
 

 

 

 

 

 

 

 عفّت
 بوالفضل یغماییا

  ؛وّليّستعفّف اّلذین الیجدون نکاحاً

دامنی پیشه کنند تا خداوند  یابند باید پاک که امکانی برای ازدواج نمی و کسانی
 .نیاز کند از فضل خود آنان را بی

 شناسی مفهوم

داری زن در رويارويی و معاشرت با نامحرم، حفظ  دامنی، خويشتن عفّت در لغت به معنای پاك

های نفس  عفّت حالتی از حالت 5.عايت اصول اخالقی، پرهيزکاری و پارسايی آمده استآبرو، ر

بنابراين، خودداری نفس از شهوات  3.تواند بر نفس چيره شود است که با وجود آن، شهوت نمی

در علم اخالق،  7.نفسانی و تمايالت غيرشايسته در هر شخص و در هر موضوع را، عفّت نامند

قوّة شهويّه، در برابر امر و نهی عقل، همچون ازدواج و خوردن در حدّ ( ام کردنر)عفّت، انقياد 

 0.اعتدال عقلی و عرفی است

 تفسیر آیه

و عفّت کسانی است که زمان ازدواجشان فرارسيده و نياز دارند، داری  اين آيه بيانگر خودنگه
بايد آنكه آلوده به گناه نشوند  گونه افراد برای بر اساس مفاد آيه اين. ولی توانايی آن را ندارند
 .دار باشند تا زمينة ازدواجشان فراهم شود عفّت ورزند و خود نگه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44نور، .  

 .5238، ص 5، ج فرهنگ بزرگ سخنانوری، . 8

 .514، ص مفرداتراغب، . 4

 .22 ، ص 2، ج یّق مصطفویالتحقمصطفوی، . 3

 .1 ، ص 8، ج جامع السعاداتنراقی، . 5
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 های آیه پیام

 .(وّليّستعفّف)رسی نداشتن به همسر مجوّز گناه نيست؛ صبر و عفّت الزم است  دست. 1

 .(يهم اهللیغن... وّليّستعفّف)کند  نياز می اگر عفّت و تقوا داشته باشيم، خداوند ما را بی. 3

و هم  (وّليّستعفّف)دامنی عمومی، هم جوانان بايد خود را حفظ کنند  در حفظ عفّت و پاك. 9

 .(وأنکحوا األیامی)حكومت بايد اقدام کند 

هر کجا احساس خطر بيشتر شد، سفارش ويژه الزم است؛ چون افراد غير متأهّل بيشتر از . 0

 1.ديگران در معرض فحشا و منكر هستند

 ناوین مرتبطآیات و ع

: نيازی ؛ بی(99نور، : )مندی از فضل خدا ؛ بهره(7و  5مؤمنون، : )اعتدال جنسی: آثار عفّت

نور، : )؛ مغفرت(5و  1مؤمنون، : )؛ رستگاری(5مائده، : )؛ جواز ازدواج(30نور، : )؛ تنزيه(99نور، )

30.) 

 (.30نور، : )ت با آلودگان؛ معاشر(30نور، : )؛ خباثت(7و  5مؤمنون، : )تجاوز :عفّتی آثار بی

معارج، : )؛ تكريم(95احزاب، : )؛ پاداش بزرگ(11و  5مؤمنون، : )باغ فردوس :پاداش عفّت

 (.50و  51يوسف، : )؛ قدرت(30نور، : )؛ روزی کريمانه(99نور، : )؛ رحمت الهی(95و  33، 33

؛ (99و  90ـ  33، يوسف: )؛ استمداد از خدا(19ـ  17مريم، : )استعاذه به خدا :عوامل عفّت

؛ رحمت (59احزاب، : )؛ حجاب(19مريم، : )؛ تقوا(59و  30ـ  39يوسف، : )ايمان به ربوبيّت خدا

 (.59و  51يوسف، : )خدا

؛ (99احزاب، : )؛ اجتناب از خودآرايی(39قصص، : )اجتناب از اختالط :های عفّت نشانه

: ؛ حيا(91و  90نور، : )؛ حفظ نگاه(00 نور،: )؛ حجاب(53ـ  51يوسف، : )اجتناب از روابط نامشروع

5(.379بقره، )
 

 اقسام عفّت

 :آيد عفّت دارای اقسامی است که در زير می: با توجّه به معنای ياد از عفّت، بايد گفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 2 ، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، .  

 .335و  333،  34، 381، 383، ص 82، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، . 8
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 ت در گفتارعفّ .9

سورة احزاب، وظيفة زنان را رعايت عفاف در سخن گفتن با نامحرم  93خداوند متعال در آية 
 :فرمايد بيان می

 ؛فال تخضعن باّلقول فيطمع اّلّذي فی قلبه مرض وقلن قوالً معروفا

انگیز سخن نگویید که بیماردالن در شما طمع کنند، و  ای هوس گونه پس به
 .سخن شایسته بگویید

گفتن را نازك و  جا به معنای اين است که زنان در برابر مردان، آهنگ سخن خضوع در اين
. های شيطانی کنند و شهوت آنها را برانگيزانند را دچار ريبه و خياللطيف نكنند تا مردان بيماردل 

منظور از بيماردل، نداشتن نيروی ايمان است؛ آن نيرويی که آدمی را از ميل به سوی شهوت باز 
 .دارد می

دور از کرشمه و ناز باشد و  يعنی سخن معمولی و مستقيمی بگويند که به ،«قوالً معروفاً»و 

 .و عرف اسالمی باشد مورد پسند شرع

گفتن با ناز و عشوه، و بيانگر آن است که  سخن 1اين آيه اشاره دارد به کيفيّت و محتوای

همچنين اشاره دارد به . دور از نرمش و خودنمايی باشد سخن گفتن با نامحرم بايد عفيفانه، به
شود در صورت عدم  انگيز، و يادآور می اجتناب از هرگونه سخنان بيهوده و غير ضروری و شهوت

شان، مردانی را که از سالمت آلود های زنان و سخنان هوس ، ممكن است جاذبهرعايت اين امر
به گناه و فحشا بكشاند و امنيّت جامعه را در معرض برخوردار نيستند روحی و اعتدال نفسانی 

 .خطر قرار دهد

 در نگاه تعفّ .2

به چندين رفتار عفيفانه اشاره  5معروف است،دامنی و حجاب  سورة نور که به سورة عفّت، پاك

های چشم است؛ يك بار خطاب به مردان  کند که يكی از آنها وجوب حفظ و کنترل نگاه می
 :فرمايد مؤمن می

  ؛بصارهمأقّل ّللمؤمنين یغضوا من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 31، ص 1 ، ج المیزانطباطبائی، .  

 .822، ص 4، ج برگزیده تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 8

 .42نور، . 4
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فرو ( آلود های هوس از نامحرم و نگاه)خود را های  به مردان مؤمن بگو چشم
 .گیرند

 :فرمايد ان مؤمن میسپس خطاب به زن

  ّ؛بصارهنأوقّل ّللمؤمنات یغضضن من 

 .فرو گیرند( آلود از نگاه هوس)های خود را  به زنان مؤمن بگو چشم

بيند و به او چشم  در شأن نزول اين آيات آمده است که جوانی در ميان راه، زنی را می
ه صورتش به ديوار برخورد شود ک افتد؛ طوری غرق نگاه او می دوزد و به دنبال او به راه می می

رود و ماجرای خود را نقل  می بعد از اين حادثه، نزد رسول خدا. شود کند و زخمی می می

 5.شود کند و اين آيات نازل می می

پوشی از  و منظور، چشم 3.به معنای کاهش و کم کردن نگاه است« غض»از مادة « یغضض»

دامنی و ترك نگاه حرام،  در لزوم عفّت، پاك. آلود است های حرام و غير ضروری و شهوت نگاه

چرانی بر مردان حرام است، بر  گونه که چشم بدين ترتيب، همان 7.فرقی ميان زن و مرد نيست

های زيادی بپرهيزيد؛ زيرا تخم هوس  از نگاه»: فرمايد می حضرت رسول. زنان نيز حرام است

 0.«زايد پراکند و غفلت می می

 ت در شهوتعفّ .3

دامنی و عفّت در شهوت پرداخته و خطاب به مردان  ات ياد شده از سورة نور به لزوم پاكدر آي

به ] ؛«ویحفظن فروجهنّ»؛ «ویحفظوا فروجهم»: فرمايد و زنان مؤمن به صورت جداگانه می

 .های خود را حفظ کنند دامن[ زنان با ايمان بگو

 6.اند آن از عورت کنايه آوردهجمع فرج، به معنای شكاف ميان دو چيز است که با « فروج»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 4، همان.  

 .14 ، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، . 8

 .25 ، ص 5، ج قاموس قرآنقرشی، . 4

 .11 ، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، . 3

 .82835، ش 4822، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، . 5

 .82 ، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 1
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، پوشاندن آن از «يغضوا»و « يغضضن»در اين آيه به سبب قرين شدن با « حفظ فروج»مراد 
 .نامحرمان است

يعنی اين امر باعث تزکيه و شكوفايی استعدادها  1؛«ذّلک أزكی ّلهم»: فرمايد در ذيل آيه می

دوری از  5؛«اّلنزاهة آیة اّلعفّة»: هدر روايت نيز آمد. شود و رشد شخصيّتی و معنوی آنها می

به وسيلة عفّت، اعمال پاکيزه و  3؛«باّلعفاف تزكّوا األعمال»و دامنی است؛  ها نشانة پاك آلودگی

 .عفّتی مانع رشد معنوی انسان خواهد شد چرانی و بی در غير اين صورت، چشم. شود مطهّر می

 :فرماید یابند، می همچنین قرآن دربارة کسانی که امکان برای ازدواج نمی

  ؛ی یغنيهم اهلل من فضلهوّليّستعفّف اّلذین الیجدون نکاحاً حتّ

و کسانی که وسیلة نکاح ندارند به عفّت سر کنند تا خدا از کرم خویش از این 
 .نیازشان کند بابت بی

دامنی و عفّت جويد، خداوند او را  هرکه پاك»: فرمايد می در اين باره حضرت رسول

بنابراين،  0.«کند نيازش می کند، خداوند بی نيازی طلب گرداند، و هرکه بی فيف میدامن و ع پاك

رسی نداشتن به همسر، مجوّزی برای گناه کردن از راه نامشروع  نيافتن برای ازدواج و دست قدرت

 6.نياز کند نيست، بلكه صبر و عفّت الزم است تا خداوند نيز از فضل خود او را بی

 ت در پوششعفّ .4

های ظاهری و باطنی وی، اهميّت بسياری  سئلة حجاب و پوشش زن و پنهان کردن زينتم
اشاره خداوند حكيم به دنبال آية ياد شده، در چند جای ديگر قرآن نيز به اين موضوع . دارد
زنان را از هتك حرمت خود يا بدحجابی و خودآرايی و خودنمايی کند و با تعبيرهای گوناگون،  می

وال یُبدین زینتهنّ إّلّا ماظهر »: فرمايد که در سورة نور می فرمايد؛ چنان محرم نهی میدر برابر نا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42نور، .  

 . 1 4 ، ش 8222، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، . 8

 .18 4 ن، ش هما. 4

 .44نور، . 3

دامن و با مناعت  دامنی و مناعت جوید، خداوند او را پاک ؛ هركه پاک«ومن یستعفف یعفه اهلل، ومن یستغن یغنه اهلل». 5
 (.42 4 ، ش 8221، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، . )نیازش گرداند نیازی طلبد، خداوند بی گرداند و هركه بی

 .؛ با اندكی تغییر در عبارات 2 ، ص 2ج ، تفسیر نورقرائتی، . 1
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های ـ ظاهری و باطنی ـ خود  ها و زينت کند که نبايد جاذبه در اين آيه زنان را مكلّف می 1.«منها

 .نمايان استرا آشكار سازند، مگر آن مقدار که به صورت طبيعی 

آشكار کردن است و مراد از زينت زنان، محلّ و موضع زينت  به معنای اظهار و« اِبداء»

بند حرام نيست، بلكه منظور محلّ  است؛ چرا که آشكار کردن خود زينت از قبيل گوشواره و دست
های ظاهری، پوشاندنش استثنا شده، صورت، دو کف دست و  امّا آنچه از زينت. زينت است

انگيز و  های شهوت خودنمايی و آشكار کردن زينتبنابراين، مقتضای آيه نهی از  5.هاست قدم

توصيه  «وَّلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنّ علی جُيُوبِهِنّ»در آية . های نهان زنان است نمايی اندام جلوه

تا ) های خود را بر گردن انداخته، حايل قرار دهند ها و روسری زنان بايد سرپوش»: فرمايد می

 3.«(يز پوشيده شودافزون بر سر، گردن و سينة آنها ن

جمع خمار، به معنای جامه و پوششی است که زنان سر و موی خود را با آن « خُمُر»

 7.جمع جيب، به معنای گريبان و سينه است« جيوب»پوشانند و  می

پوشيدند که يقة  هايی می بنابر نقل تواريخ، رسم بر اين بود که زنان عرب معموالً لباس
هايی هم که  روسری. پوشانيد ز بود و دور گردن و سينة آنان را نمیهايشان با پيراهن و گريبان
ميان مردان عرب  اکنون طوری که هم همان)انداختند  انداختند از پشت سر می روی سر خود می

يان ها، جلوی سينه و گردن آنها نما ها، گوشواره ها، بناگوش طوری که گوش به( متداول است
 .گشت می

های خود را از دو طرف روی سينه و  ها و روسری ازل شد که بايد پوششرو، اين آيه ن از اين
 .های يادشده پوشيده شود گريبان خود بيفكنيد تا قسمت

 :سورة احزاب است 53آية ديگری که دربارة عفّت در پوشش وارد شده، آية 

من  تک ونّساء اّلمؤمنين یدنين عليهنّازواجک وبنها اّلذین قّل ألیّأیا 

  ً؛ن یعرفن فال یؤذین وكان اهلل غفوراً رحيماأدنی أ ذّلک جالبيبهنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 4نور، .  

 .51 ، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 8

 . 4نور، . 4

 .822، ص 8و   ، ج قاموس قرآنقرشی، . 3

 .52احزاب، . 5
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های  روسری)ها  جلباب: به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو! ای پیامبر
که شناخته شوند و مورد  د را بر خویش فرو افکنند، این کار برای اینخو( بلند

 .آزار قرار نگیرند، بهتر است، و خداوند همواره آمرزندة رحیم است

هنگام که زنان مسلمان به قصد رفتن به مسجد و شرکت  بب نزول اين آيه آن بود که شبس

نشستند و با سخنان ناروا  رفتند، جوانان سر راه آنان می از خانه بيرون می در نماز پيامبر اکرم
 .شدند به آنان متعرّض می

وشاند، و يا جمع جلباب، به معنای لباسی است سرتاسری که تمام بدن را بپ« جالبيب»
ای باشد که زير  گونه اين پوشش بايد به. روسری مخصوصی است که صورت و سر را ساتر شود

 1.ها را محفوظ بدارد گلو و سينه

اين است که با پوشاندن بدن به صورت کامل به  «ذّلک أدنی أن یعرفن فال یؤذین»مراد از 

مريض، مغرض و هوسران قرار  شوند و مورد تعرّض افراد عفاف، حرمت و حرّيّت شناخته می
احتمال ديگری که در معنای اين جمله داده شده اين است که وقتی زن پوشيده و . گيرند نمی

دامنی را رعايت کند، افراد فاسد و مزاحم، جرئت  ون رود و جانب عفاف و پاكسنگين از خانه بير

 5.کنند به آنان متعرّض شوند نمی

اه با شوهرش خلوت کند، زرة حيا را برای او از تنش بهترين زنان شما زنی است که هرگ

 3.خارج کند و با پوشيدن لباس، زرة حيا را نيز بپوشد

بدين ترتيب، عفّت و حيا در برابر شوهر الزم نيست، ولی بر رعايت آن در برابر نامحرم تأکيد 
ی استواری حكيمانه بودن احكام دين مبين اسالم در راستادهندة  اين مسئله نشان. شده است

 .نظام خانواده است

 عفّت در کردار .5

 :کننده و غير عفيفانه است يكی از وظايف زنان پرهيز از اعمال و رفتارهای جلب توجّه

  ؛وال یضربن بأرجلهن ّليعلم مایخفين من زینتهنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2 5ـ  522، ص 1 ، ج المیزانطباطبائی، .  

 .18 ، ص مسئله حجابمطهّری، . 8

، 5، ج كافیكلینی، )« خلعت له درع الحیاء واذا لبست، لبست معه درع الحیاءخیر نسائکم التی إذا خلت مع زوجها ». 4
 (.2 ، ح 1 ، ص 3 ، ج وسائل الشیعهو عاملی،  483ص 

 . 4نور، . 3
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های پنهان آنان دانسته  هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت
بند و گوشواره به صدا  خلخال، دسترآالتشان از قبیل شود، و صدای زیو

 .درنیاید

پس هرگونه راه رفتنی که موجب آشكار شدن زيورهای مخفی زن شود، از نظر اسالم ممنوع 

کننده پرهيز نمايند و اعمال و  و زنان بايد عفاف را رعايت کنند و از امور جلب توجّه 1.است

ای نباشد که باعث  گونه ينتی و استعمال عطر و بوی خوش بهرفتارشان و استفادة آنان از وسايل ز
 .ها شود جلب توجّه نامحرم و عامل انحراف فكرها و تباهی دل

زشت و جاهالنه برشمرده، در آية ديگر خودآرايی و خودنمايی در برابر نامحرم را عملی 
 :فرمايد می

  ؛وّلیوقرن فی بيوتکن وال تبرّجن تبرّج اّلجاهلية األ

های خود بمانید، و همچون دوران جاهلیّت  در خانه![ ای همسران پیامبر... ]و
 ... .با آرایش ظاهر نشوید و[ در میان مردم]نخستین 

طور که برج قلعه در برابر  در برابر مردم است؛ همان 3به معنای ظاهرشدن با زينت« تبرّج»

است  از بعثت پيامبر اکرمجاهليّت پيش « جاهليّت اُولی»مقصود از . ديدگان مردم ظاهر است
 .که در آن عصر، وضعيّت پوشش زنان، عفيفانه نبوده است

هستند، امّا طبق نظر مفسّران، حكم در آيه عموميّت  گرچه خطاب آيه، زنان پيامبر اکرم
 .شود دارد و شامل همة زنان می

زنان است  بر اساس اين آيه، خودآرايی و خودنمايی زنان ـ که ويژگی فطری و مشترك ميان
ای است که زنان عصر جاهليّت به آن گرفتار بودند و زنان  ـ در برابر نامحرم، کار نابخردانه

مسلمان نبايد زير بار چنين ننگی بروند، بلكه بايد اين غريزة طبيعی را در پرتو ايمان و عفّت، 
 .کار گيرند به( در برابر شوهر)کنترل و تعديل کنند و در جهت مثبت آن 

از مفاد آيه در مورد جاهليّت نخستين آمده نشان از آن دارد که جاهليّت ديگری مانند آنچه 
 .جاهليّت پيش از اسالم در پيش است که شايد بتوان آن را با عصر و زمان حاضر منطبق دانست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88 ، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، .  

 .44احزاب، . 8

 .55 ، ص 2، ج مجمع البیانطبرسی، . 4
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آمده که بعد از جاهليّت نخست، جاهليّت ديگری نيز  روايتی از امام صادق تفسير قمیدر 

ه حاکی از همين جاهليّت مدرن عصر جديد است که مع األسف مظاهر آن را در ک 1خواهد آمد

 .توان ديد جوامع اسالمی نيز می
کننده پرهيز کنند و با تأسّی از آية  گرانه و تحريك از اين رو، زنان بايد از هرگونه رفتار جلوه

اقتدا کردن به با کند و  که شيوة راه رفتن زنان اسالمی را ترسيم می 5«تمشی علی استحياء»

 .بانوی دو عالم فاطمة زهرا ـ سالم اهلل عليها ـ، به شيوة آن حضرت عمل کنند

 آثار عفّت در روایات

 3.داری، از ثمرات عفّت است خودنگه. 1

شود که وزر وبال انسان سبك و قدر و منزلتش نزد خدا سنگين و  دامنی موجب می پاك. 3

 7.بزرگ باشد

 0.کند و جوارح، انسان را دارای اوصاف پسنديده میعفّت در تمام اعضا . 9

 6.کند عفاف، اعمال انسان را پاك و پاکيزه می. 0

 7.کند عفّت، شهوت را ناتوان می. 5

بيشترين چيزی که مردم را در : در حديث است. عفّت موجب نجات از آتش جهنّم است. 0

 2.برد دو سوراخ است؛ يكی شكم و ديگری فَرْج آتش فرو می

 عفّتی های بی مینهز

 1.عفّتی است توجّهی به تسهيالت ازدواج در جهت حلّ مشكالت جنسی، زمينة بروز بی بی. 1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .24 ، ص 8، ج تفسیر قمی: از، به نقل 314، ص 1 ، ج المیزانطباطبائی، .  

 .85قصص، . 8

 .51 4 ، ش 8222، ص 3، ج میزان الحکمهری شهری، . 4

 .52 4 همان، ش . 3

 .52 4 همان، ش . 5

 .18 4 ، ش 8222همان، ص . 1

 .55 4 همان، ش . 1

 .33 4 همان، ش . 2

 .44و  48نور، . 2
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 1.عفّتی قرار دارند زنان و مردان غير متأهّل، بيش از ديگران، در معرض فحشا و بی. 3

 5.است عفّتی آنان ساز، برای بی ای زمينه تقليد کورکورانة کافران از پدرانشان، بهانه. 9

 3.عفّتی است های سقوط به ورطة بی خلوت کردن زنان و مردان نامحرم، از زمينه. 0

 7.عفّتی در جامعه است دلبستگی به ماديّات و دنياطلبی، زمينة رواج بی. 5

 0.عفّتی است های ارتكاب بی نفس امّاره از زمينه. 0

 6.عفّتی است بیهای شيطانی و پيروی از آنها، زمينة ورود در ورطة  وسوسه. 7

 حکایت

 مرد نابینا. 9

امّ سلمه ـ يكی از : که سخن بسيار است؛ از جمله اين دربارة غيرت و عفّت ناموسی پيامبر

بودم، يكی از همسرانش به نام ميمونه نيز  در حضور پيامبر: گويد ـ می همسران پيامبر

: به ما فرمود جا آمد؛ پيامبر در اين هنگام ابن امّ مكتوم که نابينا بود به آن. حاضر بود
مگر او نابينا نيست، بنابراين حجاب : پرسيدم. «حجاب خود را در برابر ابن امّ مكتوم رعايت کنيد»

 ما چه معنا دارد؟

 7.«بينيد آيا شما نابينا هستيد؟ آيا شما او را نمی»: فرمود

آمد،  خانة فاطمة زهراروزی مرد نابينايی با اجازة قبلی، به : فرمود اميرمؤمنان علی. 3

که اين مرد  با اين»: جا حاضر بود پرسيد که در آن خود را پوشانيد، پيامبر حضرت زهرا

بيند، من او را  اگر او مرا نمی»: عرض کرد حضرت زهرا« نابيناست، چرا خود را پوشاندی؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .44نور، .  

 .82اعراف، . 8

 .84یوسف، . 4

 .48نور، . 3

 .54ـ   5یوسف، . 5

 . 8نور، . 1

 .41، ص 23 ، ج بحاراالنوارمجلسی، . 1
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و عمل  به نشانة تصديق سخن رسول خدا. «کند میبينم، وانگهی او بو را استشمام  می

 1.«دهم که تو پارة وجود من هستی گواهی می»: فرمود فاطمه

 عفّت زبان. 2

دوستی داشت که همواره با هم بودند، روزی همين دوست به غالمی تندی  امام صادق
هنگامی که « کجا بودی؟! ای زنازاده»: کرد و با کمال گستاخی حريم عفّت او را شكست و گفت

طوری که دستش را بلند کرد  شدّت ناراحت شد؛ به او را شنيد، به اين سخنِ خالف عفّت امام
دهی؟ من تو  سبحان اهلل، آيا به مادر غالم، نسبت ناروا می»: و محكم بر پيشانی خود زد و فرمود

: دوست امام عرض کرد. «بينم پرهيزکار نيستی دانستم، ولی اکنون می را آدم پرهيزکاری می
، بنابراين)باشد  پرست می است و بت( از سرزمين هند)، از اهالی سِنْد مادر اين غالم! فدايت گردم

دانی که هر امّتی، ميان خود قانونی  آيا نمی»: فرمود ، امام صادق(ناسزا به او اشكال ندارد
 .«!برای ازدواج دارد؟ از من دور شو

، اين جدايی (ع)و دوستش جدايی افتاد و تا پايان عمر امام از آن هنگام ميان امام صادق

 5.ادامه يافت

گويی و گفتار خالف عفّت دعوت  اين ماجرا نيز ما را به عفّت زبان و کنترل آن از هرزه
کند و حاکی از آن است که مسئلة حفظ عفّت جامعه، حتّی نسبت به بيگانگان نيز بسيار مهم  می

 .حفظ آن کوشا بوداست و بايد مرزهای آن را شناخت و در 

 جب حریم عفّتخوف خدا مو. 3

به نماز ايستاده بود، در اين هنگام زن زيبايی که شيفتة جمال آن  روزی امام حسن

نماز را کوتاه کرد  امام. حضرت شده بود، نزد آن حضرت آمد و با عشوة خاصّی نزد وی ايستاد
برخيز و از من کام بگير؛ زيرا من شوهر ندارم و نزد شما : گفت« چه کار داری؟»: و فرمود

چون زليخا )، ولی او همچنان «از من دور شو»: چند بار به او فرمود امام حسن... . ام آمده

از ترس خدا گريست و مكرّر  در اين هنگام امام. کرد اصرار و سماجت می( نسبت به يوسف
طوری که آن زن نيز منقلب شده،  به شد، اش شديدتر می و گريه. «از من دور شو»: فرمود به او می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .41، ص 23 ، ج بحاراالنوارمجلسی، .  

 . 44، ص   ، ج وسائل الشیعهعاملی، . 8
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بعضی از اصحاب آمدند . آمد، او نيز منقلب شده، گريه کرد در اين وقت امام حسين. ه کردگري
 .جا دور شد و حاضران پراکنده شدند آن زن در حال گريه از آن. و آنها نيز به گريه افتادند

که پس از مدّتی  نپرسيد، تا اين به احترام برادر، راز حادثه را از امام حسن امام حسين

علّت گريه را پرسيد، امام  خوابی ديد، پس از بيدار شدن گريه کرد، امام حسين حسنامام 

را ديدم که در ميان جمعيّت به من  امشب در عالم خواب، حضرت يوسف»: فرمود حسن
ها که از  برای آن همه رنج: کنی؟ گفتم چرا گريه می: اختيار گريستم، پرسيد نگاه کرد و من بی

به  يوسف. يدی، و زندانی شدی و پدرت يعقوب به فراق تو گرفتار شدهمسر عزيز مصر کش

 1.ات، تعجّب نكردی آيا تو از آمدن زن بيابانی، و خودداری خود از او و گريه: گفت من

تو نيز مانند من گرفتار شدی، ولی از ترس خدا، حريم عفاف را (! ع)يعنی ای يوسف فاطمه
 .ها از هرگونه شوائب رهايی يافتی ها و تحمّل رنج حفظ کردی، و با گريه

 شعر

 ســـادگی و پـــاکی و پرهيـــز يـــك يـــك گوهرنـــد     
 

 گــوهر تابنــده تنهــا گــوهر کــافی نبــود  
 

ــس   عيـــب ــت و بـ ــانده اسـ ــز پوشـ ــة پرهيـ ــا را جامـ  هـ
 

 جامة عُجب و هوا بهتـر ز عريـانی نبـود    
 

ــس   ــت وبـ ــنگ اسـ ــا گرانسـ ــد تـ ــاری نبينـ  زن سبكسـ
 

ــود   ــانی نب ــوده دام ــاك را آســيبی از آل  پ
 

ــرص وآز دزد    ــنج وح ــت گ ــت وعفّ ــور اس ــون گنج  زن چ
 

ــود   ــانی نب ــين نگهب ــر آگــه از آي  وای اگ
 

ــی    ــوا نمــ ــفرة تقــ ــر ســ ــرمن بــ ــان  اهــ ــد ميهمــ  شــ
 

 جا جای مهمانی نبود دانست کآن که می زان 
 

ــج      ــدر راه کـ ــت کانـ ــد داشـ ــت بايـ ــه راه راسـ ــا بـ  پـ
 

 ای و رهنوردی جز پشـيمانی نبـود   توشه 
 

ــی   ــم و دل را بـــرده مـ ــت چشـ ــاف  بايسـ ــا از عفـ  امّـ
 

ــود    ــلمانی نب ــاد مس ــيده بني ــادر پوس  5چ
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