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۱ 

کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی به نظر اکثر قریب به اتفاق مسلمانان اعم از سنی و شیعه اهانت به خدا،  

تلقی شود. مطالبه   ((hate speechپیامبر، قرآن و باورهای اسالمی است و می تواند از مصادیق کلمات نفرت انگیز  

نت و تمسخر این باورهاست. در غرب آنچه به باور  اصلی مسلمانان احترام دیگران به باورهای آنها و پرهیز از اها

مؤمنان اهانت یا تمسخر باورهای دینی محسوب می شود، یا به عبارت دیگر گفتارهای نفرت انگیز در حوزه دین  

نه تنها غالبا جرم نیست، بلکه از مصادیق آزادی بیان به حساب می آید. حال اگر در غرب کتابی منتشر شد که به  

 سلمانان موهن است و از منظر غالب غربی تحقق آزادی بیان است چه باید کرد؟  باور غالب م

به   کننده  )اهانت  یا سابّ  مرتد  با  فقه سنتی  در  رایج  به شیوه  مسلمانان سنتی  اغلب  و  بنیادگرا  مسلمانان 

ان نواندیش  مقدسات( خواندن نویسنده یا سازنده اثر موهن به دنبال حذف فیزیکی آنها هستند. در مقابل مسلمان

زدایی کرده، معتقدند پاسخ این قبیل آثار را باید با نقد علمی،  از ارتداد و تکفیر و سبّ )اهانت به مقدسات( جرم 

شکایت به دادگاه و اقدام فرهنگی مناسب داد. کشتن نویسنده یا سوء قصد به او راه درستی برای دفاع از اسالم  

تکفیر و اقدام به حذف فیزیکی پدیدآورندگان آثار موهن نتیجه معکوس  نیست. اتفاقا برعکس، صدور حکم ارتداد و  

می بخشد، از یک سو به زشت کردن چهره اسالم و نمایش دینی خشن از آن می انجامد، از سوی دیگر به مظلومیت  

 و شهرت این افراد منجر می شود، و از همه مهمتر هیچ تاثیری در محو آثار موهن ندارد. 
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۲ 

آیات شیطانی مسلمان زاده حنفی مذهب متولد هند، در زمان انتشار کتاب شهروند انگلستان،   نویسنده کتاب

و اکنون شهروند آمریکاست. مطابق فقه سنتی )سنی و شیعه( سلمان رشدی سابّ النبی )اهانت کننده به مقدسات(  

صورت عدم مفسده  محسوب می شود. چنین فردی مهدورالدم شمرده می شود )خونش هدر است( و هر کسی در  

می تواند او را به قتل برساند. از زاویه دیگر او مرتد فطری )به دلیل مسلمان زادگی( هم هست و بنا بر برخی اقوال  

( مطابق آمار معتبر کشورهای پاکستان، عربستان سعودی،  ۱حتی بر فرض توبه حکم قتلش منتفی نمی شود. ) 

 (  ۲شته اند. )یمن و سودان بیشترین موارد ثبت تکفیر را دا

 از جمله موارد مشهور صدور حکم ارتداد یا ساب النبی در دهه های اخیر این شش مورد است:  

در دادگاه و در جریان محاکمه    ۱۳۲۴گرایان فدائیان اسالم در اسفند  قتل فجیع احمد کسروی توسط بنیاد 

 وی؛ 

 ؛  ۱۹۸۵اعدام متفکر و فعال سودانی محمود محمد طه در ژانویه  

،  ۱۳۶۷بهمن    ۲۵نویس نویسنده کتاب آیات شیطانی توسط آقای خمینی )اعدام سلمان رشدی رمانحکم  

 ( ۱۹۸۹فوریه 

 بعد از صدور حکم ارتداد وی از سوی دادگاه؛   ۱۹۹۲ترور نویسنده مصری فرج فوده در  ژوئن 

، ولی دولت  ۱۹۹۳پژوه مصری نصر حامد ابو زید  توسط دادگاه شریعت در سال  حکم ارتداد متفکر و قرآن 

 در مصر از دنیا رفت.   ۲۰۱۰مصر مجازات سنتی ارتداد را در مورد وی اعمال نکرد و او به مرگ طبیعی در سال 

عد از مرگ مفتی با ضربات  ، که پنج سال ب۱۳۸۵حکم قتل رافق تقی توسط محمد فاضل لنکرانی در سال  

 ( از این شش حکم ارتداد یا تکفیر سه مفتی شیعه هستند.  ۳( ) ۲۰۱۱، نوامبر ۱۳۹۰کارد انجام شد )سال 
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۳ 

با   در مورد کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی نخستین اعتراضها در هند و پاکستان و چند کشور اسالمی 

شهر   مسلمانان  اعتراض  کتاب،  پخش  تظاهرات  ممنوعیت  شیطانی،  آیات  کتاب  سوزندان  با  انگلستان  برادفورد 

نفر و مجروح شدن بیش از    ۶مسلمانان اسالم آباد پاکستان و حرکت به سوی مرکز فرهنگی آمریکا، کشته شدن  

بهمن(، قبل از صدور حکم آقای    ۲۴(، تظاهرات مسلمانان هند و کشته شدن یک نفر )۶۷بهمن    ۲۳نفر )  ۱۰۰

 (۴رفته است. ) خمینی صورت گ

در حکم آقای خمینی نه واژه مرتد به کار رفته نه سابّ النبی. صرفا گفته شده است: »مؤلف کتاب »آیات  

محتوای   اسالم و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از  شیطانی« که علیه 

آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام   ور می خواهم تا در هر نقطه که آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غی

توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است.«   نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین 

(۵   ) 

او را صادر کرده    آقای خمینی عمال سلمان رشدی را سابّ النبی و در نتیجه مهدورالدم دانسته و حکم قتل

 است. 

آیا قبل از ایشان در مورد سلمان رشدی کسی چنین حکمی صادر کرده بود؟ از مفتیان بزرگ اهل سنت کسی  

را سراغ ندارم، هرچند در هند یا پاکستان ممکن است مفتیان محلی چنین کرده باشند. البته چند سال بعد واجب  

شار کتاب آیات شیطانی توسط برخی مفتیان و فقیهان اهل سنت  القتل بودن سلمان رشدی به دلیل تالیف و انت

(،  ۷)  ۱۹۹۳(، سعید رمضان البوطی در سال ۶) ۱۹۹۳تایید شده است، به عنوان نمونه: یوسف القرضاوی در سال  

 (. ۸)  ۲۰۰۴و محمود حمدی زقزوق در سال 



 
آن  ی و اجرا یمهدورالدم بودن رشد مفسده صدور حکم   5  

شدی را صادر کرده است.  تحقیقا آقای خمینی نخستین فقیه شیعی است که حکم مهدورالدم بودن سلمان ر

این حکم از سوی هیچیک از مراجع دیگر شیعه در آن زمان از قبیل آقایان سید ابوالقاسم خویی در نجف، سید  

علی منتظری نجف آبادی در قم تایید نشد،  محمدرضا گلپایگانی، سید شهاب الدین مرعشی نجفی و شیخ حسین

ابراز نشد. برخی شاگر  با آن  لنکرانی و حسین نوری  البته مخالفتی هم  از قبیل محمد فاضل  آقای خمینی  دان 

 همدانی البته آن را تایید کردند.

اظهار داشت که اگر رشدی   ۱۳۶۷بهمن  ۲۸سید علی خامنه ای رهبر فعلی جمهوری اسالمی در نماز جمعه 

الم کرد: »سلمان  بهمن اع  ۲۹( دفتر آقای خمینی در  ۹توبه کند و معذرت خواهی کند ممکن است بخشوده شود. )

  ۶۸( خامنه ای در فروردین  ۱۰رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد ... باید او را به درَک واصل گرداند.» ) 

اعدام است چرا   به  او محکوم  قید و شرطی  بدون هیچ  و  و الیتغیر است  این حکم حکمی شرعی  به  که  گفت: 

 هم وی تا کنون از همین موضع حمایت کرده است.     ( بعد از رهبری ۱۱مقدسات مسلمانان اهانت کرده است. )

۴ 

که وجهه دینی و مذهبی داشته باشد وجهه  بیش از آن به نظر می رسد حکم مهدورالدم بودن سلمان رشدی  

و ناکامی در جنگ هشت ساله این حکم نوعی نمایش    ۵۹۸نامه  قطع نوشیدن جام زهر    بعد ازسیاسی داشته و دارد.  

مسئله اصلی در این حکم اجرای حکم  اقتدار بین المللی بود. کمتر از چهار ماه بعد هم آقای خمینی در دنیا رفت.  

را  قتل و بازدارندگی آن درباره توهینهای آینده است. تلقی ایشان این است که با حذف فیزیکی می شود اسالم  

 یاری کرد. این تلقی مخدوش است.       

حکم سیاسی می تواند مشمول مرور زمان شود، به شرطی که سیاستمداران به این نتیجه برسند که در شرایط  

جدید سیاسی اجرای حکم فاقد مصلحت است. از بیانات رهبر فعلی جمهوری اسالمی: »حکم اعدام سلمان رشدی،  

( مشخص نیست که وی از  ۱۲آیات الهی، مستحکم و غیرقابل خدشه است«. )متکی به آیات الهی است و مثل  

 کدام آیه قرآن سخن می گوید؟ چرا که حکم مجازات دنیوی مرتد و سابّ النبی فاقد هرگونه مستند قرآنی است!
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به عالوه جایزه چند میلیون دالری که بنیادهای حکومتی برای سر سلمان رشدی تعیین کرده بودند نه تنها  

لغو نشده بلکه افزایش هم یافته است. بنابراین می توان گفت که رشدی در تحلیل چند هفته قبل خود مبنی بر  

 اینکه این حکم مشمول مرور زمان شده اشتباه کرده و همین اشتباه هم کار دستش داد.    

۵ 

 ستند:از جمله مخالفان حکم مهدور الدم بودن سلمان رشدی از جانب آقای خمینی دو شخصیت ه

( نخستین فقیه شیعه است که مخالفت خود را به شکل مستند به جودت  ۱۳۰۰-۱۳۷۳آقا سید رضا صدر )

منتشر کرده است. آقا سید رضا برادر بزرگتر آقا موسی    ۲۰۱۲القزوینی گفته و او در کتاب تاریخ القزوینی در سال  

ان تراز اول فلسفه و عرفان آقای خمینی بوده  صدر، از شاگردان آقای بروجردی در فقه و اصول، و در زمره شاگرد

است. آقای شریعتمداری وصیت کرده بود که سید رضا بر او نماز بخواند، اما ماموران جمهوری اسالمی مانع از  

( سید رضا  ۱۳اجرای وصیت شدند و سید رضا را بازداشت کردند. وی رساله »در زندان والیت فقیه« را نوشت. )

 فیلسوفی شجاع بود. این نظر وی در قضیه سلمان رشدی است:       صدر فقیهی اخالقی و 

  " سلمان رشدی "» امام خمینی فتوایی مبنی بر جواز قتل نویسنده مسلمان هندی االصل و تبعه انگلیس  

صادر شد، یعنی مستقیما    ۱۹۸۹صادر کرد. این فتوا در پی انتشار کتاب آیات شیطانی توسط این نویسنده در سال  

ایان جنگ ایران و عراق. این فتوا بازتاب رسانه ای گسترده ای در پی داشت. سید رضا صدر نظری مخالف  پس از پ

 فتوای امام خمینی داشت و در امضای حکم خود به آن استناد می ورزید که به این شرح است:

د.( )آنطور  سید رضا صدر می گوید: الحد ال یجری فی أرض العدو )حد در سرزمین دشمن جارى نمى شو   یک. 

 که در کتاب وسائل الشیعة ذکر شده است.(  

 شرط در اجرای حد آن است که اجرا کننده آن محفوظ باشد و خطری متوجه وی نباشد.  دو. 
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سلمان رشدی سنی حنفی است و بنا بر قول مشهور »ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم« )آنها را به آنچه    سه. 

 خود به آن ملزم هستند الزام کنید(. لذا باید یک حاکم سنى و نه شیعى بر وى حکم صادر نماید.

بهات( و چه بسا که  ]بر اساس قاعده فقهی درأ[ حدود با شبهات رفع می شود )إن الحدود تُدرأ بالش  چهار. 

 مترجم ]کتاب آیات شیطانی[ مورد اطمینان نبوده باشد ]و در ترجمه خطا کرده باشد[. 

هر متهمی قبل از صدور حکم حق دفاع از خود را دارد و این حق هنوز به وی ]سلمان رشدى[ داده    پنج. 

 ( ۱۴نشده است.« )

 و پنجم بسیار قوی است.   از چهار نقد آقا سید رضا صدر بر حکم آقای خمینی نقد اول  

۶ 

مهندس مهدی بازرگان در روزنامه لوموند فرانسه و دی زایت آلمان، که ترجمه فارسی همراه با نقد آن در  

 منتشر شد نوشته بود:   کیهان هوایی 

»اما در مورد سبّ و توهین به مقدسات و مقامات، سفارش قرآن چیزی جز تسامح و خودداری از نشست و    

، و همانا خداوند در کتاب الهی این حکم را بر شما فرستاد که  ۱۴۰برخاست با سبّ کنندگان نبوده است. )نساء:

نشینی مکنید تا در موضوعی دیگر داخل  اگر شنیدید که آیات خدا مورد کفر و استهزا قرار می گیرد با آنان هم

شوند.( حتی اهانت به ناباوران و مشرکان از این رو که مبادا آنها از روی دشمنی با جهالت به خداوند اهانت کنند  

منع شده است. چگونه می توان تهدیدها و اعمال قهرآمیزی که در مسئله سلمان رشدی روی هم انباشته شده  

که شخص پیامبر خود قربانی رفتارهای ناشایست و غیرعادالنه در مکه و مدینه بود    است توجیه کرد، در حالی 

)یعنی همان جا که مسلمانان قدرتمند شده بودند( و هیچگاه نخواست که شدت عمل یا واکنش خصمانه نسبت  

 (  ۱۵به اهانت کنندگان اجرا شود؟« )
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بشرپسندانه     کشورهای   دیگر  و  ایران  در  غیرتمندان  و  بزرگان]  حضرات  این  –  خداپسندانه  نه  و  –»عمل 

  به   ناروا  و  ناحق  هم  و  رساند   همگانی  محبوبیت  و  مظلومیت  به  و  جهانی  شهرت  به  را  رشدی  سلمان  هم [  اسالمی

چهره خشونت و نادانی و بربریت داد. عالوه بر آن لباس حق به جانب به ضدانسانی ترین و    مسلمانان  و   اسالم

 (  ۱۶ایی که با مسلمانان بیدفاع بوسنی و هرزوگوین انجام می شود پوشانید!« )وحشیانه ترین رفتاره

مهندس بازرگان در آخرین نوشته خود که چند روز بعد دار فانی را وداع می کند نوشت: »مگر نمی شد در  

ا جدال  میان امتها و دولتهای مسلمان چهار تا نویسنده اسالم شناس زبردست جواب ترهات آن خبیث نادان را ب

احسن یا رمان به جد یا به طنز و داستان داده و او پشتیبانانش را در دنیا رسوا و کلمة اهلل را هی العلیا می نمودند؟  

... کاری که با شدت و خشونت صورت گرفت و متاسفانه ادامه دارد بیشتر نشان دهنده عجز و ضعف ما شد تا  

 (  ۱۷حقانیت و قدرت.« )

ی است که علنا حکم ارتداد سلمان رشدی توسط آقای خمینی را زیر سوال برده  بازرگان نخستین شیعه ا

 است. رحمت خدا بر او باد.   

دوران صدور حکم و فتوا خصوصا حکم اعدام در اداره جامعه گذشته است. کشور را باید با قانون اداره کرد و  

بود.   المللی  بین  قوانین  تابع  مورد شهروندان دیگر کشورها  بالرعب  در  نصر  با  امثال رشدی  قتل  با  پندارند  می 

جز نفرت و ضرر برای اسالم و ایران به دست نمی  که با قتل و ترور  خبر از آن دشمنانشان را مقهور می کنند، بی 

 آید. 
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