
 ٢١٤١ثبت: ه�مار                 

 میالرح الرحمن اهللا بسم

 فروعات باب سب

 فرع هفتم؛ مالك عرفی
 طورهمانندارد.  یه شخص مسبوب ضرورتیاهانت از ناح ین تلقیند. اکاهانت  یه مسبوب تلقکست یدر بحث سب الزم ن

 ین صفت برداشت و تلقیست. استدالل این است که اگر از این كمال یاهانت شخص ییعنی تلق ؛ستینیز شرط ن ایذاءه در ک

 حرام است. کندیماهانت  یعرف تلق یول کندینماهانت 

 فرع هشتم؛ اطالق به مسلم
ه شامل کا عادل ندارد. بلیامامی  یعنیو اختصاص به مؤمن  شودیمان شد شامل هم مؤمن و مسلم یه براي سب بک یمکح

 .کندیمحتی اگر فاسق است یا اعالم فسق  شودیمل مسلم ک

 دلیل اطالق
ن بحث شد اختصاص به یر عناویا طعن و سایا سب یر یه در باب اهانت و تحقک یاتیاز روا يادیا تعداد زی یگرچه بعض

 انت اختصاص به مؤمن ندارد.م حرمت سب و طعن و اهکن حیبنابرا ؛عنوان مسلم به کار رفته است یدر بعض یمؤمن دارد ول

 تقسیم روایات این باب
م به کات تحت عنوان مؤمن آمده. لذا حین روایشتری. بشودیمم یاصلی تقس طایفهر شد به سه که ذک ینیات و عناویل رواک

ر یتعب هاآندوم روایاتی در  طایفهمقصود است.  یه طبعاً مؤمن امامکاست  مؤمنم کمؤمن مترتب شده و موضوع و متعلق ح

ر نشده کذ هاآندر  یه متعلقکاست  یثیسوم اخبار و احاد طایفهدارد.  يشتریه طبعاً اعم از مؤمن است و شمول بکمسلم آمده 

را ر مسلم یافر و غک تواندیم ین احادیث اطالق دارد و حتید. اینکرا سب ن یسکه چه که نگفته ک »نَ یال تَسُبُّوا الَّذ«است. مثل 

 شود. شامل
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 مطلق بر مقیدحمل  
رم کد ایدیگر بگو یلیرم الفقهاء و دلکد ایبگو یلی. پیش از این بیان شد اگر دلشودینمد یات طبعاً حمل مطلق بر مقین روایا

گر یل دی. دلدانندیمه فقه ک یعلمائ یعنیرم الفقهاء ک. اشوندیمل انسان ادله در سه طبقه تقسیم کرم کد ایل سوم بگویالعلماء و دل

دارند، مطلق  ین هستند و لحن اثباتین ادله مثبتیرم االنسان. چون اکا دیگویمل سوم یرم العلماء و دلکا دیگویماوسع است و 

است  یخود باق يبه جا هرکدامد شود. یرم الفقهاء مقکرم العلماء به اکرم االنسان و اکه اکست ین گونهاین. شودینمد یحمل بر مق

 ید مختص به حالتید حمل مطلق بر مقیردکه در اصول مالحظه ک طورهمانست. ینشان نیب یچون همه مثبت هستند و تعارض

ل) حمل یباشند (دو یا سه یا چهار یا پنج دل اتینافا ین ییا نافیا مثبتات باشند ین یباشد اما اگر مثبت یه مثبت و نافکاست 

شتر ید بکیم مضاعف با تأکح یکد بر ید است. حمل مقین نوع عدم حمل مطلق بر مقیا . قاعده درشودیمد یمطلق بر مق

رم الفقهاء کرم االنسان و اکه اکست ین گونهاینرم االنسان کرم العلماء و  اکرم الفقهاء و اکن قاعده در ایا المثلفی. ردیگیمصورت 

دارد یعنی  ید مضاعفکیرم العلماء تأکاست. فقط ا یشمول خود را دارد و بر اطالقش باق مهر کدا کهبلباشد  فقهافقط مخصوص 

 .شودیمد کوجوب آ فقها. در شودیمد کرام آن وجوب، مؤکا

 نتیجه
است. پس حمل  یاز روایات حرمت سب مطلق است و حرمت سب مسلم نیز به اطالق خود باق طایفهبا توجه به این سه 

و  یحق اخوت یکات نیز مربوط به مؤمن است. در مسلم به عنوان یشتر رواید است. بک. در مؤمن آشودینمد یمطلق بر مق

 خود محفوظ است. يدارد. اطالق هم در جا يگریاست و درجه د یمانیا

 شمول به کافر
بت پرداخته یدر بحث غ ا نهیز دانسته یمطلق جا طوربهرده و اهانت را ک الغاءات آن را یروا طورکلیبها یافر که آکدر باب 

و  کندینماطالق صدق  القاعدهعلی یافر حربکافر مطلقاً احترام ندارد مثل کد یبگو یلیخالصه اگر دل صورتبهخواهد شد اما 

 گونهاین یند یا نه. در قوانین مجلس نیز گاهکب الغاء طورکلیبهه آن را کلی هست ید دید دلیا معاهد بای یافر ذمکاما در مورد 

داشته  يریه لحن متغاکاست  یید در جایکه در واقع در مقام نسخ است. حمل مطلق بر مق شودیموضع  ياقاعده یعنیاست 

 میدانیم یدارد. گاه یکه مفهوم آیدبرمیالم کاز لحن  یاست گاه یر در قالب اثبات و سلب داللت مطابقیتغا یباشیم. لکن گاه

به  طورکلیبه يامحاورهو  یم نظام فقهین قاعده برداریم دست از ایاگر بخواه است. گونهنای القاعدهعلیمقام نسخ است و اال 

 .زدیریمهم 
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 فرع نهم؛ اطالق به ملفوظ و غیره
. شودیماشارات را هم شامل  یا حتیتوبات که مکالم ملفوظ ندارد بلکات و ادله و اطالقات سب و اهانت اختصاص به یروا

 بذاءا یا فحش یمثل سب و نبز  ینی. عناوشودیما استهزاء فعل و قول را شامل یا طعن یر یمثل اهانت و تحق ياعامهن یعناو

سب،  دیگویمه کنجا یا ایه قول کم یفه هم گفتیه شریست قول ملفوظ باشد. در ضمن آیاست لکن الزم ن ین قولیعناو

ند و در خفاء کن مسئلهن ی. لذا اگر او توجه به اشودیمارج ه از لسان شخص و از مخارج حروف خکالمی ندارد کاختصاص به 

بر  ینشده ول يبر زبانش جار گاههیچآن توهین  کهدرحالیو در آن به شخصی توهین کند حرام است  بنویسد يامقالها عَلَم ی

 .هاستگنگ يه براک یشده. اشارات نیز مصداقی از این مورد است مثل اشارات يقلمش جار

 مناط تنقیح 
ندارد  یچ فرقیاست. لذا ه یت سب قطعیخصوص الغاءداشته باشد  اللفظیتحتو  یدر شمول مفهوم لفظ يدیترد یسکاگر 

ند به صفتی که مصداق سب است. کرا موصوف  یسد و شخصیا روزنامه بنوی در مقالها ید یون بگویزیو و تلویدر راد یسکه ک

اتور و یکارکواضح است در اشارات درجه بعد است در  یلیتوب خکالبته در مر نیز چنین حکمی دارد یاتور و تصویکارک

ت سب یخصوص الغاءن موارد را شامل شود. الاقل یه سب اطالق داشته باشد و همه اکست ید نیر درجه بعدي. لذا بعیتصو

 يرا به دیگري هم تسرم کو ح کندیمح مناط یقائل نیست پس تنق ین موارد فرقیبین ا دیگویمعرف  یعنیمسلَّم است 

 .دهدیم

 برداشت عرفی
ه دارند مصداق سب ک يودین موارد قیلکن غالب ا شودینممعلوم  يزیات چیر بوده ولی از روایدر زمان ائمه احتماالً تصو

خ یدارد چون در لغت و تار ین برداشت از عرف است که سب شمول موضوعیا یعنیاست  یقرار داد عرف یک. این شوندیم

 یسک. اگر مییگویمتاب را ما کن أسنده بالفظ أو بالیا هیا اضراء فیه یوصفه بما هو نقص فیه بإسناد نقص اله سب یعنی کامده ین

 شاملرا  هانیاتوب و اشارات و تماثیل و امثال کرد و میر از ملفوظ را بگیه سب غکست یازم نکد چنین اطالقی در ارتیبگو

 الغاءن موارد ید نشود سب را به اید شایبگو یسکاگر  ست.ینشان نیب یپس تفاوت شودیمت یخصوص الغاء الاقل مییگویمشود، 

 ست هر چهیر قول هم شرط نینت و تحقنجا صادق است چون در اهاین عام قطعاً ایر و عناویرد ادله اهانت و تحقکت یخصوص

ن موارد یف و ایشود اطالقات اهانت و استهزاء و تخف. پس سب شامل نشودیمند شامل اطالقات کل یا ذلیرا خوار  يگریه دک

 هست. هاآندر  استهزاءمطلق حرمت از باب اهانت و  یست ولید دیگر نکد است آن تأکولی چون در سب تأ ردیگیمرا 
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 فرع دهم؛ سب به غیر صیغه انشاء
ن است یا يزیتبر يو آقا یروانیمرحوم اان مثل یآقا یالم بعضکغه اخبار باشد. ظاهر یا به صیغه انشاء یبه ص تواندیمسب 

ل کباشد. فرقی ندارد چه به ش يه خبرکنیلب) نه اک ایاحمق  ایه ک کندیمغه انشاء است (لذا خطابش یه سب فقط به صک

ه کد یبگو ايجملهه کنیا ایاحمق  دیگویمعنوان مفرد باشد.  یکف به یل توصکباشد یا به ش يل اخبارکباشد چه به ش یانشائ

مفهوم سب است. سب هم در غالب اخبار قابل صدق است هم در قالب انشاء و هم در  هانیامفهومش احمق بودن است همه 

نسبت دهد.  یسکنقص را به  ياجملهه به صورت ک ییه مفرد در جمله است و هم آنجاک يا خبریلمه مفرده و ک یکقالب 

 دارد.  دهدیمرا به او نسبت  یه وصفکه یبر جمله خبر یلت التزامه دالکنیبه ا گرددیبرمندا  یحرمت در حالت انشائ

 لعن
 یمنته کندیمن یست. در لعن نفرین انشاء است. اسناد نقص نین است و نفریلعن نفر شودیماست. گفته  یانشائ ظاهراً لعن 

ند. کن یه بخواهد نفرکنیبه طرف نسبت بدهد نه ا یسکه اگر کن است ینجا ربط داد ایه بشود به اک يانکتهخاص است.  ینینفر

را به  یه نقصکاست  یر از لعنیغ ینیند که سب است. لعن نفرک ین آقا ملعون است و او را موصوف به وصفیه اک دهدیمنسبت 

 ردیگیمه مشمول بحث سب قرار کحالت اسناد وصف دارد  یکیکه دو معنا وجود دارد.  مییگویمشخصی نسبت دهد. در لعن 

 شود. یخود بررس يد در جایه باکه است ین و دعاء علیه انشاء نفرکدارد  ینیهم حالت نفر یکیو 

 فرع یازدهم؛ دالالت سب
همه  دیآیم. به نظر هانیاه و استعاره و امثال یناکا با ی یبه داللت التزام یو گاه شودیمانشاء  یسب با داللت مطابق یگاه

ند نه کن استفاده را بیعرف از داللت ا یعنیباشد  ینید لزوم بیبا یاست. البته در داللت التزام ن موارد مشمول عنوان سبیا

ح یصر یه دارد گاهیاورد. داللت عرفیرون بیعام با دقت خاص ب ين به معنایا بین یر بیرا با الزم غ یلوازم سخن یسکه کنیا

 یعقل يهاداللتاست نه  یعرف یزمان يهاداللتدر محدوده  یول. یالتزام یاست و گاه یمطابق یه. گاهیناکبه  یاست و گاه

ن یجه اینید نتینار هم بچکبرا را کو  صغرا یسکه اگر کبه او گفته  يزیتوصیفی صادق نباشد. مثالً چ يد سب برای. شایاستنباط

 ن آقا احمق است. ید ایبگو خواهدیمه ک شودیم
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 یفرع دوازدهم؛ هزل و شوخ
 يبه صورت هزل از انسان جار آنچه دیگویمومت که در واقع به نحو حکم یدار ياادلهوعی سب است؟ ن یآیا هزل و شوخ

ن سب هزل باشد ی. لذا اگر اشودیمدارد  یه حالت شوخک ییزهایذب چکمش برداشته شده است که این حکم شامل کشود ح

ه اهانت کن است یند یعنی برداشت او اک یه فرد شوخکنیولو ا داندیم يعرف هزل را اهانتی جد یطبعاً حرمت را ندارد. گاه

 یندارد که تلق ین هزل مانعیا ییم باشد. در جاکمشمول ح تواندیمن طبعاً یکه ا کندیماز آن  ياست و برداشتی جد يجد

د یبگو ال داشته باشد. عرفکست اشید نیباشد بع ياهانت جد یاهانت جدي نشود اما اگر تلق یک یعرف هم هزل باشد و تلق

 رد.کتش یاذ واقعاً

در  دیآیماست. به نظر  ين  رفع عقاب هزل تا چه حدیه اکذب مطرح خواهد شد کرا در بحث  مسئلهن یشتر ایل بیتفص

 هم دارد. یراتیدارد و قطعاً تأث يجد ياشهیر یهر شوخ .ردیگینمام هزل آنجا را کموارد اطالقات رفع اح یبعض

 فرع سیزدهم؛ سب شرعی و عرفی
 یعرف يهانقصه کلب و احمق کمثل  شدیماست یعنی اگر در شرع نبود باز هم سب محسوب  یاضراء و نقص، عرف یگاه

 كتاراست مثل  یشرع يهانقصه کم یهم دار ییهانقص. دیآیماز شارع نقص به حساب  نظرقطعه با کاست  یو عقالئ

همه مشمول  یو شرع یعرف يهانقصمانع دارد. واضح است  یدر عرف شرع یندارد ول یمانع غیرشرعیدر عرف  که ؛الصلوة

ه یلغو یحمل بر معان شودیمه در لسان شرع وارد ک ینیم عناویردکه قبالً عرض ک طورهمانه کبه این علت  شودیمعنوان سب 

م است کحا یادله شرع هانیاشه در یاما هم داندیمعرف آن را نقص  یعنینقص به او نسبت بدهد. نقص  یعنی. سب شودیم

را نقص  هانیاه ک ياادلهن یهم نقص است. ا شارب الخمر و الصلوة كتار یعرف يهانقصعالوه بر  دیگویم یل شرعیدل یعنی

توسعه  پنداردیمه شرع آن را نقص ک يزیرا به چ یومت دارد. دامنه نقص و اضراء عرفکل نوعی حین دلیبه حساب آورده بر ا

 یه در بعضکنین است آن را نقص بداند ولی شارع آن را نقص نداند. اک. عرف ممکندیمتضییق  یل شرعیدل ی. گاهدهدیم

است  ين چادریه اکچادر بپوشد و اگر نسبت بدهد  ییدر فضا یه مثالً خانمکباشد  طوراینن است  کامروز مم یعرف يفضاها

همان  شودیمه در لسان شرع وارد ک ینیالفاظ و عناو يمبنا نیبنابرا داند؛ینمملی شارع آن را سب  شودیم ین فحش تلقیا

ه در شرع ک ینید دامنه نقص و ضعف و عناویایب اشارزشیه شارع در نظام کن ندارد یعام است اما منافات با ا یعقالئ یمعان

ه در آن ک يهایشرعن ی. عناوشودیم ین نقص و اضراء و اهانت  عرفین هم شامل عناویا تضییق بدهد و لذا ایهست توسعه 

را  ینقص روح یور) گاهکا ی(لنگ  دیگویمنقص جسمی را به او  ی. عرف گاهشودیماضراء و نقص است نیز مشمول سب 

 .شودیمن بحث یمشمول ا هانیاوانه. همه یمثالً د دیگویم
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 فرع چهاردهم؛ سب در عرف زمان
ا یق سب یاز مصاد ی. بعضنیستمطلق  هامکانو  هازمانست  و در همه ین دستیکا اهانت ینسبت به سب  یعرف یتلق

از موارد به  یلیخ یم احمق. ولیین است بگوکسب حساب بشود مثالً مم هامکانو  هازمانهمه  شاید دراهانت مطلق است 

اسد  مییگویم یم وقتیه ما دارک یفمتفاوت باشد. مثالً االن عر تواندیم هامکانو  هازماناختالف اعراف و جوامع و به اختالف 

 وقتآندهانش،  يبه لحاظ بو مثالًر بود یدر ش يشتر منصرف به وصف ناپسندیاسد ب یاگر در عرف یول شودینم ینقص تلق

و آداب و سنن در  هامکانو  هازبانو   هالغتو  هاعرفن تفاوت یو اهانت است. ا شودیمذهن متوجه آن  مییگویماسد  یوقت

ق و یاز مصاد یق مطلق است اما بعضیمصاد باً یتقرق نقص و اهانت و اضراء یاز مصاد ین بعضیبنابرا ؛جاها مؤثر است یلیخ

ن در یه اکاست  یآن عرف كر شده و مالییو نژادها و در طول زمان دچار تغ هازبانشورها و ک هايعرفه در کن است یعناو

 . شودیم يآن جار

 تعارض بین عرف و شرع
غه است عرف و ین اهل صید اییبگو یسکدر جامعه اهل سنت به  مثالًاست.  كمال دیگویمهر چه فقه به ما  تعارضدر 

. تعدد زوجات را نیز شرع بد داندینمما آن را بد  یعرف شرع یول داندیمن را بد یا شانشرعی. عرف داندیمبد  هاآنشرع 

 ست.ین طوراینجاها  یدر بعض دانندیمسر دارد بد دو هم یسکند یجاها اگر بگو یبعض یول داندینم

 

ا استاد به ی. مثالً راجع به سب پدر نسبت به فرزند است خ آمدهیاسب مرحوم شکل مین فرع چند مطلب در ذیـ در ا

از  یا نادان یا بعضیمثالً احمق  شودینم یر تند بد تلقیاز تعاب یبعض یمیو تعل یخاص آموزش ين است در فضاکشاگرد. مم

است  آمیزيمالطفتر ین تعبید ایند و بگوکرا نقص حساب ن هانیاخاص  يعرف همان فضا ییذاء نیست. اگر جایاقدامات ا

 اط خوب است.یاحت یندارد ول یعه او را متنبه شود مانکنیا يبرا
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