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 ثسن اهلل الزحوي الزح٘ن

 السالم( نبا توجه به کالم هعصوهین )علیه نقش غیرت هرد در حجاب و عفت زن

 

 1راد هزتضٖ تَح٘ذٕ

 چکیده

ّبٕ سًذگٖ ثطزٕ ثزًبهِ دارد، ٗکٖ اس اهَر  تزٗي دٗي است، اسالم ثزإ توبم رٌجِ دٗي اسالم کبهل

خَاّذ ٍ  اهٌ٘ت ٍ آراهص را اس هزد هٖ هْن ًشد اًسبى، خبًَادُ است. در خبًَادُ، سى احسبس

کٌذ. ٗکٖ اس آى اهَر هْن غ٘زت ثزإ  ّوچٌ٘ي هزد گزهٖ ٍ لغبفت کبًَى خبًَادُ را اس سى علت هٖ

ضَد  ٍ اغَالً اگز غ٘زت ًجبضذ ػفت ٍ ح٘بٖٗ اٗزبد ًوٖ هزد ٍ ػفت ٍ حزت ٍ ح٘ب ثزإ سى است

طَد ٍ اگز سى ػف٘ف ًجبضذ ٍاصُ هْن حزبة ً٘ش کن رًگ ثب حفظ آى گَّز سى دچبر خذضِ ًتب 

غ٘زت اس ربًت هزد، ًقص هستق٘وٖ در رػبٗت ػفت ٍ در ًْبٗت رػبٗت حزبة اس  دّذ.  رلَُ هٖ

ربًت سى دارد هزد غَ٘ر سًٖ ػف٘ف ٍ ثبحزبة دارد ٍ هسلوبً سًٖ ػف٘ف ّوسزٕ ضزٗف ٍ غ٘زتوٌذ 

ِ ٍ سلن( فزهَدًذ: خذاًٍذ در رٍس ق٘بهت، حتٖ اس هزد در دارد. سٗزا پ٘غوجز اکزم )غل اهلل ػلِ٘ ٍ آل

تزٗي گَّز ٍرَدٕ هزد است تب ثب آى،  کٌذ، ثٌبثزاٗي غ٘زت ضزٗف اش ثبسخَاست هٖ هَرد خبًَادُ

 ثبػج حفظ ًظبم ٍ ک٘بى خبًَادُ ٍ در ًْبٗت اغالح اهَر ربهؼِ در راثغِ ثب ػفت ٍ حزبة ضَد. 

 

 کلید واژه: 

 غ٘زت، ػفت، حزبة،
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 هقدهه

اًتْاب   إ است اس ٍسؼت ثٖ إ اس خزهي پبکٖ ٍ ضزافت ٍ گَضِ إ کِ پ٘ص رٍست، خَضِ هقبلِ

إ است اس درٗبٕ ث٘کزاى ػلن ٍ هؼبرف ًبة هحوذٕ )غل اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سالن( ٍ خبًاذاى    ٍ قغزُ

ّبٕ رْل ٍ رٍضٖ است ثزإ سٗجاب کازدى ٍ    عبّزٌٗص کِ چزاغٖ است رٍضي در تبرٗکٍٖ آل پبک 

ساٌگ اٍل٘ابا اهلل خاَد را ثاِ ساؼبدت       إ کِ اًسبى ثب ػول ثِ فزهبٗطبت گزاى سٗجب اًذٗط٘ذى، ثِ گًَِ

 اثذٕ رسبًذُ است. 

گاَّز   غ٘زت، هزٍارٗذٕ است ارسضوٌذ کِ در غذف ٍرَد هزد قزار دادُ ضذُ تب ثب داضتي اٗاي 

اش ث٘بفزٌٗذ. هسئلِ  ّب ثبسدارد ٍ کوبل را ثزإ خَد ٍ خبًَادُ ثْب خَد ٍ اّل خَٗص را اس ًبپبکٖ گزاى

گ٘زد ٍ اگاز اٗزابد ضاَد چٌابى      چٌبى هْن است کِ ثذٍى آى اغالً ًظبم خبًَادُ ضکل ًوٖ  غ٘زت آى

 ٖ ٖ     هتشلشل است کِ ثب ّز ثبد ٍ ثبراًٖ فزٍ ها رٍحاٖ ٍ رٍاًاٖ    ٍ رٗاشد ٍ در پاٖ آى ػاَارؼ رساو

آٍرد. آًزاب کاِ گاَّز غ٘ازت ثبضاذ       ّب ٍ در ًْبٗت در ربهؼِ ثِ ٍرَد هٖ ثس٘برٕ در هح٘ظ خبًَادُ

ّابٕ   کٌذ کِ سثبلِ کٌذ ٍ کبًَى خبًَادُ را چٌبى هستحکن هٖ ػفت ٍ در پٖ آى حزبة ً٘ش قذ ػلن هٖ

ًَى هْاز ٍ هحجات ٍ   کٌذ. سى در اسالم هقذس است ٍ کاب  ػفتٖ ٍ ّزسگٖ را خبهَش هٖ ًبپبکٖ ٍ ثٖ

آٗذ الّاب   گَٗذ ٍرَدت را حفظ ًوب ٍ آى را ثزإ ضَّزت ث٘برإ، ٍ اٗي ثِ دست ًوٖ اسالم ثِ سى هٖ

 ثِ غفت غ٘زت.  

ِ       تزٗي ٍ رابهغ  در ث٘ي ادٗبى الْٖ، دٗي اسالم کبهل ٕ اهاَر   تازٗي دٗاي اسات. اساالم ثازإ ّوا

َر اًسبى، خبًَادُ است. ثزإ خبًَادُ در ّبٕ خبغٖ دارد، ٗکٖ اس ًْبدّبٕ ثشرگ ٍ هْن در اه ثزًبهِ

ّب ٍ اّذافٖ ٍرَد دارد. اس رولِ سفبرضبت اسالم حقَقٖ اسات کاِ اس ربًات خذاًٍاذ      اسالم ًقص
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ثزإ ّز ٗک اس اػضبٕ خبًَادُ هغزح ضذُ است. ثزإ ًوًَِ، ثزإ سى، احسبس آراهص ٍ اهٌ٘ات اس  

ست. غ٘زت ٍ ػفت در هازد ٍ سى ثبػاج   عزف هزد ٍ احسبس لغبفت ٍ گزهٖ خبًَادُ اس عزف سى ا

ضَد کِ غ٘زت هزد چِ  ضَد کِ کبًَى گزم خبًَادُ دچبر سزدٕ ًطَد ٍ حبل اٗي سؤال هغزح هٖ هٖ

ربٗگبّٖ ٍ ًقطٖ در ػفت ٍ حزبة سى در هحا٘ظ خابًَادُ داردم هاب در تحق٘اد خاَد اس رٍاٗابت       

 هؼػَه٘ي )ػلْ٘ن السالم( کوک خَاّ٘ن گزفت. 

است کِ تج٘٘ي کٌذ چگًَِ غ٘زت هزد ثبػاج حفاظ ًظابم خابًَادُ ٍ حفاظ       اٗي هقبلِ در پٖ آى

ضَد اغَالً اگز غ٘زت ًجبضاذ ػفتاٖ اٗزابد     رٌس سى ٍ آى ضزافت اٍ در هح٘ظ خبًَادُ ٍ ارتوبع هٖ

ِ  ًوٖ تزگ  کاِ در ٍراَد   إ اسات سا   ضَد تب ثب حفظ آى گَّز سى دچبر خذضِ ًطَد ٍ اٗي سازهبٗ

ّبٕ هتؼبلٖ هزد است کِ هَرد تَرِ ٍ تأک٘ذ ائوِ  زت اس رولِ ارسشضَد. غ٘ ٕ هزداى ٗبفت ًوٖ ّوِ

ّذٕ قزار گزفتِ است لذا السم است غ٘زت ٍ ػفت ٍ حزبة تؼزٗف ضًَذ ٍ ًقص غ٘زت در ػفات  

 ٍ حزبة سى ً٘ش هطخع ضَد. 

 

 غیرت

تالش در ًگْذارٕ آًچِ حفظص ضزٍرٕ است، ٗؼٌٖ گَٗذ غ٘زت ٍ حوّ٘ت  ثٌبثز آًچِ ًزاقٖ هٖ

 گ٘زد.  هٌطٖ ٍ قَت ًفس اًسبى سزچطوِ هٖ  اٗي غفت در قبلت هغلَثص، اس ضزبػت، ثشرگ

 ثز دٍ ًَع است: غ٘زت 

کٌذ اس اهَرٕ دفبع کٌذ  ّب تالش هٖ الف( غ٘زت اًسبًٖ: ًفس اًسبى ثِ سجت اه٘بل ٍ خَدخَاّٖ

 ٍ آًْب را اس گشًذ دٗگزاى حفظ ًوبٗذ.
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ة( غ٘زت دٌٖٗ: اًسبى هسلوبى ًسجت ثِ ک٘بى اسالم ٍ آًچِ ثذاى هزثَط اسات حسابس ثبضاذ.    

 ( 301، ظ1)ًزاقٖ/ هْذٕ/ ربهغ السؼبدات، د

ٍرَد غ٘زت در فزد پ٘بهذّبٕ هخجتٖ دارد کِ اس رولِ آًبى، رلَگ٘زٕ اس فسابد، حجابت خابًَادُ،    

اٗاي ه٘ابى ٗکاٖ اس هْوتازٗي      حفظ حزبة ٍ پَضص اسالهٖ، ػشت ٍ سزثلٌذٕ ٍ ػفات اسات. در  

ثبضذ. کِ در اداهاِ ثاِ تطازٗق ًقاص غ٘ازت در ػفات ٍ        ّب ػفت سى ٍ حزبة ٍ پَضص اٍ هٖ پ٘بهذ

 ضَد. ّوچٌ٘ي حزبة ٍ پَضص سى پزداختِ هٖ

 

 نقش غیرت هرد در عفت زن

ثبضذ. ً٘زٍٕ درًٍٖ تؼذٗل کٌٌذُ ضاَْات ٍ غزاٗاش اًسابى اعاال       هٖ« ػٓفٓ»هبدُ ػفبف، هػذر 

ٍ ثذٍى آى اًسبى در هس٘ز اػتذال قزار ًگزفتِ است ٍ رام ثَدى قَُ ضَْاًٖ تحت حکَهات   ضَد هٖ

َت اسات. ػفات ٗکاٖ اس    ْػقل ٍ اٗوبى، تحت تأح٘ز قَُ ضَْاًٖ ًجَدى، ػفت در حق٘قت کٌتزل ضا 

ربٗگبُ ٍاالٖٗ داضتِ ٍ تَراِ خبغاٖ ثاذاى ضاذُ      فضبٗل اخالقٖ است کِ ّوَارُ در تؼبل٘ن اسالهٖ

 ( 80ا79، ظ2ٖ، داست. )کلٌ٘

ٕ هزد است، اگز هزدٕ غ٘زت ًذاضتِ ثبضذ خَد را اًسبًٖ پست ٍ سزخَردُ رلاَُ   غ٘زت السهِ

فزهبٗذ: کساٖ   دادُ است سٗزا حفظ ػفت سى ثزإ هزد ضزٍرٕ است. اه٘ز الوؤهٌ٘ي )ػلِ٘ السالم( هٖ

هزداى اس ثا٘ي   ( اگز غ٘زت176، ظ14کِ غ٘زت ًذارد قلجص ٍاصگَى ٍ س٘بُ است )ٍسبئل الط٘ؼِ، د

ضَد. اهبم غبد  )ػلِ٘ السالم( در حذٗخٖ فزهَدًذ: اگز سى ػفت داضتِ  دار هٖ ثزٍد ح٘بٕ سًبى خذضِ

 ( 250، ظ103ارسد )ثحبر االًَار، د ارسد ٍگزًِ ثِ خبک ّن ًوٖ ثبضذ ثِ دً٘ب هٖ
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ِ  ّوابًغَر  غَ٘ر اًسبى: گَٗذ هٖ ثبرُ اٗي در هغْزٕ ضْ٘ذ ٖ  کا ٖ  راضا  ًابهَس  داهاي  ضاَد  ًوا

اس ًظاز  ( 1395)هغْازٕ،  . ضاَد  آلاَدُ  ّن ارتوبع ًبهَس داهي ضَد ًوٖ راضٖ گزدد، آلَدُ خَدش

 ّان  ٍ اسات  خاَد  حازٗن  هزاقت ٍ ٍرسد هٖ غ٘زت خَدش ّن کِ است کسٖ غَ٘ر( ع) اه٘زهَهٌبى

 اس. ًاذارد  غ٘ازت   ضخػٖ چٌ٘ي ضَد هٖ غ٘ز حزٗن ٍارد کِ کسٖ آى پس ضَد؛ ًوٖ غ٘ز حزٗن ٍارد

ٕ  آدم قَظُّ؛ّا٘   غََ٘ٔرٌ سًَٖٓ هٓب: فزهبٗذ هٖ حضزت آى رٍ اٗي ٖ  سًاب  غ٘زتوٌاذ  الجالغاِ،  ًْاذ .) کٌاذ  ًوا

 ثِ ًطذى ػول ٗب ٍ دٗي ثِ اّبًت ثزاثز در اًسبى کِ است اٗي دارٕ دٗي درثبرُ غ٘زت (.305 حکوت

 رضاذ  ٍ اسالهٖ ّبٕ ارسش حفظ ثزإ ٍ ًجبضذ اػتٌب ثٖ آى ثِ ًسجت ٍ کٌذ دلسَسٕ دٗي دستَرّبٕ

 هْان  ٍظابٗف  اس کِ را هٌکز اس ًْٖ ٍ هؼزٍف ثِ اهز ٍ ًوبٗذ کَضص ثطزٕ ربهؼٔ در آى گستزش ٍ

ٖ  کِ است اٗي خبعز ثِ غ٘زت اّو٘ت .ًکٌذ تزک  است، اسالهٖ ِ  إ خابًَادُ  ّزکسا  ٍ ثبضاذ  داضات

 ثؼذٕ ًسل ثِ را رسبلت اٗي ٍ ًکٌذ ًبپبک ً٘ش را دٗگزاى خبًَادُ ٍ ثوبًذ ّن پبک ٍ ضَد تطک٘ل پبک

 ّازس  ًگبُ اس ًبهَست خَاّٖ هٖ اگز فزهبٗذ هٖ کِ است هؼػَم کالم هػذا  رولِ اٗي .کٌذ هٌتقل

 .ثپزّ٘ش دٗگزٕ ًبهَس ثِ ّزس ًگبُ اس ثبضذ اهبى در دٗگزاى

رٍضي است غ٘زت هزد در هح٘ظ خبًَادُ، ػفت سى را در ث٘زٍى هح٘ظ خبًَادُ ً٘ش حفظ خَاّذ 

تاز   کٌذ کِ در ارتوبع ٍ در ارتجبط ثب ًبهحزهبى ثْتز ٍ پساٌذٗذُ  م هٖکزد. هزد غَ٘ر ّوسز خَد را هلش

آلَد دٗگزاى حفاظ کٌاذ. اهابم غابد  )ػل٘اِ الساالم( در        ّبٕ َّس ّب ٍ ًگبُ چزاًٖ خَد را اس چطن

  ٖ فابٍت  ت رٍاٗتٖ دٗگز فزهَدًذ: ثْطت ثز دَٗث )کسٖ کِ ًسجت ثِ سى ٍ دختز ٍ خاَاّزش ٍ ... ثا

. در تَض٘ق اٗي رٍاٗت درثبرُ حضزت هَسٖ (537، ظ5)کبفٖ، د است است ٍ غ٘زت ًذارد( حزام

اش رفات ٍ آهاذ    آهذُ است کِ حضزت هَسٖ هزدٕ غ٘زتوٌذ ثَد ٍ ثِ سجت ّو٘ي ًبهزداى در خبًِ
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ٖ      ًوٖ داًاذ ٍ   کزد تب ّوسزش دٗذُ ًطَد. ٍاضق است هازد غ٘اَر سى را هحتازم ٍ هقابهص را ٍاال ها

گز هَارد آحبر غ٘زت آى است کاِ ٍقتاٖ سًاٖ ػفات را در هحا٘ظ      کٌذ. اس دٗ دار ًوٖ ػفتص را خذضِ

ّبٕ خَد را  ٍ پذر غَ٘ر خَد، رفتبرّب ٍ ًگبُ خبًَادُ رػبٗت کٌذ فزسًذاى ً٘ش ثِ تأسٖ اس هبدر ػف٘ف

کَضٌذ خَد را ضجِ٘ پذر ٍ هابدر خاَد کٌٌاذ     اًذ ٍ هٖ کٌٌذ، چَى سٗجبٖٗ اٗي اػوبل را دٗذُ رػبٗت هٖ

 آٗذ کِ ّن هزد غ٘زتوٌذ ٍ ّن سى ػف٘ف ٍ پبکذاهي.  کِ در ًْبٗت ًسلٖ ثِ ٍرَد هٖ

اگاز   إ کِ ٗکٖ اس اٗي دٍ هؤلفِ ًجبضذ، دٗگزٕ ً٘ش ربٖٗ ًخَاّاذ داضات   ثٖ تزدٗذ در ّز خبًِ

ػفت ثبضذ ثِ اسدٍاد هزدٕ  ػفت را اخت٘بر خَاّذ کزد ٍ اگز سًٖ ثب غ٘زت ثبضذ ّوسزٕ ثب هزدٕ ثب

ثبغ٘زت تي خَاّذ داد سٗزا ثٌبثز ًع غزٗق قزآى سًبى ٍ هزداى هؤهي ٍ هؤهٌِ ثزإ ٗکذٗگز سابختِ  

ت. در ًْبٗات  اًذ. اٗي دٍ السم ٍ هلشٍم دٗگزٕ ثَدُ ٍ ّ٘  ٗک ثٖ دٗگزٕ هؼٌبٖٗ ًخَاّذ داضا  ضذُ

ّبٕ ٍاالٕ سى هاَرد ثبسٗچاِ دٗگازاى قازار گ٘ازد ٍ ثاب تزث٘ات         دّذ ارسش آًکِ هزد غَ٘ر اربسُ ًوٖ

  آٍرد.  غح٘ق ٍ رفتبرٕ هٌبست ًِ تٌْب ّوسز ثلکِ فزسًذاى خَد را ّن ػف٘ف ٍ غَ٘ر ثبر هٖ

 

 نقش غیرت هرد در حجاب زن

حفظص ضزٍرٕ است کِ اٗي غافبت  ثٌبثز آًچِ گفتِ ضذ غ٘زت ٗؼٌٖ تالش در ًگْذارٕ آًچِ 

گ٘زد. غ٘زت آحبر هختلفاٖ دارد هبًٌاذ: رلاَگ٘زٕ اس     هٌطٖ ٍ قَت ًفس اًسبى سزچطوِ هٖ اس ثشرگ

 فسبد، حجبت خبًَادُ، ػفت، حفظ حزبة ٍ پَضص اسالهٖ ٍ ...

خَاّ٘ن ثذاً٘ن ًقص غ٘ازت در حزابة    آًچِ اکٌَى هَرد ثحج هبست ثحج حزبة است ٍ هٖ

لغت ثِ هؼٌبٕ هبًغ، پزدُ ٍ پَضص است. هٌغ ٍ ثبسدارٕ در حزبة هزثَط ثِ  سى چ٘ست. حزبة در
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ٕ ظبّز است. پَضص ٍ حزٗن قبئل ضذى د هختلاف رفتابر    ر هؼبضزت سًبى ثب هزداى ًبهحزم در اًحاب

ضَد حزبة چطن، حزبة در گفتابر، حزابة رفتابرٕ ٍ ...     است حزبة ثِ چٌذ قسوت تقس٘ن هٖ

  )رَّزٕ، غحبح اللغِ(

ّابٕ آساوبًٖ ٍ    حزبة ثب اٗي کِ سبثقِ عَالًٖ دارد ٍ اهزٕ پذٗزفتِ ضذُ در اکخاز دٗاي  اّو٘ت 

غ٘ز آسوبًٖ است اهب اس رْت دٗگز ً٘ش ثبٗذ ثذاى پزداختِ ضَد ٍ آى اٌٗکِ غ٘زت هزد چاِ ًقطاٖ در   

حزبة سى دارد. اهبم رضب )ػلِ٘ السالم( درثبرُ حزبة فزهَد: حزام ضذ ًگبُ ثِ هَّابٕ سًابى ثازإ    

ِ اگز هَّبٕ آًْب در ثزاثز هزداى ًبهحزم آضکبر ضَد ثبػج تحزٗک ٍ رلات خَاّاذ ضاذ. )ػلال     آًک

ٖ  پس اگز ػبهلٖ ثبسدارًذُ ًجبضذ فسبد ٍ تجبّٖ ربهؼِ را فزا هٖ (554، ظ2الطزاٗغ، د ضاک   گ٘زد. ثا

ٖ   تَاى گفت آى ػبهل ثبسدارًذُ غ٘زت است. غ٘زت هٖ ضاَد حزابة سى چاِ در     ٍرسٕ هزد ساجت ها

ًَادُ ٍ چِ در ث٘زٍى هح٘ظ رػبٗت ضَد. در رٍاٗتٖ اس رسَل خذا )غال اهلل ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ    هح٘ظ خب

سلن( آهذُ است کِ: خذاًٍذ ّفت ًفز را لؼٌت کزدُ کِ ٗکٖ اس آًْب هزدٕ است کِ ًسجت ثِ پَضص 

 ( 349، ظ3تَرِ است. )الخػبل، د ّوسزش ثٖ

َ      ٍاضق است کِ ثٖ ثتٖ ساخت دارد سٗازا هازد    غ٘زتٖ اس ربًات ضاَّز اهازٕ خغزًابک ٍ ػقا

 غ٘زت رشا ّفت ًفز گزٍّٖ است کِ خذاًٍذ آًْب را لؼٌت کزدُ است.  ثٖ

خٌذًذ سٗزا آى سى تاب   حزبثٖ کِ هٔزدُ است هٖ در رٍاٗت دٗگز آهذُ است کِ فزضتگبى ثِ سى ثٖ

ٖ    ٍقتٖ کِ رَاى ثَد ٍ ثب دٗذًص ّز کسٖ را تحزٗک هٖ اًاذاخت، پاذر ٍ هابدر ٍ     کزد ٍ ثاِ گٌابُ ها

ضَّزش اس خَد غ٘زت ًطبى ًذادًذ ٍ اٍ را ًپَضبًذًذ، ٍلٖ اکٌَى کِ هزدُ ٍ ّوِ اس دٗاذًص ًفازت   

ٖ  ( اس اٗي رٍاٗت ثِ خَثٖ هؼلَم ه90ٖپَضبًٌذ )هَاػظ الؼذدِٗ، ظ دارًذ اٍ را هٖ غ٘زتاٖ   ضَد کِ ثا
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زم پ٘ابهجز اکا  ضاَد ٍ ػقاَثتٖ ساخت دارد.     در سهٌِ٘ حزبة ثبػج توسخز فزضتگبى ثؼذ اس هزگ هٖ

)غل اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن( فزهَدًذ: سًبى خاَد را ثاب پَضاص اًاذام ٍ چطان، اس دٗاذار ًبهحزهابى        

 ( 298، ظ2تز ّستٌذ. )سفٌِ٘ الجحبر، د تز ثبضٌذ، سؼبدتوٌذ ثبسدارٗذ کِ سًبى ّز چِ پَض٘ذُ

ِ ٍ کطذ ٍ پ٘بهجز اکزم )غال اهلل ػل٘اِ ٍ آلا    در اٗي رٍاٗت ثِ خَثٖ ًقص غ٘زت را ثِ تػَٗز هٖ

تفبٍت ًجبضٌذ. الجتِ افازاط در اٗاي اهاز ً٘اش      خَاّذ ًسجت ثِ ّوسزاى خَدضبى ثٖ سلن( اس هزداى هٖ

تجؼبت سَئٖ ثِ دًجبل دارد، پَض٘ذى ثذى ث٘ص اس حذٍد ٍ ضزاٗغٖ کِ در احکبم ٍ فقِ آهاذُ اسات ٍ   

است، اهبم  غ٘زت هزد در اٗي هَرد، ثز خالف خَاستِ سى ثبضذ احتوبل ًت٘زِ هؼکَس ٍ احزات هٌفٖ

إ ثزإ اهبم حسي )ػلِ٘ السالم( چٌ٘ي  غبد  )ػلِ٘ السالم( فزهَدًذ: اهبم ػلٖ )ػلِ٘ السالم( در ًبهِ

ٖ   رب ثز حذر هٖ ًَضت: تَ را اس غ٘زت ثٖ راب سًابى سابلن را ثاِ ث٘وابرٕ ساَ         دارم، سٗزا غ٘ازت ثا

 دّذ. هٖ

سدگٖ ٍ فزار اس هسائَل٘ت را   دل کٌذ ثلکِ ثذْٖٗ است افزاط در غ٘زت ًِ تٌْب سًٌذگٖ اٗزبد هٖ 

 آٍرد ٍ اٗي ثحزاى ثشرگ در اهز خبًَادُ ٍ تزث٘ت فزسًذ است.  ً٘ش ثزإ سى ثِ ارهغبى هٖ

پذٗز است سٗزا پ٘بهجز اکزم ) غل اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ  ّز گًَِ کبستٖ اس عزف هزد ً٘ش اهزٕ رجزاى ًب

ٖ   خابًَادُ  سلن( فزهَد کِ خذاًٍذ تجبرک ٍ تؼبلٖ حتٖ اس هزد درثبرُ کٌاذ. )ثحابر    اش ثبسخَاسات ها

 ( 232، ظ103االًَار، د

غ٘زت هزد اگز سجت ضَد سى حزبة خَد را در هح٘ظ خبًَادُ رػبٗت کٌذ خذاًٍذ اس اٍ راضٖ 

است ٍ رضبٗت خذا ثبالتز اس ّوِ چ٘ش است، سٗزا هزد غَ٘ر ًِ تٌْب ّوسز ٍ خابًَادُ خاَد را ثلکاِ    

 توبع ٍ ربهؼِ در ٍرعِ ّالکت ٍ فسبد ضَْت ً٘فتذ. دّذ تب آى ار ارتوبػٖ را ًزبت هٖ
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غ٘زت اهزٕ رذاًطذًٖ ثب حزبة است، سى هحزجِ دارإ هزدٕ غ٘اَر اسات، هازد غ٘اَر ّان      

ضَد هزد ثزإ ّوسزش کزاهت قبئل ضاَد ٍ ٍقتاٖ سى    دارإ کزاهبت اخالقٖ است. غ٘زت ثبػج هٖ

ضَد ٍ اٗي اهز  ح٘ظ خبًَادُ دٍچٌذاى هٖکٌذ، ضبداثٖ ٍ ًطبط اٍ در ه ثفْوذ ّوسزش اٍ را تکزٗن هٖ

ٖ     ّبٕ سًذگٖ را هستحکن ٍ سًذگٖ ثز اسابس آهاَسُ   پبِٗ ّاب ّواِ اس    دارد ٍ اٗاي  ّابٕ دٌٗاٖ ثزپاب ها

ٍرسٕ هزد است، سٗزا ّز چِ غ٘زت هزد در سهٌِ٘ حفظ حزبة ٍ پَضص ث٘طتز ثبضاذ، سى ً٘اش    غ٘زت

 کٌذ.  خَد را هلشم ثِ رػبٗت اٗي اهز هٖ

ضًَذ،  ّب ثبًَاى ثب پَضص ًبهٌبست در ربهؼِ حبضز هٖ کٌ٘ن کِ ثؼضٖ کطَر هب هطبّذُ هٖهتأسفبًِ در 

ٗکٖ اس ػلل اٗي ًبٌّزبرٕ ارتوبػٖ کن ضذى غ٘زت هزداى است. هغوئٌب هزد ثب غ٘زت اربسُ ًخَاّذ داد کِ 

 ّوسز ٍ دختزش ثب پَضص ًبهتؼبرف در ربهؼِ حبضز ضَد.

رساذ   در ثحج اهز ثِ هؼزٍف ٍ ًْٖ اس هٌکز، توزکش ثز رٍٕ تذکز ثِ ثبًَاى ربهؼِ است، اهب ثِ ًظز هٖ

تز ثبٗذ ثِ هزداى دادُ ضَد. ثذٗي ث٘بى کِ ثِ هزداى اهز ثِ غ٘ازت ٍ غ٘زتوٌاذٕ    کِ اٗي تذکز ثِ غَرت رذٕ

ثِ هي خجاز رسا٘ذُ اسات کاِ در      إ هزداى کَفِ!»در رٍاٗتٖ اس اه٘زالوؤهٌ٘ي)ع( آهذُ است کِ فزهَد: کزد. 

ٖ  ّبٕ ثبسار کِ اسدحبم روؼ٘ت سٗبد است، سًبى ضوب تٌِ ثِ تٌِ هزداى هٖ ثؼضٖ اس کَچِ رًٍاذ.   سًٌذ ٍ راُ ها

ل٘اِ  اه٘زالوؤهٌ٘ي)ػ« خذا لؼٌت کٌذ کسٖ را کِ غ٘ازت ًاذارد.   .لَؼٓيَ اللَِّٔ هٓيْ لَب ٗٓغَبر کط٘ذم ضوب خزبلت ًوٖ

دّذ ًِ ثِ سًبى ٍ در اٗي آس٘ت ارتوابػٖ خظابثص ثاِ     زداى کَفِ تذکز هٖدر اٗي رٍاٗت ثِ ه (السالم

 (115، ظ76هزداى است. )ثحبراألًَار، د

خَاّذ اسدٍاد کٌذ، ثبغ٘زت ثبضذ سزاؽ دختزٕ ثزٍد کِ هحزجِ ٍ ثبح٘ب اسات ثازإ    اگز رَاًٖ کِ هٖ

ّستٌذ اٗاي احسابس را پ٘اذا     کٌذ. کن کن دختزاى ثذحزبثٖ کِ تَٕ ربهؼِ اسدٍاد اٗي گشٌِٗ را اًتخبة هٖ

گ٘زًذ کِ در ارتوبع ثبحزبة ٍ ح٘اب ٍ   ّب ً٘ست لذا تػو٘ن هٖ کٌٌذ کِ کسٖ در هح٘ظ ربهؼِ خَاّبى آى هٖ
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پَضطٖ خَة ظبّز ضًَذ. اهب در عزف دٗگز اگز رَاًٖ پَضص ٍ ح٘ب هْن ًجبضذ ٍ حسبسا٘ت ًساجت ثاِ    

ختزاى را ثخَرد ٍ اسدٍاد ثب اٗي گًَِ دختزاى اٗي چ٘شّب ًذاضتِ ثبضذ ٍ فزٗت رًگ ٍ لؼبة ٍ خظ ٍ خبل د

گَٗذ کِ چزا هي  ضَد ثب خَدش هٖ را ثپسٌذد، آى دختز ثبحزبة ٍ هتذٌٖٗ کِ اٗي گًَِ در هح٘ظ هَارِ هٖ

آٗان ٍ خاَدم را در    ّب اسدٍاد ثکٌٌذ ٍ سًذگٖ تطک٘ل ثذٌّذ. پس ّي ّن هٖ ثبٗذ در گَضِ خبًِ ثوبًن ٍ آى

 دّن. ربهؼِ ًطبى هٖ

ٖ       غ٘زتٖ چقذر هٖ اٗي، غ٘زت ٗب ثٖ ثٌبثز تاَاى گفات ػبهال     تَاًاذ در حزابة تاأح٘ز ثگاذارد. الجتاِ ًوا

ّب ٍ کوجَدّبٕ رٍحٖ ٍ رٍاًٖ  غ٘زتٖ هزداى است، ػَاهل هتؼذدٕ دارد هبًٌذ ػقذُ ثذحزبثٖ فقظ ٍ فقظ ثٖ

ئل س٘بساٖ  کزٖ ثاِ هساب   ّبٕ ًبغح٘ق، رْل، دّي ضَد، تزث٘ت است کِ در ثؼضٖ دختزاى ٍ سًبى دٗذُ هٖ

تَاًذ هسبئل ثذحزبثٖ را رٗطِ کي کٌذ ػبهل غ٘زت است، چَى  تزٗي ػَاهل کِ هٖ تَاًذ ثبضذ. اهب اس هْن هٖ

تَاًذ ًساجت ثاِ حسابس ثاَدى      إ اغَالً هزدٕ ّست حبال چِ پذر، چِ ضَّز ٍ چِ ثزادر هٖ در ّز خبًِ

زل کٌذ ٍ احازات هخازة رٍحاٖ ٍ    ّب چِ در هح٘ظ خبًِ، چِ در هح٘ظ ث٘زٍى ثذحزبثٖ را کٌت پَضص خبًن

رٍاًٖ ٍ ػبعفٖ ٍ ارتوبػٖ را در هح٘ظ خبًَادُ خٌخٖ کٌذ ٍ ًگذارد دس٘سِ دضوٌبى ثازإ اس ثا٘ي ثازدى ٍ    

 سدٍدى حزبة ٍ ح٘ب اس ربهؼِ اسالهٖ ػولٖ ضَد.   

 

 گیری نتیجه

غ٘زت گَّز ضزٗفٖ است کِ در ٍرَد هزد ثِ ٍدٗؼت ًْبدُ ضذُ است. در ث٘بى اّو٘ات غ٘ازت   

ّو٘ي ثس کِ اه٘ز الوؤهٌ٘ي )ػلِ٘ السالم( فزهَد کِ خذاًٍذ کسٖ را کِ غ٘زت ًذارد هَرد لؼي خاَد  

( غ٘زت ثبػج حفظ ًظبم خبًَادُ ٍ حفظ راٌس سى ٍ  176، ظ14قزار دادُ است )ٍسبئل الط٘ؼِ، د

 ضَد ٍ هسئلِ غ٘زت آى چٌبى هْن است کِ ثاذٍى آى اغاالً ًظابم    آى ضزافت اٍ در هح٘ظ خبًَادُ هٖ
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ٖ     خبًَادُ تطک٘ل ًوٖ رٗاشد.   ضَد ٍ اگز اٗزبد ضَد چٌبى هتشلشل است کِ ثب ّز ثابد ٍ ثابراًٖ فازٍ ها

غ٘زت هزد ًقص هستق٘وٖ در ػفت ٍ حزبة سى دارد ثِ عَرٕ کاِ ّاز چاِ غ٘ازت هازد ث٘طاتز ٍ       

تز ثبضذ ّوسز اٍ ّن در رػبٗات ػفات ٍ ّوچٌا٘ي در رػبٗات حزابة، ضاَاثظ ثْتازٕ را         حسبس

ٍ اٗي رػبٗت ّوسز ًِ تٌْب در هح٘ظ خبًَادُ ٍ تزث٘ات فزسًاذاى ًقاص اسبساٖ دارد     کٌذ  رػبٗت هٖ

 کٌذ.  ثلکِ در اغالح ربهؼِ ٍ ًشدٗک ضذى ثِ ربهؼِ آرهبًٖ ًقص هْوٖ را اٗفب هٖ
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