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وهشکده سخن پژ

فقه و زندگی و سبک زندگی اسالمی
اس���امی شدن زندگی اجتماعی در مرحله شناخت سه 

گام دارد:
ش���ناخت معروف و منکر  در فعالیت  های فردی و روابط 

انسان و خداوند عّز وجّل.
ش���ناخت مع���روف و منکر در ح���وزه رواب���ط اجتماعی و 

معامات اقتصادی.
ت. 

ّ
شناخت معروف و منکر در روابط دولت و مل

در گام اول فعالیت  ه���ای فقه���ی، اخاق���ی پژوهش های 
اخاق مدار فراوانی توس���ط عالمان و محقق���ان پدید آمده و 
اصاح و تقویت روابط عبادی، عقیدتی و معرفتی انس���ان با 

خداوند متعال را مورد توجه قرار داده است.
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گام دوم یعنی شناخت معروف و منکر در روابط اجتماعی 
که با وج���ود برخی از  کاری اس���ت  و معام���ات اقتص���ادی، 
آث���ار علمی و پژوهش های ارزش���مند با نگاه تخصصی به هر 
صنف مورد توجه قرار نگرفته است. سلسله کتاب های »فقه 
و زندگی« به پژوهش و نگارش در حوزه اصناف خاص توجه 
دارد و باید ها و نباید های فقهی و اخاقی و آداب اسامی هر 
اتحادیه صنفی و دست اندرکاران مشاغل مختلف تولیدی، 
توزیعی،  و خدماتی را محور پژوهش و نگارش و اطاع رسانی 

خویش می  داند.
گام س���وم در ش���ناخت مع���روف و منکر به رواب���ط مردم و 
حکومت  ها اختصاص دارد، اس���امی شدن روابط دولت و 
گام به سوی رضای خداوند متعال محسوب  ت باالترین 

ّ
مل

می  ش���ود و در س���ایۀ پیروی از رهبری الهی و تس���لیم دولت و 
ملت در برابر قوانین قرآن و عترت امکان پذیر است.

در حدود سال  های 1372 ش با آغاز فعالیت  های ستاد  
ام���ر به معروف و نه���ی از منکر طرح پژوهش���ی »فقه و زندگی« 
توسط جناب حجة االسام و المسلمین حاج شیخ محمد 
حس���ین ف���اح زاده، پی ریزی ش���د. ه���دف ط���رح، تألیف و 
کتاب های���ی در زمین���ه آداب و اح���کام  تدوی���ن مجموع���ه 
گون اقتصادی و بازاریان  اسامی برای اصناف و مشاغل گونا
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کش���ور بود. با هماهنگی این دو نهاد فرهنگی تألیف حدود 
بیست جلد از این مجموعه در سال  های آغاز کمک خوبی 
به بازاریان متدین در زمینه شناخت احکام شرعی و حال 
و حرام مش���اغل بش���مار می  رف���ت. اما مثل بس���یاری دیگر از 
طرح  ها این کار هم به دالیل مختلف ناتمام ماند و در زمینۀ 

احکام فقهی بسیاری اصناف اثری فراهم نیامد.
ضرورت اس���امی ش���دن بازار، عاقۀ بس���یاری از کس���بۀ 
محت���رم در بخش  های تولی���د و توزیع و خدم���ات و پیگیری 
دبیر محترم س���تاد امر به معروف و نهی از منکر حجة االسام 
و المس���لمین زرگر  دام عّزه العالی س���بب احیای مجّدد این 
کارب���ردی در س���ال 1393 ش ش���د و تالیف  طرح پژوهش���ی 
و تدوی���ن کتب���ی دیگر در زمین���ه فقه اصناف در دس���تور کار 

پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر قرار گرفت.
در سال های آغازین، این پژوهش  ها با هدایت و حمایت 
گرامی حجج اس���ام  س���تاد و نظارت علمی و فقهی برادران 
محمدحس���ین فاح زاده و محمود مهدی پور ش���کل گرفت 
و بیس���ت و چند دفتر از آن فراهم آمد. اینک بار دیگر پس از 
حدود چهارده سال، این کار ناتمام و بر زمین مانده به توفیق 
الهی و نظارت جناب حجة االسام و المسلمین آقای حاج 
گروهی از فضای حوزه  س���یدمحمد تقی علوی و همکاری 
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علمیه قم در پژوهشکده امر به معروف پیگیری می  شود.
همیش���ه اصناف محت���رم و صاحبان مش���اغل در انجام 
وظیف���ه خود نیاز به احکام و قوانین الهی دارند و الزم اس���ت 
مع���روف و منکرات صنفی را بشناس���ند. تحّوالت صنفی و 
دگرگونی  ها در حوزه کس���ب و کار س���بب می  شود که احکام 
گیرد  بر اساس نیاز های روز مورد بازنگری فقهی و علمی قرار 
و تفق���ه و اجتهاد جدید ض���رورت یابد. از ای���ن رو بار دیگر با 
اس���تفاده از فت���اوی مراج���ع بزرگ���وار تقلی���د و قوانین مصوب 
کار نش���ده در برنامه پژوهش���ی  ش���ورای نگهب���ان موضوعات 
قرار گرفت و بیس���ت اثر جدید تحقیق و تولید ش���د. عناوین 

پژوهش  های سال 1393 ش بدین شرح است:
احکام صنف طا و جواهر

احکام تلفن همراه
احکام بازی  های رایانه ای

احکام صنف اتوبوس رانی
احکام صنف فرش و تابلو فرش 

احکام صنف کیف و کفش )سراجان(
احکام صنف ماهی فروشان

احکام صنف ناشران
ک احکام صنف پوشا
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احکام صنف نانوایان
احکام صنف رایانه و اینترنت

احکام صنف پرندگان و پرنده فروشان
احکام صنف اغذیه فروشان

احکام صنف پارک ها
احکام عمومی کسب و کار
احکام صنف قهوه خانه ها

احکام صنف الکتریکی
احکام صنف عطاری و دارو گیاهی

احکام صنف لوازم صوتی و تصویری
احکام بیمه ها

گرامی  ک���ه ب���ا ت���اش  ب���رادر  ای���ن دفت���ر از فق���ه و زندگ���ی 
حجة االس���ام و المس���لمین محمود صادقی پدی���د آمده به 
ک اختصاص یافته است و امیدواریم محققان  احکام پوشا
و دس���ت اندرکاران محترم با ارائه تجارب و مس���ائل ش���رعی 

خویش ما را در تکمیل این اثر یاری کنند.
با درخواست توفیق از خداوند دانا و توانا و یاری محققان 
حوزوی و همراهی اصناف کش���ور، بسیج اصناف و مسؤالن 
س���تاد های امر به معروف، می  توان به س���وی اس���امی ش���دن 
بازار، آرامش روانی جامعه، کاهش جرم و تخلفات اقتصادی 

19   طدک هوژپ نخس



و کسب رضای حضرت حق گام هایی بلندتر برداشت.
امیدواریم با ش���ناخت احکام اله���ی در تمام بخش  ها و 
اج���رای آن در زندگ���ی فردی و اجتماعی و در س���ایه فقه ناب 
اس���امی و با هدایت حضرت بقیة اهلل عجل اهلل تعالی فرجه 
کم گردد. ان  الش���ریف، توحید و عدالت در سراس���ر عالم حا

شاءاهلل.
قم پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

ک 355 خیابان سمیه کوچه 12 پا
fmaroof.ir

info@fmaroof.ir
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پیشگفتار

و  هوی���ت  ش���خصیت،  گوی���ای  »پوش���ش«  و  »لب���اس« 
موقعیت اجتماعی افراد است. عموم مردم معمواًل از کسانی 
که پوشش ندارند یا پوشش نامناسب دارند، خشنود و راضی 
نیستند؛ چون آن ها را انسان های بی هویت و بی شخصیتی 

می دانند.1
پیش���ینه پوش���ش و لب���اس ب���ه زم���ان حض���رت آدم؟ع؟ 
برمی گردد. خدای متعال برای اولین انس���ان پوشش و لباس 

قرارداد: 

ْم َو 
ُ

واری َسْوآِتك
ُ
 ی

ً
ْم ِلباسا

ُ
ْیك

َ
ل

َ
نا ع

ْ
َزل

ْ
ن

َ

 أ
ْ

د
َ
َم ق

َ
نی  آد

َ
>یا ب

كه شرمگاهتان را  <؛ اى فرزندان آدم! ما لباسى 
ً
ریش���ا

1 . ر.ک: دانشنامه بزرگ اسالمی، مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی، ج 14، ص 
.5572
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گرآن كه مایه زینت و جمال  مى پوشاند و لباسى فاخر و 
كردیم  . است، براى شما نازل 

که خدای متعال در این  لباس دارای فواید زیادی است 
آی���ه دو فایده آن را ذکر کرده اس���ت. لباس وس���یله پوش���اندن 

زشتی ها و مایه زینت انسان است.
حض���رت عل���ی؟ع؟ یک���ی از خاصیت ه���ای لب���اس را 

ظاهرکردن جمال انسانی می شمارند و می فرمایند: 

؛ لباس، جمال و زیبایی را ظاهر 
َ

َمال َ ج
ْ

َی���اُب  ُتْظِهُر ال »الّثِ
مى كند«.1

ک���ه مباحثی در خصوص  کت���اب دوازده فصل دارد  این 
اهمیت پوشش، تولیدکنندگان لباس، راه کارهای حمایت 
از تولیدکنن���دگان داخل���ی، ف���روش لب���اس زنان���ه و مردان���ه، 
جنس ها و رنگ های توصیه ش���ده در لباس، پوش���ش زنان و 
مردان، آسیب های برخی از لباس ها و مورادی از این دست 

را شامل می شود. 
در این نوش���ته، سؤاالت شرعی را از مراجع تقلید مشهور 
گر در کتاب، دیدگاه های فقهی مرجع  کرده ای���م. لذا ا نیز ذکر 
تقلیدی ذکر نشده اس���ت؛ یا به آن دست نیافته ایم یا در این 
موردنظری نداش���ته اند. درصورتی که به این دیدگاه ها دست 

1 . خصال، ج 1، ص 92، ح 33.
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یابیم در چاپ های بعدی اضافه می شود.
بر این اس���اس، چنانچه خوانندگان محترم در موضوعی 
خ���اص، مس���ئله ش���رعی ای را در ای���ن کتاب پی���دا نکردند، 
می توانند به رس���اله مرجع تقلید خودش���ان رجوع و از ایشان 

استفتا کنند.
کت���اب هر ج���ا از آیت اهلل ش���بیری زنجانی  تذک���ر: در این 
مس���ئله یا اس���تفتایی با قید »احتیاط وجوبی« ی���ا »احتیاط 
واجب« آمده باش���د، عمل به این گونه احتیاط واجب است 

و مقلد نمی تواند در آن به فتواى مجتهد دیگر رجوع کند.1
ک���ه این جان���ب را در تهیه این  کس���انی  در پای���ان از تمام 
اث���ر یاری کردند، تش���کر می کن���م و از خدای متع���ال توفیق و 

موفقیت آن ها را خواستارم.

محمود صادقی
سوم جمادی الثانی2 1436 برابر با 1394/12/23

شهر مقدس قم

1 . توضیح المسائل آیت اهلل شبیرى زنجانی، ص 8، م 7.
2 . مصادف با شهادت حضرت زهرا؟اهس؟.

23   راتفگشیپ
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فصل اول:

کلیات و اطالعات عمومی

اهمیت پوشش و لباس1

داش���تن پوش���ش از ضروریات عقلی اس���ت و آموزه های 
دی���ن نی���ز آن را تأیید کرده و دس���توراتی خاص ب���رای آن بیان 

کرده است. رسول خدا؟لص؟ به شخصی فرمود: 

ی���َك َثوَبَك وال َتش���وا ُع���راًة؛ لباس���ت را بپوش و 
َ
»ُخ���ذ َعل

عریان راه نرو!«.2 

1 . ر.ک: مجله »رشد؛ آموزش معارف اسالمی«، مقاله »پوشش و لباس؛ نظری 
به دیدگاه اس���المی«، س���یده مینا هاش���می، دوره نوزدهم، ش4، تابس���تان 

.1386
2 . س���نن أبی داوود، ج 2، ص 251، ح 4016، به نقل از »پژوهش���ی در فرهنگ 



در حدیث���ی دیگ���ر، حض���رت عل���ی؟ع؟ علت پوش���ش 
داشتن انسان را چنین بیان کرده است:

وا؛  ْیَطاُن َفَطِمَع ِفیِه َفاْسَتِتُر
َ

ْیِه الّش
َ
َحُدُكْم َنَظَر ِإل

َ
ى أ ا َتَعّرَ

َ
ِإذ

وقت���ى یک���ى از ش���ما عریان ش���ود، ش���یطان ب���ه او نظر 
گناه  مى كن���د. پس در او ب���ه طمع مى افتد ]ك���ه او را به 

بکشاند[ پس خود را بپوشانید.1

لقمان، یکی از کس���انی اس���ت که به پوش���یدگی اهتمام 
شدیدى داشته و امام صادق؟ع؟، این ویژگی را یکی از علل 

حکیم شدن وى دانسته و فرمودند: 
»به خدا قس���م لقمان به س���بب حس���ب و مال حکیم 
نشد؛ بلکه چون خیلى با حیا و با پوشش بود، به این 

مقام رسید« .2

شخصی به نام َجرَهد می گوید:
كنار رفته بود و ران پایم  روزى نشس���ته بودم و لباس���م 
كه  پیداش���ده ب���ود. در این هنگام، رس���ول خدا؟لص؟ 
َك؛ 

َ
از آن ج���ا عب���ور مى ك���رد، به من فرم���ود: »َغ���ّطِ َفِخذ

كه جزو عورت   َعوَرٌة؛ ران خود را بپوش���ان، 
َ

َف���ِإّنَ الَفِخ���ذ

حیا«، عباس پسندیده، ص 182.
1 . تهذیب األحکام؛ تحقیق: خرسان، ج 1، ص 374، ح 2.

2 . تفسیر القمی، ج 2، ص 162.
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است«.1

تاریخچه نساجی و دوخت لباس

به گفته کاوشگران و باستان شناسان شهر شوش پیدایش 
هنر دوخت یکی از هنرهای قدیم ایرانیان اس���ت. بر اس���اس 
تحقیقات به دست آمده، نخستین پارچه بافته شده در ایران 
به 4 هزار سال قبل از میالد مسیح برمی گردد که در حفاریات 
ش���وش به دس���ت آمده اس���ت و معلوم می کند در دوره تمدن 
ش���وش )4500 سال قبل از میالد مسیح( بافتن پارچه معمول 
بوده اس���ت. قس���مت هایی از این قطعه پارچ���ه هم اکنون در 
موزه های لووروبافلو موجود اس���ت. ب���ه گفته آنان تا زمانی که 
مغوالن وارد ایران نش���ده بودند، نساجی ایران همیشه یکی از 
صنایع پررونق ب���وده و همین عامل موجب خودکفایی ایران 
نسبت به س���ایر کشورها بوده است. اسناد و مدارک موجود، 
نشان می دهد عالوه بر خودکفایی، منسوجات ایرانی جنبه 

صادراتی داشته است.
که  گووسه« بیان می کند  دانشمند ایران شناس بنام »رنه 
لباس های مردم اولیه ایران بیشتر از مجسمه هایی شناخته 
که در حفاری های مختلف پیداشده و نوع لباس  می ش���ود 

1 . مس���ند أحم���د، ج 1، ص 591، ح 2493، ب���ه نق���ل از »پژوهش���ی در فرهنگ 
حیا«، عباس پسندیده، ص 182.
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ک���رده اس���ت. قدیمی تری���ن مجس���مه انس���انی  را مش���خص 
ک���ه متعلق به 4 ه���زار و 200  در فالت ایران پیداش���ده اس���ت 
س���ال قبل از میالد مسیح می باش���د. لباس این مجسمه در 
که  کاشان به دست آمده است. این لباس از پارچه ای است 
به صورت لنگ به دور کمربسته شده است. وجود این پارچه 
کنین آن روزگار فالت ایران از پوست  نش���ان می دهد که س���ا
حیوانات به طور طبیعی اس���تفاده نمی کردند، بلکه از پشم، 

پارچه هایی می بافتند.1
از برخ���ی روای���ات معلوم می ش���ود که خیاط���ی و دوخت 
لباس ب���ه حدودًا هزار س���ال بعد از هب���وط حضرت آدم؟ع؟ 
به زمی���ن برمی گ���ردد؛ امام ص���ادق؟ع؟ فرمودن���د: »حضرت 

ادریس2؟ع؟ خیاطی می کردند«.3

تاریخچه اتحادیه پوشاک و لباس

در س���ال 1360 تشکل جدیدی با حضور اکثر متصدیان 
کش���ور باهمت و برنامه ریزی اتاق  ک  صنایع نساجی و پوشا
بازرگان���ی و صنایع و مع���ادن ایران با عنوان »ش���ورای صنایع 

www. mardomsalari.com . 1، مقاله »جیب خالی پز عالی«، سارا دماوندان، 
.1389/4/13

2 . زم���ان تول���د حضرت ادریس؟ع؟ 830 س���ال بعد از هب���وط حضرت آدم به 
زمین می باشد )www.wikifeqh.ir، مقاله »اسامی پیامبران«(

کافی، ج 3، ص 494، ح 1.  . 3
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ک،  همگن نساجی« تشکیل شد تا به صنایع نساجی و پوشا
که پس  از انقالب قدری از مسیر تولیدی منحرف شده بودند 
و ب���ا رون���د و س���اختار جدید کش���ور هماهنگی نداش���تند؛ با 

بررسی های همه جانبه تخصصی کمک کنند.1

.www.itema.ir :ک ایران 1 . اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشا
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فصل دوم:

تولیدکنندگان لباس و پوشاک
ک  در ای���ن فصل اح���کام و مس���ائل تولید لباس و پوش���ا
مط���رح می ش���ود و ت���الش دارد ت���ا خواننده به اهمی���ت تولید 

داخلی و ضرورت حمایت از تولید داخلی پی ببرد.

وی لباس چاپ اسمای متبرکه بر ر

برخی معتقدند برای تبلیغ معارف دینی می توانیم آیات 
کنیم تا  و احادی���ث اهل بیت؟مهع؟ را بر روی لباس ه���ا چاپ 

مردم با خرید آن ها در نشر تعالیم دین شریک باشند.

استفتا ••

س���ؤال: آیا چ���اپ کردن اس���ماء متبرکه، مانند اس���م های 
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خدای متعال1 و اهل بیت؟مهع؟ بر روی لباس، جایز است؟
جواب: اگر موجب هتک حرمت اسامی متبرکه شود2، یا 

با بدن تماس داشته باشد، جایز نیست.3

س���زاوار اس���ت از ای���ن لباس ه���ا در مکان های���ی، مانن���د 
دستشویی که سبب بی احترامی به اسمای متبرکه می شود، 
اس���تفاده نش���ود و حتی االمکان با آن ه���ا نخوابند ی���ا آن ها را 
درجای���ی ق���رار ندهند که پای افراد به س���مت آن ها کش���یده 
می ش���ود و بدون وضو بر آن ها دس���ت نکش���ند. برای این کار 
بهتر اس���ت تولیدکنندگان محترم روی این اس���مای متبرکه 
را با پالستیکی بپوش���انند یا با روش های دیگری جلو تماس 

بدن را با آن ها بگیرند.
ک���ه از این گونه لباس ها اس���تفاده می کنند، باید  اف���رادی 
مواظب باش���ند، آن ها را بالباس های نجس یک جا شستشو 
گانه بش���ویند و پس از مس���تهلک  ندهن���د، بلکه آن ها را جدا
که دارای اسمای متبرکه است،  شدن، باید قسمت هایی را 

1 . مانند آرم جمهوری اسالمی ایران و.... 
2 . آی���ت اهلل مکارم: www.makarem.ir، اس���تفتائات؛ اس���تفتای پیامکی از 
دفاتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/13 و آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد 

استفتای 23391(، 1394/8/20.
3 . استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/8/13.

آیت اهلل شبیری زنجانی: بنابر احتیاط با بدن بدون وضو تماس نداشته باشد 
)استفتای پیامکی از دفتر،کد استفتا: 23391، 1394/8/20(.
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جدا کرده و نگه داری کنند و کاری نکنند که موجب هتک 
حرمت آن ها شود.

دوختن لباس زنانه توسط آقایان

س���زاوار اس���ت زنان جامعه اس���المی برای دوختن لباس 
ک خود به خی���اط زن مراجعه کنند تا خ���ود و مردان  و پوش���ا
از آس���یب های اختالط در امان باش���ند؛ چ���ون برای دوختن 
لباس، الزم است اندازه گیری شود. گاهی در این اندازه گیری 
دس���ت خیاط با بدن مش���تری تم���اس پیدا می کن���د؛ حتی 
حجم بدن آن ها توسط خیاط مرد مشاهده می شود که کاری 
گر به خیاط زن مراجعه شود،  ناشایس���ت است؛ درحالی که ا

این آسیب ها به حداقل می رسد.
س���ؤال: آی���ا دوختن لباس زنانه توس���ط خیاط م���رد، جایز 

است؟ 
ج���واب: در صورتی که مس���تلزم تماس بدن���ی و محّرمات 

دیگرى نشود، اشکالی ندارد.1

لباس های نازک و بدن نما

ک و لباس مش���غول هستند به  افرادی که در تولید پوش���ا

832؛  س   ،237 ص  ج 1،  م���کارم،  اهلل  آی���ت  جدی���د،  اس���تفتائات   . 1
اس���تفتای ایمیلی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد اس���تفتا: 27596(، 

.1394/12/18
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که محص���والت آن ها بر زندگی  این نکته باید واقف باش���ند 
تمام مردم جامعه تأثیرگذار اس���ت؛ لذا سزاوار است از تولید 
لباس هایی که با فرهنگ دینی و ملی ما مناس���ب نیس���ت، 
کارخانه ها،  اجتناب کنند. متأس���فانه برخی از تولیدی ها و 
که پوش���ش ش���رعی حس���اب  لباس های���ی را تولید می کنند 
نمی ش���ود، بلک���ه گمراه���ی و به گن���اه افت���ادن اف���راد را فراهم 
می کنند. لباس های نازک و بدن نما، فرهنگ غلط برهنگی 
ی���ج می دهن���د و ت���ا زمان���ی ک���ه ای���ن لباس ه���ا  را تبلی���غ و ترو
گناه آن ها  مورداستفاده افراد قرار می گیرند تولیدکنندگان در 

شریک هستند. امام علی؟ع؟ دراین باره فرمودند: 
كسى  كار جمعیتى راضى باشد، همچون  كه به  »كسى 
كار  كه در  كسى  كار دخالت دارد؛ منتها  كه در آن  است 
گناه  گناه عمل و  گناه مى كند:  باطل دخالت دارد، دو 

رضایت«.1

سؤاالت•فقهی ••

سؤال: آیا تولید لباس های نازک و بدن نما اشکال دارد؟
گر مفس���ده داش���ته باش���د؛ مث���اًل نوع���ًا موجب  ج���واب: ا

ی ُکّلِ َداِخٍل ِفی َباِطٍل ِإْثَماِن ِإْثُم 
َ
اِخِل ِفیِه َمَعُهْم َو َعل

َ
اِضی ِبِفْعِل َقْوٍم َکالّد 1 . »الّرَ

َض���ی ِبِه« )نهج البالغه، صبحی صالح، کلمات قصار،  َعَم���ِل ِبِه َو ِإْثُم الّرِ
ْ
ال

ح 154(.
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تحریک ش���هوت نامحرم ش���ود1 و فرهنگ غرب���ی و بیگانه را 
ترویج و تبلیغ کند، جایز نیست.2

س���ؤال: آی���ا تولی���د و دوخت���ن لباس های مح���رک و مهّیج 
)درصورتی ک���ه تولیدکنن���ده و خی���اط بداند مش���تری آن را در 

مجلس مختلط استفاده می کند( جایز است؟
گر س���بب انجام حرام ش���ود یا مفس���ده داش���ته  ج���واب: ا

باشد، تولید و دوختن این گونه لباس ها جایز نیست.3

گلپایگان���ی، ج 2، ص 181 ، س 1732 و  1 . جام���ع األحکام، آیت اهلل صاف���ی 
اس���تفتای ایمیلی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد اس���تفتا: 27596(، 

.1394/12/18
و   1758 س   ،534 ص  ج 1،  م���کارم،  اهلل  آی���ت  جدی���د،  اس���تفتائات   . 2
اس���تفتای ایمیلی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد اس���تفتا: 27596(، 

.1394/12/18
3 . استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل شبیری زنجانی)کد استفتا: 23577( و 

آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/19.
گر این لباس ها جنبه مشترک دارد؛ یعنی هم در منزل برای  آیت اهلل مکارم: »ا
همسر استفاده می شود و هم در غیر منزل؛ تولید آن جایز است و مسئولیت 
کند« )استفتائات  که از آنها س���وء اس���تفاده می  کس���ی اس���ت  آن بر عهده 

جدید، ج 1، ص 534، س 1758(.
آی���ت اهلل صاف���ی گلپایگان���ی: »صرف علم داش���تن ضرری ن���دارد؛ مگر اینکه 
تولید یا دوختن برای اس���تفاده حرام باش���د« )اس���تفتای پیامک���ی از دفتر، 

.)1394/8/21
آی���ت اهلل خامنه ای: »تولید هر لباس���ی )مانند جوراب نازک( که پوش���یدن آن 
که زنان خریدار از آنها  گر به قصد این باشد  در مقابل نامحرم حرام است؛ ا
در برابر نامحرم اس���تفاده کنند،  حرام اس���ت« )farsi.khamenei.ir، رس���اله 
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سؤال: آیا تولید لباس های محرک و مهیج که مخصوص 
خلوت زن و شوهر است )به قصد لذت بیشتر بردن زوجین( 

جایز می باشد؟
گر مفسده ای نداشته باشند، جایز است.1 جواب: ا

وی لباس چاپ تصاویر و جمالت مبتذل ر

متأسفانه برخی از واحدهای تولیدی لباس، تصاویر زنان 
و ش���خصیت های عروس���کی مبتذل و برهنه )مانند باربی( 
ک  و جمالت نامناس���ب و مستهجن را بر روی لباس و پوشا
چ���اپ می کنند؛ درحالی ک���ه این تصاویر و جمالت س���بب 
گمراهی افراد می ش���وند و خواس���ته و ناخواس���ته  انح���راف و 
در مس���یر مقاصد دشمنان اس���الم و ایران حرکت می کنند و 
به جای اینکه غیرت و عفت مردم را بیشتر کنند، بی حیایی 
و بی عفتی را گس���ترش می دهند. پس س���زاوار است به جای 
این تصاویر نامناسب و مستهجن از تصاویر شهدا و پهلوانان 
کش���ور استفاده کنند و مردم را با راه و روش این افراد برجسته 
آش���نا کنند. البته باید چاپ و اس���تفاده از این گونه لباس ها 

آموزشی، ج 2، پوشش و نگاه کردن(.
1 . اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل شبیری زنجانی )کد استفتا: 23181( و 

آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/6.
که از  آیت اهلل مکارم: اش���کال ندارد ولی مسئولیت آن به عهده کسانی است 

آن سوء استفاده می کند.)استفتای پیامکی از دفتر، 1394/8/6(
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موجب توهین و بی حرمتی به تصاویر شهدا نشود.
سؤال: آیا چاپ کردن تصاویر مبتذل و مستهجن )مانند 

ک اشکال دارد؟ زنان برهنه( بر روی لباس و پوشا
گر مفس���ده داش���ته باش���د؛ 0مثاًل نوع���ًا موجب  ج���واب: ا
تحریک شهوت نامحرم شود یا به ترویج و تأیید باطل منجر 

گردد؛1 جایز نیست2 و مزد گرفتن در برابر آن حرام است.3

ک���ه ب���ر روی آن ها جمالت  س���ؤال: آیا تولی���د لباس هایی 
کلمات توهین آمیز و مس���تهجن نوشته ش���ده است، جایز  و 

است؟
جواب: اگر موجب نشر فساد باشد،4 جایز نیست.5

1 . اس���تفتا ایمیل���ی از دفتر آی���ت اهلل ش���بیری زنجانی)کد اس���تفتا: 27596(، 
.1394/12/18

آی���ت اهلل م���کارم، ج 3، ص 151، س 454؛ جام���ع  2 . اس���تفتائات جدی���د، 
األحکام، آیت اهلل صافی گلپایگانی، ج 2، ص 181 ، س 1733؛اس���تفتای 

پیامکی از دفاتر آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل نوری همدانی، 1394/12/4.
3 . آی���ت اهلل م���کارم: www.makarem.ir، استفتائات؛اس���تفتای پیامکی از 

دفتر آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل نوری همدانی، 1394/12/4.
4 . اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل شبیری زنجانی )کد استفتا: 23730(، 

آیت اهلل سیستانی، 1394/8/23 و آیت اهلل خامنه ای، 1394/8/24.
5 . اس���تفتای پیامک���ی از دفاتر آیت اهلل م���کارم، 1394/8/23؛ آیت اهلل نوری 

همدانی، 1394/8/24و آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/8/25.
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وش مانکن تولید و فر

ک ارتباط  که با تولید لباس و پوش���ا یکی از ش���غل هایی 
ی���ادی دارد، تولی���د و س���اخت مانکن زنانه و مردانه اس���ت.  ز
کنند و  فروش���ندگان برای اینک���ه لباس ها را به م���ردم معرفی 
اندازه آن ها را نش���ان دهند، از مانکن استفاده می کنند؛ ولی 
غالبًا این مانکن ها تحریک کننده و شهوت انگیز هستند. در 

این مورد به سؤال و جواب ذیل توجه کنید:
س���ؤال: آیا تولید و فروش مانکن هایی که برجستگی های 

بدن زنان و مردان را نشان می دهد، جایز است؟
گر تحریک کننده، مهیج و مفس���ده دار باش���د1 و  جواب: ا
کند، تولی���د و فروش آن ها  ی���ج و تبلیغ  فرهن���گ بیگانه را ترو

حرام است.2

1 . آی���ت اهلل م���کارم: www.makarem.ir، اس���تفتائات، اح���کام اصن���اف و 
مش���اغل؛ آیت اهلل س���بحانی: tohid.ir، احکام ش���رعی، زینت و پوش���ش؛ 
اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/10 و آیت اهلل 

شبیری زنجانی )کد استفتا: 23302(، 1394/8/11.
2 . آی���ت اهلل م���کارم: www.makarem.ir، اس���تفتائات، اح���کام اصن���اف و 

مشاغل.
گلپایگان���ی: اش���کال ن���دارد )اس���تفتای پیامک���ی از دفت���ر،  آی���ت اهلل صاف���ی 

.)1394/8/10
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فصل سوم:

راه کارهای حمایت از تولید داخلی
تولیدکننده های داخلی در صورتی می توانند موفق و مؤثر 
باشند که آحاد جامعه از مسئوالن گرفته تا مردم به این نهال 
که می توانند  کنند و از آن به ه���ر صورتی  گرفته کمک  تازه پ���ا 
حمای���ت کنند. در ای���ن فصل اموری ذکر می ش���ود که به نظر 
می رس���د با به کارگیری آن ها تولید داخلی رونق بیشتری پیدا 

کند:

الف: حمایت دولت از تولید داخلی

براساس تجربه تاریخی، هر موقع دولت ها و حکومت ها 
کوچک در  کارگاه ه���ای  کارخانجات، تولیدکنن���دگان و  ب���ه 
کرده اند، ای���ن واحدها موف���ق بوده اند و  مراح���ل تولید ی���اری 
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هرگاه آن ها را به حال خود رها کرده و به آن ها یاری نکرده اند، 
این واحدها ضرر کرده و حتی به تعطیلی کشیده شده اند.

مقام معظم رهبری دراین باره فرمودند:
كامل سیاس���ت های حمایت���ى از بخش تولید  اج���رای 
]بای���د مورد نظر مس���ئوالن ق���رار بگیرد[ تولید، اس���اس 
كش���ور اس���ت. در مس���ئله  هدفمندی  و قائمه  اقتصاد 
یارانه ها حتمًا حمایت از بخش تولید مالحظه بش���ود. 
البته نظارت دولت هم در این زمینه خیلى مهم است؛ 
كه دولت مى كند، باید نظارت  یعن���ى در قبال حمایتى 
كه سهم  هم بکند. تسهیالت داده بشود، آن مقداری 
كه سوءاس���تفاده  تولید اس���ت؛ لیک���ن مراقبت بش���ود 
كنن���دگان و فرصت طلب���ان از این تس���هیالت برای یک 
كار دیگ���ر اس���تفاده نکنند. بای���د با این م���وارد برخورد 
قاط���ع انج���ام بگی���رد ت���ا تولیدكنن���ده س���الم، صادق، 
كار خودش را  كار و مش���تاق تولید بتواند  عالقه مند به 

انجام بدهد.1

دولت به روش ه���ای مختلفی می تواند به تولیدکنندگان 
که ب���ه برخ���ی از آن ها اش���اره  کن���د  کمک  ک  داخل���ی پوش���ا

می شود:

farsi.khamenei.ir . 1، بیانات در دیدار فعاالن بخش های اقتصادی کش���ور، 
.1390/5/26
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1. تهیه مواد اولیه
ک، یکی از مشکالت اصلی  به گفته تولیدکنندگان پوشا
کیفیت  تولیدی ه���ای داخل���ی، تهیه م���واد اولیه متن���وع و با
اس���ت. برخی س���ود جویان جلو تولی���د مواد اولی���ه در داخل 
کشور را می گیرند و فقط به فکر واردات آن ها از خارج هستند. 
دولت باید به فکر تولید مواد اولیه در داخل باشد و ورود مواد 
اولیه خارجی را به داخل کشور اجازه ندهد؛ چون به صنعت 

ک ضرر می زند. پوشا
در مواقعی که مواد اولیه در داخل تولید نمی شود، وظیفه 
که این م���واد را از خارج تهیه ک���رده و به قیمت  دولت اس���ت 
مناس���ب در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند تا چرخه تولید 
داخلی برقرار باشد وگرنه به مرورزمان کارگاه ها و کارخانه ها به 
تعطیلی کشیده می شوند و این جز بیکار کردن عده ای کارگر 

چیزی به دنبال ندارد.

2. حمایت از طراحان داخلی
طراح���ان م���د و لب���اس ایرانی، س���عی کرده ان���د طرح ها و 
مده���ای ایرانی خوب و زیبایی را تولید کنند و به ثبت ملی 
برس���انند؛ ولی برای به ثمر نشستن این تالش ها، باید دولت 
که  کن���د؛ بدین صورت  وارد عرص���ه ش���ود و از آن ها حمایت 
طرح آن ها را در کارگاه ها و کارخانجات داخلی به تولید انبوه 
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کیفیت برس���اند و زمینه فروش آن ها را در داخل کش���ور و  و با
خارج از کش���ور فراهم کند و با تبلیغات گسترده، استفاده از 

این لباس های زیبا و بادوام را در جامعه گسترش دهد.
تولیدکنن���دگان داخل���ی نی���ز بای���د با جّدیت و جس���ارت 
وارد ای���ن میدان پرخطر ش���وند و با تولید طرح های ش���یک و 
جذاب در نشر آن ها سهیم باشند. ما باید به این باور برسیم 
کیفیتی  که باهمت و پش���تکار می توانیم لباس های زیبا و با
را تولی���د کنی���م که هم نیاز مش���تری را ب���رآورده س���ازد و هم با 
مش���ابه خارجی رقابت کند و حتی به کشورهای دیگر صادر 
کار  کش���ورمان این  ش���ود؛ تولیدکنندگان باغی���رت و انقالبی 
ک  را در س���ال های گذش���ته انجام داده اند؛ به طوری که پوشا
ایرانی را به کشورهای خارجی مانند انگلیس و روسیه صادر 

کرده اند.1
یکی از کارهای مفید کارگروه مد و لباس اس���المی ایرانی 
ک  که در س���ال 1385 تشکیل ش���د؛ این است که برای پوشا
ایرانی شناسنامه ای با عنوان »شیما«2 طراحی کرده است که 
ک اطمینان  مردم می توانند به وسیله آن، به ایرانی بودن پوشا

1 . ر.ک: www.farsnews.com، مقال���ه »ح���اج آق���ا ن���ور اهلل؛ مبتک���ر اقتص���اد 
مقاومتی«؛ 1393/1/4.

2 . مخفف »شناسه یکپارچه مد ایران«.
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پیداکرده و از آن ها استفاده کنند.1
ک���ه برای همه  طراحان کش���ور، مش���تاق و آماده هس���تند 
قش���رهای جامع���ه و ادارات، لباس ه���ای مخص���وص زیب���ا 
کنن���د. پ���س س���زاوار اس���ت ادارات و  کیفی���ت طراح���ی  و با
مؤسس���ات مختل���ف از ای���ن پیش���نهاد اس���تقبال ک���رده و با 
مراجع���ه به س���ایت بنیاد مد و لباس اس���المی ایران���ی2 برای 
کار  که با این  کنند  کارکنان خود طراحی لباس درخواس���ت 
از یک س���و از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده و از س���وی 
دیگر جهت گسترش فرهنگ پوشش و لباس اسالمی ایرانی 

تالش کرده اند.

3. کاهش مالیات تولیدی ها
از اموری که به تولید داخلی کمک زیادی می کند، کاهش 
مالیات کارگاه ها، کارخانجات مؤثر و مفید تولیدی اس���ت. 
متأس���فانه در برخی موارد این تولیدی ها به دلیل بدهی های 
مالیاتی به تعطیلی مجموعه خود مجبور می ش���وند که ضرر 
جبران ناپذیری به چرخ���ه تولید وارد می کند. البته در اغلب 
م���وارد، دول���ت ضمن کمک ب���ه این تولیدکنن���دگان، بدهی 
آن ه���ا را قس���ط بندی می کند، ولی بهتر اس���ت برای تش���ویق 

.www.iranmode.com :1 . ر.ک: بنیاد ملی مد و لباس اسالمی ایرانی
2 . همان.
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آن ها و ایجاد رقابت بین تولیدی ها، مالیات مجموعه هایی 
ک���ه به مردم خدمت رس���انی بیش���تری دارن���د و به صنعت  را 
داخل���ی کمک می کنن���د، کاهش دهد و در ص���ورت ناتوانی 
از پرداخ���ت، به آن ها مهلت بیش���تری داده ش���ود ت���ا بتوانند 

تولیدی خود را حفظ کنند.

4. خرید برای کارکنان
کند تا  که دولت، همه ادارات را تشویق  چقدر زیباست 
ک ایرانی استفاده کرده و از خرید  برای کارکنان خود از پوش���ا
کنن���د. البت���ه تولیدکنندگان  هرگونه لب���اس خارج���ی پرهیز 
ک خود را ب���اال ببرند تا ادارات  داخلی نیز باید کیفیت پوش���ا

ک خارجی نروند. دولتی به سراغ پوشا
مقام معظم رهبری درباره مصرف تولید داخلی فرمودند:

گ���ردن را  كارگر، رگ  بعضى ه���ا حّت���ى حاضرن���د به نف���ع 
كارگر  كنند و ش���عار بدهند؛ اّما در عمل به  هم درش���ت 
كارگر ایرانى این اس���ت  ایران���ى لگد بزنن���د. لگدزدن به 
كارگر را مورداس���تفاده قرار  كه جنس ساخته ش���ده این 
گاهى  كند؛  ندهد؛ ولى مش���ابه خارجى آن را اس���تفاده 

گران تر!1 هم به قیمت های 

کارگران سراس���ر کش���ور،  farsi.khamenei.ir . 1، بیان���ات در دی���دار جمع���ی از 
.1394/2/9
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س���زاوار است مس���ئوالن و مدیران ارگان های دولتی برای 
ک ایران���ی را به عنوان  حمای���ت از تولی���دات داخل���ی، پوش���ا
کار هم به  که با این  کارکنان خود بدهند  عیدی یا پاداش به 
صنعت کشور کمک می کنند و هم به کارکنان خود هدیه ای 

ارزشمند داده اند.

5. استفاده مسئوالن از لباس ایرانی
ک  یک���ی از بهتری���ن راه ها ب���رای حمای���ت از تولید پوش���ا
داخلی، پوش���یدن لباس های ایرانی توسط مسئوالن و سران 

مملکتی است که متأسفانه تابه حال محقق نشده است.
مقام معظم رهبری فرمودند:

ما درجایی رئیس جمهوری را دیدیم كه لباس ملى اش 
عب���ارت بود از دام���ن! مرد بزرگ، دامن پوش���یده بود! 
پاه���ای او ه���م لخت ب���ود! یك دام���ن تقریبًا ت���ا حدود 
زان���و و هیچ احس���اس حقارت ه���م نمى ك���رد. باافتخار 
تمام در آن جلس���ه شركت مى كرد؛ مى آمد و مى رفت و 
مى نشست. این لباس ملى اوست؛ ایرادی هم ندارد. 
عرب ها با تفاخر، لباس ملى خودش���ان را مى پوشند- 
پیراه���ن بلن���د و چفیه و عقال- و ممکن اس���ت به نظر 
من و ش���ما هیچ منطقى هم نداش���ته باشد؛ اما لباِس 

آن هاست و آن را دوست دارند.1

1 . همان، لباس ملی، 1383/4/17.
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ک���ه هم���ه م���ردم، مخصوص���ًا ب���زرگان و  چ���ه نیکوس���ت 
مس���ئوالن، از لباس ه���ای ایران���ی در داخل کش���ور و خارج از 
ک کمک  کشور استفاده کنند تا هم به تولید و صنعت پوشا
کرده باش���ند و هم فرهنگ غنی اسالمی - ایرانی را به سراسر 

جهان معرفی کنند.

وری 6. جلوگیری از واردات غیرضر
سزاوار است دولت با جلوگیری از واردات بی رویه کاالی 
خارجی، به تولید داخل کمک کند؛ زیرا واردات غیرضروری 
ک فقط به ضرر تولید داخلی و به نفع افراد سودجو تمام  پوشا

می شود.
مقام معظم رهبری درباره واردات فرمودند: 

م���ن باره���ا ب���ا مس���ئوالن در زمین���ه واردات صحب���ت 
ك���رده ام. البت���ه هیچ ك���س ب���ا واردات مخالف نیس���ت؛ 
كنترل واردات الزم اس���ت. حتمًا بایس���تى در  تنظیم و 
مس���ئله  واردات مالحظ���ه  تولی���د داخلى بش���ود. البته 
گفته مى شود كه واردات به رقابت پذیری تولید داخلى 
گر واردات نباش���د، تولیدكننده  داخلى  كمک مى كند؛ ا
كیفیت ی���ا به قیمت تمام ش���ده اهمیت نمى دهد؛  به 
كار وادار مى كند. به نظر من این  واردات، او را به ای���ن 

منطق خیلى قوی ای نیست.1

farsi.khamenei.ir . 1، بیانات در دیدار فعاالن بخش  های اقتصادی کش���ور، 
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ایشان در کالمی دیگر فرمودند: 
كه به( واردات عادت  یکى از مش���کالت )ما این اس���ت 
كرده ای���م )آن هم واردات بدون اولویت(، عادتى اس���ت 
ك���ه متأس���فانه دچ���ار آن هس���تیم و این ع���ادت را هم 
كنار بگذاری���م )چون( نگاهم���ان به تولید  نتوانس���تیم 

خارجى است.1

کااله���ای خارج���ی در ممالک اس���المی  گاه���ی واردات 
باعث تقویت نیروی دش���منان و تضعیف نیروی مس���لمین 
می ش���ود. البته ممکن اس���ت این اثر در درازمدت خودش را 
نش���ان دهد؛ ولی باید توجه داش���ت که خرید کاالی داخلی 
باعث تقویت مس���لمین و تضعیف دشمنان دین و انقالب 

می شود.

مسائل•فقهی ••

ک و لباس هاى خارجی اشکال  سؤال: آیا واردکردن پوشا
دارد؟

ج���واب: اگر مخال���ف قانون باش���د،2 یا پوش���یدن آن ها با 
عّفت و اخالق اسالمی منافات داشته باشد یا ُمرّوج فرهنگ 

.1390/5/26
.www.leader.ir . 1

2 . اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/12/5؛ استفتا ایمیلی از 
دفتر آیت اهلل شبیری زنجانی )کد استفتا: 27596(، 1394/12/18.
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غربی اس���ت1 واردات آن ها جایز نیس���ت2 و در این مورد باید 
به مسئوالن مربوطه مراجعه می شود تا از آن جلوگیرى کنند.3

س���ؤال: آی���ا واردات کااله���ای خارجی که موج���ب رکود و 
تعطیلی تولیدی های داخلی شود، اشکال دارد؟

کش���ور اسالمی  جواب: اگر موجب ضرر و زیان بر اقتصاد 
گردد )مثل اینکه س���بب تعطیل یا رک���ود کارخانه ها و صنایع 
و بی���کاری اف���راد ش���ود( و یا باعث تقویت دش���منان اس���الم 
که از این  می ش���ود4  باید ورود آن ممنوع گردد و نیز بازرگانانی 
پیامد اطالع دارند، ش���خصًا موظف اند که این کاالها را وارد 
کشور، ترویج و تشویق شود و  کار در  نکنند.5 باید صنعت و 
گر کاالی خارجی را ارزان عرضه می دارند )برای اینکه  حتی ا
تولید آن در کش���ور گران تر تمام می ش���ود( باید منافع اصلی و 
درازمدت را در نظر بگیرند. بعضی از کاالها هم که در داخل 

1 . أجوبة االستفتائات، آیت اهلل خامنه ای، ص 306، س 1373.
2 . استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/12/5.
3 . أجوبة االستفتائات، آیت اهلل خامنه ای، ص 306، س 1373.

.www.leader.ir :4 . آیت اهلل خامنه ای
گلپایگانی: www.saafi.org و اس���تفتای پیامکی از دفتر  5 . آی���ت اهلل صافی 

آیت اهلل مکارم، 1394/10/13.
آی���ت اهلل نوری همدان���ی: در این موارد باید به مقتضای نظر ولی امر مس���لمین 

عمل شود )استفتای پیامکی از دفتر، 1394/10/13(.
آیت اهلل شبیری زنجانی: فی نفسه جایز است )استفتای پیامکی از دفتر، کد 

استفتا: 25558، 1394/10/13(.
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تولید نمی ش���وند؛ ول���ی چون ضرورتی برای ورود آن به کش���ور 
نیس���ت و به نفع بیگانه می باش���د، باید ممنوع ش���ود تا تولید 
کن���د و مردم با  و تج���ارت و کس���ب وکار در کش���ور رواج پیدا 
اطمینان خاطر و امنیت کامل به اقتصاد مملکت اس���المی 

رونق بیشتری دهند.1

مس���ئله: خری���د و فروش هرگون���ه کاالى واردات���ی از دولت 
غاص���ب اس���رائیل ح���رام اس���ت و همچنین خری���د و فروش 
هرگونه کاالیی از شرکت های صهیونیستی و یا شرکت هایی 
که از سود حاصله به دولت غاصب اسرائیل کمك می کنند، 

حرام است.2

توصیه هایی به مسئوالن
کاالی خارجی به ص���ورت ضروری نیاز     تا زمانی ک���ه به 

نیست، از واردات آن خودداری شود؛
کااله���ای داخل���ی تبلیغ ش���ود تا م���ردم به خری���د آن ها    

اشتیاق بیشتری پیدا کنند؛
کاالهای داخل���ی اقدام     کش���ور به خرید  گر مس���ئوالن  ا

کنند، مردم نیز از آن ها یاد می گیرند و از کاالهای خارجی 
کمتر استفاده می کنند؛

.www.saafi.org :1 . آیت اهلل صافی گلپایگانی
.www.leader.ir :2 . آیت اهلل خامنه ای
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کاالهای داخلی بهتر ش���ود،     کیفی���ت تولی���دات و  گر  ا
یقینًا مردم به سمت خرید کاالهای خارجی نمی روند؛

7. جلوگیری از قاچاق پوشاک
مس���ئوالن محت���رم در امر مب���ارزه با قاچاق س���عی خود را 
انجام می دهند؛ اما متأس���فانه هنوز این غده س���رطانی مهار 
کمک  ک به  کندن این ریش���ۀ خطرن���ا نش���ده اس���ت و طبعًا 
همه جانبه دولت و ملت نیازمند است. قاچاق کاال به تولید 
داخلی ضرر می زند و موجب فروخته نشدن کاالهای داخلی 
می شود و به مرورزمان به تعطیلی تولیدی های داخلی منجر 

می گردد.
بر اساس آمار رسمی کشور، ساالنه حدود دو نیم میلیارد 
ک به کشور صورت  دالر واردات رس���می و غیررس���می پوش���ا
که عم���ده این واردات به قاچ���اق اختصاص دارد.  می گیرد 
گر واردات از مبادی رس���می  ک���ه ا کارشناس���ان ب���ر این باورند 
ب���ا حداقل ع���وارض و تعرف���ه انجام ش���ود واردات به س���مت 
گ���ر مقررات  روش ه���ای رس���می و قانونی س���وق می یابد، اما ا
سخت گیرانه ای وجود داش���ته باشد، قاچاق افزایش خواهد 

یافت.1

ک���ردن برنده���ای خارج���ی در بازار با  www.jahannews.com . 1، مقال���ه »آب 
تخفیف های باور نکردنی«، 1394/6/28.
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مقام معظم رهبری فرمودند: 
یک���ی دیگ���ر از ارکان )تقوی���ت تولید داخلی(، دس���تگاه 
مب���ارزه ی با قاچاق اس���ت. این همه مس���ئله  مبارزه  با 
کردیم؛ دولت های مختلف از س���ال ها  کید  قاچاق را تأ
کار یک  پیش همین ط���ور مرّتب آمده اند رفته اند؛ این 
کند و این هم ممکن  که باید تحّق���ق پیدا  کاری اس���ت 
کاماًل ]محقق[ می شود. جلو  است. نگویند نمی شود؛ 
گفتم  قاچ���اق را به طور قاطع بگیرند. بن���ده یک وقتی 
فقط سِر مرز دنبال قاچاق نروید. امروز میلیاردها دالر 
کش���ور صرف جنس قاچاق می شود. قاچاق  در داخل 
کنید.  را از لب مرز و از پیش از مرز تا داخل مغازه دنبال 
کار را  که این  کس���انی  کار بس���یار مهم است.  این، یک 
بکنند، هم مجاه���دت می کنند، هم عبادت می کنند؛ 

این هم حسنه است.1

سؤاالت•فقهی ••

مس���ئله: قاچ���اق هر کاالی���ی مانند پارچ���ه و لباس ]چون 
مخالف قوانین کش���ور اس���ت[ حرام می باش���د2 و بای���د از آن 

کارگران سراس���ر کش���ور،  farsi.khamenei.ir . 1، بیان���ات در دی���دار جمع���ی از 
.1394/2/9

2 . آیت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org؛ اس���تفتائات ام���ام خمینی،ج  2، 
ص 45، س 126؛ اس���تفتائات جدی���د آیت اهلل تبری���زى، ج 2، ص 244، س 
1089؛ جامع المس���ائل آی���ت اهلل فاض���ل، ج 1، ص 268، س 1079؛ أجوبة 
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کرد؛ مخصوصًا هنگامی ک���ه موجب ضرر و  به ش���دت پرهیز 
زیان جامعه می ش���ود و به اقتصاد کش���ور اسالمی لطمه وارد 
می کن���د و کم���ك کردن ب���ه قاچاقچیان در ام���ر قاچاق جایز 

نیست.1
سؤال: درآمد حاصل از قاچاق حالل است؟

جواب: درآمد حرام است.2

س���ؤال: گاهی قاچاقچیان برای واردکردن کاال به برخی از 
مسئوالن و مرزبانان رشوه می دهند، آیا این کار اشکال دارد؟
جواب: گرفتن رش���وه در این زمین���ه گناه مضاعف دارد و 
بر همگان الزم اس���ت امربه معروف و نه���ی از منکر را فراموش 

نکنند.3

االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 485، س 1982؛ جامع األحکام آیت 
اهلل صافی گلپایگانی، ج 2، ص 123، س 1575 ؛ استفتائات جدید و آیت 

اهلل مکارم، ج 3، ص 620، س 1779.
گرفتن در مع���رض خطر و ضرر  آی���ت اهلل بهجت: »چ���ون قاچاق موجب ق���رار 
است، خرید و فروش آن تکلیفًا جایز نیست، اگر چه وضعًا صحیح است« 

)استفتائات، ج 3، ص 219، س 4078(.
1 . استفتائات جدید آیت اهلل مکارم، ج 3، ص 620، س 1779.

2 . استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/12/9.
.)www. makarem.ir( آیت اهلل مکارم: بنابر احتیاط واجب اشکال دارد

3 . استفتائات جدید آیت اهلل مکارم، ج  3، ص 620، س 1779.
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8. کمک به صادرات
کردن  کمک کننده به تولید داخل���ی، صادر  از بازوه���ای 
کشورهای همس���ایه اس���ت. چه مناسب است  ک به  پوش���ا
کش���ورهای دیگر  ک���ه دولت زمینه ای���ن امر مه���م را فراهم و با 
کند تا آن ها با نهادها و تولیدی های کشورمان قرارداد  رایزنی 
همکاری ببندند؛ به طوری که تولیدکنندگان داخلی بتوانند 
کرده، محصوالت  کش���ورهای دیگر نمایش���گاه هایی برپا  در 
خود را در آن به فروش برسانند و فرهنگ غنی اسالمی ایرانی 

کشورمان را به جهانیان معرفی کنند.
ک اسالمی  ک کشور،1 پوشا به گفته رئیس اتحادیه پوش���ا
کش���ورهای ع���رب دارای جایگاه خوبی  ایران���ی در بازارهای 
ک ایرانی را به  است و از این فرصت می توان استفاده و پوشا

کشورهای دیگر نیز صادر کرد.2

9. برگزاری نمایشگاه های تولیدات داخلی
ک و لباس ایرانی،  بر پا کردن نمایشگاه توزیع و عرضه پوشا
ک حساب می شود و  از بهترین راه های تبلیغ و ترویج پوش���ا
این کار موجب می شود تولیدکنندگان داخلی به فکر ارتقای 
کیفی���ت محصوالت خویش باش���ند ت���ا بتوانند محصوالت 

1 : ابوالقاسم شیرازی.
.www.itema.ir :ک ایران 2 . اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشا
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خود را در نمایش���گاه به خوبی نشان دهند و مشتریان خود را 
پیدا کنند. پس س���زاوار است دولت در فصول مختلف این 
نمایشگاه ها را در استان ها و شهرهای مختلف برگزار کند تا 
هم سبب آشنایی مردم بافرهنگ شهرهای مختلف شود و 
هم مس���ئوالن از نزدیک با مشکالت مردم آن دیار آشنا شده، 

درصدد برطرف کردن این مشکالت برآیند.

10. برگزار نکردن نمایشگاه تولیدات خارجی
که ممکن است به تولید لباس داخلی  کارهایی  یکی از 
ک کشورهای  ضرر بزند، برگزاری نمایشگاه های لباس و پوشا
ک���ه موجب می ش���ود مردم به س���مت خرید  خارجی اس���ت 
این گون���ه از لباس ه���ا برون���د که ای���ن کار، عالوه بر رک���ود تولید 
داخل���ی می توان���د به مرورزمان فرهنگ پوش���ش کش���ورمان را 
تهدی���د کند و ن���وع لباس و پوش���ش مردم کش���ورمان را تغییر 
دهد. پس س���زاوار اس���ت دول���ت تا جایی که ممکن اس���ت 
ک خارجی  از برگ���زاری این گونه نمایش���گاه های تولید پوش���ا

خودداری کند و بیشتر به فکر محصوالت کشورمان باشد.
ک1 می گوین���د: »وقتی  برخ���ی از اعض���ای اتحادیه پوش���ا
پوش���اك داخل���ی از ابع���اد مختل���ف ت���وان رقابت با پوش���اك 
خارج���ی را ن���دارد، نباید اجازه ورود به پوش���اك خارجی داده 

1 . مونا طاهری.
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ش���ود«1 و حتی ب���رای مقابله با این نمایش���گاه ها از حضور در 
آن ها خودداری کردند.2

برخ���ی دیگ���ر معتقدن���د برگ���زاری نمایش���گاه های لباس 
خارجی در بعضی از اوقات )مانند ایام عید نوروز و اول مهر ( 

ضرر بیشتری به تولید داخلی می زند.3

استفتا ••

کارشناس���ان اقتصادی و فعاالن صنف  گفته  س���ؤال: به 
ک، برگ���زاری نمایش���گاه های لب���اس خارجی س���بب  پوش���ا
کارگاه های تولید لباس و رکود اقتصادی می ش���ود؛  تعطیلی 

آیا برگزاری چنین نمایشگاه هایی جایز است؟
جواب: اشکال ندارد،4 مگر اینکه مخالف قانون باشد،5 
یا به تولید داخلی ضرر بزند که در این صورت برگزاری چنین 

نمایشگاه هایی جایز نیست.6

ک بر دوش  www.hamshahrionline.ir . 1، مقاله »هزینه نابسامانی بازار پوشا
مصرف کنندگان«، علی ابراهیمی.

2 . همان. 
3 . همان.

4 . استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/9/22.
5 . اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 24671(، 

.1394/9/18
6 . استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/9/22.
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ب( باال بردن کیفیت و ارزان کردن قیمت پوشاک داخلی

که به تولید داخلی کمک می کند،  از مهم ترین اقداماتی 
این است که مسئولین و تولیدکنندگان، محصوالت خود را 
کیفیت باال و ارزان قیمت به مشتریان تحویل دهند. برخی  با
ک���ه لباس های نامناس���ب و خارجی  از م���ردم بر ای���ن باورند 
کیفیت باال و قیمت ارزان تری به فروش می رسد. مثاًل یک  با
کاملی برای زنان متدین  که پوشش  چادر خوب و مناس���ب 
و باحج���اب حس���اب می ش���ود، باقیم���ت باالیی ب���ه فروش 
کمتری فروخته  می رس���د اما یک مانتو بدحجاب باقیم���ت 
ک و لباس های  گر برخی از مردم به سراغ پوشا می شود. پس ا
بی حجاب و خارجی می روند، زمینه آن را خود مس���ئولین و 

تولیدکنندگان فراهم کرده اند.

ج( خرید پوشاک و محصوالت داخلی

ک  ک���ه می تواند اهمی���ت خرید پوش���ا بهتری���ن س���خنی 
داخلی را بیان کند، سخنان مقام معظم رهبری است که به 

برخی از آن ها اشاره می شود:
کاماًل منحرفی از گذشته  متأسفانه در کشور ما فرهنِگ 
که هنوز آثارش از بین نرفته ]است[  پایه گذاری ش���ده، 
ک���ه م���ا از اول انق���الب ت���ا ام���روز  بااین هم���ه تبلیغات���ی 
داش���تیم؛ و آن، نگاه نیازمندانه  به سمت غرب، بزرگ 
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کوچ���ک دیدن خود در مقابل اوس���ت؛  دی���دن غرب و 
که متأس���فانه ریشه کن نشده وجود دارد. این به دلیل 
نبود خودباوری اس���ت. اینکه ش���ما مالحظه می کنید 
ف���الن م���ارِک جن���س خارج���ی پ���ول بیش���تری طل���ب 
می کند؛ اما طرفدار بیشتری هم در بین یک طبقه ای 
کیفیتش  گاهی  دارد )درحالی که جنس مشابه داخلی 
بهتر از آن اس���ت( به دلیل همین نگاه اس���ت؛ این یک 

بیماری است؛ این یک آفت است.1

ایشان نیز فرمودند: 
م���ردم در هم���ه س���طوح، ]بای���د[ تولی���د مّل���ی را ترویج 
کنند. عزیزان من! وقتی ش���ما به جای جنس خارجی 
ی���ک جنس داخلی را خرید می کنی���د، به همین اندازه 
کارگ���ر ایرانی را وادار  کرده اید. هم  کار و اش���تغال ایجاد 
کرده ای���د ب���ه اینکه ابت���کار خ���ودش را می���دان بیاورد. 
وقتی ش���ما جن���س داخل���ی مص���رف می کنی���د، ثروت 
مّل���ی را افزای���ش داده ای���د. نمی گویی���م خری���د جن���س 
خارجی حرام اس���ت؛ اّما عرض می کنی���م خرید جنس 
داخلی برای مقاوم س���ازی اقتصاد یک ضرورت اس���ت 
کش���ور تأثیر می گ���ذارد. باید به  و ب���ر روی همه چیز این 
ک���رد؛ ای���ن نقش همه م���ردم اس���ت. البّته  ای���ن توّجه 

farsi.khamenei.ir . 1، بیان���ات در دی���دار معلم���ان و اس���اتید دانش���گاه های 
خراسان شمالی، 1391/7/20.
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در این ج���ا هم مثل خیل���ی جاهای دیگر، مس���ئولّیت 
کش���ور از دیگران بیش���تر اس���ت؛  مس���ئوالن و مدی���ران 
بس���یاری از زیاده روی ه���ا و ریخت وپاش ه���ا در رفت���ار 
که  کردن به رفتار آن کس���انی است  مردم، به دلیل نگاه 
گر اس���راف در بین سطوح  آن ها را بزرگ ترها می دانند؛ ا
کم خواهد شد.  باال نباش���د، در بین مردم هم اسراف 

کارها است.1 بنابراین، ترجیح تولید داخلی یکی از 

ایشان در جای دیگر فرمودند:
کنن���د؛ دنبال این  مردم محص���والت داخلی را مصرف 
نش���انه ها نروند. حاال ُمد ش���ده اس���ت بگویند »ِبَرند« 
اس���ت؛ ِبَرن���د چیس���ت! بروید س���راغ مص���رف تولیدات 
که مش���ابه داخلی دارد،  کاالهایی  داخلی. مّلت ایران 
ب���ا تعّص���ِب تم���ام، خارج���ِی آن را مصرف نکنن���د. این 
که ب���رای حرف ما  را فق���ط ب���رای متدینی���ن و اف���رادی 
حّجّیت شرعی قائل اند، نمی گویم؛ بلکه برای هرکسی 
کش���ور عالقه مند است؛ به  که به ایران و آینده  می گویم 
که بنا اس���ت فردا در این  فکر بچه های خودش اس���ت 
کنن���د. ]وقتی[ ش���ما مصنوعات خارجی  کش���ور زندگی 
را مص���رف می کنی���د، درواقع به اینکه حج���م آن بنگاه 
کارگ���ر خارج���ی، آن س���رمایه دار خارجی،  خارج���ی، آن 
م���دام بیش���تر بش���ود و تولی���د داخل���ی ضرب���ه بخ���ورد، 

1 . همان، بیانات در حرم مطهر رضوی، 1393/1/1.
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کمک می کنید.1 شکست بخورد؛ 

د( حمایت علما و فقها از تولید داخلی

در ایران  همیش���ه م���ردم به پی���روی از مرجعیت و رهبری 
کرده و دشمنان را از کشور  بزرگان ش���یعه با دش���منان مبارزه 
کو توس���ط آی���ت اهلل میرزای  کرده ان���د. در تحری���م تنبا خ���ارج 
ش���یرازی، مردم مؤمن از ایشان حمایت کرده و دشمنان را از 

تسلط بر این کشور ناامید کردند.
کو، تقوی���ت این فکر بود  یک���ی از نتایج مه���م جنبش تنبا
ک���ه جهت رفع وابس���تگی به بیگانگان، الزم اس���ت وس���ایل 
موردنیاز جامعه ایران، در داخل کش���ور تولید شود. در همین 
راستا شرکت های اقتصادی و تولیدی پا به عرصه گذاردند. 
یک���ی از بزرگ ترین آن ها ش���رکت اس���المیه در اصفهان، بود. 
ای���ن ش���رکت باه���دف تأمی���ن منس���وجات موردنی���از م���ردم 
مس���لمان ایران، با تالش و حمایت علمای اصفهان به ویژه 
حاج آقا نوراهلل و آقا نجفی اصفهانی، در س���ال 1316هجری، 
ی���ج ش���عبه هایی در برخی ش���هرهای  تأس���یس ش���د و به تدر
دیگر و حتی خارج از کش���ور مانن���د )لندن، کلکته، بمبئی، 
مصر، اس���تامبول، بغداد و مسکو( ایجاد ش���د. در آن دوران، 

1 . همان، بیانات در دیدار مردم آذربایجان، 1393/11/29.
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اس���اس تجارت ایران، بر داللی اجناس فرنگی قرار داش���ت. 
گفت���ه حاج آق���ا ن���وراهلل: بازرگان���ان ایرانی، ب���ه عمله های  ب���ه 
خارجی تبدیل ش���ده بودند؛ و بدین ترتیب، ش���کوه و جالل 
اروپایی ها، از طریق کاالهایشان در ایران جلوه گری می کرد.1 
روزنام���ه حبل المتی���ن از دامن���ه نف���وذ ش���رکت اس���المیه در 
مدارس ]داخلی[ این گونه خبر می دهد: لباسی که مدرسه به 
گردان می دهد عبارت است از سالی دو لباده زمستانی و  شا
تابستانی و عمامه و یک کاله و زیر عمامه و دو جفت پا افزار و 
تمام اجناس باید ساخت داخل ایران باشد. لباده هایی که 
گردان داده می شود، همه از شرکت اسالمیه هستند.  به ش���ا
گردانی دوخته اند که در مدرس���ه، خیاطی  ای���ن لباس را ش���ا
گر مدرسه  آموخته اند و عمامه هم دوخت اصفهان اس���ت. ا
گردان  کند، پیراهن و شلوار هم برای شا بیش���تر توانایی پیدا 

دوخته می شود.2
علم���ا و مراج���ع ش���یعه نی���ز از این اق���دام وطن دوس���تان 
کردن���د. برخی از مراج���ع تقلید، مانند  اصفهان���ی، حمایت 
آیت اهلل محمدکاظم خراس���انی معروف به آخوند خراسانی، 
آی���ت اهلل س���ید محمدکاظ���م ی���زدی؛ آی���ت اهلل م���أ عب���داهلل 

www.farsnews.com . 1، مقال���ه »ح���اج آقا نور اهلل؛ مبتکر اقتصاد مقاومتی«، 
.1393/1/4

2 . همان.
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مازندران���ی؛ آیت اهلل فتح اهلل ش���ریعت اصفهان���ی، معروف به 
ش���ریعت م���دار؛ آیت اهلل حس���ین نجل حاجی می���رزا خلیل؛ 
آیت اهلل محمدحسین نوری، معروف به محدث نوری، از شهر 
نجف، مبنی بر حمایت از شرکت اسالمیه پیام هایی صادر 
و همگان را به حمایت از این حرکت ملی دعوت کردند. در 
رأس این حرکت در اصفهان نیز، آیت اهلل محمدتقی نجفی، 
مع���روف به آقا نجف���ی اصفهانی حضور داش���ت. این اتحاد 

عمل به واسطه رهبری ایشان شکل گرفت.1

هـ( تحریم لباس های نامناسب خارجی

امیرکبیر در نظر داشت با استفاده از صنایع کشور دست 
اس���تعمارگران را کوتاه کند. امیرکبی���ر معتقد بود ملت از نظر 
اقتص���ادی بای���د به وظیف���ه وجدانی خ���ود عم���ل و عمومًا از 
کنن���د. وی ب���رای توس���عه و تکمیل  البس���ه وطنی اس���تفاده 
صنایع دستی تالش فراوانی کرده بود. قبل از امیرکبیر، لباس 
س���ربازها را از ماهوت انگلیس���ی تهیه می کردند، ولی او برای 
رشد و توس���عه صنایع داخلی، فرمان تهیه لباس نظامیان از 
کید کرده  شال چوخای پشمین مازندرانی را صادر کرد. او تأ
بود ش���ال های دستی کرمانی خوب بافته شود و با شال های 
کند. در این زمان پارچه ه���ای وطنی رواج  کش���میری رقابت 

1 . همان.
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بس���یار یافت و به تش���ویق دولت، تولید آن افزایش پیدا کرد. 
پس ازآن سفارش شد سالی پنجاه هزار دست لباس سربازی 

از قماش وطنی آماده سازند.1
کش���ور از عملک���رد انقالبی  چقدر زیبا اس���ت مس���ئوالن 
حاج آق���ا نوراهلل، آیت اهلل آقا نجف���ی و امیرکبیر الگوگیری کرده 
و از خری���د واردات لباس ه���ای خارجی ت���ا جایی که ممکن 
اس���ت جلوگیری کنن���د و کیفیت لباس ه���ای داخلی را باال 

ببرند و مردم را به خرید و استفاده از آن ها تشویق کنند.

ویج صداوسیما و( تبلیغ و تر

ک���ه می تواند با  صداوس���یما از مهم تری���ن اب���زاری اس���ت 
تبلیغ���ات و س���اخت و پخ���ش برنامه ه���ای مفید، ب���ه تولید 

ک داخلی کمک و آن را درراه پیشرفت یاری کند.  پوشا
بازیگ���ران و مجری���ان تلویزی���ون می توانن���د ب���ا پوش���یدن 
لباس های مناسب ایرانی در تبلیغ و ترویج فرهنگ استفاده 
ک داخلی س���هم بس���زایی ایفا کرده، مردم را با عمل  از پوش���ا
کنند.  خویش به سمت استفاده از تولیدات داخلی تشویق 
ک���ه در رس���انه تلویزیون  ب���ا وجود پتانس���یل و نی���روی قوی ای 
ی���ج لباس های مناس���ب اس���المی ایرانی  و س���ینما ب���رای ترو

www. dowran.ir . 1، ماهنام���ه دوران، مقال���ه »س���ندی درب���اره اس���تفاده از 
لباس های ایرانی«، اکرم جانی، ش 46، شهریور 1388.
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وجود دارد؛ متأس���فانه برخی از بازیگران زن و مرد با پوشیدن 
لباس های نامناسب، سبک زندگی و پوشش غربی را تبلیغ 
می کنند؛ مثاًل از لباس های تنگ، بدن نما و نازک اس���تفاده 
ک���ه دارای رنگ و طرح  می کنن���د یا مانتوهایی را می پوش���ند 
محرک و زننده هستند، یا از لباس ها و مانتوهای آستین کوتاه 
به همراه س���اق دست اس���تفاده می کنند؛ درحالی که حجم 

دست آن ها کاماًل معلوم و تحریک کننده است.

استفتا ••

س���ؤال: برخ���ی از بازیگران س���ینما و مجری���ان تلویزیون، 
لباس هایی را می پوشند که موجب ترویج یک نوع خاص از 
لباس یا مدگرایی در جامعه می شود؛ آیا این کار جایز است؟
گر پوش���یدن ای���ن لباس ها ترویج پوش���ش های  ج���واب: ا

غربی و مدگرایی شود، جایز نیست.1

1 . اس���تفتای پیامک���ی از دفات���ر آی���ت اهلل م���کارم؛ آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، 
1394/10/1 و آیت اهلل خامنه ای، 1394/10/6.

آیت اهلل صافی گلپایگانی: به طور کلی تش���به به کفار جایز نیست )استفتای 
پیامکی از دفتر، 1394/10/3(.

که موجب تحریک  آیت اهلل ش���بیری زنجانی:» باید از پوش���یدن لباس هایی 
ش���هوت می شود، یا بعضی از قسمت های بدن را که پوشاندن آنها واجب 
است نمی پوشاند؛ اجتناب شود و شایسته است از پوشیدن لباس هایی 
که فرهنک غربی را تبلیغ می کند و منافی با آموزه های دینی است، پرهیز 

شود )استفتای پیامکی از دفتر؛ کد استفتا: 25182؛ 1394/10/3(.
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قوانین مربوط به صداوسیما

ک ایرانی و حمایت  قانون کشورمان در جهت تبلیغ پوشا
از آن، ب���رای صدا و س���یما وظایفی قائل اس���ت ک���ه باید اجرا 

شوند. به اهم آن ها اشاره می شود:
ترویج الگوهای مناسب پوشش، منطبق باارزش های    

فرهنگی، اسالمی و ملی در فیلم ها، سریال ها، مستندها، 
نماهنگ ها، پویانمایی ها، گزارش ها و گفت وگوها.1

تهی���ه و پخش برنامه های تلویزیون���ی در جهت معرفی    
و ترویج نماده���ا و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی 
مناطق مختلف کش���ور و نیز مدل های لباس ایرانیان در 

ادوار مختلف تاریخی.2
انع���کاس جش���نواره ها و نمایش���گاه های م���د و لباس    

اس���المی و ملی و معرفی طرح های ارائه ش���ده و طراحان 
موفق در برنامه های سیما.3

ی���ج الگوه���ای غرب���ی پوش���ش در پخ���ش     پرهی���ز از ترو
برنامه های سیما.4

www. rc.majlis.ir . 1، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، ماده 
7، ه، 1، مصوب 1387/4/9.

2 . همان، ه، 2.
3 . همان، ه، 3.

4 . همان، ه، 4.
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اطالع رس���انی درباره جریان های منحرف و مهاجم مد    
و الگوه���ای غربی پوش���ش در قال���ب برنامه های جذاب 
تلویزیون���ی هم���راه با ارائ���ه الگوهای بدیل و برتر اس���المی 

ایرانی.1
توج���ه ویژه ب���ه س���اخت برنامه ه���ای پویانمای���ی برای    

کودکان، به منظور جلب توجه آن ها به لباس های اسالمی 
ایرانی با استفاده از نمادهای محبوب عروسکی.2

ترویج و تبلیغ الگوهای لباس منطبق بافرهنگ ایرانی    
اسالمی )مطابق با شاخص های تعیین شده در کارگروه( 

به وسیله مجریان تلویزیون.3

لباس ملی از نظر رهبری
مقام معظم رهبری فرمودند:

بنده زمان ریاس���ت جمهوری در ش���ورای عالی انقالب 
کردم و  ح  ح لباس مل���ی را مط���ر فرهنگ���ی، قضی���ه  ط���ر
کنی���م؛ باالخره  گفت���م بیایی���د ی���ك لباس ملی درس���ت 
کت وش���لوار نیس���ت. البت���ه من با  لب���اس مل���ی ما این 
گاهی اوقات  کت وش���لوار مخالف نیستم؛ خود من هم 
کاپشن هم  در ارتفاعات یا جاهای دیگر ممکن اس���ت 

1 . همان، ه، 5.
2 . همان، ه، 6.

3 . همان، ه، 8.
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بپوش���م؛ ایرادی هم ندارد؛ اما باالخره این لباس ملی 
ما نیست.

و  آفریقایی ه���ا  اندونزیایی ه���ا،  هندی ه���ا،  عرب ه���ا، 
گون ش���رقی لباس های ملی خودشان  گونا کشورهای 
رادارن���د و در مجامع جهانی، هرک���س لباس ملی خود 
ک���ه ایرانی  را دارد؛ افتخ���ار ه���م می کنن���د. من و ش���ما 
هستیم، لباس���مان چیست؟ شما نمی دانید لباس ما 
ح این لباس حتمًا باید  چیست. البته من نمی گویم طر
. من می گویم 

ً
برگردد به لباس پانصد س���ال قبل؛ اب���دا

کنید. من  بنش���ینید؛ برای خودتان یك لباس طراحی 
گر ش���ما موی سرتان را می خواهید  می خواهم بگویم ا
گر  گ���ر می خواهی���د لب���اس بپوش���ید، ا کنی���د، ا آرای���ش 
می خواهید س���بك راه رفتن را تغییر دهید، بکنید؛ اما 

خودتان انجام دهید؛ از دیگران یاد نگیرید.

کش���ورهای غربی و بیش���تر از همه در آمریکا، حدود  در 
س���ه چهار دهه پیش یک مشت جوان براثر واخوردگی 
که البته  از شرایط اجتماعی، دچار حرکت هایی شدند 
ت���ا امروز هم ادام���ه دارد. در زمان ما مظه���ر این افراد، 
که ب���ا آرایش عجیب وغری���ب و با نوعی  بیتل ه���ا بودند 
موسیقی شبیه موسیقی پاپ- که اآلن در دنیا معمول 
اس���ت- ظاهر می شدند. بنده بعد از انقالب به الجزایر 
رفتم و در خیابان دیدم پسر جوانی نصف موی سرش 
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گذاش���ته اس���ت. هر  را تراش���یده و نص���ف دیگ���ر را باقی 
کردم، دیدم این آرایش، هیچ زیبایی ندارد.  چ���ه نگاه 
کرده است. در الجزایر،  کسانی تقلید  مشخص بود او از 
فش���ار صنعتی و فش���ار اب���زار تولید و تکنیک ب���ر زندگی 
که یك جوان، احساساتی را  مردم اصاًل آن قدر نیس���ت 
که در امریکا یا انگلیس یا در جای دیگر پیدا  کند  پیدا 
می کرد؛ اما چون دیده بود آن ها انجام داده اند، او هم 
انج���ام می داد. بن���ده با این چیزها مخالفم و دوس���ت 
کند و دختر و پسِر ما  ندارم جوان ما این طوری حرکت 

دائم چشمشان به آن ها باشد.1

قانون ساماندهی مد و لباس

ک در ارتباط  گاهی بیشتر افرادی که بالباس و پوشا برای آ
هستند و نیز مزید اطالع خوانندگان محترم، قوانین مربوط به 
لب���اس وظایف ارگان ها و نهادهای مرب���وط را ذکر می کنیم تا 

بااطالع بیشتر در این عرصه فعالیت داشته باشند.

وظایف وزارت ارشاد و بازرگانی

اس���ت     مکل���ف  اس���المی  ارش���اد  و  فرهن���گ  وزارت 
باهم���کاری وزارت بازرگان���ی، جه���ت تب���ادل فرهنگ���ی 

www. farsi.khamenei.ir . 1، بیانات، موضوعی، لباس ملی، 1383/4/17، 
با کمی تغییرات.
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ملل مس���لمان ، موزه ، نمایش���گاه و جش���نواره های ملی ، 
منطق���ه ای و بین الملل���ی ب���ا محوریت معرف���ی نمادها و 

الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسالمی برگزار نماید.1
طرح ها و الگوهای تولیدش���ده پارچه و لباس مبتنی بر    

نمادهای ایرانی-اسالمی مشمول حمایت قانونی حقوق 
مؤلف���ان و مصنفان و کانون ثب���ت اختراعات و مالکیت 

صنعتی خواهد بود.2
وزارت بازرگانی مکلف اس���ت برای دسترسی عمومی    

ک منطبق با  و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوش���ا
الگوهای ایرانی - اسالمی ، نمایشگاه های عرضه فصلی 

ک برگزار نماید.3 مد لباس و پوشا
کلیه دستگاه های  دولتی مکلف اند از بودجه  سنواتی    

ردیف های خدماتی   رفاهی خود،  جهت تشویق تقاضای 
پارچ���ه و لب���اس منطب���ق ب���ا الگوه���ای ایرانی- اس���المی 
تس���هیالت خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار 

کارکنان خود قرار دهند.4

www. rc.majlis.ir . 1، قان���ون س���اماندهی م���د و لب���اس، م���اده 3، مص���وب 
.1385/10/20
2 . همان، ماده 4.

3 . همان، ماده 5.
4 . همان.
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ِاعمال تمهیدات الزم در جهت ترویج و تبلیغ نمادها    
و الگوهای پارچه و لباس ایرانی اس���المی و بومی مناطق 
کارگروه در  کش���ور و نمادها و الگوهای مصوب  مختلف 
س���ینما، تئاتر، مطبوع���ات، کتاب، موس���یقی، هنرهای 

نمایشی و دیگر فعالیت های فرهنگی.1

ورش وظایف آموزش وپر

آش���نا نمودن دانش آم���وزان با ش���یوه ها و مظاهر تهاجم    
فرهنگی غرب، به ویژه درزمینه اشاعه و القای الگوهای 

رفتاری و ترویج مدگرایی کاذب در پوشش و آرایش.2
معرف���ی نماده���ا و الگوه���ای فرهنگ ایرانی اس���المی،    

درزمینه پوشش، لباس و سایر ارائه های مکمل از طریق 
تصاویر کتب درسی.3

فراه���م ک���ردن زمین���ه طراحی ه���ای متنوع ب���رای لباس    
کارکن���ان م���دارس ب���ا توجه به  دانش آم���وزان، معلم���ان و 
ط���رق  از  منطق���ه ای،  و  س���نی  جنس���یتی،  اقتضائ���ات 
مختل���ف، ازجمل���ه برگ���زاری جش���نواره س���الیانه لباس 

www. rc.majlis.ir . 1، آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس، ماده 
7، الف، 6، مصوب 1387/4/9.

2 . همان، ب، 2.
3 . همان، ب، 3.
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م���دارس و حمای���ت از طرح ه���ای برگزی���ده برخ���وردار از 
شاخصه های زیبایی و حجاب که بتواند پاسخ مناسبی 

برای نیازهای روحی و روانی آن ها باشد.1
س���فارش لباس ف���رم،  مخصوص دانش آم���وزان  ممتاز،    

برگزیدگان المپیادها و شرکت کنندگان در جشنواره های 
علم���ی و فرهنگ���ی به طراحان برجس���ته لباس اس���المی 
و تولیدکنن���دگان و بر اس���اس الگوها و نماده���ای ایرانی 
کیفیت باال و  اس���المی و برخ���وردار از پارچه و دوخ���ت با
اعطای ای���ن لباس ها به این دانش آموزان در قالب جوایز 

فرهنگی برای استفاده در مراسم و مناسبت ها.2

وظایف بازرگانی

ک     حمایت عمل���ی از طراحان و تولیدکنندگان پوش���ا
اس���المی که محصوالت آن ها، ضم���ن انطباق با موازین 
کیفی���ت، زیبایی، جذابی���ت و تنوع  ش���رعی پوش���ش از 

برخوردار باشد.3
شناسایی تولیدکنندگان و فروشندگان موفق درزمینه    

تولی���د و عرض���ه لباس های مناس���ب اس���المی و اعطای 

1 . همان، ب، 4.
2 . همان، ب، 5.
3 . همان، ج، 2.
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تس���هیالت ب���ه آن ها و رفع مش���کالت ایش���ان و تس���هیل 
شرایط صادرات برای محصوالت آن ها.1

حمای���ت از طراحان موفق لباس های اس���المی در امور    
صنفی جهت رس���اندن مدل های طراحی شده به تولید 

انبوه.2
نظ����ارت مس���تمر و مؤث���ر و اع�م���ال کنترل ه���ای  الزم بر    

صن�وف تولیدکننده و عرضه کننده لباس.3
توس���عه »طرح جلوه ه���ای حجاب« با تنوع بخش���ی به    

مدل های اس���المی و جامعیت محصوالت عرضه شده 
برای پوشش کامل بانوی مسلمان ایرانی )از قبیل روسری 

بلند و جوراب مناسب(.4

وزارت صنایع و معادن

ک���ردن ام���کان ارتب���اط مؤث���ر طراح���ان پارچ���ه     فراه���م 
و  نس���اجی  کارخانج���ات  ب���ا  اس���المی  لباس ه���ای  و 

تولیدکنندگان لباس.5
کارخانج���ات و تولیدکنندگان لباس های     حمایت از 

1 . همان، ج، 4.
2 . همان، ج، 5.

3 . همان، ج، 6.
4 . همان، ج، 9.
5 . همان، د، 1.
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منطب���ق با الگوهای ایرانی - اس���المی به خصوص چادر 
کیفیت.1 با

حمای���ت  از متقاضی���ان تأس���یس واحده���ای  تولی���د    
صنعتی لباس و پارچه، به ویژه پارچه  چادری.2

1 . همان، د، 2.
2 . همان، د، 3.
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فصل چهارم:

وش لباس مردانه فر
که درباره ف���روش لباس زنانه ذکر ش���د،  بیش���تر مس���ائلی 
درف���روش لب���اس مردان���ه ه���م مطرح می ش���ود و فروش���ندگان 
محترم باید با توجه به نکاتی که در آن جا گفته شد، خود را از 
که  کنند و از هر اقدامی  گناهان این شغل حفظ  آسیب ها و 
زمینه فساد خود و جامعه را فراهم می کند، خودداری کنند.

وش لباس مردانه توسط زنان فر

ک���ه  س���زاوار اس���ت زن���ان در مغازه ه���ا و فروش���گاه هایی 
کار مش���غول نش���وند؛ زیرا  لباس ه���ای مردانه می فروش���ند به 
گناه  ازیک ط���رف ارتباط دائمی زنان با مردان زمینه فس���اد و 
ک مردان���ه،  را فراه���م می کن���د و از س���وی دیگ���ر دی���دن پوش���ا

   73



مخصوصًا لباس های زیر ممکن است زنان را تحریک کرده، 
آن ها را به انحرافات و گناهان بکشاند.

احکام•فقهی ••

سؤال: آیا فروش لباس مردانه و لباس زیر مردان توسط زن 
جایز است؟

گر مفس���ده داش���ته باش���د، جایز نیست1 ولی اگر  جواب: ا
مفسده هم نداشته باشد بهتر است ترک شود.2

مسئله: نگاه کردن زنان به بدن مردان نامحرم، به استثنای 
که معمواًل نمی پوشانند حرام است  کّفین و مقداری  وجه و 

چه با قصد لذت باشد یا نباشد.3
مس���ئله: دیدن موی س���روصورت، دس���ت ها تا م���چ، پا تا 
گردن مردان نامحرم برای زنان اشکال ندارد؛ به شرط  قوزک و 

1 . اس���تفتای پیامک���ی از دفات���ر آی���ت اهلل م���کارم، آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، 
.1394/8/11

آیت اهلل ش���بیری زنجانی: »فی نفس���ه جایز اس���ت؛ البته نحوه فروش آن نباید 
مفس���ده داشته باشد« )اس���تفتای پیامکی از دفتر؛ کد اس���تفتا: 23333؛ 

)1394/8/11
گلپایگانی: »اگر قصد لذت نداش���ته باش���د، اش���کال ندارد.«  آیت اهلل صافی 

)استفتای پیامکی از دفتر، 1394/8/12(.
2 . استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/8/11.

3 : اح���کام رواب���ط زن و م���رد، ص68؛ با اس���تفاده از جامع األح���کام آیت اهلل 
صافی گلپایگانی، ج 2، ص 172، س 1713.
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آن که به قصد لذت و ریبه نباشد. 1

خرید•لباس•مردانه•توسط•زنان ••

از  خ���ود  پس���ران  و  ش���وهران  ب���رای  زن���ان  از  برخ���ی 
لباس  فروش���ی های مردان���ه لباس زی���ر خری���داری می کنن���د. 
س���زاوار است مردان و پسران، شخصًا این کار را انجام دهند 

و این کار را به مادر یا خواهرشان واگذار نکنند.
س���ؤال: برخ���ی از زن���ان ب���رای پس���ران و ش���وهران خ���ود از 
لباس فروش���ی های مردان���ه لباس زیر خری���داری می کنند، آیا 

این کار جایز است؟
جواب: اش���کال ندارد مگر اینکه مفسده داشته باشد که 

در این صورت جایز نیست.2

کروات•و•پاپیون •• خریدوفروش•

سؤال: آیا خریدوفروش کروات و پاپیون جایز است؟

1 : همان، ص69؛ همان؛ توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، ص 401، م 2080.
2 . اس���تفتای پیامک���ی از دفاتر آیت اهلل سیس���تانی، آیت اهلل م���کارم؛ آیت اهلل 
ن���وری همدان���ی، 1394/10/28؛ آیت اهلل خامن���ه ای، 1394/10/29؛ آیت 
اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 26138(، 1394/10/30 و آیت اهلل صافی 

گلپایگانی، 1394/11/3.
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ج���واب: اش���کال ن���دارد؛1 مگ���ر خالف قان���ون باش���د،2 یا 
فرهنگ غربی ترویج شود.3

فروش•لباس•حریر•و•ابریشم ••

س���ؤال: آیا فروش لباس حریر و ابریش���م خالص به مردان، 
مخصوص���ًا دامادها جایز اس���ت؟ آی���ا درآمد به دس���ت آمده 

حالل است؟
جواب: فروش جایز نیس���ت و درآمد به دس���ت آمده حرام 

است.4

1 . اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 24548( و 
آیت اهلل سیستانی، 1394/9/14.

کشور ما این امر به عنوان  آیت اهلل مکارم: »با توجه به اینکه در حال حاضر در 
ش���عار بیگانگان و همبس���تگی به آنها محسوب می ش���ود، از آن اجتناب 

شود.« )استفتای پیامکی از دفتر، 1394/9/14(.
آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی: »جای���ز نیس���ت.« )اس���تفتای پیامک���ی از دفت���ر، 

.)1394/9/14
2 . اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا: 24548(، 

.1394/9/14
3 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل خامنه ای، 1394/9/16.

آیت اهلل وحید خراسانی: »اگر شعار غیر مسلمین حساب شود جایز نیست.« 
کسب  )wahidkhorasani.com، احکام ش���رعی، سواالت شرعی، احکام 

های حرام و بعضی گناهان، س 456(.
4 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 26295(؛ 
آیت اهلل نوری همدانی؛ آیت اهلل سیس���تانی، 1394/11/3؛ آیت اهلل خامنه 

ای و آیت اهلل مکارم، 1394/11/5.
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فصل پنجم:

وش لباس زنانه فر
در ه���ر جامع���ه ای زن���ان دارای نق���ش مه���م و تأثیرگذاری 
هس���تند. به همین دلیل مس���ائل مربوط به زن���ان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس���ت. یکی از مسائل مهم بانوان، موضوع 
پوشش و لباس آن ها است. لذا باید خریدوفروش لباس های 
زنان���ه از منظر فقه و قانون و عرف مطرح ش���ود تا فروش���ندگان 

گاهی بیشتری داشته باشند. مقّید و مؤمن به این حرفه آ
ک زنانه در فروشگاه های توزیع لباس، توسط مردان  پوشا
و زن���ان ب���ه مش���تری ها عرضه می ش���ود و گاهی فروش���ندگان 

آیت اهلل صافی گلپایگانی: »احتیاط در ترک کردن است.« )استفتای پیامکی 
از دفتر، 1394/11/5(.
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که  تی روبه رو می ش���وند  و خری���داران با آس���یب ها و مش���کال
گاه���ی از وظایف  در امان ماندن از این آس���یب ها مس���تلزم آ
ش���رعی و قانونی است. در ادامه به خطرات و مشکالت این 

افراد اشاره می شود:

وش لباس زنانه توسط مردان فر

برخی از فروش���ندگان لباس های زنانه، مردان هس���تند و 
این افراد با زنان و دختران جوان در ارتباط مستقیم هستند و 
کی را به فروش می رسانند که غالبًا برای مردان محرک  پوش���ا
و مهیج می باشد. پس سزاوار است فروشندگان مرد تا جایی 
کار نشوند و  که امکان دارد در این گونه محیط ها مش���غول به 
در صورت ضروری بودن انتخاب این شغل، به نکاتی که در 
ادامه می آید توجه و دقت داشته باشند تا از آسیب های این 

شغل در امان بمانند.

سؤاالت•فقهی ••

س���ؤال: آیا جایز است مردان در فروشگاه های لباس زنانه 
مشغول به کار شوند؟

گن���اه یا مفس���ده وجود  گ���ر ترس آلوده ش���دن به  ج���واب: ا
کارکردن جایز نیس���ت1 ولی درهرصورت بهتر  داشته باش���د، 

farsi.khamenei.ir . 1، رس���اله آموزش���ی، ج 2، پوشش و نگاه کردن؛استفتای 
پیامک���ی از دفاتر آی���ت اهلل ش���بیری زنجانی)کد اس���تفتا: 25941(؛ آیت اهلل 
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است از فروشندگان زن استفاده شود.1

س���ؤال: آیا فروش لب���اس زنانه و لباس زیر زنان توس���ط مرد 
جایز است؟

گر مفس���ده نداشته باش���د، جایز است؛2 ولی اگر  جواب: ا
مفسده هم نداشته باشد، بهتر است ترک شود.3

س���ؤال: برخ���ی از زن���ان ب���رای خری���د لباس زی���ر زنان���ه ب���ه 
مغازه هایی که فروشندگان آن مرد هستند، مراجعه می کنند؛ 
کار جایز  درحالی ک���ه مغازه ه���ای زنان���ه وج���ود دارد، آیا ای���ن 

است؟
گر مفس���ده داشته باشد جایز نیس���ت؛4 ولی اگر  جواب: ا

نوری همدانی، 1394/10/24.
آیت اهلل صافی گلپایگانی: »با رعایت مسائل شرعی اشکال ندارد« )استفتای 

پیامکی از دفتر، 1394/10/27(.
1 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/10/24.

أجوب���ة  3971؛  س   ،184 ص  ج 3،  بهج���ت،  اهلل  آی���ت  اس���تفتائات،   . 2
االستفتائات، آیت اهلل خامنه ای، ص 305، س 1368؛استفتای پیامکی 

از دفاتر آیت اهلل مکارم و آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/11.
آیت اهلل ش���بیری زنجانی: »فی نفس���ه جایز اس���ت؛ البته نحوه فروش آن نباید 
مفس���ده داشته باشد« )اس���تفتای پیامکی از دفتر؛ کد اس���تفتا: 23333؛ 

.)1394/8/11
گلپایگانی: »اگر قصد لذتی نباشد، اشکال ندارد« )استفتای  آیت اهلل صافی 

پیامکی از دفتر، 1394/8/12(.
3 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل مکارم، 1394/8/11.

4 . استفتائات، آیت اهلل بهجت، ج 3، ص 184، س 3971؛استفتای پیامکی 
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مفسده هم نداشته باشد، بهتر است ترک شود.1

در بعضی از مناطق، در خیابان و در معرض دید همگان، 
کار  لباس زیر زنان و مردان به فروش می رسد؛ درحالی که این 
قطع���ًا افراد را تحری���ک می کند و جامعه را به فس���اد و تباهی 
کن نیز با این اف���راد کاری ندارند و با  می کش���اند. مأم���وران اما

آن ها برخورد جّدی نمی کنند.

استفتا ••

س���ؤال: آی���ا ف���روش لباس زی���ر زنان���ه در معاب���ر عموم���ی و 
خیابان ها که در معرض دید همگان قرار دارند، جایز است؟
گر برخالف قانون2 و مفسده انگیز باشد،3 اشکال  جواب: ا
دارد. در غیر این صورت، هم بهتر اس���ت از این کار اجتناب 

از دفات���ر آی���ت اهلل ش���بیری زنجانی)کد اس���تفتا: 23365(؛ آی���ت اهلل نوری 
همدانی و آیت اهلل مکارم، 1394/8/12.

1 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل شبیری زنجانی)کد استفتا: 23365( و 
آیت اهلل مکارم، 1394/8/12.

2 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/10/12.
گر در ای���ن زمین���ه قانونی وچ���ود دارد بای���د بنابر  آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی: »ا
کد اس���تفتا: 25527،  احتیاط رعایت ش���ود« )اس���تفتای پیامکی از دفتر، 

.)1394/10/12
3 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل نوری همدانی و آیت اهلل شبیری زنجانی 

)کد استفتا: 25527(، 1394/10/12.
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شود.1

آسیب های فروش لباس زنانه توسط مردان

1. ارتباط همیشگی با زنان و دختران

در جامعه امروزی ارتباط���ات بین افراد، مخصوصًا زن و 
مرد زیاد ش���ده اس���ت و در بس���یاری از موارد حریم بین آن ها 

رعایت نمی شود و مشکالت فراوانی را به وجود می آورد.
که فروش���ندگان مرد  از مهم تری���ن آف���ات و آس���یب هایی 
را تهدی���د می کند، این اس���ت که همیش���ه با زن���ان در ارتباط 
هس���تند و ب���ا آن ه���ا گفت وگو می کنن���د و در خری���د لباس به 
آن ها مش���ورت و نظر می دهند و به ص���ورت و بدن آن ها نگاه 
می کنند تا بتوانند برای خرید لباس های زیباتر پیشنهادهای 
بهت���ری به آن ه���ا بدهند؛ مثاًل توصیه می کنند که برای ش���ما 
لباس های اندامی و تنگ مناس���ب است و همین امور آن ها 

را به گناه آلوده می کند.
کالمی بین زنان و مردان  پیامبر اکرم؟لص؟ حدود ارتباط 

را معلوم کرده و به مردان فرمودند: 
»گفت وگ���وی زی���اد و هم س���خن ش���دن با زن���ان قلب را 

1 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا: 25527(، 
.1394/10/12
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می میراند«.1

فروش���ندگان محت���رم بای���د از س���خنان غیرض���روری ب���ا 
کالمی  کنند. رس���ول خدا؟لص؟ در  مش���تریان زن خودداری 
دیگ���ر، زنان را از س���خن گفتن غیرضروری با م���ردان نامحرم 

نهی فرمودند.2
متأس���فانه بعضی از خانم ها با پوش���ش های نامناسب و 
زننده برای خرید به فروش���گاه ها مراجعه می کنند. گاهی نیز 
ممکن اس���ت همکار مردان فروشنده، زنان نامحرمی باشند 
که پوشش مناسبی ندارند. در این صورت، نگهداری چشم 
از نگاه به نامحرم س���خت تر می ش���ود؛ چ���ون دائم در معرض 
دید اس���ت. وجود تصاویر مبتذل و مس���تهجن زنان برهنه و 
خوانن���دگان غربی بر روی لباس ه���ای زنانه که در مغازه های 
دی���دن  را در مع���رض  لباس فروش���ی وج���ود دارد، ش���خص 
همیش���گی این تصاویر قرار می دهد. در تم���ام این موارد، به 

مراقبت بیشتری نیاز است.

استفتا ••

س���ؤال: آیا ف���روش لباس هایی که تصاویر زن���ان مبتذل بر 
روی آن ها چاپ شده، جایز است؟

1 . خصال، صدوق، ج 1، ص 228، ح 65.
2 . أمالی، صدوق، ص 423.
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ج���واب: فروش این گون���ه لباس ها جایز نب���وده و درآمد آن 
گر می تواند باید آن را محو کند.1 حالل نیست و فروشنده ا

س���زاوار است مردان برای حفظ دین خود از کار کردن در 
ای���ن محیط ها خودداری کنن���د و از خدای متعال بخواهند 
ک���ه روزی حالل آن ه���ا را در کار دیگری قرار دهد؛ زیرا خدای 
سبحان فراهم کردن روزی افراد مؤمن را ضمانت کرده است: 
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کند،  کس تق���واى االهی پیش���ه  ِس���ب<؛ و هر 
َ
ت

ْ
ح

َ
ل���ا ی

خداوند راه نجاتی براى او فراهم می کند و او را از جایی 
گمان ندارد، روزى می دهد«.2 که 

فروش���ندگان م���رد ب���ا دی���دن زن���ان بی حج���اب و تصاویر 
مبتذل و مستهجن که بر روی لباس  یا کاور آن ها وجود دارد؛ 
تصویری در ذهنش���ان نقش می بندد؛ زیرا چش���م راه ورودی 

قلب و ذهن است: 

ب«3 
ْ
َقل

ْ
یُد ال َعْینُ  َبِر

ْ
»ال

1 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات؛ استفتای پیامکی از دفتر 
آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل نوری همدانی، 1394/12/4.

2 . طالق/2، 3.
3 . ام���ام عل���ی؟ع؟ فرمودن���د: »ن���گاه، پی���ک قل���ب اس���ت« )عی���ون الحکم و 

المواعظ، لیثی، ص 38(.
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و چه بس���یار افرادی که به وس���یله چشم خود بذر شهوت 
را در دل خ���ود می کارند؛ اما برای همیش���ه تیر حس���رت آن بر 

دلشان نشسته و هیچ گاه به آرزوی خود نرسیده اند: 

َك���ْم ِمْن َنْظَرٍة  َظُر َس���ْهٌم  ِمْن  ِس���َهاِم  ِإْبِلیَس  َمْس���ُموٌم  َو  »الّنَ
ًة«1 

َ
یل ْوَرَثْت َحْسَرًة َطِو

َ
أ

و در نتیجه آس���ایش از زندگی آن ها رخت برمی بندد زیرا 
پیوس���ته فکر و ذهنشان مشغول آنچه دیده است، می باشد2 
پس سزاوار است فروشندگان محترم چشم خود را از نامحرم 
بپوش���انند. این برای خود آن ها بهتر اس���ت3 و باعث راحتی 
کمتر  که  قلب4 آنان می ش���ود و حت���ی به مقاماتی می رس���ند 
کسی به آن رسیده است5 و از عبادت، لذتی وصف نشدنی 

می برند.6

1 . امام ص���ادق؟ع؟ فرمودند: »نگاه ]حرام[ تیری از تیرهای مس���موم ش���یطان 
است. چه بس���یار نگاهی که حسرتی طوالنی را برجای می گذارد«. )کافی، 

ج  5، ص 559، ح 12(.
ْتَعَب َخاِط���َرُه« )جامع األخبار، 

َ
���َق َناِظَرُه أ

َ
ْطل

َ
2 . ام���ام علی؟ع؟ فرمودند: »َمْن أ

شعیری، ص 93(.
ْم...< )نور/ 30(. 

ُ
ه

َ
كى  ل

ْ
ز

َ

 أ
َ

صاِرِهْم  ... ذِلك
ْ
ب

َ

 أ
ْ

وا ِمن
ُّ

ض
ُ

غ
َ
 ی

َ
ِمنین

ْ
ؤ

ُ
م

ْ
ْل ِلل

ُ
3 . >ق

4 . غرر الحکم و درر الکلم، آمدی، ص 663، ح 1467.
5 . مصباح الشریعة، ترجمه مصطفوى، ص 174.

6 . مستدرك الوسائل، نورى ، ج  14، ص 270، ح 16686.
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احکام•فقهی ••

گر زنان مس���لمان حجاب کامل شرعی1 خود     مس���ئله: ا
را رعای���ت کرده باش���ند و در گردی صورت و مچ دس���ت 
تا انگش���تان آنان زینتی نباش���د؛2 مردان می توانند بدون 
قصد لذت و ریبه3 به صورت و مچ دس���ت تا انگش���تان 

نگاه کنند.4
کردن مردان به مواضع زینت ش���ده زنان     مس���ئله: نگاه 

جایز نیست.5
گردی صورت و مچ     کردن مردان به غیراز  مس���ئله: نگاه 

دست تا انگشتان زنان )مانند کف پا، روی پا، پاشنه پا و 
ساق پا( جایز نیست.6

1 . »بر زن واجب است تمام بدن خود را از نظر نامحرم بپوشاند؛ ولی پوشاندن 
کّفی���ن الزم نیس���ت، مگ���ر آنک���ه مفس���ده اى ب���ر آن مترّتب باش���د«  وج���ه و 

)استفتائات، امام خمینی، ج  3، ص 251، س 17(.
2 . همان، ص 256، س 32.

3 . ریبه؛ یعنی خوف وقوع در عمل حرام مثل استمناء و زنا می باشد )آیت اهلل 
.)www.sistani.org :سیستانی

4 . توضیح المسائل امام خمینی، م 2309.
5 : اس���تفتائات امام خمین���ی، ج 3، ص 256، س 32 ؛ اس���تفتائات آیت اهلل 
بهجت، ج 4، ص 162، س5148؛ استفتائات جدید آیت اهلل تبریزى، ج 2، 
ص 363، س1506 ؛ اس���تفتای پیامک���ی از دفاتر آیت اهلل ن���وری همدانی، 
1393/9/30؛ آیت اهلل خامنه ای و آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/10/4.
6 : منه���اج الصالحی���ن، آی���ت اهلل سیس���تانی، ج 3، ص 12، م 14؛ توضی���ح 
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گر مردی بترسد، درصورتی که به نامحرم نگاه     مس���ئله: ا
کند، به گناه می افتد؛ نباید به او نگاه کند.1

مس���ئله: آن چیزی که حرام اس���ت »نگاه کردن« است؛    
نه »نگاه افتادن«؛ لذا آنچه را انسان به طور اتفاقی در بازار، 
کار و... می بیند، اش���کال ندارد؛  کن عموم���ی، محل  اما
ول���ی باید بالفاصله نگاه را برگرداند تا حکم »نگاه کردن« 

پیدا نکند.2
کردن ب���ه او جایز نیس���ت،     که ن���گاه  ک���س  مس���ئله: هر 

دیدن او از پش���ت شیش���ه، یا در آینه، یا آب صاف و یا هر 
ک���ه عکس او را منعک���س می کند، نیز جایز  چیز دیگری 

نیست.3
مسئله: نگاه کردن به مواضعی از بدن زنان غیرمسلمان    

)چه اهل کتاب و چه کفار( که به طورمعمول نمی پوشانند 

المسائل، امام خمینی، م 2309.
1 : توضیح المسائل امام خمینی، ص 510، م 2309؛ توضیح المسائل آیت اهلل 
وحید خراس���انی، ص 503، م 2497 و توضیح المس���ائل، آیت اهلل مکارم، 

ص 400، م 2080.
2 :استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم؛ آیت اهلل نوری 
همدان���ی، 1394/11/24؛ آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد اس���تفتا: 27021(، 
1394/11/26 و با اس���تفاده از جامع األح���کام آیت اهلل صافی گلپایگانی، 

ج 2، ص170، س 1703.
3 : با استفاده از توضیح المسائل آیت اهلل سیستانی، م 2454.
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چنان چه خوف از گناه نباشد و بدون قصد لذت و ریبه 
باش���د اش���کال ندارد؛1 لکن بنابر احتیاط واجب، مردان 
ک���ه معمواًل آن ها می پوش���انند،  نمی توانن���د به مواضعی 

نگاه کنند.2

2. دیدن همیشگی لباس های محرک و مهیج زنانه
ف���روش  ک���ه مخص���وص  در مغازه ه���ا و فروش���گاه هایی 
ک زنانه است، لباس هایی وجود دارد که بیشتر مردان  پوش���ا
با دیدن آن ها تحریک می شوند؛ درحالی که فروشندگان مرد 
همیش���ه این لباس های خاص زنانه را در قفسه ها و یا در تن 
مانکن هایی که در مغازه هستند می بینند )که البته تأثیر آن 
بیشتر می شود( و دائمًا در معرض آلوده شدن به گناه هستند 
پس باید بیش���تر مواظب خود باش���ند و از کارهایی که زمینه 
تحریک ذهنی و جنس���ی آن ه���ا را فراهم می کن���د، اجتناب 

کنند.

1 : توضیح المس���ائل امام خمینی 510، م 2310؛ استفتائات آیت اهلل بهجت، 
ج 4، ص 168، س 5177؛ توضیح المس���ائل آیت اهلل شبیرى زنجانی، ص 
526، م 2443؛ اس���تفتائات جدی���د آی���ت اهلل م���کارم، ج 1، ص 238، س 
836 و جامع االحکام آیت اهلل صافی گلپایگانی، ج 2، ص 94، س 1493.
2 : تحری���ر الوس���یلة امام خمین���ی، ج 2، ص 244، م 27؛ اس���تفتائات آیت اهلل 
بهج���ت، ج 4، ص 168، س 5177 و توضی���ح المس���ائل آیت اهلل ش���بیرى 

زنجانی، ص 526، م 2443.
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3. لمس بدن زنان
یکی از آسیب هایی که مردان فروشنده را تهدید می کند، 
این است که امکان دارد در حال ردوبدل کردن پول و لباس، 
گر  کند. این کار ا دستان فروشنده و خریدار باهم تماس پیدا 
گر ناخواس���ته و بدون قصد  عمدی باش���د، حرام است؛ اما ا
لذت باشد، اشکال ندارد؛ ولی افراد باید دقت داشته باشند 
گرفتن پول از مش���تری ی���ا تحویل جنس ب���ه او تا  ک���ه هنگام 

تماس بدنی با نامحرم محقق نشود.

استفتا ••

کار، در آن تماس  سؤال: برخی از شغل ها به اقتضاى نوع 
بدنی با نامحرم صورت می گیرد، مثل گرفتن پول از مشتری و 

تحویل جنس. چنین تماس هایی چه حکمی دارد؟ 
جواب: اگر عمدی باشد، جایز نیست.1

4. خلوت با نامحرم در محیط کار
یکی از لغزشگاه های شایع برای تمام اصناف، برخورد یا 
کردن با نامحرمان است؛ چون طبق روایات شیطان  خلوت 
در این موقع حضور پررنگ تری پیداکرده، ش���روع به وسوس���ه 

می کند. پیامبر اکرم؟لص؟ فرمودند: 

1 . ب���ا اس���تفاده از اس���تفتائات، آی���ت اهلل بهج���ت، ج 4، ص 199، س 5307؛ 
استفتائات جدید، آیت اهلل مکارم، ج 2، ص350، س 1027، با کمی تغییر.
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کند، حتمًا شیطان  »هرگاه مردی با زن نامحرم خلوت 
به عنوان سومین نفر در آن جا حاضر می شود.«1

حکم•فقهی ••

که  گر مرد و زن نامحرم در محل خلوتی باش���ند  مس���ئله: ا
کس���ی آن جا نباش���د و دیگری نیز نتواند وارد ش���ود؛ چنانچه 
بترسند که به حرام بیفتند، باید ازآن جا بیرون بروند و ماندن 

آن ها در آن مکان حرام است.2
گر افرادی به دلیل شرایط شغلی مجبورند با نامحرم  پس ا
در یک اتاق باشند، حتی االمکان در اتاق را باز بگذارند تا از 

وسوسه های شیطانی در امان بمانند.

وش لباس زنانه توسط زنان فر

که زنان مؤمن به فروشگاه هایی مراجعه  چقدر زیباست 
کنند که فروشندگان و مسئوالن آن ها زنان هستند؛ زیرا با این 
کار، می توانن���د راحت تر لباس های خویش را خرید کرده و از 
سخن گفتن با نامحرم و هرگونه گناه و آلودگی در امان بمانند 

���ْیَطاُن َثاِلَثُهَما« 
َ

َکاَن الّش  
َّ

ٍة ِإال
َ
 ِباْمَرأ

َ
ٍة َفَما ِمْن  َرُجٍل  َخال

َ
���َوّنَ َرُج���ٌل ِباْمَرأ

ُ
 َیْخل

َ
1 . »ال

)دعائم اإلسالم، ابن حیون، ج  2، ص 214، ح 788(.
2 . آیت اهلل خامنه ای: www.leader.ir؛ توضیح المس���ائل امام خمینی، ص 
512، م 2321؛ توضیح المس���ائل آیت اهلل مکارم، ص 157، م 814 و رساله 

احکام بانوان آیت اهلل تبریزى، ص90، م 390.
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و هم زمینه سالمت جامعه را فراهم کنند.
دولت باید زمینه ای را فراهم کند که زنان بتوانند بهترین 
و زیباتری���ن لباس ه���ای خ���ود را از مغازه ها و فروش���گاه های 
کنن���د و با هرگون���ه کاری که امنیت  مخص���وص بانوان تهیه 
اخالقی زن���ان و جامع���ه را تهدید می کند، با ش���دت برخورد 
ک���ردن مردان در ای���ن محیط ها  کار  کن���د و حتی االم���کان از 

جلوگیری کند.

استفتا ••

سؤال: آیا کار کردن زنان در فروشگاه های لباس زنانه جایز 
است؟

گر موازین و آداب اسالمی را رعایت کند، اشکال  جواب: ا
گر براى دادن پروانه تجارى یا اجازه کار از طرف  ن���دارد؛ ولی ا
ادارات و نهادهاى مس���ئول به دلیل رعایت مصالح عمومی 
براى بعضی از مشاغل شرایط خاصی وضع شده باشد، باید 

مراعات شود.1

ب���ر روی شیش���ه بیش���تر مغازه ه���ای ف���روش لب���اس زنان���ه 
ت���ی مانن���د انواع لباس زیر و لباس ش���ب، نوشته ش���ده  جمال
اس���ت که غالبًا مشتریان و عابرین پیاده را تحریک می کند؛   
لذا س���زاوار اس���ت فروش���ندگان متدین به جای آن جمالت 

1 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 305، س 1370.
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ت���ی مانند »ان���واع لباس زنان���ه – انواع  تحریک کنن���ده، جمال
لباس مردانه« را بر روی شیشه مغازه بنویسند.

استفتا ••

سؤال: برخی از مغازه های فروش لباس زنانه و مردانه برای 
تی مانند »فروش  جلب توجه مش���تری و اطالع رسانی، جمال
انواع لباس زیر، ش���لوار شاپورت، لباس ش���ب و...« را بر روی 

شیشه مغازه می نویسند؛ آیا این کار جایز است؟
گر مفسده داشته باشد، جایز  جواب: حرام نیست؛1 ولی ا

نیست.2

ک زنانه باید از  مس���ئوالن مغازه ها و فروش���گاه های پوش���ا
ورود آقایان به این مکان ها جلوگیری کنند تا خانم ها بتوانند 

ک موردنیاز خود را تهیه کنند. به راحتی پوشا
ک، لباس مردانه  در برخ���ی از فروش���گاه های بزرگ پوش���ا
و زنانه باهم فروخته می ش���ود؛ در این صورت، س���زاوار است 
مح���ل فروش لباس زن���ان از مردان ج���دا باش���د و از قراردادن 

لباس های زیر در محل دید مردان خودداری شود.

1 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل سیستانی، 1394/9/8.
2 .اس���تفتای پیامک���ی از دفات���ر آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی؛ آی���ت اهلل م���کارم، 
1394/9/8؛ آیت اهلل خامنه ای، 1394/9/9 و آیت اهلل شبیری زنجانی)کد 

استفتا: 24365(، 1394/9/10.
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احکام•و•سؤاالت•فقهی•متفرقه ••

مسئله: فروش هر لباسی1 که پوشیدن آن در مقابل نامحرم 
گر به این  قصد باشد که زنان خریدار از آن ها در  حرام است، ا

برابر نامحرم استفاده کنند،  حرام است.2
ک زنانه ای که بعضی از اندام های زنان  سؤال: فروش پوشا
را همچون قس���مت باالی سینه و یا دست ها و یا ران و ساق 
پا را نمی پوش���اند و غالبًا در مجالس و یا منزل از آن استفاده 
می ش���ود و فروشنده احتمال می دهد خریدار آن را در حضور 

نامحرم نیز استفاده خواهد کرد چه حکمی دارد؟
جواب: برای فروش���نده اش���کال ندارد؛ ول���ی خریدار باید 

مراقب جنبه های شرعی باشد.3

سؤال: آیا فروختن یا کرایه دادن لباس عروس جایز است؟
ج و مفسده انگیز باشد جایز نیست.4 گر ُمهّیِ جواب: ا

ت لباس هاى 
ّ

س���ؤال: آیا خریدوفروش و نگه���دارى مجال

1 . مانند لباس های نازک، تنگ و چسبان و....
2 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 305، س 1369 و استفتائات، 

آیت اهلل بهجت، ج 3، ص 184، س 3970.
3 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.

4 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل نوری همدان���ی، 1394/9/16؛ آیت اهلل 
شبیری زنجانی)کد استفتا: 24628(، 1394/9/17.

آی���ت اهلل سیس���تانی و آی���ت اهلل صاف���ی گلپایگانی:» فی نفس���ه جایز اس���ت« 
)استفتای پیامکی از دفاتر، 1394/9/16؛ 1394/9/22(.
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که عک���س زنان خارج���ی در آن ه���ا وج���ود دارد و براى  زنان���ه 
انتخاب لباس به کار می روند، جایز است؟

ج و مفس���ده دار باش���د، اش���کال  گر ُمحّرِک، ُمهّیِ جواب: ا
دارد.1

1 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 264، س 1208.
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فصل ششم:

وش لباس مسائل متفرقه فر

شیوه های جذب مشتری

فروشندگان برای جذب مش���تری از روش هایی استفاده 
می کنند که آن ها را از منظر فقه بررسی می کنیم:

1. تبلیغ کاالی خاص

که  یکی از شیوه های رایج در جذب مشتری، این است 
فروش���نده از اجناس خود تعریف کند؛ اما باید دقت داشت 
که دقت مشتری  کردن ها به اندازه ای نباش���د  که این تعریف 
در انتخ���اب جنس بهتر، پایین بیاید. ش���اید به همین دلیل 

   95



باشد که گفته اند: »تعریف از جنس، کراهت دارد«.1

استفتا ••

گر تعریف و تش���ویق فروشنده موجب شود دقت  س���ؤال: ا
که  کم  شود؛ ولی بعد از خرید بفهمد  کاال  مش���تری در خرید 
جنس خوبی را نخریده اس���ت، آی���ا می تواند معامله را به هم 

بزند؟
که  گر تعریف و تشویق فروشنده به گونه ای باشد  جواب: ا
مشتری فریب خورده باشد، خریدار می تواند معامله را به هم 

بزند.2

2. جایزه دادن 

س���زاوار اس���ت فروش���ندگان محترم برای فروش کاالهای 
کیفیت باال، به مش���تری؛ جوایزی را در نظر بگیرند  داخلی با
که هم درفروش بیشتر خودشان مفید است و هم در اقتصاد 

کشور نقش به سزایی دارد.
فروشندگان می توانند از لباس های ایرانی و محصوالت 
فرهنگی مانند کتاب، سی دی های دینی و آموزش به عنوان 
کنن���د و عالوه برجذب  هدیه یا جوایز خرید لباس اس���تفاده 

1 . ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی، ج  2، ص 357، م 22.
م���کارم،  اهلل  آی���ت  و  ای  خامن���ه  اهلل  آی���ت  دفات���ر  از  پیامک���ی  2 .اس���تفتای 

.1393/2/28
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کمک  مشتری بیش���تر به ترویج فرهنگ غنی اسالمی ایرانی 
کنند.

استفتا ••

س���ؤال: برخ���ی از فروش���گاه ها و مغازه های ف���روش لباس 
برای جذب مشتری در برابر خرید لباس بیشتر، جوایزی را به 
خریدار اهدا می کنند؛ مثاًل در قبال خرید چهار روسری، یک 

روسری را هدیه می دهند؛ آیا این کار جایز است؟
جواب: جایز است.1

3. استفاده از نورپردازی زیاد

ک ب���رای جذب  بعض���ی از فروش���ندگان لب���اس و پوش���ا
کار  مش���تری، المپ های متعددی را روش���ن می کنن���د؛ این 
موجب جلب نظر مشتری بیشتر می شود؛ ولی با مصرف زیاد 

برق به اقتصاد کشور ضرر می زنند. 
پ���س فروش���ندگان محت���رم س���زاوار اس���ت از المپ ه���ای 
کنند تا عم���ل آن ها مصداق اس���راف  کم مص���رف اس���تفاده 

نگردد2 و موجب بی برکتی درآمد نشود.
ک���ه نورپردازی ه���ای زیاد  کنند  فروش���ندگان باید توج���ه 
داخل مغازه ویترین موجب زیبایی کاذب لباس ها نش���ود و 

1 . همان، 1393/2/31.
2 . استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 49، س 34.
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مشتری را به اشتباه نیندازد.

4. تبلیغ کاالهای خارجی

متأس���فانه بعض���ی از فروش���ندگان برای ف���روش کاالهای 
کاالهای  خ���ود، محصوالت خارج���ی را تعری���ف و تبلی���غ و 
ک���ه این کار  داخل���ی را فاق���د کیفی���ت الزم معرف���ی می کنند 

موجب ضرر به اقتصاد جامعه می شود.

استفتا ••

سؤال: آیا تبلیغ کاالهاى خارجی جایز است؟
جواب: اگر مخالف قانون باش���د و موجب ضرر و زیان به 

مسلمین شود، جایز نیست.1

که تبلی���غ محص���والت خارج���ی وارد  کمتری���ن ض���رری 
کار  که تولیدکنندگان داخلی را از ادامه  می کند، این اس���ت 
دلس���رد می کند و بازار فروش آن ها را تحت الش���عاع خود قرار 

می دهد.

5. تخفیف دادن

یک���ی از راه های جذب مش���تری تخفی���ف دادن قیمت 
است. البته برخی از فروش���ندگان قیمت لباس های خود را 
که مشتری درخواست تخفیف می کند  باال می برند و زمانی 

1 . همان، استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل خامنه ای، 1393/3/4.
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از قیمت آن کم می کنند و همین امر موجب می شود مشتری 
کن���د این فروش���گاه تخفیف می دهد.بدیهی اس���ت  خیال 
کار در برخی از موارد مصداق »گران فروش���ی« و در شکل  این 

ضعیف آن »بی انصافی« در معامله است.

استفتا ••

س���ؤال: برخی از فروشندگان، قیمت جنس را کمی باالتر 
ک���رد، آن  می برن���د تا چنانچه مش���ترى درخواس���ت تخفیف 

مقدار را کم کنند، آیا این کار جایز است؟
جواب: فی حّد نفسه جایز است، هرچند کراهت دارد.1

لباس•های•دزدی ••

مس���ئله: خری���دن لباس���ی ک���ه از راه دزدى به دس���ت آمده 
گر کس���ی آن را  اس���ت، باط���ل و تصرف در آن حرام  اس���ت و ا

بخرد، باید به صاحب اصلی آن برگرداند.2

لباس فرقه های انحرافی
ی���ج لباس هایی  فروش���ندگان لب���اس باید از تبلی���غ و ترو
کنند و  که مخصوص فرقه های انحرافی اس���ت، خ���ودداری 
ب���رای مقابله با این گروه های منح���رف به افرادی که این گونه 

1 . استفتائات آیت اهلل بهجت، ج  3، ص 253، س 4204.
2 . توضیح المس���ائل امام خمینی، ص 424، م 1962 و توضیح المسائل آیت 

اهلل بهجت، ص 318، م 1627.
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لباس ه���ا را می فروش���ند تذک���ر و در صورت الزم به مس���ئوالن 
اطالع دهند تا با آن ها برخورد قانونی انجام بدهند.

استفتا ••

ئم و  س���ؤال: آیا تبلیغ و فروختن لباس هایی که دارای عال
آرم فرقه های انحرافی )مانند شیطان پرستان( هستند، جایز 

است؟
ج���واب: اگر موجب ترویج فرهنگ غربی و ضد اس���الم1یا 

تأیید باطل یا هتک حرمت مؤمن شود،2 جایز نیست.3

لباس•سفید•و•سیاه ••

س���ؤال: با توجه به اینکه پوشیدن لباس سفید مستحب 
است، آیا فروش آن هم مستحب است؟

جواب: مستحب نیست.4

1 . آیت اهلل خامنه ای: farsi.khamenei.ir، رس���اله آموزش���ی، ج 2، پوش���ش و 
نگاه کردن.

2 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا: 25479(، 
.1394/10/13

www. makarem.ir، اح���کام ش���رعی، اس���تفتائات،  آی���ت اهلل م���کارم:   . 3
خری���د و فروش حرام؛ اس���تفتای پیامک���ی از دفاتر آیت اهلل ن���وری همدانی، 

1394/10/10 و آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/10/12.
4 .اس���تفتای پیامک���ی از دفات���ر آی���ت اهلل سیس���تانی، 1394/7/29 و آیت اهلل 

خامنه ای، 1394/8/4.
آیت اهلل شبیری زنجانی: »ترویج امر مستحب، ذاتًا مستحب است ولی فروش 
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سؤال: آیا فروش لباس سیاه کراهت دارد؟
جواب: کراهت ندارد.1

لباس•های•مخصوص•زن•و•شوهر ••

س���ؤال: آیا تولی���د و فروش لباس های مح���رک و مهیج که 
مخصوص خلوت زن و ش���وهر اس���ت )به قصد لذت بیشتر 

بردن زوجین( جایز می باشد؟
گر برای فروش���نده و خریدار مفس���ده ای نداش���ته  جواب: ا

باشند، جایز است.2

س���زاوار اس���ت فروش���ندگان محترم از ق���راردادان این گونه 
کنن���د و آن ها را  لباس ها در مع���رض دید همگان خودداری 
فق���ط به افراد متأهل بدهند، زیرا ممکن اس���ت از این طریق 

زمینه انحراف مشتریان فراهم گردد.

لباس سفید، حکم خاصی ندارد« )استفتای پیامکی از دفتر، کد استفتا: 
.)1394/8/1 ،22940

1 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل نوری همدانی، آیت 
اهلل مکارم، 1394/7/29؛ آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/7/30 و آیت 

اهلل خامنه ای، 1394/8/4.
آیت اهلل شبیری زنجانی: »ترویج امر مکروه؛ ذاتًا مکروه است ولی فروش لباس 
سیاه، حکم خاصی ندارد« )استفتای پیامکی از دفتر، کد استفتا: 22940، 

.)1394/8/1
2 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل شبیری زنجانی )کد استفتا: 23181( و 

آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/6.
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تبلیغات اینترنتی پوشاک

ک و لباس، تبلیغ انواع  یکی از راه های فروش بیشتر پوشا
لباس از طریق اینترنت می باش���د. سزاوار است فروشندگان 
ک محرک در  مؤم���ن، از نش���ان دادن لباس ه���ای زیر و پوش���ا
گن���اه و  صفح���ات اینترنت���ی خ���ودداری کنن���د و خ���ود را در 
آلودگی افراد ش���ریک نکنند؛ زیرا ممکن اس���ت اش���خاصی 
کار می کنند، ب���ا دی���دن این گون���ه لباس ها  ک���ه ب���ا اینترن���ت 

تحریک شده و به معصیت گرفتار شوند.

گران•قیمت•خارجی•و•داخلی •• تبلیغ•لباس•های•

س���ؤال: برخی از فروش���ندگان لباس، مش���تریان خود را به 
گران قیمت و تجملی تش���ویق می کنند؛  خریدن لباس های 
گر ای���ن کار موجب تجمل گرایی و دور ش���دن از فرهنگ  آی���ا ا

ساده زیستی شود، جایز است؟
جواب: اش���کال ندارد؛1 ولی سزاوار است به جای تشویق 
ب���ه خریدن لباس های گران قیمت به س���اده زیس���تی توصیه 

شود.2

1 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل شبیری زنجانی )کد استفتا: 25333( و 
آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/10/6.

2 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل شبیری زنجانی)کد استفتا: 25333(، 
.1394/10/6

گرایی تمایل  آیت اهلل نوری همدانی: »س���زاوار اس���ت مؤمن به فرهنگ تجمل 
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وش لباس ایرانی با مارک خارجی فر

برخی از لباس های مارک دار در اصل ایرانی هستند؛ ولی 
بعضی از تولیدی ها و فروشندگان برای فروش بیشتر و جذب 
مشتری مارک های خارجی را به آن ها می چسبانند و به عنوان 
لباس خارجی مارک دار به فروش می رسانند؛ درحالی که این 
ک و لباس ضرر می زند  کار به تولید و صنعت داخلی پوش���ا

که خود گناهی بس بزرگ است.
فروش���ندگان و تولیدی ه���ای محت���رم می توانن���د با تبلیغ 
کیفیت ایرانی به طراح���ان و تولیدکنندگان داخلی  لباس با
لباس کمک و مردم را به اس���تفاده از پوش���ش اسالمی ایرانی 

تشویق کنند.
مارک ه���ا و برنده���ای معتبر لب���اس در ابت���دا این جایگاه 
را نداش���ته اند، بلک���ه به مرورزم���ان با اس���تفاده از آن ها به این 
کیفیت، تنوع و  مرحله رس���یده اند و ما می توانیم با باال بردن 
ماندگاری لباس، برای کاالهای ایرانی هم »برند« تولید کنیم 

و مردم را به سمت خرید لباس ایرانی هدایت کنیم.
ک و لباس های ایرانی از  باید بپذیریم که بسیاری از پوشا
کیفیت و تنوع خوبی برخوردار هس���تند؛ ولی به دالیلی مورد 
تبلیغ و اس���تفاده مردم کش���ور ق���رار نمی گیرن���د و این به ضرر 

نداشته باشد« )استفتای پیامکی از دفتر معظم له، 1394/10/6(.
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ک است. صنعت پوشا

استفتا ••

س���ؤال: برخ���ی از تولیدکنن���دگان و فروش���ندگان داخل���ی 
ک  لباس، برای فروش بیشتر، لباس های خود را به عنوان پوشا
خارج���ی با مارک های معتبر خارجی به فروش می رس���انند و 
خریدار هم به این عنوان که این لباس ها مارک دار و خارجی 
هستند، آن ها را خریداری می کنند؛ آیا این کار جایز است؟

کار هم تقلب  جواب: هر نوع تقلبی، حرام اس���ت1 ]و این 
گر مش���تری متوجه  اس���ت[ و باید از آن اجتناب ش���ود؛2 ولی ا

شد، می تواند معامله را فسخ کند.3

استفاده•از•مانکن ••

سؤال: آیا استفاده از مانکن هایی که برجستگی های بدن 
زنان و مردان را نشان می دهد، جایز است؟

گر تحریک کننده، مهیج و مفس���ده دار باش���د4 و  جواب: ا

1 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم، آیت اهلل نوری 
گلپایگانی، 1394/9/26 و آیت  همدانی، 1394/9/25؛ آیت اهلل صاف���ی 

اهلل شبیری زنجانی )کد استفتا: 25023(، 1394/9/27.
2 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/9/25.

گلپایگانی، 1394/9/26 و آیت  3 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل صافی 
اهلل شبیری زنجانی )کد استفتا: 25023(، 1394/9/27.

4 . آی���ت اهلل م���کارم: www. makarem.ir، اس���تفتائات، اح���کام اصن���اف و 
مش���اغل؛ استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/10 و 
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فرهنگ بیگانه را ترویج و تبلیغ کند، حرام است.1

)مخصوص���ًا  ک  پوش���ا فروش���ندگان  می ش���ود  توصی���ه 
فروش���گاه های لباس زنانه(، مانکن هایی که برجستگی بدن 
انسان را نش���ان می دهند، در پشت شیشه مغازه و در معرض 
دید همگان قرار ندهند؛ بلکه آن ها را درون فروشگاه بگذارند تا 
موجب تحریک افرادی که از کنار مغازه عبور می کنند، نشود.

برگزاری شوی لباس

برگزاری جلس���ات »مدلینگ« یا »ش���وی لباس« به تولید 
کمک می کن���د؛ ولی  و ف���روش لباس ه���ای اس���المی ایران���ی 
مسئوالن و برگزارکنندگان باید توجه داشته باشند از کارهایی 
که با دس���تورات اس���المی و قوانین مخالف است، اجتناب 

کنند. برخی از این امور عبارت اند از:
برگزاری برنامه به صورت اختالط بین زن و مرد؛   
که بافرهنگ و دین تناسب     نمایش دادن لباس هایی 

ندارد؛

آیت اهلل شبیری زنجانی )کد استفتا: 23302(، 1394/8/11.
1 . آی���ت اهلل م���کارم: www. makarem.ir، اس���تفتائات، اح���کام اصن���اف و 

مشاغل.
گلپایگانی:» اش���کال ن���دارد.« )اس���تفتای پیامک���ی از دفتر،  آی���ت اهلل صافی 

.)1394/8/10
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ک���ه فرهنگ غرب���ی را ترویج     نش���ان دادن لباس های���ی 
می دهند؛

پوش���یدن لباس های تنگ و بدن نما توسط دختران و    
زنان جوان که حاضرین در جلسه را تحریک و آن ها را به 

گناه آلوده می کند؛
ک���ه پوش���ش     اس���تفاده از دخت���ران و زن���اِن آرایش ک���رده 

نامناسب و تحریک کننده دارند؛
استفاده افراد مدلینگ از حرکات و اعمالی1 که سبب    

انحراف و تحریک مخاطبین می شود، اجتناب کنند.

استفتا ••

سؤال: آیا برگزاری شوی لباس مختلط جایز است؟
گر مس���تلزم مفس���ده هایی مانند حضور نامحرم  جواب: ا

باشد،2 یا شئونات اسالمی رعایت نشود، جایز نیست.3

انتخ���اب می ش���وند،  به عن���وان مدلین���گ  ک���ه  اف���رادی 
که عکس های آنان در س���ایت ها  باید توجه داش���ته باش���ند 

1 . مثال با ناز و کرشمه راه بروند، یا در مقابل حاضرین خم و راست شوند.
2 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/27؛ آیت اهلل 
ش���بیری زنجان���ی )کد اس���تفتا: 23915(، 1394/8/30 و آی���ت اهلل جوادی 

آملی، 1394/9/4.
3 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/8/28 و آیت 

اهلل جوادی آملی، 1394/9/4.
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بارگذاری می ش���ود و در مع���رض دید همگان ق���رار می گیرد، 
که  گر پوشش نامناسب داشته باشند، عالوه بر گناهی  پس ا
انجام داده اند زمینه گناه و معصیت دیگران را فراهم کرده اند 
و تا زمانی که عکس این اش���خاص در س���ایت ها وجود دارد 
برای آن ها گناه حساب می شود و در انحراف دیگران شریک 

هستند.

سؤاالت•فقهی ••

سؤال: آیا گذاشتن عکس های شخصی خود، در اینترنت 
و شبکه های اجتماعی جایز است؟

گر با پوش���ش مناسب و کامل باشد و مفسده ای  جواب: ا
نداشته باشد، اشکال ندارد.1

گذاش���تن عکس های دیگران در س���ایت ها و  س���ؤال: آیا 
که دارای پوشش الزم نیستند )خواه  ش���بکه های اجتماعی 

توسط خود شخص باشد یا دیگری( جایز است؟
جواب: جایز نیست.2

گذاش���تن عکس ه���ای دیگ���ران )درحالی که  س���ؤال: آی���ا 
گرفته ش���ده است( در س���ایت ها و  با پوش���ش الزم و ش���رعی 

1 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل نوری همدانی، آیت 
اهلل مکارم، 1393/11/7 و آیت اهلل شبیری زنجانی، 1393/11/20.

2 . همان.
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شبکه های اجتماعی اشکال دارد؟
گر بدون اجازه باش���د1 و موجب آش���کار ش���دن  ج���واب: ا
عیب و ریختن آبروی شخص شود، یا مفسده داشته باشد؛2 

حرام است.

برخ���ی از اف���راد به عالقه من���دان مدلینگ ش���دن آموزش 
می دهند؛ ولی باید دقت داشته باشند که در آموزش دادن به 
کار  کار خالف شرعی3 انجام شود وگرنه  زنان و مردان، نباید 

و درآمد آن ها حرام است.

لباس های مخصوص صنف های خاص
فروش���ندگان مؤمن باید از فروش لباس شغل های خاص 
)مانن���د لباس های نظامی و پزش���کی( به اف���راد غیرنظامی و 
کنند؛ زیرا افراد خ���الف کار به راحتی  غیرپزش���ک خودداری 
می توانن���د با پوش���یدن ای���ن لباس ها از مردم اخ���اذی کرده و 

مردم را نسبت به نیروی انتظامی و پزشکان بدبین کنند.
س���ؤال: آیا ف���روش لباس های نظامی و پزش���کی ب���ه افراد 

1 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل خامنه ای، آیت اهلل نوری همدانی و آیت 
اهلل مکارم، 1393/11/18.

2 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا: 12087(، 
.1393/11/18

کننده  3 . نگاه به نامحرم، لمس بدن زنان و مردان، نمایش حرکات تحریک 
و مفسده انگیز و....
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غیرنظامی و غیرپزشک جایز است؟
گر برخالف قانون بوده1 و مفس���ده داش���ته باش���د  جواب: ا

اشکال، دارد.2

قانون مجازات استفاده از لباس نظامی

کس بدون مج���وز و به ص���ورت علن���ی لباس های     ه���ر 
رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسالمی ایران 
یا نشان ها، مدال ها یا سایر  امتیازات دولتی را بدون تغییر 
که موجب اش���تباه ش���ود، مورداستفاده  یا با تغییر جزئی 
ق���رار ده���د؛ درصورتی که عماًل و به موج���ب قانون دیگری 
مس���تلزم  مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از سه ماه 
ت���ا یک س���ال و یا ج���زای نق���دی از یک میلی���ون و پانصد 
ی���ال محکوم خواهد ش���د و  ه���زار ریال تا ش���ش میلیون ر
کرده باشد،  درصورتی که از این عمل خود سوءاس���تفاده 

به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.3

1 .اس���تفتای پیامک���ی از دفات���ر آی���ت اهلل م���کارم، آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، 
اهلل  آی���ت  1394/10/24؛  گلپایگان���ی،  صاف���ی  اهلل  آی���ت  1394/10/23؛ 
ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 25916(، 1394/10/25 و آیت اهلل خامنه ای، 

.1394/10/30
2 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد اس���تفتا: 25916(، 

.1394/10/25
rc.majlis.ir . 3، قانون مجازات اسالمی، ماده 59.
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هر کس علنی و به صورت غیرمجاز، لباس های رسمی    
کش���ورهای بیگانه یا نشان ها یا  یا متحدالشکل مأموران 
مدال ها یا س���ایر امتیازات  دولت ه���ای خارجی در ایران 
را مورداس���تفاده ق���رار دهد، به ش���رط معامل���ه متقابل و یا 
درصورتی ک���ه موج���ب اخت���الل در نظ���م عمومی گ���ردد، 

مشمول مقررات  ماده فوق است.1

و کردن لباس پر

از اموری که در فروشگاه های لباس فروشی مطرح است، 
»پرو کردن«2 می باشد. الزم است نکاتی را که اشاره می شود، 

رعایت شود:
ات���اق پرو ب���زرگ باش���د؛ به طوری که ش���خص به راحتی    

بتواند در آن لباس را بپوشد.
کافی آیینه وجود داش���ته باش���د تا     در اتاق پرو به اندازه 

فرد بتواند با کمک آن در انتخاب بهتر موفق باشد.
امنیت اتاق پرو خیلی مهم اس���ت. فروش���ندگان باید    

که  کنن���د و از اتاق هایی  ازهر لح���اظ امنیت آن را تأمین 

1 . همان، ماده 60.
2 . شخص برای اینکه بفهمد لباسی که خریده از جهت اندازه و زیبایی برای 
او مناسب است یا نه، آن را در اتاق هایی می پوشد، به این کار »پرو کردن« 

می گویند.
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کنند و درزهای  درب آن پرده یا مانند آن است اجتناب 
اتاق را بپوشانند.

اتاق در قسمتی از مغازه یا فروشگاه قرار بگیرد که با باز    
شدن درب آن، داخل اتاق معلوم نباشد.

ن���ور داخ���ل ات���اق پ���رو بای���د مناس���ب و کاف���ی باش���د؛    
به طوری که در تش���خیص ش���خص تأثیر منف���ی نگذارد؛ 
یعنی از المپ هایی استفاده نشود که رنگ لباس را تغییر 

می دهد.
کردن     ک���ه ممکن اس���ت از پ���رو  خری���داران ت���ا جای���ی 

لباس ها خودداری کنند؛ زیرا یک لباس را افراد مختلفی 
برای انتخاب و پرو کردن می پوشند و این نکته از جهت 

بهداشتی کار مناسبی نیست.
به هیچ وجه اجازه پرو کردن لباس های زیر داده نشود.   

فروش•لباس•دانش•آموزی ••

س���ؤال: مدی���ر مدرس���ه ای هس���تم. از خی���اط لب���اس ف���رد 
دانش آموز را به مبلغ 8 هزار و 500تومان خریده ام و به بچه ها 
10هزار تومان می فروشم. آیا می توانم این 1500 تومان را به عنوان 

حق الزحمه خود بردارم؟
جواب: درصورتی که شما به عنوان وکیل یا نماینده آن ها، 
لباس ها را خریده اید، چیزی نمی توانید اضافه بگیرید؛ ولی 
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گ���ر خودت���ان خریداری می کنی���د و به آن ها می فروش���ید این  ا
مقدار تفاوت مانعی ندارد.1

1 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.
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فصل هفتم:

جنس  ها و رنگ  های توصیه  شده در 
اسالم1

در این فصل به جنس ها و رنگ هایی که اسالم آن را تأیید 
کرده اس���ت، پرداخته می ش���ود. افراد با به کارگیری  و توصیه 
که توصیه شده است،  این نکات و اس���تفاده از لباس هایی 

سالمت و نشاط خود و جامعه را بهتر تأمین می کنند.
مطالب این فصل در دو قسمت تنظیم شده است:

قسمت اول: جنس های توصیه شده در اسالم

گونی بر سالمتی جسم و روح  جنس لباس دارای آثار گونا

1 . ر.ک: مهذب االحکام، سبزواری، ج 5، ص 367 تا 377.
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انسان است و ازنظر بهداش���تی از اهمیت بسیاری برخوردار 
اس���ت؛ زیرا به طور مس���تقیم با بدن تماس دارد و آثار سریع و 

دائمی به بار می آورد که به برخی اشاره می شود:

الف( تولید و انتقال بار الكتریكی

بعض���ی از لباس ه���ا1 از جن���س خاص���ی تهیه می ش���وند 
ک���ه مول���د و انتقال دهن���ده ب���ار الکتریک���ی اس���ت. افزای���ش 
ب���ار الکتریک���ی در بدن، موج���ب افزای���ش رفتار غی���رارادی، 
عصبانیت و اضطراب درونی می ش���ود. بنابراین، هر جنسی 
کند، برای پوشش مناسب تر  کمتری تولید  که بار الکتریکی 
اس���ت. ای���ن نکته در پوش���اندن س���ر، کارب���رد بیش���تری دارد 
کنند  و خانم ه���ا باید از جنس���ی به عنوان روس���ری اس���تفاده 
کمتری باش���د. بعض���ی از لباس ها  ک���ه دارای بار الکتریکی 
خودش���ان بار الکتریکی تولید نمی کنن���د؛ ولی عامل انتقال 
آن به بدن هس���تند و بارهای الکتریکی موجود در طبیعت را 
ب���ه بدن منتقل و بعضی از لباس ها رطوبت را به خود جذب 
می کنند و موجب تخلیه ب���ار الکتریکی در بدن و در نتیجه 
سستی و بی حالی می شوند. پوشیدن لباس های پنبه ای به 
دلی���ل اینک���ه از الیاف طبیعی تهیه می ش���وند، در درجه اول 

قرار دارند و لباس های کتان در درجه بعدی.

1 . مانند لباس های نایلونی ضخیم.
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ب( قابلیت نفوذ پوشاك

پوس���ت بدن عالوه برجذب اکسیژن، دفع کننده بعضی 
از س���موم ی���ا مواد زائد ش���یمیایی موجود در بدن می باش���د و 
ب���ا عمل تعری���ق، مواد زائد ب���دن را خارج می کن���د. بعضی از 
لباس ها مانع رس���یدن اکس���یژن به پوست می شوند و تنفس 
پوس���تی کمتری انجام می ش���ود و به میزان الزم رشد طبیعی 

صورت نمی گیرد.

ونی ونی و بیر ج( بازتاب و دفع تشعشعات در

بدن انس���ان، با توجه ب���ه فعالیت های جس���می حرارت 
گر لباس بتواند این حرارت و انرژی  فراوانی را تولید می کند. ا
مازاد بر نیاز بدن را به طور مناس���ب دفع کند، مایه سالمتی و 
گ���ر نتواند این انرژی را دفع کند، به عنوان س���م  رفاه اس���ت و ا

در بدن باقی می ماند و سالمتی انسان را به خطر می اندازد.1
در ای���ن قس���مت، روایات اهل بی���ت؟مهع؟ را درباره جنس 
لب���اس مط���رح می کنی���م ت���ا متوج���ه ش���ویم عل���م روز هم���ان 

توصیه های اسالم را بابیانی دیگر مطرح کرده است.

www. maarefquran.org . 1، مقال���ه »لب���اس از نگاه ق���رآن و عترت«، ابراهیم 
کاملی، با کمی تغییرات.
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1. لباس کتان1 و پنبه ای
امیرالمؤمنین، علی؟ع؟ فرمودند: 

م���ا  و  پیامب���ر  لب���اس  ک���ه  بپوش���ید  پنب���ه ای  »لب���اس 
اهل بیت؟مهع؟ می باشد«.2

امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
گوش���ت را  ک���ه  »کت���ان از لب���اس پیامب���ران؟مهع؟ اس���ت 

می رویاند«.3 

نیز از آن حضرت آمده است: 
کت���ان، موجب چاقی و فربه ش���دن  »پوش���یدن لباس 

می شود«.4

حکم•فقهی ••
پوشیدن لباس کتان و پنبه ای مستحب است.5

2. لباس پشمی
پیامبر اکرم؟لص؟ فرمودند: 

1 . البته باید توجه شود که کتان، خالص باشد، نه پارچه های کتان امروزی که 
با الیافی دیگری مخلوط شده اند.

کافی، ج 6، ص 446؛ ح 4.  . 2
کافی، ج 6، ص 449، ح 1.  . 3

4 . محاسن، ج 2، ص 450، ح 363.
5 . مه���ذب االح���کام، ج 5، ص 363؛ فرهن���گ فق���ه مطاب���ق مذه���ب اه���ل 

بیت:، ج 2، ص 284 .
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تازنده هس���تم پنج چی���ز را ترک نمی کنم ت���ا بعد از من 
کنند[: پوشیدن  سنت شود ]و مسلمانان به آن عمل 
لب���اس پش���می، سوارش���دن ب���ر االغ، غ���ذا خ���وردن با 
کفش با دس���ت خودم و س���ام  کردن  بن���دگان، وصله 

کودکان.1 کردن به 

یکی از اصحاب2 امام صادق؟ع؟ می گوید:
کردم: مردم پوش���یدن لباس پشمی  به ایش���ان عرض 
را امری ناپس���ند می دانند. آن حض���رت فرمود: چنین 
نیس���ت؛ پدرم امام باقر و جّدم امام سجاد؟امهع؟ لباس 

پشمی می پوشیدند«.3

3. لباس ضخیم
امام علی؟ع؟ فرمودند: 

َیاِب؛ بر ش���ما باد پوش���یدن  ِفیِق ِمَن الّثِ ���ْم ِبالّصَ
ُ

ْیک
َ
»َعل

لباس ضخیم«.4

4. لباس نخی
ک تابستانی نخی باشد؛ زیرا تهویه  بهتر است جنس پوشا

1 . خصال، ج 1، ص 271، ح 13.
2 . ابن کثیر خّزاز.

کافی، ج 6، ص 450، ح 4.  . 3
4 . خصال، ج 2، ص 623.
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و تبخیر عرق بدن از پارچه های نخی بهتر انجام می شود.1

قسمت دوم: رنگ های توصیه شده

1. لباس سفید

کرده، رنگ  که اس���الم برای لب���اس توصیه  بهترین رنگی 
سفید است. بنابر کالم نورانی امام باقر؟ع؟، پیامبر اکرم؟لص؟ 
بیش���تر اوقات لباس س���فید می پوشید2 و به مس���لمانان  هم 

توصیه می فرمودند: 
کیزه ترین ]لباس ها است[  که پا »لباس سفید بپوشید 

کنید«.3  کفن  و اموات خود را با آن 

آثار لباس سفید
پوشیدن لباس سفید دارای آثار مفید زیادی است که به 

برخی از آن ها اشاره می شود:

شادی آور
ک سفید از عوامل مؤثر بر ایجاد بهجت بوده و مفرح  پوشا

گرما«،  ک مناسب برای مقابله با  www.salamatnews.com . 1، مقاله »پوش���ا
.1392/4/1

2 . قرب اإلسناد، ص152، ح 552.
کافی، ج 6، ص 445، ح 1.  . 3
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و دلگشا است.1

مانع جذب آفتاب
در فصل تابستان باید لباس هایی را پوشید که در مقابل 
کافی ایجاد می کند. رنگ این لباس ها  نور خورشید پوشش 
باید روشن باشد؛ چون رنگ روشن، نور خورشید را منعکس 

می کند و گرمای آفتاب جذب پارچه  سفید نمی شود.2 
لباس س���فید به دلیل این که کمت���ر از رنگ های دیگر نور 
کرده و قس���مت اعظ���م تشعش���عات وارد از محیط و  جذب 
ازجمله اشعه مادون قرمز موجود در نور آفتاب را که خاصیت 
گرمازایی دارد، منعکس ساخته و از خود دفع می کند وسیله 
طبیع���ی و س���المی در مبارزه ب���ا گرماى فصل���ی و منطقه ای 

است.3
اس���الم پوشیدن لباس س���فید را توصیه کرده؛ ولی امروزه 
پوش���یدن آن برای زنان در مقابل نامحرمان ناپس���ند اس���ت؛ 
زی���را موجب جلب توجه دیگران و تحریک مردان می ش���ود و 

1 . مجله پژوهش و حوزه، مقاله »پوشش  هاى رنگی از منظر حدیث«، محمد 
اصغری نژاد، ش 12، 1381.

ک مناسب برای مقابله با گرما«،  www.salamatnews.com . 2، مقاله »پوش���ا
.1392/4/1

3 . مجله پژوهش و حوزه، مقاله »پوشش  هاى رنگی از منظر حدیث«، محمد 
اصغری نژاد، ش 12، 1381.
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ممکن است زمینه گناه دیگران را فراهم کنند.1

حکم•فقهی ••

مس���ئله: پوش���یدن لب���اس س���فید در نم���از2 و غی���ر نم���از 
مستحب است.3

2. لباس زرد

ک���ه مورداس���تفاده اهل بی���ت؟مهع؟  از رنگ های���ی  یک���ی 
قرارمی گرفته، رنگ زرد است؛ امام باقر؟ع؟ فرمودند: 

»رن���گ زرد ]رن���گ موردعاقه ماس���ت[4و م���ا در منزل، 

1 . ر.ک: همان.
2 . توضیح المسائل امام خمینی، ص 191، م 845؛ توضیح المسائل آیت اهلل 
فاضل، ص 146، م 234؛ توضیح المسائل آیت اهلل سبحانی، ص 231، م 
719؛ توضیح المسائل آیت اهلل وحید خراسانی، ص 175، م 871؛ توضیح 
المسائل آیت اهلل شبیرى زنجانی، ص 190، م 873؛ توضیح المسائل آیت 
گلپایگانی،  اهلل مکارم، ص 153، م 790 و احکام نوجوانان آیت اهلل صافی 

ص 78، م 171.
3 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل خامنه ای؛ آیت اهلل شبیری زنجانی)کد 
اس���تفتا: 24192(؛ آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی و آی���ت اهلل ج���وادی آمل���ی، 

.1394/9/4
آیت اهلل سیس���تانی: »پیامبر اکرم؟لص؟ لباس س���فید را ب���رای مرد ترجیح می 

دادند« )www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، لباس(.
کافی، ج 6، ص 448، ح 10.  . 4
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لباس زرد می پوشیم«.1

که لباس زرد پوشیده  زراره می گوید امام باقر؟ع؟ را دیدم 
بود. امام فرمودند: 

گرفت���ه ام؛ ]لباس زرد  »]چ���ون[ از قبیله قریش همس���ر 
پوشیده ام[«.2

و  زنن���ده  رن���گ  م���ا  زم���ان  در  زرد  رن���گ  پوش���یدن  گ���ر  ا
تحریک کننده ای برای زنان حساب شود؛ باید از پوشیدن آن 

در مقابل نامحرمان خودداری کنند.3

3. لباس سبز

از رنگ های بس���یار زیبا، س���رور آور و بهجت انگیز، رنگ 
که موردعالقه اهل بیت؟مهع؟ بوده و پوشیدن آن  س���بز اس���ت 

توصیه شده است؛ امام باقر؟ع؟ فرمودند: 
کرم؟لص؟ لباس سبزرنگ می پوشیدند«.4 »پیامبر ا

استفتا ••

سؤال: آیا پوشیدن لباس سبز، مستحب است؟

1 . همان، ح 9.
2 . همان، ص 447، ح 3.

3 . مجله پژوهش و حوزه، مقاله »پوشش  هاى رنگی از منظر حدیث«، محمد 
اصغری نژاد، ش 12، 1381.

کافی، ج 6، ص441، ح 2.  . 4
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ک���رم؟لص؟ بوده  ج���واب: رن���گ س���بز موردپس���ند پیامب���ر ا
است.1

1 .اس���تفتای پیامک���ی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد اس���تفتا: 24192(، 
.1394/9/4
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فصل هشتم:

جنس  ها و رنگ  های نهی شده در اسالم

گذش���ته اهل بی���ت؟مهع؟ برخ���ی از  ب���ر اس���اس مطال���ب 
جنس ه���ا و رنگ ه���ا را برای لب���اس توصیه کرده ان���د؛ متقاباًل 
پوشیدن بعضی از لباس ها را نهی کرده اند که در دو قسمت 

مطرح می کنیم.

قسمت اول: لباس های مکروه و ناپسند

اس���الم، پوش���یدن برخی از لباس ها را ناپس���ند می داند و 
توصیه می کند از آن ها اس���تفاده نشود؛ ولی اگر کسی از آن ها 

استفاده کند، مرتکب کار حرامی نشده است.
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1. لباس سیاه

برخالف لباس سفید که موجب سرور و شادی می شود، 
لباس سیاه زمینه غمگین شدن و افسردگی را فراهم می کند. 

امام علی؟ع؟ فرمودند: 
که آن، لباس فرعون بوده  »لباس س���یاه نپوش���ید؛ چرا

است«.1

البته بعضی از پوشش های مشکی از نظر اسالم به دلیل 
رعایت مصالحی تأیید و حتی به پوش���یدن آن توصیه ش���ده 
اس���ت. پیامبر اکرم؟لص؟ پوش���یدن لباس س���یاه را ناپس���ند 

می دانستند، مگر در سه چیز: کفش، عمامه و عبا.2
ب���ه گفته مراجع تقلید، چادر مش���کی ه���م به عبا ملحق 
می ش���ود و پوش���یدن چادر مش���کی کراهتی ندارد بلکه برای 
زنان رنگ س���نگین و مناسبی است؛ البته معنای این کالم 
آن نیس���ت که همه لباس های زنان، س���یاه باشد؛ بلکه زنان 
کنند، به ش���رط  می توانن���د از رنگ های روش���ن هم اس���تفاده 

اینکه در مقابل نامحرمان تحریک کننده و زننده نباشد.
پوش���یدن لباس س���یاه در عزای اهل بی���ت؟مهع؟ مکروه و 
ناپس���ند نیس���ت، بلکه امری مطلوب اس���ت؛ زیرا اشخاص 

1 . من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 252، ح 767.
کافی، ج 6، ص 449، ح 1.  . 2
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ب���ا پوش���یدن لباس مش���کی به هم���گان می فهمانن���د که در 
که به ب���زرگان دی���ن واردش���ده اس���ت، غمگین و  مصیبت���ی 
ناراحت هستند و این پوشش، نوعی اعتراض عملی به ظلم 

حساب می شود.
آیت اهلل فاض���ل لنکرانی درباره اهمیت پوش���یدن لباس 

سیاه برای عزای اهل بیت؟مهع؟ فرمودند: 
»بزرگان���ی چ���ون مرحوم آی���ت اهلل بروج���ردى؟ق؟ در روز 

عاشورا از قباى سیاه استفاده می کردند«.1

سؤاالت•فقهی ••

س���ؤال: آیا پوش���یدن چادر و عبای مش���کی ب���رای زنان و 
مردان کراهت دارد؟

جواب: کراهت ندارد.2

س���ؤال: آی���ا پوش���یدن پیراه���ن مش���کی در ع���زای ام���ام 
حسین؟ع؟ و بقیه اهل بیت؟مهع؟ استحباب دارد؟

کراهت  ک���ه ش���عار مذهب اس���ت،  ج���واب: در م���واردى 
ندارد؛3 بلکه مستحب است4 و در غیر آن، کراهت پوشیدن 

1 . جامع المسائل، ج 1، ص 581، س 2171.
2 . اس���تفتائات جدی���د آیت اهلل مکارم، ج 2، ص 77 ، س 152 و اس���تفتائات 

جدید آیت اهلل تبریزى، ج 1، ص 361، س 1617.
3 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.

4 . همان؛ آی���ت اهلل خامن���ه ای: www.leader.ir، اس���تفتائات جدید؛ جامع 
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لباس مشکی ثابت نیست.1

سؤال: آیا پوشیدن لباس سیاه در عزا و مصیبت اموات، 
کراهت دارد؟

جواب: کراهت پوشیدن لباس سیاه ثابت نیست.2

س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس س���فید ب���ر روى لباس س���یاه، 
کراهت آن را رفع می کند؟

جواب: کراهت رفع نمی شود.3

مسئله: پوش���یدن لباس سیاه در نماز کراهت دارد؛4 ولی 
که برای ع���زای اهل بیت؟مهع؟  نمازخواندن بالباس س���یاهی 

المس���ائل، آی���ت اهلل فاضل، ج 1، ص 581، س 2171؛ اس���تفتائات جدید، 
آیت اهلل تبریزى، ج 1، ص 452، س 1993؛ جامع األحکام، آیت اهلل صافی 

گلپایگانی، ج 2، ص 130، س 1590.
1 . آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی: www. zanjani.net، اس���تفتائات، س 284؛ 
آی���ت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org، س���وال ه���ا و جواب ه���ا، لباس؛ 

استفتائات جدید، آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 371، س 1544 .
2 . اس���تفتائات جدید آی���ت اهلل تبری���زى، ج 2، ص 371 ، س 1543  و آیت اهلل 

مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.
3 . استفتائات جدید آیت اهلل تبریزى، ج 1، ص 507، س 2226.

4 . توضیح المس���ائل امام خمینی، ص 192، م 846؛ توضیح المس���ائل آیت 
اهلل ش���بیرى زنجان���ی، ص 190، م 874؛ اح���کام نوجوانان آی���ت اهلل صافی 
گلپایگانی، ص 78، م 172؛ توضیح المسائل آیت اهلل مکارم، ص 153، م 
791؛ توضیح المس���ائل آیت اهلل فاضل، ص 146، م 235 و جامع المسائل 

آیت اهلل بهجت، ج 1، ص 323؛ 
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پوشیده شده است، کراهت ندارد.1

2. لباس قرمز

رنگ قرمز یکی از رنگ های مکروه است. امام صادق؟ع؟ 
فرمودند: »پوشیدن لباس قرمز کراهت دارد«.2

استفتا ••

سؤال: آیا پوشیدن لباس قرمز کراهت دارد؟
جواب: کراهت دارد.3

یکی از اصحاب امام حس���ن عسکری؟ع؟ در نامه ای به 
آن حضرت پرسیده بود:

 ش���یعیان م���ا ب���ا لب���اس قرم���ز نم���از نمی خوانن���د، آی���ا 
اس���ت؟ حض���رت  قرم���ز جای���ز  بالب���اس  نمازخوان���دن 

1 . جامع المس���ائل آیت اهلل فاضل، ج 1، ص 581، س 2172 و جامع األحکام 
گلپایگانی، ج 2، ص 130، س 1591. آیت اهلل صافی 

کافی، ج 6، ص 447، ح 5.  . 2
3 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا: 24192(، 

1394/9/4 و آیت اهلل نوری همدانی، 1394/9/18.
آیت اهلل سیستانی: »کراهت ندارد« )استفتای پیامکی از دفتر، 1394/9/17(
آی���ت اهلل مکارم: »اس���تفاده از رنگ های تند و زینتی برای زنان جایز نیس���ت. 
گر مفسده ای نداشته باشد اشکال ندارد« )استفتای پیامکی  برای مردان ا

از دفتر، 1394/9/17(
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فرمودند: »اشکال ندارد«.1

کراهت دارد؛ در عروس���ی و  گرچ���ه  پوش���یدن لباس قرمز 
گر پوشیدن  براى دل خوشی همسر استثناء شده است؛2 اما ا
آن در این زمان برای زنان مهیج، زننده و تحریک کننده باشد 

استفاده آن در برابر نامحرم جایز نیست.3

3. لباس کثیف

اس���الم برای نظاف���ت لباس اهمیت ویژه ای قائل اس���ت 
و چ���رک و کثی���ف ب���ودن لب���اس را ناپس���ند می دان���د؛ پیامبر 

اکرم؟لص؟ دراین باره فرمودند: 

کس لباسی دارد، باید آن را  ْفه ؛ هر  ُیَنّظِ
ْ
 َفل

ً
 َثْوبا

َ
ذ خَ َّ

»َمِن ات
تمیز نگه دارد«.4

حکم•فقهی ••

مس���ئله: پوش���یدن لباس چرك و کثی���ف در نماز کراهت 
دارد.5

1 . من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 263، ح 810.
کافی، ج 6، ص 447، ح 5.  . 2

3 . ر.ک: مجله پژوهش و حوزه، مقاله »پوش���ش  هاى رنگی از منظر حدیث«، 
محمد اصغری نژاد، ش 12، 1381.

کافی، ج 6، ص 441، ح 3.  . 4
5 . توضی���ح المس���ائل ام���ام خمین���ی، ص 192، م 846؛ توضی���ح المس���ائل، 
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4. لباس کوتاه

کوت���اه، اگرچه برای مردان جایز اس���ت؛  پوش���یدن لباس 
س���زاوار است آقایان از لباس های آستین بلند استفاده کنند 
تا ش���أن آن ها حفظ ش���ود. هنگامی که امام  حسین؟ع؟ عزم 

میدان کرد، فرمود: 
کس���ی به آن رغبت  که  کهن���ه اى بیاورید  »برای���م جامه 
نکند تا آن را زیر لباس هایم بپوشم و بعد از شهادتم مرا 
برهنه نکنند؛ زیرا می دانم پس از ش���هادت لباس هایم 

ربوده خواهد شد.« 

کوتاه���ی آوردن���د؛ ول���ی ام���ام؟ع؟ آن را  لب���اس تن���گ و 
آوردن���د.  بلندت���رى  لب���اس  ب���رای حض���رت  نپوش���ید. 
امام؟ع؟ آن را پوشید سپس با بانوان حرم خداحافظی 

کرد.1

پوش���یدن لباس آس���تین بلند، هم برای پوس���ت و جسم 
مفی���د اس���ت و هم مان���ع آلوده ش���دن زنان به گناه می ش���ود؛ 
زیرا برخی از زنان ممکن اس���ت با دیدن دست برهنه مردان، 

تحریک شده و به گناه آلوده شوند.

آی���ت اهلل ش���بیرى زنجان���ی، ص 190، م 874 و توضیح المس���ائل، آیت اهلل 
فاضل، ص 146، م 235.

1 . مناقب آل أبی طالب؟مهع؟، ابن شهرآشوب، ج 4، ص 109.
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سؤاالت•فقهی ••

سؤال: آیا پوش���یدن لباس آس���تین کوتاه برای مردان جایز 
است؟

گر مفسده نداشته باشد،1 اشکال ندارد.2 جواب: ا

سؤال: حکم پوشیدن شلوار کوتاه توسط مردان چیست؟
جواب: درصورتی که زیر زانو باشد، مانعی ندارد.3

س���ؤال: اس���تفاده از لباس هاى آس���تین کوتاه و شلوارك در 
که  کش���تی و وزنه ب���رداری  مس���ابقاتی مانند فوتبال والیبال، 
ی���ا حج���م بدن و حج���م عورتین کاماًل مش���خص اس���ت و یا  

قسمت های زیادى از بدن آشکار است چه حکمی دارد؟

1 . آیت اهلل خامنه ای: www.leader.ir، استفتائات جدید آیت اهلل سبحانی: 
tohid.ir، اح���کام ش���رعی، زینت و پوش���ش؛ اس���تفتائات جدی���د آیت اهلل 

مکارم، ج 1، ص 238، س 834.
آیت اهلل تبریزی: »مؤمن با پوش���یدن لباسی که خالف وقار است نفس خود را 

ذلیل نمی کند« )استفتائات جدید، ج 2، ص 369، س 1532(.
آی���ت اهلل صاف���ی گلپایگان���ی: »در جای���ی که در مع���رض نظر اجنبیه اس���ت، 
احتیاط براى مرد پوشیدن لباس آستین  دار است« )جامع األحکام، ج 2، 

ص 174، س 1722(.
2 . آیت اهلل سیستانی: www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، زینت.

www.( »کوت���اه باش���د آی���ت اهلل م���کارم: »اش���کال ن���دارد مگ���ر بی���ش از ح���د 
makarem.ir، استفتائات(.

3 . همان.
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جواب: چون در مقابل نامحرم هستند، جایز نیست.1

5. لباس نقش دار

که ب���ر روى آن تصاویر  س���ؤال: آی���ا نمازخواندن بالباس���ی 
حیوان یا انسان یا منظره باشد، جایز است؟

گر تصویر موجود روح دار داش���ته باش���د، نماز در  جواب: ا
آن مکروه است.2

قسمت دوم: لباس های حرام زنانه و مردانه

اسالم به مردان و زنان دستور داده است از پوشیدن برخی 
از لباس ها به دلیل مفاسدی که برای شخص و جامعه دارند 

خودداری کنند که در ادامه مطرح می شوند.

1. لباس شهرت3

»لباس ش���هرت« لباس���ی اس���ت که ازنظر پارچه، رنگ یا 

1 . استفتائات آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 183 ، س 5245.
2 . توضیح المسائل امام خمینی، ص 192، م 846؛ توضیح المسائل آیت اهلل 
ش���بیرى زنجانی، ص 190، م 874؛ توضیح المس���ائل آیت اهلل مکارم، ص 
153، م 791؛ احکام نوجوانان آیت اهلل صافی گلپایگانی، ص 78، م 172؛ 
توضیح المس���ائل آیت اهلل فاضل، ص 146، م 235 و جامع المس���ائل آیت 

اهلل بهجت، ج 1، ص 323.
کافی، ج 1، ص 411؛ ج 6، ص 442 و 444؛ ص 455، ح 2. 3 . ر.ک: 

131   السلیسلملاش لیسولشه لنر ل ال سنج



دوخت آن، براى شخص استفاده کننده، معمول و متعارف 
نب���وده1 و عرفا زننده باش���د؛ به طوری که موجب انگش���ت نما 

شدن فرد شود، یا مناسب شأن او نباشد.2
روایات، از پوشیدن لباس شهرت به شدت نهی کرده اند؛ 

امام حسین؟ع؟ فرمودند:

اِر؛   ِمَن الّنَ
ً
ِقَیاَمِة َثْوبا

ْ
َكَساُه اهَّلُل َیْوَم ال  َیْش���َهُرُه 

ً
ِبَس َثْوبا

َ
َمْن ل

کن���د خدای  که او را مش���هور  کس لباس���ی بپوش���د  ه���ر 
متعال در قیامت لباسی از آتش را بر تن او می پوشاند.3

پوشیدن لباس هایی که اشخاص را انگشت نما می کند، 
علل مختلفی دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

به دلی���ل     اف���راد  از  برخ���ی  ش���خصیتی:  کمبوده���ای 
ت���ا  لباس های���ی می پوش���ند  روان���ی خ���ود،  کمبوده���ای 

موردتوجه دیگران قرار بگیرند.

1 . توضیح المسائل امام خمینی، ص 187، م 827؛ أجوبة االستفتائات آیت 
اهلل خامنه ای، ص 304، س 1360؛ استفتائات آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 

175 ، س 5214.
2 . جامع المسائل آیت اهلل فاضل، ج 1، ص 452، س 1711.

گر  آیت اهلل ش���بیری زنجانی و آیت اهلل تبریزی: »لباس���ی که انسان می پوشد، ا
لباس���ی باشد که موجب وهن به او ش���ود، یا طورى باشد که با پوشیدن آن 
www. zanjani.( »بر دیگران فخر بورزد، بنابر احتیاط واجب باید ترك شود

net، استفتائات، س 190 و استفتائات جدید، ج 1، ص 361، س 1618(
کافی، ج 6، ص 445، ح 4.  . 3
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هنجارشکنی: عده دیگری برای اینکه مخالفت خود    
را با هنجارهای اجتماعی )مانند س���اده زیس���تی، حیا و 
حجاب( نش���ان دهند، از لباس هایی استفاده می کنند 

که فضای اجتماعی یک منطقه را تغییر دهند.
برخ���ی از اف���راد به دلی���ل پی���روی از مده���ای غرب���ی از    

که با س���اختار اجتماع  پوشش هایی اس���تفاده می کنند 
سازگار نیس���ت و لذا آقایان در بین جامعه انگشت نما و 

مشهور می شوند.

سؤاالت•فقهی ••

مس���ئله: بناب���ر احتی���اط واجب، انس���ان باید از پوش���یدن 
لباس شهرت خوددارى کند.1

س���ؤال: آی���ا پوش���یه و نقاب زدن ب���ر چه���ره درجاهایی که 
مرسوم نیست،2 لباس شهرت حس���اب می شود و باید از آن 

اجتناب کرد؟
ج���واب: اگر موجب جلب توجه بیش���تر م���ردم مخصوصًا 

1 . توضیح المسائل آیت اهلل فاضل، ص 143، م 213 و توضیح المسائل امام 
خمینی، ص 187، م 827.

آیت اهلل ش���بیری زنجانی: »در صورتی که مس���تلزم هتك حرمت باش���د، حرام 
است و در غیر این صورت کراهت شدید دارد و احتیاط استحبابی در ترك 

آن است.« )توضیح المسائل، ص 186، م 853(.
2 . فرقی نمی کند که داخل کشور باشد یا خارج از کشور.
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مردان به زن شود باید کنار گذاشته شود.1
مسئله: نمازخواندن بالباس شهرت اشکال ندارد.2

که اس���الم آن را  تذکر: باید توجه ش���ود پوش���ش و لباس���ی 
کرده اس���ت؛ هیچ گاه  به عنوان حجاب ش���رعی زنان معرفی 
که زنان آن  لباس ش���هرت حساب نمی ش���ود؛ مثاًل درجایی 
منطقه پوش���ش نامناس���بی دارند، زنانی که حجاب ش���رعی 
گش���اد حفظ  خ���ود را به وس���یله چ���ادر ی���ا مانتوه���ای بلند و 
می کنند به پوش���یدن لباس ش���هرت متهم نمی شوند؛ چون 

پوشش آن منطقه غلط و نامناسب است.

2. لباس مختص

آن  پوش���یدن  ک���ه  اس���ت  لباس���ی  مخت���ص«  »لب���اس 
مخصوص مردان یا زنان باش���د و مرد یا زن با پوش���یدن آن به 

1 . آیت اهلل سیستانی: www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، لباس و آیت 
.www.makarem.ir :اهلل مکارم

2 . آی���ت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org، س���وال ه���ا و ج���واب ه���ا، لباس 
توضی���ح المس���ائل ام���ام خمین���ی، ص 188، م 827؛ توضی���ح المس���ائل 
آی���ت اهلل فاض���ل، ص 143، م 213؛ توضیح المس���ائل آیت اهلل س���بحانی، 
ص 228، م 702؛ توضی���ح المس���ائل آی���ت اهلل م���کارم، ص 150، م 770 و 

استفتائات آیت اهلل بهجت، ج 2، ص 48، س 1623.
 www.( »آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی »بنابراحتی���اط نم���ازش باط���ل می ش���ود

zanjani.net، استفتائات، س 190(.
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جنس مخالف شبیه می شود؛ امام باقر؟ع؟ فرمودند: 
که خود را به زنان ش���بیه  ک���رم؟لص؟ مردانی  »پیامبر ا
کنند، لعنت  که خود را به مردان ش���بیه  کنن���د و زنانی 

کرده است«. 1

س���ؤال: آی���ا پوش���یدن لب���اس مخصوص م���رد ب���راى زن و 
بالعکس اشکال دارد؟

جواب: احتیاط واجب آن است که مردان، لباس زنانه و 
زنان نیز، لباس مردانه نپوشند.2

سؤال: آیا زن می تواند لباس مرد را به مّدت کوتاهی بپوشد 
و بالعکس؟

1 . خصال، ج 2، ص 587.
2 . توضیح المسائل امام خمینی، ص 180، م 828؛ توضیح المسائل آیت اهلل 
مکارم، ص 150، م 772؛ توضیح المسائل آیت اهلل نوری همدانی، م 847؛ 
توضیح المسائل آیت اهلل فاضل، ص 143، م 215 و توضیح المسائل آیت 

اهلل شبیری زنجانی، ص 186، م 854.
آیت اهلل تبریزى و آیت اهلل بهجت: »جایز نیس���ت« )اس���تفتائات جدید، ج 2، 

ص 371، س 1548  و توضیح المسائل، ص 141، م 711(.
آی���ت اهلل خامن���ه ای و آیت اهلل صافی گلپایگانی: »ت���ا زمانی که آن را به عنوان 
لباس براى خود انتخاب نکرده باشند، اشکال ندارد« )أجوبة االستفتائات، 

ص 305، س 1367 و جامع األحکام، ج 2، ص 164، س 1688(.
آیت اهلل سیستانی: »اگر طوری نباشد که به هیئت زنانه درآید، اشکال ندارد« 

)www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، لباس(.
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جواب: اشکال ندارد.1

سؤال: آیا پوش���یدن لباس زنانه توسط مردان و بالعکس، 
براى بازیگرى و تآتر جایز است؟

گر مفسده نداشته باشد،2 اشکال ندارد.3 جواب: ا

س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس مخصوص س���ادات براى غیر 
سادات جایز است؟

گر مفسده داشته باشد و یا موجب سوءاستفاده  جواب: ا
شود،4 جایز نیست.5

گلپایگانی، ج 2، ص 164، س 1688. 1 . جامع األحکام آیت اهلل صافی 
2 . آیت اهلل خامنه ای: www.leader.ir، استفتائات جدید.

3 . آی���ت اهلل سیس���تانی: www.sistani.org، س���وال ه���ا و ج���واب ها، زینت؛ 
اس���تفتائات جدی���د آی���ت اهلل م���کارم، ج 2، ص 78 ، س 157؛ آی���ت اهلل 
خامنه ای: »ِصرف پوشیدن لباس جنس مخالف، چنانچه صدق عنوان 
گر مردی با حفظ شئون مردانه،  تأنیث یا تذکیر نکند، حرام نیست« ]پس[ ا
گونه تأنیثی ایجاد نشود، حرمتی ندارد؛  لباس زنانه بپوشد؛ ولی در او هیچ  
مثل مردی  که به دلیل ایفای نقشی در فیلم یا تعزیه لباس زنانه می   پوشد، یا 
حرکات زنانه  انجام می  دهد؛ در حالی که معلوم است شأنش این نیست و 
بالعکس« )farsi.khamenei.ir، رساله آموزشی، ج 2، تدلیس در معامالت 

- تزیین حرام - تشبه مرد به زن و برعکس(.
امام خمینی وآیت اهلل نوری همدانی: »احتیاط واجب آن است که مرد لباس 
زنانه و زن لباس مردانه را نپوش���د« )اس���تفتائات، ج 3، ص 625، س 174 ؛ 

توضیح المسائل، م 847(.
4 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل خامنه ای، 1394/12/1.

5 . استفتائات، آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 185 ، س 5251؛استفتای پیامکی 
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س���ؤال: آیا پوش���یدن لب���اس روحانّی���ت توس���ط بازیگران 
سینما جایز است؟

جواب: اگر حرمت لباس حفظ شود1 و موجب توهین به 
روحانیت نشود، اشکال ندارد.2

سؤال: آیا افراد غیرروحانی می توانند از لباس روحانیت در 
اجتماع استفاده کنند؟

جواب: چون مفسده دارد،3 اشکال دارد،4 لذا باید از این 
کار به صورت جدی اجتناب کنند.5

گر م���رد بالباس زنان���ه یا زن بالب���اس مردانه نماز  مس���ئله: ا

از دفات���ر آی���ت اهلل سیس���تانی، آی���ت اهلل مکارم و آی���ت اهلل ن���وری همدانی، 
.1394/12/1

1 . اس���تفتائات جدید، آیت اهلل مکارم، ج 3، ص 598، س 1698 و استفتای 
پیامکی از دفتر آیت اهلل خامنه ای، 1394/12/3.

2 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 27256(، 
.1394/12/2

3 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/8/4.
4 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/4.

گ���ردد، جایز  گر موج���ب وهن دی���ن و روحانیت  آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی: »ا
نیست« )استفتای پیامکی از دفتر، کد استفتا:23040؛ 1394/8/5(.

آی���ت اهلل خامن���ه ای: »بای���د با اجازه ش���ورای عال���ی حوزه های علمیه باش���د« 
)استفتای پیامکی از دفتر، 1394/8/6(.

5 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/8/3.
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بخواند، نمازش باطل نمی شود.1

وبر 3. لباس آبر

مسئله: پوشیدن لباسی که موجب بی آبرویی و بی حرمتی  
انسان می شود، اشکال دارد.2

4. لباس دارای تصاویر حرام

که بر روی آن ها تصاویر  س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس هایی 
نامناسب3 چاپ شده است، جایز است؟

جواب: اگر موجب نش���ر و ترویج فس���اد و فحشاء باشد4 و 
بدآموزی داشته باشد،5جایز نیست.6

1 . توضیح المس���ائل امام خمینی، ص 188، م 828؛ توضیح المسائل آیت 
اهلل م���کارم، ص 150، م 772؛ توضیح المس���ائل آیت اهلل نوری همدانی، م 
847؛ توضیح المسائل آیت اهلل فاضل، ص 143، م 215 و توضیح المسائل 

آیت اهلل شبیری زنجانی، ص 186، م 854.
2 . توضیح المس���ائل آیت اهلل مکارم، ص 150، م 771؛ توضیح المسائل آیت 
اهلل شبیرى، ص 186، م 853 و توضیح المسائل آیت اهلل وحید خراسانی، 

ص 171، م 851.
3 . مانند تصاویر زنان و مردان نیمه برهنه و برهنه یا تصاویر فرقه های انحرافی، 

مانند شیطان پرستان یا تصویر خوانندگان منحرف.
4 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل خامنه ای، 1394/8/24.

گلپایگانی، ج 2، ص 181 ، س 1733. 5 . جامع األحکام آیت اهلل صافی 
6 . اس���تفتائات جدی���د آی���ت اهلل م���کارم، ج 3، ص 151، س 453؛اس���تفتای 
پیامکی از دفاتر آیت اهلل سیس���تانی، آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 
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5. لباس دارای جمالت مبتذل و توهین آمیز

کلم���ات و  ک���ه روی آن  مس���ئله: پوش���یدن لباس های���ی 
جمالت خارجی چاپ ش���ده، به خودی خود ایراد ندارد؛1 اما 
گر ترویج فرهنگ ضداسالمی  شود، حرام است و تشخیص  ا

آن به عهده عرف است.2
س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس هایی که بر روی آن ها کلمات 
و جمالت مبتذل یا توهین آمیز چاپ ش���ده اس���ت، اشکال 

دارد؟
جواب: اگر موجب نشر فساد باشد،3 جایز نیست.4

6. لباس غصبی
مسئله: پوشیدن عمدی لباس غصبی حرام است.5

23730(، 1394/8/23 و آیت اهلل نوری همدانی، 1394/8/24.
1 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 306، س 1372.

2 . آیت اهلل خامنه ای: farsi.khamenei.ir، رس���اله آموزش���ی، ج 2، پوش���ش و 
نگاه کردن.

3 .اس���تفتای پیامک���ی از دفاتر آی���ت اهلل سیس���تانی، 1394/8/23 و آیت اهلل 
خامنه ای، 1394/8/24.

4 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 23730(؛ 
آی���ت اهلل م���کارم، 1394/8/23؛ آیت اهلل نوری همدان���ی، 1394/8/24 و 

آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/8/25.
5 . توضیح المس���ائل امام خمینی، ص 183، م 798؛ توضیح المسائل آیت 
اهلل فاضل، ص 138، م 178؛ توضیح المسائل آیت اهلل بهجت، ص 138، 
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مسئله: نمازخواندن عمدی بالباس غصبی باطل است 
و باید دوباره بالباس غیر غصبی خوانده شود.1

7. لباس خمس داده نشده

گر کس���ی با عین پولی که خمس آن داده نش���ده  س���ؤال: ا
کند و در آن نم���از بخواند  حکم آن  اس���ت، لباس خریدارى 

چیست؟
جواب: نمازخواندن در آن لباس باطل است.2

م 686 و توضیح المسائل آیت اهلل شبیری زنجانی، ص 182، م 823.
1 . توضیح المسائل امام خمینی، ص 183، م 798 و توضیح المسائل، آیت 

اهلل مکارم، ص 146، م 746.
آی���ت اهلل فاضل و آیت اهلل بهجت: »بنابر احتیاط واجب نمازش باطل اس���ت 
و بای���د آن نماز را با لباس غیر غصبی اعاده کند« )توضیح المس���ائل، ص 

138، م 178 و توضیح المسائل، ص 138، م 686(
آی���ت اهلل ش���بیری زنجان���ی: »بناب���ر احتیاط مس���تجب نمازش باطل اس���ت« 

)توضیح المسائل، ص 182، م 825(.
2 . توضیح المس���ائل امام خمینی، ص 184، م 803؛ توضیح المس���ائل آیت 
اهلل فاض���ل، ص 139، م 184؛ توضیح المس���ائل آیت اهلل مکارم، ص 147، 

م 749.
کم ش���رع معامله انجام ش���ده را اجازه ندهد،  آیت اهلل ش���بیری زنجانی: »تا حا
لب���اس در ملك فروش���نده باقی اس���ت، پس چنانچه ب���دون احراز رضایت 
فروش���نده در آن نماز بخواند، بنا بر احتیاط نمازش باطل اس���ت« )توضیح 

المسائل، ص 183، م 828(.
آیت اهلل بهجت: »تا زمانی که از پول دیگرى خمس یا زکات آن را نداده است، 
نم���از خوان���دن در آن لباس ح���رام و بنا ب���ر احتیاط باطل اس���ت« )توضیح 
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گر فردی که اهل پرداخت خمس و زکات نیست،  سؤال: ا
لباسی به ما هدیه دهد، آیا می توان با آن لباس نماز خواند؟

ج���واب: تا علم به تعلق خمس به عین آن لباس نباش���د، 
کرد.1 می توان با آن نماز خواند و در آن تصرف 

8. لباس فرقه های انحرافی

ئ���م و آرم  ک���ه دارای عال س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس هایی 
فرقه ه���ای انحرافی )مانند شیطان پرس���تان( هس���تند، جایز 

است؟
جواب: جایز نیست.2

المسائل، ص 139، م 691(.
1 . آیت اهلل شبیری زنجانی: www. zanjani.net، استفتائات، س 187.

2 .اس���تفتای پیامک���ی از دفات���ر آی���ت اهلل ن���وری همدان���ی، آی���ت اهلل م���کارم، 
1394/10/10 و آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/10/12.
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فصل نهم:

پوشش و پوشاک مردان
همان ط���ور که اس���الم ب���رای زنان، پوش���ش و حج���اب را 
واجب و پوشیدن برخی از لباس ها را حرام کرده است؛ برای 
پوشش و لباس مردان دستوراتی دارد که آقایان موظف اند به 
آن ها عمل کنند. در این فصل نکاتی درباره پوشش و لباس 

مردان بیان می شود.

مقدار واجب پوشش مردان

مس���ئله: م���ردان باید در برابر همه افراد )خواه محرم باش���د 
یا نامحرم( عورتین خود را بپوش���انند؛ اما پوشاندن بقیه بدن 
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واج���ب نیس���ت؛ مگر درجای���ی1 که بدان���د دیگران ب���ا دیدن 
گناه می افتند، در این ص���ورت باید بقیه بدن را  بدنش���ان به 

بپوشانند.2
یکدیگ���ر  از  را  خ���ود  نیس���ت  الزم  ش���وهر  و  زن  مس���ئله: 

بپوشانند.3
سؤال: پوش���ش مردان در مقابل زنان نامحرم چگونه باید 

باشد؟
جواب: پوش���اندن قسمت هایی از بدن مانند سر و گردن 
و کمی از س���ینه و بازو پاها تا نصف س���اق که معمواًل مردان 

نمی پوشند، در برابر زن نامحرم واجب نیست.4

سؤال: پوشش مردان در مقابل مردان چگونه باید باشد؟
جواب: فقط پوشیدن عورتین واجب است.5

1 . مانن���د رختکن لباس در مکان های ورزش���ی )مانند اس���تخر، س���الن های 
ورزش���ی( و کارخانج���ات که م���ردان در مقابل همدیگر لب���اس های خود را 
تعویض می کنند و ممکن است لباس های زیر تنگ وکوتاه آنان دیگران را 
تحریک کرده و زمینه گناه کردن آنها را فراهم کند؛ لذا بهتر اس���ت از لباس 

های زیر گشاد و بلند استفاده کنند.
2 . العروة الوثقی، سید یزدی، ج 1، ص 549، فصل 8.

3 . همان.
4 . اس���تفتائات جدی���د آی���ت اهلل م���کارم، ج 1، ص 228، س 777 و منه���اج 

الصالحین آیت اهلل سیستانی، ج 3، ص 13، م 19.
5 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات؛ جامع األحکام آیت اهلل 
صاف���ی، ج 2، ص 175، س 1724  و اس���تفتائات ام���ام خمینی، ج 3، ص 
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س���ؤال: پوش���یدن ش���لوار لی و لباس های خارج���ی برای 
مردان چه حکمی دارد؟ 

جواب: اشکال ندارد.1

سؤال: آیا پوش���یدن لباس هایی مانند شلوارهای تنگ و 
لباس زی���ر که حج���م عورتین مردان را نش���ان می دهند، جایز 

است؟
گر تحریک کننده و مفس���ده دار باش���د، اش���کال  جواب: ا
دارد2 و بر پس���ران و مردان مس���لمان الزم است موازین عّفت 
اس���المی را، ک���ه مای���ه س���عادت دنی���ا و آخرت آن ها اس���ت، 

رعایت بنمایند.3

250، س 14 .
1 . آیت اهلل سیستانی: www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، لباس.

2 . توضیح المس���ائل آی���ت اهلل مکارم، ص 402، م 2090؛ اس���تفتائات آیت اهلل 
بهج���ت، ج 4، ص 175 ، س 5204؛ جامع المس���ائل آی���ت اهلل فاضل، ج 1، 
ص 451، س 1709 و أجوب���ة االس���تفتائات آی���ت اهلل خامن���ه ای، ص 304، 

س 1363.
آیت اهلل صافی گلپایگانی: »خالف ش���رم و حیا و متانت اس���ت و اگر موجب 
رؤیت بدن باش���د براى س���تر مواضعی که پوشاندن آن واجب است، کافی 

نیست« )با استفاده از جامع األحکام، ج 2، ص 174، س 1723(.
آیت اهلل تبریزی: »مؤمن با پوش���یدن لباس���ی که خالف وقار اس���ت نفس خود 
را ذلیل نمی کند« )با اس���تفاده از اس���تفتائات جدی���د، ج 2، ص 369، س 

)1532
3 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.
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لباس های حرام مردانه

اس���الم پوش���یدن بعضی از لباس ها را برای م���ردان حرام 
کرده است که در ادامه به آن ها اشاره می شود:

1. لباس طال بافت
مس���ئله: پوش���یدن لباس ه���ای طال باف���ت برای م���ردان، 

حرام1و نمازخواندن با آن باطل است.2
مس���ئله: پوش���یدن لباس طال بافت براى زن���ان، در نماز و 

غیر نماز، اشکال ندارد.3

1 . توضیح المسائل، امام خمینی، ص 185، م 813؛ توضیح المسائل، آیت 
اهلل فاضل، ص 141، م 198؛ توضیح المس���ائل، آیت اهلل بهجت، ص 140، 
م 701؛ توضی���ح المس���ائل، آی���ت اهلل ش���بیرى زنجان���ی، ص 184، م 839؛ 
توضیح المس���ائل، آیت اهلل مکارم، ص 148، م 760؛ أجوبة االستفتائات، 
آی���ت اهلل خامن���ه ای، ص 90، س 446؛ اح���کام نوجوان���ان، آیت اهلل صافی 

گلپایگانی، ص 76، م 166.
2 . آیت اهلل بهجت: باطل ش���دن نماز با لباس طالباف به طور مطلق در همۀ 
موارد محل تأمل اس���ت و احتیاط در باطل بودن نماز اس���ت بلکه بی  وجه 

نیست.)توضیح المسائل، ص 140، م 701(
3 . توضیح المسائل، امام خمینی، ص 185، م 813؛ توضیح المسائل، آیت 
اهلل بهجت، ص 140، م 701؛ توضیح المسائل، آیت اهلل فاضل، ص 141، م 

198؛ توضیح المسائل، آیت اهلل شبیرى زنجانی، ص 184، م 839.
آیت اهلل مکارم: لباس طالباف براى زنان در صورتی که اسراف نباشد اشکالی 

ندارد.)توضیح المسائل، ص 148، م 760(
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2. لباس حریر
کرده  اس���الم پوش���یدن لباس حریر را ب���رای مردان ح���رام 
اس���ت؛1 ولی در برخ���ی از روای���ات صحیح پوش���یدن لباس 

حریر در جنگ برای مردان جایز شمرده شده است.2

مسائل•فقهی ••
مسئله: پوشیدن لباس حریر بر مردان حرام است.3

مس���ئله: نمازخوان���دن بالب���اس حری���ر ب���رای م���ردان حرام 
است.4

مسئله: پوشیدن لباس حریر براى زنان در نماز و غیر نماز 
جایز است.5

3. لباس ابریشمی
مس���ئله: پوش���یدن لباس ابریش���می خالص ب���راى مردان 

حرام است.6

1 . پیامبر اکرم؟لص؟ فرمودند: »یا علی؛ لباس حریر نپوش چون که لباس تو در 
بهشت، حریر است«.)خصال، ج 2، ص 588(

کافی، ج 6، ص 453، ح 4.  . 2
3 . جام���ع المس���ائل، آی���ت اهلل بهج���ت، ج 1، ص 305؛ تحریر الوس���یلة، امام 

خمینی، ج 1، ص 145، م 15.
4 . جامع المسائل، آیت اهلل بهجت، ج 1، ص 305.

5 . همان، ص 306. 
6 . توضیح المسائل، امام خمینی، ص 186، م 816؛ توضیح المسائل، آیت 
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مسئله: مردان نباید در لباس ابریشمی نماز بخوانند.1
مس���ئله: پوش���یدن لباس ابریش���م براى زنان در نماز و غیر 

نماز جایز است.2

اهلل مکارم، ص 149، م 763؛ توضیح المسائل، آیت اهلل بهجت، ص 140، 
م 703؛ توضیح المسائل، آیت اهلل فاضل، ص 141، م 202.

1 . توضیح المس���ائل، آی���ت اهلل بهجت، ص 140، م 703؛ توضیح المس���ائل، 
ام���ام خمین���ی، ص 186، م 816؛ توضیح المس���ائل، آیت اهلل فاضل، ص 
141، م 202؛ توضیح المس���ائل، آیت اهلل م���کارم، ص 149، م 763؛ احکام 

نوجوانان، آیت اهلل صافی گلپایگانی، ص 76، م 166.
2 . توضیح المسائل، امام خمینی، ص 186، م 820؛ توضیح المسائل، آیت 
اهلل مکارم، ص 149، م 763؛ توضیح المسائل، آیت اهلل بهجت، ص 141، 

م 706.
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فصل دهم:

پوشش و لباس زنانه
خ���دای متعال زنان را با خصوصیات ویژه ای خلق کرده 
که زنان را ب���ه قله های بلند و رفیع  اس���ت. از جمله راه هایی 

انسانیت می رساند، داشتن حجاب و عفت است.
در ای���ن فصل نکاتی درباره پوش���ش و لب���اس زنان مطرح 
کنن���د، به نفع خودش���ان و به س���ود  گ���ر رعایت  که ا می ش���ود 
گر زنان از دس���تورات اس���الم که ب���ا فطرت و  جامعه اس���ت. ا
خلقت اولیه آن ها متناس���ب اس���ت، پیروی نکنند جامعه 
و اف���راد آن را ب���ه تباهی، گمراهی و فس���اد می کش���انند.1 امام 

1 . ر.ک: کتاب های نظام حقوق زن در اسالم، مجموعه آثار شهید مطهری، ج 
19، ص 23 و مسئله حجاب، ج 19، ص 367.
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باقر؟ع؟ دراین باره فرمود: 
»جوان���ی از انص���ار در مس���یر خود ب���ا زنی روبه رو ش���د. 
گوش ها  در آن ای���ام، زن���ان، مقنع���ه خ���ود را در پش���ت 
گردن و مقدارى از س���ینه آن ها  ق���رار می دادند و طبعًا 
نمایان می ش���د. چه���ره آن زن نظ���ر او را به خود جلب 
گذش���ت، جوان در حال���ی  که راه  ک���رد. هنگامی ک���ه زن 
خ���ود را ادامه می داد، هم چنان با چش���مان خود او را 
کوچه تنگی ش���د و آن  بدرق���ه می کرد ت���ا اینکه زن وارد 
گهان  جوان هم چنان به پش���ت سر زن نگاه می کرد، نا
که در  صورت جوان به دیوار خورد و تیزى اس���تخوانی 
دی���وار بود، صورتش را ش���کافت! در این هنگام جوان 
به خود آمد و دید از صورتش خون جارى و به لباس و 
گفت:  سینه اش ریخته است وی ناراحت شد و با خود 
به خدا س���وگند خدمت پیامبر م���ی روم و این ماجرا را 
بازگو می کنم! هنگامی که چشم رسول خدا؟لص؟ به او 
کرد.  افتاد، فرمود: چه شده است؟ جوان ماجرا را نقل 
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کرد«.2 ون<1 را نازل 
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از ای���ن روای���ت معلوم می ش���ود که زمینه گن���اه کردن این 
کرده  جوان را بی حجابی و پوش���ش نامناس���ب آن زن فراهم 
بود؛ گرچه آن جوان نیز بایس���تی با نگاه نکردن، چشم خود را 

حفظ می کرد.

حجاب داشتن زنان

خ���دای متع���ال در قرآن کریم به زنان دس���تور می دهد که 

حجاب شرعی خود را حفظ کنند: 
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ِبیِبِهن<3 
َ
لا

َ
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ْ
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َّ
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َ
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َ
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َ
نین

ْ
د

ُ
ی

و در آیه ادامه فلسفه این دستور را چنین مطرح می فرماید: 

1 . به مردان مؤمن بگو: »چشمان خود را ]از آنچه حرام است مانند دیدن زنان 
نامحرم و عورت دیگران [ فرو بندند و شرمگاه خود را حفظ کنند، این براى 
گاه است «  کیزه تر است، قطعًا خدا به کارهایی که انجام می دهند، آ آنان پا

)نور/30(.
کافی، ج  5، ص521، ح 5.  . 2

3 . »اى پیامبر! به همسرانت و دخترانت و همسران کسانی که مؤمن هستند 
بگو: چادرهایشان را بر خود فرو پوشند ]تا بدن و آرایش و زیورهایشان در برابر 

دید نامحرمان قرار نگیرد« )احزاب/59(.
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ن<1 
ْ
ی

َ
ذ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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ْ
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َ

نى  أ
ْ

د

َ

 أ
َ

>ذِلك

زنانی که دارای پوش���ش مناسب نیستند چون خود را در 
معرض دی���د نامحرمان ق���رار می دهند، مورد تع���رض و آزار و 
اذی���ت برخی از مردان قرار می گیرند؛ اما زنان باحجاب چون 
که همان عفت و حیای آنان است،  گوهر وجودی خویش را 
مخفی نگه داشته اند؛ کمتر اذیت می شوند. امام علی؟ع؟ به 

این حقیقت قرآنی اشاره کرده و فرمودند: 

ن؛ سختى حجاب، زنان را  ِ
یهْ

َ
َق  َعل بهْ

َ
َجاِب أ ِ

هْ
َة ال

َ
»ِإّنَ ِش���ّد

ک تر نگاه مى دارد« .2 پا

حج���اب برتر و کامل، چادر اس���ت. مق���ام معظم رهبری 
دراین باره فرمودند:

کرده ان���د. البته ما هیچ وقت  م���ردم ما چادر را انتخاب 
ک���ه حتم���ًا چادر باش���د و غی���ر چادر نباش���د؛  نگفتی���م 
گفتیم چادر بهتر از حجاب های دیگر اس���ت؛ ولى زنان 
کنند. چادر  ما مى خواهند حجاب خودش���ان را حفظ 
را هم دوس���ت دارند. چادر، لباس ملى ماست. چادر، 
پیش از آنكه یک حجاب اس���امى باش���د؛ یک حجاب 

کدامنی [ ش���ناخته ش���وند نزدیك تر  1 . »این ]پوش���ش [ ب���ه اینکه ]به عفت و پا
است و در نتیجه ]از سوى اهل فسق و فجور[ مورد آزار قرار نخواهند گرفت« 

همان.
2 . نهج البالغه، صبحی صالح، ص 406، نامه 31.
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ایرانى است؛ مال مردم ما و لباس ملى ماست.1

س���زاوار اس���ت زنان در ه���ر حالی با پوش���یدن لباس های 
مناسب و داش���تن حجاب ش���رعی، زمینه آلوده شدن خود 
و م���ردان دیگر را فراهم نکنن���د و از هر عملی که عفت و حیا 
را از بی���ن می برد خ���ودداری کنن���د. امیرالمؤمنین، علی؟ع؟ 

فرمودند:
م���ن و پیامب���ر؟امهع؟ در یک روز اب���ری و باران���ى در بقیع 
گذش���ت.  که زنى س���وار بر االغ از آن جا  نشس���ته بودیم 
گودال���ى فرورفت و زن به زمین  گاه دس���ت االغش در  نا
کرم؟لص؟ روی���ش را برگرداند. حاضران  افت���اد. پیامبر ا
گفتند: ای رس���ول خدا! آن زن شلوار به پا دارد. پیامبر 
کرم؟لص؟ س���ه بار فرمودن���د: »پروردگارا! زنان ش���لوار  ا
پوش را بیامرز. ای مردم! ش���لوار بپوش���ید؛ زیرا ش���لوار 
پوش���اننده ترین لباس های ش���ما اس���ت و زنان خود را 
که بیرون مى آیند با پوش���اندن شلوار حفظ  در موقعى 

کنید .2

پوشش زن در مجالس زنانه

که در برابر نامحرمان  اس���الم به زنان دس���تور داده اس���ت 

farsi.khamenei.ir . 1، بیانات در دیدار جمعی از پرستاران، 1373/7/20.
2 . تنبیه الخواطر ورام، ج 2، ص 78.
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پوش���ش مناسب و ش���رعی داش���ته باش���ند. حال این سؤال 
مطرح می شود که آیا زنان در مجالس زنانه نیز باید باحجاب 
گفت الزم نیس���ت زنان  و پوش���ش باش���ند؟ در جواب بای���د 
که در برابر مردان پوش���ش دارند، در مجالس زنانه  همان گونه 
لباس و پوشش داشته باشند، بلکه می توانند کمی راحت تر 
باش���ند گرچه سزاوار است در این مجالس هم پوشش کافی 
و مناس���ب داشته باش���ند؛ زیرا برخی از زنان ممکن است با 
موبایل یا دوربین از این مجالس فیلم برداری یا عکس برداری 
که پوش���ش  ک���ه در این صورت چه بس���ا آب���روی زنانی  کنن���د 

نامناسب داشته اند، از بین برود.
امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

ِة َو  وِدّیَ َیُ
هْ
نَ َی���َدِی ال ِش���َف َب���یهْ

َ
ک نهْ َتنهْ

َ
ِة أ

َ
أ َم���رهْ

هْ
َبِغ���ی ِلل  َینهْ

َ
»ل

؛ س���زاوار نیست  َواِجِهّنَ زهْ
َ
ِلَك ِل

َ
َن ذ ّنَ َیِصفهْ ُ ِة َفِإّنَ َراِنّیَ صهْ الّنَ

ک���ه زن���ان در پی���ش زنان یهودی و مس���یحى پوش���ش 
گى ها،  نداشته باشند؛ زیرا زنان مسیحى و یهودی ویژ
پوشش نامناسب و برهنه بودن زنان مسلمان را برای 

شوهران خود تعریف مى کنند«.1 

این روایت درباره زنان یهودی و مسیحی است؛ ولی زنان 
که برخی از زنان مسلمان  باایمان باید توجه داش���ته باش���ند 

کافی، ج  5، ص519، ح 5.  . 1
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بیماردل و بی اخالق ممکن اس���ت همین کار ناشایس���ت را 
انجام دهند. پس سزاوار است در هر حالی پوشش مناسب 
و کامل داش���ته باش���ند تا از این آفات و آس���یب ها جلوگیری 

کنند.

سؤاالت•فقهی ••

که فقط  س���ؤال: آیا زنان می توانند در جلسات و مراسمی 
زن���ان حض���ور دارن���د، بالباس های ن���ازک، چس���بان و مهیج 

شرکت کنند؟
گر مفس���ده دار، مهیج و تحریک کننده نباش���د،1  جواب: ا

اشکال ندارد.2

س���ؤال: آیا پوشیدن لباس هاى زننده در مجالس زنانه که 
فقط خانم ها حضور دارند، اشکال دارد؟

گر فتنه و فسادى به دنبال نداشته باشد، اشکال  جواب: ا
ندارد.3

سؤال: آیا زنان مسلمان باید خود را در برابرزنان غیرمسلمان 

ین���ت و پوش���ش؛ أجوب���ة  1 . آی���ت اهلل س���بحانی: tohid.ir، اح���کام ش���رعی، ز
االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 304، س 1363؛ استفتای پیامکی از 
دفاتر آیت اهلل شبیری زنجانی)کد استفتا: 24556( آیت اهلل مکارم، آیت اهلل 

نوری همدانی، 1394/9/15 و آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/9/18.
2 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل سیستانی، 1394/9/14.

3 . استفتائات آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 181 ، س5235.
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بپوشانند؟ حدود این پوشش چقدر است؟
جواب: پوش���اندن بهتر است و منظور پوشاندن مواضعی 

است که پوشاندن آن در برابر زن مسلمان الزم نیست.1

پوشیدن لباس ورزشی 
س���ؤال: پوش���یدن لباس هایی که فقط قس���متی از بدن را 
می پوش���اند ب���راى بان���وان در  مقابل یکدیگ���ر و در مکان های 
ورزش���ی مخصوص بانوان، که هیچ مردى حضور ندارد، چه 

حکمی دارد؟
که مفاسد خاّصی  جواب: اشکال ندارد، مگر در مواردى 

ظاهر گردد، یا بیش از مقدار متعارف بدن را ظاهر کند.2

س���ؤال: آیا زن می تواند بالباس هاى گش���اد و با روس���رى و 
شلوار در پیش مرد نامحرم ورزش کند؟
جواب: از این عمل اجتناب شود.3

اجبار همسر به پوشش خاص
که همس���رش ب���ا مانتو در  گر م���رد راضی نباش���د  س���ؤال: ا
که با چادر  کند  جامعه ظاهر ش���ود، آیا می تواند او را مجب���ور 

بیرون برود؟ 

1 . استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 256 ، س 31.

2 . احکام بانوان آیت اهلل مکارم، ص 184 ، س 675.
3 . استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 263، س 24.
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ج���واب: بله، می تواند اجازه خروج از منزل را به پوش���یدن 
چادر مشروط کند.1 البته بهتر است احکام دین را با مهربانی 
و زبانی نیکو بیان کند؛ به طوری که خود زن با اشتیاق، چادر 

را برای پوشش انتخاب کند.2

سؤال: اگر خانمی بخواهد برای شرکت در یک میهمانی، 
لب���اس خاصی را بپوش���د؛ ولی پوش���یدن آن لب���اس موجب 
ناراحتی شوهرش و ایجاد اختالف شود، آیا پوشیدن آن جایز 

است؟
جواب: چنانچه آن لباس، ]لباس[ رذل3 باش���د و ش���وهر 

راضی نیست، بنابر احتیاط باید اطاعت کند.4

جوراب ضخیم
سؤال: آیا استفاده از جوراب های ضخیم با دامن و چادر 

1 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل سیستانی و آیت اهلل شبیری زنجانی)کد 
استفتا: 27294(، 1394/12/4.

آی���ت اهلل خامن���ه ای، آیت اهلل مکارم: »مرد نمی تواند زن را به پوش���ش خاّصی 
کند، مگر این که حجاب اس���المی با آن پوشش مراعات نگردد در  مجبور 
این صورت از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب می شود« )استفتای 

پیامکی از دفتر، 1394/12/4؛ www.makarem.ir، استفتائات(.
2 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 27294(، 

.1394/12/4
3 . لباس نامناسبی که موجب بی آبرویی زن شود.

4 . استفتائات جدید آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 365، س 1514 .
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در بیرون منزل جایز است؟
جواب: اشکال ندارد، مگر آن که به نحوى باشد که جلب 

نظر کند و موجب مفسده شود.1

دفن میت بالباس خاص 
ک���ه در لباس  س���ؤال: بعض���ی از زن���ان وصّی���ت می کنند 

عروسی دفن شوند آیا این وصّیت جایز است؟ 
جواب: اگر شرایط کفن در آن لباس موجود باشد یا اضافه 
گران قیمت نباشد  بر کفن های سه گانه باشد و لباس خیلی 
]و[ به گونه ای ]نباشد[که اسراف محسوب شود، جایز است.2

لباس های حرام زنانه

ک���ردن دختران و  دش���منان اس���الم و ایران، برای بی حیا 
ج را تولید و توزیع می کنند  زنان، لباس های نازک، تنگ و ُمهّیِ
و این لباس ها در داخل کش���ور به راحتی به فروش می رسند. 
که برزنان  در این قس���مت برخی از پوش���ش ها و لباس هایی 

حرام شده است، بیان می شود:

1. لباس نازک و بدن نما

از لباس هایی که پوش���یدن آن برای زنان حرام می باشد، 

1 . استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 255 ، س 27.

2 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.
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که بدن خانم ها را در برابر نامحرمان نپوشاند؛  لباسی اس���ت 
یعنی درحالی ک���ه لباس بر تن دارند به دلی���ل نازک و بدن نما 
بودن پوش���ش مناسبی حساب نمی ش���ود. امام صادق؟ع؟ 

فرمودند: 

وِع  ُر
ُ

ُمِر َو الّد نُ َبَس  ِمَن الهْ
هْ
نهْ  َتل

َ
���ِلَمِة أ سهْ ُ ِة الهْ

َ
أ َمرهْ

هْ
ُح  ِلل

ُ
ل  َیصهْ

َ
»ل

؛ س���زاوار نیست زن مسلمان، لباسى 
ً
ئا  ُیَواِری َش���یهْ

َ
َما ل

که بدن وى را نمى پوشاند«.1 بپوشد 

متأس���فانه امروزه لباس هایی در بازار مس���لمین به فروش 
می رس���د ک���ه بافرهنگ اس���المی ایرانی ما هیچ س���نخیت و 
تناس���بی ندارند. این لباس ها هیچ گونه شباهتی به پوشش 
ندارند؛ زیرا با پوش���یدن آن، تمام بدن یا قسمتی از آن معلوم 
و آش���کار است و جوانان را به معصیت و گناه آلوده می کند؛ 
لباس های���ی مانند مانتوهای شیش���ه ای، چادره���ای توری، 
ش���لوارهای نازک و روسری های توری و نازک و ساپورت های 

بدن نما« که همگی ارمغان فرهنگ منحرف غربی است.
چ���را برخ���ی از ش���وهران اج���ازه می دهن���د نام���وس آن ها 
بالباس های بدن نما در معرض نگاه مردان قرار بگیرند؟2 چرا 

کافی، ج 3، ص 396، ح 14.  . 1
2 . امام صادق؟ع؟ فرمودند: »هر مردی که از زنش اطاعت کند، خدای متعال 
او را ب���ا ص���ورت به آتش جهنم می ان���دازد.« از چگونگی این اطاعت کردن 
سوال شد؛ حضرت فرمودند: »اینکه زن بخواهد با لباس نازک بیرون رود و 
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بعضی از زن���ان و دختران ایرانی تمام عفت و حیای خویش 
که بدن آن ها را جذاب تر نشان می دهد در بازار  را با پوششی 
شیطانِی وسوسه و شهوت عرضه می کنند؟ آیا این لباس ها 

پیامدی جز به انحراف کشیدن جوانان جامعه دارد؟
پیامبر اکرم؟لص؟ درباره آفات لباس های شفاف و نازک 

فرمودند: 
ک���ت زنان امت من در دو چیز اس���ت: طا و لباس  »ها

نازک«.1

که لباس ه���ای نازک و بدن نما  آن حض���رت درباره زنانی 
می پوشند، فرمودند : 

که  گروهى  گ���روه از دوزخی���ان را هن���وز ندی���ده ام:  »دو 
گاو در دس���ت دارن���د و مردم را  تازیانه های���ی مانند دم 
که پوش���ش دارند؛ اما  گروه دیگر زنانى  با آن مى زنند؛ و 
کج راهى  کج راهه مى روند و دیگران را نیز به  برهنه اند؛ 
کوهان ش���تر  تش���ویق مى کنند و سرهایش���ان  همچون 
خراس���انى اس���ت! این���ان به بهش���ت نمى رون���د و بوی 
ک���ه از فاصل���ه چن���دان و چندان به مش���ام  بهش���ت را 

مى رسد، استشمام نمى کنند«.2

کند«.  )کافی، ج 5، ص 517، ح 3(. او اطاعت 
1 . تنبیه الخواطر و نزهه الناظر، ج 1، ص 3؛ إرشاد القلوب، ج 1، ص 183.

2 . لسان العرب، ج 11، ص 637.
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که این نوع لباس ها دارند،  اسالم به دلیل مفس���ده هایی 
کرده  پوشیدن آن را در برابر نامحرم حرام و به جای آن توصیه 
که بدن را به صورت  اس���ت از پوش���ش هایی اس���تفاده ش���ود 

کامل بپوشانند.
اهل بیت؟مهع؟ درباره پوشش مناسب دستوراتی دارند که 

به برخی از آن ها اشاره می شود:
حضرت رسول؟لص؟ فرمودند: 

م أِجد َش���یئا أس���َتَر ِمنُه؛ من مأمور به 
َ
���تِر، َفل ِمرُت ِبالّسَ

ُ
»ا

پوش���ش ش���دم و چیزى را پوش���اننده تر از آن ]ش���لوار[ 
ندیدم«.1

آن حضرت در کالمی دیگر فرمودند: 
»زن���ان، زی���ر لباس ه���اى ن���ازك خ���ود، لب���اس دیگ���رى 

بپوشند تا حجم بدنشان معلوم نشود«.2 

روزی اس���ماء، دختر ابی بکر بالباس���ی نازک و بدن نما به 
خانه پیامبر آمد. رس���ول خدا؟لص؟ ص���ورت از او برگرداندند 

و فرمودند: 
»ای اس���ماء! زن وقتى به حد بلوغ رسید،  نباید جایی 

1 . مس���ند أبی یعلی، ج 11، ص 25، ح 6162، به نقل از »پژوهش���ی در فرهنگ 
حیا«، عباس پسندیده، ص 184.

2 . مس���ند أحمد، ج 8، ص184، ح 21845 و 21847، به نقل از »پژوهشی در 
فرهنگ حیا«، عباس پسندیده، ص 234.
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از بدن و اندامش دیده شود، مگر صورت و دست ها«.1

امیرالمؤمنین، علی؟ع؟ فرمودند: 
که هر  »... بر ش���ما باد پوش���یدن لب���اس ضخی���م؛ چرا
کس لباس���ش نازك باشد، دینش نازك است. هیچ یک 
از ش���ما نباید درحالى که لباس نازک و شفاف پوشیده 

است در برابر خدای متعال قرار بگیرد«.2

کی���د بر عدم اس���تفاده بان���وان از لباس هاى ش���فاف و  تأ
نازک، به معناى این نیست که مردان می توانند هرگونه لباس 
نازک و شفافی را بپوشند، بلکه بدان معنا است که احتمال 
آسیب آفرینی این گونه لباس ها در مورد بانوان بیش تر است.3

سؤاالت•فقهی ••

سؤال: آیا پوشیدن جوراب های نازك و بدن نما، براى زنان 
در مقابل نامحرم جایز است؟

گر پا در آن پیدا باشد،جایز نیست.4 جواب: ا

1 . س���نن اب���ی داوود، ج 4، ص 62، ح 4104، ب���ه نق���ل از »تذکرة الفقهاء، عالمه 
حلی، ج 14، ص 199«

2 . خصال، ج 2، ص 623.
3 . تأثیر پوشش اسالمی در مهار غریزه جنسی، حسین مهدى زاده.

4 . آیت اهلل خامنه ای: farsi.khamenei.ir، رس���اله آموزش���ی، ج 2، پوش���ش و 
ن���گاه کردن؛ آی���ت اهلل س���بحانی: tohid.ir، اس���تفتائات، احکام ش���رعی، 
ین���ت و پوش���ش؛ جامع األح���کام آی���ت اهلل صافی گلپایگان���ی، ج 2، ص  ز
165 ، س 1692؛ استفتائات جدید آیت اهلل مکارم، ج 2، ص 77 ، س154؛ 
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سؤال: آیا پوشیدن جوراب رنگ پا برای زنان جایز است؟
گ���ر موجب جلب نظر نامحرم  ش���ود1 ی���ا پا در آن  ج���واب: ا

پیدا باشد، جایز نیست.2

سؤال: آیا نمایان بودن حجم پاهاى زن از جوراب ضخیم 
یا شلوار تنگ اشکال دارد؟

گر مهّیج باشد، جایز نیست.3 جواب: ا

س���ؤال: آیا هدیه دادن لباس های نازک و بدن نما و مهیج 
اشکال دارد؟

ک���ه این لب���اس را در مقاب���ل نامحرم  گ���ر بدانید  ج���واب: ا

اس���تفتائات جدید آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 372، س 1550  و با استفاده 
از استفتائات، آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 176 ، س 5209.

1 . استفتائات جدید، آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 370، س 1542 .
farsi. :استفتائات آیت اهلل خامنه ای ،www.makarem.ir :2 . آیت اهلل مکارم
کردن؛ جامع األحکام  khamenei.ir، رس���اله آموزشی، ج 2، پوشش و نگاه 
گلپایگانی، ج 2، ص 165 ، س 1692؛ اس���تفتائات جدید  آی���ت اهلل صافی 
آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 372، س 1550 ؛ با اس���تفاده از اس���تفتائات آیت 

اهلل بهجت، ج 4، ص 176 ، س 5209.
آیت اهلل سیس���تانی: »اشکالی ندارد؛ اّما چون، زینت به حساب می آید، باید 
آن را از دید نامحرمان بپوشاند« )www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، 

حجاب(.
3 . استفتائات آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 175، س 5203.

 ،www.makarem.ir( »آیت اهلل مکارم و آیت اهلل سیس���تانی: »اش���کال ن���دارد
استفتائات؛ www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، حجاب(.
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استفاده می کند1 و عرفًا شما سبِب نزدیکی تحقق این حرام 
باشید، جایز نیست.2

2. لباس تنگ و چسبان

محرک ترین و مفس���ده انگیزترین لباس زنانه، لباس های 
که حجم بدن زنان را نشان می دهد.  تنگ و چسبان اس���ت 
پوش���یدن لباس های���ی مانن���د س���اپورت زنان���ه و مردان���ه و 
مانتوه���ای چس���بان عالوه بر آس���یب هایی که بر جس���م وارد 
می کنند،3 زمینه س���از انح���راف و انحطاط اخالق���ی جوانان 
جامع���ه هس���تند و به مرورزمان، عفت و حی���ا را از بین برده و 

بی حیایی و بی غیرتی را جایگزین می کنند.

1 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل خامنه ای؛ آیت اهلل شبیری زنجانی)کد 
استفتا: 25798(؛ آیت اهلل نوری همدانی، 1394/10/21.

که جنبه مشترک دارد، یعنی هم می  گر از لباس هایی باشد  آیت اهلل مکارم: ا
تواند برای همس���ر و هم بیرون از منزل اس���تفاده کند هدیه دادن آن اشکال 
ندارد و مس���ئولیت آن به عهده کسی است که از آن سوء استفاده می کند« 

)استفتائات جدید، ج 1، ص 534، س 1758(
گ���ر پوش���یدن این گون���ه از لب���اس ها تش���به به  آی���ت اهلل صاف���ی گلپایگان���ی: »ا
کفار نباش���د، هدی���ه دادن آنها اش���کال ندارد« )اس���تفتای پیامکی از دفتر، 

.)1394/10/23
2 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی)کد استفتا: 25798(، 

.1394/10/21
3 . در فصل های بعدی اشاره می شوند.
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سؤاالت•فقهی ••

ج و مفس���ده دار  گر لباس تنگ و چس���بان، ُمهّیِ مس���ئله: ا
باشد، پوشیدن آن اشکال دارد1 و بر پسران و دختران و مردان 
و زنان مس���لمان الزم اس���ت موازین عّفت اسالمی را که مایه 

سعادت دنیا و آخرت آن ها است، رعایت بنمایند.2
زن���ان، درصورتی ک���ه  ب���راى  آی���ا پوش���یدن مانت���و  س���ؤال: 

برجستگی های اندام آن ها مشّخص باشد، اشکال دارد؟
جواب: درصورتی که تنگ و چس���بان باشد حرام است3؛ 

گر گشاد باشد اشکال ندارد.4 ولی ا

1 . آیت اهلل س���بحانی: tohid.ir، استفتائات، احکام شرعی، زینت و پوشش؛ 
توضیح المس���ائل آیت اهلل م���کارم، ص 402، م 2090؛ اس���تفتائات آیت اهلل 
بهج���ت، ج 4، ص 175 ، س 5204؛ جامع المس���ائل آی���ت اهلل فاضل، ج 1، 
ص 451، س 1709 و أجوب���ة االس���تفتائات آی���ت اهلل خامن���ه ای، ص 304، 

س 1363.
آیت اهلل صافی گلپایگانی: »خالف ش���رم و حیا و متانت اس���ت و اگر موجب 
رؤیت بدن باش���د براى س���تر مواضعی که پوشاندن آن واجب است، کافی 

نیست« )جامع األحکام، ج 2، ص 174، س 1723(.
آیت اهلل تبریزی: »مؤمن با پوش���یدن لباسی که خالف وقار است نفس خود را 

ذلیل نمی کند« )استفتائات جدید، ج 2، ص 369، س 1532(.
2 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.

3 . اس���تفتائات جدید آیت اهلل مکارم، ج 2، ص 77 ، س 153 و استفتائات، 
آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 176 ، س 5213.

4 . استفتائات جدید و آیت اهلل مکارم، ج 2، ص 77 ، س 153.
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کراهت  مس���ئله: نمازخوان���دن بالب���اس تنگ و چس���بان 
دارد.1

آسیب های لباس های تنگ و چسبان

الف: آسیب های جسمی

وری در مردان 1. نابار
یکی از مهم ترین آس���یب های پوشیدن لباس های تنگ 
کیس���ه  کردن م���ردان اس���ت؛ زیرا دمای  و چس���بان، ناب���ارور 
بیضه ها که بیضه ها درون آن قرار می گیرد، سه درجه پایین تر 
از دمای بدن فرد اس���ت و این حالت فیزیولوژیک، مناسب 
تولید نرمال اسپرم است؛ اما تماس های حرارتی بیش ازحد، 
کیفیت تولید اسپرم  کند و  ممکن اس���ت این روند را مختل 
کاه���ش ده���د. پوش���یدن زیاد لب���اس تن���گ؛ به خصوص  را 
لباس زیر تنگ در مردان، باعث افزایش درجه حرارت ناحیه 

تناسلی می شود.2

1 . توضی���ح المس���ائل امام خمینی، ص 192، م 846؛ توضیح المس���ائل آیت 
اهلل ش���بیرى زنجان���ی، ص 190، م 874؛ توضیح المس���ائل آیت اهلل فاضل، 
ص 146، م 235؛ جامع المس���ائل آیت اهلل بهجت، ج 1، ص 323؛ احکام 
نوجوانان آیت اهلل صافی گلپایگانی، ص 78،، م 172 و توضیح المس���ائل 

آیت اهلل مکارم، ص 153، م 791.
www. jahannews.com . 2، مقاله »رابطه پوشیدن لباس تنگ و ناباروری«.
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تحقیق���ات علم���ی دانش���مندان نش���ان می ده���د میزان 
ناباروری مردان سوئدی در سال 1970 نسبت به سایر کشورها 
بسیار باالتر بوده است. پس از تحقیقات بسیار در این زمینه 
دانشمندان تئوری »شلوارهای تنگ سوئدی« را ارائه دادند. 
شواهد نشان می داد مردانی که در یك دوره خاص و طبق مد 
کمتری  شلوارهای جین تنگ پوش���یده بودند، تعداد اسپرم 

داشتند.1

2. ضرر به بیضه مردان
کان���ادا هش���دار دادن���د پوش���یدن  پزش���کان بیمارس���تان 
ش���لوارهای جی���ن تنگ باع���ث چرخش بیضه ها می ش���ود؛ 
به طوری که یکی از بیضه ها در کیس���ه بیضوی پیچ می خورد 
و ای���ن، باعث قطع ش���دن گردش خون و ناب���ودی این عضو 

می شود.2
در دستگاه تناسلی مردانه، قسمتی به نام »میاندوراه« یا 
در اصطالح پزشکی »ِپرینه« وجود دارد. میاندوراه در ناحیه 
بین مقعد و قاعده کیسه های بیضه قرار دارد و اعصاب مهم 
دستگاه تناسلی از این قسمت عبور می کنند. هر عاملی که 

www.salamatnews.com . 1، مقال���ه »تاثیرات منفی لباس  های تنگ بر زنان 
و مردان«، 1392/2/17.

2 . همان.
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باعث ضربه یا اختالل در این قس���مت ش���ود، اعصاب آن را 
تحت الشعاع قرار می دهد ]و لباس های تنگ سبب اختالل 

در این قسمت می شود[.1
لباس های تنگ باعث افزایش فش���ار به دستگاه ادراری 

شده که به تکرر ادرار و درد شدید در مثانه منجر می شود.2

3. آسیب دیدن استخوان بندی
پزشکان معتقدند: 

کوتاه تحرك مفصل را محدود  »شلوارهای تنگ و فاق 
کپس���ول مفصلى مى ش���ود. به  کش���ش  ک���رده و باع���ث 
همی���ن علت، روی س���تون فق���رات اثرات���ى منفى برجا 

مى گذارد«.3

دکتر مالویندر پارمر4 پس از بررسی طول استخوان ران سه 
زن جوان  که به مدت شش ماه به طور مداوم شلوار جین تنگ 

پوشیده بودند، اعالم کرد:
که ش���لوارهای تنگ مى پوشیدند، به  احتمال   افرادی 

www.tebyan.net . 1، مقاله »چرا نباید شلوار تنگ پوشید؟«.
www.salamatnews.com . 2، مقاله »تاثیرات منفی لباس  های تنگ بر زنان 

و مردان«، 1392/2/17.
3 . همان.

4 . از بیمارستان انتاریو کانادا.
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که درد  زی���اد در معرض خط���ر پاراس���تنری1 قرار دارن���د 
گزگ���ز، مورم���ور ش���دن و  غیرطبیع���ى مانن���د احس���اس 
س���وزش را به دنبال دارد. شواهد نشان مى دهد زنانى 
که به طور مداوم شلوار جین تنگ مى پوشند، از نوعى 
اخت���االت عصب���ى خفیف رن���ج مى برند. ع���اوه بر آن، 
این ش���لوارها حداقل پس از ش���ش م���اه تحرك مفصل 

ران و استخوان لگن را محدود مى کنند.2

4. سردرد
که پیراهن های خیلی  متخصصان می گویند: »مردان���ی 
تن���گ و یقه ه���ای محکم می پوش���ند با س���ردرد و ت���اری دید 

روبه رو هستند. پس بهتر است لباس های گشاد بپوشند«.3

5. یبوست
تی که با پوش���یدن شلوارهای تنگ  یکی دیگر از مش���کال
ب���روز پی���دا می کند، درد ش���کم و یبوس���ت اس���ت؛ زی���را این 

پوشش روند سرعت گوارش را کاهش می دهد.4

6. بیماری های معده
کس )برگش���ت غ���ذا از معده  لباس تنگ، مش���کل ریفال

 . 1
2 . همان.

3 . همان، با کمی تغییرات.
4 . همان.
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ک���ردن غذا و  به مری( را تش���دید می کن���د؛ یعنی باعث ترش 
برگش���ت اس���ید )به خصوص بعد از غذا خوردن( می ش���ود. 
کس  بنابراین، یکی از توصیه هایی که به بیماران مبتال به ریفال
که اختالالت ساختمانی در  کسانی  می شود، مخصوصًا به 
دستگاه گوارش دارند؛ این است که لباس های تنگ نپوشند 
و کمربندش���ان را سفت نبندند تا فش���ار داخل شکمی شان 

زیاد نشود.1

7. سرطان سینه در زنان
گروهی از کارشناسان از چند دهه گذشته، سبک خاص 
طراحی لباس های زنانه را به عنوان یکی از عوامل مهم در ابتال 
به س���رطان س���ینه معرفی کرده اند. بررس���ی ها نشان می دهد 
پوش���یدن لباس ه���ای خیلی تن���گ در بلندم���دت احتمال 
گسترش تومورهای سرطانی را در بافت سینه افزایش خواهد 
داد. ای���ن ن���وع لباس ها مانع خروج ترش���حات لنف ش���ده و 
در نتیجه افزایش مواد س���می در بافت س���ینه را برای ابتال به 

سرطان سینه زمینه مناسبی به وجود خواهد آورد.2

www.tebyan.net . 1، مقال���ه »مض���رات لب���اس تن���گ ب���رای س���المتی«، نیره 
ولدخانی.

2 . همان، مقاله »چرا نباید شلوار تنگ پوشید؟«.
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8. گرمازدگی
ی���اد؛ خصوص���ًا لباس های  تن���گ، از  پوش���یدن  لب���اس  ز

عوامل افزایش خطر گرمازدگی به شمار می روند.1

9. افزایش چربی
شلوارهای تنگ باعث تجمع بافت های چربی بدشکل 
ش���ده و »س���لولیت« را تقویت می کند. ای���ن وضعیت زمانی 
تش���دید می ش���ود که گروهی بن���ا به عادت همیش���گی تلفن 
همراهش���ان را در جی���ب جل���و ای���ن ش���لوارهای تن���گ ق���رار 

می دهند.2

10. بیماری های دیگر
دور کمر تنگ ش���لوارهای تنگ، عضالت ناحیه شکم را 
که پوشش محافظ اندام های حیاتی بدن هستند، منقبض 
کاه���ش جری���ان مایع���ات  تی را از قبی���ل  می کن���د و مش���کال
گردش  لنفاوی3، عملکرد نامناسب سیس���تم ایمنی بدن و 

خون ضعیف به دنبال دارد.4

ئم گرما زدگی و راه  های درمان آن«،  www.mashreghnews.ir . 1، مقال���ه »عال
.1393/4/3

www.salamatnews.com . 2، مقاله »تاثیرات منفی لباس  های تنگ بر زنان 
و مردان«، 1392/2/17.

3 . ؟؟؟؟؟؟؟
4 . همان.
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پوش���یدن ش���لوارهای تنگ بر سیستم اعصاب محیطی 
فشار وارد کرده، باعث احساس سوزش و گزگز در ناحیه پاها 

می شود.1

ب: آسیب های پوستی و عفونی

1. عرق سوزی
مهم ترین آسیبی که در اثر ساییدگی لباس تنگ باپوست 
که مستعد  کسانی  ایجاد می ش���ود، »عرق سوز« اس���ت. پس 
عرق سوز هستند، به خصوص افرادی که وزنشان زیاد است، 
گش���اد بپوش���ند، حتمًا باید  ضمن این که الزم اس���ت لباس 
لباس زیر پاچه دار بپوشند تا دچار مشکل آزاردهنده عرق سوز 
نش���وند. لباس هایی با پارچه ه���ای ضخیم تر و زمخت، مثل 
ش���لوارهای جی���ن، س���اییدگی کش���اله ها را به دنب���ال دارد و 
باعث عرق بیش���تر و عرق س���وز می ش���ود و ب���ه دلیل مرطوب 
بودن محیط، امکان قارچی ش���دن ناحیه ه���ای مورد تماس 
بالب���اس و بروز مش���کالت بعدی بیش���تر اس���ت. عرق س���وز، 
گر قارچ روی آن سوار شود،  س���وزش و خارش را در پی دارد و ا

خارش بیشتر می شود.2

1 . همان.
ک مناسب برای مقابله با گرما«،  www.salamatnews.com . 2، مقاله »پوش���ا

.1392/4/1
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2. افزایش عرق کردن
گرم به ش���دت  کردن را در فصل  لباس های تن���گ، عرق 

باال می برد و بروز عفونت های قارچی را تشدید می کند.1

3. بیماری های عفونی
مطالعات انجام ش���ده توسط متخصصان پوست نشان 
می ده���د، حدود 20 درصد از منافذ پوس���ت بدن در زیر کمر 

کتریایی آلوده است.2 تنگ شلوارها به یك عفونت با
شلوارهای شاپورت و شلوارهای جین تنگ، آلودگی های 
بهداش���تی بس���یاری، مانند عفونت مثانه را برای خانم ها به 
کتری هایی  هم���راه دارد؛3 زی���را همیش���ه در اطراف مقع���د، با
ک لباس به طرف واژن  وجود دارند که می توانند در اثر اصطکا
کوتاه است،  کنند و چون مجرای ادراری در خانم ها  حرکت 
خیلی س���ریع باعث عفونت ادراری می ش���وند که نشانه آن، 

خارش و تکرر ادرار است.4

1 . همان، مقاله »پوشیدن لباس تنگ در فصل گرما، اگزما را تشدید می کند«، 
.1390/3/10

2 . هم���ان، مقال���ه »تاثی���رات منف���ی لب���اس  ه���ای تن���گ ب���ر زن���ان و م���ردان«، 
.1392/2/17

3 . همان، مقاله »پوشیدن لباس تنگ ناباروری را در مردان افزایش می دهد«، 
.1394/5/25

www.tebyan.net . 4، مقال���ه »مض���رات لب���اس تن���گ ب���رای س���المتی«، نیره 
ولدخانی.
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ج: آسیب های جنسی

1. تحریک جنسی 
»لباس ه���اى چس���بان« یکی از عوامل تحریك جنس���ی، 
به خصوص در آس���تانه بلوغ و نوجوانی اس���ت. این لباس ها 
موج���ب افزایش جریان خ���ون در ناحیه کم���ر و لگن خاصره 
ش���ده و افزای���ش جری���ان خ���ون، موج���ب افزای���ش تمای���الت 
ش���هوانی در نوج���وان می گ���ردد. ب���ر اس���اس تحقیق���ات روان 
شناس���ان و متخصصان علوم تربیتی، پوشیدن لباس هاى 
چس���بان، مانند ش���لوارهای تنگ، باعث بیدارى و تحریك 
قواى جنس���ی و ش���هوانی می گردد. تحریك قواى شهوانی در 
ابتداى نوجوانی، زمینه ابتال به خود ارضایی را ایجاد می کند 

و نوجوان را در دام انحراف جنسی می افکند.1

3. لباس رنگی و مهیج
اس���الم برای لباس مناس���ب، ش���رایطی مانند »پوشاندن 
کامل ب���دن«؛ »تنگ و چس���بان نبودن« و »نبودن و نداش���تن 
گر یکی از این  رنگ زننده و مهیج نبودن را« ذکر کرده است. ا

شرایط نباشد، پوشیدن آن برای زنان جایز نیست.
حکم بن مسکین می گوید:

1 . نشریه معرفت، مقاله »مهم ترین آسیب جنسی دوران نوجوانی و راه کارهاى 
پیش گیرى و درمان«، علی احمد پناهی، ش 112، ص 4.
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»س���عیده و مّنه«، خواهران محمد بن ابی عمیر برای 
که ما بر امام صادق؟ع؟ وارد ش���دیم و  کردند  من نقل 
پرسیدیم: آیا جایز است زن به زیارت برادر مسلمانش 
برود؟ فرمود: بله. پرسیدیم: آیا مى تواند با او مصافحه 
کن���د؟ فرمود: از زیر لب���اس مانعى ندارد. در این هنگام 
گف���ت: این خواهر من به زی���ارت برادران  یك���ى از آن ها 
مسلمانش مى رود. امام ]به او[ فرمود: وقتى به زیارت 
ب���رادر مس���لمانت مى روی، لب���اس رنگارن���گ و جّذاب 

نپوش.1

سؤاالت•فقهی ••

ج اش���کال  س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس هاى رنگ���ی و ُمهّیِ
دارد؟

ج���واب: اگر موجب جلب نظر و توجه مردان ش���ود، جایز 
نیست.2

سؤال: آیا استفاده لباس هاى رنگارنگ یا رنگ هاى شاد، 

کافی، ج  5، ص526، ح 3.  . 1
2 . استفتائات امام خمینی، ج 3، ص 255 ، س 27؛ جامع األحکام آیت اهلل 
صافی گلپایگانی، ج 2، ص 180 ، س 1729؛ استفتائات آیت اهلل بهجت، 
ج 4، ص 175، س 5204؛ جامع المس���ائل آی���ت اهلل فاضل، ج 2، ص 403، 
س 79؛ اس���تفتائات جدی���د آی���ت اهلل تبری���زى، ج 2، ص 366، س 1519؛ 
اس���تفتائات جدید آیت اهلل مکارم، ج 2، ص 77 ، س156 و با اس���تفاده از 

أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 304، س 1362.
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همراه با چادر در بیرون از منزل جایز است؟
جواب: اشکال ندارد؛ مگر آن که به نحوى باشد که جلب 

نظر کند و موجب مفسده شود.1

سؤال: آیا بیرون بودن مقنعه و روسرى از زیر چادر اشکال 
دارد؟

جواب: اگر جلب نظر نامحرم کند، جایز نیست.2

س���ؤال: آیا زنان می توانند با کت وش���لوار در بیرون از منزل 
رفت وآمد داشته باشند؟ 

گر برجس���تگی های اندام آن ها معلوم باش���د، یا  ج���واب: ا
مفسده داشته باشد، جایز نیست.3

سؤال: بعضی از خانم ها به  رغم  استفاده از چادر مناسب 
و ضخی���م، به لح���اظ ویژگی هاى جس���می که دارن���د، اندام 
آن ها از زیر چادر مشخص است، آیا مسئولیت پوشش آن ها 
متوجه خودشان می باشد یا طرف مقابل باید از نگاه به آن ها 

احتراز کند؟
گر  ج���واب: در ای���ن رابطه، ه���ر دو ط���رف وظیفه دارن���د و ا

1 . اس���تفتائات امام خمینی، ج 3، ص 255 ، س 27 و أجوبة االس���تفتائات، 
آیت اهلل خامنه ای، ص 304، س 1362.

2 . استفتائات آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 179 ، س 5226.
www.( »آی���ت اهلل سیس���تانی: »مانع���ی ندارد ول���ی باید موهای���ش را بپوش���اند

sistani.org، سوال ها و جواب ها، حجاب(
www.sistani.org . 3، سوال ها و جواب ها، لباس.
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طورى اس���ت که جلب نظر نمی کند، پوش���اندن حجم بدن 
واجب نیست.1

مس���ئله: یک���ی از مهم ترین وظای���ف زنان در براب���ر تهاجم 
ی���ج آن و پرهی���ز از  فرهنگ���ی، حف���ظ حج���اب اس���المی و ترو
لباس هایی است که پوشیدن  آن ها تقلید از فرهنگ دشمن 

محسوب می شود.2

1 . استفتائات آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 180، س 5231.
2 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 307 ، س 1380.
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فصل یازدهم:

آداب لباس و پوشیدن آن1
کاًل مقولۀ پوشش دستورات و آداب  اس���الم برای لباس و 
مختل���ف و متنوع���ی بیان کرده اس���ت که به برخ���ی از آن ها 

اشاره می شود:

1. لباس خوب پوشیدن

امام علی؟ع؟ فرمودند: 
ک���ه خ���دای متعال به ش���خصى  س���زاوار اس���ت زمان���ى 
نعمتى را عطا مى کند، اثر آن نعمت در پوشش او دیده 

شود تا هنگامى که آن پوشش برای شهرت نباشد.2

1 . دعائم اإلسالم، ج 2، ص 153.
2 . همان، ح 543.
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امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

نهْ ِمنهْ 
ُ

َیک
هْ
 َو ل

َ
َمال َ ج

هْ
 ُیِحّبُ ال

ٌ
یل  َف���ِإّنَ اهَّلَل َجِ

هْ
ل ّمَ َ ج

َ
َبسهْ َو ت

هْ
»ال

ٍل؛ لباس زیبا و جمیل بپ���وش؛ زیرا خدای متعال 
َ

َح����
جمیل است و زیبایی را دوست دارد ولى ]لباس را [ از 

کن«.1 مال حال تهیه 

2. شستن لباس

امام علی؟ع؟ فرمودند: 

ن؛ شس���تن لباس،  َز َ ���ّمَ َو الهْ َ ِهُب  الهْ
هْ

َی���اِب  ُیذ   الّثِ
ُ

���ل »َغسهْ
ناراحتى و حزن را از بین مى برد«.2

پیامبر اکرم6 لباسش را به عایشه داد و فرمود: 
گفت: »دیروز شستم«. فرمود: »کثیف  »آن را بشوی«. 
ش���ده، آی���ا نمى دان���ى لب���اس، تس���بیح خ���دا مى کند و 

همین که چرك شد تسبیح او قطع مى شود؟!«.3

3. تا کردن

امام موسی کاظم؟ع؟ فرمودند: 
که موجب  کردن لباس، راحت ش���دن لباس است  »تا 

کافی، ج 6، ص 441، ح 7.  . 1
2 . خصال، ج 2، ص 612.

3 . المیزان، ج 13، ص 122.
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ماندگاری بیشتر آن مى شود«.1

امام صادق؟ع؟ فرمودند: 
گر رهاشده و تا  »لباس هایتان را در ش���ب تا بزنید؛ زیرا ا

نشوند، شیطان آن را مى پوشد«.2

پیامبر اکرم؟لص؟ فرمودند: 

را  لباس���تان  ه���رگاه  َفلَیط���ِوه؛  ثوَب���ُه  َحُدُك���م 
َ
ا َن���َزَع  »ِاذا 

درآوردید، آن ها را تا بزنید«.3

4. بخور دادن

امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

ِدر؛ س���زاوار  َكاَن َیقهْ ا 
َ

���َن  ِثَیاَبُه  ِإذ نهْ  ُیَدّخِ
َ
ُج���ِل أ َبِغ���ی ِللّرَ »َینهْ

گ���ر توانای���ی دارد لباس���ش را بخور  که ش���خص ا اس���ت 
دهد«.4

5. دعا خواندن هنگام پوشیدن5

امام علی؟ع؟ فرمودند:

کافی، ج 6، ص 478، ح 3.  . 1
2 . همان، ص 480، ح 11.

3 . جام���ع الصغیر، ج 2، ص 89، به نقل از مفاتیح الحیاۀ، عبد اهلل جوادی، 
ص 159.

کافی، ج 6، ص 518، ح 2.  . 4
َجِدید«؛ من ال یحضره 

ْ
َق���ْوِل ِعْنَد ِلَب���اِس ال

ْ
5 . کاف���ی، ج 6، ص 458، »َب���اُب ال
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هنگامى که خدای متعال به ش���خصى لباس جدیدی 
عط���ا مى کن���د؛ برای پوش���یدن وضو بگی���رد و دو رکعت 
که در هر دو رکعت بعد از س���وره حمد، آَیَة  نماز بخواند 
اْلُكْرِس���ّى و سوره توحید و س���وره قدر را بخواند و بعد از 
کند. ]در این  نم���از، خ���دای متعال را حمد و س���تایش 
صورت[ خدای س���بحان زش���تى او را مى پوشاند و او را 
َة   ُقّوَ

َ
 َو ل

َ
ل  َحوهْ

َ
گر ذکر »ل در بین مردم زینت مى دهد. و ا

که   ِب���اهَّلِل« را زیاد بگوید، فرش���ته ای مأمور مى ش���ود 
َّ

ِإل
کند.1 برای او استغفار 

امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

 �ِ��� ِبسهْ
هْ
ل

َ
ُه���ّمَ أ

َّ
هنگامى ک���ه لب���اس پوش���یدی، بگ���و: »الل

َدى؛ خدای���ا! لب���اس تق���وا به من  ���ِ� ال���ّرَ بهْ ���َوى َو َجّنِ قهْ الّتَ
کردی، از  کن«. ه���رگاه چنین  بپوش���ان و از بدی دورم 

هر دردی در امان مى مانى«.2

6. بسم اهلل گفتن هنگام درآوردن لباس

پیامبر اکرم؟لص؟ فرمودند: 
»هنگامى که یكى از ش���ما لباس���ش را درم���ى آورد، باید 
گر بس���م اهلل  بس���م اهلل بگوید تا جّن آن را نپوش���د، زیرا ا

الفقیه، ج  1، ص 112، ح 232.
کافی، ج 6، ص 459، ح 5.  . 1

2 . من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 112، ح 232.
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نگوید، جن لباسش را تا صبح مى پوشد«.1

7. اسراف نکردن در مصرف لباس2

که لباس زیاد داشتن اسراف  در روایات واردش���ده است 
نیس���ت، بلک���ه اس���تفاده نابه ج���ا از آن ها اس���راف حس���اب 

می شود. امام صادق؟ع؟ دراین باره فرمودند: 

کمترین حّد  ِن...؛  وهْ ِب الّصَ  َثوهْ
ُ

ال
َ

ِتذ ���َراِف... ابهْ سهْ ِ
هْ

َن ال دهْ
َ
»أ

که ]این  اس���راف، استفاده بیجا از لباس رس���مى است 
لباس[ برای حفظ آبرو است«.3

ک���ه اف���راد  از روای���ات اهل بی���ت؟مهع؟ اس���تفاده می ش���ود 
که دارن���د، لباس  می توانن���د متناس���ب با ش���أن و جایگاهی 
ک���ه از لحاظ مالی در رفاه هس���تند،  بپوش���ند؛ یعن���ی افرادی 
کنند؛ مثاًل می توانند  می توانند از امکانات، بیش���تر استفاده 
لباس های متعددی داش���ته باشند؛4 زیرا خدای متعال این 
گر از راه حالل تهیه شده  توانایی مالی را به او داده است. پس ا
و به اندازه نیاز داشته و استفاده کند اسراف نیست. اسحاق 

1 . علل الشرائع، ج 2، ص 582، ح 23.
2 . ر.ک: www.hamshahrionline.ir، مقال���ه »خالص���ه لب���اس هایت���ان م���ا را 

می کشد«، 1394/3/4.
کافی، ج 6، ص 460، ح 1.  . 3

4 . البته نباید برای فخر فروشی و... باشد؛ بلکه باید به تناسب نیازش باشد و 
از همه آنها استفاده کند.
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گردان امام صادق؟ع؟ از حضرت پرسید:  بن عمار، از شا
که به نوبت از آن ها استفاده  »ش���خصى ده لباس دارد 
مى کند، آیا ]ده لباس داشتن[ اشكال دارد؟«؛ حضرت 

فرمودند: »اشكال ندارد«.1

گ���ر موردنیاز  در برخ���ی از روای���ات2، لب���اس زیاد داش���تن ا
شخص باش���د، نهی نشده؛3 حتی تأییدش���ده است؛ چون 
گر انسان  س���بب طول عمر بیشتر لباس ها می ش���ود.4 یعنی ا
یک لباس داش���ته باش���د زودتر از بین می رود؛ چون همیش���ه 
گر لباس های متعددی داشته  از آن اس���تفاده می کند، ولی ا
کند، دیرتر از بین می روند.  باش���د و به نوبت از آن ها استفاده 
گر برای فخرفروش���ی و... نباش���د،  پس لب���اس زیاد داش���تن ا

اسراف نیست بلکه مطلوب است.5

استفتا ••

س���ؤال: آی���ا داش���تن لباس ه���ای زیاد، اس���راف حس���اب 
می شود؟

1 . همان، ص 443، ح 10.
2 . همان، ص 441، ح 4.

3 . در این روایت، داشتن 30 لباس هم جایز شمرده شده است.
4 . همان، ص 443، ح 11.

5 . ر.ک: مجموع���ه فیش هاى تبلیغی)5(، قرائت���ی، لباس، آداب  و انواع، ص 
.10
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گر زاید بر نیاز بوده و با ش���أن ش���خص متناس���ب  جواب: ا
نباشد، اسراف است و باید از این کار اجتناب شود.1

مسئله: داشتن لباس زیاد مستحب است.2

1 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/10/7.
2 . کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، کاشف الغطاء، ج 3، ص 34.
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فصل دوازدهم:

متفرقه

پوشش والدین در منزل1

میزان پوشش در خانواده ها براساس فرهنگ  و اعتقادات 
آن ه���ا تنظیم می ش���ود. رعایت پوش���ش مناس���ب بر اس���اس 
الگوهای اخالقی و اس���المی در خانواده بسیار مهم و باارزش 
اس���ت و ثبات و آرامش و امنی���ت در خانواده ایجاد می کند. 
پوشش مناس���ب نه تنها سبب آرامش والدین می شود، رشد 

طبیعی کودکان را نیز تضمین می کند.

1 . ر.ک: مجله فقه، مقاله »پوشش بانوان در برابر مردان محرم«، دفتر تبلیغات 
اسالمی، ش 24، ص 3.
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شایسته است والدین با نشان دادن حساسیت و رعایت 
پوشش مناسب در حضور کودکان و در ارتباط با غیرمحارم، 
ک���ودکان را از 4 س���الگی ب���ه بعد، با محارم و غیرمحارم آش���نا 
کنند. میزان پوشش مناسب و عدم تماس بدن با نامحرم را 

نیز باید به وضوح برای کودکان توضیح داد.1

ل عوض کردن لباس در منز

اس���الم به انسان ها، مخصوصًا به مسلمانان دستور داده 
اس���ت در تمام شرایط و حاالت عفت و حیا را رعایت کنند 
و از هر کاری که موجب از بین رفتن حیا می شود، خودداری 
ورزند؛ اما برخی از والدین در حضور فرزندان، لباس های خود 
را ع���وض می کنند، درحالی که زمینه انح���راف آن ها را فراهم 
می کنند؛ چ���ون ممکن اس���ت والدین لباس زیر نامناس���بی 
پوشیده باشند که حجم اندام جنسی آن ها را نشان دهد، یا 
پیدا باش���د و فرزندان با دیدن این صحنه، تحریک شده و به 
گناه آلوده شوند. پس سزاوار است کسی که می خواهد لباس 
خود را عوض کند، درجایی این کار را انجام دهد که کس���ی 

حضور نداشته باشد.

کودکان«،  www. rasekhoon.net . 1، مقاله »عفت جنس���ی والدین در مقابل 
مجتبی امین زاده.
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استفتا ••

س���ؤال: برخ���ی از والدی���ن لباس ه���ای خ���ود را در حضور 
فرزندان عوض می کنند؛ آیا این کار جایز است؟

گر مفس���ده داش���ته و موجب تحری���ک فرزندان  ج���واب: ا
ش���ود، جایز نیست.1 فرزندان  نیز با رعایت ادب به آن ها تذکر 

دهند که از این کار خودداری کنند.2

آسیب های پوشش نامناسب والدین

در فصل ه���ای قبل���ی درب���اره پوش���ش والدی���ن در خان���ه 
مطالبی گفته ش���د. در این قسمت، آس���یب هایی را که براثر 
پوش���ش نامناس���ب والدی���ن به فرزن���دان وارد می ش���ود، بیان 

می کنیم.

ودرس در سن نوجوانی 1. بلوغ ز

در دوران بلوغ، پوش���ش نامناس���ب اطرافیان می تواند در 
که  کودکی  بل���وغ زودرس فرزن���د نقش مهمی داش���ته باش���د. 
در س���ن قبل از نوجوانی هرروز با پوش���ش نامناس���ب والدین 
و خواهر و برادر مواجه اس���ت و قس���مت های برجسته بدن و 

1 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل نوری همدانی؛ آیت اهلل صافی گلپایگانی، 
1394/10/17 و آیت اهلل شبیری زنجانی، 1394/10/19.
2 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/10/17.
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نیمه عریان آنان را مش���اهده می کند؛ زمینه تحریك جنسی 
در او س���ریع تر و زیادتر اس���ت و آنچ���ه را در خان���واده می بیند 
گاه در کوچه و خیابان بر اف���راد دیگر منطبق می کند  ناخ���ودآ
ئم بلوغ جنس���ی در  و باعث می ش���ود زودت���ر از زمان الزم، عال
او ظاهر ش���ود. هر چه فرزند بزرگ تر می شود، ضرورت رعایت 
پوش���ش الزم والدین بیش���تر می ش���ود؛ زیرا او به س���وی بیدار 

شدن غریزه جنسی پیش می رود.1

2. کم اهمیت شدن حیا و عفت

پوشش های نامناس���ب والدین در مقابل فرزندان باعث 
کم اهمیت  که حیا و عفت در دیدگاه و منظر آن ها  می ش���ود 
که همیش���ه م���ادر خ���ود را نیمه عریان  کند. نوجوانی  جل���وه 
ک���رد از اینک���ه خال���ه،  می بین���د، احس���اس ش���رم نخواه���د 

دخترخاله و زن بیگانه را با همان وضع ببیند.2

3. ماندگاری اولین برخورد جنسی در ذهن

ک���ه اولی���ن برخ���ورد  در روان شناس���ی ثابت ش���ده اس���ت 
جنس���ی فراموش نش���دنی اس���ت. بنابراین، الزم اس���ت مادر 
قبل از پنج سالگی در مقابل کودکان پوشش مناسب داشته 

www.andisheqom.com . 1، مقال���ه »طرز پوش���ش م���ادر در خانه و در مقابل 
فرزند چگونه باید باشد؟ راهنمایی فرمائید«، با تغییرات.

www.wikiporsesh.ir . 2، مقاله »پوشش مادر در مقابل فرزندان«.
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باش���د تا تصوی���ری که از مادر در ذهن ک���ودک باقی می ماند، 
تصویری زیبا و آراس���ته باش���دو الگوی مناسب از پوشش در 

ذهن کودک نقش ببندد.1
بعضی از افراد می گویند: 

کودک در خانواده با پوش���ش نامناس���ب والدین  گ���ر  »ا
مواج���ه باش���د، وقت���ى در مجال���س و جوامع ب���ا چنین 
کن���د ب���ا ح���رص ول���ع ب���ه چنین  صحنه ه���ای برخ���ورد 

افرادی نگاه نمى کند«.

گف���ت: زنان و دخت���ران اروپا و  در ج���واب این اف���راد باید 
کودکان خود را با چنین صحنه هایی  آمریکا برهنه ش���دند و 
عادت دادند؛ اّما بازهم کودکان، در جامعه به زنان و دختران 
ب���ه نظر ش���هوت ن���گاه کردند و بازه���م آمار جنایات جنس���ی 
گردی���د؛ زیرا روحی���ه تنوع طلبی انس���ان ب���ه دنبال  درش���ت تر 

شکل های دیگر می رود و شهوت حالت سیری ناپذیر دارد.2

سؤاالت•فقهی ••

س���ؤال: آیا م���ادر و خواهر می توانند در منزل، نزد پس���ران و 
کوت���اه رفت وآمد  ب���رادران خود بالب���اس آس���تین کوتاه و دامن 

داشته باشد؟

1 . همان.
2 . همان.
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جواب: اگر محرک و مفس���ده دار باش���د، جایز نیست.1در 
غی���ر این صورت نیز، س���زاوار اس���ت ش���ئون اس���المی و آداب 

عرفی رعایت شود.2

سؤال: آیا زن باید خود را از پسربچه ممّیز بپوشاند؟
جواب: مس���تحب اس���ت خود را از پس���ری که از مس���ائل 

گاه باشد، بپوشاند.3 جنسی آ

کردن لباس های زی���ر زنانه بر روی طناب  س���ؤال: آیا پهن 
منزل، بدون اینکه آن ها را با چیزی بپوشانند، جایز است؟

ج���واب: اشکال ندارد؛4 ولی بهتر است با پارچه یا لباسی 

1 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد اس���تفتا: 25606(، 
.1394/10/16

گردن و  آیت اهلل مکارم: »زنان و دختران می توانند در برابر محارم خویش سر و 
مقداری از دست ها و پاها را نپوشانند؛ اما بقیه بدن را باید بپوشانند و جایز 
نیست به شکل نیمه عریان در مقابل آنها ظاهر شوند« )استفتای پیامکی 

از دفتر، 1394/10/14(.
2 .اس���تفتای پیامک���ی از دفاترآی���ت اهلل ن���وری همدان���ی و آی���ت اهلل ش���بیری 

زنجانی)کد استفتا: 25606(، 1394/10/16.
3 . احکام بانوان آیت اهلل مکارم، ص 184، س 673.

4 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا:23840(، 
گلپایگان���ی،  صاف���ی  اهلل  آی���ت  ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  1394/8/25؛ 

1394/8/26 و آیت اهلل سیستانی، 1394/8/27.
گر مفسده داشته باشد جایز نیست«  آیت اهلل مکارم، آیت اهلل نوری همدانی: »ا

)استفتای پیامکی از دفاتر، 1394/8/25(.
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از دید نامحرم پوشانده شوند.1

پوشیدن زیرپیراهنی
بعض���ی اف���راد به خصوص آقای���ان، از پوش���یدن زیرپوش 
نخی غفل���ت می کنند؛ درحالی که زیرپ���وش نخی مثل یک 
حوله، عرق بدن را به خود می گیرد و از نشت عرق به پیراهن 
جلوگی���ری می کند. بنابراین، از ایج���اد بوی نامطبوع عرق در 
لباس رو تا حدی جلوگیری می شود و پیراهن مدت بیشتری 

می توان پوشید بدون این که بوی بدی گرفته باشد.2

پوشیدن جوراب
که تحرک زیادی دارند، چون ُسرخوردن لبه های  افرادی 
کفش و صندل روی پوست راحت تر است، پوشیدن جوراب 
نخ���ی از آس���یب پوس���ت پیش���گیری می کند. با نپوش���یدن 
جوراب، امکان تابش آفتاب به پوست پا بیشتر است. البته 
آفتاب از جوراب هم رد می شود؛ ولی پوشیدن جوراب سفید 
با رنگ روش���نی که نور آفت���اب را منعکس کند، عوارض و اثر 

1 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا:23840(، 
گلپایگان���ی،  صاف���ی  اهلل  آی���ت  ای،  خامن���ه  اهلل  آی���ت  1394/8/25؛ 

1394/8/26 و آیت اهلل جوادی آملی، 1394/9/4.
ک مناسب برای مقابله با گرما«،  www.salamatnews.com . 2، مقاله »پوش���ا

.1392/4/1
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آفتاب را کمتر خواهد کرد.1

مدگرایی

از مس���ائل مه���م در لب���اس موض���وع »مدگرایی«2 اس���ت. 
انس���ان، زیبایی و تن���وع را در همه امور دوس���ت دارد و از این 
کار ل���ذت می برد؛ ولی بعضی از اف���راد از این حس درونی در 
جهت اهداف و برنامه های دش���منان اس���الم و ایران حرکت 
کرده اس���ت،  که آنان معرفی  می کنن���د و از هر ط���رح و مدلی 

پیروی می کنند. مقام معظم رهبری دراین باره فرمودند: 
»تقلید فرهنگى خطر خیلى بزرگى است؛ اما این حرف 
اش���تباه نش���ود؛ به اینكه بنده با ُمد و تنوع و تحول در 
روش ه���ای زندگى مخالفم؛ نخی���ر، ُمدگرایی و نوگرایی 
چشم وهم چش���مى  روی  گ���ر  ا نباش���د،  افراط���ى  گ���ر  ا
کودکان���ه نباش���د، عیب���ى ن���دارد. لباس و  رقابت ه���ای 
رفت���ار و آرایش تغییر پیدا مى کند، مانعى هم ندارد؛ اما 
مواظب باشید قبله  نمای این ُمدگرایی به سمت اروپا 
گر مدیس���ت های اروپا و امریكا  نباش���د. این بد است. ا

1 . همان.
2 . آن اس���ت که فرد، س���بک لباس پوش���یدن و ط���رز زندگی و رفت���ار و گفتار و 
حت���ی تفکر خود را طبق آخرین الگوها تنظیم کند و به محض آنکه الگوی 
جدیدی در جامعه رواج یافت، از آن پیروی نماید )مجله معارف اسالمی، 

مقاله »ُمد و مدگرایی«، قاسم رمضانی، ش 94، ص 33(.
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ح مى کنند، ف���ان طور  ک���ه ُمده���ا را مط���ر در مجات���ى 
کردند؛  لباس را برای مردان یا زناِن خودش���ان ترس���یم 
آیا م���ا باید این جا در همدان یا تهران یا در مش���هد آن 
کنید و  کنیم؟ این بد اس���ت. خودتان طراحى  را تقلید 

خودتان بسازید«.1

اسالم با اصل تنوع طلبی مخالف نیست چون دستوراتی 
که داده است، متنوع و مختلف است و همه نیازهای فردی 
و اجتماع���ی افراد را تأمین می کن���د؛ ولی با تقلید جاهالنه از 

دشمنان مخالف است.

استفتا ••

سؤال: آیا پوشیدن لباس به سبک مد روز اشکال دارد؟
جواب: اگر محرک شهوت و موجب هتک حرمت انسان 
ش���ود2 و تبلیغ کنن���ده فرهنگ مبتذل غربی3و تش���به به کافر 

www. farsi.khamenei.ir . 1، بیانات، موضوعی، لباس ملی، 1383/4/17.
2 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا: 25698(، 

.1394/10/19
3 . اس���تفتائات آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 180 ، س5230؛ استفتای پیامکی 
از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/10/17؛ آیت اهلل شبیری زنجانی)کد استفتا: 

25698(، 1394/10/19 و آیت اهلل خامنه ای، 1394/10/23.
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باشد،1 اشکال دارد.2

عوامل مدگرایی

پیروی از مد و الگوهای غربی علل3 مختلفی دارد که به 
مهم ترین آن ها اشاره می شود:

1. تنوع طلبی و نوگرایی
تنوع طلبی از ویژگی های انس���ان اس���ت. زندگی انسان با 
تغیی���ر و تحول همراه بوده و در هر عصر و زمانی نوع و ش���کل 
ای���ن تغییرات ع���وض می ش���ود. در زم���ان م���ا تنوع طلبی در 
پوش���ش جایگاه خاصی پیداکرده؛ به طوری ک���ه »مدگرایی« 
تم���ام هم وغم زندگ���ی بعضی از افراد را تش���کیل می دهد و از 
کاذب درونی  هر م���د و الگویی اس���تفاده می کنند تا به نی���از 

خویش جواب مثبتی داده باشند.

1 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل صافی گلپایگانی، 1394/10/20.
کف���ار در روایات مورد  آی���ت اهلل خامنه ای: »تش���به به کفار و پوش���یدن لب���اس 

مذمت واقع شده است« )استفتای پیامکی از دفتر، 1394/10/23(.
گرایی یا  گر اس���راف و تجمل  2 . آیت اهلل خامنه ای: »پوش���یدن این لباس ها ا
به قصد برتری جویی نباش���د، اش���کال ندارد« )اس���تفتای پیامکی از دفتر، 

.)1394/10/23
3 . ر.ک: مجله معارف اسالمی، مقاله »ُمد و مدگرایی«، قاسم رمضانی، دفتر 

تبلیغات اسالمی قم، ش 94، ص 33.
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2. همانندسازی
انس���ان ها س���عی می کنن���د برای اعم���ال و رفت���ار خویش 
کنند و این  کنند تا متناس���ب با او حرکت  الگویی انتخاب 
باعث می ش���ود به مرورزمان، خصوصی���ات الگوی خویش را 
پذیرفته و به انس���انی مانند او تبدیل  ش���وند. الگوی برخی از 
افراد، مدل های غربی و غیر اسالمی هستند و شخص سعی 
می کند خود را در پوش���ش و آرایش به ش���کل آن ها دربیاورد و 

خود را همانند آن ها سازد.

3. جلب توجه دیگران
از مهم ترین عوامل »پیروی از مد«، کمبود مسائل عاطفی 
ک���ه موردتوج���ه اطرافیان،  اس���ت. برخ���ی از اف���راد، از آن ج���ا 
مخصوصًا خانواده قرار نمی گیرند، سعی  می کنند با پوشیدن 
لباس ه���ای خ���اص ک���ه برگرفت���ه از مدل های غربی اس���ت، 
موردتوجه دیگران قرار بگیرند و از اینکه مورداشاره جامعه قرار 
می گیرند لذت می برند و به خیال خودشان نیاز خود را از این 

طریق برطرف می کنند.

4. برند پوشی
چند س���الی است که خرید از برند و برندپوشی، در میان 
که لباس های به اصطالح  کس  گرفته و هر  جوانان ایرانی باال
م���ارک دار و صاح���ب برند به ت���ن کند، از ارزش بیش���تری در 
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ک برتری افراد  جامعه برخوردار اس���ت؛1 درحالی که اسالم مال
بر همدیگر را تقوا معرفی کرده اس���ت، نه پوشش های خاص 

و گران قیمت: 

گرامى ترین  م< همانا 
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شما نزد خدای متعال باتقواترین شماست.2

استفتا ••

س���ؤال: آیا والدین می توانن���د فرزندان خود را از پوش���یدن 
لباس های مد روز منع کنند؟ 

جواب: پدر و مادر می توانند از بعضی کمک ها به فرزندان 
امتناع کنند.3

آسیب های مدگرایی

که در این  پیروی از »مد و مدگرایی« مفسده و آفاتی دارد 
قسمت بیان می شود.

1. تلف کردن وقت
معمواًل کس���انی که بر اس���اس م���د روز زندگ���ی می کنند، 

ک���ردن برند های خارج���ی در بازار با  www.jahannews.com . 1، مقال���ه »آب 
تخفیف  های باور نکردنی«، 1394/6/28.

2 . حجرات/13.
3 . آیت اهلل سیستانی: www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، لباس.
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همیش���ه منتظر هس���تند م���د جدی���د وارد ب���ازار ش���ود و آن را 
خریداری کرده و از آن ها اس���تفاده کنند و همین امر موجب 
می ش���ود عمر باارزش آن ها همیش���ه پای ماه���واره و اینترنت 
کارهای  برای دس���تیابی به مدهای مدرن تر بگذرد و طبعًا از 

مهم واجب باز می مانند.

2. اسراف
خرید لباس های مختلف و متناس���ب با مد روز س���بب 
کن���ار گذاش���ته ش���وند ی���ا کمتر  می ش���ود لباس ه���ای قبل���ی 
مورداس���تفاده قرار بگیرند. لذا در صورت اس���تفاده نکردن از 
گذشته، می توانند آن ها را با احترام  که مد آن ها  لباس هایی 
به اطرافیان خویش هدیه دهند1 یا به نیازمندان برسانند یا به 
کز بهزیستی بدهند تا استفاده شود. پیامبر اکرم؟لص؟ در  مرا

این  باره فرمودند: 
که دو لباس دارد باید یكى از آن ها  »ای اباذر! هرکسى 

را بپوشد و دیگری را به برادرش بدهد «.2

ام���ام ص���ادق؟ع؟ درب���اره هدی���ه دادن لباس ب���ه دیگران 
فرمودند:

که به برادرش لباس تابستانى یا زمستانى بدهد  کسى 

1 . ر.ک: الفضائل، ابن شاذان، ص 154.
2 . أمالی، طوسی، ص 538.
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]و او را بپوش���اند[ ب���ر خ���دای متعال واجب اس���ت او را 
از لباس های بهش���تى بپوش���اند و س���ختى مرگ را بر او 
کند و قبر او را وس���عت ده���د و هنگامى که از قبر  آس���ان 
کند  بیرون مى آید، فرشتگان االهى را در حالى ماقات 
کام خدای  ک���ه به او بش���ارت مى دهن���د و این هم���ان 
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3. ضرر اقتصادی
کنند  افراد مدگ���را برای خرید مدهای جدی���د باید هزینه 
گر ماهیانه یا فصلی حس���اب شود، به ضرر خانواده تمام  که ا

می شود.

غ کفار و فرهنگ غربی لباس مختص و ُمبّلِ
امام صادق؟ع؟ فرمودند:

که  خدای متعال به یكى از انبیای خود وحى فرس���تاد 
ب���ه مؤمنان بگو: لباس دش���منانم را نپوش���ید و غذای 
دش���منان من را نخورید و راه و روش آن ها را نپیمایید 
کارها را انجام دهید[ دشمنم مى شوید؛  گر این  ]پس ا

1 . »فرش���تگان ]با تبریك و تهنیت[ به استقبالش���ان می آیند ]و می گویند[ این 
همان روز شماست که ]در دنیا[ به آن وعده داده می شدید« )أنبیاء/103(.

کافی، ج 2، ص 204، ح 1.  . 2
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که آن ها دشمنان من هستند .1 همان گونه 

سؤاالت•فقهی ••

که فرهنگ و پوش���ش  س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس های���ی 
غربی را ترویج و تبلیغ می کند، جایز است؟

که از نظر دوخت، رنگ یا  جواب: پوش���یدن لباس هایی 
غیر آن، تقلید و ترویج فرهنگ غربی باشد،2 یا تشبه به آن ها 
باش���د،3 یا باعث تقویت اقتص���اد آنان و یا تضعیف اقتصاد 
گ���ردد؛4 جایز نیس���ت5 و بر دیگ���ران واجب  دول���ت اس���المی 
اس���ت در برابر این گونه مظاهر فرهنگی تقلیدى از بیگانگان 

با زبانی نرم، نهی از منکر کنند.6

س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس زیری که دارای پرچم آمریکا و 

1 . من ال یحضره الفقیه، ج 1، ص 252، ح 770.
2 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 234، س 1073 و استفتائات، 

آیت اهلل بهجت، ج 4، ص 182 ، س5240.
آی���ت اهلل تبری���زی »مؤم���ن بای���د از کارى که موجب ترویج فس���اد بی���ن جامعه 
مس���لمین اس���ت یا جامعه را در معرض فس���اد قرار می دهد، اجتناب کند 

)استفتائات جدید، ج 1، ص 507، س 2228(.
3 . جام���ع األح���کام آیت اهلل صاف���ی گلپایگان���ی، ج 2، ص 180 ، س 1727 و 

استفتائات جدید آیت اهلل تبریزى، ج 1، ص 507، س 2225.
4 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 307 ، س 1376.

5 . آیت اهلل صافی گلپایگانی: »جوانان مسلمان باید از پوشیدن اینگونه البسه 
اجتناب نمایند« )جامع األحکام، ج 2، ص 180 ، س 1727(.
6 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 234، س 1073.
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انگلیس و دشمنان اسالم است، جایز است؟
جواب: اش���کال ندارد؛1 مگر اینکه تشبه به کفار باشد که 

جایز نیست.2

که تبلیغ و تشویق شراب روى  سؤال: آیا پوشیدن لباسی 
آن وجود دارد، جایز است؟

جواب: جایز نیست.3

سؤال: آیا پوشیدن کروات جایز است؟
گر مفس���ده داش���ته باش���د؛ مث���اًل موجب هتک  ج���واب: ا
غ فرهنگ غربی، باش���د جایز 

ّ
حرمت ش���خص ش���ود؛4 یا ُمبل

نیست؛5ولی پوش���یدن آن در کشورهایی که جزیی از لباس 

1 .اس���تفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل مکارم، 1394/10/19؛ آیت اهلل ش���بیری 
زنجانی )کد استفتا: 25763( و آیت اهلل خامنه ای، 1394/10/20.

2 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/10/19.
3 . أجوبة االستفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 308 ، س 1382.

4 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد اس���تفتا: 24548(، 
.1394/9/14

5 . أجوبة االس���تفتائات آیت اهلل خامنه ای، ص 307 ، س 1378 و استفتای 
پیامکی از دفتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/9/14؛ 

آی���ت اهلل م���کارم، آی���ت اهلل صاف���ی گلپایگانی و آی���ت اهلل بهج���ت:» احتیاط 
که استفاده نش���ود« )www.makarem.ir، اس���تفتائات؛ جامع  این اس���ت 
األحکام، ج 2، ص 180 ، س 1731 و استفتائات، ج 2، ص 49، س 1624(.
که  آیت اهلل سیس���تانی: »جایز اس���ت، مگر اینک���ه عنوان ثانوی منطبق ش���ود 

مقتضی تحریم باشد« )www.sistani.org، سوال ها و جواب ها، زینت(
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مردم محسوب می گردد، اشکال ندارد.1

سؤال: آیا نمازخواندن با کروات جایز است؟
جواب: اشکال ندارد.2

سؤال: آیا استفاده از پاپیون جایز است؟
جواب: اگر موجب هتک حرمت شخص شود یا مفسده 
دیگری داشته باشد،3 یا منجر به ترویج فرهنگ غربی منجر 
ش���ود،4 جایز نیس���ت؛5 ولی پوش���یدن آن در کش���ورهایی که 

جزیی از لباس مردم محسوب می گردد، اشکال ندارد.6

آی���ت اهلل فاضل: »کراوات مربوط به مس���یحی  ها و ش���عار آنها اس���ت. لذا بهتر 
اس���ت مسلمانان از آن اجتناب کنند« )جامع المسائل، ج 1، ص 82، س 

.)253
1 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/9/14.

2 . جامع المسائل، آیت اهلل فاضل، ج 1، ص 82، س 253.
3 .اس���تفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل ش���بیری زنجانی )کد استفتا: 24548(، 

.1394/9/14
4 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل خامنه ای، 1394/9/16.

5 . اس���تفتائات جدید آیت اهلل مکارم، ج 1، ص 505، س 1645؛ اس���تفتائات 
جدی���د، آیت اهلل تبریزى، ج 2، ص 476، س1937  و اس���تفتای پیامکی از 

دفتر آیت اهلل نوری همدانی، 1394/9/14.
گلپایگانی: »خالف استقالل و زّی مؤمنین است« )استفتای  آیت اهلل صافی 

پیامکی از دفتر، 1394/9/15(.
آیت اهلل سیستانی: »به خودی خود اشکال ندارد« )استفتای پیامکی از دفتر، 

.)1394/9/14
6 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/9/14.
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س���ؤال: آیا نمازخواندن بالباس���ی ک���ه آرم صلیب روی آن 
حک شده است، جایز است؟ 

جواب: اشکال دارد.1

لباس تاناکورا

ک���ورا «یا  برخ���ی از لباس ه���ا در ب���ازار ب���ه لباس ه���ای »تانا
ک���ه این لباس ه���ا غالب���ًا از  »دس���ت دوم« مع���روف هس���تند 
کشور ش���ده و در دسترس مردم قرار  کش���ورهای خارجی وارد 
می گیرد؛ ولی متأس���فانه آفات و ضررهایی برای فرد و جامعه 

دارد که در فصل های بعدی به آن ها اشاره می شود.

زمینه استقبال مردم

ای���ن لباس ه���ا در جامع���ه ما مورد اس���تقبال ق���رار گرفت 
کرد. اس���تقبال م���ردم از  و به س���رعت جای���گاه خ���ود را پی���دا 
لباس های دست دوم خارجی علل مختلفی دارد که در این 

قسمت به آن ها پرداخته می شود:

1. ارزان بودن این لباس ها
گرانی  ش���واهد نش���ان می ده���د در فصل س���رما به دلی���ل 
لباس های گرم، اس���تقبال مردم، به خصوص قشر ضعیف و 
که تعداد  کورا بیشتر می شود. افرادی  کز تانا فقیر جامعه از مرا

1 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.
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خانوار آن ها زیاد و درآمدش���ان کم است، ناچار هستند برای 
کورا روی بیاورند.1 در امان ماندن سرما به فروشگاه های تانا

یکی از خریداران می گوید: 
گران  »لباس ه���ای زمس���تانِى با جن���س خوب، بس���یار 
اس���ت و م���ن و خان���واده ام به اجب���ار به فروش���گاه های 

کورا مى رویم«.2 لباس تانا

2. پیدا کردن لباس های خوب و شیک
ک���ورا  ک تانا بعضی ه���ا معتقدن���د: »در مغازه ه���ای پوش���ا
کافی اس���ت  کرد که فقط  لباس ه���ای خوب���ی می توان پی���دا 
یک ب���ار شس���ته ش���وند؛ آن وقت هی���چ فرقی با ی���ک لباس نو 

ندارند«.3

3. مارک دار بودن
خارج���ی ب���ودن و م���ارک دار بودن ای���ن لباس ه���ا بهانه و 
که ب���ه خرید این لباس ها  دلیل دیگری اس���ت برای عده ای 

روی آورند.4

www. mardomsalari.com . 1، مقاله »جیب خالی پز عالی«، سارا دماوندان، 
.1389/4/13

2 . همان.
کورا به قیمت تهدید  www.drnilforoushzadeh.ir . 3، مقاله »محبوبیت تانا

سالمتی«.
4 . همان.
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4. تنوع و جذابیت
ک وجود  کورا چون تنوع پوشا در فروش���گاه های لباس تانا
دارد، افراد با هر سلیقه ای که دارند می توانند لباس های خود 

را پیدا کنند. لذا مراجعه به این فروشگاه ها زیاد می شود.

راه کارهای استفاده صحیح از تاناکورا

که این گونه  توصیه پزش���کان و متخصصین این اس���ت 
گ���ر اف���رادی از این  لباس ه���ا اص���اًل خری���داری نش���ود؛ ول���ی ا
لباس ها اس���تفاده می کنند؛ حتمًا این امور را انجام دهند تا 

از آسیب ها و ضررهای آن در امان بمانند.
1. آن ها را بجوشانید یا در دمای حداقل 60 درجه بشویید 
ک کننده های ش���یمیایی الزامی  و ات���و بزنی���د. اس���تفاده از پا
اس���ت. حتی داخل کفش ها را باید کامل شست و لباس ها 
ک���رد؛ زیرا برخی  کامل بررس���ی  را قبل از پوش���یدن برگرداند و 
میکروب ه���ا در مقابل افزای���ش دما و حرارت ه���م مقاوم اند. 
برخ���ی حتی با حرارت دی���دن مقاوم تر می ش���وند و می توانند 

به راحتی وارد بدن شوند و بیماری زا باشند.1
2. ب���رای اینک���ه میکروب های این لباس ه���ا از بین برود، 
بهتر اس���ت برای مدتی در مایع پرمیترین قرار بگیرند تا کاماًل 

www.salamatnews.com . 1، مقاله »بیماری  هایی که با پوشیدن لباس های 
کورا به سراغتان می آید«، 1394/4/25. تانا
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ضدعفونی شوند.1

آسیب های لباس تاناکورا

1. بیماری های پوستی و عفونی
ب���ه گفت���ه رئیس مرک���ز تحقیقات س���لول های بنی���ادی2: 
کورا نشان داده  »بررسی های انجام ش���ده روی لباس های تانا
که آن ها می توانند منبع انتقال بیماری های عفونی، ازجمله 
گال، س���یفیلیس، س���وزاک، هپاتی���ت A وC باش���ند. ای���ن 
کتریایی یا قارچ هایی آلوده  لباس ها ممکن است به عوامل با
باش���ند که باعث بروز ش���پش عانه و بدن، س���اس و عفونت 
قارچی تینا می ش���ود. لباس های دست دوم عامل مهمی در 

بروز بیماری زرد زخم هستند«.3

2. تشدید آلرژی
اس���تفاده از ای���ن البس���ه امکان ابت���ال به آل���رژی را افزایش 
که ای���ن لباس ها در آن ها به  می ده���د؛ ضمن اینکه فضایی 
کن  فروش می رسد، فضایی بسیار آلوده است. هوای این اما

ک���ورا  www. kayhanarch.kayhan.ir . 1، مقال���ه »نگاه���ی ب���ه رواج لب���اس تانا
)بخش پایانی(«، 1389/1/8.

2 . دکتر محمد علی نیلفروش زاده.
پوش���یدن  ب���ا  ک���ه  های���ی  »بیم���اری   مقال���ه   ،www.salamatnews.com  . 3

کورا به سراغتان می آید«، 1394/4/25. لباس های تانا
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به دلیل اس���تفاده از مواد ضدعفون���ی متفاوت، فاقد حداقل 
اس���تاندارد تنفسی است؛ حتی ورود به این مکان ها نیز برای 

افراد خطر دارد.1

3. بیماری های جنسی
ب���ه گفت���ه رئیس مرک���ز تحقیقات س���لول های بنی���ادی2: 
ک���ورا، مخصوص���ًا لباس های زی���ر گاهی به  »لباس ه���ای تانا
قارچ هایی آلوده هستند که باعث بروز بیماری های جنسی 

قابل انتقال می شود«.3

استفتا ••

س���ؤال: متخصصی���ن و پزش���کان معتقدن���د لباس های 
ک���ورا س���بب بیماری ه���ای پوس���تی، عفون���ی و جنس���ی  تانا

می شوند، آیا فروش آن ها جایز است؟
ج���واب: درصورتی ک���ه مخالف قوانین نباش���د4 و خریدار 
بداند یا به او اعالم کنند که این لباس ها دست دوم هستند، 

ک���ورا  www. kayhanarch.kayhan.ir . 1، مقال���ه »نگاه���ی ب���ه رواج لب���اس تانا
)بخش پایانی(«، 1389/1/8.

2 . دکتر محمد علی نیلفروش زاده.
پوش���یدن  ب���ا  ک���ه  های���ی  »بیم���اری   مقال���ه   ،www.salamatnews.com  . 3

کورا به سراغتان می آید«، 1394/4/25. لباس های تانا

4 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل مکارم، 1394/9/8.
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فروش آن ها اشکال ندارد1؛ ولی بهتر است مشتریان از خرید 
این گونه لباس ها اجتناب کنند.2

وریسمی 4. تهدید بیوتر
ک���ه آمریکا درگذش���ته  یک���ی از ش���یوه های بیوتروریس���م3 
ک آلوده  ک���رد، توزیع پتو پوش���ا علیه سرخ پوس���تان اس���تفاده 
کار موجب ش���د جمعیت فراوانی از سرخ پوس���تان  بود. این 
که لباس های  از بین برون���د. در واقع این توانایی وج���ود دارد 
کورا به عنوان وسیله ای برای انتقال بیماری استفاده شود  تانا
و اس���تفاده کنندگان به میکروب های مختلف آلوده ش���وند. 
ممکن اس���ت میکروب ها در ابتدا بیماری زا نباش���ند؛ یعنی 

1 .اس���تفتای پیامک���ی از دفات���ر آی���ت اهلل سیس���تانی، 1394/9/8، آی���ت اهلل 
خامن���ه ای، 1394/9/9؛ آی���ت اهلل ش���بیری زنجانی)کد اس���تفتا: 24409(، 

1394/9/10 و آیت اهلل نوری همدانی، 1394/9/14.
گر فروش���نده یقین به آلودگی لب���اس ندارد، فروش آن  آی���ت اهلل جوادی آملی: »ا

جایز است« )استفتای پیامکی از دفتر، 1394/9/9(.
گر عرفًا ضرر حساب نشود، فروش آنها جایز است«  آیت اهلل شبیری زنجانی: »ا

)استفتای پیامکی از دفتر؛ کد استفتا: 24409؛ 1394/9/10(.
2 .استفتای پیامکی از دفتر آیت اهلل خامنه ای، 1394/9/9.

کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا  3 . عبارت است از منتشر 
آسیب رساندن به انسان  ها، حیوانات و گیاهان به منظور وحشت آفرینی، 
تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده 
کردن خواسته  ای سیاسی یا اجتماعی. )www.irna.ir، مقاله »لباس های 

کورا حامل میکروب های بیوتروریستی است«، 1394/6/2( تانا
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میک���روب بیماری به ص���ورت غیرفعال تزریق ش���ود، اما بر اثر 
برخی ش���رایط محیطی، زمانی و یا توس���ط ی���ک عامل ثانویه 

فعال شوند.1

ویج فرهنگ غربی 5. تر
ک���ورا ترویج فرهنگ  یک���ی از آس���یب های لباس های تانا
بیگان���ه و پوش���ش های نامناس���ب و مغای���ر بافرهنگ اصیل 

اسالمی ایرانی است.2

6. تهدید و تعطیلی تولید داخلی
کورا باعث ورشکستگی  فروش لباس های دست دوم تانا
تولیدکنن���دگان داخل���ی، تعطیل���ی کارگاه ه���ا و بی���کاری در 

استان ها می شود.3

استفتا ••

س���ؤال: به گفته کارشناس���ان اقتص���ادی واردات و فروش 
کورا سبب رکود اقتصادی و تعطیلی کارگاه ها  لباس های تانا
و تولیدی ه���ای داخلی لباس می ش���ود؛ آی���ا واردات و فروش 

آن ها جایز است؟

1 . همان.
و  ک���ورا  تانا ک  پوش���ا از  م���ردم  اس���تقبال  »افزای���ش  مقال���ه   ،www.isna.ir. 2

ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی«، 1389/3/11.
3 .همان.
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گر برخالف قوانین و مقررات حکومت اس���المی  جواب: ا
نباشد، اشکال ندارد.1

7. تشدید مدگرایی
عده ای دنبال لباس ارزان، برخی دنبال مد و جمعی هم 
کورا و بعضًا دست دوم  دنبال لباس اشرافی در بین البسه تانا
ک���ه مد نقش  کش���ورهای غربی  هس���تند. ای���ن لباس ه���ا در 
ی���ادی در تعویض لباس دارد، جمع آوری می ش���ود و برخی  ز
از این لباس ها به دلیل اس���تفاده کم از آن، به صورت قاچاق 
به بس���یاری از کش���ورها صادر می ش���ود و حت���ی در بازارهای 
پررونق به فروش می رس���د. متأس���فانه اکثر کس���انی که دنبال 
مد هستند، خیلی به بهداشتی بودن لباس های دست دوم 
که این افراد حاضرند برای تهیه  اهمیت نمی دهند تا جایی 
این گون���ه لباس ها به س���فرهای خارجی بروند و در جش���نواره 
کنند. بر اس���اس آمار دو سال قبل یکی  »مهرجان«2 ش���رکت 
از مجالت داخلی، 10 هزار ایرانی برای ش���رکت در جش���نواره 

مهرجان به کشورهای همسایه سفرکرده بودند!3

1 .استفتای پیامکی از دفاتر آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارم، 1394/9/9 و 
آیت اهلل شبیری زنجانی)کد استفتا: 24429(، 1394/9/10.

2 . جشنواره لباس های دست دوم.
کورا  www. kayhanarch.kayhan.ir . 3، مقال���ه »نگاه���ی ب���ه رواج لب���اس تانا

)بخش پایانی(«، 1389/1/8.
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پوشیدن•لباس•های•دارای•اسمای•متبرکه ••

که اس���م های خداوند  س���ؤال: آیا پوش���یدن لباس های���ی 
متعال و اهل بیت؟مهع؟ بر آن نوشته شده، جایز است؟

جواب: پوشیدن این گونه لباس ها اشکال ندارد اما کسی 
که وضو و طهارت ندارد، نباید بدن خود را به اسمای متبرکه 

برساند1 و آن ها را نجس کند.2

که هنگام شس���تن این لباس ها، آن ها را  باید دقت شود 
ک نجس مخلوط نکرده و بدون وضو و طهارت آن ها  با پوشا

را نشویند.

خمس•لباس•های•داخل•مغازه•و•منزل ••

ک و لب���اس دارم و برخی از  س���ؤال: بنده فروش���گاه پوش���ا
لباس ه���ا را به عنوان نمون���ه در مغازه می گ���ذارم؛ ولی ممکن 
اس���ت چند س���ال آن ها را داش���ته باش���م. آیا به آن ها خمس 

تعلق می گیرد؟
گر به عنوان سرمایه کاری باشند، بعد از گذشت  جواب: ا

1 . استفتائات جدید آیت اهلل تبریزى، ج 1، ص 507، س 2227.
گر به گونه ای است که با بدن تماس مستقیم دارد پوشیدن  آیت اهلل مکارم: »ا
آن ب���دون طه���ارت جایز نیس���ت لذا بهتر اس���ت از خریدن چنین لباس���ی 
اجتن���اب ش���ود و ب���ه فروش���نده نیز حکم ش���رعی مس���ئله تذکر داده ش���ود« 

)استفتای پیامکی از دفتر، 1394/8/13(.
2 . آیت اهلل مکارم: www.makarem.ir، استفتائات.
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سال، باید خمس آن ها را بدهید.1

سؤال: خانم ها معمواًل بر اساس نیازشان، مقدارى پارچه 
می خرند که در موقع فراغت لباس تهیه کنند؛ ولی به دوختن 
لباس موفق نمی ش���وند و س���ال بر آن پارچه ها می گذرد. آیا به 
کس���ی باید خمس  آن پارچه ها خمس تعلق می گیرد؟ و چه 
را بدهد؟ و قیمت فعلی باید محاسبه شود یا قیمت خرید؟
ج���واب: مالك آن اجناس باید خم���س آن ها را به قیمت 

خریداری شده بدهد.2

س���ؤال: آی���ا پارچه ای را که ش���وهر ب���رای تهّیه لب���اس براى 
همس���رش خریدارى می کند و س���ال ب���ر آن می گذرد، خمس 

دارد؟ چه کسی باید خمس بدهد؟
ج���واب: خم���س دارد3 و خم���س آن را باید مال���ك پارچه 

1 .اس���تفتای پیامک���ی از دفات���ر آی���ت اهلل خامن���ه ای، آی���ت اهلل سیس���تانی، 
.1393/2/30

گلپایگانی، ج 1، ص 179، س 640. 2 . جامع األحکام آیت اهلل صافی 
ام���ام خمینی و آیت اهلل م���کارم: »باید خمس آن را ب���ه قیمت فعلی پرداخت 
کند« )استفتائات، ج 1، ص 377، س 99  و استفتائات جدید، ج 2، ص 

178، س 551(.
گلپایگانی، ج 1، ص 180، س 641. 3 . جامع األحکام آیت اهلل صافی 

آی���ت اهلل فاضل و آیت اهلل مکارم: »بنابر احتی���اط واجب خمس دارد« )جامع 
المس���ائل، ج 1، ص 218، س 875 و استفتائات جدید، ج 1، ص 99، س 

)305
آیت اهلل خامنه ای: »هبه و هدیه خمس ندارد؛ هر چند احوط این است که اگر 
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بدهد.1

از مخارج س���ال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود« )أجوبة االستفتاات، 
ص 177، س 851(.

گلپایگانی، ج 1، ص 180، س 641. 1 . جامع األحکام آیت اهلل صافی 
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موس���وى جزائرى، طّیب ، ناش���ر: دار الكتاب ، قم ، چاپ س���وم، 

1404 ق .

تنبیه الخواطر و نزهه الناظر )مجموعة وّرام( ورام بن أبی فراس، . 16

مسعود بن عیسى، ناشر: مكتبه فقیه، قم ، چاپ اول، 1410 ق .

توضیح المسائل، آیت اهلل فاضل، تاریخ نشر 1426 ه  ق ، چاپ . 17

صد و چهاردهم  وفات 1428 ه  ق .

توضی���ح المس���ائل، جعف���ر س���بحانى تبری���زى، مؤسس���ه امام . 18

صادق؟ع؟، قم، چاپ سوم، 1429 ه  ق.

توضی���ح المس���ائل، حس���ین وحی���د خراس���انى، مدرس���ه امام . 19

باقر؟ع؟، چاپ نهم، 1428ق.

توضیح المس���ائل، سید روح اهلل موس���وى خمینى، چاپ اول، . 20

1426 ق.

توضیح المس���ائل، س���ید موس���ى ش���بیرى زنجانى، انتش���ارات . 21

سلسبیل، قم، چاپ اول، 1430 ه  ق.

توضیح المسائل، محمدتقى بهجت فومنى گیانى، انتشارات . 22

شفق، چاپ 92، 1428ق.

توضیح المس���ائل، ناصر مكارم ش���یرازى، انتش���ارات مدرس���ه . 23

امام على بن ابی طالب؟ع؟، چاپ 52، 1429ق.
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ب���ن الحس���ن ، محق���ق . 24 تهذی���ب األح���کام، طوس���ى، محم���د 

الكت���ب  ناش���ر: دار  الموس���وى ،  / مصح���ح: خرس���ان، حس���ن 

اإلسامیه ، تهران ، چاپ چهارم، 1407 ق .

گلپایگانى، انتشارات حضرت . 25 جامع االحکام، لطف اهلل صافى 

معصومه؟اهس؟، چاپ چهارم ، 1417ق .

جام���ع األخبار، ش���عیری، مطبعة حیدریة، چاپ نجف ، چاپ . 26

بی تا.

گیانى، فومنى، محمدتقى بهجت، ناش���ر: . 27 جامع المس���ائل، 

دفتر معظم  له، چاپ دوم، قم، 1426 ه  ق.

جامع المس���ائل ، محمد فاضل لنكرانى موحدى، انتش���ارات . 28

امیر قلم ، چاپ یازدهم .

الخص���ال ، اب���ن بابوی���ه، محم���د بن عل���ى ، محق���ق / مصحح: . 29

کبر، ناش���ر: جامعه مدرس���ین ، قم ، چ���اپ اول،  غف���ارى، عل���ى ا

1362 ش .

دعائم اإلس���ام ، ابن حیون، نعمان بن محمد مغربی ، محقق . 30

/ مصح���ح: فیضى، آصف ، ناش���ر: مؤسس���ة آل البیت:، قم ، 

چاپ دوم، 1385 ق .

رساله احکام بانوان ، تبریزى، جواد بن على ، قم، چاپ اول .. 31

کاظم . 32 الع���روة الوثقى فیما تعم به البلوى، یزدى، س���ید محمد 

طباطبایی، ناش���ر: مؤسس���ة األعلم���ى للمطبوع���ات، بیروت- 
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لبنان، چاپ دوم، 1409 ه  ق.

کتاب . 33 عل���ل الش���رائع ، اب���ن بابوی���ه، محم���د بن عل���ى ، ناش���ر: 

فروشى داورى ، چاپ اول، 1385 ش/1966 م .

عی���ون الحک���م و المواع���ظ، لیث���ى واس���طى، على ب���ن محمد، . 34

محق���ق / مصح���ح: حس���نى بیرجن���دى، حس���ین ، ناش���ر: دار 

الحدیث ، قم ، چاپ، اول، 1376 ش .

غرر الحکم و درر الکلم، تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد، . 35

محقق / مصحح: رجائى، س���ید مهدى ، دار الكتاب اإلسامى ، 

چاپ قم ، چاپ دوم، 1410 ق .

از . 36 جمع���ى   ،: بی���ت  اه���ل  مذه���ب  مطاب���ق  فق���ه  فرهن���گ 

پژوهش���گران زی���ر نظ���ر ش���اهرودى، س���ید محم���ود هاش���مى، 

محق���ق/ مصح���ح: محقق���ان مؤسس���ه دائ���رة المع���ارف فق���ه 

اس���امى، ناشر: مؤسس���ه دائرة المعارف فقه اسامى بر مذهب 

اهل بیت :، قم، چاپ اول، 1426 ه  ق.

الفضائل، ابن ش���اذان قمى، أبو الفضل ش���اذان بن جبرئیل ، . 37

ناشر: رضى ، قم، چاپ دوم، 1363 ش .

قرب اإلس���ناد، حمیرى، عبد اهلل بن جعفر، محقق / مصحح: . 38

مؤسس���ة آل البیت : ، ناش���ر: مؤسس���ة آل البی���ت : ، قم ، 

چاپ اول، 1413 ق .

کلین���ى، انتش���ارات دار الكتب . 39 الکاف���ى، محم���د ب���ن یعق���وب 
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اإلسامیة، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

کاش���ف . 40 كش���ف الغط���اء عن مبهم���ات الش���ریعة الغ���راء، نجفى، 

الغطاء، جعفر بن خضر مالكى، انتشارات دفتر تبلیغات اسامى 

حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول، 1422 ه  ق.

محاس���ن ، برقى، احمد بن محمد بن خالد، محقق / مصحح: . 41

محدث، جال الدین ، ناش���ر: دار الكتب اإلس���امیة، قم ، چاپ 

دوم،1371 ق .

مس���تدرك الوس���ائل و مس���تنبط المس���ائل، نورى، حس���ین بن . 42

 ، : البی���ت  آل  مؤسس���ة  مصح���ح:   / محق���ق  محمدتق���ى ، 

مؤسسة آل البیت : ، چاپ: قم ، چاپ: اول، 1408 ق .

ام���ام . 43 ب���ن محم���د،  ب���ه جعف���ر  منس���وب  الش���ریعة،  مصب���اح 

شش���م؟ع؟ ، مترجم: عامه مصطفوى، حس���ن ، ناشر: انجمن 

اسامى حكمت و فلسفه ایران ، تهران ، چاپ اول،1360 ش .

مفاتی���ح الحی���اه، ج���وادی آملى، نش���ر اس���راء، چ���اپ 28، بهار . 44

.1391

م���ن ال یحض���ره الفقیه ، اب���ن بابویه، محمد ب���ن على ، محقق/. 45

کبر، ناش���ر: دفتر انتش���ارات اس���امى  مصح���ح: غف���ارى، عل���ى ا

وابس���ته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ دوم ، 1413 

ق.

مناقب آل أبی طالب :، ابن ش���هر آشوب مازندرانى، محمد . 46
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بن على ، ناشر: عامه ، قم ، چاپ اول، 1379 ق .

منهاج الصالحین، س���ید على حسینى سیستانى، دفتر معظم . 47

له، چاپ پنجم  ، 1417ق .

ب األحکام ف���ى بیان الحال و الحرام ، س���بزوارى، س���ید . 48
ّ

مه���ذ

عبد األعلى ، محقق/ مصحح: مؤسس���ه المنار، ناش���ر: مؤسسه 

المنار- دفتر حضرت آیة اهلل، قم، چاپ چهارم، 1413 ه  ق .

المیزان فى تفس���یر القرآن ، طباطبایی، س���ید محمد حس���ین ، . 49

ناشر: دفتر انتش���ارات اسامى جامعه ى مدرسین حوزه علمیه 

قم ، قم، چاپ پنجم، 1417 ق .

نهج الباغة )صبحى صالح(، محمد بن حسین شریف رضى، . 50

محقق و مصحح: فیض اإلسام ، انتشارات هجرت ، چاپ اول ، 

1414ق.
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مجالت

مجل���ه »رش���د؛ آموزش مع���ارف اس���امى«، دوره نوزدهم، ش4، . 1

تابستان 1386.

مجله پژوهش و حوزه، ش 12، 1381.. 2

مجله فقه، دفتر تبلیغات اسامى، ش ۲۴.. 3

مجله معارف اسامى، ش 94.. 4

نشریه معرفت، ش 112.. 5
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سایت ها

1.1 farsi1khamenei1ir
1.2 tohid1ir
1.3 tohid1ir
1.4 wahidkhorasani1com

1.5 www1.dowran1ir
1.6 www1.jahannews1com

1.7 www1.kayhanarch1kayhan1ir
1.8 www1.maarefquran1org

1.9 www1.mardomsalari1com

1.10 www1.mardomsalari1com

1.11 www1.rasekhoon1net

1.12 www1.rc1majlis1ir
1.13 www1.zanjani1net
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1.14 www1andisheqom1com

1.15 www1drnilforoushzadeh1ir
1.16 www1farsnews1com

1.17 www1hamshahrionline1ir
1.18 www1hamshahrionline1ir
1.19 www1iranmode1com

1.20 www1irna1ir
1.21 www1itema1ir
1.22 www1itema1ir
1.23 www1jahannews1com

1.24 www1leader1ir
1.25 www1makarem1ir
1.26 www1mashreghnews1ir
1.27 www1saafi1org

1.28 www1salamatnews1com

1.29 www1salamatnews1com

1.30 www1sistani1org

1.31 www1tebyan1net

1.32 www1wikifeqh1ir
1.33 www1wikiporsesh1ir
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آدرس دفاتر مراجع تقلید

مقام•معظم•رهبری ••

 .www. leader. ir :سایت
info_ leader@liader.ir :نشانی الکترونیکی

تلفن: 37746666 )025(

آیت•اهلل•سیستانی ••

www. sistani. org :سایت
farsi@sistani.org :نشانی الکترونیکی

تلفن: 37741415 )025(
استفتای پیامکی: 09198507500

آیت•اهلل•شبیری•زنجانی ••

www.zanjani.ir :سایت
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zanjani.tamas@gmail.com :نشانی الکترونیکی
 –  )025(  37740322  –  )025(  37740323 تلف���ن: 

)025( 37740321
استفتای پیامکی: 50001040

آیت•اهلل•مکارم•شیرازی ••

www.Makarem.ir :سایت
تلفن: 37840003 )025(

استفتای پیامکی: 10000100

آیت•اهلل•وحید•خراسانی ••

www.wahidkhorasani.com :سایت
تلفن: 37740611 )025( - 37742445 )025(

آیت•اهلل•نوری•همدانی ••

www.noorihamedani.com :سایت
تلفن: 37741850 )025(

استفتای پیامکی: 30004844

گلپایگانی •• آیت•اهلل•صافی•

www.saafi.net :سایت
تلفن: 37479 )025(

استفتای پیامکی: 30007479
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عناوین منتشر شده از مجموعه فقه و زندگی

مؤلفموضوع

احکام مسجد
کسیرانی احکام تا

احکام معامالت ملکی
احکام پرستاری
احکام اعتکاف

احکام آرایشگری
احکام رستوران ها و تاالرهای پذیرایی

احکام کشتیرانی
احکام هتل داری

احکام مسکن
احکام جشن و شادمانی

احکام تربیتی و ورزشی بانوان
احکام عکاسی

احکام سینما و فیلم سازی
احکام شیرینی پزی و قنادی  

احکام انتخابات
احکام مدیریت و کارمندی

احکام و آداب حجاب و عفاف
احکام و آداب معلمان و استادان

احکام و آداب دانش آموزی و دانشجویی

محمد حسین فالح زاده
مهدی رفیعی

اسماعیل محمدی
فاطمه استشاره

محمد حسین فالح زاده
مریم واعظ

جواد افتخاری
علی اکبر سرشار

حسینیه  عظیمی
غالمرضا قلی زواره

شمس اهلل صفرلکی
اعظم سپهری یگانه

عزت احمدی
سعید عباس زاده

محمد زراعتی
سید صیف اهلل نحوی

محمد علی بخشی
طاهره جباری

مسعود صفی یاری
مسعود صفی یاری
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احکام فرش و تابلو فرش
احکام ناشران

احکام اتوبوسرانی و رانندگان
احکام صوتی و تصویری

احکام پرندگان و پرنده فروشان
احکام اینترنت و رایانه

احکام اغذیه فروشان
احکام پارکها

احکام عمومی اصناف
احکام قهوه خانه ها

احکام الکتریکی
احکام بازی های رایانه ای

احکام احکام بیمه ها
احکام کیف و کفش و چرم

احکام آژانس تلفنی

یوسف یاوری
حسینعلی عرب انصاری

محمدرضا یاوری
محمود صادقی

مجتبی عابدینی
محمود صادقی

سید جعفر ربانی
سید محمد موسوی

الیاس صالحی
عرب انصاری

الیاس صالحی
محمود صادقی

مرتضی دائی چینی
محمد ابراهیم امینی

محمد ابراهیم امینی
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