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 :تشبیببحث 

ن شکل ما تقسیم کردیم. گفتیم تشبیب چنـد بعـد براي تشبیب مقدماتی ذکر کردیم. و انواع و اقسام تشبیب را به ای
دارد و از حیث هر یک از آن ارکان یا ابعاد مناسب است که تقسیماتش تنظـیم بشـود. وضـعیت مشـبب یعنـی آن 

جهاتی داشت. وضعیت مشبب آن زن یا مردي که تشبیب بـه  ،تصویر گر و کسی که تصویر می کند و مشبب است
و  ،یا معـین کامـل باشـد ،یا واقعی مجمل باشد ،اتی داشت از اینکه زن خیالی باشداو تعلق می گیرد. آن هم تقسیم

یا مرد و اقسام دیگر این هم تقسیماتی در مشبب بود. یکی هـم از حیـث مشـبب لـه مـا  ،تقسیمات دیگر زن باشد
یا گروه باشند. یا  یا جمع ،نامیدیم یعنی آنی که نزد او این تشبیب به عمل می آید. که آن هم ممکن است فرد باشد

اگر در رسانه است ممکن است جامعه اي باشد. به هر حال سطوح آن جایی و فردي و اشخاصـی کـه طـرف ایـن 
تشبیب قرار می گیرند. و تشبیب با آنها منطبق می شود. یک دامنه وسیعی دارد از اینکه فردي باشد یا گروهی باشد 

غ باشد و تقسیماتی که دیروز عرض کردیم. و یکی هم از حیـث ادوات یا غیر بال ،و یا جمع زیادي باشد. بالغ باشد
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ر و قصه و رمان و اینها از حیث نرم افزاري اسـت. و سـخت ثو رسانه یا ابزار و وسایل این تشبیب بود که نظم و ن
توصـیف بکنـد. افزاري هم رادیو و تلویزیون و ماهواره یا فیلم باشد. اینها همه تفاوتهایی است که دارد. که از زنی 

 این را در تشبه بحث می کنیم. البته از حیث زمان و مکان و اینها می شود تقسیماتی کرد.

 آیا تشبیب جایز است؟
از حیث حکم خود آن که جایز است یا جـایز نیسـت توصـیف  ،تشبیب که در فقه به عنوان یک بحث مطرح شده

ز شخصی این در دلیل خاص چیزي بـه ایـن عنـوان وارد یک زن یا مردي و ارائه زیبائیهاي او و توصیف دلپسند ا
 نشده است. و لذا طرح این موضوع در فقه از نوع همان دومی است که در سابق می گفتیم.

 :استنباط فقها از حیث موضوع اقسام
نوع اول این است که موضوع هم در خود دلیل به عنوان خـودش  ،استنباط و اجتهاد از حیث موضوع دو نوع است

در آنجا موجود است. این یک نوع اجتهاد است که این اجتهاد تا حـدي آسـان تـر از  حکم هم طبعاًورح باشد. مط
نوع دوم است. براي اینکه فقیه ورزیده و کارآزموده اي وقتی که وارد کتاب الصلوه یا کتاب البیع و کتـاب االجـاره 

بندي کرده و موضو عات مرتبط هـم جمـع شـده در  می شود و رجوع به منابع و متون می کند و اینها را هم دسته
سائل رضوان اهللا تعالی علیه انجام دادند. خوب مـی بینـد کـه در مـورد ویک جایی همان کاري که مرحوم صاحب 

خیار عیب این ده تا روایت است. موضوع عیب و معامله امر معیوب که موضوع است. این در خـود دلیـل مطـرح 
یا اگر بگوییم جواز فسق و حکم تکلیفی است. این هم هر  ،ینجا حکم وضعی استا ،حکمش هم خیار است ،شده

ع هم به عنوانـه ودو در دلیل می رود و مراجعه می کند. و استفاده می کند. این همان اجتهاد نوع اول است که موض
دارد. و اال خـود ایـن آسان تري  در دلیل مطرح شده است. و حکم بر آن مترتب شده و فقیه هم در اینجا کار نسبتاً

کار هم کار دشواري است. براي اینکه خود این موضوع را باید همه روایاتش را جمع کرد و مراحل اجتهاد را بایـد 
حیـث طی کرد. اما نوع دوم که قبال عرض کردیم این بود که موضوع به عنوان خود او در دلیل مطروح نیست. بـه 

. و به عنوان خودش چه این موضوع یجد الموضوع بعنوانه موجودا بالدلیل إذا راجع الفقیه المصادر و المنابع ال
عنوان خاص باشد یا عام و کلی و ثانوي باشد.ولی این در ظاهر دلیل پیدا نمی شود. این حکم را از اینجا می گیرد. 

نـی و عملیـات ولی موضوع اینجا نیست. موضوع را فقیه در اثر ممارست در امور خارجی و مواجه با جریانـات عی
خارجی فقیه موضوعی را پیدا می کند. و این موضع را با توجه به پیش فرضهایی که اجتهاد دارد که منابع ما نسبت 
به همه موضوعات شمول دارد. و لکل واقعه حکم. ولو به عناوین عام و ثانویه ولو بـه اصـل عملـی، از ایـن بـاب 

فقهی می کند. از باب این است که لکـل واقعـه حکـم. از بـاب  آنوقت موضوع را عرضه بر منابع و قواعد و اصول
اینکه منابع فقهی ما و کتاب و سنت و مسائل فقهی پاسخ به همه پرسشهاي فقهی هستند. اینجا جایی است کـه بـا 
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ببیند این کجا قرار می گیرد. مصداق چـه چیـزي قـرار مـی گیـرد.  ،صد تا عنوان دیگر باید دست و پنجه نرم بکند
ل چه عنوان کلی قرار می گیرد. این در واقع نوع دوم است که عرضه موضوعات است از بیرون بر متنـی کـه مشمو

منتهـی  ،این موضوع هم در درون متن موجود است البته شمول دارد و ظرفیت باالیی دارد. و اگر دقت بکنیم نهایتاً
رسد. بعنوانه به وضوح موجود نیست. بلکه واضح نیست. اگر همینطور برویم سراغ متن معلوم نیست ب ،مخفی است

یا مالزم چیزي اسـت کـه در متـون  ،وجود این موضوع در متن به خاطر این است که مصداق یک موضوعی است
 وجود دارد. و به صورت واضح اولیه در متن نیست. 

سان دلیـل آمـده گاهی یک موضوع در فقه هر دو حیثیت را دارد یعنی هم خودش به صورت رسمی و بعنوانه در ل
 سـت. مثـال اولـی را کـه موضـوع کـامالًااست. و در عین حال مصداق یک عناوین دیگر و قواعد کلی دیگر هـم 

اسـت. نـوع دوم مثـل  مثل سجده سهو این سجده سهو موضوعش و حکمش و همه چیـزش آمـده ،عنوانش آمده
موضوعاتی مثل تشبیب است که اینجا بحث می کنیم. که موضوعی است که در هیچ دلیل روایی به عنـوان خـاص 

ولی در عین حال نمی شود به آن اکتفـا  ،خودش نیامده است. نوع سوم تلفیقی است یعنی موضوع هم در ادله آمده
ست. مثل بحث تشبه زن به مرد و امثال اینهـا کـه اري هم براي اینکه خود موضوع مصداق یک چیزهاي دیگ ،کرده

در تشبه مرد به زن هم این عنوان در دلیل وارد شده بـود. و لـذا بایـد بـرویم ادلـه را بررسـی کنـیم و ابعـاد آن را 
ست. و عناوین الباس شهرت هم  ست. مثالًاتشخیص بدهیم. و با قطع نظر از این تشبه مصداق بحثهاي کلی تر هم 

هم هست. و لذاست که آمده و از طرف دیگر همان مصداق یک قواعد دیگر هم هسـت. یـک عملـی ضـمن  کلی
در عین حال مصداق چیزهاي دیگري هم می شود. مثل اینکه غیبـت گـاهی مصـداق  ،اینکه خود این در دلیل آمده

نگوییم ایضاء در مفهومش ایضاء می شود اگر  چیز دیگر هم می شود غیر از عنوان خاص غیبت که آمده است. مثالً
باز هست که به نحوي مالزم با آن است و باید آن را  ،أخذ شده است. یک چیزهایی هم که در مفهومش أخذ نشده

هم در نظر گرفت. و لذا فقیه در هر یک از آن دو قسم اول و دوم حتی در قسـم اول هـم همیشـه بایـد توجـه بـه 
ان خاص با آن ارتباط پیدا بکند به آن هم باید توجه داشته باشد. و لذا عناوین عامه اي که ممکن است عالوه بر عنو

بگوییم روایات مربوط به این موضوع را جمع می کنند. تصمیم مـی  اجتهاد در قسم اول هم اینجور نیست که کامالً
صـه مـرتبط گیرد و می رود. همزمان باید یک نگاه و بعد دیگري هم داشته باشد که شاید با قواعـد دیگـري هـم ق

یا نکات ریزي در قصه پیدا می شود که مجمع  ،باشد. که آن موجب می شود که وجوبش و حرمتش تأکد پیدا بکند
 ست. اهر دو بحث 

بحث تشبیب از نوع دوم است یعنی بر خالف تشبب و تزیین که به نحوي از قسم سوم است نه از قسم اول یعنـی 
م ارتباط با عناوین دیگر پیدا می کرد. تشبیب در روایـات و آیـات بـه از آنجا هایی است که هم عنوانش آمده و ه
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نظیر و مترداف با آن مطرح نیست. و لذا می شود اجتهاد از نوع دوم کـه موضـوع را ژه یا وا ژهمفهومه چه به این وا
نیسـت بایـد  این عنوان چـون در دلیـل ند.بر متن کردیم این همانی است که فقها انجام می داد ما گرفتیم و عرضه

 ببینیم مشمول چه عنوانی است که این کار را حرام بکند. 

 حکم اصل اولیه تشبیب:
علی االصول باید بگوییم اصل در آن این است که جایز است. پایه اولی آن این است که مباح است. حداقلش ایـن 

وصـافه النفسـانیه و فضـائله است که به عنوان اصل عملی االصل فی وصف الغیر و بیان جمالـه و اوصـافه سـواء ا
الروحیه أو شمائله الجسمیه أو اوصافه فی ملبسه و مرکبه این اصل اولی الجواز است. اصل اولی اباهه ظاهري است 
که اصل عملی است. بعید نیست که اگر دقت بکنیم، حتی یک عنوانهاي کلی هم پیدا بکنیم که بـه صـورت اصـلی 

کم ما فی االرض از دلیل لفظی داشتیم. ممکن است دلیـل لفظـی هـم پیـدا مثل باب تزیین و تسخیر طبیعت خلق ل
بکنیم. منتهی چون فقها کار نکرده اند به بیان جامع و نگاه کالن باید کار بیشتري کرد. اصل اولی جـواز اسـت. بـه 

گاهی از استناد اصل عملی و ممکن است به اصل لفظی هم داللت بکند. اما این وصف جمال حدود و قیودي دارد 
مثـل  ،می شود حرام و گاهی هم مستحب می شود. و گاهی هم واجب و مسـتحب مـی شـود ،اباهه بیرون می آید

وصف جمال باطنی و حتی ظاهري و اولیاي الهی اینها می آیـد بـه سـمت وجـوب و اسـتحباب یعنـی توصـیفات 
نسبت به اولیاي الهی می شود.  ظاهري و باطنی که موجب جذب دیگران به سمت راه حق می شود. و شیفتگی آنها

چـه جمـال ظـاهري کـه موجـب  ،این یک بخش است که راجح است. یعنی توصیف جماالت چه جمـال بـاطنی
شائبه هاي شهوانی و شیطانی و اهریمنی در آن نیست. و این مبناي تاریخ نویسـی  شیفتگی انسانها می شود و اصالً

شمائل و اوصاف ائمه و اولیاي الهی می آمد و آثار تربیتی فراوانی دارد. بزرگان ما بوده و مبناي روایاتی بوده که در 
یـا در سـخن  ،در مورد خود فاطمه زهرا سالم اهللا می گوید که حضرت راه می رفتنـد مثـل راه رفـتن پیـامبر خـدا

یـک  توصیفات جمال باطن .حضرت زینب می گوید گویا که امیر المؤمنین زنده شده بود و اینطور سخن می گفت
فصل است و خیلی نیکو و مستحب است و گاهی واجب می شود. توصیفات جمل ظاهر هم یک فصل دیگر است 
که گاهی راجح می شود. و این یک بخشی است که توصیفات ظاهر و باطن است که راجح است. یک بخـش هـم 

در مکاسـب آمـده و آقـاي  توصیفاتی است که مذموم است. این توصیفات مذموم ده دوازده تا قاعده کلی دارد کـه
خوئی هم تعدادي آورده اند و آقاي مکارم و دیگران هم آورده اند. حضرت امام این بحث را ندارند. و مـا مقیـدیم 
که نظر امام را همه جا عرض بکنیم. هم به خاطر عمق و اصالتش و هم به خاطر جوانب دیگـري کـه در حضـرت 

 امام است.
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