
 

 

 ؟ب؟

 اهلل اراکی؟بد؟  آیت  فقه فرهنگ درس خارج 7چکیده مطالب جلسه 
 99 _ 99سال تحصیلی  

  
که بیان  «بیان نقدی»بحث در  کردین  که چهاروین قسن از انواع بیان است. و بیان  بود 

دی انشایی به پایان . و بحث از بیان نقاخباری و طنزی ،انشایینقدی بر سه قسن است: 
 رسید. 

عناوین وحّروه و یا بنابراین بحث در بیان نقدی اخباری و بیان نقدی طنزی است؛ 
کردین بر نقد انشایی عناوین واجبه که بیان  گر بر نقد  بار وی نیز  ای  شود، ههان عناوین ا

کدام اگر اخباری و نقد طنزی بار شود، حکن ههان است. وثال ایذاء، تحقیر و توهین وو   ون، هر 
 شود. بر نقد اخباری یا نقد طنزی بار شود، نقد اخباری و طنزی هن حرام وی

 قسم پنجم از بیان: بیان استهزائی
که قوام «بیان استهزائی» کرین به  بیانی است  کریهه قرآن  آن به استهزاء است. در آیات 

که در روز قیاوت یکی از  وناسبت های وختلف به بیان استهزایی اشاره شده و بیان شده 
کافران وی حرف که اهل ایهان به  کافران وی هایی  گاهی فرشتگان به  که یادتان  زنند و  گویند: 

که در دنیا ووونان را وورد استهزاء قرار  وی  ؟!دادید ویآید 
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ع اصلی دارد:   بیان استهزائی دو نو

 ؛استهزاء ابتدایی

 .ای  استهزاء دفاعی یا مقابله

ا  >  ي  ٰ ا ِ
َ ا ق  ُروا ِمن  ٰ ن ْ ت َْسخ َ اَل ا ِ ُه ق ٰ ُروا ِمن ْ ْىِمِه َسخ ِ  ِمه ْ ق َ

ِه َمَلأ ٌ ٰما َمر َ َعَلن ْ
ْلَك َو ُكل َ ُع َاْلف ُ ْصن َ ُر َو ي َ ت َْسخ َ

ُرون َ  ُكْم َكٰما ت َْسخ َ  کلیه قواعد جزء این و است وثل به وقابله استهزاء استهزاء، این  <1ِمن ْ
ُدوا> که واست فقهی اْعن َ َ ِه  ق  ِل  َعَلن ْ ْ ِمن  دٰى  َما ي ِ ُكْم  ِاْعن َ ف ُ  َو  َعَلن ْ ن َ ِاي  َ ي  ف ِ َه َمَع َاْلُمن  َ ن  َ َاللّٰ

َه َو ِاْعَلُمىا ا َ  <2ىا َاللّٰ
 . است وشروع وثل به وقابله و

 : -که وبتنی بر تتبع است -خود بر چهار قسن است «استهزاء ابتدایی»
که در جنگاستهزاء حربی کار برده وی :  شود؛ زیرا جنگ، فقط جنگ فیزیکی  ها به 

ها در جنگ روانی، استهزاء برای  نیست؛ بلکه جنگ روانی هن هست؛ لذا یکی از حربه
 تضعیف روحیه دشهن و تقویت روحیه نیروهای خودی است.

که دشهن استغیر حربِی وحار کسی  که تراوپ  ؛ب: یعنی  کسی  اوا خارج از جنگ؛ وثل 
کند.  که در صلح با او نیستین و وا را آزار او را وسخره  کسی است  وحارب است یعنی 

کند، وی وی گر بتواند وا را نابود  کند. ولی چون در ویدان جنگ نیست، از آن به  رساند و ا
کافر حربی کنین. و این ت تعبیر وی« وحارب غیرحربی» که دو نوع  قسین به این خاطر است 

کافر در جنگ نیست که در حین جنگ است و یک  کافری  اوا آواده جنگ است  ؛دارین: یک 
گر بتواند جنگ  کافر نباشد، بلکه وسلهان باشد اوا وحارب باشد، باز کند. و لو اینکه  ویو ا

 هن داخل در ههین قسن است.
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که در حال جنگ نیست و حرمت استهزاءاستهزاء غیر مىمن غیر ملتزم بو   :
را ؟ص؟ ت استهزاء نیست. و وثال رسول خداوحارب هن نیست؛ اوا خودش قائل به حرو

گفته وی وسخره وی گویند آزادی بیان. آزادی بیان یعنی در ونطق  شود چرا؟ وی کنند. وقتی 
که در ونطق او استهزاء وجاز است وهکن است وا نیز یجااستهزاء آنها  کسی  ز است. و برای 

که خود او  در وقابل او قائل به جواز استهزاء شوین؛ حتی در استهزاء ابتدایی، به این دلیل 
وعتقد به حروت استهزاء نیست. و استهزاء از احکام احتراوی است و وقتی او خودش برای 

دیگر حفظ حروتی وعقول نیست و در آینده تفاوت احکام خودش چنین حریهی قائل نبود، 
گفت.   احتراویه و احکام اصلی را بیشتر خواهین 

که برای شها  استهزاء ووون و یا استهزاء غیروووِن ولتزم به حروت استهزاء در حق شها: 
کافر باشد. حرین قایل وی  شود و حتی اگر 

  

رسی این اقسام  بر

 استهزاء حربی
 به دلیل اینکه: ؛تنها وشروع است، بلکه واجب استه استهزاء حربی ن

ُدوا> کریهه   اوال وصداق آیه   اْعن َ َ َه َمَع  ق  ن  َ َاللّٰ
َه َو ِاْعَلُمىا ا َ ىا َاللّٰ ف ُ ُكْم َو ِاي  َ دٰى َعَلن ْ ِل َما ِاْعن َ ْ ِمن  ِه ي ِ َعَلن ْ

ن َ  ي  ف ِ  او تضعیف ووجب و شود، دشهن ارهاب ووجب که ای قوه هر آیه، این طبق و است  <َاْلُمن  َ
کسب آن روانی، تضعیف ورئی باشد و ی چه و باشد فیزیکی چه شود، ا تضعیف ناورئی، 

گر استهزاء برای تضعیف دشهن الزم بود، واجب وی  ؛واجب است  شود.  لذا ا
                                                                                    

 پایان                                                                                       
 


