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ست. آن ا اسی است به نحوی که زندگی مادی و معنوی او وابسته بهلباس در زندگی انسان دارای نقشی اس
اظهار  عامل کند و به عنوان رزقی است که پوشش و حفظ را در ابعاد مختلف زندگی مادی و معنوی تأمین می

 ت بزرگهای اجتماعی است. در صورت نشناختن قدر و منزلت این عطیه و موهب تشخص حیا، حُسن، عفاف و
ع لباس موضو شود حیات مادی و معنوی او مختل شود و در مسیر انحراف قرار گیرد. در اهمیت الهی منجر می

 .     شود یمهمین قدر کافی است که بدانیم اغوای شیطان جن و انس به طور مستقیم موجب خلع لباس از او 

ر ته است دز ساخهمانطور که خداوند انسان را از جهت داشتن تفکر و به کارگیری عقل از سایر موجودات متمای
 . کرده استو زینت نیز او را از سایر موجودات ممتاز  پوششبرخورداری از نعمت 

رده کان نازل ز آسماهمانطور که خداوند برای انسان از غیب و آسمان کتاب را نازل کرده است، لباس را برای او 
 .و آن را مثَلی برای باالترین امر خود یعنی تقوا قرار داده است

ای ه پاداش ترین مهمانطور که خداوند برای اعمال انسان پاداش قرار داده است، لباس را به عنوان یکی از مه
 .اخروی او ساخته است
م به باس را هل  ست،اداشتن را به عنوان رزقی برای او مهیا کرده   تنوع در زندگی و زینتاز آنجایی که خداوند 

 .عنوان حفظ و هم زینت برای او قرار داده است
ن دلیل همی به شود ت میلباس در زندگی انسان نعمتی است که به واسطه آن خداوند به زیباترین شکل عبودی

 .ردترین لباس خود را بر تن ک زیباترین و آراسته ،الزم است در هنگام عبادت خداوند
مکن است که م ترین توفیقات الهی است اهتمام به امر لباس به عنوان آراستگی برای خداوند یکی از باشکوه

 .نصیب انسان شود
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 ب پوششهایی چون سرقت و همچنین وجو انواع آلودگیضرورت پاک بودن از نجاسات و نیز عاری بودن از 
 . تواند ما را به اهمیت امر لباس در زندگی واقف کند ها از مواردی است که می در عبادت

ه کنند یانس نمادر باره ارزش لباس در زندگی و اهمیت اهتمام آن کافی است به این موضوع اشاره کرد که لبا
باس واسطه ل ها به انسان. ها با هم است گرایی امت سبک زندگی افراد و نیز همبینی و  اعتقادات، باورها، جهان

 . سازند نوع زندگی توحیدی یا غیرتوحیدی خود را از یکدیگر متمایز می
 است و این طیبات قابل طرحخانواده و هم هم سبک زندگی و هم وط به رزق و بموضوع لباس هم در مباحث مر

 .ر زندگی انسان و جامعه استدهنده اهمیت آن د خود نشان
اده یوه استفاع و شانو ،در خصوص لباسبه تبع آن اهل بیت علیهم السالم حقایق و آداب فراوانی را قرآن کریم و 

 . عموم مردم قرار گیردکه الزم است مورد توجه اند  کردهصحیح از آن بیان 
هم ن علیاین زمینه از جانب معصومی ترین شکل توجه به موضوع لباس توجه به دعاهایی است که در ساده

باس لوص نقش خصحقایقی در ای از آن آمده است به بیان  این دعاها که نمونه. السالم آموزش داده شده است
  .ها تکرار بیان آن و توجه آن به شکل قلبی است ویژگی این دعا .پردازند در زندگی می

ي رسول علّمن»: لسالمقال أمیر المؤمنین علیه ا: السالم قالعن أبي عبد اللَّه علیه : 458، ص 6ج « الکافي»في 
جمّل به في اس ما أتن اللبمالحمد للَّه الذي کساني »: اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله اذا لبست ثوبا جدیدا أن أقول

لك لم ذن قال یا علي، م: فقال« الناس، اللهمّ اجعلها ثیاب برکة أسعی فیها لمرضاتك و أعمر فیها مساجدك
 «.لم یصبه شيء یکرهه: و في نسخة أخرى -یتقمّصه حتی یغفر اللَّه له

اده ند خانوسسازی توحیدی شهر و جامعه و در پیوند با  در منظومه اسناد نظامدرصدد است تا این نوشتار 
 .ندک را مطرح های لباس در زندگی بایسته ی ازبیانآنها به تکمیل به منظور توحیدی و سبک زندگی کوثرانه 

 مندی از لباسمبانی بهره
 زینتِ عبادت ،لباس
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 لباس، زینتِ حیا

 لباس از منظر طیبات
 لباس، زینتِ زناشویی

 های اجتماعیلباس، زینت در تشخص
 لباس در مراحل بلوغ

 زینتپوشش و خاتمه: آداب 
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