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 زیر نظر کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی   

 و با حمایت مالی معاونت فرهنگی و اجتماعی   

  

  

نامهگاه  

 ِمشکات
 )ویژه نامه هفته فرهنگ(

 آراستگی

ل آراسته از نظر لغوی به معنای زینت دادن یعنی آراسته بودن و عم 

و مرتب بودن، داشتن و تزیین کردن است. اما معانی دیگر مانند نظم 

 (1.)هماهنگ بودن و آماده و مهیابودن نیز برای آن گفته شده است

 

 جایگاه آراستگی

 در مورد جایگاه آراستگی همین جمله کافیست که خداوند متعال

 (2)*السََّمَاءَ الد َّنْیا بِزِین ةٍ الْک وَاکِبِِن َّا زَین َّا  ا* :می فرماید قرآن کریم در 

 .[ را با ستارگان آراستیمما آسمان نزدیک ]=پایین

 

    

 کند )که البته این توصیه منحصر به آرایشهای خود، هنگام رفتن به مساجد دعوت میها را به آراستگی و برگرفتن زینتانسان(3) ایکریم در آیهقرآن

تری را بیان کرده و نظر کسانی را که به غلط حکم کلیشود.( سپس در آیه بعد، ظاهری نبوده و زینت های معنوی مانند طهارت و تقوا را نیز شامل می

 .شماردپندارند، مردود میآراستگی و زینت را با دین و تعالیم آسمانی مغایر می

د، سر و وضع زرا داشت، موی سر خود را شانه می آله آمده است که هرگاه ایشان قصد خروج از خانه یا پذیرفتن کسی وعلیه در سیره پیامبر خدا صلی اهلل 

اِن َّ »فرمود: پرسیدند، مینگریست. وقتی سبب این کار را میآراست و برای آنکه تصویر خود را ببیند، در ظرف آبی میکرد. خویشتن را میخود را مرتب می

رود اش چون به سوی برادران خود بیرون میخداوند متعال دوست دارد که بنده (4)؛«  ت عالی ی حِب َّ مِنْ عَبْدِهِ إِذا خ ر جَ إِلی إخْوانِهِ أ نْ یَت هَیّا  ل ه مْ وَ یَت جَمََّل اللَّه

 .آنها منظم کند و خود را بیاراید و زیبا سازد خود را برای

است توصیه های فراوانی مطرح شده که این مختصر را گنجایش همه آنها نیست. از آن جمله در تعالیم پیشوایان اسالم در خصوص آراستگی ظاهر، توصیه

ناخن و موی شارب  کردنزدن و مراقبت از موی سر و محاسن، تمیز نگه داشتن بدن و زدودن موهای زاید آن، کوتاهبه پوشیدن لباس پاکیزه و آراسته، شانه

 (5)خالل نکردن دندان هاست شود، از قبیل بوی بد دهان که ناشی از مسواك نزدن وبینی و پرهیز از آنچه که موجب نفرت و کراهت دیگران میو درون

فته و نتیجه آن که اسالم، روی اصل آراستگی ظاهر )همچون آراستگی باطن( تأکید کرده است. بنابراین باید توجه داشت که اگر مسلمانی با وضع آش

وجود او یکی از وسایل تبلیغ علیه  ظاهری زشت و پریشان در جامعه ظاهر شود، به خصوص اگر از نظر شغلی، وابستگی به حکومت اسالمی داشته باشد،

ر دیگران اسالم خواهد بود. وارستگی از قید ظواهر هرگز به این معنا نیست که شخص خود را از هر گونه آرایش ظاهری محروم کند و بدین وسیله در نظ

 .خوار و بی مقدار جلوه نماید

افراط و تفریط بیرون رفت. از این رو مرزهایی برای آن بیان شده است، مثالً در فقه  البته باید به این نکته هم توجه داشت که در این امر نباید از حد

انگیزی و... جایز دانسته نشده است. بر این اساس، همان طور که پوشیدن لباس شهرت، خود را در پوشش، شبیه کافران در آوردن و پوشش با هدف فتنه

شود، آراستگی ناشایست و حرام، با این امور منافات دارد و موجب مفسده شاط و سالمت در ارتباطها میآراستگی حالل و شایسته موجب استحکام و ایجاد ن

 .شودبرای فرد و جامعه می

 



 

 

منظور از آراستگی در رفتار، انصاف، وفا و  :آراستگی رفتار -3

 .بردباری، سخاوت و... است. در این زمینه روایات فراوانی هست

چنین است (11)«الْوَف اءَ یز ینُ الرَِّجَالرَأ یت  »فرماید: علیه السالم می امام صادق

 .دهدکه وفا، مردان را زینت می

زینت (12) *زَینُ الْم صَاحَبَةِ الِاحْتِمَال*فرماید: علیه السالم می امام علی

ادبیهای مصاحب )دوست( مصاحبت، تحمل کردن است؛ یعنی تحمل کردن بی

 .هر زمان که محتاج باشد یا تحمل دیون و اخراجات و مؤنات او هرگاه و

 

 .توان به سه زینت اساسی خالصه کرد: علم، حکمت و ادباین آراستگی را می :آراستگی اندیشه-1

دانش، زینت دهنده ثروتمندان است )منظور از ثروتمندان یعنی کسانی که (6)؛«الْعِلْم  زَینُ الْأ غْنِیاءِ وَ غِن ی الْفُق ر اء»فرمایند: علیه السالم می امام علی :علم

 .نیاز کننده فقرا )یعنی کسانی که علم ندارند و جاهل هستند(علم دارند( و بی

 .دانش واالترین و بلندترین زیور و هدیه )بخشیده شده( است(7)؛«الْعِلْم  أ شْر ف  حِلْیةٍ وَ عَطِیة»در حدیثی دیگر فرمود: 

علم راست و کردار درست »فراگیر حکمت را پس بدرستی که آن زیوری است فاخر. مراد از حکمت، (8)«ن َّهَا الْحِلْیةُ الْف اخِر ةعَل یکَ بِالْحِکْمَةِ ف إِ»حکمت: 

 .و فاخر، هر چیز نفیس و نیکوئیست« است

 .ادب نیکو، زیور و زینت خرد و عقل است(9)؛«الْعَقْل ح سْنُ الْأ دَبِ زِین ةُ»فرماید: ادب: امیرالمؤمنین علیه السالم می

در این باره بحث فراوانی وجود دارد، اما  :آراستگی گفتار-2 

گی در گفتار، دروغ کنیم. منظور از آراستای از آن را بیان میخالصه

نگفتن، ناسزا نگفتن، دشنام ندادن، غیبت نکردن، تهمت نزدن، آبرو 

 .نریختن و غیر اینهاست. چاره همه این گناهان سکوت است

الصََّمْت  ک نْزٌ وَافِرٌ وَ زَینُ الْحَلِیمِ وَ »فرماید: امام صادق علیه السالم می

ینت شخص حلیم و سکوت گنجی است فراوان و ز(10)؛«سَتْرُ الْجَاهِل

       بردبار و پوششی است برای جاهل و نادان

باطنی)روحی( و ظاهریآراستگی دو نوع است:  

                                                                                                                                                                                        آراستگی ظاهری

 احادیثی در بیان آراستگی ظاهری

های مؤمن، پاکیزگی و آراستگی پاکیزگی جزئی از ایمان است. یعنی یکی از نشانه(13)؛«الن َّظ اف ةُ مِن  الْإِیمَان»فرماید: پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله می

 .است

 .پاکیزگی از اخالق انبیاست(14)؛«ت َّن ظَُّفمِنْ أ خْل اقِ الْأ نْبِیاءِ ال»فرماید: علیه السالم می امام رضا

 .ها، موی نیکو و قشنگ استاز زیباترین زیبایی(15)؛«إِن َّ مِنْ أ جْمَلِ الْجَمَالِ الش َّعْر  الْحَسَن»علیه السالم فرمود:  امام صادق

 

. در ابتدا نگاهی بر آراستگی روحآراستگی بردو نوع است:باطنی)روحی( و ظاهری  
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