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Abstract
Knowledge of semantics is one of the most important tools for under-
standing the meaning of words based on the semantic system governing 
the coherent arrangement of words in the Qur'an. One of the prominent 
words in the field of the rules of religion is "Ehsan", which due to the 
various functions of jurisprudential issues, especially its realization in 
"stoning", its meaning in the Qur'anic context will be considered. For this 
purpose, the present article, after exploring the lexical meaning of the 
word "Ehsan", based on the descriptive - analytical and semantic method 
to explain the relationship between the derivatives of the word "Ehsan" 
and companion words (including "marriage", "believer", "vulva", "vil-
lage"," Clothes "," halal "," rummy " , and " prohibition "), substitute 
(including" chastity "and" memorization ") and has a semantic contrast (" 
mother "," fat "," prostitute "," traveler " , "Baghi") has dealt with it in the 
Qur'an. According to the results of the research, "Ehsan" creates a state in 
human beings that he/she self-carefully avoids any crossing of the divine 
sanctuaries, especially in the field of sexual matters, and like armor pre-
vents the damage to a person caused by deviations and related slanders.
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 معناشنایس واژه »إحصان« در قرآن 
با تکیه بر روابط مه نشیین و جانشیین

)تاریخ دریافت: 1401/04/20 تاریخ پذیرش: 1401/06/22(
مهیار خانی مقدم1

چکیده
فهــم واژه »إحصــان« در حوزه احکام دین، ناظر به روابط بین فــردی به ویژه با تأکید بر 
خانواده بوده و به صدور احکامی)شالق، اعدام و ...( منتهی می گردد. بهترین منبع برای فهم 
دقیق معنای آن، تتبع در چینش حکیمانه الفاظ قرآن با اســتفاده از دانش معناشناسی است. 
در مقاله حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای رویکرد معناشناســی، به تبیین رابطه 
مشتقات واژه »احصان« با واژگان همنشین)شــامل »نکاح«، »مومن«، »فرج«، »قری«، 
»لبــس«، »حل«، »رمی« و »منع«(، جانشین)شــامل »عفاف« و »حفظ«( و دارای تقابل 
معنایی)»أیامی«، »فتی«، »فاحشــه«، »مســافحه«، »بغی«( با آن در قرآن پرداخته شد. 
بر اســاس نتایج پژوهش، »احصان« فارغ از شــرایط حداقلی آن در فقه)ازدواج و اسالم( و 
حداکثــری آن در اخالق)تقوا و عفت ورزی( حالتی در انســان ایجاد می کند که به صورت 
خودمراقبتی از هرگونه عبور از حریم های الهی به ویژه در زمینه مسائل جنسی پرهیز نماید 
و مانند یک زره، مانع از رســیدن آســیب های ناشــی از انحرافات و به تبع آن، تهمت های 

مرتبط با آن به انسان گردد. 
کلیدواژهها: إحصان، معناشناسی، محور جانشینی، محور همنشینی، تقابل معنایی؛
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1. مقدمه
در معناشناسی زبانی، از دو رویکرد درزمانی و هم زمانی برای مطالعه معنا استفاده می شود 
که عنصر زمان در رویکرد هم زمانی در معناشناســی دخیل نبوده و بر اساس تطّور معنا در 
طول زمان، به بررسی معنا پرداخته نمی شود، بلکه کّل متن در یک مقطع زمانی، مورد مطالعه 
قرار می گیرد. )ایزوتســو، 1361: 43-39( در این رویکرد، دو نسبت ِهم نشینی و جانشینی 
برای ترســیم معنای اصلی واژه در همان متن و همچنین مقصود اصلی گوینده بر اســاس 

مؤلفه های معنایی، موضوعیت دارد. )صفوی، 1387: 70(
توجه به روابط معنایی واژگان یک متن، به کشــف معانی جدیدی فراتر از حوزه لغوی، 
منتهی خواهد شــد و تحلیل کاملی از یک متن، ارائه می دهد )ر.ک: پالمر، 1391: 13(؛ زیرا 
روابط معنایی، دســتاورد جدیدی است که براساس آن، ارتباط واژگان با یکدیگر بر اساس 
مؤلفه های مختلفی مانند ترادف، شمول معنایی، تقابل، توسعه و تخصیص یا تضییق معنایی، 
سنجیده شده و تصویر مفهومِی تا حدامکان جامعی برای فهم واژگان به دست داده می شود. 
خاستگاه این رهیافت به پژوهش های میدان های معنایی برمی گردد؛ زیرا معنای واژه، تنها در 

ارتباط با دیگر واژگان، آشکار می شود. 
بررســی مفهوم »إحصان« در ارتباط با سایر مفاهیم نزدیک به آن و نیز مفاهیم متقابل آن، 
تکمیل کنندۀ تصویر ســاختمان درونی آن است. براي دستیابی به این هدف، روش تحلیل 
مفهومی بر مبنای روابط جانشینی و هم نشینی و تقابل معنایی انتخاب شده تا عناصر معنایی 
ایــن مفهــوم، روابط میان این عناصر و روابط میان کل این مفهوم با ســایر مفاهیمی که به 
گونــه اي با آن ارتباط دارند، مورد کاوش قرار گیرد؛ لذا تصویري که پس از تحلیل مفهومی 
از مضمون مورد نظر عرضه می شود، باید تصویري دقیق تر بوده و از غناي کافی برخوردار 
باشــد تا بتواند در عین وضوح بخشی، پیچیدگی مفاهیم را نیز نشان دهد. برای دستیابی به 
مفهوم درونی واژه »إحصان« باید روابط جانشــینی و همنشینی در آیه را واکاوی نمود تا به 

صورت شایسته، مؤلفه های معنایی را به دست آورد.
کلمه »إحصان« در قرآن به کار نرفته، اما مشــتقات مختلف از ریشه »ح ص ن«، 18 بار در 
قرآن به کار رفته و بررسی موارد استعمال اشتقاقات آن و کتب وجوه ونظائر این موضوع را 
تایید می کند که این واژه، مشــترک لفظی است. )ابن جوزی، 1407: 522( در روایات فقهي 
و آثار فقیهان نیز إحصان و مشتقات آن بیشتر در مجازات زنا و تخطي در روابط جنسي به 
کار رفته و آراي مختلفي در اصطالح  شناســي إحصان در لغت، تفسیر و فقه اسالمي مطرح 

شده است.
از آنجایی که از مســتندات مهّم مجازات »رجم« زناکار، شــرط إحصان است، پژوهش 
حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد معناشناسی و بر اساس مکتب بن، 
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ضمن تعیین هســته معنایی واژه به بررسی توصیفی و تبیین جایگاه معنایی إحصان در نظام 
واژگانی قرآن با تکیه بر روابط هم معنایی و جانشــینی بپردازد و به این سؤال پاسخ دهد که 

واژه »إحصان« در بافت و کاربرد وحیانی، با چه واژگانی هم نشینی یا جانشینی دارد؟ 

1. 1. پیشینه پژوهش
مقاالت متعددی در باب معناي إحصان با رویکردی فقهی نگاشــته شــده اســت: مقاله 
»اسباب تحقق و زوال إحصان در اسالمی«، مالک إحصان را به طورکلی امکان تمتع می داند 
و براساس آن، برخالف آنچه در قانون مجازات اسالمی مقرر جرائم منافی عفت با رویکردی 
به قانون مجازات شده، همسر موقت نیز می تواند موجب تحقق إحصان شود. مقاله دیگر اثر 
»جان برتُن« است که به معناشناسي اصطالح إحصان در پرتو روایات تفسیري و آراي فقهي 
مذاهب اســالمي با رویکرد تاریخي پرداخته است. تنها دلیل اثبات مشروعیت رجم، سنّت 
فقهي است که جان برتُن کوشــیده تا پیشینه تاریخي آن را از عصر پیامبر)ص(، صحابه تا 
عصر تابعان و ائمه مذاهب فقهي و توصیفي از رجم در ادیان مسیحیت، یهود و کتاب مقدس 
ارائــه کند. (Burton, Journal of semitic studies,1974: Vo 19, pp 47-74)  همچنین در 
مدخل »إحصان« در دائره المعارف قرآن کریم، ضمن بررسی معنای لغوی و اصطالحی آن، 
اقســام إحصان بر اساس قرآن و برداشت های مفسران بیان شده است. )نویسندگان، 1387: 
307/2-311( در مجموع بر اســاس تتبع نگارندگان، تاکنون پژوهش مســتقلی با مسأله و 

رویکرد پژوهش حاضر به زیور طبع آراسته نشده است.

2. چارچوب نظری پژوهش
معنا در دو گونه رابطه کلی، قابل بررســی اســت: رابطه هم نشینی که روابط درون متنی 
یعنــی چگونگی قرارگرفتن عناصر در کنار هم و فرایند انتقال معنا را بررســی می کند و 
رابطه جانشــینی که بر اساس آن، رابطه بینامتنی یعنی چگونگی جایگزینی عناصر به جای 
هم و علت انتخاب واژه ذکرشــده و در متن به جای واژگان احتمالی بررســی می شود. 
منظور از روابط هم نشــینی، تشخیص معنای واژه از طریق معنای واژه های هم نشین است 
و واژه ها در هم نشــینی می توانند معانی خاص به خود بگیرند. )همان، 161( در نســبت 
جانشینی، دسته بندی بر اساس شــباهت موجود میان مفهوم ها ومدلول های واژه صورت 
می گیرد. )رکعی و نصرتی، 1396: 130( رابطه میان واژه های قرآن دو گونه اســت: رابطه 
افقی و عمودی، اگر به ارتباط الفاظ در محور افقی بنگریم، معنایی که از واژه به دســت 
می آید به وســیله توصیف بافتی، متن یا همنشینی است اما اگر به نسبت کلمات درمحور 
عمودی کلمات بنگریم، معنا یا معانی دیگری از راه جانشینی برای کلمه به دست می آید. 

)شریفی، 1394: 199(   
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2. 1. کاربرد »إحصان« در قرآن
مشتقات مختلف ریشه »ح ص ن« 18 مرتبه درقرآن، استعمال شده که نمایی از آن به شرح 

جدول ذیل است:

الفاظ و نشانی آیهتکرارواژگان

﴿...فَِإذا أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَْيَن بِفاِحَشٍة فََعَلْيِهنَّ نِْصُف ما َعَلى الُْمْحَصناِت ِمَن الَْعذاِب ذلَِك لَِمْن َخِشَي 1أُْحِصنَّ
ُ َغُفوٌر َرحيٌم﴾ )نساء/25( الَْعنََت ِمْنُکْم َو أَْن تَْصبُِروا َخْيٌر لَُکْم َو اللَّ

َّتي  أَْحَصنَْت فَْرَجها فَنََفْخنا فيها ِمْن ُروِحنا َو َجَعْلناها َو ابْنَها آيًَة لِْلعالَمين ﴾ )انبیاء/91(2أَْحَصنَت  ﴿َو ال

ِّها َو ُكتُبِِه َو  قَْت بَِکلِماِت َرب َّتي  أَْحَصنَْت فَْرَجها فَنََفْخنا فيِه ِمْن ُروِحنا َو َصدَّ ﴿َو َمْريََم ابْنََت ِعْمراَن ال
كانَْت ِمَن الْقانِتيَن﴾ )تحريم/12(

﴿َو َمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُکْم َطْواًل أَْن يَْنِکَح الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت فَِمْن ما َمَلَکْت أَيْمانُُکْم ِمْن فَتَياتُِکُم 4الُْمْحَصناِت
ُ أَْعَلُم بِإيمانُِکْم بَْعُضُکْم ِمْن بَْعٍض فَانِْکُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهلِِهنَّ َو آتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ  الُْمْؤِمناِت َو اللَّ

بِالَْمْعُروِف... فََعَلْيِهنَّ نِْصُف ما َعَلى الُْمْحَصناِت ِمَن الَْعذاِب﴾ )نساء/25( 

َّذيَن يَْرُموَن الُْمْحَصناِت ثُمَّ لَْم يَْأتُوا بَِأْربََعِة ُشَهداَء فَاْجلُِدوُهْم ثَمانيَن َجْلَدًة َو ال تَْقبَُلوا لَُهْم  ﴿َو ال
َشهاَدًة أَبَداً َو أُولئَِك ُهُم الْفاِسُقوَن﴾ )نور/4(

نْيا َو اْلِخَرِة َو لَُهْم َعذاٌب َعظيٌم﴾  َّذيَن يَْرُموَن الُْمْحَصناِت الْغافاِلِت الُْمْؤِمناِت لُِعنُوا فِي الدُّ ﴿إِنَّ ال
)نور/23(

ِ َعَلْيُکْم َو أُِحلَّ لَُکْم ما َوراَء ذلُِکْم أَْن 3الُْمْحَصناُت ﴿َو الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساِء إاِلَّ ما َمَلَکْت أَيْمانُُکْم ِكتاَب اللَّ
تَْبتَُغوا بَِأْموالُِکْم ُمْحِصنيَن َغْيَر ُمسافِحيَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَريَضًة َو ال ُجناَح 

َ كاَن َعليمًا َحکيمًا﴾ )نساء/24( َعَلْيُکْم فيما تَراَضْيتُْم بِِه ِمْن بَْعِد الَْفريَضِة إِنَّ اللَّ

َّذيَن أُوتُوا الِْکتاَب ِحلٌّ لَُکْم َو َطعاُمُکْم ِحلٌّ لَُهْم َو الُْمْحَصناُت  يِّباُت َو َطعاُم ال ﴿الْيَْوَم أُِحلَّ لَُکُم الطَّ
َّذيَن أُوتُوا الِْکتاَب ِمْن قَْبلُِکْم إِذا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنيَن  ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ال
َغْيَر ُمسافِحيَن َو ال ُمتَِّخذي أَْخداٍن َو َمْن يَْکُفْر بِاْليماِن فََقْد َحبَِط َعَمُلُه َو ُهَو فِي اْلِخَرِة ِمَن 

الْخاِسرين﴾  )مائده/5(

نًا ا َمَلَکْت 1تََحصُّ َّذيَن يَْبتَُغوَن الِْکتاَب ِممَّ ُ ِمْن فَْضلِِه َو ال َّذيَن ال يَِجُدوَن نِکاحًا َحتَّى يُْغنِيَُهُم اللَّ ﴿َو لْيَْستَْعِفِف ال
َّذي آتاُكْم َو ال تُْکِرُهوا فَتَياتُِکْم َعَلى  ِ ال أَيْمانُُکْم فَکاتِبُوُهْم إِْن َعلِْمتُْم فيِهْم َخْيراً َو آتُوُهْم ِمْن ماِل اللَّ

َ ِمْن بَْعِد إِْكراِهِهنَّ َغُفوٌر  نْيا َو َمْن يُْکِرْهُهنَّ فَِإنَّ اللَّ نًا لِتَْبتَُغوا َعَرَض الَْحياِة الدُّ الْبِغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ
َرحيٌم﴾ )نور/33(

ا تُْحِصنُوَن﴾ )يوسف/48(1تُْحِصنُوَن ْمتُْم لَُهنَّ إاِلَّ قَلياًل ِممَّ ﴿ثُمَّ يَْأتي  ِمْن بَْعِد ذلَِك َسْبٌع ِشداٌد يَْأُكْلَن ما قَدَّ

ِل الَْحْشِر ما َظنَْنتُْم أَْن يَْخُرُجوا َو 1ُحُصونُُهْم َّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل الِْکتاِب ِمْن ِدياِرِهْم ِلَوَّ َّذي أَْخَرَج ال ﴿ُهَو ال
ْعَب  ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا َو قََذَف في  قُُلوبِِهُم الرُّ ِ فََأتاُهُم اللَّ َُّهْم مانَِعتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن اللَّ َظنُّوا أَن

يُْخِربُوَن بُيُوتَُهْم بَِأيْديِهْم َو أَيِْدي الُْمْؤِمنيَن فَاْعتَبُِروا يا أُولِي اْلَبْصاِر﴾ )حشر/2(

﴿َو َعلَّْمناُه َصْنَعَة لَبُوٍس لَُکْم لِتُْحِصنَُکْم ِمْن بَْأِسُکْم فََهْل أَنْتُْم شاِكُروَن﴾ )انبياء/80(1لِتُْحِصنَُکْم
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الفاظ و نشانی آیهتکرارواژگان

﴿فَانِْکُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهلِِهنَّ َو آتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ بِالَْمْعُروِف ُمْحَصناٍت َغْيَر ُمسافِحاٍت َو ال ُمتَِّخذاِت 1ُمْحَصناٍت
أَْخداٍن﴾ )نساء/25(

نٍَة نٍَة أَْو ِمْن َوراِء ُجُدٍر بَْأُسُهْم بَْينَُهْم َشديٌد تَْحَسبُُهْم َجميعًا َو 1ُمَحصَّ ﴿ال يُقاتُِلونَُکْم َجميعًا إاِلَّ في  قُرًى ُمَحصَّ
َُّهْم قَْوٌم ال يَْعِقُلون﴾  )حشر/14( قُُلوبُُهْم َشتَّى ذلَِك بَِأن

ِ َعَلْيُکْم َو أُِحلَّ لَُکْم ما َوراَء ذلُِکْم أَْن 2ُمْحِصنيَن ﴿َو الُْمْحَصناُت ِمَن النِّساِء إاِلَّ ما َمَلَکْت أَيْمانُُکْم ِكتاَب اللَّ
تَْبتَُغوا بَِأْموالُِکْم ُمْحِصنيَن َغْيَر ُمسافِحيَن فََما اْستَْمتَْعتُْم بِِه ِمْنُهنَّ فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ فَريَضًة َو ال ُجناَح 

َ كاَن َعليمًا َحکيمًا﴾ )نساء/24( َعَلْيُکْم فيما تَراَضْيتُْم بِِه ِمْن بَْعِد الَْفريَضِة إِنَّ اللَّ

َّذيَن أُوتُوا الِْکتاَب ِحلٌّ لَُکْم َو َطعاُمُکْم ِحلٌّ لَُهْم َو الُْمْحَصناُت  يِّباُت َو َطعاُم ال ﴿الْيَْوَم أُِحلَّ لَُکُم الطَّ
َّذيَن أُوتُوا الِْکتاَب ِمْن قَْبلُِکْم إِذا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنيَن  ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ال
َغْيَر ُمسافِحيَن َو ال ُمتَِّخذي أَْخداٍن َو َمْن يَْکُفْر بِاْليماِن فََقْد َحبَِط َعَمُلُه َو ُهَو فِي اْلِخَرِة ِمَن 

الْخاِسرين﴾  )مائده/5(

، أَْحَصنَت )2بار(، تُْحِصنُوَن  از این ریشه، الفاظ پنج بار در قالب فعلی ذکر شده اند: -أُْحِصنَّ
و لِتُْحِصنَُکْم- که غالبا در باب افعال اســت و از جمله معانی باب افعال، آن است که فاعل 
)یا مفعول( دارای ماده فعل و صفت آن شود. 13 بار نیز در قالب اسمی به کار رفته که اکثر 
ناً – است. آن ناظر به جنس مؤنث- الُْمْحَصناِت )4بار(، الُْمْحَصناُت )3بار(، ُمْحَصناٍت، تََحصُّ

2. 2. معنای لغوی و اصطالحی واژه »إحصان«
مکانی را که »حصن« داشته باشد، نمی توان به درونش دست یافت و »الحصینه« به معنای 
زرهی است که محکم بافته شده باشد. اگر زن در »محصن بودن« فاعل باشد یعنی زوجش 
را از نفوذ و دسترســی غیر، محافظت می کند و اگر مفعول باشــد یعنی همســرش او را از 
دسترســی دیگران محافظت می کند. )فراهیدی، 1407:  119/3( پــس منظور از ﴿أَْحَصنَْت  
فَْرَجه﴾ )تحریم/12( ازدواج است. البته که »الُْمْحَصنَُة« بودن عالوه بر ازدواج، می تواند ناشی 
از عفت، شــرف و آزادگی )راغب اصفهانی، 1412ق: 239( و اسالم آوردن هم باشد. )ابن 
اثیر، 1367:  397/1( پس اصل معنای آن، منع است )ابن منظور، 1367:  119/13( و به همین 
دلیل مراد از »حصن« مکانی است که ارتفاع بلندش، مانع از آن است که بر آن احاطه یابند. 
)فیومی، 1414:  139/2( همان گونه مرد می تواند با ازدواج، از دسترسی های ناپسند افراد، در 
امان بماند. )طریحی، 1375:  237236/6- ( نتیجه نهایی »حصن« حفظ مطلق چیزی در ظاهر 

و باطن و حالتی شخصی است. )مصطفوی، 1374: 2/ 234(.
واژه »احصان« در در اصطالح فقهی به دو معنای »همســر داشتن« و »پاکدامنی« است که 
در منابع فقهی، از معنای اول به »احصان الرجم« و از معنای دوم به »احصان القذف« نیز یاد 
می شود. )هاشمی شاهرودی، 1423: 111/7( معانی اصطالحی دیگر در مورد جرم قذف که 
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احصان از اجتماع عقل، بلوغ، حّریت، اسالم و عّفت در یک فرد حاصل می شود، احصان از 
اصطالحات فقهاء بوده و در نصوص شــرعی دیده نشده است. )جعفری لنگرودی، 1387: 
161( احصان در حقوق کیفری، بیانگر وضعیت شخص عاقل و بالغی است که به عقد دائم 
ازدواج کرده و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی در اختیار وی است و مانعی برای وطی 
در میان نیست. که این نکته از ماده 83 الی86 قانون مجازات اسالمی در مورد زنای محصنه 

و شرایط تحقق احصان است. )ابن مکی، 1374: 52/2؛ ایمانی، 1382: 29(

2. 3. بررسی همنشین های معنایی »إحصان«
واژه »احصان« و ســاختارهای مختلف آن، دارای همنشین های متعددی است، اما واژگان 
همنشــین اصلی که در غالب اشتقاقات این ریشــه واژه دیده می شوند و بسامد باالیی در 
همنشینی با واژۀ احصان دارند، شامل »نکح«، »مومن«، »فرج«، »قری«، »لبس«، »حلل«، »رمی« 

و »منع« در اولویت قرار داشته و اهمیت بیشتری دارند. 

2. 3. 1. هم نشینی »إحصان« با »نکاح«
»نکــح« در لغت به معنای عقد و پیمان )راغب اصفهانــی، 1412: 823( بوده که مجرای 
ازدواج می شود. )فراهیدی، 1407: 63/3( پس معادل با ازدواج و به معنای تعهدی دو طرفه 

میان زن و مرد بر مبنای قواعد دینی یا عرفی است. )مصطفوی، 1374: 234/12(
در آیه 25 نساء می توان همنشینی این دو واژه را مشاهده نمود: ﴿َو َمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُکْم َطْواًل 
ُ أَْعَلُم بِإيمانُِکْم  أَْن يَْنِکَح الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت فَِمْن ما َمَلَکْت أَيْمانُُکْم ِمْن فَتَياتُِکُم الُْمْؤِمناِت َو اللَّ

بَْعُضُکْم ِمْن بَْعٍض فَانِْکُحوُهنَّ بِِإْذِن أَْهلِِهنَّ َو...﴾
اشــاره آیه آن اســت کســانی که قدرت ندارند که با زنان آزاد، ازدواج کنند می توانند با 
کنیزانی ازدواج نمایند که مهر و ســایر مخارج آنها معموال سبکتر و سهل تر است.  )مکارم 
شــیرازی، 1374: 348/3( بر اساس آیه از جمله شروطی که برای ازدواج باید در فرد طرف 
مقابل وجود داشــته باشد، محصن بودن و عفت ورزی است و جالب آنجاست که خداوند 
ایــن صفت را بر مومن بودن مقدم کرده »الُْمْحَصنــاِت الُْمْؤِمناِت« تا اهمیت مضاعف آن را 
به مخاطب منتقل کند. پس نیازی به انحصار مفهوم آن در ازدواج نیســت و فرد می تواند با 

مراعات حیا، خود را درون یک محیط مصون کننده قرار دهد.

2. 3. 2. هم نشینی »إحصان« با »ایمان«
هم نشین  دیگر، واژه »مومن« از ریشه »امن« که در اصل به معنای آرامش خاطر و آرامش 
نفــس )راغب اصفهانی، 1412: 90( و ضد ترس )فراهیدی، 1407: 388/8( اســت. ایمان، 
به معنای تصدیق )ابن اثیر، 1367: 69/2( و مومن کســی اســت که متصف به ایمان باشد. 
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)طریحی، 1375: 206/2(
در آیه 25 نســاء می توان هم نشینی این دو واژه را مشــاهده نمود: ﴿أَْن يَْنِکَح الُْمْحَصناِت 
الُْمْؤِمناِت﴾ با توجه به مفهوم آیه، از جمله شــروطی که یک مومن در انتخاب همسر خود 
باید مراعات کند، مومن بودن اوست؛ زیرا ایمان می تواند انسان را از ارتکاب موارد متعددی 
از امور خالف عفت باز بدارد و نوعی آرامش خاطر و عزت نفس را به ارمغان آورد. ایمان 
به آیین اسالم یکی از شرایط احصان است، اما این امر به مفهوم نفی احصان و پاکدامنی از 

مومنان به سایر ادیان الهی نیست.

2. 3. 3. هم نشینی»إحصان« با »فرج«
یکی از هم نشــین ها، واژه »َفْرَج« اســت که در لغت به معنای گشودن )طریحی، 1375: 
322/2( و شکافتگی میان دو چیز بوده )راغب اصفهانی، 1412: 628( که مصداق آن، عورت 

مردان و زنان است. )فراهیدی، 1407: 109/6(
َّتي  أَْحَصنَْت فَْرَجها  در دو آیه از قرآن می توان همنشینی این دو واژه را مشاهده نمود: ﴿َو ال
َّتي   فَنََفْخنــا فيها ِمْن ُروِحنا َو َجَعْلناها َو ابْنَها آيًَة لِْلعالَمين﴾  )انبیاء/91(؛ ﴿َو َمْريََم ابْنََت ِعْمراَن ال
ِّهــا َو ُكتُبِِه َو كانَْت ِمَن الْقانِتيَن﴾  قَْت بَِکلِماِت َرب أَْحَصنَْت فَْرَجهــا فَنََفْخنا فيِه ِمْن ُروِحنا َو َصدَّ

)تحریم/12( 
هر دو آیه ناظر به حضرت مریم)س( و مدح او به داشتن عفت و رد تهمت یهود بر وی 
بوده )طباطبایی، 1417: 317/14( و دو نکته از آن قابل برداشت است: 1. تعبیر پاکدامنی که 
معادل »حصن فرج« است به معنای ممانعت از سوءاستفاده غیر به عورت فرد بوده و عفت 
ورزی، مفهــوم رایج متناظر به آن اســت. 2. از آنجا که بحث پاکدامنی حضرت مریم)س( 
مرتبط به قبل از ازدواج اســت، از نظر مفهومی نمی توان احصان را تنها منحصر در ازدواج 

دانست. 

2. 3. 4. هم نشینی »إحصان« با » ُقرًی« 
واژه همنشــین دیگر، واژه »قری« است که عرب، آن را برای جمع کردن آب در حوض 
هم استفاده کرده )فراهیدی، 1407: 204/5( و عموما برای شهر و یا جایی که مردم در آنجا 
مجتمع هستند، استعمال می گردد. )راغب اصفهانی، 1412: 669( بدین رو می توان آن را ناظر 

به تجمیع افراد و ساختمان ها به همراه سازماندهی دانست. )مصطفوی، 1374: 253/9(
در آیه 14حشر می توان همنشینی این دو واژه را مشاهده نمود: ﴿ال يُقاتُِلونَُکْم َجميعًا إاِلَّ في  
َُّهْم قَْوٌم ال  نٍَة أَْو ِمْن َوراِء ُجُدٍر بَْأُسُهْم بَْينَُهْم َشديٌد تَْحَسبُُهْم َجميعًا َو قُُلوبُُهْم َشتَّى ذلَِك بَِأن قُرًى ُمَحصَّ
يَْعِقُلون﴾ آیه اشاره دارد که یهود و منافقان نمی توانند بصورت جمعی با مسلمان بجنگند جز 
اینکه در مکانی محافظت شده با ابزاری چون خندق یا پشت دیوار قرار بگیرند؛ زیرا خداوند 
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در قلوب آنها ترس ایجاد می کند. )فخررازی، 1420:  510/29( بر اساس مفهوم آیه، صفت 
»محصن بودن« عالوه بر اشخاص، ناظر به اشیا هم می باشد و افراد با پناه بردن به پناهگاه ها 

و ابزارهای مستحکم، از ورود آسیب به خود ممانعت می کنند.

2. 3. 5. هم نشینی »إحصان« با »لبس«
واژه همنشین بعدی، »لبوس« در لغت به معنای چیزی است که بدن را بپوشاند )فراهیدی، 
1407: 262/7( که مصداق بارز آن لباس اســت )ابن منظور، 1367: 202/6(؛ اما قید اصلی 
معنای این واژه، پوشاندن جهت حفظ کردن است، پس شامل مصادیق متعدد مادی و معنوی 
چون لباس بدن، لباس کعبه، پوشــش کجاوه یا هر یک از زن و شــوهر )به عنوان محافظ 

یکدیگر( خواهد بود. )مصطفوی، 1374: 159/10( 
در یک آیه می توان همنشــینی این دو واژه را مشاهده نمود: ﴿َو َعلَّْمناُه َصْنَعَة لَبُوٍس لَُکْم 
لِتُْحِصنَُکْم ِمْن بَْأِســُکْم فََهْل أَنْتُْم شــاِكُروَن﴾ )انبیاء/80( آیه مرتبط با ساخت زره، به عنوان 
یکی از نعمات الهی به حضرت داود اســت. معنای کلی لبوس در نزد عرب، سالح است 
که شــامل زره، سپر، شمشیر و نیزه می شود. )طوســی، بی تا: 269/7( بر اساس این آیه، 
محصن بودن صفتی برای لباس جنگی بیان شده و محکم بودن آن مانع از خطرات میدان 

جنگ برای فرد شود.

2. 3. 6. هم نشینی »إحصان« با »حل«
« با مصدر َحالل است که در تقابل با حرام و به معنای  از دیگر هم نشین ها، واژه »َحل یحلُّ
مالک برای انجام دادن یا ترک فعلی است. )فیومی، 1414: 26/3( اصل معنای آن، رفع گره 

و حرمت )مصطفوی، 1374: 270/2( و بیان اجازه برای ورود به کار یا مکانی است. 
يِّباُت  در یک آیه از قرآن می توان همنشینی این دو واژه را مشاهده نمود: ﴿الْيَْوَم أُِحلَّ لَُکُم الطَّ
َّذيَن أُوتُوا الِْکتاَب ِحلٌّ لَُکْم َو َطعاُمُکْم ِحلٌّ لَُهْم َو الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمناِت َو الُْمْحَصناُت  َو َطعاُم ال
َّذيَن أُوتُوا الِْکتاَب ِمْن قَْبلُِکْم إِذا آتَْيتُُموُهنَّ أُُجوَرُهنَّ ُمْحِصنيَن َغْيَر ُمســافِحيَن َو ال ُمتَِّخذي  ِمَن ال

أَْخداٍن َو َمْن يَْکُفْر بِاْليماِن فََقْد َحبَِط َعَمُلُه َو ُهَو فِي اْلِخَرِة ِمَن الْخاِسرين﴾  )مائده/5(
َّذيَن أُوتُوا  در ایــن آیه جمله مورد بحث ما »الُْمْحَصناُت ِمَن الُْمْؤِمنــاِت َو الُْمْحَصناُت ِمَن ال
يِّباُت« اســت و همان حکم حلیّت طرفینی درباره طعام اهل کتاب و  الِْکتاَب« عطف به »الطَّ
مسلمانان، پیرامون ازدواج طرفینی نیز جاری بوده و مراد از »محصنات« هم عفت ورزیدن از 
زنا و روابط نامشروع است. )قاسمی، 1418: 54/4( البته برخالف اهل سنت، عمده علمای 
شیعی، حالل بودن ازدواج با زنان اهل کتاب را فارغ از محصنه بودن، صرفا در عقد موقت 
جایز دانسته اند. )طبرسی، 1372:  251/3( در این آیه از جمله شروط حاللیت رابطه و مجوز 

ورود و بهره مندی در ازدواج، داشتن عفت و محصنه بودن و ایمان به ادیان آسمانی است.
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2. 3. 7. هم نشینی »إحصان« با »رمی«
از دیگر واژه های هم نشــین، واژه »رمی« اســت که برای اجســام مثل تیر و سنگ به کار 
می رود و کاربرد آن در گفتگو، کنایه از بدگویی و دشــنام و تهمت است. )راغب اصفهانی، 
1412: 366( در اصــل نیز به معنای پرتاب کردن و انداختن چیزی از روی بی نیازی به آن 

است. )مصطفوی، 1374: 237/7(
َّذيَن يَْرُموَن الُْمْحَصناِت  در دو آیه می توان همنشــینی این دو واژه را مشاهده نمود: ﴿إِنَّ ال
َّذيَن يَْرُموَن  نْيا َو اْلِخَرِة َو لَُهْم َعذاٌب َعظيٌم﴾ )نور/23(؛ ﴿َو ال الْغافاِلِت الُْمْؤِمنــاِت لُِعنُوا فِي الدُّ
الُْمْحَصناِت ثُمَّ لَْم يَْأتُوا بَِأْربََعِة ُشَهداَء فَاْجلُِدوُهْم ثَمانيَن َجْلَدًة َو ال تَْقبَُلوا لَُهْم َشهاَدًة أَبَداً َو أُولئَِك 

ُهُم الْفاِسُقوَن﴾ )نور/4(
هرچند ســبب نزول آیه مذکور، نفی تهمتی بود که به عایشه همسر پیامبر اسالم)ص( زده 
بودند )ســیوطی، 1404:  35/5(، اما مضمونش عام بوده و شــامل تمام زنان مومن می شــود. 
)طباطبایی، 1417:  94/15( بدین رو هر گونه تهمت زدن به زنان مومنی که عفیف هســتند و 
از هر گونه آلودگی بی خبرند، با لعنت الهی در دنیا و آخرت مواجه خواهد شد. بر اساس آیه 
باید برای نسبت دادن رفتار و گفتار به دیگران دقت کرد و در واقع، محصنه بودن یک زن در 
نگاه عرف، دقت سایر افراد را در پرهیز از نسبت دادن موارد ناپسند به وی، مضاعف می نماید. 

2. 3. 8. همنشینی »إحصان« با »منع«
واژه همنشــین دیگر، »منع« در لغت به معنای حائل شدن بین فرد و اراده اش )فراهیدی، 
1407: 163/2( و ضد بخشش  )راغب اصفهانی، 1412: 224( و در اصل، ایجاد حالتی است 
که فردِ قادر بر کاری را از آن، ناتوان ســازد یا ایجاد حالتی اســت که موجب توقف جریان 

عملی شود. )مصطفوی، 1374: 179/11(
 ُ ِ فََأتاُهُم اللَّ َُّهْم مانَِعتُُهْم ُحُصونُُهْم ِمَن اللَّ نمونه هم نشینی آن: ﴿...ما َظنَْنتُْم أَْن يَْخُرُجوا َو َظنُّوا أَن
ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا...﴾ )حشر/2( آیه به گمان باطل قبیله یهودی »بنی النضیر« اشاره دارد که 
گمان کردند قلعه های آنها، مانع از تسلط خدا و نزول عذابش بر آنهاست. )طبرسی، 1372: 
 388/9( صفت محصن بودن در این آیه، ناظر به قلعه )نماد ســاختمان یا ابزار( است که بر 

اساس توهم یهودیان، مانع از رسیدن عذاب الهی به واسطه هجوم مسلمانان بود. 

2. 4. بررسی جانشین های معنایی »إحصان«
در هیچ زبانی هم معنایی مطلق وجود ندارد، یعنی هیچ دو واژه ای را نمی توان یافت که در 
تمامی جمالت زبان بتوانند به جای یکدیگر به کار روند و تغییری در زنجیره پدید نیاورند. 
)صفوی، 1391: 106( با این حال می توان با تأملی در بافت هایی که بر اســاس ســیاق، با 
واژگان دیگر قرآنی دارای هم راســتایی معنایی با »احصان«، شبکه مفهومی واژگان مشتق از 
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»حصن« را کامل نمود که این واژگان جانشین شامل »عفف« و »حفظ« است. 

2. 4. 1. جانشینی »عفاف« از »إحصان«
واژه »عفف« در لغت به معنای خوددداری کردن از آنچه حالل نیست )فراهیدی، 1407: 
92/1( و حاصل شدن حالتی برای نفس و جان آدمی است که به وسیله آن از تسّلِط شهوت، 
جلوگیری می شــود. )راغب اصفهانی، 1412: 573( از جمله آیاتی که این جانشینی معنایی 
ُ ِمْن  َّذيَن ال يَِجُدوَن نِکاحًا َحتَّى يُْغنِيَُهُم اللَّ را نشــان می دهد، آیه 33 نور است: ﴿َو لْيَْستَْعِفِف ال

فَْضلِِه﴾
زمانی که برای مؤمن وسیله ازدواج فراهم نمی گردد و خواه یا ناخواه انسان مجبور است 
مدتی را با محرومیت بگذراند، نباید گمان کنند که آلودگی جنسی برای او مجاز است، بلکه 
باید پاکدامنی ورزد. )مکارم شیرازی، 1374: 459/14( عفاف هم مانند احصان، به عنوان یک 
نیروی درونی، انسان را از تمایل به شهوات باز می دارد و می تواند مانع از رسیدن آسیب های 

جسمی و روحی به انسان شود.

2. 4. 2. جانشینی »حفظ« از »إحصان«
واژه دیگــر، »حفظ« بوده که به معنای جلوگیری از ضایع و تلف شــدن )فیومی، 1414: 
441/7( و نقیض فراموشــی و نشانگر اندک بودن غفلت در فرد است. )ابن منظور، 1367: 
 441/7( همچنین گاهی به حالتی از جان و نفس گفته می شود که در آن، فهم با آرامش به او 
می رسد و ثابت می ماند و گاهی نیز در معنی قدرت خودداری و ضبط نفس است. )راغب 
اصفهانــی، 1412: 244( بدین رو حقیقت معنای حفظ، مراقبت و نگهداری مطلق اســت. 

)مصطفوی، 1374:  253/2(
از جمله آیات نشــان دهنده قرابت معنایی این دو واژه ، آیه 25سوره احزاب است: ﴿انَّ 
اِكراِت أََعدَّ  َ َكثيراً َو الذَّ اِكريَن اللَّ الُْمْسلِميَن َو الُْمْسلِماِت َو... َو الْحافِظيَن فُُروَجُهْم َو الْحافِظاِت َو الذَّ

ُ لَُهْم َمْغِفَرًة َو أَْجراً َعظيما﴾ اللَّ
منظور از حفظ فرج، کنترل میل جنســی و تســلط بر دفع آن بر اساس تقوا و خضوع در 
برابر شــریعت الهی و تامین حکمت او از رابطه جنســی مشروع برای آبادنی زمین و ترقی 
حیات انسانی است. )سید قطب، 1412:  2863/5( در آیات دیگر ترکیب »احصنت فرجها« 
به کار رفته که معادل »حفظ فرج« است و در هر دو، مراقبت از میل جنسی و اندام تناسلی 

از انحراف و ممانعت از رسیدن آسیب به حیات انسانی مورد تأکید است.

2. 5. بررسی تقابل معنایی با واژه احصان
یکی از راه هاي شــناخت معنا و مفهوم هر واژه، شناخت واژگان مقابل آن است. »روابط 
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تقابلی« یا »تضاد« بین دو مفهومی است که مؤلفه معنایی مشترک دارند، ولی یکدیگر را نقض 
کرده و در مقام تضعیف و نفی یکدیگر هســتند و از این رو در عین اتحاد در کلیّت معنا از 
جهات دیگری با یکدیگر افتراق دارند. تقابل معنایي گونه هاي مختلفي را شــامل مي شود و 
تحلیل مفهوم برجســته ترین واژگان متضاد »احصان« به درک جامع تري از مفهوم آن کمک 

می کند.

2. 5. 1. تقابل معنایی »احصان« و »أیامی«
ازدواج یکی از شــرایطی است که می تواند دســتیابی به »احصان« را فراهم کند، بدین رو 
گاهــی معنای »محصن بودن« در برابر غیر متاهل بودن قرار می گیرد که در ادبیات قرآنی از 
آن به »اْلَیامی « )نور/32( یاد شده و در لغت به معنای زن یا مرد بدون همسر است.  )راغب 
اصفهانی، 1412: 100( البته اصل این واژه به معنای اضطراب بدون آرامش است )مصطفوی، 
1374: 196/1( که درخصوص فرد بی همسر، ناظر به اضطراب او در تأمین نیازهای جسمی 

و روحی به دلیل نبود همسر خواهد بود.
آیه  24 نســاء، تقابل معنایی دو واژه مذکور را بیان می دارد: ﴿َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن النَِّساِء إاَِلّ َما 
﴾ منظور از محصنات، زنان شوهردار است و آیه به حرمت ازدواج با  َمَلَکْت أَيَْمانُُکْم ِكتَاَب الَلِّ
آن ها اشاره دارد. این ممنوعیت شامل زنان شوهردار از هر مذهب و ملتی شده و تنها استثنایی 
که آیه بیان کرده، در مورد زنان شوهردار غیرمسلمانی است که به اسارت مسلمانان در جنگ ها 
درمی آیند )مکارم شیرازی، 1374:  333/3( ارتباط بین احصان و ازدواج از این جهت است که 
ازدواج، زن را در حصار شوهر قرار می دهد و باعث احترام نهادن به او و عدم طمع و نظرداشت 

به او می شود؛ زیرا ازدواج می تواند او را از دستبرد آزار مزاحمان باز  دارد.

2. 5. 2. تقابل معنایی »إحصان« و »فتی«
در قرآن کریم از پنج واژه برای بیان مفهوم بردگی استفاده شده که شامل »عبد« )بقره/187(، 
»رقبه« )مائده/89(، »امه« )نور/32(، ملک یمین )نساء/3( و »فتی/فتو« )یوسف/30( است. واژه 
مورد نظر که ســیاق مشتقات واژه »احصان« در قرآن نیز قرار دارد » َفتَیاتُِکُم« بوده که ریشه 
اصلی آن، »فتو« به معنای جوان )فراهیدی، 1407: 137/8( که به صورت کنایه برای بردگان 
زن و مرد اســتعمال می شد. )راغب اصفهانی، 1412: 625( البته می توان مفهوم محوری این 
واژه را امری بالغ و تام )فارغ از مادی یا معنوی بودن( دانست که مصادیق مختلفی از جمله 
جوان در نهایت قدرت عقلی اســت، دارد و دلیل نام نهادن برده به »فتی« به دلیل تام بودن 

خضوع و احترام برده در برابر مالک خویش است. )مصطفوی، 1374: 28/9(
آیه بیانگر تقابل معنایی دو واژه مذکور، آیه25 ســوره نساء است: ﴿َو َمْن لَْم يَْستَِطْع ِمْنُکْم 

َطْواًل أَْن يَْنِکَح الُْمْحَصناِت الُْمْؤِمناِت فَِمْن ما َمَلَکْت أَيْمانُُکْم ِمْن فَتَياتُِکُم الُْمْؤِمناِت﴾
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مراد از محصنات زنان آزاد اســت، چون در مقابلش فتیات را آورده، که به معنای کنیزان 
اســت، و عین این مقابله شــاهد بر آن است که مراد از محصنات زنان عفیف نیست، چون 
اگر آن بود شامل زنان آزاد و برده هر دو می شد، دیگر زنان برده را در مقابلش ذکر نمی کرد 
و بلکه در مقابل زنان عفیف زنان غیرعفیف را نام می برد و نیز منظور از آن زنان شــوهردار 
نیست، برای اینکه زنان شوهردار را نمی توان نکاح کرد و نیز منظور زنان گرویده به اسالم 
نیست و گرنه احتیاج نداشت بفرماید زنان محصنه، بلکه همان قید مؤمنات کافی بود؛ زیرا 

مؤمنات، مسلمات نیز هستند. )طباطبایی، 1417:  275/4(
بردگی یک از عواملی اســت که موجب از دست رفتن شرایط »احصان« می شد؛ زیرا 
در دوران جاهلیت و صدر اســالم، زنا در بین کنیزان شایع بود و مالکان آن ها، کنیزان را 
وادار به این کار می کردند، اما زنان آزاد از ارتکاب آن ننگ داشــتند. اساسًا آزاد بودن زن 
مانع می شــود از اینکه کسی مالک ناموس او شــود و یا آزاد بودنش می تواند مانع شود 
از اینکه مرتکب زنا گردد. البته می توان این نکته را کنایه ای هم دانســت که کســی که 
برده شهوت خود اســت، توانایی احصان و مراقبت و ممانعت نفس خود از ارتکاب به 

انحراف ها را ندارد.

2. 5. 3. تقابل معنایی »إحصان« و »فاحشه«
»فاحشه« به معنای هر کار یا حرفی برخالف حق )فراهیدی، 1407: 96/3( که زشتی آن ها 
بســیار بزرگ و آشکار اســت. )راغب اصفهانی، 1412: 626( فحشاء و فاحشة در قرآن به 
زنا )إسراء/32(، لواط )نّمل/54 و أعراف/80(، مساحقه )نّساء/15( به قولی، تزویج نامادری 
)ازدواج با زن پدر پس از وفات پدر( )نّســاء/22( و هر کار بســیار زشت گفته شده است 
و در آیه )الّطالق/1( به معنی اذیّت اهل خانه و دشــنام دادن اســت. )ر.ک: قرشی، 1412: 
154/5ـ153( یکی از ویژگی های »فاحشــه« آن است که در قرآن اغلب اوقات در ارتباط با 

نام شیطان استعمال می شود. )ر.ک: ایزوتسو، 1378: 482(
 از جمله آیاتی که تقابل معنایی »احصان« و »فاحشه« را نشان می دهد، آیه25 نساء است: 

﴿فَِإذا أُْحِصنَّ فَِإْن أَتَْيَن بِفاِحَشٍة فََعَلْيِهنَّ نِْصُف ما َعَلى الُْمْحَصناِت ِمَن الَْعذاِب...﴾ 
آیه بیانگر آن اســت کنیزانی که بر اثر فشار صاحبان خود تن به خودفروشی می دادند از 
مجازات معاف هستند، اما کنیزانی که تحت چنین فشاری نیستند و می توانند پاکدامن زندگی 
کنند، اگر مرتکب عمل منافی عفت شــدند همانند زنان آزاد مجازات می شوند اما مجازات 
آن هــا نصف مجازات زنان آزاد اســت. )مکارم شــیرازی، 1374:   351/3( پس در مقابل 
»احصان« و پاکدامنی، »فحشــا« هم قرار دارد که به معنای عمل منافی عفت و دارای زشتی 
آشکار اســت که خداوند از آن نهی فرموده و به دلیل آسیبب هایی که به فرهنگ اجتماعی 

وارد می کند، برای آن مجازات تعیین فرموده است.
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2. 5. 4. تقابل معنایی »احصان« و »مسافحه«
در قرآن مفهوم »احصان«، تقابل آشــکاری با مفهوم »مسافحه« دارد. قرآن در آیه5 سوره 
مائده ﴿...و ال متخذات اخدان...﴾ و نیز در آیه25 ســوره نساء ﴿...َواَل ُمتَِّخِذى أَْخَداٍن﴾ زنان 
و مردان را از داشــتن روابط دوســتانه با جنس مخالف بر حذر داشته و آن را مورد مذمت 
قرار داده است. »مسافحه« از ریشه »سفح« به معنای ریختن و جاری کردن )ابن اثیر، 1367: 
134/5( و عدم حفاظت از چیزی اســت که شأن آن، مستلزم محافظت است. )مصطفوی، 

)135/5 :1374
آنچه که این آیه به آن اشاره دارد صرف رابطه پنهانی نیست؛ بلکه مربوط به باوری است 
که در دوره جاهلیت مرســوم بوده است. از ابن عباس نقل شده است که در دوره جاهلیت 
قومی بوده است که زنای آشکار را حرام و زنای پنهان را حالل می دانسته اند. سپس خداوند 
آن ها را از هر گونه زنا، چه پنهان و چه آشکار نهی کرد. لذا می توان گفت منظور از آیه ﴿َغْيَر 
ُمســافِحاٍت َو ال ُمتَِّخذاِت أَْخداٍن﴾ غیر زانی بودن است؛ چه زنای آشکار و چه زنای پنهان. 
)طبرسی، 1372:  55/3( برخالف »حصن« که محفوظ نگه داشتن ظاهر و باطن چیزی است، 
»ســفح« به معنای عدم حفاظت چیزی از خود و تجاوز از حد عفت و عصمت است. فرد 
»محصن« با اختیار خود از خود محافظت کرده و جلوی افتادن خود در ورطه آسیب دیدن 
و انحراف را می گیرد، اما فرد »مساحف« با سوءاستفاده از اختیار، خود را به ورطه فجور و 

زنا می اندازد.

2. 5. 5. تقابل معنایی »احصان« و »بغی«
واژه دیگری که تقابل معنایی با »احصان« دارد، »بغی« است که در لغت به معنای شکافتن 
)فراهیدی، 1407: 453/4( و قصد تجاوز نمودن یا عبور از میانه روی »چه در عمل به تجاوز 
منتهی شــود یا نشود« است. )راغب اصفهانی، 1412: 295( معنای اصلی آن، طلب شدید و 
اراده مؤکد بر کاری اســت که بر اساس قرائن مختلف، معنای متفاوتی می یابد )مصطفوی، 
1374: 295/1( اما در کاربرد قرآنی، از روی بی نیازی بیش از حد، برخالف شرع و قانون و 

نیز بیدادگرانه عمل کردن علیه دیگران است. )ایزوتسو، 1378: 293(
پیرامــون تقابل معنایی »بغی« و »احصان«، شــواهدی از قرآن وجــود دارد؛ به رغم آنکه 
در آیه 12 ســوره تحریم، حضرت مریم)س( به خاطــر رعایت پاکدامنی به »الَّتي  أَْحَصنَْت 
َفْرَجها« توصیف شده اما در آیه ﴿يَا أُْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء َوَما َكانَْت أُُمِّك بَِغيًّا﴾ 

)مریم/28(
قید »ما َکانَْت أُُمِّک بَغِیًّا« بیانگر توبیخ تأکیدی به حضرت مریم)س( است )قاسمی، 1418: 
92/7( و تهمت ناروای زنا توسط بنی اسرائیل به ایشان است زیرا مادر او را فردی می دانند که 
از حریم )جنسی( تجاوز نمی نمود، اما او را که بدون همسر دارای فرزند شده، تعدی کننده 
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نًا...﴾  از حریم مذکور دانستند. نمونه دیگر، آیه ﴿اَل تُْکِرُهوا فَتَيَاتُِکْم َعَلى الْبَِغاِء إِْن أََرْدَن تََحصُّ
)نور/33(

این آیه نشــان می دهد که تا چه حد در عصر جاهلیت مردم گرفتار انحطاط و ســقوط 
اخالقــی بودند که حتی بعد از ظهور اســالم نیز بعضا به کارهــای تجاوزگرانه خود ادامه 
می دادند از جمله اینکه کنیزان خود را برای کســب درآمد بیشــتر، مجبور به خودفروشی 
می کردند. )مکارم شیرازی، 1374:  461/1( »احصان« و پاکدامنی به معنای ممانعت از عبور 

از حریم ها و حفاظت از آن هاست و »بغی« به معنای تجاوز از حدود است.  

نتیجه گیری
برجسته ترین نکات به دست آمده از این پژوهش را می توان در نکات زیر بیان داشت: 

1- اشــتقاقات واژه  »احصان« در قرآن را می توان در دو محور عمده دانست: محور اول: 
آیات مربوط به ویژگی های انســان و محور دوم: آیاتی که داللت صفات اشــیاء دارند و از 
همیــن حیث جنبه وصفی این ریشــه واژه و چگونگی کاربســت آن در قرآن موضوعیت 
می یابد. در قرآن زنان برگزیده ای چون حضرت مریم)س( با این صفت ســتوده شــده اند 
)تحریم/12( و نیز از دیگر اســتعماالت این کلمه »قری حصینة« )حشر/14( یعنی دژی که 

صاحبش را از آسیب باز می دارد. 
2- تحلیل واژگان دارای روابط همنشــینی با »احصان« بیانگر آن است که ایمان به آیین 
اسالم و ازدواج که زمینه استفاده حالل از میل جنسی را فراهم می آورد، مانند زره جنگی یا 
دژی مستحکم برای انسان بوده و مانع از انحراف و آلودگی او و در نتیجه مورد تهمت قرار 

گرفتن توسط دیگران می شود. 
3- تحلیل واژگان دارای روابط جانشینی با »احصان« بیانگر آن است که انسان با حفاظت 
از حریم الهی و پرهیز از چیزهایی که حالل نیست، می تواند به »عفت« به عنوان یکی دیگر 

از شرایط تحقق »احصان« دست یابد.
4- تحلیل واژگان دارای تقابل معنایی با »احصان« بیانگر آن اســت که پرهیز بدون دلیل 
از ازدواج، بردگی و میل به روابط نامناســب پنهانی و آشکار با نامحرم، از جمله عوامل  از 

دست دادن شرایط »احصان« است.
5- بــه رغم اینکه از نظر احــکام فقهی بر ازدواج به عنوان یکی از شــرایط مهم تحقق 
»احصان« تأکید شده و در شدت مجازات فرد مجرم مدنظر است، اما از نظر احکام اخالقی، 
صرف عدم ازدواج، مانع از تحقق »احصان« و مجوزی برای شکستن حریم الهی در مسائل 

جنسی نیست.
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