
  

  رجم یۀآ اتیروا ۀسنت درباربررسی و ارزیابی آرای مفسران اهل
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  )29/8/1400تاریخ پذیرش مقاله:  -4/6/1400 (تاریخ دریافت مقاله:

  
  چکیده

انگیز در مطالعات قرآنی و حدیثی، روایاتی هستند که بر تحریـف   یکی از مسائل چالش
  ۀهسـتند کـه از قرآنـی بـودن آیـ     ها، روایاتی  ترین آن آیات قرآن اشاره دارند. از معروف

سـنت، ضـمن گـزارش و    گویند. بسـیاری از مفسـران اهـل    سخن می» رجم«موسوم به 
هـای پـژوهش حاضـر     نسخ التالوه را مطـرح نمودنـد. یافتـه    ۀپذیرش این روایات، نظری

انـد،   سنت که روایات را گزارش کـرده تفسیر اهل 58. از مجموع 1حکایت از آن دارند: 
گـزارش  تفسـیر، ب)   40: نسخ تالوت و عدم نسـخ حکـم   جود دارد: الف)سه رویکرد و

. وجـه  2تفسـیر؛   6: اتیـ در صـحت روا  کیتشکج)  تفسیر؛ 12: نظر انیبدون ب اتیروا
 صـحابه  نظـر  اعمـال  احتمال ها به صحابی است و روایات، ختم آن ۀمشترک اسناد هم

وایی، فقهـی، عقلـی و ادبـی در    قرآنی، ر ۀرجم با ادل ۀ. محتوای روایات آی3وجود دارد؛ 
رجـم ریشـه در تـورات داشـته و بـه       ۀرسد روایات آی به نظر می. 4معرض نقد هستند؛ 

  مصادر اسالمی راه یافته است.
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  طرح مسئله
هـا بـر آخـرین پیـامبر،      خداوند برای هدایت انسـان آسمانی است که   قرآن، آخرین کتاب

کِتَـابٌ  : «ها به سـوی نـور رهنمـون سـازد     را از تاریکیرسول اکرم(ص) فرو فرستاد تا آنان
لُمَاتِ إِل رِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّ خْ ـورِ  یأَنزَلْنَهُ إِلَیْکَ لِتُ . ماهیـت چنـین کتـابی    ]1: می[ابـراه  »النُّ

، کاستی، فزونی و به طور کلـی سـالمت از تحریـف اسـت،     مصون ماندن از تغییر، تبدیل
این مهم گردیده است و بر محافظت از آن تصـریح و  دار  عهـدهخود  خداونـد بدین سبب

ون: «تأکید کرده است رَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُ نُ نَزَّلْنَا الذِّکْ را نفـوذ ناپـذیر   و آن] 9: حجرال[ »إِنَّا نَحْ
تیـهِ  : «شناسانده اسـت  -زمان نزولش و خواه در اعصار بعدی خواه در -در برابر باطل أْ ال یَ

زیلٌ مِنْ حَکیمٍ حَمید هِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْ نِ یَدَیْ   .]42: [فصلت »الْباطِلُ مِنْ بَیْ
ناپـذیری قـرآن    نقلی و عقلی در تحریـف  ۀبا وجود این نصوص قرآنی و البته دیگر ادل

ریقین گزارش شده است که به تصریح یا تلمیح بر تحریـف  کریم، روایات فراونی در آثار ف
ای  هایی است که از قرآنی بودن آیه ترین این روایات، گزارش قرآن داللت دارند. از معروف

ةُ إِذَا زَنَیَـا   «گویند. طبق این روایات، عبارت:  سخن می» رجم«تحت عنوان  خَ ـیْ الشَّیْخُ وَالشَّ
وهُمَا أَلْبَتَّةَ جُمُ ، از آیـات  »پیرمرد و پیرزن چون زنا کردنـد، آنـان را سنگسـار کنیـد    : «»فَارْ

قرآنی بوده است، ولی پس از وفات پیامبر(ص) و در هنگـام جمـع قـرآن تردیـدهایی در     
نگارش آن، درون مصحف پدیدار گردید و در نهایت تصمیم بر آن شد که به درون قـرآن  

جـویی  بر کاستی در قرآن، درصدد چارهراه نیابد. شارحان این روایات و دیگر روایات دال 
نسـخ الـتالوه را    ۀناپـذیری قـرآن، نظریـ    ها با اصل تحریف برآمدند و برای حل تعارض آن

مطرح کردند که البته این نظریه، راهکار سودمندی نبوده و برابر با تسلیم در مواجهـه بـا   
  روایات و پذیرش تحریف قرآن است.       

وایی به تفاسیر قرآن وارد گردیـد و بسـیاری از مفسـران    رجم، از جوامع ر ۀروایات آی
نسخ التالوه را مطرح کردند،  ۀسنت، ضمن گزارش و پذیرش این روایات، همان نظریاهل
مغرضـان و   یچراکه بـرا ؛ رسد یبه نظر م یمختلف مفسران ضرور یها دگاهید یابیارزلذا 

 قـت یبـه حق  انیان و ناآشـنا ناآگاهـ  یدر قرآن و بـرا  یشبهه افکن دستاویزشبهه افکنان 
   .نسبت به قرآن خواهد بود دتردی و شک موجب ها، آن

  
  تحقیق ۀپیشین
ـ  است نگاشته شده ییها پژوهش رجم، ۀدربار ـ  یسـند  یبررسـ « ۀ، از جملـه: مقال  یو دالل
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رجـم از  « ۀنامـ انیـ پاو » یعه)شـ  ةکتـب اربعـ   یاتبر روا یهبا تک(حکم رجم  یاجرا یاتروا
کـه   انـد، در حـالی   حکم رجـم پرداختـه   ۀ. این تحقیقات به مسئل»یمذاهب اسالم دگاهید

سنت در خصوص روایاتی کـه از قرآنـی بـودن    پژوهش حاضر به نقد دیدگاه مفسران اهل
  گویند، متمرکز گردیده است. رجم سخن می ۀآی

  
  سنترجم در مصادر اهل ۀ. روایات آی1
: قَالَ عُمَرُ لَ «... .1 نِ عَبَّاسٍ قَالَ ولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌعَنْ ابْ :    یحَتَّ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَطُ ـولَ قَائِـلٌ یَقُ

ـ   جْمَ حَـقٌّ عَلَ إِنَّ الرَّ هُ أَلَا وَ زَلَهَا اللَّ ةٍ أَنْ وا بِتَرْكِ فَرِیضَ ضِلُّ هِ فَیَ جْمَ فِي کِتَابِ اللَّ مَـنْ   یلَا نَجِدُ الرَّ
صَـــنَ یزَنَـــ ، 2ج ،15؛ 343، ص2، ج58؛ 116، ص5ج ،92؛ 25، ص8ج، 24[» وَقَـــدْ أَحْ
از ابن عباس نقل شده اسـت: عمـر گویـد ترسـیدم زمـان      : «]211، ص8ج ،94؛ 853ص

گونـه بـا تـرک     یابیم و ایـن  طوالنی بر مردم بگذرد و گویند در کتاب خداوند رجم را نمی
ای که خداوند فرود آورده است گمراه گردند، آگاه باشید که هر همسرداری که زنا  فریضه

  ».   ، رجم باید بر او جاری گرددکرده باشد
، 8ج، 24[ این روایت با سندی متفاوت و اندکی اخـتالف در الفـاظ نقـل شـده اسـت     

  .]116-115، صص 5ج ،92؛ 26-25ص
ـاسُ زَادَ عُمَـرُ فِـي     «... است:  عکرمه از عمر چنین آورده از . بخاری2 ـولَ النَّ لَْوالَ أَنْ یَقُ

هِ  ةَ کِتَابِ اللَّ تُ آیَ يلَکَتَبْ جْمِ بِیَدِ گفتنـد عمـر بـه      اگر مردم نمـی ]: «113، ص8، ج24» [الرَّ
  ».  نگاشتم رجم را با دست خود می ۀکتاب خداوند از خود چیزی افزوده است، آی

3...» .      : ـمَّ قَـالَ ... ثُ ـابِ ـنُ الْخَطَّ : لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْ ولُ هُ سَمِعَهُ یَقُ نِ الْمُسَیَّبِ أَنَّ عَنْ سَعِیدِ بْ
ـهِ فَقَـدْ رَجَـمَ       إِیَّ نِ فِـي کِتَـابِ اللَّ یْ : لَا نَجِدُ حَـدَّ ولَ قَائِلٌ جْمِ أَنْ یَقُ ةِ الرَّ وا عَنْ آیَ لِکُ اکُمْ أَنْ تَهْ

هِ نُ الْخَطَّابِ فِي کِتَابِ اللَّ : زَادَ عُمَرُ بْ ولَ النَّاسُ ي نَفْسِي بِیَدِهِ لَوْلَا أَنْ یَقُ هِ(ص) وَالَّذِ ولُ اللَّ  رَسُ
هَا  یتَعَالَ ـةَ لَکَتَبْتُ وهُمَا الْبَتَّ جُمُ ةُ فَارْ خَ نَاهَـا    الشَّیْخُ وَالشَّیْ أْ ـا قَـدْ قَرَ ، 5؛ 824ص ،2ج، 89[» فَإِنَّ
 ۀعمر گویـد: مواظـب باشـید آیـ    : «]213-212صص ،8ج  ،94؛ 164ص، 61؛ 36، ص1ج

 رجم از بین نرود تا مبادا کسی بگوید، دو حد (شـالق و رجـم زناکـار) را در کتـاب خـدا     
یابیم. رسول خدا(ص) سنگسار کرد، قسم به آنکه جانم به دست او است، اگـر تـرس    نمی

نوشتم: هرگاه پیرمرد  از این نبود که بگویند عمر بر کتاب خداوند افزوده است، در آن می
  ».را سنگسار کنید، ما این آیه را خواندیمو پیرزن زنا کردند، آنان

: قَالَ لِ عَنْ زِرٍّ . «...4 هَا؟    قَالَ ـدُّ نْ تَعُ ؟ أَوْ کَـأَیِّ زَابِ ـأَحْ ةَ الْ ورَ أُ سُ رَ نْ تَقْ أَیِّ : کَ نُ کَعْبٍ بَيُّ بْ ي أُ
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ةِ وَ  ةَ الْبَقَـرَ ورَ هَا لَتُعَادِلُ سُ إِنَّ هَا وَ أَیْتُ : قَطُّ لَقَدْ رَ ةً فَقَالَ عِینَ آیَ : ثَلَاثًا وَسَبْ تُ لَهُ لْ : قُ نَـا   قَالَ أْ لَقَـدْ قَرَ
ـهُ عَلِـیمٌ حَکِـیمٌ    الشَّیْخُ وَالشَّفِیهَا  ـهِ وَاللَّ وهُمَا الْبَتَّةَ نَکَالًا مِنَ اللَّ جُمُ ةُ إِذَا زَنَیَا فَارْ خَ ، 5، ج5[ »یْ
ابی بن کعب بـه زرّ بـن حبـیش گویـد:     : «]367ص ،8ج، 29؛ 415ص ،2ج، 43؛ 132ص

دانـی؟ زرّ گویـد:    احزاب را چـه تعـداد مـی    ۀخوانی؟ آیات سور احزاب را می ۀچگونه سور
بقـره دیـدم و در آن    ۀسـور  ۀرا بـه انـداز  د و سه آیه. ابی بن کعب گفـت: هرگـز! آن  هفتا

را سنگسار کنیـد کـه مجـازاتی از طـرف     خواندیم: هرگاه پیرمرد و پیرزن زنا کردند، آنان
  ».  خداوند است و خداوند دانا و حکیم است

فٍ أَنَّ خَا «... .5 نِ حُنَیْ لِ بْ نِ سَهْ ةَ بْ مَامَ ـولُ      عَنْ أَبِي أُ َأنَـا رَسُ رَ : لَقَـدْ أَقْ ـهُ قَالَـتْ لَتَهُ أَخْبَرَتْ
هِ : (ص) اللَّ جْمِ ةَ الرَّ ـذَّةِ   آیَ َضـیَا مِـنَ اللَّ وهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَ جُمُ ةُ إِذَا زَنَیَا فَارْ خَ ، 43[ »الشَّیْخُ وَالشَّیْ
اش  سهل بن حُنیف گویـد: خالـه  : «]350ص ،24ج، 73؛ 211، ص8ج ،94؛ 356ص ،4ج
رجم را بـرای مـا خوانـد (و آن آیـه چنـین       ۀی او نقل کرده است: رسول خدا (ص) آیبرا

را سنگسـار کنیـد، زیـرا بـا آنکـه دوران      بود:) هرگاه پیرمـرد و پیـرزن زنـا کردنـد، آنـان     
  ».اند شان (در اثر پیری) سپری شده است، مرتکب زنا شده کامجویی

: عَنْ  «... .6 حَدِّثُ رٍ یُ نِ جُبَیْ ونُسَ بْ تِ یُ ـلْ نِ الصَّ ـهَدُ        کَثِیرِ بْ : أَشْ ـنِ ثَابِـتٍ قَـالَ ـدِ بْ عَـنْ زَیْ
هِ(ص) ولَ اللَّ تُ رَسُ :   لَسَمِعْ ـولُ ـةَ     یَقُ وهُمَـا الْبَتَّ جُمُ ةُ إِذَا زَنَیَـا فَارْ خَ ـیْ ـیْخُ وَالشَّ  ،4ج، 43[ »الشَّ

دهم که از رسول خـدا(ص)   زید بن ثابت گوید: شهادت می: «]211، ص8ج ،94؛ 356ص
  ».    را سنگسار کنیده فرمود: هرگاه پیرمرد و پیرزن زنا کردند، آنانشنیدم ک

ـا فَقَالَ عُمَرُ: لَ«ای نقل شده است:  سنت برای این روایت تتمهدر برخی جوامع روایی اهل  مَّ
 یهَ ذَلِکَ فَقَالَ عُمَرُ أَلَا تَـرَ أُنْزِلَتْ هَذِهِ أَتَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) فَقُلْتُ: أَکْتِبْنِیهَا قَالَ شُعْبَةُ فَکَأَنَّهُ کَرِ

عمـر  : «]183، ص5، ج5[ »وَقَدْ أُحْصِـنَ رُجِـمَ   یأَنَّ الشَّیْخَ إِذَا لَمْ یُحْصَنْ جُلِدَ وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَ
را بنویسـم، شـعبه گویـد:    گفت: وقتی این آیه فرود آمد، نزد رسول خدا(ص) آمدم و گفتم: آن

همسر باشد، شـالق   بینی اگر پیرمرد، بدون  ا نپسندید. عمر گفت: آیا نمیرگویا پیامبر(ص) آن
  ».  گردد شود و اگر جوانِ زنا کار همسردار باشد، سنگسار می بر او زده می

  
  رجم  ۀروایات آی ۀسنت دربار. آرای مفسران اهل2

 58جموع اند، از م رجم را گزارش کرده ۀسنت، روایات مربوط به آیبسیاری از تفاسیر اهل
نسـخ   .1اند؛ سه رویکرد به این روایات یافت گردیـد:   تفسیری که این روایات را نقل کرده

نسـخ تـالوت و عـدم نسـخ     : در چهل تفسیر، روایات رجم را بـر  تالوت و عدم نسخ حکم
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در دوازده تفسـیر، مفسـران    :نظـر  انیـ بـدون ب  اتیـ گـزارش روا . 2اند،  ، حمل کردهحکم
طبـق دیـدگاه    انـد، محتمـل اسـت ایـن تفاسـیر      ظر گزارش کـرده روایات را بدون بیان ن

  این روایات معتقد باشند و لذا ملحـق بـه دسـته اول هسـتند،      در نسخ تالوت اکثریت، به
: در شش تفسیر، در صحت این روایات تشکیک شده اسـت.  اتیدر صحت روا کیتشک .3

وایـات رجـم انعکـاس    در جدول ذیل به ترتیب تاریخی و بر اساس موضعی از تفسیر که ر
  سنت، آمده است.گانه مفسران اهل یافته، آرای سه

  

ف
ردی

  

  آدرس  موضع گزارش  دیدگاه  تاریخ  نام تفسیر

1  
بن  یتفسیر یحی
  سالم

  ق200
گزارش روایات بدون 

  بیان نظر
  2نور، آیه 

-424، ص1، ج32
425  

2  
تفسیر کتاب هللا 

  العزیز
  137، ص3، ج98  2نور، آیه   گزارش   3سده 

  157، ص6، ج74  42مائده، آیه   گزارش   ق310  جامع البیان  3

  ق333  تأویالت أهل السنة  4
نسخ تالوت و عدم 

  نسخ حکم

؛ 106بقره، آیه 
؛ طالق، 2نور، آیه 

  6آیه 

؛ 531، ص1، ج88
؛ 68-67، صص3ج

  63، ص10ج

  گزارش   ق360  التفسیر الکبیر  5
؛ نور، 15نساء، آیه
  2آیه

؛ 205، ص2، ج72
  393، ص4ج

  گزارش   ق370  حکام القرآنا  6
؛ نور، 38مائده، آیه
  2آیه

؛ 76، ص4، ج37
  97، ص5ج

  77، ص3، ج59  77احزاب، آیه   گزارش   ق373  بحر العلوم  7

8  
 یتفسیر ابن اب
  زمنین

  50، ص3  2نور، آیه   گزارش   ق399

  273، ص3، ج34  16نساء، آیه   گزارش   ق427  الکشف و البیان  9

10  
بلوغ  یالهدایة إل
  یةالنها

  1252، ص2، ج12  16نساء، آیه   نسخ   ق437

  71، ص4، ج90  2نور، آیه   نسخ   ق450  النکت و العیون  11

  ق471  درج الدرر  12
تشکیک در صحت 

  روایات
ابتدای سوره 

  احزاب
  449، ص2، ج35

  150، ص91  مقدمه  نسخ تالوت   ق479  القرآن  یالنکت ف  13
  1142، ص2، ج53  16نساء، آیه   نسخ   ق502  تفسیر الراغب   14

  نسخ   ق530  کشف االسرار   15
؛ 106بقره، آیه 

  16نساء، آیه 
؛ 309، ص1، ج93
  447، ص2ج

  518، ص3، ج56  3-1احزاب، آیه   نسخ   ق538  الکشاف  16
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  نسخ   ق542  المحرر الوجیز  17
؛ نور، 16نساء، آیه
  2آیه

؛ 22، ص2، ج11
  161، ص4ج

  11، ص1، ج65  مقدمه  گزارش   ق548  مفاتیح األسرار   18

  106بقره، آیه   نسخ   ق606  مفاتیح الغیب  19
-641، ص3، ج81

643  

20  
الجامع ألحکام 

  القرآن
  113، ص14، ج85  ابتدای احزاب  نسخ   ق671

  425، ص3، ج95  1احزاب، آیه   نسخ   ق710  مدارك التنزیل   21

22  
التسهیل لعلوم 

  التنزیل
  2نور، آیه   نسخ   ق741

، 2؛ ج21، ص1، ج4
  60ص

23  
یر القرآن تفس

  العظیم
  نسخ   ق774

؛ 106بقره، آیه 
؛ ابتدای 2نور، آیه 

  سوره احزاب

؛ 285، ص1، ج14
، 6؛ ج5، ص6ج

  335ص

24  
علوم  یاللباب ف

  الکتاب
  نسخ   ق775

فصل في أنواع 
  النسخ

  378، ص2، ج7

  222، ص3، ج10  2نور، آیه   نسخ   ق803  تفسیر ابن عرفة  25
  124، ص1، ج83  مقدمه   نسخ   ق817  التمییز  یبصائر ذو  26

  نسخ   ق850  غرائب القرآن   27
؛ 106بقره، آیه 

؛ ابتدای 2نور، آیه 
  سوره احزاب

؛ 358، ص1، ج96
، 5؛ ج144، ص5ج

  445ص

  نسخ   ق875  الجواهر الحسان  28
-106نساء، آیات 
107  

  190، ص2، ج33

  44مائده، آیه   گزارش   ق885  نظم الدرر   29
-460، ص2، ج27

462  

  سوره احزاب  نسخ   ق911  منثورالدر ال  30
-179، ص5، ج60

180  

  نسخ   ق977  السراج المنیر  31
؛ 102مائده، آیه 

  سوره احزاب

، 1، ج47
؛ 435-434صص
  279، ص3ج

  156، ص6، ج17  2نور، آیه   نسخ   ق982  السعود یتفسیر اب  32
  457، ص7، ج49  1احزاب، آیه   نسخ   ق1069  عنایة القاضي   33

34  
 یحاشیه محی

  نالدی
  نسخ   ق1078

؛ 106بقره، آیه 
  2نور، آیه 

؛ 218، ص2، ج66
  190، ص6ج

  نسخ   ق1127  روح البیان  35
؛ 106بقره، آیه 

  73احزاب، آیه 
؛ 200، ص1، ج44
  257، ص7ج

؛ 112، ص4، ج86؛ 106بقره، آیه   نسخ   ق1195   یحاشیة القونو  36
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؛ 101نحل، آیه 
  ؛ 2نور، آیه 

؛ 1احزاب، آیه 
  7اعلی، آیه 

؛ 381ص ،11ج
؛ 250، ص13ج
؛ 289، ص15ج
  217، ص20ج

  گزارش   ق1204  الفتوحات اإللهیة  37
بقره، ذیل آیه 

؛ ابتدای 106
  سوره احزاب

؛ 138، ص1، ج39
  148، ص6ج

  نسخ   ق1224  البحر المدید  38
؛ 106بقره، آیه 

؛ 2نور، آیه 
  1احزاب، آیه 

؛ 149، ص1، ج9
، 4؛ ج7، ص4ج

  403ص

  ابتدای نور  نسخ   ق1225  یالتفسیر المظهر  39
-422، ص6، ج31

426  

  نسخ   ق1241  حاشیة الصاوي   40
؛ 106بقره، آیه 

ابتدای سوره 
  احزاب

؛ 69، ص1، ج67
  220، ص3ج

  گزارش   ق1250  فتح القدیر  41
ابتدای سوره 

  احزاب
  299، ص4، ج64

  نسخ   ق1270  روح المعاني  42

؛ 106بقره، آیه 
؛ 23نساء، آیه 
  ؛ 2نور، آیه 
  1 احزاب، آیه

؛ 350، ص1، ج25
، 9؛ ج463، ص2ج

، 11؛ ج278ص
  140ص

  نسخ   ق1307  فتح البیان  43
؛  2نور، آیه 

  16احزاب، آیه 
؛ 549، ص4، ج69
  334، ص5ج

  386، ص70  2نور، آیه   نسخ   ق1307  نیل المرام  44
  46، ص8، ج84  ابتدای احزاب  نسخ   ق1332  محاسن التأویل  45

46  
تفسیر القرآن 
و الکریم و اعرابه 

  بیانه
  نسخ   14سده 

؛ 106بقره، آیه 
؛ 15نساء، آیه 

  ابتدای احزاب

؛ 281، ص1، ج52
، 7؛ ج394، ص2ج

  425ص

47  
 یالتفسیر القرآن
  للقرآن

  2نور، آیه   تشکیک   ق1390
-1210، ص9، ج48

1213  

48  
تفسیر آیات 

  األحکام
  2مقدمه؛ نور، آیه   نسخ   14سده 

؛ 36، ج57
  534-531صص

  تشکیک   ق1393  یرالتحریر و التنو  49

؛ 106بقره، آیه 
؛ 42مائده، آیه 

؛ ابتدای 2نور، آیه 
احزاب؛ اعلی، آیه 

7  

؛ 645، ص1، ج8
، 18؛ ج124، ص5ج

، 21؛ ج120ص
، 30ص؛ ج175

  247ص
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  نسخ   ق1393  أضواء البیان  50
؛ 15نساء، آیه 
؛ 38مائده، آیه 
  2نور، آیه 

؛ 245، ص1، ج63
:، 6؛ ج320، ص3ج

؛ 8- 4صص
  32-27صص

  تشکیک   ق1394  هرة التفاسیرز  51
؛ 106بقره، آیه 

  16نساء، آیه 
؛ 351، ص1، ج19
  5141، ص10ج

  2نور، آیه   تشکیک   ق1398  یبیان المعان  52
، 6، ج24
  109-108صص

  2نور، آیه   تشکیک   ق1404  لتفسیر الحدیثا  53
، 8، ج51
  357-355صص

54  
 یاالساس ف
  التفسیر

  2نور، آیه   نسخ   ق1409
، 7، ج46

  3702-3700صص
  83، ص10، ج75  2نور، آیه   نسخ   ق1431  التفسیر الوسیط  55
  265، ص1، ج55  باب انواع النسخ  نسخ   ق1436  التفسیر المنیر  56
  96، ص1، ج36  106بقره، آیه   نسخ   ق1439  ایسر التفاسیر   57

  مقدمه  نسخ   ق1441  حدائق الروح   58
، مقدمه، 20

  118ص

  
  رجم ۀد مفسران قائل به روایات آی. ارزیابی روایات مورد استنا3

انـد و ایـن    حمل کرده نسخ تالوتسنت، روایات را بر با توجه به اینکه اکثریت مفسران اهل
دیدگاه چیزی جز همان تحریف قرآن نیست، ضروری است کـه بررسـی و نقـد گردنـد. در     

عارض هسـتند  سالمت قرآن از تحریف در ت ۀرجم با عموم ادل ۀروایات آیابتدا باید گفت که 
پژوهان بر نفـی مجمـوع روایـات    که قرآن- قرآنی، حدیثی، عقلی و تاریخی ۀتوان با ادل و می

ـ   ۀروایات آی - اند تحریف بهره گرفته عمـومی   ۀرجم را به نقد کشاند، با این وجود غیـر از ادل
  د.نقد نها ۀرجم را در بوت ۀتوان با دالیل متعدد دیگر روایات آی نفی تحریف از قرآن، می

هـا   آن ۀاز آنجا که روایات از دو بخش سند و محتوا برخوردار هسـتند و داوری دربـار  
منوط بـه بررسـی و ارزیـابی هـر دو بخـش اسـت، ابتـدا اسـناد روایـت، بـه طـور کلـی             

  گردد.   ها مورد ارزیابی واقع می اعتبارسنجی شده و سپس محتوای آن
  

  .  ارزیابی اسناد روایات 1. 3
ها بـه ظـاهر    سنت نقل شده است و اسناد آنر مصادر روایی معتبر اهلرجم د ۀروایات آی

الوصـف بـا دقـت و واکـاوی     آینـد، مـع   طبق معیارهای رجالی عامه، صحیح به حساب می
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این روایـات،   ۀها مورد تشکیک است. وجه مشترک اسناد هم تر، قابلیت استناد به آن عمیق
 مرسـالت  سنت،اگرچه برخی عالمان اهل است؛ –و نه پیامبر(ص)  –ها به صحابی  ختم آن

 درک را ایشـان  یا نداشته حضور(ص) نزد پیامبر آنان که است روایاتی شامل که - صحابه را 
 ی]، امـا دلیلـ  47، ص1ج ،80 ؛30، ص1، ج97[اند دانسته آنان مسندات حکم در - اند نکرده
 روایـات  جـزء  تـوان  ینمـ  است، رسیده صحابه مفسران از که را یروایات و نیست آن بر قاطع
 ،]74-  73ص ،71[رود  مـی  صـحابه  نظـر  اعمـال  احتمـال  هـا  آن در زیرا (ص) شمرد، ینبو

 احتجـاج  قابـل  روایـات  گونـه ایـن  کـه  معتقدند سنتاهل عالمان دیگر از برخی که همچنان
، 1، ج97[کنـد   مـی  نقـل  را روایـت  دیگـر  صـحابی  از که کند تصریح صحابی مگر نیستند،

  و سخن آن صحابی نیز مستند به روایت رسول خدا (ص) است. ]47ص، 1ج ،80 ؛30ص
 بـه  تـوان  نمـی  و انـد  آمده صحیحین در روایات این شود برخی از اشکال است ممکن
 عالمـان  گفـت  باید اشکال این به پاسخ در. داد قرار نقد مورد را روایات این اسناد سادگی

 تصـریح  صـحیحین  راویـان  خـی بر ضـعف  بـر  متـأخران  خواه و متقدمان خواه سنت،اهل
 حـدیث  نقـل  راویـانی  از مسـلم  و بخـاری : اند نوشته متقدمان از برخی کهچنان اند؛ کرده
 در: معتقدند نیز متأخران از و] 48، ص1ج ،80 ؛86: ص8[باشند   می مجروح که اند کرده

 کـه  کسانی]. 311، ص18[است  شده روایت مدلسان برخی از فراوانی احادیث صحیحین
 راوی 150 و بخـاری  صحیح در ضعیف راوی 80 اند، کرده شمارش را هاآن ضعیف انراوی

  ].119-117، ص2ج ،22[اند  برشمرده مسلم صحیح در ضعیف
سـنت، اسـناد   جدا از اشکال عمومی مذکور در اسناد روایات، برخی از محققـان اهـل  

لوسی معتقـد اسـت،   اند. آ آور دانسته روایات رجم را جعلی و ضعیف یا خبر واحد غیر علم
ادعایی رجم، به صورت خبر واحد بوده و در اتصال روایت به عمر، یقین وجود  ۀروایات آی

 رفتن قـرآن  نیدال بر از ب اتیروا] و به طور کلی 140، ص11، ج25ندارد و ظنی است [
]. 140، ص11، ج25[ کـرد  لیـ ها را تأوآن دیباکند که اذعان می او ی داندمی یجعل ای را
و اعتمـادی   نانیاطم، ظنی بوده که عمراز  تیصدور رواغازی نیز بر این باور است که آل

]. از نظر ابو زهره روایت رجم هر چنـد بـه صـورت خبـر     108، ص6، ج24بر آن نیست [
  ].5141، ص10، ج19مشهور ادعا شده، ولی خبر واحد هستند [

  
  .  نقد محتوای روایات2. 3

م با شش دسته دلیل در معرض نقـد هسـتند، ایـن دالیـل     رجم، دست ک ۀمحتوای روایات آی
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. 5 ،ینقـد عقلـ  . 4 ،ینقد با قواعد فقهـ . 3معارض،  اتینقد با روا. 2نقد با قرآن، . 1عبارتند از: 
  گردد. . در ادامه به تفصیل، هریک از این نقدها تبیین میاتیاضطراب روا. 6 ،ینقد ادب

  
  .  نقد با قرآن1. 2. 3
]، لذا اولین نقد بـه روایـات   108، ص6، ج24هتی با آیات قرآن ندارد [رجم هیچ مشاب ۀآی

ها با آیات قرآن است، گذشته از آنکه این روایات با آیاتی که بر سـالمت   رجم، تعارض آن
]) در 42] و نفـی باطـل [فصـلت:    9حفـظ [الحجـر:    ۀمجموع قرآن از تحریف (چـون آیـ  

دبی و محتـوایی آیـات قـرآن همسـو و     رجم با ساختار ا ۀمعرض نقد هستند، محتوای آی
هـای مختلـف گـزارش     موهوم، در روایات گوناگون به صورت ۀباشند. این آی همسنخ نمی

که این خود اضطراب روایـات را موجـب گردیـده اسـت و از ایـن اشـکال       -گردیده است 
ـیْخُ وَ «قدر مشترک روایات رجم، تعبیر:  -سخن به میان خواهد آمد ةُ إِ  الشَّ خَ ـیْ ذَا زَنَیَـا  الشَّ

وهُمَا الْبَتَّةً جُمُ   است که از چند جهت با ساختار ادبی و محتوایی قرآن تعارض دارد:» فَارْ
اند، از  . کسانی که مرتکب گناه گردیده1موهوم رجم سه بخش دارد:  ۀآنکه آی نخست

ةُ«(پیرمرد) و » الشَّیْخُ«آنان با تعابیر  خَ رتکابی آنـان  . جرم ا2(پیرزن) یاد شده است، » الشَّیْ
جـواب   ۀ. حکم جزایی پیرمرد و پیرزن مرتکب زنـا بـا جملـ   3، »إِذَا زَنَیَا«شرطی:  ۀبا جمل
وهُمَا الْبَتَّةَ«شرط:  جُمُ دهد که وقتـی خداونـد از    تعمق و تدبر در آیات قرآن نشان می». فَارْ

. 1: آورد، دارای دو بخش اسـت  احکام جزایی برای زنان و مردان مجرم سخن به میان می
ابتدا سخن از زنان و مردان گناهکار است، تا تعلیق حکم بر وصف یـاد شـده، مشـعر بـر     

یـاد   -بـا وصـف خطایشـان   -علیت باشد؛ به تعبیر دیگر، نخست زنان و مـردان گناهکـار   
اند و نه آنکه به هویت و جنسیت آنان اشاره شود و سپس به خطـای ارتکـابی آنـان     شده

گـاه   وم، حکم جزایی آنان بیان شده است؛ برای نمونه، آن. در بخش د2اشاره شده است؛ 
(مـرد  » زانـی «(زن زناکـار) و  » زانیه«که از حکم جزایی زناکار سخن به میان آورده، تعبیر 

وا«زناکار) و سپس جزای آنان:  لِدُ انـي «آمده است:  ...»فَاجْ ةُ وَ الزَّ انِیَ ـلَّ واحِـدٍ      الزَّ وا کُ لِـدُ فَاجْ
ةَ جَ هُما مِائَ ةٍمِنْ » سارق«گاه که از جزای سارق سخن گفته است، تعبیر  ]، یا آن2 ور:[الن »لْدَ
وا «(زن دزد) و سـپس جـزای آنـان:    » سارقه«(مرد دزد) و  ـارِقُ وَ  «را دارد؛ ...» فَـاقْطَعُ وَ السَّ

وا أَیْدِیَهُما ةُ فَاقْطَعُ صَناتِ«] یا تعبیر 38 :همائدال»[السَّارِقَ حْ ونَ الْمُ مُ کـه   یکسـان ...» (الَّذینَ یَرْ
وهُمْ «...) و سـپس جـزای آنـان:    دهند ینسبت زنا به زنان شوهردار م لِـدُ وَ «را دارد: ...» فَاجْ

ةً وهُمْ ثَمانینَ جَلْدَ لِدُ هَداءَ فَاجْ ةِ شُ بَعَ َأرْ وا بِ تُ أْ صَناتِ ثُمَّ لَمْ یَ حْ ونَ الْمُ مُ   ].4 نور:ال»[الَّذینَ یَرْ
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کلماتی ثقیل هسـتند کـه بـا    » الشیخة«و » الشیخ«است که واژگان   نقد دیگر آن دوم،
در » الشـیخة « ۀآمده است، ولی کلمـ » الشیخ« ۀنظم قرآن قابل جمع نیستند. در قرآن واژ

]. در آیـات قـرآن بـرای پیرمـرد     1212، ص9، ج48قرآن و در کالم عربی نیامده اسـت [ 
ونا شَیْخٌ کَبِیرٌ«، مانند: »الشیخ«تعبیر  ، ماننـد:  »عجـوز «پیرزن تعبیـر   ] و23[القصص: » وَ أَبُ

لَت« لي  یقالَتْ یا وَیْ وزٌ وَ هذا بَعْ خاً  أَ أَلِدُ وَ أَنَا عَجُ ـهُ فـي  «]، 72 هود:[ »شَیْ أَتُ رَ أَقْبَلَتِ امْ صَـرَّةٍ    فَ
وزٌ عَقیمٌ هَها وَ قالَتْ عَجُ تْ وَجْ   ] به کار رفته است.29 الذاریات:» [فَصَکَّ

بـه   دیـ تأک یها روشکه کید به کار رفته است، در حالیبرای تأ» البتّة«آنکه، واژه  سوم
چون: کل، اجمع، . تأکید معنوی که با واژگانی 1 به چند شکل هستند: کار رفته در قرآن

عمـوم و   ۀآن دفع توهم مجاز بودن، افاد ۀدیو فا ردیگ یصورت م ،نیکال، کلتا، نفس و ع
کـه   یلفظ دیتأک. 2؛ است انینسنبود سهو و  زیمفهوم و ن کیافراد  ۀشمول نسبت به هم

با قسم، بدل، عطـف، وصـف، حـروف جـر و حـروف       دیتأک. 3 ؛اول است لفظهمان تکرار 
مانند عدول از فعـل امـر بـه اسـتفهام،      یگوناگون یبالغ یها وهیشگیری از  . بهره4؛ دیتأک

مـا   میتقـد  ه،یبه اسـم  هیعدول از جمله فعل ر،یضم یالتفات، استفاده از اسم ظاهر به جا
گیـرد   کدام از اقسام تأکید قرآنی قرار نمی در هیچ» البتّة«]. لذا 296، ص54[ ریحقه التأخ

و اساساً کـاربرد ایـن واژه در چنـین     ای نیز در قرآن استعمال نگردیده است و چنین واژه
الوصف کـاربرد  اگرچه معنای قطعیت دارد، مع »الْبَتَّة«سیاقی وجه صحیحی ندارد؛ چراکه 

 ،1 ج ،42؛ 109ص ، 8 ج ،82امری است که گذشـته اسـت و بازگشـت نـدارد [     آن در هر
گـردد،   ]، مانند روزگاری کـه سـپری شـده اسـت و بـاز نمـی      170ص ،1 ج ،13؛ 242ص

همچنین این واژه برای اموری است که در آینده قطعاَ اتفاق خواهد افتـاد، ماننـد قیامـت    
 ۀبنـابراین گویـا واژ   .]7، ص2 ج ،16 ؛184، ص14 ، ج21که بدون شـک رخ خواهـد داد [  

و نه برای بیـان قطعیـت در انشـاء    -، برای بیان قطعیت خبری در گذشته یا آینده »البتّة«
موهوم رجم به کار رفته است، بیـان قطعیـت در انشـاء حکـم      ۀاست و آنچه در آی -حکم

اخبـار  کدام از احکام قرآنی به کار نرفته است و بلکه حتـی بـرای بیـان     است که در هیچ
  گذشته و آینده نیز استعمال نگردیده است.

  
  معارض . نقد با روایات2. 2. 3

  رجم دست کم با دو روایت در تعارض است: ۀروایات آی
فرماید که بر اساس سنت پیامبر(ص)  . روایتی که طبق آن، امام علی(ع) تصریح می1

امـام  ده اسـت کـه   آمـ  -که در منابع فریقین گزارش شـده  –کند؛ در این روایت  رجم می
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رجـم کـرد و   ده بـود  شـ  زنای محصـنه مرتکب که  ه راهمدانی هبه نام شراح زنی (ع)یعل
ـ متُجَرَ«او را بر اساس سـنت رسـول خـدا(ص) سنگسـار کـردم:       فرمود: ـ ا بِهَ ـ رَ نّةِسُ  ولِسُ
ــه ]. در برخــی مصــادر از 415ص ،2ج، 43؛ 21، ص8ج، 24؛ 336، ص5، ج78» [(ص)اللّ

ـهِ     : «آن حضرت نقل شده است ـولِ اللَّ ـنَّةٌ مِـنْ رَسُ جْمَ سُ و  121، ص1، ج5» [(ص)إِنَّ الـرَّ
دهـد کـه حکـم     ینشان م یبه خوب این روایت». رجم سنت رسول خدا(ص) است]: «143

 –بودن حکم رجم » ینبو«(ع) به علی امام و قرآن ۀاست نه آی (ص)یرجم یک سنت نبو
  .]366، ص79[داده است شهادت  -و نه قرآنی بودن آن

. روایت شده است که امام علی(ع) در خصوص پیرمـرد و پیرزنـی کـه مرتکـب زنـا      2
، 10 ، ج77؛ 177ص، 7 ج ،87شده بودند، حکم کـرد کـه صـد ضـربه شـالق زده شـود [      

]. شیخ طوسی در توضیح این روایت نوشته است، بدین علت به رجـم اشـاره نشـده    4ص
حصَن [دارای همسر] نبوده حصَن است بر اساس اجمـاع،  اند و ک است که آنان مُ سی که مُ

، 4 ج، 76؛ 6، ص10 ، ج77سنگســار آن واجــب اســت؛ خــواه پیــر و خــواه جــوان باشــد [
]. شایان گفتن اسـت، طبـق برخـی روایـات، پیرمـرد و پیـرزن دارای همسـر در        202ص

، 77؛ 26، ص4 ج ،68صورت ارتکاب زنا، پس از صد ضربه شالق بایـد سنگسـار گردنـد [   
  ].6، ص10 ج

  
  . نقد با قواعد فقهی3. 2. 3

ها نقد وارد است؛ توضیح آنکـه حکـم    روایات رجم با قواعد فقهی نیز تعارض دارند و بدان
سنگسار برای زناکاری است که دارای همسر باشد؛ خواه جوان و خواه پیر باشد. از سـوی  

خواه جوان و خـواه   دیگر حکم صد ضربه شالق برای زناکاری است که فاقد همسر باشد؛
موهوم رجم، حکم سنگسار منحصر بر پیران شده است، بدون اینکه بـه   ۀپیر باشد. در آی

نویسـد: طبـق    احصان (برخورداری از همسر) اشاره شده باشد. بالغی در این خصوص می
مفاد روایات مذکور، رجم محدود به پیرمرد (شیخ) و پیرزن (شیخه) است؛ این در حـالی  

اسالمی اجماع دارند که حکم رجم برای هر مرد و زن زناکار شوهردار بـالغ   است که امت
حکم آیه یعنی لذا . ]22، ص1، ج28و رشید، عمومیت دارد و شرط احصان مطلق است [

 -بدون توجه به داشتن یا نداشتن همسـر - سنگسار کردن پیرمرد و پیرزن به طور مطلق
در مـورد افـرادی قابـل اجراسـت کـه      مورد عمل مسلمانان نیست، بلکه حکـم سنگسـار   

]، 207ش، ص1394[شـاطری،   باشند نچه پیر و چه جوا ،باشند -دارای همسر- محصن
جْمُ    «از این روی در روایات متعددی، عباراتی چون:  هِمَـا الـرَّ ةُ فَعَلَیْ صَـنَ حْ صَـنُ وَ الْمُ حْ  ،»الْمُ
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جَمُ یفَإِذَا زَنَ« رْ صَنُ یُ حْ لُ الْمُ جُ صَ« ،»الرَّ حْ جَمُالْمُ رْ ] 3، ص10 ، ج77؛ 177ص ،7 ج ،87» [نُ یُ
صَنُ«به کار رفته است که با واژگان  حْ ةُ«و » الْمُ صَنَ حْ   بر تأهل آنان داللت دارد.» الْمُ

  
  نقد عقلی. 4. 2. 3

  رجم وارد است: ۀچند اشکال عقلی به روایات آی
اسـت   عدم ضبط دقیق مـتن قـرآن   یاز بارزترین نمودها ینسخ تالوت، یک یادعا. 1

دیگـر مـؤثر    یبیش از نمودهـا  یامت اسالم یکه در تثبیت موقعیت قرآن در افکار عموم
کـه   پذیرفتیا  شد، باید قائل به تحریف قرآنیا آن است که  ادعااین  حقیقتبوده است. 

اگر نسخ تالوت در زمان  ].302ص ،45[ اند نص قرآن را به طور کامل ضبط نکرده صحابه
اشد، اثبات آن با خبر متواتر است؛ زیرا عالمـان اتفـاق دارنـد کـه     پیامبر(ص) روی داده ب

شود و اگر نسخ بعـد از پیـامبر(ص) واقـع     واقع می -و نه خبر واحد -نسخ با سنت متواتر 
رجم با مصونیت قرآن از تحریـف، در تعـارض    ۀشده باشد، عین تحریف است. بنابراین آی

به عالوه در نسـخ  ]. 202، ص50آن است [است، زیرا توجیه نسخ التالوه همان تحریف قر
تالوت همراه با ابقای حکم، حکمت خاصی وجود ندارد، به ویژه آنکه برای حکم تشریعی 

] و سـکوت صـحابه در   645، ص1، ج8؛ 357، ص8، ج51مهمی چون حد رجـم باشـد [  
  ].109، ص6، ج24قبال رفتار عمر، حجیت ندارد [

چگونه با دلیـل و سـند غیـر قرآنـی و      -ها است ترین عقوبت که سخت-. حکم رجم 2
، 19تـر در قـرآن آمـده اسـت [     که حکم های سـبک شود، در حالی روایات آحاد اثبات می

  ].5141، ص10ج
نسخ التالوه ریشه در جمع قرآن پـس از وفـات پیـامبر (ص) دارد؛ ایـن در      ۀ. نظری3

نیسـت. دکتـر   حالی است که اساساً ادعای جمع قرآن پس از پیامبر (ص) ادعـایی بـیش   
هـا را   نقد نهاده است و آن ۀپاکتچی روایات جمع قرآن پس از وفات پیامبر(ص) را در بوت

داند. همچنین معتقد است تمام روایات جمع قرآن (در زمان ابـوبکر   ای بیش نمیاسطوره
و عثمان)، توسط ابن شهاب زهری نقل شده است و فرد دیگری دخیل نیست و این امـر  

شود با این مسئله صرفاً به عنـوان   ای است و نمی این یک حرکت پروژه دهد که نشان می
 ].294-293، صص30یک امر عادی برخورد کرد [

اگر ترس از این نبود که بگوینـد  . در روایات اول تا سوم، از عمر نقل شده است که 4
ه ایـن  کـ افزودم. در صـورتی  رجم را بر کتاب خدا می ۀعمر بر کتاب خداوند افزوده است، آی

کـرده اسـت کـه چـه      دیگـران را مـی   ۀعمـر نبایـد مالحظـ    اوالً،آیه جزء قرآن بوده است، 
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آیـد کـه    که جعفر مرتضی عاملی معتقد است از این سخن عمر برمـی  چنان اً،یثانگویند،  می
را وجود حکم شـالق بـرای   اند و دلیل آن در زمان وی برخی از اساس منکر حکم رجم بوده

با عمر این آیه را نشنیده بود تا شـاهد   یآیا کس دیگر ثالثاً،]، 349، ص9[ اند دانسته زنا می
بـا   ئلهنبـود؟! ایـن مسـ    یکـاف  یشهادت عمر به تنهـای که ، در صورتیعمر در ادعایش باشد

    ].167، ص23[ و با فکر سلیم منافات دارد صحابه مغایر است یجوی حقیقت ۀروحی
  

  نقد ادبی. 5. 2. 3
 مـورد  بـدیع  و بیـان  ،یمعان نحو، چون: یعلوم در که هستند یقواعد ،یادب قواعد از مراد
مدعایی رجم نقـد وارد   ۀ]. از منظر علوم ادبی نیز به آی101ص ،62گیرند [ یم قرار بحث

ـةَ     الشَّیْخُ وَ«است؛ در عبارت:  وهُمَـا الْبَتَّ جُمُ ةُ إِذَا زَنَیَـا فَارْ خَ ـیْ جـزاء بـر   » فـاء «دخـول  ، »الشَّ
وهُ« جُمُ آمـده باشـد کـه در     یشـرط  یباید در جواب و جزا» فاء«زیرا  ؛ندارد یوجه» مَافَارْ

انِیَـةُ وَ  « ۀشـریف  ۀباشد و اگر در آی یاینجا نه به آن تصریح شده است و نه قابل تقدیر م الزَّ
اني هُما  الزَّ لَّ واحِدٍ مِنْ وا کُ لِدُ آمده بدین سـبب اسـت کـه    » جلد«فاء بر سر ]، 2[النور:  »فَاجْ

 یجـزا  ،در ایـن عبـارت رجـم   ، امـا  باشـد  یمـ » جلد«سبب » زنا«زنا است و  یجزا »جلد«
توان تصـور کـرد    یم» فاء«دخول  یکه برا یتنها وجه، تواند باشد ینم یشیخوخیت و پیر

هللا جوادی آملـی ایـن نکتـه را بـا      ]. آیت22-21، صص1ج، 28[ دروغ بودن روایت است
در » فـاء «ادبي اسـت؛ زیـرا    ۀفاقد هر نکت» جموهمافار«در » فاء««بیان دیگری آورده است: 

اني« ۀنظیر آی ،قبل شرطیت استفاده شود ۀآید که از جملصورتي مي ةُ وَ الزَّ انِیَ وا    الزَّ لِـدُ فَاجْ
هُما لَّ واحِدٍ مِنْ اني« که عبارت] 2[النور:  »کُ ةُ وَ الزَّ انِیَ گویـا گفتـه    ،مفید شرطیت اسـت » الزَّ

است، اما وقتي » فاء«جاي ، در اینجا». امَوهُدُاجلِفَ رأةُت المَنَزَ وَ لُجُلرَّي انَإن زَ«شده است: 
  ].183، ص41» [ادبي است ۀفاقد هرگونه نکت» فاء«آوردن  ،به شرط تصریح شود

  
  . اضطراب روایات6. 2. 3

هـا   هـایی اسـت کـه در آن    این روایات اسـت، اضـطراب   ۀیکی از عمده نقدهایی که متوج
هـای   کـه گـزارش  توان به قرآنی بودن این آیه باور داشت در حـالی  گونه میوجود دارد. چ

  ها دارای اضطراب هستند. نقل شده از نظر الفاظ، موضع نقل شده در قرآن و محتوای آن
  
  روایاتدر الفاظ .  اضطراب 1. 6. 2. 3

موهوم رجم، تعبیر قرآنـی ادعـا شـده بـا الفـاظ و اشـکال        ۀدر شش روایات مربوط به آی
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ـهِ   «گوناگون گزارش شده است، در روایت نخست، تعبیر  جْمَ فِـي کِتَـابِ اللَّ اسـت، در  » الرَّ
جْمِ«روایات دوم، تعبیر:  ةُ الرَّ آمده است، در این روایـات، صـرفاً از منشـأ قرآنـی رجـم      » آیَ

سخن است و سخنی از عبارت قرآنی آن و جاری کردن حـد رجـم بـر پیرمـرد و پیـرزن      
  رجم چنین است: ۀسوم تا ششم به ترتیب ذیل عبارت قرآنی آینیست. در روایات 

وهُمَا الْبَتَّةَ« جُمُ ةُ فَارْ خَ   ؛»الشَّیْخُ وَالشَّیْ
هُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ« هِ وَاللَّ وهُمَا الْبَتَّةَ نَکَالًا مِنَ اللَّ جُمُ ةُ إِذَا زَنَیَا فَارْ خَ   ؛»الشَّیْخُ وَالشَّیْ
ةُ إِذَا زَ« خَ ضَیَا مِنَ اللَّذَّةِالشَّیْخُ وَالشَّیْ وهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَ جُمُ   ؛»نَیَا فَارْ
وهُمَا الْبَتَّةَ« جُمُ ةُ إِذَا زَنَیَا فَارْ خَ   ».الشَّیْخُ وَالشَّیْ

ای شد. بدیهی اسـت کـه    چگونه ممکن است با این کیفیت، معتقد به نزول چنین آیه
ائت در قرآن توجیه کـرد؛ چـرا کـه    اختالف قر ۀتوان با مسئل این اختالف در الفاظ را نمی

در اختالف قرائت، در چگونگی تلفظ یک واژه از جهت حرکات یا حروف واژه بحث است، 
اما در این روایات بحث از اخـتالف در تعـداد کلمـات اسـت کـه در صـورت پـذیرش آن        

  ای جز باور به تحریف قرآن نخواهد بود.  نتیجه
  

   اتیروا یاضطراب در محتوا. 2. 6. 2. 3
نمای رجم اشاره نشده اسـت و سـخنی از رجـم پیرمـرد و      در روایت اول، به عبارت قرآن

پیرزن در میان نیست و اساساً رجم عقوبتی برای هر فرد همسردار بیان گردیده است. در 
گفتند عمر به کتـاب خداونـد از     روایت دوم صرفاً از عمر نقل شده است که اگر مردم نمی

نگاشتم، نه سخنی از عبـارت رجـم    رجم را با دست خود می ۀآی خود چیزی افزوده است،
  است و نه کسانی که مشمول جاری ساختن حد رجم هستند.

رجم از بین نرود، رسول خدا(ص)  ۀمواظب باشید آی«در روایت سوم عمر گفته است: 
سنگسار کرد، اگر ترس از این نبود که بگویند عمر بر کتاب خداوند افـزوده اسـت، در آن   

را سنگسـار کنیـد، مـا ایـن آیـه را      نوشتم: هرگاه پیرمـرد و پیـرزن زنـا کردنـد، آنـان      می
صدر و ذیل این روایت با هم سازگار نیستند، در صدر روایـت کـه پیـامبر(ص)    ». خواندیم

 ۀرجم باشد، داللـت نـدارد. سـیر    ۀاند، بر ذیل آنکه وجود آی حکم سنگسار را جاری کرده
ای بـر   ر آیات قرآن نبوده است و در ایـن گـزارش، هـیچ اشـاره    پیامبر(ص) لزوماً مبتنی ب

  رجم وجود ندارد. ۀنزول آی
تتمة روایت ششم، به طور کلی معارض با خود روایت ششم و بلکه پنج روایـت دیگـر   
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است، در بخش پایانی روایت ششم آمده است که عمر گفت: وقتی این آیه فرود آمد، نزد 
را نپسـندید.  را بنویسم، شعبه گوید: گویا پیامبر(ص) آنرسول خدا(ص) آمدم و گفتم: آن

شـود و اگـر    همسر باشد، شالق بـر او زده مـی   بینی اگر پیرمرد، بدون  عمر گفت: آیا نمی
گردد. طبق این روایات پیامبر(ص) مخـالف آن   جوانِ زنا کار همسردار باشد، سنگسار می

آیـد، در ادامـه خـود عمـر بـن       بوده است که رجم پیرمرد و پیرزن جزء قرآن به حسـاب 
دارد کـه اساسـاً رجـم     آید و اظهار مـی  خطاب نیز در مقام نقد رجم پیرمرد و پیرزن برمی

ارتباطی با پیرمرد و پیرزن ندارد و رجم مربوط به افراد همسردار است، خواه پیر و خـواه  
  باشند.جوان باشند و شالق زدن مختص افراد بدون همسر است، خواه پیر و خواه جوان 

  
  موضع آیه در قرآن . اضطراب نسبت به3. 6. 2. 3

آیـه،   ۀبوده و یا شـمار  -بقره، نساء، مائده، نور و یا احزاب –رجم در کدام سوره  ۀاینکه آی
نظـر وجـود دارد؛   کدام است، در روایات، متفاوت بیان شده است و میان مفسران اختالف

 بقـره،  ۀ. سور3؛ 102و  44و  42و  3 یاتآ لیذ مائده، ۀ. سور2؛ 2 ۀیآ لینور، ذ ۀ. سور1
 و 16و  15 یـات آ لیـ ذ نساء، ۀ. سور4؛ 6 ۀیآ لیذ طالق، ۀ. سور3؛ 73و  106 یاتآ لیذ

 ۀ. سـور 7؛ 101 ۀیـ آ لیـ ذ نحل، ۀ. سور6؛ 77 ۀیآو  3-1 یاتآ لیذ احزاب ۀ. سور5؛ 23
  تفسیر. ۀ. مقدم8؛ 7 ۀیآ لیذ ،یاعل

رجم وجود داشته اسـت، دلیـل دیگـری در     ۀآیاین میزان از اضطراب در موضعی که 
  سازد. موهوم است و بر جعلی بودن اصل آن رهنمون می ۀتشکیک اصل این آی

  
  . خاستگاه روایات رجم4

رجم ریشه در تورات داشته باشد و فارغ از احتمـال   ۀرسد روایات مربوط به آی به نظر می
برگرفته باشد و در قالب روایـات  تحریف یا عدم تحریف این حکم در تورات، از این کتاب 

یکـی از   اوالً؛در مصادر اسالمی انعکاس یافته است، بـرای اثبـات ایـن ادعـا بایـد گفـت:       
هـای مختلـف و بـرای خطاهـا و گناهـان       هایی که در تورات کنونی بـه مناسـبت   مجازات

) 2و  1(آیـات  » مجـازات گناهـان  «متفاوت از آن سخن رفته است؛ در سفر الویان، بخش 
خداونـد همچنـین ایـن    «ر خصوص مجازات قربانی فرزند برای بت مولک آمـده اسـت:   د

ه در میـان شـما   کـ  یغریبـ  باشد چه یس، چه اسرائیلکداد: هر اسرائیل قوم یدستورات را برا
 سنگسـار  نـد، قـوم اسـرائیل بایـد او را    ک یبت مولک قربـان  یبرا خود را ۀن است، اگر بچکسا
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، سنگسـار بیـان شـده    جادوگر وروح  ۀنندک احضار، مجازات )27 ۀدر همین بخش (آی». نندک
  ».زن، باید حتماً سنگسار شود روح یا جادوگر، چه مرد باشد چه ۀنندک احضار«است: 

فـر  کبه خداوند کسی که  )، مجازات14و  13آیات » ( فرکمجازات «در سفر الویان، بخش 
 هکـ فر او را شـنیدند، بگـو   که ک یسانک ببر و به تمام او را بیرون اردوگاه«ه، سنگسار است: گفت

در سفر اعـداد،  ». نندکاو را سنگسار  اسرائیل خود را بر سر او بگذارند. بعد تمام قوم یهادست
 شـته کاین شـخص بایـد   «) آمده است: 35 ۀ(آی »ه قانون روز سبت را شکستک یمرد«بخش 
  ».  تا بمیردنند ک سنگسار . تمام قوم اسرائیل او را در خارج از اردوگاهشود

 اگـر «) آمـده اسـت:   21و  20(آیـات  » قوانین مربوط به ازدواج«در سفر تثنیه، بخش 
ریـش سـفیدان،    ره نبـوده اسـت،  کبـا  آن زن هنگام ازدواج اتهامات مرد حقیقت داشته و

در ادامـه در  ». بمیـرد  نند تاکپدرش ببرند و مردان شهر او را سنگسار  ۀدختر را به درخان
 شـهر ی داخـل دیوارهـا   اسـت در  نامزد شده هی کدختر گرا«ده است: آم 24و  23آیات 

شهر بیرون بـرده، سنگسـار    ۀرا از درواز مرد اغوا گردد، باید هم دختر و هم یتوسط مرد
بنابراین با این تعدد مجازات سنگسار برای انواع گناهان و از جملـه زنـا،   ». بمیرند تا نندک

  در تورات دارد. نشان از آن دارد که اصل حکم رجم ریشه
شـوند و بـا    ها در میان یهود، زن و مـردی مرتکـب زنـا مـی     طبق برخی گزارش اً؛یثان

رجـم از تـورات گـزارش     ۀدرخواست آنان از پیامبر(ص) نسبت به مجازات زنای آنان، آیـ 
سنت از عبدهللا بن عمر روایـت شـده   شده است؛ در بسیاری از مصادر کهن و معتبر اهل

زن و  ۀیهودیان نزد پیامبر(ص) آمدند و از آن حضرت خواستند دربـار  ای از است که عده
اند حکم کند، پیامبر(ص) فرمودنـد: حکـم آنـان در تـورات چیسـت؟       مردی که زنا کرده

شـوند. عبـدهللا بـن سـالم گفـت: دروغ       کنیم و شـالق زده مـی   گفتند که رسوایشان می
آوردند و گشودند. یکـی از آنـان    گویید، در تورات جزای آنان سنگسار است، تورات را می

رجم نهاد و قبل و بعدش را خواند. عبدهللا بن سـالم بـه او گفـت:     ۀدستش را بر روی آی
رجـم را دیدنـد و گفتنـد: ای محمـد (ص)!      ۀدستت را بردار، وقتی دستش را برداشت آی

رجم وجود دارد و رسول خدا (ص) نیـز امـر فرمـود تـا سنگسـار       ۀدرست است در آن آی
، 4ج ،26[ند. عبدهللا بن عمر گوید: من جزء کسانی بودم که آن دو را سنگسار کردند کن
  ].350، ص2، ج58 ؛122، ص3ج ،90؛ 30و 22، ص8ج؛ 170، ص5ج ؛186ص

خواسـتند   ها یکی از دو فرد زناکار، از اشراف یهود بود و آنـان مـی   طبق برخی از گزارش
دهـد تـا حکـم     ان به تورات را سـوگند مـی  ترین آن که وی سنگسار نشود، پیامبر (ص) آگاه
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کرد و پیـامبر(ص) نیـز پیوسـته وی را سـوگند      واقعی تورات را بیان کند، آن فرد درنگ می
، پیـامبر(ص)  »و الشیخة إذا زنیا فارجموهما البتـة   الشیخ  یا أبا القاسم«داد تا اینکه گفت:  می

  ].   157، ص6، ج74[ فرمودند که حکم چنین است آن دو را ببرید و سنگسار کنید
شـنیده اسـت و   را از صحابه این مـاجرا   ییکاند که  برخی از پژوهشگران احتمال داده

است و گوینده را تصدیق کرده است و  (ص)خداوند به پیامبر یپنداشته است که این وح
]. ایـن  60، ص38؛ 353-352، صـص 79[ را پذیرفته اسـت نیت و حسن ظن آن یبا پاک

بـوده و سـپس وارد    حکـم رجـم بزرگسـاالن در تـورات    ارد که ابتدا، احتمال نیز وجود د
بـر ایـن    محققـان  یبعضـ  ای از قرآن توهم شده اسـت، لـذا   روایات اسالمی گردیده و آیه

از مغرضان و دشمنان اسالم، اخبار رجـم را جعـل کردنـد و در منـابع      یاعتقادند که برخ
  ].140، ص40[ اند مسلمانان داخل کرده یحدیث
  
  گیری نتیجه

اند، سه رویکرد بـه   رجم را گزارش کرده ۀسنت که روایات آیتفسیر اهل 58. از مجموع 1
 اتیـ گـزارش روا . 2تفسـیر؛   40: نسخ تالوت و عدم نسخ حکم .1این روایات وجود دارد: 

معتقـد   نسـخ تـالوت   که احتماالً طبق دیدگاه اکثریت، بـه  –تفسیر  12: نظر انیبدون ب
تفسـیر. روشـن    6: اتیـ در صحت روا کیتشک .3سته اول هستند؛ که ملحق به د -باشند

  همان تحریف قرآن است. نسخ تالوتاست که دیدگاه 
 روایـات  جزء توان ینم ها به صحابی است و روایات، ختم آن ۀ. وجه مشترک اسناد هم2
رود، مضـاف بـر آن برخـی از     می صحابه نظر اعمال احتمال ها آن در زیرا (ص) شمرد،ینبو

  اند. آور دانسته سنت، اسناد روایات رجم جعلی و ضعیف یا خبر واحد غیر علمان اهلمحقق
قرآنی، روایی، فقهی، عقلی و ادبی در معـرض نقـد    ۀرجم با ادل ۀ. محتوای روایات آی3

ـةً    الشَّیْخُ وَ«هستند. عبارت رجم:  وهُمَـا الْبَتَّ جُمُ ةُ إِذَا زَنَیَـا فَارْ خَ و ، بـا سـاختار ادبـی    »الشَّیْ
محتوایی قرآن تعارض دارد. از نظر ادبی نیز تهی از فصاحت و بالغت زبـان عربـی اسـت.    
همچنین این روایات با روایات دیگر در تعارض هستند. از عمده نقدهایی که متوجه ایـن  

هایی است که از نظر الفاظ، موضع نقل شـده در قـرآن و محتـوای     روایات است، اضطراب
  ها وجود دارد. آن

وهُمَـا    الشَّیْخُ وَ«آید که عبارت  رخی روایات به دست می. از ب4 جُمُ ةُ إِذَا زَنَیَـا فَارْ خَ الشَّیْ
از تورات قرائـت شـده اسـت و     -در قضاوتی که پیامبر(ص) برای یهودیان داشته -» الْبَتَّةً
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ای از قـرآن تلقـی و    را به عنـوان آیـه  احتمال دارد، بعضی صحابه از روی سهو یا عمد، آن
های ذکـر شـده    اند. شاهد این احتمال تورات کنونی است که یکی از مجازات ت کردهروای

  برای برخی گناهان از جمله زنا، سنگسار است.
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