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 تمجید هیکل
 سخن گفته است شخصیمقدس دربارۀ پوشش کتاب

 

از  که در شما است که است القدسروح شما هیکل بدن دانید کهنمی»

 شدید، قیمتی خریده به زیرا که خود نیستید؟ اید و از آنخدا یافته

 « د.خود تمجید نمایی بدن خدا را به پس
 (19:6،20 قرنتیان اول)

 

سخن گفته و در  شخصیپوشش راجع به شیوۀ  مقدسکتاب

 به ما مقدسکتاباست.  داده موارد، دستورات خاصّی ارائه بعضی

ها برای تا از آن دهدمیارائه  رهنمودهای مختلفطیف وسیعی از 

و مالحظات خود ما به  مقدسکتابپوشش خود، مبنایی الهی بگیریم. 

هایی خود انعکاس ۀنوبو وضع ظاهری ما به  آموخت که سرما خواهند 

 ات خاصیدیگران تأثیر بردهد و می هاییدارد، شهادت بر دیگران

ها انسانبا  با خدا و نماما یکی از ارکان رابطه ظاهرگذارد. آری یمـ

در این  مقدسکتابم است. به همین دلیل است که نیاز داریم بدانی

 گوید.زمینه چه می
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لباس و سر و وضع  که دهدمینشان  ٤ـ 1:  ٣اول پطرس 

 نهد؛را بنیان میخداپسندانه او  رکنی از شخصیّت چهدرست شخص، 

 ای همچنین»دهد: میشخصیّتی که خدا را جالل و دیگران را برکت 

 کالم نیز مطیع خود را اطاعت نمایید تا اگر بعضی ، شوهرانزنان

سیرت طاهر و  چونکه دریابد، کالم را بدون ، ایشاننشوند، سیرت زنان

و  موی نباشد، از بافتن ظاهری و شما را زینت شما را بینند خداترس

 در لباس انسانیت باطنی قلبی لکهب لباس طال و پوشیدن به شدن لیجمت

 «.نزد خدا گرانبهاست که و آرام حلیم غیر فاسد روح

 به پنج اصل بنیادی این مبحث:نگاهی کنیم 
 

 

 

 برای پوشانیدن عریانی است. لباس
 

پوشانیده شدن  به آور و نیازمندبه علت گناه، عریانی، شرم 

است. پیش از آن که گناه، به دنیای تجربّیات انسان قدم بگذارد، لخت 

 بودند و خجلت هر دو برهنه و زنش آدم»بودن خجالت آور نبود: 

امّا بعد از گناه، چه تفاوت فاحشی رخ داد!  .(2٥:  2)پیدایش « نداشتند

 عریانند. پس باز شد و فهمیدند که ایشان هر دو چشمان آنگاه»

و آواز . ساختند خویشتن ، سترها برایدوخته هم انجیر به هایبرگ

 نهار در باغ نسیم وزیدن در هنگام خداوند خدا را شنیدند که

 اصل
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 را از حضور خداوند خدا در میان خویشتن و زنش خرامید، و آدممی

: را ندا در داد و گفت و خداوند خدا آدمد. کردن پنهان باغ درختان

، گشتم ، ترسانشنیدم را در باغ آوازت چون: »گفت« ؟کجا هستی»

 .(7:٣،10 )پیدایش« کردم خود را پنهان . پسعریانم زیرا که

آور که عریان بودن در مالء عام، شرم دهدمیکالم خدا، نشان 

را  ، دامنترا برداشته . نقاب، آرد را خرد کنرا گرفته دستاس»است. 

 تو کشف عورت .، از نهرها عبور کنکرده ها را برهنهو ساق بر کِش

 شفقت ، بر احدیکشیده انتقام تو ظاهر خواهد شد. من ، رسواییشده

 زر مصفای که کنممی را نصیحتتو »(. 2:٤7،٣)اشعیاء« .نمود نخواهم

 تا پوشانیده ،سفید را ، و رختتا دولتمند شوی بخری را از من آتش به

خود  چشمـان را تا به و سرمـه تو ظاهر نشود عریانی و ننگ ویش

 (.18:٣)مکاشفه  «یابـی بینایـی ،کشیـده

ستر عورت از برگ  ۀوسیلتالش آدم و حوّا برای ساختن 

خدا بود این درخت، نتوانست به طرز مناسبی عریانی ایشان را بپوشاند. 

 21:  ٣که مستقیماً دخالت کرد و عریانی آنها را پوشانید. پیدایش 

و  بساخت از پوست و زنش آدم و خداوند خدا رختها برای» :گویدمی

تا به خاطر تقدّس او، از  خواهدمی اشبرگزیده خدا از قوم .«.را پوشانید ایشان

 ، اصالت و اعتدال راهاانساناس درست بپوشند و در میان سر احترام، لب

 رعایت کنند.
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 ما بدن خویش را نه برای جاللکه  اشتیاق داردخدا 

 خودمان بلکه برای جالل او به کار ببریم.
 

ند. انسان سقوط تقابلمیال گناه آلود انسان، در اراده خدا با ا

ات سنگین، یا و لباس گران قیمت، جواهر خواهد با سرکرده، می

، بلندی ح باال، تکبّر موجود در زندگیگرهای سطکار گرفتن آرایشبه

بکشد. خدا  دیگران ش را به رخقام اجتماعی و قطر کیف پولم

که فرزندانش، با آن نوع از زیبائی که از تقدّس درونی  خواهدمی

 ۀدرخشند. زرق و برق ظاهری شخص، جلوگیرد، بایشان سرچشمه می

بلکه بر  شروح بر و نگاه دیگران را نه کندسد میرا  اشزیبائی درونی

 .کندمیمتمرکز ش جسم

حتّی در ادوار عهد عتیق نیز، وقتی خدا برخی جواهرات و 

زاری خویش گرفت، بیدیگر زیب و زیورهای غیر ضروری را نادیده 

هائی که نشانه تکبّر بودند، ابراز کرد. هنگامی که «گریافراطی»از را 

خدا از اسرائیلیان خواست تا خویش را در حضور او فروتن سازند، 

و خداوند »ایشان را ملزم ساخت تا زیورآالت خود را کنار بگذارند: 

هستید؛ اگر  کشگردن را بگو: شما قوم اسرائیلبنی: »گفت موسی به

زیور  اکنون . پسسازم ، همانا تو را هالكتو آیم در میان ایلحظه

 اصل
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 اسرائیلبنی پس«. کنم با تو چه تا بدانم کن خود را از خود بیرون

 (.٥:٣٣،6)خروج « کردند از خود بیرون حوریب خود را از َجَبل زیورهای

به ها را نکوهش و طول تاریخ اسرائیل، خدا غرور آن بعدها در

از »گوید: و خداوند می»پوچی آن همه زر و زیور ایشان اشاره کرد: 

 و غمزات افراشته متکّبرند و با گردن صهیون دختران که جهت این

ها را خلخال خویش هایپای خرامند و بهناز می روند و بهمی راه چشم

 ها و پیشانیخلخال روز خداوند زینت و در آن ...رندآوصدا می به

ها و دستبندها و و گوشواره. ها را دور خواهد کردبندها و هالل

 ها وتعویذها را،و دستارها و زنجیرها و کمربندها و عطردان روبندها را،

ها و و رداها و شال نفیسه و رخوت را، بینی هایو انگشترها و حلقه

 و واقع .ها راُبرقِع ها وو عمامه نازك ها و کتانو آینه ها را،کیسه

 عوض خواهد شد و به ، عفونتعطریات عوض به شود کهمی

بند، سینه عوض و به ، کَلیبافته هایموی عوض و به کمربند، ریسمان

 (.2٤-16:٣اشعیاء ) «ودخواهد ب ، سوختگیزیبایی عوض و به زنّار پالس

پوچ  و های پرافادهدلبین دانست که ارتباط تنگاتنگی می خدا

 دارد.وجود لباس پوشیدنشان معنای های بیمدل وزنان اسرائیلی 

ما که خدا دوست دارد  دهدمینشان ، ٤-1:٣ل پطرس او

 شما را زینت»: تمرکزمان را بر نکات واال و اساسی معطوف کنیم

در .« غیر فاسد روح اسدر لب انسانیت باطنی قلبی بلکه ...نباشد، ظاهری

رستش راستین، که در پ گویدمی، خدا 10-8:2تیموتائوس  لاو
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، شانه به شانۀ هم در حرکتنددرونی و نمای بیرونی انسان،  ۀاندوخت

و  غیظ را بدون مقدس های، دستمردان که دارم این آرزوی پس»

را  خویشتن زنان و همچنین ، در هر جا دعا کنندبرافراخته جدال

ها و طال و مروارید و زلف به حیا و پرهیز، نهه ب مزین لباس به بیارایند

 دینداری دعوی شاید کهرا می زنانی چنانکه بلکه گرانبها؛ رخت

جواهرات و البسه گران قیمت، در هیچ یک .« هصالح اعمال کنند بهمی

آن  خواهندمیندارند. مسیحیان  ، جایگاهیاز مراحل زندگی مسیحی

انسان »آن  با گونه لباس بپوشند که با ویژگی درونی ایشان، یعنی

باشند و بر او ، همخوانی داشته «کندواالصفتی که در دلشان زیست می

 .شهادت دهند

در  خدا مبنی بر انتساب رهبر خانواده ۀاین اصل با نقش

عجین است. در مسیر تفویض  ،جایگاهی که برایش در نظر گرفته شده

)پوشیده بودن سر زن و نپوشانیدن سر مرد(، خدا  یرهبر اتاختیار

و  او صورت مرد را نباید سر خود را بپوشد چونکه زیرا که»، گویدمی

به منظور (. 7:11)اول قرنتیان « ت.مرد اس جالل ، اما زنخداست جالل

اینکه اجازه دهیم جالل خدا در ما بدرخشد، باید جالل خود را از 

خود را پوشش . مردان و زنان مسیحی، چنان پنهان سازیمنظرها 

و توّجه غیر ضروری  ظاهر سازندخدا را  بتوانند جالل که دهندمی

 ان را از شخص خودشان منحرف کنند.دیگر
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 که  مانند زواری زندگی کنیمما باید 

 دنیا برایشان محل گذری بیش نیست.
 

در راستای زندگی برای  پیشرویدارد ما برای خدا دوست 

 دوام جالل او، نه جالل خودمان، در طول حیات خویش فقط رخت پر

را  خویشتن زنان و همچنین. »نه البسه فاخرو  روحی آراسته را بپوشیم

ها و طال و مروارید و زلف به حیا و پرهیز، نه مزین لباس بیارایند به

نباشد،  ظاهری شما را زینت» (.9:  2)اوّل تیموتائوس « گرانبها رخت

 (.٣:  ٣)اوّل پطرس « لباس طال و پوشیدن به شدن و متحلی موی از بافتن

اموری که در ؛ ر آسمانی باشدامو رمان بتوجهباید  مسیحیانما 

در  تفکر کنید، نه باال است در آنچه»گنجند. جاودانگی می ۀمقول

درخدا  و زندگی شما با مسیحمردید  زیرا که .است بر زمین آنچه

های حیات گرفتاری درگیر، اهل دنیا (.٣، 2:  ٣)کولسیان « مخفی است

و  چشم و خواهش جسم ، از شهوتدر دنیاست آنچه زیرا که»اند: دنیوی

 (.16:  2ل یوّحنا )او« است از جهان بلکه از پدر نیست ،غرور زندگانی

درك که به بهترین وجه ممکن، سبک زندگی ساده را برای این

 فیض زیرا که»عیسی بنگریم.  ۀ، کافی است به زندگی فداکارانکنیم

هرچند دولتمند بود، برای شما  دانید کهرا می خداوند ما عیسی مسیح

 اصل
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شیوۀ  (.9:  8)دوّم قرنتیان  «یدفقیر شد تا شما از فقر او دولتمند شو

گرفت. را در بر می شهای حیاتجنبه ۀکه هم ودزندگی او آن چنان ب

دستاوردهای طبیعی داشتن قلبی  ، یکی ازکاربردی ۀپوشیدن لباس ساد

ردان او نیز همانند خود او، طپید. شاگکه برای خدمتگزاری می است

 را بر تن کنند. کاربردی و دارند که همان لباس ساده قصد
 

 

 

 فانی این دنیا باشیم.در پی مدهای گذرا و  نباید
 

پوشش و در عهد عتیق، خدا فرزندانش را هدایت کرد تا 

و به این ترتیب به ایشان کمک  لباسشان از سایر مردم دنیا متمایز باشد

 و خداوند موسی»خاص خدا هستند. به یاد داشته باشند که قوم  شد تا

 بگو که ایشان ، بهکرده را خطاب اسرائیلبنی: ، گفتکرده را خطاب

 خود صیصیت هایدر قرن خویش رخت هایخود بر گوشه برای

شما  و بجهت. بگذارند صیصیت بر هر گوشۀ الجوردی بسازند و رشتۀ

اوامر خداوند را بیاد  بنگرید و تمام خواهد بود تا برآن صیصیت

آنها  پیشما در  خود که ها و چشماندل ، بجا آورید، و در پیآورده

، بجا آورید، اوامر مرا بیاد آورده تا تمامید نشوی کنید، منحرفزنا می

 (.٤0ـ  ٣7:  1٥)اعداد  «باشید خود مقدس خدای و بجهت

مدهای و  شناسانهای خدانخدا نخواست که قوم او از لباس

 اصل
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آحاب پادشاه، بسیاری در دوران ها، الگو بگیرند ولی امّت ۀپرستانبت

های از امّتی ورزیدند و نافرمان ان در انتخاب پوشاكئیلیاز اسرا

 جمیع برای» که گفت لباس ناظر مخزن و به»کردند اطراف پیروی 

« آورد بیرون لباس ایشان و او برای «آور.بیرون لباس بَعْل پرستندگان

بیگانگان ا که از مدهای هایی ر، اسرائیلی(. البّته خدا22:10 پادشاهان)دوم

و در »، گویدمی ، خدا8:  1. در صفنیا داوری کردگرفتند، سرمشق می

 پادشاه و پسران بر سروران من خواهد شد که روز قربانی خداوند واقع

 .«رسانید خواهم پوشند عقوبتمی بیگانه لباس که آنانی و همه

بدن  حیات و سراسرو تمام  عهد جدید، موازین ارتقاء دادهدر 

یا آ»های ما ساکن است: اند زیرا که خدا در بدنما را شامل شده

از  که در شما است که است القدسروح شما هیکل بدن دانید کهنمی

 شدید، پس قیمتی خریده به زیرا که خود نیستید؟ اید و از آنخدا یافته

محتوی و (. 19:6،20 ل قرنتیان)او «خود تمجید نمایید بدن خدا را به

 حیات عیسی شهادت دهد. رب باید مسیحی شخصسبک جامع زندگی 

نباید در پی اگر آرزومندیم که شاگرد وفادار مسیح باشیم، 

ه به مسیح، . تمرکز ما بایستی بر تشابباشیم مد و مدل های دنیوی تقلید

، برادران لهذا ای»های کلیدی توّجه کنید: به این آیه باشد. دنیا نه بر

 خود را قربانی هایبدن که کنمهای خدا استدعا میرحمت شما را به

و . شما است معقول عبادت خدا بگذرانید که پسندیده مقدس زنده

خود را  خود صورت ذهن تازگی به مشوید بلکه جهان این همشکل
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خدا  کاملدیدهپسننیکوی اراده کنید که دهید تا شما دریافت تبدیل

مشوید  هستید، مشابه اطاعت ابنای و چون. »(2، 1:12)رومیان« چیست

 که قدوس آن مثل بلکه داشتیدمی جهالت در ایام که شهواتی بدان

)اوّل « باشید ، مقدس، خود شما نیز در هر سیرتاست شما را خوانده

 (.1٥،  1٤:  1پطرس 

در متن فوق، از متن « مشابه مشوید»و « همشکل مشوید»کلمات 

اند بوده  Suschemtizoو در اصل به صورت اند،یونانی ترجمه شده

نها در به مدل آ»یا « مایه نگرفتن از»و « الگو نگرفتن از»که به مفهوم 

ئی که دنیا در عملکرد خواهد که ما به سونیز هست. خدا نمی« نیایید

ّمل و تعمّق ااست اینجا کمی تخوب  گیرد، رانده شویم.خود پیش می

ی کنیم و به دشمنی عمیق بین خدا و دنیای شریری که در آن زندگ

؟ خداست دوستی دنیا، دشمنی دانید کهآیا نمی» کنیم، بیندیشیم.می

: ٤)یعقوب  «خدا گردد دنیا باشد، دشمن خواهد دوستمی هرکه پس

« کنید، آنها را مذمت بلکهمباشید  شریک ثمر ظلمتبی در اعمال(. »٤

(. چرا بخواهیم از آنانی سرمشق بگیریم که با دنیای 11:  ٥)افسسیان 

؟ کشانندمیها را به تباهی و سرنوشت انسان کنندمیگناه همکاری 

مدهای دنیا، توسّط اغنیاء و مشاهیر، ستارگان سینما، و قهرمانان 

ص پول و شهرت شوند. اکثر این اشخاهای ورزشی ترویج میهرشت

 ، پیروی از-خود و دیگران - بدنطریق به تماشا گذاشتن  خود را از

ظاهر آورند. و ترویج ابتذال به دست می نفس انسان هوی و هوس
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در  ایشان غرق در زرق و برق شهرت، قدرت و زیبایی سطحی است

 .است پر از سرافکندگی و گناه ، تباه،، شکستهشاندرونحالی که 

شدگی ما مسیحیان بسی فراتر از نگرانی برای خواندهبه هر حال 

با تمام ایم! ما باید ؛ ما هیکل خدای زندهاین امور پیش پا افتاده است

خیمه بزنیم؛  1:  7ــ  17،18:  6م قرنتیان دو وجود بر دعوت خدا در

 دهیم:به عمل آورده است تا خود را به او اختصاص  خدا از ما دعوت

مکنید تا  را لمس آیید و جدا شوید و چیز ناپاك بیرون ایشان از میان»

و  بود و شما مرا پسران و شما را پدر خواهم. بدارم شما را مقبول من

 این چـون _.می گوید خواهید بود؛ خداوند قادر مطلق دختران

طاهر  و روح جسم را از هر نجاست ، خویشتنهـا را داریموعده

 «.رسانیم کمال را در خدا ترسی به قدوسیتو  بسازیم
 

 

 

 .نماد نزاکت آنها و مروج آن باشدلباس پوشیدن مسیحیان باید 
 

پاك و  هاییزندگ حفظ راهکه در  ندمسیحیان طالب آن

با این نکته  ۀ افرادخالص و مقدّس، یکدیگر را یاری کنند. تقریباً هم

شود البسه را برای دامن زدن به وسوسه به کار برد و موافقند که هم می

های هم برای اجتناب از وسوسه. در اوضاع فعلی، با افزایش شرارت

 اصل

5 
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باال عریانی و شهوانیّت، در حال  برابرجامعه نیز در  پذیرش ۀ، آستاندنیا

خلوص، به هیچ است. البته بدیهی است که موازین الهی پاکی و  رفتن

معتدل، زیور و متمّم  پوشش ساده و اند در ضمنوجه دگرگون نشده

 ست. ا قلبی پاك

عریانی را ، عالوه بر این که در پیش گرفتن چنین شیوۀ پوششی

مانع نمایش نفسانیّات بدن هستند. پیروی از چنین پوشاند، می

ا کند تمسیحی را یاری می ۀهایی، برادران و خواهران جامعسبک

همچنان از نجابت و پاکی نیّات خویش پاسداری کنند. رعایت اعتدال 

تا از  کنددر لباس پوشیدن و هم چنین سلوك صحیح، به ما کمک می

. پولس نوشته است که بر حذر بمانیم گناه یدیگران به سو سوق دادن

 در راه یا لغزشی مصادم سنگی کسی»مسیحیان باید مواظب باشند 

 (.1٣:  1٤)رومیان « نهدبرادر خود ن

، در کندمیحکمفرمایی  شیطانی که در دل فرزندان نافرمان

سریر اعتدال و خلوص را از  ،ش است تا هر یک از موازین حجبتال

اند که مردم را احی شدهکشد. مدهای لباس چنین طرآنها به زیر ب قلب

 و از راه به در برند. وسوسه کنند برانگیزانند،

های خویش، از تکبّر حیات صاحبان شهرت، با ترویج قالباء و اغنی

کشند. حتّی ها را به رخ میآن علناً و کنندمی خود پشتیبانیو نفسانیّات 

وستائی در بین روستاییان یافت اعتدال عرفی، که روزگاری در مناطق ر

 به شدّت تضعیف شده است. ها،ر وسایل ارتباط جمعی و رسانهشد، با تأثیمی
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یکی از مسائل مزمن بشر سقوط کرده این است که استفاده از 

لباس را در جهتی کاماًل خالف آنچه خدا روا داشته، پیش گرفته 

لباس »که  گویدمیاست. باب هفتم امثال از زنی خدا ناشناس سخن 

کرد. یک قلب سلوك می« در خباثت دل»تن داشت و بر« زانیه

یکی از ند. ایزابل تحد یکدیگرلباس اغواء کننده، م فریبکار و یک

، زمانی که است از او سخن رفته مقدسکتابکه در  شریرترین زنانی

سر ، را تحت سلطه بگیرد شمرد مورد نظر با ظاهر فریبی،خواست می

زینت وی چنین آرایش و راجع به را چنان آراست که و صورت خود 

، را شنیده این ایزابلآمد،  یْزَرعیل ییهُو به و چون: »گفته شده است

 ، از پنجرهداده خود کشید و سر خود را زینت چشمان به سرمه

 (.٣0:  9م پادشاهان )دو« نگریست

و  شودمیو بدتر  بد مدامشریر در عصر امروز، مکرهای 

د افسسیان را به یا انسان به افزایش جامعه، رو گستاخی و نفس گرائیِ

کنند، حتی ذکر در خفا می ایشان کارهایی کهرا زی» اندازد:می 12:  ٥

تفاوتی که این دوران با آن دوران دارد این است « .است قبیح آنها هم

فا انجام گردند، نه تنها در که حاال به جای این که آن کارها در خ

 ترویج نیز شوند، بلکه در فیلم هاهای پرطرفدار ستوده میرمان

و فرش قرمز  روندژه میدر خیابان ها ر با افتخار مرتکبین آنها د،بنیامی

های لباس به سبک خواهیم. به راستی وقتی که میشودبرایشان پهن می

بینیم همان کلمات تیطس را باید به پوشیدن دوران معاصر بپردازیم، می
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 ایمانانو بی آلودگان ، لیکناست پاك پاکان هرچیز برای»کار ببریم: 

 ؛است نیز ملوث و ضمیر ایشان فهم ، بلکهنیست پاك چیزرا هیچ

کنند، خود او را انکار می افعال باشند، اما بهخدا می مدعی معرفت

)تیطس « .نیکو مردود هر عمل و متمرد هستند و بجهت مکروه چونکه

1  :1٥ ،16.) 

عظمت  رابطۀ جنسی نامشروعزمانه ما، به  ۀهای شریرانکنش

ساده زیستی  ۀپرستد و موازین خدا در عرصبدن انسان را می ،دهدمی

دانند و . خدا به کسانی که حقیقت را میکندمیلگدکوب  و اعتدال را

ها ر کرده و گفت است که چه بر سر آن، اخطاکنندمیآن را انکار 

 ناپاکی به خودشان دل را در شهوات لهذا خدا نیز ایشان»خواهد آمد: 

 که را خوار سازند، خویش هایخود بدن ود تا در میانفرم تسلیم

نمودند  و خدمت کردند و عبادت مبدل دروغ حق خدا را به ایشان

« .آمین. است متبارك باد´تا ابداال که خالقی عوض را به مخلوق

 (.2٥،  2٤:  1)رومیان 

در مورد لباس در را اخالقی دنیا  عادات ضد اگرمسیحیان هم 

ضد اخالقی متناسب با آن نوع  عواقبهمان  ۀپیش بگیرند، طعم

 خواهند شد. پوشش 

 را بیارایند به خویشتن زنان و همچنین»ند؛ موازین خدا، واضح

 ها و طال و مروارید و رختزلف به حیا و پرهیز، نه به مزین لباس

( عریانی 1 :که لباس دوست دارد(. خدا 9:  2اول تیموتائوس « ).گرانبها
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( ساده و ٣ را جالل دهد، ( به جای انسان خدا2را پوشش دهد، 

های کثیف مستمسکی برای اعمال شریرانه یا وسوسه( ٤ کاربری باشد،

پشتیبانی  ات و نزاکت خداترسانه را اشاعه دهد و( اخالقی٥، و نباشد

لباس خود و  باید اصول برشمرده را یاد بگیریم و سر انمسیحی کند. ما

را مطابق حکمت برآمده از کالم خدا و طُرُق عملی مناسب، سامان 

های دنیا. باید ی و هوس های ناپایدار و مد و مدلدهیم، نه بر پایه هو

توانیم به بهترین نحو، اصول مزبور را جامۀ چطور میدقّت کنیم که 

 د.نساز نماها را نصیببیشترین مزیّت تا عمل پوشانیم

 های عملی بررسی

 انتخاب پوشش  ۀدر زمین

 مسیحی
 

 مزبور را مقدسیکتابهای گوناگون مسیحی، اصول مشارکت

های کاربردی در تفاوت بندند.کار میهای گوناگونی بهدر قالب

 عرصه استفاده از اصول مزبور، از تفاوت آب و هوا، فرهنگ، و اقتصاد

شوند. چه چیزی پوشش عملی، مناطق متفاوت با یکدیگر ناشی می

؟ شودمیو نشأت نگرفته از مدل های دنیوی محسوب  کاربردیساده، 
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بستگی دارد که در یک  آیا رعایت نکات درست پوشش، به آن

 ؟دا هستید یا یکی از مناطق آفریقامنطقه غیرشهری کانا

را بفهمیم. اصول  هاما باید فرق بین اصول و کاربرد

مسیحیان ما ، به آنها ایمان داشت، و درك کردمقدّس را باید کتاب

، اصول یدر هر کشور و در هر فرهنگ نیم.آنها عمل ک باید به

است. اصول آنجا  از فرهنگ و رسوم محّلی برتر و فراتر مقدسکتاب

خدا هستند و بر ما است که  مبین ۀ واضح ومقدس، حاوی ارادکتاب

بستگی به  کاربردهامتفاوت است.  کاربردهاها را رعایت کنیم. آن

در را اصول به نوبۀ خود کلیسائی،  اعتجم هرهدایتی دارد که 

ند و باید هم کاربردها متفاوت ۀ. آری نحوکنندمی زندگی روزمرّه اجرا

که به خدا و به کالم او  ر آنندان در هر فرهنگی، با مسیحیباشند ام

 وفادار بمانند و اصولی را که او ارائه کرده است، رعایت کنند.

از آنجا که ما در این قسمت بنا داریم کاربردها را مالحظه 

به کار های مسیحی مشارکت ۀهم برایو قرار است این نوشته  کنیم

 ایهر منطقه مردم، به جای این که وارد جزئیاتی شویم که گرفته شود

کاربرد  در مورد کلیّات بیایید ،کنندمیها توافق خودشان بر سر آن

باره به سراغ آن پنج اصل سابق جا دوگوئیم. ما ایناصول سخن 

 پردازیم.ط مسیحیان میها توسآن اجرایهای عملی رویم و به راهمی
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 لباس برای پوشانیدن عریانی است.
 

ر به همان اندازه که یک منطق ساده را د مقدسکتابنظر  

ها، و دست سردیده شدن وزاند که آمخود دارد به خوبی نیز به ما می

، و از ران تا پائین زانو باالی آرمشود. تنه به عالوه عریانی شمرده نمی

باید پوشانیده شود. پوشش مزبور نه فقط باید پوست را بپوشاند بلکه 

 بدن را نیز مخفی کند.الزم است فرم 

پوش ز پوشش، پوشانیدن عریانی است، تناز آنجا که منظور ا

کند. یکی از تن بچسبد، منظور را برآورده نمی شفّاف، یا لباسی که به

دار و ینزن مسیحی، نوعی پیراهن بلند آست های مناسب یکلباس

 پوشاند،ر این که فرم باال تنه را خوب میگشادی است که عالوه ب

تواند تا پائین زانو را لند است و میب دامن آن هم به اندازه کافی

از گذاشته پوشش دهد. لباس مردها نباید چسبان باشد و یقه نباید ب

به اندازه کافی از  را شرم عریانیکه لباسشان، ند آنشود. مسیحیان طالب

 رفع کند.ایشان 

  

 عمل به 
 اصل

1 



 

  18 

 

 
 باید استفاده شوددا خ برای جالل مابدن 

 .خودمانبرای جالل  نه

 بایدهای ما که زینت کندمی، دقیقاً مشخّص مقدسکتاب

معنویاتی درونی، نه چیزهائی برای نمایش و ظاهرسازی باشد. 

قیمت را و حتّی لباس گران ، چیزهائی مثل طال، جواهرمقدسکتاب

که جواهرات، آرایش، و  کنندمی. مسیحیان درك کندمیممنوع 

به سوی زیبائی دار یا قیمتی، به جای جلب توجّه و برقلباس های زرق 

کنند. میهات را به زیبائی بیرونی، معطوف درونی و معنوی توج

ای طرّاحی هائی که به طرز پیچیدهسهای روشن و نیز لبارنگ

ممکن هر چند توانند توّجه مردم را جلب کنند، بماند اند، میشده

 .است در فرهنگی دیگر این موارد متفاوت باشد

. موی مردها گویدمیدر مورد حالت موها مستقیماً سخن  کالم

روی  وها بلند و کوتاه نشده. کوتاه و نپوشانیده باشد و موی زنباید 

، به وضوح، به نحوی که این سر پوشیده باشدسر جمع کرده و پوشیده 

مرد و موی بلند  ۀنپوشانیده شد و کوتاهموی  روحانیّت را القاء کند.

 ؛رهبری است نونخدا در مورد قا حکماحترام به  نشان زن، ۀپوشانیده شد

اند، کمک آن، خدا، مسیح، مرد و زن ایستاده کنج ای که در چهارقاعده

 گردد. و زن، حفظ مرد ها و جایگاهتعیین مرز درتا قانون خدا  کندمی

 عمل به 
 اصل
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 مانند زواری زندگی کنیم که ما باید 

 دنیا برایشان محل گذری بیش نیست.

مان با این کار ،کنیممیبه تن کاربردی وقتی لباسی ساده و 

کنیم، به نمایش چهرۀ واقعی حیاتی را که در جامعه زیست می

حیاتی که نشانگر غریبی و بیگانگی ما بر روی این زمین  گذاریم؛می

زدگی و تماشا نیست بلکه محل گذر و رای ما محل حیرتدنیا باست؛ 

گری ، جلوهمقدستاب. کاست مسیری برای رسیدنمان به هدف اصلی

سیحیان، مادامی . مکندمیممنوع  و تالش برای جلب توجه به ظاهر را

تر کاربردی )که در ضمنتر در دسترسند تر و ارزانهای سادهکه لباس

، قرار نیست با هدر دادن مال خود در راه لباس (باشندتر میو با داوم

 بکشند. دیگران پربها، دارایی یا فخر حیات خویش را به رخ

های گران قیمت است بلکه تعدد این اصل، نه تنها شامل لباس

رسد که مسیح، نظر میگیرد. بها را نیز در برمیبیش از حّد لباس ه

یکدست لباس بیشتر نداشته است که آن هم در روز تصلیب او، تقسیم 

 البتهمجاز است )تنها در حالتی شد. داشتن بیش از یک دست لباس، 

برای شاید مسیح هم بیش از یک دست لباس داشته است(، که ما 

مان همیشه تصمیمات درست را اتخاذ کنیم و ناظران حکیمی دارائی

های ، خریدن لباسآننه صاحب مان هستیم و ناظران دارئی باشیم. ما

 عمل به 

 عمل به 
 اصل
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قوۀ نظارت مسیحی تواند عالمت عالقه به تصاحب باشد و متعدد، می

 ما را تضعیف کند. 

های خود را ، پولتا سر حد امکانند که مسیحیان خواستار آن

گذاری کنند. ایشان به جای ، سرمایهخدا ملکوتگسترش  ۀدر زمین

خرید  دنیوی و هایدر راه دنباله روی از مد شانتلف کردن پول

در مسیر جاودانگی سرمایه که  عزم دارندهای متنوع و بسیار، لباس

 گذاری کنند. 
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 در پی مدهای گذرا و فانی این دنیا باشیم. نباید
 

خود ، الگوی مختلف امور ۀدربار رامسیحیان، سنت رایج دنیا 

همرنگی با عدم  طبق دیدگاه مسیحی، این موضع رادهند. قرار نمی

لبته منظور ما این نیست که در هر موردی . اگوییممی محیط اطراف

در  نمونه این که، ایمان را برافراشت؛هم باید علم ضدیت با جامعۀ بی

از کفش  هم مسیحیان و هم غیر مسیحیان های کاری خطرناك،محیط

که کاربرد آن رسیدگی به وظایف  دکننمیمخصوص کار استفاده 

 ادر انتخاب پوشش خود، ب مسیحیان. کندتر میتر و امنشغلی را آسان

. ما از دنیابودن توجه به عملکرد  کنندمی مقدسکتاباصول  ه بهتوج

مشهور  شخصی کهبه خاطر اینمسیر این اصول، منحرف نخواهیم شد 

دائمی . در کشاکش تحوّالت و تّطورات کندطوری دیگر عمل می

های فانی، ز طّراحان و پیشگامان مدها و طرحا رَوی مردمدنیا و دنباله

های ساده زندگی خویش ادامه سبک حفظیحیان هم چنان به مس

 خواهند داد.
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 .نماد نزاکت آنها و مروج آن باشدلباس پوشیدن مسیحیان باید 

ۀ پوشش انحرافی و خودخواهان هایمسیحیان با دّقت، از سبک

یر پیراهن دکولته، بلوز یا هایی نظ. ما با لباسکنندمیدوری  و آرایش

ار، هیچ کاری نداریم. البته دیقه باز، لباس چسبان، و دامن چاک هنپیرا

در مورد رنگ لباس هم باید دقّت به خرج داد. به عنوان مثال، در 

در و  کندمیها، رنگ قرمز تند، فاحشگی را تداعی فرهنگری از بسیا

عالمت تواند می ساده و یکدست،ها، رنگ سیاه برخی فرهنگ

توانند به خوبی نشان نمی تند و شبرنگ نیزهای . رنگجادوگری باشد

 یک روح صبور و مالیم باشند. ۀدهند

باید به یاد داشته باشیم که در جوامع منحرف امروز، 

که تشخیص دو جنس از  کندمیاز این اصل حمایت  مقدسکتاب

ام عهدعتیق، خدا ب لباس، سامان داشته باشد. در ایدر قال باید یکدیگر

و زنان لباس مردانه  لباس زنانه ،دقیقًا اعالم کرد که ممنوع است مردان

 زیرا هر که را نپوشد زن لباس ،و مرد نباشد مرد بر زن متاع»بپوشند: 

جدید، (. در عهد٥:  22)تثنیه « .توست خدای یُهوَه را کند مکروه این

، کردمیای در راستای نظام رهبری تعیین گامی که خدا نشانههن

داد تا معلوم گردد زنان و مردان از لحاظ میمشخّصه واضحی قرار 

 انباید در انظار ظاهر گردند: مردموی سر و پوشش آن، به چه شکل 
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با موی کوتاه و سر پوشانیده نشده، و زنان با موی کوتاه نشده و سر 

شایستۀ پوشانیده شده. لباسی که متناسب زنان است معموالً متناسب و 

که  کنداز این اصول چنین برداشت می دان نیست و بالعکس. کلیسامر

 تفاوت شایانی با هم داشته باشند. بایدمردان و زنان،  ۀالبس

برای دستیابی به خلوص مسیحی در این  خدا وموظایف ق

شرایط گوناگون است.  رفتارها در ای کامل ازشامل مجموعه زمینه،

های خود نیز پاکی و اعتدال را پاس ند در خانهمسیحیان، موظّف هست

عاشقانه خود  بدارند، سخن به پاکی و تناسب بگویند، در روابط

ا هم مردان در کلیسا ربین زنان و  ۀنگاهبان خلوص باشند و رابط

و پاك نگاه دارند. مسیحیان وظیفه دارند  همچنان برادرانه و خواهرانه

کار  و یند، نشست و برخاست کنند، سخن بگوراه روندای به شیوه

 نزاکت کمکدر اشاعه و رشد در انجام دهند که با حفظ اعتدال، 

از ی درست آن، خود بخش مهم ۀکرده باشند. لباس پوشیدن به شیو

 های دنیا، مستقیماً خالقی و معنوی است. اغلب مد بازیاین مجموعه ا

. این مد کنندمیشخصی انسان را نقض  پوشش مقدسیکتاباصول 

اشاعۀ  ند و یا عامل اسراف وا مشغول رواج عریانی و شهوانیّتها، یپرستی

  می کنند و برخی دیگر،. برخی مدها از هیچ منطقی پیروی نخودنمایی

 محصولی بلندهای پاشنه مستقیماً زیانبار هستند؛ برای مثال، کفشحتّی 

 و در عین حال شده است درستمد،  فقط برای جوالن دادن درهستند که 

 .آن را استفاده نکنندیست، مسیحیان ن کاربردیساده و اصالً 
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 موازین لباس پوشیدن 

 کلیسا
 

مقرّراتی در  بایداغلب این پرسش مطرح است که آیا کلیسا 

کلیسا، یک اعضای یت پوشش آیا وضعّ  ؟لباس وضع کند یا خیر مورد

امر شخصی است که هر یک از اعضا با توجّه به برداشت خودش از 

که کلیسا با تعیین مقرراتی پوشد، یا این، لباس میو پوششموضوع 

 اقل به عنوان پایه، باید در این راستا به اعضا کمک کند؟حد

م مثل بسیاری موارد مهم است. در این مورد ه پرسش مزبور،

گیری. کلیساها ممکن گیری اشتباه است و هم سهلدیگر، هم سخت

قدر در مورد لباس وسواس به خرج دهند که از سرو وضع است آن

در مورد  شخص، در مورد ایمان او قضاوت کنند کما این که یهودیان

خی کلیساها چنان بر دیگرختنه، به همین تندی رفتار کردند. از سوی 

اند که دیگر حتی گرائی و انسان محوری قرار گرفتهتحت تأثیر نسبیت

ز زیورهای زرین را هم، ت استفاده ابدیهی مثل ممنوعیهایی ممنوعیّت
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هرگونه کاربرد معنادار اصول دارند. این گونه کلیساها، محترم نمی

 .کنندمی، نفی قید شده رامقدسی کتاب

ای به کالم خدا، در ایمان اعتنائی جسورانهچنین بی

 ادعائیِ  مردم را با یک ایمانِو غالباً نماید میمقدسی رخنه ایجاد کتاب

 که کندی رها میه وسیع مذهبروی جاد سرگردان ،پوچ و صرف

 .شودمیختم  تبه هالک سرانجامِ آن

توانیم مسیر خود را پیدا کنیم؟ ابتدا، کلیسا پس چگونه می

و وضع  سر ۀدرباررا اصول مندرج در متون مقدّس  است که مسئول

ظاهری شخص تعلیم دهد و از اعضاء انتظار داشته باشد آن اصول را 

به صراحت مشخص  مقدسکتاببه کار بندند. چیزهائی که توسّط 

 ۀشد همرد و موی بلند پوشانید ۀد، مانند موی کوتاه نپوشانیده شدانشده

هستند. هر امری که به طرز فاحشی اصول کلّی مندرج در  الزامیزن، 

را نقض کند، مثل پوشیدن دامن ناپسند توسط زنان و در  مقدسکتاب

 باید به طور اکید، ممنوع گردد. نظار ظاهر شدن مردان بدون پیراهنا

ص تفح ،ت که اشخاص را به تحقیقم، کلیسا نیازمند آن اسدو

دیگری را قضاوت کند، بلکه  )نه اینکه هر کسی، شخص قضاوت و

 دعوت کند. برای شخص خودش، طریق عقل و حکمت در پیش گیرد(

تحت نیز را آورند تا کلیسا از هر طرف فشار میافراد دنیوی 

خود قرار دهند. کلیسا در این زمینه با سه نوع فشار،  تأثیر شیوۀ پوشش

اعمال  از سوی دنیا هایی کهفشار( 1: از سه جبهۀ مختلف روبروست
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( به ٣، البات جسمی و غرایز طبیعی خودمانفشار مط( 2شوند، می

 ۀهای کلیسائی در زمینن سایر گروهحرکات دیگرگو فشارهای عالوۀ

اعضاء )افراد گروهی که با چنانچه داده است که پوشش. تاریخ نشان 

با  پوشش مناسب مسیحیبرای پیروی از  یکدیگر در مشارکتند(

به سوی تدریجًا  نکنند، پوشش آن گروهدیگر همکاری یک

مقدّسی، منحرف خواهد شد. کالم خدا به ناهماهنگی با موازین کتاب

به تحقیق و  افراد را که باید دهدمیصورتی کامالً شفاف، تعلیم 

  .کرد دعوت قضاوت

. باشید متمسک نیکو است آنچه و به کنید چیز را تحقیق همه»

 ، شما را بالکلسالمتی اما خود خدای .نمایید احتراز بدی ز هر نوعا

باشد  محفوظ عیببی اً شما تمام و بدن و نفس د و روحگردانا مقدس

 (.2٣ـ  21:  ٥اوّل تسالونیکیان ) «مسیح خداوند ما عیسی آمدن در وقت

 که کنمهای خدا استدعا میرحمت ، شما را بهبرادران لهذا ای»

 عبادت خدا بگذرانید که ۀپسندید مقدس ۀزند را قربانیخود  هایبدن

 ذهن تازگی به مشوید بلکه جهان این و همشکل شما است معقول

 نیکوی ۀاراد کنید که دهید تا شما دریافت خود را تبدیل خود صورت

 (.2،  1:  12)رومیان « خدا چیست کامل ۀپسندید

باید  نیز و اعضاءکنند خود عمل  رتنظا ۀرهبران باید به وظیف

باید  . رهبران و اعضاء دست در دست همنماینداطاعت  رهبرانشاناز 

 لکن» .هند تا به یک ذهنیت مشترك برسندنهایت جدیّت را به خرج د
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 همه که خداوند ما عیسی مسیح نام به از شما استدعا دارم ای برادران

فکر و  در یک نباشد، بلکهشما  اندر می و شقاق گویید سخن یک

گامی که یک جمع (. آیا هن10:1)اول قرنتیان« .شوید ی کاملأر یک

، رهبران و کندمیسرو وضع ظاهری، موضعی اتخاذ  ۀکلیسائی در زمین

بستگی  که اند؟ باید گفتواقع چیزی به متون مقدّس افزوده اعضاء در

دارد. چنانچه آن کلیسا در عمل از اعضای خود خواسته است تا 

نه تنها چیزی به کالم نیفزوده بلکه  موازین کالم را رعایت کنند،

اطاعت را ترویج کرده است. کلیسا باید خواستار آن باشد که 

 کندمیبپوشند کما این که ممنوع  کافی بلند ۀدامنی به انداز ،خواهران

های تماشای برنامهکه اعضایش دخانیات مصرف کنند، برقصند و به 

 سامیروند. درست است که در متون مقدس به طور خاص اب مبتذل

 ها سخن رفته است.آن ۀامّا به لحاظ اصولی، از هم اندذکر نشده فوق موارد

 ۀزی را که فاقد پشتواندر عین حال کلیسا باید مراقب باشد چی

 مقدّسی است، مطالبه نکند.اصول کتاب

مورد تأکید و کلیسا نباید موضوع لباس را چنان  همچنین

زیرا  شود ایبرای عده که آن موضوع، دستاویزی حساسیت قرار دهد

باال رفتن شمار اعضای کلیسا مسئلۀ غامضی خواهد شد.  در این حالت

رأی  اشخاصایمان و روحانیّت  ۀ، درباراین حربهبا توّسل به  هم برخی

 خواهند داد. مثبت یا منفی 

ت دهند که در اعضای کلیسای مسیحی وظیفه دارند شهاد
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اند. زندگی خود قرار داده ۀهای او را سرلوحهمسیح هستند و خواست

اما هنوز عاشق پول، لباس بپوشد  واقعی مسیحی همانند یکاگر کسی 

، سرو لباس مسیحی به هیچ وجه یا شهرت باشد تفریحات دنیا

 تواند دل شهوانی او را تقدیس کند.ینم

باید  هایل به سایر کشورها یا سایر فرهنگدر رسانیدن انج

، با ه در فرهنگ مخاطب دستاوردی نداردک ای راآموزهمواظب بود تا 

در فرهنگ خودی،  نکتهکه آن هم هر چند  خود یدك نکشیم، حال

بریم، باید بارآور باشد. هنگامی که انجیل را به فرهنگ دیگران می

کمک کنیم که نوایمانان آنجا، درك خوب و درستی از اصول 

چنین باید ایشان را راهنمائی حاصل کنند و هم مقدسکتابتعلیمات 

ن دهند که آن تعلیمات به نحوی ساما را دربارۀکنیم تا عملکرد خود 

 و فرهنگ، کارآیی مطلوبی داشته باشد. آن اقتصاد، آب و هوا در

 را مکتوب کند؟  پوشش ، باید آئین مربوط بهیساآیا یک کل

روی مواضع مشترك  باید یهمانگونه که گفتیم هر کلیسا

را در دار خود عملکرد معنا والّا، و لباس کار کند اعضاء در مورد سر

 .سپردبه فراموشی خواهد  مقدّسی به تدریجاصول کتاب باب

، تحقیق و تفحّص و قضاوت اعضاء را بهکلیساها مکلّف هستند 

اشخاص  و وضع ظاهری درباره مسائل سر یدکنند و رهبران با دعوت

و  سر را دربارۀخود  موضعرا راهنمائی کنند. اگر کلیساها بخواهند 

ز مدون کنند، هرچند هم آن عملکردها برخاسته ا اعضاء وضع ظاهریِ
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آن که آورند که فراموش شود اصول باشند، این خطر را پیش می

مقدسی. کتابنه شارح اصول و فقط شارح عملکردها هستند  هانوشته

برادران در مورد کند که ، مشخص میمکتوب ۀنامآئین ،از سوی دیگر

کمک  اند. چنین کتابتییگر توافق کردهرعایت چه نکاتی با یکد

ستای زندگی مطابق اصول حسن تفاهم و اتحاد الزم در راتا  کندمی

به دست آید.  -که همه طالب رعایت آن ها هستیمی اصول -کالم

که بهتر  کنندمیسوابق تاریخی و هم چنین مقتضیات روز، گوشزد 

 است تصمیمات کلیسا، روی کاغذ بیاید.

های ایشان، ها باید تعلیم دهند که آئین نامهبه هر حال، کلیسا

اند و بس. و نیز نیاز داریم تعلیم دهیم که هر عملکردی، به آئین نامه

 .دهدمیمیزانی که حافظ اصول است، به همان میزان، خدا را جالل 

باید چنین تعلیمی را تقویت کرد، امّا چگونه؟ با برخورد 

، با برخورد درستی که با کنیممیهای کلیسائی کتدرستی که با مشار

بینیم یکی از اعضای کلیسا اصول ه میوقتی ک ،کنیممینوایمانان 

کند، موضعی که برای تذکر به درست پوشش مسیحی را رعایت نمی

 .کندکنیم، نقش بسیار مهمی را در این میان ایفاء میاو اختیار می

و لباس و ظاهر یک مسیحی واقعی  آیا ممکن است کسی سر

ممکن است! را به خود بگیرد امّا در اصل یک ریاکار باشد؟ البته که 

 کلیسا بیاید،را زیر بغل بزند، مقدسکتاب تواندکما اینکه ریاکار، می

و در هر فعالیت مسیحی دیگری  تعمید بگیرد، به سفر بشارتی برود
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 محفوظ دارد. خود را  ۀت ریاکاراناما هم چنان ماهی حضور داشته باشد

از  با تبعیّتی وفادارانهها، شاگردان راستین مسیح، با تمام این

مقدسی، مسیح را با سرو لباس خودشان نیز جالل اصول کتاب

، یانسان ۀمفتخر به تبعیّت از یک اید ینه به عنوان قانونمداران؛ دهندمی

ند از صمیم قلب او خواهخدا که می داربلکه به عنوان فرزندان فرمانبر

 .را جالل دهند

به نوبۀ . ظاهر ما بیانگر مکنونات قلبمان نیز هستندو لباس ما،  سر

نه تنها تعیین کنندۀ  است. سرو وضع ظاهری ما برای دنیا شهادتی خود

ای که خدا . گونهها نیزانسان ست بلکهمان با خدارابطه کیفیت

مورد نیاز  حکمتما در انظار ظاهر شویم، اهمیت دارد.  خواهدمی

به  ، قبالً توسط متون مقدّسگیری در زمینۀ پوشش درستبرای تصمیم

 تأثیر ،حک کنیم مانما ارائه شده است. هنگامی که حقیقت را بر قلب

ش شود، خدا این تالمینیز منعکس  ظاهر و پوششمانبر آن 

 و شهادتِ اطاعت از او نهد زیرا که به جهترا ارج می ارادتمندانه

 گردد. ابراز میگرگون شده د یقلب  یِانزب




