سب»
تأملی در جواز و عدم جواز « ّ
ل بيت؟مهع؟
دمشنان اه 
[حمید سعادتی ]1

چکیده
ّ
«سـب» یکـی از شـیوههای ابـراز تبـری و بیـزاری از دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ اسـت؛ ایـن
پژوهـش بـه بررسـی جـواز و عـدم جـواز ّ
سـب میپـردازد .از بررسـی ادلـۀ قرآنـی و روایـی،

روایـات اسـتفاده میشـود .از نتایـج ایـن پژوهـش ایـن اسـت که ّ
سـب مفهومی عـام دارد
کـه هرگونـه تحقیـر و تنقیـص لفظـی کـه عـرف تشـخیص دهـد را شـامل میشـود ،امـا در
عیـن حـال بـا «فحـش» تفـاوت دارد.
شهـای آن _ مثـل لعـن _
ناگفتـه نمانـد کـه ایـن شـیوۀ ابـراز تبـری ،ماننـد برخـی دیگـر از رو 
در مقام تقیه جایز نیسـت .در تحقیق حاضر ،مسـئلۀ س ّ
ـب دشـمنان اهلبیت؟مهع؟ مورد
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت و تقیـه و رعایـت سـایر مصالـح اهم ،لحاظ نشـده اسـت.

کلیدواژههاّ :
سب ،دشنام ،لعن ،تبری ،دشمنان اهلبیت؟مهع؟.
* تاریخ دریافت مقاله ( )96/9/19تاریخ پذیرش ()96/12/22
 .1دانش آموختۀ درس خارج حوزه علمیه قم saadati.hamid1360@gmail.com

133
؟تيب  لها نانمشد  »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

جـواز و مشـروعیت ،بلکـه رجحـان ّ
سـب دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ بـه دسـت میآیـد.
عالوهبرایـن ،سـیرۀ عملـی معصومـان در ّ
سـب دشمنانشـان ،از تعـداد قابلتوجهـی از

دوفصلنامۀامامتپژوهی
سالششــــــم،شمـــــارۀ 20
صفحــــــــــه 168 _ 133

درآمد

ّ
در دیـن مقـدس اسلام ،افـزون بـر اصـل «تولـی» ،که دوستداشـتن اولیای الهی اسـت،
اصلـی دیگـر بـه نـام ّ
«تبـری» وجـود دارد کـه بـه معنـای ابـراز بیـزاری از دشـمنان خـدا و

اهلبیت؟مهع؟ اسـت .این دو اصل ،مالزم یکدیگر و از ارکان معرفتاهلل هسـتند؛ بدون
ایـندو ،شـناخت خداونـد حاصـل نمیشـود و عـدم اعتقـاد بـه آنهـا ،سـبب گمراهـی
است.

1

سـورهای از قـرآن کریـم ،بـا برائـت خـدا و پیامبرش از مشـرکان آغاز شـده و ازایـنرو برائت
نام گرفته اسـت؛ افزو نبراین ،در سـی مورد ،این واژه و مشـتقات آن به کار رفته اسـت.
برایناسـاسّ ،
تبـری  3و همچنیـن اعتقـاد بـه آن ،علاوه بـر اینکـه در روایـات مـا مـورد

2

تأ کیـد و توجـه قـرار گرفتـه اسـت ،ریشـۀ قرآنی نیـز دارد.
بـا توجـه بـه تأ کیـد قـرآن کریـم و روایـات ائمـۀ معصومیـن؟مهع؟ ،شـیعیان در اصـل اظهـار
بیـزاری و تبـری ،از دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ اختالفـی ندارند ،امـا در کیفیت این بیزاری
و قالبهـای ابـراز تبـری ،اختلاف دیدگاههایـی وجـود دارد؛ ازجملـه اینکـه آیـا اظهـار
تبـری و بیـزاری از دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ در قالـب ّ
سـب جایـز اسـت یـا خیـر؟
134

بـا عنایـت بـه اهمیـت اصـل تبـری و اختالف دیـدگاه دانشـمندان امامیـه در قالبهای
آن 4و ذهنیـت برخـی افـراد مبنـی بـر عـدم جـواز ّ
سـب ،پژوهـش حاضـر بـه بررسـی جـواز
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 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.180 /1 ،
 .2جوادی آملی ،عبد اهلل« ،فلسفه تولی و تبری از نگاه قرآن و روایات» ،مجلۀ پاسدار اسالم/325 ،
.10-6
 .3منظـور از تبـری ،دوری و بیـزاری از دشـمنان خداسـت؛ بـه واسـطۀ آیاتـی کـه مـادۀ «بـرئ» در آنها به
یبـودن موضـوع تبـری بـه معنـای مذکور ،ثابت میشـود.
کار رفتـه اسـت ،قرآن 
ّ
 .4ناگفته پیداست که نسبت میان تبری و سب از حیث مفهومی تباین است و از حیث مصداقی
عمـوم و خصـوص مـن وجـه .موضـع بحـث ،محـل اجتمـاع ایـن دو اسـت؛ یعنـی در جایـی کـه از
س ّ
ـب به عنوان یکی از شـیوههای ابراز تبری اسـتفاده میشـود .بله ،هر ّ
سـبی مصداق تبری نیست؛
ّ
ماننـد مـواردی کـه شـخصی حیـوان خـود را سـب میکنـد .از طـرف دیگـر ،شـیوۀ ابراز تبـری منحصر
شهـای دیگـری نیـز وجـود دارد؛ ماننـد لعـن کـه بـه یـک لحـاظ قسـیم س ّ
در س ّ
ـب
ـب نیسـت و رو 
اسـت .اما موضع بحث ،همانطور که اشـاره شـد ،حکم ّ
سـبی اسـت که در مقام تبری از دشـمنان
یشـود.
اهلبیـت؟مهع؟ بـهکار بـرده م 

و عـدم جـواز ّ
سـب دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ پرداختـه اسـت .بدیـن منظـور ،ابتـدا بـه
مفهومشناسـی ّ
سـب در لغـت و اصطلاح پرداختـه شـده و سـپس از جـواز و عـدم جـواز

آن در قـرآن و سـنت سـخن رفتـه اسـت؛ در نهایـت ،حکـم فقهـای امامیـه دربـارۀ ّ
سـب
بیـان شـده اسـت.

مفهومشناسی ّ
«سب»

در ایـن بخـش ،ابتـدا مفهـوم ّ
سـب را در لغـت و اصطالح شناسـایی میکنیم؛ سـپس به
بررسـی جـواز و عـدم جـواز ّ
سـب در قرآن و حدیـث خواهیم پرداخت.
ّ
«سب» در لغت
(سـب ،یسـب) اسـت؛ برخی لغتشناسـانّ ،
ّ
ّ
سـب را «شـتم» معنا
«سـب» مصدر باب
کردهانـد 1.برخـی دیگـرّ ،
سـب را شـتم دردنـاک و سـخت دانسـتهاند 2.در اصطلاح اهـل
لغـت« ،شـتم» بـه واژگانـی اطلاق میشـود کـه دارای یکـی ازخصوصیـات زیر باشـد:
 واژهای که مخاطب ،از شنیدن آن کراهت داشته باشد و خشمگین شود.

3

 کالمی زشت و زننده باشد ،اما در آن قذف 4نباشد.

5

 واژهای که بیان نقصی در فرد باشد و موجب اهانت به او شود.

6

از مجموع کتب لغوی به دست میآید که:
 .1ابن فارس ،احمد ،معجم مقائیس اللغة63 /3 ،؛ ابن اثیر ،مبارک ،النهایة.330 /2 ،
 .2راغب اصفهانی ،حسین ،مفرادت ،ص .391
 .3ابن فارس ،احمد ،همان.244 /3 ،
َّ ْ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
َ َُ
« .4و هـو قولـه :زنیـت أو لطـت أو أنـت ز ٍان ،و ِشـبهه مـع الصراح ِـة و المع ِرف ِـة ِبموضـوع اللف ِـظ بـأي لغ ٍـة
ِ
َ َ َ َ َ َّ
َ َ َّ َ ْ َ َ
ـت َول ِـدي» :شـهید اول ،محمـد بـن مکـی ،اللمعـة الدمشـقیة،
کان ،أ ْو قـال ِل َول ِـد ِه ال ِـذي أقـر ِب ِـه :لس
ص .258
 .5ابن منظور ،محمد ،لسان العرب.318 /12 ،
 .6طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین.98 /6 ،
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فرق میان فحش و ّ
سب
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• الـف) واژۀ فحـش ،علاوه بـر اقـوال قبیحـه ،بـر افعـال قبیحـه نیـز اطلاق میشـود؛
بـر خلاف ّ
سـب کـه منحصـر در قـول و گفتار اسـت.

1

• ب) فحـش ،فعـل یـا گفتـار «بسـیار زشـت» اسـت .راغـب دربـارۀ فحـش بیـان
مـیدارد کـه فحـش عبـارت اسـت از رفتـار و گفتـاری کـه زشـتی آن بسـیار بـزرگ
اسـت؛ بر خالف ّ
سـب که هرچند طبق تعریف اهل لغت ،حرف زشـت اسـت
(شـتم) ،امـا بـه حـد فحـش کـه بسـیار زشـت اسـت نمیرسـد.

2

• ج) فحـش ،شـامل قـذف نیـز میشـود؛ برخلاف ّ
سـب کـه فقـط مـواردی کـه در
شـخص مسـبوب تحقـق دارد را شـامل میشـود؛ زیـرا ابنمنظـور _ کـه ّ
سـب را
بـه معنـای شـتم میدانـد _ میگویـد :شـتم عبـارت اسـت از سـخن زشـت ،ولـی
قـذف جـزو آن نیسـت.

3

نتیجـه اینکـه ّ
سـب ،کالمـی اسـت زشـت و زننـده کـه در شـخص مسـبوب وجـود
دارد (قـذف نیسـت) ،ولـی زشـتی آن در حـد فحـش نیسـت.
ّ
«سب» در اصطالح

در کتـاب «مصطلحـات الفقـه» ،توضیـح اصطلاح ّ
سـب در فقـه ،اینگونـه بیـان شـده
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است:
در فقـه ،اصطلاح خاصـی بـرای کلمـۀ س ّ
ـب وجـود نـدارد ،امـا نـزد [اکثـر]
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فقهـا عبـارت اسـت از توصیـف به قصد اهانت ،باچیـزی که در آن نقص
4

و عیبجویـی باشـد.

از بـاب نمونـه :شـیخ انصـاری؟هر؟ در تعریـف اصطالحـی ّ
سـب سـه تعریـف ذکـر کـرده
 .1زبیدی ،محمدمرتضی ،تاج العروس157 /9 ،؛ ابن منظور ،محمد ،همان.326 /6 ،

شهـای آخـر مقالـه کـه عهـدهدار بیـان سـیرۀ عملـی معصومیـن؟مهع؟ در بـارۀ س ّ
ـب اسـت،
 .2در بخ 
نحـال،
شـواهد ز یـادی آوردهایـم کـه نشـان میدهـد ائمـه؟مهع؟ بـه ایـن مهـم عمـل کردهانـد؛ درعی 
هیـچگاه نسـبتهای روا و سـزای اشـخاص را بـه صـورت واضـح و صریـح (ماننـد فحـش) بیـان
نفرمودهانـد.
 .3ابن منظور ،محمد ،همان.318 /12 ،
 .4مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،ص .291

ّ
«سـب» و «شـتم» را متـرادف یکدیگـر قـرار میدهـد ،سـپس دو
اسـت :در یـک تعریـف
تعریـف از محقـق کرکـی و صاحـب مفتـاح الکرامـة نقـل میکنـد:
◦ محقـق کرکـی :نسـبت دادن آنچـه کـه موجـب نقـص میشـود؛ ماننـد :فرومایـه و
ناقـص.

1

◦ صاحب مفتاح الکرامه :توصیف شخص به آنچه موجب نقص و عیبجویی
او شود.
صاحـب مفتـاح الکرامـه در بیـان مصادیـق نقـص میگویـد :هـر آنچـه موجـب اذیـت
او (مسـبوب) شـود ،تحـت عنـوان نقـص قـرار میگیـرد؛ ماننـد «قـذف» 2و خطـاب کردن
بـا اسـمها و القابـی ماننـد :کوچـک ،پسـت ،سـگ ،کافـر ،مرتـد و همچنیـن بیـان برخـی
بیمار یهـا ماننـد :جـذام و پیسـی.

3

شـیخ انصـاری ملا ک در صـدق معنـای ّ
سـب را عـرف میدانـد؛ یعنـی به هـر کالمی که
عرف آن را اهانت و تنقیص تشخیص دهدّ ،
«سب» اطالق میشود؛ در تحقق معنای
ّ
سـب ،مواجهـه و رویارویـی بـا مسـبوب الزم نیسـت ،امـا قصـد اهانـت و کوچککـردن،
4
ّ
«سـب» و «غیبت» ،عموم و خصوص من وجه اسـت.
شـرط اسـت؛ پس نسـبت بین
بر اسـاس آنچه گفته شـد ،به بررسـی جایگاه ّ
سـب در قرآن کریم و سـیرۀ اهلبیت ؟مهع؟

ّ
«سب» در قرآن
جایگاه
قــرآن کریــم در کنــار اصــل «تولــی» بــه اصــل «تبــری» نیــز اهمیــت داده اســت؛ در قــرآن،
تنه ــا دوس ــتی خ ــدا و اولی ــای او ،م ــا ک ایم ــان دانس ــته نش ــده ،بلک ــه اظه ــار و اب ــراز
بیــزاری از دشــمنان خــدا نیــز بــه عنــوان یکــی از اصــول ایمانــی ،در آیــات قــرآن انعــکاس
 .1کرکی ،علی ،جامع المقاصد.27 /4 ،
ـب بیـان شـد کـه صاحـب لسـان العـرب ،قـذف را جـزء معنـای ّ
 .2در تعر یـف لغـوی واژۀ س ّ
سـب
نمیدا نـد.
 .3انصاری ،مرتضی ،کتاب المکاسب.254 /1 ،
 .4همان.255 /1 ،
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میپردازیم.
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یافت ــه اس ــت؛ 1چنانک ــه در آغ ــاز س ــورۀ ممتحن ــه ،ب ــه ش ــدت از دوس ــتی ب ــا دش ــمنان
خ ــدا نه ــی ش ــده و پ ــس از آن ،الگوی ــی نیک ــو (حض ــرت ابراهی ــم؟ع؟) معرف ــی ش ــده
اس ــت؛ ای ــن آی ــۀ ش ــریفه 2،ویژگ ــی ای ــن الگ ــو و همگامان ــش را تب ــری از بت ــان و مش ــرکان
برش ــمرده اس ــت.
اصـل «تبـری» 3در آیـات قـرآن بـه گونههـای مختلـف بیـان شـده اسـت .در نزدیـک بـه
چهـل آیـه ،بیـزاری از دشـمنان خـدا در قالـب «لعـن» دیـده میشـود؛ 4امـا انعـکاس ایـن
اصـل بـه صـورت ّ
سـب در آیـات قـرآن نیـاز بـه بررسـی بیشـتری دارد.
به طور کلی در بررسی جواز و عدم جواز ّ
سب ،با دو دسته از آیات مواجهیم:
 آیاتی که نهی از ّ
سب کردهاند.
 دسـتهای از آیـات کـه در آنهـا نهتنهـا نهیـی صـورت نگرفتـه ،بلکـه در عمـل،
سـب شـدهاند و حتـی در برخـی مـوارد ،دسـتور بـه ّ
برخـی افـراد ّ
سـب نیـز داده
شـده اسـت.
آیات نهی کننده از ّ
سب
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از آنجـا کـه بنـای ایـن پژوهـش بـر اختصـار اسـت ،تنهـا بـه دو نمونـه از ایـن آیـات اشـاره
میکنیـم:
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 .1بقره256 :؛ ممتحنه.1 :
 .2ممتحنه.4 :
 .3ناگفت ــه نمان ــد ک ــه تب ــری و لع ــن ،از حی ــث مفه ــوم دو معن ــای متف ــاوت دارن ــد ،ام ــا از حی ــث
مصــداق ،نسبتشــان ،عمــوم و خصــوص مطلــق اســت؛ یعنــی هــر لعنــی مصــداق برائــت میباشــد
_ و لعــن بارزتریــن شــیوۀ ابــراز برائــت اســت_ امــا هــر نــوع برائتــی ،لعــن نیســت .الزم بــه ذکــر اســت
کــه ،لعــن ظاهــری دوســتان گنهــکار اهلبیــت؟مهع؟ در برخــی روایــات ،مر بــوط بــه فعلشــان اســت
چی ــک از ای ــن م ــوارد ،لع ــن و بی ــزاری از خ ــود ش ــخص نیس ــت ،بلک ــه ای ــن
ن ــه شخصش ــان؛ در هی 
َّ
افــراد روی جهاتــی مثــل بیغیرتــی یــا اســراف و یــا ک ِل بــر جامعــه بــودن ،مــورد لعــن قــرار گرفتهانــد؛
ب ــر خ ــاف لعنهای ــی ک ــه از اهلبی ــت؟مهع؟ نس ــبت ب ــه دشمنانش ــان ص ــادر ش ــده ک ــه در آنه ــا
ً
مســتقیما خــود شــخص مــورد لعــن قــرار گرفتــه اســت.
 .4فرج پور ،حامد« ،بررسی لعن در قرآن و سنت» ،فصلنامۀ امامتپژوهی.183 /7 ،

آیه اول

ّ
«سـب» تنهـا در یـک آیـۀ قـرآن بـه صراحت آمده اسـت؛ در این آیۀ شـریفه خداوند از
واژۀ
ّ
سـب مشـرکان نهی کرده است:
َ
َْ ً َ ْ
َ ُ
َ َ َت ُ ُّ ّ ذ نَ ْ ُ نَ ْ ُ
1
و� اهلل ف� ی� ُس بّ�وا اهلل عدوا ِب��غ ی� ِر ِعل ٍم>
<و لا �س ب�وا ال ِ ی��� ی�دع
و� ِم ن� د نِ
و آنهایـی را کـه جـز خـدا را میخواننـد دشـنام مدهیـد کـه آنـان از روی
دشـمنی [و] بـه نادانـی ،خـدا را دشـنام خواهنـد داد.

این آیه شـریفه را برخی دلیل نهی از ّ
سـب دانسـتهاند؛ چراکه در این آیه ،به صراحت از
دشـنام به مقدسـات دیگران _ اگر چه دشـمن خدا باشـند _ نهی شـده اسـت؛ ازاینرو،
توهین و دشـنام به مقدسـات دیگران ،به دلیل مقابله به مثل آنها ،رد شـده اسـت.
بررسی و تحلیل

کتب تفسیری در شأن نزول این آیه ،دو روایت ذکر کردهاند:
 .1امـام صـادق فرمودنـد :مؤمنـان زمـان رسـول خـدا؟لص؟ ،خدایـان مشـرکین را
دشـنام میدادنـد و مشـرکین هـم خـدای مؤمنیـن را ناسـزا میگفتنـد؛ ازایـنرو،
خـدای تعالـی ایشـان را از دشـنام بـه خدایـان مشـرکین نهـی فرمـود؛ چراکـه

نکنـی ،خدایـت را هجـو میکنیـم؛ بدینجهت این آیه نازل شـد.

4

از آیۀ یادشده به ضمیمۀ این دو روایت نکاتی برداشت میشود:
اول :حکـم عـدم جـواز ّ
سـب ،در مواجهـه بـا واکنـش مشـرکان نـازل شـده اسـت و اگـر
ف
س�وا اهلل> شـاهد
مقابله به مثل مشـرکان نبود ،چنین حکمی نازل نمیشـد؛ جملۀ <� ی� ب
 .1انعام.108 :
 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی.213 /1 ،
 .3انبیاء.98 :
 .4طبرسی ،فضل بن حسن ،مجمع البیان.537 /4 ،

ع؟تيب  لها نانمشد »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

مؤمنـان بـا ایـن عمـل ناآ گاهانـه مشـرک میشـدند.
َ َّ
نَّ ْ َ تَ ْ ُ ُ َن ْ ُ
3
و� اهلل َح َص ُب� جَ�ه ن� َم >...
 .2ابـن عبـاس میگویـد :وقتـی آیـۀ ِإ<��کم و ما �ع ب�د
و� ِم ن� د نِ
نازل شـد ،مشـرکان به پیامبر اکرم؟لص؟ گفتند :اگر از ّ
سـب خدایان ما خودداری
2
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بـر ایـن مطلـب اسـت و دلیـل نهـی را بیـان میکنـد؛ بنابرایـن ،در صـورت مقابلـه بـه مثـل
سـب ،از آیـه فهمیـده نمیشـود؛ بـه بیـان دیگـر ّ
نکـردن مشـرکان ،حرمـت ّ
سـب ،مفسـدۀ
ذاتی نـدارد.
شـهید اول حکـم عـدم جـواز ّ
سـب را در زمـرۀ مسـائلی ذکـر میکنـد کـه مفسـدۀ ذاتـی
ندارند و چون منجر به مفسـده میشـوند ،حکم به حرمتشـان شـده اسـت .بنابراین این
1
آیـۀ شـریفه در مقـام بیـان حرمـت ذاتـی ّ
سـب نیسـت.
همچنین مرحوم اردبیلی در «زبدة البیان» مینویسد:

ً
و هـذه [اآلیـة] صريحـة فـي عـدم جـواز فعل مبـاح بل واجب لـو كان موجبا
ـب اإللـه و نحـوه ،فلا يفعـل شـيء يلـزم منـه ذلـك مـن ّ
لس ّ
سـب آلهتهـم و
ً
النبـي و ّ
موجبا ّ
غيـره مثـل س ّـبهم و س ّ
ّ
األئمة
لسـب
ـب أصحابهـم ،إذا كان
ً
ً
2
و المؤمنيـن و هـو ظاهـر عقلا أيضا.
نکـه اگر یک عمل مبـاح و حتی واجب،
ایـن آیـۀ شـریفه تصر یـح دارد بـر ای 
باعـث شـود کـه الـه و ماننـد آن [ائمـۀ طاهریـن؟مهع؟] مـورد ّ
سـب واقـع

شـوند ،انجـام آن جایـز نیسـت؛ پـس ا گـر س ّ
تهـا و خدایـان آنـان و یـا
ـب ب 
ـب بـزرگان اهـل تسـنن و اصحابشـان ،موجـب س ّ
س ّ
ـب رسـول خـدا ،ائمـه
140

یشـود ،آن را انجـام ندهیـد؛ ایـن حکـم ،از نظـر
اطهـار؟مهع؟ و مؤمنیـن م 
عقلـی نیـز ظاهـر و آشـکار اسـت.
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همچنین مرحوم کاشـفالغطاءّ ،
سـب دشـمنان اهلبیت؟مهع؟ را بهخودیخود ،طاعت
خداوند میداند که اگر منجر به معصیتی راجح بشـود ،نهی آیه شـاملش میشـود.

3

دوم :هـدف در ایـن آیـه ،همانگونـه کـه از ظاهـر آن آشـکار اسـت ،نهـی از مطلـق ّ
سـب
نیسـت ،بلکـه نهـی از ّ
سـب بـه طـور آشـکار اسـت ،چـرا کـه واکنـش مشـرکان را بـه دنبال

دارد؛ امـا از ّ
سـب پنهانـی و در خفـا کـه چنیـن واکنشـی را در پـی نـدارد ،نهـی نشـده
اسـت؛ در برخـی از روایـات اهلبیـت؟مهع؟ نیـزّ ،
سـب علنـی مـورد نهی واقع شـده اسـت:
 .1شهید اول ،محمد بن مکی ،القواعد و الفوائد.82 /2 ،
 .2اردبیلی ،احمد ،زبدة البیان ،ص .340
 .3کاشف الغطاء ،هادی ،الرد علی موسی جار اهلل ،ص .56

شـخصی بـه امـام صـادق؟ع؟ عـرض کـرد :ای پسـر رسـول خـدا! ما در مسـجد شـخصی
را دیدیـم کـه آشـکارا دشـمنان شـما را ّ
سـب میکـرد و نـام آنهـا را بـر زبـان مـیآورد؛ آن
حضـرت او را لعـن کردنـد و ایـن آیـه را تلاوت فرمودنـد. ... :
َ َُ
در ایـن روایـت ّ
سـب آشـکارا نهـی شـده اسـت؛ زیـرا از تعلیـل حضـرت کـه فرمـود :مـا لـه
َ
ّ
اهَّلل ْیعـر ُض ب َنـا و قـال اهّلل تعالـیَ :
َل َع َن ُـه ُ
<و لا تَ� ُس بُّ�وا ال ذ ِ ی�� نَ� ی� ْد ُع ن
و�> 2،اسـتفاده میشـود کـه
ِ ِ
ایشـان در مقـام نهـی از اصـل ّ
سـب نیسـت؛ چراکـه اگـر حضـرت میخواسـتند «اصـل
ً
ً
اوال :میفرمودنـد ،مگـر او نمیدانـد کـه ّ
ّ
سـب حـرام اسـت .ثانیـا :بـه
سـب» را نهـی کننـد،
َ ُ
آیـۀ <لا ت� ُس بّ�وا  >...استشـهاد نمیکردنـد؛ چـون ،همانطـور کـه در بررسـی آیۀ شـریفه بیان
شـد ،ایـن آیـه در مقـام بیان حرمت ذاتی ّ
سـب نیسـت .افزون بر اینکـه از همین روایت،
1

وجـود ّ
سـب پنهانـی در بیـن اصحـاب اسـتفاده میشـود؛ زیـرا آنچـه کـه مـورد تعجـب
َ ُ ًُْ ُ َ ّ َ َ ُ
َْ ْ
َّ َ َ
ـب أ ْعدا ِئك ْم َو ُي َس ِّـم ِيهم»
راوی قـرار گرفتـه اسـت _ ِ«إنـا نـرى ِفي المس ِـج ِد رجلا يع ِلن ِبس ِ
سـب اسـت نـه اصـل ّ
_ آشـکارا و علنـی بـودن ّ
سـب.
َ ُ
همچنیـن امـام صـادق؟ع؟ در نامـهای بـه اصحابشـان ،بیـان میکننـد کـه«ِ :إ ّياك ْـم َو
َ َّ َ ْ َ
اهَّلل َح ْي ُث َي ْس َـم ُع َون ُكم»؛ 3امام؟ع؟ دلیل نهی از ّ
سـب را ،شـنیدن دشـمنان
س
ـب أعد ِاء ِ
بیـان میدارنـد؛ از ظاهـر ایـن روایـت بـه روشـنی فهمیـده میشـود کـه اگـر ایـن شـنیدن
صـورت نگیـرد نهیـی وجـود نخواهـد داشـت.
ص ــورت مطل ــق ثاب ــت نمیش ــود.

آیه دوم
ً
َ
َ ُ ُ ّ
<و ق�ولوا ِل نل� ِاس ُح ْس ن�ا>؛ 4ایـن آیـۀ شـریفه ،مسـلمانان را بـه خوشزبانـی بـا مـردم دسـتور
 .1همو ،اعتقادات امامیه ،ص .108
 .2چـه مرضـی دارد؛ خـدا لعنتـش کنـد! مـا را در معـرض اذیـت قـرار میدهـد ،در حالـی کـه خـدای
َ َ ُ َّ
<ولا ت� ُس بّ�وا ال ذ ِ ي�� نَ� .>...
متعـال فرمـوده اسـت:
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.7 /8 ،
 .4بقره.83 :

ع؟تيب  لها نانمشد »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

نتیج ــه اینک ــه ب ــا آی ــۀ ش ــریفه ،حرم ــت و ع ــدم ج ــواز س ـ ّ
ـب دش ــمنان اهلبی ــت؟مهع؟ ب ــه
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میدهـد؛ بـه دلیـل وجـود قیـد «للنـاس» ،روشـن اسـت کـه ایـن آیه مختص قشـر خاصی
نیسـت و همـۀ انسـانها ،حتـی غیـر مسـلمانان و یـا دشـمنان را در بـر میگیـرد؛ ازایـنرو،
ظاهـر ایـن آیـۀ شـریفه از ّ
سـب دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ نهـی میکنـد.
بررسی و تحلیل

بـرای فهـم صحیـح آیـات نمیتـوان تنهـا بـه برخـی از آنهـا اسـتناد کـرد ،بلکـه الزم اسـت
آیـات مرتبـط بـا موضـوع در نظـر گرفتـه شـود و آیـات شـریفۀ قـرآن ،ناظـر بـر یکدیگـر و بـه
صـورت مجموعـی مـورد توجـه قـرار گیرنـد.
بـا دقـت در مجمـوع آیـات قـرآن کریـم بـه دسـت میآیـد که میـان آیاتی که بر سـخن نیکو
تأ کیـد میکننـد و آیاتـی کـه بـه لعـن و بیـزاری از برخـی مـردم تأ کیـد میکننـد ،تعارضـی
ّ
وجـود نـدارد ،ایـن دو دسـته از آیـات ،قابـل جمع هسـتند؛ به این صورت کـه آیات مؤکد
بـر خوشرفتـاری ،بـرای کسـانی اسـت کـه از زمـرۀ دشـمنان خـدا و پیامبـر؟لص؟ خـارج
باشـند؛ زیـرا دشـمنان ،از رحمـت و عطوفـت الهـی دور هسـتند و رفتـار خداونـد بـا آنـان
متفـاوت اسـت؛ بـرای نمونـه میتـوان بـه رفتـار خـدای متعـال بـا جهنمیـان اشـاره کـرد؛
142

آنـان از خـدا میخواهنـد کـه برگردانـده شـوند ولـی خداونـد در جـواب آنهـا میفرمایـد:
خْ َ ئُ ف َ تُ ّ
کل ُم ن
آیـات مشـعر بـه ّ
سـب دشـمنان خـدا ،در بخـش آیـات
<ا�س�وا � ی�ها و لا � ِ
و�> 1.دیگـر ِ
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مثبـت ّ
سـب ،بیـان خواهد شـد.

در ذیـل ایـن آیـه ،روایاتـی ذکـر شـده اسـت کـه جهـت تکمیـل بحـث ،بـه بررسـی آنهـا
نیازمندیـم؛ البتـه بـه ذکـر دو نمونـه از آنهـا اکتفـا میکنیـم:
روایت اول :امام باقر؟ع؟ در تفسیر آیۀ شریفه فرمودند:
َ
ُ ُ
َ ْ َ َ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ّ
َّ
ُ
اهَّلل َع ّز َو َجـل ُي ْب ِغـض
ـاس أحسـن مـا ت ِحبـون أن يقـال لكـم ،ف ِـإن
ق َولـوا ِللن ِ
َّ َ
ْ َ
َ َْ
ّ َّ َ َّ َّ َ َّ َّ َ َ ْ ْ
السـا ِئل
اح َـش ال ُم َتف ِّح َـش
ـان َعلـى ال ُمؤ ِم ِن
اللعـان السـباب الطع
يـن ،الف ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
2
ْال ُم ْل ِح َـفَ ،و ُي ِح ُّ
ـب ال َح َّـي ال َح ِلي َـم ال َع ِفيـف ال ُم َت َع ِفـف.
 .1مؤمنون.108 :
 .2عیاشـی ،محمـد ،تفسـیر عیاشـی48 /1 ،؛ صـدوق ،محمـد بـن علـی ،األمالـی ،ص 254؛ ابـن
شـعبۀ حرانـی ،حسـن ،تحـف العقـول ،ص .300

بـا مـردم بـه نیکوتریـن سـخنی کـه دوسـت دار یـد آنـان بـه شـما بگوینـد،
سـخن گوییـد؛ ز یـرا خداونـد از نفرینکننـدۀ دشنامپیشـۀ طعنهزننـدۀ
بـر مؤمنیـن و دشـنامگوی بیآبـرو و گـدای سـمج نفـرت دارد و باحیـای
صبرپیشـۀ پاکدام ِـن پرهیـزکار را دوسـت دارد.

روایت دوم :امام صادق؟ع؟ ذیل آیۀ شریفه ،در بیان شیوۀ تعامل با مخالفان فرمودند:
یشـوید .خداوند
مـردم [مخالفـان] را بـر دوش خود سـوار نکنید که خوار م 
بزرگ در کتابش میفرماید« :با مردم سخن نیک بگویید» آنگاه فرمودند:
بـه عیـادت بیمـاران آنهـا برو یـد ،بـر جنازههایشـان حاضـر شـوید ،بـه نفـع و
ضـرر آنهـا گواهـی دهیـد ،بـا آنان در مساجدشـان نمـاز گزارید و حقوقشـان
را ادا کنیـد.

1

در ایـن روایـت امـر بـه خوشزبانـی ،شـرکت در تشـییع جنـازه و ...مخالفان شـده اسـت؛
پس وقتی دسـتور به انجام چنین کارهایی داده شـده ،از ّ
سـب نسـبت به آنها به طریق
اولی نهی شـده اسـت.
بررسی و تحلیل روایات

نکتـهای کـه در روایـت اول وجـود دارد ایـن اسـت کـه مسـئلۀ لعـنّ ،
سـب و طعـن ،مقیـد
بـه مؤمنـان میباشـد؛ یعنـی ّ
سـب و دشـنام مؤمنیـن ،مبغـوض خداونـد دانسـته شـده
جـواز آن ،بایـد از ادلـۀ دیگـری اسـتفاده شـود؛ افـزون بـر آن ،در روایـت از صیغـۀ مبالغـه
اسـتفاده شـده اسـت که نشـان میدهد مقصود ،کسـانی هسـتند که بسـیار لعنّ ،
سـب
و طعـن میکننـد؛ برایـن اسـاس ،حدیـث در مقـام بیـان حکـم کسـانی کـه ّ
سـب بسـیار
نمیکننـد ،نیسـت.
در روایـت دوم نیـز ،قرائـن موجـود در ایـن قسـمت روایـت و ادامـۀ آن 2و همچنیـن روایات
هممضمـون 3،بـه صراحـت نشـان میدهند کـه امام؟ع؟ حکم مقام تقیـه را بیان فرموده
 .1برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن18 /1 ،؛ صدوق ،محمد بن علی ،صفات الشیعة ،ص .27
 .2همان.
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.219 /2 ،

ع؟تيب  لها نانمشد »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

اسـت؛ امـا روایـت نسـبت بـه ّ
سـب غیرمؤمنـان ،سـاکت اسـت و بـرای جـواز یـا عـدم

143

اسـت؛ پـس ایـن روایـت ،نمیتوانـد عـدم جواز ّ
سـب در جایی که تقیه نیسـت و خطری
وجـود نـدارد _ ماننـد ّ
سـب در خفـا و پنهانـی _ را اثبات کند.
آیات دال بر تحقق ّ
سب در قرآن کریم

ّ
«سـب» بهکار نرفته اسـت ،اما واژگانی وجود دارد که
در این دسـته از آیات ،اگرچه واژۀ
بـا تعریـف لغـوی و اصطالحـی ّ
«سـب» سـازگارند .در ایـن آیات ،خداونـد متعال گروهی
از مشـرکان و کافـران را بـا واژگانـی خطـاب کـرده اسـت کـه داللـت بـر ّ
سـب و تحقیـر آنان

میکند:
َ َ ْ �ش ئْ ن َ َ فَ ْ ن ُ َ نَّ ُ أَ خْ َ َ َ ْ أَ ْ ض َ تَّ َ َ َ ُ فَ َ ثَ ُ ُ َ َ ثَ
< .1و لو ِ ��ا لر�ع�اه ِب�ها و ِلك�ه ��لد ِإ�لى ال�ر ِ� و ا� ب�ع هواه �م�له كم� ِل
َ َ ْ َ ْ أَ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ َّ
ْ َْ
تَ
� ِإ� نْ� � ْح ِم ْل عل يْ� ِه َي�له ث� � ْو ت� ت� ُركه َي�له ث� �ذ ِلك َم ث� ُل ال ق� ْو ِم ال ذ ي�� َن� ك�ذ بُ�وا
الكل ِب 
َ َّ ُ َ َ َّ
آ
َ ْ
َْ
ُ ن 1
بِ�� ي� ِتا� ن�ا ف� قا� ُص ِص ال ق� َص َص ل َعله ْم يَ� ت� ف�كر و�>
ً
ً
در ایـن آیـه ،خـدای متعـال صراحتـا مشـرکین را بـه سـگ تشـبیه میکنـد؛ قطعـا چنیـن
تشـبیهی مشـمول معنـای ّ
سـب میشـود؛ چراکـه داللـت بـر عیـب و نقـص در شـخص
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میکنـد و همـراه بـا تحقیـر اسـت.
ُ
َ
ْ
ً
ْ
ْ
َ
ُ
َ َ قَ ْ �ذَ َ أْ ن َ َ نّ َ َ
و� لا َ� فْ� قَ� ُه نَ
ك ث��را م نَ� ال نّ� َو ال� ن�س ل ُه ْم ق
ٌ
و� بِ�ها َو
ل
�
< .2و ل�د ر��ا ِل�ج ه�م
ُ ب ي
ي ِ �جِ ِ ِإ ِ
َ
أ
آ
َ
ْ
أ
ْ
ئ َ َ
َ ُ أَ ْ
و� �ها َو ل ُه ْم ��ذ نٌا� لا َ� ْس َم ُع نَ
َ
ُْ
عام بَ� ْل
ول�ك كال� ن� ِ 
و� ِب�ها � ِ
ي
له ْم َ �ع ي ُ� نٌ� لا ي� ب� ِص ُر ن ِب
ُ أ َ
2
ه ْم ��ض ل >
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ایـن آیـۀ شـریفه پـس از بیـان خصوصیاتـی از اهـل جهنـم ،آنـان را بـه چهارپایـان بلکـه
پایینتـر از آنهـا تشـبیه میکنـد .ایـن کالم الهـی ،شـاهدی بـر ّ
سـب جهنمیـان اسـت.
قُ ُ ّ َ
<�ولوا ِل نل� ِاس ُح ْس ن�ا> ،در آیـهای دیگـر بـه
بـه بیـان دیگـر ،همـان خدایـی کـه میفرمایـد:
صراحت ،اهل جهنم را به چهارپایان تشـبیه میکند و این همان معنای ّ
سـب اسـت؛
یعنی اسـتفاده از الفاظ و کلماتی که داللت بر نقص و عیب ،همراه با تحقیر شـخص
مسـبوب میکنـد.
َ َ ثَ ْ َ ْ ُ أَ ْ ف ً
َ ثَ ُ َّ ذ َ ُ ّ ُ تَّ ْ �ةَ ثُ َّ َ ْ َ ْ ُ
مار ي�ح ِمل �س�ارا>
<.3م�ل ال ي�� ن� ح ِملوا ال�و را �م لم ي�ح ِملوها كم� ِ 
ل ال ِح ِ
 .1اعراف.176 :
 .2اعراف.179 :

ای ــن آی ــۀ ش ــریفه ،ب ــه خ ــودی خ ــود ،نش ــاندهندۀ س ـ ّ
ـب اس ــت؛ ع ــاوه ب ــر آن ،ام ــام
ص ــادق؟ع؟ ذی ــل ای ــن کالم اله ــی ،وج ــه ش ــباهت بنیاس ــرائیل ب ــا حم ــار را اینگون ــه
بیـــان داشـــتهاند :حمـــار کتابهـــا را حمـــل میکنـــد امـــا محتـــوای آنهـــا را نمیدانـــد
و بـــه دســـتوراتش عمـــل نمیکنـــد؛ بنیاســـرائیل نیـــز اینگونـــه بودنـــد؛ آنهـــا ماننـــد
حم ــار ت ــورات را حم ــل میکردن ــد ،ام ــا ن ــه از محت ــوای آن آ گاه بودن ــد و ن ــه ب ــه آن عم ــل
میکردنـــد.

1

أَ َ
نّ ُ ْ ُ ُ ٌ ُ ْ تَ نْ ف َ �ة 2
< .4ک��هم حمر مس�� ِ�ر >

خداوند متعال در این آیه ،کافران و منکران قیامت را به االغهای رمنده تشـبیه فرموده
است.

<� َ
 .5ق
3
ال خْا� َس ئُ�وا ف� ی�ها َو لا تُ�كَ ِ ّل ُم ن
و�>

بـاری تعالـی خطـاب بـه جهنمیانـی کـه درخواسـت بخشـش و خـروج از جهنـم دارنـد،
ُ
«إخسـئوا»؛ خسـأ در عربـی بـه معنـای «سـگ را بـا خـواری زدن و رانـدن»
میفرمایـد:
اسـت کـه در فارسـی بـه آن «چـخ!» میگوییـم؛ ایـن در حالـی اسـت کـه خـدای متعـال
ّ
میتوانسـت از عبـارات دیگـری ،مثـل «کل» ،اسـتفاده کنـد؛ آنچنانکـه در آیات مشـابه
دیگـر آمـده اسـت .خدایـی کـه امـر بـه خوشزبانـی میکنـد ،خـود در مواقعـی اینگونـه
برخـورد میکنـد.

تفصیلـی آنهـا نمیپردازیـم.
ممکن اسـت کسـی اشـکال کند که این تعابیر و تشـبیهات در آن عصر مرسـوم بودند و
قبحی نداشـتند ،اما امروزه برداشـت دیگری از آنها میشـود.
در پاســخ اینچنیــن گفتــه میشــود کــه چــون پیامبــر اکــرم؟لص؟ خاتــم پیامبــران بــود و
 .1قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی.367 /2 ،
 .2مدثر.50 :
 .3مومنون.108 :

ع؟تيب  لها نانمشد »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

َ
ُ
ال�اس قُ� نَ
و�>< ،لا َ� فْ� قَ� ُه نَ
آیاتـی کـه در آنهـا از تعابیـری ماننـد< :لا َ� ْع ق� ُل نَ
و�> و...
و�>< ،ه ُم ف ِ
ي
ي ِ
اسـتفاده شـده اسـت ،از مصادیـق ّ
سـب قرآنـی محسـوب میشـوند ،ولـی بـه بررسـی

145

دیــن او ابــدی اســت ،قــرآن نیــز بــرای تمــام زمانهاســت و اختصــاص بــه زمــان خاصــی
نــدارد؛ ازایـنرو ،گویــا قــرآن امــروز بــرای مــا نــازل شــده اســت؛ ایــن مطلــب ،خــود یکــی از
وج ــوه اعج ــاز ق ــرآن اس ــت .ب ــه بی ــان روش ـنتر ،اگ ــر مبن ــای ش ــما را بپذیری ــم ،بای ــد نح ــوۀ
قرائ ــت برخ ــی آی ــات را تغیی ــر دهی ــم؛ ز ی ــرا طب ــق دی ــدگاه ش ــما ،ای ــن ن ــوع تش ــبیهات
در ح ــال حاض ــر ب ــار معنای ــی منف ــی دارن ــد؛ از طرف ــی ،ممک ــن نیس ــت خ ــدای متع ــال
قُ ُ ّ َ
<�ولوا ِل نل� ِاس ُح ْس ن�ا> _ عم ــل نکن ــد؛ بنابرای ــن ،الزم اس ــت الف ــاظ
ب ــه س ــفارش خ ــود _
برخ ــی آی ــات را تغیی ــر دهی ــم! ای ــن در حال ــی اس ــت هیچک ــس قائ ــل ب ــه چنی ــن مطلب ــی
نیس ــت.
مض ــاف ب ــر اینک ــه ،مدع ــای ش ــما ب ــدون دلی ــل و م ــدرک اس ــت؛ ب ــه بی ــان دیگ ــر ،دلی ــل
شــما بــرای اثبــات عــدم قبــح ایــن تشــبیهات و تعابیــر در زمانهــای گذشــته چیســت؟
چنیـــن تشـــبههایی بـــا هـــدف تنقیـــص مخاطـــب صـــادر میشـــدند؛ پـــس چگونـــه
ممک ــن اس ــت ،قبح ــی نداش ــته باش ــند؟ اگ ــر بخواهی ــم ب ــه مس ــئلۀ تنقی ــص اش ــکال
کنیــم ،مجبوریــم بــه خــدای متعــال هــم اشــکال کنیــم؛ خداونــد بــرای زیــر ســؤال بــردن

146

اف ــکار و رفتاره ــای دش ــمنان خ ــود و انتق ــاد از آنه ــا ،میتوانس ــت مؤدبان هت ــر صحب ــت
ً
کنــد؛ مثــا بفرمایــد :اینهــا بهانهجــو ،حریــص ،دارای شــخصیتهای چندگانــه ،دورو،
مناف ــق و ...هس ــتند.
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ب ــا توج ــه ب ــه موض ــوع تحقی ــق (ادل ــۀ ج ــواز س ـ ّ
ـب دش ــمنان اهلبی ــت؟مهع؟) ،الزم اس ــت
روش ــن ش ــود ک ــه دش ــمنان اهلبی ــت؟مهع؟ چگون ــه مش ــمول آی ــات ذک ــر ش ــده میش ــوند.
بدیـــن منظـــور ،بخشـــی از تحقیـــق را بـــه مصداقشناســـی ایـــن آیـــات اختصـــاص
میدهیـــم.
مصداقشناسی آیات دال بر ّ
سب
آیۀ اول :ث
الکل�>...
<کم�ل
ب
در ایــن آیــۀ شــریفه ،خداونــد متعــال تکذیبکننــدگان «آیــات» خــود را بــه کلــب تشــبیه
ک ــرده اس ــت؛ یک ــی از بزرگتری ــن آی ــات و نش ــانههای خداون ــد ،اهلبی ــت عصم ــت و

طهــارت؟مهع؟ هســتند؛ در ایــن بــاره از امیرمؤمنــان؟ع؟ نقــل شــده اســت کــه فرمــود«َ :مــا
ٌ َ ْ
َ ٌَ َ
1
ي َو َمــا ِهلل َآيــة أ ك َبـ ُـر ِم ِّنــي» .
ـم ِم ِّن ـ 
ِهلل ن َبــأ أ ْعظـ ُ 
ن
آیۀ دوم :ئ
کالا�عام>...
<اول�ک

امامیـه معتقدنـد کـه دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ کافـر و اهـل جهنمانـد 2و حتـی اگـر هـزار
سـال عبـادت کننـد و مظلومانـه کشـته شـوند ،خداونـد آنـان را بـه صـورت ،درون آتـش
َ َ نْ أَ �ضَ ُّ َّ ن تَّ َ َ َ ُ �غَ ُ
َ
4
ن
میاندازد؛ 3در روایتی ذیل آیۀ< :و م� � ل ِمم ِ� ا� ب�ع هواه بِ� ی� ِر هدی ِم� اهلل> نقل شـده

اسـت کـه گمراهتـر از کسـی کـه هوایـش را تبعیـت میکنـد ،کسـی اسـت کـه دینـش را از

«امـام مـن اهلل» بگیـرد 5.حـال آیـا مخالفیـن ائمـه؟مهع؟ کـه دینشـان را از هواپرسـتان
غیـر ٍ

گرفتهانـد و زیـر بـار والیـت اهلبیـت؟مهع؟ نرفتهانـد ،مصـداق ایـن آیـه نیسـتند؟

بنابراینّ ،
سب بکار رفته در آیۀ شریفه ،شامل دشمنان اهلبیت؟مهع؟ نیز میشود.
َ َ
ُ ُ َّ َ
<حِّملوا تال� ْو َر ةا�  ...ك َم ثـ� ِل ِالح َم ِار >
آیۀ سوم:

وجـه شـباهت بنیاسـرائیل بـا حمـار در مـورد دشـمنان اهلبیت؟مهع؟ نیز صادق اسـت؛

زیـرا آنـان نیـز قـرآن را حمـل میکننـد درحالیکـه نـه علـم بـه محتـوای آن دارنـد _ چراکـه
خداونـد آیـات بسـیاری را در شـأن اهلبیـت؟مهع؟ نـازل کـرده اسـت _  6و نـه بـه آن عمـل
میکننـد؛ بـه ایـن معنا که با اهلبیت؟مهع؟ دشـمنی میکنند ،درصورتیکه اجر رسـالت
آیۀ چهارم< :حمر ت
مس� ن� ف� ةر�>

دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ از مصادیـق کافـران و تکذیبکننـدگان قیامـت بهشـمار
 .1صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات77 /1 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.207 /1 ،
 .2برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن150 /1 ،؛ صدوق ،محمد بن علی ،معاني االخبار ،ص .206
 .3همو ،ثواب االعمال ،ص .210
 .4قصص.55 :
 .5صفار ،محمد بن حسن ،همان.13 /1 ،
 .6برای نمونه :مائده67 ،55 ،3 :؛ توبه119 :؛ نحل43 :؛ انبیاء.7 :
 .7شوری.23 :

ع؟تيب  لها نانمشد »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

رسول خدا؟لص؟ مودت نسبت به ایشان است.
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میرونـد .ایـن آیـه را امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بعد از پذیرش خالفت ظاهـری ،خطاب به مردم
زمـان خویـش بـهکار بـرده و فرمودنـد:
َ
ُ ُ ْ
َ ُ ُ
َ ُّ َ َّ
َ
َُ ََ َ
ّ
الن ُاس! ِإ ِني ْاس َـت ْنف ْرتك ْم ِل ِج َه ِاد َهؤل ِء فل ْم ت ْن ِف ُروا َ...أ ِعظك ْم ِبال َم ْو ِعظ ِة
أيها
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ ٌ ُ ْ َ ْ َ ٌ َّ
ْ
َ
ْ َ ْ َ َ 1
البا ِلغ ِة فتن ِفرون عنها كأنك م حمر مسـتن ِفرة فرت ِمن قسـورة.

ً
همچنیـن در روایتـی دیگـر نقـل شـده اسـت کـه امـام رضـا؟ع؟ صراحتـا ایـن تعبیـر را در
مـورد اهـل خلاف بـه کار بردهانـد« :انهـم حمـر مسـتنفرة».

2

ّ
«سب» در قرآن
جمعبندی بحث جایگاه
َ
سـب ،داللـت بـر حرمـت ذاتی ّ
مسـتند بـرای نهـی از ّ
سـب ندارند،
روشـن شـد کـه دو آیـۀ
بلکـه در آیـات دیگـری از قـرآن کریـم عـدهای بـه صراحـت ّ
سـب شـدهاند .بـه بیـان
دقیقتـر ،جمـع میـان آیـات ناهیـه و آیـات بـه ظاهـر متعـارض ایـن اسـت کـه آیـۀ 108
سـورۀ انعـام 3،همانطـور کـه از ظاهـرش برمیآیـد ،گویـای حرمـت ّ
سـب اسـت ،امـا نـه
بهصـورت مطلـق ،بلکـه فقـط ّ
سـب در مواجهـۀ بـا دشـمن را حرام میشـمرد؛ بـه عبارت
روشـنتر ،آنچـه در آیـۀ شـریفه مـورد نهـی خـدای متعـال واقـع شـدهّ ،
سـب خدایـان آنهـا
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در حضورشـان اسـت و داللتـی بـر مطلـق ّ
سـب نـدارد؛ 4پـس میـان ایـن آیه و آیات دسـتۀ
ً
َ ُ ُ َّ
<و ق�ولوا ِل نل� ِاس ُح ْس ن�ا> _ بـر فـرض تمـام بـودن
دوم ،منافاتـی نیسـت؛ همانطـور کـه آیـۀ
داللتـش _ بـا دسـتۀ دوم آیـات ،منافاتـی نـدارد و بـا آنهـا تخصیـص خـورده اسـت.
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حاصـل اینکـه در قـرآن کریـم ّ
سـب دشـمنان خـدا _ کـه یکـی از شـیوههای ابـراز تبـری
اسـت _ نـه تنهـا مـورد نهـی واقع نشـده اسـت ،بلکه خداوند متعـال در مـوارد متعدی ،از
ایـن شـیوه بـرای اعلام برائـت از دشـمنانش اسـتفاده کرده اسـت.

ّ
«سب» در روایات اهلبیت؟مهع؟
جایگاه
در فرمایشـات رسـول خـدا و اهلبیـت؟مهع؟ نیـز هماننـد قـرآن بـر اصـل تبـری تأ کیـد شـده
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج .174 /1 ،
 .2حلی ،حسن بن سلیمان ،مختصر البصائر ،ص .330
َ َ ُ َّ
<و لا ت� ُس بّ�وا ال ذ ی�� نَ�>...
.3

 .4در تحلیل آیات نهیکننده از ّ
سب ،چگونگی داللت آیه بر عدم حرمت ذاتی توضیح داده شد.

اسـت؛ بـه فرمـودۀ رسـول خـدا؟لص؟ اسـتوارترین دسـتگیرۀ ایمـان ،دوسـتی و دشـمنی
بـرای خـدا ،ارتبـاط بـا دوسـتان خـدا و گسسـتن از دشـمنان اوسـت 1.در روایـت دیگـری
آمـده اسـت ،خدمـت امـام صـادق؟ع؟ عـرض شـد کـه شـخصی شـما را دوسـت دارد
امـا در برائـت از دشـمن شـما ضعیـف اسـت؛ حضـرت در پاسـخ فرمودنـد« :هرگز چنین
نیسـت؛ دروغ میگویـد هـر کسـی کـه ادعـا میکنـد دوسـت ماسـت ،ولـی از دشـمن
مـا بیـزاری نمیجویـد 2».امـام رضـا؟ع؟ کمـال دیـن را والیـت خودشـان و برائـت از
دشمنانشـان خواندنـد 3.همچنیـن رسـول خـدا؟لص؟ شـرط عبـور از صـراط را برائـت از
4

دشـمنان امیرالمؤمنیـن؟ع؟ دانسـتهاند.

برائـت در قالبهـای مختلفـی صـورت میگیـرد؛ گاه در قالـب لعـن ،افـرادی بـه طـور
کلـی مـورد لعـن قـرار گرفتهانـد و گاه از اشـخاصی بـه صـورت خـاص تبـری جسـته شـده
اسـت 5.حـال سـؤال ایـن اسـت کـه آیـا در سـنت ،تبـری در قالب ّ
«سـب» صـورت گرفته
است؟
در پاسخ به این پرسش گفته میشود که روایات نیز مانند آیات قرآن دو دستهاند:
 روایاتی که از ّ
«سب» نهی کردهاند.
 روایاتـی کـه نشـان میدهنـد معصومیـن؟مهع؟ از ایـن شـیوه بـرای ابـراز تبـری

روایات نهیکننده از ّ
سب

پــارهای از روایــات انعکاسیافتــه در گنجین ههــای حدیثــی شــیعهّ ،
ســب را عملــی
 .1برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن264 /1 ،؛ کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،کافـی126 /2 ،؛
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،معانـی االخبـار ،ص .398
 .2ابن ادریس ،محمد بن احمد ،السرائر الحاوی.640 /3 ،
 .3همان.
َ ُ ََُ ٌ ََ
ّ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ
َ
الصـر ِاط ِإل ِببـراء ٍة ِمـن أعـد ِاء ع ِلـی ؟ع؟» :قمـی ،شـاذان بـن جبرئیـل ،الروضـة
« .4ل یجـوز أحـد علـی ِ
فـی فضائـل أمیرالمؤمنیـن ،ص .60
 .5فرج پور ،حامد« ،بررسی لعن در قرآن و سنت» ،فصلنامۀ امامتپژوهی.186 /7 ،

ع؟تيب  لها نانمشد »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

اسـتفاده کردهانـد.
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غیراخالقــی و زشــت برشــمرده و از آن نهــی کردهانــد؛ در ایــن روایــات ،معصومیــن؟مهع؟ از
سـ ّ
ـب گروههــا ،طایفههــا و حتــی غیرمســلمان نهــی کردهانــد .جهــت رعایــت اختصــار
در مقالــه ،تنهــا بــه برخــی از ایــن روایــات اشــاره میکنیــم و بــه تحلیــل و بررســی آنهــا
میپردازیــم:
 .1امام باقر؟ع؟ فرمود :مردی از قبیلۀ بنیتمیم نزد پیغمبر اکرم؟لص؟ آمد و عرض
کـرد :بـرای مـن سفارشـی بفرماییـد! حضـرت در بخشـی از پاسخشـان فرمودنـد:
بـه مـردم دشـنام ندهیـد که سـبب دشـمنی میان آنها میشـود.

1

ّ
ســـب ،ســـبب دشـــمنی میشـــود؛ مفهـــوم ایـــن
در ایـــن روایـــت آمـــده اســـت کـــه
س ــخن ای ــن اس ــت ک ــه س ـ ّ
ـب ا گ ــر س ــبب دش ــمنی نش ــود ،جای ــز اس ــت؛ پ ــس روای ــت
ـب _ از جمل ــه س ـ ّ
مذک ــور هم ــۀ ان ــواع س ـ ّ
ـب پنهانــیای ک ــه س ــبب دش ــمنی نش ــود _ را

در بـــر نمیگیـــرد.
 .2از امام باقر؟ع؟ نقل شـده اسـت که فرمودند :خداوند فحشدهنده و کسـی که
بـه او فحـش داده میشـود [و باکـی از آن نـدارد] را مبغوض میدارد.

2

 .3امیرمؤمنان؟ع؟ در وصیتشان ،که توسط امام سجاد و امام باقر؟امهع؟ نقل شده
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اسـت ،فرمودهانـد :بـا فحـش سـخن مگوئیـد؛ زیـرا فحـش بـرای مـا و شـیعیان مـا
سـزاوار نیسـت و فاحش و ناسـزاگو ،دوسـت ما نمیباشـد.

3
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این دو روایت ناظر بر دشـنامگوییاند؛ پیشتر بیان شـد که معنای ّ
سـب اعم از دشـنام
اسـت و شـامل هـر توهینـی میشـود؛ بنابرایـن هـر دو روایـت تنهـا دشـنامگویی را نهـی
میکننـد و نسـبت بـه ّ
سـب بـه معنـای اعـم ،نهیـی ندارنـد.
افـزون بـر آن ،دسـتۀ دیگـری از روایـات و سـیرۀ عملـی معصومین؟مهع؟ نشـان میدهد که
برخـی افـراد ،ماننـد بدعتگـذارانّ ،
سـب شـدهاند .میـان ایـن روایـات تعارضـی نیسـت
و قابـل جمعانـد؛ بـه ایـن بیـان کـه شـاید روایاتنهیکننـده ،ناظـر بـه ّ
سـب اهـل ایمـان یا

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان ،360 /2 ،باب السباب ،ح .3
 .2همان ،324 /2 ،باب البذاء ،ح .4
 .3مغربی ،نعمان بن محمد ،دعائم االسالم.348 /2 ،

کسـانی که مسـتحق ّ
سـب نیسـتند _ غیر از دشـمنان اهلبیت؟مهع؟ _ باشـند و افرادی
کـه اسـتحقاق ّ
سـب دارنـد را در بـر نگیرند.
ّ
«سب مؤمن ،فسوق 1است ».
 .4پیامبر اکرم؟لص؟ فرمودِ :
2

 .5در روایتـی دیگـر از آن حضـرت آمـده اسـت« :دشـنامدهنده بـه مؤمـن ،ماننـد
کسـی اسـت کـه در پرتـگاه هال کـت اسـت».

3

ایـن دو روایـت نیـز از محـل بحـث خارجاند؛ زیرا موضوع بحث ما دشـمنان اهلبیت؟مهع؟
اسـت و آنهـا در زمـرۀ مؤمنـان نیسـتند .عالمـه مجلسـی؟هر؟ ذیـل روایـت «سـباب املؤمـن
4
فسـوق» میفرمای�دّ :
سـب غیـر مؤمـن اگر قذف نباشـد ،ایـرادی نـدارد.
 .6امیرمؤمنـان؟ع؟ در جنـگ صفیـن ،آنگاه کـه متوجـه شـدند برخـی از یارانـش
شـامیان را ّ
سـب میکننـد ،آنـان را از ایـن کار بازداشـته و فرمودنـد:
ْ َ َ
ّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ
ََ ُ
ين َو ل ِك ّنك ْـم ل ْـو َو َصف ُت ْـم أ ْع َمال ُه ْـم َو ذك ْرت ْـم
ِإ ِنـي أ كـره لكـم أن تكونـوا سـب ِاب 
َ َُ َ َ َ
ْ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ّ ُْ
ْ َ ْ َ َْ َ َ
ان أ ْص َـو َب ِفـي القـو ِل و أبلـغ ِفـي العـذ ِر و قلتـم مـكان س ِـبكم
حاله ْـم ك
إ َّي ُ
5
اهـم ... .
ِ
ّ
زیادسبکننده باشید ،ولی اگر در گفتارتان کردار آنان
من کراهت دارم که
را وصف و حالشان را بیان کنید به گفتار صواب ،نزدیکتر و در مرتبۀ
عذر ،رساتر است .بهتر است به جای دشنام بگویید :خداوندا ،ما و اینان
از گمراهی نجات بخش تا آنکه جاهل به حق است ،آن را بشناسد.

در بررسی این روایت و داللت آن بر عدم جواز ّ
سب ،چند نکته بیان میکنیم:
• حضـرت لفـظ ّ
«سـبابین» را بـه کار بردنـد کـه صیغـۀ مبالغـه اسـت؛ ایـن لفـظ بـه
 .1فسـوق بـه معنـای تـرک امـر خـدا (فراهیـدی ،خلیـل ،العیـن )28 /5 ،و خـروج از طاعـت (طریحی،
فخرالدیـن ،مجمـع البحرین )228 /5 ،اسـت.
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.360 /2 ،
 .3همان.359 /2 ،
 .4مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.161 /72 ،
 .5شریف رضی (گردآورنده) ،نهج البالغة ،ص .323
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را از ریختهشدن خونمان حفظ فرما ،و بین ما و آنان اصالح کن؛ این قوم را
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کسـانی اطلاق میشـود کـه زیـاد ّ
سـب میکنند؛ پـس میتوان گفت کـه از اصل
سـب نهـی نشـده اسـت .بـه بیـان واضحتر ،اگر مـراد حضرت نهی از اصل ّ
ّ
سـب
بـود ،شایسـته بـود کـه بفرماینـد« :انـی اکـره لکـم ان تسـبوا» ،حالآنکـه از صیغـۀ
مبالغـه اسـتفاده کردهانـد کـه نشـان میدهـد مبالغـۀ در این کار ،مـورد نهی واقع
شـده و مذموم اسـت.
• ّ
سـب و لعن ،که به معنای نفرت از زشـتیها و ظلمهاسـت را نمیتوان از جهت
عقلـی قبیـح دانسـت .گرایـش بـه عـدل و احسـان و تنفـر از ظلـم و زشـتی ،امری
فطری اسـت؛ مؤید این اسـتظهار و برداشـت ،همان آیۀ  108سـورۀ انعام 1است؛
خـدای متعـال در ایـن آیـۀ شـریفه ،حرمـت ذاتـی ّ
سـب را بیـان نمـیدارد .مؤیـد
دیگـر چنیـن اسـتظهاری ،تعلیـل حضـرت صـادق؟ع؟ در مـورد کسـی کـه لعـن
علنی کرده بود ،میباشـد .امام؟ع؟ نمیفرمایند که حرام خدا را مرتکب شـده
اسـت ،بلکـه اعتـراض میکننـد کـه چـرا زبـان آنهـا را بـه بدگویـی از مـا اهلبیـت
بـاز میکند.

2

• نکتـۀ سـوم نیـز مربـوط بـه روایـت امـام صـادق؟ع؟ اسـت و آن اینکـه حضـرت در
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انتهـای روایـت میفرمایـد« :بـه جای این کار از خدا بخواهید که هدایت شـوند
و»...؛ این در حالی اسـت که بیشـتر کسـانی که در جامعۀ امروز شـیعیّ ،
سـب
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و لعـن شـدهاند و یـا میشـوند ،از دنیـا رفتهانـد و فرمایـش حضـرت (دعـا بـرای
هدایتشـان) در مـورد آنهـا قابـل اجرا نیسـت؛ به عبارت دیگـر ،موضوع جایگزین
ّ
سـب (دعـای بـرای هدایـت) ،در مـورد آنها منتفی اسـت.
 .7ش ــخصی در مقاب ــل ام ــام ص ــادق؟ع؟ ف ــردی مجوس ــی را س ـ ّ
ـب ک ــرد؛ حض ــرت
او را نهــی و منــع کردنــد؛ آن شــخص گفــت :او بــا مــادرش ازدواج کــرده اســت.
حضــرت فرمودنــد« :آیــا نمیدانــی کــه بــه شــیوۀ آنهــا ،ایــن نــکاح اســت؟»

3

ُ
<و َلا تَ� ُس ُّ� ْوا َّال ذ�� نَ� � ْد ُع نَ
َ .1
و� اهلل>...
ب ِی ی
و� ِم ن� د نِ

 .2صدوق ،محمد بن علی ،اعتقادات اإلمامیة ،ص .108
 .3طوسی ،محمد بن حسن ،تهذیب األحکام.365 /9 ،

بـه ایـن روایـت در عـدم جـواز ّ
سـب اینگونـه اسـتدالل کردهانـد :در ایـن روایـت
از ّ
سـب فـردی غیـر مسـلمان و مجوسـی نهـی شـده اسـت؛ ازایـنرو نمیتـوان
دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ را ّ
سـب کـرد.

بــر فــرض صحــت ســند ایــن روایــت ،حضــرت در مقــام نهــی از مــورد خاصــی اســت و
بــه طــور کلــی نهــی از سـ ّ
ـب نمیکنــد .بــه عــاوه ،تعلیــل امــام؟ع؟ ظهــور در ایــن دارد کــه
سـ ّ
ـب ،در مــواردی منهــی و قبیــح اســت کــه دربــارۀ شــخص مســبوب ،صحــت نداشــته

باشــد .در ایــن روایــت بعــد از آنکــه شــخص از کار خــودش دفــاع کــرد و گفــت کــه او بــا
مــادرش ازدواج کــرده اســت (درحالیکــه اســام ایــن کار را حــرام میدانــد) ،حضــرت
نفرمــود کــه حتــی اگــر مرتکــب زنــا هــم شــده باشــد ،تــو حــق نــداری چنیــن نســبتی بــه او
بدهــی؛ بلکــه فرمــود« :مگــر نمیدانــی ازدواج بــا مــادر ،از نظــر آنهــا حــال اســت؟!»
َ َ ُ
َ َْ َ
اهَّلل
 .8امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی طوالنـی میفرمایـد:
«و ِإ ّياك ْـم َو َس ّـب أعـد ِاء ِ
ُ
1
َح ْي ُـث َي ْس َـم ُع َونكم.»...
در این روایت ،به صراحت از ّ
سب دشمنان خدا و دشمنان اهلبیت؟مهع؟ نهی شده است.

این روایت نیز مانند آیۀ  108سـورۀ انعام ،داللت بر حرمت ذاتی ّ
سـب نمیکند و حتی
میتـوان از تعلیـل امام؟ع؟ خالف آن را ثابت کرد.
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قولـه« :حيـث يسـمعونكم» بفتـح اليـاء أي «يسـمعون منكـم» بـل سـبوا
أعـداء اهلل فـي الخلـوات ،و فـي مجامـع المؤمنيـن.

2

همچنین مرحوم مازندانی در شرح کافی میفرماید:
مـراد از اعـداء اهلل در روایـت «و ایا کـم و س ّ
ـب أعـداء اهّلل» ،امامـان جـور و
پیروانشـان اسـت و «حیـث یسـمعونکم» داللـت میکنـد بـر جـواز شـتم در
یشـنوند .
جایـی کـه آنهـا نم 
3

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.7 /8،
 .2مجلسی ،محمدباقر ،مرآة العقول.17 /25،
 .3مازندرانی ،محمدصالح ،شرح کافی.161 /11،
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مرحوم مجلسی در مرآة العقول ذیل این روایت میفرماید:

پـس برداشـت ایـن دو بزرگـوار از روایـت این اسـت که :مفهوم موافق روایت شـریف ،نهی
سـب علنی میکند و مفهوم مخالف آن ،امر به ّ
ّ
سـب دشـمنان اهلبیت؟مهع؟ میکند.
روایات دال بر جواز و رجحان ّ
سب

پـس از تحلیـل روایـات نهیکننـده از ّ
سـب ،بـه بررسـی روایاتـی میپردازیـم کـه داللـت بـر
جـواز ّ
سـب دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ دارند.
ْ
َ َ
َ ُ
َ َ
َ
َ
ُ .1م َح ّمـد ْب ُـن َي ْح َيـى َع ْـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن ال ُح َس ْـي ِن َع ْـن أ ْح َمـد ْب ِـن ُم َح ّم ِـد ْب ِـن أ ِبـي ن ْص ٍـر
َ َ
َ
ُ
َ َ َ َ
َع ْـن َد ُاو َد ْبـن س ْـر َح َ
ان َع ْـن أ ِبـي َع ْب ِـداهلل؟ع؟ قـال :قـال َر ُسـول اهلل؟ص؟ ِ :إذا َرأ ْي ُت ْـم
ِ ِ
َ
ََ
ْ
ْ
َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ـن َس ِّـب ِه ْ 
أ ْهـل َّالر ْي
م
ـب َو ال ِبـدع ِمـن بع ِـدي ،فأظ ِه ُـروا ال َب َـراءة ِمنه ْـم ،و أ ك ِث ُـروا ِم 
ِ
َْ َ
ْ َ َْ ِ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ
َْ
ْ
ُ
َ
ـاد ِفـي ْال ْس َلام ،وَ
َ
َ
َو الق ْـول ِف ِيهـم و الو ِقيعـة ،و ب ِاهتوه 
ـم كيلا يطمعـوا ِفـي الفس ِ
ِ
ِ
َّ
َ
َ ُ َ َ ْ
َ ْ َ َ ُ ُ َّ
َ
ُْ
الن ُ
اتَ ،و
يحذرهـم
ـاسَ ،و ل َي َت َعل ُمـوا ِم ْن ِبد ِع ِه ْم؛ َيكت ِب اهلل لك ْم ِبذ ِلك ال َح َس َـن ِ
ْ
َ
َ َ ُ
ّ
َ 1
ـات ِفـي ال ِخـر ِة.
َي ْرف ْـع لك ْـم ِب ِـه الد َر َج ِ
در ایـن روایـت کـه صحیحـه اسـت و از حیـث سـند قابـل خدشـه و اشـکال نیسـت،
بـه روشـنی امـر بـه بسـیار ّ
سـبکردن بدعتگـذار شـده اسـت؛ ایـن دلیـل نهتنهـا جـواز
ّ
سـب بدعتگـذار را ثابـت میکنـد ،بلکـه بـه خاطـر امـر حضـرت و تأ کیـدات بعـد از آن
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و حکمـت بسـیار مهمـی کـه بیـان شـده و همچنیـن ،وعـدۀ حسـنه و ثوابـی کـه در آخـر
2
روایـت آمـده اسـت ،بـه یقیـن رجحـان ّ
سـب بدعتگـذار را نیـز اثبـات میکنـد.
ممکن اسـت گفته شـود ،با توجه به اینکه ائمه؟مهع؟ ّ
سـب و دشـنام را مذموم میدانند
و در روایـات دیگـری امـر بـه تـرک آن کردهانـد ،مـراد از ّ
سـب در ایـن مـورد ،لعـن اسـت کـه
بـه معنـای طلب دوری از رحمت خداسـت.
در پاسـخ میگوییـم :تـا زمانـی کـه قرینهای نداشـته باشـیم ،الزم اسـت کالم را به معنای
ظاهـریاش حمـل کنیـم؛ در ایـن روایـت نهتنهـا قرینـهای بـرای خلاف ظاهـر نداریـم،
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.375 /2 ،
تهـای
 .2دشـمنان اهلبیـت از مصادیـق بـارز «اهـل الریـب» و «اهـل البـدع» هسـتند؛ از جملـه بدع 
ّ
ن كانتـا علـى عهد رسـول اهلل ،أنـا ُا ّ
حرمهما و
ن محللتـا 
عمـر ،تحر یـم دو متعـه بـود؛ او گفـت« :متعتـا 
اعاقـب مـن يفعلهمـا» :احمـد بن حنبـل ،مسـند 351 /1 ،و .4 /29

بلکـه جملات بعـدی ماننـد «القـول فیهـم و الوقیعـة» ،نشـان میدهنـد کـه ّ
سـب در
همـان معنـای واقعـیاش بـه کار رفتـه اسـت .بـه علاوه ،اخبـاری وجـود دارد کـه نشـان
میدهـد اهلبیـت؟مهع؟ در مـوارد متعـددی ،دشمنانشـان را ّ
سـب کردهانـد؛ ایـن اخبـار
_ کـه در ادامـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره میشـود _ قرینـهای بـرای صحـت حمـل بـه ظاهـر
در ایـن روایـت اسـت.
 .2حسین بن خالد از امام رضا؟ع؟ نقل میکند که ایشان در خصوص معتقدین
به «جبر» و «تشبیه» فرمودند:
فمـن أحبهـم فقـد أبغضنـا و ...مـن أهانهم فقد أ کرمنا و ...من أسـاء إلیهم
فقد أحسـن إلینـا و. ...

1

در تعریـف لغـوی و اصطالحـی «سـب» ذکـر شـد کـه «اهانـت» یکـی از مصادیـق ایـن
واژه اسـت .امـام رضـا؟ع؟ اهانـت بـه معتقدیـن «جبـر» و «تشـبیه» را اکـرام و بزرگداشـت
اهلبیـت؟مهع؟ میدانـد؛ ایـن یعنـی اهانـت نسـبت بـه ایـن اشـخاص ،نـه تنهـا مذمـوم
نیسـت ،بلکـه ممـدوح و پسـندیده اسـت.
شـاید کسـی اشـکال کنـد کـه اهانـت از حیث مصداق اعم اسـت از گفتـاری و عملی،
در حالـی کـه ّ
سـب ،فقـط گفتـاری اسـت؛ لـذا رابطـۀ آنهـا عـام و خـاص مطلـق اسـت و

در جـواب میگوییـم :امـام؟ع؟ بـه صـورت مطلـق فرمودهانـد« :مـن اهانهـم ،»...بنابرایـن
هـم اهانـت عملـی و هـم اهانت گفتاری را شـامل میشـود و در ایـن صورت ،مدعای ما
را ثابـت میکنـد .علاوه بـر آن ،اهانـت گفتاری ،مصداق بارزتر و روشـنتری برای اهانت
ً
اسـت؛ پـس حتـی اگـر روایـت اطلاق نداشـت ،قطعا شـامل اهانت گفتـاری _ که محل
بحث ماسـت _ میشـد.
ممکـن اسـت گفتـه شـود کـه روایـت مذکـور و امثـال آن ،کـه داللـت بـر جـواز ّ
سـب
میکننـد ،تخصیـص میخورنـد؛ امـا تخصیـص ایـن روایـات بـا روایاتی که نهی از ّ
سـب
 .1صدوق ،محمد بن علی ،التوحید ،ص .364

ع؟تيب  لها نانمشد »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

ممکـن اسـت مـراد حضـرت فقـط اهانـت عملـی باشـد؛ در ایـن صـورت ایـن روایـت از
محـل بحـث ّ
(سـب) خـارج اسـت.
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میکننـد ،ضربـهای بـه مدعـای مـا نمیزنـد .حتـی اگـر بگوییم کـه روایـات وارده در باب
سـب ،حرمـت ّ
اهانـت ،ماننـد روایـات وارده در موضـوع ّ
سـب و اهانـت را ثابت میکنند
روایـات دال بـر جـواز ،آنهـا را تخصیـص میزننـد ،بـاز خدشـهای بـه مدعـای مـا وارد
و
ِ
نیسـت .یعنـی اصـل اولـی بـر حرمـت اهانت و ّ
سـب اسـت ،مگـر آنچه بـا دلیل خاصی
خـارج شـود؛ مثـل روایـات مربـوط به غیبت کـه حرمت غیبت را ثابت میکنند ،سـپس
روایاتـی دیگـر ،مـواردی را تخصیـص میزننـد.
ْ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ
يعـة
ـام ال ِعبـاد ِة الو ِق
ـن تم ِ 
 .3روایتـی کـه محمـد بـن اسـماعیل بزیـع نقـل میکنـد «ِ :م 
َ
1
ِفـي أ ْه ِـل َّالر ْيب».
 .4در کتـاب نهـج الفصاحـة از رسـول خـدا؟لص؟ نقـل شـده اسـت کـه فرمودنـد:
«مـن أهـان صاحـب بدعـة آمنـه اهَّلل يـوم الفـزع األ كبـر».

2

سـب (اهانـت) اشـاره دارد و رجحـان ّ
ایـن روایـت نیـز بـه یکـی از وجـوه ّ
سـب صاحـب
بدعـت را بیـان مـیدارد.

اجمالی از سیرۀ عملی معصومین؟مهع؟ در ّ
سب دشمنانشان
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از بررسـی روایـات بـه دسـت میآیـد کـه حضـرات معصومیـن؟مهع؟ در مـواردی دشـمنان
سـب کردهانـد و گاهـی ّ
خـود را ّ
سـب برخـی از اصحابشـان را تقریـر کردهاند .ایـن روایات
بهتریـن دلیـل بـرای جـواز ّ
سـب دشـمنان میباشـد؛ زیـرا بهتریـن دلیل بر امـکان چیزی،
وقـوع آن اسـت و ایـن روایـات نشـان میدهنـد کـه اهلبیـت؟مهع؟ علاوه بـر سـفارش بـر
سـب دشـمنان خـود ،در عمـل نیـز آنهـا را ّ
ّ
سـب کردهانـد.
ّ
سب در سیرۀ عملی رسول خدا؟لص؟
 .1در دوران حیـات رسـول خـدا؟لص؟ نـوزادان را بـرای دعـا در حقشـان ،خدمـت آن
حضرت میبردند .زمانی که مروان متولد ش�د ،او را نیز خدمت رس�ول اهلل؟لص؟ بردند؛
 .1ابن ادریس ،محمد بن احمد ،السرائر الحاوی.644 /3 ،
 .2پاینده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحة ،ص .729

حضـرت بـه جـای دعـا بـرای او ،فرمودنـد« :أخرجـوا عنی الـوزغ ابـن الـوزغ».

1

 .2برخ ــی از تفاس ــیر ذی ــل س ــورۀ اح ــزاب ،پیرام ــون غ ــزوۀ بنیقریظ ــه نق ــل میکنن ــد ک ــه
کعــب بــن اســید ،لشــکر اســام و رســول خــدا را شــتم کــرد؛ پیامبــر خــدا؟لص؟ نزدیــک
قلع ــه ش ــد و خط ــاب ب ــه آنه ــا فرم ــود« :یـــا اخـــوة القـــردة و الخ ناز یـــر و عبـــدة الطاغـــوت ،أ
تشـــتموین؟»

2

 .3رسـول خـدا؟لص؟ در مـورد معاویـه و ابوسـفیان فرمودنـد« :لعـن اهلل التابـع و املتبـوع،
ّ
3
ّ
 یـوم ألمتی مـن معاو یـة ذی االسـتاه».
رب
 .4در جنـگ احـزاب ،بعـد از آنکـه عمـرو بـن عبـدود رجزخوانـی کـرد و مبـارز طلبیـد،
َ ْ ََ ْ َْ
4
ـب؟»
رسـول خـدا فرمـود« :مـن ِلـذا الكل ِ
ّ
سب در سیرۀ عملی امیرمؤمنان؟ع؟

ُ َ
 .1امیرمؤمنـان؟ع؟ خطـاب بـه ابن ّکواء 5فرمـود« :یا لکع»؛ 6خلیل در معنای «لکع»

گفته است که این لفظ را به شخص احمق ،فرومایه و پست میگویند.
َ َ ََ َ َ
َ َ
ْ
َ
َ ََْ
َ
.2ع ْـن أ ِبـي َج ْعف ٍـر ُم َح ّم ِـد ْب ِـن َع ِل ّي؟امهع؟ قـال :ل ّما أ ْب َطأ َع ِل ٌّـي َع ِن ال َب ْي َع ِة َعلـى ال ّو ِل،
ٍ
َ َ
َ
َ
أ َم َـر ْال َّو ُل َخا ِل َـد ْب َـن ْال َ
يـدَ ،ف َق َـال :إ َذا َس ّـل َم َع ِل ٌّـي ِم ْـن َص َلا ِة ْال َف ْجر َف ْاق ُت ْل ُهَ ،ف َس ّـلمَ
ل
و
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ٌ َ
ََُْ
َْ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ
ال ّول ِفـي نف ِس ِـه ،ثـم [ن ِـدم] فنـادى يـا خا ِلـد! ل تفعلـن مـا أمرتك ِب ِـه ،و خا ِلد ِإلى
ََ َ َ
َ َ ُ ْ َ َ ً َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ
َ ْ
ـق َحلقة
ـب َع ِل ّـي؛ فقـال ل ُـه؟ع؟ :أ و كنـت ف ِاعلا؟ قـال :نعـم؛ قـال :أنت أضي 
جن ِ
ٍ
َ َ
8
ـت ِم ْن ذ ِلك. ...
ِإ ْس ٍ
7

 .2قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی.189 /2 ،
 .3ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغة79 /4 ،؛ مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار.216 /33 ،
 .4قمی ،علی بن ابراهیم ،همان.183 /2،
ی یشـکر بـن بکـر و از پیشـوایان و سـران خـوارج
 .5ابـن کـواء ،ابـو عمـرو ،عبـداهلل بـن عمـرو ،از قبیلـۀ بنـ 
در حـروراء بـود.
 .6برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن437 /2 ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.295 /6 ،
 .7فراهیدی ،خلیل ،العین.202 /1 ،
 .8گروهـی از نویسـندگان ،االصـول السـتة عشـر ،ص 18؛ طبـری ،محمـد بـن جریـر ،المسترشـد،
ص 455؛ طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.90 /1 ،

ع؟تيب  لها نانمشد »ّبس« زاوجمدع و زاوج رد یلمأت

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.238 /8 ،
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 .3روزی اشـعث میان سـخنرانی حضرت امیرمؤمنان؟ع؟ در مسـجد کوفه گفت:
این س�خن ش�ما به زیان شماس�ت؛ حضرت فرمودند:
«تو را به سود و زیان من چه کسی خبر داد؟ لعنت خدا و لعنتکنندگان
بر تو باد ،ای متکبر متکبرزاده ،منافق کافرزاده!»

1

 .4در ماج ــرای ف ــدک و رد ک ــردن ش ــهادت حض ــرت زه ــرا؟اهع؟ ،امیرالمؤمنی ــن؟ع؟
ُ َ ْ
ـت
خط ــاب ب ــه ابوبک ــر فرم ــود :ش ــهادت حض ــرت زه ــرا را رد ک ــردی «ث ـ َّـم ق ِبل ـ َ 
َ
ََ ْ
َ
َ
َ َ ً
ـــي َ
َش َـــه َاد َة أ ْع َ
ـــل َعلـــى َع ِق َب ْي ِـــه َعل ْي َهـــاَ ،و أخـــذ َت ِم ْن َهـــا فـــدكا»؛ 2یکـــی
ئ
ا
ب

اب
ر
ِ
ٍ
ِ ٍ
از شـــهادتدهندگان بـــر علیـــه حضـــرت زهـــرا؟اهع؟ أوس بـــن الحدثـــان بـــوده
اس ــت.

3

 .5از آنجـا کـه پـدر عمروعـاص ناشـناخته بـود ،بـرای توهیـن و تحقیـر ،او را «ابـن
َ ً
«ع َجبـا ِ ل ْب ِـن
النابغـة» میگفتنـد؛ علـی؟ع؟ نیـز او را بـا ایـن نـام خوانـده اسـت:
َ
4
ّالن ِاب َغـة».

 .6امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در توصیـف اصحـاب رأی ،پیروانشـان را «اشـباه الـکالب»
ْ َ
َ َ َّ ْ َ ُ ُ ّ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ خَ ْ َ ْ
5
الل ُـق أش َـب ُاه ال ِـكلب».
الرقـاب و أطاعهـم
معرفـی میفرمایـد ...« :فذلـت لـم ِ
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امـام مجتبـی؟ع؟ در پاسـخ بـه مـروان حمـار ،کـه خطـاب بـه حضـرت گفـت :شـهوت
شـما بسـیار اسـت ،فرمودنـد:
آری ،شـدت شـهوت از زنـان مـا گرفتـه شـده و در وجـود مـردان مـا قـرار
گرفتـه ،ولـی شـدت شـهوت از مـردان شـما گرفتـه شـده و در وجـود زنانتـان
َ َ ْ َ ُ َّ
ََ
ََ َ َ ُ
ُ
ْ َ
َ
الل ِع ِن َ
ـك ُم َن ِاف ُـق ْاب ُـن
اهَّلل و لعنـة
يـن َحا ِئـك ْاب ُـن َحا ِئ ٍ
«َ .1مـا ُيد ِر يـك َمـا عل َّـي ِم ّمـا ِلـي عل ْيـك ل ْع َنـة ِ
َ
ك ِافـر :»...شـریف رضـی (گردآورنـده) ،نهـج البالغـة ،خطبـۀ .19
 .2هاللـی ،سـلیم بـن قیـس ،کتـاب سـلیم بن قیـس694 /2 ،؛ طبرسـی ،احمد بن علـی ،االحتجاج،
.92 /1
 .3هاللی ،سلیم بن قیس ،همان.694 /2 ،
 .4شریف رضی( ،گردآورنده)  ،نهج البالغة ،خطبۀ  ،84ص .115
 .5التفسیر المنسوب إلی اإلمام الحسن العسکری؟ع؟ ،ص .53

جایگزیـن شـده اسـت! لـذا غیـر از مـرد هاشـمی نمیتوانـد در مقابـل زنـان
1
امـوی قیـام کنـد.

روزی یزیـد بـه امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ گفـت :مـن از قدیماالیـام بغـض تـو را داشـتم و
اکنـون نیـز دارم .امـام؟ع؟ در جوابـش فرمـود :2ای یزیـد! بـدان کـه شـیطان موقـع جمـاع
پـدرت بـا مـادرت ،بـا وی شـرکت کـرد و چـون دو آب بـا یکدیگر ممزوج شـدند ،تو بغض
<و �ش ار ْك ُه ْم �ف� ْال أَ� ْم َ ْ أَ ْ
مـرا داری؛ زیـرا خـدا در قـرآن میفرمایـدَ :
3
لاد >.
وال و ال�و ِ
ِ
ِي
ِ
ّ
سب در سیرۀ عملی امام حسین؟ع؟
 .1سیدالشهداء؟ع؟ در روز عاشورا خطاب به لشکریان ابن سعد فرمود:
َّ
َّ
َ َّ َّ
ّ
ْ
َْ َ
الذ َّلة َو َه ْی َ
هات
السـل ِة َو ِ ِ
أال ِإن الد ِعـی ْب َـن الد ِعـی قـد َرک َز َب ْی َن اث َن َت ْی ِنَ ،ب ْی َن ّ ِ
َّ ّ َّ ُ
الذلة
ِمنا ِ
آ گاه باشـید کـه فرومایـه ،فرزنـد فرومایـه (ابـن ز یـاد) ،مـرا در بیـن دوراهـی
ّ
ّ
4
شمشـیر و ذلـت قـرار داده اسـت و هیهـات کـه مـا ز یـر بـار ذلـت برو یـم.

 .2در واقعــۀ کربــا زهیــر بــن قیــن ،کــه مــردی شــریف و شــجاع و از دالوران نامــی و
یــاران صمیمــی سیدالشــهداء بــود ،پــس از خطابــۀ حضــرت خطــاب بــه شــمر
گفــت« :یابــن البــوال علــی عقبیــه» (ای پســر بولکننــده بــه پاشــنهاش)؛ ایــن
عبــارت کنایــه از ایــن اســت کــه پــدرت مثــل ســگ بــود و تــو هــم پســر او هســتی؛

5

داللــت میکنــد.
ـت فـي ر َجال َنـا َو ُنز َعـت ْال ُغ ْل َم ُـة م ْـن ر َجال ُك ْـم َو ُوض َع ْ
ْ
َ ْ ُ َ ْ
ـت ِفـي
ِ
ِ ِ ِ
...« .1أ َجـل ،ن ِزعـت ِ ُم ْـن ِن َس َـا ِئ َنا َو ُو ِض َع ِ ِ ِ
ِ ِ
َ ّ َ
ِن َسـا ِئ ُك ْم َف َمـا َق َ
اش ِـمي» :ابـن شهرآشـوب ،محمـد بـن علـى  ،مناقـب آل أبـي طالـب،
ـام ِل َم ِو ّي ٍـة ِإل ه ِ
.24 /4
َ
ُ َّ ْ َ َ
َ
َ
َ
یز یدِ ،إن ِإب ِلیس شارک أباک ِفی ِجم ِاع ِه». ...
« .2یا ِ
 .3ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،همان.23 /4 ،
 .4مسـعودی ،علـی ،اثبـات الوصیـة ،ص 166؛ ابـن شـعبۀ حرانـی ،حسـن ،تحـف العقـول ،ص 58
و 241؛ طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج300 /2 ،؛ ابـن طـاوس ،علـی بـن موسـی ،اللهـوف،
ص .97
 .5ابو مخنف کوفی ،لوط بن یحیی ،وقعة الطف ،ص .212
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ایــن اتفــاق در حضــور سیدالشــهداء؟ع؟ رخ داد و تقریــر حضــرت ،بــر جــواز آن

159

 .3بریـر بـن خضیـر نیـز ایـن جملـه را در حضـور امـام حسـین؟ع؟ بـرای شـمر بـه کار
میبـرد؛ ادامـۀ ایـن نقـل تاریخی نشـان میدهد که امام نـه تنها از این عمل نهی
نکردهانـد ،بلکـه تأییـد هـم کردهاند.

1

 .4حصین بن تمیم هنگام نماز خواندن سـید الشـهداء؟ع؟ در روز عاشـورا گفت:
نمـاز شـما قبـول نیسـت .حبیـب بـن مظاهـر در جـواب چنیـن فرمـود« :زعمـت
ّ
[أن] الصالة من آل رسول اهّلل ؟ص؟ ال تقبل و تقبل منک یا حمار؟!» 2این جریان
در مقابـل سیدالشـهداء اتفـاق افتـاد و تقریـر آن حضـرت ،دلیـل بر جواز اسـت.
 .5در صحن ـهای از واقع ــۀ عاش ــورا ش ــمر ب ــن ذیالجوش ــن ب ــا ص ــدای بلن ــد فری ــاد
زد :ای حســین! پیــش از روز رســتاخیز بــه آتــش شــتاب کــردهای؟ حســین؟ع؟
فرمـــود :ایـــن کیســـت؟ گویـــا شـــمر بـــن ذیالجوشـــن اســـت؟ گفتنـــد :آری؛
حض ــرت فرم ــود:
َ
َ
ْ
ً
َيـا ْاب َـن َراع َيـة الم ْع َـزى! أ ْن َ
ـت أ ْولـى ِبها ِص ِل ّيا؛ ای پسـر زن بزچـران! تو به آتش
ِ ِ ِ
افروخته سزاوارتری.

3
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ّ
سب در سیرۀ عملی دیگر امامان؟مهع؟
 .1در روایتـی نقـل شـده اسـت کـه عبـداهلل بـن معمـر اللیثـی از امـام باقـر؟ع؟ دربـارۀ متعه
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سـؤال کـرد؛ حضـرت فرمـود :رسـول خـدا و اصحابـش بـه آن عمـل کردهانـد .عبـداهَّلل
گفـت :عمـر از آن نهـی کـرده اسـت .حضـرت فرمـود :تـو بـر قـول صاحـب خود بـاش و من
بـر قـول رسـول اهَّلل .عبـداهَّلل گفـت :خـوش داریـد کسـی بـا نوامیـس شـما متعـه کنـد؟ آن
حضـرت فرمـود:
َ ُ َ َ َْ
ْ
َمـا ِذك ُـر ِّ
ـاء هاهنـا يـا أن َـوك؛ ذکـر زنـان در اینجـا دخلـی نـدارد ،ای
الن َس ِ
أحمـق .
4

 .1حسینی موسوی ،محمد بن أبی طالب ،تسلیة المجالس.268 /2،
 .2ابو مخنف کوفی ،لوط بن یحیی ،همان ،ص .230
 .3همان ،ص .205
 .4اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة.149 /2 ،

س�دیر صیرف�ی گویدـ :از ام�ام صاـدق؟ع؟ ش�نیدم ک�ه میفرم�ود :در قائ�م شـباهتی بـه
یوسـف؟ع؟ وجـود دارد .گفتـم :گویـا حیـرت او یـا غیبـت او را یـاد میکنیـد؛ فرمـود :ایـن
1
ـت هماننـد خنازیـر ،چگونـه آن را انـکار میکننـد؟
ّام ِ
حضرت رضا؟ع؟ فرمود:
بهتریـن توشـهای کـه شـخص دانشـمند دوسـتدار مـا بـرای روز فقـر و نیـاز و
ّ
ذلـت خـود ذخیـره میکنـد ،حمایـت علمی از دوسـتان ناتـوان ما و نجات
ایشـان از چنـگال دشـمنان خـدا و رسـول او اسـت[ .در ایـن صـورت]
ّ
وقتـی از قبـر برخیـزد صفـوف فرشـتگانی را مشـاهده کنـد کـه از محـل قبـر
لهـای خـود
تـا جایگاهـش در بهشـت بریـن صـف کشـیدهاند و او را بـا با 
بلنـد کـرده و بـه عمـارت مخصوصـش در بهشـت حمـل میکننـد و بـه او
َ
َ
میگوینـد :آفریـن بـر تـو! َيـا َد ِاف َـع ْال ِـك َلب َعـن ْال ْب َـرار َو َيـا أ ُّي َهـا ْال ُم َت َع ِ ّص ُ
ـب
ِ
ِ
ِ
َ
َ
2
ْ َّ ْ ْ َ
ـار.
ِلل ِئم ِـة الخي ِ

ام ــام عس ــکری؟ع؟ در ش ــهادت پ ــدر بزرگوارش ــان از ش ــدت مصیب ــت ،گریب ــان چ ــاک
دادن ــد؛ در ای ــن هن ــگام برخ ــی ب ــر عم ــل حض ــرت خ ــرده گرفتن ــد .اب ــن ع ــون نامـ ـهای
ب ــه آن حض ــرت نوش ــت و پرس ــید ک ــه آی ــا کس ــی چنی ــن فعل ــی از امام ــان دی ــده اس ــت؟
حض ــرت در ج ــواب نام ــه نوش ــتند« :یـــا امحـــق ،مـــا یدر یـــک مـــا هـــذا ،قـــد ش ّـــق مـــویس 
در زیارت ناحیۀ مقدسه که بر زبان مبارک امام زمان؟جع؟ جاری شده ،آمده است:
السالم علی قتیل األدعیا؛ سالم بر کشتهشده به دست زنازادگان.

4

ایـن مـوارد ،نمونههایـی از سـیرۀ اهلبیـت؟مهع؟ در مواجهـه بـا دشمنانشـان بـود .از سـیرۀ
َ َ
َُْ ُ َْ
ُ
ْ َ
«َ .1مـا ت ْن ِك ُـر ِم ْـن ذ ِلـك َه ِـذ ِه ال ّمـة أش َـب ُاه الخ َن ِاز يـر :»...صـدوق ،محمـد بـن علـى ،كمـال الديـن،
.341 /2
 .2طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.20 /1 ،
 .3مسـعودی ،علـی ،اثبـات الوصیـة ،ص 244؛ مجلسـی ،محمدباقر ،بحار األنـوار85 /79 ،؛ نوری،
مسـتدرک الوسـائل.458 /2 ،
 .4ابن مشهدی ،محمد ،المزار الکبیر ،ص .498
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عـــی هـــارون».

3
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عملـی معصومـان؟مهع؟ ،دسـتکم جـواز ّ
سـب پنهانـی و غیرآشـکار فهمیـده میشـود؛
زیـرا در تمـام ایـن مـوارد ،خطابهـا در مقـام بیـان عیـب و نقـص ،همـراه بـا تحقیر طرف
مقابل اسـت.
قبل از نتیجهگیری ،به بیان دیدگاه برخی فقهای امامیه _ قدما و متأخرین _ پرداخته
میشود.

دیدگاه بعضی از فقهای امامیه در موضوع ّ
سب

پس از اثبات جواز ّ
سب ،به بررسی دیدگاه برخی از فقها در این موضوع میپردازیم:
• شـیخ مفید :سـخن شـخصی به مسـلمان که تو خسـیس ،پست ،بی خرد (و بیشرم)،
خـوار ،نجـس ،پلیـد ،سـگ ،خـوک ،مسخشـده و مشـابه آنهـا هسـتی ،موجـب تعزیـر و
تأدیـب اسـت و حـد محـدودی نـدارد .اگـر شـخصی کـه ایـن کلمـات دربـارۀ او گفتـه
شـده اسـت ،به سـبب گمراهیاش از حق مسـتحق اسـتخفاف باشـد ،گوینده تأدیب
نمیشـود ،بلکـه بـه سـبب خـوار کـردن او ثـواب هـم میبـرد.

1

شـیخ مفیـد ّ
سـب گمراهـان از حـق را نهتنهـا حـرام نمیدانـد ،بلکـه قائـل بـه ثـواب بـرای
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آن اسـت.
• ابوالصلاح حلبـی :اگـر مسـلمانی شـخص دیگـری را بـه آنچـه بـه آن مشـهور اسـت
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و اعتـراف بـه عملـش دارد ،مثـل کفـر و فسـق ،قـذف کنـد ،چیـزی بـر او نیسـت ،بلکـه
مسـلمان بـه وسـیلۀ ایـن کار ،بندگـی هـم میکنـد.

2

• شــهید اول :فــردی کــه بــه دلیــل ناراحتــی ،شــخصی را کــه عمــل زشــتش پنهانــی بــوده
سـ ّ
ـب کنــد ،آن هــم بــه کلماتــی همچــون فاســق و شــارب خمــر یــا بــا کلماتــی همچــون
خ ــوک ،س ــگ ،حقی ــر ،پس ــت و ...تعزی ــر میش ــود ،مگ ــر اینک ــه ش ــخص مخاط ــب،
مس ــتحق ای ــن کوچکش ــدن باش ــد.

3

 .1مفید ،محمد بن محمد ،المقنعة ،ص .796
 .2حلبی ،ابوالصالح ،الکافی فی الفقه ،ص .418
 .3شهید اول ،محمد بن مکی ،اللمعة الدمشقیة ،ص .168

• ش ــیخ انص ــاری :ش ــیخ پ ــس از اثب ــات حرم ــت س ـ ّ
ـب ،ع ــدهای مانن ــد مؤم ــن متظاه ــر
بــه فســق و همچنیــن بدعتگــذار را از ایــن حکــم خــارج میکنــد و سـ ّ
ـب آنهــا را جایــز

میدان ــد؛ بن ــا ب ــر روایت ــی از رس ــول خ ــدا؟لص؟ ک ــه برائ ــت از اه ــل بدع ــت و س ـ ّ
ـب آن ــان
را جای ــز میدان ــد.

1

• فاضـل هنـدی :اگـر شـخصی مسـتحق اسـتخفاف باشـد ،بـه سـبب کفـر باشـد یـا
سـبکنندۀ او سـاقط میشـود ،بلکه ّ
بدعتگـذاری یـا تجاهـر بـه فسـق ،تعزیر از ّ
سـب او
اجر هم دارد؛ چرا که نهی از منکر اسـت و نقل شـده اسـت که یکی از کاملکنندههای
عبـادتّ ،
سـب و بدگویـی از اهـل بدعـت اسـت کـه خداونـد ثـواب و اجـر میدهـد و
درجـات گوینـده را بـاال میبـرد.

2

• امـام خمینـی :اگـر شـخصی بـه دیگـری بگویـد :تو حـرامزاده هسـتی ،یا ای حـرامزاده ،یا
ای فرزنـد حیـض ،یـا بـه همسـرش بگویـد :من تـو را دوشـیزه نیافتم ،یا بگوید :ای فاسـق،
ای فاجـر ،ای شـاربالخمر و امثـال اینهـا از چیزهایـی کـه موجـب اسـتخفاف دیگری
اسـت ،در حالـی کـه طـرف مسـتحق نباشـد ،تعزیـر دارد نـه حـد و اگر شـخص مسـتحق
باش�د ،موج�ب چیزی نمیش�ود.

3

همچنین ایشان در جای دیگری میفرمایند:

فـي جـواز هتكهـم و الوقيعـة فيهـم ،بـل ّ
األئمـة المعصومـون أ كثـروا فـي

الطعن و اللعن عليهم و ذكر مساوئهم ،فعن أبي حمزة عن أبي جعفر؟ع؟
قـال« :قلـت لـهّ :إن بعـض أصحابنـا يفتـرون و يقذفـون من خالفهـم ،فقال:
ّ
ّ
الكـف عنهـم أجمـل ،ثـم قـال :يـا أبـا حمـزةّ ،إن النـاس كلهـم أوالد بغـاة مـا
ّ
خلا شـيعتنا ».و الظاهـر منهـا جـواز االفتـراء و القـذف عليهـم لكـن الكف
ّ
أحسـن و أجمـلّ ،
لكنـه مشـكل إل فـي بعـض األحيـان ،مـع ّأن السـيرة
 .1انصاری ،مرتضی ،کتاب المکاسب.255 /1 ،
 .2فاضل هندی ،محمد بن حسن ،کشف اللثام.523 /10 ،
 .3خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوسیلة ،474 /2 ،مسئلۀ .8
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ال شـبهة فـي عـدم احترامهـم بـل هـو مـن ض ّ
ـروري المذهـب كمـا قـال
ّ
ّ
المتفرقة ال يرتاب
المحققـون .بـل الناظـر فـي األخبار الكثيـرة في األبـواب
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ً
ّ
أيضـا قائمـة علـى غيبتهـم ،فنعـم مـا قـال المحقـق صاحـب الجواهـر:
ّإن طـول الـكالم فـي ذلـك كمـا فعلـه فـي الحدائـق مـن تضييـع العمـر فـي
الواضحـات.

1

ـب ،یعن ــی س ـ ّ
• آیــتاهلل ش ــیخ ج ــواد تبری ــزی :حرم ــت س ـ ّ
ـب مؤم ــن ،ب ــه س ــبب حف ــظ
کرام ــت اوس ــت؛ پ ــس اگ ــر ش ــخصی ک ــه س ـ ّ
ـب میش ــود ،کرام ــت و احترام ــی نداش ــته
باش ــد ،ح ــرام نخواه ــد ب ــود؛ مثل متجاه ــر ب ــه فس ــق ،طب ــق آنچ ــه در بح ــث غیب ــت
خواه ــد آم ــد؛ چراک ــه اقتض ــای ج ــواز غیب ــت او ج ــواز س ـ ّـبش اس ــت؛ ام ــا وج ــوب س ـ ّ
ـب
از جهــت امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر مشــروط بــه شــروط ذکــر شــده در آن بــاب (امــر
ب ــه مع ــروف) اس ــت.

2

نتیجهگیری
حاص ــل بررس ــی و تحلی ــل مجم ــوع آی ــات و روای ــات ای ــن اس ــت ک ــه اص ــل اول ــی در
«س ـ ّ
ـب» ،حرم ــت اس ــت ،مگ ــر آنچ ــه ب ــا دلی ــل خاص ــی خ ــارج ش ــود؛ نظی ــر غیب ــت
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ک ــه در عی ــن ح ــرام بودن ــش مس ــتثنیاتی نی ــز دارد .از جمل ــه م ــواردی ک ــه از ای ــن اص ــل
ّ
ـب دش ــمنان اهلبی ــت؟مهع؟ اس ــت .هیچی ــک از آی ــات ق ــرآن دالل ــت ب ــر
خارجان ــد ،س ـ ِ
ـب دش ــمنان اهلبی ــت؟مهع؟ ن ــدارد ،بلک ــه ق ــرآن س ـ ّ
ع ــدم ج ــواز اص ــل س ـ ّ
ـب پنهان ــی و
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غیــر آشــکارا را جایــز میدانــد و دشــمنان اهلبیــت؟مهع؟ از افــرادی هســتند کــه در قــرآن
ـب واق ــع ش ــدهاند .همچنی ــن روایات ــی ک ــه نه ــی از س ـ ّ
م ــورد س ـ ّ
ـب میکنن ــد ،دالل ــت ب ــر
عــدم جــواز بــه صــورت مطلــق نــدارد ،بلکــه قابــل جمــع بــا روایــات متعــدد دال بــر جــواز
ـب میباشــند .بــه عــاوه ،در ســیرۀ ائمــۀ معصومیــن؟مهع؟ ،سـ ّ
سـ ّ
ـب دشمنانشــان وجــود

دارد .نتیج ــه اینک ــه از مجم ــوع آی ــات و روای ــات ،ج ــواز بلک ــه رجح ــان س ـ ّ
ـب اس ــتفاده
میش ــود .مؤی ــد ای ــن دی ــدگاه ،فت ــوای تع ــدادی از فقه ــای ب ــزرگ ش ــیعه اس ــت؛ ایش ــان
اف ــرادی را از حک ــم حرم ــت س ـ ّ
ـب اس ــتثناء کردهان ــد ک ــه دش ــمنان اهلبی ــت؟مهع؟ از
مصادی ــق ب ــارز و روش ــن آنه ــا هس ــتند.
 .1همو ،المکاسب المحرمة.380 /1 ،
 .2تبریزی ،جواد ،إرشاد الطالب.161/ 1 ،

یک ــی از مهمتری ــن ن ــکات ای ــن نوش ــته ،شفافس ــازی و تبیی ــن ف ــرق می ــان فح ــش و
ـب اســت؛ در بســیاری از اشــکاالت مســئلۀ سـ ّ
سـ ّ
ـب ،ایــن ســؤال وجــود دارد کــه چگونــه

میش ــود اهلبی ــت عصم ــت ،ک ــه در اوج قل ــۀ ادب و اخ ــاق هس ــتند ،ام ــر ب ــه س ـ ّ
ـب
کننــد! بــا مشــخص شــدن فــرق فحــش و سـ ّ
ـب _ کــه در بخــش مفاهیــم بــه آن پرداختــه
ّ
ـب دش ــمنان
ش ــده _ ت ــا ح ــدود زی ــادی ای ــن مس ــئله قاب ــل پذی ــرش میش ــود؛ زی ــرا س ـ ِ
ُ أ َ ُ
َ أْ
اهلبیـــت و صاحبـــان بدعـــت و ضاللـــت کـــه شأنشـــان <كال� ن� َع ِام بَ� ْل ه ْم ��ض ّل> و

«انـــس مـــن الکلـــب» اس ــت ،مذم ــوم و خ ــاف ادب و اخ ــاق نیس ــت .آی ــا اگ ــر ش ــما
ج
خ ئُ
ب ــرای ران ــدن ی ــک س ــگ از کلم ــۀ «چ ــخ» <ا�س�وا> اس ــتفاده کنی ــد ،کس ــی ش ــما را
مته ــم ب ــه انج ــام عم ــل خ ــاف ادب و اخ ــاق میکن ــد؟! ای ــن اف ــراد ب ــه تصری ــح آی ــات
و روای ــات ،ش ــأنی ب ــه مرات ــب پایینت ــر از حیوان ــات دارن ــد و چ ــه بس ــا حف ــظ ش ــأن آن ــان
در حــد و انــدازۀ یــک انســان معمولــی ،مذمــوم باشــد؛ بــه عنــوان مثــال ،برخــورد مؤدبانــه
و محترمان ــه ب ــا ی ــک حی ــوان _ مانن ــد اینک ــه ب ــرای کن ــار زدن او از وس ــط خیاب ــان مث ــل
ی ــک انس ــان ب ــا او برخ ــورد ش ــود و هم ــراه ب ــا عذرخواه ــی و رعای ــت ادب از او خواس ــته
ً
شــود _ شــما را در موضــع اتهــام بــه جنــون قــرار میدهــد و قطعــا عــرف جامعــه ،ایــن نــوع
احترام ــات را مذم ــوم میش ــمارد؛ ای ــن حک ــم در م ــورد موج ــودی ک ــه ن ــزد خ ــدای متع ــال
از حی ــوان پسـ ـتتر اس ــت نی ــز ج ــاری میش ــود.
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فهرست منابع

کتابها

قرآن کریم
نهج البالغة ،گردآوری شریف رضی ،تصحیح صبحی صالح ،هجرت ،قم 1414 ،ق.
ابـن ابیجمهـور احسـایی ،محمـد بـن علـی ،عوالي اللئالـي العزیزیة ،تصحیح مجتبـی عراقی،
چاپ اول :دار سیدالشـهداء للنشـر ،قم 1405 ،ق.
ابـن اثیـر جـزری ،مبـارک بـن محمـد ،النهایـة فـی غر یـب الحدیـث و األ ثـر ،چـاپ اول :مؤسسـۀ
مطبوعاتـی اسـماعیلیان ،قـم.
ابـن شـاذان قمـی ،شـاذان بـن جبرئیـل ،الروضـة فـي فضائـل أمیرالمؤمنیـن عل ّـي بـن
أبيطالـب؟امهع؟ ،تصحیـح علـی شـکرچی ،چـاپ اول :مکتبـة األمیـن ،قـم 1423 ،ق.
ابـن طـاوس ،علـی بـن موسـی ،اللهـوف علـی قتلـی الطفـوف ،ترجمۀ فهـری ،چـاپ اول :جهان،
تهـران 1348 ،ش.
 ،-----------مهـج الدعـوات و منهـج العبـادات ،تصحیـح ابوطالـب کرمانـی ومحمدحسـن محـرر ،چـاپ اول :دار الذخائـر ،قـم 1411 ،ق.
ابـن فـارس ،احمـد بـن فـارس بـن زکر یـا ،معجـم مقائیـس اللغـة ،چـاپ اول :انتشـارات دفتـر
تبلیغـات اسلامی حـوزۀ علمیـه قـم ،قـم 1404 ،ق.
ابـن مشـهدی ،محمـد بـن جعفـر ،المـزار الکبیـر ،تصحیـح جـواد قیومـی اصفهانـی ،چـاپ اول:
دفتـر انتشـارات اسلامی ،وابسـته بـه جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم ،قـم 1419 ،ق.
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ابـن منظـور ،محمـد بن مکرم ،لسـان العـرب ،تصحیح جمالالدین میردامادی ،چـاپ اول :دار
الفکر للطباعة و النشـر و التوزیع  -دار صادر ،بیروت 1414 ،ق.
ّ
ابـو مخنـف کوفـی ،لـوط بن یحیـی ،وقعة الطـف ،تصحیح محمدهادی یوسـفی غروی ،چاپ
سـوم :جامعۀ مدرسـین ،قم 1417 ،ق.
انصـاری ،مرتضـی بـن محمدامیـن ،کتـاب المکاسـب ،چـاپ اول :کنگـرۀ جهانـی بزرگداشـت
شـیخ اعظـم انصـاری ،قـم 1415 ،ق.
َّ
برقـی ،احمـد بـن محمـد بـن خالـد ،المحاسـن ،تصحیـح جاللالدیـن محـدث ،چـاپ دوم:
دارالکتـب اإلسلامیة ،قـم 1371 ،ق.
پاینده ،ابوالقاسم ،نهج الفصاحة ،چاپ چهارم :دنیای دانش ،تهران 1382 ،ش.
تبریـزی ،جـواد بـن علـی ،إرشـاد الطالـب إلـی التعلیـق علـی المکاسـب ،چـاپ سـوم :مؤسسـۀ
اسـماعیلیان ،قـم 1416 ،ق.
جزائـری ،سـید نعمـتاهلل بـن عبـداهلل ،ر یـاض األبـرار فـي مناقـب األئمـة األطهـار ،چـاپ اول:
مؤسسـة التاریـخ العربـی ،بیـروت 1427 ،ق.
جمعی از علما ،األصول الستة عشر ،چاپ اول :دار الشبستری للمطبوعات ،قم.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،چاپ اول :مؤسسۀ آلالبیت ،قم 1409 ،ق.

قرشی ،سید علیاکبر ،قاموس قرآن ،چاپ ششم :دار الکتب اإلسالمیة ،تهران 1412 ،ق.
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المجالـس و زینـة َ
حسـینی موسـوی ،محمـد بـن أبیطالـب ،تسـلیة ُ
المجالـس ،تصحیـح کر یـم
فـارس حسـون ،چـاپ اول :مؤسسـة المعـارف اإلسلامیة ،قـم 1418 ،ق.
خمینی ،سید روحاهلل ،تحریر الوسیلة ،چاپ اول :مؤسسۀ مطبوعات دار العلم ،قم.
صدوق ،محمد بن علی ،األمالي ،چاپ ششم :کتابچی ،تهران 1376 ،ش.
 ،-----------ثـواب األعمـال و عقـاب األعمـال ،چـاپ دوم :دار الشـریف الرضي للنشـر،قـم 1406 ،ق.
 ،-----------صفات الشیعة ،چاپ اول :أعلمی ،تهران 1362 ،ش. ،-----------مـن ال یحضـره الفقیـه ،چـاپ دوم :دفتـر انتشـارات اسلامی ،وابسـته بـهجامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم ،قـم 1413 ،ق.
 ،-----------علل الشرائع ،چاپ اول :کتابفروشی داوری ،قم. ،-----------معانـي األخبـار ،تصحی�ح علیاکبـر غفـاری ،چـاپ اول :دفتـر انتشـاراتاسلامی ،وابسـته بـه جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم ،قـم 1403 ،ق.
طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،االحتجـاج ،تصحیـح محمدباقر خرسـان ،چـاپ اول :نشـر مرتضی،
مشـهد 1403 ،ق.
طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع البیـان فـي تفسـیر القـرآن ،چـاپ سـوم :انتشـارات ناصـر
خسـرو ،تهـران 1372 ،ش.
طبـری آملـی کبیـر ،محمـد بـن جریـر بـن رسـتم ،المسترشـد فـي إمامـة عل ّـي بـن أبيطالـب،
تصحی�ح احمـد محمـودی ،چـاپ اول :کوشـانپور ،قـم 1415 ،ق.
طریحـی ،فخرالدیـن ،مجمـع البحریـن ،تصحیـح احمـد حسـینی اشـکوری ،چـاپ سـوم:
کتابفروشـی مرتضـوی ،تهـران 1416 ،ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،تهذیـب األحـکام ،تصحی�ح حسـن خرسـان ،چـاپ چهـارم :دار
الکتـب اإلسلامیة ،تهـران 1407 ،ق.
 ،-----------رجـال الطوسـي ،تصحیـح جـواد قیومـی اصفهانـی ،چـاپ سـوم :دفتـرانتشـارات اسلامی ،وابسـته بـه جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم ،قـم 1427 ،ق.
ّ
ّ
المتعبـد ،چـاپ اول :مؤسسـة فقـه الشـیعة،
المتهجـد و سلاح
 ،-----------مصبـاحبیـروت 1411 ،ق.
 ،-----------الفهرسـت ،تصحیـح عبدالعزیـز طباطبائـی ،چـاپ اول :مکتبـة المحقـقالطباطبائـی ،قـم 1420 ،ق
عاملـی ،محمـد بـن مکـی (شـهید اول) ،اللمعـة الدمشـقیة فـي فقـه اإلمامیـة ،تصحیـح
محمدتقـی مرواریـد و علیاصغـر مرواریـد ،چـاپ اول :دار التـراث  -الـدار اإلسلامیة ،بیـروت،
 1410ق.
فاضـل هنـدی ،محمـد بن حسـن ،کشـف اللثـام و اإلبهام عـن قواعد األحکام ،چـاپ اول :دفتر
انتشـارات اسلامی ،وابسـته به جامعۀ مدرسـین حوزۀ علمیۀ قم ،قم 1416 ،ق.
فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،چاپ دوم :نشر هجرت ،قم 1410 ،ق.

قطبالدیـن راونـدی ،سـعید بـن عبـداهلل ،دعـوات الراونـدي  -سـلوة الحزیـن ،چـاپ اول:
مؤسسـۀ آلالبیـت ،قـم 1407 ،ق.
قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر القمـي ،تصحیـح طیـب موسـوی جزائـری ،چـاپ سـوم :دار
الکتـاب ،قـم 1404 ،ق.
ّ
کشی ،محمد بن عمر ،رجال الكشي ،چاپ اول :مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد ،مشهد 1490 ،ق.
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کلینـی ،محمـد بـن یعقـوب ،الكافـي ،تصحیـح علیاکبـر غفـاری و محمـد آخونـدی ،چـاپ
چهـارم :دار الکتـب اإلسلامیة ،تهـران 1407 ،ق.
لنکرانی ،محمدفاضل ،تفصیل الشـریعة في شـرح تحریر الوسـیلة ،چاپ اول :مرکز فقهی ائمۀ
اطهـار ،قم 1426 ،ق.
مازندرانـی ،محمدصالـح بـن احمـد ،شـرح الكافـي ،تصحیـح ابوالحسـن شـعرانی ،چـاپ اول:
المکتبـة اإلسلامیة ،تهـران 1382 ،ق.
مجلسـی ،محمدباقـر بـن محمدتقـی ،بحـار األنـوار ،چـاپ اول :مؤسسـة الطبع و النشـر ،بیروت،
 1410ق.
مجلسـی ،محمدتقـی بـن مقصودعلـی ،لوامـع صاحبقرانی ،چاپ دوم :مؤسسـۀ اسـماعیلیان،
قـم 1414 ،ق.
مشکینی ،میرزا علی ،مصطلحات الفقه ،در یک جلد.
مغربـی ،نعمـان بـن محمـد ،دعائـم اإلسلام ،تصحیـح آصـف فیضـی ،چـاپ دوم :مؤسسـۀ
آلالبیـت ،قـم 1385 ،ق.
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،المقنعـة ،چـاپ اول :کنگـرۀ جهانـی هـزارۀ شـیخ مفیـد؟هر؟ ،قـم،
 1413ق.
 ،-----------اإلرشـاد فـي معرفـة حجـج اهلل علـی العبـاد ،چاپ اول :کنگرۀ شـیخ مفید،قـم 1413 ،ق.
نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،رجـال النجاشـي  -فهرسـت أسـماء مصنفـی الشـیعة ،چاپ ششـم:
دفتـر انتشـارات اسلامی ،وابسـته بـه جامعـۀ مدرسـین حوزۀ علمیـۀ قم ،قـم 1407 ،ق.
نجفـی ،محمدحسـن (صاحـب جواهـر) ،جواهـر الکالم في شـرح شـرائع اإلسلام ،چـاپ هفتم:
دار إحيـاء التـراث العربـي ،بیروت.
نـوری ،حسـین بـن محمدتقـی ،مسـتدرک الوسـائل و مسـتنبط المسـائل ،چـاپ اول :مؤسسـۀ
آلالبیـت ،بیـروت 1408 ،ق.
هاللـی ،سـلیم بـن قیـس ،کتـاب سـلیم بـن قیـس الهاللـي ،تصحیـح محمـد انصـاری زنجانـی
خوئینـی ،چـاپ اول ،الهـادي ،قـم 1405 ،ق.

مقاالت

جـوادی آملـی ،عبـداهلل« ،فلسـفۀ تولـی و تبـری از نـگاه قـرآن و روایـات» ،مجلـۀ پاسـدار اسلام،
شـمارۀ  ،325دی .1387

فرجپـور ،حامـد« ،بررسـی لعـن در قـرآن و سـنت» ،فصلنامـۀ امامتپژوهـی ،شـمارۀ  ،7پاییـز
.1391

تأمل في جواز سب أعداء أهلالبيت؟مهع؟ و عدمه
1

حمید السعادتي
الخالصة:

الســب مــن جملــة طــرق اإلفصــاح عــن التبــري و اإلشــمئزاز مــن أعــداء أهلالبيــت؟مهع؟ .هــذا
التحقيــق يســعى لدراســة جــواز الســب و عدمــه.
حصيلــة دراســة األدلــة القرآنيــة و الروائيــة ،جــواز و مشــروعية بــل رجحــان ســب أعــداء
أهلالبيــت؟مهع؟ .ثــم إن ســيرة المعصوميــن العمليــة فــي ســب أعدائهــم تســتفاد مــن روايــات
ً ً
تلفــت النظــر .مــن نتائــج هــذا التحقيــق هــو أن للســب مفهومــا عامــا يشــمل كل أنــواع التحقيــر
و التنقيــص اللفظــي الــذي يفهمــه العــرف ولكــن مــع هــذا فهــو يمتــاز عــن الفحــش.
اليخفى أن هذه الطريقة لإلفصاح عن التبري ال تجوز في مقام التقية كالبعض من طرقه
ُ
األخرى مثل اللعن .تم دراسة مسئلة سب أعداء أهلالبيت؟مهع؟ في هذا التحقيق و لم
تالحظ فيه التقية و سائر المصالح الذات أهمية أكبر.
الكلمات المفتاحية :السب ،الشتم ،اللعن ،التبري ،أعداء أهلالبيت؟مهع؟

 .1طالب البحث الخارج في الحوزة العلميةبقم المقدسة saadati.hamid1360@gmail.com
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Abstract
“sabb2” is one of the methods of showing abhorrence and dissociation
to the foes of Ahl-Ul Beit. The current study investigates permissibility
or prohibition of “sabb”. A careful analysis of evidence from Quran and
hadith shows that “sabb” is not only permissible but preferred course of
action in the face enemies of Ahl-Ul Beit. Moreover, the biography of
Infallible Imams shows they indeed resorted to “sabb” when faced with
their enemies. The results of the current study show that “sabb” has a
broad meaning inclusive of all forms of contempt, verbal belittling,
known to the public. However there exists a clear margin between “sabb”
and swearwords.
It is worth mentioning that this method of showing dissociation is not
appropriate when a person dissimulating. The present study investigates
the issue of “sabb” for enemies, and it does not investigate dissimulation
and other issues like expediency.
Key words: “sabb”, curse, swear, dissociation, enemies of Ahl-Ul-Beit.
1. Graduate of Qom Islamic Seminary. saadati.hamid1360@gmail.com.
2. “sabb” is a term used by Imams to show dislike and abhorrence towards their enemies.

“sabb” includes a wide range of actions from cursing, treating the enemies coldly,
to verbally attacking the enemies etc. “Sabb” was later used as a general behaviorial
approch that companions of Ahl-Ul Beit took towards the enemies showing them
dislike, abhorrence etc.

