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 :تشبه نساء به رجال و رجال به نساء
طائفه اي از این روایات، روایاتی بود کـه در آن تشـبه یـا تأنـث و  در این موضوع روایاتی وارد شده است که یک

با بیانات سنگین که خود لعن از تعابیر خیلی سنگینی است که بـه ظـاهر  ،تأنیث آمده بود. و ظاهر آنها هم لعن بود
ن بـه آن اگر نگوییم به صراحت، به ظهور بسیار قوي داللت بر حرمت می کند. ایـن مجموعـه از روایـاتی کـه لعـ
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این یک طائفه بـود کـه اینهـا را مالحظـه  .متشبهین و متشبهات بود، که صراحت یا ظهور قوي آنها در حرمت بود
 کردید. 

 :نظر استاد درباره طائفه اول روایات

یا رجال آن ضعیف است خیلی از آنها هم مقطوعـه و  ،از نظر سندي هیچ کدام از اینها اعتبار ندارد این بود که اوالً
ست. و در میان اینها سند صحیحی وجود ندارد. آن روایت پنجم طبق ترتیبی که آقاي مکارم آورده بودنـد اعه مرفو

که روایت سوم از مکارم االخالق نقل شده روایت سماعه در کتاب مرحوم آقاي تبریـزي رضـوان اهللا تعـالی علیـه 
آن اشتباه چـاپی یـا  شود که معتبر نیست. ظاهراً ولی ذیلش معلوم می ،آمده که اولش ایشان دارند که الروایه معتبره
صاحب مکارم االخالق نقل کرده از سماعه و سند ذکر نشده است. و  در کتابت چیزي باشد. چون آن روایت اصالً

یا اینکه در چاپ و اینها اشتباهی  ،اشتباهی در نسخه است. حاال یا خود ایشان در کتابت اشتباهی شده لذا این ظاهراً
به هر حال آن روایت معتبر نیست. بنابراین عرض اول این بود که اینها به لحاظ سندي هر یک از اینها اعتبار  ،شده

ندارد. گفتیم که ال یبعد به اینکه این کثرت روایات در اینجا با عنایت به اینکه آن شروطی که ما در جـاي خـودش 
باب قاعده ذم احادیث، بعید نیسـت کـه آن را در اینجـا  براي کثرت روایات گفتیم که می شود آنها را معتبر کرد از

گرچـه  ،این بحث اول که از نظر سندي این اشکال در آن هست جاري بکنیم و بگوییم که این روایات اعتبار دارد.
عقـل  فبا روش خاص ممکن است بگوییم که نوعی وثوق به صدور در مجموعه روایاتی که متعـدد اسـت مخـال

ط کلی شرع نیست و از موضوعات مختلف فیه بین االدیان و المذاهب که در مظان ... جعـل نیست و مخالف ضواب
 و اینها است این هم نیست. و با توجه به اینها بعید نیست که بگوییم یک نوع وثوق به صدوق اینجا پیدا می شود. 

ینجـا یـک روایـت از میـان ایـن نتیجه دیگري هم که باید از مباحث گذشته از نظر داللی بگیریم این است که در ا

است. که از شـمول ایـن  به تخلص و والالتی ینکحن بعضهن بعضاروایات هست که این تشبه را معنا می کند. و آن 
مفهوم خارج می شود با این تفسیري که در این روایت آمده است. و در حقیقت به نحوي این روایت هفتم در این 

ت مفسر بقیه می شود. مفسر که آمد حاکم بر سایر است و همه می شـود همـان این روای عبیان آقاي مکارم در واق
روایات دارد مـی گویـد  عدر واق ،الالتی ینکحن بعضهن بعضا و اگر این باشد این روایات حکم جدیدي را نیاورده

ایـن روایـات  که لواط و مساحقه را منع می کند. که حکم لواط و مساحقه هم از احکام بینه و بدیهیه شرعیه است.
آنوقت جز تأکید بر این حکم چیزي ندارد. این هم مطلب دومی بود که گفتیم این روایات اگر سندش هم درسـت 
بشود و داللتش را هم بر حرمت بپذیریم که در بحث اول گفتیم که بعید نیست از نظر داللت مفهوم این روایـات و 

ملیاتی و امور شهوانی که که بین اینها تبادل می شود. تعمیمی محدوده داللت اینها همان لواط و مساحقه است. یا ع
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که می توانیم بدهیم حداکثرش به این است که بگوییم لواط و مساحقه و آنچه که از عملیات شـهوانی کـه بـین دو 
 جنس موافق انجام می شود. آنها را در بر می گیرد.

روایت ابوخدیجه آمده کـه المخنثـون و الالتـی یـنکحن  نکته اي که اینجا می ماند این است که این مخنثی که در 
یک معنا طوري که آقاي مکارم از مقاییس و اینها نقل کرده انـد. ایـن  ،این مخنث دو جور معنا شده ،بعضهن بعضا

و التکثر مثل النساء کسی که خودش را به حالتهاي زنانه در می آورد. که  ایـن در  31/9فی حلین است که من کان 
آمده ولی به معناي ملوط و لواط و اینها هم وارد شده است. این امرش مردد است بـین اینکـه آن مخنـث در  اینجا

یا معناي اول باشد و نمی شود ما اینجا معناي اول را بگیریم. چون بین این دو مردد است و بعید  ،معناي دوم باشد
حـداکثرش ایـن اسـت کـه  ،بر آن مساحقه و لـواطنیست با توجه به قرائنی که در اینجا هست و اینها حمل بشود 

شامل آن حالتهاي زنانه گرفتنی که موجب تهییج شهوانی مـی  ،بگوییم که این روایاتی که در آنها تشبه یا تأنیث بود
شود و جزء مقدمات امور حرام می شود شاید شامل آنها بشود. به خـاطر کلمـه تـأنیثی کـه در آن روایـت بـود و 

این است که حداکثري که ما اینجا می توانیم بگوییم ایـن اسـت کـه بگـوییم از ایـن  ،خنث هستاحتمالی که در م
روایات دو چیز استفاده می شود. یکی همان مساحقه و لواط که آن همجنس گرایی باشد. روایات ناظر به آن است 

اب می آیـد آن مقصـود که حرمتش واضحه است و یکی هم آنچه که از مقدمات این امور و تهییج شهوانی به حس
است. که این هم نیاز به دلیل خاص ندارد. این چیزهایی که مقدمات امـور بـه حسـاب مـی آیـد و دیگـران را در 
معرض گناه و اینها قرار می دهد. این طبق ادله اشکال دارد. و لذا حد اکثري که می شود روایـات را تعمـیم داد آن 

زنانه بودنی که جزء امور مهیجه و مقدمات این محرمات به حساب مـی عالوه بر شق مساحقه و لواط آن حالتهاي 
آید حداکثرش این است. این هم به خاطر کلمه مخنث است که ممکن است معنایش کمی وسیع تـر از مسـاحقه و 
 ،لواط است. و آن رجل به تأنیث که در مسجد رسول اهللا بود. این دو عنوان را اگـر بخـواهیم کمـی تعمـیم بـدهیم

 کثرش این است. حدا

 جمع بندي مطالب:
بنابراین در مجموع ما در این روایات که سندش را ممکن است به آن بیانی که عرض کردیم بپذیریم. از نظر فقهـی 
و داللی چیز جدیدي به ما نمی دهد. ولی تأکید باالیی است. چون این تأکیدات ارزشـش ایـن اسـت کـه در کنـار 

گناه کبیره اش بکند. یا در سلسله گناهان کبیره این را جزء اکبر کبائر یا کبائر درجه  ،تأکیدات دیگر گناه را می شود
عتبر و متکثر و اینها فراوان دارد. باال قرار می دهد. ولی خیلی هم مهم نیست. چون بحث لواط و مساحقه روایات م

یکی  ،حاصل سخن این است که این روایات چیز جدیدي نمی گوید و دو مدلول دارد. و مدلول آن دو بخش دارد
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مساحقه و لواط است. و یکی هم حالتهاي زنانه مهیج است. که جزء مقدمات این محرمات به حساب می آیـد کـه 
 مسجد بیرونش کردند و امثال اینها.کردند و از  پیامبر هم با آن شکل با او برخورد

نکته دیگري که باید اینجا اضافه بکنیم این است که این دیگر اختصاص به صوت و حالتهاي ادا و اطوار در قیافـه  
ایـن  ،یا لباس ندارد. همه را می گیرد. به این معنا هر نوع ادا و اطوار و حاالت زنانه که موجب امور شهوانی بشـود

خاطر اینکه مشمول این روایات است و اگر این روایات هم نبود از باب اعانه بر اثم و از باب امور مهیجه حـرام  به
حرام است. این سواء کان فی لباس أو فی منظر أو فی لحن کالم و ما الی ذالک هر چه که مـرد را در معـرض  ،بود

 .زنانگی قرار بدهد. و جزء امور مهیجه و امثال اینها باشد

 : در مورد لباسطائفه دوم روایات 

 روایت سماعه بن مهران روایت اول: 

عن ابـی عبـداهللا و ابـی که روایت مقطوعه اي است و در مکارم االخالق همه جور از سماعه بن مهران آمده است. 

ره أن یتشـبه أنی ألکـ :بلند پوشیده مثل زنها. حضرت فرمود کسی لباسالحسن علیهم السالم فی الرجل یجر السیابه 

من دوست ندارم که مرد خودش را شبیه به زنها قرار بدهد. این در لباس است. سؤال در لباس اسـت ولـی بالنساء. 
 البته جواب ألکره أن یتشبه بالنساء است. تشبه است.

 دوم: روایت سماعهروایت 

ن رسول اهللا صل اهللا علیه و آله و کاکه در اینجا مربوط به لباس است. باز روایت سماعه است که باز مقطوعه است. 

که این هم بیشتر بحـث لبـاس و اینهـا  سلم یزجر الرجل أن یتشبه بالنساء و ینهی المرأه أن تتشبه بالرجال فی لباسها.
 مطرح شده است. 

 بحث سندي روایات:

 این دو روایت هم سندهایش معتبر نیست.

 بحث داللی روایات:

بعضـی  ؟یـا نمـی کنـد ؟ره محل اختالف است که آیا داللت بر حرمت می کنداین است که در آن روایت اولش اک
بعضی گفته اند داللت بر حرمت نمی کند. و مواردي که در حرمت به کار رفتـه  ،گفته اند داللت بر حرمت می کند

ی اسـت موارد کراهت هم داریم. وبراي من نهایی نشده که یک طرفه باشد. این کراهت اصطالح ،در روایات داریم
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که متأخر است. در آن زمان این اصطالح نبوده است. و لذا قدیم بیشتر من مایل به ایـن بـودم و آقـاي خـوئی هـم 
همین نظر را داشتند که کراهت به معناي مصطلح مقابل حرمـت اصـالح جدیـد اسـت. و در آن زمـان بـه معنـاي 

ا شده است. در اصول ائمه معلوم نیست مغبوضیت بوده و ظهورش در حرمت است. این در مصطلحات متأخره پید
که این وجود داشته باشد. و کراهت مقابل حرمت باشد. این  اصطالح و متأخر و اینها را آقاي خوئی فرمودند. امـا 

و چیزهـایی کـه فقهـا  من در این تردید دارم باید بحث بیشتري بشود. فکر می کنم در کتـب همـان زمـان و فتـاوا
احتمال آن برایم تقویت شده است. و لذا اگر نگـوییم ظهـور  ،همان زمان شکل می گرفت داشتند. این اصطالح در

الاقل اجمال دارد نمی شود حرمت را از آن به دست آورد. این البته نیاز به تتبع دقیقی دارد. با توجه به  ،در آن دارد
ی در این نیست کـه مطلـق تشـبه در اینکه روایات لعن و چیزهاي دیگر هم اینجا بود بعید نیست که بگوییم اطالق

لباس باشد. و لو جزء مقدمات حرام و تهییج امور شهوانی نباشد. این بعید است که آنطور اطالقی داشته باشد. یعنی 
 مناسبات حکم و موضوع و قرائن خارجی و اینها بعید است که بگذارد اطالقی در این تمام بشود.

 سوم: روایت 

یزجر الرجل عن یتشبه بالنسـاء و ینهـی  ندش ضعیف است و البته در آنجا کراهت نیست.س هم همینطور است. اوالً

آن هم اطالق داللیش با توجه به سایر قرائنی که در این بحث بود محـل خدشـه  المرأ أن تتشبه باالرجال فی لباسها.

 است.

 حاصل بحث: 
حرمت بشویم. یکی تشبهی که تشبه رجال بـه  حاصل کالم این شد که جز دو مورد بیش از این نمی توانیم قائل به

نساء و نساء به رجال است. همان تشبه در عملیات زنا شوئی است. که مساحقه و لواط می شود این یکی است که 
حرمتش هم از واضحات فقه است. روایت هم نبود همین بود. دوم حداکثري که می شود از ایـن روایـات اسـتفاده 

التشبهات که بیاید آن تغییر جنسیت و اینها که بحثش جدا است. به نحو ژنتیکی و بـه نحـو کرد. اما سایر اقسام من 
چه تشـبه در  ،چه تشبه به عملیه جراحیه باشد ،جراحی و اینها است. و آنجایی که در معرض تهییج شهوانی نباشد

تهییج شهوانی که دلیل داریـم  اینها اشکالی ندارد. گفتیم از دو حیث است یکی از حیث ،پوشیدن لباس متقابل باشد
و یکی هم اعانه، بنابر آن مبناي ما که اعانه را مطلق می دانستیم. در غیر مساحقه و لواط. ما می گوییم دو چیز حرام 
است یکی مساحقه و لواط و اینها یکی هم آن تشبهاتی که در معـرض امـور شـهوانی اسـت و جـزء مقـدمات آن 

یکی هم عنوان تهییج شهوانی و یکی هم اعانـه بـر اثـم اینهـا  ،خود این روایاتدلیل یکی  سهحساب می شود. به 
سایر موارد حرمتی ندارد. اگر نمایشی یا تعزیـه  ،عناوینی است که سه دلیل پیدا می کند. اما از این دو تا که بگذریم
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بلکـه موضـوع  ،ی نیسـتجاهایی که اصال تهییج ،این مانعی ندارد ،اي نمایش می دهند لباس زن و مرد می پوشند
حزن و اندوه می شود. و این بحثها نیست. هیچ چیزي از عنوان تهییج و اینها در آن نیست. در یک تئـاتر و فـیلم و 

مانعی ندارد. چه به نحو اینکه انواع تشبهات در مرعی و منظر و در تزیین و لحن باشـد و در  ،در یک نمایش است
دارد. ولی ظاهرش این است که با ادله نمی شود گفت دلیلـی کـه آدم بـه طـور لباس باشد. اینها هیچ کدام مانعی ن

متقن بتواند بگوید اینها اطالقی دارد و اینها حرام است این حرمتی ندارد. حتی آن عملیه جراحیه که بـراي زیبـایی 
یسـت. آن هـم مـانعی انجام می دهد و کمی او را به زن شبیه تر می کند. ولی آن چیز تهییجی و این حرفها در آن ن

عرفی باشد که منظم کردن ابرو که جزء امور شهوانی و اینها به حساب نمی آید. رفته کـاري کـرده کـه  ندارد. مثالً
ابرویش را مرتب کرده و به نحوي ممکن است نزدیک به زن بشود ولی مانعی ندارد. اینهـا مـادامی کـه آن عنـوان 

عنوان تهییج و اینها در آن نباشد. نفس تشبه بما هو تشبه اشکالی ندارد.  برایش صادق نباشد. غیر از مساحقه و لواط
سواء بعملیه جراحیه و بعملیات تکنیکی یا به آن هنر نمائیهاي در لحن و صوت و اینها که براي بچـه هـا بـازي در 

 نی ندارد. اینها خیلی دلیل متق ،می آورند که مثل دختر حرف می زنند. یا در لحن و صوت و در لباس باشد
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