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، 1/83م، شمارة پیاپیو یک، سال چهلفقه و اصولمطالعات اسالمی: 
165-206، ص1388پاییز و زمستان 

و توهین به آن مقدسات
*در حقوق کیفري ایران

سیدابراهیم قدسی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
Email: ghodsi@umz.ac.ir

دهکرديامین کوهیان افضل
شناسیجزا و جرمناس ارشد حقوقکارش

چکیده
سابقه طوالنی دارد و همزاد جوامع بشري می باشد. از همان آغاز مقدساتاعتقاد به 

واژه اي است که مقدساتوجود داشته است و واژه مقدساتتشکیل جوامع ابتدایی، اعتقاد به 
اگر محدوده آن مشخص نباشد و یا هم قابل توسعه و هم قابل تضییق می باشد، از این رو 

مصادیق آن به طور واضح مشخص نشود، می تواند از طرفی بهانه اي باشد براي حکومتها تا از 
آن در مقابل مخالفین خود استفاده کنند و از طرفی دیگر زیاده خواهان و معاندین می توانند 

راي اینکه جلوي سوء درصدد سست کردن اعتقادات و باورهاي اساسی جامعه برآیند، پس ب
استفاده این دو گروه گرفته شود، باید تا جایی که ممکن است حدود آن و مصادیقش به طور 

مقدساتکامل در قوانین مشخص شود. در مجموعه قوانین جزایی، قانونگذار نه تعریفی از 
سعی ارائه داده و نه مصادیقش را به طور دقیق مشخص کرده است، بدین خاطر در این مقاله

در ادیان توحیدي و اسالم و نیز مصادیق آن مقدسات، مقدساتبر آن شده است، تا مفهوم 
مشخص گردد و سپس ماهیت جرم توهین و عناصر تشکیل دهنده آن تحلیل گردد. پژوهش 

هاي موجود در این موضوع را از بین ببرد.ها و اجمالتواند ابهامصورت گرفته در این مقاله می
، ماه هاي حرام، مقدس، زمان هاي مقدس، توهین، مکان هاي مقدساتها:لید واژهک

، عناصر تشکیل دهنده جرم.مقدساشیاء 

.09/04/1388؛ تاریخ تصویب نهایی:13/11/1386خ وصول:ی. تار٭
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مقدساتمفهوم 
می باشد که این لفظ » همقدس«جمع کلمه مقدساتمفهوم لغوي: از نظر لغوي 

را در معناي می باشد. کلمه قدس » قدس«است و مصدر آن کلمه » مقدس«خود تأنیث 
) در لغت نامه 972مصدري آن به طهارت و پاکیزگی و برکت معنا کرده اند (الخوري، 

آورده شده است:مقدسمعانی ذیل براي کلمه 
). در فرهنگ 15402پاك کرده، به پاکی یاد شده، پاك، منزًه و پاکیزه (دهخدا، 

پاکیزه، منزه ب) مرد ذکر شده است: أ) پاك، مقدسفارسی نیز این معانی براي لفظ 
خدا که از منهیات بپرهیزد، پارسا ج) آنچه که از نظر دینی مورد توجه و تقدیس قرار 

به همین معانی مقدس). در فرهنگ ها و لغت نامه هاي دیگر لفظ 4291گیرد (معین، 
و مقدسپاکی، پاکیزگی و منزه و مبارك تعریف شده است. در قرآن کریم نیز کلمه 

صفت براي مکان مقدست هم ریشه آن در موارد مختلفی به کار رفته است، دیگر کلما
قرار گرفته است و لفظ قدوس صفت براي خداوند قرار گرفته است و لفظ قدس از 

).347صفات جبرئیل بر شمرده شده (هویدي، 
از نظر مقدساتپس با توجه به مراتب یاد شده می توان چنین نتیجه گرفت که 

است از چیزهایی که داراي پاکیزگی معنوي و مبارك هستند.لغوي عبارت 
بهتر است، ابتدا موارد مقدساتمفهوم اصطالحی: براي درك معناي اصطالحی 

مشخص شود.مقدساتو مقدسکاربرد لفظ 
در موارد زیر به کار می رود:مقدس: لفظ مقدسکاربرد لفظ -أ 

احترام عموم افراد یک جامعه نسبت به یک سري عناصر مادي که مورد-اول
قرار دارد، از قبیل: خاك، سرزمین، پرچم، سرود و گاهی نیز نسبت به یک عناصر 
غیرمادي از قبیل رویدادهاي مهمی که در یک کشور اتفاق می افتد و مورد قبول و 

احترام غالب افراد جامعه قرار می گیرد؛ مانند، انقالب، جنگ و... به کار می رود.
وردـب مـک دین و مذهـه در یـدر مورد عناصري کمقدساهی لفظ ـگ–دوم 
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احترام ویژه مؤمنان آن می باشد به کار می رود؛ مثالً، در دین اسالم مسلمانان نام 
می کنند مقدسخداوند، قرآن، پیامبر، کعبه، برخی مساجد و دین را موصوف به وصف 

اسالم و... و در دین مقدس، شریعت اسالممقدسخداوند دین مقدسو می گویند نام 
مسیحیت نیز عناصري مانند کلیسا، خداوند، حضرت مریم، حضرت عیسی و... را 

می دانند.مقدسموصوف به 
مقدساته که مفرد مقدسو مقدس: با اینکه لفظ مقدساتکاربرد لفظ -ب 

ن احترام ویژه به است کاربردهاي متفاوتی دارند و هم نسبت به ارزشهاي دینی به عنوا
مقدساتکار می رود و هم نسبت به برخی ارزشهاي غیردینی به کار می رود، ولی لفظ 

فقط نسبت به ارزشهاي مورد احترام ویژه یک دین به کار می رود، به طور مثال، در 
عرف و ادبیات ما از آموزه ها و عناصر مورد احترام در حوزه غیر دین مثل انقالب، 

به ارزشها تعبیر می شود ولی عناصر مورد احترام در حوزه دین و مذهب جنگ و نظام، 
گفته مقدساتتعبیر می شود؛ البته در حوزه دین نیز به همه ارزشهاي دینی مقدساتبه 

در کانون دایره ارزشهاي دینی قرار دارد و موارد خاصی را مقدساتنمی شود بلکه 
مقدساتزشهایی مثل صداقت، جود و امثال آن شامل می شود، از این رو می بینیم به ار

).101اطالق نمی شود (افتخاري و کمالی، 
را از نظر اصطالحی اینگونه معنی مقدساتبا توجه به مطالب فوق می توان 

عبارتند از اموري که در نزدیک دین یا مذهب داراي احترام خاصی است مقدساتکرد: 
واجب و هتک حرمت آن بر پیروان آن دین حرام به گونه اي که احترام آنها بر عموم

عبارتند از مقدسات«اسالمی چنین تعریف شده است: مقدساتباشد، با این دید، 
اموري که نزد خداوند داراي احترام باشد و احترام آنها بر عموم واجب و هتک حرمت 

به، مسجدالحرام، آنها حرام باشد اعم از اشخاص مانند انبیا و اوصیا یا اماکن مانند کع
.)554(حسینی دشتی، » و سایر مساجد و یا اشیا مانند کتب آسمانیمقدسبیت ال
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قداست در ادیان توحیدي
در ادیان توحیدي نیز همانند دیگر ادیان، عناصري وجود دارد که داراي حرمت 
و جایگاه ویژه اي می باشد به نحوي که شکستن این حرمت به هیچ وجه جایز نمی 

از این رو براي آن عناصر به عنوان تقدیس انتزاع شده است. مصادیقی از این باشد.
به همراه مبناي قداست در ادیان توحیدي به شرح زیر ذکر می شود.مقدسات

1مصادیقی از قداست در ادیان توحیدي

ترین چیز در نزد ادیان توحیدي است که مقدسقداست خداوند: خداوند -أ 
اهللا و در بین یهودیان، یهوه و در بین مسیحیان پدر آسمانی خوانده در بین مسلمانان،

می شود. دالیل زیادي بر قداست خداوند در این ادیان وجود دارد.
در مورد قداست خداوند در نزد یهودیان و مسیحیان می توان به جمالتی از 

ده است: آم2و 1ایشان اشاره کرد. در سفر لویان فصل نوزدهم آیات مقدسکتاب 
خداوند به موسی بدین مضمون گفت که تمامی جماعت بنی اسرائیل متکلم شده به «

.)222(ویلیام، » هستممقدسباشد چونکه من خداي شما مقدسایشان بگو که 
منم خداوند قدوس «... آمده است: 8همچنین در سفر لویان فصل بیست و یکم جمله 

) عالوه بر این جمالت می توان به تعدادي 226(همان، » می نمایممقدسکه شما را 
احکام در این دینها اشاره کرد که شاهدي بر قداست خداوند در نزدشان می باشد. مانند 
حرمت آلوده کردن نام خداوند، حرمت سوگند دروغ به اسم خداوند، کفرگویی نسبت 

دلیلی ) که همه این موارد232و 228، 222به خداوند و نام خداوند (همان، صص 
بودن خداوند در این ادیان است.مقدسبر 

قداست مکانهاي مخصوص عبادت خداوند: از دیدگاه ادیان الهی مکانها -ب 
که داراي قداست خاصی است، مکانهاي عبادت خداوند ا ست.

قسمت مصادیقی از مقدسات که در تمام ادیان توحیدي مشترك است ذکر می شود و در مباحـث آینـده   در این.1
فقط مصادیق مقدسات در اسالم عنوان خواهد شد.
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در دین یهود کنیسه ها از احترام خاصی برخوردارند و نزد مؤمنین این دین 
، 16، 3، 2سفر لویان فصل شانزدهم جمالت مقدساب تقدیس می شود و در این کت

خداوند نام برده شده و دستور داده شده که آن را ملوث نسازند مقدسو ... از مقام 20
).218(همان، 

در دین مسیحیت نیز کلیسا که محل عبادت آنها است مورد احترام می باشد و از 
کاتولیک به خاطر قداست تقدس خاصی برخوردار است، به طور مثال یک مؤمن 

). در مورد 26محراب کلیسا از فاصله معینی نباید به آن نزدیک شود (جاللی مقدم، 
عهد جدید نیز جمالتی وجود دارد و در این زمینه هر مقدسقداست مکان در کتاب 

عملی که به نحوي حرمت کلیسا را از بین ببرد ممنوع دانسته شده و تحت جرم توهین 
مشمول مجازات می باشد. از جمله انجام هر گونه اعمال مجرمانه یا مقدساتبه 

غیرمجرمانه که مخالف حرمت کلیسا باشد یا تغییر کاربري کلیسا براي غیرعبادت و 
1غصب و اشغال کلیسا جرم شناخته شده است.

قداست متون دینی: یکی دیگر از مواردي که در ادیان توحیدي تقدیس می - ج 
مقدسآنها می باشد. در دین اسالم، قرآن و در بین یهودیان کتاب شود، متون دینی

مورد احترام است و از قداست مقدس(عهد عتیق) و در بین مسیحیان کل کتاب 
برخوردار می باشد.

شناخته می شود شامل مجموعه اي مقدسدر بین یهودیان آنچه به عنوان کتاب 
: تورات خود را از پنج رساله (سفر تورات-است که شامل سه بخش می شود: اول 

خروج، سفر پیدایش، سفر لویان، سفر اعداد و سفر مثنی) تشکیل شده است و شامل 
روایاتی است که یهودیان منسوب به حضرت موسی(ع) می دانند و معتقدند از طرف 

خداوند (یهوه) مضامین آنها مستقیماً بر موسی وحی شده است. 

1.
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-رساالتی است که منسوب به نبی هاي بنی اسرائیل مینبیییم یا نبی ها: -دوم
تا است از طرف خداوند به نبی 19باشد و یهودیان معتقدند این رساالت که مجموعاً 

ها وحی شده است.
کتوبیم: عبارتند است از رساالت تعلیمی و تربیتی دین یهود که توسط -سوم 

).7کاهنان نوشته شده است (آشتیانی، 
شامل دو بخش می شود، بخش اول که (عهد مقدسن کتاب در بین مسیحیا

و بخش دوم که عهد جدید (میثاق 1یهودیان استمقدسقدیم) نام دارد همان کتاب 
اناجیل چهارگانه متی، مرقس، -جدید) نام دارد، از رساالتی تشکیل شده است: اول 

نامه -می باشد. سوم اعمال رسوالن که به نظر کلیسا نوشته لوقا-لوقا و یوحنا، دوم 
هاي رسوالن که به نظر کلیسا دستوراتی است که برخی از رسوالن و حواریون عیسی 

2به افراد و هیئتهاي اولیه مسیحی نوشته اند و طی آن تعلیمات الزم را بیان داشته اند.

مکاشفه یوحنا که عبارت است از شرح رویایی که یوحناي رسول -چهارم 
).17آشتیانی، مشاهده کرده است (

قداست پیامبران و رهبران دینی: در نزد پیروان ادیان توحیدي افرادي خاص -د 
نیز مورد تقدیس می باشند. بنابر آنچه از تعالیم این ادیان استفاده می شود دایره قداست 
افراد متفاوت است. در بین مسیحیان برخی افراد داراي قداست هستند. از جمله، 

ضرت مریم(ع) و انبیاي بنی اسرائیل و همچنین روحانیت و حضرت عیسی(ع)، ح
ارباب کلیسا.

ی با بنی اسرائیل عهـد و  مسیحیان معتقدند خداوند در دوران قدیم با ابراهیم و اعقاب او و سپس به وسیله موس.1
پیمان برقرار کرده و آنان را به عنوان قوم خاص برگزیده و در مقابل نیز آنان را به انجام تکـالیفی موظـف سـاخته    
است از این رو آنچه در رساالت مقدس یهودیان آمده است بازگوکننده عهد قدیم است که از جانـب خـدا الهـام    

اي مسیحیان کالم اهللا محسوب می شود و مقدس و معتبـر اسـت (آشـتیانی،    گردیده است. از این رو عهد قدیم بر
13.(
نامـه  2نامـه منسـوب بـه یوحنـا،     3نامه منسوب بـه پـاولوس،   13نامه می باشد، 20نامه هاي رسوالن مشتمل بر .2

نامه منسوب به یهودا. 1نامه منسوب به یعقوب و 1منسوب به پطروسی، 
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می مقدسدر بین یهودیان نیز حضرت موسی(ع) و دیگر پیامبران بنی اسرائیل 
می باشند.مقدسباشند. عالوه بر اینها کاهنان (روحانیون دین یهود)نیز در نزد یهودیان 

همانند فرشتگان الهی مخصوصاً تمقدساعالوه بر موارد فوق شمار دیگري از 
روح القدوس (جبرئیل) و نیز بهشت، برخی از شعائر و مناسک، برخی اشیاء، زمانها 

(اعیاد) نیز در این ادیان وجود دارد.
در اسالممقدسات

مطرح شده است به طور کلی به چند مقدساموري که در دین اسالم به عنوان 
امور مربوط به اعتقادات در امور ماوراءالطبیعه قسمت تقسیم می شود. برخی از این 

است و برخی دیگر مربوط به امور غیرماوراء الطبیعه می باشد که این قسم خود شامل 
می شود.مقدسو اشیاء مقدس، زمانهاي مقدس، مکانهاي مقدساشخاص 

اعتقادات در امور ماوراء الطبیعه
ترین چیز است و می توان گفت، مقدساسالم خداوند مقدسخداوند: در دین 

نیز مقدار قداستشان بستگی به میزان تقرب و منزلتی که در نزد مقدساتکه دیگر 
اوست خداي «خداوند دارند، بر می گردد. به همین جهت، در قرآن کریم آمده است: 

یکتایی که غیر او خدایی نیست سلطان مقتدر عالم، پاك از هر نقص و آالیش و منزه از 
به خاطر همین قداست زیادي که خداوند در بین 1»عیب و ناشایست ایمنی بخش...هر

مسلمانان دارد، او را هر صبح و شام به بزرگی یاد می کنند و هرگونه عملی را که 
- دانند و از آن دوري میموجب تحقیر، سخره، توهین و انکار خداوند شود، ممنوع می

کنند.

بِّر سبحانَ اللَّه الَّذي ال إِلَه إِال هو الْملك الْقُدوس السالم الْمؤمن الْمهيمن الْعزِيز الْجبار الْمتكَهو«23سوره حشر آیه .1
.»اللَّه عما يشرِكُونَ
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وت، هاروت، میکال، ملک الموت و مالک از مالئکه اهللا: جبرئیل، مار-ب 
مالئکی هستند که در قرآن کریم از آنان یاد شده است و بنابر آیات قرآن کریم، مالئکه 

که به تدبیر امور جهان مشغولند و به هیچ وجه مخالف 1اهللا رسوالن الهی هستند
او کاري خداوند رفتار نمی کنند. اعمالشان به دستور خداوند است و بدون رضایت 

و همچنین دائماً مشغول حمد و تقدیس خداوند )27و 28سوره انبیاء آیات (نمی کنند
. ایمان به مالئکه در کنار ایمان به خداوند، پیامبران و کتب )30سوره بقره آیه (هستند

و دشمنی با )176سوره بقره آیه (آسمانی و آخرت بر مؤمنان الزم شمرده شده است
.)176سوره بقره آیه (شده استفرشتگان کفر خوانده

با توجه به همین آیات است که در فقه اسالمی انکار مالئکه و دشمنی با آنان 
کفر شمرده شده و جزو مصادیق ارتداد ذکر شده است. برخی دلیل این حرمت ویژه را 

).334عصمت مالئکه در نزد مسلمانان ذکر کرده اند (یوسفیان و شریفی، 
م و احکام ضروري آن: یکی دیگر از اموري که مورد اساس دین اسال-ج 

تقدیس مسلمانان قرار دارد، اساس دین اسالم و یا به عبارت دیگر ضروریات دین 
اسالم می باشد، به طوري که در نزد مسلمانان انکار ضروریات دینی کفر و ارتداد 

ن محسوب می شود و موجب مجازات است. ضروریات دین اسالم عبارت است از آ
اعتقادات و احکامی که علم یقینی به وجود آنها و بودن آنها از دین داریم؛ مانند، وجود 
خداوند، مالئکه، قیامت، پیامبر و ائمه و وجوب اعمالی؛ همانند، نماز، روزه، جهاد، 
زکات، خمس، امر به معروف و نهی از منکر و غیره و همچنین حرمت اعمالی مانند 

ط، قذف و نجاست خوك و سگ و خون دیگر احکامی که شرب خمر، ربا، زنا، لوا
ضرورتاً جزو دین به شمار می آید. در همین راستا است که شعائر خداوند تعظیمش 

هرکس تعظیم نماید نشانه هاي خداوند را «واجب شمرده شده و در قرآن آمده است: 
توجه به همین با .)33سوره حج آیه (»پس به درستی که این کار از پرهیزکاري دلهاست

.75، حج آیه 32و 28، نحل آیات 1، فاطر آیه 61سوره انعام آیه .1
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قداست است که برخی از فقها هرگونه ترك تعظیم شعائر را که موجب اهانت به دین 
).31شود حرام دانسته اند (نراقی، 

، کلیمی و مسیحی: با توجه به اینکه این ادیان در 1اساس آیینهاي زردشتی-د 
با دین اسالم نزد مسلمانان، از ادیان آسمانی می باشند، لذا تعالیم اساسی این ادیان

مخالفتی نداشته و حتی مبشًر آیین اسالم نیز می باشد، بنابراین هرگونه توهین به این 
ادیان که برگشت به دین اسالم نماید جرم می باشد و شخص موهن، مستحق مجازات 

می باشد.
مقدساشخاص 

در دین اسالم قداست اشخاص می باشد؛ در دین اسالم مقدسیکی از امور 
از قداست برخوردارند که داراي مقام عصمت باشند و دلیل اصلی قداست این کسانی
همان عصمتشان می باشد که از هرگونه پلیدي، گناه و خطاء به دور می مقدسذوات 

باشد. کسانی هستند که خداوند آنان را از بین انسانها اختیار نموده و آنها را رسول، نبی 
و ولی خود قرار داده است.

ترین فرد در بین مسلمانان وجود مقدسگرامی اسالم(ص): بی شک رسول 
پاك رسول گرامی اسالم(ص) است. کسی که تمام هستی اش را وقف خدمت و ارشاد 
بشریت نموده است. پاکترین، مهربانترین و دلسوزترین مصلح تاریخ که زیباترین الگوي 

انسانیت در جامعه بشري می باشد.
عت، دوستی و فرستادن درود بر او واجب شمرده شده براساس آیات قرآن اطا

و اذیت کنندگان او مورد لعنت خداوند در )56و احزاب آیه 59سوره نساء آیه (است

ی اتفاق نظر وجود ندارد و اینکه آیا زردشتیان اهل کتاب هستند یا خیر؟ اخـتالف نظـر   در خصوص ایین زردشت.1
وجود دارد. مشهور فقهاي شیعی آیینهاي مسیحیت، یهودیـت و زردشـت را اهـل کتـاب مـی داننـد (ر.ك. عمیـد        

ر قرآن زردشتیان به ). د497) و گروهی از فقها، زردشتیان را شبه اهل کتاب می دانند (امام خمینی(ره)، 66زنجانی، 
عنوان مجوس نام برده شده اند و علت اینکه برخی از فقهاي شیعی، مجوس را شبه اهل کتـاب نامیدنـد براسـاس    

با مجوسیان همان روشی را در پیش گیرید کـه بـا اهـل کتـاب آن روش را     «حدیثی از پیامبر(ص) است که فرمود 
).5880(الزحیلی، » داشته اید
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و حتی مسلمانان از بلند کردن صداي )57سوره احزاب آیه (دنیا و آخرت قرار گرفته اند
. همین امر )2ه سوره حجرات آی(خود باالتر از صداي او در محضري نهی شده اند

سبب تدوین یک قانون مسلم در نزد تمام مذاهب اسالمی مبنی بر لزوم مجازات کسی 
که به پیامبر ناسزا بگوید، شده است و عالوه بر تشریع جرم سب النبی و مجازات قتل 

براي مرتکب آن در فقه اسالمی چنین کسی را مرتد نیز شمرده اند.
پیامبراسالم(ص)، انبیاي دیگر نیز در قدسمانبیاي عظام: عالوه بر وجود -ب

و مورد احترام می باشند. آیات زیادي از قرآن داللت دارد که مقدسنزد مسلمانان 
و رعد 47سوره روم آیه (خداوندمتعال براي هدایت انسانها پیامبرانی را فرستاده است

د مختلف است ولی . تعداد این پیامبران بنابر آنچه از روایات استفاده می شو)38آیه 
مشهور این است که از طرف خداوند یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر فرستاده شده 

).349-346است (احسان بخش، صص 
دلیل قداست پیامبران همان مقام عصمتشان می باشد، که علماي ما در کتب 

).131عقاید به وسیله آیات و روایات عصمت آنان را ثابت نموده اند (قلعه کهنه، 
درست است که معتقدیم تعداد انبیا یکصد و بیست و چهار هزار نفر می باشد 
ولی از این تعداد فقط اسامی حدود یکصد نفر براي ما مشخص می باشد، نام تعدادي 
از آنها که در قرآن کریم آمده، عبارتند از: آدم، ادریس، نوح، هود، صالح، ابراهیم، لوط، 

خضر، اسماعیل، الیاس، الیسع، ذي الکفل، داوود، یعقوب، یوسف، ایوب، هارون،
سلیمان، زکریا، یحیی، یونس، موسی، عیسی و محمد(ص).

علما و فقهاي اسالمی کامل دانستن انبیا و لزوم احترام به آنان را از ضروریات 
دین مبین اسالم دانسته اند، از این رو هر کس را که نسبت به انبیا توهین کند و یا آنان 

نکار کند، مستحق مجازات دانسته اند.را ا
ائمه اثنی عشر(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س): امامان دوازده گانه و -ج 

حضرت فاطمه(ع) در نزد شیعیان داراي احترام خاص و قداست هستند و دلیل این 
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قداست را عصمت این افراد می دانند که به وسیله آیه تطهیر برایشان ثابت شده است: 
وند اراده کرده است که از شما اهل بیت بدي را دور کند و شما را پاك همانا خدا«

. عالوه بر این علما، ائمه(ع) و فاطمه )33سوره احزاب آیه (»گرداند پاك گردانیدنی
(س) را به منزله نفس و خود پیامبر دانسته اند، از این رو همان احترامی که براي پیامبر 

مرده اند.الزم است براي ایشان نیز الزم ش
عصمت ائمه(ع) و فاطمه زهرا(س) و لزوم احترام به آنان نزد شیعیان ثابت می 

). روایات زیادي نیز 435باشد و حتی در بین علما ادعاي اجماع شده است (نجفی، 
را حالل شمرده است، به عنوان مقدسوجود دارد که خون توهین کننده به این ذوات 

د فقها قرار گرفته است را ذکر می کنیم:نمونه دو روایت که مورد استنا
روایت اول، شخصی از امام صادق(ع) سؤال می کند در مورد مردي که به 
حضرت علی(ع) دشنام می دهد و از او تبري می جوید چه می فرمایید حضرت جواب 
دادند: به خدا سوگند خونش حالل است و هزار تاي از آنها به اندازه یک نفر از شما 

).461رد، او را واگذار (الحرالعاملی، ارزش ندا
روایت دوم، یکی از اصحاب امام موسی بن جعفر(ع) خدمت حضرت می رسد 
و می گوید: از محمد بن بشیر شنیدم که گفت (نسبت به شما) شما آن موسی بن 
جعفري که امام ما است نیستی. وقتی حضرت شنید سه مرتبه او را لعنت کردند. پس 

د اگر چنین حرفی را از او شنیدم آیا خونش بر من مباح است راوي سؤال می کن
همچنانکه خون دشنام دهنده به پیامبر مباح است. امام فرمودند: به خدا سوگند حالل 
است، به خدا سوگند خونش حالل است و خونش را براي تو و هر کس که چنین 

خنانی سب شما حرفی را از او بشنود حالل گردانیدم. سپس راوي می پرسد چنین س
محسوب نمی شود. امام می فرماید چنین کسی سب کننده خداوند و پیامبر او و پدرانم 
و من می باشد، پس راوي می پرسد اگر چنین کسی را در حالی که نمی ترسم از اینکه 
خون بی گناه ریخته می شود به قتل نرسانم آیا گناه کرده ام؟ امام(ع) می فرمایند: بله، 
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او بیشتر است بدون اینکه از گناه او کم شود، مگر نمی دانی که برترین شهدا گناه تو از
).461در روز قیامت کسانی هستند که خداوند و رسولش را یاري می کنند (همان، 

مقدسمکانهاي 
از نظر اسالم مکانها از حیث ارزش و احترام با هم مساوي نیستند، از این رو 

اي ارزش و احترام می باشند. بدین جهت خداوند در برخی از مکانها هستند که دار
آیاتی از قرآن کریم به برخی مکانها قسم یاد می کند و قسم یاد کردن خداوند به این 

و همچنین از برخی مکانها، در قرآن کریم 1مکانها، نشانه ارزش واالي این مکانهاست،
2و مبارك یاد شده است.مقدسبه عنوان 

در اسالم را بر می شماریم.مقدسنهاي نمونه هایی از مکا
ترین مکانها در نزد مسلمانان می باشد و خداوند ان را مقدسکعبه: کعبه از -أ 

خانه امن خود قرار داده است و از پیامبران الهی ابراهیم و اسماعیل پیمان گرفته است 
خانه اي است که و اولین)26و سوره حج آیه 125سوره بقره آیه (که ان را پاك گردانند

سوره ال (براي عبادت خدا بنا شده و در آن برکت و هدایت خلق قرار داده شده است
سوره ال (و نشانه هاي ربوبیت خداوند در آن به طور آشکار نمایان است)96عمران آیه 
به همین قداست است که فقهاي اسالمی آلوده نمودن عمدي . با توجه)97عمران آیه 

).600مجازات اعدام دانسته اند (نجفی، کعبه را مستوجب
در اسالم مساجد می باشد که به خاطر مقدسمساجد: یکی از مکانهاي -ب 

قداستشان در فقه اسالمی احکام زیادي بر آنها مترتب شده است، مساجد از حیث 
شرافت و قداست با هم متفاوت می باشند و در بین آنها مسجدالحرام، مسجدالنبی و 

والطـور  «6تـا  1و سـوره طـور آیـات    » والتني والزيتون و طور سينني و هذا البلـد االمـني  «3و 2سوره تین آیات .1
».والكتاب مسطور يف رق منشور و البيت املعمور و السقف املرفوع و البحر املسجور

ـ  «، »فلما اتاها نودي يا موسي«12و 11سوره طه آیات .2 و سـوره  » وياين انا ربك فاخلع نعليك انك بالواد املقـدس ط
.25مائده آیه 
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قصی از شرافت بیشتري برخوردار است، به نحوي که حتی دخول در آنها، مسجداال
).62و 52، 38خمینی، صص امام مشروط به اسالم و طهارت است (

مشاهد مشرفه: مشاهد مشرفه که عبارت است از محل دفن معصومین(ع) -ج 
برخی براي مسلمانان مخصوصاً شیعیان از احترام ویژه اي برخوردار است، به نحوي که 

از احکام مساجد را نیز در آن جاري می دانند، از قبیل وجوب طهارت (از حدث اکبر) 
براي ورود به آن، از این رو می بینیم علما کسانی را که به هر نحوي عملی انجام دهند 

).374که موجب هتک حرمت این مکانها شود، مستحق تعزیر دانسته اند (نجفی، 
مقدسزمانهاي 

موارد قداست در دین اسالم قداست برخی زمانها است. زمانها نیز یکی دیگر از 
از حیث شرافت و ارزش با هم مساوي نیستند و برخی از آنها نسبت به برخی دیگر 
داراي قداست و شرافت هستند. از آیات قرآن استفاده می شود که برخی ایام منتسب 

راي ارزش و قداست می و به خاطر همین دا)5سوره ابراهیم آیه (به خداوند است
باشد. زمانهایی که در اسالم به گونه اي از قداست برخوردارند عبارتند از:

شب قدر: با ارزش ترین زمانها در دین اسالم همین شب قدر است که در قرآن 
.)2سوره قدر آیه (کریم نیز این شب بهتر از هزار ماه دانسته شده است

در نزد مسلمانان ماه مبارك مقدسهاي ماه مبارك رمضان: یکی دیگر از زمان
رمضان می باشد که داراي قداست خاصی نسبت به ماههاي دیگر است، نقل شده است 
که حضرت علی(ع) یکی از اصحاب را که در ماه مبارك رمضان شراب نوشیده بود حد 
شراب خمر زد و سپس پس از یک شب حبس، روز بعد بیست ضربه تازیانه زد. وقتی 

بیست ضربه تازیانه از حضرت پرسیده شد، حضرت جواب دادند: آن هشتاد علت این
تازیانه را براي شرب خمر زدم و این بیست تازیانه را براي این زدم که حرمت این ماه 

).474را رعایت نکرده است (حرعاملی، 
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ماههاي حرام: یکی دیگر از زمانهایی که در اسالم نسبت به دیگر زمانها داراي 
ویژه اي می باشد، ماههاي حرام است که عبارتند از رجب، ذیقعده، ذیحجه و احترام

اي اهل «محرم؛ خداوند مسلمانان را از شکستن حرمت این ماهها نهی نموده است: 
. همچنین )2سوره مائده آیه (»ایمان، حرمت شعائر خداوند و ماه حرام را نگه دارید

. در)37سوره توبه (یش کفر دانسته استحالل شمردن حرمت این ماهها را موجب افزا
این چهار ماه، مسلمانان از جنگ و ظلم و ستم در حق خود و دیگران نهی شده اند. به 
همین خاطر است که هر کس به وسیله قتل در این ماهها حرمت آن را از بین ببرد 

).557خمینی، امام عالوه بر دیه قتل باید به اندازه یک سوم دیه بیشتر بپردازد (
در دین اسالم اعیاد اسالمی است؛ مقدساعیاد مذهبی: یکی دیگر از زمانهاي 

مانند، روز جمعه، عید فطر، عید قربان و... با توجه به همین قداست است که فقهاي 
اسالمی، کسی را که در چنین زمانهایی مرتکب زنا شود عالوه بر حد، مستحق تعزیر 

).89/13دانسته اند (مجلسی، 
مقدسء اشیا

به حساب می آید، برخی اشیايمقدسیکی دیگر از مواردي که در دین اسالم 
است. با اینکه، این اشیا از جهت مادي با اشیاي دیگر فرقی ندارد، ولی از حیث مقدس

معنوي داراي ارزش ویژه اي می باشد، از این رو بدین جهت مورد احترام و تقدیس 
در دین اسالم عبارتند از:مقدسمسلمانان قرار می گیرد. اشیاي

ترین شیء در نزد مسلمانان قرآن کریم می باشد. این مقدسقرآن کریم: -أ 
و نورانی اشرف مقدسمعجزه جاودان و کالم خداوند که در پاك ترین زمانها بر قلب 

مخلوقات تنزیل یافته و با کتب آسمانی قبل از خود تصدیق شده است، کتابی است که 
ابل تحریف است و تمسک کردن به آن باعث هدایت و نجات انسان می باشد غیرق
). در مورد فضیلت قرآن پیامبر گرامی اسالم چنین فرموده است:23/108، و(هم
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قرآن شریف از هر چیز به جز خدا برتر است هر کس به قرآن احترام بگذارد «
حرمت خداوند را سبک شمرده محققاً خدا را احترام کرده و هر که قرآن را احترام نکند 

(طباطبایی بروجردي، » است و حرمت قرآن بر خداوند مانند حرمت پدر بر پسر است
7.(

حجراالسود: یکی دیگر از اشیایی که نزد مسلمانان مورد احترام شدید می -ب
باشد حجراالسود است و در مورد فضیلت آن روایات زیادي نقل شده است، در این 

این سنگ دست راست خداوند در روي زمین «ی اسالم فرموده است: زمینه رسول گرام
) و تنها سنگی است که براي دست زدن به آن و بوسیدن آن از 406(کلینی، » است

) و آن را از درهاي بهشت 408، وطرف پیامبر و ائمه(ع) سفارش شده است (هم
).409، ودانسته اند (هم

در نزد مسلمانان، ضرایحی است دسمقه: یکی دیگر از اشیاي مقدسضرایح -ج
که بر روي قبر بزرگان دین بوده و مورد احترام مسلمانان، مخصوصاً شیعیان می باشد، 
و هرگونه بی احترامی نسبت به آن موجب مجازات شخص خواهد شد، بدین جهت 

خمینی،اماممی بینیم، برخی علما آلوده کننده این ضرایح را مستحق تعزیر دانسته اند (
199.(

در بین شیعیان تربت امام مقدستربت امام حسین(ع): یکی دیگر از اشیاي -د 
حسین(ع) می باشد، که مورد احترام آنان می باشد، و سفارش شده اند به همراه داشتن 
آن با خود و تنها خاکی است که فقها خوردن آن را براي مداوا تجویز نموده اند 

دواي هر دردي شمرده شده است. امام صادق(ع) ) و در روایات 98/119(مجلسی، 
» در خاك قبر حسین(ع) شفاي هر دردي است و آن دواي اکبر است«می فرمایند: 

)124، و(هم
ماهیت جرم توهین
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آزادي معنوي افراد، همانند آزادي تن آنان یکی از موهبتهاي الهی است که 
و شرافت خانوادگی یا شغلی رعایت آن الزم شمرده شد، بنابراین ارج نهادن به حرمت 

و باورهاي مذهبی آنان و جلوگیري از مقدساتیا اجتماعی اشخاص و همچنین 
تعرض و هتک شدن شخصیت، اعتبار و معتقداتشان در چهارچوب نظامات و قوانین، 
الزمه حیات اجتماعی جوامع می باشد. حمایت از این نوع آزادیها داراي سابقه تاریخی 

گونه اي که می توان گفت کلیه ادیان الهی و قوانین بشري هر گونه فراوانی است، به
تعرض به آزادیهاي معنوي را تحت عناوین مجرمانه اي مانند افترا، قذف فحاشی، 

قابل تعقیب کیفري و مستوجب عقوبتهاي اخروي و دنیوي مقدساتتوهین، اهانت به 
ین اساسی ملل جهان این گونه ) و امروزه نیز در اکثر قوان257دانسته اند (ولیدي، 

آزادیها به رسمیت شناخته شده و همچنین مورد حمایت قوانین بین المللی نیز قرار 
تعرض به آنها بر طبق قوانین به عنوان یک عمل مجرمانه ممنوع شده 1گرفته است.

است. به همین مناسبت در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران اصل بیست و دوم، 
2د در صدر اموري قرار گرفته که از تعرض مصون مانده است.حیثیت افرا

اسالمی نیز در راستاي حمایت از حیثیت و شرافت معنوي مقدسدر تعالیم 
افراد، هرگونه بداندیشی، سوء ظن، بهتان، سخن چینی، غیبت و فحاشی نسبت به 

نسبت دیگران از جمله گناهان کبیره و مخالف اخقاق حسنه برشمرده شده و براي 
دروغ، زنا و لواط به کسی دادن تحت عنوان جرم قذف مجازات شالق تعیین شده و در 
مواردي که شخص از حیثیت و شرافت معنوي باالیی برخوردار باشد، دادن چنین 

نسبتی منجر به قتل او می شود.
مفهوم توهین

12اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده .1
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسـکن و شـغل اشـخاص از تعـرض مصـون      «قانون اساسی مقرر می دارد 22اصل . 2

».است مگر در مواردي که قانون تجویز می کند
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ي مفهوم لغوي توهین: توهین از ماده وهن گرفته شده، واژه وهن به معنا-أ 
توهین یعنی: سست کردن، سست گردانیدن، ضعیف گردانیدن، خوار «سستی است. 

). معموالً در زبان عربی 6278(دهخدا، » کردن، خوار شمردن و حقیر و سبک داشتن
به جاي کلمه توهین کلمه اهانت استفاده می شود. کلمه اهانت در فرهنگ فارسی به 

). در 268نی شده است (عمید، معناي خوار کردن، سست کردن و سبک شمردن مع
تفسیر مفردات قرآن نیز وهن به ضعف از حیث خلق و خلق معنی شده است (عاطف 

).945الزین، 
مفهوم اصطالحی توهین: هر چند برخی از حقوقدانان ادعا کرده اند که -ب 

کلمه توهین به قدري کشدار است که نمی توان آن را تعریف نمود، بدین جهت بر 
منصفه دانسته اند که با توجه به مقام، اوضاع و احوال، موهن بودن عمل را عهده هیأت

)، ولی عده اي از حقوقدانان توهین را چنین تعریف کرده 756تشخیص دهد (گارو، 
اند. مراد از توهین در اصطالح حقوقی همان معنی عرفی آن است، از این رو توهین 

نحا در حیثیت متضرر از جرم (مهتوك)، عبارت است از هرگونه عملی که به نحوي از ا
نوعی وهن وارد کند، به عبارت دیگر، می توان توهین را در معناي عام آن چنین 
تعریف نمود. توهین عبارت از هر فعل یا ترك فعل اعم از گفتار، رفتار، کتابت و 
اشارت است که به نحوي از انحا در حیثیت و شرافت طرف جرم، وهن وارد آورد و 

عناي خاص عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن آور، اعم از دروغ و راست و در م
به هر وسیله و طریقه اي که باشد؛ به عبارت دیگر، هر فعل یا ترك فعلی که از نظر 
عرف و عادت موجب کسر شأن یا باعث تخفیف یا پست شدن طرف گردد، توهین 

).339تلقی می شود (پاد، 
می شود این است که آیا توهین فقط شامل الفاظ سؤالی که در اینجا مطرح

رکیک و فحاشی است یا اینکه اعمال و حرکات را نیز در بر می گیرد؟ ماده واحده 
) و 7) قانون مجازات اسالمی و بندهاي (609)، (607) (514)، (513تفسیر مواد (
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در 1ی) قانون مطبوعات مصوب مجلس شوراي اسالم27) و (26) و مواد (6) ماده (8(
بیان می دارد که از نظر مقررات کیفري اهانت و توهین و... عبارت 4/10/1379تاریخ 

است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد و یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی 
که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت 

آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی اشخاص موجب تخفیف و تحقیر
با توجه به این ماده واحده، نتیجه اي که حاصل می شود این است که اعمال و 2گردد.

حرکات نیز از مصادیق توهین به حساب می آید.
در منابع اسالمی نیز کلمه اهانت و کلمات هم ریشه آن آمده است، از جمله در 

به کار » وهن، موهن، وهناً، اوهن، التهنوا«لفی کلماتی چون قرآن کریم در آیات مخت
در فقه اسالمی جرمی به عنوان 3برده شده و در همان معناي لغوي به کار رفته است.

توهین یا اهانت مطرح نشده است، بلکه توهین در فقه با کلمات قذف و سب که از 
جرایم تعزیري می جرایم حدي می باشد و با کلمات تأذي، تعریض و هجو که از

باشند، مطرح شده است در قوانین جزایی کشورهاي عربی نیز غالباً جرم قذف و سب 
عنوان شده است و کمتر از اهانت نام برده شده است.

، لفظ سب عنوان شده مقدساتدر منابع اسالمی یکی از مصادیق توهین به 
شده است و شباهت است، این کلمه در فرهنگ هاي فارسی توهین و دشنام ترجمه 

زیادي با توهین دارد به گونه اي که حتی برخی از حقوقدانان عرب زبان در مورد 

متن مواد یاد شده در بحث عنصر قانونی خواهد آمد..1
.25/10/1379-16281شماره روزنامه رسمی.1
و كاين من نيب قاتل معه ربيون «146و »والنوا و ال حتزنوا و انتم االعلون كنتم مؤمنني«139سوره آل عمران آیـات  .2

و النوا يف ابتغـاء «104، نساء آیه »كثري فما وهنوا ملا اصام يف سبيل اهللا و ما ضعفوا و ما استكانوا واهللا حيب الصابرين
قـال  «4، مریم آیه »القوم ان تكونوا تأملون فام يأملون كما تأملون و ترجون من اهللا ما ال يرجون و كان اهللا عليماً حكيماً

مثل الذين اختـذوا مـن دون   «41، عنکبوت آیه »رب اين وهن العظم مين و اشتعل الرأس شيباً و مل أكن بدعائك رب شقيا
و وصـينا  «14، لقمـان آیـه   »بيتاً و ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لـو كـانوا يعلمـون   اهللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت

35و سـوره محمـد آیـه    »االنسان بوالديه محلته امه وهناً علي وهن و فصاله يف عامني أن اشكر يل و لواديك إيل املصري
».الكمال نوا و تدعوا إيل السلم و أنتم االعلون و اهللا معكم و لن يتركوا أعم«
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تفاوت آن با توهین نتوانسته اند ضابطه اي مشخص کنند، ولی بعضاً عنوان کرده اند که 
توهین دایره اي وسیعتر از سب دارد، لذا هر سبی توهین می باشد، ولی برخی حاالت 

توهین محسوب می شود ولی سب بر آن صادق نیست (الشورایی، وجود دارد که 
176.(

عناصر توهین
براي اینکه یک عمل توهین محسوب شود باید عنصر قانونی، عنصر مادي و 

عنصر معنوي آن محقق گردد.
عنصر قانونی-أ 

مقدسات، از اهانت به 1375تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 
6نام برده شده بود. ماده 26/12/1364در قانون مطبوعات مصوب مذهبی صرفاً

نشریات جز در موارد اخالل به مبانی و احکام و حقوق «قانون مذکور مقرر می دارد: 
که موارد ذیل از جمله آنهست:عمومی که در این فصل مشخص می شوند آزادند

ه مقام معظم رهبري و آن وهمچنین اهانت بمقدساتاهانت به دین مبین اسالم و 
افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین -؛مراجع مسلم تقلید

به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند اگر چه از طریق انتشار عکس یا 
...».؛کاریکاتور باشد 

و 26واد قانون مطبوعات را نیز م6ماده 7ضمانت اجراي کیفري تخطی از بند 
هر کس به وسیله «چنین مقرر می نماید: 26مصوب مشخص نموده است. ماده 27

آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر مقدساتمطبوعات به دین مبین اسالم و 
شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاکم 

نیز می خوانیم: 27و در ماده » ا وي رفتار خواهد شد.شرع براساس قانون تعزیرات ب
هرگاه در نشریه اي به رهبر یا شوراي رهبري جمهوري اسالمی ایران و یا مراجع «
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مسلًم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسؤول و نویسنده مطلب به 
صویب قانون ، بنابراین تا قبل از ت»محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد

با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها صرفاً 1375مجازات اسالمی سال 
مذهبی اهانت می کردند قابل تعقیب کیفري مقدساتکسانی که از طریق مطبوعات به 

آیین 214و ماده 1قانون اساسی167بودند، هر چند که محاکم با استناد به اصل 
منابع معتبر فقهی حکم به مجازات اهانت کننده می دادند.با رجوع به 2دادرسی کیفري

فصل دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی را به 1375قانونگذار در سال 
مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی اختصاص داد و به این ترتیب مقدساتاهانت به 

هر «می دارد: مجازات اسالمی مقرر513خالء قانونی موجود را برطرف کرد. ماده 
اسالم و یا هر یک از انبیاي عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت مقدساتکس به 

صدیقه طاهره(س) اهانت کند، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در 
، 609، 608و مواد ». غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

را تشکیل می دهد.3نونی جرم توهیننیز عنصر قا698و 697، 619

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد بـا  «مقرر می دارد 167اصل .1
استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاواي معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یـا نقـص یـا    

»ا و صدور حکم امتناع ورزد.اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعو
رأي دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند بـه  «مقرر می دارد 1378قانون آیین دادرسی کیفري سال 214ماده .2

مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مـدون  
ورد نباشد با استناد به منابع فقهی یا فتاوي معتبر حکم قضـیه را صـادر نمایـد و    بیاید و اگر قانونی در خصوص م

دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شـکایات و  
» دعاوي و صدور حکم امتناع ورزند.

قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیـک چنانچـه موجـب حـد قـذف      توهین به افراد از «اعالم می دارد: 608ماده .3
»ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواهد بود.74نباشد به مجازات شالق تا 

هر کس با توجه به سمت یکی از رؤساي سه قوه یا معاونان رئیس جمهـور یـا وزرا یـا    «اشعار می دارد: 609ماده 
گان مجلس شوراي اسالمی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاي شـوراي نگهبـان یـا قضـات یـا      یکی از نمایند

اعضاي دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهاي دوتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یـا  
ر تا یک میلیون ریال جزاي ضربه شالق و یا پنجاه هزا74به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 

»نقدي محکوم می شود.
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عنصر مادي- ب 
شرایط تحقق عنصر مادي جرم توهین به شرح ذیل است.

اول، انجام عمل مادي وهن آور: اولین شرط تحقق جرم توهین انجام عمل وهن 
آور است، با توجه به کلی بودن توهین و عام بودن آن، یک عمل مادي وهن آور ممکن 

شفاهی، حضوري یا غیابی، به وسیله گفتار یا کردار یا کتابت است به صورت کتبی یا
باشد یا بدون این وسایل صورت گیرد. همچنین ممکن است، هدف واهن از اعمال 
مادي توهین آمیز، لکه دار ساختن حیثیت و شرافت باشد، همانند نسبتهایی که صداقت 

ممکن است منظور و راستی و درستی اشخاص ذي صالح را لکه دار می نماید و یا
واهن پایین آوردن آبرو و شرافت و کسر شأن باشد، بدین ترتیب فحاشی، ناسزاي 
خفت آور، شعارهاي تمسخرآمیز یا نسبت دادن عملی که باعث جریحه دار شدن 
احساسات مردم می گردد و یا حتی ترك ادب ممکن است از مصادیق توهین محسوب 

مشخص می شود که تشخیص توهین امري است )، بنابراین، 1/471شود (شامبیاتی، 
که باید با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرف جرم که مورد اهانت قرار 

گرفته است و عرف موجود صورت پذیرد.

هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یـا بـا الفـاظ و    «مقرر می دارد: 619ماده 
ضـربه شـالق محکـوم    74حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش مـاه و تـا   

».خواهد شد
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یـا نطـق در   «مقرر می دارد: 697ماده 

مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امري را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید کـه مطـابق قـانون آن امـر     
ر مواردي که موجب حد است به یک ماه تـا  جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز د

».ضربه شالق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد74یک سال حبس و تا 
هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا «اشعار می دارد: 698ماده 

هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکـاذیبی را  شکوائیه یا مرسالت یا عرایض یا گزارش یا توزیع 
اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخالف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقـوقی  
یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور بـه نحـوي از انحـا، ضـرر مـادي یـا       
معنوي به غیر وارد شود یا نه عالوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حـبس از دو مـاه تـا دو سـال و یـا      

».ضربه محکوم شود74شالق تا 
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باید توجه داشت که راست بودن یا دروغ بودن نسبتهاي وارده در جرم توهین 
رد، بلکه گفتار یا رفتار شرط نیست و همچنین موهون شدن طرف نیز ضرورت ندا

واهن و به طور کلی اعمال توهین آمیز از نظر عرف باید سبک و وهن آور باشد. با 
توجه به آنچه ذکر شد، نمی توان براي توهین مصادیق معدودي ذکر کرد و اگر 

قانون مجازات اسالمی 608مصادیقی هم ذکر شود از باب تمثیل می باشد؛ مانند، ماده 
مقرر می دارد: 608ستعمال الفاظ رکیک را توهین دانسته است. ماده که فحاشی و ا

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد «
) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواهد 74به مجازات شالق تا (

».بود
واقع می شود: شرط دیگر تحقق دوم، مشخص بودن موضوعی که مورد اهانت 

جرم توهین این است که طرف توهین باید مشخص باشد، از این رو اگر کسی کلمات 
اهانت آمیز را ادا کرد که مشخص نشود، متوجه چه کسی یا چه موضوعی است نمی 

).3/194، وتوان کار او را جرم توهین دانست (هم
اقسام توهین

ي و نیز آرا و نظرات حقوقدانان می توان براي با توجه به قوانین و مقررات کیفر
جرم توهین دو نوع تقسیم ذکر کرد: اول، تقسیم جرم توهین به عام و خاص، دوم، 

تقسیم جرم توهین به ساده و مشدد.
تقسیم توهین به عام و خاص

توهین در یک تقسیم بندي کلی به توهین در مفهوم عام و توهین در مفهوم 
خاص تقسیم می گردد.

توهین در مفهوم عام: توهین در مفهوم عام عبارت است از هر فعل یا ترك -أ 
فعلی که به نحوي از انحا در حیثیت و شرافت طرف جرم خدشه وارد کند، پس، 
بنابراین معنی، توهین شامل کلیه جرایمی می شود که به نحوي از انحا، حیثیت و 
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ین معنی توهین در برگیرنده جرایمی شرافت مهتوك را مورد تعرض قرار می دهند. در ا
از قبیل افتراء، نشر اکاذیب، قذف، سب و هجو می باشد که به همراه توهین در مفهوم 

خاص جرایم علیه حیثیت اشخاص را تشکیل می دهد.
توهین در مفهوم خاص: توهین، در مفهوم خاص، عبارت است از اعمالی -ب 

مطرح شده است و شامل جرایمی می شود که توسط قانونگذار به عنوان جرم توهین 
که در قوانین کیفري تحت عنوان توهین به آنها اشاره شده است؛ مانند، توهین به افراد 
عادي، توهین به بانوان، توهین به مقامات رسمی کشور، توهین به مقامات رسمی و 

، 609، 608، مندرج در مواد مقدساتنمایندگان سیاسی ممالک خارجی و توهین به 
قانون مجازات اسالمی و توهین توسط مطبوعات مندرج در مواد 619و 517، 513
قانون مطبوعات.27و 26

تقسیم توهین به ساده و مشدد
برخی از حقوقدانان جرم توهین را با توجه به وسایل ارتکاب جرم و یا طرف 

ه این تقسیم )، البت280جرم، به توهین ساده و توهین مشدد تقسیم کرده اند (ولیدي، 
بندي نسبت به توهین در مفهوم خاص آن صورت گرفته است و با توجه به مواردي 

است که در قوانین کیفري به عنوان جرم توهین مطرح شده است.
توهین ساده: توهین ساده عبارت است از توهین به افرادي عادي که در ماده -أ 

توهین «مقرر می دارد: 6008قانون مجازات اسالمی پیش بینی شده است، ماده608
به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به 

) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواهد 74مجازات شالق تا (
».بود

توهین مشدد: در پاره اي از اوقات، جرم توهین به اعتبار شخصیت و مقام -ب 
رف توهین یا اهمیت ویژه آن و یا وسیله ارتکاب آن با عکس العمل شدید و منصب ط

قانونگذار مواجه شده است که حقوقدانان از آن به توهین مشدد یاد کرده اند. دلیل 
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تشدید مجازات به این خاطر است که همانطوري که مردم از مستخدمین و متصدیان 
وظایف خود جانب امانت و صداقت امور عمومی و مملکتی انتظار دارند که در انجام

را رعایت کنند، همانطور نیز باید زمینه مناسبی براي انجام وظیفه و رعایت احترام و 
حیثیت شغل و مقام و منصب آنها نیز در جامعه فراهم گردد، چون بی احترامی نسبت 

ه احترامی به حکومت و اقتدارات عمومی جامعه است و از آنجایی کبه آنها نوعی بی
اجراي حاکمیت ملی و اقتدارات مملکتی متعلق به یک فرد معینی نیست، بلکه متعلق به 
همه آحاد جامعه بوده و واجد خصیصه عمومی است که حمایت از آن یک وظیفه ملی 
و همگانی تلقی می گردد به همین مناسبت براي جلوگیري از توهین و بی احترامی به 

مشاغل دولتی در حین انجام وظیفه قانونگذاران دارندگان مقامات سیاسی و مذهبی و
). قانونگذار ما نیز با اینکه 353مجازات شدیدتري را پیش بینی و برقرار می کنند (پاد، 

قانون مجازات اسالمی جرم دانسته اند و براي آن شالق 608توهین به افراد را در ماده 
اص و مسائل، اهمیت و یا جزاي نقدي در نظر گرفته است ولی نسبت به برخی اشخ

احترام ویژه اي قائل شده است و توهین به آنها را در مواد قانونی جداگانه عنوان نموده 
و براي مرتکب آن مجازات سخت تري پیش بینی کرده است.

با توجه به قوانین جزایی کشور ما می توان موارد ذیل را جزء توهین مشدد 
دانست:

رهبران الهی.مات اسالمی ومقدسأ) توهین به 
ب) توهین به امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبري.

ج) توهین به رئیس جمور و دیگر مقامات مملکتی و رسمی.
د) توهین به رئیس یا نمایندگان سیاسی مملکت خارجی.

ه) توهین به بانوان و اطفال در اماکن عمومی.
و) توهین توسط مطبوعات.

عنصر معنوي-ج 
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له جرایم عمدي است، بنابراین عنصر معنوي آن داراي دو جرم توهین از جم
ویژگی می باشد:

اینکه شخص مرتکب، علم و آگاهی نسبت به وهن آور بودن گفتار و -اول 
رفتار خود داشته باشد.

اینکه شخص مرتکب، قصد لطمه زدن به حیثیت و شرافت طرف جرم را -دوم 
داشته باشد.

مذهبیساتمقدتحلیل حقوقی جرم توهین به 
احترام گزاردن به افراد یکی از اصول مسلم تربیت و رشد فرهنگی و الزمه ایجاد 

دوستی و تحکیم مبانی اخالقی و استقرار روابط صمیمانه و حسن روحیه نوع
همجواري و عاطفی هر انسان است، از این رو بدون تردید عدم رعایت این خصلت 
پسندیده موجب اختالفات، کدورتها، زد و خوردها و احتماالً جنگهاي کوچک و بزرگ 

بین افراد جوامع مختلف می شود.
حترم داشتن ان چیزي است که نزد دیگران عزیز منظور از احترام گزاردن، م

است و آن افراد به آن تعلق خاطر دارند. این چیز ممکن است حیثیت و موقعیت 
اجتماعی، اموال، سالمت جسمانی و جانی افراد و از همه باالتر اعتقادات مذهبی انسانها 

از جان و مال باشد که نزد مردم عزیزترین چیز است، به طوري که اغلب براي حفظ آن 
خود هم دریغ نمی کنند.

در احکام دین مبین اسالم به رعایت احترام نسبت به دیگران تأکید بسیار 
گردیده، علی الخصوص در مورد احترام به والدین، احترام به معلمان و احترام به 

قانون مجازات 513دینی، دین مبین اسالم و سایر ادیان الهی و مفاد ماده مقدسات
می نمونه اي از همین طرز تفکر و تعصبات مذهبی و بزرگداشت مقام روحانیت اسال

بزرگان دین است که به شرح آن می پردازیم.
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اسالم و یا هر یک از انبیاي مقدساتهر کس به «متن ماده از این قرار است: 
عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب 

باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک سال تا پنج سال النبی 
».محکوم خواهد شد

مذهبیمقدساتعناصر جرم توهین به 
از لحاظ حقوقی براي آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید، باید نخست قانونگذار 

ن عمل یا این فعل را جرم شناخته و کیفري براي آن مقرر کرده باشد، عالوه بر این، ای
ترك عمل مشخص، باید توسط شخص به ظهور و به مرحله فعلیت برسد و همچنین 

). حقوقدانان معموالً 125ارتکاب این عمل باید از روي علم و اختیار باشد (اردبیلی، 
خصوصیات و شرایط تحقق یک جرم و عناصر آن را در سه عنصر قانونی، عنصر مادي 

ایند.و عنصر روانی (معنوي) ذکر می نم
عنصر قانونی

پیش 1364در قوانین کشور ما به طور صریح تا سال مقدساتجرم توهین به 
1334الیحه قانونی مطبوعات مصوب، دهم مردادماه 13بینی نشده بود و فقط در ماده 

هر کس مقاله اي مضر به اساس دین حنیف اسالم انتشار دهد به یک سال تا «آمده بود: 
با توجه به اینکه این جرم در الیحه قانونی ». محکوم می شودسه سال حبس جنحه اي

مطبوعات پیش بینی شده بود، زمانی جرم اضرار به اساس دین حنیف اسالم تحقق پیدا 
می کرد که با یکی از وسایل نشریه از قبیل نطق، فریاد، مطالب کتبی یا چاپی و... 

که به وسیله غیرمطبوعات صورت گرفته باشد و دیگر موارد اهانت به دین اسالم،
صورت پذیرد را شامل نمی شد. پس از پیروزي انقالب اسالمی قانونگذار با تصویب 

مقدسات، جرم توهین به 22/12/1364قانونی جدید در مورد مطبوعات در تاریخ 
هر کس به وسیله «به شرح زیر پیش بینی کرد: 26اسالمی را به طور صریح در ماده 

آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر مقدساتمبین اسالم و مطبوعات به دین 
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شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاکم 
».شرع براساس تعزیرات با وي رفتار خواهد شد

آن مقدساتبراساس این ماده اگر کسی به وسیله مطبوعات نسبت به اسالم و 
کرد مجازات دقیقی براي آن پیش بینی نشده بود، چون در این ماده براي اهانت می 

اهانت کننده دوگونه مجازات تعیین شده بود، اگر اهانت مرتکب منجر به ارتداد می شد 
درباره او حکم ارتداد جاري می شد و حکم ارتداد در قوانین جزایی ما مشخص نشده 

تالفاتی وجود دارد به طوري که حتی برخی بود و در فقه نیز در مورد مجازات مرتد اخ
) و اگر اهانت مرتکب 257از علما، منکر مجازات دنیوي براي مرتد می باشند (کدیور، 

به ارتداد نمی انجامید، باید با او طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات رفتار می 
مجازات توهین شد و در آن زمان در قانون تعزیرات، ماده قانونی وجود نداشت که 

آنرا مشخص کرده باشد. در چنین مواردي که قانون در مورد مقدساتکننده به اسالم و 
نوع و 1قانون مجازات اسالمی16میزان مجازات ساکت بود، قضات با توجه به ماده 

میزان مجازات را معین می کردند و این خود موجب صدور احکام بی رویه و متفاوت 
بین بردن این نقیصه وجلوگیري از صدور احکام متفاوت، می شد. به خاطر از 

به تصویب رسید، در این 1375قانونگذار در قانون تعزیرات جدید که در خرداد سال 
را پیش بینی کرد که در آن مقرر شده است:513زمینه ماده 

اسالم و یا هر یک از انبیاي عظام و یا ائمه طاهرین(ع) یا مقدساتهر کس به «
صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می حضرت

».شود و در غیر این صورت به حبس یک تا پنج سال محکوم خواهد شد
عنصر مادي

تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم «مقرر می دارد: 16ماده .1
».حبس، جزاي نقدي و شالق که میزان شالق بایستی از مقدار حد کمتر باشدواگذار شده است از قبیل 
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یکی از شروط تحقق جرم آن است که قصد سوء، با ارتکاب عمل خاصی دست 
وان عنصر مادي جرم کم به مرحله فعلیت برسد که در حقوق جزا از این شرط تحت عن

).208بحث می کنند (اردبیلی، 
اسالمی می توان مقدساتبا توجه به مفهوم ماده ذکر شده در مورد توهین به 

براي تحقق این جرم شرایط ذیل را جزو عنصر مادي این جرم برشمرد.
انجام عمل مادي وهن آور: اولین شرط از شرایط تحقق جرم توهین، انجام -أ 

ر است، با توجه به اینکه براي توهین در قوانین موارد و مصادیق عمل وهن آو
مشخصی ذکر نشده است و مفهوم توهین نیز مفهومی عام و کلی است از این رو یک 
عمل توهین آمیز ممکن است به صورت کتبی، حضوري یا غیابی، به وسیله گفتار، 

اعمالی از قبیل فحاشی، کردار یا کتابت یا به هر وسیله دیگري صورت پذیرد؛ مثالً، 
اسناد مجرمانه و خالف عفت و اخالق حسنه به مقامات مذکور در این ماده یا انکار 
رسالت انبیاي عظام یا تخریب و الوده کردن زیارتگاه مذهبی یا مقابر متبرکه یا مساجد 
و همچنین آلوده کردن قرآن و پاره کردن و سوزاندن آن در صورتی که به قصد توهین 

در نزد همه افراد به عنوان عمل توهین آمیز شناخته می شود و در مورد موهن باشد
بودن آنها تردیدي نیست و برخی اعمال از قبیل پوشیدن یا نپوشیدن لباسهاي 

، تراشیدن یا نتراشیدن موهاي بدن، گفتن یا مقدسمخصوص در زمانها و مکانهاي 
نخوردن پاره اي از طعامها، انجام نگفتن کلمات، عبارات و اوراد مخصوص، خوردن یا 

ندادن پاره اي از فرایض مذهبی در مواقع مخصوص و غیره، که با توجه به خصوصیات 
زندگی و اعتقادات پیروان ادیان و مذاهب مختلف متفاوت می باشد نمی توان به طور 
قطع حکم به توهین آمیز بودن آن کرد، بنابراین تشخیص توهین آمیز بودن عمل در 

اردي، مشکل و حساس می باشد.مو
این مشکل در ترك فعل بیشتر می باشد، بدین جهت می بینیم برخی از 
حقوقدانان نسبت به قبول اینکه توهین از ترك فعل ناشی شود تردید کرده اند (پیمانی، 
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)، ولی غالب حقوقدانان قبول کرده اند که ترك فعل را نیز می توان مصداق توهین 79
توهین عملی نیز ممکن است به صورت رفتار و کردار «زمینه آورده اند: دانست. در این

با توجه به «) و همچنین نوشته اند که 394(پاد، » بی ادبانه و یا ترك اولی تحقق پذیرد
عام بودن توهین می توان فحاشی و ناسزا خفت آور و یا ترك ادب را از مصادیق 

).472(شامبیاتی، » توهین محسوب نمود
وجه به اینکه قانونگذار توهین را تعریف نکرده است و از نظر عرفی نیز با ت

مفهوم توهین یک مفهوم عام و گسترده می باشد و از امور نسبی است که با توجه به 
عرف، زمان، مکان، فرهنگ، باورها و شخصیت طرف توهین متفاوت می باشد، بدین 

ی از فعل شود چون همه جهت وجهی ندارد که دایره آن محدود به توهین ناش
حقوقدانان قبول کرده اند که ترك فعل می توان عنوان مجرمانه به خود بگیرد زمانی که 

). عالوه بر این، 210انجام ان فعل از نظر قانون بر مرتکب الزم باشد (اردبیلی، 
قانونگذار نیز در مواردي که مربوط به توهین می باشد مصداقی براي آن مشخص 

در یک ماده، فحاشی و الفاظ رکیک را از مصادیق توهین ذکر کرده نکرده است و
مشخص نموده است که مرادش از ذکر موارد از باب » قبیل«با آوردن کلمه از 1است،

تمثیل بوده است و یا بنا به گفته برخی حقوقدانان قانونگذار موارد عمده توهین را به 
هین را مقید به فحاشی و الفاظ رکیک عنوان تمثیل ذکر نموده است و نخواسته است تو

).472کند (شامبیاتی، 
با توجه به مطالب فوق در جرم مورد بحث ما به عنوان مثال اگر فرد مسلمانی 
هنگام اداي نام پیغمبراکرم(ص) یا شنیدن نام ایشان که با صداي بلند تالوت شود از 

مبراکرم(ص) یا ائمه ذکر صلوات خودداري نماید، یا هنگام ورود به صحن مطهر پیا
اطهار(ع) یا خروج از آن اماکن، تعظیم نکند، نمی توان به صرف ترك فعل بودن این 

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب قذف نباشـد بـه   «مقرر می دارد: 608ماده.1
».ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزاي نقدي خواهد بود74مجازات شالق تا 
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عمل آن را از دایره توهین خارج دانست بلکه این عرف است که در مورد توهین بودن 
این ترك فعل نظر خواهد داد و عرف نیز با توجه به مکان، زمان و عناصر دیگري 

از این رو نمی توان به طور کلی براي همه موارد قائل به یک حکم مختلف می باشد، 
اسالمی را از حیث تطبیق عمل مقدساتشد، همین مالحظات، موضوع جرم توهین به 

با عنوان بزه، داراي حساسیت فوق العاده کرده و بنابراین عدم رعایت ظرافت کار 
).78ن وارد نماید. (پیمانی، توسط قاضی ممکن است به حقوق افراد زیان غیرقابل جبرا

به طور کلی می توان در مورد توهین آمیز بودن رفتار و اعمال چنین نتیجه 
گرفت که اعمال و رفتار انسان از حیث توهین آمیز بودن به چند دسته تقسیم می شود:

اول، برخی اعمال هستند که توهین، جزء جدانشدنی انها می باشد؛ مانند، وجود 
زدن شدید، که به هیچ وجه جداي از آن نیست. در چنین مواردي که درد نسبت به 

عرف چنین مالزمه اي را از رفتار انسانی برداشت می کند، عمل شخص توهین 
محسوب می شود هر چند نیتی غیر از توهین داشته باشد. در چنین موردي قصد 

مرتکب هیچ نقشی ندارد.
ر در اهانت دارند، چه شخص دوم، برخی اعمال هستند که به خودي خود ظهو

قصد اهانت داشته باشد یا نداشته باشد، در چنین مواردي عمل توهین محسوب می 
شود چه مرتکب آن قصد توهین داشته باشد یا بگوید بدون قصد مرتکب شده است، 
ولی اگر در این مورد مرتکب بتواند قصدي خالف توهین را ثابت کند، از او پذیرفته 

دیگر، براي محکمه احتیاجی به ثبوت قصد توهین نیست و ادعاي است، به عبارت 
قصد عدم توهین را باید مرتکب ثابت کند.

سوم، برخی اعمال هستند که به خودي خود نه اهانت آمیز هستند نه غیراهانت 
آمیز؛ یعنی، ظهور و عدم ظهور آن در توهین مساوي است، در چنین مواردي ثبوت 

گی به ثبوت قصد توهین دارد، به عبارت دیگر توهین در این اهانت آمیز بودن آن بست
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موارد از امور قصدیه محسوب می شود و ثبوت قصد در این مورد برعهده محکمه می 
).252باشد (الموسوي البجنوردي، 

از تقسیم فوق می توان چنین نتیجه گرفت که توهین نمی تواند در همه موارد، 
جرم مادي صرف باشد.

جرم: با توجه به اینکه قانونگذار در موادي که عنصر قانونی این مرتکب -ب 
را به کار برده است » هر کس«جرم را تشکیل می دهد، در مورد مرتکب جرم عبارت 

)، حکم ماده ناظر به همه افراد است و مرتکب جرم خصوصیتی ندارد پس 513(ماده 
تکب این جرم شود مشمول اگر شخص مسلمان یا غیرمسلمان و ایرانی یا غیرایرانی مر

) نیز در مورد مرتکب جرم سب 439حکم این ماده خواهد بود، برخی از فقها (نجفی، 
النبی که یکی از مصادیق این ماده می باشد تصریح به عدم خصوصیت مرتکب کرده اند 
که حکم را شامل مسلمان و غیرمسلمان دانسته اند و خاستگاه این اطالق را عام بودن 

نسته اند که در مورد سب النبی وجود دارد و همچنین روایتی از طریق ابن نصوصی دا
عباس نقل شده است که فرمود: در زمان حضرت رسول(ص) مرد نابینایی کنیزي 
یهودي داشت که نسبت به پیامبرگرامی اسالم دشنام می داد؛ موالیش او را به قتل 

اعتراف به قتل کرد و دلیل قتل رساند وقتی خبر قتل زن به پیامبر(ص) رسید و آن مرد
کنیز یهودیش را ذکر کرد پیامبر فرمودند شهادت می دهم که خون آن زن هدر می باشد 

). از این روایت نیز می توان استفاده کرد که در جرم توهین به 4/107(النسائی، 
مخصوصاً سب پیامبر(ص) فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان نمی باشد.مقدسات

ه غالباً مرتکب این جرم را مطلق ذکر کرده اند و براي آن خصوصیتی فقهاي شیع
ذکر نکرده اند و همانطور که گفتیم برخی تصریح به شمول حکم به غیرمسلمان نیز 
کرده اند، علماي اهل سنت نیز غالباً خصوصیتی براي مرتکب ذکر نکرده اند و حتی 

) فقط 176رده اند (حرانی، برخی تصریح به شمول حکم ساب النبی به غیرمسلمان ک
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برخی شمول حکم بر کافر را در جایی دانسته اند که سب به پیامبر در راستاي اعتقاداتی 
).382که به وسیله آن کافر شمرده می شود، نباشد (غرناطی، 

احراز موضوعی که مورد اهانت واقع شده است: یکی دیگر از شرایطی که -ج 
مقدساتاست که احراز شود که توهین نسبت به در تحقق این جرم نقش دارد این 

اسالم یا دیگر افرادي است که در این ماده ذکر شده است، بنابر تعریف و ذکر 
اسالم، در این ماده مقدساتشده است، قانونگذار با ذکر کلمه مقدساتمصادیقی که از 

کند از این رو قانونی، الزم نبود که تعدادي از مصادیق آن را به صورت جداگانه ذکر
آوردن این موارد خاص (انبیاي عظام، ائمه طاهرین، صدیقه طاهره) توسط قانونگذار از 
باب ذکر خاص بعد از عام می باشد، که قانونگذار با توجه به اهمیت واالي این چند 

اسالم که عنوانی عام می باشد ذکر کرده است نه مقدساتمصداق آن را پس از عنوان 
اسالم را مقدساتگذار خواسته باشد با این ذکر این چند مورد خاص لفظ اینکه قانون

جداي از این موارد بداند، البته برخی از فقها عقیده اي خالف این را دارند و عنوان می 
جمع با الف و تاء می باشد و چنین جمعی از نظر ادبی براي ذوي مقدساتکنند چون 

اسالمی را ذکر نموده مرادش مقدساتذار که کلمه العقول به کار نمی رود، لذا قانونگ
ی بوده است که جزء ذوي العقول نمی باشد و با همین دید پس از آن با مقدسموارد 

موارد دیگر را ذکر کرده است. چنین نظري اگر چه از نظر لغوي قابل » یا«آوردن حرف 
نکرده است و در اسالم ارائهمقدساتتوجیه است، ولی چون قانونگذار تعریفی از 

چنین مواردي حقوقدانان معتقدند که تشخیص برعهده عرف گذاشته شده است 
این دقت لغوي را مقدسات) و وقتی به عرف مراجعه کنیم در کاربرد لفظ 79(پیمانی، 

لحاظ نمی کنند و در برشمردن مصادیق آن به موارد غیراشخاص از قبیل اشیا و اماکن 
)، بنابراین این نظریه صحیح به نظر می رسد.554دشتی، اکتفاء نمی کنند (حسینی

باید موارد ذکر شده در این مقدساتبا توجه به اینکه در تحقق جرم توهین به 
ماده احراز شود، باید توجه داشت که اگر مرتکب به موردي توهین کند که جزء 
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حکم این ماده اسالم بودنش یقینی و ثابت نیست، نمی توان مورد را مشمول مقدسات
1دانست؛ به طور مثال، اگر کسی به ذوالقرنین که در ثبوت نبوت او اختالف می باشد

یا سب النبی مقدساتتوهین کند یا دشنام دهد نمی توان او را تحت عنوان توهین به 
بودن آن شک وجود مقدستعقیب ومجازات کرد و همچنین دیگر مواردي که مورد 

اده شامل نخواهد بود.داشته باشد، حکم این م
عنصر روانی

از جمله جرایم عمدي است و مراد از عمدي بودن آن مقدساته ـجرم توهین ب
علم و آگاهی مرتکب به وهن آور بودن کردار، رفتار، گفتار و نوشتاري که به حیثیت و 
شرافت طرف جرم لطمه وارد می کند، عالوه بر این علم و آگاهی، عمد و قصد 

منظور هتک حیثیت و شرافت و حرمت طرف جرم الزم می باشد، بنابراین مرتکب به 
شخصی که اعمال توهین آمیز و وهن آور از او سر می زند، باید ضمن دارا بودن قصد 
لطمه زدن به حیثیت و آبروي دیگري عالم به موهن بودن عمل خود (شامبیاتی، 

ر روانی این جرم مرکب بودن طرف توهین باشد. به طور کلی عنصمقدس) و 3/201
از دو شرط می باشد:

و علم به توهین آمیز بودن عمل.مقدساتاول، علم داشتن مرتکب به 
دوم، قصد مرتکب براي از بین بردن حیثیت، شرافت و حرمت طرف جرم.

: الزم است مرتکب این مقدساتعلم به توهین آمیز بودن عمل و علم به - أ 
که عملی که مرتکب می شود، توهین آمیز است و موجب از جرم علم داشته باشد به این

بین رفتن و پایین آمدن شرافت و حیثیت مهتوك می شود. لزوم علم و آگاهی مرتکب 

اینکه ذوالقرنین نبی است یا فرشته یا مرد صالحی بوده اختالف نظر وجود دارد و روایـات زیـادي در   در مورد .1
ذوالقـرنین  ه.ق)، 1406این خصوص وجود دارد. براي اطالع بیشتر رجوع شود به رمضـان یوسـف، محمـد خیـر (    

، چاپخانه خورشید، 14، چاپ 12)، جلد 1376(تفسیر نمونه، چاپ دمشق، دارالقلم و القائد الفاتح والحاکم الصالح
و 164الـی  159، قـم، ص  آیـین دانـش  )، 1384، محمدجواد مهـري ( مجموعه کامل قصه هاي قرآنو 544صفحه 

.490ص 6، شیخ طبرسی، جلد مجمع البیان
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به مجرمانه بودن عمل جهت تحقق جرم از مباحثی است که حقوقدانان و فقها بر آن 
) که 249و 7/248نی، تأکید کرده اند، از این رو فقها با توجه به روایات مختلفی (کلی

لزوم علم داشتن مکلف به موضوع و حکم را براي مسؤولیت کیفري او شرط دانسته 
اند و با توجه به قاعده قبح عقاب بالبیان، عدم علم را از عوامل رافع مسؤولیت دانسته 

).89اند (اصغري، 
برخی از حقوقدانان نیز علم و آگاهی مرتکب به موضوع و حکم یک قانون را 
از شرایط الزم براي تحقق یک جرم برشمرده اند. البته غالب نظامهاي کیفري فرض را 
بر این گذاشته اند که تمام شهروندان از احکام او اطالع دارند، بنابراین هیچ کس نمی 

)، 235تواند با توسل به جهل خود نسبت به قانون از خود رفع تقصیر کند (اردبیلی، 
ري باشد مؤثر بر مسؤولیت کیفري یا مقدار مجازاتها می شود البته اگر جهل از نوع قصو

).234(قدسی، 
با توجه به لزوم رعایت شرط فوق اگر کسی که نسبت به طرف جرم و موقعیت 
او اطالعی ندارد، به طور مثال شخصی غیرمسلمان که نسبت به قرآن شناختی ندارد و 

ونه عمل توهین آمیز نسبت به آن می باشد و هرگمقدسنمی داند که در نزد مسلمانان 
جرم می باشد، چنین شخصی اگر نسبت به قرآن عملی انجام داد که در نظر مسلمانان 

دانست و همچنین مقدساتتوهین محسوب شود، نمی توان را مجرم به جرم توهین به 
اگر یک فردي نسبت به اهانت آمیز بودن یک عمل آگاهی نداشته باشد و آن را مرتکب 

عمل او توهین محسوب نخواهد شد؛ به طور مثال، در نزد عده اي از مسلمانان در شود 
منطقه اي خاص، ورود به صحن مسجد با کفش توهین و بی احترامی به حرمت مسجد 
محسوب می شود و در منطقه اي دیگر چنین عملی توهین محسوب نمی شود، بنابراین 

ی ندارد، آن را انجام دهد، یقیناً عمل او اگر کسی که نسبت به اهانت آمیز این عمل آگاه
توهین محسوب نخواهد شد، از این رو می بینیم هرگونه عمل توهین آمیز نسبت به 
افراد مختلف متفاوت خواهد بود. عالوه بر این باید در هنگام توهین، به قداست چیزي 
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اشد که به که مورد اهانت قرار می دهد، آگاهی داشته باشد، ولی اگر تصور او این ب
چیزهاي توهین می کند که مثل سایر امور، عادي و معمولی است، مرتکب این جرم 
نشده است؛ مثالً؛ شخصی، نام پیامبري را سب کند، در حالی که نمی داند او پیامبر 
است، در این صورت او ساب النبی(ص) نیست، البته نیازي نیست این علم تفصیلی 

ست، بنابراین احتیاجی نیست که توهین کننده به قدر و باشد، بلکه علم اجمالی کافی ا
آگاهی داشته باشد، حتی الزم نیست خود به آنها معتقد باشد، مقدساتمنزلت و مرتبت 

بلکه اگر خودش آنها را قبول ندارد، ولی می داند که این امور در نزد مسلمانان داراي 
شرط کافی است.قداست و احترام است همین میزان علم، براي تحقق این

قصد توهین: شرط دیگري که براي تحقق این جرم الزم است، این است -ب 
که شخص اعمال توهین آمیز را به قصد هتک حیثیت و شرافت و حرمت طرف جرم 
انجام دهد، بنابراین، اگر شخص از روي اشتباه و غفلت مرتکب عمل توهین آمیز شود 

کسی که قصد «. یکی از محققین می گوید: عمل او مشمول حکم این ماده نخواهد شد
دشنام دادن ندارد بلکه از روي غفلت و نظایر ان چنین کاري می کند بدون شک 

) و در این زمینه روایتی نیز از امام صادق(ع) 439(نجفی، » مسؤولیتی برعهده او نیست
بودم نقل شده است، علی بن عطیه از امام صادق(ع) چنین روایت کرده است: نزد امام

و شخصی از وي در مورد کسی سؤال کرد که در حالت خشم به پیامبر(ص) دشنام می 
خداوند بخشنده تر از آن است که «دهد. آیا خداوند او را مجازات می کند؟ امام فرمود: 

).464(حرعاملی، » سختگیري کند
با توجه به لزوم قصد توهین اگر کسی در یک بحث علمی و تحقیقی مطلبی را 

ان کند یا با رعایت موازین علمی استدالل کند و به نتیجه اي برسد، این مطلب که عنو
در بحث علمی عنوان شده است یا نتیجه اي که شخص با موازین علمی به آن رسیده 
است هر چند از نظر عده اي توهین محسوب شود ولی به جهت فقدان قصد توهین 

ین شخصی قابل مجازات نخواهد بود.عنصر روانی جرم مخدوش می باشد، بنابراین چن
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عالوه بر آن جنبه روحانی و مقدساتمطلب دیگر قابل مالحظه این است که 
شمرده و داراي احترام می باشند، داراي جنبه مقدسقدسی که دارند و از آن جهت 

مادي و این جهانی نیز می باشندع به طور مثال یک جلد قرآن کریم از آن جهت که 
الهی می باشد داراي قداست و مورد احترام ویژه مسلمانان می باشد، ولی حاوي آیات 

ممکن است همین کتاب از جهت مادي یعنی کاغذ و جلد و خط ان مانند کتابهاي 
دیگر باشد یا یک مرجع دینی از جهت اینکه انتساب به دین دارد و عالم به احکام دینی 

ی می باشد ولی بدون در نظر گرفتن و مبین آن می باشد داراي احترام خاص و قداست
این جنبه یک شخصیت حقیقی مانند دیگر افراد دارد؛ با توجه به این جنبه هاي مختلفی 

داشته باشند به نظر می رسد وقتی توهین به مقدساتکه ممکن است برخی از 
محقق شود، که شخص توهین کننده قصد تحقیر و اهانت به همین جنبه مقدسات

به خاطر مقدساتته باشد، به خاطر اینکه پیش بینی جرم توهین به خاص را داش
شرافت و قداستی است که از همین جنبه خاص دارا می باشد، ولی از جنبه مادي، 

با موارد مشابه خود تفاوتی ندارد. مالحظات فوق نیز از مواردي مقدسبرخی امور 
ل تشخیص این جرم براي است که حساسیت این جرم را بیشتر می کند به همین دلی

دادگاه کار سختی خواهد بود.
البته باید در نظر داشت، که چون حقوقدانان توهین را از جرایم مادي صرف می 
دانند، بنابراین سوء نیت را در آن همواره مفروض می دانند. از همین رو برخی 

ن وجود دارد، حقوقدانان قائل شده اند در مواردي که قرینه اي بر عدم وجود قصد توهی
ادعا نمودن متهم مبنی بر نبودن قصد، پذیرفته نمی شود و باید متهم این ادعاي خود را 

).1/97به اثبات برساند (زراعت، 
سخن فوق در مورد اعمالی که توهین مالزم با آن است یا اعمالی که ظهور در 

ارند و اهانت توهین دارند صحیح می باشد ولی در مورد اعمالی که ظهور در توهین ند
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آمیز بودن آن بستگی به قصد مرتکب دارد، احتماالً باید قصد توهین وجود داشته باشد 
و اثبات آن نیز برعهده دادگاه می باشد.

مقدساتمجازات جرم توهین به 
خود سخت ترین مقدساتهمواره جوامع مختلف و ادیان براي اهانت به 

عنوان مثال، در قرون وسطی کسانی که اهانت به مجازات ها را در نظر می گرفته اند؛ به 
).412دین می نمودند زبانشان را به وسیله آهن گداخته پاره می نمودند (سلیمان، 

قوانین موضوعه در هر کشوري نشان دهنده اعتقادات، عرف، رسوم و دغدغه 
اي هاي مردم و حاکمان آن کشور می باشد و در همین راستا مجازاتهاي متناسبی را بر

اهانت به اعتقادات مردم خود وضع می کنند.
مقدساتحمایت کیفري قوانین موضوعه ایران از 
آن در قوانین موضوعه ایران به مقدساتحمایت از اعتقادات دینی اسالمی و 

حدود یک قرن پیش برمی گردد. براي اولین مرتبه، در متمم قانون اساسی مشروطه 
آن بوده است، سپس مقدساتایت کننده از اسالم و اصولی عنوان شده که به نحوي حم

در الیحه قانونی مطبوعات و پس از آن با پیروزي انقالب اسالمی در قانون اساسی 
جمهوري اسالمی ایران، قانون مطبوعات و قانون مجازات اسالمی اصول و قوانینی 

تصویب شده است که به شرح زیر می باشد.مقدساتبراي حمایت از 
ه.ق: در اصل اول این قانون آمده 1324تمم قانون اساسی مشروطه مصوب م-أ 
است که:
و در 1»مذهب رسمی ایران اسالم و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است...«

اصل دوم این قانون نیز آمده که مجلس شوراي ملی نباید در هیچ عصري از اعصار 
عه حضرت خیراالنام(ص) وضع ه اسالم و قوانین موضومقدسمواد مخالف با قواعد 

.16مجموعه قوانین، تهران چاپخانه ارتش ص 1336اداره دادرسی ارتش، گردآوري .1
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کند و تشخیص این مخالفت را به عهده پنج تن از علماء واگذار کرده است و در آخر، 
این اصل را تا ظهور امام زمان(عج) تغییرناپذیر دانسته است.

این الیحه امده است: 13: در ماده 1334الیحه قانونی مطبوعات مصوب -ب 
ف اسالم انتشار دهد به یک سال تا سه سال حبس هر کس مقاله اي به اساس دین حنی«

».جنجه اي محکوم می شود
مجلس شوراي اسالمی: فصل چهارم این 1364قانون مطبوعات مصوب -ج 

نشریات جز در موارد «اشعار می دارد: 6قانون مربوط به حدود مطبوعات است و ماده 
فصل مشخص می شوند اخالل به مبانی و احکام اسالمی و حقوق عمومی که در این 

آزادند.
نشر مطالب الحادي و مخالف موازین اسالم و ترویج مطالبی که به اساس -1

جمهوري اسالمی لطمه وارد کند.
آن و همچنین اهانت به مقام معظم مقدساتاهانت به دین مبین اسالم و -2

».رهبري و مراجع مسلم تقلید
هر «آمده است: 26ت، در ماده فصل ششم قانون مربوط به جرایم مطبوعاتی اس

آن اهانت کند در صورتی که مقدساتکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسالم و 
به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وي صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق 

و سپس طی تبصره اي، رسیدگی » شرع براساس قانون تعزیرات با وي رفتار خواهد شد
این جرم را، متوقف و تابع بر شکایت مدعی خصوصی نمی داند.به

قانون مجازات اسالمی: در قانون مجازات اسالمی کتاب پنجم که مربوط به -د 
به تصویب مجلس شوراي اسالمی است در 2/3/1375تعزیرات می باشد و در تاریخ 

آمده است:مقدساتدر مورد حمایت از 513ماده 
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اسالم و یا هر یک از انبیاي عظام یا ائمه طاهرین یا تمقدساهر کس به «
حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می 

».شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد

نتیجه
مالئکه، احکام در هر جامعه اي، اعتقادات به امور ماوراءالطبیه، از قبیل خداوند، 

ضروري و آیینهایی وجود دارد که براي اکثریت افراد ان جامعه از قداست خاصی 
، مکانها و زمانهاي مقدسهمانند اشخاص مقدساتبرخوردار است. عالوه بر آن دیگر 

وجود دارد که بی احترامی و توهین به آنها، عکس العمل مقدسو اشیاي مقدس
و هم مفهوم و معناي توهین و مقدسات. ضرورت دارد دامنه اجتماعی را به دنبال دارد

ابعاد مختلف آنها روشن گردد تا از طرفی بهانه به دست دولت مردان جهت سرکوبی 
مخالفین ندهد و از طرف دیگر راه را براي ورود افراد بی مباالت و القید به محدوده 

که مفاهیم این واژه ها بیان ممنوعه ببندد و مسدود سازد. الزمه این امر مهم آن است
تعریفی به میان نیامده است و بعضاً مقدساتگردد. در مجموعه قوانین جزایی ایران از 

پرداخته است و همچنینمقدساتبرخی از مواد قانونی صرفاً به ذکر مجازات اهانت به 
نیز بیان نشده است.مقدساتمصادیق 

که مورد احترام عموم افراد یک نسبت به یک سري عناصر مادي مقدسلفظ 
جامعه قرار دارد، از قبیل خاك، سرزمین، پرچم، سرود و گاهی نیز نسبت به یک عناصر 
غیرمادي از قبیل رویدادهاي مهمی که در یک کشور اتفاق می افتد و مورد قبول و 
احترام غالب افراد جامعه قرار می گیرد؛ مانند، انقالب، جنگ به کار می روند. گاهی

در مورد عناصري که در یک دین و مذهب مورد احترام ویژه مؤمنان آن می مقدسلفظ 
باشد به کار می رود؛ مثالً، در دین مسلمانان نام خداوند، قرآن، پیامبر، کعبه، مساجد و 
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مشاهد مشرفه همچنین برخی از زمانها همانند ماه مبارك رمضان و شبهاي قدر و 
است.مقدسماههاي حرام، موصوف به وصف 
جرم است و مجازات سختی دارد. توهین مقدساتتوهین به هر یک از این 

ممکن است از طریق گفتار باشد و ممکن است از طریق کردار، رفتار و حرکات باشد، 
یعنی، هرگونه گفتار و یا رفتار و یا کرداري که کتابت و یا اشارت به نحوي از انحا در 

هن وارد کند.حیثیت متضرر از جرم، نوعی و
راست بودن یا دروغ بودن نسبتهاي وارده در جرم توهین شرط نیست و 
همچنین موهون شدن طرف مقابل نیز ضرورت ندارد بلکه کردار یا گفتار و یا عمل 

واهن باید به گونه اي باشد که از منظر عرف، وهن آور باشد.
توهین به اعتبار در قوانین جزایی ایران، موهن در پاره اي از اوقات در جرم

شخصیت و مقام و منصب طرف توهین یا اهمیت ویژه ان و یا وسیله ارتکاب آن با 
عکس العمل شدید مواجه شده است که از آن توهین مشدد یاد می شود که توهین به 

اسالمی و انبیا و ائمه طاهرین یا به صدیقه طاهره(ع) و رهبران الهی، توهین به مقدسات
و مقام معظم رهبري، توهین به رئیس جمهور و دیگر مقامات مملکتی امام خمینی(ره)

و رسمی، توهین به رئیس یا نمایندگان سیاسی مملکت خارجی از جمله آنها می باشد 
و مجازات اعدام نیز در پاره اي از موارد براي موهن لحاظ شده است.

منابع
، تهران، انتشارات کیهان، سیستم کیفري اسالم و پاسخ به شبهاتاصغري، سیدشکراهللا، 

1372.
، تهران، سازمان رویکرد دینی در تهاجم فرهنگیافتخاري، اصغر و کمالی، علی اکبر، 

.1377فرهنگی انقالب اسالمی، 
.1368، چاپ دوم، تهران، نشر نگارش، تحقیقی در دین یهودشتیانی، جالل الدین، آ
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ی ستاد برگزاري نمازجمعه ، روابط عموم8، جلد آثارالصادقیناحسانبخش، صادق، 
.1370گیالن، 

.1379،  تهران، نشر میزان، 1، ج حقوق جزاي عمومیاردبیلی، محمدعلی، 
.1347، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1، ج حقوق کیفري اختصاصیپاد، ابراهیم، 

.1377، تهران، نشر میزان، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومیپیمانی، ضیاء الدین، 
، جامعه شناسان بزرگ درباره درآمدي بر جامعه شناسی دین و آراءلی، مسعود، جال

.1379دین، تهران، نشر مرکز، 
، جلد معارف و معاریف دایره المعارف جامع اسالمیحسینی دشتی، سیدمصطفی، 

.1379نهم، مؤسسه فرهنگی آرایه، 
لی، ریاض، دارالوفاء، ، الطبعه االو35، ج مجموعه الفتاوي الکبريحرانی، ابن تیمیه، 

ق.1418
، 16، جلد وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهحرعاملی، محمد بن حسن، 

ق.1403، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ةمسالخاةلطبعا
، بیروت، 2، ج اقرب المورد فی فصح العربیه و الشولردالخوري الشرتونی، سعید، 

م.1889، ةعيمرسلی الیسوةمطبع
، مصحح محمد معین و جعفر شهیدي، تهران، لغت نامه دهخدادا، علی اکبر، دهخ

.1372انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
.1379، نشر فیض، شرح قانون مجازات اسالمی بخش تعزیراتزراعت، عباس، 

م.1997، دمشق، دارالفکر، الفقه االسالمی و ادلته، هبةالزحیلی، و
ةسساالولی، بیروت، المؤةلطبع، ام االجرام والجزاءاصول علسلیمان، عبدالنعیم، 

م.1996للدراسات و النشر و التوزیع، ةمعيالجا
، اسکندریه مصر، جریمه القذف و السب فی ضوء القضاء والفقهالشورابی، عبدالحمید، 

م.1985دارالمطبوعات الجدید، 
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.1374ستار، ، تهران، انتشارات وی1جحقوق کیفري اختصاصی،شامبیاتی، هوشنگ، 
-.1376، تهران، انتشارات ژوبین، 3، ج حقوق کیفري اختصاصی، ــــــــــــــ

، قم، مدینه العلم آیه اهللا 15، جلد جامع االحادیث شیعهطباطبایی بروجردي، حسین، 
.1367خویی، 

، مجله حکومت اسالمی، »حدود آزادي از نگاه کالم و فقه و عرفان«ظهیري، عباس، 
.1379وره پنجم، ، د17شماره 

.1370، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، حقوق اقلیتهاعمید زنجانی، عباسعلی، 
.1364، تهران، امیرکبیر، 1، ج فرهنگ عمیدعمید، حسن، 

للکتاب، ةمليالعاةك، بیروت، الشرتفسیر مفردات الفاظ قرآن کریمعاطف الزین، سمیح، 
م.1414

االولی، بیروت، ةلطبع، اةلكيمذهب الماالفی تلخیص ةلفقهيالقوانین االغرناطی، محمد، 
ق.1420مکتبه العصریه، 

، بابلسر، قلمرو تأثیر جهل بر مسؤولیت کیفري: مطالعه تطبیقیقدسی، سیدابراهیم، 
.1381دانشگاه مازندران، 

، تهران، انتشارات قدس رضوي، ترجمه اعتقادات صدوققلعه کهنه، سید محمدعلی، 
1339.

، مجموعه آزادي عقیده و مذهب در اسالم و اسناد حقوق بشرحسن، کدیور، م
مقاالت همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوي تمدنها، قم، مؤسسه انتشارات 

.1380دانشگاه مفید، 
، تهران، دارالکتب 4، جلد الفروع من الکافیکلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق، 

.1350االسالمیه، 
، ترجمه فاضل خان عهد عتیق و جدیدمقدسکتاب نري، کین ویلیام و مرتن، ه

.1380همدانی، تهران، انتشارات اساطیر، 
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، ترجمه سیدضیاء نقابت، 3، ج مطالعات نظري و عملی در حقوق جزاگارو، رنه، 
.1348تهران، انتشارات ابن سینا، 

.1362، تهران، انتشارات امیرکبیر، 4، ج فرهنگ فارسی متوسطمعین، محمد، 
ق.1390، ةمياالسالةلعلمياةمكتب، جلد دوم، ةسيلتحریرالو)، روح اهللا، امامخمینی(

، الجزء الخامس، قم، ةالثانية، الطبعيةالفقهالقواعدموسوي بجنوردي، میرزا حسن، 
.1348منظورات مکتبه بصیرتی، 

.1375، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، عوائد االیامنراقی، احمد، 
، تهران، دارالکتب 41، جلد جواهرالکالم فی شرح شرائع االسالممحمدحسن، نجفی، 

.1363االسالمیه، 
، جزء 4، ج سنن نسایی بشرح الحافظ جالل الدین سیوطینسایی، احمد بن شعیب، 

.1366، بیروت، دارالفکر، 7
. سینا، 1373، انتشارات امیرکبیر، 2، ج حقوق جزاي اختصاصیولیدي، محمدصالح، 

1348.
.ق1412، بیروت، دارالبالغه، الدلیل المفهرس اللفاظ القرآن الکریمهویدي، محمد، 

،جلد اول، پژوهشی در عصمت معصومان(ع)یوسفیان، حسن و شریفی، احمد حسین، 
.1377تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

