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 قرآن در رجممجازات  یبازپژوه
 *منفرد یریمحمد عشا  _____________________________________________ 

 چکیده

 
شره  اسرت     نیری محصرهه ع   یزنرا  یاست که براا  یاسالم یهااز مجازات یکی رجم

قلمرها    یااسرالم یغ یمجرازات را مجرازاع   نیر ا انره ه یگوناگون کوشر  یهاز یبا انگ یباخ
مرههم   یرا بره اعهامراع   هران یپژوهش، گا   انش فقه و گرا   فق  ههیعا آنکه  ر فاامهم ؛کههه
نوشرهار   نیر ا ،برو   اسرت   میقاآن کرا  هایبازپژوه نیمهبع ا نیعامهمانه! از آنجا که کا  

 بیابه میخجسهه  قاآن، حکم سهگسار را  ر قاآن کا اتی رصه  است ابهها با عماکز با آ
و نشران  هره    بپا از  بیرق یهاهگا ی، به نقه  واکاوی نیبا  سهاور  ا هیو سپس به با عک

 یاسر یس یو بهون عوجه بره مصرالا اجهمراع    هیاول یکه اصل حکم سهگسار به عهوان حکم
 ،رواست ینه با  انش فقه اعهام ،رو نیاز ا   ار  یقاآن گا یپا ه،یعصا حاضا و احکام ثانو

  هانینه با فق

 
 ، زنا، احصان، اسم فاعل، اسهماار رجم واژگان کلیدی:

  

                                                      

 .(m.ashaiery@gmail.com)آموخته سطح چهار حوزه و پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه دانش *
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 مقدمه

 یهکا به شکک   ریاخ یهایاست که در بازپژوه یاز احکام اسالم یکی)سنگسار(  رجم

مورد توجه قرار  هایکه در همه بازپژوه یاز مسائل یکی .شده است یواکاو یگوناگون

 نیک بکه ا  ینگکاه  سکت  یچ میمجازات سنگسار در قرآن ککر  گاهیجااست اینکه  گرفته

پرسکش در   نیک ککه ا  دهدینشان م نیقیفرمجازات زنا در فقه خچه یو تار هایبازپژوه

پرسکش   نیک چهار پاسخ بکه ا  یبلکه به طور کل ،افتهین یپژوهندگان، پاسخ مشترک انیم

 داده شده است.

حکم سنگسکار را   تیوضع فقطی قرآن یمقاله درصدد است تا با جستار نیهرچند ا

چون مسئله سنگسار به صکورت خکا ، از مسکئله مجکازات زنکا بکه       ؛ ولی کند یبررس

مجازات زنکا   ایاندازه تا یقرآن یبررس نیبه ناچار در ا ،است ریناپذصورت عام گسست

اسکت ککه در بخکش     افتهیدو بخش سامان  درمقاله  نیخواهد شد. ساختار ا یواکاو زین

سنگسکار و در بخکش    فریمحصنه و ک یمرتبط با زنا به ویژه زنا اتیآ ینخست به بررس

 پرداخته است. بیرق دگاهیدوم به نقد چهار د

 کند: دیتأک ذی انگاره شیاز ورود به بحث، بر دو پ شیپ ندیبیالزم م نگارنده

 ایک  یموجکب نفک   ،یاحککام شکرع   یبرخ انیاز ب میروشن است که سکوت قرآن کر. 1

 یفک  قیک التحقة)لجکن  اککرم  امبریک بر نق  متکواتر پ  هم بنا رایز ؛شودیآن احکام نم فیتضع

نحک :   ر.ک:) گوناگونی اتیدر آ میبر آنچه خود قرآن کر ( و هم بنا1211...،  ةاالمامةئلمس

اسکناد احککام    کند،یم انی( ب121: هبقر / 17فرقان:  / 41و  95نساء:  / 171عمران: آل / 42

 ینفک  ایک به اثبات  توانیرد حکم سنگسار نم ایاثبات  یبرا نیبنابرا ست؛ینمحدود به قرآن 

در  ،رو نیک . از اساختمحروم  یاسناد فقه گریبسنده کرد و خود را از د میآن در قرآن کر

 نیک ا ،شکود  ینفک  ایک بودن حکم سنگسار اثبکات  ی( اگر قرآنیگریهر نوشته د ایمقاله ) نیا

اسکتنتا    یبلکه برا ،دانست عتیآن در شر ینف ایاثبات  یبه معنا توانیرا نم ینف ایاثبات 

 شود. یبررس زین گرید یاسناد شرع دیبا عتیشر یینظر نها

که  یمفاسد ایبودن سنگسار و مصالح یاص  شرع میان دیبا. نویسنده معتقد است 1

 نیحکم مترتب شکود، گسسکت افکنکد. چنک     نیا یبر اجرا یممکن است در جهان کنون
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اثبکات   ایک  یحکم شکرع  کی تیآنکه اثبات مشروع اول،فرخنده دارد؛  امدیدو پ یگسست

 رایک ز ؛نخواهد شد یتلق یآن در جهان کنون یاز اجرا یجانبدار یبودن آن به معنایقرآن

 یعکدم اجکرا   ایک اجرا  بارهدر یینها یریگمیو تصم یمفاسد احکام شرع ایرصد مصالح 

بازپژوهان محترم مواظب خواهند بکود   ؛ دوم، آنکهامر است تیمقام وال اراتیآنها از اخت

را  یحکم شکرع  کی یاز اجرا زیآمدر جهت منع مصلحت یاتیرنظ دیتول یکه تالش برا

 ایک اثبکات   یآنکه کوشکش بکرا   ژهیبه و ؛زندیامیآن در هم ن تیمشروع ینف یبا تالش برا

 یو در برخک  شکود یورود محقکق بکه دانکش فقکه مک      باعکث حککم،   کی تیمشروع ینف

دانکش فقکه    یهکا شو رو هاانگارهشیمحقق با پ ییآشناکه کم شودیم دهید هایبازپژوه

 ردیک دانکش انجکام گ   نیک دربکاره ا  انصکافانه جکا و ککم  هناب ییهایموجب شده است داور

 .(51،  1135 ،ی)وسمق

 اتیک آ یسکس  بکا بررسک    گکردد و مکی  نوشتار با حکم زنا در اسالم آغاز نیمطالب ا

 .خواهد پرداخت زین بیرق یهادگاهیبه د تیو در نها یابدمیمربوط به زنا ادامه 

 حکم زنا در اسالم. 7

پیش از بررسی آیات الزم است یادآوری شود که حککم شکرعی مجکازات زناککاران در     

 محصن و غیرمحصکن تقسکیم ککرده،    اسالم چیست  اسالم زناکاران آزاد را به دو دسته

جمکا    ،ای تعیین کرده است. منظور از زنا در ایکن حککم  ت جداگانهمجازا هرکدامبرای 

و  مرد با زنی است که میان آنها علقه زوجیت نبوده و از موارد وطی به شبهه نیکز نباشکد  

 1در حکم زنا نیست. کمتر از این حدّ هایتلذ

به  ،اگر اسم فاع  )محصِن( باشد محصن، از مصدر حصن برگرفته شده است. کلمه

ن( خود را از آسیب حفظ کرده )حص پناهگاهمعنای کسی یا چیزی است که در پناه یک 

چنکین   و اگر اسم مفعول باشد )محصَن( به معنای کسی یا چیزی است که در پنکاه  باشد

نساء بکه زنکان پاککدامنی ککه بکا عفکت        سوره 19آیه  در پناهگاهی حفظش کرده باشند.
                                                      

گاه در تناسلی مرد به اندازه ختنهجما  با دخول اندام »دارد: مقرر می 1151ق.م.ا.  111مادّه  1تبصره . 1
 «.شودقُب  یا دُبر زن محقق می
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 سکوره  12و  11آیه  در ند، محصَنات گفته شده است.شده باش شان از زنا محفوظدرونی

ککه بکه    به زنکان شکوهردار   ،«النِّساءمِنَ وَالْمُحْصَناتُ... أُمَّهاتُكُمْ  عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ» نساء در جمله

شده اسکت و در عبکارتِ   اند، محصَنات گفته شان از زنا محفوظ ماندهکردنازدوا  وسیله

به مکردان پاککدامنی ککه بکا عفکت شکدید، خکود را از زنکا          «... مُسافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ ...»

 ن گفته شده است.محصِ ،اندبازداشته
ککه مجکازات زنکایش    فقیهان، منظور از زن یا مکرد محصکن   در اصطالح  ،با این حال
زناککاری اسکت ککه شکش شکرط داشکته        بودن نیست، بلکهصرف متأه  سنگسار است،

ش در حکال  خکود  با همسکر دائمکی  وقو  زنا ، پیش از باشدمتأه  باشد؛ از جمله اینکه 
وگرنکه   ،امکان استمرار آمیزش با او را نیز داشکته باشکد   ،بلوغ و عق  آمیزش کرده باشد
یا هر مانع دیگری بکه همسکرش دسترسکی     ، زندان، بیماریبرای کسی که به خاطر سفر

 .(293ک297،  1تا[،  )خمینی، ]بی شوداحصان اصطالحی محقق نمی ،نداردجنسی 
گیری کرده است )نیاز به چهار شار  مقدس در اثبات زنای محصنه، آن اندازه سخت

تحم  شهادتشان نیز موجب نفی عدالتشان نشده باشکد، یکا چهکار     شاهد عادل که نحوه
مرتبه اقراری که بعداً انکار نشود( که اجتما  همکه شکرایط در یکک زنکا، کمتکر حاصک        

دهد این کیفر، کیفری است که شار  مقدس راضی گیری نشان میسختشود. همین می
بازدارنکده در   یعنکوان ترسک  به کثرت اجرای آن نیست، بلکه اص  وجودداشتن آن را به 

. خوب است بازپژوهانی که نگران سکازگاری  قوانین شریعت لحاظ کرده است مجموعه
ای انکار ایکن مجکازات، از ایکن    اند، به جحکم سنگسار با ابعاد رحمانی و عقالنی اسالم

 شود، غاف  نشوند.نکته که موجب تسهی  آن سازگاری می

 کارانزنامجازات  به بررسی آیات مربوط. 2

آیکاتی   ،نخسکت  دسته توان تقسیم کرد:را بر دو دسته میبه طور کلی آیات مرتبط با زنا 
این مقالکه ارتبکاط    دوم که با موضو  دسته ؛انداز حرمت تکلیفی زنا سخن گفته که فقط
در بررسی این آیات، نخسکت  . گویدمیکه از مجازات زناکاران سخن  استآیاتی  ،دارد

کنکیم و سکس  بکه    زنای محصنه نکدارد، بررسکی مکی    آیاتی را که اختصاصی به مجازات
 پردازیم.بررسی آیات مجازات زنای محصنه می
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 . آیات مربوط به زنای محصنه2ـ7

الْفَاحِشَأةَ مِأن   وَالَّاتىِ يَأْْتِينَ » ر مجازات زناکاران نازل شده است، آیههایی که دنخستین آیه

هُنَّ الْمَأوْتُ أَوْ  ايَتَوَفَّأ  الْبُيُوتِ حَتأىَ ن شهدُواْ فََْمْسِكُوهُنَّ فىِنِّسَائكُمْ فَاسْتَشهْدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِ

 عَنْهُمَأا  فََْعْرِضُأواْ  أَصْلَحَا وَ تَابَا اذُوهُمَا فَإِنفَ مِنكُمْ يَْْتِيَانِهَا الَّذَانِ» وَ (19: )نساء  لَهُنَّ سَبِيلًااهللُيجَعَلَ

 باشد.می (14نساء: )« رَّحِيمًا تَوَّابًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ

سوره نساء درباره زنان زناکار است و به حب  زنان زناککار در خانکه حککم     19آیه 

یا مرگشان فرارسد و یا خداوند راه دیگری بر ایشان قرار دهد. در آغکاز   کند تا اینکه می

در قالب فع  )یأتین( به کار رفته است تا نشانه آن باشد که « اتی يْتيناللّو»این آیه، تعبیر  

این مجازات مربوط به کسانی است که به اختیار خود به زنا پرداخته باشکند. در فرجکام   

نَّ الْمَأوْتُ أَوْ  هُايَتَوَفَّأ  حَتأىَ »دهکد:  ا در انتظار حکم دیگری قرار میآیه نیز جامعه اسالمی ر

شود مجازات حب  فقط یک مجازات موقت اسکت و خکود   تا معلوم  « لَهُنَّ سَبِي اهللُيجَعَلَ

 به خود اقتضای امتداد و استمرار ندارد.

« الّکذان »آیکه کلمکه    شود. در اینسوره نساء مجازات مردان زناکار بیان می 14در آیه 

آن بکودن  تثنیکه  باشد؛ ولیفته است که با مرد زناکار سازگار میبه صورت مذکر به کار ر

، مجاهکد این مشک  را به وجود آورده که منظور از دو مرد چیست  برخی مفسران مانند 

یعنی مرد  ؛تعدد نوعی است ، بلکهتعدد شخصی نیست ،منظور از دو مرد زناکار معتقدند

، 9،  1142)قرطبکی،   ندارنکد  یرمحصن در این حکم با یکدیگر تفاوتیو مرد غ محصن

این تفسیر چون ممکن بود برخی بهانه بیاورنکد ککه مکرد غیرمحصکن      براساس (.34 

، قرآن کریم بر اشتراک هر دو صنف در این عکذاب تصکریح ککرده تکا ایکن      استمعذور 

 آننکد ککه منظکور از دو زناککار در    ز برید. گروه دیگری از مفسران نیک ها به وجود نیابهانه

بکه ککار    «الّکذان » همان مرد و زن زناکار است که از باب تغلیب برای هر دو کلمکه اینجا 

الوه بر حب  خانگی، مجکازات دومکی   ع طبق این تفسیر، برای زنان)همان(.  رفته است

 نیز در نظر گرفته شده است. «فْذوهما»

سوره نساء برای مرد زناککار بیکان شکده اسکت اینککه بایکد        14 مجازاتی که در آیه

آزاری به او وارد شود. مجازات حب  برای زنان زناکار مجازاتی بود که در خود شکبه  
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آمکده اسکت رسکم     جزیره در میان غیریهودیان رایج بود. در روایتکی از امیکر منمنکان   

رسید و مرد زناککار  کردند تا مرگش فرامیمی جاهلیت این بود که زن زناکار را حب 

کردند. در زمان جاهلیت مجازاتی غیکر از  را هم ضرب و شتم و از میان خود طرد می

این بلد نبودند. خداوند هکم در آغکاز اسکالم، همکان مجکازات موجکود را بکه عنکوان         

نیکاز بکود   مجازات زناکاران پذیرفت؛ ولی به تدریج با توسعه اسالم و تکثیر مسلمانان 

های سوره نور نکازل شکد )عکاملی،    که حکم واقعی اسالم بیان شود؛ به همین دلی  آیه

1245  ،13  ،47.) 

، خداوند جامعه اسالمی را در انتظار راهی دیگر برای زناکاران قرار 19در فرجام آیه 

ه نیکاز  گویی مبهمی بود کنیز آزاردادن زناکاران، کلی 14داده بود. از سوی دیگر، در آیه 

به توضیح و تفصی  داشت. بر این اساس بود که بعدها در مدینه به این دو انتظار جامعه 

 لَاتَْْخُأذْكمُ  وَ جَلْأدَ    مِاْئَأةَ  مَامِّنهُ وَاحِدٍ كلَّ فَاجْلِدُواْ الزَّانىِ وَ الزَّانِيَةُ»اسالمی پاسخ داده شد و آیه 

 (1نور: )« الْمُؤْمِنِينمِّنَ طَائفَةٌ مَاعَذَابهَ دْلْيَشهَوَ خِرِاالْوَالْيَوْمِ بِاهللِ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ إِن اهللِدِينِ فىِ رَأْفَةٌ مَابهِ

کرد که مجازات زن و مرد زناککار آن اسکت   نازل گردید. این آیه به صورت روشن بیان 

که بدون مهربانی بر هرکدام یکصد تازیانکه فکرود آیکد. تعیکین ایکن مجکازات از سکویی        

تر در مکه وعده داده بکود، بکرای زنکان زناککار     مصداق همان سَبی  بود که خداوند پیش

ن دقیق همان آزاری بود ککه در آنجکا بکرای مکرد زناککار      قرار دهد و از سوی دیگر، تبیی

 تعیین شده بود.

درباره داللت آیه نور بر مجازات زناکاران، دو مشک  وجود دارد که بکه بررسکی آن   

 پردازیم:می

: در این آیه برای زناکار زن و زناکار مرد، اسم فاع  به کار رفته است. مشکل نخست

کند. از همین رو، برخی نویسندگان از رار داللت میمعروف است که اسم فاع  بر استم

( برای کسکانی ککه بکه صکورت     اند که این مجازات )یکصد تازیانهاین آیه برداشت کرده

اند ایکن مجکازات فقکط بکرای زنکان و      اند، نیست، بلکه گاه گفتهموردی مرتکب زنا شده

ند برای زناکارانی است که بکه  ااند و گاه گفتهمردانی است که زنا را حرفه خود قرار داده

 تا(.بیخنجی،  / 147،  1تا،  ، بی)یزدانیزنا عادت کرده باشند 
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« ای و شغلیزنای حرفه» یا« عادت به زنا»مشک  آنجاست که اگر این مجازات برای 

اش زنا نباشد، از عمکوم  دیگر زناکاری که عادت به زنا نداشته یا حرفه ،تعیین شده باشد

از یک سو فرایند عادت به زنا )مانند عادت به  آنکه به ویژه ؛شودار  میاین مجازات خ

شکود  پیماید و این امر موجب مکی هر عم  دیگری( روند بسیار کُند و دیرحاصلی را می

بکاز هکم عملشکان     ،مکرر ایکن عمک  را انجکام داده باشکند    به طور بسیاری از کسانی که 

یکک منلفکه نفسکانی اسکت ککه      « عادت» به زنا شمرده نشود و همچنین، مصداق عادت

 باشد.اثبات آن در محکمه، دشوار )یا غیرممکن( می

 در برابر این برداشت، سه پاسخ وجود دارد:

دالّ بر استمرار است، استمرار بکا  در این آیه اگر بسذیریم که اسم فاع   پاسخ نخست:

شکود؛ بنکابراین   قق میکردن )حتی اگر به عادت یا حرفه تبدی  نشود( نیز محچند بار زنا

عکادت  »توان آن استمرار را به معنکای  حتی اگر از آیه استمرار بر زنا برداشت شود، نمی

دانست؛ زیرا استمرار  یک عم ، اعم از عادت به آن عمک  یکا   « ایزنای حرفه» یا« به زنا

 دادن آن است.حرفه قرار

کند؛ ولکی داللکتِ   می داللتدرست است که اسم فاع  گاهی بر استمرار  پاسخ دوم:

. اثبات این ادعا در آنجکا  ادعایی است که باید اثبات شودهمیشگی اسم فاع  بر استمرار 

 ،/ آلوسکی  94  ،1  ،1247شود که اوالً، ارباب ادب و تفسکیر )زمخشکری،   دشوار می

( داللکت همیشکگی اسکم    49  ،1  ،1214جزی غرنکاطی،  / ابن 119  ،11  ،1219

شکدن اسکم فاعک  )ماننکد مالکک      پذیرنکد؛ زیکرا آنکان در اضکافه    ر را نمیفاع  بر استمرا

اش اضافه معنویه است؛ الدین( معتقدند اسم فاعلی که به معنای استمرار باشد، اضافهیوم

اش اضافه لفظیه است. از ایکن تقسکیم   ولی اسم فاعلی که به معنای استمرار نباشد، اضافه

داننکد؛ ثانیکاً،   ا همیسشه آبستن معنای استمرار نمیمفسران پیداست که ایشان اسم فاع  ر

قرآن کریم برخی اوصاف را که اطمینان داریم در آنها استمرار وجود نداشکته، در قالکب   

کنکد ککه   وحکی مکی   موسکی اسم فاع  بیان کرده است؛ برای مثال، خداوند وقتی به مادر 

 «الْمُرْسَأألينَمِأأنَ جأأاعِلُوهُ وَ إِلَيْأأ ِ هُرَادُّو إِنَّأأا»فرمایککد: نککوزاد را بککه آب بیفکنککد، بککه او مککی

به دامان مادر )رادّوه( و به پیامبری رساندن او )جکاعلوه(   موسی. بازگرداندن (7 قصص:)
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اند؛ ولی با این حال برای بیان هر دو اسکم فاعک    یک به صورت مستمر تکرار نشدههیچ

بکار انجکام شکده، بکه     از چنک  یهودیکان فقکط یکک     عیسکی به کار رفته است. برگکرفتن  

بار انجام شده است؛ ولی خداوند برای بیان هر دو عمک   بردن ایشان نیز فقط یکآسمان

 رافِعُ َ وَ مُتَوَفِّي َ إِنِّی عيسى يا»از اسم فاع  )متوفی و رافع( استفاده کرده و فرموده است: 

خواهکد در واککنش بکه نامکه     رانش گفت که می(. بانوی سبا به مشاو99عمران: )آل« إِلَیّ

ای برای او بفرستد. فرستادن هدیه از سکوی وی عملکی مسکتمر و مککرر     ، هدیهسلیمان

نبود؛ ولی با این حال قرآن کریم این عم  را به صورت اسم فاع  بیکان ککرده اسکت و    

 (.19)نم : « ... بِهَدِيّة إِلَيهْم مُرْسِلَةٌ إِنىِّ وَ»فرماید: می

ای که از نظر صرفی وزن اسم فاعک  را داشکته باشکد، در دانکش     هر کلمه اسخ سوم:پ

هکای صکرفی بکه    شود. در ادب عربی کاربست این اسم فاع صرف اسم فاع  نامیده می

بدون آنکه داللت بر استمرار یکا  « إنی مُرسِلةٌ»شود؛ اسم فاع  گاه مانند سه شک  دیده می

کنکد و    )در زمان گذشته یا حال یا آینده( داللت میدوام بکند، فقط بر حدوث یک عم

گکاهی ماننکد   نیکز  و  داردداللکت  « اسکتمرار حکدوثی  »بکر  « الليل سَأكَناً جاعل»گاهی مانند 

از نظکر زبکانی،   کنکد. گفتنکی اسکت    داللت مکی « استمرار ثبوتی» بر« خائفاً»و « طاهرالقلب»

ا دوام ثبکوتی  )ککه بهتکر اسکت آن ر   ی( با استمرار ثبوتی ی )استمرار تجدداستمرار حدوث

ککه  بکودن  ثبکوت، مثک  آبکی    یافتن یکسارچکه دوام ثبوتی یعنی امتداد بنامند( تفاوت دارد.

شکدن  استمرار تجددی یعنی تککرار ؛ ولی یابدثبوتش برای آسمان در طول روز امتداد می

هکر تککرار    میان که فاصله ایگونهن؛ به معیّ نمای یک فع  در یک دورهمتوالی و پیوسته

را  ولکی عکرف آن   ؛کردنی باشدکم باشد که با دقت عقلی درک اندازهتکرار بعدی آن  با

متصک  و   ،و در نتیجه آن افعال مکرر را بکه صکورت یکک فعک  یکسارچکه      نادیده بگیرد

تصور کند؛ مثالً استمرار ریزش قطرات آب از دهانه شیر، استمرار تجددی اسکت  مستمر 

ای انکدک دارد؛ ولکی   ا فروافتادن قطره بعدی با دقت عقلی فاصلهکه فروافتادن هر قطره ب

 انگارد.گیرد و فروریختن را یک فع  یکسارچه میعرف آن را نادیده می

حدوث است( و گونه دوم )که  معنایگفتنی است گونه اول از اسم فاع  )که به 

انکد؛ ولکی   هبه معنای استمرار حدوثی است( را ارباب دانش نحو نیز اسم فاع  نامید
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هرچند از منظر دانش صرف، اسم فاع   وم )که به معنای دوام ثبوتی است(،گونه س

اند که فقط ساختارش دانسته نام دارد؛ ولی مشهور نحویان آن را نوعی صفت مشبهه

(. البتکه  14و  19، 19، 12، صکص 1تکا[،   شبیه به اسم فاع  اسکت )خضکری، ]بکی   

گونکه سکوم را نیکز اسکم فاعک  نامیکد       همینبرخالف دیدگاه مشهور حتی  زمخشری

)همان( و این امر موجب شد مفسران نیز که غالباً تحت تکأثیر گفتمکان او بکوده، از    

نامگذاری او پیروی کنند و بدین ترتیب گونه سوم در میان مفسران بکه جکای آنککه    

 صفت مشبهه نامیده شود، اسم فاع  نامیده شد.

« طکاهر »ای که بر وزن اسم فاعک  باشکد، گکاه ماننکد     بر این اساس، به طور کلی واژه

هکا را بایکد بکه    گونه واژهیافتنی است. اینمعنایی دارد که خود به خود امتدادپذیر و دوام

و دیگکر مفسکران اسکم فاعک       زمخشکری معنای دوام ثبوتی دانست )چه نامش را ماننکد  

ویان، صکفت مشکبهه بگکذاریم(؛ ولکی گکاهی نیکز ماننکد        بگذاریم و چه مانند مشهور نح

است که معنایش خود به خکود اسکتمراریافتنی و تکرارشکدنی نیسکت. در ایکن      « مُرسِلَة»

صورت باید دید ارباب دانش نحو و بالغت، این نو  از اسم فاع  را به معنای حکدوث  

 دانند یا حدوث مستمر بدون استمرار می

معناداری اسم فاعک  هرگکز سکخن از دوام و اسکتمرار بکه      در واقع نحویان متقدم در 

/  71،  1تکا[،   جنکی، ]بکی  / ابکن  113کک 141،  1،  1214اند )سیبویه، میان نیاورده

( و از داللت اسم فاع  بکر دوام و اسکتمرار سکخنی بکه     212ک211،  1،  1132رضی 

داللکت  اند ککه بکر یکک حکدث و صکاحب آن حکدث       میان نیاورده، آن را چیزی دانسته

کند. بدیهی است این سخن آنان منافاتی ندارد که اسم فاع  گاه به کمکک قرینکه بکر    می

 استمرار حدوث نیز داللت کند.

ککه امکام    مالکک ابکن انکد.  نحویان متأخر نیز بر همان سخن پیشکینیان پافشکاری ککرده   

 ای تعریف ککرده اسکت ککه معنکایی جکز     شود، اسم فاع  را به گونهمتأخران شمرده می

(. از 151کک 151،  1تکا[،   / صکبان، ]بکی   19،  1تا[،  حدوث ندارد )خضری، ]بی

تصریح کرده است که اسم فاع  بر چیکزی جکز حکدوث     عباس حسنمیان معاصران نیز 

ای در کنارش بنشیند و بکه کمکک آن قرینکه، داللکت بکر      کند، مگر آنکه قرینهداللت نمی
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معتقکد اسکت در کلمکاتی     خان مدنیلیسیدع(. 142،  1،  1554استمرار کند )حسن، 

کند، قالب اسم فاع  نیست، بلکه این مکادّه طهکارت   مانند طاهر، آنچه بر دوام داللت می

 (.151،  1،  1133است که معنایی امتدادپذیر دارد )مدنی شیرازی، 

انکد. آنکان نیکز    بالغیان نیز چیزی جز سخن نحویان متقدم و متأخر را به زبان نیاورده

اند که اسم فاع  خودش به معنای حدوث است؛ ولی اگکر بکا قکراین همکراه     کرده تأکید

(؛ 17کک 14،  1تکا[،   کند )قزوینی و دیگران، ]بکی شود، بر استمرار تجددی داللت می

زيأد   »خواسکت تفکاوت میکان    که از ائمه بالغت است، وقتی مکی  عبدالقاهر جرجانیحتّی 

ز نگفت منطلق چون اسم فاع  است، داللکت بکر   را بیان کند، هرگ« زيد منطلق»و « ينطلق

 (.113،  1441کند )جرجانی، استمرار می

شکود؛  در میان مفسران نیز سخنی از داللت همیشگی اسم فاع  بر استمرار دیده نمی

ککافی اسکت    ،اسم فاع  بر شخصی صدق کند آنکه معتقد است برای آلوسیبرای مثال، 

 (.141،  7  ،1219)آلوسکی،   داده باشکد  آن وصکف را انجکام   باریکآن شخص فقط 

 :نویسدنیز می طباطبایی عالمه
ایکن وصکف را    بکار یکک برای صدق یک وصف بر یک شخص، کافی است آن شخص 

دیگکر بایکد آن    ،اگر وصفی از باب تسمیه و نامگکذاری بکه ککار بکرود    ؛ ولی انجام دهد
 (.171،  11  ،1217طباطبایی، ) وصف در موصوف مستقر شده باشد

یکک از سکه گونکه اسکم فاعک       اینک باید مشخص شود که واژه الزانی والزانیه ککدام 

است. روشن است که مادّه کلمه الزانی مانند مادّه کلمه الطاهر نیست که خکود بکه خکود    

که از ائمه ادب نق  شد، اص  این اسکت ککه بکر    داشته باشد؛ بنابراین چنان پذیریامتداد

ای در کنار آن وجود داشته باشد، ممکن اسکت  لبته اگر قرینهمعنای حدوث داللت کند. ا

ای وجود ندارد بر استمرار نیز داللت کند و در آیه نور در کنار کلمه الزانی والزانیه قرینه

 که نشان دهد این اسم فاع  به معنای استمرار تجددی است.

یکان شکده   نور بکه صکورت عکام ب    این مجازات )یکصد تازیانه( در سوره مشکل دوم:

بنکابراین اگکر کسکی بخواهکد      ؛شودو بدواً زنای محصن و غیرمحصن را شام  میاست 

باید دلیلی در دسکت داشکته باشکد     ،اثبات کند محصنه مجازاتی غیر از تازیانه برای زنای
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و زنکای محصکنه را از آن خکار  کنکد. بکرای ایکن        آیه نور را تخصیص بزنکد  که عموم

 ،[تکا بکی ])طوسکی،   طوسکی شیخ روایاتی وجود دارد که  تخصیص، افزون بر آیات قرآن،

آن را متکککواتر و  (143،  1،  1249راونکککدی، ) قطکککب روانکککدی ( و 121  ،1 

اند. اغلب فقیهان فریقین برای اینکه عموم آیه نور را تخصیص بزنند، تردیدناپذیر دانسته

این پنکدار انداختکه اسکت     اند. این امر برخی بازپژوهان را بهاز سنّت متواتر استفاده کرده

 اند!که شاید فقیهان دلی  قرآنی کافی برای این تخصیص نداشته

ککه در ادامکه مقالکه خواهکد آمکد، برخکی       در پاسخ به این پندار باید گفت اوالً، چنان

انکد؛ ثانیکاً،   فقیهان برای اثبات مشروعیت حکم سنگسار از آیات قرآن نیز اسکتفاده ککرده  

اند، از برای اثبات مشروعیت سنگسار به آیات قرآن تمسک نکرده فقیهان دیگری نیز که

سویی برای اثبات احکام شرعی، قرآن ناطق )سنّت معصومان( را کمتر از قکرآن صکامت   

انکد، بلککه فقکط    دانستهاند. از سوی دیگر، اثبات قرآنی سنگسار را ممتنع نمیدانستهنمی

انکد و در جکایی ککه سکنّت متکواتر بکا       تهدانسهایی )هرچند قاب  ح ( میدارای دشواری

انکد ککه بکه رتکق و فتکق آن      دیکده کرده، ضکرورتی نمکی  سهولت فراوانی آن را اثبات می

 ها بسردازند و راه خود را طوالنی کنند.دشواری

 . آیات مربوط به مجازات زنای محصنه2ـ2

بکه معنکای    ای که باید بدان اقرار ککرد اینککه در قکرآن ککریم کلمکه رجکم      نخستین نکته

سنگسار، آن هم به مثابه مجازاتی برای زنای محصنه به کار نرفته است؛ ولی آیا اسکتفاده  

در آن  آشککارا هکای مکدعا   واژهفقهی از آیات قرآن به همان آیاتی محدود است که کلید

ی آیکات  شناسی ککارکرد فقهک  به این پرسش به گونه آیات به کار رفته باشد  برای پاسخ

 یم.پردازقرآن می

 شناسی تمسک فقهی به آیات قرآن. شیوه2ـ2ـ7

ترین شکیوه  ترین و رایجساده قرآن به سه شیوه قاب  تصویر است؛ تمسک فقهی به آیات

های مدعا در متن آیه آشککارا بکه   دواژهاز تمسک فقهی به آیات قرآن همان است که کلی
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« حُرُم أَنْتُمْ وَ الصَّيْدَ التَقْتُلُوا» آیهکه چنانداللتی ساده و زودیاب را رقم زده باشد؛  کار رفته،

هکای مکدلول هکم بکه     کند و کلیکدواژه داللت می« حرمت شکار بر مُحر م»( بر 59)مائده: 

 روشنی در متن آیه به کار رفته است.

های ادعا در مکتن آیکه   شیوه دیگر تمسک فقهی به آیات قرآن اینکه هرچند کلیدواژه

وایاتی وجود دارند که انضمام آن روایات به متن آیکه، موجکب   به کار نرفته است؛ ولی ر

شود متن آیه به واسطه آن روایات با یک مدعای فقهی مرتبط شکود. آموزگکار چنکین    می

آمکده اسکت ککه امکام      ةصدقبن مسعد اند. در موثقهای از قرآن کریم، امامان شیعهاستفاده

 قَلْبُأهُ  وَ أُكْأرِهَ  مَأنْ  إِلَّأا  إِيمَانِأهِ  بَعْدِ مِن اهللِبِ كَفَرَ نمَ» آیه فقهی به یک گزارهبرای اثبات  صادق

 پیامبرتمسک فرمودند؛ ولی روایتی را از چگونگی برخورد  (144نح : )« مُطْمَئنُّ بِالْايمَان

 انصکاری  شیخ اعظکم (. 115،  1،  1247نیز به آن ضمیمه کردند )کلینی،  عمار یاسربا 

انکد تکا مکدعای    نیز در بحث از بیع مُکرَه به همان آیه و روایت انضمامی تمسکک ککرده  

 .(114ک119،  1،  1219انصاری، فقهی خود را اثبات کنند )

سومین شیوه نیکز ایکن اسکت ککه چنکد آیکه بکه یککدیگر ضکمیمه شکود و زنجیکره            

 هفهمنکد  هکایش یکک دلیک  حسکاب شکود.     ای را پدید آورد که با همه حلقکه حلقهحلقه

کند که غیر از داللت مستقلی که نشاندن دو متن، آنان را وادار مینصو  گاه با کنار هم

مالزمکات قطعکی و غیرقابک     ا بک  ،انداز یکدیگر بر معنای خود داشتهبودن در هنگام جدا

بکار چنکین   ر تاریخ علوم اسکالمی شکاید نخسکتین   داللت کنند. د یانکاری بر معنای سوم

تشککی  شکده    علکی  منمنکان  امیکر  ،بزرگ آموزگار تفسیر قرآنه وسیلبهای دستگاه ساده

گناهی که به سنگسکار  برای رهانیدن زن بی ،دومه حضرت در محاجّه با خلیف ؛ زیراباشد

و « نِيكأامِلَ  نِيأَوْالَدهُأنَّ حَأوْلَ   رْضِأعْنَ يوَالْوَالِأداتُ  »دو سکند  دادن با پیونکد  ،محکوم شده بود

ایکن  ه وسکیل  و بکه  نکد ای تشککی  داد ار سکاده یدستگاه بسک ، «فِصَالُهُ ثَ َثُونَ شَهْراً حَمْلُهُ وَ وَ»

 شکش مکاه اسکت    نشان دادند که کمترین مدت ممککن بکرای بکارداری مکادران     ،دستگاه

نیکز در  ک اه  تسکنن     فقیه و مفسر برجسته ک  عاشورابن .(131،  11،  1245 ،عاملی)

 وَ إِذَا»آیکه   بکه « قکرن فکی بیکوتکن   »، از انضمام آیکه  پیامبراثبات وجوب حجاب بر زنان 

، 11  ،1214 عاشکور، )ابکن  استفاده ککرده اسکت  « لُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابسََْلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْ
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سکوم اسکتفاده    مجکازات شکرعی سنگسکار از شکیوه    در این مقاله برای اثبکات   (.119 

 خواهد شد.

 سنگسار آیات مربوط به مجازات. 2ـ2ـ2

دهکیم؛ در قسکمت اول، آیکات مکرتبط را نقک       بررسی آیات را در دو قسمت سامان می

دهیم و در قسکمت دوم،  کنیم و چگونگی ارتباط آنها با مجازات سنگسار را شرح میمی

 به نقدهایی که به تمسک بر این آیات وارد شده است، نگاهی خواهیم افکند.

 . قسمت نخست: بررسی آیات2ـ2ـ2ـ7

 عَأن  يَعْفُأواْ  وَ الْكِتَأابِ مِنَ فُونَتخْ كُنتُمْ مِّمَّا كَثِيرًا لَكُمْ يُبَين رَسُولُنَا جَاءَكُمْ قَدْ الْكِتَابِ أَهْلَ يا
 .(19مائده: ) مُّبِين كِتَاب  وَ نُور  اهللِمِّنَ جَاءَكُم قَدْ كَثِير 

کنکد ککه نقک     خداوند در آیات پیش، ماجرای یهودیان را یکادآوری مکی   سیاق آیه:

میثاق کرده، به احکام شریعتشان جز اندکی عم  نکردند و در نتیجه مکورد لعنکت الهکی    

کند که برخی احکام شریعتشان را زیکر  قرار گرفتند. سس  به ماجرای مسیحیان اشاره می

و کینه افکند. این آیه درست پک  از ایکن دو   پا نهادند و خداوند هم در میان آنها تفرقه 

دهد که پیامبر ما آمکده اسکت   ماجرا قرار گرفته و خداوند در آن به اه  کتاب هشدار می

کنید و جز دانشمندان خاصتان ککه بکه   تا بسیاری از آنچه را که در کتاب خود مخفی می

نکد و همکین قکدرت    تان دسترسی دارند، کسی از آنها خبر ندارد، آشکار ککتاب آسمانی

 گویی او در ادعای نبوت است؛ پ  به او ایمان بیاورید.آشکارکنندگی او نشانه راست

آشکار  کردند که پیامبر اسالمدهد که یهود چیزی را مخفی میزبان این آیه نشان می

به اذن الهکی آن را عیکان    پیامبرکردند و اند. درباره چیستی آنچه یهودیان مخفی میکرده

ودند، در روایات فریقین چیزی غیر از ایکن بیکان نشکده اسکت ککه یهودیکان حککم        فرم

 آن را احیا فرمودند. کردند؛ ولی پیامبر اکرمسنگسار را مخفی می

ان خیبکر  ماجرای احیای این حکم شرعی از این قرار است که زنی از اشراف یهودیک 

در آیکین اسکالم    آنککه  بکه امیکد   خیبریکان  .کردنش را نداشکتند زنا کرده بود و بنای رجم

فرسکتادند   پیکامبر تری برای او وجود داشته باشد، یهودیان مدینه را به نزد سبکمجازات 
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ابتدا از آنها اقرار گرفتند که آیا به حکم  پیامبر اعظم بسرسند.تا از مجازات زنای محصنه 

ی! پیکامبر از طریکق   کرد  آنان نیز گفتند: آر من راضی خواهید شد و آن را اجرا خواهید

وحی دریافتند که مجازات زنای محصنه سنگسار است و بکه آنکان نیکز همکین را      فرشته

خبکر   پیکامبر وحی برای  خواستند از اجرای آن بگریزند که فرشتهآنان می ولی فرمودند؛

 پیکامبر اککرم   اسکت. بکر ایکن اسکاس،     کتاب خودشان نیز این حکم بیکان شکده   آورد در

را خواستند و به او سوگندهای غلیظی دادند که بگکو   صوریاابنبه نام ن دانشمند بزرگشا

این سوگندها پذیرفت و اقکرار   چه حکمی وجود دارد  او نیز به دنبال در کتاب خودتان

در آیکین  همین است. سس  مشکتاق شکد بدانکد    کرد که در کتاب خودشان نیز مجازات 

توضیح دادند که اگکر بکا ایکن     پیکامبر  .اسالم چه مجازاتی برای زنای محصنه وجود دارد

هکای تکاریخی   نقک   مجازاتش سنگسار است. در ادامکه  ،شرایط زنای محصنه اثبات شود

شاهدان مکاجرا را فراخواندنکد و چکون شکهادت شکاهدان را       سس  پیامبرآمده است که 

: فرمودنکد سنگسار آن زن و مرد را در مقاب  در مسجد اجرا کردند و در نهایت  شنیدند،

قرطبکی،   / 11کک 11 ، 1،  1219فی  کاشانی، ک: )ر. «أنَا أوّلُ مَن أحيَى أمرَكَ إذ أمَاتُوه»

1142،  4  ،177). 

کردنکد و  شود که یهودیان حکمی را پنهان میاز متن این آیه فقط همین برداشت می

آن را آشکار فرمودند؛ ولی اینکه آیا این حکم مورد تأیید اسالم نیز بود یکا نبکود،    پیامبر

پوشی شود، ظهوری در آن ندارد. امکا  پرسشی است که این آیه اگر از شأن نزولش چشم

 توان یافت:سوره مائده می 21 پاسخ این پرسش را در آیه
 تُأؤْمِن لَمْ وَ بَِْفْوَاهِهِمْ ءَامَنَّا قَالُواْ الَّذِينَ مِنَ الْكُفْرِفىِ ارِعُونَيُسَ الَّذِينَ زُن َيحَلَا الرَّسُولُ يَا أَيُّهَا
 مَالْكلِأ  رِّفُأونَ يحُ يَْْتُوكَلَمْ ءَاخَرِينَ لِقَوْم  سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ هَادُواْ الَّذِينَ مِنَ وَ قُلُوبُهُمْ
 فِتْنَتَأهُ  اللَّأهُ  يُرِدِ مَن وَ فَاحْذَرُواْ تُؤْتَوْهُلَّمْ إِن وَ فَخُذُوهُ هَاذَا أُوتِيتُمْ إِنْ يَقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَعْدِ مِن
 لَهُمْ وَ خِزْى  الدُّنْيَافىِ مْلهُ قُلُوبَهُمْ يُطَهِّرَ أَن اللَّهُ يُرِدِلَمْ الَّذِينَ أُوْلَئ َ اشَيً اللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِ َ فَلَن
 .عَظِيم  عَذَاب  خِرَ ِاالْفىِ

منافقان از صمیم قلب ایمان نیاورده بودند و یهودیکان نیکز احککام الهکی موجکود در      

ککرد. خداونکد در ایکن    را سخت محزون می پیامبرکردند. این امر تورات را تحریف می
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خواهد پیامبرش را به آرامش دعوت کرده، از ایکن حکزن نجکات دهکد. ایکن آیکه       آیه می

توصکیف ککرده اسکت. بسکیاری از مفسکران      « مَوَاضِأعِه  بَعْدِ مِن الْكلِمَيحُرِّفُونَ»را به یهودیان 

کند، همان مجازات سنگسار بود که معتقدند این تحریفِ یهودیان که آیه به آن اشاره می

 141،  1  ،1171 ،آن را تحریف کرده، به مجازاتی دیگر تبدی  کرده بودند )طبرسکی 

 (.177،  4  ،1142/ قرطبی، 

ای که نیکاز  ، آن هم در اندازهپیامبرپرسشی که در اینجا وجود دارد آنکه حزن شدید 

تواند ناشی از ایکن  به تسلّی خداوند داشت، ناشی از چه چیزی بود  قطعاً این حزن نمی

کردند؛ چون عمک  بکه احککام آیکین     باشد که یهودیان به احکام آیین خودشان عم  نمی

از آن جهت که احکام آیین خودشان اسکت، خوشکنودکننده نیسکت تکا     شان، شدهمنسوخ

باید تحریف یک حککم الهکی، از    پیامبرکننده باشد؛ بنابراین منشأ حزن ترک آن ناراحت

آن جهت که حکمی الهی است، باشد، نه از آن جهت که یکی از احککام آیکین منسکوخ    

ککه عمک  یهودیکان در کتمکان     تواند نشان دهکد  می پیامبریهود است. همین حزن شدید 

سنگسار، عم  حرامی بود. در داللت بر مشروعیت سنگسکار، ایکن حکزن نشکانه مهمکی      

ک که این آیکه را چهکارمین     فاض  مقداد سُیوریاست. شاید فقیه و مفسر برجسته شیعه ک  

، 1215مستند مشروعیت سنگسار قرار داده، به همین حزن توجه داشته است )سکیوری،  

 1  ،121.) 

 فرماید:به پیامبرش می 21آیه  خداوند سس  در
 إِنْ وَ شَأيًا  يَضأرُّوكَ  عَأنْهُمْ فَلَأن   تُعْأرِضْ  إِن وَ عَأنهْمْ  أَعْرِضْ أَوْ بَيْنهَمْ فَاحْكُم جَاءُوكَ فَإِن

اگر به نزد تو آمدند تا برایشان حککم   الْمُقْسِطِين:يحُبُّ اهللَإِنَّ بِالْقِسْطِ بَيْنهُم فَاحْكُم حَكَمْتَ

 . ... را اجرا کن و یا رهایشان کنکنی، یا حکم خدا 

 فرماید:می 21آیه  پ  از آن در
 أُوْلَئأ َ  مَأا  وَ لِأ َ ذَ بَعْأدِ  مِأن  يَتَوَلَّوْنَثُمَّ اللَّهِحُكْمُ فِيهَا التَّوْرَئةُ عِندَهُمُ وَ كِّمُونَ َيحُ كَيْفَ وَ

ایشکان اسکت و   در حکالی تکورات در میکان     ،چگونه تو را حَکَم قکرار دهنکد  : بِالْمُؤْمِنِين

 آنان منمن نیستند. [واقعاً]و  اند ود دارد و از آن رویگرداندر آن وج «اهللحُکم»

وجکود داشکت و توسکط     توورات حککم سنگسکار ککه در    اینجا  در قاب  توجه اینکه
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شکدن  اهلل نامیکده نامیده شکده اسکت. حککم   « اهللحکم»یهودیان تحریف شده، به صراحت 

شکود،  ضکمیمه مکی   21سنگسار نیز نشانه دیگری است که وقتی به حزن موجود در آیه 

 گذارد که سنگسار حکمی الهی است.تردیدی باقی نمی

جرای برخی احکام الهی ککه در  از اآید که یهودیان از مجمو  این آیات به دست می

شده بود و  پیکامبر زدند و این امر موجب حزن و اندوه کتابشان ذکر شده بود، سر باز می

را بکه حکمیکت    پیامبرخداوند به ایشان آرامش داده، از ایشان خواسته است که اگر آنان 

یککی از  ککه  د دهرا اجرا کنند. شأن نزول آیات نیز نشان می« الهی حکم» ایشان ،بسذیرند

گسکار بکود.   را آزرده بودنکد، حککم سن   پیکامبر آن ککردن  این احکام که یهودیان با تعطی 

ککه   اسکت ای روشکن  سنگسکار بکه انکدازه   حکم بودن الهی بر داللت مجموعی این آیات

 مائده نوشته است: سوره 19آیه  در ذی  الدین سیوطیجالل
 عبکاس ابکن ، بکه صکورت صکحیح از    حاکمو  حاتمأبىجریر، ابنابن، ضَری ، نسائىابن

ناخودآگکاه قکرآن را    ،ک  رجم را انکار کنکد و بکه آن کفکر ورزد   راند که هروایت کرده
 .(145،  1  ،1242)سیوطی، کرده و به قرآن کفر ورزیده است  انکار

به حکمکی از احککام    رجو  پیامبر اکرم استنیز معتقد  الهکدی سیدمرتضی علمظاهراً 

وحی دریافته بودند آن حکم  موجکود در   که ایشان به وسیله باشدمیز این باب ا تورات،

 (.117،  1،  1174الهدی، )علم است الهی تورات، حُکمی

 نقد و بررسی چند اشکال بر داللت آیات. قسمت دوم: 2ـ2ـ2ـ2

 سوره مائده نوشته است: 19درباره آیه یکی از محققان  :اشکال نخست
 صدد اثبات حکم رجم، بلکه در پی بیان داوری درست پیکامبر اسکت.  اینجا نه در آیه در

حککم  انکد  یک از مفسران نیز نخواسکته رجم هیچ مستند قرآنی ندارد و هیچنهایت آنکه 

 (.1134 د،)محقق داما رجم را از قرآن استنتا  کنند

را بیکان   پیکامبر صرفاً داوری درسکت   19، آیه اوالًدر پاسخ به این اشکال باید گفت: 

آمده  پیامبردانی کند، بلکه با توجه به سیاق آیات پیشین، این آیه برای اشاره به غیبنمی

هکای صکدق   از متن کتاب مخفی یهودیکان، یککی از نشکانه    پیامبراست تا با اثبات اطال  

نی نبوت او را به آنها نشان دهد و آنان را به تبعیت از ایشان ترغیب کنکد. جمکالت پایکا   
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باشکد. عالمکه   نیکز منیّکد همکین برداشکت مکی      «مُّبِين كِتَاب  وَ نُور  اهللِمِّنَ جَاءَكُم قَدْ»این آیه 

(. البتکه از شکأن   121،  9  ،1217 ،)طباطبایی اندداشتهنیز همین برداشت را طباطبکایی  

: اگر به نزد مْبَيْنهَ فَاحْكُم جَاءُوكَ فَإِن»که فرموده بود:  21نزول آیه و انضمام این آیه به آیه 

گکویی را در ضکمن   ایکن غیکب   پیکامبر شکود ککه   ، برداشکت مکی  «تو آمدنکد، حککم ککن   

 اند.از خود نشان داده« کردنحکم»

در اینجا فقط یک داوری قضایی بوده است، « کردنحکم»این ادعا که منظور از  ،ثانياً

سخن قاب  قبولی نیست. قراین پیرامتنی که این آیه را احاطه ککرده، حکاکی از آن اسکت    

باشد؛ زیکرا یهودیکان   در اینجا اعم از داوری قضایی و اجرای حدود می« کردنحکم»که 

کردند. براساس شکواهد تکاریخی در میکان    مراجعه می پیکامبر برای برخی مشکالتشان به 

شد، هم منازعات شخصی که نیکاز بکه داوری   مشکالتی که به پیامبر اکرم ارجا  داده می

شکود  داشت و هم مشکالتی مانند زنا که نیاز به اجرای حدود الهکی داشکت، دیکده مکی    

معنکای بیکان    ککردن در اینجکا بکه   (. از این رو، حکم139ک132،  1  ،1242 ،)سیوطی

. خالصه آنکه حقایق تاریخی و شأن نزول آیه اجکازه  نیز هستحدود الهی و اجرای آن 

 را منحصر در داوری قضایی بدانیم.« پیامبرکردن حکم»دهد نمی

که در قسمت پیشین نیز گذشت، انضمام این آیه به حزنی که پیکامبر اککرم   ، چنانثالثاً

 الهکی  و انضمام آن به فرمان اجرای حککم  ک سو، از یاز تحریف حکم سنگسار داشتند

ای ، منظومکه 21آیکه   سنگسکار در شکدن  نامیکده « اهللحککم » و از سکوی دیگکر   21آیه  در

 تواند مشروعیت حکم سنگسار را ثابت کند.آورد که میحلقه پدید میحلقه

اند حکم سنگسکار را از قکرآن   یک از مفسران نخواستهرابعاً، در این باره که هیچ

وجکود سنگسکار در قکرآن را چنکان روشکن       عبکاس ابکن استخرا  کنند، بایکد گفکت:   

 ،1242دانسکت )سکیوطی،   دانست که انکار سنگسار را به معنای انکار قکرآن مکی  می

بکه حکمکی از    نیز ظاهراً معتقد بود رجکو  پیکامبر اککرم    سیدمرتضی(. 145،  1 

و مشکروعیت آن بکه ایشکان     بودن این حککم ، از این باب بود که الهیتوراتاحکام 

ک فقیه و مفسر   الدین راوندیقطب(. 117،  1،  1174الهدی، وحی شده بود )علم

سکنّت   کنکد و آن را بکه وسکیله   شیعی ک پ  از آنکه مسئله رجم را مطرح می  فرزانه
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 نویسد:کند، میقاب  اثبات معرفی می
 الرَّسُأولُ  أَيُّهَأا  يأا »جملکه   کند، سخن خداوند ازلت مییکی از چیزهایی که بر رجم دال

اسکت  ...«  مَواضِأعِهِ  بَعْأدِ  مِنْ الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ» تا جملکه  «الْكُفْرِفِی يُسارِعُونَ الَّذِينَ اليَحْزُنْ َ

 (.172،  1  ،1249راوندی، )

بکرای  به عنکوان چهکارمین مسکتند قرآنکی      ک فقیه و مفسر بزرگ شیعی ک   فاض  مقداد

را ذککر   «... الْكُفْأر فِأی  يُسارِعُونَ الَّذِينَ اليَحْزُنْ َ الرَّسُولُ أَيُّهَا يا» زناکاران، همین آیهمجازات 

 (.121،  1،  1215کرده است )سیوری، 

مائده از انضکمام ایکن آیکه بکه      21، مفسر و فقیه بزرگ اه  سنّت، در ذی  آیه قرطبی

 ،4  ،1142ت کرده است )قرطبکی،  روایات دیگر، مشروعیت مجازات سنگسار را برداش

 ( و...!134 

سنگسار را بر زناکاران یهودی اجکرا   پیامبرممکن است گفته شود اینکه  اشکال دوم:

اند مخالفان را به آنچه که خکود  خواستهکردند، از باب قاعده الزام بوده است و ایشان می

 مخالفان به آن اعتقاد داشتند، ملزم کنند.

 اشکال باید گفت:در پاسخ این 

آنهکا )بکه اسکتثنای دو روایکت(      روایاتی است که تقریباً همه ،الزام مستند قاعده اوالً،

مخالفکان   شکود، بلککه فقکط   نان اه  تسنّن است و کفار را شام  نمکی الزام مسلما درباره

 شود. در آن دو روایت نیز تصریحی بکر پیکروان ادیکان دیگکر نشکده     مذهبی را شام  می

که آن هم احتمال دارد بر همان مخالفان مکذهبی  است دین به کار رفته  کلمه بلکه است،

دینکی  ای درونالکزام را قاعکده   داللت کند. برای همین است که برخکی محققکان قاعکده   

، 1215)بجنکوردی،   اند که فقط در برخورد با مسلمانان اهک  تسکنن ککارآیی دارد   دانسته

انکد،  دینی و شام  پیروان ادیان دیگر دانسکته ( و برخی دیگر که آن را برون132،  1 

 ؛(171[،  تکا بکی ])لنکرانکی،   انکد با دشواری و تردید فراوانی از این شمول سخن گفته

حم  آیکه بکر آن    بوده،مشکوک  ،الزام نسبت به پیروان ادیان دیگر بنابراین شمول قاعده

 دشوار است.

ه حقکوق اسکت. بک   ، بلکه مربوط به حدود نیستالزام، مربوط به  روایات قاعده ،ثانیاً
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زیان  ی به یک فتوای شیعی موجببندپایمورد این قاعده جایی است که عبارت دیگر، 

مخالفان موجکب انتفکا  )یکا عکدم      فتوایی به بندد؛ ولی پایوش)یا عدم نفع( شیعیان می

رضکی  در چنین ف آورد.رصتی را برای آنان فراهم میف کمدستیا  رددگزیان( شیعیان می

)یکا عکدم نفکع(     ند به همان حکم مخالفان عم  شکود تکا زیکان   اهاجازه داد امامان شیعه

ر جایی به کار الزام د قاعدهکه است  تصریح کرده سبزواریمرحوم  متوجه شیعیان نشود.

صکاحب  مرحکوم   (.211،  1،  1211سبزواری، ) د شیعیان شودرود که سودی عایمی

اینجکا   گویکد: در ، مکی «شهادت ذمأی عليأه ذمأی   » نیز در بحث اعتبار یا عدم اعتبار جکواهر 

الزام این نیسکت ککه حتکی وقتکی      زیرا مقتضای قاعده ؛الزام عم  کرد توان به قاعدهنمی

خودشکان بکا آنکان رفتکار      شکده براساس همان احکام منسوخاند نیز هنوز کفار، ذمی شده

آوردن چیزی ]از امول یا حقوق آنان[ اسکت ککه   به چن  الزام مقتضای قاعده ، بلکهکنیم

نیکز   مکارم شیرازیاهلل (. آیت19،  21تا[،  نجفی، ]بی) دین خودشان اجازه داده باشد

، 1213مکارم شکیرازی،  ) الزام در حدود ثابت نیست تصریح کرده است که اجرای قاعده

، از نبکوده  یسکالم (. اینک جای ایکن پرسکش اسکت ککه اگکر سنگسکار حکمکی ا       95 

، چکه سکودی   نبودنکد دو زانی یهودی که در حال جن  با مسکلمانان هکم   کردن سنگسار

براسکاس  خالف حککم اسکالم و صکرفاً    شد تا ایشان آنان را برمی متوجه پیامبر رحمت

 خودشان سنگسار کنند ! شدهاحکام منسوخ

انکد،  را حکایکت ککرده   یهودیکان بکه پیکامبر اسکالم     روایاتی که ماجرای مراجعه ،ثالثاً

هم این حککم   پیامبرو  بودند تا حکم اسالم را جویا شونداند که آنان آمده تصریح کرده

 را به عنوان حکم خداوند بیان فرمودند.

 رقیبهای دیدگاه. بررسی 3

جایگکاه حککم    ککه دربکاره  پکردازیم  مکی هایی این مقاله به نقد و بررسی دیدگاه در ادامه

 است.مطرح شده سنگسار در قرآن 
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 رجم از قرآنآیه  دیدگاه نخست: حذف. 3ـ7

نسکبت داده شکده    کعکب بکن ابکی دیدگاه نخست در برخی متون تاریخی به خلیفکه دوم و  

 اهللمأن  نكأاال  البتة فارجموهما والشيخة الشيخزنا ذاإ» است. این دیدگاه بر آن است که جمله

 قضأيا  بمأا  البتّأة  فارجموهمأا  والشأيخة  الشأيخ » ها جمله)یا طبق برخی نق  «حكيم عزيز اهللو

نیز یکی از آیات قرآن است که از متن قرآن حذف شده است! این دیدگاه ککه  «( اللذ من

پژوهان  فریقین مورد بررسکی  شهره دارد، به وسیله قرآن« نسخ تالوت»در علوم قرآنی به 

(. از ایکن رو،  141 تکا[،  قرار گرفته، با دالی  روشن رد شده است )ر.ک: خویی، ]بکی 

 دهد.نگارنده خوانندگان را به همان آثار ارجا  می

 حکم سنگسار سکوت قرآن درباره :مدودیدگاه . 3ـ2

این است ککه قکرآن ککریم از     دانستن حکم سنگساریکی از دالی  خوار  برای نامشرو 

در بخش نخسکت  (. 99،  1  ،1171)طبرسی،  بیان حکم سنگسار سکوت کرده است

و از مفسکرانی ماننکد   گردید  تبیینمقاله، چگونگی استظهار حکم سنگسار از آیات قرآن 

ککه بکه امککان     احمکد قرطبکی  بنمحمدو  الدین راوندیقطب، فاض  مقداد سُیوری، عباسابن

 اند نیز یاد شده است.چنین استظهاری قائ  بوده

شروعیت حککم سنگسکار بکه قکرآن     واقعیت اینکه در غالب متون فقهی برای اثبات م

کردنکد ککه   شود. همچنین، برخی فقیهان از آن رو به قرآن تمسک نمیکریم تمسک نمی

گردانکی  تکوان روی کردند قرآن درباره حکم سنگسار ساکت است؛ ولی آیا مکی گمان می

معنا دانست که همه فقیهان به سکوت عمومی فقیهان از استدالل قرآنی سنگسار را بدین

 اند از حکم سنگسار معتقد بوده قرآن

 نگارنده بر آن است که فقیهان از سویی برای اثبات مشروعیت سنگسار، دلیک  سکاده  

دانسکتند.  در دست داشکتند ککه آن را ککافی مکی     پیامبرو روشنی به روشنی سنّت یقینی 

هکایی  دیدند استظهار حککم سنگسکار از مکتن قکرآن ککریم دشکواری      سوی دیگر، می از

توانستند دلیک   د قاب  ح ( دارد. از این رو، وقتی با تمسک به آن سنّت نبوی می)هرچن

ای نداشکتند ککه بکرای    کافی برای اثبات مشروعیت سنگسکار فراچنک  بیاورنکد، انگیکزه    
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چنین بود ککه   های آن تالش کنند.استظهار حکم سنگسار از قرآن و رتق و فتق دشورای

رآن کریم، در میان فقیهکان تکرک شکد؛ بنکابراین     تالش برای استظهار حکم سنگسار از ق

توان ادعا کرد همه فقیهانی که در کتب خود دلی  قرآنکی بکرای مجکازات سنگسکار     نمی

 اند.اند، به سکوت قرآن از حکم سنگسار معتقد بودهنیاورده

  وم: نفی حکم سنگسار در قرآنسدیدگاه . 3ـ3

سوره نساء تمسکک   19ایشان به آیه  در برخی متون به خوار  نسبت داده شده است که

 . نخسکت بایکد چگکونگی   همکان( ) کردند تا بگویند قرآن سنگسار را رد ککرده اسکت  می

 شان روشن شود و سس  به آن پاسخ کافی داده شود.استدالل

 استدالل خوارج بیان .3ـ3ـ7

 ازدوا  آمده است: در قرآن کریم درباره
الً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَأاتِ فَمِأن مَّأا مَلَكَأتْ أَيْمَأانُكُم مِّأن       يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْوَ مَن لَّمْ

اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْض  فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِأنَّ وَ ءَاتُأوهُنَّ   تِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَافَتَيَ
 مُتَّخِذَاتِ أَخْأدَان  فَأإِذَا أُحْصِأنَّ فَأإِنْ أَتَأينْ     غَيرْمُسَافِحَاتٍ وَ لَا بِالْمَعْرُوفِ محُصَنَاتٍأُجُورَهُنَّ 

 .(19نساء: ) ... الْعَذَابِالْمُحْصَنَاتِ مِنَنَّ نِصْفُ مَا عَلىَبِفَاحِشَة  فَعَلَيهْ

ازدوا   «محصَنات )عفیفات( منمنکات »توانند با به کسانی که نمی در این آیه نخست

کنیزان اگر پک  از   شده است که به سراغ کنیزان بروند. سس  فرموده استه توصی ،کنند

شکوند. یککی از دالیک     نصف زنان آزاد مجازات مکی  به اندازه ،ازدوا  مرتکب زنا شدند

گفتنکد در آیکه   مین بکود ککه مکی   ه ،دانستن حکم سنگساررو خوار  در غیرمش گانهسه

مجازات کنیزان زناککار نصکف مجکازات زنکای      ،«الْعَذَابمِنَ الْمُحْصَنَاتِعَلىَ مَا نِصْفُ فَعَلَيهِنَّ»

پکذیر نیسکت، معلکوم    که مرگ تنصیفآنجا  از ده است.محصنه )زنان شوهردار( اعالم ش

 رجکم و مکرگ نبکوده اسکت     زات زنکای محصکنه )زنکان شکوهردار( نیکز     شود که مجامی

 (.94،  1  ،1171)طبرسی، 
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 رجپاسخ ادعای خوا .3ـ3ـ2

بکه معنکای زنکان شکوهردار     اینجا  المحصنات در سخ ادعای خوار  این است که کلمهپا

 اسکت؛  بکه ککار رفتکه    «المحصنات»ه دو بار کلمه نیست؛ زیرا روشن است که در این آی

بکا   ،را ندارید «محصنات»فرموده است اگر یارای ازدوا  با یکی در آغاز آیه که خداوند 

نیمکی از   ،ی در پایان آیه که فرموده اسکت بکر زنکای کنیکزان    کنیزان ازدوا  کنید و دیگر

منظور از محصَکنات در صکدر   که است شود. روشن مجازات زنای محصنات مترتب می

زنکان   شود ازدوا  کرد، بلکه منظورزنان شوهردار نمیبا  ؛ زیراآیه، زنان شوهردار نیست

یکسارچگی  به قرینه .کردیم(محصَن را به تفصی  معنا  عفیف است )در آغاز مقاله، کلمه

ککه   باید همان محصَناتی باشکد  ، منظور از محصَنات در ذی  آیه نیزمتن )وحدت سیاق(

به دلی  تکرار ذککر   در المحصنات نیز« ال»، از سوی دیگر در آغاز آیه به کار رفته است.

یعنککی منظککور از ایککن  ؛عهککد ذکککری باشکد  «ال»، ظهککور در ایککن دارد ککه  «المحصکنات »

آغاز اینجا  خوار  از ذکر شده است. مغالطهتر ، همان محصناتی است که پیشناتمحص

 در ذی  آیه، زنان شوهردار است.« محصنات» شد که گمان کرده بودند منظور ازمی

 قرآن به وسیلهنسخ حکم سنگسار . دیدگاه چهارم: 3ـ4

دی بکوده ککه   است حکم فقهی سنگسار، حکمی ککامالً یهکو   یکی از نویسندگان پنداشته

گوناگونی اقامه ککرده  ادله قرآن کریم آن را نسخ کرده است! وی برای اثبات ادعای خود 

سکوره نسکاء    19او همان سخن خوار  است که بکا تمسکک بکه آیکه      ادلهاست؛ یکی از 

معتقد بودند قرآن کریم، سنگسار را نفی کرده است. نقد این سخن خکوار  در بررسکی   

 دیدگاه سوم گذشت.

سوره نساء آمده اسکت:   15یگر از دالی  این نویسنده آن است که در آیه یکی د

شان فشار بیاورند تا برای رهایی از دست آنان مجبکور  مردان حق ندارند به همسران

شان را بگیرند، مگر زنی که بکه فاحشکه   را پ  دهند و طالق شوند بخشی از مهریه

واند بخشی از مهریه را بکازپ   تآشکاری دست زده باشد که در این صورت مرد می

لَّأا  ءَاتَيْتُمُأوهُنَّ  مَأا  بِأبَعْضِ  لِتَذْهَبُواْ لَاتَعْضُلُوهُنَّ وَ»بگیرد و او را طالق بدهد:   يَأْْتِينَ  أَن إِ
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همکین ککه پک  از ارتککاب زنکای آشککار مکرد نبایکد همکه مهریکه           «. مُّبَيِّنَة بِفَاحِشَة 

گیکرد(، نشکانه آن   بخشی از آن را پ  مکی شده را بازپ  بگیرد )بلکه فقط پرداخت

گکرفتن بخشکی از مهریکه و    است که حیات زن ادامه دارد، وگرنه سکخن از بکازپ   

 آمد.دادن او به میان نمیطالق

در نقد این استدالل باید گفت: اوالً، شاید در این آیه منظکور از زن شکوهرداری ککه    

ککه زنکای او   باشد زن شوهرداری مرتکب زنای آشکار شده و حق حیات او ادامه دارد، 

گانه احصان اصطالحی نبکوده اسکت. خطکای نویسکنده در ایکن      دارای همه شرایط شش

کند هر زن شوهرداری که زنای او با شکهادت چهکار مکرد اثبکات     است که وی گمان می

شود. اینجاست که نویسکنده  شد، زنایش از نظر فقهی و حقوقی زنای محصنه شمرده می

بودن زن است( با احصان اصکطالحی  احصان لغوی را )که همان شوهرداریکی از معانی 

فقیهان و حقوقدانان )که شش شرط دارد(، یکی انگاشته است؛ ثانیاً، اگر هم بسذیریم ککه  

این زنا همان زنای محصنه اصطالحی )که مستوجب سنگسار است( باشد و خداوند نیز 

شی از مهریه را بازپ  بگیری! در این به شوهر همان زن فرموده باشد تو حق نداری بخ

توانکد  تواند بخشی از مهریه را بازپ  بگیکرد، چگونکه مکی   صورت اینکه شوهر زن نمی

نشانه ادامه حیات زن و ممنوعیکت سنگسکار او باشکد  چکه اشککالی دارد ککه خداونکد        

بخواهد مهریه این زن تا لحظه مرگ در ملکیت خودش باقی بمانکد و پک  از سنگسکار    

به وارثانش برسد  نویسنده گمان کرده است هر وقت از مالکیت کسکی بکر امکوالش    نیز 

معناست که او دیگر نباید کشکته  اش( دفا  شود، این بدان)از جمله مالکیت زن بر مهریه

 ای وجود ندارد!شود! در حالی که میان حرمت مال و حرمت جان هیچ مالزمه

 مُشْأرِكَةً  أَوْ زانِيَأةً  إِالَّ اليَأنْكِحُ  الزَّانأی »نکور:   سوره 1این نویسنده بر همین قیاس، به آیه 

ککه مسکلمانان عفیکف را از    « الْمُأؤْمِنين عَلَأى  ذلِأ َ  حُرِّمَ وَ مُشْرِك  أَوْ زان  إِالَّ اليَنْكِحُها وَالزَّانِيَةُ

 کند نیز تمسک کرده و نوشته است:ازدوا  با زناکاران منع می
مشرکان در جامعه آن روز قاب  شناسایی بودند و در نتیجکه شکروط   زناکاران نیز همانند 

اثبات حکم در موردشان وجود داشت؛ ولی با این حال، کیفرشان چیزی نبود ککه مکانع   

 از تداوم حیاتشان در جامعه باشد.
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اشکال این استدالل نیز از همان پاسخی ککه بکه اسکتدالل پیشکین داده شکد، روشکن       

زدوا  با زناکاران نیز ممکن است به زناکارانی مربوط باشد که شود؛ زیرا محدودیت امی

 گانه احصان در مورد آنان احراز نشده باشد.همه شرایط شش

این نویسنده دالی  )!( فراوانی برای این ادعا آورده است که بکه خکاطر نداشکتن    

تخصص کافی در دانش فقه، بسیاری از آنها به همین سستی و برخی حتکی از ایکن   

 ترند!سستهم 

 های منتقد سنگسارمشترک بازپژوهی . خطای4

ها آمده است که رجم، حکمی یهودی بوده، به وسیله خلیفکه دوم  در برخی از بازپژوهی

انکد، غفلکت از   هکا بکا آن مواجکه   وارد اسکالم شکده اسکت. مشککلی ککه ایکن بکازپژوهی       

مان شیعه این بکود ککه   های امامت اماباشد. یکی از فلسفهمی های امامان شیعهمسئولیت

 27در دعکای   سکجاد ها به شریعت جدّشان پیشگیری کننکد. امکام   از ورود همین افزوده

اند به مقکام امامکت توفیکق    خداوند خواسته، در دعا برای مقام امامت، از سجادیه صحیفه

 بِهِ اقِمْ ... وَ»ظالمان از میان رفته است ک احیا کند:   دین را ک که به دست های دهد تا آموزه

 مَعأالِمِ  مِأنْ  الظَّأالِمُونَ،  ما أماتَأهُ  بِهِ وَ أحْیِ ،رَسُولِ َ وَ نَبِيِّ َ سُنَنَ وَ شَرائِعَ َ، وَ حُدُودَكَ وَ كِتابَ َ

دهد که امامان شیعه در موارد دیگکری )ککه پکای    . شواهد تاریخی نیز نشان می«... دِينِ 

هکای  های شخصی به شریعت جدّشان واکنشجان در میان نبوده است(، در برابر افزوده

های امامان شیعه به اند. نمونه روشنی از واکنشجا و بسیار باصالبت نشان دادهجدی، به

واکنش در برابر تحریم متعه، واکنش به رهیافکت قیکاس   ، پیامبرانحرافات شرعی  پ  از 

های خلفا به وضو و نماز و... است. در شرح یککی از ایکن   به شریعت، واکنش به افزوده

شخصی که از روی پاافزار مسکح کشکیده، نمکاز     بر گُرده علیها آمده است: امام واکنش

و وقتکی آن  ...«  خوانی نماز میوضو وای بر تو! بی»گزارده بود، پای نهادند و فرمودند: 

شخص عذر آورد که به فرمان خلیفه چنین وضویی ساخته است، او را گرفتند و به نکزد  

خلیفکه از خکود دفکا     «. گوید!ببین بر ضد تو چه می»خلیفه بردند و به خلیفه فرمودند: 

سکاختند. حضکرت   از روی کفش وضکو مکی   پیامبرکرد که به چشم خود دیده است که 
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پ  از نزول سوره مائده بود یکا پکیش از   »( و فرمودند: رَفَعَ صَوتَهیشان را باال بردند )صدا

دانکی، فتکوا   چکرا در حکالی ککه نمکی    »حضرت فرمودند: «. دانم!نمی»خلیفه گفت: «. آن 

 (.44،  17،  1245)عاملی، « ... دهی !می

ای ککه نکاظر بکه احکراز     هکای محدودکننکده  با این حال، در امر سنگسار فقط واکنش

ای، نکه از  کنندهسلب گزارش شده است و هیچ واکنش علیشرایط احصان بوده، از امام 

هکای صکریح و   ایشان و نه از امامان دیگر گزارش نشده است، بلکه بکه جکای آن تأییکد   

در  طوسکی  شکیخ شد نیز از ایشان نقک  شکده اسکت.    باضمنی فراوانی که در حد تواتر می

ای از در نامکه  بککر ابکی بکن محمددر حدیث معتبری نق  کرده است که  استبصارو  تهذیب

در  مجازات زانی مسلمانی را که با زنی یهودی زنا کرده بکود، پرسکید و امکام    علیامام 

، 14،  1247سکی،  )طو «زانی اگر محصن است، او را رجکم ککن و...  »پاسخ او نوشتند: 

 (.147،  2،  1154/ همو،  19 

حال آیا ممکن است امام در مسئله وضو که پای جان کسی هم در میکان نیسکت، بکا    

چنین صالبتی از احکام شرعی دفا  کنند؛ ولی در برابر سنگسار که پای جان انسکانی در  

 میان است، ساکت یا منید آن باشند !

ان سنگسکار،  انکد. مخالفک  مشروعیت سنگسار نکردهامامان شیعه هیچ مخالفتی با اص  

 .(172کک 171،  11،  1243حکزم،  وار  ماننکد ازارقکه بودنکد )ابکن    ر خهای متأخفرقه

مخالفت ایشان  فقه حنفی، بر آن است که ریشه ق( از ائمه341)متوفای  همام سیواسیابن

 ،پیکامبر دانشکمند  دوری از فضای مسلمانان، به ویژه اصحاب  نیز جهلی بود که در نتیجه

فراوانکی شکده بکود ککه     گرایش آنان به شذوذات  گرفتارش شده بودند. این جه  باعث

بایکد دانسکت از جملکه     .(119،  9[،  تکا بی]، سیواسیبود ) «انکار رجم»یکی از آنها 

ه قرآن)!( به آن اعتقکاد داشکتند،   های خوار  با تمسک بشذوذات دیگری که برخی فرقه

مقدسی، ) بود «خودش خودش و برادرزاده خودش، خواهرزاده مرد با نوهجواز ازدوا  »

 (.113،  9،  [تابی]

های خکوار ( بودنکد   رسد نخستین مخالفان سنگسار، فرقه ازارقه )از فرقهبه نظر می

که در دهه هفتاد او  گرفتند؛ بنابراین تا حدود دهه هفتکاد، در میکان صکحابه و تکابعین     
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ه داشکت ن وجکود مشکروعیت سنگسکار   در  یچ نزاعکی ه دهه هفتاد(پیش از  حتی خوار  )

اند. شاهد این ادعا نیکز آن اسکت   است. حتی خوار   صدر اول با سنگسار مخالف نبوده

روزی امکام   دانسکتند. اب کبایر را موجب کفر می، ارتکعلیروزگار با امام خوار   همکه 

مرتکبان  پیامبرکه به آنان یادآوری کنند  نبوی را آوردند تا هایی از سیرهدر ردّ آنها نمونه

هکا زانکی محصَکن را مثکال زدنکد و      در یکی از این نمونکه  اند.دانستهکبایر را مسلمان می

 «...؟!الُْمحْصَأن ثُأمَّ صَألَّى عََليْأِه ثُأمَّ وَرَّثَأُه أَهْلَأُه         رَجَمَ الزَّانِأی  اهللِأَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُول»فرمودند: 

؛ ولکی  کردندزانی محصَن را رجم می پیامبردانید که یعنی مگر نمی ؛(117البالغه: خنهج)

دانستند، احکام اسالمی )مانند نمکاز میکت و ارث( را   با این حال، چون او را مسلمان می

زمکانی صکحیح اسکت ککه      دانستند ! از نظرگاه منطقی این استدالل امکام بر او جاری می

زانکی محصکن را نخسکت     پیکامبر اصر با امام( قبول داشته باشند که مخاطبان )خوار   مع

به لکوازم   وگرنه استشهاد امام ،احکام اسالمی را بر او جاری کردند رجم کردند و سس 

 ای خواهد بود.کار بیهوده ،ماجرایی که خوار  اصلش را قبول ندارند

 نتیجه

آیکد ککه در   ای پدیکد مکی  کنندهلتسوره مائده، زنجیره دال 21و  21، 19از انضمام آیات 

کردن حکم الهی سنگسکار باعکث   دهد که یهودیان با تعطی حلقه نشان مییک نظام حلقه

شده بودند و خداوند متعال به ایشان فرمان داد که این حککم الهکی را احیکا     پیامبرحزن 

 مانکدن حککم سنگسکار در قکرآن، از ایکن زنجیکره      فرمایند. دیکدگاه قائک  بکه مسککوت    

قائک  بکه نفکی سنگسکار در قکرآن نیکز بکه         کننکده غفلکت ککرده اسکت و دیکدگاه     داللت

کنکد. غفلکت   کدام ادعایشان را اثبات نمکی کند که هیچنماهای عقیمی تمسک میاستدالل

توجهی بکه فلسکفه وجکودی امامکان شکیعه و چگکونگی تبیکین        ها از بیدیگر این دیدگاه

 ه گرفته است.های دینی به وسیله ایشان سرچشمتئوری
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 :قکم  ؛مالو  ابن ةیالفیعو یاألشمونشرح یعو الصبانةیحاش ی؛علبنمحمد صبان، .11

 [.تایب] ،یانتشارات زاهد

دفتکر انتشکارات   ، قکم:  9چ ؛القرآنفف تفسیر المیزان ؛سیدمحمدحسین طباطبایى، .11

 ق.1217مدرسین حوزه علمیه قم،  اسالمى جامعه

انتشکارات  ، تهکران:  1چ ؛تفسویرالقرآن البیوان فوف   مجمع ؛حسنبنفض  طبرسى، .11

 .1171ناصرخسرو، 

تهکران:   ؛خبوار األمون  اختوو   موا یفار ستبصاإل؛ حسنبنابوجعفر محمد ی،طوس .12

 ق.1154 ،ةیسالماإلدارالکتب

التراث دار احیاءبیروت:  ؛تفسیرالقرآنالتبیان فف ؛ حسنبنابوجعفر محمد ی،طوس .19

 .[تایب] ،العربى

دارالکتکب  ، تهکران:  2چ ؛األحکوام تهوذیب  ؛حسکن بکن ابکوجعفر محمکد   ی،طوس .14
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 .ق1247 ،ةاإلسالمی

 ق.، 1245البیتآل ةمنسس :قم ؛ةالشیلوسائل؛ شیخ حرّ عاملى، .17

منسسکه انتشکارات و چکاا دانشکگاه     تهکران:   ؛ةالذریل ؛سیدمرتضى ،یالهدعلم .13

 .1174تهران، 

، قکم,  1چ ؛القورآن كنزاللرفان فوف فقوه   ؛عبداهللبنالدین مقدادمقداد، جمال فاض  .15

 .ق1215مجمع جهانى تقریب مذاهب اسالمى، 

 ق.1219انتشارات صدر، ، تهران: 1چ ؛رالصاففتفسی ؛کاشانى، مالمحسن فی  .14

انتشارات ناصرخسرو، ، تهران: 1چ ؛القرآنألحکامالجامع  ؛احمدبنمحمد قرطبى، .11

1142. 

 داراإلرشکاد بیروت:  ؛صیالتوخشروح ؛گرانیعبدالرحمن و د نیالدجالل ،ینیقزو .11

 [.تایب] ،یاإلسالم

 ق.1247 ،ةاإلسالمیدارالکتب :تهران ؛الکافی ؛یعقوببنمحمد کلینى، .11

 یفو  تیالباهلل و اهلكتا  ؛االمام باقرالعلوم ةمدرس ةاالمامةسئلم یف قیالتحقةنلج .12

، قکم:  1چ ؛ةنالسو... من مصادر اهل دیالمسانالصحاح والسنن ومن نیالثقوثیحد

 ق.1211ما،   یدل

چکاا دوم،   االطهکار، ؛ قم، مرکز فقه االئمکه  ةیالفقهالقواعد ؛محمدفاض  ،یلنکران .19

 ق. 1219

روزناموه   مهیضوم  ؛«ترجم از دیکدگاه قکرآن و سکنّ   » ؛یمصطفدیداماد، س محقق .14

 .1134مهر  17شنبه سهتهران،  ؛اطالعات

، 1چ ؛ةیالفوائود الصومد  شورح  یفو  ةدیالنالحدائق ؛خانیعلدیس ،یرازیش یمدن .17

 .1133 کران،یمهر بمشهد: 

 .[تابى]، ةالدینیةالثقاف ةمکتب :بورسعید ؛التاریخو أالبد ؛طاهربنمطهر، مقدسى .13

انتشکارات  ، قم: 1چ ؛التلزیراتالحدود وتا ك ةهالفقاأنوار ؛ى، ناصرشیراز مکارم .15

 ق. ،1213طالببیابنامام علی همدرس
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دار : بیکروت  ؛اإلسوالم شورائع م فوی شورح   الکوال جوواهر  ؛حسنبنمحمد نجفى، .24

 .[تابی]، التراث العربیإحیاء

انوداز  چشوم  هینشور  ؛«اسکت   یسنّت اسالم کیسنگسار  ایآ» ؛قهیصد ی،وسمق .21

 .55ک51.  1135و مهر  وری، شهر41ش ؛رانیا

 .یانتشار مجاز ؛یفقه عقل ؛عباس ی،زدانی .21


