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  قرآن در رجممجازات  یبازپژوه
  *منفرد يریمحمد عشا  _____________________________________________  

  چکیده
  

شـده اسـت.    نیـی محصـنه تع  يزنـا  ياست که بـرا  یاسالم يها از مجازات یکی رجم
قلمـداد   یراسـالم یغ یمجـازات را مجـازات   نیـ ا اند دهیگوناگون کوش يها زهیبا انگ یبرخ

مـتهم   یرا بـه اتهامـات   هـان یپژوهش، گاه دانش فقه و گاه  فق ندیتر آنکه در فرا مهم ؛کنند
نوشـتار   نیـ ا ،بـوده اسـت   میقرآن کر ها یبازپژوه نیمنبع ا نیتر مهماند! از آنجا که  کرده

 بیابد میخجسته  قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کر اتیدرصدد است ابتدا با تمرکز بر آ
و نشان دهـد   بپردازد بیرق يها دگاهی، به نقد دواکاوي نیبر دستاورد ا هیو سپس به با تک

 یاسـ یس یو بدون توجه به مصـالح اجتمـاع   هیاول یکه اصل حکم سنگسار به عنوان حکم
 ،رواست ینه بر دانش فقه اتهام ،رو نیاز ا .دارد یقرآن گاهیپا ه،یعصر حاضر و احکام ثانو

  .هانینه بر فق
  

  ، زنا، احصان، اسم فاعل، استمرار.رجم واژگان کلیدي:
   

                                                   
  .)m.ashaiery@gmail.com(آموخته سطح چهار حوزه و پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه  دانش *
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  مقدمه
 يهـا  بـه شـکل   ریاخ يها یاست که در بازپژوه یاز احکام اسالم یکی(سنگسار)  رجم

مورد توجه قـرار   ها یکه در همه بازپژوه یاز مسائل یکی .شده است يواکاو یگوناگون
ـ بـه ا  ینگـاه  سـت؟ یچ میمجازات سنگسار در قـرآن کـر   گاهیجااست اینکه  گرفته  نی

پرسـش در   نیـ کـه ا  دهـد  ینشان م نیقیفرمجازات زنا در فقه خچه یو تار ها یبازپژوه
پرسـش   نیـ چهار پاسـخ بـه ا   یبلکه به طور کل ،افتهین یپژوهندگان، پاسخ مشترک انیم

  داده شده است.
حکم سنگسـار را   تیوضع فقطی قرآن يمقاله درصدد است تا با جستار نیهرچند ا

چون مسئله سنگسار به صـورت خـاص، از مسـئله مجـازات زنـا بـه       ؛ ولی کند یبررس
مجازات زنا  اي اندازه تا یقرآن یبررس نیبه ناچار در ا ،است ریناپذ صورت عام گسست

است کـه در بخـش    افتهیدو بخش سامان  درمقاله  نیخواهد شد. ساختار ا يواکاو زین
سنگسار و در بخـش   فریمحصنه و ک يمرتبط با زنا به ویژه زنا اتیآ ینخست به بررس

  پرداخته است. بیرق  دگاهیدوم به نقد چهار د
  کند: دیتأک ذیلانگاره  شیاز ورود به بحث، بر دو پ شیپ ندیب یالزم م نگارنده

 ایـ  یموجب نفـ  ،یاحکام شرع یبرخ انیاز ب میروشن است که سکوت قرآن کر. 1
ـ التحقۀ (لجن اکرم امبریبر نقل متواتر پ هم بنا رایز ؛شود یآن احکام نم فیتضع  یفـ  قی
نحل:  ر.ك:( گوناگونی اتیدر آ میبر آنچه خود قرآن کر ) و هم بنا1422...،  ۀ االمام ۀ ئلمس
اسناد احکام  کند، یم انی) ب143: هبقر / 27فرقان:  / 61و  59نساء:  / 172عمران:  آل / 64

 ینف ایبه اثبات  توان یرد حکم سنگسار نم ایاثبات  يبرا نیبنابرا ست؛ینمحدود به قرآن 
در  ،رو نی. از اساختمحروم  یاسناد فقه گریبسنده کرد و خود را از د میآن در قرآن کر

ـ ا ،شـود  ینف ایبودن حکم سنگسار اثبات  ی) اگر قرآنيگریهر نوشته د ایمقاله ( نیا  نی
استنتاج  يبلکه برا ،دانست عتیآن در شر ینف ایاثبات  يبه معنا توان یرا نم ینف ایاثبات 

  شود. یبررس زین گرید یاسناد شرع دیبا عتیشر یینظر نها
که  يمفاسد ایبودن سنگسار و مصالح  یاصل شرع میان دیبا. نویسنده معتقد است 2

ـ    نیا يبر اجرا یممکن است در جهان کنون  نیحکم مترتب شود، گسسـت افکنـد. چن
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اثبـات   ایـ  یحکم شرع کی تیآنکه اثبات مشروع اول،فرخنده دارد؛  امدیدو پ یگسست
 رایز ؛نخواهد شد یتلق یآن در جهان کنون ياز اجرا يجانبدار يبودن آن به معنا یقرآن

ـ اجرا  بارهدر یینها يریگ میو تصم یمفاسد احکام شرع ایرصد مصالح   يعـدم اجـرا   ای
بازپژوهان محترم مواظب خواهند بود  ؛ دوم، آنکهامر است تیمقام وال اراتیآنها از اخت

را  یحکم شرع کی ياز اجرا زیآم در جهت منع مصلحت یاتیرنظ دیتول يکه تالش برا
ـ اثبـات   يآنکه کوشش بـرا  ژهیبه و ؛زندیامیآن در هم ن تیمشروع ینف يبا تالش برا  ای

 یو در برخـ  شـود  یورود محقـق بـه دانـش فقـه مـ      باعـث حکم،  کی تیمشروع ینف
دانـش فقـه    يهـا شو رو ها انگاره شیمحقق با پ ییآشنا که کم شود یم دهید ها یبازپژوه

ـ دانـش انجـام گ   نیـ دربـاره ا   انصـافانه  جا و کـم  هناب ییها يموجب شده است داور  ردی
  .)91، ص1389 ،ی(وسمق

ـ آ یسـپس بـا بررسـ    گـردد و  می نوشتار با حکم زنا در اسالم آغاز نیمطالب ا  اتی
  .خواهد پرداخت زین بیرق يها دگاهیبه د تیو در نها یابد میمربوط به زنا ادامه 

  حکم زنا در اسالم. 1
پیش از بررسی آیات الزم است یادآوري شود که حکم شـرعی مجـازات زناکـاران در    

 محصن و غیرمحصـن تقسـیم کـرده،    اسالم چیست؟ اسالم زناکاران آزاد را به دو دسته
جمـاع   ،اي تعیین کرده است. منظور از زنا در این حکـم  ت جداگانهمجازا هرکدامبراي 

و  مرد با زنی است که میان آنها علقه زوجیت نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشـد 
  1در حکم زنا نیست. کمتر از این حد هاي تلذ

به  ،اگر اسم فاعل (محصن) باشد محصن، از مصدر حصن برگرفته شده است. کلمه
ن) خود را از آسیب حفظ کرده (حص پناهگاهمعناي کسی یا چیزي است که در پناه یک 

چنـین   و اگر اسم مفعول باشد (محصن) به معناي کسی یا چیزي است که در پناه باشد
نساء بـه زنـان پاکـدامنی کـه بـا عفـت        سوره 25آیه  در پناهگاهی حفظش کرده باشند.

                                                   
گاه در  تناسلی مرد به اندازه ختنهجماع با دخول اندام «دارد:  مقرر می 1392ق.م.ا.  221ماده  1تبصره . 1

 ».شود قُبل یا دبر زن محقق می
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 سوره 24و  23آیه  در ند، محصنات گفته شده است.شده باش شان از زنا محفوظ درونی
کـه بـه    به زنـان شـوهردار   ،»النِّساء منَ والْمحصنات... أُمهاتُکُم  علَیکُم حرِّمت« نساء در جمله

شده است و در عبـارت   اند، محصنات گفته  شان از زنا محفوظ مانده کردن ازدواج وسیله
به مـردان پاکـدامنی کـه بـا عفـت شـدید، خـود را از زنـا          »... مسافحینَ غَیرَ محصنینَ ...«

  ن گفته شده است.محص ،اند بازداشته
کـه مجـازات زنـایش    فقیهان، منظور از زن یا مرد محصـن  در اصطالح  ،با این حال
زناکاري اسـت کـه شـش شـرط داشـته       بودن نیست، بلکه صرف متأهل سنگسار است،

ش در حـال  خـود   با همسـر دائمـی  وقوع زنا ، پیش از باشدمتأهل باشد؛ از جمله اینکه 
وگرنـه   ،امکان استمرار آمیزش با او را نیز داشـته باشـد   ،بلوغ و عقل آمیزش کرده باشد

یا هر مانع دیگري بـه همسـرش دسترسـی     ، زندان، بیماريبراي کسی که به خاطر سفر
  .)458ـ457، ص2تا]، ج (خمینی، [بی شود احصان اصطالحی محقق نمی ،نداردجنسی 

گیري کرده است (نیاز به چهار  شارع مقدس در اثبات زناي محصنه، آن اندازه سخت
تحمل شهادتشان نیز موجب نفی عدالتشان نشده باشـد، یـا چهـار      شاهد عادل که نحوه

مرتبه اقراري که بعداً انکار نشود) که اجتماع همه شـرایط در یـک زنـا، کمتـر حاصـل      
دهد این کیفر، کیفري است که شارع مقدس راضی  گیري نشان می سختشود. همین  می

بازدارنـده در   یعنوان ترسـ به کثرت اجراي آن نیست، بلکه اصل وجودداشتن آن را به 
. خوب است بازپژوهانی که نگران سـازگاري  قوانین شریعت لحاظ کرده است مجموعه

اي انکار این مجـازات، از ایـن   اند، به ج حکم سنگسار با ابعاد رحمانی و عقالنی اسالم
  شود، غافل نشوند. نکته که موجب تسهیل آن سازگاري می

  کارانزنامجازات  به بررسی آیات مربوط. 2
آیـاتی   ،نخسـت  دسته توان تقسیم کرد: را بر دو دسته میبه طور کلی آیات مرتبط با زنا 

این مقالـه ارتبـاط    دوم که با موضوع دسته ؛اند از حرمت تکلیفی زنا سخن گفته که فقط
در بررسی این آیات، نخسـت  . گوید میکه از مجازات زناکاران سخن  استآیاتی  ،دارد

کنـیم و سـپس بـه     زناي محصنه ندارد، بررسـی مـی    آیاتی را که اختصاصی به مجازات
  پردازیم. بررسی آیات مجازات زناي محصنه می
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  . آیات مربوط به زناي محصنه2ـ1
الْفَاحشَـۀَ مـن    والَّاتىِ یـأْتینَ «  ر مجازات زناکاران نازل شده است، آیههایی که د نخستین آیه

ـ   الْبیوت حتـى  ن شهدواْ فَأَمسکُوهنَّ فىِنِّسائکُم فَاستَشهدواْ علَیهِنَّ أَربعۀً منکُم فَإِ هنَّ الْمـوت أَو  ایتَوفَّ
 عنْهمـا  فَأَعرِضُـواْ  أَصلَحا و تَابا اذُوهما فَإِنفَ منکُم یأْتیانها الَّذَانِ« و )15: (نساء  لَهنَّ سبِیلًااهللاُ یجعلَ

  باشد. می )16نساء: (» رحیما تَوابا کَانَ اللَّه إِنَّ
سوره نساء درباره زنان زناکار است و به حبس زنان زناکـار در خانـه حکـم     15آیه 

یا مرگشان فرارسد و یا خداوند راه دیگري بر ایشان قرار دهد. در آغـازِ  کند تا اینکه  می
در قالب فعل (یأتین) به کار رفته است تا نشانه آن باشد که » اتی یأتیناللّو«این آیه، تعبیرِ 

این مجازات مربوط به کسانی است که به اختیار خود به زنا پرداخته باشـند. در فرجـام   
ـ   حتـى «دهد:  ا در انتظار حکم دیگري قرار میآیه نیز جامعه اسالمی ر نَّ الْمـوت أَو  هایتَوفَّ

شود مجازات حبس فقط یک مجازات موقت است و خـود   تا معلوم  » لَهنَّ سبِیالاهللاُ یجعلَ
  به خود اقتضاي امتداد و استمرار ندارد.

» الّـذان «آیه کلمـه   شود. در این سوره نساء مجازات مردان زناکار بیان می 16در آیه 
آن بـودن   تثنیه باشد؛ ولی فته است که با مرد زناکار سازگار میبه صورت مذکر به کار ر

، مجاهداین مشکل 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
، 5، ج1364(قرطبـی،   ندارنـد  یرمحصن در این حکم با یکدیگر تفاوتیو مرد غ محصن

این تفسیر چون ممکن بود برخی بهانه بیاورنـد کـه مـرد غیرمحصـن      براساس ).86ص
، قرآن کریم بر اشتراك هر دو صنف در این عذاب تصـریح کـرده تـا ایـن     استمعذور 

 آننـد کـه منظـور از دو زناکـار در    ز برید. گروه دیگري از مفسران نیها به وجود نیا بهانه
بـه کـار    »الّـذان « همان مرد و زن زناکار است که از باب تغلیب براي هر دو کلمهاینجا 

الوه بر حبس خانگی، مجـازات دومـی   ع طبق این تفسیر، براي زنان(همان).  رفته است
  نیز در نظر گرفته شده است. »فأذوهما«

سوره نساء براي مـرد زناکـار بیـان شـده اسـت اینکـه بایـد         16  مجازاتی که در آیه
آزاري به او وارد شود. مجازات حبس براي زنان زناکار مجازاتی بود که در خـود شـبه   
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آمـده اسـت رسـم     جزیره در میان غیریهودیان رایج بـود. در روایتـی از امیـر مؤمنـان    
رسـید و مـرد زناکـار     کردند تا مرگش فرامی می جاهلیت این بود که زن زناکار را حبس

کردند. در زمان جاهلیـت مجـازاتی غیـر از     را هم ضرب و شتم و از میان خود طرد می
این بلد نبودند. خداونـد هـم در آغـاز اسـالم، همـان مجـازات موجـود را بـه عنـوان          

نیـاز بـود   مجازات زناکاران پذیرفت؛ ولی به تدریج با توسعه اسالم و تکثیر مسـلمانان  
هاي سوره نـور نـازل شـد (عـاملی،      که حکم واقعی اسالم بیان شود؛ به همین دلیل آیه

  ).67، ص28، ج1409
، خداوند جامعه اسالمی را در انتظار راهی دیگر براي زناکاران قرار 15در فرجام آیه 

ه نیـاز  گویی مبهمی بود ک نیز آزاردادن زناکاران، کلی 16داده بود. از سوي دیگر، در آیه 
به توضیح و تفصیل داشت. بر این اساس بود که بعدها در مدینه به این دو انتظار جامعه 

 لَاتَأْخُـذْکم  و جلْـدةٍ  ماْئَـۀَ  مامنه واحد کلَّ فَاجلدواْ الزَّانىِ و الزَّانیۀُ«اسالمی پاسخ داده شد و آیه 
 )2نـور:  (» الْمؤْمنین منَ طَائفَۀٌ ماعذَابه دلْیشهو خرِاالْ والْیومِ بِاهللاِ تُؤْمنُونَ کُنتُم إِن اهللاِ دینِ فىِ رأْفَۀٌ مابهِ

کرد که مجازات زن و مرد زناکـار آن اسـت    نازل گردید. این آیه به صورت روشن بیان 
که بدون مهربانی بر هرکدام یکصد تازیانه فـرود آیـد. تعیـین ایـن مجـازات از سـویی       

تر در مکه وعده داده بود، بـراي زنـان زناکـار     مصداق همان سبیل بود که خداوند پیش
ن دقیق همان آزاري بود که در آنجـا بـراي مـرد زناکـار     قرار دهد و از سوي دیگر، تبیی

  تعیین شده بود.
درباره داللت آیه نور بر مجازات زناکاران، دو مشکل وجود دارد که بـه بررسـی آن   

  پردازیم: می
: در این آیه براي زناکار زن و زناکار مرد، اسم فاعل به کار رفته است. مشکل نخست

کند. از همین رو، برخی نویسندگان از  رار داللت میمعروف است که اسم فاعل بر استم
) براي کسانی کـه بـه صـورت     اند که این مجازات (یکصد تازیانه این آیه برداشت کرده

اند این مجـازات فقـط بـراي زنـان و      اند، نیست، بلکه گاه گفته موردي مرتکب زنا شده
ند براي زناکارانی است که به ا اند و گاه گفته مردانی است که زنا را حرفه خود قرار داده

  تا). بیخنجی،  / 107، ص2تا، ج ، بی(یزدانیزنا عادت کرده باشند 
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» اي و شغلی زناي حرفه« یا» عادت به زنا«مشکل آنجاست که اگر این مجازات براي 
اش زنا نباشد، از عموم  دیگر زناکاري که عادت به زنا نداشته یا حرفه ،تعیین شده باشد
از یک سو فرایند عادت به زنا (مانند عادت به  آنکه به ویژه ؛شود ارج میاین مجازات خ

شـود   پیماید و این امر موجب می هر عمل دیگري) روند بسیار کُند و دیرحاصلی را می
بـاز هـم عملشـان     ،مکرر این عمـل را انجـام داده باشـند   به طور بسیاري از کسانی که 

یـک مؤلفـه نفسـانی اسـت کـه      » 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 با در این آیه اگر بپذیریم که اسم فاعل  پاسخ نخست:

شود؛ بنـابراین   قق میکردن (حتی اگر به عادت یا حرفه تبدیل نشود) نیز مح چند بار زنا
عـادت  «توان آن استمرار را به معنـاي   حتی اگر از آیه استمرار بر زنا برداشت شود، نمی

دانست؛ زیرا استمرارِ یک عمل، اعم از عادت به آن عمـل یـا   » اي زناي حرفه« یا» به زنا
  دادن آن است. حرفه قرار

کند؛ ولـی داللـت    می داللتدرست است که اسم فاعل گاهی بر استمرار  پاسخ دوم:
. اثبات این ادعا در آنجا ادعایی است که باید اثبات شودهمیشگی اسم فاعل بر استمرار 

 ،/ آلوسـی  50ص ،2 ج ،1407شود که اوالً، ارباب ادب و تفسیر (زمخشـري،   دشوار می
) داللـت همیشـگی اسـم    65ص ،1 ج ،1416جزي غرناطی،  / ابن 335ص ،11 ج ،1415

شـدن اسـم فاعـل (ماننـد مالـک       پذیرنـد؛ زیـرا آنـان در اضـافه     ر را نمیفاعل بر استمرا
اش اضافه معنویه است؛  الدین) معتقدند اسم فاعلی که به معناي استمرار باشد، اضافه یوم

اش اضافه لفظیه است. از این تقسـیم   ولی اسم فاعلی که به معناي استمرار نباشد، اضافه
دانند؛ ثانیـاً،    ا همیسشه آبستن معناي استمرار نمیمفسران پیداست که ایشان اسم فاعل ر

قرآن کریم برخی اوصاف را که اطمینان داریم در آنها استمرار وجود نداشـته، در قالـب   
کنـد کـه    وحـی مـی   موسیاسم فاعل بیان کرده است؛ براي مثال، خداوند وقتی به مادر 

ــا«فرمایــد:  نــوزاد را بــه آب بیفکنــد، بــه او مــی ــنَ جــاعلُوه و إِلَیــک هرادو إِنَّ ــلینَ م رْسالْم« 
به دامان مادر (رادوه) و به پیامبري رساندن او (جاعلوه)  موسی. بازگرداندن )7 قصص:(
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اند؛ ولی با این حال براي بیان هر دو اسـم فاعـل    یک به صورت مستمر تکرار نشده هیچ
بـار انجـام شـده، بـه      از چنـگ یهودیـان فقـط یـک     عیسـی به کار رفته است. برگـرفتن  

بار انجام شده است؛ ولی خداوند براي بیان هر دو عمـل   بردن ایشان نیز فقط یک آسمان
 رافعک و متَوفِّیک إِنِّی  عیسى یا«از اسم فاعل (متوفی و رافع) استفاده کرده و فرموده است: 

خواهـد در واکـنش بـه نامـه      رانش گفت که می). بانوي سبا به مشاو55عمران:  (آل» إِلَی
اي براي او بفرستد. فرستادن هدیه از سوي وي عملی مسـتمر و مکـرر    ، هدیهسلیمان

نبود؛ ولی با این حال قرآن کریم این عمل را به صورت اسم فاعل بیـان کـرده اسـت و    
  ).35(نمل: » ... بِهدیۀ إِلَیهم مرْسلَۀٌ إِنى و«فرماید:  می

اي که از نظر صرفی وزن اسم فاعل را داشـته باشـد، در دانـش      هر کلمه اسخ سوم:پ
هاي صـرفی بـه    شود. در ادب عربی کاربست این اسم فاعل صرف اسم فاعل نامیده می

بدون آنکه داللت بر استمرار یا » إنی مرسلۀٌ«شود؛ اسم فاعل گاه مانند  سه شکل دیده می
کند و  ل (در زمان گذشته یا حال یا آینده) داللت میدوام بکند، فقط بر حدوث یک عم

گـاهی ماننـد   نیـز  و  داردداللـت  » اسـتمرار حـدوثی  «بـر  » اللیل سکَناً جاعل«گاهی مانند 
از نظـر زبـانی،   کنـد. گفتنـی اسـت     داللت می» استمرار ثبوتی« بر» خائفاً«و » طاهرالقلب«

ا دوام ثبـوتی  (که بهتـر اسـت آن ر  ي) با استمرار ثبوتی ی (استمرار تجدداستمرار حدوث
کـه  بـودن   ثبـوت، مثـل آبـی    یافتن یکپارچـه دوام ثبوتی یعنی امتداد بنامند) تفاوت دارد.

شـدن   استمرار تجددي یعنی تکرار؛ ولی یابد ثبوتش براي آسمان در طول روز امتداد می
هر تکـرار   میان که فاصله اي گونهن؛ به معی نماي یک فعل در یک دوره متوالی و پیوسته

را  ولـی عـرف آن   ؛کردنی باشد کم باشد که با دقت عقلی درك اندازهتکرار بعدي آن  با
متصـل و   ،و در نتیجه آن افعال مکرر را بـه صـورت یـک فعـل یکپارچـه      نادیده بگیرد

تصور کند؛ مثالً استمرار ریزش قطرات آب از دهانه شیر، استمرار تجددي است مستمر 
اي اندك دارد؛ ولـی   ا فروافتادن قطره بعدي با دقت عقلی فاصلهکه فروافتادن هر قطره ب
  انگارد. گیرد و فروریختن را یک فعل یکپارچه می عرف آن را نادیده می

حدوث است) و گونه دوم (که  معنايگفتنی است گونه اول از اسم فاعل (که به 
اند؛ ولـی   هبه معناي استمرار حدوثی است) را ارباب دانش نحو نیز اسم فاعل نامید
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هرچند از منظر دانش صرف، اسم فاعل  وم (که به معناي دوام ثبوتی است)،گونه س
اند که فقط ساختارش  دانسته  نام دارد؛ ولی مشهور نحویان آن را نوعی صفت مشبهه

). البتـه  36و  35، 25، 24، صـص 2تـا]، ج  شبیه به اسم فاعل اسـت (خضـري، [بـی   
گونـه سـوم را نیـز اسـم فاعـل نامیـد        همینبرخالف دیدگاه مشهور حتی  زمخشري

(همان) و این امر موجب شد مفسران نیز که غالباً تحت تـأثیر گفتمـان او بـوده، از    
نامگذاري او پیروي کنند و بدین ترتیب گونه سوم در میان مفسران به جـاي آنکـه   

  صفت مشبهه نامیده شود، اسم فاعل نامیده شد.
» طـاهر «اي که بر وزن اسم فاعل باشـد، گـاه ماننـد     بر این اساس، به طور کلی واژه

ها را بایـد بـه    گونه واژه یافتنی است. این معنایی دارد که خود به خود امتدادپذیر و دوام
و دیگـر مفسـران اسـم فاعـل      زمخشـري معناي دوام ثبوتی دانست (چه نامش را ماننـد  

ویان، صفت مشـبهه بگـذاریم)؛ ولـی گـاهی نیـز ماننـد       بگذاریم و چه مانند مشهور نح
است که معنایش خود به خـود اسـتمراریافتنی و تکرارشـدنی نیسـت. در ایـن      » مرسلَۀ«

صورت باید دید ارباب دانش نحو و بالغت، این نوع از اسم فاعل را به معناي حدوث 
  دانند یا حدوث مستمر؟ بدون استمرار می

معناداري اسم فاعل هرگـز سـخن از دوام و اسـتمرار بـه     در واقع نحویان متقدم در 
/  71، ص3تـا]، ج  جنـی، [بـی   / ابـن  118ـ102، ص1، ج1410اند (سیبویه،  میان نیاورده

) و از داللت اسم فاعل بر دوام و اسـتمرار سـخنی بـه    414ـ413، ص2، ج1384رضی 
داللـت  اند که بـر یـک حـدث و صـاحب آن حـدث       میان نیاورده، آن را چیزي دانسته

کند. بدیهی است این سخن آنان منافاتی ندارد که اسم فاعل گاه به کمـک قرینـه بـر     می
  استمرار حدوث نیز داللت کند.

کـه امـام    مالـک  ابـن انـد.   نحویان متأخر نیز بر همان سخن پیشینیان پافشـاري کـرده  
 اي تعریف کـرده اسـت کـه معنـایی جـز      شود، اسم فاعل را به گونه متأخران شمرده می

). از 293ــ 292، ص2تـا]، ج  / صـبان، [بـی   25، ص2تا]، ج حدوث ندارد (خضري، [بی
تصریح کرده است که اسم فاعل بر چیزي جـز حـدوث    عباس حسنمیان معاصران نیز 

اي در کنارش بنشیند و به کمـک آن قرینـه، داللـت بـر      کند، مگر آنکه قرینه داللت نمی
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معتقـد اسـت در کلمـاتی     خان مدنی لیسیدع). 264، ص3، ج1996استمرار کند (حسن، 
کند، قالب اسم فاعل نیست، بلکه این ماده طهـارت   مانند طاهر، آنچه بر دوام داللت می

  ).192، ص2، ج1388است که معنایی امتدادپذیر دارد (مدنی شیرازي، 
اند. آنـان نیـز    بالغیان نیز چیزي جز سخن نحویان متقدم و متأخر را به زبان نیاورده

اند که اسم فاعل خودش به معناي حدوث است؛ ولی اگر بـا قـراین همـراه     کرده تأکید
)؛ 27ــ 26، ص2تـا]، ج  کند (قزوینی و دیگران، [بـی  شود، بر استمرار تجددي داللت می

زیـد  «خواسـت تفـاوت میـان     که از ائمه بالغت است، وقتی می عبدالقاهر جرجانیحتّی 
ز نگفت منطلق چون اسم فاعل است، داللت بـر  را بیان کند، هرگ» زید منطلق«و » ینطلق

  ).118، ص2001کند (جرجانی،  استمرار می
شـود؛   در میان مفسران نیز سخنی از داللت همیشگی اسم فاعل بر استمرار دیده نمی

کـافی اسـت    ،اسم فاعل بر شخصی صدق کند آنکه معتقد است براي آلوسیبراي مثال، 
 ).301، ص7 ج ،1415(آلوسـی،   داده باشـد  آن وصف را انجـام  بار یکآن شخص فقط 

  :نویسد نیز می طباطبایی عالمه
ایـن وصـف را    بـار  یکبراي صدق یک وصف بر یک شخص، کافی است آن شخص 

دیگـر بایـد آن    ،اگر وصفی از باب تسمیه و نامگذاري بـه کـار بـرود   ؛ ولی انجام دهد
  ).172، ص12 ج ،1417طباطبایی، ( وصف در موصوف مستقر شده باشد

یـک از سـه گونـه اسـم فاعـل       اینک باید مشخص شود که واژه الزانی والزانیه کدام
است. روشن است که ماده کلمه الزانی مانند ماده کلمه الطاهر نیست که خود بـه خـود   

که از ائمه ادب نقل شد، اصل این است کـه بـر    داشته باشد؛ بنابراین چنان  پذیري امتداد
اي در کنار آن وجود داشته باشد، ممکن است  لبته اگر قرینهمعناي حدوث داللت کند. ا

اي وجود ندارد  بر استمرار نیز داللت کند و در آیه نور در کنار کلمه الزانی والزانیه قرینه
  که نشان دهد این اسم فاعل به معناي استمرار تجددي است.

یـان شـده   نور به صـورت عـام ب   این مجازات (یکصد تازیانه) در سوره مشکل دوم:
بنابراین اگـر کسـی بخواهـد     ؛شود و بدواً زناي محصن و غیرمحصن را شامل میاست 

باید دلیلی در دست داشـته باشـد    ،اثبات کند محصنه مجازاتی غیر از تازیانه براي زناي
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و زنـاي محصـنه را از آن خـارج کنـد. بـراي ایـن        آیه نور را تخصیص بزنـد  که عموم
 ،]تـا  بـی [(طوسـی،   طوسـی شیخ روایاتی وجود دارد که  تخصیص، افزون بر آیات قرآن،

ــب روانـــدي ) و 142ص ،3 ج آن را متـــواتر و  )368، ص2 ، ج1405راونـــدي، ( قطـ
اند. اغلب فقیهان فریقین براي اینکه عموم آیه نور را تخصیص بزنند،  تردیدناپذیر دانسته

این پندار انداختـه اسـت    اند. این امر برخی بازپژوهان را به از سنّت متواتر استفاده کرده
  اند! که شاید فقیهان دلیل قرآنی کافی براي این تخصیص نداشته

که در ادامـه مقالـه خواهـد آمـد، برخـی       در پاسخ به این پندار باید گفت اوالً، چنان
انـد؛ ثانیـاً،    فقیهان براي اثبات مشروعیت حکم سنگسار از آیات قرآن نیز اسـتفاده کـرده  

اند، از  براي اثبات مشروعیت سنگسار به آیات قرآن تمسک نکرده فقیهان دیگري نیز که
سویی براي اثبات احکام شرعی، قرآن ناطق (سنّت معصومان) را کمتر از قرآن صـامت  

انـد، بلکـه فقـط     دانسته اند. از سوي دیگر، اثبات قرآنی سنگسار را ممتنع نمی دانسته نمی
اند و در جـایی کـه سـنّت متـواتر بـا       تهدانس هایی (هرچند قابل حل) می داراي دشواري

انـد کـه بـه رتـق و فتـق آن       دیـده  کرده، ضرورتی نمـی  سهولت فراوانی آن را اثبات می
  ها بپردازند و راه خود را طوالنی کنند. دشواري

  . آیات مربوط به مجازات زناي محصنه2ـ2
بـه معنـاي    اي که باید بدان اقرار کرد اینکـه در قـرآن کـریم کلمـه رجـم      نخستین نکته

سنگسار، آن هم به مثابه مجازاتی براي زناي محصنه به کار نرفته است؛ ولی آیا استفاده 
در آن  آشـکارا هـاي مـدعا    واژهفقهی از آیات قرآن به همان آیاتی محدود است که کلید

ی آیـات  شناسی کارکرد فقهـ  به این پرسش به گونه آیات به کار رفته باشد؟ براي پاسخ
  یم.پرداز قرآن می

  شناسی تمسک فقهی به آیات قرآن . شیوه2ـ2ـ1
ترین شـیوه   ترین و رایج ساده قرآن به سه شیوه قابل تصویر است؛ تمسک فقهی به آیات

هاي مدعا در متن آیه آشکارا بـه   دواژهاز تمسک فقهی به آیات قرآن همان است که کلی
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» حرُم أَنْتُم و الصید التَقْتُلُوا»  آیهکه  چنانداللتی ساده و زودیاب را رقم زده باشد؛  کار رفته،
هـاي مـدلول هـم بـه      کند و کلیدواژه داللت می» حرمت شکار بر محرِم«) بر 95(مائده: 

  روشنی در متن آیه به کار رفته است.
هاي ادعا در مـتن آیـه    شیوه دیگر تمسک فقهی به آیات قرآن اینکه هرچند کلیدواژه

وایاتی وجود دارند که انضمام آن روایات به متن آیه، موجـب  به کار نرفته است؛ ولی ر
شود متن آیه به واسطه آن روایات با یک مدعاي فقهی مرتبط شود. آموزگـار چنـین    می

آمـده اسـت کـه امـام      ۀ صدق بن ةمسعد  اند. در موثقه اي از قرآن کریم، امامان شیعه استفاده
 قَلْبـه  و أُکْـرِه  مـنْ  إِلَّـا  إِیمانه بعد من اهللاِبِ کَفَرَ نم»  آیه فقهی به یک گزارهبراي اثبات  صادق

تمسـک فرمودنـد؛ ولـی روایتـی را از چگـونگی برخـورد        )106نحل: (» مطْمئنُّ بِالْایمان
 شیخ اعظم). 219، ص2، ج1407نیز به آن ضمیمه کردند (کلینی،  عمار یاسربا  پیامبر

انـد تـا    نیز در بحث از بیع مکرَه به همان آیه و روایت انضـمامی تمسـک کـرده    انصاري
  .)316ـ315، ص3، ج1415انصاري، مدعاي فقهی خود را اثبات کنند (

سومین شیوه نیـز ایـن اسـت کـه چنـد آیـه بـه یکـدیگر ضـمیمه شـود و زنجیـره            
  هفهمنـد  هـایش یـک دلیـل حسـاب شـود.      اي را پدید آورد که با همه حلقـه  حلقه حلقه

کند که غیر از داللت مستقلی که  نشاندن دو متن، آنان را وادار می نصوص گاه با کنار هم
مالزمـات قطعـی و غیرقابـل    ا ب ،اند از یکدیگر بر معناي خود داشتهبودن  در هنگام جدا

بـار چنـین    ر تاریخ علوم اسالمی شـاید نخسـتین  داللت کنند. د یانکاري بر معناي سوم
تشـکیل شـده    علـی  مؤمنـان  امیر ،بزرگ آموزگار تفسیر قرآنه وسیل بهاي  دستگاه ساده

گناهی که به سنگسار  براي رهانیدن زن بی ،دومه حضرت در محاجه با خلیف ؛ زیراباشد
و » نِیکـاملَ  نِیأَوالَدهـنَّ حـولَ   رْضـعنَ یوالْوالـدات  «دو سـند  دادن  با پیونـد  ،محکوم شده بود

»و و لُهمراً حثَالَثُونَ شَه الُهصایـن  ه وسـیل   و بـه  نـد اي تشـکیل داد  ار سـاده یدستگاه بسـ ، »ف
 شـش مـاه اسـت    نشان دادند که کمترین مدت ممکن بـراي بـارداري مـادران    ،دستگاه

نیـز در  ـ اهل تسـنن    فقیه و مفسر برجسته ـ عاشـور  ابن .)382، ص21، ج1409 ،عاملی(
 و إِذَا«آیـه   بـه » قرن فی بیـوتکن «، از انضمام آیه پیامبراثبات وجوب حجاب بر زنان 

ا فَستَاعنَّ موهأَلْتُمابسجح اءرن ونَّ م21 ج ،1420 عاشـور،  (ابـن  استفاده کـرده اسـت  » لُوه ،
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سـوم اسـتفاده    مجـازات شـرعی سنگسـار از شـیوه    در این مقاله براي اثبات  ).315ص
 خواهد شد.

  سنگسار آیات مربوط به مجازات. 2ـ2ـ2
دهـیم؛ در قسـمت اول، آیـات مـرتبط را نقـل       بررسی آیات را در دو قسمت سامان می

دهیم و در قسمت دوم،  کنیم و چگونگی ارتباط آنها با مجازات سنگسار را شرح می می
  به نقدهایی که به تمسک بر این آیات وارد شده است، نگاهی خواهیم افکند.

  . قسمت نخست: بررسی آیات2ـ2ـ2ـ1
 عـن  یعفُـواْ  و الْکتَـابِ  مـنَ  فُونَتخْ کُنتُم مما کَثیرًا لَکُم یبین رسولُنَا جاءکُم قَد الْکتَابِ أَهلَ یا

  .)15مائده: ( مبِین کتَاب و نُور اهللاِ منَ جاءکُم قَد کَثیرٍ
کنـد کـه نقـض     خداوند در آیات پیش، ماجراي یهودیان را یـادآوري مـی   سیاق آیه:

میثاق کرده، به احکام شریعتشان جز اندکی عمل نکردند و در نتیجه مورد لعنـت الهـی   
کند که برخی احکام شریعتشان را زیر  قرار گرفتند. سپس به ماجراي مسیحیان اشاره می

و کینه افکند. این آیه درست پس از ایـن دو  پا نهادند و خداوند هم در میان آنها تفرقه 
دهد که پیامبر ما آمده اسـت   ماجرا قرار گرفته و خداوند در آن به اهل کتاب هشدار می

کنید و جز دانشمندان خاصتان که بـه   تا بسیاري از آنچه را که در کتاب خود مخفی می
نـد و همـین قـدرت    تان دسترسی دارند، کسی از آنها خبر ندارد، آشکار ک کتاب آسمانی

  گویی او در ادعاي نبوت است؛ پس به او ایمان بیاورید. آشکارکنندگی او نشانه راست
 کردنـد کـه پیـامبر اسـالم     دهد که یهود چیزي را مخفی می زبان این آیه نشان می

به اذن الهی آن  پیامبرکردند و  اند. درباره چیستی آنچه یهودیان مخفی می آشکار کرده
ودند، در روایات فریقین چیزي غیر از این بیان نشده است که یهودیان حکم را عیان فرم

  آن را احیا فرمودند. کردند؛ ولی پیامبر اکرم سنگسار را مخفی می
ـ  ان خیبـر  ماجراي احیاي این حکم شرعی از این قرار است که زنی از اشراف یهودی

در آیـین اسـالم    آنکـه  بـه امیـد   خیبریـان  .کردنش را نداشـتند  زنا کرده بود و بناي رجم
 پیـامبر تري براي او وجـود داشـته باشـد، یهودیـان مدینـه را بـه نـزد         سبکمجازات 
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ابتدا از آنها اقـرار گرفتنـد    پیامبر اعظم بپرسند.فرستادند تا از مجازات زناي محصنه 
ي! کرد؟ آنان نیز گفتنـد: آر  که آیا به حکم من راضی خواهید شد و آن را اجرا خواهید

وحی دریافتند که مجازات زناي محصنه سنگسار است و به آنـان   پیامبر از طریق فرشته
وحی بـراي   خواستند از اجراي آن بگریزند که فرشته آنان می ولی نیز همین را فرمودند؛

 اسـت. بـر ایـن اسـاس،     کتاب خودشان نیز این حکم بیان شـده  خبر آورد در پیامبر
را خواستند و به او سوگندهاي غلیظی  صوریا ابنبه نام ن دانشمند بزرگشا پیامبر اکرم

ایـن سـوگندها    چه حکمی وجود دارد؟ او نیز به دنبـال  دادند که بگو در کتاب خودتان
همین است. سپس مشـتاق شـد   پذیرفت و اقرار کرد که در کتاب خودشان نیز مجازات 

توضیح دادند  پیامبر .در آیین اسالم چه مجازاتی براي زناي محصنه وجود داردبداند 
 مجـازاتش سنگسـار اسـت. در ادامـه     ،که اگر با این شرایط زناي محصنه اثبـات شـود  

شـاهدان مـاجرا را فراخواندنـد و چـون      سپس پیامبرهاي تاریخی آمده است که  نقل
سنگسار آن زن و مرد را در مقابل در مسجد اجرا کردنـد و   شهادت شاهدان را شنیدند،

، 2، ج1415فـیض کاشـانی،   ك: (ر. »أنَا أولُ من أحیى أمرَك إذ أمـاتُوه : «فرمودنددر نهایت 
 .)177، ص6 ج ،1364قرطبی،  / 23ـ22ص

کردنـد و   شود که یهودیان حکمی را پنهان می از متن این آیه فقط همین برداشت می
آن را آشکار فرمودند؛ ولی اینکه آیا این حکم مورد تأیید اسالم نیز بود یا نبود،  پیامبر

پوشی شود، ظهوري در آن ندارد. اما  پرسشی است که این آیه اگر از شأن نزولش چشم
  توان یافت: سوره مائده می 41  پاسخ این پرسش را در آیه

 تُـؤْمن  لَـم  و بِأَفْواههِم ءامنَّا قَالُواْ الَّذینَ منَ الْکُفْرِ فىِ ارِعونَیس الَّذینَ زُنکیح لَا الرَّسولُ یا أَیها
مهقُلُوب نَ وینَ مواْ الَّذادونَ هاعمبِ سلْکَذونَ لاعممٍ سقَواخَرِینَ لء لَم أْتُوكی ـ  رِّفُـونَ یح الْکلم 

 فتْنَتَـه  اللَّـه  یـرِد  من و فَاحذَرواْ تُؤْتَوه لَّم إِن و فَخُذُوه هاذَا أُوتیتُم إِنْ یقُولُونَ مواضعه بعد من
 لَهـم  و خزْى الدنْیا فىِ مله قُلُوبهم یطَهرَ أَن اللَّه یرِد لَم الَّذینَ أُولَئک اشَی اللَّه منَ لَه تَملک فَلَن
  .عظیم عذَاب خرَةِاالْ فىِ

منافقان از صمیم قلب ایمان نیاورده بودند و یهودیان نیـز احکـام الهـی موجـود در     
کرد. خداوند در این  را سخت محزون می پیامبرکردند. این امر  تورات را تحریف می



  در قرآنرجم مجازات  یبازپژوه  
151

  

خواهد پیامبرش را به آرامش دعوت کرده، از این حـزن نجـات دهـد. ایـن آیـه       آیه می
توصـیف کـرده اسـت. بسـیاري از مفسـران      » مواضعه بعد من الْکلم یحرِّفُونَ«را به یهودیان 

کند، همان مجازات سنگسار بود که  معتقدند این تحریف یهودیان که آیه به آن اشاره می
 301، ص3 ج ،1372 ،آن را تحریف کرده، به مجازاتی دیگر تبدیل کرده بودند (طبرسـی 

  ).177، ص6 ج ،1364/ قرطبی، 
اي کـه   ، آن هم در انـدازه پیامبرپرسشی که در اینجا وجود دارد آنکه حزن شدید 

تواند ناشی از  نیاز به تسلّی خداوند داشت، ناشی از چه چیزي بود؟ قطعاً این حزن نمی
کردند؛ چـون عمـل بـه احکـام      این باشد که یهودیان به احکام آیین خودشان عمل نمی

از آن جهت که احکام آیین خودشان است، خوشنودکننده نیسـت  شان،  شده آیین منسوخ
بایـد تحریـف یـک حکـم      پیـامبر کننده باشد؛ بنابراین منشأ حزن  تا ترك آن ناراحت

الهی، از آن جهت که حکمی الهی است، باشد، نه از آن جهت که یکی از احکـام آیـین   
که عمل یهودیـان در  تواند نشان دهد  می پیامبرمنسوخ یهود است. همین حزن شدید 

کتمان سنگسار، عمل حرامی بود. در داللت بر مشروعیت سنگسـار، ایـن حـزن نشـانه     
ـ کـه ایـن آیـه را      فاضل مقـداد سـیوري  مهمی است. شاید فقیه و مفسر برجسته شیعه ـ  

چهارمین مستند مشروعیت سنگسـار قـرار داده، بـه همـین حـزن توجـه داشـته اسـت         
  ).342، ص2، ج1419(سیوري، 

  فرماید: به پیامبرش می 42آیه  خداوند سپس در
 إِنْ و شَـیا  یضـرُّوك  عـنْهم فَلَـن   تُعـرِض  إِن و عـنهم  أَعرِض أَو بینهم فَاحکُم جاءوك فَإِن

تکَمکُم حم فَاحنهیب طساهللاَ إِنَّ بِالْق بین: یحطقْساگر به نزد تو آمدند تا برایشان حکـم   الْم
  . ... را اجرا کن و یا رهایشان کنکنی، یا حکم خدا 

  فرماید: می 43آیه  پس از آن در
و فکَی یحونَککِّم و مهندئۀُ عرا التَّویهف کْمح اللَّه نَ  ثُملَّـوتَوـن  یم  ـدعذَ ب ـکل ـا  وم  لَئـکأُو 

ایشـان اسـت و   در حـالی تـورات در میـان     ،چگونه تو را حکَم قـرار دهنـد  : بِالْمؤْمنین
  آنان مؤمن نیستند. ]واقعاً[و  اند؟ ود دارد و از آن رویگرداندر آن وج »اهللا حکم«

وجـود داشـت و توسـط     تـورات حکم سنگسـار کـه در   اینجا  در قابل توجه اینکه
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شـدن   اهللا نامیـده  نامیده شده اسـت. حکـم  » اهللا حکم«یهودیان تحریف شده، به صراحت 
شـود،   ضـمیمه مـی   42سنگسار نیز نشانه دیگري است که وقتی به حزن موجود در آیه 

  گذارد که سنگسار حکمی الهی است. تردیدي باقی نمی
جراي برخی احکام الهی که در از اآید که یهودیان  از مجموع این آیات به دست می

شده بود  پیامبرزدند و این امر موجب حزن و اندوه  کتابشان ذکر شده بود، سر باز می
را بـه   پیـامبر و خداوند به ایشان آرامش داده، از ایشان خواسته است کـه اگـر آنـان    

که د ده را اجرا کنند. شأن نزول آیات نیز نشان می» الهی حکم« ایشان ،حکمیت بپذیرند
گسار را آزرده بودند، حکم سن پیامبرآن کردن  یکی از این احکام که یهودیان با تعطیل

کـه   استاي روشن  سنگسار به اندازهحکم بودن  الهی بر بود. داللت مجموعی این آیات
  مائده نوشته است: سوره 15آیه  در ذیل الدین سیوطی جالل

 عبـاس  ابـن ، بـه صـورت صـحیح از    حاکمو  حاتم أبى جریر، ابن ابن، ضَریس، نسائى  ابن
ناخودآگـاه قـرآن را    ،کس رجم را انکار کند و بـه آن کفـر ورزد  راند که ه روایت کرده

  .)269، ص2 ج ،1404(سیوطی، کرده و به قرآن کفر ورزیده است   انکار
به حکمی از احکام  رجوع پیامبر اکرم استنیز معتقد  الهدي سیدمرتضی علمظاهراً 

وحی دریافته بودند آن حکمِ موجود در  که ایشان به وسیله باشد میز این باب ا تورات،
  ).127، ص2، ج1376الهدي،  (علم است الهی تورات، حکمی

  نقد و بررسی چند اشکال بر داللت آیات. قسمت دوم: 2ـ2ـ2ـ2
  سوره مائده نوشته است: 15درباره آیه یکی از محققان  :اشکال نخست
 صدد اثبات حکم رجم، بلکه در پی بیان داوري درست پیامبر اسـت. اینجا نه در آیه در

حکـم  انـد   یک از مفسران نیز نخواسته رجم هیچ مستند قرآنی ندارد و هیچنهایت آنکه 
  ).1386 د،(محقق داما رجم را از قرآن استنتاج کنند

را بیان  پیامبرصرفاً داوري درست  15، آیه اوالًدر پاسخ به این اشکال باید گفت: 
 پیـامبر دانـی   کند، بلکه با توجه به سیاق آیات پیشین، این آیه براي اشاره به غیب نمی

هـاي   از متن کتاب مخفی یهودیان، یکـی از نشـانه   پیامبرآمده است تا با اثبات اطالع 
صدق نبوت او را به آنها نشان دهد و آنان را به تبعیت از ایشان ترغیب کنـد. جمـالت   
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باشد. عالمـه   نیز مؤید همین برداشت می »مبِین کتَاب و نُور اهللاِ منَ جاءکُم قَد«نی این آیه پایا
). البتـه از شـأن   243، ص5 ج ،1417 ،(طباطبایی اند داشتهنیز همین برداشت را طباطبایی 

: اگر به نزد مبینه فَاحکُم جاءوك فَإِن«که فرموده بود:  42نزول آیه و انضمام این آیه به آیه 
گـویی را در ضـمن    ایـن غیـب   پیـامبر شـود کـه    ، برداشـت مـی  »تو آمدند، حکم کن

  اند. از خود نشان داده» کردن حکم«
در اینجا فقط یک داوري قضایی بوده است، » کردن حکم«این ادعا که منظور از  ،ثانیاً

سخن قابل قبولی نیست. قراین پیرامتنی که این آیه را احاطه کرده، حـاکی از آن اسـت   
باشد؛ زیـرا یهودیـان    در اینجا اعم از داوري قضایی و اجراي حدود می» کردن حکم«که 

کردند. براساس شواهد تاریخی در میان  مراجعه می پیـامبر براي برخی مشکالتشان به 
شد، هم منازعات شخصی که نیاز بـه داوري   مشکالتی که به پیامبر اکرم ارجاع داده می

شـود   داشت و هم مشکالتی مانند زنا که نیاز به اجراي حدود الهـی داشـت، دیـده مـی    
معنـاي بیـان    کـردن در اینجـا بـه    ). از این رو، حکم285ـ284، ص2 ج ،1404 ،(سیوطی

. خالصه آنکه حقایق تاریخی و شأن نزول آیه اجازه نیز هستحدود الهی و اجراي آن 
  را منحصر در داوري قضایی بدانیم.» پیامبرکردن  حکم«دهد  نمی

که در قسمت پیشین نیز گذشت، انضمام این آیه به حزنی که پیامبر اکـرم   ، چنانثالثاً
 الهـی  و انضمام آن به فرمان اجراي حکـم  ک سو، از یاز تحریف حکم سنگسار داشتند

اي  ، منظومـه 43آیـه   سنگسـار در شـدن   نامیـده » اهللا حکـم « و از سـوي دیگـر   42آیه  در
  تواند مشروعیت حکم سنگسار را ثابت کند. آورد که می حلقه پدید می حلقه

اند حکم سنگسـار را از قـرآن    یک از مفسران نخواسته رابعاً، در این باره که هیچ
وجـود سنگسـار در قـرآن را چنـان روشـن       عبـاس  ابـن استخراج کنند، باید گفـت:  

 ،1404دانسـت (سـیوطی،    دانست که انکار سنگسار را به معناي انکار قرآن مـی  می
بـه حکمـی از    نیز ظاهراً معتقد بود رجوع پیامبر اکرم سیدمرتضی). 269، ص2 ج

و مشـروعیت آن بـه ایشـان     بودن این حکم ، از این باب بود که الهیتوراتاحکام 
ـ فقیه و مفسر   الدین راوندي قطب). 127، ص2، ج1376الهدي،  وحی شده بود (علم

سـنّت    کند و آن را بـه وسـیله   شیعی ـ پس از آنکه مسئله رجم را مطرح می   فرزانه
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  نویسد: کند، می قابل اثبات معرفی می
 الرَّسـولُ  أَیهـا  یـا «جملـه   کند، سخن خداوند از لت مییکی از چیزهایی که بر رجم دال

زُنْکحینَ الیونَ الَّذسارِعی یرِّفُونَ»  تا جمله »الْکُفْرِ فحی مـنْ  الْکَلم  ـدعب  هـعواضاسـت  ...»  م
  ).374، ص2 ج ،1405راوندي، (

بـراي  به عنوان چهـارمین مسـتند قرآنـی     ـ فقیه و مفسر بزرگ شیعی ـ  فاضل مقـداد 
را ذکـر   »... الْکُفْـر  فـی  یسارِعونَ الَّذینَ الیحزُنْک الرَّسولُ أَیها یا»  زناکاران، همین آیهمجازات 

  ).342، ص2، ج1419کرده است (سیوري، 
مائده از انضمام ایـن آیـه بـه     41، مفسر و فقیه بزرگ اهل سنّت، در ذیل آیه قرطبی

 ،6 ج ،1364ت کرده است (قرطبی، روایات دیگر، مشروعیت مجازات سنگسار را برداش
  ) و...!180ص

سنگسار را بـر زناکـاران یهـودي     پیامبرممکن است گفته شود اینکه  اشکال دوم:
اند مخالفان را به آنچه که  خواسته اجرا کردند، از باب قاعده الزام بوده است و ایشان می

  خود مخالفان به آن اعتقاد داشتند، ملزم کنند.
  اشکال باید گفت:در پاسخ این 

آنها (بـه اسـتثناي دو روایـت)     روایاتی است که تقریباً همه ،الزام مستند قاعده اوالً،
مخالفـان   شـود، بلکـه فقـط    نان اهل تسنّن است و کفار را شامل نمیالزام مسلما درباره

 شود. در آن دو روایت نیز تصریحی بـر پیـروان ادیـان دیگـر نشـده      مذهبی را شامل می
که آن هم احتمال دارد بر همان مخالفان مذهبی است دین به کار رفته  کلمه بلکه است،

دینـی   اي درون الـزام را قاعـده   داللت کند. براي همین است که برخـی محققـان قاعـده   
، 1419(بجنـوردي،   اند که فقط در برخورد با مسلمانان اهل تسـنن کـارآیی دارد   دانسته

انـد،    دینی و شامل پیروان ادیان دیگر دانسـته  ) و برخی دیگر که آن را برون184، ص3ج
 ؛)173]، صتـا  بـی [(لنکرانـی،   اند با دشواري و تردید فراوانی از این شمول سخن گفته

حمل آیـه بـر آن    بوده،مشکوك  ،الزام نسبت به پیروان ادیان دیگر بنابراین شمول قاعده
  دشوار است.

ـ   ، بلکه مربوط به حدود نیستالزام، مربوط به  روایات قاعده ،ثانیاً ه حقـوق اسـت. ب
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زیان  ي به یک فتواي شیعی موجببند پايمورد این قاعده جایی است که عبارت دیگر، 
مخالفان موجب انتفـاع (یـا عـدم     فتوايي به بند د؛ ولی پايوش (یا عدم نفع) شیعیان می

رضی در چنین ف آورد. رصتی را براي آنان فراهم میف کم دستیا  رددگ زیان) شیعیان می
(یـا عـدم نفـع)     ند به همان حکم مخالفان عمل شود تا زیـان ا هاجازه داد امامان شیعه

ر جایی به کار الزام د قاعدهکه است   تصریح کرده سبزواريمرحوم  متوجه شیعیان نشود.
صـاحب  مرحـوم   ).411، ص3، ج1413سبزواري، ( د شیعیان شودرود که سودي عای می

اینجـا   گویـد: در  ، مـی »شهادت ذمـی علیـه ذمـی   « نیز در بحث اعتبار یا عدم اعتبار جواهر
الزام این نیست کـه حتـی وقتـی     زیرا مقتضاي قاعده ؛الزام عمل کرد توان به قاعده نمی

خودشـان بـا آنـان رفتـار      شده براساس همان احکام منسوخاند نیز هنوز  کفار، ذمی شده
آوردن چیزي [از امول یا حقوق آنان] است کـه   به چنگ الزام مقتضاي قاعده ، بلکهکنیم

نیـز   مکارم شیرازياهللا  ). آیت25، ص41تا]، ج نجفی، [بی( دین خودشان اجازه داده باشد
، 1418مکارم شیرازي، ( الزام در حدود ثابت نیست تصریح کرده است که اجراي قاعده

، از نبـوده  یسـالم ). اینک جاي این پرسـش اسـت کـه اگـر سنگسـار حکمـی ا      59ص
، چـه سـودي   نبودنـد دو زانی یهودي که در حال جنگ با مسلمانان هـم  کردن  سنگسار

براسـاس  خالف حکم اسالم و صرفاً شد تا ایشان آنان را بر می متوجه پیامبر رحمت
  خودشان سنگسار کنند؟! شده احکام منسوخ

انـد،   را حکایـت کـرده   یهودیان به پیامبر اسـالم  روایاتی که ماجراي مراجعه ،ثالثاً
هـم ایـن    پیـامبر و  بودند تا حکم اسالم را جویا شـوند اند که آنان آمده  تصریح کرده

  حکم را به عنوان حکم خداوند بیان فرمودند.

 رقیبهاي  دیدگاه. بررسی 3

جایگـاه حکـم    کـه دربـاره  پـردازیم   میهایی  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. 3ـ1

نسـبت داده شـده    کعـب  بـن  ابـی دیدگاه نخست در برخی متون تاریخی به خلیفه دوم و 
 اهللا مـن  نکـاال  البتۀ فارجموهما والشیخۀ الشیخ زنا ذاإ«  است. این دیدگاه بر آن است که جمله

 قضـیا  بمـا  البتّـۀ  فارجموهمـا  والشـیخۀ  الشـیخ »  ها جمله (یا طبق برخی نقل »حکیم عزیز اهللاو
نیز یکی از آیات قرآن است که از متن قرآن حذف شده است! این دیدگاه کـه  ») اللذة من

پژوهانِ فریقین مورد بررسی  شهره دارد، به وسیله قرآن» نسخ تالوت«در علوم قرآنی به 
). از ایـن رو،  201صتـا]،   قرار گرفته، با دالیل روشن رد شده است (ر.ك: خویی، [بـی 

  دهد. نگارنده خوانندگان را به همان آثار ارجاع می

 حکم سنگسار سکوت قرآن درباره :مدودیدگاه . 3ـ2

این است که قـرآن کـریم از    دانستن حکم سنگسار یکی از دالیل خوارج براي نامشروع
در بخش نخست ). 55، ص3 ج ،1372(طبرسی،  بیان حکم سنگسار سکوت کرده است

و از مفسـرانی ماننـد   گردید  تبیینمقاله، چگونگی استظهار حکم سنگسار از آیات قرآن 
کـه بـه امکـان     احمد قرطبـی  بن محمدو  الدین راوندي قطب، فاضل مقداد سیوري، عباس ابن

  اند نیز یاد شده است. چنین استظهاري قائل بوده
شروعیت حکم سنگسـار بـه قـرآن    واقعیت اینکه در غالب متون فقهی براي اثبات م

کردنـد کـه    شود. همچنین، برخی فقیهان از آن رو به قرآن تمسک نمی کریم تمسک نمی
گردانـی   تـوان روي  کردند قرآن درباره حکم سنگسار ساکت است؛ ولی آیا می 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 براي اثبات مشروعیت سنگسار، دلیل سـاده 
دانسـتند.   در دست داشتند که آن را کافی مـی  پیامبرو روشنی به روشنی سنّت یقینی 

هـایی   دیدند استظهار حکـم سنگسـار از مـتن قـرآن کـریم دشـواري       سوي دیگر، می از
توانستند دلیـل   د قابل حل) دارد. از این رو، وقتی با تمسک به آن سنّت نبوي می(هرچن

اي نداشـتند کـه بـراي     کافی براي اثبات مشروعیت سنگسار فراچنـگ بیاورنـد، انگیـزه   
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چنین بود که  هاي آن تالش کنند. استظهار حکم سنگسار از قرآن و رتق و فتق دشوراي
رآن کریم، در میان فقیهـان تـرك شـد؛ بنـابراین     تالش براي استظهار حکم سنگسار از ق

توان ادعا کرد همه فقیهانی که در کتب خود دلیل قرآنـی بـراي مجـازات سنگسـار      نمی
  اند. اند، به سکوت قرآن از حکم سنگسار معتقد بوده  نیاورده

    وم: نفی حکم سنگسار در قرآنسدیدگاه . 3ـ3
سوره نساء تمسک  25ایشان به آیه  در برخی متون به خوارج نسبت داده شده است که

  . نخسـت بایـد چگـونگی   همـان) ( کردند تا بگویند قرآن سنگسار را رد کرده اسـت  می
  شان روشن شود و سپس به آن پاسخ کافی داده شود. استدالل

  استدالل خوارج بیان .3ـ3ـ1
  ازدواج آمده است: در قرآن کریم درباره

ن لَّمم و طَو نکُمم عتَطسـن       یـانُکُم ممأَی لَکَـتـا مـن مفَم نَـاتؤْمالْم نَاتصحالْم حنکالً أَن ی
افَتَیو نَاتؤْمالْم کُمنَّ   تاتُـوهء هِـنَّ ولنَّ بِإِذْنِ أَهوهحضٍ فَانکعن بضُکُم معکُم بانبِإِیم لَمأَع اللَّه

 متَّخذَات أَخْـدانٍ فَـإِذَا أُحصـنَّ فَـإِنْ أَتَـینْ     غَیرْمسافحات و لَا بِالْمعرُوف محصنَاتأُجورهنَّ 
لَیهشَۀٍ فَعبِفَاحلىا عم فصنَ نَّ نم نَاتصحذَابِ الْم25نساء: ( ... الْع(.  

ازدواج  »محصنات (عفیفات) مؤمنـات «توانند با  به کسانی که نمی در این آیه نخست
کنیزان اگر پس از  شده است که به سراغ کنیزان بروند. سپس فرموده استه توصی ،کنند

شـوند. یکـی از دالیـل     نصف زنان آزاد مجازات می به اندازه ،ازدواج مرتکب زنا شدند
گفتنـد در آیـه    مین بـود کـه مـی   ه ،دانستن حکم سنگسار روعخوارج در غیرمش گانه سه

مجازات کنیزان زناکار نصـف مجـازات زنـاي     ،»الْعذَاب منَ الْمحصنَات على ما نصف فَعلَیهِنَّ«
پذیر نیسـت، معلـوم    که مرگ تنصیفآنجا  از ده است.محصنه (زنان شوهردار) اعالم ش

 رجـم و مـرگ نبـوده اسـت     زات زناي محصـنه (زنـان شـوهردار) نیـز    شود که مجا می
  ).56، ص3 ج ،1372(طبرسی، 
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  رجپاسخ ادعاي خوا .3ـ3ـ2
به معنـاي زنـان شـوهردار    اینجا  المحصنات در  سخ ادعاي خوارج این است که کلمهپا

 اسـت؛  بـه کـار رفتـه    »المحصنات«ه دو بار کلمه نیست؛ زیرا روشن است که در این آی
با  ،را ندارید »محصنات«فرموده است اگر یاراي ازدواج با یکی در آغاز آیه که خداوند 

نیمـی از   ،ي در پایان آیه که فرموده است بـر زنـاي کنیـزان   کنیزان ازدواج کنید و دیگر
منظور از محصـنات در صـدر   که است شود. روشن  مجازات زناي محصنات مترتب می

زنان  شود ازدواج کرد، بلکه منظور زنان شوهردار نمیبا  ؛ زیراآیه، زنان شوهردار نیست
یکپارچگی  به قرینه .کردیم)محصن را به تفصیل معنا  عفیف است (در آغاز مقاله، کلمه

کـه   باید همان محصناتی باشـد  ، منظور از محصنات در ذیل آیه نیزمتن (وحدت سیاق)
به دلیل تکرار ذکر  در المحصنات نیز» ال«، از سوي دیگر در آغاز آیه به کار رفته است.

یعنـی منظـور از ایـن     ؛عهـد ذکـري باشـد    »ال«، ظهـور در ایـن دارد کـه    »المحصنات«
آغاز اینجا  خوارج از ذکر شده است. مغالطهتر  ، همان محصناتی است که پیشناتمحص

  در ذیل آیه، زنان شوهردار است.» محصنات« شد که گمان کرده بودند منظور از می

 قرآن به وسیلهنسخ حکم سنگسار . دیدگاه چهارم: 3ـ4

دي بـوده کـه   است حکم فقهی سنگسار، حکمی کامالً یهـو    یکی از نویسندگان پنداشته
گوناگونی اقامه کرده ادله قرآن کریم آن را نسخ کرده است! وي براي اثبات ادعاي خود 

سـوره نسـاء    25او همان سخن خوارج است که با تمسـک بـه آیـه     ادلهاست؛ یکی از 
معتقد بودند قرآن کریم، سنگسار را نفی کرده است. نقد این سخن خـوارج در بررسـی   

  دیدگاه سوم گذشت.
سوره نساء آمده اسـت:   19یگر از دالیل این نویسنده آن است که در آیه یکی د

شان فشار بیاورند تا براي رهایی از دست آنان مجبور  مردان حق ندارند به همسران
شان را بگیرند، مگر زنی که بـه فاحشـه    را پس دهند و طالق  شوند بخشی از مهریه

واند بخشی از مهریه را بازپس ت آشکاري دست زده باشد که در این صورت مرد می
 یـأْتینَ  أَن إِلَّـا  ءاتَیتُمـوهنَّ  مـا  بِـبعضِ  لتَذْهبواْ لَاتَعضُلُوهنَّ و«بگیرد و او را طالق بدهد: 



  در قرآنرجم مجازات  یبازپژوه  
159

  

همـین کـه پـس از ارتکـاب زنـاي آشـکار مـرد نبایـد همـه مهریـه           ». مبینَۀ بِفَاحشَۀٍ
گیـرد)، نشـانه آن    بخشی از آن را پس مـی شده را بازپس بگیرد (بلکه فقط  پرداخت

گـرفتن بخشـی از مهریـه و     است که حیات زن ادامه دارد، وگرنه سـخن از بـازپس  
  آمد. دادن او به میان نمی طالق

در نقد این استدالل باید گفت: اوالً، شاید در این آیه منظـور از زن شـوهرداري کـه    
که زنـاي او  باشد زن شوهرداري مرتکب زناي آشکار شده و حق حیات او ادامه دارد، 

گانه احصان اصطالحی نبوده اسـت. خطـاي نویسـنده در ایـن      داراي همه شرایط شش
کند هر زن شوهرداري که زناي او با شهادت چهـار مـرد اثبـات     است که وي گمان می

شود. اینجاست که نویسنده  شد، زنایش از نظر فقهی و حقوقی زناي محصنه شمرده می
بودن زن است) با احصان اصطالحی  احصان لغوي را (که همان شوهرداریکی از معانی 

فقیهان و حقوقدانان (که شش شرط دارد)، یکی انگاشته است؛ ثانیاً، اگر هم بپذیریم که 
این زنا همان زناي محصنه اصطالحی (که مستوجب سنگسار است) باشد و خداوند نیز 

شی از مهریه را بازپس بگیري! در این به شوهر همان زن فرموده باشد تو حق نداري بخ
توانـد   تواند بخشی از مهریه را بازپس بگیـرد، چگونـه مـی    صورت اینکه شوهر زن نمی

نشانه ادامه حیات زن و ممنوعیت سنگسـار او باشـد؟ چـه اشـکالی دارد کـه خداونـد       
بخواهد مهریه این زن تا لحظه مرگ در ملکیت خودش باقی بماند و پـس از سنگسـار   

به وارثانش برسد؟ نویسنده گمان کرده است هر وقت از مالکیت کسی بـر امـوالش   نیز 
معناست که او دیگر نباید کشـته   اش) دفاع شود، این بدان (از جمله مالکیت زن بر مهریه

  اي وجود ندارد! شود! در حالی که میان حرمت مال و حرمت جان هیچ مالزمه
 مشْـرِکَۀً  أَو زانیـۀً  إِالَّ الیـنْکح   الزَّانـی «نـور:   سوره 3این نویسنده بر همین قیاس، به آیه 

کـه مسـلمانان عفیـف را از    » الْمـؤْمنین  علَـى  ذلـک  حرِّم و مشْرِك أَو زانٍ إِالَّ الینْکحها والزَّانیۀُ
  کند نیز تمسک کرده و نوشته است: ازدواج با زناکاران منع می
مشرکان در جامعه آن روز قابل شناسایی بودند و در نتیجه شـروط  زناکاران نیز همانند 

اثبات حکم در موردشان وجود داشت؛ ولی با این حال، کیفرشان چیزي نبود که مـانع  
  از تداوم حیاتشان در جامعه باشد.
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اشکال این استدالل نیز از همان پاسخی که بـه اسـتدالل پیشـین داده شـد، روشـن      
زدواج با زناکاران نیز ممکن است به زناکارانی مربوط باشد که شود؛ زیرا محدودیت ا می

  گانه احصان در مورد آنان احراز نشده باشد. همه شرایط شش
این نویسنده دالیلِ(!) فراوانی براي این ادعا آورده است که بـه خـاطر نداشـتن    
تخصص کافی در دانش فقه، بسیاري از آنها به همین سستی و برخی حتـی از ایـن   

  ترند! سستهم 

  هاي منتقد سنگسار مشترك بازپژوهی . خطاي4
ها آمده است که رجم، حکمی یهودي بوده، به وسیله خلیفه دوم  در برخی از بازپژوهی

انـد، غفلـت از    هـا بـا آن مواجـه    وارد اسالم شـده اسـت. مشـکلی کـه ایـن بـازپژوهی      
مان شیعه این بود که هاي امامت اما باشد. یکی از فلسفه می هاي امامان شیعه مسئولیت

 47در دعـاي   سـجاد ها به شریعت جدشان پیشگیري کنند. امام  از ورود همین افزوده
اند به مقام امامـت توفیـق     خداوند خواسته، در دعا براي مقام امامت، از سجادیه صحیفه

 بِه اقم ... و«ظالمان از میان رفته است ـ احیا کند:  دین را ـ که به دست هاي  دهد تا آموزه
کتابک و كوددح و ،کعشَرائ نَنَ وس کنَبِی و کولسر، ِیأح و بِه ونَ، ما أماتَهمـنْ  الظَّالمِ  معـالم 
دهد که امامان شیعه در موارد دیگـري (کـه پـاي     . شواهد تاریخی نیز نشان می»... دینک

هـاي   هاي شخصی به شریعت جدشان واکنش جان در میان نبوده است)، در برابر افزوده
هاي امامان شیعه به  اند. نمونه روشنی از واکنش جا و بسیار باصالبت نشان داده جدي، به

واکنش در برابر تحـریم متعـه، واکـنش بـه رهیافـت      ، پیامبرانحرافات شرعیِ پس از 
هاي خلفا به وضو و نماز و... است. در شرح یکی از  قیاس به شریعت، واکنش به افزوده

شخصی که از روي پاافزار مسـح کشـیده،     بر گُرده علیها آمده است: امام  این واکنش
و ...»  خـوانی؟  نمـاز مـی  وضـو   واي بر تو! بی«نماز گزارده بود، پاي نهادند و فرمودند: 

وقتی آن شخص عذر آورد که به فرمان خلیفه چنین وضویی ساخته است، او را گرفتند 
خلیفه از خود ». گوید! ببین بر ضد تو چه می«و به نزد خلیفه بردند و به خلیفه فرمودند: 
سـاختند.   از روي کفـش وضـو مـی    پیـامبر دفاع کرد که به چشم خود دیده است که 
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پس از نزول سوره مائده بود یا «) و فرمودند: رفَع صوتَهیشان را باال بردند (حضرت صدا
دانـی،   چرا در حالی که نمـی «حضرت فرمودند: ». دانم! نمی«خلیفه گفت: ». پیش از آن؟

  ).60، ص27، ج1409(عاملی، » ... دهی؟! فتوا می
اي کـه نـاظر بـه احـراز      هـاي محدودکننـده   با این حال، در امر سنگسار فقط واکنش

اي، نـه   کننده سلب  گزارش شده است و هیچ واکنش علیشرایط احصان بوده، از امام 
هـاي صـریح و    از ایشان و نه از امامان دیگر گزارش نشده است، بلکه به جاي آن تأیید

در  طوسـی  شـیخ شد نیز از ایشان نقل شـده اسـت.   با ضمنی فراوانی که در حد تواتر می
اي از  در نامـه  بکـر  ابـی  بن محمددر حدیث معتبري نقل کرده است که  استبصارو  تهذیب

در  مجازات زانی مسلمانی را که با زنی یهودي زنا کرده بود، پرسید و امام علیامام 
، 10، ج1407سـی،  (طو »زانی اگر محصن است، او را رجـم کـن و...  «پاسخ او نوشتند: 

  ).207، ص4، ج1390/ همو،  15ص
حال آیا ممکن است امام در مسئله وضو که پاي جان کسی هم در میان نیسـت، بـا   
چنین صالبتی از احکام شرعی دفاع کنند؛ ولی در برابر سنگسار که پاي جان انسانی در 

  میان است، ساکت یا مؤید آن باشند؟!
ان سنگسـار،  اند. مخالفـ  مشروعیت سنگسار نکردهامامان شیعه هیچ مخالفتی با اصل 

 .)174ــ 173، ص12، ج1408حـزم،   وارج ماننـد ازارقـه بودنـد (ابـن    ر خهاي متأخ فرقه
مخالفت ایشان  فقه حنفی، بر آن است که ریشه  ق) از ائمه861(متوفاي  همام سیواسی ابن

دانشـمند  دوري از فضـاي مسـلمانان، بـه ویـژه اصـحاب       نیز جهلی بود کـه در نتیجـه  
فراوانی شـده  گرایش آنان به شذوذات  گرفتارش شده بودند. این جهل باعث ،پیامبر

بایـد دانسـت از    .)225، ص5]، جتا بی[، سیواسیبود ( »انکار رجم«بود که یکی از آنها 
ه قـرآن(!) بـه آن اعتقـاد    هاي خوارج با تمسک ب جمله شذوذات دیگري که برخی فرقه

 بـود  »خودش خودش و برادرزاده خودش، خواهرزاده مرد با نوهجواز ازدواج «داشتند، 
  ).138، ص5 ، ج]تا بی[مقدسی، (

هاي خـوارج) بودنـد    رسد نخستین مخالفان سنگسار، فرقه ازارقه (از فرقه به نظر می
که در دهه هفتاد اوج گرفتند؛ بنابراین تا حدود دهه هفتـاد، در میـان صـحابه و تـابعین     
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ه داشـت ن وجـود مشـروعیت سنگسـار   در  یچ نزاعـی ه دهه هفتاد)پیش از  حتی خوارجِ(
اند. شاهد این ادعا نیـز آن اسـت    است. حتی خوارجِ صدر اول با سنگسار مخالف نبوده

روزي امام  دانستند. اب کبایر را موجب کفر می، ارتکعلیروزگار با امام  خوارجِ همکه 
 پیـامبر کـه  به آنـان یـادآوري کننـد     نبوي را آوردند تا هایی از سیره در رد آنها نمونه

هـا زانـی محصـن را مثـال      در یکی از این نمونه اند.  دانسته مرتکبان کبایر را مسلمان می
 » ...؟!الْمحصن ثُم صلَّى علَیه ثُم ورثَه أَهلَـه   رجم الزَّانی اهللاِ أَما علمتُم أَنَّ رسول«زدند و فرمودند: 

؛ کردنـد  زانی محصن را رجم مـی  پیامبردانید که  یعنی مگر نمی ؛)127البالغه: خ نهج(
دانستند، احکام اسالمی (مانند نماز میت و ارث)  با این حال، چون او را مسلمان میولی 

زمانی صحیح است که  دانستند؟! از نظرگاه منطقی این استدالل امام را بر او جاري می
زانی محصن را نخست  پیامبراصر با امام) قبول داشته باشند که مخاطبان (خوارجِ مع
بـه   وگرنـه استشـهاد امـام    ،احکام اسالمی را بر او جاري کردند رجم کردند و سپس

  اي خواهد بود. کار بیهوده ،لوازم ماجرایی که خوارج اصلش را قبول ندارند

   نتیجه
آیـد کـه در    اي پدید مـی  کننده لتسوره مائده، زنجیره دال 43و  41، 15از انضمام آیات 

کردن حکم الهی سنگسار باعـث   دهد که یهودیان با تعطیل حلقه نشان می یک نظام حلقه
شده بودند و خداوند متعال به ایشان فرمان داد که این حکم الهی را احیا  پیامبرحزن 

 مانـدن حکـم سنگسـار در قـرآن، از ایـن زنجیـره       فرمایند. دیـدگاه قائـل بـه مسـکوت    
قائـل بـه نفـی سنگسـار در قـرآن نیـز بـه          کننده غفلـت کـرده اسـت و دیـدگاه     داللت

کنـد. غفلـت    کدام ادعایشان را اثبات نمی کند که هیچ نماهاي عقیمی تمسک می استدالل
توجهی به فلسـفه وجـودي امامـان شـیعه و چگـونگی تبیـین        ها از بی دیگر این دیدگاه

  ه گرفته است.هاي دینی به وسیله ایشان سرچشم تئوري
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