
احکام ثانویه آرایش و زینت در فقه امامیه
حنا محمود دایا1

چکیده
همه انس���ان ها به طور فطری دوس���ت دار زیبایی هس���تند. با توجه به مبتالبه بودن مسأله 
زین���ت و آرای���ش، بحث فقهی در این رابطه از اهمیت زیادی برخوردار اس���ت و تبیین جایگاه 
آرایش و زینت در فقه امامیه و احکام آن الزم است. این پژوهش به بیان احکام ثانویه آرایش 
و زینت و بررسی مصادیق جدید در این زمینه پرداخته است. با بررسی های الزم این نتیجه 
ک���ه عناوین متعددی می تواند ب���ر آرایش و زینت بیاید و موجب مترتب ش���دن  حاصل ش���د 
حکم ثانوی شود، از جمله ضرر، مفسده، اسراف و فریب. حکم مصادیق جدید را می توان با 

که مطرح شد، استخراج نمود. توجه به احکام اولیه و ثانویه آرایش و زینت 
کلیدی: آرایش، زینت، حلیه، فقه امامیه. گان  واژ

1. مقدمه
که از رایج ترین مس���ائل زندگی بش���ری نیز هس���ت و از  یک���ی از مهم ترین مس���ائل زندگی انس���ان ها، 

هزاران س���ال پیش مورد توجه انس���ان ها بوده، مس���أله آرایش و زینت است. هدف پژوهش حاضر، 

که در آن  ارائه بحثی مفید و قابل استفاده برای همگان، به ویژه برای قشر محققان و مبلغان است 

احکام آرایش و زینت به صورت منظم و منس���جم بررس���ی شده است و عالوه بر آن، مصادیق جدید 

گرفته است. عصر حاضر مورد توجه قرار 

برخ���ی اح���کام آرایش و زینت مش���ترک بین م���ردان و زن���ان و برخی احکام اختص���اص به مردان 

که اصل  داش���ته و بعضی احکام ویژه زنان اس���ت. احکام مش���ترک آرایش و زینت عبارتند از: اباحه، 

در آرای���ش و زینت اس���ت؛ حرمت آن در حال احرام و حرمت پوش���یدن لباس ها و زینت های جنس 

که در همه حاالت اس���ت،  به ویژه در نماز، برای همسر و برای  کفار؛ اس���تحباب،  مخالف و تش���به به 

که نقش صورت دارد در نماز.  کراهت پوشیدن لباس یا انگشتری  دیدار با مؤمنان؛ و 

احکام ویژه مردان ش���امل حرمت پوشیدن ابریشم و طال است. و احکام ویژه زنان عبارت اند از: 

کشور تانزانیا. کارشناسی ارشد اصول و فقه اسالمی، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعة المصطفی العالمیه، از  1. دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی مطالعات دین پژوهی / سال سوم/ شماره  ششم/ پاییز و زمستان 1398/ 76-61
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وجوب آراس���تگی برای ش���وهر در صورت تقاضای او؛ حرمت آراس���تگی در عده وفات و حرمت اظهار 

آرایش و زینت در مقابل نامحرم؛ و اس���تحباب آرایش زن برای ش���وهر در طالق رجعی. احکام ثانویه 

که به آن پرداخته شده شامل موارد متعددی است از جمله: ضرر، اسراف و فریب. آرایش و زینت 

آرایش در لغت، اس���م مصدر آراستن است و در اصل، زینت به افزایش است در مقابل پیراستن. 

ج، حلیه...« نیز آمده اس���ت(. )معی���ن،1386، 31/1( )همچنی���ن به معنی »زی���ور، جمال، زین، زبر

کار می رود و معنای  دهخ���دا، 1372، 62/1( )آرای���ش در اصطالح فقها به همان معنای لغوی آن به 

متفاوتی ندارد. )جمعی از پژوهشگران، 1426ه.ق، 113/1(

که مقابل زش���تی اس���ت. )فراهی���دی، 1410 ه.ق،  واژه »زین���ت« در لغ���ت از م���اده »زی���ن« می آید 

کریم نیز به کار برده ش���ده اس���ت. برای مثال در س���وره  کلمه و مش���تقات آن در قرآن  387/7( این 

ینَة اهّلِل الت أخَرَج لعباده؛ بگو چه کس���ی زینت های الهی را که برای  م ز اعراف آیه 32 آمده اس���ت: »قل من حراّ

کرده است؟«. بندگان خود آفریده حرام 

کب؛ ما آسمان دنیا را  ینٍة الکوا نیا ِبز ���ماء الداّ ا الساّ ناّ یاّ ا ز همچنین در س���وره صافات آیه 6 می خوانیم: »إناّ

با زیور س���تارگان آراس���تیم«. زینت در اصطالح فقها به همان معنای لغوی آن اس���ت و تعریف متفاوتی 

برای آن داده نشده است.

که بر زیورآالت اطالق می ش���ود. در لس���ان العرب آمده است: »آنچه  حلیه در لغت واژه ای اس���ت 

که از مواد معدنی یا س���نگ س���اخته ش���ده و برای آراس���تگی اس���تعمال می ش���ود و جمع آن ِحلی و ُحلی اس���ت«. 

)ابن منظ���ور،1414ه.ق، 194/14-195( حلی���ه در اصط���الح فقه���ا ب���ه همان معنای لغوی آن اس���ت و 

تعریف متفاوتی برای آن داده نشده است.

2. عناوین ثانوی
 برخ���ی م���وارد آرایش و زین���ت دارای عنوان ثان���وی می ش���ود و در نتیجه، یک حک���م ثانوی بر آن 

مترتب  می ش���ود.

2-1. ضرر

که ممکن است بر موضوع آرایش و زینت وارد شود و موجب حرمت آن شود، عنوان  یکی از عناوینی 

که ضرر رس���اندن به خود حرام است. بلکه صاحب ریاض  ضرر اس���ت؛ زیرا مش���هور فقها می فرمایند 

کرده اس���ت. »پس هرگاه آرایش و زینت ضرر مهمی در بر داش���ت، ح���رام خواهد بود«.  ب���ر آن ادع���ای اجماع 

)طباطبایی حائری، 1418ه.ق،  437/13(

شیخ انصاری می فرماید: »پس هر ضرر رساندنی به خود یا دیگری حرام است« )انصاری دزفولی، بی تا، 
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 535/2( پس ضرر رساندن به خود جایز نیست، بلکه دفع ضرر از خود نیز واجب است. و در مسأله 

کاربرد زیادی دارد چ���ون در مصادیق متعددی از آن ضرر وجود دارد.  آرای���ش و زینت نیز این بحث 

که آرای���ش و زینت موجب ضرر قابل توجهی می ش���ود، حرام  پ���س طب���ق فرموده فقه���ا، در مواردی 

که وقوع  گفته اس���ت: »ضرر قابل توجه عبارت اس���ت از: امری  خواه���د بود. آیت اهلل خویی، )1418ه.ق( 

که منجر به هالکت نفس شود« )موسوی خویی،  آن، قابل چشم پوشی نیست، مانند هالکت نفس یا بیماری 

1418ه.ق،  446/2(.

که مس���تلزم ضرر اس���ت، از آیت اهلل مکارم ش���یرازی س���ؤال شد:  برای مثال، در مورد خال کوبی، 

خال کوبی چه حکمی دارد و آیا برای غسل و وضو مشکلی ایجاد می کند؟

پاسخ ایشان چنین بود: »هرگاه ضرر خاصی برای بدن نداشته باشد و عکس های موجب فساد اخالق در 

آن نباشد جایز است و در هر حال برای وضو و غسل مشکلی ایجاد نمی کند. )مکارم شیرازی، 1428، 1/ 36(

لت دارند یا حداقل  ادله اربعه )قرآن، س���نت، عق���ل و اجماع( همه بر حرمت اضرار به نف���س دال

آن را تأیید می کنند:

که بر جواز خوردن میته برای  الف( قرآن: آیات متعددی در این مورد وجود دارد، از جمله آیاتی 

که دفع ضرر از نفس الزم است.  لت دارند، مثل آیه 173 سوره بقره؛ چون مؤید آن است  مضطر دال

گر دفع ضرر واجب باشد به طریقه اولی رساندن ضرر به خود حرام خواهد بود.  و البته ا

لت دارند. از جمله روایت مش���هور »ل  ب( ســـنت: روایات بس���یاری بر حرمت اضرار به نفس دال

گر رس���یدن  ک حرمت، ا ر و ل ض���رار« )کلینی، 1429ه.ق،  293/5( ضرر و زیان جایز نیس���ت. مال ض���ر

که آرایش و زینت هم مس���تلزم ضرر باشند موجب  ضرر به بدن و آس���یب آن باش���د، پس در مواردی 

حرام خواهد بود.

کرد. نخست،  ج( عقل: به دو صورت می توان حرمت اضرار به نفس را از طریق عقلی اس���تنباط 

چون ضرر رس���اندن نوعی ظلم اس���ت و ظلم قبیح اس���ت، پس ضرر رس���اندن به خود، عقاًل و شرعًا 

ع نیز به آن حک���م می کن���د. ثانیًا، عقل  کند، ش���ر ح���رام خواه���د ب���ود؛ زیرا هرچ���ه عقل ب���ه آن حکم 

به صورت مس���تقل به لزوم دفع ضرر از نفس حکم می کند. پس تحمل ضرر هم عقاًل و شرعًا ممنوع 

خواهد بود.

گرچه این قول بعید نباش���د،  د( اجمـــاع: ب���ر حرمت اضرار به نفس ادعای اجماع ش���ده اس���ت. ا

اما این اجماع مدرکی اس���ت با توجه به ادله نقلی و عقلی به عنوان دلیل حس���اب نمی شود، ولی در 

که  عین حال مؤید خوبی بر این حکم اس���ت؛ زیرا حداقل از ش���هرت عظیم و بی نظیری خبر می کند 

که ضرر  موجب می شود فقیه نتواند به آسانی از آن بگذرد. نتیجه اینکه از این ادله استفاده می شود 
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که ضرری باشد، از جمله آرایش و زینت، حرام خواهد بود. رساندن به خود حرام است و هر چیزی 

2-2. مفسده

که مباح اس���ت وارد ش���ود و موجب حرمت آن بشود،  که ممکن اس���ت بر آرایش و زینتی  یکی از عناوینی 

عنوان مفسده است. مفسده در لغت به معنای خالف مصلحت است و وقتی می گویند: »این امر مفسده 

است برای فالن چیز، یعنی اینکه در آن فساد و تباهی است«. )1414ه.ق، ابن منظور، 335/3(

کراهت  وجود مفس���ده در چیزی، به نظر فقها و اصولیون، موجب ترتب حکم حرمت یا حداقل 

که در اصل مباح  بر آن می شود، بسته به درجه شدت مفسده دارد و مسائلی مانند آرایش و زینت 

گناه ش���ود، به نظر فقها این مسائل دارای اشکال خواهند بود. وجود  گر موجب مفسده و  اس���ت، ا

مفسده شامل اسراف و ضرر نیز می شود.

کفش ص���دادار برای خانم ها در معرض نامحرمان س���ؤال  از آی���ت اهلل تبریزی در مورد پوش���یدن 

گر مفس���ده ای بر آن مترتب ش���ود، جایز نیس���ت. )تبریزی، بی تا،  419/5( و ظاهرًا  ش���د. ایش���ان فرمودند: ا

منظور از مفسده این جا تحریک شهوت و مانند آن است.

که پوشیدن لباس هاى مبتذل، یا لباس هاى تنگ و مهّیج،  از آیت اهلل مکارم شیرازی سؤال شد 

که موجب ترویج فرهنگ غرب است، به ویژه براى زنان، چه حکمی دارد؟ یا مدل هایی 

ایش���ان پاس���خ دادن���د: »این گونه لباس ها اش���کال دارد و بر پس���ران و دخت���ران و مردان و زنان مس���لمان 

که مای���ه س���عادت دنیا و آخ���رت آنها اس���ت، بنماین���د«. )مکارم  الزم اس���ت رعای���ت موازی���ن عّف���ت اس���المی را، 

شیرازی،1428ه.ق، ص183(

کروات چه حکمی دارد؟ از آیت اهلل خامنه ای سؤال شد: پوشیدن 

که پوشش و لباس غیر مسلمانان  کروات و دیگر لباس هایی  کلی پوش���یدن  ایش���ان پاسخ دادند: »به طور 

که پوش���یدن آنها منج���ر به تروی���ت فرهنگ منحط غربی ش���ود جایز نیس���ت«.  محس���وب می ش���وند به ط���ورى 

)خامنه ای،1424ه.ق، ص 307(

کوتاه براى مردان در جامعه، بدون  که پوش���یدن پیراهن آس���تین  از آیت اهلل بهجت س���ؤال ش���د 

گرماى هوا چه حکمی دارد؟ قصد شهوانی و براى زیبایی بیشتر یا به علت 

گیالنی، 1428ه.ق،  پاس���خ: »در مواردى که معرضیت براى مفس���ده دارد، اش���کال دارد«. )بهجت فومنی 

که فقها، آرایش و نوع پوش���ش و غی���ره را به دلیل اینکه موجب   184/4( و ای���ن نوع فتاوا زیاد اس���ت 

مفسده است دارای اشکال می دانند.

ح شده است، احکام شرعی بر اساس مصلحت و  کتب اصولی مطر که در  مستندات: همچنان 
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که دارای مصلحت زیاد  مفس���ده جعل ش���ده اند، یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد هستند و فعلی 

که دارای مفسده زیاد باشد حرام خواهد بود. )صدر، 1431ه.ق، ص10( باشد واجب و فعلی 

که در  گر آرایش���ی  که ا این مس���أله در همه زمینه ها وجود دارد، از جمله در بحث آرایش و زینت 

ک حرمت در آن موجود شده و حکم حرمت  اصل مباح و جایز بوده دارای مفسده شدید شود، مال

که ممکن اس���ت آرایش و زینت داشته باشد تحریک شهوت  بر آن بار می ش���ود. از جمله مفاس���دی 

کفار است. غیر مشروع و ترویج فرهنگ 

2-3. اسراف

کردن از حد اعتدال و راه درس���ت اس���ت )ابن منظ���ور، 1414ه.ق،  اس���راف در لغ���ت به معنای تجاوز 

ج ش���دن از حد اعتدال از نظر ش���رعی و  کردن و خار  148/9( و در اصطالح فقها نیز به معنای تجاوز 

عقالی���ی در مال و افعال اس���ت. از بارزترین مصادیق آن مصرف مال در م���وارد حرام و زیاده روی در 

کردن بیش از شأن  که عبث و خالی از غرض عقالیی شمرده شود و شامل مصرف  مصرف به طوری 

شخص نیز می شود. )مکارم شیرازی،1427ه.ق،  534/1(

کبیره است. )وحید خراسانی، 1428ه.ق،  گناهان  که اس���راف حرام اس���ت و از  فقها می فرمایند 

ص401؛ م���کارم ش���یرازی، 1422ه.ق، ص29( پس اموری مثل مهمان���ی  دادن، غذاخوردن، خرید، 

که در آن زیاده روی شود  گرچه فی نفسه حرام نباشد، ولی در صورتی  پوش���ش، آرایش، زینت و...، ا

کنند اس���راف خواهد ب���ود و انجام آن  ج از حد اعتدال و عبث حس���اب  که عقاًل آن را خار ب���ه ح���دی 

که حکم اولی این امور ممکن اس���ت جواز، اس���تحباب و یا حتی وجوب  حرام. این در حالی اس���ت 

بوده باش���د، اما با وارد ش���دن عنوان ثانوی اس���راف، حکم ثانوی حرمت بر آنها مترتب می ش���ود و 

کاربرد دارد، به ویژه برای زن���ان. چون زنان به طور ذاتی  این مس���ئله در بح���ث آرایش و زینت خیلی 

عالقمند به آرایش هستند و این جزئی از زندگی آنهاست.

کردن زن با طال و ابریش���م می فرماید: »زینت  آیت اهلل العظم���ی مکارم ش���یرازی در رابطه با زین���ت 

جزئی از زندگانی زنان اس���ت. به همین دلیل اس���الم اجازه اس���تفاده از زینت حتی طال و لباس ابریش���می )در حّد 

معقول و دور از اسراف( را به آنها داده است«. )مکارم شیرازی، 1428ه.ق، ص 106(

و در مورد پوشیدن لباس طالباف، با توجه به اینکه ممکن است پوشیدن آن به نظر بسیاری از 

افراد زیاده روی و خروج از حد اعتدال ش���مرده شود، می فرمایند: »نماز خواندن با لباس طالبافت براى 

که اسراف نباشد، اشکالی ندارد«. )مکارم  مردان جایز نیست و نماز را باطل می کند، ولی براى زنان، در صورتی 

ش���یرازی، 1428ه.ق، ص 105( خرید لوازم آرایش���ی با وجود لوازم آرایش���ی نزد شخص و عدم نیاز او به 
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خرید لوازم جدید می تواند از دیگر مصادیق اسراف در آرایش و زینت باشد.

مســـتندات: دالیل حرمت اسراف عبارت اند از اجماع قطعی، بلکه حرمت آن از ضروریات دین 

است )نراقی، 1417ه.ق، ص 615(. همچنین آیات و روایات متعدد:

بوا و ل تس���رفوا إنه ل یب السرفنی؛ بخورید و بیاشامید ولی اسراف  الف( آیه 31 س���وره أعراف: »کلوا واشر

نکنید که خداوند مس���رفان را دوس���ت نمی دارد«. در این آیه خداوند از اس���راف نهی می کند و الم نهی در 

لت دارد. »ل تسرفوا« ظاهر در حرمت است. پس این آیه بر حرمت اسراف دال

آی���ه 43 س���وره غافر: »و أن الس���رفنی هم اصحاب النار؛ و مس���رفان اه���ل آتش اند«. از ای���ن آیه می توان 

کبیره اس���ت چون بر آن وعده آتش داده ش���ده است و به نظر بعضی از  گناهان  که اس���راف از  فهمید 

کبیره است. )سبزواری، 1413ه.ق،  123/16( که وعده آتش بر آن داده شده باشد،  گناهی  فقها، 

که به مردی فرمودند:  روایت عامربن جذاعه از امام صادق؟ع؟ 

اتق اهّلل و ل تسرف و ل تقتر، و لکن بنی ذلک قواما، إناّ التبذیر من السراف، قال اهّلل تعال: 

ْر َتْبِذیرا«. ِ
»َو ل ُتَبذاّ

کن، اسراف نکن و بر خود هم سخت مگیر و میانه روی مایه استواری  تقوای الهی پیشه 
که خداوند درباره آن فرموده: »تبذیر و زیاده روی نکن«  اس���ت، تبذیر همان اس���راف اس���ت 

)اسراء: 29(. )کلینی، 1429ه.ق،  501/3(

که در آن از نظر شرعی و عقالیی زیاده روی شود،  پس در حرمت اسراف شکی نیست و هر چیزی 

از جمله آرایش و زینت، حرام خواهد بود.

2-4. فریب

آرایش زن به منظور فریب دادن خواس���تگار حرام اس���ت، این حکم بدون اختالف بین فقها اس���ت 

کرده است )اردبیلی،  )انصاری دزفولی، بی تا، 165/1( و محقق اردبیلی حتی ادعای اجماع هم بر آن 

1403ه.ق، 84/8(.

که در زن وجود ندارد،  کردن زیبایی ها و محاسنی است  فریب دادن در این جا به معنای آشکار 

گونه هایش را به رنگ قرمزی در بیاورد.( عاملی )شهید ثانی(، )1410ه.ق،  216/3( و در  مانند اینکه 

کار را انجام دهد یا توسط آرایشگری انجام شود.)انصاری  که زن خودش این  حرمت فرقی نمی کند 

دزفولی، بی تا، 165/1(

که این زیبایی، ذاتی این زن نیس���ت، باز هم فریب  گر خواس���تگار بداند  به نظر ش���یخ انصاری، ا

ک���ه به خاط���ر آن زینت ب���ه ازدواج با ای���ن زن مایل تر ش���ود. )انصاری  حس���اب می ش���ود در صورتی 

دزفولی، بی تا، ص 170(
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مستندات: دلیل حرمت آرایش در صورت فریب عبارت است از:

الف( اجماع )اردبیلی، 1403ه.ق،  84/8(

اینکه آرایش در این جا دارای عنوان ثانوی »غّش« و فریب شده است )بحرانی، 1405ه.ق،  194/18؛ 

که طبق روایات معصومین؟مهع؟ حرام اس���ت. )نجفی، بی تا،  113/22؛  اردبیل���ی،1403ه.ق،  84/8( 

اردبیلی، 1403ه.ق،  8/ 84(

که در اصل مباح بوده، وقتی برای فریب خواس���تگار انجام شود چون دارای  پس آرایش و زینتی 

عن���وان جدیدی ب���ه نام »غش« و فریب می ش���ود، دارای حک���م جدیدی نیز می ش���ود و آن حرمت 

است.فقها در حرمت غش اختالف ندارند و روایات وارده در این باب به حد تواتر می رسد )انصاری 

دزفولی، بی تا، 1/ 275(.

ْیَس 
َ
ُه ل

ناَّ
َ
 َما َعِلْمَت أ

َ
ُن أ

َ
ْمَر َیا ُفال  اهّلِل ص ِلَرُجٍل َیِبیُع التاَّ

ُ
 َرُس���ول

َ
از امام صادق؟ع؟ نقل ش���ده اس���ت: »َقال

که  که خرما می فروخت: ای فالنی، آیا نمی دانی  ُهْم؛ رسول خدا؟لص؟ فرمودند به مردی 
ْسِلِمنَی َمْن َغشاَّ ُ ِمَن الْ

که آنها را فریب دهد«. )کلینی، 1429ه.ق،  160/5(   کسی  از مسلمانان نیست 

 
ً
 ُمْسِلما

ا َمْن َغشاَّ ْیَس ِمناَّ
َ
که رسول خدا؟لص؟ فرمودند: »ل امام رضا؟ع؟ از پدرانش���ان نقل می کنند 

کند«.  که مسلمانی را فریب دهد یا ضرری به او برساند یا علیه او مکر و حیله  َکَرُه؛ از ما نیست کسی  ْو َما
َ
ُه أ ْو َضراَّ

َ
أ

)حر عاملی، 1409ه.ق،  284/17 (

2- 5. شهرت

گلپایگانی و  که موجب ش���هرت پوشنده شود، به نظر عده ای از فقها مثل آیت اهلل  لباس و پوشش���ی 

که  که جایز نیس���ت شخص لباسی را بپوشد  آیت اهلل صافی، پوش���یدن آن حرام اس���ت. به این معنا 

در ش���أنش نیست و موجب ش���هرت او بین مردم شود )هاشمی خمینی،1383، 1/ 467( و حرمت 

که موجب ش���هرت او می شود. بعضی  آن از جهت خود لباس نیس���ت بلکه از آن جهت حرام اس���ت 

که خالف شأن شخص باش���د، چه آنکه موجب شهرت او  از فقها لباس ش���هرت را لباس���ی می دانند 

می شود یا نه.

صاحب عروه لباس ش���هرت را به صورت زیر تعریف می کند: »لباس���ی است که از جهت جنس پارچه یا 

رنگش، یا ترکیب یا بریدن و دوختش، خالف ش���أن و زّی ش���خص پوشنده باش���د، مانند اینکه اهل علم لباس 

نظامی بپوشد یا به عکس«. )طباطبایی یزدی،1419ه.ق،  351/2(

کردن���د.  ذک���ر  مش���ابه  تعاریف���ی  نی���ز  بهج���ت  آی���ت اهلل  و  خمین���ی؟هر؟  ام���ام  ک���ی،  ارا آی���ت اهلل 

گیالنی،1428ه.ق، ص141( و  کی،1414ه.ق،  152/1؛ موسوی خمینی،1424ه.ق، 187؛ فومنی  )ارا
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این فقها پوشیدن لباس شهرت را حرام می دانند.

که در شأن  بنابراین، طبق نظر آنها، خود عنوان ش���هرت موجب حکم حرمت نمی ش���ود و لباسی 

گر موجب ش���هرت و انگشت نما ش���دن او نش���ود، باز هم حرام خواهد بود.اما  ش���خص نیس���ت حتی ا

که صرفًا غیرمتعارف باش���د یا  بس���یاری از فقها به حرمت لباس ش���هرت قائل هس���تند، لیکن لباس���ی 

موجب ش���هرت بین مردم ش���ود را لباس ش���هرت نمی دانند و در تعریف لباس ش���هرت قیدهای دیگر 

مانن���د زننده ب���ودن )موح���دی لنکران���ی،1426ه.ق، ص 143(، موجب اذالل نفس ب���ودن )تبریزی، 

اس���تفتائات جدید،480/2(، موجب هتک حرمت )موس���وی خمین���ی، 1424ه.ق، 1/ 466-467( و 

کاری داشتن )مکارم شیرازی، 1428ه.ق، ص150( را آورده اند. و لباس شهرت را از این جهت  جنبه ریا

حرام می دانند. ظاهرًا لباس ش���هرت ش���امل آرایش و زینت شخص نیز می شود، مانند اینکه شخص 

کند و این موجب شهرت یا حتک حرمت او شود. موهای خود را به رنگ های غیرمتعارف رنگ 

که از شهرت نهی  که موجب ش���هرت باشد، روایاتی اس���ت  مســـتندات: مس���تند حرمت لباسی 

می کند و چند دسته اند:

که از شهرت در لباس نهی می کند مثل صحیحه أبی أیوب از امام صادق؟ع؟  دسته اول: روایاتی 

َباِس؛ خداوند از لباس شهرت تنفر دارد«. )بنی فضل، بی تا،  ص25-24(
اّ
که فرمودند: »ِاناَّ اهّلَل ُیْبِغُض ُشْهَرَة الل

 یشهره کساه اهّلل سبحانه یوم القیامة 
ً
که فرمودند:»من لبس ثوبا روایت ابی س���عید از امام حس���ین؟ع؟ 

که موجب شهرت وی می ش���ود، خداوند در روز قیامت لباسی از آتش را بر   من النار؛ هر کس لباس���ی بپوش���د 
ً
ثوبا

گر لباس شهرت حرام نبود، نه مورد  که ا او می پوشاند«. )حر عاملی،1409ه.ق،  24/5( با این استدالل 

نفرت و بغض خداوند و نه موجب اس���تحقاق آتش جهنم بود همچنان که در روایات آمده. )سیفی 

مازندرانی، 1417ه.ق، ص206(

که موجب شهرت شخص شود نهی  که هم از لباس ش���هرت و هم از مرکبی  دســـته دوم: روایاتی 

ًة  ْو َیْرَکَب َداباَّ
َ
 َیْش���َهُرُه- أ

ً
َبَس َثْوبا

ْ
ْن َیل

َ
 أ

ً
یا ْرِء ِخْز َ که فرمودند: »َکَف ِبالْ می کند، مثل روایت امام صادق؟ع؟ 

که موجب شهرتش شود«. )حر  که لباسی بپوشد یا مرکبی سوار شود  کافی است  َتْشَهُره؛ برای مرد از جهت ننگ 

عاملی، 1409ه.ق،  24/5(

ْهَرُة 
کلی نهی می کنند مثل روایت امام صادق؟ع؟: »الشاُّ که از شهرت به طور  دسته سوم: روایاتی 

اِر؛ شهرت خیر و شرش در آتش است«. )حر عاملی، 1409ه.ق،  24/5( َها ِف الناَّ َخْیُرَها َو َشراُّ

که به طورت مطلق از شهرت منع می کند، می توان استفاده  با توجه به این دسته اخیر از روایات 

ک���ه ذکر لباس و مرکب در روایات دو دس���ته اول از باب مثال بوده، و حک���م منحصر در این آنها  ک���رد 

که موجب ش���هرت شخص ش���ود، از جمله آرایش و زینت،  نیس���ت بلکه ش���امل هر چیزی می شود 
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خانه و وسایل شخص، رفتارهای او و غیره.

که خالف ش���أن ش���خص باش���د و آن را حرام  که می فرمایند لباس ش���هرت لباس���ی اس���ت  فقهایی 

می دانند به همین ادله تمسک جسته اند، اما با توجه به اینکه در این ادله عنوان شهرت مطرح شده 

که در شأن شخص نباشد. که آن را حمل بکنیم بر هر لباسی  است، خیلی درست به نظر نمی رسد 

که ظاهر روایات، حرمت پوش���یدن آن چیزی  آی���ت اهلل خویی در نقد نظر صاحب عروه می فرماید 

که موجب شهرت شخص پوش���نده و انگشت نما شدن او بین مردم شود، مانند اینکه عمامه  اس���ت 

قرمزی بر سر بگذارد، اما صرف پوشیدن چیزی که خالف شأن شخص است، مستلزم شهرت نیست، 

گر عالمی لباس نظامی بپوشد و داخل شهر غریبی شود این موجب شهرت او نمی شود،  مانند اینکه ا

گر عمامه قرمزی بپوشد هر جا باشد انگشت نما و مورد شهرت می شود. پس این دو مسئله با هم  اما ا

تفاوت دارند و روایات به معنای دومی )ش���هرت( اشاره دارند و برخی از آنها شامل هر چیزی می شود 

که موجب شهرت باشد از لباس و مرکب و غیره. )موسوی خویی، 1416ه.ق،  389/12-390( و لباس 

شهرت به معنای اول )تعریف صاحب عروه( هیچ دلیلی بر حرمت آن نیست.

که قیدهای دیگر مثل موجب اذالل نفس بودن را در تعریف لباس شهرت  آن دسته از فقهایی 

آورده اند، ظاهرًا به خاطر همین پوش���یدن لباس شهرت را حرام می دانند، یعنی چون اذالل نفس 

که موجب اذالل نفس ش���ود را نیز به همین دلیل حرام می دانند، نه به خاطر  حرام اس���ت، لباسی 

آنکه فقط موجب شهرت باشد.

فتوای آیت اهلل سیس���تانی: »پوش���یدن لباس ش���هرت حرام اس���ت و آن لباس���ی اس���ت که موجب پستی و 

کردن مؤمن خودش را« )حسینی سیستانی، 1422ه.ق،  قباحت مؤمن بین مردم ش���ود، به خاطر حرمت ذلیل 

ص 128( مؤی���د این اس���ت. نتیجه اینکه، در رابطه با لباس ش���هرت بین فقها س���ه نظر وجود دارد، 

که خالف شأن شخص باشد و موجب شهرت او بشود، نظر  نظر اول حرمت پوشیدن لباسی است 

که خالف شأن شخص باش���د چه آنکه موجب شهرت او بشود  دوم حرمت پوش���یدن لباسی است 

گر موجب  یا نش���ود، و نظر س���وم جواز پوشیدن لباس غیرمتعارف و خالف شأن شخص است حتی ا

که عنوان دیگری مثل اذالل نفس بر آن وارد نشود. شهرت باشد، مادمی 

3. مصادیق آرایش و زینت در عصر حاضر
که حوزه آرایش و  در طول تاریخ آراس���تگی ظاهری مورد توجه همگان بوده، اما در قرن بیس���تم بود 

زینت شاهد تحولی عظیم و رشد بی سابقه ای بوده و طبقات مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داد. 

کیفی این حوزه همچنان ادامه دارد، نه فقط انواع و اقسام جدید لوازم آرایشی روز به  کمی و  و رشد 
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کرده و مورد استقبال  گسترش پیدا  روز تولید می شود، بلکه جراحی های زیبایی نیز در سراسر دنیا 

گرفته است. مردم جوامع مختلف قرار 

3-1. جراحی زیبایی

که برای تغییر و زیباس���ازی یا رفع آسیب های  گفته می ش���ود  این جراحی ها به اعمال جراحی پزش���کی 

ظاه���ری بخش���ی از صورت ی���ا بدن انج���ام می ش���ود.این جراحی ه���ا ش���امل جراحی پالس���تیک، لیزر، 

کلی می توان جراحی زیبایی را به ش���اخه های زیر  کش���ن، تزریق چربی و غیره می ش���ود و به طور  لیپوسا

تقسیم کرد: زیبایی صورت، زیبایی غبغب و گردن، زیبایی سینه، زیبایی شکم و زیبایی بازوها و ران ها.

کار فی نفس���ه  که این  در م���ورد حک���م جراحی اعضا به قص���د زیبایی، مراجع عظ���ام می فرمایند 

گلپایگانی،  مانعی ندارد مگر اینکه مس���تلزم فعل حرامی مثل لمس و نظر نامحرم باش���د. )موسوی 

1413ه.ق؛ موح���دی لنکرانی، 1426ه.ق، 486/2؛ مکارم ش���یرازی، 1427ه.ق،  1/ 441؛ حس���ینی 

خامنه ای، 1420ه.ق،  2/ 37(

گر غرض عقالیی دارد، اشکالی ندارد«. البته، این نوع  گلپایگانی در این رابطه می فرماید: »ا آیت اهلل 

که دارای عنوان ثانوی مانند ضرر بشوند، ممکن است  که فی نفسه جایز هستند، در صورتی  اعمال 

که حکم جراحی صورت به قصد زیبایی در صورت احتمال ضرر  حرام ش���وند. از مراجع س���ؤال ش���د 

گفتند: )واحد پاسخ به سؤاالت جامعة الزهرا؟اهع؟، 1389(. چیست؟ این گونه پاسخ 

آیت اهلل بهجت: جایز نیست.

گر ضرر قابل توجهی داشته باشد، جایز نیست. آیت اهلل خامنه ای: ا

گر خوف ضرر مهم باشد، جایز نیست. آیت اهلل سیستانی: ا

گلپایگانی: جراحی صورت چنانچه ضرر معتدبه نداشته باشد، بالمانع است. آیت اهلل صافی 

گر احتمال ضرر معتد به عقالیی باشد یا مستلزم کار حرامی باشد، جایز نیست. آیت اهلل فاضل لنکرانی: ا

گر احتمال قابل توجه باشد، جایز نیست. آیت اهلل نوری همدانی: ا

گر ترس ضرر مهمی باشد، جایز نیست. آیت اهلل وحید خراسانی: ا

که ضرر  کش���ن، لیزر و غی���ره در صورتی  پ���س جراحی زیبایی، از قبیل جراحی پالس���تیک، لیپوسا

که فی نفس���ه  مهمی داش���ته باش���د به فرموده همه فقها انجام آن جایز نخواهد بود، نه از آن جهت 

مانعی دارد، بلکه به خاطر دارا شدن عنوان ضرر.

که در ای���ن رابطه قابل توجه اس���ت، حک���م جراحی صورت زن اس���ت. با توجه  مس���ئله دیگ���ری 

به اینکه بس���یاری از فقها پوش���اندن صورت در مقابل نامحرم را برای زن���ان واجب نمی دانند، باید 

که آیا حکم آن بعد از انجام جراحی زیبایی متفاوت می شود یا نه. در این رابطه بین  بررس���ی ش���ود 
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فقها چند نظر وجود دارد.

اول: صورت بعد از انجام جراحی زیبایی زینت حس���اب می ش���ود و باید پوشانده شود. )بهجت 

گیالنی فومنی، 1428ه.ق، ص 96(

دوم: ص���ورت بع���د از انج���ام جراح���ی زیبای���ی زین���ت حس���اب نمی ش���ود، از ای���ن رو، از این رو، 

پوش���اندن آن الزم نیس���ت. )آیت اهلل نوری همدانی، آیت اهلل سیس���تانی، واحد پاس���خ به س���ؤاالت 

جامعة الزهرا؟اهع؟، 1389(

گ���ر ص���ورت بع���د از انج���ام جراح���ی زیبای���ی عرف���ًا زین���ت حس���اب ش���ود باید پوش���انده  ســـوم: ا

ش���ود. )آی���ت اهلل لنکران���ی، آیت اهلل وحید خراس���انی، آی���ت اهلل خامنه ای، واحد پاس���خ به س���ؤاالت 

جامعة الزهرا؟اهع؟، 1389(

نتیجه اینکه انجام جراحی زیبایی به نظر فقها فی نفسه جایز است، اما در صورت مترتب شدن 

عنوان���ی ثان���وی مثل ضرر، حکم حرم���ت بر آن بار می ش���ود و عناوین دیگر مانند اس���راف و غیره نیز 

ک���ه انجام این  کند  ممکن اس���ت بر آن مترتب ش���ود، مانن���د اینکه زنی زیبا ص���ورت خود را جراحی 

گر این گونه  گر به نظر عقال عبث و خالی از غرض باش���د، اس���راف و حرام خواهد بود. همچنین، ا کار ا

که پوش���اندن آنها الزم نیس���ت، ش���ود  جراحی ها باعث زیباتر ش���دن مواضعی از بدن مثل صورت، 

که زینت حساب شود، به نظر فقها پوشاندن آن در برابر نامحرم واجب می شود. به طوری 

کاشت مژه و ناخن  .2-3

گر زینت محسوب شود پوشاندن آن جلوی نامحرم برای بانوان واجب است  واضح است که این امور ا

کاشته شده و امثال آن مانع از رسیدن آب به بدن باشد و برای مدتی قابل برداشتن هم  گر ناخن  و ا

کار برای او حرج داشته باشد،  نباشد، طوری که شخص برای وضو و غسل نتواند آن را دربیاورد یا این 

انجام این نوع آرایش، هم برای آرایش ش���ونده و هم برای آرایش���گر جایز نیست. )آیت اهلل سیستانی، 

وحید خراس���انی، آیت اهلل ن���وری همدانی، آیت اهلل فاض���ل لنکرانی، آیت اهلل مکارم ش���یرازی، آیت اهلل 

گلپایگانی، آیت اهلل بهجت، واحد پاسخ به سؤاالت جامعة الزهرا؟اهع؟، 1389( صافی 

کار می گیرد اش���کال  که آرایش���گر برای انجام این  که اجرتی  کرده اند  و برخی از فقها حتی تصریح 

دارد. )آیت اهلل نوری همدانی، واحد پاسخ به سؤاالت جامعة الزهرا؟اهع؟، 1389(

3-3. خال کوبی )تاتو(

گفته می شود. برای ایجاد  خال کوبی به عمل ایجاد نقوش دائمی یا با ماندگاری طوالنی بر پوست 

این نقوش، پوس���ت را با س���وزن س���وراخ می کنند و داخ���ل آن رنگ یا جوهر تزری���ق می کنند و چون 
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معمواًل رنگ و جوهر را به الیه میانی پوست)درم( تزریق می کنند نه الیه های خارجی، از ماندگاری 

که این رنگ و جوهر داخل پوست است نه روی پوست، برای غسل  زیادی برخوردار است.از آن جا 

و وضو مانعی ایجاد نمی کند و از این جهت مش���کل ش���رعی ندارد، همچنان که بس���یاری از فقها به 

گیالن���ی، 1428ه.ق،  183/1؛ حس���ینی خامنه ای،1420ه.ق،  کرده اند. )بهجت فومنی  آن تصری���ح 

ص269؛ مکارم شیرازی، 1428ه.ق، ص91؛ تبریزی، استفتاءات جدید، 47/1( اما ممکن است از 

جهات دیگر دارای اشکال شرعی باشد.

اول: زینت بودن این نوع آرایش و وجوب پوش���اندن آن در مقابل نامحرم اس���ت. برخی از فقها 

که  فقط آرایش تند و مفسده انگیز را حرام می دانند )مکارم شیرازی، 1428ه.ق، ص 188( در حالی 

به نظر عده ای، خال کوبی چون آرایش حساب می شود باید پوشانده شود.

که در رابطه با جراحی زیبایی بیان  دوم: ضرر داش���تن خال کوبی اس���ت. این مثل بحثی اس���ت 

گر ضرر مهمی داش���ته باش���د در نظ���ر فقها حرام اس���ت. )مکارم ش���یرازی،  کردی���م؛ خال کوب���ی ه���م ا

1428ه.ق، ص 91(

گر خال کوبی مفسده ای داشته باشد، مانند خال کوبی  سوم: مفسده داشتن خال کوبی است. ا

کار جایز نیس���ت. )مکارم ش���یرازی، 1428ه.ق، ص  عکس ه���ای موجب فس���اد اخالق، انج���ام این 

گر ضرر قابل  گرچه از جهت مانع بودن مش���کلی نداش���ته باشد، اما ا 91( بنابراین، خال کوبی و تاتو ا

که زینت حس���اب شود  توجهی و یا مفس���ده داش���ته باش���د انجام آن جایز نخواهد بود و در صورتی 

که در  زن بای���د آن را در مقاب���ل نامح���رم بپوش���اند، مگر اینکه زینت متعارف و عادی حس���اب ش���ود 

این صورت به نظر برخی از مراجع پوشاندن آن واجب نخواهد بود.

3-3-1. خال کوبی آیات قرآن، اسماء جالله و اسماء ائمه

که بر بدن خال کوبی شده  کش���یدن بر اس���امی مقدس و آیات قرآنی  کردن یا دس���ت  در مورد نجس 

بین فقها چند نظر وجود دارد:

کشیدن بدون طهارت بر  که خال کوبی اسامی ائمه؟مهع؟ و نجس نمودن یا دست  اول آن اس���ت 

گیالنی، 1428ه.ق،  1/ 84( آنها، اشکال دارد. )بهجت فومنی 

ک���ه فق���ط با ف���رض صدق مس، م���س آن ب���دون طه���ارت جایز نیس���ت. )صافی  دوم آن اس���ت 

گلپایگانی، 1417ه.ق،  27/1(

که با آن خال کوبی می شود زیر پوست است، مس آن قسمت  که ماده ای  س���وم آنکه در صورتی 

کنند یا وض���و بگیرند.  غس���ل 
ً
ب���دون وض���و مانعی ندارد، و بع���د از جنابت و حدث الزم نیس���ت فورا

)تبریزی، استفتاءات جدید، بی تا،  1/ 440(
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که روی پوست قرار می گیرند  گر تاتو بر روی پوس���ت باش���د، مثل برخی از تاتوهای موقت  البته، ا

ک���ه هم باید ب���رای وضو و غس���ل برطرف ش���ود و هم مس آن  و دارای جرم هس���تند، روش���ن اس���ت 

ب���دون طهارت جایز نیس���ت. بنابراین، قبل از جنب ش���دن باید برطرف ش���ود.)موحدی لنکرانی، 

1426ه.ق، ص 63(

گر زیر پوس���ت باش���د ب���ه نظر برخی از  نتیج���ه اینک���ه خال کوبی اس���امی ائمه، خدا، و آیات قرآن ا

مراجع مس آن مش���روط به طهارت نیس���ت، اما به نظر دیگران مش���روط به طهارت هست و نجس 

گر مس آن قس���مت صدق مس اسم محترم  کردن آن نیز اش���کال دارد، و به نظر عده ای از مراجع، ا

که روی پوست قرار می گیرند و جرم دارند، عالوه  نکند، طهارت الزم نست. و البته، تاتو های موقت 

که از جهت زینت بودن یا  کردن آنها برای وضو وغس���ل بر فرض مانعیت، و احکامی  بر لزوم برطرف 

که روی پوست است مس آن نیز  که ممکن است بر آن مترتب ش���ود، از آن جهت  مفس���ده داش���تن 

نیازمند طهارت خواهد بود.

3-4. موی مصنوعی

ک���ه در زمان های مختلف مورد اس���تفاده بوده و ام���روزه نیز خیلی  یک���ی از مصادی���ق آرایش و زینت 

که  گرچه در اصل جایز اس���ت، اما دو مسأله ای  رایج اس���ت، موی مصنوعی اس���ت. این نوع آرایش ا

برای بانوان در رابطه با آن قابل توجه است عبارت است از: حکم نمایان بودن آن در نماز، و حکم 

نمایان بودن آن در مقابل نامحرم.

گر موی  که ا در م���ورد حک���م نمایان بودن موی مصنوعی در نم���از، بعضی از مراج���ع می فرمایند 

مصنوعی عرفًا موی او محس���وب می ش���ود، پوش���اندن آن در نماز الزم اس���ت. )آیت اهلل خامنه ای، 

که پوشاندن  واحد پاس���خ به س���ؤاالت جامعةالزهرا؟اهع؟، 1389(، اما نظر بیش���تر مراجع این اس���ت 

گلپایگانی،  موی مصنوعی در نماز الزم نیس���ت. )آیت اهلل بهجت، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل صافی 

آیت اهلل فاضل لنکرانی، آیت اهلل نوری همدانی؛ واحد پاس���خ به سؤاالت جامعةالزهرا؟اهع؟، 1389( و 

در م���ورد پوش���اندن آن در مقابل نامح���رم، برخی از مراجع آن را به فتوا ی���ا احتیاط واجب می دانند 

)آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل فاضل لنکرانی، آیت اهلل نوری همدانی، واحد پاسخ 

به سؤاالت جامعة الزهرا؟اهع؟، 1389(.

که عرفًا زینت حساب شود یا موجب تحریک شهوت  که عده ای از آنها فقط در صورتی  در حالی 

گلپایگانی، واحد  نامح���رم ش���ود، پوش���اندن آن را الزم می دانند. )آیت اهلل بهج���ت، آیت اهلل صاف���ی 

پاسخ به سؤاالت جامعة الزهرا ؟اهع؟، 1389(
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3-5. لنز رنگی

که روی قرنیه چشم قرار  لنز تماس���ی )contact lens( یا عدسک، یک عدس���ی نازک پالستیکی است 

می گیرد. لنز تماس���ی می تواند صرفًا جنبه زیبایی )تغییر رنگ عنبیه چش���م( داش���ته باشد یا جنبه 

پزشکی )مانند درمان عیوب انکساری چشم با لنز تماسی(. با توجه به اینکه استفاده صحیح از لنز 

که در این  که مسئله ای  تماس���ی معمواًل موجب ضرر خاصی به ش���خص نمی شود، به نظر می رسد 

زمینه بیشتر مورد ابتال است، حکم اظهار آن در مقابل نامحرم توسط بانوان است. فقها در این باره 

کند، بای���د در مقابل نامحرم  گر لنز رنگی عرفًا زینت حس���اب ش���ود و جلب توج���ه  ک���ه ا می فرماین���د 

گیالنی، 1428ه.ق،  206/4( پوشانده شود. )بهجت فومنی 

از آیت اهلل بهجت س���ؤال ش���د: آیا استفاده از لنز رنگی، براى تغییر رنگ چشم جهت بانوان حکم 

که باید از نامحرم پوشانده شود؟ زینت دارد 

کند، باید پوش���انده ش���ود و صدق زینت، عرفی است. )بهجت  گر جلب نظر  در جواب فرمودند: ا

گیالنی، 1428ه.ق،  4/ 206( فومنی 

که لنزهای رنگی بر چشم  کش���ورهای غربی متداول ش���ده  از آیت اهلل سیس���تانی س���ؤال ش���د: در 

کردن در برابر انظار نامحرم جایز است؟ کاری به قصد آرایش و آرایش  می چسبانند آیا چنین 

گر زینت شمرده شود، جایز نیست. )سیستانی، 1422ه.ق( در جواب فرمودند: ا

کرم های سفیدکننده، ضد آفتاب وغیره  .6-3

که ش���امل اقسام و انواع  کرم اس���ت،  یکی از رایج ترین محصول آرایش���ی بهداش���تی در دنیای امروز، 

کرم مرطوب کننده و  کرم س���فیدکننده،  کرم ضدچروک،  کرم ضدجوش،  کرم ضدآفتاب،  ک���رم مانند 

که ش���امل این گونه محصوالت آرایش���ی  غیره می ش���ود. اصل در آرایش و زینت اباحه و جواز اس���ت، 

که  کرم ها حکم دیگری به خود می گیرد  که اس���تعمال  بهداش���تی نیز می ش���ود. اما مواردی هس���ت 

به نظر می رس���د ش���ایع ترین مورد، اس���تعمال آن در مقابل نامحرم اس���ت. مراج���ع در این مورد دو 

که موجب مفس���ده ای باش���د  نظر دارند. عده ای از آنها پوش���اندن آن را در صورتی واجب می دانند 

)آیت اهلل مکام ش���یرازی، آیت اهلل نوری همدانی، واحد پاسخ به سؤاالت جامعة الزهرا؟اهع؟، 1389(، 

کرم عرفًا زینت حساب شود، باید پوشانده شود. )آیت اهلل بهجت،  گر  که ا اما بیشتر فقها می فرمایند 

آی���ت اهلل تبریزی، آیت اهلل سیس���تانی، آی���ت اهلل خامنه ای، آی���ت اهلل فاضل لنکرانی، واحد پاس���خ به 

سؤاالت جامعة الزهرا؟اهع؟، 1389(

که اس���تعمال آن معمواًل موجب زیباتر ش���دن  کرم های س���فیدکننده  کرم هایی مثل  پس در مورد 
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کرم های مرطوب کننده و مانند آن  پوس���ت می شود، به نظر می رسد پوشاندن آن ضروری اس���ت، اما 

که در نظر عرف زینت حساب نمی شود و موجب تحریک مردان نمی شود،الزم نیست پوشانده شود.

3-7. سایر مصادیق آرایش و زینت

ک ناخن،  با توجه به مواردی که حکم آنها بیان شد، حکم دیگر مصداق های آرایش و زینت مانند ال

رژلب، سایه ها و پودرهای آرایشی، مانیکور و پدیکور، برنزاژ پوست )سوالریوم( و میکروپیگمنتیشن 

نیز روش���ن می ش���ود. تمامی آنها مطابق اصل اباحه فی نفس���ه جایز و مباح هستند، اما در مواردی 

کار حرامی مثل لمس و نظر نامحرم باشند یا عنوان ثانوی مثل ضرر یا مفسده  مانند اینکه مستلزم 

که اس���تعمال آنه���ا عرفا موجب زین���ت صورت یا  ب���ه خ���ود بگیرند، ح���رام خواهند ب���ود و در صورتی 

دست ها شود، پوشاندن آن در مقابل نامحرم الزم خواهد بود.

4. نتیجه گیری 
که می توان آنها را به دو قسم احکام اولیه و احکام  آرایش و زینت در فقه امامیه احکام متنوعی دارد 

کرد: احکام  کرد. احکام اولیه آرایش و زینت را نیز می توان به سه بخش اصلی تقسیم  ثانویه تقسیم 

مش���ترک بین مردان و زنان، احکام مختص به مردان و احکام مختص به زنان. قس���م دوم، احکام 

ثانویه هس���تند؛ در صورت وارد ش���دن عناوین ثانویه ای بر آرایش و زینت احکام ثانویه ای نیز بر آن 

مترتب می شود. این عناوین شامل ضرر، مفسده،  اسراف، فریب، شهرت است.

مصادی���ق آرای���ش و زینت در عص���ر حاضر مثل جراح���ی زیبایی، لن���ز زدن، تاتو و غیره فی نفس���ه 

گر انجام آن موجب ضرر  اشکالی ندارند، اما از جهات دیگر ممکن است دارای اشکال باشند. مثاًل ا

گر زینت حس���اب شوند باید در مقابل  یا مفس���ده شود یا اس���راف حساب شود، حرام خواهد بود و ا

نامحرم پوشانده شود.
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