
 دختر در دیدگاه اسالم

 در. است ثزخَردار خبصی ربیگبُ ٍ ّب ٍیژگی اس اسالهی فزٌّگ در دختز اسالم در دختز ارسش

 ثْتزیي ٍ( ّب ًیکی) حسٌبت ،(ثلَر) قَاریز ،(گل) ریحبًِ چَى ربلجی تعجیزات ثب اسالهی هٌبثع

 . است ضذُ یبد اٍ اس فزسًذاى

 ای ریحبًِ ؛1 وْباس ریحبًِ:  فزهَد سّزا فبطوِ خَد ًبسًیي دختز درثبرُ اسالم گزاهی پیبهجز

 . را اٍ ثَین هی کِ است

 :فزهَد لطیفی ٍ ربلت تعجیز در سزبد اهب

  2التسکزٍّي قَاریز ّي

 . ًطکٌیذ را آًْب ثلَرًذ، سًبى ٍ دختزاى

 :  فزهَد( اروعیي علیْن اهلل صلَات) هحوذ آل صبدق ثشرگَارش فزسًذ ًیش

 3الٌعوِ عي یسئل ٍ الحسٌبت علی یخبة اًوب ٍ ًعوِ الجٌَى ٍ حسٌبت الجٌبت

 هی سَال ًعوت اس ٍ ضَد حَاة حسٌبت ثز ّوبًب ًعوت، پسزاى ٍ اًذ ًیکی ٍ حسٌبت دختزاى

 . ضَد

 : فزهَد اسالم پیبهجز ٍ

 . دختزاًٌذ ضوب اٍالد ثْتزیي ؛4الجٌبت اٍالدکن خیز

 : فزهَد( السّالم علیِ) رضب اهبم

 5الذکَر علی هٌِ ارق الٌبًبث علی اهلل اٌى

 . است هْزثبًتز پسزاى ٍ هزداى ثِ ًسجت دختزاى ٍ سًبى ثز خذاًٍذ

 :  فزهَد( سلّن ٍ آلِ ٍ علیِ اهلل صلّی) پیبهجز

 لجٌبتِ ٍ لٌسبئِ خیزکن خیزلکن



 6.ثبضذ ثْتزیي دختزاى ٍ سًبى ثزای کِ است کسی ضوب ثْتزیي

 :  فزهَد ًیش

 ایي ّوبًٌذ ثْطت در اٍ ٍ هي. ًوبیذ احسبى آًبى ثِ ثبضذ، داضتِ دختز دٍ یب خَاّز دٍ کس ّز

 7.ثَد خَاّین ّن کٌبر در( ٍسطی ٍ سجبثِ) اًگطت دٍ

 هزدم کِ گذاضت هی احتزام( علیْب اهلل سالم) فبطوِ حضزت دختزش ثِ آًقذر پیبهجز خَد

 اس هزارعت ٌّگبم ثِ ٍ ثَسیذ هی را دختزش دست داضت کِ هقبهی توبم ٍ کزدًذ هی تعزت

 سفز ثِ خَاست هی کِ ٌّگبهی ٍ ثَد فبطوِ دختزش کزد هی دیذار کِ کسی ًخستیي سفز،

  8.ثَد( علیْب اهلل سالم) فبطوِ خبًِ کزد هی خذاحبفظی کِ ای خبًِ آخزیي اس ثزٍد

 ضبیستِ دختزاى ّبی ٍیژگی

 ضبیستگی ثزای ای ٍیژُ هعیبرّبی ٍ ضَد هی ثذی ٍ خَثی اس خبصی تعزیف ای ربهعِ ّز در

 ضبیستِ دختز یک ای ثزرستِ ٍیژگیْبی اسالهی فزٌّگ اسبس ثز هب، ربهعِ در. است هطزح

 :  است هطزح

 هذار در حزکت ٍ حزین حفظ ثب الجتِ) ثبضذ داضتِ ًسجی سبسگبری ًَعی، ثِ دیگزاى ٍ خَد ثب.1

 (. اٍ اس دیگزاى استفبدُ سَء اربسُ عذم ٍ خَد

 . کٌذ رعبیت را آًْب ٍ ثبضذ آضٌب خَد ارتوبعی ٍ ضزعی ٍظبیف ٍ هسئَلیت ثِ.2

 خَد عقالًی ٍ احسبسی ًیزٍّبی تعبدل ًوَدُ، ّذایت خَثی ثِ را خَد عَاطف ٍ احسبسبت.3

 . ًذّذ دیگزاى ثِ را، احسبسبتص اس استفبدُ سَء اربسُ ٍ کٌذ حفظ را

 کطیذُ افزاطی ّبی دٍستی ثِ خَد، رٌس ّن ّوسبالى ٍ دٍستبى ثب عبطفی رٍاثط در.4

 .ًطَد

 ... . ٍ خَیطبًٍذاى ثب خبًَادگی آهذّبی ٍ رفت در حزین حفظ ٍ ًبهحزم اس گزیش.5

 خَش ٍ حیب ثب عفیف ، سبختِ خَد ، قذم حبثت ثلٌذًظز، کِ است کسی ضبیستِ دختز خالصِ

 .ثبضذ اخالق



 

  ًبضبیستِ دختزاى ّبی ٍیژگی

 دختزاى خصَصیبت ٍ ٍیژگیْب درثبرُ ربهعِ فزٌّگ ٍ هختلف کتبثْبی هیبى اس تَاى هی آًچِ

 : اس عجبرتٌذ آٍرد، ثیزٍى ًبضبیستِ

  هعٌَیت ٍ اخالق ایوبى، ضعف.1

  ّوسبالى ٍ دٍستبى ثِ حسبدت.2

 .گزفتي قزار سخٌی ّز تأحیز تحت تأهل ٍ فکز ثذٍى ٍ ثَدى ثیي دّي ٍ ثیي ظبّز.3

 . خبًَادُ اخالق ٍ دٍستبى ثب رٍیی تزش ٍ اخالقی ثذ ٍ ًبسبسگبری.4

  ارتوبعی ٍ ضخصی سًذگی در صذاقت اس دٍری ٍ گَیی درٍغ.5

 گَیی ًسٌزیذُ.6

  رأیی خَد ٍ تکجز غزٍر، ، خَدخَاّی ، خَدپسٌذی.7

  ارادگی ثی ٍ هسئَلیتی ثی ، عفتی ثی حیبیی، ثی.6

 پزخَاثی ٍ پزخَری ، پزرٍیی ، پزحزفی.7

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : ّب ًَضت پی
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 79،ظ4ّوبى،د. 4
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 1522 حذیج الفصبحِ، ًْذ. 6
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