
 رفتار در عفاف

 ٍ صى هؼٌَی ٍ اًساًی ضخصیت اص حوایت دس هتؼال، خذاًٍذ واهل ٍ جاهغ آییي ػٌَاى تِ اسالم، هثیي دیي

 گًَاگَى اتؼاد دس حیا ٍ ػفّت سػایت لضٍم تش هثتٌی ای حىیواًِ دستَسّای ػوَهی، ػفّت حفظ جْت دس

 تِ هشداى چَى لیىي ٍ تاضٌذ ػفیف تایذ ًیض هشداى ٍ ًیست صًاى هخصَظ ػفاف الثتِ. »است ًوَدُ صادس

 اٍ هیل خالف تش ٍ وٌٌذ ظلن صى تِ وِ داسًذ سا تَاًایی ایي جسواًی تشتشی ٍ جسواًی لذست داضتي دلیل

 ۱.«است ًوَدُ تیطتشی تؤویذ صى ػفّت سٍی تش اسالم سٍ ایي اص ًوایٌذ، سفتاس

 لفشٍجْن ّن ٍالزیي: »فشهایذ هی ٍ داًذ هی پاوذاهٌی ٍ ػفاف سا، ساستیي هؤهٌاى ّای ٍیژگی اص یىی لشآى

 ۲(۵هؤهٌَى.« )وٌٌذ هی حفظ ػفتی تی اص سا خَیص داهاى وِ ّستٌذ وساًی] هؤهٌاى[ آًاى( »حافظَى

 :جولِ اص آهذُ تسیاسی سٍایات ػفاف فضیلت دس

 .است ػفت ػثادت، تشتشیي ؛.«الؼفاف الؼثادُ افضل»

 .است ّا خَتی ّوِ سأس دس ػفت، ؛.«خیش ولّ سأس الؼفِّ»

 .است جَاًوشدی تشتشیي ػفّت، ؛.« الفتَُ افضل الؼفِّ»

 .است خصلت تشتشیي ػفت ؛.«ضیوِ افضل الؼفِّ»

. داسد هی ًگِ دٍس ّا پستی اص سا آى ٍ هصَى سا ًفس ػفّت ؛.«الذًایا ػي یٌضّّْا ٍ الٌفس یصَى الؼفاف»

 ۳.است پاسسایی ػفّت ؛.« صّادُ الؼفاف»

 غلثِ اص] سا اًساى[ وِ است ًفساًی حالت آى ٍ هٌاػت هؼٌی تِ ػفّت یاتین دسهی سٍایات ٍ آیات دس دلت تا

 ۵.است حشام اص تاصداضتي ٍ پشّیضواسی ٍ پاسسایی هؼٌی تِ چٌیي ّن ٍ ۴.تاصداسد ضَْت

 ضَد هی هَجة وِ داًست تاطٌی صیٌت ٍ ًفساًی هلىِ ٍ اًساًی صفت یه تَاى هی سا ػفّت ولی، طَس تِ

 ۶.تاضذ هآتاًِ َّس ٍ ضَْاًی ّای سریلت فالذ ٍ ػفیفاًِ اًساى، پَضص ٍ گفتاس ٍ حشوات ٍ اػوال توام

 دیگش، سَی اص ٍ است هطشح پَضص ٍ حجاب اص فشاتش ٍ تٌیادیي ٍ اصلی هسؤلِ یه ػٌَاى تِ سَ یه اص ػفاف

 تِ. آٍسد هی اسهغاى تِ سا پَضص اختیاسی، اسصش ٍ خصلت یه ػٌَاى تِ وِ چشا داسد؛ آى تا تٌگاتٌگی ساتطِ

 ٍ ػفاف تِ اضتیاق ٍ حیا ضشم، است، گفتٌی. داًست ػفاف ثوشُ ٍ هیَُ سا حجاب تَاى هی ولی، طَس

 اص سا خَد ًاخَدآگاُ، طَس تِ ساصد هی ٍاداس سا اٍ وِ است صى فطشت ٍ خلفت دس ًْفتِ تذتیش یه پاوذاهٌی،

 غشیضی الْام ٍ فطشی احساس اص خَیص، ػفّت حفظ تِ صى گشایص دیگش، ػثاست تِ. تپَضاًذ ًاهحشم چطن

 فطشت تا هطاتك ٍ است سٍاًطٌاسی ٍ ضٌاسی اًساى وتاب وِ وشین لشآى سٍ، ایي اص. گیشد هی ًطؤت ٍی

 .وٌذ هی تطشیح سا اٍ ًیاصّای آدهی،



 :فشهایذ هی تیاى گًَِ ایي سا صًاى ػفاف ّای جلَُ

 گفتاس دس ػفت( ۱

: فشهایذ هی ًاهحشم هشداى تا گفتي سخي دس ػفاف سػایت لضٍم دس صًاى ٍظایف دستاسُ احضاب سَسُ ۲۳ آیِ دس

 سخي اًگیض َّس ای گًَِ تِ پس» ؛(هؼشٍفا لَال للي ٍ هشض للثِ فی الزی فیطوغ تالمَل تخضؼي فال)

 .«تگَییذ ضایستِ سخي ٍ وٌٌذ، طوغ ضوا دس تیواسدالى وِ ًگَییذ

 تا ًىٌٌذ لطیف ٍ ًاصن سا گفتي سخي آٌّگ هشداى تشاتش دس صًاى وِ است ایي هؼٌای تِ ایٌجا دس خضَع

 دل، تیواسی اص هٌظَس تشاًگیضاًٌذ سا آًْا ٍضَْت وٌٌذ ضیطاًی ّای خیال ٍ سیثِ دچاس سا دل تیواس هشداى

 .داسد هی تاص ضَْت سَی تِ هیل اص سا آدهی وِ ًیشٍیی آى است؛ ایواى ًیشٍی ًذاضتي

 ػشف ٍ ضشع ٍ تاضذ ًاص ٍ وشضوِ اص دٍس تِ وِ تگَیٌذ هستمیوی ٍ هؼوَلی سخي یؼٌی( هؼشٍفا لَالً) ٍ

 ۷.داسد پسٌذیذُ سا آى اسالهی

 تا وشدى صحثت ٍ داسد ػطَُ ٍ ًاص تا وشدى صحثت حشهت ٍ گفتي سخي هحتَای ٍ ویفیت تِ اضاسُ آیِ ایي

 سخٌاى ّشگًَِ اص تشاجتٌاب ّوچٌیي. تاضذ خَدًوایی ٍ خضَع ٍ ًشهص اص دٍس تِ ٍ ػفیفاًِ تایذ ًاهحشم

 است هوىي اهش ایي سػایت ػذم صَست دس گشدد هی هتزوش ٍ داسد تؤویذ اًگیض ضَْت ٍ غیشضشٍسی ٍ تیَْدُ

 - ًفساًی اػتذال ٍ سٍاًی ٍ سٍحی سالهت اص وِ افشادی آلَدُ، َّس سخٌاى ٍ صًاًِ ّای جارتِ ًوایص اثش دس

 تِ سا جاهؼِ اهٌیت ٍ تیفتٌذ فحطا ٍ گٌاُ فىش تِ ًثاضٌذ تشخَسداس - تاضذ هی ایواى فمذاى یا ضؼف اثش دس وِ

 .تیٌذاصًذ خطش


