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Abstract
The crime of blasphemy against the holy Prophet is a significant crime against

religion in the recognized literature of Islamic jurisprudence in a way that it leads to
capital punishment and each Muslim hearing the blasphemy can execute the penalty.
The Islamic Penal Code, in articles 262 and 263 and 513 of the discretionary penalties
(Tazirat) has described this crime. Nevertheless, there are questions and ambiguities
about this crime, e.g. how and with what words, this verbal crime is committed? In
addition, is the word the mere object of the crime or act, caricature, drawing, clip,
joke, animation and novel may result in the above said crime? The present paper,
through relying on Islamic jurisprudence evidence and Islamic jurists' opinions and
rational arguments and reasons, is intended to study the semantics of blasphemy
against the holy Prophet and offer a criterion of the realization of its actus reus.

Keywords: blasphemy against the Prophet, false charge of fornication, insult,
annoyance, actus reus of blasphemy against the holy Prophet.



9261ی(ص) و نحوه تحقق آن با نگاه به قانون مجازات اسالمیسب النبیمعنا شناس1397بهار
مقدمه

و حکـم، » سّب النبی«دانند که به پیامبر، سّب کند. لذا موضوع، کسی میفقیهان حکم اعدام را سزاوار 
شود. اگر چه ممکن است در زمان خود است و تا موضوع محرز نشود حکم بر آن بار نمی» کشتن یا اعدام«

معنای آن، برای مخاطبان مشخص بوده باشـد، امـا های همهای بعد از آن، واژه سّب و واژهائمه (ع) و زمان
ر حال حاضر نیاز است که معنای سّب از جهت لغوی، اصطالحی و عرفی کامًال روشن شود تا فعلـی یـا د

سخنی از کسی صادر شد؛ مجتهد یا قاضی به راحتی بتواند تشخیص دهد که آیا فعل و گفتـار وی مصـداق 
سب است تا حکم بر آن بار شود یا خیر. 

سّب و مشتقات آن نزد عرف مشخص بوده است، فقهـا اند که شاید چون معنای واژهبرخی توجیه کرده
). اگـر ایـن توجیـه صـحیح باشـد نبایـد هـیچ ٤٢٤/ ٢اردبیلیاند (موسوی ای برای آن تعیین نکردهضابطه

هایی وجود دارد.اختالف اساسی در درک و بیان معنای سّب وجود داشته باشد حال آنکه چنین اختالف
بلکـه فعـل، کاریکـاتور، نقاشـی، » لفـظ«ن خواهد شد که نه صرفًا گفتنی است با بررسی در ادله روش

تواند موجب تحقق جرم مذکور شود چرا که موضوع جرم، تنقیص و کلیپ، فکاهه، پویانمایی و رمان نیز می
شود. بـه تعبیـر بهتـر هـر چنـد توهین به ساحت قدسی معصومان (ع) است که با این اعمال نیز محقق می

ن ادله برای تحقق موضوع بیان شده است، اما لفظ موضوعیت ندارد و حکم دایر مـدار الفاظ خاصی در لسا
تنقیص و توهین است به هر طریقی که واقع شود.

92دیدگاه قانون مجازات اسالمی 
سّب النبی در قانون مجازات اسالمی چنین تعریف شده است: هر کس پیامبر اعظم صـلی الـه علیـه و 

ز انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی اسـت و بـه اعـدام محکـوم آله و سلم و یا هریک ا
).٢٦٢شود (ماده می

تعزیرات چنین آمده است: هر کس به مقدسات اسالم و یا هـر ١٣٧٥قانون مصوب سال ٥١٣در ماده 
شـمول حکـم یک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانـت نمایـد اگـر م

.شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شدالنبی باشد اعدام میساب
شود، ماده مزبور حکم ساب النبی را مـرگ قـرار داده اسـت. بـا وجـود ایـن، مـاده چنانکه مالحظه می

ار نه در این مـاده و گذتوان درک صحیحی از آن داشت. قانونمجمل است و بدون رجوع به منابع فقهی نمی
نه در هیچ ماده و قانون دیگری مشخص نکرده است که اهانت کننده در چه صورتی مشـمول عنـوان سـاب 
النبی است و در چه صورتی مصداق ساب النبی نیست. افزون بر اینکه معنا و تعریف روشـنی نیـز از سـّب 
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شود یا فعل هم ه آیا صرفًا با لفظ محقق میشود و اینکارائه نکرده است. اینکه سّب با چه الفاظی محقق می

تواند مثبت آن باشد از سؤاالت اساسی در مورد ماده مذکور است. مشخص است که در این ماده قانونی می
به ٢٦٢عنوان جرم به خوبی تبیین نشده است و در آن ابهامات زیادی وجود دارد. عنوان سّب النبی در ماده 

نت تعریف شده است.سه کلمه: دشنام، قذف و اها

الف: شباهت سب با اهانت
هـای حـدی و گیرد. یکی توهیندر کتب فقهی، جرم توهین اصوًال طی دو عنوان مورد رسیدگی قرار می

ساب «و » قذف«توان تحت دو عنوان یافت: های حدی در فقه اسالمی را میدیگری توهین تعزیری. توهین
. اهانت عبارت است از خوار و تحقیر کردن کسی یا چیزی با گفتار یا کردار. اهانت در افعال مشترک »النبی

دن به ضـریح امـام شود مانند پشت کرکه قابلیت اهانت بودن و غیر اهانت بودن را دارد، با قصد محّقق می
علیه الّسالم یا دراز کردن پا به سمت قرآن. چنین افعالی اگر بـه قصـد اهانـت سـر زنـد، تـوهین بـه شـمار 

مانند زیر پـا نهـادن -روندرود، ولی در کردارهایی که بر حسب عرف و عادت در مقام اهانت به کار میمی
ه شده است که جـرم سـّب النبـی اگـر چـه در ). گفت٥٥٦/ ١شود (مراغی، بدون قصد نیز محّقق می-قرآن

هایی نیز با اهانـت دارد از جملـه اینکـه در جـرم بسیاری از قواعد عمومی شبیه اهـانت اسـت، امـا تفاوت
درحالی که اهانت شونده در جرم سّب النبی منحصر اهانت هر فردی ممکن است مـورد اهـانت قرار گیرد؛

دیـگری اسـت، بنابراین جرم سّب النبی از جهـت فـرد اهانـت شـونده در پیامبر اسالم (ص) و افراد خاص
بـیان ٥١٣اخص از جرم اهانت اسـت. تـفاوت دیگر سّب النبی و اهانت در مجازات آن است کـه در مـاده 

شده و این تفاوت بسیار است. در مورد قـصد مـرتکب، ابهام وجود دارد؛ زیرا در جـرم اهانـت گفتـه شـده 
جرم، از نظر عـنصر مـعنوی، عالوه بر سوء نیت عـام بـه سوء نـیت خـاص هـم نیاز دارد کـه است که این 

همان قصد تحقیر و کـوچک کـردن دیگری است اما در مورد اهانت به پیامبر (ص) از ظاهر روایات چنـین 
شود (زراعت، آید که حتی اگر چنین سوء نـیتی هم وجود نداشته بـاشد، جـرم سّب النبی محقق میبـر مـی

توان گفت اگر سّب را به تنهایی نیز مد نظـر داشـته ). در مورد تفاوت سّب و اهانت از جهت شمولی می٨٤
شود و در مورد شمول لفظ اهانت نیز اگر مضاف به شود و شمولش عام میباشیم شامل سّب مؤمنین نیز می

شود کـه ورد اینکه از روایات برداشت میشود. اما در منبی شود؛ شمول لفظ اهانت نیز خاص و محدود می
شـود هـیچ فقیهـی چنـین حتی اگر چنین سوء نـیتی هم وجود نداشته بـاشد، جـرم سّب النبـی محقـق می

مطلبی را بیان نکرده است و حتی فقها تصریح به این دارند که در سّب، قصد اهانت و توهین و نقص آبـرو، 
مین عدم تفاوت نیز صاحب مفتاح الکرامه سّب و اهانـت را بـه ). به دلیل ه٢٥٥/ ١معتبر است (انصاری، 
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). ٤٥٠/ ٢٣یک معنا دانسته و آن دو را همراه هم آورده است (عاملی، 

ب: تفاوت سب و قذف 
دو واژه سّب و قذف از جهت معنای لغوی و اصطالحی با هم متفاوت هسـتند زیـرا قـذف بـه معنـای 

). شباهت این دو جرم تا جـایی اسـت کـه اکثـر ٢٥٩/ ٥است (قرشی، انداختن، گذاشتن و آن را رها کردن 
اند و حتی صاحب جواهر آن را ملحق به جـرم قـذف فقها جرم سّب النبی را در ذیل جرم قذف بررسی کرده

/ ٤١دانسته است. قذف در اصطالح فقها عبارت است از نسبت دادن کسی به زنا یا لواط (صاحب جـواهر، 
ّب معنای واحدی ندارد و به هر آنچه که سبب کم شدن شخصیت و ریختن آبرو شود ). در حالی که س٤٠٢

گویند. مخاطب قدف عام است و ممکن است که هرکسی واقع شود ولی در بحث سّب، فقـط پیـامبر و می
پیامبران و امامان معصوم (ع) و حضرت فاطمه (ع) است. اما اگر مخاطب قاذف پیامبر باشـد حتمـًا سـّب 

تر و قـذف آید. پس مفهوم سـّب عـامباشد زیرا نسبت زنا و لواط هم نوعی دشنام به حساب میز میالنبی نی
پیامبر زیر مجموعه سّب است. به همین دلیل اگر کسی پیامبر را قذف کند احکام سـّب النبـی در مـورد وی 

قـذف پیـامبر نویسد: گاه جریان حکم مرتـد بـر شود نه احکام قذف. چنانکه صاحب جواهر میجاری می
شود، در قذفی که به سّب وی برگردد. زیرا از آن چه گذشت دانسته شد که حکم دشنام (ص) نیز مشکل می

دهنده به حضرت در هر حال اعدام است. البته در قذفی که به سّب منجر نشـود آن حکـم پسـندیده اسـت 
.)٤٣٨/ ٤١(همو، 

ج: سب و دشنام  
م) از نظر لغوی به معنی اسم بد. در پهلوی، دوشنام، به معنـی بـا نـام ز دش = دژ، (بد + ناواژه دشنام ا

بد، شهرت بد. در اصل دشت نام است، ُدشت به معنی زشت و نام عبارت از القاب و خطاب. نـام زشـت، 
فحش، سرزنش، طعنه، بهتان و لعنت. با لفظ گفتن، کردن، دادن، زدن، فرستادن و کشیدن مستعمل اسـت. 

بل. شتم. شتیمه. فحش (لغتنامه دهخدا). از نظر اصطالحی چنین تعریف شده است که نام َرجم. َسبّ . َس 
هـا شود. بنابر این، کلماتی که مفـاد آنیا نسبت زشتی است که هنگام ناراحتی و تنفر از کسی به او داده می

زنـا یـا لـواط روند، مانند قـذف (نسـبت هتک و اهانت به دیگری است، مصداق دشنام یا سّب به شمار می
دادن به کسی) و کسی را با لقب زشت خواندن، از قبیل فاسق، پست، نجس، سگ و خوک (محقق کرکـی، 

گوید: سّب و شتم مومن، هر دو بـه یـک معنـا ) کاشف الغطاء در بحث از سّب مؤمنین می٢٧/٤ق، ١٤١٤
دشنام به یک معنا اسـت. ) و این نشان دهنده این مطلب است که واژه سّب و ٥٥باشد (کاشف الغطاء، می
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تفاوت بین شتم و سّب: همانا شتم زشت شمردن امر مورد سـرزنش «البته در فروق اللغه چنین آمده است: 

با قول و لفظ است. و اصل این کلمه از واژه شتامه گرفته شده است و آن زشتی صورت اسـت و مـرد شـتیم 
اش زشت است و سّب زیادی در چون قیافهشودیعنی کسی که صورتش زشت است و به شیر شتیم گفته می

شـود و آن قسـمت طـوالنی اسـت و بـه آن سـبیب نیـز شتم است و زیادی در آن است و از شب مشتق می
شود که موهای دم او بر خالف عرف بلند است و سّب در مـورد عمامـه گویند و سبیب به اسب گفته میمی

(عسـکری، موقـع ١»ر موارد دیگر توسـعه یافتـه اسـتبه خاطر طوالنی بودن آن است و این اصل است و د
).٢٩٤/ ١یعسوب، 

بررسی مفهوم سب
/ ١اند (ابن منظـور، : اغلب لغت شناسان سّب را به معنای شتم و فحش و ناسزا آورده. معنای لغوی١
) اصل کلمه سّب به معنای قطع کردن است سپس معنای دشـنام ١٤٤/ ١؛ جوهری، ٦٣/ ٢؛ واسطی، ٤٥٦
) و حتی گفته شده که هیچ ١٤/ ٥ود گرفته است زیرا سّب به معنای از بین بردن آبرو است (مصطفوی، به خ

) و آن را به معنای دشنام دردآور و سـخت نیـز ٦٣/ ٣ای به مانند فحش نیست (احمد بن فارس، قطع کننده
).٣٩١اند (راغب اصفهانی، گفته

سـّب یعنـی دشـنام و بـدگویی بـا «تعریـف کـرده: نویسنده کتاب ترمینولوژی حقوق، سـّب را چنـین 
های ناخوش به کسی به قصد تحقیـر و اهانـت بـه جمالت انشایی و آن عبارت است از ذکر الفاظ یا نوشته

های ضد شرف و ِعرض است. مجنـی علیـه را مسـبوب صورت هجو و غیر آن. مجرم را ساّب گویند. از بزه
). اینکه سّب باید به قصد انشـاء باشـد را ۲۱۲۸/ ۳ایذاء است (گویند شتم نیز سّب است. سّب از مصادیق 

) که البته این قید نه از معنای لغوی آن و نه از متفـاهم عرفـی ٢٨/ ١اند (ایروانی، محقق ایروانی مطرح کرده
).٢١٩آید (مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة، آن به دست نمی

که عـالوه بـر واژه حاصل اینعنصر مادی):شود (. الفاظی که موجب تحقق جرم سب النبی می۲
، »نـال«، »ذکـر«که عنوان اصلی این جرم است و صراحت در این جرم دارد؛ واژهای دیگـر ماننـد » سّب «
دهد کـه تحقـق نیز محقق موضوع جرم ساّب النبی هستند. البته بررسی واژگان نشان می» شتم«و » وقیعه«

واژگان این چنینی از باب مثال است. لذا معنای جامع همـه ایـن سّب النبی با این واژگان محصور نیست و 
کند که با چه لفظی باشد.به ساحت پیامبر (ص) و ائمه (ع) و فرقی نمی» اهانت و ایذاء«ها تحقق واژه

یمااالسد شتیالوجه وسمیحقبیمأمر المشتوم بالقول وأصله من الشتامۀ وهو قبح الوجه ورجل شتیحالشتم والسب: أن الشتم تقبینالفرق ب«1
الفرس شعر ذنبه یبوسبیضا،أیبلها سبیقالویلۀالشقۀ الطویواشتقاقه من السب وهیهالشتم واالطالۀ فیلقبح منظره، والسب هو االطناب ف

»ذلک فهو توسعیرغیفهذا هو االصل فإن استعمل فیلۀبذلک لطوله خالف العرف، والسب العمامۀ الطومیس
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: در روایات واژه نال و ذکر نیز آمده است از جمله: امام صادق (ع) فرمود: پدرم به مـن واژه نال و ذکر

اُس ِفی ُأْسَوٌة َسَواٌء َمْن َسِمَع َأَحدًا یْذکُرِنی َفاْلَواِجـُب «ه رسول الله فرمود: خبر داد ک ِه ص َقاَل النَّ َأنَّ َرُسوَل اللَّ
ْلَطاِن ِإَذا ُرِفَع ِإَلیِه أَ  ْلَطاِن َو اْلَواِجُب َعَلی السُّ ـیْن یْقتُ َعَلیِه َأْن یْقُتَل َمْن َشَتَمِنی َو َال یْرَفَع ِإَلی السُّ ؛ »َل َمْن َناَل ِمنِّ

اگر بـه او –کند، بر او واجب است مردم درباره من یکسان هستند. هر کسی بشنود دیگری از من بدگویی می
) و در لسان العرب آمـده اسـت: ۲۶۷/ ۷کسی که مرا دشنام داده است به قتل برساند (کلینی، –مراجعه شد 

) و در ۶۸۵/ ۱۱دهـد (ابـن منظـور، رود؛ معنـای سـّب میواژه نال هنگامی که در مورد آبروی کسی به کار
). ۲۰۴/ ۱۰شرح حدیث نیز به همین معنا آمده است (مجلسی،

توان دریافت کرد که پیامبر فرمودند: اگر کسی از من به بدی یاد کند؛ فرد او را بـه با کمی دقت مینقد:
رسـد و واژه حد دشـنام رسـید وی بـه قتـل میقتل برساند اگر به من دشنام دهد. یعنی اگر آن بدگویی او به

شـود کـه در ادامه حدیث نیز (با توجه به واژه شتم که قبل از آن آمده است) در صورتی سبب قتل می» نال«
گوید: نال اگر در معنی اضرار و شتم استعمال شود به معنای بدگویی کردن به حد دشنام برسد. کشی نیز می

). ۱۵۱/ ۱ام دادن است (کشی، و عیب دیگران را گفتن و دشن
نویسند: اگر پیامبر و ائمه (ع) بدنامی و بدگویی شود ولی به سـّب آقا ضیاء عراقی و امام خمینی نیز می

) و ۵۰۲/ ۲؛ خمینی، ۳۵۲/ ۴شود (عراقی، و دشنام نرسد در اینصورت بر طبق صالحدید حاکم تعزیر می
ها و افعالی قابل تصور است که اگرچه از پیـامبر و نبی، گفتهشود که در بحث از سّب الاین معنا فهمیده می

۵۱۳و شاید ماده رسد.شود اما به حد سّب، که سبب بار شدن حکم قتل شود؛ نمیامام (ع) به بدی یاد می
تعزیرات به این مطلب اشاره داشته باشد: هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک ۱۳۷۵قانون مصوب سال 

م یا ائمه طـاهرین (ع) یـا حضـرت صـدیقه طـاهره (س) اهانـت نمایـد اگـر مشـمول حکـم از انبیای عظا
. البتـه شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهـد شـدالنبی باشد اعدام میساب

شود تفسیری دیگری نیز از این ماده برداشت کرد و آن این است که اگر فرد مرتکب ایـن جـرم شـود امـا می
شود. در واقع این نبـود شـرایط گـاه بـه تحقـق موضـوع بـر دیگر شرایط وجود نداشته نباشد؛ فرد تعزیر می

گردد.گردد و گاه به شرایط حکم بر میمی
رسیم، چنانچه از با بررسی روایات به واژه شتم به عنوان یکی از واژگان مولد معنای سّب میواژه شتم:

ٍء َتُقـوُل ِفـی َرُجـٍل َأی َشـی«به امام صادق علیه السالم گفـتم: «ده است: عبدالله بن سلیمان عامری وارد ش
ِم َو َما َأْلُف َرُجٍل ِمْنُهْم ِبَر  ِه َحَالُل الدَّ َأ ِمْنُه َفَقاَل ِلی ُهَو َو اللَّ ، نظر شـما »ُجٍل ِمْنکْم َدْعهُ َسِمْعَتُه یْشِتُم َعِلیًا َو َتَبرَّ

جویـد، دهـد و از او بیـزاری میکه امیرالمـؤمنین علیـه السـالم را دشـنام میام درباره مردی که از او شنیده
چیست؟ عبدالله بن سلیمان گوید: امام به من فرمود: به خدا سوگند! خونش حالل است و هزار نفر از آنان 
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کراهه ). واژه شتم به معنای ۸۶/ ۱۰(طوسی، » برابر با یک نفر از شما نیست. او را واگذار و متعّرض او مشو

) آورده شـده ۳۱۸/ ۱۲) و کـالم زشـت (ابـن منظـور، ۲۴۴/ ۳(بدی) و دشمنی سخت (احمد بن فـارس، 
). ۹۸/ ۶است. به طور کلی وصف کردن چیزی که به وسیله آن تحقیر و سرزنش و نقض باشـد (طریحـی، 

مطلق بـه البته گفته شده است که شتم عرفا، مخصوص سّب اقارب است که به فارسی دشنام گویند و سّب 
). اما ظـاهرًا در ۱۴۱/ ۱گویند و سّب و ذم به یک معنا هستند (الری، معنای ذم است که به فارسی ناسزا می

برنـد، لـذا بـا ایـن واژه و ها را باهم و به یک معنا به کار میعرف بین ناسزا و دشنام تفاوتی وجود ندارد و آن
شود.معنای آن نیز سب محقق می

در ارتباط با بحث سّب النبی در روایات ما وجود ندارد؛ اما در بحث اهـل بـدعت و واژه وقیعهوقیعه: 
کِثُروا ِمـْن «فرمایند: شک آمده که پیامبر می یِب َو اْلِبَدِع ِمْن َبْعِدی، َفَأْظِهُروا اْلَبَراَءَة ِمْنُهْم، َو َأ ِإَذا َرَأیُتْم َأْهَل الرَّ

ِهْم، َو اْلَقْوَل ِفیِهْم َو الْ  ـاُس، َو َسبِّ ْسـَالِم، َو یْحـَذَرُهُم النَّ َوِقیَعَة، َو َبـاِهُتوُهْم کـیَال یْطَمُعـوا ِفـی اْلَفَسـاِد ِفـی اْإلِ
َرَجاِت ِفی اآلِْخَرةِ  ُموا ِمْن ِبَدِعِهْم؛ یکُتِب الّلُه َلکْم ِبذِلک اْلَحَسَناِت، َو یْرَفْع َلکْم ِبِه الدَّ هرگـاه پـس از » َالیَتَعلَّ

ها بسیار دشنام دهیـد، و دربـاره ها آشکار کنید، و به آنعت را دیدید، بیزاری خود را از آنمن اهل شک و بد
ها را مبهوت سازید، تـا بـه فسـاد در اسـالم طمـع ها زیاد بدگویی کنید، و عیوبشان را زیاد بگویید، و آنآن

اوند در برابر ایـن کارهایتـان های آنان (چیزی) نیاموزند. خدها بر حذر شوند و از بدعتنکنند و مردم از آن
). امـا در بحـث از ۱۲۳/ ۴(کلینـی، » نویسد و درجاتتان را در آخرت باال خواهد بردبرای شما حسنات می

أن یهودیـة کانـت تشـتم وروی أبو داود عن علـی (ع):«سّب النبی در روایات اهل سنت چنین آمده است: 
حتی ماتـت فأبطـل رسـول اللـه صـلی اللـه علیـه وسـلم النبی صلی الله علیه وسلم وتقع فیه فخنقها رجل 

از ابو داود از علی (ع) روایت شده است که یک فرد یهودی به پیامبر (درود خدا بـر او بـاد) ناسـزا ، »ذمتها
کرد، پس فردی آن مرد را خفه کرد تا اینکه مـرد یهـودی مـرد، پـس پیـامبر گفت و در مورد وی وقیعه میمی

).۴۲۶/ ۱۹ذمه فرد را بری کرد (نووی، (درود خدا بر او باد)
؛ ۱۷۹/ ۱۳) و سب و دشنام دادن (مصطفوی، ۴۰۸/ ۴وقیعه از نظر لغوی یعنی غیبت کردن (طریحی، 

) که در کلمات فقها نیز به معنای بدگویی ۲۶۹/ ۵) و ذکر نقص دیگران (صاحب بن عباد، ۶۶۸/ ۲فیومی، 
.)۱۸۲/ ۲گلپایگانی،؛ ۴۸۲الهدی، و هم معنای سّب آمده است (علم

: اگرچه جامع همه الفاظ، تنقـیص شخصـیت پیـامبر (ص) و ائمـه (ع) . مفهوم جامع همه الفاظ۳
است و لفظ خاص موضوعیت ندارد و طریقیت دارد و بیان این موضوع در روایات از باب غلبـه اسـت. امـا 

:اندفقها، لغت سّب را که مفهوم عرفی دارد، به چهار عنوان تحلیل کرده
نویسد: شـتم، نـام یـا : صاحب مفتاح الکرامه در تعریف سّب میالف. توصیف همراه با نقص آبرو
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ها هتک شود. بنابراین، کلماتی که مفاد آننسبت زشتی است که هنگام ناراحتی و تنفر از کسی به او داده می

بت زنا یـا لـواط دادن بـه روند، مانند قذف (نسو اهانت به دیگری است، مصداق دشنام یا سّب به شمار می
) و ۲۲۲/ ۱۲کسی) و کسی را با لقب زشت خواندن، از قبیل فاسق، پست، نجس، سگ و خـوک (عـاملی،

توصیف ممکن با قول یا فعل یا کاریکاتور و... باشد. صاحب جامع المقاصد فرمودند: هرآنچه که اسنادش 
دیگـر (محقـق کرکـی، جـامع (نسبت دادنش) سبب نقص شـود ماننـد وضـیع (پسـت) و نـاقص و مـوارد

). ۲۷/ ۴المقاصد، 
ها به معنای واحـدی گوید: سّب مؤمنین و دشنام دادن به آنکاشف الغطاء در بحث از سّب مؤمنین می

شود (کاشف است و شامل لعنت فرستادن، زخم زبان زدن، قذف، فحش دادن، کوچک شمردن و تحقیر می
کند: برای سب و دشنام در فقه اصطالح خاصی نیست و می) و مرحوم مشکینی سّب را تعریف۵۵الغطاء، 

نزد فقها عبارت است از توصیف به آنچه که در آن سرزنش و تحقیر و نقص به قصد توهین و اهانت باشد و 
). قاضی عیاض از عالمان اهـل ۲۹۱شود هر آنچه که سبب اذیت و آزار شود (مشکینی، در نقص داخل می

کند: همه افـرادی کـه پیـامبر را دشـنام داده یـا م سب را به خوبی چنین بیان میسنت این مطلق گرفتن مفهو
هـای او وارد کـرده یـا عیبی به او نسبت داده یا نقصی به خود پیامبر یا نسب او یا دین او یا ویژگـی از ویژگی

ر وی یا کوچـک متعرض آن شده یا او را به چیزی تشبیه کردن به نحوی که سّب و دشنام به او باشد، یا تحقی
کردن شأن و مقام او، یا کاستن منزلت او، و عیبی به وی وارد کردن، پس او سّب کننده پیامبر است و حکـم 

شود. همچنین کسانی که وی را لعنت کنند یا نفرین کنـد یـا بـرای او سّب کننده پیامبر در مورد وی اجرا می
را که پیامبر شایسته آن نیست بر طریق ذم به پیـامبر چیزی را بخواهد که برای او ضرر داشته باشد، یا چیزی 

نسبت دهد و شخصیت عزیز را با کلمات سخیف و پست مسخره کند (شوخی کند) و قول بدی یا دروغـی 
های مرسـوم و عـادی او را خـوار و را نسبت دهد یا به بالء و سختی به او توهین کند یا به بعضی از عارضـه

).۵۳۹/ ۲صحابه و صاحبان فتوا مورد اجماع است (عیاض، ها نزد تحقیر کند. همه این
کند: ظاهر از لغت و : محقق خویی سّب را چنین تعریف میکننده آبروآمیز و نقصب. گفتار اهانت

عرف، اعتبار اهانت و تعبیر در مفهوم سب است، و سّب، نقص و سرزنش کردن بر مسـبوب اسـت و آن بـا 
شود هرآنچه که سبب اهانت مسبوب همین علت داخل در معنای سّب میشتم از نظر معنا یکی هست و به 

شود مانند قذف او و توصیف به پست، الشی، االغ، سگ، خوک، کافر، مرتد، ابـرص و هتک حرمت آن می
).۲۸۰/ ۱(پیسی)، جذام، اعور (یک چشم) و غیر از الفاظی که سبب نقص و اهانت شود. (خویی، 

و » کلمـا یوجـب«شود که در تعریف وی عبارت ی به خوبی فهمیده میبا دقت در تعریف محقق خوی
نشانگر برداشت مطلق وی از واژه سّب است. همچنین گفته شده: هـر قـولی کـه از آن » التوصیف«عبارت 
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). از ایـن تعریـف ٢١٩تحقیر و اهانت و نقص آبروی دیگری در آن باشد (مکارم شـیرازی، أنـوار الفقاهـة، 

داند. طبق نظر گلپایگانی، سّب اخص از توهین است. یعنی م را در تعریف سّب مؤثر میمعلوم که فقط کال
شود و لذا افعال هـر چنـد مـوهن فقط الفاظ و عباراتی که داللت بر تنقیص و تحقیر کند سّب محسوب می

طـرح ). اما باید دانسته شود کـه گلپایگـانی در صـدد م١٤١گیرند (فتحی، باشد تحت عنوان سب قرار نمی
کنـد کـه شـود نـه بـر فعـل؛ بلکـه وی تصـریح میکردن این مطلب نیست که سّب فقط بر لفظ اطالق می

به کار رفته که همگی به یـک معنـا » ذکر«و » نیل«، »شتم«، »سّب «های به کار رفته در روایات مانند: واژه
گویی، دشـنام، تنقـیص، رسانند و بـر اداء عبـاراتی کـه نشـانگر ناسـزاگویی، بـدهستند و یک مطلب را می

.)٢٤٥/ ٢کنند (الدر المنضود، تضعیف و استخفاف داللت می
نقیص«در مورد این مبنا گفته شده: ج. اهانت نقص کننده آبرو: اهانتی که سبب نقص و » االهانُة بالتَّ

در برگیرنـده عنصـر » تنقیص«). در این تعریف ٤٧٦بحانی، کم شدن آبرو شود مالک تحقق سّب است (س
مادی جرم سّب النبی است که مطلق بوده و اعم از قول و فعل است. پـس ایـن تعریـف در واقـع بـه نـوعی 

بازگشت به همان تعریف اول دارد.
). ٢٥٥/ ١با تصریح فقها به این که در سّب، قصد اهانت و توهین و نقص آبرو معتبر اسـت (انصـاری،

باید گفت یک وقت فعل صادره از فرد به قصد اهانت است اگرچه خود فعل به خودی خود مصداق اهانـت 
نباشد مانند تخریب مسجد (نه به قصد تعمیر). ولی گاهی فعل به خودی خود نشانگر اهانت است اگرچـه 

د فحش و سّب ائمـه آید ماننفرد قصد اهانت را نکرده نباشد و از نظر عرف، هتک حرمت فرد به حساب می
(ع). این افعال از نظر عرف به قصد اهانت هستند مگر اینکه قرینه قطعیه اقامه شود که فعل صادر شـده بـه 
قصد اهانت صادر نشده است و اینکه اهانت و هتک از عناوین قصدیه هستند؛ با این موضـوع کـه بعضـی 

ضح است که قصد اهانت در صـدق اهانـت بـر افعال ذاتًا و عرفا هتک حرمت هستند منافاتی ندارد زیرا وا
کنـد کـه ایـن افعـال افعالی که در نظر عرف بر توهین و اهانت داللت دارند دخلی ندارد و عرف حکـم می

آید و کار با قصد فاعل ندارد بر خالف افعالی که به خـودی خـود داللـت بـر اهانـت توهین به حساب می
های صادر نشده است بلکـه بـر اغـراض عقالیـی و مصـلحتندارند؛ که تا محرز نشود که به قصد اهانت

معلوم برای شخصی کـه آن را انجـام داده اسـت و ایـن مـوارد از مصـادیق حمـل فعـل بـر صـحت اسـت 
). به عبارتی دیگر قصد در بعضی از عناوین قصدیه، قهـری اسـت و امکـان نـدارد کـه ١٥١/ ١(مازندرانی، 

و فحش دهد به فرد توهین کرده است و از کـار او قصـدش جـدا نباشد مثًال هرکس دیگری را در جمع سّب 
نیست و در این موارد عنوان فعل در خارج محتاج و ارتباطی به قصد خود فرد ندارد. مثًال اگر کسـی از روی 

آید غفلت کتاب قران را نجس کند یا فرد به ائمه (ع) دشنام دهد فعل او توهین و هتک حرمت به حساب می
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).١٣٥/ ١خاطر نبود بعضی شرایط فرد مجازات نشود (مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، هرچند که به

پس سّب النبی از افعالی است که اهانت آن به همراهش است و نیاز به قصد فـرد نیسـت، مگـر اینکـه 
تـه ). ناگف١٥١/ ١قرینه قطعیه اقامه شود که فعل صادر شده به قصد اهانت صادر نشـده اسـت (مازنـدرانی، 

نماند که در شرع مقدس احکام بسیاری بر روی الفاظ رفته همچون دروغ، فحش، غیبت، سّب، کفـر، ایـن 
در نگـاه -مـثًال -الفاظ تنها به دروغ عربی، فحش عربی و ... انصراف ندارد هر چنـد عـرب زبـان از دروغ

ا دروغ به فارسی هم اشکال ها بپرسند، آیکند ولی اگر از آنتصوری بدوی الفاظ عربی به ذهنشان خطور می
).٣١٣٩/ ٩دهد که فرقی بین عربی و فارسی در کار نیست (زنجانی، تردید پاسخ میدارد، بی

اند، رکن مادی جرم سّب، هم از طریق نرم بر طبق نظر کسانی که معنای سّب را مطلق به حساب آورده
؛ به این ترتیب که مرتکب اقدام به تهیه سی ای و هم از طریق اینترنت، متصور و محقق استافزارهای رایانه

دی که مشتمل بر سّب و ناسزاگویی به پیامبر و ائمه (علیهم السالم) است، در قالب شعر، سخنرانی، طنـز، 
سرود و غیره بپردازد. همچنین ممکن است شخصی با نوشـتن مطالـب مشـتمل بـر سـّب پیـامبر و امامـان 

بی گردد، و یا جرم ناسـزاگویی را در تاالرهـای گفتگـو، مرتکـب معصوم، در وبالگ خود مصداق ساّب الن
شود. گردد و کاریکاتور، به تصویر کشیدن و حتی نمایش پانتومیم نیز داخل در مفهوم سّب می

اند معنا و تفسیر کرده» مطلق توصیف با تنقیص«در مقابل کسانی که سّب را د: تفسیر سب به دشنام:
اند. چنانکه گفته شده است هرچند سّب به معنای آنچه به معنای دشنام معنا کردهگروهی از فقها نیز سّب را

سبب آزار و اذیت و کم شدن آبرو شود ولی هر اذیتی سّب نیست، بلکه نیاز به الفاظ خاصی وجود دارد کـه 
ه کـه ). گفته شـد٢٨٧/ ٢(موسوی اردبیلی،مرجع آن برای اینکه آیا سّب بر آن صدق کند یا نه؟ عرف است

). حتـی ٥٤٠/ ٢شـود (منتظـری، ناسزاگویی و فحش دادن است و شامل هر اهانتی نمی» سّب «مقصود از 
گفته شده است که سّب دشنام است و اعّم از فحش است زیرا فحش دشنام است بالفـاظ رکیـک مثـل ذکـر 

) و ١٦٦/ ٥، هـا و در حـدیث اسـت (طیـبمادر، خواهر، زن، اسامی عورت، نسبت زنا، لواط و امثـال این
نسبت فحش با سّب عموم من وجه است، سّب خصوص قول و کالم است چه رکیک و غیر رکیک، و فحش 

).٣٦١/ ٣خصوص رکیک است چه در قول و چه در عمل (طیب، 
آیـد بلکـه با دقت در روایات چنین برداشتی که سّب باید حتمًا با الفاظ خاص باشد به دست نمینقد:

شـود، از جملـه ن آبروی پیامبر و توهین به ایشان باشد عنـوان سـّب بـر آن بـار میشدهرآنچه که سبب کم
روایت: یونس بن یعقوب از مطر بن ارقم نقل کرده است: شنیدم امام صادق (ع) فرمود: عبدالعزیزبن عمـر 

زخمـی نزد من فرستاد و زمانی که پیش او رفتم دیدم دو تن نزد او هستند و یکـی از آن دو چهـره دیگـری را 
انـد؟ پاسـخ کرده است. عبدالعزیز گفت: ای اباعبدالله! درباره این دو مرد چه نظری دارید؟ گفتم: چه گفته
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الله فضیلتی بر هیچ یک از بنی امیه در حسـب نیسـت! و دیگـری داد: یکی از آن دو گفته است: برای رسول

الله ت دارد. آن که مدافع و یاور رسولگفته است: رسول الله در هر خیر و خوبی بر همه مردم برتری و فضیل
بینی زخمی کرده است، آیا بر او چیزی است و مجازات دارد؟ گفتم: است چهره دیگری را همان گونه که می

؛ سزاوار اسـت کسـی »کان ینبغی لمن زعم اّن احدًا مثل رسول الله (ص) فی الفضل ان یقتل وال یستحیی«
شـرم و خجالـت کشـیده شـود. پرسـید: آیـا رسول الله است، بیکه گمان دارد شخصی در فضیلت همانند

حسب همه یکی است؟ گفتم: حسب مثل نسب نیست ... زمانی که حسب و نسب با هم جمع شوند و بـه 
حضرت آدم برسد نسب یکی است، همانا رسول الله آلـوده بـه شـرک و بغـی و تجـاوز نبـوده اسـت. پـس 

الله را بـا ). براساس ایـن روایـت، هـرکس رسـول٢٦٩/ ٧د (کلینی، عبدالعزیز دستور داد مرد اموی را کشتن
امیه درحسب، کرامت و فضل، مساوی و برابر بداند قتلش واجـب اسـت. بنـابراین، اگـر دیگری به ویژه بنی

های قطعی و مشهور پیامبر (همانند عصمت، علم لدّنی، رسالت جاویـدان و علـم غیـب) را کسی فضیلت
ب النبی خواهد بود. در این حدیث، با روشنی تمام، سزاواری و شایستگی اسـتحقاق انکار کند، مشمول سا

تر از اظهار ادعای عدم فضـیلت رسـول قتل ساّب النبی بیان شده است؛ چراکه دشنام به پیامبر، قطعًا زشت
پس برای صدق عنوان دشنام، فقط بایـد دقـت شـود کـه آیـا نسـبت داده شـده سـبب.امیه استالله بر بنی

کسرشان و منزلت پیامبر شده است و نیازی به الفاظ خاص نیست. نتیجه اینکه برای سّب و دشـنام در فقـه 
اصطالح خاصی نیست و نزد فقها عبارت است از توصیف به آنچه که در آن سرزنش و تحقیـر و نقـص بـه 

ار شـود (مشـکینی، شود هر آنچه که سبب اذیت و آزقصد توهین و اهانت باشد و در نقص (آبرو) داخل می
در لغتنامـه دهخـدا چنـین تعریـف شود که واژه فحش . اما در جواب تفاوت فحش از دشنام گفته می)٢٩١

شده است: از حد درگذشتن در بدی. درگذشتن از حد در جواب و ستم کردن در آن. دشنام. سقط. ناسزا. با 
گوید: حرام اسـت دشـنام ه فحش میبهجت ذیل واژو (دهخدا، ذیل واژه فحش) دادن یا شنیدن صرف شود

دادن [به] اهل ایمان، مگر در صورت مزاحمت با مصلحت الزمه راجحه بر مفسده سّب و شـتم (بهجـت، 
شود که معنـای دانند. پس مشخص می). ایشان نیز سب و دشنام و فحش را همگی به یک معنا می٤٧٢/ ٢

آن متفـاوت اسـت و در تعریـف سـّب نیـز تخصصی فحش در زبان عربی، با معنای عرفی و زبان فارسـی
گذشت که به هر نسبتی که سبب کسر شأن شود و این تفاوتی ندارد که با لفظ یا فعل باشد.

دالیل مطلق بودن مفهوم سب
ای که بر این مطلب که مفهوم سّب شامل کالم، فعل، نقاشی، فکاهه، رمـان، کاریکـاتور و ... کـه ادله

اند از:ود عبارتشحاوی اهانت باشند؛ می
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در کتب معتبر لغوی معنای عامی بیان شده است. از جمله در مجمع البحرین آمده از نظر لغوی: .۱

کـردن آبـرو و است: شتم به معنای سّب است که عبارت است از وصف کردن چیزی به آنچه کـه در آن کم
اگـر دشـنام «است که : گفتـار ) آمده۳۰۴\۲حقارت و تحقیر کردن باشد. در مصباح المنیر (فیومی، بی تا،

جایز است که حمل شود بر کالم زبانی، پس آن را با زبانش گفت. و جایز است » دادند بگو من گنگ هستم
که بر کالم نفسانی نیز حمل شود و معنا نیاز نیست که با زبان باشد، بلکه از قلب اسـت و حالـت او ماننـد 

.)۹۸/ ۶ریحی، کسی است که آن را با زبان بیان کرده است (ط
: مشخص است که سـّب و عنـاوین مـرتبط بـا آن ماننـد . اعم بودن عناوین سّب از قول و فعل.۲

شتم، نال و ذکر به نحوی داخل یک جنس اعمی است که آن جنس اعم، اختصاص به قول نـدارد و اعـم از 
است مـثًال گـاهی ها تنقیص و کم کردن آبرو مقصودقول است و عناوین مختلفی آمده است که در همه آن

ها مجموعه عناوینی هستند که فراتر از قـول هسـتند و همـه نال و گاهی ذکر و گاهی شتم آمده است که این
کردن آبروی دیگری است.این عناوین حاوی و حاکی کم

: و آن در جایی است که به همراه موضـوع، حـاالت و خصوصـیاتی باشـد کـه قطعـًا تنقیح مناط.۳
کنیم (مکـارم شـیرازی، دائـرة ها را الغا و از آن خصوصیات صرف نظر مید و لذا آندخالت در حکم ندارن
). اگر در شمول لفظی و تحت اللفظی سّب النبـی نسـبت بـه مصـادیق مختلـف ۱۹۷المعارف فقه مقارن، 

تردید شود، الغاء خصوصیت از واژه سب قطعی است. لذا هیچ فرقی ندارد که کسـی در رادیـو و تلویزیـون 
د یا در مقاله یا روزنامه بنویسد و پیامبر را به صفتی وصف کند که مصداق سّب است. بگوی

روایات و ادله و اطالقات سّب و اهانت اختصاص به کالم ملفـوظ نـدارد بلکـه اطالق روایات: .۴
بر شود. و لذا اگر کسی در خفاء نیز مقاله بنویسد ودر آن بـه پیـاممکتوبات یا حتی اشارات را هم شامل می

شود در حالی که شاید هیچ زمان بر زبانش جاری نشده باشـد و در توهین کند مشمول حکم سّب النبی می
َضـا آمـده اسـت: مورد اشارات نیز همیگونه است مثل اشاراتی که برای گنگ َو «هاست. چنانکه در ِفْقـُه الرِّ

دًا ص َأْو َواِحدًا ِمْن  یَد ُمَحمَّ ُه َمْن َذکَر السَّ ْعـِن ِفـیِهْم ص ُرِوی َأنَّ وِء َو] ِبَما َال یِلیـُق ِبِهـْم َأِو الطَّ َأْهِل َبیِتِه [ِبالسُّ
، همانا هرکس که پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) یا یکی از اهل بیت را به بدی یاد کند »َوَجَب َعَلیِه اْلَقْتُل 

). در ایـن حـدیث عبـارت ۲۸۵شود (ها به بدی یاد کند کشته میها نیست یا از آنو به آنچه که شایسته آن
ْعِن ِفیِهْم «و » َما َال یِلیُق ِبِهْم «و عبارت » ذکر بالسوء« اطالق دارد و شامل هرنوع نقص آبرویی را شامل » الطَّ

ِه ع ِإنَّ َلَنا َجارًا ِمْن َهْمَداَن یَقاُل َلُه اْلَجْعُد ْبُن َع «شود. یا در روایت آمده: می ـِه َو ُهـَو ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ ْبـِد اللَّ
اِح َأ َفکْنَت َفـاِعًال یْجِلُس ِإَلیَنا َفَنْذکُر َعِلیًا َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن ع َو َفْضَلُه َفیَقُع ِفیِه َأ َفَتْأَذُن ِلی ِفیِه َفَقاَل ِلی یا  بَّ َأَبا الصَّ

ُه َفِإذَ  ِه َلِئْن َأِذْنَت ِلی ِفیِه َألَْرُصَدنَّ ی َأْقُتَلُه َقاَل َفَقاَل یا َفُقْلُت ِإی َو اللَّ ا َصاَر فیها اْقَتَحْمُت َعَلیِه ِبَسیِفی َفَخَبْطُتُه َحتَّ
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ِه ص َعِن اْلَفْتک اِح َهَذا اْلَفْتک َو َقْد َنَهی َرُسوُل اللَّ بَّ گوید به امام صادق ، حدیث ابو صباح کنانی می»َأَبا الصَّ

نشـیند و مـا از ه نام جعـد بـن عبداللـه داریـم. او بـا مـا میای از قبیله همدان بعلیه السالم گفتم: همسایه
کنـد. آیـا در مـورد کنیم ولـی او از امـام بـدگویی میامیرالمؤمنین علی علیه السالم و برتری ایشان یاد مـی

دهی؟ گفتم: آری، بـه خـدا سـوگند! اگـر در دهید؟ حضرت فرمود: تو انجام می[کشتن] او به من اجازه می
گذارم و چون در کمین قرار گرفت، با همـین شمشـیرم بـر او در اجازه دهید، برایش کمین میمورد او به من

زنم تا آن که او را بکشم. ابوالصباح گوید: حضرت فرمود: ای ابوالصـباح، ایـن، آیم و به شدت به او میمی
/ ۷ده است. (کلینی، ترور [غافلگیر کردن] است و رسول خدا صلی الله علیه و آله از ترور [فتک] نهی فرمو

حـاکی و » َفَنـْذکُر َعِلیـًا َأِمیـَر اْلُمـْؤِمِنیَن ع«). در این حدیث که صدر آن مورد نظر است نیـز عبـارت ۳۷۵
نشاندهنده اطالق روایت نسبت به هر نوع بدی یاد کردن است و محصور در نوع خاصی نیست.

این حکم بـه منظـور جلـوگیری از شود این است که: آنچه از مذاق شارع فهمیده میمذاق شارع.۵
کسر شأن پیامبر (ص) و ائمه (ع) و ممانعت از توهین به مقام عـالی آن بزرگـواران اسـت. و چـه بسـا یـک 

تر و رساتر باشد نسبت به یک کالم. پس دشنام همانگونه که با لفظ کاریکاتور توهین و سّب آن خیلی زشت
شود و مـالک تبصـره ونیکی و غیر الکترونیکی نیز محقق میشود با نوشتن و کتابت اعم از الکترمحقق می

قذف عالوه بر لفظ با نوشتن، هرچنـد بـه «دارد: در اینجا نیز جاری است. تبصره مزبور مقرر می۲۴۶ماده 
) ارتکاب این جرم از طریق اینترنت به دلیل گسـتردگی ۱۴۶(فتحی، » شود.شیوه الکترونیکی نیز محقق می

العمل شـدیدتری را از سـوی تواند عکسشوند، میفرادی که با این عمل قبیح مواجه میمخاطبان و کثرت ا
مقنن ـ در مواردی که مجازات توهین، مرگ نیست ـ در پی داشـته باشـد و متنـوع و گسـترده بـودن کـاربران 

دار شود که عمل مرتکب نسبت به دینداران، احساسـات و عواطـف بیشـتری را جریحـهاینترنت موجب می
تر کند.ها را سستکرده و در افراد متزلزل االیمان، ایمان آن

چنانکه قبًال نیز گفته شد در بحث از اهانت به پیامبر در روایـات فقـط وجود روایات هم عرض: .۶
به کار رفته اسـت. بـا دقـت در » شتم«، »وقیعه«، »ذکر«، »نال«های واژه سب به کار نرفته است بلکه واژه

همگی به یـک معنـا هسـتند و یـک مطلـب را » ذکر«و » نیل«، »شتم«، »سّب «که روایات مشخص است 
کننـد (مقـدس رسانند و بر ناسزاگویی، بـدگویی، دشـنام، تنقـیص، تضـعیف و اسـتخفاف داللـت میمی

). ۲۴۵/ ۲؛ گلپایگانی،۱۷۱/ ۱۳اردبیلی، مجمع الفائدة، 
ارد مرجع تشخیص، عرف اسـت و : با توجه به اینکه لفظ سّب تعریف و محدوده شرعی ندعرف.۷

ها هر چیزی که از نظر عرف بر آن سّب صدق کند؛ سّب به حساب آید و آن نیز به اختالف اشخاص و زمان
ها متفاوت است. پس چه بسا لفظی نزد قومی سّب باشد ولی نزد قومی دیگر سّب نباشد. از طرفـی و مکان
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شـود و اطـالق ادلـه ایـن مطلـب را نیـز انی محقق میهای مختلف وجود ندارد و با هر زبتفاوتی بین لغت

رساند. در نظر عرف نیز بین قول و فعل در کم کردن آبروی دیگری تفاوتی وجود ندارد و نظـر عـرف بـر می
شود. در مقابل استناد شده که عرفا بـر فعـل دشـنام ای که این فعل با آن انجام مینقص آبرو است نه وسیله

) ولی واضح است که اگر کسی به دیگری با حرکات دستش یا با نقاشی، نسبت ۱۴۱شود (فتحی، گفته نمی
زشتی به دیگری دهد، باز هم از نظر عرف وی به آن فرد، دشنام و فحش داده است. البته با توجـه بـه اینکـه 
مفهوم سّب از جهتی اجمال دارد قدر متیقن آن است که لفظ و عملی سّب است که هـم از جهـت عـرف و 

) البته هر چیزی که شک شود که آیا سّب بـر ۲۹۵/ ۱۴ز جهت لغت، سّب بر آن صدق کند (روحانی، هم ا
/ ۱۶کنـد (سـبزواری، کند یا نه، به دلیل اصالت برائت و نقلیه، احکام سّب بـر آن صـدق نمیآن صدق می

۹۷(.

گیرينتیجه
فت:توان نتیجه گربا بررسی معنای لغوی و اصطالحی و دقت در روایات می

کند که سبب . سّب النبی و اهانت به پیامبر هر دو دارای یک معنا هستند و بر گفتار و عملی صدق می١
نقص آبروی پیامبر و ائمه (ع) شود.

آمیز . هم در سّب النبی و هم در اهانت به پیامبر نیاز به قصد توهین است امـا در افعـالی کـه تـوهین٢
های عـادی بـه جـز نبـی ه بیان بهتر آن الفاظ و افعالی که در انسانباشند قصد فعل همرا خود فعل است. ب

شـود و مجـازات موجب قذف است (چه قذف حدی و چه قذف تعزیری)، نسبت به نبی سّب محسوب می
سّب را دارد.

. فعل و قولی که نسبت بدی را به پیامبر و امام (ع) نسبت دهد اما به حد سـّب نرسـد، سـبب تعزیـر ٣
شود.می

ر فعلی که سبب اهانت و نقص آبروی پیامبر و ائمه (ع) شود، تحت عنوان جرم سّب النبی بررسی . ه٤
شود نه ارتداد و قذف.می

. با تنقیح مناط روایات و اطالق این دسته از روایات و مذاق شارع سّب النبی به هر عمـل و گفتـاری ٥
شـامل کاریکـاتور، مطالـب الکترونیکـی، شـود و که سبب نقص آبروی پیامبر و ائمه (ع) شود؛ اطالق می

شود.ای و ...میهای روزنامهمقاالت و نوشته
. با توجه به اینکه مفهوم سب از جهتی اجمال دارد قدر متیقن آن است که لفظ و عملی سّب است که ٦

هم از جهت عرف و هم از جهت لغت، سّب بر آن صدق کند.
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