
آراســتن به معنای زینت دادن و تزئین کردن و همچنین به معنای منظم و مرتب بودن، 
هماهنگ بودن و آماده و مهیا بودن نیز گفته شده]1[ که کاماًل مرتبط با معنای اول است؛ زیرا 
تزئین کردن به نوعی با نظم و تقارن و نیز هماهنگی همراه است و نشان دهنده آماده و مهیا 
بودن برای مقصود مورد نظر )مثاًل مالقات دوست( است. در مقابل آراستن که معموالً با افزایش 

همراه است، پیراستن قرار می گیرد که ویژگی آن کاستن و زدودن شاخ و برگ است.
در مطلب حاضرکه از مجله فرهنگ کوثر شماره 69 انتخاب شده، اهمیت آراسته و تمیز بودن 
و انواع آن شامل آراستگی روحی و ظاهری ، بر اساس روایات معصومان )ع( بررسی شده است.
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پرسش و پاسخ

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

ازدواج اجباری دختر
عادت جاهلی و خالف شرع

به نظر اســام، زن در انتخاب همســر آزاد است و هیچ 
کس نمی تواند در مورد انتخاب همسر، بر هیچ زنی چیزی را 
تحمیل کند. یعنی حتی برادران زن، پدرِ زن - خویشاوندان 
دورتــر که جای خود دارنــد - اگر بخواهند بــر او تحمیل 
کننــد که تو حتماً باید با شــخص مورد نظــر ازدواج کنی، 
 نمی توانند و چنین حّقی را ندارند. این، نظر اســام اســت.
البته در جامعه  اسامی، در طول زمان، عادات جاهلی و غلط 
بوده است؛ االن هم در بعضی از کشورها هست و در کشورِ خود 
ما هم در بعضی از جاها - مثل مناطقی از شــهرهای مرکزی 
کشور، مناطقی در خوزستان و جاهای دیگر - عادات غلطی 
وجــود دارد. فرض بفرمایید - آن طوری که اّطاع دارم - در 
بعضی از عشایر، پسر عموی هر دختری حق دارد که در مورد 

ازدواج آن دختر، اظهار نظر کند! این، غلط است.
 اســام، چنین اجازه ای را به هیچ کس نمی دهد. آنچه را 
که مســلماناِن جاهل انجام می دهند، کسی نباید به حساب 
اســام بگذارد. اینها عادات جاهلی است. مسلمانان جاهل، با 
تکیه بر آداب و عادات جاهلیت، کارهایی انجام می دهند که 
ربطی به اســام و احکام نورانی آن ندارد. اگر کسی دختری 
را مجبور کند که باید با پسرعمویت ازدواج کنی، کار خاف 
کرده اســت. اگر کســی به عنوان اینکه پسر عموی دختری 
اســت، به خودش حق بدهد کــه او را از ازدواج کردن نهی 
کنــد و بگوید چون بــا من ازدواج نکــردی، پس من اجازه  
ازدواج به تو نمی دهم، این پسرعمو و هر کس که به او کمک 
کند، فعل حراِم خاف شــرع کرده است. اینها، خاف شرع 
 بّین اســت و فقهای اسام، در این مورد اختاف نظر ندارند.

اگر فرض کنیم کسی از قبیله ای، برای اینکه اختافات خود را 
با قبیله  دیگر حل کند - فرض کنید دعوا و اختاف و خونریزی 
بوده اســت - حّل این اختاف و فصل این نزاع را به این قرار 
دهــد که دختری را از این قبیلــه به آن قبیله بدهند؛ بدون 
اینکه از خوِد دختر اجازه بگیرند، این کار خاف شــرع است. 
البته یک وقت از خوِد دختر اجازه می گیرند؛ اشکالی ندارد. 

دختری است، خودش مایل است و حرفی ندارد که با جوانی 
از قبیلــه  دیگر ازدواج کند که ضمناً با این ازدواج، اختاف و 
نزاع هم از بین برود. این، ایراد و مانعی ندارد؛ اهًا و ســهًا. 
امــا اگر بخواهند دختری را به این کار مجبور کنند، این کار، 

خاف شرع و خاف احکام اسامی است.
* بیانات در اجتماع زنان خوزستان ، 
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پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
حضرت آیت اهلل خامنه ای

پشیمان می شوید 
  امام در یک مســئله گاهی اظهارنظر می کرد ولو برخاف نظر 
همه، یعنی همــه یک  چیز می گفتند، امام هم یک چیز می گفت، 
امام وقتی که می گفت، همه احســاس می کردند حق همین است. 
حتی من یادم هســت که وقتی راجع به وزارت کشاورزی حضرت 
امام امر فرمود که فان کس را از آنجا بردارید. مرحوم آقای بهشتی 
بود، مرحوم آقای باهنر بود، من بودم ،شــاید کس دیگری هم بود، 
یادم نیســت، ما صاح نمی دانســتیم در آن روز به آن وضع او را 
برداریم. امام می فرمود بردارید. مرحوم آقای بهشــتی، باهنر و من 
یک دو ســه تا حرف زدیم. امام قبول نکرد. بعد من اجازه گرفتم و 
گفتم این به تجربه ثابت شده نظر شما اصابتش به واقع نود درصد، 
نود و نه درصد، صد درصد است ولو همه با نظر شما موافق نباشند، 
مخالف هم باشــند. این به تجربه ثابت شده ولی این یک مورد نظر 
ما مصاب و درست است. امام از این استثنا خنده اش گرفت و گفت 
نخیر همین یک مورد هم  نظر من درست است، بعد گفت حاال که 
اصرار می کنید، بگذارید باشد ولی پشیمان خواهید شد. من گفتم 
آقا اجازه فرمودند حاال دیگر تمام شده. ولی بعد که پشیمان شدیم، 

حاال می خواستیم برداریم، گفتند چطور به امام بگوییم.  
  گفتم من می گویم. باز همان افراد رفتیم خدمت امام نشستیم، 
آقا آماده بود که ما صحبت کنیم. دیدند برخاف همیشــه که من 
هیچوقت ابتدا شــروع نمی کردم به صحبت مگر استثنائاً، این دفعه 
من شــروع کردم. بســم اهلل الرحمن الرحیم، آقا آمدیم به شما یک 
مــژده بدهیم. گفت مژده؟ گفتم بله، مــژده. گفتم آمدیم بگوییم 

حرف شما راست درآمده! 
  امام، تصمیم گیریهای این طوری داشت، قاطع بود، تردید نمی کرد، 
با قطعیت نظر می داد، صائب بود. خودش معتقد نبود نظرش مصاب 
است. لذا خودش این را می فرمود، می فرمود ما مکلف به واقع نیستیم. 
مکلف هستیم به نظری که به ذهنمان می آید، یا معذوریم یا مصاب 
هستیم. خودش این را بارها می گفت. می گفت حتی گاهی به نیمه 
شــوخی، نیمه جدی می گفت مرد کســی است که حرفش را پس 
بگیرد. یعنی وقتی یک چیزی گفته اید بعد دیدید این طور نیســت، 

پس بگیرید.
* آیت اهلل موسوی اردبیلی،
روزنامه جمهوری اسامی، 73/3/17.  

آشکار کردن زینت زنان
س( اگر گوشــواره از روسری بیرون باشد، در صورتی که 

هیچ قسمتی از گردن و گوش بیرون نباشد،  اشکال دارد؟
ج( بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.

 مکروهات هنگام آشامیدن آب
س( مکروهات آشامیدن آب چیست؟

ج( در روایات از چند چیز هنگام آشامیدن آب نهی شده: 
1. زیاد آشــامیدن 2. آشــامیدن بعــد از غذای چــرب 3. در 
 شــب، ایستاده آشــامیدن ۴. آشامیدن با دســت چپ 5. آشامیدن

از جای شکسته ظرف و نیز از طرف دسته ظرف.
 مصرف زکات در کتابخانه عمومی

س( با توجه به پایین بودن شاخص های کتاب و کتابخوانی 
در کشور، آیا امکان ساخت کتابخانه برای استفاده عموم مردم، 

از محل مصارف زکات مال وجود دارد؟
 ج( اگر مطابق مصالح عمومی اســام و مســلمین باشد، اشکال 

ندارد.

شرایط تحقق اوامر الهی
قال االمام علی)ع( »الیقیم امراهلل ســبحانه، اال من ال یصانع و ال 

یضارع و ال یتبع المطامع«
امام علی)ع( فرمود: فرمان خدا را تنها کسی می تواند اجرا کند که نه سازشکار 
باشد با رشوه و... )با محیط های فاسد همراهی کند( و نه تسلیم و ذلیل )در مقابل 

دیگران( و نه پیروی از طمع ها کند. )1(
____________________________________

1- نهج الباغه - حکمت 110

لزوم پرهیز از فکر گناه
امام صادق)ع( می فرماید: »عیســی)ع( به اصحاب خود گفت: موسی به 
شــما دستور داد که زنا نکنید و من به شما دستور می دهم که فکر زنا را هم 
در سر نپرورانید، تا چه رسد به اینکه زنا نکنید. زیرا، کسی که خیال زنا کند، 
مانند کســی اســت که در خانه ای نقش و نگار شــده، دود و آتش به پا کند، 
چنین کاری گرچه خانه را نمی ســوزاند، اما زینت و صفای آن را مکدر کرده 

و فاسد می کند.«)1( 
پیامبر گرامی اسام)ص( می فرماید: »نگاه هوس آلود، تیری است مسموم 
از تیرهای شیطان، هر کس آن را برای خوف الهی ترک کند، خداوند ایمانی 

به او می بخشد که حاوت آن را در قلب خود احساس می کند.«)2(
____________________________________

1- وسائل الشیعه، ج 20، ص 318
2- بحاراالنوار، ج 101، ص 38

راه های دعوت به حق
پرسش:

از نگاه قرآن راه های دعوت به حق و راه خدا کدام اســت 
و آیا می توان برای رســیدن به این هدف از هر وسیله و راهی 

استفاده کرد؟
پاسخ:

از منظر قرآن راه  های دعوت مردم به حق آشکارا بیان شده است.
1- دعوت از راه بصیرت و شناخت: قل هذه سبیلی ادعوا الی اهلل 

علی بصیره انا و من اتبعنی«
)ای پیامبر به مشــرکان( بگو: راه و روش من این است که همه را 

به سوی خداوند )یکتا( دعوت می کنم.
)و بدانید که این راه را از روی تقلید و بی اطاع نمی پیمایم، بلکه( 
ار روی آگاهی و بصیرت خود  و پیروانم )و همه مردم جهان را به سوی 

این طریقه می خوانیم( )یوسف-108(
2- دعــوت از راه حکمت، منطق و اســتقالل- اندرزهای 

نیکو- مناظره و گفتگوی احسن
»ادع الی ســبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم باللتی 
هی احسن« )ای محمد در هدایت مردم به سوی حق از این چند روش 
استفاده کن( و به راه پرورگارت )مردم را( با استدالل، منطق و حکمت 
دعوت کن )اگر از راه عقل، منطق و حکمت نشد از راه عاطفی استفاده 
کن( و به وسیله نصیحت و موعظه نیکو )احساسات آن ها را برانگیز( و 
با آن ها )گروه مخالف که ذهنشان پر از مسائل نادرست و منفی است( 
به روشی که نیکوتر است )عادالنه و خالی از هرگونه خشونت( مناظره 
و گفتگو کن )تو این ســه روش را در تبلیغ و دعوت مردم به ســوی 

پروردگار به کارگیر( )نحل-125(
بنابراین راه های دعوت به حق و پروردگار متعال عبارتند از: بصیرت، 
حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن. اما استفاده از راه های دیگر ولو 

اینکه خروجی آن ما را به مقصد و هدف برساند باطل است.
نفی راه های باطل در دعوت به حق

داستانی است که در کتب حدیث ما آمده است و حتی اهل تسنن 
هم نقل کرده اند. رسول اکرم)ص( پسری داشت از ماریه قبطیه به نام 
ابراهیم ابن رســول اهلل )ص( . این پسر که مورد عاقه رسول اکرم)ص( 
است در هجده ماهگی از دنیا می رود. رسول اکرم)ص( که کانون عاطفه 
بود، قهرا متاثر می شود و حتی اشک می ریزد و می فرماید: دل می سوزد 
و اشک می ریزد ای ابراهیم! ما به خاطر تو محزونیم، ولی هرگز چیزی 
برخاف رضای پروردگار نمی گوییم. تمام مســلمین ناراحت و متاثر به 
خاطر اینکه غباری از حزن بر دل مبارک پیامبر اکرم)ص( نشسته است.
همان روز تصادفا خورشید می گیرد و کسوف می شود. مسلمین شک 
نکردند که گرفتن خورشید، هماهنگی عالم باال بود به خاطر پیغمبر)ص( 
یعنی خورشید گرفت برای اینکه فرزند پیامبر)ص( از دنیا رفته است.

این مطلب در میان مردم مدینه پیچید و زن و مرد یک زبان شدند 
که دیدی خورشــید به خاطر حزنی که عارض پیغمبر اکرم)ص( شد، 
گرفت، در حالی که پیغمبر)ص( به مردم نگفته بود که گرفتن خورشید 

به خاطر این بوده است.
این حادثه سبب شد که عقیده و ایمان مردم به پیغمبر)ص( اضافه 
شــود، و مردم هم در این گونه مسائل بیش از این فکر نمی کنند. ولی 
پیغمبر)ص( چه عکس العملی نشــان می دهد. پیغمبر)ص( نمی خواهد 
برای هدایت مردم از نقاط ضعف مردم اســتفاده کند، بلکه می خواهد 
از نقاط قوت مردم استفاده کند. به تعبیر دیگر پیامبر)ص( نمی خواهد 
از جهالت و نادانی مردم به نفع اســام استفاده کند، بلکه می خواهد از 
علم و معرفت مردم اســتفاده بکند. پیامبر)ص( نمی خواهد از ناآگاهی 
و غفلت مردم اســتفاده بکند، می خواهد از بیداری مردم استفاده کند. 
چون قرآ ن کریم به او دســتور داده از راه های بصیرت، حکمت، موعظه 
حسنه و جدال احسن برای دعوت مردم به سوی پروردگار استفاده بکن. 
پیامبر)ص( نفرمود: عوام چنین حرفی و اعتقادی را از روی جهالتشان 
گفته اند »خذالغایات و اترک المبادی« به هدف ها بپرداز و وســایل را 
رها کن. باالخره نتیجه خوب از این گرفته اند،  ما هم که به آنها نگفتیم. 
ما در اینجا ســکوت می کنیم. که سکوت هم نکرد و آمد باالی منبر و 
صحبت کرد و خاطر مردم را راحت کرد و گفت! اینکه خورشید گرفت 
به خاطر بچه من نبود، مردی که حتی از سکوتش سوءاستفاده نمی کند، 

این جور باید باشد، چرا؟
برای اینکه اوال: اسام احتیاج به چنین چیزهایی ندارد. بگذار کسانی 
بروند از خواب های دروغ،  از جعل ها،  و از این جور سکوت ها استفاده کنند 
که دینشــان منطق ندارد، برهان و دلیل ندارد و آثار حقانیت دینشان 

روشن و نمایان نیست. اسام نیازی به این روش ها و وسایل ندارد. 
ثانیا: همان کسی هم که از این روش ها و وسایل استفاده می کند،  در 
نهایت امر اشتباه می کند. مثل معروف »همگان را همیشه نمی توان در 
جهالت نگاه داشت« یعنی بعضی از مردم را همیشه می شود در جهالت 
نگاه داشت، ولی همگان را برای همیشه نمی شود در جهالت نگاه داشت. 
گذشته از اینکه خدا اجازه نمی دهد، پیغمبری که می خواهد دینش تا 
ابد و قیامت باقی بماند، آیا نمی داند صد یا دویســت یا هزار سال دیگر 
مردم می آیند جور دیگر قضاوت می کنند؟! بنابراین برای دعوت مردم 
به حق و پروردگار باید از روش  حق و وســیله حق استفاده کرد. معنی 
این حرف این است که اگر من بدانم چنانچه یک حرف ناحق و نادرست، 
یک دروغ، یک حدیث ضعیف، یک حدیثی که خودم هم می دانم دروغ 
است را برای شما بخوانم، همین امشب همه گنهکاران شما توبه می کنند 
و همه شــما نماز شب خوان می شوید. با این وجود اسام به من اجازه 
چنین کاری را نمی دهد. آیا اســام اجازه می دهد که ما دروغ بگوییم 
که مردم برای امام حســین)ع( اشک بریزند؟ ابدا اسام نیازی به این 
دروغ ها ندارد، حــق را به باطل آمیختن، حق را از میان می برد. وقتی 
انسان حق را ضمیمه باطل کرد، حق دیگر نمی ایستد، خودش می رود، 
حــق ناب تحمل اینکه همراه باطــل باقی بماند را ندارد. بنابراین یکی 
از راه هایی که از آن راه بر دین از جنبه های مختلف ضربه وارد شــده 
اســت، رعایت نکردن این اصل است که ما همان طور که هدفمان باید 
مقدس باشد، روش ها و وسایلی هم که برای این هدف مقدس استخدام 

می کنیم باید مقدس باشد.
مثــا ما نباید دروغ بگوییم. غیبت بکنیــم، تهمت بزنیم، نه فقط 
بــرای مصالح خودمان، بلکه به نفع دین هــم نباید این افعال را انجام 
دهیم،  یعنی به نفــع دین هم نباید بی دینی کنیم. چون دروغ، غیبت 
 و تهمت و... از مظاهر بی دینی اســت. )رک به: سیری در سیره نبوی، 

شهید مرتضی مطهری،  ص 137تا 1۴0(

 در موضــوع آراســتگی نباید از حد افراط و تفریط بیرون رفت. از این رو، مرزهایی برای آن بیان شــده اســت؛ 
مثالً در فقه ،پوشــیدن لباس شهرت، خود را شبیه پوشــش کافران در آوردن و پوشش با هدف فتنه انگیزی و... 
 جایز دانســته نشده است. بر این اســاس، همان طور که آراستگی حالل و شایســته موجب استحکام و ایجاد 
 نشــاط و سالمت در ارتباط ها می شــود، آراستگی ناشایســت و حرام، با این امور منافات دارد و موجب مفسده

برای فرد و جامعه می شود.

بدون تردید ارضای میل خودآرایی و تجمل که فطری اســت، به تکامل 
و ذوق و شکفتن احساســات جوان کمک و روح و عاطفه او را تقویت 
می کنــد، ولی نباید جوان در این راه به زیاده روی و افراط گراید و از حد 
شایســته تجاوز کند، بلکه او همان گونه که به زیبایی بیرونی و ظاهری 
می پردازد، باید به جمال و زیبایی عقل، فکر، علم، هنر و اخالق هم بپردازد 

تا به وسیله هر دو زیبایی، انسانی تکامل یافته برای جامعه پدید آید.

گزارش شده که پیامبر اکرم)ص( به آینه یا آب نگاه می کرد و با ظاهری 
آراسته با مردم مواجه می شــد و می فرمود: خداوند تعالی دوست دارد 

وقتی بنده اش نزد برادران خود می رود، خود را آماده کند و بیاراید. 
***

 آراستگی در گفتار، به دروغ نگفتن، ناسزا نگفتن، دشنام ندادن، غیبت 
نکــردن، تهمت نزدن، آبرو نریختن و غیر اینهاســت. چاره همه این 
گناهان سکوت است. امام صادق)ع( می فرماید: سکوت گنجی سرشار 

و زیور شخص بردبار است.

 براســاس آیات قرآن، شــب، لباس اســت: 
َو َجَعلَْنا اللَّْیَل لِباساً. )نباء، آیه 10( از این رو باید 
توجه داشــت که لباس چه خصوصیات و فوایدی 
دارد تا بتوانیم از شب به عنوان لباس بهره بگیریم.

خــدا در آیــات قرآن بــرای لبــاس فواید و 
کارکردهــای چنــدی را بیــان کرده اســت که 

عبارتند از:
1. نگه دارنده از گرما: برای شما تن پوشهایی 
مقرر کرده که شما را از گرما حفظ می  کند.)نحل، 
آیه 81( البته هر چند که سخنی از »سرما« نیست، 
به نظر می رسد که می تواند ناظر به سرما هم باشد.

2. نگه دارنده از جنــگ: و تن پوش ها و 

زره  هایی که شما را در جنگ تان حفظ و حمایت 
می  نماید.)نحل، آیه 81(

3. عیب پوشــی: پوشــاندن بدی، زشتی، 
عیــب و نقــص، از ویژگی های لباس اســت: ای 
فرزندان آدم، در حقیقت ما برای شما لباسی فرو 
فرســتادیم که بدی و زشتی جسد و عورت های 
 شما را پوشیده می دارد و برای شما زینتی است

)اعراف، آیه 26(
4. زینت و آرایــش: از کارکردهای لباس، 

زینت و آراستن انسان است.)اعراف، آیه 26(
از نظر قرآن، شب نیز این گونه است؛ زیرا شب 
انسان را از گرمای خورشید در امان نگه می دارد؛ 

اجازه تعرض به دشمن نمی دهد؛ زیرا در تاریکی 
شب دشــمن نمی تواند کسی را ببیند و عملیاتی 
داشته باشد که آسیب زا باشد؛ همان طوری که زره 
در جنگ چنین کاری را می کند؛ همچنین شب، 
پوششی بر زشتی ها و بدی هایی است که روز آن 
را آشــکار می کند ولی شب پرده بر آن می افکند 
و قابل دیدن نیســت؛ شــب می تواند دل ها را از 
کثرت به وحدت برســاند و از تشویش و اضطراب 
به سکونت و آرامش بکشاند. از همین رو خدا شب 
را عامل آرامش برای انسان می داند به طوری که 
از خروش و شناگری روزانه به سکون می رساند و 

آرام می گرداند. )قصص، آیه 72(

پوشش شب و کارکردهای آن

آراســتگی در برقراری و اســتحکام روابط 
تأثیرگذار اســت و این حقیقت انکار ناپذیر در 
سراسر هســتی مشهود است. پیشوایان ما نیز 
به اهمیت آن اشــاره داشته و خود پیش از هر 
شخص دیگری آن را به کار بسته و از محبوبیت 
آراســتگی نزد خداوند خبر داده انــد. پیامبر 

اکرم)ص( می فرماید: 
ان اهلل یُِحُبّ ِمن عبیده اذاخرج الی اخوانه ان 
َل]2[؛ خداوند دوست می دارد  یََتَهّیَأ لهم َو یََتَجَمّ
کــه چون بنده اش به ســوی برادرانش بیرون 

می آید، خود را برای آنها آماده و زیبا سازد.
امام صــادق)ع( بــه یکی از یــاران خود 
می گوید:اظهار النعمة احّب الی اهلل من صیانتها 
فإیّاک ان تََتَزیََّن إاِّل فی أَحســن ِزِیّ َقوِمک]3[؛ 
نزد خدا، نمایان کردن نعمت، از نگه داشتن آن 
محبوب تر اســت. پس مبادا که جز در بهترین 

شکل مورد پسند قوم خود بیرون بیایی. 
امیر المؤمنیــن)ع( که خود در غایت زهد 
و ساده زیســتی بود، هرگز ســهل انگاری در 
آراســتگی و آراســته بودن را روا نمی دانست. 
روایتــی از آن حضرت نقل شــده که نشــان 
می دهــد رفاقت و صمیمیت و خویشــاوندی 
نباید باعث کوتاهی در این امر شود. آن حضرت 
فرمود:لَِیَتَزیََّن اََحُدُکم ألَخیِه الُْمْسلِِم کما یََتَزیَِّن 
]۴[؛  لِلَْغریِب الَّذی یُِحُبّ أَْن یراه فی احسن الَهیئهًْ
هر یک از شــما خود را برای برادر مسلمانش 
همــان گونه بیارایــد که بــرای بیگانه ای که 
 دوســت دارد وی را در بهترین شــکل ببیند،

می آراید.
البته باید به این نکته هم توجه داشــت که 
در ایــن امر نباید از حد افراط و تفریط بیرون 
رفت. از این رو، مرزهایی برای آن بیان شــده 
است؛ مثًا در فقه ،پوشیدن لباس شهرت، خود 
را شــبیه پوشــش کافران در آوردن و پوشش 
با هدف فتنه انگیزی و... جایز دانســته نشده 
اســت. بر این اساس، همان طور که آراستگی 
حال و شایســته موجب اســتحکام و ایجاد 

اهمیت آراستگی از نگاه معصومان)ع( 
ناصر بهرامی

نشاط و سامت در ارتباط ها می شود، آراستگی 
ناشایســت و حرام، با این امور منافات دارد و 

موجب مفسده برای فرد و جامعه می شود.
مطلب دیگر این اســت که پیشوایان اسام 
به تمایل جوان و خودآرایی و تجمل دوســتی 
در چارچوب اخــاق و مصلحت جامعه توجه 
داشــته اند و خودآرایی را بــرای جوان تحریم 

نکرده اند.
حکایتی نقل شــده که علی)ع( جامه بهتر 

2. آراســتگی گفتار: در این باره بحث 
فراوانی وجود دارد، اما خاصه ای از آن را بیان 
می کنیم. منظور از آراســتگی در گفتار، دروغ 
نگفتن، ناســزا نگفتن، دشــنام ندادن، غیبت 
نکــردن، تهمت نــزدن، آبــرو نریختن و غیر 
اینهاست. چاره همه این گناهان سکوت است. 
امام صــادق)ع( می فرماید: الُّصمُت َکنٌز وافٌر و 
زیُن الحلیم]10[؛ ســکوت گنجی سرشار و زیور 

شخص بردبار است.
3. آراســتگی رفتار: منظور از آراستگی 
در رفتار، انصاف، وفا و بردباری، ســخاوت و... 

اســت. در این زمینه روایات فراوانی هســت. 
امام صادق)ع( می فرماید: رأیــُت الوفاء یَُزیُّن 
الرجال]11[؛ چنین است که وفا، مردان را زینت 

می دهد. 
امام علــی)ع( می فرماید: و زین المصاحبهًْ 
االحتمال]12[؛ زینت دوســتی، تحّمل اســت. 
همچنین امیرمؤمنان)ع( می فرماید: الّســخاُء 
یَکِســُب الَمَحَبّهًْ و یَُزیّنُ االخاَق]13[؛ ســخاوت 

محبت می آورد و اخاق را زینت می بخشد.
ب( آراستگی ظاهری

بنده اش نزد برادران خود می رود، خود را آماده 
کند و بیاراید. 

در حدیثــی از قول پیامبــر اکرم)ص( در 
مورد شخصی آلوده چنین آمده است : ان اهلل 
تعالی یُبِغُض الَوِسَخ و الَشِعَث]17[؛ خداوند متعال 

شخص آلوده و ژولیده را دشمن می دارد. 
در بعضــی از روایــات بــه مــوارد خاص 
نظافت اشــاره شده اســت. امام صادق)ع( در 
قســمتی از حدیث خــود می فرماید:فان اهلل 
وجــّل اذا اَنَعَم علی عبده اََحَبّ ان یری علیه  عَزّ
ْف ثَوبَه و  أَثََرهــا. قیل و کیف ذلک؟ قــال یَُنِظّ
ــْص داَره و یکنْس اُفنیَتُه  یَُطِیّب ریَحُه و یَُجِصّ
حتی ان الســراَج قبَل َمغِیِب الّشــمس یَنفی 
الَفقر و یَِزیُد فــی الّرزِق]18[؛ هر گاه خداوند به 
 بنده ای نعمتی بدهد، دوست دارد اثر آن را در او 

ببیند.
 عرض شــد: چگونه؟ فرمــود: لباس تمیز 
بپوشد، از بوی خوش استفاده کند، خانه اش را 
گچکاری کند، آلودگی های منزل خود را بروبد 
و از بین ببرد؛ حتی روشن کردن چراغ قبل از 

غروب خورشید فقر را دور می سازد و روزی را 
افزایش می دهد.

2. رسیدگی به موی سر: موی سر یکی 
از جلوه گرترین اجزای بدن است. زیبایی رو و 
صورت با موی سر جلوه پیدا می کند، مخصوصاً 
در نزد بانوان. اگر فردی صورت، ابرو، چشم، لب 
و بینی زیبا داشته باشد، ولی موی سر نداشته 
باشــد، آن زیبایی جلوه نمی کند و چه بسا آن 
فرد را زشت نشان دهد. به همین دلیل، امامان 
معصوم ســفارش هایی درباره موی ســر بیان 
کرده انــد.َوَرَد فی الحدیث ان رســول اهلل)ص( 
نهی الَُمرأَُة التی َوَصلَْت الی َحد البلوغ اَن تََتَشِبَّه 
بالِرّجال فی َقِصّ َشْعِرها من الَْخلِْف او من الوسط 
او مــن األَماِم]19[؛ پیامبر اکرم)ص( نهی فرمود 
زنی)دختری( را که به حد بلوغ رســیده باشد 
که مانند مردان موهای خود را از پشــت سر یا 

از میان یا از جلوی سر کوتاه کند.
این حدیث موی بلند را برای زن پر اهمیت 

و زیبایی زن را با موی بلند دانسته است.
امام صادق)ع( فرمود: اَِنّ ِمن اَجَمِل الجمال 
ــْعُر الحسن]20[؛ از زیباترین زیبایی ها، موی  الَشّ
نیکو و قشنگ است. در جای دیگر می فرماید: 
الّشعر الحسن من َکسوهًْ اهلل فاکِرُموه؛]21[ موی 
زیبا از پوشش های خداست. پس آن را گرامی 

بدارید.
امام رضا)ع( فرمود: ســه چیز از روش های 
پیامبران اســت که از جمله آنها مو گذاشــتن 

است.]22[
درباره نگهداری از مو نیز روایاتی رســیده 

است.

امام صادق)ع( می فرماید: اِْسَتأِصْل َشعَرَک 
یَِقــُلّ َدَرنُُه و دوابُُّه َو َوِســَخُه و تغلظ رقَبُتَک و 
یجلو بََصُرَک]2۴[؛ موی سرت را کوتاه کن؛ چرا 
کــه )با کوتاه کردن مو( آلودگی ها و انگل های 
آن را کم،و گردنت را اســتوار و نور چشمت را 

افزون می کند.
ب( شــانه زدن: شــانه زدن موی سر، 
فایده هایی دارد و در این باره روایات متعددی 
از معصومان ذکر شده است. امام صادق)ع( در 
تفســیر کلمه زینت در آیه (ُخُذوا زیَِنُتُکم عند 
کل مســجد)؛در هر مسجدی زیورهای خود را 
به همراه ببرید، فرموده اســت: الزینهًْ الِمشُط 
عَر و  فاِنّ الِمشــط یجلُِب الِرزَق و یُحِســَن الَشّ
یُنِجُز الحاجهًْ و یَقَطُع الَبلَْغم]25[؛شانه زدن زینت 
است؛ زیرا )شانه زدن( روزی می آورد، مو را زیبا 
می کند، حاجت را برآورده می ســازد و بلغم را 

از بین می برد. 
صــادق)ع(  امــام  دیگــر  جــای  در 
أِس یَذَهــُب بالوباء]26[؛  می فرماید:الِمشــُط للَرّ

شانه زدن سر وبا را از بین می برد.

که انسان می تواند انواع روغن را برای بدن خود 
استفاده کند.

د( خضاب کــردن مو: راوی می گوید: از 
امام صادق)ع( درباره خضاب و رنگ کردن مو 
پرسیدم. حضرت فرمود: قد َخَضَب النبی)ص( 
و الحسین بن علی و ابوجعفر بالکتم]31[؛ پیامبر 
اکرم، امام حســین و امام باقر)ع(، به وســیله 

کتم]32[ خضاب می کردند.
رســول خدا)ص( فرموده اســت: اِخَتَضُبوا 
بِالِحّناء فانه یَجُلوا الَبَصَر و یُنِبُت الَّشعَر و یَُطِیُّب 
ِکُن الّزوجهًْ]33[؛ با حنا خضاب کنید؛  الّریَِح و یَُسّ
چون چشم را روشن می کند و مو را می رویاند 
و بوی بد بدن را پاک می کند و به همسر انسان 

آرامش می دهد.
پی نوشت ها: 

]1[. فرهنگ فارسی معین ، ج 1، ص 39.
 ]2[. مکارم االخاق، الباب االول، الفصل الخامس، ص 35. 

]3[. الکافی، ج 6، ص ۴۴0. 
]۴[. همان ، ص ۴39. 

]5[. مکارم االخاق ، ج 1، ص 22۴.
 ]6[. غررالحکــم، القســم االول، الفصل الثانی فی العلم، 

ص۴2.
]7[. غررالحکم، حدیث1869.

]8[. غررالحکم، باب االول المعرفه، الفصل الســادس فی 
الحکمه. ص58.

]9[. بحاراالنوار، ج 78، ص 80. 
]10[. من ال یحضره الفقیه، ج۴، ص396، حدیث58۴3.

]11[. بحاراالنوار، ج۴7، ص32.
]12[. غررالحکــم ، التجمــل و االحتمــال، ص۴20، 

حدیث9622.
]13[. همان، ص378، حدیث 8523.

]1۴[. بحاراالنــوار، ج21، ص257، باب 30؛ طب النبی، 
ص19.

]15[. الکافــی، ج5، ص567؛ وســائل الشــیعه، ج30، 
ص2۴3؛ بحاراالنــوار، ج75، ص335، بــاب 26؛ تحف 

العقول، ص۴۴2، 
]16[. مکارم االخاق، ص96.

]17[. کنزالعمال، ج 17، ص181.
]18[. امالی طوسی، ص 275؛ مسائل علی بن ابی طالب، 

ص229، احکام المساجد.
]19[. تذکرهًْ الفقهاء، ج 1، ص390.

]20[. الکافی، ج1، ص61۴. 
]21[. من ال یحضره الفقیه، ج1، ص119.

]22و 23[. الکافی ، ج 6، ص 285.
 ]2۴[. همان. ص۴8۴.
]25[. همان، ص ۴89.
]26[. همان. ص ۴88.

]27 و28[. همان، ص 520.
 ]29[. همان. ص ۴88.

]30[. مکارم االخاق، ص 33.

]31[. الکافی ، ج 6، ص ۴79.
]32[. کتم گیاهی اســت که برای خضاب سیاه با وسمه 

مخلوط می شود. لسان العرب، المنجد.
]33[. الکافی، ج 6، ص ۴81.

ج( روغن زدن: امام صادق)ع( می فرماید: 
ْهَن علی راحتَک َفُقل. اللهّم انی  اذا اََخــْذَت الُدّ
یَْن و الزینهًْ]27[؛ موقع روغن زدن موی  اسَألَُک الَزّ
سر، بگو: بارالها! از تو درخواست زیبایی و زینت 
دارم.  این حدیــث ضمن اینکه اهمیت روغن 
زدن موی سر را می رساند، به ما می فهماند که 
روغن زدن موی سر می تواند امر عبادی باشد. 
در جــای دیگر امام می فرمایــد: َمن َدَهَن 
مؤِمناً َکَتَب اهللُ له بُِکِلّ َشعرهًْ نُوراً یوم القیامهًْ]28[؛ 
اگر کســی به مؤمنــی روغن بزنــد، خداوند 
 بــرای هر مو، نــوری را در روز قیامت برای او 

می نویسد. 
ْهُن یُْذِهُب  در حدیثی دیگر آمده است: الُدّ
بالُبؤِس]29[؛ روغن دن، ژولیدگی را دور می کند.

در مورد امام صادق)ع( آمده است که:کان 
یُْدِهُن بأصناف الدهن؛]30[امــام از انواع روغن 
استفاده می کرد. از این عبارت معلوم می شود 

را بــه غامش قنبر که جوان بود، داد تا تمایل 
زیباپسند قنبر را ارضا سازد. سپس خطاب به 
وی فرمود: تو جوانی و مانند ســایر جوانان به 
تجمل و زیبایی رغبت بســیار داری و به عاوه 
من از خدای خود حیا می کنم که لباس خودم 

بهتر باشد.]5[ 
بدون تردید ارضای میل خودآرایی و تجمل 
که فطری اســت، به تکامل و ذوق و شــکفتن 
احساســات جوان کمــک و روح و عاطفه او را 
تقویت می کند، ولی نباید جوان در این راه به 
زیاده روی و افراط گراید و از حد شایسته تجاوز 
کنــد، بلکه او همان گونه که به زیبایی بیرونی 
و ظاهری می پــردازد، باید به جمال و زیبایی 
عقل، فکر، علم، هنر و اخاق هم بپردازد تا به 
وسیله هر دو زیبایی، انسانی تکامل یافته برای 

جامعه پدید آید.
انواع آراستگی

آراســتگی دو نوع است: آراستگی روحی و 
ظاهری.

الف( آراستگی روحی
قبل از پرداختن به آراســتگی جســمی و 
ظاهری از منظر معصومان، به پاکیزگی روح و 
آراستن باطن در کام آن بزرگواران می پردازیم.

آراســتگی روح را به ســه بخش می توان 
تقسیم کرد:

1. آراستگی اندیشــه: این آراستگی را 
می توان به سه زینت اساسی خاصه کرد: علم، 

حکمت و ادب.
علم: امام علــی)ع( می فرمایند: العلم زین 
األغنیاء وغنــی الفقراء؛]6[ دانش، زینت دهندة 
ثروتمندان اســت)منظور از ثروتمندان یعنی 
کســانی که علم دارنــد( و بی نیاز کننده فقرا 
)یعنی کسانی که علم ندارند و جاهل هستند(.

در حدیثی دیگر فرمود: العلم اشــرف حلهًْ 
 و عطّیــهًْ]7[؛ دانــش واالتریــن زیــور و هدیه 

است. 
الحلیهًْ  فانهــا  بالحکمْهً  علیــک  حکمت: 
الفاخــرهًْ]8[؛ حکمت زیوری اســت گرانبها که 
بر تو الزم اســت آن را به دست آوری. حکمت 
به معنای قوه تمییز بین زشــت و زیبا و عنصر 
حرکت دهنده انسان به نیکی ها و بازدارنده او 

از بدی هاست.
می فرمایــد:  امیرالمؤمنیــن)ع(  ادب: 
احســن االدب زینهًْ العقل]9[؛ ادب نیکو ، زیور 

و زینت خرد و عقل است. 

 1. پاکیزگی عمومی: پاکیزگی، گذشته از 
تأثیر بسزایی که در سامت شخصی و اجتماعی 
انسان دارد، موجب دلپذیری و جلب نظر بیننده 
می شود، بلکه یکی از خواسته های فطری انسان 
است و با سرشت او آمیخته شده است. در کام 

معصومان)ع( پاکیزگی جزئی از ایمان است.
پیامبر اکرم)ص( می فرمایــد: النظافهًْ من 
االیمــان]1۴[؛ پاکیزگی جزئی از ایمان اســت؛ 
یعنی یکی از نشــانه های مؤمــن، پاکیزگی و 

آراستگی است.

الف( مدل مو: پیامبر اکرم)ص( فرمود: َمن 
ه]23[؛ هر کس  اِتََخَذ َشُعراً َفلُیحِسُن َوالیََته او لَِیُجَزّ
موی سرش را بلند می گذارد، خوب نگهداری 

یا کوتاهش کند.
از ایــن حدیث می توان برداشــت کرد که 
 موی سر اگر بلند باشد، مشکلی ایجاد نمی کند

)البتــه در آقایان نباید از حــد متعارف خارج 
شود(. 

امــام رضــا)ع( می فرمایــد: ِمــْن أَْخاِق 
ــف؛ ]15[ پاکیزگــی از اخــاق  َنُظّ  األنبیــاء الَتّ

انبیاست.
گزارش شــده که پیامبر اکرم)ص( به آینه 
یا آب نگاه می کرد و با ظاهری آراسته با مردم 
مواجه می شــد و می فرمود: اَِنّ اهلل تعالی یُِحُبّ 
ِمْن َعِبــدِه اذا َخَرَج الی إِْخوانِِه أَْن یََتهّیأ لَُهم و 
َل؛]16[ خداوند تعالی دوســت دارد وقتی  یََتَجَمّ


