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متن سند:

روشن است كھ رجم بھ جز در كتاب و سنت ممكن است مستند دیگري در منابع فقھي داشتھ باشد كھ البتھ در اینجا مورد بحث ما نیست.  در
اینجا مي خواھیم بگوییم كھ صرف نظر از سایر ادلھ، آیا در كتاب و سنت مي توان دلیلي براي رجم دست و پا كرد یا خیر؟ 

الف) رجم در تورات 
بھ نظر مي رسد براي بررسي حكم رجم در كتاب و سنت، شایستھ است كھ ابتدا حكم رجم را در شریعت قبل از اسالم، یعني در یھودیت،

خاصھ در تورات، بھ طور گذرا بررسي كنیم؛ زیرا برخي از شرایع یھودیت در قرآن مورد تایید قرار گرفتھ و از سوي دیگر، برخي از احكام
تورات، بھ درست یا نادرست، حكمي اسالمي انگاشتھ شده است.  تورات بھ صراحت براي چند جرم مجازات سنگسار را مقرر كرده است:

قرباني براي خدایان غیر (الویان، 20 : 2)، جادوگري (الویان، 20 : 27)، كفرگویي (الویان، 16 : 24)، بي حرمتي بھ روز شنبھ (اعداد، 15
:35)، بت پرستي (تثنیھ، 13 : 9-5 : 10 ؛17)، مجازات پسر سركش و فتنھ انگیز (تثنیھ، 21 : 21)، زنا با دختر نامزددار (تثنیھ،22 : 21،
24).  كتاب مقدس یھودي اجراي این مجازات را نیز گزارش كرده است: (الویان، ؛24 : 23 اعداد، ؛15 : 36 اول پادشاھان، ؛21 : 13 دوم

تواریخ، 24 : 21). 
چنان كھ از تلمود، گنجینھ شریعت شفاھي یھودي كھ در نزد یھودیان اعتباري ھم پایھ تورات مكتوب دارد، بر مي آید، سنگسار شدیدترین نوع

مجازات اعدام است كھ براي ھجده جرم در نظر گرفتھ شده است.  نحوه اجراي این مجازات و شرایط آنھا بھ تفصیل در تلمود مورد بحث
عالمان یھودي واقع شده است.1 گفتني است كھ بر اساس تورات، مجازات زنا در برخي موارد سنگسار، و در موارد دیگر سوز اندن یا خفھ

كردن است.  مجازات زنا بر اساس تورات و تلمود چنین است: 
 1-مجازات زنا با دختر نامزددار، براي ھر دو طرف، سنگسار است (تثنیھ، 23 : 22-24)؛ ھمچنین است حكم زني كھ شوھرش ادعا كند وي

در زماني كھ در خانھ پدرش بوده (و مطابق تفاسیر یھودي در نامزدي وي بوده) بكارتش را از دست داده است (البتھ منوط بھ اثبات آن)
(تثنیھ، 13 : 22-.21) 

2-  زنا با زن شوھردار، مطابق اصول تلمود، براي ھر دو طرف، مجازات خفھ كردن را در پي دارد (تثنیھ، ؛22 : 22 الویان، 10 : 20).
گفتني است در تورات در این مورد فقط حكم بھ كشتن شده است و نوع كشتن مشخص نشده است.  در این موارد اصل آن است كھ خفیف ترین

نوع مجازات اعدام - یعني خفھ كردن - اعمال شود.  با این ھمھ، برخي از عالمان یھود با استناد بھ قیاس اولویت گفتھ  اند:  از آنجا كھ زنا با
دختر نامزددار كھ خفیف تر است، مجازاتش سنگسار است، بھ طریق اولي در مورد زنا با زن شوھردار باید با سنگسار مجازات شود (تلمود

بابلي، سنھدرین، ؛52 سفیرا، 9 : 11). 
نكتھ قابل ذكر آنكھ در یھودیت، برخالف حقوق اسالمي، مالك اعمال چنین مجازاتي، شوھردار بودن زن است، چھ مرد داراي ھمسر باشد و

چھ نباشد؛ بھ این معنا كھ اگر زن داراي شوھر باشد، ھم او و ھم مرد زناكننده، حتي اگر بي ھمسر باشد، بھ این مجازات محكوم مي شوند. 
3-  اگر دختر كاھن زنا كند، بھ سوز اندن محكوم مي شود (الویان، 21 : 9) و مردي كھ با وي ھم بستر شده است، خفھ مي شود. 

 4- زنا با كنیز دیگري مجازات تازیانھ در پي دارد (الویان، 19 : 20). 
 5 -زناي بھ عنف با دختر نامزددار، مجازات اعدام (خفھ كردن) را در پي دارد (تثنیھ، 22 : 25). 

 6- زناي بھ عنف با دختر باكره جزاي نقدي را بھ ھمراه دارد (تثنیھ، 22 : 26). 
7- زناي با محارم چند نوع مجازات دارد:  زنا با مادر، زن پدر و عروس مجازات سنگسار را در پي دارد (تلمود بابلي، سنھدرین، 7 : 6)؛
زنا با نادختري و نوه زن، مادرزن، مادربزرگ زن، دختر و نوه مجازاتش سوز اندن است (الویان، 20 : 14 تلمود بابلي، سنھدرین، 9 : 1)؛

سایر انواع زناي با محارم مجازات آسماني یا تازیانھ در پي دارند. 
 8- زنا با دختر باكره مستلزم پرداخت مھرالمثل دوشیزگان است (خروج، 17 : 16-23). 2

چنان كھ از مطالب فوق برمي آید، تورات در یك جا مجازات زنا را سنگسار دانستھ است؛ آنجا كھ كسي با دختر نامزددار زنا كند.  در مورد
زنا با زن شوھردار، تورات فقط حكم بھ قتل كرده و راي غالب در اینجا قتل بھ شیوه خفھ كردن است؛ گرچھ سنگسار ھم با استناد بھ قیاس

اولویت طرفداراني دارد.  در برخي از انواع زناي با محارم نیز تلمود حكم بھ سنگسار كرده است. 

ب) رجم در قرآن 
گرچھ در قرآن بھ صراحت آیھ اي كھ بر تشریع رجم داللت كند، وجود ندارد،  اما برخي از مفسران، آیھ 41 سوره مائده را در ارتباط با رجم

دانستھ اند:3 «یا ایھا الرسول ال یحزنك الذین یسارعون في الكفر من الذین قالوا امنا بافواھھم...» 
آیھ مطابق نقل مفسران ناظر است بھ زناي زن و مردي یھودي كھ چون داوري را نزد پیامبر آوردند، حكم بھ سنگسار ایشان كرد.  این جریان
با تفصیل بیشتري در بخش بعدي بررسي مي شود.4 آنچھ بھ اینجا مربوط مي شود، آن است كھ آیھ در اینجا نھ در صدد اثبات حكم رجم، بلكھ

در پي بیان داوري درست پیامبر است. 
نھایت آنكھ رجم ھیچ مستند قرآني ندارد و ھیچ یك از مفسران نیز نخواستھ اند حكم رجم را از قرآن استنتاج كنند.  با این ھمھ در اینجا مدعاي

دیگري مطرح است و آن اینكھ آیھ اي در قرآن درباره رجم وجود داشتھ كھ در نسخھ فعلي قرآن نیامده است.  این مدعا را نیز در مباحث بعدي
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ج) رجم در سنت پیامبر(ص) 
چنان كھ گفتھ شد، رجم مستند قرآني ندارد و فرقھ ھاي اسالمي نیز رجم را نھ بھ استناد قرآن، بلكھ بھ استناد سنت پیامبر اثبات كرده اند.5 در

این مقال آنچھ را از سنت پیامبر بھ عنوان مثبت رجم مورد استناد قرار گرفتھ است، بررسي مي كنیم. 
در یك نگاه مي توان آنچھ را بھ سنت پیامبر مربوط مي شود، بھ دو دستھ تقسیم كرد:  آنجا كھ در این باره حكمي امري و صریح بھ پیامبر مستند

است، و جایي كھ پیامبر در یك دعوا یا مورد خاص بھ این مجازات حكم كرده است.  بھ عبارت دیگر، جایي كھ پیامبر «قانون» وضع مي كند،
و جایي كھ از حكم او یك «رویھ قضایي» استنباط مي شود. 

1- پیامبر(ص) قانون گذار رجم؟ 
تنھا در یك روایت وضع مجازات رجم بھ پیامبر نسبت داده شده است:  «عن عباده بن الصامت قال:  قال رسول هللا (ص):  خذوا عني، خذوا

عني، فقد جعل هللا لھن سبیال، البكر بالبكر جلد مائھ و نفي سنھ، و الثیب بالثیب جلد مائھ و الرجم.6» 
این روایت اشارت است بھ وعده اي كھ خداوند در آیھ 15 سوره نساء بھ جعل سبیل داده است.  مفھوم حدیث این است كھ خداوند این راه را

پیش پاي زانیان نھاده است:  زناي بكر با بكر صد تازیانھ و تبعید بھ مدت یك سال، و زناي ثیب با ثیب صد تازیانھ و رجم.  درباره این حدیث
چند نكتھ قابل ذكر است:   اوال عباده بن صامت در بیشتر نقلھا تنھا راوي این حدیث است، و بعید است كھ حكمي چنین مھم را ھیچ شخص

دیگري نشنیده باشد یا روایت نكرده باشد؛ افزون بر اینكھ عباده بن صامت دست كم در میان شیعیان فردي ثقھ نیست.  وي از انصار معاویھ
بود كھ تا آخر عمر در شام ماند. 7 ثانیا جمع بین تازیانھ و تبعید در مورد زانیان غیرمحصن، و جمع تازیانھ و رجم براي زانیان محصن قولي
شاذ است كھ در فقھ شیعھ طرفدار چنداني ندارد.  در میان فقیھان اھل تسنن نیز این مسئلھ بحث برانگیز است.  براي مثال، ابوحنیفھ بھ این دلیل

كھ تغریب (تبعید) در آیھ نور ذكر نشده است، آن را نمي پذیرد، زیرا الزمھ آن این است كھ خبر واحد ناسخ نص قرآن باشد.8 در جمع بین
رجم و تازیانھ این مسئلھ آشكارتر است، چرا كھ قاطبھ فقھاي سني و شیعھ چنین حكمي را نپذیرفتھ  اند، و حتي اگر نخواستھ  اند اصل حدیث را

زیر سوال ببرند، آن را منسوخ قلمداد كرده  اند. 9
ثالثا این حدیث با سایر روایات، كھ بین رجم و تازیانھ، و تازیانھ و تبعید جمع نكرده  اند، تعارض دارد. از این رو، نمي توان حدیث عباده را بھ

عنوان سندي محكم در اثبات رجم قلمداد كرد. 

2-  رویھ قضایي پیامبر(ص) 
بھ جز حدیث پیش گفتھ، روایاتي چند حاكي از آن است كھ پیامبر در زمان حكومت خود در مدینھ حكم رجم را جاري كرده است.  این روایات

را بر دو دستھ تقسیم مي كنیم. 
اول:  مواردي كھ مستند آنھا شھادت است.  آنچھ از سنت پیامبر در اینجا مورد استناد قرار گرفتھ تنھا یك واقعھ است كھ در كتب تفسیري و
فقھي نقل شده است، و آیھ 41 سوره مائده را نیز در ارتباط با آن شمرده  اند.  تفصیل واقعھ را در كتب تفسیري نقل كرده اند و در اینجا بھ

اختصار بھ آن اشاره مي شود:  در سال چھارم ھجري، دو مرد و زن از اشراف یھودي كھ ھمسردار بودند، در خیبر زنا كردند و چون یھود بھ
دلیل جایگاه این افراد، نمي خواستند حكم رجم را- كھ بر اساس تورات مجازات ایشان بود- درباره آنان جاري كنند، بھ این امید كھ در اسالم

حكمي آسان تر وجود داشتھ باشد، داوري را بھ نزد پیامبر آوردند.  پیامبر بر حكم رجم صحھ گذاشت و نھایتا آن دو را رجم كرد. 
در این روایت سخني از چگونگي اثبات این جرم نیست، ولي از فحواي كالم بر مي آید كھ بھ یقین اثبات آن مستند بھ اقرار زانیان نیست، و

الجرم باید از طریق شھادت بھ اثبات رسیده باشد.  نكتھ اي كھ ھست اینكھ علي القاعده شاھدان این واقعھ نیز یھودي بوده  اند (چون ایشان دعوي
را بھ نزد پیامبر آورده  اند و بھ ناگزیر ایشان ھم در مورد آن شھادت داده  اند)، و بي گمان این بحث مطرح مي شود كھ با توجھ بھ اینكھ شاھدان

باید مسلمان باشند- چنان كھ پیشتر گفتیم - آیا شھادت اھل كتاب در این باره پذیرفتھ است یا خیر؟  
اگر انگشت روي این نكتھ - كھ البتھ نكتھ ظریفي نیز ھست - نگذاریم، بھ اصل دیگري مي رسیم كھ پیامبر بارھا در اقوال و افعال خود بر آن
صحھ گذاشتھ است، و آن اینكھ درباره اھل كتاب بر اساس كتاب ایشان داوري كرده است.  مدعاي ما این است كھ در این مورد پیامبر درباره

یھودیان مطابق تورات قضاوت كرده است، و این  امري است كھ ھم با سیره پیامبر و ھم با مبناي عقل و نیز اصول فقھي اسالمي كامال
سازگار است.  از این رو، از این مورد خاص نمي توان یك حكم اسالمي را استنباط كرد. 

بر این مدعا مي توان شاھد ظریفي اقامھ كرد:  چنان كھ در ذیل آیھ 15 نساء در بحث از «نسائكم» ذكر شد، بسیاري از مفسران، مجازات
مذكور در آیھ را ناظر بھ زنان مسلمان مي دانند.11 حال بھ فرض كھ بپذیریم سنت پیامبر ناسخ حكم حبس ابد مذكور در آیھ 15 سوره نساء

است آیا الزمھ اش این است كھ بپذیریم موضوع حكم یعني زنان مومنھ نیز تغییر كرده، و حكم شامل كلیھ زنان مي شود؟
آنچھ طرفداران حكم رجم مدعي  اند این است كھ حكم حبس ابد با حكم رجم منسوخ شده است. اما اینكھ موضوع مجازات حبس ابد كھ زنان

مومنھ بودند نیز تغییر یافتھ باشد و ھمھ زنان، چھ مسلمان و چھ غیرمسلمان مشمول حكم رجم شوند، این  امر دلیل مي خواھد، و از این حدیث و
احادیث دیگر چنین دلیلي بھ دست نمي آید. 

این شاھدي بر این مدعاست كھ در این مورد خاص، پیامبر مجرمان را نھ بھ عنوان یك حكم اسالمي، بلكھ بر اساس دیانت آسماني خود آنھا-
یعني یھودیت - رجم كرده است، زیرا حكم رجم - بر فرض پذیرش - حكمي اسالمي است كھ علي القاعده فقط در مورد زنان مسلمان اجرا

مي شود. 
دوم:  مواردي كھ مستند آنھا اقرار است.  این دستھ از دعاوي یك نمونھ بارز دارد كھ بھ شكل ھا و عبارات گوناگون در جوامع حدیثي شیعھ و
سني نقل شده است.  این جریان كھ بھ داستان «ماعز» معروف است، راجع بھ فردي است كھ نزد پیامبر بھ زناي خود اقرار مي كند.  خالصھ
داستان چنین است كھ مردي بھ نام ماعز بھ نزد پیامبر آمد و گفت:  «زنا كرده ام، مرا پاك گردان.» رسول خدا(ص) او را گفت:  «برو توبھ
كن، و از خدا  آمرزش بخواه.» رفت و پس از مدتي بازگشت و باز گفت:  «زنا كرده ام، مرا پاك گردان.» رسول خدا(ص) باز امر بھ توبھ

كرد.  تا چھار بار رفت و آمد.  آنگاه پس از بار چھارم، پیامبر بھ او گفت:  «تو دیوانھ اي؟» گفت:  «نھ.» پیامبر از اصحاب درباره دیوانگي و
مستي وي سوال كرد.  گفتند:  «مست و دیوانھ نیست.» پیامبر پرسید:  «در حال زنا محصن بودي؟» گفت:  «آري.» حضرت فرمود تا او را

رجم كردند. 12 این حدیث داراي مشكالت فراواني است و برخي از فقھا بر بعضي از روایات آن گاھي تا 18 اشكال شماره كرده  اند،13 كھ
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قوانینموضوع کلی:رجم از دیدگاه قرآن و سنتعنوان:

در اینجا از بیان آنھا درمي گذریم.  در اینجا با صرف نظر از مشكالتي كھ در سند این روایات است، و نیز گذشتھ از شكل ھاي گاه متعارض
نقل آن، كھ مي تو اند مطابق ادلھ فقھي مسقط اعتبار ھمھ شكل ھاي آن باشد، فقط بھ یك مشكل اساسي در این حدیث اشاره مي كنیم:  بر اساس

مسلمات فقھ مذاھب مختلف اسالمي، توبھ پیش از اقامھ شھادت مسقط حد است.14 حال پرسش این است كھ چھ توبھ اي از حال نزار و پریشان
چنین گناھكاري باالتر است؟ مگر توبھ چھ معنایي دارد؟ وقتي گناھكاري با این حال پشیماني و  اندوه نزد پیامبر مي آید و با عجز و البھ از وي
مي خواھد حكم خدا را درباره وي اجرا كند، آیا ھیچ انگیزه اي جز پشیماني و ندامت و توبھ از كردار خویش دارد؟ مگر منظور از توبھ، ھمین
پشیماني از ارتكاب عمل و بازگشت بھ سوي خدا نیست؟ چھ توبھ اي از این باالتر و صادقانھ تر؟ ھمین كھ شخصي بي آنكھ ھیچ شاھدي بر گناه

او باشد، خود صادقانھ بھ نزد پیامبر مي آید و بھ گناھش اعتراف مي كند، نشانھ گویایي از توبھ او نیست؟ پس چرا پیامبر وي را سنگسار
مي كند؟

این تنھا مشكل كوچكي از مشكالت عدیده این حدیث است، و البتھ ھمین یك مشكل كافي است كھ این حدیث را كھ بھ خودي خود متزلزل است،
متزلزل تر كند. 

از برخي از شكل ھاي نقل این حدیث برمي آید كھ پیامبر بھ راحتي حكم بھ رجم كرده است.  آیا این با آن ھمھ سخت گیري در اثبات و اجراي حد
الھي، كھ ھمان طور كھ جزیري مي گوید، عمال ھیچ راه اثباتي براي چنین جرایمي نمي ماند یا دست كم اثبات آن بسیار مشكل است،15

سازگار است؟  دشواري  امر از اینجا روشن مي شود كھ چھار مرد مسلمان باید ھم زمان بھ نحوي دقیق عمل دخول را ببینند و با ھم در دادگاه
شھادت دھند.  جالب آنكھ اگر سھ شاھد عادل جامع الشرایط بھ چنین امري شھادت دھند و نفر چھارم شھادت ندھد، با آنكھ شھادت ایشان براي

ھر انساني علم آور است، باید حد قذف بخورند.16 و جالب تر آنكھ صاحب «جواھر» در مبحث نكاح مي گوید:  نگاه كردن بھ عورت زناكاران
حتي براي اداي شھادت در دادگاه حرام است.17 مفھوم این عبارت چیست؟ از یك سو، شاھدان آنگاه مي توانند در دادگاه شھادت دھند، كھ
عمل مقاربت را بھ نحوي دقیق و كامل دیده باشند، و این با نگاه اتفاقي میسور نیست، و از سوي دیگر نگاه عمدي و مستمر آنھا حتي براي

اداي شھادت حرام است، و ارتكاب فعل حرام مسقط عدالت است؛ پس چنین فردي صالحیت شھادت را ندارد! 
فقط یك راه براي اثبات مي ماند و آن ھم «اقرار» است؛ اما اقرار ھم مبین تعارض و تناقض شگرفي است.  اقرار گناھكار چھ دلیل و انگیزه اي
جز پشیماني و ندامت وي مي تو اند داشتھ باشد؟ آیا توبھ جز این است؟ اینھا ھمھ شواھد و قرائني است كھ باید بھ روایاتي كھ دال بر اجراي حد

رجم بھ دست پیامبرند، با دیده تردید نگریست. 

د) تثبیت رجم بھ مثابھ حكم اسالمي 
تتبع انجام شده نشان مي دھد كھ سردمدار طرفداري از اجراي رجم، خلیفھ دوم است.  وي بر این نكتھ پافشاري مي كرد كھ آیھ رجم در قرآن

وجود داشتھ است، اما در متن نھایي قرآن وارد نشده است. 18
 1- در تفسیر «درالمنثور» مي گوید:  «اخرج عبدالرزاق في المصنف عن ابن عباس قال: امر عمربن الخطاب منادیا فنادي:  ان الصلوه جامعھ.

ثم صعد المنبر فحمدهللا و اثني علیھ، ثم قال:  ایھاالناس التجز عن من «آیھ الرجم» فانھا آیھ نزلت في كتاب هللا و قرءناھا، و لكنھا ذھبت في
القرآن كثیر...19» 

یعني:  عبدالرزاق در المصنف بھ نقل از ابن عباس آورده است:  روزي عمر بن الخطاب دستور داد بھ شخص جارچي كھ اعالن كند: اي
مردم! امروز نماز بھ جماعت خو انده مي شود تا ھمھ براي اقامھ نماز در مسجد حاضر شوند.  آنگاه عمر بھ منبر رفت و پس از حمد و ثناي

الھي چنین گفت:  ھان  اي مردم!  از موضوع آیھ رجم نگران نباشید، آیھ مزبور در كتاب هللا نازل شد و ما آن را قرائت كردیم و لكن در قرآن
چیزھاي زیادي حذف شده است. 

2- اخرج ابن مردویھ عن حذیفھ قال:  قال لي عمربن الخطاب:  كم تعدون سوره االحزاب؟ قلت:  اثنتین او ثالثا و سبعین.  قال:  ان كانت لتقارب
سوره البقره و ان كانت فیھا آیھ الرجم. 20

ابن مردویھ از حذیفھ نقل مي كند كھ گفت:  عمر بن خطاب بھ من گفت:  بھ چھ مقدار بر مي شمارید سوره احزاب را؟ من گفتم:  ھفتاد و دو یا
ھفتاد و سھ.  عمر گفت:  كھ سوره احزاب بھ سوره بقره نزدیك شود ھر چند كھ در آن، آیھ رجم باشد؟! 

 3- اخرج احمد و النسایي عن عبدالرحمن بن عوف، ان عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعتھ یقول:  اال و ان اناسا یقولون ما بال الرجم و في
كتاب هللا الجلد؟ و قد رجم النبي و رجمنا بعده و لوال ان یقول القائلون او یتكلم المتكلمون، ان عمر زاد في كتاب هللا ما لیس منھ الثبتھا كما

نزلت. 21
یعني:  احمد و نسایي ازعبد الرحمن بن عوف نقل كرده  اند كھ:  عمر روزي براي مردم سخن مي گفت، و من از او شنیدم كھ مي گوید: اي مردم،
بدانید كھ شنیده ام كھ گروھي مي گویند:  رجم دیگر چیست و حال آنكھ در كتاب خداوند از جلد و تازیانھ سخن بھ میان  آمده است؟ و بھ درستي

كھ پیامبر رجم كرد و ما نیز بعد از وي رجم را اجرا كردیم.  و اگر نبود آنچھ سخن گویان و معترضان مي گفتند كھ عمر در كتاب خدا، چیزي
را افزوده كھ در قرآن نیست، بھ درستي كھ من رجم را در قرآن ثبت مي كردم، ھمچنان كھ نازل شده است. 

4- احمد بن حنبل از ابن عباس چنین روایت مي كند:  «قال خطب عمربن الخطاب - و قال ھشیم مره خطبنا - فحمدهللا واثني علیھ، فذكر الرجم
فقال:  ال تخد عن عنھ فانھ حد من حدودهللا.  اال ان رسول هللا (ص) قد رجم ورجمنا بعده، و لو ال ان یقول القائلون زاد عمر في كتاب هللا مالیس

منھ، لكتبتھ في ناصیھ المصحف:  شھد عمربن الخطاب22.» 
ابن عباس گفت:  روزي خلیفھ دوم بھ سخنراني پرداخت (و ھشیم نیز گفت:  یك بار عمر سخنراني كرد) و بھ ستایش و ثناي خداوند مشغول شد

و پس از آن، از رجم یاد كرد و گفت:  خود را درباره رجم فریب ندھید كھ بھ درستي كھ رجم یكي از حدود الھي است.  آگاه باشید كھ پیامبر
خدا(ص) رجم را اجرا كرد و ما نیز بعد از وي این كار را اجرا كردیم.  و اگر نبود كھ معترضان مي گفتند كھ عمر در كتاب خداوند بیفزود

آنچھ در آن نیست، ھمانا من معترضان در پیشاني و ابتداي مصحف مي نوشتم كھ عمر بن خطاب، گواھي مي دھد بر رجم. از این جمالت كامال
روشن مي شود كھ عمر تا آنجا روي اجراي حكم رجم اصرار داشتھ كھ مخالفان را تھدید كرده و جوي وحشتناك نسبت بھ نقد و اعتراض بھ آن

بھ وجود آمده است.  بنابراین علي رغم اینكھ نسخ كتاب هللا با سنت  امري غیرمجاز در میان مسلمانان شناختھ شده بود، ھیچ كس نتوانست
اعتراض كند. 

 5- عمر در یكي از خطبھ ھایش بھ تفصیل در این باره سخن گفتھ است كھ بخشي از آن چنین است:  «الرجم في كتاب هللا حق علي من زني من
الرجال و النساء اذا احصن، اذا قامت البینھ، او كان الحبل او ا العتراف.» 23

 6 -در نقل ھا نیز  آمده است كھ عمر یك بار دنبال آیھ اي خاص از قرآن مي گشت كھ بھ شكل مبھمي آن را بھ خاطر داشت.  وي با ابراز تاسف
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قوانینموضوع کلی:رجم از دیدگاه قرآن و سنتعنوان:

عمیقي بھ یاد مي آورد كھ تنھا شخصي كھ آیھ را ثبت كرده بود، در جنگ یمامھ كشتھ شده و در نتیجھ، آن آیھ از دست رفتھ است.24 ظاھرا
عمر گاھي آیھ رجم را در مورد مطلق زانیان مي گفتھ و گاھي آیھ را در مورد سال خوردگان بھ خاطر مي آورده است (مالك بن انس، الموطا،

تحقیق محمد فواد عبدالباقي، قاھره، 1951م، ج2، ص824- احمد بن حنبل، ھمان، ج1، ص47،55- بخاري، صحیح، ج4، ص305،
مسلم، صحیح، تحقیق محمد فواد عبدالباقي، ج2، ص1317- ابوداوود، سنن، تحقیق محمد محیي الدین عبدالحمید، قاھره 1965، ج4،

ص145- ابن ماجھ، سنن، تحقیق محمد فواد عبدالباقي، قاھره 1374ه-، ج2، ص853- ترمذي، سنن، ج2، ص442- ابن قتیبھ، تاویل
مختلف الحدیث، قاھره، 1386ه-، ص313- ابن سالمھ، الناسخ و المنسوخ، ص22- بیھقي، السنن الكبري، حیدرآباد، 1354ه-، ج8،

ص211،213).  اما او بھ ھر حال با این پافشاري نتوانست معاصرانش را قانع كند كھ آن آیھ را بھ قرآن بیفزایند، زیرا ھیچ كس دیگري از
نظر او حمایت نكرد،25 چرا كھ مي بایست دو شاھد مي داشت تا مطلبش بھ عنوان بخشي از قرآن پذیرفتھ گردد.   آیھ اي كھ عمر مدعي است در
قرآن بوده، و بھ تعبیر تفسیر «كشف االسرار»، «آیتي است از قرآن كھ خط آن منسوخ است و حكم آن ثابت26» بھ چند شكل در كتب روایي

و تفسیري نقل شده است و گاه تا ھفت روایت آن را برشمرده اند.
برخي از نقل ھا چنین است: 1-  الشیخ و الشیخھ فارجموھما البتھ27؛ (موطا مالك، كتاب الحدود، حدیث10):  پیرمرد و پیرزن را حتما رجم

نمایید. 
2-  الشیخ و الشیخھ اذا زنیا فارجموھما البتھ؛ (مسند احمد، ج5، ص183- سنن ابن ماجھ، كتاب الحدود، باب الرجم، حدیث1- سنن الدارمي،

كتاب الحدود، باب حد المحصنین بالزنا):  پیرمرد و پیرزن را آنگاه كھ زنا كردند، حتما رجم نمایید. 
3-  الشیخ و الشیخھ اذا زنیا فرجموھما البتھ نكاال من هللا (و رسولھ) و هللا عزیر حكیم؛ (الدرالمنثور، ج5، ص179):  پیرمرد و پیرزن را آنگاه

كھ زنا كردند، حتما رجم نمایید كھ این عذابي است از سوي خدا (و رسول خدا) و خداوند عزیز حكیم است. 
4-  الشیخ و الشیخھ اذا زنیا فارجموھما البتھ بما قضیا من اللذه، نكاال من هللا و رسولھ.  (السنن الكبري، كتاب الحدود، باب ما یستدل بھ علي ان
السبیل ھو جلد الزانیین و رجم الثیب، حدیث 6، ج8، ص211):  پیرمرد و پیرزن را آنگاه كھ زنا كردند، حتما رجم نمایید كھ این عذابي است

از سوي خدا و رسول او، در قبال لذتي كھ برده  اند. 
5-  الشیخ و الشیخ اذا زنیا فارجموھما بما قضیا من اللذه:28 پیرمرد و پیرزن را آنگاه كھ زنا كردند، بھ جزاي لذتي كھ برده  اند، رجم نمایید. 

با كمال شگفتي برخي از نقلھاي این عبارت در بعضي كتب روایي شیعي نیز آمده اند؛ مانند «قال ابوعبدهللا  (ع):  الرجم في القرآن قولھ تعالي:
اذا زني الشیخ و الشیخھ فارجموھما البتھ، فانھما قضیا الشھوه29.» در نقل دیگري نیز ھمانند این آمده است:  «عن سلیمان ابن خالد، قال :

قلت البي عبدهللا(ع):  في القرآن رجم؟ قال:  نعم؛ قلت:  كیف؟ قال:  الشیخ و الشیخھ فارجموھما البتھ فانھما قضیا الشھوه.30» 
جالب توجھ است كھ اشكاالت عدیده و بسیار واضحي بر این نقل ھا وارد است كھ برخي از آنھا ذكر مي شود: 

 1- پذیرش این سخن، مستلزم قبول تحریف در قرآن است كھ با عقاید عامھ مسلمانان در تعارض است. 
2-  بسیاري از شكل ھاي این نقل از نظر ادبي داراي اشكاالت عدیده است.  براي مثال: 

اوال:  در نقل اول كھ مالك آورده است، و نیز نقل دوم شیعھ، «الشیخ و الشیخھ فارجموھما...» اصال ذكري ازعمل ارتكاب زنا نشده و فقط
حكم بھ رجم پیرمرد و پیرزن شده است و مقتضاي چنین متني این است كھ پیرمردان و پیرزنان را بدون ارتكاب ھر گونھ عمل ناشایستي باید

 .( بھ تازیانھ بست!  گویي جرم آنان سالخوردگي و مزاحمت براي دیگران است!  (نعوذبا
ثانیا:  قرار گرفتن «فاء» بر سر «ارجموا» كھ جزاي شیخوخت نمي تو اند باشد، زیرا «فا» از نظر ادبي باید بر سر جواب شرط در آید،

بنابراین باید جملھ شرطیھ باشد و مدخول فاء جزاي جملھ قرار گیرد و در غیر این صورت، باید مسندالیھ بھ شكل صفت فاعلي باشد تا بتو اند
بھ شرط تاویل گردد و مدخول فاء جزاي آن قرار گیرد و در این متن چنین نیست، زیرا جملھ اي آورده شده كھ شرطیھ نیست و واژه ھاي شیخ

و شیخھ ھم داراي ساختار صفت فاعلي نمي باشند؛ برخالف «فاء» در «فاجلدوا» كھ در آیھ شریفھ جلد وجود دارد.  «اجلدوا» با توجھ بھ
وجود مسندالیھ الزانیھ و الزاني، بھ منزلھ جزاي فعل مقدر «زني» است.  و درست است كھ جملھ شرطیھ نیست، ولي واژه ھاي الزانیھ و

الزاني كھ داراي ساختار صفت فاعلي در مبتدا مي باشند، بھ فعل «زني» قابل تاویل است و بھ منزلھ شرط مي توانند محسوب گردند.  و بھ
عبارت دیگر، در متن آیھ جلد معنا این است:  شخصي اگر متصف بھ این صفت گردد...  او را صد تازیانھ بزنید.  ولي این گونھ عملیات ادبي

در مورد واژه ھاي شیخ و شیخھ كھ ساختار صفت فاعلي ندارند، امكان پذیر نیست.  ھمچنین «قضا لذت» نیز اشكال دارد، چون بسیار عام
است.31  

3- از نظر سبك شناختي، این عبارت بھ ھیچ وجھ با آیات قرآني ھم خواني ندارد، بلكھ كامال شبیھ و حتي گرتھ برداري از آیات تورات است.
البتھ این واژه در ھیچ جاي دیگر قرآن نیامده، ولي در تورات فراوان است؛ از جملھ در مورد زنا:  «كسي كھ با زن دیگري زنا كند...  زاني و

زانیھ البتھ كشتھ شوند» (الویان،10:20) و مواردي از این دست. 
4-  آیھ ادعایي فقط حكم سنگسار زن و مرد پیر زناكار را معین كرده است و درباره سایر زناكاران محصن ساكت است.  از این رو، نمي توان

از آن، حكم سایر زناكاران را استخراج كرد. 
5-  اگر این جملھ در قرآن وجود داشتھ، آیا با موافقت رسول هللا برداشتھ شده است یا بدون موافقت ایشان؟ اگر بدون موافقت رسول هللا بوده كھ
اوال توالي فاسده كالمي بھ دنبال دارد، و قرآن را از ھرگونھ اعتبار استنادي خواھد  انداخت.  و ثانیا چرا عمر از معترضین، نگران است كھ

بگویند عمر چیزي بھ قرآن افزوده است؟ و اگر با اذن و موافقت رسول هللا و بھ امر ایشان كھ متخذ و نشئت گرفتھ از فرمان الھي است،
برداشتھ شده، بنابراین چھ كسي بھ خود مي تو اند چنین جرئتي بدھد كھ آیھ اي كھ بھ دستور الھي از قرآن برداشتھ شده، دو مرتبھ گذاشتھ شود؟

شگفتا!  آنچھ در علوم قرآني سابقھ دارد، نسخ است.  نسخ بر فرض اینكھ اتفاق افتاده باشد و ما وقوع آن را بپذیریم، بھ این گونھ است كھ آیھ اي
در قرآن وجود دارد كھ منسوخ آیھ دیگري است، در حالي كھ ھم ناسخ و ھم منسوخ، ھر دو، در قرآن باقي ھستند.  چنین پدیده اي كھ آیھ اي در
قرآن بوده كھ برداشتھ شده است، اگر از نظر كالمي قابل پذیرش باشد، دیگر چگونھ مي توانیم حكم محتواي آن را باقي بدانیم؟ اگر چنین آیھ اي

بوده و حامل حكمي بوده، یقینا حذف آن بھ خاطر محو حكم محتوایي بوده است.  و معنا ندارد كھ آیھ حذف شود، ولي حكمش باقي بما ند.  
با مراجعھ بھ نقل مفصل خطبھ عمر كھ بخاري32 آن را نقل كرده است، روشن مي شود كھ حكم سنگسار در میان برخي از صحابھ پیامبر

مخالفاني داشتھ است.  از سوي دیگر، عمر در این خطبھ حكم رجم را با مسئلھ سیاسي حكومت پیوند زده است.  یكي از اصحاب - ظاھرا عمار
یاسر - در جلسھ اي گفتھ بود:  «لو قد مات عمر لقد بایعت فالنا (علي ع)، فوهللا ما كانت بیعھ ابي بكر اال فلتھ...»:  اگر عمر بمیرد، من حتما با
فالني (علي ع) بیعت خواھم كرد، پس بھ خدا قسم كھ بیعت با ابوبكر یك اتفاق ناگھاني بود...» این گفتھ بھ گوش عمر مي رسد و از این سخن
برآشفتھ مي شود و خطبھ اي ایراد مي كند و در آن، ضمن پرداختن بھ این سخن سیاسي، حكم رجم را نیز بیان مي كند.  در ھم آمیختگي بحث ھاي
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خالفت و جانشیني پیامبر با حكم رجم مي تو اند تا حدي سیاسي بودن این حكم را نیز نشان دھد.  آیا حكم رجم را بزغالھ خورده است؟!! 
تتبع در نقل ھا نشان مي دھد كھ بیشترین روایات در مورد آیات منسوخھ و بھ خصوص حكم رجم بھ خلیفھ دوم منتسب مي گردد و او بر این امر

اصرار داشتھ است.  ولي از صحابھ رسول هللا(ص) كسي [نظر] او را در خصوص آیھ رجم تایید نكرد، بعدھا برخي از صحابھ و در رأس آنان
عایشھ، جوا ترین ھمسر پیامبر، آن آیھ را بھ یاد آوردند.33  

نقل عایشھ بھ شرح زیر است:  «قالت عایشھ:  لقد نزلت آیھ الرجم و رضاعھ الكبیره و كانتا في صحیفھ تحت سریري و لما مات رسول هللا(ص)
و تشاغلنا بموتھ دخل داجن فاكلھ»؛ یعني:  عایشھ گفتھ است كھ صحیفھ اي داشتھ كھ دو آیھ بر آن نوشتھ بوده، یكي از آنھا، آیھ رجم بوده كھ زیر

تخت خوابش بوده است و بعد از وفات پیامبر، زماني كھ اھل خانھ مشغول تشییع جنازه پیامبر(ص) بودند، «داجن»- كھ مراد بزغالھ است -
(الدمیري در حیاه الحیوان گفتھ است:  الداجن الشاه التي یعلفھا الناس في البیوت في منازلھم.  رك/  فضل بن شاذان، االیضاح، تحقیق محدث

ارموي، تھران، 1393ه، ص212) داخل خانھ شد و صحیفھ را خورد. (احمدبن حنبل، ھمان، ج6، ص269- ابن ماجھ، ھمان، ج1،
ص626- ابن قتیبھ، تاویل، ص310- شافعي، كتاب االم، قاھره، 1321-1326ه-، ج5، ص23، ج7، ص208). شگفتا!  آیا ناقلین این گونھ
) چھ سندیتي براي قرآن مطالب بھ لوازم گفتھ ھاي خود توجھ داشتھ  اند؟ آیا اگر چنین مطالبي از واقعیت تاریخي برخوردار باشد (نستجیربا
باقي خواھد ماند؟ مگر نھ این است كھ خداوند متعال بھ صراحت فرموده است:  «انا نحن نزلنا الذكر و انا لھ لحافظون» و بھ قول مولوي: 

مصطفي را وعده داد الطاف حق 
گر بمیري تو، نمیرد این ورق 
من كتاب و معجزت را حافظم 

بیش و كم كن را ز قرآن رافضم 
بھ رغم اصرار عمر و عایشھ، حكم رجم بھ عنوان یك حكم قطعي اسالمي پذیرفتھ نشد و دست كم خوارج در این مسئلھ مخالفت كردند.  ایشان

ادلھ اي چند را بر این مدعا آورده  اند از جملھ اینكھ: 
1-  خدا در مورد كنیزكان مي گوید:  «فان اتین بفاحشھ فعلیھن نصف ما علي المحصنات» (نساء:  25).  اما رجم نصف ندارد. 

 2- آیھ «الزانیھ و الزاني...» مقتضي وجوب جلد بر ھمھ زانیان است، و ایجاب رجم بر برخي بھ استناد خبر واحد مقتضي تخصیص عموم
كتاب بھ خبر واحد است، و این جایز نیست. 

3- رجم شدیدترین مجازات ھاست.  اگر چنین مجازاتي مشروع بود، حتما باید در قرآن ذكر مي شد.34  در خاتمھ این بحث، الزم بھ تاكید است
كھ ھمان طور كھ در آغاز گفتھ شد، منظور ما بررسي حكم رجم در قرآن مجید بود، اما حكم رجم درفقھ شیعھ مستند بھ اجماع و روایات عدیده

است، ولي اینكھ بر اساس روایات و اجماع مزبور، چگونھ حكم رجم بھ اثبات مي رسد، بحث پردامنھ اي است كھ گستره علمي دیگري را
مي طلبد. 
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طوسي ، تبیان ، ج3، ص142  ) 

 6- مسلم ، صحیح ، كتاب  الحدود، باب  حد الزنا ، ش؛1690 ابن  حجر، بلوغ  المرام ، كتاب  الحدود، ش؛1233 طبري ، جامع  البیان ، ج3،
ص369 (ش8811  )؛ شافعي ، احكام  القرآن ، ص209   

7-  رك:  محمد جواد موسوي  غروي ، فقھ  استداللي ، ص646   
 8- بخاري  قنوجي ، فتح  العالم  لشرح  بلوغ  المرام ، ص762  9  - ھمان ، ص763   

10-  از جملھ ، ابوالفتوح  رازي ، پیشین ، ج6، ص378  -؛384 مالك ، الموطا، ج2، كتاب  الحدود، باب  ما جاء في  الرجم ، ش1   
11-  از جملھ  رك:  ابن عربي ، پیشین ، ج1، ص؛355 قرطبي ، پیشین ، ج5، ص؛83 فخر رازي ، پیشین ، ج9، ص241 و ... 

 12- چنان كھ  گفتھ  شد، این  حدیث  بھ  شكل ھاي  مختلفي  نقل  شده  است.  در بیشتر نقل ھاي  اھل  تسنن  ردپاي  ابوھریره  دیده  مي شود.  برخي  از
مصادر كھ  این  حدیث  را نقل  كرده  اند بدین  قرارند:  بخاري ، صحیح ، باب93، حدیث؛1662 مسلم ، صحیح ، كتاب  الحدود، باب  من  اعترف  علي 

نفسھ  بالزاني ، ش؛1691 ابن حجر، بلوغ  المرام  ش1162 و ؛1163 ابن  ماجھ ، سنن ، كتاب  الحدود، باب  الرجم ، ش؛2554 شیخ  طوسي ،
تھذیب  االحكام ، ج10، كتاب  الحدود، باب  حدود الزني ، ش؛22 كلیني ، الفروع  من  الكافي ، ج7، كتاب  الحدود، باب  صفھ  الرجم ، ش6   

13-محمد جواد غروي  اصفھاني ، پیشین ، ص657  - 660
 14-امام  خمیني  مي نویسد:  «یسقط  الحد لو تاب  قبل  قیام  البینھ  رجما كان  او جلدا ...  و لو تاب  قبل  االقرار سقط  الحد» ( تحریر الوسیلھ ، ج2،

ص439  )؛ بر این  مطلب  حتي  ادعاي  اجماع  شده  است  (كشف  اللثام، ج2، ص398، بھ  نقل  از فاضل  لنكراني ، تفصیل  الشریعھ  في  شرح 
تحریر الوسیلھ ، كتاب  الحدود، ص135  )؛ ماده81 قانون  مجازات  اسالمي  نیز مقرر مي دارد:  «ھرگاه  زن  یا مرد زاني  قبل  از اقامھ  شھادت 

توبھ  نماید، حد از او ساقط  مي شود.» 
 15 -  رك:  جزیري ، الفقھ  علي  المذاھب  االربعھ، ج5، ص  70

16-   امام  خمیني ، پیشین ، ج2، ص؛438 فاضل  لنكراني ، پیشین ، ص128  - 129
 17- نجفي ، جواھر الكالم ، ج 29، ص  89

Encyclopedia of Islam  -18
 19- ج 5، ص179، اول سوره احزاب 

 20- ھمان ج5ص 180
 21 -  احمدبن حنبل، مسند، ج1، ص 47

22-  مسند احمد، ج1، ص 23
23-  مالك ، الموطا، ج2، كتاب  الحدود، باب  ما جاء في  الرجم ، ش.8 كل  خطبھ  را بخاري  در صحیح  (كتاب  الحدود، باب  رجم  الحبلي  من  الزنا

اذا احصنت ، ش1674) و مسلم  در صحیح  (كتاب  الحدود، باب  رجم  الثیب  في  الزنا، ش15  ) نقل  كرده  اند. 
24-  ابي داوود، سنن، ص10- السیوطي، اتقان، ج1، ص 204

 25- السیوطي، اتقان، ج1، ص 206
26-  میبدي ، پیشین ، ج2، ص447   

27- شیخ  طوسي ، تھذیب  االحكام ، ج10، كتاب  الحدود، باب  حد الزني ، ش؛7 كلیني ، الفروع  من  الكافي ، ج7، كتاب  الحدود، باب  الرجم  و
الجلد، ش3   

28- الدرالمنثور، ج5 ص 180
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quinta-feira, 5 de agosto de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

15:23
قوانینموضوع کلی:رجم از دیدگاه قرآن و سنتعنوان:

29- شیخ  طوسي ، تھذیب  االحكام، ج10، كتاب  الحدود، باب  حد الزني ، ش؛7 كلیني ، الفروع  من  الكافي ، ج7، كتاب  الحدود، باب  الرجم  و
الجلد، ش3 30-  حر عاملي ، وسائل  الشیعھ ، ج18، ص 350

 31 -رك:  فاضل  لنكراني ، پیشین ، ص161  - 163
 32- بخاري ، پیشین ، ش1674   

 33- احمدبن حنبل، ھمان ج5 ص 183بھ نقل از زیدبن ثابت و سعیدبن عاص، عبدالرزاق، المصنف، تحقیق حمید العظمي،
(ژوھانسبورگ،1970-1972م)ج7ص 330) 

34-  فخر رازي ، پیشین ، ج23، ص؛135 صابوني ، پیشین ، ج 2، ص  22
منبع:  ضمیمھ روزنامھ اطالعات، سھ شنبھ 17 مھر 1386
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