
  ٩٩ ١١٥ـ٩٩ از صفحه ،١٣٩٠سال چهل و چهارم، بهار و تابستان ، ١مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ 

 
 
 

 )ع(و ائمه اطهار ) ص(تل ساب النبي  ق حکمبررسي
 
 ٢نژاد یاسر غالم،١١*ابوالحسن شاکري

  شناسي  کارشناسي ارشد جزا و جرمیش آموختهدان ٢ دانشگاه مازندران، استادیار١
 )٢١/١٢/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي١٦/٨/١٣٨٨ :تاریخ دریافت مقاله(

 
  چکیده 

 آنقدر قبیح و  غیر قابل تحمل است که به اننزد مسلمان) ع(یا ائمه ) ص(نبي سبّ 
جائی که دولت . کندتلقي مي هدر  را خون سب کنندهمجازات اسالميصراحت قانون 

 سبّ کننده مجازاتا در قلمرو حکومت اسالمی قانونی راجع به یاسالمی استقرار ندارد 
ونگذار بطور وضع نشده است، قتل سب کننده موجب قصاص نیست؛ ولی وقتی قان

مجازات ) ع(یا ائمه) ص( نبیی ا، براي جرم سب کننده.م. ق٥١٣ یخاص در ماده
 ،اعدام را وضع کرده، در مقام جلوگیری از اجرای عدالت خصوصی است و دولت

اش دادرسی عمومی و گیرد که الزمهیت اعدام سب کننده را به عهده میمسئول
سی در اجرای تکلیف شرعی سب کننده را تشریفات قانونی است، با این حال اگر ک

 ٦١٢ ی قاتل باید این جرم را در دادگاه ثابت کند و در هر حال مستند به ماده،بکشد
ل در نظم و امنیت جامعه، مستحق مجازات قانون مجازات اسالمی در صورت اخال

وه  به این که ق، با توجّه مگر اینکه رهبر با لحاظ شرع و قانون اساسی؛حکومتی است
 سب ، از شئونات وی است قاتل را از مجازات حکومتی معاف کند، اما اگر قاتل،قضائیه

 مرتکب از تعقیب کیفری و استرداد مصون ،کننده را در خارج از ایران به قتل برساند
مجازات  قاتل به ، غیر الهی به قتل برسدیبا انگیزه چنانچه سب کننده ا امّ؛است

 . گرددارتکاب قتل عمدی محکوم می
 

 . مهدورالدم ـ قتل ـ نبی ـ سبّ هاواژه کلید

 مقدمه 

 مکن است واقع گردد، از جمله جرایمی که علیه تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص م
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د را در جامعه تحت تأثیر قرار باشد؛ از آنجائی که توهین، شخصیت فرجرم توهین می
ذار، با جرم انگاری، چندین گردد، قانونگهد و موجب تحریک احساسات جمعی میدمی

 ٦٠٨ماده از مواد قانون مجازات اسالمی را به آن اختصاص داده که از جمله در ماده 
توهین به افراد، از قبیل فحاشی و استعمال «: کندنون مجازات اسالمي، چنین بیان میقا

ه  ضربه و یا پنجا٧٤الفاظ رکیک چنانچه موجب حدّ قذف نباشد، به مجازات شالق تا 
آنچه در این میان از اهمیت . »هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود

را که اخصّ از ) ع(یا ائمه ) ص(  این است که مقنن، بزه سبّ النبی،بسزایی برخوردار است
ت با جرم انگاری توهین است، از شمول مواد قانونی عام توهین خارج نموده و به صراح

ر  قانون مجازات اسالمي، مجازات اعدام را برای مرتکب در نظ٥١٣ی این عمل در ماده
هر کس به مقدسات اسالم و یا هر یک از انبیاء عظام یا «: گرفته و چنین مقرر کرده است

اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب ) س(یا حضرت صدیقه طاهره ) ع(ائمه طاهرین 
 .»یک تا پنج سال محکوم خواهد شدالنبی باشد، اعدام و در غیر این صورت، به حبس از 

دهند؛ به نحوی که اگر فردی فراد قداست جان خود را از دست میدر برخی موارد، ا
به حیات آنها تعدی کند مسئولیتی نخواهد داشت؛ از جمله مواردی که در صورت تعدی 

شود، زمانی است که شخصی رتکب، مبری از قصاص نفس و دیه میبه حیات آدمی، م
 قانون مجازات ٥١٣ی زات آن سلب حیاتش باشد؛ مثل مادهجرمی گردد که مجامرتکب 

در نظر گرفته ) ع (یا ائمه) ص(اسالمي که قانونگذار اعدام را برای سبّ کننده پیامبر 
، یعنی اعدام شخصیت مورد نظر )ع(ی شدت کیفر سبّ النبی و ائمه است؛ علت عمده

ی اسالمی، به در جامعه، )ع(طور ائمهو همین) ص(این جرم است؛ شخصیت پیامبر 
ی اسالمی شیعه، متوقف بر احترام به وی ست که نظام عقیدتی فرد فرد جامعهای اگونه

در اعتقاد هر سلمان شیعه است؛ به طوریکه آنها و داخل در وجدان و احساسات هر فرد م
از آنها است ی پیروی  الگو بودن برخوردارند و در سایهمسلمان، از عصمت و قداست و

و ) ص(رسند؛ لذا اهانت به پیامبر مسلمان، به سعادت دنیا و آخرت میکه آحاد ملت 
گیرد و قادی مسلمانان تحت تاثیر قرار میهای اعت، معنایش آن است که پایه)ع(ائمه 

از یک جهت، این کار بدتر از کشتن دیگری است؛ زیرا زوال یک فرد، فقط مربوط به "
، آرامش و احساس سعادت )ع(یا ائمه ) ص(است؛ اما اهانت به پیامبر سعادت همان فرد 

 با این وجود، .)٣٨٧/ ٨٧رازي، شی ( "دهدمانان شیعه را تحت تأثیر قرار میکل مسل
توانند سابّ است که آیا افراد عادی جامعه، میال متبادر به ذهن این سؤترین مهم
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بودن به قتل برسانند و در صورت قتل وی، را به تصور مهدورالدم ) ع(یا ائمه ) ص(النبی
 قانون مجازات ٢٩٥ی  ماده٢ی  و تبصره٢٢٦ی عمومات قانون مجازات اسالمی مادهبه 

نمایند و از هر مسئولیت و مجازاتی رهایی یابند؟ اگر قاتل، سبّ کننده را اسالمی استناد 
ازات قاتل چیست؟ اگر به قتل برساند، مج) ع(یا ائمه ) ص(به جهتی غیر از سبّ النبی 

در خارج از کشور واقع شود، قاتل قابل استرداد به ) ع(یا ائمه ) ص(قتل سابّ النبی 
 کشور محل وقوع جرم هست یا خیر؟

برای تشریح مباحث فوق، ابتدا به مفاهیم کلیدی پرداخته و سپس موضوع را در زمان 
بیرون از در ) ع(ا ائمه ی) ص(وجود حکومت اسالمی و نیز زمانی که قتل سابّ النبی 

 .دهیمافتد، مورد بحث قرار میحاکمیت اسالمی اتفاق می
  

 ؛ تعریف سَبّ
 به معنای شتم و دشنام و فحش دادن با جمالت انشایی است ،سبّ در منابع متعدد

 المنجد فی اللغه و االعالم؛ ٢٥٤، ٨؛ ابن عباد، ٦/١٣٧منظور،  ؛ ابن١٨١٤/ ٢معین، : ـ نک(
 اینکه در مباحث حقوقی، منظور از سبّ چیست؟ باید ابتدا به قانون مراجعه اما ). ٣١٦

کرد و چون در قانون، تعریف یا مفهوم یا مصداق خاصی از سبّ بیان نشده است و از 
ی کلمات بر معانی عرفی  قانون مدنی، معن٢٢٤ی آنجایی که در حقوق مستند به ماده

 کرد؛ در عرف عمومی اید به عرف مراجعهشود، لذا برای درک معنی سب بآن حمل می
د به عرف توان برای سب معنی خاص و بالمنازعی پیدا کرد؛ به ناچار بایایران هم نمی

ی مسلمان ایرانی که حاکم بر عرف عام است، یعنی نظرات مسلم و مورد قبول جامعه
رت مذکور بافقها مراجعه و مقصود قانونگذار را از معنی سبّ دریافت؛ مخصوصاً اینکه ع

تکمله خویی، (ی دقیق عبارت فقها است  قانون مجازات اسالمي ترجمه٥١٣ی در ماده
 با لحاظ نظرات فقها ماند که باید معنی سبّ را دیگر تردیدی باقی نمی١)٨٣ /٢، المنهاج

تعریف کرد؛ اینکه، فقها جملگی، در این تعریف اتفاق نظر دارند یا مشهور فقها نظرشان 
 قانون مجازات اسالمی است یا نظرات متعددی ٥١٣ی  سبّ همان مفهوم مادهریفدر تع

                                                                                                                             
علی سامعه ما لم یخف الضرر علی نفسه او عرضه او ماله الخطیر و نحو ذلک و ) ص(یجب قتل من سب النبی  «.١

من دون « :و همچنین در پاورقی و توضیح آقای خویی چنین می فرماید.... یلهه به سب ائمه و سی فاطمه زهراء
و صدیقه ) ع( عن االئمه رةذلک لما علمه من الخارج به الضروخالف بین اصحاب ، بل ادعی علیه االجماع بقسمه، و 

 »بمنزله سب النبی و انه حکمهم حکمه و عنهم یجرون مجریأ واحداً) س(الطاهره 
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ت و فرض آن است که خون سبّ راجع به معنی سبّ وجود دارد، مفروغ از بحث حاضر اس
در اینجا فقط به مباحث حقوقی حکم قتل سابّ النبی . ی نبی و ائمه هدر استکننده

 مستحق مرگ است) ع(یا ائمه) ص(یکسی به علّت سب نب پرداخته شده است که اگر
را ) یعنی سب کننده(  و فردی او) ١٢/٦٣٥ ؛ ابن قدامه، ١٢٥/ ٣محقق الکرکی، : ـ نک(

 چه برخوردی باید شود؟) ع(یا ائمه ) ص(بکشد، از نظر حقوقی، با قاتل سابّ النبی 
 از مجموع آیات و روایات وارده پیرامون سَبّ و حداقل فهم مشترک فقها و علمای

) ع(یا ائمه ) ص(آید که براي تحقق جرم سَبّ النبي حقوق راجع به آن، به دست مي
؛ خوانساری، ١٦٤صادقی، ( باشد) ع(یا ائمه ) ص(الزم است که سبّ متوجه پیامبر اسالم 

شیرازی، ( و با الفاظی که داللت بر دشنام یا ناسزا گویی است، واقع شود) ٧/١٠٩
ی این گناه است؛ قدر متیقن از مادهه پیامبر، شرط تحقق الفاظ دشنام آمیز  ب) ٨٧/٣٨٧

 قانون مجازات اسالمي و با لحاظ تفسیر قوانین به نفع متهم و قاعده درء، داللت بر ٥١٣
و قاتل، قبل ) ٤١/٤٣٢نجفی، ( تحقق جرم سب النبی با استعمال الفاظ دشنام آمیز دارد

 منتظری،( مه را از وی شنیده باشداز قتل سب کننده، شخصاً خودش سبّ پیامبر یا ائ
 .و در یک جمع عمومی ادا گردد) ١/٥٦٠

همانطوریکه براي تحقق جرم توهین، عالوه بر سوء نیت عام یعنی وجود عمد در 
 یعنی قصد تحقیر و خوار کردن ،ارتکاب رفتار موهن نسبت به دیگري و سوء نیت خاص

؛ زراعت، ٩/١٧٢ثانی، شهید(حقق یابد ین تا جرم توهدیگري نیز باید وجود داشته باشد ت
در جرم سب ) ي قضائیهي حقوقي قوه اداره٣٤٧٣/٧ي نظریه؛ ١١/١٣٨٧؛ شاکری، ٥٧

هم قصد عام استفاده از لفظی که داللت بر ناسزا یا دشنام کند و ) ع(یا ائمه ) ص(النبی 
ر فردي در همینطور قصد خاص تحقیر و تذلیل نیز باید وجود داشته باشد؛ بنابراین اگ

ایجاد شده، الفاظ حاکي از ی باب ردّ شبهه یا در پاسخ به شبههمحفل علمي، تنها از 
) ص(ان نماید، مشمول حکم سَبّ النبي را بی) ع(یا ائمه ) ص(سب به شخصیت پیامبر 

گردد؛ زیرا چنین شخصی، قصد خاص ناسزاگویی و تحریک احساسات نمي)  ع(یا ائمه 
 .ا از باب مباحث علمی به بیان مطالب پرداخته استجمعی را نداشته و تنه

، برخی فقهای شیعه، ادعای اجماع به )ع(یا ائمه) ص(در خصوص حکم سبّ پیامبر
، اعم از مسلمان و غیر مسلمان را دارند )ع(یا ائمه) ص(هدر بودن خون سابّ النبی 

 را در کافر ین حکم، البته برخی، علت ا)١/٤٨٠ مرتضی،؛  سید١/٢٧٨ الگلپایگانی،(
 دانندضی، سبب قتل ساب را ارتداد او میو بع) ٢/٩٩١حلی، : ـ نک( اندشدن وی دانسته

ی شوری، مبنی بر این که  سوره٢٣ی و برخی، بر اساس آیه)  ١/٧٤٣مفید، : ـ نک(
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را واجب بر مسلمانان الزم است، قتل سب کننده ) ع(و ائمه ) ص(احترام و کرامت نبی
هر چند این تعبیر در کالم ) ١٢/٣٠١ ؛ امینی،٧/١٧٠ محقق اردبیلی، :ـ نک( دانندمی

ولی فقهائی هم هستند که ) ٤/٤١٠قمی، : ـ نک( فقها تحت عنوان جواز آمده است
ند و فقط مسلمان را مستحق معتقدند اگر سبّ کننده، کافر باشد، نظر بر قتل وی ندار

رسد  حال، سبّ کننده به قتل می در هر).١٥٥ /١١ابن حزم اندلسی، ( شناسندقتل می
باشد که قانون ایران، مهدور بودن خونش میهای فقهی و و سبب قتل وی هم در آموزه

 .   را دارد) ع(یا ائمه) ص(سعی بر مقابله با نبی
 

 تعریف مهدورالدم بودن 
  به معناي خون است؛ بنابراین"الدم" هدر و به معناي تباه و باطل و ی از ماده"مهدور"

ي، مهدورالدم، کسي است که ریختن خون او مباح و جایز است و مرتکب چنین عمل
  ).١٥/٥١ابن منظور، : ـ نک( باشدشرعاً مستوجب عقاب و عتاب نمي

صالحی نجف آبادی، : ـ نک( در شریعت اسالم، خون انسان داراي طهارت ذاتی است
و ) اسالم ( ن انسان، ایمان ، به اعتقاد برخی، اساس حرمت خو)١٥٧؛ حسینی تهرانی، ١٩٠

) ١/١٠٢، )ره(خمینی موسوی : ـ نک(یا امان، به معنی احترام و پیمان یا تسلیم است 
 .مت اسالمی، خون فرد مباح مي گرددبنابراین، با زوال ایمان یا امان در معنی مقابله با حکو

عمد ي ارتکاب جرایمي مثل قتل ، زوال عصمت خون انسان، به واسطهگاهي اوقات
س، مهدورالدم گردد؛ بر این اساز بین رفتن حرمت نفس و جان وی مياست که موجب ا

به سبب ارتکاب که عبارت است از فردي که  مهدورالدم عام: گرددبه دو قسم تقسیم مي
ی  بر این اساس قانونگذار در تبصرهی مردم، مهدورالدم قلمداد گردد؛جرمي در برابر همه

مجازات اسالمي بیان داشته است که در صورتی که شخصی کسی  قانون ٢٩٥ی ماده ٢
را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و 
بعداً مهدورالدم بودن مقتول را به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط است، و 

 ارتکاب جرم قتل عمد، مستلزم مهدورالدم خاص که عبارت است از شخصی که به دلیل
گردد؛ ولي شخص یا اشخاص معین، خونش مباح ميکیفر قصاص نفس است و در برابر 

 بر این اساس، نسبت به سایر اشخاص دیگر جامعه داراي احترام شرعي و قانوني است و
 همین قانون مقرر داشته است  که قتل نفس در صورتی موجب ٢٢٦ی قانونگذار در ماده

است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید قصاص 
حال این سوال مطرح است که . استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند
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توان در ، مهدورالدم عام است یا خاص؟ این سوال را می)ع(یا ائمه ) ص(ساب النبی 
رد بحث قرار داد نبود حکومت اسالمی موزمان وجود حکومت اسالمی و سپس در زمان 

واکنش ، ١٣٧٠م بر قانون مجازات اسالمی های فقهی و حقوقی حاکو با لحاظ زمینه
 .بررسی کرد) ع(یا ائمه ) ص(حقوقی جامعه را در مقابل قاتل سابّ النبی

 
 قلمرو حکومت اسالمی  در) ع(یا ائمه ) ص(قتل ساب النبی : الف

توان از دو جهت ا در زمان وجود حکومت اسالمی، میر) ع(ائمه یا ) ص(قتل سابّ النبی 
در جوامعی که حکومت اسالمی حاکم است و قانونگذار به منظور احترام به : بررسی کرد

احساسات مسلمانان، با وضع قانون خاص، مبادرت به تعیین مجازات برای سبّ النبی 
لیکن ت اسالمی برقرار است وحکومجوامعی که  در کرده و همینطور) ع(یا ائمه ) ص(

 :، جرم انگاری نکرده است)ع(یا ائمه ) ص(حکومت اسالمی، در خصوص سبّ النبی 
) ص(در جوامعی که حکومت اسالمی حاکم است و قانونگذار نیز برای سب النبی ـ ١

ی پیامبر  سب کننده به داللت روایات وارده، قتل،جرم انگاری نموده است) ع(یا ائمه 
 .توسط افراد عادی، باید با اذن حاکم اسالمی باشد) ع(ئمه یا ا) ص(

من سیزده تن از : پرسید) ع(شخصی از امام صادق : گویدعبدهللا بن نجاشی می
اگر آنها «: امام فرمود. ، به قتل رسانیدمجستندبرائت می) ع( را که از حضرت علی خوارج

مام سبقت گرفتی، باید سیزده را به اذن امام بکشی، مسئولیتی نداری؛ اما اگر بر ا
حر  (١»ایدقه دهی؛ چون بر امام سبقت گرفتهرا ص گوسفند قربانی کنی و گوشت آنها

، از این روایت مستفاد است که عموم مردم، مجاز به قتل )٢ حدیث ٢٢، باب١٩عاملی، 
ن بی ی ایرفته باشند؛ واال باید کفارهسابّ النبی هستند؛ ولی باید قبال از امام، اذن گ

) ع(مام صادق به ا: در روایت دیگری آمده است که ابوالصباح گوید. اذنی را بپردازند
کند؛ آیا اجازه بدگویی می) ع(یم که به حضرت علی ای دارعرض کردم ما همسایه

گفتم؛ آری اگر » دهی؟آیا این کار را انجام می«: فرمود) ع(امام ! دهی او را بکشم؟ می
ای ابوالصباح، این «: فرمود) ع(امام . کشمنشینم و او را میاو میاجازه بدهی، به کمین 

                                                                                                                             
راویان این حدیث محمد بن عمر بن عبد العزیز الکشي عن محمد بن الحسن عن الحسن بن خرزاد عن موسي . ١

 باشند  ن عبداللّه بن النجاشي مي عن عمار السجستاني عن ابي عبد هللا عبن القاسم عن ابراهیم بن ابي البالد
راویان این حدیث، مورد وثوق  یحدیث و تفصیل طبقات الرواه سلسله، معجم رجال الیدابوالقاسم، سخوئي : ـنک
 .١١/٣٨٢  ،١٣/٢٩٠، ١/١٧٢، ٢٠/٧١، ٥/٣٠٧، ١٨/٥٧، ١٨/٦٧باشند؛ به ترتیب راویان در مي



  ١٠٥  )ع(و ائمه اطهار ) ص(نبي بررسي حکم قتل ساب ال

 

حداقل ) ٢٦٦/ ٧کلینی، ( ١».از ارتکاب قتل نهی کرده است) ص(قتل است و پیامبر 
استفاده از روایات مزبور، این است که امام معصوم مجوز قتل سبّ کننده را به افراد 

 . انددادهعادی ن
ی مدنی، افراد به منظور ر این باورند که در یک جامعهبی ببرخی از اندیشمندان غر

از حقوق خود را به زندگی مسالمت آمیز و برخورداری از رفاه و نظم اجتماعی،  بخشی 
، اگر به فرض که )١٠٣ریان، روسو، ژان ژاک، ترجمه کالنت(نمایند دولت تفویض می

و قائل نباشیم که افراد، ی اندیشمندان غربی را در خصوص تشکیل دولت نپذیریم عقیده
کنند؛ به عبارت،  کیفر دادن را به دولت تفویض میبخشی از حقوق خود از جمله حقّ

ی طرفداران حاکمیت مردم را نپذیریم که عقیده دارند منشأ قدرت سیاسی، دیگر نظریه
د، آنچه مسلم گیرند، بدون تردی آنها میخود مردم هستند و زمامداران، قدرت خود را از

 کندعیت خود را از خدا و مردم کسب میی اسالمی، حاکم، مشرواست اینکه در جامعه
و اگر حاکم، خود در مقام جرم انگاری و دادرسی در مورد ) ٥٥ موسوی الخمینی،: ـ نک(

کند، این نظم و انضباط اجتماعی را مختل میاجرای مجازات مجرمی است که عموماً 
امعه، مجاز به دخالت در برابر مجرم نیستند؛ مگر اینکه بدان معنا است که افراد عادی ج

د با محارب که قانونگذار در قانونگذار، قبالً مجوز آن را صادر کرده باشد؛ مثل برخور
حتی کسانی که از جرم (  قانون مجازات اسالمي، به افراد عادی جامعه١٨٤ی ماده

 .آیندارب برداده در مقام مبارزه با محاجازه ) محاربه آسیب ندیدند
ممکن است با توجه به عمومات بحث مهدورالدم، به خصوص مواد صدرالذکر، گفته 

ی افراد همهتوسط ) ع(یا ائمه ) ص(شود که قانونگذار، علی االطالق  به قتل سابّ النبی
مل پیداست که این گفته، با منطق حقوقی أعه جواز داده است؛ ولی با قدری تجام

نونگذار از یک طرف نظر به قتل مهدور الدم دارد، ولی از طرف سازگار نیست؛ زیرا قا
دیگر، برای اجرای حکم قتل برخی از مصادیق مهدورالدم، اعم از مطلق یا نسبی، 
شرایطی گذاشته است؛ مثالٌ برای قتل عمد، شرط دادخواهی اولیای دم را مقرر کرده و 

 از ارتکاب جرم عاقباً بعدشود، بلکه متدر حین محاربه کشته نمیبرای محاربی که 
ی اثبات خاصی اربه را نزد قاضی، با احراز ادلهگردد، احراز وقوع محمحاربه دستگیر می

                                                                                                                             
ن این حدیث محمد بن یعقوب عن علي بن ابراهیم عن ابیه عن ابن محبوب عن رجل عن ابي الصباح مي راویا. ١

 ي راویان مورد وثوق بوده وسلسلهدیث و تفضیل طبقات الرواه معجم رجال الح خوئي،سید ابوالقاسم،: ـ باشند نک
 .اند مورد اشاره قرار گرفته١٠/٩٧ ،٢/٤٥ ،١٢/٢١٠ ،١٩/٥٤به ترتیب در 
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از اینرو همانطوریکه اجرای حکم برخی از اشخاص مهدور الدم به شرح . مقرر کرده است
) ص(نبی فوق، با اجرای تشریفات و دادرسی ممکن است، در خصوص حکم قتل سابّ ال

 قانون مجازات اسالمي، هم دادرسی الزم است که تماماٌ ٥١٣ی ، موضوع ماده)ع(ا ائمه ی
ی  ماده٢ی  و تبصره٢٢٦عام قتل مهدورالدم اشخاص، موضوع مواد خاص و تقیید حکم 

البته این مطلب به این معنا نیست که دادرسی .  قانون مجازات اسالمي است٢٩٥
باشند؛ بلکه دقیقاٌ ، معاف از مجازات می)ع(ائمه  یا )ص(موضوعیت دارد و سابّ نبی 

برعکس؛ فقط بحث راجع به اجرای حکم است که چه کسی این حکم را در زمان و 
 . قلمرو حکومت اسالمی جاری کند
 قانون مجازات اسالمي گفته شود که درست ٥١٣ی ممکن است در خصوص ماده

دانسته است، ولی این اثبات حق، مجازات اعدام انون، سبّ کننده را مستحق است که ق
توان  مهدورالدم نیست؛ در این خصوص مینافی تکلیف مردم به اعمال حکم عام قتل

 کافی بود، پس نیازی به  اگر وضع مواد راجع به مهدورالدم، در بحث عموماتگفت اوالً
ی چنین عملی باید بیهوده  قانون مجازات اسالمي نبود و جرم انگار٥١٣ی وضع ماده
کند؛ ثانیاً برای قانونگذار، کار عبث و بیهوده نمیشد و این در حالی است که تلقی می

مرج و دخالت ناروای مردم در قضاوت و اعمال کیفر،  جلوگیری از بی نظمی و هرج و
 قانون مجازات اسالمي گردید ٥١٣ی  به وضع قانون خاص، از جمله مادهقانونگذار وادار
 .اختیار خود قرار داد کیفر را در و اعمال حق

های ایران، هنوز در خصوص رسیدگی به اتهام ا این وجود، از آنجایی که دادگاهب
ای باشد، تجربهرا به قتل رسانیده ) ع(ی ائمه یا سبّ کننده) ص( که سابّ النبی کسی

اند تا نظر آنها، سیاست قضایی کشور ما را بازگو کند و با قبول اینکه سابّ پیدا نکرده
 قانون مجازات اسالمي، صرفاً دولت حق ٥١٣ی  مهدورالدم است، ولی با وضع مادهلنبیا

، را دارد، نه افراد عادی جامعه، این بحث )ع(یا ائمه ) ص(دادرسی و مجازات ساب النبی 
، را به قتل برساند از نظر )ع(یا ائمه ) ص(قابل توجه است که اگر کسی سابّ النبی 

چنین شخص قاتلی، چه واکنشی از خود نشان خواهد داد؟ آیا حقوقی، دولت در مقابل 
 بودن با روایات متعدد در باب مهدورالدم) ع(یا ائمه)ص(برخورد دولت با قاتل ساب نبی 

 ٢٩٥ی  ماده٢ی   و تبصره٢٢٦ی با عمومات قانونی ماده) ع(یا ائمه )ص(ساب النبی 
سواالت، در ابتدا پاسخ به اینگونه قانون مجازات اسالمي، در تعارض  نخواهد بود؟ در 

 قاتل را معاف از هر گونه توان کامالً روایات را نادیده گرفت و نه کامالًباید گفت نه می
یا ) ص(رده، خون سابّ النبی تعقیب و مجازات دانست؛ چرا که بر اساس روایات وا



  ١٠٧  )ع(و ائمه اطهار ) ص(نبي بررسي حکم قتل ساب ال

 

بدون تواند  میای نیست؛ ولی آیا هر کسل او، قصاص و دیههدر است و علیه قات) ع(ائمه
را بکشد؟ به نظر خیر؛ ) ع(یا ائمه) ص(ی نبیذن یا حکم حاکم اسالمی سبّ کنندها

وضع قانون خاص، داللت بر اجرای تشریفات و به تعبیری استیذان از حاکم است؛ هر 
چند در  نظر برخی از فقها آمده است که متشرع، در انجام تکلیف شرعی خود، مخیر به 

ی شهروندان، ولی اکنون در ایران که همه) ٢/٤٨١طباطبائی، (م است گرفتن اذن از اما
بینند، تخییر ممکن است به ر زیر حمایت دولت و ولی جامعه میمین جانی خود را دأت

 ٦١٢ ینظمی و نا امنی منجر شود و شاید به همین خاطر بود که قانونگذار در ماده بی
هر کس مرتکب قتل عمد «: کرده استقانون مجازات اسالمي دقیقأ تکلیف را مشخص 

شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت 
قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخالل در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا 

به حبس از سه تا ده سال محکوم بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را 
در این ماده، مبین این بحث است که » بنا به هر دلیل قصاص نشود«عبارت . »نمایدمی

ه حکم عام قتل مهدورالدم با توجه ب) ع(یا ائمه ) ص(در چنین حالتی، قاتل سابّ النبی 
ی جرم،  قانون مجازات اسالمي، از مجازات اصل٢٩٥ی  ماده٢ی  و تبصره٢٢٦ی در ماده

 .ی مذکور، مجازات خواهد شدگردد؛ لیکن مطابق ماده مییعنی قصاص یا دیه معاف
حال اگر نظر مزبور را بپذیریم، باید اذعان نمائیم که تعقیب و مجازات قاتل سابّ 

کند که اگر کسی مثالً سلمان رشدی را که به این چالش را ایجاد می) ع(ا ائمه ی) ص(نبی
و از این منظر، اید مجازات شود سبّ نموده، در ایران به قتل برساند، ب )ص(پیامبر 

) ع(یا ائمه ) ص( قانون مجازات اسالمي، برای قاتل ساب النبی ٦١٢ی استثنائی در ماده
گردد این است که با چه توجیهی ؛ لذا سؤالی که متبادر به ذهن میپیش بینی نشده است

ب و مجازات عقیرا در چنین حالتی معاف از ت) ع(یا ائمه ) ص(توان قاتل ساب النبی می
 شود، لزوماً زات قاتلی که به هر علت قصاص نمیتوان گفت اوالً مجادانست؟ در پاسخ می

محکوم به مجازات حکومتی مذکور در این ماده نیست؛ بلکه ممکن است قاضی با لحاظ 
تشخیصی که در همین ماده به او داده شده است، فقط در صورتی که قتل مهدور الدم، 

 .یانت و امنیت جامعه یا تجری دیگران باشد، وی را مجازات کنداخالل در نظم و ص
های قانون اساسی، حق تعیین سیاست ١١٠ ثانیاً ولی فقیه جامعه، با استناد به اصل

اعمال و مصالح جمعی ملت تأمین کلی نظام را دارد که در آن مقتضیات کلی دولت، 
ر است حاکمیت و مصلحت کشوای که اعمال چنین سیاستی به تثبیت به گونهشود؛ می

اگر رهبر  ها اختیارات کامل دارد و در مورد فرض مذکور،و رهبر در تعیین این سیاست
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یا ) ص(شان بر این باشد که مجازات قاتل شخصی که به ساحت مقدس پیامبر تشخیص
تواند   و باورهای عمومی خواهد شد، میسب نموده، موجب صدمه به کلیت نظام) ع(ائمه 

نوان سیاست کلی نظام، فرد یا افرادی را قبل یا بعد از ارتکاب قتل ساب تحت ع
 .، از تعقیب و مجازات معاف کند)ع(یا ائمه ) ص(النبی

هایی نیست که در قرآن ، از مجازات)ع(و ائمه ) ص(یامبر ی پ اعدام سب کنندهثالثاً
 آن شک داریم و و کالم شارع مقدس آمده باشد و از آنجایی که در حدّی بودن مجازات

ر قوای قدر متیقن، بازدارنده بودن این مجازات است، لذا ولی فقیه از باب اشرافی که ب
 قانون اساسی و اعتقادات دینی به اینکه  ١١٠اصل حاکم بر کشور دارد و بنا به تفسیر از 

نات ولی فقیه هستند، ولی هر یک از امور کشور، از جمله قوای قضائیه و مقننه، از شئو
اساس مصلحت دین و ص مورد مشخص، فرد یا اشخاص را برتواند در خصوفقیه می

. کشور و بازدارنده بودن مجازات، با لحاظ حقوق الناس از تعقیب و مجازات مصون بدارد
، )ع(یا ائمه ) ص(بالعکس، چه بسا که ممکن است رهبر، در خصوص قاتل ساب النبی 

 خود مهدورالدم است یا با ا در نظر نگیرد؛ مثالً به این جهت که قاتلسیاست خاصی ر
ی انتقام شخصی و دنیا طلبانه، نه به خاطر عقیده دینی خود مبادرت به قتل سابّ انگیزه
نموده است یعنی بدون اینکه مقتول را مهدورالدم بداند، با قتل ) ع(یا ائمه ) ص(النبی 

ت ی در جامعه است، در اینگونه موارد، مرتکب به مجازاسبّ کننده، درصدد ایجاد بی نظم
 . قانون مجازات اسالمي نیز در انتظار او است٦١٢ی اصلی خواهد رسید و مجازات ماده

 در فرضی که حکومت اسالمی وجود دارد، اما قانونی برای اعمال کیفر مرتکب ـ٢
 قانون مجازات ٥١٣ی وضع نگردیده است؛ مثالً اگر ماده) ع(و ائمه ) ص(سبّ النبی 

اسالمي وضع نشده بود، برای پاسخ گویی به این سوال، در ابتدا، باید نظر قانونگذار را در 
مشخص ) ع(یا ائمه ) ص(عدم وضع مجازات و جرم انگاری نکردن عمل سب النبی 

نمود؛ اینکه آیا عدم مجازات از باب مسامحه بوده یا قانونگذار تعمداً برای چنین عملی 
را از باب ) ع(یا ائمه ) ص(ات تعیین نکرده است؛ اگر جرم نبودن سب النبی مجاز

 قانونگذار در فرض وجود حکومت اسالمی بدانیم، رجوع به منابع فقهی معتبر یمسامحه
 قانون مجازات ٢٩٥ ی ماده٢ی  و تبصره٢٢٦مومات مذکور در مواد و استناد به ع

، خالی از هرگونه ایراد هست و در چنین )ع(یا ائمه ) ص(اسالمي در مورد سب النبی 
 قانون اساسی، به منابع فقهی، مراجعه ١٦٧حالتی، هر شخصی با اختیار حاصله از اصل 

) ص (کرده و از آن جایی که در منابع فقهی فقها باالتفاق معتقدند که هر کس پیامبر 
موسوي خمیني، :  ـنک(تواند او را بکشد ای میرا سب نماید، هر شنونده) ع(ائمه یا 
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این اگر در فرض وجود بنابر) ٢٣/٢٧٠؛ طوسي، ٤١/٤٣٢؛ نجفي، ٢/٤٣٤، تحریر الوسیله
یا ائمه ) ص(حکومت اسالمی و عدم وضع قانون در این باب، کسی سب کننده پیامبر 

 ٢ی  و تبصره٢٢٦رالدم، از جمله مواد را بکشد با توجه به عمومات بحث مهدو) ع(
 .جازات اسالمی، قاتل مجازات نخواهد شد قانون م٢٩٥ی  ماده

 سب لیکن در صورتی که بر این عقیده باشیم که قانونگذار حکومت اسالمی، تعمداً
 قانون مجازات اسالمي را ٥١٣ی و مجازات اعدام مذکور در ماده) ع(یا ائمه) ص(النبی 

گردد که نسخ کند، باید آن را مقتضای علتی دانست؛ شاید این تصور به ذهن متبادر 
مصلحت از دو منظر خارج نخواهد بود؛ یا علت اساسی نسخ، از باب مصلحتي است که 

اه و هرج و مرج و اقدام داخلی است که قانونگذار تعمداً برای جلوگیری از اشتب
یا از  اجراي حکم، جرم زدائي کرده است افراد عادی جامعه در قضاوت وی خودسرانه

 مقنن را بر آن داشته است که چنانچه مجازات باب مصلحت خارجی کشور است که
را جرم بداند، موجب وهن دین و کشور ایران در ارتباط با ) ع(یا ائمه ) ص(سبّ نبي 

نون مزبور، به لحاظ اختالف شود یا نسخ قاالمللی می نیر کشورها و در سطح بسای
ی شمول رهقهاي سني، در شرایط تحقق و دائاي است که بین فقهاي شیعه و فعقیده

است؛ زیرا فقهاي اهل سنت، و مجازات این عمل ) ع(یا ائمه ) ص(گناه سب النبي 
ابن : ـ نک(ندارند و فقط نظر به قتل ساب النبي دارند ) ع(ی به قتل سابّ ائمه اعتقاد

) ع(یا ائمه) ص(النبي ، در این صورت، به جاي نسخ قانون، باید قتل ساب )١٠٤٨تیمیه، 
 .یطي که منطقاً موجب قتل وي است، در اصالح قانون لحاظ کردی شرارا با همه

 
 در خارج از حکومت اسالم) ع(و ائمه ) ص(قتل ساب النبی : ب

: ـ نک(کند خونش هدر است را سب می) ع(یا امام معصومی ) ص(کسی که رسول خدا 
 از تیذانو اگر برخی راجع به قتل سبّ کننده بحث وجوب یا  تخییر اس) ١/٢٩٥صدوق، 

در سرزمینی که دولت اسالمی ) ٢/٤١٦فاضل هندی، : ـ نک( اندامام حاکم را مطرح کرده
ی اسالمی، برای ت؛ مگر اینکه امام حاکم در جامعهمستقر نیست، بی مصداق اس

. جلوگیری از وهن دین یا امنیت مسلمانان در بالد کفر، استیذان را الزم و مصلحت بداند
جرم و کیفر قاتل سبّ کننده، در فرضی است که قتل، در در هر حال، موضوع بررسی 

این . گردد و قاتل در ایران یافت شده استاسالمی واقع میخارج از قلمرو حکومت 
یا ) ص(فرض از سه حال خارج نیست؛ حالت نخست آنکه مرتکب قتل ساب النبی 

یرانی نداشته ولی ، دارای تابعیت ایرانی باشد و حالت دوم اینکه قاتل، تابعیت ا)ع(ائمه
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وابسته به نظام اسالمی است و حالت سوم اینکه قاتل تابعیت ایرانی ندارد و وابسته به 
 .نظام اسالمی نیز نباشد
) ع(یا ائمه ) ص(ی پیامبر چنانچه فردی مرتکب قتل سبّ کنندهدر حالت نخست، 

 در صورت شود، صرفنظر از اصل سرزمینی بودن جرایم، آنچه حائز اهمیت است، اینکه
ورود قاتل به کشور اسالمی، اگر چه ممکن است این تصور حاصل گردد که چون جرم 
در خارج از قلمرو سرزمینی دولت اسالمی واقع شده است و اخاللی در نظم داخلی 

تواند بدون استیذان از ولی امر، ساب  هیچ کس نمیکشور ایجاد نکرده و یا اساساً
یفر ی اعمال کتا از این منظر فلسفه) ١/٤٢٨زهره الحلبی، ابن : ـ نک( را بکشد) ص(النبی

 قانون مجازات ٧ی ه صراحت مادهتوان مجازات کرد؛ اما بتحقق یابد، لذا مرتکب را نمی
هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران ... «دارد اسالمی که بیان می

که  »...ایران مجازات خواهد شدری اسالمی یافت شود، طبق قوانین جزائی جمهو
ج صالحیت تقنینی و قضایی کشور، نسبت به جرایم ارتکابی، توسط اتباع خودی در خار

توان گفت که در واقع، این اصل شخصی، مکمل اصل شود، میاز کشور، توسعه داده می
سرزمینی بودن قوانین کیفری است و در نگاه اول، چنین فردی، در صورت ورود به 

 مطابق قوانین جزائی ایران محاکمه و عند اللزوم مجازات خواهد شد و مستفاد از کشور،
در تکلیف دولت است و افراد عادی جامعه، حق  )ع(یا ائمه  )ص(قانون، قتل سابّ النبی 

را ندارند؛ در ) ع(یا ائمه ) ص(اقدام خودسرانه، در اجرای کیفر اعدام برای ساب النبی 
 قانون ٦١٢ی طبق ماده)  ع(یا ائمه ) ص(النبی کاب قتل ساب غیر این صورت، یعنی ارت

مجازات اسالمي، مجرم تلقی و به سبب اخالل در نظم و امنیت جامعه مجازات حکومتی 
یا ) ص(تکاب قتل سابّ النبی خواهند شد؛ مگر اینکه در کشور محل وقوع جرم، ار

  مجازات محکوم شده باشدجرم تلقی شده و در آن کشور، مرتکب، محاکمه و به) ع(ائمه
، و )ع(و ائمه ) ص(که در این صورت با لحاظ بازدارنده بودن مجازات قاتل ساب النبی

ی دیوان کیفری بین المللی، مصوب  اساسنامه٢١ی ماده( منع دادرسی مضاعف اصل 
ی حقوقی قوه قضاییه مبنی بر منع محاکمه و تعقیب و تفسیر صحیح اداره) ١٩٩٥

قوانین جزایی «: معاف خواهد بود؛ چنانکه آمده استاز تعقیب و مجازات مجدد، مرتکب 
وسط مراجع قضایی ایران های خارجی را تدگاهایران، اجرای احکام کیفری صادره از دا

کند؛ ولی چنانچه حکم کیفری، در مورد متهم ایرانی در کشور خارجی صادر تجویز نمی
نظریه ( » همان اتهام قابل تعقیب نیستو اجرا شود، آن متهم در ایران مجدداً به

 اداره حقوقی قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی ٢٩/١١/٧٧ مورخ٧٢٥٥/٧ی  شماره
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اساً هیچ ، ولی این نظر صحیح نیست؛ زیرا که حکومت اسالمی اس)١٩٥جزائی، 
در خارج از ) ع(یا ائمه ) ص(ی این ایرانی قاتل ساب نبی صالحیتی نسبت به محاکمه

ر، ندارد و اگر هم بگوئیم یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شده است چون کشو
، این جرم در ایران واقع نشده است و در نظم و امنیت کشور اخاللی اتفاق نیفتاده است

 قانون مجازات اسالمی هم نخواهد بود و به ٦١٢ی قاتل مشمول مجازات حکومتی ماده
 .هدر است، از این جهت قاتل، مسئولیتی ندارد) ع(ائمهو ) ص(لحاظ اینکه خون ساب نبی
را در خارج از کشور، موجب اخالل در نظم و ) ع(یا ائمه) ص(اگر هم قتل ساب نبی

ه از این  قانون اساسی، با اختیار حاصل١١٠امنیت ایران بدانیم، رهبر، مستند به اصل 
عد از ورود مرتکب قتل ساب تواند قبل یا بهای کلی نظام، میقانون، تحت عنوان سیاست

به ایران، به منع محاکمه و مجازات قاتل، اعمال سیاست نماید؛ در ) ع(یا ائمه ) ص(نبی 
چنین حالتی نیز فرد، محاکمه و مجازات نخواهد شد؛ چنانکه تصمیم تاریخی حضرت 

 باشدشدی، حاکی از صحت ادعای مذکور می، در باب قتل سلمان ر)ره(امام خمینی 
 .)١٣٧٩ صحیفه امام، چ سوم، زمستان :ـ نک(

حالت دوم، اگر فرد، تابعیت ایرانی نداشته باشد، لیکن وابسته به حکومت اسالمی 
ی وظیفه و شغل مرتکب یا ارتکاب عمل به واسطه: اهد بودباشد از دو فرض خارج نخو

: رددا قانون مجازات اسالمي که مقرر می٦ یاست که در این حالت، به صراحت ی ماده
هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسالمی ایران هستند و یا «

یت جمهوری مستخدمین دولت، به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از حاکم
شوند و همچنین هر جرمی که مأمورین سیاسی و کنسولی و اسالمی ایران مرتکب می

کنند، مرتکب گردند، طبق قوانین ت که از مصونیت سیاسی استفاده میفرهنگی دول
لذا چنین افرادی، در صورت حضور در » شوندی جمهوری اسالمی ایران مجازات میجزائ

ی که ارتکاب ایران، مطابق قوانین جزائی ایران تعقیب و مجازات خواهند شد؛ اما در فرض
نها، ی وظایف شغلی مـرتکب نباشد، برخورد حکومت اسالمی با آعمل مجرمانه در حیطه

مانند شخصی است که نه تابعیت ایرانی دارد و نه وابسته به حکومت اسالمی است؛ به 
عبارت دیگر، برخورد دولت با آنها مانند حالت سوم است؛ در هر حال، چون سابّ 

مهدورالدم است و از طرفی با قتل سبّ کننده، نظم و امنیت کشور ) ع(یا ائمه) ص(النبی
تی متوجه قاتل نخواهد بود؛ هر چند این افراد ممکن است به هم نریخته است، مسئولی

در کشور محل ارتکاب قتل سبّ کننده، محاکمه و مجازات شوند که به نظر برخی فقها، 
در صورتی قتل سبّ کننده الزم است که ضرر و ناامنی متوجه عامل به تکلیف شرعی 
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 نفسی یا مالی و توجه آن را ، برخی این ضرر را اعم از ضرر)٢/٢٥٧تبریزی، : ـ نک( نگردد
اعم از اینکه این ) ٤/٩٤٨محقق حلی، : ـ نک( اند خود یا دیگر مسلمانان معنی کردهبه

 ).٢/٥٥١ابن البراج، ( در زمان حال باشد یا در آینده ضرر
عیت ، تاب)ع(یا ائمه ) ص(یعنی زمانی که مرتکب قتل سابّ النبی : در حالت سوم

را ) ع(یا ائمه) ص(مورین کشور ایران نیز نباشد و سابّ النبیأز مایران را نداشته باشد و ا
به علّت سبّ، عمداً به قتل رساند، اگر چنانچه این فرد، به قلمرو کشور ایران، وارد گردد 
به سبب این قتل، از مصونیت برخوردار است و تعقیب و محاکمه نخواهد شد؛ چرا که در 

 قانون ٣ی نی بودن قوانین کیفری که در مادهزمیقوانین جزائی ایران، به موجب اصل سر
 و نظر به اینکه چنین جرمی در خارج از ١مجازات اسالمی نیز به صراحت آمده است

خارج از قلمرو سرزمینی اتفاق افتاده است، تعقیب و کیفر چنین فردی که عمل او در 
ست، توجیه قانونی ی ایران را مختل و به مخاطره نینداخته اکشور، نظم و امنیت جامعه

نخواهد داشت؛ از طرفی دیگر سوالی که ممکن است متبادر به ذهن گردد این است که 
، مکلف به آیا کشور اسالمی ایران، در صورت مواجه با درخواست استرداد کشور خارجی

به کشوری که جرم در ) ) ع(یا ائمه ) ص(قاتل ساب ّ النبی (مسترد نمودن این فرد 
 ؟باشد یا خیرآن اتفاق افتاده، میمرو سرزمینی قل

آنچه مسلم است اینکه اگر فردی با تابعیت ایرانی، بنا به هر دلیلی پس از ارتکاب 
انون  ق٣،٥،٧جرم در قلمرو سرزمینی کشور دیگری وارد کشور ایران گردد، مطابق مواد 

استرداد ی ایران قابل  قانون استرداد مجرمین تبعه٨ی  ماده١مجازات اسالمی و بند 
باشد اما چنانچه مرتکب تابعیت ایرانی نداشته باشد و پس از ورود به ایران، چنانچه نمی

بین دولت ایران و کشور محل وقوع جرم، قرارداد فی مابین، مطابق قانون استرداد 
کشور  وجود داشته باشد، با توجه به این مقررات، متهم به ٤/٢/١٣٣٩مجرمین مصوب 

ی آن کشور مجازات شود تا مطابق قوانین مصوبه جزای داده میمحل وقوع جرم برگشت
ورتی که مرتکب، مشمول ای که در اینجا حائز اهمیت است اینکه در صشود؛ لیکن نکته

 باشد، مسترد نخواهد شد ١٣٣٩ قانون استرداد مصوب ٨ی های پنجگانه مادهیکی از بند
 از جمله باشد، با رعایت سایر اصول،و در فرضی که بین دو کشور، قرارداد  وجود داشته 

خارجی موضوع درخواست استرداد، در داخل کشور ایران هم ی اینکه عمل ارتکابی تبعه
                                                                                                                             

ایران، مرتکب ی کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریای، هوایی جمهوری اسالمی قوانین جزائی، درباره«. ١
 »...دد گرجرم شوند، اعمال می
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هدر است و ) ع(یا ائمه ) ص(جرم باشد و چون در قلمرو کشور ایران، خون سابّ نبی 
رم مل قاتل در ایران، جاخاللی در نظم و امنیت جامعه اتفاق نیافتاده است، پس ع

شود؛ لذا قاتل قابل استرداد نیست، مضافاً اینکه حسب این مقررات، محسوب نمی
چنانچه قرارداد متقابل استرداد مجرمین، بین ایران و کشور محل وقوع جرم باشد و 

شود دام باشد، باز هم قاتل مسترد نمیمجازات جرم ارتکابی در محل کشور وقوع جرم اع
خصوص کشورهائی که با دولت ایران، قرارداد متقابل که به طریق اولی، این بحث در 

ی نکه باید به عنوان یک قاعدهاسترداد مجرمین ندارند، منتفی است و مهمتر از همه ای
های می با لحاظ موازین شرعی و سیاستی اسالی بپذیریم که اگر نظر حاکم جامعهکل

یا ) ص( ساب النبی  قاتلکلی نظام که مذکور در قانونی اساسی است، این باشد که
البته اگر قاتل، به انگیزه و مقاصد . مسترد نگردد، قاتل مسترد نخواهد شد) ع(ائمه

 .را بکشد، طبق مقررات عمل خواهد گردید) ع(یا ائمه) ص(ی نبي دیگری سبّ کننده
  

  نتیجه
ی انسانغیرآمیز با شخصیت و ردّ  تحریکی و مقابله) ع(و ائمه ) ص( به نبي سبّ، دشنام

زین شرعی ، طبق موا)ع(یا ائمه ) ص(ی نبیوهاي مجسم اعتقادي است؛ سب کنندهالگ
در جایی که هنوز حکومت اسالمی در . الدم و خونش هدر استو قانونی، مجرم و مهدور

م انگاری نپرداخته ی اسالمی نیز به جریدا نکرده یا قانونگذار در جامعهجامعه استقرار پ
برآید؛ لیکن با وجود ) ع(یا ائمه) ص(مقام قتل ساب نبیتواند در است، هر کس می

، )ع(یا ائمه ) ص(ام ساب نبیحکومت اسالمی و وضع قانون در خصوص مجازات اعد
ی مذکور، داللت به منع اجراي عدالت خصوصي و توسل به دادگستري عمومي و ماده

س از تشکیل انونی تعقیب و پاذن حاکم دارد و مجرم، علی االصول باید از مجرای ق
های دادرسی و پس از اقناع وجدان قاضی ی قضایی صالح و رعایت کلیه تضمینمحکمه

رسیدگی کننده، به مجازات اعدام برسد؛ لذا چنانچه فردی راساً و بدون اذن ولی فقیه، 
فرض اثبات سبّ، کند، هر چند به ) ع(یا ائمه) ص(شخصاً مبادرت به قتل ساب النبی

مهدور الدم است، ) ع(یا ائمه ) ص(ود از آن جهت که سابّ نبی شقاتل وی قصاص نمی
 ولی در صورتی که به تشخیص قاضی، قتل ارتکابی، موجب اخالل در نظم و امنیت

 قانون مجازات اسالمي، مسئولیت کیفری ٦١٢ی جامعه گردد، قاتل مطابق با ماده
 رهبر با لحاظ  با این وجودخواهد داشت و به مجازات حکومتی محکوم خواهد شد؛

ی قضائیه از شئونات وی است، اختیار عفو از تعقیب و های کلی نظام و اینکه قوهسیاست
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امّا چنانچه قتل . را دارد) ع(و ائمه ) ص(منع از این مجازات حکومتی قاتل ساب النبی 
ی دینی صورت ی منفعت طلبانه و نه عقیدهبه لحاظ انگیزه) ع(یا ائمه ) ص (ساب النبی

  قانون مجازات اسالمی ٦١٢ی ق مجازات اصلی و نیز مجازات مادهد، قاتل، مستحگیر
در خارج از کشور واقع شود، به ) ع(یا ائمه ) ص(همچنین اگر قتل سابّ نبی . خواهد شد

ی ایران را مختل نکرده است و اساساً جرم ینکه این عمل، نظم و امنیت جامعهسبب ا
به منظور ایجاد . واهد شدفت شود، تعقیب یا مسترد نخنیست، چنانچه قاتل در ایران یا

 ٥١٣ی راء متشتت قضایی، اصالح مادهی قضایی واحد و جلوگیری از صدور آیک رویه
هر کس به مقدسات اسالم و یا هر «: گرددات اسالمی به شرح زیر پیشنهاد میقانون مجاز

اهانت کند به حبس از ) س(هیا حضرت صدیقه طاهر) ع(یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین
 حاکم یک تا پنج سال محکوم خواهد شد؛ اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، توسط

را در ) ع(و ائمه) ص( حاکم اسالمی، ساب نبیاگر فردی بدون اذن: تبصره. اعدام می شود
جامعه، طبق مقررات به مجازات  ایران به قتل برساند، در صورت اخالل در نظم و امنیت 
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