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 چکیده
 شخص قتل وجوب اندکرده انیب اتیروا به استناد با امامان و امبریپ شتم و سب   یبرا فقها که یمجازات

م و دهندهدشنام  یگوناگون موارد معصومان حضرات یعمل هریس در معنا نیا رغمبه اوست. بودن مهدورالد 
 مجازات نکهیا از را خود صحابا و کرده برخورد مدارا و رفق به دهنده دشنام شخص با شانیا که دارد وجود

 دشنام قتل مجازات ییروا نداتمست گفته،شیپ تعارض رفع مقام در جستار نیا اند.بازداشته کنند اجرا را قتل

 دشنام قتل وجوب اشاره، مورد هادل از قنیمت قدر که گرفته جهینت نیچن و کرده یبررس و لیتحل را دهنده

 دهنده دشنام به اتیروا مورد یتسر   فرض در است. داده قرار هدف را امبریپ رسالت مقام که است یادهنده

گاه و علم سر از که است ینواصب و معاندان به مربوط قتل مجازات امامان،  گاهیجا و یحقوق تیشخص یآ

 یعمل رةیس و ساب   شخص مجازات یشرع حکم انیم اینکه حاصل دهند. قرار هتک مورد را امام امامت
 با جهل سر از و کرده نیتوه شانیا به جهل یرو از که یافراد با مانهیکر یاخالق رخوردب در معصوم امامان

 ندارد. وجود یتعارض اند،شده واقع خصومت در آنان یقیحق شخص
 

 .یحقوق تیشخص قتل، سب، مجازات االئمه، سب   ،یالنب سب   ها:کلیدواژه
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Abstract  

The penalty for blasphemy against the holy Prophet and the Infallibles prescribed by 

the Shiite Jurists based on the hadiths is the obligation of killing the blasphemer and 

that his blood may be shed with impunity. Nonetheless, there are a variety of cases in 

the infallibles' practical conduct where they have treated the blasphemer nobly and 

with tolerance and prevented their companions from executing the death penalty. 

The authors, with a view to resolve the above said contradiction, have reviewed and 

analyzed the hadiths underlying the death penalty for the blasphemer and concluded 

that up to the certainty of the referred proofs is the obligation of killing the 

blasphemer who has targeted the holy Prophet’s prophethood position. In case the 

subject matter of hadiths is extended to those who blaspheme the Imams, the death 

penalty concerns the rancorous persons and blasphemers who knowingly and 

intentionally insult the Imam's legal personality and Imama position. Therefore, there 

is no conflict between the religious ruling of punishing the blasphemer and the 

Infallibles' practical conduct in the form of treating morally and generously those 

who unknowingly insult them and, out of ignorance, were hostiles to their individual 

personality. 

Keywords:   Blasphemy against the holy Prophet, blasphemy against the Imams, 

blasphemy punishment, death penalty, legal personality. 
 



            131                  شانیا یعمل رةیرفع تعارض آن با س یمجازات سبِّ معصومان و چگونگ      1398 تابستان

 مقدمه

اند، سب  و شتم پیامبر اکرم )ص(، دوازده امام یکی از مواردی که فقها در کتاب حدود به آن توجه کرده
اند مجازات کسی که بهه یکهی از چههارده معصوم )ع( و حضرت صدیقه طاهره )س( است. تمام فقها گفته

؛ 437و  435و  432/ 41جواهر، د و به آنان فحش و ناسهاا گویهد قتهل اسهت )صهاحبمعصوم دشنام ده
انهد بهر کسهی کهه (. نیا گفته247و  242/ 2؛ گلپایگانی، 321موسوعه/  41، مبانی تکملة المنهاج، خوئی

سب  معصومان را بشنود واجب است در صورت توانایی و ایمنهی از وارد آمهدن ضهرر جهانی یها مهالی بهر 
ا سایر مؤمنان به کشتن شخص ساب اقدام کند و بنا بر مشهور در اجرای این حکم بهه انن حهاکم خودش ی

 41، خهوئی؛ 332/ 1؛ مرعشی نجفهی، 438و  432/ 41؛ نجفی، 194/ 9شرع نیازی نیست )شهید ثانی، 
است  شود هر چیای(. معنای سب  و شتم که در لغت فارسی از آن به فحش و ناساا تعبیر می322موسوعه، 

(؛ بنابراین مراد از شهتم و سهب  ائمهه 245/ 2که بر کمبود، نقصان و توهین داللت داشته باشد )گلپایگانی، 
شود. مفاد روایات نیا ایهن معنها را چیای فراتر از فحش و ناساایی است که به نهن فارسی زبانان متبادر می

 کند.تأیید می
ی جرم مهورد اشهاره روایهات متعهددی اسهت کهه خهون ترین مستند و دلیل تعیین مجازات قتل برامهم

؛ حهر 265-261/ 14دهنده به پیامبر و ائمه را مباح دانسته و به کشتن وی امهر کهرده اسهت )کلینهی، دشنام
هایی از سیره و روش عملی پیامبر و امامان معصوم وجود دارد (. در این میان گاارش218-211/ 28عاملی، 

دادند به طرق دیگری برخورد کرده و در مواردی به افرادی که به ایشان دشنام میدهد آنان نسبت که نشان می
 اند.اند. تا جایی که اصحاب خود را از تعرض به شخص ساب نهی کردهبا آنان به رفق و مدارا رفتار کرده

نوشتار پیش رو در صدد است تا ضمن دو مقام مستندات مجازات قتهل بهرای سهاب  النبهی و االئمهه و 
گویان را از نظر سندی و داللی تحلیل و بررسهی کنهد ایشان در برخورد با دشنامه های حاکی از سیرگاارش

مهورد  هی ائمه با سنت قهولی آنهان در مسه لعمل هتا در پرتو آن به این پرسش پاسخ داده شود که آیا میان سیر
 چیست؟ بحث تعارض وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ، راه رفع این تعارض

 
 دهنده به معصومان  مقام اول: روایات دالّ بر قتل دشنام

 أ. سّب پیامبر
گوید از امام صادق )ع( در مورد ناسااگویی به رسول خدا )ص( پرسش شد. امام . هشام بن سالم می1

ِم ْبِن َعْن ِهَشا»دهنده را بکشد و نیازی به انن و حکم امام نیست: فرمود: هرکس زودتر فرصت یافت، دشنام
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ْدنی َقبْ 
َ
ْدنی َفاْْل

َ
ِه؟ َفَقاَل: یْقُتُلُه اْْل ْن َشَتَم َرُسوَل اللَّ ُه ُسِ َل َعمَّ ِه َأنَّ َمهاِم َساِلٍم َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ َلهی اِْإِ ِِ « َل َأْن یْرَفَعُه 

 (.239/ 14)کلینی، 
یدالله حارثی والی مدینه ناد زیاد بن عب ه. علی بن جعفر از امام کاظم )ع( نقل کرده که فرمود فرستاد2

والهی بهار دیگهر آمهد. در  هپدرم آمد و ایشان را به حضور وی طلبید. علیرغم آنکه پدرم عذر آوردند فرستاد
نهایت در حالی که والی، همة فقهای مدینه را ناد خود جمهع کهرده بهود پهدرم بهر وی وارد شهد. زیهاد بهن 

الی وادی القری که از پیامبر به بدی یاد کرده بهود پرسهش کهرد. مجازات مردی از اه هعبیدالله از پدرم دربار
شهود، تعایهر و زنهدانی شود، زده میپدرم امام صادق نظر فقیهان مدینه را پرسیدند. ایشان گفتند تأدیب می

 پیامبر گفته شده، یاد شده بود چه حکمهی هگونه که دربارشود. پدرم فرمود اگر از یکی از یاران پیامبر اینمی
داشت؟ گفتند: همین حکم را داشت. پدرم فرمود: سبحان الله! بین پیامبر و یکی از یارانش تفاوتی نیسهت. 

فرسهتادیم. امهام والی مدینه گفت: ای ابا عبدالله، اگر ایشان منظور ما بودند، کسهی را بهه دنبهال شهما نمی
بت به من یکسان و مساوی است. صادق فرمود: پدرم به من خبر داد که رسول خدا فرمود: وضعیت مردم نس

دهنده به من را بکشد و بر حاکم نیها کند، بر او واجب است که دشنامهر کس شنید کسی مرا به بدی یاد می
اُس ِفی  »کند ناد او بردند، به قتل رساند: واجب است اگر کسی را که از من بدگویی می ، َمهْن  النَّ ٌٌ ُأْسَوٌة َسهَوا

َناَسِمَع َأَحدًا یْذکُرنِ  ِِ هْلَطاِن  ْلَطاِن، َو اْلَواِجُب َعَلی السُّ َلی السُّ ِِ  ی، َفاْلَواِجُب َعَلیِه َأْن یْقُتَل َمْن َشَتَمِنی، َو اَلیْرَفُع 
ی َلیِه َأْن یْقُتَل َمْن َناَل ِمنِّ ِِ  (.263/ 14)کلینی، « ُرِفَع 

. با این تفهاوت کهه در گفته در خبری از حسن بن علی وشاٌ نقل شده استمشابه مضمون روایت پیش
پاسخ پرسش امام از فقهای حاضر در مجلس، برخی به بریدن زبان شخص مجرم فتوا دادند. افاون بر ایهن 
در روایت ابن وشا به نیل روایت که امام صادق )ع( سخن پیامبر )ص( را نقهل کردنهد اشهاره نشهده اسهت 

ه که تا حد زیادی با دو روایت مهورد اشهاره وحهدت (. نیا روایتی از َمَطر بن َارَقم نقل شد261/ 14)کلینی، 
مضمون دارد مگر آنکه سخن از محاکمة دو فردی است که یکی فضیلت و برتری رسول خدا بر بنی امیهه را 

این اهانت متعرض وی شده و بر صورت او خراشی وارد کرده است. امهام  همنکر شده و آن دیگری به واسط
کاَن »که پیامبر را در فضیلت و برتری مثل دیگران دانسته باید کشته شود: در مقام رفع دعوی فرمودند کسی 

ِه ِفی اْلَفْضِل َأْن یْقَتَل َو اَلیْسَتْحیا ِذی َزَعَم َأنَّ َأَحدًا ِمْثُل َرُسوِل اللَّ  (.269/ 14)کلینی، « یْنَبِغی ِللَّ
گفهت. هذیل به پیهامبر ناسهاا می ه. محمد بن مسلم از امام باقر )ع( نقل کرده که فرمود مردی از قبیل3

وقتی خبر جسارت این شخص به پیامبر رسید حضرت از اصحاب پرسیدند کسهی هسهت بهه حسهاب وی 
برسد. دو نفر از انصار اعالم آمادگی کردند و پس از جست و جوی او و یافتنش وی را کشهتند. محمهد بهن 

یامبر ناساا بگوید باید کشته شهود؟ امهام فرمهود گوید از امام باقر پرسیدم اگر امروز هم کسی به پمسلم می
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ِبی َجْعَفٍر: َأ َرَأیهَت »اگر از جان خود ترس نداری باید این شخصی را بکشی: 
َ
ُد ْبُن ُمْسِلٍم: َفُقْلُت ِْل َقاَل ُمَحمَّ

ْن َلْم َتَخْف َعلی َنْفِسک َفا ِِ ِبی، َأ یْقَتُل؟ َقاَل:   (.265/ 14)کلینی، « ْقُتْلهُ َلْو َأنَّ َرُجاًل اْلَْن َسبَّ النَّ
او پذیرفتهه  ه. از امام باقر روایت شده که فرمود هر کس به پیامبر دشنام دهد بایهد کشهته شهود و توبه4

ِبی ُقِتَل َو َلْم یْسَتَتْب »نیست:  ُه َقال: َمْن َسبَّ النَّ ِد ْبِن َعِلی َأنَّ  (.459/ 2)ابن حیون، « َعْن َأِبی َجْعَفٍر ُمَحمَّ
شهود و چنانههه بهه نقل شده که فرمود هر کس به پیامبری دشنام دهد کشته می)ص( سول خدا . از ر5

ِه: َمْن َسبَّ َنِبیهًا ُقِتهَل َو َمهْن َسهبَّ َصهاِحَب َنِبهی »خورد: صحابی ایشان ناساا گوید تازیانه می َقاَل َرُسوُل اللَّ
 (.43)االمام الرضا ، « ُجِلَد 

 بررسی و نظر:
مجازات سب  پیامبر، پنج روایت اول در کتاب شریف کافی نقل شهده کهه  هدرباراز میان روایات مطرح 

سند حدیث اول، روایت ابن وشاٌ و خبر محمد بن مسلم صحیح و از نظر اتصال مسند است. خبر علی بن 
؛ 562روات که فطحی مهذهب و البتهه ثقهه اسهت )کشهی،  هجعفر به خاطر وجود علی بن اسباط در سلس

( جاٌ احادیث موثق است. َمَطر بن َارَقم َعَنای که روایتی مشهابه حهدیث 99مه حلی، ؛ عال253نجاشی، 
دوم نقل کرده فقط در رجال طوسی به عنوان صحابی حضرت صادق مورد اشاره قرار گرفته است )طوسهی، 

( و 376ص (. از وی جا روایت مورد اشاره یک حدیث در کتهاب المسترشهد طبهری شهیعی )304رجال، 
وی  ه(. از آن رو که تهوثیقی دربهار606در امالی شیخ طوسی نقل شده است )طوسی، االمالی،  یک حدیث

رجالیان صورت نگرفته فردی مجهول است. عالمه محمد تقی مجلسی و فرزندش محمد باقر نیها ه از ناحی
ی، ؛ مجلسه167/ 16اند )مجلسهی، محمهدتقی، مهالن االخیهار، روایت مورد بحث از او را مجهول دانسته

(. گرچه مجلسی اول در شرح فقیه از روایت مطر بهن ارقهم بها عنهوان 417/ 23محمدباقر، مرآت العقول، 
رسهد دلیهل (. بهه نظهر می131/ 10قوی کالصحیح یاد کرده است )مجلسی، محمدتقی، روضهة المتقهین، 

ان نشهده اسهت و فرمایش اخیر مجلسی اول این باشد که قدحی از ناحیة رجالیون نسبت به مطر بن ارقم بی
 اند.دیگر افراد سلسله سند حدیث جملگی توثیق شده

صرف نظر از روایت اخیر، داللت چهار حدیث دیگر بر وجوب قتل کسی که پیامبر را سب  و شتم کند 
 تام و تمام است.

/ 19، معجم رجال الحهدیث، خوئیروایت دعائم االسالم اگرچه به خاطر ارسال سند غیر معتبر است )
تواند به عنوان مؤید مورد توجه قرار گیهرد. اما با توجه به وحدت مضمون آن با سایر روایات معتبر می( 169

 روایت صحیفة الرضا نیا چنین است.
کند این است که شخصیت آسمانی و الهی پیهامبر آنهه دربارة داللت تمام این روایات جلب توجه می
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« رسول الله»و « نبی»طوری که سب  و شتم بر روی دو عنوان  مورد تعرض فرد یا افرادی قرار گرفته است. به
گویی اسهت کهه بهه مقهام رسهالت و رسد مجازات قتل مربوط به دشنامقرار گرفته است. بنابراین به نظر می

دهد توهین کرده است نه به آوری حضرت محمد )ص( که شخصیت حقوقی آن حضرت را تشکیل میپیام
این معنا رفتار پیامبر اعظم با عمار یاسهر اسهت کهه در اثهر اجبهار مشهرکان شخصیت حقیقی ایشان. مؤید 

قریش شخص پیغمبر را سب کرد و مورد توجه ایشان قرار گرفت و حتی حضرت به وی فرمودند اگر باز هم 
(. آیات قرآن از جمله آیات اول تها 45/ 6؛ ثعلبی، 271/ 2در چنین موقعیتی قرار گرفت سب کند )عیاشی، 

تواند مؤیدهای کند نیا میادبی به پیامبر را نکوهش میکه بی 2سورة نور 63و کریمة  1سورة حجرات چهارم
دیگری باشد که جرم مورد نظر شارع در بحث سب، موردی است که به شخصیت وحیانی پیامبر و جایگهاه 

 رسالت اهانت شود.
 ب. سّب ائمة اهل البیت 

کسی کهه بهه امیرالمهؤمنین بسهیار دشهنام  هعرض کردم دربار گوید به امام صادق. هشام بن سالم می1
گنهاهی نشهوی فرمایید؟ حضرت فرمود به خدا قسم اگر موجب رنهج و زحمهت انسهان بیگوید چه میمی

اَبٍة ِلَع »خونش حالل است:  ِه: َما َتُقوُل ِفی َرُجٍل َسبَّ ِبی َعْبِد اللَّ
َ
ِلی؟ َقاَل: َفَقاَل َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم، َقاَل: ُقْلُت ِْل

ِه َلْو اَل َأْن َتُعمَّ ِبِه َبِری اً  ِم َو اللَّ  (.271/ 14)کلینی، « ِلی: َحاَلُل الدَّ
کسهی کهه بهه امیرالمهؤمنین دشهنام ه دربهار)ع( گوید از امام صهادق . عبدالله بن سلیمان عامری می2

نش مباح است. اما یک نفهر جوید پرسش کردم. حضرت فرمود به خدا قسم خودهد و از وی بیااری میمی
ض او مشو مگر این که جانت در امان باشد: از شما بر هاار نفر از آن هِه »ها برتری دارد. لذا متعر  َعْن َعْبِد اللَّ

ِه: َأی َشی ِبی َعْبِد اللَّ
َ
َو یْبهَرُأ ِمْنهُه؟ َقهاَل:  ٌٍ َتُقوُل ِفی َرُجٍل َسِمْعُتُه یْشِتُم َعِلیهاً ْبِن ُسَلیَماَن اْلَعاِمِری، َقاَل: ُقْلُت ِْل

الَّ َأْن َتْأمَ  ِِ ْض َلُه  ِم، َو َما َأْلٌف ِمْنُهْم ِبَرُجٍل ِمْنکْم، َدْعُه اَل َتَعرَّ ِه َحاَلُل الدَّ )کلینی، « َن َعلی َنْفِسکَفَقاَل ِلی: َو اللَّ
14 /271.) 

کهرد، سهؤال شهد. ویی میمردی که نسبت به امیرالمؤمنین )ع( بهدگ ه. از امام جعفر صادق )ع( دربار3
شود آن گونه حضرت فرمود: سااوار نیست یک روز هم زنده بماند. هرکس که به امام دشنام دهد، کشته می

هُه »شود: که اگر به پیامبر دشنام دهد کشته می نَّ ِِ ُه ُسِ َل َعْن َرُجٍل َتَناَوَل َعِلیًا؟ َفَقهاَل:  ٍد َأنَّ َو َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ِبیَلَحقِ  َماَم کَما یْقَتُل َمْن َسبَّ النَّ  (.459/ 2)ابن حیون، « یٌق َأْن اَل یِقیَم یْومًا َو یْقَتُل َمْن َسبَّ اِْإِ

                                                 
 ِّی( یأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَکمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّب1یدَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سمَیعٌ عَلِیمٌ ) َینْأَیهُّا الَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَی». 1

( إِنَّ الَّذِینَ یغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئک الَّذذِینَ  2هْرِ بَعْضِکمْ لِبَعْضٍ أَن تحَبَطَ أَعْمَالُکمْ وَ أَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ )وَ لَا تجَهَرُواْ لَهُ بِالْقَوْلِ کجَ
 «ینَادُونَک مِن وَرَاءِ الحْجُرَاتِ أَکثرَهُمْ لَا یعْقِلُونَ ( إِنَّ الَّذِین3َلَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ ) یامْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبهَمْ لِلتَّقْوَ

 «ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَینَکمْ کدُعاءِ بَعْضِکمْ بَعْضاً». 2
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. از پیامبر روایت شده که فرمود کسی که به پیامبری از پیامبران دشنام داده را بکشید و کسی که وصی 4
ٌِ »نام داده است: پیامبری را دشنام دهد مثل آن است که به پیامبر دش ْنِبیها

َ
ِه: َمْن َسبَّ َنِبیًا ِمَن اْْل َقاَل َرُسوُل اللَّ

 (.365)طوسی، االمالی، « َفاْقُتُلوُه، َو َمْن َسبَّ َوِصیًا َفَقْد َسبَّ َنِبیاً 
کسی که مقهام امامهت  هگوید شنیدم شخصی از امام کاظم )ع( دربار. فردی به نام علی بن حدید می5

ا انکار کرده پرسش کرد. امام سه مرتبه وی را لعنت کردند و گفتند خدا به بهدترین شهکلی کهه الهی ایشان ر
گوید آن شخص به امام عرض کهرد اگهر ایهن گفتهار را از وی کشند او را بکشد. راوی میقاتالن، افراد را می

آنکه امام پاسهخ مثبهت دهنده به پیامبر مباح است وی را بکشم. پس از شنیدم آیا مجازم چنانکه خون دشنام
دهنده بهه مهن کهه آید. امهام فرمهود نهه تنهها دشهنامدادند گفتم آیا چنین شخص دشنام دهنده به حساب می

اٌب ْلَِبهاِئی َو »رود: دهنده به خدا، رسول و پدرانم به شمار میدشنام ِه َو َسبَّ اٌب ِلَرُسوِل اللَّ ِه َو َسبَّ اٌب ِللَّ َهَذا َسبَّ
اِبی َو أَ   (.217/ 28)حر عاملی، « ی َسبٍّ َلیَس یْقُصُر َعْن َهَذا َو اَل یُفوُقُه َهَذا اْلَقْولَسبَّ

 بررسی و نظر:
از میان روایات دال بر مجازات سب ائمه سند روایت اول صحیح است. راوی حدیث دوم عبداللهه بهن 

؛ 22د )برقهی، رجهال، انسلیمان عامری است که برقی و شیخ او را در عداد اصحاب امام صهادق برشهمرده
او صورت نگرفته است. در اینجا نیا مثهل  ه(. لیکن در دیگر کتب رجالی توثیقی دربار264طوسی، رجال، 

مطر بن ارقم مجلسی اول روایت وی را در شرح فقیه قوی کالصهحیح خوانهده )مجلسهی، ه گفتروایت پیش
ن کرده است )همهو، مهالن االخیهار، ( و در شرح تهذیب مجهول عنوا132/ 10محمدتقی، روضة المتقین، 

(. البته محمد باقر مجلسی این روایت را صحیح بیان کرده اسهت )مجلسهی، محمهدباقر، 452و  169/ 16
توان توجه کرد. در تر گذشت تنها به عنوان مؤید می(. به روایت دعائم چنانکه پیش419/ 23مرآت العقول، 

انهد و و برادر دعبل خااعی مورد توجه رجالیون قهرار نگرفتهسلسله سند روایت امالی هالل بن محمد حفار 
؛ نجاشهی، 43/ 1اسماعیل بن علی دعبلی نیا گرچه امامی است ولی تضعیف شده است )ابهن غضهائری، 

(. دربارة محمد بن عبدالله مسمعی از افراد سلسله سند روایت پهنجم، گرچهه 33؛ طوسی، الفهرست، 32
بیان نشده اما توثیق نیا نشده است. افاون بر این که عالمه مجلسهی وی را  در کتب رجال قدحی در مورد او

 .(181/ 12مجهول یا ضعیف خوانده است )مجلسی، محمدباقر، مرآت العقول، 
رسد که عنوان سب و شهتم بهه خهودی خهود گفته چنین به نظر میدر مورد داللت برخی احادیث پیش

د عناوین دیگری مثل تبری جستن از امام مجازات قتل ثابهت موجب مجازات قتل نشده بلکه به خاطر وجو
شده است. بیان مطلب اینکه در روایت نخست صحبت از کسی است کهه پیوسهته بهه امیرالمهؤمنین ناسهاا 
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کننهد، قهرار و گویی با این کار جاٌ نواصب به مثابه کسانی که دشمنی خود بها ائمهه را اظههار می 1گویدمی
گناهی نشهوی خهونش روایت که امام فرمودند اگر موجب رنج و زحمت انسان بی گرفته است. عبارت نیل

»... حالل است در روایت صحیح السند دیگری چنین تفسیر شده که مؤمنی را در عهوض کهافری بکشهی: 
(. این مطلب علیهرغم 211 ثواب االعمال، ،ابن بابویه« )ٌٍ یُعمُّ ِبِه َبِری ًا؟ َقاَل: یْقَتُل ُمْؤِمٌن ِبکاِفرٍ ُقْلُت َأی َشی

جواهر، آن است که در سب النبی اسالم و کفر شخص ساب تاثیری در ترتب مجازات قتل نهدارد )صهاحب
گویی به امیرالمؤمنین به مثابه نشانه و مبرز دشمنی با آن حضرت مورد توجه قهرار (. بنابراین دشنام439/ 41

 دارد.
گفته مهر جستن از امیرالمؤمنین به خوبی بر معنای پیشدر روایت دوم، قرار گرفتن سب در کنار برائت 

دهد که امام گروه ها برتری دارد نشان میزند. از سوی دیگر عبارت یک نفر از شما بر هاار نفر از آنتأیید می
اند نهه یهک خاصی مثل نواصب که مشی و مرامشان اظهار دشمنی با امیرالمؤمنین بهوده را مهد نظهر داشهته

یک بار به حضرت ناساا گفته و از ایشان برائت جسته است. این در حهالی اسهت کهه در شخص خاص که 
ترتب مجازات قتل بر ساب النبی تکرار سب موضوعیت ندارد و بر اساس روایهات صهحیح مهورد اشهاره در 

 شود.قسمت اول شخص ساب هرچند یک بار به پیامبر دشنام گوید مهدور الدم می
ها وجود دارد مربوط به موردی است که شخصیت حقوقی ط عنوان سب در آناما داللت احادیثی که فق

گر از شخصی که به امیرالمؤمنین امام معصوم مورد تعرض قرار گرفته است: در روایت سوم هر چند پرسش
یْقَتهُل »جسارت کرده پرسیده است اما پاسخ امام ناظر به کسی است که مقام امامت را هدف گرفته اسهت: 

َمامَ َمْن َس  قرار گرفتن سب النبی در کنار سب االمام ادعای مورد اشاره در مورد مجازات ساب النبهی «. بَّ اِْإِ
َماَم کَما یْقَتُل َمْن َسهبَّ »کند: آن گاه که به شخصیت وحیانی پیامبر توهین شود را تأیید می یْقَتُل َمْن َسبَّ اِْإِ

ِبی نیا از همین « َمْن َسبَّ َوِصیًا َفَقْد َسبَّ َنِبیاً »ر روایت چهارم: بازگرداندن سب الوصی به سب النبی د«. النَّ
 مقوله است.

تر اما در مورد روایت پنجم که شاید از نظر داللت بر وجوب قتل ساب االئمه از روایهات دیگهر روشهن
ترتهب  رسد این است که صدر روایت دال بر انکار مقام امامت است و شایدباشد نقدی که اول به نهن می

مجازات قتل بر دشنام دهنده به خاطر انکار امامت که ضروری دین است صورت گرفته است اما با توجه به 
دهنده به خدا و رسول و تمام ائمهه برشهمردند چنهین نیل روایت که امام کاظم )ع( چنین شخصی را دشنام

ضوع سب، اهانت به مقهام الههی نقدی پذیرفته نیست. با این حال فرمایش اخیر امام گویای آن است که مو

                                                 
صحیح نیست،  (، لذا استفادة مبالغه از این واژه455/ 1اند )ابن منظور، . چنانچه اشکال شود برخی لغویان سبّاب و ساب را به یک معنا دانسته1

 پاسخ آن است که مبالغه در اینجا به خاطر اضافة تاء تأنیث و وزن فعّاله است؛ نه قرار داشتن سبّاب بر وزن فعّال.



            137                  شانیا یعمل رةیرفع تعارض آن با س یمجازات سبِّ معصومان و چگونگ      1398 تابستان

باشد و به این خاطر مجازات سنگین قتل برای آن مقرر شده است. در نیل ایهن روایهت ناقهل انبیا و ائمه می
گناهی را بکشهد از اقهدام بهه کند که بدون خوف از اینکه شخص بیفرضی پرسش می هحدیث از امام دربار

دههد تشهخیص کنند. این عبارت نشهان مین کار نهی میقتل شخص ساب خودداری کند و امام او را از ای
گویی که به واسطة انکار شخصیت حقوقی پیامبر و امام مستحق قتل قرار گرفته دارای اهمیت اسهت. دشنام

تر برای احراز استحقاق قتل ساب، تشخیص قصد و انگیاة وی از سب که تخریب شخصهیت به بیان روشن
 اهمیت است.حقیقی یا حقوقی ائمه است حائا 

کند سهب ائمهه عدم برخورد با دشنام دهندگان به ائمه توجه داده است نیا تأیید می هروایاتی که به نتیج
شود. از جمله در روایت صحیح السندی از آنگاه که مقام الهی ایشان را هدف گیرد موجب مجازات قتل می
به امامی از امامان در آن مجلس دشنام داده امام باقر )ع( نقل شده که فرمود: هر کس در مجلسی بنشیند که 

پوشهاند و در شود و آن کس بتواند حق  امام را بگیرد و نگیرد، خداوند لباس خهواری را در دنیها بهر او میمی
گیهرد ای که از جهت معرفت ما به او داده اسهت، از او میآخرت وی را عذاب خواهد کرد و نعمت شایسته

 (.131/ 4)کلینی، 
 ی مقام اولبندجمع

در مورد سب النبی روایات صحیحی وجود دارد که بر وجوب قتل ساب النبی به عنوان شخصی کهه بهه 
سب ائمه، آنهه از روایات صحیح وارد شهده مربهوط بهه  هکند داللت دارد. دربارجایگاه رسالت اهانت می

عنهوان سهب بهه دههد سب امیرالمؤمنین است. با این حال قراینی در روایات اخیر وجود دارد کهه نشهان می
خودی خود دلیل وجوب قتل ساب نیست. بلکه عناوین دیگری مثل نصب و عناد با مقام امامت در وجوب 

های استنادی روایات مربوط به سب ائمه، داللهت مجازات قتل دخالت دارد. در فرض نادیده گرفتن اشکال
 اند.قع شدهها بر وجوب قتل افرادی است که با جایگاه امامت ائمه در خصومت واآن
 

 مقام دوم: سیرة عملی ائمه در برخورد با دشنام گویان

ام علیک». شخصی یهودی از کنار پیامبر گذشت و با عبارت 1 به معنای مرگ بر تو به آن حضرت « الس 
سالم کرد. حضرت در پاسخ وی همین عبارت را به او گفتند و عبور کردند و در برابر اعتراض اصهحاب کهه 

(. مشابه ایهن 216/ 7شما توهین کرد فرمودند من هم همان را بر خود او برگردانیدنم )کلینی،  فرد یهودی به
هام »روایت از امام باقر )ع( چنین نقل شده که در زمانی که عایشه ناد پیامبر بود فردی یهودی بها تعبیهر  الس 

داندند. دو یهودی دیگهر نیها حضرت را مورد خطاب قرار داد. پیامبر عین همین عبارت را به او برگر« علیکم
به همین عبارت به پیامبر سالم کردند و پیامبر مثل پاسخی که به نفر اول دادند به ایشهان جهواب دادنهد. در 
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این هنگام عایشه غضبناک شد و به تندی خطاب به یهودیان گفت: مرگ و خشم و لعنت بر خودتان بهاد ای 
. پس از این برخورد، پیامبر به عایشه فرمود اگهر بنها بهود فحهش هاها و خوکگروه یهود و ای برادران بوزینه

شد. رفق و مدارا هرگا با چیای همراه نشهده مگهر اینکهه آن را ها نمایان میترین شکلمجسم شود به زشت
زینت داده و هرگا از چیای دور نشده جا آنکه آن را زشت کرده است. عایشهه گفهت: ای رسهول خهدا، آیها 

د: مرگ بر تو؟ پیامبر فرمود: شنیدم. مگر نشهنیدی کهه در جوابشهان گفهتم: بهر شهما بهاد؟ نشنیدی که گفتن
 (.709/ 4)کلینی، 

گفته در منابع عامه آمده که پیامبر پس از بی ادبی یهودی و پاسخی که بهه در نقلی مشابه مضامین پیش
فَق ِفی اْلمِر کلِّ »وی دادند فرمودند:  َه رفیٌق یِحبُّ الرِّ  (.51/ 8)بخاری، « هِ ِنَّ الل 

های نهج البالغه آورده که حضرت علی )ع( با جمعی از اصحابشان نشسهته . سید رضی در حکمت2
بودند که زن زیبارویی عبور کرد و اصحاب نگاه خود را به وی دوختند. امام ضمن بیهان جمالتهی ایشهان را 

بیهان شهیوای حضهرت را شهنید در مقهام نصیحت و از این کار نهی فرمود. در این میان فردی از خوارج که 
تمجید ولی با هتاکی گفت خدا این کافر را بکشد چقدر دانا و عمیق اندیش است. در این حال اصهحاب از 
جای خود بلند شدند تا وی را بکشند اما امام ایشان را به آرامش دعوت کرده و فرمودند جاای او نیست مگر 

َما ُهَو »و یا عفو و گذشت از گناهی که مرتکب شده است: دشنامی در مقابل دشنامی که داده است  نَّ ِِ ُرَویدًا 
 (.420)حکمت « َسبٌّ ِبَسبٍّ َأْو َعْفٌو َعْن َنْنب

. مردی از اهل شام در حالی که امام حسن )ع( بر مرکبی سوار بودند با ایشان برخورد کهرد. شهخص 3
را نداد. هنگامی که آن مرد ساکت شد امام به وی شامی شروع به لعن امام نمود. ولی آن بارگوار جواب وی 

کنم غریب باشی. شاید امر بر تو مشهتبه شهده باشهد. اگهر از مها سالم کرد و خندید و به او فرمود: گمان می
دهیم. اگر چیای بخواهی به تو عطا خواهیم کرد. اگر از ما راهنمائی بخهواهی رضایت بخواهی رضایت می

دهیم. اگهر برهنهه کنیم. اگر گرسنه باشی به تو غذا میر حاجتی داشته باشی روا میکنیم. اگتو را هدایت می
دهیم. نیاز خواهیم کرد. اگر رانده شده باشی تو را پناه مهیپوشانیم. اگر محتاج باشی تو را بیباشی لباس می

مهان مها باشهی تها رسیم. اگر اثاث مسافرت خهود را بیهاری و مهچنانهه احتیاجی داشته باشی به داد تو می
ای داریم، مقامی وسیع داریم، ثروت فراوانی موقعی که بخواهی بروی برای تو بهتر است. زیرا ما مهمانخانه

دهم که تهو در روی داریم. هنگامی که مرد شامی این سخنان را از امام شنید گریان شد و گفت: شهادت می
ترین را کجا قرار دهد. تهو و پهدرت نهاد مهن دشهمنداند که مقام رسالت زمین خلیفه خدائی. خدا بهتر می

 (.19/ 4ترین خلق خدائی )ابن شهرآشوب، خلق خدا بودید، ولی اکنون تو ناد من محبوب
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گفهت. امهام بهه او . فردی از بستگان امام سجاد به طوری که حضرت متوجه شوند به ایشان ناساا می4
شنیدید چه گفت. مایلم همراه من بیایید و ببینیهد چگونهه  چیای نگفتند. اما وقتی رفت به اطرافیان فرمودند

هُه یِحهبُّ »دهم. امام در طول مسیر کریمة پاسخ وی را می هاِس َو اللَّ َو اْلکهاِظِمیَن اْلَغهیَ  َو اْلعهاِفیَن َعهِن النَّ
به اههل خانهه کردند. وقتی به منال وی رسیدند او را صدا زده و ( را تالوت می134)آل عمران: « اْلُمْحِسِنین

فرمودند بگویید علی بن الحسین با تو کار دارد. فرد هتاک در حالی که آماده بود با ناراحتی امام مقابله کنهد 
و خود را برای کیفر عملکردش مهیا کرده بود بیرون آمد. اما امام به وی فرمود: تو در ناد من چنهین و چنهان 

و اگر دروغ گفتی خدا تو را مورد آمرزش خود قرار دهد. کنم گفتی اگر راست گفتی از خدا طلب مغفرت می
/ 2ترم )مفیهد، ها شایسهتهآن مرد پیشانی امام را بوسید و گفت آنهه گفتم در تو نیسهت و مهن بهه آن نسهبت

145.) 
. مردی مسیحی که گویا نسبت به حضرت باقر )ع( کینه داشته با ایجهاد تغییهر در اسهم مبهارک امهام 5

امام فرمود: من باقر هستم. فرد نصرانی در توهین بهه حضهرت پها را فراتهر «. َاْنَت َبَقٌر »ی: گفت تو َبَقر هست
اَخةِ »گذاشت و گفت: تو فرزند زنی آشپای:  بَّ امام فرمود: این کار شغل او بوده اسهت. او بهه «. َاْنَت اْبُن الطَّ

ْنِجیُة اْلَبِذیةِ  َاْنَت »جسارت خود ادامه داد و گفت تو فرزند یک سیاه حبشی نابکاری:  ٌِ الاِّ ْوَدا امهام «. اْبُن السَّ
به وی فرمود: اگر راست میگوئی و او نابکار بوده خدا از او بگذرد و اگر دروغ میگهوئی خهدا از تهو بگهذرد. 

 (.207/ 4مسیحی با دیدن این برخورد حضرت مسلمان شد )ابن شهرآشوب، 
د چنان گمان دارم که وقتی در برابر تو به علهی )ع( گوید امام صادق )ع( به من فرمو. ابن مسکان می6

شکنی. عهرض کهردم آری بهه خهدا قسهم فهدایت شهوم مهن و ناساا گفته شود اگر بتوانی بینی ناسااگو را می
کنیم. پس امام فرمود چنین مکن. به خدا قسم چه بسیار شنیدم که کسی نسهبت بهه خاندانم چنین رفتار می
در حالی که بین من و او فقط ستونی بیش فاصله نبهود و مهن خهودم را پشهت آن  دادامیرالمؤمنین دشنام می

ْضهِر ْبهِن »پنهان کردم و وقتی نمازم تمام شد از کنار او گذشتم، بر او سالم و با او مصافحه کردم:  َعْنُه َعِن النَّ
یٍد َعْن یْحیی اْلَحَلِبی َعِن اْبِن ُمْسکاَن َقاَل: َقاَل ِلی َأُبو َعبْ  َنا ُشِتَم َعِلی َبیَن یَدیک َلهْو ُسَو ِِ ْحَسُبک 

َ
ی َْل نِّ ِِ ِه: 

ِد اللَّ
ی َلَهکَذا َو َأْهُل َبیتِ  نِّ ِِ ِه ُجِعْلُت ِفَداک  ی َو اللَّ ِِ کَل َأْنَف َشاِتِمِه َلَفَعْلَت؟ َفُقْلُت:  ی. َفَقاَل ِلهی: َفهاَل َتْسَتِطیُع َأْن َتْأ

َما َسِمْعُت  ِه َلُربَّ الَّ ُأْسُطَواَنٌة َفَأْسَتِتُر ِبَها َفِإَنا َفَرْغُت ِمْن َصاَلِتی َفَأُمرُّ  َتْفَعْل؛ َفَو اللَّ ِِ  َمْن یْشِتُم َعِلیًا َو َما َبیِنی َو َبیَنُه 
ُم َعَلیِه َو ُأَصاِفُحه  (.259/ 1)برقی، « ِبِه َفُأَسلِّ

ی به نقل از امام باقر مشابه این مضمون با اختالف اندکی در تعابیر در روایت دیگری از ابوبکر حضرم
 (.260/ 1)ع( نیا نقل شده است )همو، 
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. در زمان حضرت موسی بن جعفر )ع( فردی از نوادگان خلیفه دوم در مدینه بود که پیوسته امام کاظم 7
داد و بهه امیهر دید، آن حضرت را مهورد هتهاکی و فحاشهی قهرار مهیکرد و هرگاه امام را می)ع( را انیت می

اِب کاَن ِباْلَمِدیَنِة یهْؤِنی َأَبها اْلَحَسهِن ُموَسهی َو »گفت: ناساا می المؤمنین نیا أنَّ َرُجاًل ِمْن ُوْلِد ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ
َنا َرآُه َو یْشِتُم َعِلیاً  ِِ ُه  دوستداران امام کاظم از امام خواستند به آنان اجازه دهد تا این فرد فاجر را به قتل «. یُسبُّ

ت آنبرسانند؛ اما با  ها را نهی کردند و آنان را از ایهن کهار پاسخ منفی آن حضرت مواجه شدند و امام به شد 
ْهی َو َزَجهَرُه »بازداشتند:  ْم َأَشهدَّ َفَقاَل َلُه َبْعُض ُجَلَساِئِه یْومًا: َدْعَنا َنْقُتْل َهَذا اْلَفاِجَر. َفَنَهاُهْم َعْن َنِلک َأَشدَّ النَّ

ْجرِ  از اصحاب سراغ آن فرد را گرفتند و آنان خبر دادنهد کهه او در اطهراف مدینهه  ع( ) رموسی بن جعف«. الاَّ
کشت و زرع دارد. امام به مارعه او در حوالی مدینه رفتند و در حالی که سوار بر مرکب خهویش بودنهد وارد 

به او مارعه شدند. آن شخص فریاد زد که کشت مرا لگدمال نکن. موسی بن جعفر راهشان را ادامه دادند تا 
رویی تمهام بها او مهااح کردنهد. امهام از او رسیدند. حضرت پیاده شدند و ناد او نشستند. سپس بها گشهاده

دینهار. امهام پرسهیدند کهه  100اش هاینه کرده است. آن مرد پاسهخ داد: پرسیدند که چه مقدار برای مارعه
س از جسارتی که در ارائة پاسخ بینی او از مقدار منفعت حاصل از زرع محصول چقدر است. آن مرد پپیش

دینار به او عنایت کرده، دعا کردند کهه خداونهد  300ای مشتمل بر دینار. امام کاظم کیسه 200کرد گفت: 
آن مقدار که او امید دارد، به او روزی دههد. آن فهرد از جهایش برخاسهت و سهر امهام را بوسهید و از ایشهان 

. امام خندیدند و از پیش او رفتند. در پایان این نقل آمده رفتهار های گذشته او را ببخشندخواست تا تندروی
هُه َأْعَلهُم »امام سبب شد که آن فرد هتاک روزی در مسجد برابر دیدگان همگان، با دیدن امهام کهاظم آیهة  اللَّ

رسالت ابراز گونه ارادتش را به موسی بن جعفر و خاندان ( را بخواند و این124)انعام: « َحیُث یْجَعُل ِرساَلَته
َأیَما کهاَن َخیهرًا؟ »کند. همهنین نقل شده امام به دوستدارانشان که در مورد کشتن او اجازه خواستند فرمود: 

هُ  ِذی َعَرْفُتْم َو کَفیُت ِبِه َشرَّ ِنی َأْصَلْحُت َأْمَرُه ِباْلِمْقَداِر الَّ نَّ ِِ  (.233/ 2)مفید، « َما َأَرْدُتْم َأْو َما َأَرْدُت؟ 
 و نظر: بررسی

دربارة وضعیت سندی روایات و اخبار مورد اشاره باید گفت روایت نخست گرچه در کافی شریف نکر 
شده به خاطر وجود محمد بن علی ابوسمینه در سلسهلة روایهان ضهعیف اسهت. چهه نجاشهی او را فاسهد 

د )طوسهی، او گفتهه در برخهی روایهاتش غلهو وجهود دار ه( و شهیخ دربهار333االعتقاد خوانده )نجاشهی، 
توانهد (. البته روایت مشابه این خبر که از امام باقر نقل شهده صهحیح و مسهند اسهت و می412الفهرست، 

 ضعف روایت اول را جبران کند.
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نقل مربوط به نهج البالغه که در کتب روایی دیگر جا با استناد به بیان سید رضی نیامده )حهر عهاملی، 
تواند به عنوان مدرک حکهم شهرعی مهورد توجهه قهرار ست و نمی( به خاطر مرفوع بودن ضعیف ا106/ 20

 های ارشاد و مناقب که سلسلة اسناد آن به طور کامل نکر نشده است.گیرد. همهنین است نقل
؛ 77در سلسله سند روایت محاسن، احمد بهن خالهد برقهی توسهط رجهالیون توثیهق شهده )نجاشهی، 

( مگر اینکه 15ش مورد قبول قرار گرفته است )عالمه حلی، ( و روایات40؛ ابن داود، 53طوسی، الفهرست، 
صهدق او گفته شده اخباری را از افراد ضعیف نقل کرده است )همان( که در مورد روایت مورد بحث  هدربار

د، یحیی بن عمران حلبی و عبدالله بن مسکان نیا جاٌ افراد مهورد اعتمهاد و کند. چه نضر بن سویپیدا نمی
 106؛ عالمه حلی، 444و  427و  215باشد )نجاشی، ن مسکان از جمله اصحاب اجماع میاند و ابموثق

گفته روایت مورد بحث در عداد احادیث صحیح قرار (. با توجه به امامی بودن تمام افراد پیش182و  174و 
 گیرد.می

ابهوبکر  هارگفته ضعیف است. چه منظهور از فضهاله معلهوم نیسهت و دربهالبته روایت مشابه خبر پیش
 حضرمی نیا مطلب قابل توجهی در کتب رجالی بیان نشده است.

 بندی مقام دومجمع
دهندگان از نظهر اههل بیهت در برخهورد بها دشهنامه عملی پیامبر و ائمه بعضی از روایات مربوط به سیر
بهه سهب ها بر عدم برخورد پیغمبر اکرم و حضرات ائمه بها افهرادی کهه سندی صحیح است و در داللت آن

 ایشان یا امیرالمؤمنین دهان باز کردند تردیدی وجود ندارد.
رسد این است که امامهان معصهوم در چیای که در مورد عدم برخورد ائمه با دشنام دهندگان به نظر می

تقیه را به نحو خوفی یا مداراتی عمل کرده و بهه اصهحاب و یهاران خهود آمهوزش  هبا این افراد وظیف برخورد
اند د. چنانکه فقها نیا قید عدم خوف را در ترتهب مجهازات قتهل بهر شهخص سهاب ضهروری دانسهتهانداده

(؛ یا اینکه در برخی موارد به اقتضای شرایط از شهأن 267/ 2؛ گلپایگانی، 39و  434/ 41جواهر، )صاحب
 اند.والیتی خود استفاده کرده و از حق خود گذشته

گری ایشان نسهبت بهه نفهوس اطهار است که با جایگاه هدایت هائم هاخالقی کریم هتر سیراز همه مهم
ْخهاَلِق »هدف بعثت که  ههماهنگی دارد. سخن پیامبر دربار مستعد تناسب و

َ
هَم َمکهاِرَم اْْل َتمِّ

ُ
َما ُبِعْثُت ِْل نَّ ِِ »

ْحَساُن َو  َعاَدُتکُم »( و بیان امام هادی )ع( در مورد مرام و روش ائمه در احسان، کرم و مدارا: 8)طبرسی،  اِْإِ
ْفُق  ْدُق َو الرِّ از جملهه ( 616/ 2مهن الیحضهره الفقیهه، ، ابن بابویهه« )َسِجیُتکُم اْلکَرُم َو َشْأُنکُم اْلَحقُّ َو الصِّ

گهاهی از انگیها اس علهماخالقی کریمهه اسهت. لهذا حضهرات ائمهه بهر اسه هاین سیر دالیل ه امامهت بها آ
کم قرار داشته و از روی غفلت یا غضب و بدون هرگونه گویان که تحت تأثیر تبلیغات سوٌ دستگاه حادشنام
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اند. فقها نیا قید وجود قصهد را در ترتهب گویند به ایشان دشنام دادند با آنان برخورد نکردهتوجه به آنهه می
 (.267/ 2؛ گلپایگانی، 39و  434/ 41جواهر، اند )صاحبمجازات قتل بر شخص ساب ضروری دانسته

دههد کهه های مورد اشاره به خوبی نشهان میاز لسان مبارک پیامبر و ائمه در نقل توجه به عبارات صادر
ْفَق َلْم یوَضهْع َعلهی »فعل ایشان در عفو ریشه در رفق و مدارا داشته است. مثل سخن پیامبر به عایشه:  نَّ الرِّ ِِ

الَّ َشاَنهُ َشی ِِ  
الَّ َزاَنُه َو َلْم یْرَفْع َعْنُه َقطُّ ِِ  

َو اْلکاِظِمیَن اْلَغیَ  َو اْلعاِفیَن »ستناد امام سجاد )ع( به کریمة ؛ ا«ٌٍ َقطُّ
ُه یِحبُّ اْلُمْحِسِنین اِس َو اللَّ و توصیة امام صادق )ع( نسبت به سهالم و مصهافحه بها کسهی کهه بهه « َعِن النَّ

 داد.امیرالمؤمنین دشنام می
 

 گیرینتیجه

 شود:نیل استفاده می مطالبی که در دو مقام بحث گذشت نکات هاز مجموع
درأ، باید به روایهات  هث دم است و نیا با عنایت به قاعد. با توجه به ضرورت احتیاط در دماٌ چون بح1

 صحیح توجه کرد و قدر متیقن از روایات صحیح مهدور الدم بودن ساب النبی و وجوب قتل وی است.
منین است که با توجه به قراین و شهواهد . آنهه دربارة سب ائمه به خصوص وارد شده دربارة امیرالمؤ2

متنی و خارجی مربوط به کسی است که عداوت و دشمنی با امیرالمؤمنین را در پیش گرفته و سب او نسبت 
عملی گاارش شده از برخورد مهداراتی ائمهه بها  هشان این دشمنی است. بنابراین سیربه آن حضرت مبرز و ن

رض صحت سند نشان از آن دارد که خاستگاه سب و شتم این افراد بهه دشنام گو نسبت به امیرالمؤمنین بر ف
ز سر غفلهت و غضهب بیجها و در امیرالمؤمنین عداوت پیشگی ایشان با آن حضرت نبوده است بلکه شاید ا

تأثیرپذیری از تبلیغات سوٌ حکام جور صورت گرفته است. لذا با برخورد نرم و مالیم ائمه که ناشهی ه نتیج
 اند.باشد مواجه شدهآن بارگواران است و متخذ از اصول تربیتی اسالم می هخالقی و کریماناز سجایای ا

. در صورت مساوی دانستن ائمه با پیامبر در حکم مجازات سب با این بیان که موضوع حرمت سهب 3
ل و ترتب مجازات بر آن اهانت به شخصیت حقوقی و مقام الهی پیامبر و جانشینان آن حضرت است و فعه

 صحیح ائمه در برخورد مالیم هتوان گفت سیرشود نیا مییتلقی مسب االئمه اگر به سب النبی برگردد جرم 
گهاهی  هبا دشنام گویان در اخالق کریمان ایشان ریشه دارد کهه البتهه راجهع بهه افهرادی اسهت کهه از سهر ناآ

مهت و پیشهوایی آنهان بهر شخصیت حقیقی حضرات معصومان را مورد هتک حرمت قرار دادند نه مقهام اما
 امت.

. توجیه فعل ائمه در عفو به خاطر شرایط تقیه یا جایگاه والیتی ایشان که در مواردی که خهود صهالح 4
 باشد.اند، راه حل دیگری برای رفع تعارض میدانستند از حق خود گذشتهمی
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