
١٧٣

دوستى با حق

قسمت اّول: کلّيات  

الف) اهداف
۱ــ هدف کّلى: شناخت آثار محبّت داشتن به خدا و تالش براى تقويت رابطٔه محبت آميز با او، 

دوستى با دوستان خدا و دشمنى با دشمنان خدا
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ درک توجه محبت آميز خداوند به مخلوقات خود و از جمله انسان ها
ــ تقويت رابطٔه دوستى انسان با خدا

ــ تأثير محبت انسان در تصميم گيرى ها و کارهاى وى
ــ تبيين دوستى با دوستان خداوند

ــ تبيين تأثير محبت داشتن به خداوند، در پيروى از او
ــ شناخت رابطٔه تقابلى دوستى با خدا و دورى از دشمنان خدا

ــ شناخت تأثير دوستى با خدا در مبارزه با باطل.

ب) پيش دانسته ها
۱ــ رحمت و محبت عمومى خداوند

۲ــ زندگی حضرت ابراهيم (ع)
۳ــ اهل بيت پيامبر (ص).

ج) اصطالحات علمى درس
۱ــ توّلى؛ يعنى، دوستى با خداوند و پيروى از او و کسانى که او فرمان دهد.
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۲ــ تبّرى؛ يعنى، بيزارى از دشمنان حق و باطل انديشان.
۳ــ کائنات؛ يعنى، مخلوقات و جهان آفرينش.

د) ارتباط با درس قبل
اين درس با مرحلٔه قبل که درس دهم در آن گنجانده شده است، ارتباط دارد. در آن درس، با 
مفهوم توکّل آشنا شديم و آموختيم که انسان متوکّل، تصميم ها و برنامه هاى خود را بهتر عملى مى کند. 
در اين درس، با يکى از برنامه هاى زندگى يعنى تولّى و تبّرى آشنا مى شويم. تولّى و تبّرى از فروع   دين 
است و هر انسان مسلمانى در کنار نماز، روزه، خمس و جهاد بايد اين حالت قلبى را در خود ايجاد 
کند وگرنه ايمانش ضعيف خواهد شد و نخواهد توانست اوامر خداوند را اطاعت کند و از دام شيطان 

رها شود.

هـ) محورهاى اصلى درس
۱ــ خداوند، موجودات جهان را براساس رحمت و محبّت آفريده است و بر همين اساس، آن ها 

را به غايت و مقصودشان مى رساند.
۲ــ قرآن کريم و ائمٔه اطهار (ع) اساس و پائه دين دارى را محبت و عشق به خدا مى دانند.

۳ــ محبت و دوستى، انسان را از خمودى درمى آورد و به پويايى و تحّرک مى رساند.
۴ــ محبت به خداوند، باعث ايجاد محبت به دوستان خدا نيز مى شود.

۵  ــ محبت به خداوند سبب پيروى و اطاعت از او مى شود.
۶  ــ محبت به خداوند سبب بيزارى و تنّفر از دشمنان خدا مى شود.

۷ــ محبت به خداوند سبب شکل گيرى روحئه مبارزه با باطل در انسان مى شود.

قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد مشخص شده، دربارٔه درس قبل، از دانش آموزان ارزشيابی 

به عمل می آيد.
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ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
عالوه بر ابتکارات شما دبيران محترم براى شروع برنامه و تدريس و ايجاد انگيزه براى تدريس، 

موارد زير پيشنهاد مى شود.
۱ــ جملٔه «آفرينش با رحمت و محبت آغاز شد» را روى تخته سياه بنويسيد و دربارٔه آن گفت  و گو 

کنيد.
۲ــ از دانش آموزان بخواهيد که خاطره هايى از دوستى هاى خود با ديگران بيان کنند.

۳ــ از دانش آموزان بخواهيد برخى الطاف و محبت هاى خاص خداوند به آن ها يا اطرافيانشان 
را بازگو کنند.

ج) اجزای تدريس
در اين درس بايد به قسمت های زير توجه کرد:

اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمٔه آيات  ١
انجام فعاليت پيام آيات ٢

تبيين نقش محبت و محبت به حق ٣
ذکر نمونه ها ٤

تبيين تأثير محبت به خدا در اطاعت از او ٥
انجام فعاليت خود کاوی ٦

تبيين تأثير محبت به خدا در دوستی با دوستان او ٧
تبيين دو اثر ديگر محبت به خدا ٨

انجام فعاليت تطبيق ٩
توضيح دربارٔه «بيشتر بدانيم» ١

طرح گام پنجم ١١

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، همچون درس های گذشته، قرائت آيات تمرين می شود. 
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غ  و  ع  ظ،  ط،  ض،  ص،  ذ،  ح،  حروف  صحيح  تلفظ  بايد  همچنين  قرائت  تمرين  در  تذکر: 
مراعات گردد و در درس های بعد نيز ادامه يابد. 

پس از تمرين قرائت، ترجمه آيات تکميل می شود و به دانش آموزان نمره تعلق می گيرد.
٢ــ انجام فعاليت پيام آيات

دست  به  را  آيات  پيام  گروهی  يا  فردی  صورت  به  و  می کنند  تدبر  درس  آيات  در  دانش آموزان 
می آورند و جمالت مربوط به آن را تکميل می کنند. 

پيام اّول از آئه ١٦٥ سورٔه بقره به دست می آيد. در اين آيه مشخص شده که انسان ها در دوستی 
خود دو دسته اند: دسته ای که محب و دوست خداوند هستند و دستٔه ديگری که به غير او دل بسته و به 
آنها دوستی می ورزند. حال، اين غير می تواند انسان يا شيطان باشد و يا مال و جاه و شهوت که باز هم 

شيطان، مردم غافل را به سوی آنها وسوسه می کند. 
پيام دوم از آئه ٣١ سورٔه آل عمران به دست می آيد. با تدبر در اين آيه در می يابيم که الزمٔه دوستی 

به خداوند پيروی از دستورات اوست. 
پيام سوم از آئه ٤ سورٔه ممتحنه استخراج می شود. حضرت ابراهيم (ع) و ياران ايشان به دشمنان 

خدا و بت پرستان گفتند که ما از خودتان و از آنچه می پرستيد اعالم برائت و بيزاری می کنيم. 
پيام چهارم از همان آيه به دست می آيد. ميان دوستان خداوند و دشمنان خداوند همواره دشمنی 
مبارزه  و  دشمنی  همواره  عدل (ظالمان)  دشمنان  و  عدل  دوستداران  ميان  که  همان طور  است.  برقرار 

است. 
٣ــ تبيين نقش محبت و محبت به حق

سرسختانه و  درگيری  تقابل و  کريم از  قرآن  چرا  مطرح می کند که  سؤال را  اين  ابتدا  در  دبير، 
دشمنانه ميان دوستان خدا (جبهٔه حق) و دشمنان خدا (جبهٔه باطل) سخن می گويد؟ 

برای ريشه يابی اين مسأله الزم است ابتدا نقش محبت و کار کرد آن در وجود انسان را بررسی 
کنيم تا به پاسخ اين سؤال برسيم. 

در سال اّول در درس های مربوط به ايمان آمد که انسان دارای دو کانون «عقل» و «قلب» است 
و گفته شد که هر جا قلب رود، اعمال و رفتار انسان هم به همان سمت می رود. در واقع، قلب جهت 

دهندٔه به فعاليت ها و کارهای انسان است. 
البته، نکتٔه مهم آن است که اگر قلب به چيزی محبت بورزد که عقل آن را خوب می داند، اين 
يک محبت درست است. اما اگر چيزی را محبوب خود قرار دهد که عقل آن را تأييد نمی کند، آن يک 
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عشق غلط و ضرردهنده    است. 
محبوب بايد آن چيزی باشد که واقعاً شايستٔه انسان باشد. در همان سال اّول دانستيم که حضرت 
ابراهيم، سخن دل همٔه انسان ها را چنين بيان کرد که: «انی ال احّب اآلفلين» بنابراين چيزهای افول کننده 
و خوبی های کوچک و زودگذر در آن حّدی نيستند که انسان  به آنها دل بندد. خدا که منبع همٔه زيبايی ها 

و خوبی هاست و هيچ گاه هم پايان نمی پذيرد، تنها محبوب حقيقی انسان است. 
استفاه از مناجات ها و دعاهايی که نشانه های عشق و محبت معصومين (صلوات  الله عليهم) به 
خداوند است و نيز خواندن اشعار مناسب، برای ملموس کردن عشق به خداوند و تأثير گذاری بر قلب 

دانش آموزان مؤثر است. 
٤ــ ذکر نمونه ها

اين فعاليت هم می تواند هنگام تدريس انجام شود و هم می تواند به بعد از تدريس واگذار شود و 
از دانش آموزان بخواهيم که آن را در قالب يک تحقيق به کالس بياورند. 

توجه: تحقيق دانش آموزی اگر فقط يک صفحه يا نيم صفحه هم باشد، کافی است. افزايش 
نفر  دو  يکی  فقط  و  می کند  خاموش  دانش آموزان  بيشتر  در  را  تحقيق  انجام  به  ميل  صفحات،  تعداد 
اشاره  آن   به  کالس  در  می تواند  دبير  که  نمونه ها  برخی  دارند.  را  آن  انجام  توانايی  ممتاز  دانش آموز 

کند: 
تصميم حضرت ابراهيم بر قربانی کردن فرزندش، بنا به فرمان خداوند. 

مناجات های حضرت علی (ع)، از جمله دعای کميل و بخصوص برخی از عبارت های آن. 
مناجات خمس عشر امام زين العابدين (ع) 

تمام رفتارهای امام حسين (ع) در روز عاشورا
جملٔه حضرت زينب به ابن زياد: «ما رأيت اّال جميال».
٥ ــ تبيين تأثير محبت به خدا در پيروی از او

اثر اول، پيروی از خداوند است. اين هم يک موضوع طبيعی است که بايد با مثال های معمولی 
آن را نشان دهيم. همان  پدر و مادر را در نظر بگيريم. فرزندی که غير از رابطٔه معمولی فرزند با پدر 
و مادر، آنها را دوست دارد، انجام دادن دستورات آنها را نيز دوست دارد. يعنی فرمان پدر و مادر 
را نه تنها به خاطر اين اطاعت می کند که آنها رنجيده نشوند، بلکه خودش دوست دارد که کار آنان را 
انجام دهد و چهرٔه رضايتمند و شاد آنان را ببيند. همين حالت، در مراتب بسيار باالتری برای کسانی 

که حقيقتاً به خدا عشق می ورزند، وجود دارد. 
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اين تذکر مهم را همين جا بايد بدهيم که همين اطاعت، ميزان و معيار تشخيص دو ست حقيقی از 
دوست تقلبی است. خيلی ها به همين بسنده می کنند که بگويند ما خدا را دوست داريم. اّما وقتی وارد 
زندگی آنها می شويم، از نماز و مناجات با خدا خبری نيست و به دستورات خدا کامالً بی توجه اند. به 
برخی از جوانان چنين القاء شده که عالقٔه قلبی به خدا کافی است، دل بايد پاک باشد و با خدا پيوند 
داشته باشد، اطاعت و پيروی از فرمان های او و عمل صالح چندان اهميت ندارد. ما بايد بکوشيم اين 
نگرش غلط را اصالح کنيم. اين عقيدٔه تحريف شدٔه مسيحيت است که متأسفانه محبت بدون عمل را 
وارد فرهنگ دينی کرد تا آن جا که برخی عشق بدون اطاعت ائمٔه اطهار و به خصوص امام حسين (ع) 
از  اطاعت  و  بيايد  واقعی  محبت  که  است  محال  شد،  گفته  که  همان طور  اما  دانستند.  نجات  مائه  را 

محبوب را به دنبال نداشته باشد. 
٦  ــ انجام فعاليت خودکاوی

اين فعاليت برای آن است که هرکس با خود محاسبٔه نفس داشته باشد و به بررسی وضعيت خود 
بپردازد که آيا آنجا که ادعای دوستی می کند، آثار دوستی را هم به دنبال دارد يا نه. اين خودکاوی حتماً 

بايد انفرادی صورت گيرد و هرکس که تمايل داشت نتيجٔه آن را بيان کند. 
در اين فعاليت، اصل مهم آن است که بکوشيم دانش آموزان برداشت صادقانٔه خود را بيان کنند 

تا ميزان تأثير گذاری افزايش يابد و بتوانند خود را اصالح کنند. 
٧ــ تبيين تأثير محبت به خدا در دوستی با دوستان او

اثر دوم، دوستی با دوستان خداست. در اينجا بايد از مثال های روزمرهٔ محيط پيرامون دانش آموزان 
استفاده کنيم. ابتدا بايد تذکر دهيم که دوستی و معاشرت معمولی در اينجا مورد نظر نيست. بلکه محبت و 
عشق است که سبب می شود هرکس که محبوب شما را دوست داشته باشد، شما هم او را دوست بداريد. 
مثالً ما به پدر و مادر خود عالقه داريم و گاهی اين عالقه در حّد عشق و محبت است. به طور طبيعی 

کسانی که به پدر و مادر ما بيشتر ابراز لطف و محبت می کنند، مورد عالقٔه ما هم هستند. 
کسانی در دنيا که خدا را محبوب و معشوق خود قرار داده اند، نوعی قرابت و دوستی با يکديگر 

احساس می کنند که مشابه آن در جای ديگر ديده نمی شود. 
٨    ــ تبيين دو اثر ديگر محبت

اثر سوم بيزاری از دشمنان خداست. دبير ابتدا بايد توضيح دهد که محبت به هر چيز، بيزاری از 
ضد آن را به دنبال دارد. عالقه به عدل، دشمنی با ظلم را در خود دارد. عالقه به بوی خوش، تنفر از بوی 
بد را می آورد. کسی که يکی از همکالسی های خود را انسان صادق و درستکاری می بيند و از صميم 
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قلب به او عالقه دارد،از کسی که از روی حسادت و عناد به آن دوست بدی می کند، متنفر است. 
 از همين جا تذکر می دهيم که: اگر ما به کسی عالقه داشتيم و با دشمن او هم دوست بوديم و به 
او هم واقعاً محبت می ورزيديم، معلوم می شود که يا فرد اّول را قلباً دوست نداريم يا فرد دوم را درست 

نمی شناسيم و چهرٔه واقعی او برای ما روشن نشده است. 
و  دارد  اهميت  بسيار  اجتماعی  ابعاد  ساير  و  سياسی  فرهنگی،  موضع گيری های  در  نکته  اين 
تعيين کننده است. کسی که به نظام اسالمی خود عالقه مند است، محال است که با نظام هايی در دنيا که 
کمر همت به نابودی اين نظام بسته اند، دوستی بکند، برای آنها کار بکند و به آنها فايده و سود برساند. 
رفتار بسياری از ايران پرست های ساکن اروپا و آمريکا اين گونه است که در حرف ادعای عشق به ميهن 
را دارند ولی نه تنها هيچ فداکاری به خاطر اين عشق خود نمی کنند و سرگرم زندگی خوش و راحت 
خود هستند، بلکه در خدمت کسانی هستند که نقشه های پيچيده برای تجزيه کشور، وابسته کردن آن به 

آمريکا و تضعيف ايران انجام می دهند. 
ما بايد دانش آموزان خود را به گونه ای تربيت کنيم که همچون مجاهدان دفاع مقدس، خط خود 
را همواره از دشمنان جدا کنند. دشمن شناسی آنها بسيار قوی باشد و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی 
خود را حتی در مواردی که انتقادی است، به گونه ای انجام دهند که دشمنان اسالم را نااميد گرداند و 

امکان هيچ گونه سوء استفاده ای به آنها ندهد. 
کشورهای  در  جهانی  ظالم  زمامداران  و  استکبار  تبليغات  از  يکی  اينکه:  ديگر  مهم  نکتٔه 
انسان  توحش  دورٔه  به  مربوط  ستيزی  دشمن  و  تراشی  «دشمن  که  است  اين  شده  ضعيف   نگه داشته 
باشد  حق  طرف  يک  که  نيست  طور  اين  است،  هم  با  همه  آشتی کردن  دورٔه  جديد،  تمدن  دوره   است. 
و يک طرف باطل، آری، آدم ها اختالف نظر دارند، اّما اين گونه نيست که يکی بر حق باشد و ديگر بر 
باطل؛ لذا دشمنی معنا ندارد». اين تبليغ که در قالب های بسيار نامرئی و گاه با نظريه پردازی فلسفی، 
جامعه شناختی و تبيين فرهنگی همراه است، نتيجه اش تسليم فرهنگی و سياسی جوامع تحت ستم در 

مقابل ستمگر است که نمونه های فراوان آن را هم اکنون در دنيا می بينيم. 
پيام  در  اثر  دو  اين  مختلف  ابعاد  است.  نشدن  آنها  تسليم  خدا و  دشمنان  با  مبارزه  اثر،  آخرين 
برائت امام خمينی در سال ١٣٦٦ به روشنی و با تحليل عميق باز شده است. همچنين شهيد مطهری 
در کتاب حق و باطل، با تحليل نبرد دائمی و تاريخی ميان آن دو، مبارزٔه مستمر با باطل را جزء ذاتی 
دينداری دانسته است، که البته هم امام خمينی و هم شهيد مطهری اين ديدگاه خود را از قرآن کريم و 

سيرٔه پيامبر اکرم و اهل بيت بزرگوار ايشان بهره گرفته اند.  
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٩ ــ انجام فعاليت تطبيق
اين فعاليت برای افزايش بصيرت و توانايی دانش آموزان در «دشمن شناسی» است. به همان 
اندازه که شناخت دوست اهميت دارد، شناخت دشمن نيز مهم است. در حقيقت، اين دو شناخت، 
دو  روی يک سکه است. شناخت خدا بايد با شناخت شيطان همراه باشد. آنان به تطبيق آموخته های 
و  بحث  برای  مناسب  شرايط  ايجاد  با  می تواند  دبير  می پردازند.  خود  پيرامون  جريانات  بر  خود 
و  جهان  موقعيت  از  درست  تحليل  به  را  آنان  و  کند  کمک  دانش آموزان  درست  درک  به  گفت وگو، 
دشمنان واقعی خداوند برساند. انجام اين قبيل فعاليت ها، سبب می شود که دبير دينی فرصتی پيدا کند 
که دربارٔه دوستان واقعی اسالم و دشمنان واقعی آن در سطح جهان روشنگری کند و به دانش آموزان 

آگاهی دهد. 
حق،  که  می بينيم  می پردازيم،  جهان  سطح  در  اجتماعی  جريانات  بررسی  به  وقتی  مهم:  نکتۀ 
دشمنان کوچک و بزرگی دارد که برخی تابع و مطيع برخی ديگرند. يعنی جبهٔه باطل، در عين پراکندگی، 
و  به  حق  عالم  در  را  خود  ضربه های  بزرگ،  باطل  يک  محوريت  با  که  دارند  حق  عليه  اتحاد  نوعی 
حق طلبی می زنند. امام خمينی با تحليل عميق و درست، محور باطل در جهان امروز را هيأت حاکمٔه 
امريکا دانست و او را شيطان بزرگ ناميد. تشخيص محور و رأس جبهٔه باطل بسيار اهميت دارد. زيرا 

گاهی آنان جبهٔه حق را درگير باطل های کوچک می کنند تا از باطل بزرگ غافل شوند. 
بنی اميه  باند  و  معاويه  را  باطل  جبهٔه  رأس  خود،  ظاهری  خالفت  دورٔه  در  (ع)  امير مؤمنان 
می دانست و معتقد بود که آنان نه تنها به اسالم عقيده ندارند، بلکه در پی آنند که بنيان های اسالم را 
تخريب نمايند. به همين جهت از همان ابتدا به خلع معاويه اقدام کرد و برنامٔه جدی برای مقابله سياسی 
و  جمل  اصحاب  مانند  او  مقابل  در  فرعی  کوچک  جبهه های  شدن  باز  اما  داشت.  آنها  با  فرهنگی  و 
خوارج، مانع می شد که ايشان بتوانند همٔه قوا و امکانات و فرصت و زمان را در مقابله با دشمن اصلی 

بسيج کند و همين امر سبب تضعيف تدريجی جبهٔه حق گرديد. 
انجام اين فعاليت بايد به شناخت بهتر چهرٔه واقعی بزرگ ترين دشمن اسالم در اين زمان، کمک 

نمايد. 
١٠ ــ توضيح دربارۀ «بيشتر بدانيم»

معرفت  بدون  محبت  از  ناشی  که  می پردازد  اجتماعی  آسيب های  از  برخی  بررسی  به  متن  اين 
است. ضروری است که يک بار توسط دبير در کالس توضيح داده شود. 
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١١ ــ طرح گام پنجم
اين گام که برنامٔه ديگری از برنامه های يک انسان ديندار است، ثمره و نتيجٔه آموزش درس است 

که يک بار به نحو نمادين در کالس اجرا می شود. اين برنامه شامل چند جزء است: 
جزء اصلی: تالش برای عميق تر شدن رابطٔه محبت آميز با خداوند 

اجزاء فرعی: 
١ــ تالش برای عمل به دستورات خداوند  

٢ــ تالش برای دوست داشتن و محبت ورزيدن به دوستان خداوند 
٣ ــ تالش برای شناخت دشمنان خداوند و دشمنی بيشتر با آنها 

٤ ــ مبارزٔه عملی با دشمنان خداوند  

د) انديشه و تحقيق
در اين قسمت سه تمرين طرح شده است.

در تمرين اّول، دانش آموزان بايد راه های تقويت محبت به خداوند را ذکر کنند؛ مانند تفکر در 
سخنرانی ها،  از  استفاده  خداست،  ثنای  و  حمد  در  که  اشعاری  و  مناجات ها  از  استفاده  الهی،  آيات 

استفاده از فيلم های مناسب و آموزنده و …
در تمرين دوم، راه های بيزاری و دوری از باطل و باطل صفتان خواسته شده، مانند شناخت 
مصداق ها و نمونه های باطل و تحقيق پيرامون رفتار آنان، بررسی عواقب و سرنوشت باطل پيشگان، 

استفاده از سخنرانی ها و فيلم های مناسب و …
تمرين سوم، دربارهٔ صداقت در دوستى است. دانش آموزان براساس آنچه در اين درس آموخته اند، 

بايد بتوانند توضيح دهند که چه کسى در دوستى با خدا صادق است و چه کسى صادق نيست.
موجود  تجلّيات  و  آثار  اين  اگر  که  دارد  تجلياتى  و  آثار  خداوند،  با  دوستى  که  است  اين  پاسخ 
باشد، شخص مى تواند دريابد که در دوستى با خدا صادق است. آثار دوستى با خدا در درس توضيح 
داده شده است؛ پس، کسى مى تواند بگويد با خدا دوست است که ببيند واقعاً دوستان خدا را هم دوست 
دارد نه کسانى را که اهل فساد و گنا ه اند؛ همچنين، از دستورات خداوند پيروى مى کند نه اينکه دست 
به گناه مى زند و هر بار هم آن را توجيه مى کند؛ راه رسيدن به خدا را دوست دارد و باالخره، با کسانى 

که دشمن خدا هستند، دشمنى قلبى و عملى دارد. 
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هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اّول، دربارٔه مبارزات پيامبران و امامان با زشتى ها و ستم کارى است. دانش آموزان 
را  مبارزات  اين  از  نمونه هايى  سيره ها،  و  تاريخى  کتاب هاى  و  کريم  قرآن  به  مراجعه  با  مى توانند 
عشق  چگونه  که  مى دهد  نشان  دانش آموزان  به  فعاليت  اين  کنند.  بازگو  کالس  در  و  کرده  يادداشت 
و محبت پيامبران و امامان به خداوند، آنان را به مبارزه اى سرسختانه و هميشگى با بدى ها و زشتى 

کشانده است. 
اتفاق  حاضر  عصر  و  ما  زمان  در  که  است  (ره)  خمينى  امام  مبارزات  دربارٔه  دوم،  پيشنهاد 
افتاده است تا دانش آموزان توجه کنند که يکى از پيروان بزرگ پيامبر اکرم (ص) در عصر حاضر چگونه 

راه ايشان (آن حضرت) را پيموده است.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
موارد زير بايد در ارزشيابی اين درس مورد پرسش قرار گيرد:

ــ قرائت و ترجمه آيات
ــ استخراج پيام آيات

ــ تبيين جايگاه محبت در زندگی
ــ تبيين محبت به خدا

ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها
ــ تبيين آثار چهارگانٔه محبت به خداوند

ــ انجام فعاليت خودکاوی
ــ انجام فعاليت تطبيق

ــ توضيح قسمت «بيشتر بدانيم»
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ داشتن دفتر کار منظم
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قسمت سو     م: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى و اطالعات مورد نياز معلم
معلم مى تواند از اطالعات زير در هنگام تدريس استفاده کند.

۱ــ کلمٔه حّب و مشتقات آن ۹۵ بار در قرآن کريم آمده است و در چهل آئه قرآن، با استفاده از 
کلمه هاى «يحّب» و «اليحّب» به صراحت گفته شده است که خداوند چه کسانى را دوست دارد و چه 

کسانى را دوست ندارد.
۲ــ نکاتى از مرحوم عالمٔه طباطبايى دربارٔه حّب و عشق الهى:

«  ــ حّب عبارت است از عالقٔه بين محب و محبوب يا به عبارتى انجذاب بين علت و معلول يا 
شبيه به آن؛ پس، ما افعالمان را دوست داريم تا به وسيلٔه آن استکمال يابيم و چيزهايى را هم که متعلق به 

افعال ماست، دوست داريم. محبت به «طبيعى»، «خيالى»، «موهوم» و «عقلى» تقسيم مى شود.
ــ خداوند از هر جهت که حساب شود، اهليت دوست داشتن را دارد؛ چون کمال مطلق است، 
هستى او بالذات است و ما متناهى هستيم و حّب متناهى به نامتناهى ذاتى است و از بين نمى رود. همچنين 
انعام مى کند؛ آن هم به نعمت هاى غيرمتناهى از نظر عدد و زمان؛ پس ما به همين دليل او را  خدا بر ماِ 

دوست داريم؛ همان طور که هر منعم ديگر را به خاطر ِانعامش دوست داريم.
ــ چون حّب يک رابطٔه وجودى است، پس هر چيزى خود را دوست مى دارد و چون هر محبّى 
همٔه متعلقات محبوب خود را دوست دارد، پس، خداوند به اين جهت که خود را دوست دارد، خلق 

خود را نيز دوست دارد».۱
۳ــ تولّى     و تبّرى     در همٔه موجودات

آيت اللّه جوادى آملى از مرحوم خواجه نصير نقل مى کند که «آنچه در نوع جمادات به نام دفع 
و جذب هست، در گياهان نيز وجود دارد.»، آنگاه خودشان توضيح مى دهند که «چون اگر سنگى يا 
خاکى بخواهد لعل شود، در بدخشان يا عقيق اندر يمن، ناچار است خاک هاى مستعد و مناسب را 
جذب و مواد ناسازگار را دفع کند». در واقع تولّى     و تبّرى     در گياهان و جمادات به صورت جذب و دفع 
است. «در حيوانات به صورت غضب و شهوت درمى آيد؛ از اين دقيق تر مى شود و به صورت محبت و 
عداوت جلوه مى کند و از اين مقدار باالتر مى آيد، دقيق تر مى شود و به صورت ارادت و کراهت ظهور 
مى کند از همٔه اينها گذشته اگر خيلى دقيق و لطيف شد، به صورت تولّى     و تبّرى     جلوه مى کند که اين از 

١ــ تفسير الميزان: ج ۱، ص ۶۱۸ به بعد (با کمى تصّرف).  
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ويژگى هاى خواص اولياى حق و مؤمنان الهى است».۱ 
۴ــ هرکس در قيامت با محبوب خود محشور مى شود؛

روزى يکى از اعراب نزد رسول خدا (ص) آمد و از قيامت و صحنٔه محشر سؤال کرد؛ حضرت 
فرمودند: «براى قيامت چه حاضر کرده اى؟»

گفت: «چيزى ندارم اما خدا و رسولش را دوست دارم.»
پيامبر(ص) فرمود: «انسان با چيزى که دوست دارد، محشور مى شود.»۲

بايد ببينيم درونمان چه چيزى مى خواهد و محبوبش چيست؛ زيرا با همان محشور مى شويم.
۵  ــ رابطٔه محبت آميز حضرت ابوطالب و حضرت على (ع) نسبت به پيامبر (ص)

زمانى که رسول خدا (ص) و يارانش در شعب ابى طالب در محاصرٔه کفار بودند و خطر ترور 
پيامبر بسيار جدى بود، ابوطالب براى حفظ جان ايشان کارهاى مختلفى انجام مى داد؛ ازجمله اينکه 
شب ها به دور از چشم ديگران، محل خواب پيامبر را تغيير مى داد و به فرزندش على (ع) مى گفت که در 
بستر پيغمبر بخوابد و به او يادآورى مى کرد که اين کار را براى حفظ جان پيامبر مى کند. على (ع) نيز 

در جواب مى فرمود: «من از اين کار راضى هستم و تو را اطاعت مى کنم.»
۶  ــ صلوات بر پيامبر و اهل بيتش، نشانٔه محبت به ايشان است؛ به همين جهت پيشوايان ما بر 

آن تأکيد کرده اند و فضيلت هاى بسيارى براى آن ذکر فرموده اند.
لٰوُة  ـ فرموده اند: َاثَۡقُل ما يُوَضُع ِفى الۡميزاِن يوَم الِقياَمِة الصَّ ـ عليهما السالمـ  امام باقر و امام صادقـ 
َعلى ُمَحمٍد و َعلٰی اهِل ِبۡيِتِه ۳؛ سنگين ترين چيزى که در ميزان در روز قيامت قرار داده مى شود، صلوات 

بر محمد و اهل بيت اوست.
رسول خدا(ص) مى فرمايد:

عُضُهم ِلَبۡعٍض: ُاۡقُعدوا فِاذا َدَعا الَقوُم آَمّنوا  ـَ ۡکِر قاَل ب إنَّ ِلّلِه سّيارٌة ِمَن الَمالئَکِة اذا مّروا َبَحلِق الذِّ
على ُدعاِئِهم، َفِاذا َصلُّوا على النَّبىِّ َصّلوا َمَعُهم حّتٰى َيۡغَرُغوا ُثمَّ َيُقوُل َبـۡعُضُهم ِلَبعٍض ُطوبٰى ِلٰهُؤالِء َيرِجعوَن 

َمـۡغُفورًا َلُهۡم۴؛
خدا کاروانى از فرشتگان دارد که همواره در حرکت اند. وقتى به حلقه هاى ذکر مى رسند، برخى 

١ــ حکمت عبادات: ص ۲۳۹ به بعد.
٢ــ حکمت عبادات: ص ۲۴۸ .

٣ــ سفينة البحار: ج ۲، ص ۴۹ . 
٤ــ  جالء االفهام: ص ۲۳۸.
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از آن ها مى گويند، بنشينيد. چون اهل جلسه دعا کنند، فرشتگان آمين گويند و چون صلوات بر پيامبر 
فرستند، با آن ها صلوات مى فرستند تا اين که تمام شود؛ سپس، برخى از مالئکه به برخى ديگر مى گويند: 

«خوشا به حال اين افراد که جلسه را ترک مى کنند، درحالى که آمرزيده شده اند.»
رسول خدا(ص) مى فرمايد:

الّصلٰوُة َعلَىَّ و َعلٰى َاۡهِل بَيتٰى تَذَهُب النِّفاَق۱. 
امام صادق(ع) مى فرمايد:

الِة  ٍد ثم يَۡسئَُل حاَجَتُه ثُمَّ يَخِتُم بالصَّ الِة َعلٰى محّمٍد و آِل ُمَحمَّ  َمن کانَۡت لَـُه ِالىَ  اللِّه حاَجٌة فَۡليبَدۡأ بالصَّ
لٰوُة على ُمحّمٍد  َوَجلَّ َاکَۡرُم ِمۡن أۡن يَـۡقبََل الطَّرفَۡيِن و يَـَدَع الَۡوَسَط إذا کانَتِ الصَّ على محّمٍد و آِلِه فانَّ اللَّه َعـزَّ

و آِل محّمٍد ال تُحَجُب َعۡنُه ۲. 
«کسى که درخواستى و حاجتى از خدا دارد، بايد ابتدا بر محمد و آل محمد صلوات فرستد؛ 
سپس، درخواست خود را بيان کند و بار ديگر بر محّمد و آل محّمد صلوات فرستد. خداوند عزوجل 
کريم تر از آن است که دو طرف دعا را قبول کند و دعاى وسط را فروگذارد.البته اين در صورتى است 

که شخص از صلوات در حجاب نباشد.»
زيدبن حارثه از رسول خدا(ص) چيزى درخواست کرد؛ رسول خدا(ص) فرمود:

ِّ  علٰى ُمحّمٍد َو آِل ُمحّمٍد۳. عاِء و ُقولُوا: الّلُهمَّ َصل  َصّلوا َعَلىَّ واۡجَتِهدوا فى الدُّ
رسول خدا(ص) فرمود:

ِّ  علٰى آِلي َلۡم َيِجۡد ِريَح اۡلَجنَّـِة۴. َمۡن َصّلٰى َعَلىَّ و َلۡم ُيَصل 
َمۡن َشمَّ الَوۡرَد اَالۡحَصَر و َلۡم ُيَصلِّ َعَلىَّ و علٰى آِلى َفـَقـۡد َجفاِنى۵.

ِّ  َبَرَکٍة۶.    الِة َعَلىَّ َفُهَو أۡقَطُع َمۡمُحوٌق ِمۡن ُکل  ُکلُّ َکالٍم ال ُيـۡذکُرالّلُه فيِه َفُيبَدُأ ِبِه و بالصَّ

ب) منابع براى معلم و دانش آموز
۱ــ جاذبه و دافعٔه على(ع)؛ استاد شهيد مطهرى، انتشارات صدرا (براى معلم و دانش آموز)

١ــ سفينة البحار: ج ۲، ص۲۴۹ . 
٢ــ مرآة العقول: ص ۸۶ و ۹۶.
٣ــ سنن نسائى: ج ۳، ص ۴۹.

٤ــ مرآة العقول: ج ۱۷، ص ۹۶ .
٥  ــ لئالى االخبار: ج ۲، ص ۱۵۲.

٦  ــ جالء االفهام: ص ۲۴۵.
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۲ــ ديوان حافظ (براى معلم و دانش آموز)
۳ــ تفسير الميزان؛ (ترجمٔه فارسى) عالمه طباطبايى، جلد اّول (براى معلم)

۴ــ سيرٔه نبوى؛ مصطفى دلشاد تهرانى، انتشارات وزارت ارشاد (براى معلم و دانش آموز)
۵  ــ فروغ ابديّت؛ استاد جعفر سبحانى، دفتر تبليغات حوزٔه علميه (براى معلم و دانش آموز)

۶  ــ نهضت امام خمينى؛ سيدحميد روحانى (براى معلم و دانش آموز)
۷ــ سالم بر خورشيد؛ سيد على اکبر حسينى (براى دانش آموز)
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فضيلت آراستگى
قسمت اّول: کلّيات  

الف) اهداف
۱ــ هدف کّلى: آشنايى با ارزشمندى آراستگى ظاهرى همراه با عفاف در اسالم و گرايش به 

اين آراستگى و عفاف
۲ــ اهداف آموزشى:

ــ آشنايى با نظر پيشوايان دين دربارٔه آراستگى ظاهر و توصيه هاى آنان در اين مورد
ــ آشنايى با تأثير آراستگى و پاکيزگى بر زندگى فردى و اجتماعى

ــ درک رابطٔه آراستگى باطن و ظاهر
ــ شناخت رابطٔه آراستگى حقيقى و عفاف
ــ شناخت رابطٔه عزت، آراستگى و عفاف

ــ درک صحيح رابطٔه پوشش، عفاف و عّزت
ــ تبيين درست رابطٔه نياز به مقبوليت، و پوشش و آراستگى

ب) پيش دانسته ها
۱ــ حجاب به عنوان يک وظيفٔه شرعى در اسالم

۲ــ مفهوم محرم و نامحرم؛ دانش آموزان مى دانند که محرم کسى است که به پوشاندن موى سر 
در مقابل او نيازى نيست و نامحرم کسى است که بايد در مقابل او حجاب داشت اّما در اصطالح علمى، 
محرم کسى است که ازدواج با او حرام است و رعايت حجاب در مقابل او ضرورى نيست و نامحرم کسى 

است که ازدواج با او جايز است و تا قبل از ازدواج، رعايت حجاب در مقابل او ضرورى است.
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ج) اصطالحات علمى درس
۱ــ آراستگى؛ مجموعه اى از پاکى، نظم، تناسب و زيبايى است که هم براى روح و باطن انسان 

و هم براى جنبٔه ظاهرى و جسمانى او ضرورى است.
۲ــ عفاف؛ استقامت در مقابل شهوت و کنترل کردن آن است؛ به گونه اى که در رفتار انسان 

جلوه گر مى شود و ديگران رفتار عفيفانٔه او را مشاهده مى کنند و حرمت او را نگه مى دارند. 
۳ــ عّزت نفس؛ انسان به طور طبيعى و فطرى خود را گرامى مى دارد و تحقير و کوچکى را 
نمى پذيرد. هم چنين، تمايل دارد که ديگران نيز او را گرامى بدارند. اگر کسى نفس خود را به خاطر اميال 

يا هوس ها، در معرض تحقير قرار دهد، به يک رذالت اخالقى دچار شده است. 
اخالقى  خصوصيات  است.  باطن  و  ظاهر  جنبٔه  دو  داراى  انسان  وجود  باطن؛  و  ظاهر  ۴ــ 
ظاهرى  جنبٔه  مى زند،  سر  او  از  که  رفتارهايى  و  است  انسان  باطنى  جنبٔه  روحى،  و  نفسانى  ملکات  و 

اوست.
۵  ــ نياز به مقبوليت؛ هر انسانى تمايل دارد ديگران او را بپذيرند و روى او حساب کنند.

د) ارتباط با درس قبل
اين درس، حاوى برنامٔه ديگرى است که اجراى آن به دانش آموزان پيشنهاد مى شود. پيش از اين 
گفتيم که برنامه هاى دينى در سه محور ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با ديگران تنظيم مى شود. 
در درس يازدهم که برنامٔه دوستى با خدا مطرح شد، مشخص گرديد که اين برنامه، دو محور ارتباط 
با خدا و ارتباط با ديگران را پوشش مى دهد. اين برنامه نيز شامل دو محور است: يکى در ارتباط با 
خود که همان رسيدن به عفاف و عّزت نفس است و ديگرى در ارتباط با ديگران که همان حفظ عّفت 

اجتماعى و اخالقى جامعه است.

هـ) محورهاى اصلى درس
آراسته  و  پاکيزه  انسان هايى  دين،  پيشوايان  و  مى کند  تأکيد  آراستگى  و  پاکيزگى  بر  اسالم  ۱ــ 

بوده اند.
۲ــ عالوه بر آراستگى در جامعه، آراستگى در خانه و در هنگام عبادت نيز مورد تأکيد اسالم 

است.
۳ــ ميان نوع آراستگى در ظاهر و آراستگى در باطن، ارتباط وجود دارد.
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خودنمايى  وسيلٔه  را  خود  ظاهرى  اندام  عّفت،  صاحب  و  عّزت  صاحب  انسان  ۴ــ 
قرار نمى دهد.

۵  ــ عفاف، يکى از عوامل مهم حفظ بنيان خانواده است. 
ارزشمندتر و  بيش از مرد است، توجه به عفاف براى او  زيبايى در زن عموماً  ۶  ــ از آنجا که 

مقدس تر است. 
۷ــ انسان عزيز و عفيف به ديگران اجازه نمى دهد از شخصّيت ظاهرى او سوِء استفاده کنند.

۸  ــ نياز به مقبولّيت از نيازهاى فطرى هر انسان به خصوص در دورٔه نوجوانى و جوانى است. 
انسان صاحب عّزت مى کوشد که با شکوفا کردن استعدادهاى خود، تحسين ديگران را برانگيزد.

۹ــ انسان صاحب عزت نمى پسندد که با تغييرات ظاهرى، توجه ديگران را به خود جلب کند.

قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، بر مبنای موارد تعيين شده، از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه
دبيران محترم توجه داشته باشند که درس دوازدهم و سيزدهم در مورد آراستگى و حجاب است. 
درس دوازدهم به آراستگى و عفاف مى پردازد و بحث حجاب در درس سيزدهم مطرح مى شود؛ بنابراين، 
نبايد در درس دوازدهم بر روى مسئلٔه حجاب متمرکز شد. براى ورود به اين درس، شرايط محيطى و 
منطقه اى، بسيار مؤثر است؛ به همين جهت، ابتکارات شخصى دبيران، با توجه به موقعيت کالس آن ها، 

نقش اصلى را در تدريس برعهده دارد؛ در عين حال، پيشنهادهاى زير نيز ارائه مى شود.
۱ــ نوشتن حديث ابتداى درس و گفت وگو دربارٔه آن

۲ــ بحث دربارٔه توجه به آراستگى و نظافت در جامعه و در ميان مسلمانان؛ اين بحث که امکان 
اظهارنظر دربارٔه شرايط فعلى مسلمانان را به دانش آموزان مى دهد، فرصتى ايجاد مى کند تا آنان به نقد 
و بررسى جامعٔه خود بپردازند و توجه کنند که اگر ضعفى وجود دارد، مربوط به اسالم نيست بلکه از 

مسلمانان است.
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اجزای تدريس
اين درس شامل اجزای زير است:

اجزای تدريس رديف
قرائت و ترجمٔه آيات  ١

پيام آيات ٢
تبيين سيرٔه پيشوايان در آراستگی ٣

انجام فعاليت همفکری ٤
تبيين تناسب ميان ظاهر و باطن    ٥

انجام فعاليت ذکر نمونه ها ٦
تبيين رابطٔه عفاف و عزتمندی با آراستگی ٧

انجام فعاليت تفکر در آيات ٨
انجام فعاليت بررسی ٩

بررسی رابطٔه مقبوليت و آراستگی ١

١ــ قرائت و ترجمۀ آيات
در ابتدای تدريس، قرائت آيات تمرين می شود و ترجمٔه آيات تکميل می گردد. 

٢ــ انجام فعاليت پيام آيات 
بعد از قرائت و ترجمٔه آيات، نوبت به تدبر در آنها می رسد تا عبارت های داده شده را تکميل نمايند 

و آيات مربوط به آنها را مشخص کنند. 
حرام  خود  بندگان  بر  را  جهان  زينت های  و  نعمت ها  خداوند  اعراف،  سورٔه   ٣٢ آئه  بنابر 

نکرده است. 
اين  بايد  البته  کنند.  استفاده  خدادادی  نعمت های  از  بايد  مؤمنان  اعراف،  سورٔه   ٣٢ آئه  بنا  بر 

نعمت ها را از راه حالل به دست آورده باشند. 
بنابر آئه ٣٢ سورٔه اعراف زينت ها  و نعمت های آخرت، اختصاص به مؤمنان دارد. 

تجاوز،  و  سرکشی  گناه،  پنهان)،  چه  و  آشکار  (چه  زشتکاری  اعراف،  سورٔه   ٣٣ آئه  بنابر 
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شرک   به خدا و نسبت دروغ به خدا دادن بر مؤمنان حرام است. 
بنا  بر آئه ٣٦ سورٔه اعراف، هدف از پوشش و حجاب، اول، حفظ ناپسندی های انسان و تقوا و 

دوم، آراستگی می باشد. 
بنابر آئه ٢٦ سورٔه اعراف، اگر انسان به لباس تقوا آراسته باشد، خواهد توانست پوشش و لباس 

ظاهری را که دين تعيين کرده، حفظ نمايد. 
٣ــ تبيين سيرۀ پيشوايان در آراستگی

پس از استخراج نظر قرآن کريم دربارٔه آراستگی، نوبت به سيرٔه پيشوايان ما می رسد. بيان ديدگاه 
به  اسالم  ديدگاه  از  شفافی  و  درست  دريافت  دانش آموزان  که  می شود  سبب  معصومين  سيرٔه  و  قرآن 

دست آورند و متوجه شوند که اسالم ميان دو موضوع جمع کرده است: آراستگی و عفاف. 
انسان مسلمان، در عين آراسته بودن، حجاب و عفاف خود را حفظ می کند. 

توجه دادن دانش آموزان به اين نکته، سبب دوری آنان از افراط و تفريط و اهميت دادن به يکی 
و کنار گذاشتن ديگری می گردد. اقتضای سّنی دانش آموزان است که به زيبايی و آراستگی بيشتر توجه 
کنند و موضوع عفاف برای آنها در درجٔه دوم اهميت باشد. به همين جهت اگر احساس کنند که اسالم 
افزايش  اسالم  به  آنها  عالقه مندی  داده،  مثبت  پاسخ  طبيعی  گرايش  اين  به  و  کرده  توجه  آراستگی  به 

می يابد و پذيرش حکم حجاب برای آنها آسان تر می شود. 
برای  را  معصومين  سيرٔه  از  ديگری  موارد  کتاب،  در  شده  ذکر  موارد  بر  عالوه  بايد  دبير، 

دانش آموزان بيان کند تا اطالعات آنها افزايش يابد١. 
نکتٔه ديگر، آراستگی در عبادت است که می تواند در ديدگاه دانش آموزان نسبت به عبادت هم مؤثر 
باشد.عمل عبادت که به ظاهر کاری با آراستگی ندارد و يک عمل معنوی است، در اسالم با آراستگی 
گره خورده است. زيرا ميان ظاهر و باطن انسان رابطه است. کسی که با ظاهری ژوليده به نماز  کامالً 
می ايستد، از بی توجهی خود نسبت به خدا و يا روح در هم ريختٔه خود خبر می دهد. دانش آموز در می يابد 
که دينی که به آراستگی در هنگام عبادت اهميت می دهد يک دين واقع گرا و متعادل است. او اندک اندک 
بايد متوجه شود که ميان آراستگی و بی بند و باری تفاوت است. بی بند و باری در هر جا و هر مورد از نظر 
خداوند پسنديده نيست، اگرچه در عبادت باشد. مثالً کسی که فکر کند چون عبادت خوب است، هر جا 
که رسيد، روی هر زمينی هر چند نجس يا غصبی، نماز بخواند مورد قبول نيست. اين، بی بند و باری در 
عبادت است. بی بند و باری در آراستگی نيز مورد قبول نيست. آراستگی در منزل با آراستگی در خيابان 

١ــ برای اطالعات بيشتر در اين مورد به قسمت تمهيدات مراجعه کنيد.
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متفاوت است و انسان بی بند و بار کسی است که ميان اين دو تفاوت قائل نمی شود. 
٤ ــ انجام فعاليت همفکری

پس از توضيحات دبير، دانش آموزان با مشورت با يکديگر، آثار فردی و اجتماعی پاکيزگی را 
بر می شمرند ودر جدولی يادداشت می کنند. دبير نتيجٔه هم انديشی بعضی گروه ها را می بيند، دربارٔه آنها 

اظهار نظر می کند و در ضمن کار، نمرٔه اين فعاليت را برای آنها ثبت می کند. 
معمولی،  افراد  مهم  لغزشگاه های  از  يکی  انسان؛  هر  باطن  و  ظاهر  ارتباط  دربارٔه  دبير  توضيح 
عدم درک درست ظاهر و باطن است که معلم بايد با شکافتن اين موضوع مسئله را برای دانش آموزان 
روشن کند. برخی می پندارند که ظاهر اهميتی ندارد و انسان به هر صورتی که بود مهم نيست؛ می تواند 
هر لباسی را بپوشد يا ظاهر خود را به هر شکلی درآورد؛ در حالی که رفتار آدمی همواره تجلی حاالت 
عفيفی  انسان  باطن،  در  کسی  اگر  مثالً،  نکند؛  صدق  مورد  اين  که  می آيد  پيش  کمتر  و  اوست  درونی 
باشد، همواره به گونه ای در جامعه ظاهر می شود که عفت و پاک دامنی از  ظاهر او هويداست و هرقدر 
اين عفت درونی سست شود، عفت بيرونی و ظاهری نيز سست تر می شود. بايد به دانش آموزان توضيح 
داد که پاکی درونی، امری تو خالی نيست؛ پاکی درونی يعنی داشتن عّزت و عفت و احساس تسليم و 
بندگی در مقابل خدا و دوست داشتن چيزی که خدا می پسندد و دوست نداشتن چيزی که خدا دوست 

نمی دارد و از آن ناخشنود است.
٥ ــ تبيين تناسب ميان ظاهر و باطن

هستند.  آن  گرفتار  افراد  از  برخی  که  است  آسيب هايی  از  يکی  حل  برای  بحث  اين  طرح   
به  خصوص جوانان که بيشتر تحت تأثير احساسات خود هستند و گرايش دارند که ظاهر خود را به رخ 
ديگران بکشند، برای توجيه عمل خود می گويند دل انسان بايد عفيف باشد و دنبال گناه نرود و ظاهر 

اهميت چندانی ندارد. 
اينان توجه ندارند که حکم حجاب برای آن است که دختران از تعرض انسان های فاسد محفوظ 

بمانند و کسی که به طرف بی حجابی می رود، خود را در معرض تير آنها قرار می دهد. 
هر دختری می تواند به پيرامون خود بنگرد و ببيند که پسران بی بند و بار بيشتر چه دخترانی را 
تهديد می کنند. کلمٔه بيشتر برای آن است که کسی نگويد من فالن دختر با حجاب را ديدم که توسط 

پسران بی بند و بار تهديد می شد. 
٦ ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

پس از توضيحات معلم، دانش آموزان به صورت گروهی يا فردی فعاليت «بيان نمونه ها» را انجام 
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می دهند. در اين فعاليت آنان به ذکر نمونه هايی از هماهنگی ميان ظاهر و باطن می پردازند؛ بدين صورت 
و  تصميم ها  انواع  معاشرت،  نوع  زندگی،  نوع  رفتار،  طرز  فعاليت ها،  از  ظاهری  نمونه های  ذکر  با  که 

حاالت افراد توضيح می دهند که اين حاالت ظاهری، بيان کنندٔه کدام ويژگی باطنی است. 
٧ ــ تبيين رابطۀ عفاف و عزتمندی با آراستگی

عزتمندی و عفاف دو خصلت درونی و باطنی است که به ميزانی که اين دو صفت در انسان قوی 
باشد، در ظاهر انسان تأثير می گذارد. 

الزم است دبير بکوشد که اين دو صفت ارزشمند را که از نظر اسالم کليد بسياری از رفتارهای 
پسنديده هستند، در جوانان تقويت کند. 

کسی که حاضر است کلمٔه ناسزايی به دوست خود بگويد و به راحتی همان کلمه را نسبت به خود 
بشنود، عّزت خود را لکه دار کرده است. اين شخص نمی تواند بگويد من در درون خودم عزيز هستم و 

اگر در ظاهر فحش می دهم يا فحش می شنوم، ارتباطی به باطنم ندارد.
کسی که حس کنجکاوی او قوی است،  همين حالت برای همٔه رفتارهای انسان هست. مثالً 
آزمايش  آرام و قرار ندارد و از تفريح و گردش و وقت گذرانی می گذرد و فقط به مطالعه و تحقيق و 
می پردازد. اگر کسی بگويد من خيلی به علم عالقه دارم اّما در ظاهر به دنبال آن نمی روم، ديگران سخن 

او  را نمی پذيرند و اشتباه می دانند. 
تکاليف  سمت  به  را  او  زاويه،  اين  از  دانش آموز  تحريک  و  عزتمندی  تقويت  طريق  از  بايد  ما 

اجتماعی و حرمت گذاشتن به ديگران و خود سوق دهيم. 
٨   ــ انجام فعاليت تفکر در آيات 

آنان  و  گيرد  قرار  دانش آموزان  اختيار  در  قرآن  تعدادی  است  الزم  فعاليت،  اين  انجام  برای 
عفاف  با  همراه  رفتار  و  کنند  مطالعه  را  قصص  سورٔه   ٢٦ تا   ٢٣ آيه های  فردی،  و  گروهی  به  صورت 
حضرت موسی(ع) و دختران شعيب (ع) را برشمرند و يادداشت کنند. پس از يادداشت کردن نظريات 
را  نظرياتشان  گروه ها  می گيرند؛  قرار  بررسی  و  ارزيابی  مورد  کالس  در  آنها  از  برخی  دانش آموزان، 

می خوانند و معلم توضيحات ضروری را به آنان می دهد. 
٩ ــ انجام فعاليت بررسی 

اين فعاليت نيز که توسط دانش آموزان انجام می گيرد، برای ارزيابی ميزان انطباق پوشش افراد با احکام 
اسالمی است. در اين فعاليت، دانش آموزان به نقد و بررسی اين موضوع می پردازند و در  اين نقد و بررسی، 

هرکس خود را نيز به طور غير مستقيم ارزيابی می کند و نقاط ضعف و قّوت خود را بهتر می شناسد. 
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١٠ــ بررسی رابطۀ مقبوليت و آراستگی 
موضوع آراستگی از ديدگاه ديگری نيز قابل بررسی است و آن، نياز به توّجه و تحسين ديگران 
و  قوی  روحيه ای  که  کسانی  می گيرد.  پيش   در  را  راهی  هدف،  اين  به  رسيدن  برای  هرکس  است. 
باطنی متعادل دارند، با شکوفا ساختن استعداد های درونی خود، تحسين ديگران را برمی انگيزند اّما 
وضع  برخی  نهايت،  در  و  می زنند  کار  اين  به  دست  ناپسند،  روش های  به کارگيری  با  حقير  انسان های 
ظاهری خود را وسيلٔه جلب توجه ديگران قرار می دهند. البته در بسياری از موارد هم اين کار به   طور 
ديگری  داليل  خود  کار  برای  شود،  سؤال  افراد  اين  از  باره  اين  در  اگر  و  می گيرد  انجام  ناخودآگاه 

می آورند. معلم دربارٔه اين موضوع صحبت می کند و نکات الزم را توضيح می دهد. 

د) انديشه و تحقيق
نفس  کوچکى  آن ها  مهم ترين  از  يکى  که  را  خودنمايى  و  آراستگى  تفاوت هاى  اّول،  تمرين  در 
در خودنمايى و سالمت نفس در آراستگى است، برمى شمرند. در تمرين دو    م، دانش آموزان براساس 
آموخته هاى خود توضيح مى دهند که چگونه خودنمايى باعث از ميان رفتن عّزت نفس مى شود. تمرين 
سوم، دربارٔه تدبّر در آيات قرآن است؛ دانش آموزان با استفاده از سوره هاى مريم و يوسف، جلوه هاى 

عفت و پاک دامنى را در زندگى اين دو بزرگوار يادداشت مى کنند.

هـ) پيشنهاد
پيشنهاد اّول، برای توجه دادن دانش آموزان به الگوهی صحيح و نقد الگوهای منفی است.

پيشنهاد دوم، برای تأمل با خويش و نقد و ارزيابی خود و محاسبٔه نفس است.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
موارد زير برای ارزشيابی از اين درس پيشنهاد می شود:

ــ قرائت و ترجمه آيات
ــ توانايی در تدبر در آيات
ــ انجام فعاليت پيام آيات

ــ تبيين سيره و سخنان معصومين در آراستگی
ــ انجام فعاليت همفکری
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ــ تبيين موضوع تناسب ظاهر و باطن در آراستگی
ــ انجام فعاليت ذکر نمونه ها

ــ تبيين رابطٔه عفاف و عزتمندی با آراستگی
ــ انجام فعاليت تفکر در آيات

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ تبيين رابطٔه درست مقبوليت و آراستگی

ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق
ــ انجام فعاليت های بخش پيشنهاد

ــ همکاری و مشارکت در هنگام تدريس
ــ دفتر کار منظم

قسمت سو    م: تمهيدات

الف) دانستنى هاى ضرورى براى معلم
۱ــ موضوع عفاف و آراستگى يکى از موضوعات بسيار مهم و حساس نه تنها براى نوجوانان 
و جوانان امروز، بلکه براى قشر وسيعى از بزرگ ساالن ماست و بايد از زواياى گوناگون بررسى شود. 
نوجوان و جوان با ورود به دورٔه بلوغ، به جسم خود و زيبايى در آن توجه خاصى مى کند. در اين ميان، 
آراسته بودن و نظافت ظاهرى مورد تأييد اسالم است اّما از سوى ديگر، فرهنگ جديد جهانى، براساس 
زيربناى انسان شناسانٔه خود که به جنبٔه ظاهرى و جسمانى وجود انسان توجه دارد و هويّت انسان را در 
همين حقيقت ظاهرى مى بيند، شرايطى را ايجاد کرده است که قيد و بندهاى مربوط به عفاف، گسيخته 
شود، الگوهاى بى شمارى براى رسيدگى به وضع ظاهرى ارائه گردد و هر روز ُمد جديدى روانٔه بازار 
شود؛ به طورى که افراد هنوز از يک الگو و ُمد فارغ نشده اند که شيوه و ُمد جديدى به بازار مى آيد. 
براى تعميم و گسترش اين فرهنگ که به حقيقت فرهنگ برهنگى است، از شخصيت هاى مرجِع جوانان 
و نوجوانان مانند ورزش کاران و هنرمندان بسيار استفاده مى شود. برخى از بازى کنان مشهور فوتبال 
طبق قراردادهايى که با شرکت هاى تبليغاتى و تجارى دارند، موظف اند که آرايش موى سر و صورت 
خود را براى مدتى معين ــ مثالً يک يا دو سال ــ در حالت خاصى نگه دارند تا بازار فروش کاالهاى 
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آن  شرکت ها را گرم کنند. 
۲ــ توجه داشته باشيم که زير بنا و باطن حجاب، عفاف است که امرى فطرى تلقى مى شود و 
همٔه انسان ها به محض درک انسانيت خود به عفت به عنوان يکى از نخستين مسائل مهم مطرح شده 
توجه مى کنند. در داستان خلقت انسان و زندگى حضرت آدم و حّوا در بهشت اّوليه که بهشت قبل از  
تشريع بود، وقتى آن دو، ميؤه ممنوعه را مى خورند و براى ورود به زندگى دنيايى آماده مى شوند، به اولين 

چيزى که توجه مى کنند، عّفت است. آئه زير بيان همين واقعيت است: 
َوَرِق  مۡن  َعَلۡيِهما  َيۡخِصفاِن  َطِفَقا  و  َسۡوءٰ ُتُهما  َلُهما  َبـَدۡت  َجَرَة  الـشَّ َذاَقا  َفلّما  ِبُغروٍر  ُهما  ـٰ «َفَدّل

الَجنَّةِ …۱» 
بنابراين، بايد بتوانيم روحئه عفاف را زنده نگه داريم و پرورش دهيم.

و  نفس  عّزت  حيا،  مانند  مى کند؛  کمک  عفاف  به  که  هستند  هم  ديگرى  خصلت هاى  ۳ــ 
کرامت انسانى.

ما در اين درس، به اين مسئلٔه مهم مى پردازيم که رعايت عفاف چگونه عّزت نفس را که خود 
يک خصلت فطرى است، تقويت مى کند و نيز بر اين موضوع تأکيد دارد که بى عّفتى، آدمى را بى مقدار 
ارزش  و  شود  يادآورى  دانش آموزان  به  مفاهيم  اين  است  الزم  مى سازد.  لکه دار  را  انسانى  کرامت  و 
مفاهيم ياد شده براى آنان پايدار بماند. عفاف درونى، حافظ حجاب و پوشش اسالمى است و اگر اين 
عفاف، حيا و عّزت نفس درونى در انسان تقويت گردد، گرايش به پوشش اسالمى و ساير مراتب عفاف 

هم به طور طبيعى حفظ مى شود.
۴ــ يکى از مظاهر عفاف، آراستگى همراه با پوشش مناسب است. عفاف، جلوه هاى ديگرى نيز 
در رفتار مسلمانان دارد که بايد بر آن ها تأکيد کرد؛ از جمله: اجتناب از نگاه کردن به نامحرم، رعايت حّد 
و حدود صحبت کردن در محيط کار و کوچه و خيابان، منع ديگران از بى بند وبارى در روابط اجتماعى 

و امورى از اين قبيل.
۵  ــ    يکى از مسائلى که امروزه براى دانش آموزان مطرح است، مقايسٔه جامعٔه خود با جوامع غربى 
است. آن ها مى گويند: «چرا با اينکه حجاب و پوشش در غرب وجود ندارد، مشکالت و نابه سامانى هاى 
ناشى از نبود حجاب در جوامع غربى مشاهده نمى شود اّما در جامعٔه ما که پوشش و حجاب هست، برخى 

از بى بند   و     بارى ها در ميان جوانان پيدا شده که قبالً نبوده است؟»  در اينجا  بايد به چند نکته توجه کرد:
به  و  گزيد  دورى  منفى  يا  مثبت  جانبٔه  يک  موضع گيرى  از  بايد  سؤال،  اين  به  پاسخ  در  الف) 

١ــ سورٔه اعراف: آئه ۲۲. ــ اين مورد براى اطالع دبيران است و طرح آن در کالس الزم نيست.
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خود  کمک  به  و  نمود  تحليل  را  سؤال  تدريج،  به  و  گام  به  گام  يک جانبه،  و  فورى  پاسخ  دادن  جاى 
دانش آموزان، پاسخ را نتيجه گيرى کرد. همچنين بايد از دادن آمارهاى اغراق آميز و سياه نمايى طرف 

مقابل پرهيز شود.  
پوشش  و  عفاف  که  است  بيشتر  کسانى  نزد  بى بند   و   بارى  ما،  فعلى  جامعٔه  در  که  کنيم  توجه  ب) 
دينى  اعتقادات  ازنظر  کسانى که  ندارند. در واقع،  توجهى  دين  قانون  ناديده مى گيرند و به  اسالمى را 
ضعيف ترند، به مظاهر مختلف فساد بيشتر رو مى آورند؛ بنابراين، در همين جامعٔه ما، گرفتار    شدن برخى 
از جوانان و بزرگ ساالن در دام بى بند    و   بارى، ناشى از عدم توجه آن ها به عفاف و حياست. عواملى 
چون بيکارى برخى جوانان، فاصلٔه طبقاتى ميان برخى از اقشار، ضعف در کار فرهنگى و تبليغى، اتخاذ 
روش هاى نامناسب تربيتى در خانواده و هجوم تبليغات منحرف کنندٔه بيگانگان و دشمنان، نقش زيادى 

در بى توجهى جوانان به عفاف و حيا دارند. 
ج)      متفکران بزرگ غرب و دلسوزان جوامع غربى معتقدند که اين جوامع از جهت رفاه ماّدى و 
پيشرفت صنعتى به درجات بسيار بااليى رسيده اند اّما يک خطر همواره آن ها را تهديد مى کند و مشکالت 
بيشمارى را برايشان به ارمغان آورده است و آن، فساد اخالقى است. از آنجا که قدرت ماّدى کشورهاى 
صنعتى زياد است، آثار و تبليغات اين فساد اخالقى حتى دامنگير کشورهاى جهان سو    م هم مى شود؛ 
نمونه هاى اين امر، تجارت مواد مخّدر، تجارت دختران و کودکان از جهان سو  م به کشورهاى غربى، 
ورود الگوهاى مختلف بى بند    و   بارى جنسى، قرص هاى روان گردان، گروه هاى فساد، فيلم هاى ضّداخالقى 

و مانند آن از غرب به جهان سوم است.
د) نکتٔه بسيار حائز اهميت اين است که نگاه يک مسلمان به زندگى و هدف زندگى، با نگاه يک 
رسيدن به رفاه مادى  زندگى  انسانى که هدفش در  منظر  نه همه) تفاوت دارد. از  غربى (عموماً  انسان 
است، بسيارى از روابط اجتماعى و اخالقى، مجاز و حتى خوب شمرده مى شوند؛ درحالى که همين 
روابط، از منظر انسانى که هدفى جز رستگارى اخروى ندارد، غيرمجاز و گناه است؛ بنابراين، در غرب 
آمار و گفته ها به عنوان ُجرم  دارد اّما جرم تلقى نمى شود و لذا در  نامشروع وجود  روابط  بسيارى از 
نزديکى جنسى با هم را تجربه کرده اند اّما اين  مطرح نيست؛ مثالً  ،  دختران و پسران دانش آموز، عموماً 
مسئله از  نظر آن ها ُجرم نيست؛ مگر اينکه پسرى به زور با دخترى نزديکى کند. سقط جنين که به معناى 
از      بين بردن يک انسان زنده است نيز، کمتر برشمرده مى شود. درعين حال، وجود فرزندانى که از راه 
غيرمشروِع به وجود  آمده اند، براى مردِم آنگونه جوامع ُقبحى ندارد؛ درواقع، آنان صورت مسئله را پاک 
کرده اند. البته موارد ياد شده، باعث شده است که در آن جوامع، خانواده مفهوم خود را از دست بدهد 
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و با سست شدن اين کانون، گرفتارى و ناهنجارى هاى بزرگى ظهور کند. اکنون اغلب مردم در جوامع 
غربى نگران اين گونه ناهنجارى ها و گرفتارى ها هستند.

هـ) روشن است که اگر تمنّيات جسمانى که يکى از مهم ترين آن  ها تمنّيات جنسى است، تعديل 
نشود و در چارچوبى قرار نگيرد، فرصت پرداختن به جنبه هاى معنوى از ميان مى رود؛ در نتيجه، قواى 
فکرى، تخيلى، عقلى و احساسى آدمى متوجه آن تمنّيات خواهد شد و از حرکت براى تعالى روحى 
به حيوانى  باز خواهد ايستاد. در    چنين شرايطى، حتى اگر انسان بسيار عاقالنه هم حرکت کند، صرفاً 

پيشرفته، توسعه يافته و مبادى آداب تبديل خواهد شد.
۶  ــ سخنانى از پيشوايان دين دربارٔه آراستگى و عفاف

ــ توجه به آراستگى
قرآن کريم: يا بنى آدم ُخُذوا زيَنتُکۡم ِعۡنَد کلِّ َمسجد۱؛ اى فرزندان آدم، زينت خود را در هر 

نماز با خود برداريد.
امام على (ع): آراسته کردن خود، از اخالق مؤمنان است۲.

امام على (ع): همچنان که دوست داريد افراد بيگانه و غريبه شما را در بهترين شکل ببينند 
و خود را براى آن ها مى آراييد ، وقتى نزد برادر مسلمان خود نيز مى رويد ، به همان صورت،خويشتن را 

بياراييد۳.
ل، فاّن الّلَه جميٌل، ُيحبُّ الجماَل، وۡلَتُکۡن ِمنۡ  َحالٍل۴. امام صادق (ع): إلبۡس و َتجمَّ

فُه۵. رسول خدا (ص): َمۡن اّتَخَذ َثوبًا َفۡلُيـَنظِّ
امام صادق (ع): پيامبر اکرم(ص) براى بوى خوش بيش از غذاى خود هزينه مى کرد۶.

رسول خدا (ص): از دنيا سه چيز را دوست دارم: زنان، بـوى خوش و نماز را که نور چشم 
من است۷.

امام رضا  (ع): سزاوار نيست که مرد استفادٔه هر روزٔه بوى خوش را ترک کند؛ اگر نتوانست 

١ــ سورٔه اعراف: آئه ۳۱ .   
٢ــ غررالحکم: حديث ۱۱۷۵ .  

٣ــ خصال: ص ۶۱۲ .
٤ــ وسائل الشيعة: ج ۳، ص ۳۴۰ .

٥ــ کافى: ج ۶، ص ۲۴۴ .  
٦  ــ مکارم االخالق: ص ۱۰۴. 

٧  ــ خصال: ص ۱۶۵ .  
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يک روز در ميان و باز اگر نتوانست، هر جمعه خود را خوش بو کند و هيچ گاه اين کار را رها نکند۱.
امام صادق   (ع): دو رکعت نماز که با بوى خوش گزارده شود، بهتر است از هفتاد رکعت که 

بدون بوى خوش بگزارند۲.
ـ  رابطۀ آراستگى باطن و ظاهر ـ

امام حسن عسکرى(ع): ُحسُن الصورة َجماُل ظاهٍر و ُحسُن الَعۡقِل جماُل باطٍن؛ خوب بودن 
چهره و صورت، زيبايى ظاهرى و خوب بودن عقل، زيبايى باطنى است۳.

حضرت على (ع): آراستگى باطن، زيباتر است از آراستگى ظاهر۴.
۷ــ سخنانى از بزرگان

استاد شهيد مطهرى: گرايش انسان به زيبايى و جمال، يکى از خواسته هاى فطرى انسان است 
و احساس لّذت از زيبايى ها و تناسب ها و پاکيزگى ها، با سرشت انسان آميخته شده است۵.

استاد محمدتقى جعفرى: انسان، به ارتباط با زيبايى محتاج است. بدون زيبايى، روح در تاريکى 
و خشونت ماده خسته مى شود۶.

سعدى: بزرگى را در محفلى همى ستودند و در اوصاف جميلش مبالغه مى نمودند؛ سر از َجيب 
تفکر برآورد و گفت: من آنم که دانم.

شخصم به چشم عالمـيان، خوب منظر است 
وز ُخـبـث بـاطنم َسـِر خجلت فـتـاده پـيـش  

طاووس را به نقش و نگارى که هست، خلق            
تحسين کنند و او خجل از پاى زشت خويش  

سقراط: زيبايى بدون عفت و فضيلت، همانند گلى خوش رنگ، ولى بدون عطر است.

آنتوان چخوف: انسان بايد از هر حيث ــ چه ظاهر و چه باطن ــ زيبا و آراسته باشد.
شوپنهاور: جمال مائه شرافت ولى مقرون به هزاران شّر و آفت است. 

١ــ بحاراالنوار: ج ۷۳، ص ۱۴۰.
٢   ــ ثواب االعمال: ص ۳۶۲ . 

٣ــ کافى: ج ۶، ص ۴۳۸. 
٤ــغررالحکم: حديث ۵۵۰۳ .

٥ــ فطرت: ص ۸۰.
٦ــ زيبايى هنر از ديدگاه اسالم.
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متن زير از جواد محّدثى، براى خواندن در کالس مناسب است: 
«چشم» دريچه اى به دنياى قلب است.

«ديدن» و «نظر»، خواستن دل را در پى دارد.
«هر آنچه ديده بيند، دل کند ياد»۱

ـ چه خوب  با اين حساب، بايد به آنچه در «چشم انداز» ما قرار مى گيرد، حساس باشيم. ديدنى هاـ 
و چه بد ــ گرايش ما را به سوى خود «جذب» مى کند و ما اغلب مجذوب چيزى مى شويم که مى بينيم.

اگر به افق دوردست بنگريم، «وسعت ديد» پيدا مى کنيم و اگر فقط به جلوى پاى خود نگاه کنيم، 
«نقدانديش»، «حاضرگرا» و «تنگ نظر» مى شويم. «نگاه حرام» چرا آن همه نکوهش شده است؟ چون 

دل را هم به دنبال حرام مى کشد.
نگاه به چهرٔه عالم، نگاه به در خانٔه عالم، نگاه به کعبه و نگاه به آيات قرآن، عبادت است؛ چون 

اين نگاه، جلوه هايى از معنويت، پاکى و حق را به درون انسان منتقل مى کند. 
عارفان، مراقب چشم و نگاه خويش اند؛ به حرام نمى نگرند، تا تيرگى و سياهى از روزنٔه «نگاه پاک» 

به «خانٔه دل» نفوذ نکند. وقتى دل از راه چشم تغذيه مى شود، چرا «غذاى حرام» به آن بدهيم؟
زنى زيبا از گذرگاهى عبور مى کرد. حضرت على(ع) و جمعى هم نشسته بودند. يکى از حاضران، 
با چشم و نگاه آن زن را تعقيب کرد. حضرت او را نکوهش کرد و فرمود: «همين گونه نگاه هاست که 

شهوت جنسى را برمى انگيزد.۲»
براى طهارِت درون، ديده را پاک نگاه داريم و بر اين پنجره، ديده بانى کنيم. هرکس نقطه يا نقاط 
ضعفى دارد؛ نقطه ضعف برخى هم «شهوت» و «مسائل جنسى» است. آن که نتواند اين غريزه را تحت 
کنترل خويش آورد، گاهى آبروى يک عمر را در يک «لحظه» و با يک «نگاه» مى بازد. گاهى نگاه، اّولين 
گام يک «راه اشتباه» است. اينکه احاديث، نگاه را تيرى از تيرهاى ابليس شمرده اند، از اين رهگذر 

است۳.
شيطان، پيوسته دلهاى جوانان را هدِف تير نگاه قرار مى دهد. آنچه اين تيرها را مى شکند، «عفاف» 

است و آنچه در برابر هجوم شهوت است «تقوا» است۴.

١ــ بابا طاهر.
٢ــ نهج البالغه: فيض االسالم، حکمت ۴۱۲.

٣ــ وسائل الشيعه: ج ۱۳، ص ۶۰. امام صادق(ع): اّياکم والّنظر، فاّنه سهٌم من ِسهام ابليس.
٤ــ متن از کتاب «گامى در مسير»: جواد محدثى، ص ۱۲۵ تا ۱۲۷.
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ب) منابع براى معلم و دانش آموز
نى  نشر  مهدوى  دامغانى،  محمود  ترجمٔه  ترمذى،  عيسى  محمدبن  ابوعيسى  النبى؛  شمائل  ۱ــ 

(معلم)
و  (معلم   ۱۸ ج  اسالميه،  کتاب فروشى  پاک نژاد،  سيدرضا  پيامبر؛  آخرين  و  دانشگاه  اولين  ۲ــ 

دانش آموز)
و  (معلم  اسالمى  فرهنگ  نشر  دفتر  ُاردوبارى،  صبور  احمد  اسالم؛  بهزيستى  آيين  ۳ــ 

دانش آموز)
۴ــ حجاب؛ مرتضی  مطهرى، انتشارات صدرا (معلم و دانش آموز)

۵   ــ نظام حقوق زن در اسالم؛ مرتضى مطهرى، انتشارات صدرا (معلم و دانش آموز)
۶   ــ نظام شخصيت زن در اسالم؛ زيبايى نژاد و سبحانى، نصايح (قم) (معلم و دانش آموز)

۷ــ فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگى؛ غالمعلى حدادعادل (معلم و دانش آموز)
۸   ــ حجاب؛ مهدى مهريزى، کانون انديشٔه جوان (معلم و دانش آموز)
۹ــ حقوق زن؛ حميد کريمى، کانون انديشٔه جوان (معلم و دانش آموز)

۱۰ــ مجموعه آثار دکتر شريعتى؛ جلد ۲۱ (زن) (معلم و دانش آموز)
۱۱ــ پرسش هاى امروز جوانان؛ جلد ۳، انتشارات مدرسه برهان (دانش آموز)

۱۲ــ نگاهى دوباره به تربيِت اسالمى (بخش ظاهر و باطن)؛ خسرو باقرى (معلم)
۱۳ــ براى ريحانه؛ محمود اکبرى، انتشارات گلستان ادب (دانش آموزان دختر)

و  (معلم  حوزه  فرهنگى  پژوهش هاى  و  مطالعات  مرکز  مهديزاده،  حسين  حجاب شناسى؛  ۱۴ــ 
دانش آموز) 

و  (معلم  معارف  و  فرهنگ  پژوهشکدٔه  آشتيانى،  على محمد  آن؛  گسترٔه  و  حجاب  فلسفٔه  ۱۵ ــ 
دانش آموز) 
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زيبايى عفاف 
قسمت اّول: کلّيات  

الف) اهداف 
۱ــ هدف کلى: آشنايى با رابطٔه حجاب و عفاف و مسائل پيرامون حجاب براى گرايش و توجه 

بيشتر به حجاب اسالمى 
۲ــ اهداف آموزشى: 

ــ تبيين ضرورت حجاب و پوشش اسالمى بر مبناى آيات قرآنى و تعيين حدود آن 
ــ بيان رابطٔه ميان حّد پوشش و نوع لباس در فرهنگ اسالمى 

ــ توضيح تفاوت ميان پوشش زنان و مردان و ذکر داليل آن 
ــ شناخت آثار حجاب و پوشش اسالمى در ابعاد مختلف زندگى فردى و اجتماعى.

ب) پيش دانسته ها 
۱ــ مباحثى که در درس قبل مطرح شده است. 

۲ــ دين يهود به عنوان دين آسمانى حضرت موسى (ع) و دين مسيح به عنوان دين آسمانى حضرت 
عيسى (ع) و آيين زرتشت 

۳ــ آشنايى افراد هر محل با نوع پوشش محلى منطقٔه خود. 

ج) اصطالحات علمى درس 
۱ــ حجاب

استاد شهيد مطهرى مى فرمايد: «کلمٔه حجاب، هم به معناى پوشيدن است و هم به معناى پرده 
و حاجب؛ بيشتر استعمالش به معناى پرده است. اين کلمه از آن جهت مفهوم پوشش مى دهد که پرده، 
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وسيلٔه پوشش است. 
استعمال کلمٔه حجاب در مورد پوشش زن يک اصطالح نسبتاً جديد است. در قديم و مخصوصاً 
در اصطالح فقها، کلمٔه «ستر» که به معناى پوشش است، به کار رفته است. فقها چه در «کتاب الصلوة» 
و چه در «کتاب النکاح» که متعرض اين مطلب شده اند، کلمٔه «ستر» را به کار برده اند نه کلمٔه حجاب 

را. 
بهتر اين بود که اين کلمه عوض نمى شد و ما هميشه همان کلمٔه پوشش را به کار مى برديم؛ زيرا 
چنان که گفتيم، معناى شايع لغت «حجاب»، پرده است و اگر در مورد پوشش به کار برده مى شود، به 
اعتبار پشت پرده واقع شدن زن است و همين امر موجب شده که عده اى گمان کنند که اسالم خواسته 
است زن هميشه پشت پرده و در خانه محبوس باشد و بيرون نرود …… در آيات مربوط لغت حجاب 
ـ چه در سورٔه مبارک نور و چه در سورٔه مبارک احزاب ــ  به کار نرفته است. آياتى که در اين باره هستـ 
حدود پوشش و تماس هاى زن و مرد را ذکر کرده است؛ بدون آن که کلمٔه حجاب را به کار برده باشد. 

آيه اى که در آن کلمٔه حجاب به کار رفته ، مربوط به زنان پيغمبر اسالم است.»۱ 
۲ــ َمحرم و نامحرم 

محرم کسى است که ازدواج با او حرام است و در نگاه به او محدوديتى که نسبت به ساير افراد 
هست، وجود ندارد.

ــ افرادى که بر پسرها و مردان محرم اند. 
۱ــ مادر و مادربزرگ 

۲ــ دختر و دختر فرزند 
۳ــ خواهر 

۴ــ خواهرزاده (دختر خواهر) 
۵  ــ برادرزاده (دختر برادر) 

۶ــ عمه (عمٔه مرد و عمٔه پدر و مادرش) 
۷  ــ خاله (خالٔه مرد و خالٔه پدر و مادرش) 

اين دسته از افراد به سبب خويشاوندى نسبى با هم محرم اند و گروهى ديگر هم به سبب ازدواج 
بر پسرها و مردها محرم مى شوند که عبارت اند از: 

۱ــ مادِر زن و مادربزرگ او 

١ــ مجموعه آثار: ج ۱۹، مسئلٔه حجاب، ص ۴۲۹ به بعد.
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۲ــ دختِر زن، هرچند دختر خودش نباشد. 
۳ــ زن پدر (نامادرى) 
۴ــ زن پسر (عروس) 

به جز افرادى که نوشته شد، ديگر زن ها نامحرم اند، حتى زن برادر و خواهرزن؛ گرچه ازدواج 
با خواهرزن تا مدتى که خواهرش همسر اوست، حرام است؛ يعنى، ازدواج با دو خواهر به  طور هم زمان 

جايز نيست؛ مگر آن که اّولى از دنيا برود يا او را طالق دهد. 

د) ارتباط با درس پيش 
درس هاى دوازدهم و سيزدهم داراى موضوعى واحدند که در دو بخش عرضه شده است. درس 
دوازدهم بيشتر بر جنبه هاى درونى و باطنى ــ يعنى عفاف، حيا و عّزت نفس ــ و درس سيزدهم، بر جلؤه 
ـ تمرکز دارند؛ بنابراين، درس دوازدهم دربردارندٔه حکمت  ـ يعنى پوشش و حجاب اسالمىـ  ظاهرى آنـ 
و فلسفٔه حجاب است و درس سيزدهم بيشتر خوِد حجاب و حدود و آثار آن را بررسى مى کند. الزم 
است معلمان محترم، به خصوص معلمان مدارس دخترانه، در درس دوازدهم احکام مربوط به پوشش 

و حجاب را توضيح ندهند و در درس سيزدهم به آن بپردازند.

هـ) محورهاى اصلى درس 
۱ــ پوشش و حجاب، خاص دين اسالم نيست و در همٔه اديان الهى و حتى اديان ديگر مطرح 

بوده است. البته حدود آن در اديان ديگر با اديان الهى متفاوت است. 
۲ــ در قرآن کريم و روايات معصومان (ع)، حدود و پوشش زنان به طور دقيق معين شده است. 
۳ــ اسالم، حد و شرايط پوشش را معين کرده و شکل و نحؤه لباس را به سنت ها و فرهنگ هاى 

محلى مردم واگذاشته است. 
۴ــ به علّت تفاوت در جلوه هاى ظاهرى زن و مرد و توجه بيشتر مرد به جلوه هاى ظاهرى زن، 

پوشش زنان محدودٔه بيشتر و دقيق ترى دارد که به صورت کامل در دين معين شده است. 
۵  ــ پوشش اسالمى زنان نه تنها مانع حضور آن ها در محل کار و جامعه نمى شود بلکه حضور 

راحت تر و توأم با عفت آن ها را ممکن مى سازد. 
۶  ــ پوشش اسالمى زنان براى زن، مرد، خانواده و جامعه ثمره هاى فراوانى دارد. 
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قسمت دو   م: سازمان دهى فعاليت ياددهى ــ يادگيرى 

الف) ارزشيابی از درس قبل
در ابتدای تدريس، براساس موارد ذکر شده از درس قبل ارزشيابی به عمل می آيد.

ب) آماده سازى و ايجاد انگيزه 
و  حال  با  مناسب  اين،  و  است  رفته  پيش  و  شده  آغاز  سؤال  با  درس  اين  مختلف  قسمت هاى 
مى رسد  به نظر  اين رو،  از  دارند؛  متعددى  سؤال هاى  زمينه  اين  در  که  است  فعلى  دانش آموزان  هواى 
که آماده سازى از طريق سؤال، شيؤه مناسبى براى ورود به اين درس باشد. معلم محترم مى تواند ابتدا 
سؤال ها را با لحن دانش آموزى مطرح کند؛ آن ها را به ترتيب روى تخته سياه بنويسد و در هنگام طرح 
سؤال ها از دانش آموزان بخواهد که سؤال ها را موشکافى کنند و دربارٔه آن ها توضيح دهند؛ بدون اينکه 

به پاسخ آن ها بپردازند. 

ج) اجزای تدريس
اين درس، شامل اجزای زير است: 

اجزای تدريسرديف
قرائت و ترجمٔه آيات١
استخراج دستور حجاب از آيات٢
توضيح دربارٔه  شکل پوشش٣
توضيح احکام مربوط به َمحرميت٤
تبيين علت تفاوت پوشش زنان و مردان٥
انجام فعاليت بررسی٦
بررسی رابطٔه  حجاب با آزادی حضور زن در جامعه٧
توضيح دربارٔه  بيش تر بدانيم٨
طرح گام ششم٩
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١ــ قرائت و ترجمه
در ابتدای تدريس، آيات درس قرائت می شود و ترجمه ها تکميل می گردد.

٢ــ استخراج دستور حجاب از آيات
و  فقهی  استنباط  يک  صرفاً  پوشش،  حکم  بدانند  که  دارد  اهميت  بسيار  دانش آموزان  برای 
برداشت فقها نيست که بتوان در درستی آن ترديد کرد. آنها مايل اند بدانند که در آيات قرآن و پس از آن 

در روايات، حکم پوشش به طور صريح و روشن آمده است.
معلم، با کمک آيات و روايات به اين سؤال پاسخ می دهد و مطلب را برای دانش آموزان روشن 
می کند. آنگاه دو وظيفٔه اصلی در پوشش را به صورتی بسيار جّدی در کالس بيان می کند. به خصوص، 
بايد حد پوشش دختران را هم در کالس خودشان و هم در کالس پسران توضيح داد و عواقب وخيم 

دنيايی و اخروی تخلف از آن را با زبانی صميمی مطرح کرد.
معلم،  هر بندی را که توضيح می دهد، از دانش آموزان می خواهد که آئه  مربوط به آن را مشخص 

کنند.
بند «الف» از آئه  ٣٠ سورهٔ  نور به دست می آيد. در اين آيه دو حکم اسالمی بيان شده است:

١ــ مردان مؤمن بايد از نگاه به زنان نامحرم خودداری کنند.
٢ــ مردان مؤمن بايد از رابطٔه  جنسی غيرشرعی خودداری کنند و مرتکب زنا نشوند که گناه 

کبيره است و مجازات سنگين دارد.
بند «ب» از آئه  ٣١ سورٔه  نور استخراج شده است. بند «ج» هم از همين آيه به دست آمده است. 

در اين آيه احکام زير بيان شده است:
١ــ زنان مؤمن بايد از نگاه به مردان نامحرم بپرهيزند. يعنی نگاه شهوت آلود به مردان نکنند.

٢ــ زنان مؤمن بايد از رابطٔه  جنسی با نامحرم خودداری کنند و مرتکب عمل زنا نشوند که گناه 
کبيره است و مجازات سنگين دارد.

بند «د» از آئه  ٥٩ سورٔه احزاب به دست آمده است. هم چنين بندهای «الف» و «ب» بعدی نيز از 
همين آيه استخراج شده است.

از اين آيه نکات زير به دست می آيد:
١ــ پوشش زنان بايد به گونه ای باشد که گردن و گريبان را هم بپوشاند. يعنی فقط گردی صورت 

می تواند آشکار باشد.
٢ــ اين پوشش سبب می شود که مردان چشم چران و هوس باز که در جامعه وجود دارند، نتوانند 



٢٠٧

زنان را مورد تعرض قرار دهند.
است  روشنی  عالمت  کنيد،  نزديک  خود  به  را  خود  پوشش  می فرمايد  کريم  قرآن  اين که  ٣ــ 
بر اين که زنان جامعٔه  اسالمی عصر پيامبر حجاب داشته اند اّما رعايت حدود آن را نمی کرده اند. لذا 

خداوند دستور می دهد که آن حدود را رعايت کنند و گردن و گريبان خود را بپوشانند.
البته تنها منبع احکام اسالمی، از جمله حجاب، قرآن کريم نيست. جزئيات احکام در احاديث و 
سيرٔه پيامبر اکرم و ائمٔه اطهار (صلوات الله عليهم) آمده است. تذکر اين مطلب به دانش آموزان ضروری 
است، مثالً جزئيات حکم نماز که از روشن ترين حکم های قرآن است، در روايات و سيره آمده است و 
هر کس که بخواهد نماز بخواند ناچار است که جزئيات آن را از روايات به دست آورد. کسی نمی تواند 
بگويد من برای انجام نماز نظر فقيهان را که از روايات به دست آمده، قبول دارم ولی در مورد حجاب 

قبول ندارم.
٣ ــ توضيح دربارۀ  شکل پوشش

طرح اين سؤال برای رفع ابهاماتی است که در ذهن دانش آموزان وجود دارد. برخی از آنان 
فکر می کنند که همين نحوه پوشش ايرانيان همان لباسی است که دين تعيين کرده است. همچنين دليل 
برتری و مزايای پوشش هايی شبيه چادر را نمی دانند و فکر می کنند که دين برای آنها سختی خواسته و 

آن را بر آنها تحميل کرده است.
ما بايد به آنان بياموزيم که:

اين  خانم هاست.  عزت نفس  و  پاکدامنی  عفاف،  حافظ  اّول  مرتبٔه  در  اسالمی،  پوشش  اوالً، 
باشد،  ضعيف تر  دختران  حجاب  که  ميزانی  به  بيابند.  خود  پيرامون  در  تجربه،  به  می توانند  را  حقيقت 

تعرض افراد فاسد به آنان بيشتر است. اين حقيقت هم اختصاص به ايران ندارد.
ثانيًا، اين عمل دينی، مانند ساير اعمال، درجات دارد. مثالً، نماز جماعت از نماز فرادا بهتر 
دعاهای  و  مناجات ها  که  نمازی  است.  افضل  قلب  حضور  بدون  نماز  از  قلب  حضور  با  نماز  است. 
بيشتری در آن خوانده شود و با تأنی و تأمل بيشتر باشد، از نمازی که سريع خوانده شود، تأثير بيشتری 
دارد. حجاب نيز هرچه کامل تر باشد، يعنی عفاف را بيشتر نشان دهد و ظواهر بدن را بهتر بپوشاند، به 
کمال زن بيشتر کمک می کند. چادر، از اين جهت برتر از لباس های ديگر است. عالوه بر اين، چادر 
سنگينی و وقاری به زن در راه رفتن می دهد که لباس ديگری نمی دهد. وقتی که يک زِن چادری از 

کوچه ای می گذرد فضای آن کوچه را عفيفانه می کند.
ثالثًا، همان طور که ممکن است يک مسجدی يا يک نمازخوان وجود داشته باشد که خواندن 
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نماز و رفتن مسجد را وسيلٔه  رياکاری قرار دهد، وجود برخی زنان چادری که عفاف محکمی ندارند، 
نمی تواند دليلی بر غيرمؤثر بودن چادر باشد، بلکه بايد به صورت مجموعی و آماری نگاه کرد و ديد که آيا 

در يک شهر و در ميان خويشان، زنان چادری به عفاف نزديک ترند يا زنان ديگر.
چادر  گرچه  کنند،  رعايت  را  حجاب  حدود  که  زنانی  نيست.  چادر  با  مساوی  حجاب  رابعًا، 

نداشته باشند، زندگی عفيفانه دارند.
خامسًا، پوشش در کشورهای اسالمی متفاوت است. اّما همان پوشش ها وقتی پوشش اسالمی 

محسوب می شوند که حدود حجاب در آن رعايت شده باشد. 
٤ ــ توضيح احکام َمحرميت

در آموزش اين احکام، بايد به گونه ای عمل کنيم که دختران و پسران کامالً بدانند که چه کسانی 
محرم آنها هستند و چه کسانی نامحرم و آن را به حافظه بسپارند. بنابراين، آوردن سؤال های تست از 

اين قسمت ها مناسب است.  
٥ ــ تبيين علت تفاوت پوشش زنان و مردان

علت اصلی تفاوت پوشش زنان و مردان، شايد برای دختران در اين سن و سال چندان ملموس 
نباشد. علت اصلی مربوط است به روان شناسی زن و مرد و وضع جسمانی هرکدام از آنها.

خداوند زن را مظهر جمال خود آفريده است و اين يک امر مخفی نيست. زن و مرد هر دو اين 
احساس را دارند که زن مظهر زيبايی است، به همين جهت هم به زيورآالت و پوشش های زيبا عالقه 
رفتار نشان می دهد و  تمايلش به زن را در  ديگر، خداوند مرد را به گونه ای آفريده که  دارد. از طرف 
به سوی او می رود. يعنی جاذبه، غالباً از ناحئه  زن است و جذب شدن از ناحئه  مرد. اين حالت، سبب 
می شود که بنيان خانواده تحکيم يابد و يک کشش و پيوند ميان زن و شوهر برقرار گردد. اگر اين حالت 
جاذبه نباشد، محيط خانواده، بيشتر شبيه يک محيط اداری می شود که افراد، صرفاً برای انجام وظيفه 

گرد هم جمع شده اند.
با توجه به اين ويژگی های متفاوت که در تمام رفتارهای زن و مرد خود را نشان می دهد، بايد 
حفظ حرمت و حريم خود، توسط زن از جنبه های گوناگون، مانند نحؤه  سخن گفتن با مرد، راه رفتن 
از روی حيا و پوشش مناسب صورت بگيرد و مرد از جنبه های ديگری، مانند کنترل نگاه و عدم اختالط 

با زنان، بايد خود نگه دار باشد و تقوای خود را تقويت کند.
فاسد  افراد  که  نشود  تبديل  محيطی  به  جامعه  طرف  يک  از  که  است  آن  برای  رعايت ها  اين 
به  حرمت زنان تعرض کنند و از طرف ديگر جاذبٔه  زن و مرد در خانواده به قدری قوی باشد که کمتر 
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سبب جدايی گردد.
ميزان طالق های رسمی و جدا شدن های عاطفی و عقب افتادن زمان ازدواج ارتباط مستقيمی 

با ميزان رعايت عفاف و حجاب توسط زنان و مردان دارد.
٦ ــ انجام فعاليت بررسی

انجام اين بررسی توسط خود دانش آموزان، سبب می شود که به ارزش حجاب و پوشش اسالمی 
بيشتر پی ببرند و با زبان و جمالت خودشان آثار مثبت آن را بيان کنند.

به طور  ما  که  است  داده  توضيح  را  ثمرات  و  آثار  اين  حجاب،  مسألٔه   کتاب  در  مطهری  استاد 
خالصه در اينجا می آوريم.١

الف) برای زن:
ــ بيشتر شدن آرامش روانی، به علت کم شدن نگاه ها به سمت او

ــ افزايش احترام زن به دليل وقار و سنگينی وی
ــ کم شدن مزاحمت افراد فاسد و مزاحم و نگاه تعرض آميز آنها به وی

ــ افزايش موقعيت ازدواج برای دختران باوقار و سنگين به علت اطالع يافتن پسران از عفاف 
آنها.

ب) برای مرد:
ــ کم شدن التهاب و هيجانات جنسی و عطش روحی

ــ کنترل بيشتر مرد بر قؤه  خيال خود، به دليل مواجه نشدن با صحنه های شهوت انگيز
ــ بازده بيشتر مرد در کار، تحصيل، پژوهش و… به علت آرامش روانی بيشتر.

ج) برای خانواده:
ــ اختصاص يافتن التذاذ جنسی به محيط خانواده و در محدودٔه  ازدواج

ــ استحکام پيوند زن و شوهر به علت افزايش احساس کاميابی از يکديگر در محيط خانه
ــ افزايش احساس محبت ميان اعضای خانواده، به خصوص فرزندان

ــ کاهش طالق در خانواده.
د) برای جامعه:

ــ بيشتر شدن آرامش روانی جامعه
ــ افزايش فعاليت مثبت اجتماعی و نيروی کار و فعاليت در جامعه

١ــ مجموعه آثار، ج ١٩، ص ٤٣٤ تا ٤٤١
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ــ پايداری و ثبات اجتماعی.
تذکر: برهنگی غربی، نه تنها مورد انتقاد مسلمانان و دينداران جهان است بلکه حتی افراد متفکر 
جامعٔه  غرب که بعضاً توجه چندانی به دين ندارند نيز با اين وضعيت غرب مخالف اند. ممکن است برخی 
بگويند که ما هم با آن افراط گری غربی مخالفيم اّما اين سخت گيری های دينی ــ مانند حجاب ــ را هم 
نمی پسنديم. جواب اين است که اگر حّدی که دين قرار داده است از دست برود و التزام دينی در  کار 
نباشد، رشتٔه  کار گسسته می شود و هيچ مرز توقف و خط قرمزی وجود نخواهد داشت که آدمی در 

آنجا متوقف شود. چارلی چاپلين در نامه ای خطاب به دخترش می نويسد:
«برهنگی، بيماری عصر ماست. من پيرمردم و شايد حرف های خنده آور بزنم اّما به گمان من، تن 
عريان تو بايد از آِن کسی باشد که روح عريانش را دوست می داری. بد نيست اگر انديشٔه  تو در  اين باره، 
مال ده سال پيش باشد؛ مال دوران پوشيدگی. نترس، اين ده سال، تو را پيرتر نخواهد کرد. به هرحال، 
اميدوارم تو آخرين کسی باشی که تبعٔه  جزيرٔه  لختی ها بشوی.» (به نقل از کتاب مسألٔه  حجاب، از 

مجموعه آثار، ج ١٩، ص ٣٧٨) 
٧ ــ بررسی رابطۀ حجاب با آزادی حضور زن در جامعه

از شبـهاتی که زيـاد روی آن تبليـغ می شود، کم شدن آزادی زن به وسيلٔه حجـاب است. ما بايـد 
نشان دهيم که نـه تنها رابطه ای ميان حجاب و سلب آزادی زن در جامـعه نيست، بلـکه با افـزايش حجاب، 

امکان حضور زن بيشتر می شود. زيرا زن احساس امنيت می کند و در جامعه حضور می يابد.
البته اصل مسألٔه  حضور زن در جامعه، با حضور مرد متفاوت است. حضور مرد برای کسب 
يک  زن،  حضور  اّما  است.  مرد  عهدٔه   بر  خانواده  هزينٔه   زيرا  است.  اجباری  حضور  يک  درآمد، 
حضور اختياری است و لذا بايد به گونه ای باشد که به بنيان خانواده و وظايف مادری و امنيت اخالقی 

خودش آسيب وارد نکند.
٨ ــ توضيح دربارۀ بيشتر بدانيم

مسألٔه  حجاب در اديان ديگر، از پرسش های دانش آموزان است. آنان می بينند که مسيحيان و 
يهوديان و زرتشتيان حجاب را رعايت نمی کنند و چنين می پندارند که در اصل دين آنها حجاب واجب 
نبوده است. بنابراين الزم است به آنان نشان دهيم که اديان الهی حقيقت واحدی هستند و احکام اسالم 
يا  مسيحيان  عمل  نمی توان  و  نمانده  باقی  آنان  آسمانی  کتاب  اينکه  بر  عالوه  است.  احکام  کامل ترين 

يهوديان را به دين مسيح و موسی نسبت داد.
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٩ــ طرح گام ششم
در پايان اين درس، گام ششم که برنامه ريزی برای آراستگی و حجاب بيشتر و حضور باعفت در 

جامعه است، مطرح می شود.
آراستگی و حجاب برنامه ای است هم در ارتباط با خود، هم در ارتباط با خدا و هم با جامعه.

د) انديشه و تحقيق
اين قسمت دارای سه سؤال است:

در سؤال اّول پيشنهادهای دانش آموزان دربارٔه حضور عزتمند و همراه با عفاف مردان و زنان 
طرح می گردد. از آنجا که پاسخ اين سؤال در منزل تهيه می گردد، بهتر است که از ديگران کمک بگيرند 

و يا به کتاب و نشريات و ساير رسانه ها مراجعه کنند تا به پاسخ دقيق تر و علمی تر برسند. 
در سؤال دوم، از دانش آموزان خواسته شده که به نقد و ارزيابی جوامع مسيحی، به خصوص 
جوامع غربی بپردازند تا دريابند که چه عواملی سبب دوری آنان از تعاليم حضرت مسيح دربارٔه پرسش 
و حجاب شده است. اين پرسش زمينٔه درک اين حقيقت را برای دانش آموزان فراهم می کند که جوامع 

غربی از تعاليم حضرت مسيح فاصله گرفته اند.
در سؤال سوم جدولی آمده که بايد توسط دانش آموزان تکميل شود تا آشنايی بيشتری با موضوع 
محرم و نامحرم پيدا کنند. پسر خاله، شوهر خاله، پسر عمه، برادر شوهر، پسر عمو و پسردايی نسبت به 

زن نامحرم هستند و پدر بزرگ مادر، نؤه خواهر و برادر مادر محرم می باشند.

هـ) پيشنهاد
بررسی  و  تحقيق  موضوع  دو  دربارٔه  دانش آموزان  که  شده  درخواست  پيشنهاد  قسمت  در 

کنند:
اّول: رابطٔه سالمت اخالقی جامعه با رفتار پسران و مردان.

دوم: رابطٔه عزت نفس و حفظ حرمت دختران و زنان با وضع پوشش آنان.

و) ارزشيابی از ميزان يادگيری
ــ قرائت و ترجمٔه آيات

ــ توضيح وظايف زنان و مردان دربارٔه پوشش و حجاب و تعيين حدود آن.
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ــ مشخص کردن آيات قرآن دربارٔه حجاب و پوشش
ــ تبيين نحوه و شکل پوشش در اسالم

ــ مشخص کردن زنان و مردانی که نسبت به يکديگر نامحرم هستند.
ــ تبيين علت تفاوت پوشش زنان و مردان

ــ انجام فعاليت بررسی
ــ تبيين رابطٔه پوشش با حضور آزادانٔه زنان در جامعه

ــ توضيح قسمت بيشتر بدانيم
ــ پاسخ به سؤال های انديشه و تحقيق

ــ انجام پيشنهادها
ــ مشارکت و همکاری در تدريس

ــ نظم و زيبايی دفتر کار

قسمت سوم: تمهيدات

الف) دانستنی های ضروری
۱ــ دربارۀ رابطۀ دختر و پسر 

ممکن است دانش آموزى سؤال کند: «چرا دوستِى دختر و پسر اشکال دارد؟ اگر هر دو بتوانند 
حد را نگه دارند، چه اشکالى دارد که با هم معاشرت کنند و با يکديگر دوست باشند؟» در اينجا چند 

نکته را بايد براى آنان توضيح داد: 
ــ مفهوم دوستى با مفهوم معاشرت معمولى متفاوت است؛ ممکن است دخترى با پسرى به دليل 
نسبت خويشاوندى، حضور در کالس دانشگاه، همسايه بودن، اشتراک در محيط کار، معاشرتى معمولى 
داشته باشند؛ مثالً به يکديگر سالم و با هم احوال پرسى کنند، مسائل درسى را از يکديگر بپرسند، کتابى 

به يکديگر امانت دهند و … .
اينگونه معاشرت ها که با عفاف و حجاب انجام مى گيرد، مانعى ندارد. اگر به اينگونه معاشرت ها 
دوستى هم گفته شود، اين دوستى اشکالى ندارد اّما اگر مقصود از دوستى، همان مفهومى باشد که اکنون 
با عنوان دوست پسر و دوست دختر از آن ياد مى شود و با معاشرت خصوصى همراه است، به گونه اى 
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که مثالً با هم به گردش يا سينما بروند، اشکال دارد. 
در اين مورد، از آنان بايد پرسيد که حّد اين دوستى تا کجاست. ِصرف حرف زدن با يکديگر؟ 
دست دادن به هم؟ بوسيدن يکديگر؟ آمار نشان داده است که اين نوع دوستى حّد نمى شناسد و بيشتر 
اين دوستى ها به مرحلٔه حرام کشيده مى شود؛ ابتدا دست دادن، سپس برداشتن حجاب، سپس بوسيدن 
و باالخره حرام هاى بزرگتر؛ بنابراين، آيا بهتر نيست که رابطه از اّول محدود شود؟ هيچ دختر و پسرى 
نمى تواند به خود مطمئن باشد و بگويد من دوستى مى کنم ولى به حرام کشيده نمى شوم؛ همين جمله، 

فريب شيطان و نفس امارٔه اوست. 
متوجه  که  ضررى  ميان  اين  در  زيرا  دارند؛  بيشترى  نگرانى  دختران،  اولياى  و  مادر  و  پدر  ــ 
دختران مى شود، بسيار سنگين است. عاملى که پسران را به دوستى با دختران مى کشاند، هميشه تحريک 
جنسى است؛ آنها قدم به قدم پيش مى روند و ماهرانه قدم برمى دارند تا به لذت خود برسند. در اين ميان 
هم دوست پسر صادق و کاذب معنا ندارد؛ چون محرک جنسى امرى درونى است و همان است که کار 

را پيش مى برد. 
ــ معلمان محترم بايد دو موضوع را به دختران هشدار دهند: نخست اينکه ضررى متوجه آنان 

مى شود که قابل جبران نيست و دو  م، عذاب بزرگى که در جهان آخرت در انتظار آنان است. 
حتماً  کنند،  تعرض جنسى  دخترى  اينکه اگر به  بايد دو هشدار داده شود: اّول  نيز  پسران  به 
لطمٔه آن به خود و خانواده خودش برمى گردد. آيا چنين پسرانى رضايت دارند که ديگرى با خانوادٔه 
عذاب  از  سنگين تر  بسيار  که  است  آنان  عمل  اخروى  بزرگ  عذاب  دوم،  کند؟  رفتار  اين گونه  آن ها 

دختران است. 
سعدى در گلستان مى نويسد: 

صاحبدلى را گفتند «به اين خوبى که آفتاب است هرگز نشنيده ايم که کسى او را دوست گرفته 
باشد و عشق آورده؛ 

و  است  حجاب  با  ماه  مانند  که  زمستان  به  مگر  ديد؛  توان  روزش  هر  که  آن  براى  گفت: 
محبوب.»

گفته اند: چشم، عضوى است که بيشتر اوقات، حقيقت و حالت درونى صاحب خود را نشان 
مى دهد. حتى نگاه حيوان ها نيز اين خاصيت را دارد. ابهت و قدرت شير در نگاهش آشکار و درندگى 
و بى باکى پلنگ و ببر را در چشمانشان مى توان ديد. برخى آدم ها، در چشم هايشان وجود شهوى خود 

را به نمايش مى گذارند. پوشش و حجاب، اين دسته آدم ها را در شهوتشان ناکام مى گذارد.
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۲ــ آثار مثبت حجاب
۱ــ حفظ کيان و شخصيت واالی زن
۲ــ مانع چشم چرانی مردان هوسباز

۳ــ دلگرمی زن و شوهر در زندگی (استحکام بنياد خانواده)
۴ــ کاهش آمار طالق و نزاع های خانوادگی

۵  ــ پيشگيری از خودکشی، و قتل و فرار از خانه در اثر آبروريزی
۶  ــ افزايش ازدواج و کاهش تجمالت و صرفه جويی در وقت و هزينه

۷ــ پيشگيری از سقط جنين و فرزندان نامشروع
۸   ــ جلوگيری از امراض روانی و مقاربتی که امروزه ۸۰٪ مردم آمريکا و اروپا گرفتار آنند

۹ــ امنيت و آرامش برای خانواده ها و کاهش انواع فساد 
۱۰ــ ابراز صداقت در دوستی با خداوند و جلوگيری از عذاب های دنيا و آخرت

۱۱ــ احترام به قانون و رعايت آن
۱۲ــ تقويت فعاليت های اقتصادی و فرهنگی در جامعه

۱۳ــ شکر نعمت سالمتی و زيبايی (گناه نکردن با نعمت ها)
۱۴ــ نااميد کردن شيطان

۳ــ حجاب زنان ايران باستان
نويسان  «تاريخ  است:  آمده  ايرانيان  باستانی  پوشاک  کتاب  در  اشکانی:  زنان  پوشش  ۱ــ 
درباره پوشاک آن زمان اکثرًا سکوت گذارده اند با اين وصف از روی برخی نقوش که از آن زمان مانده 
به زنانی بومی برخورد کرديم که پوشش جالبی دارند. پيراهن آنان پوشش ساده، بلند يا دارای راسته 
چين و آستين کوتاه است. در پايين دامن (از زانو به پايين) شرابه هايی (منگله) تا به مچ پا آويزان است. 
بعد می گويد: «به زنانی از اين دوره بر می خوريم که از پهلو بر اسب سوارند. اينان چادری مستطيل 
بر روی همه لباس خود افکنده اند و در زير آن يک پيراهن دامن بلند، و زير اين نيز يک پيراهن ديگر 

بلندتر تا به مچ پا، نمايان است.»
«لباس زنان اشکانی پيراهنی بلند تا به روی زمين گشاده، پرچين، آستين دار و يقه راست بوده 
است پيراهن ديگری داشته اند که روی اولی می پوشيدند اندازه اين يک نسبت به اولی کوتاه و ضمناً يقه 

باز بوده است روی اين دو پيراهن نيز چادری سر می کردند.»
۲ــ پوشش زنان ساسانی: «در مقايسه چندين نقش سنگی آناهيتا و نقوش ديگر با هم، به نظر 
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می رسد که بانوان ساسانی پيراهن بلند بسيار پرچين و گشاد می پوشيدند و آن را با نواری در زير سينه 
(مانند بانوان اشکانی) جمع کرده، می بستند … گاهی چادری گشاد و پرچين سر می کردند که تا به وسط 
ساق پا می رسيده است. نقوشی که از بانوان ساسانی در بشقاب های نقره ای مانده حکايت می کند که 

هر يک از بانوان، چادری به خود پيچيده دارند».
۳ــ پوشش زنان در شاهنامه فردوسی: در قسمت های مختلف شاهنامه وقتی سخن از زنان 
نيکوی ايران باستان و حجاب آنان به ميان آمده است، از اخالق خوب، پاکدامنی، شوهرداری و حجاب 

آنها تجليل شده است. 

سرانچنين گفت شيرين که ای مهتران ديده  کار  و  گشته  جهان 
بـهـر کـار پـشـت دلـيـران بـدمبسـی سـال، بانـوی ايـران بـدم
زمـن دور بُـد کـژی و کـاستـینجستـم هميشـه جـز از راستـی

کـه بـاشـنـد زيـبـای گـاه مـهـیسـه چيـز بـاشـد زنـان را بـهـی 
کـه جفتش بدو خانه آراستستيکی آنک با شرم و با خواستست
ز شـوی خـجـسـتـه بـيفزايد اودگـر آنـک فـرخ پـسـر زايـد او
بـه پـوشـيـدگـی نيـز مويش بودسـه ديـگر کـه باال  و رويـش بـود
بدم خسرو  جفت  من  که  بـه پـوشـيـدگی در جـهـان نوبدمبدانگه 
کـه او را نـديـدی کس اندر جهانمـرا از هـنـر مـوی بـد در نـهـان
نـه از تـنبـل و مـکر ز بـد خـوبینمـودم همـه پيشت اين جادويی

سخن تهمينه همسر رستم:
چومن زير چرخ کبود اندکيستبه گيتی ز خوبان مرا جفت نيست
نـه هـرگـز کـس آوا شـنيدی مـراکـس از پـرده بـيرون نديدی مرا

سخن منيژه:
بـرهنـه نـديده رخم آفتابمنيژه منم دخت افراسياب

(شاهنامه چاپ مسکو)
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۴ــ ديدگاه برخی نويسندگان در مورد تغيير فرهنگ و حجاب
۱ــ فرانتس فانون جامعه شناس مشهور فرانسوی در کتاب «انقالب الجزاير يا بررسی جامعه شناسی 
يک انقالب» به بررسی نقش حجاب زنان الجزايری درمقابل استعمار فرانسه پرداخته و سياست های 
سرسختانه استعمار را  در مبارزه با حجاب زنان الجزاير مورد بحث قرار داده است. وی در اين کتاب 
می نويسد که سياستمداران استعمار به اين نتيجه رسيده بودند: «هر چادری که دور انداخته می شود 
افق جديدی را که برای استعمار ممنوع بوده در برابر او می گشايد و پس از ديدن هر چهره 

بی حجابی، اميدهای حمله ور شدن استعمار ده برابر می شود».
۲ــ مستر همفر جاسوس انگليسی: وی که در کشورهای اسالمی سال های زيادی از طرف 
انگليس برای محو اسالم جاسوسی کرده است، می گويد: «با اين بيان که حجاب را خلفای بنی عباس 
درست کردند و يک برنامه اسالمی نيست، بايد زنان مسلمان را فريب داد و از زير چادر بيرون کشيد، 
پس از آنکه زنان را از چادر بيرون آورديم بايد جوانان را به عشق بازی با زنان تشويق کنيم و فساد را 
در جوامع اسالمی گسترش دهيم. الزم است زنان غيرمسلمان بدون حجاب ظاهر شوند و آنها را الگو 

نمائيم تا زنان مسلمان از آنان ياد بگيرند».
۳ــ کنت دمارانش: او رئيس سابق جاسوسی فرانسه، مشاور شخصيت هايی چون شارل دوگل، 

هنری کيسنجر، رونالد ريگان، پمپيدو، ژيسکار دستن و … بوده است.
وسيله  به  عقيده  يک  با  نمی توانيد  «شما  می گويد:  امريکا  سابق  جمهور  رئيس  ريگان  به  او 
ما  دشمن  بار  اين  بجنگيد.»  عقيده  وسيله  به  عقيده ای  هر  با  بايد  شما  کنيد  مبارزه  هواپيما  و  تانک 
مذهب است اصول گرايان تا زمانی که يکی از اعضای مخالفشان زنده مانده باشد احساس آرامش 

کرد.» نخواهند 
۴ــ ديويد کيو (مامور سازمان سيا): «مهمترين حرکت در جهت براندازی جمهوری اسالمی 

تغيير فرهنگ جامعه فعلی ايران است و ما مصمم به آن هستيم.»
مسلمانان  کشتن  با  گرايی  اسالم  ضد  بر  «جنگ  فرانسوی:  نويسنده  هولباک  ميشل  ۵  ــ 
فايده ای ندارد، فقط با فاسد کردن آنها می توان به اين پيروزی دست يافت، پس بايد به جای بمب بر سر 

مسلمانان دامن های کوتاه فرو ريزيم.» 
۶  ــ همراهی با قرآن يا قرآن به همراه داشتن: اگر يک جلد قرآن در کيف يا ماشين خود 
نگه می داريم و گاهی هم چند آيه از آن تالوت می کنيم خوب است اما اگر بتوانيم عمل خود را منطبق با 
دستورات آن نماييم در راه سعادت و کمال خود گام برداشته ايم. در آيه ۶۵ سوره عنکبوت آمده است. 
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«مردمی هستند که در هنگام خوشی، با خدا رابطه ای ندارند. اما همين که در تنگنای مشکالت 
و ميان کشتی وسط دريا و در حال غرق شدن قرار گرفتند [با خدا رابطه برقرار می کنند] و خدا 
را با اخالص می خوانند که ای خدا! اگر ما را نجات بدهی در عمل به دستورات دين چنين و 
چنان می کنيم. ولی همين که خداآنها را از مشکالت نجات داد. همه چيز را فراموش کرده، 
مشرک می شوند». بايد بدانيم شرک مائه ذلت و بدبختی در دنيا و آخرت است و توحيد مائه عزت و 
سعادت در هر دو جهان است. پس بيابيم با قرآن همراهی کنيم (به آن عمل کنيم). نه صرفاً قرآن را در 

مجالس ختم، سر سفره عقد، در خودرو و کيف شخصی بگذاريم.
۷ــ حجاب کداميک ضروری تر است؟

گاهی چند خانم در خيابان، کوچه و مغازه ديده می شوند. اغلب که جوانتر و زيباترند نسبت به 
حجاب بی توجه تر و آرايش و جلوه گری شان بيشتر است! چرا خالف شرع (دستور قرآن) قانون و عقل 
است؟ همه می دانيم در موزه ها اشياء زيباتر و قيمتی تر، محفوظ تر و مراقبت از آنها شديدتر است چرا؟ 
به خاطر خطری که متوجه آنهاست (که در آيه ۵۹ سوره احزاب به آن اشاره شده است) پس ای دختران 
جوان و زيبا! در برابر مردان گرسنٔه شهوت خود را مصونيت بخشيد. سرپرست دختران جوان و زيبا 
بايد دختران خود را از حساسيت جنسی مردان آگاه سازند به ويژه موهای زن که يکی از مظاهر بسيار 

زيبای آفرينش پروردگار است و اثرات روانی خاصی روی مردان دارد.

بادمپدرم گفت که ای دخت نکو بنيادم بر  ندهی  تا  مده  باد  بر  زلف 
در قيامت چه کنم، گر نکنی امدادممادرم گفت که ای دختر نيکو سيرم

۸   ــ مردان و تقوای چشم
است.   آمده  وارسته)  مرد  (آن  خياط  رجبعلی  شيخ  از  زيبا  توصيه ای  محبت  کيميای  کتاب  در 
آمد،  خوشت  اگر  اما  مريضی!!  که  نيايد  خوشت  اگر  می افتد،  نامحرم  به  می فرمايند: «چشمت  ايشان 
فورًا چشمت را ببند و سرت را پايين بينداز و بگو (خدايا من تو را می خواهم، اينها چيه، اينها دوست 

داشتنی نيستند. هر چه که نپايد دلبستگی نشايد...»
۹ــ کنترل نگاه از گناه: (چگونه می شود چشم را کنترل کرد؟)

۱ــ خداباوری: اعتقاد به خدا و اينکه انسان در محضر خداست و خدا ناظر بر تمام احوال آدمی 
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است به انسان کمک می کند نگاه خود را کنترل نمايد امام صادق (ع) می فرمايد فروبستن چشم از گناه 
ميسر نيست مگر اينکه انسان عظمت و جالل پروردگار را در قلبش مشاهده کرده باشد. از حضرت 
علی (ع) اين سؤال شد که توانايی بر کنترل چشم چگونه حاصل می شود؟ فرمودند: اينکه خود را تحت 

قلمرو سلطان آگاه از همه مسائل بدانی و تسليم او باشی.
۲ــ توجه به آثار فروبستن چشم: اگر انسان بداند کنترل نگاه چه آثار و برکاتی دارد به ادامه انجام 

آن ترغيب می گردد. 
چهار اثر و برکت مهم:

الف) کسی که چشمش را فرو بندد، دلش را آرام کرده است. امام علی (ع) می فرمايد: 
کسی که چشم فروبندد، دلش را صفا داده است.

ب) کشف حقايق: پيامبر (ص) فرمودند: چشمتان را فروبنديد تا عجائبی را ببينيد. 
ج) شيرينی عبادت: رسول اکرم (ص) می فرمايند: مسلمان چشم خود را از زن نامحرم نمی بندد 

مگر آن که خداوند شيرينی عبادتش را در دل او ايجاد می کند.
د) گرفتار عذاب الهی نشدن: رسول خدا (ص) فرمودند: کسی که چشمش را از حرام پرکند 

خداوند روز قيامت چشمش را از آتش پرخواهد کرد. مگر آن که توبه کند و برگردد.
۳ــ پرهيز از عوامل تحريک زا: تخيالت تحريک کننده، رفت و آمد در جاهايی که نامحرم است، 

گفت وگو با نامحرم، ديدن فيلم ها و عکس های مبتذل، زمينه را برای چشم چرانی فراهم می کند.
۴ــ دقت در دوست يابی: امام علی (ع) می فرمايند: از معاشرت با مردم فاسد بپرهيز که طبيعت 

تو، ناخودآگاه ناپاکی را از طبع آنها سرقت می کند.
۵  ــ ازدواج: يکی از راه های مؤثر در کنترل نگاه،  ارضای صحيح غريزه جنسی از طريق ازدواج 
است رسول اکرم (ص) می فرمايند: از گروه جوانان! هريک از شما که قدرت ازدواج دارد حتماً اقدام کند، 

زيرا اين بهترين وسيله است که چشم را از نگاه های آلوده و عورت را از بی عّفتی محافظت می کند.
۴ صفحه ۷۲۷) علی (ع) فرمود: قلب، کتاب چشم است (نهج البالغه حکمت ۹

(آنچه چشم بنگرد در قلب نشيند)
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ب) منابع
۱ــ زن در آينٔه جالل و جمال، آيت الله جوادی آملی، نشرء اسراء

۲ــ حجاب شناسی: چالش ها و کاوش های جديد، حسين مهدی زاده، انتشارات مرکز مديريت 
حوزٔه علمئه قم

۳ــ مسألٔه حجاب، مرتضی مطهری، نشر صدرا
۴ــ دختران، پندها و هشدارها، محمود اکبری، انتشارات گلستان ادب
۵  ــ آسيب شناسی شخصيت زن، محمد رضا کوهی، انتشارات پارسايان

۶   ــ حجاب در فرهنگ اسالمی، سيد حميد ميرخندان، نشر نهاد رياست جمهوری
نشر  حق شناس،  جعفر  سيد  گفتگوها)،  و  مقاالت  حجاب (مجموعه  مسأله  و  اسالمی  نظام  ۷ــ 

دفتر مطالعات و تحقيقات زنان
معارف  و  علوم  راهبردی  مطالعات  مؤسسه  واسطی،  عبدالحميد  حجاب،  به  ديگر  نگرشی  ۸   ــ 

اسالمی.
۹ــ حجاب از ديدگاه قرآن و سنت، فتحيه فتاحی زاده، بوستان کتاب قم


