
 
  

  حدود در حقوق جزاي اسالم 
  از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي

  
  1بيژن بيدآباد

  
  

  چكيده
شارع بوده و از هاي  ناشي از عدم اشراف بر حكمتبسياري از قواعد رايج شده براي حدود در حقوق جزاي اسالم 

) تفسير موسع(ر قواعد جزائي بايد از آن كه داند  و برمبناي سنّت استخراج شدهاست تفسير موسع از نص قرآن كريم 
دشنام دادن و نسبت كردن كه فقط شامل حد زنا، حد قذف در چهار نوع از حدود تصريح قرآني دارند . خودداري نمود

عليرغم اينكه افعالي نظير لواط، تفخيذ، ازدواج مسلم با زن ذمي، بوسيدن پسر از . ، حد سرقت و حد محاربه استبه زنا
وت، سحق، قيادت، سب پيامبر ص يا ائمة معصومين ع، ادعاي نبوت، سحر، استعمال يا نوشيدن مسكر، ارتداد، روي شه

وطي بهائم، استمناء، تخلّي در كعبه و موارد ديگر تقبيح و تحريم شده اما صراحتي براي حد در قرآن براي مرتكبين آنها 
رد حد نزد فقهاي اهل سنّت شامل زنا، قذف، شرب خمر، سرقت، حرابه، موا. اند نيست ولي فقهاي شيعه آنها را ذكر كرده

با توجه به عدم لزوم توسعة قواعد فقهي جزائي بر مبناي سنّت و بيش از قرآن نبايد براي مرتكبين . شود ارتداد و بغي مي
اين اعمال و ديگر يعني مجازات . اين تخلفات بيش از حدود ذكر شده در قرآن براساس سنّت مجازات در نظر گرفت

دچار كند  ها نبايد منبعث از سنّت پيامبر ص يا امام ع تحرير گردد و آنچه كه فقه متداول براي اين جرائم ذكر مي جرم
گيري دربارة آنها كه آيا جرم  و نياز به بازنگري با مالحظة شرايط جديد هر زمان و مكان دارد و براي تصميم ايراد است

  .دنچه ميزان براي آنها مجازات تقرير شود بايد به شورا رجوع داده شو تلقي شوند يا نه و به
هايي كه  اند كه اثبات برخي از جرم اي حكيمانه مطرح شده از سوي ديگر همان موارد ذكر شده در قرآن به گونه

  . ردن هستندبه راحتي قابل رفع ك» درأ«مستوجب حد هستند تعليق به محال شده و يا با استفاده از قواعدي چون 
  
  حقوق جزا، حكمت، عرفان، تصوف، اسالمحد، حدود، : هاي كليدي واژه

  
  

  مقدمه
و باشد  مي حدود جمع حد است و حد در لغت بمعنى منع است و بمعنى حايل ميان دو چيز و بمعنى نهايت چيزى

حدودى . ضع فرموده استورا بر مكلف به جهت ارتكاب معصيتى  آنشارع كه است  معيندر شرع عبارت از عقوبتى 
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خوانده حد  اًاصطالح باشندقدر معين داراي كه در شرع براى سياست و جلوگيرى از متجاوزين مقرر گرديده اگر 
   .نامند ميآن را تعزير  باشندقدر معين نداراي و اگر  شوند مي

حدود در قرآن  اقسام 2.باشد يمقاله ماز موارد قابل توجه در اين كه چهار نوع از حدود تصريح دارد قرآن كريم به 
عليرغم اينكه افعالي . ، حد سرقت و حد محاربه استدشنام دادن و نسبت كردن به زنافقط شامل حد زنا، حد قذف در 

نظير لواط، تفخيذ، ازدواج مسلم با زن ذمي، بوسيدن پسر از روي شهوت، سحق، قيادت، سب پيامبر ص يا ائمة معصومين 
و موارد ديگر تقبيح و  3حر، استعمال يا نوشيدن مسكر، ارتداد، وطي بهائم، استمناء، تخلّي در كعبهع، ادعاي نبوت، س

موارد حد نزد . اند تحريم شده اما صراحتي براي حد در قرآن براي مرتكبين آنها نيست ولي فقها شيعه آنها را ذكر كرده
با توجه به مطالبي كه درباره عدم  4.شود رتداد و بغي ميفقهاي اهل سنّت شامل زنا، قذف، شرب خمر، سرقت، حرابه، ا

براي مرتكبين اين تخلفات بيش از حدود ذكر شده در  نبايدبر مبناي سنّت بيش از قرآن  5لزوم توسعة قواعد فقهي جزائي
ر ص يا امام ع ها نبايد منبعث از سنّت پيامب يعني مجازات اين اعمال و ديگر جرم. قرآن براساس سنّت جرم در نظر گرفت

به نوعي تفسير موسع از نص قرآن است و تفسير موسع كند  تحرير گردد و آنچه كه فقه متداول براي اين جرائم ذكر مي
براي تواند باشد و نياز به بازنگري با مالحظة شرايط جديد هر زمان و مكان دارد و  مورد قبول نمياز قواعد جزائي 

ا جرم تلقي شوند يا نه و به چه ميزان براي آنها مجازات تقرير شود بايد به شورا رجوع گيري دربارة آنها كه آي تصميم
  . نمود

  
  زنا و قذف

زن «: 6فرمايد كريم مي در قرآن. اند درباره حدود زنا و قذف آيات ابتداء سوره نور به بيان اين موضوع پرداخته
ه در طول زمان اثبات نفي رجم است هرچند رجم در حقوق خود اين آي. »زناكار و مرد زناكار را هريك صد ضربه بزنيد

در نفي رجم نيز به تفصيل . هم در نظام حقوقي آن زمان اجرا شده يا نشده باشدص منتج از تورات در دوران نبوت پيامبر 
ئيات پردازيم كه جز ذكر شد ولي از باب جزئيات احكام زنا و مجازات آن به شرح بيست و شش آيه اول سوره نور مي

اى است كه  سوره«: 7فرمايد كريم مي در اين آيات قرآن. بررسي نمائيم ،اين مجازات را از لحاظ پيچيدگي فرآيند اثبات
 

 

ميرزا ولى اهللا : ق؛ چاپ اول؛ تحقيق 1404 انتشارات نويد؛ تهران؛، قرن دهم، )جرجانى( آيات األحكام حسينى جرجانى سيد امير ابوالفتوح؛ - 2
  .651-680، صص 2جلد . اشراقى سرابى

، مؤسسه )1381( ابوالقاسم گرجي، حدود و تعزيرات و قصاص: نگاه كنيد به. شوند د اخير جزو تعزيرات آورده ميدر فقه شيعه دو مور - 3
  .انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
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 .» فَاْجِلُدوا كُلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائَةَ َجلَْدٍة  الزَّانَِيةُ َو الزَّاين«، 2سوره نور، آيه  - 6
فَاْجِلُدوا كُلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائَةَ َجلَْدٍة َو   الزَّانَِيةُ َو الزَّاين.اها َو أَْنَزلْنا فيها آياٍت َبيِّناٍت لََعلَّكُْم َتذَكَُّرونَُسوَرةٌ أَْنَزلْناها َو فََرْضن« ،1-26سوره نور، آيات - 7

ال َيْنِكُح إِالَّ زانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً َو الزَّانَِيةُ ال   الزَّاين.َيْشَهْد َعذاَبُهما طاِئفَةٌ ِمَن الُْمْؤِمنَنيدينِ اللَِّه إِنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َو الَْيْومِ الْآِخرِ َو لْ  ال َتأُْخذْكُْم بِهِما َرأْفَةٌ يف
َبَعِة ُشَهداَء فَاْجِلُدوُهْم ثَمانَني َجلَْدةً َو ال َتقَْبلُوا لَُهْم َشهاَدةً َو الَّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصناِت ثُمَّ لَْم َيأُْتوا بِأَْر.َيْنِكُحها إِالَّ زاٍن أَْو ُمْشرٌِك َو ُحرَِّم ذِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَني

لَُهْم ُشَهداُء إِالَّ أَْنفُُسُهْم  َو الَّذيَن َيْرُمونَ أَْزواَجُهْم َو لَْم َيكُْن.إِالَّ الَّذيَن تاُبوا ِمْن َبْعِد ذِلَك َو أَْصلَُحوا فَإِنَّ اللََّه غَفُوٌر َرحيٌم.أََبداً َو أُولِئَك ُهُم الْفاِسقُونَ
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و مرد زناكار زناكار زن . ايم، باشد كه پند گيريد ايم و در آن آياتى روشن فرستاده ايم و واجبش ساخته آن را نازل كرده
ه خدا و روز قيامت ايمان داريد، مباد كه در حكم خدا نسبت به آن دو دستخوش و اگر ب. را هر يك صد ضربه بزنيد

مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك . و بايد كه به هنگام شكنجه كردنشان گروهى از مؤمنان حاضر باشند. ترحم گرديد
كسانى را كه زنان . م شده استو اين بر مؤمنان حرا. گيرد گيرد، و زن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نمى را نمى

آورند، هشتاد ضربه بزنيد، و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذيريد كه  كنند و چهار شاهد نمى عفيف را به زنا متهم مى
و كسانى كه زنان . زيرا خدا آمرزنده و مهربان است. مگر كسانى كه بعد از آن توبه كنند و به صالح آيند. مردمى فاسقند

كنند و شاهدى جز خود ندارند، هر يك از آنها را چهار بار شهادت است به نام خدا كه از  زنا متهم مىخود را به 
و اگر آن زن چهار بار به خدا . و بار پنجم بگويد كه لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد. راستگويان است

و بار پنجم بگويد كه خشم خدا بر او باد اگر مرد از . شود گويد، حد از او برداشته مى سوگند خورد كه آن مرد دروغ مى
بود؟ و اگر نه اين بود كه خدا  شد اگر فضل و رحمتى كه خدا بر شما ارزانى داشته است نمى چه مى. راستگويان باشد

رى مپنداريد كه شما را در آن ش. اند گروهى از شمايند پذير و حكيم است؟ كسانى كه آن دروغ بزرگ را ساخته توبه
هر مردى از آنها بدان اندازه از گناه كه مرتكب شده است به كيفر رسد، و از ميان آنها آن . نه، خير شما در آن بود. بود

چرا هنگامى كه آن بهتان را شنيديد مردان و زنان . آيد كه بيشترين اين بهتان را به عهده دارد به عذابى بزرگ گرفتار مى
نگفتند كه اين تهمتى آشكار است؟ چرا چهار شاهد بر ادعاى خود نياوردند؟ پس اگر  مؤمن به خود گمان نيك نبردند و

بود، به  اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت ارزانيتان نمى. اند، در نزد خدا در زمره دروغگويانند شاهدانى نياورده
گرفتيد و  را از دهان يكديگر مى آن گاه كه آن سخن. رسيد گفتيد شما را عذابى بزرگ درمى سزاى آن سخنان كه مى

پنداشتيد كه كارى خرد است، و حال آنكه در نزد خدا  دانستيد و مى رانديد كه در باره آن هيچ نمى چيزى بر زبان مى
ما را نشايد كه آن را بازگوييم، پروردگارا تو منزهى، اين : چرا آن گاه كه اين سخن شنيديد نگفتيد. كارى بزرگ بود
خدا آيات . دهد كه اگر از مؤمنان هستيد، بار ديگر گرد چنان كارى مگرديد ست؟ خدا شما را اندرز مىتهمتى بزرگ ا

براى كسانى كه دوست دارند در باره مؤمنان تهمت زنا شايع شود، در . و خدا دانا و حكيم است. كند را براى شما بيان مى
شد اگر فضل و رحمتى كه خدا به شما  چه مى. دانيد داند و شما نمى خدا مى. دنيا و آخرت عذابى دردآور مهياست

  

َو َيْدَرُؤا َعْنَها الَْعذاَب أَنْ َتْشَهَد أَْرَبَع َشهاداٍت .َو الْخاِمَسةُ أَنَّ لَْعَنَت اللَِّه َعلَْيِه إِنْ كانَ ِمَن الْكاِذبَني.فََشهاَدةُ أََحِدِهْم أَْرَبُع َشهاداٍت بِاللَِّه إِنَُّه لَِمَن الصَّاِدقَني
إِنَّ الَّذيَن جاُؤ .َو لَْو ال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َو َرْحَمُتُه َو أَنَّ اللََّه َتوَّاٌب َحكيٌم.َو الْخاِمَسةَ أَنَّ غََضَب اللَِّه َعلَْيها إِنْ كانَ ِمَن الصَّاِدقَني.لَِّه إِنَُّه لَِمَن الْكاِذبَنيبِال

لَْو ال إِذْ . لَُه َعذاٌب َعظيٌمرا لَكُْم َبلْ ُهَو َخْيٌر لَكُْم ِلكُلِّ اْمرِئٍ ِمْنُهْم َما اكَْتَسَب ِمَن الْإِثْمِ َو الَّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْمبِالْإِفِْك ُعْصَبةٌ ِمْنكُْم ال َتْحَسُبوُه َش
لَْو ال جاُؤ َعلَْيِه بِأَْرَبَعِة ُشَهداَء فَإِذْ لَْم َيأُْتوا بِالشَُّهداِء فَأُولِئَك ِعْنَد اللَِّه ُهُم .ُمبٌنيَسِمْعُتُموُه ظَنَّ الُْمْؤِمُنونَ َو الُْمْؤِمناُت بِأَْنفُِسهِْم َخْيراً َو قالُوا هذا إِفٌْك 

إِذْ َتلَقَّْوَنُه بِأَلِْسَنِتكُْم َو َتقُولُونَ بِأَفْواِهكُْم ما لَْيَس .َو لَْو ال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َو َرْحَمُتُه ِفي الدُّْنيا َو الْآِخَرِة لََمسَّكُْم فيما أَفَْضُتْم فيِه َعذاٌب َعظيٌم.الْكاِذُبونَ
َيِعظُكُُم اللَُّه أَنْ َتُعوُدوا .ٌمَو لَْو ال إِذْ َسِمْعُتُموُه قُلُْتْم ما َيكُونُ لَنا أَنْ َنَتكَلََّم بِهذا ُسْبحاَنَك هذا ُبْهتانٌ َعظي.لَكُْم بِِه ِعلٌْم َو َتْحَسُبوَنُه َهيِّناً َو ُهَو ِعْنَد اللَِّه َعظيٌم

إِنَّ الَّذيَن ُيِحبُّونَ أَنْ َتشيَع الْفاِحَشةُ ِفي الَّذيَن آَمُنوا لَُهْم َعذاٌب أَليٌم ِفي الدُّْنيا َو .َو ُيَبيُِّن اللَُّه لَكُُم الْآياِت َو اللَُّه َعليٌم َحكيٌم.ِلِمثِْلِه أََبداً إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَني
يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتتَّبُِعوا ُخطُواِت الشَّْيطاِن َو َمْن َيتَّبِْع .ٌف َرحيٌمِخَرِة َو اللَُّه َيْعلَُم َو أَْنُتْم ال َتْعلَُمونَ َو لَْو ال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َو َرْحَمُتُه َو أَنَّ اللََّه َرُؤالْآ

ِمْنكُْم ِمْن أََحٍد أََبداً َو لِكنَّ اللََّه ُيَزكِّي َمْن َيشاُء َو اللَُّه َسميٌع   ُر بِالْفَْحشاِء َو الُْمْنكَرِ َو لَْو ال فَْضلُ اللَِّه َعلَْيكُْم َو َرْحَمُتُه ما َزكىُخطُواِت الشَّْيطاِن فَإِنَُّه َيأُْم
َسبيلِ اللَِّه َو لَْيْعفُوا َو لَْيْصفَُحوا أَ ال ُتِحبُّونَ أَنْ َيْغِفَر اللَُّه   َو الَْمساكَني َو الُْمهاجِريَن يف  وِلي الْقُْرىبَعليٌم َو ال َيأَْتلِ أُولُوا الْفَْضلِ ِمْنكُْم َو السََّعِة أَنْ ُيْؤُتوا أُ

َو الْآِخَرِة َو لَُهْم َعذاٌب َعظيٌم َيْوَم َتْشَهُد َعلَْيهِْم أَلِْسَنُتُهْم َو أَْيديهِْم  لَكُْم َو اللَُّه غَفُوٌر َرحيٌم إِنَّ الَّذيَن َيْرُمونَ الُْمْحَصناِت الْغاِفالِت الُْمْؤِمناِت لُِعُنوا ِفي الدُّْنيا
بيثَني َو الَْخبيثُونَ ِللَْخبيثاِت َو الطَّيِّباُت ِللطَّيِّبَني لَْحقُّ الُْمبُني الَْخبيثاُت ِللَْخَو أَْرُجلُُهْم بِما كاُنوا َيْعَملُونَ َيْوَمِئٍذ ُيَوفِّيهُِم اللَُّه ديَنُهُم الَْحقَّ َو َيْعلَُمونَ أَنَّ اللََّه ُهَو ا

   .»َو الطَّيُِّبونَ ِللطَّيِّباِت أُولِئَك ُمَبرَُّؤنَ ِممَّا َيقُولُونَ لَُهْم َمْغِفَرةٌ َو رِْزٌق كَرٌمي
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ايد، پاى به  بود؟ و اگر نه اين بود كه خدا مهربان و بخشاينده است؟ اى كسانى كه ايمان آورده ارزانى داشته است نمى
و اگر . دهد و هر كه پاى به جاى پاى شيطان گذارد، بداند كه او به فحشا و منكر فرمان مى. جاى پاى شيطان مگذاريد

ولى خدا هر كس . ديد بود، هيچ يك از شما هرگز روى پاكى نمى فضل و رحمتى كه خدا بر شما ارزانى داشته است نمى
توانگران و آنان كه گشايشى در كار آنهاست، نبايد سوگند . و خدا شنوا و داناست. سازد را كه بخواهد پاكيزه مى

خواهيد كه  آيا نمى. بايد ببخشند و ببخشايند. در راه خدا چيزى ندهندبخورند كه به خويشاوندان و مسكينان و مهاجران 
خبر از فحشا و مؤمن تهمت زنا  كسانى كه بر آنان پاكدامن و بى. خدا شما را بيامرزد؟ و خداست آمرزنده مهربان

ن و پاهايشان به اند و برايشان عذابى است بزرگ، روزى كه زبانشان و دستهايشا زنند، در دنيا و آخرت لعنت شده مى
آن روز كه خدا جزايشان را به تمامى بدهد و بدانند كه خدا حقيقت . اند شهادت دهند كرده زيانشان بر كارهايى كه مى

زنان ناپاك براى مردان ناپاك و مردان ناپاك براى زنان ناپاك و زنان پاك براى مردان پاك و مردان  .آشكار است
  .».آمرزش و رزق نيكو براى آنهاست. گويند منزهند شان مى ه در بارهآنها از آنچ. پاك براى زنان پاك

برخي از علماي اخباري كه توجه بيشتر به ظاهر الفاظ . مجازات رجم، مبناي قرآني ندارد و بناي آن رِوايي است
يغمبر عرض كردند آمده به پ 8سورة مائده 41-44همانطور كه در شأن نزول آيات . اند روايات دارند رجم را مطرح دانسته

 

 

َو إِنْ  َو إِن ُتْعرِْض َعْنُهْم فَلَن َيضرُُّوَك َشيًْا ُءوَك فَاْحكُم َبْينهَُْم أَْو أَْعرِْض َعنهُْْمفَإِن َجا َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ أَكَّلُونَ ِللسُّْحِت. 41-44سوره مائده، آيات  - 8
ثُمَّ َيَتَولَّْونَ ِمن َبْعِد ذَاِلَك َو َما أُْولَئَك  َو كَْيَف حيَُكُِّموَنَك َو ِعنَدُهُم التَّْوَرئةُ ِفيَها ُحكُْم اللَِّه. َحكَْمَت فَاْحكُم َبْينهَُم بِالِْقْسِط إِنَّ اللََّه حيُِبُّ الُْمقِْسِطَني

ِمن ِكَتابِ اللَِّه َو كَاُنواْ َعلَْيِه اْ حيَْكُُم هبَِا النَّبِيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُمواْ ِللَِّذيَن َهاُدواْ َو الرَّبَّنِيُّونَ َو الْأَْحَباُر بَِما اْسُتْحِفظُو إِنَّا أَنَزلَْنا التَّْوَرئةَ ِفيَها ُهًدى َو ُنوٌر. بِالُْمْؤِمنَِني
اى پيامبر، غمگين نكند تو را . َو َمن لَّْم حيَْكُم بَِما أَنَزلَ اللَُّه فَأُْولَئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ فَلَا َتْخَشُواْ النَّاَس َو اْخَشْوِن َو لَا َتْشترَُواْ بَِاَياتىِ ثََمًنا قَِليلًا شهََُداَء

سپارند  اند و چه آن يهودان كه گوش مى چه آنهايى كه به زبان گفتند كه ايمان آورديم و به دل ايمان نياورده. شتابند كفر مى كردار آنان كه به
اگر شما را : گويند سازند، و مى كنند، و سخن خدا را دگرگون مى چينى مى آيند سخن تا دروغ بندند و براى گروهى ديگر كه خود نزد تو نمى

اينان كسانى . و هر كس را كه خدا عذاب او بخواهد، تواش از قهر خدا رهايى نخواهى داد. پذيريد و گرنه از وى دورى گزينيداينچنين گفت ب
نهادگان بر دروغند،  گوش. آنان را در دنيا خوارى و در آخرت عذابى بزرگ است. هستند كه خدا نخواسته است كه دلهايشان را پاك گرداند

و اگر . اگر نزد تو آمدند ميانشان حكم كن يا از ايشان رويگردان شو و اگر رويگردان شوى هيچ به تو زيانى نرسانندپس . خورندگان حرامند
دهند، در حالى كه تورات كه حاوى  چگونه تو را داور قرار مى. پيشگان را دوست دارد ميانشان حكم كنى به عدالت حكم كن كه خدا عدالت

ما تورات را كه در آن هدايت و روشنايى است، . اند شوند و اينان ايمان نياورده از حكم تو رويگردان مى حكم خداست در نزد آنهاست؟ سپس
پيامبرانى كه تسليم فرمان بودند بنا بر آن براى يهود حكم كردند و نيز خداشناسان و دانشمندان كه به حفظ كتاب خدا مأمور . نازل كرديم

و هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل . مردم مترسيد، از من بترسيد و آيات مرا به بهاى اندك مفروشيد بودند و بر آن گواهى دادند، پس، از
  . كرده است حكم نكند، كافر است

و  روايتست از امام باقر عليه السالم كه سبب نزول اين آيت آن بود كه زن خيبريه از بزرگان خيبر زنا كرد با كسى و حال آن كه محصنه بود
شايد  واستند كه سنگسار كنند او را كسى فرستادند نزد پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كه از اين مسأله استفسار نمايند به طمع آن كهخ نمى

ايشان قبول  .شويد گفتند آرى پس حكم فرمود كه سنگسار كنند آن حضرت فرمود كه بحكم من راضى مى .به سنگسار كردن امر نفرمايد
 .رئيل عليه السالم آمد و خبر داد آن حضرت را كه ابن صوريا نام شخصى است در ميان ايشان او را حكم گردان ميان خود و ايشاننكردند جب

شناسيم و تعريف بسيار كردند او را آن حضرت او  مى شناسيد گفتند آرى پيغمبر صلى اللَّه عليه و آله و سلّم به ايشان گفت كه ابن صوريا را مى
دهيم ترا به خداى تعالى كه در كتابى كه موسى عليه السالم از نزد خدا آورده حد زناى محصن و محصنه را  نمود گفت كه سوگند مىرا طلب 

كردم به  داشتم و اعتراف نمى ترسيديم از پروردگار آن كتاب كه تورات است من نيز پنهان مى گفتند آرى يافتيم و اگر نمى .رجم يافتيد يا نه
ق؛ چاپ  1404 انتشارات نويد؛ تهران؛، قرن دهم، آيات األحكام حسينى جرجانى سيد امير ابوالفتوح؛ .پس اين آيت نازل شد .وصدق قول ت
  .662-663، صص 2جلد . ميرزا ولى اهللا اشراقى سرابى: اول؛ تحقيق
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و چون در تورات مجازات آنها رجم بوده . ايم، حضرت فرمودند به دين خود عمل كنيد كه ما مرتكب زناي محصنه شده
گيرند كه در زمان پيغمبر و با نظر حضرتش ص رجم امضاء شده و لذا اين  حال برخي از علماء از اين روايت نتيجه مي
شود نيز غالباً  موارد روائي كه دربارة رجم ذكر مي. ن استنباط غلط استسنت رسول اكرم ص است، حال اينكه اي

  .كنند اي از داستان هستند كه كفايت شرايط داوري بر موضوع را نمي ضعيفند و يا نيمه
ولي در قرآن منحصر به تنبيه يكصد ضربه است ولي اين زدن نيز به  شود ميلذا گرچه حد زنا بسيار شديد گفته 

همانطور . ست كه آنقدر شرايط اثبات وقوع زنا مشكل است كه اثبات وقوع اين جرم تعليق به محال استشرط اثبات ا
يعني  هبراي اثبات وقوع زنا چهار شاهد عادل بايد عمل را مثل ميل در مكحل آمده استآيات سوره نور  9كه در تفسير

نخ بايد بين آنها  كند يا اينكه از وي هم باشند كفايت نميا ديدن اينكه دو نفر عريان ردان ببينند و الّ چون ميله در سرمه
كردن در محل زنا نيست و ثانياً اگر  بايد گفت كه اوالً چهار شاهد عادل به سهولت قابل جمع. عبور دهند و گير كند

بدليل اينكه ببيند  هدي اقدام به بازبيني و تبيين جرم نمايد مثالً سرش را خم كند تا دخول را چون ميل در مكحلهشا
قانون آيين دادرسي كيفري  43طبق تبصره ماده . تجسس در عيوب كرده از عدالت ساقط شده و شهادت او قبول نيست

و از لحاظ فقهي مستند به آيات  »تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است«نيز اين موضوع به اين شكل مصرّح است كه 
شهود قتل شرط . قتل دو نفر است ولي شهود زنا بايد چهار نفر باشند الزم به ذكر است كه تعداد شهود 10.قرآن است

. تواند از زنان هم باشند ولي شهود زنا بايد فقط مرد باشند شهود قتل مي. عدالت ندارند ولي شهود زنا بايد عادل باشند
در محكمه شهادت دهند و اگر توانند در محكمه شهادت دهند ولي شهود زنا بايد هر چهار تا با هم  شهود قتل منفرداً مي

چهار نفر براي شهادت ) ع( اينكه در زمان علي كما. نفر چهارم ديرتر وارد محكمه شود سه شاهد اول بايد حد زده شوند
زنا خدمت حضرتش رسيدند ولي نفر چهارم از آنها لحظاتي ديرتر وارد شد كه حضرت سريع دستور فرمودند سه نفر 

صورت  اين دركه ر شاهد عادل حداقل بايد پنجاه شاهد غيرعادل وقوع زنا را شهادت دهند بجاي چها. اول را حد زدند
با شهود يا اقرار مجرم اثبات جرم شد و اگر  حال .اگر زاني با زانيه مقر به زنا نباشند شهادت پنجاه نفر باطل خواهد بود

توبه فرد همين . پيش خود فرد است باراكم و يكپيش حيكبار اقرار راهكار اثبات توبه،  .حد منتفي استفرد توبه كرد 
چه  -شود يعني اگر حتي بعد از اقرار به جرم انكار كرد از او پذيرفته مي. پشيمان هستم بايد بپذيرند ويدگباست كه وقتي 

د ينماشخص زاني چهار بار، در چهار مجلس اقرار كند و بعد انكار اگر . به عنوان توبه و چه به عنوان نفي ارتكاب
با «كه  است  مطرحفقه مبحث حدود در در به نام قاعدة درأ  مسلّمي اصلاز طرفي . شود تبديل مي به جلدوي مجازات 
مثالً بگويد در خواب مرتكب اين جرم شدم، يا مشهودعليه قبل از قيام بينه توبه  .»شود ترين شبهه، حد ساقط مي كوچك

ة دائمي داشته باشد و بايد با او نزديكي كرده باشد و بايد هر صبح و شام دربارة احصان مرد شرط شده كه بايد زوج ؛كند
اش غايب يا بيمار باشد به نحوي كه مرد متمكن از  به وي دسترسي داشته باشد و متمكن از دخول باشد و اگر زوجه

 

 

  . 1388حقوقي، حقوق جزا از ديدگاه حكمت،  هاي ، بيژن، مباني عرفاني حقوق در اسالم، حقوق تطبيقي، نظامبيدآباد: نگاه كنيد به  - 9
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf   

  
ْعَض الظَّنِّ إِثٌْم َو ال َتَجسَُّسوا َو ال َيْغَتْب َبْعُضكُْم َبْعضاً أَ ُيِحبُّ أََحُدكُْم أَنْ يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا اْجَتنُِبوا كَثرياً ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َب، 12سورة حجرات آية  - 10

اى از گمانها در  ا پارهزير. ايد، از گمان فراوان بپرهيزيد اى كسانى كه ايمان آورده . َيأْكُلَ لَْحَم أَخيِه َمْيتاً فَكَرِْهُتُموُه َو اتَّقُوا اللََّه إِنَّ اللََّه َتوَّاٌب َرحيم
آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر . و از يكديگر غيبت مكنيد. و در كارهاى پنهانى يكديگر جست و جو مكنيد. حد گناه است

  .پذير و مهربان است و از خدا بترسيد، زيرا خدا توبه. مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهيد داشت
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در مورد . نخواهد شد استمتاع نباشد و يا مرد در حبسي باشد كه دسترسي به زوجة خود نداشته باشد حكم احصان مترتب
و اگر شوهر در مسافرت باشد حكم احصان بر زن مترتب نخواهد . احصان زن نيز شرط داشتن شوهر دائم قيد شده است

و اگر مجرم به حرم پناهنده شود به احترام حرم حد . و اگر مسافر با وجود داشتن همسر زنا كند مشمول رجم نيست. بود
هه كند كه با اعتقاد بر اينكه با زوجة خودش نزديكي كرده مرتكب زنا شود حد بر او و اگر مجرم شب. شود جاري نمي
و يا اگر مجرم شبهه كند كه سابقة بيماري اعصاب داشته باشد . شود زيرا قصد ارتكاب جرم را نداشته است جاري نمي

اند بر مكرَه يا مجبر حدي  داشته و اگر هر يك از طرفين شبهه كنند كه اكراه يا اجبار در ارتكاب زنا. حد ساقط است
اي كه مبين جهلي از قصور يا تقصير در مقدمات باشد مسقط حد است و هرچند اين موضوع برخالف  و هر شبهه. نيست

و . باشد ولي بايد از تفسير موسع در احكام كيفري خودداري نمود مي» كند جهل به حكم رفع مسؤوليت نمي«اصل كلي 
اي به او و چه قبل از آن  با اقرار ثابت شده باشد فرد گريخته از گودال رجم چه بعد از خوردن سنگريزه اگر موجب رجم
و اگر زانيه حامل باشد حد تا . شود زيرا فرار از حفره به منزلة بازگشت از اقرار و مسقط حد خواهد بود بازگردانده نمي

تواند از هر طرف اقامه شود كه مسقط حد  هات بسيار ديگر كه ميو شب. افتد وضع حمل و پايان دورة لباء به تعويق مي
  .شود

تصدي رجم بايد از جانب كسي باشد كه حدي از حدود بر وي نباشد و در زمان غيبت اين عليرغم مطالب فوق 
ند و تواند او را عفو ك و امام مي. شود و اقامة حدود موقوف به مطالبة صاحبان حق است تصدي براي كسي واقع نمي

  11.ميزان اولي االمر است
و اگر مجرم مصر بود  دتالش كند كه تا حد امكان جرم به اثبات نرسبا تحذير و طفره  هم موظف استحاكم شرع 

با عدم مراجعه بعدي وي موضوع به و د، وپشيمان ش قرارتا از او دادرسي را به تعويق اندازد  چند بار بازگردانداو را 
اگر مرتكب خودش نيز در محكمه اقرار به جرم . ا حتي به وي راههاي فرار از حد را القاء نمايدمنتفي شود، يخودي خود 

مزيد بر تأكيد . كند قاضي وظيفه دارد تا چهار بار در جلسات متمايز نپذيرد و او را تحذير از اعتراف و اقرار به جرم نمايد
كنند و چهار شاهد عادل  زنان عفيف را به زنا متهم مي كساني را كه«: سوره نور قرائت شد كه 4همانطور كه در آيه 

آورند هشتاد ضربه بزنيد و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذيريد كه مردمي فاسقند مگر كساني كه بعد از آن توبه  نمي
مدارك تأكيد بر حضور چهار شاهد دارد و تفسير قابل درك آن اين است كه آنهايي كه با ارائه . »كنند و صالح آيند

و شهادت آنها قبول نيست  دضربه شالق هستند و منبع 80نمايند مستوجب  حتي مثبته مثالً فيلمبرداري اثبات زناي غير مي
مگر مدارك مثبته اگر موظف به تجسس سياسي هستند از كار بركنار شوند چون ديگر شهادت آنها قابل پذيرش نيست، 

نكته ديگر  .اثبات نشودشهود را براي اين الزم دانسته كه جرم سالم چهار شارع مقدس ا .ارائه شده خود را تكذيب كنند
  . مسئلة اضطرار يا اجبار يا اكراه در وقوع زنا است كه هركدام از اين موارد ملغي حد هستند

قسامه و علم قاضي اثبات  ،كيفري و كالً حقوق شكلي، جرايم با يكي از ادله اقرار، شهادتدادرسي در آيين 
ناشي از ديدن يا شنيدن يا دريافتهاي شخصي  كه »شخصي قاضي«يكي علم : بطور كلي دو نوع علم وجود دارد. ندشو مي

علم نوعي از برآيند بررسي . تواند در محاكم مورد استناد قرار بگيرد است كه مي »علم نوعي« و علم ديگر استقاضي 
بخشي از اين قرائن براساس . ندك ميائن، اقناع وجداني پيدا يعني قاضي با توجه به شواهد و قر. آيد پرونده به دست مي

كنند  بخشي هم با توجه به انعكاس دفاعيات متهم و مسايلي كه طرفين مطرح مي و آيد نظريه كارشناسي به دست مي
 

 

  .، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران)1381( ابوالقاسم گرجي، حدود و تعزيرات و قصاص :هنگاه كنيد ب - 11
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و در . ستاز دو طريق شهادت و اقرار قابل اثبات افقط زنا  .رسد و از برآيند اين مسايل قاضي به علم مي آيد بدست مي
اساسي در اين  اشكال. نيستاثبات قابل زنا از راه علم قاضي نيست و  فقه اماميه، در بحث اثبات زنا علم قاضي مطرح

اي براي  زمينهزيرا رود،  كه حق متهم از بين مي است  اين مورد يعني عدم قبول علم قاضي به عنوان طريق اثبات جرم
   .نداردبطه و مالك علم قاضي ضاچون كند  اعتراض پيدا نمي

حكم متنفر شوند نبايد آن اجرا  آناز مردم باعث شود كه  حدودياجراي  قاعده تنفير در فقه اماميه اگربراساس 
عليرغم همة اين مطالب  .كه موجب نفرت مردم شود كردطوري اجرا را نبايد احكام شرعي طبق اين قاعده يعني . شود

در رجم،  و خاك و نه سنگ درشت و اگر فرد نمرد و فرار كرد تعقيبش نبايد كردو نه زده شود بايد در رجم، سنگريزه 
ترسيد و  بعدند و نز ريزهداخل گودي ايستاد و تا سنگ و اثبات شده باشد هم زنااگر با اقرار خودش . اعدام قطعي نيست

از طرفي  .آزاد است زنده ماند ريزهسنگ زيراگر و يا  .تعقيبش كند و كاري به او داشته باشدكسي مجاز نيست ،  فرار كرد
دانند و فقط شهادت چهار شاهد عادل كه زنا را به ايالج و اخراج ببينند شرط ثبوت  بسياري اقرار را شرط ثبوت زنا نمي

شمارند كه چون دقت و يا جستجو و تجسس در ثبوت ايالج و اخراج مسقط عدالت شاهد عادل است لذا رجم در  زنا مي
  12.نيست عمل امكانپذير

جفت شوند و زنا كنند هنوز به سادگي قابل در مالء عام لذا با اين تفاضيل اگر دو نفر عريان در ميدان اصلي شهر 
همانطور كه واضح گرديد اين سختگيري بيش از همه بر زناي محصنه ملحوظ شده كه منشاء ضايع  .اثبات نخواهد بود

و شوهر نسبت به يكديگر است كه طبق توافق ازدواج قرارداد  يكي منع خيانت پنهاني زن. نمودن چندين حق است
و ديگر جلوگيري از تولد فرزند زنا است كه از لحاظ روانشناسي اين فرزند به . اند وفاداري بين همديگر امضاء نموده

ن موضوع كنند و اي علت تمتع و تلذّذ شديد والدين هنگام نزديكي مدارك حسي شديدي نسبت به مظاهر دنيا پيدا مي
و در روايات هم . شود كه از لحاظ رفتاري بيش از ديگران مرتكب بزهكاري براي كسب ماديات بشود عمالً باعث مي

آمده است كه لقيه طبعاً مخالف اولياء الهي است و علت اين موضوع اين است كه انبياء و اولياء و اوصياء الهي فرد را از 
   .بيند فطرت لقيه است كه مظاهر دنيويه را به غايت زيبا و متلذّذ مي دارند و اين مخالف حب دنيا برحذر مي

  
  جمر

اند كه باالخص در مورد رجم به نظر  را به عنوان احكام امضائي در اسالم پذيرفته 13مجازاتي نظير رجم يا تبعيد
دالئل مرتبط با اين  كشد ولي براي روشن شدن موضوع به ذكر برخي از شرح اين گزاره به تفصيل مي. باشد صحيح نمي

  . پردازيم ميبحث 
زن و مرد زناكار را هريك صد ضربه بزنيد و اگر به خدا و «: فرمايد كريم در مورد مجازات زنا مي طوركلي قرآن به

روز قيامت ايمان داريد، مبادا كه در حكم خدا نسبت به آن دو دستخوش ترحم گرديد و بايد كه به هنگام تعذيب آنها 

 

 

انتشارات  :ترجمه و شرح من اليحضره الفقيه، محمدجواد غفارى، تهران. )شيخ صدوق( من اليحضره الفقيه، محمد بن على بن بابويه -  12
  .336-374: صص ،5ج . ش1367صدوق، چاپ اول، 

كه حليف قوم  بود كه به شفاعت عبداهللا بن اُبي) قَينُقاع( قَاع نُقوم بني قَيو تبديل حكم قتل به تبعيد در مورد يهود ذكر شده از موارد يكي  - 13
 . 77 ه، صفح1382اكبر فياض، چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهاردهم،  نگاه كنيد به تاريخ اسالم، علي. بود پيامبر حكم قتل را به تبعيد بدل فرمود
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حكم قرآن در مقام ناسخ نسبت به روايات و اخبار قراردارد و نسبت به سنت ميزان . 14»ؤمنان حاضر باشندگروهي از م
كريم  در قرآن .بلكه به عنوان سنت جهال قوم نوح ،رجم در قوم نوح رايج بوده و نه به عنوان حكم و تشريع. است
كنيد؟ من براي شما  آيا پروا نمي: ان نوح به آنها گفتقوم نوح پيامبران را تكذيب كردند آنگاه كه برادرش«: فرمايد مي

مزد من تنها بر . طلبم من از شما در برابر هدايت خود مزدي نمي. از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد. پيامبري امين هستم
و حال آنكه  گفتند آيا به تو ايمان بياوريم. پس از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد. عهدة پروردگار جهانيان است

فهميد حسابشان تنها با پروردگار من  اگر مي. رسد كنند نمي فرومايگان پيرو تو هستند؟ گفت دانش من به كارهايي كه مي
  .15»شوي گفتند اي نوح اگر بس نكني سنگسار مي. اي آشكار نيستم دهنده جز بيم. كنم و من مؤمنان را طرد نمي. است

ز بود مخالفين با دين رسمي و خدايان جامعه در معرض سنگسار قرار اين سنت جاهليت در ازمنه بعدي ني
وقتي بيدار شدند و قرار شد كه يكي از آنها گمنام به شهر طرسوس يا خوانيم كه  ميدر مورد اصحاب كهف . گرفتند مي

در بخشي از . ندگرداند كردند يا به كيش خود برمي اگر آنها را ميشناختند سنگسار مي وافسوس برود تا غذايي بخرد 
حكايت اصحاب كهف مربوط به بعد از ميالد است و در اناجيل از «: 16نويسند شرح كاملي درباره قصه اصحاب كهف مي

اند ابتدا بوسيلة  آن نامي برده نشده و بطوريكه آقاي صدر بالغي در كتاب قصص قرآن در ذيل كلمة كهف ذكركرده
مورخ و  18و متافر است) 790-828(تاريخ فرانكها را نوشته است  يكي از اسقفهاي بزرگ كه 17گريگوريوس تورسي

نويسندة زبان شناس بلژيك منتشر شده است ولي نزد دانشمندان بزرگ و  19قديس و سيگبرت 122نويسندة داستان 
پيغمبر قديسين و اسقفهاي ديانت مسيح قبالً نيز مورد توجه بوده چون اسقفهاي نجران به فرستادگان قريش گفتندكه از 

سؤال كنند و تاريخ آنها در حدود دو قرن قبل ازگريگوريوس تورسي بوده است و چون ) محمـّد صلي اهللا عليه و آله(
اين قضية مهم بعد از ميالد بود از اين رو ارتباطي با يهود نداشته و هر چند دو موضوع ديگركه مربوط به موسي وخضر 

اند كه  ارد ولي قصة اصحاب كهف به آنها ارتباطي ندارد و بعضي گفتهوقصة ذوالقرنين است با يهود هم ارتباط د
) بضم عين و سكون قاف( عقبةاند كه قريش نضربن حارث و  دانشمندان يهود به فرستادگان قريش تعليم دادند و نوشته

محمـّد بخواهند ولي اين بن ابي معيط را نزد علماي يهود به مدينه فرستادند كه سؤاالتي ازآنها بگيرند و جواب آن را از 
رسد چون قصة اصحاب كهف مربوط به دورة مسيحيت و به علماي مسيحي است نه  موضوع مناسب به نظر نمي

رسد چون نجران از مراكز مهم مسيحيت بود نه  دانشمندان يهود، از اين رو قول فرستادن آنها به نجران انسب به نظر مي
نويسند  بيشتر مورخين ميبطوريكه  20قضية اصحاب كهف. نصاري شنيده باشند يهود و محتمل است كه يهود از بزرگان

 

 

دينِ اللَِّه إِنْ كُْنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َو الَْيْومِ الْآِخرِ َو   فَاْجِلُدوا كُلَّ واِحٍد ِمْنُهما ِمائَةَ َجلَْدٍة َو ال َتأُْخذْكُْم بِهِما َرأْفَةٌ يف  الزَّانَِيةُ َو الزَّاين«، 2سوره نور، آيه  - 14
 .»لُْمْؤِمنَنيلَْيْشَهْد َعذاَبُهما طاِئفَةٌ ِمَن ا

َو ما . فَاتَّقُوا اللََّه َو أَطيُعوِن٠ إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَمٌني. إِذْ قالَ لَُهْم أَُخوُهْم ُنوٌح أَ ال َتتَّقُونَ.كَذََّبْت قَْوُم ُنوحٍ الُْمْرَسلَني«، 105-116سوره شعرا، آيات  - 15
إِنْ .بِما كاُنوا َيْعَملُونَ  قالَ َو ما ِعلْمي.قالُوا أَ ُنْؤِمُن لََك َو اتََّبَعَك الْأَْرذَلُونَ.فَاتَّقُوا اللََّه َو أَطيُعوِن.َربِّ الْعالَمَني  َعلى أَْسئَلُكُْم َعلَْيِه ِمْن أَْجرٍ إِنْ أَْجرَِي إِالَّ

 ». قالُوا لَِئْن لَْم َتْنَتِه يا ُنوُح لََتكُوَننَّ ِمَن الَْمْرُجومني.َنذيٌر ُمبٌني إِنْ أََنا إِالَّ.َو ما أََنا بِطارِِد الُْمْؤِمنَني.َربِّي لَْو َتْشُعُرونَ  ِحساُبُهْم إِالَّ َعلى
شرح كاملي از مستندات تاريخي و . 9-57حضرت حاج سلطانحسين تابنده رضا عليشاه ثاني، سه داستان اسرارآميز عرفاني، صفحات  - 16

 .تفسيري و تحليلي حكايت اصحاب كهف آمده است
17 - Gregoirde Tours 
18 -Metaphraste 
19 - Sigebert 

اين قسمت بيشتر از فرهنگ قصص قرآن تأليف آقاي صدر بالغي، ذكر شهر افسوس گرفته شده و بعضي از قسمتهاي آن از تواريخ ديگر  - 20
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واقع است اتفاق افتاده است اين شهر همانطور كه قبالً ذكر كرديم و ) آسياي صغير(در شهر افسوس كه در تركية كنوني 
ازميركه از شهرهاي ساحلي  تا شهر) ميل40(هايي از آن باقي مانده در حدود شصت تا هفتاد كيلومتر  اكنون فقط خرابه
شده و بتكدة  باشد واقع شده و درآن زمان مركز آسياي صغير و مقر والي و از شهرهاي مهم محسوب مي زيباي تركيه مي

پرست بودند و درعمران و تزيينات بتكده هم كوشش زيادي داشتند و مهمي بنام آرتاميس داشته چون مردم آنجا بت
باشد  يانا ساخته بودند و غار هم در حدود دو فرسخ تا آنجا فاصله دارد و زيارتگاه نيز ميمجسمه بزرگ زيبايي از بت د

اين قضيه پس از ميالد در قرن سوم واقع شده و پادشاه و والي . ولي متأسفانه نگارنده نتوانستم به زيارت غار موفق گردم
شهر رم بوده و تجزيه نشده بود و بعداً كه تجزيه آنجا كه تحت سيطره و حكومت امپراطور روم كه مركز آن درآن زمان 

مركز روم شرقي گرديد قرار داشت معروف به دقيانوس بود كه ) قسطنطنيه يا اسالمبول كنوني(شد شهر كنستانتينسنوپل 
نوشته وعدة آنها را ) با قاف(گفتند و درالمنجد در ذكركلمة اصحاب كهف نام او را داقيوس  مي 21به لغت رومي دسيوس

اند خودش دعوي خدايي داشت و  هم هفت نفرذكركرده است، اين پادشاه بت پرست بوده يا بطوري كه بعضي هم گفته
تا  249كرده، حكومت او هم دوام نكرد و از سال  نسبت به مسيحيان نيز كه موحد بودند بسيار سختگير بوده و ظلم مي

به نهايت شّدت رسيد محتمل است كه آن چند  250ر سال ميالدي سلطنت كرد و چون فشار و ظلم او با نصاري د 251
بود كه بطوريكه  22پادشاهي هم كه اصحاب كهف در زمان او بيدار شدند تاودوسيوس. نفر درهمان سال فراركرده باشند

سلطنت كرده ولي اين تاريخ با آنچه دربارة مدت خواب  450تا  408در فرهنگ قصص قرآن مذكور است كه از سال 
كنيم كمتر بگوئيم يا تاريخ كه سيصد سال شمسي بوده مخالف است مگر آنكه مدت خواب را چنانچه بعداً ذكرميآنها 

تاودوسيوس موحد و . و بنابراين تاريخ، آنها در سال آخر سلطنت تاودوسيوس بيدار شدند) 550تا 508(اشتباه باشد 
نويسند آنها عموماً  و همان مذهب را داشتند و بطوريكه ميبوداهل شهر افسوس نيز در زمان ا) ع(متّدين به ديانت مسيح 

فقط به معاد روحاني عقيده داشتند نه جسماني، و موضوع بيدارشدن اصحاب كهف سبب شدكه آنها به معاد جسماني نيز 
ف نويسدكه طبق نوشته آلبرت ماله اصحاب كه التفاسير مي حجةمعتقد گردند ولي مرحوم حجت بالغي در اواخركتاب 

در  425يا  422كرده به غار پناهنده شدند و بيداري آنان در سال  ميالدي سلطنت مي 117تا  98در زمان تراژان كه از سال 
ميالدي اتفاق افتاده ولي اين قول با اعتقاد سيصد سال درست نيست و بايد پناه ) 450تا  408(زمان سلطنت تئودوز دوم 

الدولة  ميالدي حكومت كرد و مورخ 138تا  117آن در زمان هادرين است كه از باشد و  125يا  122بردن آنها در سال 
اصحاب كهف . ميالدي در زمان دسيوس ذكر نموده است 256سپهر در ناسخ التّواريخ پناهنده شدن آنها را در سال 

شكست داد و ازهركدام  نويسد فرزندان پادشاهاني بودند كه دقيانوس آنها را بطوريكه عتيق نيشابوري در تفسير خود مي
يك شاهزاده به دربار خود براي خدمت آورد ولي در قصص قرآن تأليف آقاي صدر بالغي آنها را از اعيان و اشراف و 

اند ولي در روحية آنها  علت انصراف آنها را هم از شرك و گرايش به توحيد به اختالف گفته. اند مقربان دقيانوس نوشته
  .».داشتند ي رسوخ يافته بود و هركدام از ديگران از ترس پادشاه پنهان ميانزجار از شرك و بت پرست

رانيديم برانگيختيم كه خودشان از همدگر سؤال كردند چقدر ما  همانطوركه آنها را مي«: 23فرمايد در قرآن كريم مي
  

 .مذكور گرديده است
21 - Decius 
22 - Theodosius 

قَالُواْ َربُّكُْم أَْعلَُم بَِما لَبِثُْتْم  قَالُواْ لَبِثَْنا َيْوًما أَْو َبْعَض َيْومٍ قَالَ قَائلٌ مِّنهُْْم كَْم لَبِثُْتْم ِلَيَتَساَءلُواْ َبْينهَُْم َو كَذَاِلَك َبَعثَْناُهْم«، 19-20سورة كهف، آيات  - 23
   َيْرُجُموكُم   إِهنَُّْم إِن َيظَْهُرواْ َعلَْيكُم. اًما فَلَْيأِْتكُم بِرِْزقٍ مِّْنُه َو لَْيَتلَطَّْف َو لَا ُيْشِعَرنَّ بِكُْم أََحًداطََع  فَاْبَعثُواْ أََحَدكُم بَِورِِقكُْم َهاِذِه إِىلَ الَْمِديَنِة فَلَْينظُْر أَيهَُّا أَْزكَى

 



10 

داندكه  ا بهتر ميتوقف كرديم و خوابيديم، ديگران گفتند يك روز يا قسمتي از روز را خوابيديم ديگري گفت خد
در اينجا مانديم؛ خوب است يك نفر از خودمان را با پول به شهر بفرستيم تا جستجو كند و هر جا خوراك بهتري  چقدر

باشد بخرد، و خيلي با مدارا و نرمي رفتار كندكه ما را نشناسند و مغبون هم نشود و هيچ كدام خود را يا رفقا را معرفي 
كنند كه به كيش آنها برگرديد درين صورت  كنند يا مجبور ميكشند يا سنگسار مي را مي نكند كه اگر بفهمند، شما

  . »رستگار نخواهيد بود
شده تا افراد را به كيش و  لذا به وضوح پيداست كه رجم براي اعمال ظلم و فشار توسط جهال قوم بكار برده مي

كريم در سوره يس مؤيد همين موضوع است كه رجم توسط  آنداستان قوم انطاكيه نيز در قر. دين ملي جامعه برگردانند
. شده است اعمال مي آنهادين و رسالت ابالغ جهال مذهبي و حكمرانان به اسم مذهب براي الزام به پيامبران به پرهيز از 

نخست دو تن را . دداستان مردم آن قريه را برايشان بياور، آن گاه كه رسوالن بدان جا آمدن«: 24فرمايد كريم مي در قرآن
: گفتند. ايم ما به سوى شما فرستاده شده: به نزدشان فرستاديم و تكذيبشان كردند پس با سومى نيروشان داديم و گفتند

پروردگار ما : گفتند. گوييد شما انسانهايى همانند ما هستيد و خداى رحمان هيچ چيز نفرستاده است و شما جز دروغ نمى
ما شما را به فال بد : گفتند. رسانيدن آشكارا هيچ نيست و بر عهده ما جز پيام. ايم ا فرستاده شدهداند كه ما به سوى شم مى

شومى شما، با : گفتند. اى سخت خواهد رسيد اگر بس نكنيد سنگسارتان خواهيم كرد و شما را از ما شكنجه. ايم گرفته
دوان  مردى از دوردست شهر دوان .زافكار هستيدگوييد؟ نه، مردمى گ آيا اگر اندرزتان دهند چنين مى. خود شماست
طلبند، و خود مردمى  از كسانى كه از شما هيچ مزدى نمى. اى قوم من، از اين رسوالن پيروى كنيد: آمد و گفت

ى شويد، نپرستم؟ آيا سواى او خدايان چرا خدايى را كه مرا آفريده و به نزد او بازگردانده مى. اند، پيروى كنيد يافته هدايت
را اختيار كنم، كه اگر خداى رحمان بخواهد به من زيانى برساند، شفاعتشان مرا هيچ سود نكند و مرا رهايى نبخشند؟ و 

به بهشت : گفته شد. سخن مرا بشنويد. من به پروردگارتان ايمان آوردم. در اين هنگام من در گمراهى آشكار باشم
و از آن پس . شدگان درآورد گار من مرا بيامرزيد و در زمره گرامىكه پرورد دانستند اى كاش قوم من مى: گفت. درآى

جز يك بانگ سهمناك نبود كه ناگاه همه . و ما فروفرستنده نبوديم. بر سر قوم او هيچ لشكرى از آسمان فرو نفرستاديم
اند  آيا نديده .كردنداش  هيچ پيامبرى بر آنها مبعوث نشد مگر آنكه مسخره. اى دريغ بر اين بندگان. بر جاى سرد شدند

و كس نماند مگر آنكه نزد ما حاضرش  .گردند ايم كه ديگر به نزدشان بازنمى كه چه مردمى را پيش از آنها هالك كرده
  » .آرند

  

 . »أَْو ُيِعيُدوكُْم ىفِ ِملَِّتهِْم َو لَن ُتفِْلُحواْ إِذًا أََبًدا
إِذْ أَْرَسلْنا إِلَْيهُِم اثَْنْينِ فَكَذَُّبوُهما فََعزَّْزنا بِثاِلٍث فَقالُوا إِنَّا إِلَْيكُْم  .ثَالً أَْصحاَب الْقَْرَيِة إِذْ جاَءَها الُْمْرَسلُونََو اْضرِْب لَُهْم َم« ،13-33سوره يس، آيات  - 24

 .َو ما َعلَْينا إِالَّ الَْبالغُ الُْمبُني .قالُوا َربُّنا َيْعلَُم إِنَّا إِلَْيكُْم لَُمْرَسلُونَ.أَْنُتْم إِالَّ َتكِْذُبونٍَء إِنْ  قالُوا ما أَْنُتْم إِالَّ َبَشٌر ِمثْلُنا َو ما أَْنَزلَ الرَّْحمُن ِمْن َشْي .ُمْرَسلُونَ
َو جاَء ِمْن أَقَْصا الَْمديَنِة .كُْم َمَعكُْم أَ إِنْ ذُكِّْرُتْم َبلْ أَْنُتْم قَْوٌم ُمْسرِفُونَقالُوا طاِئُر.قالُوا إِنَّا َتطَيَّْرنا بِكُْم لَِئْن لَْم َتْنَتُهوا لََنْرُجَمنَّكُْم َو لََيَمسَّنَّكُْم ِمنَّا َعذاٌب أَليٌم

أَ أَتَِّخذُ ِمْن ُدونِِه آِلَهةً إِنْ .َو إِلَْيِه ُتْرَجُعونَ  َو ما ِلَي ال أَْعُبُد الَّذي فَطََرين .اتَّبُِعوا َمْن ال َيْسئَلُكُْم أَْجراً َو ُهْم ُمْهَتُدونَ.قالَ يا قَْومِ اتَّبُِعوا الُْمْرَسلَني  َرُجلٌ َيْسعى
  ْيَت قَْوميقيلَ اْدُخلِ الَْجنَّةَ قالَ يا لَ .إِنِّي آَمْنُت بَِربِّكُْم فَاْسَمُعوِن .َضاللٍ ُمبنيٍ  إِنِّي إِذاً لَفي.ُيرِْدِن الرَّْحمُن بُِضرٍّ ال ُتْغنِ َعنِّي َشفاَعُتُهْم َشْيئاً َو ال ُيْنِقذُوِن

إِنْ كاَنْت إِالَّ َصْيَحةً واِحَدةً فَإِذا ُهْم .قَْوِمِه ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُجْنٍد ِمَن السَّماِء َو ما كُنَّا ُمْنزِلَني  َو ما أَْنَزلْنا َعلى .ِمَن الُْمكَْرمَني  َربِّي َو َجَعلَين  بِما غَفََر يل .َيْعلَُمونَ
َو إِنْ كُلٌّ لَمَّا .أَ لَْم َيَرْوا كَْم أَْهلَكْنا قَْبلَُهْم ِمَن الْقُُروِن أَنَُّهْم إِلَْيهِْم ال َيْرجُِعونَ.الِْعباِد ما َيأْتيهِْم ِمْن َرُسولٍ إِالَّ كاُنوا بِِه َيْسَتْهزُِؤنَ يا َحْسَرةً َعلَى .خاِمُدونَ

 .»َجميٌع لََدْينا ُمْحَضُرونَ
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و بر مدين برادرشان شُعيب را «: 25فرمايد در سوره هود مي. خوانيم همين ماجرا را درباره حضرت شعيب مي
. و در پيمانه و ترازو نقصان مكنيد. ، خداي يكتا را بپرستيد؛ شما راهيچ خدايي جز او نيستاي قوم من: گفت. فرستاديم

اي قوم من، پيمانه و ترازو را از روي  .و از روزي كه عذابش شما را فروگيرد بيمناكم. بينم اينك شما را در نعمت مي
ايد،  اگر ايمان آورده .ران در زمين فساد مكنيدكا عدل، كامل ادا كنيد و به مردم چيزهايشان را كم مدهيد و چون تبه

دهد كه  اي شُعيب، آيا نمازت به تو فرمان مي: گفتند .و من نگهبان شما نيستم. گذارد برايتان بهتر است آنچه خدا باقي مي
راستي تو خواهيم تصرف نكنيم؟ به  پرستيدند ترك گوييم، يا در اموال خود آنچنان كه خود مي ما آنچه را پدرانمان مي

گوييد اگر با من از جانب پروردگارم حجتي باشد و او مرا  اي قوم من، چه مي: گفت .مردي بردبار و خردمند هستي
تا آنجا كه بتوانم قصدي جز به . كنم براي آن نيست كه خود سودي ببرم رزقي نيكو عطا كرده باشد؟ اگر شما را نهي مي

اي قوم من، مخالفت  .آورم ام و به درگاه او روي مي به او توكل كرده. خداستتوفيق من تنها با . صالح آوردنتان ندارم
با من شما را به كاري واندارد تا آنچه بر قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح يا در همين نزديكي به قوم لوط رسيد، به شما 

 .دارنده است من مهربان و دوست به درگاهش توبه كنيد، كه پروردگار. از پروردگارتان آمرزش بخواهيد .نيز برسد
ات  بينيم، اگر بخاطر قبيله فهميم، تو را در ميان خود ناتوان مي گويي نمي اي شُعيب، بسياري از چيزهايي را كه مي: گفتند

 اين قوم من، آيا قبيلة من در نزد شما از خدا پيروزمندتر است؟: گفت .كرديم و تو بر ما پيروزي نيابي نبود، سنگسارت مي
اي قوم من، شما  .كنيد احاطه دارد آيا خدا را پس پشت خويش افكنديد؟ و حال آنكه پروردگار من به هركاري كه مي
به زودي خواهيد دانست كه آن . شوم همچنان كه هستيد به كار خويش مشغول باشيد و من هم به كار خويش مشغول مي

چون امر  .مانم منتظر بمانيد، من نيز با شما منتظر مي. ستآيد و چه كسي دروغگو عذاب خواركننده بر چه كسي فرود مي
اي فرو  و ستمكاران را صيحه. ما فراز آمد، شُعيب و كساني را كه به او ايمان آورده بودند به رحمت خويش رهانيديم

دين باد، هان لعنت بر مردم م. اند كه گويي هرگز در آن ديار نبوده چنان هاي خويش برجاي مردند؛ گرفت و در خانه
  .»همچنان كه لعنت بر قوم ثمود

به عنوان يك سنت جا افتاده براي برخورد با ) ع( گردد رجم در زمان موسي اينگونه كه از آيات زير مفهوم مي
پيش از آنها قوم فرعون را آزموديم و پيامبري بزرگوار نزدشان «: 26خوانيم در سوره دخان مي. شده برده مي پيامبران بكار

بندگان خدا را به من تسليم كنيد كه من پيامبري امينم و نيز بر خدا برتري مجوئيد كه من با حجتي روشن نزد  آمد كه
آوريد  برم و اگر به من ايمان نمي ام و اگر بخواهيم مرا رجم كنيد من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي شما آمده

 

 

يزانَ إِنِّي أَراكُْم بَِخْيرٍ ْدَيَن أَخاُهْم ُشَعْيباً قالَ يا قَْومِ اْعُبُدوا اللََّه ما لَكُْم ِمْن إِلٍه غَْيُرُه َو ال َتْنقُُصوا الِْمكْيالَ َو الْمَم  َو إِىل«، 84-95سوره هود، آيات  - 25
َبِقيَُّت اللَِّه .ِقْسِط َو ال َتْبَخُسوا النَّاَس أَْشياَءُهْم َو ال َتْعثَْوا ِفي الْأَْرضِ ُمفِْسديَنَو يا قَْومِ أَْوفُوا الِْمكْيالَ َو الْميزانَ بِالْ.َو إِنِّي أَخاُف َعلَْيكُْم َعذاَب َيْومٍ ُمحيٍط

أَْمواِلنا ما َنشُؤا إِنََّك لَأَْنَت الَْحليُم   أَنْ َنفَْعلَ يف قالُوا يا ُشَعْيُب أَ َصالُتَك َتأُْمُرَك أَنْ َنْتُرَك ما َيْعُبُد آباُؤنا أَْو.َخْيٌر لَكُْم إِنْ كُْنُتْم ُمْؤِمنَني َو ما أََنا َعلَْيكُْم بَِحفيٍظ
 الْإِْصالَح َما اْسَتطَْعُت َو ما أَْنهاكُْم َعْنُه إِنْ أُريُد إِالَّ  ِمْنُه رِْزقاً َحَسناً َو ما أُريُد أَنْ أُخاِلفَكُْم إِىل  َبيَِّنٍة ِمْن َربِّي َو َرَزقَين  قالَ يا قَْومِ أَ َرأَْيُتْم إِنْ كُْنُت َعلى.الرَّشيُد

أَنْ ُيصيَبكُْم ِمثْلُ ما أَصاَب قَْوَم ُنوحٍ أَْو قَْوَم ُهوٍد أَْو قَْوَم صاِلحٍ َو ما قَْوُم لُوٍط   َو يا قَْومِ ال َيْجرَِمنَّكُْم ِشقاقي.إِالَّ بِاللَِّه َعلَْيِه َتَوكَّلُْت َو إِلَْيِه أُنيُب  ما َتْوفيقي
قالُوا يا ُشَعْيُب ما َنفْقَُه كَثرياً ِممَّا َتقُولُ َو إِنَّا لََنراَك فينا َضعيفاً َو لَْو ال َرْهطَُك لََرَجْمناَك َو .بَِبعيٍد َو اْسَتْغِفُروا َربَّكُْم ثُمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه إِنَّ َربِّي َرحيٌم َوُدوٌدِمْنكُْم 

َمكاَنِتكُْم إِنِّي   َو يا قَْومِ اْعَملُوا َعلى.أََعزُّ َعلَْيكُْم ِمَن اللَِّه َو اتََّخذُْتُموُه َوراَءكُْم ِظْهرِيا إِنَّ َربِّي بِما َتْعَملُونَ ُمحيطٌ  ْهطيقالَ يا قَْومِ أَ َر.ما أَْنَت َعلَْينا بَِعزيزٍ
إِنِّي َمَعكُْم َرقيٌب َو لَمَّا جاَء أَْمُرنا َنجَّْينا ُشَعْيباً َو الَّذيَن آَمُنوا َمَعُه بَِرْحَمٍة ِمنَّا َو  عاِملٌ َسْوَف َتْعلَُمونَ َمْن َيأْتيِه َعذاٌب ُيْخزيِه َو َمْن ُهَو كاِذٌب َو اْرَتِقُبوا

 .»ثَُمود ِديارِِهْم جاِثمَني كَأَنْ لَْم َيْغَنْوا فيها أَال ُبْعداً ِلَمْدَيَن كَما َبِعَدْت  أََخذَِت الَّذيَن ظَلَُموا الصَّْيَحةُ فَأَْصَبُحوا يف
َو أَنْ ال َتْعلُوا َعلَى .أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ ِعباَد اللَِّه إِنِّي لَكُْم َرُسولٌ أَمٌني .َو لَقَْد فََتنَّا قَْبلَُهْم قَْوَم ِفْرَعْونَ َو جاَءُهْم َرُسولٌ كَرٌمي«، 17-22سوره دخان، آيات  - 26

 » فََدعا َربَُّه أَنَّ هُؤالِء قَْوٌم ُمْجرُِمون.فَاْعَتزِلُوِن  َو إِنْ لَْم ُتْؤِمُنوا يل.ُعذُْت بَِربِّي َو َربِّكُْم أَنْ َتْرُجُموِنَو إِنِّي .اللَِّه إِنِّي آتيكُْم بُِسلْطاٍن ُمبنيٍ
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است دربارة  27و همين موضوع در سوره مريم .»اينان مردمي مجرمند پس پروردگارش را خواند كه. از من كنار گيريد
و در اين «: نيز تهديد به رجم شد كه اگر دست از دعوت برنداري تو را رجم خواهيم كرد) ع( كه ابراهيم) ع( ابراهيم

شنود و نه  كه نه مي اي پدر، چرا چيزي را: آنگاه كه پدرش را گفت .كتاب ابراهيم را ياد كن كه او پيامبري راستگو بود
پس، از من پيروي كن . اند اند كه به تو نداده اي پدر، مرا دانشي داده پرستي؟ آورد، مي بيند و نه هيچ نيازي از تو برمي مي

ترسم  اي پدر، مي .اي پدر، شيطان را مپرست، زيرا شيطان خداي رحمان را نافرمان بود .تا تو را به راه راست هدايت كنم
اي ابراهيم، آيا از خدايان من بيزار هستي؟ : گفت .انب خداي رحمان به تو رسد و تو دوستدار شيطان باشيعذابي از ج

از پروردگارم برايت . تو را سالمت باد: گفت .اكنون زماني دراز از من دور باش. كنم اگر بازنايستي سنگسارت مي
خوانيد كناره  آن چيزهايي كه به جاي خداي يكتا مياز شما و از  .زيرا او بر من مهربان است. آمرزش خواهم خواست

چون از آنها و آنچه جز خداي  .خوانم، باشد كه چون پروردگارم را بخوانم محروم نشوم گيرم و پروردگار خود را مي مي
آنها و رحمت خويش را به  پرستيدند كناره گرفت، اسحاق و يعقوب را به او بخشيديم و همه را پيامبري داديم، يكتا مي

  .»ارزاني داشتيم و سخن نيكو و آوازة بلند داديم
گرچه . اي يهود دارد سنگسار زنان و مردان به جرم روابط جنسي خارج از ازدواج زنا ريشه در يك رسم قديمي قبيله

 ودر تورات هيچ آية مشخصي در مورد سنگسار زاني و زانيه وجود ندارد، ليكن مجازات رابطه جنسي خارج از ازدواج 
اش زنا كند بايد بميرد، هم او و هم شريك  مردي كه با زن همسايه«: از نظر تورات مرگ استمشخصاً زناي محصنه 

  .اند اگر زن، زن همسايه نباشد هنوز عناصر جرم كامل نيست حتي در تفسير آن گفته. 28»جرمش
نَك الَِّذيَن ُيَسرُِعونَ ىفِ الْكُفْرِ ِمَن الَِّذيَن قَالُواْ َءاَمنَّا َيأَيَُّها الرَُّسولُ لَا حيَُْز«: 30آيه درباره 29رازي ابوالفتوح چون برخي

ِعِه لَْم َيأُْتوَك حيَُرِّفُونَ الْكلََِم ِمن َبْعِد َمَواِض بِأَفَْواِههِْم َو لَْم ُتْؤِمن قُلُوُبُهْم َو ِمَن الَِّذيَن َهاُدواْ َسمَّاُعونَ ِللْكَِذبِ َسمَّاُعونَ ِلقَْومٍ َءاَخرِيَن
َك لَُه ِمَن اللَِّه َشيًْا أُْولَئَك الَِّذيَن لَْم ُيرِِد اللَُّه أَن َيقُولُونَ إِنْ أُوِتيُتْم َهاذَا فَُخذُوُه َو إِن لَّْم ُتْؤَتْوُه فَاْحذَُرواْ َو َمن ُيرِِد اللَُّه ِفْتَنَتُه فَلَن َتْمِل

 نزد را گروهي يهود احبار از جماعتي :كه دنكن يم ذكر » لَُهْم ىفِ االَِْخَرِة َعذَاٌب َعِظيم ُيطَهَِّر قُلُوَبُهْم هلَُْم ىفِ الدُّْنَيا ِخْزٌى َو
 تورات در آنها حكم و. دهد حكم بودند كرده زنا كه خيبر اهل اشراف از نفر دو به راجع تا فرستادند ص خدا رسول
 دندوب صلح حال در مسلمين با يرضن بني و قريظه بني يهوديان چون و. نمايند اجرا دو آن درباره خواستند نمي كه بود رجم

 

 

َعْنَك   أََبِت ِلَم َتْعُبُد ما ال َيْسَمُع َو ال ُيْبِصُر َو ال ُيْغينإِذْ قالَ ِلأَبيِه يا .َو اذْكُْر ِفي الِْكتابِ إِْبراهيَم إِنَُّه كانَ ِصدِّيقاً َنبِيا«، 41-51سوره مريم، آيات  - 27
ا يا أََبِت إِنِّي أَخاُف أَنْ يا أََبِت ال َتْعُبِد الشَّْيطانَ إِنَّ الشَّْيطانَ كانَ ِللرَّْحمنِ َعِصي.أَْهِدَك ِصراطاً َسوِيا  ِمَن الِْعلْمِ ما لَْم َيأِْتَك فَاتَّبِْعين  يا أََبِت إِنِّي قَْد جاَءين.َشْيئاً

قالَ َسالٌم َعلَْيَك َسأَْسَتْغِفُر .َمِليا  اْهُجْرين َتْنَتِه لَأَْرُجَمنََّك َو يا إِْبراهيُم لَِئْن لَْم  قالَ أَ راِغٌب أَْنَت َعْن آِلَهيت.ِللشَّْيطاِن َوِليا َيَمسََّك َعذاٌب ِمَن الرَّْحمنِ فََتكُونَ
فَلَمَّا اْعَتَزلَُهْم َو ما َيْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه .أَالَّ أَكُونَ بُِدعاِء َربِّي َشِقيا  َو أَْعَتزِلُكُْم َو ما َتْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه َو أَْدُعوا َربِّي َعسى.َحِفيا  إِنَُّه كانَ يبلََك َربِّي 

إِنَُّه كانَ ُمْخلَصاً َو كانَ   َو اذْكُْر ِفي الِْكتابِ ُموسى.َو َوَهْبنا لَُهْم ِمْن َرْحَمِتنا َو َجَعلْنا لَُهْم ِلسانَ ِصْدقٍ َعِليا.نا َنبِياَوَهْبنا لَُه إِْسحاَق َو َيْعقُوَب َو كُالًّ َجَعلْ
 .»َرُسوالً َنبِيا

  .10آيه  20، لويتيكوس، بخش تتورا - 28
  .379-382صص  6ج . الجنان في تفسير القرآن حسين بن علي ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح - 29
چه آنهايى كه به زبان گفتند كه ايمان آورديم و به دل . شتابند اى پيامبر، غمگين نكند تو را كردار آنان كه به كفر مى. 41، آيه مائدهسوره  - 30

كنند، و  چينى مى آيند سخن ر كه خود نزد تو نمىسپارند تا دروغ بندند و براى گروهى ديگ اند و چه آن يهودان كه گوش مى ايمان نياورده
و هر كس را كه خدا عذاب او . اگر شما را اينچنين گفت بپذيريد و گرنه از وى دورى گزينيد: گويند سازند، و مى سخن خدا را دگرگون مى

آنان را در دنيا خوارى . ان را پاك گردانداينان كسانى هستند كه خدا نخواسته است كه دلهايش. بخواهد، تواش از قهر خدا رهايى نخواهى داد
  . و در آخرت عذابى بزرگ است
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 است رجم به محكوم شما تورات در آنها حكم: فرمود حضرتش. ساختند همراه قبيله دو اين از گروهي با را جماعت اين
 در .است رجم تورات در محصنه زناي حكم كه كرد اقرار او و كردند، احضار را صوريا ابن تا. شدند منكر آنها و

   31 .شود نمي مشاهده رجم آيه نيز تورات متن در كه رتيصو
هوديان سنگ ي«: انجيل عهد جديد از شيوه اجراي حكم سنگسار به عنوان يك رسم قديم بهودي نام مي برد

رسد كه مسيح اين رسم قديم دين  و اگر با توجه به نص انجيل قضاوت كنيم، بنظر مي. 32»برداشتند تا او را سنگباران كنند
فريسيان زني را كه در حين زنا  كه ناگاه كاتبان و«: كرده است واند لغ ود را در مورد زنان و مرداني كه مرتكب زنا شدهيه

. بود نزد او آوردند و او را مجبور ساختند كه بر پاي بايستد به نوعي كه در معرض ديد كامل همگان باشد هدستگير شد
ايم و موسي در كتاب قانون به ما فرمان داده  ا در حين ارتكاب عمل زنا گرفتهآنان به مسيح گفتند اي بزرگوار اين زن ر
به آنان گفت هركه از شما گناه نكرده است ... گوئي؟ اما مسيح  تو چه مي. است كه اين قبيل زنان بايد سنگسار شوند

به آخر يكي پس از ديگري بيرون از پيرترينشان شروع كردند تا  ... پس چون شنيدند...  نخستين سنگ را بر او بيندازد
. پس عيسي قد برافراشت و جز آن زن هيچكس را نديد. عيسي تنها ماند با آن زن كه همچنان سر پاي ايستاده بود. رفتن

عيسي گفت . عيسي به باال نگريست و گفت اي زن آنان كجا شدند؟ هيچكس ترا محكوم نكرد؟ زن پاسخ داد نه جناب
  .33»م و بازگرد و ديگر گرد گناه مگردساز منهم ترا محكوم نمي

در قرآن حداقل شانزده آيه در مورد زنا وجود دارد، ولي در هيچ موردي نه براي زناي محصنه مجازات مرگ تعيين 
در اين مورد برخي از متشرعين براي توجيه رجم مقصر را . شده و نه به سنگسار به عنوان شيوه مجازات اشاره شده است

شك پنهان هاي مختلف قرآن را زير بالش و تُ كنند كه محمد ص آيه آنان از قول عايشه نقل مي. انندد بز عايشه مي
ما مشغول كفن و دفن رسول اهللا «: عايشه گفته است. بوده است رجماز جمله اين آيات يكي هم آيه مربوط به . كرد مي

  .34»زي آمد و آيه رجم را از زير تشك بيرون كشيد و خوردب بوديم و
 كديگر تعلق نداشته باشند يعني زنا بطور عام وين به نوقرآن كريم در ارتباط با رابطه جنسي مرد و زني كه طبق قا

به زن و مرد «: زناي محصنه بطور خاص سختگير است، ليكن براي اين قبيل اعمال مجازات مرگ تعيين نكرده است
آنان شما را از اطاعت خدا باز دارد اگر براستي به خدا و روز  اجازه ندهيد كه ترحم بحال. زناكار هريك صد شالق بزنيد

تواند با زن يا  هيچيك از آنها نمي. بازپسين ايمان داريد و بگذاريد كه تعدادي از مؤمنين شاهد اجراي تنبيه آنان باشند
 .35»مرد مسلمان ازدواج كند

 

 

 ينا به قريب احاديثىبراي . 462 - 464، صص3 جلد. حسين بن علي ابوالفتوح رازي، روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن - 31
  .149 نزول اسباب. 152-154، صص 6 ج البيان جامع: نگاه كنيد به مضمون

  31:10جيل يوحنا، ان - 32
  .12تا  3انجيل يوحنا، باب هشتم آيات  - 33
نقل شده در باستاني پاريزي، كوچه هفت . هجري 1287، چاپ مصر، 250صفحه  2به نقل از راغب اصفهاني در كتاب محاضرات، جلد  - 34

   .434صفحه  1370پيچ، انتشارات نگاه، تهران 
َو لَا َتأُْخذْكُم هبَِِما َرأْفَةٌ ىفِ ِدينِ اللَِّه إِن كُنُتْم ُتْؤِمُنونَ بِاللَِّه َو الَْيْومِ  َواِحٍد مِّنهَُْما ِماْئَةَ َجلَْدٍة    َو الزَّاىنِ فَاْجِلُدواْ كلُالزَّانَِيةُ « .4تا  2 تآيا ،نورة سور - 35

َو الَِّذيَن . َو ُحرَِّم ذَاِلَك َعلَى الُْمْؤِمنَِني ُح إِلَّا َزانَِيةً أَْو ُمْشرِكَةً َو الزَّانَِيةُ لَا َينِكُحَها إِلَّا َزاٍن أَْو ُمْشرٌِكَو لَْيشهَْْد َعذَاهبََُما طَائفَةٌ مَِّن الُْمْؤِمنَِني الزَّاىنِ لَا َينِك االَِْخرِ
  » َو أُْولَئَك ُهُم الْفَاِسقُون لَا َتقَْبلُواْ هلَُْم شهََاَدةً أََبًدا لَْم َيأُْتواْ بِأَْرَبَعِة شهََُداَء فَاْجِلُدوُهْم ثََمانَِني َجلَْدةً َو    َيْرُمونَ الُْمْحَصَناِت مثُ
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) شافعيان و حنفيان(ستين بار فقهاي اهل سنت بر اين باور است كه رجم زنان و مردان زناكار را نخ 36پطروشفسكي 
مجازاتهاي : پطروشفسكي بر آن باور است كه. رسد كه شيعه اين رسم را از آنان گرفته باشد اند و بنظر مي معرفي كرده

گشته، زيرا كه در اين امور براي صدور حكم مجازات  بيني شده بوده كمتر مجري و عملي مي شديدي كه بر اي زنا پيش
ار شوهر، حتي در صورتي كه زوجه گناهكار خويش را در محل جرم ديده باشد، كافي نبوده و شهادت چهار گواه اظه

و اجراي . توانست وقوع يابد كه عمل زنا را بچشم ديده باشند، ضرورت داشته و چنين وضعي فقط در موارد استثنائي مي
سلم است كه هيچكس روابط جنسـي را در معرض ديد م. براي زناكاران مشروط به شرايط مشكلي است »حد«مجازات 
تواند مبنائي براي اجراي  اعتراف خود متهم به ارتكاب زنا مي. دهد عادل انجام نمي شاهدبخصوص چهار  وديگران 

. رسد مجازات باشد، ليكن اعتراف به اين قبيل گناهان از طرف متهم نيز با توجه به شدت مجازات امري بعيد بنظر مي
بايست سنگسار در تاريخ  پس مي. شود نيز بسيار نادر است ي نظير زماني كه شوهر در سفر است و زن باردار ميموارد

  . و شاذ اي بود بس نادر داشت و يا پديده اسالم وجود نمي
  

  نظريه حقوقي نفي رجم
دي براساس شرايط از بعد اصول كلي حقوقي نيز شايد منتفي بودن رجم را بتوان بدين شكل مطرح كرد كه هر عق

. گردد و هرگاه اين شرايط به ترتيبي بهم خورد آثار عقد به شكل ما هو عقد نافذ نيست توافق شده ضمن عقد جاري مي
با استفاده از اين مبحث به شرط ضمني ضمن عقد نكاح اشاره . اين اصل كلي دربارة عقودگفته شده و منجمله عقد نكاح

ي، بطور صريح يا ضمني بين مرد و زن هنگام عقد نكاح يا قبل از آن جاري و توافق شود كه بطور تلويحي يا افواه مي
شود كه آن انحصار مضاجعت طرفين بين شوهر و زن است و يا الاقل خودداري مضاجعت زن با غير از شوي خود  مي
ه عقد مشروط تبديل اگر اين موضوع صراحتاً هم ذكر نشود عرف مسلّم است و عقد را از شكل عقد مطلق ب. باشد مي
اند عقد مورد نظر محقق  تا مادامي كه طرفين قصد عنوان عقد را نكرده 37العقود تابعة للقصودو براساس قاعدة . كند مي

باشد كليه  نخواهد شد و تحقق اعتبارات متعاقدين و پيوند آنها به يكديگر نفياً و اثباتاً منوط به قصد و ارادة طرفين مي
فين به داللت مطابقه و با تضمن و التزام بر قصد آن داللت دارد مدلول التزامي عقد است و مانند اموري كه انشاء طر

اند  شروط و خصوصيات ساير عقود همه بر عقد مترتب خواهد شد و خصوصيات و آثاري كه طرفين قصد آن را كرده
نكاح انحصار مضاجعت طرفين بين لذا شرطي كه عرف مسلّم جامعه در ضمن عقد . مشمول ادلة صحت معامله است

متعاقدين نكاح و يا الاقل خودداري مضاجعت زن با غير از شوي خود را بر مبناي قصد طرفين تلويحاً يا افواهاً، صريحاً يا 
دارد و انشاء عقد نكاح به داللت مطابقه با تضمن و التزام بر قصد آن داللت دارد مدلول التزامي عقد  ضمناً منظور مي

كند  عدم انشاء اين شرط نيز داللت بر عدم شرط نمي. باشد گردد و الزم الوفا مي است شرط ضمن العقد تلقي مي نكاح
زيرا كه قبل از انشاء نيز آن معنا در نفس انشاء كننده وجود دارد و انشاء علّت وجود آن نيست و اعتبار نفساني منشئي كه 

فعل اختياري شخصي متعاقدين است و فعل اختياري شخص جز به خود او و  شود با صيغ انشائي و يا بوسيلة فعل انشاء مي
لذا در هر دو صورت اگر يكي از طرفين مرتكب زنا شوند در همان دم اسقاط . اش به چيز ديگري نيازمند نيست اراده

خود را زيرپا  چون مرتكب عمالً زاني يا زانيه شرط ضمن العقد با زوج. شود احصان متحقق و زنا محصنه محسوب نمي
 

 

  .180پطروشفسكي، اسالم در ايران، ترجمه كريم كشاورز، صفحه  - 36
  .تهرانمجد، ، انتشارات )1387(مباني حقوق اسالمي ابوالقاسم گرجي،  :نگاه كنيد به - 37
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توان مرتكب را به سزاي  لذا نمي. گذاشته و رعايت نكرده و آثار احصان و عقد زناشويي بين آن دو ديگر مترتب نيست
اگر هم مرد مرتكب زنا با غير شود اگر زن هنگام عقد تلويحاً يا افواهاً يا صراحتاً يا . رجم و زناي محصنه مجازات نمود

جات داده باشد باز مفهوم زناي محصنه براي مرد با غير از زن خود نافذ نيست چون حكم تعدد ضمناً به او اجازة تعدد زو
كنند مصالحة آنان حكم رجوع داشته و آثار  اي كه طرفين از خطاي احراز شده صرف نظر مي و در لحظه. زوجات دارد

   .عقد نكاح بين آنان كما في السابق ساري خواهد شد
  سرقت

سوم از اقسام حدود حد سرقت . كه حد قذف و رمي بود كه در ضمن حد زنا به آن پرداخته شددوم از حدود قسم 
اين عقوبتى است 39 .قطع يد كنيداند  مرد دزد و زن دزد را به كيفر كارى كه كرده و«: 38فرمايد در قرآن كريم مي. است

به كند و به صالح آيد، خدا توبه او را هر كس پس از كردار ناپسندش تو. از جانب خدا، كه او پيروزمند و حكيم است
اى كه فرمانروايى آسمانها و زمين از آن خداست، هر كه را بخواهد  آيا ندانسته. پذيرد، كه او آمرزنده و مهربان است مى

 َو السَّارُِق َو««: 40فرمايند در شرح اين آيات مي» آمرزد و بر هر كارى تواناست؟ كند و هر كه را بخواهد مى عذاب مى
حكم محارب و مفسد في االرض و كافر را ذكر كرد حكم  سارق و سارقه را قطع يد كنيد، چون »السَّارِقَةُ فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما

در محفظ بودن (از حرز حد و ديه به نيز ذكر كرد و شرايط سرقت را سارق كه او هم مفسد است ولي نه به حد قتل 
مواقع گرسنگي قحطي و شرايط قطع از ابتدا به دست و اينكه قطع غيردينار، و در مسروق به ربع و رسيدن ) مسروقه

شود نه  شود، و اينكه پاي چپ قطع مي ميترك و انگشت ابهام  اصل آنشود مگر چهار انگشت از دست راست، از  نمي
جزائي » ا كََسَبا َنكَالًا مَِّن اللَِّهَجَزاَء بَِم«ست، و اينجا جاي تحقيق و تفصيلش نيست، ا هدر كتب فقهي مفصل مذكورپاشنه 

فََمن « و خدا عزيز حكيم است،» َو اللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم«از او، عقوبتي است به آنچه كه آن دو كردند زجري از خدا و خدا، 
به سابق و  ةبه قرين قدرت امام قبلاز  هيا ولوي هص نبوياخ ةتوب پس كسي كه بعد ظلمش توبه كرد، به »َتاَب ِمن َبْعِد ظُلِْمِه
حدي براي او نيست مانند محارب را به صاحبش برگرداند، ديگر  و اصالح كرد، مسروق »َو أَْصلََح« بيان معصومين ع

ست براي تعليل اكند، همانا خدا غفور رحيم است،  زيرا كه خدا براي او توبه مي »فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم«
چون ، آيا ندانستي كه همانا ملك آسمان و زمين خدا راست »أَ لَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت َو الْأَْرضِ«ماقبلش 

ي كه برعليه محاربه يا سرقت او ثبت شده به حدكه كه شايسته نيست  دهد خطور مي را ظنهاين مكه گذشت ي ممقا
و خطاب يا عام است براي هركس كه خطاب در مورد او آيا ندانستي، ساقط شود،  با قول او قبول ومحض توبه از او و 

 

 

فََمن َتاَب ِمن َبْعِد ظُلِْمِه َو . َو السَّارِقَةُ فَاقْطَُعواْ أَْيِدَيُهَما َجَزاَء بَِما كََسَبا َنكَالًا مَِّن اللَِّه َو اللَُّه َعزِيٌز َحِكيٌم َو السَّارُِق .38-40سورة مائده، آيات  - 38
ٍء   شَى   كُلّ  َو اللَُّه َعلَى لَُه ُملُْك السََّماَواِت َو الْأَْرضِ ُيَعذُِّب َمن َيَشاُء َو َيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء أَ لَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه. أَْصلََح فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَْيِه إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم

  . قَِديٌر
در قرآن در آيات . نيز امضاء گرديدص  اكرمبنا نهاد و سپس توسط رسول ع هايي است كه حضرت عبدالمطلب  قطع يد سارق از سنت - 39

اند ببريد اين عقوبتي است از جانب خدا، كه او پيروز حكيم  دست زن و مرد دزد را به كيفر كاري كه كرده«: فرمايد سوره مائده مي 38 -40
اي كه  پذيرد كه او آمرزنده و مهربان است، آيا ندانسته هركس پس از كردار ناپسندش توبه كند و به صالح آيد، خدا توبة او را مي. است

َو السَّارُِق َو « .»آمرزد و بر هر كاري تواناست كند و هركه را بخواهد مي مانها و زمين از آنِ خداست هركه را بخواهد عذاب ميفرمانروايي آس
أَ لَْم . إِنَّ اللََّه غَفُوٌر رَِّحيٌم َو أَْصلََح فَإِنَّ اللََّه َيُتوُب َعلَْيِهفََمن َتاَب ِمن َبْعِد ظُلِْمِه .  السَّارِقَةُ فَاقْطَُعوا أَْيِدَيُهما َجزاًء بِما كََسبا َنكاالً ِمَن اللَِّه َو اللَُّه َعزيٌز َحكيم

 .»ٍء قَِدير  شَى   كُلّ  َو اللَُّه َعلَى َتْعلَْم أَنَّ اللََّه لَُه ُملُْك السََّماَواِت َو الْأَْرضِ ُيَعذُِّب َمن َيَشاُء َو َيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء
 .327-329، صفحات 4 اده في مقامات العباده، جلدالسع تفسير بيان - 40
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ُيَعذُِّب َمن َيَشاُء َو َيْغِفُر ِلَمن َيَشاُء َو اللَُّه « .بشنود همسايهگويم تا  محمد ص است از قبيل به تو ميبه ص ايا خ آورده شده
  .»ا خواهد عذاب كند و از هركه خواهد درگذرد و او بر هرچيز تواناستهركه ر »ٍء قَِديٌر  شَى   كُلّ  َعلَى

ميزان مال از اين قسم است و بايد از ميزان . كنند براي اجراي حد سرقت شبهات بسياري مطرح است كه درأ حد مي
ارق سآنكه گرفتن مال بنفس خود و  .كرده باشد بحسب عرف آن راو مالك قصد حفظ و ضبط . خاصي بيشتر باشد

و آنكه دزد پدر نباشد كه از . و آنكه براي رفع گرسنگي و معيشت حيات سارق و عائله او نباشد .باشد نه به وسيله ديگرى
 .و مملوك نباشد كه از مال خواجه دزديده باشد و شريك نباشد كه از مال مشترك دزديده باشد مال پسر دزديده باشد

و مراد از قطع يد بريدن چهار انگشت است غير ابهام سالي يا تنگسالي نباشد، مال در محفظه يا محل سرپوشدار باشد، قحط
پس اگر بعد از قطع يد بر وجه مذكور با ديگر دزدى كند  .از بيخ انگشتان از دست راست بر وجهى كه كف دست بماند

ى كند حبس مخلد كنند او پس اگر بار ديگر دزد .به شرايط مذكوره پاى چپ او را بايد بريد بر وجهى كه پاشنه بماند
و وجوب حد مذكور موقوفست بر ثبوت سرقت مذكوره به گواهى  .دوواجب شقتل پس اگر در حبس دزدى كند  .را

و اما به اقرار يك نوبت رد مال ثابت شود نه حد و هم چنين به سوگند خوردن مدعى با يك  .دادن يا به اقرار دو نوبت
كه دزدى كرده باشد و استقامت ورزد بر آن توبه پس توبه سارق و سارقه مسقط  كسى كه توبه كند بعد از آن .گواهى

بشرط آنكه توبه پيش از ثبوت شرعى  نظر علماء شيعه حسبعذاب اخرويست چنانكه متفق عليه است و مسقط حد است 
بسياري موارد ديگر عالوه بر اين اجراي حدود در زمان غيبت خود مورد تأييد اجماع فقها نيست و  41.واقع شود تسرق

  . كند و غير از آن نظير تعبير قطع يد به مفهوم سلب اختيار كه عرف از آن استنباط مي
  
  محاربه

براي شرح . تحذير و ترساندن از محاربه با خدا و رسول نيز از اين ديدگاه جالب است. قسم چهارم حد محاربه است
كنند و در زمين به فساد  سانى كه با خدا و پيامبرش جنگ مىجزاى ك«: 42نمائيم اين موضوع به آيات زير مراجعه مي

كوشند، آن است كه كشته شوند، يا بردار گردند يا دستها و پاهايشان يكى از چپ و يكى از راست بريده شود يا از  مى
مگر كسانى  .اينها رسواييشان در اين جهان است و در آخرت نيز به عذابى بزرگ گرفتار آيند. سرزمين خود تبعيد شوند

  » .پس بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان است. كه پيش از آنكه شما بر آنها دست يابيد توبه كنند
در عرف شرع كسى است كه آلت حرب را از براى ترسانيدن مردم خواه در بحر و خواه در بر و  محاربهمراد از 

قطع ايدى و ارجل  و مراد از.برهنه كند خواه ضعيفخواه در شب و خواه در روز و خواه مرد و خواه زن و خواه قوى و 
كه از طريق مخالفت آمده باشد برين وجه كه دست راست ايشان را ببرند و پاى چپ ايشان را به طريقى كه در حد 

و مراد از نفى اخراج است و از ارض جنس ارض مطلقا باين معنى كه آن را از آن شهر بيرون كنند و  .مذكور شد تسرق
با او مخالطه و معامله مكنيد حتى كه اگر و بنويسد كه محاربست  مردمان آنجاشهرى كه قرار گيرد حاكم شرع به در هر 
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  .674-675، صص 2جلد . اهللا اشراقى سرابى

ْيديهِْم َو أَْرُجلُُهْم ذيَن ُيحارُِبونَ اللََّه َو َرُسولَُه َو َيْسَعْونَ ِفي الْأَْرضِ فَساداً أَنْ ُيقَتَّلُوا أَْو ُيَصلَُّبوا أَْو ُتقَطََّع أَإِنَّما َجزاُء الَّ«، 33-34سوره مائده، آيات  - 42
إِالَّ الَّذيَن تاُبوا ِمْن قَْبلِ أَنْ َتقِْدُروا َعلَْيهِْم فَاْعلَُموا أَنَّ اللََّه غَفُوٌر .َعظيٌم ِمْن ِخالٍف أَْو ُيْنفَْوا ِمَن الْأَْرضِ ذِلَك لَُهْم ِخْزٌي ِفي الدُّْنيا َو لَُهْم ِفي الْآِخَرِة َعذاٌب

 .»َرحيٌم



17 

و ميان فقهاء در آن كه وجوب امور مذكور در حد محارب بر  .به ديار كفر رود همين عمل كرده شود تا آن كه بميرد
كه تخير است و امام مخير است ميان اقسام اربعه مذكوره  شيخ مفيد بر آنست. اختالف است سبيل تخيير است يا ترتيب

و شيخ ابو جعفر بر آنست كه ترتيبى است و هر يك از اقسام  .در جميع صور محاربه از قتل و اخراج و اخذ مال و اضافه
ول و اگر محارب با خدا رسيعني  .مذكوره جزاى يكى از صور محاربه است به تفصيلى كه در محلش مذكور است اربعه

مسروق (و اگر با قتل نفس سرقت هم نمود پس از استرداد مال  .شود ساعى فساد در روى زمين قتل نفس نمود كشته مى
شود از  و اگر قتل نفس اتفاق نيفتاد بلكه فقط مال سرقت كرد و پاى آن بريده مى .كشند تا كشته شود بدار مى) شده

كنند  بع و در دفعه ثانى پاى چپ از وسط قدم و دفعه سيم حبس مىخالف يعنى در دفعه اولى دست راست از اصول اصا
و اگر شمشير كشيده محاربه با خدا و رسول و سعى فساد در زمين نمود بدون قتل نفس  .رسانند و در دفعه چهارم بقتل مى

و تبعيد شده است با محارب  اونويسند كه بكنند و  اعالن مىو  كنند تا به يك سال نفى بلد مى) سرقت(و بدون اخذ مال 
آن هم مجلس نشويد و معامله نكنيد و هم نكاح و هم طعام نشويد و با آن مشورت نكنيد تا به مدت يك سال و اگر از 

و اگر توجه به .نويسند مثل نوشته اول تا اين كه يك سال تمام شودبكنند و  آن بلد به بلد ديگر برود به آن شهر اعالم مى
ليكن مختار محققان قول اول  .شود تا اين كه آن محارب كشته شود ا اهل آن شهر مقاتله مىارض مشرك و كفار كند ب

آنكه ظاهر كلمه تخيير است بلكه كلمه او براى تنويع است نه تخيير باين معنى كه حد محارب و مفسد به  تاست از جه
ر اين روايات وارده در تفصيل حكم محارب شود بقدر جنايات ايشان بنا ب يكى از انواع چهارگانه مجازات جزاء داده مى

پس  .و دليلى كه داللت بر تفصيل مذكوره كند موجود نيست با آن كه اصل عدم وجوب آنست .شود موافق با قرآن مى
كه حد محارب با خدا و رسول و مفسد در  كند بر وجوب تخييرى افعال مذكوره در حد محارب مذكوره داللت مى هآي

گردد ولى حتمى  استحقاق محارب بعذاب آخرت مستفاد مىفوق از آيه  .ست بقدر جنايات ايشانروى زمين ترتيبى ا
بودن آن معلوم نيست چون كه استحقاق اعم از فعليت است و در آيه شريفه داللت بر حتمى بودن عذاب نيست زيرا كه 

گر آنان ايعنى  .ند از عذاب بزرگا جايز و ممكن است كه خداوند بفضل خود عفو فرمايد به اسقاط آنچه مستحق شده
اين استثناء متعلق است به افعال مذكوره كه بر سبيل حد واقع شود نسبت  .كه توبه كنند پيش از آن كه بر ايشان قادر شوند

به محارب زيرا كه توبه مسقط آنهاست بخالف آن چه بر سبيل قصاص واقع شود مثل قتل زيرا كه توبه مسقط آن نباشد 
و دور نيست كه گفته شود كه توبه محارب در حقوق الناس موقوفست  .آن است رد مال از او بعينه يا بقيمتو هم چنين 

پس تواند بود كه استثناء  .بر عفو مستحقان آن حقوق از آن حقوق و بعد از عفو مستحقان حقوق الناس ساقط گردد
حد قذف مذكور شد و تقييد توبه به  هچنانكه در آيمذكوره متعلق باشد به افعال مذكوره مطلقا خواه حد و خواه قصاص 

آنكه پيش از قدرت باشد از جهت آنست كه توبه محارب بعد از دست يافتن برو مسقط حد نيست اگرچه مسقط عذاب 
  43.است مذكوره دالست بر آن كه توبه محارب پيش از دست يافتن بر او مسقط حد از او هآييعني  .اخروى باشد

يعني در تمام . ادن راه برگشت و توبه و اصالح عمل در همة موارد ذكر شده قابل مالحظه استترساندن و قرارد
اين موارد ترساندن و تحذير به باالترين وجه است ولي راه صالح و توبه به آسانترين شكل قرار داده شده تا ارتكاب به 

مسلماً اين نظام جزائي . وضعيت باشد جرم در كمترين حد خود قرار گيرد و حركت به سلم و سالمت در سهلترين
  .هاي متنوع جرم را از گردن جامعه تا حد بسيار زيادي ساقط خواهد كرد توانائي اصالح جامعه را خواهد داشت و هزينه
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  ارتداد
تحذير و ترساندن از ارتداد است  اند ي كه جزء حدود قرآني نيست ولي فقها به آن اشاره نمودهيكي ديگر از موارد

ن به دليل اين است كه شارع مطهر قصد فرموده تا با القاء شدائد نسبت به بازگشت از تفكر متعالي به سوي تفكرات و اي
عليرغم اينكه در فقه مجازاتي نظير قتل براي ارتداد . افراد را از رجعت باز دارد و آنها را به سوي تعالي ملزم نمايدگذشته 
آنها كه از شما از دين خود «: 44فرمايد كريم مي در قرآن. نمايد آن را معلق مي شود ولي مالحظاتي دارد كه تحقق ذكر مي

َو ««: 45فرمايند در شرح اين آيه مي. »نيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشنددبازگردند و كافر بميرند اعمالشان در 
يا بر  »اليزالون«و عطف است بر  ،تعالي اواز كالم او،  و كسي كه از شما برگردد از دين »َمْن َيْرَتِدْد ِمْنكُْم َعْن دينِِه

و او  »َو ُهَو كاِفٌر« ،»يرتدد«عطف است بر پس بميرد،  »فََيُمْت«يا مقول قول رسول ص است يا جمله حاليه است  »يسألونك«
ضار كافر باشد، به كفر در ترتّب عقوبت براي اشعار به اين است كه كسي بميرد و قبل از احت وتتقييد مكافر است، 

ع در  پس اگر علي. بپذيرداو ع  ظهور علي وواليت را در حين احتضار  به جواز اينكهحكم كرد،  اوعقوبت  رشود ب نمي
حال محتضر از قبول و و كسي كه  بوده و اال فالكفر  براو  وتع را انكار كرد، م ظاهر شد و او عليبر او حين احتضار 

تكرار پس آنها،  »فَأُولِئَك« تفوه بر لعن او شايسته نيستكفر بكند و  او و نهاسالم  رداند، جايز نيست كه حكم ب رد را نمي
 ابلغ ردعتا در زجر و  آنها، و براي تحقير شان ذميمهاوصاف  هبحضار دوباره آنان براي ا هبعيد ةمبتداست به اسم اشار

ت و ئات و هياكه عبارت از حرك هاين گذشت كه اعمال قالبياعمالشان حبط است، به تحقيق قبيل  »بِطَْت أَْعمالُُهْمَح«. باشد
و  ماند، محكوم به ثبات نيستند شود و جزئي از آن در دو لحظه باقي نمي جمع نمي ئيكه جزئي از آن با جز متجددهر اذكا

به  هو متّصف هاست و آن ثابت هشؤون نفس جوهري پساز آن  مكتسبت و ساعمل  اينيق آن داعي ااما حق نه به تجسم،
و چون نفس داراي دو  ،نفس است ةال آن از صفحون و زآ نحبط عمل عبارت از بطال و. حبط استر و تجسم و قدت

د و به عالم توحي اش جهت اضافهآن كه  هاش به كثرات است و جهت اخروي و آن جهت اضافه هجهت است، جهت دنيوي
و ثمره . گيرد هرگاه عمل جسماني يا نفساني از او صادر شود، نفس كيفيت هر دو جهت را به خود ميو . ارواح است

 به ذلذّتاغ از خلق و راش ف كيفيت اخروي باشد و ثمره مياوصاف رذيله عذاب اش خالص از  كيفيت جهت دنيوي
و كافر باشد كسي كه بميرد و، در دنيا  »َو ِفي الدُّْنيا«ود ش حبط ميپس كسي كه مرتد شود، اعمالش . مناجات خداست

است  جازباشد، و م »حبط«براي اين مبني بر اين است كه ظرف، ظرف  ،در آخرت» الْآِخَرِة« شود در حبط مي شاناعمال
شود  مي حبط انالشفر بميرد، اعمابرگردد و ك او كساني از شما كه از دين دهد كه ميباشد، و معني  »اعماهلم«كه حال از 

و هر كس از شما كه از دينش برگردد و بر . ندثابت شاناخرويثابت است و در جهات  شانجهات دنيويدر در حالي كه 
. شد تكرار كرد ذكركه چه اسم اشاره بعيد را به همانو آنها،  »َو أُولِئَك«ماند  مي ايمان بميرد، اعمالش در هر دو ثابت

مسلمانها در اولين جنگي كه : اند نزول آيه گفته ةدربار اصحاب آتشند در آن مخلدند، » فيها خاِلُدونأَْصحاُب النَّارِ ُهْم «
ص از ماه حرام  پس مشركان از محمد ،كشتند در اول ماه رجب از مشركينپيش از جنگ بدر با مشركان نمودند، 

  ».كردند از آن سؤالاند كه مسلمانان  گفته وپرسيدند 

 

 

َو أُولِئَك أَْصحاُب النَّارِ ُهْم فيها َو َمْن َيْرَتِدْد ِمْنكُْم َعْن دينِِه فََيُمْت َو ُهَو كاِفٌر فَأُولِئَك َحبِطَْت أَْعمالُُهْم ِفي الدُّْنيا َو الْآِخَرِة «، 217سوره بقره، آيه  - 44
 » خاِلُدون

 .446-448، صفحات 2السعاده، جلد بيان - 45



19 

هرآينه خداوند آنان را كه ايمان آورند سپس كافر شدند و باز ايمان آورند سپس كافر «: 46فرمايد يدر جاي ديگر م
إِنَّ ««: 47اند در شرح اين آيه فرموده. »شوند و به كفر خويش افزودند نخواهد آمرزيد و به راه راست هدايت نخواهد كرد

د از آن منافقين است كه رامكه عام است و تنزيل آن خاص، زيرا  مفهوم آيههمانا كساني كه ايمان آوردند،  »الَّذيَن آَمُنوا
ثُمَّ « در مكه بر خالف او عهد بستند كفر ورزيدند، سپس »ثُمَّ كَفَُروا«. ايمان آوردند يعني اسالم آوردند به محمد ص

كفر سپس  »ثُمَّ كَفَُروا«كردند  بيعتاو ع به خالفت  را در غدير قبول كردند و با علي اوقول سپس ايمان آوردند،  »آَمُنوا
بر آل سپس ازدياد كفر كردند به تشديد آنها  »ثُمَّ اْزداُدوا كُفْراً« در حال حيات اواز لشكر اسامه ورزيدند، به تخلّفشان 

زيرا  به راهي هدايت نخواهد كرد خداوند آنها را نخواهد بخشيد و »لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُهْم َو ال ِلَيْهِدَيُهْم َسبيالً«محمد ص 
، دار راحت براي آنها نيستكنند و راهي براي  رجوع نميفطرت انساني پس به توبه  قطعكه آنها از فطرت مرتد شدند به 

زيرا مرتد فطري  يست و نه هدايت،تصور نمپس براي آنها مغفرت . چون فطرت انساني است كه راه به سراي راحت است
» مردود شيخي را اگر تمام مشايخ عالم جمع شوند نتوانند اصالح نمايند« :اند نيست چنانكه به فارسي گفتهبرايش اي  توبه

  ».فطرتش است قاطعزيرا كه مرتد فطري 
اند تا اظهار  شود نه آنكه او را به زور واداشته كسي كه پس از ايمان به خدا كافر مي«: 48فرمايد و در جاي ديگر مي

گشايند مورد خشم  كه دلش به ايمان خويش مطمئن است بل آنان كه درِ دل را به روي كفر ميكفر كند و حال آن
  .»خدايند و عذابي بزرگ برايشان مهياست

ارتداد به طورى كه فقهاى شيعه ذكر «: 49فرمايند باره مي در پاسخ به سؤالي راجع به ارتداد و نظريه عرفا درآن
رتد ملّى آن است كه كسى در موقع بلوغ بر كفر باشد و اَبوين او هم كافر باشند و ملّى و فطرى؛ م: اند دو قسم است كرده

و وجه تسميه به نام ملّى آن است كه او از ملّت و ارتباط با مسلمين . او پس از بلوغ اسالم بياورد بعدا از اسالم برگردد
و بر اسالم متولّد گرديده و بالغ شده و پس از بلوغ  و مرتد فطرى آن است كه اَبوين او مسلم باشند. برگشت نموده است

رو او را  كه اسالم داشته از آن برگشته و كافر شده است و چون از فطرت خود كه اسالم است برگشت نموده، از اين
روريات دين و ارتداد و كفر او هم اقسام دارد كه يا انكار صانع يا انكار نبوت، يا انكار يكى از ض .گويند مرتد فطرى مى

را بسوزاند، يا آنكه مدعى نسخ  قرآنكند، يا سب يا استهزا به پيغمبر نمايد يا توهين به مقدسات اسالمى كند؛ مانند آنكه 
قول  .ديانت مقدسه اسالم گردد، و به عقيده شيعه سب يكى از ائمه هدى ـ عليهم السالم ـ نيز باعث ارتداد و كفر است

شود و قتل او واجب است و در زمان حيات او،  شيعه آن است كه مرتد فطرى توبه او ظاهرا قبول نمى قريب به اتّفاق بين
شود هر چند زنده  شود و بايد عده وفات بگيرد و اموال او پس از اداى ديون او بين ورثه تقسيم مى زوجه او بر او حرام مى

بن موسى ابواليقظان ساباطى كه از اصحاب حضرت صادق باره ذكر شده، از جمله عمار  باشد؛ كه اخبار هم در اين
ُنُبوََّتُه ) ص(كُلُّ ُمْسِلمٍ َبْيَن ُمْسِلمَني اْرَتدَّ َعن اِالسالم َو َجَحَد ُمحمَّدا : السالم ـ بود، از آن حضرت روايت كرده كه فرمود عليه

ىف اْمَرئَُتُه بائنةٌ َيْوَم اْرَتدَّ فَال َتقَْرُبُه َو ُيقَْسُم مالُُه َعلى َوَرثَِته َو َتْعَتدُّ اْمَرأُتُه ِعدَّة املَُتوَّو كَذََّبُه فَِانَّ َدَمُه ُمباح ِلكُلّ َمْن َسِمَع ذلَك َعْنُه َو
 

 

 »ْم َو ال ِلَيْهِدَيُهْم َسبيالإِنَّ الَّذيَن آَمُنوا ثُمَّ كَفَُروا ثُمَّ آَمُنوا ثُمَّ كَفَُروا ثُمَّ اْزداُدوا كُفْراً لَْم َيكُنِ اللَُّه ِلَيْغِفَر لَُه«، 137سوره نساء، آيه  - 46
 .228-229، صفحات 4السعاده، جلد بيان - 47
رِ َصْدراً فََعلَْيهِْم غََضٌب ِمَن اللَِّه َو لَُهْم كَفََر بِاللَِّه ِمْن َبْعِد إميانِِه إِالَّ َمْن أُكْرَِه َو قَلُْبُه ُمطَْمِئنٌّ بِالْإمياِن َو لِكْن َمْن َشَرَح بِالْكُفَْمْن «، 106سوره نحل، آيه  -  48

  .»َعذاٌب َعظيٌم
 .121-128، صفحات 1382ات، انتشارات حقيقت، چاپ ششم، حضرت حاج سلطانحسين تابنده، رضاعليشاه ثاني، رساله رفع شبه - 49
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سلم پدر و مادر او م(يعنى، هر مسلمى كه از دو مسلم متولّد شده باشد . 50َعْنها َزْوُجها و َعلَى االمام اَنْ َيقُْتلَُه َو ال َيسَتتيَبُه
شود و تكذيب كند، خون او هدر است و هر كه آن را ) ص(و او از اسالم برگردد و منكر نبوت حضرت محمد ) باشند

تواند او را بكشد و زوجه او از همان موقع ارتداد او، در حكم طالق بائن است و بايد عده وفات بگيرد و  از او بشنود مى
و چون او هم باز موظّف به قبول . كند كشد و توبه او را قبول نمى م البتّه او را مىشود و اما اموال او هم بر ورثه تقسيم مى
شود و ممكن است خداوند از او عفو بفرمايد، زيرا باآنكه  اند توبه او باطنا قبول مى رو گفته اين حقّ و مكلّف است، از اين

ل نباشد ولى اگر كسى رده او را مطلع نشود و توبه همه افراد بالغ مكلّفند، خالف عدل است كه توبه او نزد خداوند قبو
و اگر ارتداد او ملّى . كند، عبادات او قبول و بدن او طاهر است، و شرح كامل آن مربوط به كتب فقهيه مفصله است

شود  ته مىاگر توبه كرد، آزاد است و اگر توبه نكرد، كش. دهند كنند و تا سه روز مهلت مى باشد، او را وادار به توبه مى
و اگر توبه كرد و مجدد مرتد شد، در مرتبه چهارم و . ولى تا موقعى كه زنده است عصمت نكاح و مالكيت او باقى است

باره از على بن جعفر روايت شده كه  و حديثى در آن. شود بنا به قولى در مرتبه سوم حكم مرتد فطرى را دارد و كشته مى
: قُلُْت. ُيقَْتلُ َو ال ُيْسَتتاُب: قالَ. َعْن ُمسِلمٍ َتَنصََّر: عفر ـ عليهما السالم ـ سؤال كرداز برادر خود، حضرت موسى بن ج

. سؤال كردم درباره مسلمى كه نصرانى شده باشد. ُيْسَتتاُب فَِانْ تاَب َو ِاالّ قُِتلَ: قالَ. فََنْصراىنٌ اَْسلََم ثُمَّ اْرَتدَّ ِمَن اِالْسالمِ
وادار به توبه : اگر نصرانى اسالم آورد و بعد مرتد شد، فرمود: عرض كردم. ود و توبه او قبول نيستش كشته مى: فرمود
ولى ابن جنيد از بزرگان فقهاى  .شود؛ كه تفصيل آنها در كتب فقه مذكور است شود اگر توبه كرد، واالّ كشته مى مى

اگر قبول نمود، او را آزاد . رتد را وادار به توبه كردمتقدمين شيعه معتقد است كه ارتداد يك قسم بيش نيست و بايد م
اند كه عموم ادله بر اين قول داللت دارد و تخصيص دادن به  و بعض ديگر هم گفته. گذارند، وگرنه بايد كشته شود مى

بن احمد  و ابن جنيد محمد. و عمار ساباطى راوى خبر هم فطحى بوده است. واسطه چند خبر واحد خالى از اشكال نيست
بن جنيد ابوعلى كاتب اسكافى از بزرگان فقهاى شيعه و از اجلّه عظماى فقهاى شيعه بود و معاصر با نواب ناحيه مقدسه و 

  وفات يافت و شيخ مفيد و ابو عبداللّه 381بويه بوده و در سال  عباسى و معزّالدوله از آل  از خلفا و امراى معاصر اَلطّائع للّه
) به كسر الف(و اسكاف . اند الواحد معروف به ابن عبدون و جمع ديگرى از بزرگان شيعه از او روايت كردهاحمد بن عبد

نام دو محل است در نواحى نهروان و اطراف بغداد كه ابناى جنيد از زمان پادشاهان ايران رؤساى آنجا و مورد احترام 
ابن جنيد . اند، ولى دراينجا آن معنى مراد نيست ر هم گفتهو بعضى اسكاف را به معنى كفّاش يا نجا .همه مردم بودند

ولى  .معتقد است كه فرقى بين مرتد ملّى و فطرى نيست و بايد او را وادار به توبه نمود و اگر قبول نكرد بايد كشته شود
الم علوى ارتباط اند كه انسان به حسب فطرت به عو عرفا براى مرتد ملّى و فطرى معنى ديگرى هم ذكر نموده و گفته

شود كه او را به سوى خداوند بكشاند كه به اعتبارى معنى حبل الهى و ريسمان خدايى اين  دارد و همان ارتباط سبب مى
النّاس نيز متّصل  و اگر به ظاهر هم ارتباط با نمايندگان خدا و هاديان راه دين پيدا كند، به ريسمان خلقى و حبل من. است

صال دوم را به انكار خدا يا نمايندگان او يا رد ضروريات دين قطع كند، ولى فطرت او منقطع نشده شده، ولى اگر اين اتّ
و چون . باشد مرتد ملّى است؛ چون از ملّت و ريسمان خلقى كه اتّصال از راه نمايندگان است برگشته و انكار نموده است

ولى اگر ارتداد او به . عداد او براى تجديد اتّصال باقى استشود، چون هنوز است فطرت او هنوز برنگشته توبه او قبول مى
جايى برسد كه به كلّى قطع اميد از اتّصال مجدد او پيدا شود و سياهى كفر همه قلب او را فراگرفته و نقطه روشنى آن 

ا قطع نموده، توبه بكلّى از بين رفته، چون درحقيقت از فطرت خود كه ارتباط با توحيد است روگردان شده و حبل الهى ر
 

 

 .3546، باب ارتداد، حديث 4من اليحضره الفقيه، ج  -50
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شود؛ مانند كسانى كه مرتكب قتل انبيا و اوليا شده و بر انكار شرايع و استهزا و توهين به احكام اصرار ورزند  او قبول نمى
باشند؛ زيرا استعداد برگشتن به ايمان از آنها محو و منتفى  شود و مرتد فطرى مى كه غالبا حال توبه هم براى آنها پيدا نمى

البتّه با اين نظريه . اسالم و ايمان تكليفى است َحبلٌ ِمَن الّناسهمان توحيد فطرى، و   اللّه َحبلٌ ِمَنبنابراين بيان  كه 51شده
تشخيص مرتد ملّى از فطرى اختصاص به علمايى دارد كه ورثه انبيا و ائمه هدى بوده و داراى قوه قدسيه باشند كه بتوانند 

اطن افراد ببرند، سپس حكم به قبول يا عدم قبول توبه نمايند و اين قبيل افراد خيلى نادر و كم از آن راه پى به حقيقت و ب
تواند حكم به ارتداد فطرى براى كسى بنمايد مگر صاحب قوه قدسيه در آن باره حكم  رو هر كسى نمى از اين. باشند مى
اط نموده و حكم ارتداد ملّى را جارى كنند كه عقيده باره نظرى بدهند بايد احتي و ديگران اگر هم بخواهند در آن. كند

بيان عليشاه در تفسير  و حضرت جد امجد اعلى مرحوم حاج مال سلطانمحمد سلطان .كند ابن جنيد هم آن را تأييد مى
باره  شرحى در اين 52ْنُهَو َمْن َيْبَتغِ غَْيَراالْسالمِ دينا فَلَْن ُيقَْبلَ ِم: در آخر جزء سوم در ذيل تفسير آيه شريفه هالسعاد
كنند كه آنچه در اخبار درباره فرق بين مرتد ملّى و فطرى وارد شده  نويسند، و در جمع بين نظريه فقها و عرفا ذكر مى مى

اند، اشاره است به اينكه اين دو امر كاشف از آن دو ارتداد هستند كه حقيقت و واقع اين دو موضوع  و فقها فتوى داده
را كسى كه متولّد بر اسالم شده و در آن امر بزرگ شده و نشو و نما يافته، اسالم او حكم ذاتيات را دارد و باشد؛ زي مى

ولى آنكه متولّد بر كفر شده و نشو او بر آن بوده و بعدا داخل . رود مگر آنكه فطرت او قطع شود كمتر از آن بيرون مى
و بنابراين بيان، الزم . ت از او زائل شود ولى فطرت قطع نشوددر اسالم شده، اسالم او حكم عرضى دارد و ممكن اس

و با بيانى كه  .شود شود ولى ظاهرا قبول نمى نيست كه به زحمت و تكلّف اثبات كنيم كه توبه مرتد فطرى باطنا قبول مى
ين بر بواطن و شود كه حكم به ارتداد فطرى بعض مرتدين مخصوص راسخين در علم و مطّلع ايشان فرمودند معلوم مى

صاحبان قوه قدسيه است كه ائمه هدى ـ عليهم السالم ـ و يا كسانى كه قوه قدسيه را كه در اجتهاد شرط است دارا باشند، 
توانند متوجه شوند كه چه كسى بر حال كفر مرده است، وگرنه به هر كسى كه ظاهرا داراى آن  هستند و همين افراد مى

  :بگوييم كه او كافر يا لعن او جايز است، كه گفته شده توانيم حال باشد، نمى

  كه مسلمان مردنش باشد اميد              هيچ كافر را به خوارى منگريد

 53ينَو َمْن َيْبَتغ غَْيَر اِالسالم دينا فَلَْن ُيقَْبلَ ِمْنُه َو ُهَو ىف االِخَرِة ِمَن الْخاِسر: و آيات شريفه آخر جزء سوم در سوره آل عمـران 
، با دقّت و تعمق بدان اشـاره  54ِانَّ الَّذيَن كَفَُروا َبْعَد اميانِهِْم ثُمَّ اْزداُدوا كُفْرا لَْن ُتقَْبلَ َتْوَبُتُهم َو اولئَك ُهُم الّضالّون: تا آيه كريمه

الـّدنيا   َو كاِفٌر فاولِئَك َحبِطَْت اَْعمالُُهم ِفـى َو َمْن َيْرَتِدْد ِمْنكُم َعْن دينِه فََيُمْت َو ُه: نيز فرمـوده  217دارند و در سوره بقره آيه 
عشرى داريم كه در موقـع مـرگ حقيقـت     اى كه ما شيعه اثنى و با عقيده. 55َواالِخَرة َو اولِئَك اَْصحاُب الّنارِ ُهْم فيها خاِلدونُ

 

 

اند كه به اعتبارى حبل خدايى وجود انبيا و نمايندگان و خلفاى الهى است كه از طرف خداوند  بعضى از محققّين و صاحبان عرفان گفته -51
عبارت از استغفار است كه مربوط به بنده است كه از آن راه بايد به سوى خدا برود كه  َحْبل مَن الناس ه وبراى رقاء و تكميل بشر فرستاده شد

تو در ميانشان  تا آنگاه كه: 33االنفال، آيه  سوره .ُمَعذَِّبُهم َو ُهْم َيْستغِفُرون   ِلُيَعذَِّبُهْم َو اَْنَت فيهِْم َو ما كانَ اللّه   ما كانَ اللّه :در قرآن مجيد فرموده
و دومى   بَِحْبل ِمَن اللّه :كه جمله اولى اشاره ،طلبند، نيز خدا عذابشان نخواهد كرد هستى خدا عذابشان نكند و تا آنگاه كه از خدا آمرزش مى

  .است حبل ِمَن الّناس
  ».دو هر كس دينى جز اسالم اختيار كند از او پذيرفته نخواهد ش«:  85سورة آل عمران، آيه  - 52
  ».كاران است و چنين كسى در آخرت از زيان... «: 85سورة آل عمران، آيه  - 53
  ».توبه كسانى كه پس از ايمان آوردن كافر شدند و بر كفر خود افزودند، پذيرفته نخواهد شد و اينان گمراهانند«: 90سورة آل عمران، آيه  - 54
  ».فر بميرند، اعمالشان در دنيا و آخرت تباه شده و جاودانه در جهنم باشندو از ميان شما آنان كه از دين خود باز گردند و كا« -55
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َمْن َيُمْت َيَرىن ِمْن مـؤمنٍ اَْو   يا حاَر مهدان،: كند كـه فرمـوده   واليت هم نزد محتضر حاضر است و او را دعوت به ايمان مى
توانيم بگوييم كه فالن كافر يا منافق به طور قطع بر كفر و نفاق مرده است؛ زيرا ممكن اسـت در آن موقـع    ، نمىُمناِفقٍ قُُبالً

او در شود، از گناه و كفر خود پشيمان شده و توبه كند، مگر آنكه خود آن بزرگواران بـر كفـر    كه ظهور واليت بر او مى
بن سعد بن ابى سرح برادر رضـاعى عثمـان و     موقع مرگ تصريح بفرمايند يا او را در زمان حياتش رد كنند؛ مانند عبداللّه

يـا محمـد بـن نصـير نميـرى و احمـد بـن هـالل كرخـى و          . مردود شدند) ص(چند نفر ديگر كه در زمان حضرت رسول 
العزافر كه مدعى بابيت قائم در غيبت صغرى  غانى معروف به ابن ابىابومحمد حسن الشّريعى و ابوجعفر محمدبن على شلم

توانيم لعن به كسـى بنمـاييم،    ولى ما از طرف خودمان نمى. شدند و از ناحيه مقدسه توقيع در لعن آنها رسيد و مرتد شدند
اللّهمَّ الَْعْن اّول : و امثال آن و فرمـايش قَْومِ الظّاملني َعلَى الْ   فَلَْعَنةُ اللّه: مگر آنكه لعن صريح در آيات و اخبار شده باشد؛ مانند

واللّهمَّ الَْعـْن  . اخلٍ) ع(الَّىت جاَهَدِت الُْحَسْين  اَللُّهمَّ الَْعْن الِْعصاَبه. ظاِلمٍ ظَلََم َحقَّ ُمحمٍَّد و آلِ ُمَحمٍَّد َو آخر تاَبَع لَُهْم َعلى ذِلَك
ولى نسبت به كسانى كه . رادى كه لعن آنها صريحا رسيده است، مانند معاويه و يزيد و غير آنها، و همچنين افاُميِّه قاِطبة َبنِى

مشكوك هستيم، احتياط ترك لعن آنهاست و اگر كافر يا فاسق مرده باشند، همان لعـن عمـومى و عمومـات لعـن شـامل      
اند كـه نويسـنده ايـن رسـاله از مـرز خـود        در اين موضوع هم بعضى ايراد گرفته .شود و احتياج به ذكر اسم نيست آنها مى

اوالً : شـود  در جواب گفتـه مـى  . خارج شده و احكام فقهيه را با عرفان مخلوط نموده؛ درصورتى كه بايد از هم جدا باشد
انـد و باضـافه مخلـوط شـدن محسـوب       غالب بزرگان سلسله ما كمال مرتبه علمى و فقهى را داشته و حتّى مجتهد هم بوده

بلكه هر دو يعنى هم علما هم عرفا در شيعه در يك مرز هسـتند و هـر دو از مشـكوة نبـوت و واليـت استضـائه        گردد نمى
  :كنند كننده براى ايجاد نفاق و اختالف ايجاد مى كنند و اين مرزها را امثال شخص اعتراض مى

  »جسمشان معدود ليكن جان يكى                 مؤمنان معدود ليك ايمان يكى
مرتد فطري در اصطالح فقهاء آن است كه «: 56فرمايند ة اين مبحث را در ذيل شرحي دربارة سورة توحيد ميخالص

و مرتد ملي آن است . بر فطرت اسالم متولد شده و ابوين او مسلم باشند و او پس از رسيدن به سن تكليف از دين برگردد
و سپس برگردد و توبه مرتد فطري پذيرفته نيست ولي ملي را كه بر فطرت اسالم متولد نشده باشد و بعداً اسالم بياورد 

بايد توبه دهند كه شرح آن در كتب فقهيه مذكور است ولي عرفاء اصطالح ديگري دارند و ميگويند مرتد ملي آن است 
لي و مرتد فطري آنست كه بك. كه هنوز نور ايمان از دل او كامال محو نشده و اميد برگشت به ايمان براي او هست

سفيدي و نور ايمان از دل او رخت بربسته و تاريكي كفر و شقاوت همه دل او را فراگرفته باشد مانند كشندگان انبياء و 
بنابر اصطالح اول ظاهراً هم مرتد ملي و فطري معلوم و جدا ميشوند ولي باصطالح دوم . اولياء كه توبه آنها قبول نيست

اي خدا كه از درون و مكمونات قلبي بشر و عواقب آنها آگاهند و بنابرين حكم مرتد فطري را هركسي نميداند مگر اولي
  .»به قتل مرتد نيز مخصوص امام كه از قلوب آگاه است و كسانيكه از طرف امام ماذون هستند ميباشد

ر شرح د. همين تأييد نيز در تفسير شريف بيان السعاده في مقامات العباده در ارتباط با اجراي حدود آمده است
و هر كه اين كارها كند، . كنند كشند و زنا نمى و كسى را كه خدا كشتنش را حرام كرده مگر به حق نمى«: 57آيات

» خواهد بود مخلدشود و تا به خوارى در آن  عذابش در روز قيامت مضاعف مى .بيند عقوبت گناه خود را مى
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كشند، در عالم صغير و  را حرام كرده نمي نفسي را كه خداوند كشتن آن »َم اللَُّهَحرَّ  َو ال َيقُْتلُونَ النَّفَْس الَّيت«: 58فرمايند مي
تعالي، كه  وا ءشيطان باشد يا غير رحمان از اسما ةه است، خواه بندتشگرحمان ن ةنه در عالم كبير برخالف كسي كه بند

ه در خارج نفسي را بكشد يا چكشد  ر حقّ ميبه غيدر طريق انسانيه را  هيا قواي حيواني هقواي انساني زا هاو نفس محترم
قصاص و حد، يا به حقّ مطلق به اينكه دستش دست حقّ از امر حقّ، يا به امر حقّ يا به  ه حق،جز ب »إِالَّ بِالَْحقِّ« كشدن

زبان حقّ يا به قتل  ةر امر حقّ نگشته و مادامي كه زبان امركنندسخّميا  همادامي كه دست قاتل دست حقّ نشد ،بدان. باشد
و لذا قتل و اجراي . آنكه در قصاص و حد باشد يا غير آنچه ، نداردامر به قتل نه قتل و اجازه به ه باشد تشگمسخّر امر او ن

ي كه مأمور مسخّر امر حيث كرده باشد بهبه آن امر را مگر از حاكم الهي يا كسي كه آن حاكم او  ه داده نشدهجازاحدود 
   :هچنانچه گفته شد. ندارد قتل و نه امر به قتل اجازهاما كسي كه چنين نباشد و ر او باشد، حاكم و متحرّك به ام
 نايب است و دست او دست خداست               كه جان بدهد اگر بكشد رواست آن

َو ال «. ت خداخدا، يعني با دس اكشند مگر ب نفسي را كه خداوند قتل آن را حرام كرده است نمي: دهد ميبنابراين معني  و
 ةو قو يهانسان منحصر در مقتضيات شيطنت و قوه غضب ذنوببدان كه . كنند نميشهوات پيروي كنند،  و زنا نمي »َيْزُنونَ
ن غير خدا از مقتضيات شيطنت ستزيرا خوا. كرداشاره  ثالثخداي تعالي به امهات مقتضيات همانطور كه است و  يهشهو

و مرايات و هر  اعجاب به نفسهر كه ن غير خداست، زيرا ستات شيطنت منحصر در خواگوييم مقتضي است، بلكه مي
غير خداست و قتل نفس از مقتضيات غضب و زنا از مقتضيات شهوت  خواستنمجادله و غير آنها از مقتضيات شيطنت 

انجام و هر كس  »َيفَْعلْ ذِلَكَو َمْن «. است نآمنحصر در  آن دومقتضيات  ةو بنابر تعميم قتل نفس و تعميم زنا هم. است
 اي چنانچه در خبر است وادي »اثام«يا آن را، عقوبت گناه را خواهد ديد،  »َيلَْق أَثاماً«دهد آن را، كه ذكر شد از ثالث 

ُيضاَعْف «. دآورحساب  رااثم  بر اومنع و نصر كسي است كه خدا آن را در آن اثم دانست همانند در جهنّم است، يا آن 
روز  »َيْوَم الِْقياَمِة« جواب سؤال مقدر استيا مستأنف  »يلق اثاماً« وبدل از قول اشود،  عذاب بر او مضاعف مي »الَْعذاُب لَُه

و معني مضاعف شدن عذاب اين است كه عذاب او در قيامت نسبت به عذابش و حد آن در دنيا مضاعف قيامت، 
شود  ميزيرا كه در برزخ به عذاب از خودش معذّب . شود مضاعف مي شود، يا نسبت به عذاب او در برزخ در قيامت مي
 باشد عذابي كه جزاي عملش مي بهخودش است و از عذاب به هم شود قيامت چون واصل به  ورت عصيان وظهور صه ب

اين  دبه آن و به جزاي آن، و مراشود، در قيامت  عبارت ديگر در برزخ با تجسم عملش عذاب مي بهو  شود، عذاب مي
در شود، يا  و در آن مخلد مي »َو َيْخلُْد فيِه«. دو باششود تا منافي عدل ا به استحقاقش مضاعف مي هنسببالنيست كه عذاب 

ن آاهانت، يا  بر اعلي وجهشوند  اين است كه بعضي عذاب مي رايتقييد براي اشعار ببه خواري،  »ُمهاناً« در اثامعذاب يا 
  ».تأكيد و بيان است
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