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صورت بندیهای حوزه معنایی «روابط زناشویی» در زبان عربی عصر نزول
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دستیابی است .لذا در مرحله نخست این پژوهش ،مفردات قرآنی متعلق به حوزه معنایی «رواب
زناشویی» گردآوری و صورت بندیهای حاکم بر آنها مورد بررسی قرار گرف ت ک ه در نهای ت
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مفهوم ،به طبق هبن دی آنه ا نی ز اق دام نمای د (رک:

 .1طرح مسأله
یکی از بحثهای جالب توجه در مطالعات «زبان
شناسی تاریخی» ،2مطالعه «صورت بندیهای س اخت

پاکتچی2933 ،ش).
بر همین اسا ،،نگارندگان این سطور نیز تصمیم

معنا» است .پژوهشگر در ای ن مطالع ه ک ه از ج ن

دارند تا در مرحله نخست این پژوهش ،با اتک ای ب ر

پژوهشه ای «معناشناس ی ت اریخی» 1اس ت ،در پ ی

همین روش ،صورت بندیهای حوزه معنایی «رواب

یافتن رگونگیِ تولیدِ مع انی جدی د از طری ق مع انی

زناشویی» در زبان عربی عص ر ن زول ق رآن ک ریم را

پیشین و صورت بندی بک ار رفت ه در س اخت آنه ا

مورد مطالعه قرار دهند .ب ه منظ ور س امان دادن ای ن

است .برای دستیابی به ای ن ه د  ،وی م یبایس ت

مرحل ه از پ ژوهش ،نخس ت بایس تی ب ه گ ردآوری

واژگانِ دالّ بر مفهوم مورد نظر خویش را ب ر اس ا،

واژگانی که در آن مقطع زمانی داللت بر معنای رواب

تغییرات معناشناختی که بر آنها عارض گشته ،م ورد

زناشویی دارند ،بپردازیم.

تحلی قرار داده و با داشتن یک رویک رد «درزم انی»

9

سپ

بایس تی ب ا کم ک روش ریش هش ناختی،

نسبت به مفهوم مدنظر ،رابطه آن با مع انی پیش ین آن

تح والت معن ایی ر داده در ای ن واژگ ان را م ورد

واژگان را مورد توجه قرار دهد.

بررسی قرار دهیم .به این ترتیب ،دستیابی به ص ورت

به این ترتیب وی با مطالعه این تغییرات ،عالوه بر
دستیابی به فرآیند ساخت معنای مورد نظر ،م یتوان د

بندی های ساخت معنای م ورد نظ ر در عص ر ن زول
قرآن کریم ممکن میگردد.

به طرز تلقی کاربران آن زبان نسبت به آن مفهوم نی ز

بدون تردید ،معتبرترین منبع ک ه اطالع ات زب ان

که ریشه در طرز اندیشه و فرهنگ آنها دارد ،دس ت

شناختی ارزشمندی را نسبت ب ه زب ان عرب ی عص ر

یابد .همچنین از آنجا که صورت بندی ی ک معن ا در

نزول در اختیار پژوهشگر قرار میده د ،ق رآن ک ریم

یک زبان میتواند بر اسا ،ط رز فکره ای گون اگون

است (ولفنسون ،بی تا ،صص252-243و.)232

انجام پذیرد ،وی می بایست بر اس ا ،همس انیه ا و

از همین روی ،جهت گردآوری واژگانِ دال بر این

ناهمس انیه ای موج ود در فرآین دهای س اخت آن

معنا ،قرآن کریم را مبن ای مطالع ه خ ویش ق رار م ی
دهیم.
همچنین از آنجا که ق رآن ک ریم دارای بال ت و

 .2زبانشناس ی ت اریخی ( )Historical Linguisticsعلم ی

فصاحتی بینظیر است ،توجه به کاربرد واژگان متنوع

است که به مطالعه تغییرات زبان میپردازد .این عل م از یکس و

 -که متعلق به یک حوزه معن ایی هس تند در آی ات

در پی بازسازی زبانهای کهن؛ و از سوی دیگر در پ ی ایج اد

گوناگون ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .ب ه ای ن

ارتباط میان زبانهایی است که دارای ریشه مشترک م یباش ند

ترتیب قطعاً انتخاب یک واژه از میان واژگ انِ متعل ق

(.),Palmer, 1976, p12 Campbell, 1998, pp1&4
 .1معناشناس ی ت اریخی ( )Historical Semanticsعلم ی
است که به مطالعه تغییرات در حوزه معنا میپردازد ( Palmer,
.)1976, p11
3. Diachronic Approach

به یک حوزه معنایی و کاربست آن در یک آیه ،هدفی
ویژه را دنبال میکرده است.
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از همین روی در مرحله دوم از این پ ژوهش ،در

که میان مرد و زن ر میدهد .علیر م وجود تفاوت

پی آنیم که با تکیه بر دستاوردهای مرحل ه پیش ین از

میان این ارتباطها ،م یت وان آنه ا را در قال ب ی ک

سویی ،و با توجه به کاربرد هر یک از واژگانِ متعل ق

فرآیند سه مرحلهای لح ا نم ود ک ه ک اربران زب ان

به این حوزه معنایی در آی ات ق رآن ک ریم از س وی

عربی نیز بر اسا ،هر یک از آنه ا ب ه س ه س اخت

دیگر ،به تحلی کاربری هر یک از آنها اقدام نماییم.

متفاوت از معنای رواب زناشویی دست یازیدهاند.
در مرحله نخست ،رابطه میان مرد و زن از طری ق

 .2صورت بندیهای حوزه معنایی روابط زناشوویی

نزدیکی آنها به یکدیگر ایجاد میگ ردد .بن ابراین در

در زبان عربی عصر نزول

این مرحله ،شاهد یک «رابطه مجاورتی» می ان م رد و

در این مرحله از پژوهش تالش داریم تا با اتکا بر
قرآن کریم ،واژگانی را که در زبان عربی عصر ن زول

زن هستیم که باعث ساخت مفهوم رابطه زناش ویی از
معنای «نزدیکی و مجاورت» میگردد.

بر معنای «رواب زناشویی» داللت دارند ،در قالب یک

در مرحله دوم ،رابط ه می ان م رد و زن از صِ ر

گونهبندی معرفی نموده و صورت بندیهای س اخت

مجاورت فراتر رفته و شاهد ایج اد تم ا ،و اتص ال

آنها را مورد بررسی قرار دهیم.

میان آنها هستیم« .رابطه تما »،میان م رد و زن نی ز
موجب ساخت بخشی دیگر از حوزه معن ایی رواب

 .1-2حوزه معنایی روابط زناشویی بر اساس گونوه

زناشویی در زبان عربی گشته است.
در مرحله پایانی ای ن رابط ه نی ز م رد ،زن را ب ه

ای از ارتباط میان مرد و زن
پربسامدترین صورت بندی که بارها در زبان عربی

تمامی فراگرفته و او را میپوشاند .در این مرحله ک ه

برای ساختِ معنای «رابطه زناش ویی» م ورد اس تفاده

شاهد «رابطه فراگیری» میان مرد و زن هستیم ،معن ای

قرار گرفته است ،به نوعی از ارتباط میان زن و شوهر

رابطه زناشویی بر اسا ،معنای «در بر گرفتن» ساخته

اشاره دارد .اساساً یکی از اصلیترین و پرک اربردترین

میشود.

معیارهایی که برای ساخت معانی مورد اس تفاده ق رار

به این ترتیب طیفی از معناسازیهای انجام گرفته

میگیرد ،ساخت معن ا ب ر اس ا ،توج ه ب ه ماهی ت

پیرامون معنای رابطه زناش ویی را م یت وان در قال ب

خارجیِ پدیده مورد نظر است.

نوعی «ارتباط میان زن و شوهر» دستهبن دی و تبی ین

پدیده رابطه زناشویی نی ز ک ه در ع الوم واق ع ،از
طریق نوعی ارتباط میان م رد و زن ش ک م یگی رد،

نمود که در ادامه هر یک از ای ن م وارد را ب ه بح ث
خواهیم گذارد.

طرز تلقی کاربران زبان عربی از این مفه وم را تح ت
تأثیر قرار داده و منجر به ساخت معنای آن بر هم ین

 .1-1-2ساخت معنای روابط زناشویی بور اسواس

اسا ،شده است.

رابطه مجاورتی میان مرد و زن
توج ه

طبیعی است که در وهل ه نخس ت ،پدی ده رابط ه

است ،معناسازی بر اسا ،رابطههای گوناگونی است

زناشویی با نزدیک شدن مرد و زن ب ه یک دیگر آ از

آنچه در صورت بندی این طرز تلقی قاب
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میگردد .این مجاورت که حُکم مقدمه ای ن پدی ده را

مرد به همس ر خ ویش ب ه پ اکی وی از ح یض ،ب ه

دارد ،در معناسازی ای ن مفه وم نی ز اثرگ ذار ب وده و

آمیزش آنها ب ا یک دیگر ب از م یگ ردد؛ ن ه صِ ر

موجب صورت بندی آن بر همین اسا ،،گشته است.

نزدیکی (فخر رازی2412 ،ق ،ج ،9ص423؛ ابوحی ان

ساخت معن ای رابط ه زناش ویی ب ر اس ا ،ای ن

رناطی2412 ،ق ،ج ،1ص414؛ اب ن عطی ه2411 ،ق،

صورت بندی را میت وان در «قُ رب» مش اهده نم ود.

ج ،2ص.)133

ماده «قرب» که در زبان عربی به معنای «نزدیک شدن»

نکته قاب تأم در آیه مورد بحث ،ترکیب «دوری

میباشد (ابن منظور2424 ،ق ،ج ،2ص991؛ جوهری،

جستن از زنان در دوره حیض» (فواعْتوزِلُوا النِّس اءَ فِ ی

2425ق ،ج ،2ص ،)233در دیگر شاخههای زبانهای

الْمَحیضِ) است که به معنای نهی از رابط ه زناش ویی

س امی نی ز در هم ین معن ا بک ار م یرود (مش کور،

با آنان است (طوسی ،بی ت ا ،ج ،1ص112؛ طبرس ی،

2955ش ،ج ،1ص ص939-931؛ Zammit, 2002,

2955ش ،ج ،2ص211؛ اب ن عطی ه2411 ،ق ،ج،2

.)p336

ص.)133

نکته قاب توجه آن است که در زب انه ایی ر ون

به بیان دیگر ،این ترکیب در نقطه مقاب «قُرب» که

آشوری ،عبری ،سبایی و حبشی ،ش اهد ک اربرد ای ن

به معناسازی رابطه زناشویی بر اسا ،رابطه مجاورتی

ماده در معنای «نزدیکی نمودن برای آمی زش جنس ی»

میان مرد و زن اشاره داشت ،به نهی از رابطه زناشویی

م یباش یم (Gelb, 1998, Vol13, p233؛ Gesenius,

با زنان بر اسا ،قط ع رابط ه مج اورتی می ان آنه ا

1939, p897؛ Hoftijzer, 1995, Vol2, p1029؛

پرداخته است.

Macuch, 1963, p415؛ Beeston, 1982, p106؛
.)Leslau, 1991, p440

همچن ین در آی ه «...وَ الالتت ی توخ افُونو نُشُ وزَهُنت
فوعِظُوهُنت وَ اهْجُ رُوهُنت فِ ی الْمَج اجِعِ( »...نس اء،)94:

این معناسازی که به وض و ،،بی انگر ط رز تلق ی

شاهد ترکیب «دوری جستن از زن ان در بس ترگاهه ا»

اقوام گوناگون سامی نسبت به این مفه وم اس ت ،در

هستیم که مبتنی بر قطع رابطه مجاورتی می ان م رد و

زبان عربی نیز قاب مشاهده است (را ب اص فهانی،

زن ،خواستار عدم رابطه زناشویی ب ا آن ان در هنگ ام

2421ق ،ص.)999

نشوزش ان اس ت (طبرس ی2955 ،ش ،ج ،2ص154؛

در حالی که در آیات فراوانی از قرآن کریم ،شاهد
کاربرد این ماده در معنای اصلی آن هستیم ،کاربس ت

2419 ،ق ،ج ،2ص952؛ اب ن عطی ه2411 ،ق،

مقات

ج ،1ص.)43

آن در معنای مورد نظ ر را تنه ا م یت وان در آی ه «وَ

به این ترتیب در قرآن کریم ش اهد ترکی به ایی

یَسْئولُونوکَ عَنِ الْمَحیضِ قُ ْ هُوَ أوذیً فواعْتوزِلُوا النِّساءَ فِی

هستیم که به صورت کنایی ،داللت بر نه ی از رابط ه

الْمَح یضِ وَ ال توقْروبُ وهُنت حَتت ی یَطْهُ رْنو» (بق ره)111:

زناشویی بر پایه قطع رابطه مجاورتی میان م رد و زن

مشاهده نمود.

دارند.

مفسّران قرآن کریم نیز در تفسیر این آی ه ب ه ای ن
نکته توجه داشتهاند که مشروط نمودنِ نزدیک گش تن

صورت بندیهای حوزه معنایی «رواب زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلی کاربری آن در قرآن کریم

 .2-1-2ساخت معنای روابط زناشویی بور اسواس

معنای جدیدتر را مشاهده نمود( 2طبرس ی2951 ،ش،
ج ،1ص535؛ طب

رابطه تماس میان مرد و زن
با عبور از گام نخست که به رابطه مجاورت می ان
مرد و زن اشاره داشت ،به رابطه تما ،و اتصال آنها
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ری2421 ،ق ،ج ،1ص915؛

زمخشری2425 ،ق ،ج ،2ص134؛ ابوحی ان رن اطی،
2412ق ،ج ،1ص.)513

به یکدیگر میرس یم .در ای ن گون ه س اخت ،معن ای
رابطه زناشویی بر اسا ،این واقعیت خارجی که این
پدیده جز از طریق برقراری تما ،میان زن و مرد ر

ب) واژه مالمست
ماده «لم » که  -همچون «م ّ»  -در زبان عربی
به معنای «لم

نمیدهد ،ساخته گشته است.

کردن» میباشد ،ب ر اث ر ی ک انتق ال

نکته بسیار مهم در ای ن ص ورت بن دی ،اس تفاده

معنایی در تولید معنای «رابطه زناشویی» بک ار گرفت ه

مکرر از آن برای ساخت حوزه معنایی رابطه زناشویی

شده است (ابن منظور2424 ،ق ،ج ،9ص123؛ را ب

ّ»« ،مالمس ت» و

اصفهانی2421 ،ق ،ص545؛ طریح ی2955 ،ش ،ج،4

است که خ ود را در س ه واژه «م

«مباشرت» نشان میدهد .پرواضح است که معناسازی

صص229و.)224

های مکرر بر اسا ،این صورت بندی ،نشان از ی ک

در آیه شریفه « ...أووْ المَسْتُمُ النِّساءَ فولومْ توجِدُوا م اءً

طرز تلقی ریشهدار نزد کاربران زبان عربی عصر نزول

فوتویَمَّمُوا ( »...نساء )49:م یت وان ک اربرد ای ن واژه در

نسبت به معنای مورد نظر دارد.

معنای جدید را مشاهده نمود( 1طوسی ،ب ی ت ا ،ج،9
ص125؛ طبرس ی2951 ،ش ،ج ،9ص32؛ مقات

،

2419ق ،ج ،2ص.)955

الف) واژه مسّ
ماده «م ّ» در زبانهای سامی رون عبری ،آرامی
و سبایی به معنای «لم

کردن» میباشد ( Gesenius,

1939, pp606&607؛ Jastrow, 1903, Vol2, p858؛
.)Beeston, 1982, p87

ج) واژه مباشرت
واژه «بَشور» که در شاخههای گون اگون زب انه ای
سامی همچون عبری ،آرامی ،سریانی ،سبایی و حبشی

این در حالی است که در زب ان عرب ی ع الوه ب ر

به معنای «پوست» و «گوشت» اس ت ،ب رای س اخت

کاربرد این ماده در معنای فوق ،شاهد ساخت معن ای

معانی دیگری رون انس ان ،ب دن انس ان و وابس تگی

«رابطه زناشویی» بر اسا ،آن نی ز هس تیم (طریح ی،

خ ونی بک ار رفت ه اس ت (Gesenius, 1939, p142؛

2955ش ،ج ،4ص.)225

Jastrow, 1903, Vol1, p199؛ Costaz, 2002, p33؛

در آیات بسیاری از قرآن کریم میتوان کاربرد این
ماده در معن ای اص لی ،و در آی اتی ر ون «ال جُن اَ،

 .2جهت مشاهده دیگر کاربردهای ماده «م ّ» در معنای رابط ه

عَلویْکُمْ إِنْ طولتقْتُمُ النِّساءَ ما لومْ تومَسُّوهُنت أووْ توفْرِضُوا لوهُنت

زناشویی ،ر.ک :بقره ،195:آل عمران ،45:مریم ،12:اح زاب،43:

فوریجوةً ( »...بقره )199:نی ز م یت وان کاربس ت آن در

مجادله9:و.4
 .1جهت مشاهده دیگر کاربرد م اده «لم
زناشویی ،ر.ک :مائده.9:

» در معن ای رابط ه
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Hoftijzer, 1995, Vol1, p204؛ Beeston, 1982,

«پوشاندن» است ،در اثر یک انتقال معنایی در ساخت

p33؛ Leslau, 1991, p110؛ .)Jeffery, 1938, p79

مفهوم رابطه زناشویی مورد استفاده قرار گرفته اس ت

این واژه در زبان عربی نیز عالوه بر ایف ای نق ش

(فراهی دی2422 ،ق ،ج ،4ص413؛ را ب اص فهانی،

در ساختِ معانیای رون «انسان» ،ب ا ورود ب ه ب اب

2421ق ،ص925؛ اب

ار2933 ،،ق ،ج،4

مفاعله ،در ساخت معنای «رابطه زناشویی» نی ز م ورد

ص.)415

استفاده قرار گرفته است (را ب اص فهانی2421 ،ق،
ص215؛ طریحی2955 ،ش ،ج ،9ص.)112

نف

به این ترتیب ساخت حوزه معنایی رابطه زناشویی
بر اسا ،این استعاره که کارکرد مرد در ای ن فرآین د

به این ترتیب در این معناس ازی ،تلق ی ع رب از

به مثابه امری فراگیرنده و پوشاننده است که زن را به

رابطه زناشویی بر اس ا ،ایج اد رابط ه تم ا ،می ان

طور کام دربر گرفته و میپوش اند ،ص ورت گرفت ه

پوستهای مرد و زن شک گرفته است.

است.

کاربرد این واژه در معنای مورد نظر در قرآن کریم

در کنار کاربرد این ماده در معنای اص لی خ ویش

را تنها میتوان در آیه شریفه « ...فوالْآنو بَاشِ رُوهُنت  ...وَ

در قرآن کریم ،تنها در آیه «هُوَ التذی خولوقوکُ مْ  ...فولومَّ ا

ال تُبَاشِ رُوهُنت وَ أونْ تُمْ ع اکِفُونو فِ ی الْمَس اجِدِ »...

توغوشتاها حَمَلوتْ حَمْ الً خوفیف اً» (أع را  ،)233:ش اهد

(بق ره )235:مش اهده نم ود (طوس ی ،ب یت ا ،ج،1

کاربست این ماده در معنای مدنظر هس تیم (طبرس ی،

2419 ،ق ،ج ،2ص294؛ فخ ر رازی،

2955ش ،ج ،2ص433؛ مقات 2419 ،ق ،ج ،1ص53؛

2412ق ،ج ،5ص152؛ اب ن عطی ه2411 ،ق ،ج،2

زمخشری2425 ،ق ،ج ،1ص239؛ ابن عطیه2411 ،ق،

ص.)155

ج ،1ص.)439

 .3-1-2ساخت معنای روابط زناشویی بور اسواس

 .2-2ساخت معنای روابط زناشویی بر اساس مکان

رابطه فراگیری

انگاری زن

ص299؛ مقات

س اخت معن ای رابط ه زناش ویی ب ر پای ه رابط ه

مسیر دیگری که در زبان عربی عصر ن زول ق رآن

فراگیری ،به تلقی ویژهای نسبت به این پدی ده اش اره

کریم برای ساخت معنای رابطه زناشویی ط ی ش ده،

دارد .بر این اسا ،،رابطه زن و شوهر در هنگام رابطه

بر پایه یک استعاره شک گرفته است .ای ن اس تعاره،

زناشویی به مثابه رابط ه فراگیرن ده و فراگی ر ش ونده

زن را به مثابه مکانی تصور میکند که رابطه زناشویی

تلقی میگردد .در واقع در ادامه مرحله پیشین که مرد

با وی ،به معن ای وارد ش دن ب ه آن مک ان اس ت .از

و زن به یکدیگر میپیوستند ،اینک م رد ب ر زن لب ه

نکات قاب توجه درباره این ص ورت بن دی ،اس تفاده

یافته و او را به طور کام احاطه نموده و میپوشاند.

متناوب از آن در ساخت معنای رابطه زناشویی اس ت

ساخت معن ای رابط ه زناش ویی ب ر اس ا ،ای ن
صورت بندی را میتوان در «تغشّ ی» مش اهده نم ود.
ماده « شی» که در زبان عربی به معنای «فراگرفتن» و

که به وضو ،،طرز اندیشه قوم عرب نس بت ب ه ای ن
پدیده را آشکار میسازد.

صورت بندیهای حوزه معنایی «رواب زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلی کاربری آن در قرآن کریم
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زناشویی م ورد اس تفاده ق رار گرفت ه اس ت (را ب

 .1-2-2واژه إتیان
ماده «أتی» در شاخههای گوناگون زبانهای سامی

اصفهانی2421 ،ق ،ص.)923

به معنای «آم دن» م یباش د (Gesenius, 1939, p87؛

علی ر م کاربرد بسیار این ماده در معن ای اص لی

Jastrow, 1903, Vol1, p132؛ Costaz, 2002, p21؛

خویش در قرآن کریم ،تنه ا در آی ه ش ریفه «حُرِّمَ تْ

Macuch, 1963, pp41&42؛ Beeston, 1982, p9؛

عَلویْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ  ...وَ رَبائِبُکُمُ الالتتی فی حُجُورِکُمْ مِ نْ

.)Leslau, 1991, pp46&47

نِسائِکُمُ الالتتی دَخولْتُمْ بِهِنت فوِِنْ لومْ توکُونُوا دَخولْتُمْ بِهِ نت

این ماده که در زبان عربی نیز ب ه معن ای «آم دن»

فوال جُنا َ،عَلویْکُمْ ( »...نساء ،)19:میتوان کاربرد آن در

است (را ب اصفهانی2421 ،ق ،ص92؛ اب ن منظ ور،

معنای مورد بحث را مالحظه نمود (مقات 2419 ،ق،

2424ق ،ج ،24ص ،)29مبتنی بر این تلقی که فرآین د

ج ،2ص999؛ زمخشری2425 ،ق ،ج ،2ص.)439

رابطه زناشویی ب ا زن ب ه مثاب ه ورود در ی ک مک ان
اس ت ،در س اختِ معن ای «رابط ه زناش ویی» م ورد

 .3-2ساخت معنای روابوط زناشوویی بور اسواس

استفاده ق رار گرفت ه اس ت (طریح ی2955 ،ش ،ج،2

سخن یا كنش ناپسند

ص.)12

ساخت مفه وم رابط ه زناش ویی ب ر اس ا ،ای ن

کاربست این ماده در معنای مورد نظر را میت وان

صورت بن دی را م یت وان در واژه «رف ث» مش اهده

در آیاتی رون « ...فو ِِذا توطوهَّ رْنو فو أْتُوهُنت مِ نْ حَیْ ثُ

نمود .این واژه که در زبانهای عب ری و س ریانی ب ه

أومَروکُمُ اللتهُ ( »...بقره ،)111:مش اهده نم ود( 2طبرس ی،

معنای «ررک ،آل ودگی و ق ذارت» اس ت (مش کور،

ری2421 ،ق ،ج،1

Zammit,؛

2951ش ،ج ،1ص594؛ طب

ص113؛ زمخش ری2425 ،ق ،ج ،2ص199؛ ابوحی ان

2955ش ،ج ،2ص922؛ p196

2002,

.)Gesenius, 1939, p952

رناطی2412 ،ق ،ج ،1ص.)415

بر اسا ،یک معناسازی در زبان عربی ،بر س خن
و کنشی اطالق میگردد که به صورت زشت و زنن ده

 .2-2-2واژه دخول
بار دیگر میتوان ساخت معنای رابطه زناشویی بر
اسا ،مکان انگاری زن را در م اده «دخ » پیگی ری

مرتب
p952

با پدیده «رابطه زناش ویی» اس ت ( Gesenius,

1939,؛ را

ب اص

فهانی2421 ،ق،

صص953و.)992

نمود .این ماده ک ه در زب ان عرب ی ب ه معن ای «وارد

البته برخی از لغ تشناس ان نی ز ای ن واژه را ب ه

شدن» است (ابن منظور2424 ،ق ،ج ،22ص ،)193در

معنای مطلق سخن زشت و ناپسند – ر ه م رتب ب ا

اث ر ی ک انتق ال معن ایی ،در س اخت معن ای رابط ه

رابط ه زناش ویی باش د و ر ه نباش د – م یدانن د
(فراهیدی2422 ،ق ،ج ،3ص112؛ طبرسی2955 ،ش،
ج ،2ص225؛ ابن عطیه2411 ،ق ،ج ،2ص.)155

 .2جهت مشاهده دیگر کاربردهای ماده «أتی» در معنای رابط ه

به این ترتیب میتوان رنین نتیجه گرفت که ای ن

زناشویی ،رک  :بق ره ،119:اع را  ،32:ش عراء ،295:نم ،55:

دیگر واژگان متعل ق ب ه ای ن ح وزه

عنکبوت.13:

واژه  -برخال
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معنایی -نسبت به مؤلفه معنایی «قبیح بودن» نش اندار

میشود که مصداق آن ،خونی است که ب ر اث ر ازال ه

بوده و حاوی یک ارزشگذاری منفی نسبت به پدیده

بکارت جاری میگردد (.)Zammit, 2002, p272
به نحوی که برخ ی از واژهشناس ان ب دین نتیج ه

رابطه زناشویی میباشد.
کاربرد این واژه در معنای مورد نظر را میتوان در

رسیدهاند که ریشه «طمث» زم انی در ح وزه معن ایی

آیه «أُحِ ت لوکُمْ لویْلو ةو الصی یامِ الرتفو ثُ إِل ی نِس ائِکُمْ »...

رواب زناشویی جای میگیرد که «خون آل ودگی» در

(بق ره )235:مش اهده نم ود( 2طوس ی ،ب ی ت ا ،ج،1

آن ر دهد (مصطفوی ،2992 ،ج ،5ص.)225

2419 ،ق ،ج ،2ص294؛ ابوحی ان

ک اربرد ای ن م اده در معن ای رابط ه زناش ویی را

ص291؛ مقات

رناطی2412 ،ق ،ج ،1ص ،122اب ن عطی ه2411 ،ق،

میتوان در آیه «فیهِنت قاصِ راتُ الطت رْ ِ لو مْ یَطْمِ ثْهُنت
إِنْ ٌ قوبْلوهُمْ وَ ال جَ ان» (ال رحمن )59:مش اهده نم ود

ج ،2ص159و.)155

(طبرسی2951 ،ش ،ج ،3ص925؛ مقات  ،2419 ،ج،4
ص124؛ نیشابوری2425 ،ق ،ج ،1ص.)532

 .4-2ساخت معنای روابوط زناشوویی بور اسواس

بر اسا ،ای ن آی ه ،بهش تیان از زن انی برخ وردار

[خون] آلودگی
ساخت معنای «رابطه زناشویی» بر اس ا ،معن ای

خواهند بود که پیش از ازدواج با ایشان ،با ه ی ف رد

خالص هش دگی و ک اهش

دیگری آمیزش ننم وده و در نتیج ه بک ارت خ ود را

«خون آل ودگی» و س پ

حفظ کردهاند.

معنایی آن به معنای «آلودگی» ،مسیر دیگری است که
برای شک گیری این مفهوم در زبان عربی ط ی ش ده

جدول  :1صورت بندیهای ساخت معنای رابطه زناشویی

است .نمونه این صورت بن دی را م یت وان در م اده

در عربی عصر نزول قرآن كریم
ساخت معنای بر اساس رابطه:

«طمث» مشاهده نمود.
این ماده در زبانهای عبری ،آرامی و س ریانی ب ه

رابطه مجاورتی

معنای «آلوده بودن و کثیف بودن» است ( Gesenius,

1939, pp379&380؛

Jastrow, 1903, Vol1,

نکته قاب توجه در زبان عبری ،کاربرد این ماده در
معنای «آلوده شدن بر اثر عملیات جنس ی» اس ت .در
زبان عربی نیز شاهد انتقال معنایی از معنای پیشین به
معنای «رابطه زناشویی» هستیم .مبتن ی ب ر ای ن ط رز
فکر« ،رابطه زناشویی» موجب آلوده نمودن زن قلمداد

 .2جهت مشاهده دیگر کاربرد م اده «رف ث» در معن ای رابط ه
زناشویی ،رک  :بقره.235:

حوزه معنایی روابط زناشویی

pp538&539؛ .)Costaz, 2002, p128

رابطه تماس
رابطه فراگیری

ساخت معنایبراساس مکانانگاری

قُرب
مس ،مالمست ،مباشرت
تغشّی

إتیان ،دخول

ساخت معنای بر اساس سخن ناروا

رفث

ساخت معنای بر اساس آلودگی

طمث
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 .3تحلیل كاربرد واژگان متعلق بوه حووزه معنوایی

دائمی ،شک گیری زنجیرهای از واژگان است که پ

روابط زناشویی در قرآن كریم

از تابو شدن جایگزین یکدیگر شدهان د ( Campbell,

در این مرحله از پژوهش ،در پی آنیم که ب ا تکی ه
بر دستاوردهای مرحله پیشین از سویی ،و با توجه به
کاربرد هر یک از واژگان متعلق به این حوزه معن ایی
در آیات قرآن کریم از سوی دیگر ،به تحلی ک اربری

1998, p264؛ Hock, 1991, p293؛ Palmer, 1976,

.)p12
به این ترتیب آنچه در جابجاییِ واژگ ان ت ابو ر
میدهد ،تغییرات واژگ انی – و ن ه لزوم اً معن ایی –
است .به بیان دیگر واژگان تابو لزوم اً دارای تف اوت

آنها بپردازیم.
در

های معنایی با یکدیگر نیستند؛ بلکه تعدد این واژگان

مطالعه این حوزه معنایی و دیگر ح وزهه ای معن ایی

تنها به تابو شدن هر ی ک از آنه ا پ

از م دتی از

مشابه ،مستلزم توجه به مبحث «واژگان تابو» است که

کاربرد آنه ا ب ازمیگ ردد .هررن د ک ه در برخ ی از

در پژوهشهای زبانشناسی تاریخی مورد توجه ق رار

موارد ،میتوان شاهد تفاوته ای معن ایی  -هررن د

گرفته است.

جزیی  -در میان واژگانِ متعلق به یک حوزه معن اییِ

البته شایان ذکر است که دستیابی به این هد

تابو نیز بود (.)Campbell, 1998, p264
ب دون ش ک م یت وان ح وزه معن ایی «رواب

 .1-3واژگان تابو
«واژگان تابو» 2که در همه زبانها یافت میش وند،

زناشویی» را نیز یکی از حوزههای معناییِ تابو قلمداد

واژگانی هستند که داللت بر معانیِ ناخوشایند ،زشت

نمود .بنابراین پژوهشگری که خواس تار دس تیابی ب ه

و حتی بیادبانه دارند .از همین روی است که همواره

تفاوت های معنایی میان واژگانِ این ح وزه معن ایی و

کاربران زب ان عالق های ب ه اس تفاده از ای ن واژگ ان

تحلی کاربری آنها است ،بایستی توجه داشته باش د

ندارند .اما از آنجا که گاه کاربرد ای ن واژگ ان ام ری

که از آنجا که این حوزه معنایی ج زء تابوه ای ی ک

اجتنابناپذیر است ،مهمترین راهکار برای داللت ب ر

زبان است ،وجود واژگان متعدد و متنوع لزوماً بیانگر

آن معانی ،جایگزین نمودن واژگ ان ت ابو ب ا واژگ ان

وجود تفاوتهای معن ایی می ان آنه ا نیس ت؛ بلک ه

جدیدی است که از نوعی حُسن تعبیر برخوردارند.

ریشه در تابو شدن آنها دارد.

استفاده از واژگان جدید تا مدت زمانی م یتوان د

این در حالی است که در حوزههای معن ایی ی ر

راه ح مناسبی برای پرهی ز از ک اربرد واژگ ان ت ابو

ت ابو همچ ون ح وزه معن ایی عل م ،پرداخ تِ م الی،

از

معامالت اقتصادی و صدها حوزه معنایی دیگر ک امال

گذشت زمان ،این واژگان جدید نیز خود ب ه واژگ ان

میتوان انتظار وجود تفاوتهای معنایی میان واژگ ان

تابو بدل میگردند.

متعلق به این حوزههای معنایی را داشت .به بیان دیگر

باشد .ام ا نکت ه جال ب توج ه آن اس ت ک ه پ

بنابراین بار دیگر کاربران زبان در پ ی ج ایگزینی

تعدد واژگان در این حوزهه ای معن ایی ،ب ه وض و،

آن واژه با واژهای دیگر برمیآیند .پیامد رنین ررخ ه

مالزم با تفاوتهای معنایی میان آنها نیز میباشد .در
واقع هر یک از این واژگان ،به بخشی از حوزه معنایی

1. Taboo Words
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خویش ارجاع میدهند و وظیفه پژوهشگر قرآنی نی ز

جنوبی حاشیهای – قاب مشاهده اس ت (ر.ک-2-1 :

تحلی کاربری و مشخص نمودن حدّ و مرز هر ی ک

.)2

از آنها است.

این اطالعاتِ ریشهشناختی به وض و ،دالل ت ب ر
قدمت و کهنگی این معناسازی دارد .مبتنی ب ر بح ث

 .2-3تحلیل كاربردهای قرآنی

«واژگان تابو» ،هرره یک واژه در مدت زمان بیشتری

اینک برآنیم که به تحلی کاربریِ واژگان متعلق به

بر یک معنای تابو داللت کند ،انتظار کنار گذاشتن آن

حوزه معنایی رابط ه زناش ویی در آی ات ق رآن ک ریم

در دورههای بعدی توس کاربران زبانی بیشتر خواهد

بپردازیم .در در این مرحله از پژوهش ،مفردات قرآنی

شد .از همین روی است که تنها یک بار  -و آن ه م

حوزه معنایی «رواب زناشویی» بر پایه )2 :توج ه ب ه

در سیاق پرسش از احکام حیض  -شاهد اس تفاده از

ریشهشناسی واژگان متعلق به این حوزه معنایی که در

این ماده در معنای «رابطه زناش ویی» در ق رآن ک ریم

مرحله نخست ای ن پ ژوهش گذش ت )1 ،توج ه ب ه

هستیم.

مبحث «واژگان تابو» و میزان تابوش دگی ه ر ی ک از
این واژگان )9 ،توجه به فراوانی کاربرد هر یک از این

 .2-2-3تحلیل كاربری واژگان «مسّ»« ،مالمسوت»

واژگان در آیات قرآنی و  )4توجه ب ه باف ت متن ی و

و «مباشرت»

سیاق حاکم بر آیات ،تحلی کاربری میشوند.
نکته قاب توجه آن که تحلی کاربری بر پایه تنه ا

ساخت معنای رابطه زناشویی ب ر اس ا« ،رابط ه
تما »،را میتوان در سه واژه «م

ّ»« ،مالمس ت» و

یکی از این مالکه ا م یتوان د منج ر ب ه اش تباهات

«مباشرت» مشاهده نم ود .نکت ه قاب

توج ه در ای ن

فاحشی گردد .به عنوان نمونه قلّ ت ک اربرد یک ی از

صورت بندی ،تفاوت در فراوانی کاربرد ه ر ی ک از

واژگان نمیتواند دلیلی بر تابو بودن و در نتیجه کن ار

ای ن س ه واژه در ق رآن ک ریم اس ت .در ح الی ک ه

گذاشتن آن توس کاربران زبانی باشد؛ زیرا ر ه بس ا

«مباشرت» و «مالمست» در معنای رابطه زناشویی ب ه

قلّت کاربرد ،ریشه در جدید بودن آن معناسازی داشته

ترتیب تنها در یک (بق ره )235:و دو آی ه (نس اء،49:

باشد .از همین روی سعی میگردد تا در این پژوهش

مائده )9:بکار رفتهاند ،شاهد کاربرد «م

ّ» در هف ت

تحلی کاربری این واژگان ،بر پایه مجموعهای از این

آیه از قرآن کریم هستیم.

مالکها سامان یابد.

تفاوت در فراوانی کاربرد این واژگان ،از آن جهت
در تحلی کاربری آنها حائز اهمیت است که میتواند

 .1-2-3تحلیل كاربری ماده «قرب»
رنانچه گذشت ،ساخت معنای رابطه زناشویی بر

میزان تابو شدن این واژگ ان در می ان ک اربران زب ان
عربی عصر نزول را نشان دهد.

اسا« ،رابطه مج اورتی» در م اده «ق رب» ،رخ دادی

این نکته ریشه در این حقیق ت دارد ک ه ک اربران

است که در تمامی شاخههای زبانهای سامی – اع م

زبان تمایلی به استفاده از واژگان تابو نداشته و پیوسته

از شمالی حاشیهای ،شمالی مرکزی ،جنوبی مرکزی و
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خواستار جایگزینی آنها با واژگان جدیدی هستند که

همزمان با کاربرد واژه «م ّ» است که بافت متن ی آن

از حُسن تعبیر برخوردارند.

اقتجای استفاده از واژگان تابو را ندارد.

مبتنی بر آنچ ه گذش ت ،کث رت اس تفاده از م اده
«م ّ» در قرآن کریم نشانه جدید بودن این معناسازی

 .3-2-3تحلیل كاربری واژه «تغشّی»

و حُسن تعبیر آن اس ت .همچن ین نکت ه دیگ ری ک ه

همانگون ه ک ه گذش ت ،س اخت معن ای رابط ه

بیانگر حُسن تعبیر این ماده در زبان عربی عصر نزول

زناشویی بر اسا ،رابطه فراگیری تنها در مفرده قرآنی

است ،همان ا ک اربرد آن در دو آی ه «قالو تْ رَبی أونت ی

«تغشّی» در آیه شریفه «هُوَ الت ذِ خولوقوکُ م می ن نتفْ

یَکُونُ لی وَلودٌ وَ لومْ یَمْسَسْنی بَشور ( »...آل عم ران)45:

وَاحِدَة وَ جَعَ و مِنهَْا زَوْجَهَا لِیَسْکُنو إِلویهَْا فولومَّا توغوشت ئهَا

و «قالوتْ أونتی یَکُونُ لی ُالمٌ وَ لومْ یَمْسَسْنی بَشو ر وَلو مْ

حَمَلوتْ حَمْالً خوفِیفًا فومَرتتْ بِهِ فولومَّا أوثْقولوت دَّعَ وَا اللت هَ

أوکُ بَغِیًّا» (مریم )12:میباشد.

رَبَّهُمَ ا لو ئنِ ءَاتویْتونو ا صَ الِحًا لتنوکُ ونونت مِ نو الشت اکِرِین»

پر واضح است که از آنجا که ق رآن ک ریم تأکی د
بسیاری بر عفّت و پاکدامنی حجرت مریم ( )،دارد،

(اعرا  )233:قاب مشاهده است.
نکته قاب

توج ه درب اره ای ن واژه آن اس ت ک ه

از واژهای ب رای دالل ت ب ر معن ای رابط ه زناش ویی

برخال

استفاده مینماید که نسبت به دیگر واژگان موجود در

استفاده قرار گرفتهان د ،ای ن واژه در س یاقی معرفت ی

این حوزه معنایی ،از حُسن تعبیر بیش تری برخ وردار

بکار رفته است .به نظر میرسد که عام دیگ ری ک ه

باشد.

انتخاب این واژه را در مقایسه با دیگر واژگان موجب

بایستی توج ه داش ت ک ه قلّ ت ک اربرد دو واژه

واژگان پیشین که در سیاق آیات فقهی مورد

گشته ،باهمآیی این واژه با ماده «سکونت» است.

«مالمست» و «مباشرت» در معن ای رابط ه زناش ویی،

پر واضح است که رابطه «فراگیری میان مرد و زن»

ریشه در دو دلی ِ جداگانه دارد .از یکسو قلّت استفاده

بیش از هر صورت بندی دیگری ،ب ا س کونت و آرام

از واژه «مباشرت» به تابو ش دن آن در می ان ک اربران

گرفتن مرد در کنار زن هماهنگی دارد .بنابراین در این

زبان عربی عصر نزول باز میگردد .دلی این نکت ه را

آیه شریفه ،شاهد اوج حسن تعبیر و زیباسازیِ رواب

میتوان در باهمآیی این واژه با واژه «رفث» جس تجو

زناشویی در بستری دینی -قرآنی هستیم.

نمود که تفصی آن ذی

بح ث تحلی

ک اربری واژه

«رفث» خواهد آمد.

 .4-2-3تحلیل كاربری واژگان «إتیان» و «دخول»

از سوی دیگر قلّ ت ک اربرد واژه «مالمس ت» ،ب ه

ساخت معنای رابطه زناش ویی ب ر اس ا ،مک ان

جدید ب ودن س اخت آن در معن ای رابط ه زناش ویی

انگ اری زن در دو م اده «دخ » و «أت ی» ب ه وق وع

بازمیگردد .آنچه جدی د ب ودن س اخت ای ن واژه در

پیوسته است .در ح الی ک ه ک اربرد م اده «دخ » در

معنای مورد بحث را تقویت مینمای د ،ک اربری ای ن

معنای مورد نظر تنها در یک آیه انجام گرفت ه اس ت،

واژه در دو س وره م دنی «نس اء »49:و «مائ ده »9:و

شاهد شش بار کاربرد ماده «أتی» در این معنا هستیم.
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نکته قاب توجه نسبت ب ه تف اوت می ان فراوان ی

هستیم .مبتنی بر اطالعات ریشهشناختی که در مرحله

کاربرد این دو ماده آن است که نبایستی قلّت ک اربرد

نخست از این پژوهش گذشت (رک  ،)9-1م یت وان

ماده «دخ » را به معنای دور شدن آن از حُسن تعبی ر

رنین نتیجه گرفت ک ه ای ن واژه مش تم ب ر مؤلف ه

و تبدی شدن به واژه تابو دانست .بلکه این قلّت ،ب ه

معنایی «قبیح بودن» است .بنابراین هرگاه که این واژه

جدید بودن ساخت معنای رابطه زناشویی از این ماده

برای داللت به معنای مدّنظر بکار م یرود ،ب ه هم راه

بازمیگردد.

خویش نوعی ارزشداوری منفی نسبت به این پدی ده

کاربرد این ماده در سوره مدنی «نساء» که از لحا
زمانی پ

از کاربردهای ماده «أتی»  -در سور مکی و

سوره بقره  -انجام گرفت ه اس ت ،مؤیّ د هم ین نکت ه
است.

را نیز دربردارد .به بیان دیگر این واژه عالوه بر انتقال
معنای مرکزی «رابط ه زناش ویی» ،دالل ت ب ر معن ای
پیرامونی «زشت و قبیح بودن» نیز دارد.
کاربردهای این واژه در قرآن کریم نیز به وض و،

از سوی دیگر کثرت کاربرد ماده «أتی» نمیتوان د

اطالعات ریش هش ناختی را تأیی د م ینمای د .در آی ه

به عنوان نشانه ای بر حُسن تعبیر آن نزد کاربران زب ان

« الْحَجُّ أوشْهُر مَّعْلُومَاتٌ فومَن فو روضَ فِ یهِنت الحَْ جَّ فولو ا

عربی عصر نزول باشد .توجه به بافت آیاتی ک ه ای ن

رَفوثو وَ لوا فُسُوقو وَ لوا جِ دَالو ف ِ الْحَ ج» (بق ره)235:

ماده در آنها بکار رفته ،گویای همین مطل ب اس ت.

شاهد باهمآی ی واژه «رف ث» ب ا واژگ ان «فس وق» و

رهار کاربرد از شش کاربرد این واژه ،در سیاق آیات

«جدال» هستیم .از آنج ا ک ه «فس وق» و «ج دال» در

مرتب با قوم لوط و گناه بزرگ آنان اس ت2.پرواض ح

معنای مرکزی خویش ،دارای معنای «زش ت و قب یح

است که یادکرد خداوند از گناه بزرگ آنان ،مناس بت

ب ودن» هس تند ،از واژه رف ث نی ز ک ه دارای معن ای

با استفاده از یک واژه تابو برای اشاره به شدّت زشتی

پیرامونی «زشت و قبیح ب ودن» اس ت ،اس تفاده ش ده

و قُبح گناه ایشان دارد .دو کاربرد دیگر ای ن واژه نی ز

است.

در باهمآیی با ماده «قرب» که خود واژهای تابو است،
مؤیّدی بر همین مطلب است.
از همین روی کاربران زبان عربی بر آن آمدند تا با
طرز فکری مشابه ب ه س اخت دوب اره معن ای رابط ه
زناشویی بر اسا ،مکان انگاری زن ،ولی این ب ار ب ا
مادهای جدید (دخ ) اقدام نمایند.

به این ترتیب ک اربرد دیگ ر واژگ انِ ای ن ح وزه
معنایی در کنار دو واژه «فسوق» و «جدال» ،تناسب و
هماهنگی میان امور تحریم شده در این آی ه را ب رهم
میزد.
همچنین کاربرد واژه رفث در آی ه ش ریفه «أُحِ ت
لوکُمْ لویْلوةو الصییامِ الرتفوثُ إِل نِس ائِکُمْ» (بق ره )235:نی ز
حاوی نکات مهمی است .همانگونه که مفسران ق رآن

 .5-2-3تحلیل كاربری واژه «رفث»

کریم نیز بیان نمودهاند ،رابط ه زناش ویی ب ا زن ان در

در واژه «رف ث» ش اهد س اخت معن ای رابط ه

شبهای ماه مبارک رمجان تحریم ش ده ب ود .ام ا از

زناشویی بر اسا ،معنای «س خن ی ا ک نش ناپس ند»

آنجا که عموم مسلمانان درار مشقت و تکلف شده و
برخی از آنان نی ز در ار لغ زش گردیدن د ،خداون د

 .2ر.ک( :اعرا  ،32 :شعراء ،295:نم  55:و عنکبوت)13 :

صورت بندیهای حوزه معنایی «رواب زناشویی» در زبان عربی عصر نزول و تحلی کاربری آن در قرآن کریم
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متعال با نزول این آیه در صدد تحلی رابطه زناشویی

بهشت ،هی ارتباط جنسی میان آنها با انسان و ج ن

با زنان در شبهای ماه مبارک رمجان بوده است.

نبوده و در نتیجه بکارت خویش را حفظ کردهاند.

با توجه به دادههای ریشهشناختیِ واژه «رف ث» از

باکره بودن زنان بهشتی ،ویژگی ممتازی است ک ه

سویی و توجه به شأن نزول آیه و عبارت «عَلِ مَ اللت هُ

در آی ات دیگ ری همچ ون «فوجَعَلْن اهُنت أوبْک اراً»

أونتکُمْ کُنْتُمْ توخْتانُونو أونْفُسَکُمْ فوتابَ عَلویْکُمْ وَ عَفا عَ نْکُمْ

(واقعه )99:نیز به وضو ،قاب مشاهده است .ره بس ا

فوالْآنو بَاشِرُوهُن» (بقره )235:از سوی دیگ ر م یت وان

آیاتی همچون «وَلوهُمْ فیها أوزْواجٌ مُطوهَّروة» (بقره )15:نیز

گفت که هررند این حکم الهی در مقام دادن تخفیف

که داللت بر پاکیزه بودن زنان بهش تی دارد ،ب ه ع دم

به مسلمانان بوده است ،اما عم ک ردن ب ه مقتج ای

آلودگی آنان بر اثر جریان خون ناشی از ازاله بک ارت

تحریم اولیه -که همانا عدم رابطه زناشویی با زنان در

اشاره داشته باشد.

شبهای ماه رمجان است  -بیشتر مورد رضایت الهی
است.

نتیجهگیری

به بیان دیگر علت گ زینش واژه «رف ث» از می ان

مرحله نخست این نوشتار در پی مطالعه ص ورت

دیگر واژگان متعلق به این ح وزه معن ایی ،ریش ه در

بندیهای ساخت معنای «رابط ه زناش ویی» در زب ان

وجود ارزش داوری منف ی در باف ت متن ی ای ن آی ه

عربی عصر نزول قرآن کریم ب ود .ب رای تحق ق ای ن

نسبت به رابط ه زناش ویی دارد .در نتیج ه هم اهنگی

هد  ،ابتدا واژگانی که برای داللت بدین معن ا م ورد

رشم گیری میان این واژه با بافت آی ه ب ه رش م م ی

اس تفاده ک اربران آن دوره زم انی ق رار م یگرفتن د،

خورد.

گردآوری شده و سپ

صورت بندیِ س اخت آنه ا

مورد تحلی قرار گرفت.
 .6-2-3تحلیل كاربری ماده «طمث»

بدین منظور ،قرآن کریم که ب ه عن وان معتبرت رین

در م اده «طم ث» ش اهد س اخت معن ای رابط ه

منبع زبان شناختی نسبت به زبان عرب ی عص ر ن زول

زناشویی براسا ،معنای «خون آلودگی» هستیم .مبتنی

شناخته می شود ،مبنای این مطالع ه ق رار گرف ت و از

بر اطالعات ریشهشناختی ،ای ن واژه دالل ت ب ر ن وع

تحلی  3مورد مفرده قرآنی متعلق ب ه ح وزه معن ایی

خاصی از رابطه زناشویی دارد .در واق ع «طم ث» ب ر

رواب

ّ»« ،مالمس ت»،

نخستین رابطه زناشویی زن و مرد اطالق میگردد ک ه

«مباش رت»« ،تغشّ ی»« ،إتی ان»« ،دخ ول»« ،رف ث» و

به واسطه آن ،بکارت زن ازاله شده و ب ر اث ر ج اری

«طمث» ،صورت بندی ششگانهای مشتم ب ر رابط ه؛

شدن خون ،آلوده میگردد.

مجاورتی ،تما ،و فراگیری می ان زن و م رد ،مک ان

کاربرد این واژه در باف ت آی ات م رتب ب ا زن ان
بهشتی نیز همین معنا را تأیید مینمای د .عب ارت «لو مْ
یَطْمِثْهُنت إِنْ

ٌ قو بْلوهُمْ وَال جَ ان» (الرحم ان 59:و )54

حکایت از آن دارد که پیش از تزویج این زنان با اه

زناش ویی؛ «ق رب»« ،م

انگاری زن ،سخن و ک نش ناپس ند و نهایت اً [خ ون]
آلودگی استخراج شد.
در مرحله دوم ،مف ردات قرآن ی م ذکور ب ر پای ه
توجه به اطالعات ریش هش ناختی ،توج ه ب ه مبح ث

ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي زﺑﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻗﺮآن ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ،1392ﭘﻴﺎﭘﻲ4
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»واژﮔﺎن ﺗﺎﺑﻮ« و ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﻮ ﺷﺪﮔﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از واژﮔـﺎن،

زﺑـﺎن ﭘﮋوﻫـﻲ ،ﺳــﺎل دوم ،ﺷـﻤﺎره ﺳـﻮم ،ﭘــﺎﻳﻴﺰ و

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد ﻫـﺮ ﻳـﻚ از اﻳـﻦ واژﮔـﺎن در

زﻣﺴﺘﺎن .1389

آﻳﺎت ﻗﺮآﻧﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻨﻲ و ﺳـﻴﺎق

 -8ﺟﻮﻫﺮي ،اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد )1407ق( ،اﻟﺼﺤﺎح،

ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻳﺎت ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ

ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻋﻄﺎر ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻌﻠﻢ

از اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺸـﺎن از ﺣﺴـﻦ ﺗﻌﺒﻴـﺮ و ﻧﺰاﻫـﺖ ﻗـﺮآن

ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ.

ﻛﺮﻳﻢ در ﻛـﺎرﺑﺮي ﻣﻔـﺮدات ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﺣـﻮزه ﻣﻌﻨـﺎﻳﻲ

 -9راﻏﺐ اﺻـﻔﻬﺎﻧﻲ ،ﺣﺴـﻴﻦ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ )1412ق(،

»رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ« دارد ﻛﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺎﺑﻮﺷـﺪﮔﻲ و

اﻟﻤﻔﺮدات ﻓﻲ ﻏﺮﻳﺐ اﻟﻘـﺮآن ،ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺻـﻔﻮان

ﻗﺒﺢ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ واژﮔـﺎن در ﻓﺤـﻮاي ﻛـﻼم ﻋﺎﻣـﻪ

ﻋﺪﻧﺎن داودي ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻌﻠﻢ.

ﻣﺮدم ،ﻛﺎرﺑﺮي زﺑﺎﻧﻲ ﻗﺮآن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد و
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮ و اﺳﻮه ﺣﺴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ.

 -10زﻣﺨﺸﺮي ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤـﺮ )1407ق( ،اﻟﻜﺸـﺎف
ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﻮاﻣﺾ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ،ﺑﻴـﺮوت :دار اﻟﻜﺘـﺎب
اﻟﻌﺮﺑﻲ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ
 -1ﻗﺮآن ﻣﺠﻴﺪ.
 -2اﺑﻦ ﻋﻄﻴﻪ اﻧﺪﻟﺴﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺑﻦ ﻏﺎﻟـﺐ )1422ق(،
اﻟﻤﺤﺮر اﻟـﻮﺟﻴﺰ ﻓـﻲ ﺗﻔﺴـﻴﺮ اﻟﻜﺘـﺎب اﻟﻌﺰﻳـﺰ ،ﺑـﻪ
ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺴــﻼم ﻋﺒﺪاﻟﺸــﺎﻓﻲ ﻣﺤﻤــﺪ ،ﺑﻴــﺮوت:
داراﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.
 -3اﺑﻦ ﻓﺎرس ،اﺣﻤﺪ )1399ق( ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﻪ،
ﺑــﻪ ﺗﺤﻘﻴــﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺴــﻼم ﻣﺤﻤــﺪ ﻫــﺎرون ،ﺑﻴــﺮوت:
داراﻟﻔﻜﺮ.

 -4اﺑﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﻜـﺮم )1414ق( ،ﻟﺴـﺎن
اﻟﻌﺮب ،ﺑﻴﺮوت :دار ﺻﺎدر.
 -5اﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪه ،ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺜﻨﻲ )1381ق( ،ﻣﺠﺎز اﻟﻘﺮآن،
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺤﻤـﺪ ﻓـﻮاد ﺳـﺰﮔﻴﻦ ،ﻗـﺎﻫﺮه :ﻣﻜﺘﺒـﻪ
اﻟﺨﺎﻧﺠﻲ.
 -6اﺑﻮﺣﻴﺎن ﻏﺮﻧﺎﻃﻲ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻳﻮﺳـﻒ )1420ق(،
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤـﻴﻂ ﻓـﻲ اﻟﺘﻔﺴـﻴﺮ ،ﺑـﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺻـﺪﻗﻲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ ،ﺑﻴﺮوت :داراﻟﻔﻜﺮ.
 -7ﭘــﺎﻛﺘﭽﻲ ،اﺣﻤــﺪ )1389ش(» ،ﻓﺮآﻳﻨــﺪ ﻣﻌﻨﺎﺳــﺎزي

ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮب :ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي ﺻﻮرت ﺑﻨﺪي« ،ﻣﺠﻠـﻪ

 -11ﻃﺒﺮﺳﻲ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ )1372ش( ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎن
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو.

 -12ﻃﺒﺮﺳــﻲ ،ﻓﻀــﻞ ﺑــﻦ ﺣﺴــﻦ )1377ش( ،ﺟﻮاﻣــﻊ
اﻟﺠــﺎﻣﻊ ،ﺗﻬــﺮان :اﻧﺘﺸــﺎرات داﻧﺸــﮕﺎه ﺗﻬــﺮان و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻗﻢ.

 -13ﻃﺒﺮي ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳـﺮ )1412ق( ،ﺟـﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴـﺎن
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﻴﺮوت :دار اﻟﻤﻌﺮﻓﻪ.
 -14ﻃﺮﻳﺤﻲ ،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ )1375ش( ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤـﺮﻳﻦ،
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﺗﻬﺮان :ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷـﻲ
ﻣﺮﺗﻀﻮي.

 -15ﻃﻮﺳﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺣﺴـﻦ )ﺑـﻲ ﺗـﺎ( ،اﻟﺘﺒﻴـﺎن ﻓـﻲ
ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﻟﻘــﺮآن ،ﺑــﻪ ﺗﺤﻘﻴــﻖ اﺣﻤــﺪ ﻗﺼــﻴﺮﻋﺎﻣﻠﻲ،
ﺑﻴﺮوت :دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.

 -16ﻓﺨﺮ رازي ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ )1420ق( ،ﻣﻔـﺎﺗﻴﺢ
اﻟﻐﻴﺐ ،ﺑﻴﺮوت :دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ.
 -17ﻓﺮاﻫﻴﺪي ،ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ )1410ق( ،ﻛﺘﺎب اﻟﻌﻴﻦ،
ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﻫﺠﺮت.
 -18ﻓﻴﻮﻣﻲ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﺑﻲ ﺗﺎ( ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﻴـﺮ،
ﺑﻴﺮوت :اﻟﻤﻜﺘﺒﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ.
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