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چكیده
زبان قرآن را می توان به سه معنای 1ـ  زبان عربی، 2ـ  زبان عربی متناسب با اندیشه و زبان 
مخاطب و 3 ـ زبان عربی متناسب با اندیشه و زبان مخاطب و هماهنگ با سیستم اندیشه وری 
گوینده در نظر گرفت. کم و کیف متانت گفتاری زبان قرآن )به هر سه معنی( در حوزه های 
پنج گانه ی التذاذات جنسی )التذاذات قلبی، بصری، سمعی، لمسی و مقاربتی( قابل اثبات است. 
کنایی بودن همه ی تعابیر جنسی قرآن، صراحت گریزی قرآن در مقام تفهیم و احتراز قرآن از 
واژگان متداول برخی از ادبای عرب و همچنین هم خوانی زیرساخت های اندیشه های قرآنی 
)در بخش جهان بینی و اخالق( با روش زبانی قرآن در اهمیت دادن به متانت گفتار، همگی 
نشان دهنده ی این شیوه ی اخالقی قرآن در نحوه ی بیان مسائل و کاربرد تعابیر جنسی است. از 
تحلیل ابعاد این متانت گفتاری می توان به برخی از مؤلفه های راهبردی در زمینه ی حاکمیت 
پارادایم متانت گفتاری در سه قلمرو سیاست گذاری های کالن، سیاست گذاری های حوزه ای 

و منطقه ای و حوزه ی محاورات فردی و شخصی و گفت وگوهای دو جنس مخالف پی برد. 
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تاریخ دریافت: 89/7/23  تأیید نهایی: 89/9/11 ) با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم(
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طرح مسئلهسا

ــت ها وکاربردهای تعابیر زبانی  زبان قرآن در همه ی ابعاد از جمله کاربس

قرآن در حوزه ی طرح ابعاد مسائل و التذاذات جنسی می تواند به عنوان یک 

ــائل و  زبان معیار مورد توجه قرار گیرد. چالش هایی در چگونگی طرح مس

ــزان صراحت گویی در این حوزه  ــی وجود دارد که گاهی می التذاذات جنس

ــان قرآنی در این زمینه  ــاخص های زب ــورد تردید قرار می دهد. یافتن ش را م

می تواند الگویی را برای متانت گفتار در حوزه ی جنسی ترسیم کند.

تحلیل کم وکیف متانت گفتاری قرآن راهبرد هایی اخالقی را در راستای 

فضا سازی در ادبیات کالمی رسانه های عمومی و محاورات فردی و اجتماعی 

ارائه می دهد و از این طریق می تواند سبب افزایش معنویت زیست محیطی 

در عادت های گفتاری یک جامعه ی دینی شود.

ــه سطح زبان قرآنی که عبارت از گزینش لغات  این متانت گفتاری در س

ــه مخاطب با توجه به  ــخن ب ــردات و تعابیر، نحوه ی توجه به القای س و مف

ــا نظام جهان بینی  ــتمی زبان ب ــای زبانی مخاطب و هماهنگی سیس ویژگی ه

قرآنی مطرح است.

کنایی و استعاری بودن تعابیر قرآنی در حوزه ی التذاذات جنسی در پنج 

ــی، التذاذات بصری، التذاذات کالمی و التذاذات مقاربتی  محور التذاذات قلب

ــق تعبیرات زبان وحی  ــان دهنده ی رعایت اخالق و عفت کالم در دقای نش

است. عدول قرآن از برخی صراحت گویی های عرب جاهلی در بیان مسائل 

ــوه ی تفصیل مقام  ــعرای عرب در نح ــی و احتراز از دأب برخی از ش جنس
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سا ــانه های متانت گفتاری قرآن در برقراری ارتباط  ــقانه، از نش توصیفات عاش

زبانی با مخاطب است.

اگر زبان قرآن را در سطح معنایی سوم در نظر آوریم با تحلیل هماهنگی 

متانت گفتاری قرآن با جهان بینی و نگرش ها و ساحت های اخالقی می توانیم 

به سیستمی بودن رویکردهای زبانی قرآن پی ببریم و هندسه ی منظم فکری 

قرآن را که زیرساخت کم وکیف متانت گفتاری است باز شناسیم.

بنابراین در این مقاله به این سؤاالت پاسخ داده خواهد شد.

ــاب تعابیر واژگانی در حوزه ی مفردات  ــت گفتاری قرآن در انتخ 1. متان

چگونه است و چه راهبرد هایی را در این زمینه به کار گرفته است؟

ــاد ارتباط مفاهمه ای و کالمی با عرب با  ــت گفتاری قرآن در ایج 2. متان

توجه به ویژگی های زبانی عرب جاهلی چگونه بوده است؟

3. متانت گفتاری قرآن در نظام واژگانی و سیستم زبانی در هماهنگی با 

اندیشه های زیرساختی و جهان بینی نگرش های اخالقی قرآنی چگونه است؟  

ــان قرآن در حوزه ی  ــی را می توان از تحلیل متانت زب ــه راهبردهای 4. چ

التذاذات جنسی برداشت کرد و از آنها در قلمرو سیاست گذاری استفاده کرد؟

2( سه معنای زبان قرآن 

ــت که  ــی از رویکردهای جدید و مهم معاصر درباره ی زبان این اس یک

ــت که از طریق آنها قابلیت اتصال به یک رشته  ــتمل بر واژگانی اس زبان مش

ویژگی های عارضی را دارد و این واژگان در مقام کاربرد معناهای خاصی پیدا 
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ــتگاه ارتباطی دارای شبکه ی پیچیده و به هم پیوسته ی سا می کند و در یک دس

ــت  ــت. بنابراین زبان صرفًا به معنای لغت و لهجه نیس معنایی و تصوری اس

)ایزوتسو1361: 6(.

مفهوم زبان قرآن می تواند یکی از سه معنای زیر را به ذهن متبادر سازد. 

هریک از این محورهای معنایی، یک سطح خاص از مفهوم زبان قرآن است:

الف( زبان به معنای لغت و لهجه های قبایل )مراد زبان و لغت عربی است(.

ب( زبان به معنای نوع خاص گفتار متناسب با سطح مخاطب که بتواند 

به سبک ویژه ای سخن را به مخاطب القا می کند.

ج( زبان به معنای سیستمی که در آن واژگان و معنای زبان با جهان بینی 

ــازگار است. زبان در این معنا، دستگاهی ارتباطی  و مبانی فکری مخاطب س

ــه ای را که با سایر بخش های  ــتفاده از واژگان و لغت، اندیش ــت که با اس اس

فکری گوینده سازگار است به مخاطب القا کند.

وقتی که از تعابیر زبانی قرآن در حیطه ی مسائل جنسی سخن می گوییم، 

ــراد از زبان قرآن، تنها زبان  ــه معنای فوق را در نظر داریم. بنابر این م هر س

ــنتی آن نیست که در لغت شناسی و قاعده یابی از  عرب و مفهوم متداول و س

ــخن به میان می آید. ما در این مقاله متانت زبان قرآن را با توجه به هر  آن س

سه معنای زبان، تحلیل می کنیم. 
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سا  3( تبیین متانت زبان قرآن

قرآن در کاربرد واژگان جنسیتی از تعابیر کنایی و اشاری استفاده می کند. 

ــتند که همه ی تعابیر قرآن در این حوزه دارای  ــان مدعی آن هس لغت شناس

متانت و حجاب گفتاری است.

تعبیر در زبان عرب از ریشه ی »َعبر به سکون باء« به معنی تجاوز از حالی 

به حال دیگر اتخاذ گردیده است و بار معنایی عبور را دارد )فراهیدی: ج2، ص129؛ 

راغب 1412: 543؛ مصطفوی 1360: ج8، ص18(. بنابراین عبور از یک لفظ به یک معنا، 

ــور از یک فضای معنایی به فضای  ــور از یک معنا به معنای دیگر و یا عب عب

معنایی دیگر در آن گنجانیده شده است. مجموعه تعابیری که در زبان قرآن به 

کار گرفته شده اند، دارای متانت و حجب و حیایی خاص هستند، ضمن آن که 

در گسترش و توسعه ی مفهومی نیز قابلیت های ستونی را دارند. بحث »وضع«، 

ــتعمال«، »تعبیر«، »استخدام« و مباحث حقیقت یا مجاز بودن زبان قرآن و  »اس

ــعه های مفهومی، از محورهایی هستند که بازبینی و  ــائلی از قبیل توس نیز مس

بازنگری آن می تواند الیه های برتر و ظریف تری از وجوه اعجاز قرآن و وجوه 

معانی لطیف آن را فرا راه پژوهش گران قرار دهد. در زبان قرآن، هم در »تعابیر« 

ــده اند، هم در الفاظی که در غیر  ــی که برای معنای خاصی وضع ش و واژگان

معنای ظاهری )بنا بر قواعد مشخص( استفاده می شوند و هم در الفاظی که به 

نحو استعاره و کنایه به پردازش یک معنای خاص می پردازند، متانت گفتاری 

ــده است. صرف نظر از اختالفی که در باب وجود مجاز و مثال در  رعایت ش

زبان قرآن وجود دارد، کلمه ی تعبیر می تواند با گسترش مفهومی خود شامل 
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ــتفاده از یک واژه، معنا و مقصودی را سا ــد که خداوند با اس همه ی مواردی باش

تفهیم می کند. در این زمینه می توان ادعا کرد که کاربرد همه ی تعابیر جنسیتی 

در قرآن، برای رعایت متانت گفتار از کمال حکمت و لطایف برخوردار است. 

ــت و  ــده اس ــت زبان قرآن با لهجه و زبان عربی بیان ش ــلم اس آنچه مس

ــی های وسیع لغوی درباره ی آن می تواند ادعای فوق را به اثبات برساند.  بررس

تبیین قواعد ادبی و بیانی نظیر صرف و نحو و بالغت و بیان و بدیع و همچنین 

ــتقاق، کنایات، استعارات و...  ــتعمال، اش ظرایف معنایی در حیطه ی وضع، اس

می تواند ابعاد کاربرد تعابیر زبانی قرآن در حوزه ی مسائل جنسی را تبیین کند.

زبان قرآن زبانی است که نه تنها قواعد و اصول لغت عرب در آن رعایت 

شده است، بلکه خود به عنوان یک معیار در قواعد و مسائل زبان عربی باید 

مورد مراجعه قرار گیرد و به عنوان مرجع زبان عربی شناخته شود. گسترش 

زبان عربی در قرآن نیز در سایه سار این کالم شریف تحقق یافته است.

3( کاربرد کنايی تعابیر جنسی از ديدگاه لغويین و مفسران

ــائل جنسی در سطح زبان و لهجه ویژگی خاصی  تعابیر زبانی قرآن در مس

ــاس پژوهش های ژرف در تمامی  دارد. مفردات راغب این ویژگی را که بر اس

تعابیر قرآن از مسائل جنسی صورت پذیرفته است، چنین بیان می فرماید: »تمامی 

الفاظی که عمل زناشویی را افاده می کند، کنایات هستند« )راغب 1412: 823(.

ــتعاره و کنایه در قرآن در  ــه درباره ی وجود اس ــا صرف نظر از مطالبی ک ب

مباحث زبان شناسی قرآنی وجود دارد، مراد راغب اصفهانی این است که قرآن 
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سا ــائل جنسی به کار  ــطح زبان و لهجه در همه ی تعابیری که برای بیان مس در س

ــت و حریم هایی را که  گرفته، از صراحت گویی و بی پردگی اجتناب نموده اس

توجه به آنها در حیطه ی روان  شناختی جنسیتی و جامعه شناختی جنسیتی الزم 

است، به صورتی اکید مورد توجه قرار داده است. عالوه بر آن مفسران نیز به 

این ویژگی زبانی قرآن کریم در تبیین الفاظ حوزه ی التذاذات جنسی در قالب 

کنایه تصریح کرده اند. عالمه طباطبایی ضمن اینکه در آیه ی »اوالمستم النساء« 

)مائده: 6(، لمس زنان را کنایه از نزدیکی می داند، در علت کاربرد چنین واژه ای 

در این آیه و درباره ی ویژگی کلی زبان قرآن در کاربرد کنایی الفاظ می فرماید: 

ــبب رعایت ادب و حفظ زبان از چیزی که طبع ها از تصریح  »]خداوند[ به س

به آن دوری می کند آن را آشکارا بیان نکرده است« )طباطبایی1407: ج5، ص227(.

قرطبی نیز به این ویژگی زبان قرآن کریم در کاربرد الفاظ در این حوزه به صورت 

تلویحی اشاره کرده است: »مالمسه به معنای نکاح ]نزدیکی با زنان[ است، ولی خداوند 

به کنایه صحبت می کند و به این گونه واژه ها تصریح نمی کند« )قرطبی 1364: ج6، ص105(.

4( دسته بندی تعابیر کنايی قرآن بر مبنای نوع التذاذات

ــطح واژه  ــی در س ــائل جنس پژوهش درباره ی تعابیر زبانی قرآن از مس

ــم اندازهای مختلف در قالب  ــان می دهد که می توان این تعابیر را از چش نش

دسته بندی های متفاوتی مطرح کرد.

یکی از این تقسیم بندی ها بر اساس تعابیر زبانی قرآن از التذاذات جنسی 

است که در ادامه به آن می پردازیم:
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4 ـ 1( تعابیر زبانی قرآن در حوزه ی التذاذات قلبیسا

ــت. گرایش  ــی اس قلب یکی از کانون های مورد توجه در التذاذات جنس

قلبی دو جنس مخالف به یکدیگر می تواند منشأ بسیاری از التذاذات جنسی 

ــد. واژه ی معروف »عشق« یکی از واژگان مبین این گونه لذت هاست که  باش

ــعرا و نویسندگان قرار گرفته است  ــق  های زمینی مورد توجه ش غالبًا در عش

)البته باید دانست واژه ی عشق در قرآن استفاده نشده است(. صراحت نداشتن 

و استفاده از تعابیر کنایی و استعاری از ویژگی های مهم متانت گفتاری قرآن 

ــمار می آید که در ذیل به چند نمونه از این  کریم در بیان التذاذات قلبی به ش

تعابیر اشاره می شود:

وجه کنایی واژه ی»شغف«

 این واژه فقط یک مرتبه در قرآن کریم در مقام بیان احساس قلبی زلیخا 

نسبت به حضرت یوسف )ع( و از زبان زنان مصری بیان شده است: »و قال 

نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا« )یوسف:30(

ــغفها حبا« تعبیری ظریف از نوعی احساس قلبی نسبت به جنس  تعبیر »ش

ــاره کرده است؛ چرا  ــت که قرآن کریم به صورت کنایی به آن اش مخالف اس

ــغف« در لغت به معنی غالف قلب است )ابن منظور 1414: ج9، ص179؛ ابن  که »ش

ــی 1375: ج4، ص48(. برخی نیز آن را به معنی چربی هایی که دور  ــارس1410؛ قرش ف

قلب را احاطه می کند دانسته اند )ابن منظور 1414: ج9، ص179(. استعمال این واژه به 

همراه »حب« اشاره ی ظریف به نفوذ و رخنه ی محبت به الیه های درونی قلب 

ــی: ج3، ص238؛ طبرسی1360: ج3، ص204؛ زمخشری 1407: ج2، ص462( یا احاطه ی  )اندلس
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سا ــت )فراهیدی: ج4، ص360(.  برخی از مفسران این واژه را  ــط محبت اس قلب توس

ــور: ج12، ص53(؛ بنابر این به کارگیری این واژه  کنایه از تمکن دانسته اند )ابن عاش

در قرآن کریم به این معنی است که محبت جوان، غالف قلب زن را پاره و در 

میان قلبش رخنه کرده است )طبرسی1360: ج3، ص204؛ زمخشری1407: ج2، ص462( و 

همان گونه که در تعریف لغوی و تفسیری آیه آمد، این واژه کنایه ای از احساس 

ــف )ع( است. ابن سینا در رساله ی عشق مرحله ی  قلبی زلیخا نسبت به یوس

شغف را یکی از مراحل هفت گانه ی عشق معرفی می کند. 

 وجه کنایی واژه ی »مرض« 

ــرآن کریم یکی دیگر از التذاذات قلبی را با عنوان »مرض« بیان می کند.  ق

در سوره ی احزاب، خداوند متعال به زنان پیامبر سفارش می کند که با نرمی 

سخن نگویند؛ چرا که موجب طمع مریض  دالن می گردد؛ »يا نساء النبي ِّ لستن َّ 

كأحد من النساء إن اتقيتن َّ فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن 

قوال معروفا« )احزاب: 32(

ــت )ابن  ــم جنس به معنی بیماری و خالف صحت اس مرض در لغت اس

ــدال معنا کرده و  ــن واژه را خروج از اعت ــب ای ــور 1414: ج7، ص231(. راغ منظ

ــان می داند )راغب 1412: ص765(. برخی از لغویان نیز هر عاملی که  مختص انس

انسان را از صحت خارج نماید را »مرض« می نامند )طریحی 1375: ج4، ص230(.

ــمی یا معنوی مانند  عالوه بر آن، این واژه برای هر دو نوع بیماری  جس

رذایلی از قبیل جهل، ترس، بخل، نفاق و غیر آن استفاده می شود )قرشی1375: 

ج6، ص250؛ راغب 1412: 765(.
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ــران مصادیق مختلفی برای این واژه در آیه بیان کرده اند. برخی مراد سا مفس

از مرض را نفاق )طبرسی1360: ج 8، ص558؛ اندلسی1422: ج4، ص383(، برخی فجور 

)فراء: ج2، ص342( و برخی فسق و غزل دانسته و معتقدند که با توجه به مفهوم 

آیه این معنا به واژه نزدیک تر است )اندلسی1422: ج4، ص383(. طبرسی مصداق 

ــی دانسته که در قلبش شهوتی برای زنا باشد. عالمه  »فی قلبه مرض« را کس

ــی )ره( مرض را بیماری دل معنا کرده و ذیل آیه فرموده: »منظور از  طباطبای

بیماری دل، نداشتن نیروی ایمان است؛ آن نیرویی که آدمی را از میل به سوی 

شهوات باز می دارد« )طباطبایی1407: ج16، ص462(.

ــتنباط  ــیری واژه ی »مرض« اس ــوع تعاریف لغوی و تفس ــه از مجم آنچ

می شود این است که خداوند متعال این نوع از التذاذات قلبی را با یک لغت 

عام که بار معنایی منفی دارد و دارای وجوه معنایی متعددی است افاده نموده 

ــت و به همین جهت می توان ادعا کرد که خداوند در حوزه ی حظوظ و  اس

بهره وری های قلبی، بی پرده و با الفاظی تحریک آمیز سخن نگفته است. 

4 ـ 2( تعابیر زبانی قرآن در حوزه ی التذاذات بصری

منظور از التذاذات بصری لذت هایی است که با نگاه به جنس مخالف برای 

نفس انسانی حاصل می شود. معمواًل در زبان فارسی تعابیر فراوانی برای این نوع 

التذاذ مورد توجه و استفاده قرار می گیرد. در قرآن کریم نه تنها تعابیر صریحی در 

حوزه ی التذاذ بصری به کار نرفته، بلکه در موارد انشایی که در آن مخاطبان را از 

این گونه لذت ها نهی می کند و یا در جمالت اخباری با موضوع وقایعی دال بر 

حظ بصری است، نهایت متانت در انتخاب واژگان مشهود است.
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سا وجه کنایی بودن واژه ی »غّض بصر«

قرآن کریم خطاب به زنان و مردان مؤمن درباره ی حفظ نگاهشان می فرماید:

ــل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلک ازکي لهم إن الل  »ق

ــر بما يصنعون« )به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاك دامنی ورزند،  خبي

كه این برای آنان پاكیزه تر است؛ زیرا خدا به آنچه می كنند آگاه است( )نور:30(.

الغض، اصل این واژه به معنی نقصان است )مجمع البیان( که برای کاستن از 

صدا و نگاه استعمال شده است )راغب 1412: 607(؛ الغض و الغضاض، شکستن 

نگاه، خیره نشدن )فراهیدی: ج4، ص341( و غض الطرف، برگرداندن و نگه داشتن 

چشم از نگاه و خیره شدگی. 

ــی 1407: ج15، ص110( و  ــی کردن )طباطبای »غض بصر« به معنای چشم پوش

کوتاه کردن نگاه و عدم توجه است نه چشم بستن )قرشی 1375: ج5، ص 105(. 

چنانچه مشهود است تعبیر »غض بصر« به معنی چشم فرو افکندن و نگاه 

را به پایین انداختنـ  که از تعابیر حوزه ی التذاذات بصری استـ  از متین ترین 

انواع تعابیری است که می تواند در مقام بیان التذاذات بصری افاده گردد.

وجه کنایی بودن واژه ی »قصر طرف«

در قرآن کریم در توصیف زنان بهشتی آمده است: 

ــته  نگاه و  ــان ]دلبرانی [ فروهش »و عندهم قاصرات الطرف عين«؛ و نزدش

فراخ دیده باشند )صافات: 48(.

ــته نگاه  ــان ]دلبران [ فروهش ــم قاصرات الطرف أتراب«؛ و نزدش »و عنده

هم سال است .
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»قصر طرف«، کنایه از نگاه کردن زنان با کرشمه و ناز است )طباطبایی1407:  سا

ــی1375: ج6، ص9(  ج17، ص207(؛ چرا که »قصر« در لغت به معنای کوتاهی )قرش

ــت. برخی، َقصر را دارای دو ریشه ی  و ضد درازی )راغب 1412: 672( آمده اس

ــد درازی و 2. زندانی کردن )ابن فارس1410: ج5، ص96(  صحیح می دانند؛ 1. ض

ــی تعبیر می کند  ــوارد کاربردی اش به کوتاه ــل را در همه ی م ــی اص و برخ

)مصطفوی1360: ج9، ص271(.

ــی: ج4، ص207( و الزمه ی  ــم است )قرش »طرف« به معنی نگاه کردن با چش

ــت. همچنین اسم جامعی است برای نگاه کردن )ابن  تحریک، نگاه کردن اس

منظور1414: ج9، ص218(.

منظور از »قاصرات الطرف« در این دو آیه، زنانی است که نگاهشان را به 

سوی چیزهایی که جایز نیست، نمی دوزند )راغب1412: 673( برخی گفته اند مراد 

ــان را از روی ناز و عشوه گری  ــت که چشمانش از »قاصرات الطرف« این اس

ــی1360: ج20، ص482(. عالمه طباطبایی  ــور: ج23، ص33؛ طبرس باز نمی كنند )ابن عاش

به کارگیری این عبارت را نوعی کنایه می داند و می فرماید: »قاصرات الطرف، 

ــت و مؤید آن این  ــمه و ناز اس ــت از این كه نگاه كردن آنان با كرش كنایه اس

است كه به دنبال آن، واژه ی عین را آورده كه جمع عیناء است. عیناء مؤنث 

ــت و هر دو به معنای چشمی است كه درشت و در عین حال زیبا  أعین اس

باشد ]مانند چشم آهو[« )طباطبایی 1407: ج17، ص207(. چنانچه مشاهده می شود 

ــمه و ناز که خود یکی از مهم ترین تعابیر التذاذ بصری به شمار  نگاه با کرش

می آید، بار معنایی صریح التذاذ را در تعبیر زبانی قرآن از دست داده و تعبیر 
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سا کنایی »قصر طرف« به نحوی متین، معنای این نوع التذاذ را اقامه کرده است.

4 ـ 3( تعابیر زبانی قرآن در حوزه ی التذاذات کالمی

ــخن و نحوه ی کاربست کلمات در ارتباط کالمی میان زن و مرد،  نوع س

خود یکی دیگر از عوامل التذاذات جنسی است. ادای کلمات با ناز و عشوه و 

به کاربردن کلماتی رمزآلود و با قصد التذاذ، خود می تواند موجب خطورات 

ــد. قرآن کریم  ــم از این معنا پرهیز می کن ــود و قرآن کری ــیطانی ظریفی ش ش

ــرا« و نرمی در  ــی، مؤمنان را از ادای کلمات رازآلود »ال تواعدوهن س در آیات

سخن»وال تخضعن بالقول« منع نموده است و به »قول معروف« فرمان داده است. 

»و ال جناح عليکم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو إکننتم في أنفسکم علم 

الل أنکم ستذکرونهن و لکن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا« )و اگر به 

كنایت از آن زنان خواستگاری كنید یا اندیشه ی خود در دل نهان دارید، گناهی 

ــت؛ زیرا خدا می داند كه از آنها به زودی یاد خواهید كرد ولی در  ــما نیس بر ش

نهان با آنان وعده منهید، مگر آن كه به وجهی نیكو سخن گویید( )بقره: 235(

ــاء إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع  ــاء النبي لستن کأحد من النس »ينس

ــما همانند دیگر  ــذي في قلبه مرض و فلن قوال معروفا« )ای زنان پیامبر، ش ال

زنان نیستید، اگر از خدا بترسید. پس به نرمی سخن مگویید تا آن مردی كه 

در قلب او مرضی هست به طمع افتد و سخن پسندیده بگویید( )احزاب: 32( 

همان گونه که مالحظه می شود خداوند متعال در منع التذاذ کالمی این نوع 

التذاذات را با عناوینی از قبیل »خضوع در قول« و »قول معروف« آورده است.

ــرآن کریم در بیان  ــته ترین مصداق متانت گفتاری ق ــاید بتوان برجس ش
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التذاذات کالمی را در عبارت »هيت لک« یافت. این عبارت در حساس ترین سا

ــتان حضرت یوسف )ع( و زلیخا در  ــی در قرآن کریم ـ داس صحنه ی جنس

سوره ی یوسف ـ از زبان زلیخا نقل می شود. بار معنایی التذاذی در این واژه 

وجود نداردـ  چرا که در زبان عربی اسم فعل به معنی هلم به معنی بیا به کار 

ــور 1414: ج2، ص105؛ راغب1412: 847( و  ــی رود )طریحی 1375: ج2، ص228؛ ابن منظ م

همچنین این واژه در مقام دستور، از زبان یک مرجع باالتر نسبت به زیردست 

ــود )اندلسی1422: ج6،  ــریع نمودن است در آنچه به او امر می ش خود برای تس

ص256( و بیشتر آمیخته با حالت فریاد )ابن فارس؛ جوهری؛ اندلسی، همان( همراه با 

خشم و غضب از تمرد از انجام دستورات سابق زلیخا در این موضوع است 

تا لذت در سخن گفتن )سید قطب 1412: ج4، ص1979(.

4 ـ 4( تعابیر زبانی قرآن در حوزه ی التذاذات لمسی و مسی 

تعابیر به کار رفته در این حوزه که بیشتر در قالب تشریعیات و احکام به 

ــم می خورد، یکی از بارزترین حوزه های اثبات متانت گفتاری در قرآن  چش

ــرت«،  ــت. واژه هایی از قبیل»نکاح«، »حرث«، »رفث«، »مس«، »مباش کریم اس

»لمس« و »طمث« از مهم ترین واژه ها در این دسته به شمار می آیند. این واژه ها 

اغلب دارای معنای استعاری و یا کنایی هستند که به اختصار به معانی لغوی 

و اصطالحی و وجه کنایی غالب آنها اشاره می گردد.

وجه کنایی واژه ی »نکاح«

 خداوند متعال می فرماید: »و أنکحوا االيامي منکم و الصالحين من عبادکم 
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سا و إمائکم إن يکونوا فقراء يغنهم الل من فضله و الل واسع عليم« )نور:32( 

ــتفاده شده که مفسران و  واژه ی نکاح در آیات متعددی از قرآن کریم اس

ــتعاره از عقد ازدواج می دانند. راغب معتقد است این  ــان آن را اس لغت شناس

ــویی به کار رفته است و  ــتعاره در عمل زناش واژه در اصطالح، به عنوان اس

درباره ی آن می گوید: »محال است که این واژه در اصل لغت به معنای عمل 

زناشویی بوده و سپس در عقد ازدواج، استعاره شده باشد. برای اینکه تمامی 

ــویی را افاده می کنند، کنایات هستند« )راغب 1412: 823(.  الفاظی که عمل زناش

»نکاح« در لغت به معنی چسبیدن، به هم پیوستن یا مخلوط شدن است )فیومی 

1405: ج1، ص624(.

وجه کنایی واژه ی »حرث«

ــئتم و قدموا  ــرث لکم حرثکم أني ش ــاؤکم ح ــرآن کریم می فرماید: »نس ق

ــکم و اتقوا الل و اعملوا أنکم مالقوة و بشر المؤمنين« )بقره: 223(. »حرث«  ألنفس

ــت و  ــیدن بذر در زمین و آماده کردن زمین برای کش در لغت به معنای پاش

زرع آمده است )راغب 1412: 226(. به کارگیری حرث در آیه نوعی تشبیه است 

)اندلسی1422: ج1، ص300؛   فراء: ج1، ص73؛ بیضاوی 1418: ج1، ص140؛ طبرسی1360: ج2، 

ــی1360: ج2، ص564( و برخی  ــی آن را کنایه )فراء: ج1، ص73؛ طبرس ص564( و برخ

مجاز دانسته اند )زمخشری 1407: ج1، ص266(. 

وجه کنایی واژه ی »َرَفث«

ــه ی »رفث«، در آیات مربوط به آنـ  مثل آیه ای که می فرماید: »أحل   کلم

لکم ليلة الصيام الرفث إلي نسائکم هن لباس لکم و أنتم لباس لهن« )بقره: 187( ـ 
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ــی1360: ج2، ص504؛ طباطبایی1407: ج2، ص44؛ سا کنایه از عمل زناشویی است )طبرس

مکارم شیرازی 1374: ج2، ص468(. این واژه در اصل به معنای قول قبیح و ناپسند 

است )ابن منظور 1414: ج2، ص154؛ فراهیدی: ج8، ص220(. راغب آن را کالمی که در 

ــت باشد، معنا کرده است )راغب 1412: 359(.  بردارنده ی آنچه یادآوری اش زش

ــت و مراتبی از شوخی کردن، بازی  ــوی زنان اس »رفث« گرایش عملی به س

کردن، بوسیدن، لمس کردن و نزدیکی کردن دارد و چنانچه این گرایش، بیجا 

ــت )مصطفوی1360: ج4، ص177(. اصل واژه به  و نامشروع باشد، زشت و بد اس

معنای قول قبیح است که به عنوان کنایه برای جماع به کار می رود )فراهیدی، 

همان؛ طبرسی1360: ج2، ص504(. 

 وجه کنایی واژه ی »مّس« 

ــر و لم أک بغيا«  ــني بش این واژه در آیه ی »قالت أني يکون غالم و لم يمسس

)مریم: 20( کنایه از نکاح است )راغب 1412: 766(. برخی آن را استعاره برای جماع 

ــن منظور 1414: ج6، ص217( و برخی کنایه برای آن )طریحی 1375: ج7، ص208؛ فخر  )اب

ــته اند. در لغت به معنای لمس کردن )ابن منظور 1414:  رازی 1420: ج6، ص479( دانس

ــت )فراهیدی: ج7، ص208( آمده است. مّس کردن  ج6، ص217( و لمس کردن با دس

ــت ولی لمس گاهی برای به دست آوردن چیزی است  همانند لمس کردن اس

اگرچه یافت نشود و همچنین در لمس احساس وجود دارد )راغب، همان(. 

وجه کنایی واژه ی »مباشرت« 

ــی،  ــی و مس یکی دیگر از کلمات به کار رفته در حوزه ی التذاذات لمس

واژه ی »مباشرت« است. قرآن کریم می فرماید: »و ال تباشروهن و أنتم عاکفون 
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سا ــرت در آیه کنایه از نزدیکی کردن است )فیض  ــاجد« )بقره: 187( مباش في المس

ــی1422: ج1، ص257(. این  ــانی 1415: ج1، ص225؛ حقی بروسوی: ج1، ص300؛ اندلس کاش

واژه از ریشه ی البشر به معنای باالترین پوست سر و صورت و بدن انسان که 

ــده است )ابن منظور1414: ج4، ص59؛ خلیل بن  بر روی آن مو وجود دارد گرفته ش

ــت بدن معنی کرده اند )راغب  ــان: ج6، ص259(. برخی آن را ظاهر پوس ــد، هم احم

ــی1360: ج2، ص503(. مباشرت، در اصل به معنای تماس  اصفهانی 1412: 124؛ طبرس

پوست مرد با پوست زن است )طبرسی، همان؛ ابن منظور 1414: ج4، ص59( و گاهی 

به معنی نزدیکی نیز قصد می شود )ابن منظور، همان( و بر اساس تعاریف آمده از 

این واژه، وجه کنایی آن در قرآن آشکار است.

وجه کنایی واژه ی »لمس«

یکی دیگر از کلمات کنایی به کار رفته در قرآن کریم در حوزه ی التذاذات 

ــی و از دسته ی التذاذات لمسی و مسی، واژه ی لمس است. قرآن کریم  جنس

ــرایط مربوط به  ــوره ی مائده در مقام بیان احکام طهارت و ش در آیه ی 6 س

ــر برای انسان ایجاد می شود، واژه ی  آن در مورد حالتی که از ارتباط با همس

لمس را افاده کرده است: »و إن کنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد منکم من 

الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهکم 

ــتر مفسران، کاربرد این واژه در آیه نوعی کاربرد  و أيديکم منه«. به اتفاق بیش

ــت؛ چرا که لمس در لغت به معانی درک کردن ظاهر پوست )راغب  کنایی اس

اصفهانی 1412: 747(، جست وجوی یک چیز با دست )خلیل بن محمد: ج7، ص268( و 

با دست چیزی را لمس کردن )ابن منظور 1414: ج6، ص209( آمده است. »المستم 
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الّنساء« در آیه کنایه از جماع است )عروسی حویزی 1415: ج1، ص485؛ طبرسی 1360: سا

ــوره ی مائده  ج5، ص162(. عالمه طباطبایی در معنای این واژه، ذیل آیه ی 6 س

ــت. ]خداوند[ به سبب رعایت  می فرماید: »]لمس زنان[ کنایه از نزدیکی اس

ــان از چیزی که طبع ها از تصریح به آن دوری می کند آن را  ــظ زب ادب و حف

آشکارا بیان نکرده است« )طباطبایی 1407: ج5، ص227(. طبری نیز به وجه کنایی 

بودن واژه ی لمس در آیه تصریح می کند؛ »مالمسه به معنای نکاح ]نزدیکی با 

زنان[ است ولی خداوند به کنایه صحبت می کند و به این گونه واژه ها تصریح 

نمی کند« )طبری 1378: ج4، ص102(.

وجه استعاری واژه ی »طمث«

 باکره بودن حوریان بهشتی از نعمت هایی است که قرآن کریم به خائفان 

از مقام پروردگار بشارت داده است. قرآن کریم در مقام بیان این ویژگی برای 

حوریان، واژه ی »طمث« را که استعاره از ازاله ی بکارت است با لفظ نفی»لم 

یطمثهن« افاده کرده است؛ »لم يطمثهن إنس قبلهم و ال جان« )الرحمن: 74( )راغب 

.)524 :1412

ــور 1414: ج2، ص165(، ازاله ی طی  ــای خون حیض )ابن منظ »طمث« به معن

بکارت )خلیل بن احمد: ج7، ص412(، خون حیض و ازاله ی بکارت )راغب اصفهانی 

ــارس 1410: ج3، ص422؛ مصطفوی 1360: ج7، ص115(  ــس کردن )ابن ف 1412: 524( و م

ــت که موجب تصرف  ــن واژه ، مس مؤثری اس ــت. اصل معنای ای آمده اس

ــیئی می شود )مصطفوی1360: ج7، ص115(. چنانچه مشاهده می شود کاربرد  در ش

واژه ی »طمث« غیر صریح بوده و وجه استعاری دارد.



125

تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا 4 ـ 5( تعابیر زبانی قرآن در حوزه ی التذاذات مقاربتی 

در ذیل به نحوه ی کاربست واژگان مبین این نوع التذاذات در قرآن کریم 

می پردازیم. 

وجه کنایی واژه ی »َغشی«

ــي«، تنها یک بار در سوره ی اعراف آیه ی 189 آمده است؛  کلمه ی »تغّش

»هو الذي خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسکن إليها فلما تغشاها 

حملت حمال خفيفا فمرت به فلما أتقلت دعوا الل ربهما لئن آتيتنا صالحا لنکونن 

ــما را از نفس واحدی آفرید و جفت  ــت آن كس كه ش ــاکرين« )اوس من الش

ــا او ]حوا[  ــرد. پس چون ]آدم [ ب ــدان آرام گی ــا ب ــد آورد ت وی را از آن پدی

ــبك [ گذرانید،  ــبك. و ]چندی [ با آن ]بار س ــد، باری س درآمیخت باردار ش

ــد، پروردگار خود را خواندند كه اگر به ما ]فرزندی [  ــنگین بار ش و چون س

ــپاس گزاران خواهیم بود و منظور از »تغشاها«  ــته عطا كنی قطعًا از س شایس

ــری 1407: ج2، ص186؛ طباطبایی 1407: ج8، ص374؛ طبرسی1360:  مقاربت است )زمخش

ج4، ص783(. 

ــي کنایه از جماع است )قرائتی1383: ج2، ص635( و زجاج آن را بهترین  تغش

نوع کنایه می داند؛ »كناية عن الجماع أحسن كناية« )بغوی1420: ج2، ص220؛ و ابن 

ــیله ی چیز  ــاندن چیزی به وس جوزی 1422: ج3، ص301(. در اصل به معنی پوش

دیگر )ابن فارس1410: ج4، ص425(، پوشاندن و فراگرفتن )قرشی1375: ج5، ص100( 

ــت. در مفردات آمده است: غشيه غشاوة و غشاء، او را با چیزی همراه و  اس

مالزم کرد تا او را فرا گرفت و پوشاند )راغب اصفهانی 1412: 607(.
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وجه کنایی واژه ی »دخل«سا

ــاء  ــوره ی نس ــن واژه در معنای التذاذ مقاربتی در آیه ی 23 س ــرد ای کارب

ــت؛ »حرمت عليکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم  ــاهده اس قابل مش

و خاالتکم و بنات األخ و بنات األخت و أمهاتکم الالتي أرضعنکم و أخواتکم 

ــائکم  ــم الالتي في حجورکم من نس ــائکم و ربائبک ــن الرضاعة و أمهات نس م

ــن فإن لم تکونوا دخلتم بهن فال جناح عليکم ]...[« )مادرانتان  الالتي دخلتم به

ــان و خاله هایتان و دختران برادران و  ــان و خواهرانتان و عمه هایت و دخترانت

ــیر داده اند و خواهران شیریتان و  ــما را ش دختران خواهرانتان و زنانی كه ش

مادران زنانتان بر شما حرام شده اند. و دختران زنانتان كه در كنار شما هستند، 

ــده اند ولی اگر هم بستر  ــده اید بر شما حرام ش ــتر ش هرگاه با آن زنان هم بس

نشده اید گناهی مرتكب نشده اید(. راغب این واژه را کنایه از ازاله ی بکارت 

می داند )راغب 1412: 309(. 

منظور از »دخلتم بهن «، در آیه ی 23 سوره ی نساء، کنایه از آمیزش با زنان 

است )طبرسی 1360: ج5، ص95؛ قرشی 1375: ج2، ص332(.

ــی، همان؛ ابن منظور  ــدن )راغب اصفهان دخول در لغت نقطه ی مقابل خارج ش

1414: ج11، ص239؛ مصطفوی1360: ج3، ص183( است که در مکان و زمان و کارها 

ــاده اگر با حرف »فی« به کار رود،  ــه کار می رود )راغب اصفهانی، همان(. این م ب

ــدن می کند و زمانی که با حرف »ِمن«، همراه  ــروع در داخل ش داللت بر ش

شود، داللت بر آغاز و راه داخل شدن و اگر با حرف »باء«، به کار رود، داللت 

بر چسباندن و ارتباط و تأکید می کند )مصطفوی، همان(. 
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سا بر اساس معنای »دخل« استعمال این واژه در آیه وجه کنایی دارد. عالوه 

بر اینکه آیه در مقام بیان حکم است و به علت تعیین حد و حدود ارتباط میان 

زن و مرد در مقام تلقی حکم ازدواج برای ایشان است. همچنین با توجه به 

ــد معنای صریحی که از این  کنایی بودن واژه ی »دخل« در آیه، به نظر می رس

واژه به ذهن متبادر می شود در اثر کثرت استعمال آن در متون فقهی و احکام 

ــت، حال آنکه این واژه در زمان نزول، فاقد چنین  و حدود مربوط به آن اس

بار معنایی صریحی بوده است، هم چنان که مفسران به کنایی بودن آن اشاره 

کرده اند )طبرسی1360: ج5، ص95؛ قرشی 1375: ج2، ص332(.

وجه کنایی واژه ی »سفاح«

ــت که آب کوه در آن  ــفح« در لغت به معنای دامنه ی کوه،  جایی اس »س

ــور 1414: ج2، ص485( و ریزش چیزی  ــزد )خلیل بن احمد: ج3، ص147؛ ابن منظ می ری

ــفح را به معنای ریختن  ــت. التحقیق، َس ــن فارس 1410: ج3، ص81(، آمده اس )اب

چیزی که شأن آن نگه داشته شدن است، گرفته و آن در مقابل پاکدامنی است 

ــادی و معنوی را در بر می گیرد  ــر و باطن، و امور م ــداری آن در ظاه و نگه

)مصطفوی 1360: ج5، ص135(. 

ــاس گناه بدون ازدواج صحیح  ــافح« به معنای ماندن با زنی بر اس »المس

)خلیل بن احمد، همان( یا زنا و فجور )ابن منظور، همان( آمده است. این ماده در چند 

آیه ی قرآن استعمال شده است؛ »محصنين غير مسافحين« )نساء: 24(؛ »محصنات 

غير مسافحات « )نساء: 25(؛ »محصنين غير مسافحين « )مائده: 5(.

ــفح است به معنی  ــت و اصل آن از س ــفاح به معنی زناس ــافحه و س مس
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ــت که آب را به طور باطل می ریزد سا ــن آب. معنای زنا از این جهت اس ریخت

ــافحات در آیات  ــافحین و مس ــروانی 1390: ج2، ص177(. منظور از مس )میرزاخس

سوره ی نساء و مائده، مردان و زنانی است که مرتکب زنای آشکار می شوند 

)بابایی 1382: ج1، ص391؛ طباطبایی 1407: ج4، ص444(.

ــتنباط می گردد این است که اصل معنای  از آنچه در تعریف این واژه اس

واژه، ریختن است و سفاح کنایه از زناست.

وجه شایع استعمال واژه ی »زنا« در عصر نزول

ــور 1414: ج14، ص360(.  ــأ في الجبل یعنی صعود کرد و باال رفت )ابن منظ زن

ــرعی و  ــتن. التحقیق »زنا« را مقاربت با زن، بدون حق ش ــاء تنگی و بس الّزن

بدون راه شناخته شده و مصوب گفته است و بین آن و زنأ )مهموز(، اشتقاق 

ــیر طبیعی و حق را عنوان  ــدن از مس ــت و نیز مفهوم خارج ش اکبر قائل اس

مشترک آن دو دانسته است )مصطفوی 1360: ج4، ص354(. ریشه ی زنی، 9 بار در 

سوره های )32 اسراء، 2 و 3 نور، 68 فرقان، 12 ممتحنه( به کار رفته است؛ »و ال تقربوا 

ــبيال« )و به زنا نزدیك نشوید، چرا كه آن همواره  ــة و ساء س الزني کان فاحش

زشت و بد راهی است ( )اسراء: 32(. 

ــرکة و الزانية الينکحها إال زان أو مشرک و  »الزاني ال ينکح إال زانية أو مش

حرم ذلک علي المؤمنين« )مرد زناكار، جز زن زناكار یا مشرك را به همسری 

نگیرد و زن زناكار را جز مرد زناكار یا مشرك به زنی نگیرد و بر مؤمنان این 

]امر[ حرام گردیده است( )نور: 3(.

ــت که در عقد انسان نباشد و به شبهه   و منظور از زنا نزدیکی با زنی اس
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سا ــت و یا فکر می کرد  ــد. فکر می کرد که نزدیکی با این زن حالل اس نیز نباش

همسرش است ولی اشتباه کرده بود )طبرسی 1360: ج 6، 638(.

آنچه از توجه به استعمال این کلمه در آیات قرآن استنباط می شود این است 

که زنا در نزد مشرکان اسم خاصی است که از سوی اعراب به این عمل زشت 

اطالق می شده است. عالوه بر اینکه علی رغم استعمال شایع این واژه در عصر 

نزول، با دقت در معنای لغوی آن وجه کنایی استعمال زنا کاماًل مشهود است.

وجه کنایی واژه ی »اتیان علی الرجال« به جای »لواط«

گرچه کلمه ی »لواط« به عمل قوم لوط اطالق می شود، ولی به این معنا در 

ــت و استفاده از آن در همه ی موارد به حضرت لوط )ع(  قرآن به کار نرفته اس

ــریح و نکوهش  ــا خاندان او باز می گردد. قرآن کریم در مواردی که به تش ی

عمل این قوم می پردازد، اصطالح »اتيان علي الرجال« را می آورد؛ »إنکم لتأتون 

ــاء« )اعراف:81( »َأتْأتون الذكران من العالمين« )شعراء:  ــهوة من دون النس الرجال ش

165(؛ »أإنكم لتْأتون الرجال و تقطعون السبيل« )عنکبوت: 29( که به شهادت تفسیر 

اتیان، کنایه ای از عمل شنیع این قوم است )ابن عاشور: ج8، ص179(. 

از مجموع تعابیر به کار رفته در حوزه ی التذاذات جنسی که شامل التذاذات 

قلبی، کالمی، بصری، لمسی و مسی و مقاربتی می شود و با جست وجوی آرای 

ــران و لغت شناسان در معانی واژه های به کار رفته در این حوزه ها، چنین  مفس

ــود که تمامی این واژگان، غیر صریح، از باب تشبیه، استعاره و  استنباط می ش

بیشتر به صورت »کنایه« هستند. بنابراین می توان به این نتیجه دست یافت که 

زبان قرآن کریم در سطح زبان و لهجه ی قوم عرب، زبانی متین است.
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2 ـ 3( سطح دوم: متانت گفتاری در تعابیر زبانی قرآن از التذاذات سا

جنسی )در سطح هم خوانی با زبان عرف و مخاطب(

گاهی مراد از زبان قوم، صرف زبان و لهجه نیست؛ بلکه منظور همسان

ــطح زبان با فهم مخاطب و ویژگی های عرفی استفاده ی او از زبان  سازی س

است. وقتی گفته می شود:

 چون که با کودک سر و کارت فتاد

 

 پس زبان کودکی باید گشاد

  
منظور این است که باید به گونه ای سخن گفت که کودک بفهمد و معنای 

سخن را دریابد و تنزل کالم از سوی متکلم باید با ویژگی های گفتاری خود 

کودک سازگار باشد.

زبان قرآن وقتی زبان مردم است که با توجه به ویژگی های گفتاری مردم 

به ویژگی ها و شاخصه های فهم آنها توجه کند و در مخاطبه یا تشریح احکام 

یا پردازش داستان برای آنها این ویژگی ها را مورد مالحظه قرار دهد.

خداوند وقتی عالی ترین معارف عرشی و الهی را برای مردم بیان می کند، 

آنها را در چنان قالب ساده، زیبا و لطیفی ارائه می دهد که معنا لطمه نمی خورد. 

ــاختار بیانی قرآن، سیستم الفاظ و زبان و لهجه ی عربی آن سان تلطیف  در س

می شوند که مردم عادی نیز می توانند از الیه هایی از آن معارف عالی در سطح 

فهم خود بهره مند شوند.

ویژگی تعابیر زبانی قرآن از التذاذات جنسی برای القای سخن به مخاطب 

بدین صورت است که تمامی ظرایف و لطایف متانت گفتاری در آن رعایت 
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سا شده و برای القای سخن به مخاطب، متانت کالم لطمه نخورده است؛ یعنی 

اگر قرآن از کنایات و الفاظ خاصی در پردازش مسائل مدد جسته است، برای 

انتقال مفاهیم ویژگی های زبانی و فهم عرفی را نیز در نظر داشته است؛ ولی 

در حین این انتقال، معنا در مسلخ رعایت متانت گفتاری ذبح نشده و متانت 

گفتاری نیز فدای انتقال معنا نگشته است.

میزان متانت گفتاری کالم عرب در عصر نزول

بر خالف عرب که در عصر نزول، در مورد مسائل جنسی گاهی بی پرده 

سخن می گفته است، خداوند برای القای سخن به این مخاطبان صریح سخن 

ــای زبانی و فهمی مخاطبان را  ــد؛ زیرا قرآن در عین آنکه ویژگی ه نمی گوی

رعایت می کند، اگر اعوجاج و انحرافی در موضوع مورد بحث وجود داشته 

باشد آن را تصحیح و تعدیل می نماید.

عرب در آن روزگار در پردازش  مباحث عاشقانه ی خود در شعر و داستان 

ــت. توصیف  افراط می نموده و برخی از حدود اخالقی را ضایع می کرده اس

چشم و ابرو و لب و دهان معشوق محور شعر عاشقانه ی آن روزگار است.

قرآن در ساحت تشریع و با توجه به تفسیر اهل بیت، مسئله ی »تشبیب« 

را که در زبان عرب رایج بود تقبیح نموده است. در فقه شیعه، تشبیبـ  یعنی 

ــوق و بیان عشق به زیبایی ظاهر و جاذبه های  توصیف زیبایی ظاهری معش

جنسی و اندامی او در شعر و نثرـ  توسط برخی از فقها تحریم گردیده است 

ــگر از جهت شرعی محرم او محسوب  ــوق شاعر و پردازش  )حتی اگر معش

شود، بیان این مطالب سبب می شود حریم شخصی و خصوصی او به خطر 
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افتد و از این جهت نیز قبیح است( )محمدی 1375: ج1، ص477 و 478(.سا

شاخصه های متانت گفتاری تعابیر زبانی قرآن کریم

ــه مخاطب، با زبان  ــی ب ــود قرآن برای القای معانی جنس اگر گفته می ش

ــر ناهنجاری های اخالقی  ــت که ب ــت، به این معنا نیس مخاطب هم خوان اس

ــت که در  ــت؛ بلکه به این معناس موجود در زبان مخاطب، صحه گذارده اس

زبان قرآن ضمن رعایت همه ی اصول اخالقی و ظرایف روان شناختی، معانی 

به گونه ای بازپروری شده و به سلک سخن کشیده شده اند که هم مخاطب، 

معنا و مقصود را در می یابد و هم از صراحت گویی در بیان التذاذات جنسی 

پرهیز شده است.

ــیوه های صراحت گویی عرب جاهلی ـ که در سابق ذکر  از مقایسه ی ش

ــتان های قرآنی در توصیف  ــتـ  با تعابیر زبانی قرآن کریم که در داس آن رف

ــی، شاخصه های منحصر به فردی از متانت  صحنه های مربوط به التذاذ جنس

ــی قرآنی از این جهت حائز  ــم می خورد. این ویژگ گفتاری در قرآن به چش

ــیواترین شکل به مخاطب  ــت که از طرفی مفاهیم مورد نظر به ش اهمیت اس

ــل مهیج خالی و  ــیاری از عوام ــویی صحنه ها از بس ــده اند و از س منتقل ش

مبراست. در ادامه به مهم ترین شاخصه های متانت گفتاری تعابیر زبانی قرآن 

کریم اشاره می کنیم:

1 ـ اجمال )مختصر گویی( و عدم پردازش به جزییات یک واقعه

ــه در آن گوینده به  ــقانه ک ــیاری از صحنه پردازی های عاش برخالف بس
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سا تشریح جزییات واقعه می پردازد، قرآن کریم صحنه ها را در نهایت اختصار و 

اجمال بیان می کند. در حقیقت پرده پوشی از بارزترین ویژگی های قصه گویی 

قرآن کریم است )حسینی 1384: 166( و از مهم ترین شاخصه های متانت گفتاری 

آن به شمار می رود که به نمونه هایی از آن اشاره می کنیم:

 ـ در صحنه ی مواجهه ی حضرت مریم )س( با جبرئیل؛ )فتمثل لها بشرا 

سويا قالت اني اعوذ بالرحمن ان کنت تقيا(.

ـ  در صحنه ی مواجهه ی زلیخا با حضرت یوسف )ع(؛ )و راودته التي هو 

في بيتها وغلقت االبواب وقالت هيت لک(.

ــل »هو في بيتها«، »غلقت االبواب«، »هيت لک« همه  وجود تعابیری از قبی

ــف است )سید قطب  ــان دهنده ی آخرین صحنه ی مواجهه ی زلیخا با یوس نش

1412: ج4، ص1979(. 

ــت، به نحوی که بخواهی  ــراوده« طلب با نرمی، مخادعه و نیرنگ اس »م

چیزی را با مالطفت از دیگری بدون تمایل او به دست آوری )فیومی؛ راغب1412: 

371؛ اندلسی 1422: ج6، ص256(. این واژه بر وزن مفاعله است که از آن تکرار و 

ــود )مصطفوی 1360: ج7، ص255؛ ابن عاشور: ج12،  ــتمرار در طلب استنباط می ش اس

ــان دهنده ی این است که زلیخا از قبل نسبت به حضرت  ص45(. این واژه نش

یوسف  )ع( چنین احساسی داشته است؛ حال آنکه قرآن کریم با به کارگیری 

ــابقه ی طوالنی این احساس اشاره کرده و هم از بیان  فعل »راودته« هم به س

جزییات آن صرف نظر کرده است.

ــان دهنده ی شدت و کثرت در محکم  »غلقت« صیغه ی مبالغه ای که نش
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ــدن آن مطمئن شود )مصباح اللغه، صحاح سا ــتن است، به نحوی که از بسته ش بس

ــف نتواند از صحنه بگریزد )مصطفوی:  اللغه، راغب1412: 612(. به نحوی که یوس

ــی را فراهم کرده ولی به  ــی که پیش از این چنین زمینه های ج7، ص255(. گوی

دلیل محکم بسته نبودن در، یوسف گریخته است )سید قطب 1412: ج4، ص1979(.

ــی1422: ج6،  ــا فریاد )ابن فارس؛ جوهری؛ اندلس ــت ب »هیت لک« که صوتی اس

ــان دهنده ی این است که زلیخا برای دستیابی به یوسف، پیش از  ص256( نش

ــف از فرمان، وی را عصبانی کرده  ــن نیز تالش نموده و اکنون تمرد یوس ای

ــید قطب 1412: ج4، ص1979(؛ اما خداوند متعال فقط لحظه ی نهایی را  ــت )س اس

ــک از جزییات و مقدمات این  ــیده و هیچ ی با جمالتی کوتاه به تصویر کش

احساس زلیخا و مراوده ی او را ذکر نکرده است.

در مورد حضور جبرییل در نزد مریم )س( در قالب یک انسان، همان گونه 

که در آیه مشهور است هیچ یک از جزییات حادثه از جمله آن که مثاًل پوشش 

ــده است.  آن حضرت چگونه بود یا نحوه ی حضور چگونه بود و... بیان نش

ــه در آیات مربوط به مواجهه ی  ــت ک عالمه طباطبایی در این باره معتقد اس

ــل با حضرت مریم )س( هیچ دلیلی برای تفصیل حاالت آن حضرت  جبریی

در آن هنگام وجود ندارد )طباطبایی 1407: ج14، ص45(.

ــاس را با عبارتی مختصر  ــم، وجود زمینه های ایجاد این احس قرآن کری

)هو في بيتها( بیان می کند و در جایی هم که بیان زمینه ی ایجاد رابطه دارای 

ــرقيا( با عدم پردازش به صحنه ی  ــت )اذ انتبذت في اهلها مکانا ش اهمیت اس

خلوت، روایت را به پایان می رساند )قرائتی 1383: ج6، ص55(.
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سا 2 ـ صراحت گریزی؛ جانشین شدن ضمایر به جای اسامی اشخاص

بالغت، عدم اصالت بخشیدن به اشخاص در صحنه های مواجهه با مسائل 

جنسی است؛ حال آنکه در صراحت گویی و اصالت بخشیدن به معشوق، در 

مواردی سعی شده تصویر با ابهام برگزار شود که از مؤلفه های این ابهام، به 

کارگیری ضمیر به جای اشخاص حاضر در صحنه است.

مثاًل، در آیه ای که اشاره به همسر عزیز مصر دارد، خداوند در آیه به ذکر 

ضمیری اکتفا می کند که نه تنها جزییات اعم از نام، شکل ظاهری و نحوه ی 

پوشش او را به میان نیاورده بلکه با استعمال ضمیر معرفه، بیشتر قصد دارد 

که این اسم ناشناخته بماند )سیوطی 1367: ج1، ص658(. برخی مفسران نیز دلیل 

آوردن ضمیر »التی« در آیه به جای مثاًل »امرأة العزيز« یا »زلیخا« را زشتی ذکر 

نام زن در مراوده دانسته اند )کاشانی 1423: ج3، ص354؛ اندلسی1360: ج6، ص256؛ ابن 

عاشور: ج12، ص45؛ درویش 1415: ج4، ص470(. از دیگر مصادیق استفاده از ضمایر 

در داستان ها می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ »هو فی بیتها همت به وهم بها«؛ 

»فتمثل لها بشرا سویا«. در آیه ی اخیر، خداوند متعال لفظ »بشر« را به صورت 

نکره آورده و جزییات آن تشریح نشده است.

3 ـ توصیف زیبایی در فضای تعابیر روحانی و معنوی

علی رغم داستان پردازی های عاشقانه که در آن زیبایی های ظاهری و مادی 

دارای نقش پررنگی در القای مفاهیم است، زیبایی ها در تعابیر قرآن کریم یا 

اصاًل بیان نشده است )زیبایی زلیخا، زیبایی رسوالن در خانه ی حضرت لوط 

ــیر گفته شده که رسوالن زیبا بوده اند( یا در صورت بیان  که معمواًل در تفاس
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شدن در فضای تعبیری روحانی و معنوی آمده است:سا

ــرا  ــد؛ »فتمثل لها بش ــته ای که بر حضرت مریم )س( نازل ش زیبایی فرش

سويا« )مریم: 17(

»سوی« به معنی مستوی و تام الخلق است. به نحوی که نقصی در اندام او 

از حیث انسان بودن مشاهده نشود )طبرسی1360: ج6، ص784؛ ابن عاشور: ج16، ص21؛ 

ــی1422: ج2، ص256(. تفاسیر، اغلب علت استفاده  ــانی 1423: ج4، ص168؛ اندلس کاش

ــیدن  ــته ی مثل نزد حضرت مریم )س( را نترس ــوی« برای فرش از صفت »س

ــرت مریم )س( از  ــته اند؛ به نحوی که حض ــرت و ایجاد انس دانس آن حض

حضور ملکه ای که شباهتی به انسان ندارد یا چهره ی متناسبی ندارد، احساس 

وحشت نکند )همان(، نه اینکه خواسته باشد به زیبایی موضوعی که اغلب در 

داستان های عاشقانه ی عرب اصالت داشته است در این ماجرا اصالت بخشد.

زیبایی حضرت یوسف )ع(

یکی از نکات قابل توجه در سوره ی یوسف این است که خداوند متعال 

ــف )ع( را  ــت آن حضرت، زیبایی حضرت یوس ــان احوال و سرگذش در بی

صریح بیان نکرده و آن را در مقام نقل قولی از زنان مصری بیان می کند.

عالوه بر عدم تصریح قرآن به زیبایی آن حضرت، توصیف زنان مصری 

از زیبایی یوسف )ع( نیز در فضایی روحانی و معنوی است؛ »ما هذا بشرا ان 

هذا اال ملک کريم« 

عالمه طباطبایی ذیل این آیه تفسیر زیبایی دارد؛ »در جمله ی »ما هذا بشراً 

إن هذا إال ملك كريم« بشریت را از یوسف نفی و فرشته بودن را برایش اثبات 
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ل 
سا ــی از اعتقادی بود كه معتقدان به خدا كه یك  كردند، البته این حرف هم ناش

فرقه ی آنان بت پرستانند بدان معتقد بودند و آن این بود كه خداوند فرشتگانی 

دارد كه موجوداتی شریف و مبدأ هر خیر و سعادت در عالم اند و زندگی هر 

ــایر كماالت مورد آرزو از  ــرور و س موجود زنده و علم و جمال و بهاء و س

ــح می شود و در نتیجه خود ایشان دارای تمامی  جمال ها و  ناحیه ی آنان ترش

زیبایی های صوری و معنوی اند و اگر فرضًا به صورت بشر مجسم شوند در 

حسن و جمالی می آیند كه با هیچ مقیاسی اندازه گیری نمی شود و بت پرستان 

آنها را به صورت انسان تصور می كنند، البته انسانی در نهایت حسن و بهاء.

ــبب بوده كه به جای توصیف حسن و جمالش و  ــاید همین اعتقاد س ش

ــته ای بزرگوار تشبیه كرده اند، با اینكه آتشی  ــم و ابرویش، او را به فرش چش

ــده بود، به دست حسن صورت و زیبایی منظر  ــان افروخته ش كه در دل ایش

یوسف افروخته شده بود. با این حال می بینیم از حسن او چیزی نگفتند، بلكه 

ــته ای كریم نامیدند، تا هم به حسن صورت او اشاره كرده باشند و  او را فرش

ــن سیرتش، و هم به جمال ظاهر و خلقتش و هم به جمال باطن  هم به حس

و خلقش و خدا داناتر است« )طباطبایی 1417: ج11، ص204(.

همان گونه که مالحظه شد زبان قرآن کریم در سطح کالم مخاطب در عصر 

نزول، زبانی متین است. گرچه قرآن کریم به زبان عربی است، ولی برای القای 

مفاهیم خود به مخاطب لزومًا از عرف و فرهنگ زبانی عرب پیروی نکرده است.
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3 ـ 3( سطح سوم: متانت گفتاری زبان قرآن با توجه به انسجام سا

روابط معنایی و متنی )در سیستم جهان بینی قرآنی( 

زبان قرآن یک سیستم مرتبط به هم و یک نظام واژگانی خاص است که 

در آن ارتباطات فراوانی وجود دارد.

ــیاقی و  ــات درون نصی، ارتباطات س ــی و ادبی، ارتباط ــات زبان ارتباط

ارتباطات بینامتنی از این جمله است. ارتباطات معنایی اجزا و مؤلفه های یک 

ــاخت های نگرشی و مفاهیم کلی تر یکی دیگر از اصولی است  کالم با زیرس

که در زبان قرآن وجود دارد.

ــی زبانی می تواند ارتباط الیه های مختلف فکری زبان قرآن را  معناشناس

نشان دهد. جهان قرآنی از لحاظ هستی شناسی جهانی، نظامی اهلل محور است. 

ــن و کانونی ترین نقطه ی زبان  ــتی و در واالتری خداوند در رأس مراتب هس

ــت و همه ی معارف قرآن و میدان های معناشناختی در این سیستم  قرآن اس

اهلل محورند.

ــود و این تفکر در الیه های  ــان ب  در جهان بینی جاهلی، مرکز جهان انس

زبانی جاهلیت بازتاب داشت؛ ولی در جهان بینی قرآنی، مرکز جهان خداوند 

است و این اندیشه در زبان قرآن تأثیرگذار است. زبان های مختلف، هر یک 

ــیوه ای خاص را ساده یا دشوار می سازند.  ــیدن به نحوه و ش به نحوی اندیش

مسئله ی متانت گفتاری را از این زاویه ی دید نیز می توان بررسی کرد.

ــی را به صورتی  ــای ارتباط ــی بخواهیم ماهیت ه ــل زبان، وقت در تحلی

ــی و اعتقادی و  ــم، بین بخش های جهان بین ــورد مالحظه قرار دهی جدی م
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سا ــاخصه های زبانی،  ــاخت های تفکر با برخی از مفاهیم، ویژگی ها و ش زیرس

پیوندهای ارتباطی مهم و مستحکمی می یابیم.

ــان و حتی مفهومی فراتر از  ــی مقصود از زبان  مفهومی، فراتر از زب گاه

ــب و هماهنگ با ویژگی های فهم و زبان  ــتفاده از زبان به صورت متناس اس

مخاطب است. زبان قرآن یک زبان یک پارچه و هماهنگ است. وجوه اعجاز 

ــتارهای معنایی قرآن بسیار است. مجموعه ی معارف قرآن را شاید  در پیوس

بتوان در سه ساحت معرفتی، اخالقی و عملی طرح نمود. 

ــیار هماهنگ و متناسب اند. ترکیب  ــی در قرآن بس ــه الیه ی دانش این س

ــی،  ــی نگرش ــه حوزه، در یک مهندس و مزج معقول و منطقی آیات این س

ــترده ای را ارائه می کند. آیات قرآن در جهات بسیار  ــم انداز وسیع و گس چش

ــم کامل و همه جانبه ی جوانب زبانی  ــی با یکدیگر ارتباط دارند و فه مختلف

ــت. اصل  ــرآن، منوط به توجه همه جانبه به ابعاد این ارتباطات معنایی اس ق

ــیر موضوعی منحصر نمی شود؛  ــیر قرآن با قرآن، فقط در حوزه ی تفس تفس

بلکه یک آموزه ی قرآن در حیطه ی آیات احکام را می توان به یک آیه که در 

حیطه ی اعتقادات وجود دارد مرتبط دانست؛ زیرا زیرساخت مباحث فقهی، 

مباحث اعتقادی و اخالقی است.

ــه ی الیه ها به ویژه  ــی آیات در زبان قرآن در هم ــی جهات ارتباط بازبین

الیه ی شناختی ونگرشی، راهبردهای نوینی را نیز به ما ارائه می دهد.

الف ـ هماهنگی اندیشه های زیرساختی زبان قرآن با شاخصه های متانت گفتاری

اگر قرار باشد همه ی آیات به نوعی با یکدیگر ارتباط داشته و هماهنگ 
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باشند، برخی از رویکردهای قرآن  در ساحِت شناختی می تواند از منطق قرآن سا

در اتخاذ شیوه ی متانت گفتاری دفاع کند.

ــاختی این ادعا این است که هر یک از  ــد نظریه ی زیرس چنان که گفته ش

ویژگی های زبانی و مفاهیم درون زبانی قرآن را می توان در گستره ی بازتاب 

همه ی مفاهیم و احکام دیگر جست وجوکرد.

ــران، ارتباط درونی آیات را پذیرفته اند و برخی به ارتباط  برخی از متفک

ــیرازی 1375: 308(. یکی از الیه های  برون گروهی آیات نیز اعتقاد دارند )مکارم ش

بسیار مهم جهان بینی قرآنی »توحید« است. قرآن همه ی هستی را در یک نظام 

توحیدی ترسیم می کند و هر مؤلفه و آموزه ای در قرآن کریم وجود دارد، در 

این نظام اهلل محور و توحیدی جای می گیرد.

ــت،  ــاره که همه چیز در قرآن کریم دایر مدار توحید اس ــی در این ب غزال

می گوید: »همه ی علوم، داخل در افعال خداوند است و در قرآن، شرح ذات 

ــن علوم، پایانی ندارد و در  ــت. ]بنابراین[ ای و افعال و صفات خداوندی اس

قرآن به کلیات و اصول آنها اشاره شده است )غزالی 1406: ج1، ص341(. اگر قرآن 

به متانت گفتاری دستور می دهد و یا آن که خود از این شیوه تبعیت می نماید، 

ــت که انسان در یک محیط عفیف بهتر می تواند رشد کند و به  از این رو اس

ــوی دیگر در نظر گرفتن خداوند و یاد معاد، مانع  ــود. از س خدا نزدیک ش

ــی می شود. به تعبیر دیگر، فلسفه ی رعایت متانت  سقوط در التذاذات جنس

ــت محیطی است که در آن بتوان سریع تر  گفتاری، ایجاد نوعی معنویت زیس

ــید؛ زیرا هرگونه کشش و جاذبه ی ناروا حتی اگر به واسطه ی  به توحید رس
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سا بی عفتی کالمی در انسان ایجاد شود، در روح او خدشه ایجاد می کند و او را 

از وحدت به سوی لذات ناروای عالم کثرت می کشاند.

حضور توحید در صحنه پردازی های داستانی قرآن در حوزه ی مسائل جنسی

حضور توحید در صحنه های خاصی نظیر کمینگاه خلوتی که زلیخا برای 

ــان دهنده ی این است که خداوند در همه جا به  ــف ترتیب داده بود نش یوس

حضور خود اشاراتی دارد و توجه به حضور اوست که مانع همه ی انحرافات 

اخالقی است.

وقتی قرآن کریم سیره ی یوسف )ع( را ارائه می دهد، تمام این برکات را 

بر اثر بینش توحیدی آن وجود مبارک می داند؛ چه در احوال شخصی و چه 

ــکار، چه در نشاط  در برخوردهایی که با دیگران دارد. چه در نهان و چه آش

و چه در اندوه، در همه ی حاالت به عنوان یک انسان موحد معرفی می شود؛ 

زیرا معرفت توحیدی، مبدأ اصلی همه ی کمال ها و معارف است )جوادی آملی 

1373: ج7، ص112(.

ــرده برمی دارد، با عبارتی کوتاه  ــی خداوند از یک صحنه ی خلوت پ وقت

ــد، در همان جا به حضور  ــری کنایی آن ماجرا را بیان می کن ــذرا و تعابی و گ

ــتان بیان  خداوند تصریح می کند و مباحث توحیدی را در البه الی طرح داس

می نماید: »إّنه ربِ  أحسن مثواي  ]...[ همت به وهم بها لو ال ان راي برهان ربه« 

)یوسف: 24(

ــتان  ــه نقطه ی عطف پردازش داس ــروردگار در این آی ــت برهان پ رؤی

ــف )ع( است. رویت برهان پروردگار نتیجه ی بینش توحیدی  حضرت یوس
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آن حضرت است؛ یوسف برهان رب را دیده است مانند ابراهیم که در آتش سا

ــای  رفت و به احدی تکیه نکرد، چون برهان رب را دیده بود و چون موس

ــی دارد و نه از غیر خدا کمک می خواهد،  کلیم که به دریا می رود و نه هراس

ــی درون چاه می رود برهان  ــف )ع( وقت ــون برهان رب را دیده بود. یوس چ

ــی می شود و  رب را می بیند، وقتی در بحبوحه ی خطر، گرفتار غریزه ی جنس

شادمانه، پیروزمندانه و فرشته منش بیرون می آید، برهان رب را می بیند. وقتی 

ــی در بحبوحه ی قحطی مصر تکیه می زند و امینانه و  ــر اریکه ی قدرت مال ب

ــت که  پیروزمندانه بیرون می آید، برهان رب را می بیند. این علم توحیدی اس

ــت[.  ــائل را حل می کند ]منظور از رؤیت برهان، رؤیت رب اس همه ی مس

اصواًل رؤیت رب با گناه جمع نمی شود. معلوم می شود هر وقت انسان گناه 

می کند جمال حق را نمی بیند و نیز نمی بیند که خدا او را می بیند )الم يعلم بان 

الل يري( )علق: 14(« )همان: ج7، ص173(.

از جمله دیگر مصادیق حضور توحید در صحنه پردازی های داستانی قرآن 

در حوزه ی مسائل جنسی می توان به داستان حضرت مریم )س( در سوره ی 

مریم اشاره کرد. سیاق این سوره حول محور توحید می چرخد و قصه، ماده ی 

اصلی این سوره است )سید قطب 1412 : ج4، ص2299(.

ــته ی ممثل، از  ــن« در مواجهه با فرش ــرت به »رحم ــتعاذه ی آن حض  اس

ــت إنيِ  َأعوذ  ــت؛ »قال ــق حضور توحید در این صحنه اس ــن مصادی بارزتری

بالرحمان منك إن كنت تقيا]...[ إنما َأنا رسول ربك ]...[ قال ربك هو علي َّ هين «

ــپرد تا رحمت عامه ی الهی  حضرت مریم )س( خود را به پناه رحمان س
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سا ــت متوجه خود سازد )طباطبایی 1417: ج14،  را كه هدف نهایی منقطعان عباد اس

ــرقی  ص41(. این بانوی صفوة اهلل که مطهره و برگزیده ی خدا بود و بخش ش

ــان  ــجد را برای اعتکاف و عبادت خود انتخاب کرده بود، وقتی یک انس مس

ــر خود می بیند، به خدا پناه می برد، چون یک موحد هر خطری را  را در براب

احساس کند به خدا پناه می برد )جوادی آملی 1373: 566(.

ب( هماهنگی نگرش ها و مفاهیم کلی اخالقی با متانت گفتاری

اخالق دانشی است که دارای زیرساخت ها، مبانی و کلیاتی است. آموزه های 

عملی در حوزه ی اخالق کاربردی با نگرش های اخالقی قرآنی متناسب اند و 

همه ی نظام اخالقی قرآنی با نظام جهان بینی دینی متناسب است.

ــی یا اخالق  متانت گفتاری به عنوان یک آموزه ی جزیی در اخالق جنس

گفتاری باید با کلیات مباحث اخالقی هماهنگ باشد.

ــخن از مفهوم تقوا یک مفهوم کلی است که مقتضیات  در صورتی که س

جزیی فراوان دارد. یکی از مقتضیات مهم آن کنترل شهوت جنسی است که 

در ذیل به دو آموزه ی مهم آن اشاره می شود:

آموزه ی توجه به مقتضیات تقوای الهی در صحنه های خاص جنسی 

ــود در صحنه پردازی های قرآن کریم  ــر پررنگ موج ــوا یکی از عناص تق

ــانی بارها در این  ــت. مصادیق متعدد این ملکه ی نفس ــائل جنسی اس از مس

صحنه ها حضور دارند. 

ــتان یوسف )ع( سراسر  این سوره که از یک نظر احسن القصص  در داس

ــتقیم، و بی تقوایی مایه ی  ــان می دهد که تقوا صراط مس ــود، نش نامیده می ش
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ــبب سقوط است. گاهی بی تقوایی به صورت حسد و کید سا بیراهه رفتن و س

ــت و گاهی به عنوان تحقیر یک انسان وارسته. همه ی راه های  و بی عفتی اس

ــان را به مقصد نمی رساند و در خور نکوهش است، در این  انحرافی که انس

ــان را به  ــده و همچنین همه ی مراحل تقوا که انس ــوره ی مبارکه بازگو ش س

ــوره بیان شده است  ــته ی ستایش است در این س ــاند و شایس مقصد می رس

)جوادی آملی 1373: ج7، ص135(.

ــه فاستعصم« )یوسف: 32(؛ »و ما ابري  عباراتی از جمله »لقد راودته عن نفس

نفسي ان النفس المارة بالسوء اال ما رحم ربي« )یوسف: 53( جلوه هایی از حضور 

تقوا در صحنه ی مواجهه ی آن حضرت با زلیخاست.

ــته ی الهی نیز  این تقوا در صحنه ی مواجهه ی حضرت مریم )س( با فرش

ــت  وجود دارد؛ »قالت إني َأعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا« )مریم: 18( بازگش

جبرییل در این آیه مشروط به تقواست؛ چرا که انسان با تقوا از پناه بردن به 

ــت می کند و مرتکب گناه نمی شود )همان؛ طبرسی 1360: ج6، ص784(.  خدا وحش

ــت که تقوا تنها راه پاکدامنی و عامل  ــت این اس آنچه در این آیه مبرهن اس

بازدارنده از گناه است.

ــه آن را از خود نفی  ــانی از اینك ــت كه هر انس ــوا وصف جمیلی اس تق

ــتن آن اعتراف بورزد  ــت كه به نداش كند كراهت دارد و بر هر كس گران اس

)طباطبایی1417: ج14، ص41(.

آموزه ی استعاذه در صحنه های خاص جنسی 

یکی دیگر از نگرش های کلی اخالقی در پردازش صحنه های جنسی در 
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سا ــتعاذه« است. این آموزه ناشی از بینش  قرآن کریم توجه دادن به آموزه ی »اس

توحیدی و تقواست. انسان موحد و متقی در مواجهه با عواملی که می توانند 

ــانند، به خدا پناه می برد و خداوند را  ــقوط و تباهی بکش او را به ورطه ی س

ــت که این آموزه  تنها مأمن و عامل نجات خود می خواند. به همین دلیل اس

ــف )ع( در  ــا به عنوان عنصر پررنگی ظهور و بروز می کند. یوس در صحنه ه

ــته ای که  ــت، درهای بس مواجهه با فضایی که زلیخا برای او فراهم کرده اس

ــراری از آن وجود ندارد، تنها راه و مأمن خود را پناه بردن به  ــات و ف راه نج

خداوند متعال می داند و می گوید: »معاذالل انه ربي احسن مثواي« و مریم )س( 

نیز در مواجهه با جبرییل می فرماید: »اني اعوذ بالرحمن منک«

ــاخت  ــتعاذه« به عنوان یکی از اصول مهم اخالقی در زیرس بنابراین »اس

اندیشه ی قرآن کریم حضور و نمود دارد.

نتیجه

ــرآن در بیان  ــت زبان ق ــده در نحوه ی کاربس ــوع مطالب بیان ش از مجم

التذاذات جنسی می توان به این نتیجه ی مهم دست یافت که زبان قرآن کریم 

ــت. قرآن هم در گزینش واژگان، هم در  یک زبان یک پارچه و هماهنگ اس

بهره گیری از زبان مخاطب و هم در اندیشه های زیرساختی حاکم بر زبان به 

ــطوح مختلف زبان قرآن را  نحوی یک پارچه و در هم تنیده عمل می کند. س

نمی توان مجزا و مستقل از یکدیگر دانست. تحلیل زبان قرآن در بیان مفاهیم 

ــطح ما را به این نتیجه ی مهم رهنمون  ــی در سه س مربوط به التذاذات جنس
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ــازد که قرآن کریم در سطح لغت و در بیان مفاهیم مربوط به التذاذات، سا می س

ــطح زبان مخاطب و مکالمه با زبان قوم  ــخن نمی گوید. در س با صراحت س

ــت؛ چرا  نیز هیچ گاه پیرو برخی پرده دری ها و صراحت گویی های عرب نیس

ــه ی  ــطح واالتر زبان یعنی اندیش ــه متانت گفتاری قرآن کریم مبتنی بر س ک

ــت که در سه ساحت معرفتی، اخالقی و  ــاختی حاکم بر زبان قرآن اس زیرس

عملی نمود می یابد.

ــج راهبردی مهمی  ــاری می توان به نتای ــاد این متانت گفت ــل ابع از تحلی

ــت که به برخی از  ــت یاف ــه ی حاکمیت پارادایم متانت گفتاری دس در زمین

ــت گذاری های کالن، سیاست گذاری های  ــه قلمرو سیاس این راهبردها در س

ــخصی و گفت وگوهای  حوزه ای و منطقه ای و حوزه ی محاورات فردی و ش

دو جنس مخالف اشاره می شود: 

راهبردهای توسعه ی متانت گفتاری در سطوح اجتماعی و فردی

ــد راهبردهایی در  ــی بای ــی قرآن در تعبیر از الزامات جنس از روش زبان

سیاست گذاری های مربوط به این حوزه اتخاذ کرد.

این راهبردها را می توان در سطوح و حوزه  های ذیل مورد توجه قرار داد.

1 ـ سطح سیاست گذاری های کالن اجتماعی

2ـ  سطح سیاست های حوزه ای و منطقه ای )نظیر حوزه ی رسانه، حوزه ی 

آموزش و پرورش و داستانی و...(

3 ـ سطح محاورات فردی و شخصی
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سا 1 ـ راهبردهای مرتبط با سطح سیاست گذاری های کالن اجتماعی

ــوری به عنوان یک پارادیم نگرشی، بینشی و کنشی  سیاست گذاران کش

ــردی و عمومی  ــت کالم را بر زبان ف ــاری و نجابت و عف ــد متانت گفت بای

حاکمیت دهند و تمامی دستگاه های کشوری باید در راستای این سیاست در 

کاربردهای زبانی تعابیر و سوگیری های تحلیل مفاهیم زبانی، هماهنگ باشند. 

ــت که مبانی و  پرده دری گفتاری و بی حجابی کالمی نوعی از بی حجابی اس

قوانین حکومتی مرتبط با این مسئله می تواند مانع آنها باشد.

قوه ی مقننه

قوه ی مقننه و مصادر قانون گذاری کشوری در سطح قوانین، بخش نامه ها، 

آیین نامه ها و همچنین پیوست های فرهنگی باید این سیاست را مد نظر قرار 

ــطوح مختلف، جرائم حقوقی  دهند و برای متخلفان از متانت گفتاری در س

مشخص و تعریف شده ای را ارائه دهند. 

قوه ی قضاییه

ــوه ی قضاییه در بخش تعزیرات حکومتی و ضمانت حقوقی این قوانین  ق

نیز محکم و مقاوم باشد و بایسته ها و شایسته های الزم را مورد توجه قرار دهد.

ــلم است که این سیاست گذاری ها بر عفت عمومی و متانت گفتاری  مس

جامعه خواهد افزود.

ــریعت اسالم قوانینی وجود دارد که حافظ و نگهبان و پاسدار این  در ش

جریان است؛ ولی از آنجا که این قوانین در پایگاه تعزیرات، تعریف شده اند 

و تعزیر و میزان آن منوط به تشخیص قاضی است، در برخی از مواردی که 
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متانت گفتاری برای قضات بی اهمیت است، آنان در تعزیرات نیز تسامح های سا

فراوانی دارند و این نبود ضمانت حقوقی و قانونی، جریان جدیت در رعایت 

ــع قوانین محکم و  ــد می کند؛ به همین جهت، وض ــت گفتاری را تهدی متان

ــون کمک کند. دقت در  ــیر و اجرای قان ــن می تواند به قضات در تفس روش

ــوری نشان می دهد که هماهنگی های دستگاهی نیز  قوانین و تبصره های کش

در جهت تحقق این پارادیم مؤثر است.

2 ـ راهبردهای حوزه ای و منطقه ای

ــی و بیانی و  ــی متانت گفتاری به عنوان یک پارادیم دراخالق گویش وقت

زبانی یک جامعه حاکم شود، همه ی افراد جامعه بعد از آن محفوظ و بهره ور 

خواهند گردید. بنابراین در هر حوزه ای باید متناسب با آن حوزه، مناسبات را 

مورد تأمل قرار داد و رهیافت ها و راه کارهایی را برای حاکمیت این پارادیم 

به کار گرفت.

ــطح  ــطح قانون گذاری، بلکه در س ــای این حوزه نه تنها در س راهبرده

اشاعه ی فرهنگ و یا تأثیرگذاری های اخالقی و... نیز خواهد بود.

در ذیل به نمونه هایی از این راهبردها اشاره می شود.

راهبردهای مبتنی بر رعایت این پارادیم در حوزه ی آموزش و پرورش 

ــطح متون و کتب  ــرورش می توان گفت در س ــوزه ی آموزش و پ در ح

ــطح پردازش های گفتاری  ــی این بی پردگی یافت نمی شود؛ ولی در س درس

ــی های تدریس، این موارد به چشم می خورد. آیین نامه ها و  معلمین در کرس

بخش نامه های خاصی می تواند مسئله ی رعایت متانت گفتار را به معلمان این 
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سا ــوزه تذکر دهد و حتی می توان رعایت نجابت و متانت گفتار را در برخی  ح

ــبک های خاص تربیتی به معلمان الزام نمود تا ایشان بتوانند  از مباحث و س

این مطلب را در سطح دانش آموزان ترویج کنند.

ــی، بازگویی  ــخن گفتن از صحنه های جنس ــات رکیک و بی پرده س کلم

ــن دانش آموزان به ویژه در  ــکس در بی فیلم های ضداخالقی و صحنه های س

ــت. اگر آیین نامه هایی تصویب شده است که  بعضی از مناطق رواج یافته اس

ــکس در مدارس ایراد می گیرد، با اهمیت  بر رد و بدل نمودن عکس های س

دادن به مسئله ی متانت گفتار باید در گفت وگوهای دانش آموزان که بی پرده 

از مسائل جنسی برای همه سخن می گویند نیز محدودیت هایی ایجاد نمود.

البته حاکمیت این پارادیم فقط به سطح قانون گذاری و اجبار و ضمانت 

ــناختی،  ــد تمهیداتی را در مقوله های ش ــدود گردد و بای ــی نباید مح حقوق

ــتیال بخشیدن به این پارادیم،  ــیطره دادن و اس فرهنگی و اخالقی نیز برای س

مورد مالحظه قرار داد.

راهبردهای مبتنی بر رعایت این پارادیم در حوزه ی رمان پردازی و داستان نویسی

ــی از مهم ترین حوزه ها و اصلی ترین عرصه هایی که باید روش قرآن  یک

را در آن مبنای عملکرد قرار داد، حوزه ی رمان پردازی و داستان نویسی است.

در مباحث گویشی و رمان پردازی ها و داستان نویسی ها گاهی صحنه های 

جنسی به قدری تفصیل داده می شود که فرد گویا در صحنه ی خیال، خود را 

در آن جا حاضر می بیند. در چنین صحنه های روشن و واضحی که فرد به طور 

ــیده است، وقتی سخن از رابطه ی جنسی  کامل در خیال خود به تصویر کش
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یا خلوت عاشقانه ای به میان می آید، التذاذ حاصل از پردازش این صحنه در سا

مخیله ی مخاطب، لذت مطلوب و مبارکی نیست. در برخی از موارد نیز این 

ــروع نیز باشد. در داستان حضرت یوسف )ع( علی رغم  التذاذ می تواند نامش

آن که هسته ی کانونی بسیاری از ماجراها به صحنه ی خلوت یوسف و زلیخا 

و تعرض زلیخا به یوسف برمی گردد، خداوند آن ماجرا را چنان حکیمانه و 

لطیف در قالبی کوتاه و گذرا مطرح می فرماید که وجوه اعجاز قرآن را در این 

تعبیرات می توان آشکارا مشاهده کرد.

ــی از رمان پردازان، عادت دارند برای توصیف چنین صحنه هایی، از  برخ

همه ی رنگ ها و اشیا و ابعاد اتاق سخن بگویند؛ نوع لباس و آرایش افراد را 

متذکر شوند و آن گاه نوع خلوت و نگاه ها و احساسات عاشقانه را بیان کنند 

ــوند؛ ولی باید  ــی به صورت کنایی رد می ش و حداقل در تعابیر رکیک جنس

دانست که این طول و تفصیل نیز از جهات روان شناختی، ممکن است سبب 

تحریکات جنسی افراد گردد. برای جلوگیری از این امر، تأمل در ساحت های 

ــوی  ــتن گام هایی به س متانت گفتاری می تواند راهبردهایی را جهت برداش

عفت و نجابت گفتاری فراهم کند.

راهبردهای مبتنی بر رعایت پارادیم متانت گفتاری در حوزه ی رسانه

ــتگی های رعایت اصول اخالقی  ــانه بایستگی ها و شایس در حوزه ی رس

گفتاری مضاعف می گردد.

ــر روحیه ی اجتماعی  ــات و واژگان در حد اعجاب آوری ب ــک کلم تک ت

ــم متانت گفتاری در این  ــت. حاکمیت پارادی و اخالق جمعی تأثیرگذار اس
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ــی گفتاری و سبک شناسی گویشی نشان می دهد که روند و  آسیب شناس

سطح متانت گفتار در متانت روحیه ی اجتماعی تأثیرگذار است. البته معمواًل 

ــت از صحنه های رکیک جنسی در فیلم های سینمایی و داستانی  مرسوم اس

ــانه وجود دارد و مشهود است  ــوند؛ ولی آنچه هنوز در رس با کنایه رد می ش

ــوند و  ــت که برخی از عباراتی که در یک فضای خاص مطرح می ش این اس

ممکن است تحریکات جنسی گذرایی را در پی داشته باشند مورد توجه قرار 

نمی گیرند. عشق هایی که در البه الی داستان ها وفیلم ها رخ می دهد می تواند 

ــی در آنها تحت الشعاع قرار  ــئله ی وصال جنس کنایی تر مطرح گردند و مس

ــائل جنسی سخن می گویند به  ــان درباره ی مس نگیرد. هنگامی که کارشناس

کاربرد تعابیر جنسیتی خود بیشتر توجه نمایند و در مجموع با مبنا قرار دادن 

ــی می بایست رسانه ی ایران همان گونه  روش قرآن در بیان صحنه های جنس

که نجیب ترین و متین ترین رسانه ی جهان است، سیر صعودی و مستورانه ی 

خود را در این مسیر ادامه دهد.

راهبردهایی در سطح محاورات فردی

شواهد نشان می دهد که کاربرد تعابیر جنسیتی در سطح محاورات فردی 

به ویژه در سطح خانواده ها و در محافل دوستانه و میهمانی ها آسیب بیشتری 

ــتانه ـ معنویت  دارد. برخی از افراد ـ به ویژه در جمع های خانوادگی و دوس

گفتاری و جدیتی در حفظ حریم های گفتاری ندارند.

ــخن گفتن از صحنه هایی خاص  باید دقت کرد که دلیل تقبیح رکیک س
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ــائل جنسی این نیست که فرد لزومًا به ورطه ی تحریک جنسی سقوط سا و مس

کند؛ بلکه رعایت متانت گفتار بر تقوا و ورع قلبی افراد می افزاید و مبدأ آثار 

خیر و برکاتی می شود.

ــیتی این  یکی از راهبردهای تعدیل و تصحیح گفتار از منظر متانت جنس

ــطوح مختلف  ــناختی نظیر محتوای این مقاله در س ــت که محتواهای ش اس

ــده و به عنوان روش قرآن در اختیار فرهنگ عمومی قرار گیرد.  پردازش ش

ــازی با تحکیم پایه های شناختی، علی رغم وجود نظریات مخالف  فرهنگ س

فراوان در برخی از حوزه های روان شناختی و جامعه شناختی جنسی می تواند 

زمینه ساز ارتقای سطح متانت گفتاری در حوزه های خرد و نهادهای کوچک 

اجتماعی و در حوزه ی مکالمات شخصی در خصوص افراد باشد.

راهبردهای متانت گفتاری در حوزه های روابط بین دو جنس مخالف

ــر می نمایند و حتی  ــران به یکدیگ ــران و دخت ــق هایی که پس ابراز عش

ــتگاری هایی که در صحنه های خلوت خاص به انجام می رسانند، در  خواس

بسیاری از اوقات از این آسیب مبری نیستند.

متانت گفتاری در مراوداتی که الزمه ی اشتغاالت اجتماعی و اختالطات 

ناگزیر است باید به صورت منطقی و تعریف شده ای مورد توجه قرار گیرد. 

ــه در ترکیب و تألیف و  ــی مخصوص به خود را دارد ک ــر کلمه بار معنای ه

ــعه ی مفهومی می شود. مقتضیات این بارهای  فضای صدور کالم دارای توس

معنایی گاهی مخل متانت گفتاری است.

ــی از پرده دری های  ــمی، پیامد برخ ــی برخی از پرده دری های چش گاه



153

تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزه ی التذاذات جنسی
13

89
ز  

یی
 پا

 / 
49

ره 
شما

 / 
هم

زد
سی

ل 
سا کالمی است. هتک حرمت های کالمی گاهی در قانون عنوان می شود، گاهی 

در شرع، عنوان فحشا می یابد و گاهی با مالزمات حرام خود، مقدمه ی حرام 

محسوب می شود.

ــتگی ها و  ــت که بایس ــم در این مقدمه این اس ــی از راهبردهای مه یک

شایستگی های مربوط به این حوزه را به دختران و پسران تفهیم نمود و مبانی 

نظری روان شناختی و جامعه شناختی و شرعی و تکوینی متانت گفتاری را با 

تحلیل های مربوط در سطح فرهنگ عمومی و در سطح آموزش روابط مثبت 

جنسی دختران و پسران آموزش داد.
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