
 ٢١٤٠ثبت: ه�مار             

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 مقدمه
م مرتبط و متناظر با آن طرح شد. در این مقام چند عنوان عام منطبـق بـا یسب و مفاه یشناسحال در بحث سب مفهومتابه

عـام  ادلـهه برخی از کادله حرمت سب بیان شد  يبندجمعسب است و خود سب نیز مستقیماً هم مورد حرمت قرار گرفته. در 

ر و اسـتخفاف و یـاهانـت و تحقمثل  شدندیمق سب را شامل یکه یا عام مطلق بودند و همه مصاد ياعامهن یبودند یعنی عناو

ز کـذاء. گر چـه تمریکه عام من وجه بودند مثل ا ياعامهن یو یا عناو هانیافحش و قول زور و جهر بالسوء من القول و امثال 

روشن  هانیاگران ضمن یانسان با د يدر رفتارها و گفتارها یلکو عامه و قواعد  ین فقهیاز عناو ياریبحث بر سب بود اما بس

 شد.

 شمول ادله به قول و فعل
 ی. مثـل ظلـم و بغـشـودیمـشد شامل مطلق قول و فعل مـوهن  کتمس هاآنه به عنوان قواعد عامه به ک ياادلهاز  یبعض

 .هانیار، استخفاف یا طعن و امثال یا اهانت، تحقی الناسیعل

. مثل عنوان جهر بالسوء من القول، قول زور، فحش بذاء انداقوالنی که مختص به یه هستند. عناوین قولیبرخی از ادله عناو 

 . هانیاو امثال 

 فروعات باب سب

 يمحرمات در روابط گفتار یاصل يفرع اول؛ مبنا
ظلم  یه در آن نوعکاست  ي، گفتاریظالمانه به غیر در روابط اجتماع يم گفتارهایو عام در تحر یاصل يو مبنا كپس مال

 باشد. يگریبه د یو بغ
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 نتاها
ن مختلـف در ین نشود. اهانت به عناویبه شمار آید ولو شخص اندوهگ يگریر دیر و تحقین به غیه عرفاً توهک یالمک یعنی

اهانـت عـرف و نـوع اسـت نـه  كه معلوم شد عنوانی اعم از قول و فعل است. مـالک طورهمانن عنوان یات وارد شده. ایروا

 ـ د مشمول ادله نشود که بعداً به آن خواهیم پرداخت.یدارد که شا يهافیخفاشخاص. ـ البته اهانت درجات 

 ذاءیا 
  _ )57احزاب/(»رَسُولَهؤْذُونَ اللَّهَ وَ ینَ یإِنَّ الَّذ«که حرام است.  آزاردهندهو  يآزار رساندن ـ عنوان گفتار و رفتار موذ

 ات این باب نیز قبالً بیان شد.یروا )58احزاب/(»الْمُؤْمِناتِنَ وَ یؤْذُونَ الْمُؤْمِنینَ یوَ الَّذ«

 دو عنوانتفاوت این 
ار مهـم وجـود دارد و آن اینکـه یفرق بسـ ين عنوان موهن و موذیحرام است لکن ب يپس هر گفتار و رفتار موهن و موذ

ذاء عنـوانی شخصـی یـا ناراحت نشود ولی عنوان ایآن را اهانت نداند  ولو شخصناً عند العرف یعُدُّ توهیما  یعنیعنوان موهن 

 اورند.یبه شمار ن آزاردهندهه او را آزار بدهد ولو عرف آن را ک يزیچ یعنیاست 

 خالصه کالم
آسـیب بـه  يگران اسـت و بـه نحـویانسان با د يمحرمات در روابط گفتار یاصل يار مهم است که مبنایاین دو عنوان بس

ه در اقوال ظالمانه نسبت کیعنی ظلم به غیر است  یو قاعده اصل ك. چرا که این دو عنوان مطابق مالهاستآنگران و ظلم به ید

دارد و نسبت به هـم عمـوم و  یو عقل یعقالئ ين دو عنوان با وجود تفاوت هر دو مبنایگران بروز و ظهور کرده است. ایبه د

 .رندیگیم خصوص من وجه هستند و در صورتی که جمع شوند دو حرمت خواهند بود که تحت عنوان عام ظلم قرار

 کذب
نسبت  يگریبستن. راجع به د يگریذب یعنی افتراء بر دکن عامه است. یه از عناوکگران یروابط انسان با د دیگر درعنوان  

بـه او  یافترا ببندد و دروغ يگریبه د یسکن است کمم یعنی ؛من وجه دارد يارابطهدروغ دادن. این عنوان با دو عنوان دیگر 

ن را ینیست. ا طوراینواقعاً  کهدرحالیرامت دارد کامام است و  معاذ اهللاد او ین است و نه آزار. مثالً بگویتوهه نه کنسبت بدهد 

 یولـ انـددادهه چنین نسبت دروغـی بـه او کو حتی خود شخص هم ممکن است ناراحت نشود  کندینماهانت محسوب  یسک
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عنوان محرم  هرحالبه یذاء نیست ولیبنابراین کذب اهانت و ا ؛ستیقت ظلم به اشخاص نیحرام است گرچه در حق حالدرعین

ذب بسیاري از اوقات جنبه کو خود کاذب و خدا و امثال ذالک است.  یه ظلم نسبت به شخص و حقوق عمومکاست  يگرید

 ذاء است.یو حق اشخاص است اهانت و ا یجنبه شخص آنچهندارد  یشخص

 يبندجمع
گـر از بـاب یذب بـر اشـخاص دکـر بررسی شد اما یذاء) در بحث ظلم به غیمورد (اهانت و ان سه قاعده عامه، دو یـ از ا

برجسـته نشـد.  هاانسـانن یو روابط بـ يگرین مطلب است و لذا در ظلم به دیمصداق آن هم یکه کذب است ک یلکحرمت 

 .گرددبازمیذب کذاء و یی اهانت، ایعن یاصل يهاسرشاخهن یاز ا یکیگران به یشه همه محرمات در ارتباط با دیر هرحالبه

مباحث فقـه  اکنونهمان افراد باب مستقلی قرار داد. گرچه یدر افعال و رفتار در فقه روابط م ین قواعد عمومیـ باید براي ا

 است. یلک كن سه مالیهم يان فردیفقه روابط م یاولیه و مبان هايشاخصنده است لکن از کپرا یدر ابواب فقه يروابط فرد

 مات اهانتیتقس
خـاص  طوربـهاز این اقسـام  یکه برخ یو انواع و اقسام یابیو غ يیا حضور یو فعل یقول ازجملهدارد  یماتیاهانت تقس 

چ یاهانت به غیر است و حرمتی عامه دارد لکن اگر هـ ید است. مثل سب که نوعکمی مؤیو آن تحر اندگرفتهم قرار یمورد تحر

ل خـاص وجـود یدش دلکتأ يبرا یاما سب به جهت شدیمشامل سب  هاآنا یکی از یعده عامه م دو قایهم نداشت یل خاصیدل

آن  بعـداً بـهاسـت کـه  چنـیناین. غیبت و هجاء نیـز کندیما منع یم یآن را تحر مؤکداًدارد و  ياژهیوت یدارد یعنی شارع عنا

رد، همه یل بگکمنظمی از آن ش یاگر باب فقه طبعاًاسب محرمه همه این موارد بحث نشده ولی کخواهیم پرداخت. گرچه در م

 .ردیگیمقرار  یلکستم و نظام یس یکدر 

 فرع دوم؛ عناوین ویژه باب سب
 مؤکـدهاز موارد خاص آن در این باب حرمـت  یم حرام است اما بعضیه برشمردک یب و ادله گوناگونیـ مطلق سب با ترت

ه در آن باب بررسی شد بـه ک ياادلهو  بر حرمت 1»سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ« ق یال مطلیدارد. این نوع سب و دشنام عالوه بر دل

قرار گرفته. مثل سب اهللا یا سـب  هاآنبراي  یو مضاعف هژیو یفیلکیا ت یام وضعکا احیحرمت مضاعف دارد  ياخاصهجهت 

دانسته. چرا که مطلق  تعزیرا یرا مستحق حد  هاآنپرداخته است و  هاآنتاب حدود باب خاصی به کا سب االئمه که در ی یالنب
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امـا در  ؛اسـت تعزیـره در ک یدارد البته بنا بر اختالف تعزیرد یایره هم به شمار بیبک یاست و حتی اگر معاص یسب جزء معاص

گـر از یاست.  مصـداق د يمطلق دارد، حرمت خاصه دیگري هم دارد که سبب حد بر حرمتعالوه  و االئمه یسب النبمورد 

ات نیز ید دارد و در آکحرمت مؤ که ؛نسبت خاص زنا است ین نوع سب خاص قذف است به معناي نسبت دادن به همه، منتهیا

ن کـمم یند. گاهکدا بیپ ینیز مثل سب عالم و غیره باشد که حرمت مضاعف يگریژه دین وین است عناوکآمده و حد دارد. مم

و ضربه  یکه به جهت تضعیف نظام اسالم ییهارسانند. مثالً کدا یپ مضاعفیم کح یلکه و ین ثانویبا عناو یاست سب در حالت

ن کمم این عنوان است و طبعاً عقابی مضاعف دارد. يبرا ین سبی مصداقی. چنکنندیمسب  شودیم اندازيراهزدن به عزت آن 

 م است.کند که البته این موارد کز یه سب را تجوین ثانویاست در شرایطی عناو

 افر بررسی خواهند شد.که مجوزه  بعد از بحث ین ثانویناوع

 فرع سوم؛ سب شخص با وصف عنوانی موهن 
 ؟شودیم) نیز تحقیرآمیزي(اوصاف مذمومه  یف اشخاص به چنین اوصافیگران و توصیناروا به د يهانسبتا سب شامل یآ

 انواع توصیفات
د یا آن نسـبت یباشد و به او احمق بگو یسکدر  حماقت هايویژگیه کنین اوصاف واقعاً در موصوف موجود باشد مثل ایا

ق داد پس به نحـو اطـالق مجـاز یچنین صفتی را بر او تطب شودیمه مجازاً کوجود دارد  ییهاعالقه یولدر وي موجود نباشد 

لـب را دارد ک هايگیویژ یست ولیلب نکواقعاً  آنکهحاللب کید یه به شخصی بگوکنیاست مثل ا يصحت دارد و عنوان مجاز

ه مجازاً صحت کاست  یدر او است و نه وصف یست. نه وصف واقعین طوراین یست. گاهیو غلط ن ربطیبو این نسبت چندان 

 است. یامالً غلطکه چنین نسبتی بر او اطالق شود و امر کندارد  یچ وجهیاستعمال داشته باشد و ه

 موارد است؟ن یاز ا یککدامه سب مخصوص کن است یسؤال ا

 مختار استاد
 .شوندیمه پشتوانه عنوان سب بود هر سه نوع را شامل ک ياعامهن یر عناویظاهر سب و سا

 جهت شمول عنوان سب
 از حیث عنوان خاص

4 



 ٢١٤٠ثبت: ه�مار             

 يدیـچ قیسب، وصف شخص بما هو اضراء و نقص فیه اسـت و هـ ؛سب بیان شد یبا توجه به آنچه در مفهوم شناسی عرف

عرفاً سب است  یل انجام دهکن شیبا ا یو یا اهانت یه نسبت نقص به شخصی دهکنیا نباشد. لذا ایه نقصی در او باشد کندارد 

از ما نیـز چنـین اسـت کـه کا نداشته باشد. ارتیچه نقص در آن باشد چه نباشد، خواه به نحو مجاز صحت اطالق داشته باشد 

 .شودیم را شاملظاهر سب هر سه نوع 

 ن عامهیاواز حیث عن
از  کذال ین، قول زور و جهر بالسوء من القول و ما الیطعن، فحش، بذاء، اهانت و توه ازجملهن عامه یاز عناو یکهیچدر 

چه به نحو المجاز. فلذا سب  قۀیاذب بودن اهانت است چه به نحو الحقکا یشرط حرمت صادق  نشده کهن قید ین عناویل ایقب

 . شودیم را شاملاز حیث عناوین عامه نیز هر سه نوع 

ست عالوه بر سب و اهانت یقت و نه به نحو مجاز صادق نیه نه به نحو حقک کندیمرا اطالق  یه عنوانکدر قسم سوم   :تذکر

  عنوان اضافه به نام کذب را هم دارد.

شه مستلزم خبر است مانند نام گذاردن روي افراد. اهانت یحو انشائی است که همگاهی توصیف شخص به صفتی مذموم به ن

ندارد. چرا که انشائات حقیقتاً  یتیمذموم یبودن چنین انشائاتی به خاطر همین استلزام اخبار است و بدون این داللت التزام

جاز صادق نباشد عالوه بر عنوان سب و استخفاف قت و نه به نحو میهرگاه خبر مالزم چنین انشائی نه به نحو حق قبیح نیستند.

ظاهراً شمول عنوان سب چنین موردي را نیز شامل  افزون دارد. معصیتیذب و افتراء نیز هست و کو اهانت شامل عنوان اضافه 

 .شودیم

 فرع چهارم؛ اهانت به شخص در حال حضور یا غیاب
حال سؤالی مطرح  اب او.یدر غ یحضور او است و گاه ف شخص به اوصاف مذموم یا سب و دشنام شخص دریتوص یگاه

 ؟ شودیماب را نیز شامل یا حالت غین سب اختصاص به حالت حضور و خطاب دارد یا ایه آک شودیم

ن عامه نیز دال یر عناوی. اطالق ساشودهر دو حالت را شامل  رسدیمنیست و اطالق دارد و به نظر  يدیچ قیدر لغت سب ه

اب یـندارد. در غ مسئلهن یهم به ا ین قید نیست و انصرافیاز دو ادله خاص و عام ا یکهیچت. لذا در مفهوم بر این شمول اس

مصداق عنـوان  تواندیمث یدارد از این ح يخبر یل انشاء است لکن مدلول الزامکبه ش یاست گاه يل خبرکسب به ش یگاه

است مـثالً بـه  یمات عرف قائل به مراتبیاصوالً در همه تقس بت.یسب و غ یعنیبت باشد پس به آن دو عنوان صادق است یغ

عنوان  و مصداقاست  تربرجستهن مورد یه نه حقیقتاً در او هست نه مجازاً پس صحت صدق ندارد فلذا اکنسبتی بدهد  یشخص
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بـت یصـداق غاست و لـذا م تربرجسته جهتیکاز  در غیاباست که توهین  طورهمین. در بحث مذکور نیز شودیمذب هم ک

 .شودیم

 فرع پنجم؛ وقوف و آگاهی شخص مسبوب
حال سؤالی مطرح اسـت  .االبدالیجهل  یبا جهل او حت ین شخص همراه است و گاهیسب با علم مسبوب به سب ا یگاه

 ان المسبوب جاهالً بالسب؟کإذا  یعُمُّ حتیا سب اختصاص به ما إذا عُلِم المسبوب بالسب أو هو مطلقٌ و یه آک

ن است به ذهن متبـادر شـود کـه کمفهوم سب و اطالق ادله ظهور در شمول آن در هر دو حالت را دارد. گرچه در ابتدا مم

ه کـاسـت  ياادلـه. مؤید این مطلب میبریمبا تنظیم عناوین و ادله سب پی به اطالق آن  یعلم و آگاهی شخص شرط است ول

او است. لذا به نظر  ينی علم او اهمیتی ندارد و آنچه موضوعیت دارد آبروست یعیمؤمن متعلق به خودش ن يآبرو کندیمبیان 

 ی. البته در صورت اطالع فرد عنوان مضـاعفشودیمه شخص نداند و مطلع نشود نیز کادله اطالق دارد و شامل مواردي  دیآیم

اب او یـعـدم اطـالع و در غ در صـورت ــ دارد. هـمذاء یـت شده و عالوه بر عنوان سب عنـوان ایه اذکخواهد داشت چرا 

 یسب کـه انشـائ به خالفدارد  يشتر حالت اخباریبت بید دارد. غکان دفاع ندارد حرمتی مؤکبت است و امیه غکجهت ازاین

 بت بررسی خواهد شد.یاست که در بحث غ ییهاتفاوت این دو نیب دارد.

  

 فرع ششم
 ا نه؟یاست  يا سب عنوانی قصدیآ 

ه کـ یف شخص و إسناد وصـفیالم، توصکست. ین يظاهراً عنوان قصد یدانسته ول يعنوانی قصد ر سب رایتعاب یدر بعض 

ا در حال مستی به یدشنامی دهد  يگریدر خواب به د اگر فردياز به قصد ندارد چرا که ین دیآیمعند العرف اهانت به حساب 

نـده و ین متقوم بـه قصـد گویه صدق اکست ین ين سب عنوان قصدیبنابرا ؛ن شدیبه او توه دیگویمتوهین کند عرف  يگرید

ا غافل است یجاهل  یم است لذا اگر آدمکم متوقف بر علم به موضوع و حکت حیشه تنجز عقاب و فعلیلم باشد. البته همکمت

ه اگر شخص عالم نباشـد کنیم ای. البته قبول دارشودینمعقاب  دانستینماهانت شد ولی چون شخص  دیگویمو توجه ندارد 

 ست.یمتقوم به قصد ن یول شودینم یم فعلکح
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 در عناوینمعناي قصد 
هذا الکتاب  کد بعتیدر خواب بگو یسکیعنی اگر  ؛کندینمه اگر قصد نباشد صدق کن است ین متقوم به قصد ایمعناي عناو

ا اگر شخص در یع به قصد است. یه قوام بکنیا يد با قصد باشد برایع بای. بشودینممنعقد  بیعین جمله ندارد ینسبت به ا یو فهم

 يگـریبه د یعقلیا حالت ال یدر خواب  یسکاگر  یچون قصد ندارد. ول شودینممحقق  یجیتزو یلکمو کد زوجتیخواب بگو

ن یـالم اکـو ظـاهر  اندفرموده ی.  لذا گر چه بعضشودینمچون توجه ندارد عقاب  یاهانت به او شد منته دیگویمفحش بدهد 

م عنـوان سـب صـدق ییه بگـوکست ید نیبع یول کندینماست و اگر قصد نباشد صدق سب  يسب عنوان قصده عنوان کاست 

 دارد. یاز به علم و آگاهیم نکه حکست چرا یمی موجود نکاما ح کندیم

 یسـکیعنی موجود است  يعلم بود قصد قهر کههمینن ین نوع عناویه در اک ندیگویم طوراین یارم گاهکم يـ جناب آقا

 .کندیمه توجه به موضوع دارد قهراً قصد هم ک

 ست. یز نیند که حرام است چرا که اضالل النفس جاکر یخودش را تحق یسکه کن است یردن موجب اکسب  یـ گاه

 ثمره بحث
ن ندارد ولی چـون اهانـت در مفهـوم سـب یواقعاً قصد توه کندیمه استعمال ک یالمکه شخص در کثمره در صورتی است 

 يعنـوان قصـد یوقتـ یال ندارد ولکبودن اش يبنا بر عنوان قصد کندیم یه عرف آن را اهانت تلقک داندیممأخوذ است و او 

فـرد مسـتحق آن اسـت و  کنـدیمـر کـف یاز جهتـ یال دارد. چرا شخص موهن واقعاً به آن شخص عالقه دارد ولکنباشد اش

ه قصـد اهانـت کنیال است ولو اکو محل اش کندیم یعرف آن را اهانت تلق یند و قصد اهانت ندارد ولک یان حقیب خواهدیم

 . کندیم یه عرف آن را اهانت تلقکد علم داشته باشد ینداشته باشد البته با

 يبندجمع
 خواهد داشت:م دو ثمره یستندا يوقتی سب را عنوان قصد

حرام است بنـا بـر  داندیمه عرف آن را اهانت ک داندیمرده لکن کاو قصد اهانت ن یلو داندیماگر عرف آن را اهانت  .1

 ستیبداند حرام ن يسب را عنوان قصد یسکاگر  یست ولین يعنوان قصد دیگویمه ک ينظر

ندارد چرا که تنها قصد  یالکنباشد اش يه عنوان قصدکنیبنا بر ا داندینمعرف آن را اهانت  یرده ولکاگر او قصد اهانت  .2

 کنـدیمبه اهانت  یعرف تلق برعکس کندینمبه اهانت  یتلق یقصد  اهانت داشته ول یسکندارد.  یالکرده و قصد اشک
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مـا ال  یم ندارد چرا که رفع عن امتکح یساب است ول بازهمساب است حال اگر نداند  داندیمعرف را  ین تلقیاگر ا

 مش برداشته شده است. که سب است حکعلم ندارد  یعلمون لذا وقتی
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