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 :بحث تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال
 مقام اول: حکم اصل موضوع

عرض کردیم که ممکن است  در اینجا دو طائفه از روایات را بحث کردیم و یک جمع بندي اجمالی دیروز داشتیم.
که یکی همان لباس شهرت است. این را در بحث آینده بحث مـی کنـیم. ولـی  ،از عناوین دیگري هم استفاده شود

روایت معتبره اي در آنجا وجود دارد. و اگر ما یک نوع تحریمی در لباس شهرت قائل شدیم. آنوقت از باب لبـاس 
از مصادیق بارز آن پوشش جـنس مخـالف در آنجـایی کـه مخـتص  به هر حال یکی ،نه از روایات خاص ،شهرت

نه از حیث ادله  ،باشد. این را موکول به آینده می کنیم. ممکن است ما به این نتیجه برسیم. اگر به این نتیجه رسیدیم
بلکه از حیث عنوان کلی لباس شهرت می شود. ولی آن لبـاس شـهرت حتـی اگـر آن را بپـذیریم  ،خاصه در اینجا

امل این تشبههایی که به اصطالح آن منصرف به جایی است که می خواهد ذیش را آن زیر قرار بدهـد. و حالـت ش
متعارفش را آن قرار بدهد. اما در این تئاتر و فیلم و سینما و اینها که براي یک دوره اي کوتاه نقشـی را بـازي مـی 

شـمولش نسـبت بـه ایـن معلـوم نیسـت.  ،هم بگوییمکند. معلوم نیست که آنها را هم شامل بشود. حتی اگر آن را 
مشهور است. ولی آن ادله از آن استفاده نمی شـود. لبـاس شـهرت را هـم  ،اجتناب است احتیاط واجبش که تقریباً

اینکه شامل این حالتها بشود معلوم نیست. تا اینجا به لحـاظ  ،اصلش را باید بحث بکنیم. اگر اصلش هم تمام بشود
 یزي در این حد نتوانستیم پیدا کنیم.ادله خاصه ما چ

این است که اطالق ادله در اینجا اگر کسی بخواهـد بگویـد سـند معتبـر  ،نکته دیگري هم که در اینجا وجود دارد 
نمی شود به این اطالق معتقد بـود. بـراي  حتماً ،که نیست. و به شکلی بگوید معتبر است و اطالق را بپذیرد ،است

ش این است که مرد شغل زنانه داشته باشد. یا زن شغل مردانه داشته باشد. این را هیچ کس از اینکه یکی از مصادیق
فقها در آن اشکال نکرده است. در صورتی که مشتمل بر حرامی نباشد. ولی شغل مردانه است و زن بیاید مـتکفلش 
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عی ندارد. و اگر این اتفاق بر این باشد اتفاقی است که مان بشود. و زنانه است و مرد بیاید متکفلش بشود. این تقریباً
آنوقت این روایات بر فرض تمامیتش هم اطالقش کمی مخدوش است. از این جهت می گـذریم.  ،که مانعی ندارد

 فقط آنچه که باقی ماند لباس شهرت است که بعد بحث می کنیم. 

 تکسب  دوم: حکم مقام
گر چه حکم تکسب به طـور کلـی  .تشبه تکسب داشته باشدکسی بیاید این را شغل خودش قرار بدهد. و از طریق 

 ،اما به دلیل اینکه در هر یک از این مشاغلی که متعلـق بـه امـور محـرم بشـود ،واضح است که حرام و باطل است
عنایات و نکات و ظرائف خاصه اي گاهی متصور است و لذا همه جا باید این مقـام ثـانی را بیاوریـد بـر خـالف 

ی جاها نیاورده اند و رد شده اند رفته اند. در همان بحثهاي قبلی هم به این سادگی نبود و تکسـب آقایونی که خیل
پنج نوع می شد. و لذا این مقام ثانی مناسب اسـت کـه همـه جـا یـک تعرضـی  ،به تزیین و آراستگی و اینها چهار

 مداقه قرار بگیرد. مورد  ،اگر یک نکاتی خاصه اي وجود دارد نسبت به او عمل بیاید تا احیاناً

 :تکسباقسام 
 .یک وقتی تکسب به تشبه است .1
 یک وقتی تکسب به تشبیه است. .2
براي اینکه در فیلم بازي کند. یا به هر دلیل دیگري، این کـار  ،یک وقتی شخص خودش را شبیه زن قرار می دهد 

قش زن بازي می کنم. یا در ایـن تعزیـه یـا تشبه اوست که خود را اجیر قرار داده به کارگردان که من در این فیلم ن
تئاتر نقش زن بازي می کنم. و فرض هم بگیریم که کسی به حرمت تشبه قائل شده از باب همین ادله خاصه یـا از 
باب لباس شهرت که این را موکول به بعد کردیم. این یک صورت است که شخص تشبه خود را کسب قـرار مـی 

زیین کسی دیگري می آید او را شبیه زن می کند. یشببه بالنساء أو یشببها بالنساء دهد. یک وقتی هم هست که مثل ت
و کارهاي آرایش گري می کنند. این هم یک کسی اسـت کـه وقتـی کـارگردان مـی  مثل اینهایی که گریم می کنند
د به تشبیه أو بالعکس اجیر می شو ،یک شخصی می آید شکل زن به این مرد می دهد ،خواهد فیلمی را درست کند

بـراي  ،، گریم و چهره پرداز و امثال اینها کسانی هستند که کسی می آید فعـالیتی مـی کنـد، یا مرد به زنزن به مرد
 یا بالعکس این دو قسم است که حکمش هم کمی تفاوت دارد.  ،اینکه فردي مثل زن بشود

 تشبه :الصوره االولیحکم 
می گیرد. فرقی نمی کند این صورت اولی دو حالت دارد یک وقتی اگر کسی به تشبهش پول  ،که نفس تشبه باشد 

یعنـی پـول مـی  ،است که اجیر شده و کل کارش تشبه است. یک صورت این است که اصل تشبه شغل می شـود
گیرد براي تشبه. یک وقتی است که اجیر شده براي کاري که جزئی از آن تشبه است. براي نقشی در فیلم بازي می 
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سمتش تشبه در آن است. یک وقتی هم اجیر می شود براي کاري که تشبه مقدمه آن اسـت. و معاملـه کند که یک ق
معامله روي چیز دیگري آمده است. و این شرط یا مقدمه اش است. ایـن  ،نیامده روي اصل عمل تشبه نیامده است

جاره و اسـتیجار روي کـل خودش سه حالت می شود. گاهی است که خود عمل تشبه از اول تا آخر کل معامله و ا
تشبه است. گاهی روي یک عملیات کلی است که تشبه هم جزئی از آن عمل است. صورت سـوم ایـن اسـت کـه 

یا در آنجا شرط شده است. اینها با هم فرق می کند. ایـن سـه  ،اجیر می شود براي کاري که تشبه مقدمه اش است
یعنی نوع اول کـه معاملـه آمـده روي عملیـات  ،رتصورت در صورت اولی است. در صورت اول از این سه صو

معامله به آن هم حـرام و باطـل اسـت.  ،تشبه این معلوم است حرام و باطل است. در هر جایی که تشبه حرام باشد
تشبه حرامی اسـت یـا بـه عنـاوین  ،اجیر شده براي تشبه و فرض هم این است که این تشبه این روشن است اصالً

 تشبه حرام است. با اختالف مبانی. ثانوياولی یا به عناوین 
اما قسم دومش این است که اجیر شده براي کاري که قسمتی از آن حرام است. یعنی براي عملیاتی اجیر شده کـه  

می گوید من فالن نقش را در اینجا بازي می کنم. که این نقش یک قسمتش مستلزم این است کـه  یک قسمتی مثالً
 بخشی از آن حرام است. ،ت مرد بگیرد. کل کار او حرام نیستحالت زن بگیرد. یا حال

قسم سوم این است که اجیر شده بر کاري و شرط شده در آن که تشبه هم بکند. این می شود شرط حرام و شرط  
اگـر  ،نمی شود دنیست. یا اگر مقدمه اش هم حرام باشد موجب بطالن خود عق دولی مفسد عق ،فاسد است ،فاسد

ر این مقدمه بشود آن کار را انجام بدهد. و لذا قسم سوم هم بر می گردد به اینکه شرط فاسـد اسـت. کـه از راه غی
 نیست. دالبته شرط فاسد مفسد عق

این سه قسمی است که جایگاههایش باید معلوم باشد که به کجا بر می گردد در صورت اولی، در صورت ثانیه که  
تشبیه و شبیه سازي دیگري باشد. خود آن شخص که تشبه انجام می دهد آن حرام است. اگـر تشـبه حـرام باشـد. 

دش تشبه را روي خودش اجرا بکند. وقتی الزم نیست که خو ،توجه داشته باشید در تشبه که می گوییم حرام است
چون مباشـرت  ،با فعل غیر آن هم براي او حرام است. و لذا خود او تشبهش حرام است ،که پذیراي تشبه هم باشد

ایـن  ،در آن شرط نیست. اما اینکه دیگري بیاید او را به زن شبیه سازي بکند. تکسـب ایـن اشـکال دارد یـا نـدارد
ین تشبیه بگوییم که چون اعانه بر اثم است دلیل خاصی ندارد. از باب اعانـه بـر اثـم اگـر متوقف بر این است که ا

تکسبش هم حرام است. اگر هم کسی اعانه بر اثم را حرام ندارد، اینجا مانعی ندارد. البتـه مـا چـون مـی  ،حرام شد
 ،وییم تشبیه هم ، هم حرام استگفتیم اعانه علی االثم به طور مطلق فقط با دو شرط حرام است. از این جهت می گ

 هم باطل است. 
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 :تشبیببحث 
این است که از نظر اصطالحی اینطور گفته شده که تشبیب وصف زن نـامحرمی بـه صـورت شـعر  تشبیب مقدمتاً

است. یعنی سرودن شعري در توصیف نامحرم است. این یکی از تعاریفی است که در کلمات فقهی آمده و نقل هم 
جاهاي دیگر که اینطور معنا کرده اند. این مفهومی است که گفته شده است. چون اقسـام مختلـف  شده از شرایع و

تشـبیب  است تعاریف هم مختلف است. جا افتاده ترین تعریف همین است. از نظر لغوي اینطور است کـه قاعـدتاً
وقتـی کـه مـی گویـد  باب تفعیل گاهی به معناي تعدیه است. گاهی به معناي نسبت وصفی است به شخص. مـثالً

عظمت را به او نسبت می دهد. تعمیر کـه مـی گـوییم  ،یعنی مجد را به او نسبت می دهد. تعظیم کرد ،تمجید کرد
بزرگی را  ،یعنی خود عمارت و کار را انجام دارد. ولی وقتی تمجید و تکبیر که می گوییم نه اینکه او را بزرگ  کرد

کرد. این دو معنایی است که در باب تفعیل آمده که یکی ایجاد ماده در مـوردي به او نسبت داد. با او معامله بزرگ 
است. و یکی نسبت دادن آن ماده به شخصی است. ایجاد با نسبت دادن متفـاوت اسـت. دو معنـایی دارد. آنوقـت 

دن به کسی یعنی جوانی تشبیب که می گویند یعنی نسبت جوانی دا ،تشبیبی که اینجا می گویند از ماده شباب است
و جوانی هم در اینجا کنایه شده از اوصاف جمال و زیبایی به این شکل تشـبیب در اینجـا اصـطالح شـده اسـت. 

یعنی نسبت و وصف زیبـایی را بـه زنـی نسـبت  ،آنوقت این دو نقطه را ضمیمه بکنید. معناي تشبیب این می شود
داده اند. تعریف اولیه فقها مرأه است. آخـر هـم  دادن، به مرد هم که پسري را طوري توصیف بکند آن را تعمیمش

 می گویند حکم آن هم این است. 

 :تقسیمات تشبیب
 یکی از حیث مشبب است به اصطالح، آنی که موصوف است. 

 :تقسیمات مشبب
یعنی کسی که تشبیب به او تعلق می گیرد. تقسیمات از حیث متعلق تشبیب این یک محور است. یک تقسیم ایـن  

این یک وقتی زن است و گاهی مرد است. می آید پسر و مردي را توصیف می کنـد کـه تهیـیج شـهوانی است که 
یـا کـافره باشـد. در  ،ایجاد می کند. این در زن و مرد بودن یکی است. در زن باز تقسیماتی دارد آن زن مؤمنه باشد

می شود زن یا مرد. زن هم یـا مسـلمه تعریف فقها هم زن دارد و هم مؤمنه دارد. در این دو تقسیم پس یا توصیف 
یا نه زن محترمه اي است. این هـم از ایـن  ،یا کافره، مسلمه اش هم گاهی فاسقه و مشهوره به بدکاري است ،است

یـا نباشـد بـاز در آن  ،زنی که ذات بعـل باشـد ،جهت تقسیمات اینکه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد هم هست
 است در باب زنی که متعلق این تشبیب است. متصور است. اینها تقسیماتی 
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 :تشبیب اتتقسیم
از حیث اینکه کسی که عنده یشبب. براي او مشبب له است. براي او و در محضر او تشبیب می شود. او هم گـاهی 
زن است و گاهی مرد است. گاهی جزء محارم است و گاهی محارم نیست. و خواهر و همسرش را که به او محرم 

می کند. یا اینکه نه نامحرم براي مشبب له است. زنی که توصیف می شود. و این شخصی که مشبب  است توصیف
بلوغ و تمیز در تقسیم مشبب هم می آید اینجـا ، گاهی غیر محرم است ،گاهی نسبت به مشببه محرم است ،له است

 .هم می آید

 :تقسیمات به لحاظ مشبب
یا مرد است و نسبتش هم با مشبب یک وقتی  ،کند یا زن استشخصی که تشبیب می کند. شخصی که تشبیب می 

یا غیر بالغ اسـت. اینهـا تقسـیماتی  ،محارمش است و یک وقتی غیر محرمش است. خود این مشبب هم بالغ است
 است که راجع به مشبب می آید. 

 روش تشبیب: تقسیمات از حیث
گاهی با نثر اسـت و گـاهی  ،یب گاهی با شعر استادات و ابزارها و تکنولوژي و روش تشبیب است. که این تشب 

با فیلم باشد. که اینجا هم اقسـامی دارد. از ابزارهـا هـم از ایـن حیـث  ،موسیقی باشد ممکن است با ابزارهاي مثالً
 تفاوت دارد.

 تشبیب در روایتی وارد نشده بحث: مقدمه سوم
 ،ست. و به همین دلیل هست که این تعریف تشبیباین است که این واژه و مفهوم در حدیث و روایتی وارد نشده ا

براي ما مهم بود که دامنه  ،و مفهوم در روایتی وارد شده بود ژهتعریفی است که اهمیتی اینجا ندارد. چون اگر این وا
پنجاه نوع می شود معلوم بکنیم. و ببینیم آیا  ،و حدود و صدور این مفهوم را از حیث تقسیمات چهار گانه که چهل

آیا این قیودي که از حیث مشبب و ادات تشـبیب  ،نکه فقها فرموده اند که مرأه و مسلمه و محترمه آن هم به شعرای
 و اینها در کلمات فقها آمده باید به آن پایبند باشیم یا نه ؟

باید اینجا عرض بکنیم نه مهم نیست. تعریف تشبیب همان بیان اوصاف شخص دیگر است. این قیود هم قیـودي  
یست که در مفهوم قرار گرفته باشد. و این مفهوم هم در روایتی چیزي نیامده است. تعریـف همـان تعریـف عـام ن

اول باید  ،هم در روایات نیامده است. و اگر ما می خواهیم براي تشبیب محرم قیودي قرار بدهیم ژهدرست است. وا
بگوییم تشبیب محرم این شد. تعریف تشـبیب  آخر بیاییم ؟بحث بکنیم طبق عناوین کلی بگوییم کجاها حرام است

یک تعریف قبلی نیست که در روایات آمده باشد و برویم تعریفش را دقیق به دست بیاوریم. ایـن تعریـف پسـینی 
بعـد مـی  ،است. تعریف متخذ از فتاوا است. اول شخص می رود فتواي خودش را به استناد ادله مشخص می کنـد
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قیود حرام است. آن قیود حکم است که در تعریف أخذ می شـود. نـه قیـود مفهـوم، گوید من گفتم تشبیب با این 
یعنی بیان اوصـاف الغیـر، البتـه  ،عرض ما در مقدمه سوم این است که تشبیب به لحاظ لغوي یک  مفهوم عام دارد

هـیچ قیـدي  اوصاف جمال و اینها را بیان کردن است. کی براي کی چگونه در چه زمان و مکان و اوضاع و احوال
در این نیست. این مفهوم به لحاظ موضوعی مفهوم عام است. و در روایتی هم اگر آمـده بـود علـی االصـول بایـد 

قیود مفهومی نیست که در اینجا آمده است. این قیودي که در مفهوم می بینید فقها  ،مفهومی عام را بگیریم. این قیود
وا است که در مفهوم أخذ کرده اند. نه قیود خـود مفهـوم بـه لحـاظ قیود حکم است و قیود بعد الفت ،أخذ کرده اند

خیلی جاها قیودي که برایش تعریـف  ،لغوي، خیلی نظیر این داریم. وقتی که می گوید اصطالحاتی که در فقه آمده
 معنـاي عـام ،قیودي است که بعد از اینکه فتاوا مشخص شده می گوید اینجوري است. و اال معناي لغوي ،می کند

است. این تشبیب همین است. مقدمه سوم این شد که این تشبیب در روایتی وارد نشده است و معناي لغوي آن هم 
بیش از همان بیان و وصف الجمال نیست. و مرأه و غیر مرأه هم ندارد. قیودي هم که فقها أخذ کرده اند قیود حکم 

بحث خودش که می گوید اینجـا حـرام اسـت و  است که موضوع أخذ شده است. و لذا هر کسی می تواند بعد از
آنجا حرام نیست. و اینجا حالل است و آنجا نیست. جمع بندي از محرماتش داشته باشد و بگوید که تشبیب محرم 

 این است. نکته مهم عرض ما این بود که موضوع چون در دلیل نیست. معناي عامش در عناوین ثانویه است. 
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