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 بحث تشبیب:
اما قیودي که فقها در تعریف  ،بحث در تشبیب بود که گر چه فقها براي آن یک محدوده خاصی ذکر کرده بودند

بنابراین همانطور که  ،غت أخذ نشده بود و در روایات هم این عنوان نیامده بوداین قیود در ل ،تشبیب آورده بودند
نه قیود لغوي و عناصر مقوم  ،تأکید کردم این قیودي که در این اصطالح أخذ شده در حقیقت قیود بعد الحکم است

این بحث بود که آنوقت جاي  ،اگر این تشبیب در روایتی و در دلیل خاصی به عنوانه وارد شده بود .لغت است
ببینیم تشبیب یعنی چه و اگر هم به لغت مراجعه می کردیم معنایش اعم از آن چیزي است که فقها می فرمایند 

این بود که این  سحد ،بینشان عموم و خصوص مطلق است. ولی به دلیل اینکه این عنوان در روایت نیامده بود
بررسی می کرد و می دیده است که توصیف زن و یا غیر زن قیود بعد از بحث است. یعنی فقیه  ،قیود در حقیقت

این را آمده از ادله  ،با یک قیودي این را حرام می دانسته مثالً ،براي نامحرم در غالب یک شعر که مرسوم بوده
ین قیود هم ا ثانیاً .در روایتی وارد نشده خود مفهوم اوالً استفاده کرده و این قیود را در مفهوم أخذ کرده است. و االّ

در مفهوم لغوي نیست و مفهوم مصطلح فقهی آن خیلی اخص از مفهوم لغوي است. ولی چون در دلیل وارد نشده 
بود مهم نبود که ما بحث لغوي بکنیم که تشبیب یعنی چه و فقها این قیود را از کجا آورده اند. عمده این بود که 

 ادله را بگوییم. 

 جدول تشبیب:
دش یک بحثی است که در یک جدول بزرگتري و در یک دائره اوسعی قرار می گیرد. آن تشبیب در حقیقت خو

جدول بزرگتر به عنوان اصلی همان است که توصیف غیر، این توصیف الغیر خودش تقسیم می شود به توصیف 
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وصفی  معایب و نواقص غیر که آن می آید در غالب تهمت و غیبت و امثال اینها، این یک توصیف است که نسبت
ست. و خودش در فقه چند است که این یک مقوله است و ما یوجب النقص ابه غیر، این یا نسبت وصف مذموم 

عنوان در این بخش قرار می گیرد. مثل غیبت و تهمت و امثال اینها، و یک بخش دیگر این توصیف، توصیف 
گفتیم یک توصیف امور اخالقی  جمال غیر و توصیف شمائل غیر و توصیف محاسن غیر است. این قسم دوم هم

و فضائل اخالقی است همانطور که قسم اول هم همینطور است. مذمومات اخالقی، و یک قسمش هم توصیف 
 .ضمائم ظاهري شخص و نواقص ظاهري شخص است. این جدول کلی قصه است

 حکم توصیف جمال ظاهري: 
اینکه  ،لیه آن این است که مانعی نداردتوصیف جمال ظاهري و شمائل ظاهري شخص علی االصول و حکم او 

جلوي دیگران و از آنها  ،شمائل شخص یا زیبائیهاي او و آراستگی او و منظر و مرکب و ملبسش را توصیف بکند
در زبان شما جلوي  ،این علی االصول مانعی ندارد و این اصلش می شود اباهه، اینکه وصف غیر بشود ،خبر بدهد

این هم خودش دو قسم است. ولی اینجا بیشتر مقصود دیگران است. اینکه وصف الغیر یا جلوي دیگران،  ،خودش
بشود جلوي دیگران، وصف امور باطنی و فضائل اخالقی، این یک فصل است. وصف امور ظاهري و شمائل و ما 

حداقلش این فصل دوم است. در فصل اول که بیان فضائل و اینها باشد که مستحب است.  یتعلق به شخص ظاهراً
بعید نیست که بگوییم اصلش در  ،این است که مستحب است انسان بیاید فضائل و کماالت دیگري را نقل بکند

 اینکه عناوینی بیاید که استحباب را به وجوب مبدل بکند یا رجحانش هم بردارد و احیاناً  اینجا استحباب است. االّ
 یش مترتب بشود آن ممکن است حرمت هم پیدا بکند.ممکن است چیزهاي ثانوي مثل تملق و امثال اینها برا

 ،یا مکروه است. اگر فضائل واقعی باشد ،یک حکمی دارد که حرام است ،بنابراین اگر فضائل غیر واقعی باشد 
مستحب است. این یک باب است توصیف الغیر بکماالته و جماالته المعنویه من الصفات الروحیه و الخلقیه  ظاهراً

ه و امثال ذالک، این ینقسم الی توصیفه به اوصافه المعنویه غیر الموجود فیه و هذا حرام. و اوصاف و علمه و فضل
تقسیم می شود به دو قسم در جلوي خودش یا پشت سر او و براي دیگران، روبروي خود  الموجود فیه فهذا مثالً

دو حالت از این امر گاهی حرام می  او در حد مباح است. ولی براي دیگران بعید نیست مستحب باشد. ولی در هر
گاهی واجب می شود. اصلش این است که مستحب است که جلوي دیگران خوبیهاي افراد شایسته بیان  ،شود
 تا دیگران از آن درس بگیرند. ،بشود
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 :تشبیبادله وعناوین 

 عنوان ایذاء عنوان اول:

گفته شده حرام است  ،ه شعر و غیر شعري توصیف بکندآزار دادن دیگران، اینکه بیاید زن نامحرمی را نزد دیگران ب
همه مراتب ایذاء  همیشه اینطور نیست که تشبیب ایذاء باشد. ثانیاً به خاطر ایذاء، این را بحث کردیم گفتیم که اوالً

ها مقید به شعر و زن و نامحرم و این ،ستاحرام بودن آن در جایی که ایذاء  معلوم نیست که حرام باشد. و ثالثاً
این قیود هم وجهی ندارد. در غیر جاهایی هم که این قیود نیست باز  ،نیست. این قیودي که فقها أخذ کرده اند

اگر ایذاء نباشد حرام نیست. و در هر حال به عنوان ثانوي و از  ،اگر ایذاء باشد حرام است ،ممکن است ایذاء باشد
نه فقط تشبیب به ما له من المعنی المصطلح بالفعل،  حیث یک قاعده دیگري گاهی تشبیب حرام می شود. آن هم

بلکه هر نوع وصف دیگري در مرعی و منظر دیگران گاهی مورد ایذاء می شود. آن شخص کی باشد و شنونده کی 
این ال تفاوت فیه، همه این فروض و  ،وسیله و ابزار این توصیف شعر و غیر شعر و فیلم و چیز دیگر باشد ،باشد

هل پنجاه صورت می شد و بیان کردیم فرقی نمی کند. همه اینها ربما یوجب ایذاء الغیر فی الحد اقسامی که چ
 ،ولی حد باالیی که باشد حرام است. ولی مالزمه ندارد ،المحرم، چون هر ایذائی در رتبه هاي پایین حرام نیست

که گذشت و اجمالش هم این سه  گاهی نیست. این فی الجمله دلیل است ال بالجمله، این بحثی بود ،گاهی هست
 نکته اي بود که عرض کردیم. و گفتیم که بحث ایذاء در فقه باید بحث بشود. 

 منافات تشبیب با عفاف و رعایت عفت عنوان دوم:

یکی از اموري که در روایات هم آمده و مورد تأکید قرار گرفته رعایت عفت است. و حفظ حرمتهاي اشخاص 
ست. این عفت است که انسان در کالم و عمل و اینها این مرزها را حفظ بکند. و از نشانه جلوي نامحرم ا ،نامحرم

هاي مؤمنان شمرده شده که عفیف و پاکدامن هستند و حرمتها را نگه می دارند. و گفته شده که این تشبیب منافات 
ب مناف للعفه. این هم حرام است. و تشبی ،با عفت دارد. رعایت عفت واجب و آنچه که منافی با عفت باشد

پس تشبیب حرام  التشبیب مناف للعفه و کل ما هو مناف للعفه و هو حرام صغري و کبرایی است که اینجا شده است.
 این صغري و کبري محل بحث قرار گرفته است. است. اینجا هم طبعاً

 اشکال صغري:

ممکن است که اگر ما در محدوده نامحرم یا کسی که توصیف  ،اما صغراي قضیه که تشبیب منافات با عزت دارد 
گاهی منافی عفت است و توصیفی است که در مسیر امور شهوانی قرار  ،زن یا پسري و امثال اینها باشد ،می شود
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فرقی  ،رمان یا قصه یا فیلم باشد ،بله تشبیب حرام است. اختصاص به شعر هم ندارد ،اگر اینطور باشد ،می گیرد
حتی تشبیب جلوي محارم و اینها که  ،کند این منافی با عزت می شود و حرام است. اما همیشه اینطور نیست نمی
آن هم  ،اینطور نیست و فقها قید زده اند، و محارم را نمی گویند. حتی تشبیب نامحرم که بیان اوصاف او بکند غالباً

یک زنی بکند ولی در مسیر شهوانی نیست  همیشه منافی عفت نیست. یک کسی یک توصیف از جماالت ظاهري
در مقام توصیف او است. زنی بود اینطور بود و در گذشته تاریخ هم بود. مثال حضرت فاطمه راه رفتنش اینطور 
بوده که این برداشتها از آن نمی شود. البته در روایات و اینها ما این توصیفات این کمتر راجع به فاطمه یا حضرت 

دیجه داریم. ولی این قصه بی نشان هم نیست. گاهی در روایات و اینها توصیفاتی داریم که از زینب یا حضرت خ
برداشتهاي شهوانی و تهییج و  قیافه اش اینطور بود. چیزي که اصالً اینها شده یا زنان بزرگی که بوده اند. که مثالً

نمی داند. تا یک حدي گاهی صدق  اینها در آن نمی شود. و عرف این را منافی عفت نمی داند. حریم شکنی
همیشه در حدي نیست که منافی عفت باشد. البته شاید یک حالت  .ستامنافات عفت نمی کند. البته جاي احتیاط 

 غالبی داشته باشد که جلوي نامحرم و اینها اشکال داشته باشد.

 اشکال کبروي: 

رد. آقایون بحث نکرده اند و گذرا از آن عبور نگاه کبروي امر منافی عفت حرمت علی االطالقش را باید بحث ک
آیا باز هم  ،کرده اند. اما تلقی به قبول شده که چیز منافی عفت حرام است. اما اگر در حدود خیلی پایینش باشد

 بعید نیست که اطالقاتی داشته باشد. ؟یا نداریم ؟اطالقاتی داریم

 فحشاء اشاعهعنوان سوم: 

 فاحشه، این باز گفته شده که تشبیب نوعی گسترش دادن به فحشاء و منکرات است. إن الذین یحبون أن تشیع ال 
جلوي نامحرم بود و در مقام تفتین افراد  ،شد فحشاء است. اگر مصداق اشاعهفحشاء گاهی تشبیب مصداق اشاعه 

 باشد.فحشاء است. ولی همیشه اینطور نیست که تشبیب اشاعه  فحشاء این اشاعه ،بود

 تهییج شهوانی عنوان  م:چهار عنوان

و تهییج شهوت عموم و خصوص  فحشاء تهییج شهوت خودش در ادله وارد شده و بین این منافی عفت و اشاعه
من وجه است و هر کدام به ادله وارد شده است. اما عموم و خصوص من وجهش چیست اینها باید بحث بشود. 

تهییج شهوت هم حرام  ،شده که امر تشبیب تهییج شهوت استبه هر حال این هم روشن است. باز البته اینجا گفته 
است. اینجا در کبرایش هیچ بحثی نیست. تهییج شهوانی امر محرم است. اما تشبیب همیشه تهییج شهوانی نیست. و 
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ست اشرائط زمان و مکان و موقعیتها و اوضاع و احوال فرق می کند و گاهی اینطور  ،محرم و نامحرم فرق می کند
 اگر نباشد حرام نیست. پس باز تشبیب اگر از این باب هم باشد اینطورر نیست که مطلقاً  ،ر باشد حرام استو اگ

 ربما یحرم. ،حرام باشد
در همه این موارد اشکال صغروي مشترك داشتیم. اما اشکال کبروي متفاوت بود. یک اشکال کلی هم بود که اینها  

 .نه عنوان ذاتی ،عنوان ثانوي است

 عنوان هتک مؤمن یا مؤمنه یا مفتضح کردن  پنجم: انعنو 

 ،خود این هم دو عنوان است. ولی ما با هم آوردیم. در عناوینی دارد که فضیحه المؤمن حرام یا هتک المؤمن حرام
این امر حرامی است  ،یا هتک بکند ،حاال اینها اندکی تفاوت دارد جاي خودش، یکی بیاید کسی دیگر را رسوا بکند

ولی اشکال صغروي اینجا باز هم وارد است. اشکال  ،اینجا هم صغري و کبرایش معلوم است ،شبیب گفته شدهو ت
. گاهی هتک مؤمن یا مؤمنه اي است باشدفضیحت و هتک مؤمن  صغروي هم اینطور نیست که تشبیب مطلقاً

فتوایی که وجه کفین حرام  وقتی که چهره ظاهري که بنابرآن گاهی هم بیان اوصاف هتک و فضیحت نیست. مثالً
تک به شمار نمی آید. حتی اوصاف هدماغش را می گیرد که آنجا اینجوري است. این خیلی وقتها  نباشد. مثالً

دیگرش هم ممکن است هتک به حساب نیاید. ولی مواردي هم هست که هتک به حساب می آید و هتک و 
و حرمتش چیست این را خیلی بحث نشده. ولی  فضیحت هم حرام است. ولی اینکه این هتک و فضیحت حدود

 ما ادله اي داریم که حرام است. 

 عنوان سخري و استهزاء ششم: عنوان

ولی  ،این در کلمات فقها هم اینجا نیامده است. ولی سخري و استهزاء هم امر محرمی است و گرچه استثنائاتی دارد
مصداق سخري و استهزاء  ،خص گاهی ممکن استعلی االصول اطالقاتی دارد که امر محرم است و تشبیب ش

 :بین االیذاء و االستهزاءنسبت بشود. این را هم عبور می کنیم. 
ولی آدم لوده اي است که خودش ناراحت نمی  ،من وجه است. گاهی شما مسخره می کنید بین االیذاء و االستهزاء

 گر چه غالباً  ،همیشه موجب ایذاء نمی شود ،شود. ولی استهزاء مؤمن حرام است. ویل لکل همزه لمزه همین است
اینطور است ولی همیشه اینطور نیست. و خودش عنوان مستقل است. همیشه استهزاء این نیست که چیزي که در 

همیشه این هم نیست که چیز بد را به او نسبت بدهیم. گاهی چیز  ،شخص نیست به او نسبت بدهیم. گاهی هست
ن بدانند به او نسبت بدهید و این یک نوع مسخره تلقی می شود. و لذا گاهی خوب هم که نمی خواهد دیگرا

ولی همیشه اینطور نیست. ما در استهزاء گفتیم که گاهی ممکن است خوب شخص در  ،مصداق امر محرم می شود
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غیر جاي مناسب یا آنجایی که خودش نمی پسندد به شکل دیگري مسخره تلقی بشود. این کاري که مداح ها 
ائمه یا اصحابشان و امثال اینها، این طبق همان تقسیمی که تا به حال داشتیم  نجام می دهند در توصیف شمائل مثالًا

یعنی شمائل رشادت حضرت  ،نها وجود داشتهآدو قسم است. یا توصیف شمائل آنها می کنند به شکلی که در 

، یا زیبایی علی اکبر لقا و خلقا و منطقا به رسول اهللاکان اشبه الناس خ ،عباس را بیان می کنند. این در تاریخ آمده
امري بوده که در تواریخ معتبر آمده است. یا راجع به ابالفضل العباس همینطور همین چیزها آمده است. اگر چیزي 

بلکه ممکن است  ،این جایز ،که در آنها موجود بوده و دلیلی وجود دارد ترا نقل می کنند از شمائل آن حضر
 مثل اینکه اوصاف و رشادت آن را بیان می کنند. مثالً ،رشادت حضرت ابولفضل را بیان می کند ب هم باشد.مستح

اینها مانعی ندارد. اگر چیزي هم از شمائلشان در آنها نیست. ولی در مقام نوعی  ،قد بلندي یا قامت وسیعی داشتند
این یک قسم چیزي که موجود بوده و بیان می کند.  مانعی ندارد به عنوان اولی، استعاره و تشبیه هست، ،مبالغه

چیزي که موجود نیست ولی مبالغه در امر موجود است. با استعاره و کنایه و تشبیه این هم مانعی ندارد. اما اگر بیان 
طنی این کذب و افتراء است. حالت مبالغه هم ندارد. غلو در امور با ،وصفی در شمائل آنها می کند که در آنها نبوده

است در شمائل و اینها نیست. کذب و افتراء و اینها که بگوید بدون اینکه در مقام مبالغه باشد چیزهاي عجیب 
 ،غریبی را نسبت بدهد. این هم چیزي است که در آنها نباشد. این به عنوان اولی، اما به عناوین ثانویه ممکن است

مبالغه مسخره آمیزي تلقی بکند. مبالغه اي  ،نجام می شودحتی توصیف یک چیزي که و یک نوع مبالغاتی که آنجا ا
البته مبالغه گاهی در حدي می رسد که حالت کذب پیدا می کند. گاهی هم عناوین  ،است که شاید کذب نیست

 دیگري است و توهین است. 
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