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  چكيده 
گردد و در گزينش ي از وجوه اعجاز قرآن كريم به ساختار متن و اسلوب بياني آن برميمهمبخش 

ت كالم و نهايت عفّ، اي برخوردار است هت ويژبه ويژه در مسائل جنسي كه از حساسي، الفاظ و عبارات آن
، ركيك از كاربرد هرگونه واژة، ي است و ضمن به كارگيري الفاظ و عباراتي زيبا و رسانزاهت بيان متجلّ

 پژوهش حاضر با استناد به آيات قرآن و. داري شده استمستهجن و صريح در مسائل جنسي خود
ه در مورد مسائل جنسي به كار رفته است كه بخشي مربوط به الفاظي ك، رانشناسان و مفس هاي واژه ديدگاه
شناختي قرار  و تحليل معنا ند و كاومورد ك، هاي جنسي و بخش ديگر مربوط به افعال جنسي است اندام

ة چنين شيوكه را به اثبات رسانده است و در پايان پيشنهاد داده  آنها داده و كنايي و غير صريح بودن همة
قرار  توجهبايد بيشتر مورد  نيز در فرهنگ عمومي، ي استتوجهي آثار اخالقي و تربيتي قابل بياني كه دارا
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  مقدمه. 1
وحي شده است و ) ص( از سوي خداوند بر پيامبر، الفاظ قرآن كريم همچون محتواي آن 

آن اي از اعجاز قرآن به ساختار متن و اسلوب بياني و گزينش واژگان  شك بخش عمدهبدون 
را با به كار گرفتن زيباترين الفاظ و  اترين محتوواال، انگيز نمايي شگفت گردد كه با هنرميبر

 ةهم آميخته است و در اين راستا با برخورداري از پشتوان بيان در ةترين شيو عبارات و جذاب
هاي زبان عربي فصيح به كار گرفته شده و تمام قابليت، نهايت پروردگار حكمت بيعلم و 

نظم ، كنايه، مجاز، استعاره، تصوير، تمثيل، معارف ژرف و تعاليم حيات بخش را در قالب تشبيه
بزرگان  انان وندموجب شگفتي سخ امر اب بيان نموده است و همينآواهاي بسيار جذّ آهنگ و

 . مانندش عاجز ساخته استهو بشر را از آوردن شعر و ادب گشته 
شناختي و  هاي زيبابررسي جنبه پژوهش در باب ساخت زباني قرآن و ةدغدغ، از ديرباز 

 »إعجاز القرآن«، اءاز فرّ »معاني القرآن«: بالغي آن در بين مسلمانان وجود داشته و آثاري چون
راني مانند پژوهان و مفس نيز قرآن ده شده واز جرجاني پديد آور »دالئل اإلعجاز«از رماني و 

هاي ادبي و شناختي پرداخته و از هنر هاي زيباشناختي و زبانبه جنبه »كشّافال«زمخشري در 
ساخت و ساز كلمات  بياني و ةشيو، رودچه زمان به پيش مي هر اما ؛اندسخن گفته، بياني آن

از . شودتري آشكار مياي تازههيق و افقگيرد و نكات دقمي قرار توجهقرآن بيشتر مورد 
به تحليل معناشناختي ، در امور جنسي بياني قرآن ةپژوهش حاضر ضمن بررسي شيو، رو اين
و نيز  هاي جنسي به كار رفته استكه در مورد اندامو فروج  عورات، هاي سوآت واژه
ي در مورد افعال و اعمال اتيان كه همگ، رفث، مراوده، تماس، افضاء، يتغشّ: هايي مانند هاژو

بياني قرآن كريم در  ةپردازد تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه آيا شيومي، جنسي به كار رفته
كنايي و غير مستقيم بوده و ، اين تعابير ةكه همسي از صراحت برخوردار است يا اينمسائل جن

  گويي را ندارند؟  تبعات منفي صراحت
كتب بالغي به ادب قرآن كريم در بيان مسائل جنسي اشاره شايان ذكر است در تفاسير و 

همراه با  پژوهشي متمركز و فراگير اما ؛آن گفته شده ةاي توضيحات كوتاه دربارشده و پاره
تواند از ابتكارات اين تحليل و نقد و بررسي در اين موضوع انجام نگرفته است كه اين امر مي

  . پژوهش به شمار آيد
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 ي كنايهمفهوم شناس. 2

ذكر مطلبي و دريافت ، در لغت به معني پوشيده سخن گفتن و به بيان ديگر »كنايه« ةواژ
و ) 233ص، 15 ج، 1414، ابن منظور( »هريغَ ريدت و ٍء يشبِ ملََكَتن تأَ: الكنايةُ«. مطلب ديگر است

كه لفظي كه بر يكي بل، آن است كه معناي مقصود به صراحت گفته نشود، در اصطالح علم بيان
، كه ذكر نشده) ملزوم( به معناي مقصود) الزم( از لوازم آن داللت دارد ذكر شود تا از مذكور

ران نيز قابل چنين تعريفي از كالم برخي از مفس ).568ص، 1414، مطلوب( انتقال حاصل گردد
   ).240ص، 1 ج، 1407، شبر/ 469ص، 6 ج، 1420، فخر الدين رازي( دريافت است

 هاش از آن ارادلفظي است كه الزم معناي اصليمقصود از كنايه : نويسدخطيب دمشقي مي
 عناهم مالزِ هبِ ريدأُ فظٌلَ«. باشدنيز جايز مي) ملزوم( همان معناي اصلي ةدر حالي كه اراد، شود

مع إِ وازِجرادته ذكر ملزوم و  »كنايه« بنابر ديدگاه او، در حقيقت) 182ص، 1374، تفتازاني( »عاًم
رسد در به نظر مي. ملزوم بود ةذكر الزم و اراد، الزم است در صورتي كه در ديدگاه قبل ةاراد

توضيح اين نكته با تحليل كنايي . تفاوت چنداني بين اين دو ديدگاه وجود ندارد، اين پژوهش
   .د آمدرفته در مسائل جنسي بنا بر هر دو ديدگاه خواه هاي به كاربودن واژه

بيان معاني است كه مقصود را پوشيده ولي رساتر  غير مستقيمِ ةكنايه نوعي شيو، به هرحال
عاي صرف عدول زيرا در كنايه سخن از اد ؛»صريحِالت نم غُبلَأَ ةُنايالک«نمايد  ايفاء مي، دترو مؤكّ
تو بخل «: ر گفته شوداگ، گيرد؛ به طور مثالاستداللي به خود مي ةجنب، ايكند و به گونهمي
 اما ؛ستعاتنها يك اد، اين سخن، و هدف آن باشد كه بخل از مخاطب نفي شود »ورزينمي

سخن با نوعي استدالل ، همين مفهوم اراده شود، »ورزدمثل تو كه بخل نمي«اگر با تعبير كنايي 
هاي شود كه مخاطب داراي خصلتاين مطلب فهميده مي، حقيقت گردد و درهمراه مي
اي است كه هر فرد ديگري نيز همانند او به اين صفات نيك آراسته باشد هرگز بخل پسنديده

  . ورزدنمي

  هاي جنسيتعابير كنايي قرآن از اندام. 3
پرداخته  »فروج«و  »عورات«، »سوآت«: هايدر اين بخش از پژوهش به تحليل معنايي واژه

هاي جنسي به كار گرفته شده است تا اين فرض مشود كه در قرآن كريم براي اشاره به اندامي
  . كنايي و غير صريح است، اثبات گردد كه تعابير مذكور در مورد دو شرمگاه مرد و زن
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    ةسوأ. 3-1
شود ولي از اه مرد و زن اطالق ميگبر دو شرم، است »سوآت«كه جمع آن  »ةسوأ« واژة
مفهوم اين واژه هر امر ، شناسان واژهو صريح در اين مورد نيست؛ زيرا بتصريح  خاصالفاظ 

، 5 ج، 1360، مصطفوي/ 328ص، 7 ج، 1410، فراهيدي( شودناپسند و زشتي را شامل مي
   ).253ص

بر مفهوم ، روندمي ات آن كه غالباً به صورت الزم به كارمشتقّ و »ساء«شود فعل يادآور مي
اين فعل گاهي نيز به . گيردقرار مي »سنهح«در برابر  »ئهسي«، رو ايناز. قبح و زشتي داللت دارند

1412، راغب( به كار رفته است »او را اندوهناك ساخت«ي و به معناي صورت متعد ،
زيرا آنچه قبيح و زشت شمرده ، ناسازگاري نباشد، رسد بين اين دو مفهومبه نظر مي ).442ص

هر امر زشت و  »ةسوأ« ةمفهوم واژ، اينبنابر. ناراحتي ديگران را نيز به دنبال دارد، شود عادتاً
آن جهت  ناپسندي است كه موجب رسوايي و ناراحتي باشد و كاربرد آن در مورد شرمگاه از

  . ناراحتي و شرمندگي را به دنبال دارد است واست كه آشكار شدنش بسيار زشت 

  كاربرد قرآني
به ، ه در پنج موردهفت بار در قرآن كريم به كار رفته ك» تسوآ«و جمع آن  »ةسوأ«واژة 

  : در آيات. ران اختالف استگاه انسان اطالق شده و در دو مورد بين مفسمطور يقين بر شر
﴿وسلَفَو طَسيا الشماهيدبينُ ل ما لَها مرِووي هنعون سا ماآمهِم؛)20/ عرافألا( ﴾ت   
﴿ تدابملَه هِمآتو؛)22/ عرافألا( ﴾اس  
﴿مالهرِيي هِمآتو؛)27/ عرافألا( ﴾اس  
﴿ تدافَبملَه واآسمه؛)121/ طه( ﴾ت  
ايشان بازگو ه اهمگممنوعه و آشكار شدن شر ةا از شجرحو و) ع( كه ماجراي خوردن آدم 
ادم يابىنِ َء﴿: است و در آية آنهاگاه دو شرم، چهار بار به كار رفته و مقصود »آتسو« ةواژ، شده

كه پوشش و زينت را حكمت ) 26/ عرافألا( ﴾رِيشاتكُم وآاسا يوارِى سولب   قَد أَنزلْنا علَيكم
، طبري( گاه آدميان استمشر »سوآت«نيز مقصود از ، فرو فرستادن لباس براي بشر اعالم كرده

   ).632ص، 4ج، 1372، طبرسي/ 109ص، 8ج، 1412
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سوأَةَ أَخيه قالَ يا  ىاللَّه غُراباً يبحثُ في الْأَرضِ ليرِيه كَيف يوارعثَ ب﴿: ةدر آي »سوآت«واژة 

دو مرتبه به كار رفته ) 31/ مائدهال( ﴾ أَ عجزت أَنْ أَكُونَ مثْلَ هذَا الْغرابِ فَأُوارِي سوأَةَ أَخي  ويلَىت
  : آن مطرح است ةكه دو ديدگاه دربار

هايي كه نبايد آشكار و اندام) 286ص، 3ج، 1372، طبرسي( اه استگشرماشاره به . الف 
   ).342ص، 11ج، 1420، فخر الدين رازي( شود

زشت ، دفن نشدن آن ت وبديهي است نمايان بودن بدن مي. هابيل است ةاشاره به جناز. ب
آن  ةمشاهد به طوري كه ـ گرددچرا كه جنازه زود بدبو و متالشي مي، شودو ناپسند شمرده مي

124ص، 2ج، 1418، بيضاوي( ل نيستنيز قابل تحم /اين ديدگاه ).137ص، 1412، رشب ،
  . استبا سياق آيه نيز سازگارتر ، مشهورتر و چون موضوع سخن دفن جسد هابيل است

، كه هر امر زشت »ةسوأ«ان و مفسران بر وسعت مفهومي واژة شناس به تصريح واژه توجهبا 
، 1 ج، 1407، زمخشري/ 286ص، 3ج، 1372، طبرسي( شودآور را شامل ميناپسند و شرم

شود كه اطالق اين اثبات مي، ه در قرآنات اين مادع مشتقّو كاربردهاي فراوان و متنو) 626ص
  . كنايي داردو صريح در امور جنسي نيست و جنبة كاربردي قبيح  گاه آدميواژه بر شرم

  عورت . 3-2
نقص گرفته شده و به هر سخن و كار  به معناي عيب و »عار«ل از در اص »عورت«واژة  

اين واژه در موارد . شودگفته مي »عورت«، زشت كه بايد از آن شرم داشت و هر خلل و آسيب
عيوب ، بيماريي در چشم: نظير ؛آسيب و خطر وجود دارد، عي به كار رفته كه نوعي خللمتنو
ها و منافذ در مناطق جنگي و شكاف، آنحصار بودن ا بييخانه شكاف در لباس و ديوار ، افراد
 ).318ص، 3ج، 1367، اثير ابن/ 437ص، تابي، فيومي/ 237ص، 2 ج، 1410، فراهيدي( مرزها
گاه آدمي به و كاربرد آن بر دو شرماست  »عورت«معنايي واژه  ةهست، آسيبخلل و ، اينبنابر

دار ت عمومي را جريحهعفّ آور است وست كه آشكار شدنش شرماز آن رو، صورت كنايه
 نم هالُأص و، ةٌنايك كلذَ و، ساناإلن أةُوس العورةُ«. هاي فراواني را به دنبال داردسازد و آسيب مي

   ).595ص، 1412، راغب( »ارِعالْ نم هورِهظُ يف قحلْي مال كذل و عارِالْ
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   هاي قرآنيكاربرد
: ةچهار مرتبه در قرآن كريم به كار رفته كه يك مورد آن در آي، و جمع آن »عورت« واژة

هايي را بيان اين آيه گروه. است) 31/ نورال( ﴾عورات النساِء  يأَوِ الطِّفْلِ الَّذين لَم يظْهروا عل...﴿
از جمله كودكاني كه بر ، هايشان را نپوشانندخورد با آنان زينتتوانند در بركند كه زنان ميمي

يز و تشخيص اينگونه امور نيستند يا توانايي اقدام بر يتم زنان آگاهي ندارند و در حد »عورات«
   ).232ص، 3 ج، 1407، زمخشري( اندارتباط جنسي را ندارند و به بلوغ نرسيده

لفتوح ابوا( اه زنان استگشرم »عورات النّساء« مقصود ازران تصريح دارند جمعي از مفس
عبارت برخي ديگر  هر چند از، )340ص، 9 ج، 1415، آلوسي/ 127ص، 14 ج، 1408، رازي

زناشويي قابل تصريح نيست  ةرابط ةشود اين تعبير به مسائل جنسي و آنچه درباراستفاده مي
ادب در تعبير قرآني رعايت ، بر هر دو ديدگاهبنا ).112ص، 15 ج، 1417، طباطبايي( اشاره دارد

  . ستشده ا
الَّذين لَم يبلُغوا الْحلُم ت أَيمانكُم ويا أَيها الَّذين آمنوا ليستأْذنكُم الَّذين ملَكَ﴿: آية، دوممورد 

الةص دعب نمو ةالظَّهري نم كُميابونَ ثعضت حنيرِ والْفَج الةلِ صقَب نم اترثَالثَ م كُمنشاِء  مالْع

لَكُم راتوكنيزان و اطفال سه نوبت در شبانه روز ، نامكه فرمان داده غال) 58/ نورال( ﴾ثَالثُ ع
، آورند هاى خود را بيرون مى افراد جامه پيش از نماز صبح و هنگام ظهر كه: كسب اجازه كنند

اطالق شده زيرا افراد گانه بر اين اوقات سه »عورات«واژة ، در اين آيه. و پس از نماز عشاء
ي و طبعاً مايل نيستند ديگران حتّ خواهند بودد به پوشش كامل ننوعاً در چنين وقتهايي مقي

را  آنهارا بر هم زنند يا  آنهاوارد شوند و استراحت و خلوت  آنهااعضاي خانواده بر 
ي تبعات منفي خلوت آنان در اين سه زمان دارا ةكه مشاهدافزون بر اين، دنپوشيده ببين نيمه

بديهي است كه اينگونه تبعات منفي در حقيقت مربوط به احوال و . جنسي براي ديگران است
زمان كه چنين  به اين سه. گرددآشكار ميو روابطي است كه زوجين در خلوت خود دارند 

، در علم بيان( .اطالق شده است) خلل و آسيب( »عورات«ي احتمالي را در پي دارد هاآسيب
   .)نامندت ميحالّي ةشود عالقاسم مظروف بر ظرف نهاده ميكه  را ذاريگ گونه ناماين وجه

 ﴾ما هي بِعورة إِنْ يريدونَ إِالَّ فراراًونَ إِنَّ بيوتنا عورةٌ ويقُولُ﴿: ةآي دو مورد ديگر در
براي فرار از جنگ اشاره  تراشي منافقانبه بهانه در اين آيه. به كار رفته است) 13/ حزابألا(
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هايشان به خاطر اين بود كه خانه آنهامقصود  و »هاي ما عورت استخانه«: گفتندمي شده كه
، همان( پذير استدشمن بسيار آسيبدر برابر خطر سرقت يا حملة ، نداشتن ديوار و حصار

چرا  »نيست عورت آنهاهاي خانه«: را تكذيب كرد و فرمود آنهاسپس خداوند  ).286ص، 16ج
در اين آيه به مفهوم  »عورت« ةواژ، اينبربنا. كه داراي بنايي بلند و حصاري محكم است

  . در امور جنسي به كار نرفته است باشد وپذيري مي آسيب
ع آن در لغت و قرآن هاي متنوكاربرد و »عورت« ةبه وسعت مفهومي واژ توجهبا ، اينبنابر
را در پي  يا بياني صريح نيست كه قبح و زشتي، گاهممورد شراستعمال اين واژه در ، كريم

هاي جنسي را بردي ضرورت پوشش و مقابله با آسيبكه چنين كارافزون بر اين ـ دداشته باش
  . رساندمي هم

    فرج. 3-3
گاه و اطراف آن در انسان و حيوان مدو شر بر، است »فروج«كه جمع آن  »فرج«واژة  

 هر فاصله و شكافي است كه بين دو چيز باشد، ي اين واژهمفهوم كلّالبته . شوداطالق مي
ها و بين دست ةفاصل، هاي باال و پايين لباسشكاف: مانند ).109ص، 6 ج، 1410، فراهيدي(

ي در امور معنوي نيز به كار اين واژه حتّ. بين دو پاي انسان و شكاف ديوار ةفاصل، پاهاي اسب
ابن ( ».خداوند بين تو و اندوهت فاصله اندازد و گشايش ايجاد كند« »کمغَ اَهللا جرفَ«: رودمي

   ).341ص، 2 ج، 1414، منظور
اي بدن آدمي ست كه آشكارترين شكاف بين اعضمگاه از آن رووجه اطالق اين واژه بر شر 

هاي جنسي و اندام گويند و چون مكان قرار گرفتن »فرج«ست كه به آن فاصله بين دو پاي او
ها و اعضاي اطراف آن گاهمشر اين واژه كنايه از، اين محدوده است، ة شهوتكز اصلي قومر

   ).46ص، 9 ج، 1360، مصطفوي( آمده است

  كاربرد قرآني 
 ةباردردو مورد آن . هشت بار در قرآن كريم به كار رفته است »فروج«و  »فرج«هاي واژه

ابنت    ومرمي﴿ ؛)91/ نبياءألا( ﴾حصنت فَرجهاالَّىتِ أَو﴿: است آمده) س( پاكدامني حضرت مريم

  . )12/ تحريمال( ﴾عمرانَ الَّىتِ أَحصنت فَرجها
  : است دو ديدگاه ارائه شده، در اين دو آيه »فرج« ةمفهوم واژ ةدربار
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از كار خودداري او ، »هارجت فَنحصاَ«كنايه از اندام جنسي است و مقصود از  »فرج«) الف
ولَم يمسسنِي بشر ﴿ي ازدواج مشروع است كه جملة زناشويي حتّ ةت و هرگونه رابطخالف عفّ

  . استگوياي آن ) 20/ مريم( ﴾ولَم أَك بغيا
او از  خودداري» احصنت فرجها«مقصود از اشاره به گريبان پيراهن دارد و  »فرج«) ب

خواست در شناخت ولي او ميحضرت مريم او را نمياي است كه هتسليم شدن در برابر فرشت
 د آن استمؤي) 18/ مريم( ﴾إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا﴿ جملةو  گريبانش بدمد

   ).479ص، 10 ج، 1372، طبرسي/ 67ص، 17 ج، 1412، طبري(
تر است و قرآن كريم با اين نروش، اولبر ديدگاه  »هارجت فَنحصاَ«رسد داللت به نظر مي

في الگوي عفاف و پاكدامني و نيز دفاع از آن بانوي برگزيده در برابر در مقام معرّ، تعابير
اي براي مقدمه) 21-20/ مريم( در قرآنبراي مريم  همسر بودتأكيد بر ن، البتّه. ت نارواستاامهاتّ

  . است) ع( د حضرت عيسياثبات معجزه بودن تولّ
   :عبارت است از، گر كه اين واژه به شكل جمع آمدهموارد دي

 كه) 6/ ق( ﴾ما لَها من فُروجٍفَوقَهم كَيف بنيناها وزيناها والسماِء  يفَلَم ينظُروا إِلَأَ﴿: آية
  .ست و ربطي به اندام جنسي نداردهانبود شكاف و نقص در آسمان ةدربار

   ؛)30/ نورال( ﴾يحفَظُوا فُروجهمصارِهم ويغضوا من أَب﴿: آيات
  ؛)31/ نورال( ﴾يحفَظْن فُروجهنهن ويغضضن من أَبصارِ﴿

﴿و مهوجفُر ظنيالْحافوظات؛)35/ حزاباأل( ﴾الْحاف   
  ) 29/ معارجال ؛5/ مؤمنونال( ﴾والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ﴿

و حفظ آن نيز  استگاه و حوالي آن مشر كنايه از »فرج« تأكيد دارند و واژة »فروج«فظ كه بر ح
جز در آيات بمات آن داللت دارد ديگري است كه بر پاكدامني و دوري از فحشاء و مقد ةكناي
، فتهقرار گر ﴾يغضوا من أَبصارِهم﴿كه در كنار  ﴾يحفَظُوا فُروجهم﴿نور كه مقصود از  ةسور

   ).111ص، 15 ج، 1417، طباطبايي( آن از نگاه ديگران است  پوشانيدن
ع آن و كنايي بودن و كاربردهاي متنو »فرج«واژة  مفهومِ به گستردگيِ توجهبا ، بنابراين

رسد چنين به اثبات مي، هاي جنسي كه در تحليل معناي لغوي گذشتكاربرد آن در مورد اندام
   .نيست حو قبيصريح ، كاربردي در مسائل جنسي
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توان گونه ميبه مباحث گذشته اين توجهر را با هاي مذكورسد كنايي بودن واژهبه نظر مي
  آنچه آشكار( »عورت«، )موجب رسوايي و ناراحتي، امر زشت و ناپسند( »ةسوأ«تبيين كرد كه 

ازم و بر آثار و لو، )شكاف و خلل( »فرج«و ) شدنش عار و موجب سرزنش و آسيب باشد
عار و ، رسوايي و شرمندگي، هانمايان شدن زشتي: هاي جنسي مانندعوارض آشكار شدن اندام

تعريف ، رو ازاين. آورده شده است) ملزوم( ها جنسيآسيب داللت دارد ولي كنايه از خود اندام
  . ها صادق استبر اين واژه، ملزوم بود ةكه ذكر الزم و اراد »كنايه«

  افعال جنسي رآن ازتعابير كنايي ق. 4
، يانإتْ، ضاءإِفْ، ثرفَ، تَغَشّي«: هايبه تحليل معناشناختي واژه، در اين بخش از پژوهش

شود كه در قرآن پرداخته مي »دخولو  سرّ، وطر، نكاح، مس، سلَم، هدمراو، بقُرْ، رَتمباشَ
تا اين فرض اثبات گردد  هجنسي به كار گرفته شدو عمل زناشويي  ةكريم براي اشاره به رابط

كنايي و غير صريح است، بانهكه تعابير مذكور مؤد .  

  تغشّي. 4-1
به معناي فرو افتادن پرده ، به معناي پرده و پوشش است »غشاء«آن  ةكه ريش »تغشّي«واژة 

مفهوم جامع آن پوششي است ، رو ازاين. استگرفتن آن به طور كامل   و پوشش بر چيزي و فرا
اين واژه  ).226ص، 7 ج، 1360، مصطفوي( الصاق و نفوذ همراه باشد، فراگيري، رگيكه با چي

حسيني / 447ص، تابي، فيومي( به صورت كنايه در مورد آميزش جنسي نيز كاربرد دارد
چرا كه مرد نيز در خلوت با همسرش نظير پوششي است كه با  ؛)18ص، 20 ج، 1414،  زبيدي
ج و پوشاند تا به صورت تبرّنيازهاي عاطفي و جنسي او را ميگيرد و او را فرا مي، آرامش
 از آميزش مناسباي بسيار كنايهدر قالب  »تغشّي«، رو ازاين .نمايي در جامعه آشكار نگرددخود
  . همسر به كار رفته است دو

 كاربرد قرآني
كنايه از ) 189/ عرافاأل( ﴾اًفَلَما تغشاها حملَت حمالً خفيف﴿: در آية »تغشي«ران مفساز نظر 

، ابوالفتوح/ 186ص، 2 ج، 1407، زمخشري/ 48ص، 1 ج، 1377، طبرسي( آميزش جنسي است
  . يابدت ميقطعي، اين ديدگاه، ب شدهمترتّ »تغشّي« بر »حمل«و از آنجا كه  ).37ص، 9 ج، 1408
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اوان است ولي چنين ات آن در قرآن كريم فرو مشتقّ »غشي«كاربرد واژة  شد كهآور يادبايد 
شود و گفته شده تنها در اين آيه مشاهده مي، زناشويي اي در مورد رابطةيان لطيف و حكيمانهب

 آيدآوري بياني قرآن به شمار ميو از ابتكار و نو هچنين كاربردي در عرب ناشناخته بود
   ).408ص، 5ج، 1416، معرفت(

يا  ).4/ شمسال( شود ايي روز چيره ميسخن از تاريكي است كه بر روشن، در موارد ديگر
اي از لجاجت كه بر ديدگان يا پرده ).50/ ابراهيم( گيردهاي دوزخيان را فرا ميآتشي كه چهره
و  »تغشي«وسعت مفهومي واژة  نشانة، ع در كاربرداين تنو ).9/ يس( افتدكافران فرو مي

ي يا چه در امور ماد، الصاق را ات آن است كه هر نوع ستر و پوشش همراه با چيرگي ومشتقّ
ات آن از الفاظ صريح در ارتباط زناشويي و مشتقّ »غشي« ةواژ، بنابراين. شودمعنوي شامل مي

  . هاي بياني قرآن كريم استاز شگفتي، كاربرد كنايي آن در اين رابطه نيست و

  رفث. 4-2
 مون مسائل جنسيبويژه سخنان ركيك و صريح پيرا، سخن زشت »رفث« ةمفهوم اصلي واژ

كنايه از روابط به صورت اين واژه . استجويي از طرف مقابل  ميل به كام دهندةنشاناست كه 
منتهي ، ونه امورگزيرا چنين سخناني به اين است؛ بويژه آميزش با همسر به كار رفته، جنسي

، 2 ج، 1414، ابن منظور/ 232ص، تابي، فيومي/ 220ص، 8 ج، 1410، فراهيدي( شودمي
اند كه از مزاح و لمس و تماس  برخي نيز آن را به معنى تمايل عملى به زنان دانسته ).15ص

به نظر  ).177ص، 4 ج، 1360، مصطفوي( پذيرد شود و به آميزش جنسى پايان مى شروع مى
شناسان تصريح دارند مفهوم واژه زيرا باشد؛ »رفث«از باب توسعه در معني ، معنا رسد اينمي

  . كنايي دارد ةزناشويي جنب ةسخنان زشت در امور جنسي بوده و كاربردش در رابط، اصلي آن

 كاربرد قرآني
. است در قرآن كريم تنها دو بار به كار رفته است و مقصود از آن روابط جنسي »رفث« ةواژ

فَال رفَثَ وال ﴿ ؛)187/ هبقرال( ﴾نِسائكُم  أُحلَّ لَكُم لَيلَةَ الصيامِ الرفَثُ إِىل﴿ : فرمايدخداوند مي

و وقفُسجي الْح؛)197/ هبقرال( ﴾ال جِدالَ ف  
هاي ماه رمضان حالل و مباح شمرده و مقصود معناي كنايي آن را در شب »رفث«ل او ةآي 

، 1407، زمخشري/ 461ص، 1 ج، 1415، آلوسي( باشداست كه آميزش جنسي با همسر مي



  
       

  65   بررسي بعد زيبا شناختي و نزاهت بياني قرآن كريم در مسائل جنسي                                           

، طبرسي( في نيست و روايات شيعه نيز بر آن داللت دارددر اين مطلب اختال ).230ص، 1ج
   ).503ص، 2 ج، 1372
بنا بر ديدگاه ، مات احرام حج قرار داده و مقصود از آنرا از محرّ »رفث«م دو آية 

است) آميزش جنسي( همان معناي كنايي، سنّتران اهل انديشمندان شيعه و برخي از مفس 
 هرچند گروهي از ؛)317ص، 5 ج، 1420، لدين رازيفخرا/ 164ص، 2 ج، تابي، طوسي(

بيضاوي( است آميزش يا سخن زشت اراده شده، كه از آن اندبا ترديد گفته سنّتران اهل مفس ،
   ).482ص، 1 ج، 1415، آلوسي/ 130ص، 1 ج، 1418

 »فسوق« ةزيرا سخن زشت در واژ ؛ل با سياق آيه سازگارتر باشدرسد ديدگاه اوبه نظر مي
 نِع( افزون بر اينكه روايات تفسيري شيعه نيز بر آن داللت دارد ـ آيه نهفته است ةادامدر 
قال) ع( مِالکاظ :جِ ثُفَالرماع 1 ج، 1416، بحراني( ».با زنان است آميزش جنسيرفث « :)ساِءالن ،
ودن به كنايي ب توجه، دارد اهميت، حال آنچه در راستاي هدف اين پژوهشبه هر ).429ص

  . جنسي است مسائلِ در» رفث«واژة 

  افضاء. 4-3
، اصلي آن ةايجاد فضا و گسترش دادن است و ريش، به معناي گسترش يافتن »افضاء« ةواژ

آن رسيدن به  يامعن، آورده شود »ليا«به معني مكان وسيع بوده و هنگامي كه با حرف  »فضاء«
صل به گيرد متّن در فضايي قرار ميگويا انسا .چيزي يا كسي همراه با لمس و تماس است

زناشويي  ةاين تعبير كنايه از رابط، رو اين از. يا آن شخص در آنجا قرار دارد يءفضايي كه آن ش
، 15 ج، 1414، منظور ابن/ 64ص، 7 ج، 1410، فراهيدي( و خلوت با همسر نيز آمده است

   ).157ص

  كاربرد قرآني
  يكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضو﴿: آيةدر آن هم ، ردر قرآن كريم فقط يك با »أَفضي« ةواژ 

در اين آيه از مرداني ، مسائل جنسي به كار رفته است ةدربار) 21/ نساءال( ﴾بعضٍ  بعضكُم إِىل
اي كه ند تا مهريهزد مي تهمت ناموسي به آنان، نكوهش شده كه پس از طالق دادن همسرانشان

خداوند براي تحريك عواطف انسانى چنين افرادي و بازداشتن . بگيرند پساند بازداده آنهابه 
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با تماس جسمى و ( حالى كه شما گيريد در را بازپس مى چگونه آن مهر: فرمايداز ستم مي آنها
 ايد؟  ايد و از يكديگر كام گرفته به يكديگر رسيده) روحى

ي كنايه از به طور كلّ، بنا بر قوليكنايه از آميزش با همسر است و ، در اين آيه »أفضي« ةواژ
طرفيني بودن  بر» بعضٍ  بعضُكُم إِلى«تعبير و ) 41ص، 3 ج، 1372، طبرسي( اوستخلوت با 

  . باشدمندي متقابل دو همسر از خدمات يكديگر ميبهره دهندةنشانافضاء داللت دارد و 
 انگيز بر بوع آيه با استفهام تعجشر: نويسدديگري اشاره دارد و ميعلّامه طباطبايي به نكتة 

»هذُونأْخت فكَي كه در پرتو آن »إفضاء«حاد همه ارتباط و اتّ به خاطر آن است كه پس از آن »و ،
نوعي ستم بر ، ه و ظلم بر اوستاندن مهري باز، انددو همسر به مانند شخص واحدي شده

، 4 ج، 1417، طباطبايي( م كندآور است كه كسي بر خود ستبسيار شگفت خويشتن است و
   ).258ص

ي كنايي در مورد مسائل جنسي هانابي جملهاز  »افضاء« ةروشن شد واژ، از آنچه گذشت
  . در پرتو ازدواج داللت دارد دليشان همحاد و صال جسمي و روحي دو همسر و اتّاست كه بر اتّ

  مباشرت. 4-4
شده و مفهوم آن رساندن پوست بدن به  گرفته» پوست«به معناي » بشره«از » مباشرت«واژة 

در در مورد روابط جنسي ، پوست بدن شخص ديگر است و به همين مناسبت به طور كنايه
 60ص، 4 ج، 1414، ابن منظور/ 260ص، 6 ج، 1410، فراهيدي( رودآميزش به كار ميحد(.   

  كاربرد قرآني
دو بار در ) مباشرت( باب مفاعلهاتش فراوان آمده ولي از ه و مشتقّدر قرآن كريم اين ماد

به كار رفته و ) 187/ هبقرال( ﴾أَنتم عاكفُونَ في الْمساجِدوال تباشروهن و ...فَالْآنَ باشروهن﴿: آية
اين آيه پس از برداشتن . زناشويي با همسر و مسائل جنسي از آن اراده شده است ةرابط

به مباشرت با آنها فرمان داده كه ، هاي ماه رمضانران در شبزناشويي با همس ةت رابطممنوعي
شود و  ناميده مى »امر عقيب حظر«، ونت و در اصطالح اصولياى است پس از ممنوعي اجازه

در حقيقت استثنائي بر اين حكم  »و ال تباشروهن« ةدر ادامه با جمل. داللتي بر وجوب ندارد
با همسر را در حال اعتكاف كه شرط آن روزه  »مباشرت«ي كلّكند و به طور جواز وارد مي
  . هر چند در شب باشد ـ نمايدمي منع، داشتن است
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  : دو ديدگاه وجود دارد »و ال تُباشرُوهنَّ«ت است كه در تفسير به اين نكته حائز اهمي توجه 
   ؛كنايه از حرمت آميزش با همسر باشد) الف 
. هر چند به آميزش منتهي نشود ـ ارتباط جنسي با همسر استمقصود حرمت هرگونه ) ب 

، 1 ج، 1420، بالغي / 505ص، 2 ج، 1372، طبرسي( استران شيعه مختار مفس، اين ديدگاه
   ).164ص

گاه دحرمت آميزش در حال اعتكاف داللت دارد و بنا بر دي اين آيه بر، لديدگاه او بربنا
1380، خمينيامام ( ران در حال اعتكاف حرام استهرگونه تماس با شهوت بين همس، مدو ،
زيرا سرگرم شدن به روابط جنسي با  ؛كندو قرينة مقام نيز آن را تأييد مي) 309ص، 1ج

داري و حرمت اي چون روزهمعتكف شدن در خلوت معنوي مسجد با شرايط و آداب ويژه
   .خريد و فروش و جدال كامالً بيگانه است، استفاده از بوي خوش

از آميزش ، كه در آنگر است بيان در اين آيه نيز جلوه يةانكادب قرآني و ، به هر حال
  . تعبير شده است »مباشرت«مات آن به مقد جنسي و

  قرب . 4-5
 ...و، خويشاوندي، مكان، شدن از جهت زمان به معناي نزديك، »بعد«در مقابل » قرب«واژة 

ات آن گاهي كنايه از ارتباط زناشويي اين واژه و مشتقّ. يي باشد يا معنوامور ماد چه درـ   است
كه با تعبير فارسي  )226ص، 9 ج، 1360، مصطفوي/ 663ص، 1412، راغب(نيز به كار رفته 

   ).451ص، 45ج، 1341، دهخدا( .هماهنگ است» نزديكي كردن«

  كاربرد قرآني
ات آنو مشتقّ »قرب« ةماد ،ده ولي فقط در يك مورد به دي آمبه معناي لغوي در آيات متعد

اْ فَاعتزِلُو﴿خداوند در آية . در ارتباط با مسائل جنسي به كار رفته است »فعل نهي«صورت 

يضِ وحاَء ىفِ الْمسالنتح نوهبقْرنَ  يلَا ترطْهبه مردان فرمان داده كه در حالت ) 222/ بقرهال( ﴾ي
  . نندآميزش جنسي را ترك ك، ناپاكي همسران

كنايه از ترك آميزش جنسي با اوست و نيز نزديك نشدن به ، گيري از همسراعتزال و كناره
دانه بر همين مطلب است كه تا دوره ناپاكي زن پايان نيافته بانه و مؤكّاي بسيار مؤدكنايه، همسر

   ).208ص، 2 ج، 1417، طباطبايي( زناشويي خودداري شود ةيا غسل نكرده از رابط
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  اتيان. 4-6
كه با حرف » أتي به«و » آمد«در صورتي كه به شكل الزم به كار رود به معناي » أتي«فعل 

ي شده و كه بدون واسطه متعد» أَتَي السّحرَ«و . آيدمي» آورد«ي شده به معناي متعد» باء«
ق تعلّبه شخص  يكه فعل متعد» أتاه«به معناي اقدام بر آن كار و ، به آن نوعي كار استمفعولٌ
، آمدن نزد همسر» هأَتى زوجتَ«جملة در ، به همين ترتيب. به معني آمدن نزد اوست، گرفته

   ).3ص، تابي، فيومي( باشدكنايه و بياني مؤدبانه از رابطة زناشويي با او مي

   كاربرد قرآني
صص ، 1369، عبدالباقي( قرآن كريم به كار رفتهبيش از پانصد بار در » اتيان«واژة  اتمشتقّ

فَإِذَا تطَهرنَ فَأْتوهن من حيثُ ﴿: كنايه از مسائل جنسي است؛ مانند، ولي در موارد اندكي، )4-11

اللَّه كُمرأَم...ثَكُمرواْ حفَأْت ثٌ لَّكُمرح كُماؤگيري  كناره كه پس از فرمان به) 223-222/ بقرهال( ﴾نِس
از طريقى كه خدا ، هنگامى كه حالت ناپاكي پايان يافت: فرمايدمي، از همسر در حالت ناپاكي

كه  »فَأْتُواْ حرْثَكُم«و  »فأْتُوهنَّ«در  »اتيان« در اين آيه نيز .با آنها آميزش كنيد، به شما فرمان داده
  . استزناشويي  ةاي از رابطمحترمانه ةكناي، ق گرفتهبه همسران تعلّ

/ نملال(: و آيات) 81/ عرافاأل( ﴾النساِء دون من شهوةً الرجالَ أْتونَلَت إِنكُم﴿ و نيز در آية
گرايي در قوم لوط جنسكنايه از عمل شنيع هم »اتيان«ة ماد) 165/ شعراءال ؛2 9/ عنكبوتال؛ 55
ه در به كاربرد بسيار فراوان اين ماد توجهبا ، بنابراين ).184ص، 8 ج، 1417، طباطبايي( باشد مي

  . اطالق آن در آيات مذكور كاربردي كنايي و غير صريح است شود ثابت مي، غير مسائل جنسي

  مراوده . 4-7
 »و برگزيدن برتر نظر افكندن، طلب كردن«به معنى » درو«، »هدراوم«واژة  اصلي ريشة

مد كردن در آ به معناي رفت و» دور«: نويسدراغب مي ).63ص، 8 ج، 1410، فراهيدي( باشد مي
به معنى جستجوى مرتع و ، اين واژه در اصل .راه طلب چيزي همراه با نرمي و مداراست

گويند و مي» رائد«، كندآب و چراگاه كه جلوتر از قافله حركت مي ةچراگاه است و به جويند
كند و يا طلب نزاع كنى و قصد كنى آنچه او قصد نمي، مراوده آن است كه با ديگرى در اراده

، مفهوم مراوده افزون بر طلب در ).371ص، 1412، راغب( طلبدچيزي را كه او نمي كني
   ).245ص، تابي، فيومي( اندذكر كردهنيز پافشاري بر درخواست و نيز در صدد نيرنگ بودن را 
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ي درخواست جد«، ات آنو مشتقّ »مراوده«رسد مفهوم به نظر مي، چه گذشتبه آن توجهبا  
از لوازم آن ، طلب در مانند رفت و آمد و اصرار، و مفاهيم ديگر باشد »آميزمسالمتاي با شيوه
، 1360، مصطفوي( داللت دارد نيز بر استمرار و مداومت »مفاعله«وزن ، افزون بر اين .هستند

   ).271ص، 4 ج

  كاربرد قرآني
پنج : رفته است هشت بار در قرآن كريم به كار، تنها از باب مفاعله »مراوده« ةات واژمشتقّ

درخواست زنان  خصوصِآلود همسر عزيز مصر و مورد ششم در  جويي گناهكام ةمورد دربار
 يوسفاز سورة  61 جنسي نامشروع قوم لوط و مورد ديگر در آية ةمصر و مورد هفتم خواست

  . كه به مفهوم لغوي آن به كار رفته است است
 ﴾غَلَّقَت الْأَبواب وقالَت هيت لَك قالَ معاذَ اللَّهتها عن نفِْسه وبي  يف هو  وراودته الَّيت﴿: آيات 

 ﴾ولَقَد راودته عن نفِْسه فَاستعصم﴿ ؛)26/ يوسف( ﴾ عن نفْسي  قالَ هي راودتين﴿ ؛)23/ يوسف(
وقالَ نِسوةٌ في الْمدينة ﴿ ؛)51/ يوسف( ﴾الصادقني أَنا راودته عن نفِْسه وإِنه لَمن﴿ ؛)32/ يوسف(

فِْسهن نفَتاها ع راوِدزيزِ تالْع أَتراخالقي همسر عزيز  درخواست غير ةدربار )30/ يوسف( ﴾ام
) 51/ يوسف( ﴾قالَ ما خطْبكُن إِذْ راودتن يوسف عن نفِْسه﴿و آية  هستند) ع( مصر از يوسف

، 5 ج، 1372، طبرسي( داللت دارد يوسف ازسوي زنان اشراف مصر از چنين درخواستي  نيز بر
   ).367-354صص

رفت ، طلب و درخواستي است كه با مدارا و نرمي در گفتار »مراوده«ران نيز از ديدگاه مفس
كنايه از ، جويي همراه باشد و در اين آياتو آمد و اصرار بر خواسته و نيز نوعي نيرنگ و چاره

، 1407، زمخشري/ 340ص، 5 ج، 1372، طبرسي( جويي و آميزش جنسي استمدرخواست كا
با بيان ، ضمن در ).58ص ، 15 ج، 1365، صادقي /160ص، 3 ج، 1418، بيضاوي/ 455ص، 2 ج

به  بانهمؤد، زليخا مراودة، )33/ يوسف( ﴾غَلَّقَت الْأَبواب وقالَت هيت لَكو﴿ گوياي مختصر و
آراستن و عرضه ، ها و فراهم ساختن مكاني كامالً خلوتتصوير كشيده شده است؛ بستن در

اصرار در ، درخواست كامجويي، انگيز كردن خود و دعوت به خويش با گفتار و رفتار وسوسه
آميز كه اين ت و نيرنگ براي رسيدن به مقصود از راه مسالمتهم ةبه كار گرفتن هم، طلب

قالَ معاذَ اللَّه إِنه ﴿حقيقت معناي مراوده است و از طرف ديگر با عبارات كوتاه  نةنشاامور همه 

انگيز بر  تحسين مقاومت، محتوا ولي پر، )33/ يوسف( ﴾ربي أَحسن مثْواي إِنه ال يفْلح الظَّالمون
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الهي و فرجام گناه به الطاف  توجه و پناهندگي او به خداوند متعال و) ع( حضرت يوسف
  . ترسيم شده است

 كنايه از) او بود ةزني كه حضرت يوسف در خان( »بيتها  هو في  الَّتي«توجه اينكه قابل 
 تر وكه صريح» إمرَأَت الْعزيزِ«جاي تعبير همسر عزيز مصر است و برتري چنين بياني به 

داللت دارد  ه افراد نيز اشاره داشته واز آن جهت است كه به جايگا، باشدتوانست مختصرتر مي
ست و طرف مقابل او هم كسي است كه در همان خانه او خانة، كسي است كه خانه، آن زن

مراوده و كامجويي را فراهم نموده و از  ةست و اين امور زمينكند و تحت فرمان اوزندگي مي
 ؛تر باشدا سخن پوشدهشده تننام آن زن برده ، آنجا كه سخن از جانب خداوند بازگو شده

با اسم موصول و ، رو ازاين. تر استدار بسيار زشت از طرف زن شوهر، بويژه كه دعوت به خود
د به طرفين اشاره شده و نام و عنوان هيچ كدام نيامده استضميرهاي متعد .  

يه از درخواست كنا، است كه مراوده در آن) 37/ قمرال( ﴾ولَقَد راودوه عن ضيفه﴿، ديگر آية
، پس از اين فعل كه يادآور شدبايد . اوست مهمان ةبارآور قوم لوط از پيامبرشان درجنسي شرم
شود و مفعول با كه طلب و درخواست با او مطرح مي واسطه به شخصي اشاره داردمفعول بي

، هبتّال .يابي به او جهت اصلي مراوده استبه فردي اشاره دارد كه دست »عن«واسطه حرف 
همسر عزيز مصر با حضرت يوسف به ة مانند مراود ؛شودحد مياين دو نقش متّنيز گاهي 

قوم لوط با پيامبرشان براي تحويل  ةمانند مراود ؛شودد مييي از وي و گاهي متعدجومنظور كام
يابي قبل و مراوده برادران حضرت يوسف با پدرشان به منظور دست ةگرفتن مهمانانش در آي

   .)61/ يوسف( ﴾أَباه عنه سنراوِد قالُوا﴿و بردنش به بيابان در آية  به وي
راوده «اي دارد و تعبير مفهوم گسترده »مراوده«د كه شومي روشن، به آنچه گذشت توجهبا 

  .كنايي دارد ةجنب، در مواردي كه به درخواست مسائل جنسي نامشروع اطالق شود »عن نفسه

  مالمست.   4-8 
به معناي تماس ظاهري با بدن ، است» لمس«همانند ريشة اصلي آن كه » مالمست«واژة 

رسد بين اين به نظر مي. داللت دارد باشد و نيز گفته شده بر جستجو و طلببويژه با دست مي
، دو ناسازگاري نيست زيرا انسان با دست ماليدن به چيزي در پي جستجو و طلب است ـ مثالً

 در. هاي آن استكند به دنبال يافتن صفات و ويژگياي را لمس ميهنگام خريد كه پارچه
لمس و مالمسه كنايه از آن ، شوداز آنجا كه لمس همسر منتهي به آميزش جنسي مي، ضمن
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هرچند كاربرد اين بيان ، )210ص، 6 ج، 1414، منظور ابن /558ص، تابي، فيومي( آمده است
» لمس«تر از شايع، است و بر مشاركت داللت دارد» همفاعل«كه مصدر باب » همالمس«كنايي در 

  . است

  كاربرد قرآني  
در قرآن كريم پنج بار به كار رفته؛ در سه مورد مفهوم لغوي از آن اراده  »لمس«ات مشتقّ

  : شده كه عبارتند از
  ؛)8/ جنال( ﴾نا السماَءوأَنا لَمس﴿: يابي به آنجستجو كردن آسمان يا دست

  ؛)7/ نعامألا( ﴾فَلَمسوه بِأَيديهِم﴿: اى از كاغذ با دست حهلمس صف 
   ).13/ حديدال( ﴾فَالْتمسوا نوراً﴿: طلب نور و وججست 
: معناي كنايي از آن اراده شده و مربوط به امور جنسي است مانند، در دو مورد ديگر البتّه 

﴿أَو وا ماًء فَتجِدت ساَء فَلَمالن متسواالممميكي از مربوط به كه ) 6/ مائدهال، 43/ نساءال( ﴾ي
استبا همسر  »مالمست«م است كه نبود آب پس از موجبات تيم.  
  : دو ديدگاه وجود دارد، اين واژه در تفسير

كنايه  »مالمست«، استآور شرم گويي در مسائل جنسي زشت واز آنجا كه صراحت) الف
ران ران شيعه و برخي از مفساين ديدگاه مورد پذيرش مفس. باشد ميزناشويي با همسر  ةرابط از

، مراغي/ 22ص، 5 ج، 1417، طباطبايي/ 20ص، 3 ج، تابي، طوسي( قرار گرفته است سنّتاهل 
  ؛)64ص، 6 ج، تابي

اين ديدگاه را بسياري از . باشدگونه تماس بدني با زنان ميهر، مقصود از مالمست) ب 
2 ج، 1418، بيضاوي/ 90ص، 10 ج، 1420، فخرالدين رازي( اندذيرفتهپ سنّتران اهل مفس ،
  ).76ص

به موجب ، لبنابر قول او» أَو المستُم النِّساء«اين دو ديدگاه در آن است كه جملة تفاوت  
تيممم بدل از غسل جنابت و بنا بر قول دو ،اشاره دارد م بدل از وضوبه موجب تيم .  

زيرا  ؛تر استتر و با سياق كالم سازگارل مناسبرسد قول اوبه نظر مي ،ت در آيهبا دقّ 
يابى به آب ى كه دستدر شرايط عاد را خداى سبحان ابتدا حكم وضو و سپس حكم غسل

 ى كه دسترسى به آب نيستدر ادامه به بيان حكم شرايط غير عاد وجود دارد بيان كرده و
روند  ماند كه سياق وغسل باقى مي وده و بيان بدل ازو بدل از وضو را بيان نم پردازد مي
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معناي كنايي آن كه آميزش است حمل شود تا  بر »أَو المستُم النِّساء«طبيعي سخن اقتضاء دارد 
ولي اگر بر معناي مطابقي كه لمس بدن است حمل شود  ؛غسل هم روشن شده باشد از بدل

 غسل كه عدل آن است بيان نشده است از فقط حكم بدل وضو بيان شده و حكم بدل
   ).228ص، 5 ج، 1417، طباطبايي(

، 1415، عروسي حويزي( ل داللت دارددي بر ديدگاه اوروايات متعد، سياقافزون بر قرينة 
آميزش  »أَو المستُم النِّساء« از مقصود: كه فرمود) ع( صادق امامروايت : مانند) 485ص، 1 ج

   ).555ص، 5ج، 1365، كليني( جنسي است

  تماس  و مس. 9-4
اي در كار معناي رساندن دست به چيزي است بدون اينكه فاصله در اصل به» سم«واژة 

، تابي، فيومي( .رودبه كار مي، ات آن كنايه از ارتباط جنسي بويژه آميزشاين واژه و مشتقّ. باشد
، رسيدن نعمت: مانند، شوديي و معنوي را شامل ماصابت هر امر ماد، يو به طور كلّ) 572ص

   ).107ص، 11 ج، 1360، مصطفوي( .مجازات و ناراحتي، گرفتاري

  كاربرد قرآني 
روابط  ةبه كار رفته و فقط هفت مورد دربار يات آن در آيات فراوانمشتقّ و »سم« ةواژ

  . جنسي است
وإِن طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَن ﴿ ؛)236/ بقرهلا( ﴾تمسوهن إِن طَلَّقْتم النساَء ما لَم    ﴿: در آيات

نوهسم237/ بقرهال( ﴾ت(؛ ﴿نوهسملِ أَن تن قَبم نوهمطَلَّقْت ثُم﴾ )احكام طالق  )49/ حزابألا
با بياني بسيار لطيف و  »وهنتمس«پس از ازدواج و قبل از آميزش جنسي مطرح شده و تعبير 

طباطبايي( ت زدن به همسر و تماس با او را كنايه از آميزش جنسي قرار داده استدس، بانهمؤد ،
   ).225ص، 11 و ج 546ص، 1 ج، 1415، آلوسي/ 245ص، 2 ج، 1417

الَّذين يظاهرونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قالُوا و﴿: شامل آيات در مورد چهارم و پنجم

نم ةقَبر ريرحا فَتاسمتلِ أَنْ يقَب... لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميتابِعتنِ ميرهش يامفَص جِدي لَم نفَم  

آن عبارت است  و ظهار بيان شده ةاركفّ حكم) 4 و 3/ مجادلهال( ﴾يستطع فَإِطْعام ستني مسكيناً
بايد قبل از گرفتن و يا غذا دادن به شصت نفر مستمند كه  از آزاد كردن برده يا دو ماه روزه
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گونه كه در صورت عدم  بدين، به آن اقدام شود، به صورت واجب ترتيبيتماس با همسر 
   .شود وظيفه به مورد بعد منتقل مي، امكان هر مورد

  : دو ديدگاه وجود دارد »ايتماس« ةدر بيان مقصود از واژ
   ؛)373ص، 9 ج، 1372، طبرسي( به آميزش جنسي با همسر دارد اين واژه فقط اشاره) الف 
، 29 ج، 1420، فخرالدين رازي( جنسي با همسر است ةگونه تماس و رابطمقصود هر) ب 
   ).485ص

بر  مجاز و بنا، ارهقبل از پرداخت كفّ، آميزش جنسي كمتر از حد رابطة، اولبر ديدگاه بنا
بر  ولي بنا ؛اين پژوهش خارج است ةل از حيطاقواررسي اين نقد و ب. م ممنوع استديدگاه دو

كالم   تدر رابطه با آميزش جنسي استفاده نشده و عفّ از لفظ صريح و خاص، هر دو ديدگاه
  . رعايت شده است
  : استداشتن فرزند به بشارت  دريافت در هنگام) س( حضرت مريم ةدربار دو مورد ديگر

﴿أَن بر كُو يقالَتين  نُ يليسسمي لَمو لَدو  رش؛)47/ عمران آل( ﴾ب  
 ﴿أَن كُونُ يل يقالَتين  يسسمي لَمو ا  غُالميغب أَك لَمو رش20/ مريم( ﴾ب.(   

   .كنايه از داشتن همسر و روابط جنسي است، »مس« ةاين دو آيه از ريش در »سنييمس« ةكلم
 مشتقات آن در و »مس« ةبار واژ به كاربرد بيش از پنجاه توجه بنابر آنچه گذشت و با

 گونه گرفتاريرسيدن هر: مانندـ  همسري و مسائل جنسي در قرآن كريم مواردي غير از رابطة
، )48/ هود( عذاب، )14/ آل عمران( جراحت، )21/ معارجال( خير نعمت و، )49/ زمرال(

هومي اين واژه و كنايي بودن كاربرد آن در روابط وسعت مف ـ) 201/ عرافألا( شيطان ةوسوس
  . آيدجنسي به دست مي

  نكاح . 10-4
  : بيان شده است »نكاح«ة مفهوم اصلي واژة بارهاي متفاوتي درديدگاه
 نكاح در اصل براى عقد است سپس به طور استعاره در مورد آميزش به كار رفته) الف

اساس پيماني مرد و زن بر اي آن تزويج و هممعن، به بيان ديگر ).823ص، 1412، راغب(
، 12 ج، 1360، مصطفوي( است زيستي همه جانبهرات ديني يا عرفي شناخته شده براي هممقرّ
   ؛)235ص
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أَصل النكاح يف كالم العرب : قال اَألزهري«. معناي اصلي آن آميزش جنسي است) ب

   ؛)626ص، 2 ج، 1414، ابن منظور( »ءيالوط
كه از كاربرد واژه نكاح در  است ه قرار گرفته آنمورد توجكه كمتر قول ديگري ) ج

تَناكَحت (درهم تنيدگي درختان ، )نَكَح النُّعاس عينَه( چيرگي خواب بر ديدگان: مواردي چون
(آميختگي قطرات باران با خاك ، )االَشْجارالم طَنَكَحرُ األَرمفاهيمي شود كه  استفاده مي )ض

، تابي، فيومي( .است مفهوم اصلي نكاح، اختالط يه دادن و غلبه كردن يا انضمام وتك :مانند
   )626ص، 2 ج، 1414، ابن منظور /624ص

ات آن براي عقد و پيمان كه سبب حلّنكاح و مشتقّ ةژوا، لبنابر ديدگاه اوةت رابطي 
مزناشويي است و بنابر ديدگاه دو ،شده ولي به نظر  ب است وضعبراي مسائل جنسي كه مسب

كه در وضع پيش از آن، رسد در تحليل معنايي الفاظ عقود و ايقاعات مانند نكاح و طالقمي
ع كاربرد اينگونه ت در موارد متنوالزم است با دقّ، ل شودب تأمبراي معناي سبب يا مسب آنها

به نظر ، رو ازاين، دمفهوم اصلي را به دست آور، الفاظ كه بسيار فراتر از مورد عقد و ايقاع است
 »انضمام و اختالط«مفهوم ، اشاره شد سومبه موارد كاربرد نكاح كه در ديدگاه  توجهرسد با مي
گاه  دو همسر تكيه، زناشويي ةدر ازدواج و رابط تة معنايي اين واژه باشد و از آنجا كههس

جنسي با  ةقد و رابطدر مورد ع »نكاح« ةماد، گيرنددر كنار هم قرار مي شوند ويكديگر مي
 . همسر به كار رفته است

  كاربرد قرآني
، موارد راكثات آن بيش از بيست بار در قرآن كريم به كار رفته كه در و مشتقّ »نكاح«واژة  

ال أَنْ نْ تؤذُوا رسولَ اللَّه وما كانَ لَكُم أَ﴿: آيات قطعاً به معناي عقد و پيمان ازدواج است مانند

/ نساءال( ﴾ال تنكحوا ما نكَح آباؤكُم من النساِءو﴿ ؛)53/ حزاباأل( ﴾أَزواجه من بعده أَبداً تنكحوا
و  )221/ هبقرال( ﴾يؤمنوا يوال تنكحوا الْمشرِكني حت...يؤمن يوال تنكحوا الْمشرِكات حت﴿ ؛)22
  ).27/ قصصال؛ 33و  32/ نورال؛ 3/ نساءال( آيات در نيز

 پس از وفات آن حضرت) (ص( ت نكاح با همسران پيامبربديهي است مقصود از ممنوعي (
نيز در موارد اندكي  .ستآنهاحرمت ازدواج با ، و همسران پدر و افراد مشرك در اين آيات

عقد ) 23/ بقرهال( و) 3/ نورال(: ران اختالف نظر دارند كه مقصود از نكاح در آياتي مانندمفس
رسد اگر اطالق اين به نظر مي ).19ص، 7 ج، 1372، طبرسي( ازدواج است يا آميزش جنسي
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زيرا نكاح در اصل  ؛باز كاربردي غير صريح دارد، م باشدثابت و مسلّ، ه بر آميزش جنسيماد
  . اختالط است به معناي انضمام و

  دخول. 4-11
، 1375، طريحي( ر مفهوم ورود و نفوذ داللت داردب» خروج«واژة  در برابر» دخول«واژة  
ين اولكنايه از ، بردن عروسي ةهمسر را به حجل» دخَلَ بِامرَأَته«جملة و در ) 372ص، 5 ج

، 1360، مصطفوي( .رودارتباط زناشويي است ولي غالباً در مورد هر آميزش حالل به كار مي
  ) 183ص، 3 ج

  كاربرد قرآني  
در قرآن كريم بيش از صد و بيست بار به همان مفهوم لغوي به كار  »دخول« ةات واژمشتقّ 

آل ( ﴾كُلَّما دخلَ علَيها زكَرِيا الْمحراب﴿: مانند باشد يچه در امور محسوس و ماد، رفته است
   ).2/ نصرال( ﴾فْواجاًدينِ اللَّه أَ  رأَيت الناس يدخلُونَ يفو﴿: مانند، يا در امور معنوي ؛)37/ عمران

حجورِكُم من   يف  وربائبكُم الالَّيت ...حرمت علَيكُم أُمهاتكُم وبناتكُم﴿ تنها دو مورد در آية

 »دخلتم«واژة  ،)23/ نساءال( ﴾دخلْتم بِهِن فَإِنْ لَم تكُونوا دخلْتم بِهِن فَالجناح علَيكُم  نِسائكُم الالَّيت
اند كه شمرده شدههايي بر هگرو، در اين آيه. جنسي مشروع به كار رفته است ةرابط ةدربار

، دختران همسري است كه عالوه بر عقد شرعي آنهابر مرد حرام است؛ يكي از  آنهاازدواج با 
   .بستر شده باشد شوهر با وي هم

اين است كه ، و مدلول مطابقي آناست  »عديهت«براي  »دخَلْتُم بِهِنَّ« ةدر جمل »باء«حرف 
) رتالس نوهملتدخعىن أَي ...اجلماعِ نِع ةٌنايك يه( برديد) شخصياتاق (مكان پوشيده  به را آنها

   ).248ص، 1 ج، 1377، طبرسي/ 49ص، 1 ج، 1407، زمخشري(
كه ول سخن آن است براي مصاحبت و همراهي است و مدل »باء«حرف : اندبرخي نيز گفته
، 1 ج، 1415، فيض/ 68ص، 2 ج، 1418، بيضاوي( شديدوارد اتاق خود ، به همراه همسر

نايي از ارتباط جنسي مرد با تعبير مذكور بياني بسيار ظريف و ك، بنا بر هر دو ديدگاه) 435ص
  . همسر اوست

ران عقيده دارند هي از مفسگرو: وجود داردديدگاه دو ، »دخَلْتُم بِهِنَّ«ر تبيين معناي جملة د
، 1 ج، 1377، طبرسي( آميزش نرسد هرچند به حد، همسر استگونه رابطه با  مقصود هر
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 ).435ص، 1 ج، 1415، فيض( جمعي ديگر مقصود تنها آميزش استو به نظر  )248ص
اين پژوهش است ولي در هر خارج از حيطة ، ديدگاه وتعملي و فقهي اين تفا ةبررسي ثمر

جنسي مشروع  ةگونه رابطكنايي از آميزش يا هر بانه وبياني بسيار مؤد »دخلْتم بِهِن« ،صورت
 ةاين نكت حاكي از، رفتن با همسر به مكاني پوشيده است، و از آنجا كه معناي مطابقي آن است

جنسي با همسر بايد پوشيده و در محيطي خصوصي و به دور از انظار  ةتربيتي است كه رابط
  . ران باشدديگ

 وطر. 4-12

 و كه انسان آن را قصد) 874ص، 1412، راغب( به معناي حاجت مهم است »رطَو«واژة 
 و چون به آن رسيد) 446ص، 7 ج، 1410، فراهيدي( كندبراي رسيدن به آن تالش مي

   ).285ص، 5 ج، 1414، ابن منظور( »هرَطَقضي و«: گويند مي

  كاربرد قرآني
زيد   يفَلَما قَض﴿ :به كار رفته است ذيل آن هم در آية، تنها دو بار كريم در قرآن» وطر«واژة 

 ﴾أَزواجِ أَدعيائهِم إِذا قَضوا منهن وطَراً  حرج يف املؤمنني ييكُونَ علَوطَراً زوجناكَها لكَي المنها 
وى را به نكاح  ) او را ترك گفت و(كام برگرفت )  زن(پس چون زيد از آن «: )37/ حزابألا(

چون آنان را  -خواندگانشان در مورد ازدواج مؤمنان با زنانِ پسر]  در آينده[تو درآورديم تا 
   ».گناهى نباشد -طالق گفتند

 مندي از رابطةكنايه از آميزش و بهره، كه به معناي حاجت و نياز است در اين آيه »وطر«
هاي طبيعي زناشويي از نيازچرا كه رابطة  ).315ص، 18 ج، 1419، فضل اهللا( جنسي آمده است

  . استمهم و اساسي انسان 

  ّ سر. 4-13
 ).356ص، 4 ج، 1414، ابن منظور( باشدبه معناي آنچه پنهان و پوشيده است مي »رّس«واژة 
خفاء و  زيرا اقدام به اين كار بايد در، آيدكنايه از آميزش جنسي نيز ميبه صورت و گاهي 

   ).404ص، 1412، راغب/ 190ص، 7 ج، 1410، فراهيدي( پنهاني باشد
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      كاربرد قرآني 
 ات آن در قرآن كريم در آيات فراوان به همان معناي لغوي به كار رفته وو مشتقّ »سرّ«واژة 

/ نحلال( ﴾جهرافَهو ينفق منه سرا و﴿: مانند ؛است قرار گرفته »هعالني«و  »جهر«گاهي در برابر 
75( ،﴿ا ومفَقُوا مأَنا ورس مقْناهزةًرالنِيع﴾ )22/ رعدال.(   

كنايه ) 23/ هبقرال( ﴾لكن ال تواعدوهن سرا إِالَّ أَنْ تقُولُوا قَوالً معروفاو﴿ آيةدر اين واژه تنها 
وفات همسرشان  ةكه در عدزناني است  ةاين آيه دربار. جنسي يا ازدواج آمده استاز رابطة 

روا  آنهاخواستگاري صريح و آشكار از ، زده و عزادارندمصيبت آنهاهستند و از آنجا كه 
به چنين بانواني نهي شده است  مربوط به مسائل جنسي و ازدواج از وعدة، روازاين. نيست

  . اظهار شود) به طور كنايه(  پسنديدهشيوة  مگر اينكه به
كنايه از رابطة  و) 498ص، 1ج، 1415، فيض( دارد »به مفعولٌ«نقش ) ر پنهانيام( »اًسرّ«واژة 

و ) 77ص، 4 ج، 1409، موسوي سبزواري/ 358ص، 2 ج، 1368، قمي( زناشويي و ازدواج است
ست كه اين كار نوعاً در خفاء انجام رو آن به صورت كنايه در مورد رابطة جنسي از آنكاربرد 

 »سرّ«شود نيز جنسي مي ةت و جواز رابطازدواج نيز كه سبب محرميهر چند به عقد ـ  شودمي
  ).130ص، 1 ج، 1377، طبرسي/ 283ص، 1 ج، 1407، زمخشري( اطالق شده است

و مقصود از آيه آن است كه  »خلوت«به معني  »سرّاً« ةران واژاز ديدگاه برخي از مفس، البتّه
در اين  ).146ص، 1 ج، 1418، بيضاوي( هيدند) زشتي( ةوعد آنهادر پنهان و خلوت به 

مسائل جنسي است و نيز  ةپنهاني دربار ةكنايه از وعد »تواعدوهن سراال« ةجمل، صورت
در اين آيه نيز زيبايي تعبير و ادب قرآني ، حالبه هر. استهشداري در مورد خلوت با نامحرم 

  .گر استجلوه

  هاي افعال جنسي كنايي بودن واژه 
توان به مباحث گذشته اينگونه مي توجههاي مذكور را با رسد كنايي بودن واژهمي به نظر 

 چيرگي و، فرا گرفتن، پوشاندن، فرو افتادن( »يتغشّ« -1: گانهسيزده هايواژه: تبيين كرد
 - 3 ؛)جوييميل به كام، سخنان ركيك و صريح پيرامون مسائل جنسي( »رفث« -2 ؛)طتسلّ

 »مباشرت« -4 ؛)رسيدن به همسر، جا استن در فضايي كه همسر آنقرار گرفت( »افضاء«
 »اتيان« -6 ؛)نزديك شدن به همسر( »قرب« -5 ؛)رساندن پوست بدن به پوست بدن همسر(
طلب همراه با نرمي و پافشاري بر ، آمد كردن رفت و( »مراوده« -7 ؛)خلوت آمدن نزد او در(
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 -9 ؛)جو و طلبجست، ن به ويژه با دستتماس ظاهري با بد( »مالمست« -8 ؛)درخواست
»تكيه دادن و غلبه ( »نكاح« -10 ؛)اي باشدرساندن دست به چيزي بدون اين كه فاصله( »مس

 »رطَو« -12 ؛)عروس بردن ةهمسر را به حجل( »دخول« -11 ؛)كردن يا انضمام و اختالط
همگي در ) مر پنهانيخفاء و ا( »سرّ« -13 ؛)حاجت مهم كه براي رسيدن به آن تالش شود(

مسائل جنسي داللت  زناشويي و ةمات الزم براي رابطمقد بر، آيات مربوط به مسائل جنسي
تطبيق ديدگاه ، به كار رفته است و با اين بيان) ملزوم( زناشويي ةدارد ولي كنايه از خود رابط

ر بسيار روشن است هاي مذكوبر واژه، ملزوم بود ةكه ذكر الزم و اراد »كنايه«ل در تعريف او
اراده ) ملزوم( در كالم ذكر شده و عمل جنسي، داللت دارد) الزم( ماتمقد زيرا الفاظي كه بر

م كه ذكر ملزوم و اراده الزم بود از آن جهت تطبيق تعريف كنايه بنابر ديدگاه دو اما. شده است
ود شج به عمل جنسي ميمنت منتهي و ...لمس و، تماس: مانند، است كه گفته شود امور ياد شده

لوازم آن امور به شمار  عمل جنسي از آثار و، ورازاينو  بودهبخشي از علّت تامه ، و در حقيقت
بر هر دو  نتيجه آنكه بنا. گيردصورت مي) عمل جنسي( به الزم رود و انتقال ذهني از ملزوممي

  . ين استكنايي بودن تعابير مذكور در مورد افعال جنسي قابل تبي، ديدگاه

    تربيتي نزاهت بياني قرآن كريم آثار اخالقي و. 5
، قدرت، اه علمگ يتجلّ) كتاب تكوين( همانند جهان آفرينش) كتاب تشريع( قرآن كريم

گر  هساختار و اسلوب بياني آن جلو، احكمت و ديگر اوصاف جمال الهي است كه در محتو
قدرت ، ي خويش در كتابشداوند با تجلّخ«: فرمايدمي) ع( علي امامهمانگونه كه . شده است

يكي از صفاتي  ).387ص، 8ج، 1365، كليني( ».خود را نماياند بدون آنكه بندگانش او را ببينند
همين ، خداوند است و يكي از مظاهر آن »تاريستّ«، گر استبياني قرآن جلوهكه در شيوة 

قبيح  گويي در آن زشت واحتاي در بيان مسائل جنسي است كه صرتعابير كنايي و استعاره
ولي ) 53/ حزاباأل( ﴾الْحق من  واللَّه ال يستحيي﴿گويي پروا ندارد البته خداوند از حق، باشدمي
 امامهمانگونه كه . گيري بيانات غير صريح شده استپوشي و به كارت او موجب پردهاريستّ

و لَكن اللَّه ستري يحب «: فرمود، به آميزش جنسي »اَءالمستم النس أَو«پس از تفسير ) ع( صادق

فَلَم رتالس  مسون  يمسا تمانند ، لذا، پوش است و مستور بودن را دوست داردخداوند پرده: َ»كَم
اين حديث داللت دارد كاربرد تعابير كنايي  ).555ص، 5ج، 1365، كليني( شما نام نبرده است

 سنّتدر منابع اهل . ناشي شده است »ستّاريت خداوند«ت ر جنسي در قرآن كريم از صفدر امو
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مانند ، نيز رواياتي به همين مضمون وجود دارد كه صفت حياء و ستر را به خداوند نسبت داده
) 334ص، 1ج، 1410، سجستاني( »رميكَ ييِعالی حت اللّه إنَّ«: )ص( حديث سلمان از پيامبر اكرم

 و ياَءحالْ بيح، ريتسإنَّ اللّه تعالی حليم حيِي  «: حديث ديگري از آن حضرت چنين آمده درو 

الستا اغْإذَفَ، رتلَس أحكُدلْفَ ميستتاين احاديث بيانگر آن است ) 200ص، 1ج، 1348، نسائي( »ر
، ت آراسته گردنداريحياء و سّت: نندها به صفات و اخالق الهي ماكه خداوند دوست دارد انسان

 »القیأخبِ قلَّخت«: آمده است) ع( همانطور كه در حديث قدسي خطاب به حضرت داود
رو شايسته است شيوه بياني قرآن كريم در امور جنسي ازاين .)137ص، 79ج، 1404، مجلسي(

  . را در گفتار و رفتار خود الگو قرار دهيم

  گيري نتيجه
ي جنسي به هاعورات و فروج كه در مورد اندام، ي سوآتهامعناشناختي واژه با تحليل -1

، نكاح، مس، لمس، مراوده، اتيان، قرب، مباشرت، افضاء، رفث، يهاي تغشّواژه كار رفته و نيز
به اثبات رسيد كه قرآن كريم ، افعال جنسي به كار رفته استدخول كه در مورد و  وطر و سرّ

، ت كالم و ادب در گفتار را با بالغت تامنهايت عفّ، ود در طرح مسائل جنسيبياني خ ةدر شيو
از ، العاده مقرون ساخته است و با گزينش الفاظ و عبارات كنايي  رسايي معنا و زيبايي فوق

  . مستهجن و صريح در امور جنسي احتراز نموده است، گونه لفظ قبيحكاربرد هر
كه در قرآن كريم  استت خداوند اريصفت حياء و ستّ يكي از مظاهربياني  ةاين شيو -2
مسائل تربيتي  ةي است و شايسته است به عنوان نماد و الگويي مطلوب و آرماني در حيطمتجلّ

هاي جمعي و مديران فرهنگي در جوامع ويژه رسانههمگان ب توجهو اخالقي بيشتر مورد 
گيري شود و بستر مناسبي براي رشد ها در رفتار جنسي پيشاسالمي باشد تا از ناهنجاري

هاي فضائل اخالقي فراهم گرددت و شكوفايي روز افزون استعدادمعنوي .  
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  و مĤخذ منابع
 . قرآن کرمي - 

 .  ق ۱۴۱۵،  دارالكتب العلميه:  ؛ بريوت روح املعاىن ىف تفسري القرآن العظيمسيد حممود؛ ، يآلوس .۱

 . ش ۱۳۶۷،  موسسه امساعيليان:  قم،  چ چهارم ؛ة يف غريب احلديثالنهاي؛ حممدمبارك بن ، ابن اثري جزري  .۲

    . ق ۱۴۱۴، دار صادر: بريوت،  سومچ  ؛لسان العرب ؛بن مكرم حممد، ابن منظور .۳

 ياسالم يها بنياد پژوهش: مشهد ؛ القرآن روض اجلنان و روح اجلنان ىف تفسري ؛ يحسني بن عل، يابوالفتوح راز .۴

   . ق ۱۴۰۸، يآستان قدس رضو

  . ق ۱۴۱۴، مکتبة لبنان: بريوت، دومچ  ؛رهاو تطو ةمعجم املصطلحات البالغي ؛مطلوب، امحد .۵

  . ش ۱۳۸۰، انتشارات دار العلم: قم، م چ ؛ةحترير الوسيل ؛روح اهللا سيد، مخيين امام .۶

    . ق ۱۴۱۶، بنياد بعثت: ران ؛ الربهان ىف تفسري القرآن ؛سيد هاشم، حبراىن .۷

  .  ق ۱۴۲۰،  بنياد بعثت:  قم ؛ آالء الرمحن ىف تفسري القرآن ؛جواد حممد، يفجن يبالغ .۸

 .ق ۱۴۱۸، دار احياء التراث العرىب: بريوت ؛ أنوار الترتيل و أسرار التأويل ؛عبداهللا بن عمر، يبيضاو .۹

  . ق ۱۳۷۴، مطبعة التوحيد: جا بی ؛خمتصر املعانی ؛مسعود بن عمر الدين سعد، تفتازانی .۱۰

 .ق ۱۴۱۴، دارالفكر: بريوت ؛؛ تاج العروس من جواهر القاموسد مرتضيحمم، زبيديحسيين  .۱۱

  .ش ۱۳۴۱، چاپ گلشن: ؛ رانلغت نامهعلي اكرب؛ ، دهخدا .۱۲

 .  ق ۱۴۱۲، دارالعلم الدار الشامية: بريوت ـ دمشق ؛املفردات يف غريب القرآن ؛حممدحسني بن ، راغب اصفهاىن .١٣

  . ق ١٤٠٧،  العريب الكتاب دار: بريوت، سومچ  ؛الترتيل غوامض ئقحقا عن الكشاف ؛حممود، يزخمشر .١٤

 . ق ۱۴۱۰، دارالفکر: بريوت ؛داود سنن ابی ؛ليمان بن اشعثس ابوداود، سجستانی .۱۵

 . ق ۱۴۱۲، دار البالغة للطباعة و النشر: بريوت ؛تفسري القرآن الكرمي ؛ سيد عبد اهللا، شرب .۱۶

   . ق ۱۴۰۷،  مكتبة األلفني:  كويت ؛اب املبنياجلوهر الثمني يف تفسري الكت ؛ ـــــ .۱۷

  . ش ۱۳۶۵،  يانتشارات فرهنگ اسالم:  قم، دومچ  ؛الفرقان ىف تفسري القرآن بالقرآن ؛حممد، راىن يصادق .۱۸

   . ق ۱۴۱۷،  يدفتر انتشارات اسالم:  قم، چ پنجم ؛امليزان ىف تفسري القرآن ؛ حسني حممدسيد ، يطباطباي .۱۹

 . ش ۱۳۷۲، انتشارات ناصر خسرو: ران، سومچ  ؛جممع البيان ىف تفسري القرآن ؛ حسن فضل بن، يطربس .٢٠

 . ش ۱۳۷۷،  انتشارات دانشگاه ران و مديريت حوزه علميه قم: ران ؛تفسري جوامع اجلامع ؛ ـــــ .٢١

 .ق ۱۴۱۲،  ةدار املعرف:  بريوت ؛جامع البيان ىف تفسري القرآن ؛بن جرير حممدابو جعفر ، يطرب  .٢٢

 .ش ١٣٧٥، انتشارات مرتضوي: ران، چ سوم، سيد امحد حسيين: حتقيق ؛جممع البحرينفخرالدين؛ ، طرحيي .٢٣

 . تابی،  دار احياء التراث العرىب: بريوت ؛ التبيان ىف تفسري القرآن ؛بن حسن حممد، يطوس .۲۴

 .ش ۱۳۶۹، انتشارات امساعيليان: انر، چ م املعجم املفهرس اللفاظ القرآن الكرمي؛حممد فؤاد؛ ، عبد الباقي .۲۵

    . ق ۱۴۱۵، انتشارات امساعيليان: قم،  چ چهارم ؛تفسري نور الثقلني ؛ بن مجعه يعبد عل، يحويز يعروس .۲۶
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  . ق ۱۴۲۰،  دار احياء التراث العرىب : بريوت، سومچ  ؛مفاتيح الغيب؛ بن عمر حممدابوعبداهللا ، يفخرالدين راز .۲۷

   . ق ۱۴۱۰، انتشارات هجرت: قم، دومچ  ؛كتاب العني ؛خليل بن امحد، يفراهيد .۲۸

   . ق ۱۴۱۹،  دار املالك للطباعة و النشر :  بريوت، دومچ  ؛القرآن يتفسري من وح ؛ حسني حممدسيد ، فضل اهللا .۲۹

     .ق ۱۴۱۵، انتشارات الصدر:  ران، دوم چ ؛تفسري الصاىف ؛ مال حمسن، فيض كاشاىن .٣٠

  . تابی، نايب، جابی ؛صباح املنريامل ؛حممدامحد بن ، يفيوم .۳۱

انتشارات وزارت  سازمان چاپ و: ران ؛تفسري كرت الدقائق و حبر الغرائب ؛رضاحممدبن  حممد، يمشهد يقم .٣٢

  . ش ۱۳۶۸، يارشاد اسالم

  . ش ۱۳۶۵، دار الکتب االسالميه: ران؛ الكايف ؛بن يعقوب حممد، کلينی .۳۳

   .ق ۱۴۰۴، الوفاء ةمؤسس: بريوت ر؛واحبار االن ؛باقر حممد، جملسی .۳۴

  . تابی، داراحياء التراث العرىب:  بريوت ؛يتفسري املراغ ؛ يامحد بن مصطف، يمراغ .۳۵

  .  ش ۱۳۶۰،  بنگاه ترمجه و نشر كتاب:  ران ؛ التحقيق يف كلمات القرآن الكرمي ؛حسن، يمصطفو .۳۶

 . ق ۱۴۱۶، مؤسسة النشر االسالمی :قم، دومچ  ؛التمهيد فی علوم القرآن ؛هادی حممد، معرفت .۳۷

 عليهم( بيتالاهل  ةموسس:  بريوت،  دومچ  ؛مواهب الرمحان يف تفسري القرآن ؛يسيد عبد االعل، يسبزوار يموسو .۳۸
   . ق ۱۴۰۹، )السالم

 . ق ۱۳۴۸، دارالفکر: بريوت ؛سنن النسائی ؛امحد بن شعيب، نسائی .٣٩

  

  

 


