
 عمومی -درسنامه دین و زندگی دهم

 mobineduch@کانال آموزشی مُبین/ حامد محمدی دبیر دین و زندگی/ 

 فضیلت آراستگی -درس یازدهم

 دین پیشوایان سیرۀ آراستگی،

 دو این«نمودن زیبا و باطنی و ظاهری وضع کردن بهتر» معنای به آراستگی

 انسان روح برخورداری نتیجه که باطنی آراستگی. داریم آراستگی نوع دواست. 

 و است...  و مهربانی سخاوت، خلق، ادب، حُسن همچون زیبایی صفات از

 زیبایی و نظافت توجه به و ظاهر وضع بودن مرتب نتیجه که ظاهری آراستگی

 .است آن

 را خود درون هم تا کوشد می و دارد عالقه آراستگی به طبیعی طور به انسان

 را او کار نیز دیگران. یابد حضور جامعه در آراسته با ظاهری هم و کند آراسته

 .برند می لذت او با بودن از و دوست دارند را او با نشینی هم و می کنند تحسین

 زیبایی به آراسته یعنی می کردند تالش خود باطنی آراستگی در هم ما پیشوایان

 نیز را مؤمنان و داشتند توجه خود ظاهری آراستگی به و هم بودند اخالقی های

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

 اهمیت آراستگی در منظر پیشوایان

 سوی به هاش بند وقتی دارد دوست تعالی خدای»می فرماید:  پیامبر)ص(

 «.باشد آراسته و آماده یرود، م خود دوستان

 از و دارد دوست را زیبایی و آراستگی خداوند»می فرماید:  صادق )ع( امام

 «.آید می بدش دادن، نشان ژولیده خود را و خود به نپرداختن

 هفتاد از بهتر شود، گزارده خوش بوی با که نماز رکعت دو» :فرمود می نیز و

 «.است خوش بوی بدون نماز رکعت

 شامل بلکه ندارد؛ معاشرتها و اجتماعات در حضور به زمان اختصاص ،آراستگی

 از استفاده. می شود نیز عبادت تر، زمان مهم آن از و خانواده، در حضور زمان

 از بدن، بودن تمامی پاک و تمیز و روشن لباس پوشیدن موها، زدن شانه عطر،

 این شبانه روز، در نماز دائمی تکرار. است عبادت هنگام آنان مهم توصیه های

می  باصفا و پاک را زندگی و می کند حفظ روز طول در را پاکی آراستگی و

 .سازد

 مقبولیت

 جامعه و همساالن خانواده، جمع در مقبولیت به نیاز انسان، نیازهای از یکی

 شود می سبب و دارد بیشتری نمود نوجوانی و جوانی دوره در نیاز، این .است

 را خود استعدادهای و ها توانایی و بپردازد خود به بیشتر جوان و نوجوان که

همچون  تاعمال ناشایس .دهد قرار دیگران دید معرض در و کند شکوفا و کشف

 اثبات در ناتوانی و روحی ضعف نشانه سیگار کشیدن و پوشیدن لباس نامناسب

 .است سازنده و درست راه از خود

 عفاف

 و ها تندروی برابر در را خود آن وسیله به که است انسان در حالتی عفاف

 و رود پیش میانه روی و اعتدال مسیر در بتواند تا کند می کنترل ها کندروی

 نشود. خارج آن از

 در انسانها برخی. است مقبولیت و آراستگی به مربوط عفاف، های جلوه از یکی

 ای گونه به ؛شوند می تندروی دچار مقبولیت، و وجود و ابراز ظاهری آراستگی

 قرآن. رسند می خودنمایی به ومی کنند  روی زیاده خود، کردن آراسته در که

  .شمرد می جاهالنه کاری را آن ومی نامد  تبرج را حالت این کریم

 هدف از انسان غفلت باعث آن به حد از بیش توجه و آراستگی در روی زیاده

 از شدن دور جز عاقبتی که شود می کارهایی شدن به مشغول و زندگی اصلی

 .ندارد خدا

 و کند می کنترل را خود زن، چه و مرد چه عفیف، انسان: گی انسان عفیفویژ

 انسان به تبرج دچار نمی شوددارد و  می نگه متعادل حد در را خود آراستگی

 نمی قرار دیگران توجه جلب و خودنمایی وسیله را خود ظاهری زیبایی عفیف

 که می کند حیا او. شود اهانت او انسانی شخصیت به که دهد نمی اجازه و دهد

 او تمجید و تحسین به زبان کوچک، و سطحی اموری به خاطر افراد برخی

 خود، وجود در او. کنند نگاه جویی برای لذت ابزاری عنوان به او به و بگشایند

 احترام و تواند تحسین می که یابد می واالتری و برتر های ارزش و استعداد

 .برانگیزد را دیگران واقعی

 اما نیست؛ گریزان جامعه و همساالن نزد مقبولیت از عفیف، انسان یک همچنین

 توجه جلب راه از را مقبولیت این بخواهد که داند می آن تر از ارزش با را خود

 پایین دیگران هوسرانی برای حدّ ابزاری در را خود و بیاورد دست به ظاهری

 .آورد

 ارتباط عفاف و آراستگی

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

 های رشته که نیز میزان همان به و شود می باوقارتر او پوشش و آراستگی نوع

 جنبه و تر سبک او پوشش و آراستگیشود،  می گسسته و ضعیف انسان عفاف

 .گیرد می خود به خودنمایی

 در که بیارایی دیگران توجه جلب برای را خود مبادا» :فرماید می )ع(علی امام

 «بروی خدا به جنگ گناه انجام با شوی می ناچار صورت این

 لباسی چنین زیرا نپوشید؛ نما بدن و نازک لباس» :فرماید می نیز )ع(صادق امام

 «.است فرد دینداری ضعف و سستی نشانه

 عفاف مظهر زن،

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

 به مردان از بیش را زنان خداوند زیرا. دارد بیشتری دختران ارزش و زنان در

 هم زیبایی، این و است زیبایی و مظهر جمال زن، .است آراسته زیبایی نعمت

 وی درونی های بیانگر زیبایی که زن لطیف احساسات. است ظاهری هم و درونی

که  است نعمت همین حفظ برای است؛ شده عجین او ظاهر زیبایی با است،

 نگاه از وجودش زیبای گوهر تا است، داده قرار زن برای را ای ویژه احکام خداوند

 .نشود تحقیر بلندش روح بماند و دور نااهالن

 نا عرضه آورد. می همراه به نیز را مسئولیتی خدا، جانب از نعمتی هر دریافت

 بین از را حیا و عفت خانواده، کانون به بخشیدن گرمی جای به زیبایی، جای به

 .گیرد می او از را مقدس گوهر این و برد می


