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 بحث تزیین:
که تزیین در چهره یا در لباس و امثال اینها از نظر فقهی محکوم به احکام خمسه می شود.  بیان شددر بحث تزیین 

بلکه مستحب است به طور عام در روابط میان افـراد و اینهـا  ،تزیین طبق قواعد و عمومات مباح اینکه مطلب دیگر
بلکه شاید بگوییم اصـل اولـی و  ،حدود و قیودي که دارد. که بعد عرض می کنیم. بعد گفتیم که اصل اباهه البته با
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ست. و احکام دیگر در حقیقت با عناوین خاص حکم را تغییر می دهـد. بـه سـمت اقاعده عامه استحباب این پایه 
 حرمت و امثال اینها.  ،کراهت ،وجوب

 :تزیینات محرم و مکروه

از یک نگاه می شود به دو بخش تقسیم کرد. تزیینات محرم و مکروهی که نوع خاصـی  را محرم و مکروهتزیینات 
شش مورد دیگر همه همین بود.  ،پنج ،و با عنوان اولی در ادله وارد شده است. که راجع به این غیر از بحث تدلیس

تزیین به عنـوان اولـی در اخبـار و  این یک بخش بود که بحث کردیم. آن مواردي که به طور خاص نوع خاصی از
که این اقسام را ذکر کردیم. عـالوه  ما بنهی التحریم أو به نحو التنزیه و کراهت.ااحادیث مورد نهی قرار گرفته است. 

بر آن اقسام که ذکر شد. یعنی قسم نوع اول دو قسمت می شود که یک قسمتش نوع خاصی است که به طور کلـی 
ک نوعهایی هم داریم که در شرائط ویژه اي منع شده اسـت. مـثال عطـر زدن یـا بعضـی و مطلق منع شده است. ی

تزییناتی که در حج ذکر شده است. آنها نوع خاصی است. که این هم در فقه مواردي دارد که ما نمی خواهیم راجع 
 به آن بحث بکنیم.

واعد عامه است. اینجا بحث این نـوع نوع دوم و بخش دوم تزییناتی است که محرم یا مکروه است که بر اساس ق 
تزیین یا آن نوع تزیین مثل ابرو برداشتن یا زدودن مو یا کاله گیس گذاشتن یا عطر زدن و امثال اینها نیسـت. چیـز 
خاصی وارد نشده است. روي عنوان خاصی نیست. یک قواعد کلی است که آنها بر تزیین در یک شرائطی منطبـق 

بلکه مسـتحب اسـت. در لبـاس و  ،چوبه هاي تزیینی است که طبق عناوین کلی مباح می شود. این قسم دوم چهار
آراستن صورت و جسم و امثال اینها است. این بحث دوم ضوابط عامه و کلیه اي اسـت کـه ایـن چهـار چوبهـاي 

ن اباهـه تزیینات و آراستگی را مشخص می کند. پس ممنوعیت و تحریم و تنزیه نسبت به تزیینی که قاعده اولیـه آ
بل االستحباب بود. دو محدودیت در آن وجود دارد. یک محدودیت به عنوان اول است. که بـه عنـوان اولـی روي 

یا در شرائطی مثل حج و روزه وامثال اینها. این یک بحث است که گذشت. یـک  مصادیق خاص آمده است. مطلقاً
ص در دلیل وارد نشده است. و دلیلی به این بحث تحریمها و تنزیه هایی است که روي مصداق خاص و عنوان خا

شکل نیست. اما تزیین مصداقی براي یکی از این ضوابط کلی می شود. که آن ضوابط کلی  منطبق بر یک دسته اي 
از تزیینات یا شرائط خاصی از تزیینات می شود. این قسم دوم می شود که این می شود قسم دوم که از قواعد عامه 

 است. 
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 :ه اي که محدودیت حرمت یا کراهت می آوردعناوین عام

 :تدلیس.١

این را ضمن بحث سابق هم صحبت کردیم. غش و تدلیس است در مقام ازدواج، که ایـن روي نـوع خـاص و بـه 
عنوان اولی نیامده است. تدلیس و غش یک قاعده عامه فقهی است که محرم و جایی از آن هم مکروه است. منتهی 

ها است. در غیر مقام مناکحه هم یک نوعش گاهی مکروه است. این مطابق آن در مقام مناکحه در مقام مناکحه و این
 صحبت کردیم. این یک قاعده عامه است.  و اینها محرم است. چه دختر و چه پسر با همان تفصیالتی که قبالً

  اضرار و ما یوجب من الضرر .٢

ما . و آن که ربما تنطبق علی نوع الخاص من التزییناي است  صحبت کردیم. قاعده عامه قاعده عامه دیگري که قبالً

بـا تفصـیلی کـه عـرض  ،ست. در آراستگیهاي چهره و بدنی و ملبسی که موجب ضرر می شـودا یوجب من الضرر
 کردیم.

 :چیزي که موجب تهییجات شهوانی شود.3

یـا احتمـال قـوي دارد در یـک  ،سـتزینی که معلوم اتاینجا بحث زن و مرد و این حرفها نیست. هر نوع تزیین و 
شرائطش که یک نوع تهییج شهوانی در جامعه ایجاد می کند. این هم یک قاعده است که البته این قاعـده در جـاي 

 خودش جزئیات و تفاصیل دارد که باید در کتاب نکاح بحث شود. 

  رافسا .٤

ون کسی بحث نکرده است. در همین مباحث راف متأسفانه بحث فقهی جامعی من سراغ ندارد. یعنی آقایسدر باب ا
راف باشـد. سـحـدودي ممکـن اسـت ادر یک شـرائط واینجا یکی از چیزهایی که من نوشتم بحث می کنیم. ولی 

راف قاعـده عامـه اي سـمختص به أکل و شرب نیست. البته این ا ،راف در هر تمتعی از نعم دنیوي مصداق داردسا
رد خفیفه اي از آن ممکن است مکروه باشد. بحـث جـامعی در فقـه نشـده است که مواردي از آن حرام است. موا

است. در اخالق هم بحث جدید و متد مرتب اجتهادي نشده است. البته درباب عطر و لبـاس و اینهـا ادلـه اي کـه 
س در لبـا راف را تا حدي روشن کرده است. مـثالًسدقیق نمی دانم چقدر اعتبار دارد. ولی گاهی متعدد است. حد ا

راف این است که عن تجعل بذلک ثوب اینکه لباس آدابی را لباس کار قرار سراف نیست. اسدارد که تعدد لباس از ا
ولی زینت خانه است. یـا  ،زینت شخص نیست ،نیست شبدهی. یا در سراج دارد که الصرف بالسراج که این لباس
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راف نیست. این هم یک قاعده عامه اي است که در اینجا یک محـدودیتی ایجـاد مـی کنـد کـه سدر عطر دارد که ا
 رجاي خود بحث بشود. سراف را باید دراف غیر از اضرار است. حدود اسراف است. اسا

 :کبر و تکبر .٥

اهان و امثـال گاهی نوع پوششها و یا تزئینات از آن برداشت استکبار و تکبري می شود. نظیر چیزي که بعضی پادش
تکبر و استکبار و اینها در مراحلی از آن با مالحظه همه شرائط حرام اسـت. در تزیینـات و اینهـا  اینها داشتند. قطعاً

هم گاهی اینطور می شود. البته استکبار و تکبر و اینها یک جاهایی از آن مطلق است. یک نسبیتی هم در بعضـی از 
هم بحث دیگر که باید حدودش در جاي دیگر معلوم بشود. ولی اینجا مصداقی موارد ظهور و شئون آنها دارد. این 

 پیدا می کند. 

 :تشبه به جنس مخالف .٦ 

بحث مـی کنـیم.  ولی این عنوان را بعداً ،گاهی تزیین موجب تشبه به جنس مخالف است. این هم یک عنوان است
یا حرام نیسـت؟ و  ؟جنس مخالف حرام است ست. که آیا تشبه بهادر مکاسب هم بحث شده است. و اختالف هم 

این هم یک قاعده عامه اي است  طبعاً ،اگر تشبه به جنس مخالف را کسی حرام یا مکروه دانست ؟معنایش چیست
 که روي تزییناتی که از جنس مخالف باشد منطبق می شود. 

 :تشبه به کفار و مشرکین .٧

هم اگر کسی قائل به حرمتش شد. و البته امر نسبی و متغییـر این هم فکر می کنم در مکاسب بحث شده است. این 
است. آن هم در تزیینات مصداق پیدا می کند. و البته نسبی و متغییـر اسـت. راجـع بـه همـین کـراوات در همـین 
استفتائات موجود هم اختالف وجود دارد. و به اختالف مکانها فرق می کند. در لندن اگر کسی برود آنجا کـراوات 

مرز بین مسـلمان و  ،به کفار حساب نمی شود. در ایران امروز حساب می شود. این اگر خیلی رواج پیدا بکند تشبه
 ،کفر نیست. مگر اینکه عناوین دیگري باشد. که ابتدا ممکن است بگوییم حرام است. ولی اگـر مـرز برداشـته شـد

 دودیت می آورد. یا در حد حرمت یا کراهت.آنوقت مانعی ندارد. این هم از عناوین عامه اي است که دراینجا مح

 :لباس شهرت .٨

ولی در ذي شهرت هم هست. یعنی اینکه چهره و نوع اصالح محاسـن و  ،این گرچه گفته شده است لباش شهرت
پوشیدن لباس و امثال اینها اگر حالت انگشت نمایی پیدا کند. این هم محل بحث است. که البته حـرمتش ضـعیف 

جاهاي دیگر هم مصداق دارد. یکـی هـم تزیینـات در  ،چیز کلی است که فقط مال تزیین نیست است. این هم یک
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. این هم عنوان دیگري یوجب الحرمه أو الکراهه علی تفصیل یأتی انشاءاهللالباس و بدن که موجب شهرت باشد. این 

 است که از عناوین عامه اي که در اینجا مصداق پیدا می کند.

 رم در شرائط خاصتزیین مح :قسم سوم 
تزیین به طور مطلق یک جاهایی حرام است. یکی تزیین در ایام عده است. که تزیین به طور کلی مورد منـع قـرار  

گرفته است. و یا تزیین اظهار هم نمی گوییم. تزیین براي نامحرم است. این هم یک قسم است کـه حـد حـدود و 
 ضوابط زیادي دارد که ما وارد آن نمی شویم.

 ن چهار چوب تزیین: بیا
چهار چوب کلی را به دست آوردیم به این شکل به دست مـی آیـد کـه  ،با این وضع این چهار چوب ما که تقریباً

تزیین مباح بلکه مستحب است. ولی همین یک چهار چوبهاي تحریمی دارد که یـا روي مصـادیق خـاص و دلیـل 
که طبق قواعد کلی آمده به آن چهار چـوب مـی دهـد. یا روي کلی تزین در موارد خاص است. یا این ،خاص است

این دو سه مورد تقییدي و تضییقی این تزیین است. که بیشتر هم در بدن و لباس مقصودمان بود. ولی این بحثهـاي 
عناوین و قواعد کلی که گفتیم در مثل مرکب و مسکن و اینها می آید. حداقل بعضی در آنها هـم مـی آیـد. یعنـی 

در ملبس در مسکن در مرکب اینها تزییناتی است که وجود دارد. مسکن که می گوید مسکن خـاص  تزیین در بدن
 نیست آن که مربوط به افراد است.

 :زن و مردتزیین 
گاهی واجب است. تزیین براي زن اگـر  ،گاهی حرام است ،در خصوص زن که آنوقت تزیین گاهی مستحب است

نوعی مرتکب حرام است. بعضی  ،ولی او ترك کند ،ستارد و متعارف هم در حدودي باشد که مرد مطالبه آن را دا
می گویند که شاید در حد نشوز و اینها هم باشد. این هم داریم که گاهی مـوارد خاصـه دیگـر هسـت کـه گـاهی 

حـد دربراي زن براي شوهرش در یک حدي واجب است. بنابر بعضی از احتماالت  تزیینات واجب هم داریم. مثالً
ش مستحب است مستحب مؤکد است. براي سایر محارم یک وضـع دیگـري دارد. بـراي نـامحرم هـم جـزء دیگر

مکروهات می شد. اظهار زینت براي نامحرم جز مکروهات است. اظهار و تزیین هم گاهی با هم فرق می کنـد کـه 
ء زب نمـی آمـد. جـدر نا محرم و اینها است. ممکن است در یک زمانی ابرو برداشتن جزء زینت ظـاهر بـه حسـا

ولی ممکن است در یک شرائطی ابرو برداشتن عین اصالح کردن مرد باشـد. و برداشـت  ،زینتهاي خاصه زوج بود
و ال یبـدین آمـده  رزینت باطنی و مخفی نمی شود. یا به عبارت دیگر تبرج به حساب نمی آید. کـه در سـوره نـو

اسـت. یکـی هـم  عـولتهناست. و یکی هم لب ما ظهر منه ا االرا شمرده است. که آنج زینتهن اال لبعولتهن أو محارم
اظهار زینت براي نامحرم  ،تبرج همان اظهار زینت است. قصد اینجا منظور نیست. چیزي که حرام است ،رج استبت
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ابـداع الزینـت و ولی اظهار نکرد حرام نیست. آن  ،ولی بعد اظهار کرد حرام است. قصد داشت ،است. قصد نداشت

به قصد دخالتی  است. اگر زینت در منظر شوهر قرار گرفت آن مصداق واجب یا مستحب می شود و االّ امتبرج حر
 ندارد. 
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