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چکیده
تحلیــل گزاره هــای اخالقی در قرآن کریم با اســتفاده از روش تحلیل محتوا و ارائه ی یک مدل 
نظــام اخالقــی با هدف تعیین و تبیین عوامل مؤثر در تحقــق آنها برای هدایت فرد و جامعه حائز 
اهمیت اســت. اســتخراج مضامین مربوط به عفاف در ســوره ی نور و تحلیل آنها در این پژوهش 
نشــان می دهد که این مضامین حوزه های فرد، خانواده و اجتماع را در برگرفته  و به منظور ســاخت 
یــک مدل و ســاختار در حوزه ی عفاف، چهار مؤلفه ی این نظام، یعنــی اصول و مبانی، مقدمات، 
الزامات و موانع را در این باره تبیین  کرده  اســت. مدل ارائه شــده، جامعیت نظام اخالقی حاکم بر 
سوره ی نور با موضوع عفاف را نشان می دهد. همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا در بررسی 
آیات سوره ی نور نشان می دهد که حجاب از الزامات نظام اخالقی عفاف است و چون عینی ترین 

رفتار اخالقی در این نظام محسوب می شود، می توان به عنوان شاخص به آن توجه کرد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
انسان�به�تنهایی�در�عرصه�ی�تربیت�و�پرورش�استعدادهای�بالقوه�ی�خود�در�سایه�ی�ایجاد�تعادل�
بین�امیال�و�کشش�های�گوناگون�درون�خود�عاجز�است؛�لذا�وحی�الهی�موثق�ترین�قوانین�و�مقرراتی�
که�متضمن�سعادت�انسان�است�را�به�وی�گوشزد�می�کند�و�برای�تأمین�سعادت�انسان،�انجام�و�ترک�
پاره�ای�از�امور�را�در�قالب�بایدها�و�نبایدها�بر�مکلفان�اجبار�و�الزام�می�کند�و�انسان�برای�رسیدن�به�

سعادت،�با�اراده�و�اختیار�خویش�آن�الزامات�اخالقی�را�انجام�می�دهد.�
یکی�از�این�الزامات�اخالقی�عفاف�است�که�متأسفانه�پژوهش�های�انجام�شده�با�شیوه�های�معمول�
پرسش�های�اساسی�درباره�ی�نقش�و�کارکرد�هدایتگری�این�مفهوم�اخالقی�را�بدون�پاسخ�گذاشته���
است.�در�این�پژوهش،�مفاهیم�اخالقی�عفاف�از�سوره�ی�نور�استخراج�شده�است�تا�با�بررسی�و�
طبقه�بندی�آنها�و�تبیین�نظام�اخالقی�عفاف�از�منظر�این�سوره�به�این�سؤال�پاسخ��داده�شود�که�
این�مفهوم�در�قالب�یک�نظام�اخالقی�از�منظر�قرآن�چگونه�امکان�هدایت�فرد�و�جامعه�ی�بشری�

را�در�برابر�انحرافات�اخالقی�دارد؟

2- پیشینه ی پژوهش
در�ارتباط�با�موضوع�پژوهش�حاضر،�تحقیقات�متعددی�انجام�شده�است.�حسن�کاظمی�سهلوانی�
در�تحقیقی�با�عنوان�»حجاب�و�عفاف�و�نقش�آن�در�امنیت�اجتماعی�و�خانوادگی�از�منظر�قرآن«�نقش�
حجاب�و�عفاف�در�امنیت�اجتماعی�و�خانوادگی�زنان�را�بررسی�کرده�است�)کاظمی�سهلوانی،�149�:1392(.
عالء�الدین�در�تحقیق�خود�با�عنوان�»نقش�حجاب�و�عفاف�در�تربیت�معنوی�انسان�از�منظر�قرآن�
کریم�و�کالم�شهیدان«�به�تأثیر�حجاب�و�عفاف�در�تربیت�معنوی�انسان�پرداخته�است�)عالء�الدین،�

.)139�-�148�:1392

زاهدی�و�همکاران�در�پژوهشی�با�عنوان�»روش�قرآن�کریم�در�نهادینه�سازی�عفاف�و�حجاب«�
با�ترتیب�نزول�آیات�عفاف�و�حجاب،�روش�قرآن�در�نهادینه�سازی�این�امر�را�تبیین�کرده�اند�)زاهدی�

و�همکاران،�49�-�106�:1389(.

همچنین�حاجی�عبدالباقی�در�تحقیق�خود�با�عنوان�»روش�قرآن�در�طرح�مسئله�حجاب«�
ظرافت�عمل�قرآن�در�طرح�مسئله�حجاب�را�بیان�کرده�است�)حاجی�عبدالباقی،�87�-�108�:1386(.
هر�چند�این�پژوهش�ها�برخی�از�ابعاد�مسئله�همچون�شأن�نزول،�تفسیر�آیات�به�صورت�موردی�و�
نتیجه�گیری�هایی�با�دیدگاه�جامعه�شناسی،�روان�شناسی�و�تربیتی�را�بررسی�کرده�اند،�اما�ابعادی�مثل�
بررسی�عوامل�دخیل�در�موضوع�عفاف�به�صورت�مدل�جامعی�از�منظر�قرآن�و�بررسی�پیوستگی�
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آیات�سوره�ی�نور�با�موضوع�عفاف،�مفقود�واقع�شده�است�که�در�این�پژوهش�به�این�مسائل�پرداخته�
شده�است.�این�مقاله�با�استفاده�از�روش�»تحلیل�محتوا«�نظام�اخالقی�عفاف�در�قرآن�را�ارائه�و�به�

سؤاالت�ذیل�پاسخ�داده�است:�
1-�مؤلفه�های�دخیل�در�نظام�اخالقی�عفاف�از�منظر�قرآن�چیست؟

2-�به�موضوع�عفاف�در�قرآن�کریم�با�چه�رویکردهایی�توجه�شده�است؟

3- چارچوب مفهومی
در�حوزه�ی�مباحث�نظری�این�پژوهش،�تبیین�مفاهیم�کلیدی�همچون�اخالق،�عفت�و�تحلیل�

محتوا�برای�درک�و�دریافت�صحیح�مطالب�ارائه�شده�ضروری�می�نماید.

3-1. اخالق 
اخالق�جمع�َخلق�به��معنای�اندازه�گیری�و�تدبیر�)راغب،�296�:1412(�و�یا�از�ریشه�ی�»ُخلق«�
به�معنای�نصیب�و�بهره�ی�مشخص�است�)فتحعلی�خانی،�1374:�ج1،�ص53(.�هر�دو�معنا�را�می�توان�
برای�واژه�ی�»اخالق«�صحیح�دانست،�زیرا�شخص�با�اخالق�کسی�است�که�از�فضائل�اخالقی�بهره�ی�
فراوانی�دارد�و�همچنین�کسی�است�که�در�تدبیر�و�نظم�حاالت�نفسانی�خود�تالش�می�کند.�همان�گونه�
که�راغب�َخلق�و�ُخلق�را�در�اصل�یکی�می�داند،�با�این�تفاوت�که�َخلق�مخصوص�اشکال�و�اجسام�و�
صورت�هایی�است�که�با�حواس�درک�شود�و�ُخلق�ویژه�ی�قوا�و�سجایایی�است�که�با�فطرت�و�دید�

دل�درک�شود�)راغب،�297�:1412(.
از�نظر�علمای�علم�اخالق،�حسن�خلق�ملکه�ی�نفسانی�است�که�با�عادت�دادن�نفس�بر�امور�
نیکو�با�فکر�و�تأمل�و�یا�با�صبر�و�پایداری�بر�آن�در�وجود�انسان�َخلق�می�شود�)نراقی،�60�:1366(�
و�در�قرآن�کریم�با�عنوان�»تزکیه«�از�آن�نام��برده�شده�است�که�در�کنار�تعلیم�کتاب�و�حکمت�از�
اهداف�رسالت�پیامبر�اکرم�)(�است�)بقره:�151(.�شیوه�ی�زندگی��مردم�در�واقعیت�از�مبانی�فکری�
و�معرفتی،�ارزش�ها�و�بایدها�و�نبایدهای�اخالقی�مقبول�آنها�ناشی�می�شود�)کرمانی�و�صالحی،�
110�:1396(.�بر�این�اساس�می�توان�گفت،�آراستن�مردم�به�اخالقی�شایسته�از�جمله�اهداف�اصلی�

در�تعالیم�قرآنی�و�رسالت�پیامبر�اکرم�)(�بوده��است.

3-2. عفت
�در�زبان�عربی�به�معنای�خودداری�و�پرهیزکردن�از�چیزی�که�غیرقانونی�و�خالف�شرع� �َعفَّ
�در�زبان�های�هم�خانواده�ی�عربی�یعنی�عبری،�سریانی� باشد�)زوزونی،�1345:�ج�1،�ص�149(.�َعفَّ
و�آرامی�نیز�همان�معنا�را�می�دهد�)Zammit, 2002: 992(�و�راغب�آن�را�حالت�نفسانی�می�داند�
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که�از�غلبه�ی�شهوت�جلوگیری�می�کند�)راغب�اصفهانی،�537�:1412(.�با�توجه�به�این�تعاریف،�عفت�
به�معنای�خودداری�مطلق�نیست،�بلکه�اعتدال�در�ارضای�شهوات�و�خواسته�های�طبیعی�مانند�میل�
جنسی�است�که�به�عقیده�ی�روان�شناسان�از�عالقه�به�بقا�و�ماندن�سرچشمه�می�گیرد�و�برای�انسان�

الزم�است�و�شرع�و�عقل�نیز�این�حد�از�تمایالت�را�مجاز�دانسته�اند.�
در�علم�اخالق،�عفت�این�است�که�قوه�ی�شهویه�تحت�فرمان�عقل�باشد�و�از�اوامر�و�نواهی�آن�
پیروی�کند�تا�آزادی�به�دست�آورد�و�از�اسارت�و�بردگی�هواهای�نفسانی�خالص�شود�)نراقی،�1366:�
96(�و�فضیلت�بودن�عفت�به�این�است�که�انگیزه�ی�اتصاف�به�آن�و�صدور�آثار�آن�تنها�برای�نفس�
و�حصول�سعادت�حقیقی�باشد،�نه�چیز�دیگر�از�قبیل�دفع�ضرر�یا�جلب�نفع�یا�اضطرار�و�ناچاری�
)همان،�119(�و�عفاف�اصطالحی�اخالقی�به�معنای�پاکدامنی�و�خویشتن�داری�در�برابر�تمایالت�

بی�بند�و�بار�جنسی�است�)مکارم،�1381:�ج2،�ص238(.

3-3. تحلیل محتوا
یکی�از�روش�های�مناسب�در�تبیین�دیدگاه�ها�و�اندیشه�ها،�استفاده�از�روش�»تحلیل�محتوا«�
است.�تحلیل�محتوا�به�لحاظ�سابقه�و�تاریخچه،�همزاد�تکامل�اجتماعی�انسان�با�سایر�انسان�ها�ست�
و�از�دیرباز�در�تفسیر�متون�مذهبی�استفاده�شده�است�)رسولی�و�امیرآتشانی،�23�:1390(.�به�کمک�
تحلیل�محتوا�می�توان�در�اعماق�متن�فرو�رفت�و�علل�و�عواملی�را�مشخص�کرد�که�در�هر�موضوع�

اجتماعی�شبکه�ی�سطحی�واقعیت�را�فراهم�می�آورند�)همان،27(.�
تحلیل�محتوا�یکی�از�فنون�تحقیق�است�که�برای�توصیف�عینی،�منظم�و�کمی�محتوای�آشکار�
پیام�به�کار�می�رود�و�هدف�آن�تحقیق�کردن�است�)باردن،35�:1374(.�تحلیل�محتوا�مقوله�بندی�همه�ی�
اجزای�یک�متن�در�جعبه�های�مختلف�است،�بدین�ترتیب�مقدار�اجزای�عناصر�مرتب�شده�در�هر�
جعبه،�متن�را�مشخص�می�کنند�)رسولی�و�امیرآتشانی�به�نقل�از�موریس�دوورژه،�26�:1390(.�بنابراین�به�

کمک�تحلیل�محتوا�می�توان�محورها�و�خطوط�اصلی�یک�متن�را�شناخت�و�برجسته�کرد.
در�حقیقت�تحلیل�محتوا�درباره�ی�متنی�معنا�پیدا�می�کند�که�آن�متن�برای�انتقال�پیام�و�مفاهیمی�
نوشته�شده�و�ماهیتی�مشخص�دارد؛�لذا�در�مورد�کلمات�عامیانه�ای�که�مفاهیم�ساده�و�مشخصی�
دارند،�به�کار�نمی�رود.�پیام�هایی�که�از�طریق�متن�منتقل�می�شوند،�می�تواند�معانی�مختلفی�داشته�
باشند؛�لذا�به�واسطه�ی�تحلیل�محتوا�باید�معنای�اصلی�آن�پیام�را�بازشناخت.�روش�بازشناسی�و�
تحلیل�این�پیام�ها�به�صورت�نظام�مند�بوده�و�از�قوانین�و�دستورات�مشخصی�تبعیت�می�کنند.�بنابراین�

آشنایی�با�روش�تحلیل�محتوا�ضروری�است.
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این�روش�با�تجزیه�و�تحلیل�مفاهیم�و�گزاره�های�استخراج�شده�از�متن،�جهت�گیری�و�نقش�
هرکدام�را�بیان�و�چارچوب�حاکم�بر�آنها�را�کشف�می�کند.�تحلیل�محتوا�در�حقیقت�فن�پژوهشی�
عینی،�اصولی�و�کمی�به�منظور�تفسیر�و�تحلیل�محتوا�ست�و�تفکر�بنیادی�تحلیل�محتوا�عبارت�
است�از�قرار�دادن�اجزای�یک�متن�)کلمات،�جمالت،�پاراگراف�ها�و...�بر�حسب�واحدهایی�که�انتخاب�

می�شوند(�در�مقوالتی�که�از�پیش�تعیین�شده�اند�)باردن،�29�:1374(.
در�حال�حاضر،�تحلیل�محتوا�را�به�دو�دسته�ی�کّمی�و�کالن�تقسیم�کرده�اند.�با�استفاده�از�
روش�های�کّمی�می�توان�جنبه�های�مشاهده�پذیر�یک�پدیده�را�که�قابل�اندازه�گیری�است،�بررسی�

کرد�)رسولی�و�امیرآتشانی،�31�:1390(.
تحلیل�کیفی�ویژگی�های�خاصی�دارد؛�این�روش�برای�استنتاج�های�خاص�در�مورد�یک�حادثه�
یا�در�مورد�یک�متغیر�استنباطی�مشخص�معتبر�است،�ولی�در�مورد�استنباط�های�کلی�مفید�نیست.�
تحلیل�کیفی�می�تواند�در�مورد�پیکره�های�محدود�عمل�کند�و�مقوله�های�متمایزتر�و�برجسته�تر�
به�دست�دهد،�زیرا�مانند�تحلیل�کمی�به�مقوله�های�با�بسامدهای�زیاد�که�محاسبه�را�امکان�پذیر�

می�کنند،�بستگی�ندارد�)باردن،�132�:1374(.
تحلیل�محتوای�کیفی�را�می�توان�روش�تحقیقی�برای�تفسیر�ذهنی�محتوای�داده�های�متنی�از�
طریق�فرایند�های�طبقه�بندی�نظام�مند،�کدبندی�و�طراحی�الگوهای�شناخته��شده�دانست.�تحلیل�
محتوای�کیفی�به�محققان�اجازه�می�دهد،�اصالت�و�حقیقت�داده�ها�را�به�گونه�ی�ذهنی�ولی�با�روش�
علمی�تفسیر�کنند.�عینیت�نتایج�به�وسیله�ی�وجود�یک�فرایند�کدبندی�نظام�مند�تضمین�می�شود�

)ایمان�و�نوشادی،�20�:1390(

یکی�از�فنون�تحلیل�محتوا،�فن�»تحلیل�محتوای�مضمونی«�است.�در�این�روش،�به�جای�
استفاده�از�مقیاس�ها�و�مقوله�های�از�پیش�تعیین�شده،�مضامین�پیام�ها�سنجیده�می�شود.�از�نظر�
اسمیت�ـ�صاحب�نظر�برجسته�در�این�تکنیک��تحلیل�محتوای�مضمونی،�کدگذاری�محتوا�یا�سبک�
پیام�هاست�که�با�هدف�ارزیابی�ویژگی�ها�یا�تجارب�افراد،�گروه�ها�یا�دوره�های�تاریخی�انجام�می�شود�

)نئوندورف،�192-193�:1395(.

این�روش�جنبه�ی�اکتشافی�دارد؛�یعنی�پژوهشگر�بدون�درنظر�داشتن�فرضیه�ای،�تحلیل�را�از�
خود�متن�آغاز�می�کند�و�پس�از�کدگذاری�و�سنجش�مضامین�مستخرج�از�متن،�می�تواند�به�تحلیل�
کیفی�و�تفسیر�یافته�های�تحقیق�بپردازد�و�پس�از�کدگذاری،�با�دسته�بندی�مضامین�مستخرج�
از�متن�می�تواند�فراوانی�کلمات�و�مضامین�را�بسنجد.�در�نهایت�کیفیت�محتوایی�داده�ها�تفسیر،�

تأویل�و�تعبیر�می�شود�)همان(.
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مفاهیم�اساسی�کاربردی�در�تحلیل�محتوا�ی�کیفی�پژوهش�حاضر�عبارت�اند�از:�واحد�تحلیل،�
رمز،�مقوله�ی�تحلیل�و�تم.�واحد�تحلیل،�کوچک�ترین�جزء�پیکره�ی�متن�است�که�برای�رسیدن�به�

هدف�تحقیق،�اندازه�گیری�و�شمارش�می�شود.�
واحدهای� که� شود� مشخص� باید� شد،� معین� تحلیل� واحد� که� هنگامی� تحلیل،� مقوله�ی�
این�دسته�بندی�ها،�مقوله�ی� استخراج�شده�و�شمارش�شده�چگونه�دسته�بندی�می�شوند.�عناوین�

تحلیل�را�تشکیل�می�دهند�)ایمان�و�نوشادی،�همان(
در�مقوله�بندی�تحلیل�محتوا،�قرار�دادن�یک�واحد�تحلیل�در�یک�مقوله�»کدگذاری«�نامیده�
می�شود.�کدگذاری�یک�مرحله�ی�مهم�در�جریان�تحلیل�است�که�به�منظور�سازمان�دهی�و�مفهوم��کردن�
داده�های�متنی�واقع�می�شود�)هومن،�67�:1393(.�منظور�از�واحد�تحلیل،�میزان�متنی�است�که�به�

هر�کد�اختصاص�داده�می�شود�)نیومن،�1390:�ج2،�ص187(.
مفهوم�تم�معنای�چندگانه�ای�دارد�و�ایجاد�تم�ها�شیوه�ای�است�که�مضامین�و�معانی�اساسی�
را�در�مقوله�ها�با�هم�مرتبط�می�کند.�تم�یک�اصل�تکراری�ایجاد�شده�درون�مقوله�هاست.�رمزها�
ابزارهایی�برای�تفکر�و�ابتکارند،�از�این�رو�بر�اساس�واحد�تحلیل،�باید�داده�ها�را�با�توجه�به�نوع�تحقیق�

در�رمز�های�گوناگون�قرار�داد�)ایمان�و�نوشادی،�30�:1390(.

4- مبنای نظام اخالقی قرآن
هر�مذهب�اخالقی�که�شایستگی�بهره�مندی�از�نام�اخالق�را�داشته�باشد،�بر�عنصر�الزام�بنیان�
نهاده�شده�است.�از�این�رو�الزام�قائده�ای�اساسی�و�عنصری�مرکزی�است�که�نظام�اخالقی�با�عناصر�

ساخت�واره�ای�آن،�برگرد�آن�می�چرخد�)دّراز،�21�:1408(.
یافته�است.�برخی�دانشمندان� از�جایی� اعتبار�و�ارزش�خود�را� الزام�و�اجبار،� این� بی�تردید�
معتقدند،�عقل�و�مدرکات�آن�سرچشمه�ی�این�الزامات�اند�و�بر�این�باورند�که�مفاهیم�اخالقی�از�
خصوصیت�ویژه�ای�در�نهاد�گزاره�های�اخالقی�حکایت�می�کنند�که�عقل�آنها�را�دریافته�است�و�به�

الزام�آن�حکم�می�کند.
در�مقابل،�اندیشمندان�اسالمی�بر�این�باورند،�قرآن�کریم�که�منبع�اصلی�تبیین�علم�اخالق�
است،�برای�دستیابی�به�اهداف�خود�مانند�عدالت�و�تأمین�سعادت�انسان�ها�در�دنیا�و�آخرت،�بایدها�
و�نبایدهایی�را�بر�مکلفان�اجبار�و�الزام�کرده�است�که�این�بایدها�و�نبایدها�پایه�های�نظام�اخالقی�

را�تشکیل�می�دهد.�
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�عالمان�شیعه�معتقدند�که�روح�توحید�در�اخالق�اسالمی�جاری�است�و�همه�ی�اجزای�دین�
اگر�خوب�تجزیه�و�تحلیل�شود،�به�توحید�برمی�گردد�)محصص�و�بهادری،�46�:1396(.�نظام�اخالقی�
اسالم�بر�نوعی�جهان�بینی�مبتنی�است�که�وجود�خداوند�را�مبدأ�و�آفریننده�ی�موجودات�و�انسان�را�
موجودی�وابسته�و�نیازمند�به�او�معرفی�می�کند؛�لذا�طبیعی�است�برای�اینکه�سیر�این�نظام�مبتنی�
بر�حقایق�و�هماهنگ�با�واقعیت�ها�و�برکنار�از�اوهام�و�تخیالت�باشد،�ناگزیر�باید�به�رابطه�ی�عبودیت�
و�ربوبیت�فوق�توجه�و�بر�اساس�این�اصل�و�با�مالحظه�ی�آن�برنامه�ریزی�شود�)مصباح�یزدی،�1377:�
ج�1،�ص�106(.�بنابراین،�سرچشمه�ی�الزامات�اخالقی�اوامر�الهی�است�که�از�طریق�وحی�به�بشریت�

ابالغ�می�شود.�اوامر�و�نواهی�خداوند�نیز�تسلیم�و�تابع�مصالح�و�مفاسدند�)مصباح�یزدی،�1377:�ج�1،�
ص�108(.�بنابراین،�اصول�اخالقی�بر�پایه�ی�سعادت�بشر�نهاده�شده�است.

در�بررسی�نظام�اخالقی�اسالم�بیش�از�هر�چیز�باید�بر�موضوع�اختیار�انسان�تکیه�کرد،�اگرچه�
تأثیر�عوالمی�نظیر�وراثت�و�محیط�و�...�در�افعال�انسان�انکارناپذیر�است،�اما�در�نهایت�آنچه�کار�را�
تعین�می�بخشد�و�به�انجام�می�رساند،�اراده�ی�انسان�است.�از�این�رو،�از�منظر�قرآن�کریم،�هر�اندازه�

که�انسان�اراده�و�اختیار�دارد،�به�همان�اندازه�مسئول�است.�
در�نهایت،�باید�گفت�که�نظام�اخالقی�قرآن�کریم�نظامی�دینی�است�و�پایه�ی��دستورهای�آن،�
رابطه�ی�انسان�با�خداوند�است.�انسان�هدایت�نخستین�را�از�خداوند�دریافت�کرده�است�و�این�توانایی�
را�دارد�که�با�الهام�از�هدایت�الهی�و�با�اراده�و�اختیار�خویش�برای�رسیدن�به�سعادت�آن�الزامات�
اخالقی�را�انجام�دهد.�به�همین�دلیل�الزم�است،�برای�استخراج�مبانی�و�اصول�الزامات�گزاره�های�

اخالقی�به�قرآن�کریم�مراجعه�و�از�این�سرچشمه�کسب�فیض�کرد.�

5- روش تحقیق
تحقیق�حاضر،�بر�اساس�فن�تحلیل�محتوای�مضمونی�و�به�صورت�کیفی�انجام�شده�است�و�واحد�

آیات،�مبنا�و�پایه�ی�ساخت�رمزگذاری�است.�مراحل�انجام�تحقیق�به�شرح�زیر�است:
-�استخراج�واحد�تحلیل�که�در�این�پژوهش،�بر�مبنای�واحد�آیات�است.

-�استخراج�مفاهیم�و�مضامین�ذکر�شده�در�تفاسیر�و�ثبت�در�جدول.�
-�کشف�جهت�گیری�اصلی�هرکدام�از�مفاهیم�ثبت�شده.

-�یافتن�ارتباط�میان�مفاهیم�برای�یافتن�نقاط�تمرکز�آنها.
-�مقوله�بندی�مضامین�بر�اساس�موضوعات�مشترک�آیات.

-�تعیین�مؤلفه�ها�از�طریق�جمع�بندی�مقوله�ها.
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-�مدل�سازی�و�ارائه�ی�نظریه�بر�اساس�نتایج�تحقیق.

6- ساختار اخالقی سوره ی نور
قرآن�کریم�ابتدا�در�سوره�های�معارج�و�مؤمنون�به�موضوع�عفاف�اشاره�می�کند؛�در�این�دو�سوره،�
حفظ�فروج�و�تعهد�در�پای�بندی�به�همسر�درکنار�اعمالی�چون�نماز�و�زکات�از�صفات�شاخص�مؤمنان�
اعالم�می�شود.�سپس�در�سوره�ی�احزاب،�با�امر�به�پوشیدن�جلباب�به�موضوع�حجاب�پرداخته�است�

و�در�نهایت�در�سوره�ی�نور�به�تفضیل�از�عفاف�و�ارتباط�آن�با�حجاب�سخن�گفته��است.�
بخش�اعظم�سوره�ی�نور�شامل�آداب�اخالق�فردی،�خانوادگی�و�اجتماعی�است�که�در�حوزه�ی�
مفهوم�عفت�قرار�می�گیرند،�چنانچه�طبق�گفتار�معصومین،�تالوت�سوره�ی�نور�و�توجه�به�مضامین�
آن،�دامان�انسان�را�از�ننگ�بی�عفتی�حفظ�می�کند�و�زنان�را�در�پرتو�دستوراتش�از�انحرافات�مصون�
می�دارد�)مکارم،�1374:�ج�14،�ص353؛�قرائتی،�1388:�ج�6،�ص141(.�سید�قطب،�یکی�از�مفسران�
معاصر،�معتقد�است�که�محور�سوره�ی�نور،�تربیت�است�و�سرآغاز�سوره�دلیل�بر�توجه�قرآن�به�
اخالق�در�زندگی�به�خصوص�عفاف�است�)قطب،�1412:�ج�4،�ص2485(.�موضوع�سوره�شامل�آداب�
تربیتی�است�که�این�آداب�باعث�تطهیر�قلوب�مسلمین�و�اتصال�قلوب�به�نور�الهی�می�شود�)همان،�
صص��2530-�2525(.�آدابی�که�با�اجرای�حدود�قوت�می�یابند�و�با�تأثرات�وجدانی�استوار�می�شوند�

و�قلب�را�به�نور�خدا�متصل�می�کنند�)حوی،�1424:�ج7،�ص3680(.�همچنین�خداوند�در�این�سوره،�
تعلق�قلوب�و�ابصار�را�به�خودش�متذکر�می�شود�و�آنها�را�به�خشیه�و�تقوای�الهی�فرا�می�خواند،�
زیرا�این�خشیه�و�تقوا�ضامن�آن�اوامر،�نواهی،�اخالق�و�آدابی�است�که�خداوند�آنها�را�در�این�سوره�

واجب�کرده�است�)قطب،�1412:�ج�4،�صص�2525و�2536(.
صاحب�تفسیر�نمونه�نیز�این�سوره�را،�سوره�ی�پاکدامنی�و�عفت�و�مبارزه�با�آلودگی�های�جنسی�
می�داند�و�معتقد�است��بعضی�آیات�این�سوره�که�به�مسائل�توحید�و�مبدأ،�معاد�و�تسلیم�بودن�در�
برابر�فرمان�پیامبر�)(�اشاره�می�کند،�به�این�دلیل�است�که�پشتوانه�ی�همه�ی�برنامه�های�عملی�
و�اخالقی،�مسائل�اعتقادی�و�ایمان�به�خداست�و�اعتقادات�ریشه�ی�برنامه�های�اخالقی�است�)مکارم،�

1374:�ج�14،�صص354و355(.

بر�اساس�نظرات�مفسران�درباره�ی�سوره�ی�نور�می�توان�مفاهیم�اخالقی�عفاف�را�از�سوره�ی�نور�
استخراج�کرد�و�به�روش�تحلیل�محتوا،�نظریه�ای�در�این�موضوع�ارائه�داد.�بنابراین،�با�رمزگذاری�
آیات�بر�اساس�مفاهیم�و�مضامین�و�مقوله�بندی�آنها،�موضوعات�یا�مؤلفه�های�زیر�بر�اساس�جمع�بندی�

مقوله�ها�به�دست�آمده�است.
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6-1. اصول و مبانی
�داشتن�باورها�و�اعتقادات�مشخص�اولین�اصل�برای�فعالیت�هر�انسان�و�جامعه�و�تعیین�کننده�ی�
جهت�حرکت�آنهاست��که�توجه�مستمر�به�آن،�ضامن�منحرف�نشدن�از�مسیر�و�برنامه�ی�تعیین�شده�
است.�این�باورها�و�اعتقادات�همان�اصول�و�مبانی�ای�هستند�که�موجب�هماهنگی�نیروها�و�انسجام�
تالش�ها�بین�عناصر�و�مؤلفه�های�مختلف�اجتماعی�می�شود�)جانی�پور،73�:1392(.�در�حقیقت�این�مبانی�
فکری��شامل�شناخت�هایی�است�که�انسان�از�خود،�خدا�و�عالم�هستی�دارد�و�به�ارزش�ها�و�رفتارهای�

او�جهت�می�دهد.�اصول�و�مبانی�تبیین�شده�در�سوره�ی�نور�در�جدول�شماره�ی�)1(�آمده�است:
جدول 1. اصول و مبانی اخالقی تبیین شده در سوره ی نور

کدآیهشمارهردیف

نْیَاَو114 َولَْواَلفَْضُلاهللَِعَلْیکمَُوَرْحَمتُُهفِیالدُّ
کمُفِیَماأَفَْضتُْمفِیِهَعَذاٌبَعِظیٌم امید�به�رحمت�خداوندااَلِخَرِةلََمسَّ

وحی�الهی�بر�اساس�علم�و�حکمتَویُبَینِاهللُلَُکُمااَلیَاِتَواهللَُعلِیٌمَحِکیٌم218

ایمان�به�معاد�و�حسابرسییَْوَمتَشْهُدَعَلیْهْمأَلِْسنَتُُهْمَوأَیِْدیِهْمَوأَْرُجُلُهم...324

َماَواِتَواأْلَْرِض...435 ایمان�به�خدااهللُنُوُرالسَّ

َماَواِتَو541 اهللَیَُسبُِّحلَُهَمنفِیالسَّ اَلَْمتََرأَنَّ
اأْلَْرِض...

مالکیت�خداوند�نسبت�به�همه�ی�آسمان�و�
زمین�و�حق�قضاوت�و�داوری�او

َماَواِتَواأْلَْرِضَوإِلَیاهلل642ِ َوهلِلُِمْلُکالسَّ
مالکیت�خداوند�نسبت�به�هستیالَْمِصیُر

ُسوَل...754 اطاعت�خدا�و�رسول�او�)(قُْلأَِطیُعواْاهللََوأَِطیُعواْالرَّ

َماَواِتَواأْلَْرِضقَْدیَْعَلُم864 هلِلَِمافِیالسَّ ااَلإِنَّ
عالم�بودن�خدا�نسبت�به�اعمال�انسانَماأَنتُْمَعَلْیِه...

آیه�ی��35سوره�ی�نور�به�مهم�ترین�اصل�گزاره�های�اخالقی�قرآن�اشاره�می�کند.�توحید�و�ایمان�
به�مبدأ�هستی�اصلی�است�که�در�تعیین�الزامات�اخالقی�قرآن�مهم�ترین�نقش�را�دارد�و�در�این�
سوره�به�عنوان�یک�مبدأ�مهم�در�رسیدن�به�فضیلت�عفاف�به�آن�اشاره�شده�است.�در�این�آیه�
خداوند�به�نور�یاد�می�شود�و�آثار�و�مظاهر�این�نور�در�قلوب�انسان�ها�با�عمل�به�آدابی�که�در�سوره�
بیان�شده،�ممثل�می�گردد�)قطب،1412:�ج�4،�ص�2485(.�به�عبارت�دیگر،�نور�الهی،�نور�معرفت�و�
ایمان�است�که�دل�ها�و�دیده�های�مؤمنین�را�روشن�می�کند�و�به�وسیله�ی�عمل�صالح�آشکار�می�شود.
خداوند�در�این�سوره،�اصالح�و�تربیت�فرد�را�در�موضوع�عفاف�حول�محور�ایمان�و�معرفت�بیان�
می�کند،�زیرا�کنترل�غریزه�ی�جنسی�بدون�استفاده�از�پشتوانه�ی�ایمان�ممکن�نیست�)مکارم،�1374:�
ج�14،�ص�478(.�با�توجه�به�آیات��41�،18،�14و��42شامل�اعتقاد�به�مالکیت،�حکمت،�رحمت�و�
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علم�الهی�در�کل�هستی�است.�ارزش�های�اخالقی�اسالم�بر�حقایق�این�سوره،�ایمان�اعتقادی�ثابت�
و�الیتغیر�بنیان�گذاری�شده�است�و�در�تربیت�اسالمی�بیشتر�روی�مؤلفه�هایی�که�در�تکامل�انسان�
مؤثرند،�تأکید�می�شود.�یکی�از�عوامل�مؤثر�در�تکامل�انسان�معرفت�او�به�واقعیت�هستی�و�رهایی�
از�جهل�نسبت�به�ابتدا�و�پایان�سرنوشت�خود�است؛�لذا�معرفت�او�به�قوانین�حاکم�بر�هستی،�
مهم�ترین�انگیزه�و�پشتوانه�ی�محکمی�در�حفظ�یک�فضیلت�اخالقی�است.�به�عبارت�دیگر،�فعل�او�

با�انگیزه�ی�الهی�مقدس�می�شود.
ایمان�به�معاد�و�تسلیم�بودن�در�برابر�فرمان�پیامبر�)(�از�دیگر�اصول�ذکر�شده�در�آیات��24
و��54است؛�با�این�توضیح�که�پشتوانه�ی�همه�ی�برنامه�های�عملی�و�اخالقی�مسائل�اعتقادی�است�
)مکارم،�1374:�ج�14،�ص355(.�اعتقاد�به�معاد�فعل�و�عمل�فرد�را�محدود�نمی�کند�و�وجود�عالمی�

نامحدود�در�پیش�رو،�عظمت�عملی�را�که�می�خواهد�انجام�دهد،�روشن�می�کند.�اطاعت�از�فرمان�
رسول�)(�نیز�دغدغه�ی�گم�شدن�در�مسیر�یا�نداشتن�راهبری�کامل�را�از�بین�می�برد.

6-2. مقدمات
برای�ایجاد�یک�ارزش�اخالقی�در�انسان�و�حرکت�بر�اساس�آن�ارزش�اخالقی�به�سمت�هدایت�و�
تکامل�مقدماتی�الزم�است.�به��نظر�همه�ی�روان�شناسان�اخالق�و�رفتار�در�محیط�خانواده�پایه�ریزی�
می�شود�و�کودکان�از�طریق�دیده�ها�و�شنیده�ها�در�خانواده�راه�و�رسم�زندگی�را�می�آموزند�و�این�

آموزش�نقش�فوق�العاده�و�به�عقیده�ی�بسیاری�نقش�مادام�العمر�دارد�)قائمی،�17�:1373(.
پرورش�انسان�در�بستری�سالم�و�صحیح،�قبل�از�آنکه�مکلف�به�انجام�واجبات�و�ترک�نواهی�
شود،�از�آن�جهت�اهمیت�دارد�که�انتظار�اعتقاد�دینی�و�عمل�به�اعتقادات�از�فردی�که�روح�او�در�
اثر�تربیت�نادرست�بیمار�شده�است،�انتظار�درستی�نیست.�در�سوره�ی�نور�مواردی�از�رفتار�های�

خانواده�که�مقدمات�شکل�گیری�عفاف�را�در�فرد�فراهم�می�کند،�بیان�شده�است.�

جدول 2. مقدمات اخالقی معرفی شده در سوره ی نور

کدآیهشمارهردیف

َِّذیَنَءاَمنُواْ…119 َِّذیَنیِحبوَنأَنتَِشیَعالَْفاِحَشُةفِیال ال تطهیر�قلوب�از�بدخواهی�إِنَّ
برای�مؤمنان

َِّذیَنَءاَمنُواْاَلتَْدُخُلواْبُیُوتًاَغیْربُیُوتُِکْم..227 اال حفظ�حریم�خانهأَیهُّ

َّْمتَجُدواْفِیَهاأََحًدافاََلتَْدُخُلوَهاَحتیَیُْؤَذَنلَکمُ…328 اجازه�گرفتن�قبل�از�ورود�فَِإنل
به�خانه
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کدآیهشمارهردیف

الِِحیَنِمْنِعبَاِدکمَُوإَِمائُکْم432 َوأَنِکُحواْاأْلَیَاَمیِمنکمَُوالصَّ
...

فراهم�کردن�شرایط�ازدواج�
مجردان

ُسوَل…556 َکوَةَوأَِطیُعواْالرَّ َلوَةَوَءاتُواْالزَّ تالش�برای�تهذیب�نفسأَقِیُمواْالصَّ

َِّذیَن658 َِّذیَنَمَلَکْتأَیَْمانُکمَُوال َِّذیَنَءاَمنُواْلِیَْستَأِذنُکُمال یََأیَُّهاال
لَْمیَْبُلُغواْالُحُلَمِمنکمُ...

حفظ�حریم�زن�و�شوهر
تربیت�سالم�و�تأمین�
آرامش�روانی�کودکان

تأمین�آرامش�روانی�َوإَِذابََلَغاأْلَْطَفُلِمنُکُمالُْحُلَمفَْلیَْستأِذنُواْ...759
جوانان

در�آیات��27و��28بخشی�از�آداب�معاشرت�و�دستورهای�اجتماعی�اسالم�مثل�آداب�ورود�به�
خانه�های�مردم�و�چگونگی�گرفتن�اجازه�ی�ورود�-�که�با�مسائل�مربوط�به�حفظ�عفت�عمومی�در�
حوزه�ی�خانواده�ارتباط�نزدیکی�دارد�-�بیان�شده��است�)مکارم،�1374:�ج�14،�ص427(؛�چه�بسا�که�
رعایت�نکردن�این�امور�باعث�شکستن�حریم�حیا�می�شود�و�زمینه�ی�تهمت�و�گناهان�دیگر�را�ایجاد�
می�کند.�عالوه�بر�این�در�حوزه�ی�خانواده،�سهل�انگاری�پدر�و�مادر�در�رفتارهای�زناشویی�ممکن�است�
باعث�به�وجود�آمدن�انحرافات�اخالقی�و�بیماری�های�روانی�در�فرزندان�و�بروز�رفتارهای�غیراخالقی�
از�آنها�شود؛�لذا�طبق�آیات��58و�59،�آموزش�آداب�صحیح�اسالمی�به�فرزندان�از�وظایف�اصلی�یک�
خانواده�ی�دینی�است.�خانواده�از�مهم�ترین�ارکان�رشد�و�پرورش�کودک�در�همه�ی�زمینه�هاست.�
پدران�و�مادران�دنیای�کودک�اند�و�طفل�بخش�اعظم�آموخته�ها�و�مکتسبات�خود�را�از�ایشان�دریافت�

می�کند�)قائمی،�17�:1373(.
�همچنین�طبق�آیه�ی��32سوره�ی�نور،�یکی�از�مهم�ترین�راه�های�مبارزه�با�فحشا�ایجاد�زمینه�ی�
مناسب�برای�ازدواج�آسان�و�بی�تکلف�است�که�باعث�اشباع�صحیح�و�مشروع�غرایز�می�شود�و�زمینه�ی�
بروز�اعمال�غیر�اخالقی�را�برای�آنها�از�بین�می�برد�)مکارم،�1374:�ج�14،�ص457(.�بنابراین�خانواده�
در�فراهم�آوردن�مقدمات�شکل�گیری�خصلت�عفاف�در�وجود�انسان��نقش�اصلی�را�دارد�و�تربیت�

صحیح�پدر�و�مادر�در�رسیدن�به�این�فضیلت�اخالقی�کمک�فراوانی�می�کند.

6-3. الزامات 
برای�رسیدن�به�اهداف�و�غایاتی�که�قرآن�کریم�برای�انسان�معین�کرده�است،�رعایت�الزامات�که�
پشتیبان�و�ضامن�دستیابی�به�اهداف�مورد�نظر�ضروری�است�و�بدون�کسب�این�الزامات�حرکت�با�
توقف�یا�انحراف�مواجه�می�شود.�برای�فضیلت�اخالقی�عفاف�نیز�قرآن�کریم�در�سوره�ی�نور�الزاماتی�

را�تعیین�کرده��است.
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جدول 3. الزامات عفاف در سوره ی نور

کدآیهشمارهردیف

انِیفَاْجلُِدواْکلَُواِحٍدمِّنْهَماِمْائََةَجْلَدٍة..12 انِیَُةَوالزَّ لزوم�مجازات�مجرمانالزَّ

َزاٍن23 انِیَُةاَلیَنِکُحَهاإاِلَّ َزانِیًَةأَْوُمْشِرَکًةَوالزَّ انِیاَلیَنِکُحإاِلَّ ازدواج�نکردن�با�انسان�الزَّ
زناکار

َِّذیَنیَْرُموَنالُْمْحَصنَاِتثمُلَْمیَْأتُواْبَِأْربََعِةشُهَداَءفَاْجلُِدوُهْمثََمانِیَن34 َوال
َجْلَدًة...

ضرورت�مجازات�
تهمت�زننده

ِحیٌم45 ََغُفوٌررَّ اهللَّ َِّذیَنتَابُواِْمنبَْعِدَذالَِکَوأَْصَلُحواْفَِإنَّ ال توبه�و�اصالح�عملإاِلَّ

511
َُّکمبَْلُهَوَخیٌر ال َِّذیَنَجاُءوبِااْلْفِکُعْصبٌَةمِّنکمُاَلتَحَسبُوُهَشرًّ ال إِنَّ
َِّذیتََولیَِکبْرُهِمنْهْملَُه َّکمُلِکلُاْمِرٍیمِّنْهممَّااْکتََسَبِمَنااْلْثِمَوال ل

َعَذاٌبَعِظیم

ضرورت�مجازات�رهبران�
تهمت�زنندگان�در�جامعه

الُْمْؤِمنُوَنَوالُْمْؤِمنَاُتبَِأنُفِسِهْمَخیْراَوقَالُواَْهاَذا612 لْواَلإِْذسَمْعتُُموُهَظنَّ
إِْفٌکمُّبِیٌن

سوء�ظن�نداشتن�مؤمنان�
نسبت�به�یکدیگر

715
إِْذتََلقَّْونَُهبَِألِْسنَتِکمَُوتَُقولُوَنبَِأْفَواِهکُممَّالَْیَسلَُکمبِِهِعْلٌمَوتَحَسبُونَُه

َِعِظیٌم َهیِّنًاَوُهَوِعنَداهللَّ

نپذیرش�و�منتشر�نکردن�
شایعات

کوچک�نشمردن�گناه
سخن�گفتن�بر�اساس�علم

َّتَکَلَّمبِهاَذاُسْبَحانََکَهاَذابُهتَاٌن816 َولَْواَلإِْذَسِمْعتُُموُهقُْلتُممَّایَُکوُنلَنَاأَنن
َعِظیٌم

نهی�از�منکر
ترک�تهمت

ُأَنتَُعوُدواْلِِمْثلِِهأَبًَداإِنُکنتُممُّْؤِمنِیَن917 ترک�تهمتیَِعُظُکُماهللَّ
توبه

یِّبِیَن...1026 یِّبَاُتلِلطَّ همنشینی�نکردن�با�ناپاکانالْخبِیثَاُتلِْلَخبِیثِیَنَوالَْخبِیثُوَنلِْلَخبِیثَاِتَوالطَّ

واِْمْنأَبَْصاِرِهْمَویَحَفُظواْفُُروَجُهْم...1130 ِّْلُمْؤِمنِیَنیَُغضُّ نگاه�نکردن�به�نامحرم�از�قُلل
روی�شهوت

َواَلیُْبِدیَن1231 َویَحَفْظَنفُُروَجُهنَّ ِّْلُمْؤِمنَاِتیَْغُضْضَنِمْنأَبَْصِرِهنَّ َوقُلل
... َعلیَُجیُوبِهنَّ َماَظَهَرِمْنَهاَولْیَْضِربَْنبِخُمِرِهنَّ إاِلَّ ِزینَتَُهنَّ

نگاه�نکردن�به�نامحرم�از�
روی�شهوت

حفظ�حجاب�شرعی

ُِمنفَْضلِِه...1333 َِّذیَناَلیَجُدوَننِکَاًحاَحتیَیُْغنِیَهُماهللَّ َولْیَْستَْعِفِفال

ملزم�بودن�به�شرایط�
اخالقی�عفاف�برای�انسان�

مجرد
پرهیز�از�زنا

َو1436 ُأَنتُْرفََعَویُْذَکَرفِیَهااْسُمُهیَُسبُِّحلَُهفِیَهابِالُْغُدوِّ فِیبُیُوٍتأَِذَناهللَّ
ااَلَصاِل

همواره�به�یاد�خدا�بودن
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َکوِة1537 َلوِةَوإِیتَاِءالزَّ َِوإِقَاِمالصَّ تُْلِهیِهْمتِجاَرٌةَواَلبَْیٌعَعنِذْکِراهللَّ ِرَجاٌلالَّ
یَخافُوَنیَْوًماتَتََقلَُّبفِیِهالُْقُلوُبَواأْلَبَْصُر

به�یاد�خدا�بودن،�اقامه�ی�
نماز،�دادن�زکات،�ایمان�

به�معاد

یَتََولیَفَِریٌقمِّنْهم...1647 ُسوِلَوأََطْعنَاثُمَّ َِوبِالرَّ مراقبت�بر�حفظ�ایمانَویَُقولُوَنَءاَمنَّابِاهللَّ

َِوَرُسولِِهلِیَْحکمُبَْینَُهْمأَنیَُقولُوا1751ْ ََّماکَاَنقَْوَلالُْمْؤِمنِیَنإَِذاُدُعواْإِلَیاهللَّ ان
َسِمْعنَاَوأََطْعنَا...

اطاعت�از�حکم�خداوند

آیات�جدول�فوق�شامل�قوانینی�برای�مجازات�مجرمان�)آیات��4�،2و��11(،�رعایت�قوانینی�در�
اجتماع�)آیات��31�،30�،26�،16�،15�،12و�33(�و�ملزم�بودن�فرد�به�اموری�مثل�توبه،�کوچک�نشمردن�
گناه،�ترک�تهمت،�ذکر�خدا�و�حفظ�ایمان�)آیات��47�،37�،36�،15�،5و�51(�است.�طبق�نظر�
مفسران�نیز�این�آیات�بیانگر�محدودیت�هایی�برای�رفتار�اجتماعی�فرد�)قرائتی،�1388:��ج�6،�ص�146(�
و�رعایت�قوانینی�در�اجتماع�است؛�برای�نمونه،�طبق�تفسیر�آیه�ی�12،�مؤمنین�وقتی�مطلب�دروغ�
و�افک�می�شنوند،�بر�حسب�قاعده�ی�دینی�-�خبری�که�مخبر�بدان�علم�ندارد�و�ادعائی�که�مدعی�
شاهدی�بر�آن�ندارد،�باید�محکوم�به�کذب�کنند-�حتی�اگر�درواقع�آن�خبر�دروغ�باشد.�پس�کسی�
که�متصف�به�ایمان�باشد�باید�به�افراد�مؤمن،�حسن�ظن�داشته�باشد�)طباطبایی،�1411:�ج15،�ص91(.
همچنین�درآیات��31و��32حفظ�نگاه�و�حجاب�زنان�از�الزامات�حفظ�عفاف�است�که�چشم�
پاک�مقدمه�ی�پاکدامنی�است�و�بی�عفتی�مانع�رشد�معنوی�انسان�است�)قرائتی،�1388:�ج�6،�ص173(.�
قبل�از�نزول�این�آیه،�زنان�دامنه�ی�روسری�خود�را�به�شانه�ها�یا�پشت��سر�می�افکندند،�قرآن�دستور�
می�دهد�روسری�خود�را�بر�گریبان�خود�بیفکنند�و�گردن�و�سینه�را�مستور�کنند�)مکارم،�1374:�ج�
14،�ص440(.�این�آیه�اموری�که�رعایت�نکردن�آن�آتش�شهوت�را�در�دل�مردان�شعله�ور�می�کند�و�
ممکن�است�منتهی�به�انحراف�از�جاده�ی�تقوا�شود�را�متذکر�می�شود�)مکارم،�1344:�ج�14،�ص443(.�
از�جمله�آثار�حجاب�آرامش�روحی،�استحکام�پیوند�خانواده،�جلوگیری�از�سوء�قصد�و�تجاوز،�حفظ�

شخصیت�زن�و�نجات�از�چشم�ها�و�دل�های�هوسباز�است�)قرائتی،�1388:�ج�6،�ص175(.
در�اهمیت�این�موارد�می�توان�گفت�که�حجاب�یک�پوشش�در�تقابل��با�نگاه�)نگاه�خیره(��است.�
نگاه�یک�فرایند�متقابل�انجام�می�دهد�به�طوری�که�وقتی�شخصی�به�شخص�دیگر�نگاه�خیره�کند،�
در�حقیقت�نگاه�او�را�می�جوید�و�دوخته�شدن�دو�نگاه�به�یکدیگر�زمینه�ی�ارتباط�متقابل�را�فراهم�
می�کند�)پاکتچی�1392:�ج�20،�ص�105(.�در�چنین�فرایندی�برای�کنترل�این�ارتباط�و�مهار�زدن�به�
آن�پوشش�استفاده�می�شود.�زمانی�که�کسی�به�موضوعی�نگاه�می�کند،�در�عمل�با�نگاه�مطلوبیت�

آن�موضوع�را�برای�خود�رقم�می�زند�)همان(.�
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با�توجه�به�آیات�جدول�می�توان�بیان�کرد�که�الزامات�عفاف�بیشتر�در�حوزه�ی�اجتماع�و�مربوط�
به�آداب�اجتماعی�است�و�قوانین�و�آداب�اجتماعی�مانند�مجازات،�نهی�از�منکر،�همنشینی�نکردن�
و�ازدواج�با�انسان�های�ناپاک،�نپذیرش�و�پخش�نکردن�شایعات�برای�حفظ�تقویت�و�بقای�عفت�

عمومی�اجتماع�الزم�است.
همچنین�در�بخش�های�قبلی،�مواردی�مانند�ایمان،�ذکر�خدا�و�اطاعت�از�فرامین�الهی�جزء�
اصول�و�مبانی�الزم�برای�حفظ�فضائل�اخالقی�برشمرده�شد�و�در�بخش�اخیر�این�اصول�و�مبانی�
در�قالب�الزامات�مقوله�بندی�شده�است.�در�توضیح�این�اشتراکات�می�توان�گفت،�مفاهیم�اعتقادی�
عالوه�بر�اینکه�نظری�حائز�اهمیت�اند،�در�مرحله�ی�الزامات�به�شکل�عملی�در�قالب�اقداماتی�مانند:�
ذکر�خدا،�اقامه�ی�نماز،�دادن�ذکات�و�اطاعت�از�رسول�خدا�)(�انجام�می�شوند.�الزامات�این�گروه�
آیات�هم�رویکردی�فردی�دارند�و�هم�رویکردی�اجتماعی.�به�عبارت�دیگر،�با�ایجاد�قوانین�و�شرایطی�

در�سطح�جامعه�می�توان�به�فرد�در�رسیدن�به�آن�الزامات�کمک�کرد.

6-4. موانع 
شناخت�موانع�راه�و�تالش�برای�رفع�آنها�از�ضروریات�حرکت�به�سوی�هدف�است،�زیرا�موانع�
امکان�رشد�را�از�انسان�سلب�می�کند�و�گاهی�به�سقوط�انسان�یا�جامعه�می�انجاد.�یکی�از�جنبه�های�
و� اخالقی�شدن� موانع� تبیین� دارد،� اخالقی� بصیرت� افزایش� در� نقش�مهمی� قرآنی�که� حکمت�
راه�های�مقابله�با�آن�است.�در�فرایند�اخالقی�شدن�بر�اساس�تعالیم�قرآن�-�عالوه�بر�بهره�مندی�
کامل�از�جهان�بینی�قرآنی،�آگاهی�از�جایگاه�و�کرامت�انسان�در�نظام�آفرینش�و�شناخت�اصول�و�
دستور�العمل�های�اخالقی�قرآن-�آگاهی�کامل�از�موانع�فرایند�اخالقی�شدن�و�راه�های�مقابله�با�آن�

اهمیت�بسیار�باالیی�دارد�)فیروزمهر،�302�:1393(.
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جدول .4 موانع تحقق عفاف در سوره ی نور

کدآیهشمارهردیف

الُْمْؤِمنُوَنَوالُْمْؤِمنَاُتبَِأنُفِسِهْمَخیْراَو112 َّْواَلإِْذسَمْعتُُموُهَظنَّ ل
سوء ظنقَالُواَْهاَذاإِْفٌکمُّبِیٌن

إِْذتََلقَّْونَُهبَِألِْسنَتِکمَُوتَُقولُوَنبَِأْفَواِهکُممَّالَْیَسلَُکمبِِهِعْلٌم215
َوتَحَسبُونَُهَهیِّنًاَوُهَوِعنَداهللَِعِظیٌم

پخش شایعه
پیروی از ظن و گمان
کوچک شمردن گناه

َّتَکَلَّمبِهاَذا316 َولَْواَلإِْذَسِمْعتُُموُهقُْلتُممَّایَُکوُنلَنَاأَنن
غفلتُسْبَحانََکَهاَذابُهتَاٌنَعِظیٌم

ْیَطان...421 َِّذیَنَءاَمنُواْاَلتَتَّبُِعواُْخُطَواِتالشَّ اال یََأیهُّ
پیروی از وسوسه های شیطان

تکبر و مغرور شدن به ایمان خود

یَتََولیَفَِریٌقمِّنْهم547 ُسوِلَوأََطْعنَاثُمَّ َویَُقولُوَنَءاَمنَّابِاهللَِوبِالرَّ
مِّنبَْعِدَذالَِکَوَماأُْولَئَکبِالُْمْؤِمنِیَن

ایمان ضعیف

براساس�آیات�قرآن�کریم�و�به�ویژه�آیات�سوره�ی�نور�وسوسه�های�شیطان�از�اموری�است�که�
فرایند�اخالقی�شدن�را�ناممکن�یا�در�آن�کندی�ایجاد�می�کند.�از�نظر�قرآن،�شیطان�مظهر�فریب�کاری،�
پلیدی�و�رذالت�و�هر�نوع�خصلت�و�رفتار�زشت�و�منفی�است�و�کارش�منحرف�کردن�انسان�از�صراط�

مستقیم�الهی�است�)فیروزمهر،�315�:1393(.
پیروی�از�وسوسه�های�شیطان�از�مهم�ترین�موانع�تبلور�عفاف�در�وجود�انسان�است.�آیه�ی��21
به�مؤمنان�هشدار�می�دهد�که�نفوذ�افکار�و�اعمال�شیطانی�گاهی�تدریجی�و�کم�رنگ�است�و�باید�
در�همان�گام�های�نخست�کنترل�شود�تا�آلودگی�گسترش�پیدا�نکند.�اگر�شیطان�را�»هر�موجود�
موذی�و�تبهکار�و�ویرانگر«�معنی�و�تفسیر�کنیم،�گستردگی�این�هشدار�در�تمام�ابعاد�زندگی�روشن�
می�شود.�بنابراین،�شیطان�می�تواند�یک�انسان�پاکدامن�و�با�ایمان�را�گام�به�گام�به�آغوش�فساد�
بکشاند.�این�گام�ها�عبارت�اند�از:�معاشرت�با�انسان�های�فاسد،�شرکت�در�مجالس�گناه،�فکر�گناه،�
ارتکاب�مصادیق�مشکوک�و�شبهات�و�انجام�دادن��گناهان�صغیره�)مکارم،�1374:�ج�14،�ص412(.�
مبارزه�با�مفاسد�اخالقی�از�طریق�مبارزه�با�عوامل�پدیدآورنده�آن�امکان�پذیر�است،�برای�مثال�ترک�
معاشرت�های�مسموم،�دوری�و�پرهیز�از�محیط�های�فاسد،�کنترل�رفت�و�آمدها�و�حتی�در�مواردی�

مهاجرت�ها�در�این�رابطه�مؤثرند�)قائمی،�42�:1373(.
اگرچه�این�آیات�در�ظاهر�رویکردی�اجتماعی�دارند�و�خطاب�آیات�به�گروهی�از�مسلمانان�است�
که�در�خطایی�دسته�جمعی�شرکت�کرده�اند،�اما�واکنش�فرد�نسبت�به�این�گونه�اعمال�در�اجتماع�
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می�تواند�در�تضعیف�یا�تقویت�هر�کدام�مؤثر�باشد.�هر�کدام�از�مواد�جدول�شماره�ی��4می�توانند�
مانعی�در�مسیر�حرکت�به�سوی�کمال�و�سعادت�انسان�شوند�و�طبق�نظر�مفسرین،�محور�سوره�بر�
عفاف�و�پاکدامنی�است�)قطب،�1412:�ج�4،�ص2485؛�مکارم،�1376:�ج�14،�صص�355و354(،�می�توان�

این�گروه�آیات�را�موانع�نیل�به�عفاف�ذکر�کرد.

جمع بندی و نتیجه گیری

قرآن�کریم�در�سوره�ی�نور،�عفاف�را�در�قالب�یک�آموزه�ی�اخالقی�تبیین�کرده�است.�بررسی�
آیات�سوره�ی�نور�بر�اساس�تحلیل�محتوا�و�در�قالب�جداول،�بیانگر�این�نکته�است�که�مضمون�آیات�
این�سوره�ابعاد�فردی،�خانوادگی�و�اجتماعی�دارد�و�قرآن�کریم�رویکردی�سه�جانبه�در�تبیین�این�

فضیلت�اخالقی�داشته�است.�
پایه�گذاری�ارکان�نظام�اخالقی�عفاف�در�سه�حوزه�ی�نامبرده�نشان�می�دهد�که�هرکدام�از�
این�سه�حوزه�به�تنهایی�نمی�تواند�یک�نظام�اخالقی�را�ایجاد�و�حفظ�کند�و�این�امر�از�اهمیت�و�
تأثیر�گذاری�این�سه�حوزه�در�عفاف�حکایت�می�کند؛�برای�مثال�اگرچه�پشتوانه�ی�اعتقادی�ایمان�
در�ایجاد�عفت�فردی�نقش�اساسی�دارد،�اما�باید�توجه�داشت�که�ایجاد�برخی�الزامات�قانونی�از�
سویی�و�ایجاد�زمینه�های�فرهنگی�و�اجتماعی�سالم�از�سوی�دیگر�در�جامعه�برای�حفظ�عفاف�
فردی�و�اجتماعی�اهمیت�دارد.�همچنین�از�بسترسازی�زمینه�های�شکل�گیری�خصلت�عفت�در�

فرد�در�محیط�خانواده�نمی�توان�چشم�پوشی�کرد.�
نتایج�تحلیل�محتوای�آیات�سوره�ی�نور�نشان�می�دهد�که�مفهوم�اخالقی�عفاف�در�این�سوره،�

در�قالب�مؤلفه�های�اصول�و�مبانی،�الزامات،�مقدمات�و�موانع�تبیین�شده�است.
ایمان�به�خدا�و�معاد�از�جمله�اصولی�است�که�در�عفاف�نیز�همچون�سایر�فضایل�اخالقی�نقش�
اصلی�را�بازی�می�کند؛�چنانچه�نزدیک�به�نیمی�از�آیات�سوره�تأثیر�ایمان�در�عفاف�را�تبیین�می�کند.�
ایمان�به�خدا�در�این�مرحله�شامل�اعتقاد�به�وحدانیت،�مالکیت،�حکمت،�رحمت�و�علم�خداوند�بر�
هستی�و�انسان�است.�اگرچه�اصول�و�مبانی�برای�حفظ�و�نهادینه�کردن�عفاف�در�حوزه�ی�فردی�
است�و�معرفت�و�ایمان�نسبت�به�این�اصول�در�نتیجه�ی�خواست�و�تالش�فرد�ایجاد�می�شود،�اما�

خانواده�و�جامعه�نیز�می�تواند�انسان�را�در�رسیدن�به�این�اهداف�کمک�کند.
اجرای�مجازات�مجرمان،�رعایت�اصول�اخالقی�-اجتماعی�مانند�منع�پذیرش�و�انتشار�شایعات�
و�نهی�از�منکر�و�رعایت�امور�فردی�)مانند�خودداری�از�نگاه�شهوت�آلود�به�نامحرم�و�حفظ�پوشش�
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شرعی�زنان(�از�جمله�الزاماتی�است�که�قرآن�کریم�برآن�تأکید�می�کند.�پوشش�می�تواند�عاملی�
برای�کنترل�نگاه�شهوت�آلود�باشد.�همچنین�حجاب�یک�رفتار�اخالقی�عینی�و�ملموس�است�که�

باید�آن�را�مهم�ترین�شاخص�در�نظام�اخالقی�عفاف�در�نظر�گرفت.
حفظ�حریم�زن�و�شوهر،�حفظ�حریم�خانه�و�رعایت�نکات�اخالقی�برای�تربیت�صحیح�در�
خانواده�از�مقدمات�نظام�اخالقی�عفاف�است.�تربیت�صحیح�موجب�پاکی�و�صفای�ضمیر�انسان�
می�شود�و�این�ضمیر�پاک�در�تصمیم�گیری�های�انسان�یاری�گر�اوست.�در�سوره�ی�نور�مانع�اصلی�
تبلور�عفاف�در�انسان�پیروی�از�وسوسه�های�شیطان�بیان�شده�است�که�خود�ناشی�از�ایمان�ضعیف�

و�تالش�نکردن�برای�تهذیب�نفس�است.
این�مطالب�عالوه�بر�اینکه�بیانگر�وحدت�موضوعی�و�ساختاری�سوره�ی�نور�بر�محور�عفاف�است،�
نشان�می�دهد�که�این�سوره�می�تواند�به�مثابه�یک�مدل�جامع�زمینه�ی�هدایت�افراد�و�جوامع�انسانی�

را�در�بروز�فضیلت�اخالقی�عفاف�فراهم�کند.
در�بررسی�آیات�سوره�ی�نور�این�نتیجه�حاصل�شد�که�مواردی�مثل�ایمان�هم�در�اصول�و�هم�
در�الزامات�ذکر�شده�است؛��نقش�مهم�این�گونه�گزاره�ها�نشان�می�دهد�که�این�مفاهیم�در�مرحله�ی�
اصول�به�صورت�اعتقادی�و�نظری�و�در�مرحله�ی�الزامات�به�شکل�عملی�در�قالب�برنامه�هایی�مثل�

ذکر�خدا،�اقامه�ی�نماز،�دادن�زکات�و�اطاعت�از�رسول�خدا�)(�اهمیت�دارند.
در�نهایت��مدل�ذیل�برای�نظام�اخالقی�عفاف�بر�مبنای�سوره�ی�نور�معرفی�می�شود:

15 
 

)ص(  و اطاعت از رسول خدا اتنماز، دادن زک یی مثل ذکر خدا، اقامهیهاالزامات به شکل عملی در قالب برنامه
 اهمیت دارند.

 :شودمینور معرفی  یعفاف بر مبنای سورهنظام اخالقی برای نهایت  مدل ذیل در
 
   
 
 
 

  

نور ینظام اخالقی عفاف بر مبنای سوره  

 موانع اصول و مبانی الزامات مقدمات

رویکرد 
 خانوادگی

 رویکرد اجتماعی رویکرد فردی
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g  ،زاهدی، عبدالرضا، ایوب امرایی و مریم نظربیگی. »روش قرآن در نهادینه سازی عفاف و حجاب

با رویکرد ترتیب نزول«، مطالعات راهبردی زنان، سال سیزدهم، ش49، )پاییز 1389(.
g .زوزونی، قاضی ابوعبداهلل حسین بن احمد، 1345. المصادر، به کوشش تقی بینش، مشهد: طوس
g .طباطبایی، محمد حسین، 1417. المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات
g  عالءالدین، سید محمدرضا. »نقش عفاف و حجاب در تربیت معنوی انسان از منظر قرآن کریم و

کالم شهیدان«، کوثر، سال سیزدهم، ش46، )نیمه دوم بهار و نیمه اول تابستان 1392(.
g .فتحعلی خانی، محمد، 1374. آموزه های بنیادین علم اخالق، تهران: کوثر
g .فنایی، ابوالقاسم، 1384. دین در ترازوی اخالق، تهران: صراط
g  فیروز مهر، محمدمهدی، 1393. تربیت اخالقی با نگاه قرآنی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اسالمی.
g .قائمی، علی، 1373. خانواده و مشکالت اخالقی کودکان، تهران: امیری
g .قرائتی، محسن، 1388. تفسیر نور، تهران: مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن
g .قطب، ابراهیم شاذلی، 1412. فی ظالل القرآن، بیروت: دارالشرق
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نظام اخالقی عفاف از منظر قرآن کریم بر مبنای سوره ی نور

g  کاظمی سهلوانی، حسن. »حجاب و عفاف و نقش آن در امنیت اجتماعی و خانوادگی از منظر
قرآن«، کوثر، سال سیزدهم، ش46، )نیمه دوم بهار و نیمه اول تابستان 1392(. 

g  ،»کرمانی، طوبی و صغری صالحی. »روش شناسی فارابی در تدبیر منزل و تأثیر آن در سبک زندگی
مطالعات راهبردی زنان، دوره نوزدهم، ش 76، )تابستان 1396(.

g  ،»محصص، مرضیه و آتنا بهادری. »تأملی بر شرک جنسیتی در خوانش های زن مدارانه از قرآن
مطالعات راهبردی زنان، دوره بیستم، ش 78، )زمستان 1396(.

g .مصباح یزدی، محمدتقی، 1377. اخالق در قرآن، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
g .مکارم شیرازی ناصر و دیگران، 1374. تفسیر نمونه، قم: دارالعلم
g .)( مکارم شیرازی، ناصر، 1381.  اخالق در قرآن، قم: مدرسه االمام علی بن ابیطالب
g .نراقی، مهدی، 1366. جامع السعادات، ترجمه ی سید جالل الدین مجتبوی، تهران، حکمت
g  نیومن، ویلیام الرنس، 1390. شیوه های پژوهش اجتماعی: رویکردهای کیفی و کمی، ترجمه ی

حسن دانایی فرد و حسین کاظمی، تهران: کتاب مهربان.
g  ،نئوندوف، کیمبرلی ای، 1395. راهنمای تحلیل محتوا، ترجمه ی حامد بخشی و وجیهه جالئیان

مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
g .هومن، عباس، 1393. راهنمای عملی تحلیل محتوا، تهران: مبتکران، پیشروان

 h Zammit, Martin R.,)2002). A Comparative Lexical Study of Quranic, Koln.  


