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خانواده و تربیت جنسیمجموعه مقاالت نهمین همایش ملی اشراق اندیشه مطهر، 
439-459، ص 1394اردیبهشت

بررسی التزام به مقوله حیا در تربیت جنسی 
1با توجه به الگوهاي قرآنی

2استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد/ سید محمود صادق زاده طباطبایی

چکیده
صرفا امري اخالقی که سعادت ابدي انسان در گرو آن است. حیا  معیاري براي احراز شرط حیا نه

ایمان به عنوان یکی از دو شرط الزم براي ورود به بهشت است. حیا را می توان به حیاء رفتار و حیـاء  
حیاي اعضا تقسیم کرد. از مهمترین مصادیق حیاي اعضا حیاي درکالم و گفتار است. از مصادیق روشن

گفتاري مباحث و مسایل مرتبط با حوزه عفاف و غریزه جنسی است. مقتضاي حیـاي کـالم در برخـی    
موارد سکوت و عدم ورود در این موضوعات به نحو جدي و شوخی و در قالب لطیفـه اسـت. امـا در    

ب می بعضی دیگر از موارد که مخاطب به جهت عدم آگاهی از  احکام و یا عواقب و پیامدها دچار آسی
شود نه تنها حیا بی معنا است که به تعبیر روایات حیاي احمقانه است.  طرح مباحث جنسی در فضـاي  
آموزش و آگاهی بخشی بدین معنا نیست که برهنه و بی پرده و عریان سخن گفت. قرآن به عنوان متنی 

رتبط بـا غریـزه   که جنبه هدایتی و آموزشی دارد و مخاطب آن عموم است در تمامی مباحث و احکام م
جنسی ورود پیدا کرده است اما در تمامی موارد در قالـب کنـایی و اسـتعاره اي سـخن گفتـه اسـت و       

، مـراوده ،  رده است. واژگانی چون رفث ، دخـول هیچگاه به صورت صریح این موضوعات را طرح نک
ضـاي آیـات،   مباشرت و ... هیچکدام در کاربرد اصلی خود ارتباطی بـا مباحـث جنسـی نـدارد بلکـه ف     

مخاطب را به معناي اصلی راهنمایی می کند. قرآن در جزیی ترین امور مرتبط بـا غریـزه جنسـی ورود    
پیدا کرده است، اما به زیباترین و لطیف ترین و هنري ترین بیان آن را ترسیم کرده است. با مروري بـر  

ن مفاهیم از ایـن نکتـه غافـل    ترجمه هاي فارسی قرآن در می یابیم برخی مترجمان معاصر در انتقال ای
شده و از واژگان صریح استفاده کرده اند. این مقاله ضمن تبیین واژگانی الفاظ مرتبط بـه حـوزه لذایـذ    

جنسی در قرآن نگاهی نقادانه به ترجمه هاي فارسی قرآن و برخی تفاسیر دارد.
حیا، رفث ، مراوده، مباشرت، غریزه جنسی: هاکلید واژه

شعبه مشهد مقدس تدوین شده است.» جامعۀ المصطفی العالمیۀ«. این مقاله تحت حمایت 1
2. tabanet@um.ac.ir
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مقدمه  
ز آموزه هاي مهم دینی است که در آیات و روایـات بـر آن تاکیـد شـده اسـت. قـرآن       حیا ا

سعادت ابدي انسان را در گرو ایمان و عمل صالح می داند و در آیات زیـادي آن دو را قـرین   
و ...) از منظـر قـرآن همـه    57؛ نسـاء:  57؛ آل عمـران:  277، 82، 25هم ذکر کرده است (بقره: 

). ایمـان و عمـل   4-1مگر آنانکه ایمان و عمل صالح داشته باشند (عصر: انسان ها در خسرانند 
صالح دو شرط الزم براي ورود به بهشت است. حسب قرآن جایگاه ایمان قلـب و دل آدمـی و   

دخُلِ الْ   ا یـ لَمـ نا ولَمنْ قُولُوا أَسلک نُوا وتُؤْم نَّا قُلْ لَمآم رابالْأَع إیمـانُ  امري درونی است : قالَت
ایمـان  «بگـو:  » ایمـان آوردیـم.  «نشـینان گفتنـد:   ) ([برخـى از] بادیـه  14قُلُوبِکُم (حجـرات:  فی

و هنوز در دلهاى شما ایمان داخل نشده است.)  » اید، لیکن بگویید: اسالم آوردیم.نیاورده
صـه  با توجه به درونی بودن و پنهان بودن امر ایمان در آیات و روایـات، نشـانه هـا و شاخ   

هایی براي تشخیص وجود و عدم آن و همچنین سنجش کمیت و مقدار آن بیان شده است، که 
که مهمترین و جامع ترین » الکافی«از جمله آنها مساله حیاء است. مرحوم کلینی در کتاب خود 

» کتاب العقـل و الجهـل  «اثر روایی شیعه است تبویبی بسیار فقیهانه آورده است، او کتابش را با 
و » کتـاب الحجـۀ  «و سپس » کتاب التوحید«و بعد » کتاب فضل العلم«می کند و بعد از آن آغاز

عنوان باب است که در 209را می آورد. کتاب اخیر مشتمل بر » کتاب اإلیمان و الکفر«در ادامه 
نام گزاري » حیاء«از این بخش 52می پردازد. باب » کفر«و » ایمان«آن به ویژگی ها و مصادیق 

روایت ذکر شده است. از جمله : امام صادق علیه السالم : حیاء از ایمـان  7است و در آن شده 
و ایمان در بهشت است . همچنین ایشان می فرمایند : کسی که حیاء ندارد ایمان ندارد. و یا در 
حدیث دیگر آورده است که ایمان و حیاء به یک ریسمان بسته اند پس اگر یکی از آن دو جدا 

) 277، ص 3گري نیز برود. (کلینی، ج شود دی
تقسیم کرد. حیاء رفتـار بـه   » حیاء رفتار«و » حیاء اعضاء«حیاء را در یک تقسیم می توان به 

توصـیف مـی   » اسـتحیاء «واژه کیفیت رفتار اشاره دارد، مثال قرآن راه رفتن دختران شعیب را با 
کند: فجیحتاس لىشىِ عا تَمماهدإِح تْهقصص: اء) در حـالى کـه   -) پس یکى از آن دو زن25اء

نزد وى آمد.-داشتبه آزرم گام بر مى
اما حیاء اعضاء به کیفیت بهره برداري از مثل چشم و گوش و زبان مربوط می شـود. حیـاء   

نْ   » غض بصر«چشم به  واْ مـ و فرو نهادن آن از نگاه به محرمات الهی است: قُل لِّلْمؤْمنینَ یغُضـُّ
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و در آیه بعد خطاب به زنان مـی  ».) دیده فرو نهند«) (به مردان با ایمان بگو: 30أَبصارِهم (نور: 

دیـدگان  «) (و به زنان بـا ایمـان بگـو:    31فرماید : و قُل لِّلْمؤْمنَات یغْضُضْنَ منْ أَبصرِهن (نور: 
».)] فرو بندندخود را [از هر نامحرمى

از شنیدن سخنان حرام همچون غیبت پرهیز کند. میان شـنیدن و  حیاء گوش به آن است که
حیاء در روایات ارتباطی تنگاتنگ است، حسب روایات گوش دادن به اصوات و موسیقی هاي 

باب غناء آمده است : کسـی  » الکافی«حرام، سبب زوال حیاء در فرد است. در روایتی در کتاب 
ر موسیقی) نواخته شود خداونـد شـیطانی را بـر آن    که چهل روز در خانه او بربط (یکی از ابزا

گفته می شود . هیچیک از اعضاي صاحب آن خانه بـاقی  » قفندر«خانه مسلط می کند که به او 
نمی ماند مگر آنکه آن شیطان بر آن می نشیند و هرگاه چنین شود حیاء از او گرفته می شـود و  

، 12چه دربـاره اش بگوینـد.(کلینی، ج   دیگر براي صاحب آن منزل مهم نیست که چه بگوید و 
) مرحوم کلینی همین روایت را با اندك تغییري در باب غیرت نیز آورده است و لکـن  789ص 

در آن آمده است که نتیجه گوش دادن به این ابزار لهوي آن اسـت کـه مـرد دیگـر نسـبت بـه       
) 231، ص 11همسرش غیرت نخواهد داشت. (کلینی، ج 

حیاء در آن توصیه شده زبان است. زبان و کالم باید متصف به وصـف  از دیگر اعضایی که 
روایتی از امیر مومنان علیه السالم به نقل » بدزبانی«در کافی به معناي » بذاء«حیاء شود، در باب 

از رسول خدا صلی اهللا علیه و آله نقل شده است که : همانا خداوند بهشت را حرام کرده است 
زبان کم شرمی که باکی از آنچه می گویـد و آنچـه بـه او گفتـه شـود      بر هر فحش دهنده ي بد

) 8، ص 4ندارد. (کلینی، ج 

، مباحث جنسی و حیاء در گفتار و کالمقرآن
مباحث و مسایل مرتبط با لذایذ جنسـی از جملـه امـوري اسـت کـه رعایـت حیـاء در آن        

ایـد حـریم حیـاء در آن    ضروري است. از نگاه قرآن روابط جنسی از مصداق اموري است که ب
است:  » عورت«رعایت شود؛ چراکه به تعبیر قرآن مصداق 

   نْکُم مـ لُـملُغُـوا الْحبی الَّذینَ لَم و مانُکُمأَی لَکَتالَّذینَ م نْکُمتَأْذسینُوا لا الَّذینَ آمهثَـالثَ  یا أَی
الةِ الْعشـاء ثَـالثُ      مرَّات منْ قَبلِ صالةِ الْفَجرِ و حینَ تَضَعو صـ د عـنْ ب مـ نَ الظَّهیرَةِ وم کُمیابنَ ث

ضٍ کَـذلک   عورات لَکُم لَیس علَیکُم و ال علَیهِم جناح بعدهنَّ طَوافُونَ علَیکُم بعضُـکُم علـى   عـب
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کیمح لیمع اللَّه و الْآیات لَکُم نُ اللَّهیب58ور (نی(
] بلوغ اید، باید غالم و کنیزهاى شما و کسانى از شما که به [سن(اى کسانى که ایمان آورده

اند سه بار [در شبانه روز] از شما کسب اجازه کنند: پیش از نماز بامـداد، و نیمـروز کـه    نرسیده
گـى  آوریـد، و پـس از نمـاز شـامگاهان. [ایـن،] سـه هنگـام برهن       هاى خود را بیرون مـى جامه

] گـرد یکـدیگر   شماست، نه بر شما و نه بر آنان گنـاهى نیسـت کـه غیـر از ایـن [سـه هنگـام       
بچرخید.)

طبق این آیه سه وقـت در محـیط خـانواده اختصـاص بـه زن و شـوهر دارد، چـون در آن        
» عـورت «اوقات، اموري داخلی اتفاق می کند که اظهار و ابراز آن شایسته نیست و به تعبیر آیه 

ن از بهترین آداب اسالمی مرتبط به حیاي خانواده است.است. و ای
می نویسد: عورت در لغت به هر چیـزي اطـالق   » عورت«مصطفوي در تحقیق معناي واژه 

می شود که ابراز آن قبیح و از نظر عرفی باید پوشیده شود . از مصادیق آن بیماري و عیـب در  
وذ دشمن به مرزها می شـود گفتـه   چشم است . همچنین به نقاط ضعف و مواردي که سبب نف

می شود و نیز به اعضایی در بدن انسان که از نظـر عـرف پوشـاندن آن الزم اسـت. گـاهی بـه       
مجموع بدن زن اطالق می شود چون الزم است که تمام بدن زن پوشیده شـود. گـاه بـه خانـه     

سـت کـه   گفته می شود از آن جهت که در جریان امـور خانـه و سـاکنان آن امـوري ا    » عورت«
اطالع بر آن زشت است. گاهی به برخی از زمان ها اطالق می شود به جهت آنکه در آن زمـان  

امور و اتفاقاتی واقع شده یا می شود که ابراز آن صالح نیست. 
نْهم    ایشان سپس بعد از بیان نکاتی دیگر به این آیه اشاره می کند کـه :   نُ فَرِیـقٌ مـتَأْذ سـی و

) و مـی نویسـد :   13(احـزاب :  ولُونَ إِنَّ بیوتَنا عورةٌ و ما هی بِعورةٍ إِنْ یرِیدونَ إِلَّا فراراًالنَّبِی یقُ
یعنی در خانه هاي ما نواقص و اموري است که پوشاندن آن الزم است و با حضور مستقیم مـا  

در خانه است که این امور حفظ می شود. (مصطفوي، ذیل ماده عور)
ي جالبی که در آیه استیذان وجود دارد آن اسـت کـه دسـتور اگرچـه ظـاهرا متوجـه       نکته 

کودکانی است که به حد بلوغ نرسیده و مشمول تکالیف الهی نشده اند و صالحیت امر و نهـی  
ندارند، اما در حقیقت تکلیف متوجه اولیاء آنان است که آنان را از نظر تربیتی آموزش دهند تـا  

)539، ص 14باشند. (مکارم ، ج چنین رفتاري داشته
حال که روابط جنسی باید پوشیده باشد قهرا رعایت حیاء در آن ضـروري اسـت. بسـیاري    
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تصورشان آن است که حیاء در امور جنسی یعنی آنکه پیرامون موضوعات مرتبط با آن سـخنی  

قت معناي حیاء گفته نشود و این مسایل از فرزندان مخفی باشد. نقد این پندار در گرو فهم حقی
است. در آموزه هاي دینی حیاء به دو قسم عاقالنه و احمقانه تقسیم شده است. در بـاب حیـاء   
در کتاب کافی در روایتی از پیامبر ص چنین آمده است : حیـا دو گونـه اسـت حیـاي عقـل و      
حیاي حمق، همانا حیاي عقل علم است و حیاي حمق جهل. ایـن روایـت را محـدث متعمـق     

» باب عدم جواز حیا در سوال از احکـام دیـن  «یل در ذیل این عنوان آورده است : صاحب وسا
) 169، ص 12(حر عاملی،ج 

عالمه مجلسی در ذیل این روایت بیانی زیبا دارد ایشان می نویسد: 
این حدیث داللت بر این دارد که حیاء دو قسم اسـت. یـک حیـاء خـوب و پسـندیده دوم      

حیاء خوب و بجا آن حیائى است که ناشى از عقل باشـد بـدین معنـا    حیاء مذموم و ناپسند. اما 
که شرم و انقباض روحى از کارى باشد که عقل صحیح و یا شرع آن عمل را زشت مـی دانـد،   
مانند شرم و حیاء از گناهان و مکروهات. و اما حیاء و شرم بیجـا و ناپسـند حیـائى اسـت کـه      

ام آن را بد میدانـد ولـى در واقـع قباحـت و زشـتى      ناشى از حماقت باشد. مثال از کارى که عو
ندارد که عقل درست و دین مقدس اسالم حکم به زشتى آن نـداده ماننـد پرسـش و سـؤال از     
مسائل علمى و یا انجام عبادات و دسـتورات شـرعى کـه جهـال و مردمـان نـادان آن را قبـیح        

که چنـین حیـائى موجـب ازدیـاد     دانند. و جمله (فحیاء العقل هو العلم) یا معنایش آن است مى
شود.و یا بدین معناست که سبب چنین حیائى علم و آگاهى است که بین زشت و زیبـا  علم مى

تمییز می دهد. و مقصود از حیاء حمق یا آن است که سببش جهل و نادانى است کـه زشـت و   
انسـان  زیبا را تمیز نمی دهد. و یا باین معنا اسـت کـه چنـین حیـائى موجـب جهـل و نـادانى       

شود. چون از پرسش احساس ننگ و شرم می کند و لذا جاهل و نادان می مانـد. (مجلسـی،   مى
)331، ص 68ج 

چنانکه مالحظه می شود وقتی سخن از آموزش با هدف آگـاهی بخشـی اسـت، حیـاء بـه      
معناي انقباض نفس از انجام و بیان آن معنا ندارد، لذا تصور عدم بیان امـور جنسـی در فضـاي    

یتی اشتباه و بر خالف آموزه هاي دینی است. تربیت جنسـی و آمـوزش برخـی موضـوعات     ترب
مرتبط به لذایذ جنسی به فرزندان اگرچه وظیفه اي واجب بر دوش والدین و مربیان اسـت امـا   
ضروري است که قالب بیان آن مزین به وصف حیاء باشد. لزوم شرعی ورود به این مباحث بـه  
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ی پرده و عریان در این امور نیست. این مقاله در صـدد آن اسـت تـا    معناي جواز سخن گفتن ب
قالب طرح مباحث جنسی را از کالم الهی که الگو و نمونه ممتاز در این جهت است اسـتخراج  
و در معرض چشم مخاطب قرار دهد. در همین راستا به آیاتی از قـرآن کـه بـه لذایـذ جنسـی      

واژگانی الفاظ به کشف گوهر معنایی آن در آیات می پرداخته اشاره خواهیم کرد و ضمن تبیین 
ترجمه) و نیـز تفاسـیر، عـدم انتقـال     8پردازیم و با نگاهی به برخی ترجمه هاي فارسی قرآن (

صحیح قالب هاي بیانی قرآن که متضمن حیاء است اشاره خواهیم کرد.
آیه اول 

 الَّتیو تْهدفیراو وههنْ نَفْسها عتیبو     ه ه إِنـَّ غَلَّقَت الْأَبواب و قالَت هیت لَک قـالَ معـاذَ اللـَّ
)23ربی أَحسنَ مثْواي إِنَّه ال یفْلح الظَّالمونَ (یوسف: 

] چفـت کـرد   اش بود خواست از او کام گیرد، و درها را [پیاپى(و آن [بانو] که وى در خانه
پناه به بر خدا، او آقاى مـن اسـت. بـه مـن جـاى      «] گفت: یوسف» [بیا که از آنِ توام!«و گفت: 

شوند.)نیکو داده است. قطعاً ستمکاران رستگار نمى
است. در داستان حضرت یوسف بجـز ایـن   » مراوده«سخن در این آیه پیرامون معناي واژه 

آیه، چهار بار دیگر در بیان ارتباط بین زلیخا و حضرت یوسف بکار رفته است.
ا      : 30آیه -1 ا إِنـَّ بـشَـغَفَها ح قَـد ه نْ نَفْسـفَتاها ع زیزِ تُراوِدالْع رَأَتدینَۀِ امی الْمةٌ فوسقالَ ن و

زن عزیز از غالم خود، کام خواسته «اى از] زنان در شهر گفتند: (و [دستهضَاللٍ مبینٍلَنَراها فی
بینیم.)ر گمراهى آشکارى مىو سخت خاطرخواه او شده است. به راستى ما او را د

فَاستَعصم و لَئنْ لَم یفْعلْ ما راودتُه عنْ نَفْسهفیه و لَقَد : قالَت فَذلکُنَّ الَّذي لُمتُنَّنی32آیه -2
م این همان است کـه در بـاره او سرزنشـ   «آمرُه لَیسجنَنَّ و لَیکُوناً منَ الصاغرین ([زلیخا] گفت: 

] او خود را نگاه داشت، و اگر آنچه را به او دستور کردید. آرى، من از او کام خواستم و [لىمى
)»دهم نکند قطعاً زندانى خواهد شد و حتماً از خوارشدگان خواهد گردید.مى

نْ  قُلْنَ حاش للَّه ماراودتُنَّ یوسف عنْ نَفْسهقالَ ما خَطْبکُنَّ إِذْ: 51آیه -4و3 مـ هلَینا عملع
ادقینَ راودتُه عنْ نَفْسهسوء قالَت امرَأَةُ الْعزیزِ الْآنَ حصحص الْحقُّ أَنَا نَ الصـلَم إِنَّه پادشـاه و]) [

منزّه است خدا، مـا  «زنان گفتند: » ] خواستید چه منظور داشتید؟وقتى از یوسف کام [مى«گفت: 
] از او کـام  اکنون حقیقت آشکار شد. من [بودم کـه «همسر عزیز گفت: » دانیم،گناهى بر او نمى

)»شک او از راستگویان است.خواستم، و بى
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معانی ذیل را برگزیده انـد: مـراوده (الهـی    » مراوده«مترجمان فارسی قرآن در برگردان واژه 

رفــق و فریــب قمشــه اي)؛ کــامجویی (فوالدونــد، گرمــارودي، مکــارم، آیتــی)؛ کــامجویی بــه
(مشکینی)؛ کامجویی به نرمی و مهربانی (انصاریان)؛ درخواست همبستري (فیض االسالم). 

را کـه متضـمن گونـه اي طلـب معاشـقه و عشـق ورزي و       » کامجویی«اکثر مترجمان تعبیر 
مطالبه لذت و عیش و عشرت است (دهخدا ، ذیل ماده کامجویی) براي این واژه انتخاب کـرده  

کامجویی تقاضاي نوعی رابطه جنسی است. فیض االسالم در ترجمه خود به باالترین اند. واژه 
نوع آن تصریح می کند (درخواست همبستري)  

مهمترین نقد بر این ترجمه مترجمان آن است که ایـن واژه بـا همـین اشـتقاق و در همـین      
ري آن را ترجمـه  سوره و قسمت دیگري از همین داستان به کار رفته است، اما به گونه ي دیگ

سوره یوسف می خوانیم: قالُوا سنُراوِد عنْه أَباه و إِنَّا لَفاعلُونَ . در ایـن آیـه   61کرده اند. در آیه 
بعد از مواجهه اول برادران یوسف با او و نشناختن ایشان، یوسف اعطاي گندم در سـفر بعـدي   

. بـرادران در برابـر اصـرار یوسـف بـه      آنان را مشروط به آوردن برادر دیگرشان بنیامین می کند
از بـاب  » سـنراود «آوردن برادر دیگر و شرط او چنین می گویند: سنُراوِد عنْه أَباه و إِنَّا لَفاعلُونَ. 

مضارع آن است یکی متکلم وحده و دیگري متکلم مـع  » نراود«ماضی و » راودته«مفاعله است. 
البته در ». راودته عن نفسه«، »سنراود عنه أباه«شده اند: متعدي » عن«الغیر. و هر دو نیز با حرف 

» عن«ضمیر ظاهر است. و در اولی مدخول حرف » راودته«مفعول آن اسم ظاهر و در » سنراود«
است.» نفسه«ضمیر و در دومی اسم ظاهر 

مترجمان که در آیه پیش از این ترجمه آنها را مشاهده کردیم در ایـن آیـه در برگـردان آن    
ن نوشته اند: ما به اصرار او را از پدر خواهیم خواست (آیتی)؛ تـا بتـوانیم مـی کوشـیم کـه      چنی

پدرش را راضی کنیم (الهی قمشه اي)؛ می کوشیم رضایت پدرش را به آوردن او جلـب کنـیم   
(انصاریان)؛ او را با نیرنگ از پدرش خواهیم خواست (فوالدوند)؛ ما با پدرش گفتگو خـواهیم  

او را از پدرش با ترفنـد خـواهیم خواسـت (گرمـارودي)؛ مـا بـه زودي او را از       کرد (مکارم)؛
جویى بکار بـرده او را  پدرش با نرمی و فریب خواهیم خواست(مشکینی)؛ بزودى حیله و چاره

از پدرش درخواست مینمائیم (فیض اإلسالم).
ه واژه چنانکه در این ترجمه ها مالحظه مـی شـود، تفـاوت معنـایی آشـکاري بـین ترجمـ       

در این آیه با آیات قبل از این مشاهده می شود. در ترجمه این آیـه توسـط مترجمـان    » مراوده«
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هیچ اشاره اي به یک رابطه عاشقانه و یا کامجویی و ... نشده است؟!  
براي آنکه به درك صحیحی از معناي این واژه دست یابیم، ابتدا مروري بر معناي لغوي آن 

ن به این واژه را پیگیري می کنیم: کرده، سپس نگاه مفسرا
عالمه مصطفوي در بیان گوهر معنایی این واژه می نویسد:

ریشه ي این ماده طلب همراه با اختیار و انتخاب است که از لوازم خارجی آن رفت و آمد، 
نگاه کردن، تردید، اضطراب و عدم آرامش است، تا زمانیکه انتخاب اتفاق افتد. سپس ایشان در 

حالـت طلـب کـردن    » رود«آن اسـت کـه   » مراودة«و » اراده«، »رود«مه می نویسد: فرق بین ا دا
است، تا زمانیکه آن امر انجام شود؛ لذا به کسی که در صـدد طلـب و تحقیـق و اختیـار کـردن      

» رائـد «است و به چیزي که سبب رفت و برگشت و ابزار چرخیدن است، مثـل دسـته آسـیاب    
از باب افعال است و داللت بر قیام فعل به فاعل و صدور آن از فاعـل  » اراده«گفته می شود. اما 

می کند؛ چرا که در این باب نگاه به جهت صدور است. و این معنا در مقام فعلیت یافتن طلـب  
از باب مفاعله و داللت بر استمرار و مداومت بـر اختیـار   » مراوده«و اختیار محقق می شود. اما 

ماده رود) می کند. (مصطفوي ، ذیل
می گوید:  » مراوده«مفردات در راغب در تبیین واژه 

کنـى غیـر از آن   : یا به معناي جدال در امر و فرمان است؛ یعنى تو چیزى را امـر مـى  مراودة
کند، و یا به معناي نزاع در خواستن و طلـب کـردن اسـت؛ یعنـى تـو      چیزى که دیگرى امر مى

رى چیز دیگر را. سپس در ادامه این آیه ذکر می کند که : طلبى و دیگخواهى و مىچیزى را مى
هنْ نَفْسفَتاها ع گردانـد.  ) و در ادامه می نویسد: یعنى او را از رأیـش برمـى  30، یوسف: (تُراوِد

(مفردات ، ذیل ماده رود)
چنانکه مالحظه می شود معناي لغوي این واژه هیچ صراحتی در بیان یک ارتبـاط عاشـقانه   

دو نفر ندارد؛ آنهم به گونه اي (مساله درخواست همبسـتري)که برخـی مترجمـان (فـیض     بین 
االسالم) و یا مفسران (زمخشري) مطرح کرده اند. 

رفت و آمد کردن و نزدیک دیگـري  «در تفسیر اطیب البیان این واژه چنین معنا شده است: 
» عن نفسـه «آمد. ایشان تعبیر و در تبیین معناي واژه در می نویسد: زلیخا نزدیک یوسف» رفتن

، ص 7را چنین معنا می کند: آنقدر به یوسف نزدیک شد که دیگر چندان فاصله نبود. (طیب، ج
176(
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به مطالبه کردن چیزي براي عمـل بـه آن   » مراودة«به طلب کردن و » راودته«در تفسیر تبیان 

به دیـن و بـدهی از ایـن واژه    در مطال» عمل به آن«به » مطالبه«معنا شده است و به جهت تقیید 
استفاده نمی شود. شیخ طوسی در مصداق مطالبه زلیخا از یوسف چیزي نمی گویـد. (طوسـی،   

)119، ص 6ج 
در مجمع البیان معناي مراوده را مطالبه می داند و مصداق مطالبه زلیخا از یوسف را آمیزش 

)341، ص 5دانسته است. (طبرسی، ج 
مراوده به معناي رفت و آمد در جهت فریب دیگري اسـت.  زمخشري در کشاف می گوید:

او می گوید: هر گاه کسی براي دستیابی به چیزي که دیگـري از دادن آن خـودداري مـی کنـد     
گفته می شود. کشاف در ادامه می گوید آن مراودةنقشه بریزد و براي دستیابی به آن تالش کند 

، ص 2می زد آمیزش بوده است. (زمخشـري، ج  چه زلیخا در پی آن بود و یوسف از آن سرباز 
455(

آلوسی در تفسیر خود کالم دقیقی در ارتباط بین معناي مراوده و باب مفاعلـۀ دارد، او مـی   
مطالبه همراه با رفق است در زمانیکه فرد براي طلب آن شیء در رفـت و آمـد   » مراودة«گوید : 

براي افاده این معنا که براي مشـارکت دو  ۀمفاعلباشد. ایشان در توضیح چرایی استفاده از باب 
نفر در یک موضوع به کار می رود، در حالیکه این مطالبه از سوي یک نفر انجام می پذیرد، می 

است که در این دو نیز اگرچـه مطالبـه ي   » مماطلۀ مدیون«و » مطالبه دائن«گوید: این واژه شبیه 
ک نفر اسـت، امـا از بـاب مفاعلـه و مشـارکت      دین و نیز به تاخیر انداختن اداء دین از سوي ی

استفاده شده است. سرش آن است که اگر چه این معانی از سوي یک نفر اتفاق می افتد و لکن 
چون سبب انجام این عمل صدور عمل طرف دیگر است، گویـا عمـل از هـر دو صـادر شـده      

)401، ص 6است. (آلوسی، ج 
عناي این واژه و به مراد واقعی آیه کامال واقف به نظر می رسد عالمه طباطبایی به حقیقت م

بوده است و به زیبایی بر خالف سایر اهل لغت و تفسیر به بیان آن پرداخته است. ایشـان پـس   
می نویسد: مراودةاز نقل عین کالم صاحب مفردات و مجمع البیان در بیان لغت 

ه را در خود گنجانده، و اگر این آیه شریفه در عین کوتاهى و اختصار، اجمال داستان مراود
هـاى ایـن   در قیودى که در آن بکار رفته و در سیاقى که آیه در آن قرار گرفته و در سایر گوشه

داستان که در این سوره آمده دقـت شـود، حقیقـت آن معنـا آشـکار شـده و پـرده از روي آن        
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)120، ص 11برداشته می شود. (طباطبایی، ج 
بـه ایـن   » روادته«خر رازي روشن می شود، او در تفسیر معناي با این مطالب نقد بر کالم ف

جمله بسنده می کند و می نویسد: راودته هی عن نفسه: وقتی هر یک از دو نفر تالش کنـد تـا   
) چنانکـه گذشـت نـه معنـاي لغـوي راود ،      438، ص 18با دیگري آمیزش کند! (فخر رازي، ج

سـف در ایـن جهـت انجـام پـذیرد، بلکـه       آمیزش است و نه چنان بوده که تالشی از سـوي یو 
چنانکه اصل معناي این واژه مفید آن بود و آنچه در واقع بوده مطالبه و رفـت و آمـد صـرفا از    

سوي زلیخا انجام می گرفته است.
نتیجه آنکه قرآن در توصیف رابطه زلیخا و یوسف بسیار زیبا و هنرمندانه سخن گفته است، 

ه اي از طلب رابطـه جنسـی مطـرح نکـرده اسـت، هرچنـد       و هیچ لفظی صریح مشتمل بر گون
مترجمان قرآن و برخی مفسران این کتاب الهی (شاید به سبب فحواي داسـتان یوسـف) بـه آن    
معانی کنایی تصریح کرده اند. به نظر می رسد این شیوه در برگردان اثري چـون قـرآن صـحیح    

ست این قسمت از داستان یوسـف  نباشد. دوستی نقل می کرد پدري از اهل علم وقتی می خوا
را براي فرزند کوچکش بیان کند می گفت: زلیخا از یوسف خواست که به او نگاه کند! هرچند 
این ترجمه دقیق نیست، اما نشان می دهد می توان در بیان این گونه امور از قالبهایی کـه خـود   

قرآن بهره برده است استفاده کرد.
آیه دوم 

نْ    فَوسوس لهما ال ا عـ کُمـبا ر اکُمـا نهقَالَ م ا وهِماتءون سا ممنهع رِىا وا ممله ىدبیطَنُ لشَّی
حینَ.    أَو تَکُونَا منَ الخَالدینَ. و قَاسمهما إِنـى هذه الشَّجرَةِ إِلَّا أَن تَکُونَا ملَکَینْ نَ النَّاصـ ا لَمـ لَکُمـ

ۀِ و   فَدلَّاهما  ن ورقِ الجنـَّ ا مـلَیهِمفَانِ عقَا یخْصطَف ا وماتهءوا سمله تدرَةَ با ذَاقَا الشَّجبِغُرُورٍ فَلَم
ـ   دو مبِ ا عـطَانَ لَکُما إِنَّ الشَّیأَقُل لَّکُم رَةِ وا الشَّجلْکُمن تا عکُمأَنه ا أَ لَممبها رماهاف: (اعـر ینٌنَاد

20-22(
(پس شیطان، آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از عورتهایشان برایشان پوشـیده مانـده بـود،    

] پروردگارتان شما را از این درخت منـع نکـرد، جـز [بـراى    «براى آنان نمایان گرداند و گفت: 
کـرد کـه:   و براى آن دو سوگند یـاد » ] جاودانان شوید.آنکه [مبادا] دو فرشته گردید یا از [زمره

پس چون آن دو از من قطعاً از خیرخواهان شما هستم. پس آن دو را با فریب به سقوط کشانید
هایشان بر آنان آشکار شد، و بـه چسـبانیدن بـرگ    ] چشیدند، برهنگى] آن درخت [ممنوع[میوه
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مگـر شـما را   «] بهشت بر خود آغاز کردند و پروردگارشان بر آن دو بانگ بر زد: [هاى درختانِ

آشـکار  از این درخت منع نکردم و به شما نگفتم که در حقیقـت شـیطان بـراى شـما دشـمنى      
»)  است.

از جمله آیاتی که بیان الفاظ جنسی در آن به دقت و با حیاء تمام صورت گرفتـه اسـت دو   
آیه اي است که برهنه شدن حضرت آدم و حوا را پس از خوردن از درخت ممنوعـه بیـان مـی    

کند.  
.سوآتهِماما منْ : فَوسوس لَهما الشَّیطانُ لیبدي لَهما ما وورِي عنْه20اعراف: -1
و طَفقا یخْصفانِ علَیهِمـا  سوآتُهما: فَدالَّهما بِغُرُورٍ فَلَما ذاقَا الشَّجرَةَ بدت لَهما 22اعراف: -2

منْ ورقِ الْجنَّۀ. 
در هر دو آیه براي بیان ظاهر شدن آن امري که با لباس پوشـیده شـده بـوده اسـت از واژه     

اده شده است. قرآن در چند آیه بعد در توصیف لباس دنیوي در مقایسـه بـا لبـاس    استف» سوآة«
آدم قَد أَنْزَلْنا علَیکُم لباساً یواري سوآتکُم و ریشـاً  تقوا نیز از این واژه استفاده می فرماید: یا بنی

)  26ذلک خَیر (اعراف: و لباس التَّقْوى
قیقت، ما براى شـما لباسـى فـرو فرسـتادیم کـه عورتهـاى شـما را        (اى فرزندان آدم، در ح

] تقـوا اسـت. ایـن از    ] بهترین جامـه، [لبـاس  دارد و [براى شما] زینتى است، و [لىپوشیده مى
] خداست، باشد که متذکّر شوند.)  هاى [قدرتنشانه

، شـعرانی،  مترجمان فارسی قرآن در برگردان این واژه چنین گفتـه انـد: عـورت (فوالدونـد    
فیض االسالم، مشکینی )؛ شرمگاه (آیتی ، گرمـارودي)؛ انـدام پنهـان (مکـارم)؛ شـرمگاه بـدن       

(انصاریان)؛ زشتی (الهی قمشه اي).  
معنا می کند؛ یعنی آنچه دیدن آن » ما یسوءهما«را به معناي » سوآتهما«زمخشري در کشاف 

و حوا دیدن چیزي بود که در صدد آنها را ناراحت می کند سپس می گوید: سبب ناراحتی آدم
پوشاندن آن بودند و نمی خواستند کسی به صورت مکشوف از آن اطالع یابد. ایـن امـر دلیـل    
است بر آنکه کشف عورت از امور مهم و بزرگ است و پیوسته نزد طبع آدمیان مستهجن و در 

)94، ص 2نزد عقول قبیح است. (زمخشري، ج 
ه تعبیر از عورت به ایـن واژه مـی گویـد: بعیـد نیسـت کـه       و وج» سوآة«آلوسی در تفسیر 

شیطان با وسوسه اش می خواسته آنان را با ظاهر شدن عورتشان ناراحت کند و لـذا بـه سـوآة    
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تعبیر کرده است. و در ادامه می نویسد: همین امر دلیل است که کشف عورت حتی در خلـوت  
)339، ص 4هجن است. (آلوسی، ج و نزد همسر بدون نیاز در پیشگاه طباع قبیح و مست

فرج زن و مرد است؛ چون آشکار شدن آن انسان را ناراحت » سوأة«فخر رازي می نویسد : 
می کند و در ادامه می گوید: این آیه داللت دارد که کشف عـورت از منکـرات و پیوسـته نـزد     

)218، ص 14طباع و مستهجن در پیشگاه عقول است. (فخر رازي، ج 
بایی در تفسیر این واژه بر خالف سایر تفاسیر سخنی از عورت انسان نمی کنـد  عالمه طباط
و به معناي عضوي است که اظهار و آشکار کـردن آن انسـان را   سوأةجمع سوآةو می نویسد: 

)  35، ص 8ناراحت می کند. (طباطبایی، ج 
ه آنـان در  نقدي که بر ترجمه و تفسیر اکثر مترجمان و مفسران وارد مـی آیـد آن اسـت کـ    

برگردان همین واژه در آیه اي دیگر متفاوت عمل کرده اند:
در داستان هابیل و قابیل نیز ذکر شده است آنجا که قابیل به کشتن برادر اقـدام  » سوأة«واژه 

ه  می کند و آنگاه خداوند از طریق کالغی به او شیوه دفن برادر مقتول را می آموزاند:  فَبعثَ اللـَّ
ا یذَا    غُرَاب ثْـلَ هـأَنْ أَکُـونَ م زْتجأَ ع لَتىیاوقَالَ ی یهةَ أَخءوارِى سوی فکَی هیرِیضِ لثُ فىِ الْأَرحب

) (پس، خدا زاغـى را برانگیخـت کـه    31(مائده: الْغُرَابِ فَأُوارِى سوءةَ أَخى فَأَصبح منَ النَّدمینَ
واى «] گفـت:  نشان دهد چگونه جسد برادرش را پنهان کند. [قابیـل کاوید، تا به او زمین را مى

] پشـیمانان  پس از [زمره» بر من، آیا عاجزم که مثل این زاغ باشم تا جسد برادرم را پنهان کنم؟
گردید.)

در ایـن آیـه معـانی ذیـل را نوشـته انـد: جسـد        » سـوأة «مترجمان قـرآن در برگـردان واژه   
انصاریان، مکارم، مشکینی، شعرانی، آیتی)؛ کالبد (گرمارودي).(فوالدوند، الهی قمشه اي، 

رضایی در ترجمه اش چنین می نویسد: و خدا زاغى را برانگیخت کـه در زمـین جسـتجو    
اى واى » ] گفت:] برادرش را پنهان کند. [قابیلکند، تا به او نشان دهد، چگونه [جسد] بد [بوى

و «] بـرادرم را پنهـان کـنم؟!    غ باشم و [جسـد] بـد [بـوى   بر من! آیا عاجزم از اینکه مثل این زا
(سرانجام) از پشیمانان گردید

در این آیه می گوید : یعنی عورت برادرش » سوأة«طبرسی در مجمع البیان در تبیین معناي 
سپس در ادامه از جبایی نقل می کند که می گوید : یعنی جیفه ي بـرادرش چـون جسـد او را    

)286ص 3د.(طبرسی، ج رها کرد تا متعفن ش
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جسد میت است. جبایی آن را بـه متغیـر مقیـد کـرده     » سوأة«اما آلوسی می نویسد: مراد از 

است. گفته شده مراد عورت است؛ چون بیننده ي آن را ناراحت می کند و دلیـل آنکـه در آیـه    
میـت آن  پوشاندن این عضو را نام برده است در حالیکه می خواسته تمام جسد را بپوشـاند، اه 

است؛ چون پوشاندن آن مورد تاکید است. آلوسی پس از این بیان مـی گویـد وجـه اول اولـی     
)287، ص 11است. (آلوسی، ج 

نه به معناي عورت و نـه بـه معنـاي جسـد و کالبـد اسـت؛ بلکـه اینهـا         » سوأة«نتیجه آنکه 
مـی شـود.   مصادیق همان معناي لغوي اند که حسب موقعیـت داسـتان از ایـن کلمـه اسـتفاده      

خداوند براي بیان اعضاء جنسی انسان از واژگان مشترك استفاده کرده اسـت. واژگـانی کـه بـه     
خودي خود در مفاهیم عام استعمال می شود، اما بـه حسـب فضـاي آیـات در ذهـن مخاطـب       

باشـد،  » زشـتی «مصداقی ویژه تجلی پیدا می کند. به نظر می رسد معناي دقیق این واژه در آیه 
ایی در ترجمه اش چنین کرده است، که در یک داستان مصداق آن زشتی عـورت و  چنانکه رض

در دیگري جسد و کالبد متعفن و بدبو است، اما چنانکه گفتیم اینها مصادیق معناي آیه است نه 
اصل معناي آیه.

آیه سوم 
م و أَنْتُم لباس لَهن علم اللَّه أَنَّکُم کُنْتُم نسائکُم هنَّ لباس لَکُأُحلَّ لَکُم لَیلَۀَ الصیامِ الرَّفَثُ إِلى

ه لَکُـم و کُ   لُـوا و  تَخْتانُونَ أَنْفُسکُم فَتاب علَیکُم و عفا عنْکُم فَالْآنَ باشرُوهنَّ و ابتَغُوا ما کَتَب اللـَّ
م ضیطُ الْأَبالْخَی نَ لَکُمیتَبتَّى یوا حال اشْرَب لِ وإِلَى اللَّی یاموا الصمأَت رِ ثُمنَ الْفَجم دوالْأَس طنَ الْخَی

ـ  آیات نُ اللَّهیبی کوها کَذلفَال تَقْرَب اللَّه وددح لْکت ساجِدی الْمفُونَ فعاک أَنْتُم نَّ ورُوهاشاسِ  تُب ه للنـَّ
)187لَعلَّهم یتَّقُونَ (بقره: 

لباسـى شـما براىآنان. استگردیدهحاللشمابرزنانتانباهمخوابگىروزه،شبهاى(در
کردیـد، مـى ناراسـتى خودتانباشماکهدانستمىخدا. هستیدلباسىآنانبراىشماوهستند

بـا ] توانیـد مىرمضانماهشبهاىدر[اکنونپس،. درگذشتشماازوپذیرفتراشماتوبهپس
بیاشـامید وبخوریـد و. کنیـد طلبداشتهمقررشمابراىخداراآنچهوکنید،همخوابگىآنان

] رسـیدن فـرا [تـا راروزهسـپس شودنمودارشمابر] شب[سیاهرشتهازبامدادسپیدرشتهتا
اسـت ایـن . درنیامیزید] زنانبا[هستیدمعتکفمساجددرکهحالىدرو. رسانیداتمامبهشب

خودآیاتخداوندگونه،این. نشویدنزدیکبدان] گناهقصدبهزنهار[پس! الهىکاماححدود
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کنند)پیشهپرواکهباشدکند،مىبیانمردمبراىرا
این آیه در دو فقره به تبیین فقهی روابط زناشویی در مـاه رمضـان مـی پـردازد، لـذا در دو      

قسمت به بررسی آیه می پردازیم: 
قسمت اول 

آیه متضمن حکم همبستري زوجین در شب هاي ماه رمضان اسـت. خداونـد بـراي    ابتداي
در آیه چنین گفتـه  » رفث«استفاده کرده است. مترجمان در معناي » رفث«بیان آن رابطه از واژه 

اند:
همبستري (آیتی،مشکینی، گرمـارودي)؛ مباشـرت (الهـی قمشـه اي)؛ آمیـزش (انصـاریان)؛       

)؛ همخوابگی (فوالدوند)؛ آمیزش جنسی (مکارم).جماع (شعرانی، فیض االسالم
با مراجعه به کتب لغت در می یابیم معناي اصلی این واژه چنین نیسـت. توضـیح آنکـه در    

قاموس قرآن آمده است:  
جوهرى آنرا جماع و سخن گفتن با زن درباره جماع و همچنین قول ناپسند گفتـه. مـراد از   

مباح میباشـد طبرسـى فرمـود مـراد از رفـث در آیـه       آن در آیه جماع است که در شب رمضان
اند اصل آن بمعنى قول قبیح است و بطور کنایه بـر جمـاع اطـالق    جماع است باالجماع و گفته

است یعنى در شب صیام حالل بجهۀ تضمین معنى افضاء» الى«شده.راغب میگوید تعدى آن با 
ج  فَال رفَثَ و ال فُس«شده که بسوى زنان میل کنید.  ی الْحـ ال جِدالَ فـ مـراد  197(بقـره:  » وقَ و (

)109، ص 3آنست که در حال احرام جماع حرام است. (قرشی ، ج 
جوهري اگرچه رفث را جماع معنا می کند، اما در ادامه آن می گوید: این معناي کنایی ایـن  

واژه است، فالن یرفث؛ یعنی حرف زشت می زند. (العین ، ذیل ماده رفث)
ه چنانکه در صحاح آمده است به هر حـرف زشـتی رفـث گفتـه نمـی شـود، بلکـه بـه         البت

حرفهایی که در هنگام آمیزش با زنان گفته می شود این واژه اطالق می شود؛ لذا وقتی که ابـن  
عباس در هنگام احرام شعري متضمن گفتگویی معاشقه آلود با زنان سرود به او گفته شـد: آیـا   

تو محرم هستی؟ (جوهري ، ذیل ماده رفث)رفث می کنی در حالیکه 
معجم مقاییس اللغۀ می نویسد: به هر کالمی که از اظهار آن شرم حاصل آید رفـث اطـالق   

می شود. (ذیل ماده رفث)
مفردات می نویسد: به هر کالمی که متضمن چیزي باشد کـه ذکـر آن زشـت باشـد رفـث      
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ث کنایه از جماع است. در کتـب فقهـی   گفته می شود، مانند سخن از جماع و دواعی آن، و رف

، ص 10صریح در جمـاع نیسـت. (فقـه الصـادق ، ج     » رفث«برخی فقهاء تصریح کرده اند که 
360(

فقیهی دیگر می نویسد: رفث اگرچه در لغت به کلمه فحـش یـا سـخن در هنگـام آمیـزش      
شـده اسـت.   تفسیر شده است، و لکن در آیه کنایه از جماع است؛ چنانکـه در روایـات تفسـیر    

)529، ص 12(آملی، ج 
به معناي آمیـزش جنسـی نیسـت، بلکـه بـه تصـریح       » رفث«چنانکه مالحظه می شود واژه 

لغویان آمیزش جنسی معناي کنایی آن است، و این همان نکته اي است که این مقاله در پـی آن  
ستفاده شود. است که باید در بیان امور جنسی قالب کنایی و غیر صریح که متضمن حیاء است ا

در روایتی که طبري از ابن عباس نقل می کند بعد از آنکه رفث را جمـاع معنـا مـی کنـد مـی      
نویسد: و لکن اهللا کریم یکنی؛ یعنی خدا به جهت وصف کریم بودن با کنایه از این امور سخن 

)94، ص 2می گوید (طبري ، ج 
قسمت دوم 

نگام روزه منع آمیـزش را در زمـان اعتکـاف    در ذیل آیه بعد از بیان زمان دقیق امساك در ه
ساجِدی الْمفُونَ فعاک أَنْتُم نَّ ورُوهاشال تُب در مساجد بیان می کند و می فرماید: ِ و

استفاده شده است مترجمان فارسـی زبـان در ترجمـه آن    » ال تباشروهن«در این آیه از واژه 
چنین نوشته اند : 

مباشـرت و نزدیکـی نکـردن ( فـیض االسـالم)؛ آمیـزش نکـردن        درنیامیزیدن (فوالدوند)؛ 
(مکارم، انصاریان)؛ همبستر نشدن (مشکینی، آیتی)؛ کامجویی نکـردن (گرمـارودي)؛ مباشـرت    

نکردن (الهی قمشه اي).
بـاطن  » أدمـه «به معناي ظـاهر پوسـت در مقابـل    » بشره«در کتب لغت این واژه برگرفته از 

) مباشرت در لغت به معناي لمس ظاهر پوست یکـدیگر  124، ص 1پوست است. (راغب ، ج 
؛ یعنی مـرد بـا   باشر الرجل امرأته مباشرة و بشارااز سوي طرفین است. لسان العرب می نویسد: 

همسرش در یک لباس بودند، پس پوست آنها با هم برخورد کرد. 
ي در ذیل این چنانکه مشاهده می شود در لغت این واژه به معناي آمیزش نیست؛ لذا بیضاو

فقره می نویسد: مباشره چسبیدن پوست است و مقصود در آیه کنایه از جماع است. (بیضـاوي،  
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) . 126ص 1ج 
جصاص در تفسیر این فقره آیه می نویسد: محتمل اسـت کـه مـراد از ایـن لفـظ مباشـرت       

کنایه از حقیقی باشد؛ یعنی چسباندن پوست به پوست از هر قسمتی از بدن. و احتمال دارد که 
چنین است و کنایه از جماع اسـت؛ هـر چنـد حقیقـت آن     » مسیس«آمیزش باشد، چنانکه واژه 

واژه نیز تماس بوسیله دست یا سایر اعضاء است. خداوند در فرازي دیگـر مـی فرمایـد: فَالْـآنَ     
ن باشرُوهنَّ که مراد از آن جماع است. و چون همه ي فقهاء اتفـاق دارنـد کـه ایـن آیـه در بیـا      

حرمت جماع بر معتکف است، پس نمی توان آن را بر معناي حقیقی مباشرت حمل کرد؛ چـرا  
)307ص 1که نمی شود لفظ واحد هم حقیقت باشد و هم مجاز. (جصاص ، ج 

نتیجه آنکه در این آیه نیز از واژه اي براي بیان رابطه جنسی استفاده شده است کـه صـریح   
ایی آن چنین است.در این امر نیست، بلکه معنایی کن

آیه چهارم 
      نـاتب الْـأَخِ و نـاتب و خـاالتُکُم و اتُکُم مـع و أَخَواتُکُم و ناتُکُمب و هاتُکُمأُم کُملَیع ترِّمح

م و ربـائبکُم الالَّتـی  أَرضَعنَکُم و أَخَواتُکُم منَ الرَّضاعۀِ و أُمهات نسائکُالْأُخْت و أُمهاتُکُم الالَّتی
دخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَم تَکُونُـوا دخَلْـتُم بِهِـنَّ فَـال جنـاح علَـیکُم و       حجورِکُم منْ نسائکُم الالَّتیفی

قَد سلَف إِنَّ اللَّه کانَ غَفُـوراً  حالئلُ أَبنائکُم الَّذینَ منْ أَصالبِکُم و أَنْ تَجمعوا بینَ الْأُخْتَینِ إِالَّ ما
)23رحیماً (نساء: 

هایتـان، عمهوخواهرانتان،ودخترانتان،ومادرانتان،: استشدهحرامشمابر] ایناننکاح[(
وانـد، دادهشـیر شـما بـه کـه مادرهایتـان وخواهر،دخترانوبرادر،دخترانوهایتان،خالهو

شـما دامـان در] دخترانآنها[کههمسرانتاندخترانوزنانتان،مادرانوشما،رضاعىخواهران
شـما بـر ایـد نشـده همبسـتر آنهابااگرپس-ایدشدههمبسترهمسرانآنباواندیافتهپرورش
وهسـتند، خودتـان پشتازکهپسرانتانزنانو-]کنیدازدواجدخترانشانباکه[نیستگناهى
آمرزنـده خداونـد کـه -باشـد دادهرخگذشـته درکـه آنچهمگر-رهمدیگباخواهردوجمع

).استمهربان
صدر و ذیل آیه در بیان مصادیق کسانی است که داشتن رابطه جنسی با آنهـا حـرام اسـت.    
صدر آیه به صراحت از واژه حرمت استفاده کرده، اما به جهت عدم ذکر متعلق با ابهام و ایهـام  

گردان واژه حرمت به گونه هاي متفـاوتی عمـل کـرده انـد: برخـی      همراه است. مترجمان در بر
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همچون متن آیه بدون ذکر متعلق (شعرانی، مکارم، آیتی) و بعضی دیگر بـه متعلـق در ترجمـه    

تصریح کرده اند: ازدواج (الهی قمشه اي، انصاریان، مشکینی، گرمارودي) نکاح (فوالدوند).  
ا آنان نکاح صورت گرفته است از این تعبیر استفاده ذیل آیه در بیان حرمت مادر زنانی که ب

زنانی که به آنان دخول کرده اید. دخول به زنان که ظاهر معنـاي آیـه   » دخلتم بهن«می کند که: 
است به گونه هاي متفاوتی توسط مترجمان برگردان شده است: نکاح (فوالدوند)؛ همخـوابگی  

الدوند، آیتی)؛ دخول کردن (الهی قمشه اي)؛ (شعرانی، گرمارودي)؛ همبستر شدن (مشکینی، فو
آمیزش (انصاریان)؛ آمیزش جنسی ( مکارم).

نکته جالب در واژه دخول آن است که اگرچه مخاطب امروز از این واژه معنایی مرادف بـا  
آمیزش درك می کند، اما حقیقت این واژه معنایی فراتر از یـک رابطـه جنسـی اسـت. مرحـوم      

می نویسد : » دخل«مصطفوي در ذیل ماده 
اصل در این ماده به معناي ضد خـروج اسـت. بـه معنـاي ورود بـه محیطـی کـه آن را در        
ا        وا منْهـا فَإِنـَّ خْرُجـبرگیرد، چنانکه خروج به معناي بیرون آمدن از آن محیط اسـت مثـل: فَـإِنْ ی

ی مخْـرَ  داخلُونَ نـأَخْرِج قٍ ودخَلَ صدی ملْنخأَد بى      ...، ر ا لَـنْ نَـدخُلَها حتـَّ دقٍ ...، و إِنـَّ صـ ج
بـه معنـاي   » صـدور «ضد » ورود«است که » ورود«و » ولوج«یخْرُجوا منْها . فرق بین این ماده و 

دخـول بـه   » ولوج«نزدیک شدن به محل است که مقدم بر دخول است: و لما ورد ماء مدین. و 
صورت چسبیده و در درون یک شیء است.  

در ادامه می نویسد: این مفهوم بـه جهـت اخـتالف در کـاربردش بـا سـایر حـروف        ایشان
بکار رود، داللت بر شروع در داخل شـدن  » فی«خصوصیاتش تغییر می کند. وقتی با حرف جر 

م  ادخُلُوا فی أُممٍمی کند، مثل:  ی سـلُ فمالْج جلتَّى یح ،... ینِ اللَّهی دخُلُونَ فدی ،...  ،... یـاطالْخ
داللت بر مبدأ دخول می کند، » من«. با حرف جر فَادخُلی فی عبادي ...، ادخُلُوا فی السلْمِ کَافَّۀً

. وقتـی بـا حـرف جـر     ال تَدخُلُوا منْ بابٍ واحد ...،. و لَما دخَلُوا منْ حیثُ أَمرَهم أَبوهممانند : 
بر چسبیدن و ارتباط تنگانگ می کند، مانند : أدخلنى برحمتک، و قد استعمال شود داللت» باء«

دخلوا بالکفر، دخلتم بهنّ. (مصطفوي ، ذیل ماده دخل)
چنانکه در کاربردهاي دیگر این واژه در قرآن با همین حرف جـر بـاء مشـاهده مـی شـود،      

ول حرف باء است معناي اولی آن آمیزش نیست بلکه مقصود از آن ارتباط بسیار نزدیک با مدخ
است.  » زنان«و در یک کاربرد دیگر » کفر«است و در یک استعمال » رحمت«که در یک مورد 
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لذا فیض کاشانی در تفسیر این آیه می نویسد : یعنی با زنانی که در یـک رو انـداز بـا آنهـا     
) بیضـاوي نیـز عـین    202، ص 1داخل می شوید و آن کنایه از جماع است. (فیض کاشـانی،ج  

)68، ص 2ین تعبیر (کنایی بودن) را آورده است. (بیضاوي،ج هم
نتیجه آنکه واژگانی چون دخول در زنان بر خالف فهم عمومی نه به معناي جمـاع کـه بـه    
معناي معاشرت نزدیک با زنان است. البته با توجه به بستر آیه مخاطب خود برداشـت دیگـري   

مور قرآن از قالب کنایی استفاده کـرده اسـت   خواهد داشت، اما سخن آن است که در بیان این ا
که قالب متضمن حیاء است.

آیه پنجم 
وا أَنَّ     لَمـاع و ه کُم و اتَّقُـوا اللـَّ أَنْفُسـوا لمقَد و ئْتُمأَنَّى ش رْثَکُمفَأْتُوا ح رْثٌ لَکُمح ساؤُکُمن  کُـم

)221مالقُوه و بشِّرِ الْمؤْمنینَ (بقره: 
] که خواهید به کشتزار خود [در] انِ شما کشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه(زن

مندى از آنها] پیشدستى کنید و از خدا پروا کنید و بدانید آیید، و براى شخص خودتان [در بهره
که او را دیدار خواهید کرد، و مؤمنان را [به این دیدار] مژده ده)

قرآن است که در قالب کنایی نکاتی را در بیان کیفیت و چگونگی این آیه از زیباترین آیات
رابطه زن و شوهر بیان می کند زمخشري در ذیل این آیه می نویسد : 

این آیه از کنایه هاي لطیف و تعریضات زیباي قرآن است این آیه و اشباه آن درکـالم خـدا   
نـد و بـه آن مـودب شـود و در     از جمله آداب حسنه است که بر مومنان است کـه آن را فراگیر 
)266، ص 1گفتگوها و نوشته هاي خود از آن استفاده کنند. (زمخشري، ج

در این آیه بسیاري از مترجمان به این نکته توجه داشته و بـه همـان معنـاي کنـایی در آیـه      
ترجمه اول) از این نکته ظریف و دقیق غافل شـده، معنـاي   2اشاره کرده اند، اما بعضی دیگر (

اد و مقصود اصلی در آیه را بدون توجه به این ظرایف کالمی بیان کرده اند: مر
توانید با آنها آمیزش زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند، پس هر زمان که بخواهید، مى-

کنید. (مکارم)
زنان شما کشتزار شمایند، پس (براى کشت فرزند صالح) بدانها نزدیـک شـوید، هـر گـاه     -

) خواهید. (الهی قمشه اي)(مباشرت آنان
زنان شما کشتزار شمایند، هر زمان و هر کجـا کـه خواسـتید بـه کشـتزار خـود در آییـد.        -
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(انصاریان)

زنانتان کشتزار شما هستند. هر جا که خواهید به کشتزار خود درآیید. (آیتی)-
ار خـود  ] که خواهیـد بـه کشـتز   زنانِ شما کشتزار شما هستند. پس، از هر جا [و هر گونه-

[در] آیید. (فوالدوند)
همسرانتان کشتگاه شمایند، هر جا (و هـر گـاه) کـه خواهیـد بـه کشـتگاه خـود درآییـد.         -

(گرمارودي)
زنان شما کشتزار شمایند، پس از هر سو و هر وقت که خواستید به کشتزار خود درآییـد.  -

(مشکینی)
ر مرتبط بـه مباحـث جنسـی    در پایان این بحث تذکر این امر ضروري است که واژگان دیگ

که بحث مفصل پیرامون آنها از » مالمسه» «افضاء» «تغشی«در قرآن مطرح شده است از جمله : 
حوصله این مقاله خارج است و در فضاي دیگر قابل پیگیري است. فقط بـه کالمـی از عالمـه    

نَ الْغـائط أَو    سفَرٍ أَأَو علىو إِنْ کُنْتُم مرْضىطباطبایی در ذیل آیه شریفه :  مـ نْکُم مـ دأَح جاء و
تُمسعیداًالموا صممفَتَی وا ماءتَجِد فَلَم باً (نساء: النِّساءاشاره می کنیم، ایشان می فرماید: 43طَی (

این جمله (المستم النساء) کنایه از جماع است، خداوند به منظـور رعایـت ادب، جمـاع را    
ه، تا زبان را از تصریح به عملى که طبع بشر از تصریح به آن امتناع دارد نگـاه  لمس زنان خواند

)227، ص 5دارد.(طباطبایی، ج  	 	
نتیجه 

حیا از مهمترین آموزه هاي دین اسالم و یکی از شاخصه هاي مهم براي احراز شرط ایمـان  
زه رفتـار و  به عنوان یکی از دو شرط الزم براي ورود به بهشـت اسـت. مصـادیق حیـا در حـو     

اعضاء قابل پیگیري است. از مهمتري مصـادیق حیـاي اعضـا حیـا درکـالم و گفتـار اسـت. از        
مصادیق روشنی که حیا گفتاري در آن تاکید شده است، مباحث و مسایل مرتبط با حوزه عفاف 
و غریزه جنسی است. مصادیق حیـاي گفتـاري در ایـن حـوزه دقیـق اسـت. در برخـی مـوارد         

م سـکوت و عـدم ورود در موضـوعات و مباحـث جنسـی اسـت (حیـاي        مقتضاي حیاي کـال 
عاقالنه)؛ اما در بعضی دیگر از موارد که مخاطب به جهت عدم آگـاهی از برخـی از احکـام و    
عواقب و پیامدها دچار آسیب می شود، نه تنها حیا بی معنا است که بـه تعبیـر روایـات حیـاي     
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جنسی در فضاي آموزش و آگاهی بخشی بدین احمقانه است. علی رغم این نکته طرح مباحث 
معنا نیست که در این موضوعات می توان برهنه و بی پـرده و عریـان سـخن گفـت. قـرآن بـه       
عنوان یک متن آسمانی که جنبه هدایتی و آموزشی دارد و مخاطب آن عموم اسـت، در تمـامی   

امی مـوارد در قالـب   مباحث و احکام مرتبط با غریزه جنسی ورود پیدا کرده اسـت؛ امـا در تمـ   
کنایی و استعاره اي سخن گفته است و هیچگاه به صـورت صـریح ایـن موضـوعات را طـرح      
نکرده است. واژگانی که امروز فهم عمـومی برداشـتهاي صـریح جنسـی دارد (رفـث، دخـول،       
مباشرت، مراوده و...) در ادبیات قرآن برگرفته از کلماتی است که در سایر امور غیـر مـرتبط بـا    

زه جنسی در قرآن به کار رفته است. البته چنانکه در ترجمه هاي قرآنی برشمرده شد شـاید  غری
این فهم امروز ناشی از انتقال ناصحیح ادبیات زیباي قرآن به زبان فارسی و غفلت مترجمـان از  

زیباییهاي ادبی و فنی قرآن باشد.
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ق.1409، موسسه آل البیت، اول، قم، عۀتفصیل وسائل الشیحر عاملی ، محمد بن حسن ، 

ق.1412، دار العلم، اول، دمشق، المفردات فی غریب القرآنراغب اصفهانی، 
. فقه الصادقروحانی ، سید صادق ، 

ق.1407، دار الکتب العربی، سوم، بیروت، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلزمخشري ، محمود، 
ق. 1427دفتر انتشارات اسالمی، پنجم، قم ، ،المیزانطباطبایی ، سید محمد حسین، 

ش.1372، انتشارات ناصر خسرو، سوم ، تهران ، مجمع البیانطبرسی ، فضل بن حسن، 
، دار إحیاء تراث العربی، پنجم، بیروت.التبیان فی تفسیر القرآنطوسی ، محمد بن حسن ، 

ق.1412، اول، بیروت، المعرفۀدار ، جامع البیان فی تفسیر القرآنطبري ، محمد بن جریر، 
ش1378، انتشارات اسالم، دوم ، تهران ، اطیب البیانطیب ، سید عبدالحسین، 

ق.1420، دار إحیاء التراث العربی، سوم، بیروت، مفاتیح الغیبفخر رازي ، ابوعبد اهللا محمد بن عمر، 
.ق1418، اول، قم، األصفی فی تفسیر القرآنفیض کاشانی، مال محسن، 

ش1371، ششم ، تهران ، دار الکتب اإلسالمیۀ، قاموس قرآنقرشی ، سید علی اکبر، 
ق.1429، دار الحدیث،اول، قم، الکافیکلینی ، محمد بن یعقوب ، 

ق.1403، دار إحیاء التراث العربی، دوم ، بیروت ، بحار األنوارمجلسی ، محمد باقر ، 
ش1360، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، تهران،ن الکریمالتحقیق فی کلمات القرآمصطفوي ، حسن ، 

ش.1374، اول، تهران، دار الکتب اإلسالمیۀ، تفسیر نمونهمکارم شیرازي ، ناصر ، 
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