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عمومی(درس11و12)
پلکان یادگیری

1
سوال 1

به همان میزان که رشته های عفاف در انسان ضعیف و گسسته شود، آراستگی و پوشش او سبک تر می شود و جنبة خودنمایی به خود می گیرد.

امام علی (ع) می فرماید: «مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می شوی با انجام گناه به جنگ با خدا بروی.»

1
سوال 2

پیشوایان ما آراستگی را از اخالق مؤمنان می دانستند.

رسول خدا (ص) می فرمود: «خدای تعالی دوست دارد (محبوب خداوند است) وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود، آماده و آراسته

باشد.»

1
سوال 3

عرضة نابجای زیبایی، به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، «عفت» و «حیا» را از بین می برد و این دو گوهر مقدس را از او می گیرد.

امام صادق (ع) می فرماید: «لباس نازک و بدن نما نپوشید؛ زیرا چنین لباسی نشانة سستی و ضعف دینداری فرد است.» دقت شود که به همان

اندازه که رشته های عفاف در روح انسان ضعیف می شود، نوع آراستگی به خصوص آراستگی در پوشش تغ�ر می کند.

1
سوال 4

علت و فلسفۀ حجاب، در عبارت «ذِلَک َادنی َان ُیعَرفَن َفال ُیؤَذیَن: این برای آن که به [عفاف] شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است»

بیان شده است.

کنترل نگاه هم وظیفۀ مردان است و هم زنان. بنابراین وجوب آن فقط برای مردان نادرست است.

1
سوال 5

ایمان، مربوط به آراستگی باطنی است و عبارت «آراستگی از اخالق مؤمنان است.» بیانگر هماهنگی آراستگی ظاهری و باطنی است.

این که در هر زمان، نوع لباس و آراستگی ظاهری باید با وضع اقتصادی عمومی جامعه هماهنگ باشد، در حدیث امام صادق (ع): «در آن زمان

مردم در سختی بودند، اما امروز ما در شرایط بهتری هستیم و عموم مردم توانایی پوشیدن چنین لباسی را دارند.» تجلی یافته است.

1
سوال 6

قرآن کریم، تندروی در ابراز وجود و مقبولیت و افراط (نه تفریط) در آراستگی را تبرج می نامد و آن را کاری جاهالنه می شمارد؛ زیرا زیاده روی در

آراستگی و توجه بیش از حد به آن، باعث غفلت انسان از هدف اصلی (نه فرعی) زندگی و مشغول شدن به کارهایی می شود که عاقبتی جز دور

شدن از خدا ندارد.
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1
سوال 7

آراستگی در اجتماعات، در مالقات با دوستان مصداق می یابد و آراستگی در عبادات، با معطر نمودن خود به هنگام نماز مصداق می یابد.

1
سوال 8

پوشش مناسب، از نشانه های «عفاف» است. شناخته شدن به عفاف و پاکی، از فواید و ثمرات حجاب است.

1
سوال 9

ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن کریم و سیرة پیشوایان دین ناسازگار است. قرآن کریم عفت حضرت مریم (س) را

در معبدی که همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند می ستاید.

1
سوال 10

به غیر از جوانان و نوجوانان، هر کس در جامعه تالش می کند در هر جایگاهی که قرار دارد، برای خود مقبولیت کسب کند.

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

1
سوال 11

عفاف، حالتی در انسان است که به وسیلة آن خود را در برابر تندروی ها (افراط) و کندروی ها (تفریط) کنترل می کند تا بتواند در مسیر اعتدال و

میانه روی پیش رود و از آن خارج نشود. یعنی در برآورده کردن هر یک از عالیق و نیازهای درونی به گونه ای عمل نمی کند که یا به طور کامل غرق

در آن شود (افراط) و از دیگر نیازها غافل شود یا به طور کل آن را کنار گذارد و به کوتاهی و تفریط دچار شود.

1
سوال 12

احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی های درونی وی است، با زیبایی ظاهر او عجین شده است؛ برای حفظ همین نعمت است که خداوند

احکام ویژه ای را برای زن قرار داده است تا گوهر زیبای وجودش از نگاه نااهالن دور بماند و روح بلندش تحقیر نشود.

قانون حجاب موجب می شود سالمت اخالقی جامعه باال رود، حریم و حرمت زنان حفظ شود و آرامش روانی وی افزایش یابد.

1
سوال 13

امام علی (ع) فرمودند: مبادا خود را برای دیگران بیارایی و با انجام چنین کاری به جنگ با خدا بروی و امام صادق (ع) لباس نازک و بدن نما را

نشانه ضعف و سستی دینداری فرد دانستند.

مطابق آیة شریفة «ُکتب علیکم الصیام کما ُکتب علی اّلذین من قبلکم» برخی از واجبات الهی در طول زمان استمرار یافته اند و مختص به

مسلمانان نیستند.
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1
سوال 14

استفاده از چادر دارای ثمرات فردی و اجتماعی افزون تر است و فرد را به رشد و کمال معنوی باالتری می رساند و قانون حجاب قانونی برای

سلب آزادی زنان در جامعه نیست بلکه کمک می کند تا جامعه به جای آن که ارزش زن را در ظاهر و قیافه  خالصه کند به شخصیت، استعدادها

و کرامت ذاتی وی توجه کند.

1
سوال 15

مطابق با قرآن کریم، زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند که از نگاه به نامحرم خودداری کنند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند. مطابق با آیه

زواِجَک … َو کاَن اُهللا غفورًا َرحیمًا» این که خدا حدود پوشش را برای زنان بیان می دارد، نشان از غفران و رحمت او ها الَنبیُّ ُقل ِالَ شریفه «یا َایُّ

دارد.

توضیح نکات درسی:

قرآن کریم به طور کلی استفاده از زینت و زیورآالت را منع نکرده است بلکه استفاده از آن ها نباید به گونه ای باشد که توجه نامحرمان را به خود

جلب کند.

1
سوال 16

ادعای خانه نشین کردن زنان و سلب آزادی آنان با نگاه قرآن و سیرة پیشوایان دین ناسازگار است. قرآن کریم عفت حضرت مریم (س) را در

معبدی که همگان، چه زن و چه مرد، به پرستش می آیند، می ستاید و عفت دختران حضرت شعیب (ع) را در حال چوپانی و آب دادن به

گوسفندان در جمع مردان، مثال می زند.

1
سوال 17

پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که می توان ایران باستان را منشأ اصلی

گسترش حجاب در جهان دانست و در ادیان دیگر و عموم فرهنگ ها، پوشش زنان به صورت یک اصل پسندیده مطرح بوده و کمتر قوم و ملتی

است که زنان آن پوشش مناسبی نداشته باشند. چگونگی و نوع پوشش تا حدود زیادی تابع آداب و رسوم ملت ها و اقوام است پس تفاوت ها

مربوط به چگونگی و نوع پوشش است نه حدود.

1
سوال 18

شیوه رسول خدا (ص) و سایر پیشوایان ما سبب شد که مسلمانان به آراسته ترین و پاکیزه ترین ملت ها تبدیل شوند. امام صادق (ع) در این

زمینه می فرماید: «دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است

1
سوال 19

به همان میزان که رشته های عفاف انسان ضعیف و گسسته می شود، آراستگی و پوشش او سبک تر می شود و جنبة خودنمایی به خود می گیرد.

توجه شود که تبّرج، همان زیاده روی در آراستگی تا رسیدن به خودنمایی است.
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1
سوال 20

هنگامی که کسی در خانه پیامبر را می زد و قصد مالقات با ایشان را داشت، آن حضرت ابتدا به آینه نگاه می کرد و موهای خود را شانه می زد و

لباس خود را مرتب می کرد؛ و می فرمود: «خدای تعالی دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستان خود می رود،  آماده و آراسته باشد.» این

مفهوم بیانگر اهمیت آراستگی در اجتماعات و معاشرت هاست.
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