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 موارد حرمت تزیین:
شده است که تزیین در آنها حرام است. بعد از بیان قاعده اولیه ذکر کردیم و اولین مـورد  مواردي که گفته بیان شد

 تدلیس در مقام آرایش گري و آراستن است. در مقام اول طبق قواعد بحث کردیم.
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 مقتضاي روایات خاصه  :مقام دوم
که مالحظه کردید در باب نـوزده روایاتی بود که گفته شده بود در این بحث وارد شده است. این روایات همانطور 

آمده که مکمل آن بعضی از روایات در باب هجده بود. البته باید یک اصالحی نسبت به روایت باب هجـده داشـته 
باشم. که طوري که ما معنا می کردیم اشتباه بود. روایت یک باب هجده بـا روایـت یـک بـاب نـوزده و بعضـی از 

وي یک روایت است. که همان قصه ام حبیبه و ام طیبه و ام عطیه است که اینها روایات دیگر همه اینها به احتمال ق
دو خواهر بودند و کارشان آرایش گري و این نوع مسائل بود. روایت یکی است. منتهی آن روایت یک باب هجده 

دختـران آن خفض در واقع آن قسمتش کار به آرایش گري ندارد. و مربوط بـه ختنـه  ،که باب خفض الجواري بود
گـاهی خفـض  ،است. ختنه در مورد پسران همان ختنه گفته می شود. در مورد دختران گاهی ختنه گفته مـی شـود

این است که خفض و ختنه نسبت به دختران لیس علی النساء چیز  ،گفته می شود. آن هم که در روایات آمده است

ر بعضی از فیلمهایی که ساخته اند مسخره کرده دمۀ، واجب و شرط الزم نیست. اما در بعضی روایات دارد که مکر
اند. ولی به هر حال در روایات دارد که شرط و اینها نیست. آنوقت این دو خواهر در واقع آرایش گري و همه این 
نوع مسائل را داشتند. ظاهر فتاوي اینطور است. منتهی در مورد ختنه نساء حضرت توصیه اي کردند. و قدر یسیري 

. این در مورد آن است که در باب قبل آمده است. و روایت اول و دوم باب قبل که همه یـک حـدیث را قطع بکن
است و به همین قصه بر می گردد. مربوط به خفض و ختنه دختران است. آنچه که مروبط به تزیین اسـت در بـاب 

ضـرت یـک توصـیه در آنجـا روایت اول آن را مالحظه کردیـد کـه ح ،نوزده است. اما آنچه که در باب نوزده بود
مقامی و با توجه به اینکه با روایت قبلی یکی است. از اطالق لفظی آن به دسـت مـی آیـد کـه  طالقداشتند که از ا

و اینها مانعی ندارد. فقط یک توصیه در روایت اول داشتند. که إذا انت قنیت الجاریـه فـال تغسـلی  ضتزیین و خف
او نکش. پارچه اي که براي شفاف کردن و اینها بود. پس این یک حـدیث وجهها بالخرقه. پارچه اي روي صورت 

است که اصلش را حالل و جایز می داند. اما کشیدن خرقه به صورت را براي او منع می کنـد. کـه ایـن خرقـه آن 
زمان یک چیزي بوده است. و القاء خصوصیت می شود. یعنی هر نوع جسم سختی که بخواهد بر چهره فرد بـراي 

ایش گري کشیده بشود. ال تغسلی وجهها بالخرقه چون تر می شد. و شسته می شد. ایـن نـوعی از آرایـش بـود. آر
وجهش این است که آسیبی به صورت می زد و نشاط و طراوت چهره را می برد. این نکته اي کـه در روایـت اول 

د. روایـت دوم هـم کـه سـندش را بحـث ري ندارد. در هر دو هارون بن جهم توثیقی نداربابود که البته روایت اعت
 مگر از بعضی از انظار که آن را موثق می دانند.  ،کردیم. باز از نظر ما مرسله ابی عمیر توثیقی ندارد

 :روایت دوم
دخلت ماشطه علی رسول اهللا صل اهللا علیه و آله وسلم و قال لها هل ترکـت عملـک أو عقمـت علیـه ماشـطه اي  

آنها باشـند. حـدیث یـک و دو بـاب هجـده بـا  ؤال کردن. که این هم احتماالًخدمت حضرت رسید و حضرت س
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حدیث اول باب نوزده یکی است. و این هم احتمال دارد همان باشد. احتمال هم دارد یک آرایش گر دیگري باشد. 
ا اینکه در هر حال ماشطه اي بر حضرت وارد شد. و حضرت سؤال فرمودند. که همچنان به آن کار ادامه می دهی ی

آن را رها کردي؟ گفت یا رسول اهللا أنا اعمله اال أن تنها نی عنه و انتهی عنه می گوید من ادامه می دهم مگر اینکـه 
فال تجلل وجه بالخرق فإنه یذهب بماء الوجه وال تصل الشـعر  10/40شما آن را حرام کنی . فقال افعلی فإذا مشتط 

جواز را فرمودند. إفعلی ما شئت. اینجا اطالق لفظـی هـم دارد. در مقـام  بالشعر. در اینجا حضرت باز اصل اباهه و
فقط جال دادن صورت به خـرق اسـت کـه چیـزي بـه آن  ،هر نوع عمل تزیینی می توانی انجام بدهی ،تزیین است

م فإنه یذهب بماء الوجهف و دومی ال تصل الشعر بالشعر. و یک دستور دیگر ه ،مالیده بشود. این یک بحثش است
آنجا یـک اسـتثنا داشـت. اینجـا دو  ،پس اینجا دو قید آمد ،می دهند که موي غیر را به موي او نباف و متصل نکن

اینجا وصل الشعر به شعر هم آمده است. این روایت اطـالق دارد کـاري بـه مقـام  ،استثنا دارد. آنجا فقط خرقه بود
هم آقایون اینجا متعرض می شـوند.  آورده اند. و معموالًتدلیس و ازدواج ندارد. این متن را مرحوم آقاي حر آملی 

نه در مقام تزیین. چون آقایون اینجا  ،در حقیقت درستش این است که این روایت در اصل بحث تزیین مطرح بشود
 آورده اند. ما گفتیم مقام اول قواعد عامه است مقام دوم روایات خاصه بعد از اینکه اینها گفته شد خواهیم گفت که
اصال هیچ کدام از اینها مربوط به مقام تدلیس نیست مربوط به اصل تزیین است. تدلیس سر جاي خودش باقی می 

روایات عامه است و ربطی به تدلیس ندارد. این تزیین  ،ماند. ولی در تدلیس روایات خاصه اي نداریم. این روایات
ماشطه بوده و از بـاب مشـط ایـن کارهـا را انجـام مـی داد موي بلند داشته باشد.  ،بود براي اینکه مو را زیبا بکنند

که أفعلی ما شئت در مقام مشاطی هر کار می خواهی بکن. این دو کار را نکن. یکی ال تجلل وجـه  :حضرت فرمود
 بالخرق و ال تصل الشعر بالشعر. 

 است.  یکی وصل الشعر به شعر ت ویکی الخرق اس ،پس تا اینجا دو استثنا در مقام تزیین آمد

 :روایت سوم
که سند آن هم تام نیست. و عن محمد بن یحیی عن محمد بن حسین عن عبد الرحمن بن ابی هاشم عن سالم بن  

نـه توثیـق  ،مکرم عن سعد االسکاف این عبد الرحمن بن ابی هاشم و سعد اسکاف این دو نفر نه توثیق عام دارنـد
آن را هم ندارنـد. و جـاي و صفوان باشدق ابن ابی عمیر و بزنطی خاص دارند. و از میان توثیقات عامه هم که توثی

حداقل یکی از آنهـا در  قاعده تبدیل سند هم نیست. و لذا هیچ یک از وجوه عامه که ما قبول داریم نیست. احتماالً
سند هم از دو کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم هم نیست. گر چه ما توثیقات عامه را قبول نداریم. و لذا این 

ناحیه مورد مناقشه است. سئل ابو جعفر عن الغرامل التی تضعها النسـاء فـی رؤوسـهن و یصـله بشـعروهن قرامـل 
چیزي شبیه گاله کیس امروز بود که روي سرشان می گذاشتند. و موهاي آن وصل می شد به موهاي آنها، حضرت 

باز یک اطالقی دارد. که ال بأس علی المرء بما تزینـت بـه  ال بأس علی المرء بما تزینت به لزوجها اینجا هم :فرمود
وج اطـالق داشـت. ایـن دارد به زوج و غیـر ز مانعی ندارد. طبعاً لزوجه آن اطالقهاي قبلی این بود که تزیین مطلقاً
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 نه غیر محارم. این  بخصوص در مورد شوهرش دارد کـه ال ،مانعی ندارد. البته غیر زوج براي محارم استلزوجها 
بأس بما تزینت به لزوجها. قال فقلت بلغنا أن رسول اهللا صل اهللا علیه و آله و سلم می گوید چیـزي بـه مـا رسـیده 
است که پیامبر خدا واصله و موصوله را لعن کرده است. واصله یعنی کسی که کار تزیین وصل مو به موي دیگـر و 

هد. و موصوله کسی است که خودش  را در اختیـار کـس بافتن مو به موي دیگر یا گذاشتن این چیز را انجام می د
لیس هنالـک إنمـا مـی گویـد معنـاي واصـله و  :بشود. حضرت فرمود مدیگري قرار می دهد که این کار به او انجا

موصوله این نیست. إنما لعن رسول اهللا صل اهللا علیه و آله و سلم الواصله التی تزنی فی شبابها. لعـن الواصـله التـی 
امام باقر سالم اهللا علیه در اینجا  شبابها. فلما کبرت قادت النساء أو رجال فتلک الواصله و الموصوله. اصالً تزنی فی

این واصله و موصوله اي که در روایات نقل شده و عامه هم این را نقل کرده اند. که پیغمبر اکرم لعـن  :می فرمایند
بلکـه مقصـود کسـی اسـت کـه  ،یست که مو به مو می بافدکرده است. مراد از واصله و موصوله زن آرایش گري ن

که بحث قوادي و وساطت در معصـیت و اینهـا گی واسطه می شد براي زنا که بحث خودش زنا می کرد. و در بزر
ربطی به اینجا ندارد. این تفسیري است که امام باقر سالم اهللا علیـه فرمودنـد کـه  اصالً ،است که لعن مال آن است

صل و موصول این نیست یک چیز دیگري است. این حدیث در حقیقت می شود حدیثی که یک نـوع مقصود از وا
تعارضی با آنها پیدا می کند. چون ال بأس علی المرء بما تزینت به لزوجها. تزیین مانعی ندارد. و این وصل شعر به 

وصوله مربوط به این بحث نیست. و شعر و اینها که در روایت قبلی منع شده بود. این می گوید که اصال واصله و م
 این با قبلی تعارض پیدا می کند.

 :روایت چهارم 
لیس   30و بإسنادي عن الحسین بن سعید عن قاسم بن محمد عن علی قال سألت عن امرأه مسلمه تمشط العرائس 

د را کامل بررسی نکردم لها معیشه غیر ذالک و قد دخلها ذیق قال ال بأس و لکن ال تصل الشعر بالشعر. البته این سن
گفته می شود اعتبار ندارد. ولی جاي بحث دارد که قاسم بن محمدي که از علی نقـل مـی کنـد قاسـم بـن  معموالً

 ،و ضـعاف اسـت ثقـاتقاسم بن محمد در واقع مشترك است بین  محمد هایی داریم که توثیق شده است. معموالً
معتبر نیست. اینجا دارد که إمراه مسلمه زن مسلمانی که کـارش این علی هم همینطور به این جهت می گویند سند 

العرائس و راه در آمدي جز این ندارد. و گویا اینطور بوده که به خاطر اشکاالتی که بـه  آرایش گري است و تمشط
ال بـأس.  :ذهنش می آمد این کار را رها کرده بود. و االن به تنگنا افتاده بود. کار را کنار گذاشته بود. حضرت فرمود

بن محمد قاسم بن محمدي است که در  البته این روایت مضمره است عن علی قال سألته یا این است که این قاسم
زمان اصحاب امام سجاد بوده و مقصود امام سجاد است. و اینکه حسین بن سعید از او نقل بکند. طبقه خیلی جور 

آنوقت مشترك اسـت و تشـخیص  ،مگر اینکه عمرشان طوالنی باشد. اگر هم مقصود امام سجاد نباشد ،در نمی آید
ال بأس و لکن ال تصل الشعر بالشعر نـه شـغلت را رهـا  :ت. حضرت می فرمودآن مشکل است. در حال مضمر اس
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نکن فقط وصل شعر به شعر نداشته باشد. این روایت چهارم و روایت دوم یک طائفه می شـود. مـی شـود منـع از 
 وصل شعر به شعر.

 :روایت پنجم 
بن حسن. این روایت هـم مشـکل  بإسنادي عن احمد بن محمد عن علی بن حکم عن یحیی بن مهران عن عبداهللا 

هم یحیی بن مهران که توثیقی ندارند. عن عبداهللا بن حسن قال سألت عن الغرامـل  ،هم علی بن حکم ،سندي دارد
إذا کان صوفا فال بأس اگر  د،قال و من غرامل قال قلت صوف تجعله النساء فی رؤوسهن اینجا حضرت تفصیل دادن

نها است نه انسان دیگر این ال بأس. اما إن کان شعرا فال خیر فیه من الواصـله و پشم حیوانات و ای 35/26از صوف 
کار درستی نیست. این از واصله و موصوله اي است که در ذهن همه بوده که این لعـن  ،و الموصوله اگر شعر باشد

 مورد.  شده است. این از این جهت هم با آن تعارض دارد که واصله و موصوله را تطبیق داده بر همین

 :روایت ششم
محمد بن علی بن حسین قال قال علیه السالم این روایت هم سند مقطوعه و مرفوعه است که مرحوم صدوق نقل  

می کند که قال علیه السالم. چون این قال گفته بنابر بعضی از نظر ها می تواند معتبر باشد. ولی ما فرقی بین قـال و 
چون سند در دست نیست نمـی شـود بـه آن اعتنـا  ،چه قال بگوید ،بفرمایدروي نمی دانستیم. می گفتیم چه روي 

وقتی می گوید قال نسبت قطعی می دهـد.  ،کرد. این را هم گفتیم که مرحوم صدوق که دارد با اسناد جازم می دهد
ه این نشان می دهد که سند تام بوده است. حتی اگر اخبار حسی هم باشد کـه مـن توثیـق مـی کـنم آنهـایی را کـ

و من نگفتم. باز هم اشکال دیروز اینجا هست اگر اسمشان را می گفت شاید معارض داشت. و  دهاسمشان اینجا بو
معتبـر  ،چه به صـورت اسـناد جـازم باشـد ،لذا اسنادهاي مرحوم صدوق در مرفوعاتشان چه به صورت روي باشد

توثیق حسـی  ،اد جازم اعتماد عن حس باشدمعلوم نیست که اعتماد ایشان بخصوص در اسن نیست. براي اینکه اوالً
احتمال دارد که اگر مـی گفـت مـا  ،اگر اخبار عن حس هم در این باشد ثانیاً .باشد. شاید نظر اجتهادي آن این بود

معارض پیدا می کردیم. نفی  معارض توثیق ندارد. نمی شود احراز کرد. چون جـایی کـه روي و قـال مـی گویـد 
ه است. مرحوم صدوق آن همه اخبار و احادیث دارد کـه سـند هـایش را ذکـر کـرده و معلوم است سندش را نگفت
 خیلی تضعیف شده است.

 :اسنادهاي مرحوم صدوق اقوال در

 قول اول: 

چـه  ،مقطوعه هاي ایشان چه روي بفرمایـد ،معتبر است بعضی می گویند مرفوعات صدوق در من ال یحضر مطلقاً
 .ه اسناد جازم، چقال بفرماید. چه اسناد مشکوك
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 قول دوم:

تفصیل است که مرحوم آقاي بروجردي و آقاي فاضل و اینها می فرمودند که در مقطوعه هاي ایشان روي ها اعتبار 
 ندارد. اما قال ها و اسنادهاي جازم معتبر است. 

 قول سوم:

معلوم نیست که این سـند را  براي اینکه روي آن معلوم است. اسنادهاي جازمش هم اوالً، است که اعتبار ندارداین 
می گوید پیش من معتبر است و نسبت می دهد. اعتبارش حدسی است یا حسی اسـت. بایـد حسـی باشـد. چـون 

لو فرضنا اسناد جازم او بالمالزمه اخبار حسی است از سـند صـحیح و معتبـر و  احتمال حدسی بودنش است. ثانیاً
باشد اخبارهاي حسی تمامیت حجیتش به  این اسـت کـه فحـص توثیق رجالی که اسمشان را نبرده است. اگر این 

بشود. معارض نباشد. تا اصل عدم معارض جاري شود. و اینجا که نام نیست امکان فحص براي مـا میسـر نیسـت. 
می بینیم راوي که ایشـان آورده  ،اگر نام بود کما اینکه در خیلی روایات ایشان نام روات هست. ما فحص می کنیم

گري آن را تضعیف کرده است. حتی اگر شهادت اول کتاب من ال یحضر را به عنوان یک اخبار حسی است کس دی
آن هم محل اشکال است. و لذا من ال یحضر هم که اخبار حسی باشدبپذیریم باز مشکل دارد. که حاال شهادت اول 

 این حدیث هم مثل احادیث سابق اعتباري ندارد.
لماشطه. دو تا اینجا استثنا دارد. ما لم تشارط و قبلت ما تؤتی تا وقتی کـه شـرط این جا دارد که ال کسب بکسب ا 

نکند و هر چه به آن بدهند بپذیرد. نرود اجیر چیز مشخصی بشود. یعنی شرط اجرت نکند. همینطوري انجام بدهد 
موارد جـایش ایـن  ش این است که این نوعکه بعضی می گویند علت آنها هم کمکی به او می کنند. وقبلت ما تؤتی

است که وقتی به عروسی و جاهاي خاص می رسید أجرتهاي زیاد می گرفتند االن هم اینطور است در این مواقـع، 
و لذا حضرت توصیه می کند که قبلت ما تؤتی. چون جایی بود که چانه می زدند و مردم در این شـرائط هـر چـه 

ه غیرها. می گوید شعر مرئه اي را به مرئه دیگر نبافد و نـدوزد و باشد می دادند. و ال تصل الشعر المأه بالشعر إمرأ
متصل نکند. و اما شعر المعزه گوسفند و بز و اینها فال بأس بأن توصله بشعر مرئه این سه روایـت قبـل اسـت کـه 

 تفصیل دارد.

 :روایت هفتم 
حبیب عن تمیم بن بهلول عـن  عن احمد بن محمد بن حیثم عن احمد بن یحیی عن زکریا عن بکر عن عبد اهللا بن

ابیه عن علی بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائی علیه السالم. ثقه این فقط جعفر بن محمد صـلواه اهللا علیـه و 
یا بین ضعیف و ثقه مشترك هستند. ، از حضرت امام صادق سالم  ،ست. بقیه اکثرش یا همه اش ضعیف هستنداآله 

اصل روایت اینجا آمده است. امام صـادق از آبائـه  ،واصله و موصوله است تروای اهللا علیه عن آبائه قال این همان
نقل می کند که لعن رسول اهللا صل اهللا علیه و آله و سـلم النامسـه و المنتمسـه والواشـره و المؤتشـره والواصـله و 
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ع عمل اسـت کـه المستوصله و الواشمه و المسوشمه هشت طائفه را حضرت لعن کرده است. که در واقع چهار نو
یکی آرایش گري می کند و دیگري آرایش بر او انجام می شود. واژه هایی که اینجا آمده واژه هاي دشـواري بـوده 

قال الصدوق قال علی بن غراب علی بن غرابی مرحوم صدوق نقل کرده  .که مرحوم صدوق در معان االخبار آورده
اي نیست. نقل کرده است. البته ظاهر این تفصیل این است کـه است از ناقل از امام صادق است که آدم توثیق شده 

از خود علی بن غراب است نه از امام صادق ظاهرش این است صدوق می فرماید که علی بن غراب اینطـور نقـل 
کرده است که النامسه التی  تنطف الشعر نامسه کسی است که مو را می کند و المنتمسه کسی است که یفعل ذالـک 

دو تاي اولی ، والواشره کسی است که تشر اسنان المرئه و تفلجها و تحددها کسی است که دنـدانها را تیـز بها این 
نها شکل می دهد. و تحددها که دارد یک چیزي بـاالتر از جـرم گیـري امـروز آمی کند و جرم گیري می کند و به 

ی کنند. زوائد آن را می زنند،  ارتدنسـی است یعنی در واقع مثل بعضی از عمل هایی می کنند که دندان را مرتب م
و المؤتشره التی یفعـل ذالـک بهـا  15/39می شود. در آن زمان خیلی سخت بود که کجی آنها را درست می کردند.

واشره این است مؤتشره هم آن است. و الواصله تصل الشعر بالشعر و المستوصله التی یفعل ذالـک بهـا و الواصـله 
کوبی اسـت التـی لبالشعر إمرأه غیرها و المستوصله التی یفعل ذالک بها والواشمه همـان خـاالتی تصل الشعر المرء 

تشم وشما فی ید المرئه و فی شیء من بدنها وشمی در دست یا جاي دیگر بدن زن ایجاد می کند. وشم هـم ایـن 
د جـایی از بـدنش را مـی گویـ 40/7است که أن تغرض بدنها أو ظهرك أو شیأ من بدنها بعبره حتی ..  ثم    کحل

سوراخ می کند. و بعد با کحلی چیزي و رنگی به آن می پاشد و تخضر که سبز می شـود. و رنـگ پیـدا مـی کنـد. 
همان خال کوبی است. و المستوشم ... التی ذالک بها. این روایت به این شکلی است که در اینجا مالحظـه کردیـد. 

ست. دالك این کار را می کرد. و همه براي آرایش بود. ببینید آرایش خالکوبی براي آرایش است. مقام، مقام تزیین ا
گري و مفاهیم امروزي با آن زمان فرق کرده است. آن زمان آرایـش گریهـا تخصصـی نبـوده و دالك هـم بـوده و 
  خالکوبی انجام می داده ولی مقصد خالکوبی همان تزیین بوده که با این شدت و حدت مورد لعن قرار گرفته است.

 روایت هشتم:
عبداهللا بن جعفر فی قرب االسناد عن عبداهللا بن حسن عن علی بن جعفر این تنها حدیثی اسـت کـه در ایـن بـاب 

بزرگ امام  برادر معتبر است. سند عبداهللا بن جعفر و عبداهللا بن حسن در قرب االسناد معتبر است. از علی بن جعفر
أل أخاه موسی بن جعفر عـن المـرأه التـی تحـف الشـعر مـن موسی بن جعفر است که شخصیت بزرگی بود که س

وجهها مو را از صورتش ازاله می کند این چیز جدیدي نیست. اصل این تزیین است و اینکه ازاله مـو بکنـد بـراي 
 تزیین این هم اطالقات دارد و بخصوص این روایات می گوید مانعی ندارد. 

 بحث داللی روایات:
اي از روایات که هیچ کدام معتبر نیست. ولی با فرض اعتبار ببینیم می شود یک جمعـی حاال ما هستیم و مجموعه 

اینجا انجام داد یا نمی شود. اگر معتبر بود در جمعش خیلی بیشتر دقت می کردیم و حرفهاي زیاد تـري مـی شـد 
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ر داللی بحثی داشته باشیم. بزنیم. ولی به هر حال علی رغم اینکه معتبر نیست اما در بررسی اینها بد نیست که از نظ
اولین بحثی که اینجا وجود دارد این است که این روایات کار به تدلیس ندارد. ال اقل این است کـه و بیشـتر جنبـه 
اصل تزیین را مطرح کرده است. و لذا مناسب است که این روایـات را در همـین قبـل از ورود در ایـن اسـتثنائات 

کنند. همانجا این بحث بشود. در مستثنی منه باید بحث بشود. بحث دوم ما ایـن وقتی که بحث تزیین را مطرح می 
و اسـتثناي  در مواردي که یک موردش تدلیس بود. این روایاتی که اینجا آمـده اسـت در االّ بود که التزیین جایز االّ

ست. بحث ایـن اسـت کـه اول نیست. اینها اصل تزیین را می گویند. باید در اصل تزیین بحث کرد. این یک نکته ا
رمقام تدلیس نیست اطالق دارد. البته همه اینها ممکن اسـت در دارد اینها اطالق دارد که این د زنی است که شوهر

مقام تدلیس هم قرار بگیرد. اطالق اینها مقام تدلیس را هم می گیرد. ولی آن که می گوید جـایز اسـت نمـی شـود 
 بگوییم. روایات ما عام است. 
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