
چکيده1

از ديربــاز تاکنــون، در ميــان مســلمانان توهين به مقدســات ديگر مذاهــب با تهييج 
سياســت مداران و بدخواهان امت اسالم، به  عنوان يکی از روش های ابراز انزجار و تنّفر رواج 
يافته و اين عقيده، ازآن روســت که تحقيقی موّســع و يکپارچه در اين  باره صورت نگرفته! 
ازاين رو، بازشــناخت ماهيت، عوامل و حکم توهين به مقدسات ديگر مسلمانان، مسئله ای 
نيازمند کاويدن تا مرحله پاسخی درخور است. اين تحقيق با هدف شناخت مفهوم و ماهيت 
توهيــن و بيان مصاديق آن و حکم آن در فقه اســالمی صورت پذيرفته و نيل به اين مقصد 
در سايه توصيف و تحليل با گرد آوری داده های کتابخانه ای ميّسر شده و نتيجة آن، اثبات 
حرمت توهين به مقدسات ديگر مسلمانان، تحت هر عنوان، با استناد به گزاره های قرآنی و 

سنت معصومان: و سيره متشرعه است. 
کليدواژه ها: توهين، سّب، لعن، مقدسات ديگر مسلمانان.

1. استاد سطوح عالي حوزه علميه قم، دانش آموخته سطح چهار حوزوي و استاديار جامعة المصطفي العالمية: 

(aghigh_573@yahoo.com).

مهدی  درگاهی1

 ماهيت و حکم توهين به مقدسات 
ساير مسلمانان

پژوهشنامه حج و زيارت 
سال پنجم، شماره دوم، پياپی 10  
پاييز 1399
صفحات 46 ـ 27
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مقدمه

ابراز بُغض درونی، از مســائل نخستين در عالم بشــری و مورد ابتالی جوامع 
مســلمان و غير مسلمان است. بغض در وجود انســان، نيرويی درونی و قدرتمند 
اســت که آثار فراوانی برای جامعه و افــراد آن در پی دارد؛ تاجايی که اگر کراهت 
و انزجار نباشــد، ترک و پرهيز معنايی ندارد. با ظهور اســالم و تأييد لزوم تبّری و 
ابراز دوری از دشــمنان خداوند، اين موضوع در جامعه اسالمی و پس از پيدايش 
گرايش ها و نحله های متفاوت کالمی و فقهی، ميان برخی پيروان مذاهب و مسالِک 
مختلف جلوة ويژه آی پيدا کرد؛ به ويژه وقتی غفلت و بدفهمی و تفسير خودساخته و 
خودکامانه از »تبّری«، که در کنار اصل »تولّی«، عصاره و خالصة تمام اسالم معرفی 
می شــود )کلینی، ۱407ق، ج۲، ص۱۲۵(، موجب مهجوريّت و سرآغاز بزرگ ترين 
مصيبت و فاجعه در جهان اسالم شــد. غفلت امت اسالمی از تبيين شيوه صحيح 
برای ابراز تبّری از باطل و مظاهر آن در انديشه، تصميم و عمل، زمينه های انحراف 
از راه مســتقيم را فراهم  آورد. به عالوه، تبديل والي َمنفی به اثباتی، و والي اثباتی 
به منفی، باعث شــد به  جای آنکه از تبّری برای دوری  ُجستن از مظاهر واقعی کفر 
و شرک استفاده شــود و در جهت يکپارچه  کردن جهان اسالم در برابر طاغوت و 
کفر با تمســک به مشترکات گام برداشته شود، اصل تبّری سرمنشأ تقابل مذاهب و 
مسالک مختلف در پيکره امت اســالم تلقی شد؛ به ويژه وقتی توهين به مقدسات 
گروهی از مسلمانان، از روش های ابراز انزجار و تبری زبانی و برای نشان  دادن تنفر 
و کينه از جريان و اشــخاص، ميان مسلمانان شايع، و با نوعی تعّصب و جانبداری 

همراه گشت. 

گزارش ها و مســتندات تاريخی، نشان دهندة آن اســت که مقدسات و بزرگان 
از دين و مذهب، مــورد توهين پيروان ديگر مذاهب قــرار می گرفتند؛ تاجايی که 
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بــا حرکت تقابلی و َدَورانی و همچنين با تهييج سياســت مداران و بدخواهان امت 
اســالمی، گاه به جنگ های خونين بين پيروان و طرفداران مذاهب انجاميده است. 
شيوع اين روش و عملکرد، به حدی است که برای ابراز بغض از ديگر مسلمانان، 

امروزه بدگويی و اهانت به مقدسات مشترک مسلمانان، امری ُمتداول شده.

کوتاهی در تفسير درست از مفهوم تبّری و تفکيک مصاديق صحيح از ناصحيح 
آن برای حمايت از مذهب حق با توجه به گزاره ها و آموزه های اســالمی، و تمايز 
حکم آنها، که انديشــمندان اسالمی بايد آن را صورت دهند، موجب شد توهين و 
ناپاکيزگی زبانی، هرچند در َوهلة اول از روش های ابراز تنفر از ديگران تلقی شود؛ 
اما در فرهنگ اسالمی و اخالق واالی آن، اين شيوه از تبّری زبانی درباره مقدسات 
ديگر مســلمانان، جايگاهی ندارد و نشان از فقدان منطق و زبونی فرد دارد و بر اثر 
جهل، کم ســوادي و بی نزاکتی اســت. در اين تحقيق، با اشاره به اين مهم در قالب 
تبيين مفهوم توهين و رابطه آن با واژگان سب و لعن، عامل توهين به مقدسات ديگر 
مسلمانان بررسی می شود و با استناد به آيات قرآنی و گزاره های روايی، حکم توهين 

به مقدسات ديگر مسلمانان در فقه اسالمی مورد واکاوی قرار می گيرد.

مفاهيم

1. مفهوم توهين و ارتباط آن با واژگان »سّب« و »لعن« 

توهين از ريشه »وهن«، مصدر و به  معناي »سست  کردن« )خلیل بن احمد، ۱409ق، 
ج4، ص93(، »ضعيف  شمردن« )جوهری، ۱4۱0ق، ج6، ص۲۲۱8؛ ابن منظور، ۱4۱4ق، 
ج۱3، ص4۵3( و »خوار، ذليل و حقير کردن« )دهخدا، ۱373ش، ج۱۵، ص۱48؛ معین، 
۱36۲ش، ج۱، ص۱۱7۲( آمده اســت. واژه »اهانت« از ريشه »هون«، در يک معنا، و 
در راستای معنای اخير از توهين، يعنی »خفيف، ذليل و حقير شمردن« )ابن منظور، 
۱4۱4ق، ج۱4، ص438؛ فیومی، بی تا، ج۲، ص643؛ طريحي، ۱4۱6ق، ج6، ص3۲7( آمده 
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و اســتعماالت قرآنی )برای نمونه: حج: ۱8؛ نور: ۱۵؛ احقاف: ۲0( نيز حاکی از همين 
معناست. قرابت و نزديکی دو واژة »اهانت« و »توهين« در معنای اخير، باعث شده 
اســت تا در محاورات عرفی، هم معنا و مترادف به کار روند )ناصر علی، ۱380ش، 
ص۵3(. در هــر حال، مراد از توهين در اين مقاله، تحقير و هتک حرمت اســت و 

مالک در آن، فهم عرف و مردم است و در کالم منحصر نيست.  

َسب، به  معنای »شتم« )ابن منظور، ۱4۱4ق، ج ۱، ص4۵۵( و »سخِن زشت دردآور«  
)راغب، ۱4۱۲ق، ص39۱( آمده است. استعمال واژه سب در قرآن کريم )انعام: ۱08( 
و نهی خداوند از آن، ســبب شد تا بســياری از مفسران، به تبيين مفهوم واژه سب 
در اين آيه بپردازند و برخی، مفهوم آن را به شــتم و دشــنام محدود کنند )طوسی، 
بی تا، ج4، ص۲3۲؛ جصاص، ۱40۵ق، ج4، ص۱70؛ ابن کثیر، ۱4۲0ق، ج3، ص۲8۲؛ ابن 
ابی حاتم، بی تا، ج4، ص۱366؛ زمخشری، بی تا، ج۲، ص۵6 و ۵7؛ طباطبايی، ۱393ق، ج7، 
ص3۱4(. فقهای مذاهب اسالمی، مفهوم سب را با تعابير مختلفی تبيين کردند که از 
آنها می توان به »الفاظی که موجب ايذای ديگران بدون حق باشــد« )کاشانی حنفی، 
۱406ق، ج7، ص۱0۲(، »الفاظی که نقصان و بی قدری و نفی شرف از آن اراده شود« 
)باجی مالکی، ۱4۲0ق، ج9، ص۱70؛ طباطبايی قمی، ۱4۱۵ق، ج۲، ص438(، »کالمی که 
در قذف صريح نباشد« )ابن قدامه حنبلی، بی تا، ج8، ص۲۲۲( و »شتم بدون نفی نََسب« 

)نووی شافعی، بی تا، ج۲۱، ص3۵( اشاره کرد.

ميان انديشــمندان معاصر، برخی سب را »همان نســبت دادن عيب به ديگری 
دانسته اند؛ طوری  که شرافت او مخدوش شده و بين مردمان، زشت و موجب اهانت 
باشــد« )فتحی، ۱403ق، ص۱47( و بعضی کالمی را سب دانسته اند که »سّب شونده 
ُمتصف به آن نيست؛ ولی به  دروغ به آن متصف می شود و اين اتصاف برای ايذا و 
َمخدوش  کردن شــرافت سّب شونده است« )عبدالعزيز عامر، ۱969م، ص۲08؛ عوده، 

۱4۱3ق، ج۲، ص4۵۵(.
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به نظر می رسد مالک اصلی در سب بودن، همان فهم عرف است )خويی، ۱4۱7ق، 
ج۱، ص۲80(؛ به  عبارت  ديگر، الفاظی که در نظر عرف زشت بوده و موجب تحقير 
و خدشه دار شدن شــرف و کرامت انسانی باشد، سب است و دروغ بودن نسبت، 
آن گونه  که برخی پنداشته اند، مدخليت ندارد؛ چه بسا به ُرخ کشيدن نُقصان جسمانی 
کســی، مثل لَنگ يا ُکور بودن، در نظر عرْف ِشين، و موجب تحقير و اهانت باشد 
و حال  آنکه اين نســبت به آن شخص، راست و واقعی اســت. بنابراين، تعابيری 
وها 

ُ
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به بيان واقعيت امر می پردازد و خبر از واقع می دهد؛ از آنجا که در َمنظر عرْف زشت 
و دردآور است، سب شمرده می شود و اين در نظر خواننده بعيد نباشد؛ چه اينکه در 
فقه اسالمی، بنا بر گزاره های روايی در تمام مذاهب فقهی، متجاهر به فسق و ُمبدع 
و بدعت گذار، از کســانی اند که سب آنان جايز شمرده شده است )ر.ک: درگاهی، 
۱396ش، ص۵4-89(. فلســفه استعمال اين قبيل الفاظ در گزاره های دينی، به  سبب 
ارشــاد آن شخص و امثال اوست و در حقيقت، نوعی ارشاد جاهل يا تنبيه غافل يا 

نشان  دادِن راه مستقيم به گمراه و ضاّل، و تذکر به ديگران است.
پس در تعريف سب بايد گفت که »سب، انتساب لفظ يا چيزی در قالب تکّلم، 
نوشتار يا اشاره است که نســبت دهنده، عيب و نقِص واقعی يا غير واقعِی افراد را 
با هدف ايذا و خدشــه دار کردن شخصيت و کرامت آنان به کار می برد و در َمنظر 
عرف، زشــت و تحقير و اهانت شمرده می شــود«. بنا بر اين تعريف، مفهوم سب 

شامل فحش1 و قذف2 نيز می شود.

1. فحش، عبارت است از رفتار و گفتاري که زشتي آن بسيار است )ر.ک: راغب، 1412ق؛ ابن فارس، 1404ق، ذيل 
واژه فحش(.

2. »َقذف« در لغت، به  معنای انداختن، گذاشتن و رها کردن آمده است )قرشي، 1371ش، ج5، ص259( و در فقه، 
عبارت است از اينکه به مرد يا زن، تهمت و نسبت زنا يا لواط داده شود )ترحيني، 1388ش، ج9، ص297(؛ طوری 

 که نتوان آن را با بينه ثابت کرد.
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لعن، به معانی »عذاب  کردن« )خليل بن احمد، 1409ق، ج2، ص141(، »نفرين 
و دعای بر عليه« )ابن اثير، بی تا، ج4، ص255؛ ابن منظور، 1414ق، ج13، ص387( 
و »طــرد نمودن و دور کــردن« )ابن فارس، 1404ق، ج5، ص252( آمده اســت. 
البته برخی، »طرد کردن از روی غضب« را معنای آن دانســته اند )راغب، 1412ق، 
ص741( و بعضی ديگر، آن را »دور کردن از خير« معنا کرده اند )جوهری، ۱4۱0ق، 
ج6، ص۲۱96(. دقّت در اين معانی، نشان می دهد که هر سه معنا در اصل، به همان 
معنای طرد کردن و دور ساختن از خير و نيکی برمی گردد. توضيح آنکه، اگر برخی 
آن را به »عذاب  کردن« معنا نموده اند، در واقع لعن را به نتيجة آن تعريف کرده اند؛ 
زيرا کسی که از خير و رحمت محروم و طرد گردد، گرفتار عذاب و سختی می شود. 
اين عذاب و ســختی، ناشــی از دور ماندن از رحمت و خيِر العن اســت و فرقی 
نمی کند که العن، خداوند متعال باشــد يا غير او و اگر شخصی سخن به نفرين و 
دعای بد می گشايد، از دور ماندن مخاطِب سخن از خير و نيکِی خود )يعنی متکّلم( 
خبر می دهد. بنابراين، معنا شــدن واژه »لعن« به نفرين و دعای بد، اشاره به برخی 

عوامِل دوری ملعون از خير و برکِت العن و تسميه ُمسبب به اسم سبب است.

واکاوی استعماالت مختلف واژه لعن و مشتقات آن در 36 آيه از قرآن کريم، نشان 
می دهد که در تمام مواردی که لعنت کننده، خداوند متعال اســت1، لعن در راستای 
همان معنای دور کردن با قيد دوری از رحمت الهی به کار رفته است. البته در قيامت، 
به  صورت عذاب و عقاب تبلور می يابد و در دنيا محروميت از توفيقات و شــمول 
خذالن الهی را در انحای مختلف به دنبال دارد )طبرسی، بی تا، ج3، ص340؛ طباطبايی، 
۱393ق، ج6، ص3۲؛ بيضاوی، 1418ق، ج1، ص93؛ کاشانی، 1406ق، ج1، ص233(. 
اما آنجا که لعن در قرآن، به غير خداوند اسناد داده شده است )برای نمونه: بقره: ۱۵9 

1. گاه لعن به صورت صريح به خداوند نسبت داده شده )بقره: 88 و 159( و گاه لعن به  صورت متکلم، که مقصود از 
آن خداوند است، اضافه شده )ص: 78( و گاه از آنجا که کام منتسب به خداوند است، کشف مي شود که لعن در 

کام منتسب به اوست )رعد: 25؛ و نور: 23(.
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و۱6۱؛ آل عمران: 6۱؛ مائده: 78(، چنانچه لعن در آخرت مورد نظر باشد )اعراف: 38( 
به  معنای مســّجل گرديدن عذاب است؛ يعنی لعن او در حق ملعون مستجاب، و از 
ل می شود و اگر لعن در دنيا  رحمت مخصوِص مؤمنين طرد شده و عذاب بر او مسجَّ
مورد نظر باشد، چنان که غالباً لعن افراد درباره ديگران در دنيا اتفاق می آفتد، اين لعْن 
ِصرف دعا و نفرين است که با الفاظ محقق گرديده و نتيجه آن، همان اظهار خشم و 
نفرت و طرد معنوی يا درخواست دور ساختن او از رحمت خداوند است و چنانچه 
اين دعا مقبول درگاه الهی باشــد، اين لعن برای ملعونين ذخيره می شود تا در آخرت 
تجســم يابد و اين تجسم، همان دوری از رحمت الهی، و درنتيجه عذاب و عقوبت 
است. اين تبيين مفهومی، با دقت در کلمات ُمفسران و مؤلفان کتب غريب القرآن نيز 
تأييد می شود. برای نمونه، راغب اصفهانی )م.502ق.( در تبيين مفهومی لعن در قرآن 
می نويســد: »لعن، همان طرد و دور کردن از روی غضب اســت؛ از خدا در آخرت، 
به  معنای عذاب و در دنيا انقطاع از قبول رحمت و توفيق خداســت؛ و از انسان دعا 
و طلــب از خداوند ]مبنی بر دور ماندن ملعون از رحمت الهــی[« )راغب، ۱4۱۲ق، 
ص74۱(. عالمه طباطبايی )م.1402ق.( پس از تذکر به کاربردهای مختلف آن در قرآن 
می نويسد: »لعن از سوی خداوند، دوری از رحمت الهی است و از غير از او، دوری 
لعنت شونده از رحمت الهی از خداوند مسئلت می شود« )طباطبايی، 1393ق، ج10، 
ص390(. خالصه آنکه، اگر لعنت کنندْه خداوند تبارک و تعالی باشــد، اين لعْن همان 
طرد کردن و اِعمال دوری و محروميت از رحمت و ثواب الهی است که برابر عقوبت 
و عذاب دنيايی يا آخرتی اوســت و اگر لعنت کنندْه غير از خداوند باشــد، مثل لعِن 
نسبت داده شده به فرشتگان و َمردمان )بقره:161(، مراد از آن، ابراز تنفر آنها و تقاضای 
از خداوند اســت که افراد مورد لعن را از رحمت خود دور سازد که ممکن است به 
اجابت برسد يا به اجابت نرسد؛ به  عبارت  ديگر، لعْن نقطة مقابل »صلوات« است که 
هرگاه به خدا نسبت داده شود، به  معنای فرستادن رحمت است و هرگاه به فرشتگان 
و مؤمنان منسوب شود، به  معنای طلب رحمت است )آلوسی، بی تا، ج1، ص426؛ ابن 
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حجر، 1407ق، ج10، ص571(.
با توجه به اين تعاريف، توهين و تحقير، مهم ترين مؤلفه در تعريف سب است؛ 
طوری   که هرگونه انتسابی که حاوی نقص و عيب باشد و فهم عرف از آن، توهين 

و تحقير َمسبوب باشد، نزد عرْف سب است.  
اما لعِن ديگران، دعاســت و دعا، توهين نيست؛ هرچند دعا بر عليه باشد. البته 
از آنجا کــه اتصاف به عناوينی چون کفر )بقره: 88 و89(، شــرک )فتح: 7(، ظلم 
)آل  عمران: 86 و87(، کذب )نور: 7(، نفاق )توبه: 67 و68( و...، موجب اســتحقاق 
لعن است )ر.ک: آهنگران و درگاهی، ۱397ش، ص۱۱ـ3۲(، اگر لعن بر فردی خاص 
که نزد گروهی شايســتة احترام است، ُمستلزم اثبات برخی قبايح برای او )ملعون( 
باشد، اين عمل نزد عرف، توهين و اهانت به آن فرد، و حتی به ُمحترم شمارندگاِن 
او تلقی می شــود )نجفی، بی تا، ص۵۵ و۵6( و به رغم تباين مفهومی واژگان سب و 
لعن، عرْف لعن در برخی مصاديق را مصداقی از سب و توهين نيز دانسته است و 

از اين  حيث، اشتراِک صدق مفاهيم بر مصداق واحد رخ می دهد.

2. مفهوم مقدسات

مقدســات، جمع »مقدس« و در لغت، به  معنای »ُمحترم و شايستة احترام« آمده 
اســت )دهخدا، ۱373ق، ج۱3، ص۱88۲6؛ معین، ۱36۲، ج4، ص4۲9۱(. در راســتای 
همان معنای لغوی، مفهوم مقدســات در اين تحقيق، به اموری گفته می شــود که 
درخور ســتايش و احترام فوق العاده باشــد و ياد آن و توجه به آن، حّسی عميق و 
ژرف را درباره آن، که توأم با بزرگی و عظمت باشــد، در انســان ايجاد کند. البته 
مصاديق آن به ُمعتقدات انســان در آيين و مذهب خود بســتگی است؛ به  عبارت  
ديگر فارغ از مقدسات مشترک در اسالم، يعنی خداوند سبحان و آنچه به او منتسب 
است1، در مذاهب و نحله های مختلف اسالمی، نمادها، افراد و اموری مورد احترام 

1. اعم از پيامبر اعظم9 و اهل بيت ايشــان: و ديگر انبيا و اوليا و اوصيا و صالحان و مکان هاي مقدس )ر.ک: 
مائده: 21؛ طه: 12( و زمان هاي مقدس )ر.ک: قدر: 5-1(.



هم
ه د

مار
ش

35 

رت
زيا

ج و 
ه ح

نام
ش

وه
پژ

13
99

ز   
ايي

پ

طرفداران آن مذهب و گرايش هســتند که ممکن است در نظر پريوان مذاهب ديگر، 
مصداق مقدس نباشد. 

بنابراين، مراد از توهين به مقدسات ديگر مسلمانان، توهين و اهانت به نماد، افراد 
و مظاهری است که مورد احترام گروهی از مسلمانان باشد؛ هرچند ديگر مسلمانان 

آن را مقدس ندانند.

عامل توهين به مقدسات ديگر مسلمانان 

تحقيقات در مجامع روانشناسی و جامعه شناسی، عوامل متعددی را برای توهين 
به ديگران برشــمرده اند که رســالت اين مقاله، فارغ از بحث درباره آن است؛ بلکه 
آنچه اهميت دارد، آن اســت که امروزه توهين به مقدسات برخی مذاهب اسالمی 
توســط پيروان مذاهب ديگر، ُمستند به بغض آدمی از آن مصداق مقدس است که 
در نظر توهين کننده، مقدس شــمرده نمي شــود و قابل احترام نيست و برای ابراز 
تبّری از آن، به توهين به مقدســات آن مذهب و نحلة خاص اقدام می کند و نتيجه 
آن، تحقير و تحريک احساسات طرف مقابل است. آنچه اهميت دارد، اين است که 
انديشــمندان اسالمی شيوة صحيح را در تبّری زبانی بيان، و بر همان تأکيد کنند و 

آن را ترويج دهند. 

به  عبارت  ديگر، بی شــک هر مذهب و گرايش فقهی و کالمی در اســالم، خود 
را حق، و ديگران را باطل می داند و با اســتناد به تبّری، به  عنوان يکی از فروع دين 
)حر عاملــی، ۱409ق، ج۱6، ص۱76، باب ۱7(، از غير مذهب حق بيزاری می جويد. 
اهميت بحث تبّری به حدی است که در روايات فراوانی، به وجوب حّب و بغض 
در راه خدا اشــاره شده )همان، ص۱6۵ـ۱7۲( و ايماْن مساوی حّب و بغض )همان، 
ص۱70(، و از محکم ترين دستاويزهای ايمان معرفی شده است )همان، ص۱77(. اما 
آنچه در اين بحث اهميت خاصی دارد، اظهار اين تبّری و شــيوه رفتار با طرفداران 
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ملل و نحل ديگر است. با دقت در معنای لغوی برائت1، روشن می شود که »اظهارِ 
تباعد و دوري« ملحوظ نيست )خلیل بن احمد، ۱4۱۲ق، ج8، ص۲86؛ راغب، ۱4۱۲ق، 
ص۱4۱(. آری، قطعاً کســي که بخواهد دوري و انزجار خود را نشــان بدهد، بايد 
به گونه اي آن را در قالب گفتار و رفتار ابراز کند؛ چنان که آيه برائت در اوايل سوره 
توبه، بيانگر همين معناست؛ زيرا هم اعالن برائت قولي از ناحيه خداوند و پيامبرش 
است و هم مي بايست مسلمانان، بعد از چهار ماه مهلت، اين برائت را در عمل نشان 
مي دادند و با مشــرکان مقابله مي کردند )طباطبايی، ۱393ق، ج 9، ص۱49(. بنابراين، 
اگر »اظهار و ابراز دوري جســتن« جزءِ معناي برائت دانسته شود، خلط بين مفهوم 
و مصداق رخ داده است. در اين باره که اظهار تبّری به چه کيفيتی می بايد صورت 
پذيرد، دو روش و نظريه وجود دارد: اول، تبّری  ُجستن از آنها و اظهار اين تبّری با 
توهين در قالب لعن و سب بزرگان و مصاديق مقّدس آنها باشد و دوم: تبّری  ُجستن 
از افــکار و عقايد آنها در قالب تبّری از عناوين صادق بر مصاديق بدون تصريح به 

مصداقی که ممکن است نزد گروهی مقدس باشد.

برای روشن  شدن اينکه کدام يک از نظريه ها و روش ها صحيح، و کدام ناصحيح 
است، می بايد رويکرد اسالم و سيره معصومين: در آن روشن شود که در ادامه و 

ذيل بحث حکم توهين به مقدسات، مطالب پيگيری می شود. 

1. تبّري، مصدر باب تفعيل از ريشه »َبِري ـ براَءة« است و به دو معنا آمده: »َخلق  کردن« )ابن فارس، 1404ق، ج1، 
ص237( و ازهمين رو، خداوند متعال را »باري« مي گويند، يعني آفريننده. در اين معنا »َبَريَء« با فتح عين الفعل 
قرائت مي شــود. معناي دوم، »دوري  ُجستن و انزجار داشتن« است. در اين  صورت، غير از اهل حجاز، »َبِريَء« را 
با کســر عين الفعل تلفظ مي کنند )ابن منظور، 1414ق، ج1، ص355-356(. با دقت در استعماالت قرآني )بقره: 
166و167؛ انفال: 49؛ انعام: 19و78؛ هود: 35 و54؛ ممتحنه: 4؛ شعرا: 216(، معناي »بريء« عاوه بر َخلق  کردن، 
دوري  ُجستن آگاهانه از هرگونه عيب و نقص نيز هست. کناره گيري و دوري  جستن از هر چيزي است که مجاورت 
با آن، مورد نفرت و ناخوشــايند آدمي است که در مصاديق مختلف همچون بهبود يافتن از بيماري، قطع ارتباط  
کردن با کســي، بيزاري  ُجستن و دوري  گزيدن از انديشه اي يا گفتاري يا رفتاري، عاري  شدن از عيب و پيراسته  

گشتن از گناهي، رهايي از ِبِدهي، تبرئه  شدن از تهمت و گناهي و... کاربرد دارد.
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حکم توهين به مقدسات ديگر مسلمانان

حکم ســب و توهين به غير ُمســتحق از مســلمانان، با هر عقيده و مذهب و 
گرايشی، به  اجماع انديشمندان و فقهای مذاهب اسالمی حرام است )عالمه حلی، 
۱4۱4ق، ج۱۲، ص۱44؛ خويــی، ۱4۱7ق، ج ۱، ص۲77؛ نووی، ۱393ق، ج۱، ص330؛ 
غزالی، بی تا، ج3، ص۱۱0( و برای ســب کننده، مجازات )تعزير( تعيين شده )مفید، 
۱4۱3ق، ص797؛ سرخسی، ۱4۲۱ق، ج۲4، ص67؛ ماوردی، ۱4۱4ق، ج۱3، ص96۱(؛ 
ولی عبارات برخی، فاقد اشــاره به حکِم توهين به مقدســات ديگر مســلمانان، 
حتــی در قالب لعن اســت. البته بــه  تازگی با توجه به حســاس بودن موضوع، 
فتــاوای علمای معاصر از مذاهب اســالمی در کتابی جمع آوری، و آرا و نظرات 
آنان بازتاب داده شــده و جملگی، حاکی از حرمت اهانت مسلمانان به مقدسات 
ديگر مسلمانان، تحت هر عنوانی است1. در اين  ميان، برخی کلمات از صراحت 
بيشتری برخوردار است که برای نمونه، به بعضی عبارات از فتاوی علمای مذهب 

جعفری اشاره می شود: 

1. مقام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل العظمی خامنه ای دامت برکاته، در پاســخ 
به اســتفتايی مرقوم داشــته اند: »اهانت به نمادهای برادران اهل سنت، حرام است« 
)جمعی از نويسندگان، ۱394ش، ص۱۲( و در جای ديگر تصريح می کنند که »اهانت 
به مقدســات هريک از گروه های مســلمانان ... خدمت به اردوگاه ُکفر و ِشرک، و 

خيانت به اسالم، و حرام شرعی است« )همان، ص۱3(.

2. حضرت آيت اهلل العظمی مکارم شــيرازی دام  ظله: »هرگونه اهانت به مقدسات 
ديگران، شرعاً جايز نيست« )همان، ص3۱(.

3. حضرت آيت اهلل العظمی وحيد خراسانی دام  ظله: »نبايد به مقدسات اَتباع ديگر 

1. براي اطاع از فتاوا و نظرات فقها و انديشمندان اسامي درباره حرمت اهانت به مقدسات مذاهب اسامي، بنگريد 
به کتاب تدوين شده توسط پژوهشکده حج و زيارت با عنوان حرمت تکفير مسلمانان و اهانت به مقدسات اسامي، 

چاپ دوم، سال1394ش.
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مذاهب توهين نمود. لعن و سب بزرگان آنها جايز نيست« )همان، ص۲9(. 

4. حضرت آيت اهلل العظمی جوادی آملی دام  ظله: »اهانت به مقدسات مسلمانان، 
توهين و تحقير ظالمانه نسبت به باورهای آنان حرام است« )همان، ص38( .

حکم حرمِت اهانت به مقدســات ديگر مسلمانان، می تواند به آيات قرآن، سنت 
نبوی9 و اهل بيت گرامی شان: و دليل عقل ُمستند گردد که تقرير آن، به تفکيک 

و به شرح ذيل تبيين می شود.

ورِ{ )حــج:30(. واژة »ُزور« به ضم  ْوَل الزُّ
َ
خداونــد متعال مي فرمايــد: }َو اْجَتنُِبوا ق

»ز«، همان طــور که برخی اربابان لغت متذکر شــده اند )راغب، ۱4۱۲ق، ص387؛ ابن 
منظور، ۱4۱4ق، ج4، ص336( و اســتعماالت قرآنی آن نيز نشــان می دهند )فرقان:4 و 
73؛ مجادله:۲(، به  معنای انحراف از حق، و همان باطل است؛ اعم از آنکه دروغ باشد 
يا غير آن )قرشــی، 1371ش، ج3، ص189( و از آنجا که توهين به مقدســات ديگر 
مسلمانان، از مصاديِق بارز قول و کالم ُزور است، حکم لزوم اجتناب از آن، با هر قصد 
و انگيزه ای با توجه به اطالق آيه، بر آن تطبيق می شود )خويی، ۱4۱7ق، ج ۱، ص۲79 (. 

ِيَن 
َّ

حرمت اهانت به مقدسات ديگران، به  صورت کبرای کلی در آيه }َو ال تَُسبُّوا ال
ٍم{ )انعام:۱08( مورد توجه است. خداوند 

ْ
يَُســبُّوا اهلَل َعْدواً بَِغْيِ ِعل

َ
يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللِ ف

متعال در اين آيه، شيوة رفتار با مخالفان و روش صحيح تبّری زبانی از اَفکار و عقايد 
باطل را به مسلمانان آموزش می دهد. 

توضيــح آنکه، خداوند متعال در آيات پيــش از اين آيه، به بحث توحيد و بيان 
نشانه های وجود، قدرت و عظمت الهی اشاره می کند و همگان را به عبادت خويش 
فرا می خواند. خداوند متعال پذيرش اين داليِل واضح و روشن در اثبات وجود خود 
را سبب بينايی، و نپذيرفتن آن را کوری برخی آدميان می داند و پيامبر9 را به تبعيت 
از وحی، و اِعراض از مشــرکان امر می کند. خداوند تصريح می کند که مشرکان در 
انتخاب عقيده شــان آزادند و اين را منوط به ارادة خود در اختيار انســان می داند و 
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وظيفــه پيامبر9 را فقط ابالغ وحی و نه چيز ديگر، از جمله اجبار آنان به پذيرش 
توحيد، برمی شمارد. 

ِيَن يَْدُعوَن 
َّ

در اين سياق، خداوند متعال با صراحِت تمام در عبارت )َو ال تَُسبُّوا ال
ِمْن ُدوِن اهللِ(، از سب و به  طور کلی، ناپاکی در گفتار نهی کرده و رعايت اصول ادب 

و عفت و نزاکت در بيان را، حتی در برابر خرافی ترين و بدترين عقايد )شرک(، به 
داللت التزامی، الزم می شــمارد و به مسلمانان گوشزد می کند که با سب نمی توان 
کسی را از مسير غلط باز داشت؛ بلکه به عکس، تعّصب شديد آميخته با جهالت در 
برخی، سبب می شود که خداوند متعال، از روی دشمنی و بدون علم مورد سب قرار 
گيرد و آن، واکنشی است در برابر کسانی که ابتدا به سب روی آورده اند؛ به  عبارت 
 بهتر، گويا مسلمانان بودند که خداوند را مورد سب قرار داده و خود از اين واکنش 

بی خبر، و به آن جاهل اند )طباطبايی، ۱393ق، ج 7، ص3۱۵(.

منطق قرآن، استدالْل بر پايه دليل و برهان و ترک اين حربه بی حاصِل )توهين به 
مقدســات( است و ذکر سب مشرکان، مانع تسّری مفاد آيه به بحث حاضر نيست؛ 
چه اينکه حکمت ُمستفاد از آيه شريفه، در فرض توهين بر مقدسات برخی مذاهب 
اســالمی، تحت هر عنوانی، حتی لعن بر آن نيز جريــان دارد )يزدی، ۱4۱۵ق، ج4، 
ص۲39(؛ يعنی توهين به مقدســات ديگران، توهين به مقدسات خودِ توهين کننده 
شمرده شــده و گويی توهين کننده، خودش مقدســات مورد احترام خود را مورد 
اهانت قرار داده اســت. اين، معنای غريزه انسانی است که از حريم مقدسات خود 
دفاع کند و با کسانی که به حريم مقدساتش تجاوز کنند، به مقابله برخيزد؛ چه اينکه 
توهين، موجب تحريک عواطف و برانگيختن غضب و عصبانيت است و کسی که 
مقدساتش مورد توهين واقع شود، در اقدامی متقابل، محبوب و معبود توهين کننده 
را از روی غضب، دشمنی و بدون علم و آگاهی، مورد اهانت قرار می دهد و چه بسا 
شــدت خشم، او را به توهين و ناســزای به مقدسات مشترک ميان همه مسلمانان 



ان
مان

سل
ر م

ساي
ت 

ستا
قد

ه م
ن ب

هي
 تو

کم
و ح

ت 
هي

ما

40 

وادارد. آلوسی نقل می کند: 
بعضی از عوامِ جاهل، هنگامی که مشاهده می کنند بعضی از شیعیان به شیخین 
توهین می  کنند، ناراحت شــده و به اهانت به مقام علی]7[ روی می آورند. 
هنگامی که از آنها ســؤال می شود که چرا به علی]7[، که مورد احترام همه 
مسلمانان اســت، اهانت می  کنید، در جواب می گويند: می خواستیم شیعه ها را 
ناراحت کنیم؛ زيرا هیچ چیز را ناراحت کننده تر از اين موضوع برای آنها نديديم 

)آلوسی، بی تا، ج7، ص۲۱8(.

ادِب دينی و اسالمی مستفاد از آيه شريفه، آن است که احترام مقدسات مسلمانان، 
با هر عقيده و مذهب و گرايشی محفوظ بماند و دستخوش اهانت و ناسزا يا ُسخريه 
نشود؛ چه اينکه توهين به مقدسات آنان، توهين به مقدسات خودِ توهين کننده است.

افزون بر اين آيه، که بنا بر تبيين فوق، بر حرمت توهين به مقدســات مسلمانان 
داللت دارد، آيات بسياری وجود دارند که مؤمنان و مسلمانان را به پاکی زبان و کالم 
نيکو امر می کنند؛ طوری که در رويارويی با غير مســلمانان، دستور می دهد تا آنچه 
را که نيکوتر است، بر زبان آورند )اسراء:۵3( و در مواجهه با اهل کتاب، مادامی که 
ظلمی در حق کســی روا نکرده اند، به جدال احسن فرا می خواند )عنکبوت: 46( و 
در تبيين شــيوه رفتار با جاهالن، به کارگيری کالم نيکو در پاسخ به آنان را يادآور 
مي شود )زخرف: 89( و خطاب به همگان، تکّلم با سخنان نيکو را سرمشِق زندگی 

دانسته است )بقره: 83(. 

ســيره پيامبر اعظم9 نيز، که آينة تمام نمای قرآن  کريم )احمد بن حنبل، ۱4۲0ق، 
ج6، ص9۱: »كان ُخلُقه القرآن«( و مورد اتفاق مسلمانان است، حاکی از پاکيزگی گفتار 
و رفتار و نبود اهانت به مقدســات ديگران، پيش و پس از بعثت است )ر.ک: قلم: 
4(. اين َمشــی و عملکرد، حجت را بر پيروان ســنت پيامبر اعظم9 تمام می کند؛ 
به ويژه اگر سيره اهل بيت عصمت و طهارت: نيز به آن ضميمه شود. امير مؤمنان 
علــی7 با ابراز کراهت خود از عملکرد جمعی از يارانش در جنگ صفين، که به 
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پيروان معاويه و مقدســات آنان سب و ناسزا می دادند )نهج البالغة، ص3۲3، کلمات 
۲06(، رأی و نظر خود را درباره توهين به مسلمانان و مقدسات آنان بيان می کند و 
با توجه به مباحث کالمی در مذهب جعفری، اِظهار کراهت از عملی توســط اهل 
بيت:، نشــان از حکم شرعی آن دارد؛ يعنی اهانت به مقدسات ديگر مسلمانان، 
موجب اهانت به مقدسات خود توهين کننده خواهد بود و از اين  حيث، حرام است.

ممکن است گفته شود که استناد به سيره پيامبر9 و اهل بيت ايشان:، فقط 
بر حرمت سب و اهانت ناشی از آن داللت دارد و با توجه به ادلة قرآنی1 و حتی 
سيره نبوی92 لعن بر ُمتصف شدگان به فِسق و ُکفر، نه فقط مشروع؛ بلکه ُمستلزم 
ترتّب ثواب بر آن اســت و نمی توان از ســيره برای اثبات حرمت اهانت ناشی از 

1. اِخبار الهي، به ويژه در برخي آيات، در مقام اِنشــاي در قالب جمله خبريه اســت )بقره: 159؛ محمد: 22؛ احزاب: 
57( و اين انشاء، يا به نحو دعا بر عليه ملعونان يا امر به لعن براي مستحقان آن است )نجفي، بی تا، ص56؛ کبير 
مدني، 1415ق، ج7، ص207؛ مرعشــي، بي تا، ج1، ص49؛ سبحاني، 1381ش، ج 3، ص612(؛ يعني بندگان نيز 
بايد بيزاري خود را از آن افراد و گروه ها نشان دهند يا با اظهار اين بيزاري در قالب لعن، دوري رحمت الهي را از 
خداوند سبحان براي ملعونان درخواست کنند؛ همان طور که خداوند سبحان از دوري رحمت خود از ايشان پرده 
برداشته است. عاوه بر اينکه ذکر نام مائکه و مردمان و به  طور کلي، لعنت کنندگان )العنون( در کنار نام خداوند 
سبحان، در مقام العن و لعنت کننده در قالب جمله آي خبري در برخي آيات )بقره: 159 و 161؛ آل عمران: 87(، 
نشان دهنده آن است که به مسلمانان و بندگان بفهماند آنها به لعنت و تبّري از ملعونان مکّلف هستند )ابوالفتوح 
رازي، 1408ق، ج4، ص422(؛ به  عبارت  ديگر، هرچند ظاهر آيات شــريفه خبري اســت، مراد واقعي، انشا و امر 
خداوند به لعن آن افراد و گروه هاســت. توجه به اين کاربرد، ازآن روســت که خداوند متعال در آيات ديگر، با لعِن 
خود، آن افراد و گروه ها را مستحق لعن دانسته است؛ پس ذکر نام مائکه و مردمان و العنون در اين آيات، نه فقط 
به  دليل خبر از استحقاق لعن براي آن افراد و گروه هاست؛ بلکه مفاد آن انشا و امر است؛ يعني همگان به لعن و 

تبّري از آن افراد و گروه ها مکّلف هستند.
2. ر.ک: بخــاري، 1407ق، ج3، ص1182، ش3065 و ج4، ص1514، ش4177 و ج5، ص2223، ش6117 و 
ج6، ص2482، ش6374؛ احمــد بن حنبل، 1420ق، ج2، ص223، ش7083؛ ترمذي، 1403ق، ج4، ص457، 
ش2154. ظهور برخي از اين احاديث، که در منابع روايي منعکس شده، به حدي است که امام بلقيني )م.805ق.( 
)ابن حجر، 1407ق، ج12، ص67( و برخي مشايخ، ابن حجر عسقاني )م.852ق.( )همان، ج9، ص258(، لعن بر 

مسلماِن گنهکار را به  صورت معين و خاص جايز دانسته اند.
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لعِن برخی مقدسات نزد گروهی از مذاهب اسالمی بهره برد. اين اشکال در استناد 
به ســيره نبوی9 وارد اســت، چه اينکه در تمّسک به ســيره بايد به  قدر متيقن، 
که همان اهانت ناشــی از سب است، بســنده کرد؛ ولی مطالعه سيره عملی اهل 
بيــت عصمت و طهارت: در تعامل با گروه ها و فرقه ها و گرايش های مختلف 
اسالمی )برای نمونه: شیخ صدوق، بی تا، ج۱، ص9۱؛ کلینی، ۱407ق، ج8، ص۱4-۲( 
و تذکراتی که به اصحاب خود در توهين به مقِدســات ديگر مســلمانان مبذول 
داشــتند )برای نمونه: شــیخ صدوق، ۱4۱4ق، ص۱07( و عملکرد اصحاب ايشان 
در دوران غيبت )طوســی، ۱4۱۱ق، ص386(، به  روشــنی بر ممنوعيت و حرمت 
شــرعِی اهانت و توهين در قالب ســب و لعن بر افراد و اشخاِص مورد احترام 
گروه های اسالمی داللت دارد؛ به  عبارت  ديگر، مطابق گزاره های قرآنی و روايی، 
 لعن بر ُمتصف شــدگان به فســق و کفر جايز، و بلکه در مواردی واجب اســت 
)ر.ک: درگاهی، ۱396ش، ص۲۱۵-۱۲6(؛ اما بحث در لعن کســانی اســت که نزد 
برخی اســتحقاق لعن دارند و در انظار ديگران مقدس هستند. در اينجا مستفاد از 
ْعَنُة اهللِ 

َ
ال ل

َ
ادله، لعن در عنوان کلی و بدون تصريح به نامِ مصداق خاص است: }أ

الِِمنَي{ )هود: 18(.  َعَ الظَّ

البته ممکن است مفاد اين ادله بر حکم ثانوی در فرض حفظ بيضه اسالم در پرتو 
حفظ اتحاد مسلمانان تبيين شود. 

در هر  حال، عالوه بر کتاب و سنت، درک عقل آن است که مسلمانان با توهين به 
مقدساتشان اذيت می شوند و ايذای آنان، مصداقی از ظلم، و قبيح است. بنابراين، در 
َمنظر کسانی که درک ُحسن و قبح ذاتی افعال توسط عقل را انکار نکرده و تالزم آن 
با حکم شرعی را پذيرفته اند، توهين به مقدسات ديگر مسلمانان، تحت هر عنوانی، 
قبيح و با توجه به قاعدة »كلام حکم به العقل، حکم به الرشع«، در شــرع مبين اسالم نيز 

حرام است )ر.ک: خويی، ۱4۱7ق، ج ۱، ص۲77(. 
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نتيجه گيری

سب و لعن از مصاديق تاّم برای ابراز بغض درونی از جريان يا اشخاص خاصی 
اســت و ابعاد اخالقی، اجتماعی و سياسی وسيع دارد. با نزول اسالم و تأييد لزوم 
تبّری از دشــمنان خدا و رســول خدا9، ســب و لعن در جامعه اسالمی نمود و 
جلوة ويژه آی پيدا کرد؛ تا جايی که اهانت به مقدســات ديگر مذاهب و نحله های 
اسالمی، از روش های ابراز تنفر و تبّری تلقی گرديد؛ به ويژه وقتی با نوعی تعّصب 
و جانبداری همراه شد. به رغم آنکه لعِن متصف شدگان به فسق و کفر از شيوه های 
پذيرفته شــدة تبّری زبانی است و بر گزاره های قرآنی و سنت حکايت شده از پيامبر 
اعظم9 متکی اســت، از آنجا  که جواز لعِن مقدســات ديگر مذاهب اســالمی به  
صورت ُمعين و مشخص، ُمستلزم اثبات فِسق يا ُکفر برای ملعون است و اين عمل 
در عرف، اهانت به ملعون و به طرفداران او تلقی می شــود، واکاوی فقهی نشان از 
حرمت اين عمل دارد؛ تا جايی که تبّری از افکار و عقايد باطل، بايد با تبيين حقايق 
در قالبی ُمحترمانه ميان مذاهب اســالمی صورت گيرد. لعن به  عنوان آموزه قرآنی 
و ســنت نبوی9، بايد با عناوين کلی و بدون تعيين مصاديِق مقدس نزد گروهی 
از مســلمانان صورت گيرد؛ تا جايی که ســيره اهل بيت عصمت و طهارت: و 
اصحابشان در تقابل با پيروان مذاهب ديگر، حاکی از احترام به مقدسات آنان است.
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اسماعيليان.
ابنحجر،احمــد)1407ق(.فتح الباري،.1 

قاهره،دارالريانللتراث.
ابنحنبــل،احمدبنمحمــد)1420ق(..1 

الرسالة،چاپ بيروت،مؤسســة مسند،
دوم.

ابنفارس،احمد)1404ق(.معجم مقائيس .1 
اللغة،قم،انتشاراتدفترتبليغاتاسامي.

ابنقدامــه،عبداهلل)بيتا(.المغني،بيروت،.1 
دارالكتابالعربي.

ابنکثير،اســماعيلبنعمــر)1420ق(..1 
تفسير القرآن العظيم،بيروت،دارطيبة.

ابنمنظور،محمدبنمكــرم)1414ق(..1  
لسان العرب،بيروت،دارصادر.

ابوالفتوحرازي،حسينبنعلي)1408ق(..1  
روض الجنان،مشهد،بنيادپژوهشهاي

اساميآستانقدسرضوي.
باجيمالکي،ســليمانبنخلفبنسعد.1  

)1420ق(.المنتقي،بيــروت،دارالکتب
العلميه.

بخاري،محمدبنإســماعيل)1407ق(..1  
كثير، ابن دار بيروت، البخاري، صحيح 

چاپدوم.
بيضاوي،عبداهللبنعمر)1418ق(.أنوار .1  

دار بيروت، التأويل، وأســرار  التنزيل 
إحياءالتراثالعربي.

)1388ش(..1   محمدحسن عاملي، ترحيني
البهيه، الفقهيه في شرح الروضة  الزبدة 

زنجان،نظرمهديس.
جصــاص،أحمــدبنعلــي)1405ق(..1  

أحکام القرآن،بيروت،دارإحياءالتراث
العربي.

جمعيازنويسندگان)1394ش(.حرمت .1  
تکفير مســلمانان و اهانت به مقدسات 
اســالمي،پژوهشــکدهحجوزيارت،
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تهران،نشرمشعر.
جوهري،اســماعيلبنحماد)1410ق(..1  

الصحاح،بيروت،دارالعلمللمايين.
حرعاملي،محمدبنحســن)1409ق(..1  

وسائل الشيعة،قم،مؤسسهآلآلبيت:.
خليلبناحمد)1409ق(.العين،بيروت،.1  

دارالهجرة.
مصباح .1   )1417ق(. سيدابوالقاسم خويي،

الفقاهة،قم،انصاريان.
درگاهي،مهدي)1396ش(.سب و لعن .1  

از منظر فقه مذاهب اســالمي،قم،نشر
المصطفي.

لغت نامه،.1   علياکبــر)1373ش(. دهخدا،
تهران،انتشاراتدانشگاهتهران.

بــنمحمد.1   راغــباصفهاني،حســين
)1412ق(.المفردات،بيروتـدمشــق،

الدارالشاميه. دارالعلمـ
زمخشــري،محمــودبنعمــر)بيتا(..1  

التراث الكشــاف،بيروت،دارإحيــاء
العربي.

ســبحانيتبريــزي،جعفــر)1381ش(..1  
الخالف، فيها  دام  اإلنصاف في مسائل 

قم،مؤسسةاالمامالصادق7.
سرخســي،محمد)1421ق(.المبسوط،.1  

بيروت،دارالفكر.
شــيخصدوق،محمدبنعلي)1414ق(..1  

اعتقادات اإلماميه،قم،كنگرهشيخمفيد،

چاپدوم.
ــــــــــــــــــــــــــ)بيتا(.علل .1  

الشرائع،قم،مکتبهالداوري.
صاحــببــنعبــاد)1414ق(.بيروت،.1  

المحيط في اللغة،عالمالكتاب.
طباطبايــيقمي،سيدحســن)1415ق(..1  

کتاب الحج،قم،نشرباقري.
)1393ق(..1   سيدمحمدحســين طباطبايي،

الميزان في تفســير القــرآن،بيروت،
مؤّسسةاألعلميللمطبوعات.

طبرسي،فضلبنحســن)بيتا(.مجمع .1  
البيان،بيروت،مؤسســةاألعلمي،چاپ

دوم.
طريحي،فخرالدينبنمحمد)1416ق(..1  

ســيداحمد تحقيق البحريــن، مجمع 
حسيني،تهران،كتابفروشيمرتضوي.

طوسي،محمدبنحسن)بيتا(.التبيان في .1  
التراث احياء دار بيروت، القرآن، تفسير 

العربي.
ــــــــــــــــــــــ)1411ق(.الغيبة،.1  

قم،دارالمعارفاإلسامية.
عامــر،عبدالعزيــز)1969م(.التعزير في .1  

الشريعة االسالمية،قاهره،دارالفکر،چاپ
چهارم.

عامهحلي،حسنبنيوسف)1414ق(..1  
التذکرة الفقهاء،قم،مؤسسةآلالبيت:

الحياءالتراث.
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التشــريع .1   )1413ق(. عبدالقادر عــوده،
الجنائي االســالمي،بيروت،مؤسســة

الرسالة،چاپدوازدهم.
غزالــي،محمدبنمحمــد)بيتا(.إحياء .1  

علوم الدين،بيروت،دارالمعرفة.
فتحيبهنســي،احمد)1403ق(.الجرائم .1  

في الفقه االسالمي،بيروت،دارالشروق،
چاپپنجم.

فيومي،احمدبنمحمد)بيتا(.المصباح .1  
المنير،قم،منشوراتدارالرضي.

قاموس .1   )1371ش(. سيدعلياكبر قرشي،
دارالكتباإلسامية،چاپ تهران، قرآن،

ششم.
کاشــاني،ابوبکربنمســعود)1406ق(..1  

بدائع الصنائع،بيروت،دارالكتبالعلمية،
چاپدوم.

کبيــرمدنــيشــيرازي،ســيدعليخان.1  
)1415ق(.رياض الســالكين،مؤسسة

النشراإلسامي،چاپچهارم.
يعقــوب)1407ق(..1   کليني،محمــدبن

الکافي،تهران،دارالكتباإلسامية،چاپ
چهارم.

مــاوردي،عليبــنمحمــد)1414ق(..1  
الحاوي الكبير،بيروت،دارالكتبالعلمية.

مرعشي،شهابالدين)بيتا(.شرح إحقاق .1  
الحق،تصحيحالســيدإبراهيمالميانجي،

بيجا،بينا.

مســلمبنحجاج)بيتا(.صحيح مسلم،.1  
بيروت،نشردارالفکر.

مفيد،محمدبنمحمد)1413ق(.المقنعة،.1  
قم،كنگرهجهانيهزارهشيخمفيد.

ناصرعلي،عبــداهلل)1380ش(.المعجم .1  
البسيط،مشهد،دانشــگاهعلوماسامي

رضوي.
نجفي،هادي)بيتا(.الرد علي موسي جار .1  

اهلل،نجفاشرف،مؤسسةکاشفالغطا.
نووي،يحييبنشرف)بيتا(.المجموع،.1  

بيروت،دارالفکر.
النووي .1   شرح  )1393ق(.  ________

علي المســلم،بيروت،دارإحياءالتراث
العربي،چاپدوم.

هيثمي،عليبنابوبکر،)1408ق(.مجمع .1  
الزوائد،بيروت،نشردارالکتبالعلميه.

يزدي،محمد)1415ق(.فقه القرآن،قم،.1  
مؤسسهاسماعيليان.


