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٣٨

صفحه درس یازدهم : ( فضیلت آراستگی ) ردیف
125 به چه معناست؟» آراستگی « 

است.» مرتب و منظم کردن خود و بهتر کردن وضع ظاهري یـا باطنی « پاسخ: به معناي 
1

125 کوشد با وضعی مرتّب در جامعه، حضور یابد. هر انسانی به طور طبیعی به آراستگی عالقه دارد و می
صحیح                     غلط 

2

125 براي او دارد؟ انسانیکه به آراستگی عالقه دارد و با وضع مرتّب در جامعه حضور مییابد، چه نتایجی
برند.نشینی با او را دوست دارند و از بودن با او لذّت میکنند و همپاسخ: دیگران کار او را تحسین می

3

125
دادند؟توضیح دهید.خود اهمیت می» باطنی « آیا پیشوایان ما فقط به آراستگی 

پاسخ: خیر، آنان عالوه بر اهمیت به آراستگی باطنی ( همچون ادب، سخاوت، حسنِ خُلق و ... ) به آراستگی 
کردند.ظاهري خود توجه داشتند و مؤمنان را به رعایت آن دعوت می

4

125 )سیرة پیشوایان دین، چیست؟ دانستند؟ ( می» اخالق مؤمنان « پیشوایان مـا، چه چیزي را از 
» آراستگی « پاسخ: 

5
5

125

زد و قصد مالقات با ایشان را داشت، آن حضرت ابتدا چـه که کسی در خانۀ پیامبر اکرم (ص) را میهنگامی
داد؟چرا؟کاري را انجام می

-» کـرد تر میرا مـرتّبزد و لبـاس خـود کرد، موهاي خـود را شـانه میابتـدا بـه آینه نگـاه می« پاسخ: 
»رود، آماده و آراسته باشد.دوستان خود میاش به سويخداي تعالی دوست دارد وقتی بنده«فرمود:زیرا می

6

125 ایستاد.شد یا به نماز میکرد و سپس در جمع حاضر میمی« ............. » پیامبر اکرم (ص)، همواره خود را 
»معطّر « پاسخ: 

7

125

روزي یکی از مدعیان زهد و پرهیز از دنیا، امام صادق(ع) را دید که لباس زیبایی پوشیده است. وي به امام 
امام(ع) چه پاسخی به ایشان دادند؟» پوشید! ها را نمیگونه لباسجد شما این« گفت: 

بهتري هستیم و عموم مردم در آن زمان مردم در سختی بودند، امـا امروز مـا در شرایط « امام (ع) فرمود: 
» توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند. 

8

125
آید؟می» بدش « دارد و از چه چیزي » دوست « طبق فرمایش امام صادق(ع)؛ خداوند، چه چیزي را 

، بـدش»از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن « را دوست دارد. و » آراستگی و زیبـایی « پاسخ: 
آید. می

9

125
طبق فرمایش امام صادق(ع)، دو رکعت که با بوي خوش گُزارده شود، بهتر از چند رکعت نماز که بدون بوي 

خوش است؟
40د) 50ج) 70ب) 60الف) 

10

125 خودشان خود را کوتاه کنند و بهسبیل و موهاي بینی« فرمود:، سفارش می»مردان « پیامبراکرم (ص) به چرا 
افزاید.کار، بر زیبایی آنان میپاسخ: زیرا این»   برسند؟ 

11
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126
توصیه ... » « ......هاي خـود را کوتاه کنند اما بـه کند کـه ناخُنسفارش می« ......... » پیامبر اکرم(ص)، به 

تر است.هاي خود را مقداري بلند بگذارند، چون براي آنان زیباکرد ناخنمی
»زنــان « -» مــردان « پاسخ: 

12

126
شد؟ توصیۀ رسولخدا (ص) و پیشوایان دیگر دین به مسلمانان در « آراستگی » سبب چه نتایجی

-2ها تبدیل شوند.           ترین ملّتترین و پاکیزهمسلمانان در اندك مدتی به آراسته-1پاسخ: سبب شد که: 
هاي دیگر قرار گیرند.  الگو و سرمشق ملّت

13

126 ها دارد؟توضیح دهید.آیا آراستگی، اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت
شود.نیز می» عبادت « تر، زمان و از آن مهم» خانواده « ور در پاسخ: خیر، بلکه شامل زمان حض

14

126
چهار مورد از توصیههاي مهم پیشوایان دین به ما، هنگام « عبادت » را بنویسید.

) شانه زدن موها                              2) استفاده از عطر                                        1پاسخ: 
) پاك بودن تمامی بدن4) پوشیدن لباس روشن و تمیز                     3

15

126
دارد؟» آراستگی « تکرار دائمی نماز در شبانه روز، چه تأثیري بر 

کند.ول روز حفظ می) آراستگی و پاکی را در ط1پاسخ: 
سازد.) زندگی را پاك و  باصفا می2

16

126 در جمعِ خانواده، همساالن و جامعه است؟» مقبولیت « چرا یکی از نیازهاي انسان، نیاز به 
اي بدانند و تحسین کنند.پاسخ: زیرا دوست داریم دیگران ما را فرد مفید و شایسته

17

126
شود؟دارد و سبب چه نتایجی می» تريبیش«، در کدام دورة زندگی انسان نمود »مقبولیت « نیاز انسان به

) 2تر بـه خـود بپردازد. ) نوجوان و جوان بیش1شـود کـه: ؛ سبب می»جوانی « و » نوجوانی « پاسخ: در دورة 
دیگران قرار دهد. ) خود را در معرض دید3ها و استعدادهاي خود را کشف و شکوفا کند.  توانایی

18

126
کوشد بـا نشان دادن استعداد خود در یک رشتۀ ورزشی یـا خلق اثر هنري یـا کار مؤثر در جوانی کـه می« 

نشان از کدام ویژگی وي دارد؟» کارگاه صنعتی، تحسین دیگران را برانگیزد 
»نیاز به کسب مقبولیت « پاسخ: 

19

126 است.. » « .......ی در جامعه، براي کسب براي قرار گرفتن در جایگاهتالش هر کدام از افراد 
» مقبولیت « پاسخ: 

20

126

دهند؟ توضیح دهید. ، پاسخ درستی می»مقبولیت « آیا همۀ افراد جامعه به نیاز طبیعی 
پاسخ: انـدك افرادي نیز وجـود دارند که به این نیاز طبیعی، پاسخ درستی نمیدهند؛ این افراد بـا پوشیدن 

خواهند وجود خود را هاي نامناسب یا به کار بردن کالم زشت و ناپسند یا با گذاشتن سیگاري بر لب، میلباس
براي دیگران اثبات کنند. ایـن قبیل اعمـال نشـانۀ ضعف روحی و ناتوانی در اثبات خـود از راه درست و 

سازنده است.  
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126 ها ) و ها (افراطپاسخ: حالتی در انسان است که به وسیلۀ آن خود را در برابر تندرويکنید.را تعریف » عفاف«
کندرويها ( تفریطها ) کنترل میکند تا در مسیر اعتدال و میانهروي پیش رود و از آن خارج نشود.

22

126

روي پیش رود و از آن شود، انسان در مسیر اعتدال و میانهگویند عفاف حالتی است که باعث میکـه میاین
خارج نشود؛ به چه معناست؟

که یا به طور کامل  پاسخ: یعنی در برآورده کردن هر یک از عالیق و نیازهاي درونی به گونهاي عمل نمیکند
غافل شود یا به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود، غَرقِ در آن شود و از دیگر نیازها 

بلکه در حد مطلوب و صحیح به برآورده کردن همۀ نیارها توجه دارد.

23

127

هاي عفاف، مربوط به آراستگی و مقبولیت است، آن را توضیح دهید.یکی از جلوه
که در آراسته ايشوند؛ بـه گونهجود و مقبولیت، دچار تندروي میها در آراستگی و ابراز وپاسخ: برخی انسان

نامد و آن را می» تبرّج « کریم این حـالت را رسند. قرآنکنند و به خـودنمایی میکردن خود، زیاده روي می
نامد.کاري جاهالنه می

24

127
دهد؟ چرا دین اسالم، ما را از خودنمایی و افراط در آراستگی پرهیز می

روي در آراستگی و تـوجه بیش از حـد به آن، باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی و پاسخ: زیـرا زیاده
مشغول شدن به کارهایی میشود که عاقبتی جز دور شدن از خدا ندارد.

25

127

هایی دارد؟بنویسید.ویژگیچه » انسان عفیف « 
پاسخ: 1) خود را کنترل میکند و آراستگی خود را در حد متعادل نگه میدارد و به « تبرّج » دچار نمیشود.

که به شخصیت  واجازه نمیدهد 2) زیباییظاهريخود را وسیلۀ خودنمایی وجلب توجه دیگران قرار نمیدهد
انسانی او اهانت شود.

ند که برخی افراد به خاطر اموري سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند. او در ک) حیا می3
تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را یابد کـه میهاي برتر و واالتري میوجـود خـود، استعداد و ارزش

برانگیزد. 

26

127
گریزان است؟توضیح دهید.آیا انسان عفیف، از مقبولیت نزد همساالن و جامعه 

توجه ظاهري به دست داند که بخواهد این مقبولیت را از راه جلبِتر از آن میپاسخ:خیر، اما خود را با ارزش
رانی دیگران پایین آورد.آورد و خود را در حد ابزاري براي هوس

27

127

گیرد؟به خود می» خودنمایی « جنبۀ شود و چه زمانیمی» وقارتر « چه زمانی آراستگی انسان، با 
با « هاي عفاف در روح انسان قوي و مستحکم شود، نوع آراستگی و پوشش او، پاسخ: به همان اندازه که رشته

شود، آراستگی و پوشش او هاي عفاف انسان ضعیف و گسسته میشود و به همان میزان نیز که رشتهمی» وقارتر 
گیرد.به خود می» یی خودنما« و جنبۀ » تر سبک« 

28
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127 امام علی(ع)، کدام گناه در آراستگی را سبب رفتن انسان به جنگ با خدا معرفی نموده است؟
پاسخ: آراستن خود براي دیگران.

29

128 اند؟فرموده» نهی « چرا امام صادق(ع)، از پوشیدنِ لباسِ نازك و بدن نَما 
ضعف دین است.پاسخ: زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و

30

128 عفاف، خصلت هر انسانی، اعم از زن و مرد است. صحیح                غلط  31

128

دارد؟» تري بیش« چرا وجود عفاف در زنان و دختران ارزش 
این تر از مردان به نعمت زیبایی آراسته است. زن، مظهر جمال خلقت است وپاسخ: زیرا خداوند، آنان را بیش

هاي درونی زیبایی، هم مربوط بـه باطن و هم مربوط بـه ظاهر اوسـت. احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی
وي است، با زیبایی ظاهر  او عجین شده است و همین نعمت پشتوانۀ مهمی براي ازدواج زن و مرد و تحکیم 

خانواده است.

32

128 کانون عفاف خانواده کیست؟چرا؟
خواند.؛ زیرا همواره ندایی درونی او را به پاکی و پاکدامنی فرا می»زن « پاسخ: 

33

128

گوهر زیباي وجودش از نگاه نااهالن دور اي باشد کهگونهکوشد آراستگیش در جامعه بهبـه چه دلیل، زن می
بماند و روح بلندش تحقیر نشود؟

یابد کـه هاي پست و حقیر ناپاکان شود. او در میپسندد کـه بازیچۀ خواستهپاسخ: زیـرا روح بزرگ او نمی
آورد؛ همان طور کـه اگر کسی بـه نعمت علم دریافت هر نعمتی از جانب خدا، مسئولیتی را نیز بـه همراه می

در خدمت هـوس رانان  نعمت زیبایی نیز نباید علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم پیشه کند، زیبنده شد، نباید
قرار گیرد.

34

128
جاي زیبایی چه نتایجی در پی دارد؟عرضۀ نابه

پاسخ: به جاي گرمی بخشیدن به خانواده:                                                                                     
گیرد. ) این دو گوهر ( عفّت و حیا ) را از او می2برد.                        می) عفّت و حیا را از بین 1

35

)قاسم مندوانی، سرگروه معارف اسالمی و فلسفه و منطق شهرستان شادگان(طرّاح جزوه:
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