
  2020-األكؿالعدد  -36المجمد  -مجمة جامعة دمشؽ لمعمـك االقتصادية كالقانكنية

 

127 

 

ومستحضرات التجميل اآلثار االقتصادية ألدوات الزينة  
 دراسة ميدانية

* فراس أحمد الصالح د.   
 الممخص

 النسػا  يشكؿ المحكر األساسي ليذه الدراسػة اثاػار االقتصػادية الناشػنة سػف اسػتعماؿ
، الذم أصبح االستامار في ىذا المجاؿ مف المشاريع التجميؿكمستحضرات أدكات الزينة 

انطمقػت الدراسػة مػف مجمكسػة مػػف  كقػد. سمػى أسػػكاقياإلقبػاؿ المتزايػد ى الػإنظػران  المربحػة 
 ، كالضػػػكابطمفيػػػـك الزينػػػة كمظاىرىػػػا سػػػف التػػػي كضػػػعيا اإلسػػػ ـ كالمرتكػػػزات األساسػػػيات
نػػػػػت الحكػػػػػـ الشػػػػػرسي لبيػػػػػع أدكات الزينػػػػػة التػػػػػي كضػػػػػعيا لزينػػػػػة المػػػػػرأ ، كمػػػػػا بيٌ  الشػػػػػرسية

يػة إلػى اسػتعماؿ دفع المػرأ  فػي المجتمعػات العربالتجميػؿ، كاألسػباا التػي تػمستحضرات ك 
، سمػػى صػػعيد األسػػر ، ، كاثاػػار االقتصػػادية الناشػػنة سػػف اسػػتعماليامستحضػػرات التجميػػؿ
سبػر دراسػة ميدانيػة شػممت مجمكسػة  البحػ كلتحقيػؽ أىػداؼ  .كالدكليكالمجتمع المحمي، 

اشتمؿ سمى  استبياف إسداد ،كافةن  مف النسا ، كمف مختمؼ األسمار، كمف شرانح المجتمع
تخػػػدـ مكضػػػكع البحػػػ ، كاتبػػػع الباحػػػ  فػػػي دراسػػػتو المػػػني   مجمػػػكستيف مػػػف األسػػػنمة التػػػي

كقػػػػد تكصػػػمت الدراسػػػػة إلػػػػى   ،لنتػػػػان  االسػػػتبياف االسػػػتقراني، كالمػػػػني  التحميمػػػي الكصػػػػفي
غالبيػػػة النسػػػػا  تسػػػتعمؿ مستحضػػػػرات التجميػػػػؿ ذات   مجمكسػػػة مػػػػف النتػػػان ، مػػػػف أىميػػػػا

 .فرهاكتبح  سف البديؿ في حالة سدـ تك الجكد  العالية، 
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The economic effects of toiletry and cosmetic 

products (Empirical Study ) 
 

Dr. Firas Ahmed Al-Saleh
*
 
 

Abstract 
 

The main focus of this study is the economic effects arising from the 

use of women’s toiletries and cosmetics, which has become an 

investment in this area of profitable projects; Due to the increasing 

demand on its markets. Where the study started from a set of basics and 

foundations that Islam developed around the concept of adornment and 

its manifestations, and the legal controls that it set for adorning women, 

as it showed the legal ruling on selling toiletry and cosmetic products, the 

reasons that drive women in Arab societies to use cosmetics, and the 

economic effects arising from their use , At the family, community and 

international levels. To achieve the goals of the research through a field 

study that included a group of women, from all ages, and from all 

segments of society, a questionnaire was prepared that included two sets 

of questions that serve the subject of the research, and the researcher 

followed in his study the inductive approach and the descriptive 

analytical approach to the results of the questionnaire, and the study 

reached to A set of results, the most important of which are: Most women 

use high-quality cosmetics and are looking for an alternative if it is not 

available. 
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..بسم اهلل الرحمن الرحيم  
:المقدمة  

تػـ أده مػف الظممػات إلػى النػكر، كأفضػؿ الصػ   ك االحمد هلل را العالميف الذم أخرج سب
 التسميـ سمى مف بع  رحمة كىدل لمعالميف.

أغمػا الػب د اإلسػ مية تعػاني مػف أزمػة غذانيػة كانتشػاران  في الكقػت الػذم نجػد فيػو أف  
سمػػى أدكات الزينػػة كمسػػاحيؽ التجميػػؿ بػػاخت ؼ  اؾ إقبػػاالن كبيػػران ىنػػ لمفقػػر كالجػػكع، نجػػد أف  

ع سمػػػى مسػػػاحة التػػػي تتػػػكزٌ السػػػكانية فػػػي الػػػب د اإلسػػػ مية،  لكاافػػػةى الػػػإأنكاسيػػػا، كنظػػػران 
لػذلؾ شػيدت  يا كشػكم البشػر  لػكف فػيفػي التػياير المنػا  دكران كبيػران  ؤدمجغرافية كاسػعة يػ

 ان كبيران مف دخكؿ األفراد. أسكاؽ الزينة، كمساحيؽ التجميؿ إنفاق
 أهمية البحث: :أوالا   

أك المحافظػػة سمػػى  ،كؿ الزينػػة كالجمػػاؿ ىاجسػػان لكػػؿ فتػػا  كامػػرأ  تسػػعى لمحصػػكؿ سميػػوتشػػ
يتسػابقف إلػى صػاالت  –سمى مختمػؼ أسمػارىف  –الجماؿ التي خيمقت سميو. كليذا نجد النسا  

ف المسػاحيؽ ضػعلطكاؿ خمػؼ المػر   ليضيف األكقات االتجميؿ، كشرا  مستحضرات الزينة، كيم
ألسػػباا متعػػدد   فقػػد يكػػكف الػػدافع كرا  ذلػػؾ الحصػػكؿ سمػػى زكج، أك لفػػت انتبػػاه  سمػػى كجييػػف  

زكجيػػػا لكػػػي  ينظػػػر إلػػػى غيرىػػػا مػػػف النسػػػا ، أك لكػػػي تبػػػدك األجمػػػؿ بػػػيف نسػػػا  المجتمػػػع، أك 
الكظػػانؼ  لمحصػػكؿ سمػػى سمػػؿ فػػي ظػػؿ مجتمػػع ألغػػى المعػػايير العمميػػة فػػي اختيػػار أصػػحاا

كميمػا كػاف الػدافع كرا  الحصػكؿ سمػى الجمػاؿ،  كأصبح الشكؿ الظاىرم ىك المعيار في ذلؾ.
زمػة أصػبحت م  الحصكؿ سمى ماؿ ىذه المستحضرات، كأدكات الزينة تحتػاج إلػى نفقػات فإف  

   مف ممبس كميكؿ. لمنفقات التي تحتاجيا األسر 
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 أهداف البحث: :ثانياا 
الناجمػػة سػػف اسػػتعماؿ أدكات الزنيػػة  إبػػراز اثاػػار االقتصػػاديةسػػة إلػػى ىػػذه الدرا تٍ فى دى ىىػػ

، أك سمػػى المسػػتكل الكمػػي المتماػػؿ فػػي سػػر األ صػػعيدسػػكا  سمػػى  كمستحضػػرات التجميػػؿ،
السػػمع كالمنتجػػات ال زمػػة سمػػى حسػػاا التجميػػؿ منتجػػات كاالسػػتامار فػػي مجػػاؿ سػػتيراد اال

 .وكدسم لتطكير االقتصاد
 مشكمة البحث: :ثالثاا 

طبقػػات نسػا   ايػو مستحضػػرات التجميػؿ كأدكات الزينػة تضػعيفػي الكقػت الػذم كانػت ف
التػي تسػتعممو سمػى    لتتميػز سػف نسػا  الطبقػات الفقيػر -في العصكر الكسطى – األاريا 

صػبحت أدكات الزينػة أ نػا نػرل اليػـك أف  إن  ، ففي المناسػبات كاألسيػادنطاؽ محدكد، خاصة 
تتجسد مشػكمة البحػ  فػي عد حكران سمى األغنيا ، فا ، كلـ يلنسظاىر  سامة تتنافس فييا ا

سمػػى الفػػرد كالمجتمػػع السػػتعماؿ  مستحضػػرات التجميػػؿ،  اثاػػار االقتصػػاديةدراسػػة ظػػاىر  
في الكقػت نفاؽ الجز  األكبر مف دخؿ األسر  سميو، ك ا  ك لتحقيؽ رغبة  نية، كأدكات الزينة  
مف الدكؿ اإلسػ مية  ان كاير  د، ككذلؾ نجد بيف  مف الحاجة كقمة ذات الي األسرالتي تشتكي 

مػػػػف  ان كبيػػػر  ان يػػػا تنفػػػؽ جػػػز  أن  ، إال  تعػػػاني مػػػف الفقػػػر، كسػػػدـ كجػػػكد مشػػػاريع حيكيػػػػة تنمكيػػػة
   . ياكمستحضرات تيا سمى أدكات الزينةاميزاني
  :رابعاا 

المػػػني  المتبػػػع فػػػي ىػػػذه  ىػػػداؼ البحػػػ  فػػػإف  أؿ إلػػػى ك مػػػف أجػػػؿ الكصػػػ :مننننال البحنننث  - أ
 .ىك المني  التحميمي الكصفي، كالمني  االستقراني الدراسة

الجميكريػػػة العربيػػػة  مدينػػػة دمشػػػؽ فػػػي تماىػػػؿ مجتمػػػع الدراسػػػة فػػػي مجتمنننل الدارسنننة: - ا
 السكرية. 
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العينػػػة مػػػف المدرسػػػات  تر اختيػػػفػػػي سػػػبيؿ تحقيػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة  عيننننة الدارسنننة: - ت
سػػة مدرسػػات حػػدياات شػػممت الدرا ًإذٍ تحديػػد لمعمػػر،  دكفالعػػام ت فػػي قطػػاع التربيػػة، 

نػة مدرسػة م ان التعييف، كمدرسات سمى أبكاا التقاسد، كبمغ سػدد العينػة المنتقػا  سشػكاني
ػػػػتٍ  ًإذٍ ، ان دقيقػػػػ حسػػػػابان   لحسػػػػاا النسػػػػبة المنكيػػػػة كافػػػػةن  مػػػػف شػػػػرانح المجتمػػػػع  أكراؽ كيزِّسى

 .كاممة تٍ دى رً تي سٍ سمييف كاً  االستبياف
سػػة مػػف حيػػ  المػػني  الػػذم سػػارت سميػػو ىػػي ىػػذه الدرا تعػػد   :الدراسننات السننابقة :خامسنناا 

، ىػػذا الدراسػػة اثاػػار االقتصػػادية لمزينػػة، كاألمػػكاؿ التػػي تنفػػؽ سمييػػاحيػػ  تناكلػػت األكلػػى، 
 مف ىذه الدراسات:التي تتناكؿ زينة المرأ ، كأذكر  ال تكجد فيو دراسات سابقة هكىذ
 ديػػػؾ، رسػػػالة نقػػػا  سمػػػاد سبػػػد اهلل. أحكنننام زيننننة وجنننف المنننرأة فننن  ال قنننف ا سننن م : 1

ماجسػػتير  جامعػػة النجػػان الكطنيػػة فػػي نػػابمس، تحػػدات فييػػا سػػف تعريػػؼ الزينػػة كحكميػػا 
كضػكابطيا، كتػزييف الكجػو باألصػػباغ كالحمػي، كتػزييف الكجػو بإزالػػة الشػعر كالتعػديؿ، حكػػـ 

 .بعض كالكسانؿ الحدياة في تزييف الكجو
د بف سعكد اإلس مية، أطركحػة سبير سمي المديفر، جامعة اإلماـ محم. أحكام الزينة: 2

دكتػػكراه، تناكلػػت ىػػذه الدراسػػة تعريػػؼ الزينػػة، كضػػكابطيا، كزينػػة الػػزكجيف ل خػػر، كزينػػة 
 الشعر لمرجؿ كالمرأ  كأحكاميا، كزينة البدف، كالتحمي.

ياسػػر الدكسػػرم، تناكلػػت الدراسػػة مفيػػـك  . أحكننام مستحضننرات التجميننل دراسننة فقايننة:3
الذاتيػػػػة لممستحضػػػػر مػػػػف الحرمػػػػة أك سػػػػدميا، كالنظػػػػر  الم ليػػػػة  الزينػػػػة كالجمػػػػاؿ، كالنظػػػػر 

لممستحضػػػر المتعمقػػػة باألضػػػرار الصػػػحية المترتبػػػة سمػػػى اسػػػتخداـ المستحضػػػر، كالنظػػػر  
 المقاصدية لممستحضر المتمامة في الغاية مف استخدامو.

ىػػػػػذه الدراسػػػػػات اقتصػػػػػرت سمػػػػػى الجكانػػػػػا الفقييػػػػػة، كلػػػػػـ تتنػػػػػاكؿ اثاػػػػػار  ف  أكن حػػػػػظ 
    التي تـ تناكليا في ىذه الدراسة. دية المترتبة سمى ىذه الزنية،االقتصا
دراسػػة اثاػػار االقتصػػادية الناجمػػة سػػف اسػػتعماؿ النسػػا  ألدكات  حنندود البحننث: :سادسنناا 

 الزينة كمستحضرات التجميؿ.
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، سمى الشػكؿ جا ت ىذه الدراسة في مقدمة، كستة مطالا كخاتمة خطة البحث: :سابعاا  
 اثتي:

المقدمػػػة أىميػػػة البحػػػ ، كأىػػػداؼ البحػػػ ، كمشػػػكمة البحػػػ ، كمػػػني  البحػػػ ، تضػػػمنت 
 كالدراسات السابقة كخطة البح .

 ا مطالا البح  فيي:أم   
 المطما األكؿ: الزينة كمظاىرىا في اإلس ـ.
 المطما الااني: ضكابط الزينة في اإلس ـ.

 المطما الاال : حكـ بيع أدكات الزينة.
 .استخداـ مستحضرات التجميؿ.المطما الرابع: أسباا 

 : اثاار االقتصادية الستعماؿ أدكات التجميؿ.الخامسالمطما 
  الدراسة. المطما السادس: التحميؿ الكصفي لنتان 

 كتضمنت الخاتمة أىـ النتان  التي تكصمت إلييا الدراسة.
  

 المطمب األول: الزينة ومظاهرها ف  ا س م
 :م اوم الزينة :أوالا 

ينة سمػى حسػف  تػدؿ  . فالزينػة (1)اسـ جػامع لكػؿ مػا يتجمػؿ بػو، كالزينػة: مػا يتػزيف  بػو الزِّ
الشػػي  كتحسػػينو، كمػػا تطمػػؽ سمػػى كػػؿ مػػا يتػػزيف بػػو اإلنسػػاف  مػػف لبػػاس كنحػػكه، كىػػذا مػػا 
أشػػار إليػػو القػػر ف فػػي قكلػػو تعػػالى:   يػػا بنػػي  دـ خػػذكا زينػػتكـ سنػػد كػػؿ مسػػجد .   سػػػكر   

 .[31األسراؼ/ 
 .(2) فيػػو ؼ ماػػالي متناسػػؽ تىحػػسي بػػو العػػيف أك األذف كتػػراه شػػينان سػػكيان مرغكبػػان ىػػك ظػػر  فالجمػػاؿ

السػما  كاألرض، قػاؿ تعػالى:  لػى ىػذه الصػكر  سنػدما تحػد  سػف زينػةالكريـ إ كقد أشار القر ف

                                                           
 ، دار صادر لبناف.هـ1414: 3، فصؿ )الزام(، ط13/202لساف العرا، محمد بف منظكر،  (1)
 .م1976 ،140، العدد 94مجمة الكسي اإلس مي، د. كجيو زيف العابديف، بعنكاف: الفاحشة كاألمراض، ص ( 2)
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[، كقػػػاؿ تعػػػالى:   إنػػػا جعمنػػػا مػػػا سمػػػى 6 إٌنػػػا زينػػػا السػػػما  الػػػدنيا بزينػػػة الككاكػػػا    الصػػػافات/ 
   [.7ا    الكيؼ/ األرض زينة لي

 .(1)جماالن كحيسنان  وا ييكسبم  ىي كؿ ما يتزيف بو اإلنساف مً : الزينةف
 يمكف صياغة تعريؼ لمزينة:ك 

نسػاف، بيػدؼ الحفػاظ اد  أك مستحضر يكضع سمى أسضا  اإلاسـ جامع لكؿ م الزينة:
 ، أكر كمػػي فػػي مظيرىػػا الخػػارجي، أك تصػػحيح فػػي جػػز  مػػف البشػػر يػػسمػػى البشػػر ، أك تغي

 .لتكسبو جماالن 
 :مظاهر الزينة: ثانياا 

اإلسػ ـ قػد أبػان الزينػة لممػرأ   أف  تبػو السػمؼ الصػالح سػف الزينػة نجػد إف استقرا  مػا ك
دىا فػي مجمكسػػة مػف المظػػاىر ، بػؿ حػػد  يػػا الحريػة فػػي اختيػار مظاىرىػػاو لػػـ يطمػؽ ل أن ػإال  

ييبػػة، فكػػاف الكاجػػا سمػػى التػػي تحػػافظ سمػػى شخصػػية المػػرأ  المسػػممة، كتكسػػبيا الكقػػار كال
بالتزاـ ما أمرىا اهلل بػو مػف مظػاىر الزينػة التػي  ،المرأ  المسممة أف تككف حافظة لشرع اهلل

 أباحيا ليا، كىي كاثتي:
المباس مف أىـ مظاىر الزينػة التػي أبػان اإلسػ ـ لممػرأ  أف تتػزيف بػو،  عد  كيي  المباس: :أوالا 

 رتديػػو، كيحفظيػػا مػػف األذل كاالبتػػذاؿ،تيعبػػر سػػف شخصػػية مػػف كالمبػػاس فػػي اإلسػػ ـ 
فالمبػػاس ال نعنػػي بػػو ذلػػؾ الشػػكؿ الظػػاىرم الػػذم ترتديػػو المػػرأ  بػػؿ ىػػك قػػيـ أردىػػا اهلل أف 

مىيكيـ لباسان ييكاًرم سىٍك ًتكـ كلبػاس  تترسخ لدل كؿ أناى، قاؿ تعالى:   يا بني  دـى قٍد أٍنزلنا سى
ػػػ[.  26يػػػره    سػػػكر  األسػػػراؼ /الت قػػػكل ذلػػػؾ خ المبػػػاس يشػػػكؿ المظيػػػر الخػػػارجي  ا كػػػافكلم 

 لممرأ ، فقد كضع اإلس ـ مجمكسة مف الضكابط ليذا المباس، كمف أىميا:
، سمػػػى خػػ ؼ بػػػيف الفقيػػػا  فػػػي إظيػػػار الكجػػػو وجميعػػػ أف يكػػكف سػػػاتران لجسػػػـ المػػػرأ  .1

بىنىاكالكفيف. كالدليؿ سمى ذلؾ  تىؾى كنساً  الميؤًمًنيفى قكلو تىعىالىى:  يا أي يا الن بي  قيٍؿ ألزكاًجؾ كى
ًبيػػًبيف     سػػكر   مىػػييف  مػػف جى ى  [. كالجمبػػاا ىػػك الاػػكا السػػاتر لمبػػدف59األحػػزاا/ ييػػدًنيفى سى

                                                           
 يت األفكار الدكلية.، بم2009 -ىػ 1430: 1، ط4/86مكسكسة الفقو اإلس مي، محمد بف إبراىيـ التكيجرم،( 1)



فراس الصالح د.             دراسة ميدانيةؿ اثاار االقتصادية ألدكات الزينة كمستحضرات التجمي    
 

  

134 

 

 المرأ  جمبابيا فكؽ رأسيا بحي  ال يظير منيػا إال   أف تشد   يا طريقة إرخانو فيأم   ،وجميع
 .(1)سيف كاحد 

أال يككف ضيقان ممتصػقان بالبشػر ، يصػفيا أف يككف فضفاضان، فالمباس الشرسي يجا  .2
بػػػؿ يجػػػا أف يكػػػكف كاسػػػعان  فاتنيػػػا، فػػػ  يكػػػكف ممتصػػػقان بالجسػػػـ كيجسػػػميا، كأال ييظيػػػر م

 فضفاضان.
أف يكػػػكف سػػػميكان ال يشػػػؼ مػػػا تحتػػػو مػػػف الايػػػاا، فقػػػد يكػػػكف الاػػػكا الظػػػاىرم التػػػي  .3

اياا التػي تايػر مفػاتف المػرأ  و يشؼ ما تحتو مف ال أن    أال  وجميع ترتديو المرأ  يستر بدنيا
ؿ. كىػػذا مػػا نجػػده فػػي تكجيػػو النبػػي صػػمى اهلل سميػػو كسػػمـ ألسػػما  بنػػت اكتمفػػت انتبػػاه الرجػػ

المػػرأ ى إذا  يػػا أسػػما  إف   أبػػي بكػػر سنػػدما دخمػػت سميػػو كىػػي ترتػػدم ايابػػان رقيقػػة فقػػاؿ ليػػا: 
    .(2) كىف يوبمغًت المًحيض لـ يصمح أف يرىل منيا إال ىذا كىذا كأشار إلى كجًيو ك 

الرجػػػاؿ بالنسػػػا ،  االبتعػػػاد سػػػف التشػػػبو بالرجػػػاؿ، فتعػػػاليـ اإلسػػػ ـ تنيػػػى سػػػف تشػػػبو .4
كمخالفػة لصػفة  ،لخمػًؽ اهلل بالرجاؿ سكا  بالمظير، أك بالمباس  لما فيو مف تغييرو  كالنسا 
قػاؿ:  -رضػي اهلل سنػو -الشرسي الصحيح  لمحدي  الكارد سف سبداهلل بف سبػاس  المباس

عػػػفى رسػػػكؿ الم ػػػو صػػػم ى الم ػػػوي سميػػػو كسػػػم ـ  المتشػػػبِّيات بالرجػػػاؿ مػػػف النِّسػػػاً  كالمتشػػػبِّييف   ل
 . كتشػبو النسػػا  بالرجػػاؿ بػيف تمػػبس مػػف لباسػيـ الػػذم ميػػزىـ اهلل بػػو (3)بالنِّسػا  مػػف الرِّجػػاؿ

جعػؿ  . فقػد(4)و تغيػر لخمػؽ اهللككذلؾ التشبو بيفعػاليـ  ألن ػ كالبنطاؿ، كالقميص، كالعمانـ،
كلكػف إذا  النسػا  بالرجػاؿ يبطػؿ ىػذا التميػز.اهلل تعالى الرجاؿ قكاميف سمى النسا ، فتشبو 

                                                           
 ،  تحقيؽ: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة.هـ1420: 1، ط324/ 20تفسير الطبرم، محمد بف جرير الطبرم، (1)
. كقػػاؿ أبػػك داكد: ىػػذا مرسػػؿ، 62/ 4(، 4104سػػنف أبػػي داكد، كتػػاا المبػػاس، بػػاا: مػػا تبػػدم المػػرأ  زينتيػػا، رقػػـ: ) (2)

 خالد بف دريؾ لـ يسمع مف سانشة.
(. كقػػػاؿ أبػػك سيسػػػى: 2784الترمػػذم، أبػػػكاا األدا، بػػاا: مػػا جػػػا  بالمتشػػبيات بالرجػػاؿ مػػػف النسػػا ، رقػػـ: )سػػنف ( 3)

 .402/ 4حدي  حسف صحيح، 
 دار إحيا  الترا  العربي، بيركت، د. ت. ، 41/ 22سمد  القارم شرن صحيح البخارم، محمكد العيني،  (4)
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ف الرجؿ فقػد أصػبحت المػرأ  تنػافس الرجػاؿ منميز المرأ  ال نظرنا اليـك إلى شكارسنا نكاد 
 في م بسيـ ف  يردسيا ديف كال حيا .

سػػف اإلسػػراؼ قػػاؿ تعػػالى:  يػػا بنػػي االبتعػػاد سػػف المباىػػا  كالخػػي  ، فاإلسػػ ـ نيػػى  . 5
ذكا زوينىػتكيـ سنػدى كػؿ  مىسػجدو  [. يقػكؿ محمػد  31شػربكا كال تيسػًرفكا   األسػراؼ /ككمػكا كا  دـى خي

 – بػػػػف الحسػػػػف فػػػػي بيػػػػاف نيػػػػي النبػػػػي صػػػػمى اهلل سميػػػػو كسػػػػمـ سػػػػف الشػػػػيرتيف:   كالمػػػػراد
كجو  يشار إليػو  أف يمبس نياية ما يككف مف الحسف كالجكد  في الاياا سمى -بالشيرتيف
ؽ، سمػػى كجػػو يشػػار إليػػو باألصػػابع ًمػػأك يمػػبس نيايػػة مػػا يكػػكف مػػف الايػػاا الخى  ،باألصػػابع
.  (1) خػػػػر يرجػػػػع إلػػػػى التقتيػػػػر، كخيػػػػر األمػػػػكر أكسػػػػطيايرجػػػػع إلػػػػى اإلسػػػػراؼ كاثفيحػػػػدىما 

و يػػؤذم و مػػف المخيمػػة التػػي نيػػى سنيػػا الشػػارع  ألن ػػفالتفػػاخر كالت كم ػػؼ بالمبػػاس حػػراـ  ألن ػػ
 الفقرا  كالمحتاجيف الذيف ال يجدكف ما يمبسكف. 

 يكػػكف المبػػاس زينػػة فػػي نفسػػو، كذلػػؾ بػػيف تختػػار المػػرأ  مػػف الايػػاا التػػي تحمػػؿ . أال  6
 إلييا. الجذابة التي تجذا أنظار الرجاؿ األلكاف
التػي  كٌميػا كيتناكؿ الذىا كالفضة كالمؤلػؤ كاأللمػاس، كاألجحػار الكريمػة الحم : :ثانياا 
ف، أـ األصابع، أـ الرأس االرقبة، أـ اليد زييِّنىتً كسكا   سمى المرأ  الجماؿ كالحيسف،تضفي 

قكلػػو تعػػالى:   كالقكاسػػدي ًمػػف بزينػػة ظػػاىر  لمػػف يحػػـر سمييػػا سمػػ ن بشػػرط أال تكػػكف ىػػذه ال
يػرى ميتىبرِّجػا عفى ًايػابييف غى نانه أف يىضى ميًيف  جي تو ًبزينػةو النساً  ال تي ال يىرجيكف ًنكاحان فميس سى

يػػره لىييػػف  كاهللي سػػميعه سمػػيـه    سػػكر  النػػكر / ف يىٍسػػتىعفففى خى و سمػػى أن ػػ [.  فيػػذه اثيػػة تػػدؿ  6كا 
يقػػكؿ النػػككم:   أجمػػع المسػػممكف سمػػى  ف زينتيػػا لاجانػػا، تظيػػر شػػينان مػػممػػرأ  أال  لينبغػػي 

العقػد، كالخػاتـ، و يجكز لمنسا  لبس أنكاع الحمي مف الفضة كالػذىا جميعػان  كػالطكؽ، ك أن  
 (2) كالسكار، كالخمخاؿ، .... كال خ ؼ في شي  مف ىذا

                                                           
، الناشر: سبد اليادم حرصكني، هـ1400: 1سييؿ زكار، ط ، تحقيؽ:83الكسا، محمد بف الحسف الشيباني، ص (1)

 دمشؽ.
 ب  تاريخ، ب  طبعة، دار الفكر.، 443/ 4المجمكع شرن الميذا، يحيى بف شرؼ النككم،  (2)
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ذلػؾ مػف بػاا زرع  أبػان اإلسػ ـ لممػرأ  أف تتطيػا فػي المبػاس كالبػدف  ألف   الطيب: :ثالثاا 
كلكػػػف مػػػا يجػػػا االنتبػػػاه إليػػػو أال تخػػػرج مػػػف يبتيػػػا كرانحػػػة  بػػػيف الػػػزكجيف،المػػػكد  كالتػػػ لؼ 

يجػػذا انتبػػاه الرجػػاؿ إلييػػا، فقػػد ركم سػػف النبػػي صػػمى اهلل  ذلػػؾ التطيػػا تفػػكن منيػػا  ألف  
. (1) و قاؿ:   إي ما امرأ  استعطرت فمرت سمى قـك ليجدكا ريحيا فيي زانيػة  سميو كسمـ أن  

كلػػيس المػػراد ىنػػا حقيقػػة الزنػػى، بػػؿ ىػػي كالزانيػػة فػػي اإلاػػـ، فقػػد يكػػكف الرجػػاؿ منشػػغميف 
انتبػػاىيـ تمػػؾ الرانحػػة  الطيػػا تفػػكن منيػػا تجػػذامػػرأ  كرانحػػة فعنػػدما تمػػر بيػػـ ا ،بيسمػػاليـ

 . (2)فت حقيا نظرات الرجاؿ
 ،كىػػي مػػف الزينػػة التػػي أبػػان اإلسػػ ـ لممػػرأ  أف تتػػزيف بيػػا داخػػؿ البيػػت كخارجػػو الكحننل:: رابعنناا 

و   ألن ػ-كمجاىد كسطا  كابػف سمػر رضػي اهلل سػنيـ ابف سباس  – سمى رأم بعض أىؿ العمـ
 مػػا ظيػػر بقكلػػو تعػػالى:   كال يبػػديف زينػػتيف إال   التػػي أشػػار إلييػػا القػػر ف ، (3)مػػف الزينػػة الظػػاىر 
 مػا ظيػر منيػا  فالضػمير [. كمف الم حظ أف اثية جا ت بصػيغة   إال  31منيا    سكر  النكر/

ككنػو  ن سػف فضػعػد الكحػؿ كيي  ظير منيا ككاف ىناؾ حػرج فػي سػترىا.ساند إلى الزينة، أم ما 
اإلامػد، قػاؿ صػمى اهلل سميػو ي حفػظ صػحة العػيف، كتقكيػة النػكر، كخاصػة ماد  زينة لو فكانػد فػ

 .(4)   ... خير أكحالكـ اإلامد، يجمك البصر، كينبت الشعركسمـ:
في اليديف كالػرجميف كىػك يكسػا المػرأ  زينػةن كجمػاالن،  ا كىك جعؿ الحن الخضاب: :خامساا 

كتو السيد  بدليؿ مار  ،سف الرجاؿكقد دلت السنة سمى جكاز الخضاا بالحنا  تميزان لممرأ  
مػػرأ  مػػدت يػػدىا لمنبػػي صػػمى اهلل سميػػو كسػػمـ فقػػبض يػػده. ا  أف سانشػػة رضػػي اهلل سنيػػا:

                                                           
.  سػادؿ مرشػد، مؤسسػة الرسػالة–رنػؤكط ،تحقيػؽ: شػعيا األهـ1421: 1ط ،483/ 32مسند اإلماـ أحمد بف حنبػؿ،  (1)

: 1ط،  430/ 2األسػػناد كلػػـ يخرجػػاه، المسػػتدرؾ سمػػى الصػػحيحيف، محمػػد بػػف سبػػد اهلل النسػػابكرم، قػػاؿ الحػػاكـ: صػػحيح
 ، تحقيؽ: مصطفى سبد القادر سطا، دار الكتا العممية، بيركت. هـ1411

، إدار  البحػػك  العمميػػة هـــ1404: 3، ط 508/ 3مراسػػا  المفتػػان شػػرن مشػػكا  المصػػابيح، سبيػػد اهلل المبػػاركفكرم، ( 2)
 سك ، اليند.كالد

، تحقيؽ: سبد الس ـ شاىيف، دار الكتا العمية، هـ1415: 1ط ،408/ 3أحكاـ القر ف، أحمد بف سمي الجصاص،  (3)
 بيركت.

. سػػنف النسػػاني، كتػػاا الزينػػة، بػػاا : 4/8(، 3878سػػنف أبػػي داكد، كتػػاا الطػػا، بػػاا فػػي األمػػر بكحػػؿ، رقػػـ: )( 4)
(، قػػاؿ أبػك سيسػػى: 2048ذم، بػػاا مػا جػػا  فػي السػعكط كغيػػره، رقػـ: ).  سػػنف الترمػ149/ 8(، 5113الكحػؿ، رقػـ: )

  .457/  3ىذا حدي  حسف غريا ال نعرفو إال مف ىذا الكجو، 
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ي لػػـ أدر أيػػد امػػرأ  أـ فقالػػت: يػػا رسػػكؿ اهلل مػػددت يػػدم إليػػؾ بكتػػاا فمػػـ تيخػػذه. فقػػاؿ: إٌنػػ
  .(1) رجؿ. قالت: بؿ يد امرأ . قاؿ: لك كنًت امرأ  لغيرت أظافرؾ بالحنا 

بػو فييػا مػف  وسائل التجميل الحديثنة: :سادساا  فيبػان لممػرأ  أف تتػزيف لزكجيػا بكػؿ مػا يرغِّ
كمػػػػف أىػػػػـ ىػػػػذه المستحضػػػػرات برايمػػػػر كىػػػػك مستحضػػػػر المسػػػػاحيؽ كاألصػػػػبغة الحدياػػػػة، 

غػ ؽ المسػامات بشػكؿ مؤقػت ممػا يقمػؿ إفػراز الػدىكف، ككػريـ يستعمؿ لترطيػا البشػر  ، كا 
   -مصػػحح العيػػكا –ة لممكيػػاج، كيكحػػد لكنيػػا، كككنسػػيمرسػػاس يشػػكؿ الطبقػػة األساسػػياأل

كالككنسػيمر  سػاسألكدر  الكجو التي تكضع فػكؽ كػريـ اكب الذم يقـك بإخفا  سيكا البشر ،
كتػيلؽ، كظػػ ؿ  حمػر الخػػدكد الػذم يمػنح الخػدكد إشػراقةن أمػد  أطػكؿ، ك لتابيتػو كجعمػو يػدـك 

 كالماسػػكارا التػػي تمػػنح الرمػػكش طػػكالن ، الػػذم يمػػنح العػػيف شػػك ن مميػػزان  -اثيشػػدك -العيػػكف
 .(2)كمحدد كمممع الشفاه ككاافةن 

فاإلنسػػػاف يسػػػعى ألف يجػػػد لنفسػػػو الحمايػػػة مػػػف المػػػؤارات الخارجيػػػة، كالجمػػػد ىػػػك خػػػط 
فيد مف قكاه الدفاسية، كمف المؤسؼ تككف سنايتنا بالجمد بقدر ما ن الدفاع األكؿ. فبقدر ما

دىنية الحدياة تتعرض ليذه ا أف   لقكل الدفاسية باألذل سف طريؽ اإلسػراؼ فػي اسػتعماؿ المى
 .(3)أدكات التجميؿ

:  :سابعاا  الػزكج  لزيػاد  األلفػة  ـالزينة أمػا كالحكمة مفأف تككف الزينة أماـ الزكج كالمحاـر
ػػ كغيػػرىـ ا بقيػػة المحػػاـر مػػف اثبػػا ، كاألبنػػا ، كاإلخػػك  كأبنػػا  األخػػك  ... كالمػػكد  بينيمػػا. أم 

مػػػف الػػػدخكؿ  فيكاػػػرك  ًإذٍ الضػػػركر  تػػػدسك إلػػػى المداخمػػػة، كالمخالطػػػة،  إف  فػػػ مػػػف محارميػػػا 
 .(4)سمييف، كالنظر إلييف بسبا القرابة، كالفتنة ميمكنة مف جيتيـ

  
                                                           

. سػنف النسػاني، كتػاا: الزينػة، بػاا: 77/ 4(،4166سنف أبػي داكد، كتػاا الترجػؿ، بػاا الخضػاا لمنسػا ، رقػـ: ) (1)
حمػد فػي العمػؿ: حػدي  منكػر، التمخػيص الحبيػر فػي تخػري  أحاديػ  . قاؿ أ142/ 8(، 5089الخضاا لمنسا ، رقـ: )

 مصر. -تحقيؽ: حسف قطا، مؤسسة قرطبة هـ1416: 1، ط453/ 2الرافعي الكبير، أحمد بف حجر العسق ني، 
(2 ) https://ar.wikipedia.org/wiki  أنكاع مستحضرات التجميؿ 
 . 94مجمة الكسي اإلس مي، ص  (3)
 ، مكتبة الغزالي، دمشؽ.هـ1400: 3، ط160/ 2تفسير  يات األحكاـ، محمد سمي الصابكني، ركانع البياف  (4)



فراس الصالح د.             دراسة ميدانيةؿ اثاار االقتصادية ألدكات الزينة كمستحضرات التجمي    
 

  

138 

 

 المطمب الثان : ضوابط الزينة ف  ا س م
كتطيػػػا بػػػو العيػػػكف،  ،الزينػػػة كالجمػػػاؿ ىػػػك أمػػػر فطػػػرم يسػػػتيكم األفنػػػد  أف   نظػػػران إلػػػى
الشي  يسعى الكتسابو بما ىك متان لديو مف الكسانؿ، استجابة لقكلػو تعػالى: كالفاقد ليذا 

ذيكا ًزنتكـ سند كػؿ مسػجد   سػكر  األسػراؼ/ اإلسػ ـ ىػك  أف   نظػران إلػى[. 31  يا بني  دـى خي
ديػػف الفطػػر  فقػػد أقػػر ىػػذا األمػػر كحػػض  سميػػو بالحػػدكد التػػي تتفػػؽ مػػع مبادنػػو كتشػػريعاتو، 

كضػع اإلسػ ـ ليػا مجمكسػة مػف  زينػة سػف دانػر  المشػركسية فقػدع الكلكي ال يخػرج مكضػك 
 الضكابط، نذكرىا فيما ييتي:

 : فػإذا كانػت الزينػة مباحػة  فػي اإلسػ ـ، إال   تكون هه  الزيننة محرمنة فن  هاتاناأاّل  :أوالا 
و يجا أال تككف محرمة في ذاتيا، فيجا سمى المرأ  المسػممة التػزيف بمػا أحمػو اإلسػ ـ ن  أ

فػػػ  يجػػػكز مػػػػا ن اسػػػتخدـ أجػػػزا  الخنزيػػػر كمستخمصػػػػاتو فػػػي الزينػػػة، كمػػػا ال يجػػػػكز ليػػػا، 
اسػػػػتخداـ الرسػػػػـك سمػػػػى الكجػػػػو، كالكفػػػػيف، كالجسػػػػـ سػػػػف طريػػػػؽ الكشػػػػـ، أك كصػػػػؿ الشػػػػعر 

لعػػف اهلل الكاصػػمة كالمستكصػػمة كاسػػتخداـ البارككػػة، سمػػ ن بقكلػػو صػػمى اهلل سميػػو كسػػمـ:   
و يحػػػـر اـ سػػػكا  كػػػاف شػػػعر رجػػػؿ أك امػػػرأ   ألن ػػػ. فالكصػػػؿ حػػػر (1)  كالكاشػػػمة كالمستكشػػػمة

ػػ ا إف كػػاف الكصػػؿ بغيػػر شػػعر  دمػػي فػػإف كػػاف شػػعران االنتفػػاع بشػػعر اثدمػػي تكريمػػان لػػو. أم 
ػ ا الكصػؿ بالشػعر نجسان كىك شعر الميتة كشعر ما ال ييكؿ في حياتو فيػك حػراـ أيضػان. أم 

ال  الطػاىر ففيػو ا اػة أكجػو  الكجػو الجػانز منيػا ىػك أف يكػكف   فػػ  الكصػؿ بػإذف الػزكج، كا 
مػػف م حظػة أف تحػػريـ الزينػػة التػي يكػػكف أارىػػا باقيػان كال يػػزكؿ ممػػا يجعػػؿ  . كالبػػد  (2)يجػكز

يػػر خمػػؽ اهلل تعػػالى، كفيػػو تمبػػيس يو مػػف بػػاا تغيػػا مػػف أصػػؿ الخمقػػة  ألن ػػالزينػػة تبػػدك ككين  
طكي ن كالحنا  كأحمر الشفاه مما يزكؿ أارىا كال يدـك  ا إف كانت الزينةغرير بالناس. أم  كت

 (3).كغيرىا، ف  يككف داخ ن في النيي سند جميكر العمما 

                                                           
 .166/ 7(، 5937( صحيح البخارم، كتاا: المباس، باا الكصؿ في الشعر، رقـ: )1)
 ، دار إحيا  الترا  العربي، بيركت.  هـ1392: 2ط ،14/103المنياج شرن صحيح مسمـ، يحيى بف شرؼ النككم،  (2)
 ، دار المنياج. هـ1430: 1، ط505/ 21الكككا الكىاج شرن صحيح مسمـ، محمد األميف بف سبد اهلل األيرىمي، ( 3)
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التػػي يقػػـك بيػػا اإلنسػػاف، بػػيف يكػػكف  يػػاجميعكىػػذا أصػػؿ فػػي األسمػػاؿ  صنندا النيننة: :ثانينناا 
كالقصػػد فػػي الزينػػة تظيػػر سبػػر هلل تعػػالى قاصػػدان مػػا شػػرسو ألجمػػو، سممػػو خالصػػان لكجػػو ا
و كما ذكرنا اإلنساف مفطػكر سمػى حػا زكجيف، كجذا الزكج ليا  ألن  إظيار الت لؼ بيف ال

المظيػػر الحسػػف الػػذم يسػػره بػػالنظر إليػػػو  كالمػػرأ  بزينتيػػا تسػػر زكجيػػا بحسػػنيا كجماليػػػا، 
نػػػو النبػػي صػػػمى اهلل سميػػػو كسػػػمـ ، كىػػذا مػػػا بيٌ (1)كيحصػػؿ تمػػػذذ ككسػػػر الشػػيك ، كدفػػػع الزنػػػا

ذا  أخبركـ بخير ما يكنز سندما قاؿ:   أال   المر ؟ المرأ  الصػالحة، إذا نظػر إلييػا سػرتو، كا 
ذا غػػػاا سنيػػػا حفظتػػػو المػػػرأ  التػػػي تتػػػرؾ الزينػػػة  سمػػػى أف    . فيػػػذا يػػػدؿ  (2)أمرىػػػا طاستػػػو، كا 

 لترؾ العمؿ المطمكا منيا القياـ بو كىك الزينة.  ة، كتينىًفر زكجيا منيا تككف  امةالمباح
ف اسػػتخداـ أدكات الزينػػة كالتجميػػؿ أضػػراران قػػد يػػنجـ سػػ أال يسننبب أضننراراا صننحية: :ثالثنناا 

المػػػرأ  نتيجػػػة التركيبػػات الكيمانيػػػة التػػي قػػػد تتفاسػػػؿ مػػع المػػػكاد الدىنيػػػة  فػػيتػػػؤار  ،صػػحية
التيابػات كحساسػية لمبشػر . يقػكؿ الػدكتكر ماجػد  اي ا يسبٌ م  كالزيكت التي تدخؿ المسامات مً 

ات مككنػػة مػػف مػػكاد كيمانيػػة كػػؿ المستحضػػر  البيػػار استشػػارم فػػي األمػػراض الجمديػػة:  إف  
ػػػػ فػػػػػيذات تػػػػيايرات ضػػػػار   ا بالتػػػػياير المباشػػػػػر الميػػػػي  لمجمػػػػػد، أك بعػػػػض المسػػػػتعمميف ليػػػػػا، إم 

االستجابة غير العادية لبعض أنكاع الجمد ليذه المكاد، كخاصػة المصػابيف بالحساسػية الجمديػة، 
ذه المػػػكاد سمػػػى أك التػػػياير الضػػػار ألشػػػعة الشػػػمس التػػػي يكػػػكف ليػػػا األاػػػر الكبيػػػر فػػػي كجػػػكد ىػػػ

يػػا يحػػـر . كبنػػا ن سمػػى ىػػذا فكػػؿ زينػػة يترتػػا سمييػػا أضػػرر صػػحية سمػػى المػػرأ  فإن  (3)السػػطح 
مػػػا  اليػػػ ؾ، كالشػػػارع أمرنػػػا باالبتعػػػاد سػػػف كػػػؿإلػػػى يػػػا مػػػف نػػػكع اإللقػػػا  باأليػػػدم ليا  ألن  ااسػػتعم

 [.195قر /   سكر  البة  كى يمي ـ إلى التى يكي كا بييدً مقي ال تي ك يسبا الي ؾ، قاؿ تعالى:   
فقػػد تسػػتعمؿ بعػػض النسػػا  الزينػػة  :الرجننال األجانننب  تكننون هننه  الزينننة تجننهب انتبننا أاّل  :رابعنناا 

لتجػػػذا أنظػػػار الرجػػػاؿ، كمػػػا فػػػي اسػػػتعماؿ العطػػػر كالخػػػركج مػػػف المنػػػزؿ، الػػػذم تجػػػذا ريحػػػو 
                                                           

مىػؾ، ( 1) : 1، تحقيػؽ: لجنػة مػف المختصػيف، ط408/ 2شرن مصابيح السنة لإلماـ البغكم، محمد بف سز الديف ابف المى
 ،  إدار  الاقافة اإلس مية. هـ1433

قػػاؿ الحػاكـ: كىػػذا الحػػدي  صػػحيح  .3/97(، 1664كتػػاا: الزكػا ، بػػاا: فػػي حقػػكؽ المػاؿ، رقػػـ: )سػنف أبػػي داكد،  (2)
  .1/567سمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه، المستدرؾ، 

(3)https://forum.sedty.com/t553801.htm)  

https://forum.sedty.com/t553801.htm
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 ان كال ريحػػ ان ليػػا لكنػػ النبػػي صػػمى اهلل سميػػو كسػػمـ صػػفة زينػػة المػػرأ  بػػيف   دى األنظػار إلييػػا. كليػػذا حػػد  
 .(1) أال كطيا الرجاؿ ريح ال لكف لو، أال كطيا النسا  لكف ال ريح لوقاؿ:   ًإذٍ ليا، 

كقد شاع في ىذا العصر بعػض األمػكر التػي تايػر انتبػاه الرجػاؿ فػي زينػة المػرأ   كمػا 
أانا  المشي سمى غرار ما كانت تفعمػو في في لبس الكعا العالي الذم يصدر األصكات 

الجاىمية في لػبس الخمخػاؿ كالضػرا بػو سمػى األرض ليصػدر األصػكات لتايػر النسا  في 
باالبتعػاد سػف ضػرا األرض بحػذانيا الػذم يصػدر مطالبػة انتباه الرجاؿ، فػالمرأ  المسػممة 

 يفى خًفػمػا يي  ـى مى عٍ يي ًلػ فى يً مً يرجي بًػ ربفى ٍضػاألصكات، استجابة لمنيػي الػكارد فػي  قالػو تعػالى:   كال يى 
 [. 31    سكر  النكر/ ف  يً تً ينى ف زً مً 

 والتجميل المطمب الثالث: حكم بيل أدوات الزينة
ط ؽ القكؿ بجكاز بيع أدكات الزينة كالتجميؿ أك حرمتيا، فعمـك النصػكص إال يمكف 

قػػد يسػػتدؿ بيػػا سمػػى الجػػكاز، كمػػا فػػي قكلػػو تعػػالى:   كأحػػؿ اهلل البيػػع كحػػـر الربػػا    سػػكر  
، فتكػكف أدكات التجميػؿ كالزينػة داخمػة يػاجميع ع البيػكعفيذه مطمقة في أنػكا [.275البقر / 

المتتبػع  لمككنػات أدكات الزينػة   أف   بدليؿ، إال  في مضمكف ىذه اثية، ف  يصح التقيد إال  
التيػػا تخػػرج سػػف البيػػع المبػػان الػػذم ايػػا فػػي بعػػض حؽ اسػػتعماليا، يجػػد أن  انػػكخصانصػػيا، كطر 

 االت بيع أدكات الزينة كالتجميؿ كاثتي:نصت سميو اثية. كلبياف ذلؾ نفصؿ في ح
ال يجػػكز بيػػع أدكات الزينػػة التػػي مننواد التجميننل التنن  ينندخل فنن  تكويناننا مننواد محرمننة:  -أوالا 

تيرىكىػػا مػػف المػػكاد المحرمػػة شػػرسان  كػػالمكاد التػػي يحتػػكم تركيبيػػا الصػػناسي سمػػى أجنػػة حيكانيػػة 
التي يػدخؿ فػي تركيبيػا الكحػكؿ المسػكر . كالخنزير، كأجزا  مف الميتة، ككذلؾ أنكاع العطكرات 

إذا حػػػػػػـر اهلل االنتفػػػػػػاع بشػػػػػػي  حػػػػػػـر االستيػػػػػػاض سػػػػػػف تمػػػػػػؾ إذ إف القاسػػػػػػد  الشػػػػػػرسية تقػػػػػػكؿ:  
 ،، فيػػذه األسيػػاف المػػذككر  يحػػـر االنتفػػاع بيػػا، لادلػػة الشػػرسية الػػكارد  فػػي تحريميػػا(2) المنفعػػة

ة أك تىػيٍ  أف تكػكف مى إال   وي ميػطعى اسـو يى ى طىػحرمػان سمػي إلػي مي  أجػدي فػي مػا أكًحػكقكلو تعالى:   قيػؿ الى 
                                                           

. قػاؿ الحػاكـ: صػحيح األسػناد كلػـ يخرجػاه، 4/48( 4048: مػف كرىػو، رقػـ: )سنف أبي داكد، كتػاا: المبػاس، بػاا (1)
 .4/211المستدرؾ: 

  ، دار الفكر، دمشؽ.هـ1429: 1، ط2/829القكاسد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىا األربعة، د. محمد الزحيمي، (2)
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[. فيػػذه اثيػػة تػػدؿ سمػػى حرمػػة 145    سػػكر  األنعػػاـ/ سه ٍجػػيػػر فإنػػو رً نزً خً  ـى ٍحػػكحان أك لى في ٍسػػدمػػان م  
ػ  الييػكد إف ا الػدليؿ سمػى حرمػة البيػع فيػك قكلػو صػمى اهلل سمػو كسػمـ:  قاتػؿ اهللاالنتفاع بيػا، أم 

    .(1)اـ باسكه، فيكمكا امنوجممكه،  اهلل لما حـر شحكميا
سمػػى تحػػريـ االنتفػػاع بشػػحـك الميتػػة  (2)العممػػا  أجمػػع دلػػة كغيرىػػاانط قػػان مػػف ىػػذه األك 

كالخنزير كاألدىاف المتنجسة سكا  دخمت في أكؿ اثدمي أك في دىًىًف جسػمو. كمػا التػزيف 
يػػؿ التػػي كالتجميػػؿ بيػػذه األدكات إال بالػػدىف بيػػا، كيػػدخؿ ضػػمف ىػػذا الصػػنؼ مػػكاد التجم

يػدخؿ فػي تركيبيػا األجنػة البشػرية، كمخمفػػات سمميػات الػكالد  مػف البقايػا العضػكية لمجنػػيف 
  كالحبؿ السرم، كالمشيمة كغيرىا.

فػػػي دكر  مػػػؤتمره الاالػػػ   (3/11) 23رقػػػـ : كجػػػا  فػػػي قػػػرار مجمػػػع الفقػػػو اإلسػػػ مي 
ريف االكؿ تشػ 16/ 11، المكافػؽ هــ1407صػفر  13/ 8بعماف في العاصمة األردنية مف 

 مػػف النباتػػات، جػػكاز اسػػتعماؿ الج تػػيف المسػػتخرج مػػف المػػكاد المباحػػة،مػػا يػػيتي:  م1986
لى حرمة الج تيف  نات المذكا  تذكية شرسية،اكمف الحيك  المػكاد المحرمػة  المستخرج مػفكا 

ػكجمد الخنزير، كسظامو، أك مً  كتػرل المجنػة ا يشػبو ذلػؾ مػف الحيكانػات كالمػكاد المحرمػة. م 
نمػػػة لإلفتػػػا  فػػػي السػػػعكدية بحرمػػػػة اسػػػتخداـ الصػػػابكف كالمػػػراىـ، كمعجػػػكف األسػػػػناف، الدا

    .(3)مف إضافة شحـ الخنزير إلى مككناتوكالكريمات كالمساحيؽ إذا تـ التيكد 
نشػػػي فػػػي بعػػػض األكقػػػات سنػػػد تقػػػد  منننواد التجمينننل التننن  تسنننبب أضنننراراا بالبشنننرة: :ثانيننناا 

بالبشر  بالتشكيو  كالبقع السػكدا  فػي الكجػو،  أضراركات الزينة كمكاد التجميؿ استعماؿ أد
الحتكانيا سمى مكاد كيمانية دخمت فػي تركيبيػا، فيػذا النػكع ال يجػكز بيعيػا لاضػرار التػي 
تسببيا، ف  يصح أف ندخؿ الضرر سمى الناس، لقكلو صػمى اهلل سميػو كسػمـ:   ال ضػرر 

 . (4)كال ضرار 
                                                           

 .84/ 3 (،2236صحيح البخارم، كتاا: البيع، باا: بيع األصناـ كالميتة، رقـ: )( 1)
 تحقيؽ: سبد اهلل التركي، ب  طبعة، ب  تاريخ.  دار ىجر ،358/ 6المغني، سبد اهلل بف قدامة، (.2)
(3)  https://www.facebook.com/347097645331603/posts/ 
. الحػاكـ فػي المسػتدرؾ 2341رقػـ: ،2/784 سنف ابف ماجو، كتاا األحكاـ، باا مف بنػى فػي حقػو مػا يضػر بجػاره (4)

 ، كقاؿ: صحيح اإلسناد سمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه.2345رقـ:  ،2/66
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نننتل عناننا ت ينندخل تركيباننا المحننرم والتنن  ال التنن  ال مننواد التجميننل وأدوات الزينننة :ثالثنناا 
و يجكز استعماليا، كمػا فاألصؿ في ىذا الصنؼ مف أدكات التجميؿ أن   األضرار الصحية:

ط قيػا، بػؿ نجػد حػاالت قػد إجاز استعمالو جاز بيعو. كلكف ىذه المشركسية ليسػت سمػى 
 يحـر استعماؿ ىذا الصنؼ، كتفصيؿ ذلؾ كما ييتي:

ىػػػػذه الزينػػػػة تسػػػػتعمؿ لمػػػػزكج أك اثبػػػػا : يجػػػػكز فػػػػي ىػػػػذه الحالػػػػة لممػػػػرأ  أف  إذا كانػػػػت - أ
تستعمميا، فيجكز بيعيا  لما ليا مف أاػر فػي  الترغيػا كالتػ لؼ بػيف الػزجيف، كتحسػيف 

 المظير إلى ما ىك أحسف، يقكؿ ابف قدامة:   كالظاىر
ماؿ المختمػؼ فػي صػؿ الشػعر بالشػعر لمػا فيػو مػف التػدليس، كاسػتعك مػا ىػك المحػـر إن   أف   

نجاسػػتو، كغيػػر ذلػػؾ ال يحػػـر لعػػدـ ىػػذه المعػػاني، كحصػػكؿ المصػػمحة فػػي تحسػػيف المػػرأ  
 . (1)لزكجيا مف غير مضر  

يػػػا تسػػػتخدميا فػػػي التبػػػرج إذا كانػػػت أدكات الزينػػػة كالتجميػػػؿ تبػػػاع لمػػػف ييعمػػـػ مػػػف حاليػػػا بين   - ا
لحػراـ، كاإلاـػ كالعػدكاف، ذلػؾ مػف بػاا المسػاسد  سمػى ا ألف   ، فػ  يجػكز كالسفكر المنيي سنو

 .  (2)لقكلو صمى اهلل سميو كسمـ:   ما تركت بعدم فتنة أضر سمى الرجاؿ مف النسا  
الغايػػة مػػف شػػرا  أدكات الزينػػة كالتجميػػؿ،  البػػانع إذا كػػاف المشػػترم مسػػتكر الحػػاؿ كال يعمػـػ - ت

 يف:فالحكـ في ىذه الحالة متكقؼ سمى األسراؼ الساند  في البمد. كنككف أماـ حالت
إذا كانت مظاىر الزينة كالتبرج كالرذيمػة كالفتنػة ىػك العػرؼ السػاند فػي البمػد، فػ   األولى: 

ىػػذه األسػػراؼ قػػد صػػادمت النصػػكص الشػػرسية التػػي تنيػػى سػػف التبػػرج  يجػػكز بيعيػػا  ألف  
اار  الفتنة، كلبعد سف الربية كالشؾ كاجا، كما في قكلو صػمى اهلل سميػو كسػمـ:  كالسفكر كا 

، (4)بالقكاسػػد الشػػرسية   معظػػـ الشػػي  يقػػـك مقامػػو كمػػو  (3) ريبػػؾ إلػػى مػػا يريبػػؾ  دع مػػا ي
                                                           

 مرجع سابؽ.، 131/ 1المغني، سبد اهلل بف قدامة، ( 1)
 7/8(، 5096صحيح البخارم، كتاا: النكان، باا: ما يتقى مف شـؤ المرأ ، رقـ: )( 2)
سنف النساني، كتاا: األشربة، باا، . 54/ 3صحيح البخارم، كتاا: البيكع، باا: باا المشبيات، ركاه معمقان،  (3)

 .327/ 8(،5711) رقم:الح  سمى ترؾ الشبيات، 
، سماد  البح  هـ1423: 1، ط437/ 1القكاسد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير، سبد الرحمف العبد المطيؼ،  (4)

 العممي بالجامعة اإلس مية بالمدينة المنكر .
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. فبيػػع أدكات الزينػػة ىنػػا يخشػػى منػػو إاػػار  (1)كالنػػادر ال حكػػـ لػػو  ،لغالػػاكقاسػػد   العبػػر  با
 الفتنة كالفساد في المجتمع. 

 

ة اسػتعماؿ إذا كانت مظػاىر الزينػة كالتجميػؿ فػي سيػرؼ البمػد غيػر ظػاىر ، كغالبيػ الثانية:
  فيجكز في ىذه الحالة بيع أدكات الزينة. لنسا  لمزينة فيما أحمو الشارع.ا

 :أسباب استخدام مستحضرات التجميللرابل: المطمب ا
  النسػػا  سبػػر تباينػػت  رااـ مستحضػػرات التجميػػؿ كالزينػػة، لمكقػػكؼ سمػػى أسػػباا اسػػتخد

سػف سػبا اسػتعماؿ بو الباحػ  الذم قاـ  اإلجابة سمى السؤاؿ المكجو إلييف في االستبياف
 نذكر بعض األسباا التي تكررت مف قبؿ النسا ، كىي: مستحضرات التجميؿ،

مكاكبػػػة المكضػػػة كأسػػػكاؽ الزينػػػة فػػػي الػػػب د، فكممػػػا صػػػدر مينػػػت  جديػػػد كتياػػػار حكلػػػو   .1
متػػو ا ىػػذا المنػػت ، لمتيكػػد مػػف مػػدل م  المػػرأ  لتجريػػالفضػػكؿ  عى فىػػدى  ،الدسايػػة كاإلسػػ ف

كجا  ىذا السبا في المرتبة األكلى مػف بػيف األسػباا التػي ذكرتػو أفػراد العينػة ، لبشرتيا
 .% مف اإلجابات29بنسبة 

بعػػػػض النسػػػػا  منتجػػػػات التجميػػػػؿ ىػػػػي دكا  تسػػػػتعممو سبػػػػر  تيعىػػػػد   ًإذٍ . مككنػػػػات المنػػػػت ، 2
مككناتػػػو التػػػي يحمميػػػا، فػػػالغرض األساسػػػي مػػػف اسػػػتعمالو ىػػػك العػػػ ج، أك الكقايػػػة مػػػف 

، حيػػػ  احتػػػؿ ىػػػذا السػػػبا ي قػػػد تسػػػببيا العكامػػػؿ البينيػػػة التػػػي تعػػػيش فييػػػااألمػػػراض التػػػ
 .  % مف اإلجابات18المرتبة الاانية بنسبة 

يػػا قػػد امتػػازت بػػو سػػف بػػاقي ار  البشػػر  كالجمػػاؿ التػػي تػػرل المػػرأ  أن  ضػػ. الحفػػاظ سمػػى ن3
 .مف إجابات العينة %16، كيشكؿ ىذا السبا نسبة النسا 

، حتػػػى ال يظيػػػر الًكبػػػر سمػػػى معػػػالـ كجػػػو المػػػرأ  تمجػػػي إلػػػى إخفػػػا  مظيػػػر الشػػػيخكخة. 4
 .% مف اإلجابات9، كيشكؿ ىذا السبا استعماؿ مستحضرات التجميؿ

                                                           
 .626/ 2المرجع السابؽ  (1)
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اػػػار. تشػػػكىات فػػػي كجػػػو المػػػرأ  كمػػػا فػػػي حػػػا الشػػػباا الػػػذم يتػػػرؾ بعػػػض اث  كجػػػكد. 5
، والزينػة إلخفانػ دكاتيدفع المرأ  إلػى اسػتخداـ أ –بقع بنية صغير  في الكجو  -كالنماش

 .%7كجا  ىذا السبا بنسبة 
ج، اقبػؿ الػػزك سميػو كانػت سمػى مػا  تػرل المػرأ  أف بقػا  الجمػػاؿ ًإذٍ . الحفػاظ سمػى الػزكج، 6

ىػػك أحػػد أىػػـ األسػػباا التػػي تقػػؼ كرا  سػػدـ الػػزكاج بغيرىػػا، أك اسػػتبداليا بزكجػػة اانيػػة، 
 .مف اإلجابات% 4 ، كيشكؿ ىذا السبا نسبةفمذلؾ تستعمؿ مستحضرات التجميؿ

. الشػػعكر باالكتنػػاا، فاسػػتعماؿ مستحضػػرات التجميػػؿ يخفػػؼ مػػف نسػػبة االكتنػػاا لػػدل 7
 .مف اإلجابات %4، كيشكؿ ىذا السبا نسبة النسا بعض 

ػػ البحػػ ، كتػػػـ فػػػي  بقيػػة إجابػػػات أفػػراد العينػػػة فػػ  تحمػػػؿ أم معنػػى، لػػذلؾ لػػػـ تػػذكر ا أم 
اـ النسػػػػػػا  السػػػػػتخد ان االقتصػػػػػار سمػػػػػى اإلجابػػػػػات الصػػػػػريحة التػػػػػي تحمػػػػػؿ معنػػػػػى كاضػػػػػح

 .لمستحضرات التجميؿ، كأدكات الزينة
 الستعمال أدوات التجميل اآلثار االقتصادية :الخامسالمطمب 
اسػػػػػػتعماؿ النسػػػػػػا  ألدكات الزينػػػػػػة كمستحضػػػػػػرات التجميػػػػػػؿ يظيػػػػػػر لػػػػػػو مجمكسػػػػػػة  إف  

 ثاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادية سمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعد  متعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد   كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي:مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ا
أصػػػػػػػػبحت  فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ كسػػػػػػػػانؿ االتصػػػػػػػػاالت الحدياػػػػػػػػة، عمننننننننى صننننننننعيد األسننننننننرة: :أوالا 

، فيصػػػػػػػػبحت المػػػػػػػػرأ  انفتاحػػػػػػػػان سمػػػػػػػػى المجتمعػػػػػػػػات الغربيػػػػػػػػة المجتمعػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػة أكاػػػػػػػػر
، سػػػػػيا كىينتيػػػػػا كسػػػػػانر مظػػػػػاىر زينتيػػػػػاالعربيػػػػػة تحػػػػػاكي كتنػػػػػافس المػػػػػرأ  الغربيػػػػػة فػػػػػي لبا

ظيػػػػػر سمػػػػػى أفػػػػػراد األسػػػػػر  فػػػػػي مجػػػػػاالت متعػػػػػدد ، تاقتصػػػػػادية  ان لػػػػػذلؾ  اػػػػػار  كال شػػػػػؾ بػػػػػيف  
 كر منيا:نذ
كؿ سمػػى أدكات كىػػي سبػػار  سػػف التكػػاليؼ التػػي تػػدفع مباشػػر  لمحصػػ التكنناليف المباشننرة: .1

ضػػػاؼ إلييػػػا التكػػػاليؼ التػػػي تػػػدفع لمحصػػػكؿ سمػػػى مكم تيػػػا، كأدكات تالزينػػػة كالتجميػػػؿ، ك 
استعماليا، كليذا إذا أردنا معرفة ما تنفقو المرأ  سمى أدكات الزينة  يجػا سمينػا معرفػة مػا 

 نػػت نتػػان  الدراسػػة التػػي أجريػػتكقػػد بي  مباشػػر  يضػػاؼ إليػػو تكػػاليؼ المكمػػ ت. يػػتـ تدفعػػو 
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راكن الػدخؿ الشػيرم ليػف مػا لمدرسات العػام ت بقطػاع التربيػة التػي يػا سمى مجمكسة مف
نفاؽ سمى أدكات كمستحضرات التجميؿ، ألؼ لير  سكرية لمعرفة مقدار اإل 48 – 32بيف 

لمدرسػات ى الػإسػنة  24راكن بيف  فارؽ في العيمر كالذمالالحالة االجتماسية، ك مع مراسا  
إلػػى سػػٌف  سػػنة بالنسػػبة لممدرسػػات التػػي كصػػمف 60دياان إلػػى التػػي دخمػػف قطػػاع التعمػػيـ حػػ

 ظيرت الدراسة النتان  اثتية: التقاسد، فقد أ
نسبة 
 اإلنفاؽ

 %100ما يزيد سمى  100% -% 75 75% -% 50 50% -% 25 25% -5%

سدد 
 النسا 

56 22 14 4 4 

تنفػػؽ مػػف  -أفػػراد العينػػة  -% مػػف المدرسػػات 56كالم حػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ بػػيف 
ذا يعنػػي أف نسػػبة ألػػؼ ليػػر  سػػكرية، فيػػ 40فػػإذا أخػػذ متكسػػط الراتػػا كىػػك  ،25% -% 5

 فى قٍ فً نٍ ييػمػف المدرسػات  %22 فػي حػيفليػر  سػكرية.  (10000 - 4000) تػراكن بػيفاإلنفاؽ 
ليػػر  سػػكرية. ( 20000 – 10000)راكن بػػيفاإلنفػػاؽ تػػ %، فتكػػكف نسػػبة50 -% 25مػػف 
ػػػ راكن بػػػػيف ، فتكػػػكف نسػػػبة اإلنفػػػػاؽ تػػػ%75 -% 50مػػػػف  فى قٍ فً نٍ ييػػػمػػػف المدرسػػػػات  %14ا أم 
مػػػف  فى قٍ فً نٍ ييػػػ% مػػػف المدرسػػػات 4( ألػػػؼ ليػػػر  سػػػكرية. كجػػػا ت نسػػػبة 30000 – 20000)

يػػػػػر  ألػػػػػؼ ل (40000 – 30000) راكن بػػػػػيفف نسػػػػػبة االنفػػػػػاؽ تػػػػػ، فتكػػػػػك 100% -% 75
ػػ يػػا تحتػػاج إلػػى الحصػػكؿ سمػػى دخػػؿ إضػػافي % فإن  4ا بقيػػة أفػػراد العينػػة كىػػي سػػكرية. أم 

يػػا تنفػػؽ مػػا يزيػػد سمػػى الػػدخؿ لتػػتمكف مػػف شػػرا  أدكات الزينػػة، كمستحضػػرات التجميػػؿ  ألن  
 الذم تحصؿ سميو.

في  % مف أفراد العينة يضعف مستحضرات تجميؿ مستكرد ،37الدراسة أف  نتبي  كقد 
% يسػػػػػػػػػتعممف 21 كأف نسػػػػػػػػػبة% يعتمػػػػػػػػػدف سمػػػػػػػػػى المستحضػػػػػػػػػرات الكطنيػػػػػػػػػة، 42 حػػػػػػػػػيف

أفراد العينة يضعف المستحضرات ذات % مف 89 كأف   المستحضرات المستكرد  كالكطنية،
ا ميزانيػػة مسػػتقمة مػػف ليػػالنسػػا  كالفتيػػات  تجعمػػ يجػػة الرتفػػاع أسػػعارىاكنتالجػػكد  العاليػػة  

، كلكػػف فػػي ظػػؿ االرتفػػاع المتزايػػد أجػػؿ الحصػػكؿ سمػػى الشػػكؿ المناسػػا التػػي تطمػػح إليػػو
البحػػ  سػػف البػػدانؿ الػػذم يمكػػف أف  ألسػػعار أدكات التجميػػؿ نجػػد أف أغمػػا النسػػا  أخػػذف  
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ىذه التكاليؼ المتزايد ، كالمجك  إلى العطاريف كأصحاا السمع المتنقمة كىذا ما  مف ؼي ف  تنخى 
رفػػػة الميصػػػدر  رتػػػا سميػػػو نتػػػان  سػػػمبية أخػػػرل لػػػـ تكػػػف فػػػي الحسػػػباف  تمامػػػت فػػػي سػػػدـ مع

% 72 الدراسػة أف   نتػان   نػت، حيػ  بي  تزكير في تاريخ الص حية  النعداـ الرقابػة سمػييـ

، يا تبح  سف البديؿ في حالة سدـ كجكد المنت  األصمي الذم تستعممومف أفراد العينة أن  
 .% تتكقؼ حتى تجد المنت  األصمي13 في حيف

تظيػر ىػذه التكػاليؼ نتيجػة االرتفػاع فػي أسػعار كاليؼ نتػان  اسػتعماؿ أدكات التجميػؿ: ك ت .2
تمجػػي النسػػا  إلػػى اسػػتعماؿ أدكات التجميػػؿ األقػػؿ تكمفػػة، أك التػػي تبػػاع لػػدل  ًإذٍ أدكات التجميػػؿ، 

ػػػالعطػػػاريف، مً  ا يسػػػبا ليػػػا أذل فػػػي البشػػػر ، تحتػػػاج النسػػػا  إلزالػػػة ىػػػذه اثاػػػار  إلػػػى سمميػػػات م 
البشػر  لمػدل الطكيػؿ، كظيػكر تشػكىات فػي جراحية، فيي تكاليؼ غيػر مباشػر ، كتظيػر سمػى ا

ألدكات التجميػػػػؿ، كيترتػػػػا سمػػػػى ىػػػػذه التشػػػػكىات إجػػػػرا   مغمػػػػكط فيػػػػوناتجػػػػة سػػػػف االسػػػػتعماؿ ال
% مػػف 46نػت الدراسػة أف نسػبة بي   كقػد، فحػكص طبيػة، كشػرا  كصػفات طبيػة، كرسايػة صػحية
% تيارىػػا فػػي 7شػػكمت نسػػبة  فػػي حػػيف، أفػػراد العينػػة تتػػيار بشػػرتيا بتغيػػر مستحضػػرات التجميػػؿ

% مػػف أفػػراد العينػػة يسػػتعممف مستحضػػرات 86الدراسػػة أف  نتػػان   نػػت، كمػػا بي  بعػػض األكقػػات
 % مػػف أفػػراد العينػػة،14التجميػػؿ دكف استشػػار  طبيػػا، بػػؿ تيخػػذ رأم زكجيػػا الػػذم ماػػؿ نسػػبة 

كانػػت نسػػبة  فػػي حػػيف% تيخػػذ بػػرأم زمي تيػػا كصػػديقاتيا فػػي نكسيػػة مستحضػػر التجميػػؿ، 43ك
% مػػف أفػػراد 6 كنسػػبةسمػػى استشػػار  الطبيػػا فػػي اسػػتعماؿ مستحضػػرات التجميػػؿ، تعتمػػد  8%

 .سمى استشار  الطبيا سند الضركر تعتمد العينة 
 االبػػدانؿ: كنعنػػي بيػػا تكػػاليؼ السػػمع البديمػػة، فػػالمرأ  التػػي تنفػػؽ نصػػؼ دخميػػ تكػػاليؼ .3

الشػػيرم سمػػى مستحضػػرات التجميػػؿ، يكػػكف ذلػػؾ سمػػى حسػػاا التخمػػي سػػف بعػػض السػػمع 
 مػػف شػػرا  األغذيػػة الصػػحية التػػي تػػي كػػاف مػػف المفتػػرض أف يتجػػو االنفػػاؽ إليػػو،  فبػػدالن ال
ػػكتفػػي بػػيدنى أنػػكاع األطعمػػة، مً تاج إلييػػا لمتغذيػػة الصػػحية السػػميمة، تػػتح ا يعػػرض األفػػراد م 

ػػػإلػػػى اإلصػػػابة بػػػاألمراض، مً   نتػػػػان   طر لشػػػػرا  األدكيػػػة لعػػػ ج األمػػػراض، كبينػػػتا يضػػػم 
اد العينػػػة تفضػػػػؿ الحصػػػكؿ سمػػػى مستحضػػػرات التجميػػػؿ سمػػػػى % مػػػا أفػػػر 43الدراسػػػة أف 
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% مػف أفػراد 39جػا ت نسػبة  فػي حػيف، سند إجرا  مكازنػة بينيمػا حساا الطعاـ كالشراا
نسػبة ك العينة تفضؿ الحصػكؿ سمػى الطعػاـ كالشػراا سمػى حسػاا مستحضػرات التجميػؿ، 

 .فقط % في بعض األكقات18
ذلػػؾ   أف  ي الممػػبس، كالمظيػػر الخػػارجي، إال  و يسػػتحا فػػي اإلسػػ ـ التػػينؽ فػػكال شػػؾ بين ػػ

ػك أفػراد أسػرتو مً أيجا أال يككف سمى حساا حرماف نفسو،   نفػاؽاإل ا ىػك ضػركرم  ألف  م 
 -ف الحفػػاظ سمػػى الػػنفس ييلمػػا فػػ -كلكيػػات، كالطعػػاـ كالشػػراا فػػي اإلسػػ ـ مقيػػد بسػػمـ األ

 ر التكميمية كالحاجية.ييتي في مقدمة سمـ األكلكيات سند التعارض مع غيره مف األمك 
يػػا تظيػػر  أن  ال  إجػػز  مػػف التكػػاليؼ غيػػر المباشػػر ،  تكػػاليؼ اإلجػػرا ات اإلداريػػة: كىػػذه  .4

بيشػػكاؿ أخػػرل، كتتماػػؿ فػػي تكػػاليؼ الحصػػكؿ سمػػى رخػػص بيػػع أك اسػػتيراد مستحضػػرات 
قيػا، التخػزيف كاإلجػرا ات التػي ترافالتجميؿ، كتكاليؼ اإلس ف كالتركي ، كتكاليؼ الحفػظ ك 

% مػػف أفػػراد العينػػة يػػرغبف فػػي العمػػؿ فػػي بيػػع 31نسػػبة  ف أف  جػػا ت نتيجػػة الدراسػػة لتبػػي  ك 
 .% فكر  العمؿ في بيع مستحضرات التجميؿ63 رفضت في حيف، مستحضرات التجميؿ

 عمى صعيد المجتمل: :ثانياا 
فػػي الكقػػت الػػذم نػػرل فيػػو أف األزمػػة الماليػػة العالميػػة التػػي سصػػفت بالعػػالـ فػػي سػػاـ 

صػػػناسة  كايػػػر مػػف النشػػػاطات االقتصػػػادية فػػي العػػػالـ، نجػػػد أف  دت إلػػى ضػػػرا أ م2008
 مستحضرات التجميؿ كأدكات الزينة لـ تتيار بيػذه األزمػة، بػؿ سمػى العكػس تمامػان نجػد أف  

بمػػغ حجػػـ مبيعػػات مستحضػػرات التجميػػؿ  ًإذٍ  %،4ىػػذه الصػػناسة قػػد ازدادت بمعػػدؿ نمػػك 
 ان مميػػار  60بػػا، كك فػػي أكر  ان مميػػار  60واألمػػريكيتيف، فػػي  ان مميػػار  40مميػػار دكالر  منيػػا  170
ؾ لػف تسػتطيع ة تعنػي أن ػ. فاألزمػة االقتصػادي(1)ةفػي أفريقيػ ان مميػار  10سيا، كتراليا ك في اس

ػػػ شػػػرا  منػػػزؿ  م2001مبيعاتػػػو فػػػي أزمػػػة سػػػاـ  ا أحمػػػر الشػػػفاه فقػػػد لػػػكحظ أف  أك سػػػيار  ، أم 
زمػػات االقتصػػادية، كأدا ن سػػينان فػػي ا  األفقػػد حقػػؽ أدا ن جيػػدان فػػي أانػػ% 10ارتفعػػت بنسػػبة 

و فػػي ظػػؿ  األزمػػات االقتصػػادية يميػػؿ مرحمػػة االنتعػػاش االقتصػػادم  كالسػػبا فػػي ذلػػؾ أن ػػ

                                                           
(1)http://www.aleqt.com/2013/04/13/article  

http://www.aleqt.com/2013/04/13/article
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نفػػاؽ إلػػى سمػػى السػػمع الباىظػػة، كيتجػػو ىػػذا اإلنفػػاؽ فػػراد إلػػى االدخػػار كالتػػكفير فػػي اإلاأل
ـ كػاف طػ   2009أزمػة  السمع التي تدسك لمتفػاؤؿ كتنسػييـ مشػك تيـ الماليػة، فمػا ن فػي

كبنا  سمى ىذا فإف الشركات االستامارية  .(1)كار نمكان في سالـ الجماؿظافر السمعة األاأل
كات الزينػػة لػػـ يتكقػػؼ نشػػاطيا، كلػػـ تتػػيار باألزمػػات االقتصػػادية التػػي يظيػػر دفػػي مجػػاؿ أ

األنشػطة  في المجتمع  بؿ يػزداد نشػاطيا لتكقػؼالمختمفة  ةاالقتصادي ةطنشاأل فيتيايرىا 
مشػػػاريع اسػػػتامارية جديػػػد  بديمػػػة سػػػف  االقتصػػػادية المختمفػػػة، كاتجػػػاه األفػػػراد لمبحػػػ  سػػػف

 . إلى ما ىك ران  مف المشاريع المشاريع المتعار  بسبا األزمة االقتصادية
ػػ سمػػى فػػرض  ،التجميػػؿ كمستحضػػرات ا سػػف أسػػباا زيػػاد  الطمػػا الكمػػي سمػػى أدكاتأم 

أسػداد المسػػتيمكيف، كالتكقعػات المسػػتقبمية ك ، ، كاألسػػعارالػدخؿ -ابػات العكامػؿ االقتصػػادية
 ، نذكر منيا ما ييتي:أف ىناؾ مجمكسة مف األسباانت نتان  الدراسة فقد بي   -لاسعار

براز الجكانا اإليجابيػة فػي في الالرغبة الدانمة لدل النسا   .1 ظيكر بالمظير الحسف، كا 
مقيػػة الجسػػد خفػػا  العيػػكا الخى ، فقػػد ية، أك إخفػػا  مظػػاىر الشػػيخكخةمظيػػرىف الخارجيػػة، كا 

راد العينػػة يضػعف مستحضػػرات التجميػػؿ داخػػؿ فػػ% مػػف أ63الدراسػػة أف نسػبة  نتػػان  نػتبي  
% مف أفراد العينة تستعمؿ مستحضػرات التجميػؿ فقػط 24كانت  في حيف، وكخارج البيت

 ، كالشػػؾ أف  % يضػػعف مستحضػػرات التجميػػؿ داخػػؿ البيػػت فقػػط17، كنسػػبة خػػارج البيػػت
 ن.ك ضك الكمي يظير أارىا به النسا سمى المستكل ىذ
 ان يكميػػػػػ كىػػػػػذا يتطمػػػػػا اسػػػػػتعماالن  ،زيػػػػػاد  سػػػػػدد النسػػػػػا  العػػػػػام ت فػػػػػي قطػػػػػاع الدكلػػػػػة .2

لمستحضػػرات التجميػػؿ، كحصػػكليف سمػػى دخػػؿ مسػػتقؿ يػػتـ إنفػػاؽ جػػز  أصػػيؿ كاابػػت منػػو 
لعينػة يضػعف % مف أفػراد ا62نسبة  نت نتان  الدراسة أف  بي   كقد، سمى شرا  مكاد التجميؿ
ة اإلجابػػػة بػػػػ )ال( سنػػػد كىػػػي نسػػػب – أانػػػا  الخػػػركج مػػػف المنػػػزؿفػػػي مستحضػػػرات التجميػػػؿ 

، يضػػػاؼ إلػػػى ذلػػػؾ نسػػػبة -كضػػػع مستحضػػػرات التجميػػػؿ داخػػػؿ البيػػػت فقػػػط  فالسػػػؤاؿ سػػػ
 .% التي شكمت نسبة كضع المستحضرات أحيانان خارج البيت21

                                                           
(1)res.com/article/6753.html-https://www.syr   مكقع الباحاكف السكريكف، تياير قمـ الحمر ). 

https://www.syr-res.com/article/6753.html
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ر تقمصػان ممحكظػان  كيرجػع السػبا يشيد التسكؽ المباشػ ًإذٍ سيكلة التسكيؽ اإللكتركني،  .3

شػكمت  ًإذٍ محػدد  مػف مستحضػرات التجميػؿ،  أف أم مسػتيمؾ يسػتيمؾ أنكاسػان إلى في ذلؾ 
بػػيف المسػػتيمؾ  ىػػذا االرتبػػاطك  %،28النػػت فػػي التسػػكؽ  نسػػبة أفػػراد العينػػة التػػي يسػػتعممف

مزمات يعزز مػف االرتبػاط الممحػكظ فػي الكقػت الحػالي بػيف صػناسة مسػت كالع مة التجارية
 .  (1)التجميؿ كاإلنترنت

االستامار فػي مجػاؿ   سمى شرا  مستحضرات التجميؿ يحكؿ كزياد  الطما الكمي لمنسا 
  مستحضرات التجميؿ إلى مشاريع اقتصادية مربحة.

 :عمى الصعيد الدول  :ثالثا
 ا تيعد  يتياير مستحضرات التجميؿ في الحيا  اليكمية لعدد كبير مف األفراد، فإن  ى لإنظران 

كاير مػف الػدكؿ سبػر تصػدير ىػذه المنتجػات إلػى قـك سمييا اقتصاد مف الصناسات التي ي
كقد نالت المرتبػة األكلػى فػي المجػاؿ الصػناسي سمػى المسػتكل العػالمي لمعػاـ  دكؿ أخرل،

م2016% سػػف سػػاـ 6 م2017ككانػت نسػػبة الزيػػاد  فػي سػػاـ  ،الاػاني سمػػى التػػكالي
 ًإذٍ . (2)

ضػػػػػرات التجميػػػػػؿ مػػػػػف أبػػػػػرز الصػػػػػناسات التػػػػػي تجػػػػػذا االسػػػػػتامارات صػػػػػناسة مستح تعػػػػػد  
زيػػاد  االسػػتي ؾ المحمػػي حتػػى فػػي أكج حػػاالت الكسػػاد االقتصػػادم، ى لػػإاألجنبيػػة  نظػػران 

 سكقيا تبقى رانجة.  فإف  
سػػػػػكؽ  أف  إلػػػػػى  يػػػػػكرك مكنيتػػػػػكر إنترناشػػػػػيكناؿ  كقػػػػػد أشػػػػػارت دراسػػػػػة لشػػػػػركة األبحػػػػػا  

 –ـ 2016-ـ 2015مػػػػػاؿ كخاصػػػػػة فػػػػػي  األسػػػػػكاـ )مستحضػػػػػرات التجميػػػػػؿ كالعنايػػػػػة بالج
 2.1إجمػػاؿ مبيعػػات أدكات التجميػػؿ  فػػي الػػكطف العربػػي إلػػى مػػا قيمتػػو بمػػغ ًإذٍ  ـ( 2017

و ال تكجػػد  أن ػػشػػركة، إال   193بمػػغ سػػدد الشػػركات المرخصػػة  كفػػي سػػكرية .(3)مميػػار دكالر

                                                           
(1)

http://www.aleqt.com/2013/04/13/article  
(2)   https://www.almrsal.com 
 المرجع السابؽ (3)

http://www.aleqt.com/2013/04/13/article
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ػػ نية دقيقػػة سػػف كميػػات مػػكاد التجميػػؿإحصػػا الكميػػات المسػػتكرد   سػػفا المصػػنعة سػػنكيان، أم 
 :(1)كالمصدر  مف مكاد التجميؿ فيي سمى الشكؿ اثتي

تػـػ اسػػتيراد مػػكاد التجميػػؿ كأدكات الزينػػة بينكاسيػػا المختمفػػة،  كمػػف سػػدد مػػف الػػدكؿ العربيػػة  -
 مميكف لير . 223كغ بقيمة  774165حكنبمغت نسبة االستيراد  ًإذٍ كاألجنبية، 

ة جميػػػػؿ إلػػػػى سػػػػدد مػػػػف الػػػػدكؿ العربيػػػػكػػػػغ مػػػػف مػػػػكاد الت 2861661حػػػػك نتصػػػػدير  تػػػـػ -
 مميكف لير .  386.4 حكنكاألجنبية بقيمة تقدر 

سمػى اسػتيراد مستحضػرات التجميػؿ كأدكات الزينػة   ا الحظنا ىذه األرقاـ التي تنفؽفإذ
يا معدكمة، فمف تضػع مسػاحيؽ التجميػؿ أن  المنفعة التي تحققيا نجد بتيا كمقارن ىاكتصدير 

ي المسػػػػا ، كتحتػػػػاج فػػػػي اليػػػػـك التػػػػالي إلسػػػػاد  كضػػػػع ىػػػػذه فػػػػي الصػػػػبان يػػػػزكؿ أارىػػػػا فػػػػ
 .  مر  غيرالمستحضرات، بؿ قد تكرر ذلؾ في اليـك الكاحد 

كيبمػػغ سػػدد المنشػػ ت العاممػػة فػػي صػػناسة مستحضػػرات التجميػػؿ كالمسػػجمة لػػدل كزار  
منشػي  لمصػناسات المغذيػة  806منشػي ، تشػغؿ  208  م2015فػي سػاـ  المصرية الصحة

د التعبنػػػػة كالتغميػػػػؼ الكرتكنيػػػػة كالكرقيػػػػة كالمعدنيػػػػة، كمصػػػػانع الخامػػػػات ماػػػػؿ مصػػػػانع مػػػػكا
كاأللػػػكاف كمكسػػػبات الطعػػػـ كالرانحػػػة، كمصػػػانع الب سػػػتيؾ، كمصػػػانع مسػػػتمزمات اإلنتػػػاج 

 .(2)سات االقتصاديةا، كىذا ما جعؿ منيا ااني أكبر القطكمصانع الزجاج
صػناسة مستحضػرات  تعػد  ة: األيند  العاممن فن أثنر صنناعة مستحضنرات التجمينل  :رابعاا 

، كىػػػػذا يعنػػػػي ، كركاج أسػػػػكاقيامنجاتيػػػػالصػػػػناسات األكاػػػػر انتشػػػػاران  لتنػػػػكع التجميػػػػؿ مػػػػف ا
صناسة  أف   تؤكد الدراسات االقتصادية أنّ  استقطاا المزيد مف اليد العاممة لتشغيميا،  إال  

 مستحضرات التجميؿ ستشيد نكسيف مف التغيرات:
تتجػػو أغمػػا  ًإذٍ خداـ رأس المػػاؿ سمػػى حسػػاا األيػػدم العاممػػة: : التحػػكؿ إلػػى اسػػتاألولننى  

  العمميػة كالطبيػة، كىػذا مػا يػؤدم إلػى تراجػع ك سات التجميمية اليـك إلى مجاؿ البحالصنا

                                                           
(1)

 http://www.aljaml.com    . مستحضرات التجميؿ  أضرار جانبية كأصناؼ مزكر 
(2 )

http://www.aljaml.com    .. مستحضرات التجميؿ  أضرار جانبية كأصناؼ مزكر 

http://www.aljaml.com/
http://www.aljaml.com/
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 التػػي تعػػد  فػػي الكاليػػات المتحػػد  األمريكيػػة  فػػي أسػػداد األيػػدم العاممػػة، فمػػا ن يبمػػغ سػػدد العػػامميف
   .(1)سام ن ( 52.512)ـ  2011العالـ في ساـ  لؿ سمى مستك المستيمؾ األكبر ألدكات التجمي

احتكػػػار صػػػناسات التجميػػػؿ: كيرجػػػع ىػػػذا إلػػػى طبيعػػػة سػػػكؽ مستحضػػػرات التجميػػػؿ،  الثانينننة:
ييػػا. كلكػػف الكاقػػع يابػػت إليػػدخؿ ف فالػػذم يظيػػر أنيػػا سػػكؽ منافسػػة كاممػػة يمكػػف ألم مسػػتامر أ

مجػػاالت     كيرجػػع السػػبا فػػي ذلػػؾ أف  ىػػذه السػػكؽ تشػػكؿ مػػا يعػػرؼ   سػػكؽ احتكػػار القمػػة  أف  
ػمً   البح  كالتركي  تحتاج إلى رؤكس مالية ضخمة ا يمػنح الفرصػة لػبعض الشػركات العالميػة م 

 .(2)ذات الميزانية الضخمة فػي تكجيػو السػكؽ، كيضػيؽ األفػؽ أمػاـ الشػركات الصػغير  لممنافسػة
 .  (3)لعالميةمف إجمالي مبيعات السكؽ ا %50تشكؿ سشر شركات ما يقرا  ًإذٍ 

 :نتائل الدراسةالوص   لتحميل الالمطمب السادس: 
( سػػػنة، 34 – 24)تػػػراكن أسمػػػارىف بػػػيف % مػػػف أفػػػراد العينػػػة 36 نػػػت الدارسػػػة أف  بي   .1  

تػػػراكن أسمػػػارىف بػػػيف % 21سػػػنة، كنسػػػبة  (44 –34) تػػػراكن أسمػػػارىف بػػػيف% 43كنسػػػبة 
، كىػػػػي تماػػػػؿ نسػػػػبة (44 –34) مػػػػف فنػػػػة لكبػػػػر النسػػػػبة ال سػػػػنة. كي حػػػػظ أف   (60 – 44)

بنػػا ، جتماسيػػة المتمامػػة فػػي تربيػػة األالنسػػا  المتزكجػػات فػػي المجتمػػع كيػػتحممف مسػػؤكلية ا
 .وكمصالح كرساية حقكؽ الزكج

% 5و % مػف العازبػات27و % مف أفراد العينة مف المتزكجات،68نت الدارسة أف . بي  2
 مف األرامؿ، كال تكجد أم مطمقة.

 (40 – 32) راكن دخميػا الشػيرم بػيف% مػف أفػراد العينػة يػ43نسػبة  ف  أ نت الدارسة. بي  3

 ألؼ لير  سكرية. (48 – 40راكن دخميا بيف )ي %57نسبة  لؼ لير  سكرية، كأف  أ
مف أفراد العينة تشارؾ زكجيا فػي مصػاريؼ البيػت بعػد  %41 نت نتان  الدراسة أف  . بي  4

 تحتفظ بكامؿ دخميا لنفسيا. %59نسبة  اقتطاع ربع الدخؿ لنفسيا، كأف  

                                                           
(1)

http://www.aleqt.com/2013/04/13/article_  
(2 ) http://www.aleqt.com/2013/04/13/article ) 
(3 )https://www.cbd.int/abs/doc/ 

http://www.aleqt.com/2013/04/13/article_
http://www.aleqt.com/2013/04/13/article
https://www.cbd.int/abs/doc/


فراس الصالح د.             دراسة ميدانيةؿ اثاار االقتصادية ألدكات الزينة كمستحضرات التجمي    
 

  

152 

 

ذكػػػر فػػػي مػػػني  البحػػػ  أف جميػػػع أفػػػراد العينػػػة مػػػف فيمػػػا يتعمػػػؽ بدرجػػػة اقافػػػة العينػػػة، فقػػػد  .5
حاصػػ ت سمػػى شػػياد  جامعيػػة فقػػط، كال يكجػػد  يػػفكمٌ أفػػراد العينػػة  المدرسػػات، فيػػذا يعنػػي أف  

 .( سنة26 – 3ضمف العينة مف حممة الشيادات العميا، كلكف الخبر  الكظيفية تختمؼ بيف )
مػػػػع اإلجابػػػػات الػػػػكارد  فػػػػي  نمػػػػكذج االسػػػػتبياف ؽى ًفػػػػأيرٍ نتػػػػان  الدراسػػػػة تفاصػػػػيؿ كلمعرفػػػػة 

  كىك اثتي: سمى العينة، االستبيانات المكزسة،
   :استبيان عن استعمال مستحضرات التجميل وأدوات الزينة

 المجموعة األولى:      
 أجا سف األسنمة اثتية: 

 ما سمرؾ؟ -1
 أرممة –د   مطمقة –متزكجة   ج  –سازبة   ا  -االجتماسي: أ الحالة -2
 :. المؤىؿ العممي3
 الدخؿ الشيرم: – 4
 ما تحصميف سميو مف دخؿ خاص بؾ أـ تشاركيف في مصاريؼ البيت؟ – 5
 سدد أفراد أسرتؾ: – 6
 %25 –% 5 -نفاؽ مف الدخؿ الشيرم سمى مستحضرات التجميؿ: أمقدار اإل – 7

مػػػػػػػا يزيػػػػػػػػد  -%  ىػػػػػػػػ 100 -% 75 –%  د 75% 50 –ج  %50 -% 25 –ا 
 .%100سمى 
 .كمستحضرات التجميؿ أسباا استعماؿ أدكات الزينةما  – 8
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 الاانية: المجموعة
 أجا سف األسنمة اثتية ضمف االحتماالت الا اة: نعـ ال أحيانا
 حدل النسا  التي تضع مستحضرات التجميؿ.إتماميف   -1 83 4 13
 .ياجميع يتساكل مقدار كضع الزينة في األحكاؿ -2 27 64 9
حصكلؾ سمى أدكات الزينة أكلى مف الحصكؿ سمى  -3 43 39 18

 الطعاـ.
 يكافؽ الزكج أك األىؿ سمى مقدار الزينة التي تشترينيا. -4 36 15 49
 يشكؿ كضع الزينة قيمة مضافة إلى جمالؾ. -5 82 6 12
 د استعماؿ مستحضرات التجميؿ.تشعريف بارتيان سن -6 64 13 23
 تيتميف برأم اثخريف سند كضع مستحضرات التجميؿ. -7 35 47 18
 تكاكبيف التطكرات في سالـ مستحضرات الزينة. -8 41 27 34
 مصدر أدكات الزينة التي تستعممينيا كطني -9 42 37 21
تراسيف الجكد  العالية كالنكسية سند  شرا   -10 89 7 4

 التجميؿ.مستحضرات 
حصكلؾ سمى مستحضرات التجميؿ سبر التسكؽ  -11 29 56 15

 اإللكتركني.
حصكلؾ سمى العمؿ لو دكر في استعماؿ  -12 56 31 13

 مستحضرات التجميؿ.
 تستعمميف الزينة خارج البيت فقط. -13 24 42 34
 تستعمميف الزينة داخؿ البيت فقط. -14 17 62 21
 .وكخارج زينة داخؿ البيتتستعمميف ال -15 63 21 16
ممف ال يضعف الزينة ىؿ تكافقيف سمى  تً نٍ إذا كي  -16 82 5 13

 استعماؿ النسا  ألدكات الزينة؟
 أخذ رأم الزكج كاألىؿ في نكسية الزينة المستعممة. -17 14 81 5
 تضعيف الزينة بنا  سمى استشار  طبيا مختص. -18 8 86 6
 في نكسية الزينة المستعممة. أخذ رأم الصديقات -19 43 34 33
تبحايف سف بديؿ سند سدـ كجكد المستحضر األصمي  -20 72 13 15

 الذم تستعممينو.
 تشعريف بالنقص سند سدـ كضع الزينة -21 19 35 46
نضار  بشرتؾ  فيتغيير نكع أدكات الزينة يؤار  -22 46 47 7

 كيسبا تشكىات.
لؾ سند كضع مستحضرات تيتميف بالنصانح المكجية  -23 33 59 8

 الزينة.
 ىؿ تفضميف العمؿ في بيع مستحضرات التجميؿ؟ – 24 31 63 6
يف مستحضرات التجميؿ نتيجة التيار بعادات عضت - 25 12 79 9

 المجتمع.
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 :الخاتمة
 ، كىي:النتان  التي تكصمت إليياأذكر أىـ  ،في ختاـ ىذه الدراسة    

لضػكابط الشػرسية التػي حػددتيا قكاسػد الشػريعة، كقػد الزينة مباحة في اإلس ـ ضمف ا -
اإلباحػػػة إلػػػى الحرمػػػة، أك الكراىػػػػة، أك  بحسػػػا االسػػػتعماؿ مػػػف يتغيػػػر ىػػػذا الحكػػػـ 

 الندا.
ذا الحكـ إلى الحرمة، أك األصؿ في بيع أدكات الزينة كالتجميؿ اإلباحة، كقد يتغير ى -

 .الكراىة
، دخميػا سمػى مستحضػرات الزينػة كالتجميػؿنت الدراسة أف غالبيػة النسػا  تنفػؽ ربػع بي   -

 –الكمػػػػي أك المسػػػػتكل  –األسػػػػر   –كىػػػػذا مػػػػا يظيػػػػر  اػػػػاره سمػػػػى المسػػػػتكل الجزنػػػػي 
 .االقتصاد القكمي

يػػػا  أن  ، إال  سنػػػد اسػػػتعماليا أغمػػػا أدكات الزينػػػة كالتجميػػػؿ ال تػػػدـك كقتػػػان طػػػكي ن  أف   مػػػع -
 تػػػي تعتمػػػد سمييػػػا الػػػدكؿلالمشػػػاريع االسػػػتامارية ا أىػػػـ تماػػػؿ فػػػي ىػػػذا العصػػػر أحػػػد

 دسـ اقتصادىا.كتمكليا ل
تعممف مستحضػػرات التجميػػؿ دكف استشػػار  غالبيػػة النسػػا  يسػػ ان  الدراسػػة أف  نػػت نتػػبي   -

صػػػحية ، كىػػػذا مػػػا يػػػؤدم إلػػػى أضػػػرار الصػػػديقاتطبيػػػا، بػػػؿ باالستمػػػاد سمػػػى رأم 
 .تحتاج إلى نفقات س جية ليا

يسػتعممف مستحضػرات التجميػؿ ذات الجػكد   غالبيػة النسػا  أظيرت نتان  الدراسػة أف   -
كفي حالة  نفاؽ سمى مستحضرات التجميؿ،كىذا ينعكس أاره سمى مقدار اإل العالية،

ا تبح  سف البديؿ كال تنتظر تكفر المنت  األصػمي يسدـ كجكد المنت  المستعمؿ فإن  
 .الذم تستعممو
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