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 87-88               99جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 مقدمه
آن  متشابهات وبحث و كالم در باب سب بود. در جلسه قبل نكاتي در مفهوم شناسي سب و نسبت آن با مترادفات 

  .ميكن يمبيان كرديم و در ادامه نيز نكاتي در تكميل بحث مفهوم شناسي سب بيان 

 عنوان سب و شتم  بودنعدم قصدي  
در اينكه عنوان سب و شتم يك عنوان قصدي است و يا اينكه قصدي و اختياري بودن در اين عنوان لحاظ نشده 

اني در كتاب خود اين عنوان را يك عنوان قصدي محسوب سبح اهللا تيآاي مانند  عده ،است دو ديدگاه وجود دارد

تصور تامي نيست و اين عنوان يك عنوان قصدي  ،كه البته به نظر ما اين تصور دانند يمو آن را متقوم به قصد  اند كرده

، دهد يمي را به ديگري نسبت منقصت قصد و علم بدون شاهد اين مطلب هم اين است كه در مواردي كه شخصي و نيست

به  كند ينمچند به دليل عدم علم و عدم قصد سب او را مواخذه  هر او را شتم كرده و دشنام داده است ديگو يمعرف 

 .داند يمخالف بيع كه عرف آن را عنواني قصدي 

  سب عدم اختالف نظر در تعريف 
را به  آن يبعض كه سب چند جور معنا شده است نديفرما يممرحوم شيخ در كتاب مكاسب محرمه در ذيل بحث سب 

ظاهر كالم شيخ اين است كه در تعريف  .بما ينقِّصه وينقُصه وصفه اند كردهتعريف  گونه نياو بعضي  اند كردهشتم تعريف 

ندارد بلكه سب در بعضي كتب  وجود سب نظريات مختلفي وجود دارد كه چنين اختالف و تقابلي در تعريف سب

 و در بعضي ديگر بدون واسطه تعريف شده است و اين به معناي تقابل در تعريف نيست. هباواسط
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 بحثي در اعتبار يا عدم اعتبار قيد وجيع در شتم
مطلق شتم معنا شده بود و  ،سب انيلغو اي كه در مفهوم شناسي سب وجود دارد اين است كه در تعاريف اكثر نكته

شتم وجيع معنا شده بود. اگر دقتي در تعريف شتم به لحاظ اعتبار و يا عدم اعتبار اين قيد شود  به تنها در مفردات سب

ي اسناد بعض بعيد نيست كه بگوييم از اين جهت شبهه مفهوميه در سب وجود دارد به اين بيان كه ممكن است در مورد

بگوييم يا سب نيست  ،بين دوستان متداول است هايي در درجات خفيفه آن بين پدر و فرزند يا شاگرد و استاد و يا نقص

صدق سب بر اين موارد شبهه مفهوميه وجود دارد كه البته به نظر ما بعيد نيست در اين موارد كه در  در و يا حداقل اينكه

به  نقص معتنا اسناد و و در صدق عنوان سب، ازراء نكندصدق  ها آندرجات خفيفه آن متداول است، عنوان سب بر 

     .باشد شرط

 خبري بودن سب و انشائي بودن لعن  
مفهوم  دو نكته ديگري كه در تكميل بحث مفهوم شناسي سب، مناسب است بيان شود در انشايي و يا خبري بودن

 ،سب و لعن است در اين مسئله دو ديدگاه وجود دارد يك ديدگاه كه منتسب به مرحوم ايرواني است اين است كه سب

اند كه هم عنوان سب و هم  ست به خالف لعن كه انشائي است و در نقطه مقابل آقاي سبحاني قائلي و خبري ااخبار

اين سب  كه يا كلب كنند يمصدا  گونه نياعنوان لعن گاهي خبري است و گاهي انشائي مثل اينكه گاهي شخصي را 

 كلب كه خبري است و يا در لعن و گاهي هم بگويند انت باشد يمباشد چون ندا انشاء  است و به صورت انشائي مي

. به باشند يماين دو عنوان گاهي خبري و گاهي انشائي  نيبنابرا انت ملعون نديگو يملعنك اهللا و گاهي  نديگو يمي گاه

ي است منتها اين توصيف ديگران به نقص و اسناد نقص خبر سب و شم و نظر ما ديدگاه مرحوم ايرواني درست است

است و گاهي به شكل تضمني و التزامي هر چند ظاهرش ندا و انشائي باشد و ظاهر اسناد اين گاهي به شكل مطابقي 

خبريه باشد اما در مقام انشاء  ،جمله ظاهر موارد لعن هم هرچند ممكن است گاهي در است كه جمله خبري است.

ه از اين جهت لعن مصداق سب به مدلول التزامي و تضمني در لعن نوعي اسناد نقص به ديگري هست ك البته. باشد يم

 .  باشد يم
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 ادله حرمت سب و شتم 
بر حرمت آن از ادله اربعه دليل آورده شده است كه به بررسي ادله  باشد يمحرمت سب مورد اتفاق همه فقها 

 . ميپرداز يم

 دليل عقلي بر حرمت  
  

ي و ايذا به تعد ،و شتم ديگران، ظلم سب اولين دليلي كه بر حرمت بيان شده است دليل عقلي است به اين بيان كه

 و ظلم هم از باب مستقالت عقليه قبيح است.  باشد يمغير 

 وجود مراتب در حكم عقل به قبح سب 
حد قبح تام عقلي و در مرتبه تحريم عقلي است  در ،است كه آيا مطلق ظلم نيا ي در اينجا وجود دارد و آنسؤال نكته و

بلكه در مرتبه  ستندين حرمت عقلي مرحله وجود دارد كه هر چند قبيح هستند اما دري خفيفي هم ها ظلمو يا اينكه 

ي متفاوتي وجود ها دگاهيداين مسئله  در وجود ندارد؟ ها آنو حكم الزامي در  باشند يمتنزيهي و مانند كراهت در شرع 

 دارد. 

رند و حكم قبح عقلي يك مرتبه ي خفيف در حقيقت ظلم نيستند و لذا قبحي نداها يتعد يك ديدگاه اين است .1

 الزامي بيشتر ندارد.

ديدگاه ديگري كه در اين مسئله وجود دارد و به نظر ما هم اين ديدگاه صحيح است اين است كه حكم عقلي به  .2

 كند يمو يعني مواردي را كه عقل حكم به قبح آن  باشد يمحسن و قبح داراي مراتب الزامي و يا غير الزامي 

مرتبه آن الزامي است كه همان حرمت عقلي است و مرتبه ديگر آن  كي داراي دو مرتبه است.اين حكم عقلي 

و در مورد سب هم همه موارد آن حرمت عقلي ندارد بلكه  باشد يمغير الزامي است كه كراهت عقلي  مرتبه هم

كراهت عقلي  و باشد يممواردي از سب وجود دارد كه هر چند ظلم است اما داراي درجه خفيف قبح عقلي 

  .دارد
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 حيثيت تقيديه و موضوع حكم عقل به حرمت  ،ظلم 
تقيديه  اتيثيحنكته ديگري كه در اينجا بايد مالحظه شود اين است كه در احكام عقليه حيثيات تعليليه ترجع الي 

و سب  باشد يمپس در مورد ما هم سب بما هو سب موضوع حكم عقل نيست بلكه موضوع حكم عقل به حرمت، ظلم 

لو اينكه  و و شتم موضوعيتي ندارند لذا هر كجا كه سب و شتم ظلم محسوب نشوند، حكم عقل به حرمت وجود ندارد

  .صدق بكند و تخصصا از حكم حرمت خارج هستند نه اينكه از باب تخصيص خارج باشند شتم ومفهوم سب 

 ادله قرآني حرمت سب 
 مورد سوره حج را 30سوره نسا و آيه  148كه ما دو آيه  بر حرمت سب به دليل قرآني هم تمسك شده است

 . ميده يمبررسي قرار 

 سوره نسا 148 هيآ: آيه اول
 148نسا/» عليماً سميعاً اللَّه كانَ و ظُلم منْ إِالَّ الْقَولِ منَ بِالسوء الْجهرَ اللَّه يحب ال«

 كسي كه مورد ظلم واقع شده است. هيناحيي مگر از بدگو ويي ناسزاگو بهفرياد  پسندد ينمخداوند 

 بيان استدالل به آيه 
بنابراين  باشد يمجهر بالسوء در روايات به كذب و غنا تطبيق داده شده است و يكي از مصاديق آن سب ديگران 

 كسي كه مظلوم واقع شده باشد.  هيناحمگر از  باشد يمسب ديگران مبغوض خداوند و حرام 
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