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   پنجم: بخش

  فقها نظرات و آراء در رجم
 بـر  معتزلـه  و خوارج استثناي به مذاهب و مناهج يهمه تقريباً

 آنـان،  ميـان  اخـتالف  تنها و دارند نظر اتفاق رجم حكم بودن واجب

 مـذاهب  عبارت ديگر به است. رجم حكم اجراي و تطبيق چگونگي

 كرد اجرا و جمع هم با را رجم و تازيانه بايد آيا اينكه در مثالً اسالمي

 دارنـد.  نظـر  اختالف كرد، اكتفا رجم حكم اجراي به فقط اينكه يا و

 اسـاس  بر دين، علماي از دسته اين سوي از رويكردي و نظر چنين

 عمـل  همچنين و آحاد احاديث به عمل يافتن غلبه ينظريه و تفكر

 بـه  عمـل  جـاي  بـه  آنها، مقلدين و فقها و مجتهدين قول و نظر به

  است. گرفته شكل قرآن
-روش در رجـم  حكـم  اجـراي  و تطبيق هاينمونه و هامثال از
  شود:مي اشاره ذيل موارد به مذاهب و فقهي هاي

  حنفي: فقه -اول
 تنوير شرح المحتار الدر علي المحتار رد حاشية« كتاب در

 چنـين  عابـدين  ابـن  به مشهور امين محمد شيخ ينوشته »األبصار

  ت:اس آمده
»جِم وفي محصنٌ ر متأهـل  زناكار« يعني: »يموت حتّي فضاء 

 ادامه در و »رسد فرا مرگش تا شودمي رجم باز محيط و فضا يك در

 صـف  نماز، صف همانند شخصي چنين رجم براي مردم« گويد: مي

 زدنـد]،  سنگ متهم دادند[به انجام را رجم جماعتي هرگاه كشند، مي

 زننـد. مـي  سنگ وي به و نموده رجم را وا ديگر گروهي و رفته كنار

 اگـر  قاضـي،  توسـط  كسـي  شـدن  رجـم  بـر  مبني حكم صدور بعد

 كـرد،  كـور  را چشـمش  يـا  كُشـت  را او كننـدگان  رجـم  از شخصي

 عـدم  ايـن  شـرط  و بـود.  نخواهـد  كننـده  رجـم  متوجـه  مسئوليتي

 را كـردنش  سنگسـار  رجـم،  بـراي  حاضران كه است آن مسئوليت،
 كوچك ايسنگريزه با رجم، به شروع اين چند ره باشند كرده شروع

 و مـردم  توسـط  كـه  مـرض،  مثـل  عـذري  دليـل  به مگر باشد. هم
 خـود  حضـور  با قاضي صورت اين در كه نشود انجام رجم حاضرين

  .»دهد مي انجام را رجم
 فقيـه  يعالمه اثر »الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع« كتاب در

  است: آمده چنين حنفي انيكاس مسعود بن ابوبكر الدين عالء

 زنده زن با نامشروع و حرام آميزش براي است عنوان و نام زنا«

 �ابوحنيفه امام و اسالمي. عدل مملكت در طرفين اختيار و اراده با

  »نيست. زنا لواط كه است فرموده
  باشد.مي قذف احصان و رجم احصان نوعِ دو شامل 1احصان
 و عقـل  قبيل از صفاتي شدن جمع از است عبارت رجم احصانِ

 نظر از كه زناكار زن يا مرد در صحيح ازدواج و اسالم و آزادي و بلوغ

 كه صفاتي گرداند.مي واجب وي مورد در را رجم حكم اجراي شرع،

 علمـا،  يعامه نظر به همچنين باشند. آنها يهمه داراي بايد زوجين

 مـورد  در مجـازات  دو هـر  و نشده جمع هم با رجم و شالق مجازات

 حكم كه هنگامي �خدا رسول زيرا شود؛نمي اجرا گناهكار فرد يك

 اجراي و كردن جمع چنانچه نزد. شالق را وي داد، ماعز سنگسار به

                                                           
ي احصان در اصطالح شرع وصف است براي مرد يا زن متأهل و داراي كلمه -1

 همسر.
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رجم در «در بخشهاي پيشين به مباحث 

و » رجم در قضاوت پيـامبر «و » قرآن

و همچنـين  » ي اثبات گناه زنـا نحوه«

رجم و ارتباطش با قواعد و ضـوابط  «

پرداخته شد. در اين بخـش  » عمومي

رجم از ديدگاه فقهاي مذاهب اسالمي 

 شود.بررسي مي
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1393 بهار 23شماره   

 پيـامبر  بـود،  واجـب  زنـا  بـه  مـتهم  فرد يك مورد در مجازات دو هر 

 و تنهاسـت  گناه يك زنا اينكه ضمن داد.مي انجام را كار اين �خدا
 مجـازات  حاليكـه  در اسـت.  مجـازات  يـك  موجب فقط آن ارتكاب

 و بوده جداگانه مجازاتي و عقوبت يك هر سنگسار مجازات و شالق
  گردند.نمي واجب گناه يك براي زمان هم

  مالكي: فقه -دوم
 همـراه  به شالق رجم، دارد. وجود حد نوع سه مالكي فقه طبق

  تنها. شالق تبعيد،
 صـحيح  و درسـت  يوهشـي  به مكلّف، آزاد مسلمانِ فرد هرگاه

 خـود  شرعي همسر با درست، و مشروع يشيوه و راه از و كند ازدواج

 شـود،  »زنا«يفاحشه و گناه مرتكب آن از بعد و باشد نموده آميزش

 و بـوده  محصـن[متأهل]  فـردي  چنـين  زيـرا  شـد.  خواهد سنگسار
 زنـا،  گنـاه  شدن محقق براي البته است. شده محصنه زناي مرتكب

 تناسلي آلت از مقداري اگر بلكه نيست، شرط كامل دخول و آميزش

 شـده  محقـق  زنـا  و بـوده  كـافي  شود، زن تناسلي دستگاه وارد مرد،

 شـرط  نكاح، و تأهل ،همحصن زناي تحقق جهت اينكه ضمن است.

  است. 1الزم
 چنانچـه  مجـرد،  چـه  و باشد متأهل چه كار لواط فرد همچنين

  شود.مي كشته شود، لواط مرتكب خود ياراده با و بوده بالغ
 اسـت،  نكـرده  ازدواج هنـوز  كـه  آزاد شـخص  شـالقِ  مجازات

 شـود. مي نصف برده براي مجازات ميزان اين كه است ضربه يكصد

 نداشـته  ازدواج يسـابقه  كه مجرد، مسلمانِ آزاد فرد ديگر عبارت به

 و تازيانـه  يكصـد  مجـازاتش  شـود،  زنـا  عمـل  مرتكب هرگاه باشد،
  2باشد.مي تبعيد يكسال

  :شافعي فقه -سوم
 يوسـف  بـن  علـي  بن ابراهيم اسحاق ابي اثر المهذّب كتاب در

  است: آمده چنين شيرازي فيروزآبادي
 حـرام  بـه  عالم و آزاد بالغ، عاقل، مردي اسالمي بالد در هرگاه

 آن شبيه يا زوجيت يرابطه نبودن علت به كه زني با زنا، عمل بودن

                                                           
لكي آن است كه عقد ازدواج بدون هيچ قيد و مقصود از شرط الزم در فقه ما -1

 شرطي صورت پذيرد.
و  8/81يخ علي العدوي شعلي مختصرسيدي خليل و بهامشه حاشية ال الخرشي، -2

 ما يليها.

 دچـار  اسـت،  شده حرام وي بر آن، غير و كنيزي يرابطه نبودن يا و

  شود.مي واجب حد اجراي وي بر شود، زشت گناه اين
 وي بر سنگسار يا رجم حد اجراي باشد، متأهل مرد آن اگر حال

 شـده،  روايـت  �عبـاس  ابن از كه آنچه طبق زيرا گردد،مي واجب

 زمان گذشت با كه ترسممي آن از براستي« فرمود: �عمر حضرت

 در نيـافتيم،  قـرآن  در را رجـم  حـد  كه بگويند آنان از برخي مردم، بر

 است، فرموده نازل خداوند كه را واجبي و فريضه و شده گمراه نتيجه

 و شـد  زنا گناه دچار متأهلي مرد هرگاه كه نيست اين جز كنند. ترك
 به خودش شخص يا ،داد رخ حاملگي يا ،آمد فراهم آن اثبات داليل

 حقيقـت  به و شود جاري وي بر رجم حد بايد ،كرد اقرار گناه ارتكاب

 »شـوند  سنگسار بايد شدند، زنا دچار پير زن و مرد هرگاه« يآيه من
 نيـز  ما و نموده جاري را رجم حد �خدا رسول و امخوانده قرآن در را

  .»كرد خواهيم اجرا گناهكاران مورد در را آن
-نمـي  جـرا ا آن همـراه  به تازيانه حد ديگر رجم، حكم اجراي با
 گفتنـد:  كـه  شـده  روايت جهني خالد بن زيد و ابوهريره از زيرا .شود

 پسر گفت: و برخاسته ايشان نزد مردي بوديم. �خدا رسول نزد ما«

 او همسـر  بـا  و كـرده  كـار  مـرد  ايـن  نزد اجير و كارگر عنوان به من

 يكصـد  تـو  پسـر  مجـازات  فرمـود:  �پيامبر است. شده زنا مرتكب

 أُنيس نام به اصحابش از يكي به بعد [و است. تبعيد يكسال و تازيانه

 اقـرار  خـود  زنـاي  به [اگر برو مرد اين زن نزد فردا أُنيس اي فرمود:]

 بـه  زن آن رفـت،  او نـزد  أُنيس پس كنيد] سنگسار را وي فوراً كرد،

  »شد سنگسار �پيامبر دستور به نتيجه در و كرد اقرار خود زناي
 بـه  پيـامبر  بود، واجب رجم همراه هب تازيانه حد اجراي اگر حال

  كردند.مي حكم آن
 بـالغ،  كـه  اسـت  كسـي  شـود،  سنگسار بايد كه محصن زناكار

 باشـد.  كـرده  آميزش وي با و بوده شرعي همسر داراي و آزاد عاقل،

 بـر  حد زيرا شد نخواهد سنگسار باشد، ديوانه يا كودك اگر نتيجه در

  شود. نمي جاري دسته دو اين
  :جعفري فقه -چهارم

 ابوطالـب  شـيخ  اثـر  »القواعد شرح في الفوائد إِيضاح« كتاب در

 عنـوان  تحـت  بـابي  در حلّـي،  مطهـر  يوسـف  بـن  حسن بن محمد

 كـه:  اسـت  آمده زناكار متأهل مرد و زن مجازات كيفيت و چگونگي

 اول يعنـي  شـوند. مـي  اجرا و شده جمع هم با تازيانه و رجم مجازات

  شوند. مي سنگسار سپس و اجرا موردشان در شالق حكم
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 اگـر  كـه:  كـرده  مطرح را سؤالي زمينه اين در كتاب ينويسنده

 بايـد  رجم حكم اجراي براي آيا شد، اجرا كسي مورد در شالق حكم

 رجم حكم بعد و بمانند متهم بدن روي بر شالق آثار بهبودي منتظر

 رجـم  حكم بايد شالق حكم اجراي از پس بالفاصله يا كنند، اجرا را

  شود؟ ااجر
 هسـتند  اول ينظريه به معتقد البراج ابن و ابوصالح و 1شيخان

 ابـن  و شـود.  اجرا رجم حكم ،متهم بهبودي از پس بايد آن طبق كه

 حكـم  ياراجـ  از پـس  بالفاصـله  كـه  دارد قبول ار دوم رأي ادريس

  شود. سنگسار متهم بايد شالق،
 يـا آ كـه  شـود مي ناشي ديدگاه تفاوت اين از هم اختالف منشأ

 طبق باشد؟مي او بيشتر دادن عذاب يا متهم مرگ مجازات، از هدف

 جراحـات  بهبودي انتظار ديگر است، متهم مرگ هدف كه اول رأي

 مـتهم  بالفاصـله  بايـد  و نـدارد  معنـا  شـالق،  حكـم  اجراي از ناشي

 مـتهم  بيشـتر  دادن عـذاب  هـدف  كه دوم رأي طبق شود. سنگسار

 سـپس  و يافته بهبود شالق حكم اجراي از ناشي جراحات بايد است،

  گردد. سنگسار متهم
 كه شده نقل و روايت ما اصحاب از گويد:مي ادريس ابن سپس

 شـالق،  حكـم  اجـراي  از ناشـي  جراحات بهبود زمان تا زنا به متهم

 حكـم  اجـراي  از ناشـي  جراحـات  هرگـاه  پس شد. نخواهد سنگسار

  گردد.يم اجرا موردش در نيز سنگسار حكم يافت، بهبود شالق
 بلكـه  نيسـتند،  آن وجوب به معتقد اول، ينظريه صاحبان البته

 از هـدف  زيـرا  وجـوب.  نه اندكرده حمل استحباب بر را روايت حكم

    باشد.مي متهم مرگ رجم، حكمِ اجراي
 قـرار  جهـت  كـه  گودالي از شودمي سنگسار كه متهمي هرگاه

 اگـر  نمـود،  فـرار  است، شده حفر رجم، حكم اجراي و آن در او دادن

 كامـل  اجراي جهت باشد، شده ثابت شهود و بينه و دليل با اتهامش

 بـا  اتهـامش،  اگر و شودمي برگردانده گودال آن داخل به رجم، حكم

 حكـم  اجـراي  يادامـه  از و شـده  رها باشد، شده ثابت خودش اقرار

 يـا  و حـاكم  و امـام  نيـز  حكم مجري شود.مي نظر صرف سنگسار،

 مجـازات  اجـراي  مـأمور  را وي اسالمي حاكم و ماما كه است كسي

 و حـرّ  شـخص  ميـان  فرقي حكم، اجراي اين در و باشد. نموده رجم
  ندارد. وجود مرد يا و زن يا و برده و آزاد

                                                           
[احتماالً مقصود از شيخان دو نفر از فقهاي بزرگ اهل تشـيع باشـند كـه در     -1

 كتاب حاضر اسم آنها بيان نشده است]

 مجـازات  دو هـر  اجـراي  بـه  معتقـد  كه كساني مدرك و دليل

 �علـي  حضـرت  عملي روش و عملكرد هستند، سنگسار و شالق

 كـه  را زنـي  ايشـان،  شـده،  روايـت  بزرگـوار  آن از كـه  آنگونه است.

 روز سـپس  و زده شـالق  شنبه پنج روز در ابتدا بود، شده زنا مرتكب

 را زن آن فرمودنـد:  �علـي  حضـرت  سپس كردند. سنگسار جمعه
 سنگسـارش  �پيـامبر  سـنت  طبـق  و زدم شـالق  خدا كتاب طبق

  نمودم.
 وارد �علـي  حضـرت  عمـل  ايـن  بر شبهه يا ايراد چهار حال

  :2ودش مي
 و گـذاري قـانون  مصـدر  و منبـع  �علـي  حضرت عمل -1
  باشد.نمي تشريع
 رجـم،  مجازات اجراي خصوص در �علي حضرت عمل -2

 است. قرآن مخالف
 عمـومي  قانون و قاعده اين خالف �علي حضرت عمل -3

 مجـازات  و عقوبـت  مجـازات،  اجـراي  و تنفيـذ  هنگـام  به كه است

 دغـم  آن بـا  و شـده  داخـل  ترسنگين عقوبت و مجازات در ترسبك

 كـه  نيـز  رجـم  مجـازات  رجم، حكم صحت فرض در حال شود.مي

 است. آن داخل است، ترسبك
 آن يگفتـه  ايـن  باشد، صحيح �علي حضرت كالم اگر -4

 ندارد. وجود قرآن در رجم مجازات كه دارد آن بر داللت حضرت،
  است: آمده چنين 3»الصادق جعفر امام فقه« كتاب در

 ايچاله يا ايحفره است: چنين گسارسن مجازات اجراي كيفيت

 كمر تا باشد مرد اگر و اشسينه تا باشد زن اگر متهم و شودمي كنده

 فـرد  كوچـك  هـاي سـنگ  بـا  مردم سپس شود.مي داده قرار آن در

  كنند.مي سنگسار را زناكار
 دفن حفره در بدنش نصف تا زن زناكار فرمودند: �صادق امام

 هايسنگ با را وي مردم سپس و حاكم] اي و امام[قاضي ابتدا و شده

 و بينـه  و داليـل  بـا  مـتهم  زنـاي  چنانچه كنند.مي سنگسار كوچك
 بـه  را وي مجدداً است واجب فرار، صورت در باشد، شده ثابت شهود

                                                           
بيـان كيفيـت    ي كتاب وارد شده و قبل از آن، ز سوي نويسندهاين ايرادات ا -2

حكم رجم در فقه جعفري تمام شده و پس از بيان اين شبهات از سوي نويسنده، 
 شود. مجدداً بيان كيفيت اجراي مجازات رجم در فقه جعفري از سر گرفته مي

 و ما يليها 6/255اثر محمد جواد مغنيه  -3
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 اجـرا  مـوردش  در كامـل  صورت به را حكم و برگردانده حفره داخل 

 حال به را او د،بو خودش اقرار طريق از اتهامش اثبات اگر ولي كنند.

  شود.مي نظر صرف رجم حكمِ اجرايِ يادامه از و كرده رها خود
 باشـد،  سنگسـار  مستحاضه، يا و مريض زناكار مجازات چنانچه

 متهمِ حكمِ چنانچه شود.مي اجرا موردش در رجم حكم تأخير بدون

 شـود مـي  داده فرصـت  وي به بهبودي تازمان باشد، شالق مريض،

 و شـود.  منجـر  وي مـرگ  بـه  شالق حكم راياج است ممكن زيرا
 اسـت  حـيض  حال در كه زني مورد در شالق حكم اجراي همچنين

  افتد.مي تأخير به
 زنـا  مرتكـب  او بـا  كه مردي و زناكارش زن تواند مي زن شوهر

 در را مـردي  كسـي  اگر ديگر عبارت به برساند: قتل به را، است شده

 را نفرشان دو هر دارد قح كرد، مشاهده خود همسر با زنا عمل حال
 او گـردن  و ذمـه  بـر  خـدا  پيشـگاه  در گنـاهي  هيچ و رسانده قتل به

  بود. نخواهد
  :حنبلي فقه -پنجم
 طبـق  شـدند،  زنـا  گنـاه  مرتكب متأهل و آزاد مرد يا زن هرگاه

 و شـالق  مجـازات  شده، وارد �عبداهللا ابي از كه روايتي دو از يكي
 ديگـر  روايتـي  طبـق  و بميرند تا شودمي اجرا موردشان در سنگسار

 اجـرا  به آنان مورد در شالق مجازات ديگر و شوندمي سنگسار فقط

  آيد.نمي در
  است: بخش سه زمينه اين در سخن و نظر
 مـورد  در رجـم  مجازات اجراي وجوب بر نظريه، سه آن از يكي

 اعـم  علـم  اهل عموم نظر اين و دارد. داللت متأهل زناكار مرد و زن

 يهمـه  و هامكان يهمه در آنها از بعد علماي و تابعين و صحابه از
 رأي اين مخالف كه يابيمنمي را كسي خوارج جز و باشد.مي هازمان

  باشد. نظر و
 هـم  بيـوه  و بـاكره  زن شـامل  شالق مجازات گويندمي خوارج

 فرمايـد: مـي  نـور  يسـوره  دوم يآيـه  در متعـال  اهللا زيرا گردد.مي

 و زن مجازات �جَلْدَةٍ مِئَةَ مِّنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوا انِيوَالزَّ الزَّانِيَةُ�

  است. شالق ضربه يكصد زناكار مرد

 قرآن صريح نص گذاشتن كنار و كردن ترك گويند:مي خوارج

 آحاد[حـديث  اخبـار  برخي براي است، يقيني و قطعي آن صحت كه

 و باشد.نمي جايز د،دار وجود آن بودن دروغ و كذب احتمال كه آحاد]

 را قـرآن  واقع در كنيم، عمل آحاد خبر به قرآن، نص جاي به چنانچه
  نيست. جايز اين و ايمكرده نسخ �پيامبر سنت با

 كـالم  ايـن  بـه  متأهـل،  زناكـار  مرد و زن سنگسار به معتقدين

ـ أ« اسـت:  فرمـوده  او كـه  كنندمي استناد �عمر حضرت  و يخُلشَّ
 »حكيم عزيز واهللا اهللا من الًنكا ةالبتّ وهمامُارجُفَ ا،ينَزَ إذا ةُيخَالشَّ
 عقوبتي و مجازات عنوان به بايد شدند زنا مرتكب هرگاه پير، زن و مرد

 و حكـيم  و ناپـذير  كسـت ش خداونـد  و شـوند  سنگسـار  خـدا،  سوي از

    است. كاربجا

 از ايآيـه  سـاختگي،  و دروغـين  يجملـه  اين نظريه، اين طبق

 مانـده  باقي حكمش و شده نسخ آن تالوت كه است احزاب يسوره

  1است.
  :زيدي فقه -ششم

 لكمـائم  المفـتح  المـدرار  الغيـر  مـن  المختار المنتزع« كتاب در

 سنگسـار  شـالق،  زدن از بعد مكلّف زناكار كه: است آمده 2»زهاراأل

 ابتدا كه است آن متأهل و مكلّف زناكار حد ديگر، عبارت به شود.مي

 در اسـت  مجـرد  زناكار يك براي شده تعيين دح كه شالق، مجازات

 مـا  مـذهب  اين و بميرد. تا گردد سنگسار سپس، شود. اجرا موردش

  است.
 گرديـد،  حاملـه  و شـده  زنـا  مرتكـب  متأهل زن يك چنانچه و

 و نشود. اجرا موردش در مجازات حمل وضع زمان تا كه است واجب
 تـا  بايـد  ،هـد بد شير شده متولد يبچه به حمل، وضع از بعد چنانچه

 مجـازات  سپس و كرده رها خود حال به را او شيردهي يدوره پايان

 كـه  شخصـي  بـراي  اسـت  بهتر .گذاشت اجرا مورد به اشباره در را

 تـا  باشـد  مرد چنانچه و شود كنده ايحفره يا چاله شود،مي سنگسار

  شود.مي دفن آن در اشسينه تا باشد، زن اگر و ناف
  :ظاهري فقه -هفتم

 زناكار مرد و زن سنگسار وجوب در ترديدي ظاهري مذهب در

 از دسـته  آن مـورد  در كـه  اسـت  حـزم  ابـن  تنها ندارد. وجود متأهل

 زناكـار  متأهـل  زن و مرد سنگسار به حكم آن اساس بر كه احاديث

                                                           
محمد عبداهللا بن احمد بن محمد بن قدامـة المقدسـي    بيأالمغني البن قدامة،  -1

بي القاسم عمر بن حسين بن عبداهللا بـن احمـد   أهجري علي مختصر 620المتوفي 
 و ما يليها 8/57الحزقي 

 و ما يليها. 4/344بي الحسن عبداهللا بن مفتاح أامه لّللع -2
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 همين طرح تنها به و است. نموده مطرح را ترديدهايي شود،مي داده

 در فقهـا  سـاير  ماننـد  بـه  نيـز  او تـه الب است. نموده اكتفا نيز ترديدها

 بلكـه  اسـت.  نكـرده  اسـتناد  قرآن از آيه يك به حتي رجم خصوص

 �خـدا  رسـول  از كه نموده تكرار را آحادي احاديث از دسته آن فقط

 مـرد  و زن رجـم  دسـتور  بودن، متأهل شرط به آن طبق و شده نقل

  1است. شده صادر زناكار
  

  :اباضي فقه -هشتم
 2»العليـل  شـفاء  و النيـل  شـرح « كتـاب  در كه آنچه يخالصه

 مـرد  يك و زن يك كردن سنگسار دستور �خدا پيامبر است: چنين

 فرمود صادر است، آمده تورات در آنچه طبق را زناكار متأهل يهودي

 نمود. اجرا و تنفيذ آنان مورد در بود، آمده يهوديان كتاب در را آنچه و

 اينكـه  تـا  بـود  تورات از تبعيت به مأمور �پيامبر مورد اين در البته و

  شد. نازل قرآن در آن حكم
 و شالق فقط يا و است سنگسار فقط يا زنا، عمل مجازات و حد
  است. تبعيد همراه به تازيانه و شالق اينكه يا و است تازيانه

 آزاد و متأهل زناكار مرد و زن مجازات سنگسار، يعني اول مورد

 عاقـلِ  بـالغِ  آزاد مـرد  4 كـه  اسـت  اين هم آن اجراي شرط و است.

 شـدن  داخل خود چشم با و نموده مشاهده را زنا عمل خود مسلمان،

 ميـل  كـه  همـانطور  ببيننـد،  زن تناسـلي  آلت در را مرد تناسلي آلت

 بايـد  شهادت اين در رود.مي فرو دانسرمه در چشم، كشيدن سرمه

 بـه  كننـد  تعيـين  نيز را آن زمان و زنا محل هماهنگ و متفقاً شهود

 ايجـاد  شـهادت  اداي ايـن  در ايشـبهه  نتوانند متهمين كه ايگونه

 خود عليه كسي چنانچه باشند. هم مكلف بايد شهود همچنين كنند.

 اجـراي  هنگام به و شود.مي سنگسار نمود، زنا عمل ارتكاب به اقرار

 بـدن  شدن ناقص از جلوگيري دليل به بزرگ هايسنگ از نيز، رجم

-سـنگ  از همچنين شود.نمي استفاده متهم ييكباره و آني مرگ و
 شـدن  شـكنجه  و دادن عـذاب  از دوري دليـل  به هم كوچك هاي

 سنگسـار  كه كسي براي شد. نخواهد استفاده متهم ياندازه از بيش

 را زن متهم و كمر تا را مرد متهم و كنده را ايچاله يا حفره شود،مي

                                                           
 يها.و ما يل 11/177المحلي، البي محمد علي بن احمد بن سعد بن حزم  -1
 .230، ص13يش، جفطاللعالمة  -2

 نظـر  و رأي همچنـين  و مـا  رأي اين و كنند.مي دفن آن در سينه تا

  است. شافعيه
  

 در نظرشان و رأي كه مذاهبي فقهي آراء بررسي

  گرديد: بيان رجم مورد
 بـا  هـم،  جهـت  چنـد  از و هـم  موافـق  جهاتي از فقهي آراء اين

  :دارند اختالف يكديگر
 بـه  سنگسـار  بـاب  در فقهي آراء توافق وجوه الف)

  است: ذيل شرح
 هسـتند  القـول  متّفق فقهي هايمشرب و مذاهب يهمه -1

 و مشـرك  زن و مـرد  همچنـين  و كنيـز  و برده بر رجم، مجازات كه
 اجـرا  ديوانـه،  مـرد  و زن قبيل از ندارند، تشخيص قدرت كه كساني

  شود. نمي
 متفـق  آحـاد  احاديـث  بـه  كردن عمل در مذاهب تمامي -2

 و تضـاد  در قـرآن  بـا  احاديـث  اين اينكه از نظر صرف هستند. القول
 كـه  همانگونه و كرده سكوت رجم باب در كه قرآني هستند. تعارض

 داده نسـبت  سـاكت  بـه  كالمي و قول هيچ فرموده: �شافعي امام

 شود.نمي
 سـاختگي  دروغ و افتـرا  اسـالمي  مـذاهب  و فرق يهمه -3

 در سـخن  و مبحـث  داننـد.  مي صحيح را »يانَز ذاإ ةُيخَالشَّ و يخُلشَّأ«

 كـه  گرفتـه  رتصو ساختگي افتراي و دروغ اين اساس بر رجم باب

 بـاقي  حكمش ولي شده نسخ آن تالوت كه بوده قرآن از ايآيه گويا

 است. مانده
 ازدواج كـه  دارنـد  نظـر  اتّفاق نكته اين بر مذاهب يهمه -4

 غيـر  يـا  محصـن  اعتبـار  بـه « زنا، عمل به متهم شخص يگذشته

 حساب به محصنه شخصي چنين زناي و بوده معتبر »بودن محصن

 هنگـام  بـه  و كـرده  ازدواج گذشـته  در شخصـي  اگـر  مثالً« آيد.مي

 به اشگذشته اعتبار به باز باشد، هم مجرد چند هر زنا، عمل ارتكاب

 »شود.مي گرفته نظر در محصن زناي عنوان
 بـاب  در اسـالمي  قرَف و مذاهب اختالف وجوه ب)

 كه دارد وجود نظرهايي سنگسار، مورد در اسالمي مذاهب در رجم:

  كنيم:مي اشاره برخي به
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 از يكـي  در حنابلـه  و اماميـه  مثل اسالمي مذاهب از برخي -1 

 در را دو هر و نموده جمع هم با را سنگسار و شالق مجازات روايات،

 حنابلـه  و احناف و شافعيه مانند نيز برخي و كنند.مي اجرا متهم مورد

 مجـازات  دوبـار  جرم يك براي انسان كه معتقدند دوم، روايت طبق

  شود.نمي
 برخي است. لواط مورد در مذاهب نظرهاي اختالف از يكي -2

 حكم لذا و دانندمي زنا را لواط آنها، موافقان و مالكيه مانند مذاهب از

 مرتكـب  كـه  كسـي  مورد در متأهل، زناكار مرد و زن همانند را رجم

 و احنـاف  ماننـد  مـذاهب  از برخـي  و كنند.مي اجرا شود، لواط عمل
-نمـي  زنـا  را لواط و نموده عمل نظر و رأي ناي خالف آنها موافقان

  دانند.
 فـرار  مـورد  در مـذاهب،  ديگرِ ديدگاه تفاوت و نظر اختالف -3

 برخـي  اسـت.  رجـم  مجـازات  اجـراي  هنگـام  سنگسـار  به محكوم

 فرا تا سنگسار مجازات و شده دستگير مجدداً مجرم بايد كه معتقدند

 تنهـا  معتقدنـد،  نيـز  برخـي  و شـود.  اجرا وي مورد در مرگ، رسيدن

 كـرده،  فرار حكم اجراي هنگام در كه سنگسار به محكوم فرد زماني

 جرم كه، شودمي برگردانده آن كامل اجراي جهت مجازات محل به

 اقـرار  با زنا جرم چنانچه و باشد. شده ثابت داليل و شهود و بينه با زنا

 فـرار  حكـم،  اجـراي  هنگـام  كـه  صورتي در باشد، شده ثابت زناكار

 زيـرا  شـود. مي نظر صرف سنگسار يادامه از و شده رها ديگر نمايد،

 با حدود دانيم،مي كه همانطوري و شده شبهه ايجاد موجب فرار اين

  گردند. مي اجرا قابل غير و شده دفع شبهه شدن ايجاد
 اجراي بر معتزله و خوازج جز اسالمي فقهاي چرا

  دارند؟ نظر اتفاق رجم مجازات
 زيـاد  رجـم  مجازات اجراي باب در فقها شدن ولالق متفق علل

  كنيم:مي اكتفا آنها مهمترين بيان به ما كه هستند
 ايـن  البتـه  اسـت.  فقها زياد بسيار ظنّ حسن عامل اولين اول)

 شـده،  داده نسبت �پيامبر به آنچه يهمه به نسبت تنها ظنّ حسن

 كه كساني يهمه اقوال به نسبت شديد ظنّ حسن بلكه است، نبوده

 ابـن  مثالً است. داشته وجود ،اندنبوده جهل يا دروغگويي به مشهور

 رود گويـد: مـي  نيل رود مورد در شافعيه فقهاي از يكي هيتمي حجر

ــه سرچشــمه بهشــت از نيــل  و مصــر و ســودان از ســپس و گرفت
 از يمقطعـ  در كـه  است حالي در اين كند.مي عبور ديگر كشورهاي

 شافعيه نظر از »المحتاج تحفة« نام هب هيتمي حجر ابن كتاب ،زمان

  است. رفتهمي شمار به مسلمين براي اساسي قانون يك يمثابه به
 دارد متعددي علل بزرگ، فقيه اين سوي از اشتباه اين دادن رخ

  شود:مي اشاره مورد چند به علل آن يجمله از كه
  دنيا. مختلف ممالك جغرافياي به توجه و آشنايي الف)عدم

 بـه  نسـبت  بـزرگ  دانشمند اين ياندازه از بيش ظنّ حسن ب)

  است. ساخته را بزرگ دروغ اين كه كسي
 و يـابي علـت  و تحليـل  در كافي رتدب و لتعقّ نگرفتن كار به ج)
  موضوع. اين در گيرينتيجه

 و حـديث  نقـل  ضـوابط  و قواعـد  به فقها اين توجهيبي دوم)
 نسـبت  �اسـالم  پيـامبر  بـه  كه آنچه يهمه به كردن عمل شروط

  شود.مي داده
 متـون  از احكـام  اسـتنباط  و فهم براي اسالمي فقهاي سوم)

 انتخـاب  را عزلـت  كـنج  و پرداختـه  گيـري گوشـه  به ديني[اجتهاد]

 در شـد.  قطـع  مـردم  يعامه با ارتباطشان دليل همين به و اندنموده

 جـاعلين  وجـود  از نتوانسـتند  جامعـه،  از عزلت و دوري اين ينتيجه

 از بـراي  كـه  كسـي  شوند. آگاه يهودي سبأ ابن عبداهللا چون حديثي

 بـه  اقدام ،�پيامبر حديث نام به اسالم، مبين دين حقيقت بردن بين

 هنگام به يهودي سبأ ابن نمود. اسرائيل بني خرافات از بسياري نقل

 شـما  پيـامبر  نـام  به را حديث هزاران« گفت: خود اطرافيان به مرگ

  »نمودم. حالل را حرام و حرام را حالل وسيله بدين و كردم جعل
 كتـب  بـه  شـرط  و قيـد  بي و كامل اطمينان و اعتماد چهارم)

 ايـن  در آنچه اينكه به ثابت و قطعي اعتقاد و مسلم و بخاري حديث

 آن انكار و است صحيح صد در صد است، شده وارد حديث مرجع دو

 عهـد  ميـان  زمـانيِ  يفاصله كه است حالي در اين .شد شمرده كفر

 كـه  ايگونه به بوده، زياد بسيار نبوي، احاديث تدوين عهد و رسالت

 اسـت.  داشـته  وجـود  آنها جعل و احاديث با بازي براي زيادي مجال

 بـالغ  بخاري صحيح در معاصر محققين و علما كه است ذكر به الزم

 روشـن  و واضـح  البتـه  صد 1دانند. مي صحيح غير را حديث 600 بر

 صـحيح  از معتبرتـر  و تـر قـوي  است، آمده اريبخ در آنچه كه است

  است. مسلم

                                                           
ي حديث از صحيح به مثالً تر بودن درجهمقصود از غير صحيح در اينجا پايين -1
 ن است نه اينكه صحيح در مقابل جعل مورد نظر باشد.سَحَ
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  تابعين: و اصحاب هايگفته و نظرات به اعتماد پنجم)
 باشد،نمي حجت راشدين خلفاي هايگفته و نظرات حاليكه در

 حجـت  تـابعين]  و اصـحاب  ديگـران[از  نظرات است ممكن چگونه

  باشد.
ــوف ــزرگ فيلس ــالمي ب ــام اس ــد ام ــي محم ــاب در غزال  كت

 حجـت  صـحابي  قـول « عنـوان:  تحت 243 صفحه »ستصفيالم«

 قول نَّإ« شود:مي نقل آن عين كه فرموده بيان را سخناني »نيست

 الفقـه  المصـادر  مـن  مصدراً يعتبر ال اي حجة، ليس حابيالصّ

 شـمار  بـه  حجـت  اصـحاب  نظـرات  و سـخن « يعني: »االسالمي

 فقـه  ادرمصـ  از مصدري عنوان و اعتبار به آنان سخنان به و رود نمي

  »شود. نمي نگريسته اسالمي،
 عقلي هاياستدالل خودش نظر تأييد براي ادامه در غزالي امام

 كـه  باورنـد  ايـن  بر گروهي« گويد:مي چنين و نموده نقل منطقي و

 نيـز  گروهي باشد،مي مطلق و كامل حجت ،اصحاب روش و مذهب

 ابهصـح  قـول  قياس، با تضاد و مخالفت صورت در كه باورند اين بر

 و ابـوبكر  قـول  و سـخن  تنها كه معتقدند نيز گروهي و است. حجت
 راشـدين  خلفاي اگر كه باورند اين بر نيز جماعتي است. حجت عمر

 غزالي است[امام حجت داشت، اتفاق نظرشان و رأي چيزي مورد در

 غلـط  و باطـل  نظرات اين يهمه ما نظر از اما نويسند:]مي ادامه در

 و بـوده  جـايز  اشتباه و سهو و خطا آنها براي هك كساني زيرا هستند،
 نظـرات  اشتباه و خطا امكان وجود با چگونه نباشد، ثابت عصمتشان

 جسـت؟!  اسـتناد  نظرشـان  و قول به بايد و شده شمرده حجت آنان

 اخـتالف  خودشان ميان كه جماعتي و قوم براي است ممكن چگونه

 بـدانيم]  معصوم را آنها نمود؟[اگر تصور را عصمت دارند، نظر و رأي

 چگونـه  دهـد؟  رخ اخـتالف  معصـوم  افراد ميان است ممكن چگونه

-مـي  انكار اجتهاد با او مخالفين سوي از ابوبكر، رأي و نظر كه است
  شود؟!

 و صـحابه  عصـمت  بـر  دليلـي  نبودن كه گيريممي نتيجه پس
 بـر  اصـحاب  خـود  تصـريح  همچنين و آنها ميان نظر اختالف وقوع

 دليـل  سـه  ديگـران،  سوي از نظرشان و رأي اب فتمخال بودن جايز

  »است. صحابه قول نبودن حجت بر روشن و قاطع
 كنـار  و آحـاد  احاديـث  بـه  كامـل  و كلي اعتماد تقريباً ششم)

 ايگونه به فقها، فتاواي اغلب در قرآن آيات به توجهيبي و گذاشتن

 يهمـه  در اسالمي، فقه منابع و مراجع در خبره و آگاه افراد براي كه

 فقهـي  كتب در كه جايي تا است. روشن و واضح قضيه اين مذاهب،

 پـنج  تنهـا  و آحـاد  احاديـث  بر درصد پنج و نود فقها، نظرات و آراء و

  است. شده تكيه قرآن آيات بر درصد
 ديـن  علماي متأسفانه كه فقه اصول قواعد رعايت عدم هفتم)

 در« مهـم  يعـده قا آنها كنند. نمي مراعات را آن نيز حاضر عصر در

 در و نكـرده  منطبـق  فقهي احكام بر را »نيست جايز اجتهاد نصوص

 در قرآنـي  نصوص جاهايي در اند. ننموده رعايت را آن خود اجتهادات

 امـا  هستند. »الداللة قطعي« و ثابت شرعي، احكام برخي خصوص

 و كرده اجتهاد نصوص اين در فقها قرآني، صريح داللت اين رغم به
  اند.داده فتوا قرآن نص خالف

 متعـال  اهللا كـه  شـود مـي  اشاره بقره 229 يآيه به نمونه براي

 وَالَ بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَإِمْسَاكٌ مَرَّتَانِ الطَّالَقُ� فرمايد:مي

 حُـدُودَ  يُقِيمَـا  أَالَّ يَخَافَا أَن إِالَّ شَيْئاً آتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُواْ أَن لَكُمْ يَحِلُّ

 بِـهِ  افْتَـدَتْ  فِيمَـا  عَلَيْهِمَـا  جُنَاحَ فَالَ اللّهِ حُدُودَ يُقِيمَا أَالَّ خِفْتُمْ فَإِنْ اللّهِ

 هُــمُ فَأُوْلَئِـكَ  اللّـهِ  حُـدُودَ  يَتَعَـدَّ  وَمَـن  تَعْتَـدُوهَا  فَـالَ  اللّـهِ  حُـدُودُ  تِلْـكَ 

 آن در مراجعـت  قحـ  كـه  طالقـي  (آن اسـت  بار دو طالق  �الظَّـالِمُونَ 

 كـرد:)  بايـد  را كـار  دو از يكـي  طـالق،  مرتبـه  دو از بعد است. محفوظ

 نيكـي  بـا  (او) رهاكردن يا عادالنه) (و شايسته گونه به (زن) نگاهداري

 مراجعـت  حـق  سـوم،  طـالق  از بعد جور. و ظلم از دور به و بايستگي (و

 وعوقـ  و ديگـري  شـوهر  بـا  راسـتين  ازدواج از بعـد  مگر شود مي سلب

 از چيـزي  كـه  نيسـت  حـالل  شـما  براي و اخير). شوهر و او ميان طالق

 ايـن  مگر بگيريد، بازپس ،ايد داده بديشان يا) ايد كرده ايشان (مهر آنچه

 پـس  دارند. پابرجا را خدا حدود نتوانند كه بترسند همسر) و (شوهر كه

 نكننـد،  رعايـت  را الهـي  حـدود  كـه  داشتيد بيم مؤمنان) گروه (اي اگر

 آن برابـر  در (و بپـردازد  عوضـي  و فديـه  زن كه نيست ايشان بر ناهيگ

 از و اسـت  الهـي  شـرعي)  (احكـام  مرزهاي و حدود اينها بگيرد). طالق

 الهـي  نـواهي)  و (اوامـر  مرزهاي و حدود از هركس و نكنيد، تجاوز آنها

 بـه  (و سـتمگرند  كساني چنين اين گمان بي و) بوده (ستمگر كند تجاوز

  نمايند). مي ستم كنند مي زندگي آن در كه اي معهجا به و خود
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1393 بهار 23شماره   

 توزيـع  و تقسـيم  بـر  روشـن  و قطعـي  داللت كريمه يآيه اين 

 تسـريح « همـان  آن سـوم  يمرتبـه  كه دارد بار سه بر ثالثه طالق

 »كـردن  رفتـار  خـوب  و زيبا و نيكي، با كردن رها« يعني »باحسان
  باشد.مي

 سـه  اين شدن جمع بر سنت اهل علماي كه است حالي در اين

 دارنـد  نظر اتفاق لفظ يك با ثالثه طالق وقوع و مرتبه يك در مرتبه

 شـوهرش  براي زن ،لفظ يك با ثالثه طالق وقوع از بعد نتيجه در و

 ازدواج ديگـري  مـرد  با مطلّقه همسر آنكه مگر نيست. حالل مطلقاً

 و زن آن ميـان  وفـات،  يا طالق با چنانچه معاشرت، از پس و نموده
 شـوهر  بـا  مجـدداً  تواندمي شدند، جدا هم از و افتاد فاصله هرششو

  1كند. ازدواج اولش
 تعـارض  ذاا« ي:قاعده به عمل در فقها سستي و اهمال مانند يا

لُ  يجـب  بينهما، الجمع يمكنِ لَم و النبوي، الحديث مع القرآنُ مـالع 

 هرگـاه « نـي: يع »متـواتراً  كان لو و الحديث علي هحترجي و بالقرآنِ

 جمـع  امكـان  و آمد پيش تعارض و تضاد نبوي حديث و قرآن ميان

 بـر  قرآنـي  حكـم  و شـده  عمل قرآن به است واجب نبود، آنها ميان

  »باشد. هم متواتر حديث چند هر شود، داده ترجيح حديث
 رجـم،  موضـوع  در اسـالمي  فقهاي مهم، يقاعده اين عليرغم

 انـد داده ترجيح قرآن حكم به كردن عمل بر را آحاد احاديث به عمل

  شد. ذكر گذشته هايبخش در آن تفصيل و شرح كه
 ســلف: دانشــمندان و فقهـا  از خلــف علمـاي  تقليــد هشـتم) 

 دچـار  فقهـي  امر يك در صالح سلف مجتهدينِ از يكي كه هنگامي

 و رأي از مقلّدانـه  صـرفاً  او، از بعـد  دانشـمندان  اسـت،  شده خطايي
 بـه  نگـري، ژرف و تحليـل  و دقّـت  بـدون  و انـد،  كرده تقليد نظرش

 دقّت با محققين اند.داده رأي و كرده عمل او خطاي همان مقتضاي

 عـدم  و تقليـد  ايـن  آثار توانندمي راحتي به جديد، و قديم تأليفات در

  بيابند. را پژوهش و تحليل
 محقـق  يك كه مجتهدي اينكه به نداشتن باور و اعتقاد نهم)

 كـرده  خطا و اشتباه نظرش و رأي در است ممكن كند،مي تقليد او از

 را مجتهـد  اشـتباه  و خطـا  �اسـالم  گرامـي  پيامبر حاليكه در باشد.
 چنـين  شـده،  روايـت  وي از كـه  قـولي  نقـل  طبق و دانسته ممكن

                                                           
ندارد. زيرا كساني مثل ابـن   وجودالبته اتفاق علماي اهل سنت بر اين قضيه  -1

زاده، وقوع طالق ثالثه با دين چون عالمه احمد مفتيو از معاصرين مجته  εتيميه
 يك لفظ را باور ندارند.

 ذاإ و جـرانِ، أ فلـه  فأصـاب،  فأجتهد الحاكم، حكم اذا« است: فرموده
 مجتهـد  يـا  حـاكم  ههرگـا « يعنـي:  »جرٌأ فله أخطأ، و أجتهد و حكم

 كنـد،  مي اجتهاد فتوايش، يا حكم صدور براي بدهد، حكمي بخواهد

 زحمت براي اجر دارد(يك اجر دو باشد درست اجتهادش و حكم اگر

 طبـق  كـردن  حكـم  در مـوفقيتش  براي ديگر اجر يك و تالشش و

 رفت خطا به اجتهادش و حكم در مجتهد هرگاه و اهللا) كالم و حكم

 براي كه تالشي و زحمت بابت اجر يك دارد. اجر يك نمود، اشتباه و

  »است. شده متحمل اجتهادش
  پردازيم.مي مثالي ذكر به نمونه براي حال

 سـالة الرِّ« عنـوان  تحت خود كتاب در �شافعي امام حضرت

 بـا  آن ارتبـاط  در كه فرموده نقل را قرآن از ايآيه »الفقه اصول في

 1150 از بـيش  سـهو  ايـن  و است. شده اشتباه و سهو دچار موضوع

 دهـد  جرأت خود به كسي اينكه بدون مانده باقي وي كتاب در سال

 يآيـه  ناقـل  و كننـده  سهو زيرا بگويد. سخني اشتباه اين مورد در و
 هنگـام  به شاكر احمد استاد اينكه تا بود. شافعي امام اشتباه، به قرآن

  نمود. حتصحي را آن و شده آن متوجه »الرّساله« كتاب در تحقيق
 أَهْـلَ  يَـا � اسـت:  فرموده نساء يسوره 171 يآيه در متعال اهللا

 الْمَسِـيحُ  إِنَّمَـا  الْحَقِّ إِالَّ اللّهِ عَلَى تَقُولُواْ وَالَ دِينِكُمْ فِي تَغْلُواْ الَ الْكِتَابِ

 فĤَمِنُواْ مِّنْهُ وَرُوحٌ مَرْيَمَ إِلَى أَلْقَاهَا وَكَلِمَتُهُ اللّهِ رَسُولُ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى

 وَاحِـدٌ  إِلَـهٌ  اللّـهُ  إِنَّمَـا  لَّكُـمْ  خَيْراً انتَهُواْ ثَالَثَةٌ تَقُولُواْ وَالَ وَرُسُلِهِ بِاللّهِ

 وَكَفَـى  األَرْضِ فِـي  وَمَـا  السَّـمَاوَات  فِي مَا لَّهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُونَ أَن سُبْحَانَهُ

 عيسـي  درباره (و مكنيد غلو دخو دين در كتاب! اهل اي � وَكِيالً بِاللّهِ

 بـه  را او (و مگوئيـد  حـق  جـز  خـدا  درباره و نپوئيد) تفريط و افراط راه

 انتخـاب  و همسـر  اتّخـاذ  و اتّحـاد  و حلـول  همچـون  ناشايسـتي  اوصاف

 (و است خدا فرستاده مريم، پسر مسيح عيسي بيگمان نستائيد). فرزند،

ــهگ آن نيســت خــدا پســر و اســت، پيغمبــران از يكــي او  شــما كــه ون

 را آن خدا كه است كُنْ) فرمانِ: پديده (يعني خدا واژه او و پنداريد) مي

 او و پرورانـد)  مـريم  شـكم  در را عيسـي  وسيله بدين (و رساند مريم به

 اسـت)  شـده  دميـده  كالبدش (به خدا سوي از (كه) است روحي داراي

 بدانيـد  اخد خاص را الوهيت (و بياوريد ايمان پيغمبرانش و خدا به پس
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 كـه  مگوئيـد  و نسـازيد)  خـدا  انبـاز  الوهيـت  در را انبياء از يك هيچ و

 وجـود  ديگـري  خداي اهللا جز و است يكتا خدا (بلكه است تا سه (خدا)

 يكي خدا است. شما سود به كه برداريد دست پوچ) سخن اين از ندارد.

 بـه  (چگونـه  باشـد.  داشـته  فرزندي كه حاشا و است اهللا كه نيست بيش

 اسـت  او آن از كـه  آن حـال  و داشت) خواهد نيازي فرزند و زن و نبازا

 خـدا  تنهـا)  (كـه  اسـت  كافي و است، زمين در آنچه و آسمانها در آنچه

  باشد. خود) (مخلوقات مدبر

 كـه:  امـر  ايـن  اثبات بر آوردن دليل و احتجاج براي شافعي امام

 خودش به نايما همراه و قرين را �محمد نبوت به ايمان متعال اهللا

 كـه  اسـت.  آورده »الرساله« كتابش در را آيه اين است، فرموده ذكر

 اهللا بـه  ايمـان  همـراه  اسـالم  گرامـي  رسـول  به امر[ايمان اين البته

 و نسـاء  يسـوره  136 يآيه جمله از قرآن از زيادي آيات در متعال]
  است. شده ذكر اعراف يسوره 158 يآيه

 است. كرده ذكر »الرساله« كتاب در εشافعي امام كه ايآيه اما

 ذكـر  يآيه زيرا ندارد. داللت است، بزرگوار آن نظر مورد كه آنچه بر

 داللـت  پيـامبران  عمـوم  و خدا به ايمان بر »الرّساله« كتاب در شده

 كـه  شده ناشي آنجا از آيه اين به استناد در شافعي امام اشتباه و دارد.

 ذكـر  اسـت،  »رسول« كه آن مفرد لفظ با را »رسل« يكلمه ايشان

 لفـظ  اين با شده جاري ايشان دست در كه كتابتي اصل در و فرموده

 هـاي چـاپ  در است. رسيده هم چاپ به سپس و شده نگاشته مفرد

 قـرآن  در آنچـه  خالف و اشتباه به لفظ اين الرّساله كتاب يگانه سه

  است. گرديده ذكر آمده،
 كتـاب  تـأليف  از سـال  1150گذشت عليرغم كه آنست عجيب

 ايـن  كـه  اسـت  حـالي  در اين و مانده باقي آن در اشتباه اين الرّساله

 ايـن  ذكـر  اسـت.  بـوده  علما اختيار در طوالني قرون طول در كتاب

 كسـاني  و بـرداران  نسخه سوي از اشتباه اين كه است ضروري نكته

 اسـت.  نداده رخ اند،كرده برداري نسخه »الرسالة« كتاب روي از كه

 شافعي، امام بزرگوار، مؤلف ذهن كه است علمي اشتباه يك اين زيرا

 بـا  ديگـر  ايآيـه  بـه  آيـه  يـك  از اشـتباه  به كتاب، تأليف هنگام به

 كس هيچ زمان طول در بعد و است. شده منتقل متفاوت، موضوعي

 در اسـت.  نكـرده  آن بـه  تـوجهي  كسـي  و نداده تذكر را اشتباه اين

 علما از نفر دهها ميان در »ةالرسال« كتاب نويسدست اصل حاليكه

 دسـت  قرن، چهار به نزديك قرآن حفاظ و امامان و بزرگ فقهاي و

 بازخواني و خواندن ،هجري 650 سال از بعد تا و است شده دست به

 ايـن  و داشـته  ادامـه  كتـاب  اصـل  بـا  آن يمقابله و بردارينسخه و

 علمـاي  توسط اصل، با »الرّساله« نُسخِ تطبيق و بازخواني و بررسي

 واقعيـت،  ايـن  عليـرغم  اسـت.  روشن و مسلم و ثابت نوابغ، و بزرگ

 و جايگـاه  در تـدبر  فرصـت  و كـرده  تكـرار  را اشتباه اين آنها يهمه
 از »الرسـاله « كتـاب  در را آن تصـحيح  و كريمـه  يآيه اين موضوع

 امـام  شـخص  بـه  اعتماد تنها ما نظر به هم آن علت و اندداده دست

 يـك  هيچ دليل همين به است، بوده ايشان از ضمح تقليد و شافعي

 امـام  كننـد  ادعـا  كـه  انـد  نـداده  خود به را اجازه اين بزرگ علماي از

 نگريسـته  وي بـه  امت اين حجت و األئمه امام عنوان به كه شافعي

 و باشـد  شـده  اشـتباه  مرتكب قرآن از ايآيه تالوت در ابتدا شود،مي
 در و گشـته  خطـا  دچـار  مجـدداً  هـم  آن به استدالل باب در سپس

 غيـر  ايآيـه  بـه  سهواً است، بوده نظرش مورد كه سياقي و موضوع

 اصـول  از موضـوع  اين حاليكه در نمايد. استناد موضوع، آن با مرتبط

 ايمـان  [كـه  رابطه اين در قرآني آيات و داليل و است اسالم بديهي

 تكـرا  بـه  و بـوده  فراوان هستند] هم ملزوم و الزم رسول و خدا به
 ننمـوده  موظـف  را خود كسهيچ امر اين عليرغم اما اند.شده تالوت

 امـام  كـه  را ايآيـه  ابتداي و صدر و نموده مراجعه قرآن اصل به كه

 نمايـد  بررسـي  را است، كرده اعتماد آن به نيز او و نموده ذكر شافعي

 همـام،  امام اين استناد مورد يآيه اين موضوع آيا كه كند مشاهده تا

 كسـي  مـورد  در يـا  اسـت  �محمد حضرت اسالم، پيغمبر دمور در

  1است؟! شده نازل الهي پيامبران از ديگر
 در كـه  را �شـافعي  حضـرت  يجملـه  همـان  نيز ما اينجا در

 تقليـد « كـه  كنـيم مـي  تكرار است، شده قيد 136 شماره به الرساله

 شده اسالمي بزرگ فقهاي سوي از مهمي و شديد هايغفلت باعث

  »نمايد. عفو را آنها و ما خداوند كه
  دارد... ادامه
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