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 چكيده
هـاي متفـاوتی از ایـن دو واژه وجـود دارد. در ایـن      اهانت به مقدسات مشتمل بر دو واژه اهانت و مقدسات است. برداشت

ها و کتـب فقهـی و حقـوقی بررسـی      با استفاده از فرهنگ لغت» اهانت«و » مقدسات«تحقیق مفهوم لغوي و اصطالحی 
و نیز استنباط حکم اهانـت، تبیـین   » اهانت«هاي تحقق  و شیوه» مقدسات«مصادیق شود، زیرا اولین گام براي تبیین  می

یعنی چیزي که (ذاتاً یا اکتساباً) مطهـر و منـزه از   » مقدس«هاي این تحقیق، اصطالح  مفهوم این دو واژه است. بنابر یافته
ل یـا تـرك فعـلِ عالمانـه و     یعنـی هـر فعـ   » اهانت به مقدسـات اسـالم  «هر نقص و عیب و داراي حرمت الهی است و 

اي که با شأن و جایگاه شرعی مقدسات سازگار نباشـد، ماننـد: ارتـداد، اسـتخفاف (تحقیـر کـردن، خـوار و پسـت          عامدانه
سازي)، سـب و شـتم و نصـب (دشـنام      شمردن، سبک شمردن)، استهزاء (تمسخر)، تهتک (هتک حرمت، آبروریزي، بدنام

، دیدگاه سه تن از اندیشمندان غیرمسلمان یعنـی  حرمتی. در قسمت پایانی این تحقیق احترامی و بی گویی و فحاشی) و بی
شود. در ادبیات اندیشـمندان غیرمسـلمان، واژگـان و اصـطالحات      امیل دورکیم، میرچا الیاده و رودلف اُتّو بررسی و نقد می

 متفاوتند.  » مقدس و نامقدس«مشابه و یا معادل 

 .مقدس، احترام، اهانت، توهین، استخفاف، استهزاء ها: کلیدواژه
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 مقدمه
در ادیان و مکاتب، اعم از الهی یا زمینی و بشري چیزهایی وجود دارد که از احترام و تقدس خاصـی برخوردارنـد و از   

شوند. تفاوت در مبانی نظري ادیان و مذاهب مختلف، موجب نگرش متفاوت به محترمـات و   مقدسات محسوب می
شناسی اهانت و مقدسات ضـروري اسـت.    دلیل بررسی مفهوممقدسات و تعدد مصادیق آن دو شده است. به همین 

تـر   در یک اثر مکتوب بررسی نشـده، بـراي تبیـین دقیـق    » توهین«و » اهانت«، »مقدس«با توجه به اینکه واژگان 
تري الزم است؛ زیرا با همین واژگان، آیات و روایـات مربـوط بـه اهانـت بـه مقدسـات        ها، بررسی مفصل مفهوم آن

 شود. ها بیان می ها استدالل و حکم و آثار فقهی و حقوقی آن به آناستخراج و 
و » مقـدس «تحقیق حاضر با شیوه توصیفی و تحلیلی به دنبال شناسـایی مفهـوم لغـوي و اصـطالحی دو واژة     

است تا دریابد تعریف اصطالحی این دو واژه از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غیرمسـلمان چیسـت؟ ایـن    » اهانت«
بررسـی  » اهانـت «و » مقـدس «هـاي   در سه بخش ساماندهی شده است؛ در بخش اول تعریف لغـوي واژه  تحقیق

شـود و در بخـش    شود. در بخش دوم، معانی اصطالحی این دو واژه از دیدگاه اندیشمندان مسلمان بررسـی مـی   می
د گرفت.هاي اصطالحیِ برخی اندیشمندان غیرمسلمان مورد بررسی و نقد قرار خواهسوم، تعریف

 بخش اول: تعريف لغوي
و در نهایـت،  » تـوهین «و » اهانـت «و اختالف بین دو واژه » توهین«و » اهانت«، »مقدس«در این بخش واژگان 

مورد بررسی قرار خواهد گرفت. معانی این واژگان و برخی مترادفات » اهانت«و » مقدس«ابهام در معنی و مصداق 
 مداقّه قرار خواهیم داد.فارسی، عربی به فارسی و عربی مورد هاي  نامه آنها را با استفاده از واژه

 . واژه مقدس و مقدسات۱

مقدس. پـاك  «است:  هاي لغت فارسی: لغتنامه فارسی دهخدا در مورد واژه مذکور چنین نگاشته الف) فرهنگ
، 13، ج1373(دهخـدا،   »کرده. به پاکی یاد شده. به پاکی خوانده شده. پاك و پـاکیزه و منـزه. مـورد احتـرام    

پاك، پاکیزه، منـزه.   -1است:  ذکر کرده»مقدس«) همچنین فرهنگ معین معانی زیر را براي واژة 18826ص
(معـین،  » آنچه که از نظر دینی مورد توجه و تقدیس قرار گیرد -3مرد خدا که از منهیات بپرهیزد؛ پارسا.  -2

 ).4291، ص4، ج1360
قـدس، یعنـی پـاکی (جـوهري،     » القدس: الطهـر «اند:  رد مقدس آوردههاي لغت عربی در مو ب) فرهنگ

قــدس » البركــةالقــدس: «)، 95، ص4 ق، ج1408؛ طریحــی، 213، ص4، ج یــدي ؛ زب960، ص3ق، ج1410
، 4تـا، ج  ، بـی  دي ی ؛ زب169، ص6ق، ج1405منظـور،   یعنی برکت یا افزایش، رشد، خیر الهـی و رحمـت) (ابـن   

تقـدیس، یعنـی تطهیـر و پـاك کـردن؛      » التقدیس: التطهیـر ). «284، ص5 ا، جت بن عباد، بی ؛ صاحب214ص
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،  یـدي  زب  ؛960، ص3ق، ج1410منزه (پاك و مبرا) بودن خداوند؛ تبریک (برکت و رحمت طلبـی) (جـوهري،   
، 6، ج1405منظـور،   (ابـن » التقدیس: تنزیه اهللا عزوجل«)، 95، ص4 ق، ج1408؛ طریحی، 213، ص4تا، ج بی
) و 168، ص6ق، ج1405منظـور،   (ابـن » التقدیس: التطهیر و التبریک«)، 213، ص4تا، ج ، بی یدي ؛ زب168ص

 ).214، ص4تا، ج ، بی دي ی (زب» التقدیس: التبریک«
القدوس: اسم مـن أسـماء اهللا تعـالى، و هـو     ). «409، ص8 مقدس یعنی مبارك (همان، ج» : المبارك المقدس«

صیغه مبالغۀ قدس، از اسماء خداوند متعال و به معنی طهـارت و پـاکی و   » قدوس»«ةرفعول من القدس، و هو الطها
فـی أسـماء   «)، 168، ص6ق، ج1405منظـور،   ؛ ابن961، ص3ق، ج1410منزه از هر عیب و نقص است: (جوهري، 

)، 213، ص4تـا، ج  ، بـی  یـدي  ؛ رك: زب23ق، ص1418اثیر،  (ابن» هو الطاهر المنزه عن العیوب» القدوس«اهللا تعالى 
من أسمائه تعالى من القـدس و هـو   » القدوس««) و 168، ص6ق، ج1405منظور،  (ابن» القدوس: هو اهللا عز وجل«

 ).95، ص4 ق، ج1408(طریحی، » الطاهر المنزه عن العیوب و النقائص
دوس نیـز  بنابر آنچه ذکر شد، مقدس در لغت به معناي مطهر و منزه از عیب و نقص، محترم و مبـارك اسـت و قـ   

 صیغه مبالغۀ قدس، از اسماء خداوند متعال است.
را » قُـدس «انـد: فرهنـگ معاصـر، واژة     ها را اینگونه معنـا کـرده   هاي لغت عربی به فارسی این واژه ج) فرهنگ

را » تقـدیس «اسـت همچنـین    معنـی کـرده  » هاي خداونـد  را طاهر، پاك، مطهر و از نام»قُدوس«قداست و پاکی و 
). 530و 531، صص 1383معنی کرده است (آذرنوش، » را منزه، متبرك؛ پاك»: مقَدس«ت، تکریم،...و تطهیر؛ حرم

معنـی  » را پاك، مبارك، از اسماء بـاري تعـالی  » قُدوس«و واژة «را منزه، پاکیزه » مقَدس«فرهنگ جامع نوین واژة 
 ). 1557، ص2، ج1378کرده است (سیاح، 

 . اهانت و توهين۲

هاي اهانت و توهین، اشـتباه اسـت. بررسـی ریشـۀ ایـن دو واژه، و تفـاوت        رسد مترادف دانستن واژه به نظر می
سـازد. بـراي ایـن منظـور،      معناي متداول آنها در زبان فارسی و عربی ترادف و عدم ترادف این دو واژه را روشن می

 کنیم:  سی میرا از نظر لغوي برر» هون«و بعد از آن ماده » وهن«ابتدا ماده 
 »وهن«نخست) ماده 

وهـن. سسـتی کـردن در کـار و     «اسـت:   آورده» وهـن «هاي لغت فارسی؛ لغتنامۀ دهخدا در مورد واژه  الف) فرهنگ
، 1373(دهخـدا،  » سست گردیدن. سستی کردن در کار و سست گردیدن در بدن. سست شـدن. سسـت گردانیـدن   

» سستی، ضـعف  -2سست شدن (در کار، یا در بدن).  -1«ه: را ب» وهن«). فرهنگ معین نیز واژة20562، ص14ج
خـوار کـردن. خـوار    «را: » تَـوهین «)، همچنین لغتنامـۀ دهخـدا واژة   5064، ص4، ج1360معنی کرده است(معین، 

اسـت (دهخـدا،    معنـی کـرده  » شمردن. خوار داشت. ضعیف و سست شمردن. حقیر و سبک داشتن. سـبک داشـت  
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را خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشـتن، خفیـف کـردن،    » توهین«ین نیز واژة ). فرهنگ مع6278، ص5، ج1373
). توهین که معموالً بـراي اسـتخفاف و کوچـک شـمردن     1171، ص1360معنی کرده است (معین، » سست کردن
شود در لغت به معنی ضعیف ساختن است و در زبان عربی به جاي آن اهانت گوینـد (نشـریۀ دانشـکدة     استعمال می

 ).2یات تبریز سال اول شمارة ادب
هاي لغت عربی به فارسی واژة وهن به سستی، ضعف ناتوانی ترجمه شده است. فرهنگ معاصـر   ب) در فرهنگ

وهن: ضعف، سستی، ناتوانی،.. ضـعیف کـردن (کسـی را)؛ دلسـرد کـردن، مـأیوس       «در ذیل واژة وهن آورده است: 
ضعیف بودن، ناتوان بودن، سست بودن، عاجز بودن، خسته شـدن، سسـت    کردن. وهنَ، یهنُ و یوهنُ (وهن): یعنی:

وهن:  «)، در فرهنگ جامع نوین نیز چنین آمده است: 773، ص1383(آذرنوش،» شدن، ناتوان شدن هن: سستی. مـو
ن: سسـت گردانیـد   «سست کننده، خوار کننده،... وهنَ: سستی کرد در کار، سست گردید (الزم و متعدي) و  هـو«  «

 ).2237، ص1378(سیاح، 
به معنی ضعف و سستی در کار و اشیاء و استخوان و بدن و امثال آن اسـت؛  » وهن«هاي عربی،  ج) در فرهنگ

اسـت:   المحـیط آمـده   العـرب و القـاموس   العـروس، لسـان   هاي تاج شود: در لغتنامه ها اشاره می در اینجا به برخی از آن
حملته أمه وهنـا علـى وهـن (لقمـان:     «کذلک فی العظم و نحوه؛ و قوله تعالى:  الوهن: الضعف فی العمل و األمر، و«

، 4؛ فیروزآبـادي، ج 453، ص13ق، ج1405منظـور،   ؛ ابـن 579، ص18تـا، ج  ، بی دي ی (زب» ) أي ضعفا على ضعف14
ظـم و نحـوه،   : الضعف فی العمل و فی األشیاء. و کذلک فی الع الوهنُ«است:  ). همچنین در کتاب العین آمده285ص

(فراهیـدي،  » فی العظم و البدن  فی األمر و العمل، و موهونٌ  واهنٌ  ، و رجل یوهنُه  وهناً و أَوهنَه  یهِنُ  العظم  و قد وهنَ
رجل واهن فی األمر و العمل و موهون فی العظـم و  «العرب در توضیح بیشتري آورده است: )، لسان92، ص4تا، ج بی

و قد وهن العظم یهن وهنا و أوهنه یوهنه و وهنته توهینا.... و فی حدیث علی علیـه السـالم: و ال واهنـا فـی     البدن، 
الـوهن: الضـعف. و   «آورده است: صحاح اللغه)، کتاب 453، ص13ق، ج1405منظور،  (ابن». عزم أي ضعیفا فی رأي

(جـوهري،  » أوهنتـه أیضـا و وهنتـه توهینـا    قد وهن االنسان و وهنه غیره. و وهن أیضا بالکسر وهنا، أي ضـعف. و  
» وهنا علـى وهـن  «قوله تعالى «البحرین آمده است و )، همچنین در کتاب مجمع2216 – 2215، ص6ق، ج1410

) أي ال تضعفوا... و قد وهـن بالکسـر أیضـا وهنـا:     104(نساء: » و ال تهنوا«) أي ضعفا على ضعف. قوله 14(لقمان: 
(طریحـی،  » ) أي مضـعفه، و تـوهین کیـدهم بابطـال حـیلهم     18(انفـال:  » الکافرینو اهللا موهن کید «ضعف قوله 

 ).567، ص4 ق، ج1408
 »هون«دوم) ماده 

شود مـادة   تا اینجا مادة وهن را از زبان اهل لغت توضیح دادیم اما ماده دیگري که معموالً باعث خلط مبحث می
 کنیم: بررسی میهون است که در اینجا قول اهل لغت در مورد آن را نیز 
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خوار شـدن.   ||خواري  ||هون رسوایی. خزي «است:  هاي لغت فارسی؛ لغتنامۀ دهخدا در این مورد آورده الف) فرهنگ
)، همچنین این لغتنامه در مورد اهانت آورده 20864، ص14، ج1373(دهخدا، » خوار گردیدن. ذلیل و حقیر گردیدن

داشت. حقیـر شـمردن. خـوار داشـتن. خـوار       خوار کردن. حقیر داشتن. سبک .نةاهانَت.[یا به عبارت بهتر] اها«است: 
) فرهنگ معین نیز در مـورد اهانـت آورده اسـت:    3140، ص3، ج1373(دهخدا، » گرفتن. توهین. تحقیر. استخفاف

 ). 408، ص4، ج1360(معین، » اهانت: خوار کردن، خوار داشتن، سبک داشتن، ذلیل گردانیدن، تحقیر کردن«
هاي لغت عربی به فارسی، اهانت را به تحقیر کردن، خوار کردن، کوچک شمردن و ناسـزاگفتن و...   رهنگب) ف

اَهانَ: خـوار کـردن، زبـون    «هاي آن آمده است:  اند. در فرهنگ معاصر در مورد واژة اهانت و هم خانواده ترجمه کرده
احترامـی کـردن،    خـوار شـمردن، بـی    کردن، پست کردن؛ تحقیر کردن، کوچک شمردن، خوار کردن، سبک کردن،

: تحقیـر،  اسـتهانَة ارزش دانسـتن؛ تحقیـر کـردن،    اعتنایی کردن، استَهانَ: کوچـک کـردن، سـبک شـمردن، بـی      بی
: تـوهین،  نَـة ، اهـا »حرمتی، مهانه: تحقیر، سبک داشت، خوار شماري احترامی، اهانت، بی شماري؛ توهین، بی کوچک

). در جـاي  794و793، ص1383حرمتی، هتک حرمـت(آذرنوش،  ، فحاشی، هتاکی، بیاحترامی، ناسزاگویی اهانت؛ بی
(همـان،  » : حقیـر و سـبک داشـت او را   نَـةً اَهانَـه اهـا  «را توهین تحقیرآمیزمعنـی کـرده و آورده اسـت:    نَة دیگر اها

ا گفت، دشـنام داد،  اَهانَ: توهین کرد، ناسز«نیز در مورد این واژة آورده است:  فرهنگ جامع نوین). 2315و 2314ص
وان: رسـوائی، خـواري، سـبکی        هانَـه و هـسبک شمرد و تمسـخر کـرد، م :ستَهاَن بِهو ا َن بِه1378(سـیاح،  » تَهاو ،

 ) 2315و2314ص
به سبکی، خواري، کوچک شـمردن و... معنـی شـده اسـت در     » هون«هاي لغت عربی، نیز وازة  ج) در فرهنگ

یعنـی سـبکی (سـبک شـمردن)،     » الهون: مصدر هان علیه الشئ أي خـف «است: الصحاح اللغه والسان العرب آمده 
کوچکی (کوچک شمردن، کم ارزش و بی ارزش کردن) و خواري (خوار کردن، بی حرمتی کـردن) و نقـیض عزیـز    

). قاموس المحـیط و  439، ص13ق، ج1405منظور،  ؛ ابن2218، ص6ق، ج1410بودن و محترم شمردن (جوهري، 
؛ 278، ص4تـا، ج  یعنی هون به معنی کوچک و حقیر است(فیروزآبادي، بی» الهون: الحقیر«اند:  آورده کتاب العین نیز
که به معنـی خـواري اسـت رابـه آن اضـافه      » خزي«)، لسان العرب و القاموس المحیط 92، ص4تا، ج فراهیدي، بی

). کتـاب السـان   278، ص4تـا، ج  ؛ فیروزآبـادي، بـی  438، ص13ق، ج1405منظور،  (ابن» الهون: الخزي«اند:  نموده
). یعنـی هـون   438، ص13ق، ج1405منظـور،   (ابـن » الهون و الهوان: نقیض العـز «العرب در توضیحی آورده است: 

 نقیض عزت است.  
عبارت است از: حقیر دانستن، سبک پنداشتن، حقیر انگاشتن، خـوار و  » هون«همچنین معنی برخی از مشتقات 

؛ 445، ص4 ق، ج1408(همـان؛ طریحـی،   » و هونه و استهان به و تهاون به: استخف به أهانه«ذلیل پنداشتن و... : 
؛ 2218، ص6ق، ج1410(جــوهري، » اســتهان بــه و تهــاون بــه: اســتحقره «)، 2218، ص6ق، ج1410جــوهري، 
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» هان هونـا بالضـم و هوانـا و مهانـۀ: ذل    «) و 445، ص4 ق، ج1408؛ طریحی، 438، ص13ق، ج1405منظور،  ابن
 ).287، ص4تا، ج زآبادي، بی(فیرو

بنابراین، توهین از ماده وهن و اهانت از ماده هون گرفته شده و معانی آنها نیز متفاوت اسـت، ولـی در فرهنـگ    
هاي فارسی و عربی به فارسی، برخی از معانی اهانت به دلیل اشتباه در ماده اشتقاق براي توهین ثبت شده و به  لغت

انـد نیـز، تکـرار شـده اسـت. در       در برخی کتب حقوقی که جرم اهانـت را بررسـی کـرده    کار رفته است و این اشتباه
 هاي مربوط به اهانت به مقدسات، معنایی که از ماده هون گرفته شده مورد نظر است. بررسی

 بخش دوم: تعريف اصطالحي
ینه پاسخ داده شده است. برخی از در متون فقهی تعریفی از مقدسات و اهانت بیان نشده، اما به چند استفتا در این زم

انـد. در ایـن    هاي متفاوتی از اهانت و توهین ارائه کرده، ولی کمتـر بـه تعریـف مقدسـات پرداختـه      حقوقدانان تعریف
 شود. بخش، ابتدا تعریف اصطالحی مقدسات و سپس تعریف اصطالحی اهانت بررسی می

 الف) مقدسات

قدیم رایج نبوده و تقریباً اصطالح جدید و متعارفی است که شـامل تمـام   اصطالح مقدسات اسالمی، در متون دینی 
محترمات الهی، اعم از اشخاص، قوانین، امکنه و ازمنه مانند: خداوند متعال، ادیان اصـیل الهـی، مالئکـه، پیـامبران     

ات ارائه شـده،  هاي معدودي که از مقدس ، کعبه، مساجد و... است. در تعریف، حضرت فاطمه زهراءالهی و ائمه
انـد.   کمتر به ماهیت مقدسات پرداخته شده است. بلکه برخی به جاي تعریف مقدسـات، مصـادیق آنهـا را نـام بـرده     

 اند.   هاي مقدسات پرداخته و تعداد دیگري آثار و یا اقسام مقدسات را بیان کرده بعضی، به ویژگی
 گوید:  یکی از حقوقدانان در تعریف مقدسات می

ها، چیزها و اشخاصی  از مقدّسات اسالم در درجۀ اوّل، ذات باري تعالی و پس از آن همۀ مکانمنظور 
شوند؛ مثل قرآن کریم یـا  هستند که از لحاظ موازین دین اسالم، مقدس و قابل احترام محسوب می

هاي مورد احترام سایر مذاهب که از نظر اسالم هـم  و یا شخصیت و امامان کعبه یا مزار پیامبر
هـاي اسـالمی (مثـل حضـرت  ) یـا شخصـیتالتعظیم هستند (مثالً حضرت مریم یا هاجر واجب

 ).  446، ص1378) (میرمحمدصادقی، ابوالفضل یا علی اکبر یا حمزه یا زینب یا خدیجه

یف به مصداق است؛ زیرا برخی از مصادیق مقدسات را برشـمرده  این تعریف بیانگر ماهیت مقدسات نیست، بلکه تعر
توانـد   و افزون بر آن، به جاي تعریف کردن مقدس، کلمه مقدس را در تعریف آورده است. قابل احترام بودن نیز، نمی

رقابـل  شود. به تعبیر دیگ تعریف ماهیت مقدسات باشد؛ زیرا هر چیز قابل احترامی از مقدسات اسالمی محسوب نمی
 احترام بودن تنها مالك براي مقدس شمردن افراد و یا اشیاء نیست.یکی از حقوقدانان در این باره گفته است:
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از نظر موازین   مالکی که در این تعریف براي مقدّسات اسالمی بیان گردیده، آن است که موضوع آن
باشـد،  نظر اسالم قابل احترام مـی دانیم که بسیاري از چیزها از دین اسالم قابل احترام باشد، اما می

نیست؛ براي نمونـه، احتـرام بـه پـدر و » اهانت به مقدّسات اسالم«اما اهانت به آنها مشمول عنوان 
باشد که بر احترام به آنها تأکید شـده  مادر، احترام به معلم، احترام به بزرگتر و... از واجبات دینی می

، 1381هانـت بـه مقدّسـات اسـالم تلقـی کـرد (زراعـت، توان ا است، ولی اهانت به ایشان را نمی
 ).149ـ 148ص

شـود کـه جـزء     مقدسات اسالم به اشخاص، اشیاء و اموري گفته مـی «گوید:  رو، در تعریف مقدسات اسالم می ازاین
ارکان یا ضروریات دین اسالم بوده و انکار آنها، مستلزم انکار دین اسالم و اهانت به آنها، مستلزم اهانت بـه اسـاس   

بسیار محـدود گردیـده و بـه مصـادیق خاصـی منحصـر        صورت، مفهوم مقدسات اسالمی دراین». دین اسالم باشد
(همـان،  » گـردد  اطـالق نمـی  » مقدسـات اسـالم  «خواهد شد و به هر چیزي که مورد احترام اسالم باشـد، عنـوان   

 ). 150ـ 148ص
گونه که نویسنده نیـز اشـاره کـرده، مفهـوم مقدسـات       در این تعریف، برخی از اقسام مقدسات ذکر شده و همان

 شوند. ها از دایره مقدسات خارج می یار محدود شده است و بنابر این تعریف، بسیاري از قابل احتراماسالمی بس
 گوید:  شود) می در نقد تعریف دورکیم از مقدسات (که در قسمت بعد بررسی می عالمه محمدتقی جعفري
 رسد که قداست از دو قطب عینی و ذاتی انتزاع شده باشد: بنظر می

نی ـ باید در موضوع و پدیده و انسان مقدس، حقیقتی وجود داشـته باشـد کـه بتوانـد الف: قطب عی
 احترام شدید مردم را تا حد گرایش به خود جذب کند.

ب: قطب ذاتی ـ همان وضع روحی مردم در برابر آن شیء مقدس است که عبارت است از احترام و 
، 1377هاي معمـولی (ویلیـامز،  هانجذاب شدید به آن موضوع، به جهت احساس عظمت فوق پدیـد

 ).  20ـ19ص
در مورد امر قدسی دو نوع ارزش متمـایز وجـود دارد:   «گوید:  این تعریف، تقریباً همان تعریف رودلف اُتّو است که می

» عظـیم «آن که عنصري واجد ارزش روانی (= سعادت انسان) خواهد بـود، امـا در عـین حـال، او     » جذابیت«یکی، 
 ). 118، ص1380(اُتّو، » انگیزد در ذات خود، واجد ارزشی عینی است که احترام ما را برمیاست تا آنجا که 

توان گفت جذب احترام مقدسـات مشـروط بـه دو شـرط اعتقـاد و شـناخت شـخص         در نقد این دو تعریف می
محتـرم   باشـد، آن را  مجذوب نسبت به شیء یا شخص جذّاب است؛ زیرا تا شخص اعتقاد به قداست چیزي نداشـته 

رو، ممکن است چیزي مقدس باشد، ولی انسان به دلیل عـدم شـناخت آن، در درون خـود ارزش و     شمارد. ازاین نمی
تـوان بـه    عظمت آن را درك نکند و در نتیجه، آن را محترم و مقدس نداند. افزون بر این، جذابیت و عظمت را نمـی 

یست و برخی از امور، قداستشان ذاتـی و اصـیل نیسـت،    طور مطلق پذیرفت؛ زیرا هر چیز جذاب و عظیمی مقدس ن
 بلکه اکتسابی است. همچنین، جذّابیت و احساس عظمت، از آثار مقدسات است و بیانگر ماهیت آنها نیست.
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آیت اهللا مکارم شیرازي در پاسخ به یک استفتاء دربارة تعریف مقدسات اسـالمی، بـر عنصـر محتـرم بـودن تأکیـد       
 داند:  را امور محترم در نظر همه دینداران میکند و مقدسات  می

تعبیر به مقدّسات اسالمى در هر مورد با مالحظه قرائن موجود در کالم ممکن اسـت تفسـیر خاصّـى 
شود، اشاره به امورى است که در نظـر همـه  داشته باشد، ولى معموالً هنگامى که این تعبیر گفته مى

، »کعبه«، »مساجد«، »قرآن مجید«، »ائمّه هدى» «امبرپی«، »خدا«دینداران محترم است؛ مانند 
اى از مـوارد، مقدّسـات اسـالمى معنـاى  ، و امثال آن. ممکن اسـت در پـاره»احکام مسلّمه اسالم«

 ). 593، ص3 تا، ج ترى داشته باشد (مکارم شیرازي، بی گسترده
 افزاید:   نیز می آیت اهللا مصباح یزدي در تعریف قداست، افزون بر احترام، محبوبیت را

قداست به معناي محبوبیتِ همراه با احترام شدید اسـت. انسـان بـه علّـت کمـال خاصّـی کـه در 
ها همه کمـاالت را  گذارد. انسان شخصیتی سراغ دارد، به او محبّت ورزیده و به وي احترام خاصی می

ه و برتري است از محبوبیت و العاد رو، انسانی که داراي کماالت فوق طور یکسان دارا نیستند. ازاین به
احترام بیشتري برخوردار است. قداست، مانند محبّت، از یک مورد شخصی محبوب بـه دیگـر امـور 

داریـم،  اي که وقتی شخصی را دوست مـی شود، به گونه طور طبیعی ـ منتقل می منتسب به او نیز ـ به
 ).  69، ص 1388ي، اش را نیز، دوست خواهیم داشت (مصباح یزد نزدیکان و وابستگان

تر و بر این دو مقدم اسـت،   در این دو تعریف به دو ویژگی مهم احترام و محبوبیت تصریح شده است، ولی آنچه مهم
طهارت و بی نقص و عیب بودن شخص یاشیء مقدس است. عالمه شهید مرتضی مطهري در بیان معنی قـدوس  

] طهـارت،   است [و قدس و] قداست [یعنى» قدس«از ماده قدوس «گوید:  کند و می و قدس به این مطلب اشاره می
 ). 182، ص27 تا، ج (مطهري، بی» نزاهت، مبرّا بودن از هر عیب و نقص و از هر کارِ ناکردنى

هاي قبل، بهتر است؛ زیرا ماهیت مقدس را بیان کرده است. ولی از آنجا کـه شـهید    این تعریف نسبت به تعریف
تـوان   انـد، نمـی   و این تعریف را ضمن مباحث دیگري مطرح کـرده   مقدسات نداشتهبحث مستقلی دربارة  مطهري

 انتظار داشت تعریف کاملی باشد. 
 گوید: در می» چه مواردى جزو مقدسات اسالم است؟«در پاسخ به سؤال  آیت اهللا منتظري

آنهـا از ناحیـۀ مقدًّسات اسالم امورى است که ذاتا پاك و از هر عیب و نقصى منزّه است و قداسـت 
اسالم، نزد همۀ مسلمانان ثابت شده است؛ نظیر قرآن مجید، کعبۀ معظّمه، مسجد الحـرام، مسـجد 

احکام و موضوعات قطعیه و ضروریۀ اسالم، ماننـد نمـاز،  ، مسجد اقصى، قبور ائمۀ اطهارالنّبى
د برخى دیگر، تقدس روزه، حج و امثال اینها؛ و ممکن است برخى امور، نزد برخى مقدس باشند و نز

کننده نسبت به مقدس بودن آن چیز از ناحیـۀ اسـالم و  آنها احراز نشده باشد. و باید شخص اهانت
 ). 541ـ   540، ص2 تا، ج نزد همۀ مسلمانان، آگاهى داشته باشد (منتظرى، بی

اسـت   ید مطهرياین تعریف از جهت تصریح به پاکی و منزه بودن مقدس از هر عیب و نقص، همانند تعریف شه
و از جهت بیان ذاتی بودن پاکی، بر آن تعریف اولویت دارد، امـا اینکـه شـرط مقـدس بـودن، اثبـات آن نـزد همـه         
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کاهـد و تنهـا در حکـم     مسلمانان باشد، پذیرفته نیست؛ زیرا اثبات و یا عـدم اثبـات مقدسـات از تقـدس آنهـا نمـی      
 تواند مؤثر باشد. کنندگان به مقدسات می اهانت

سات تعریف کاملتري الزم است که دستکم ناظر به ماهیت آن باشد. بدین منظور، تعریفـی   بنابراین، براي بیان مقد
ها، مصادیق، آثار، اقسـام و یـا نقـیض آن)، بیـانگر      شود (که بدون توجه به تمام ویژگی از مقدسات اسالمی ارائه می

 ترین ارکان و مقومات مقدسات باشد: مهم
 ». ی چیزي که (ذاتاً یا اکتساباً) مطهر و منزه از هر نقص و عیب و داراي حرمت الهی استمقدس یعن«

بنابر این تعریف، مقدسات یکسان نیستند، بلکه رتبه و تقدس آنها متفاوت و نابرابر است؛ زیرا مقدسِ ذاتی 
شـتر از سـایر مقدسـات    و قدوس فقط خداوند سبحان است. قداست خداوند، شدیدتر و احترام و تعظیم آن، بی

شـان را از او کسـب    است، ولی سایر مقدسات (دین، پیامبران و ائمـه علـیهم السـالم و امثـال آنهـا) قداسـت      
کنند. میزان قداست مقدسات اکتسابی، به میزان رابطه معنوي و تقرب آنها به مقدس ذاتـی (ذات مقـدس    می

ساب و ارتباط معنوي با خداوند نداشته باشـد، مقـدس   الهی) و کسب قداست از اوست. بنابراین، چیزي که انت
شود. براسـاس ایـن تعریـف،     نیست و چیزي که در جهت مخالف قداست خداوند باشد، نامقدس محسوب می

دیدگاه و شناخت افراد تأثیري در قداست و کاهش یا افزایش جایگاه مقدسات ندارد، بلکه طهـارت و حرمـت   
 د.شو الهی آنها موجب قداستشان می

 ب) اهانت و توهين

اهانت (= تـوهین) یعنـی خـوار کـردن.     «، در تعریف اهانت و توهین آمده: »مبسوط در ترمینولوژي حقوق«در کتاب 
جرمی است که با قول یا فعل بدون اخبار و اسناد (= نسبت دادن) به قصد خوار کردن و تذلیل طرف (اعـم از مـأمور   

). 716، ص1، ج1386(جعفـري لنگـرودي،   » اسـت  دولت و غیره) صورت گیرد. هتک حرمت اعم از افتراء و توهین
توهین: (حقوق جزا) جرمی است که عبارت است از اظهار تعابیر تحقیرآمیز و ناسـزاآمیز بـه کسـی، خـواه متضـمن      «

 ). 1471، ص2(همان، ج» اسناد فعلی نباشد و یا متضمن اسناد فعلی مشخص نباشد
اهانـت  «وقی، در تعریف اهانت و توهین، گفتـه شـده:   به عنوان یک فرهنگ حق» ترمینولوژي حقوق«در کتاب 

توهین (یا اهانت) کاري (قـول ـ اشـاره ـ عمـل)      «) و 97، ص1380(جعفري لنگرودي، » (جزا) مرادف توهین است
» [است] که متضمن اسناد و اخبار نبوده و بنحوي از انحاء در حیثیـت متضـرر از ایـن جـرم نـوعی وهـن وارد کنـد       

 ). 182(همان، ص
داند، اما اهانت و توهین نه مترادف هسـتند و   معنی می سنده در این دو کتاب، اهانت و توهین را مترادف و همنوی

بـرآن، ایـن    مشـتق شـده اسـت. افـزون    » وهن«و توهین از » هون«اند؛ زیرا اهانت از  نه از یک ماده واحد اخذ شده
 ي نشده است.ا تعریف، مطلق است و در آن به تعریف اهانت به مقدسات اشاره
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اهانـت بـه معنـی تحقیـر کـردن و      «هاي حقوقی در تعریف اهانت و توهین آمده است:  دریکی دیگر از فرهنگ
توهین در معنی عـام،  «) و 84، ص1382(ایمانی، » سبک شمردن دیگري است به هر طریق ممکن (کتباً یا شفاهاً)

ارت است از ارتکاب اعمال و یا به کار بـردن  هرگونه خوارداشت و خفیف کردن اشخاص است، و در معنی خاص، عب
 ). 144(همان، ص» الفاظ و عناوینی که داللت بر فحاشی و تحقیر و تخفیف دیگري دارد

 ها، افزون بر برخی اشکاالت، معانی یکسان و مشترکی براي اهانت و توهین ذکر شده است. در این تعریف
الح، این واژه [(توهین)] بـه هـر رفتـاري (اعـم از فعـل،      در اصط«گوید:  حقوقدان دیگري در تعریف توهین می

گفتار، اشاره یا نوشتار) داللت دارد که بتواند به نحوي موجب وهن حیثیت کسی در نظـر افـراد متعـارف و معمـولی     
 ). 417، ص1378(میرمحمد صادقی، » جامعه شود

تنهـا بـر   » وهـن «خی اشکاالت، واژه توان تعریف اصطالحی محسوب نمود؛ زیرا افزون بر بر این تعریف را نمی
 ضعف و سستی داللت دارد و متضمن معانی اهانت نیست.

 گوید:  یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف اهانت و توهین می
واژه وَهن، به فتح اول، براي سستی وضع شـده اسـت و تـوهین سسـت گردانیـدن را گوینـد و در 

معنی، توهین عبارت اسـت  باشد. دراین عرفی آنها میاصطالح حقوقی مراد به اهانت و توهین، معانی 
از هر فعل یا ترك فعل اعم از گفتار و رفتار و کتابت و اشاره که به نحوي از انحا در حیثیت و شـرافت 

آور،  متضرر از جرم، وهن وارد آورد.... توهین در معناي اخص، عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن
اي که باشد یا انجام هر فعل یا ترك فعلـی کـه در نظـر  هر وسیله و طریقه اعم از دروغ یا راست، به

، 1385عرف و عادت موجب کسـر شـأن یـا باعـث تخفیـف و پسـت شـدن طـرف گـردد (پـاد، 
 ).  287ـ286ص

توهین در لغت به معنی سست گردانیدن است و در «گوید:  همچنین حقوقدان دیگري در تعریف اهانت و توهین می
، توهین و اهانت عبارت است از نسبت دادن هر فعل یا ترك فعلی که عرفاً مخالف حیثیت و احترام اصطالح قضایی
 ). 278، ص2، ج1374(ولیدي، » شود طرف تلقی می

تر است، اما در این تعریف و تعریف پیش از آن، معناي لغـوي تـوهین    ها، جامع این تعریف نسبت به سایر تعریف
بـراین،   اند. در صورتی که معناي لغوي آنها متفاوت است. افزون اي نکرده اهانت اشاره گفته شده ولی به معناي لغوي

 تعریف، تعریف مطلق اهانت و توهین است نه تعریف اهانت به مقدسات.
 گوید:  یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف اهانت و توهین می

ي سسـتی گرفتـه شـده اسـت بـه معنـا» وهـن«اي عربی است که از ریشه  اهانت یا توهین، واژه
باشد و معناي حقـوقی  ). پس اهانت به معناي سست کردن می453، ص13ق، ج1405منظور،  (ابن

این واژه نیز، با معناي لغوي آن سازگاري دارد و اصطالحاً به سست گردانیدن و تحقیر وجود معنوي و 
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ها یا اشیا یا  یکی از شخصیت شود و در اینجا اهانت به معناي آن است که علیه گفته می حیثیت مجنی
 ).  147، ص56، شماره 1381اعتقادات مورد احترام دین اسالم تحقیر شود (زراعت، 

هاي قبلی ناظر به اهانت به مقدسات است، ولی در این تعریف اهانت و توهین را با  این تعریف، برخالف تمام تعریف
مشتق شـده و آن دو از نظـر   » وهن«و توهین از » هون«دانسته، در صورتی که اهانت از » وهن«صراحت از ریشه 
برآن، اهانت اختصاص به تحقیر ندارد و مـورد احتـرام بـودن نیـز، کلـی و داراي مصـادیق        اند. افزون معنایی متفاوت

 بسیاري است که همه آنها از مقدسات نیستند.
انـد.   ات ذکـر شـده  کلمات اهانت، توهین و هتک حرمت در قانون مجازات اسالمی و قانون مطبوعـ 

اي صورت گرفته  هاي متفاوت، استفساریه تر شدن مفهوم این کلمات و جلوگیري از برداشت براي روشن
 کنیم: را نقل می که در اینجا آن

 استفسار:
)، 513آیا منظور از عبارت (اهانت، توهین و یا هتک حرمت) مندرج در مقررات جزائی از جملـه مـواد (

) 27) و (26) و مـواد (6) مـاده (8) و (7و بنـدهاي ( قانون مجازات اسالمی ) 609) و (608)، (514(
کار بردن الفاظی که داللت صریح بر فحاشی و سـب و لعـن دارد  قانون مطبوعات عبارت است از به

خیر؟ و در صورت عدم صراحت مطلب و انکار متهم بر قصد اهانت و هتک حرمت، آیـا موضـوع از  یا 
 باشد یا خیر؟ کر میمصادیق مواد مورد ذ

 تفسیر:
کار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد  از نظر مقررات کیفري، اهانت و توهین و... عبارت است از به

حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گـرفتن شـرایط زمـانی و   و یا ارتکاب اعمال و انجام
تـوهین تلقـی  شود و با عدم ظهـور الفـاظ، مکانی و موقعیت اشخاص، موجب تخفیف و تحقیر آنان 

 قانون استفساریه نسبت به کلمه اهانت، توهین و یا هتک حرمت). گردد ( نمی

توان مربوط به موضوع این تحقیق دانست؛ زیرا اکثر مواد قانونی یادشده، مربوط به مقدسات  این تفسیر را نمی
برآن، اهانت و توهین منحصر به تخفیف و  دارد. افزوننیست و تفسیر نیز، مطلق است و اختصاصی به مقدسات ن

 تحقیر نیست، بلکه مصادیق دیگري نیز دارد.
اند، ولی این برداشت صـحیح نیسـت. تمـام     هاي مزبور، غالباً اهانت و توهین را به معناي وهن دانسته در تعریف

اي به اهانـت و تـوهین بـه مقدسـات      ، اشارهاند و تنها، در آخرین تعریف تعاریف، مطلقِ اهانت و توهین را بیان کرده
 شده است، ولی این تعریف نیز از جامعیت الزم برخوردار نیست.  

آیت اهللا منتظري(ره) در پاسخ به سؤالی (درباره اهانت به مقدسات در قانون مجازات اسالمی) مبنـی بـر اینکـه    
 گوید: در تعریف اهانت می» اهانت شامل چه مواردى است؟«
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هر گفتار یا کردارى که جنبۀ تحقیر و مسخره کردن و تجاوز به حریم انسـان داشـته باشـد، اهانـت 
محسوب است. اگر کسى بگوید ـ مثال ـ امام على(ع) نفهمیده یا اشتباه کرده و منظورش بـدگویى و 
م تحقیر آن حضرت باشد، اهانت است، ولى اگر براى آن حضرت احترام قائل است، لیکن در اثر عد

کند آن بزرگوار نیز مانند مجتهدین خطا و اشتباه داشته اسـت و یـا  مى  شناخت و ضعف عقیده، خیال
توانیم روش آن حضرت را براى این زمان الگو قرار دهیم،  چون زمان و مقتضیاتِ آن تغییر کرده، نمى

ر چنـد در بعضـى شود، بلکه اشتباه کرده است و باید او را ارشاد نمود. اهانت هـ اهانت محسوب نمى
موارد امر قصدى نیست ـ مانند این که کسى نعوذ باهللاّ از روى عمد بـه قـرآن لگـد بزنـد ـ ولـى در 
بسیارى از موارد و نیز مورد سؤال، امرى قصدى است و در جایى صادق است که گوینده قصد تحقیر 

یط آزاد وجـود نـدارد. و در داشته باشد و قصد او براى قاضى احراز شود. و قهراً راهى جز اقرار در مح
و خالصه اینکه هر عمل یا گفتار انسان که امکان وجـود و یـا ». الحدود تدرأ بالشّبهات«صورت شک 

، 2 تـا، ج باشـد (منتظـرى، بی عدم اهانت در آن باشد، مصداق اهانت بـودنش منـوط بـه قصـد مى
 ).  542ـ 540ص
تحقیـر و مسـخره کـردن و    «برخوردار است؛ زیرا اهانت را به هایی  ها، از نقص رغم برخی مزیت این تعریف نیز، علی
منحصر کرده است، ولی اهانت، هم از نظر اسباب تحقق، مصادیق دیگري (غیـر از مسـخره   » تجاوز به حریم انسان

 کردن و تجاوز) دارد و هم از نظر موضوع، مصادیق دیگري (غیر از انسان) دارد.
و التخفیـف إال تنزیـل ذلـک     هانةلیس اإل«نویسد:  دربارة اهانت می» هیهالعناوین الفق«مرحوم مراغى در کتاب 

)؛ اهانـت  558، ص1، ج ق1417(حسـینى مراغـى،   » شأنه تنزیل له عن مرتبتـه  حظةء عن مرتبته، و عدم مال الشی
ن از عبارت است از پایین آوردن یک چیز از جایگاه و مرتبه آن و مالحظه نکردن شأن آن که موجب پـایین آوردن آ 

 گوید:  شود. همین نویسنده دربارة اصل و اساس تحقق اهانت می جایگاهش می
اصل و اساس اهانت دو چیز است: یکی از آن دو، عبارت است از اعراض قلبی و عدم اعتنا به آن و 

شود و تخفیف و سبک شمردن  صدور فعل منافی با تعظیم با همین قصد و این اهانت نامیده می
اعم از این که خود این فعل یا ترك فعل، بدون نیاز به نیت، اهانت محسوب شود،  محسوب می

شوند مثل انداختن قرآن  شود، مانند افعال شنیع (کریه و قبیح) که غالباً در مقام اهانت انجام می
شود،  ها، این کار اهانت محسوب می ها و مسجد بر روي نجاست یا انداختن نجاست برروي ضریح

قصد اهانت نداشته باشد، زیرا عرفاً این کار اختصاص به اهانت دارد، یا اینکـه اگرچه فاعل آن 
مشترك است و قابلیت اهانت یا غیر اهانت یا تعظیم دارد، مانند پشت کردن به ضریح امام یا 
کشیدن پا به سمت قرآن، این ممکن است از روي عادت یا غرض دیگر یا عجله و شتابزدگی 

کند، همچنان که  ار اهانت باشد، نیت اهانت، اعراض آن را اهانت میباشد و ممکن است این ک
قاعده مشترك [بین اهانت و غیر اهانت] همین است یا از چیزهایی است که ظـاهرش تعظـیم 
است، مانند مدح که ظاهرش تعظیم است، ولی نیت تخفیف و سبک شمردن آن را به استهزاء و 

 کند. ل میتهکم (تمسخر، ریشخند، طعنه) حرام تبدی
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نحوي که عرفاً و عادتاً غیر از اهانت احتمال دیگري  دوم اینکه فعل اختصاص به اهانت داشته باشد به
در آن وجود نداشته باشد، اگرچه بدون نیت باشد، ولی حرام است؛ زیرا اسـتخفاف و اهانـت اسـت. 

ین نیز حرام است تا همچنین، آنچه که ظاهرش استخفاف باشد، اگرچه احتمال دیگري در آن باشد، ا
زمانی که نیت دیگري که آن را از اهانت خارج نماید، ثابت نشود. ظواهر با نیت منصرف به غیرظواهر 

 ).557ـ   556شوند (همان، ص می

ها بهترین تعریف است، ولی از جامعیـت الزم برخـوردار نیسـت. بنـابرین، تعریـف       این تعریف نسبت به سایر تعریف
شود: اهانت به مقدسات اسـالم یعنـی هـر     الزم است که در اینجا ارائه می» به مقدسات اسالم اهانت«تري از  کامل

اي که با شأن و جایگاه شرعی مقدسات سازگار نباشد، ماننـد: ارتـداد، اسـتخفاف     فعل یا ترك فعلِ عالمانه و عامدانه
(هتـک حرمـت، آبروریـزي،    (تحقیر کردن، خوار و پسـت شـمردن، سـبک شـمردن)، اسـتهزاء (تمسـخر)، تهتـک        

 حرمتی. احترامی و بی سازي)، سب و شتم و نصب (دشنام گویی و فحاشی)، بی بدنام
بنابر تعریف فوق، هر امري اهانت نیست، بلکه در صورتی که شخص با آگاهی و شـناخت و نیـز، تعمـداً    

نماید که خالف شـأن و جایگـاه   کاري (اعم از گفتار، نوشتار و رفتار) انجام دهد و یا از انجام کاري خودداري 
مقدسات اسالمی باشد، و اهانت به آن موجب اهانت اسالم شـود، بـه مقدسـات اهانـت کـرده اسـت. میـزان        
اهانت یکسان نیست، بلکه اهانت نسبت به میزان تقـدس مقدسـات شـدت و ضـعف دارد و اهانـت بـه ذات       

دسات نیز به میـزان تقـرب و کسـب تقـدس از     ترین اهانت، و اهانت به سایر مق مقدس خداوند سبحان شدید
برآن، میزان اهانت به فعل یـا تـرك    شود. افزون مقدس اصیل و ذاتی یعنی خداوند متعال، شدید و ضعیف می

آمیـز نیـز یکسـان     آمیز یا همان اسباب تحقق اهانت نیز، بستگی دارد. در واقع، نفس عمل اهانـت  فعل اهانت
 نیست و مراتب مختلفی دارد.  

 ش سوم: تعريف انديشمندان غيرمسلمان و نقد آنبخ
در ادیان مختلف، این عقیده مشترك وجود دارد کـه موجـودات ارزش و احتـرام یکسـانی ندارنـد؛ از دیـدگاه برخـی        

شوند، اما نسبت به برخی دیگـر   پژوهان، بعضی از موجودات، برتر، مقدس، محترم، الهوتی و توتم محسوب می دین
 ندارد. چنین دیدگاهی وجود

در ادبیـات اندیشـمندان غیرمسـلمان متفاوتنـد.     » و نامقدس» مقدس«واژگان و اصطالحات مشابه و یا معادل 
 برخی از مهمترین آنها عبارتند از: الهوتی و ناسوتی، عرفی و غیرعرفی، توتم و معمولی و مانند آن.  

اصطالحات در ادیان و مکاتب مختلف، بلکه در علوم مختلف یک دین، همیشه هم معنی نیستند و مبانی، منشأ 
و مصادیق یکسانی ندارند. بنابراین، تطبیق کامل این واژگان و اصطالحات با معادل آنها در اسـالم، اشـتباه بزرگـی    

 اند.  پژوهان مرتکب آن شده است که برخی از دین
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نی که دربارة رعایت حریم و حدود مقدسات در ادبیات برخـی از اندیشـمندان غیرمسـلمان مطـرح     یکی از واژگا
از موضوعات بحـث  » تابو«نویسد:  است. عالمه شهید مرتضی مطهري(ره) درباره تابو می» تابو«شود، اصطالح  می

ل وحشى وجود داشـته و دارد.  شود که در میان مل منطقی گفته مى آور و بى هاى ترس شناسى است و به تحریم جامعه
 ). 477، ص19 (مطهرى، ج» است» تابو«به عقیده امثال راسل، اخالق رایج در جهان متمدن امروز نیز پر از 

در این قسمت دیدگاه برخی از اندیشمندان غیرمسلمان (از قبیل: جامعه شناسان، مورخان و فیلسوفان دیـن)، دربـارة   
 شود. مقدسات بررسی می

 ف اميل دورکيمالف) تعري

شـناس بـزرگ فرانسـوي قـرن نـوزدهم و       ) جامعـه 1917ـ   David Émile Durkheim )1858امیل دورکیم 
اعتقادهاي دینی، اعـم از سـاده یـا پیچیـده،     «گوید:  ابتداي قرن بیستم، در کتاب صور بنیانی درباره تقسیم اشیاء می

انـد کـه    بندي از اشیا، اعم از واقعی یا آرمانی عی طبقههاي مشترکی دارند. این گونه باورها مستلزم نو همگی خصلت
کنند که به طور معمول بـا دو اصـطالح متمـایز     آدمیان بر پایۀ آن، اشیا را به دو طبقه، به دو گروه متضاد تقسیم می

 ). 48، ص1383(دورکیم، » شوند؛ این دو اصطالح عبارتند از: الهوتی و ناسوتی بیان می
بنـدي   انـد، ولـی از دیـدگاه اسـالم ایـن تقسـیم       به دو طبقه و یا دو گروه متضاد تقسیم شده در این دیدگاه، اشیا

پذیرفته نیست؛ زیرا ممکن است چیزي مقدس و محترم و یا بالعکس، نامقدس و نامحترم باشد، اما چیزهایی وجـود  
موجودات در حالـت عـادي   توان گفت اکثر  دارد که ممکن است جزو هیچکدام از این دو قسم محسوب نشوند و می

تقسیم جهان به دو حوزه؛ یکـی،  «توان این تقسیم دورکیم را پذیرفت که:  از این دو قسم خارج هستند. بنابراین، نمی
سـت کـه    دربردارندة همۀ چیزهاي الهوتی (= قدسی) و دیگري، دربردارندة همه چیزهـاي ناسـوتی، خـط تمـایزي    

 ). 49(همان، ص» کند می هاي دیگر جدا اندیشۀ دینی را از اندیشه
هایی هستند که محرماتی در حمایت از  چیزهاي الهوتی آن«گوید:  او در تعریف چیزهاي الهوتی و ناسوتی می

شان وجود دارد؛ و چیزهاي ناسوتی آن دسته از چیزهـا هسـتند کـه بایـد حرمـت نگـاه دارنـد و از         ها و جدا کردن آن
 ). 54(همان، ص» چیزهاي الهوتی فاصله بگیرند

در قسمت اول این تعریف، وجود محرمات در حمایت از چیزهـاي الهـوتی پذیرفتـه اسـت، ولـی ایـن را       
توان تعریف ماهويِ الهوتی و مقدس محسوب نمود؛ زیرا محرمات حمـایتی، از آثـار و احکـام چیزهـاي      نمی

شـعور پنداشـته    تی ذيها نیست. در قسمت دوم، چیزهاي ناسوتی را موجودا الهوتی است و بیانگر ماهیت آن
است که خود باید حرمت چیزهاي ناسوتی را نگه دارند، در حـالی کـه ناسـوتی و نامقـدس، لزومـاً موجـودي       

 شعور همچون انسان نیست. ذي
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مفهوم ممنوعیـت، بـه یـک معنـا، در     «داند:  ایشان یکی از لوازم امر الهوتی را احترام و در نتیجه، ممنوعیت می
ی منطقاً نهفته است. هر امر الهوتی، موضوع نوعی احترام است و هـر احسـاس احترامـی، در    مفهوم کلی امر الهوت

 ). 437(همان، ص» کند با نوعی حرکات امتناع و پرهیز همراه است نزد کسی که آن را احساس می
شدگی  تقدس، به یک معنا، همانا منع«گوید:  امیل دورکیم در کتاب فلسفۀ جامعه شناسی در تعریف مقدس می

است. آستانی است که کسی را دلیري تجاوز به آن نیست، و نیز به معناي خوب، دوسـت داشـتنی و گرامـی بـودن     
کنـد، و   کم حرمتی کـه مـا را از آن دور مـی    چیز مقدس، جدا از هراس و یا دست«)، 49، ص1360(دورکیم، » است

خواست ماسـت و مـا متمایـل بـه زنـدگی بـا آن و       بخش ماست، مورد عشق و  اندازد، الهام میان ما و آن فاصله می
 ). 65(همان، ص» گراینده به سویش هستیم

 گوید:  ایشان در کتاب دیگري در تعریف مقدس می
چیزي مقدّس است که توسط یک سلسله احکام تحریم کننده، حفظ و مجزّا شـده باشـد؛ و چیـزي 

شود] و آن را از امـر مقـدّس  شود [نمی غیرمقدّس (دنیوي) است که این احکام در مورد آن اعمال می
ها بـا یکـدیگر و نیـز  دهنده طبیعت این مقدّسات و روابط آن دارد. اعتقادات دینی نمایش جدا نگه می

باشند. بـاالخره، آداب و رسـوم دینـی نیـز،  روابطشان با آنچه غیرمقدّس (مادي و دنیوي) است، می
، 1377نماینـد (ویلـیم،  در قبال مقدّسات را مقرّر مـیقوانین و مقرراتی هستند که نحوه رفتار انسان 

 ).  56، ص1912به نقل از اشکال ابتدایی حیات دینی،  19ص
 گوید:  در نقد نظریه دورکیم می عالمه محمدتقی جعفري

ـ دایره قداست اعم اسـت 1دو اعتراض مهم به دورکیم وارد است که باید آنها را مدّ نظر قرار دهیم: 
در دین، معرفت و ایمان به خداوند، و تعیین هدف زندگی رو به ابدیت و اعمالی که بایـد از دین؛ زیرا 

گیرنـد، در صـورتی کـه  در این راستا انجام داد، حتماً در زمره ارکان اساسی ماهیت دیـن قـرار مـی
قداست ممکن است دربارة اشخاص باشد که مثالً خدمتی بسیار حیاتی بـه جامعـه خـویش انجـام 

هایی از  اند، و یا اینکه ممکن است دربارة پدیده ها نجات داده ها و بدبختی و جامعه را از فالکتاند  داده
کنند، مانند آفتـاب و  ها ارزشهایی مطلوب تصور می طبیعت باشد که مردم یک جامعه درباره آن پدیده

گفته اسـت » مقدّس امر«آنچه را که دورکیم در تعریف  -2یا برخی از حیوانات، مانند گاو و غیرذالک. 
چیزي مقدّس است کـه توسـط «توان بعنوان تعریف ذات مقدّس تلقی کرد، زیرا این که بگوییم  نمی

» قداست«، از مختصات ماهیت امر مقدّس »یک سلسله احکام تحریم کننده، حفظ و مجزّا شده باشد
 ). 20ـ19، ص1377است، و نه اصل ماهیت آن (ویلیم، 

، ذکر این نکتـه الزم اسـت کـه    »دایره قداست اعم است از دین«حمدتقی جعفري(ره) یعنی دربارة نقد اول عالمه م
چیـز محترمـی را    مقدسات همراه با باورهاي دینی (دین الهی و یا مکاتب و باورهاي غیر الهی و بشري) هستند. هر

ان وي را شخصـی مقـدس   تـو  توان مقدس نامید. براي نمونه، مخترع برق گرچه داراي احترام است، ولی نمـی  نمی
برآن، در دین اسالم هیچ امرمقدسی وجود ندارد که منشـأ قداسـت آن، دیـن نباشـد. و اساسـاً       محسوب نمود. افزون
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ها از دین به نامقدس و یا دست کم بـه معمـولی و عرفـی     توان از دین جدا نمود؛ زیرا جدا کردن آن مقدسات را نمی
 شود. ها منجر می شدن آن

دورکیم، به عوض ایـن کـه خـود امـر مقـدس و      «گوید:  لیم نیز در نقد تعریف دورکیم به درستی میژان پل وی
اصوالً تقدس را تعریف کند، آن را با نشان دادن چگونگی تضاد و تخـالف آن بـا آنچـه مقـدس نیسـت، مشـخص       

 ). 20(همان، ص» کند می

 ب) تعريف ميرچا الياده

پژوهان مشهور، تعریف مقـدس را منـوط    شناسان و دین ) از اسطوره1986ـ  Mircea Eliade )1907میرچا الیاده 
کنـد. ایشـان در ایـن زمینـه      کند. در واقع، به جاي تعریف، مصادیقی از مقدسـات ذکـر مـی    به شناخت مقدسات می

 گوید: می
واقعیات ، یعنی امور و »قدسیات«تحدید و تعریف قداست، مستلزم در اختیار داشتن مقدار شایانی از 

که در آغاز موجب آشفتگی و اغتشاش ذهن است، اندك » امور قدسی«قدسی است. و ناهمگونی این 
ها، اساطیر، تماثیل الهی، اشیاي مقـدّس و  شود. زیرا آن امور عبارتند از: آئین اندك، دست و پاگیر می
هـاي مقـدّس و  ان، مکانهاي متبرّك، جانوران، گیاه ها، الهیات، انسان شناخت نیایشی، رمزها، کیهان

 ).23، ص1372غیره. و هر مقوله، داراي سیماشناسی خاص خود است، بسی غنی و پربار (الیاده، 
 داند: ها را نیز نابرابر و از مقدسات می وي برخی از مکان

کنـد؛ از  ها را در آن تجربه می ها و گسیختگی از نظر انسان مذهبی، مکان، متجانس نیست؛ وي وقفه
) 21، ص1375(الیـاده، » هاي دیگر متفاوت اسـت هاي مکان از بخش اي از بخش یفی، پارهلحاظ ک

هر مکان مقدّسی بر قدوسیت و فیضان مقدّسی که موجب جدایی مرزي از قلمـرو کیهـانی اطـراف «
 ).24، ص1375سازد، داللت دارد (الیاده،  شود و آن را از نظر کمیت متفاوت می می

براي انسان مذهبی زمـان نیـز، همچـون    «داند:  ها را نابرابر و از امور مقدس می رخی از زمانمیرچا الیاده همچنین، ب
هایی در مورد زمان مقدس، زمان مراسم (تشریفات) (کـه بخـش    مکان، نه همانند است نه مداوم. از یک سو، فاصله

وي معمولی است، کـه در آن اعمـال   اعظم آن نوبتی است) وجود دارند و از دیگر سو، وجود زمان نامقدس، بقاي دنی
 ). 55(همان، ص» گردند بدون معناي مذهبی مقرر می

 گوید:  وي در توصیف زمان مقدس و تکرار آن می
زمان مقدّس به طور نامحدود بازیافتنی، و به طور نامحدود تکرار شدنی است... این زمان، همیشه بـا 

کند و تمام نشده است. همراه با هر جشن و مراسم  ماند، این زمان تغییر نمی خود برابر و یکسان می
یابند ـ همان زمانی که در جشن و مراسـم سـال  کنندگان همان زمان مقدّس را می اي، شرکت دوره

پیش یا جشن و مراسم یک قرن پیشتر متجلی شده بود؛ این زمـانی اسـت کـه خـدایان در زمـان 
 دقیقاً دوباره واقعیت یافته است (همان).  اند، از آن این جشن سلوکشان آفریده و تقدیس کرده
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بـراي انسـان مـذهبی، طبیعـت هرگـز فقـط       «دانـد:   الیاده به طور کلی، مخلوقات خداوند متعال را مقدس مـی 
نیست؛ طبیعت همیشه داراي ارزش مذهبی است. درك این مطلب ساده اسـت؛ چـون کیهـان، آفـرینش     » طبیعی«

 ). 89(همان، ص» آید، جهان اشباع شده از تقدس است هاي خدایان بیرون می خداست، از دست
بنابراین میرچا الیاده نیز، تعریف روشنی از مقدسات ارائه نداده است و تنها برخی از مصادیق مقدسات مخصوصاً 

کند و در نهایت طبیعت و کیهان را به دلیـل اینکـه مخلـوق خـدا و خـدایان اسـت،        زمان و مکان مقدس را ذکر می
 ابهام دیدگاه الیاده را بیشتر کرده است.» خدایان«براین، واژة  شمارد. افزون یمقدس م

 ج) تعريف رودلف اُتّو

شناسی تطبیقـی، دربـارة امـر     ) الهیات شناس، مورخ ادیان و استاد دین1937ـ Rudolf Otto )1869رودلف اُتّو 
بریم که یک صفت کـامالً اخالقـی    به کار می» کامالً خوب«را به معناي » امر مقدس«ما غالباً «گوید:  مقدس می

 ). 46، ص1380(اُتّو، » کند است و داللت بر باالترین درجه خیر اخالقی می
توان آن را تعریف روشنی از مقدس محسوب نمود، اما  اُتّو فقط اشاره به صفت امر مقدس دارد و نمیاین عبارت 

آن چیزي است که حرمت ما را نسبت به » امر قدسی«کند:  تري از امر مقدس ارائه می در همان کتاب تعریف روشن
همان کتاب،  118). در صفحه 117همان، ص» (کنیم انگیزد و ارزش واقعی او را در درون خود اعتراف می خود برمی

در مورد امر قدسی دو نوع ارزش متمایز وجود «توان آن را توضیح و تفسیر این تعریف دانست:  بیان دیگري دارد که می
» عظـیم «آن که عنصري واجد ارزش روانی (= سعادت انسان) خواهد بود، اما در عین حال او » جذابیت«دارد، یکی 

 )118(همان، ص» انگیزد در ذات خود واجد ارزشی عینی است که احترام ما را برمیاست تا آنجا که 
هاي مقدس از دیـدگاه اندیشـمندان غیرمسـلمان محسـوب      توان یکی از بهترین تعریف تعریف رودلف اُتّو را می

اسـت؛ زیـرا تـا     گونه که در قسمت قبلی گفته شد، جذب احترام مشروط به دو شرط اعتقاد و شناخت نمود، اما همان
شمارد و ممکن اسـت چیـزي مقـدس باشـد، ولـی       شخصی اعتقاد به قداست چیزي نداشته باشد، آن را محترم نمی

انسان به دلیل عدم شناخت آن، در درون خود ارزش و عظمت آن را درك نکند و در نتیجه، آن را محترم و مقـدس  
ور مطلق پذیرفت؛ زیرا هر چیز جذاب و عظیمی مقدس نیسـت  ط توان به براین، جذابیت و عظمت را نمی نداند. افزون

و برخی از امور، قداستشان ذاتی و اصیل نیست، بلکه اکتسابی است. همچنین، جـذابیت و احسـاس عظمـت از آثـار     
 ها نیست. مقدسات است و بیانگر ماهیت آن

 گيري نتيجه
که برخالف مدعاي برخی، اهانت و توهین نه از یـک  رسیم  با مراجعه به کتب لغت، آیات و روایات به این نتیجه می

و » وهـن «معنی هسـتند، بلکـه تـوهین از مـاده      اند و نه همیشه مترادف و هم  گرفته شده» وهن«ماده لغوي، یعنی 
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گرفته شده و از نظر معنایی نیز، واژة توهین به معناي ضعف و سستی است، ولـی اهانـت بـه    » هون«اهانت از مادة 
احترامی، هتک حرمت و مانند آن است. تـوهین بـه مقدسـات، بیشـتر در زبـان       ف، استهزا، تحقیر، بیمعناي استخفا

فارسی رایج است، ولی در آیات و روایات و ادبیات عرب از کلمۀ اهانت استفاده شده است و معناي رایـج تـوهین در   
ه معنـی اشـتراك لفظـی و وحـدت مـاده      است. اشتراك معنایی در دو زبان ب زبان فارسی، از زبان عربی گرفته نشده

اي است که باید در استفاده از معناي لغوي کلمات به آن توجـه داشـت؛ زیـرا عـدم      ها نیست و این، نکته اشتقاق آن
هـاي نـاقص و    توجه به این مطلب، منشأ برداشت غلط از کلمات و در نتیجه، خلـط مباحـث و اسـتنباط و اسـتدالل    

 شود. ناصواب می
هـا،   ها نبوده، بلکـه نـاظر بـه ویژگـی     طالحی مقدسات و اهانت یا توهین نیز، تعریف ماهوي آنهاي اص تعریف

هـایی از مقدسـات و اهانـت     رو، بدون توجه به این موارد، تعریـف  باشد. ازاین مصادیق، آثار، اقسام و یا نقیض آنها می
چیزي که (ذاتاً یـا اکتسـاباً)   «ها، مقدس یعنی  فها باشد. بنابر این تعری ارائه شد که حتی االمکان ناظر به ماهیت آن

هر فعـل یـا تـرك    «و اهانت به مقدسات اسالم یعنی » مطهر و منزه از هر نقص و عیب و داراي حرمت الهی است
 ».اي که با شأن و جایگاه شرعی مقدسات سازگار نباشد فعلِ عالمانه و عامدانه

نی امیل دورکیم، میرچا الیاده و رودلف اُتّـو، در ایـن زمینـه، پذیرفتـه     یک از سه اندیشمند غیرمسلمان یع دیدگاه هیچ
نیست. دورکیم معتقد است چیزي مقدس است که توسط یک سلسله احکام تحریم کننده، حفظ و مجزّا شـده باشـد   

س جـدا  شود] و آن را از امـر مقـد   شود [نمی و چیزي غیرمقدس (دنیوي) است که این احکام در مورد آن اعمال می
 دارد.  نگه می

ویژه زمان و مکـان   میرچا الیاده تعریف روشنی از مقدسات ارائه نکرده است و تنها برخی از مصادیق مقدسات، به
 شمارد. کند و در نهایت، طبیعت و کیهان را به دلیل اینکه مخلوق خدا و خدایان است، مقدس می مقدس را ذکر می
آن چیـزي  » امر قدسی«بریم و  به کار می» کامالً خوب«را به معناي » امر مقدس« گوید ما غالباً رودلف اُتّو می

 کنیم. انگیزد و ارزش واقعی او را در درون خود اعتراف می است که حرمت ما را نسبت به خود برمی
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