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حکم سبّ (دشنام) به پيامبر و امام در فقه اماميه


سيد محمد شفيعى مازندرانى

(تاريخ دريافت0315/10/25 :؛ تاريخ پذيرش)0315/12/15 :

چكيده
سبّ (دشنام) پیامبر و ساير معصومین در فرهنگ اسالمى مورد نهى و نكوهش اكید است .در اين خصوص سببّ پیربرد نبانونى خا بى
دارد .در فقه اسالمى ،انسان دشنامگوى اعم از مرد ،زن را در ورتى كه به انسانهاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مىكنند يعنى حبدّ
سبّ ،اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاكم شرع عمل مىشود كه هشتاد تازيانبه اسبت و گباهى ببه
تعزير منجر مىگردد .نكته نابل ذكر آن است كه دشنامگوى را بايد به دست نانون سپرد تا نانون الهى دربارهاش به اجرا درآيبد تبا از هبر
گونه هرج و مرج در اين رابطه پیشریری گردد .سبّ توبه بردار نیست ،آدم دشنامگبوى اگبر توببه كنبد حبدّ سبب ،از او مبورد عوبو نبرار
نمىگیرد .در اين پژوهش ديدگاه فقهاء عظام امامیه در اين خصوص مورد توجه نرار گرفته است.

كليدواژگان
سبّ ،دشنام ،حكم ،حد ،اعدام .تعزير

 استادیار ،واحد قم دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهshdarabi@yahoo.com :
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طرح مسئله
در جامعه اسالمی باید امنیت همه جانبه به ویژه در باب حراست از آبرو و شخصییت اریراد می رد
ت جه اکید باشد و در این رابطه هر گ نه حریم شکنی ممن ع است ب یژه نسبت به رهبران آسیمانی
بدین خاطر مسئله دشنام گ یی نسبت به پیامبر و امامان معص م دارای حکیم خاییی اسیت و هیر
گ نه جسارت به ساحت این ذوات مقدسه حکم اعدام را داشته و ت به بردار نیز نمیی باشید .البتیه
با شرط اثبات الزم در محاکم شرعی .در این تحقیق به بیان دیدگاه های رقهی رقهای امامیه پرداخته
شده است و با ت جه به اختالف دیدگاه ها در برخی از م ارد تالش شده است تا دیدگاه مشه ر از
رقها بازگ گردد.
مقدمه
هرکسى م ظف است در گفتار ،کردار ،ررتار و حتى نیت ،تفکر و آرزوهاى خ د ،هم اره ییاد و
حکیمانه عمل کند و در این باره ،باید در سخنان خ د ،اهل یاوهگ یى نباشد و از هرگ نیه نیاروایى
در گفتار بپرهیزد که به ررم ده پیامبر اکرم« :الم من مُلجم» یعنى زبان انسان با ایمیان ،کنتیر شیده
است (ط سى ،ج  ،01ص  58ی  .)58با ت جه رهنم د ر

 ،اگر کسى به دیگرى رحاشى کند و به

ناسزاگ یى بپردازد ،به حد یا تعزیر محک م خ اهد شد .بایید ت جیه داشیت کیه کسیى کیه می رد
ناسزاگ یى قرار مىگیرد:
الف) اگر غیرمعص م باشد ،طبق یالحدید حاکم شرع م رد کیفر تعزیر یا حدّ قرار مىگیرد.
ب) اگر معص م (ولىّ اهلل) باشد ،کیفر او حد است.
حد داراى جل ههاى گ ناگ نى است که در دشنامگ یى به ولىاهلل (انسان معص م) عبارت است
از قتل.
عبداهلل سلیمان عامره از امام یاد علیه السالم پرسید :نظر شما درباره کسى که به امیرالمؤمنین
(على علیه السالم) دشنام گ ید ،چیست .ایشان ررم د:
«ه واهلل حال الدم» (ن رى طبرسى ،ج  ،05ص  ،264باب )42؛ یعنى به خدا س گند خی ن او
مباح است (کشته مىش د) .راوى مىگ ید :به امام باقر علیه السالم گفتم :آیا کسى را که بیه پییامبر
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اکرم (ص) دشنام مىدهد ،به قتل برسانم .امام علییه السیالم پاسیا داد :ان مل ختف لىفن سک فا تله ىف .
(کلینى رازى ،ج  ،2ص  ،462حدیث  )33اگر مشکلى براى ت ایجاد نمىش د ،او را به قتل برسیان
وگرنه ،کارى نداشته باش.
وقتى به پیامبر اکرم یلی اهلل علیه وآله گزارش داده ب دند که مردى از قبیله هذیل به ت دشینام
مىدهد ،آن حضرت به دو نفر اجازه اجراى حید ،داد و آنیان آن سیاب و دشینامگی ى را بیه قتیل
رساندند( .ن رى طبرسى ،ج  ،05ص  )261درباره سب (دشنام) پژوهشهاى رراوانیى انجیام یارتیه
مقاالت و کتب مختلفى ن شته شده است که مقاله حاضر جدییدترین آنهاسیت .چنیانکیه ت ضیی
خ اهیم داد ،میان زن و مرد تفاوتى نیست.
واژه سب (دشنام) :سب چیست؟ سب بردوگ نه است:
 .8يادآورى زشتى چيزى

عالمه طبرسى در مجمع البیان ،در تفسیر آیه  015س ره انعام:
(وَالَ تَسُبُّ ا الَّذِینَ یَدْعُ نَ مِنْ دُونِ اهللِ) مىن یسد :السبّ الذکر بالقبی و منیه الشیتم . . .و قییل
ایله القطع( .طبرسى ،ج  ،3ص  )082چیزى یا کسى را بیه زشیتى ییادکردن را سیب گ ینید کیه
رحاشى از این ن ع است و گفته شده است که سب عبارت است از قطع و جداکردن .مثال به کسى
گفته ش د :ناایل ،بى پدر .پس در ماهیت سب ،یادآورى نهفته است ،یادآورى قباحیت چییزى ییا
کسى یا یادآورى به گ نهاى زشت و قبی .
 .2دشنام و بدگويى متعارف

در زبان رارسى ،واژه سب و واژه شتم ،به معناى دشنام بهکار ررته اسیت .حقیقیت دشینام ،عبیارت
است از ناسزاگ یى و رحش دادن( .دهخیدا ،0355 ،لغیت نامیه ،واژه سیب ،شیتم؛ معیین،0381 ،
ررهنگ معین ،واژه سب )؛ طریحى در مجمع البحرین مىن یسد« :والسبّ الشتم»( .طریحى0213 ،
 ،ماده «سب») سب عبارت است از رحاشى؛ ولى راغب در مفردات مىن یسید« :والسیب ،الشیتم
ال جیع» (شتم عبارت است از رحاشى ناراحت کننده).
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لعن و نفرين

سب معناى عامى دارد و لعن و نفرین را نیز شامل مىگردد .در کتاب المناظره ،ن شته شییا حسین
بن عبدالصمد ،پدر شیا بهایى آمده است . . . :السب انّما ه دعاء والبارى تعیالى سیبحانه ان شیاء
قبله وان شاء لم یقبله . . .وهذا معاویة قد سن السّب على عَلّىٍ واهلبیته :واستمر ذلك من زائد بنیى
امیّه ثمانین سنة. . . .
 . . .ان النبىّ لما جعل اسامة بن زید امیراً رجهزّه الى الشام امر الصحابه عم ماً باتباعه وخصی
ابابکر وعمر وامرهما باتباعه وقا جهزّواجیش اسامه لعن اهلل من تأخر (تخلّف (عن جیش اسیامة. .
( . .شفیعى . )28 ،0355 ،در این عبارت ،لعن و نفرین ،از مصادیق سب بیه حسیاب آمیده اسیت.
محدث قمى ،در ذیل حدیث «التسبّ ا الریاح» (به بادها دشنام ندهید) ،میىن یسید :لعین کیردن بیه
بادها لعن چیزى است که مستحق لعن نیست .در احادیث آمده است :ان من اکبر الکبائر ان یسیب
الرجل والدیه .قیل وکیف یسب والدیه؟ قا یسبّ الرّجل ریسّب اباه وامه( .محیدث قمیی،0355 ،
واژه «سب») بزرگ ترین گناه آن است که آدمى به پدر و مادر خ د دشنام دهد گفته شد کیه آدمیى
مگر به پدر و مادر خ د دشنام مىدهد آن حضرت پاسا داد این دشینام بیه ایین یی رت ،یید
مىکند که انسان به دیگران دشنام دهد و بر اثر آن ،دیگران به پدر و مادر او دشنام دهند.
یاحبنظران درباره تفاوت میان شتم و سب ن شتهاند :ان الشتم تقبی امیر المشیئ م بیالق

و

ایله من الشتامة و ه قب ال جه . . .و السب ه األطناب ریى الشیتم و ااطالیة رییه( .عسیگری،
 ،0321واژه سب . )482 ،چیزى را به زشتى یاد کردن را «شتم» گ یند؛ ولى مبالغه و اطالیه در ایین
م رد را سب گ یند .پس سب ،درجه شدید شتم است .بنابراین هرگ نیه ییادآورى را ،کیه م جیب
وهن و زشتى باشد« ،سب» گ یند ،حتى آن جیا کیه مسیتقیم ییا غیرمسیتقیم کسیى را در ادعیایش
تکذیب کنى .از دشنام ،با واژه «سب» و «شتم» یاد مى کنند که عبارت است از کسى را به زشتى یاد
کردن :الشتم ،السب ،بان تصف الشئ بمیا هی ازراء ونقی

( .طریحیى ، 0213 ،میاده «سیب»)

همچنین شیا بهایى در جامع عباسى مىن یسد :کسى که دشنام به کسى دهد ،به این طریق کیه تی
زنا مىکنى یا ل اط مىکنى و هرچه بدینها ماند( .شیا بهایی ،0322 ،بیاب الحیدود ،ص  ) 240در
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نهجالبالغه آمده است که در جنگ یفین ،امام علیه السالم یاران خ د را حتى از رحاشى به معاوییه
و یارانش نهى کرد . . . :انّیى اکیره لکیم ان تک نی ا سیبّابین( .دشیتی ،0353 ،خ  ،416بخیش دوم)
دوست ندارم در شمار دشنامگ یان باشید ولى از اعما ناروا و ررتار خالف آنان بگ ئید.
حكم دشنام و دشنامگويى
در رقه اسالم به ویژه در رقه امامیه ،آدم رحاش و دشنامگ ى حکمى خاص دارد چنانکه در یکى از
رتاواى شیا بهائى آمده است:
دشنام به مؤمنان ،با چند شرط ،داراى حد (هشتاد ضربه شال ) است و اگر شیروط الزم را دارا
نباشد ،دشنام دهنده تعزیر مىش د .اگر به پیامبر و امام دشنام دهد ،به قتل میىرسید (شییا بهیایی،
 ،0322باب الحدود ،ص  .) 240بنابراین زبان انسان نباید یَله و رها باشد و هرگ نه کالمى را نبایید
بر زبان جارى سازد.
محكوم كيست؟

هرکسى را نمىت ان محک م به حکم مرب ط به سباب نم د اهیل سیب (سیاب ی دشینام گی ى) در
ی رتى که داراى شرائط استقرار تکلیف باشد حکم مرب ط به «کیفر سبّ» ،در حقش اجرا مىگردد
و شرائط اولیه عبارتاند از0 :ی بل غ4 ،ی عقل3 ،ی اختیار (آزادى)2 ،ی علم و آگاهى الزم8 ،ی قصید
و نیت دشنامگ ئى .اگر هر یك از این شرایط پنجگانه در کار نباشد ،آن طیرف ،از حکیم مرب طیه،
معاف خ اهد ب د به ویژه آنجا که آدم دشنام گ ى در وضعیت عادى از حیث مسائل روحى نباشید
یعنى اگر در وضعیت خاص خشم و غضب قرار داشته ،کالم ناروائى را بر زبان آورده باشید ،ایین
ن ع دشنام گ یى ،اعتبار ندارد چنانکه دشنامگ یى او از راه «اقرار» یا «بیّنه» محکمیه پسیند بایید بیه
اثبات برسد وگرنه نمىت ان ،طرف را به عن ان دشنامگ یى م رد اتهام قرار داد.
اجراى حكم حد

در حدیث مىخ انیم :قا اب عبداهلل علیه السالم اخبرنى ابى انّ رس

اهلل یلی اهلل علیه وآلیه قیا :
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من سمع احداً یذکرنى ،رال اجب علیه ان یقتل من شتمنى وال یررع الى السیلطان ،وال اجیب علیى
السلطان اذا ررع الیه اَنْ یقتل من نا منى( .نی رى طبرسیى ،ج  ،05ص  ،288بیاب  ،48ح  )4امیام
یاد علیه السالم مىررماید :پدرم به من خبر داد که رس

خدایلی اهلل علیه وآله ررمی د :کسیى

که بشن د که شخصى مرا سب مىکند ،بر او واجب است که دشنام دهنده را بکشید و الزم نیسیت
به حاکم شرع رج ع کند ،و اگر به حاکم نیز رج ع ش د ،بر او واجب اسیت کیه دشینام دهنیده را
بکشد.
باید ت جه داشت که این حکم ،نه تنها درباره پیامبر اسالم ،بلکه درباره همه پیامبران الهى است؛
چنانکه رس

خدا یلی اهلل علیه وآله مىررماید :من سب نبیّیاً قتیل( .نی رى طبرسیى ،ج  ،05ص

 ،288باب  ،48ح .)4
کسى که پیامبرى را دشنام دهد ،کشته مىش د و کسى که یاور پیامبرى را دشینام دهید ،تازیانیه
مىخ رد.
محمدبن مسلم از امام باقر علیه السالم نقل مىکند که مردى از قبیلیه هیذیل بیه پییامبر اسیالم
دشنام مىگفت .این خبر به پیامبر یلی اهلل علیه وآله رسید .پیامبر یلی اهلل علییه وآلیه گفیت :چیه
کسى او را کفایت مى کند؟ دو نفر از انصار برخاستند و به ناحیه «عربه» ،در نزدیکى مدینیه ررتنید.
آن مرد را یارتند و گردن او را زدند و برگشتند( .ن رى طبرسى ،ج  05ص  )261محمد بین مسیلم
پس از نقل این روایت مىگ ید :از امام باقر یلی اهلل علیه وآله پرسیدم که آیا اکن ن نیز اگر کسیى
به پیامبر اهانت کند ،باید کشته ش د؟ حضرت پاسا داد :اگر از جان خ دت نمیىترسیى ،او را بیه
قتل برسان( .ن رى طبرسى ،ص  ،288باب  ،48ح .)3
در حدیثى دیگر مىخ انیم :عن العامرى قا  :قلت البى عبداهلل علیه السالم اى شیى تقی

ریى

رجل سمعته شتم علیا و تبرّء منه؟ قا  :رقا لى :واهلل ه حال الدم ،وما الیف مینهم برجیل مینکم
دعه( .ن رى طبرسى ،باب  ،42ص  ،264ح .)4
عامرى مىگ ید :از امام یاد علیه السالم پرسیدم :نظر شیما دربیاره کسیى کیه بیه علىعلییه
السالم دشنام دهد و از او برائت ج ید ،چیست؟ حضرت ررم د :بیه خیدا قسیم! خی ن او حیال
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است؛ اما هزار نفر از این ارراد با یك نفر از شما برابرى نمىکند ،او را رها کین .ایین دسیت ر امیام
(دَعْهُ) گ یاى آن است که هر کسى نمى ت اند به اجراى حکم الهى درباره سیاب ،یعنیى دشینامگی
بپردازد .بنابراین در هر شرائطى نمى ت ان به اجراء حکم پرداخت .امام م سى بن جعفر علیه السالم
نقل مىکند که روزى نزد پدرم (امام یاد علیه السالم) ب دم .ررستادهاى از س ى زیاد بن عبییداهلل
الحارثى ،والى مدینه آمد و به پدرم گفت :امیر با شما کارى دارد .پدرم وقتیى کیه بیه دییدن والیى
ررت ،مشاهده کرد که رقهاى مدینه جمع شده اند و درباره رردى که به پیامبر ییلی اهلل علییه وآلیه
دشنام داده است ،نظر دادهاند که باید تأدیب و تعزیر و زندانى ش د .پدرم پرسید :اگر رردى یکى از
یاران پیامبر را دشنام داده ب د ،چگ نه حکم مىکردید؟ پاسا دادند :همین گ نه کیه گفتییم ،حکیم
مىکردیم .پدرم پرسید :آیا هیچ گ نه تفاوتى بیین پییامبر و اییحاب او نیسیت؟ والیى از امامعلییه
السالم پرسید :پس چه باید کرد؟ نظر شیما چیسیت؟ پیدرم ررمی د :پیدرم نقیل کیرده اسیت کیه
پیامبریلی اهلل علیه وآله ررم د :مردم همگى مثل هم از من پیروى کنند .اگر کسى شنید که دیگرى
مرا دشنام مىدهد ،بر او واجب است که او را بکشد و الزم نیست به حضی ر حیاکم برسید و اگیر
خ د دشنامگ به حض ر حاکم رسید ،حاکم باید آن شخ

را بکشد .وقتى کالم امیام بیه ایینجیا

رسید ،والى دست ر داد که دشنام دهنده را بکشند.
اق  :گرچه ظاهر این حدیثها مى رساند که اجراى حکم نیازى به اجازه حاکم ندارد ،اما دقت
در آن نشان مى دهد که اجراى حکم را به حض ر حیاکم و نظیر او منی ط دانسیته اسیت؛ (نی رى
طبرسى ،ج  ،45ص  )404زیرا اوال ،در حدیث او  ،طبق دست ر شخ

پیامبر عمل شد که حیاکم

شرع على االطال است .ثانیآ ،در احادیث دوم و س م ،امامعلیه السالم مىررماید« :اگر بر جان خ د
نمىترسى .» . . .پس اگر ترس از جان اجرا کننده حکم در کار باشد ،باید بهگ نیهاى مسیأله را بیه
قان ن کشاند و براى پیشگیرى از هرج و مرج و س ء استفاده ،بهگ نهاى نظاممند عمل کرد.
آراى فقهاى عظام

مسأله ررتار قهرآمیز در برابر دشنامگ به پیامبر و ائمه طاهرین ،در راستاى دراع از حق ،طبق دست ر
اسالم ،هم اره در همه اعصار ،از مسائل مبتال به ج امع ب ده است .این مسیأله ،در رتیاواى رقهیاى
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همه اعصار ،اعم از شیعه و سنى ،جایگاه ویژه اى را به خ د اختصاص داده است که در اینجیا بیه
دیدگاه بعضى از نامداران اشاره مىش د:
 .8شيخ صدوق

شیا ابىجعفر محمد بن باب یه قمى ،ملقب بیه شییا ییدو (مت ریاى  ) 350در کتیاب الهداییة
بالخیر مىن یسد:
ومن سبّ رس اهلل یلی اهلل علیه وآله او امیرالمؤمنین علیه السالم او احد االئمه :رقد حل دمیه
من ساعته( .مرواید ، 0201 ،ج  ،43ص  )41به مجرد این که کسى پیامبر یلی اهلل علیه وآلیه ییا
امام علیه السالم را سب کند (رحاشى کند) ،ریختن خ ن او حال است .کسى که نسبت به رسی
خدا یلی اهلل علیه وآله ،یا امیرالمؤمنین علیه السالم ،یا یکى از ائمیه معصی مین رحّاشیى کنید ،در
هماشى لحظه او حال است.
 .2ابوالصالح حلبى

اب الصالح حلبى (مت راى  ) 222در کتاب الکارى رىالفقه مىن یسد:
ومن سبّ رس اهلل یلی اهلل علیه وآله او احد االئمة من آله :او بعضاالنبیاء :رعلى السلطان قتله
وان قتله من سمعه من اهل االیمان لم یکن للسلطان سبیل علیه ،وان اضاف الى بعضیهم قبیحاجلید
مغلظالحرمتهم :وثب ت عصمتهم ( .مرواید ، 0201 ،ج  ،43ص  )22کسى که به نبیى ییا یکیى از
ائمه :دشنام مىدهد ،حاکم باید او را به قتل برساند .کسى که به رس
یکى از ائمه معص مین از آ رس

خدا یلی اهلل علیه وآلیه ییا

یا به یکى از انبییاء عظیام ،رحیش دهید بیر سیلطان (زمامیدار

جامعه) ،الزم است که او را از پاى درآورد و اگر آن شخ

 ،ت سط یکى از مؤمنین علیه السیالم از

پا درآمد ،بر سلطان ،چیزى نیست و قابل ذکر است که اگر کسى به رس

خدا یلی اهلل علیه وآلیه

یا ائمه معص مین یا پیامبران الهى کار زشتى را نسبت به شدت مجازات مىش د.
 .3شيخ طوسى

شیا ابىجعفر محمد بن الحسن ط سى ،مشه ر به شیاالطائفه 358( ،ی  ) 261در کتاب النهایة رى
مجرد الفقه والفتاوى مىن یسد :ومن سبّ رس اهلل یلی اهلل علیه وآله او واحداً مین االئمیه :ییار
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دمه هدرا وحل لمن سمع ذلك منه قتله ،مالم یخف رى قتله على نفسه او علیى غییره ،ریان خیاف
على نفسه اوعلى بعض الم منین ضرراًرى الحا اوالمستقبل رال یتعرض لیه علیى حیا ( .مروایید،
 ، 0201ص  .)012کسى که رس

یا یکى از ائمه را سب کند ،خ ن او هدر است و برکسى کیه

ترس جانى یا مالى ندارد ،الزم است سابّ را به قتل برساند .کسى که به رس

خدا یلی اهلل علییه

وآله یا به یکى از امامان ،رحش دهد ،خ ن او به هَدَر الزم است که نسبت بیه خی د ییا وابسیتگان
خ د ،رطرى را احساس نکند وگرنه ،واجب نیست که اقدام کند.
این رقیه بزرگ ار سابّ النبى یلی اهلل علییه وآلیه را مهدورالیدم و ریخیتن خی ن او را حیال
شمرده ،مىارزاید که اجراى حکم ،در ی رتى برعهده شن نده است که او برجان خ د ییا مسیلمان
دیگر یا ضررى براى مؤمنان در آن م قع یا درآینده بیم نداشته باشد.
 .1عالمه حلى

شیا جما الدین ابىمنص ر حسن بن مطهر حلى ،مشه ر به عالمه حلى ( 625ی  .) 246درکتیاب
ق اعداالحکام رى مسائل الحال والحرام مىن یسد :کسى که به رس

یا یکى از امامان دشنام دهد،

باید کشته ش د :وسابّ النبى یلی اهلل علیه وآله او احد االئمة :یقتل ویحل لکل من سمعه قتله میع
اال من علیه وعلى ماله وغیره من الم منین المع الضرر.
شهيدين سعيدين

شییا محمید بین جمیا الیدین مکیى العیاملى ،مشیه ر بیه شیهید او ( 232ی  ) 256در کتیاب
اللمعة الدمشقیة عبارت زیر را آورده است و شیا زینالدین جبعى عاملى ،مشیه ر بیه شیهید ثیانى
(مت راى  ) 868آن را در الروضة البهیة رى شرح اللمعةالدمشقیة نقل ،تأیید و شرح کرده است که
در باب قتل سابّ ،نیازى به اذن حاکم نیست.
وسابّ النبى او احد االئمة :یقتل ول من غیر اذن االمام علیه السالم میالم یخیف علیى نفسیه او
ماله او على م من . . .وقاذف امالنبى یلی اهلل علیه وآله یقتل ول تاب لم یقبل اذا کیان عین رطیر .
(مرواید ، 0201 ،ج  ،43ص  )225در این رت ا تصری شده است که رحاشى و قذف مادر پییامبر
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یلی اهلل علیه وآله مست جب قتل اسیت؛ امیا ایین م ضی ع را تحیت عنی ان «ارتیداد» میىآورنید؛
همچنانکه شهید ثانى؛ ارزوده است :ورى الحا االنبیاء :بذلك وجه ق ى الن تعظیمهم وکمالهم :قد
علم من دیناالسالم ضرور رسبهم ارتداد (جبل عاملی 0884 ،م ،ج  ،8ص )082
 .7محقق نجفى

شییاالفقهیاء شییا محمید حسین نجفیى (مت ریاى  ) 0466در کتیاب جی اهرالکالم ریی شییرح
شرایعاالسالم ،بهط ر مبس ط در این باره بحث کرده است که بخشى از آن در ایینجیا میىآورییم؛
چنانچه اجماع رقها محقق است بر این که در قتل سابّ ،اذن حاکم ضرورتى ندارد.
من سبّ النبى یلی اهلل علیه وآله جاز لسامعه بل وجب قتله بالخالف اجده رییه بیل االجمیاع
بقسمیه علیه مضارا الى النص ص . . .نعم ه کذلك مالم یخف الضرر على نفسه او ماله او غیره من
اهل االیمان بالخالف اجده ترجیحاً الطال ماد على مراعا ذلیك ،مضیاراً الیى . . .وکیذا الکیالم
ریمن سبّ احداالئمة :بالخالف اجده ریه ایضا ،بل االجماع بقسمیه علیه و . . .ال ریر ریى السیاب
بین المسلم والکارر لعم م الن

 . . .ال اشکا رى عدم شئ على غیرالقاید للسب لغفلة او نح هیا.

(جبل عاملی 0884 ،م ،ج  ،43ص .)412
 .1آيتاهلل خوئى

رقیه نام ر ،آیتاهلل العظمى سید اب القاسم م س ى خی ئى ،در کتیاب مبیانى تکملیة المنهیاج آورده
است :برکسى که ترس جانى یا مالى یا آبرویى ندارد ،واجب است سابّ را به قتل برسیاند .یجیب
قتل من سبّ النبى یلی اهلل علیه وآله على سامعه مالم یخف الضرر علیى نفسیه او عرضیه او مالیه
الخطیر ویلحق به سبّ االئمة :وسبّ راطمةالزهیراء (س) وال یحتیاج قتلیه الیى االذن مین الحیاکم
الشرعى( .خ یی ،0325 ،ج  ،0ص )462
 .9حضرت امام خمينى

رقیه نامدار ،حضرت آیتاهلل العظمى امام خمینى در کتاب تحریرال سیله مىن یسند :کسیى کیه بیه
پیامبر دشنام دهد ،برشن نده آن واجب است او را به قتل برساند.
من سبّ النبى یلی اهلل علیه وآله والعیاذ باهلل وجب على سامعه قتله ما لیم یخیف علیى نفسیه
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اوعرضه اونفس م من اوعرضه ومعه ال یج ز ،وال یخاف على ماله المعتد بیه اومیا اخییه ،کیذلك
ب
جاز ترک قتله وال یت قف ذلك على اذن مین االمیام علییه السیالم اونائبیه وکیذا الحیا لی سی ّ
بعضاالئمه :ورى الحا الصدیقة الطاهر  :بهم وجه ،بل ل رجع الى سبّ النبى یلی اهلل علییه وآلیه
یقتل بال اشکا ( .امام خمینی ،سید روح اهلل ،0358 ،ج  ،4ص .)226
دقت در کالم رقهاء عظام نشان مىدهد که:
الف :سب به انسانهاى معص م (ع) اجمعین کیفرى سنگین را نصیب آدمى مىسازد.
ب :سب با ارتداد تفاوت اساسى دارد.
ج :ت به آدم ساب از کیفر او نمىکاهد.
ت جه :بعضى از رقهاء شیعه سبّ (دشنام) را از اسباب ارتداد مىدانند.
ديدگاه مذاهب اهلسنت
در بخش دیدگاه رقهاى شیعه ،بیان کردیم که علماى و رقهاى شیعه و سنى ،درباره نحی ه ررتیار بیا
کسى که به پیامبر یلی اهلل علیه وآله دشنام گ ید :یكیدایند:
 .8مذهب حنفى

عبدالرحمن جزیرى ،در کتاب الفقه على المذاهب االربعه آورده است که دشنام دادن به رس خیدا
یلی اهلل علیه وآله از ارتداد ،سنگینتر است .حد دشنام ،قتل است و ت به دشنامگی باعیث تعطییل
شدن اجراى حد قتل او نخ اهد شد« .الحنفیة قال ا :کل من ابغض رسی اهلل ییلی اهلل علییه وآلیه
بقلبه کان مرتدا ،رالسب بطریق اولى ،ریقتل حداً وال تقبل ت بته رى اسیقاط القتیل عنیه»( .جزییری،
 0885میالدی ،ج  ،8ص .)248
 .2مذهب شافعى

جزیرى ،اندیشمند معروف ،در کتاب الفقه على المذاهب االربعه ،درباره نظر شارعى در باب سیبّ،
مىن یسد:
«ورى ق

للشارعیه . . .ومن قذف رس اهلل یلی اهلل علیه وآله اوسبه یلی اهلل علیه وآله اوسبّ
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واحداً من الرسل الکرام علیه السالم الذین ورد ذکرهم رى القرآن الکریم اوکذب رس اهلل یلی اهلل
علیه وآله رى دع ته ،رانه یقتل حداً وال یسقط عنه الحد بالت به( .جزیری 0885 ،میالدی ،ج  ،8ص
 )248در این ق  ،که مستند به شارعیه است ،آمده است :کسى که پیامبر اسالم یلی اهلل علیه وآلیه
را قذف کند ،تهمت بزند یا دشنام بدهد ،سبّ یا در دع تش تکذیب کند ،یا یکى از پیامبران الهیى:
را ،که در قرآن کریم از آنان نام برده شده است ،سبّ کند از باب حد کشته مىش د و این حید ،بیا
ت به ساقط نمىش د.
 .3مذهب مالک

ابن رشد ،در کتاب البیان والتحصیل ،نظریه امام مالك را نقل مىکند که اگر کسى رس خدا ییلی
اهلل علیه وآله را دشنام دهد ،بدون شك ،قتل او واجب است ،چه مسلمان باشد و چیه غیرمسیلمان.
(ابن رشد الجد 0215 ،قمری ،ج  ،4ص ))236
 .1مذهب احمد حنبل

ابن تیمیه درباره بیان ق

امام ،احمد بن حنبل ،در کتابش ،الصارم المسل

اهلل علیه وآله مىآورد :هرکس بیه رسی

على شاتمالرس

یلی

خیدا ییلی اهلل علییه وآلیه رحاشیى کنید ییا او را می رد

عیبج یى قرار دهد ،مسلمان باشد یا کارر ،باید به قتل برسید( .ابین تیمییه 0244 ،قمیری  ،8ص
 )846دقت در کلمات یاحب نظران اهل سنت نشان مىدهد که:
الف :در رقه اهل سنت همچ ن رقه رقهاء اهل بیت سب و دشنام به معص مین کیفیر سیختى را
در پى دارد.
ب :کیفر آدم دشنامگ ى به ن به خ د ت سط ت به ،م رد عف قرار نمىگیرد.
دقت در این رتاوا نشان مىدهد که در این رتاوا چندمسأله به چشم مىخ رد:
 .0حد دشنام به نبى و امام ،قتل است.
 .4در اجراى این قتل ،نیازى به تشکیل پرونده نیست.
 .3هرکسى مىت اند مجرى حد سابّ ش د.
 .2برکسى ،اجراى حکم الزم است که خ ف برما  ،جان خ د و وابستهگان خ د و یا عرض و
آبرو نداشته باشد وگرنه ،اجراى حکم ،واجب نیست.
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اکن ن پس از ذکر آراى رقهاى بزرگ و نامدار شیعه ،اشارهاى بیه برخیى آراى رقهیاى میذاهب
مختلف اهلسنت داریم که نشان مىدهد آنان نیز در باب «سبّ» همانند رقهاء شیعه مىاندیشند.
حكم امام خميني (ره) درباره سلمان رشدى
سلمان رشدى هنگام تح یل دستن یس کتاب آیات شیطانى ،ادوارد سعید گفته ب د« :ایین کتیاب،
مسلمانان را به لرزه مىآورد» .به راستى هم لرزهاى در میان مسلمانان ایجاد کرد که پیسلیرزههیاى
آن ،حتى خ د سلمان رشدى مزدور و جهان غرب را رراگررت.
اوج واکنشهاى اعتراضآمیز جهان اسالم ،در برابر انتشار کتاب آیات شیطانى ،زمیانى بی د کیه
امام خمینى حکم ارتداد و اعدام سلمان رشدى را یادر کردند .غربىها که هرگز گمان نمیىبردنید
یك کتاب ،به این زودى (کمتر از پنج ماه پس از چاپ کتاب بیه زبیان انگلیسیى) واکنشیى چنیین
قاطعانه را برانگیزد ،ناگهان در برابر رت اى تاریخى امام خمینى قرار گررتند که بهگ نهاى ه شیارانه،
امت واحده اسالمى را در برابر دشمنى مشترک بسیج مىکرد .حکم امام خمینى درباره انتشار کتاب
خبیث آیات شیطانى ،که در روز  48بهمن  0362منتشر شد ،از قرار ذیل است:
"بسمه تعالى
انا هلل وانا الیه راجع ن
به اطالع مسلمان غی ر سراسر جهان مىرسانم ،مؤلف کتاب آیات شیطانى ،کیه علییه اسیالم و
پیامبر و قرآن کریم تنظیم و چاپ و منتشر شده اسیت ،هیمچنیین ناشیرین مطلیع از محتی اى آن،
محک م به اعدام مىباشند .از مسلمانان غی ر مىخ اهم تا در هرنقطه که آنان را یارتند ،سریعآ آنهیا
را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرئت نکند به مقدسات مسلمین ت هین نماید و هیرکس در ایین راه
کشته ش د ،شهید است ی انشاءاهلل .ضمناً اگر کسى دسترسى بیه مؤلیف کتیاب دارد ،ولیى خی د
قدرت اعدام آن را ندارد ،او را به مردم معررى نماید تا به جزاى اعمالش برسد.
والسالم علیکم ورحمةاهلل وبرکاته
روحاهلل الم س ى الخمینى " 362 /00/48
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آرى ،انتشار کتاب آیات شیطانى ،کارى حساب شده ،براى قطیع ریشیه دیین و دینیدارى و در
رأس آن ،اسالم ب د .همچنین یدور حکم یاد شده ،از س ى حضرت امام ،نه تنها معرف آن اسیت
که ایشان بهدراع از حیثیت اسالم ،قرآن کریم و پیامبر اکرم یلی اهلل علیه وآله تیا چیه حید اهتمیام
مىورزید ،بلکه نشانگر آن است که آن حضرت ،به غرب و ل ازم و تمهیدات استعمارىاش آگاهى
شه دى و عینى داشت و بهخ بى واقف ب د که محت اى ارکار و اندیشههاى مندرج در آثار هنیرى،
چگ نه اثرى دیرپا و عمیق براذهان مىگذارد و در درازمدت ،حقایق ایییل و مقیدس را مشیتبه و
مل ث مىگرداند .از این رو ،هنگامى که بسیارى از یاحبنظران برآن ب دند که نباید آثارى از نی ع
کتاب آیات شیطانى را جدى گررت و به آن اعتنا کرد ،ایشان بهوظیفه اسالمى خ د عمل کرد ،امیام
خمینى همچنین ع اقب دش ار این رت ا را در نظر داشتند و مىدانستند که غرب ،زیربار آن نخ اهد
ررت .به همین دلیل ،براى ت جیه کامل همه کسانى که ممکن است زیربیار رشیار غیرب ،در اییل
یدور رت ا و اعدام سلمان رشدى روزى تردید پیدا کنند ،در پیام معیروف بیه منشی ر روحانییت،
بخشى را به این مسأله اختصاص دادند.
"بسمه تعالى
رسانههاى گروهى استعمارى خارجى ،به دروغ به مسیؤولین نظیام جمهی رى اسیالمى نسیبت
مى دهند که اگر ن یسنده کتاب آیات شیطانى ت به کند ،حکم اعدام درباره او لغ مىگردد .حضرت
امام خمینى مدظله ررم دند :این م ض ع ،ید در ید تکذیب مىگردد .سیلمان رشیدى اگیر ت بیه
کند و زاهد زمان هم گردد ،برهر مسلمان واجب است با جان و ما  ،تمامى همّ خ د را بهکار گیرد
تا او را به درک وایل گرداند .حضرت امام اضاره کردند که اگیر غیرمسیلمانى از مکیان او مطلیع
گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند ،برمسلمانان واجب اسیت.
آنچه را که در قبا این عمل مىخ اهد ،بهعن ان جایزه و ییا میزد عمیل بیه او بپردازنید( ".امام
خمینی ،9831 ،ج  ،40ص).
"بسمه تعالى
آقاى محمد هاشمى ،مدیرعامل یدا و سیماى جمه رى اسالمى!

حكم سبّ (دشنام) به پيامبر و امام در فقه اماميه 929  ................................................................................................

با کما تأسف و تأثر ،روز گذشته (روز شنبه  5بهمن) از یداى جمه رى اسالمى ،مطلبیى در
م رد الگ ى زن پخش گردیده است ،که انسان شرم دارد بیازگ نمایید .ریردى کیه ایین مطلیب را
پخش کرده است .تعزیر و اخراج مىگردد و دستاندرکاران آن تعزیر خ اهند شد .در ی رتى کیه
ثابت ش د قصد ت هین درکار ب ده است ،بالشك ررد ت هینکننده محک م به اعدام اسیت .اگیر بیار
دیگر از اینگ نه قضایا تکرار گردد ،م جب تنبیه و تی بیا و مجیازات شیدید و جیدى مسیؤولین
باالى یدا و سیما خ اهد شد .البته در تمیامى زمینیههیا قی ه قضیاییه اقیدام میىنمایید " .روحاهلل
الم س ى الخمینى (امم خمینی ،9831 ،ص .)26
براساس این دیدگاه ،در شرایطى که مؤلف کتاب آیات شیطانى همراه با مجم عه جهان غیرب،
اساس اسیالم را هیدف قیرار داده بی د ،مصیلحت سینجیهاى عرریى و دیپلماتییك جیایز نبی د و
چشمپ شى از این م ض ع ،اسالم را به خطر مىارکند و مهمترین مسأله ،حفظ اسالم و احکیام آن
ب د و در این م ض ع اول یت قرار داشت .امام خمینى در این باره عن ان مىکنید :تیرس مین ایین
است که تحلیلگران امروز ،ده سا دیگر بر کرسى قضاوت بنشینند و بگ یند که بایید دیید رتی اى
اسالمى و حکم اعدام سلمان رشدى مطیابق ایی

و قی انین دیپلماسیى بی ده اسیت ییا خییر؟ و

نتیجهگیرى کنند که چ ن بیان حکم خدا آثار و تبعاتى داشته اسیت و بیازار مشیترک و کشی رهاى
غربى علیه ما م ضع گررتهاند ،پس باید خامى نکنیم و از کنار اهانت کنندگان به مقام مقدس پیامبر
و اسالم و مکتب بگذریم! (امام خمینای ، ،9833 ،ج  ،40ص  484ی  )480در راه حفیظ اسیالم
ضرورتى نیست که در چنین شرایطى ما به دنبا ایجاد روابط و مناسبات گسترده باشییم .چیرا کیه
دشمنان ممکن است تص ر کنند که ما به وج د آنان چنان وابسته و عالقهمنید شیدیم کیه از کنیار
اهانت به معتقدات و مقدسات دینى خ د ساکت و آرام مىگذریم .آنان که هن ز بیر ایین باورنید و
تحلیل مى کنند که باید در سیاست و ای

و دیپلماسى خ د تجدید نظر نمایى و ما خامى کردهایم

و اشتباهات گذشته را نباید تکرار کنیم و معتقدند که شعارهاى تند یا جنگ سبب بیدبینى غیرب و
شر نسبت به ما و نهایتاً انزواى کش ر شده است و اگر میا واقعگرایانیه عمیل کنییم ،آنیان بیا میا
برخ رد متقابل انسانى مىکنند و احترام متقابل به ملت ما و اسالم و مسلمین مىگذارند .ایین ییك
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نم نه است که خدا مىخ است پس از انتشار کتاب کفرآمیز «آیات شییطانى» در ایین زمیان اتفیا
بیفتد و دنیاى تفرعن و استکبار و بربریت چهره واقعى خ د را در دشمنى دیرینهاش بیا اسیالم بیر
مال سازد( .امم خمینی ،9833 ،ج  ،40ص  )480ررتار مناسب با دشنامگی و جسیارتکننیده بیه
پیامبر و ائمه معص مین ،آنچنان که در رتاواى رقهاى نامدار شیعه و سنى به چشم مىخ رد ،چییزى
است که جنبه تأدیب و بازدارندگى نیز دارد و ی الحمدهلل ی در محاکم قضایى در قیان ن جمهی رى
اسالمى ایران ،م رد ت جه أکید است .قان ن مجازات اسالمى ماده  803آمیده اسیت :هیر کیس بیه
مقدسات اسالم و یا هر یك از انبیاى عظام یا ائمه طاهرین علیه السالم یا حضرت ییدیقه طیاهره
(س) اهانت نماید ،اگر مشم

حکم سابّ النبى باشد ،اعدام مىش د و در غییر ایین یی رت ،بیه

حبس از یك تا پنج سا محک م خ اهد شد .این نکته ،درخ ر ت جه اسیت کیه بعضیى از رقهیاى
امامیه و نیز از اهل سنت ،سابّ (ناسزاگ به پیامبر یلی اهلل علیه وآله) را مرتد مىداننید کیه در آن
ی رت ،احکام مرتد درباره او اجرا مىش د و بعضى از یاحبنظران اهل سنت مىگ ینید :سیابّ
کشته نمىش د ،رقط باید وى را ازین کار ناشایسته بازداشت.
نکته حائز اهمیت آن است که تشخی
آسانى نیست و مهمتر آن که پس از تشخی

ید «سبّ» و نیز تشخی

وق ع و تحقق سیب امیر

ید سب و تحقق آن چه کسى باید جهت تعزیر ییا

حدّ درباره آدم سابّ ،اقدام کند؟ اجراى حد ساب بر عهده کیست؟ در پاسا به این پرسیش ،بایید
گفت که از ظاهر برخى احادیث استفاده مىش د که هر کس مىت اند در این باره اقیدام کنید؛ ولیى
باید ت جه داشت که آیا در زمان ما مى ت ان به حکم یاد شده ملتزم گشت و آیا به هیرج و میرج و
ناهنجارىهاى اجتماعى منجر نمىگردد؟
راوى مىگ ید :از امام یاد علیه السالم پرسیدند :عمّن شتم رسی

اهلل ییلی اهلل علییه وآلیه

رقا  :یقتله االدنى رأدنى وال یررع الى االمام( .ن رى طبرسى ،ج  ،05ص  ،882باب  ،2ح  )0میردى
که به رس

اهلل یلی اهلل علیه وآله دشنام دهد ،کیفرش چیست؟ امیام پاسیا داد :هیر کیس بیه او

نزدیكتر است ،او را بکشد و الزم نیست او را پیش امام علیه السالم ببرند.
باید ت جه داشت که در زمان امام یاد علیه السالم وضعیت به گ نهاى ب د که اوالً ،اگر مسأله
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را به حاکم و حک مت ارجاع مىدادند ،چی ن محیاکم آن روز ،تیابع نظیام اسیالمى نب دنید ،طبیق
م ازین اسالمى ررتار نمىشد .از این رو ،امام ررم د :هرکس به رحشدهنده دسترسیى دارد ،او را
بکشد .البته اگر کسى دیگرى را مىکشت ،م جى ایجاد نمىگشیت .بیر ایین اسیاس ،در زمیان میا
نمىت ان به ط ر مطلق گفت که هرکس مى ت اند دیگرى را به علت رحاشى به مقدسات ،خ دسرانه
و بدون هماهنگى با قان ن بکشد .و همه رقهاى عظام نیز بیر همیین عقییدهانید( .نی رى طبرسیى،
مبحث مرورى بر آراى رقهاى عظام).
نتيجه
حریمشکنى اعم از حریم مؤمنان یا حریم انسانهاى معص م :جرم است و کیفر الزم را در پى دارد.
دشنام گ یى ،امر مذم م و نک هیدهاى است.
اجراء حدّ سابّ (حد دشنام گ یى) به نظر حاکم شرع و حاکمیت مرب ط مىش د وگرنه جامعه
دچار هرج و مرج مىگردد و عمل خ د سرانه بعضى از نااهالن را باعث مىگردد.
دقت در دیدگاه یاحبنظران تشیع و تسنن ،این حقیقت را اثبات مىکند که:
الف) آنان درباره سابّ و مسأله سب ،دیدگاه مشترکى دارند.
ب) کیفر سابّ ،در میان آنان اتفاقى است.
ج) اجراى حکم سابّ ،نیازى به حکم حاکم ندارد.
آنچه از سیا دیدگاه اسالم بهدست مىآید ،آن است که اوال ،اسالم بیا هیرج و میرج مخیالف
است .ثانیآ ،اجراى احکام اسالم ،نیازمند ایجاد زمینههاى الزم است .ایجاد زمینههیاى الزم ،عبیارت
است از اینکه اجراى حکم سابّ ،م جب خطر براى اجرا کننده نباشد؛ چنانکه امیام بیاقر در ایین
باره مىررماید:
ان مل خت لىن سک ك تله ى (ن رى طبرسى ،ج  ،45ص  ،403ح .)3288
هم چنان که در دیدگاه بعضى از علماى تشیع ،در همین کتاب بدان اشاره شده اسیت .بنیابراین،
آنجا که در جامعه اسالمى ،حک مت اسالمى مستقر شده باشد ،لزومى ندارد که بدون هماهنگى بیا
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حک مت ،براى اجراى حکم ساب اقدام ش د؛ زیرا این کار ،ارزون بر آنکه مایه تهاون حک میت و
نادیده انگاشتن نظارت حک متى است ،باعث س ء استفاده و اقداماتى خ دسرانه مىش د کیه پیامید
آن ،بسى خطرناکتر از عدم اجراى حکم سابّ است.
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