
انسان عفيف می داند كه زیاده روی )افراط( در آراستگی )علت(، سبب غافل شدن از هدف . 1٨

 ی و دورشدن از خدا می شود)معلول = نتيجه(.اصلی زندگ

 . عفت مقدم بر حيا است.1١

و پوشش باوقار تر می شود)معلول = نتيجه(  هر چه عفت بيشتر باشد)علت(، نوع آراستگی. 1٦

وبالعكس، هر چه رشته ی عفاف ضعيف تر باشد)علت(، آراستگی و پوشش سبک تر شده و جنبه ی 

 علول(. خود نمایی ميگيرد )نتيجه = م

مبادا خود را برای دیگران بيارایی)علت( كه در این صورت ناچار  »حضرت علی)ع( می فرمایند:. 1٥

 می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا بروی )معلول = نتيجه(. 

لباس نازک و بدن نما نپوشيد؛ زیرا چنين لباسی نشانهی سستی و »امام صادق)ع( می فرمایند:. 1٧

 «ضعف دین است.

 زن مُهر زیبایی و جمال خلقت است.. 1٣

 های درونی وظاهری زن پشتوانه ی مهمی برای ازدواج زن و مرد و تحكيم خانواده است. زیبایی. 1٣

 زن كانون عفت، خانواده است.. 21

 زن عرضه ی نابه جای زیبایی توسط زن)علت(، عفت و حيا را از بين می برد )معلول = نتيجه(.. 21

 زیبایی پوشيدگی درس دوازدهم

 (٦٣)یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ 

 نند.ترك پوشش هاى خود را بر خود نزدیک»اى پيامبر، به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو: 

 :2پيام.. : مخاطب این آیه پيامبر )ص( است.1پيام...  حدود حجاب توسط خداوند. مفهوم: تعيين

  خداوند به پيامبر )ص( امر می كند كه پيامش را به همسران و دخترانش و زنان باایمان برساند.

 ﴾٦٣﴿ذَلِکَ أَدْنَى أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا 



 است، و خدا آمرزنده مهربانبه ]عفاف[ شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر  اى آنكهاین بر

 است.

به  : خداوند علت حجاب را برای زنان: الف(1پيام ...حجاب برای زنان. مفهوم: علت و فلسفه ی

:  2امپي.. مورد آزار و اذیت انسان های هوس ران قرار نگرفتن می داند.ب( عفاف شناخته شدن و 

، حد و حدود حجاب را رعایت می ) زنانی كه در جامعه به عفاف شناخته می شوند(زنانی عفيفه 

 كنند.

 كنكوری درس دوازدهم نكات

وظيفه مردان است كه چشم خود را كنترل كنند واز نگاه به زنان نامحرم خودداری كنند و دامان . 1

د كنن مردان وظيفه دارند كه از نگاه به نامحرم خودداریزنان نيز مانند . 2... خود را از گناه نگه دارند.

گونه ای باشد كه  استفاده از زینت وزیورآالت نباید به. ٨... و دامان خود را از گناه حفظ نمایند.

 توجه نامحرمان را به خود جلب كند.

« ست؟دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز ا»امام كاظم )ص( در جواب برادرش كه پرسيد:. ١

 :فرمود

این گونه پوشش سبب  هم چنين از قرآن كریم به دست می آوریم كه: . ٦.. «.چهره و دست تا مچ» 

می شود كه زن به عفاف و پاكی شناخته شود و افراد بی بندوبار كه اسير هوی هوس خود هستند، به 

ا توجه به حدیث ب گریبان و گردن:، موی سرپوشاندن . ٥.. خود اجازه ی تعرض به او را ندهند.

رعایت تمامی . ٧ ..امام كاظم )ع( ، فقط می توان گردی صورت و دست تا مچ را از بدن زنان دید.

افراد بی بندوبار به خود اجازه . 2زن به عفاف و پاكی شناخته شود . . 1حجاب سبب می شود: حدود

اسالم . ٣... پوشش مردان و زنان را مشخص كرده است. اسالم حدود. ٣... ی تعرض به او را ندهند.

و  نحوه و شكل پوشش تا حدود زیادی به آداب. 11.. نحوه و شكل پوشش را مشخص نكرده است.

های پوشش مردان كه اسالم بيان كرده است )  ویژگی. 11... رسوم اقوام و ملت ها بستگی دارد.

 حدود پوشش مردان(:



 د.وقار آن ها را حفظ كن( 1

 با ارزش های اخالقی جامعه هماهنگ باشد.( 2

 آن ها را نزد مردم انگشت نما نكند.( ٨

 موجب جلب توجه زنان نا محرم نشود.( ١

های  ویژگی. 1٨..  است. ویژگی بيان شده را نداشته باشد،حرام ١اگر پوشش مردان یكی از . 12

بدن را به جز صورت و دست ها تا  تمام( 1پوشش زنان كه اسالم بيان كرده است ) حدود پوشش(: 

 مچ از نامحرم بپوشانند.

رعایت جدود پوشش، یک وظيفه ی الهی است كه . 1١... نباید چسبان و تحریک كننده باشد.( 2

 مانند هر عمل دیگری هر چه كامل تر و دقيق تر انجام شود)علت(:

 ( نزد خداوند با ارزش تر است )نتيجه = معلول(.1

 )نتيجه = معلول(. فردی و اجتماعی آن افزون تر است آثار و ثمرات( 2

 فرد به رشد و كمال باالتری ميرسد) نتيجه = معلول(.( ٨

. پوشش چادر كه تمام بدن به جز گردی صورت و دست ها تا مچ را می پوشاند و چسبان و 1٦

 تحریک كننده نيست؛)علت:

 سبب حفظ كرامت و منزلت زن می شود)نتيجه = معلول(.( 1

 توجه مردان نامحرم را به حداقل می رساند)نتيجه = معلول(.( 2

 قانون حجاب مخصوص زمانی است كه زنان در اجتماع باشند.. 1٥

 



 

 

 

سلب نمی كند،بلكه  پوشش زنان )علت( نه تنها آزادی و امكان حضور موثر آنان را در جامعه. 21

 فوایدی نيز دارد كه عبارت اند از:

 فعاليت های موثر، مفيد و بدون زیان آنان را فراهم می كند )نتيجه = معلول(.امكان انجام  -1

 سالمت اخالقی جامعه را باال می برد)نتيجه = معلول(. -2

 حریم و حرمت زن را حفظ می كند )نتيجه = معلول(. -٨

 آرامش روانی او را افزایش می دهد)نتيجه = معلول(. -١

ی با اندیشه ی دین مسيحيت حقيقی ندارد؛ بلكه بازگشتی به بی حجابی زنان در غرب ارتباط. 21

زنان ایرانی قبل از اسالم چنان پوشش . 22... سنت های مشر كانه ی قبل از حضرت مسيح)ع( است.

در . 2٨... ایران باستان را منشا اصلی گسترش حجاب می دانند. كاملی داشتند كه برخی مورخان،

ل پسندیده بوده و اكثر )نه همه( ملت ها پوشش داشته اند، فرهنگ ها، پوشش زنان یک اص عموم

 .. ولی تفاوت هایی در چگونگی و حدود پوشش آن ها بوده است.

 

 

 

 




