
 

 به نام خدا  

 
   دین و زندگی دهم

 ۱۱درس

 «فضیلت آراستگی » 

 

 ناهید صابونچی     دبیرستان فرزانگان خوی 



 هرگاه دنبال آرامشی فراگیرم و محتاج محیطی امن و سازنده، در طبیعت خداوند گام می گذارم و دل

به نغمه های خوش آهنگ آن می سپارم تا پایانی باشد بر ناخوشایندی و خستگی های زندگی روزمره 

 .آغازی دوباره، پرتالش، هیجان انگیز و سرشار از انرژیبرای  امیدیو 

در طبیعت، به هر سو نگاه می کنم و به هرچه می نگرم، زندگی و زیبایی هایش جلوه گر است؛ بوته 

 .آن طراوت و شادابی را فریاد می زنند و گل های رنگارنگش عشق و زیبایی راسرسبز  های

 …کوه هایش استواری را به تصویر می کشند و رودها و چشمه هایش پویایی و حرکت را 
 با خود می اندیشم آیا من هم می توانم؟

 آیا می توانم در اجتماع چون برگ های بهاری پرطراوت، چون گل زیبا، چون کوه استوار و مانند

 رود پویا باشم؟

آیا می توانم با حضورم آرامش و امنیت را برای دیگران به ارمغان آورم؟ و سرانجام با خود می 

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



 :دینآراستگی، سیرۀ پیشوایان 
 هر. است« مرتب و منظم کردن خود و بهتر کردن وضع ظاهری یا باطنی »به معنای آراستگی 

انسانی به طور طبیعی به آراستگی عالقه دارد و می کوشد با وضعی مرتب در جامعه، حضور 

نیز کار او را تحسین م یکنند و هم نشینی با او را دوست دارند و از بودن با او لذت می دیگران .یابد

 و آراسته به زیبایی هایمیکردند این رو، پیشوایان ما هم در آراستگی باطنی خود تالش از .برند

بودند و هم به آراستگی ظاهری خود توجه داشتند … اخالقی همچون ادب، سخاوت، حسن خلق و 

 .  را نیز به رعایت آن دعوت می کردند و آراستگی را از اخالق مؤمنان می دانستندومؤمنان 

 به طور مثال، هنگامی که کسی در خانٔه پیامبر را م یزد و قصد مالقات با ایشان را داشت، آن

  حضرت ابتدا به آینه نگاه م یکرد و موهای خود را شانه م یزد و لباس خود را مرت بتر می کرد؛
 :میفرمودو

 .تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود م یرود، آماده و آراسته باشدخدای 

 
  



روزی یکی از .ایستادو سپس در جمع حاضر می شد یا به نماز می میکرد پیامبر همواره خود را معطر 

.                                یده استمدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق را دید که لباس زیبایی پوش

جّد شما اینگونه لبا سها را نمی پوشید: وی به امام گفت  

در آن زمان مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و: فرمودامام   

. عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند  

خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود، و: همچنین ایشان می فرمود  

. خود را ژولیده نشان دادن، بدش می آید  

:نیز می فرمودو   

.دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است  



هریک به  دیندر کنار این توصیه ها و سفارش هایی که به عموم مردان و زنان مسلمان می شد، پیشوایان 

می مردان  بهاز گروه مردان و زنان نیز سفارش های جداگانه ای می کردند؛ به عنوان نمونه پیامبر 

.شما می افزاید زیباییو موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛ زیرا این کار بر سبیل :فرمود  

کرد ناخن های می  توصیهبا وجود آنکه مردان را به کوتاه کردن ناخن سفارش می کرد اما به زنان پیامبر 

این شیؤه رسول خدا و پیشوایان دیگر ما سبب شد  استخود را مقداری بلند بگذارند چون برای آنان زیباتر 

 ملتهایو پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند و الگو و سرمشق آراسته ترین  که مسلمانان در اندک مدتی به

به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد؛ بلکه شامل زمان آراستگی،اختصاص . قرار گیرنددیگر 

استفاده از عطر، شانه زدن موها، پوشیدن . آن مهمتر، زمان عبادت نیز می شودواز حضور در خانواده، 

تکرار دائمی نماز . بودن تمامی بدن، از توصیه های مهم آنان هنگام عبادت استوپاک لباس روشن و تمیز 

.و پاکی را در طول روز حفظ م یکند و زندگی را پاک و باصفا می سازدآراستگی  ایندر شبانه روز،   

سبب شد تا مسلمانان به آراسته ترین و پاکیزه ترین ( علت)تاکید  و توصیه های پیشوایان دین به آراستگی 

(معلول)ملت ها تبدیل شوند   

(معلول.)سبب حفظ پاکی و آراستگی در طول روز می شود( علت)تکرار دایمی نماز در شبانه روز   



:مقبولیت  
ما دوست. از نیازهای انسان، نیاز به مقبولیت در جمع خانواده، همساالن و جامعه استیکی   

این نیاز، در دورٔه جوانی و نوجوانی. داریم دیگران ما را فرد مفید و شایسته ای بدانند و تحسین کنند  

 نمود بیشتری دارد و سبب می شود که نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد و توانایی ها و استعدادهای

جوانی که می کوشد با نشان دادن. خود را کشف و شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دهد  

 استعداد خود در یک رشتٔه ورزشی یا خلق اثر هنری یا کار مؤثر در کارگاه صنعتی، تحسین دیگران

به غیر از این افراد، هرکس در جامعه تالش می کند در هر جایگاهی که. را برانگیزد، از این قبیل است  

.قراردارد، برای خود مقبولیت کسب کند  

 البته اندک افرادی نیز وجود دارند که به این نیاز طبیعی، پاس خهای درستی نم یدهند و با پوشیدن

 لباس های نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و ناپسند یا با گذاشتن سیگاری بر لب، م یخواهند وجود خود

این قبیل اعمال نشانٔه ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و. را برای دیگران اثبات کنند  

.استسازنده   

 

 



:عفاف  
کند تا می  کنترلحالتی در انسان است که به وسیلٔه آن خود را در برابر تندروی ها و کندروی ها عفاف 

از هریک  کردنبتواند در مسیر اعتدال و میانه روی پیش رود و از آن خارج نشود؛ یعنی در برآورده 

 عالیق و نیازهای درونی به گونه ای عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق در آن شود و از دیگر
حدمطلوب رد بلکهنیازها غافل شود یا به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود؛ 

.به برآورده کردن همٔه نیازها توجه داردوصحیح   



دیگران ما را شخص مفید و شایسته ای می دانند: تعریف                             

در دوران جوانی و نوجوانی بیشتر بروز می دهد                            

               مقبولیت           

سبب می شود که تالش کنیم و استعداد های خود را کشف و شکوفا کنیم                            

ستپاسخ دادن به این نیاز از راه های نادرست نشانه های ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خود از راه درست و سازنده ا                           

 

                          

.گرایشی درونی است که انسان را در برابر تندروی ها و کند روی ها کنترل می کند: تعریف                             

عفاف         

.باید در حد مطلوب و صحیح به برآورده کردن همه ی نیازها توجه کرد                           



:مقبولیتعفاف، آراستگی و   
وجود و وابراز برخی انسان ها در آراستگی . یکی از جلوه های عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است

به خودنمایی و  یکنندمقبولیت، دچار تندروی می شوند؛ به گونه ای که در آراسته کردن خود، زیاده روی م 

دینی که ما را به همان . م ینامد و آن را کاری جاهالنه می شمرد« تبّرج »قرآن کریم این حالت را . میرسند

زیاده روی در آراستگی دهد،زیرا آراستگی توصیه می کند، از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز می 

به کارهایی می شود که شدن  مشغولو توجه بیش از حد به آن باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و 

.عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد  

 انسان عفیف، چه مرد و چه زن، خود را کنترل می کند و آراستگی خود را در حد متعادل نگه می دارد

انسان عفیف زیبایی ظاهری خود را وسیلٔه خودنمایی و جلب توجه دیگران. دچار نمی شود« تبّرج »و به   

او حیا م یکند که برخی افراد به . قرار نمی دهد و اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود

ارزشهایاو در وجود خود، استعداد و . سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایندخاطراموری   

.برتر و واالتری م ییابد که م یتواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد  



                               
 .به گونه ای که آراستگی ظاهری به خود آرایی برای جلب توجه دیگران تبدیل شود. تندروی در آراستگی                                                                 

 تبرج                                       

 

 .قرآن این کار را امری جاهالنه می خواند                                                                

 

 

 

 

 

 

 (  نتیجه = معلول . ) سبب غافل شدن از هدف  اصلی زندگی  و دور شدن از خدا می شود( علت) در آراستگی ( افراط) می داند که زیاده روی                                           

  

 .زیبایی ظاهری خود را وسیله خود نمایی و جلب توجه دیگران قرار نمی دهد                                           

                     

 (.عفت مقدم بر حیاست) حیا دارد     انسان عفیف                       

 

 .  نیاز به مقبولیت خود را از راه های صحیح و شکوفا کردن استعدادهایش برطرف می کند                                            

 

 توجه ظاهری به دست آوردخود را با ارزش تر از آن می داند  که نیاز به مقبولیتش را با خودآرایی برای دیگران و جلب                                           

 

 

                              

 

 

          

 



تر از آن باارزش همچنین یک انسان عفیف، از مقبولیت نزد همساالن و جامعه گریزان نیست؛ اما خود را 

ابزاری برای درحّد می داند که بخواهد این مقبولیت را از راه جلب توجه ظاهری به دست آورد و خود را 

.هو سرانی دیگران پایین آورد  

 آراستگی نوعبنابراین، به همان میزان که رشته های عفاف در روح انسان قوی و مستحکم می شود، 

، میشود گسستهاو باوقارتر می شود و به همان میزان نیز که رشته های عفاف انسان ضعیف و وپوشش 

.آراستگی و پوشش او سبک تر و جنبٔه خودنمایی به خود می گیرد  

:امام علی می فرماید  

مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوی با انجام گناه»  

«برویبه جنگ خدا   
١ 



:صادق نیز می فرمایدامام   

.لباس نازک و بد ننما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانٔه سستی و ضعف دین است  

ارزش ودختران عفاف، خصلت هر انسان با فضیلتی، اعم از زن و مرد است، اما وجود آن در زنان گرچه  

خلقت است و مظهرجمال زن، . خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است. بیشتری دارد

بیانگر زیبایی های که  زناحساسات لطیف . این زیبایی، هم مربوط به باطن و هم مربوط به ظاهر اوست

گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و . استدرونی وی است، با زیبایی ظاهر او عجین شده 

.نشودتحقیر بلندش  روح  

نطور که اگر کسی به نعمت علم یآورد؛هما دریافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز به همراه م 

نیز نباید در خدمت هوس زیبایی  نعمتزیبنده شد، نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ست مپیشه کند، 

، به جای رستگاری، شقاوت نکند استفادههما نگونه که اگر انسان از علم خود به درستی . رانان قرار گیرد

خانواده، عفت و حیا را از بین انون ک بهنصیبش م یشود، عرضٔه نابه جای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن 

.میگیرددو گوهر مقدس را از او این و میبرد   



 زیبایی و جمال است مظهر                   

     
 از مرد از نعمت زیباییبهره مند شده استبیش                       

 

 احساسات لطیف زن بیانگر زیبایی های درونی اوست          زن    

 

 .های درونی و ظاهری زن علت وجود احکام ویژه برای زنان استزیبایی                      

 

 (نتیجه= معلول ) عفت و حیا را از بین می برد ( . علت) نابجای زیبایی توسط زن عرضه                     

 

 



 اندیشه  وتحقیق

 
 چه تفاوتی میان آراستگی و خودنمایی ظاهری است؟ -۱

 .خودنمایی نشانه ی حقارت و کوچکی نفس و آراستگی نشانه ی مقبولیت و سالمت است

 چرا خصلت ارزشمند عفاف در وجود زنان از ارزش بیشتری برخوردار است؟ -۲

زیرا خداوند زنان را بیشتر از مردان از نعمت زیبایی بهره مند ساخته است و زن مظهر 

جمال و زیبایی است و این زیبایی هم درونی است و هم ظاهری به دلیل عفاف در زنان 

 .ارزش بیشتری دارد

 خویشهرستان /صابونچی ناهید 


