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بررسی حکم هتک حرمت مقدسات در فقه اسالمی


محمد مهدی احمدی ،سید حسن چاوشی

(تاریخ دریافت2931/26/62 :؛ تاریخ پذیرش)2935/26/66 :

چکیده
از آن روز که بشر پا در عرصه وجود گذاشت ،برای ادامه حیات اجتماعی ،به مالکها و معیارهای مقدس نیداز پیدسا کدرد تدا در پرتدو آن
تالش خود را برای زنسه مانسن توجیه کنس که صیانت و حفظ حرمت آن را الزم می دیس هتک وبدی احترامدی بده آن را گنداه نابخشدودنی
میدانست .در دین مبین اسالم نیز برخی از امور ماننس :ذات بار تعالی ،نبوت ،معاد ...بهعنوان مقسسات دینی شناخته میشونس که از احتدرام
ویژه ای برخوردارنس و ازاینرو هتک حرمت به آنها را اسالم جایز نمیدانس؛ گفتنی است که اهانت بده مقسسدات در اسدالم از موضدوعات
مهم فقهی بوده و دارای ابواب مختلفی است که در محورهای :وجوب تعظیم شعائر وحرمت هتدک محترمدات مدورد کناداش ارارگرفتده
است که در فقه و روایات به هرکسام از آنها اشارهشسه .مقسسات که هتک آنها مورد ناوهش ارارگرفته اسدت را بدهطدورکلی مدیتدوان
اینگونه برشمرد :اهانت به اصول دین ،خسای سبحان که مقس ترین مقسسات نزد مسلمانان است که از منظر همه مذاهب اسالم واجدب
القتل است  .تمام پیامبران الهی به ویژه نبی مارم اسالم .ائمه اثنی عشری و حضرت فاطمه .اهانت به فروع دیدن؛ مادان هدای مقدس ؛
زمانهای مقس ؛ کتب مقس ؛ عوامل هتک حرمت ،مستثنیات ومصادیق هتک حرمت...که به تبین هرکسام پرداخته شسه اسدت .در ایدن
نوشتار به این موضوع پرداختهشسه است که ازنظر همه فرق و مذاهب بخصوص امامیه ،احترام به مقسسات الزم و ضدروری اسدت کده در
اثبات آن ادله عقلی_ نقلی زیادی وجود دارد که مصادیق محترمات اسالمی را معین مینمایس.

کلیدواژگان
ادله ،تعظیم ،لعن ،مصادیق  ،...مقسسات ،هتک.

 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهcseyedhossein@yahoo.com :
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مقدمه
دین مقدس اسالم به مقدسات خود اهمیت ویژه ای قائل است وازاین روپیروان خود را بهه حفه
حرمت مقدسات دعوت می کند وبرای آنکه مقدسات دینی مورد تعهر

بهدخواهان اسهالم قهرار

نگیرد قوانین کیفری وغیر کیفری در نظر گرفته است.
با توجه به کارکردهای ویژهای که در مقدسات وجهود دارد ،مقدسهات همهواره در معهر

دو

خطر بزرگ قرار دارند که عبارت اند :از قداست زدایی و قداست زایی زیهرا کهه برخهی بهه خهارر
رسیدن به اهداف مادی خود و تسلط گرایی ،وقتی وجود اعتقادات دینهی را مهانعی اههداف خهود
میبینند سعی میکنند تا قداست شکنی کنند .از ررف دیگهر برخهی (مخصوصها حاکمهان جامعهه)
برای تداوم حاکمیتشان وتخدیر افکار مردمی ،سعی میکنند بهه امهوری ابهاس قداسهت بنوشهانند.
هرچند این گونه قداستها کمتر موردقبول جامعه قرار میگیرد .اگر هم قرار گرفت دوام دار نیسهت
وای میتواند برای مدتی به ابزاری در اختیار زمامهداران خهود سهر تبهدیل شهود .درایهن نوشهتاربا
استفاده از منابع مکتوب در متون هم راستای با این تحقیق به کنکاش وبررسی گذاشته شده است.
واژه شناسي
در اغت اینگونه از توهین تعریفشده است« :واالسم اهلُْتکه ،ابلضم و اهلَبّیِ َکَه؛ آبروی فالنی ریخته شده
ومفتضهه شههد« .و اهلتَ  :أن ََْتَ َِب َ سَتا ت طعََه ََض أََعه أو َ ُنَ ئا ََه َه یَ م َ و ا ر و َََت َ ْ تَُ
ِ
ِ
ضَ (ابن منظور ،ج  ،01ص  )215بگیرد ستر را و بِکند از جایش یا پاره
الستُ ،تََ َ تّ ُکَه و ََ َ تئَ أم ا َْتَ َ
ّ
کند ساتر را تا مستور دیده شود ،مرد بی پروا ،کسی که از رسهوایی بهاکی نداشهته باشهد ».ااهته :
ِ
أََ َ َ ََْ َ تََ َ  ،هتهه در اغههت
خههرق ااسههتر عمههاوراءه؛ و قههد هَتَکَهههُ « َهتََ َ یَ تَ ُ َهْتک َ ََ ،ض اب َ
تعریف شده به «دریدن» وپهاره کهردن سهاتر و آشکارشهدن مسهتور» (جهوهری ،ج  ،4ص :)0102
َتّا و ا ر؛ پاره کند ساتررا تا مستور دیده شود» (ابن فارس ،ج  ،1ص  )25با توجهه
الس ّ
«اهلتَ َ :شَا ّ
به معانی فوق :هت در اغت تعریف شده به رسواکردن ،دریدن و پاره کردن ،در دیگر کته اغهت
به این معانی آمده :هَتَ َ :بدنام و اکهدارش کرد ه هُتْکَه :رسهوایی ،پهرده دریهدگیَ « :وَه ََض النَُ ُ یَ ِ ََض
أَعُ َ یعنی سست شد آن چیز» (ابهن فهارس ،ص « :)041ااهوهن :الضَع ُ و دَو وهَض االَسَ ُن و
َوْه َ ؛ َ
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َوَهََهُ ریَ ر...؛به معنی ضهعف وبهه تحقیهق سسهت و ضهعیف شهد انسهانخهوار کهرد او را غیهر او».
(جوهری ،ص « )5502ال َ ْه ُض :الضع ُ العات و ُ االشی و کبل َُ العمَم و هَ ر؛ یعنی ضعف و
سستی درکار و اشیاء و همچنین در استخوان وغیره» (فراهیدی ،ج  ،4ص « )15ال هض :الضع ُ َُ
العمِْم و هَ ر...؛ ضعف و سستی درعمل و استخوان و غیهره» (صهاح بهن عمهاد ،ص )10
العات و َ
«یریدبه تَوْهینَ أمره وتحقیر قدره؛ اراده کرد به وسیله آن تضعیف امرش وتحقیق خوار شمردن قهدر
و منزاتش را» (ابن منظور ،ص « )525توهین به معنای سسهت کهردن و سسهت گردانیهدن ،خهوار
کردن و خوار داشتن ،ضعیف و سست شمردن ،حقیر و سب

داشتن آمده اسهت» (دهخهدا ،ج ،02

ص  )0041و همچنین توهین به معنای اینکه با کالم یا عمهل نهاروا منزاهت و شخصهیت کسهی را
تنزیل دادن و سست کردن آمده است( .سیّاح ،جلد  ،5ص .)555
حرمت در کتاب های اغت به این معانی به کاررفته ااحُرْمَۀُ :ما ال یَحِلُّ اه

انتِهاکُهه؛ حرمهت آن

ِ
َُْ ر َةَ َنن .اذا
چیزی است که جایز نیست هته آن (صهاح بهن عمهاد ،ج  ،2ص « )12اََْتََ َ ک ُ
َ َولت َ اَ ال ََِِت؛ من حرمت فالنی را هت کردم ،زمانی که شایسته آن نبهود» (فراهیهدی ،ج  ،2ص

نتا ض أَّه رَ ام ضأَ ُّتهُ و َ ُ ر مَهِ؛ مشهتق شهده از اینکهه
« :)211ی ل بنی ال م ُر ْ ة و ََْمَ ة و ذل
ٌّ
حرام است از بین بردن چیز محترم و ترک حف آن چیهز محتهرم» (ابهن فهارس ج  ،5ص  )41بها
توجه به معانی هت

و حرمت در اغت می توان هت

حرمت را به «بی احترامی و بهی ادبهی» یها بهه

معنی «پرده دریدن» و «مفتض ساختن» و رسوا کردن ،توهین و افتراء کسی دانست.
دراصطالححرمت عبارت است از نسبت دادن هر فعل و ترک فعلی که عرفا مخااف حیثیهت و
احترام ررف تلقی گردد ،اهانت مصدر باب افعال از ماده «ه و ن» است که در کتاب اغت به معنای
خفت و سبکی آمده است یعنی« ،فالن! اهان فالنا ای استخف و استحقره» (ابن منظهور ،ج  ،02ص
 ).421یعنی او را خوار و خفیف و حقیر و سب

شمرد و در اصطالح فقها نیز «هون( :بضم ه ه) و

هوان و مهانت؛ (قرشی ،ج  ،1ص  )011به معنی ذات و خواری است.
س ّ درکت اغات به معانی زیر آمده« :ال ئسب :ال ئنْتم و ه صو َسبئهُ یَ ُسبه َسبّ ؛َ :شتَ َاه؛ ناسهزا گفهت
ِ
السَب :الَبم
السَبّ :
السَب  :املُنَ مََهُ و ّ
النَتم و ّ
او را و مصدرش ناسزا گفتن»( .ابن منظور ،ص ّ « :)422
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یُسَ ب َ ؛ س  :دشنام دادن و ااسِّباب :به همدیگر دشنام دادن و ااسِِّ  :کسی که تو را دشنام می دهد»
(صاح بن عباد ،ج ،1ص .)524شعائردر کت اغت به معنای زیر آمده است« :و شَع اجَ ّ  :أّا لَُه
و ّن َ ُ ؛ کارها و نشهانهههای حه » (فراهیهدی ،ج ،0ص« )520شَع

سَ

اجَ  ،أم ّن َه؛

النَع و هَُ أَّنم
نشانه ها وعالمتهای ااهی همانند ح » (فراهیدی ،ج ،0ص« )520النع ر :وارَوۀ ّ
اجَ ّ و أّا لَه» (ابن فارس ،ج ،2ص .)014در اصطالح فقها« :شعائر ،جمع شعیره به معنهای عالمهت
است ،شعایر اهلل» عالمت هایی است که انسان را به یاد خدا میافکند»( .حلی ،ج ،0ص.)241
مقدسات
َوُ :الط ْ َ ُ  ،اسَم و صَو ؛ بهه
َوُ و ال ُ
مقدسات جمع مقدس است که در اغات به معنی زیر آمده :ال ُ
ض امل ّوسَةُ :املط ّ َ ؛ سهرزمین
ئُ ،أم َطَ ئ َ ه پاکیزه گی ه و األ ُ
معنی پاک و همچنین می نویسدَ « :و ََ َ و َ
ئُ؛ قدس به معنی پهاک و منهزه
ُ :زیه و ه ال ُووُ و املَُ َو ُ
پاک» (جوهری ،ج  ،2ص « .)111ال ُ ْو ُ
ُ :املط ّ َ » (صاح
شمردن خدا» (فراهیدی ،ج  ،2ص « .)12ال وُ :زیه
ّ
وُ امل َ ّو ُ
ّزوَت و هَ ال َ ّو ُ
بن عماد ،،ج  ،2ص  «)514اماشعائر ااهی همانند :تربت حسینیه و اوراق مصحف و کته ادعیهه و
سماویه و هر چه بر آن اسم خدا و اسماء انبیاء و ائمه و خاک قبور ائمه و همانند ایهنهها» (آملهی،
میرزا محمد تقی ،ج  ،2ص .)24
پیشینه مقدسات در جوامع

از همان آغاز تشکیل جوامع ابتهدایی ،اعتقهاد بهه مقدسهات وجهود داشهته و بهه صهورت فتیشهیزم
( ( )Fetishismاعتقاد و احترام به ی

جسهم مهادی کهه دارای قهوه سهحر انگیهز نههانی اسهت) یها

بهصورت توتمیزم (( )Toteismتوتیزم از اغت سرخنوستان آمریکایی گرفته شده و بهه معنهی شه
محترم است) در این جوامع نمود پیداکرده است.
جوامع ابتدائی :منشأ اصلی اعتقاد انسان در جوامع ابتدایی به قداست برخی اشهخاص و اشهیاء
بر می گردد ،که نشأت گرفته از اعتقاد انسان به ماورا ااطبیعه است .گفتنی است که در ی

جامعهه

ابتدایی رئیس قبیله و یا اعتقادات خرافی آنان ممکن است منشأ قداست اموری در آن ها گردد.
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ادیان غیرتوحید :منشأ قداست درادیان غیرتوحیدی خدایان متعهدد و تعهاایم رهبهران روحهانی
آن ها است به روری که این خدایان و رهبران از قداست زیادی برخوردارند وهر چیزی را کهه نمهاد
این خدایان و رهبران باشد یا به نحوی وابسته به اینها باشد ،مورد تقدیس قرار میدهند.
ادیان توحیدی :در ادیان توحیدی میتوان منشأ اصلی قداست را همان ذات ااههی دانسهت کهه
مقدسترین چیز نزد پیروان این ادیان به حساب می آید .مواردی که در این ادیان بههعنهوان پدیهده
مقدس مطرح هست اگر به رور دقیق بررسی و ریشه یابی شود به نحهوی ارتبها آن بها ایهن منشهأ
اصلی مشخص میشود.
اقسام مقدسات :از کنکاش در حوزه فقه به دست می آید که مقدسات وجه مشترک دارنهد کهه
میتوان آنها را به دو نوع ذیل تقسیم کرد:
الف :ذاتي

خداوند از مقدس ترین مقدسات و مبدأ و منشأ تمهام مقدسهات بهه حسهاب مهی آیهدواز ایهنرو از
هرگونه نقص منزه و دارای رهارت مطلق است و دیگر محرمات از منشأ الیزال او نشأت می گیهرد
و اوست که میتواند به کسی یا کسانی ازرهارت ذاتش اعطاء نماید« :ضِئَّنََ ی ِی َُو ئ ِ ِ
ِ
ُ
اُُ لیَُ ْبه َ
ب ََّْ ُ ُم الَّ َْ َ
أ َْهَت الْبَی ِ
َُ َویُطَ ِّ ََُْ ْم َطْ ِ َ ؛ا» (احزاب ( )22 /)22روی خطاب این آیه به رسول اکرم (ص) ،علهی (ع)،
َ َْ
فارمه (ع) ،حسن (ع) و حسین (ع) هست که به هر ی

رهارت ذاتهی ارزانهی فرمهوده و آنهان را

اهل بیت رهارت معرفی نموده است( .حسینی همدانی ،ج  ،2ص  )011قرآن در مورد سرزمین کهه
ِ
ض الْا َ و َ ئ
اُُ لَ ُ َْم َوَال ََ ََْووا َّلََْ أ َْد َاب ُِْ َْم ََتَََْ َ لِبَُ ا
َب ئ
قداست ذاتی دارد میفرمایدََ « :ي دََ ْ م ْاد ُخلُ ا ْاألَ ْ َ ُ
ئسةَ ال َِي َْتَ َ
ِ
یض» ای قوم من! به سرزمین مقدسی که خدا برایتان مقرر فرموده درآییهد و [بهه گنهاه ،عصهیان،
َخ س ِ َ
سرپیچی از فرمان ها و احکام حق] بازنگردید که زیانکار می شوید (مائهده ( )50 /)2سهرزمینی کهه
در این آیه به آن اشارهشده است به خارر سکونت انبیاء و مؤمنین در آن ،پیراسته از شرک اسهت و
ََ ِابلَْ َ ِاد الْ ُا َ َو ِ
ئُ َُ ؛ هه مهن پروردگهار تهوأم،
ََ ضَِئ َ
ََ ََ ْخلَ ْ ََ ْعلَْی َ
ازاینرو قداست مهییابهد«:.ضِِّّن أ َََن َب َ
کفشهایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس روی هستی» (ره (.)05 /)51
از آیات فوق به دست میآید که قداست ذاتی تنها متعلق به خداوند است اگر برخهی از مهوارد
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از جایگاه باالی برخوردارند بدان معناست که قداست خهود را از ذات پروردگهار گرفتهه اندماننهد:
بیتاامقدس ،مسجد االقصی ،کعبه ،کوه رور.
ب :اعتباری

دیگر محترمات در صورت قداست دارند که خدایی و در راستای دسهتورات خداونهد باشهند مهثال
انسان از آن نظر حرمت دارد که رفتارش از آموزههای دینی سرچشمه گرفته باشد .گفتنی است کهه
این حرمت نیز به حس

مرات

ایمانی و درجات علم و تقوا متفاوت مهی گهردد؛ بنهابراین حرمهت

انبیاء ،اوصیا و انسان های کامل بیش از دیگهران هسهت .صهاح
«کافران حرمت اصلی ندارند و تنها به سب

جهواهردراین بهاره گفتهه اسهت:

عقد ذمه (اههل ذمهه) ،امهان و هدنهه (آتهش بهس) از

حرمت عرضی برخوردار می شوند و تا هنگامی که پیمان را نشکسته یا مدت آن تمام نشهده پایهدار
است .ونیز گفته است :جان ،آبرو و مال انسان محترم ،دارای حرمهت و ارج نههادن بهه آن واجه
است (نجفی ،جلد  ،52ص  254و ج  /50ص  10و ص .)511
ضروریات دین کداماند؟
در این فرصت الزم است بدانیم مقدساتی که نباید مورد بی احترامی قهرار بگیرنهد چهه مهواردی را
شامل می شوند .ضروری خاص آن است که ثبوت آن برای شخص خاص از صاح
باشد ،انکار و هت

حرمت خداوند ،توحید ،رساات پیامبر یا تکهذی

دیهن بهدیهی

آن حضهرت ،درواقهع انکهار

ضروری دین بهحساب میآیند بهشر که از روی اعتقاد ،عناد یا استهزاء باشهدوروری رفتهار کنهد
که بر استهزاء و اهانت به دین و رویگردانی از آن دالات کند مانند پاره کردن و انهداختن قهرآن در
جای آاوده و کثیف ،اهانت به کعبه و کرنش در برابر بت محقق میشود» (نجفی.)111 /40 ،
آیا ضروریات مذهب هم قداست دارند؟

اعتقاد به امامت و مهدویت ،غیبت صغرا ،کبرا ،انتظهار ظههور حضهرت ،رجعهت ،شهفاعت ،تقیهه،
عصمت ،شهادت ثااثه و زیارت حضرت رساات و حضهرت امیراامهؤمنین و بهاقی حضهرات ائمهه
معصومین و غیره جزو ضروریات مذه

بوده و دارای قداست هستند که با دایل قطعی در مهذه
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شیعه ثابتشده اند و اگر کسی ضروریات دین را انکار کند ،از اسالم خهارج مهیشهود واهی انکهار
ضروریات مذه

تنها باعث خروج از مذه

است؛ نه اسالم و یکی از ضروریات مهذه

اعتقاد به امامت و والیت ائمه هداست به روری که اگر کسی منکر آن شود از مذه

تشهیع،

تشهیع خهارج

می شود و نه دین .امامت به این معنی از اصول ایمان است نه اسالم و از این جهت است که حکهم
نمیشود به خروج غیر شیعۀ اثناء عشریّه از روایف مسلمین از دایرۀ اسالم (نراقی ،ج ،5ص.)025
مصادیق هتک حرمت
محترمات دیني

محترمات دینی که در ادیان به مقدسات مشهور اسهت در همهه ادیهان توحیهدی و غیرتوحیهدی و
بخصوص در اسالم (همه مذاه

اسالمی) بوده است .ذیال به چند نمونه ای از آن اشاره میگردد:

الف :خداوند

در ادیان ااهی بخصوص دین مبین اسالم ،خداوند تبهارکوتعهاای دارای قداسهت ذاتهی و باالصهااه
است و سایر امور مقدس قداست خود را به صورت تکوینی یا تشریعی از جان

خداونهد دریافهت

می دارند و بقیه مقدسات به مقدار قرب به خداوند سنجیده می شوند .قرآن کریم دراین باره فرمهوده
ِ
است« :هَ ئ ِ
وُ ال ئس ََن ُم الْ ُا َْلِ ُض الْ ُا َ َْی ِا ُض» (حشهر (« )02 /)21ااقهدوس از
اُُ الئَبَل َال ضِلََهَ ضِئال ُهَ َ الْ َال ُ
ََ الْ َُو ُ
َُ
قدس گرفته شده معنای منزه از نقص و امکان است و منزه از آن است که رافع نقهص خهود باشهد.
برحس

آیه «ش و

أََّه ال ضلَه ضال هَ » نیروی ایمان و تصدیق به وحدانیت و سهالمت از موهبهت او

است( .حلی ،جلد  /5صفحه  )11قداست معنوی و ذاتی خداوند به مظاهر وجهودش نیهز سهرایت
کرده ازاینروست که مسّ اسم خداوند به هر زبانی که نوشته شود ،بدون وضو حهرام اسهت«:اسهم
های خدا توقیفی است از این رو خواندن خدا به نام هایی که در شرع رخصتی برای خواندن خهدا
بدانها نرسیده جایز نیست» ه هر کس خداوند تعاای را س

کند خداوند او را در آتهش همیشهگی

استسب هلل ه
داخل می کند» (ربرسی 5 ،جلد ،اول  0412هه .ق ،ج  ،0ص  )515و ض اظلم ّ و ممّض
ّ
چه کسی ظاامتر در نزد خداوند از گوینده ناسزا به خداوند است( ».کلینی ،اول ،ج  ،02ص .)55
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هت

حرمت خدا را اهل سنت نیز حرام می دانند وشخصی را که هتاکی کند از نگاه ایشان هم

َب
َب عَ لُ ،أو اسَت زا بَه أو س ّ
باید کشته شود .به این موضوع اینگونه اشاره کهردهانهد :أن کَت َض س ّ
عَ لُ ،أو اسَت زا اَ و
سب َبی ؛ ض األَبی  ،أو است زا به أو سب آیة َض آَي
لک ؛ ض املن کة ،أواست زا به أو ّ
ع لُ،

الن ا کل و ال آن ض آَي

ببل ک

و له رکم امل و و اَبا َ َ ل .و ََ َُ کتَ

« َت

َب ال بََُ (ص) ص َ ِ ؛ وَََب دتلََه» (ابههن حجههر ااعسههقالنی،
الب َ م»ََ َ:ت ابََض امل ََب اال َ ل ّلََُ أن ََض سَ ّ
.)05:521
ب :رسول خدا (ص)

با بررسی رابطه جرم توهین به مقدسات با جرم ساب اانبی به این نتیجه میرسهیم کهه سه

اانبهی

نوعی شدیدتر از توهین به مقدسات میباشد که مجازات اعدام را در پی دارد و با توجه به مفههوم
س

و مستندات روایی آن ،به نظر میرسد س

از جمله جرایمی است که نوعی دوام و تکهرار در

تحقق آن الزم میباشد به این معنی که شهخص در مهوارد متعهددی مرتکه
بنابراین شخص با ارتکاب ی

تهوهین شهده باشهد.

مرتبه توهین ساده به معصوم متصف به عنوان ساب اانبهی نخواههد

شد .اذا در چنین مواردی مجازات تعزیری توهین به مقدسات در مهورد او انجهام خواههد گرفهت.
عالوه بر این با توجه به حدی بودن مجازات ساب اانبی وقتی این مجازات قابل اعمهال اسهت کهه
صدق عنوان ساب اانبی بر شخص توهین کننده مسلم باشد.
به اجماع فقهای امامیه گوینده ناسزا به پیامبر یا یکی از معصومین یا فارمهۀ زههرا بهه صهورت
مطلق مهدور اادم است و ساب اانبی تنها مصداقی است که مورد اتفاق فقهاست که هر کهس آن را
شنیده ،میتواند مرتک

را به قتل برساند .مرحوم صاح

جواهر در شرح عبارت محقهق کهه قتهل

ساب اانبی را جایز میداند مینویسد :بلکه قتل ساب اانبی واج

است و در مسأاه اختالفهی میهان

فقها نیست عالوه بر وجود اجماع محصل و منقول ،نصوص متعددی بر این امهر دالاهت دارنهد ،از
جمله در خبر هشام بن ساام از امام صادق نقل شده که در مورد ناسهزاگویی بهه حضهرت رسهول
سؤال شد .فرمود :هر کس زودتر فرصت یافت ،دشنامدهنده را بکشد و نیازی به اذن و حکهم امهام
نیست (نجفی 42 ،جلد ،ج ،40ص )425شیخ مفید مینویسد« :کسی که رسول خدا یا یکی از ائمهه
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معصوم را س ّ کند خارج از اسالم است و خون او هدر است و این کار را امهام مسهلمانان انجهام
میدهد و چنانچه غیر از امام این را شنید و از روی غض

مبادرت به قتل کرده بر قاتل قصهاص و

دیه نیست .چون مقتول شرعا مستحق قتل بوده ،ایکن به جهت تقدم بر حاکم خطها کهرده اسهت».
(مروارید ،ج ،54ص 40به نقل از مقنعۀ شیخ مفید برگرفته از مجله فقه اهل بیهت ،فارسهی) محقهق
حلی رضوان اهلل در شرایع میفرماید« :کسی که پیامبر را دشهنام دههد بهر شهنوندهاش جهایز اسهت
کشتن دشنامدهنده را مادامیکه خوف ضرر بر خود یا بر مااش و یا غیر خود از اهل ایمهان نداشهته
باشد( ».حلی ،ج ،4ص .024خویی ،ج ،5ص .12خمینی ،روح اهلل ،ج ،5ص.)52
هتک حرمت در نگاه اهل سنت

هت

حرمت به مقدسات را اهل سنت نیزمورد نکهوهش قهرار داده وعامهل بهه آن را جهایز ااقتهل

میداند عبدااقادر عوده در این مورد می گوید :هر کس نسبت به پیامبر یا فرشهته ای دشهنام دههد،
تعر

کند یا اعنت کند و نسبت عی

به او دهد یا او را قذف کند یا حقش را کوچ

بشمارد یها

موارد مشابه دیگر انجام دهد ،کشته می شود و از او توبه خواسته نمی شود و اگر توبه کرد توبه او
قبول نمی شود اگر دشنامش را اظهار کرده باشد و همچنین اگر قبل از ارالع دیگران توبه کند .بهه
خارر اینکه قتل در این مورد حد خاص است هر چند تحت ارتداد داخل می باشدو از نظر مذه
شافعی ،حنبلی و حنفی توبه او قبول نمی شود( .عبدااقادر عوده ،ج  ،5ص  )154قاضهی ابهویعلی:
عموم اهل علم اجماع دارند بر اینکه مجازات دشنام دادن به پیامبر قتهل مهی باشهد( .محمهد علهی
تسخیری ،سال سوم ،شماره  0402 ،01ق) .ابن قدامه بر این با ور است که :قهذف پیهامبر (ص) و
مادر ایشان ارتداد از اسالم و خروج از مسلمانان محسوب می شود ،همچنین دشنام دادن پیامبر بهه
غیر از قذف نیز ارتداد محسوب می شود( .ابن قدامه ،جلد  ،01ص  )521ابهن تیمیهه حرِّانهی :ههر
کس اعم از مسلمان و کافر پیامبر گرامی اسالم را دشنام دهد واج

است که به قتل برسهد و ایهن

عقیده ای است که مورد قبول تمام اهل علم است( .ابن تیمیه حرانی ،جلد  ،22ص .)522
ابن تیمیه گفته است :اجمع عوام اهل ااعلم علی أن حدّ من س ّ اانبی (ص) ااقتل( ....ابن تیمیّۀ
ااحرِّانی ص )2در جای دیگر کتاب فوق ااذکرآمده است« :و ااحکم فی س ّ سائر االنبیاء کهااحکم

 ....................................................  11فصلنامه تخصصي مطالعات فقهي و فلسفي /سال سوم ،شماره  ،11پاییز 1311

فی س ّ نبیّنا ...و ال ری

أن جرم سابّه أعظم من جرم سابّ غیره ،کما أن حرمته أعظم مهن حرمهۀ

غیره و إن شارکه سائر إخوانه من اانبیین و اامرسلین فی أن سهابّهم کهافر حهالل ااهدم»( .اامصهدر
ااسابق :ص )11ابن قدامه که یکی از بزرگان اهل سنت است در این مهورد کهه هته

حرمهت بهه

رسول خدا حرام است گفته« :و قذف اانبی (ص) و قذف أمّه ردّۀ عن االسالم و خروج عن ااملِّۀ و
سبّه بغیر ااقذف»( .ابن قدامۀ.)520 :01 ،

کذا

ابن تیمیه در این که دشنام دهنده به رسول خدا فرد مفسد ،بدعتگهذارومحارب اسهت گفتهه «و
علی هذا اامأخذ فقتلهم (أهل اابدعۀ) من باب قتل اامفسدین اامحاربین باالسان کاامحاربۀ باایهد و
یشبه قتل اامحاربین السنِّۀ باارأی قتل اامحاربین اها بااروایۀ و ههو قتهل مهن یتعمّهد ااکهذب علهی
رسول اهلل (ص) ،کما قتل اانبی (ص) ااذی کذب علیه فی حیاته و هو حهدیث جیّهد امها فیهه مهن
تغییر سنِّته و قد قرِّر أبو ااعباس هذا مع نظائر اه فی ااصارم اامسلول کقتهل ااهذی یتعهرِّ

احرمهه

أوسبّه و نحو ذا »( .ابن تیمیۀ ااحرِّانی ج :4ص : ،202داراامعرفۀ ،بیروت) عن مجاهد قال :اتهی
عمر برجل س ّ اانبی (ص) فقتله ،ثم قال عمر :من س ّ اهلل و رسواه ،أو سه ّ أحهدا مهن اینبیهاء
فاقتلوه» (ابن قیم ،ج  :2ص .)502
ج :ائمه اطهار

در کت

روایی احادیث متعددی دال بر مباح اادم بودن ناسزا گو به ائمه ارهار نقل شده اسهت کهه

به جهت اختصار به برخی از آن ها اشاره می گردد :درصحی هشام بن ساام آمده اسهت :بهه امهام
صادق عر

کردم:حکم دشنام دهنده به علی (ع) چیست؟ حضرت فرمود :به خدا قسهم خهون او

مباح است( .شیخ حر عاملی .باب  51ازابواب حد قذف ،حدیث  )01شهیخ صهدوق«:و مهن سه
رسول اهلل أو امیراامومنین أواحداالئمه فقد حل دمه من ساعته؛ کسی که رسول اهلل یها امیراامهومنین
یا یکی از امامان را ناسزا گوید از همان احظه ریختن خونش حالل است» (قمی ،ص  )512از قول
پیامبر نقل شده :کسی که علی را دشنام دهد مرا دشنام داده و کسهی کهه مهرا ناسهزا گویدخداونهد
راس

کرده وکسی که آنها راس

ص )241 :عالمه حلی در کت

کند کافر شده واج

است قتلش»( .روسی 0411 ،هه .ق ،ج ،2

مختلف خود من جمله در تبصره می فرماید«:و یقتل من س

اانبی
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أو واحدا من االئمه و یحل اکل سامع قتله مع أمن ااضرر؛ کشته می شود کسی که به پیامبر یا یکی
از ائمه را ناسزا گوید .بر شنونده در صورت ایمن بودن از ضرر جایز اسهت او را بکشهد»( .حلهی،
ص.)011
د :زمانهای مقدس

مثل ماههای حرام و رمضان ،اعیاد مذهبی و ایام سوگواری روز عاشورا:.یوم ااجمعۀ و ااتِّبرِّک بهه و
اتِّخاذه عیدا و اجتناب جمیع اامحرِّمات فیه (ااتهذی  01 ،ه  040ه  221و در جلد  01ص .)212
هـ :کتب مقدس

در اسالم مهمترین کتاب مقدس قرآن کریم (بین همه فرق اسالمی) نه اابالغه ،صحیفه سجادیه و
دیگر کت

دینی که هر نوع جسارت اعم از سوزاندن و متنجس کهردن و غیهره هته

حرمهت بهه

اسالم است؛ و :یستح ّ احامل ااقرآن مالزمۀ ااخشهوع و ااصّهالۀ و ااصّهوم و ااتواضهع و ااحلهم و
ااقناعۀ و ااعمل و یج

علیه اإلخالص و تعظیم ااقرآن (حرعاملی ،جلد  1ه ص  212و .)010

نگاه فقها در باب محترمات
فقها در ابواب مختلف فقه با عناوین گوناگون به موارد س
مؤمن ،اشاره کرده وهت
قاا

اانبی و س

اامهؤمن و هجهو و هجهر

وبی حرمتی نسبت به محترمات راغیر جایز دانسهته وایهن موضهوع را در

موارد ذیل مطرح ساخته اند:

الف :تعظیم محترمات

بزرگ داشتن کسی یا چیزی که عبارت از رعایت مرتبه و شأن وی باشد را تعظیم گویند ،مقابل آن
اهانت است که اخصّ ازترک تعظیم می باشد.تعظیم دارای مراتبی است .کمترین آن مرتبه ای است
که ترک آن اهانت شمرده می شود .به عنوان مثال تعظیم قرآن کریم بهه احها مکهان مراتبهی دارد.
پائین ترین مرتبۀ آن نگهداری قرآن درجایی است که از قرار گرفتن زیرپایا بازیچۀ کودکان محفو
باشدوترک این مرتبه ،یعنی قرار دادن آن در محل رفت وآمدو دردسترس کودکان اهانت بهه قهرآن
شمرده می شود( .نجفی ،ج  )451 /5در قرآن کریم بهه تعظهیم شهعائر (نجفهی 42 ،و  )212 /40و
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حرمات ااهی (مقدسات) (مراغی ،جلد  ،0ص  )221سفارش شهده و در کته

مربهو بهه قواعهد

فقهی تحت عنوان قاعده حرمت اهانت به محترمات و مقدسات (قاعده حرمت اهانت) به مناسهبت
از تعظیم سخن رفته است.
در کت

مختلف روایی و فقهی به تعظیم واحترام به مقدسات پر داخته شده است کهه در ایهن

فرصت از تحقیق به نگاه برخی از فقها دراین باب اشاره مهی گهردد :سهید مرتضهی« :النَک  َ :نی
ال

ّلُ عمیم امل عم ألَت َعاه

ال صو بَه الَُ عمیاَه»؛ شکرگزاری مخلوق ازخااق ومهنعم خهودش

را به خارر نعمت یکی از نشانه های تعظیم می داند( .شریف ،مرتضی 4 ،جلهد ،اول 042 ،ههه ق)
شیخ صدوق می گوید :رسول خدا از انهداختن آب دههان بهه سهوی قبلهه نههی فرمهود (محمهول
برکراهت است) وباتعظیم قبله منافی است( .قمی ،صدوق ،ترجمه ،حهدیث  )121عالمهه مجلسهی
«کرامت و تعظیم میت آن است که او را زود به قبر رسانند و در مورد تعظهیم کعبهه بحهث کهرده»
(اصفهانی ،ج  ،5ص  511ه ج  ،1ص  )41حر عاملی :در کتاب اافصول اامهمه فی اصول االئمهه ه
تکمله ااوسائل ه باب  15ه «استحباب تعظیم االصحاب و توقیرهم( .حر عهاملی ،ج  ،2ص » )224
در تعظیم اصحاب رسول اهلل و حرمت آنها بحث کرده .در کتهاب وسهائل ااشهیعه کهه یه

کتهاب

روایی فقهی است در باب « 11باب وجوب تعظیم اامساجد» به جایگاه مسجد در کالم ائمه اشهاره
می کند( .حرعاملی ،ج  ،2ص  010وجلد  2ص  511وج  1ص  .)212مرحوم محقهق اردبیلهی در
مجمع اافائده می فرماید« :د له (و سَ

ال بَُ  ...ضخل) الَولیت ّلَُ دتَت َض سَب ال بَُ عل یَة وََ

عمیاَه

ََُ
ََض ال ََویض أ َ و ی و ال ََبم یس ََبه ک َ ل ََبل و ی ع ََت خ ََن َ ّل َم ََض ال ََویض أ َ و ی ص ََت ََُ املص َ
؛ دایل بر قتل ناسهزاگو بهه پیهامبر ایهن
ال ذو ا و ضه َة و اه َه الویض و االسنم و العب دا و شَع
است که واج

است تعظیم و تکریم پیامبر که از ضروریات دین می باشد و ساب اانبهی منکهر آن

ضروریات (تعظیم تکریم پیامبر) می باشد و عمل می کند خالف آنچه که مهی دانهد از ضهروریات
دین است حکم س

اانبی مانند حکم انداختن قرآن در نجاسات و اهانت بهه خهدا دیهن و اسهالم

شعائر ااهی می باشد» (اردبیلی ،ج  ،02ص.)011
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ب :مصادیق محترمات

برخی ازموارد در اسالم جزو محترمات به حساب می آیند واز این روبی حرمتی به آنان جایز نمهی
باشد ذیال به بر خی از آنها اشاره می گردد:
اماکن مقدسه

احترام تربت قبور معصومان (ع) :تربت قبر مطهر رسول اکرم (ص) و سایر معصهومان (ع) محتهرم
است ونجس کردن یااستنجاء با آن حرام وازااۀ نجاست از آن درصورت نجس شدن واج
(نجفی ،ج  20 /5ه  25و  11 /1ه  )11آداب که نسبت به مساجد درکته

اسهت.

فقههی و منهابع حهدیثی

آمده است :حرمت نجس کردن آن ،کراهت خوابیدن در آن ،استحباب سهاختن وضهوخانه دردرب
مسجد ،کراهت عبور ازمساجد برای جن

وحائض ،حرمت داخل شدن کفار در مسهاجد ،واجه

فوری بودن برررف کردن نجاست از مسجد ،کراهت خارج کردن باد معهده در مسهاجد ،محفهو
بودن احترام مسجد حتی بعد از خراب شدن مسجد یا خراب شدن شهر وروستایی کهه مسهجد در
آن قرار دارد ،همه از از نشانه های قداست مسجد است که باید حرمت آن نگه داشته شود.
قرآن

جلد و غالف قرآن و همچنین ورقهای آن (جاهایی که خطو قرآنی بر آن نیست ماننهد حواشهی)
نیز مانند خطو قرآن در حرمت هت
هت

است؛ بنابراین نجس کردن آنها نیز حرام است اگر موجه

باشد و در این صورت پاک کردن آن واج

می شود.

حرمت میت

اهل بیت از بی حرمتی به میت نهی کرده اند :در مرسل محمد بن سنان عمن اخبره عن ابی عبهداهلل
قال« :قلت اه رجل قطع رأس میت ،قال علیه ااسالم :حرمت اامیت کحرمۀ ااحی» (حرعهاملی ،ج 5
 0411هه .ق ص  ،541ب  ،54ح  )2منظور از احترام به جان انسان محترم در زمان حیاتش آسی
نرسانیدن به آن است.
کعبه

در کت

فقهی بخصوص کتاب ح حکم حرمت اهانت به کعبه ،مسهجد ااحهرام ،مسهجد اانبهی و
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حرامبودن قتال در آنها بحث شده است و در قداست اماکن مقدس به این موارد اشاره شده اسهت:
حیواناتی که در حرم مکه و مدینه زندگی میکنند ،حرمت دارند .اذا ،شکار آنها جایز نیست .اابتهه
برخی شکار حیوانات حرم مدینه را مکروه شمردهانهد؛ و همچنهین درختهان و گیاههان حهرم مکهه
محترمند و بریدن و کندن آنها جایز نیست و به قول مشهور ،در صورت قطع درخت ،کفاره ثابهت
است ،همچنین درختان حرم مدینه محترمند ،اما در حرمت یا کراهت بریدن آنها اخهتالف اسهت،
اابته بنابر قول به حرمت ،بریدن درخت موج

ثبوت کفِّاره نیست! (نجفی ،ج /4ص.)020

توهین به مومن

شیخ صدوق در باب حد قذف در مورد حد ناسزا گفتن به دیگری با بیهان احادیهث در ایهن مهورد
قائل به حکم حد قذف (هشتاد تازیانه) شده و این حهدیث را از امهام بهاقر (ع) نقهل کهرده« :روی
ااعالء عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر فی ااذی یقذف امرأته قال یجلد قلت أرایت إن عفت عنه
قال ال و ال کرامۀ ه محمد بن مسلم گوید :امام محمدباقر درباره مردی که بهه زوجهه خهود فحهش
عرضی (ناموسی) دهد فرمود :باید حد قذف بخورد (هشتاد تازیانه) گویهد :عهر

کهردم اگهر زن

عفو کند چه می شود؟ فرمود :نه جوانمردی نیست که از او بگذرنهد و تازیانهه اش نزننهد» (قمهی،
صدوق ،ح  4ص  ،41ح  .)2112رسول خدا فرمود :س

و ناروا گفتن به مؤمن فسق و هرزگهی و

تباهی است و جنگ با او کفر است ،غیبتش را کردن معصیت و نافرمانی خداست و حرمت مهااش
مانند حرمت خون اوست (قمی ،صدوق ،ه ج0212 ،4ش) عالوه بر روایات که در ایهن بهاب ذکهر
شد ،در کت

فقهی بابی تحت عنوان باب قذف به چشم می خورد که به ذکر چند مورد اکتفها مهی

کنیم :در کتاب شریف ااروضه اابهیه؛ و اانهایه و همچنین کتهاب اامههذب آمهده« :مشههور نهزد مها
[امامیه] این است که زندان ،تعزیر برای کسی است که به دیگر دشنام دهد ،بهه شهرری کهه قهذف
نباشد که موج

حد میشود»( .عاملی ،زین اادین ،ج  ،1ص  011و اانهایه ص 151؛ اامههذب ح

 ،5ص  .)22اهل سنت نیز به حف حرمت مومنین اشاره وآن را الزم دانسته انهد بهه عنهوان نمونهه
عبد اارحمن بن محمد که حنفی مذه

است در این مهورد گفتهه اسهت :ک ََ ا ّبَ د

اخَ اَن املسَلم

اخ املسلم الیملاه وال ِ ر والخیبله ر ام ّ ض کت سلم ّلُ املسلم (نجدی ااحنبلی ،0401 ،ص .)021
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گروهی از فقها فروختن قرآن به کافر را به دایل منافات داشهتن آن بها تعظهیم کتهاب آسهمانی،
حرام دانسته اند برخی نیز به همان دایل ،فروختن کت

حدیثی ،تفسیری ،ادعیه و مانند آنهها را کهه

نزد مسلمانان دارای احترام و سزاوار تعظیم است به کفار حرام دانسته اند .مرحهوم وحیهد بهبههانی
در رسااه عملیه متاجر می نویسد« :شر است خریدار قرآن مسلمان باشد» (بهبههانی0 ،جلهد ،ص
 .)20صاح

جواهر در باب «فروختن تربت» می فرماید« :برخی فقهاء فروختن تربت قبرمعصومان

علیهم ااسالم را به کافراز جهت تنافی آن باحرمت تربت ،جایز و صحی ندانسته اند»( .نجفی،42 ،
 221 /55ه .)241
و شیخ صدوق در باب حد قذف در مورد حد ناسزا گفتن به دیگری با بیهان احادیهث در ایهن
مورد قائل به حکم حد قذف (هشتاد تازیانه) شده و این حدیث را اینگونهه از امهام بهاقر (ع) نقهل
میکند « :وم العَن َّض ب بَض سَلم َّض أبَُ َع َ َُ الَبم ی َب ا أ َه دَ ل تلَو دلَُ أ ایَُ ضن ّ َُ ّ َه
دَ ل ال و ال ک ا َة ه محمد بن مسلم گوید :امام محمدباقر درباره مهردی کهه بهه زوجهه خهود فحهش
عرضی (ناموسی) دهد فرمود :باید حد قذف بخورد (هشتاد تازیانه) گوید:عر

کردم اگرزن عفهو

کند چه می شود؟ فرمود:نه جوانمردی نیست که ازاوبگذرندوتازیانهه اش نزننهد» (قمهی ،ح  4ص
 ،41ح  )2112در کتاب شریف ااروضه اابهیه؛ و اانهایه و همچنین کتاب اامههذب آمهده« :مشههور
نزد ما [امامیه] این است که زندان ،تعزیر برای کسی است که به دیگر دشنام دهد ،بهه شهرری کهه
قذف نباشد که موج

حد می شود»( .عاملی ،ج  ،1ص .)011

ادله هتک حرمت به مقدسات در اسالم
ادله عقلي

اسالم حقوق ربیعی را تأیید کرده است .بسیاری از آموزه های اسالم به ویژه در حوزه غیر عبادی،
ناظر به احکام عقل _عملی است که از آن به عنوان قوانین امضهایی یهاد مهی شهود .از ایهن رو در
اصول فقه اسالمی آمده است :کت رکم به الع ت رکم به النَ و ابلعکَ ؛ یعنی هر آنچه عقل بهدان
حکم کرده ،شریعت اسالم نیز بدان حکم کهرده اسهتَ« .عَم ِتاَت اسَت دهم ضلَُ رکَم الع َت و لکَض َض
البعیََو الت َ م و ّ َ یت م ضلََُ رکََم الع ََت ََُ رکا ََم بََبل

و أ َ الضَ و ر ََنن رَ مۀ ذلَ

ََض املسَلّا

ّ ََو
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ال ی نی و

د ا ل مجی اهت االسنم و کز ُ اذه ن مجیَ املسَلانی»( .مازنهدرانی ،ج  ،0ص  )022امها

دایل عقلی بر حرام بودن هت

حرمت ،آن است که:

اوال :همانطوری که راضی نیستی کسی به شما و اعتقادادتان اهانت بکند توهم دیگران را اهانت
مکن.
ثانیا :عقل می گوید کاری را که باعث نفاق و جدایی است نباید مرتک

شد.

ثااثا :عقل می گوید :چیزی را که منفعت نداشته و ضرر دارد بجا نیاور .اهانت کردن ضهررهای
ذیل را در پی دارد .0 :خوار کردن مردم درانظار .5 ،رفتن محبت از دل های مؤمنین نسهبت
به یکدیگر .2 ،تواید نفاق و دودستگی :احترام به افراد بشر ،اعم از مسلمان و غیر مسهلمان،
اصلی است که همواره آموزه های دینی و آموزگاران بهزرگ بشهر و پیشهوایان دیهن بهر آن
تأکید داشته انهد و تکیهه بهر باورههای مشهترک ادیهان را رریهق گردهمهایی و همبسهتگی
اجتماعات بشری ،قلمداد نموده اند« .دَت عَ ل ا الَُ کلاَة سَ ا بی َ و بیَ کم» (سهلیمی و داوری،
0212ص.)225
امیراامؤمنین در نامه ای به ماا

اشتر می نویسد« :ماا ! قلبت بایستی مهال آمهال از عشهق بهه

مردم باشد ،همگان را دوست بدار ،مبادا چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانهی؛ زیهرا
مردم دو دسته اند ،دستهای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تهو در آفهرینش مهی باشهند» (نهه
اابالغه ،نامه  ،)22منظور از احترام گذاردن ،ارج نهادن به آن چیزی است که نهزد دیگهران عزیهز و
گرامی است مانند حیثیت و موقعیت اجتماعی ،اموال ،سالمتی جسهمی و روحهی افهراد و از همهه
باالتر باورها و اعتقادات دینی و مذهبی است که نزد انسان ها عزیزترین و پر بهاترین چیهز اسهت،
بطوریکه اغل  ،برای صیانت از آن از بذل مال و جان دریغ نمی کنند.
ادله نقلي

قران کریم :درقرآن از مقدسات دینی با عناوینی همچون حرمات ،شعائریاد شهده اسهت خهدا ونهد
فرموده است :ای اهل ایمان [هت

حرمت] شعایر خهدا [ماننهد مناسه

حه ] و مهاه ههای حهرام

[رج  ،ذوااقعده ،ذوااحجه و محرم] و قربانی بی نشان و قربانی نشان دار و قاصدان [و راهیان بهه
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سوی] بیت ااحرام را که فضل و خشنودی پروردگارشان را می رلبند ،حالل مشمارید؛ و چهون از
احرام بیرون آمدید [اگر مایل باشید می توانید] شکار کنید؛ و کینه توزی و دشمنی گروهی که شما
را از [ورود به] مسجد ااحرام بازداشتند وادارتان نکند که [به آنان] تعدی و تجاوز کنید و یکهدیگر
را بر انجام کارهای خیر و پرهیزکاری یاری نمایید و یکدیگر را بر گناه و تجاوز یاری ندهیهد و از
خدا پروا کنید که خدا سخت کیفر است( .مائده (.)5 /)2

صَ َ والْاَ وَی ِ َض َشَع ِ ِ ئِ
َُ أَ ِو
اُ َ َا َْض َرَ ئ الْبََْی َ
دراین آیه از مراسم ح به عنهوان شعائریادشهده« :ضِ ئن ال ئ َ َ ْ َ ْ َ
اَُ َشَ ِْ َّلَِیم؛ بی تردید صفا و مروه از نشانهههای
ْاّتَ َاَ َ َن ََُ َح َّلَْی ِه أَ ْن یَطئئ َ اِِ َا َوَ ْض َطَئ َ َخْیَ؛ا ََِّ ئن ئ
خداست .پس کسی که ح خانه خدا کند ،یا عمره انجام دهد ،بر او گنهاهی نیسهت کهه بهر آن دو
رواف کند؛ و کسی که [به خواست خودش افزون بر واجبات] کار نیکهی [چهون رهواف و سهعی
مستح ] انجام دهد ،بدون تردید خهدا [در برابهر عمهل او] پهاداشدهنهده و [بهه کهار و حهال او]
داناست»( .بقره ( )021 /)5در این آیه بهه حرمهت خانههههای اشهاره شهده اسهت کهه نگههداشهتن
ِ
صَ ِل؛ [ایهن نهور]
احترامتشان الزم استِِ« :ف بَُیُ أ َِذ َن ئ
اُُ أَ ْن َُ ْ َ َ َویُ ْب ََْ ِی َ ْ
اْسُهُ یُ َسبِّ ُ لََهُ ی َ َ ِابلْدُ َُو ِّو َواصَْ َ
در خانههایی است که خدا اذن داده [شأن و منزات و قدر و عظمت آنها] رفعت یابنهد و نهامش در
آنها ذکر شود ،همواره در آن خانهها صب و شام او را تسبی میگویند»( .نور ( )21 /)54پس این
خانهها حرمت دارند .در این آیه فرمود« :الئ ِبیض یَ ْل ِازو َن الْاطئَ ِ ِّنی ِ َض الْاَلِ ِنی ِِف ال ئ ِ ئ ِ
یض َال َِت َُوو َن
َ َ ُ ُ ّ َ َ ُْ َ
ص ََودَ َوالَب َ
اُُ ِ َْ ُ ْم َوَهلُْم َّ َبا أَلِیم؛ آنان که در رابطهه بها صهدقات از مؤمنهانی کهه
ضِئال َُ ْ َو ُه ْم ََیَ ْس َخ ُو َن ِ َْ ُ ْم َس ِخَ ئ
[افزون بر صدقه واجبشان از روی رضا و رغبت] صدقه [مستحبی] می پردازند ،عیه

جهویی مهی

کنند و کسانی را که جز به اندازه قدرتشان [ثروت و ماای] نمی یابند [تا صدقه دهند] مسهخره مهی
کنند خدا هم کیفر مسخره آنان را خواهد داد و برای آنان عذابی دردناک خواهد بود»( .ااتوبهه (/)1
 )11از قرآن کریم استفاده می شود که یکی از موجبات غفلت و فراموشی از یهاد خهدا ،اسهتهزاء و
تحقیر مؤمنان است ،زیرا بندگان مؤمن ،مظاهر دین و مفاخر شریعت سیّد مرسلین اند و بی اعتنایی
به مقام و منزات آنان موج

سل

توفیق و باعث تاریکی دل می شود.

در قرآن به حف حرمت نبی تاکید شده که به برخی از آیات در این راستا اشاره مهیشهود...« :
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ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ
ِ
َََ َّ ِمََیم؛ واههی خههدا از میههان
َولَ ِ َ ئض ئ
اَُ َْتتَََِِ َ َْض ُ ُسََله َ َ َْض یَ َنَ ُ ََ َ ُ ا ِاب ئُ َوُ ُسََله َوضِ ْن َُ ْل َُ ا َوََتئَ ُ َ ا ََلَ ُ َ َْم أ ْ
فرستادگانش هر کس را بخواهد [برای آگاه کردن به غی ] بر میگزیند ،پس به خدا و فرسهتادگان
ایمان آورید؛ و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه کنید ،برای شما پاداشی بزرگ خواهد بود» (آل عمران
( .)011 /)2الزمه امر به ایمان آوردن به انبیاء برگزیده خدا نشانه تعظیم و بزرگداشت آنان اسهت و
در نتیجه حرمت س آنان استَ« :ي أَیَ الئ ِبیض آَ ُ ا َال ََ ََعَ ا أَصَ اَ ُ م َ َ َل ِ
َِ َوَال ََْت َ َ ُوا لََهُ ِابلْ َ َ ْ ِل
ْ ُ َْ ْ ْ َ
َ َ
َ َ
صَ ْ الئ ِ ِّ
َْج ِ بَع ِ
ض ُ ْم لِبََ ْعض أَ ْن ََْتبَ َط أ َّْ َا لُ ُ ْم َوأََََْتُ ْم َال َ ْنَعُُو َن؛ ای مؤمنان! صدایتان را بلنهدتر از صهدای پیهامبر
َ ْ َْ
نکنید و آن گونه که با یکدیگر بلند سخن میگویید با او بلند سخن نگویید .مبادا آنکه اعمااتان تباه
اُ أُولََِ ئ ِ
و بیاثر شود و خود آگهاه نشهوید«:ضِ ئن الئ َِبیض یَدُضَ َن أَصَ اََ م ِّْ ََو سَ ِل ئِ
اُُ دَُلَُ بََ ُ ْم
یض ا ْ َتَ َ َض ئ
َ
َُ
ََ
َْ ُْ
ََ الَب َ
ِ
ِ
َََ َّ ِمَیم؛ بیتردید کسانی که صدایشان را نزد رسول خدا پایین میآورنهد ،همانهان
للتئَ ْ َ َهلُْم َ ْد َی َوأ ْ
هستند که خدا دل هایشان را برای پرهیزکاری امتحان کرده ،آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است»
ِ ئِ
اجُ ُجَا ِ أَ ْْصََ ُ ُه ْم َال یََ ْع ِ لَُ َن؛ بی تردید کسانی که تو را از پشت اراق هها صهدا
َ ِ ْض َوَا ِ ْ
یض یََُ ُدوَ َ
«ض ئن الب َ
می کنند ،بیشترشان معرفت و آگاهی به حرمت و عظمت تو ندارند»( .حجرات ( 5 )41تا .)4
رابطه حکم اهانت با آزادی بیان
آزادی یکی از حقوق ربیعی انسانهاست و اسالم حقوق ربیعی را تأییهد کهرده اسهت .بسهیاری از
آموزههای دستوری اسالم بهویژه در حوزه غیرعبادی ،ناظر به احکام عقل_ عملی اسهت کهه از آن
بهعنوان قوانین امضایی در مقابل قوانین تأسیسی یاد میشود .ازاینرو در اصول فقه اسهالمی آمهده
است «کت رکم به الع ت رکم به الن » یعنی هر آنچه عقل بدان حکم کهرده ،شهریعت اسهالم نیهز
بدان حکم کرده است ،فقه و حقوق اسالمی ،همواره ناظر به عقل ،احکهام را صهادر کهرده اسهت،
چراکه این احکام همواره ناظر به مصاا و مفاسدی است که در حکم یا متعلق حکم وجود داشهته
است (کلینی ،ج ،0کتاب عقل وجهل) حقوق ربیعی هرچند عقلی است وای از ی

نظر شرعی هم

هست؛ چراکه شارع آن را امضاء و تأیید کرده است؛ وای باید پذیرفت که ربیعهت انسهان و عقهل
انسانی تنها خاستگاه حقوق ربیعی انسان است و چنانکه شهید مطهری فرموده است« :یگانه مرجع
صالحیت دار برای شناسایی حقوق واقعی انسان ،کتاب پرارزش آفرینش است» (مطهری ،ص)040

بررسي حکم هتک حرمت مقدسات در فقه اسالمي 11  ..............................................................................................

و حکمران« :عهده دار حف و نگهبانی جان و مال و حقهوق و آزادیههای [انسهانی] آنهها اسهت»
(مطهری ،ص.)11
اسالم ونکوهش اهانت به مقدسات اقوام و ملتها
دستور اسالم پرهیز از اهانت به مقدسات اقوام و ملتهاست .قرآن درایهنبهاره فرمهوده اسهتَ « :وَال
ِ
ون ئِ
َسَب ا الئَ َِبیض یَ ْوّ َن ِ ََض د ِ
َ َیَئئَ لِ ُ َِّت أُئ َة َّ َالَ ُ َ َْم َُّئ ضِ َ َ ّاَِِ َْم َ َ ْ َِعُ ُ ْم ََیَََُبَََُِّ ُ ْم
اُ ََیَ ُسََب ا ئ
اَُ ََّ ْو ؛وا بِدََ ِْ ِّ ْلََم ََْ َبل َ
ْ ُ
ََ ُ
ُ
ِاََ ََْ َُ ا یََ ْع َالَُ َن» و به (معبود) کسانی که غیر از خدا را میخوانند ناسزا نگویید که آنهان نیهز از روی
جهل و دشمنی به خداوند ناسزا میگویند.مااینگونه عمل هر امتی را برایشان جلوه د ردیم .سهنس
بازگشت آنان بهسوی پروردگارشان است ،پس خداوند آنان را به آنچه مهیکردنهد خبهر مهیدههد
(أنعام ( )011 /)1حق آزادی بیان که امروزه برسرزبان ررفداران به اصطالح حقهوق بشراسهت بهه
معنای بی ادبی نیست؛بنابراین الزم است تا در مخار

قراردادن افراد ،ادب را رعایت و ازبهیادبهی

که رفتار منافی بافرهنگ تربیتی اسالم است پرهیز کرد .قرآن دراینباره فرمهوده اسهت«:ای مؤمنهان!
صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر نکنید و آنگونه که با یکدیگر بلند سهخن مهیگوییهد بهااو بلنهد
سخن نگویید ،مبادا آنکه اعمااتان تباه و بیاثر شود و خودآگاه نشوید» (حجرات ( 5 /)41تا .)4
بارل گویی نوعی سوءاستفاده ازحق آزادی بیان است.ازاینرو قهران ازبارهل گهویی بهه عنهوان
خطو قرمز یاد کرده وفرموده است[ :خدا] ترکیبی از سه حقیقت [اب ،ابن و روح ااقدس] اسهت.
[از این عقیده بارل] خودداری کنید که به خیر شماست ،جز این نیسهت کهه خهدا معبهودی یگانهه
است .منزه و پاک است از اینکه فرزندی برای او باشد .آنچه در آسمانها و آنچهه در زمهین اسهت
فقط در سیطره مااکیت و فرمانروایی اوست و خدا ازنظر کارسازی [همه امور آفرینش] کافی است
(نساء ( )010 /)4و ازاینرو در اسالم بیان و پخش سخنان گمراهکننده کهه فهرد یها جامعهه را بهه
گمراهی میکشاند ،مورد نکوهش قرار گرفته و در این مورد کیفرنیز احا گردیده است.
اظهارنظرهای غیر عالمانه و افتراء آمیز

در حوزه فرهنگ اسالم هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسانه و افتراآمیز در مسائل اجتمهاعی و دینهی و
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این رفتار فرموده اسهت «وَال ََ ُ لَُ ا لِاَ َ ِ
صَ ُ أَلْ ِسَََتُ ُ ُم الْ َ َِب َ َهَ َبا
َ
َ
ِ
ضِ ئن الئ ِبیض یَ ْ تَ و َن ّلَْ ئِ
اُ الْ َ ِب َ َال یَُ ْ ل ُ َ َن» و به سب دروغهی کهه
َ َ َُ َ

مانند آن جایز نیست .قرآن در تقبی
ر َنل وه َبا ر ام لِتَ ْ تَ وا ّلَْ ئِ ِ
َ ََ ََ َ َُ َ
اُ الْ َ ب َ
زبانتان گویای به آن است نگویید :این حالل است این حرام تا به دورغ به خدا افترا بزنید [که ایهن
حالل و حرام حکم خداست] مسلما کسانی که به خدا دروغ میبندند ،رستگار نخواهند شد (نحهل
(.)001 / )01
نهي از مقابله بهمثل کردن اسالم در اهانت

به (معبود) کسانی که غیر خدا را میخوانند ناسزا نگویید که آنان نیهز از روی جههل و دشهمنی بهه
خداوند ناسزا میگویند .ما اینگونه عمل هر امتی را برایشان جلهوه دادیهم .سهنس بازگشهت آنهان
بهسوی پروردگارشان است ،پس خداوند آنان را به آنچه میکردند خبر میدههد (انعهام ()011 /)1
حضرت علی (ع) در جنگ صفین به سربازان خود توصیه میکرد که بهه پیهروان معاویهه دشهنام و
ناسزا نگویند (نه اابالغه ،کالم  .)511امیراامؤمنین علی (ع) فرمودند« :از مصادیق دشنام به خهدا،
دشنام به وای خداست»( .تفسیر نور ،0211 ،ج ،2ص )251حساب اعن و نفهرین و برائهت از کهار
دشمنان ،ازحساب دشنام و ناسزاگفتن به آنها سوا است .درحوزه فرهنگ اسهالم ناسهزا و حرمهت
شکنی حتی نسبت به دشمنان اسالم کار نادرستی است .جناب حرعاملی درکتاب هدایه االمهه إاهی
أحکام االئمه -منتخ

اامسائل؛ در این رابطه احادیث زیادی نقل میکند( .حّرعاملی  0411ههه ق،

ج ،5ص.)51
عوامل هتک حرمت

یکی از آفات بزرگ و خطرناک تمام مذاه

و آیینها ،ک فهمیهها ،تنهدرویهها و برداشهتههای

اشتباه و انحرافی و بهاصطالح قرائتهای خودساخته از دیهن اسهت کهه در مقهارع مختلهف میهان
پیروان همان مذاه

به وجود آمده و موج

تضعیف و تفرقه در آن دیهن و مهذه

شهده اسهت.

ذیال به موارد چند اشاره میشود:
انحرافات فکری

پس از چند قرن از ظهور خوارج نمونهای دیگر از این انحرافات ظاهر شد و احمهد بهن تیمیهه در
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شام مطاابی را در مسائل مختلف اسالمی خهالف مسهلمات اسهالم و مخهااف بها فتهاوای علمها و
پیشوایان به شکل سخنرانی و مکتوب منتشر کرد .علما و دانشهمندان از شهام و مصهر و بغهداد در
مخاافت با نظریههای او به میدان آمدند و بهنقد عقاید او پرداختند و بر انحهراف و ارتهداد او فتهوا
صادر کردند .ابن تیمیه پس از چند بار زندانی شدن در مصر و شام ،سهرانجام در سهال ( 151ه ق)
در زندان دمشق از دنیا رفت .وضع به همین منوال بود تا اینکه در قهرن یهازدهم ،در نجهد حجهاز
فردی به نام محمد بن عبدااوهاب به تروی عقاید ابن تیمیه پرداخت .وی با حمایت ماای انگلهیس
وبرخی از قبایل عربستان افکار ابن تیمیه را تروی و درنتیجه کشوری را بنها نههاد کهه بهر اسهاس
نگرش انحرافی خود و ابن تیمیه بود.
فتاوای فقهي وهابیان

یکی از عوامل اهانت به مقدسات مذهبی ،فتاوای فقهی وهابیان است که مهمتهرین آنهها :حرمهت
سفر برای زیارت مراقد پیامبران و صااحان و حرمت تبرک و توسل به آنان و ساختن حرم و بارگاه
بر مراقد آنهاست .بر اساس فتوای وهابیان هرگونه توسل و تبرک جسهتن بهه سهاحت پیهامبران و
ائمه ارهار علیهم ااسالم شرک و کفر و بتپرستی محسوب میشود و موج

حالل شهدن مهال و

جان چنین افراد است.
بر این اساس بود که آنها به هر جا و به هر شهر و دیاری دست می یافتند قبل از ههر چیهز بهه
تخری

مشاهد شریفه و بقاع متبرکه میپرداختند .وهابیان هنگام تسلط بر رائف و مکه مراقد جهد

و عموی پیامبر ،حضرت خدیجه همسر پیامبر و بسیاری از اماکن مقدس را ویران کردند .وهابیهان
همچنین در ماه رمضان ( 0244هه ق) وارد مدینه شدند و پس از گذشت چنهد روز در هشهتم مهاه
شوال گنبد و بارگاه ائمه معصومین در بقیع را بهکلی منهدم کردند و از ایهن حهرم و مراقهد بههجهز
قطعه سنگهایی که در ارراف قبور نص

کردند ،اثر و عالمتی باقی نماند .بهه کهارگرانی کهه ایهن

عمل ننگین را انجام دادند ،مبلغ هزار ریال مجیدی دستمزد پرداخت شد .تنهها حهرم مطههر پیهامبر
مصهون مانهد کهه اگهر ایهن

اسالم آنهم به دایل ترس از قیام مسلمانان جهان از تعر

و تخری

ترس نبود حرم پیامبر اسالم پیش از دیگر بقاع مورد تعر

قرار میگرفت.
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سست کردن عقاید

آنهای که به دنبال هت حرمت به ساحت مقدسهات هسهتند هدفشهان تضهعیف بهاور ههای دینهی
ئِ
یض َْ َ َ ُوا َه َْت َ َُول ُ ْم َّلََْ
وسست کردن عقاید مردم بوده است .قرآن در این باره فرموده است :و د ل الب َ
َ َُت یَََُبَُِّ ُ ْم ضِ َذا ُ ِّزدَْتُ ْم ُْ ئت ممَُئزل ضَِئ ُ َْم لَ ِ َخ َخ ْلَا ََ ِویَو ه و کسانی که کفر ورزیدند (به اسهتهزا) گفتنهد :آیها
شما را به مردی راهنمایی کنیم که به شما خبر می دهد هرگاه (در قبرها) کامال متالشی شدید (بهار
دیگر) در آفرینش تازه ای (زنده) خواهید شد( .سباء (.)1 / )24
پیشرفت سریع اسالم

از جمله علل اهانت به مقدسات اسالمی ،پیشرفت سریع اسالم در جهان امروز اسهت کهه موجه
برانگیخته شدن حسادت متعصّبان جاهل وابسته به سایر ادیان بوده است چنان که احساس خطر از
گسترش اسالم در سراسر جهان به ویژه اروپا و آمریکا ،گروهی را به توهین به مقدسات اسالم من
جمله توهین به قرآن و پیامبر اکرم (ص) واداشته ،در مورد اهانت به مذه

امامیه نیز همین گونهه

است رسول خدا (ص) در مورد افراد که حق توهین شدن دارند وخود آنهان موجبهات آنهرا بهرای
خود فراهم ساخته اند فرموده است« :یا علیّ! هشت گروه اند که اگر مورد اهانت واقع شهوند مهی
باید تا کسی جز خودشان را سرزنش نکنند :کسانی که به سفره ای روند که به آن دعوت نشده اند
و آنان که به صاح
ائیمان احساس رل

خانه فرمان دهند و کسانی که از دشمنانشان رله
کنند و کسانی که میان دو نفر که رازی با ی

خیهر کننهد و آنهان کهه از

دیگر باز می گویند بی دعهوت

داخل شوند و کسانی که به قدرت حاکم بی اعتنایی کنند و آنان که در جایی بنشینند که شایسهتگی
آن را ندارند و کسانی که روی سخن خود را به کسی آورند که گوش به گفتارشان فرا نمی دهند».
(قمی ،صدوق0212 ،ش ص .)511
نتیجه
در این تحقیق سعی شده است تا به هت

حرمت به مقدسات مورد کنکاش قهرار بگیهرد مقدسهات

که با تواد انسان در بین ایشان ظهور پیدا کهرده اسهت وههر ملتهی در ههر مقطعهی ازتهاریخ دارای
مقدساتی بوده اند که در راه صیانت وحف حرمت آن می کوشیده اند وهت

وبی احترامی به آن را
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در واقع بی احترامی به حثیت خود تلقی می کرده اند .اسالم نیز از شعائرومقدسهاتی بهر خهور دار
است و توهین به آن ها در حقیقت توهین به اسالم وباور های امت اسالمی می باشد .قهران کهریم
در آیات متعدد به شعائراسالمی اشاره می کندوحف آن ها را جزو ایمان وعقیده ای موحهدان مهی
داند .مقداست که در حوزه دین وقران به آن ها اشاره شده است دارای ابعاد مکانی ،زمانی است که
به احا اهمیت درجه بندی می شود ودرقااه
ضروریات دین وضروریان مذه

اصهول وفهروع تجلهی مهی یابهد ونیهز بهه شهکل

مطرح شده که باید ازهته

حرمهت بهدان پرهیهز کهرد.ازعمهده

عوامل که می توان در چنین رویکرد زمانی برشمرد وجود جریهان انحرافهی وهابیهت وافکارسهلفی
گری است که درقاا

فتا وای مغرضانه علمای وهابی ظهور یافته که هدف آن ها سست کردن پایه

های اعتقادی مسلمانان وبه چااش کشیدن فرهنگ اسالم وبخصوص فرهنگ اهلبیت در حوزه های
گوناگون بوده است.
در این نوشتار به این موضوع نیز اشاره رفته است که هت

حرمت به مقدسات از نگاه فقه همه

فرقه های اسالمی مجازات اعدام ویا تعذیر دارد منتهی باید این هت
گرفته باشد.

حرمت بهه دفعهات صهورت
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منابع و مآخذ
قرآن مجید ،ترجمه انصاریان ،حسین 0212قم.
 .0شرح نه اابالغه ،ترجمه محمد دشتی .0211
 .5ابن منظور ،ابواافضل ،جمال اادین ،محمد بهن مکهرم 0411 ،اسهان ااعهرب ،ج  01داراالحیها ء
ااتراث اااعربی بیروت چاپ اول.
 .2ابن حجر ااعسقالنی ،احمد بن علی ،0402 ،فت اااباری فی شرح ااابخاری بیروت داراافکر.
 .4ابن قدامه مقدسی ،عبد اهلل بن احمد _ ،بی تا_ اامغنی ،بیروت ،دارااکت

ااعربی ،جلد .01

 .2ابن تیمیّۀ ااحرِّانی ،مخاصرااصارم اامسلول علی شاتم اارسول :مواف :اابعلی ااحنفی ،محمد بهن
علی بن محمد0455 ،ق اامحقق :علی بن محمد ااعمران ،ناشر :دار عاام فوائد.
 .1ابن اثیر ،مجد اادین ابوااسعادات ،0211 ،اانهایهه فهی غریه

ااحهدیث و االثهر ،قهم ،موسسهه

اسماعلیان ،چاپ چهارم.
 .1ابن قیم ااجوزیۀ ،محمد0415 ،ق زاد اامعاد ،به کوشش :شعی

ارنوو وعبهد ااقهادر ارنهوو ،

بیروت.
 .1سیّاح ،احمد ،فرهنگ بزرگ جامع نوین (عربی فارسی) _ بهی تها _ ج  ،5تههران ،کتابفروشهی
اسالمیه ،چاپ نهم.
 .1اصفهانی ،محمدباقر بن محمدتقی _ ،بی تا _حدود و قصاص و دیات (مجلسی) 0 ،ج ،محقهق
علی فاضل مؤسسه نشر آثار اسالمی ،تهران.
 .01اصفهانی ،حسین بن محمد راغ  _ ،بی تا_ مفردات اافها قهرآن  ،0مصهح داودی صهفوان
عدنان  .ناشر :دارااشامیه ،بیروت.
 .00ابوااحسین ،احمد بن فارس بن زکریا0215 ،ش معجم مقائیس االغه ،ج  ،1تحقیق :عبد ااسهالم
محمد هارون مرکز انشارات دفتر تبلیغات ،قم.
 .05آملی ،محمد تقی ،0211مصباح ااهدی فی شرح ااعروۀ ااوثقی 05 ،جلد ،،تهران ه ایران ،اول.
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 .02بروجردی ،آقا حسین رباربایی  0451هه .ق ه مترجمان :حسینیان قمی ،مهدی هه صهبوری ،م،
منابع فقه شیعه 20 ،جلد ،انتشارات فرهنگ سبز ،تهران ه ایران ،اول.
 .04بهبهانی ،محمدباقر بن محمد اکمل0512 ،ق رسااه عملیه  00چاپ سنگی کات  :محمهد کهاظم
بن محمد رسول تهران ،بکوشش :حاج رضا تاجران.
 .02حلِّی ،مقداد بن عبداهلل سیوری 0412 ،هه .ق نضد ااقواعد اافقهیۀ علی مذه

اإلمامیۀ ،در یه

جلد ،انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی نجفی ه ره ،قم ه ایران ،اول.
 .01حلِّی ،محقق ،نجم اادین ،جعفر بن حسن _ ،بی تا_ اامختصر اانافع فی فقهه اإلمامیهۀ 5 ،جلهد،
مؤسسۀ اامطبوعات اادینیۀ ،قم.
 .01حلِّی ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطههر اسهدی 0402 ،ههه .ق .مختلهف ااشهیعۀ فهی أحکهام
ااشریعۀ 1 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ه ایهران،
دوم.
 .01حکیم سید محسن رباربایی0210 ،ش مستمس

ااعروۀ ااوثقی ،مرکز انتشارات دفتهر تبلیغهات

قم.
 .01حسینی همدانی ،سید محمد حسین0221 ،ش ،انوار درخشان در تفسیر ااقران ،ج  01تهران.
 .51خمینی ،سید روح اهلل موسوی ،مناس

عمره مفرده0210 ،ش محشی ویژه بانوان ،در ی

جلد،

نشر مشعر ،قم ه سی و چهارم.
 .50خسروی ،حسینی سید غالمرضا 0212ش ترجمه و تحقیق مفردات اافها قهرآن ،ج  ،4تههران
مکتبه اامرتضویه الحیاء ااتراث ااجعفریه.
 .55دهخدا ،علیاکبر ،0221 ،اغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران ج .02
 .52دزفههوای ،مرتضههی بههن محمههدامین انصههاری0454 ،ق کتههاب اامکاس ه  ،الشههیخ اینصههاری،
دارااحدیث ،قم.
 .54شریف ،مرتضی ،علی بن حسهین موسهوی 0442 ،،ههه رسهائل ااشهریف اامرتضهی 4 ،جلهد،
دارااقرآن ااکریم ،قم ه ایران ه اول.
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 .52صاح

بن عماد ،کافی ااکفاه ،اسماعیل بن عباد0212 ،ش اامحهیط فهی االغهه ،تحیهق :محمهد

حسن آل یاسین ،بیروت ،عاام ااکتاب.
 .51ربرسی ،احمد بن علی 0412 ،هه .ق االحتجاج 5 ،جلد ،نشر مرتضی ،مشهد ،ایران ،چاپ اول.
 .51روسی ،ابوجعفر ،محمد بن حسن0411 ،ق ااخالف فی االحکام 1 ،جلد ،دفتر انتشارات جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
 .51رباربائی ،سید محمدحسین ،0211 ،اامیزان فی تفسیر ااقرآن ،ج  ،4مصح  ،سهید محمهد بهاقر
موسوی همدانی.
 .51عاملی ،حر ،محمد بن حسن 0411 ،هه اافصول اامهمۀ فی أصول ایئمۀ ،تکملۀ ااوسهائل 2 ،ج،
مؤسسه ،امام رضا علیه ااسالم.
 .21عاملی ،حر ،محمد بن حسن 0411 ،هه .ق وسائل ااشیعۀ 21 ،جلد ،مؤسسهه آل اابیهت علهیهم
ااسالم ،قم ه ایران ،غاول.
 .20عاملی ،شهید ثانی ،زین اادین بن علی0402 ،ق ،مساا

ایفهام إای تنقی شهرائع اإلسهالم02 ،

ج ،اامعارف اإلسالمیۀ ،قم.
 .25عبدااقادر عوده 0402 ،ااتشری ااجنایی االسالمی مقارنا بااقانون ااوضعی ،ج .5
 .22سلیمی علی ،داوری محمد 0212 ،جامعه شناسی کجروی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .24فیومی ،احمد بن محمد مقری0404 ،ق ،اامصباح اامنیر فی غری

ااشرح ااکبیر الرافعهی ،قهم،

منشورات دار ااهجره ج .5
_21 .22فراهیدی ،خلیل بن احمد0212 ،ش کتاب ااعین ،ج  ،2تحقیق :مههدی مخزومهی تصهحی :
اسعد ااطی

ناشر :سازمان اوقاف وامورخیریه ،انتشارات اسوه ،قم.

 .21ابن تیمیه ااحرانی _ ،بی تا _ احمد بن عبد ااحلیم اافتاوی ااکبری  ،4بیروت .دار ااحدیث.
 .21قمّی ،صدوق ،محمد بن علی بن بابویه0212 ،ش من الیحضره اافقه مصح و مترجم :غفاری،
محمد جواد 1 ،ج ،تهران ،دارااکت

االسالمیه چاپ دوم.

 .21قراتی ،محسن0211 ،ش تفسیر نور ،مرکز فرهنگی درسهای از قران ،تهران.
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 .21قرشی ،سید علی اکبر _ بی تا _ قاموس قرآن ،ج  1دار ااکت

االسالمیه.

 .41کلینی ،ابوجعفر ،محمد بن یعقوب 0212 ،ااکافی ج  ،02ترجمه :جواد مصهطفوی تههران ،واهی
عصر ،اول ،دوم.
 .40مازندرانی ،علی اکبر سیفی _ ،بی تا _مبانی اافقه اافعال فی ااقواعد اافقهیه ایساسیه ،ج  ،0قهم،
چاپ اول.
 .45نراقی ،موای محمد مهدی بن ابی ذر 0452 ،هه .ق أنیس ااتجار ،محشهی ،ج  ،0دفتهر تبلیغهات
اسالمی حوزه علمیقه قم.
 .42نجدی ااحنبلی ،عبد ااحمن بن محمد بهن قاسهم ااعاصهمی ،0401 ،ااهدرر ااسهنیه فهی االجبهه
اانجدیه مجموعه رسایل ومسایل علماء اانجد االعالم مهن عصهر مجمهدبن عبهد ااوههاب ااهی
عصرنا ،چاپ چهارم.

