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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حرمت إذالل مؤمن

 ادله روایی
قاعده  ،ی از ادلهیکن مقال یرسید. در ا ییگر یعنی ادله رواینوبت به ادله د شد بیانه ک یاتیدر حرمت سب مؤمن عالوه بر آ

در روابط  یقاعده فقه یکر گوناگون همه اشاره به ین و تعابین عناویقت ایحرمت اهانت و إذالل و احتقار مؤمن است. در حق

ه برخی کات فراوانی است ین قاعده مستند به رواین. این و مسلمیر مؤمنیدارد که عبارت است از حرمت إذالل و تحق یاجتماع

 ن قاعده تحت عناوین مختلفی ذکر شده است.یات مربوط به ای. رواپیش از این مطرح شد هاآناز 

 اهانت
لَ بْنِ یعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیمُحَمَّدُ بْنُ ه در روایت کاولین عنوان اهانت بود  

 كا رَبِّ مَا حَالُ الْمُؤْمِنِ عِنْدَیص قَالَ  یبِالنَّبِ يلَمَّا أُسْرِ«جَعْفَرٍ ع قَالَ:  یالْقَمَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِدٍ یسَعِ یمِهْرَانَ عَنْ أَبِ 

و امثال آن مالحظه شد و  1»ثَ یالْحَدِ یائِیصْرَةِ أَوْلِنُ یءٍ إِلَیبِالْمُحَارَبَۀِ وَ أَنَا َأسْرَعُ شَ یاً فَقَدْ بَارَزَنِیوَلِ یلِ أَهَانَ  ا مُحَمَّدُ مَنْ یقَالَ 

 .موجود استات آن یدر باب چهل و شش برخی از روا

 استخفاف استحقار و اذالل و
 يات آن در باب صد و چهل و شش از نظر گذشت و برخی را در ابواب بعدیاز روا یه بعضک ا استحقاریر یعنوان تحق

مالحظه خواهید کرد. عنوان إذالل مؤمن در باب صد و چهل و هفت و عنوان استخفاف به مؤمن در باب صد و چهل و هشت 

 و آنموضوع و قاعده واحد دارد  یکن اشاره به یاز دیگر عناوین مطرح شده در این قسم از روایات است. تمامی این عناو

 هاآنکثرت  یست ولیات این باب معتبر نیانت به مؤمن است. البته تمامی روار و استحقار و استخفاف و اهیحرمت إذالل و تحق

 .کندیم ازینیبدر این مقال ما را از پرداختن به سند 

 »سیخُنَ بْنِ یمُعَلَّ«روایت اول؛ 
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ست، لکن یمعتبر ن یه بنا بر نظر بعضک سیخُنَ بْنِ یمُعَلَّاز ت اول یروا .عنوان باب صد و چهل و هفت إذالل و احتقار است

عَنْ أَحْمََد  ییحْیعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یمُحَمَّدُ بْنُ نقل شده  )السالمهیعل( صادقت از امام یروا ف آن بیان شد.یق و تضعیتوث يمبنا

 يمَنْ آذَ یمِنِّ بِحَرْبٍ أْذَنْیلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ«ولُ قُیبْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَِمعْتُ أََبا عَبْدِ اللَّهِ ع 

ه بنده مؤمن من را ذلیل و ک یسکند با من کاعالم جنگ  2»ثَ یالْمُؤْمِنَ الْحَدِ يرَمَ عَبْدِکمَنْ أَ یأْمَنْ غَضَبِ یالْمُؤْمِنَ وَ لْ يعَبْدِ

 است. یت قبلیر روایواضح است. این روایت نظ یلیده خکن روایت بر حرمت مؤی. داللت اکندیمخوار 

 »ْعقُوبَیمُحَمَّدُ ْبنُ «روایت دوم؛ 
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ «عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یۀَ عَنْ أَبِیونُسَ عَنْ مُعَاوِیعَنْ  یسَیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیبْنِ إِبْرَاهِ یعْقُوبَ عَنْ عَلِ یمُحَمَّدُ بْنُ 

 یاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِیوَلِ یا مُحَمَّدُ مَنْ أَذَلَّ لِی یأَنْ قَالَ لِ یوَ شَافَهَنِ یمِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَوْحَ یإِلَ یفَأَوْحَ  یبِ یرَبِّ  يأَسْرَ لَقَدْ ص

ثَاقَهُ یمَنْ أَخَذْتُ مِ كحَارَبْتَهُ فَقَالَ ذَا کمْتُ أَنَّ مَنْ حَارَبَهَذَا فَقَدْ عَلِ یکا رَبِّ وَ مَنْ وَلِیحَارَبْتُهُ قُلْتُ  یبِالْمُحَارَبَۀِ وَ مَنْ حَارَبَنِ

 3»ۀِیمَا بِالْوَلَاکتِیوَ لِذُرِّ یکوَ لِوَصِ کلَ
 مدلول روایت

مِنْ وَرَاءِ  یإِلَ یفَأَوْحَ  یبِ یرَبِّ يلَقَدْ أَسْرَ« هک کنندیم) نقل لهعلیه و آ اهللایصل( اکرمامبر یاز پ) السالمهیعل(امام صادق 

 شودیمکه معلوم » یأَنْ قَالَ لِ یوَ شَافَهَنِ«من گفت  يرا برا يحجاب موارد ياز برا »یَأنْ قَالَ لِ یوَ شَافَهَنِ یالْحِجَابِ مَا أَوْحَ

 هم مراتب دارد. یوح و البتهمراتبی داشته  یلۀ المعراج درجات معراج و اتصال حضرت با مقام ربوبیدر ل

 وحی مشافهیموارد 
 ردکبه من وحی  ییزهایاز وراء حجاب چ »یمِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مَا أَوْحَ یإِلَ  یفَأَوْحَ یبِ یرَبِّ يأَسْرَ«ه ک دیفرمایمحضرت 

 یبدون واسطه بوده. مراتب وح یه همان وحکدي به حالت مشافهه به من فرمودند ریعنی در مرتبه باالتر هم موا »یوَ شَافَهَنِ«

 .است اشعار داشته يترمهمنبوده طبعاً به مطالب  حجابشده و از وراء  یمشافهتاً وح آنچهات آمده است لکن یآ در

ات یر در رواین تعبیا .»بِالْمُحَارَبَۀِ یًا فَقَدْ أَرْصَدَ لِیوَلِ یمَنْ أَذَلَّ لِ«ه کن است یه در مشافهه مطرح شده اکاز موارد دیگري 

 ن نشسته است.یمکجنگ من به  يمن را مورد إذالل قرار دهد، برا یول هک یسکمختلفی آمده که 

 در روایت يااستفاضهشبه 
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است  يااستفاضهباً شبه یتقر »بِالْمُحَارَبَۀِ یأَرْصَدَ لِ«ر یتعب »حَارَبْتُهُ یبِالْمُحَارَبَۀِ وَ مَنْ حَارَبَنِ یأَرْصَدَ لِ«در این بخش از روایت 

ن است چندان معتبر نباشد از کات دیگر که حتی ممین ابواب مختلف در روای. در باست معتبره به کار رفتهات یکه در برخی روا

 .است ا اَهانَ یا اِحتَقََر که حالت استفاضه دارد کثیراً استفاده شدهیاین تعبیر یا تعابیري مثل مَنْ أَذَلَّ 

 حکم
ر ین تعبییعنی اعالم جنگ (رصد در جنگ) با خدا. بار معنایی ااست » یأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّیلِا یبِالْمُحَارَبَۀِ  یفَقَدْ أَرْصَدَ لِ«نتیجه  

ات به کار رفته، مخالفت قطعیه با مولی و اطالق آن حرمت است. البته اگر معناي آن را باالتر از اطالق ندانیم یه متعدد در رواک

 بود.د حرمت خواهد یمت قطعاً مفکالاقل با اطالق و مقدمات ح

 دامنه داللت روایت
َو  کثَاقَهُ لَیمَنْ أَخَذْتُ مِ كذَا« پاسخ آمده است و در» یکمَنْ وَلِ«که حضرت سؤال فرمودند  است ل روایت وارد شدهیذ

مؤمن ات در یت است. البته منافات ندارد که روایمعتقد به وال و یت مقصود از مؤمن، امامیدر این روا». مَاکتِیوَ لِذُرِّ یکلِوَصِ

 عه است.یو ش یدارد اما دامنه داللت آن تنها امام ياواضحهت، داللت ید و در مسلم اطالق داشته باشد. رواکآ

 »محمد بن عیسی بن یقطینی«بحث رجالی 
دارد و با  يارهیکثات یاست و روا ینیقطید یبن عب یسیهمان محمد بن ع یسیکه بیان شد، غیر از محمد بن ع گونههمان

 یقطینی سه قول مطرح است: در موردرجال همه معتبرند.  یاختالف است، مابق ت محلیجد

 ست (شاید ... به این معتقد است)یمطلقاً معتبر ن -1

 قول مرحوم آقاي خویی)(مطلقاً معتبر است  -2

، ـ بنا بر است ونس نقل شدهیغیر از مواردي که از  میدانیمل است. به این نحو که وي را موثق یقول مختار تفص -3

 .کندیمونس بن عبدالرحمن نقل ینیز از این روایت  ـ ه بحث خواهد شد.ک یاستدالل خاص

 »خنیسبنمعلی«روایت سوم؛ 
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ  عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یسٍ عَنْ أَبِیبْنِ خُنَ یانَ عَنْ مُعَلَّکونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْیوَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ «

 »4ثَ یبِالْمُحَارَبَۀِ الْحَدِ  یالْمُؤْمِنَ فَقَدْ بَارَزَنِ يمَنِ اسْتَذَلَّ عَبْدِ

 »ریعمیابابن«ت چهارم؛ مرسله یروا
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دِهِ یعَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَذَلَّ مُؤْمِناً وَ احْتَقَرَهُ لِقِلَّۀِ ذَاتِ  یعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِرٍ عَنْ بَیعُمَ یهِ عَنِ ابْنِ أَبِیعَنْ أَبِ یوَ عَنْ عَلِ «

را  ریعمیابابنمرسالت  ر است.یر مؤمن فقیداللت روایت مربوط به تحق ».5رُءُوسِ الْخَلَائِقِ  یامَۀِ عَلَیوْمَ الْقِیوَ لِفَقْرِهِ شَهَرَهُ اللَّهُ 

ه معتبر است. این روایت از کدر محاسن دارد  ين روایت سندیم لکن ایه پیش از این بیان شد قبول ندارک یبه دو جهت مهم

 است.» 6رٍ یبَصِ یعَنْ أَبِ یابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُثَنَّ«

 »حمزةیأَببن  محمّد«ت پنجم؛ مرسله یروا 
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ  یرَهُ عَنْ أَبِکحَمْزَةَ عَمَّنْ ذَ  یعُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِ نِ بْنیرٍ عَنِ الْحُسَیعُمَ یهِ عَنِ ابْنِ أَبِ یوَ عَنْهُ عَنْ أَبِ«

مدلول این روایت نیز  .»7 اهُ یمَحْقَرَتِهِ إِجِعَ عَنْ رْی یزَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاقِراً لَهُ مَاقِتاً حَتَّینٍ لَمْ کیرَ مِسْ یناً أَوْ غَکیحَقَّرَ مُؤْمِناً مِسْ

 ر است.یمربوط به مؤمن فق

 »سیخنبنمعلی« و» ادیزبنسهل«ت ششم؛ یروا
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یسٍ عَنْ أَبِ یبْنِ خُنَ یادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُعَلَّیوَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ«

ل یه بنده مؤمن را ذلک یسکبه جنگ من برخواسته  »8الْمُؤْمِن يمَنْ أَذَلَّ عَبْدِ یقَدْ نَابَذَنِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

 لکن روایت سند دیگري دارد که معتبر است. ند. هر دوشخصیت مذکور محل بحث هستندکب

 يبندجمع
ن است. یر و توهیابواب بعد موجود است که مجموعاً اشاره به قاعده حرمت إذالل و تحق ن باب ویگري در ایات دیروا

 ین است سند برخی محل اشکال باشد، ولکگرچه مم هاستآند یات مؤیات مذکور معتبر و متعدد بوده و سایر روایمجموع روا

 ان بر حرمت واضح است.استفاضه و داللتش در حدمجموعاً مورد پذیرش و 

 اطالق روایات
در  الاقلعنوان مؤمن و برخی مسلم به کار رفته لکن اگر مؤمن در همه روایات مطلقِ مسلم ندانیم،  اتیروا یدر بعض 

حمل کرد چرا که  بر یکدیگرد یرا از حیث حمل مطلق بر مق این دو توانینماما  ؛واژه مسلم عیناً استعمال شده هاآناز  یبعض

ر ید و طبعاً در مورد فقکمؤ یو بعضی در امام داندینمز ین و اهانت به مسلم جایمطلقاً توه یاتیروابرخی ن هستند. پس یمُثبِتَ

 .شودیمان شامل مسلم هم یات با دو بین روایبنابرا ؛دارد يشترید بکتأ

 همان. _5
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 شمول روایات به مسلم از دو جهت
معنا شده  یعه و امامیتی مؤمن به شیآمده و اطالق دارد، حال اگر اشکال شود که در روار مسلم یات تعبیروا یدر بعض

اتی است یه واژه مؤمن به کار رفته مطلق مسلم مقصود باشد. مؤید این مطلب رواکن است روایاتی ک. ممشودینمحاصل  یمانع

اطالق مسلم است و  یلکمطلق مسلم مقصود است. پس اصل  شودیماستعمال شده که گفته  ن آمنوایها الذیا أی هاآنه در ک

 .میکنیمر مسلم در ادامه بحث ید است. البته در مورد غکموارد بعد مؤ

 آیا در مصادیق مسلم بین مؤمن و غیر مؤمن اولویت وجود دارد؟ :سؤال

بر دیگري باشد  یق مسلم اولیمصاداز  یکیه کنداریم  یلیچ دلیدارد چون ه و اطالق خواهدینمت یمسلم اولو پاسخ استاد:

ن است درجاتی داشته باشد ولی تشخیص این کق مطلق ممیست. البته همه جا مصادیات در اولویت برایمان روشن نکزیرا مال

 درجات نیازمند دلیل است.

 مطلق و مقید مُثبِتین
ه کد در صورتی است یحمل مطلق بر مقن هستند. پیش از این تذکر داده شد ید در این مقام مثبتیدقت شود که مطلق و مق

اما اگر مثالً  ؛باشد یباشد یا به عبارتی مثبت و منف یرم العالم الفاسق باشد یعنی امر و نهکرم العلماء و دیگري ال تکأ یکیمثالً 

د از احکام ی. حمل مطلق بر مقشودینمرم الفقهاء باشد هر دو درست است و اطالق آن را شامل کرم العلماء و دیگري اکا یکی

ن باشند حملی ییا نافین یاما اگر مثبت ؛ه دو طرف حمل مُثبِت و منفی باشندکواضح اصولی است لکن در صورتی است 

ه در کاست  گونهاینرم العالم العادل هر دو به اطالق خود محفوظ هستند ولی در این حالت حمل کرم العالم با اک. اردیپذینم

نداریم و لذا اطالق  یلیر عادل دلیاما در عدم اکرام غ ؛د استکاست و در عالم عادل وجوبی مؤ رام اطالقکعالم وجوب و در ا

گفت عالم فاسق از آن  توانیمرم العالم الفاسق مقید شود آنگاه کلی مثل ال تیرم العالم با دلکاما اگر مثالً ا شودیمشامل آن 

 .است شمول خارج شده

 اصل بحثارتباط روایات اذالل و احقار با 
ه مورد بحث ما کو سب  ییآن معلوم شد. دشنام و ناسزاگو و دامنهن و اهانت بود که حدود یروایات فوق ادله حرمت توه

شتر دارد. ین قاعده دامنه و شمولی به مراتب بین قاعده است که روایات به آن اشاره دارد گرچه ایق ایاز مصاد یکیاست 

ه نسبت به سب کاست  ياقاعدهات شامل ین مجموعه رواید، افه بویه شریه شامل پنج آک یخالصه اینکه عالوه بر ادله قرآن

 رد.کاستدالل  هاآنبه  توانیمشمول دارد و 
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 ایذاء مؤمن ادله حرمت

 آیات
 یقرآن مستنداته مستدل به کاست  یت مؤمن و مسلم)، از قواعد قاطع و مسلم فقهیذاء مؤمن (آزار دادن و اذیحرمت ا

 ؤْذُونَ ینَ یوَ الَّذ« -) 58(احزاب  »ناًیتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبکِر مَا اینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیالْمُؤْمِن ؤْذُونَ ینَ یالَّذ وَ« .است

 .دهدیمعذاب  مذمت کرده و وعده کنندیمن یذاء مؤمنیه اکرا  یسانک) قرآن 57(احزاب  »نَ وَ الْمُؤْمِناتِیالْمُؤْمِن

 روایات
ام عشرت صفحه کفوق مطرح شد. در باب صد و چهل و پنج ابواب اح يهابابه قبل از کم ینه دارین زمینیز در ا یاتیروا

 ت ویذاء و اذیست بلکه به عنوان ایر و امثال ذلک نین و تحقیه عنوان توهکات معتبري ذکر شده یپانصد و هشتاد و هفت، روا

 آزار است.

 »یعقوب بن محمد« ؛روایت
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع  ییحْیعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یمُحَمَّدُ بْنُ 

روایت  9.»ثَیالْمُؤْمِنَ الْحَدِ يرَمَ عَبْدِکمَنْ أَ یأْمَنْ غَضَبِیالْمُؤْمِنَ وَ لْ يبْدِ عَ يمَنْ آذَ  یأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنِّیلِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ «قُولُ ی

 از حیث سند معتبر است.

 داللت روایت
 يمَنْ آذَ یمِنِّأْذَنْ بِحَرْبٍ یلِ«ه به روایات قبل است یشب »قُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَیقَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع «ن روایت یا

ه بنده مؤمن من را آزار ک یسک کندیمبا من اعالم جنگ  ».ثَیالْمُؤْمِنَ الْحَدِ يرَمَ عَبْدِکمَنْ أَ یأْمَنْ غَضَبِ یالْمُؤْمِنَ وَ لْ يعَبْدِ

 .کندیمت یو اذ دهدیم

. گرچه شوندیمگوشت ندارد محشور  شانیهاچهره کهدرحالیامت یت دوم توصیف وضع اذیت کنندگان است که در قیروا

 این سند این روایت ضعیف است.

 لی بر بحث باشد.یدل تواندیمذاء خود ین ایذاء مؤمن است و ایل بر ایت مطرح شده دلیه و روایآ

 اعالم جنگ کردن داللت بر حرمت دارد؟ به معناي» أْذَنْ بِحَرْبٍیلِ«آیا عبارت  :سؤال

 .264 صهمان،  _9
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ن یدر ا است. ظهور مخالفت یعبارت در داللت بر حرمت صراحت دارد و اطالق آن همانند نهم این ییاگر نگو :پاسخ استاد

حداقل آن اطالق است. حال آیا اعالم جنگ با خدا عرفاً مخالفت مطلقه با مولی نیست؟!  درنتیجهعبارت مطلق مخالفت است 

 است. ترواضح یلذا اعالم جنگ با خدا از نه

 یتفاوت دو دسته از ادله روای
ر است. در این ین و تحقیشه توهیسب، چرا سب و دشنام هم بر مطلق شدیمل کاملی ین و اهانت دلیقاعده حرمت توه -1

 .شودیمر محسوب ین و تحقیاست، لذا در عرف سب و دشنام توه یو نوع یر عرفین و تحقیقاعده مقصود سب، توه

ر از سب و شتم نیز یلکن اعم از آن است و شامل غ ردیگیبرمنتیجتاً قاعده حرمت توهین همه موارد سب و شتم را در 

از سب و شتم باشد  ين است مواردکاما مم شودیماز سب و شتم را شامل  يادی، موارد زذاءیقاعده حرمت ا .شودیم

 ن محسوب نشود.یه عرفاً توهک

ند حرام ین ببیو توهه اهانت کرا  يزیعرف عام است لذا عرف چ و مالكاست  ین عنوان نوعیاهانت و توه حرمت -2

ن نداند، ادله توهین شامل آن یعرف آن را توه ین به خود تلقی کند ولیقول یا فعلی را توه یه شخصکنیاما ا ؛داندیم

، ادله شامل ن تلقی نکندیشخص آن را توه یداند ولین میس عرف آن را توهکا بالعیحرام نیست،  درنتیجه شودینم

 .شودیمآن 

 اوینتشخیص موضوع در عن
و  یص عرفیات، تشخکن و صدق مالیعناو دیگرعبارتبهص موضوع با عرف است یه تشخکن است ین اصل بر ایدر عناو

 ازات و قرائن خاصه باشد.که ارتکاست نه اشخاص، مگر در موادي  یعموم

 خالصه 
 اگر عرفاست البته با مالحظات وضع و احوال اشخاص. حال  یگران، عرف عام و نوعیر دین و تحقیدر حرمت توه كمال

ه تلقی شخص دخالتی در قاعده حرمت کنیاما ا ؛ستین بداند حرام است و اگر نداند حرام نیرا توه یا قولی یآن اقدام عمل

 .ن و اهانت به مسلم و مؤمن نداردیتوه

ص یصدق، اشخاص است نه تشخ كه مالک) وجود دارد یعقالئ -(عقلی یازي عرفکو ارت نهیقرذاء یدر قاعده حرمت ا

ت یکه باید دید شخص اذ کندیمبیان  یاز عرفکردن شخص. ارتکآزار دادن و ناراحت  یعنیذاء یاست. ا یو عموم یعرف

ممکن  ست.یرا آزار دهد حرام و اگر آزار ندهد حرام ن یشخص یا اقدامیه عملی ک ییذاء هر جایا نه. نتیجه اینکه در ای شودیم

ت شود اما شخص فردي با آستانه تحمل باالست. در ید اذیشخص با القاعدهعلیه کر بداند یاست عرف قول یا عملی را تحق
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است  یکزیاست. آستانه تحمل اشخاص مثل آستانه نقطه جوش در ف یدر مورد آستانه تحمل اشخاص بحث مفصل یروانشناس

ت شود و دیگري یاذ ياکلمهه با ک. شخصی ممکن است ندیگویمشخص  يبه آن آستانه تحمل و صبور یکه در روانشناس

 ند ناراحت نشود.یرقدر به او بگوه

 مطلق است یا نه؟ طوربهل بر حرمت سب یذاء دلیا حرمت ایآ

لذا عالوه بر حرمت اهانت، حرمت  شودیمموجب آزار اشخاص  ییته فوق، خیر. غالباً سب و شتم و ناسزاگوکبا توجه به ن

شخص آن را  یول شودیم یتلق ین عرفین مطلب غالبی است. گاهی سب و ناسزا اهانت و توهیگري است، اما ایل دیذاء دلیا

 .داندینمآزار 

گري که یات دکذاء خاص و نیذاء مورد نظر است یا ایا مطلق ایذاء مباحث فراوانی مطرح است که مثالً آیـ در مورد قاعده ا

ولی مهم و  میریگیماسب فاصله کو از متن بحث م شودیم ریزيپایه يدیمباحث جد هاآنلی به یدر صورت ورود تفص

 است. ـ بحثقابل

 ومستفاوت 
ن است کن شود، ممیجهان توه در منطقه دیگر یاو به توهین و اهانت شرط نیست لذا اگر به مسلمان یاطالع شخص و آگاه

در قاعده حرمت  ات هم مؤید این حرمت است.یحرام است و آ دلیل شامل آن شده و ین مطلع نگردد ولیفرد از توه االبدالی

 ست شخص بفهمد.ین که الزم نیاو شرط است به خالف اهانت و توه یاطالع شخص و آگاهذاء یا

 يبندجمع
. ینوع یاست نه تلق كاو مال یه احساس شخصکنیه شخص مطلع باشد و دیگر اکنیا یکیته ملحوظ است کذاء دو نیدر ا

از موارد سب و  ياریست. البته بسیمطلق، منطبق ن طوربهذاء با بحث ما در سب و شتم یته، ادله حرمت اکن دو نیبا در نظر ا

مطلق سب  کهاینخالصه  .شودیمباشد دلیل شامل آن  يه حضورکموارد هم  یحرام است و برخ ندیبیمشتم که شخص آزار 

طرف بوده و شخص هم ناراحت شود. حال  یه با آگاهکل است یمشمول دل یسب و شتمست بلکه یل نین دلیو شتم مشمول ا

ن و دیگري یاز باب اهانت و توه یکیر از عنوان اهانت براي حرمت وجود داشت، دو عنوان حرمت یغ یلیاگر در موضوعی دل

 دو عنوان حرمت یعنی حرمت مضاعف. وجود دارد و ذاءیاباب  از

چرا که عمل به این دسته از روایات ممکن است سبب ایذاء یا توهین  شودیموایی شامل لعن هم در آیا اطالق ادله ر سؤال:

 شود؟ هاآنبه 

خودش  يباشد. البته موارد استثناء شده که در جا تريقو یمکذاء ید ایه اطالق دارد و شاکم یدار ايادلهبله؛  :پاسخ استاد

 نیز مطرح است که مورد بررسی قرار نگرفت.ذاء ین سؤاالت در بحث ایاست. هم بحثقابل
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 ذاءیاز ا ینوع_ه یرب علکادخال 
ر و برخی از ادله دیگر در ابواب فعل معروف کاز من یازدهم، ابواب امر به معروف و نهیذاء در جلد یاز ادله حرمت ا یبعض

ه یا با عنوان مطلق کازده نیز مطرح شده. احتماالً در باب جهاد نفس هم ادله دیگري نیز باشد یست و چهار از جلد یباب ب مثالً

. پس شودیمذاء محسوب یا ین کردن خود نوعیغم نشاندن. غمگ یسکه یعنی در دل یرب علکم و ادخال یذاء آمده و یا تحریا

 .رب علیه آمده استکادخال  یذاء و گاهیبا عنوان ا یگاه ذاءیاحرمت 

 حکم استقاللی عقل به حرمت ظلم
به این قاعده  ن و مسلمانان است.یبه مؤمن یاست، حرمت ظلم و بغ یم عقلکات وجود دارد و حیه در رواک يگریل دیدل

 یل عقلیذاء هم دلید شده است. البته در باب اکین تأیات ابواب فعل معروف بخصوصه بر ایروا و در کندیمعقل مستقالً حکم 

 ذاء نه حکم عقل بما هو عقل است.یداریم لکن از باب ا

 و بغیادله حرمت ظلم 
ظلم به کار رفته  هاآنه در ک یاتیات، البته نه همه آیگران وجود داشت. آیه در بحث قاعده حرمت ظلم به دک یم عقلکح

 مقصود نیست. ا ظلم به خودیا شخص است فلذا ظلم به خدا یمربوط به ظلم نسبت به خدا  یچرا که برخ

 ادله روایی
دِ یمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِینِ بْنِ سَعِیعَنِ الْحُسَ یسَیعَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِ ییحْیعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یمُحَمَّدُ بْنُ  -1

 10.»هَا عَوْناً إِلَّا اللَّهَیعَلَ هاصاحبجِدُ یمَا مِنْ مَظْلِمَۀٍ أَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَۀٍ لَا «عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یحٍ عَنْ أَبِ یدِ بْنِ صَبِیعَنِ الْوَلِ

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص«عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یعَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ یسَیعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِ یسَیوَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عِ -2

 11»امَۀِیوْمَ الْقِ یقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ اتَّ

ظْلِمُ مَظْلِمَۀً إِلَّا أَخَذَُه یمَا مِنْ أَحَدٍ «جَعْفَرٍ ع قَالَ:  ینَۀَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیعُمَ یهِ عَنِ ابْنِ أَبِیوَ عَنْهُ عَنْ أَبِ -3

 12»نَ اللَّهِ فَإِذَا تَابَ غَفَرَ لَهُینَهُ وَ بَیبَ ينَفْسِهِ وَ مَالِهِ فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِ یاللَّهُ بِهَا فِ 

 46 ص؛ 16 جوسائل الشیعۀ؛  _10
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 ینَفْسِهِ أَْو فِ یمَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَۀً أُخِذَ بِهَا فِ«عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِ یُعمَ یهِ عَنِ ابْنِ أَبِیوَ عَنْهُ عَنْ أَبِ -4

 13»وُلْدِهِ یمَالِهِ أَوْ فِ

مَنْ  نَ عیرُ الْمُؤْمِنِیقَالَ أَمِ«عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  یهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِ یوَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِ -5

 14»فَّ عَنْ ظُلْمِ النَّاسِکخَافَ الْقِصَاصَ 

م ظلم و باب یروایاتی نیز در ابواب جهاد نفس، باب هفتاد و هفت با عنوان تحر مذکور که همه معتبرند یاتیعالوه بر روا

 وجود دارد. یهفتاد و چهار با عنوان بغ

 مقصود از ظلم در روایات
نیز  یاست. غالباً از بغ یو شخص یات، ظلم در حقوق الناس و به عبارتی ظلم نوعین دسته از روایمقصود از ظلم در ا 

 ر به حقوق الناس مقصود است.یتعب

 شمول قاعده
 یکمتقنی دارد،  دالیلو در هر سه بخش،  کندیمم کتاب و سنت و هم اجماع بر آن حکهم عقل و هم نقلِ  مذکور کهدلیل 

. هاستآنقبل باالتر و پشتوانه گر بوده و شمولش از دو دسته روایت یاست که اعم از قواعد د یدر روابط اجتماع یقاعده فقه

به نام حرمت ظلم قرار  ياقاعده، یم، در رأس هرم قواعد روابط اجتماعینکم یتنظ یحال فرضاً اگر این قواعد را در هرم

ردن و یا سب و ناسزا است مطلقاً. چه شخص ناراحت شود چه کبت، مسخره یی از مصادیق آن ظلم، افتراء، غیکه ک ردیگیم

ل متقن و یل یعنی حرمت ظلم دلین دلیظلم است و لذا ا یف آن را ناسزا بداند یا نه. پس مطلق موارد سب نوعنشود یا عر

لذا اگر این قواعد را از اعم به اخص تنظیم کنیم ابتدا حرمت ظلم و  شودیمه تمام موارد سب و شتم را شامل کاست  یجامع

 شتر است.یر مسلم بیات براي غیشمول روا. در ظلم به غیر، ردیگیمذاء قرار یبعد اهانت و ا

 م داشت ـیخواه ییر مسلم بحث جدایـ در مورد غ

آیا اگر دلیل دیگري شامل و  گفت آن مورد حرام نیست؟ توانیماز روایات شامل موردي نشود آیا  ايدستهاگر  سؤال:

 ؟دیآینمهمان مورد خاص شد تناقض به وجود 

حرمت آن مورد خاص را ندارد،  یاز ادله شامل مورد خاصی نشوند. این مطلب نف يادستهخیر ممکن است  پاسخ استاد:

 لی شامل این مورد نشود دلیل دیگر ممکن است شامل آن شود.یچرا که اگر دل

 ه.یآ یکر از یات و روایات مطرح شده همه قواعد عامه بود و مربوط به خصوص سب نبود غیآ

 همان. _13
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 ادله خاص حرمت سب و شتم
 .داندیمه خصوص سب و شتم را حرام کاست  یاتیاز ادله است که شامل روا يدیش جدادله خاصه بخ

 ادله روایی
تاب جهاد، ابواب کازده یدر جلد  یام عشرت، باب و بخشکتاب حج، ابواب احکاز روایات در اواخر جلد هشتم  يادسته

م البداع و عدم یهفتاد و دو با عنوان تحر بابو م الفحش (فخذوا بحفظ لسانه) یتحت عنوان تحر یکجهاد نفس، باب هفتادو

 خ نیز همین قسم از روایات را بحث شده.یاسب مرحوم شکالمواالت بالقول موجود است. در م

 »عقوبیمحمد بن «روایت اول؛ 
سَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاِج عَنِ الْحَ یسَیعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیمُحَمَّدُ بْنُ 

 15»الْمَظْلُومِ یعْتَذِرْ إِلَیهِ مَا لَمْ یالْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَمُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَ«تَسَابَّانِ قَالَ ینِ یرَجُلَ یفِ ع یالْحَسَنِ مُوسَ یعَنْ أَبِ

 مدلول روایت
) علیهاهللاسالم( کاظماز امام  گفتندیمگر ناسزا یدیکه به ک يه عبدالرحمن در مورد دو نفرکیعقوب نقل شده  بن محمداز 

هِ مَا لَمْ یوَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَ«است  ترظالم کندیمه شروع کآن »الْبَادِئُ مِنْهُمَا أَظْلَمُ«حضرت فرمودند  سؤال کرده است؛

ه او را به گناه انداخته بر عهده اوست کند گناه خود و گناه طرف مقابل کو توبه ن یه عذر خواهک یتا وقت »الْمَظْلُومِ. یإِلَعْتَذِرْ ی

ست جواب را با ناسزا دهد. یچون الزم ن کندیمهم گناه  يگریشتر است و البته دیظلمش ب کندیمپس شخصی که شروع 

 .شودیمت است لذا از آن حرمت استفاده یکه ظلم، گناه و معص داردیمبخصوصه بیان  »مُمِنْهُمَا أَظْلَ الْبَادِئُ «عبارت 

 سند روایت
 کردهدر آن بوده و تالش  یشیه تشوک اندکردهنقل  يگریت را از نسخه دین روایخ ایت معتبره است ولی مرحوم شیروا

نیز بوده، درست است. احمد بن محمد همان احمد  یافکاز نسخ  یه در بعضک يانسخهن یدرست کنند لکن ارا است آن نسخه 

 ت از حیث سند معتبر است.یروا درمجموعاست و  یقم ياشعر یسیبن محمد بن ع
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