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 87-88               98جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه 
بحث در سب مؤمن بود و بيان كرديم كه مناسب بود اين عنوان و عناوين همسو با اين عنوان كه در مورد روابط 

 باشد در يك باب فقهي مستقل به طور جامع و كامل بحث شود. يكديگر ميها با  انسان

 

 عناوين مرتبط با عنوان سب در روايات  
ها اشاره شده است، اين عناوين  باشند و در روايات نيز به آن عناويني كه به نحوي با عنوان سب و شتم مرتبط مي 

تهمت و  ،طعن، غيبت، هجو، ذم خفاف، تحقير، اذالل، اهانت وتوهين،استهزا، تعيير، قذف، تانيد، است سخريه، باشد لعن، مي

بهتان در نقطه مقابل اين عناوين عناويني چون احترام، اكرام،اجالل و عناوين ديگري كه در روايات ابواب احكام العشره 

 آمده است. 

 اقسام بحث از سب در فقه 
باشد و قيد خاصي در آن لحاظ نشده است البته در ابواب ديگر فقه از  موضوع بحث از سب در مكاسب مطلق سب مي

اقسام سب به مقتضاي تناسبش بحث شده است مثالً در باب حدود و تعزيرات از سب پيامبر و ائمه و همچنين از قذف 

قسم از سب در شرع حد لحاظ شده است بحث شده باشد به تناسب اينكه براي اين دو  كه يكي از مصاديق سب مي

 است. 
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 معناي سب در كتب لغت 
در كتاب التحقيق في كلمات القرآن واژه سب را در كلمات لغويين مورد بررسي قرا داده است بنا بر نقل اين كتاب،  

لّتي تلي اإلبهام سبابة ألنها سبه سبا، فهو سباب، و منه قيل: لإلصبع ا«گونه معنا كرده است  مصباح فيومي سب را اين

شود گويا عاري به او نسبت  داند و وقتي كسي سب مي كه سب را به معناي عار مي» يشار بها عند السب، و السبة: العار

السبب: الحبل و هو ما «داند و در ادامه دارد كه  داده شده است و اصل سب را سب به ضم سين به معناي عار مي

 . »ستعالءيتوصل به الى اال

و » سب: حده بعض أهل اللغة و أظنّه ابن دريد: أنّ أصل هذا الباب القطع، ثم اشتقّ منه الشتم«در مقاييس دارد كه 

گويند چون شتم نوعي  و به شتم سب مي» فأما األصل فالسب: العقر، يقال سببت الناقة إذا عقرتها«يا در ادامه دارد كه 

 و خالصه اينكه سب را مطلق شتم معنا كرده است. قطع آبرو و حيثيت افراد است

سب يسب سبا، و أصل السب القطع، ثم صار السب شتما، ألنّ الشتم خرق «گونه معنا شده است  در الجمهره سب اين 

 ».األعراض

لحد بالنسبة أنّ األصل الواحد في هذه المادة: هو الحصر و ا«گونه معنا كرده است  و خود كتاب التحقيق سب را اين

 ».   ء و انطالقه و اعتالئه الى سعة شي

گونه كه مقاييس گفته و يا اينكه عار بوده  شناسي لغت،اصل سب قطع بوده است همان در اينكه از لحاظ واژه

باشد.  رسد كالم صاحب مقاييس دقيق تر مي گونه كه مصباح گفته است دو احتمال وجود دارد كه به نظر مي همان

. البته ذكر اين نكته باشد ميكند، همان معناي شتم  آن معنايي كه ارتكازات عرفي هم آن را مساعدت مي درهرصورت

الزم است كه در مفردات سب را به شتم وجيع و دردناك معنا كرده است به خالف ساير لغات كه احترازي گرفتن قيد 

 رسد. وجيع در اين تعريف چندان مساعد و صحيح به نظر نمي

 تم در كتب لغت معناي ش
معنا شده است يعني توصيف كردن » ء بما هو إزراء و نقص الشتم: السب، بأن تصف الشي«شتم هم در لغت به 

 ديگران به چيزي كه عيب و نقصي در آن هست.



                   ٢٠٦٢�ماره ثبت:                                                                                        

 
 

3 

 شتم:مطلق توصيف به نقص 
ارد مانند حمار و يا كند اعم از اينكه نامي بر او بگذ در مطلق توصيف ديگران به نقص، عنوان سب و شتم صدق مي 

اينكه گناهي را به او نسبت دهد و يا اينكه عيب و نقص جسماني و يا روحي را به او نسبت دهد و همچنين اعم از اين 

است اين عيب در او باشد و يا اينكه اين عيب در او نباشد. و اينكه در جلوي روي او، او را توصيف به نقص كند يا 

 ف به نقص كند.اينكه در غيابش او را توصي

 عدم لحاظ قيد ايذا در صدق شتم   
در شتم كردن قيد ايذا لحاظ نشده است و تفاوتي ندارد كه او ناراحت بشود و يا اينكه به هر دليلي از شنيدنش ناراحت  

 باشد.  باشد سب و شتم مي نشود بلكه عرفا آنچه اسناد منقصت به ديگران مي

  عدم اعتبار عرف خاص در اسناد نقص 
نكته ديگري كه بايد به آن توجه كرد اين است كه در اين اسناد شرط است كه به لحاظ عرف عام نقص محسوب شود  

هاي خاص مانند جامعه پزشكي و يا جامعه  شود بلكه در عرف اما اسناد هايي كه در عرف عام نقص محسوب نمي

ند هر چند از اين اسناد ناراحت شود البته در اين ك ها صدق نمي شود، واژه سب و شتم بر آن روحانيت نقص محسوب مي

 كند.    موارد از باب ايذا غير حرمت وجود دارد اما سب و شتم صدق نمي

 معناي لعن و نسبت آن با سب 
معنا شده است حال يا » دعا علي الغير«و » الطرد من الرحمة«و »الطّرد و اإلبعاد على سبيل السخط«لعن در لغت به 

و يا به نحو خبري و نسبتش با سب و شتم عموم خصوص مطلق است چون در لعن به صورت التزامي و  نحو انشايي

 شود. تضمني اسناد يك منقصت به ديگران است و لذا لعن يكي از مصاديق سب است اما هر سبي لعن محسوب نمي

 نسبت ايذا با سب و شتم 
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كند يا به دليل غياب  ه در مواردي كه شتم صدق مينسبت بين ايذا و شتم عموم خصوص من وجه است براي اينك 

كسي كه شتم شده است و يا هر دليل ديگري ممكن است كسي كه شتم شده است مورد ايذا قرار نگيرد و از طرف ديگر 

 ايذا غير با افعال خوب هم محقق شود لذا بين اين دو عنوان عموم و خصوص من وجه است. 

 نسبت غيبت و شتم  
معنا » و هو أن يذكر اإلنسان في غَيبته بسوء و إن كان فيه«و يا » إذَا ذَكَرَه بِما يكْرَه منَ الْعيوبِ«به  غيبت در لغت

 شده است و نسبت آن طبق ظاهر اين تعاريف عموم و خصوص مطلق است.

 نسبت سب و شتم با استهزا و سخريه   
اگر سب و شتم را اعم از قولي و فعلي بگيريم معناي آن با استهزا بسيار نزديك است چون در صورت استهزا يك  

اسناد منقصت به غير صورت گرفته است اما اگر قيد قولي و لساني بودن را در شتم و سب لحاظ كنيم نسبت بين آن دو 

 كند. قص به واسطه فعل باشد سب و شتم صدق نميشود و در اين مواردي كه اسناد ن عموم و خصوص من وجه مي

 عدم قصدي بودن عنوان سب و شتم 
باشد و لذا اين عناوين در مواردي كه شخصي اسناد نقصي به  عنوان سب و شتم از عناوين قصدي و اختياري نمي

ون قصد نداشته پس كند هر چند در اين موارد قائل شويم چ دهد اما قصد سب و شتم نداشته باشد صدق مي ديگران مي

 حكم حرمت هم وجود ندارد. 
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