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 بحث تشبیب:
 :ادله حرمت تشبیب

آمده که اجتنبوا قول الزور و چیزهاي دیگـر هـم دارد  عنوان لهو و لعب و باطل و امثال اینها است. که در قرآن هم
لعب و نسـبتی  و که اجتناب از چیزهاي باطل بکنید. در مورد لهو و لعب دیروز بحثی کردیم و به اجمال مفهوم لهو

آن کار داشتیم متعرض  اولی در حدي که اینجا ب ،گر چه در آینده هم اینها را مبسوط بحث می کنیم ،که اینها دارند
بحث شدیم. تفکیک اینها و مفهوم شناسی اینها و نسبت اینها مورد بحث قرار گرفت. آنچه که با بحـث مـا ارتبـاط 

یا بپذیریم در جاي خودش که هر لعبی حرام است. یا هر لهوي حرام  ،دارد این است که اگر ما اطالقی داشته باشیم
اطالق آنوقت ممکن است منطبق بر بحث تشبیب بشود. است. یا هر امر و کار و فعل و قول باطلی حرام است. این 

این است که این ادعا که هر لعبـی  ،ولی آنچه که به اجمال و اختصار بعد از بحثهاي دیروز می توانیم اینجا بگوییم
یا در بزرگی در چند چیـز، ایـن ادعـا  ،لعبهایی که تصریح شده که مانعی ندارد که در کودکی است االّ ،حرام است

 مـثالً 00/3السبق بر ست. که بگوید هر نوع بازي حرام است اال اخالف ضرورت فقه هم  قبول نیست و تقریباً قابل
پذیرش یک اطالقی کـه هـر قـول و فعـل لهـوي را  ،چیزهاي مشخصی که گفته شده است. لهو هم همینطور است

مطلـق ایـن را  ،درسـت غافـل مـی کنـدیعنی ما ینهی عن ذکر اهللا و عن االخره و چیزهایی که انسان را از اهداف 
 این قابل قبول نیست. تفاصیل اینها را در بحث لغو و لعب و لهو بحث می کنیم.  ،بگوییم حرام است

 ادله حرمت لهو ولعب:

یا اینکه داللت بـر حـرمتش تـام  ،یا سندش تام نیست ،ب ذکر شدهعبنابراین ادله اي که براي حرمت مطلق لهو یا ل
چون مطمئن هستیم که اینطور چیزي نیست. و لذا نمـی  ،سند و داللت یک دلیلی هم تمام باشدنیست و حتی اگر 

اي حـاي لعب حرام اسـت و بعضـی از انحشود به اطالق آن عمل کرد. و لذا در آینده خواهیم گفت که بعضی از ان
بحث می کنـیم. البتـه در لهـو بعد  ،ست. و بقیه دیگر آن حرمت را ندارد. اینکه یک کراهتی داشته باشدنیلهو حرام 

هی باشد به حیثی که انسـان در معصـیت نآن حرام است. یا م ،هی از طاعت خدا باشدناینطور است که اگر چیزي م
یـا عصـیان  ،یا به خاطر این است که اطاعت نکـرده ،آن حرام است. این حرمتش نفسی یا مستقل است ،قرار بگیرد

یا از ترك حرامی و  ،یعنی مشغول به امري بشود و او را از یک واجبی باز دارد کرده این فیه کالم، باید بحث بکنیم.
آن مرجوح و مکروه است. و اما این دو قسمش  ،معصیتی ، این حرام است. اگر هم از مستحبات و مکروهات باشد
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  ،سـتاز یاد مستمر خدا است. چون ذکر خدا به طـور کلـی مسـتحب ا لهاي ا یک قسمش هم این است که ،است
یعنی او را از اعمال مستحبه باز نمی دارد و از ترك معاصی باز نمی دارد. بلکه از همان ذکراللهی که همیشه خوب 

این قسمی می شود که به قسـم دوم بـر مـی  ،همیشه روشن بودن قلب به ذکر اهللا را باز می دارد ،و مستحب است

اقلش این است حد ما یلهی عن ذکر اهللار ادله این است که گردد. این هم بعید نیست که قائل به کراهت بشویم. ظاه
اقلش این است که آنچه کـه از لو باالجمال مستحب است. و لذا حدکه مکروه است. و ذکر اهللا هم در همه احوال و

یک  ما ینهی عن ذکر اهللاکراهت دارد و لذا حق در قضیه این است که  ،اعمال دنیایی ما را از توجه به خدا باز بدارد
اطالقی دارد که کراهت دارد. آنوقت این ما یلهی عن ذکر اهللا اگر موجب ارتکاب مکروه یا ترك مسـتحب خاصـی 

یلهی عن العمـل به حدي برسد که  ما یلهی عن اهللاین بر کراهتش افزوده می شود. و اگر این  ،غیر از ذکر اهللا بشود

 ست.ان قاعده ملهی این حرام می شود. ای بطاعه اهللا و عن ترك معاص اهللا

 :حکم ملهی و ملهیات و مالهی 

 ، کراهت دارد. و اگر یلهی از یک عمل خاص استحبابی یا ترك مکروهـییلهی عن ذکراهللاین است که هر چه که  

آنوقت آن حرام می شود. این  یلهی عن طاعه اهللا الواجب و عن ترك المعصیه ، این کراهت مضاعف دارد. و اگرباشد
آیا همان چیزي جزء ترك ذکر اهللا نیسـت. یـا  ،ست که آنوقت این حرمت یا کراهتی که در اینجا هستاقاعده اش 

اینکه حکم اضافه اي بر آن است. که این را انشاءاهللا در آینده بحث می کنیم که ال یبعد بگوییم بار اضافه اي در آن 
ال تلهکـم اوالدکـم عـن نها بعید نیست که در واقع در ای ال تلهکم اوالدکم عن ذکر اهللا هست. آیاتی که ما داریم مثالً

در مطلق به کار رفته باشد. احتمالی که در این آیه هست بعد بحث می کنیم. اینکه قاعـده کراهـت کلـی را  ذکر اهللا

می خواهد بگوید یا حرمت را می خواهد بگوید یا جامع بین حرمت و کراهت است. این دورنمایی از بحث آینـده 
حرام است مگر از حیث اینکه حالت لهوي داشته باشد. البته همیشه نوعی ذکر  ي هم نمی شود گفت مطلقاًبود. باز

با آن نوعی تنافی دارد. به خاطر تنافی است که آن را از این باز می دارد. یعنی اگـر ظـاهري داشـته باشـیم کـه بـه 
یعنی هیچ فقیهی فتوي نـداده کـه هـر  ،ي دادنمی شود به این ظاهر فتو وضوح بگوید همه لهو ها حرام است قطعاً

مراد نیست. و لذا یا بایـد بگـوییم  لهوي حرام است. یا هر لعبی حرام است. و لذا اطالق به ظاهر در حرمت مسلماً
 یا سندش را اشکال می کنند. واین نوع انصراف را همه قبول دارند. ،مقصود کراهت است



                                                                                                                           
 1556  شماره ثبت:

 

4 
 

 عنوان لهو ولعب:
حرمت تشبیب به عناوین حرمت اینکه تشبیب لهو و لعب و کل لهو و لعب حرام. اشـکالی  استدالل شده بود براي

 ،یک اشکال صغروي است ،که ما در این استدالل داریم با توجه به مباحثی که به اجمال و اختصار اینجا عرض شد
 .یک اشکال کبروي

 :اشکال صغروي 

لهـو  یشه اینطور نیست که لهو و لعب باشد. البته غالباًاین است که تشبیب و ذکر اوصاف دیگري و زن دیگري هم 
لعـب نمـی شـود. نـوعی  و لهـو این وصفی که می کند در یک شرائطی است که عرفـاً است و لعب است. ممکن

اینطور است. اینجـا رد صـغرا تالزمـش  حتی الهی عن ذکر اهللا هم ممکن است نباشد. البته غالباً ،توصیف می کند
ائمی، خیلی وقتها اینطور است. این بحث صغروي است کـه اینجـا اشـکال صـغروي بـر خـالف نه د ،غالبی است

 .براي اینکه این مالزمه غالبی است ،بحثهاي قبلی چندان قوي نیست

 :اشکال کبروي 

اشکال کبروي این است که ما دلیلی بر حرمت مطلق لهو و لعب بما هو لهو و لعب نداریم. بلـه اگـر ایـن تشـبیب 
اطالق به حرمتش  ،آن ممکن است. اما به صرف اینکه این لهو و لعبی است،خالف عفاف است ،وت استمهیج شه

مگر اینکه جاي لهو و باطل نباشد که آن کم است.  ،البته کراهتش چرا، و این دلیل، دلیل بر کراهت می شود ،نداریم
 بحث مبسوطی را خواهیم داشت.این هم این دلیل است که قصه اش روشن است. البته در مورد لهو و لعب 

 الفساق بهااغراء عنوان  عنوان هشتم:
یعنی زمینه سازي براي راه یابی و تعرض افراد ال ابالی به این زن که مورد تشبیب قرار گرفتـه اسـت. طـوري او را 

اغـراء  این تشبیب موجـب توصیف می کند که افرادي در او طمع می کنند. و ایجاد طمع نسبت به این زن می کند.
این هم دلیل دیگري است که گفته شده است. اینجـا هـم بحـث صـغروي و کبـروي دو  است و اغراء حرام است.

 اشکال دارد.
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 :صغروياشکال  

این است که همیشه اغراء فاسق به آن زن نیست. براي اینکه گاهی تشبیب به زن مبهمی اسـت. و بـه زن خاصـی  
یا دسترسی به او ندارد. و  ،معلوم است که کسی به سمت او سوق پیدا نمی کند ،ستانیست. یا اگر زن خاصی هم 

 لذا همیشه مالزم با اغراء فساق به او نیست. 

 اشکال کبروي:

 ،از نظر کبروي اینجا بعید نیست که اغراء الفساق بالمرأه المعلومه و به زنی کـه  ایجـاد طمـع شـهوانی در او بکنـد
این بیشـتر  ،اء الفساق بها از باب همان حرمتش خودش در روایات به این عنوان نیامدهحرام باشد. ولی این هم اغر

سـت. یعنـی خـود ایـن اغـراء اهمان عنوان تهییج شهوانی و اعانه بر اثم و امثال اینها دارد. اغراء هتک دیگران هم 
 م.بحث کردی خودش مشمول یکی از عناوینی است که قبالً ،الفاسق بها عنوان خاصی نیست

 اعانه بر اثم عنوان نهم: عنوان
یعنی اصل این  ،به این بیان که ذکر اوصاف زن دیگري در میان جمع و براي دیگران این موجب کمک بر گناه است

ممکن است بگوییم که وصف جمال غیر که می کند مانعی ندارد. ولی کمک می شـود بـراي اینکـه دیگـران گنـاه 
 عانه بر اثم هم حرام است. بکنند. این اعانه بر اثم است و ا

 :اشکال صغروي

آن هـم در  ،اگر زن مجهولی باشد این است که همیشه وصف جمال غیر براي کسی اعانه بر اثم نیست. مخصوصاً 
اینطور  اما دائماً ،اینطور است چه غالباًر آن به سمت گناه برود. و لذا گرموقعیتی که موقعیتی نیست که کسی به خاط

 نیست. 

 کبروي:اشکال 

این بحثهاي گذشته است که ما می گفتـیم بـا دو شـرط  ؟یا حرام نیست ؟نه بر اثم حرام استعااز نظر کبروي آیا ا
حرام است. و لذا از نظر کبروي ما بر خالف آقاي خوئی و اینها قبول داریم. از نظر کبـروي هـم حتـی مثـل آقـاي 

اگر این بیان وصف موجب یک نوع ظلمی به او بشـود.  ،تندخوئی و آقاي تبریزي که اعانه بر ظلم را قبیح می دانس
آنها را باید بگویند حرام است. چون اعانه بر ظلم است. و لذا گاهی اعانه بر اثم  ،بروند در خانه اش و اذیتش بکنند
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ي گاهی اعانه بر ظلم است. موجب می شود که او مورد تعدي قرار بگیرد و آزار ببینـد. حتـی آن مبنـاي آقـا ،است
 خوئی و آقاي تبریزي هم موجب حرمت این امر می شود. 

 جمع بندي بحث:
اینجا ما ده عنوان را بحث کردیم که غالب اینها انطباقشان بر مورد دائمی نیست. اگر نگوییم همه اینها اینطـور بـود 

می شد. این از نظـر گاهی ن ،بقیه هم گاهی منطبق می شد ،که انطباقش بر مورد دائمی نیست. یکی دو تا غالبی بود
 ،یـا غیـر مـرأه ،صغروي در همه اینها یک حرف مشترك داشتیم. که تشبیب چه در دائره اي که وصف مـرأه اسـت

یا به ابزارها و ادوات دیگر است. اینها طبق ایـن ادلـه  ،یا به نظم است ،یا غیر معلومه و به شعر است ،معلومه است
ه این ده دلیل این بود که عنوان تشـبیب در روایـت و آیـه اي وارد هیچ فرقی نمی کند. یک اشکال مشترك در هم

بعضی غالبی هم  ،این عناوین ثانویه و قواعد عامه هم انطباق هیچ کدامش دائمی نبود. بعضی غالبی بود ،نشده است
ده انـد. و حرام است. چه در آن بـا قیـودي کـه فقهـا فرمـو نبود. و لذا نمی توانیم بگوییم تشبیب بما هو هو مطلقاً

یـا غیـر  ،معلومه باشد ،یا غیر مرأه ،بخصوص ماوراي آن قیود که آن روشن تر است. البته فرقی نمی کند مرأه باشد
 یا به غیر شعر باشد. ،معلومه و یا به شعر باشد

 عنوان دهم: عنوان وصف
ممکـن  گاهی خودش است. وصـف غیـر در هـر حـال ،این است که گاهی این وصف غیر عند شخص آخر است

است گفته بشود که موجب یک نوع تهییج شهوانی خود او می شود. یعنی خـود او بـراي زنـی شـعر مـی خوانـد 
 ف او را بیان می کند و خویشتن را به هیجان شهوانی در می آورد. این دلیل هم یک دلیل است. ااوص

 اشکال صغروي:

بحثی نیسـت. اگـر  . کبرویاًتحرام اس ،اینطور باشد اشکال دارد که همیشه اینطور نیست. اگر این دلیل هم صغرویاً
حرام است. مگر در جایی که جاي خاص خودش باشد. این تابع  کسی خودش را به تهییج شهوانی دربیاورد. مطلقاً

 یا نشود.  ،این است که خودش تهییج شهوانی بشود
ی گیرد. آنوقت اگر جلوي غیر باشد م ،این مواردي که جلوي غیر هم نباشد که هم این می شود دهم خاصیت دلیل

و تهییج شهوانی غیر هم باشد دو گناه کرده است. هم خودش را در معصیت و هیجان شهوانی انداخته و هم یکـی 
دیگر را به گناه انداخته است. البته تهییج شهوانی خود قیودي دارد که در جاي خودش بحث می کنیم. اینجا بحـث 

 رودي می خواند.ما بیان وصف است. شعري یا س
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 بحث: حاصل
مالزمه قاطع دائمی به هیچ یک از عناوین ده گانه نداشت. ولی بـا بعضـی مالزمـه  عنوان تشبیب به لحاظ صغروي

اش بیشتر بود و با بعضی کمتر بود. ولی مالزمه دائمی نبود. به لحاظ کبروي این ده عنوان تقسیم شده اند به دو یـا 
کبروي آن قبول بود. اطالق در حرمتی به لحاظ کبـروي نبـود. گـر چـه بعضـی  حرمت ،سه دسته بعضی حرام بود

اشکال صـغروي مشـترکی عنوان حتی کراهت هم ممکن است نداشته باشد. و لذا در این ده ، بعضی کراهت داشت
ودند حرام ب بعضی مطلقاً ،بود که مالزمه دائمی نیست. و در کبري هم این کبریات و قواعد عامه دو قسم می شدند

 بلکه کراهتی داشتند. این حاصل کل مباحث گذشته است.  ،و بعضی حرام نبودند

 فروعات بحث تشبیب:

 عدم موضوعیت قیود :فرع اول

این قیود هیچ موضوعیتی نـدارد  ،این است که از این بحثها معلوم شد که این قیودي که در کلمات فقها آمده است 
اینها هیچ موضوعیتی ندارد. اینها از باب این بود که با این قیـود یـک  ،باشد که مرأه باشد و معلومه باشد و به شعر

این قیودي که فقها در تعریف تشبیب آورده انـد کـه  نوع تهییج یا چیزهاي دیگر حالت غلبه اي پیدا می کرد. و االّ
روشن کردیم. در تشبیب و لذا ما حکم را که ون دلیل به عنوان تشبیب نداشتیم. گفتیم قیود متخذه از حکم است چ

ست نه همیشه، قید زن بودن دخالتی نداشت. اگر مرد ابراي حکم به حرمت در آن جاهایی که مصداق آن محرمات 
اگر نشود حرام نیست. این موضوعیت ندارد که  ،اء و امثال اینها بشود حرام استذاگر مصداق تهییج و ای ،هم باشد
را توصیف بکند و پسري را توصیف بکند و تهییج شهوانی و اغراء باشد  یا مرد باشد. ممکن است مردي ،زن باشد

ولی اینها را نداشته باشد. و لذا این قیود دخـالتی نـدارد از حیـث  ،و حرام بشود. ممکن است زنی را توصیف بکند
 یا زن باشد. ،اینکه مرد باشد

 : عدم دخالت معلومه و غیر معلومهدوم فرع

یا غیر معلومه باشد. این دخالـت مطلقـی نـدارد. بلـه در  ،ندارد از حیث اینکه معلومه باشداینکه این قیود دخالتی  
آنجایی که نسبت به زنی ایجاد طمع می کند و اغراء می کند  مثالً ،بعضی از این عناوین معلومه بودن دخالت داشت

ا آن قید دومی که زن بودن اسـت و الابالی را نسبت به زنی این مربوط به جایی است که زن معلومه اي باشد. و لذ
 جز در یکی دو تا از آن موارد. ،معلومه بودن است دخالتی ندارد
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 : عدم دخالت قید شعر فرع سوم 

هم قید شعر بودن است که این هم معلوم است که دخالتی ندارد. این توصیف اگر مصـداق یکـی از محرمـات یـا  
تا محرم بودنش ثابت بود و اعانه بر اثم و تهییج شهوانی و ایـذاء و مکروهاتی بشود که اینجا بر شمردیم. سه چهار 

یـا  ،اینها، آنجایی که محرم یا مکروه است طبق بحثهاي گذشته فرقی نمی کند که با شعر کسـی را توصـیف بکنـد
هـو حـرام یا با ابزارهاي دیگر امروزي باشد. یا فیلم ساختگی درست کرده که بمـا هـو  ،اینکه نه با بیان نثري باشد

ولی از جهتی که توصیف زنی می کند و مصداق یکی از آن عناوین می شود اشکال پیدا می کنـد. و لـذا از  ،نیست
 لحاظ ابزار تفاوتی نمی کند که چه ابزار و چه وسیله اي در این تهییج شهوانی باشد.

 توصیف غیر مستقیم چهارم: فرع 

ه توصیف او با شعر و نظم و فیلم و چیزهاي غیر مستقیم باشد. و این است که اینهایی که گفتیم در آنجایی است ک
داسـتان آن فـرق مـی کنـد.  ،یعنی فیلم واقعی او را نشان بدهد ،در فیلم و اینها اگر فیلم نامحرمی را نشان بدهد االّ

کام اسـت آن تصویر واقعی مشمول آن اح ،کاري که االن هم گاهی می کنند. اگر کسی تصویر واقعی را نشان بدهد
حرام است. اما اگر نمی شناسد که او کیست و می بیند آنوقـت  که اگر طرف او را بشناسد و نامحرم را ببیند مطلقاً

ست یا نیست. اگر تهییج شهوانی باشـد اشـکال دارد. و لـذا ایـن اباید ببینیم تهییج شهوانی  ،عناوین ثانویه می شود
اگر فیلم مستند باشد و فـیلم واقعـی  یرهاي غیر فیلم سازي است. و االّتصو و بحثها در بیانی بود که غیر از تصویر

ت و حسـاب دیگـري دارد کـه سـآن از این بحث جدا است و احکام دیگري دارد. تصویر واقعی تشـبیب نی ،باشد
د حرام است. اما اگر نشناسد نمی گوی بحث می شود. و حکمش هم همین است که اگر می شناسد و نگاه کند غالباً

اینکه یکی از این عناوین ثانویه و قواعد کلیه باشد. که آن هم گاهی هست و گاهی نیسـت.  االّ ،آنوقت مانعی ندارد
مگر اینکه اصاله الفتنـه و تهیـیج و  ،اگر نشناسد حرام نیست ،می گویند وقتی بشناسد حرام است مشهور و معموالً

 امثال اینها باشد.  
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