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Abstract
Chastity (Ifaf) is one of the significant moral teachings in the Holy Quran that has considerable aspects.
Following the virtue of chastity has uplifting social and individual effects so studying the issue and its aspects
are the matters of importance. Thus, I aim to develop a statement analysis of chastity in Surah al-Nisa. Applying
the technique of scientific content analysis, I would analyze and assess the statements containing the issue of
chastity, classify subjects, and make a logical pattern based on the issue. Results indicated that Chastity in this
chapter has considerable aspects in various fields of manner, speech, finance, Self-control, and both man and
woman should obey its rules. Chastity is not only defined in terms of women's manners but due to the general
rule of human purity, should be applied equally to men and women. The quantitative analysis reveals that
chastity has a high frequency in the statements related to manners, so chastity is a virtue that should be
represented in manners.
Keywords: al-Nisa, Chastity, Self-control, Chastity in manners, Content analysis.

1. Assistant Professor, Department of Medical Sciences, University of Gilan, Gilan, Iran.
Email: ashjannati@gmail.com

فصلنامۀ علمی – ترویجی در حوک :اختق

Quarterly Journal of Extension in Ethics

س 10ز  38ویاوی  60تابنتان 1399

No.38/ Summer 2020/ Tenth Year

صفحات11-36

الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی سورۀ نساء
اشرف جناتی

*

چکیده
منئله عفاف اک مهمتریو آموکهههای اختمهی مهرآن کهریم اسهت و اباهاد گنهتردهای
دارد .رعایت ایو فضیلت اختمی دارای آ ار فردی و اجتماعی واالیهی اسهت؛ اک ایهو
رو شناخت ابااد و حی ههای آن در مرآن کریم حائز اهمیت است .هدف اصلی ایهو
وههژوهخ م الاههۀ تحلیلههی گههزارههههای عفههاف در سههور :ننههاء اس هت .بههدیو منظههور
سهپس ربقهههبنههدی موضههوعی گردیههده و در نهایهت یههک مههدل من قههی بههرای اباههاد
عفاف در سور :نناء ترسیم شده اسهت .نتهایپ وهژوهخ نشهان داد کهه عفهاف در ایهو
سهوره اک نظهر رفتهاری گفتهاری مهالی خویشهتوداری و مراعهات عفهاف در ههر دو
جنس مرد و کن اک ابااد گنتردهای برخوردار است .عفاف نهتنها بهرای کنهان  -کهه بها
توجههه بههه منههئله واکههدامنی اننههانههها  -بههرای هههر دو جههنس مههرد و کن ضههرورت
کمی اباهاد عفهاف در ایهو سهوره نشهان میدههد کهه عفهاف رفتهاری اک
دارد .بررسی ه
بیشتریو بنامد برخوردار است؛ ایو امر بیانگر آن است که عفاف باید بیشتر در رفتهار
اننانها تجل هی و ظهور یابد.

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

با استفاده اک روز تحلیل محتوا گزارههای مرتب با مفهوم عفاف تجزیهه و تحلیهل و
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کلیدواژهها
سور :نناء عفاف خویشتوداری عفاف رفتاری تحلیل محتوا.
بیان مسئله
موضوع عفاف و واکدامنی اک جمله منائلی است که تقریبهاً بهه انهداک :تهاری بشهریت
مدمت دارد .ایو فضیلت اختمی بهمنزلۀ یک عامل فرهنگی روز و منخ منهلمانان
را به تصویر مهیکشهد .عفهاف در اصه تح دینهی یانهی غلبهۀ عقهل بهر احناسهات و
شهوات اننان در فکر و ورهیز اک هرگونه ماصیت و خ ا در عمل و توجه به کرامهت
اننانی در برمراری ارتباط با دیگران .اگر ایو هنجار دینی در جاماهۀ اسهتمی حهاکم
شود ارتبارات اننانی نمود متفاوتی خواهد داشت.
مهرآن کهریم کهه مأخهذ مههم مارفهت منهلمانان و گنجینهۀ شهایگان تجربیهات
بشری است اننان را به رعایت عفاف در س ر گنترده فراخوانده است .سهور :ننهاء
چهارمیو سور :مرآن و در ترتیب نزول نود و دومهیو سهوره (مارفهت 1425ق ج:1
 ) 137و ششمیو سور :مهدنی و سهومیو سهوره اک سهورهههای هفهتگانهۀ رهوال اسهت
(کرکشی 1415ق ج .)194 :1یکی اک موضوعات کلی ماارف سور :نناء بها توجهه
به مدنی بودن آن ب یان باضی اک احکام اختمی و فقهی در حهوک :عفهاف و حیاسهت؛
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احکامی مانند ورهیز اک آلودگی جننی نهی اک اشاعۀ فحشا راه اصتح کنهان تبهکهار
و غیره .در وژوهخ حاضر سای شده بهرای بههرهبهرداری بهتهر و بیشهتر اک ایهو سهوره
مضامیو آن در موضوع عفاف کشف و شبکۀ محتوایی آن ترسیم شود .در ایو مقالهه
با استفاده اک روز تحلیل محتوا (بهمثابۀ یک روز تحقیق میان رشتهای و متو محهور)
سور :نناء بهدمت بررسی شد و با تجزیه و تحلیل مفاهیم ایو سوره تصویر جهامای اک
عفاف به دست آمد.
گفتنی است تحقیقات مصتلفی دربار :عفاف در مهرآن صهورت گرفتهه اسهت کهه
تنها به بصشی اک آنهها اشهاره میشهود؛ کاههدی و همکهاران ( )1389در مقالهۀ «روز
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مرآن کریم در نهادینهساکی عفاف و حجاِّ بها رویکهرد بهه ترتیهب نهزول» وهژوهخ

تفنیری اک آیات مرتب با عفاف و حجاِّ در مرآن کهریم ارائهه دادهانهد .شهابانپور و
همکاران ( )1396در مقالۀ «تحلیلی بهر حجهاِّ و عفهاف اک منظهر مهرآن بها تکیهه بهر
مصلحت در نظریۀ ادراکات اعتباری عتمه رباربایی» ،چرایی عفاف و حجاِّ را بهر
اساس نظریۀ ادراکات اعتباری بها تمرکهز بهر آ هار عتمهه رباربهایی تبیهیو کهردهانهد.
میرخانی و صفایی( )1393در وژوهخ «جایگاه عف ههت جننهی در شهریات اسهتمی و
تأ یر آن بر تحکیم بنیان خانواده» با استناد به متون دینهی جایگهاه عف ههت جننهی را در
شریات استمی واکاوی کردهاند.
بنابرایو باید گفت کتاِّ یا مقالۀ منتقلی دربهار :موضهوع عفهاف در سهوره ننهاء
نگاشته نشهده اسهت و وهژوهخ حاضهر اک ایهو وژوهخههای متمهایز و دارای رویکهرد
جدید است.
 -1مفاهیم نظری پژوهش
وههیخ اک تبیههیو تحلیههل محتههوای سههور :ننههاء الکم اسههت واهگههان کلیههدی وههژوهخ
تبییو شود:

«عفاف» به مانی ورهیز و خودداری اک ههر چیهز غیهرحتل اسهت (فراهیهدی 1410ق
ج :1ا .)92راغب اصفهانی ماتقد است عف هت یانی حاصل شدن حالتی برای نفهس
اننان که بهوسیلۀ آن اک غلبه و تنهل ه شههوت جلهوگیری مهیشهود و در اصهل یانهی
بننده کهردن در گهرفتو چیهز انهد

(راغهب 1412ق ا .)573صهاحب التحقیهق

ماتقد است عفت یانی حف نفس اک تمایتت و شهوات نفنانی چنانکه تقوا حف
محرمات بیرونی است (مص فوی 1430ق ج :8ا .)180تمایتت نفنهانی
نفس اک ه

بنا بر تفاوت افراد و مصادیق مصتلف است؛ بدیو دلیل عفاف کن مرد ویر جهوان

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

 -1-1عفاف

فقیر غنی و ...متناسب با خود اوست؛ برای مثال تاف هف فقیر به مناعت او و ساختو به
دارایی اند

است .مرآن کریم در ایو باره میفرمایهد :لِ ْل ُف َق ِ
راء ال ِ
ذب ُُ ُُ
ینْ ...
َّذِ َ
یح َس ُ
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ال ِ
یاء ِم َن التَّ َعفُّف ؛ « ایو صدمات اک آن بینوایانی است که ...چنهان در وهرد:
ل َأغْنِ َ
ْجاه ُ
عفافند که هر که حال ایشان را نداند وندارد اک توانگرانند» (بقره.)273 :

عفاف اص تحی اختمهی اسهت کهه عالمهان اخهتق آن را در شهمار مهمتهریو
فضایل برشمردهاند .متصدرا در تاریف عفاف مهینوینهد« :عفهاف منشهی اسهت کهه
منشأ صدور کارهای ماتهدل میشهود؛ نهه وهردهدری مهیکنهد و نهه گرفتهار خمهودی
مههیشههود» (صههدرالدیو شههیراکی 1981م ج :4ا .)116یکههی اک عالمههان مااصههر
کهم و کیهف م یهف و
مینویند« :عف هت در اص تح آن است که مو :شهویه اک حیهث ه
حهد اعتهدال
فرمانبر عقل باشد و اک آنچه عقل نهی میکند اجتناِّ کند و ایهو همهان ه
است که عقل و شرع ونندیده است» (مجتبوی  1364ج :2ا.)15
شهید م هری عفهاف و واکهدامنی را یهک حالهت نفنهانی مهیدانهد کهه عبهارت
مهو :شههوانی تحهت حکومهت عقهل و ایمهان؛ بهه عبهارت دیگهر
اسهت اک رام بهودن ه
برخورداری اک عف هت یانی اینکه اننان تحت تأ یر موای شهوانی خود نباشد (م ههری
 1379ا .)104البته باید توجه داشت که رعایهت عفهاف و حیها بهرای کن و مهرد بهه
تناسب آفرینخ آنان متفاوت است.
گفتنی است ضایف گردیدن عف هت بارنی که به دلیل افهراط غلبهۀ مهدام شههوت بهر
عقل ودید میآید عف هت ظاهری را هم اک میان خواهد برد؛ لهذا شاینهته اسهت کهه بهه
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

تابییر حکما اننان عفت و واکی را با رهارت بارنی آغاک کنهد .هنگامیکهه اننهان اک
ایو فضیلت برخوردار گردید مادر به رعایت عف هت در کتم و نگهاه و دیگهر جهوارح
نیز خواهد شد (سیدعرِّ  1384ج :11ا.)311
 -2-1واژگان همگون با عفاف در سورۀ نساء

مفهوم عف هت در سور :نناء با ریشههای فالی حصو سفر ریب ماهروف (عهرف) و
حف تداعی مهیشهود و ایهو کلمهات بهه نهوعی در حهوک :مانهایی عفهاف در سهور:
نناء جای دارنهد؛ اک ایهو رو وهیخ اک بررسهی آیهات مهرتب
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ورداخته میشود:

بهه تبیهیو ایهو واهگهان

 -1-2-1محصنات

یکی اک مصادیق عفاف «حصو» به مانی حف م لق در ظاهر و بارو است .به ملاهه و
ل
حصنة» یانی کن حف شهده
جای امو که مانف نفوذ خ ر است «ح ْ
صو» گویند .کن «م َ
و واکدامو .بیشتریو استامال ایو کلمه دربار :کنان آکاد باعفت و سپس دربهار :کنهان
همنردا لر محفوظ است (مص فوی 1430ق ج :2ا .)275کنان شهوهردار را اک ایهو
محصنات» میخوانند .مهراد اک «محصهنات» در
نظر که همنر او را حف کرده است « َ

نات ِم َن النِّساء (نناء ) 24:کنهان شهوهردار و کنهان عفیهف و واکهدامو
آیۀ
حص ُ
والم َ
ُ
است که اک آمیزز جننی با دیگران خود را حف میکنند یا در حمایت و سرورستی
حص ٍ
نات غَیر ُم ِ
سذاِحات (ننهاء:
مردان مرار دارند .مراد اک «محصنات» در عبهارت ُم َ
َ

 ) 25کنیزان واکدامو است نه کنهان آکاد و نهه کنهان شهوهردار .اشهتراط واکهدامنی در
اکدواج حکمی اختمی است نه فقههی .واکهدامنی بهرای همگهان م لهوِّ و بهاارکز
است اما تأکید آن برای کنیزان اک آن روست که آنهان بهر ا هر تحمیهل و سهودجویی
مادی برخهی مالکهان بیشهتر در ماهرا فنهاد اختمهی اجتمهاعی و بزهکهاری بودنهد
(جوادی آملی  1389ج :18ا)371

یکی دیگر اک مصادیق عفاف «حافظات للغیب» است .منظور اک حافظات غیب کنانی
است که در غیبت شوهران ناموس خود را حف میکننهد .کنهان در غیهاِّ شهوهران
حاف اموال ایشان هنتند و حقوق و احترامشهان را حفه مهیکننهد (ربرسهی 1372
ج :3ا .) 69لهذا کنههان صهالر و راکدار هههم اک آبهروی دیگههر مهردان و کنههان هههم اک
عرا و حرمت شوهر خود و هم اک اموال و اسرار خانه صیانت میکنند.
 -3-2-1معروف

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

 -2-2-1حافظات للغیب

ماروف اک ریشۀ «عرف» در اصل لغوی به مانی آرامخ و سکون است (ابو فهارس
1404ق ج :4ا .) 281ایو واهه در مفهوم کلهی خهود بهه مانهی روشهو بهودن نهزد
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شصص یا جماعتی بهکار میرود (عنکری 1400ق ا .)88عتمه رباربهایی ماتقهد
است ماروف به مانای هر امری است که مردم در جاماۀ خود آن را بشناسند و انکهار
نکنند بلکه بپنندند (رباربایی 1417ق ج :4ا .)255عتمه فضل ِهال نیز مینوینهد:

«ماههروف فاههل ونههندیده اک ناحیههۀ عقههل و شههرع اسههت» (فضههل ِهال 1419ق ج:7
ا .)163بر ایو اساس ماروف یانی شناخته شده اک روی عقل عرف و شرع .اصهل
مااشرت به ماروف در خانواده یکی اک مصادیق استامال مرآنی ایهو واهه اسهت .ایهو
اصل بر رفتار حقومی و اختمی شوهر در خهانواده داللهت دارد (عقلهه 1420ق ج:2
ا )19و می تهوان آن را یکهی اک مصهادیق عفهاف در کمینهۀ رفتهاری داننهت کهه در
سور :نناء به شوهران توصیه شده تا با همنرانشان مااشرت ماروف داشته باشند.
 -4-2-1غیر مسافحات

«سفر» ریصتو در موردی است که باید محفهوظ باشهد (ریصهتو بیجها) و مقابهل آن
«حصانت» به مانی حف خود در ظاهر و بارو است .بنابرایو «سهفر» یانهی محفهوظ
نبودن شیء فی نفنه و خارج شدن اک حد عفهت و ومهار .امها « لسهفاح» اک بهاِّ مفاعلهه
است و چون ایو باِّ بر استمرار داللت میکند سهفاح یانهی کوال عفهت و اسهتمرار
بیعفتی که با فجور و کنا همراه است (مصه فوی 1430ق ج :5ا .)164-163لهذا
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

«غیرمنافر» یانی کنی که اک کنا خودداری کند.
 -5-2-1طیّب

واه« :ریهب» در سوره نناء صرفاً در حوک :مانایی عفهاف در مهال بهه کهار رفتهه اسهت
(نناء .)2 :ایو واهه به مانای دلچنبی و ربفونندی است و اصل ریب آن اسهت کهه
حواس و نفس اک آن لذت میبرد .ریههب دربهار :اننهان تجلهی اعمهال وها و صهالر و

مؤمنانه است و دربار :غیر اننان مفید بودن و واکی اک آلهودگی را میرسهاند .ریبهات
عموماً حتل و خبائث حرامانهد (مرشهی  1371ج :4ا .)257لهذا ریهب بهه غهذایی
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گفته میشود که هم لذیذ باشد و هم حتل.

 -3-1تحلیل محتوا

تحلیل محتوا فرآیندی بهرای تحلیهل دادهههای متنهی اسهت و دادهههای وراکنهده را بهه
دادههای غنی تبدیل میساکد ( .)Braun & Clarke, 2006, P.80ایو روز اک جمله
روزهای غیرمداخلهای است که مهمتریو نقخ آن مقولهبندی مفاهیم است (صهدیق
سروسههتانی  1385ا .)47در حقیقههت تحلیههل محتههوا فرآینههد نظههاممنههد شناسههایی
ربقهبندی تبییو تفنیر استنباط و استصراج ویهامهها و نمادهها آ هار و مفهاهیم ویهدا و
ونهان در متون نوشهتاری رسهانههها و دیگهر مجموعههههای مهورد بررسهی بهر اسهاس
کمی و کیفی است .در ایو روز به دلیل توجه به عناصر فیزیکهی
روزهای وژوهخ ه
و نیز ویامهای منتتر در متو اک دو رویکرد س حی و عمقهی اسهتفاده مهیشهود (ر: .
هومو  1393ا80؛ جانیوور  1390ا.)83
روز تحلیل محتوا روشی علمی برای تفنیر متو است و نتایپ به دسهت آمهده اک
آن اک اعتبار و روایی بنیاری برخوردار است؛ اک ایو رو ایو نگارنده بر آن شد تها بها
استفاده اک ایو روز به بررسی آیهات عفهاف و حیها در سهور :ننهاء بپهرداکد .گفتنهی
است روز تحلیل محتهوا در ایهو تحقیهق را مهیتهوان در مراحهل کیهر ختصهه کهرد:
آیات؛  .3تجزیۀ عناصر تشکیلدهنده و تق یف موضوعی جمتت در جداول؛  .4یافتو
موضوعات اصلی؛  .5تبدیل عناصر مرتب در یک جمله به گزارههها و مضهامیو بهرای
یههافتو موضههوعات فرعههی و نقههاط تمرکههز مههتو؛  .6اسههتصراج ارتعههات آمههاری اک
موضوعات اصلی و فرعی در مالب شکل؛  .7تحلیل کیفی بر اسهاس نتهایپ حاصهل اک
تحلیل کمی؛  .8مقولهبنهدی موضهوعات و مضهامینی کهه فراوانهی بیشهتری دارنهد؛ .9
مدلساکی و ارائه نتیجه (جانیوور  1390ا.)87
 -2تحلیل محتوای آیات مربوط به عفاف در سورۀ نساء

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

 .1استصراج آیات مربوط به عفاف اک سهور :ننهاء؛  .2یهافتو واهگهان کلیهدی در ایهو

در ایو بصخ ابتدا متو آیهات مربهوط بهه عفهاف در ایهو سهوره تق یهف و در جهدول
تحلیل محتوا درج شده است که گویای جههتگیهری و موضهوعات اصهلی و فرعهی
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میباشد .ایو سوره  46آیهه در کمینهۀ عفهاف و اباهاد مصتلهف آن دارد و حهدود 250
مضمون و ویام اک آن برداشت شده است .برای ورهیز اک ارناِّ و رعایهت اختصهار اک
درج همۀ عبارات صرف نظر و فق منمتهایی اک جدول ارائه شده است:
ردیف

آیه

جهت گیری

موضوع
اصلی

موضوع فرعی

دادن اموال یتیمان به
خودشان
َو آتوا ال ْیتهامی َأ ْمهوال َه ْم َو
یث بلال َّ ل
یب
ال تَتَب َ َّدلوا الْصَب ل َ
1

َو ال تَهأْکلوا َأ ْمههوال َه ْم لىلههی
َأ ْمههواللک ْم لىنَّههه کهها َن حوب هاً

اجتماعی

عفاف در
مال

(اختتط) مال حتل به
اموال یتیمان را با اموال
خود مصلوط نکنید
یتیمان گناه بزرگی است
حمایت اک اموال یتیمان

اجتماعی
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هدلوا ف ل
َأ َّال تَاه ل
هد ًَ َأ ْو مهها
َواحه َ
ْ
ل
َ
َ
ك أ ْدنی
َملَک ْ
َت أیمانک ْم ذل َ

عفاف در

دستور آیه دربار :اینکه

مال و

در صورت عدم رعایت

چندهمنری

در اکدواج با یتیمان به

تصرف در مال خود

م َْو ًال َم ْاروفا (نناء)5 :

موام کندگی و اهرم نظام
اجتماعی

عفاف در
مال

در مال و روت است

A5

A6

A7
A8

اهتمام و توجه به ابااد
روحی و شصصیت

A9

محرومان
رفتار شاینته و نیکو با
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A4

بروید
ممنوعیهت سفیه اک

3

A3

سراغ کنان غیر یتیم

َأ َّال تَاولوا (نناء)3 :

َهاء
َو ال ت ْؤتهههههوا ء
النهههههف َ
ل
ههل ِهال
َأ ْمههوال َکم ال َّتههی َج َا َ
ل َک ْم ملیاماً َو ا ْرکموه ْم فلیهها
هم
َو اک ْنههوه ْم َو مولههوا ل َهه ْ

A2

حرام

تادی و تجاوک در مال

2

A1

ورهیز اک تبدیل

کَبلیرا (نناء)2 :

َو لى ْن لخفْت ْم َأ َّال تق لْن وا فلی
رهاِّ
ال ْیتامی فَان ْ لکحوا مها
َ
ل َکههم ملههو الننه ل
هاء َمثْنههی َو
ْ َ
تث َو ربها َع ف لَهن ْن لخفْهت ْم
َ

کد شناسه

یتیمان

A10

 -1-2سنجش فراوانی جهتگیری

موضوعات اصلی استصراج شده اک سور :نناء دربار :موضوع عفهاف را مهیتهوان در
مالب سه عنوان کلی اجتماعی خانوادگی و فردی دستهبندی کرد:

بر اساس ایو دستهبندی فراوانی آیات عفاف در سور :نناء بهترتیب چنیو است:
اجتماعی خانوادگی و فردی .تأکید مرآن کریم بر رعایت عفهاف در حهوک :منهائل
اجتماعی مابل توجه است و اهمیت حف آرامخ و امنیت روانهی افهراد را در محهی
ویژهای دارد .شاید بتوان گفت ومتی عفاف در جاماه تجل هی یابد به تبف آن در حهوک:
خانواده و در نهایت در افراد ظهور مییابد.
 -2-2سنجش ِراوانی ابعاد عفاف
تحلیل محتوای سنجخ فراوانی ابااد عفاف در سهور :ننهاء گویهای آن اسهت کهه
عفاف در ایو سوره تک بادی نینت و ابااد متفاوتی دارد.

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

اجتماعی نشان میدهد .در مرتبۀ باد عفاف در حوک :خانواده در سور :ننهاء اهمیهت
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چنانکه مشاهده میشود نمودار فراوانی اباهاد عفهاف در سهور :ننهاء نشهاندهند:
آن اسههت کههه عفههاف در رفتههار عفههاف در گفتههار و عفههاف در خویشههتوداری
ورتکرارتریو موضوعاتی هنتند که در ایهو سهوره در حهوک :عفهاف م هرح شهدهاند.
همچنیو با توجه به نمودار باال روشو میشود که برختف تصهور عهام کهه عفهاف را
بیشتر به مانی واکدامنی و مصارب آن را کنان میدانند ایو مانا تنها یکی اک مصهادیق
عفاف است و عفاف مصادیق دیگری اک جمله عفاف در گفتار و رفتار و مهال را نیهز
شامل میگردد.
 -3-2تحلیل مضمونی ابعاد عفاف در سورۀ نساء

کمی راه ورود به تحلیلهای کیفی است و به محقق نشان میدهد که بایهد
تحلیلهای ه
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

به دنبال چه موضوعاتی باشد و چه منائلی را تحلیهل کنهد .همانگونهه کهه در تحلیهل

کمی گذشت عفاف رفتاری گفتاری خویشتوداری عفاف در ههر دو جهنس (کن
ه
و مرد) و مال اک گونههای شاخص عفاف در سور :نناء است .در ایو بصخ ههر یهک
اک ایو ابااد بررسی و تحلیل میشوند:
 -1-3-2عفاف در رفتار

تأکید و اهتمام سور :نناء در موضوع عفاف در حوک :عفاف رفتاری است .خداوند
در ایو سوره به بیان حوکههای مصتلف عفاف در رفتار مهیوهرداکد و مهواردی چهون
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بهکارگیری روز صحیر عملی دربار :ایتام (نناء )9 :ورهیهز اک جهالهت (ننهاء)17 :

توصیه به رفتار شاینته با کنان (نناء )19:تر کبائر (ننهاء )31 :ورهیهز اک خودسهتایی
تادی بهه خهود و دیگهران (ننهاء )110-107 :رعایهت
(نناء )49 :ورهیز اک خیانت و ه
عدالت (ننهاء )127 :شههادت حهق (ننهاء )135 :دمهت در انتصهاِّ همنشهیو (ننهاء:
 )140ورهیز اک ریا (نناء )142 :و اهتمام به وفای به عهد (نناء )155 :را بیان میکند.
رعایت حنو مااشرت با کوجه و حف رواب بهر اسهاس ماهروف و بههدور اک ههر
بی عدالتی و ظلم اک دیگر موارد حوک :رفتاری عفاف در سور :نناء است .فضای خانه
و خانواده ماعده و ضاب ۀ رفتاری مناسب را امتضا میکند؛ اک ایهو رو مهرآن بها بیهان
اصل «مااشرت به ماهروف» بهه مؤمنهان دربهار :همنرانشهان چنهیو توصهیه مهیکنهد:
ُن بِال َْم ْعر ِ
ِ
وف (ننهاء« .)19 :مااشهرت ماهروف» را مهیتهوان شاخصهی عهام
عاش ُروه َّ
ُ
برای ارکیابی تاامل کوجیو مرار داد و هر راب های را بها آن محهک کد .بهدیهی اسهت

«ماروف» و در مقابل آن «منکر» را باید با ارجاع به مایارههای عرفهی عقلهی و مواعهد
اختمی و حقومی تشهصیص داد .خداونهد متاهال در ادامهۀ آیهه فهوق توصهیه مهیکنهد
مردان تا حهد ممکهو مااشهرت بهه ماهروف و رفتهار شاینهته را تهر

نکننهدَِ :ذ ِِ ْن

اّلل ِِ ِ
یه خَ یذر ًا کَِِیذر ًا ؛ «چنانچهه دلپنهند
ُن ِ ََعسی َأ ْن تَکْ َرهُوا شَ یئ ًا وَ ْ
کَ ِر ْه ُت ُموه َّ
ل هَ ُ
یج َع َ

فرموده است» (نناء .)19 :همچنیو مرآن ضمو یادآوری ل هفههای کن و شهوهر بهه
یکدیگر توصیه میکند به واسداشت آن خوبیها اک هر گونه ستم بپرهیزند و مرامهب
ذه وَ َقذأْ َأ ِْ ذی
ذف تَ ْْخُ ُِونَ ُ
ویمانی که در شروع کندگی با هم بنتهاند باشهند :وَ کَیْ َ
ُ ِإلذی بَ ْع ٍ
ذِ َن ِمذنْ ُک ُْ میِاقذ ًا غَلی ذ ًا ؛ «و چگونهه آن مهال را بهاک وهس
ذٍ وَ َأخَ ْ
بَ ْع ُ ُک ْ
میگیرید و حال آنکه هر یک اک شما اک دیگرى بهرهمنهد شهده اسهت و کنهان اک شهما

ویمانی استوار گرفته اند» (نناء.)21 :
دم هت در انتصاِّ همنشیو شاینته اک دیگر موضهوعات عفهاف و حیهای رفتهاری در
سور :نناء است .خداوند متاال اک همنشهینی بها منافقهان و کهافران نههی کهرده اسهت؛

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

مقهدر
شما نباشد بنا چیزها ناونند شماست و حال آنکه در آن خیر بنیاری برای شهما ه

چراکه حضور و سکوت در جمف آنان به نوعی اظهار رضهایت عملهی اسهت :وَ َقذأْ
آیات ه َ ِ
ِ
ُ ِِی ال ِْک ِ
ذُ
ُ
نَ َّز َ
اّلل یکْ َف ُر بُِا وَ ْ
یس َت ُْ َز ُأ بُِا َِال تَ ْق ُع ُأوا َم َع ُُ ْ
تاب َأ ْن ِإذا َس ِم ْع ُت ْ
ل َعلَی ُک ْ
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ذأ ٍ
وضوا ِِی َح ِ
ذُ ِإذ ًا ِمذِْل ُُُُ (ننهاء .)140 :بهه اعتقهاد عتمهه
َحتَّی یخُ ُ
یٍ غَیذ ِر ِ ِإن َّ ُک ْ
هم لىذاً ملهثْله ْم» اسهت؛ کیهرا ایهو
رباربایی علت نهی اک ایو نوع همنشینی عبهارت « لىنَّک ْ

عبارت تالیلی براى نهی است یانی اگهر شهما منهلمیو را اک نشنهت و برخاسهت بها
افراد ایرادگیر نهی کرده ایم براى ایو است که مجالنت تأ یر دارد و در ا هر آن شهما
نیز مثل آنان خواهید شد (رباربهایی 1417ق ج :5ا .)116بهدیو ترتیهب همنشهیو
ممکو است اننان را به گنهاه و فنهق و فجهور دعهوت کنهد و او را اک مقهام اننهانیتخ
دور کنهد یهها او را دائههم بههه یهاد خههدا انههداکد؛ چنانکههه مهرآن کههریم در ضههمو آیههات
گوناگون (اک جمله آلعمران ) 28 :مردم و مؤمنان را اک برمرار کردن ویوند دوسهتی و
مهیفرمایهد:

مودت بها کهافران و مشهرکان و منافقهان برحهذر مهیدارد .امهام علهی
ه
«ف ََم لو اشْ تَب َ َه َعل َیک ْم َأ ْمره َو ل َْم ت َ ْا لرفوا لدینَه فَانْظروا لىل َی خل َ َ ائله؛ اگر حهال کنهی بهر شهما

مشتبه شد و نمیتوانید بفهمید که خوِّ است یا بهد بهه دوسهتان و همنشهینان او نگهاه
کنید» (ابو بابویه  1362ا .)6اک ایو بیان امام

میتوان بهه میهزان تهأ یر همنشهیو

در افراد وی برد.
بر ایو اساس همنشیو اگر مؤمو باشد دوستان خود را به یاد خدا مهیانهداکد اگهر
عالم باشد بر علم و دانخ آنان میافزاید و اگر در مول و فاهل مرامبهت داشهته باشهد و
خدا و میامت را در نظر بگیرد خواه نهاخواه دیگهران را بهه یهاد خهدا و حنهاِّ و روک
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

رستاخیز میانداکد .حال اگر همنشیو ایهو سهه ویژگهی را بها ههم داشهته باشهد م اهاً
بهتریو همنشیو خواهد بود .رسول اکرم

فرموده است« :بهتریو همنشیو آن اسهت

که دیدنخ شما را به یاد خدا بینداکد و سصنخ بر دانخ شهما بیفزایهد و رفتهارز شهما
را به یاد میامت وادارد» (روسی 1414ق ا.)157
یکی دیگر اک مصداقهای عفاف رفتاری که در سور :نناء بیان شده ورهیز اک ریها
الصذال ِ
ِ
ِ
اسهتِ :إ َّن ال ُْم ِ
قذاموا
اّلل وَ ه َُو
ین
یخاد ُع َ
ناِ ِق َ
ُ
قذاموا ِإلَذی َّ
ُ وَ ِإذا ُ
خذاد ُع ُُ ْ
ون ه َ َ
ال (ننههاء .)142 :ریهها یکههی اک
اّلل ِإ َّال َقلِذذی ً
ک ُر َ
ذذاَ وَ ال یذذِْ ُ
ُ
ون ه َ َ
کسذذالی یذذرانُ َن الن َّ َ

بیماری های روحی و روانی است .ریاکاری و ظاهرساکی در عقیهده عمهل عبهادت
22

مااشرت ووشخ و میافه کاری کشت و ناونهند اسهت و حرمهت و مهبر آن در بیهنخ

ت روشو است .در دیو استم ریا سبب کفر و خروج ایمان اک ملب اننهان و
الهی کام ً
حب اعمال و اک مهلکات و سبب شقاوت ابدی و سقوط در جهنم شمرده شده اسهت.
عفاف در رفتار حکم میکند که اننان اعمال خود را بهرای خودنمهایی انجهام ندههد؛
چرا که ایو امر موجب شر در اعمال است .در روایهات اک حهب جهاه و دنیهارلبی
فرمهود« :سهیأتی علهی الن َّ ل
هاس
بهمنزلۀ ریشۀ ریاکاری یاد شده اسهت؛ رسهول خهدا
َ
َ
ون ب ل ل
َکما ٌن تَصبث ل
هد
الهدنیا الی لریهد َ
فیه َسرائلرهم و ت َ ْحنو فیه َعتنلیته ْم رَ َمااً فلهی ء
هه َمها علن ْ َ
ل
ل
ل
ف» (کلینی 1407ق ج :2ا.)296
یاء الیصال ل ه ْم َخ ْو ٌ
َربه ْم یکون دینه ْم ر ً
 -2-3-2عفّت در گفتار

در نظام اندیشگانی مرآن کریم بهویژه در سور :نناء عفاف در گفتار اک موضهوعات
برجنته است .عفت در کتم اک سه جنبۀ آهنغ صدا کیفیت بیهان سهصو و محتهوای
کتم اهمیت دارد .ایو سه جنبه با عبارتهای مول لیهو مهول سهدید و مهول بلیها بیهان
شده است .کتم عفیف اک اندیشۀ عفیف نشأت میگیرد؛ اک ایو رو عفت در اندیشهه
مقدمۀ عفت در کتم و رفتار است .افترا نبنتو سفارز به مول ماروف و بلیها تهأ یر
که در سور :نناء به آنها اشاره شده است .نصنتیو آیهای که در ایو سوره به مبحهث
عفاف در گفتار ورداخته آیۀ ونجم اسهت .مفنهران در موضهوع عفهاف در گفتهار بهر
منمت انتهایی ایو آیه تأکید کردهاند که خداوند اننانها را به مهول ماهروف دعهوت
ُُ ِِیُذا وَ
میکند :وَ ال ت ُْؤتُوا ُّ
ذُ ِقیامذ ًا وَ ارْ زُ ُقذوه ْ
اّلل لَ ُک ْ
الس َف َ
ذل ه َ ُ
ُاء َأ ْموالَ ُک ُُ الَّتِذی َج َع َ

اکْ ُسوه ُُْ وَ ُقولُوا لَ ُُ ُْ َق ْوالً َم ْع ُروِ ًا (نناء .)5 :جوادی آملی ماتقد است عبهارت آخهر
ایو آیه محتوای برتری را بیان میکند؛ کیرا رعایت ادِّ و اختق نیک در مااشهرت
با مردم اک تاالیم عمومی مرآن کریم است :قولوا لِلنَ ِاَ ُحسن ًا (البقره )83:و شهرط
«اننان» بودن برای عمل به ایو وظیفه کافی است  -خهواه منهلمان باشهد یها اک ویهروان
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اجتماعی ستم کردن ورهیز اک ناسزا گفتو و غلو نمونههایی اک عفاف در گفتار اسهت

ت به هیچ یک اک مذاهب آسمانی ماتقهد نباشهد .بنهابرایو رعایهت
ادیان دیگر و یا اص ً
ادِّ گفتههاری اک حقههوق اننههانی در اسههتم اسههت و تابیههر «مولههوا ل َهههم مَههوالً َماروفهاً»
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محتوای برتری را بیان میکنهد؛ کیهرا افهزون بهر لهزوم رعایهت ادِّ در مبهال همگهان
دربار :سفیهان توصیۀ خاا شده اسهت کیهرا خهودداری اک دادن مهال آنهان بهه خهود
آنها مایۀ دلصوری و رنجوری است .افزون بر ایو آنها به کمبود عارفی مبتتینهد و
بایههد بههه مشههکل روانههیشههان اعتنهها شههود .اک ایههو رو بایههد بهها رویههی گشههاده و لحنههی
محبت آمیز با آنان سصو گفهت چهون ایشهان نیهز بهه مقهدار فههم و شاورشهان دارای
عارفهاند (جوادی آملهی  1389ج :17ا .)333نظیهر همهیو عبهارت دربهار :ارحهام
ذم َ ُأولُذوا الْ ُق ْربذی وَ
ذر ال ِْق ْس َ
نیاکمند و یتیمهان و منهاکیو نیهز وجهود دارد :وَ ِإذا َح َ َ
ین َِارْ زُ ُقوه ُُْ ِمنْ ُه وَ ُقولُوا ل َُُ ُْ َق ْو ًال َم ْع ُروِ ًا (ننهاء .)8 :در ایهو آیهه
الْیتامی وَ ال َْمساکِ ُ

عتوه بر سفارز امتصادی دربار :ارحام نیاکمند امر شده که با آنان بها گفتهار شاینهته
سصو گفته شود .توضیر آنکه «اننان متمک هو نیاکی ندارد در تقنهیم میهراث دیگهران
حضور یابد ولی ارحام نیاکمند شاید برای دریافت کمک مالی بیاینهد و چهون برخهی
وار ان ممکو است با سصنان خود خارر آنهان را آکرده کننهد مهرآن کهریم سهفارز
میکند با آنان به نیکی سصو بگویید» (جوادی آملی  1389ج :17ا.)427-426
ذل
مول بلیا نیز اک نمونههای عفاف در گفتار است ْ َْ َِ ...عر ْ
ُ وَ ِع ْ ُُ ْ
ِض َعنْ ُُ ْ
ذُ وَ ُق ْ
ُِ َق ْو ًال بَلِیغ ًا (نناء .)63 :در ایو آیه امر به مول بلیا  -عتوه بر تصهدیق
ُ ِِی َأنْ ُف ِسُ ْ
لَ ُُ ْ
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عفاف در گفتار  -مصداق صریحی اک موعظۀ مؤ ر دیگهران حتهی منهافقیو اسهت کهه
میتواند به صورت امر بهه ماهروف و نههی اک منکهر در جاماهه ظهاهر شهود (فضهل ِهال
1419ق ج :7ا .) 340در حقیقت بتغت فضیلت است و خداوند ویامبر را تشهویق
می کند تا با بتغت گفتار اعتماد منافقیو را جلب کنهد؛ کیهرا بتغهت یکهی اک امنهام
حکمت است و مانی را به نحوى شاینهته و مهوجز بهه دیگهران مهیرسهاند (ربرسهی
 1372ج :3ا« .)104مول سدید» نیهز یکهی اک مصهادیق عفهاف در گفتهار بها یتیمهان
ِذُ
ین ل َْو ت ََرکُوا ِم ْ
ش ال َِِّ َ
است که در سور :نناء اک آن یاد شده است :وَ لْیخْ َ
ذن خَ ل ِْفُ ْ
ذُری ً ِ
اّلل وَ لْی ُقولُوا َق ْو ًال َس ِأیأ ًا (نناء« .)9 :مول» کنایهه اک
ِّ
ضعاِ ًا خاُِوا َعلَیُ ْ
ُِ َِلْیتَّ ُقوا ه َ َ

هر نوع عمل است و چون سصو گفتو بارکتریو فال اننان اسهت واه :مهول انتصهاِّ
24

شده است« .سدید» نیز که مصدر آن «سداد» است ومتی دربار :سهصو اسهتامال شهود

به مانهی سهصو هواِّ و منهتقیم اسهت (فراهیهدی 1409ق ج :7ا .)184بنهابرایو
عبارت «مول سدید» یانی کار درست و محکهم انجهام دهیهد (جهوادی آملهی 1389
ج :17ا .) 447مقصود آیه ایو است که مبادا به حقوق یتیمان تجاوک کنید و حقشهان
را نپرداکید یا با آنها رفتار ناشاینت داشته باشید.
ستم کردن اک دیگر مصادیق عفهاف در گفتهار اسهت کهه در سهور :ننهاء بهه آن
تصریر شده اسهت :وَ ِإذا ُحیی ُت ُْ بِتَ ِحی ٍ ِ ََحیوا بِ َْ ْح َس َن ِمنُْذا َأوْ رُ ُّدوهذا (ننهاء.)86 :
«تحیة» اک ماد« :حی» به مانی درخواست حیات اک خدا برای گهروه یها شصصهی اسهت
(ابو ا یر  1367ج :1ا .)183تحیت اعهم اک سهتم (عنهکری 1400ق ا )50و
ستم برتر اک تحیت است؛ چون ستمدهنده ضمو رلب کنده بهودن سهتمت الههی را
نیز برای ررف مقابل خواستار است .سهتم کهردن یکهی اک امهوری اسهت کهه اسهتم
بهرور خاا برای تو یق رواب بیو منلمانان آن را توصیه کهرده اسهت .در حقیقهت
منظور اک ستم کردن و جواِّ ستم در ایو آیه صرفاً جنبۀ کتمهی آن نینهت بلکهه
هدف استم اک امر به ایو ماروف رعایت اختق استمی و ایجاد محبت و عتمه بیو
برادران منلمان است (فضل ِهال 1419ق ج :7ا.)383
غلو در دینشان و اک هرگونه گفتار بارل دربهار :خداونهد برحهذر داشهته و
کتاِّ را اک ه

ْل ال ِْک ِ
ُ وَ
تاب ال تَ ْغلُوا ِِذی ِدیذنِ ُک ْ
به لزوم حقمداری در عقاید فرا خوانده است :یا َأه َ

ذول ه َ ِ
ال تَ ُقولُوا َعلَی ه َ ِ
اّلل وَ کَلِ َم ُتذ ُه َألْقاهذا
یُ رَ ُس ُ
یسی ابْ ُ
اّلل ِإ َّال ال َْحقَّ ِإن َّ َما ال َْم ِس ُ
یح ِع َ
ن َم ْر َ
َآم ُنوا ب ه َ ِ
وح ِمنْ ُه ِ ِ
ِاّلل وَ رُ ُسلِ ِه وَ ال تَ ُقولُوا ثَالثَذ ٌ ( ...ننهاء .)171 :تفهری و
یُ وَ ُر ٌ
ِإلی َم ْر َ

کوتاهی در مارفت خدا و افراط و تندروی دربار :ویهامبران و بهاال بهردن آنهان اک حهد
اننان کمینهساک عقید :تثلیث و سهگانهورستی منیحیان شد .مرآن کهریم بهرای مبهارکه
بهها اندیشههۀ افرارههی منههیحیانی کههه حضههرت عینههی
میوندارند هماره نام حضرت منیر

را یکههی اک خههدایان سهههگانههه

را بها وصهف «فرکنهد حضهرت مهریم

»
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غلو کردن اک دیگهر مصهادیق عفهاف در گفتهار اسهت .مهرآن کهریم اههل
ورهیز اک ه

آورده است در حالی که هنگام یادکرد اک دیگر ویامبران تنهها نهام آنهان را مهیآورد.
غلوآمیز و نشهان دادن راه حهق حضهرت عینهی
در آیۀ باال نیز برای اب ال ایو وندار ه
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فرکند حضرت مریم

و فرستاد :خدا خوانده شده که بها اراد :خداونهد بهدون وهدر

کاده شد .او کلمۀ خهدادادی بهه مهادرز و روحهی اسهت اک خهدای سهبحان (جهوادی
آملی  1389ج :21ا.)432
 -3-3-2عفاف در خویشتنداری

یکی دیگر اک حوکههای عفهاف در سهور :ننهاء عفهاف در خویشهتوداری اسهت .بهر
اساس آیات ایو سوره عفاف در ایو حوکه بیشتر در منائل خانوادگی نمهود دارد .اک
دیدگاه استم تشکیل خانواده اهمیهت کیهادی دارد و ههر کهس خواههان اکدواجههای
متادد است افزون بر عدالت عمومی (انجام واجبات و تر

محرمات) باید عهدالت

بیو ه منران را نیز واس بدارد و چون عدالت شرط تحصهیلی اسهت نهه حصهولی ههر
کس که توان تحصیل عدالت را ندارد باید عفاف ویشه کند و بهه یهک اکدواج بنهنده

نماید :وَ ِإن ِخ ْف ُتُ َأال َّ تُ ْق ِسطوا ِِی الْیتامی َِانْ ِکحوا ما طاب لَکُ ِمذن الن ِ
سذاء َمِْنذی وَ
َ ِّ
ُ
ْ
ُ
َ ُ ْ
ْ

ذألُوا ِ ِ
ُ َأال َّ ت َْع ِ
ث َ
ذْ َأ ْدنذی َأال َّ
َواحذأَ ً َأوْ مذا َم َلکَ ْ
ُ ذلِ َ
ذت َأیمذانُ ُک ْ
ُالث وَ رُ باعَ َِ ِِ ْن ِخ ْف ُت ْ

تَعولُوا (نناء .)3 :مفنران دربهار« :ف ل
َهانکحوا» اخهتتف نظهر دارنهد؛ عهدهای ماتقدنهد
ُ
«ف ل
َههانکحوا» صههیغه امههر اسههت و ظهههور در وجههوِّ دارد (فصههر راکی 1420ق ج:9

ا .)486شماری دیگر آن را بر اباحه حمل کردهاند همانرور که در باضی دیگهر
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اک آیات مرآن همچون وَ ُکلُوا وَ اشْ َر ُبوا وَ ال ت ُْس ِرُِوا (اعراف )31 :صیغۀ امهر آمهده
است اما آیه ظهور بر اباحه دارد (اندلنی 1420ق ج :3ا .)506-505باید در نظهر
داشت که ویخ اک استم عرِّها میتواننتند تاهداد بهیشهماری همنهر داشهته باشهند.
تادد کوجات در آیه فقه بهرای تهأمیو عهدالت یتیمهان تشهریف شهده اسهت و بهمنزلهۀ
راه حلی برای بچهدار شدن یا ارضای تمایتت جننی مرد نینت.
در مرآن کریم تأکید شده که تادد کوجات در صورت عدالت بیو همنران جهایز
است و در وامف ویخبینی شده که هرگز نمهیتوانیهد منهاوات را میهان آنهان رعایهت
َن ت َْستَ ِ
یعوا
کنید ( .)Barlas, 2002, P.191بنابرایو جواک ه
تادد کوجات در آیه وَ ل ْ
ط ُ
ِ
ذِ ُروها کَال ُْم َعلَّ َقذ ِ وَ ِإ ْن
یذل َِ َت َ
ذل ال َْم ِ
ُ َِال ت َِمیلُذوا ُ
َأ ْن ت َْع ِألُوا بَ َ
ین النِّساء وَ ل َْو َح َر ْص ُت ْ
ک َّ

کذان َغ ُفذور ًا رَ ِحیمذ ًا (ننهاء )129 :تالیهل شهده و آن لهزوم
اّلل
َ
ت ُْصلِ ُحوا وَ تَتَّ ُقوا َِ ِِ َّن ه َ َ
عدالت میان همنهران اسهت (رباربهایی 1417ق ج :14ا267؛ فضهل ِهال 1419ق
ج :7ا .)44در وامهف ایهو مفنهران نشهان دادهانهد کهه در جاماهۀ عصهر نهزول ههیچ
تادد کوجات مرد نبوده و استم آن را بهه چههار محهدود کهرده اسهت.
تحدیدی برای ه
بنابرایو جواک چند همنری م لق و بدون شرط نینت بلکه بر اساس آیهات  3و 129
سور :نناء مشروط به رعایت عدالت است .لذا خویشتوداری در حوک :عهدالت یکهی
اک مصادیق عفاف در ایو آیات است.

ِ
ُ َعلی بَ ْع ٍ
ٍ وَ بِما َأنْ َف ُقوا
ربق آیهۀ
جال َق َّو ُام َ
الر ُ
اّلل بَ ْع َ ُُ ْ
ل هَ ُ
ون َعلَی النِّساء بِما َِ َّ َ
ِّ
تات ِ
ُون
حاِ
ذات لِ ْلغَیذ ِ بِمذا َح ِف َ
اّلل وَ َّ
ٌ
حات قانِ ٌ
َالصالِ ُ
الالتِذی تَخذاِ َ
ِم ْ
ُِ ِ َّ
ن َأ ْموالُِ ْ
ذّلل ه َ ُ

ُن ( ...نناء )34 :کنان نیهز در حی هۀ خویشهتوداری وظهایفی دارنهد :اک خهدا
نُشُ وزَ ه َّ
بترسند بهه عههد و میثامشهان ملتهزم باشهند اسهرار کنهدگی و راک همنهر خهود را نهزد
دیگران فاز نکنند اک مال همنرشان بدون اجاک :او به دیگری نبصشند و خهود را در
اختیار دیگهران مهرار ندهنهد .ایوهها امانهتههای الههی اسهت کهه بهه ذمهۀ کنهان اسهت
(فضل ِهال 1419ق ج :7ا .)228مقصود اک «صهالحات» همنهران صهالر اسهت نهه
میورداکد تا اک او بهره ببهرد وهس بهر کن ههم واجهب اسهت تها در منهائل مربهوط بهه
استمتاع و همصوابگی اک او اراعت کند و ومتی مرد غایب اسهت مهرد دیگهری را بهه
بنتر راه ندهد (رباربایی 1417ق ج :4ا.)344
ایو موارد اک حقوق شوهران است و بر اساس عمل به وظایف الهی کن میتوانهد
در منیر کمال مرار گیرد و ایو کمهال جهز بها خهودداری اک ناشاینهتیهها و تمهایتت
نفنانی حاصل نمیشود .مرآن کریم کنان را در برابهر همنهران خهویخ بهه دو دسهته
تقنیم کرده است :صالحه و ناشزه .کنان شاینته را متصف به دو وصف کهرده اسهت؛
یکی اینکه «مانت» و اراعتکننده اک شهوهران هنهتند و دیگهر اینکهه «حهاف للغیهب»
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هر کن صالر و دلیل شهمردن ایهو وظهایف ایهو اسهت کهه مهرد هزینهۀ کنهدگی کن را

هنتند .کنانی که ایو دو ویژگی را ندارند ناشره محنوِّ مهیشهوند .ناشهزه بهه مانهی
سرویچیکننده اک اراعت شوهر اک روى تکبهر است.
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یکی دیگر اک مصادیق خویشتوداری در سهور :ننهاء عتمهۀ غیرشهرعی و گهرفتو
دوست است که با عبارت «متهصذات أخدان» بیان شده است« :اخهدان» جمهف «خهدن»
در اصل به مانی دوست و رفیق است ولی مامهوالً بهه کنهانی گفتهه مهیشهود کهه بها
جنس مصالف خود ارتبهاط ونههانی و نامشهروع برمهرار مهیسهاکند« .خهدن» در مهرآن
کریم هم بر مرد و ههم بهر کن ارهتق شهده اسهت (ر : .راغهب 1412ق ا.)277
بنابرایو «متهصذات اخدان» به کنانی گفته میشود کهه بههرور ونههانی مرتکهب عمهل
منافی عف هت شده باشند .به نظر میرسد کمانی که تبییو صهحیحی اک روابه کن و مهرد
در خههانواده وجههود نداشههته باشههد و همنههران بههه وظههایف شههرعی و تاهههدات کنههدگی
کناشویی وایبند نباشند ممکهو اسهت ایهو منهئله دامنگیهر خهانواده شهود .ناآگهاهی اک
مهارت های کندگی خانوادگی ناتوانی در حل و فصل مشهکتت خهانوادگی بههویژه
منائل عارفی بیتوجهی مرد به همنر و بروک رفتارهای شبه مالقه دربهار :او نادیهده
گرفتو کن به بهانههای مصتلفی چون اشتغال و تحصیل و تنهایی مدام کن و نیهاک عمیهق
و وافر او به توجه همنر در تمهامی جنبههههای کنهدگی مشهتر

فقهدان عامهل مههم و

اساسی تقوا و تاهد و در موارد اندکی تنوعرلبی کن اک عوامهل اصهلی گهرایخ کنهان
متأهل به دوستیابیهای ونهانی است .استاد م هری دربار :نفی آکادیهای جننهی اک
منظر استم چنیو مینویند:
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«اک نظر استم محدودیت کامیهابیههای جننهی بهه محهی خهانوادگی و همنهران
مشروع اک جنبۀ روانی به بهداشت روانی اجتماع کمک میکند و اک جنبۀ خهانوادگی
سبب تحکهیم روابه افهراد خهانواده و برمهراری صهمیمیت بهیو کوجهیو ...و اک جنبهۀ
اجتماعی موجب حف و استیفای نیروی کهار و فاالیهت اجتمهاع مهیگهردد و اک نظهر
وضف کن در برابر مرد سبب میشود کهه ارکز کن در برابهر مهرد بهاال رود» (م ههری
 1379ا.)76
باید توجه داشت ایو گونه دوستیها ماموالً بها مصهاررات روانهی گونهاگونی اک
جمله اض راِّ و تشویخهای روحهی افنهردگیهها و دلبنهتگیهها همهراه اسهت .اک
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سوی دیگر احناس گناه و نگرانی اک فهاز شهدن روابه

نهوعی تاهارا درونهی و

اضه راِّ منههتمر را بههه دنبههال دارد .ایههو دلهههرهههها و اضه راِّههها گههاهی ل مههههههای
جبرانناوذیری بر جنم و روان اننان وارد میکند .اک ایو رو در سور :نناء به مهردان
سفارز شده با دخترانی که رواب دوسهتی مصفیانههای بها دیگهران داشهتهانهد اکدواج
ٍ
ِ
َیذر
ُن ُأ ُجذورَ ه َّ
ِذن وَ آتُذوه َّ
ُن بِذ ِِذ ِْن َأهْلُِ َّ
نکنیهدَِ :انْ ِک ُحوه َّ
ُن بِذال َْم ْع ُروف ُم ْح َصذنات غ َ
ساِحا ٍ
ِ
ُم ِ
ِات َأخْ ٍ
أان ؛ آنان را با اجاک :خانوادههایشهان بهه همنهری خهود
ت وَ ال ُمتَّ ِخ

درآورید و مهرشان را بهرور ونندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] واکدامو باشهند و
کناکار و دوستگیران ونهانی نباشند» (نناء.)25 :
 -4-3-2عمومیّت عفاف برای زن و مرد

یکی دیگر اک ملزوما ت و بایهدهای رعایهت عفهاف کهه در سهور :ننهاء بهرای نیهل بهه
تکامل اختمی اننان مارفی شده است رعایهت عفهاف اک سهوی ههر دو جهنس کن و
مرد اسهت .بها بررسهی آیهات و تحلیهل مضهامیو آنهها ( )124 32 16 1ایهو نتیجهه
حاصل میشود که عفاف موضوعی فراجننی است و تنها به کنان اختصاا نهدارد -
هر چند مصارب باضی اک آیات فق کنان (نناء )34 :و مصارب شهماری دیگهر فقه
حف شود .اک سوی دیگر ووشخ تنها هدف مهرآن نینهت بلکهه نمهاد عفهاف بهرای
ِ
َّذِان ی ْْتِیانُِذا ِمذنْ ُک ُْ ...
آحاد جاماه اعم اک کن و مرد است (احزاِّ .)59 :آیهۀ وَ ال

(نناء ) 16 :به موضوع لواط اشاره دارد .ایو آیه نشهان مهیدههد عفهاف مصهتص کنهان
نینت و «ال ههذان» در ایهو آیهه بهر اراد :لهواط داللهت دارد کهه فاعهل و مفاهول ههر دو
مذکرند (فضهل ِهال 1419ق ج :7ا .)136بهر اسهاس آیهات  32و  124سهور :ننهاء
واداز عمل صالر شامل همه اننانها اعم اک کن و مرد است اما شهرط وهاداز ایمهان
است؛ چرا که غیرمؤمو نزد خداونهد شاینهتۀ وهاداز نینهت و عملهی کهه اک سهر ریها
است با عملی که برای مرِّ ىلی ِهال است تفاوت دارد (همهان  .)246بهدیو ترتیهب
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مردان (نناء )16 :هنتند .تحلیل و بررسی آیات نشان میدهد که عف هت باید در جاماهه

میتوان گفت رعایت عفاف یک دستور عام است و خداوند متاهال ههر دو جهنس را
مورد خ اِّ مرار داده است.
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نکتهای که باید در نظهر داشهت ایهو اسهت کهه اک منظهر مهرآن کهریم بهر اسهاس
مصلحتهایی کن و مرد در امر تربیت نفس و واسداشهت عفهاف بها ههم تفاوتههایی
ِن (نهور:
ن زِینَذتُِ َّ
ین ِم ْ
َُ ما یخْ ِف َ
ن بِ َْرْ ُجلُِ َّ
دارند؛ برای نمونه در آیۀ وَ ال ی ْ رِبْ َ
یعل َ
ِن لِ ْ
 )31اک کنان خواسته شده هنگام راه رفتو واهاى خود را محکهم بهر کمهیو نکوبنهد تها
صداى کینتهایشان مانند خلصال گوشواره و دسهتبند توسه مهردان نهامحرم شهنیده
نشود (رباربایی 1417ق ج :15ا .)112بدیو ترتیب کنان باید در رعایت عفت و
دورى اک امورى که آتخ شهوت را در دل مردان شالهور میساکد و ممکو است بهه
انحراف اک جاد :عفت منتهی شود چنان دمیق و سصتگیر باشند کهه حتهی اک رسهاندن
صهداى خلصهال وهای خهود بهه گهوز مهردان بیگانهه خهوددارى کننهد و ایهو گهواه
باریهکبینی اسهتم در ایهو کمینهه اسهت (مکهارم شهیراکی و همکهاران  1374ج:14
ا.)441
 -5-3-2عفاف در مال

همانرور که در دیو استم به عفت در مانای واکهدامنی توصهیه شهده بهه عفهت در
شکم و مال نیز امر شده است .امام بامر

فرمود« :خداونهد بهه چیهزى برتهر اک عف ههت

شکم و شهوت عبادت نشده است» (کلینی 1407ق ج :2ا .)79در ایو روایت اک
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عف هت در شکم و شهوت با عنوان عبهادت برتهر یهاد شهده اسهت .در حقیقهت مقصهود
حضرت اک ایو سصو بیان اهمیت ایو دو منئله است.
ُ
دومیو آیۀ سهور :ننهاء دربهار :عفهاف در مهال اسهت :وَ آتُذوا الْیتذامی َأ ْمذوالَ ُُ ْ
کذان ُحوبذ ًا کَبِیذر ًا
ُ ِإن َّ ُه
وَ ال تَتَبَأَّ لُوا الْخَ ب َ
َ
ِیٍ ب َّ
ُ ِإلی َأ ْموالِکُ ْ
ِالطی ِ وَ ال تَ ْْکُلُوا َأ ْموالَ ُُ ْ

(نناء .) 2 :ایو آیه بینخ و روز جاهلی در سودجویی اک یتیمان را اب ال کهرده و بهر
وجوِّ باکگرداندن اموال یتیمان به آنان در بلهوغ شهرعی و مهالی تأکیهد مهیکنهد .در
شأن نزول ایو آیه اخبار مصتلفی وجهود دارد؛ ربرسهی ماتقهد اسهت ایهو آیهه دربهار:
دختری است که سرورستخ به مال و جمال او چشهم داشهت و تصهمیم داشهت بهدون
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ورداخت مهریه بها او اکدواج کنهد (ربرسهی  1372ج :3ا .)11باضهی اک مفنهران

مورد نزول آیه را اکدواج سرورستان ایتام با دختهران یتهیم بها ههدف اسهتفاده اک امهوال
آنان و تهر

آنهان در ایهام تهیدسهتی و کهولهت داننهتهانهد (سهیوری 1404ق ج:2

ا117؛ ربری 1412ق ج :4ا .)153خداونهد متاهال سرورسهتان را اک ایهو عمهل
باکداشته و به آنان امر کرده کهه بهرای دوری اک سهتم در حهق دختهران یتهیم بها کنهانی
تادی بهه اموالشهان
اکدواج کنند که مومایت اجتماعی و خانوادگی آنها کمینۀ ستم و ه
را فراهم نمیکند؛ کیرا اکدواج با یتیمان بدون محبههت ملبهی و بها فاصهله سهنی کیهاد و
عدم در

متقابل کوجیو ظلم فاحشی در حق آنهاست (سهید م هب 1412ق ج:1

ا.)577
همچنیو در ایو سوره با شدیدتریو لحهو اک خهوردن مهال یتیمهان و ظلهم در حهق
ُون ِِذی
ُون َأ ْم
ذوال الْیتذامی ُظلْمذ ًا ِإنَّمذا یذ ْْکُل َ
ین ی ْْکُل َ
َ
ایشان نهی شده استِ :إ َّن ال َِِّ َ

یصل َْو َن َس ِعیر ًا (نناء .)10:در ایو آیه حقیقت تجاوک بهه مهال یتهیم بها
ُِ نار ًا وَ َس ْ
ُب ُطونُِ ْ
آتخ خواری تصویر شهده اسهت .البتهه تصهویر خهوردن آتهخ اک بهاِّ مجهاک و تشهبیه
نینت؛ به عبارتی منظور ایو نینت که خوردن مال یتیم ماصیت است و گناهکهار بهه
جهنم میرود بلکه ربق ظاهر آیه تصرف ظالمانه در مال یتهیم واماهاً خهوردن آتهخ
آتخ مریو است ولی در عهالم ربیاهت آن را ادرا نمهیکنهد بلکهه باهد اک مهرگ
سوختو خود را احناس میکند (جوادی آملی  1389ج :17ا.)472
تصهرف آنهان در اموالشهان نافهذ نینهت
اک سوی دیگر چون یتیمان محجورنهد و
ه

برای رفف حجر و استرداد اموالشان باید به سو بلهوغ و رشهد امتصهادی برسهند؛ اک ایهو
ُ
رو خداوند متاال میفرمایهد :وَ ابْتَلُوا الْیتامی َحتَّی ِإذا بَ َلغُوا الن ِّ َ
ُ ِمنْ ُُ ْ
کاح َِ ِِ ْن آنَ ْس ُت ْ
َ
کذان غَنِیذا
ذن
َ
ُ وَ ال تَ ْْ ُ
رُ شْ أ ًا ِ ْ
ذروا وَ َم ْ
ُِ َأ ْموالَ ُُ ْ
َادِ َُعوا ِإلَیُ ْ
کلُوها ِإ ْسراِ ًا وَ بِأار ًا أ ْن یکْبَ ُ
ل بِال َْم ْع ُروف (نناء .)6 :اک نظر فقها اک ایو آیه چنیو
ن َ
ف وَ َم ْ
ْیستَ ْع ِف ْ
َِل ْ
کان ِ َِقیر ًا َِلْی ْْکُ ْ

برمیآید که دادن اموال به محجور یا به تابیر دیگر رفف حجهر او بهه احهراک دو شهرط
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است .متجاوک به حقوق و اموال یتیمان اک هماکنون آتخخواری را شهروع کهرده و بها

اساسی بلهوغ و رشهد منهوط اسهت (خواننهاری  1364ج :3ا .)73در آیهۀ  6ولهی
اموال یتیمان به عف هتورکی و دوری جنتو اک اموال یتیم سفارز شهده اسهتَ « :و َمهو
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کهان غَنلیهاً فَلینهتَافلف»؛ یانههی اگههر سرورسهت یتیمههان غنههی اسهت عفهههت بههورکد و اک
َ
برداشتو اجرت خودداری کند .البته گرفتو اجرت کار مشروط به فقهر نینهت و الکم
توانگر بهودن نیهز رایگهان کهارکردن نینهت .امهر «فَلینهتَافلف» نیهز دسهتور اختمهی و
ارشادی و استحبابی است و بر وجوِّ داللت ندارد؛ کیهرا در مقابهل مهیفرمایهد :اگهر
سرورست یتیم تهیدست و نیاکمند باشد میتواند اجرت کارز را اک اموال یتیم بههنحو
کهان فَقلیهراً فَلیأکهل
(ومهو
َ
شاینته بردارد و بهه انهداک :حهق خهود اک آن مصهرف کنهد َ
الماروف)» (جوادی آملی  1389ج :17ا.)358
بل َ
آیۀ  38خ اِّ به افراد ریاکاری اسهت کهه در انفهاق مهال نیهز ریها مهیکننهد :وَ

ون ب ه َ ِ
ِئاء الن َّ ِ
ذن
ذن ی ُک ِ
اَ وَ ال ْ
یؤ ِمنُ َ
ین ینْ ِف ُق َ
ْیو ِ ْاخ ِخذ ِر وَ َم ْ
ال َِِّ َ
ِذاّلل وَ ال بِذال ْ
ون َأ ْموالَ ُُ ْ
ُر َ

َساء َقرِین ًا  .عتمه فضل ِهال ضمو تأکید بر لهزوم اختقمحهوری در
الش
ُ
َّیطان لَ ُه َقرِین ًا ِ َ
انفاق ریا در انفاق را عمل تجاری خوانده مینویند« :افرادی کهه اموالشهان را بهرای
ریا انفاق میکنند برای ایو است که در چشم مردم بیایند و غرور خودشهان را ارضها
کنند و هدفشان اک ایو کار به دست آوردن امتیاکات اجتماعی یا سیاسی یها امتصهادی
است .ایو کار آنها یک کار اختمی نینت بلکه صرفاً یهک عمهل تجهاری اسهت و
فرد انفاقکننهده اک انفهاق مهال خهویخ سهود شصصهی را دنبهال مهیکنهد» (فضهل ِهال
1419ق ج :7ا .)268لذا ریا هم شر
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399
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اعتقادی است (کیرا اعتماد فرد بهه دیهدگاه

مردم است) و هم شهر عملهی (چهون اک عمهل خهود هواِّ آخهرت را نمیخواههد)
(رباربایی 1417ق ج :4ا.)355

نتیجهگیری
رویکرد سور :نناء برای تحقق اهداف واالی ارکشهی در موضهوع عفهاف اک اسهلوِّ
ویهژه و تأمههلبرانگیزی برخهوردار اسههت .بیشهتریو سههفارز ایهو سههوره در موضههوع
عفاف در حی ۀ رفتاری است .اننان باید در تاامل با دیگران بهتهریو شهیوه را اتصهاذ
کند .حی ۀ گفتهاری عفهاف و مرامبهت اننهان در گفتهار در مرتبهۀ باهدی مهرار دارد.
خداوند با بیان ایو حی ه نهتنها به جنبه فردی توجه کرده اسهت بلکهه گنهترز آن را
در اجتماع بهخوبی نشهان داده اسهت .عفهاف در حی هۀ خویشهتوداری و مههار نفهس
حریم خاصی را برای اننان ودید میآورد و ارکز او را دوچندان میکنهد .همچنهیو
تحلیل آیات سور :نناء نشان داد عفاف تنها یک منئله فردی نینهت و بهه مهرد یها کن
اختصاا ندارد بلکهه خداونهد متاهال رعایهت عفهاف را اک ههر دو جهنس کن و مهرد
رلبیده است .در مرحلۀ آخر عفهاف در مهال و ورهیهز اک تصهرف بیاجهاکه در امهوال
دیگران بیان شده و به نوعی اننان اک دکدیدن امهوال دیگهران نههی شهده اسهت .بهدیو
ترتیب اهتمام به مضامیو سور :نناء و کاربنت آنها در جاماهه موجهب مهیشهود اک
جاماهای عفیف برخوردار باشیم.
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کتابنامه
 .1مرآن کریم ( )1373ترجمۀ محمدمهدی فوالدوند تهران :دفتر م الاهات تهاری
و ماارف استمی.
 .2ابو ا یهر مبهار

بهو محمهد ( )1367النهایهة فهی غریهب الحهدیث و ا هر چ4

مم :اسماعیلیان.
 .3ابو بابویه محمد بو علی ( )1362صفات الشیاة تهران :أعلمی.
 .4ابههو فههارس احمههد (1404ق) ماجههم مقههاییس اللغ هة تحقی هق عبدالنههتم محمههد
هارون مم :مکتب ا عتم اإلستمی.
 .5اندلنی ابوحیان محمدبو یوسف (1420ق) البحر المحی فهی التفنهیر بیهروت:
دار الفکر.
عبدال ( )1389تننیم مم :اسراء.
 .6جوادی آملی
ِه

 .7جههانیوور محمههد ( )1390اخههتق در جنههغ؛ تحلیههل محتههوایی مکاتبههات امههام
علی

و مااویه تهران :دانشگاه امام صادق

.

 .8خوانناری موسوی احمد ( )1364جامف المهدار

فهی شهرح المصتصهر النهافف

تهران :مکتبه الصدوق.

 .9راغههب اصههفهانی حنههیو بههو محمههد (1412ق) المفههردات فههی غریههب القههرآن
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بیروت :دار الکتم.

هدال (1415ق) البرهههان فههی علههوم القههرآن
 .10کرکشههی بدرالههدیو محمههد بههو عبه ِه
بیروت :دار المارفه.
 .11سید م ب ابراهیم شاذلی (1412ق) فی ظتل القرآن بیروت :دار الشروق.
 .12سههیدعرِّ حنههیو ( )1384دایههره الماههارف تشههیف ج 11تهههران :نشههر شهههید
ساید محبی.
 .13سیوری جتلالدیو (1404ق) الدر المنثور فهی تفنهیر بالمهأ ور مهم :کتابصانهه
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آیت ِهال مرعشی نجفی.

 .14صدرالدیو شیراکی محمد بو ابراهیم (1981م) الحکمة المتاالیهة فهی االسهفار
االرباة بیروت :دار ىحیاء التراث الاربی.
 .15صدیق سروسهتانی رحمهت ِهال ( )1385آسهیبشناسهی اجتمهاعی چ 2تههران:
دانشگاه تهران.
 .16رباربایی سید محمدحنیو (1417ق) المیزان فی تفنیر القرآن چ 5مهم :دفتهر
انتشارات استمی جاماه مدرسیو حوکه علمیه مم.
 .17ربرسههی فضههل بههو حنههو ( )1372مجمههف البیههان فههی تفنههیر القههرآن تهههران:
ناصر خنرو.
 .18ربهری محمههد بههو جریههر (1412ق) جههامف البیهان فههی تفنههیر القههرآن بیههروت:
دارالمارفة.
 .19روسی محمد بو حنو (1414ق) ا مالی مم :دار الثقافة.
عبهههدال (1400ق) الفهههروق فهههی اللغهههة بیهههروت:
 .20عنهههکری حنهههو بهههو
ِه
دارا فاف الجدیدَ.

التراث الاربی.
 .23فراهیدی خلیل بو احمد (1409ق) کتاِّ الایو مم :هجرت.
 .24فضل ِهال محمدحنیو (1419ق) تفنیر مو وحی القرآن بیروت :دار المت .
 .25مرشی علیاکبر ( )1371ماموس مرآن چ 6تهران :دار الکتب الالمیة.
 .62کلینی محمدبو یاقوِّ (1407ق) الکافی تحقیق علهیاکبهر غفهاری و محمهد
آخوندی تهران :دار الکتب اإلستمیة.
 .27مجتبوی جتلالدیو ( )1364علم اختق استمی تهران :حکمت.
 .28م هری مرتضی ( )1379منئله حجاِّ تهران :صدرا.

فصلنامه
سورة نساء
سخن
الگوی عفاف بر مبنای تحلیل محتوایی

 .21عقله محمد (1420ق) نظام ا سرَ فی اإلستم عمان :الرسالة الحدیثة.
ابوعبدال محمدبو عمر(1420ق) مفاتیر الغیب بیهروت :دار احیهاء
 .22فصر راکی
ِه

 .29مارفت محمدهادی (1425ق) التمهید فهی علهوم القهرآن ال باهة الراباهة مهم:
مؤسنه النشر اإلستمی.
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 .30مص فوی حنو (1430ق) التحقیق فی کلمات القهرآن الکهریم چ 3بیهروت:
دار الکتب الالمیة.
 .31مکهههارم شهههیراکی ناصهههر و همکهههاران ( )1374تفنهههیر نمونهههه تههههران :دار
الکتب اإلستمیة.
 .32هومو عباس( )1393راهنمای عملی تحلیل محتوا تهران :مبتکران.
33. Barlas, A. (2002), Believing women in Islam: Unreading
patriarchal interpretations of the Quran, Austin, TX, University of
Texas Press.
34. Braun, V. & Clarke, V (2016), “Using thematic analysis in
psychology”, Qualitative Research in psychology, Vol. 3, No. 2.
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