تحليلي از متانت گفتاري زبان قرآن
در حوزهي التذاذات جنسي
مهديه السادات مستقيمي1٭ ايوب امرايي2٭٭ محمد فضلي3٭٭٭
چكيده

زبان قرآن را ميتوان به سه معناي  1ـ زبان عربي 2 ،ـ زبان عربي متناسب با انديشه و زبان

مخاطب و  3ـ زبان عربي متناسب با انديشه و زبان مخاطب و هماهنگ با سيستم انديشهوري
گوينده در نظر گرفت .کم و کيف متانت گفتاري زبان قرآن (به هر سه معني) در حوزههاي
پنجگانهي التذاذات جنسي (التذاذات قلبي ،بصري ،سمعي ،لمسي و مقاربتي) قابل اثبات است.

کنايي بودن همهي تعابير جنسي قرآن ،صراحتگريزي قرآن در مقام تفهيم و احتراز قرآن از
واژگان متداول برخي از ادباي عرب و همچنين همخواني زيرساختهاي انديشههاي قرآني

(در بخش جهانبيني و اخالق) با روش زباني قرآن در اهميت دادن به متانت گفتار ،همگي

نشاندهندهي اين شيوهي اخالقي قرآن در نحوهي بيان مسائل و کاربرد تعابير جنسي است .از

تحليل ابعاد اين متانت گفتاري ميتوان به برخي از مؤلفههاي راهبردي در زمينهي حاکميت
پارادايم متانت گفتاري در سه قلمرو سياستگذاريهاي کالن ،سياستگذاريهاي حوزهاي

و منطقهاي و حوزهي محاورات فردي و شخصي و گفتوگوهاي دو جنس مخالف پي برد.

کليد واژه
قرآن ،زبان ،تعابير ،التذاذات ،متانت گفتاري ،راهبرد
٭ ـ استاديار و عضو هيئت علمی دانشگاه قم
٭٭ ـ کارشناس ارشد علوم قرآن وحدیث
٭٭٭ ـ کارشناس ارشد تفسير قرآن
تاریخ دریافت 89/7/23 :تأیید نهایی ( 89/9/11 :با همکاری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم)
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طرح مسئله

زبان قرآن در همهي ابعاد از جمله کاربس��تها وکاربردهاي تعابير زباني
قرآن در حوزهي طرح ابعاد مسائل و التذاذات جنسي ميتواند به عنوان يک
زبان معيار مورد توجه قرار گيرد .چالشهايي در چگونگي طرح مس��ائل و
التذاذات جنس��ي وجود دارد که گاهي مي��زان صراحتگويي در اين حوزه
را م��ورد ترديد قرار ميدهد .يافتن ش��اخصهاي زب��ان قرآني در اين زمينه
ميتواند الگويي را براي متانت گفتار در حوزهي جنسي ترسيم کند.
تحليل کم وکيف متانت گفتاري قرآن راهبردهايي اخالقي را در راستاي
فضا سازي در ادبيات کالمي رسانههاي عمومي و محاورات فردي و اجتماعي
ارائه ميدهد و از اين طريق ميتواند سبب افزايش معنويت زيست محيطي
در عادتهاي گفتاري يک جامعهي ديني شود.
اين متانت گفتاري در س��ه سطح زبان قرآني که عبارت از گزينش لغات
و مف��ردات و تعابير ،نحوهي توجه به القاي س��خن ب��ه مخاطب با توجه به
ويژگيه��اي زباني مخاطب و هماهنگي سيس��تمي زبان ب��ا نظام جهانبيني
قرآني مطرح است.
کنايي و استعاري بودن تعابير قرآني در حوزهي التذاذات جنسي در پنج
محور التذاذات قلب��ي ،التذاذات بصري ،التذاذات کالمي و التذاذات مقاربتي
نش��ان دهندهي رعايت اخالق و عفت کالم در دقاي��ق تعبيرات زبان وحي
است .عدول قرآن از برخي صراحتگوييهاي عرب جاهلي در بيان مسائل
جنس��ي و احتراز از دأب برخي از ش��عراي عرب در نح��وهي تفصيل مقام
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زباني با مخاطب است.
اگر زبان قرآن را در سطح معنايي سوم در نظر آوريم با تحليل هماهنگي
متانت گفتاري قرآن با جهانبيني و نگرشها و ساحتهاي اخالقي ميتوانيم
به سيستمي بودن رويکردهاي زباني قرآن پي ببريم و هندسهي منظم فکري
قرآن را که زيرساخت کم وکيف متانت گفتاري است باز شناسيم.
بنابراين در اين مقاله به اين سؤاالت پاسخ داده خواهد شد.
 .1متان��ت گفتاري قرآن در انتخ��اب تعابير واژگاني در حوزهي مفردات
چگونه است و چه راهبردهايي را در اين زمينه به کار گرفته است؟
 .2متان��ت گفتاري قرآن در ايج��اد ارتباط مفاهمهاي و کالمي با عرب با
توجه به ويژگيهاي زباني عرب جاهلي چگونه بوده است؟
 .3متانت گفتاري قرآن در نظام واژگاني و سيستم زباني در هماهنگي با
انديشههاي زيرساختي و جهانبيني نگرشهاي اخالقي قرآني چگونه است؟
 .4چ��ه راهبردهاي��ي را ميتوان از تحليل متانت زب��ان قرآن در حوزهي
التذاذات جنسي برداشت کرد و از آنها در قلمرو سياستگذاري استفاده کرد؟
 )2سه معناي زبان قرآن

يک��ي از رويکردهاي جديد و مهم معاصر دربارهي زبان اين اس��ت که
زبان مش��تمل بر واژگاني اس��ت که از طريق آنها قابليت اتصال به يک رشته
ويژگيهاي عارضي را دارد و اين واژگان در مقام کاربرد معناهاي خاصي پيدا
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ميکند و در يک دس��تگاه ارتباطي داراي شبکهي پيچيده و به هم پيوستهي

معنايي و تصوري اس��ت .بنابراين زبان صرفًا به معناي لغت و لهجه نيس��ت
(ايزوتسو.)6 :1361
مفهوم زبان قرآن ميتواند يکي از سه معناي زير را به ذهن متبادر سازد.
هريک از اين محورهاي معنايي ،يک سطح خاص از مفهوم زبان قرآن است:
الف) زبان به معناي لغت و لهجههاي قبايل (مراد زبان و لغت عربي است).
ب) زبان به معناي نوع خاص گفتار متناسب با سطح مخاطب که بتواند
به سبک ويژهاي سخن را به مخاطب القا ميکند.
ج) زبان به معناي سيستمي که در آن واژگان و معناي زبان با جهانبيني
و مباني فکري مخاطب س��ازگار است .زبان در اين معنا ،دستگاهي ارتباطي
اس��ت که با اس��تفاده از واژگان و لغت ،انديش��هاي را که با ساير بخشهاي
فکري گوينده سازگار است به مخاطب القا کند.
وقتي که از تعابير زباني قرآن در حيطهي مسائل جنسي سخن ميگوييم،
هر س��ه معناي فوق را در نظر داريم .بنابر اين م��راد از زبان قرآن ،تنها زبان
عرب و مفهوم متداول و س��نتي آن نيست که در لغتشناسي و قاعدهيابي از
آن س��خن به ميان ميآيد .ما در اين مقاله متانت زبان قرآن را با توجه به هر
سه معناي زبان ،تحليل ميکنيم.
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قرآن در کاربرد واژگان جنسيتي از تعابير کنايي و اشاري استفاده ميکند.
لغتشناس��ان مدعي آن هس��تند که همهي تعابير قرآن در اين حوزه داراي
متانت و حجاب گفتاري است.
تعبير در زبان عرب از ريشهي « َعبر به سکون باء» به معني تجاوز از حالي
به حال ديگر اتخاذ گرديده است و بار معنايي عبور را دارد (فراهيدي :ج ،2ص129؛

راغب 543 :1412؛ مصطفوي  :1360ج ،8ص .)18بنابراين عبور از يک لفظ به يک معنا،
عب��ور از يک معنا به معناي ديگر و يا عب��ور از يک فضاي معنايي به فضاي
معنايي ديگر در آن گنجانيده شده است .مجموعه تعابيري که در زبان قرآن به
کار گرفته شدهاند ،داراي متانت و حجب و حيايي خاص هستند ،ضمن آنکه
در گسترش و توسعهي مفهومي نيز قابليتهاي ستوني را دارند .بحث «وضع»،
«اس��تعمال»« ،تعبير»« ،استخدام» و مباحث حقيقت يا مجاز بودن زبان قرآن و
نيز مس��ائلي از قبيل توس��عههاي مفهومي ،از محورهايي هستند که بازبيني و
بازنگري آن ميتواند اليههاي برتر و ظريفتري از وجوه اعجاز قرآن و وجوه
معاني لطيف آن را فرا راه پژوهشگران قرار دهد .در زبان قرآن ،هم در «تعابير»
و واژگان��ي که براي معناي خاصي وضع ش��دهاند ،هم در الفاظي که در غير
معناي ظاهري (بنا بر قواعد مشخص) استفاده ميشوند و هم در الفاظي که به
نحو استعاره و کنايه به پردازش يک معناي خاص ميپردازند ،متانت گفتاري
رعايت ش��ده است .صرفنظر از اختالفي که در باب وجود مجاز و مثال در
زبان قرآن وجود دارد ،کلمهي تعبير ميتواند با گسترش مفهومي خود شامل
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همهي مواردي باش��د که خداوند با اس��تفاده از يک واژه ،معنا و مقصودي را
تفهيم ميکند .در اين زمينه ميتوان ادعا کرد که کاربرد همهي تعابير جنسيتي
در قرآن ،براي رعايت متانت گفتار از کمال حکمت و لطايف برخوردار است.
آنچه مس��لم اس��ت زبان قرآن با لهجه و زبان عربي بيان ش��ده اس��ت و
بررس��يهاي وسيع لغوي دربارهي آن ميتواند ادعاي فوق را به اثبات برساند.
تبيين قواعد ادبي و بياني نظير صرف و نحو و بالغت و بيان و بديع و همچنين
ظرايف معنايي در حيطهي وضع ،اس��تعمال ،اش��تقاق ،کنايات ،استعارات و...
ميتواند ابعاد کاربرد تعابير زباني قرآن در حوزهي مسائل جنسي را تبيين کند.
زبان قرآن زباني است که نه تنها قواعد و اصول لغت عرب در آن رعايت
شده است ،بلکه خود به عنوان يک معيار در قواعد و مسائل زبان عربي بايد
مورد مراجعه قرار گيرد و به عنوان مرجع زبان عربي شناخته شود .گسترش
زبان عربي در قرآن نيز در سايهسار اين کالم شريف تحقق يافته است.
 )3کاربرد کنايي تعابير جنسي از ديدگاه لغويين و مفسران

تعابير زباني قرآن در مس��ائل جنسي در سطح زبان و لهجه ويژگي خاصي
دارد .مفردات راغب اين ويژگي را که بر اس��اس پژوهشهاي ژرف در تمامي
تعابير قرآن از مسائل جنسي صورت پذيرفته است ،چنين بيان ميفرمايد« :تمامي
الفاظي که عمل زناشويي را افاده ميکند ،کنايات هستند» (راغب .)823 :1412

ب��ا صرفنظر از مطالبي ک��ه دربارهي وجود اس��تعاره و کنايه در قرآن در
مباحث زبانشناسي قرآني وجود دارد ،مراد راغب اصفهاني اين است که قرآن
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گرفته ،از صراحتگويي و بيپردگي اجتناب نموده اس��ت و حريمهايي را که
توجه به آنها در حيطهي روا نشناختي جنسيتي و جامعهشناختي جنسيتي الزم
است ،به صورتي اکيد مورد توجه قرار داده است .عالوه بر آن مفسران نيز به
اين ويژگي زباني قرآن کريم در تبيين الفاظ حوزهي التذاذات جنسي در قالب
کنايه تصريح کردهاند .عالمه طباطبايي ضمن اينکه در آيهي «اوالمستم النساء»
(مائده ،)6 :لمس زنان را کنايه از نزديکي ميداند ،در علت کاربرد چنين واژهاي
در اين آيه و دربارهي ويژگي کلي زبان قرآن در کاربرد کنايي الفاظ ميفرمايد:
«[خداوند] به س��بب رعايت ادب و حفظ زبان از چيزي که طبعها از تصريح
به آن دوري ميکند آن را آشکارا بيان نکرده است» (طباطبايي :1407ج ،5ص.)227

قرطبي نيز به اين ويژگي زبان قرآن کريم در کاربرد الفاظ در اين حوزه به صورت
تلويحي اشاره کرده است« :مالمسه به معناي نکاح [نزديکي با زنان] است ،ولي خداوند
به کنايه صحبت ميکند و به اينگونه واژهها تصريح نميکند» (قرطبي  :1364ج ،6ص.)105

 )4دستهبندي تعابير کنايي قرآن بر مبناي نوع التذاذات

پژوهش دربارهي تعابير زباني قرآن از مس��ائل جنس��ي در س��طح واژه
نش��ان ميدهد که ميتوان اين تعابير را از چش��م اندازهاي مختلف در قالب
دستهبنديهاي متفاوتي مطرح کرد.
يکي از اين تقسيمبنديها بر اساس تعابير زباني قرآن از التذاذات جنسي
است که در ادامه به آن ميپردازيم:
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 4ـ  )1تعابير زباني قرآن در حوزهي التذاذات قلبي

قلب يکي از کانونهاي مورد توجه در التذاذات جنس��ي اس��ت .گرايش
قلبي دو جنس مخالف به يکديگر ميتواند منشأ بسياري از التذاذات جنسي
باش��د .واژهي معروف «عشق» يکي از واژگان مبين اين گونه لذتهاست که
قهاي زميني مورد توجه ش��عرا و نويسندگان قرار گرفته است
غالباً در عش�� 
(البته بايد دانست واژهي عشق در قرآن استفاده نشده است) .صراحت نداشتن
و استفاده از تعابير کنايي و استعاري از ويژگيهاي مهم متانت گفتاري قرآن
کريم در بيان التذاذات قلبي به ش��مار ميآيد که در ذيل به چند نمونه از اين
تعابير اشاره ميشود:
وجه کنايي واژهي«شغف»

اين واژه فقط يک مرتبه در قرآن کريم در مقام بيان احساس قلبي زليخا
نسبت به حضرت يوسف (ع) و از زبان زنان مصري بيان شده است« :و قال
نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتيها عن نفسه قد شغفها حبا» (يوسف)30:

تعبير «ش��غفها حبا» تعبيري ظريف از نوعي احساس قلبي نسبت به جنس

مخالف اس��ت که قرآن کريم به صورت کنايي به آن اش��اره کرده است؛ چرا
که «ش��غف» در لغت به معني غالف قلب است (ابن منظور  :1414ج ،9ص179؛ ابن

ف��ارس1410؛ قرش��ي  :1375ج ،4ص .)48برخي نيز آن را به معني چربيهایي که دور
قلب را احاطه ميکند دانستهاند (ابن منظور  :1414ج ،9ص .)179استعمال اين واژه به
همراه «حب» اشارهي ظريف به نفوذ و رخنهي محبت به اليههاي دروني قلب
(اندلس��ي :ج ،3ص238؛ طبرسي :1360ج ،3ص204؛ زمخشري  :1407ج ،2ص )462يا احاطهي
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کنايه از تمکن دانستهاند (ابن عاش��ور :ج ،12ص)53؛ بنابراين به کارگيري اين واژه
در قرآن کريم به اين معني است که محبت جوان ،غالف قلب زن را پاره و در
ميان قلبش رخنه کرده است (طبرسي :1360ج ،3ص204؛ زمخشري :1407ج ،2ص )462و
همانگونه که در تعريف لغوي و تفسيري آيه آمد ،اين واژه کنايهاي از احساس
قلبي زليخا نسبت به يوس��ف (ع) است .ابن سينا در رسالهي عشق مرحلهي
شغف را يکي از مراحل هفتگانهي عشق معرفي ميکند.
وجه کنايي واژهي «مرض»

ق��رآن کريم يکي ديگر از التذاذات قلبي را با عنوان «مرض» بيان ميکند.
در سورهي احزاب ،خداوند متعال به زنان پيامبر سفارش ميکند که با نرمي
ن
ي لست َّ
سخن نگويند؛ چرا که موجب طمع مريضدالن ميگردد؛ «يا نساء النب ِّ
ن فال تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض و قلن
كأحد من النساء إن اتقيت َّ

قوال معروفا» (احزاب)32 :

مرض در لغت اس��م جنس به معني بيماري و خالف صحت اس��ت (ابن

منظ��ور  :1414ج ،7ص .)231راغ��ب اي��ن واژه را خروج از اعت��دال معنا کرده و
مختص انس��ان ميداند (راغب  :1412ص .)765برخي از لغويان نيز هر عاملي که
انسان را از صحت خارج نمايد را «مرض» مينامند (طريحي  :1375ج ،4ص.)230

عالوه بر آن ،اين واژه براي هر دو نوع بيماري جس��مي يا معنوي مانند
رذايلي از قبيل جهل ،ترس ،بخل ،نفاق و غير آن استفاده ميشود (قرشي:1375

ج ،6ص250؛ راغب .)765 :1412
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قلب توس��ط محبت اس��ت (فراهيدي :ج ،4ص .)360برخي از مفسران اين واژه را
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مفس��ران مصاديق مختلفي براي اين واژه در آيه بيان کردهاند .برخي مراد
از مرض را نفاق (طبرسي :1360ج  ،8ص558؛ اندلسي :1422ج ،4ص ،)383برخي فجور
(فراء :ج ،2ص )342و برخي فسق و غزل دانسته و معتقدند که با توجه به مفهوم
آيه اين معنا به واژه نزديکتر است (اندلسي :1422ج ،4ص .)383طبرسي مصداق
«في قلبه مرض» را کس��ي دانسته که در قلبش شهوتي براي زنا باشد .عالمه
طباطباي��ي (ره) مرض را بيماري دل معنا کرده و ذيل آيه فرموده« :منظور از
بيماري دل ،نداشتن نيروي ايمان است؛ آن نيرويي که آدمي را از ميل به سوي
شهوات باز ميدارد» (طباطبايي :1407ج ،16ص.)462

آنچ��ه از مجم��وع تعاريف لغوي و تفس��يري واژهي «مرض» اس��تنباط
ميشود اين است که خداوند متعال اين نوع از التذاذات قلبي را با يک لغت
عام که بار معنايي منفي دارد و داراي وجوه معنايي متعددي است افاده نموده
اس��ت و به همين جهت ميتوان ادعا کرد که خداوند در حوزهي حظوظ و
بهرهوريهاي قلبي ،بيپرده و با الفاظي تحريکآميز سخن نگفته است.
 4ـ  )2تعابير زباني قرآن در حوزهي التذاذات بصري

منظور از التذاذات بصري لذتهايي است که با نگاه به جنس مخالف براي

نفس انساني حاصل ميشود .معموالً در زبان فارسي تعابير فراواني براي اين نوع
التذاذ مورد توجه و استفاده قرار ميگيرد .در قرآن کريم نه تنها تعابير صريحي در
حوزهي التذاذ بصري به کار نرفته ،بلکه در موارد انشايي که در آن مخاطبان را از
اينگونه لذتها نهي ميکند و يا در جمالت اخباري با موضوع وقايعي دال بر
حظ بصري است ،نهايت متانت در انتخاب واژگان مشهود است.
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قرآن کريم خطاب به زنان و مردان مؤمن دربارهي حفظ نگاهشان ميفرمايد:
«ق��ل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلک ازکي لهم إن اهلل

خبي��ر بما يصنعون» (به مردان با ايمان بگو ديده فرو نهند و پاكدامني ورزند،
كه اين براي آنان پاكيزهتر است؛ زيرا خدا به آنچه ميكنند آگاه است) (نور.)30:

الغض ،اصل اين واژه به معني نقصان است (مجمعالبيان) که براي کاستن از
صدا و نگاه استعمال شده است (راغب )607 :1412؛ الغض و الغضاض ،شکستن
نگاه ،خيره نشدن (فراهيدي :ج ،4ص )341و غض الطرف ،برگرداندن و نگهداشتن
چشم از نگاه و خيرهشدگي.
«غض بصر» به معناي چشمپوش��ي کردن (طباطباي��ي  :1407ج ،15ص )110و
کوتاه کردن نگاه و عدم توجه است نه چشم بستن (قرشي  :1375ج ،5ص .)105

چنانچه مشهود است تعبير «غض بصر» به معني چشم فرو افکندن و نگاه
را به پايين انداختن ـ که از تعابير حوزهي التذاذات بصري است ـ از متينترين
انواع تعابيري است که ميتواند در مقام بيان التذاذات بصري افاده گردد.
وجه کنايي بودن واژهي «قصر طرف»

در قرآن کريم در توصيف زنان بهشتي آمده است:
«و عندهم قاصرات الطرف عين»؛ و نزدش��ان [دلبراني] فروهش��ت ه نگاه و
فراخديده باشند (صافات.)48 :

«و عنده��م قاصرات الطرف أتراب»؛ و نزدش��ان [دلبران] فروهش��تهنگاه
همسال است.
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«غض بصر»
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«قصر طرف» ،کنايه از نگاه کردن زنان با کرشمه و ناز است (طباطبايي:1407
ج ،17ص)207؛ چرا که «قصر» در لغت به معناي کوتاهي (قرش��ي :1375ج ،6ص)9

و ضد درازي (راغب  )672 :1412آمده اس��ت .برخي ،قَصر را داراي دو ريشهي
صحيح ميدانند؛  .1ض��د درازي و  .2زنداني کردن (ابن فارس :1410ج ،5ص)96

و برخ��ي اص��ل را در همهي م��وارد کاربردياش به کوتاه��ي تعبير ميکند
(مصطفوي :1360ج ،9ص.)271

«طرف» به معني نگاه کردن با چش��م است (قرش��ي :ج ،4ص )207و الزمهي
تحريک ،نگاه کردن اس��ت .همچنين اسم جامعي است براي نگاه کردن (ابن
منظور :1414ج ،9ص.)218

منظور از «قاصرات الطرف» در اين دو آيه ،زناني است که نگاهشان را به
سوي چيزهايي که جايز نيست ،نميدوزند (راغب )673 :1412برخي گفتهاند مراد
از «قاصرات الطرف» اين اس��ت که چشمانش��ان را از روي ناز و عشوهگري
باز نميكنند (ابن عاش��ور :ج ،23ص33؛ طبرس��ي :1360ج ،20ص .)482عالمه طباطبايي
به کارگيري اين عبارت را نوعي کنايه ميداند و ميفرمايد« :قاصرات الطرف،
كنايه اس��ت از اينكه نگاه كردن آنان با كرش��مه و ناز اس��ت و مؤيد آن اين
است كه به دنبال آن ،واژهي عين را آورده كه جمع عيناء است .عيناء مؤنث
أعين اس��ت و هر دو به معناي چشمي است كه درشت و در عين حال زيبا
باشد [مانند چشم آهو]» (طباطبايي  :1407ج ،17ص .)207چنانچه مشاهده ميشود
نگاه با کرش��مه و ناز که خود يکي از مهمترين تعابير التذاذ بصري به شمار
ميآيد ،بار معنايي صريح التذاذ را در تعبير زباني قرآن از دست داده و تعبير
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 4ـ  )3تعابير زباني قرآن در حوزهي التذاذات کالمي

نوع س��خن و نحوهي کاربست کلمات در ارتباط کالمي ميان زن و مرد،
خود يکي ديگر از عوامل التذاذات جنسي است .اداي کلمات با ناز و عشوه و
به کاربردن کلماتي رمزآلود و با قصد التذاذ ،خود ميتواند موجب خطورات
ش��يطاني ظريفي ش��ود و قرآن کري��م از اين معنا پرهيز ميکن��د .قرآن کريم
در آيات��ي ،مؤمنان را از اداي کلمات رازآلود «ال تواعدوهن س��را» و نرمي در

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

اهلل أنکم ستذکرونهن و لکن ال تواعدوهن سرا إال أن تقولوا قوال معروفا» (و اگر به
كنايت از آن زنان خواستگاري كنيد يا انديشهي خود در دل نهان داريد ،گناهي
بر ش��ما نيس��ت؛ زيرا خدا ميداند كه از آنها به زودي ياد خواهيد كرد ولي در
نهان با آنان وعده منهيد ،مگر آنكه به وجهي نيكو سخن گوييد) (بقره)235 :

«ينس��اء النبي لستن کأحد من النس��اء إن اتقيتن فال تخضعن بالقول فيطمع

ال��ذي في قلبه مرض و فلن قوال معروفا» (اي زنان پيامبر ،ش��ما همانند ديگر
زنان نيستيد ،اگر از خدا بترسيد .پس به نرمي سخن مگوييد تا آن مردي كه
در قلب او مرضي هست به طمع افتد و سخن پسنديده بگوييد) (احزاب)32 :

همانگونه که مالحظه ميشود خداوند متعال در منع التذاذ کالمي اين نوع
التذاذات را با عناويني از قبيل «خضوع در قول» و «قول معروف» آورده است.
ش��ايد بتوان برجس��تهترين مصداق متانت گفتاري ق��رآن کريم در بيان
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التذاذات کالمي را در عبارت «هيت لک» يافت .اين عبارت در حساسترين
صحنهي جنس��ي در قرآن کريم ـ داس��تان حضرت يوسف (ع) و زليخا در
سورهي يوسف ـ از زبان زليخا نقل ميشود .بار معنايي التذاذي در اين واژه
وجود ندارد ـ چرا که در زبان عربي اسم فعل به معني هلم به معني بيا به کار
م��يرود (طريحي  :1375ج ،2ص228؛ ابن منظ��ور  :1414ج ،2ص105؛ راغب )847 :1412و
همچنين اين واژه در مقام دستور ،از زبان يک مرجع باالتر نسبت به زيردست
خود براي تس��ريع نمودن است در آنچه به او امر ميش��ود (اندلسي :1422ج،6

ص )256و بيشتر آميخته با حالت فرياد (ابن فارس؛ جوهري؛ اندلسي ،همان) همراه با
خشم و غضب از تمرد از انجام دستورات سابق زليخا در اين موضوع است
تا لذت در سخن گفتن (سيد قطب  :1412ج ،4ص.)1979

 4ـ  )4تعابير زباني قرآن در حوزهي التذاذات لمسي و مسي

تعابير به کار رفته در اين حوزه که بيشتر در قالب تشريعيات و احکام به
چش��م ميخورد ،يکي از بارزترين حوزههاي اثبات متانت گفتاري در قرآن
کريم اس��ت .واژههايي از قبيل«نکاح»« ،حرث»« ،رفث»« ،مس»« ،مباش��رت»،
«لمس» و «طمث» از مهمترين واژهها در اين دسته به شمار ميآيند .اين واژهها
اغلب داراي معناي استعاري و يا کنايي هستند که به اختصار به معاني لغوي
و اصطالحي و وجه کنايي غالب آنها اشاره ميگردد.
وجه کنايي واژهي «نکاح»

خداوند متعال ميفرمايد« :و أنکحوا االيامي منکم و الصالحين من عبادکم
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واژهي نکاح در آيات متعددي از قرآن کريم اس��تفاده شده که مفسران و
لغتشناس��ان آن را اس��تعاره از عقد ازدواج ميدانند .راغب معتقد است اين
واژه در اصطالح ،به عنوان اس��تعاره در عمل زناش��ويي به کار رفته است و
دربارهي آن ميگويد« :محال است که اين واژه در اصل لغت به معناي عمل
زناشويي بوده و سپس در عقد ازدواج ،استعاره شده باشد .براي اينکه تمامي
الفاظي که عمل زناش��ويي را افاده ميکنند ،کنايات هستند» (راغب .)823 :1412
«نکاح» در لغت به معني چسبيدن ،به هم پيوستن يا مخلوط شدن است (فيومي

 :1405ج ،1ص.)624
وجه کنايي واژهي «حرث»

ق��رآن کريم ميفرمايد« :نس��اؤکم ح��رث لکم حرثکم أني ش��ئتم و قدموا

ألنفس��کم و اتقوا اهلل و اعملوا أنکم مالقوة و بشر المؤمنين» (بقره« .)223 :حرث»
در لغت به معناي پاش��يدن بذر در زمين و آماده کردن زمين براي کش��ت و
زرع آمده است (راغب  .)226 :1412به کارگيري حرث در آيه نوعي تشبيه است
(اندلسي :1422ج ،1ص300؛ فراء :ج ،1ص73؛ بيضاوي  :1418ج ،1ص140؛ طبرسي :1360ج،2

ص )564و برخ��ي آن را کنايه (فراء :ج ،1ص73؛ طبرس��ي :1360ج ،2ص )564و برخي
مجاز دانستهاند (زمخشري  :1407ج ،1ص.)266
وجه کنايي واژهي « َرَفث»

کلم��هي «رفث» ،در آيات مربوط به آن ـ مثل آيهاي که ميفرمايد« :أحل

لکم ليلة الصيام الرفث إلي نسائکم هن لباس لکم و أنتم لباس لهن» (بقره )187 :ـ
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کنايه از عمل زناشويي است (طبرس��ي :1360ج ،2ص504؛ طباطبايي :1407ج ،2ص44؛

مکارم شيرازي  :1374ج ،2ص .)468اين واژه در اصل به معناي قول قبيح و ناپسند
است (ابن منظور  :1414ج ،2ص154؛ فراهيدي :ج ،8ص .)220راغب آن را کالمي که در
بردارندهي آنچه يادآورياش زش��ت باشد ،معنا کرده است (راغب .)359 :1412
«رفث» گرايش عملي به س��وي زنان اس��ت و مراتبي از شوخي کردن ،بازي
کردن ،بوسيدن ،لمس کردن و نزديکي کردن دارد و چنانچه اين گرايش ،بيجا
و نامشروع باشد ،زشت و بد اس��ت (مصطفوي :1360ج ،4ص .)177اصل واژه به
معناي قول قبيح است که به عنوان کنايه براي جماع به کار ميرود (فراهيدي،
همان؛ طبرسي :1360ج ،2ص.)504

«مس»
وجه کنايي واژهي ّ

اين واژه در آيهي «قالت أني يکون غالم و لم يمسس��ني بش��ر و لم أک بغيا»

(مريم )20 :کنايه از نکاح است (راغب  .)766 :1412برخي آن را استعاره براي جماع
(اب��ن منظور  :1414ج ،6ص )217و برخي کنايه براي آن (طريحي  :1375ج ،7ص208؛ فخر
رازي  :1420ج ،6ص )479دانس��تهاند .در لغت به معناي لمس کردن (ابن منظور :1414

مس کردن
ج ،6ص )217و لمس کردن با دس��ت (فراهيدي :ج ،7ص )208آمده استّ .
همانند لمس کردن اس��ت ولي لمس گاهي براي به دست آوردن چيزي است

اگرچه يافت نشود و همچنين در لمس احساس وجود دارد (راغب ،همان).
وجه کنايي واژهي «مباشرت»

يکي ديگر از کلمات به کار رفته در حوزهي التذاذات لمس��ي و مس��ي،
واژهي «مباشرت» است .قرآن کريم ميفرمايد« :و ال تباشروهن و أنتم عاکفون
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کاش��اني  :1415ج ،1ص225؛ حقي بروسوي :ج ،1ص300؛ اندلس��ي :1422ج ،1ص .)257اين
واژه از ريشهي البشر به معناي باالترين پوست سر و صورت و بدن انسان که
بر روي آن مو وجود دارد گرفته ش��ده است (ابن منظور :1414ج ،4ص59؛ خليلبن
احم��د ،هم��ان :ج ،6ص .)259برخي آن را ظاهر پوس��ت بدن معني کردهاند (راغب

اصفهاني 124 :1412؛ طبرس��ي :1360ج ،2ص .)503مباشرت ،در اصل به معناي تماس
پوست مرد با پوست زن است (طبرسي ،همان؛ ابن منظور  :1414ج ،4ص )59و گاهي
به معني نزديکي نيز قصد ميشود (ابن منظور ،همان) و بر اساس تعاريف آمده از
اين واژه ،وجه کنايي آن در قرآن آشکار است.
وجه کنايي واژهي «لمس»

يکي ديگر از کلمات کنايي به کار رفته در قرآن کريم در حوزهي التذاذات
جنس��ي و از دستهي التذاذات لمسي و مسي ،واژهي لمس است .قرآن کريم
در آيهي  6س��ورهي مائده در مقام بيان احکام طهارت و ش��رايط مربوط به
آن در مورد حالتي که از ارتباط با همس��ر براي انسان ايجاد ميشود ،واژهي
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

و أيديکم منه» .به اتفاق بيش��تر مفسران ،کاربرد اين واژه در آيه نوعي کاربرد
کنايي اس��ت؛ چرا که لمس در لغت به معاني درک کردن ظاهر پوست (راغب

اصفهاني  ،)747 :1412جستوجوي يک چيز با دست (خليل بن محمد :ج ،7ص )268و
با دست چيزي را لمس کردن (ابن منظور  :1414ج ،6ص )209آمده است« .المستم
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النّساء» در آيه کنايه از جماع است (عروسي حويزي  :1415ج ،1ص485؛ طبرسي :1360

ج ،5ص .)162عالمه طباطبايي در معناي اين واژه ،ذيل آيهي  6س��ورهي مائده
ميفرمايد[« :لمس زنان] کنايه از نزديکي اس��ت[ .خداوند] به سبب رعايت
ادب و حف��ظ زب��ان از چيزي که طبعها از تصريح به آن دوري ميکند آن را

آشکارا بيان نکرده است» (طباطبايي  :1407ج ،5ص .)227طبري نيز به وجه کنايي
بودن واژهي لمس در آيه تصريح ميکند؛ «مالمسه به معناي نکاح [نزديکي با
زنان] است ولي خداوند به کنايه صحبت ميکند و به اينگونه واژهها تصريح
نميکند» (طبري  :1378ج ،4ص.)102

وجه استعاري واژهي «طمث»

باکره بودن حوريان بهشتي از نعمتهايي است که قرآن کريم به خائفان
از مقام پروردگار بشارت داده است .قرآن کريم در مقام بيان اين ويژگي براي
حوريان ،واژهي «طمث» را که استعاره از ازالهي بکارت است با لفظ نفي«لم
يطمثهن» افاده کرده است؛ «لم يطمثهن إنس قبلهم و ال جان» (الرحمن( )74 :راغب
.)524 :1412

«طمث» به معن��اي خون حيض (ابن منظ��ور  :1414ج ،2ص ،)165ازالهي طي
بکارت (خليل بن احمد :ج ،7ص ،)412خون حيض و ازالهي بکارت (راغب اصفهاني
 )524 :1412و م��س کردن (ابن ف��ارس  :1410ج ،3ص422؛ مصطفوي  :1360ج ،7ص)115

آمده اس��ت .اصل معناي اي��ن واژه ،مس مؤثري اس��ت که موجب تصرف
در ش��يئي ميشود (مصطفوي :1360ج ،7ص .)115چنانچه مشاهده ميشود کاربرد
واژهي «طمث» غير صريح بوده و وجه استعاري دارد.
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در ذيل به نحوهي کاربست واژگان مبين اين نوع التذاذات در قرآن کريم
ميپردازيم.
وجه کنايي واژهي « َغشي»

«تغش��ي» ،تنها يک بار در سورهي اعراف آيهي  189آمده است؛
کلمهي ّ

«هو الذي خلقکم من نفس واحدة و جعل منها زوجها ليسکن إليها فلما تغشاها
حملت حمال خفيفا فمرت به فلما أتقلت دعوا اهلل ربهما لئن آتيتنا صالحا لنکونن

من الش��اکرين» (اوس��ت آن كس كه ش��ما را از نفس واحدي آفريد و جفت
وي را از آن پدي��د آورد ت��ا ب��دان آرام گي��رد .پس چون [آدم] ب��ا او [حوا]
درآميخت باردار ش��د ،باري س��بك .و [چندي] با آن [بار س��بك] گذرانيد،
و چون س��نگينبار ش��د ،پروردگار خود را خواندند كه اگر به ما [فرزندي]

شايس��ته عطا كني قطعًا از س��پاسگزاران خواهيم بود و منظور از «تغشاها»
مقاربت است (زمخش��ري  :1407ج ،2ص186؛ طباطبايي  :1407ج ،8ص374؛ طبرسي:1360
ج ،4ص.)783

تغش��ي کنايه از جماع است (قرائتي :1383ج ،2ص )635و زجاج آن را بهترين

نوع کنايه ميداند؛ «كناية عن الجماع أحسن كناية» (بغوي :1420ج ،2ص220؛ و ابن

جوزي  :1422ج ،3ص .)301در اصل به معني پوش��اندن چيزي به وس��يلهي چيز
ديگر (ابن فارس :1410ج ،4ص ،)425پوشاندن و فراگرفتن (قرشي :1375ج ،5ص)100

اس��ت .در مفردات آمده است :غشيه غشاوة و غشاء ،او را با چيزي همراه و
مالزم کرد تا او را فرا گرفت و پوشاند (راغب اصفهاني .)607 :1412
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وجه کنايي واژهي «دخل»

کارب��رد اي��ن واژه در معناي التذاذ مقاربتي در آيهي  23س��ورهي نس��اء
قابل مش��اهده اس��ت؛ «حرمت عليکم أمهاتکم و بناتکم و أخواتکم و عماتکم
و خاالتکم و بنات األخ و بنات األخت و أمهاتکم الالتي أرضعنکم و أخواتکم

م��ن الرضاعة و أمهات نس��ائکم و ربائبک��م الالتي في حجورکم من نس��ائکم

الالتي دخلتم به��ن فإن لم تکونوا دخلتم بهن فال جناح عليکم [( »]...مادرانتان
و دخترانت��ان و خواهرانتان و عمههايت��ان و خالههايتان و دختران برادران و
دختران خواهرانتان و زناني كه ش��ما را ش��ير دادهاند و خواهران شيريتان و
مادران زنانتان بر شما حرام شدهاند .و دختران زنانتان كه در كنار شما هستند،
هرگاه با آن زنان همبس��تر ش��دهايد بر شما حرام ش��دهاند ولي اگر همبستر
نشدهايد گناهي مرتكب نشدهايد) .راغب اين واژه را کنايه از ازالهي بکارت
ميداند (راغب .)309 :1412

منظور از «دخلتم بهن» ،در آيهي  23سورهي نساء ،کنايه از آميزش با زنان
است (طبرسي  :1360ج ،5ص95؛ قرشي  :1375ج ،2ص.)332
دخول در لغت نقطهي مقابل خارج ش��دن (راغب اصفهان��ي ،همان؛ ابن منظور

 :1414ج ،11ص239؛ مصطفوي :1360ج ،3ص )183است که در مکان و زمان و کارها
ب��ه کار ميرود (راغب اصفهاني ،همان) .اين م��اده اگر با حرف «في» به کار رود،
داللت بر ش��روع در داخل ش��دن ميکند و زماني که با حرف «مِن» ،همراه

شود ،داللت بر آغاز و راه داخل شدن و اگر با حرف «باء» ،به کار رود ،داللت
بر چسباندن و ارتباط و تأکيد ميکند (مصطفوي ،همان).
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بر اينکه آيه در مقام بيان حکم است و به علت تعيين حد و حدود ارتباط ميان
زن و مرد در مقام تلقي حکم ازدواج براي ايشان است .همچنين با توجه به
کنايي بودن واژهي «دخل» در آيه ،به نظر ميرس��د معناي صريحي که از اين
واژه به ذهن متبادر ميشود در اثر کثرت استعمال آن در متون فقهي و احکام
و حدود مربوط به آن اس��ت ،حال آنکه اين واژه در زمان نزول ،فاقد چنين
بار معنايي صريحي بوده است ،همچنان که مفسران به کنايي بودن آن اشاره
کردهاند (طبرسي :1360ج ،5ص95؛ قرشي  :1375ج ،2ص.)332

وجه کنايي واژهي «سفاح»

«س��فح» در لغت به معناي دامنهي کوه،جايي اس��ت که آب کوه در آن
ميري��زد (خليلبن احمد :ج ،3ص147؛ ابن منظ��ور  :1414ج ،2ص )485و ريزش چيزي
(اب��ن فارس  :1410ج ،3ص ،)81آمده اس��ت .التحقيقَ ،س��فح را به معناي ريختن
چيزي که شأن آن نگه داشته شدن است ،گرفته و آن در مقابل پاکدامني است
و نگه��داري آن در ظاه��ر و باطن ،و امور م��ادي و معنوي را در بر ميگيرد
(مصطفوي  :1360ج ،5ص.)135
«المس��افح» به معناي ماندن با زني بر اس��اس گناه بدون ازدواج صحيح
(خليلبن احمد ،همان) يا زنا و فجور (ابن منظور ،همان) آمده است .اين ماده در چند
آيهي قرآن استعمال شده است؛ «محصنين غير مسافحين» (نساء)24 :؛ «محصنات
غير مسافحات» (نساء)25 :؛ «محصنين غير مسافحين» (مائده.)5 :

مس��افحه و س��فاح به معني زناس��ت و اصل آن از س��فح است به معني
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ريخت��ن آب .معناي زنا از اين جهت اس��ت که آب را به طور باطل ميريزد
(ميرزاخس��رواني  :1390ج ،2ص .)177منظور از مس��افحين و مس��افحات در آيات
سورهي نساء و مائده ،مردان و زناني است که مرتکب زناي آشکار ميشوند
(بابايي  :1382ج ،1ص391؛ طباطبايي  :1407ج ،4ص.)444
از آنچه در تعريف اين واژه اس��تنباط ميگردد اين است که اصل معناي
واژه ،ريختن است و سفاح کنايه از زناست.
وجه شايع استعمال واژهي «زنا» در عصر نزول

زن��أ في الجبل يعني صعود کرد و باال رفت (ابن منظ��ور  :1414ج ،14ص.)360

ال ّزن��اء تنگي و بس��تن .التحقيق «زنا» را مقاربت با زن ،بدون حق ش��رعي و
بدون راه شناخته شده و مصوب گفته است و بين آن و زنأ (مهموز) ،اشتقاق
اکبر قائل اس��ت و نيز مفهوم خارج ش��دن از مس��ير طبيعي و حق را عنوان
مشترک آن دو دانسته است (مصطفوي  :1360ج ،4ص .)354ريشهي زني 9 ،بار در
سورههاي ( 32اسراء 2 ،و  3نور 68 ،فرقان 12 ،ممتحنه) به کار رفته است؛ «و ال تقربوا
الزني کان فاحش��ة و ساء س��بيال» (و به زنا نزديك نشويد ،چرا كه آن همواره

زشت و بد راهي است) (اسراء.)32 :
«الزاني ال ينکح إال زانية أو مش��رکة و الزانية الينکحها إال زان أو مشرک و

حرم ذلک علي المؤمنين» (مرد زناكار ،جز زن زناكار يا مشرك را به همسري
نگيرد و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك به زني نگيرد و بر مؤمنان اين
[امر] حرام گرديده است) (نور.)3 :
و منظور از زنا نزديکي با زني اس��ت که در عقد انسان نباشد و به شبهه
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همسرش است ولي اشتباه کرده بود (طبرسي  :1360ج .)638 ،6
آنچه از توجه به استعمال اين کلمه در آيات قرآن استنباط ميشود اين است
که زنا در نزد مشرکان اسم خاصي است که از سوي اعراب به اين عمل زشت
اطالق ميشده است .عالوه بر اينکه عليرغم استعمال شايع اين واژه در عصر

نزول ،با دقت در معناي لغوي آن وجه کنايي استعمال زنا کام ً
ال مشهود است.
وجه کنايي واژهي «اتيان علي الرجال» به جاي «لواط»

گرچه کلمهي «لواط» به عمل قوم لوط اطالق ميشود ،ولي به اين معنا در
قرآن به کار نرفته اس��ت و استفاده از آن در همهي موارد به حضرت لوط (ع)
ي��ا خاندان او باز ميگردد .قرآن کريم در مواردي که به تش��ريح و نکوهش
عمل اين قوم ميپردازد ،اصطالح «اتيان علي الرجال» را ميآورد؛ «إنکم لتأتون
الرجال ش��هوة من دون النس��اء» (اعراف« )81:أَ ْ
تأتون الذكران من العالمين» (شعراء:
)165؛ «أإنكم ْ
لتأتون الرجال و تقطعون السبيل» (عنکبوت )29 :که به شهادت تفسير

اتيان ،کنايهاي از عمل شنيع اين قوم است (ابن عاشور :ج ،8ص.)179

از مجموع تعابير به کار رفته در حوزهي التذاذات جنسي که شامل التذاذات
قلبي ،کالمي ،بصري ،لمسي و مسي و مقاربتي ميشود و با جستوجوي آراي
مفس��ران و لغتشناسان در معاني واژههاي به کار رفته در اين حوزهها ،چنين
استنباط ميش��ود که تمامي اين واژگان ،غير صريح ،از باب تشبيه ،استعاره و
بيشتر به صورت «کنايه» هستند .بنابراين ميتوان به اين نتيجه دست يافت که
زبان قرآن کريم در سطح زبان و لهجهي قوم عرب ،زباني متين است.
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 2ـ  )3سطح دوم :متانت گفتاري در تعابير زباني قرآن از التذاذات
جنسي (در سطح همخواني با زبان عرف و مخاطب)

گاهي مراد از زبان قوم ،صرف زبان و لهجه نيست؛ بلکه منظور همسان
سازي س��طح زبان با فهم مخاطب و ويژگيهاي عرفي استفادهي او از زبان
است .وقتي گفته ميشود:
پس زبان کودکي بايد گشاد

چون که با کودک سر و کارت فتاد

  

منظور اين است که بايد به گونهاي سخن گفت که کودک بفهمد و معناي
سخن را دريابد و تنزل کالم از سوي متکلم بايد با ويژگيهاي گفتاري خود
کودک سازگار باشد.
زبان قرآن وقتي زبان مردم است که با توجه به ويژگيهاي گفتاري مردم
به ويژگيها و شاخصههاي فهم آنها توجه کند و در مخاطبه يا تشريح احکام
يا پردازش داستان براي آنها اين ويژگيها را مورد مالحظه قرار دهد.
خداوند وقتي عاليترين معارف عرشي و الهي را براي مردم بيان ميکند،
آنها را در چنان قالب ساده ،زيبا و لطيفي ارائه ميدهد که معنا لطمه نميخورد.
در س��اختار بياني قرآن ،سيستم الفاظ و زبان و لهجهي عربي آنسان تلطيف
ميشوند که مردم عادي نيز ميتوانند از اليههايي از آن معارف عالي در سطح
فهم خود بهرهمند شوند.
ويژگي تعابير زباني قرآن از التذاذات جنسي براي القاي سخن به مخاطب
بدين صورت است که تمامي ظرايف و لطايف متانت گفتاري در آن رعايت
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اگر قرآن از کنايات و الفاظ خاصي در پردازش مسائل مدد جسته است ،براي
انتقال مفاهيم ويژگيهاي زباني و فهم عرفي را نيز در نظر داشته است؛ ولي
در حين اين انتقال ،معنا در مسلخ رعايت متانت گفتاري ذبح نشده و متانت
گفتاري نيز فداي انتقال معنا نگشته است.
ميزان متانت گفتاري کالم عرب در عصر نزول

بر خالف عرب که در عصر نزول ،در مورد مسائل جنسي گاهي بيپرده
سخن ميگفته است ،خداوند براي القاي سخن به اين مخاطبان صريح سخن
نميگوي��د؛ زيرا قرآن در عين آنکه ويژگيه��اي زباني و فهمي مخاطبان را
رعايت ميکند ،اگر اعوجاج و انحرافي در موضوع مورد بحث وجود داشته
باشد آن را تصحيح و تعديل مينمايد.
ش مباحث عاشقانهي خود در شعر و داستان
عرب در آن روزگار در پرداز 
افراط مينموده و برخي از حدود اخالقي را ضايع ميکرده اس��ت .توصيف
چشم و ابرو و لب و دهان معشوق محور شعر عاشقانهي آن روزگار است.
قرآن در ساحت تشريع و با توجه به تفسير اهل بيت ،مسئلهي «تشبيب»
را که در زبان عرب رايج بود تقبيح نموده است .در فقه شيعه ،تشبيب ـ يعني
توصيف زيبايي ظاهري معش��وق و بيان عشق به زيبايي ظاهر و جاذبههاي
جنسي و اندامي او در شعر و نثر ـ توسط برخي از فقها تحريم گرديده است
(حتي اگر معش��وق شاعر و پردازش��گر از جهت شرعي محرم او محسوب
شود ،بيان اين مطالب سبب میشود حريم شخصي و خصوصي او به خطر
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افتد و از اين جهت نيز قبيح است) (محمدي  :1375ج ،1ص 477و .)478
شاخصههاي متانت گفتاري تعابير زباني قرآن کريم

اگر گفته ميش��ود قرآن براي القاي معاني جنس��ي ب��ه مخاطب ،با زبان
مخاطب همخوان اس��ت ،به اين معنا نيس��ت که ب��ر ناهنجاريهاي اخالقي
موجود در زبان مخاطب ،صحه گذارده اس��ت؛ بلکه به اين معناس��ت که در
زبان قرآن ضمن رعايت همهي اصول اخالقي و ظرايف روانشناختي ،معاني
به گونهاي بازپروري شده و به سلک سخن کشيده شدهاند که هم مخاطب،
معنا و مقصود را در مييابد و هم از صراحتگويي در بيان التذاذات جنسي
پرهيز شده است.
از مقايسهي ش��يوههاي صراحتگويي عرب جاهلي ـ که در سابق ذکر
آن رف��ت ـ با تعابير زباني قرآن کريم که در داس��تانهاي قرآني در توصيف
صحنههاي مربوط به التذاذ جنس��ي ،شاخصههاي منحصر به فردي از متانت
گفتاري در قرآن به چش��م ميخورد .اين ويژگ��ي قرآني از اين جهت حائز
اهميت اس��ت که از طرفي مفاهيم مورد نظر به ش��يواترين شکل به مخاطب
منتقل ش��دهاند و از س��ويي صحنهها از بس��ياري از عوام��ل مهيج خالي و
مبراست .در ادامه به مهمترين شاخصههاي متانت گفتاري تعابير زباني قرآن
کريم اشاره ميکنيم:
 1ـ اجمال (مختصر گويي) و عدم پردازش به جزييات يک واقعه

برخالف بس��ياري از صحنهپردازيهاي عاش��قانه ک��ه در آن گوينده به
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اجمال بيان ميکند .در حقيقت پردهپوشي از بارزترين ويژگيهاي قصهگويي
قرآن کريم است (حسيني  )166 :1384و از مهمترين شاخصههاي متانت گفتاري
آن به شمار ميرود که به نمونههايي از آن اشاره ميکنيم:
ـ در صحنهي مواجههي حضرت مريم (س) با جبرئيل؛ (فتمثل لها بشرا

سويا قالت اني اعوذ بالرحمن ان کنت تقيا).

ـ در صحنهي مواجههي زليخا با حضرت يوسف (ع)؛ (و راودته التي هو

في بيتها وغلقت االبواب وقالت هيت لک).

وجود تعابيري از قبي��ل «هو في بيتها»« ،غلقت االبواب»« ،هيت لک» همه

نش��ان دهندهي آخرين صحنهي مواجههي زليخا با يوس��ف است (سيد قطب
 :1412ج ،4ص.)1979

«م��راوده» طلب با نرمي ،مخادعه و نيرنگ اس��ت ،به نحوي که بخواهي
چيزي را با مالطفت از ديگري بدون تمايل او به دست آوري (فيومي؛ راغب:1412

371؛ اندلسي  :1422ج ،6ص .)256اين واژه بر وزن مفاعله است که از آن تکرار و
اس��تمرار در طلب استنباط ميش��ود (مصطفوي  :1360ج ،7ص255؛ ابن عاشور :ج،12

ص .)45اين واژه نش��اندهندهي اين است که زليخا از قبل نسبت به حضرت
يوسف(ع) چنين احساسي داشته است؛ حال آنکه قرآن کريم با به کارگيري
فعل «راودته» هم به س��ابقهي طوالني اين احساس اشاره کرده و هم از بيان
جزييات آن صرف نظر کرده است.
«غلقت» صيغهي مبالغهای که نش��ان دهندهي شدت و کثرت در محکم
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بس��تن است ،به نحوي که از بسته ش��دن آن مطمئن شود (مصباح اللغه ،صحاح
اللغه ،راغب .)612 :1412به نحوي که يوس��ف نتواند از صحنه بگريزد (مصطفوي:

ج ،7ص .)255گوي��ي که پيش از اين چنين زمينههاي��ي را فراهم کرده ولي به
دليل محکم بسته نبودن در ،يوسف گريخته است (سيد قطب  :1412ج ،4ص.)1979
«هيت لک» که صوتي اس��ت ب��ا فرياد (ابن فارس؛ جوهري؛ اندلس��ي :1422ج،6

ص )256نش��ان دهندهي اين است که زليخا براي دستيابي به يوسف ،پيش از
اي��ن نيز تالش نموده و اکنون تمرد يوس��ف از فرمان ،وي را عصباني کرده
اس��ت (س��يد قطب  :1412ج ،4ص)1979؛ اما خداوند متعال فقط لحظهي نهايي را
با جمالتي کوتاه به تصوير کش��يده و هيچ ي��ک از جزييات و مقدمات اين
احساس زليخا و مراودهي او را ذکر نکرده است.
در مورد حضور جبرييل در نزد مريم (س) در قالب يک انسان ،همانگونه

که در آيه مشهور است هيچ يک از جزييات حادثه از جمله آنکه مث ً
ال پوشش
آن حضرت چگونه بود يا نحوهي حضور چگونه بود و ...بيان نش��ده است.
عالمه طباطبايي در اين باره معتقد اس��ت ک��ه در آيات مربوط به مواجههي
جبريي��ل با حضرت مريم (س) هيچ دليلي براي تفصيل حاالت آن حضرت
در آن هنگام وجود ندارد (طباطبايي  :1407ج ،14ص.)45
قرآن کري��م ،وجود زمينههاي ايجاد اين احس��اس را با عبارتي مختصر
(هو في بيتها) بيان ميکند و در جايي هم که بيان زمينهي ايجاد رابطه داراي
اهميت اس��ت (اذ انتبذت في اهلها مکانا ش��رقيا) با عدم پردازش به صحنهي

خلوت ،روايت را به پايان ميرساند (قرائتي  :1383ج ،6ص.)55

134

تحلیلی از متانت گفتاری زبان قرآن در حوزهی التذاذات جنسی

بالغت ،عدم اصالت بخشيدن به اشخاص در صحنههاي مواجهه با مسائل
جنسي است؛ حال آنکه در صراحتگويي و اصالت بخشيدن به معشوق ،در
مواردي سعي شده تصوير با ابهام برگزار شود که از مؤلفههاي اين ابهام ،به
کارگيري ضمير به جاي اشخاص حاضر در صحنه است.

مث ً
ال ،در آيهاي که اشاره به همسر عزيز مصر دارد ،خداوند در آيه به ذکر

ضميري اکتفا ميکند که نه تنها جزييات اعم از نام ،شکل ظاهري و نحوهي
پوشش او را به ميان نياورده بلکه با استعمال ضمير معرفه ،بيشتر قصد دارد
که اين اسم ناشناخته بماند (سيوطي  :1367ج ،1ص .)658برخي مفسران نيز دليل

آوردن ضمير «التي» در آيه به جاي مث ً
ال «امرأة العزيز» يا «زليخا» را زشتي ذکر
نام زن در مراوده دانستهاند (کاشاني  :1423ج ،3ص354؛ اندلسي :1360ج ،6ص256؛ ابن

عاشور :ج ،12ص45؛ درويش  :1415ج ،4ص .)470از ديگر مصاديق استفاده از ضماير
در داستانها ميتوان به موارد زير اشاره کرد؛ «هو في بيتها همت به وهم بها»؛
«فتمثل لها بشرا سويا» .در آيهي اخير ،خداوند متعال لفظ «بشر» را به صورت
نکره آورده و جزييات آن تشريح نشده است.
 3ـ توصيف زيبايي در فضاي تعابير روحاني و معنوي

عليرغم داستانپردازيهاي عاشقانه که در آن زيباييهاي ظاهري و مادي
داراي نقش پررنگي در القاي مفاهيم است ،زيباييها در تعابير قرآن کريم يا
اص ً
ال بيان نشده است (زيبايي زليخا ،زيبايي رسوالن در خانهي حضرت لوط

که معموالً در تفاس��ير گفته شده که رسوالن زيبا بودهاند) يا در صورت بيان
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شدن در فضاي تعبيري روحاني و معنوي آمده است:
زيبايي فرش��تهاي که بر حضرت مريم (س) نازل ش��د؛ «فتمثل لها بش��را
سويا» (مريم)17 :

«سوي» به معني مستوي و تامالخلق است .به نحوي که نقصي در اندام او
از حيث انسان بودن مشاهده نشود (طبرسي :1360ج ،6ص784؛ ابن عاشور :ج ،16ص21؛

کاش��اني  :1423ج ،4ص168؛ اندلس��ي :1422ج ،2ص .)256تفاسير ،اغلب علت استفاده
از صفت «س��وي» براي فرش��تهي مثل نزد حضرت مريم (س) را نترس��يدن
آن حض��رت و ايجاد انس دانس��تهاند؛ به نحوي که حض��رت مريم (س) از
حضور ملکهاي که شباهتي به انسان ندارد يا چهرهي متناسبي ندارد ،احساس
وحشت نکند (همان) ،نه اينکه خواسته باشد به زيبايي موضوعي که اغلب در
داستانهاي عاشقانهي عرب اصالت داشته است در اين ماجرا اصالت بخشد.
زيبايي حضرت يوسف (ع)

يکي از نکات قابل توجه در سورهي يوسف اين است که خداوند متعال
در بي��ان احوال و سرگذش��ت آن حضرت ،زيبايي حضرت يوس��ف (ع) را
صريح بيان نکرده و آن را در مقام نقل قولي از زنان مصري بيان ميکند.
عالوه بر عدم تصريح قرآن به زيبايي آن حضرت ،توصيف زنان مصري
از زيبايي يوسف (ع) نيز در فضايي روحاني و معنوي است؛ «ما هذا بشرا ان

هذا اال ملک کريم»

عالمه طباطبايي ذيل اين آيه تفسير زيبايي دارد؛ «در جملهي «ما هذا بشراً

إن هذا إال ملك كريم» بشريت را از يوسف نفي و فرشته بودن را برايش اثبات
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فرقهي آنان بتپرستانند بدان معتقد بودند و آن اين بود كه خداوند فرشتگاني
دارد كه موجوداتي شريف و مبدأ هر خير و سعادت در عالماند و زندگي هر
موجود زنده و علم و جمال و بهاء و س��رور و س��اير كماالت مورد آرزو از
ناحيهي آنان ترش��ح ميشود و در نتيجه خود ايشان داراي تمامي جمالها و
زيباييهاي صوري و معنوياند و اگر فرضًا به صورت بشر مجسم شوند در

حسن و جمالي ميآيند كه با هيچ مقياسي اندازهگيري نميشود و بتپرستان
آنها را به صورت انسان تصور ميكنند ،البته انساني در نهايت حسن و بهاء.
ش��ايد همين اعتقاد س��بب بوده كه به جاي توصيف حسن و جمالش و
چش��م و ابرويش ،او را به فرش��تهاي بزرگوار تشبيه كردهاند ،با اينكه آتشي
كه در دل ايش��ان افروخته ش��ده بود ،به دست حسن صورت و زيبايي منظر
يوسف افروخته شده بود .با اين حال ميبينيم از حسن او چيزي نگفتند ،بلكه
او را فرش��تهاي كريم ناميدند ،تا هم به حسن صورت او اشاره كرده باشند و
هم به حس��ن سيرتش ،و هم به جمال ظاهر و خلقتش و هم به جمال باطن
و خلقش و خدا داناتر است» (طباطبايي  :1417ج ،11ص.)204

همانگونه که مالحظه شد زبان قرآن کريم در سطح کالم مخاطب در عصر
نزول ،زباني متين است .گرچه قرآن کريم به زبان عربي است ،ولي براي القاي

مفاهيم خود به مخاطب لزومًا از عرف و فرهنگ زباني عرب پيروي نکرده است.
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 3ـ  )3سطح سوم :متانت گفتاري زبان قرآن با توجه به انسجام
روابط معنايي و متني (در سيستم جهان بيني قرآني)

زبان قرآن يک سيستم مرتبط به هم و يک نظام واژگاني خاص است که
در آن ارتباطات فراواني وجود دارد.
ارتباط��ات زبان��ي و ادبي ،ارتباط��ات درون نصي ،ارتباطات س��ياقي و
ارتباطات بينامتني از اين جمله است .ارتباطات معنايي اجزا و مؤلفههاي يک
کالم با زيرس��اختهاي نگرشي و مفاهيم کليتر يکي ديگر از اصولي است
که در زبان قرآن وجود دارد.
معناشناس��ي زباني ميتواند ارتباط اليههاي مختلف فکري زبان قرآن را
نشان دهد .جهان قرآني از لحاظ هستيشناسي جهاني ،نظامي اهللمحور است.
خداوند در رأس مراتب هس��تي و در واالتري��ن و کانونيترين نقطهي زبان
قرآن اس��ت و همهي معارف قرآن و ميدانهاي معناشناختي در اين سيستم
اهللمحورند.
در جهانبيني جاهلي ،مرکز جهان انس��ان ب��ود و اين تفکر در اليههاي
زباني جاهليت بازتاب داشت؛ ولي در جهانبيني قرآني ،مرکز جهان خداوند
است و اين انديشه در زبان قرآن تأثيرگذار است .زبانهاي مختلف ،هر يک
به نحوي انديش��يدن به نحوه و ش��يوهاي خاص را ساده يا دشوار ميسازند.
مسئلهي متانت گفتاري را از اين زاويهي ديد نيز ميتوان بررسي کرد.
در تحلي��ل زبان ،وقت��ي بخواهيم ماهيته��اي ارتباط��ي را به صورتي
جدي م��ورد مالحظه قرار دهي��م ،بين بخشهاي جهانبين��ي و اعتقادي و
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پيوندهاي ارتباطي مهم و مستحکمي مييابيم.
گاه��ي مقصود از زبا ن مفهومي ،فراتر از زب��ان و حتي مفهومي فراتر از
اس��تفاده از زبان به صورت متناس��ب و هماهنگ با ويژگيهاي فهم و زبان
مخاطب است .زبان قرآن يک زبان يکپارچه و هماهنگ است .وجوه اعجاز
در پيوس��تارهاي معنايي قرآن بسيار است .مجموعهي معارف قرآن را شايد
بتوان در سه ساحت معرفتي ،اخالقي و عملي طرح نمود.
اين س��ه اليهي دانش��ي در قرآن بس��يار هماهنگ و متناسباند .ترکيب
و مزج معقول و منطقي آيات اين س��ه حوزه ،در يک مهندس��ي نگرش��ي،
چش��مانداز وسيع و گس��تردهاي را ارائه ميکند .آيات قرآن در جهات بسيار
مختلف��ي با يکديگر ارتباط دارند و فه��م کامل و همهجانبهي جوانب زباني
ق��رآن ،منوط به توجه همه جانبه به ابعاد اين ارتباطات معنايي اس��ت .اصل
تفس��ير قرآن با قرآن ،فقط در حوزهي تفس��ير موضوعي منحصر نميشود؛
بلکه يک آموزهي قرآن در حيطهي آيات احکام را میتوان به يک آيه که در
حيطهي اعتقادات وجود دارد مرتبط دانست؛ زيرا زيرساخت مباحث فقهي،
مباحث اعتقادي و اخالقي است.
بازبين��ي جهات ارتباط��ي آيات در زبان قرآن در هم��هي اليهها به ويژه
اليهي شناختي ونگرشي ،راهبردهاي نويني را نيز به ما ارائه ميدهد.
الف ـ هماهنگي انديشههاي زيرساختي زبان قرآن با شاخصههاي متانت گفتاري

اگر قرار باشد همهي آيات به نوعي با يکديگر ارتباط داشته و هماهنگ
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ِ
ساحت شناختي ميتواند از منطق قرآن
باشند ،برخي از رويکردهاي قرآ ن در
در اتخاذ شيوهي متانت گفتاري دفاع کند.
چنانکه گفته ش��د نظريهي زيرس��اختي اين ادعا اين است که هر يک از
ويژگيهاي زباني و مفاهيم درون زباني قرآن را میتوان در گسترهي بازتاب
همهي مفاهيم و احکام ديگر جستوجوکرد.
برخي از متفک��ران ،ارتباط دروني آيات را پذيرفتهاند و برخي به ارتباط
برونگروهي آيات نيز اعتقاد دارند (مکارم ش��يرازي  .)308 :1375يکي از اليههاي
بسيار مهم جهانبيني قرآني «توحيد» است .قرآن همهي هستي را در يک نظام
توحيدي ترسيم ميکند و هر مؤلفه و آموزهاي در قرآن کريم وجود دارد ،در
اين نظام اهللمحور و توحيدي جاي ميگيرد.
غزال��ي در اينب��اره که همه چيز در قرآن کريم داير مدار توحيد اس��ت،
ميگويد« :همهي علوم ،داخل در افعال خداوند است و در قرآن ،شرح ذات
و افعال و صفات خداوندي اس��ت[ .بنابراين] اي��ن علوم ،پاياني ندارد و در
قرآن به کليات و اصول آنها اشاره شده است (غزالي  :1406ج ،1ص .)341اگر قرآن
به متانت گفتاري دستور ميدهد و يا آنکه خود از اين شيوه تبعيت مينمايد،
از اين رو اس��ت که انسان در يک محيط عفيف بهتر ميتواند رشد کند و به
خدا نزديک ش��ود .از س��وي ديگر در نظر گرفتن خداوند و ياد معاد ،مانع
سقوط در التذاذات جنس��ي ميشود .به تعبير ديگر ،فلسفهي رعايت متانت
گفتاري ،ايجاد نوعي معنويت زيس��ت محيطي است که در آن بتوان سريعتر
به توحيد رس��يد؛ زيرا هرگونه کشش و جاذبهي ناروا حتي اگر به واسطهي
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از وحدت به سوي لذات نارواي عالم کثرت ميکشاند.
حضور توحيد در صحنهپردازيهاي داستاني قرآن در حوزهي مسائل جنسي

حضور توحيد در صحنههاي خاصي نظير کمينگاه خلوتي که زليخا براي
يوس��ف ترتيب داده بود نش��ان دهندهي اين است که خداوند در همه جا به
حضور خود اشاراتي دارد و توجه به حضور اوست که مانع همهي انحرافات
اخالقي است.
وقتي قرآن کريم سيرهي يوسف (ع) را ارائه ميدهد ،تمام اين برکات را
بر اثر بينش توحيدي آن وجود مبارک ميداند؛ چه در احوال شخصي و چه
در برخوردهايي که با ديگران دارد .چه در نهان و چه آش��کار ،چه در نشاط
و چه در اندوه ،در همهي حاالت به عنوان يک انسان موحد معرفي ميشود؛
زيرا معرفت توحيدي ،مبدأ اصلي همهي کمالها و معارف است (جوادي آملي
 :1373ج ،7ص.)112

وقت��ي خداوند از يک صحنهي خلوت پ��رده برميدارد ،با عبارتي کوتاه
و گ��ذرا و تعابي��ري کنايي آن ماجرا را بيان ميکن��د ،در همان جا به حضور
خداوند تصريح ميکند و مباحث توحيدي را در البهالي طرح داس��تان بيان
ي [ ]...همت به وهم بها لو ال ان راي برهان ربه»
ب أحسن مثوا 
مینمايد« :إنّه ر ِ
(يوسف)24 :

رؤي��ت برهان پ��روردگار در اين آي��ه نقطهي عطف پردازش داس��تان
حضرت يوس��ف (ع) است .رويت برهان پروردگار نتيجهي بينش توحيدي
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آن حضرت است؛ يوسف برهان رب را ديده است مانند ابراهيم که در آتش
رفت و به احدي تکيه نکرد ،چون برهان رب را ديده بود و چون موس��اي
کليم که به دريا ميرود و نه هراس��ي دارد و نه از غير خدا کمک ميخواهد،
چ��ون برهان رب را ديده بود .يوس��ف (ع) وقت��ي درون چاه ميرود برهان
رب را ميبيند ،وقتي در بحبوحهي خطر ،گرفتار غريزهي جنس��ي ميشود و
شادمانه ،پيروزمندانه و فرشتهمنش بيرون ميآيد ،برهان رب را ميبيند .وقتي
ب��ر اريکهي قدرت مال��ي در بحبوحهي قحطي مصر تکيه ميزند و امينانه و
پيروزمندانه بيرون ميآيد ،برهان رب را ميبيند .اين علم توحيدي اس��ت که
همهي مس��ائل را حل ميکند [منظور از رؤيت برهان ،رؤيت رب اس��ت].

اصوالً رؤيت رب با گناه جمع نميشود .معلوم ميشود هر وقت انسان گناه
ميکند جمال حق را نميبيند و نيز نميبيند که خدا او را ميبيند (الم يعلم بان

اهلل يري) (علق( »)14 :همان :ج ،7ص.)173

از جمله ديگر مصاديق حضور توحيد در صحنهپردازيهاي داستاني قرآن
در حوزهي مسائل جنسي ميتوان به داستان حضرت مريم (س) در سورهي
مريم اشاره کرد .سياق اين سوره حول محور توحيد ميچرخد و قصه ،مادهي
اصلي اين سوره است (سيد قطب  : 1412ج ،4ص.)2299

اس��تعاذهي آن حض��رت به «رحم��ن» در مواجهه با فرش��تهي ممثل ،از
ي أَعوذ
بارزتري��ن مصادي��ق حضور توحيد در اين صحنه اس��ت؛ «قال��ت إن ِ
ي هين»
بالرحمان منك إن كنت تقيا[ ]...إنما أَنا رسول ربك[ ]...قال ربك هو عل َّ

حضرت مريم (س) خود را به پناه رحمان س��پرد تا رحمت عامهي الهي
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ص .)41اين بانوي صفوة اهلل که مطهره و برگزيدهي خدا بود و بخش ش��رقي
مس��جد را براي اعتکاف و عبادت خود انتخاب کرده بود ،وقتي يک انس��ان
را در براب��ر خود ميبيند ،به خدا پناه ميبرد ،چون يک موحد هر خطري را
احساس کند به خدا پناه ميبرد (جوادي آملي .)566 :1373
ب) هماهنگي نگرشها و مفاهيم کلي اخالقي با متانت گفتاري

اخالق دانشي است که داراي زيرساختها ،مباني و کلياتي است .آموزههاي
عملي در حوزهي اخالق کاربردي با نگرشهاي اخالقي قرآني متناسباند و
همهي نظام اخالقي قرآني با نظام جهانبيني ديني متناسب است.
متانت گفتاري به عنوان يک آموزهي جزيي در اخالق جنس��ي يا اخالق
گفتاري بايد با کليات مباحث اخالقي هماهنگ باشد.
در صورتي که س��خن از مفهوم تقوا يک مفهوم کلي است که مقتضيات
جزيي فراوان دارد .يکي از مقتضيات مهم آن کنترل شهوت جنسي است که
در ذيل به دو آموزهي مهم آن اشاره ميشود:
آموزهي توجه به مقتضيات تقواي الهي در صحنههاي خاص جنسي
تق��وا يکي از عناص��ر پررنگ موج��ود در صحنهپردازيهاي قرآن کريم
از مس��ائل جنسي اس��ت .مصاديق متعدد اين ملکهي نفس��اني بارها در اين
صحنهها حضور دارند.
در داس��تان يوسف (ع) سراس ر اين سوره که از يک نظر احسن القصص
ناميده ميش��ود ،نش��ان ميدهد که تقوا صراط مس��تقيم ،و بيتقوايي مايهي
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بيراهه رفتن و س��بب سقوط است .گاهي بيتقوايي به صورت حسد و کيد
و بيعفتي اس��ت و گاهي به عنوان تحقير يک انسان وارسته .همهي راههاي
انحرافي که انس��ان را به مقصد نميرساند و در خور نکوهش است ،در اين
س��ورهي مبارکه بازگو ش��ده و همچنين همهي مراحل تقوا که انس��ان را به
مقصد ميرس��اند و شايس��تهي ستايش است در اين س��وره بيان شده است
(جوادي آملي  :1373ج ،7ص.)135

عباراتي از جمله «لقد راودته عن نفس��ه فاستعصم» (يوسف)32 :؛ «و ما ابري

نفسي ان النفس المارة بالسوء اال ما رحم ربي» (يوسف )53 :جلوههايي از حضور
تقوا در صحنهي مواجههي آن حضرت با زليخاست.
اين تقوا در صحنهي مواجههي حضرت مريم (س) با فرش��تهي الهي نيز
وجود دارد؛ «قالت إني أَعوذ بالرحمان منك إن كنت تقيا» (مريم )18 :بازگش��ت
جبرييل در اين آيه مشروط به تقواست؛ چرا که انسان با تقوا از پناه بردن به
خدا وحش��ت ميکند و مرتکب گناه نميشود (همان؛ طبرسي  :1360ج ،6ص.)784

آنچه در اين آيه مبرهن اس��ت اين اس��ت که تقوا تنها راه پاکدامني و عامل
بازدارنده از گناه است.
تق��وا وصف جميلي اس��ت كه هر انس��اني از اينك��ه آن را از خود نفي
كند كراهت دارد و بر هر كس گران اس��ت كه به نداش��تن آن اعتراف بورزد
(طباطبايي :1417ج ،14ص.)41

آموزهي استعاذه در صحنههاي خاص جنسي

يکي ديگر از نگرشهاي کلي اخالقي در پردازش صحنههاي جنسي در
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توحيدي و تقواست .انسان موحد و متقي در مواجهه با عواملي که ميتوانند
او را به ورطهي س��قوط و تباهي بکش��انند ،به خدا پناه ميبرد و خداوند را
تنها مأمن و عامل نجات خود ميخواند .به همين دليل اس��ت که اين آموزه
در صحنهه��ا به عنوان عنصر پررنگي ظهور و بروز ميکند .يوس��ف (ع) در
مواجهه با فضايي که زليخا براي او فراهم کرده اس��ت ،درهاي بس��تهاي که
راه نج��ات و ف��راري از آن وجود ندارد ،تنها راه و مأمن خود را پناه بردن به
خداوند متعال ميداند و ميگويد« :معاذاهلل انه ربي احسن مثواي» و مريم (س)
نيز در مواجهه با جبرييل ميفرمايد« :اني اعوذ بالرحمن منک»

بنابراين «اس��تعاذه» به عنوان يکي از اصول مهم اخالقي در زيرس��اخت
انديشهي قرآن کريم حضور و نمود دارد.
نتيجه

از مجم��وع مطالب بيان ش��ده در نحوهي کاربس��ت زبان ق��رآن در بيان
التذاذات جنسي ميتوان به اين نتيجهي مهم دست يافت که زبان قرآن کريم
يک زبان يکپارچه و هماهنگ اس��ت .قرآن هم در گزينش واژگان ،هم در
بهرهگيري از زبان مخاطب و هم در انديشههاي زيرساختي حاکم بر زبان به
نحوي يکپارچه و در هم تنيده عمل ميکند .س��طوح مختلف زبان قرآن را
نميتوان مجزا و مستقل از يکديگر دانست .تحليل زبان قرآن در بيان مفاهيم
مربوط به التذاذات جنس��ي در سه س��طح ما را به اين نتيجهي مهم رهنمون
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ميس��ازد که قرآن کريم در سطح لغت و در بيان مفاهيم مربوط به التذاذات،
با صراحت س��خن نميگويد .در س��طح زبان مخاطب و مکالمه با زبان قوم
نيز هيچگاه پيرو برخي پردهدريها و صراحتگوييهاي عرب نيس��ت؛ چرا
ک��ه متانت گفتاري قرآن کريم مبتني بر س��طح واالتر زبان يعني انديش��هي
زيرس��اختي حاکم بر زبان قرآن اس��ت که در سه ساحت معرفتي ،اخالقي و
عملي نمود مييابد.
از تحلي��ل ابع��اد اين متانت گفت��اري ميتوان به نتاي��ج راهبردي مهمي
در زمين��هي حاکميت پارادايم متانت گفتاري دس��ت ياف��ت که به برخي از
اين راهبردها در س��ه قلمرو سياس��تگذاريهاي کالن ،سياستگذاريهاي
حوزهاي و منطقهاي و حوزهي محاورات فردي و ش��خصي و گفتوگوهاي
دو جنس مخالف اشاره ميشود:
راهبردهاي توسعهي متانت گفتاري در سطوح اجتماعي و فردي

از روش زبان��ي قرآن در تعبير از الزامات جنس��ي باي��د راهبردهايي در
سياست گذاريهاي مربوط به اين حوزه اتخاذ کرد.
اين راهبردها را ميتوان در سطوح و حوزههاي ذيل مورد توجه قرار داد.
 1ـ سطح سياستگذاريهاي کالن اجتماعي
 2ـ سطح سياستهاي حوزهاي و منطقهاي (نظير حوزهي رسانه ،حوزهي
آموزش و پرورش و داستاني و)...
 3ـ سطح محاورات فردي و شخصي
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سياستگذاران کش��وري به عنوان يک پاراديم نگرشي ،بينشي و کنشي
باي��د متانت گفت��اري و نجابت و عف��ت کالم را بر زبان ف��ردي و عمومي
حاکميت دهند و تمامي دستگاههاي کشوري بايد در راستاي اين سياست در
کاربردهاي زباني تعابير و سوگيريهاي تحليل مفاهيم زباني ،هماهنگ باشند.
پردهدري گفتاري و بيحجابي کالمي نوعي از بيحجابي اس��ت که مباني و
قوانين حکومتي مرتبط با اين مسئله ميتواند مانع آنها باشد.
قوهي مقننه

قوهي مقننه و مصادر قانونگذاري کشوري در سطح قوانين ،بخشنامهها،
آييننامهها و همچنين پيوستهاي فرهنگي بايد اين سياست را مد نظر قرار
دهند و براي متخلفان از متانت گفتاري در س��طوح مختلف ،جرائم حقوقي
مشخص و تعريف شدهاي را ارائه دهند.
قوهي قضاييه

ق��وهي قضاييه در بخش تعزيرات حکومتي و ضمانت حقوقي اين قوانين
نيز محکم و مقاوم باشد و بايستهها و شايستههاي الزم را مورد توجه قرار دهد.
مس��لم است که اين سياستگذاريها بر عفت عمومي و متانت گفتاري
جامعه خواهد افزود.
در ش��ريعت اسالم قوانيني وجود دارد که حافظ و نگهبان و پاسدار اين
جريان است؛ ولي از آنجا که اين قوانين در پايگاه تعزيرات ،تعريف شدهاند
و تعزير و ميزان آن منوط به تشخيص قاضي است ،در برخي از مواردي که
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متانت گفتاري براي قضات بياهميت است ،آنان در تعزيرات نيز تسامحهاي
فراواني دارند و اين نبود ضمانت حقوقي و قانوني ،جريان جديت در رعايت
متان��ت گفتاري را تهدي��د ميکند؛ به همين جهت ،وض��ع قوانين محکم و
روش��ن ميتواند به قضات در تفس��ير و اجراي قان��ون کمک کند .دقت در
قوانين و تبصرههاي کش��وري نشان ميدهد که هماهنگيهاي دستگاهي نيز
در جهت تحقق اين پاراديم مؤثر است.
 2ـ راهبردهاي حوزهاي و منطقهاي

وقت��ي متانت گفتاري به عنوان يک پاراديم دراخالق گويش��ي و بياني و
زباني يک جامعه حاکم شود ،همهي افراد جامعه بعد از آن محفوظ و بهرهور
خواهند گرديد .بنابراين در هر حوزهاي بايد متناسب با آن حوزه ،مناسبات را
مورد تأمل قرار داد و رهيافتها و راهکارهايي را براي حاکميت اين پاراديم
به کار گرفت.
راهبرده��اي اين حوزه نه تنها در س��طح قانونگذاري ،بلکه در س��طح
اشاعهي فرهنگ و يا تأثيرگذاريهاي اخالقي و ...نيز خواهد بود.
در ذيل به نمونههايي از اين راهبردها اشاره ميشود.
راهبردهاي مبتني بر رعايت اين پاراديم در حوزهي آموزش و پرورش
در ح��وزهي آموزش و پ��رورش ميتوان گفت در س��طح متون و کتب
درس��ي اين بيپردگي يافت نميشود؛ ولي در س��طح پردازشهاي گفتاري
معلمين در کرس��يهاي تدريس ،اين موارد به چشم ميخورد .آييننامهها و
بخشنامههاي خاصي ميتواند مسئلهي رعايت متانت گفتار را به معلمان اين
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از مباحث و س��بکهاي خاص تربيتي به معلمان الزام نمود تا ايشان بتوانند
اين مطلب را در سطح دانش آموزان ترويج کنند.
کلم��ات رکيک و بيپرده س��خن گفتن از صحنههاي جنس��ي ،بازگويي
فيلمهاي ضداخالقي و صحنههاي س��کس در بي��ن دانشآموزان به ويژه در
بعضي از مناطق رواج يافته اس��ت .اگر آييننامههايي تصويب شده است که
بر رد و بدل نمودن عکسهاي س��کس در مدارس ايراد ميگيرد ،با اهميت
دادن به مسئلهي متانت گفتار بايد در گفتوگوهاي دانش آموزان که بيپرده
از مسائل جنسي براي همه سخن ميگويند نيز محدوديتهايي ايجاد نمود.
البته حاکميت اين پاراديم فقط به سطح قانونگذاري و اجبار و ضمانت
حقوق��ي نبايد مح��دود گردد و باي��د تمهيداتي را در مقولههاي ش��ناختي،
فرهنگي و اخالقي نيز براي س��يطره دادن و اس��تيال بخشيدن به اين پاراديم،
مورد مالحظه قرار داد.
راهبردهاي مبتني بر رعايت اين پاراديم در حوزهي رمانپردازي و داستاننويسي

يک��ي از مهمترين حوزهها و اصليترين عرصههايي که بايد روش قرآن
را در آن مبناي عملکرد قرار داد ،حوزهي رمانپردازي و داستاننويسي است.
در مباحث گويشي و رمانپردازيها و داستاننويسيها گاهي صحنههاي
جنسي به قدري تفصيل داده ميشود که فرد گويا در صحنهي خيال ،خود را
در آنجا حاضر ميبيند .در چنين صحنههاي روشن و واضحي که فرد به طور
کامل در خيال خود به تصوير کش��يده است ،وقتي سخن از رابطهي جنسي
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يا خلوت عاشقانهاي به ميان ميآيد ،التذاذ حاصل از پردازش اين صحنه در
مخيلهي مخاطب ،لذت مطلوب و مبارکي نيست .در برخي از موارد نيز اين
التذاذ ميتواند نامش��روع نيز باشد .در داستان حضرت يوسف (ع) عليرغم
آنکه هستهي کانوني بسياري از ماجراها به صحنهي خلوت يوسف و زليخا
و تعرض زليخا به يوسف برميگردد ،خداوند آن ماجرا را چنان حکيمانه و
لطيف در قالبي کوتاه و گذرا مطرح ميفرمايد که وجوه اعجاز قرآن را در اين
تعبيرات ميتوان آشکارا مشاهده کرد.
برخ��ي از رمانپردازان ،عادت دارند براي توصيف چنين صحنههايي ،از
همهي رنگها و اشيا و ابعاد اتاق سخن بگويند؛ نوع لباس و آرايش افراد را
متذکر شوند و آنگاه نوع خلوت و نگاهها و احساسات عاشقانه را بيان کنند
و حداقل در تعابير رکيک جنس��ي به صورت کنايي رد ميش��وند؛ ولي بايد
دانست که اين طول و تفصيل نيز از جهات روانشناختي ،ممکن است سبب
تحريکات جنسي افراد گردد .براي جلوگيري از اين امر ،تأمل در ساحتهاي
متانت گفتاري ميتواند راهبردهايي را جهت برداش��تن گامهايي به س��وي
عفت و نجابت گفتاري فراهم کند.
راهبردهاي مبتني بر رعايت پاراديم متانت گفتاري در حوزهي رسانه

در حوزهي رس��انه بايستگيها و شايس��تگيهاي رعايت اصول اخالقي
گفتاري مضاعف ميگردد.
تکت��ک کلم��ات و واژگان در حد اعجابآوري ب��ر روحيهي اجتماعي
و اخالق جمعي تأثيرگذار اس��ت .حاکميت پارادي��م متانت گفتاري در اين
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آسيبشناس��ي گفتاري و سبکشناسي گويشي نشان ميدهد که روند و

سطح متانت گفتار در متانت روحيهي اجتماعي تأثيرگذار است .البته معموالً
مرسوم اس��ت از صحنههاي رکيک جنسي در فيلمهاي سينمايي و داستاني
با کنايه رد ميش��وند؛ ولي آنچه هنوز در رس��انه وجود دارد و مشهود است
اين اس��ت که برخي از عباراتي که در يک فضاي خاص مطرح ميش��وند و
ممکن است تحريکات جنسي گذرايي را در پي داشته باشند مورد توجه قرار
نميگيرند .عشقهايي که در البهالي داستانها وفيلمها رخ ميدهد ميتواند
کناييتر مطرح گردند و مس��ئلهي وصال جنس��ي در آنها تحتالشعاع قرار
نگيرد .هنگامي که کارشناس��ان دربارهي مس��ائل جنسي سخن ميگويند به
کاربرد تعابير جنسيتي خود بيشتر توجه نمايند و در مجموع با مبنا قرار دادن
روش قرآن در بيان صحنههاي جنس��ي ميبايست رسانهي ايران همانگونه
که نجيبترين و متينترين رسانهي جهان است ،سير صعودي و مستورانهي
خود را در اين مسير ادامه دهد.
راهبردهايي در سطح محاورات فردي

شواهد نشان ميدهد که کاربرد تعابير جنسيتي در سطح محاورات فردي
به ويژه در سطح خانوادهها و در محافل دوستانه و ميهمانيها آسيب بيشتري
دارد .برخي از افراد ـ به ويژه در جمعهاي خانوادگي و دوس��تانه ـ معنويت
گفتاري و جديتي در حفظ حريمهاي گفتاري ندارند.
بايد دقت کرد که دليل تقبيح رکيک س��خن گفتن از صحنههايي خاص
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و مس��ائل جنسي اين نيست که فرد لزومًا به ورطهي تحريک جنسي سقوط
کند؛ بلکه رعايت متانت گفتار بر تقوا و ورع قلبي افراد ميافزايد و مبدأ آثار
خير و برکاتي ميشود.
يکي از راهبردهاي تعديل و تصحيح گفتار از منظر متانت جنس��يتي اين
اس��ت که محتواهاي ش��ناختي نظير محتواي اين مقاله در س��طوح مختلف
پردازش ش��ده و به عنوان روش قرآن در اختيار فرهنگ عمومي قرار گيرد.
فرهنگس��ازي با تحکيم پايههاي شناختي ،عليرغم وجود نظريات مخالف
فراوان در برخي از حوزههاي روانشناختي و جامعهشناختي جنسي ميتواند
زمينهساز ارتقاي سطح متانت گفتاري در حوزههاي خرد و نهادهاي کوچک
اجتماعي و در حوزهي مکالمات شخصي در خصوص افراد باشد.
راهبردهاي متانت گفتاري در حوزههاي روابط بين دو جنس مخالف

ابراز عش��قهايي که پس��ران و دخت��ران به يکديگ��ر مينمايند و حتي
خواس��تگاريهايي که در صحنههاي خلوت خاص به انجام ميرسانند ،در
بسياري از اوقات از اين آسيب مبري نيستند.
متانت گفتاري در مراوداتي که الزمهي اشتغاالت اجتماعي و اختالطات
ناگزير است بايد به صورت منطقي و تعريف شدهاي مورد توجه قرار گيرد.
ه��ر کلمه بار معناي��ي مخصوص به خود را دارد ک��ه در ترکيب و تأليف و
فضاي صدور کالم داراي توس��عهي مفهومي ميشود .مقتضيات اين بارهاي
معنايي گاهي مخل متانت گفتاري است.
گاه��ي برخي از پردهدريهاي چش��مي ،پيامد برخ��ي از پردهدريهاي
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در شرع ،عنوان فحشا مييابد و گاهي با مالزمات حرام خود ،مقدمهي حرام
محسوب ميشود.
يک��ي از راهبردهاي مه��م در اين مقدمه اين اس��ت که بايس��تگيها و
شايستگيهاي مربوط به اين حوزه را به دختران و پسران تفهيم نمود و مباني
نظري روانشناختي و جامعهشناختي و شرعي و تکويني متانت گفتاري را با
تحليلهاي مربوط در سطح فرهنگ عمومي و در سطح آموزش روابط مثبت
جنسي دختران و پسران آموزش داد.
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غزالي ،ابيحامد محمد 1406ق .احياء علومالدين ،بيروت ،دارالکتب العلميه.



فراء ،ابوزکرياء .معانيالقرآن ،مصر ،دارالمصريه.



فخر رازي 1420ق .تفسير کبير ،بيروت ،داراحياء التراث العربي.

 فراهيدي ،خليل بن احمد .كتاب العين ،قم ،هجرت ،ج.3


فيض کاشاني ،مال محسن 1415ق .تفسير الصافي ،تهران ،الصدر ،ج.1



فيومي ،احمد 1405ق .مصباح المنير ،لبنان ،موسسهي دار الهجره ،ج.1



قرشي ،علي اکبر  .1375قاموس القرآن ،تهران ،دارالکتب االسالميه.

ن  .1383تفسير نور ،تهران ،مركز فرهنگي درسهايي از قرآن.
 قرائتي كاشاني ،محس 


کاشاني ،مالفتح اهلل1423ق .زبده التفاسير ،قم ،موسسه المعارف االسالميه.
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درويش ،محييالدين 1415ق .اعراب القرآن وبيانه ،سوريه ،داراالرشاد.

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان
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محمدي ،علي  .1375شرح مکاسب ،قم ،دارالفکر.

مصطفوي ،حس��ن  .1360التحقيق في کلمات القرآن ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر
کتاب ،ج.4




مکارم شيرازي ،ناصر  .1374تفسير نمونه ،تهران ،دارالکتب االسالميه ،ج.12

ميرزاخسرواني ،عليرضا 1390ق .تفسير خسروي ،تهران ،اسالميه.
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