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فضيلت آراستگى

رسول خدا (ص):
َه َجـميـل َو يُـِحـبُّ الـَجـمـاَل۱ ِانَّ الـلـّٰ

خدا زيباست و زيبايى را دوست دارد

و  «عفيفانه»  «عّزتمند»،  حضور  مؤمنان،  ارزشمند  برنامه هاى  از 
رشته اى  اّما  متفاوت اند  گرچه  مفاهيم  اين  است.  اجتماع  در  «آراسته» 
نامرئى و ظريف، آن ها را به يكديگر پيوند مى دهد و زيبايى خاصى پديد  

مى آورد. 
به راستى، 

«آراستگى» و «عفاف» چه رابطه اى با يكديگر دارند؟ 
ميان اين دو با «عّزت» چه نسبتى برقرار است؟ 

١ــ بحار االنوار، ج ٧٩، ص ٢٩٩ و خصال، ج٢، ص ١٥٧.
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قرائت   
آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد. 

 
جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ

حـيـِم ِه الـرَّ ۡحـٰمـِن الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

....................... ِه  َم زيـَنـَة الـلـّٰ ُقـۡل َمـۡن َحـرَّ

....................... تـی َاۡخـَرَج ِلـِعـبـاِده ی  الـَّ

....................... ۡزِق  ّـبـاِت ِمـَن الـِرّ ِيِ َوالـطـَّ

....................... ُقـۡل ِهـَی ِلـلَّـذيـَن ءاَمـنـوا 

....................... نۡـيـا  ِفـی الۡـَحـيـاِة الـدُّ

....................... خـاِلـَصـًة يَـۡوَم الۡـقـيـاَمـِة 

....................... ـُل اۡآليـاِت  کَـذ ِٰلـَك نُـَفـِصّ

....................... ِلـَقـۡوٍم يَـۡعـلَـمـونَ 

بگو پروردگارم حرام کرده زشت کاری ها را َی الۡـَفواِحَش  ّـِ َم َرب َّما َحـرَّ ُقـۡل ِان
چه آشکار و چه پنهان آن ها را مـا ظَـَهـَر ِمـۡنـهـا َو مـا بَـطَـَن 
و نيز گناه و سرکشی به ناحق را َواِۡالثۡـَم َو الۡـبَـۡغـَی ِبـَغۡيـِر الَۡحـِقّ 

و اين که به خدا شرک بورزيد، ِه  َو َاۡن تُـۡشـِرکـوا ِبـالـلـّٰ
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چيزی را که برای آن دليلی نفرستاده ۡل ِبـه ی ُسـۡلـطـانًـا  مـالَـۡم يُـَنـِزّ
و اين که به خدا نسبت دهيد ِه  َو َاۡن تَـقـولـوا َعـلَـی الـلـّٰ

چيزی را که نمی دانيد. مـاال  تَـۡعـلَـمـونَ 
اعراف، ٣٢ و ٣٣

....................... يـا بَـنـی ءاَدمَ 

....................... َقـۡد َانۡـَزلۡـنـا َعـلَـۡيـکُـۡم ِلـبـاًسـا 
....................... ا  يُـواری َسـۡوءاِتـکُـۡم َو ريـشـً
....................... َو ِلـبـاُس الـتَّـۡقـوٰی ذ ِٰلـَك َخـۡيـرٌ 
....................... ِه  ذ ِٰلـَك ِمـۡن ءايـاِت الـلـّٰ
....................... رونَ  کـَّ لَـَعـلَّـُهـۡم يَـذَّ

اعراف، ٢٦

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد. 

َاۡخـَرَج: پديد آورد، خارج کرد الَّـتـی: که، کسی که  َم: حرام کرده  َحـرَّ
کَّـروَن: پند می گيرند َيـذَّ ِهـَی: آن، او  ـُل: توضيح می دهيم  ُنـَفـِصّ

ريش: زينت ُيـواری: بپوشاند  َسـۡوءات: ناپسندی ها 

ترجمه
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با تفكر در آيات، جمله هاى زير را تكميل كنيد و مشخص كنيد كه هر جمله 
از كدام آيه به دست آمده است.

سوره/ آيهپيام آياترديف
١
٢
٣
٤

٥

٦

خداوند، زينت های جهان را بر بندگانش حرام ................ .
مؤمنان بايد از روزی هايی که از راه درست و پاک به دست آورده اند، ..... .
زينت ها و روزی های پاک در آخرت، اختصاص به ............. دارد.

آن  چيزهايی که خداوند بر مؤمنان حرام کرده است، عبارتند از: ........ ، 
...... ،...... ، .......و ....... .

از  را  انسان  الف:  است:  داده  قرار  هدف  دو  برای  را  پوشش  خداوند، 
ناپسندی ها حفظ کند و مايه ی عفاف باشد. ب: ............. 

اگر انسان لباس ......... را بر خود بپوشاند، خواهد توانست پوشش و 
لباس  ظاهری را مراعات کند و حفظ نمايد. 

.........

.........

.........

.........

.........

.........

اين آيات، نمونه ای از سخنان خداوند درباره ی آراستگی و پوشش است. برای 
درک عميق تر و استفاده ی بهتر از راهنمايی های خداوند درباره ی مساله ای که هر روز 
با آن سر وکار داريم، از کلمات پيشوايان خود و شيوه ی زندگی آنان کمک می گيريم و به 

توضيح بيش تر آيات می پردازيم. 

آراستگی، شيوه ی پيشوايان دين
پيشوايان ما نه تنها در زيبايی باطنی خود می کوشيدند بلکه به زيبايی و آراستگی ظاهر هم توجه 

داشتند و ياران خود را نيز به رعايت آن دعوت می کردند. 
رسول خدا ــ صلی الّله عليه و آله ــ می فرمايد: 

لباس سفيد و روشن بپوشيد که پاک تر و پاکيزه تر است.۱
امام علی ــ عليه الّسالم ــ می فرمايد: 

١ــ وسائل الشيعه، ج١، ص ٢٨٠

پيام آيات
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آراستگی از اخالق مؤمنان است.۱
امام  صادق ــ عليه الّسالم ــ می فرمايد:

خداوند زيبايی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژوليده نشان دادن 
بدش می آيد.۲

و نيز می فرمايد: 
دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود، بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.۳

 هنگامی که رسول خدا (ص) می خواست با ديگران مالقات کند، به آينه نگاه می  کرد، موهای خود 
را شانه می زد و مرتب می ساخت و می فرمود: 

خدای تعالی دوست دارد وقتی که بنده اش به سوی دوستانش می رود خود را آماده و آراسته 
کند.۴

به  مدتی  اندک  در  مسلمانان  که  شد  سبب  ما  پيشوايان  ساير  و  خدا (ص)  رسول  شيوه ی  اين 
آراستگی،  گيرند.  قرار  ملت ها  ساير  سرمشق  و  الگو  و  شوند  تبديل  ملت ها  پاکيزه ترين  و  آراسته ترين 
اختصاص به زمان حضور در اجتماعات و معاشرت ها ندارد. بلکه شامل زمان حضور در خانواده، و 
از آن مهم تر، زمان عبادت نيز می شود. استفاده از عطر، شانه زدن موها، پوشيدن لباس روشن و تميز و 
پاک بودن تمامی بدن، از توصيه های مهم آنان هنگام عبادت است. تکرار دائمی نماز در شبانه روز، اين 

آراستگی و پاکی را در طول روز حفظ می کند و زندگی را پاک و باصفا می سازد. 

 با دوستان خود مشورت كنيد و ببينيد كه سفارش و تأكيد اسالم به 
پاكيزگى و آراستگى چه آثارى در زندگى فردى و اجتماعى دارد؟ 

تناسب ميان ظاهر و باطن در آراستگی
را  ظواهر  و  اعمال  روحيات،  و  اخالق  انديشه ها،  و  اوست  باور  و  انديشه  تجّلی  کس  هر  ظاهر 

١ــ غرر الحکم و دُررالکلم، چاپ دانشگاه تهران، ج١، ص ٣٠٧. تجّمل در احاديث، به معنای آراستگی و زيبايی است نه استفاده 
از لباس ها و جواهرات گران قيمت و اين نوع آراستگی است که با ساده زيستی معصومين صلوات الله عليهم منافاتی ندارد.

٢ــ امالی، شيخ طوسی، ج١، ص ٢٧٥
٣ــ ثواب االعمال، ص ٣٦٢

٤ــ وسائل الشيعه، ج١، ص ٢٧٨

همفكرى
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می سازند و شکل می دهند. مثًال آن کس که نظم و برنامه ريزی را قبول دارد، اگر واقعًا به آن ايمان و باور 
داشته باشد، دست به برنامه ريزی می زند و هرکاری را در زمان خاص خود انجام می دهد. 

از سوی ديگر، رفتارهای ظاهری نيز به تدريج بر باطن انسان تأثير می گذارد و روحيه ی فرد را 
تغيير می دهد. شما می توانيد نمونه های فراوانی بيابيد که چگونه برخی اعمال، سبب تغيير اخالق و حّتی 

طرز تفّکر افراد شده است. 
البته ممکن است انسان های رياکار خود را در ميان جمع خوب جلوه دهند، در حالی که باطن 
زشتی داشته باشند. اّما اين ظاهر زيبا عاريتی و موقتی است و نمی تواند از چشمان تيز بين انسان های 

خردمند مخفی بماند. باالخره، باطن زشت آنان آشکار می شود و خود را نشان می دهد. 
برخی نيز برای توجيه ظاهر نامناسب خود به اين جمله متوّسل می شوند که «دل بايد پاک باشد، ظاهر 
چندان اهميّتی ندارد!» اّما خوب است آنان توجه کنند که دل پاک و باحيا و عفيف، ظاهر پاک و باعفاف 
را به دنبال می آورد و همان طور که گفته اند، «از کوزه همان برون تراود که در اوست.» مگر می شود که 

کسی حقيقتی را از صميم قلب دوست داشته باشد، اما هر روز کاری بر ضد آن انجام دهد؟ 
حقيقت اين است که دل به هر جا رود عمل هم به همان جا می رود. 

 نمونه هايى از تناسب و هماهنگى ظاهر و باطن را توضيح دهيد. 
............................................................
............................................................
............................................................

عفاف، عّزتمندی و آراستگی
عفاف يک حالت روحی و فضيلت اخالقی است که سبب می شود انسان اندام ظاهری خود را 
وسيله ی خودنمايی و جلب توجه ديگران قرار ندهد و اجازه ندهد ناپاکان از او سوء استفاده کنند. انسان 
عفيف حيا دارد از اين که ديگران به خاطر بدنش به او توجه کنند و به تحسين و تمجيد وی بپردازند. 
او در وجود خود ارزش های واالتری می يابد که می تواند تحسين و احترام ديگران را برانگيزد. انسان 
عفيف، آراسته است اما آراستگی او به گونه ای است که جسم او وسيله ی جلب توجه ديگران قرار 
نمی گيرد. او خود را بزرگ تر از آن می يابد که ديگران او را به عنوان ابزاری برای لذت جويی نگاه کنند. 

ذكر 
    نمونه ها
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به همان اندازه که رشته های عفاف در روح انسان ضعيف می شود، نوع آراستگی به خصوص آراستگی 
در پوشش تغيير می کند و پوشش جنبه ی خودنمايی به خود می گيرد. اما هر اندازه که اين رشته مستحکم 

شود، پوشش و آراستگی ظاهری جلوه گاه زيبايی های روح و شخصيت متعالی انسان می گردد. 
بر همين مبناست که امام صادق (ع) می فرمايد: 

لباس نازک و بدن نما نپوشيد؛ زيرا چنين لباسی نشانه ی سستی و ضعف دين است.۱
امام علی  (ع) نيز می فرمايد: 

بپرهيز از اين که خود را برای ديگران بيارايی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخيزی.۲
و  زنان  در  آن  وجود  اّما  است  زن  و  مرد  از  اعم  فضيلتی،  با  انسان  هر  خصلت  گرچه «عفاف» 
دختران ارزش بيش تر و برتری دارد. زن، مظهر جمال خلقت است و اين زيبايی هم در باطن و هم در 
ظاهر او متجّلی است. احساسات لطيف زن که بيانگر زيبايی های درونی وی می باشند و همچون سايه ی 

رحمت الهی، آرامش بخش کانون گرم خانواده است، با زيبايی ظاهر او عجين شده است. 
از سوی ديگر، زن کانون «عفاف» خانواده است. همواره ندايی درونی او را به پاکی و پاکدامنی فرا 
می خواند. گويا روح بزرگ او نمی پسندد که بازيچه ی خواسته های پست و حقير ناپاکان شود. از اين رو 
می کوشد آراستگی او در جامعه به گونه ای باشد که گوهر زيبای وجودش از نگاه نا اهالن دور بماند و روح 
بلندش تحقير نشود. او درمی يابد که اعطای هر کمالی از جانب خدا، مسئولّيتی را نيز به همراه می آورد. 
همان طور که اگر کسی به کمال علم زيبنده شد، نبايد علمش را ابزار دست قدرتمندان ستم پيشه کند، موهبت 
زيبايی نيز نبايد در خدمت هوسرانان قرار گيرد و همان گونه که اگر انسان از علم خود به درستی استفاده 
نکند، به جای رستگاری، شقاوت نصيبش می شود، عرضه ی نابجای زيبايی، به جای گرمی بخشيدن به 

کانون خانواده، «عّفت» و «حيا» را از بين می برد و اين دو گوهر مقدس را از او می گيرد. 

 آيات 23 تا 26 سوره ى قصص را مطالعه كنيد و رفتار آميخته با «عفاف» 
حضرت موسى (ع) و دختران شعيب (ع) را توضيح دهيد.

............................................................

............................................................

١ــ بحاراالنوار، ج ٧٩، ص٢٩٩  
٢ــ همان، ج ٧١، ص ٣٦٣

تفكر 
   در آيات
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«عّزت» در مقابل حقارت و ّذلت قرار دارد. 
انسان عزيز در خود عظمت و صالبتی می يابد که موجب می شود حقارت و پستی 
را نپذيرد و تن به شکست و زبونی ندهد. بزرگ ترين شکست نيز شکست روحی و معنوی 
است. چه بسا انسان هايی در جنگ ظاهری شکست بخورند اّما روح بلندشان پيروز و 

عزيز باقی بماند. 
يکی از اقسام پستی ها و حقارت ها آن است که افراد هوس ران و گناهکار به انسان 
به چشم ابزار هوس رانی های خود نگاه کنند و به شخصيت انسانی و با کرامت او توجه 
ننمايند. انسانی که دارای عّزت نفس است، اين حقارت و پستی را نمی پذيرد و از همان 
ابتدای جوانی به گونه ای در جامعه ظاهر می شود که اجازه ی چنين تحقيری را به ديگران 
نمی دهد. گرچه او هم زيبايی و آراستگی را دوست دارد، اّما اين زيبايی و آراستگی را در 

پوششی از حجاب نگه می دارد تا شخصيت متعالی خود را از دست ندهد. 

 با توّجه به شكل پوشش هاى موجود در جامعه براى پسران و دختران، 
بگوييد كه كدام يك از آن ها عفت و عّزت افراد را بيش تر تضمين مى كند؟ 

........................................................... 
............................................................
............................................................
............................................................

نياز به مقبوليت و رابطه ی آن با آراستگی
انسان نيازهای گوناگونی دارد: نياز به آب و غذا، مسکن، آرامش، تحسين ديگران و ... . 

برخی از نيازها در دوره ی نوجوانی و جوانی، بيش تر خود را نشان می دهد که در اين ميان می توان 
از نياز به توّجه و تحسين ديگران و مقبوليت نام برد. جوان برای اين که ثابت کند وجودش برای جامعه 

بررسى    
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مفيد است، تالش می کند که توانايی ها و استعدادهای خود را کشف و شکوفا کند و آن ها را در معرض 
ديد ديگران قرار دهد و جايگاه مناسب خود را در ميان ديگران تثبيت کند. 

اثر  يک  خلق  يا  ورزشی  رشته ی  يک  در  خود  استعداد  نشان دادن  با  می کوشد  که  نوجوانی 
هنری يا کار مؤّثر در يک کارگاه صنعتی، تحسين ديگران را برانگيزد و اعتماد آنان را جلب کند، 
کاربردن کالمی تند و نابجا يا گذاشتن  با آن فردی که با لباسی نامناسب يا آرايش غير معمولی يا به 
ضعف  ناخود آگاه  به طور  شخص  اين  است.  متفاوت  بسيار  می کند،  وجود  اظهار  لب  بر  سيگاری 
روحی خود را به ديگران نشان داده و آن ديگری ارزش های وجودی خود را به زيبايی هر چه تمام تر 

آشکار کرده است. 
آراستگی همراه با عفت و حيا نشانه ی شخصيت روحی و درک متعالی فرد از زندگی است و 
تحسين قلبی همساالن را به دنبال دارد. حتی آن فردی که نسبت به پوشش همراه با عفت و حيای ديگری 

روی خوش نشان نمی دهد، در قلب و وجدان خود او را می ستايد. 

انديشه 
و تحقيق

١ــ چه تفاوتی ميان آراستگی و خودنمايی ظاهری است؟ 
٢ ــ چگونه با خودنمايی عزت نفس آدمی لّکه دار می شود؟ 

سرگذشت  که  عفاف اند  مظهر  دو  يوسف (ع)  حضرت  و  مريم (س)  حضرت  ٣ ــ 
آنان در قرآن کريم ذکر شده است. با مراجعه به سوره ی مريم (آيات ١٨ تا ٣٣) و سوره ی 

يوسف (آيات ٢١ تا ٥٤)، جلوه های عفت و پاکدامنی آنان را بيان کنيد.
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پيشنهاد

١ ــ پيرامون ما افرادی هستند که با استفاده از خّالقيت های خود تحسين ديگران را 
برانگيخته اند و در زمينه های گوناگون هنری، ورزشی، علمی، اجتماعی و اخالقی به فردی 

مؤثر در جامعه تبديل شده اند. آنچه درباره ی عوامل اين موفّقّيت می دانيد بيان کنيد. 
٢ ــ با خود بينديشيد و ببينيد که تا چه اندازه کوشش کرده ايد آراستگی همراه با 
عفاف و عّزت داشته باشيد. آيا موانع درونی در مقابل اين کوشش وجود داشته است؟ آن ها 

را برای خود مشخص کنيد و برای برداشتن آن موانع، راه حل مناسب تنظيم نماييد.


