
 قرآنیهاي  آبرومندي در آموزه

 *طيب حسينياالسالم والمسلمين دكتر سيدمحمود  حجت

 اشاره

ای کةه   بةه گونةه    دارد یهای دحنی ارزش و جاحگةاه بةاالح   در زموزه  مؤمنزبروی 

ابةن   تر است. مهم او نیزباشد و گاهی از جا  و مال  ردحف مال و جا  وی می هم

 !خانه ای خطاب به کعبه گفت: خوشا به حال تو رسول خدا» :گوحد عباس می

مؤمن نزد حرمت  که به خدا سوگند !چه باعظمتی و چقدر حرمت تو بزر  است

از حرمت و عظمت تو بیشتر است  زحرا خدای تعالی از تو حک چیةز را    خداوند

در  3«اما از مؤمن سه چیز را: خونش  مالش و سوء ظةن بةه او.    حرا  کرده است

« )زبةروی مةؤمن(   عِرض مؤمن»عنوا    «سوء ظن»بعضی رواحات به جای عنوا  

  )جا (  زبرو و مةال مسةلما   خو  »: فرموده رسول اکر که    چنا زمده است

 8«بر مسلما  دحگر حرا  است.

 ـــــــــــــــــــــــ
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11    3131توشه محرم الحرام  ره 

گردد و بةا کمتةرحن بهانةه      امروزه حرمت و زبروی مسلمانا  حفظ نمی  متأسفانه

از   احن موضةوع  که حن رو  باحسته استاز اشود.  زبروی افراد در جامعه رحخته می

 های دحنی بررسی شود. نظر زموزه

 آبروشناسی  فهومم

معةادل   کةه  3است عِرض و   به معناى اعتبار  حرمت  شرف  وجاهت«زبرو»واژه 

بیشةتر واژه   بةرای احةن معنةا     در رواحةات ولةی   باشةد   مةی « الوجه ماء»  عرب  ز 

شةود زب و   اند که باعث می زبرو را بدا  رو زبرو گفته به کار رفته است.« عِرض»

از اعتبةار    زبةرو عبةارت اسةت     سةا   بدحن. عرق شر  از روی انسا  جاری شود

وجاهت و حرمتی که هر مسلما  در جامعه دارد و هر عملةی کةه باعةث از بةین     

 شود. رفتن حا تضعیف ز  گردد  زبرورحزی و هتک حرمت شمرده می

  ولةی زحةاتی فةراوا  بةا     نیامده اسةت « ماء الوجه»و « عِرض» واژهدر قرز  کرحم  

باطی نزدحک دارد. البته کلمه های مؤمن  ارت وحمه انسا  ها  به موضوع زبروی انسا 

زمةده اسةت  حکةی در سةوره زل      کرحم  بار در قرز  دو به معناى زبرومند « وجیه»

 .13و دحگری در سوره احزاب  زحه  35عمرا   زحه  

 و فطري ذاتیامري  ،حفظ آبرو

داند که خداونةد وی   میقرز  کرحم  انسا  را موجودى برخوردار از کرامت لات  

 فرزنةدا   و مةا  2 وَ لَقد كَرّمنا بَندى ءَادَم »زفرحدگانش برتری داده است: را بر دحگر 

ترحن مظاهر کرامةت انسةا   برخةوردارى از     از برجسته.«  بخشیدحم کرامت را زد 

مقابة  زنچةه    در  بةه طةور طبیعة       انسا  همةواره و حن رواز ا .عق  و حیا است

 ر احن اساس  حضةرت زد  ب .دهد می نشا  واکنش   ندک تهدحد م  را حرمت او

 ـــــــــــــــــــــــ
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 .74، آيه اسراء. 2



 

 

 

 
 

   11  های قرآنی آبرومندی در آموزه

 

 ة  دانست با حرمت خود مرتبب م  ز  را کهة   را خود )عورت( ترحن زشت  ابتداح 

 يََْصِدفانِ  طَفِقدا  وَ سَدوْآتُهُما  لَهُمدا  بَددَتْ  الشَّجَرَةَ ذاقَا فَلَمَّا: »پوشاند بر  درختا با 

 شةا   رمگاهز  دو  ش ای  بربچشیدند درخت ز  از چو  و 1 الْجَنَّة وَرَقِ مِنْ عَلَيْهِما

 « چسبانید . خوحش  شرمگاه بر بهشت هاى بر  از کردند شروع و شد پدحدار

احسةاس شةر  و     که کسی عورتش را ببینةد  از احن انسا  فطرتاً  احن زحه راساسب

 .با عورتش در ارتباد است  بخشی از زبرو و حرمت انسا   پس .کند خاالت می

عیوب مرد  به عورت زنا    در رواحاتی متعدد و در کلمات بزرگا   به همین دلی 

 تشبیه شده است.

انسا  به حفظ زبرو حکاحةت   فطری از تماح کند که  قرز  کرحم مطالبی را نق  می

 . کنیم ها اشاره می ز  برخی از جا به دارد که در احن

ناشاحسةت   داشتن اقدا  براى پوشیده نگاه  درخواست عزحز مرر از حوسف. 3

 صةرف   قضةیه  احن [افشاى] از تو حوسف  اى2 هذا عَنْ أَعْرِضْ يُوسُفُ»  همسرش

 .«  کن نظر

 ارْجِدعْ  قدالَ »  برای اعاده حیثیت پیش از ززادی از زندا  . درخواست حوسف8

 3 عَلديمٌ  بِكَيْددِهِنَّ  رَبِّدي  إِنَّ أَيْددِيَهُنَّ  قَََّّعْدنَ   الالَّتدي  النِّْْدوَةِ  بدالُ  ما فَْْئَلْهُ رَبِّكَ  إِلى

 که زنا  ز  کار و حال که بپرس او از و گرد باز ات خواجه سوى: گفت[  حوسف]

 همانةا  برحدنةد؟(  را خةود  دست چرا) ؟است بوده چه  برحدند خوحش هاى دست

 ـــــــــــــــــــــــ

. )طبرسى، فضل بن حسـن،  اند کرده  فسیرت «عورت»به  را« سَوْآت»واژه بیشتر مفسران،  .11، آيه اعراف. 1

کشاف، محمود، الزمخشری، ؛ 112، ص 0ش، ج 2171خسرو،  القرآن، تهران: ناصر تفسیر فى البیان مجمع

؛ قرطبی، محمد، الجامع ألحکام القرآن، تهران: انتشارات 71، ص 1، ج ق2047الکتاب العربی،  دار :بیروت

 (227، ص 7ش، ج 2110ناصر خسرو، 

 .17يوسف، آيه . 2

 .14. يوسف، آيه 3
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 « .ستا دانا ها ز  مکر به من پروردگار

  شةد  را بةاردار  که با فیض اله   عیس  پس از ز  زرزوى حضرت مرحم. 1

  لَيْتَندي  يا قالَتْ»  از حادها فراموش شده بود  رده  وکاش پیش از احن مرای که  به احن

 بةه  و بةود   ردهمرة   احةن  از پیش کاش اى: گفت 1 مَنِْْيًّا نَْْياً كُنْتُ وَ هذا قَبْلَ مِتُّ

 « .بود  شده سپرده فراموش 

وى نشده  او را  ض میهمانا که متعر احن رایاز قو  خود ب درخواست لود. 3

 مرا اند  من مهمانا  ها احن: گفت 2 تَفْضَحُونِ فَال  ََيْفي هؤُالءِ إِنَّ قالَ»  زبرو نکنند ب 

  «مکنید. رسوا

 آبرو حفظضرورت 

های دحنی و حکم فطرت و عقة   هةر مسةلمانی وظیفةه دارد در      اساس زموزه بر

تالشةی بةرای هتةک    حفظ زبروی خوحش و دحگر مسلمانا  کوشا باشد. هر گونه 

 که   چنا دارد بار دنیوی و اخروی را در پی پیامدهای بسیار زحا   حرمت مسلمانا 

زورد و  پاداشی فراوا  در دنیةا و زخةرت بةه ارمغةا  مةی       حفظ زبروی مسلمانا 

 شود.  موج  توفیقات مادی و معنوی می

د در حفةظ  که دحگرا  در اندحشه حفظ زبروی ما باشةند  خودمةا  باحة    قب  از احن

 تا   زبروهاىو  ها مال ها  خو »فرماحد:  می اکر پیامبر  تالش نماحیم.ما   زبروی

ه ل اه و در سرزمین مکا گونه که عید قربا  در ماه لى شما حرمت دارد  هما  بر

ال اةه   گونه که حرمت روز عید قربا  و ماه لی حعنی مؤمن هما   3«حرمت دارد

 کوشد. ب نیز باحد در حفظ زبرو و حرمت خوددارد   و شهر مکه را پاس می

 ـــــــــــــــــــــــ

 .11. مريم، آيه 1

 .72، آيه هود؛ 17 و 12، آيه حجر. 2

 .  17ص  ،1 ق، ج 2021الصافی، تهران: انتشارات الصدر،  . فیض کاشانی، مالمحسن، تفسیر3 
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 1 «زبروى خود را هدف تیرهاى سخنا  مةرد  قةرار مةده   »: فرماحد می اما  عل 

جهت کاری کند که مرد  از او بدگوحی کرده و زبروحش را در  حعنی مؤمن نباحد بی

 جامعه بشکنند.

 گوحد: حافظ می

 2جوی خویش هبنیاید  آب رفته بازکین               تر در حفظ آبرو ز گهر باش سخت

 3«.در گلو مرحز  زبی که زبرو ببرد»است:  زمده ضرب المث در 

 قدر مهم است که انسا  باحد مال خود را در راه ز  هزحنه کند. امیر  ز   حفظ زبرو

ز    بهتةرحن عمة    4 إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِيَانَةُ الْعِدرْضِ بِالْمَدالِ  »  فرماحد: می  امؤمن

 «است که انسا  با مالش زبروی خود را حفظ کند.

 که چرا احةن  نوشت ای به اما  حسین در نامه در تارحخ زمده که اما  حسن

برادر! شما خةود  » :پاسخ داد بخشد. اما  حسین قدر پول به بعضی شاعرا  می

 5 «ز  است که برای حفظ زبةرو صةرف شةود     دانی که بهترحن مال بهتر از من می

پرداز   برای حفظ زبروحم از زبا  تند  نی احن پولی که من به بعضی شاعرا  میحع

 و گزنده زنا  است.

چه بسا برای حفظ زبرو  نه تنها از مال  بلکه باحد از جا  خود بگةذرحم. شةاعری   

 گوحد: می

 خون خوود را گور بریوبی بور زموین     
 

 بووه کووه آب روی ریووبی بوور ک ووار   
 

 ـــــــــــــــــــــــ

 . 17، نامه 112، ص تا الهجرة، بى صالح، قم: دار . سید رضی، نهج البالغه، تحقیق: صبحی1

 .12، ص 2نامه دهخدا، پیشین، ج  ، لغت. دهخدا2

 . همان.3

 .117، ص 12، ج ق2020، البیت مؤسسة آل :محمد، وسائل الشیعة، قم. شیخ حر عاملی، 4
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 پرسووت بووت پرسوویدن بووه از موورد  
 

 1پ وود گیوور و کووار ب وود و گوووش دار  
 

باره حفظ زبروی خوحش  به حفظ زبروی  بیش از سفارش در  های دحنی در زموزه

برای حفظ زبروی خةود انگیةزه    ها انسا  دحگرا  سفارش شده است  زحرا معموالً

 دلی د  بلکه گاه به دارناما برای حفظ زبروی دحگرا   نه تنها انگیزه کافی ن  دندار

 برای رحختن زبروی دحگرا   ارزش دنیا ها در امور مادی و کم ها و رقابت حسادت

 در راهکسی که »: هفرمود سول خدادارند. در رواحتی ربسیاری برخور انگیزه از

  دارد میکه بر گامی ل  اوّقد  بردارد اومخفی  و عیوب دیبت برادرش و کشف سرّ

زشةکار سةاخته     او را در بةین خالحةق   عیةوب  ی تعالیگذارد و خدا میدر جهنم 

 8«.زبروحش را ببرد

اگةر شةما در   » :پرسةید از حوارحةو    وزى عیس ر در رواحت دحگری زمده که

تةا  هنگةا  خةواب لباسةش کنةار رفتةه و        جاح  ببینید حک  از دوستا  و برادرا 

کةه   کنید که او را بپوشةانید و حةا احةن    مقدارى از عورتش ظاهر شده  زحا سع  م 

کنةیم   سع  مة    ها گفتند: روشن است سازحد؟ ز  تر مکشوف م  عورتش را بیش

بلکه همةه    کنید عورتش را بپوشانیم. حضرت فرمودند: خیر  شما احن کار را نم 

امةا متوجةه     تعاة  کردنةد   ها از احن سخن عیس  ز  3«کنید. ز  را نماحا  م 

حضةرت بةا احةن کةار     ز  ى نهفتةه اسةت.   راز  شدند که در احن پرسش و پاسةخ 

احن است که عیة  او    بفهمانند که حق مؤمن بر مؤمن خود خواستند به حارا  م 

د نماحة پوش   تواند پرده م  جا که تا ز را بپوشاند و نه تنها ز  را بازگو نکند  بلکه 

 گونه که نباحد عورت او را مکشوف نماحد. هما   تا زبروحش م فوظ بماند

 ـــــــــــــــــــــــ

 .11، ص 2نامه دهخدا، پیشین، ج  . دهخدا، لغت1
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 هاي هتك آبرو و حرمت و زمینه عوامل

بةر احةن نکتةه تأکیةد      ت  براى زبرومندى و م بوبی هاح  مالکضمن معرفی قرز   

باحد در پ  کس  منزلةت نةزد خداونةد      کند که انسا  پیش و بیش از هر چیز م 

ت و وبیة بةه او م ب   حةک سةنّت تغییرناپةذحر    طبةق خدا   که در احن صورت اشدب

 لَهُدمُ  سَديَجْعَلُ  الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ إِنَّ»  بخشد میمنزلت واالى اجتماع  

گستر   مهرکه احما  زورند و کارهاى شاحسته اناا  دهند  خداى   زنا  1 وُدًّا الرَُّْمنُ

  2.«را در دل مرد  قرار خواهد دادت زنا  م ب

اى را  وقت  خدا بنةده »رواحت شده که فرمود:  از پیامبر اکر   در تفسیر احن زحه

سةپس   .کند کةه تةو نیةز او را دوسةت بةدار      دوست بدارد  به جبرئی  خطاب م 

پةس   .دارد را دوسةت مة    ز  بندهدهد که خدا  جبرئی  در بین اه  زسما  ندا م 

ت اه  زسما  به ز  بنده را گاه خداوند هما  م ب ز  .شما نیز او را دوست بدارحد

م بّت خداونةد را در   ی کهعملهر   بنابراحن 3«.دهد زمین نیز قرار م   در بین اه 

ت انسا  نزد از م بوبی عملی کهشود و هر  موج  جل  زبرو م  شته باشد پ  دا

 شود. او نزد خدا م  یشد  زبرو کم سب خداوند بکاهد  

  شةا   به دلی  مخالفت با برخ  دسةتورهاى دحنة    است که اسرائی  نمونه ز   بنی

  4دنیا شدند. در شاحسته خوارى و رسواح 

هةاى   معازه و صالح حضرت به دلی  تکذح است که قو  صالح   نمونه دحگر

 ـــــــــــــــــــــــ

 .71. مريم، آيه 1

 دار :تفسیر القرآن العظیم، بیروت اسماعیل، کثیر، ابن؛ 211، ص 1. ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، پیشین، ج 2

 .207، ص 1، ج ق2027، ةالکتب العلمی

 .211، ص 1. طبرسی، مجمع البیان، پیشین، ج 3

 .21. ر.ک: بقره، آيه 4

http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/5.htm#f1
http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/5.htm#f1
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 1وى  گرفتار عذاب خوارکننده اله  شدند.

های متعددی موج  هتک حرمت  کرحم و رواحات  عوام  و زمینه قرز  از دحدگاه

 .کنیم ها اشاره می شود که گذرا به ز  و زبرورحزی می

 . اظهار نیازمندي نزد دیگران1

در ارتبةاد اسةت و موجة  شرمسةاری       ترحن چیزی که با زبةروی انسةا    از مهم

است. هر  اظهار نیازمندى نزد دحگرا  شود  سرشکستگی و سرافکندگی انسا  می

زبةروی   بپرهیزد و دراز کرد  دست نیاز به سوی دحگرا  از  مسلمانی وظیفه دارد

قبة  از درخواسةت و اظهةار      دشتنگر دحگرا  به او نیاز داا   اماخود را حفظ کند

حش قرز  با ستا را حفظ نماحد. شا    نیاز زنا  را برزورده ساخته و زبرویها ز  نیاز

نکةرد  از   و درخواستاز فقیرا ِ عفیف  نیازمندا  جامعه را به حفظ زبروى خود 

 : تشوحق کرده استمندا   ثروت

 الْجاهِلُ يَحَْْبُهُمُ الْأَرْضِ فِي ََرْباً يَْْتََّيعُونَ ال اللَّهِ سَبيلِ  في أُُْصِرُوا الَّذينَ لِلْفُقَراءِ»

بةراى ز     صةدقات  2؛إِلْحافداً  النَّداسَ  يَْْدئَلُونَ  ال بِْيماهُمْ تَعْرِفُهُمْ التَّعَفُّفِ مِنَ أَغْنِياءَ

توانند براى کس  درزمةد   اند و نم  دستان  است که در راه خدا م رور شده تهی

دارنةد و فقةر خةود را زشةکار      جةا کةه خوحشةتن    در زمین سیر و سفر کنند. از ز 

پنةدارد و تةو از    ا  را تةوانگر مة   زنة   خبر است شا  ب  کنند  کس  که از حال نم 

بةه اصةرار از     حاب . زنا  با وجود نیازمندى شدحد بینواح  زنا  را درم   شا  نشا 

  «خواهند. مرد  چیزى نم 

اسةت. قةرارداد      قرار داده گرا   براى نیازمندا  حق اى توا ه در داراح  خداوند

. شةود  مةی گةرا    جلوگیرى از ت قیر نیازمندا  از سوى تةوا   موج   چنین حقی

 ـــــــــــــــــــــــ

 .21. ر.ک: فصلت، آيه 1

 .171. بقره، آيه 2
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نیز در جهةت   1کند نگذاشتن در صدقه تشوحق م  تزحات  که به صدقه پنهان  و من

  2.قاب  تفسیر است  حفظ زبروى نیازمندا 

 3 َِّدرُهُ تُقْ مَدنْ  عِنْددَ  فَدانْظُرْ  الُّْؤَالُ يُقَِّْرُهُ جَامِدٌ وَجْهِكَ مَاءُ» فرماحد: می اما  علی

قطةره   ز  را قطةره   و اظهار نیاز نزد دحگةرا  حخی است که درخواست   زبروی تو

 «رحزی؟ پس بنگر که ز  را نزد چه کسی فرومی .کند زب می

فردی که زبروی دحگةرا  بةرای او    درخواست کمک از باحد بداند  انسا  خردمند

  بةاکی نةدارد  کةاری بةس     بشکند نیازمندا  راحرمت  که از احن و است ارزش بی

ممکةن    ای برحةزی  اگر زبروی فردی را در حک م لةه  :سعدی گوحداشتباه است. 

 زبروی تو را در شهری ببرد:  ت حاکم بر روزگاراست سنّ

 4شهر آبرویه که دهرت نریبد ب         کویه مریب آبروی ای برادر ب

بةدهکار شةد و   بةه شخرةی     از مسةلمانا  مدحنةه   مردی» :در رواحتی زمده است

 کةرد.  طل  خود را از ز  مرد مطالبه مةی   طلبکار .نتوانست قرض خود را ادا کند

که خواست نیةاز خةود را     مینزمد. ه اما  حسین نزدجوحی  ز  مرد برای چاره

او کةه  درحافت  اما  حسین  اش ظاهر شد بیا  کند و زثار درخواست در چهره

اش  زثةار للةت و خةواری سةؤال بةر چهةره      که  برای احن .برای حاجتی زمده است

حفةظ شةود  بةه او فرمةود: زبةروی خةود را از        شزبروحننشیند و خا  نشود و 

کةه بةه   و بةه مةن ده   درخواست روحاروی و مستقیم نگهدار  نیاز خود را بنوحس 

نوشةت: ای   بةرای امةا   او  د.خواست خدا زنچه تو را شاد کند  به تةو خةواهم دا  

 ـــــــــــــــــــــــ

 .172و  110، 111. ر.ک: بقره، آيه 1

فخر رازی، مفاتیح الغیب، بیروت: دار احیاء التـراث  ؛ 102، ص 1. ر.ک: طبرسی، مجمع البیان، پیشین، ج 1

 .آبروى فقیر، تفسیر شده استبه حفظ ، بقره 111نیز در آيه « مغفرة» .11، ص 7، ج ق2014العربی، 

 .101. سید رضی، نهج البالغه، پیشین، حکمت  3

 .11، ص 2نامه دهخدا، پیشین، ج  . دهخدا، لغت0
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 .با اصرار از من مطالبه کرده استرد دحنار از من طل  دارد و پان یاباعبداهلل! فالن

از او برای من مهلت بخواهید تا زمانی که گشاحشی بةراحم احاةاد شةود و بتةوانم     

 طلبش را بپرداز .

ی اای م تو پس از خواند  نامه او  به منزل خود رفت و کیسه اما  حسین

د دحنار احن پول  بدهکاری خود را هزار دحنار زورد و به او داد و فرمود: با پانر

بپرداز و با پانرد دحنار دحگر  به زندگی خود سروساما  بده و جز به نزد سه نفر 

 نگهبا  او است  دار که دحن من و دحنؤم اول کس حاجت خود را مگو:   به هیچ

جوانمرد که  دو   .شود حاجت تو را بدهد و زبروی تو را جاحی نرحزد و باعث می

صاح   سو   .درخواست تو را رد کند کند حیا می اش  جوانمردی دلی به 

نیازت  دوست نداری زبروی خود را از  جهتداند تو به  اصالت خانوادگی که می

 1«.سازد کند و حاجتت را روا می او شخریت تو را حفظ می .دست بدهی

 دیگراننسبت دادن فحشا به . 2

پیامدهاى نةاگوارى در    کرد  زنا  به ف شا با متهم دحگرا جا که هتک حرمت  از ز 

زندگ  خانوادگ  و اجتماع  دارد  حفظ زبرو از حد تشةوحق فراتةر رفتةه و شةک      

)حةدّ  ماةازات      دحگةرا  نمةود  براى مةتهم  است. از احن رو  قانو  به خود گرفته

 شُدهَداءَ  بِأَرْبَعَدةِ  وايَدأْتُ  لَدمْ  ثُمَّ الْمُحْصَناتِ يَرْمُونَ الَّذينَ وَ»است  بین  شده  پیشقذف( 

  و کسةان   2 الْفاسِدقُونَ  هُمُ أُولئِكَ وَ أَبَداً شَهادَةً لَهُمْ تَقْبَلُوا ال وَ جَلْدَةً ثَمانينَ فَاجْلِدُوهُمْ

زورند  هشتاد تازحانةه   سپس چهار گواه نم   دهند که به زنا  شوهردار نسبت زنا م 

 «د.نا گاه شهادت  از زنا  نپذحرحد و احنا  خود فاسق به زنا  بزنید و هیچ

 ـــــــــــــــــــــــ

اکبر غفـاری، قـم: مؤسسـة     . ابن شعبه حرانی، الحسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول، تصحیح: علی1

دی، محمد، داسـتان دوسـتان، قـم: بوسـتان     محمدی اشتهار؛ نیز ر.ک: 112 ص ش،2111النشر االسالمی، 

 . 117 ، ص1، ج ش2127کتاب، 

 .0. نور، آيه 2



 

 

 

 
 

   13  های قرآنی آبرومندی در آموزه

 

رحزند  هم کرده  زبروى زنا  را م دامن را به عم  ناروا مت نا  پاککه ز  عم  کسان 

گرفته  نیز گناه  بس بزر  شمرده شده که افزو  بر تازحانه  مورد لعن اله  قرار 

و مسةت ق عةذاب عظةیم خداونةد      شةده  در دنیا و زخرت از رحمت او م ةرو  

 وَ الددُّنْيا  فِدي  لُعِنُدوا  الْمُؤْمِنداتِ  الْغدافِالتِ  الْمُحْصَناتِ يَرْمُونَ الَّذينَ إِنَّ»  دخواهند بو

 همةه  از] خبةر  ب  پاکدامنِ زنا  به که کسان  گما   ب  1 عَظيمٌ عَذابٌ لَهُمْ وَ الْآخِرَةِ

 هةا  ز  بةراى  و اند شده لعنت زخرت و دنیا در دهند  م  زنا نسبت  احما  با و[ جا

 «بود. خواهد سخت عذاب 

کةه در   بةا احةن  ة  3چهار شاهد الز  است  2لواد و مساحقهزنا  اثبات که برای  احن

 در بةراى حفةظ زبةروى افةراد     ة  تر چو  قت   دو شاهد کةاف  اسةت   مسائل  مهم

  4.جامعه است

 تمسخر و تحقیر دیگران. 3

کةرده  حکةدحگر نهة     هالقاب زشت بة  نسبت داد و  از تمسخررا مؤمنا   خداوند

  عَْى قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ يَََْْرْ ال آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»  حفظ شودحرمت مؤمنا   است تا

 تَلْمِدزُوا  ال وَ مِدنْهُنَّ  خَيْدراً  يَكُدنَّ  أَنْ  عَْدى  نِْداءٍ  مِنْ نِْاءٌ ال وَ مِنْهُمْ خَيْراً يَكُونُوا أَنْ

 فَأُولئِدكَ  يَتَُْ لَمْ مَنْ وَ الْإيمانِ بَعْدَ الْفُُْوقُ االِسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقابِ تَنابَزُوا ال وَ أَنْفَُْكُمْ

  5 الظَّالِمُون هُمُ

 را دحگر گروه [شما مردا  از] گروه  هرگز احد  زورده احما  که کسان  اى

 ـــــــــــــــــــــــ

 .11. نور، آيه 1

 .107، ص 1ش، ج 2171الدين، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران: مرتضوی،  . مقداد سیوری، جمال2

 .21. نساء، آيه 3

زمخشـری،  ؛ 107و  101، ص 1شـین، ج  الدين، کنز العرفـان فـی فقـه القـرآن، پی     . مقداد سیوری، جمال4

 .121، ص1محمود، الکشاف، پیشین، ج

 .22. حجرات، آيه 5
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 زنا  زنان  نه و  باشند زنا  از بهتر  (شدگا  مسخره) گروه ز  شاحد .نکند مسخره

 و نکنید جوح  عی  حکدحگر از و باشند زنا  از بهتر  گروه ز  شاحد .را دحگر

 [به مؤمن کرد  حاد] است گذارى نا  بد .مخوانید زشت هاى لق  به را همدحگر

 «.ستمکارند که هاحند ز   نکنند توبه که زنا  .احما  از پس  فسق

 . غیبت، تجسس و سوء ظن4

س از تاس از و  از دیبت که عامل  براى رحختن زبروى افراد جامعه استخداوند 

از  نیةز  باشةد و  ا اى براى دیبت و کشف اسةرار زنة   زمینهتواند  که م  اسرار مرد 

ده کةر س و دیبةت باشةد  نهة     اى براى تاسة  تواند مقدمه که ز  نیز م  ظن سوء

 وَ تَجََُّْْوا ال وَ إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إِنَّ الظَّنِّ مِنَ كَثيراً اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذينَ أَيُّهَا يا»  است

 از برخة   که کنید دورى ها گما  از بسیارى از! مؤمنا  اى 1 بَعْضا بَعْضُكُمْ يَغْتََْ ال

 «نکنید. دیبت حکدحگر از و دنماحین کاوش [مرد  کار در] و است گناه  ها گما 

بةاره فةردی    داد  به کسی که از انسا  در مشورت  ز  از هر عملی که درض البته

 از ز  حةا منظةور    دهةی  به میزا  ضرورت برای مشورتز  هم   مشورت خواسته

 2شود. دیبت شمرده نمی  دادخواهی باشد

 . تهمت5

دارکةرد  زبةروى زنةا      که موج  خدشةه  به دحگرا  داد  خطا و گناه خود نسبت

مَن يَكَِْ خََّيئَدةً أو إثمداً ثُدمَّ     و»  استبهتا  و گناه  زشکار   از نظر قرز است  

  مرتک  شود  که خطا حا گناه  و کس  3 يَرمِ بِه بَريدًا فَقدِ اُتَملَ بُهتناً و إثماً مُبيناً

  .«را بر دوش گرفته است هم سازد  بارِ بهتا  و گناه زشکارىگناه  را مت سپس ب 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .21. حجرات، آيه 1

اهلل، منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة، تصحیح: ابراهیم المیـانجی، طهـران:    . هاشمی خويی، میرزا حبیب2

 .12، ص 2تا، ج  المکتبة االسالمیة، بی

 .221. نساء، آيه 3
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 با دیگران . جدال6

زبروی  نسبت بههر کس  1 راءَالمِ عِدَليَه فَرَِعِبِ نَّمَن ََ»فرماحد:  می مؤمنا  امیر

بةا  جةدال   باحةد از   خواهد زبروحش نزد کسی رحخته شود بخی  است و نمیخود 

 «.بپرهیزددحگرا  

  امةور  زبروحةی  زبةرو حةا بةی   ی هةا  برخ  از مةالک احن نکته شاحا  توجه است که 

صدد تغییةر   قرز  در باشد که میهاى نادرست اجتماع   برخاسته از سنّت اعتبارى

  که در جاهلیت مانند احن  ف  معیارهاى درست استو معر  نادرست باورهایاحن 

دانستند و داشةتن فرزنةد دختةر را معیةار      طاحفه و قبیله را معیار زبرو و ارزش می

را  هةا  ههةا و قبیلة   طاحفه  قرز در حالی که  2 زوردند می شمارزبروحی به  ننگ و بی

 3داند. کند و ارزش و زبرو را به تقوا می معیار شناساحی حکدحگر معرفی می

ى  عةامل  بةراى کسة  منزلةت     مةاد ور ام  برخوردارى از ظاهربین در نظر مرد 

های داستا  قارو  کةه در   حکی از زموزه که   چنا رود به شمار م  و زبرو اجتماع 

  4زمده  کشید  خب بطال  بر احن پندار مرد  ظاهربین است.کرحم   قرز 

 ي دیگرانهتك آبرو جوازموارد 

مسةلما   انسةا   وحمه    بهیانسان هر که قرز  کرحم به حفظ زبروى اهتمامیبا همه 

 جةاحز  را هةا  ز حرمت  قائ  نبوده  رحخةتن زبةروى    ای عدهبراى  دارد  در مواردى

 داند: م 

داده تا سةتم  را کةه بةر    اند  اجازه  خداوند به کسان  که مورد ستم قرار گرفته. 3

 5 يُحَُِّ اللّهُ الجَهرَ بِالُّْوءِ مِدنَ القدولِ إالّ مَدن ظُلِدمَ    ال»  بازگوحند ازنا  رفته  زشکار

 ـــــــــــــــــــــــ

 .111سید رضی، نهج البالغه، پیشین، حکمت . 1

 .17ـ  12نحل، آيه . 2

 .21. حجرات، آيه 3

 .20ـ  71. ر.ک: قصص، آيه 4

 .202. نساء، آيه 5

http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/5.htm#f2
http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/5.htm#f2
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 سةتم  او بةر  که کس [ از] مگر  ندارد دوست را بدزبان  به برداشتن بانگ خداوند 

 «باشد. رفته

جواز رحختن زبروی افرادی است که بةه دحگةرا      روشن است که معنای احن زحه

گر حک عام  بازدارنةده بةرای سةتم بةه افةراد ضةعیف        بیا   کنند. احن زحه ستم می

به خود اجازه ندهند به   های صاح  قدرت و ثروت تا بعضی انسا   جامعه است

بسیار   برای افراد صاح  منر  و ثروت تر ستم کنند. معموالً های ضعیف انسا 

شا  را حفظ کنند و از هر  زبروی  شا  یت دارد که برای حفظ جاحگاه و قدرتاهم

 د. نماحنجلوگیری   نوع هتک حرمت خود

تةا در حضةور    اسةت حاکم اسالم  بر اگر زنا با شهادت چهار نفر ثابت شود  . 8

 3 الْمُؤْمِنينَ مِنَ طائِفَةٌ عَذابَهُما لْيَشْهَدْ وَ»  را تازحانه بزند زناکننده  گروه  از مؤمنا 

 «.باشند گواه و حاضر را دو ز  شکناه  مؤمنا  از گروه  که باحد و

توانند بةا چهةار    دهند و نمی دامن نسبت زنا می . کسانی که به زنا  و مردا  پاک1

خداونةد زنةا      بر زنا  )حد قذف( افزو  بر حکمِ تازحانهشاهد ز  را اثبات کنند  

 که احن مگر  دحهرگز گواه  زنا  را نپذحر :فرماحد می ها در باره ز   هفاسق شمردرا 

 مِدنْ  تدابُوا  الَّذينَ * إِالَّ الْفاسِقُونَ هُمُ أُولئِكَ وَ أَبَداً شَهادَةً لَهُمْ تَقْبَلُوا ال وَ»  توبه کنند

 8«رَُيم. غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ أَصْلَحُوا وَ ذلِكَ بَعْدِ

هتةک حرمةت و زبةروى زنةا  در روابةب      نپذحرفتن شهادت فاسةقا   بةه معنةاى    

 اجتماع  است.

زبروحة  و عةد     افراد جامعه  دلی  بة   حضوردر  «سارق»فرما  به قطع دستِ . 3

 أَيْددِيَهُما  فَداقََّْعُوا  الَّْدارِقَةُ  وَ الَّْدارِقُ  وَ»  حرمت سارقا  در جامعه اسالم  است

 ـــــــــــــــــــــــ

 .1. نور، آيه 1

 .1ـ  0. نور، آيه 2
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 دزد  ز  و دزد مةرد  ![اسةالم   حاکمةا   اى] و 3 اللَّدهِ  مِدنَ  نَكداالً  كََْدبا  بِما جَزاءً

 کارى سزاى به  ببرحد( را شا  راست دست ابها  دیر  انگشت چهار) را شا  دست

 «است. شده معین خداوند جان  از که کیفرى جهت به و اند کرده که

زبروح  ز  افراد است  ابةزارى   حد که مستلز  ب احن سه اجراى   شاحا  لکر است

ابةزار    و در حقیقةت  سه عام  مهم فساد اجتمةاع  اسةت   براى اصالح جامعه از

  امکاای است تا همواره در جامعه اسالمی حرمت و زبروی افراد تا حد  بازدارنده

از رواج بعضةی   افةزو  بةر احةن    راحتی زبروی افراد رحخته نشود.  حفظ شود و به

 جلوگیری شود.   مث  ف شا و سرقت  گناها 

 وي دیگراندر حفظ آبر بیت  سیره اهل

در رواحةت   اند. بدح  الگوحی بی  در زمینه حفظ زبروی دحگرا  اه  بیت پیامبر

کةه   مقدار پنج وسق )حدود پنج بار( خرما بةرای مةردی   منا ؤم امیراست که 

 ز  به  جا بود در ز  که فرستاد. شخری کرد  زبرومند بود و از کسی تقاضاحی نمی

چرا برای او خرما فرسةتادی؟ بةه    .نکرد: ز  مرد که تقاضای کمک فتگحضرت 

به او فرمود: خداوند امثال تةو را   خطاب اما حک وسق برای او کافی بود.   عالوه

اگةر مةن زنچةه را کةه      .ورزی تو بخ  میو م بخش من می .در جامعه ما زحاد نکند

چیزی بةه    در احن صورتبه او بدهم   شدرخواستمورد حاجت او است  پس از 

زحرا اگر صبر   ا   هپرداختزبروحی را که به من داده  به او  بهایبلکه   ا  دهنبخشی او

  ا  که زبروحش را به مةن بدهةد   او را وادار کرده  ال کند  در حقیقتؤکنم تا او س

ز  روحی را که در هنگا  عبادت و پرستش خدای خود و خةدای مةن  بةه خةاک     

 2ساحید. می

رسید و با گفتن دو بیت  ا  حسننق  شده است که مردی خدمت امهمچنین  

 ـــــــــــــــــــــــ

 .12. مائده، آيه 1

 .222، ص 1ر.ک: شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، پیشین، ج  .2
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 اظهار فقر و پرحشانی کرد:  شعر

 لم يَبقَ لي شديٌٌ ُتدي يُبداعَ بددِرهمٍ    
 

 يَكفيكَ مَنظَرُ ُالتي عن مََبَدري  
 

 إلّدددا بقايدددا مددداءَ وجدددهٍ صُدددنتُهُ   
 

 أَلّا يُبداعَ فقدد وَجددتُكَ مشدتري     
 

ا  و دحگر هیچ متةاعی بةراحم بةاقی نمانةده      فروخته و خرج کرده  ا  هرچه داشته»

روشةنی   ا  بةه  چهره .ا  هزحنه کنم است تا ز  را به درهمی بفروشم و برای زندگی

ا  و ز  را  داشةته  گوحای احن حال پرحشانم است. تنها چیزی را که برای خود نگةه 

اما احسةاس کةرد      ماندکی زبرو است که ترمیم گرفتم ز  را نفروش  ا  نفروخته

 «ا  ز  اندک زبرو را به شما بفروشم. زمده .شما خرحدار زبرو هستید

چه مقدار مال نزد توسةت؟   :خاز  خود را طلبید و فرمود حضرت اما  حسن

مةن خاالةت    کهعرض کرد: دوازده هزار درهم. فرمود: ز  را به احن مرد فقیر ده 

تةو ز    اما  فرمود: قه باقی نماند.کشم. خاز  عرض کرد: دحگر چیزی برای نف می

کنةد.   خداوند تةدارک مةی   .را به احن مرد فقیر ده و حسن ظن به خدا داشته باش

  سپس حضرت ز  مرد را طلبید و عذرخواهی کرد و فرمود: ما حق تو را نةدادحم 

 دادحم و احن دو بیت را در جواب دو بیت وی فرمود:  قدر زنچه بوده ب اما

 وابدددلُ بِرِّندددا عاجَلتَندددا فأتددداكَ
 

 طَلّاً و لدو أَمهَلتَندي لَدم تُمََّدرِ     
 

 فََُذِ القَليلَ و كُن كَأَنّكَ لدم تَبِدع  
 

 مددا صُددنتَهُ و كَأَنّنددا لددم نَشددتَرِ 
 

  هةای درشةت مةا    ر به جای کَ  از احن رو .ای مرد عرب! ما را به عاله انداختی»

گونةه بةر تةو     دادی  از ابر کر  ما احن اگر به ما مهلت می .های ز  بر تو بارحد نرمه

بارحد. حال  احن مقدار کم را بگیر و زبروحت نیز مال خودت. چنا  فرض کن  نمی

ای و ما نیز اِنگار چیةزی   به ما نفروخته  که ز  زبروی خود را که نگه داشته بودی

 3«و نیست.بهای زبروی ت  هزار درهم(38چرا که احن مال )  احم نخرحده

 ـــــــــــــــــــــــ

، ذيل بیان فضايل و مکارم اخـالق  2112فروشی اسالمیه،  اآلمال، تهران: کتاب. قمی، شیخ عباس، منتهی 1

 .امام حسن
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ارزش و حرمةت     بسةیار برای زبروی حةک مسةلما    اما  ماتبی  و احن چنین

 3نیز نق  شده است.   و اما  حسینامؤمن از امیر  قاح  بود. مشابه احن رواحت

احن   حفظ زبروی مسلما  که در بعضی رواحات زمده خروصنکته بسیار مهم در 

کةه بةاب    رد  برای احةن است که حتی اگر مسلمانی زبروی برادر مسلما  خود را بر

 گیری باز نشود و مرد  جامعه در رحختن زبرو با حکةدحگر مسةابقه نگذارنةد     انتقا 

ز  را   داری و گذشت کةرده  خوحشتن  کسی که زبروحش رحخته شده باحسته است

و از اجةر اخةروی نیةز     بةازخَرد به حساب خدا بگذارد تةا خداونةد زبةروحش را    

 برخوردار شود. 

 در آخرت یآبروی بى آثار

بازتاب اعمةال وى    اخروی  زندگ  انسا  در حیات های اسالمی زموزهاساس  بر

از قةرز  کةرحم    باشةد.  مةی زبروح  همراه  ب  حابا زبرومندى  که در احن جها  است

 تَبْديَضُّ  يَدوْمَ »  دهد در روز بازپسین خبر م  «روسیاه»و  «روسفید»وجود دو گروه 

 الْعَذابَ فَذُوقُوا إيمانِكُمْ بَعْدَ كَفَرْتُمْ أَ وُجُوهُهُمْ اسْوَدَّتْ الَّذينَ فَأَمَّا وُجُوهٌ تَْْوَدُّ وَ وُجُوهٌ

  2«خالِدُونَ. فيها هُمْ اللَّهِ رَُْمَتِ  فَفي وُجُوهُهُمْ ابْيَضَّتْ الَّذينَ أَمَّا وَ*  تَكْفُرُونَ كُنْتُمْ مابِ

گونه در زحه دحگةر زمةده    ت  هما زحه  به مؤمنا  تفسیر شده اس احن روسفیدا  در

  نسةازد  خوار  اند زورده احما  او با که را کسان  و پیامبر خدا  است که در قیامت

 3«. مَعَه آمَنُوا الَّذينَ وَ النَّبِيَّ اللَّهُ يَُْزِي ال يَوْمَ»

انةد و در   کسان  که بر خداوند دروغ ببندند  روسیاه شناسانده شةده   در زحه دحگر

 الْقِيامَدةِ  يَدوْمَ  وَ»  دهسةتن  ایشگا  حاد شده که از روسیاه  مبةر مقاب  زنا   از پرواپ

 ـــــــــــــــــــــــ

، ترجمه: علـی مؤيـدی،   . ر.ک: گروه حديث پژوهشکده باقر العلوم، فرهنگ جامع سخنان امام حسین1

 .741ش، ص 2121قم: نشر معروف، 

 .247ـ  241عمران، آيه  . آل 2

 .2. تحريم، آيه 3

http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/5.htm#f4
http://maarefquran.com/maarefLibrary/templates/farsi/dmaarefbooks/Books/1/5.htm#f4
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 وَ*  لِلْمُتَكَبِّدرينَ  مَثْدوىً  جَهَنَّمَ  في أَلَيْسَ  مُْْوَدَّةٌ وُجُوهُهُمْ اللَّهِ عَلَى كَذَبُوا الَّذينَ تَرَى

 کةه  روزى در 1 يَحْزَنُدونَ  هُدمْ  ال وَ الُّْدوءُ  يَمَُّْهُمُ ال بِمَفازَتِهِمْ اتَّقَوْا الَّذينَ اللَّهُ يُنَجِّي

بةه  ]  گةردد  سةیاه  هاشا  روی که زنا  اما  سیاه هاح  روی و گردد سپید هاح  روی

 به را عذاب بچشید پس شدحد؟ کافر تا  زورد  احما  از پس زحا:[ فته شودگاحشا  

 و مهةر  در شةود   سةپید  هاشةا   روی کةه  زنةا   امةا . ورزحدحد م  کفر که ز  سزاى

 «.ندا جاوحدا  ز  در[ و] خداحند بخشاحش

خةوارى و سةرافکندگ  مارمةا  در     از  «وسِدهم ئناكِْدوا رُ »قرز  کرحم بةا تعبیةر   

 رُؤُسِدهِمْ  ناكُِْوا الْمُجْرِمُونَ إِذِ  تَرى لَوْ وَ»  دهد خبر میگاه خداوند  زخرت  در پیش

 خداوندشةا   نةزد  د راخو سرهاى بزهکارا  احن که گاه ز  ببین  اگر و 2 رَبِّهِمْ عِنْدَ

 «باشند. افکنده پیش در[  شر  و خوارى به]

کند که هر کسی به جهنم بةرود    لباب نق  میاأل واقرز  کرحم از زبا  اول  همچنین

 3 رَبَّنا إِنّكَ مَن تُدخِلِ النّدارَ فَقَدد أَخزَيتَده   »  خداوند او را خوار و رسوا کرده است

 «اى. کرده رسواحش و خوار راست  هب  درزورى زتش به تو را که هر !پروردگارا

خواهند کةه زنةا  را در زخةرت     لباب از خدواند میاألا بدحن جهت است که اولو

 الْقِيامَدةِ  يَدوْمَ  تَُْزِنا ال وَ رُسُلِكَ  عَلى وَعَدْتَنا ما آتِنا وَ رَبَّنا»  گرداندنخوار و رسوا 

 وعةده  مةا  بةه  فرستادگانت[  زبا ] بر را زنچه و !پروردگارا 4 الْميعادَ تَُْلِفُ ال إِنَّكَ

 تةو  کةه  مگةردا   رسةوا  و خةوار   رستاخیز روز در را ما و دار ارزان  ما به  دادى

 .«  کن  نم  وعده خالف

با همه ارزشی که اسال  و قرز  برای زبرو و حرمت انسا  قاح  است و حرمت و 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .12ـ  14. زمر، آيه 1

 .21. سجده، آيه 2

 .271عمران، آيه  . آل 3

 .270عمران، آيه   . آل4
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اما در جاحی که انسا  بر سةر    شمرد وجاهت انسا  مؤمن را از کعبه نیز باالتر می

اعم از مسلما  و مةؤمن حةا     ر مرد دو راهی قرار گیرد که زبروی خود را نزد ساح

حفظ کند و حا زبروی خود را نزد خدای تعالی حفةظ کةرده و بةر      ها عمو  انسا 

خالف دستورات خدای تعالی عم  نکند و عذاب خدا در دنیا و زخرت را بةرای  

بنةده مةؤمن    . از احةن رو  ترجیح دارد  دو راهکار    بدحهی است کهنخرد حشخو

افزو  بر قرز  کرحم     شود که مستوج  عذاب الهی گردد.نباحد عملی را مرتک

بةرای    تةوا  برداشةت کةرد    نیز می از بعضی احادحث معروما  احن مطل  را

در روز عاشورا احن جمله بلنةد   حسیناما  حکی از شعارها و رجزهای   نمونه

 و شرحف است:

 1النَّار دُخُولِ مِنْ أَوْلَى الْعَارُ وَ                                  الْعَارِ رُكُوبِ مِنْ أَوْلَى الْقَتْلُ

تر از ز  است که انسا  برای خود لکه عةار و   بهتر و شاحسته  شد  مر  و کشته»

ننگ بخرد و حرمتش شکسته شود و زبروحش بر باد رود و شرفش زحر پا گذاشته 

تر از  حرمت نیز بهتر و شاحستهعار و ننگ و بر باد رفتن شرف و عزت و  اماشود. 

 «زتش جهنم و گرفتار عذاب الهی شد  است. شد  در داخ 

 ـــــــــــــــــــــــ

 .227تا، ص  . ابن طاووس، علی بن موسی، اللهوف علی قتلی الطفوف، ترجمه: فهری، تهران: جهان، بی1


