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 میبسم اهللا الرحمن الرح

 »سبّ«مفهوم 
ه نسبت سبّ را با کگر وجود دارد یه چند مفهوم دکم یردکسبّ عرض  یرا در مفهوم شناس یاتکدر بحث سبّ ما ن

 یاعم از قولگر بزنند یدیکبه  خواهندیم هاانسانه ک یبیاسالم بر آس، یه در روابط اجتماعکم یو گفت میکنیمان یبها آن

ه هم ک هااینف و امثال یو استخفاف و تخف ءاذیم مانند ایمنتها چند عنوان اعم از قول و فعل داشت .حساس است یو فعل

ن یاز عناو یکیه کم یده پانزده عنوان دار یه در شاخه قولک کنندیمدا یمصداق پ یو هم به صورت فعل یبه صورت قول

 .هست ...  مهم آن سبّ و شتم و

ن است یا بنديجمعه حاصل آن کم یردک بنديجمعه فقها داشتند مطرح و ک یلیسبّ و شتم را از نگاه لغت و با تحل

  .دیآیمف بد از اشخاص به عمل یبا توصه کاست  یه سبّ و شتم همان اهانت قولک

 با سبّ مفاهیم مرتبط
 : شوندیمم یبه دو دسته تقسن مفهوم سبّ مرتبط هستند یه با اک یمیمفاه

 الف. مفاهیم مترادف
ا مذمت یباً مترادف هستند، شامل ذم یه تقرک یمی. مفاهن مفهوم هستندیباً مرادف با ایه تقرکاست  یمیدسته مفاه یک

 یکو  شودیمه اعمال را هم شامل کح عام دارد اصطال یکه کار است و دو اصطالح دارد که همان گناه آشکو فحش 

گران است و طعن و هجو و هجاء یه قول ناهنجار به دک ءق با سبّ و شتم است و بذاباً مساویه تقرکدارد  یخاص يمعنا

  . شودیم

 ب. مرتبط با مفهوم سبّ 
ا عموم یا عموم و خصوص مطلق است و یو ستند یمرادف ن یدارند ول یه با آن نسبتکهستند  یمیدسته هم مفاه یک

ا یا عموم و خصوص من وجه است و ی یول اندمرتبطه با آن کهستند  یمیگروه دوم مفاه .من وجه است و خصوص

 یبت دانستند و بعضیرا مرادف غها آن یه در مورد همز و لمز بعضکه و استهزا و همز و لمز یه شامل سخرکمطلق است 
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منتها اخص است نه هر ، ه همان نسبت ناهنجار دادن به شخص استکف ذبت و قیگرفتند و غبت یرا اعم از غها آن

 .شودیمو تهمت و بهتان  ينسبت بد

باً مرادف با سبّ و یتقرگران یدر ارتباط با د یقول مذمومهن ین عناویاز ا یاست منتها بعض ین دو گروه غالباً قولیا 

سبّ و  یما در مفهوم شناس ین بحث مقدماتیا، ا مطلق استیست و اعم و اخص من وجه یمرادف ن یشتم است و بعض

  .بود، م متناظر و متشابه خود داردیه با مفاهک ینسبت

 ادله حرمت سبّ 
 ست؟ یل بر حرمت سبّ چیه دلکن است یبحث ما ا اینجادر 

 الف. ادله عقلی
م که حکاست  یل عقلیل اول بر حرمت سبّ دلیم دلیگفتو م یردکل عقل را قبالً بحث یدر ادله حرمت سبّ ما دل

  .مستقل است یعقل

 قرآنی هادلب. 
 : میکنیمرح ه را مطیآ چندها آنو از  کندیمه داللت بر حرمت سبّ کات قرآن است یآ يمحور بعد

 سوره نساء 148ه یه اول: آیآ
حُ�ِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوِء یلَّا « م:یردکه ما چند جهت را قبالً بحث ین آیه در اک هستسوره نساء  148ه یآ، ه اولیآ

  .»مًایعًا عَلِیَانَ اللَّهُ سمَ�ِ کمِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ  وَ 

 حج سوره 30ه یآ :ه دومیآ
 »الزُّورِ قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ الَْأوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا«: سوره حج است 30 هیآ، ه دومیآ
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 »قولَ الزّور«مقصود از 
گران است و اسناد یق قول باطل سبّ و دشنام به دیاز مصاد یکیو  هستقول باطل ، مقصود از قول زور اینجادر 

ه کت آلود یمعص يهاوصف، یوانیح يهاوصفمانند گران است یص به دیه موجب اهانت و تنقکگران است یبه د ینقص

 موردقبول، قول باطل و ناروا و ناحق یعنیقول زور  کهاینل یبه دل ن استداللیا، باشندیمقول باطل و ناروا  ینوع

  .قرار گرفته است یگروه

 يزیتبر يال مرحوم حضرت آقاکاش
بحث  يبراه که در ارشاد الطالب فرمودند ک يزیتبر يمرحوم آقا ازجملهن استدالل را قبول ندارند یااز فقها  یبعض

ق سبّ را یمصاد همه تواندینمست و یه منطبق بر بحث ما نین آیرد و استدالل به اکاستدالل  شودینمه ین آیما به ا

ن یر مطابق با واقع و ایالم غک یعنیباطل است و باطل  اینجاه مقصود از زور در ک ندیفرمایمن یو همچنشامل شود 

 .شودیمذب در مقابل صدق کبحث منطبق بر 

 »صادقه«و  »اذبهک« يایقضا
 یو اسالم ین فالسفه و مناطق الهیب آنچه بنا برصادقه و  يایاذبه و قضاک يایقضا: شوندیمم یا بر دو دسته تقسیقضا

ه با نفس االمر و ک ايقضیهو با عالم واقع است و ه با نفس االمر یمطابقت قض، ذبکن صدق و یب كمالمشهور است 

ه باطله یقض یعنیاذب و باطل است و زور که یه مطابق نباشد قضک ايقضیهه صادق است و یقض، عالم واقع منطبق باشد

  .ستیه مطابق با واقع نک ايقضیهو 

 قول انشائی »سبّ«
نه اخبار است  انشاء همقولسبّ و دشنام و شتم از ه کن است یا ندیفرمایم یروانیر مرحوم اینظ شانیه اک يگرید هنکت

 يایا به قضایم قضایو تقساذب است کا ی صادق استن قول یم اییه بگوکندارد  ییمعنا، ئاتانشان صورت در یو در ا

ه صادق کم ییبگو میتوانینم انشایی يهاجملهو در مورد  شودیمه مربوط یخبر يهاجملها و یاذبه به قضاکصادقه و 

  .دینکاذبه هستند اجتناب ک يایقضاه کباطل  يه از گفتارهاک دیفرمایمه یآ جهتازاینو اذب است کا یاست 
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 میتوانینمو مقابل خبر هستند و  انشاءه است و دشنام و سبّ از مقوله یخبر هاياز جمله یاذبه قسمک يایقضا

لب به کلب در واقع نسبت ک دیگویم یمثالً وقت یعنیم یریرا در نظر بگ یاذب است و اگر مدلول التزامکا یم صادق ییبگو

 يه مدلول خبرکست ین طوراینشه یالبته هم. دهدیمت را به او یلبکه نسبت کوجود دارد  یمدلول التزام یکو  دهدیماو 

و شخص است  طورهمیناوقات واقعاً  یگاه شودیمودن گفته کا یاحمق  یسکبه  یاذب باشد مثالً وقتکسبّ و شتم 

به نحو مجاز ه ک دهندیمنسبت  یسکرا به  یوصافاز مواقع سبّ و شتم ا یلیندارد و در خ یودن است و مجاز آن مانعک

 .ال داردکاش حالدرعین یقت آن هم صادق است ولیحق یگاه یا حتیصادق است و 

 بنديجمع
 جمله ست ویه نیخبر هجمل  ...مدلول سبّ و شتم واوالً ه کن است یا يزیتبر يآقا حضرت مرحوم الکن اشیبنابرا 

 دیگویمه ک یوقت هااین یاً مدلول التزامیثان .ستیذب نکمقسم صدق و  انشاءاست و  انشاء هااینو مدلول  است هیئانشا

 یلیست و خیاذب نکشه یهم ین مدلول التزامیو ا دهدیم یبه او نسبت یعنیه است یخبر  ...ا احمق وی، ا حماری، لبکا ی

شان یو لذا ااذب است کم ییه بگوکست یطل نقت صادق است و لذا قول بایا حقیاوقات به نحو علقه و عالقه و مجاز و 

 . شودینمه شامل بحث ما ین آیه اک ندیفرمایم

 هیاق آیس
ن فراز را یه و قبل و بعد ایاق آیه سکن است یا یو جهت اول میکنیمرا بحث ها آنه کوجود دارد  یه جهاتین آیدر ا

سوره حج  30ه یان آیه در پاک »الزُّورِ قَوْلَ اجْتَنِبُوا وَ الْأَوْثانِ مِنَ الرِّجْسَ فَاجْتَنِبُوا« هجملن یا م:یداشته باش ايمالحظه

م خطاب یبه حضرت ابراهه ک شودیمه قبل شروع یآ و از سهات حج قرار گرفته است یاق آین جمله در سیا، آمده است

اق یو در س است »اللَّه حُرُماتِ یُعَظِّمْ مَنْ وَ«ند و ادامه آن مربوط به یایب اینجان تا از هر سو که اعالم به حج ک شودیم

قرار داشت  هابتدر مراسم حج و در خانه خدا م یه در قدک هستوانات یردن حک یقربانه مربوط به کات حج است یآ

 .دندیمالیم هابت سروصورتحه را به یو خون ذب کردندیمذبح  هابت يو برا

 کمقابله با مناس یحج است و نوعوه و فلسفه و اسرار کو عظمت و ش بر اصل مراسم حج يدکیات تأیآ نیا

وَ مَن  کذَالِه ک رسدیمه ین آیو سپس به ا هسته وارد حج شده است ک ییهابیآساشتباهات و ف شده حج و یتحر

اجتَنبوا قَولَ وَ االوثانمْ  فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ یکعَلَ یتْلیمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا کرْ�ٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ  وَ أُحِلَّتْ لَیعَظِّمْ حُرُمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَی
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شده  یلکقاعده  یکخود او خوب است و اشاره به  ين برایند اکرا حفظ  که حرمت و مناسک یسک دیفرمایمو  الزّور

 .مْیکعَلَ یتْلیإِلَّا مَا مُ الْأَنْعَامُ کأُحِلَّتْ لَه کاست 

 »میکعَلَ یتلی«مفهوم 
ان شده یه استمرار است و بک يزیچ یعنی دیفرمایم ییطباطبا مرحوم عالمه شودیمان یب یعنیم یکعَلَ  یتلیدر مورد 

قبل ها آناز  یه بعضکو سوره انعام آمده است در سوره مائده  مثالً از محرمات ذبح یچون بعض شودیمان یا بعد بیاست 

ه در سوره انعام و ک یه است مگر استثنائاتیقیه حقیه به نحو قضین آین سوره است و ایبعد از ا ین سوره و بعضیاز ا

 .گر آمده استید يمائده و جاها

ه وجود داشته است و اوثان در خانه خدا نسب شده بودند و در ذبح ک ییفضاحج و ذبح و متناسب با  ين فضایدر ا

حه را به ینه نام خدا را و بعد هم خون ذب بردندیماوثان را ه در هنگام ذبح نام کال وجود داشته است کچند اش

حُنَفاَء لِلّه ، وَاجتنبوا قول الزّور االوثانفاجتنبواالرِّجسَ مِنَ  دیفرمایمن روند یه بعد از ایو آ دندیمالیم هابت سروصورت

 .ه عبارت از اوثان استکد از رجس ینکاجتناب  یعنی نکیرَ مشریغ

 »االوثانمِنَ « شمول
و  هاآلودگیاز  دیفرمایمو  اندگرفتهه یضیا تبعیه یآن را مِِن ابتدائ یو بعضه است یانیمِن ب، هیظاهر آ بربنا  اینجادر 

از  دیفرمایمه ک هست هابته منظور اوثان و کست بلین يظاهر يهایآلودگمنظور  اینجاد و در ینکز یپره هاچرکی

و د یرا هنگام ذبح نبرها آند و نام ینکاوثان را عبادت ن یعنی ؛داردشمول  هابتز از یپره اینجاه در کد ینکز یپره هابت

جزو  هااینچون همه  شودیمرا شامل  هااینه همه ک دیحه را بر بت نمالید و خون ذبیرا در خانه خدا قرار ندهها آن

 هابتد یند نبایبگو خواهندیمات ین آیو استاده است ین سنن ایات در مقابل همه این آیبوده است و ا یسنن جاهل

  .وَاجتنبوا قولَ الزّور دیفرمایمو بعد هم  ... ن بروند وید از بیده شوند و بایپرست

گاه یو جا شودیممعلوم ه ین آیه در اکن دو جمله و فقره مباریگاه ایه جاکن است یا اینجاته و جهت بحث تا کپس ن

  .حه استین دو جمله در بحث حج و اعمال حج و ذبیا
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 »اجتنبوا«مفهوم 
ه ماده جنب دو اصل دارد: کگفته شده است  جاآنو در س آمده است ییتاب مقاکه در کاجتناب است  يبعد هنکت

دن یگز ياجتناب همان بعد است و اجتنبوا  دور اینجابعد است و در  يه است و اصل دوم آن برایهنا ياصل اول آن برا

متعلق دور شدن  اینجاو در  هستهر دو  یقول است و گاه یفعل و گاه یگاهن دور شدن یامتعلق و است  يزیاز چ

  .قول است

 ، امر به فعل»اجتنبوا«
ا یه آک شودیممطرح  سؤالی اینجادر  یه اجتناب امر به دور شدن است ولکن است یگر در مورد اجتناب اید هنکت

 د؟یآن نشو یکد و نزدینکعبادت ن هکد یبگو خواهدیم یعنیاست  یا نهین امر به دور شدن، امر است یا

دارد در  يظاهر امر کهاینو معموالً اجتنبوا را ولو  کندیمدا یپ یدر اجتماع امر و نه يبودن اجتناب آثار یامر و نه

از فعل است  یست و در واقع نهین كن امر به ترین اکاز فحش اجتناب  شودیمگفته  یو وقت رندیگیم ینه یقت نوعیحق

 یاز فعل است مثالً وقت یدر واقع نه یاست ول كه گرچه ظاهر امر به ترکباشد  طوراین یه از نظر عرفکست ید نیو بع

 یو شرب در هنگام روزه نه أکلاز  کهاینا یواجب است  كتر اینجاا در ین آک كل و شُرب را در روزه ترکأَ دیگویم

 یاما بعض کندیم يو دور كه امر به ترکن است ین اه آیه ظاهر اولکن وجود دارد ی؟ دو احتمال در باب اکندیم

رد و در یم متعلق امر قرار گیه خود مستقکست یو بعد و...  متعارف ن كمثل تر یلماتکما  یعرف ارتکازاتدر  گویندمی

در  ن دو احتمالیه اکن که از آن دور شو و اجتناب ک دیگویمد کیتأ ين و براک كد آن فعل را تریبگو خواهدیمواقع 

 از جاها وجود دارد.  یلیخ

است و  كا تریظاهر آن امر است واقعاً امر است و متعلق امر دور شدن  کهاینه عالوه بر کن است یا یکی یعنی

ل و شرب است کاز أَ یذب و قول باطل است و نهکاز  یاز آن فعل است و نه یه در واقع نهکن است یگر ایاحتمال د

داً کیلوا و ال تَشربوا تأکالتأ يمثالً به جا آوردیمآن امر  كدور شدن و تر ياجتنبوا و برا دیگویم ید نهکیتأ يمنتها برا

واقعاً  کهدرحالیذب کذِب گفته است اجتنب عنِ الکد ال تَیبگو کهاین يو الشُّرب و به جا األَکلِ گفته است اجتنبوا عنِ 

 . کندیمالزام  كو به تر کندیمرا واجب  كآن تر یعنیامر است م یید بگویم بایریم ظاهر را بگیاست البته اگر بخواه ینه



 ٢١٢٣ثبت: �ماره            

 

 7 

 »قول«مقصود از 
، گرددبرمیاصل  یکبه ها آنالبته همه  .ر شده استکآن ذ يه دو سه معنا براکه قول است ین آیدر ا يبعد هنکت

قول به  یو گاه شودیمتوب کالم مکقول شامل  یمعنا است و گاه يه داراکاست  یالم ملفوظک، مقصود از قول یگاه

در ذهن در قالب و آراء اشخاص  قاتید و مصورات و تصدیعقا یگاه هکن است یده و نظر است و علتش ایعق يمعنا

ر که خود فیس در قالب زبان اولکر ما در قالب زبان است و هر کف میکنیمر کما ف یو وقت شودیم يالفاظ بازساز

 یاصفهانه در مفردات راغب کن است یه دارد اک يگریاربرد دکو  شودیمگفته ما هم اقوال  عقایدبه  جهتازاینو  کندیم

  .ز آمده استین

 و ذهنی کالم ملفوظ و مکتوب »قول«
ا یالم ملفوظ است کا قول یآ  اجتَنبوا قول الزّوره در کن است یا شودیممطرح  هامالحظه اینبا  اینجاه در ک سؤالی

 ؟شودیمده هم یشامل عق یقول حت کهاینا ی هستها آنا هر دو یتوب است کم

اناً شامل یالم ملفوظ است و احکمقصود از قول  اینجاه در کن است یا شودیمن استفاده یلمات مفسرکه از کآن چه 

ن سه احتمال یان ایه از مکن است ین ایلمات مفسرکشه تابع لفظ است و ظاهر یتوب همکچون م شودیمتوب هم کم

ذب چه گفته شود و چه کن سخن یذب و اکسخن  یعنی اجتَنبوا قولَ الزّورو  شودیمقول شامل احتمال اول و دوم 

 هاآن. نوشته شود

 نظر آقاي اعرافی
ه یه آکن است یظاهرش ا یامده است ولین نیلمات مفسرکدر  يزین چیچن، اذب شودکده یشامل عق کهایناما 

 یلفظ كست و مشترید نیبع یو ذهن یتبکو  ید و شمول قول نسبت به قول لفظینکده باطل هم اجتناب یاز عق دیگویم

داشته باشد و مناسب  ايقرینه یلفظ كگرچه اگر استعمال لفظ در مشتر .همه را شامل شود تواندینمم ییه بگوکست ین

 یلفظ كوجود دارد و هم استعمال در مشتر یلفظ كه هم مشترکن است یده ما ایندارد و عق یمانع یباشد از نظر عقل

 . گر با قرائن واقع شده استید ين است و هم در قرآن و جاهاکمم

ملفوظ در عالم ذهن است مثل  ینوعده هم یست و عقین یلفظ كمشتر اینجاه قول در کم یین است بگوکالبته مم

ست ید نیو بعد ینکح اجتناب یناصح عقایداز  یعنیاذب هم مشمول آن است ک عقایدم ییست بگوید نیث النّفس و بعیحد
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است و  یهم خطاب فقه یعنیدارد  یو هم بعد عملدارد  يبعد اعتقاد یکهم  االوثاناجتنبوا الّرجسَ مِنَ ه کم ییه بگوک

  .شودیمرا شامل  یعمل يهابحثو هم  شودیمرا شامل  ياعتقاد يهابحثهم  یعنیاست  یالمکهم خطاب 

 بنديجمع
 یبحث عمل یکم یریبگ يو نوشتار يقول گفتار یعنیم یریاگر قول را احتمال اول و دوم بگ اجتنبوا قول الزّوردر 

 ینوع یعنی شودیمهم  یالمکن صورت خطاب یدر ا شودیمهم  عقایدم قول شامل ییاما اگر بگو شودیممحض  یو فقه

ه در کن است ین این طرح نشده است و ظاهر مفسریلمات مفسرکن بحث در ظاهر یالبته ا. شودیمهم  يفقه اعتقاد

. دینکباطل و سخن دروغ اجتناب  يهاحرفاز  دیگویمو  شودیم یو لذا فقه عملاست مقصود از قول گفتارها  اینجا

 عقایدشامل  اجتنبوا قولَ الّزورن صورت یدر ا شودیمشامل اعتقاد و اصطالح سوم هم  اینجام قول در ییاگر بگو یول

قالب  یعنیدارد  یعام يقول معنا اینجام در ییه بگوکست ید نید و بعینکباطل اجتناب  عقایداز  یعنی شودیمباطل هم 

 یده باطل هم نوعیند چون عقکدا یشود و چه در ذهن تحقق پ يشود و چه بر قلم جار يرجا نبادارد چه بر ز یزبان

 ث النّفسیو حد یالم نفسک یباطل نوع قول یعنیه آمده بود یفاکه در ک یالم نفسکمثل است  یقول است منتها قول نفس

با توجه به جهت سوم  اینجاو در  شودیمدر ذهن محقق  ین در قالب لفظیرجعت را قبول ندارد ا یسک یمثًال وقت. است

ن است ینظر دوم او  شودیم يو نوشتار يقول فقط شامل قول گفتار کهایننظر  یکه وجود دارد: یدو نظر در آ، بحث

  .است عقایده همان ک شودیمهم  یه شامل قول متصوّر و معتقد و قول ذهنک

 يهم روم حرمت را یریاگر احتمال دوم را بپذ یعمل آورده شده است ول یک يبر رو فقط حرمت نظر اولدر 

  .دکنیمجعل ه اعتقاد است ک یات ذهنیعمل يه گفتار و نوشتار است و هم روک یاعمال جوارح

 در روایات »قول«مفهوم 
از  کدامهیچاست اما  یو شفاه یتبکو  یقول لفظ يرو، نیق و مفسریان مصادیم همه در بیات داریه در رواکآن چه 

بحث  یسک کهاینته نداشتند و کن نیبه ا ین توجهیلمات مفسرکق است و احتماالً یو همه تطبست یات حصر نین روایا

اگر  یولتوب و ملفوظ است کالم مکد ظاهر قول همان یبگو یسک کهاینبر حصر وجود ندارد مگر  یلیا دلیند و ک

البته االن هم . شامل آن شود تواندیمن صورت یدر اار رفته است کاعتقادات به  يبه معنا یه در قرآن قول گاهکم ییبگو

توب کم مییبگو میتوانیمت ینوع عنا یکو با  شودیم يرجا ناه بر زبک يزیچ یعنیوجود دارد چون قول  ییظهور ابتدا
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با  یولشود  يرجا ناه بر زبکاست  یالمکه کبلست ید نیه آن شمول نسبت به عقایو ظهور اول شودیمهم ملحق به آن 

 . ه شامل آن شودکست ید نیاربرد قول در اعتقادات بعکتوجه به 
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