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 میبسم اهللا الرحمن الرح

 مقدمه
سب به کته کاسب محرمه در نوع سوم مطرح شده است که در مک ياز امور یکیبحث سبّ است و  اینجابحث ما در 

 محرمات است، دشنام و سبّ است.

سب به سبّ که تکست یو اصالً متعارف نآمده است  اینجاراداً در ه سّب استطک اندگفته اینجاارم در کم يحضرت آقا

است اما امروزه  يامالً استطرادکبحث  یک جهتازاینو انجام دهد  یسبّ کهاین يبدهند برا یسکبه  یپول یعنیشود 

نند و ک ییبدگو کهاین يبرا کنندیمجار یوها، استیرادو  هاتلویزیوندر  واست  یج و متداولیسب راکسب به سبّ، تکت

ه با دشنام و کهم دارد  يمصداق امروز اینجان موضوع در ین طرح ایاست بنابرا یج و متعارفیو سبّ امر را یین بدگویا

 .کنندیمسب کسبّ، ت

 عناوین مرتبط با سبّ
 و ه و استهزایو سخره شتم و لعن و فحش کن مرتبط با سبّ است یعناو هاآناز  یکیه کم یچند مقدمه دار اینجادر 

مالمت و ع و یتقرو تهمت و بهتان  مذمت و ذم و و ءهجا هجو و ف وذق بت و طعن ویهمز و لمز و غ ب ویر و تعنییتع

با  خانوادههم يه به نحوکاست  ینیمجموعه عناو هااینو  هستمرتبط با بحث سبّ  هااینه همه ک هست اع و...ضب

الم و قول است و همه کن مربوط به ین عناویو همه ادارد  ییهاتفاوتبا سبّ  هاایناز  هرکدامالبته  .مفهوم سبّ است

ر یغ متعرضه کاست  یحیقول قب یعنیگران است یو متعرض به د شودیم يدر قول جاره کاست  ايمذمومهافعال  هاآن

 .کندیمع ییتضگران را یو حق د کندیموارد  یبیلطمه و آس يگریاست و نسبت به د

 اعم بودن عناوین سبّ از قول و فعل
اختصاص به  ،ه آن جنس اعمکاست  یجنس اعم یکداخل  يبه نحو نین عناویه همه اکن است یا يبعدمطلب 

 ین مختلفیو عناوه اختصاص به قول ندارد و اعم از قول است کر است یر و استخفاف غیتحق هاآناز  یکیه ک قول ندارد

 یو گاهر آمده است یتحق یف و گاهیتخف یاستخفاف و گاه یثالً گاهر، مقصود است میتحق هاآنه در همه کآمده است 

ن ین عناویفراتر از قول هستند و همه اه کهستند  ینیمجموعه عناو هااینه کن آمده است یاستحقار و اهانت و توه

ار مهم یه بسک يگریدعنوان  .باشندیمار مهم یات بسیاست و در مجموعه روا يگریردن دک کوچک کیو حا يحاو
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 رساندیمآزار  یه گاهکست بلیردن نک کوچکشه یآزار رساندن هم کهاینه آزار رساندن است ولو ک هست ایذاءاست، 

از  یه بعضکم یدار يادیات زیز رواین ایذاءاعم از قول و فعل است و در باب ز ین عنوان نیه اک کندینم کوچکاو را  یول

 رد. کم یان خواهیرا ب هاآن

 هاآنم مختلف به یات با مفاهیو در روا باشندیمه اعم از قول و فعل کهستند  یار مهمیعنوان بس ،ن دوین ایبنابرا

 اشاره شده است.

به ه کهستند  ياقوال بد هااینو ه در قلمرو قول و گفتار بود کبودند  ینیاول همه عناوگانه ن ده پانزدهیمجموعه عناو

 .رساندیمب یگران آسید

 و تحقیر ایذاء
ر و یتحق یکیه که آن دو عنوان اعم از قول و فعل است ک رندیگیمگر قرار یل دو عنوان دین در ذین عناویهمه ا

و  شودیمهم با فعل انجام  یو گاه شودیمردن با قول انجام ک کوچکن خوار و یا یه گاهکگران است یردن دک کوچک

 را یافعال اگر ما واقع ه درکن است یم اینکان یب میخواستیمن مقدمه یو آن چه در ا هستو آزار رساندن  ایذاء يگرید

گران و آزار رساندن به یردن دک کوچکدو عنوان  میری، اعم از قول و فعل بگشودیمگران یبه د ايلطمهه موجب ک

 .است ایذاء یو نوع شودیموارد  ذاءایدر  يگران به نحویردن دکر یو تحق کوچکه البته کگران است ید

ه کاست  ايمذمومهافعال  هااینو  میکنیمان یرا در دو عنوان ب هاآن ،نباشد ایذاءن است در آن کمم یچون گاه یول

ن دو یو اح و مذموم است یقب هااینز یو عقالً ندارد  ینه هاآنداً نسبت به کو اسالم مؤ شودیمگران یبه د لطمهموجب 

و فحش و هستند و سبّ و شتم  یامر محرمتابِ ک أو بالگران بالقولِ أو بالفعلیردن دک کوچکعنوان آزار رساندن و 

ه اعم از ک شوندیموارد  يگرین در دو عنوان دین عناویه اک رندیگیمقرار  یبت در شعبه قولیبضاع و تهمت و هجو و غ

لفعل امنتها اگر ب رساندیمب یآس يگریو به د شودیمصادر  یسکه از کاست  یاعمال هااینقول و فعل است و مجموعه 

 .اگر بالقول باشد نمونه آن سبّ و شتم است یول شودیمباشد از بحث ما خارج 

 ادله روایی
ابواب  ،تاب حجک 8در جلد  یکیه کآمده است  یین مباحث است در دو باب روایه مربوط به مجموعه اک یاتیروا

ه در آن جا هم کاست  يجلد 20عهیشوسائل  8از جلد  یمیباً نیام عشرت تقرکه ابواب احکام عشرت آمده است کاح

 .آمده است ایذاءف آمده است و هم بحث یبحث استخفا و تخف
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مؤمن است و باب  ایذاءم یه تحرکاست  145ام عشرت، باب کابواب اح، 8 ه اعم از قول و فعل است در جلدک یبحث

و باب  هستاللُ المؤمن َواحتِقارُ ضا 147و باب  هست خِذْلَانِه وَ الْمُؤْمِنِ إِهَانَۀِ تَحْرِیمِ بَابُه کاست  146اب ، بيبعد

را  ایذاءردن و کر یردن و خوار و تحقک کوچک یعنی یلکن ابواب همان دو عنوان یه اکاستخفاف به مؤمن است  148

 ن ابواب است.یهم 158ارتباط دارد باب ه با بحث سبّ ک يگریو باب د رسانندیم

ه در باب جهاد نفس آمده است کاست ر کاز من یابواب امر به معروف و نه 11ات هم در جلد یگر از روایبخش د

 آمده است.ابواب مربوط به فحش و بضاع و...  48و  47در باب  ازجمله

 تعابیر سبّ 
 يه بر معناک ه وَالسَبّ مَعروفٌ عِندَالعرفکاسب آورده است کخ در میه مرحوم شکمقدمه سوم عنوان سبّ است 

 رده است.کر کآن ذ يبرا یفیتعار یتب فقهکو رام کاسب و مصداق الکاز جامع الم ،و بعد شودیمآن حمل  یعرف

 تعبیر لغوي سبّ
ر شده کدو معنا ذ یشه اصلیسبّ در معنا و ر يبرا هست يار معتبر و قویه لغت بسک مقاییساما در لغت مثالً در 

 : است

 الف. قطع و عقر
سبّ  یمفهوم اصل دیفرمایمشان یو بعد خود ارده است کنقل  مقاییسه از خود صاحب کدن است یبر یعنیقطع  یکی

ه مفهوم ک یردن ناقه و شتر بوده است و بعدها به مفهومک یپسبّ همان  ياصل معنا دیگویمعقر همان عقرالنّاقه است و 

  . قل شده استشتم است منت

 شتم ب.
ا یسبّ قطع  یاصلشه یو رگر آمده است مفهوم یتب دکا یا لسان العرب ی مقاییسه در کن در لغت طبق آن چه یبنابرا

ن یو بعدها ا رده استک یاو را پ يرده است و پاکه ناقه را عقر کن معنا بود یعقرالناقه به ا گفتندیم یمثًال وقت عقر است

ن یه اک کندیمت اهان يگریو به د شودیم يه بر زبان جارکاست  یعمل قول یکه کشتم منتقل شده است  يبه معنا

و در امده است ین يزین چیش از ایل بیاص يهالغتقول است منتها در  يبرا ید، وصفیجد يشه و انتقال آن به معنایر
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و بعدها ه اعم از قول و فعل بوده است کبوده است  بغضا ینه کیآن  یاصل يه معناکآمده است  مقاییسمورد شتم در 

 .سخن زشت در آمده است یعنیه یرکالم الکآن به صورت ال يمعنا

 یلفظ كمشتر
  :ن استیا یلفظ كمات مشتریاز تقس یکیدارد و  یفراوان يهابحث یلفظ كمشتر

 نیالف. داراي اساس متبا
ن دارد مثالً در یامًال متباک يهاخواستگاه یعنین است یشه متبایاز اساس و ر یلفظ كمشتر يچند معنا یه گاهک

 .ن داردیمتبا يوان، دو معنایح یر به معنیبا ش شودیم يه آب از آن جارک يریش یفارس

 ن یب. داراي اساس غیر متبا
با  ید ربط و نسبتیجد یه معانکاست بل برنخاستهن یمتبا يو معنااز دو خواستگاه  یات لفظکاما نوع دوم از مشتر

 يهادقتاربرد و ک يهامقامم فقط در یقد یآن معن آرامآرام یخارج شده است ول هاآنم دارد و از درون یقد یمعان

 .شودیمار برده کبه  شناسیلغت

بوده  موردتوجهانتقال از آن در ابتدا هنگام  ید ولیایقطع و عقر به ذهن نن است کسبّ و شتم مماربرد کمثالً در  

د به آن ی، باشف معناکحتماً در  بردیمار کن حرف را به یه اک یق عربیدق يق و سخنگویعرب دق حالندرعیاست اما 

 .ردکمناسبت و علقه توجه 

 بنديجمع
ه وصف کدوم همان شتم است  ياست و معنا دارریشهه ک قطع و عقر يپس سبّ در لغت دو معنا دارد: سبّ به معنا 

ه ک شودینمگر موجب ید يمعنا به معنا یکانتقال از  يهاوقت علقههیچو  دانیممی یلفظ كن را مشتریه ما اکقول است 

و بعد بوده است  بغضراهت و کآن  یاصل يه معناک شودیمرار کن قصه تیز همیشود و در مورد شتم ن يمعنو كمشتر

 يسبّ و شتم هر دو معنا پس. زندمیگران لطمه یبه د يه به نحوکاست  یهیرکالم کرده است و کدا یپ يدیجد يمعنا

سبّ همان شتم است و  یعنی شوندیم یکبه هم نزد اینجاه در کدارند  يدیجد يو هر دو معنادارند  ايریشهو  یمیقد

ه سبّ و شتم مرادف کن است یه ظاهر آن اکع است یه سبّ، الشّتمُ الوَجک اندگفته هابعضیه کن تفاوت یس با اکبرع
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ل ین تحلین در مفردات آمده است و ایه اکع است ید و دردآور و وجیبا شتم شد یولستند و سبّ همان شتم است ین

 .امده استیدر مورد سبّ و شتم ن ین تفاوتیچنل یتب لغت اصکدر  کهاین يما ندارد برا يبرا یتیحج

 فقها در کالممفهوم سبّ 
 يدو معنا دارد و در معنا هرکدامپس سبّ و شتم ردند کل ین تحلدارد، خودشا یه مفهوم عرفکن لغت را یاما فقها ا

 از شتم است يدیدرجه باال و شد ،سبّ دیگویمه کمعنا دارند به جز در مفردات  یکباً یو تقر اندمنطبقدوم هر دو باهم 

  : ر دارندیچند تعب اینجاو فقها در 

 شَخصٍ  یالنَقص ال یقتضیاِسنادُ ما الف. 
 ینقص يه اقتضاک يزیچ کهاین یعنی شَخصٍ یالنَقص ال یقتضیاِسنادُ ما ه کجامع المقاصد فرمودند خ در یمرحوم ش

أَن ه کرده است کنقل  ۀرامکالمفتاحخ از ین مرحوم شیپست و همچن یعنیع یمثل وضنسبت داده شود  یسکبه  کندیم

 .وجود دارد یه در آن نقصک ینکف یتوص يزیرا به چ یسک یعنی هیف تَصِفً شَخص بِما هوَ اِذراعٌ وَ نَقصٌ

 ریالغ صُیر وَاالِهانه وَ تَنقیقصَدُ بهِ التَّحقیلِّ قولٍ کب. 
 ر یالغ صُیر وَاالِهانه وَ تَنقیقصَدُ بهِ التَّحقیقولٍ لِّ که کارم فرمودند کم ين آقایهمچن 

 صیبالتَّ�ّنق ۀُ االهانج. 
  صینقبالتَّ�ّ ۀُاالهانه کفرمودند  یسبحان يآقا 

ردند کل یتحلرا  يو لغو یهمان مفهوم عرف يبه نحو در واقع آمده است و فقها اینجاه در کهستند  یفیتعار هااین

  .اندکردهر کذ هاآن يشه را برایشتر ریو ب اندنشمردهم را بر ین مفاهیاق یدق طوربهچون خود لغت شناسان و اهل لغت 

 آقاي اعرافی تعریفِ
 ياشدهز ثابتیچجدا دانستن سبّ و شتم ه کن است یارفت یرد و آن را پذکبه آن اشاره  شودیمه ک يزیچ اینجادر 

لمات ک یه از بعضکن است یوجود دارد ا اینجاه در کو آن چه  ندیآیم حساببهباً مرادف یه سبّ و شتم تقرکست بلین

ه کنسبت دهد  یرا به شخص ینقص کهاین یعنیشخصٍ است  یال قتضِ النَّقصیاِسنادُ ما ه سبّ، مطلق ک شودیمظاهر 
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م حق ینیو ببم ینکسه یر را مقاین دو تعبید ایه باکاهانت است  ر ویتحق ه سبّ،کن است یگر اینظر است و نظر د یکن یا

 ؟ستیدر مسئله چ

 

 

 ان نقص در قولیو ب یرابطه اهانت قول
ه موجب اهانت ک یقول عموم و خصوص من وجه است، هاآنن یو ب گرددبرنمی یکجان دو به یم ایین است بگوکمم

 یگاه کهاین ين دو عموم و خصوص من وجه است براین ای، بدهدیمنسبت  یرا به شخص ینقصه ک یقولا یاست و 

 .رده باشدکبه او ن یاهانت ینسبت دهد ول یسکرا به  ینقص ین است با قولکمم

او را  یول کندیمان نقص یب اینجاده است در یو منابع را ند هاکتاب یدرس گفته است ول یفالن دیگویم یمثالً وقت

 یگاه یر است ولیاهانت و تحق یگاه کهاینان نقص اعم است از یپس ب کندینمو به او اهانت  کندینمر یو تحق کوچک

  .ر و اهانت وجود نداردیان نقص تحقیدر ب

 آمیزاهانتانواع قول 
و اهانت در  کندیمبه شخص اهانت  یان نقص خاصیبا ب ی: گاهاست نوعباشد دو  آمیزاهانته ک یگر قولیاز طرف د

الم خود کو با  زندمیمثالً بر سر او داد  کندینمر کاو ذ يرا برا ینقص یول کندیماهانت  یگاه یان نقص است ولیقالب ب

 .کندیم کوچکاو را 

فقها دو نظر وجود  يل لغویمن وجه است و در تحل و خصوصعموم  ،ان نقص در قولیو ب ین اهانت قولین بیبنابرا

مثل  یالم بعضکدر  یولنسبت دهد  يگریرا به د ینقص کهاین یعنی سبّ همان اسنادالنّقص است گویندمی یبعضدارد: 

عموم  هااینن یباشد و چون ب يگریه در آن اهانت به دک یالمک یعنیاهانت است  يشتر بر روی، بترکیزو...  ییخو يآقا

ص یۀُ بِالتَّنقاالهانسبّ ه کن است یو حق در مسئله ا شودیمو دو قول  گردندبرنمیگر یو خصوص من وجه بود به همد

ن یشتم او دشنام دادن و سبّ و  فهمدیمه عرف از سبّ کاست  يزین چیو ابه شخص  یاست به اسناد نقص و  االهانه

  .و خفت او است يخواره موجب کدهد  یسکبه  یه وصف نقصکاست 
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 بنديجمع
 یقتضیا اسناد ما یشخص است  یاسناد النَّقص اله کن است یر فقها ایتعب یکر دارند: یفقها سه تعب اینجان در یبنابرا

 کهایندوم  ریتعب وم قبول است ییبگو میتوانینم مطلقاًه کاست  طوراینرام که در جامع المقاصد و مفتاح الکالنَ�ُقص 

ن دو یه اکاست  یه سّب و شتم همان اهانت قولکن است یا يتا حدارم کم يو آقا ییخو يمثل آقا هابعضیالم کظاهر 

ه اسناد کاست  یه سّب و شتم اهانت قولکست و ظاهر آن قول سوم است یگار نما ساز یعرف ارتکازاتبا  کدامهیچر یتعب

تو  دیگویمه مثالً به شخص کو...است  یدلول مطابقبا م ین اسناد نقص به شخص گاهیبه شخص بدهد البته ا ینقص

را به  یوصف یل التزامکبه ش ه در خطاب عمالًکودن کا یا احمق، ی دیگویممثالً  کندیمهم خطاب  یو گاه یودن هستک

  .دهدیماو نسبت 

 )بحث خالصه(سّب در لغت 
خود  يلغو يهاشهیردر  هاایناز  یکباً مترادف هستند و هر یه سبّ و شتم تقرکن شد یما ا يل بحث لغوکن یبنابرا

ص است و از نظر فقها هم سه یبا تنق یه همان شتم و اهانت قولکار رفتند کبه  يدیجد يدارند و هر دو در معنا ايمعانی

ه قدر کن است یا شودیمه گرفته ک اينتیجهو ه جامع آن دو عنوان است کر سوم است یه حق، تعبک ر وجود داردیتعب

ر باشد و یه در آن اسناد نقص به غک یه قولکن است یتب لغت آمده است اکه در کشتم  ن دو مفهوم سبّ ویقّن از ایمت

 .ما سازگار است یعرف ارتکازو  يلغو ين با معنایه اکموجب اهانت شود 

 نکات مهم
 کهاینن سبّ و شتم مترادف هم هستند و دوم یا کهاینرد: اول کته توجه کد به چند نیم بایردکه ک یلین تحلیدر ا

 .دارند يدیجد يهستند و معنا یلفظ كنسبت دارند و مشتر کهاینولو  اندشدهخود جدا  یاصل یسبّ و شتم االن از معان

 عناصر سبّ  »تنقیص«و  »اهانت«
هستند و  یدو قول و هرص است یتنق یکیاهانت و  یکیه کد دو عنصر وجود دارد یجد ين معنایدر ا کهاینسوم 

اگر به ودن باشد ک یسکا نباشد مثالً اگر یه نقص باشد کن است یاعم از ا دهدیمه به او نسبت ک ین نقصیا کهاینچهارم 

ا نباشد البته یه در او موجود باشد کاست  یو نقص اعم از نقصن موجب اهانت است یا یودن هستکاو گفته شود تو 

 .نقص مفقود دو گناه دارد
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  ارتباط سبّ با غیبت
ه وصف مفقود ک ییمنتها در جا شودیمسبّ هر دو را شامل  یهمت و بهتان هم دارد ولتعالوه بر سبّ و شتم گناه 

اب یا در غیه در حضور شخص باشد کن است ین سبّ و شتم اعم از ایه اکن است یته پنجم اکو نباشد دو گناه دارد 

ن ادله آن را هم ینداشته باشد ا يدیند و لذا اگر قکاب او سبّ یا در غیرا در حضور او  یسکن است کشخص باشد و مم

ه ک اينکته یمعنا من وجه است ول یکمعنا مطلق است و به  یکبه بت، ین سبّ و شتم با غیو لذا نسبت ا شودیمشامل 

ن سبّ و ی، ادشنام دهد یسکاب یر در غاب او باشد چون اگیا غیه در حضور کن است یه اعم از اکن است یوجود دارد ا

 .شودیمبت را هم شامل یاب او باشد عنوان غیدر غ ینفهمد منتها وقت وقتهیچخود او  یحت کهاینشتم است ولو 

  فهم و عدم فهم در سبّ
در  ود ینکرا سبّ و شتم  یسکن است کن مفهوم اخذ نشده است و ممیشخص در ا یه آگاهکن است یته ششم اکن

 یفهم و عدم فهم او دخالت اینجاه در کا در حضور او باشد و او متوجه نشود یشود  يآمیزاهانتاسناد نقص  او ابیغ

 .ن صورت عنوان اضافه هم داردیدر ا شودیمندارد البته اگر شخص بفهمد چون موجب آزار او 

  معتنابهسبّ؛ نقص و اهانت 
د یباشد چون بع معتنابهینقص و اهانت د یبا میکنیمان یب اینجاه ما در ک ین نقص و اهانتیه اکن است یته هفتم اکن

ج است، مشمول سبّ و شتم شود و انواع یو رادارد  ینییه درجه پاک یردنک کوچکا هر یه هر نوع اسناد نقص کاست 

آن را شامل شود  هامفهوما اگر یو  شودینمشامل آن  هامفهوما یقطعاً ه کف وجود دارد یاز اسناد نقص و تخف یفیخف

مشمول  یفیخف یو هر ناراحتاست  طورهمینز ین یو در ناراحته ادله از آن منصرف است ک گوییممیم آن کبعداً در ح

شمردن و اسناد نقص و... اگر  کوچکو آزار دادن و  يست و لذا ناراحت سازین هاعذابو  هاعقابادله حرمت و 

 منصرف است.  هاآنم از کا اگر هم شامل شود، حیو  شودینم هاآنم شامل یباشد، مفاهفه متداول داشته یخفدرجات 
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