
   حسين سروقامت *
در جهان امروز س�بك زندگي )Lifestyle( بس�يار 
مه�م ش�مرده مي ش�ود؛ مجموع�ه اي از منش هاي 
ذاتي ما و همچنين روش هايي ك�ه براي ادامه حيات 
برگزيده اي�م. بحث س�بك زندگ�ي در بس�ياري از 
سخنان رهبر فرزانه و از جمله بيانيه گام دوم انقالب 
مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. ايشان در 
مهر 1391 در جمع پرش�ور جوانان خراسان شمالي 
س�ؤاالت مهم�ي را در اين خص�وص مط�رح كرده و 
آسيب شناسي آنها را خواستار شدند. در پاسخ به اين 
مطالبه اساسي هر هفته يكي از اين سؤاالت را مطرح 
نموده و به بررسي پاس�خ خواهيم پرداخت. تاكنون 
به 25پرس�ش و بررس�ي آن پرداخته ايم و اما سؤال 
بيست و ششم:»مسئله  آرايش در بين مردان و زنان 
چطور است؟ چقدر درست است؟ چقدر مفيد است؟«

      
   از آرايش زنان تا آراستگي همگان

اگر واژه آرايش را در لغت نامه دهخدا جست وجو كنيم به 
كلماتي نظير زينت، زيور، جمال، تجمل، پيرايه و تزئين 
برمي خوريم. كلماتي كه در دل هر يك، زيبايي و آراستگي 
نهفته است. همچنين مي توان آرايش را به مفهوم اخص 
كلمه به زينت و زيوري كه اف��راد روي مو، صورت و بدن 
خويش به كار مي برند، اطالق كرد )كه لوازم آرايش نيز 
در همين مفهوم اس��تفاده مي ش��ود( يا آن را به معناي 
اعم كلمه به معناي زيبايي، شيك پوش��ي و آراس��تگي 

ظاهر دانست. 
آرايش به مفهوم اول عمدتاً توسط زنان استفاده مي شود، 
هرچند گاه گداري مردان ني��ز از آن بهره اي مي برند، اما 
آراستگي مفهومي است كه شامل همه اشخاص مي شود 
و تنها به يك��ي از دو جنس زن يا م��رد اختصاص ندارد. 
پرسش رهبر معظم انقالب نيز ناظر بر چگونگي وضعيت 
آرايش زنان و مردان و همچنين درستي و فايده آن است. 

امري كه ما در اين مقال قدري به آن خواهيم پرداخت. 
   آرايش زنان و مردان در مسير تغيير

اگر به عنوان يك ناظر نقاط مختلف كشور را مورد توجه 
قرار داده يا به عنوان يك پرسشگر به بررسي نشانه هاي 
وضعيت آرايش در جامعه سنتي و مدرن بپردازيد، به چند 

نكته مهم دست مي يابيد:
- هرقدر از آغاز انقالب اس��المي فاصله گرفته ايم، ش��ور 
و هيجاني كه معموالً در ابتداي ه��ر نهضت و انقالبي بر 

سطوح مختلف جامعه سايه مي گسترد، كمتر شده و جاي 
خود را به وضعيت باثبات ت��ري  می دهد. بر همين منوال 
دامنه حجاب و آرايش زنان نيز بازتر و فراخ تر ش��ده و به 

مرور زمان تغيير كرده است. 
- گلوباليس��م )جهاني ش��دن(، گس��ترش اينترنت و به 
ويژه شبكه هاي اجتماعي، اس��تفاده از ماهواره، نمايش 
انواع و اقس��ام مد مخصوصاً در خودنمايي و پزدادن هاي 
دائمي شبكه جهاني اينستاگرام، تفاوت جدي و اساسي 
نس��ل هاي مختلف با يكديگر، تغيي��ر گروه هاي مرجع 
از والدين و دانش��مندان به س��لبريتي ها و هنرمندان و 
گسترش ارتباط دختران و پسران جوان در كافي شاپ ها، 
دانشگاه ها، پارك ها، مجالس عيش و نوش و... همه و همه 
به تغييرات دامن گي��ري در وضعيت آرايش افراد جامعه 

منتهي شده است. 
-  در چنين شرايط شكننده اي بخش گسترده اي از زنان 
پيشقراول آرايش و خودنمايي هستند، هرچند اين امر به 
جامعه مردان نيز سرايت كرده و كم كم قبح برخي مظاهر 
زنانه آرايش نظير مش كردن موي سر و برداشتن زير ابرو 

و... نيز در مردان ريخته است. 
- در بخش عمده اي از جامعه ايراني گويا عفاف و حجاب 
دارد آهسته آهس��ته جاي خود را به تبرج و خودنمايي 
مي دهد و اين خود بيانگر واقعيت تلخ و نهفته اي اس��ت 
كه: »اگر مي خواهي خواهان داش��ته باشي، بايد خودت 

را نشان دهي!«
   درستي و نادرستي آرايش زنان و مردان

اگر بخواهيم به درستي و فايده آرايش زنان و مردان پي 
ببريم، الزم اس��ت ميان اين مقوله در خان��واده و فضاي 
عمومي جامعه تفاوت قائل ش��ويم. بدون ترديد آرايش 
متعارف زن��ان و م��ردان در خانه و ب��راي يكديگر امري 
مطلوب و پسنديده اس��ت. دين مبين اسالم نيز اين نوع 
آرايش را مجاز شمرده و مايه استحكام خانواده مي داند، اما 
اگر همين امر به جامعه سرايت كند، نه تنها مجاز نيست 
كه باعث ايستايي فعاليت هاي سازنده و وسوسه و تحريك 
آحاد جامعه مي شود. در اينجا الزم است مقصود خود را 
با ذكر مثالي بيان كنم. اگ��ر صاحب يك مغازه كبابي در 
مألعام اقدام به طبخ كباب كند و دود و دمي راه بيندازد، 
اما از فروش آن به مشتريان خودداري كند، درباره او چه 
قضاوتي مي كنيد؟ آيا رفتار او را مجاز شمرده، براي انجام 
چنين  كاري به او حق مي دهيد؟ طبعاً پاسخ شما منفي 
است. او حق ندارد شامه مردم را تحريك نموده و از عرضه 

كاالي خويش امتناع ورزد! بر اساس همين معيار آيا زن 
و مرد جوان حق دارند با هر نوع آرايشي در جامعه ظاهر 
شوند؟ آيا آنان مي توانند با استفاده از انواع لوازم آرايش 
)عمدتاً از سوي خانم ها( و نمايش قسمت هاي جذاب بدن 
و همچنين پوشيدن لباس هاي بدن نما و تحريك كننده، 
دلمشغولي هاي مخربي در افراد به وجود آورده، آنان را از 

حق تعامل سالم در اجتماع بازدارند؟
جواني كه در مقابل چنين جلوه ه��اي فريبنده اي واقع 
شده، بايد چه كند و در برابر سفره گسترده اي كه اجازه 
دس��ت بردن به آن را ندارد، چگونه رفتار كند؟ طبيعي 
است كه يا بايد به دستور دين عمل كند و با نگاه نكردن 
به نامحرم خود را در معرض وسوس��ه هاي گناه آلود قرار 
ندهد كه طبعاً چنين كاري نوعي فش��ار رواني به جوان 
وارد مي كند. يا در خي��ال خود به گناه افت��اده و گرفتار 
عذاب وجدان شود يا براي تس��كين اين ميل غريزي به 
جرم و جنايت دست يازد... شما كدام يك از اين نسخه ها 
را تجويز مي كنيد؟ مالحظه مي كنيد كه بي مباالتي در 

جامعه جز فساد و تباهي راه به جايي نمي برد!
   آراستگي زنان و مردان چگونه بايد باشد؟

اكنون و در اين قس��مت از بح��ث به بي��ان معناي اعم 
كلمه آرايش يعن��ي زيبايي و آراس��تگي اف��راد جامعه 
مي پردازيم. در فرهنگ قرآن پوش��ش مناسب كه سبب 
عفت زن مس��لمان اس��ت، از لوازم آراس��تگي به شمار 
مي رود. پوشيدگي، زن را از نگاه ها و ساير تعرض هاي ناروا 
دور نگه مي دارد. براي همين زنان از آشكاركردن زيورهاي 
خود در مقابل نامحرمان منع شده اند. البته آشكاركردن 
دست ها و صورت به شكل متعارف منعي ندارد. همچنين 

اسالم زنان را از پوشيدن لباس هاي موقر و زيبا باز نداشته 
و به آنان اجازه پوشيدن لباس هايي با رنگ ها و مدل هاي 
شاد و چش��م نواز را نيز داده است. به ش��رط آنكه چنين 
پوششي وي را انگشت نماي خاص و عام نكند. درخصوص 
آراستگي مردان نيز شيوه اسالم، اعتدال است. نه همچون 
برخي فرقه هاي ناروا بر فش��ار و جمود پافشاري مي كند 
و نه همچ��ون برخي مكاتب افراطي بر تجمل و اس��راف 
صحه مي گذارد. اس��الم حت��ي در دوره هاي��ي كه اغلب 
مردم از جهت رفاه مادي شرايط مناسبي دارند، پوشيدن 
لباس هاي فاخر و گرانبها را نيز مجاز مي شمرد. در مكتب 
متعالي ما تمايالت زيباپسندي انسان سركوب نمي شود 
و استفاده از مواهب خدادادي ش��كر اين نعمت ها تلقي 
مي ش��ود. در برخي روايات از پيامبر اكرم)ص( نقل شده 
كه حضرت در مواجهه با ثروتمندي كه لباس مندرسي 
پوشيده بود، وي را از اين كار بازداشته و فرمودند خداوند 
دوست دارد وقتي نعمتي به بنده اش عنايت مي كند، آثار 

آن را در سر و وضع او ببيند. 
مرتب كردن لباس ها و به اصطالح امروزي »ِست كردن« 
آنها از جه��ت پارچه، رن��گ و مدل نيز با تعاليم اس��الم 
منافاتي ندارد و در اين خصوص تفاوتي ميان زنان و مردان 
نيست. هرچند در مواردي نيز اسالم ميان آراستگي زنان 
و مردان تفاوت گذارده اس��ت. مثاًل در برخي احاديث به 
مردان سفارش ش��ده كه ناخن هاي خود را كوتاه كنند، 
در حالي كه به زنان توصيه شده براي زيباترشدن، آنها را 
بلند نگه دارند. البته اسالم نسبت به اينكه فرد مسلمان 
در برخي شئون از ساير مردم متمايز باشد، روي خوشي 

نشان نداده است. 
رسول خدا مي فرمايند: »خدا دوست ندارد بنده اش را در 

ميان يارانش، داراي وضعيتي متمايز ببيند.«
 به عنوان مثال اسالم رفتار برخي اشخاص متمول كه نوع 
خاصي از پارچه را با بهاي بسيار گزاف از كشورهاي ديگر 
سفارش مي دهند كه تنها و تنها بر قامت آنان برازنده باشد 
و در كشوري كه زندگي مي كنند، احدي جز آنان از چنين 
پارچه اي استفاده نكند، روا نمي داند. ضمن تأكيد دوباره 
بر نگاه متعالي اسالم به مقوله زيبايي و آراستگي و به ويژه 
زيبايي منش انسان، سخن را با اين شعر نغز بيدل دهلوي 

به پايان مي بريم:»نازنينان فارغ از آرايش مشاطه اند!«)1(
 * عضو هيئت علمي 
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمي

1-  مشاطه= آرايشگر
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هميشه احس�اس مي كنيد زندگي چيزي 
كم دارد؟ حتي وقتي در حال تفريح يا سفر 
هستيد به نظرتان مي آيد كه به اندازه كافي 
تفريحات يا سفرتان هيجان انگيز نيست؟ 
»ش�ادي« از نظرتان تجرب�ه فوق العاده اي 
اس�ت كه با اين دلخوش كنك هاي روزمره 
به دس�ت نمي آيد؟ اگر چني�ن فكرهايي 
از س�رتان مي گذرد، پ�س قطع�ًا آن اليه 
سنگين غم را هم مي شناسيد كه سرتاسر 
زندگي را خاكس�تري و عب�وس مي كند، 
اما آيا نس�بتي نيس�ت ميان اين ش�ادي 
دس�ت نيافتني و غم هميش�گي؟ ش�ايد 
بايد دنبال نوع ديگري از ش�ادي باش�يم.

      
 در سال 1۹۲۰، روانش��ناس امريكايي جان 
ب. واتس��ون مقاله اي پژوهش��ي منتشر كرد 
كه در زمره مش��كوك ترين كارهاي اخالقي 
قرن بيستم به ش��مار مي رود. واتسون همراه 
با روزالي رينر، دانشجوي ۲1ساله تحصيالت 
تكميلي دانشگاه جانز هاپكينز در بالتيمور كه 
محل تدريسش بود، مي خواست نوعي ترس 
خاص را به يك بچه  القا كند. ترسي كه فارغ از 

اين آزمايش احساسي طبيعي بود. 
تا آن زمان، شرطي س��ازي رفتار منحصراً در 
قلمروي حيوانات انجام مي شد، اما واتسون و 
رينر يك بچه نه ماهه به نام مستعار آلبرت را 
براي مطالعه شان انتخاب كردند، به مادرش 
يك دالر دادن��د و چندين حي��وان كوچك 
زنده را مقابلش گذاشتند، از جمله يك موش 
كه او در ابتدا با بازيگوشي به آن عالقه نشان 
داد. وقتي آلبرت مش��غول بازي با موش بود، 
آزمايش��گران با چكش به يك ميله فوالدي 
زدند. ص��داي بلندي ايجاد ش��د ك��ه بچه را 
ترس��اند و به گريه انداخت. پ��س از چند بار 
تك��رار، كافي بود آزمايش��گران م��وش را به 
آلبرت نشان بدهند تا او به گريه بيفتد. حتي 
بدون آن ص��دا، آنها توانس��ته بودند ترس از 
موش ها را با شرطي سازي در او تزريق كنند 
كه در نهايت به ترس از چندين و چند حيوان 
با پوس��ت مودار و خزدار مث��ل خرگوش ها و 
سگ ها هم تسري پيدا كرد. البد فكر مي كنيد 
اين آزمايش غيرمنتظره به هياهويي عمومي 
منجر ش��د )چون حالت شرطي شده آلبرت 
را از بي��ن نبردند( يا حت��ي اعتراضات علمي 
برانگيخت چون گ��روه كنترل خاصي در كار 
نبود. به هرحال، اين آزمايش نش��ان داد كه 
به هزاران روش مي توان شرطي سازي رفتار 
را نه  تنها روي حيوان ها، بلكه روي انس��ان ها 
نيز پياده كرد. امروزه اين نوع دستكاري هاي 
رفتاري ب��ه روالي عادي تبديل ش��ده اند، اما 
به لط��ف كالن داده و محي��ط ديجيتالي كه 
نظارت الگوريتم��ي در آن كمابيش همه  جا 
هس��ت، ش��كل هاي ظريف تر و موذيانه تري 
به خود گرفته اند، ولي به جاي شرطي س��ازي 
براي القاي ترس هاي خاص، اكنون ش��ادي 
به هدف رايج تر دستكاري هاي روانشناختي 
تبديل شده است. از جهات مختلف مي شود 
گفت كه شادي همانا دستاورد بازاريابي طي 
يك دهه اخير بوده است، چنانكه محصوالت 
مراقبت از خود و ضداسترس اكنون فهرست 
پرفروش هاي آم��ازون را پر و كنار كتاب هاي 
پرمخاطب��ي الن��ه كرده اند ك��ه »بالگرهاي 
شادي نويس« تأليف مي كنند. آنچه همه اين  
چيزها را گرد هم آورده است، نسخه اي خاص 
نگران كننده و بسيار جديد از »شادي« است 
كه مي گويد بايد به هر قيمتي از احساس هاي 
بد پرهيز كرد. اين حكم به پرهيز از شادنبودن 
)و حت��ي ظاه��ر شادنداش��تن( فرهنگي را 
رقم زده اس��ت كه در آن هرك��س از طريق 
اينس��تاگرام و ش��بكه هاي اجتماعي ديگر، 
زندگي اي مي س��ازد صرفاً ب��راي اينكه آن را 
پيش چش��م عموم مردم بگذارد. اين زندگي 
هم سلس��له اي از »تجربه ه��اي فوق العاده« 
اس��ت و الغير. غم و يأس رد مي شوند و حتي 
تجربه هاي خنثي يا پيش پاافتاده زندگي نيز 
از قاب تصوير رتوش مي شوند. انگار كه ظاهر 
ناش��اد، بنا به اخالقي��ات پروتس��تان، نوعي 
نقص ش��مرده مي ش��ود: »انگار به قدر كافي 
سختكوش نبوده اي يا به اندازه كافي به خودت 

باور نداشته اي.«
مي توان ردپاي اين نوع فهم از ش��ادي را در 
بنيان هاي جهان غرب ديد. متفكران مدرن، 

شادي را كمتر در قالب نبود درد و بيشتر در 
قالب زيادت ب��ه روزي مي بينند. مثاًل ريچارد 
اليارد، اقتص��اددان انگليس��ي، طرح چيزي 
را تدوين كرد كه مي توان »اقتصاد ش��ادي« 
شمرد. اين ايده هم  اكنون مبناي يك پيمايش 
ساالنه به نام گزارش جهاني شادي است كه 
اندازه مي گي��رد درآمد فرد و ث��روت جامعه 
چقدر بر ش��ادي اثر مي گذارد. روانشناس��ي 
مثبت پس از آن مد شد كه مارتين سليگمن 
در س��ال 1۹۹۸، پس از آنك��ه رئيس انجمن 
روانشناس��ي امريكا شد، ش��ادي را به عنوان 
مضمون محوري خود انتخاب كرد. سليگمن 
گفت شادي از داشتن و جست وجوي هيجانات 
مثبت نشئت مي گيرد، يعني يك جور حس با 
هم  بودن، ش��ادي معنايي وجودي است. به 
اعتقاد او، انسان ها معموالً »ناشاد بودن« را ياد 
مي گيرند: يعني وقتي كه تصميم مي گيريم از 
موقعيت هاي ناخوشايند فرار نكنيم حتي اگر 
توان فرار داشته باشيم. از اين نظر، بايد مدام 
ش��ادي را به خودمان بياموزيم: »ما در جهت 
شاد بودن تالش مي كنيم.« از اين نقطه، يك 
خيز كوتاه كافي است تا به فهم رايج امروزي 
از شادي برسيم: دنبال تجربه هاي فوق العاده 
گش��تن و خريدن آنه��ا. مص��رف داروهاي 
ضدافسردگي نس��خه دار به حد بي سابقه اي 
رسيده است، كتاب هاي خودياري در طبقات 
فروش��گاه ها انباش��ته ش��ده اند و روش هاي 
درماني مختلف با همديگر مسابقه گذاشته اند 
كه ما را از ذهنيت ه��اي منفي خالص كنند 
تا بلكه شكوفا ش��ويم. همه اينها البته تالش 
حساب مي شوند، اما نوع خاصي از تالش كه هر 
لحظه اي از زندگي را بهينه مي كند تا به شادي 
فوق العاده برسد، ولو اينكه لحظه اي گذرا باشد 
و در همان حال فعاالنه شادي به دورترها رانده 
مي شود. هيچ تصويري از بيهودگي وجودي 
مدرن به پاي آن جهانگردي نمي رسد كه مدام 
عكس هاي رستوران ها و جاهاي ديدني را در 
رسانه هاي اجتماعي پس��ت و سخت تالش 
مي كند شادي را به نمايش بگذارد، اما آنچه در 
اين ميانه از دستش مي رود، برقراري پيوندي 
واقعي با همتايان و همقطارانش است. چنين 
كسي كه تالش مي كند شادتر )يا همان بهتر( 
از ديگران باش��د، بعيد نيس��ت از آنها غريبه 
شود. ممكن نيست اين بازي برد- برد باشد. 
ما مي خواهيم شاد باش��يم، اما نمي خواهيم 
در مسير ش��ادي از خودمان دور شويم يا به 
خودمان آسيب بزنيم. همين  كه ميل و اراده 
دس��ت وپنجه نرم كردن با هيجانات دش��وار 
را داش��ته باش��ي، رضايتت از زندگي بيشتر 
مي شود. چند س��ال پيش، به ۳۶۵ نفر 1۴ تا 
۸۸ ساله كه از لحاظ هيجاني باثبات حساب 
مي شدند، گوشي هاي هوشمندي دادند تا طي 
سه هفته هر روز به س��ؤاالتي درباره سالمت 
هيجاني شان پاسخ بدهند. اين مطالعه كه در 
ژورنال ايموشن منتشر شد، نشان داد وقتي 
شركت كنندگان مي گفتند خلق منفي دارند، 
فقط آنهايي كه هيجانات منفي را مضر يا مغاير 
شادي مي دانستند رضايت كمتري از زندگي 
داش��تند. آنهايي كه معتقد بودند هيجانات 
منفي مي توانند برايش��ان مفيد باشند، فارغ 
از خلقشان، رضايت ثابتي از زندگي داشتند. 
اين يافته حاكي از آن است اگر به  جاي آنكه 
صرفاً پي شادي باشيم با هيجانات منفي مان 
هم درگير شويم، ش��ادتر مي شويم. اين بتي 
كه از پي شادي رفتن ساخته شده، گويا يك 
پديده انگليسي- امريكايي است، شايد چون 
در هر دو كشور فش��ارهاي فرهنگي شديدي 
براي كمرن��گ جل��وه دادن هيجانات منفي 
وج��ود دارد. در چارچوب فكري انگليس��ي- 
امريكايي، هيجانات منفي بازتابي منفي از ما 
به نمايش مي گذارند، انگار كه خطايي اساسي 
كرده ايم، گوي��ي كه ب��دون ذوق و اراده الزم 
براي دستيابي به ش��ادي زيسته ايم. ولي اين 
 همه تظاهر به شادي باالخره خودش را بروز 
مي دهد. كس��ي كه در فرهنگ غربي زندگي 
مي كند چهار ت��ا 1۰برابر بيش��تر از فرهنگ 
شرقي احتمال دارد به افس��ردگي باليني يا 

اضطراب دچار شود.  
نقل از وب سايت ترجمان
 نوشته: كدي دلستراتي
 ترجمه: محمد معماريان
aeon :تلخيص: سيمين جم/ مرجع 

نتيجه رقابت براي شاد بودن برد- برد نيست

شاديزوركيافسردگيميآورد!

آرايش و آراستگي ميان زنان و مردان مسلمان چگونه بايد باشد؟

نازنينانفارغازآرايشمشاطهاند!

نسيم زندگي

مرتب كردن لباس ها و به اصطالح امروزي 
»ِست كردن« آنها از جهت پارچه، رنگ و 
مدل نيز با تعاليم اس�الم منافاتي ندارد و 
در اين خصوص تفاوتي ميان زنان و مردان 
نيست. هرچند در مواردي نيز اسالم ميان 
آراس�تگي زنان و مردان تف�اوت گذارده 
اس�ت. مثاًل در برخي احادي�ث به مردان 
سفارش ش�ده كه ناخن هاي خود را كوتاه 
كنند، در حال�ي كه به زنان توصيه ش�ده 
براي زيباترش�دن، آنها را بلند نگه دارند. 
البته اسالم نسبت به اينكه فرد مسلمان 
در برخي ش�ئون از س�اير م�ردم متمايز 
باش�د، روي خوش�ي نش�ان نداده است

اسالم در دوره هايي كه اغلب مردم از 
جهت رفاه مادي شرايط مناسبي دارند، 
پوشيدن لباس هاي فاخر و گرانبها را 
نيز مجاز مي شمرد. در مكتب متعالي ما 
تمايالت زيباپسندي انسان سركوب 
نمي شود و استفاده از مواهب خدادادي 
ش�كر اي�ن نعمت ه�ا تلقي مي ش�ود

پوش�ش، س�بك و فرهنگ از جمله دغدغه هاي مهم 
زندگ�ي انسان هاس�ت. در حقيقت حتي بش�ر اوليه 
هم به پوش�ش به عن�وان يك عنصر مه�م و ضروري 
زندگي مي نگريس�ته و ب�راي حفاظت خ�ود در برابر 
سرما و گرما از پوش�ش اس�تفاده مي كرده است، اما 
پوش�ش به مرور زمان صبغه فرهنگي به خود گرفته 
و با آراس�تگي و زيبايي پيوند خورده اس�ت. اس�الم 
ب�ه عن�وان كامل تري�ن و جامع ترين مكت�ب زندگي 
در اي�ن زمين�ه نيز همچ�ون س�اير نيازهاي انس�ان 
نگاه�ي عمي�ق، چندوجه�ي و متناس�ب ب�ا فطرت 
تعالي جوي بش�ر دارد. مروري بر احادي�ت و روايات 
به خوب�ي گوي�اي اين ن�گاه متعال�ي و جامع اس�ت. 

      
امام صادق)ع( مي فرمايند: »خداوند عزوجل، به پيامبري 
از پيامبرانش وحي نمود: به مؤمنان بگو! پوشش دشمنان 
من را نپوشند، از خوردني هاي ايش��ان نخورند و راه هاي 
آنان را نپيمايند كه در اين صورت، بس��ان دش��منان من 

خواهند بود.«
در حديث صحيحي از مس��عده بن زياد آمده اس��ت كه 
شنيدم امام صادق)ع( در پاس��خ اين پرسش كه زن، چه 
قسم از زينت خود را مي تواند آشكار نمايد، فرمود: »چهره 

و دو دست را.«

بر حسب روايت ديگري از زراره نقل شده كه امام صادق)ع( 
فرمود: »زينت ظاهري، سرمه و انگشتر است.«

همچنين براساس روايت ديگري از ابي بصير نقل شده كه 
مي گويد: از امام صادق)ع( درباره آيه »واليبدين زينتهن 
اال ما ظهر منها« پرسيدم، ايشان فرمود: »مقصود انگشتر 

و النگو است.«
صاحب قرب االس��ناد، ب��ه نق��ل از علي ب��ن جعفر)ع( 

مي نويسد: از امام كاظم)ع( پرسيدم: مرد مي تواند به كدام 
قس��مت از بدن زنان نامحرم نگاه كن��د؟ حضرت فرمود: 

»چهره، دست و جاي دست بند.«
امام ص��ادق)ع( مي فرمايد: ه��ر گاه خداوند ب��ه بنده اي 
نعمتي بدهد، دوست دارد اثر آن را در او ببيند. عرض شد: 
چگونه؟ فرمود: لباس تميز بپوشد، از بوي خوش استفاده 
كند، خانه اش را گچ كاري كند، آلودگي هاي منزل خود را 

بروبد و از بين ببرد؛ حتي روشن كردن چراغ قبل از غروب 
خورشيد فقر را دور مي سازد و روزي را افزايش مي دهد. 

براس��اس روايات، پيامبر اكرم)ص( بس��يار ب��ر زيبايي و 
آراستگي تأكيد داش��تند و در رابطه با ايشان آمده است، 
لباسي مي پوشيدند كه رنگ آن متناسب با رنگ صورتشان 
باشد؛ سيره امام محمد باقر)ع( نيز بر آراستگي ظاهري بود 
و ايش��ان مي فرمودند : براي جلب نظر مردم به دين بايد 

ظاهر آراسته ما اهل بيت)ع( حفظ شود. 
اميرالمؤمنين)ع( كه خود در غايت زهد و ساده زيس��تي 
بود، هرگز س��هل انگاري در آراس��تگي و آراسته بودن را 
روا نمي دانست. روايتي از آن حضرت نقل شده كه نشان 
مي دهد رفاقت و صميميت و خويش��اوندي نبايد باعث 
كوتاهي در اين امر شود. آن حضرت مي فرمايد: هر يك از 
شما خود را براي برادر مسلمانش همان گونه بيارايد كه 
براي بيگانه اي كه دوس��ت دارد وي را در بهترين ش��كل 

ببيند، مي آرايد. 
ايشان در حديث ديگري مي فرمايند: »لباس پاكيزه غم و 

اندوه را مي برد و موجب پاكيزگي نماز است.«
در انتها بايد گفت نگاه اسالم به پوشش و آراستگي صرف 
پوشاندن بدن نيست بلكه آراس��تگي پوشش و زينت ها 
بايد نش��ان دهنده عفت، وقار و پاكدامن��ي زنان و ايمان 

مردان باشد.

پوشش و آراستگي در احاديث و روايات

آراستهوپيراستهحتيدرفقرونداري
سبك مراقبت


