
آرایش و زینت زن از نظر قرآن و سنت
ماجده زرگوش1

چکیده
انسان ها به طور فطری زیبایی را دوست دارند. از این رو، آرایش و زینت همواره مورد توجه 
گس���ترش و توس���عه این مس���ئله در جوامع به وضوح  که در عصر حاضر نیز  آنها بوده اس���ت 
دیده می ش���ود. و با توجه به مبتالبه بودن، مسئله زینت از اهمیت زیادی برخوردار است 
که آرایش و زینت از نظر قرآن و س���نت رس���ول اعظم؟لص؟ چه  و الزم اس���ت روش���ن ش���ود 
کتاب و سنت بررسی شود. جایگاهی دارد و دستورهای ایجابی و سلبی درباره »زینت« در 
در مورد زینت و آرایش اصل بر مباح بودن آن اس���ت و آرایش زن برای ش���وهر و شوهر برای 
همس���ر خود مستحب است، اما آرایش زن برای مردان بیگانه حرام، نامشروع و زمینه ساز 
فس���اد و بی بند و باری اس���ت. زینت و آرایش با وس���ایل مختلفی مانند لباس، زینت آالت، 
کیزگ���ی، ب���وی مطبوع، آرایش مو و چهره انجام می ش���ود. در ارتباط با لباس و آراس���تگی  پا

اموری مستحب و برخی مباح و برخی هم حرام است.
ج، سنت. کلیدی: زینت، آرایش، تبر گان  واژ

1. مقدمه
گرایش انس���ان ها به س���وی زیبایی و  از جمله مباحث مبتالبه امروز، زینت کردن و خودآرایی اس���ت. 

که در سرشت انسان نهاده شده  کمال خواهانه است  آراستگی و نیز پیراستگی از پلیدی ها یک نیاز 

که نیک  گونی شده  گونا گرایش دختران و پسران به سوی فرهنگ ها و مدل های  و همین امر سبب 

که همین امر س���بب تغییر رفتارها  و بد آن آمیخته به هم، در قالب های زیبا به آنها عرضه می ش���ود 

گر این نیاز بر اس���اس مبانی ارزش���ی و فرهنگ دینی پاسخ داده نشود،  و نگرش های آنان می گردد. ا

ج از حد و مرزهای  جوان���ان به س���راغ فرهنگ بیگانه رفته و آن را به همراه دیگ���ر آموزه  های آن و خار

دینی به دس���ت  می آورند. از سوی دیگر موضوع آرایش و پیرایش بانوان و بایسته ها و نبایسته  های 

آن، در نشاط جسمی و روحی بانوان و استحکام خانواده ها و سالمت جامعه نقش بسیاری دارد.

کشور عراق. کارشناسی فقه خانواده، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعة المصطفی العالمیه، از  1. دانش آموخته 

دوفصلنامه تخصصی مطالعات دین پژوهی / سال سوم/ شماره ششم/ پاییز و زمستان 1398/ 59-49
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کمال خواهی به ودیعت نهاده شده است. زیبایی و جمال جزئی  در خلقت و طبیعت هر انسانی، 

از کماالت است و زیباجویی و جمال دوستی از جمله چیزهایی است که در سرشت آدمی تعبیه شده 

گفته اس���تاد مطهری: »گرایش انسان به زیبایی و جمال یکی از خواسته های فطری انسان است و  اس���ت. به 

کیزگی ها، با سرشت انسان آمیخته شده است« )مطهری، 1362، ص80(. احساس لذت از زیبایی و تناسب و پا

که به جوانی می رس���ند بیش���تر تجّل���ی می کند؛ زی���را ایش���ان در دوره ای  ای���ن خ���وی در اف���رادی 

که زیبایی طبیع���ی به اوج خود می رس���د. این امر جس���مانی روح آنها را نی���ز به خویش  ق���رار دارن���د 

مش���غول کرده است. بر این اساس، یکی از س���رگرمی های جوان، رسیدگی کردن و افزودن به زیبایی 

گرفته است، مسئله آرایش و زینت زنان  جسمانی اش است. آنچه در این پژوهش مورد بررسی قرار 

گاهی بر خود بدن طبیعی انس���ان، به ویژه بدن زن اطالق  می شود. مراد از  اس���ت و دیگر آنکه زینت 

که موجب  می شود بدن انسان زیباتر و جذاب تر شود مانند  زینت در این پژوهش، چیزهایی است 

لباس و زیورآالت.

کم تر به صورت مس���تقل و منظم  ح بوده اس���ت، اما  گرچ���ه مس���أله آرایش و زینت از قدی���م مطر ا

ب���ه این موضوع پرداخته ش���ده اس���ت. خالد غف���وری در مقاله ای با عنوان اظه���ار زینت زن و حکم 

کرده اس���ت.  آن، ضمن بررس���ی آیه 31 س���وره مبارکه نور، حکم فقهی اظهار زینت زن را نیز بررس���ی 

که  کتاب آرایش و پوش���ش از دیدگاه پیامبر اعظم؟لص؟، تألیف مریم معین االس���الم،  همچنی���ن در 

بحثی روایی، تاریخی و جامعه ش���ناختی اس���ت، مس���أله حجاب و اهمیت مورد بحث و بررسی قرار 

گرفته اس���ت. پژوهش حاضر با هدف معرفت افزایی درباره آرایش و زینت و اطالع رس���انی به دیگران 

که این پژوهش در صدد پاسخ گویی به آنها است  درمورد این مسئله انجام پذیرفته است. سؤاالتی 

کرم؟لص؟ چیست؟دس���تورهای  عبارتن���د از: جایگاه آرایش و زینت زن از نظر قرآن و س���نت رس���ول ا

کدام است؟ دستورهای سلبی درباره زینت چیست؟  ایجابی درباره زینت 

کردن« به معنای  ج، حلیه« است و »آرایش  »آرایش« اسم مصدر »آراستن، زیور، جمال زین، زبر

کردن می باشد. )دهخدا، 1377، 62/1( آراستن و جلوه 

که مقابل زشتی است. )فراهیدی، 1410ه�.ق، 387/7( طریحی  »زینت« نیز از ماده زین  می آید 

که انس���ان به واسطه آن  در مجمع البحرین  می گوید: »زینت آن چیزی از زیورآالت و لباس و مانند آن اس���ت 

آراس���ته  می ش���ود« )طریحی، 1416ه����.ق، 262/6(، و تعریف آن در المحیط به این صورت آمده اس���ت: 

که به واسطه آن آراسته ش���ود، و جمع آن ِزَین است« )اسماعیل بن  »زینت اس���م جامعی اس���ت برای هر چیزی 

عباد، 1414ه�.ق، 94/9(.
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2. جایگاه زیبایی و آرایش 
گرایش فطری زن به آرایش، آثار روانی بسیار مثبتی برای وی  آرایش، امری فطری و طبیعی است و 

دارد. بی میلی به آراس���تگی و آرایش، نش���انه اختالل شخصیتی و روانی در فرد است. بر این اساس، 

ک و ش���انه زدن مو، خوش بو بودن، اس���تفاده از انگشتر و  پوش���یدن جامه زیبا، بهره گیری از مس���وا

آراستن خویش هنگام عبادت جزو مستحبات مؤکد است.

کردند. یکی از آنان نسبت  س���ه زن محضر رسول خدا؟لص؟ رسیدند و از ش���وهران خود شکایت 

گله داشت. رسول خدا؟لص؟ بی درنگ در حالی  که به  کاربرد بوی خوش  به خودداری ش���وهرش از 

کرد: »چه  نش���انه خش���م ردایش را به زمین می کش���ید، از خانه به مس���جد رفت و بر منبر آمد و فریاد 

کرده اند؟ همانا من هم گوشت می خورم و هم  گوش���ت و بوی خوش و زن  که ترک  گروهی از یاران مرا  می ش���ود 

گرداند، از من نیس���ت«.  کار می ب���رم و هم از زنان به���ره می گیرم و هر کس از ]ش���یوه[ من روی  ب���وی خ���وش به  

)الکلینی، 1363، 119/5(

هنگامی که رسول خدا؟لص؟ نزد اصحاب می رفت، به آینه نگاه می کرد و موهای خود را شانه می  زد 

و مرتب می کرد و می فرمود: »خداوند دوس���ت دارد وقتی بنده اش به نزد دوستانش می رود، خود را آماده و زیبا 

کریم نیز آفرینش وس���ایل تجمل را از لطف های  س���ازد«. )محمدی ری ش���هری، 1416ه�.ق، 1/ 414( قرآن 

کوتاهی  که  خدا نس���بت به بندگان���ش می داند )ر.ک.، اع���راف: 31 و 32(. همچنین در اس���الم، زنی را 

می کند و خود را برای شوهرش نمی آراید، سرزنش شده است. )مجلسی دوم،1410 ه�.ق، 70/ 122( 

که  کیزه باش���ید و خودتان را ش���بیه یه���ود نکنید. زن���ان یهودی  گرامی  اس���الم؟لص؟ فرمود: »پا رس���ول  

کار ش���دند، بدان جهت بود که شوهرانش���ان کثیف بودند«. )حر عاملی، 1409ه����.ق، 355/3(. از این رو،  زن���ا

گردند  کنید تا زنانتان به شما متمایل  کیزه  که خودتان را پا کید ش���ده اس���ت  در آموزه های دینی تأ

)الهی بلندشهری،1390، ص 86(.

اهتمام رس���ول خدا؟لص؟ به زینت و آرایش زنان، نش���ان دهنده وجود مصالح فردی و اجتماعی 

ع مقدس، قوانین و دستورهای دینی را بر اس���اس مصالح فردی و اجتماعی وضع  اس���ت؛ زیرا ش���ار

که مصلحتی وجود داش���ته باش���د، احکام متناس���ب را به ص���ورت واجب یا  می کن���د و در ه���ر ام���ری 

مستحب صادر می کند .

3. دستورهای ایجابی درباره زینت 
ع  مقدس آن را مستحب  از آن جا که در امر زینت، مصالحی برای انسان به ویژه زنان نهفته است، شار

کرده است. البته این دستورها، ایجابی و سلبی اند. در بعد  دانسته و دستورهایی درمورد آن صادر 
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ع مقدس،  کنند. شر ایجابی، افراد مؤمن باید آراسته باشند و از زینت حتی هنگام عبادت استفاده 

به زنان بیش از سه روز اجازه ترک زینت نداده  است.

کرم؟لص؟ فرمود: پیامبر ا
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که به خ���دا و روز جزا ایمان دارد، جایز نیس���ت برای مرده ای بیش از س���ه روز  ب���رای زن���ی 
که واجب اس���ت چه���ار م���اه و ده روز آرایش نکند.  کند، مگر ب���رای زوج خود  آرای���ش را ت���رک 

)عاملی )شهید اول(، 1410 ه� .ق، 2/ 424(

ایش���ان در جای���ی دیگر فرمود: »ان اهّلل ی���ب من عبده اذا خ���رج ال اخوانه ان تیاء هل���م و یتجمل؛ همانا 

کند و ب���رای آنان زیبا  خداون���د دوس���ت دارد بنده اش وقت���ی برای دیدار برادرش خارج می ش���ود، خ���ود را آماده 

کرم؟لص؟  س���ازد«. )محمدی ری ش���هری، 1416ه�.ق، 414/1( بر اس���اس س���خن تاریخ ن���گاران، پیامبر ا

کی���د می ورزید و حت���ی رهنمودهایی نیز برای  ن���ه تنها مخال���ف زیبایی و آرایش نب���ود، بلکه بر آن تأ

گزارش ها به خوبی نمایانگر جایگاه آرایش و زیبایی از دیدگاه  زیباس���ازی ارائه می کرد. توجه به این 

رسول خدا؟لص؟است. 

گف���ت: ای ام عطیه، وقتی  که آرایش���گر ب���ود،  ام���ام صادق؟ع؟ فرم���ود: »پیامبر به زن���ی به نام ام عطیه 

دخت���ری را آرایش می کنی، صورتش را با پاره پارچه پاک مکن. بی ش���ک، تک���ه پارچه، جلوه چهره را می گیرد«. 

)کلینی، 1363، 118/5( این روایت نش���ان دهنده توجه رس���ول خدا؟لص؟ نسبت به آرایش، زیبایی و 

بهداشت پوست برای حفظ زیبایی است. 

گرامی اسالم؟لص؟  همچنین از امام صادق؟ع؟ چنین نقل شده است: »زن آرایشگری محضر رسول 

گره  گیسو  گیسو را به  که برای زیباتر شدن زنان،  کرد، این بود  که به وی  رسید. حضرت از جمله سفارش هایی 

مزن«. )کلینی، 1363، 119/5(

امام صادق؟ع؟ نقل می کند: »پیامبر فرمود: عطر زنانه باید خوش رنگ و دارای بوی مالیم باشد و عطر 

کم رنگ و از بوی تندی برخوردار باشد«. )حر عاملی، 1409ه�.ق، 444/1( مردانه باید 

پیامبراعظ���م؟لص؟ درب���اره زین���ت و آرای���ش، به تفاوت می���ان زن و م���رد توجه ویژه ای داش���ت. 

کوتاه  کنید و به زنان می گفت ناخن خود را  کوتاه  همچنین به مردان دس���تور می داد ناخن خ���ود را 

کمی ناخن خود را بلند نگه  دارید. )حرعاملی، 1409ه�.ق، 1/ح 1(  نکنید و برای زینت، 

رسول  خدا ؟لص؟ به زنان اجازه می داد تا موهای خود را با رنگ بیارایند. ایشان به زنان همسردار 

فرمود خود را با رنگ برای شوهرانشان آرایش دهند و زنان بی همسر را دستور داد تا دست های خود 
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را حنا ببندند تا به دست های مردان شباهت نداشته باشند. )حرعاملی، 1409ه� .ق، 444/1(

ع مقدس، محبوب است و از جمله  بر اساس سیره رسول خدا ؟لص؟، زینت و تجمل در نظر شار

مس���تحبات، زین���ت به قصد اظه���ار نعمت های الهی اس���ت. توجه به زینت، تخلق ب���ه اخالق الهی 

است. از این رو، پیامبر می فرمود: »ان اهّلل جیل و یب اجلمال«. )طبریس، 141۵ه�.ق، 673/4(

که به  کسانی  که حضرت به  در سیره نبوی، مسئله زینت و توجه به وضع ظاهر چنان مهم است 

ای���ن امر بی توجه بودن���د، اعتراض و با آنان برخورد می کرد. ابن عباس نقل می کند: »پیامبر به یکی از 

کرد«. )کلینی،  همسران خود که مویی ژولیده و  اهری ناآراسته داشت، تذکر داد و به وضع  اهری او اعتراض 

)118/5 ،1363

کرد:  که شخصی به نام ابوریحانه به حضور رسول خدا؟لص؟ رسید و عرض  در روایتی آمده است 

کفش را. آیا این از تکبر است؟ حضرت فرمود:  »ای رسول خدا  ؟لص؟، من زیبایی را دوست دارم، حتی زیبایی 

خداوند زیباس���ت و زیبایی را می پس���ندد و دوست دارد که اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند«. )احسان بخش، 

)312/2 ،1366

کردن برای زینت و آرایش جزو امور ضروری و الزم اس���ت و حتی این امر از  از منظ���ر دی���ن، هزینه 

کرم؟لص؟ در وصایای خود به امیر مؤمنان؟ع؟ فرمود:  انفاق در راه خدا پس���ندیده تر اس���ت. پیامبر ا

ًة؛ هزینه یک درهم برای خضاب 
َ
َبَع َعَش���َرًة َخصل ر

َ
لِف ِدرَهِم ف َس���بیِل اهّلِل و فیه ا

َ
 ِمن ا

ُ
فَضل

َ
»ِدرَهٌم ِف اخِلضاِب ا

کردن چهارده ویژگی است« )حرعاملی، 1409ه�.ق،  ارزشمندتر از هزینه هزار درهم در راه خداست و در خضاب 

85/2(. دلیل این سخن پیامبر، وجود آثار مثبت خضاب است. 

کاالها بود. این  کرد، عطر جزء یکی از  که پیامبر؟لص؟ فهرس���ت جهیزیه دخترش را تهیه  آن زمان 

موضوع نشان دهنده اهمیت مسئله زینت است. همچنین از حضرت رسول ؟لص؟ نقل شده است: 

»احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حت تکونوا کانکم شاته ف الناس؛ زیبا لباس بپوشید و مرکب خوب سوار شوید 

ت���ا در نگاه مردم خوب جلوه کنید« )محمدی ری ش���هری، 1416ه�.ق، 414/1(. س���فارش برای بهره مندی از 

کیزه، همه بر استحباب مسئله زینت داللت دارد. ک و داشتن لباس پا عطر، خضاب، مسوا

4. دستورهای سلبی درباره زینت 
ح و در این راس���تا  ع مق���دس، زین���ت و آرای���ش را به عن���وان ام���ری محب���وب، برای زن���ان مط���ر ش���ار

کید بر زین���ت و زیبایی، توجه دین داران زنان را  کرده اس���ت. به موازات تأ رهنموده���ای الزم را ارائه 

کرده اند و دستورهای سلبی هم در این راستا بیان  همچنین به بخش آس���یب زای زینت هم جلب 

داشته است.
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4-1. آشکار نکردن زینت

کردن زینت زن  که حکم اس���تحباب زینت را به حرمت تغییر می دهد، آش���کار  از عنوان های مهمی 

ن ِإل ما َظَهَر ِمْنا« )نور: 31(. ینَتُ کریم از این عمل نهی فرموده است: »ل ُیبِدیَن ِز که قرآن  است 

ک���ه زن باید ب���دن خود را به جز دس���ت و صورت بپوش���اند،  فقه���اى مس���لمین اتف���اق نظر دارند 

کردن مرد به غیِر دست و صورت زن، وحدت نظر دارند؛ زیرا حرمت نشان  همچنین درحرمت نگاه 

دادن زین���ت ب���ر زن به ط���ور یقینی براى باز داش���تن مردان از نگاه به آنهاس���ت و زین���ت موضوعیتی 

نداش���ته تا سبب حرمت شود، بلکه مقدمه اى است براى بازداشتن نگاه مردان به زنان. برای این 

منظور باید زینت شناخته شود تا حکم به حرمت نشان دادن زینت زن به مرد شود. 

ناَّ ِإل ما َظَهَر  یَنَتُ وَجُهناَّ َو ل ُیْبِدیَن ِز َفْظَن ُفُر ْبصاِرِهناَّ َو َیْ
َ
ُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
 ِلل

ْ
َو ُقل

ناَّ ... . ِتِ
َ
ناَّ ِإل ِلُبُعول یَنَتُ ناَّ َو ل ُیْبِدیَن ِز ِبِ ُمِرِهناَّ َعل ُجُیو ْبَن ِبُ َیْضِر

ْ
ِمنا َو ل

ب���ه زن���ان با ایمان بگو چش���م هاى خود را از ن���گاه )هوس آلود( فروگیرن���د و دامان خویش 
که نمایان اس���ت، آش���کار ننماین���د و ]اطراف[  کنن���د و زینت خ���ود را ج���ز آن مقدار  را حف���ظ 
گردن و سینه با آن پوشانده شود[ و زینت خود  روسرى هاى خود را بر سینه خود افکنند ]تا 

را آشکار نسازند، مگر براى شوهرانشان .... . )نور: 31(

که هم���ه آنها بر وجوب  کریمه بیان ش���ده  تفس���یرهاى متع���ددى براى واژه »زین���ت« در این آیه 

لت دارد: پوشش زن دال

که »زینت« به معناى محل زینت از بدن زن است. )طبرسی،  الف( مرحوم طبرس���ی قائل است 

1415ه.ق، 138/4(

که مقصود، زینت هاى  ب( مقصود از »زینت« زیورآالت است. سید محمد باقر لکنهوى می گوید 

که جداى از بدن باشد؛ زیرا نگاه به  که نگاه به آنها حرام اس���ت، نه زیورآالت  آویخته به بدن اس���ت 

کثر موارد، مالزم با نگاه به بدن زن می باشد. روشن  که بر بدن زن اس���ت، به طور معمول در ا زینتی 

کید در حرمت نگاه  کردن به زینت هاى آویخته به بدن زن، نوعی مبالغه و تأ که حرمت نگاه  اس���ت 

که زمان���ی زنان از اظهار  گفته اس���ت  ب���ه محل زینت از بدن زن می باش���د. »جمع الجوامع« درس���ت 

گرفتند. از این جا دانسته می شود  زیورآالت نهی ش���دند؛ س���پس از اظهار صداى آنها مورد نهی قرار 

که نهی از نشان دادن مواضع زیورآالت شدیدتر است. )رضوی لکهنوی، 1347ه.ق، ص 35(

مرحوم جزایرى در تفسیر قالئدالدرر، در آیات احکام می نویسد: 

که هرگاه آنها بر بدن آویخته  احتمال دارد مراد از زینت، خود زیورآالت باشد، به این معنا 
که نگاه ب���ه زینت هاى آویخته به  اس���ت، ن���گاه به آنها حرام اس���ت و در چگونگی تعبیر در آیه 
که موضع زینت اس���ت، نوعی مبالغه در لزوم پوش���اندن  کرده، نه اعضاى بدن  بدن را حرام 
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ب���دن و حرمت نگاه به آن، به چش���م می خورد؛ زیرا در حلّیت نگاه ب���ه زیورآالت جدا از بدن 
زن، بحثی نیست؛ پس حرمت نگاه به آنها به اعتبار همراه بودنشان با بدن، به طریق اولی 

مستلزم حرمت نظر به مواضع زینت است. )جزایری، 1391، 167/3(

که بربدن اوس���ت،  که ش���امل اعضاى بدن زن و زیورآالتی  ج( مقصود از »زینت« معنایی اس���ت 

ینة الظاهرة: الکحل و اخلامت؛ زینت  می ش���ود. در روایتی از زراره از امام صادق؟ع؟ نقل ش���ده اس���ت: »الز

نمایان، سرمه و انگشتر است« )حرعاملی، 1409ه .ق، 146/14(. و در صحیحه فضیل روایت شده است: 

؟ قال:  ینتناّ إل لبعولتناّ ینة الت قال اهّلل: ولیبدین ز »س���ألُت أبا عبداهّلل؟ع؟ عن الذرا عنی من الرأة، مها من الز

که خداوند فرمود: زینت خود را آش���کار  نعم ...؛ از امام صادق؟ع؟ پرس���یدم: آیا دو س���اعد زن جزء زینتی اس���ت 

نسازید مگر براى شوهرانتان؟ فرمود: بله« )حرعاملی، 1409ه .ق، 145/14(.

گوید: سید محمد باقر رضوی لکنهوى )1347 ه.ق( 

که در شعر  اس���تعمال واژۀ »زینت« در زینت هاى طبیعی ش���ایع و فراوان است؛ همانطور 
که به انگشتان مزّین شده  کف دس���ت خضاب ش���ده اى  کّف خضیب زّینت ببنان؛  آمده »و 

ینة الیاة الدنیا؛ مال  است«، بلکه در قرآن نیز در همین معنا استعمال شده: »الال و البنون ز
و فرزندان زینت زندگی دنیا هستند« )کهف: 46(.

َفْظَن  ْبصاِرِهناَّ َو َیْ
َ
ُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
 ِلل

ْ
کند مگر در دو مورد: »َو ُقل زن زین���ت خود را نباید ظاه���ر 

ناَّ ...«  ِتِ
َ
ناَّ ِإل ِلُبُعول یَنَتُ ناَّ َو ل ُیْبِدیَن ِز ِبِ ُمِرِهناَّ َعل ُجُیو ْبَن ِبُ َیْضِر

ْ
ناَّ ِإل ما َظَهَر ِمنا َو ل یَنَتُ وَجُهناَّ َو ل ُیْبِدیَن ِز ُفُر

)نور: 31(. دو استثنا در این جا وجود دارد:

ی���ک اس���تثنا در مورد خود زینت اس���ت، یعن���ی بعضی از زینت ه���ا و به تعبیر ق���رآن زینت ظاهر و 

که غیر شوهر  که در برابر آن طبقات  استثنای دوم در مورد افراد است: و مگر برای بعضی از طبقات 

کند و آنها  که محرز اس���ت( زن می تواند حتی زینت غیر ظاهر را آش���کار  او هس���تند )در مورد ش���وهر 

پدران، پسران، برادرزادگان، خواهرزادگان، فرزندان شوهر )و چند طبقه دیگر هستند(.

َبت َو َخَرَجت ِمن َبیِتا َفِهی ُتلَعُن  ًة َتَطیاَّ
َ
یاُّ ِامَرأ

َ
امام صادق؟ع؟ از رس���ول خدا ؟لص؟ روایت می کند: »ا

که عطر بزند و از خانه خارج ش���ود، لعنت بر او فرس���تاده می ش���ود تا  َحت َترِجُع ِال َبیِتا َمت َما َرَجَعت؛ هر زنی 

که به خانه بازگردد«. )حرعاملی، 1409ه.ق، 114/14( زمانی 

ج بیمارگونه  4-2. تبر

گی با  گی های مهم زنان، خودآرایی و خودنمایی اس���ت. در دین مبین اس���الم، از این ویژ یکی از ویژ

که با توجه به معنای لغوی این واژه، بهت���ر می توان به تعریف خودآرایی  ج« یاد می ش���ود  واژه  »تب���ر

ج آورده شده است: پرداخت. در فرهنگ نامه ها، معانی زیر برای تبر
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الف( جلوه گری و عرضه  زیبایی ها؛ )المقری القیومی، بی تا، 420/1(

ب( خودنمایی در برابر مردان؛ )احمدزادی، 2011م، 240/1(

که زیبایی هایش را در برابر  ج، به معنای ظهور و آشکار ساختن است و به زنی  ج از ماده  بر ج( تبر

گفته می شود. )مصطفوی، 1368، 227/1( نامحرم ظاهر می سازد، 

ج اس���ت. از نظر روانش���ناختی،  بنابرای���ن، خودآرای���ی و خودنمایی مترادف بوده و به معنای تبر

خودآرای���ی یک���ی از نیازه���ای اصی���ل و فطری زن به ش���مار می آی���د و باید م���ورد احت���رام و توجه مرد 

گیرد تا به علت پاس���خ نگفتن ب���ه این نیاز فطری، آس���یب های روحی روانی بر زن وارد نش���ود.  ق���رار 

)معین االسالم.، و طیبی، 1380، ص217(

گی دیگرخواهی هستند و همین موجب خودآرایی در آنان می شود.  زنان از نظر روانی، دارای ویژ

در واق���ع، زن���ان به عرضه  زیبایی خ���ود نزد دیگران بیش از خ���ود زیبایی عالقه نش���ان می دهند. از 

کم تر به زیبایی های خود توجه دارند، ولی هنگامی که در مجالس و محافل  این رو، در محیط خانه 

عمومی ش���رکت می کنند، نس���بت به زیبایی و آراستگی اهتمام بیشتری می ورزند. )معین االسالم.، 

و طیبی،1380، ص 217(

ج و خودآرایی زنان در ]داخل محیط خانواده[ خود  گر این حس تبر که ا تجربه نشان داده است 

کافی همراه باشد، آنها خود را از خودآرایی در مناظر عمومی و محضر  و هم جنس های آنها با آزادی 

کاوندی، 1379، ص113( بیگانگان بی نیاز می یابند. )هاشمی 

مردان باید به نیاز زیباپسندانه  زنان اهمیت بدهند و آن را سرکوب نکنند تا به صورت ناهنجاری 

گر زنان برای برآوردن این نیاز فطری در محدوده  خانواده آزاد باشند، خودآرایی  روانی ظاهر نشود. ا

گس���ترش نخواهد یافت. از نظر روانشناس���ی جنس���ی ثابت ش���ده اس���ت  به صورت منفی در جامعه 

که تحریک پذیری مرد در برابر محرک های بصری بس���یار بیش���تر از دیگر محرکات اس���ت. در صورتی 

ک���ه زن در برابر محرکات لمس���ی حساس���یت بیش���تری دارد. خصل���ت مرد، چش���م چرانی و خصلت 

که مردان با  کم تر اتفاق افت���اده  گی ه���ای عاطفی هر زن اس���ت و  ج از ویژ زن، خودآرای���ی اس���ت. تبر

کاوندی، 1379، ص222( ج شوند. )هاشمی  لباس های بدن نما خار

کار، وس���یله ای برای برآوردن  کید فراوانی بر آرایش زن برای مرد ش���ده و این  در دی���ن اس���الم، تأ

گزینش پوش���ش مناس���ب  نیاز زن به خودآرایی اس���ت. یکی از راه های تعدیل و تحدید خودآرایی، 

کی���د فراوان ادیان الهی بر حجاب برای زنان، به علت وج���ود غریزه ها و نیازهای ویژه  زنان  اس���ت. تأ

که س���بب عش���وه گری می ش���ود، حکم حجاب ارائه نشود،  گر برای خصلت خودآرایی زنان  اس���ت. ا

کنترل نش���ده و نامتعادل و تحت تأثیر ش���رایط ویژه  اجتماعی، بهداش���ت روانی  زن���ان با غریزه های 
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را ویران می کنند، ولی با حجاب و پوش���ش مناس���ب، چارچوب مش���خصی برای بهره مندی از این 

که از پیدایش فساد اجتماعی و روانی جلوگیری می کند. گی ذاتی، تعیین می شود  ویژ

از نظر روانش���ناختی، نداش���تن پوشش مناس���ب، جوانان را نس���بت به زنان بی اعتماد می کند و 

گرایش به ازدواج و تشکیل خانواده در آنها ایجاد نمی شود. از طرفی، حس انتقام جویی و  رغبت و 

که بی شرمانه همسر یا خواهر او را نظاره می کنند، برانگیخته  کینه توزی مرد نسبت به مردان دیگری 

می شود و آسیب های روانی را به وجود می آورد. )معین االسالم.، و طیبی، 1380(

ل ...«  ج اجلاهلیِة الو جَن َتب���راُّ تبراُّ ج س���بب نزول آیه »ل آس���یب های روانی، اجتماعی و اقتصادی تبر

که پوش���یدن لباس زیبا را نش���انه ش���خصیت  کس���انی  )احزاب:33(، ش���د. رس���ول خدا ؟لص؟ درباره 

می دانن���د و ب���ا پوش���یدن آن، خود را از دیگران برتر احس���اس می کنند و انتظار دارند همه  چش���م ها 

دنبال آنها باش���د و همه حسرت لباس آنان را بخورند و آنها را خوشبخت به شمار آورند، می فرماید: 

یِه َحت َینَزعه؛ هرکس لباس���ی بپوش���د که به وسیله آن بر مردم 
َ
ل

َ
 َینُظِر اهّلل ِا

َ
اُس ل  یباهَی ِبِه ِلَیراُه الناَّ

ً
ِبَس َثوبا

َ
»َمن ل

کن���د، خداوند به او )به نظر رحم���ت( نمی نگرد تا اینکه لباس را از ت���ن در بیاورد«. )محمدی  مباه���ات و تفاخ���ر 

ری شهری،1416ه.ق، 481/8(

����وَم الِقیامة؛ هرکس در دنیا لباس ش����هرت بپوش����د  ل َیَ لَبَس����ُه اهّلل ِلباَس الذاّ
َ
نی����ا ا

ی����َس ِثَیاَب ُش����هَرٍة ِف الداُّ
َ
»َم����ن ل

که با آن مشهور ش����ود(، خداوند در روز قیامت، لباس خواری بر او می پوشاند«. مجلسی دوم،1410ه.ق،  )لباس����ی 

که لباس برای مباهات بر مردم پوشیده شود.  کرده است  314/79(. همچنین پیامبرخدا ؟لص؟ نهی 

4-3. آرایش برای غیرشوهر 

کید و به میل طبیعی زنان به  گفته شد، در آموزه های دینی بر آرایش و زینت بسیار تأ که  همان گونه 

کنند، منع  خودآرایی و خودنمایی توجه شده است، ولی آنها را از اینکه برای غیر همسر خود زینت 

وِجها  َجَة ِمن َز ُلَتَبراَّ
َ
م... ا

ُ
کرده اند. رس���ول  خدا ؟لص؟ در فرازی از روایتی می فرماید: »ِاناَّ ِمن َخیِر ِنَس���اَئک

کند، ولی خود را از  که... برای ش���وهرش آرایش و خودنمایی  الَصاَن َعن َغیِره؛ بهترین زنان ش���ما، زنی اس���ت 

نامحرمان بپوشاند« )مجلسی دوم،1410ه.ق، 235/103(.

آن حضرت آرایش و زینت زن، برای ش���وهر را از حقوق ش���وهر بر همس���ر می ش���مرد و می فرماید: 

ِیَنِتا؛ ازجمله حقوق ش���وهر بر همسر  حَس���ِن ز
َ
َن ِبا یاَّ حَس���َن ثیاِبا َو َتَز

َ
ا َو َتلَبَس ا طَیِب طیِبَ

َ
َب ِبا ن َتَطیاَّ

َ
»علهیا ا

کند و بهترین لباس هایش را بپوشد و خود را به بهترین صورت  که خود را به بهترین عطرها خوش بو  این است 

کند«. )حرعاملی، 1409 ه  ق، 112/14( تزیین 

 اهّلِل َعزاَّ 
َ

 َعىل
ً
ا کاَن  َحقاّ ت 

َ
وِجها، َفِان َفَعل َن ِلَغیِر َز یاَّ ی ِان َتَتَز در حدیث معروف مناهی نیز آمده است: »َو َنَ
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گر زن چنین کند، بر خداوند  اِر؛ پیامبر از اینکه زن برای غیر شوهرش آرایش کند، نهی کرد. ا ن ُیِرَقها ِبالناَّ
َ
 ا

اَّ
َو َجل

که او را با آتش بسوزاند«. )حرعاملی، 1409 ه  ق، 117/14(  حق است 

5. نتیجه گیری
حس زیبایی دوستی، یکی از ابعاد فطری بشری است. بنابراین، زینت همواره مورد توجه انسان ها 

کیزگی و از طرفی به حفظ پوشش اسالمی  بوده است. اسالم مردان و زنان را به آراستگی، زیبایی، پا

و حج���اب فرا می خواند. آرایش و زینت به خودى خود ب���راى زن امرى مباح، مطلوب و از ضروریات 

ع  کردن آن در مقابل مردان، احکام مختلفی در شر زندگی زناش���ویی است؛ هرچند اظهار و آش���کار 

کلی قرآن در این فرض  گر بیننده، مردى نامحرم باشد، حکم  گاه ممنوع. ا گاه جایز اس���ت و  دارد و 

گر از محارم باشد، آشکار ساختن زینت بر زن جایز است.  کردن زینت بر زن است؛ اما ا حرمت آشکار 

ج بیش از اندازه  ج برای زن زیان بخش است. خودنمایی و تبّر بی توجهی به غریزه خودنمایی و تبّر

ج از چهارچوب حجاب نیز زیان بخش خواهد بود و سالمت روانی زن را به مخاطره می اندازد.  و خار

در ارضای نیازهای روانی نیز باید جانب اعتدال رعایت شود؛ زیرا هرگونه زیاده روی در آن موجب از 

دست رفتن انرژی روانی انسان می شود.
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