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چکیده
در اين نوشتار، رويكرد حقوق كيفری ايران و افغانستان و نيز نگاه مذاهب اسالمی را به سب النبی و مجازات 
آن مورد بررسی قرار داده ايم. سب النبی از جمله جرايمی است كه در فقه و حقوق جزای اسالمی مطرح شده 
است. مذاهب اسالمی، حقوق ايران و افغانستان در باب تبيين ماهيت سب النبی اشتراك دارند: سب النبی به 
معناي دشنام و ناسزاگويی به پيامبر)ص( است. ميان مذاهب اسالمی، حقوق ايران و افغانستان، اختالف نظر 
وجود دارد. با اينكه در حقوق ايران، سب النبی به موجب قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش، يك 
جرم حدی معرفی شده، اما در حقوق افغانستان، عنوان منحصر به فردی با نام »سب النبی« در كود جزای 
آن وجود ندارد و اين رفتار، مشمول عنوان عام توهين به مقدسات اسالم است. همچنين در حقوق ايران، 
النبی، به عنوان يك حد، قتل و كشتن ساب )دشنام دهنده( است، اما در حقوق افغانستان،  مجازات سب 
ضمن اينكه اين عنوان را به صراحت تعيين و شناسايی نكرده، مجازات حبس متوسط )2 تا 5 سال( را برای 
آن تحت عنوان »توهين به مقدسات« در نظر گرفته است. از سوی ديگر كيفر سب النبی در بيشتر مذاهب 
اسالمی، قتل و كشتن ساب است، البته در اين ميان فقه حنفی در اين باره تشكيك كرده است. با وجود اين 
اختالفات، هم در حقوق ايران و هم در حقوق افغانستان، سب النبی می تواند به صورت گفتار يا نوشتار و 

در فضای واقعی يا مجازی انجام شود.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال چهاردهم/ دوره جدید/ شماره 51/ بهار و تابستان 1398

صص 58-44

کلیدواژه ها: سب النبی، دشنام، قتل، تعزیر، مجازات، مذاهب اسالمی.
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مقدمه
اعتقاد به هر دين و مذهبی، متضمن احترام به مقدساتی 
است كه براساس آموزه های آن دين يا مذهب، تبيين 
موجب  احترام،  اين  حفظ  به  التزام  همين  می شوند. 
و  مورد  حسب  مقدسات،  اين  به  توهين  كه  می شود 
با مجازات روبه رو  با عناوين مختلف، جرم انگاری و 
گردد. نسبت به دين اسالم نيز اين قاعده به قوت خود 
مذاهب  در  مقدسات،  به  توهين  بنابراين  است.  باقی 
و  احكام  براساس  كه  حقوقی  نظامهای  در  و  اسالمی 
تعاليم اين دين شكل گرفته اند، گناه و مستحق كيفر و 

عقوبت دانسته شده است.
اسالمی،  مقدسات  به  توهين  آشكار  مصاديق  از  يكی 
دشنام و ناسزاگويی به پيامبر)ص( است. صرف نظر از 
الفاظی و يا  با چه  اين دشنام در چه مراتبی و  اينكه 
با چه رفتاری صورت گيرد، اهل سنت )حنفی، مالكی، 
مجازات  با  را  رفتار  اين  اماميه،  و  شافعی(  و  حنبلی 
ناسزاگويی  اين مذاهب، دشنام و  روبه رو كرده اند. در 
مستوجب  النبی،  ساب  عنوان  تحت  پيامبر)ص(،  به 
مجازات قتل است و ساب النبی، مهدور الدم محسوب 
به  معتقد  باره،  اين  در  حنفی  فقه  هرچند  است،  شده 
ساب  بلكه  نيست،  النبی  ساب  به  نسبت  قتل  اجرای 

النبی را اگر مسلمان باشد، مرتد می داند.
در حقوق كيفری برخی كشورهای اسالمی كه احكام 
به  فقهی و شرعی را مبنای جرم انگاری قرار داده اند، 
تحت  يا  النبی  سب  افغانستان،  و  ايران  مثال  عنوان 
همين عنوان و يا تحت عنوان »توهين به مقدسات«، 
جرم و مستوجب مجازات دانسته شده است. اين دو 
نظام حقوقی، متأثر از احكام فقهی موجود در مذاهب 
افغانستان(  در  حنفيه  و  ايران  در  )جعفريه  متفاوت 
رويكردهای  النبی،  سب  مجازات  باب  در  و  هستند 

متفاوت اتخاذ كرده اند.
آنچه در پيشينه اين موضوع وجود دارد، مقاالتی است 
كه به شكل ضمنی به اين موضوع اشاره كرده اند، مانند: 
»بررسی فقهی حكم مجازات سب النبی« نوشته مجيد 
حقوقی  و  فقهی  »بررسی  مؤدب،  رضا  سيد  و  مجرد 

»مستندات  زراعت،  عباس  نوشته  النبی«  سب  جرم 
سب  جرم  در  قضاوتمندی  و  قانونمندی  اصل  فقهی 
نوشته رحمان صبوحی و سيد حسن هاشمی،  النبی« 
مجازات  قانون  منظر  از  آن  احكام  و  النبی  »سب  و 
اسالمی 1392ش با رويكرد كاربردی«، نوشته  محمد 
مصدق. در هيچ يك از نوشتارهای ذكر شده، به صورت 
تطبيقی ميان مذاهب اسالمی كاری انجام نشده است. 
گرفته،  مقاله صورت  اين  در  كه  تازه ای  و  كار جديد 
مذاهب  ميان  در  النبی  سب  مجازات  تطبيقی  بررسی 
اين  در  می باشد.  افغانستان  و  ايران  و حقوق  اسالمی 
النبی،  مؤلفه های سب  و  مفهوم  بررسی  نوشتار، ضمن 
روايات مطرح در فقه اهل سنت و اماميه پيرامون سب 
النبی و مجازات آن، رويكرد مذاهب اسالمی نسبت به 
اين امر و همچنين نگاه حقوق كيفری ايران و افغانستان 
به اين رفتار توهين آميز مورد بررسی قرار گرفته است.

مفهوم سب النبی
برخی از اساتيد فن لغت، سب را به معنای »دشنام دادن، 
نفرين كردن، اهانت و توهين كردن« به كار برده اند. البته 
در برخی فرهنگهای لغت، واژه سب به معنای دشنام 
سنگين و دردناك نيز به كار رفته است.1 در زبان عرب، 
سب به معنای انداختن تيرهای زهرآگين و مهلك آمده 
است:  بيان شده  معنای سب  باب  در  است.2 همچنين 
»سب يعنی دشنام دادن و بدگويی با جمالت انشائی و 
آن عبارت است از ذكر الفاظ و نوشته های ناخوش به 
كسی به قصد تحقير، اهانت، هجو و غير آن. مرتكب 
قرار  دشنام  مورد  كه  را  كسی  می گويند.  ساب  را  آن 
معتقدند  برخی  می نامند«.3  مسبوب  نيز  است،  گرفته 
كه سب اخص از توهين است، اما به نظر برخی ديگر، 
در  است.4 سب  كتبی  و  لفظی  توهين  با  مترادف  سب 
زبان فرانسه، معادل »Injoure« و در زبان انگليسی 

1. لغت نامه دهخدا، ج11، ص629.
2. فرهنگ فارسی، ج4، ص260.

3. مبسوط در ترمينولوژی حقوق، ج2، ص178.
4. مطالعه تطبيقی ســب النبی در اديان الهی با تأكيد بر قانون مجازات 

اسالمی مصوب 1392ش، ص36.
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 »Curse« ،»Wrong« ،»Insult« مترادف كلمات
و »Valification« است.5

اللغة در تعريف سب بيان  صاحب كتاب المحيط فی 
معنای  به  سباب  و  دشنام  معنای  به  »سب  می دارد: 
دشنام  كه  است  كسی  معنای  به  ساب  و  مشاتمه 
است.  كردن  قطع  معنای  به  سب  همچنين  می دهد. 
اصل سب نيز به معنای عيب است«.6 همچنين راغب 
به  الوجيع«  »الشتم  معنای  در  را  المفردات، سب  در 
و  دشنام  معنای  نيز  كريم  قرآن  در  است.7  برده  كار 
»َوَل  است:  رفته  كار  به  واژه سب  برای  ناسزاگويی 
َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلل َفَیُسبُّوا اهلل َعْدًوا 
بَِغْیِر ِعْلٍم ...«؛8 »و شما مؤمنان بر آنان كه غير خدا 
را می خوانند، دشنام مدهيد تا مبادا آنها هم از روی 
اينكه آيا  نادانی خدا را دشنام دهند«. در  دشمنی و 
سب، شامل الفاظ توهين جنسی يا نسبت دادن جرايم 
نيز می شود يا خير، ميان  جنسی يا قذف به ديگری 
لغويان اختالف نظر وجود دارد. با اين حال، قدر متيّقن 
در مورد معنای سب، دشنام دادن و ناسزا گفتن و يا 

لعن و نفرين كردن است.9

الفاظ سب النبی
راجع به اين موضوع كه آيا سب النبی در قالب الفاظ 
را  اهانتی  نوع  هر  اينكه  يا  می گردد،  محقق  خاصی 
دربر می گيرد، در متون فقهی پاسخ صريح و شفافی 
يافت نمی شود و فقهاي محترم پس از اشاره به جرم 
الفاظ  نوع  و  پرداخته  آن  مجازات  بيان  به  مذكور، 
اهانت را تشريح ننموده اند، ليكن از مطالعه متون فقهی 

دو نظر به ذهن متبادر می شود:
تحقق  اهانت آميزي  لفظ  هر  با  النبی  سب  جرم   -1
می يابد و برای تعيين اينكه جرم سب النبی به وقوع 

5. »استنباط حكم ساب النبی از ابعاد سه گانه سنت اسالمی«، ص63.
6. واژه نامه تفصيلی فقه جزا، ص26.

7. »بررسی جرم اهانت به مقدسات اسالم«، ص100.
8. انعام، 108.

9. »بررسی فقهی و حقوقی جرم سب النبی«، ص38.

پيوسته است يا خير، بايد ديد الفاظ به كار برده شده 
يا  پيامبر)ص( گرديده است  تحقير شخصيت  موجب 
خير؟ معناي لغوي سب، اين احتمال را تأييد می كند؛ 
زيرا به هر دشنام و ناسزايی اطالق می شود. همچنين 
سب  لغوي  معناي  به  كه  است  آن  فقها  كالم  ظاهر 
نموده اند،  بيان  مطلق  به صورت  را  آن  و  كرده  اكتفا 
پيامبر)ص( است  به  اهانت  النبی همان  بنابراين سب 
و همان گونه كه اين سب، نسبت به ساير افراد موجب 
توهين می شود، در مورد پيامبر)ص( نيز سبب توهين 
و  ساده  اهانت  ميان  تفاوتی  جهت  اين  از  و  است 
سب النبی نمی باشد و حتی در برخی روايات، انكار 
فضيلت پيامبر)ص( نسبت به ديگران نيز از مصاديق 

سب پيامبر)ص( به حساب آمده است.10
كه  اهانت آميزي  الفاظ  با  النبی صرفًا  جرم سب   -2
به قذف پيامبر)ص( منجر گردد، تحقق می يابد. آنچه 
اين نظر را تقويت می نمايد، آن است كه اغلب قريب 
قذف  حد  ذيل  را  النبی  سب  مسئله  فقها،  اتفاق  به 
آورده اند و اين موضوع بيانگر آن است كه سب النبی 

از مصاديق قذف می باشد.11
به نظر نگارنده، نظر اول صحيح تر می باشد؛ زيرا در 
صورت  به  سب  واژه  فقيهان،  سخنان  نيز  و  روايات 
بر  را  آن  فقيهان  از  هيچ يك  و  می رود  كار  به  مطلق 
قذف حمل نكرده اند، بلكه معناي لغوي آن، كه دشنام 
است، مورد نظر بوده است. همچنين بيان اين مسئله 
در  احاديث  تبويب  تأثير  تحت  قذف،  مبحث  ضمن 
كتابهاي روايی است؛ با اين توضيح كه كتابهاي مشهور 
النبی  مقوله سب  به  مربوط  روايات  و  بحث  حديث، 
پيشين  فقيهان  و  كرده اند  بيان  قذف  مبحث  را ضمن 
به همان ترتيب، مباحث كتابهاي خود را تنظيم كرده 
قبلی  كتابهاي  شرح  به  نيز  بعدي  فقهی  كتابهاي  و 
قذف  بحث  ضمن  مسئله  ذكر  بنابراين  پرداخته اند. 
موجب انصراف آن به قذف نمی شود. در هر حال، از 

10. »بررسی حكم قاتل ساب النبی)ص( و ائمه اطهار)ع(«، ص73.
11. توهين به مقدســات دينی در حوزه آزادي مطبوعات در ايران، 

انگلستان و اياالت متحده، ص71.
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مطالب فوق استنباط می شود كه سب النبی با هر نوع 
لفظ اهانت آميز به ساحت پيامبر)ص( تحقق می يابد و 

اين جرم محدود به لفظ اهانت آميز خاصی نيست.
از اين نكته هم نبايد غافل بود كه سب و لعن با يكديگر 
تفاوت دارند، چنانچه لعن به معنای دور بودن از رحمت 
خدا، و سب به معنای ناسزاگويی است، بنابراين نبايد 
به جاي يكديگر به كار روند؛ زيرا اصل در سب، عدم 
وجود  استثنائی  و  تخصيص  آنكه  بدون  است  جواز 
مورد  چند  در  لعن،  عدم جواز  اصل  اما  باشد،  داشته 
تخصيص خورده است. البته به نظر می آيد كه منظور از 
جواز سب نسبت به بدعت گذار، جواز لعن او می باشد. 
همچنين در مقايسه سب و غيبت بايد گفت: از آنجا كه 
در سب، قصد اهانت و تحقير شرط است، ولی مواجهه 
و رودررويی شرط نيست، بنابراين از نظر منطقی بين 
سب و غيبت، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار 
خواهد بود؛ بدين معنا كه گاه سب است و غيبت نيست 
و زمانی غيبت است و سب نيست، مثل آنكه پشت سر 
شخصی چيزي بگويد كه سبب ناراحتی او شود، ولی 
گوينده قصد اهانت نداشته باشد و گاهی هم سب و هم 
اهانت  قصد  به  پشت سر كسی  كه  آنجا  است،  غيبت 

چيزي بگويد كه موجب ناخشنودي او شود.12
سب  از  منظور  حقوقي،  مباحث  در  اينكه  باب  در 
در  چون  و  كرد  مراجعه  قانون  به  ابتدا  بايد  چيست، 
قانون، تعريف يا مفهوم يا مصداق خاصي از سب بيان 
نشده است و از آنجا كه در حقوق مستند به ماده 224 
حمل  آن  عرفي  معاني  بر  كلمات  معني  مدني،  قانون 
بايد به عرف  بنابراين برای درك معني سب  ميشود، 
مراجعه كرد. در عرف عمومي ايران هم نميتوان برای 
سب معني خاص و بالمنازعي پيدا كرد. به ناچار بايد 
به عرف مسّلم و مورد قبول جامعه مسلمان ايراني كه 
حاكم بر عرف عام است؛ يعني نظرات فقها مراجعه كرد 
نمود.  دريافت  سب  معني  از  را  قانون گذار  مقصود  و 
مجازات  قانون   513 ماده  در  آنچه  كه  به خصوص 

12. بررسی تحليلی و تطبيقی جرائم قذف، افترا و توهين، ص61.

اسالمي آمده، ترجمه دقيق عبارت فقها است.13
با  را  معني سب  بايد  كه  نميماند  باقی  ترديدی  ديگر 
جملگي،  فقها  اينكه،  كرد؛  تعريف  فقها  نظرات  لحاظ 
در اين تعريف اتفاق نظر دارند يا مشهور فقها نظرشان 
در تعريف سب همان مفهوم ماده 513 قانون مجازات 
معني سب  به  راجع  متعددی  نظرات  يا  است  اسالمي 
وجود دارد، مفروغ از بحث حاضر است و فرض آن 
ائمه، هدر است. در  نبي و  كننده  است كه خون سب 
النبي  ساب  قتل  حكم  حقوقي  مباحث  به  فقط  اينجا 
پرداخته شده است كه اگر كسي به علت سب نبي يا 
را  كننده(  )سب  او  فردی  و  است  مرگ  مستحق  ائمه 
بكشد، از نظر حقوقي، با قاتل ساب النبي يا ائمه چه 

برخوردی بايد كرد؟
و  سب  پيرامون  وارده  روايات  و  آيات  مجموع  از 
حداقل فهم مشترك فقها و علمای حقوق راجع به آن، 
به دست ميآيد كه براي تحقق جرم سب النبي يا ائمه 
الزم است كه سب، متوجه پيامبر)ص( يا ائمه)ع( باشد 
و با الفاظي كه بر دشنام يا ناسزاگويي داللت دارد، واقع 
شود.14 كاربرد الفاظ دشنام آميز نسبت به پيامبر)ص(، 
شرط تحقق اين گناه است. قدر متيّقن اينكه ماده 513 
قانون مجازات اسالمي و با لحاظ تفسير قوانين به نفع 
متهم و قاعده درء، بر تحقق جرم سب النبي با استعمال 

الفاظ دشنام آميز داللت دارد.15
بر  عالوه  توهين،  جرم  تحقق  براي  كه  همان طور 
رفتار  ارتكاب  در  عمد  وجود  يعني  عام؛  سوءنيت 
موهن نسبت به ديگري، سوء نيت خاص؛ يعني قصد 
داشته  وجود  بايد  نيز  ديگري  كردن  خوار  و  تحقير 
باشد، تا جرم توهين تحقق يابد،16 در جرم سب النبي 
ناسزا  بر  كه  لفظي  از  )استفاده  عام  قصد  نيز  ائمه  يا 
يا دشنام داللت كند( و قصد خاص )تحقير و تذليل( 

13. »تعظيم و بزرگداشت شعائر الهی در آينه فقه اسالمی«، ص52.
14. ارتداد از ديدگاه فقها، ص51.

15. »آزادي بيــان و هتك حرمت اديــان و پيامبران در اروپا از منظر 
حقوق بشر«، ص66.

16. حقوق كيفری اختصاصی )1(، ص188.
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بايد وجود داشته باشد. بنابراين اگر فردي در محفل 
علمي، تنها از باب رد شبهه يا در پاسخ به شبهه ايجاد 
پيامبر)ص(  شخصيت  به  سب  از  حاكي  الفاظ  شده، 
النبي  سب  حكم  مشمول  نمايد،  بيان  را  ائمه)ع(  يا 
خاص  قصد  شخصي،  چنين  زيرا  نميگردد؛  ائمه  يا 
ناسزاگويي و تحريك احساسات جمعي را نداشته و 
پرداخته  مطالب  بيان  به  علمي  مباحث  باب  از  تنها 
است. در خصوص حكم سب پيامبر)ص( يا ائمه)ع(، 
برخي از فقهای شيعه، نسبت به هدر بودن خون ساب 
ادعای  غيرمسلمان،  و  مسلمان  از  اعم  ائمه،  يا  النبي 
در  را  حكم  اين  علت  برخي،  البته  دارند.17  اجماع 
ساب  قتل  سبب  بعضي،  و  دانستهاند  وی  شدن  كافر 
را ارتداد او ميدانند.18 برخي براساس آيه 23 سوره 
شوری مبني بر اينكه احترام و كرامت پيامبر)ص( و 
را  كننده  سب  قتل  است،  الزم  مسلمانان  بر  ائمه)ع( 
واجب ميدانند.19 هرچند اين تعبير در كالم فقها تحت 
عنوان جواز آمده است، ولي فقهايي هم هستند كه اگر 
سب كننده كافر باشد، نظر بر قتل وی ندارند و فقط 
حال،  هر  در  ميشناسند.20  قتل  مستحق  را  مسلمان 
در  نيز  وی  قتل  سبب  و  ميرسد  قتل  به  كننده  سب 
آموزههای فقهي و قانون ايران، مهدور بودن خونش 
ائمه)ع(  يا  پيامبر)ص(  با  مقابله  بر  ميباشد كه سعي 

را دارد.

روایات امامیه درباره سب النبی
در منابع اماميه، رواياتی وجود دارد كه بر زشتی رفتار 
النبی  ساب  دادن  كيفر  لزوم  و  پيامبر)ص(  به  دشنام 
روايات  اين  بررسی  به  بخش،  اين  در  دارند.  داللت 

پرداخته می شود.
1( روایت علی بن اسباط

17. »سب و لعن از ديدگاه فقه و اخالق«، ص45.
18. قانون مجازات اسالمی در نظم حقوقی كنونی، ج1، ص61.

19. بررســی توهين به مقدسات اسالم در فقه و قوانين كيفري ايران، 
ص77.

20. هتك حرمت مقدسات، ص77.

كرده است  بن جعفر روايت  از علی  اسباط  بن  علی 
كه برادرم امام كاظم)ع( به من فرمود: نزد پدرم بودم 
مدينه،  حاكم  حارثی  عبيداهلل  بن  زياد  فرستاده  كه 
نزد ايشان آمد و عرض كرد: والی با شما كار دارد. 
او  اما فرستاده  بيماري عذر خواست،  به سبب  پدرم 
دوباره بازگشت و گفت: والی می گويد: دستور دادم 
باب مقصوره را باز كنند تا راه كمتر باشد و به شما 
صدمه و ناراحتی نرسد. امام كاظم)ع( فرمود: پدرم در 
حالی كه به من تكيه داده بود، حركت كرد و بر والی 
نزدش  مدينه  فقهاي  تمام  كه  گونه ای  به  شد؛  داخل 
به  عده اي  شهادت  بر  مبنی  كاغذي  و  بودند  حاضر 
دشنام داشتند. مردی از وادی »قری« نزد حاكم بود 
كه به پيامبر)ص( دشنام داده بود، آن كاغذ را به امام 
كن.  مالحظه  را  نامه  شهادت  گفت:  داده  صادق)ع( 
امام)ع( فرمود: اول نظر فقها را بشنوم، والی از آنان 
پرسيد شما چه می گوييد: فقها گفتند: به نظر ما بايد 
تأديب شده، او را بزنند و زندانی كنند. امام)ع( فرمود: 
اگر كسی يكی از اصحاب پيامبر)ص( را دشنام داد، 
حكمش چيست؟ گفتند: همين حكم را دارد. امام)ع( 
فرمود: پس فرقی بين پيامبر)ص( و اصحابش نيست؟ 
والی گفت: قول اين گروه را رها كن. اگر می خواستم 
به حرفشان توجه و اعتنا كنم، دنبال شما نمی فرستادم، 
رسول  فرمود:  صادق)ع(  امام  بفرما.  را  خودت  نظر 
خدا)ص( می فرمايد: مردم درباره من يكسان هستند. 
اسوه به معنای تساوی است. اسوه حسنه؛ يعنی شما 
بايد مساوی با رسول خدا)ص( باشيد. هركس شنيد 
مرا دشنام می دهند و سب و شتم می كنند، بر او واجب 
است دشنام دهنده را بكشد و الزم نيست مسئله را به 
حاكم ارجاع دهد و اگر به حاكم نيز مراجعه شد، بر 
او واجب است دشنام دهنده را بكشد. در اين حالت، 
زياد بن عبيداهلل گفت: مرد دشنام دهنده را ببريد و به 

حكم اباعبداهلل بكشيد.
2( روایت محمد بن مسلم

كه  است  كرده  نقل  باقر)ع(  امام  از  مسلم  بن  محمد 
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مردي از قبيله هذيل، پی درپی، پيامبر)ص( را دشنام 
می داد. گزارش اين رفتار را به پيامبر)ص( دادند. آن 
حضرت فرمود: چه كسی اين مرد را كيفر می دهد؟ دو 
نفر از انصار بلند شدند و گفتند: ما اي پيامبر خدا. آن 
مرد دشنام  استقرار  ـ محل  به عربه  تا  رفتند  نفر  دو 
دهنده ـ رسيدند. او را جستجو كردند تا اينكه او را 
و  نكردند  به وي سالم  يافتند.  هنگام گوسفندچرانی 
را  خودتان  كيستيد؟  نفر  دو  شما  گفت:  هذيلی  مرد 
تو  آيا  پرسيدند:  او  از  انصاري  مرد  دو  كنيد.  معرفی 
از  پس  آري  داد:  پاسخ  نيستی؟  فالنی  پسر  فالنی 
به قتل رسانيدند. محمد بن  او را  پياده شده و  اسب 
مسلم پرسيد: آيا اگر در اين زمان كسی پيامبر)ص( 
را دشنام دهد، كشته می شود؟ ]شايد اين نكته در ذهن 
راوي بوده كه قتل فرد مذكور جنبه حكومتی داشته 
است؛ زيرا پيامبر)ص( در آن زمان، حاكم و زمامدار 
باز هم  آيا  نيستند،  قيد حيات  امروز كه در  بودند و 
كشتن ساب النبی صحيح است؟[ امام فرمود: اگر بر 

جانت نترسی، پس او را بكش.
در  كه  می شود  استفاده  چنين  ديگری،  ادله  از  البته 
ساب  قتل  وجوب  تنها  نه  جان،  بر  ترس  صورت 
النبی)ص( برداشته می شود، بلكه به خاطر حفظ نفس 
خود يا انسان ديگري، قتل دشنام دهنده جايز نيست. 
در  ـ  محترم  نفس  و  قاتل  خود  بين  فرقی  بنابراين، 
افتادن جان شخصی ديگر در هنگام  به خطر  فرض 
قتل دشنام دهنده ـ وجود ندارد. از اين رو، چنانچه با 
قتل ساب النبی)ص( جان مؤمنان نيز در خطر بيافتد، 
اجراي حكم مزبور جايز نيست.21 از اين روايت چنين 
استثنا  بدون  اماميه  فقهای  تمام  كه  می شود  برداشت 
مباح  خونش  پيامبر)ص(  دهنده  دشنام  كه  معتقدند 

است و بايد به قتل رسانده شود.

روایات اهل سنت درباره سب النبی
وجود  باره  اين  در  رواياتی  نيز  اهل سنت،  منابع  در 

21. كشف اللثام و اإلبهام، ج2، ص235.

دارد كه به بررسی آنها پرداخته می شود.
1( روایت قاضی عیاض

قاضی عياض از قول پيامبر)ص( آورده است: »كسی 
كه مرا دشنام دهد، او را بكشيد و آن كسی كه اصحاب 

مرا دشنام دهد، او را بزنيد«.
2( روایت متقی هندی

سيف اهلل صرامی به نقل از متقی هندی در كتاب كنز 
العمال فی سنن األقوال و األفعال، از قول پيامبر)ص( 
دشنام  را  پيامبر)ص(  هركس  است:  كرده   نقل  چنين 
ايشان را سب  دهد، كشته می شود و هركس صحابه 
خصوص  در  ابن تيميه  می شود.  زده  تازيانه  كند، 
اين حديث  اعتقاد است كه در  اين  بر  حديث مزبور 
طور  به  پيامبر)ص(  دهنده  دشنام  قتل  به  امر  نبوي، 
مطلق آمده است و بر طبق اين حديث، سب نبی به 
خودي خود موجب قتل می شود و همان گونه كه حكم 
تازيانه سب صحابی پس از قدرت بر ساب وي، با 
نيز  النبی  ساب  قتل  مجازات  نمی گردد،  ساقط  توبه 

ساقط نمی شود.
بنابراين با مالحظه روايات اماميه و اهل سنت، می توان 
اهل سنت،  و  اماميه  فقه  در  كه  رسيد  نتيجه  اين  به 
هركسی كه به ساحت مقدس پيامبر)ص( توهين نمايد 
و او را مورد مسخره و استهزا قرار دهد، حكمش قتل 
ـ و كشتن او جايز ـ است. البته در برخی موارد، لزوم 
استثناي آن در خصوص ترس بر جان خود و ديگری 

ـ از مسلمانان ـ در روايات اماميه وجود دارد.22

رویکرد فقه امامیه به سب النبی
در ادامه، مهم ترين اقوال در فقه اماميه پيرامون سب 

النبی و كيفر آن را مورد بررسی قرار خواهيم داد.
1( شیخ طوسی

شيخ طوسی در كتاب النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی 
النبی چنين می نويسد: »هركسی  راجع به حكم سب 
رسول اهلل)ص( يا يكی از ائمه)ع( را دشنام و ناسزا 

22. احكام مرتد از ديدگاه اسالم و حقوق بشر، صص89و90.
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براي شنونده سب، كشتن  الدم است و  گويد، مهدور 
ساب النبی حالل است، البته در صورتی كه نسبت به 
سب  حكم  اجراي  در  ترسی  ديگري،  يا  خود  نفس 
يا  حال  در  ضرر  بيم  اگر  پس  باشد.  نداشته  النبی 
آينده بر جان خود يا برخی از مؤمنان داشته باشد، 
در هر حال، عدم اجرای حكم، چيزی متعرض وی 
نمی نمايد«.23 ابن ادريس حلی نيز همانند اين نظر را 

بيان نموده است.24
2( محقق حلی

محقق حلی صاحب كتاب شرائع اإلسالم فی مسائل 
الحالل و الحرام پيرامون حكم ساب النبی می نويسد: 
دهد، شنونده دشنام  پيامبر)ص( دشنام  به  كه  »كسی 
)سب( در صورتی كه بيم ضرر جانی يا مالی براي وي 
يا يكی از مؤمنان متصور نباشد، می تواند اقدام به قتل 
ساب النبی نمايد و همچنين است اگر كسی به يكی از 

ائمه معصومان)ع( دشنام بگويد«.
شنونده  الف(  می گردد:  استخراج  فقهی  قول  اين  از 
سب النبی جايز است مرتكب سب را به قتل برساند. 
ب( جواز قتل ساب النبی براي شنونده سب، مشروط 
يكی  يا  وي  براي  مالی  يا  جانی  ضرر  بيم  عدم  به 
فقهاي  از  بسياري  برخالف  ج(  می باشد.  مؤمنان  از 
النبی  ساب  قتل  موانع  از  نيز  مالی  ضرر  بيم  اماميه، 
توسط شنونده می باشد. اين در حالی است كه اغلب 
فقها صرفًا به بيم ضرر جانی )نفسی( اشاره نموده اند. 
د( حكم سب ائمه به حكم سب النبی الحاق شده است 
و در خصوص سب حضرت فاطمه)س( يا هريك از 

انبيا)ع( مسكوت می باشد.25
3( عالمه حلی

أحكام  إلی  األذهان  إرشاد  كتاب  در  حلی  عالمه 
اإليمان می نويسد: »دشنام دهنده به پيامبر اسالم)ص( 
ائمه معصومان)ع( كشته می شود و كشتن  از  يا يكی 
وی براي هركس كه سب را شنيده باشد، حالل است، 

23. النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوي، ص94.
24. السرائر، ج3، ص173.

25. شرائع اإلسالم، ج20، ص165.

البته در صورتی كه جان و مال او و ديگر مؤمنان در 
امان باشد و در صورت وجود ضرر، اقدام شنونده در 

كشتن ساب النبی جايز نمی باشد«.
بنابراين طبق اين نظر، اواًل؛ مجازات ساب النبی قتل 
است و حكم سب ائمه)ع( نيز به حكم مزبور الحاق 
براي  در صورتی  النبی،  ساب  كشتن  ثانيًا؛  می گردد. 
شنونده حالل است كه بيم ضرر جانی يا مالی در ميان 
نباشد، در غير اين صورت، اين اقدام فاقد حليت و 

جواز است.26
به هر روی دشنام و ناسزا به پيامبر)ص( و مقدسات 
و عيب جويی از قرآن و اعتقادات مسلمانان، جسارت 
و توهين به آنان است؛ چنان  كه شريف مرتضی گفته  
و  ايشان  از  عيب جويی  پيامبر)ص(،  به  دشنام  است: 
داشتن دين  دادن، خوار  به آن حضرت  ناسزا  نسبت 
آن  پيروان  و  اسالم  شمردن  پست  و  اسالم  مقدس 

است.27

رویکرد فقه اهل سنت به سب النبی
فقهای اهل سنت دشنام دهنده به پيامبر)ص( را مرتد 
آنان  از  برخی  كه  تفاوت  اين  با  دانسته اند،  كافر  و 
معتقدند اگر توبه كرد، توبه اش مانع قتلش می شود.28 
رويكرد فقه اهل سنت نسبت به سب النبی و حكم آن 
را می توان در شاخه های مختلف اين فقه مورد بررسی 

قرار داد.
1( فقه شافعی

و  علم  اهل  اجماع  به  كه  است  نموده  بيان  ابن منذر 
است؛  كشتن  پيامبر)ص(  دهنده  دشنام  حد  خرد، 
به  نيز  شافعی  امام  است، خود  كافر  كننده  زيرا سب 
فقهاي شافعی در كتاب  از  نووی  نظر است.29  همين 
المجموع چنين می نويسد: »ابن منذر ادعاي اجماع و 
اتفاق نموده است كه اگر كسی به پيامبر)ص( صراحتًا 

26. إرشاد األذهان، ج16، ص271.
27. حقوق جزاي اختصاصی اسالم، ص255.

28. المجموع، ج19، ص427.
29. منهاج السنة النبوية.
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دشنام دهد، قتلش واجب است، و ابوبكر فارسی كه 
يكی از امامان شافعی می باشد در كتاب اإلجماع نقل 
نموده كه هركس پيامبر)ص( را سب نمايد، به لفظی 
كه صراحتًا موجب قذف است، به اتفاق و اجماع علما 
چنين شخصی كافر ]و مرتد[ شده است، پس اگر توبه 
... و صيدالنی گفته  او ساقط نمی شود  از  نمايد قتل 
است كه قتل ساقط شده و حد قذف واجب می گردد. 
خطابی گفته است در وجوب قتل چنين شخصی، در 
ندارم،  نظر مخالفی سراغ  باشد،  صورتی كه مسلمان 
ابن بطال نيز گفته است علما در خصوص حكم سب 
از  ابن قاسم  چنان كه  شده اند،  اختالف  دچار  النبی 
مالك نقل كرده است كه اگر كسی از اهل ذمه مانند 
يهود سب پيامبر)ص( نمايد، كشته می شود، مگر آنكه 
مسلمان  النبی  مرتكب سب  اگر  ليكن  بياورد،  اسالم 
باشد، بدون توبه دادن كشته می شود«.30 بنابراين در 
استهزا  از روی  النبی  نيست كه سب  تفاوتی  امر  اين 
باشد، يا از روی دشمنی، يا به لحاظ اعتقادی، ساب 
در حكم  اختالفی  هيچ  و  شده  محسوب  مرتد  النبی 

قتل وی نيست.31
به  را  ديگری  قول  شافعی،  فقهای  از  ديگر  برخی 
شافعی نسبت داده اند: »اگر كافر ذمی پيامبر)ص( را 
نقض  به عالوه، موجب  و  قتل می رسد  به  كند،  سب 
قرارداد ذمه نيز خواهد شد«. همچنين خطيب شربينی 
از فقهاي برجسته شافعی در خصوص حكم تكذيب 
انِع ...  پيامبر)ص( و سب او می نويسد: »فَمن نفی الصَّ
ُسل بَِأن قَاَل لم يرسلهم اهلل تََعالَی أَو نفی نبوة  أَو نفی الرُّ
بِِه أَو  نَبيا أَو سبه أَو استخف  نَبِي أَو كذب َرُسوال أَو 
باسمه أَو باسم اهلل أَو بَأْمره أَو وعده أَو جحد آيَة من 
ََّها  أَن ُمْعتَقًدا  آيَة  فِيِه  َزاد  أَو  ثُبُوتَها  الُْقْرآن مجمعا علی 
َُّه  ِمْنُه أَو استخف بِسنة َكَما لَو قيل لَُه قلم أظفارك فَِإن
سنة فََقاَل اَل أفعل َوإِن َكاَن سنة َوقصد ااِلْستِْهَزاء بذلك 
... كفر فِي َجِميع َهِذه الْمَسائِل الَْمْذُكوَرة«.32 بنابراين 

30. المجموع، ج19، صص426و427.
31. موسوعة الفقه اإلسالمی.

32. اإلقناع، ج2، ص551.

فقيه مذكور استخفاف پيامبر)ص( و سب ايشان را از 
مصاديق كفر و ارتداد دانسته است.33

2( فقه مالکی
جماعت  از  دهد،  دشنام  را  پيامبر)ص(  كه  كسی 
مسلمانان خارج گرديده و به قتل رسانده می شود.34 
حطاب رعينی از فقهاي مالكی صاحب كتاب مواهب 
می نويسد:  النبی  ساب  حكم  خصوص  در  الجليل 
می شود،  كشته  نمايد،  سب  را  پيامبر)ص(  »هركسی 
ارتكاب سب، اسالم  از  باشد و پس  كافر  آنكه  مگر 
در  است:  گفته  مسلم  شرح  در  قرطبی   ... بياورد. 
وجوب احترام صحابه پيامبر)ص( و حرام بودن سب 
اگر  كه  امر  اين  در  و  ندارد  نظر مخالفی وجود  آنها، 
كسی بگويد آنها كافر و گمراهند، كافر است و كشته 
ندارد؛ زيرا چنين  بين علما وجود  می شود، اختالفی 
بديهيات شرع گرديده و خدا  از  شخصی منكر يكی 
در  حكم  همين  و  است  نموده  تكذيب  را  رسول  و 
مورد كسی كه تهمت كفر و ضاللت به يكی از خلفاي 
چهارگانه بدهد، اجرا می شود«.35 پس ظاهر عبارت 
داللت  امر  اين  بر  و  دارد  اختصاص  كافر  به  مذكور 
قتل ساقط  باشد،  مسلمان  كننده  اگر سب  كه  می كند 

نمی شود.
در  مالكی  فقهاي  از  اإلكليل  جواهر  كتاب  صاحب 
شخصی  »اگر  می نويسد:  النبی  سب  حكم  خصوص 
پيامبري را ناسزا گويد، يا او را لعن كند، يا عيبی بر او 
گيرد، يا نسبت ناروايی به او بدهد، يا حق او را سبك 
بشمارد، يا صفت ديگري به او نسبت دهد، مثل اينكه 
بگويد او سياه يا كوتاه قد است يا عيبی در بدن يا 
نسبت به خوي و خصلت او بگيرد، يا يكی از مقامات 
عاليه چون كثرت علم و زهد او را كم بگيرد، يا كاري 
كه براي پيامبر جايز نيست به او نسبت دهد، مثل عدم 
انجام رسالت تبليغ، يا به عنوان بدگويی چيزي را به 
او نسبت دهد كه شايسته مقام او نيست، اين فرد بايد 

33. موسوعة الفقه اإلسالمی.
34. الذخيرة، ج13، ص18.

35. حقوق كيفري در اسالم، ص66.
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بدون اينكه از او طلب توبه شود، به عنوان حد كشته 
شود و توبه او در اسقاط حد مفيد نيست«. بنابراين 
به عبارت ساده تر، چنين شخصی حتی اگر به عنوان 
مرتد توبه نمايد و توبه او نيز پذيرفته شود، حد قتل 
به عنوان مجازات سب النبی از وي ساقط نمی شود.36

قرطبی از فقهاي مالكی در خصوص حكم سب النبی 
بر اين عقيده است: »هركس به خداوند تبارك و تعالی 
يا پيامبر وي و يا يكی از پيامبران الهی دشنام دهد، 
به قتل می رسد، بی آنكه  باشد،  در حالی كه مسلمان 
فقيهان  از  گروهی  اما  شود،  توبه  درخواست  وي  از 
چنين جرمی را ارتدادي می دانند كه در آن درخواست 
توبه می شود، پس اگر توبه نمود، كشته نمی شود، ليكن 
اگر توبه نكرد، به قتل می رسد و نظريه نخست مورد 
تأييد مذهب ما است. اگر كافر ذمی خداوند متعال و 
آن  نظر  يك  می رسد.  قتل  به  كند،  را سب  رسولش 
قتل  به  نمايد،  سب  را  پيامبر)ص(  هركس  كه  است 
می رسد، خواه مسلمان باشد و خواه نباشد، و هردو 
نسبت  مالك  به  ديگران  و  ابن عبدالحكم  را  نظريه 
داده اند، ليكن بهتر است ]هنگام انعقاد قرارداد و پيمان 
ذمه[ بر كافر ذمی شرط شود كه در مدت قراردادش، 
نزد مسلمانان، پيامبر)ص( را به صورت آشكار سب 
ننمايد و اگر چنين پيمانی را نقض كند، به خاطر نقض 

تعهد به قتل می رسد«.37
احمد دردير يكی از فقهاي مشهور مالكی در الشرح 
الكبير می نويسد: »اگر يك انسان مكّلف، پيامبري را 
ناسزا گويد ... يا او را لعن كند، يا عيبی به او بگيرد، 
يا نسبت ناروا به او دهد، يا حق او را سبك شمارد، 
مثل اينكه بگويد او سياه است، كوتاه است، يا عيبی 
در بدن او بگيرد، مثل اينكه بگويد او كج چشم است 
به  نسبت  را  عيبی  يا  است،  بدكالم  يا  است  لنگ  يا 
طبيعت و خصلت او بگيرد، مثل نسبت بخل، يا يكی 
از مقامات عاليه همچون كثرت علم و زهد او را انكار 
كند، ... اين فرد بايد كشته شود و طلب توبه هم از او 

36. همان، ص163.
37. بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصی )1و2و3(، ص163.

نشود و اگر توبه كرد قبول نيست و در اين صورت 
حد الهی بر او جاري خواهد شد، اما اگر توبه نكند، 

به عنوان جرم كفر، اعدام می شود«.38
3( فقه حنبلی

مورد  اين  در  نيز  حنبليها  كه  است  معتقد  ابن عابدين 
به  كه  كسی  هستند.39  مالكی  و  شافعی  با  موافق 
صراحت رسول خدا را ناسزا گويد، در دنيا توبه اش 
از مقدسی در  نقل  به  قبول نمی شود. 40 احمد عبادی 
بيان  النبی  سب  حكم  به  راجع  الكبير،  الشرح  كتاب 
در  ما  علماي  و  اصحاب  از  »برخی  است:  داشته 
خصوص كسی كه پيامبر)ص( را سب می كند، گفته اند 

كه در هر حال كشته می شود«.41
تعريف  به  راجع  المغنی  كتاب  در  ابن قدامه  همچنين 
از  بعد  كه  است  كسی  »مرتد  می نويسد:  چنين  مرتد 
مسلمان بودن كافر شود. بنابراين اگر كسی براي خدا 
يكی  يا  و  يگانگی  يا  ربوبيت  يا  شود،  قائل  شريك 
از صفات خدا را انكار كند، يا براي خدا همسري و 
يا  كند،  انكار  را  پيامبر)ص(  يا  و  قرار دهد  فرزندي 
به  يا  نمايد،  انكار  را  از آن  يا بخشی  كتاب آسمانی 
خدا و رسول خدا)ص( ناسزا گويد، كافر گشته است. 
مرتد عاقل و بالغ به اسالم دعوت می شود و سه روز 
به او مهلت داده می شود و تنگ بر او گرفته می شود، 

تا توبه كند، اگر نكرد كشته می شود«.
از امام احمد بن حنبل نقل شده كه گفته است: »الزم 
است،  مستحب  بلكه  شود،  توبه  طلب  او  از  نيست 
و  بكشيم  را  او  است  همين حالت جايز  در  بنابراين 
بايد اعدام او با شمشير و فقط به دستور امام يا نايب 
او انجام گيرد«.42 ابن حنبل در روايتی ديگر می گويد: 
»هركس كه رسول خدا)ص( را دشنام گويد، توبه اي 
حنبلی  فقهای  از  برخی  ندارد«.  وجود  او  براي 
يا  خدا  يا  گويد،  دشنام  خدا  به  »هركس  نوشته اند: 

38. حاشية الدسوقی، ج4، ص309.
39. رد المحتار، ج4، ص167.

40. الروض المربع، ص683.
41. تبيين ماهيت و مبانی جرم توهين به مقدسات، ص73.

42. همان، ص75.
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آيات پيامبران يا كتابهاي ايشان را تمسخر كند، كافر 
مقام  در  خواه  باشد،  جدي  كار  اين  در  خواه  است، 
شوخی و مزاح باشد ...«. چنانچه پيامبر)ص( فرموده 
است: »َمْن َسبَّ َرُسوَل اهللِ)ص( َكاَن َكافًِرا َواِجبًا َعَلی 
سب  را  خدا)ص(  رسول  »هركسی  قَْتُلُه«،43  أُمَّتِِه 
نمايد، كافر گرديده و قتلش بر امت واجب می شود«.

4( فقه حنفی
با مراجعه به برخی از متون فقهی مذهب حنيفه، چنين 
ابوحنيفه معتقد است: كسی  امام  استنباط می شود كه 
كه به پيامبر)ص( دشنام دهد، اگر مسلمان باشد، توبه 
داده می شود، در صورتی كه توبه كرد، توبه اش قبول 
می شود و اگر توبه نكرد، مانند مرتد كشته می شود.44 
همچنين علماي اين مذهب بر اين عقيده اند كه سب 
پيامبر)ص( توسط كافر ذمی، موجب مجازات نيست، 
بلكه صرفًا از اين عمل نهی می شود. دليل اين حكم 
را آن می دانند كه سب پيامبر)ص( توسط كافر ذمی، 
به همين علت مستحق  بر كفر است و  صرفًا زيادت 
از فقهای حنفيه در  مجازات نيست. چنانچه كاسانی 
»اگر  می نويسد:  مورد  اين  در  الصنائع  بدائع  كتاب 
]كافر ذمی[ پيامبر)ص( را سب نمايد، پيمان ذمه نقض 
نمی شود؛ زيرا اين عمل او زيادت كفر بر كفر است و 
از آنجا كه پيمان ذمه با وجود اصل كفر باقی می ماند، 

بنابراين با زيادت بر كفر نيز باقی می ماند«.45
برخی از فقهاي حنفيه معتقدند: كافر ذمی در صورتی 
بايد تعزير شود و حتی  النبی شود،  كه مرتكب سب 
مرتكب  ذمی  كافر  قتل  به  قائل  ابن عمر  مانند  برخی 
سب النبی می باشند. به نظر می رسد بين فقهاي حنفيه 
اختالف نظر زيادي وجود دارد؛ زيرا در برخی ديگر از 
متون فقهی آمده است كه حنفيه سب كننده پيامبر)ص( 
ننمايد، به قتل می رسد.  را مرتد می دانند و اگر توبه 
چنانچه شريف مرتضی از فقهاي نامدار شيعه در كتاب 
گفته اند:  يارانش  و  »ابوحنيفه  می نويسد:  اإلنتصار 

43. شرح مشكل اآلثار، ج12، ص412.
44. رد المحتار، ج4، ص167.

45. بدائع الصنائع، ج7، ص113.

هركس پيامبر)ص( را سب نمايد، يا عيب جويی كند، 
در حالی كه مسلمان است، مرتد شده است و اگر كافر 

ذمی باشد، تعزير می شود و كشته نمی شود«.46
صاحب كتاب الفقه علی المذاهب األربعة در خصوص 
ديدگاه مذهب حنفيه راجع به حكم سب، می نويسد: 
»حنفيه می گويند: هركسی كينه رسول خدا)ص( را در 
النبی به طريق  دلش داشته باشد، مرتد است و سب 
كشته  حد،  عنوان  به  پس  دارد،  حكمی  چنين  اولی 
پذيرفته  او،  از  قتل  اسقاط  جهت  او  توبه  و  می شود 

نمی شود«.47

سب النبی در حقوق کیفری ایران
قانون گذار ايران براي جرم انگاري توهين به مقدسات 
مصوب  تعزيرات  قانون  در  واضح،  و  صريح  به طور 
1375ش، ماده 513 را به تصويب رسانده است كه 
مقرر می دارد: »هركس به مقدسات اسالم و يا هريك 
حضرت  يا  طاهرين)ع(  ائمه  يا  و  عظام  انبياي  از 
حكم  مشمول  اگر  نمايد،  اهانت  طاهره)س(  صديقه 
ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غير اين صورت 

به حبس يك تا پنج سال محكوم خواهد شد«.
اسالمی  مجازات  قانون  در  كه  است  ذكر  شايان 
مصوب 1392ش، قانون گذار در كتاب دوم )حدود( 
به شناسايی  پنجم  ذيل جرايم موجب حد، در فصل 
مقرر   262 ماده  در  و  پرداخته  النبی«  »سب  عنوان 
يا هريك  و  اعظم)ص(  پيامبر  است: »هركس  نموده 
از انبيای عظام الهی را دشنام دهد يا قذف كند، ساب 
النبی است و به اعدام محكوم می شود«. نيز در ماده 
263 بيان می دارد: »هرگاه متهم به سب ادعا نمايد كه 
اظهارات وی از روی اكراه، غفلت، سهو يا در حالت 
مستی يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معانی 
ساب  است،  بوده  ديگري  از  قول  نقل  يا  و  كلمات 
النبی محسوب نمی شود. تبصره: هرگاه سب در حالت 

46. اإلنتصار، ص234.
47. الفقه علی المذاهب األربعة، ج5، ص378.
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و صدق  باشد  ديگري  از  نقل  به  يا  يا غضب  مستی 
اهانت كند، موجب تعزير تا 74 ضربه است«.

با توجه به عام بودن عنوان توهين، يك عمل مادي 
شفاهی،  يا  كتبی  صورت  به  است  ممكن  وهن آور 
ممكن  همچنين  گيرد.  صورت  غيابی،  يا  حضوري 
است هدف توهين كننده از اعمال مادي توهين آميز، 
لكه دار ساختن حيثيت و شرافت باشد، مانند نسبتهايی 
ذي صالح  اشخاص  درستی  و  راستی  و  صداقت  كه 
واهن،  منظور  است  ممكن  يا  و  می نمايد  لكه دار  را 
پايين آوردن آبرو و شرافت و كسر شأن باشد. بدين 
شعارهاي  دادن  خفت آور،  ناسزاي  فحاشی،  ترتيب، 
تمسخرآميز، يا نسبت دادن عملی كه باعث جريحه دار 
ترك  حتی  يا  و  می گردد  مردم  احساسات  شدن 
ادب، ممكن است از مصاديق توهين محسوب شود. 
بنابراين، تشخيص توهين، امري است كه بايد با توجه 
به اوضاع و احوال قضيه و شخصيت طرف جرم كه 
مورد اهانت قرار گرفته است و عرف موجود صورت 

پذيرد.
كسانی كه قائل بر اين هستند كه توهين تنها از طريق 
استدالل  چنين  فعل،  ترك  نه  می شود،  ناشی  فعل 
مجازات  قانون   513 ماده  به  توجه  با  كه  می كنند 
اين  تحقق  اواًل؛  می رسد  نظر  به  1375ش،  اسالمی 
فعل.  ترك  نه  و  است  امكان پذير  فعل  با  فقط  جرم، 
نسبت  استفساريه  قانون  در  قانون گذار  تصريح  ثانيًا؛ 
به كلمه توهين، اهانت و يا هتك حرمت مندرج در 
مقررات جزايی مواد 513، 514، 608 و 609 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1375ش و بندهای 7 و 8 
ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات بر به كار 
الفاظ صريح يا ظاهری و يا ارتكاب اعمال و  بردن 
است،  الزم  اهانت  تحقق  برای  كه   ... حركات  انجام 
مؤيد اين است كه اهانت با فعل تحقق می يابد. ثالثًا؛ 
تفسير  اصل  نيز  و  قوانين جزايی  مضيق  تفسير  اصل 
به  توهين  جرم  كه  دارد  اين  بر  داللت  متهم  نفع  به 

مقدسات، فقط با فعل صورت می گيرد.48
با  گفت:  می توان  باال،  استدالل  به  پاسخ  مقام  در 
توجه به اينكه مقدسات و معتقدات دينی )و مذهبی( 
اهميتی  و  احترام  چنان  از  جامعه  هر  اشخاص  نزد 
برخوردار هستند كه حتی جان خود را ـ در مواقعی 
به انحای گوناگون ـ براي آنها فدا می نمايند، توهين و 
بی احترامی به مقدسات و معتقداتشان را به هر صورت 
كه باشد، حتی به صورت ترك فعل، برنمی تابند و از 
سوي ديگر چنانچه معتقد باشيم علت وضع حكم در 
حيثيت  و  شرافت  از  توهين، حمايت  خصوص جرم 
اشخاص است، در اين صورت تنها مختص به اعمال 
مثبت نمی باشد؛ زيرا حمايت قانون گذار از شرافت و 
حيثيت اشخاص، زمانی همه جانبه و كامل خواهد بود 
را  مزبور  جرم  مادي  عنصر  بتواند  نيز  فعل  ترك  كه 
تشكيل دهد. به طور كلی، در ارتباط با اينكه اعمالی 
اهانت آميز به شمار می روند يا نه، می توان آنها را در 

سه دسته جاي داد:
توهين جزء جدانشدنی  كه  اعمال هستند  برخی   -1
آنها می باشد، مانند وجود درد نسبت به زدن شديد كه 
به هيچ وجه جداي از آن نيست؛ در چنين مواردي 
كه عرف چنين مالزمه اي را از رفتار انسانی برداشت 
می كند، عمل شخص، توهين به شمار می رود، هرچند 
اين گونه  در  قصد  و  باشد  داشته  توهين  از  غير  نيتی 

موارد، مالك نيست.
خود،  خودي  به  كه  دارند  وجود  اعمال  برخی   -2
اهانت  قصد  شخص  چه  دارند،  اهانت  در  ظهور 
باشد؛ در چنين  نداشته  يا چنين قصدي  باشد  داشته 
مواردي، عمل توهين آميز محسوب می شود، ولی اگر 
قصدي خالف  ـ  موردي  چنين  در  ـ  بتواند  مرتكب 
عمل  و  می شود  پذيرفته  او  از  كند،  ثابت  را  توهين 
ديگر،  عبارت  به  شد.  خواهد  تلقی  اهانت آميز  وي، 
براي محكمه احتياجی به ثبوت قصد توهين نيست و 

مرتكب بايد ادعاي قصد عدم توهين را ثابت نمايد.

48. حقوق جزای اختصاصی )1(، ص117.
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نه  خود  خودي  به  كه  هستند  اعمال  برخی   -3
ظهور  يعنی  اهانت آميز؛  غير  نه  و  هستند  اهانت آميز 
و عدم ظهور آن در توهين مساوي است. در چنين 
مواردي اثبات اهانت آميز بودن آن، بستگی به ثبوت 
قصد توهين دارد. بنابراين سب النبی يكی از مصاديق 
فعل  صورت  به  بايد  مرتكب  رفتار  و  است  اهانت 
محقق گردد. وسيله در اين جرم شرط نيست. همچنين 
رفتار مرتكب می تواند به صورت لفظ، كتابت، تصوير، 
و  روشن  مفهوم  متضمن  كه  اقدامی  هر  و  نمايش 
بدون ابهام قذف و يا دشنام باشد، واقع گردد. وسيله 
ارتكاب می تواند سينما، كتاب و غير آنها باشد. البته 
تحقق سب به وسيله كاريكاتور بعيد است، مگر آنكه 
دشنام  و  فحش  كه  قبيحه  كلمات  از  كاريكاتور  در 
باشد، استفاده شده باشد كه در اين صورت داخل در 
خالصه  است.  اعدام  آن،  مجازات  و  می شود  كتابت 
عنوان  مشمول  پيامبر)ص(  به  اهانتی  هرگونه  آنكه 
لفظ  قالب و  اين عنوان مجرمانه،  النبی است و  سب 
تشخيص  مالك  اينجا  در  آنچه  بلكه  ندارد،  خاصی 
پيامبر)ص(  به  نسبت  اهانت  تحقق  است،  النبی  سب 
است. البته از نظر عنصر مادي، تفاوتی ميان اهانت و 
سب النبی)ص( نيست، اما از نظر عنصر معنوي بايد 
جرم،  اين  تحقق  براي  توهين  قصد  كه  داشت  توجه 

الزم است.

سب النبی در حقوق کیفری افغانستان
حقوقهای  جمله  از  نيز  افغانستان  كيفری  حقوق 
شرعی محسوب می شود؛ زيرا شرع و احكام شرعی، 
اين  در  كيفری  قوانين  منبع  مهم ترين  و  اصلی ترين 
حنفی،  فقه  كه  است  ذكر  به  الزم  البته  است.  كشور 
منبع اصلی قانون گذاری كيفری شرعی در افغانستان 
است. بنابراين، می توان تصور كرد مطالبی كه پيرامون 
رويكرد فقه حنفی نسبت به سب النبی گفته شد، مبنای 
قانون گذاری كيفری در مورد اين رفتار مجرمانه برای 

قانون گذار اين كشور باشد. 

در عين حال، بايد توجه داشت كه در قانون مجازات 
تحت  خاصی  مجرمانه  عنوان  افغانستان،  اسالمی 
اين،  وجود  با  اما  ندارد،  وجود  النبی«  »سب  عنوان 
افغانستان  اسالمی  مجازات  قانون   325 ماده   1 بند 
مورد  در  2010م،  مصوب  جزايی(  كود  به  )موسوم 
)رفتار(  فعل  واسطه  به  چه  اديان  پيروان  به  تجاوز 
كه  »شخصی  می دارد:  مقرر  چنين  )گفتار(،  قول  يا 
يا  توهين  را  اسالم  مقدس  دين  احكام  يا  معتقدات 
تحريف نمايد، به حبس متوسط محكوم می گردد«. به 
نظر می رسد سب النبی می تواند مشمول هردو عنوان 
تعبير ديگر، می توان  به  توهين و تحريف قرار گيرد. 
پيامبر)ص(  مقام  به  صراحتًا  فردی،  كه  كرد  تصور 
توهين كند، يا مطلبی را نسبت به ايشان تحريف كند 
و يا در اين باره بدعت گذاری نمايد، در اين فروض، 
توضيح  اين  می توان  البته  است.  داده  رخ  النبی  سب 
را نيز افزود كه در فرض تحريف، بايد فرد، رفتار يا 
گفتاری مبتنی توهين و دشنام داشته باشد، وگرنه با 
توجه به اصل قانونمند بودن جرمها و مجازات و نيز 
اصل تفسير مضيق قوانين كيفری، بعيد است تحريف 
پيامبر)ص(  سب  را  توهين  و  دشنام  بر  مشتمل  غير 

قلمداد كرد.
نكته ديگر اينكه مقصود از حبس متوسط در حقوق 
كيفری افغانستان، 2 تا 5 سال حبس است. همچنين 
ماده 895 اين قانون، امكان ارتكاب جرم توهين به 
نظر  در  را  مجازی  فضای  طريق  از  مذاهب  و  اديان 
گرفته و برای مجازات توهين به اديان يا مذاهب از 
هزار  الی 60   5 نقدی  مجازی، جزای  فضای  طريق 

افغانی را مقرر نموده است.
مجازات  قانون  كه  آنجا  از  گفت:  می توان  نتيجه  در 
مجرمانه  عنوان  النبی  سب  برای  افغانستان  اسالمی 
ماده  دوم  بند  مطابق  است،  نگرفته  نظر  در  خاصی 
افغانستان، در مواردی كه  قانون مجازات اسالمی   2

قانون ساكت است، به فقه حنفی مراجعه می گردد.
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نتیجه گیری
1. جز فقه حنفی كه رويكردی متفاوت در باب سب 
النبی و مجازات ساب اتخاذ كرده و معتقد به قتل و 
ديگر  در  نيست،  پيامبر)ص(  به  دهنده  دشنام  كشتن 
مذاهب اسالمی؛ يعنی مالكی، شافعی و حنبلی و نيز 
كشته  و  قتل  النبی، چيزی جز  مجازات سب  اماميه، 
شدن نيست. در حقيقت، در اين مذاهب، سب النبی، 
مصداق آشكاری از ارتداد و خروج از دين است و 
بنابراين مستحق اين مجازات شديد است. اصلی ترين 
مبنای اين مذاهب در تعيين كيفر قتل برای ساب النبی، 
از  برخی  و  پيامبر)ص(  جانب  از  كه  است  رواياتی 
قتل،  كيفر  به  النبی  ساب  استحقاق  بر  مبنی  ائمه)ع( 

وارد شده است.
2. حقوق كيفری ايران و افغانستان رويكرد متفاوتی 
كرده اند.  اتخاذ  ساب  مجازات  و  النبی  باب سب  در 
به  را  النبی  سب  ايران،  كيفری  حقوق  كه  حالی  در 
از دين،  ارتداد و خروج  از  عنوان مصداق آشكاری 

به صراحت و به صورت يك بزه مستقل، جرم انگاری 
كرده و آن را مستحق قتل دانسته است، حقوق كيفری 
افغانستان، ضمن اينكه اين عنوان را به صراحت تعيين 
 5 تا   2( متوسط  مجازات حبس  نكرده،  و شناسايی 
سال( را برای آن تحت عنوان »توهين به مقدسات« 
كيفر و  نظر می رسد  به  بنابراين  نظر گرفته است.  در 
مجازات سب النبی، در حقوق كيفری ايران، به صورت 
افغانستان  جامع تر و كامل تر نسبت به حقوق كيفری 

صورت گرفته است.
مذهب  سه  و  اماميه  فقه  در  می رسد  نظر  به   .3
سب  مجازات  حنبلی(،  و  مالكی  )شافعی،  اهل سنت 
النبی شديدتر و پررنگ تر می باشد كه مجازات آن را 
جز قتل چيزی ديگر نمی دانند، اما فقه حنفی كه نظام 
حقوقی افغانستان هم با اين رويكرد عمل نموده است، 
آن چنان شديد و پررنگ نبوده و معتقد به قتل و كشتن 
توهين و دشنام دهنده به پيامبر)ص( نيست، بلكه او را 

مرتد محسوب می نمايد.

- قرآن كريم.
پيامبران  و  اديان  حرمت  هتك  و  بيان  »آزادي   -
مجله  اسدي،  طيبه  بشر«،  حقوق  منظر  از  اروپا  در 

پژوهشهای حقوق تطبيقی، شماره 10، 1385ش.
- احكام مرتد از ديدگاه اسالم و حقوق بشر، سيف اهلل 
رياست  استراتژيك  تحقيقات  مركز  تهران،  صرامی، 

جمهوري، 1387ش.
- ارتداد از ديدگاه فقها، اصغر تفضلی هرندی، تهران، 

اميركبير، 1388ش.
- إرشاد األذهان إلی أحكام اإليمان، حسن بن يوسف 
الفقهية، علی اصغر مرواريد،  الينابيع  حلی، در: سلسلة 
بيروت، مؤسسة فقه الشيعة؛ الدار اإلسالمية، 1410ق.

سه گانه  ابعاد  از  النبی  ساب  حكم  »استنباط   -

الهيات  مجله  جواهري،  محمدرضا  اسالمی«،  سنت 
اجتماعی، سال اول، شماره 2، 1388ش.

- اصول راهبردی حقوق كيفری، غالم حيدر عالمه، 
تهران، نشر ميزان، 1394ش.

اح م د  ب ن   م ح م د  أبی شجاع،  ألفاظ  فی حل  اإلقناع   -
خ طي ب  ش رب ي ن ی ، بيروت، دارالفكر، بی تا.

نجف،  مرتضی،  شريف  حسين  بن  علی  اإلنتصار،   -
مطبعة الحيدرية، 1971م.

)1و2و3(،  اختصاصی  جزاي  حقوق  بايسته هاي   -
جعفر كوشا، تهران، مجد، 1390ش.

- بدائع الصنائع فی ترتيب الشرائع، ابوبكر بن مسعود 
كاسانی، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق.

افترا  قذف،  جرائم  تطبيقی  و  تحليلی  بررسی   -

  کتابنامه
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سبز،  فرهنگ  تهران،  رضوانی،  صادق  توهين،  و 
1389ش.

- بررسی توهين به مقدسات اسالم در فقه و قوانين 
كارشناسی  پايان نامه  صابر،  حسن  ايران،  كيفري 

ارشد، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1388ش.
- »بررسی جرم اهانت به مقدسات اسالم«، عباس 
سياسی،  علوم  و  حقوق  دانشكده  مجله  زراعت، 

شماره 56، 1381ش.
ائمه  و  النبی)ص(  ساب  قاتل  حكم  »بررسی   -
نژاد،  غالم  ياسر  و  شاكری  ابوالحسن  اطهار)ع(«، 
فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال 44، شماره  مجله 

1، 1390ش.
- »بررسی فقهی و حقوقی جرم سب النبی«، عباس 
 ،57 شماره  مشهد،  الهيات  دانشكده  مجله  زراعت، 

1381ش.
مقدسات،  به  توهين  جرم  مبانی  و  ماهيت  تبيين   -
دانشگاه  ارشد،  كارشناسی  پايان نامه  عبادي،  احمد 

قم، 1381ش.
- توهين به مقدسات دينی در حوزه آزادي مطبوعات 
در ايران، انگلستان و اياالت متحده، مرتضی نجابت 
شهيد  دانشگاه  ارشد،  كارشناسی  پايان نامه  خواه، 

بهشتی، 1385ش.
فقه  آينه  در  الهی  شعائر  بزرگداشت  و  »تعظيم   -
فقهی،  آموزه هاي  مجله  رحيمی،  مرتضی  اسالمی«، 

سال دوم، شماره 3، 1388ش.
بن  محمد  الكبير،  الشرح  علی  الدسوقی  حاشية   -

احمد دس وق ی ، بيروت، دارالفكر، بی تا.
عليه  جرايم   :)1( اختصاصی  جزای  حقوق   -
صادقی،  محمدهادی  جسمانی(،  )صدمات  اشخاص 

تهران، ميزان، 1393ش.
مؤمنی،  عابدين  اسالم،  اختصاصی  جزاي  حقوق   -

تهران، سمت، 1397ش.
عليه  جرايم   :)1( اختصاصی  كيفری  حقوق   -

ميزان،  تهران،  صادقی،  ميرمحمد  حسين  اشخاص، 
1395ش.

گيالنی،  محمدي  محمد  اسالم،  در  كيفري  حقوق   -
تهران، المهدي، 1362ش.

بيروت،  قرافی ،  ادريس  بن  احمد  الذخيرة،   -
دارالغرب اإلسالمی، 1994م.

- رد المحتار علی الدر المختار، محمدامين بن عمر 
ابن عابدين، بيروت، دارالفكر، 1412ق.

بن  منصور  المستقنع،  زاد  شرح  المربع  الروض   -
الرسالة،  مؤسسة  دارالمؤيد؛  بيروت،  بهوتی،  يونس 

بی تا.
- »سب و لعن از ديدگاه فقه و اخالق«، شعبان حق 
پرست، در: فقه و حقوق تطبيقی، گروهی از مؤلفان، 

تهران، سمت، 1388ش.
بن  محمد  الفتاوي،  لتحرير  الحاوي  السرائر   -
الفقهية،  الينابيع  ابن ادريس حلی، در: سلسلة  منصور 
علی اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة؛ الدار 

اإلسالمية، 1410ق.
- شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، جعفر 
الفقهية،  الينابيع  سلسلة  در:  حلی،  محقق  حسن  بن 
علی اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة؛ الدار 

اإلسالمية، 1410ق.
طحاوی،  محمد  بن  احمد  اآلثار،  مشكل  شرح   -

بيروت، مؤسسة الرسالة، 1415ق.
اميركبير،  تهران،  معين،  محمد  فارسی،  فرهنگ   -

1382ش.
األربعة، عبدالرحمن جزيری،  المذاهب  الفقه علی   -

بيروت، دارالكتب العلمية، 1424ق.
كنونی،  حقوقی  نظم  در  اسالمی  مجازات  قانون   -
محمدابراهيم شمس ناتری و ديگران، تهران، ميزان، 

1392ش.
اإلبهام عن قواعد األحكام، محمد  اللثام و  - كشف 
بن حسن فاضل هندی، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 
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1416ق.
- لغت نامه دهخدا، علی اكبر دهخدا، تهران، دانشگاه 

تهران، 1388ش.
محمدجعفر  حقوق،  ترمينولوژی  در  مبسوط   -

جعفري لنگرودي، تهران، گنج دانش، 1383ش.
ن ووی  ،  ش رف  ب ن   ي ح ي ی  المهذب،  شرح  المجموع   -

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- مطالعه تطبيقی سب النبی در اديان الهی با تأكيد بر 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش، محمدرضا 
اميرعلی، پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه شهيد 

بهشتی، 1392ش.
- منهاج السنة النبوية، احمد بن عبدالحليم ابن تيميه 

اإلسالمية،  سعود  بن  محمد  اإلمام  جامعة  حرانی، 
1406ق.

- موسوعة الفقه اإلسالمی المعروفة بموسوعة جمال 
للشئون  األعلی  مجلس  قاهره،  الفقهية،  عبدالناصر 

اإلسالمية، 1411ق.
- النهاية فی مجرد الفقه و الفتاوی، م ح م د ب ن  ح س ن 

طوس ی ، قم، قدس محمدی، بی تا.
و  خاوری  يعقوب  جزا،  فقه  تفصيلی  واژه نامه   -
مشهد،  عميدزنجانی،  عباسعلی  زيرنظر  همكاران، 

دانشگاه علوم اسالمی رضوی، 1384ش.
تهران،  الهام،  صادق  مقدسات،  حرمت  هتك   -

دادگستر، 1390ش.
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