الباقي،  عبد  حممد  الزرقاين،   (1)
.114/1

ومن اأهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له اأرومة، اأي اأ�ضل يف الأر�ش يخلف ما قطع   (2)
منه فهو �ضجر، واإل فنجم. وقال اخلطابي: يف هذا احلديث اإطالق ال�ضجر على 

الثوم، والعامة ل تعرف ال�ضجر اإل ما كان له �ضاق. املرجع نف�ضه، 62/1

املرجع نف�ضه، 114/1.  (3)
الباجي، �ضليمان بن خلف، املنتقى، �ضرح موطاأ مالك ، مطبعة ال�ضعادة، 32/1.  (4)

اإنَّ اللغ���ة الدالة عل���ى الطعام )ال�ضج���رة( - بالنظر 

اإىل عالقته���ا م���ع ذاته���ا - ه���ي كيفي���ة اأوىل دون وجود، 

ترتب���ط مبدلولها بعالق���ة امل�ضابهة. وعالق���ة املدلول مع 

الدال ي�ضّكل اأيقونية. فال�ضجرة اإحالة على نبات له جذور 

واأغ�ضان وتوؤكل ثمارها. 

ويف امل�ضت���وى التاأويلي الث���اين )الدينامي( ن�ضتح�ضر 

معطي���ات معرفية لي�ضت معطاة ب����ضكل مبا�ضر عن الدال 

ل الدينامي يتاأ�ض�ش على اأنقا�ش املوؤول  )ال�ضجرة(. فاملوؤوَّ

املب���ا�ضر؛ اإذ ننطلق نحو اآف���اق جديدة ت�ضع الدللة داخل 

�ضريورة ل متناهية، لكي نخرج من دائرة التعيني لندخل 

دائرة التاأويل. فال�ضجرة يف هذا امل�ضتوى اأ�ضبحت موجودة 

ومتخ����ض�ضة يف )�ضج���رة الث���وم(، وترتبط م���ع املدلول 

الذي تعّينة بعالقة املجاورة وال�ضببية. فالنهي عن دخول 

امل�ضاج���د مل���ن اأكل الثوم ميك���ن اأن ياأخذ منح���ى تاأويلًيا، 

وينفتح على الدللت الآتية: اإيذاء النا�ش واملالئكة ب�ضبب 

رائحته���ا الكريه���ة، اأو ب�ضبب �ضررها بال�ضح���ة، اأو لأنها 

خبيث���ة، اأو لأنها ملعونة، اأو لتنزي���ه امل�ضاجد من الرائحة 

الكريهة.

اإنَّ الوظيف���ة الرئي����ضة يف امل�ضت���وى التاأويل���ي الثالث 

)النهائي( هي الوقوف يف وجه القوة التاأويلية التي اأطلق 

عنانه���ا املوؤول الدينامي. فالواقع الذي ولدته لغة الطعام 

يف الذهن - بعد تطور كاٍف للفكر - هو الرائحة الكريهة 

املوؤذية للم�ضلني واملالئكة يف امل�ضاجد.

لقد مّثل دال الطعام مدلوله بخ�ضائ�ضه بو�ضفه لغة 

غري لفظي���ة، و�ضاغ عربه قاعدة متثل���ت يف: عدم القرب 

م���ن امل�ضاجد مل���ن اأكل الث���وم، واأ�ضب���ح اأكل الث���وم رمًزا 

للرائحة الكريهة املوؤذية.

وبه���ذا تكون اللغة غ���ري اللفظية الدال���ة على الطعام 

)�ضج���رة(، تكّونت م���ن ال���دال )�ش، ج، ر، ة(، واملدلول 

)رائحة الثوم الكريهة املوؤذية(، واملرجع )النبات(، على 

نحو ما يت�ضح يف ال�ضكل الآتي:
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رائحة الثوم الكريهة املوؤذية

�سجرة النبات

يحم���ل لن���ا ه���ذا احلدي���ث - بلغت���ه اللفظي���ة وغ���ري 

اللفظي���ة - ر�ضال���ة مفاده���ا اأنَّ امل�ضاجد ه���ي بيوت اهلل، 

ومكان جتّمع امل�ضلم���ني، والواجب علينا األَّ نوؤذي املجل�ش 

امل�ضلم بالروائح الكريه���ة، من نحو رائحة الثوم والب�ضل 

والك���راث. ب���ل ينبغ���ي لن���ا اأن ناأخ���ذ زينتنا عن���د دخول 

امل�ضاج���د؛ امتث���اًل لأمر اهلل تع���اىل: {َيَٰب��ِيٓ َءاَدَم ُخُذواْ 

.
)((

ّ َمۡسِجٖد}
زِينََتُكۡم ِعنَد ُكِ

وبه���ذا يك���ون ذوقم الطع���ام ق���د حم���ل ال�ضيميمات 

الآتية: )القناعة+ اجل����ضع+ الربكة+ الإيذاء+ التحقري+ 

القت�ضاد+ الإ�ضراف+ احلالل+ احلرام(.

خامتة:

للغ���ة غري اللفظية اأن�ضاق دللية تداولية، يتوا�ضل بها 

النا�ش، وف���ق �ضنن م�ضرتكة تنّظم عملية التوا�ضل بينهم. 

واحلديث النبوي - بو�ضف���ه خطاًبا دينًيا - فاإنَّه يت�ضمن 

جمل���ة من اللغات غ���ري اللفظية، ذات الأبع���اد الرتكيبية 

والدللي���ة والتداولية، ي�ضبطه���ا ويحددها ال�ضنن الثقايف 

الديني الإ�ضالم���ي. ومن هذه اللغات: لغ���ة اللبا�ش، ولغة 

الطعام.

ج���اءت لغة اللب���ا�ش - يف احلديث النبوي - دالة على 

جمموع���ة من الآداب ال�ضابطة، وه���ذه اللغة كان لها اأثر 

كبري يف تبيان الدللت وتداولها؛ فاأثَّرت يف �ضلوك املتلقي، 

ويف �ضلوك الآخرين جتاهه، ونوردها يف الآتي ذكره:

1- �ضرت الع���ورة والتحرز من ك�ضفها اأو ظهور �ضيء منها، 
والبتعاد عما يجل���ب الأنظار وينبه الغرائز، من نحو 

لب�ش الثياب الرقيقة التي ت�ضفُّ ما حتتها.

�ضورة الأعراف، 31.  (1)

2- لب����ش احلري���ر والتخت���م بالذهب عالمت���ان تنا�ضبان 
الن�ضاء ل الرجال؛ لأنهما تدلن على التنعم والرفاهية 

والنعومة.

3- اللبا�ش املل���ون باملع�ضفر ل ينا�ضب امل�ضلمني؛ لأنه من 
العالمات الدالة على لب�ش الكفار.

4- احلث على التزّين والتجمل وح�ضن املظهر.

5- ع���دم الإ�ضراف واملبالغ���ة يف اللبا�ش، وع���دم اتخاذه 
لل�ضهرة والتعايل على النا�ش.

���ل لغ���ة الطع���ام مو�ضوع���ات هامة م���ن موا�ضيع  مُتثِّ

خطاب الن�ش الديني، يبنيها احلالل واحلرام، والثواب 

والعق���اب. فكانت وا�ضح���ة الدللة عل���ى الهدية، واخلري 

والتحق���ري،  وال�ضدق���ة،  والإ�ضراف،  والزه���د  وال����ضر، 

والربكة، واجل�ضع.
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