
          

 چكيده : 

موضوع اين پژوهش و يا به تعبير ديگر تحقيق پاياني پرداختن به زيبايي و خودآرايي در 

دوره جواني و اهميت ان از ديدگاه اسالم مي باشد ، براي همگاان مخا ا اسات  اه     

حس زيبايي خواهي يك حس فطري است  ه در نهاد انسان از طرف خالق زيباايي  اه   

ه گذاشته شده اسالم نيز ديني است  ه براساس فطار   خود جميل مطلق است به وديع

پي ريزي شده از همين روست  ه به تمام زواياي وجودي انسان توجه داشاته ننانهاه   

در روايا  اسالمي آمده النظافه من االيمان نظافت و آراستگي نخاانه افاراد باا ايماان و     

نان بررساي شاود   اين حس فطري در جوامتقي است . در اين پژوهش بيختر سعي شده 

به همين دليل در ب ش دوم اين مجموعه ابتدا به بررسي ويژگي هاي جواناان پرداختاه   

  ه يكي از مهمترين اين ويژگي ها حس خود نمايي و حس خودآرايي است .

بررسي زيبايي از ديدگاه ساير ملل و همهنين ايران باستان از جمله مسائل مورد تحقيق 

نين از جمله ب ش هاي ايان پاژوهش بررساي زيباايي از     اين مجموعه مي باشد ، همه

نند آيه  اه در رابطاه باا زيباايي     ن است  ه در اين راستا به بررسي اجمالي آديدگاه قر

مناظر طبيعي ، زيبايي آسمان خصوصاا  زيباايي انساان و صاور  او پرداختاه ننانهاه       

ايان آياه   از  القين  ه آفرينش انسان فرمود . فتبارك اهلل احسن الدر مورد خداوند منان 

 پي مي بريم. هاوج زيبايي  ه در خلقت انسان جمع شدبه 

ستاي عمل نمودن به قران اولين  ساني  ه به آن عمل نمودن پيامبر گراماي  ادر ر

اسالم )ص( و ائمه معصومين عليهم السالم بودند ، نرا  اه ايخاان قارآن نااطق اناد و      

ه از ديدگاه دين مبين مي باشد  ه در ب اش  زندگي آنان نمونه بارز يك زندگي پسنديد

يادشده بعد از يررسي زيبايي از لحاظ لغوي و اصطالحي و بيان زيبايي هاا . از ديادگاه   

دين پرداخته و به طور م تصر باه بررساي آراساتگي    قرآن به بيان رفتار و سيره بزرگان 

 ه قرن هاا باا صادر    ايخان در زندگي روزانه پرداخته تا بدين وسيله به جوانان امروزي 

ته انخاءاهلل تفهيم شود  ه زيبايي امري اسات  شاسالم و ظهور اين دين آسماني فاصله دا

موخته شده و دين ما ديني جامع و  امل ماي باشاد   آفطري  ه از طريق دين عمال  به ما 

 ه  ونك ترين مسائل نيز از ديد تيز بين آن م في نمانده در اين مجموعه سعي شاده  

اي صحيح ارضاحس  مال و دوري از تجمل و زياده روي آن به جوانان معرفي  ه راه ه



          

صحنه جامعه به جوانان ياادآوري شاود، در ب اش     شده همهنين عواقب خودآرايي در

من اشاره  وتاهي شده و راه هاي م تلف نفاو  فرهنا    شپاياني به شبي ون فرهنگي د

اسالمي و مزيت هاي اين معرفي فرهن  بيگانه را به طور م تصر بيان نمود و در انتها با 

جوانان يادآوري نمائيم  ه باا وا ساينه نماودن    به دين آسماني به جوانان برآن شديم تا 

گرفته و خويش را از دام هااي مهلاك   را خويش از اين طريق جلو نفو  فرهن  بيگانه 

موضوع اين هجوم عظيم قرن برهانند. الزم به   ر است  ه در ارائه مطلب حاضر نون 

برداشت از  تاب قاديمي و دسات اول باه     و در مسائل روز داشته ، وابستگي زيادي به 

و  به نانار مراجعا  زيادي به  تب عصر حاضرزمينه  جهت محدوديت موضوع در اين

اينترنت ، نخريا  و مقاال  روز داشته ام  ه در برخي موارد به طور  امل نقل قاول و  

ر نحوه بيان جمال  و در برخي ماوارد نياز باه بياان نظار      در برخي موارد با تغييراتي د

اين مجموعه قدمي  وناك در راه اعاتالي   در ش صي خويش پرداخته ام اميدوارم  ه 

  . باشيم فرهن  غني اسالم برداشته


