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 مبانی فقهی و حقوقی جرم توهین به مقدسات
 

 حسین تنگستانی
 كارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسالمي دانشگاه پیام نور مركز بوشهردانشجوي 

 

 
 چکیده :

 
 ينید يواال يارزشها با مبارزه و يزیست قداست ،یيزدا قداست ،يزیگر قداست آفت بشري، جوامع در تامل قابل آفات میان از

 روش به كه حاضر پژوهش در.كند يم وارد اجتماع رفاه و شیآسا ت،یامن ي پیكره بر را ينیسنگ هاي ضربه كه است يهبمذ و

 ابهامات بردن بین از ضمن فقهي كتب به استناد با ، آنست بر نگارنده هاست داده لیتحل و هیتجز و يآور جمع و يا كتابخانه

 است مقاله این موضوع كه فقهي منابع در مقدسات به توهین جرم به نسبت دقیق شناختي رهگذر این ،از موضوع این مورد در

 .آورد وجود به

 معضالت(   فساد جیترو و ها،یریدرگ نامشروع، روابط عمد، قتل ،یيربا آدم لیقب از) ياجتماع ياخالق يها يناهنجار برخي

 از است مواردي ، يمذهب مقدسات به نیتوه نهایتا و(  اطلب جیترو ارتداد، ن،ید دادن قرار چهیباز همانند) ياعتقاد و ياسیس

 .گرایي يماد سمت به سیر ينید يارزشها از انسان یيجدا و هجران

 راه و ،یيگرا حق محور بر عدالت پرتو در شیآسا و تیامن جادیا بشر، ازین نیتر ياساس ،يامروز ي دهیچیپ و متمدن يایدن در

 نهیرید ازین نیا تحقق. است يخداپرست و يخداشناس ،یيجو خدا ریمس در نهادن گام و ينید يارزشها میتحك جهت در افتنی

 مطرح الهي بزرگ آوران امیپ اهداف نیمهمتر از يكی عنوان به آنرا اسالم، كه است توجه خور در و مهم يا اندازه به بشر، ي

 .است كرده

 

 

 جرم،مجازات،سبّ ،مقدس،قداساتواژگان كلیدي: 
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 :  یشناس واژه

 پس ؛ دارند يشتریب كاربرد كلمات ریسا به نسبت مقدس« و» «،»سبّ،جرم«»،« توهین»  مانند ها واژه از يبرخ مقاله نیا در

 . میبپرداز كلمات نیا ياصطالح و يلغو يمعن يبررس به ابتدا است الزم

 اعم يرفتار هرگونه از است عبارت اصطالح در و.  باشد يم كردن خوار و فیخف يمعنا به و وهن شهیر از لغت در :نیتوه(الف

 يمعنا در نیتوه. ردیبگ قرار جامعه عرف نظر از مقابل طرف تیثیح وهن موجب كه يا گونه به اشاره و كتابت ، فعل ، قول از

 ای فعل هر امانج ای و باشد كه يابزار و لهیوس هر به حیصح ای دروغ از اعم آور وهن امر هر دادن نسبت از است عبارت تر قیدق

 .گردد گرید طرف شدن فیخف باعث و شأن كسر وجب وعادت عرف نظر از كه يفعل ترک

 استفاده طرز بلكه ستین شرط آن در لهیوس البته كه باشد يكتب ای يشفاه صورت به است ممكن يضمن ای حیصر از اعم نیتوه

 .دارد تیاهم بزه تحقق در دهید بزه ياجتماع تیموقع ، ومكان زمان ، دهید بزه تیشخص ، كلمات از

. شود يم يتلق شخص ادب سوء موجب كه ياعمال ای كلمات قیطر از يكس كردن كوچک: از است عبارت جزا حقوق در نیتوه

 ينم محقق آن بدون و ابدی تحقق وعمد قصد با دیبا كه است ينیعناو از يكی اكرام و احترام همانند اهانت و نیتوه نیبنابرا

 . شود

 :نیوهت انواع

 : شوند يم میتقس دسته سه به جرم يقربان تیوشخص مقام اعتبار به آن مجازات و نیتوه جرم

 برخوردار يا مشدده تیفیك چیه از مجرمانه وصف بودن دارا رغمیعل كه يازاهانت است عبارت ساده نیتوه:  ساده نیتوه( الف

 و يفحاش لیقب از افراد به نیتوه:  دارد يم انیب كه شدبا يم ياسالم مجازات قانون ۶۰۸ ماده آن يقانون ومجازات ستین

 الیر ونیلیم کی تا هزار پنجاه ای و ضربه ۷۴ تا شالق مجازات موجب نباشد قذف حد موجب چنانچه کیرك الفاظ استعمال

 مهم نیا تنها بلكه ستین شرط نیتوه در ها نسبت بودن دروغ ای راست كه است مهم نكته نیا ذكر. بود خواهد ينقد يجزا

 . باشد آور وهن عرفاً كننده اهانت رفتار ای گفتار كه است

 يمواجهم گذار قانون دیشد واكنش با نیتوه شونده، نیتوه شخص منزلت و شأن لیدل به اوقات يگاه :مشدد نیتوه( ب

 يبرا گذار قانون باشد ياسیس ای و ي،اجتماعيمذهب خاص منزلت و تیموقع يدارا شونده نیتوه كه يموارد در يعنی باشد،

 يرهبر مقام به نیتوه -۱:  از عبارتند مشدد يها نیتوه انواع. است كرده ينیب شیپ يدتریشد يها مجازات كننده اهانت

 و كاركنان ریسا به نیتوه -۲. باشد يم سال ۲ تا ماه ۶ از حبس مجازات قانون ۵۱۴ ماده طبق آن مجازات كه يفعل و يقبل

 پنجاه ای و شالق ضربه ۷۴ تا ای و حبس ماه ۶ تا ۳ ياسالم مجازات قانون ۶۰۹ ماده طبق آن جزاتم كه رانیا يدولت مقامات

 مشاغل و ها حرفه صاحبان به نیتوه  -۴يخارج ياسیس مقامات به نیتوه -(۳. باشد يم ينقد يجزا ایر ونیلیم کی تا هزار

 خاص

 

 نیبارزتر از است حد آن مجازات كه ينیتوه عنوان به قذف.  است حد نوع از نیتوه نوع نیا مجازات:  حد مستوجب نیتوه( ج

 .است نیتوه نیا قیمصاد
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 ۵۱۳ مواد از است عبارت جاري قوانین در توهین جرم قانوني عنصر الف( عنصر قانونی: عناصر تشکیل دهنده جرم توهین

 ۶۰۸نگذار نظام جمهوري اسالمي و... ماده توهین به بنیا ۵۱۴ ماده ،...و مقدسات به توهین عنوان تحت اسالمي مجازات قانون

تحت عنوان هجو افراد و  ۷۰۰توهین به روساي قواي سه گانه و سایرمقامات و... ماده  ۶۰۹توهین به اشخاص حقیقي، ماده 

تحت عنوان توهین به  ۶۱۹قانون مطبوعات، تحت عنوان توهین به دین مبین اسالم و مقدسات توسط مطبوعات، ماده  ۲۶ماده 

توان نام برد. هر چند با توجه به توسعه وسایل قانون جرایم نیروهاي مسلح را نیز مي ۴۹و  ۴۸نان و اطفال. همچنین مواد ز

انگاري نشده است و از آن جا كه وسیله ارتكاب جرم و توهین ارتباط جمعي بویژه رایانه، توهین از رهگذر رایانه به روشني جرم

توان عناصر موجود را در مورد جرم توهین از رهگذر رایانه نیز به كاربرد هر چند مقنن ند ميكشرط نیست و آن را توجیه نمي

  و تحت عنوان هتک حیثیت و... بدان اشاره نموده است.  ۱۷و  ۱۶اي ذیل فصل پنجم و مواد در قانون جرایم رایانه

   
امل رفتار مرتكب به شرط مشخص بودن طرف و در تمام آنها ش مشترک صورت به توهین جرایم مادي ركن ب( عنصر مادي:

 موهن بودن رفتار توهین آمیز و مطلق بودن آن است. 

 به وي قصد سپس و است ارتكابي رفتار بودن آمیز توهین به مرتكب آگاهي ابتدا در توهین جرم رواني عنصر ج( عنصر روانی:

   اشد.وي به نامبرده مي بمعن ضرر ورود و دیده بزه شخصیت تخریب منظور

 

قانون مجازات اسالمي، موضوع اهانت به مقدسات اسالمي در صورتي كه جرم ارتكابي مشمول  ۵۱۳ماده  :مجازات توهین

حكم سب النبي )توهین شدید به پیامبر گرامي اسالم و امامان و حضرت فاطمه زهرا و...( باشد اعدام و در غیر این صورت 

چنانچه كسي به هر نحوي به حضرت امام خمیني)ره(،  ۵۱۴ذیل ماده  اهد بود.مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خو

 قانونگذار بنیانگذار جمهوري اسالمي ایران و مقام معظم رهبري اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

را چنانچه موجب حد قذف نباشد به  حاشي و استعمال الفاظ ركیکف قبیل از( حقیقي اشخاص) افراد به توهین ۶۰۸ ماده در

 ۶۰۹همچنین ذیل ماده  هزار ریال تا یک میلیون ریال جزاي نقدي محكوم نموده است. ۵۰ضربه و یا از  ۷۴مجازات شالق تا 

آمده است هر كس با توجه به سمت یكي از روساي سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یكي از نمایندگان مجلس شوراي 

مي یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضاي شوراي نگهبان یا قضات یا اعضاي دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانه ها و اسال

 ۷۴موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 

 در زنان و اطفال مزاحمت یا تعرض مجازات ون ریال جزاي نقدي محكوم مي شود.هزار ریال تا یک میلی ۵۰ضربه شالق و یا از 

 پیش شالق ضربه ۷۴ تا و ماه شش تا دو از حبس حیثیت، و شان مخالف حركات با چه و الفاظ با چه معابر و عمومي اماكن

را هجو كند و یا هجویه را منتشر صورت كتبي یا شفاهي كسي )دیگري(  به یا نثر یا نظم با كه كسي مجازات .است شده بیني

قانون مطبوعات هر كس را كه به وسیله مطبوعات به دین  ۲۶نماید حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. قانونگذار در ماده 

مبین اسالم و مقدسات آن اهانت كند در صورتي كه به حكم ارتداد منجر شود حكم ارتداد را در مورد وي صادر و اجرا مي 

قانون مجازات اسالمي( با مجرم  ۵۱۳غیر این صورت طبق نظر حاكم شرع و براساس قانون تعزیرات )به موجب ماده  نماید، در

كه موضوع آن توهین هر نظامي در حین خدمت به مافوق خود و برعكس )افراد تحت امر(  ۴۹و  ۴۸رفتار خواهد شد. در مواد 

شده است.صرف نظر از عوامل و عناصر فوق و مجازات هاي مقرر، آنچه  مي باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بیني

در مورد جرم توهین حائز اهمیت است منشا آن مي باشدكه اغلب محرک هاي بیروني و شرایط محیطي به آن دامن مي زند یا 

قوق دیگران و... در سایه تحت تاثیر عوامل دروني از قبیل خودخواهي و غرور، تعصب بي مورد، زیاده طلبي، نادیده گرفتن ح

راه هاي پیشگیري و مقابله با جرم توهین نیز قبل از واكنش قانون در برابر  عدم كنترل رفتارهاي شخصي به وقوع مي پیوندد. 
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ام به حقوق دیگران، خویشتنداري، صبر احتر صدر، آن در دست خود افراد است كه با تعدیل و كنترل رفتار، برخورداري از سعه

ایي و در نهایت اندكي گذشت در سایه توجه به تعالیم اسالمي و آموزه هاي دیني و ایمان و... با تقویت اراده فردي و و شكیب

 .جمعي درصدد مقابله با این پدیده زشت اجتماعي باشد

   ختم جرم از قانون تعریف همان به جرم ماهیت شناخت فرایند است، يكیفر قانون آن اساس كه يكیفر حقوق در: جرم(ب

 .شود ينم محسوب تعریف اساساً دارد، مجرمانه مصادیق به يارجاع حالت چون جرم از يقانون تعریف آنكه حال شود؛ يم

 :جرم يلغو يمعنا

 .اسـت جـروم و اجـرام آن جمع و اسـت آمـده عـصیان و خطـا ،يتعـد گنـاه، متـرادف يلغـو يمعنا در جرم

 يفارس زبان در آن استعمال و گناه هم و شـود يم بزه شامل هم كه است يوسیع محدوده يدارا يلغو يمعنا در جرم بنابراین

 جرم، از اخص جریمه و است جریمه كلمه معادل بزه واقع، در. نیست اشـكال از يعـار كیفـر قابل فعل ترک یا فعل عنوان به و

 .كند تعقیب يبدن تنبیه و عقوبت با را آن قانون كه است يعمل ترک یا عمل

 قابـل فعـل تـرک یا فعل يانحصار يمعنا در هیچگاه جرم نیز گذشته يادب متون در يحت است؛ جرایم جریمه، كلمه جمع

 .خطا هم و بزه هم شد، يم گناه شامل هم كه است بوده يوسیع يمعنا يدارا و نیامده ،يدنیو عقوبت

 :جرم اصطالح

 شـده وارد يلغـو يمعـان بـر يقیود و شرایط مربوطه، رشـته حـسب رب و داشته فاصله آن يلغو يمعنا از جرم مصطلح تعریف

 . اسـت

 متفاوت و متنوع دهند، يم قرار مطالعه مورد را جرم كه يهای رشته اساس بر و اندیشمندان نظـر حـسب بـر جـرم تعریـف

 .است

 حقوق در يحت باشد؛ اغیار مـانع و فـرادا جـامع كـه كرد انتخاب را يتعریف تعاریف، این انبوه میان از تا است مشكل يبس

 تعریـف تـسلیم خویش، ياصل نظرات رغم يعل نهایت، در و ندارنـد توافـق جـرم ينهـای تعریف سر بر حقوقدانان ،يكیفر

 كنند، يم ایفا ياساس نقش تحقیق، این اهداف تبیین در جرم از متفاوت تعاریف كـه يآنجای از. شـوند يمـ جـرم يقـانون

 :كرد اشاره آنها از يبرخ بـه بایـد گزیرنا

 :است زیر شرح به جرم از شده ارایه تعاریف از يبرخ ،يانسان علوم يها رشته حیث از

 كه جا هر» كه شعار این با شناسان جامعه. كند يم نقض را قانون كه يرفتار شئوه هر از است عبارت جرم: یشناس جامعه

 رفتار و جرم يها جنبه درک يبرا رویكرد ترین مناسب را يزنـ چـسب بـر نظریـه ،« ددار وجود نیز جرم دارد، وجود قانون

 .دانند يم كجروانه

 جامعه در داده، انجام يكس كـه را يكار اگر. گردد ضرر موجب آن انجام كه است يممنوع كار هر يمعنا به جرم: فلـسفه

 شدید قوانین این با آن مخالفت اگر و شود يم نامیده بـزه ،باشـد داشته شریعت و ياخالق قوانین با شدید مخالفت معین،

 .شود يم نامیده جناح یا گناه نباشد،
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 يمعرف است، كرده يبین پیش آنهـا يبـرا شـرع كه يمجازات به توجه با را جرم فقها و نشده تعریف جرم امامیه، فقه در: فقه

 كه است يعمل ارتكاب یا سنت و كتاب ينواه و اوامر مخالفت جـرم ـر،معاص ياسـالم حقوقـدانان از يبرخ دیدگاه از. اند نموده

 .است شده مقرر يجزای ياجرا ضمانت آن يبرا شارع طرف از و بینجامـد جامعه یا فرد يتباه به

 زاتمجا قانون ۲ ماده) باشد شده تعیین مجازات آن يبرا قانون در كه يفعل ترک یا فعل هر از است عبارت جرم(: قانون)حقوق

 ۱۳۷۰/ ۸/۵ مصوب ياسالم

 با و اجتماع منظر از جرم رشته، ایـن در. نیـست يحقـوق مجـرد مفهـوم یک يدارا صرفاً جرم يشناس جرم در: یشناسـ جرم

 .شود تبیین آن وقوع از يپیشگیر طرق و جرم ارتكاب عوامل تـا شـود مي تحلیل يشناس زیست و يروانشناس علوم به توسل

 يحت است؛ تغییر در دیگر زمان به يزمان از و دیگـر يا جامعـه به يا جامعه از جرم چون نیست؛ مفید و بمناس جرم تعریف

 رونـد با امروزه و است جامعه یک داخل يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع ،يسیاسـ تحـوالت و تغییـر تـابع كـامالً جـرم مفهوم

 در پـیش از بـیش جـرم مفهـوم ،يالمللـ بـین يها سـازمان يها توصیه یا اوامر وجود با و يكیفر حقـوق شـدن يجهـان

 و جوامع داخل در يمكان و يزمان مقتـضیات تـأثیر انكار جرم، از پذیر تغییر و يدایم تعریف ارایه. است گرفته قرار تغییر معرض

 يا گونه آن مفهوم و یابد تغییر يمللال بین و ياجتماع تحوالت تبـع بـه بایـد جرم آنكه حال است؛ يالملل بین يها عرصه در

 .نمایـد جلـوه دیگـر

 

 

 

 : معناي لغوي و اصطالحی سبّج(

ش: ۱۳۸۷شود )راغب اصفهاني، »سبّ« همان دشنام وجیع و دردناک است. »سبه«، عورت را گویند كه مورد دشنام واقع مي

یند كه در جاهلیت، هنگام دشنام و سبّ به وسیله آن گو( »السبابه« یعني انگشت بعد از ابهام یا »انگشت اشاره« را مي۲۲۶

(. همچنین »سبّ« به معني قطع و بریدن است و با فحاشي ۲۲۷ش: ۱۳۸۷؛ و راغب اصفهاني، ۲۰۴كردند )فراهیدي، اشاره مي

 (.۳۸۲ش: ۱۳۸۸شود )ابن منظور، و ناسزاگوئي هم ارتباط و روابط دوستانه قطع مي

گویي دو نفر یا دو گروه به همدیگر است. سباب از سبّ كه به معناي دشنام است، عناي دشنام»سباب« از باب مفاعله و به م

بدتر است؛ چرا كه به گفتۀ ابن منظور »سبّ سخن زشتي است كه در آن تهمتي نیست، اما سباب این است كه در بدگویي از 

وسیله، ر وي وجود ندارد و هدفت این باشد كه بدینفردي چیزي را بگویي كه در وي وجود دارد و یا چیزي بر زبان آوري كه د

 عیبي را به وي منسوب سازي.« )همان(

 بیشتر كه رمز و كنایه بدون و پرده بي صریح، هايجمله با زشت چیزهایي گفتن از است عبارت سبّ تعریف اصطالحی سبّ:

 .آیدمي شود،مي مربوط بدان آنچه و جنسي عمل درباره
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-و در طول تاریخ سابقه ندارد كه توفیق از آنِ ادبیات و منطق سب بوده باشد. كسي با دشنام از عقیدهمنطق سب محكوم است 

انداز را پاداش سنگ است« كسي به منزل گردد. بنابراین با ادبیات »كلوختر ميتر و متصلبگردد، بلكه متعصباش بر نمي

 رسد.مقصود نمي

 سبب نزول آیه و بررسی آن

ذكر روایاتي كه از فریقین در مورد سبب نزول آیه  به كند؛مي كمک قرآن آیات بهتر فهم در را ما نزول سبب كه جایيآن از

 پردازیم:سورۀ انعام آمده است، مي ۱۰۸

( نازل شد، ۹۸ونَ« )انبیاء، گوید: »وقتي آیه »إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُ. ابن عباس)رض( مي۱

دهیم؛ كشي و یا اینكه پروردگارت را دشنام ميمشركان به پیامبر)ص( گفتند: اي محمد، یا از دشنام دادن خدایان ما دست مي

 (۲۵۲: ۸ج ق،۱۴۰۵ آلوسي،) «.بازداشت آنها هايبت دادن دشنام از را مسلمانان انعام، سوره ۱۰۸  خداوند با نزول آیه

رو طیالسي روایت شده است كه گفت: »از امام صادق)ع( معناي آیه »ال تسبّوا...« را پرسیدم، حضرت فرمود: اي عمرو . از عم۲

اي كسي خدا را دشنام دهد؟ عرض كردم چطور مگر؟ فرمود: مقصود از دشنام به خدا، دشنام به اولیاي خداست؛ زیرا هیچ دیده

 (۴۳۶: ۲ش، ج۱۳۸۸گویا خدا را دشنام داده است.« )بروجردي،  هر فردي ولیي از اولیاي خدا را دشنام دهد،

دانند، نوعي تكلف دانسته و الزم به ذكر است كه رشید رضا گفتۀ كساني را كه منظور از »فیسبّواهلل « را »فیسبّوا رسول اهلل« مي

 (.۶۶۵: ۷تا، جیابد )رشید رضا، بيبا برخي از روایات همگون نمي

شان فرمودند: پروردگارتان را دشنام سوره انعام نازل شد، پیامبر)ص( خطاب به اصحاب ۱۰۸ماني كه آیه گوید: »ز. بغوي مي۳

 (۲۳۹: ۲ق، ج۱۴۲۲ندهید، آنگاه مسلمانان از دشنام دادن خدایان مشركان باز ایستادند.« )بغوي، 

پرستیدند، آنچه مشركین غیر از خدا مي . در روایتي از تفسیر قمي آمده است كه امام صادق)ع( فرمود: »چون مسلمانان به۴

 مسلمانان صورت این در زیرا  سوره انعام، آنها را از سب آلهۀ مشركان بازداشت؛ ۱۰۸دادند، خداوند با نزول آیه دشنام مي

 «.یردگ قرار كفار دشنام مورد آنها یگانه خداي تا شوندمي باعث مشركان بر عناد روي از و آورندمي شرک خدا به ندانسته

 (۴۳۶: ۲، جش۱۳۸۸ جامع، تفسیر از نقل به ۲۱۳: ۱ج قمي، تفسیر)

خواهند كه از . تفسیر درّالمنثور، دو روایت آورده است كه در هر دو، پیامبر)ص( مخاطب است و مشركان از پیامبر)ص( مي۵

 (۳۰۵: ۳ق، ج۱۴۲۱ناسزاگوئي به خدایان آنها دست بكشد. )سیوطي، 

بینیم كه در آن آمده ترین سبب نزول را روایتي ميیات كریمه قرآن نگاهي عمیق داشته باشیم، صحیحاگر به روایات و سیاق آ

پرداختند كه خداوند با دادند، آنها هم به دشنام خداوند ميهاي كفار را دشنام ميآمدند و بتاست: مسلمانان، بر سر غیرت مي

داد و آنان را از توهین به مقدسات بازداشت. بنابراین پیامبر)ص( مخاطب  نزول سوره انعام، نحوه برخورد با مخالفین را آموزش

نهي »التسبّوا...« نیست؛ چه اینكه آن حضرت اسوه حسنه و داراي خلقي عظیم بود و به عنوان معلم بشریت و متمم مكارم 

را دعوت مي داد و سخنانش متین و نرم اخالق مبعوث شده بود و فحّاش، سبّاب، لعّان و بدزبان نبود، بلكه در پرتو وحي همگان 

 (.۲۶۱: ۶ق، ج۱۴۲۰و چهره اش گشاده و متبسّم بود ) ابن عاشور، 

 (تبریزي شمس كلیات) آید چه قمر از خود كردن، بخش نور جز     جز لطف و جز حالوت خود از شكر چه آید
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 تناسب آیه با آیات قبل

ها و آیات اي نیست كه آیاتش با یكدیگر تناسب نداشته باشد؛ بلكه سورهندهاندیشان، كتاب پراكقرآن كریم بر خالف تصور كوته

 گردد.آن از انسجام وتناسب خاصي برخوردارند كه به برخي از آن موارد اشاره مي

ارسه و گفتند: قرآن را از مدگوید: »والتسبّوا الذین ...« به گفته مشركان تعلق دارد كه به پیامبر)ص( مي. امام فخر رازي مي۱

تا، اي و كالم خدا نیست. این سخن، مسلمانان را به سبّ و شتم آلهۀ مشركان واداشت )رازي، بيآوري كردهمذاكره مردم جمع

 (.۱۴۱: ۷ج

گوید: »به دنبال بحثي كه درباره منطقي بودن تعلیمات اسالم و لزوم دعوت از راه استدالل، نه از اهلل مكارم شیرازي مي. آیت۲

كند كه مسلمانان به حربۀ ناكارآمد و بي حاصل سب و دشنام خدایان مشركان ر در آیات قبل گذشت، خداوند تأكید ميراه اجبا

 (۴۸۸: ۵ش، ج ۱۳۹۰روي نیاورند.« )مكارم شیرازي، 

-ات ميافزاید و اثبهمین سوره عطف شده است و بر معناي اعراض از مشركان مي ۱۰۶گوید: »این آیه به آیه . ابن عاشور مي۳

پوشي از سخنان زشت مشركان و خودداري از مقابله به مثل با كند كه مقصود از اعراض، ترک دعوت نیست، بلكه چشم

 (۲۶۱: ۶ق، ج۱۴۲۰آنهاست.« )ابن عاشور، 

ه . در آیات پیش از این آیه، خداوند پیامبر)ص( را به تبلیغ وحي مأمور و به اعراض از مشركین دستور فرمود و حضرتش را ب۴

اند، نه مسیطر و صبر و بردباري فرا خواند؛ چون استعدادهاي بشریت تفاوت داشت. بنابراین پیامبران و دعوتگران فقط مبلّغ

 »و: است فرموده مردمان آزادي حفظ جهت و گذاشت آزاد پذیرش عدم و پذیرش  جبار و وكیل. خداوند مردم را در

 (۶۶: ۷ج تا،بي رضا، رشید) «...التَسُبّواالّذینَ

 گرایی و بعد هدایتی آیهعمل

گرایي است و آیات زیادي به اصالت عمل براي نتیجه كاركردي آن در قرآن آمده است كه در دین اسالم، هدف بر ترویج عمل

ق( از نخستین كساني ۶۶۰كنند. عزالدین عبدالسالم )م.همگي عمل در برابر عمل و خواسته در برابر خواستۀ مشابه را مطرح مي

 توانمي كه  اي(. فلسفه۴۲ش، ۱۳۸۰به نقل از: ایازي،  ۳۲۱ست كه این ویژگي قرآن را عنوان كرده است )االشارۀ إلي األیجاز، ا

 این. است زشت كار از اجتناب و خوب كار به تشویق خود، وظیفه از مكلف آگاهي بر افزون كرد، ذكر قرآن شیوه این به نسبت

انعام، مثال و مصداق خوبي براي  سوره ۱۰۸ آیه. گیردمي قرار تربیتي و گريهدایت بعد وانعن تحت قرآن كلي ساختار در روش

گرایي است، زیرا با نهي از دشنام دادن به خدایان مشركان درصدد بیان علت حكم است و جداي از جنبه كاركردي و عمل

یز خواهد بود؛ یعني اگر حتي عملِ خوب منجر و گرایي معتقد است كه در هر جا چنین علتي باشد، حكم نتشویق به بعد عمل

العملي زشت گردد، از عمل خوب باید خودداري نمود. برخي دیگر از آیاتي كه اصالت عمل را براي نتیجه منتج به عكس

 كنند، به شرح زیر هستند:كاركردي آن مطرح مي

 (۱۵۲قره، »فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ« )ب

 (۱۲۳»مَن یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِهِ وَلَا یَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِیًّا وَلَا نَصِیرًا« )نساء، 

 (۴۲-۴۳ش: ۱۳۸۰( )ایازي، ۹۵»وَمَنْ عَادَ فَیَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انتِقَامٍ« )مائده، 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

8 

 درسی تربیتی براي دعوتگران

شود، باید دست كشید؛ چه اینكه آنچه به شر و كه از طاعتي كه منجر به معصیت ميسوره انعام داللت دارد بر این ۱۰۸آیه 

بیند كه چگونه خداوند از سب و طعن گشاید، نميانجامد، شر است. آیا كسي كه زبان به دشنام مقدسات دیگران ميبدي مي

تري كه دشنام خدا شود، مسلمانان را نهي فرمود؛ چرا كه به معصیت بزرگيها، كه خود از اصول طاعات محسوب مزدن به بت

گشود. پیامبر)ص( چه حكیمانه فرمودند: »ملعون است كسي كه انجامید و باب سفاهت و بي خردي را ميو رسولش بود، مي

ام دهد؟ فرمودند: »زماني شود شخصي پدر و مادر خود را دشنپدر و مادرش را دشنام دهد« اصحاب عرض كردند: »چطور مي

( امام ۱۵۱و ۱۵۰: ۲تا، ج شوند.« )الشوكاني، بيكه زبان به دشنام پدر و مادر دیگران باز كند، پدر و مادرش دشنام داده مي

كنند و اگر نیاز پیدا كنند، از تعریض و كنایه فرماید: »اهل صالح از الفاظ ركیک وزشت خودداري ميمحمد غزالي نیز مي

 (۱۲۳: ۳تا، ج كنند.« )غزالي، بيمي استفاده

اند كه اگر دعوتگر دیني با امر به معروف بداند كه مأمور به كاري بدتر از آنچه علماي علم اخالق در پرتو آیه فوق برداشت نموده

عروف و پردازد، بهتر همان است كه امر به مكند و به مخالفت با حق ميآورد و به مقدسات، هتک حرمت ميهست، روي مي

 نهي از منكر نكند؛ بلكه واجب است كه رهایش نماید. به فرموده سعدي)ره(:

 (۸۳: ۳ ج البیان،روح تفسیر)           گوي نگهدار نبیني میدان چو          مجال سخن تا نیابي مگوي

كنند و باید دانست كه ه مثل ميپس نباید به مقدسات دیني مردم اهانت شود، زیرا حداقل بازتاب آن این است كه آنان مقابله ب

گردد. توزي و ناسزا شنیدن نیز ميدارد، بلكه عامل بروز دشمني، كینهفحش و ناسزا نه تنها كسي را از مسیر غلط باز نمي

شود و دعوتگر حكیم به منزلۀ طبیب روح و روان آدمیان است؛ یک طبیب حاذق جهت عالج بیماران خود دلسوزانه وارد مي

كند و چنانچه به این نتیجه رسید كه بیمار به جاي از بیماران سخن ناسزایي بشنود، با سكوت و لبخند برخورد ميحتي اگر 

كند. البته این به معناي كند و به سالمت و آینده خویش بي اعتناست، او را تا مدتي به حال خود رها مياطاعت، لجبازي مي

ه به معناي ممنوع بودن تحمیل عقیده به دیگران است؛ چه اینكه اراده خداوند به ترک امر به معروف و نهي از منكر نیست، بلك

 ها تعلق گرفته و امر هدایت و دینداري اجبارپذیر نیست.اختیار انسان

 هاها و آموزهپیام

.نیكوست نیز دشمنان برابر در ادب . ۱  

 كنند.اید شما توهین مي. دشمنان نادان را با دشنام دادن علیه خود تحریک نكنید كه به عق۲

  .ها و نهي از منكر نیز ممنوع است مناظره هالیغات و تب در دشنام از استفاده . ۳

 توان مردم را از مسیر غلط بازداشت و به راه آورد.. با دشنام و ناسزاگویي نمي۴

 . به رسوایي خود نزد پروردگار بیندیشید و دشنام ندهید.۵

  بار نمي آورد به جامعه سطح در اخالقي بي و ادبي بي رواج زج چیزي مقدسات به دشنام . ۶

 (۱۴۰: ۳ج ش،۱۳۸۹ اصفهاني، رضایي. )دارد منافات نرم گفتار و احسن جدال یعني اسالمي دعوت اصول با سب . ۷
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 : مقدّس(د

 موجودات، اء،یاش ،يمذهب ادافر.است شده«خوانده يپاك به و ادشده،ی يپاك به كرده،پاک منزه، زه،یپاك پاک،» يمعن به لغت در

 به مقدّس.دارند آنان سرنوشت و يزندگ بر كنندهدگرگون ياثر كه داننديم كائنات اساس در یيزهایچ را مقدّس يهامكان ای

 وجود مقدسات با رفتار يبرا ياژهیو نیقوان. است خارج هاانسان دسترس از و دور به روزمره امور از كه شوديم گفته يتیماه

 .ددار

 ينظرنقطه از. يشناسجامعه در میدورك لیام هینظر مانند اند،شده ارائه تقدس مفهوم شیدایپ هیتوج يبرا يمختلف يهاهینظر

 كه يمذهب يدارشناسیپد در اتو رودلف نظرات مانند است؛شده دانسته گرید میمفاه براساس ریناپذحیتوض يامر تقدس گر،ید

 ظهور يبرا يشناسختیر ادهیال رچایم آن، دنبال به. است يمذهب تجربه يمبنا كه دانديم احساسات از يبعد را بودنمقدس

 .داد حیتوض مدرن جامعه در را آن شدن تركم و كرد نیتدو تقدس

 :قدساتم

 میرچا مقدس امور درباره. مقدس اعمال و مقدس اشیاي مقدس، زمان مقدس، مكان همچون ;مقدس متعدد است امور

 داراي همیشه طبیعت نیست، طبیعي فقط هرگز طبیعت مذهبي، انسان »براي: نویسد مي نامقدس و مقدس ابكت در الیاده

خدا است، از دستهاي خدایان بیرون مي آید. جهان  آفرینش كیهان چون ;است ساده مطلب این درک. است مذهبي ارزش

چون به آن بیندیشد، كیفیات بسیاري از تقدس را اشباع شده از تقدس است، جهان به گونه اي آشكار شده كه انسان مذهبي 

 در آن مي یابد.« »انسان هرگز نمي تواند جهان را به تمام وجوه آن از تقدس خارج كند.«

  برخی از امور مقدس ادیان عبارتند از: 

و مرزهاي  كي از ویژگي هاي برجسته ادیان مشهور تاریخي مشخص كردن مناطق و ساختارهاي دیني توسط حد :مکان مقدس

طبیعي، آییني و رواني از مكان هاي عادي است. از لحاظ كیفي، پاره اي از بخش هاي مكان از بخش هاي دیگر متفاوت است. 

چون مكاني كه تو در آن ایستاده اي  ;ینجا نزدیک نشو. كفش هایت را از پاهایت بیرون آورا »به: گوید مي موسي خداوند به

رم ها، كلیساها، مسجدها، كنیسه ها، مشاهد مشرفه، امامزاده ها، حسینیه ها و معابد، همه زمیني مقدس است.« صحن ها، ح

 كتاب اماكني هستند كه بر اساس معیارهاي مذكور از اماكن عادي جدا مي شوند و احكام خاص خود را دارند. میرچا الیاده در

 خدا با ارتباط براي ابزاري كه آن جمله از ;كند مي ذكر مقدس مكانهاي براي را مشخصي كاركرد خود، دین المعارف دائرۀ

، مناجات عبادت همچون اي ویژه اعمال و مراسم شوند مي اماكن این وارد كه كساني .هستند خداوند قدرت گاه تجلي ;هستند

ویژگي خاص  و اعتكاف انجام مي دهند و در واقع، همین اعمال همراه با تجربه قدسي مربوط به آن هاست كه به این مكان ها

مي بخشد. اشیایي كه به این اماكن تعبیه مي شود به لحاظ تعلق آن ها به مكان مقدس، تقدس مي یابد و قاعده سرایت شامل 

درجات متفاوت تقدس به لحاظ وسعت احكام متعلق به آنها )معیار اول( و یا به لحاظ تعلق شدیدتر آنها به  حال آنها مي گردد.

 بیت و یهودیان براي اورشلیم در یهودیان معبد و مسلمانان براي مكه در كعبه مي باشد. مقدس اصیل )معیار دوم(

 . آیند مي حساب به اماكن ترین مقدس برایمسیحیان المقدس

سجدالحرام، مساجد، مشاهد مشرفه و امامزادگان از شرافت ویژه اي برخوردار است و در میان مساجد، بهتر از م مسلمانان، نزد

 گاه آن و المقدس بیت مسجد آن از بعد و كوفه مسجد سپس و( ص) پیامبر مسجد ا، مسجدالحرام و پس از آنهمه مسجده

 مي مراعات تخفیف اندكي با پروتستان ه در مورد كلیساهايقاعد همین. است بازار مسجد و محله مسجد شهر، هر جامع مسجد
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 .انجیالست آنها تقدس و توجه كانون چند هر گردد،

 هاي تمثال و مقدس یادگارهاي آن در كه هستند هایي بتكده معموال شرقي جنوب آسیاي دس دراماكن مق

ر بخوانید( طواف مناره و تقدیم گل و گیاه و تعظیم و اگ) و پا از كفش آوردن بیرون با آنها زائران شود مي بودانگهداري متبرک

لق آن به خداوند و حاكمیت روح الهي )تجربه دیني( بر آن كرنش، اداي احترام مي كنند. مساجد، كه تقدس آنها به دلیل تع

است، باید با وضو و طهارت به آنها وارد شد. بنابراین، زن ها در ایامي كه بنابر احكام دیني نمي توانند با طهارت باشند، از آمدن 

 .به مساجد منع شده اند

 :زمان مقدس

است و در یک تقسیم، به مقدس و نامقدس تقسیم مي گردد. زمان هاي زمان در اعتقادات دیني از اهمیت ویژه اي برخوردار 

مقدس نزد مسلمانان از احترام و تكریم برخوردارند و ویژگي آنها به این است كه در هر هفته یا هر ماه یا هر سال تكرار مي 

 ماه ایام غدیر، و فطر عید و قربان یدع شوند. روز جمعه، روز بعثت پیامبر اكرم )ص(، ایام والدت ائمه اطهار )ع( اعیادي همچون

 .هاست زمان این جمله از حج مراسم برگزاري ایام و اعتكاف ایام رمضان،

تقسیم دیگري كه در ارتباط با زمان، از نظر دین داران و همچنین متون دیني مي توان به آن اشاره كرد، تقسیم زمان به زمان 

 مبارک یا سعد و زمان سوم یا نحس مي باشد.

 ;زمان مبارک، همان زمان مقدس است، اما زمان نحس چیزي فراتر از نامقدس است و با نگرش منفي به آن نگریسته مي شود 

دارند. زمان نحس زماني است كه در آن زمان به غیر از شر و بدي رخ ندهد و  ۱۳همچون قضاوتي كه عوام مردم درباره عدد 

بركت نباشد. قدر مسلم این است كه زمان همچون مكان )في نفسه( از قداست زمان مبارک زماني است كه در آن جز خیر و 

ذاتي برخوردار نیست، بلكه قداست آن به لحاظ تعلقي است كه زمان نخستین )یعني همان زماني كه تكرار آن را با مراسم و 

ان گونه نحس بودن ایام نیز به لحاظ آیین ها در هفته ها و ماه ها و سال هاي بعد گرامي مي دارند( با مقدس اصیل دارد، هم

 حوادثي است كه با آن زمان مربوط مي باشد...

نوشته هاي مقدس، به خصوص در ادیان بزرگ و ادیان توحیدي، از بیشترین تقدس برخوردار است و شامل  :نوشته هاي مقدس

 قرآن، یهودیان، و مسیحیان مقدس كتب انعنو به تورات آثار مكتوب انبیا، زهاد، مقدسان و اوصیاي آن ها مي شود. انجیل و

 .شود مي محسوب زرتشتیان ب مقدسكتا اوستا، و مسلمانان مقدس كتاب

 هایي كتاب به نوبت گردد، مي مطرح مقدس هاي كتاب مهمترین عنوان به ادیان گذاران پایه توسط كه هایي كتاب از پس 

( ع) انبیا اوصیاي و یاران نزدیكترین توسط معموال ها كتاب نای داراست را مقدس كتب بر شرح و تفسیر عنوان كه رسد مي

 و سه وظیفه اصلي به عهده دارد: شود مي تدوین

 ;شرح و تفسیر كتب مقدس اصلي -۱

 ;تعیین وظیفه مردم در ارتباط با شرایط زماني و مكاني -۲

 تشویق و ترغیب مردم به دینداري. -۳
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 به منسوب مستقیما كه سجادیه صحیفه و البالغه نهج :از عبارتند مقدس هاي كتاب مهمترین قرآن، از پس اسالم، در دین

جانشینان پیامبر )ص( مي باشند و در مرحله سوم به كتاب هایي مي رسیم كه راویان و ناقالن، بیانات و كلمات آن ها را تحت 

 عنوان حدیث و روایت و ادعیه جمع آوري كرده اند.

 اهانت به مقدسات و طریقه برخورد با مجرمین مطرح میكنیم:در زمینه را حال تعدادي پرسش 

 [ارتداد]السالم علیهم اطهار ائمه به كننده اهانت حکم

اگر فردي در یک قطعه موسیقي، اقدام به توهین و ناسزا به محضر مبارک ائمه اطهار )علیهم السالم( نماید چنین  پرسش :

ه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم )علیهم السالم( و توهین به آن هر گون پاسخ :شخص و چنین كاري چه حكمي دارد؟

بزرگواران در صورتي كه توهین كننده مسلمان باشد موجب ارتداد است و اگر مسلمان نباشد در حكم ساب النبي )ص( است و 

ب اهل بیت )علیهم السالم( را از این گونه افراد در اسالم مجازات بسیار سنگیني دارند. خداوند مسلمین و مخصوصاً پیروان مكت

 .شر دشمنان مصون و محفوظ دارد

 [ارتداد] السالم علیهم معصومین حضرات و انبیاء به اهانت تشخیص معیار

تعریف دقیق اهانت و مصادیق آن در فقه شیعي چیست؟ آیا عالوه بر فحاشي افترا، تهمت، اتهام وارد كردن، انكار  پرسش :

كار عصمت پیامبران و امامان )علیهم السالم( مصداق اهانت یا سب نبي هستند یا خیر؟ نسبت دادن نبوت، انكار امامت، ان

نقصان به دین اسالم و یا پیامبر و امامان )علیهم السالم( چطور؟ آیا منبعي وجود دارد كه بطور دقیق به این موضوعات و 

و امامان )علیهم السالم( اهانت نیست بلكه بعضي از آنها كفر و  انكار نبوت یا عصمت پیامبران پاسخ :مصادیق آن پرداخته باشد؟

بعضي سبب خروج از مذهب شیعه است و نسبت دادن نقصان و امثال ذلک نیز اهانت نیست بلكه كفر است و این موضوع منبع 

 خاصي ندارد بلكه با مراجعه به عرف مشخص مي شود آیا اهانت است یا انكار مسلمات اسالم.

 [ارتداد] السالم علیهم معصومین حضرات به ارادي غیر توهین صورت در ادارتد حکم

اگر كسي با كوچكترین ناراحتى، حرفهایى بزند كه از آن بوى ارتداد و خداى ناكرده اهانت به مقام خداوند متعال یا  پرسش :

و مى گیرد و نماز مى خواند و سایر معصومین)علیهم السالم( به مشام آید با توجّه به این كه مى دانیم لحظه اى دیگر وض

اگر شخص از خود بى خود مى شود و كلمات  پاسخ :عبادات را بجا مى آورد، برخورد با این گونه افراد به چه صورت باید باشد؟

 كفرآمیز مى گوید مرتد نمى شود و در غیر این صورت مرتد است.

 [ارتداد] قرآن به فحّاشى و توهین با ارتداد

توهین به قرآن و فحّاشى نمودن به آن )العیاذ باهلل(سبب ارتداد مى شود، تكلیف كسانى كه شاهد و ناظر این مسأله آیا  پرسش :

 اگر از روى علم و عمد باشد مرتد مى شود و بر دیگران الزم است كه نهى از منكر كنند. پاسخ :هستند چیست؟

 [ادارتد] بگوید ناسزا معصومین ائمه و پیامبر به كه مسلمانی

شخص مسلمانى به طور مكرّر و در حال عصبانیّت به رسول اكرم)صلى اهلل علیه وآله( و ائمّه معصومین)علیهم السالم(  پرسش :

)نعوذ باهلل( توهین مى كند در حالى كه به خیال خودش به حضرت ابوالفضل )سالم اللّه علیه( اعتقاد و عالقه دارد وظیفه 
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اگر حال او حال عادى باشد، از اسالم بیرون رفته است و همسرش باید از  پاسخ :بیان فرمایید؟ همسر، فرزندان و بستگان او را

او جدا بشود ولى اگر از حال طبیعى خارج شده و یامشكوک است كه از حال طبیعى خارج شده یا نه، محكوم به اسالم است 

 عقدش صحیح استودر صورت اوّل اگر توبه كند و دوباره آن زن به عقد آن مرد درآید 

 [ارتداد] مقدّسات به توهین مجازات

كه مقرّر مى دارد: »هر كس به مقدّسات اسالم و یا هر یک از انبیاى  ۱۳۷۵قانون تعزیرات سال  ۵۱۳با توجّه به مادّه  پرسش :

د، اگر مشمول حكم ساب عظام)علیهم السالم( یا ائمّه طاهرین)علیهم السالم( یا حضرت صدّیقه طاهره)علیها السالم( اهانت نمای

النّبى باشد اعدام مى شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محكوم خواهد شد« سؤال این است كه آیا از جنبه 

فقهى توهین به مقدّسات اسالم )غیر از پیامبر اكرم)صلى اهلل علیه وآله( و انبیاى عظام یا ائمّه طاهرین)علیهم السالم( یا حضرت 

قه طاهره)علیها السالم(( مثالً توهین به كعبه معظّمه یا مساجد و امثال آن مى تواند به سبّ النّبى)صلى اهلل علیه صدّی

توهین به سایر مقدّسات  پاسخ :وآله(منجر شود و تحت این عنوان مشمول مجازات اعدام گردد، یا محكوم به تعزیر مي گردد؟

 تعدّدى داریم كه حكم آن قتل است.كعبه به نجاست روایات م تعزیر دارد ولى در خصوص آلوده كردن خانه

 

  :نتیجه

 كشور کی شهروندان غالب نید مورد در با ينیسرزم قلمرو کی محدوده در آن كننده الزام قدرت كه يسنت يانگار جرم 

 قلمرو در ينید دهیقع به نیتوه ، اطالعات كنترل قابل ریغ و عیسر گردش لیدل به.  ستین مقصود به يكاف دارد یيكارآ

 ، متاثر را ينیسرزم قلمرو از خارج در یيها انسان ، مقاله با كاتوریكار با ریتصو کی است ممكن و نمانده محدود ينیسرزم

 را يالملل نیب و يمل تیامن بسا چه ، يافراط يگروهها لیتشك و نفرت و نهیك افتنی سازمان با و سازد ختهیبرانگ ای نیخشمگ

 قانون و ياسالم مجازات قانون در شده ينیب شیپ میجرا از يكی ياسالم مقدسات به اهانت  همچنین  . دهد رارق دیتهد مورد

 حكمفرماست آن بر زین يخاص قواعد اما ، باشد يم ساده اهانت تابع مقررات و احكام از ياریبس در چه اگر كه است مطبوعات

»  واژه ، گرید يقانون مستندات و ياسالم مجازات قانون ۵۱۳ ماده رایز . كرد جستجو يشرع منابع در دیبا را قواعد نیا كه

 قانون ۱۶۷ اصل دستور به زین قضات.  اند نكرده ارائه آن از يروشن ریتفس و نداشته انیب يكل صورت به را«  ياسالم مقدسات

 كنند مراجعه يشرع منابع به دارند فیلتك يفریك امور در انقالب و يعموم يها دادگاه يدادرس نیآئ قانون ۲۱۴ ماده و ياساس

. 

 نیتوه.  دارد يسخت مجازات و است جرم مقدسات كدام از  از کی هر به نیتوهبه طور كل از این نوشتار مشخص گردید كه 

 . باشد حركات و رفتار ، كردار قیطر از است ممكن و باشد گفتار قیطر از است ممكن

 ندارد ضرورت زین مقابل طرف شدن موهون نیهمچن و ستین شرط نیتوه جرم در دهوار ينسبتها بودن دروغ ای بودن راست 

 .باشد آور وهن ، عرف منظر از كه باشد يا گونه به دیبا واهن عمل ای و گفتار ای كردار بلكه

 

 :منابع

 قرآن كریم-۱
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 ۲-ش۱۳۷۲ل،،تهران،موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،چاپ او۳دهخدا،علي اكبر،لغت نامه دهخدا،ج

 ش۱۳۸۷آرایه،غریب القران،تهران،موسسه فرهنگي راغب اصفهاني،حسین ابن محمد،المفردات في -۳

(مباني،اصول و شیوه هاي جرم انگاري،رساله دكتري رشته حقوق جزا و جرم شناسي،دانشكده ۱۳۸۲محمودي جانكي،فیروز) -۴

 حقوق و علوم سیاسي دانشگاه تهران

 م،لسان العرب،بیروت،داراالحیا،التراث العربيابن منظور،محمد ابن مكر-۵

 ش۱۳۸۷بروجردي،محمد ابراهیم،تفسیر جامع،تهران،عصر ظهور،-۶

 ش۱۳۹۰،جوادي آملي،عبدهلل،تفسیر انسان به انسان،قم،اسرا-۷

(جزم اندیشي و خشونت مذهبي،ترجمه و تحقیق محمد حسین شمسایي و رسول منتجب ۱۳۸۸قزویني،سید محمد حسي) -۸

 پ اول نشر دادگسترنیا،چا

 رازي،فخرالدین،تفسیر كبیر،بیروت،دار االحیا،التراث العربي،بي تا.-۹

 رشید رضا،محمد،تفسیر القران الحكیم الشهیر بالمنار،بیروت،دار الفكر،بي تا.-۱۰

 ق۱۴۲۱سیوطي،جالل الدین،الدرالمنثور ،بیروت،دار االحیا التراث العربي،-۱۱

 ،بي تا.علوم الدین،بیروت،داراالحیا التراث العربيغزالي،محمد ابن محمد،احیا -۱۲

 محمدي ري شهري،محمد،میزان الحكمه ،قم،دار الحدیث-۱۳

 ش۱۳۶۸دوركیم،امیل،قواعد روش جامعه شناسي،علي محمد كاردان،انتشارات دانشگاه تهران -۱۴

 لعربي.الوسي بغدادي،شهاب الدین السید محمود،روح المعاني،بیروت،داراالحیا،التراث ا -۱۵
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