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Abstract
The Divine Legislator, in order to protect the Nabi Akram (PBUH) as the representative
of the religion of Islam, has legislated the crime of the blasphemy against the Prophet
(PBUH) with a special rulings and effects. Although the crime titled the “blasphemy
against the Prophet (PBUH)” and its subject is also “Nabi”, its rules can also be
generalized to Hadrat Zahra (S) and the Infallible Imams (AS). Although the Articles
262 and 263 briefly refer to the crime of the blasphemy against the Prophet (PBUH),
considering the lofty characters of the Prophet (PBUH) and the Infallible Imams (AS)
and the legal responsibility to maintain them on the one hand and the existing gaps in the
law pertaining to the crime of the blasphemy against the Prophet (PBUH) on the other
hand, the present research tries to explain the various aspects of the crime of blasphemy
against the Prophet (PBUH). The study, using a descriptive-analytical method, seeks to
review the principles of generalization of the ruling to non-prophet. It believes that the
twelve Imams (AS) and Hadrat Zahra (S) all are like a single pure light and the
blasphemy against them equals the blasphemy against the prophet (PBUH). Finally, a
number of instances to which the generalization of the ruling of the blasphemy against
the Prophet (PBUH) are controversial have been studied.
Keywords: Sabb Al-Nabi, Sabb Al-Imam, Generalization of Sabb Al-Nabi Ruling,
Islamic Penal Code.
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صفحات ( 1-21مقابۀ پژوهشی)

پژوهشی فقهی و حقوقی
در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص)
*

7

عبداهلل بهمنپوری ، 1حسین حقانیخواه

 . 1استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
 .2دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه یاسوج ،یاسوج ،ایران
(تاریخ دریافت1931/11/11 :؛ تاریخ پذیرش)1932/10/22 :

چكیده
شارع مقدس برای صیانت از جایگاه نبی اکرم(ص) ،بهعنوان معرف دین اسالم ،جررم سرا ابنبری را برا ثارار و احمرام
خاصی تشریع کرده است .هرچند عنوان مجازات سا ابنبی(ص) و موضروع ثن «نبری» اسرت ،احمرام ثن بره حتررت
زهرا(س) و ائمۀ معصومین(ع) نیز تسرریدادنری خواهرد برود .اگرچره در مرادۀ  222و  229قرانون مجرازات اسرالمی،
بهصورت مختصر به جرم سا ابنبی اشاره شده است ،با توجه به شخصیت واالی پیرامبر(ص) و امامران معصروم(ع) و
وظیفۀ حفظ ثن ،بر عهدۀ قانون و از طرفی ،خألهای موجود در قانون در ارتباط با جرم سا ابنبی ،در پژوهش حاضرر
سعی شده است که جنبههای مختلف جرم سا ابنبی تبیین شود .در این پژوهش با روش توصیفی ر تحلیلری در صردد
بررسی مبانی تعمیم حمم به غیرنبی(ص) بودهایم و بر این باوریم که دوازده امام(ع) و حترت فاطمه زهرا(س) همگی
مانند یک نور پاک هستند و سا ثنها ،در حمم سا ابنبی است .در نهایت دربارۀ مصادیقی که تعمیم حمم سرا ابنبری
بر ثنها اختالفی است ،پژوهش شده است.

واژگان کلیدی
تعمیم حمم سا ابنبی ،سا امام ،قانون مجازات اسالمی.

* نویسنده مسئول

Email: bahmanpouri10@gmail.com
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بیان مسئله
در بین فقهای شیعه شمی وجود ندارد در اینمه حمم سا ابنبی قتر اسرت .در ایرن جررم
موضوع سا ابنبی(ص) و حمم نیز قت خواهد بود .واژۀ سا نرزد فقهرا عبرارت اسرت از
توصیف به ثنچه در ثن سرزنش و تحقیر و نقص به قصد توهین و اهانت باشرد (مشرمینی،
بیتا .)231 :واژۀ نبی اگرچه مطلق و شام تمام انبیاست ،برا توجره بره قرراین موجرود در
روایات و کالم فقها ،منظور پیامبر اکرم(ص) است .حمم قت نیرز در ثن بحرو و اختالفری
نیست و فقهای شیعه حمم دیگری را بیان نمردهاند .یمی از مسائ اصرلی در بحرو جررم
سا ابنبی این است که این حمم (قت ساب ابنبی) از پیامبر(ص) به چه کسانی تعمیمدادنی
است .شایان ذکر خواهد بود که تعمیم دادن باید از باب سا ابنبی باشد نه از باب ارتداد یا
ناصبی بودن یا موارد دیگر .از ثنجا که امام علی(ع) بهمنزبۀ نفس پیامبر است ،حمم مرذکور
به سا امام علی(ع) نیز تسری پیدا میکند .در این زمینه روایات مستقلی نیرز وجرود دارد.
در باب دیگر ائمه(ع) در اینمه ساکننده از باب سا ابنبی(ع) کشته میشرود یرا از جهرت
دیگر ،اختالف است و علت اختالف از ایرن جهرت اسرت کره موافقران تعمریم حمرم بره
ائمه(ع) ،دیگر ائمه(ع) و امام علی(ع) را در حمم یک نور واحد و احمام مربوط به ثنهرا را
یمسان میدانند .اببته در این زمینه روایات مستقلی هرم وجرود دارد و در مقابر  ،مخابفران
تعمیم حمم به ائمه(ع) ،این بزرگواران و امام علی(ع) را در این حمم یمسان نمریداننرد و
به روایاتی که مستقالً در باب ائمره(ع) ثمرده اسرت نیرز ،از جهرت سرندی و دالبری ایرراد
گرفتهاند  .در تسری حمم به فاطمۀ زهرا (س) ،نیز موافقان به ثیۀ تطهیر و روایاتی که پیامبر
«ثزاردهندۀ ایشان را ثزاردهندۀ خود میداند» استدالل کردهاند .در مقاب کسانی که مخرابف
تعمیم این حمم به حترت فاطمه زهرا (س) هستند ،صرف اینمه ایشان معصروم اسرت را
دبی کافی نمیدانند که حمم سا ابنبی به ایشان سرایت پیدا کند ،شاید به ایرن علرت کره
حترت زهرا موضروعاً از نبری خرروج دارد .در براب دیگرر پیرامبران ،کسرانی کره حمرم
ساکننده را قت میدانند؛ اغلا این حمم را از باب ارتداد دانستهانرد .اببتره قرول ضرعیفی
وجود دارد که حمم ثن را ،شالق زدن میداند .در باب مادر پیامبر و مادر ائمره(ع) ،کسرانی
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که حمم ثن را از باب سا ابنبی قت میدانند ،به پاک بودن این بزرگواران تمسک کردند و
عدهای از فقها نیز حمم ثن را از باب ارتداد ،قت میدانند و در مقاب نیز عردهای حمرم ثن
را تعزیر دانستهاند .در باب اصحاب پیامبر و امامزادگان ،فقها ساکننرده را مسرتحق تعزیرر
میدانند .در مورد مادر پیامبر و امامان(ع) یا هر یک از منسوبان باواسطه یرا بریواسرطه ،دو
دیدگاه وجود دارد :اول اینمه اگر سا ثنها به پیامبر و امام برگردد ،حممشان همران حمرم
ساب ابنبی است؛ دوم اینمه اگر سا ثنها به سا پیامبر و امام برنگردد ،برهواسرطۀ عملرش
تعزیر میشود .با توجه به شخصیت واالی پیامبر و امامان معصوم(ع) و وظیفۀ حفظ ثن برر
عهدۀ قانون و از طرفی نگاه اجمابی قانونگذار به ثن و خألهای موجود در قانون در ارتبراط
با جرم سا ابنبی و احتمال سوءاستفادۀ بعتی از افراد از ایرن قرانون ،در پرژوهش حاضرر
سعی شده است که جنبههای مختلف جرم سا ابنبی تبیین شود؛
سب النبی و مصادیق آن در قانون مجازات اسالمی
قانون مجازات اسالمی نیز به تبعیت از فقه شیعه ،در مادۀ  222و  229و مادۀ  119تعزیرات
حمومتی ،مجازات افرادی که مرتما این جرم میشوند را چنین تعیین میکند:
مادۀ  :222هر کس پیامبر اعظم(ص) یا هریک از انبیای عظرام ابهری را دشرنام دهرد یرا
قذف کند ،ساب ابنبی است و به اعدام محموم میشود.
تبصره – قذف هر یک از ائمۀ معصومین(ع) یا حترت زهرا (س) یا دشنام بره ایشران،
در حمم سا ابنبی است.
این ماده سا ابنبی را اصابتاً ویژۀ پیامبر اعظم(ص) دانسته است و در تبصره ،سرا هرر
یک از امامان معصوم و حترت زهرا (س) را در حمم سا ابنبی میداند .اما در خصروص
سا سایر مصادیق ساکت است .ضمن اینمه در عبارت «هرر یرک از انبیرای عظرام ابهری»
روشن نیست که مقصود قانونگذار پیامبران اوبوابعزم بوده یا پیامبرانی که نام ثنهرا در قررثن
ثمده است یا همۀ پیامبران ابهی؟ دیگر اینمه مفهوم دشنام را روشن نمرده است.
یمی از مؤبفان حقوق در این زمینه بیان میکند :انبیای عظام پیرامبرانی هسرتند کره نرام
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یکصد تن از ثنان در قرثن ذکر شرده اسرت (پیمرانی .)93 :1930 ،امرا برخری حقوقردانان
دیگر ،بر این باورند که همۀ انبیای ابهی مشمول این ماده هستند (میرمحمدصرادقی:1932 ،
.)181
مادۀ  :229هرگاه متهم به سا ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه ،غفلت ،سهو یا
در حابت مستی یا غتا یا سبق بسان یا بدون توجه به معانی کلمرات و یرا نقر قرول از
دیگری بوده است ،ساب ابنبی محسوب نمیشود.
تبصره :هرگاه سا در حابت مستی یا غتا یا به نق از دیگری باشد و صدق اهانرت
کند ،موجا تعزیر تا هفتادوچهار ضربه شالق است.
مادۀ  119تعزیرات :هر کس به مقدسات اسالم و یا هرر یرک از انبیرای عظرام یرا ائمرۀ
طاهرین(ع) یا حترت صدیقۀ طاهره (س) اهانت نماید ،اگر مشرمول حمرم سراب ابنبری
باشد ،اعدام میشود و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محموم خواهد شد.
ارتباط این ماده و مادۀ  222روشن نیست و اصوالً معلوم نشرده اسرت کره اهانرت چره
هنگامی مشمول حمم سا ابنبی است و چه هنگامی مشمول این حمم نیسرت؟ بره تعبیرر
بهتر مالک و مبنای تشخیص حدی یا تعزیری بودن اهانت روشن نیست.
تشخیص مقدسات اسالم با فقها و عرف است .بعد از ذات باریتعرابی و قررثن مجیرد،
مسلّماً امامان اطهار و حرم ممه و مزار امامان که زیارتگاه مسلمانان باشند ،جرزو مقدسرات
محسوب هستند (گلدوزیان .)221 :1930 ،برخی معتقدند که شخصیتهرای مرورد احتررام
سایر مذاها که از نظر قرثن و اسالم هم واجراابتعظریم هسرتند ،جرزو مقدسرات اسرالم
محسوبند (میرمحمدصادقی.)182 :1932 ،
مادۀ  22قانون مطبوعات مصوب سال 20بیان میکند :هر کس برهوسریلۀ مطبوعرات بره
دین مبین اسالم و مقدسات ثن اهانت کند ،در صورتیکه به ارترداد منجرر شرود ،حمرم در
حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد ،طبرق نظرر حراکم شررع برر اسراس قرانون
تعزیرات با وی رفتار خواهد شد (قانون مطبوعات مصوب سال .)1920
اینمه سا ابنبی شام پیامبر بزرگوار میشود ،در ثن شمی نیست؛ چرا که موضوع جرم
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سا نبی است و مسلّماً شام پیامبر عظیمابشأن اسالم(ص) میشود ،اما در موارد زیر بحو
است:
امام علی(ع)
در بین فقهای شیعه در این مطلا که امیر مؤمنان(ع) در این حمم (قت ساکننرده) ملحرق
به پیامبر است ،شک و اختالفی نیست .ادبۀ زیر بر این حمم دالبت دارند:
 .1آیات

طبق ثیۀ مباهله (ثلعمران )21 :خداوند و پیامبر ،امام علی(ع) را نفس و جان پیامبر میدانند
و اطالق نفس پیامبر(ع) بر امام علی(ع) مانند تعارفات روزمرره نیسرت؛ بلمره حقیقتراً امرام
علی(ع) را نفس پیامبر قرار داده است .حال سا و دشنام به امام علی(ع) در واقع سرا بره
پیامبر اکرم(ص) بوده و همان حمم (قت ) برای ساکننده امام علی(ع) است .حتی در زمان
خود امام علی(ع) بعتی از اصحاب به استدالل بره ایرن ثیره در ممنوعیرت سرا بره امرام
علی(ع) نیز تمسک کردهاند .از جمله سعدبن ابیوقاص در برابر معاویه ،به این ثیه تمسرک
کرده است (نیشابوری ،بیتا ،ج 112 :9؛ نیشابوری ،1011 ،ج .)119 :9
 .2روایات

روایات نیز بر این امر دالبت دارند .ناگفته نماند که از دبی خارج فهمیده میشود کره امرام
علی(ع) در این حمم همانند پیامبر است و امامان همه ماننرد نرور واحرد و در ایرن حمرم
یمسان هستند و روایات خاصی که در این زمینۀ خاص ثمده ،از باب تأکیرد اسرت (فاضر
موحدی بنمرانی .)012 :1022 ،از جملۀ این روایات:
 .1از پیامبر نق شده است« :مَنْ سبَ عَلِیّاً فَقَدْ سَبَّنِی فقد سب اهلل» (نیشرابوری ،1011 ،ج
191 :9؛ طوسی )82 :1010 ،که این روایت بهنوعی مؤیرد و تممیر کننردۀ دالبرت بره ثیرۀ
مباهله است .در این حدیو بهوضوح سا امام علی(ع) و سا پیامبر(ص) و سا خداونرد
در طول هم قرار گرفتهاند و ابزاماً دارای یک حمم هستند؛
 .2عبداهللبن سلیمان عامری گوید :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللّهِ علیهالسالم :أَیَّ شَیْءٍ تَقُولُ فِ ی رَجُ ٍ
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سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً علیهالسالم وَ یَبْرَأُمِنْهُ؟ قَالَ :فَقَالَ لِی« :وَ اللّهِ حَلَالُ الدَّمِ ،وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُ ٍ
مِنْکُمْ ،دَعْهُ لَاتَعَرَّضْ لَهُ إِلَّا أَنْ تَ أْمَنَ عَل ی نَفْسِ

َ (کلینری ،1019 ،ج  .)291 :10وجره دالبرت

حدیو نیز بهطور کام مشخص است که حمم دشنامدهنده به امرام علری(ع) مهدورابردم برودن
فرد است؛ اگرچه در ذی حدیو اشاره دارد که حفظ جران و در معررخ خطرر نبرودن ،شررط
اجرای مجازات ساکننده است که مفهوم مخابف ثن این خواهرد برود کره اگرر جران خرود و
دیگران (شیعیان) در خطر نباشد ،خونش مباح است و میتروانی متعررخ ثن شروی (وی را بره
قت برسانی).
بررسی سندی :گفته شده که حدیو مجهول است (مجلسی ،1012 ،ج  )123 :12و این
به دبی عبداهللبن سلیمان عامری است که مجهرول بروده و قاعردتاً حردیو ضرعیف اسرت
(موسوی اردبیلی ،1029 ،ج  .)099 :9اما در کتا رجابی ایشان کوفی بوده (طوسی:1029 ،
220؛ برقی )22 :1989 ،و از اصحاب امام صادق(ع) اسرت (خرویی ،بریترا ،ج .)212 :11
محدث نوری نیز ایشان را کوفی و از اصحاب امام صادق(ع) میداند (نروری ،1019 ،ج :8
 .)122مجلسی اول تعبیرش از این حدیو فی ابقوی کابصحیح؛ قوی بهمانند صحیح اسرت
(مجلسی ،1012 ،ج  )192 :11و مجلسی دوم نیرز حردیو را صرحیح مریدانرد (مجلسری،
 ،1010ج )018 :29؛
 .9سید ابنطاووس از پیامبر نق میکند که میفرمایند :من سا أبویه فعلیه بعنرۀ اهلل ،و
أنا اشهداهلل وأشهدکم أنی و علیا أبوا ابمؤمنین ،فمن سرا أحردنا فعلیره بعنرۀ اهلل (مجلسری،
 ،1011ج  .)031 :22در این حدیو پیامبر بعن و نفرین میفرستد بره کسری کره بره پردران
واقعی امت ،یعنی پیامبر(ص) و امام علی(ع) دشنام دهد .دالبت وی بر حمم مذکور به ایرن
نحو است که در ایرن حردیو ،پیرامبر(ص) نفررین و بعنرت خردا را برر دشرنامدهنرده بره
پیامبر(ص) و امام علی(ع) قرار داده که قت ساکنندۀ پیامبر(ص) و امام علی(ع) برر طبرق
دیگر روایات ،یمی از وجوه این بعن و نفرین است؛
دیگر ائمۀ هدی(ع)

منظور از ائمۀ هدی(ع) به غیر از امام علی(ع) یازده امام دیگر از امامران دوازدهگانرۀ شریعه
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هستند .در اابات حمم سا ابنبی برای ائمه(ع) دشواری وجود دارد که در بحو اابات ایرن
حمم برای امام علی(ع) نیست .چون در ارتباط برا امرام علری(ع) از پیرامبر در ایرن زمینره
روایاتی هست که در باب دیگر ائمۀ(ع) وجود ندارد و ریشۀ عمده در اخرتالف برر تسرری
دادن این حمم به دیگر ائمه(ع) بر اابات و عدم اابرات ایرن نظریره اسرت کره ائمره(ع) در
احمام ،همانند نور واحد هستند و حمم سا ثنها نیز یمسان است و تفاوتهرا و درجرات
متفاوت ثنها ،در یمسان بودن احمامشان تأایر ندارد؛
 .1دیدگاه قائالن به تعمیم حکم سب النبی(ص) به سایر ائمه(ع)

موافقان بر تسری دادن حمم سا ابنبی به ائمه(ع) که اکثر فقیهان نیرز از جملرۀ ایرن افرراد
هستند ،برای اابات این قول ادبۀ زیر را بیان کردهاند:


آیات

برای تسری دادن حمم سا ابنبی به امامان(ع) دیگر ،به ثیۀ« :قُ ْ ال أَسْئَلُمُمْ عَلَیْرهِ أَجْرراً ِلبارا
ابْمَوَدَّۀَ فِی ابْقُرْبی؛ ای پیامبر بگو از شما در مقاب رسابت هیچ مزد و پاداشری نمریخرواهم،
مگر مودت و محبت به اه بیت و نزدیمانم» (ابشوری )29 :استناد شرده اسرت .در تفسریر
کشاف در شرح این ثیه ،از پیامبر چنین میخوانیم :ثگاه باش کسی بر بغض و دشمنی اهر
بیت نمیمیرد ،مگر اینمه در روز قیامت برر پیشرانیش نوشرته مریشرود ناامیرد از رحمرت
خداوند ،ثگاه باش کسی بر بغض و دشمنی اه بیت نمیمیرد ،مگر اینمه کافر مرده اسرت.
ثگاه باش کسی بر بغض و دشمنی اه بیت نمریمیررد ،در حرابیکره برویی از بهشرت بره
مشامش نمیرسد (زمخشرری ،1019 ،ج  .)221 :0صراحا مجمرع ابفائرده چنرین اسرتناد
میکند که ساکننده امام(ع) کشته میشود ،با علم به اینمه اهر بیرت کسرانی هسرتند کره
دوست داشتن ثنها و گرامی داشتن ثنها و بزرگ داشتنشران ،بره اجمراع و نصوصری کره از
سنت و کتاب ثمده ،واجا است .همانطور که در تفسیر کشاف و دیگر تفسیرها ،در تفسیر
این ثیه (شوری )29 :دیده میشود (مقدس اردبیلی ،1019 ،ج .)129 :9
نقد :بر طبق این ثیه مودت و دوست داشتن اه بیت پیامبر ،بر مسلمانان واجا اسرت.
سا و دشنام دادن که مظهر عداوت و دشمنی محسوب میشود ،بر طبق تفسریر کشراف و
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صاحا مجمع ابفائده از ضروریات دین است که اگر فرد ثگاهانه این جرم را مرتما شود،
مرتد و کافر میشود و قاعدتاً احمام مرتد در حق فرد جاری خواهد شد ،نره احمرام سرا
ابنبی؛
 احادیث
عمدۀ دبی در بحو اابات حمم ساب االئمه(ع) احادیو هستند که عبارتند از:
 .1صحیحۀ هشامبن سابم .هشامبن سابم گوید« :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِاللّهِ علیهالسالم :مَا تَقُولُ فِ ی
رَجٍُ سَبَّابَة لِعَلِیٍّ علیهالسالم؟ قَالَ :فَقَالَ لِی" :حَلَالُ الدَّمِ وَ اللّهِ لَوْ لَا أَنْ تَعُمَّ بِهِ بَرِیئاً" قَالَ :قُلْتُ:
فَمَا تَقُولُ فِی رَجٍُ مُؤْذٍ لَنَا؟ قَالَ :فَقَالَ" :فِی مَا ذَا"؟ قُلْتُ :یُؤْذِینَا فِی َ بِذِکْرِکَ قَالَ :فَقَ الَ لِ ی:
"لَهُ فِی عَلِیٍّ علیه السالم نَصِیبٌ؟" قُلْتُ :إِنَّهُ لَیَقُولُ ذَاکَ وَ یُظْهِرُهُ ،قَالَ" :لَا تَعَرَّضْ لَهُ"»( .کلینری،
 ،1019ج  .)291 :10وجه دالبت نیز به این نحو است که اگرچه صدر روایرت در مرورد سرباب
امام علی(ع) است ،ذی روایت که ثمده که «فیک یذکرک» برای همۀ ائمه(ع) است .برا دقرت در
روایات نیز مشخص است که «سا»« ،شتم»« ،نی » و «ذکر» همگی به یک معنا هسرتند (مقردس
اردبیلی ،1019 ،ج 191 :19؛ گلپایگانی ،1012 ،ج  )201 :2و امام در این حمرم هریچ تفراوتی را
بین امیر ابمؤمنین(ع) و خودشان قائ نیستند؛ و دیگر ائمه نیز مانند امام صادق(ع) در این حمرم
یمسان هستند .ثن نهی (التعرخ)که در ذی روایت ثمده ،با توجه به اینمره امرام(ع) در ابتردای
روایت حمم به «حالل ابدم» داده ،بهنوعی به علت خوف و ترسی اسرت کره از جران فررد دارد
(فاض موحدی بنمرانی.)019 :1022 ،
بررسی سندی :اگرچه گفته شده که حدیو مرسله است (مجلسی ،1010 ،ج )013 :29
در مقاب گفتهاند که حدیو صحیح بوده (مجلسی ،1012 ،ج  )123 :12و در کالم فقها نیرز
تعبیر به صحیح شده است (صاحا جواهر ،1010 ،ج 091 :1؛ موسوی خوانساری،1019 ،
ج 111 :9؛ خویی ،1020،ج 922 :01؛ سبزواری ،1019 ،ج )99 :28؛
 .2امام باقر(ع) فرمود« :مَنْ قَعَدَ فِی مَجْلِس یُسَبُّ فِیهِ إِمَامٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ یَقْدِرُ عَلَی الِانْتِصَافِ فَلَمْ
یَفْعٍَْ أَلْبَسَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جٍََّ الذُّلَّ فِی الدُّنْیَا وَ عَذَّبَهُ فِی الْآخِرَةِ وَ سَلَبَهُ صَالِحَ مَا مَنَّ بِ هِ عَلَیْ هِ مِ نْ
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مَعْرِفَتِنَا» (حر عاملی ،1013 ،ج  .)212 :28اگرچه در این حدیو امام باقر(ع) حمم دشنامدهنرده
را بهصورت معین بیان نمردهاند و فقط خواستهاند که حقشان گرفته شود و از این جهرت شرام
هر نوع واکنش نسبت به دشنامدهنده میشود ،با تفسیر دیگر روایات مشخص خواهرد شرد کره
مجازات چنین افرادی قت است.
بررسی سندی :چون در این روایت از محمدبن سعیدبن غزوان و قاسمبن عروه که هرر
دو مجهولابحال هستند (موسوی اردبیلی ،1029 ،ج  )099 :2نام بردهاند ،مرحروم مجلسری
این حدیو را ضرعیف شرمرده اسرت (مجلسری ،1010 ،ج  .)181 :22در مرورد محمردبن
سعیدبن غزوان گفتهاند که غیرمواق است (علوی عاملی ،بیتا ،ج 091 :9؛ خویی ،1018 ،ج
 .)901 :11اببته غیرمواق به این معنا که در کتا رجابی در مورد این دو نفرر واروقی نشرده
است ،نه اینمه دارای فسق باشند .اببته پدر محمدبن سعید از اصحاب امام صادق(ع) و اقره
است (مجلسی ،1012 ،ج  .)928 :10گفتنری اسرت کره ثیرت اهلل خرویی در براب وجروب
خواندن نماز بر هر میت مسلمان ،نقد میکنرد کره در سلسرله روایرات محمردبن سرعیدبن
غزوان واقع شده است .سپس توضیح دادهاند که به قرینّ سایر روایات ،این روایت صرحیح
است (خویی ،بیتا ،ج  .)111 :0در واقع این بزرگوار چنین استناد کردهانرد کره اگرچره در
این روایت محمدبن سعیدبن غزوان که مجهولابحال است؛ قرار دارد و در کتا رجرابی در
توایق وی بحو نشده است .اما با بررسی دیگر روایاتی که در باب نماز برر میرت مسرلمان
ثمده ،حمم به صحیح بودن این روایت داده است .در این روایرت نیرز اگرر چره محمردبن
سعیدبن غزوان و قاسمبن عروه قرار دارند که مجهولابحال هستند ،با توجه بره اینمره ایرن
روایت با روایاتی است که در این باب (سا االمام) ثمدهاند و صحیح هستند؛ کامالً منطبرق
است؛ میتوان به صحیح بودن حدیو حمم کرد؛
 .9امام علی(ع) احمام مربوط به همۀ امامان(ع) را یمسان میدانند .ایشران مریفرماینرد:
«أوّبنا دبی علی ثخرنا و ثخرنا مصدّق ألوّبنا ،و ابسنّۀ فینرا سرواءِ ،نّ ابلّره ِذا حمرم حممراً
أجراه» (مفید ،بیتا )229 :و دالبت ثن بر این مطلا و ادعا که با توجره بره اطرالق روایرت
ثنچه برای امام علی اابت شده ،برای دیگر ائمه نیز اابت شده است (مؤمن قمری ،1021 ،ج
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 )218 :1از جملۀ این احمام قت سابکننده بوده و به همین دبی است که ثیرتاهلل خرویی
میفرمایند :و از خارج فهمیده میشود که بابتروره ،ائمره(ع) و حتررت فاطمرۀ زهررا(ع)
بهمنزبۀ نفس پیامبر هستند و احمامشان ،احمام پیامبر است و همۀ ثنها در یک مجرا و مسیر
قرار دارند (خویی ،1022 ،ج  )922 :01و کامالً مشخص است که از این جهرت برین امرام
علی(ع) و دیگر معصومین تفاوتی نیست (فاض موحدی بنمرانی.)012 :1022 ،
بررسی سندی :اگرچه گفته شده است که این حدیو به علت ضعف سند حجیت ندارد
(احمد حاجی دهثبادی و عباس نوری )18 :1939 ،باید گفته شرود کره از ایرن روایرت ،بره
معتبر صحیح یاد شده است (مؤمن قمی ،1021 ،ج  .)218 :1بررسی سندی این حردیو در
کتاب اختصاص نیز مؤید همین مطلا بوده؛ چرا که به ترتیا ،احمدبن محمدبن یحیری در
کافی در سلسلۀ احادیو «صحیح» واقع شده است (خویی ،بریترا ،ج  .)118 :9عبرداهللبرن
جعفر حمیری نیز از اقرات برهحسراب مریثیرد (مازنردرانی حرائری ،1012 ،ج  )128 :0و
محمدبن وبید نیز اقه و معتبر است (شبیری زنجرانی ،1013 ،ج  )199 :1و محمردبن عبرد
ابحمید نیز از اقات بهحسراب مریثیرد (نجاشری )993 :1019 ،و یوسرفبرن یعقروب نیرز
همین طور است (مازندرانی حائری ،1012 ،ج  .)111 :9عبداالعلی را شیخ مفید از بزرگران
اصحاب امام صادق(ع) یاد کرده است (خویی ،بیتا ،ج )292 :11؛
 .2ادلۀ مخالفان تعمیم حكم سبالنبی به سایر ائمه(ع)

کسانی معتقدند که از باب ساب ابنبی و ساب االمام(ع) نمیتوان حمم قت را به دیگر ائمرۀ
غیر از امام علی(ع) سرایت داد .به این منظور ادبهای را ذکر کردهاند (عمدتاً با خدشره وارد
کردن به روایات این باب است)که عبارتند از:


نقد روایات

ابف) خدشه وارد کردن به صحیحۀ هشامبن سابم (کلینی ،1019 ،ج  :)291 :10گفتره شرده
است که از صدر و ذی حدیو از واژۀ «سبّابۀ» و همچنرین از قسرمت «رجر مروذل بنرا» و
«یذکرک» چنین برمیثید که این فرد (خدایش بعنت کند) مداوم ایرن کرار زشرت را انجرام
میداده است (گلپایگانی ،1012 ،ج  )099 :9و طبق این استدالل ،مجازات مذکور در مرورد
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کسی اجرا میشود که مداوم سا کند و در مورد کسانی که یک بار یا حتی چند برار سرا
کنند ،حمم قت اجرا نمیشود.
نقد :در جواب باید گفت :اگرچه سبّابه ،صیغۀ مبابغه بهمعنرای «کسری کره زیراد دشرنام
میدهد» است ،اما در حدیو منظور این نیست که اگر یک بار دشرنام دهرد ،حمرم او قتر
نیست؛ بلمه در محاورات عرفی به یک مغازدار بقّال میگویند ،حتی اگر روز اوبی باشد که
خریدوفروش میکند و اسم مبابغه ،اگر مبابغه بودنش از ثن گرفته شود ،بهمعنای اسم فاعر
یا اسم مفعول است (مرعشی نجفی ،1011 ،ج )928 :1؛
ب) گفته ش ده است که اگرچه صیغۀ مبابغه در معنای اسم فاعلی (یعنی یک بار نیز کره
سا کند میتوان از اسم مبابغۀ «سبّابۀ» استفاده کرد) نیز بهکار میرود؛ چنانچره شرک کنریم
که ثیا در جایی صیغۀ مبابغه در معنای مبابغه بهکار رفته است یا بهمعنای اسم فاعر اسرت؛
بر تعیین معنای فاعلی دبی میخواهیم و صرف احتمال کفایت نمیکند .در نتیجره بایرد بره
قدر متیقن که همان صیغۀ مبابغه است ،بسنده کنیم( .احمد حاجی دهثبادی ،عبراس نروری،
.)09 :1939
نقد :اوالً از جهت بغوی به کار بردن صیغۀ مبابغه برای اسم فاع رایرج اسرت ،چنانمره
فیومی در مصباح میگوید  :سبّه :سبّا فهو سباب (فیومی ،بیتا ،ج  )222 :2و ابرنمنظرور در
بسان میگوید :کابسیف یسمی سَبَّابَ ابعَراقیا ألَنه یَقْطَعُها (ابنمنظرور ،1010 ،ج )011 :1؛
اانیاً در محاورات عرفی نیز این کاربرد رایج است (مرعشی نجفری ،1011 ،ج  .)928 :1برر
طبق این دو قرینه میفهمیم که در این روایت ،صیغۀ مبابغه برهمعنرای اسرم فاعر اسرت و
اینمه در هنگام شک ،به قدر متیقن عم میکنیم ،در صورتی است که معنای دوم ،همراه با
قراین نباشد .حال که هم از نظر بغوی و هم عرفی چنین کاربردی رایج است؛ اابثاً روایرات
تفسیرکنندۀ روایات هستند؛ تنها روایتی که واژۀ سا بهصورت مبابغه در ثن بهکار رفته ،این
روایت است ،وگرنه در بقیۀ روایات بهصورت اسم فاع دیده میشود؛
ج) گفته شده است که :تأکید حترت بر اینمه «ثیا علی(ع) را سا کرده» نشان میدهد
که سا علی(ع) موضوعیت دارد و اانیاً ،اگر سا امام(ع) وجوب قت بیاورد؛ نباید امام(ع)
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مانع اجرای ثن شود و الاق باید حمم اوّبی را به وی تعلیم دهد ،وبری از اجررای ثن در ثن
شرایط ممانعت فرماید و از جهتی نمیتوان دستور عدم تعرخ را بر تقیه حم کررد ،زیررا
سؤال امام(ع) که ثیا متعرخ علی(ع) میشود یرا خیرر ،بره ایرن معناسرت کره در صرورت
تعرخ به ثن حترت ،باید برای قت وی اقدام کرد و چون مخاطا هشامبرن سرابم بروده،
عدم دستور بهدبی نبودن ظرفیت در مخاطا هم منتفی است (صدر حسینی.)1930 ،
نقد :در جواب باید گفته شود که خود سؤالکننده از سرا امرام علری(ع) سرؤال کررده
است و اببته در ادامه ،از اینمه در نزد شیعیان از شما (امام صادق(ع)) به بدی یاد میکند؛ از
سا بقیۀ امامان(ع) نیز سؤال میپرسد و اانیاً اینمه «متعرخ او نشرو» اعرم اسرت از اینمره
خون او مباح نیست (فاض هندی ،1012 ،ج  )100 :1و امام نیز حمرم را در قابرا جملرۀ
شرطیه بیان میکنند ،به اینصورت که «اگر بهرهای در ارتباط با امام علی(ع) دارد ،متعررخ
او مشو» که مفهوم مخابفش میشود اینمه «اگر بهرهای در ارتبراط برا امرام علری(ع) نردارد،
متعرخ او بشو» که متعرخ شدن ثن نیز ،به مباح بودن خون ساکننده اشراره دارد کره در
ابتدای روایت به ثن اشاره شده است .دیگر اینمه امرام(ع) در مقرام بیران نیسرتند کره تمرام
شرایط و موانع حمم سا ابنبی و سا امام را بیان کنند و این مطلا از وجود شرایطی کره
در دیگر روایات ثمده است ،مشخص میشود.


نقد مساواتانگاری ائمه(ع)

گفته شده است که طبق حدیو «و عَلِیٌّ أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیْرُنَا بَعْدَ النَّبِیِّ ع» (کلین ی،7041 ،
ج  )222 :7و روایاتی که در افضلیت امیرالمؤمنین بر سایر ائم ه داریم (مثالً معاوی هب ن بری د
میگوید :قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَر علیه السالم« :قٍُْ کَف ی ب ِاللّهِ شَهِیداً بَیْنِی وَ بَیْنَکُمْ وَ مَ نْ عِنْ دَهُ عِلْ مُ
الْکِتابِ» (رعد )04 :قَالَ« :إِیَّانَا عَنی ،وَ عَلِیٌّ علیه السالم أَوَّلُنَا وَ أَفْضَلُنَا وَ خَیْرُنَا بَعْدَ النَّبِیِّ صلی
اهلل علیه و آله؛ دربارۀ این ثیه از امام باقر(ع) سؤال کردم .ایشان فرمودند :خداوند ما را قصد
کرده اسرت ،و علی(ع) اوبین مرا و أفت ما و بهترین ما بعد از نبی است) (کلینری،1023 ،
ج  )191 :1یمسان بودن ائمه(ع) در مجازات سا منتفی اسرت .عرالوه برر اینمره احتمرال
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میدهیم که بحو هدر بودن خون ساب ،ارتباط تنگاتنگی با افتلیت مسبوب داشرته باشرد
(مؤمن قمی ،بیتا ،ج  ،)111 :2بذا از باب «ِذا جا االحتمال برط االسرتدالل» نمیتروانیم از
روایتی که دربارۀ امیرابمؤمنین است ،حمرم را بررای سرایر ائمره اابرات کنریم؛ برهویرژه در
مسئلهای به این مهمی که پای قتر در میران اسرت؛ بلره اگرر روایتری در مرورد مرثالً امرام
صادق(ع) بود که شاتمش مرحموم بره قت شود ،مری توانسرتیم از اوبرویتش ،حمرم شراتم
امیرابمؤمنین را استفاده کنیم (احمد حاجی دهثبادی و عباس نوری.)18 :1939 ،
نقد :در جواب گفته میشود که افتلیت به امور نفسیه و معنوی برمیگرردد .عرالوه برر
اینمه اطالق عباراتی که دالبت دارد که احمام و سنن شرعی دارای حمرم یمسران هسرتند،
سبا نمیشود که اطالقات را با این تقیید مشموک (اینمه حترت علی(ع) افت اسرت و
سبا اختصاص این حمم میشود) از عم انداخت (مؤمن قمی.)112 :1022 ،


موضوعیت نبی اکرم(ص) در جرم سب النبی

یمی از علمای معاصر با توجه به حاق معنای سا ابنبی ،برر ایرن اعتقراد اسرت کره کلمرۀ
«ابنبی» در جرم سا ابنبی موضوعیت دارد و بیان میکند :این است که نبری در سرا ابنبری
موضوعیت دارد ،بقیۀ ائمه علیهمابسالم و حترت فاطمه (س) ،سبشان اگر بره سرا ابنبری
برگردد ،فرد از باب سا ابنبی کشته میشود ،اما اگر بر نگردد ،باید بهعنروان ارترداد کشرته
بشوند (سبحانی 12 ،8 :و .)83
نقد :در نقد این برداشت باید گفت که هر موضوعی ،شاید بهوسیلۀ ادبه و قرراین دیگرر
موسع یا متیق شود .در این مورد نیز توسط خود پیامبر موضوع توسیع پیردا کررده اسرت.
چنانچه میفرمایند :مَنْ سبَ عَلِیّاً فَقَدْ سَبَّنِی؛ هر کس به علی(ع) دشنام دهد ،پس مرا دشرنام
داده است (طوسی )82 :1010 ،و در صحیحۀ هشامبرن سرابم (کلینری ،1019 ،ج )291 :10
نیز در جهت ائمه(ع) توسیع پیدا میکند .یا بر طبق حدیو پیامبر(ص) :فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِن ی وَ
أَنَا مِنْهَا فَمَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِ ی فَقَ دْ آذَی اللَّ هَ (ابرنبابویره ،1982 ،ج  )182 :1در
جهت حترت فاطمه(س) نیز توسیع پیدا میکند.
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حضرت فاطمۀ زهرا(س)
شخصیت و شأن حترت فاطمۀ زهرا مورد قبول همۀ مسلمانان است و از جهتری شریعیان
اعتقاد دارند که ایشان بر طبق ثیۀ تطهیر ،از هرگونه خطا و بغزشی مبراست .در براب سرا
ایشان اختالف است که ثیا ساکنندۀ ایشان از باب سا ابنبی کشرته مریشرود یرا از براب
دیگری .کسانی که معتقد هستند که چنین فردی از باب سا ابنبی کشته میشرود ،بره ادبرۀ
زیر استدالل کردهاند:
 .1آیات :برای اابات قت سا کنندۀ ایشان به ثیۀ تطهیر (احزاب )99 :اسرتناد کرردهانرد
(شهید ارانی ،1011 ،ج  .)131 :3در ایرن ثیره مرراد از ارادۀ خداونرد ،ارادۀ تمروینی اسرت
(کاشانی ،1011،ج  )991 :1و همۀ اه بیت یک نور پاک واحد هستند .پرس دشرنامدهنرده
به ثنها ،دشنامدهنده به پیامبر(ص) است .ارادۀ تشریعی به افعال ما تعلق میگیرد ،نره افعرال
خداوند؛ در حابیکه در ثیۀ فوق ،متعلق اراده افعال خداست .افرزون برر ایرن ،مسرئلۀ ارادۀ
تشریعی نسبت به پاکی و تقوا ،انحصار به اه بیت (علیهمابسالم) ندارد ،چرا کره خردا بره
همه دستور داده است که پاک و باتقوا باشند .و این مزیتی برای ثنها نخواهد بود ،زیرا همرۀ
مملفان مشمول این فرمانند (ممارم شیرازی ،1990 ،ج  )239 :19و گفته شده است که این
حمم به دبی اجماع بر تطهیر ایشان مستند به ثیۀ مبارکۀ تطهیر ،بره حتررت فاطمرۀ زهررا
(س) اختصاص دارد ،نه زنان دیگر پیرامبر (طباطبرایی کربالیری ،1018 ،ج 19 :12؛ شرهید
اانی ،1011 ،ج .)131 :3
نقد :ثنچه فهمیده میشود این است که ارادۀ تموینی خداوند چنین تعلرق گرفتره اسرت کره
اه بیت پیامبر از هرگونه پلیدی و زشتی دور باشند و بر این مطلا ،اجمراع فقهرای شریعه نیرز
وجود دارد .این مقدمۀ اول است و در صورتی نتیجه این میشود که سا اه بیت ،سربا قتر
ساکننده میشود که مقدمۀ دوم این مطلا باشد که سا هر کرس کره تموینراً طهرارت مطلرق
داشته باشد ،سبا قت ساکننده میشود .حال که از روایاتی که در براب سراب ابنبری و سراب
االمام ثمده است ،چنین فهمیده نمیشود که علت حمم بره قتر سراکننرده ،طهرارت تمروینی
پیامبر و امام(ع) است .مگر اینمه گفته شرود کره قرذف پیرامبر و امامران(ع) کره دارای طهرارت
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تموینی هستند ،سبا قت میشود و نمیشود کره قرذف حتررت فاطمرۀ زهررا (کره در دایررۀ
طهارت تموینی است) نتیجه و مجازات دیگری داشته باشد؛
 .7روایات :عمدۀ دبی بر یمسانی حترت فاطمه (س) با پیرامبر(ص) و ائمره(ع) روایرات
هستند که بهعنوان نمونه ،پیامبر فرمودند :یَا عَلِیُّ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنی وَ أَنَا مِنْهَا فَمَنْ
آذَاهَا فَقَدْ آذَانِی وَ مَنْ آذَانِی فَقَدْ آذَی اللَّهَ وَ مَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِی کَانَ کَمَنْ آذَاهَا فِی حَیَاتِی وَ مَنْ
آذَاهَا فِی حَیَاتِی ،کَانَ کَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ مَوْتِی (ابنبابویه ،1982 ،ج 182 :1؛ نیشابوری ،بیترا ،ج :1
 )92و این حدیو متواتر ،هم در کتا شیعه و هرم کترا اهر سرنت وجرود دارد و از جهرت
سندی ،حدیو دارای تواتر معنوی اسرت (بحرانری ،1011 ،ج  .)112 :29برهوضروح مشرخص
میشود که در این حدیو پیامبر اکرم(ص) یک رابطۀ عاطفی را بیان نمیکنند؛ زیررا برا تأکیردی
که ایشان دارند ،نمیخواهند یک رابطۀ عاطفی را (که هر کسی که دخترش را اذیرت کنرد؛ پردر
فرد نیز اذیت میشود) بیان کنند؛
 .5سب فاطمه(س) در طول سب پیامبر :گروهری از فقیهران سرا فاطمره(س) را در
صورتی سبا قت میدانند که این سا ،به پیامبر برگردد .چنانچه امام خمینی میفرماید :در
ابحاق حترت فاطمه (س) به پیامبر وجهی است ،وبی اگر سا ایشان به پیامبر برگردد ،در
اینصورت شمی در قت ساکننده وجود ندارد (خمینی ،بریترا ،ج  .)099 :2حتری حمرم
سا حترت فاطمه زهرا (س) را نیز به این علت که سبا سا برر پیرامبر شرده اسرت را
قت میدانند (موسوی اردبیلی ،1029 ،ج  )093 :2و ادعا شده که حق ایرن اسرت کره هرم
شرعاً و هم عرفاً ،سا حترت فاطمه زهرا (س) ،سا پیامبر است (روحانی ،1012 ،ج :2
293؛ مغنیه ،1021 ،ج .)292 :2
نقد :در بین فقهای شیعه در اینمه سا ایشان سبا قت فرد مریشرود ،شرمی نیسرت و
ادعای اجماع منقول و محص نیز شده است ،به ثن جهت که از ضروریات مرذها ماسرت
که ائمۀ معصومین و حترت فاطمۀ زهرا (س) بهمنزبۀ جران پیرامبر(ص) هسرتند و حمرم
ثنها ،همان حمم پیامبر(ص) است و همگی ثنها در حمم واحد هستند (کلّهم نور واحرد) و
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در مجرای واحدی جریان دارند (خویی ،1022 ،ج  )922 :01و مستقالً نیز سبا قتر فررد
میشود؛ هرچند که به پیامبر برنگردد (سبزواری ،1019 ،ج  .)99 :28بر فرخ اینمره سرا
ایشان به پیامبر نیز برنگردد ،باز حمم ساب ابنبی در مرورد ایشران اجررا مریشرود ،زیررا از
خارج فهمیده میشود که ارتباط ایشان با مقام نبوت و امامت ،ارتبراط خاصری اسرت و در
شأن و مقام ایشان ،روایات زیادی وجود دارد و احترام ایشان و ائمه(ع) و پیامبر برا هرم در
ارتباط است و از هم جدا نیست (فاض موحدی بنمرانی .)011 :1022 ،برا توجره بره ایرن
دالی خارجی ،دیگر به دبی خاص هم نیاز نیست (ایروانی ،1029 ،ج )239 :9؛
دیگر پیامبران
مشخص است که «ابنبی» در عنوان جرم «سا ابنبی» پیامبر اکرم(ص) است ،نه اینمه شام
دیگر انبیا هم بشود و مؤید ثن عالوه بر قراین خارجیه «،ال» در «ابنبی» بدل از متراف ابیره
محذوف است .در این حمم بین نبی (کسی که از خداوند خبر میدهرد ،هرچنرد باواسرطه
باشد) و رسول (کسی که از خداونرد برانگیختره و فرسرتاده شرده اسرت) تفراوتی نیسرت،
همان طور که بین پیامبران اوبوابعزم (حتررت نروح ،ابرراهیم ،موسری ،عیسری و حتررت
محمد(ص) و غیراوبوابعزم تفاوتی نیست) (مرعشی نجفی ،1011 ،ج .)929 :1
 .1حكم سب انبیا

حال اگر پیامبری سا شود ،در مجازاتش دو دیدگاه وجود دارد:
 .1شالق زده میشود :ابوصالح حلبی گفته است که هر کس رسول خردا (درود خردا
بر او و خاندانش) یا یمی از ائمه(ع) یا بعتی از پیامبران را سا کند؛ پس بر سلطان اسرت
که فرد را به قت برساند و اگر یمی از اه ایمان فرد ساکننده را به قت برسراند ،سرلطان
نمیتواند ایشان را محموم و مجازات کند و اگر نسبت به بعتی از انبیرا حررف قبیحری را
بزند ،به خاطر حفظ حرمت ثنها در اسالم از یک طرف و عصمت ثنها از طرف دیگرر ،فررد
شالق شدید زده میشود (ابوصالح حلبی )012 :1019 ،و علت این حمم ،روایتی است که
از امام علی(ع) روایت شده است :نزد من مردی را نمیثورند که بگویند :میگوید حتررت
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داوود با زنی مصادف شد (زنا کرد) جز ثنمه او را صدوشصت ضربه شالق مریزنرم ،زیررا
شالق (بهخاطر قذف) مردم عادی هشتاد ضربه شرالق اسرت و شرالق برهخراطر پیرامبران،
صدوشصت ضربه است (طوسی ،1989 ،ج .)11 :8
نقد :حدیثی را که ایشان طبق ثن حمم فرمودند ،ضعیف محسوب مریشرود (طباطبرایی
کربالیی ،1018 ،ج  )12 :12و حدیثی است که کنار گذاشته شده و به ثن نیرز عمر نشرده
است (گلپایگانی ،1012 ،ج )219 :2؛
 .7کشته میشود :اکثر فقیهان شیعه معتقد هستند که اگر کسی ،یمی از انبیرای ابهری را
سا کند ،کشته میشود که برای این حمم به ادبۀ زیر تمسک کردند:
 .1 .7ارتداد :گفته شده است که در ابحاق دیگر پیرامبران بره پیرامبر(ص) وجره قروی
وجود دارد ،زیرا تعظیم و کرامت ثنها ،از ضروریات دین اسالم اسرت و سرا ثنهرا سربا
ارتداد میشرود (طباطبرایی کربالیری ،1018 ،ج 12 :12؛ شرهید ارانی ،1019 ،ج 019 :10؛
فاض هندی ،1012 ،ج .)102 :11
نقد :در نهایت سا پیامبران دیگر سبا ارتداد فرد میشود ،نه اینمه حمم سا ابنبی در
مورد ثن اجرا شود (موسوی اردبیلی ،1029 ،ج  .)001 :2در اینصورت نمیتوانیم مجازات
سا سایر انبیای عظام را مجازات ساب ابنبی(ص) بدانیم؛ چرون مجرازات ارترداد همیشره
مرگ نیست .ضمن اینمه مرتد برخالف ساب ابنبی(ص) مهدورابردم مطلرق نیسرت؛ بلمره
نسبت به امام ،در صورتیکه مرتد فطری باشد ،مهدورابدم است .صاحا جواهر مریگوینرد
که اگر سا پیامبران دیگر (یا موارد دیگر که در تحت شمول بودن ثنها ،بحو است) عرفراً
دشنام و بیزاری از پیامبر باشد؛ حمم سا ابنبی دارد ،وگرنه در اطالق داشتن این حمم منع
ثشماری وجود دارد (صاحا جواهر ،1010 ،ج )098 :01؛
 .7 .7اجماع :بر این حمم که سا دیگر پیامبران ،سبا قت ساکننده میشود ،ادعرای
اجماع شده است (ابنزهره.)028 :1019 ،
نقد :این اجماع همانطور که در کتاب مهذب االحمرام (سربزواری ،1019 ،ج )92 :28
ادعا شده است ،بهنظر میرسد که مدرکی باشد و در کنار اجماع ،از حدیو پیرامبر اسرتفاده
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شده است؛
 .5 .7وحدت مالک :ثیتاهلل مرعشی نجفی علت سرایت دادن حمم قت سا ابنبی بره
دیگر انبیای ابهی را خارج از روایات ،وحدت مالک میداند (مرعشی نجفری ،بریترا ،ج :1
 .)922ناگفته نماند که وحدت مالک ،همان تنقیح مناط است .تنقریح منراط ،از روشهرایی
است که مجتهد بهوسیلۀ ثن قصد شارع را از کالم (نص) وی اسرتخراج مریکنرد و حمرم
واقعهای را که در مورد ثن نص وجود دارد ،به واقعۀ دیگری کره در مرورد ثن نرص وجرود
ندارد ،سرایت میدهد و ثن در جایی مطرح میشود که شارع ،حمم واقعهای و منراط ثن را
بیان کرده و همراه بیان مناط ثن ،اوصافی را ذکر کرده است که مجتهد یقرین دارد بعتری از
این اوصاف ،در تعلق حمم به موضوع یا واقعه دخابت ندارد ،به همین دبی از راه شناسایی
و حذف ثنها ،مناط حقیقی کرده ،حمم شارع را بهدست ثورده است و از این طریرق دامنرۀ
حمم را گسترش می دهد و موضوعات دیگری را که در مورد ثن نص وارد نشده است ،در
تحت ثن داخ

میکند.

نقد :اگر علت حمم بهصورت یقینی و قطعی استنباط شود ،تنقیح مناط نامیده میشرود،
اما اگر بهصورت ظنی و بدون نص شارع باشد ،قیاس مستنبط ابعلّه و اگر استنباط علت برر
پایۀ نص باشد ،قیراس منصروص ابعلّرۀ خواهرد برود (بهبهرانی ،1011 ،ج .)108 - 109 :1
همچنین اگر تفاوت نداشتن اص و فرع ،قطعی و یقینی باشد ،تعمیم حمم از اص به فررع
جایز است ،اما در صورت وجود ظن ،تعمیم حمم بهواسرطۀ علرت مشرترک جرایز نیسرت
(محقق حلی ،1019 ،ج  .)181 :1در بحو انبیا نیز ما یقین کام نرداریم کره علرت حمرم،
فقط جایگاه نبوت و امامت باشد که استدالل بمنیم بقیۀ انبیا نیز دارای این جایگاه هستند؛
مادر پیامبر و مادر امامان(ع)
اگر مادر پیامبر یا یمی از ائمه(ع) سا شود ،دربارۀ مجازات فرد دو دیدگاه وجود دارد:
 .1کشته میشود :گفته شده به این دبی که مشهور اسرت پیرامبر از نجاسرت جاهلیرت
دور بوده؛ یعنی مادرشان طاهر و پاک بوده است و قذف مادر پیرامبر نیرز ،برا پراک برودنش
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منافات دارد .همین مطلا در مورد مادر حترت علری(ع) و دیگرر امامران(ع) نیرز صرادق
است؛ زیرا ثنها نورهای پاک بودند و از نجاسات دور بودنرد؛ پرس سرا ایشران ،در حمرم
سا ابنبی است (گلپایگانی :1012،ج 213 :2؛ سبزواری  ،1019،ج .)99 :28
نقد :اگرچه مادر پیامبر و امامان(ع) ،از نجاست جاهلیرت دور برودهانرد؛ ایرن مطلرا سربا
نمیشود که سا این بزرگواران ،سبا شود که مانند سا به پیامبر و امام(ع) فررد کشرته شرود.
ثری در مورد قذف این بزرگواران که عرفاً سبا سا پیامبر و امامان(ع) میشود یا اینمره سرا
مادر پیامبر و مادر امامان(ع) عرفاً سا پیامبر و امام(ع) بهحساب ثیرد کره حمرم بره اعردام فررد
مانعی ندارد ،چون محور در این مورد ،خود پیامبر و امام(ع) است؛ نه مادران بزرگوارشان؛
 .7تعزیر میشود :بعتی از فقها تعمیم دادن حمم سا ابنبی را در باب خانوادۀ پیرامبر،
اختصاص به حترت فاطمه (س) میدانند (صاحا جواهر ،1010 ،ج 099 :01؛ طباطبرایی
کربالیی ،1018 ،ج  )19 :12و صرف اینمه یک شخص منسوب به پیامبر باشد ،حتی نسا
یا سبا ایشان بسیار نزدیک باشد (مانند همسر پیامبر) ،هیچ دبی شفاف و روشرنی وجرود
ندارد که حمم سا ثنها ،قتر باشرد .امرا اگرر سرا ایشران بره سرا پیرامبر برگرردد ،در
اینصورت حمم ثن همان قت است (موسوی اردبیلی ،1029 ،ج )093 :2؛
اصحاب پیامبر
در باب اصحاب پیامبر نیز به حدیو پیامبر« :مَنْ ساَ نَبلیّاً قُتِ َ وَ مَنْ ساَ صَاحِاَ نَبلیٍّ جُلِدَ؛
هر کس پیامبری را دشنام دهد کشته میشود و هرر کرس اصرحاب پیرامبر را دشرنام دهرد،
شالق زده میشود (منسوب به امام رضا )09 :1012 ،استناد شده اسرت .اببتره ایرن حردیو
مرسله محسوب میشود ،وبی گفته شده است که بهواسطۀ فتوای فقیهران جبرران مریشرود
(روحانی ،1012 ،ج  )092 :21و با صالحدید حاکم ،میتوان برای ساکننده ،تعزیر در نظر
گرفت؛ بهویژه اگر سبا اختالف بین مذاها مختلف شود؛
امامزادگان
بر طبق اعتقاد شیعه ،پیامبر و ائمه(ع) یک جنبۀ بشری و ناسوتی و یک جنبۀ ملموتی دارنرد
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و برای هر جنبه نیز ثااری هست .شمی نیست که ثنها از کسانی که به ثنها فحرش و ناسرزا
میگویند ،ثزرده میشوند .پس سا یمری از اوالد ائمره(ع) عملری زشرت و مرور غترا
پروردگار است و به همین دبی  ،سا کننده بر طبق صالحدید حاکم شرع تعزیر میشرود و
اگر سا و فحش دادن ،به سا امام(ع) برگردد ،مانند کسی که به پسر امام یا جد ایشان بره
اعتبار وابستگی ثنها به امام دشرنام دهرد ،در واقرع بره امرام(ع) دشرنام داده اسرت و کشرته
میشود ؛ وبی اگر به اوالد ائمه و اجدادشان به دبی بغتی که از خودشان دارد دشنام دهرد؛
تعزیر میشود (مرعشی نجفی ،1011 ،ج  )990 :1به این موضوع در قرانون مجرازات سرال
 32و قانون تعزیرات ،اشارهای نشده است.
نتیجهگیری
با بررسی ادبه و کالم فقها و کتا روایی ،فقهی و تفسیری ،در این موضوع که چره کسرانی
غیر از پیامبر اکرم مشمول عنوانی قرار میگیرند که ساکنندۀ

از باب سا ابنبی تحرت

شمول حمم (قت ) هستند ،نتیجهگیری میشود:
 .1امام علی(ع) بهمنزبۀ جان و نفس پیامبر(ص) است و هر کرس ایشران را سرا کنرد،
حمم سا ابنبی در موردش اجرا میشود؛
 .2دوازده امام(ع) همگی مانند یک نور پاک هستند و اگرچه از جهت کماالت ،تفراوتی
دارند؛ در مورد احمام یمسان و دارای یک حمم هستند؛
 .9حترت فاطمۀ زهرا (س) پارۀ تن پیامبر(ص) است و با تأکیرد پیرامبر ،سراکننردۀ
ایشان در حمم ساکنندۀ پیامبر محسوب میشود؛
 .0سا کنندۀ دیگر پیامبران ابهی ،تحت عنوان سا ابنبی قرار نمیگیرند و از باب سرا
ابنبی ،فرد به قت نمیرسد؛
 .1مادر پیامبر(ص) و امامان(ع) یا هر یک از منسوبان باواسطه یا بیواسرطه ،اگرر سرا
ثنها به پیامبر و امام برگردد ،حممشان همان حمم سراب ابنبری اسرت ،وگرنره سراکننرده
بهواسطۀ عملش تعزیر میشود.
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کتابنامه
ر قرثن کریم.
 .1قانون مجازات اسالمی مصوب سال .1932
 .2قانون مطبوعات مصوب سال .1920
 .9ابنبابویه ،محمّدبن علی ( 1982ق) .علٍ الشرائع ،قم :کتابفروشی داوری.
 .0ابنزهره ،حمزۀبن علی ( 1019ق) .غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروع ،قم :مؤسسۀ
امام صادق(ع).
 .1ابنمنظور ،محمدبن ممرم ( 1010ق) .لسان العرب ،بیروت :دارابفمر بلطباعرۀ و ابنشرر و
ابتوزیع دار صادر.
 .2ابوصالح حلبی ،تقیبن نجم ( 1019ق) .الکافی فی الفقه ،بیجا :کتابخانرۀ عمرومی امرام
امیرابمؤمنین(ع).
 .9ایروانی ،باقر ( 1029ق) .دروس تمهیدیۀ فی ابفقه االستدالبی علی ابمرذها ابجعفرری،
قم :بینا.
 .8بحرانی ،یوسفبن احمد ( 1011ق) .الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،قم :دفترر
انتشارات اسالمی.
 .3برقی ،احمدبن محمد ( 1989ق) .رجال البرقی الطبقات ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .61بهبهانی ،محمد باقربن محمد اکم (1011ق) .الفوائد الحائریّة ،قم :مجمع فمر اسالمی.

 .11پیمانی ،ضیاءابدین ( .)1930جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،تهران :میزان.
 .12جعفر سبحانی تبریزی ،درس خارج فقه.8391298 ،
 .19حاجی دهثبادی ،احمد؛ نوری ،عباس ( .)1939بازپژوهشی حکم ساب االمام علیه السالم،
حقوق اسالمی ،شمارۀ .91 - 93 :01
 .10حر عاملی ،محمدبن حسن ( 1013ق) .وسائٍ الشیعة ،قم :مؤسسۀ ثلاببیت(ع).
 .11حسینی ،صدر ( 1930ش  ،یادداشتهای بحو انمار ضروری و ارتداد.
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 .12خمینی ،روحابلّه (بیتا) .تحریر الوسیلة ،قم :مؤسسۀ مطبوعات دارابعلم.
 .19خویی ،ابوابقاسم ( 1022ق) .مبانی تکملة المنهاج ،قم :مؤسسۀ ِحیاء ثاار اإلمام ابخروئی
(ره).
(__________ .18بیتا) .معجم رجال ابحدیو و تفصی طبقات ابرجال ،بیجا ،بینا.
 1018(__________ .13ق) .موسوعة اإلم ام الو وئی ،قرم :مؤسسرۀ ِحیراء ثارار اإلمرام
ابخوئی (ره).

 .21زمخشری ،محمود ( 1019ق) .الکشاف ع ن حق ائق غ وام

التنزی ٍ ،قرم :دارابمترا

ابعربی.
 .21شبیری زنجانی ،سید موسی ( 1013ق) .کتاب نکاح ،قم :مؤسسۀ پژوهشی رایپرداز.
 .22سبزواری ،سید عبداألعلی ( 1019ق) .مهذّب األحکام ،قم :مؤسسه ابمنار.
 .29شهید اانی ،زینابدینبن علی ( 1011ق) .الروضة البهیة فی ش رح اللمع ة الدمش قیة ،قرم:
کتابفروشی داوری.

 1019( ______________ .20ق) .مسال

األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسۀ

ابمعارف اإلسالمیۀ.
 .21صاحا جواهر ،محمد حسنبن باقر ( 1010ق) .جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلس الم،
ج 1و  ،01بیروت :داراإلحیاء ابتراث ابعربی.
 .22طباطبایی کربالیری ،علریبرن محمرد علری ( 1018ق) .ری اض المس ائٍ ،قرم :مؤسسره
ثلاببیت(ع).
 .29طوسی ،محمدبن حسن( 1989ق) .المبسوط فی فقه اإلمامیة ،تهران :ابممتبۀ ابمرتتویۀ
إلحیاء اآلاار ابجعفریۀ.
 1029(_____________ .28ق) .رجال الشیخ الطوس ی األب واب ،قرم :دفترر انتشرارات
اسالمی.
 1010(_____________ .23ق) .األمالی ،قم :دارابثقافۀ.
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 .91علوی عاملی ،احمدبن زینابعابدین( بیتا) .مناهج األخی ار ف ی ش رح االستبص ار ،قرم:
مؤسسۀ اسماعیلیان.

 .91فاض موحدی بنمرانی ،محمد ( 1022ق) .تفصیٍ الش ریعة ف ی ش رح تحری ر الوس یلة
الحدود ،قم :مرکز فقهی ائمۀ اطهار(ع).
 .92فاض هندی ،محمدبن حسن ( 1012ق) .کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحک ام ،قرم:
دفتر انتشارات اسالمی.
 .99فیومی ،احمدبن محمد مقری (بیتا) .المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ،قم:
منشورات دارابرضی.
 .90روحانی ،محمد صادق ( 1012ق) .فقه الصادق علیهالسالم ،قم :دارابمتراب مدرسرۀ امرام
صادق(ع).

 .91کاشانی ،حاج ثقا رضا مدنی ( 1011ق) .کتاب القص ا

للفقه اء و الو وا  ،قرم :دفترر

انتشارات اسالمی.
 .92کلینی ،محمدبن یعقوب ( 1019ق) .الکافی ،تهران :دارابمتا اإلسالمیۀ.
 .99گلپایگانی ،محمد رضا ( 1012ق) .الدر المنضود فی أحکام الحدود ،قم :دارابقرثن ابمریم.
 .98گلدوزیان ،ایرج ( .)1930محشای قانون مجازات اسالمی ،تهران :انتشارات مجد.
 .93مازندرانی حائری ،محمدبن اسماعی ( 1012ق) .منتهی المقال فی أح وال الرج ال ،قرم:
مؤسسۀ ثلاببیت(ع).
 .01مجلسی ،محمد باقربن محمد تقی ( 1011ق) .بحار األن وار ،بیرروت :مؤسسرۀ ابطبرع و
ابنشر.
 1010( ___________________________ .01ق) .مرآة العقول فی شرح أخب ار آل الرس ول،
تهران :دارابمتا اإلسالمیۀ.
 1012( __________________________ .02ق) .مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخب ار ،قرم:
انتشارات کتابخانۀ ثیتاهلل مرعشی نجفی.
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 .09مجلسی ،محمد تقیبن مقصود علی ( 1012ق) .روضة المتقین ف ی ش رح م ن الیحض ره
الفقیه ،قم :مؤسسۀ فرهنگی اسالمی کوشانبور.
 .00محقق حلی،جعفربن حسن ( 1019ق) .معارج االصول ،قم :چاپ محمد حسین رضوی.
 .01مرعشی نجفی ،سید شهابابدین ( 1011ق) .ابقصاص علی ضوء ابقررثن و ابسرنۀ ،قرم:
کتابخانۀ ثیتاهلل مرعشی نجفی.
 .02مشمینی ،میرزا علی (بیتا) .مصطلحات الفقه ،بیجا ،بینا.
 .09مغنیه ،محمد جواد ( 1021ق) .فقه اإلمام الصادق علیهالسالم ،قم :مؤسسۀ انصاریان.
 .08مفید ،محمدبن محمد (بیتا) .اختصا  ،تصحیح علی اکبر غفاری ،قم :جامعۀ مدرسرین
حوزۀ علمیه.

 .03مقدس اردبیلی ،احمدبن محمد ( 1019ق) .مجمع الفائ دة و البره ان ف ی ش رح إرش اد
األذهان ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .11ممارم شیرازی ،ناصر( 1990ش) .تفسیر نمونه ،تهران :دارابمتا االسالمیه.
 .11منسوب به امام رضا ،علیبن موسی(ع) ( 1012ق) ،صحیفة الرضا ،مشهد :کنگرۀ جهرانی
امام رضا(ع).
 .12موسوی اردبیلی ،عبدابمریم ( 1029ق) .فقه الح دود و التعزی رات ،قرم :مؤسسرۀ ابنشرر
بجامعۀ ابمفید رحمهاهلل.

 .19موسوی خوانساری ،سید احمدبن یوسف ( 1011ق) .جامع المدارک فی ش رح موتص ر
النافع ،قم :مؤسسۀ اسماعیلیان.
 .10موسوی همدانی ( .)1990ترجمۀ المیزان ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .11مؤمن قمّی ،محمد ( 1021ق) .الوالیة اإللهیة اإلسالمیة أو الحکومة اإلسالمیة ،قرم :دفترر
انتشارات اسالمی.
 1022( _______________ .12ق) .مبانی تحریرالوس یلة  -کت اب الح دود ،تهرران :مؤسسرۀ
تنظیم و نشر ثاار امام خمینی.

پژوهشی فقهی و حقوقی در مبانی تعمیم حکم سب النبی بر غیر نبی(ص) 25 

 .19میرمحمدصادقی ،حسین ( .)1932حقروق جرزای اختصاصری (جررایم علیره امنیرت و
ثسایش عمومی) ،تهران :میزان.
 .18نجاشی ،احمدبن علی ( 1019ق) .رجال النجاشی فهرست أسماء مصنفی الشیعة ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی.
 .13نراقی ،احمدبن محمد مهدی ( 1021ق) .الحاشیة علی الروضة البهیة ،قم :دفتر انتشرارات
اسالمی.
 .21نوری ،حسینبن محمد تقی ( 1019ق) .خاتمة المستدرک ،قم :مؤسسۀ ثلاببیت(ع).

 .21نیشابوری ،مسلمبن ابحجاجبن مسلم ابقشیری (بیتا) .الجامع الص حیح المس می ص حیح
مسلم ،بیروت :دارابجی بیروت و دار األفاق ابجدیدۀ.
 .22نیشابوری ،محمدبن عبداهلل ( 1011ق) .المستدرک علی الص حیحین ،بیرروت :دارابمترا
ابعلمیۀ.

