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 -1مقدمه و بیان مسئله

یکی از گرایشهای فطری انسان ،عالقه به زیبایی از جمله زیبایی در گفتار در سطوح مختلف و
در قالبهای شعر و نثر است .انسانها دوست دارند که محبوبشان را با الفاظ و عبارات زیبا توصیف
و تمجید کنند .زن به خاطر لطافتهایی که دارد مورد توجه صاحبان ذوق و قریحهی شعری قرار
گرفته و اشعاری دربارهی توصیف زیباییهایش سروده میشود که در لغت عرب و کتب فقهی از
آن به «تشبیب» نام برده شده است .تشبیب عموماً سخنی است توأم با وزن و قافیه و خیال که
با روحیات و تمایالت خواننده سازگار است و اغلب اشخاص به جهت ایجاد رغبت در مخاطبان،
کالم خویش را با شعر میآمیزند.
یادآوری محاسن زنان و اظهار عالقهی عملی یا گفتاری به ایشان از عالیق غریزی مردان
است ،امّا از دیدگاه اسالم این کار باید در محدودهی مجاز قرارگیرد؛ لذا در این مقاله مختصری از
قوانینی که اسالم برای معاشرت و برخورد زن و مرد وضع کرده است تبیین میشود .در این مقاله
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با استفاده از منابع فقهی و با روش کتابخانهای و تحلیلی ـ توصیفی ،موضوع از دیدگاه فریقین
بخش کلیات و مفهومشناسی ،تشبیب از دیدگاه فقهای شیعه و تشبیب از
ِ
بررسی شده و در سه
دیدگاه فقهای اهلسنت پرداخته شده است.
 -2تعریف مفاهیم
الف) مفهوم لغوی تشبیب

کلمهی تشبیب از نظر لغوی از ریشهی «شبب» گرفته شده و در اصل به معنی یادآوری ایام
جوانی و شباب و احوال مربوط به آن زمان است و اشعار عاشقانهای که دربارهی ایام جوانی و
برای جلب توجه مخاطب سروده میشود ،تشبیب نامیده میشود .در فرهنگ بزرگ جامع نوین
در مورد معنای لغوی تشبیب آمده است« :اشعاری که به یاد زنان زینت داده میشوند ،تشبیب
نام دارند» (سیاح.)924 :1390 ،

تشبیب به تحسین جلوه دادن و برافروختن است .ابنمنظور مینویسد« :شبذ یشبذ ای یزهاه و
یحسنه و یوقده( ،»...ابنمنظور افریقی)263 :1045 ،؛ «تشبیب کرد یا تشبیب میکند یعنی او را جلوه
بخشید ،نیکو کرد و برافروخت ...و پس آن چیز از نور و روشنی فروزان شد» در تعریف ابنمنظور
دو نکتهی اساسی نهفته است:
اول ،تحسین زن به لطافت و ظرافتکاری نیازمند است؛
دوم ،این ظرافتکاری به نسبت برافروختن آتش عشق به زن مورد نظر است.
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ب) مفهوم اصطالحی تشبیب

در تعریف اصطالحی این واژه در جامعالمقاصد آمده است« :یادآوری محاسن زن و شدت

عالقهی او و مانند او به وسیلهی شعر» (کرکی :1408 ،ج ،4ص.)28

تشبیب به تدریج از محدودهی ایام جوانی و شباب پا را فراتر گذاشته و عشق بازی و سرودن
اشعار عاشقانه در زمینههای دیگر را در برخواهد گرفت (زبیدی1428 ،ق :ج ،1ص  ،)308تا جایی که
هرکس میخواست عشق خود به معشوقهاش را اظهار کند ،تشبیب میسرود و بدین وسیله به
وی اظهار عشق مینمود و صفات و زیباییهای ظاهری او را بر میشمرد.
تشبیب در اصطالح ادبا و شعرا عبارت است از شعری که در آن شاعر به ذکر اوصاف و محاسن
و زیباییهای زن مورد عالقهاش میپردازد و در مورد آن زن اشعار عاشقانه میسراید (طریحی،
1087ق :ج ،2ص .)85

در شعر فارسی نیز به ابیاتی که شاعر در ابتدای قصیده به یاد معشوقهاش میسراید تشبیب
اطالق میشود (معین :1363 ،ذیل واژه تشبیب).

در عبارات فقها هرجا «تشبیب» به کار رفته است ،منظور همان معنی اصطالحی آن نزد ادبا
و شعراست ،یعنی تشبیب نزد فقها و نیز شعری دانسته شده است که بیشتر برای اظهار عشق و
برشمردن زیبایی جسمانی زنان به کار میرود.
شهید اوّل در این باره میگوید« :یحرم الغزل مع االجنبیة ای محادثتها و مرادتها و التشبیب بها»

(عاملی1410 ،ق :ج ،3ص )143؛ «گفتوگو و سخن عاشقانه زدن با زن نامحرم ،حرام است» .محقق
کرکی در تعریف تشبیب میگوید« :تشبیب هی ذکر محاسنها و اظهار شدة حبها بالشعر» (کرکی،

1408ق :ج ،4ص  .)28با توجه به تعریف تشبیب در اصطالح ادبا و فقها و اطالق کلمهی محاسن
میتوان گفت که ذکر محاسن زن اعم از محاسن ظاهری و جسمانی و محاسن و کماالت درونی
و نفسانی اوست.
 .3تاریخچهی تشبیب

یادآوری محاسن زنان و اظهار عشق و عالقه به جنس مخالف در عمل یا گفتار به نظم یا نثر
از عالیق طبیعی مردان است .تمایل به زن جزء سرشت مرد و کلید زندگی اجتماعی و ازدیاد
نسل و حفظ و بقای آن است .در روایات ،عالقه به زن از اخالق پیامبران دانسته شده و قرآن حب
به زنان را فطری و عامل پیوند زن و مرد میداند.
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بر همین اساس در تمام ادیان الهی و مکاتب بشری برای این کشش ،مقررات ویژهای وضع
شده است .اسالم که دین سالم و آیین برآمده از فطرت انسانهاست ،در چارچوب راه اقوم خود
برای هدایت انسان و سالمسازی محیط زیست ،پیرامون موضوع یادشده دستورات ،راهنماییها و
مقرراتی دارد .این احکام را یا به انگیزهی کرامت انسان یا به جهت مصلحت زندگی دنیوی افراد و
یا به خواستهی خود آنها وضع کرده است .از جمله مواردی که دین دربارهاش قوانین و مقرراتی
وضع کرده ،نحوهی برخورد و معاشرت زن و مرد است .بیشتر احکام و مقررات اسالمی ،عالوه بر
قرآن در کتب مفصل حدیث و فقه مسلمانان جمع شده و نظرات و آراء بسیار گوناگونی را به خود
اختصاص داده است و هر یک از این احکام و مقررات از دیدگاههای مختلفی بحث و تفسیر شده است.
دربارهی تشبیب نیز پارهای از جنبهی مدنی و اجتماعی و برخی از نقطه نظر جزایی و کیفری
به آن پرداختهاند و تعدادی نیز  از لحاظ تجارت و مشاغل این بحث را معموالً در ابواب مکاسب و
تجارات مطرح کردهاند .بررسی منابع نشان میدهد که فقیهان از دیدگاه اجتماعی ـ اقتصادی بدان
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نگریستهاند ،زیرا در گذشته ،شاعری یک شغل رسمی بوده و عدهای از شاعران تنها در غزلسرایی
و تشبیب تخصص داشتهاند .متاع اینان یا به صورت شفاهی در محافل سالطین ،حکام و اعیان
و اشراف عرضه میشده یا به صورت کتبی و در زمانهای بعد حتی برای تودهی مردم هم عرضه
میشده است .عالوه بر این ،غزلسرایی به عنوان یک شیوهی رواندرمانی نیز مطرح بوده است.
شاعر با توجه به روحیهی شنونده و حال و هوای او غزل مناسبی میسرود و او را از حالت خمودی
و ناراحتی نجات میداد .تشبیب و غزلسرایی به عنوان یک تفریح رایج در همهجا نفوذ یافته بود
و غزلسرایان و محاسنگویان ،حرمت و جایگاه ممتازی داشته و از این موقعیت به نفع خود سود
میجستند .این واقعیتها موجب شد فقیهان دربارهی حکم آن به اجتهاد پردازند و از اصول و
مبانی موجود ،حکم مقتضی را استنباط کنند (سعیدزاده.)1373 ،

 .4حکم تشبیب از دیدگاه فقهای شیعه
 .1-4قائالن به حلیت تشبیب

نخستین فقیهی که برای این موضوع بابی خاص بازکرد ،شیخ انصاری بود .وی در مکاسب
محرمه تحت عنوان «تشبیب المراء» بحث مفصلی را مطرح کرده است .مطالب دیگر فقها شرحی
بر این باب است ،اما این موضوع در منابع فقهی و غالباً در کتب شرح بر مکاسب مفصل مطرح

شده است؛ مانند کتابهای حاشیه مکاسب ایروانی و ارشاد الطالب علی المکاسب تبریزی.
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البته برخی از مدرسین درس خارج فقه این موضوع را مطرح کردهاند؛ لذا ارائهی آن در قالب
مقالهی علمی برای استفادهی جوانان ضروری است.
آیتاهلل اعرافی حکم اولی تشبیب را جواز میداند .دلیل اصلی ایشان ،اصالة الحل است و ادل ّه
دیگری را نیز مطرح کرده و حرمت آن را مربوط به عناوین ثانوی میدانند .وی میگوید« :علياالصول
بايد بگوييم اصل در آن اين است كه جايز است .پايه اولي آن اين است كه مباح است .حداقلش اين
است كه به عنوان اصل عملي االصل في وصف الغير و بيان جماله و اوصافه سواء اوصافه النفسانيه و
فضائله الروحيه أو شمائله الجسميه أو اوصافه في ملبسه و مركبه ،اين اصل اولي الجواز است .اصل
اولي اباحه ظاهري است كه اصل عملي است .بعيد نيست كه اگر دقت كنيم ،حتي يك عنوانهاي
كلي هم پيدا كنيم كه به صورت اصلي مثل باب تزئين و تسخير طبيعت «خلق لكم ما في االرض»
از دليل لفظي داشتيم .ممكن است دليل لفظي هم پيدا بكنيم ،منتهي چون فقها كار نكردهاند ،به

بيان جامع و نگاه كالن بايد كار بيشتري كرد .اصل اولي جواز است به استناد اصل عملي و ممكن
است به اصل لفظي هم داللت بكند ،اما اين وصف جمال حدود و قيودي دارد؛ گاهي از اباحه بيرون
ميآيد ،ميشود حرام و گاهي هم مستحب ميشود و گاهي هم واجب و مستحب ميشود ،مثل وصف
جمال باطني و حتي ظاهري و اولياي الهي اينها ميآيد به سمت وجوب و استحباب يعني توصيفات
ظاهري و باطني كه موجب جذب ديگران به سمت راه حق ميشود و شيفتگي آنها نسبت به اولياي
الهي ميشود .اين يك بخش است كه راجح است ،يعني توصيف جماالت چه جمال باطني ،چه جمال
ال شائبههاي شهواني و شيطاني و اهريمني در آن
ظاهري كه موجب شيفتگي انسانها ميشود و اص ً
نيست و اين مبناي تاريخنويسي بزرگان ما بوده و مبناي رواياتي بوده كه در شمائل و اوصاف ائمه
و اولياي الهي ميآمد و آثار تربيتي فراواني دارد .در مورد خود فاطمهزهرا{ميگويد كه حضرت راه
ميرفتند مثل راه رفتن پيامبر خدا يا در سخن حضرت زينب{ميگويد گويا كه اميرالمؤمنين} زنده
شده بود و اين طور سخن ميگفت .توصيفات جمال باطن يك فصل است و خيلي نيكو و مستحب
است و گاهي واجب ميشود .توصيفات جمال ظاهر هم يك فصل ديگر است كه گاهي راجح ميشود
و اين يك بخشي است كه توصيفات ظاهر و باطن است كه راجح است .يك بخش هم توصيفاتي
است كه مذموم است .اين توصيفات مذموم ده دوازده تا قاعدهی كلي دارد كه در مكاسب آمده و
آقاي خویي هم تعدادي را آوردهاند و آقاي مكارم و ديگران هم آوردهاند .حضرت امام اين بحث را
ندارند و ما مقيديم كه نظر امام را همه جا عرض بكنيم ،هم به خاطر عمق و اصالتش و هم به خاطر
جوانب ديگري كه در حضرت امام است» (  .)www.eshragherfan.com
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 .2-4قائالن به حرمت تشبیب

آنچه در آثار فقهای شیعه دربارهی شعرسرایی مشاهده میشود ،این مسئله است که آنها با
اشعاری که در آن کلمات و سخنان اغفالکننده و شهوتانگیز رد و بدل میشود مخالفاند .با
این اتکا میتوان گفت آنان به طریق اولی با تشبیب مخالفاند؛ چرا که اصل و شاکلهی این نوع

ال در قواعداالحکام و ایضاحالفوائد آمده
شعر بر امور ضداخالقی  و نامشروع نهاده شده است؛ مث ً
است« :تشبیب نسبت به زنی که معروف (معین) و اجنبی نسبت به مرد است حرام است» (حلی،

1413ق :ج ،3ص .)495

محقق کرکی در جامعالمقاصد میگوید« :تشبیب نسبت به زنی که معروف و معین است (حتی

اگر شنونده او را نشناسد) و زنی که مؤمنه و اجنبیه است حرام است ،زیرا موجب هتک حرمت

او میشود» (کرکی1408 ،ق :ج ،4ص  .)28صاحب کتاب جواهرالکالم در مورد تشبیب میگوید:
«تشبیب حرام است ،زیرا باعث ایذاء مؤمنین و تحریک فساق نسبت به زن و هتک حرمت وی
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میشود» (نجفی1367 ،ق :ج ،41ص.)195

تشبیب نسبت به زن معروف و مشهوری که صاحب ایمان و احترام است ،حرام هست .طبق

تعریفی که مرحوم محقق ثانی در کتاب جامعالمقاصد نموده ،عبارت است از «ذکر محاسن زن

و اظهار شدت محبت به او در لباس شعر» .فقیهانی که قائل به حرمت تشبیباند ادلهی ذیل را
آوردهاند:
الف .الزمهی تشبیب ،تفضیح و آشکار کردن صفات مزبور است؛
ب .تشبیب موجب هتک حرمت زن است؛
ج .به واسطهی تشبیب زن اذیت و آزار میشود؛
د .تشبیب سبب میشود تا فساق به طرف زن مزبور تماس پیدا کرده و مزاحم وی شوند؛

ه .پس از تشبیب بر زن و اهلش نقص وارد میگردد؛ لذا افرادی که صاحب غیرت و حمیت
هستند هرگز راضی نبوده که دیگری متذکر عشق برخی از دختران یا خواهر بلکه مخدراتی
که نسبت بعید و دوری با او دارند ،شود.
مرحوم مصنف میفرمایند« :انصاف این است که هیچ یک از وجوه مذکور برای اثبات تحریم
تشبیب کافی نبوده ،مضافاً جملگی اخص از مدعا میباشند ،زیرا گاهی هیچ یک از این وجوه
در خارج تحقق نیافته ،ولی در عین حال تشبیب محقق بوده و محکوم به حرمت میباشد ،بلکه
میتوان گفت  نسبت بین تشبیب و امور مذکور عموم و خصوص منوجه است ،چه آنکه تشبیب
نسبت به همسر بسا موجب تحقق اکثر امور مذکور بوده ،ولی حرام نیست».

بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین

 .5حکم اولی تشبیب از دیدگاه شیخ انصاری

شیخ انصاری در ابتدا حکم حرمت را برای تشبیب قائل میشود ،اما در ادامه بیاناتی دارد که
معلوم میکند او قائل به حرمت اولی نبوده و تشبیب را فی حد نفسه حرام نمیداند ،بلکه حرمت
آن را از تهییج شهوت نامحرم یا از لهو و باطل و فحشا و عمل منافی عفت میداند .با این وصف،
آنچه از سخن شیخ برداشت میشود این است که تشبیب فی حد نفسه حرام نیست ،حرمت آن به
لحاظ توابع و پیامدهای آن خواهد بود ،چنانکه اگر شهوت نامحرم را برانگیزاند یا مصداق فحشاء
قرار بگیرد یا عمل منافی عفت تلقی شود ،در چنین تصویری ،مسئله خالی از اشتباه و اشکال
نیست .قدر متیقن از تشبیب آن است که در مورد زن مؤمنه معروفه محترمه شوهردار باشد و
تشبیب به انگیزه تهییج شهوت صورت پذیرد.
 .1-5ادل ّه شیخ انصاری بر حرمت

شیخ انصاری در استدالل بر حرمت بر این امور استدالل میکند:
الف -عمومات حرمت لهو و باطل؛
ب -ادلهای که حرمت فحشا را ثابت میکند؛
ج -منافات تشبیب با عفاف که جزء عدالت است؛
د -فحوای آنچه برحرمت تهییج شهوت ،نیت به غیر زوجه داللت دارد.
الزمهی سخنان شیخ این است که عالوه بر قیود یاد شده ،قید دیگری نیز بر تشبیب افزوده شود
و بگوییم حرمت وقتی است که تشبیبکننده ،قصد تهییج شهوت داشته باشد یا سامع به صرف
شنیدن تهییج شود ،اگر تشبیب فاقد اثر تهییج باشد ،حرمت نخواهد داشت .حال آنکه این خالف
منظور تحریمکنندگان و از جمله خود شیخ است .به هر حال شیخ و دیگران میپذیرند که تشبیب
خصوصاً فاقد دلیل است و اثبات حرمت از عمومات و اطالقات ادل هی موضوعات دیگر نیز کار مشکلی
است (ذهنی تهرانی.)1369 ،

 .2-5موارد استثنای حرمت تشبیب

تشبیب در موارد زیر حرام نیست:
الف -تشبیب مرد بیگانه برای نامزدش قبل از عقد؛
ب -تشبیب مرد بیگانه برای زنی که قصد دارد با او ازدواج کند؛
ج -تشبیب مرد برای زوجهی خود؛
د -تشبیب زنی که شاعر او را میشناسد ،ولی سامع نمیشناسد؛
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ه -تشبیب مرد برای زنی در صورت ابهام و به صرف خیال؛
و -تشبیب مرد بیگانه برای زن غیر مؤمنه.
موارد دیگری را میتوان  به فرض عدم صدق عنوان تشبیب ،حالل دانست از جمله:
الف -تشبیب به نثر؛
ب -کرداری که حکایت از عشق و عالقه به زن باشد؛
ج -تشبیب به شعر در مورد زنانی که اصطالحاً «جلده» و «متبرزه» خوانده میشوند ،تا جایی
که برخی از فقیهان به صراحت میان چنین زنی با زن مستوره و مخدره تفاوت قائل شده و
گفتهاند زن متبرزه خود نزد قاضی میرود ،ولی برای محاکمهی زن مستوره ،قاضی به خانه او
میرود و حال آنکه هر دو مؤمنه و محترماند؛
د -تشبیب به شعر در صورتی که شنوندگان همه زن باشند؛
ه -تشبیب به شعر در حالیکه زن مورد نظر خود راضی بوده یا به تشبیب فرمان داده باشد؛
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و -تشبیب به شعر در صورتی که تشبیب شونده دختر نابالغ باشد؛
ز -همهی مصادیق یاد شده در صورتی که تشبیب به نثر باشد نه شعر.
 -3-5تأثیر نیت مشبب بر حرمت

بحث دیگر ،جایگاه تأثیر نیت مشبب در حرمت است .از فحوای سخن شیخ و برخی دیگر از
شارحان سخن ایشان و فقیهان گذشته استفاده میشود که نیت مشبب ،سهم بسزایی در تعیین
حکم تشبیب دارد .با این وصف ،یک تقسیمبندی دیگری به لحاظ نیت او صورت میپذیرد ،یعنی بر
اساس نیت مشبب باید حکم تشبیب را متغیر دانست؛ گاهی ممکن است نیت مشبب تنها سرودن
یک غزل هنری بوده و هیچ توجهی به مسائل شهوانی نداشته باشد ،چنانکه احیاناً سرودن غزل،
جنبهی تفریحی داشته و هرگز منظور جدی در کار نبوده است و یا شاعر برای مدح و خوشایند زن
مورد نظر ،غزل میسروده است ،بدان امید که از او صله بگیرد .بدیهی است که در مواردی غزلسرا
قصد تفکر و لذتجویی داشته و هدف او یک ابتکار هنری نبوده است .آقای خویی ذیل سخنان شیخ
میگوید حق آن است اگر انگیزهی مشبب ،عشق و وقوع در مفسده باشد ،بدون شک مبغوض و حرام
است و اگر انگیزهی او بیان محاسن و عظمت آفرینش خالق و بداعت فطرت او باشد ،حرمتی ندارد.
در این صورت احراز قصد و نیت مشبب ،کار مشکلی است و حرمت تشبیب به صرف سرودن غزل
اثبات نمیشود .چنانچه از دلیل حرمت تشبیب استفاده شود که تشبیب ،حقّاهلل بوده است در این
صورت نیت هیچ نقشی نخواهد داشت و تمام موارد یاد شده مصداق آن قرار خواهد گرفت .به عبارت

بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین

دیگر اگر بپذیریم که تشبیب مشمول ادلهی حرمت لهو و باطل و فحشا است و با عفاف منافات دارد،
در این صورت نیت (مشبب) هیچ دخالتی نخواهد داشت و انگیزه هرچه باشد حکم حرمت به حال
خود باقی است .از کالم شیخ فهمیده میشود که تشبیب حقّاهلل است ،ولی از دیدگاه فقهای متقدم،
حقّالناس است (حسینی عاملی1408 ،ق :ج ،1صص .)239-243

به عبارت دیگر ،استدالل شیخ به ادلّهای که برشمردیم نشان میدهد زوج و بستگان زن هیچ
نقشی در پیگیری یا بخشش مشبب ندارند ،ولی از استدالل فقهای متقدم چنین برمیآید که
آنها برای زوجه و شوهر بستگان او حقّی قائلاند ،زیرا در استدالل خود از هتک حرمت و آزار و
رسوایی شخص سخن گفته بودند .به نظر میرسد تشبیب از اموری باشد که هم حقّاهلل و هم
حقّالناس در آن تصویر میشود.
سخن شیخ اعظم در مورد تشبیب از جهات مختلفی حائز اهمیّت است؛ از نظر شیوهی
استدالل ،از نظر قیودی که در تعریف گنجانده شده  و از نظر واقعنگری و توجه به مسیر جاری
دورهی حیاتش .منظور شیخ از این قراین ،به خصوص از فقرهی چهارم به بعد ،توجهدادن به نیت
گوینده و شنونده است که اگر تهییج شهوت باشد ،حرام است و گرنه حرام نیست .شیخ تشبیب
را فی حدنفسه حرام نمیداند ،بلکه حرمت آن را از تهییج شهوت نامحرم میگیرد یا از لهو و
باطل و فحشا و عمل منافی میداند .از این سخنان برداشت میشود که تشبیب فی حدنفسه حرام
نیست ،بلکه حرمت آن به لحاظ توابع و پیامدهای آن خواهد بود؛ چنانکه شهوت به نامحرم را
برانگیزاند یا مصداق فحشا قرار بگیرد یا عمل منافی عفت تلقی شود و در چنین تصویری ،مسئله
خالی از اشتباه و اشکال نیست.
قدر متیقن از تشبیب آن است که در مورد زن مؤمنه معروفه محترمه شوهردار باشد و تشبیب
به انگیزهی تهییج شهوت انجام شود .سایر موارد (مانند مواردی که پیش از این یاد شد) ،حرمت
ندارد .چنانچه موردی از موارد غیرمصرح مورد اشکال باشد ،نه از جهت تشبیب بلکه به لحاظ
صدق عناوین دیگری است .چنانکه اظهار عشق به وسیلهی نامه یا تلفن در صورت هتک حرمت
اشخاص به عنوان مذکور تعقیب کردنی است .بررسی هریک از مصادیقی که خارج از تعریف شیخ
قرار میگیرد و منطبق کردن عناوین دیگری از محرمات بر آنها ،کار متخصصان فقه و حقوق
اسالمی است که هریک در جای خود مباحث دامنهداری را میطلبد و خارج از فرصت نوشتهی
حاضر است (سعیدزاده.)1374، ،
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 -4-5بررسی استدالل شیخ انصاری در حرمت تشبیب

مرحوم مصنف میفرمایند که ممکن است بر حرمت تشبیب به وجوه ذیل استدالل نمود:
الف -عموماً تکیه بر حرمت لهو و باطل داللت دارند؛
ب -ادلّهای که بر حرمت فحشاء داللت دارند؛
ج -تشبیب با عفافی که در عدالت اخذ شده منافات دارد؛
د -فحوای ادلّهای که داللت دارند برحرمت چیزی که موجب تهییج قوای شهویه نسبت به
غیر حلیله میشود ،اگرچه سببیتش برای آن بعید باشد ،همچون اخبار و احادیثی که بر منع
نظر به زن اجنبیه داللت دارند؛
ه -ادلّهای که حکم بر رجحان تستر زنان مسلمین از زنان اهل ذمه نموده و در مقام ذکر
علّت فرمودهاند :زیرا زنان اهل ذمه خصوصیات و اوصاف زنان مسلمین را برای شوهران خود بازگو
میکنند و ایشان به این زنان متمایل میشوند؛ مانند ادلّهای که زنان را به تستر از اطفال ممیزی
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که آنچه را ببینند میتوانند توصیف کنند ،نموده است (خویی1320 ،ق :ج ،12ص .)87

از این امور به دست میآید که محرمات و مکروهاتی که نامبردن زن محترمه معروفه و
مشخصه در قالب الفاظی که موجب تهییج قوای شهوانی دیگران به طرف اوست ،حرام است؛
علیالخصوص نسبت به زن شوهرداری که شارع اقدس حتی به این مقدار در حقش راضی نشده
که وی را در معرض نکاح قرار داده و به او بگویند بسا راغب و مایل به تو وجود دارد که حاضرند
با تو ازدواج کنند.

از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط نقل شده که ایشان تشبیب به همسر را جایز دانسته

و زائد بر گفتار دیگران حکم به کراهت آن نیز نموده و به هر صورت ظاهر کالم همگی آن است
که تشبیب نسبت به زنِ مبهم و ناشناخته جایز است و تشبیب زن مبهم به این نحو است که
شخص ،زنی را در خیال و وهم خود آورده و سپس آن را مورد تشبیب قرار دهد ،اما زنی که نزد
گوینده معروف و از نظر سامع مبهم است ،اعمّ از آنکه سامع اجماالً بداند که متکلم زن معین و
مشخصی را قصد کرده یا چنین علمی نداشته باشد ،در حکم آن اشکال و اشتباه است.

بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین

 -5-5احراز شرایط تشبیب مرد برای زن

تشبیب با وجود شرایط زیر محقق میشود:
الف -زن مؤمنه باشد؛ تشبیبی که در آن زن یا زنان مسلمان مورد هتک و آزار میگیرند ،محکوم
به حرمت است ،لکن تشبیب زنان کافر گرچه محتوای باطلی هم داشته باشد ،بیاشکال است
اما برای زنان اهلذمه حرام است.
ب -زن شوهردار باشد؛ شهید ثانی معتقد است سرودن تشبیب برای زن شوهردار گرچه در
علقهی نکاح منقطع هم باشد ،حرام است (جبعی عاملی1413 ،ق :ج ،14ص .)183

صاحب کتاب ماوراء الفقه در این باره مینویسد« :تشبیب یا غزلسرایی برای زن شوهردار و زن

مؤمنه که همگان او را میشناسند حرام است ،خواه آن زن از محارم شاعر باشد و خواه از محارم

او نباشد ،اما این بدان معنا نیست که شعرسرایی برای زن مطلقاً حرام باشد ،بلکه شعرسرایی در
وصف مقام زن و تکریم شأن او حرام نیست ،بلکه اشعاری چون تشبیب که مقام زن را لکهدار
مینماید و بذر شهوت در جامعه میافشاند حرام است» (صدر1421 ،ق :ج ،10ص.)115

ج -شناسایی زن امکانپذیر باشد؛ از دیدگاه شماری از فقها اگر شاعر برای زنی نامعلوم و خیالی
که برای عموم قابل شناسایی نیست و در مجموع معروف نیست تشبیب بسراید بیاشکال است
(عاملی1419 ،ق :ج ،12ص .)225

با واکاوی آراء موجود پیرامون تشبیب در کتب فوقالذکر میتوان نتیجه گرفت ،در ارتباط با
حکم تشبیب دو دیدگاه وجود دارد:
الف -دیدگاهی که قائل است تشبیب مطلقاً و در هر شرایطی حرام است .در این نظریه تشبیب
شعری منفی تلقی شده است که موجب بیبندوباری و تحریک قوای شهوانی میشود .از فقهای
شیعه میتوان شیخ انصاری را سردمدار و مؤید این دیدگاه دانست؛ البته مواضع اکثر فقهای
شیعه در رابطه با تشبیب نزدیک به این دیدگاه است.
ب -دیدگاهی که قائل است تشبیب مطلقاً حرام نیست ،بلکه در شرایطی سرودن آن مجاز است.
در این نظریه تنها تشبیبی حرام دانسته شده است که باعث هتک حرمت و آبروی زن شود.
در میان فقیهان شیعه آیتاهلل خویی در کتاب مصباحالفقاهه بیشتر از این دیدگاه طرفداری

میکند (خویی1417 ،ق :ج ،1ص .)211
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 -6تحلیل و بررسی ادل ّه حرمت تشبیب
 -1-6آیات

گرچه در آیات کریمه الهی به صراحت حکم تشبیب بیان نشده است ،لکن از فحوای شماری
از آیات میتوان حکم آن را استنباط نمود .در این خصوص به سه گروه از آیات استناد شده است
که عناوینی در آنها منهیعنه واقع شده است که ماهیت تشبیب نیز به این عناوین نزدیک است.
الف) آیات نهی کننده از فحشا و منکر

 «--ا ِ َّن اهللَ یَ ْأ ُم ُر ب ِالْعَدْ لِ َو اإلِحْ سانِ َو إِیتا ِء ذِی الْقُرْبى  َو یَنْهى عَنِ الْفَحْ شا ِء َو ال ْ ُمنْکَ ِر َو الْبَغْیِ یَعِظُ کُ مْ

ل َ َعلَّکُ مْ تَذَ َّکرُونَ » (نحل)90:؛ «به یقین خداوند به عدالت (فردی ،خانوادگی و اجتماعی) و نیکیکردن
و ادای حقوق خویشاوند (خود و خویشاوند معصوم پیامبر) فرمان میدهد و از گناهان بسیار زشت

و عملهای ناپسند و تعدی و تجاوز بازمیدارد .شما را پند میدهد ،باشدکه تذکر یابید».
اکثر فقهای شیعه به این دلیل با تشبیب به صراحت مخالفت نمودهاند ،زیرا به اعتقاد اینان
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موجب بیبندوباری و ترویج فحشاء و منکرات میشود و میتوان گفت که فقه اسالمی با هر نوع
شعری که دارای محتوای ضداخالقی است ،مخالف است .زیرا شاعری که اقدام به سرودن اشعار
به وسیله سخنان و کلمات نکوهیده مینماید ،اجتماع را نیز آلوده به مفاسد و انحطاط مینماید.
بنابراین تشبیب از جمله اشعاری است که به علت شکستن هنجارهای شرعی ،اخالقی و انسانی و
همچنین ایجاد تباهی و بیبندوباری خصوصاً برای دختران و پسران مجرد ،مورد مخالفت فقها است.
الدنْيَا َو ْالخِ َر ِة َو اهللُ
َذَاب أَل ِي ٌم فِي ُّ
«إن الَّذِينَ  يُحِ بُّونَ أَنْ تَشِ يعَ الْفَاحِ شَ ُة فِي الَّذِينَ آ َمنُوا لَهُمْ ع ٌ
َّ --

يَ ْعلَمُ َو أَنْتُمْ َ لتَ ْع َلمُونَ » (نور)19 :؛ «آنان که دوست میدارند درمیان اهل ایمان کار منکری اشاعه

و شهرت یابد ،آنان را در دنیا وآخرت عذابی دردناک خواهد بود و خدا(فتنهگری ودروغ شان را)
میداند و شما نمیدانید».
مسلماً غزلسرایی برای زن میتواند زمینه را برای تحقق فحشا و منکرات فراهم آورد که طبق
نص صریح قرآن از آن نهی شده است .در تحلیل این دو آیه میتوان گفت ا ّوالً تشبیب همواره
مالزم با فحشاء و منکرات نیست ،چرا که در مواردی شاعر به ذکر کماالت  نفسانی و اخالقی
زن مثل سخاوت ،تواضع ،حقپذیری و ...میپردازد که در این موارد مالزمه با فحشاء و منکر قرار
نمیگیرد ،بلکه ذکر محاسن ظاهری و جسمانی معشوقه ،زمینهساز تحقق فحشا میباشد.
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ب) آیات نهی کننده از ارتباط شهوانی بین زن و مرد

« -يَان ِسَ اءَالنَّب ِِّي ل َسْ ت َُّن َ كأَحَ دٍ مِنَ النِّسَ ا ِء إِنِ اتَّ َق ْيت َُّن ف ََلتَخْ ضَ عْنَ ب ِالْقَوْ لِ فَيَطْ مَعَ الَّذِي فِي قَ ْلبِهِمَ رَضٌ َوقُلْنَ

قَوْ ًل َم ْعرُوفاً» (احزاب)32 :؛ «ای زنان پیغمبر ،شما مانند دیگر زنان نیستید (بلکه مقامتان رفیعتر

است) اگر خدا ترس و پرهیزکار باشید ،پس زنهار نازک و نرم (با مردان) سخن مگویید مبادا آن
که دلش بیمار (هوا و هوس) است به طمع افتد (بلکه متین) و درست و نیکو سخن گویید».
َات يغْضُ ْضنَ مِنْ أَبْصَ ا ِره َِّن َويَحْ فَظْ نَ فُرُوجَ ه َُّن و ََليُ ْبدِينَ زِينَتَه َُّن إ َِّلمَاظَ َه َر ِم ْنهَا َولْي َْض ِربْنَ
َ « -وقُلْ ل ِ ْلمُؤْ ِمن ِ

ب ِخُ ُم ِره َِّن َعلَى جُ يُوبِه َِّن و ََليُ ْبدِينَ زِينَتَه َُّن» (نور)31 :؛ «زنان مؤمن را بگو تا چشمها (از نگاه ناروا)

بپوشند و فروج و اندامشان را (از عمل زشت) محفوظ دارند و زینت و آرایش خود جز آنچه
قهرا ظاهر میشود (بر بیگانه) آشکار نسازند ،و باید سینه و بر دوش خود را به مقنعه بپوشانند
و زینت و جمال خود را آشکار نسازند».
آنچه از ظاهر این دو آیه برمیآید اینکه نحوه ارتباط بین زن ومرد نباید به گونهای باشد که

زمینهساز برانگیختهشدن شهوت شود و اگر مالک نهی در این دو آیه ،تهییج شهوت است ،فرقی
نمیکند که این امر از طرف مرد آغاز شود یا زن ،بنابراین تشبیبی که موجب برانگیختن شهوت
خصوصاً در مورد زن شوهردار شود ،حرام است ،زیرا خداوند خواستگاری چنین زنی را به صورت
کنایه و تعریض نیز نمیپذیرد تا چه رسد به بیان سخنان عاشقانه در مورد وی.
در تحلیل این دو آیه میتوان گفت که بین تشبیب و تهییج شهوت عموم و خصوص من وجه
است و تشبیب همواره موجب برانگیختهشدن شهوت نیست ،مثل ذکر محاسن نفسانی یکی از
محارم یا در مورد همسر که اگر موجب تهییج شهوت هم شود بدون اشکال است ،لذا تشبیبی
حرام است که موجب تهییج شهوت نسبت به غیر همسر خود شود.
ج) آیاتی نهی کننده از لهو و لعب عمومی

ُالدنْيَا» (انعام)70:؛ «و آنان را که دین خود را
َ « -و َذرِالَّذِينَ اتَّخَ ذُوادِينَهُمْ ل َ ِعبًا َو ل َ ْهوًا َو َغ َّر ْتهُمُ ال ْحَ يَاة ُّ

بازیچه و سرگرمی گرفتند و زندگانی دنیا آنها را فریب داد به حال خود واگذار».

َ « -ويَمْحُ اهللُ الْبَاطِل َ َويُحِ قُ ّال ْحَ َّق ب ِكَ ِلمَاتِهِ» (شوری )24:؛ «و به کلمات (وحی) خود سخن باطل

را محو و نابود و حق را ثابت و برقرار میگرداند».

تشبیب اگر تحت عنوان لهو قرار گیرد و شامل مضامین باطل و خالف شرع باشد ،مسلمّ اً حرام
است ،لکن تشبیبی که مشتمل بر مدایح متعارف و متعالی و از نظر عقال پذیرفته باشد از عنوان
لهو و باطل خارج بوده و جایز میباشد.

83

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده  /دوره بیستم /شماره  / 80تابستان 1397

آیتاهلل خویی در مورد داللت آیات مذکور بر حرمت تشبیب تشکیک نموده و ابراز داشته
است نسبت بین حکم تشبیب و بین حکم عناوینی که در آیات متصف به حرمت هستند عموم
و خصوص من وجه است ،با این توضیح که تشبیب از عناوینی نیست که مطلقاً و برای همیشه
حرام باشد و همیشه این گونه نیست که تشبیب مالزم با لهو و لعب باشد .در نهایت ایشان به
این نتیجه میرسند که نمیتوان حرمت تشبیب را با آیات تحریمکننده لهو و لعب اثبات نمود.
 -2-6روایات

در روایات نیز بسان آیات قرآن کریم ،حکم تشبیب به صراحت ذکر نشده است ،اما با این حال در
شماری از روایات از اعمالی نهی شده است که در تشبیب وجود دارد که میتوان به آنها اشاره نمود.
الف) روایات منعکننده از هتک حرمت و آبروریزی دیگران
امام باقر ( )میفرمایند« :من هتک حجاب غیره انکشف عورات بیته» (کلینی1407 ،ق:

ج ،8ص )19؛ «هرکس امور مخفی دیگران را آشکار کند (و آنها را رسوا کند) امور مخفی زندگی
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او نزد دیگران آشکار خواهد شد».
بیان اشعار عاشقانه نسبت به یک زن اگر موجب اشتهار او بین مردم و آبروریزی و هتک
احترام شود ،مسلماً بر اساس روایات ممنوع و غیرمجاز است؛ البته تشبیب با اهانت مالزم نیست
و گاهی در خلوت محاسن زن بیان میشود و هتک حرمت هم الزم نمیآید یا اینکه ذکر محاسن
و کماالت او نزد دیگران مطلوب است و موجب هتک حرمت نمیشود .دیگر اینکه اگر تشبیب
موجب هتک حرمت شود با استناد به اطالق روایات نباید فرقی بین زن محرم و نامحرم و همسر
و غیر همسر قائل شد.
ب) روایات روا نبودن اذیت و آزار مؤمنین و مسلمین

امام صادق ( )میفرمایند« :الورع انفع من تجنب محارم اهلل و اکف عن اذی المومنین و

اغتیابهم» (کلینی1407 ،ق :ج ،8ص )244؛ «اجتناب از حرام الهی و اذیت نکردن مؤمنین و غیبت

نکردن پشت سر آنان از نافعترین و کاملترین مراتب میباشد» .بر این اساس تشبیبی که موجب
اذیت و آزار زن  به خصوص زنان مؤمنه شود طبق روایات جایز نیست و فرقی بین محرم و نامحرم
و همسر و غیر همسر هم ندارد.
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ج) روایات دال بر حرمت برانگیختن شهوت نسبت به زنان نامحرم

امام صادق ( )میفرمایند« :النظر سهم من سهام ابلیس و کم من نظره اورثت حسره الطویله»

(کلینی1407 ،ق :ج ،5ص)559؛ «نگاه به زن نامحرم از روی شهوت ،تیری از تیرهای مسموم شیطان
است و چه بسیارنگاههایی که موجب حسرت طوالنی شده است».

مسلماً تأثیر تشبیبی که در مقام لفظ و کالم محقق میشود در برانگیختن شهوت بیشتر از
نگاه است و اگر نگاه شهوانی باشد به طریق اولی تشبیب نیز حرام میباشد.
روایاتی که خلوت زن و مرد بیگانه را در یک مکان جایز ندانسته و فرد سوم آنها را شیطان
میداند (محدث نوری1415 ،ق :ج ،14ص  )265و روایاتی که نشستن مرد در مکانی را که زن نشسته
بوده تا قبل از آنکه آن مکان گرمای بدن زن را از دست بدهد و سرد شود ،مکروه و نامطلوب
میدانند (صدوق1413 ،ق :ج ،3ص  )467همه به طور غیرمستقیم دال بر این است که هر آنچه
موجب تحریک قوای شهوانی نسبت به زنان بیگانه شود نزد شارع ،قبیح و نامشروع است و میتوان
تشبیبی را که محرک شهوت نسبت به غیر همسر است را ممنوع و ناروا دانست.
 -3-6سیرهی عقالء و متشرعه

انسانهای عاقل غیرتمند هیچگاه راضی نمیشوند که مردی نسبت به دختر یا خواهر یا حتی
زنی از خویشاوندانشان در غیر حالت خواستگاری و اراده ازدواج ،سخنان عاشقانه بیان کند و این
امر را تقبیح میکنند .با توجه به ادلّهای که بیان شد میتوان نتیجه گرفت تشبیی که تحت یکی
از عناوین زیر قرار گیرد حرام است:
الف -تحریک قوای شهوانی و تحقق فحشاء و منکر و شیوع بیبندوباری و رغبت نااهالن به
رواج ارتباط نامشروع زن و مرد؛
ب -هتک حرمت و بیآبرویی زن؛
ج  -لهو و لعب و باطل؛
د -اذیت و آزار و ضرر و زیان رساندن به زن؛
ه  -تمنی تحقق حرام به وقوع معصیت.
 -7ادل ّه حرمت تشبيب

عنوان لهو و لعب و باطل و امثال اينها است كه در قرآن هم آمده كه «اجتنبوا قول الزور» و
چيزهاي ديگر هم دارد كه از چيزهاي باطل اجتناب كنيد .آنچه با بحث ما ارتباط دارد اين است
كه اگر ما اطالقي داشته باشيم يا بپذيريم در جاي خودش كه هر لعبي حرام است يا هر لهوي
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حرام است يا هر امر و كار و فعل و قول باطلي حرام است ،ممكن است اين اطالق بر بحث تشبيب
منطبق شود ،ولي آنچه به اجمال و اختصار ميتوانيم بگوييم اين است كه اين ادعا كه هر «لعبي»
حرام است« ،لهو» هم همين طور است ،پذيرش يك اطالقي كه هر قول و فعل لهوي را يعني
ما ينهي عن ذكراهلل و عناالخره و چيزهايي كه انسان را از اهداف درست غافل ميكند ،مطلق
بگوييم حرام است ،پذیرفتنی نيست.
 -1-7عنوان لهو و لعب

براي حرمت تشبيب به عناوين حرمت مانند اينكه تشبيب لهو و لعب است و كل لهو و لعب
حرام است ،استدالل شده بود .اشكالي كه ما در اين استدالل داريم با توجه به مباحثي كه به
اجمال و اختصار اينجا عرض شد ،هم اشكال صغروي وجود دارد و هم اشكال كبروي.
الف -اشكال صغروي

اشکال صغروی اين است كه هميشه اين طور نيست تشبيب و ذكر اوصاف ديگري و زن ديگري
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لهو و لعب باشد؛ البته غالباً لهو و لعب است .ممكن است اين وصفي كه ميكند در شرایطي باشد
كه عرفاً لهو و لعب محسوب نشود و به شکلی توصيف كند که حتي ممکن است الهي عن ذكر
اهلل هم نباشد ،البته غالباً اين طور است .تالزم رد صغری در اینجا غالبي است ،نه دائمي و خيلي
وقتها اين طور است .اين بحث صغروي است كه اينجا اشكال صغروي به خالف بحثهاي قبلي
چندان قوي نيست ،براي اينكه اين مالزمه غالبي است.
ب -اشكال كبروي

اشكال كبروي اين است كه ما دليلي بر حرمت مطلق لهو و لعب بما هو لهو و لعب نداريم؛ بله
اگر اين تشبيب مهيج شهوت و خالف عفاف است ،درست است ،اما به صرف اينكه اين لهو و لعب
است ،برای حرمتش اطالق نداريم ،البته كراهت چرا و اين دليل ،دليل بر كراهت ميشود ،مگر
اينكه جاي لهو و باطل نباشد كه آن كم است .اين هم اين دليل است كه قصهاش روشن است،
البته در مورد لهو و لعب بحث مبسوطي را خواهيم داشت.
 -2-7عنوان اغراء الفساق بها

يعني زمينهسازي براي راهيابي و تعرض افراد الابالي به زنی كه مورد تشبيب قرار گرفته است.
طوري او را توصيف ميكند كه افرادي در او طمع ميكنند و ايجاد طمع نسبت به اين زن ميكند.
اين تشبيب موجب اغراء است و اغراء حرام است .اين هم دليل ديگري است كه گفته شده است.
اينجا هم بحث صغروي و كبروي دو اشكال دارد.
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الف -اشکال صغروي

اين است كه هميشه اغراء فاسق به آن زن نيست .براي اينكه گاهي تشبيب به زن مبهمي
است و به زن خاصي نيست يا اگر زن خاصّ ي هم است ،معلوم است كه كسي به سمت او سوق
پيدا نميكند يا دسترسي به او ندارد؛ لذا هميشه مالزم با اغراء فساق به او نيست.
ب -اشکال کبروي

از نظر كبروي اينجا بعيد نيست كه اغراء الفساق بالمرأه المعلومه و به زني كه ايجاد طمع
شهواني در او كند ،حرام باشد ،ولي اين هم اغراءالفساق بها از باب حرمتش ،در روايات به اين
عنوان نيامده است .اين بيشتر همان عنوان تهييج شهواني و اعانه بر اثم و امثال اينها دارد .اغراء،
هتك ديگران هم محسوب میشود ،يعني خود اين اغراء الفاسق بها عنوان خاصي نيست ،خودش
مشمول يكي از عناوين است.
 -3-7عنوان اعانه بر اثم

به اين بيان كه ذكر اوصاف زن ديگري در ميان جمع و براي ديگران ،موجب كمك بر گناه
است ،يعني اصل اينکه وصف جمال غير میکند ،مانعي ندارد ،ولي كمك مي شود براي اينكه
ديگران گناه كنند و اين ،اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم هم حرام است.
الف -اشكال صغروي

اين است كه هميشه وصف جمال غير براي كسي اعانه بر اثم نيست .مخصوصاً اگر زن مجهولي
باشد ،آن هم در موقعيتي كه موقعيتي نيست كه كسي به خاطر آن به سمت گناه برود ،لذا گرچه
غالباً اين طور است ،امّا دائماً اين طور نيست.
ب -اشکال کبروي

از نظر كبروي آيا اعانه بر اثم حرام است يا حرام نيست؟ اين بحثهاي گذشته است كه گفتيم
با دو شرط حرام است ،لذا از نظر كبروي ما به خالف آقاي خویي و اينها قبول داريم .از نظر كبروي
هم حتي مثل آقاي خویي و آقاي تبريزي كه اعانه بر ظلم را قبيح ميدانستند ،اگر اين بيان وصف
موجب يك نوع ظلمي به او بشود .بروند درب خانهاش و اذيتش بكنند ،آنها را بايد بگويند حرام
است ،چون اعانه بر ظلم است ،لذا گاهي اعانه بر اثم است ،گاهي اعانه بر ظلم است و موجب مي
شود كه او مورد تعدّ ي قرار بگيرد و آزار ببيند .حتي آن مبناي آقاي خویي و آقاي تبريزي هم
موجب حرمت اين امر می شود (.)www.eshragh-erfan.com
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جمعبندي بحث

تا اينجا عنوانهایی بحث شد كه انطباق غالب آنها بر مورد دائمي نيست .اگر نگوييم همه
اينها اينطور بود كه انطباقش بر مورد دائمي نيست .يكي دو تا غالبي بود ،بقيه هم گاهي منطبق
ميشد ،گاهي نميشد .اين از نظر صغروي ،در همهی اينها يك حرف مشترك داشتيم كه تشبيب
چه در دایرهاي كه وصف مرأه است يا غير مرأه ،معلومه است يا غيرمعلومه و به شعر است يا به
نظم است يا به ابزارها و ادوات ديگر .اينها طبق اين ادله هيچ فرقي نميكند .يك اشكال مشترك 
در همهی اينها ،دليل اين بود كه عنوان تشبيب در روايت و آيهاي وارد نشده است ،انطباق هيچ
كدام از اين عناوين ثانويه و قواعد عامه هم دائمي نیست .بعضي غالبي بود ،بعضي غالبي هم نبود
و لذا نميتوانيم بگوييم تشبيب بما هو مطلقاً حرام است .چه در آن با قيودي كه فقها فرمودهاند
و بهخصوص ماوراي آن قيود كه آن روشنتر است ،البته فرقي نميكند مرأه باشد يا غير مرأه،
معلومه باشد يا غير معلومه و يا به شعر باشد يا به غير شعر.
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 -4-7عنوان وصف

اين است كه گاهي اين وصف غير عند شخص آخر است ،گاهي خودش است .وصف غير در
هر حال ممكن است گفته شود كه موجب يك نوع تهييج شهواني خود او ميشود .يعني خود او
براي زني شعر ميخواند و اوصاف او را بيان ميكند و خويشتن را به هيجان شهواني در ميآورد.
اين دليل هم يك دليل است.
الف -اشکال صغروي

اين دليل هم به لحاظ صغروی اشكال دارد كه هميشه اين طور نيست ،اگر اين طور باشد،
حرام است .به لحاظ کبری بحثي نيست .اگر كسي خودش را به تهييج شهواني دربياورد .،مطلقاً
حرام است .مگر در جايي كه خاص خودش باشد .اين تابع اين است كه خودش تهييج شهواني
بشود يا نشود.
خاصيت دليل آخر هم اين ميشود که اين ،مواردي را كه جلوي غير هم نباشد ،ميگيرد .آن
وقت اگر جلوي غير باشد و تهييج شهواني غير هم باشد دو گناه كرده است؛ هم خودش را در
معصيت و هيجان شهواني انداخته و هم يكي ديگر را به گناه انداخته است .البته تهييج شهواني
خود قيودي دارد كه در جاي خودش بحث ميكنيم .اينجا بحث ما بيان وصف است؛ شعري يا
سرودي ميخواند.

بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین

جمعبندی بحث

به لحاظ صغروي عنوان تشبيب مالزمه قاطع دائمي به هيچ يك از عناوين نداشت ،ولي
با بعضي ،مالزمهاش بيشتر بود و با بعضي كمتر ،ولي مالزمه دائمي نبود .به لحاظ كبروي اين
عناوینها به دو يا سه دسته تقسيم شدهاند ،بعضي حرام بود ،حرمت كبروي آن قبول بود .اطالق
در حرمت به لحاظ كبروي نبود ،گرچه بعضي كراهت داشت ،بعضي حتي كراهت هم ممكن است
نداشته باشد ،لذا در اين عناوین اشكال صغروي مشتركي بود كه مالزمه دائمي نيست و در كبري
هم اين كبريات و قواعد عامه دو قسم مي شدند ،بعضي مطلقاً حرام بودند و بعضي حرام نبودند،
بلكه كراهتي داشتند.
 -8فروعات بحث تشبيب
 -1-8عدم موضوعيت قيود

قيودي كه در كلمات فقها آمده است ،هيچ موضوعيتي ندارد كه مرأه و معلومه باشد و به شعر
باشد .اينها هيچ موضوعيتي ندارد .اینها از باب اين بود كه با اين قيود يك نوع تهييج يا چيزهاي
ديگر حالت غلبهاي پيدا ميكرد و ا ّال اين قيودي كه فقها در تعريف تشبيب آوردهاند كه گفتيم،
قيود متخذه از حكم است ،چون دليل به عنوان تشبيب نداشتيم ،لذا ما حكم را كه روشن كرديم
در تشبيب براي حكم به حرمت در آن جاهايي كه مصداق آن محرمات است نه هميشه ،قيد زن
بودن دخالتي نداشت ،اگر مرد هم باشد ،اگر مصداق تهييج و ايذاء و امثال اينها شود حرام است،
اگر نشود حرام نيست .اين موضوعيت ندارد كه زن باشد ،يا مرد باشد .ممكن است مردي را توصيف
كند و پسري را توصيف كند و تهييج شهواني و اغراء باشد و حرام شود .ممكن است زني را توصيف
بكند ولي اينها را نداشته باشد ،لذا اين قيود دخالتي ندارد از حيث اينكه مرد باشد يا زن باشد.
 -2-8عدم دخالت معلومه و غيرمعلومه

اينكه اين قيود دخالتي ندارد ازحيث اينكه معلومه باشد يا غير معلومه .اين دخالت مطلقي
ال آنجايي كه نسبت به زني ايجاد
ندارد ،بله در بعضي از اين عناوين معلومه بودن دخالت داشت ،مث ً
طمع ميكند و اغراء ميكند الابالي را نسبت به زني اين مربوط به جايي است كه زن معلومهاي
باشد و لذا آن قيد دومي كه زن بودن است و معلومه بودن است دخالتي ندارد ،جز در يكي دو
تا از آن موارد.
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 -3-8عدم دخالت قيد شعر

قيد شعر بودن هم ،معلوم است كه دخالتي ندارد .اين توصيف اگر مصداق يكي از محرمات
يا مكروهاتي شود كه اينجا برشمرديم ،سه چهار تا حرام بودنش ثابت بود و اعانه بر اثم و تهييج
شهواني و ايذاء و اينها ،آنجايي كه محرم يا مكروه است طبق بحثهاي گذشته فرقي نميكند
كه با شعر كسي را توصيف كند يا اينكه نه با بيان نثري باشد يا با ابزارهاي ديگر امروزي باشد يا
فيلم ساختگي درست كرده كه بما هو هو حرام نيست ،ولي از جهتي كه توصيف زني ميكند و
مصداق يكي از آن عناوين ميشود اشكال پيدا ميكند؛ لذا از لحاظ ابزار تفاوتي نميكند كه چه
ابزار و چه وسيلهاي در اين تهييج شهواني باشد.
 -4-8توصيف غيرمستقيم

اين است كه اينهايي كه گفتيم ،در آنجايي است كه توصيف او با شعر و نظم و فيلم و چيزهاي
غيرمستقيم باشد و ا ّال در فيلم و اينها اگر فيلم نامحرمي را نشان بدهد يعني فيلم واقعي او را نشان
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بدهد ،داستان آن فرق ميكند .كاري كه االن هم گاهي ميكنند .اگر كسي تصوير واقعي را نشان
بدهد ،آن تصوير واقعي مشمول آن احكام است كه اگر طرف او را بشناسد و نامحرم را ببيند مطلقاً
حرام است ،اما اگر نميشناسد كه او كيست و ميبيند آن وقت عناوين ثانويه ميشود ،بايد ببينيم
تهييج شهواني است يا نيست .اگر تهييج شهواني باشد اشكال دارد ،لذا اين بحثها در بياني بود كه
غير از تصوير و تصويرهاي غير فيلمسازي است و اال اگر فيلم مستند باشد و فيلم واقعي باشد ،آن
از اين بحث جدا است و احكام ديگري دارد .تصوير واقعي تشبيب نيست و حساب ديگري دارد كه
بحث ميشود و حكمش هم همين است كه اگر ميشناسد و نگاه كند غالباً ميگويند حرام است،
اما اگر نشناسد آن وقت مانعي ندارد ،اال اينكه يكي از اين عناوين ثانويه و قواعد كليه باشد كه آن
هم گاهي هست و گاهي نيست .مشهور و معموالً ميگويند وقتي بشناسد حرام است ،اگر نشناسد
حرام نيست ،مگر اينكه اصاله الفتنه و تهييج و امثال اينها باشد ( .)www.eshragh-erfan.com

 -9تشبیب از دیدگاه فقهای اهل سنت
 -1-9حکم تکلیفی تشبیب

تشبیب زن معین یا پسر بچهی بدون ریش بر سراینده حرام است .اختالفی بین فقیهان نیست
در اینکه شاعر شعری درباره زن معین و بیگانه و نامحرم بسراید که محارمش را بر ناسزاگویی
ال صفات حسی زن غریبهای را که حرام است آشکار سازد ،هیچ اختالف نظری
تحریک کند ،مث ً

بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین

نیست و مساوی است در اینکه صفات حسی و معنوی آن زن را یاد کند .همچنین اگر صفات آشکار
و پنهان آن زن را یاد کند باز هم حرام است ،زیرا باعث آزار و ناراحتی او و خویشانش میگردد
و عامل برمال کردن پوشش و رسوایی زن مسلمان است ،اما اگر مرد تشبیب همسر و کنیز خود
را تشبیب کند اشکال ندارد (موسوعه الفقهیه :ج ،12ص  .)140البته نباید اعضای پنهانش را توصیف
کند ،همچنین نباید چیزی را که باید پنهان بمانند یاد کند ،زیرا با این کار از انسانیت سقوط
خواهد کرد و بیغیرت خواهد شد و اگر بگوید بنابر فتوای بعضی از فقها مرتکب کار حرام و بنابر
نظر فقهای دیگر مرتکب کار مکروه شده است .همچنین تشبیب به زن غیرمعین جایز است ،البته
نباید فحش دهد یا قرینهای بیاورد که آن زن را مشخص کند ،زیرا هدف از قرینه در شعر ،زیبا
و نغز ساختن شعر است نه مشخص کردن موصوف ،پس اگر قرینه معینه بیاورد در حکم تعیین
زن خواهد بود که حرام است.
ذکر اسم زن نامعلوم ،مثل لیلی و سعاد ،تعیین زن نیست .به دلیل حدیث کعب بن زهیر از
شاعران بلند مرتبه عرب و از قصیدهسرایان بزرگ زمان پیامبر اکرم ( ،)که قصیدهی «بانت
سعاد» را در حضور رسولخدا ( )و در وصف ایشان سرود.
 -2-9تشبیب پسر بچه

تشبیب غالم (پسر بچه) حرام است؛ البته این حکم وقتی است که بگوید عاشق پسر بچه
است ،حتی اگر معین نباشد ،زیرا سرودن اشعار عشقی درباره پسر بچه مطلقاً و در هر صورت،
چه معین چه نامعین ،حرام است .بعضی از فقها گفتهاند پسر بچهی نامعین حکم زن نامعین را
دارد یعنی تشبیب او حرام نیست مگر با همان شرایطی که برای زن نامعین گفته شد(.الموسوعة

الفقهية الكويتية).

 -3-9روایت اشعار تشبیب از دیگران

از دیدگاه اهلسنت اگر کسی صفات [زن یا پسر بچه] را از کسی نقل کند یا شعر دیگری را
ال بخواهد شاهد شعری بیاورد
بخواند و قصد تحریک بر حرام نداشته باشد ،این کار مباح است .مث ً
یا فصاحت و بالغت بیاموزد .ابنقدامه از فقهای حنبلی دراینباره میگوید« :فماكان الشعر يتضمن
هجوه المسلمين و القد حفي أعراضهم أو التشبيبب امرأة بعينها و اإلفراط في وصفها فذكر أصحابنا أنه

محرم وهذا إن أريد به أنه محرم على قائلة فهو صحيح وأما على راوية فال يصح»

مذهب حنفیه حرمت تشبیب زن را به معین و زندهبودن زن مقید کردهاند ،پس اگر زن مردهای

را تشبیب کند حرام نیست (همان).
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ابنقیم جوزی در کتاب مدارجالسالكين گفته است« :تشبیب و غزلسرایی غالباً در صورتهای

حرام است و نادرترین غزلسرایی و تشبیب آن است که مرد درباره همسر یا کنیزش بسراید و این
مورد آن قدر کم است که چون موی سفیدی در پوست گاو سیاه میماند».
از اینکه اهلسنت از جمله موارد سقوط عدالت را تشبیب زن معین میدانند ،درمییابیم که
تشبیب نزد ایشان حرام است.
جمعبندی و نتیجهگیری

طبق نظر فقهای شیعه از جمله اشعاری که مذموم و نکوهیده شمرده شده ،شعر تشبیب
است که شاعر در قالب آن به توصیف جمال و محاسن زن و اظهار اشتیاق و عالقه به معشوقهاش
میپردازد .این نوع شعر چون مالزم با مفاسدی از قبیل ،ترویج فحشاء و منکر ،اذیت و آزار دیگران،
هتک حرمت زنان آبرومند و ...میشود از نظر شرع حرام و غیرمجاز میباشد .در زمینه حرمت
تشبیب ادلهی مختلفی بیان شده است ،از جمله آیات و روایات و سیرهی عقال .مشهور فقها نیز
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تشبیبی را که مالزم با یکی از عناوین حرام باشد ،حرام میدانند و در این جهت فرقی بین زنان
مختلف وجود ندارد و هر زنی که محترم باشد تشبیب نسبت به او جایز نیست و از دیدگاه فریقین
هم تشبیب زن معین و پسر بچه بدون ریش بر سراینده حرام است ،اگرچه صفات آشکار و پنهان
آن زن را یاد کند باز هم حرام است ،زیرا باعث برمالکردن پوشش و رسوایی زن مسلمان است.

بررسی فقهی «تشبیب» از دیدگاه فریقین
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ggابن قدامه مقدسي ،ابومحمد 1405،ق .المغني في فقهاإلمام أحمدبن حنبالل شيباني ،بيروت:
دارالفكر.
ggابنمنظور ،جمالالدین محمدبن مکرم1045 ،ق .لسا نالعرب ،بیروت :داراالحیاءالتراث.
ggاعرافی ،علیرضا .1387 ،دروس خارج فقه،
www.eshragh-erfan.com

ggانصاری ،مرتضی1416،ق .مکاسب ،بیروت :داراالحیاءالتراث.
ggایروانی ،علی .1379،حاشیه مکاسب ،تهران :صبح صادق.
ggتبریزی ،جواد1416 ،ق .ارشاد الطالب علی المکاسب ،قم :اسماعیلیان.
لالشیعه ،قم :اسماعیلیان.
ggحرعاملی ،محمدبن حسن .1376 ،وسائ 
ggحسینی ،سیدمحمد .1375،فرهنگ لغات و اصطالحات فقهی ،تهران :سروش.
ggحلی (محقق) ،ابوالقاسم نجمالدین1409،ق .شرای عاالسالم فی مسائل الحالل والحرام ،قم:
اسماعیلیان.
ggحلی (عالمه) ،حسنبن یوسفبن مطهر1413 ،ق .قواعداالحکام ،قم :نشر اسالمی.
ggحلی ،محمدبن حسن علی1414 ،ق .تذکرهالفقهاء ،قم :مؤسسه اهلبیت.
ggخمینی ،سیدروحاهلل .1368 ،مکاسب محرمه ،تهران :مطبوعاتی دارالعلم.
تنامه ،تهران :دانشگاه تهران.
ggدهخدا ،علیاکبر .1377 ،لغ 
ggذهنی تهرانی ،محمدجواد ،ترجمه و شرح مکاسب شیخ انصاری ،قم :حاذق.
ggراغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسینبن محمد .1362 ،المفردات اللفاظ قرآ نکریم ،تهران :مرتضوی.
ggروحانی ،سید صادق1413 ،ق .فقهالصادق ،قم :دارالکتاب.
ggسیاح ،احمد .1390،فرهنگ بزرگ جامع نوین ،تهران :اسالم.
ggسعیدزاده ،محسن .1374 ،کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگردشیخ انصاری ،قم :موسسه
فرهنگی واطالع رسانی تبیان.
ggــــــــ« ،تشبیب از دیدگاه شیخ انصاری» ،پیام زن ،ش.)1373( ،10
ggحسینی عاملی ،عبدالمحسن1408 ،ق .بلغه الطالب فی شرح المکاسب ،بیروت :الوفا.
ggخویی ،سیدابوالقاسم1417 ،ق .مصباحالفقاهه ،قم :انصاریان.
ggطریحی .1375 ،مجم عالبحرین ،تهران :مکتبه المرتضویه.
ggطوسی ،محمدبن حسن .1365،التهذیب االحکام ،بیروت :دارالکتب االسالمیه.
ggــــــــ .1387 ،المبسوط ،تهران :مرتضوی.
ggعاملی (شهید اوّل) ،محمدبن مکی1410،ق .الدروس الشرعیه ،بیروت :مؤسسه فقه الشیعه.
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ggعاملی (شهیدثانی) ،زینالدینبن علی1412،ق .مسالکاالفهام الی تنقیح شرای عاالسالم ،قم :معارف
اسالمی.
ggعمید ،حسن .1389 ،فرهنگ عمید ،تهران :اشجع.
ggکرکی ،علیبن حسین1408/1407 ،ق .جامعالمقاصد ،قم :مؤسسه آل البیت.
ggکلینی ،محمدبن یعقوب1407،ق .کافی ،تهران ،دارالکتب اسالمیه.
ggمجلسی ،محمدباقر1111-1037 ،ق .بحاراالنوار ،قم :اسالمیه.
ggمددی موسی ،احمد .1389 ،شرح بر مکاسب محرمه ،وبگاه دروس وآثار استاد مددی موسوی
http://www.ostadmadadi.ir

لالکالم ،قم :مؤسسه مطبوعاتی دارالکتاب ـ الجزائری.
ggمیرشفیعی خوانساری ،فضل اهلل .1374 ،محص 
ggنجفی ،محمدحسن .1388 ،جواهرالکالم الی شرح شرایعاالسالم ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
ggنوری محدث ،میرزاحسین1415 ،ق .مستدرکالوسائل ،قم :آلالبیت.
ggهندی ،متقی1954 ،م .کنزالعمال ،بیروت :الرساله.
ggنرم افزار «الشامله» ،منتشر شده توسط وزارت اوقاف و شئون اسالمی دولت کویت.
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hhhttp://www.islamweb.net
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