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 :تزیینات محرمه یا مکروه

 تدلیس  :بحث اول 

 خرق الوجه  :بحث دوم

 بحث الشعر بالشعر :بحث سوم

بنابر آنچه که بحث کردیم. اما به هر حال از نظر روایی قابـل بحـث  ،اینجا معتبر نیستگر چه روایات در بیان شد 
مجوزه مطلق و مفصله بین شعر مرئه و شعر غیـر  ،است. و روایات را تقسیم کردیم به سه طائفه، طائفه مانعه مطلق

 انسان. دو وجه براي جمع ذکر کردیم که هر کدام با مشکلی مواجه بود. 
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 :قاعدهبیان 
این است که ما در مقام جمع سه طائفه را با هم ببینیم. و جمع سه طائفه هم یک جمع واضحی است. بـراي اینکـه 

رروایات فراوان داریم. که یکی منع مطلق می کند. یکی تجـویز مطلـق داین قبیل تعارض و تحافط و تعدد طوائف 
ده اي در اصـول دارد و یکـی از مـوارد جمـع می کند. یکی هم تفصیل می دهد. این یک نرخ شاه عباسی جـا افتـا

 اکرم العلما ال تکرم العلماواضحی است که در اصول وجود دارد. نظیر همان مثال مرسوم و متعارفی که می زنند که 

، این نوع بیان سه ضلعی و گروهی مقام جمعش واضح اکرم العالم العادل و ال تکرم العالم الفاسقدلیلی هم می گوید 
درسـت مـی کنـد.  ه گاهی این بیان مفصله به صورت یک شرطیه است. منطوق با مفهوم با هـم جمـع راالبت ،است

إذا گاهی هست که دو طرفش در روایت آمده که دراینجا خیلی کار به مفهوم و اینها نداریم. به صراحت آمـده کـه 

اصولی در اینجـا بـه وضـوح قابـل از این جهت است که همان فرمول  کان صوفا فال بأس إذا کان شعرا فال خیر فیه

اکرم العالم دلیل سوم هم دو گزاره دارد  اکرم العلما ال تکرم العلماتطبیق است. به این بیان که آنجا اینطور می گوییم 

که اطالق و ترغیب باید بین التکرم العالم الفاسق می گوییم اکرم العلما مقید می شود به  العادل ال تکرم العالم الفاسق

هم مقید می شود به آن  تکرم العالم الفاسق و ال تکرم العالم العلماو نافی باشد. اکرم العلما مقید می شود به ال  مثبت

حـرام  اکرام عالم فاسق مثالً ،و با آن دو تغییر نتیجه این می شود که اکرام عالم عادل واجب است اکرم العالم العادل
طور است. سه روایت داریم که ال تصل الشعر بالشعر یـا غرامـل وارد یا واجب نیست. اینجا هم داستان همین ،است

جایز نیسـت. ایـن طائفـه اول مـانع  شده بود که فرق ندارد. وضع یا وصل یا بافتن موي دیگري به موي سر مطلقاً
بـأس ، بین این و إذا کان صـوفا فـال إذا کان صوفا فال بأسمطلق مقید می شود به آنکه در روایت پنجم داشت که 

اطالق و تقیید است و مقید می شود. امر و نهی بودن مثال است. عمده نسبت اطالقی و تقییدي است. آن می گوید 
این کار نشود. این می گوید إذا کان صوفا فال بأس روایت دیگري هم که داشت که ال بأس مطلق که روایت  مطلقاً

ان شعرا پس این کار انجام نشود. بنابراین اطالق و تقیید سوم بود. آن ال بأس هم مقید می شود به آن یکی که إن ک
 تصـل الشـعر بالشـعربا هم حل می شود. طائفه مانعه که سه روایت باشد که ال  اینجا قصه اش روشن است و کامالً

تقیید  مقید با دو إن کان شعرا فال خیر فیه. وو طائفه مجوزه مقید می شود به  إذا کان صوفا فال بأسمقید می شود به 
 در اینجا جمع ، همان تفصیل را نتیجه می دهد.

 بر جمع در مرتبه محمول و حکم جمع در مرتبه موضوع تقدمنکته:
جمع در مرتبه موضوع مقدم است بر جمع در مرتبه محمول و حکم است. موضوع و متعلق از نظر منطقی اینطـور  

ت. اکرم تعلق به او گرفته است. که خود اکرم هـم دو است که وقتی می گویید اکرم العالم محور و موضوع عالم اس
یکی هم هیئت امري است که روي اکرام آمده است. سه چیز در اینجا ترتب دارند کـه  ،یکی اکرام است ،چیز است
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مرحوم نائینی در اصول خوب به اینها توجه کرده است. که ما متعلق داریـم و موضـوع داریـم و حکـم داریـم. در 
می گوید صل نماز بخوان. اینجا حکم داریم و متعلق حکم هم صـلوه  متعلق و موضوع نیست. مثالًبعضی از جاها 

ولی  ،است. اینجایی که به رفتاري که به چیز دیگري تعلق نمی گیرد اینطور است. یک نظر دیگري هم اینجا هست
لـق المتعلـق یـا موضـوع آنچه که درست تر است این است. این نکته واضحی است که حکم و متعلق حکم و متع

داریم. مطلب دو تقسیم خطابات به این دو نوع بود. که بعضی از خطابات عالوه بر مکلف و مکلف دو عنصر دارد. 
عالوه بر آن دو عنصر دارد حکم و متعلقش و گاهی سه عنصر دارد حکم و متعلق و موضـوع کـه متعلـق المتعلـق 

ري است که در ارتکازات هـم وجـود دارد و اصـول هـم ایـن را باشد. این یک مطلب، یک مطلب دیگر هم از امو
پذیرفته است. این است که این سه عنصر ولو اینکه از نظر ظاهري و ادبی و لفظی شما از آن طرف شروع می کنید 

معکوس است. مثل اینکه  ،ولی از نظر منطقی ترتب منطقی اینها از این طرف است ال تشرب الخمراینجا می گویید. 
و خبر بر او مترتب می شود. دراینجا مبتداي فی الواقـع و پایـه و نهـاد بـه  مبتدا می گوییم خبر،مبتدا اصل استبه 

ست از نظر منطقی در رتبه اول قرار می گیرد.آن متعلق المتعلق است. چیـزي ااصطالح فارسی آن چه که رکن پایه 
مر است و بعد شرب خمر است و بعد نهیی که شارع که پایه است و از نظر منطقی در رتبه متقدم قرار می گیرد خ

 ،آورده روي آن، این از نظر ترتب منطقی اینطور است. که در مقام بیان می گوید ال تشرب الخمر ال تشرب المسکر
ولی در مقام تحلیل منطقی قصه همیشه از مبتدا شروع می شود و به خبر می رسد. چیزي که مبتدا و محور چیـزي 

ن متعلق المتعلق است. بعد متعلق است. و بعد حکمـی کـه شـارع روي آن آورده اسـت. اگـر بناسـت قرار گرفته آ
حکم محور می شود. یعنی اگر از نگاه ثانوي راجع به حکمی بحث کنیم. خود حکـم مـی  ،درباره حکم بحث کنیم

تی در روایـات هـم رحالت طبیعی همین است که به این شکل عرض کردم. حود نهاد مبتدا و محور اصلی ولی دش
گاهی می شود که روایتی آمده راجع به یک حکم دیگري صحبت می کند. آنوقت خود حکم نهاد مـی شـود. پایـه 

 می شود و متعلق می شود. 
پس مقدمه اول این بود که عالوه بر مکلف و مکلف دو عنصر دیگر همیشه در احکام هست. که حکم است. که از 

ولی به هر حال حکم است. و یکـی هـم  ،اده می شود. گاهی هم معناي اسمی استصیغه امر از معناي حرفی استف

و موضوعی دارد که به آن اضافه مـی شـود. گـاهی  متعلق المتعلقمتعلق حکم است. عالوه بر این متعلق گاهی یک 
 هم یک شرائط و چیزهاي ثانوي هم دارد. بدون متعلق نمی تواند بشود. 

داریم. و گاهی متعلق المتعلق داریم این است که افعال ما دو جور است. گاهی افعـال تفاوت اینکه ما گاهی متعلق 
جوانحی و جوارحی است که از انسان صادر می شود. ولی گاهی حالت الزم دارد. گاهی حالت فعل متعـدي دارد. 

ی شـود متعلـق یعنی به عین و شیء خارجی تعلق می گیرد. که آن شیء خارجی غیر از رفتار من است. آن شیء م
رفتار می شود متعلق حکم، و حکم سوار بر آن شده و در نتیجه با واسطه به آن هم ارتباط پیدا کـرده اسـت.  ،رفتار
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علت این تنوع و دو گونه بودن رفتارهاي ما است. رفتارهاي آدمی دو گونه است. رفتارهاي الزم که به چیزي تعلق 
ا به عالم خارج هم ارتباط پیدا می کند. ولی بـه هـر حـال مسـتقیم بـه نمی گیرد. گر چه آثار و طبعات رفتارهاي م

چیزي تعلق نمی گیرد. اینکه قید می زنم براي این است که آن اولی هم هر رفتـاري بازتـاب دارد در ایـن عـالم و 
 ،زم اسـتخیلی آثار و طبعات دارد. و یک میدان تأثیراتی دارد. ولی آن اینجا مقصود نیست. بعضـی از افعـال مـا ال

چـه  ،بعضی افعالی است که تعدي می کند. و تعلق می گیـرد بـه عـین خـارجی، آنوقـت در احکـام چـه وجـوب
چه کراهت، همه موارد احکام و تکالیف بعث و زجرها گاهی هست که عـالوه بـر حکـم و  ،چه حرمت ،استحباب

 امر خارجی است.گاهی یک متعلق المتعلق و موضوع هم داریم که آن عین خارجی و  ،متعلق حکم
این است که در مواردي که شـما یـک تعـدد روایـات و  ،ستابحثی که در اصول وجود دارد و حرف درستی هم  

یک تعارض بدوي و غیر مستقري با آن مواجه می شوید. گاهی هم می شود در مرتبه متعلق المتعلـق یـا در مرتبـه 
نها با هم قابل جمع است. کدام جمعها مقدم است؟ اگر جمع متعلق یا در مرتبه حکم در هر دو مرتبه یا سه مرتبه ای

در مرتبه حکم متعلق المتعلق یا متعلق مفروض بود و میسر بود. نوبت به جمع در مرتبه حکم نمی رسد. در همـین 
مثالی که عرض کردیم که یکی از مثالهاي واضح از تنوع روایات در موضـوع اسـت. کـه دیگـر انقـالب نسـبت و 

سـوم مـی  ،یده در آن نیست. اینجا همین بود. ببینید می گوید اکرم العالم، دوم می گوید ال تکرم العـالمبحثهاي پیچ
رمرتبه حکم خـود مـا جمـع مـی اینجا ممکن بود کسی بگوید که د اکرم العالم العادل و ال تکرم العالم الفاسقگوید 

را می گیریم. و ظهور و حرمت آن را هم می گیریم. و ظهور بعثی این را هـم مـی  امظهور و وجوب اکر کنیم. مثالً
م نکن. در حکم نکن در بعـث نمـی شـود. امی گوییم نه جمع در مرتبه اکر ،گیریم. می گوییم ظهور در جواز دارد

ا جمع میسر اسـت. جمع د رمرتبه اکرام هم اینجا فرض ندارد. در مرتبه آن عالم که متعلق المتعلق است. چون اینج

ثمن العذره سحت و ال بأس بـثمن آن جمع بر جمعهاي دیگر مقدم است. اگر بخواهیم مثال واضح تري بزنیم. همان 

یک دلیلی بیاید بگوید ال بأس بثمن العـذره و دلیـل  ،است. که اگر یک دلیلی بیاید بگوید ثمن العذره سحت العذره

ا بـه لحم اینجا نمی آییم در مرتبه حکم جمع کنیم. بگوییم سـحت ر لعذره مأکول لحم و غیر مأکوسوم بگوید که 
کنیم. این کار را نمی شود کرد. براي اینکه ظهور سحت را در حرمت حفظ می کنیم. قرینه ال بأس حمل بر کراهت 

کـه  ظهور ال بأس را حفظ می کنیم. در مرتبه متعلق متعلق که قبل از آن است جمع می کنیم. می گـوییم عـذره اي
است. جمع در مرتبه  ال بأس عذره مأکول لحممقصود عذره غیر مأکول لحم است. و آن که گفته  ،آنجا گفته سحت

مقدم بر جمع در مرتبه حکم است. این هم مطلب  آن رتبتاً ،متعلق متعلق و گاهی آنجایی که موضوع و متعلق باشد
همین کار را کردیم. یعنی گفتیم که به بزرگانی کـه  سومی که نتیجه آن دو مطلب می باشد. در بحث خودمان هم ما

باید سه گروه را ببینید. در اینجـا سـه گـروه روایـات اسـت.  اي دیگري جمع می کردند. گفتیم که شما اوالًحبه ان
انجام نده. آنهایی که  روایاتی که می گوید کاله گیس و وصل مو به مو و بافتن مو به مو و تزیینات این شکلی مطلقاً
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غیر انسان مانع ندارد. ما می گفتـیم  ،مانعی ندارد. و آن که می گوید اگر موي انسان باشد مانع دارد می گوید مطلقاً
این سه گروه را در باب تزیینات و آرایش گري با هم ببینیم. عرض دوم ما هم این است که ایـن جمـع را بایـد در 

طبیعی خودش است. که اقتضاي این جمع هـم وجـه جمعـی مرتبه متعلق المتعلق و موضوع انجام بدهید که روال 
باید اینطور فتـوا داده  ،سومی که می گفتیم. یعنی حاصل این جمع می شود که اگر روایات معتبر بود و قرائنی نبود

چه براي خود زن و چه براي مرد فرقی نمی کند یا دیگري که می خواهد این کـار را انجـام بدهـد. آرایـش ، شود
یی را به مویی ببافد یا کاله گیسی را به مویی بگذارد. این در جایی که شعر مرئه باشـد حـرام اسـت. و گري که مو

اگر غیر شعر مرئه باشد و صوف و حیوانات دیگر یا اگر القاء خصوصیت بکنیم موهـاي مصـنوعی، هـیج اشـکالی 
ین فرض قبول سند اسـت. امـا ندارد. اگر جمع منطقی بخواهیم بگوییم این جمعی سومی است که عرض کردیم. ا

در اینجا حتی اگر سند هم درست باشد. قول به حرمت نمی شود گفت. این است که عالوه بر آن جمـع در مرتبـه 
موضوع و در مرتبه همان متعلق متعلقی که توضیح دادیم که جمع سوم است. و نتیجه ظاهر آن هم ایـن اسـت کـه 

تصل را در حرمت نباید بگیریم. این قاعده قصه است. امـا دراینجـا یـک  ظهور ال فقط همانجا باید جمع کنیم و االّ
یک قرائنی می شود به این پیدا کرد که این حرام بـه آن معنـا نیسـت.  ،تبصره دارد که حتی اگر روایات درست بود

إذا کـان کـه  یک قرینه خارجیه دارد. قرینه داخلیه روایت پنجم است کـه دارد ،کراهت دارد. یک قرینه داخلیه دارد

دارد. البته در این تعابیر که ال خیر فیه دال بر حرمت  صوفا فال بأس و إن کان شعرا فال خیر فیه یک تعبیر ال خیر فیه
است یا کراهت است بحث است. ولی ظهور در حرمتش کمی مواجه با مشکل است. مرحوم آقاي خوئی مـواردي 

ر رفته است. گفتم که گر چه ظهـور لعـن در محرمـات اسـت. امـا را نقل کرده اند. که لعن در مکروهات هم به کا
گاهی لعن در مکروهات شدیده هم به کار رفته است. در جایی که قرینه داشته باشیم. اما اینجـا مـا آن لعـن را کـه 
گفتیم خود تفسیري در روایت دیگر آمده که آن لعن را بر می دارد. و می آورد در موضواعت دیگـر، و چیـزي کـه 

روایت پنجم است که ال خیر فیه دارد. که یک مقدار ذهن را به سمت کراهت می بـرد. ایـن یـک، و  دقی می مانبا
قرینه خارجیه هم ممکن است باشد که در ارتکاز و سیره متشرع هم طوري نبود که این کـار را یـک کـار محرمـی 

توجه به کلمـه ال خیـر فـی دیـن و و نـوعی  بدانند. و فتواي به تحریم هم خیلی نادر است. و لذا بعید نیست که با
بعید نیست  ،ارتکازي که در اینجا وجود دارد که ذهن متشرعی هم خیلی نمی پذیرد که کسی به حرمت قائل بشود

نوقت نتیجه بحث این می شود که گر چه جمع سـوم بـر اسـاس آن فرمـول و آکه ما اینجا قائل به کراهت شویم. 
وصـل مـوي زنـان دیگـر بـه زن  ،قتضاء می کند که ما قائل بشویم که آرایش گريقاعده اصولی که عرض کردیم ا

دیگري حرام است. و غیر از آن مانعی ندارد. و جایز است. اما عالوه بر این جمع که بایـد تفصـیل بـدهیم بـا ایـن 
روایـات معتبـر  قرائنی که گفتیم در وصل شعر مرئه به مرئه دیگر باید بگوییم نمی شود کراهت گفت. اگر سند این
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بود طور دیگري می گفتیم. اگر سند معتبر بود عمل مشهور هم عمل مشـهور بـه کراهـت اسـت. یعنـی فتـواي بـه 
 کراهت شهرت دارد. 

 جمع بندي مطالب:
سـه جمـع را گفتـیم بإضـافه ایـن تبصـره  ،بنابراین حاصل این کالم این است که طوائف بحث را مشخص کردیم

این شد که اگر کسی بگوید به طور کلی این روایات سند  ندارد. راحت باشد و مبانی نتیجه مجموعه بحث  ،ذیلش
اصولی برایش سخت نباشد. و بگوید که کاله گیس و بافتن موي دیگري جایز است. اگـر کسـی بـه خـاطر اینکـه 

وجود داشـته  حرمت هم روایات کمی تعددي دارد به خاطر اینکه عمل مشهور هم و فتوایی هم به کراهت و احیاناً
حد اکثرش به خاطر  ،است. و به این دالیل بخواهد با این روایات همدلی کند و نخواهد این روایات را کنار بگذارد

دو نکته اي که در جمع سوم گفتیم این است که تفصیل در حد کراهت است. که وصل شعر زنـان دیگـر بـه زن و 
کراهت دارد. و غیر از آن موهاي حیوانات دیگر یـا  ،ه شده استاینکه کاله گذاردن کاله گیسی که از موي زنان تهی

آن هیچ مانعی ندارد. یعنی کراهت هم ندارد. این حاصل این  ،موهاي مصنوعی که از مواد شیمیایی ساخته می شود
 کالم و جمعی می شود که ما اینجا گفتیم.

 :تکمله بحث 
این فقط مال شعر المرئه است. و اما غیـر شـعر مرئـه  ،وایی دادبشود به آن فت اینجا کراهتی که احتماالً این است که

الزم نیست حیوان باشد از مواد طبیعی و اینها هم باشد اشکال ندارد. و کراهت هم ندارد. منتهـی کراهـت نداشـتن 
ا مثل صوف و اینها به خاطر دلیل است. کراهت نداشتن و بی اشکالی سایر موارد موهاي مصنوعی و امثال اینهـا یـ

به خاطر القاء خصوصیت است که می شود بگوییم به دلیل لفظی اشکال ندارد. اگر هم به القـاء خصوصـیت دلیـل 
لفظی اینجا نباشد اصل همان جواز است. ممکن است ما در تزین مطلق هم اگر بگوییم که یک استحباب و جوازي 

ایـن مبـاح بلکـه جـایز اسـت.  ،حرمـات نباشـددارد که دلیل هم داریم که اصوال تزین للغیر در جایی که مستلزم م
بخصوص براي همسر، بنابراین به خاطرطبق آن عمومات این جایز است. و اگر آن عمومات را نداشـته باشـیم بـاز 

إمـا اصل عملی وجود دارد. و لذا درموهاي مصنوعی و غیر طبیعی در هر حال جایز اسـت و کراهـت هـم نـدارد. 

، که اصل جـواز و برائـت إما للعمومات الوارد فی التزیین و ال اقل من االصلخاصه،  در همین ادله إللقاء الخصوصیه
 است. 

 یا شامل مرد هم می شود؟ ؟آیا کل این بحث اختصاص به زن دارد
 این بحث در مرد چه حکمی دارد. مثال کاشتن مو یا قرار دادن مو کاله گیس و امثال اینها، حکم این چیست؟  

 :ل وجود دارددر اینجا دو احتما
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ولی  ،شود و بگوید که در این روایات در واقع ولو اینکه موضوعش مرئه استیکی این است که کسی قائل به این  
می شود القاء خصوصیت کرد به مرد، این یک احتمال است که البته احتمال ضعیفی است. چون فضاي این بحثها و 

بحـث کـه هـیچ تعـارفی در آن عصـر نداشـته و در زن یـک متعارف آن زمان این بوده و بعید اسـت کـه در ایـن 
 ،خصوصیاتی وجود دارد که این امر می شود. القاء خصوصیت این بعید است. و لذا اگـر القـاء خصوصـیتی نباشـد

بخصوص روایات هم که ضعیف است. آن طبق قواعد می شود. آنوقت طبق قواعد در تـزیین مـرء و پسـر و مـرد 
اگـر  ،صول عملیه جواز تزیین است. تزیین در چهره و لباس و امثال اینها مانعی ندارداهم اصل هم به ادله لفظیه و 

اگر مـو بکـارد و چیـزي روي سـرش  نگوییم یک استحباب مطلقی ندارد. مگر اینکه عناوین ثانویه پیدا شود. و االّ
 این مانعی ندارد.  ،بگذارد که قشنگ تر باشد
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