


فضلیت آراستگی 11درس   
 ناهید صابونچی دبیرستان فرزانگان خوی 



هرگاه دنبال آرامشی فراگیرم و محتاج محیطی امن وسازنده در طبیعت خداوند گام    

ناخوشایندی وخستگی میگذارم ودل به نغمه های خوش آهنگ آن میسپارم تا پایانی باشد بر 

.پرتالش وهیجان انگیزآغازی دوباره زندگی روز مره وامیدی برای های   

جلوه گر است زندگی وزیبایی هایش درطبیعت به هر سو نگاه میکنم وبه هر چه مینگرم 

 بدته های سر سبز آن 

 طراوت وشادابی را فریاد می زنند و گلهای رنگارنگش عشق و زیبایی را  

 کوهایش استواری را به تصویرمی کشند و رودها و چشمه ها یش بویایی و حرکت را 

 با خود می اندیشم ایا من هم می توانم؟ 

ایا می توانم در ارتفاعی چون برگ های بهاری پر طراوت چون گل زیبا و چون کوه 

 استوار باشم 

ایا می توانم با حضورم آرامش و امنیت را بزای دیگران به ارمغان آورم ؟و سر انجام 

 با خود می اندیشم چگونه حضوری در اجتماع می تواند این ثمرات را به دنبال آورد ؟
 



 آراستگی سیره ی پیشواین دین 

است  «بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبانمودن این دو »آرستگی به معنای   

بنابراین،دو نوع آراستگی داریم باطنی که نتیجه یبرخور داری روح انسان از صفات زیبایست و آراستگی ظاهری که نتیجه 

 ی مرتب نمودن وظع ظاهر وتوجه به زیبایی و آراستگی آن است 

به آراستگی عالقه دارد و میکوشد وهم درون خود را آراسته کند وهم باظاهری آراسته در جامعه  طبیعیانسان به طور 

با او را دوست دارند واز بودن با او لذت میبرنندتحسین یمیکنند وهم نشینی حضور یابد دیگران نیز کار او را   

بودند وهم به آراستگی زیبایی های اخالقی خود تالش میردنند و آراسته به  آراستگی باطنیاز این رو پیشوایان ما هم در 

 ظاهری خود توجه داشتنند ومومنان را نیز به رعایت آن دعوت میکردنند وآراستگی را از اخالق مومنان میدانستند 

ملت ها تبدیل آراسته ترین وپاکیزه ترین این شیوه رسول خدا وپیشوایان دیگر ما سبب شد که مسلمانان در اندک مدتی به 

میشوند والگو وسر مشق ملت های دیگر قرار میگیرند آراستگی اختصاص به زمان حضور در اجتماعات ومعاشرت ها 

 ندارد

دز شبانه روز، این  آراستگی میشود تکرار دایمی نماز نیز زمان عبادت واز آن مهم تر حضور در خانواده بلکه شامل زمان 
 و پاکی را در طول روز حفظ میکند زندگی را پاک و باصفا میسازد 



 مقبولیت 
است ما ....در جمع خانواده ونیاز به مقبولیت یکی از نیاز های انسان 

جوانی و دوست داریم دیگران ما را فردی شایسته بدانند در دوره ی  

نموئ بیشتری دارد  وسبب می شود جوانان و نو جوانان نوجوانی 

را کشف و و توانایی و استعداد های خود بیش تر به خود بپردازند 

شکوفا می کنند ودر معرض دید دیگران قرار  دهد  جوانی که می 

کوشد با نشان دادن استعداد خود در یک رشته ی ورشی یا کار موثر 

در کار گاه تحسین دیگران بر می انگیزد از این قبیل است البته اندک 

نمی افرادی نیز وجود دارند که به این نیاز طبیعی پاسخ های درستی 

و با پوشیدن لباس های نامنسب یا به کار برردن کالم زشت می دهند 

ضعف روحی خواهند وجود خود رو اثبات کنند این قبیل افراد نشانهی 

 و نا توانی در اثبات خود از راه درست و سازندهاست 



 عفاف 
حالتی در انسان است که به وسیله ی آ ن خود را 

برابر تند رویی ها و کند رویی ها کنترل می در 

پیش ببرد یعنی  اعتدالتا به تواند در مسیر کند 

عالیق ونیاز های در باورده کردن هر یک از »

به گونه ای عمل نمی کند که یا به طور  درونی

کامل غرق در آشود و از دیگر نیاز ها غافل 

را کنار گذارد و به » شود یا به طور کل 

مطلوب و تفریط دچار شود؛بلکه در حد  کوتاهی

همه ی نیاز ها به براورده کردن و صحیح  
 توجه دارد



 ارتباط عفاف با آراستگیو مقبولیت 
 

تند یکی از جلوه های عفاف مربوط به آراستگی ومقبولیت است برخی انسان ها در آراستگی و ابراز وجود و مقبولیت دچاره 

مینامنند و  تبرجمیرسنند قرآن کریم این حالت خود نمایی میکنند وبه زیاده روی خود آراسته کردن میشوند بگونه ای که در  روی

پرهیز میدهد زیرا این خود نمایی وافراط در آراستگی میشمارنند  همان دینی که ما را به آراستگی توصیه میکند از  جاهالنهآن را 

دور شدن از خدا ندارد زندگی میشود که عاقبتی جز غفلت انسان از هدف اصلی کار باعث   

نگه میدارد وبه تبرج دچار نمیشود انسان درحد متعادل خود را  آراستگیچه مرد وچه زن خود را کنترل میکند و انسان عفیف 

قرار نمیدهد واجازه نمیدهد که به شخصیت انسانی او زیبایی ظاهری خود را وسیله ی خود نمایی وجلب توجه دیگران عفیف 

 اهانت شود 

اما او خود را با ارزش تر از آن میداند که بخواهد این نیست  نزده همساالن و جامعه گریزان مقبولیتاز همچنین یک انسان عفیف 

به دست بیاوردجلب توجه ظاهری مقبولیت را از راه   

میشود با وقار تر او آراستگی وپوشش میشود نوع قوی مستحکم در روح انسان رشته های عفاف بنابر این به همان میزان که 

مایی به خود میگیردترو جنبه ی خود ناو سبک شود آراستگی وپوشش  گسستهانسان رشته های عفاف واگر   

:میفرماید ( ع)امام علی   

برویبه جنگ خدا  گناهبیارایی که در این صورت ناچار میشوی با انجام جلب توجه دیگران مبادا خود را برای   

:میفرماید ( ع)امام صادق  

.است سستی و ضعف دین داری فرد زیرا چنین لباسی نشانه ی لباس نازک وبدن نما نپوشید   



زن مظهر عفاف 

 



 ناهید صابونچی دبیرستان فرزانگان خوی

 با آرزوی موفقیت برای

آموزان عزیزهمه همکاران ودانش   


