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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بررسي ادله قرآني حرمت سبادامه 

 سوره حجرات 11نكته پنجم: آيه 
معناي آيه شمول بيشتري  در اين صورتاند كه  بعضي اسم را به معناي ذكر گرفته »الْفُسوقُ الاسم بِئْس«در آيه 

شود و  كسي كه همان توصيف به فسق يا عناوين فسقي ميفسق به يعني ياد كردن  »الْفُسوقُ الاسم بِئْس«كند  پيدا مي

در دليل معتبري نيامده است اسم همان عالمت و نشان  و است البته اين وجهي ندارد گذاري نامشمول آن بيشتر از 

 بحث كرديم. است منتهي به شكلي كه

 تر كينزدشود و از نظر دايره انطباق به سب  اگر اسم به معناي ذكر بيايد دامنه داللت آيه اوسع مي هرحال به

 رهيداخود باشد  يكسي را به صفت ناپسندي ياد بكند اما اگر اسم به معناي ظاهر يعنيشود براي اينكه سب  مي

 داللت آن كمي اخص است.

در بعضي از تفاسير آمده كه اسم يعني ذكر، البته اين خيلي وجهي ندارد و اسم معناي خود را دارد. اين هم يك 

 كه اشاره به آن الزم بود. »الْفُسوقُ الاسم بِئْس«نكته تكميلي در 

لب و با يك نوع كند نه عناوين ديگري مثل ك بيشتر ظهور در عناويني دارد كه حكايت از معصيت مي »الْفُسوقُ«

آن ذمي باشد ممكن است  فسوق در اينجا از معاني معصيت است ولي هر چيزي كه در گفتشود  الغاء خصوصيت مي

از معصيت است نه عناويني كه اسم حيوان يا موجودي را به كسي بگذارد.  گر تيحكاظاهر عناوين  ؛شامل بشود

 به القاب و همز و لمز را بحث كرديم.پس تا اينجا آيه جهر و اجتناب از قول زور و تالمز 

 سؤال:؟

 دو مقوله است. و جواب: بايد كسي توصيف بكند و نام بگذارد. ظن سوء بحث دروني است

 بود كه يكي راجع به اسم بود و يكي تكميل بحث بود. »الْفُسوقُ الاسم بِئْس«اين دو نكته در  
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 سوره انعام 108دليل پنجم: آيه 
 سبوايمنْ دونِ اللَّه فَ دعونَي نَيلَا تَسبوا الَّذ«در قرآن آمده نهي از سب در مورد مستقيم  صورت بهكه اي  تنها آيه

 .)108(انعام / »لُونَعميبِما كَانُوا  نَبئُهميلكُلِّ أُمةٍ عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرْجِعهم فَ نَّايعلْمٍ كَذَلك ز رِياللَّه عدوا بِغَ

اين آيه شريف در واژه سب به كار رفته به خالف آيات ديگر كه جهر بالسوء من القول يا اجتناب از قول زور و 

 .تنابز يا اسم و فسوق بود

كرد يعني عناوين جهر  در آيات ديگر همز و لمز و عناوين ديگري بود كه به نحوي با بحث سب ارتباط پيدا مي

عنوان سب  وليشش عنوان در آن آيات بود الي سوء من القول، قول زور، لمز و همز و تنابز و اسم فسوق بود؛ پنج 

و دو عنواني كه در دو آيه اول بود  معناخص بود بنا بر بعضي ا وكرد بعضي اعم  نبود منتهي با سب ارتباطي برقرار مي

ت بعدي به نحوي اخص از آياگرفت و  سوء من القول و قول زور عناوين اعمي بود كه كامالً مورد سب را هم مي

 شد. سب مي

اي  پس شش عنوان داشتيم سوء من القول قول، زور، تنابز، همز، لمز و اسم فسوق، عنوان اول و دوم قواعد عامه

داد و  كه خيلي قاعده عامه فقهي مهم بود و تقريباً همه موارد سب را پوشش مي اجتنبوا قول الزوربود بخصوص 

داد  داللت آن كامالً تام بود اما سه عنوان بعدي تنابز و همز و لمز اخص از سب بود و همه موارد سب را پوشش نمي

تام  طور بهعنوان ششم كه عنوان اسم و فسوق بود. چهار عنوان با سب ربط داشت ولي اخص بود و لذا  طور نيهمو 

 داد. ه اول كه كل مدعا را پوشش ميدو آي برخالفداد  بخشي از مدعا را پوشش مي و داللت بر مدعا نداشت

منتهي به ظاهر دامنه آن مثل سه  اين نگاه كلي به شش عنوان در چهار آيه بود ولي در آيه پنجم عنوان سب آمده

 .چهار عنوان قبلي اخص از مدعا است

 موضوع سب؟
 چراكهرا شتم و سب نكنيد  ها آنفرمايد كه شما به آلهه و اصنام و معبودهاي كفار توهين نكنيد  اين آيه شريف مي

ي نه مطلق سب هر كسي نع كرده منتهسب را م آيهشود. اين  بر هتك خداوند مي ها آناين عمل شما موجب جسارت 

كه البته نهي تحريمي است. در ظاهر  شود به خدا ميتوهين  وسب در مورد آلهه مشركين كه موجب جسارت  بلكه

شود  دليل بر حرمت سب است منتهي حرمت سب در محدوده خاص و يكي از موارد سب است و به يك معنا مي
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 ها انسانث ندارد براي اينكه بحث ما در سب مؤمنين و شود بگوييم ربطي به بح به يك معنا مي و اخص است گفت

هست ربطي  موردتوجهدر روابط ميان افراد و جامعه هست و با سب اصنام و آلهه كه در اين آيه  ونسبت به همديگر 

اي است كه در اين آيه وجود دارد. كلمه سب  اجمال نكته حال درعيندر ظاهر با بحث ما ارتباطي ندارد اما ندارد؛ 

ي عبوديت و الوهيت است و غير از سب ميان افراد است. با ها بحثدر قرآن مربوط به سب آلهه مشركين در مقام 

كمي از بحث  كه كنيم ند نكته در مورد آيه عرض ميچون طرح شد چ وليربطي ندارد  توان گفت يماينكه به ظاهر 

 بيشتري پيدا كرد.در آمد كه ربط  گيرد ولي شايد از آيه مطلبي اصلي ما فاصله مي

 مطلب در اين آيه بايد عرض بكنيم: چند

 بحث اول: ظهور نهي؟
اينجا ظهور در تحريم دارد و وجهي ندارد كه دست از ظهور تحريمي اين برداريم بلكه قرائن سياق و  درنهي 

كند كه اين حكم، حكم تحريمي و الزامي باشد در اين ترديدي  مساق كالم و مناسبات حكم و موضوع اقتضا مي

 نيست.

 »منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيالَّذ«مقصود از بحث دوم: 
است در ابتدا ممكن است دو احتمال بدوي و ابتدائي به ذهن » منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيالَّذ«بعد مقصود از نكته 

 چيست؟ »دعونَي نَيالَّذ«مفعول سب است منتهي مقصود از  »دعونَي نَيلَا تَسبوا الَّذ«بيايد 

 احتمال اول

 هستند كه عبادت گر غير خدا هستند،موصول كفار و مشركين » منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيالَّذ«از  مقصود گاهي

منْ دونِ  دعونَي نَيلَا تَسبوا الَّذ«باشيد يي نسبت به مشركين نداشته ناسزاگوروي اين احتمال يعني شما فحش و 

هم به معتقدات شما  ها آنشود  جب ميمو شمافحش  زيراپرستند را فحش ندهيد  مشركيني كه غير خدا را مي» اللَّه

 خداوند توهين بكنند. ازجمله

 احتمال دوم
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الذين عابدين گويند و شواهد در روايات و شأن و نزول اين است كه مقصود از  احتمال دوم كه بيشتر مفسرين مي

منْ دونِ  دعونَي نَيالَّذ«گويد، يعني  آلهه و اصنامي كه غير خدا هستند را مينيست بلكه الذين معبودها و غير اهللا 

ضمير صله اينجا حذف شده است اگر مقصود از  »اللَّه»ونَي نَيالَّذعد ونِ اللَّهنْ دخود مشركين باشند ضمير صله  »م

الذين «در اينجا همان ضمير يدعون هست اما اگر الذين معبودها و آلهه و اصنام باشد ضمير آن محذوف است يعني 

خوانند. اين دو احتمالي است كه در الذين يدعون من دون  را من دون اهللا مي ها آناي كه  آلهه» دون اهللا يدعونهم من

 اهللا آمده است.

 احتمال اول اين است كه الذين يدعون يعني كفار و مشركين مفعول و متعلق سب است  -

 اند. هفتاحتمال دوم اين است كه مقصود آلهه و اصنامي است كه مورد پرستش قرار گر  -

» منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيلَا تَسبوا الَّذ« :احتمال اول بيشتر ظاهر بود ،بود بدون قبل و بعد تنهايي بهاگر خود آيه 

از يك طرف و  »علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايفَ« آنآيد كه كفار و مشركين را سب نكنيد ولي ادامه  بيشتر به ذهن مي

 تنهايي بهآيه اگر  ؛كند نزول و رواياتي كه در شأن نزول اين آيه هست از طرف ديگر احتمال دوم را تقويت ميشأن 

رفت كه كساني كه داعي و عابد غير خدا هستند  بيشتر ذهن به آنجايي مي» منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيلَا تَسبوا الَّذ«بود 

منتهي به دو قرينه داخلي و خارجي احتمال دوم » منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيذالَّ«نبود و ضمير محذوفي اينجا الزم 

هم به  ها آنرا ناسزا نگوييد كه  ها آن »علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايفَ«شود؛ قرينه داخلي اين است كه  بيشتر تقويت مي

دهد كه در الذين يدعون احتمال  نشان مي ها آنت، تقابل اهللا با سا با اله ما ها آنخدا ناسزا بگويند. اين مقابله آلهه 

اللَّه  سبوايفَ« هم خداي شما را فحش بدهند. تقابل ها آنرا فحش ندهيد كه  ها بتدوم مقصود است كه اصنام و 

فحش ندهيد  ها آنشود بر اينكه مقصود از الذين يدعون آلهه و اصنام است، شما به خداي  با قبلش قرينه مي »عدوا

 دهند. هم به خداي شما فحش مي ها آن

 سؤال:؟

خوانند، مفعول است  را مي ها آناصنامي كه كفار » الذين يدعونهم من دون اهللا«جواب: ضمير صله محذوف است 

ال تسبوا فعل و فاعل است و  .بنا بر احتمال دوم آلهه است و ولي اين موصول بنا بر احتمال اول مشركين هستند

 .هاست آنمفعول است منتهي الذين مقصود كفار و مشركين است يا مقصود معبودهاي  الذين

 است. معبودهاگويد  و احتمال دوم مي هستند گويد كفار و مشركين احتمال اول مي
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و جمع است و بنا بر احتمال اول موصول كفار و مشركين است ضمير صله هم يدعون است، ضمير در يدعوا 

 .خيلي روشن است

در اينجا محذوف است كه ضمير صله است. اگر فقط اين جمله در آيه شريف  بنا بر احتمال دوم الذين يدعونهم

نبايد بگوييم » منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيالَّذ«آمد كه  فوري به ذهن مي »منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيلَا تَسبوا الَّذ«بود 

يدعوا است واو جمع در اينجاست كه ضمير است و مقصود خود كفار و مشركين  چيزي حذف است ضمير صله هم

 .»علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايفَ«گويد  است ولي بعد مي

 قرينه اول
شود به اينكه خداياني كه  شود قرينه مي حاصل مي ها آنسب در نتيجه  سب خدا تقابل يسبواهللا با قبل و اينكه

 هم خداي شما را ناسزا بگويند. ها آنخوانند ناسزا نگوييد كه  را مي ها آنمشركين 

 قرينه دوم
 آمده است،ور يا برهان ورالثقلين يا درالمنثدر نذيل اين آيه كه قرينه دوم روايات 

م عياشي كه نورالثقلين همه قرآن را دارد و با اسناد ه ونورالثقلين  :كتب تفسير روايي شيعه دو تا است نيتر مهم

 .آمده و لذا كتاب جامع بسيار معتبر در مذاق شيعي است

 :كتاب عياشي تفسير روايي ما است كه دو اشكال دارد

 ؛يكي اينكه كل قرآن نيست

 كند. مشكل ايجاد مي يمقدار كهدوم اينكه روايات آن مقطوع سند است يعني روايات را بدون سند آورده است 

اجع به تفسير بالمأثور هم كارهايي ر در متأخرين .ور و برهان استدرالمنثر در بين اهل سنت هم كتاب مشهو

اي انجام شده اگر هم نشده باشد  دانم تا چه سوره مرحوم آقاي معرفت كار مفصلي شروع كرده بودند نمي- انجام شده

روايي خود دارند آن هم البته همراه با توضيح و تبييني نظير آنچه مرحوم عالمه در تفسير  -نياز هست اين كار بشود

 شود حجت نهايي را از آيه استفاده كرد. بدون ديدن روايات نميكار جالبي است. خيلي خالصه 

 ؛فحش ندهيد ها آناين هم قرينه دوم كه در روايات گفته شده مقصود اين است كه به آلهه و اصنام  
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معقول هست به كار برده به اين دليل است كه  الذين كه برايو است  روح يذالبته آلهه و اصنام كه موجودات غير 

. اين متعارف است هم اينكه در ادبيات موصولي مينيب ينمما  و موجودات ذات شعور هستند ها نياهمه  ها آناز ديد 

است در مورد  شعور يذبه كار ببريم و بالعكس موصولي كه براي غير  شعور يذاست در غير  شعور يذكه براي 

الذين آورده با اينكه شعوري ندارد و  ها نيامثالً براي اصنام و نكاتي وجود دارد؛ از اين جهت يم ببر به كار شعور يذ

گويد لجبازي نكنيد تعبير بكند  كه مي جا هماندر  و خيلي لجبازي نكنيد ها نياگويد با  اي است كه مي به خاطر نكته

 ماليمت همراه بشود.اينجا كمي با تناسب اين است كه  ،چيزي نيستند ها نياكه 

آمده است در سوره  ي كلمه الذين ماجا  به شعور يذهم داريم؛ جاهايي كه راجع به خدا و موجودات  عكس به

گويند  مي ) همه5-7(شمس/»و السماء و ما بناها و الْأَرضِ و ما طَحاها و نَفْسٍ و ما سواها«سه بار دارد  شمس

را بگيرد و مقصود از ما  ها نياحتمال داديم كه ممكن است خدا و مبادي غيبي و مالئكه و مقصود از ما خدا است ما ا

 اين هم از اين قبيل است. ده است،اهللا است كه بايد الذي باشد ولي به جاي آن ما آور

 بندي بحث دوم جمع
احتمال دارد؛ مقصود مشركين باشند يا  دو »منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيالَّذ«بنابراين نكته دوم در آيه اين است كه 

اصنام مقصود باشد، احتمال معبودين  ؛ واصنام يا آلهه مشركين باشند، عابدين اصنام مقصود باشند، احتمال اول است

 دوم است.

اي كه در روايات  است و قرينه» يسبواهللا«ظاهر اوليه همان احتمال اول است ولي با قرينه داخلي كه در خود 

البته اگر روايات  ،اي است كه عرض كردم شود و الذين كه تعبير كرده با مالحظه تر احتمال دوم تقويت مياست بيش

به مشركين ناسزا نگوييم كه ناسزاي  »دعونَي نَيلَا تَسبوا الَّذ« شد احتمال اول را توجيه كرد يعني نبود با خود آيه مي

 .خداوند توهين بكنند ازجملههم به مقدسات شما  ها آنشود كه  شما موجب مي

گويد شأن نزول آيه اين بود كه  شود جور كرد ولي وقتي روايت مي ميو هست  قبول قابلاحتمال اول در خود آيه 

 ور شأن نزول دارد.د نگوييد در نورالثقلين و درالمنثب ها نيابه اصنام و 

ي كفار و مشركين بود ولي بنا بر احتمال دوم ها انسانسب  و شد مياگر احتمال اول بود با بحث ما خيلي نزديك 

رود بنا بر احتمال اول ربط آن با بحث ما كمي  سب معبودها و آلهه و اصنام است كه از روابط اجتماعي بيرون مي
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 ها انسانن يي و دشنام بيناسزاگوشود چون بحث ما  بيشتر بود ولي بنا بر احتمال دوم فاصله آن با بحث ما دور مي

 است نه چيزي كه مربوط به امور ماورائي و اعتقادي.

 سؤال:؟

شود بنا بر يك  كنم كه بنا بر يك احتمال اولويت مي جواب: تعليل را بايد بحث بكنيم بعد اولويت را بحث مي

 شود. احتمال نمي

 احتمال سوم

از  مقصود »منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيبوا الَّذلَا تَس«خواهد.  بحث جمع بين المعنيين است كه قرينه مياحتمال سوم 

اكثر از معنا است كه  اين نظير استعمال لفظ. است و آلهه و اصنام ها آن مشركين است هم معبودهاي هم الذين يدعون

دو معنا خواهد، اينجا چيز خاصي نداريم كه بگوييم هر  اي مي شود واقع هم شد منتهي قرينه هم جايز عقل است و مي

كنيم مگر اينكه كسي بگويد چون ظهور اوليه اين هست و معناي بعدي هم كه در روايات گفته شده نگفته  را اراده مي

 اين يك احتمال است. هرحال بهمثالً با اين چيزها بگويد هر دو مقصود است ولي  ،آن مقصود نيست

 گانه بندي احتماالت سه جمع
به قرينه داخلي و خارجي اظهر است بخصوص با مالحظه قرينه رواياتي كه سه احتمال، احتمال دوم  درمجموع

گيرد چون سب بحث ما در سب بين روابط  در ذيل آيه وارد شده است و اين آيه از بحث ما خيلي فاصله مي

 و افراد است. ها انساناجتماعي و ميان 

 بحث اول نهي آيه بود كه تحريمي است؛  -

 داد كه احتمال دوم اقوي و اظهر است. اي كه در تفسير آيه مي ود و نتيجهبحث دوم مقصود از الذين ب  -

 »علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايفَ« ازبحث سوم: مقصود 
 است كه دو احتمال در باب اين وجود دارد؛ »علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايفَ«بحث سوم در آيه 

 حكمت باشد؛ »علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايفَ«  -1

 علت باشد. »علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايفَ«  -2
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هم خداي شما را دشنام بدهند مشركين گفته بودند  ها آن درنتيجهرا دشنام ندهيد كه  ها بتفرمايد: اصنام و  مي 

 »علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايفَ«گويد دشنام ندهيد  مي آيه، دهيم اگر بناست شما دشنام بدهيد ما هم به خدا دشنام مي

 اين علت است يا حكمت؟

 احتمال اول

جزء حكم و موضوع است وقتي اين حرمت وجود دارد كه  واگر علت باشد اين حرمت و تحريم قيد حكم 

اب را نداشت سب آلهه و اصنام و باشد و اگر روزي اين بازت ها آنبازتاب اين دشنام و فحش شما دشنام و فحش 

نهي عمل شما آن بازتاب را داشته باشد  كه يمادام .يي اشكال ندارد چون اين علت حكم استناسزاگوبدگويي و 

 ها آنقوت پيدا كردند و اقدام  ها مسلماندهند. اگر يك وقتي  دشنام مي ها آندشنام ندهيد چون  تحريمي وجود دارد،

هتكي بكنند آنجا سب و  ها آنشود كه  و آلهه و اصنام بد بگويند موجب اين نمي ها بتو به به اينكه بت را بشكنند 

 دشنام مانعي ندارد.

 احتمال دوم

اللَّه عدوا  سبوايفَ« .ي خوب نيستطوركل بهاحتمال دوم اين است كه اين در حد يك حكمت است نه علت منتهي 

مرحوم  عيالشرامدار فلسفه و حكمت باشد مثل عللي كه براي احكام در كتاب علل  ريدااما نه اينكه حكم  »علْمٍ رِيبِغَ

 ها حكمتخواني خيلي  خواني، پنج بار مي صدوق آمده راجع به نماز كه سه ركعت است پنج ركعت است، جهر مي

ست ممكن ا وآمد رفتي حج تجارت و ها حكمتبراي اين گفته شده يا براي حج چندين حكمت گفته شده؛ يكي از 

آن فلسفه و  در حج فلسفه تجارتي ملحوظ نيست الكترونيكي شده و آسان هست كه قدر آناست زماني تجارت 

جايي كه اين بازتاب را ندارد نبايد و حتي  ممكن است بگوييم حكمت است »اللَّه عدوا سبوايفَ«حكمت حكم است 

گويد كه گاهي اين نتيجه بد را دارد.  تهي خدا حكمت آن را ميمن ،بد نگويند ها آندشنام داد و بد گفت ولو اينكه 

 ها آن درنتيجهسبي نكنيد كه » علْمٍ رِياللَّه عدوا بِغَ سبوايمنْ دونِ اللَّه فَ دعونَي نَيلَا تَسبوا الَّذ« ؟كدام مقصود است

آيا اين نتيجه متمم موضوع حكم و قيد حكم و علت در حد يك حكمت است و جزء موضوع و قيد  سب بكنند،

نتيجه بيايد اين  عنوان بهموضوع حكم نيست؟ شرطيه با هر دو سازگار است البته گفتيم اصل در جاهايي كه چيزي 
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اصل در قيود و علل و  .باشد اي مدار او است مگر اينكه قرينه خاصه دايرعلت است يعني حكم  عنوان بهاست كه 

لَا تَسبوا «ظهور اوليه در اين صورت اي پيدا بشود؛  شود اال اينكه قرينه مدار آن مي دايرحكم اين است كه حكم 

ونَي نَيالَّذعفَ د ونِ اللَّهنْ دوايمبا بِغَ سودع لْمٍ رِياللَّهو گيرد قرار ميآيد مورد نهي  سبي كه به دنبال يسبواهللا مي »ع 

اصل اين قيود مأخوذ در خود حكم است و دخالت به نحو عليت و جزئيت و موضوعيت در حكم دارد اال اينكه 

قيد حكم است  وآن بيايد. در اصل ما بايد احتمال اول را تقويت بكنيم و بگوييم اين جزء موضوع  برخالفاي  قرينه

اصالة العلية و عالوه بر اينكه دو قرينه دارد يكي  .شود منتفي مي و به يك بيان ديگر علت حكم است اگر جايي نبود

ي است كه هنوز طيشراكه جزء قيد موضوع است و در بعضي از تفاسير آمده كه اين آيه مربوط به  اصالة الموضوعيه

آيات ديگر  اقتدار و قوت را نداشتند و در محيط مكه ناچار از يك نوع تعامل با كفار و مشركين بودند ها مسلمان

 طيشراگوييم قديم به كار نرفته است يعني مربوط به آن  اين را نسخ كرده البته تعبير نسخ به معنايي كه امروز مي

 نيست. طور نياديگري  طيشرااست اما در 

 بندي احتماالت جمع
 ها آنكه كاري بكنيد كه  در صورتي حرام استبنابراين اگر احتمال اول را بگيريم كه شايد اظهر باشد يعني سب 

حرمت و ارزشي ندارند كه سبشان بكنيد اين احتمال  ها بتخدا را سب بكنند؛ اما اگر چنين چيزي نبود اصنام و 

سب  ها آنشود  بنابراين حكم سب موضوعيت ندارد چيزي كه موجب مي .عليت و حكمت به نظر اولي اقوي است

يا احمق يا امثال  شعور يبي ها بتزوري ندارند كه كاري بكنند، بگوييم  فهمند يا چيزي نمي ها آنبكنند و اال اگر 

راضي نيست و در اين صورت نبايد او را سب كرد  خود اومانعي ندارد البته ممكن است آدمي را بپرستند كه  ها نيا

 انسان سب بكند. شود كه دليل نمي اي ممكن است اميرالمؤمنين را بپرستند ي ديگري دارد مثل اينكه عدهها عنوان

كند  آيه كار به اين ندارد كه اين سب از حيث عناوين ديگر جايز است يا جايز نيست سبي كه اين آيه تحريم مي

و  ها چوبسبي است كه اين نتيجه را داشته باشد اما اگر اين نتيجه را نداشته باشد حكم آن چيست؟ طبق قواعد به 

 گويد. و آيه اين را مي كه قبول ندارد بايد احترام كردد ولي آدمي باش شود سب كرد امثال آن مي

موجب برگشت  ها آناز حيثي كه فحش دادن  و معبود اعم از اين است كه چوب و سنگ يا مالئكه يا انسان باشد

است نهي كرده است بنا بر اينكه علت باشد و ظاهر اين است چيزي كه  وتعالي تبارك نتيجه بد نسبت به خداوند
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هتك خداوند به حساب نوعي بازتاب اجتماعي داشته باشد و در عرف عام  اگرشد هتك تلقي بشود؛ مكشوف با

 گويد هتكي نكنيد كه خداوند مورد هتك قرار بگيرد. اين هم بحث دوم است. آيد، مي مي

 اختصاص يا عدم اختصاص سب به الهه و غير آن :بحث چهارم
شود؟ دو احتمال  مي ها آنآلهه دارد يا شامل همه مقدسات  بحث چهارم اين است كه آيه فقط اختصاص به سب

 بايد اينجا باشد؛

 احتمال اول

 ،مورد لعن و نفرين و ناسزاگويي قرار ندهيد باشد كهي مورد پرستش ها بتاصنام و  منظور آيه فقطممكن است 

 احتمال دوم

نيست ولي  ها آنشمول دارد مثالً صليب كه معبود  ها آناحتمال دوم اين است كه آيه نسبت به همه مقدسات 

به خداوند بد بگويند.  ها آناي ضد آن بنويسد كه موجب بشود  يا سخني نسبت به آن بگويد يا مقاله توهينيكسي 

 احتمال دوم شمول دارد.

قدسات و احتمال اول اين است كه فقط اختصاص به خود معبودها دارد؛ احتمال دوم اين است كه به همه م پس

 ظهور اوليه نباشد ولي بعد شمول پيدا بكند. احتمال اولممكن است كه  ها آنحتي خود 

حرمت اصل جود بر لفظ اين است ولي اگر هر لفظي واست ظا ها بت »منْ دونِ اللَّه دعونَي نَيالَّذ«ظاهر آيه 

كامالً عرفي است  .شود الغاء خصوصيت مي كند هر چيزي كه فرقي نمي ،گويند به خدا بد مي ها آنروي اين است كه 

گويند اگر به صليب يا  به خداي شما بد مي ها آنبد نگوييد كه  ها آني ها بتگويد خدا فرموده است كه به  عرف مي

يا كليسايشان بد بگويد همين نتيجه را دارد هيچ فرقي ندارد مخصوصاً نظري كه عليت و موضوع  شانسيقديكي از 

فرمايد كه ذيلش دارد  ظاهراً الغاء خصوصيت در اين طرف قصه خيلي واضح است و مرحوم عالمه مي .گرفتيم مي

هم ذيل كمي  آيد اتي دارد كه زينت به حساب مي) يعني هر امتي مقدس108(انعام/ » كَذلك زينَّا لكُلِّ أُمةٍ عملَهم«

گويند،  به خداي شما بد مي چونيد به خدايشان بد نگوييد بگو كه دارد و هم اينكه عرفي است مسئلهاشعار به اين 

اگر به خودشان يا به مقدساتشان يا به حواريون يا به پيامبرشان يا به صليب يا هر چيزي ديگري بد بگوييد همين 
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كار شما اشكال  پس نتيجه را دارد مخصوصاً روي ديدگاه عليت كه اصل حكم اين است كه چون بازتاب بد دارد

 .دارد

بنابراين هر سخن و ناسزاگويي و هر چيزي كه اين اثر را دارد بلكه ممكن است شامل اعمال تند و اقوال تندي 

 ها آنپس در اين طرف الغاء خصوصيت بعيد نيست يعني توهين به مقدسات  بشود. هم شود كه موجب اين ناسزا مي

 به خدا بد بگويند حرام است. ها آنشود  كه موجب مي

 سؤال:؟

خواهد  شود علت كه باشد العلة تعمم و تخصص يعني الغاء خصوصيت نمي اب: باز هم الغاء خصوصيت ميجو

 .شود ولي بنا بر اينكه حكمت باشد بايد بگوييم الغاء خصوصيت مي ،مالك آن علت است

 : مقصود ناسزا به خداست يا پيامبر؟بحث پنجم
شود كه به خدا بد  گاهي اقدام ما موجب مي »علْمٍ رِيدوا بِغَاللَّه ع سبوايفَ«بحث پنجم آن طرف آيه هست كه 

باز اينجا دو احتمال است كه  ،ناسزا بگويند ها مسلمانشود كه به پيامبر يا به مقدسات ديگر  بگويند گاهي موجب مي

ظاهرش اين است كه كاري كه موجب سب خدا بشود حرام است يعني كار ما تسبيب به يك حرامي است منتهي 

مورد هتك قرار مقدسات احتمال دوم اين كه همه  ؛حرمت هست ،احتمال اول اين است كه اگر هتك خدا بشود

پيامبر اكرم صلواة اهللا به  ها آنگويد و  ناسزايي به صليب مي مثالًشود اقدام طرف اشكال پيدا بكند  بگيرد موجب مي

ممكن است بگوييم  پسيا به قرآن يا عتبات يا به ائمه و اولياي الهي يا احاديث ما توهين بكنند. و سالمه عليه 

 ،طرف بود شود ادعاي الغاء خصوصيت كرد ولي نه به قوتي كه در آن مي .ممكن است تعميم بدهيم و مقصود خداست

احتمال باز از نظر عرفي بعيد نيست  اين رغم علي يت خاصي روي ذات حضرت حق استممكن است بگوييد عنا

مثل خود پيغمبر و ائمه و قرآن با آن مسئله فرقي ندارد شاهد اين است كه در يك روايت معتبر وارد شده كه هتك 

عظيم است  قدر آنشود. مرتبه خدا  خصوصيت مي هتك خداست كه آن هم مؤيد اين الغاء درواقعائمه و امام 

اي ندارد ولي  گويد هر اقدامي كه طرف را نسبت به خداوند جري بكند، ممنوع است اما غير خدا مالزمه مي

اما اينكه در هر  ؛كند يسبوا اهللا اگر پيامبر و امام و قرآن هم باشد قصه همين است انسان عرفاً حس مي حال درعين
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هر سب و  ،خصوصيت لوم نيست بشود الغاء خصوصيت كرد ولي آن طرفش يا تعليل است يا الغاء حكمي بيايد مع

 دشنامي كه موجب يسبوا اهللا بشود درست نيست اين هم مبحث پنجم در آيه شريفه بود.

 است يا بين مذاهب؟ مشركان و مسلمانان: اطالق بحث بين بحث ششم 
با ساير  تيب اهلاين در رابطه مسلمانان با مشركان است اما در رابطه اماميه و پيروان كه بحث ششمي وجود دارد 

كنند، اين را  به اميرالمؤمنين توهين مي معاذ اهللاهم  ها آنكند و  فرق اسالمي چطور است؟ كه به خلفا توهين مي

ي تر يعمومايد تعليل و تنقيح مناط شود با آيه ربط بدهيم؟ آيه در مورد رابطه مسلمانان و مشركان است خيلي ب مي

شود  يعني تعرض به مقدسات ديگران وقتي موجب مي »لكُلِّ أُمةٍ عملَهم نَّايكَذَلك ز« كه روح آيه آوردرا به دست 

رود و يك نوع الغاء  از الفاظ بيرون ميت و توهين قرار بگيرد جايز نيست كه مقدسات و حق شما مورد اهان

گويد الذين يدعون چه بت باشد چه مقدسات كفار باشد يا  مي ؛اوسعي است رهيدانقيح مناط در خصوصيت و ت 

مقدسات فرق اسالمي باشد كه فرقه ديگر اعتقادي به آن ندارد، آن طرف هم يسبواهللا اعم از اين است كه خدا يا 

 ي محمد و آله االطهارعل اهللا يصل و .چنين تعميمي قائل بشودممكن است كسي  كهپيامبر يا امام است 
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