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  2یمحمّدحسن رستم

 

 دهیچک
 یاهیاند آیعات مدّین رواید. اینما یرا بررس« ۀ رجمیآ»ات موسوم به یكوشد اعتبار رواینوشتار حاضر م

امّا  «....ماوُهُمِجارَف ُةَخيوالَش ُخيالَش يَنا َزإَذ»: شته استرزن وجود دایرمرد و پیبر حکم سنگسار پ یدر قرآن مبن

 ده استیدر قرآن گرد« نسخ تالوت»ۀ یات، باعث طرح نظرین روایه از قرآن حذف شد. وجود این آیبعدها ا

 رفته شده است. در مقابل،یه پذیامام یاز علما یو بخش سنّتاهل  یب به اتفاق علمایاكثر قر یكه از سو

ل، آن را ین تحلیف قرآن دانسته، و با ایده به تحریات را مستلزم عقین روایرش ایه پذیامام یاز علما یگروه

ن مقاله است و در یموضوع ا اش،یرامونیپ یهادگاهیت مذكور و دیو نقد روا یاند. بررسمردود اعالم كرده

 و به روست.ر یوت با اشکاالت جده نسخ تالیو نظر ییعاه مدّیرش آیم كه پذیافتیجه دست ین نتیان به ایپا

 ۀ رجم، نسخ، نسخ تالوت، الشیخ و الشیخه، زنا، احکام زنا.یآ: یدیواژگان كل
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 طرح مسألهمقدمه و  -9

فرض آن شینام دارد و پ« ةالونسخ التّ »، مسألۀ یاز مباحث مطرح در حوزة علوم قرآن یکي

بعدها تالوت آنها نسخ، و  یه، ولشدیم وجود داشته و تالوت ميدر قرآن کر یاتين است که آيا

ات، حکم آنها همچنان ين آيرغم حذف ابه و ن وجوديز دچار حذف شده است. با ایکتابتش ن

ندات از مست یکيده است. در نوشتار حاضر يز به همراه تالوت نسخ گردیا حکم نياست  یباق

 ۀ مذکور طرح و به بحث گذاشته شود.یفرض

ار حکم سنگست ين روايۀ رجم وجود دارد که بر اساس ايوف به آمعر یتيه، روایدر منابع امام

 به عنوان ید و مّدتي، نازل گردیقرآن یبه عنوان وح ـ خهیخ و شیشـ سال کردن زن و مرد کهن

 سنّتد ـ در منابع معتبر اهل يم دیت ـ چنانکه خواهين روايشده است. ایمتن قرآن، خوانده م

ات يدر متن وارد شده است. به عالوه، روا یمختلف و اختالفاتد، به اسناد یمانند صحاح و مسان

 ،شدهیدهند که ابتدا تالوت میدر قرآن گزارش م یاتين منابع هستند که از وجود آیدر هم یگريد

ا نسخ حکم به همراه نسخ يحکم آنها  یـ با وجود بقااست ده يبعدها تالوت آنها نسخ گردامّا 

ۀ رجم چندان يات آيرش روايدر پذ سّنتر دانشمندان اهل شتین سبب، بیتالوت ـ و به هم

 یۀ رجم امريآ ،از قرآن از جمله یاتيۀ نسخ شدن تالوت آيدگاه آنان، نظريندارند و از د یاختالف

 یاتيه که ناظر به نسخ تالوت آیت در منابع اماميوجود تنها دو رواامّا  رفته و ثابت شده است.يپذ

ن يا ردّ ايرش ينظران را در پذز هست ـ صاحبین یاسناد معتبر یاز قرآن است و به نظر دارا

دگاه نسخ تالوت دچار اختالف نظر کرده است. يرش ديا عدم پذيرش يت و به دنبال آن، پذيروا

 م کرد. یخواه یات را بررسين روايدر ادامه، ا

 سنّتۀ رجم در منابع اهل یآموسوم به ات یروا -8

بن کعب،  یبَش از اُی( در مستدرک، به سند خود از زر بن حبق 115م. ) یشابوری( حاکم ن1

ا يهفتاد و دو : ؟ گفتمیدانیات سورة احزاب را چند ميعدد آ: به من گفت یبَاُ»: کند کهینقل م

م. يخواندیۀ رجم را در آن ميسورة احزاب معادل سورة بقره بود و آ: ( گفتیبا) ه،يهفتاد و سه آ

 ٌزيزَع واهلُل اهللِ  َن مِ ااًلَکنَ ما البتَةوُهُمارجِ َف ُةَخيوالَش ُخيالَش يَنا زَ إَذ: ؟ گفتۀ رجم کدام استيدم آیپرس

بن ق( و احمد  211م. ) یالسیت را طين رواي(. ا351، ص11تا، جی، بیشابوریحاکم ن) «ٌميکَح

 351 م.) حبان. ابن(1، ص2، ج1302، یالسیط) اندق( هم در مسند خود نقل کرده 211م. ) حنبل

 (.1113، ص1125حبان، ابن) است ت را نقل کردهين رواياندک در متن، ا یز با تفاوتیق( ن
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د کنیت مياش رواف از خالهیبن سهل بن حن ةمأمایبه سند خود از اب یشابوری( حاکم ن2

ن ا ِميَضا َقَمبِ ما البتَةوُهُمارِجَف اينَ َزا َذاِ خُةيالّش َو ُخيالشَّ: الرجِم َيةَ ص( آ) اهلِل سوُلا َرأَنأقرَ »: که

م آن و مسل یبخار یح است ولیث صحين حديا: سدينویت مين روايحاکم پس از نقل ا.«ِةالّلَذ

 (.351، ص1تا، جی، بیشابوریحاکم ن) اندرا نقل نکرده

د بن ید بن ثابت و سعيز»: کندیر بن صلت نقل میبه سند خود از کث یشابوری( حاکم ن3

دم یشن ص() امبریاز پ: د گفتيدند. زیۀ رجم ـ رسيه ـ آين آينوشتند و به ایالعاص مصحف را م

ص( ) امبریه نازل شد به نزد پين آيا یوقت: عمر گفت .«ا فارمجومها البتةنيخة اذا زيخ و الشيالشکه 

د ير به زد. پس عميپسندیامبر نوشتن آن را نمیپ يیگوامّا  سم؟يا آن را بنويدم آیرفتم و پرس

ند شود و جوان هرگاه زنا کیانه زده ميخ زنا کند و محصن نباشد تازیهرگاه ش ینیبیا نميآ: گفت

ز به سند خود نقل یت را احمد نين رواي(. ا331همان، ص) شودیو محصن باشد سنگسار م

 (.112، ص3، ج1111حنبل، بن احمد ) نموده است

در »: کندیمر بن خطاب نقل مب، از عید بن مسیق( در موطّأ خود، از سع 101م. ) ( مالک1

د و ید و به سبب آن به هالکت افتیۀ رجم غفلت کنيد که از آیبر حذر باش: خطبۀ خود، گفت

ص( سنگسار کرد و ما ) م. همانا رسول خدایابيید ما دو حد در کتاب خدا نمياز شما بگو یکس

گفتند یود که مردم من نبيکه جانم در دست اوست، اگر ا یم. سوگند به کسيکردیهم سنگسار م

و  خيالّش»: نوشتمیه را در قرآن مين آياد کرد، ايز یزیچ یتعال یعمر بن خطاب در کتاب خدا

 (.133، ص2، ج1301مالک، ) 1ميکردیکه ما آن را قرائت م یبه درست، «خة فارمجومها البتةيالّش

 دم که عمر بن خطابینش»: کندیق( به سند خود از عبداهلل بن عّباس نقل م 231م. ) ( مسلم5

ص( را به حق مبعوث کرد و قرآن بر او ) همانا خداوند محمّد: ص( گفت) بر منبر رسول خدا

م. يدیم و فهميم و حفظ کرديۀ رجم بود. ما آن را قرائت کرديفرو فرستاد از آنچه بر او نازل کرد آ

ردمان بر م یسم زمانتریم. من ميص( سنگسار کرد و ما هم پس از او سنگسار کرد) امبریپس پ

که  یم. پس به سبب ترک حکم واجبیابيیما رجم را در کتاب خدا نم: ديبگو یبگذرد که کس

که در حال احصان باشد و  یخدا فرو فرستاده، گمراه کردند. همانا رجم در کتاب خدا بر کس

                                                           

مَنا و الذی َنفِسی َفَقد َرَجَم رسوُل اهلِل و َرَج ،َنجُد َحَديِن فی ِکتاِب اهلِل يِة الَرجِم َيقُوُل قائٌل الإّياُکم َان َتهِلکُوا َعن آ». 1

. فإّنا َقد ِجُموُهما البّتَةالّشيخُة َفار َلَکَتبُتها الّشيُخ وبُن خطاِب فی کتاِب اهلِل َتعالی،  ِبَيده َلوال أن َيقوَل الّناُس زاَد عمُر

 .«هاَقَرأَنا
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ار در ک ا اعترافي یا آبستنينه یکه ب یزنا کند واجب است ـ چه مرد باشد چه زن ـ در صورت

 ق( 205م. ) یت را ابوداوود سجستانين رواي(. ا351، ص1121، یشابوریمسلم ن) 1باشد

 اندق( در سنن خود نقل کرده 255م. ) یز دارمی(، و ن115، ص1، ج1113، یابوداوود سجستان)

 یتيت را در ضمن رواين روايق( ا 253م. ) ین، بخاری(. همچن101، ص2تا، جی، بیدارم)

، 1110، یبخار) آورده است« ِمَن الزِّنا ِإذا َأْحَصَنْت يَرْجُم اْلُحْبل» 111ابن عبّاس در باب از  یطوالن

( و ابن 111، ص3، ج1121، یترمذ) ح خودیق( در صح 210م. ) یز، ترمذی(. ن535، ص1ج

 (.501، ص1121ابن ماجه، ) اندت را نقل کردهيق( در سنن خود، روا 205م. ) ماجه

مشهور است و طرق آن به  یبه قدر سنّتۀ رجم در نزد محدّثان اهل يه آات مربوط بيروا

َهذا »: سدينویاز کثرت و اعتبار برخوردار است که ابن عبدالشکور دربارة سخن عمر م یقدر

ه است و اگر نقل و ثابت شد یمختلف قت به طرين رواي؛ ا«الَتَواُتُر يابٌت ِبطرٍق الَيبُعد َأن ُيدَعَث

ه ی، به نقل از فواتح الحموت در حاش200تا، صی، بیعامل یمرتض) ستید نیم بعیکن تواتر یادّعا

 (.03، ص2، جیالمستصف

به عنوان  یـ پس از آنکه مدتاز قرآن است یاهيت که در بردارندة حذف آين روايمضمون ا

د و یيتأمعتبرند،  سّنتکه از نظر از اهل  یگريات مختلف ديشد ـ با روایقرآن تالوت و عمل م

از  یاتيشه نقل کرده است که از جمله آيکه مسلم به سند خود از عا یتيگردد؛ مانند رواید میتأک

 خَمسُ»ۀ يه آه بين آي، سپس ا«َرَضعاٍت َمعُلوَماٍت ُيَحرِّمَن َعشُر»ه بود که ين آيد ايقرآن که نازل گرد

 دشیت هنوز در قرآن خوانده ماين آيافت و ايص( وفات ) امبرید، و پيمنسوخ گرد« مَعلُوَماتٍ

 اندز نقل کردهین سّنتگر محدثان اهل يت را دين رواي(. ا333، ص1121، یشابوریمسلم ن)

(. 331، ص2، ج1121، یترمذ/ 11، ص3، ج1115، يینسا/ 135، ص2، ج1113ابوداوود، )

 (.115، ص1125حبان، ابن) ح خود آن را به ثبت آورده استیز در صحیحبان نابن

 سّنتاز قرآن است در منابع اهل  یاتيکه متضمّن حذف تالوت آ یگريات دين، رواینهمچ

 ق( مراجعه کرد 111م. ) یوطیس« االتقان»توان به کتاب یشتر، میب یبررس یشود که برایده ميد

نسخ تالوت  ۀنیات متعدّد در زمي(. به هرحال، وجود روا333-331، صص2، ج1123، یوطیس)

                                                           

َفَرَجَم  ،َعَقلَناَها َفکاَن ِمَما َانَزَل َعَليِه آيَه الَرجِم َقَرأَناَها َو َوَعيَناَها َو ،إَن اهلَل َقد َبَعَث ُمَحمدًا ِباحلِق و َأنَزَل َعَليِه الکتاَب». 1

َفَيِضلوا ِبَترِک َفريضٍة  ،ا َنِجُد الّرجَم ِفی ِکتاِب اهلِلَفأخَشی َأن َطاَل ِبالناِس َزماٌن أن َيقوَل َقائٌل َم ،َرُسوُل اهلِل َو َرَجمَنا َبعَدُه

َن احَلبُل أو اَأنَزهَلا اهلُل و إّن الّرجَم ِفی ِکتاِب اهلِل َحٌق َعَلی َمن َزَنی إذا أحَصَن ِمن الرجاِل و النساِء إذا َقاَمت البّينُة أو ک

 (.351ص ،1121 ،یشابوریمسلم ن) «.اِلإعتراِف
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 ، قائل بهسنّتاهل  یعلماعمدة است  باعث شده سنّتمنابع معتبر اهل در از قرآن  يیهابخش

 .شدخ منسو از نزول از قرآن بعد یاتيدگاه، تالوت آين ديا یۀ نسخ تالوت گردند. بر مبناينظر

 هیۀ رجم در منابع امامیآموسوم به ت یروا -3

 : ستده ايه با دو صورت ذکر گردیۀ رجم در منابع اماميآموسوم به ت يروا

: ر در کتاب خود نقل کرده استيت را با سند و متن زين روايق( ا 323م. ) ینیالف( کل

 اهلِل ُلْوَق آِنرْ ُقاْل يِف مُ ْجلرَّاَ ـ ُمالالسَّ ِهْيَلَع اهلِلِدْبَعبُواَ قاَل: نان قاَلَس ِنْب اهلِل ِدْبَع ْنَع َسوُنُي ْنَع ِهناِدْسِإبَِو»

 .(100، ص0، ج1111، ینیکل) «َةَوهْ ا الشََّيَضما َقُهنَِّإَف تَةَبْلما َاُهمُوَجاْرة َفَخْيالشَّوَ  ُخْيالّش يَنذا زَ اِ لََّجَوزََّع

 عن يونس عن يبن ابراهيم عن حمّمد بن عيس يعل»ت قبل از آن به صورت ياز آنجا که سند روا

است و سند  یسیت فوق محمّد بن عيدر روا« بإسناده»شود که مراد از یاست، معلوم م« مساعه

ن عن يونس ع يبن ابراهيم عن حمّمد بن عيس يعل»: گرددیر کامل ميبه صورت ز ینیت کليروا

 « قال ابوعبداهلل: عبداهلل بن سنان قال

َعْنُه »: ع( نقل کرده است) ت را با سند خود از امامين روایز همیق( ن 131م. ) یخ طوسیش

به  توجّه(. با 3، ص11، ج1111، یطوس) «... الُمالسَّ ِهْيَلَع اهلِلِدْبَعبوُ اَ قاَل: َعْن َعْبِداهلِل ْبِن ِسنان قاَل

ت يگردد روایـ مشخص م ةعونس بن عبدالرّحمان عن سمايب ـ يت قبل از آن در تهذيسند روا

ق يطر یخ طوسیب، شيخۀ تهذیده است و در مشيونس از عبداهلل بن سنان نقل گرديز از یمذکور ن

ِدالرَّْحمن هَذا اْلِکتاِب َعْن ُيوُنس ْبِن َعْب ما َذَکْرُته يف»»: کندیان میر بيصورت ز ونس را بهيخود به 

ْبِن اْلُحَسْين َعْن  يِر ُمَحمَِّد ْبِن َعلِ َجْعَفِبِه الشَّْيُخ َابُوَعْبِداهلِل ُمَحمَِّد ْبِن َمَحمَِّد ْبِن ُنْعمان َعْن َايب َفَقْد َاْخَبَرين

ٍم َعْن َاْسمعيِل ْبِن َمراٍر ْبِن ِاْبراهيم ْبِن هاِش يَوَعِل يْبِن َحَسٍن َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِداهلِل َواْلحْمَير َابِيه َوُمَحمَِّد

ْينِ ْبنِ ُعَبْيِداهللِ َوَاْحَمد { َاْيضًا َواْلُحَسمراد شیخ مفید استالشَّْيخ } يَعنْ ُيوُنس. َوَاْخَبَرِن يَوصاِلحِ السِّْنِد

ْبِن ُعَبْيٍد َعْن  يْبِن ِاْبراهيَم َعْن ُمَحمَِّد ْبِن عيَس يَعْن َعِل يَن ُکلُُّهم َعْن َحَسِن ْبِن َحْمَزِة اْلَعَلِوْبِن َعْبُدو

اهلِل ْبِن داهلِل ْبِن حمّمد بن ُعَبْيِداْلُمَفضَِّل ُمَحمَِّد ْبِن َعْبيِبِه َأْيَضًا َاْلُحَسْين ْبِن ُعَبيداهلل َعْن َاِب ُيوُنس، َوَأْخِبْرين

 ْبِن ُعَبْيِد اْلَيْقطيين ياْلَعّباِس ُمَحمَِّد ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَِّد الرَّّزاِز َعْن ُمَحمَِّد ْبِن عيَسيَعْن َاِب اْلُمَطلِِّب الشَّْيباين

 (32، ص11همان، ج) «َعْن ُيوُنس ْبِن َعْبُدالرَّمحن

ِهَشاُم بُن سامَل َعن ُسَليَماَن  يو َرَو» :ع() ق( از امام صادق 331م. ) خ صدوقیت شيرواب( 

ة َخْيالشَّوَ  ُخْيالّش: ف؟ قالي؟ قال نعم، قلت کٌمْجَر القرآِن يِفع( ) اهللِدبَع يأِبلِ لُتُق: بِن خالٍد َقالَ 
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ه هشام قۀ خود بيصدوق طر .(23، ص1، ج1111ه، يابن بابو) «َةَوهْ ا الشََّيَضما َقُهنَِّإَف تَةَبْلما َاُهمُوَجاْرَف

 وَما َکاَن فيِه َعن هشاِم بِن سامَل َفَقد»: ان کرده استین صورت بيخۀ خود به ایبن سالم را در مش

بِن جعفِر  رض( َعن َسعِد بِن َعبِداهلِل َو َعبِداهلِل) و حمّمِد بِن حسِن بِن َامحَد بِن الَوليِد َرَويَتُه َعن أيب

شاِم بِن يِد َواحلسِن بِن ظريِف َواُيوِب بِن نوٍح َعن نضربِن سويٍد َعن ِهمَجيَعًا َعن َيعُقوِب بِن َيز ياحِلمَيِر

بِن حکٍم  يَعلُعَمرٍي وبِن ابراهيَم َعن َأِبيه َعن ُمَحّمِد بِن َايب يرض( َعن َعل) يسامَل. َو َرَويُتُه َعن َأبُ 

 (.332همان، ص) «يمَجيعًا َعن هشاِم بِن َسامِل اجَلواليق

  :کرد یر سازماندهيتوان به صورت زیه میخه الفقیا براساس مشخ صدوق ریق شيطر

شيخ 

 صدوق

 ابن بابويه

ابن  پدر( و)

 الوليد

 يعبداهلل محري

 و سعد بن عبداهلل

 ايوب بن نوح،

حسن بن ظريف و 

 يعقوب بن يزيد

هشاْ بن  نضر بن سويد

 سامل

سليمان بن 

 خالد

شيخ 

 صدوق

 ابن بابويه

 پدر()

بن  حممد يم بن هاشمابراه بن ابراهيم يعل

 يعمري و علايب

 بن حکم

هشاْ بن 

 سامل

سليمان بن 

 خالد

 : ر مرتب نموديتوان به صورت زیز میرا ن یخ طوسیت شيسند روا

ونس بن عبدالرّحمان و عبداهلل بن سنان از بزرگان ي، یم قمیبن ابراه ی، علینیدر سند کل

 دهيگرد فیتوص «أصحابنا، مقتدما، عظيم املزنله وجها يف»ونس با عبارات يه هستند. یفه اماميطا

 ف شدهیتوص« شئ عليه يف ثقٌة اليطعن»ز با عبارت ی(. عبداهلل بن سنان ن113، ص1121، ینجاش)

خود را از آنان  یدانسته شده که مردم، فتاو یز از فقها و عالمانی( و ن211، ص1121، ینجاش)

بن  یسیاشکال در سند، مربوط به محّمد بن عامّا  (.221، ص11، ج1113، يیخو) کنندیاخذ م

صحابنا، ا جليل يف»: ديگویدر مورد او م یاختالف است. نجاش یاست که در مورد و ینیقطيد یعب

شيخ 

 يطوس

( پدر) بابويهابن شيخ صدوق شيخ مفيد -1

 و ابن الوليد

عبداهلل و بن سعد 

بن يو عل يمحري

 ابراهيم

امساعيل بن 

مرار و 

 يالّسندصاحل

 بن يونس

 عبدالرمحن

عبداهلل 

 بن سنان

شيخ 

 يطوس

شيخ مفيد و  -2

 عبيداهللبنحسني

 عبدونبنوامحد

عبداهلل بن  يونس يحمّمد بن عيس ابراهيمبنيعل محزهبنحسن

 سنان

 

شيخ 

 يطوس

حسني بن  -3

 عبيداهلل

بن حمّمد 

 عبداهلل شيباين

جعفر بن حمّمد 

 بن حمّمد

عبداهلل بن  يونس يحمّمد بن عيس

 سنان
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د نقل یخ صدوق از ابن الولیش»: ديگویدر ادامه، ماّما  «.ثقة، عني، کثري الّرواية حسن التصانيف

قل ن يیونس بن عبد الرّحمن به تنهايات ياز کتب و روا یسیکه محمّد بن ع یاتيکند روایم

هم  یخ طوسی. ش(213، ص1122، یطوس/ 331، ص1121، ینجاش) «ستیکند، قابل اعتماد نیم

ند که کیخ صدوق نقل میز از شیف نموده و نید او را تضعیدگاه صدوق و ابن الوليضمن نقل د

ت، به واسطۀ ين رواي(. به هرحال در اعتبار سند ا121-111همان، صص) ان بودیاو بر مذهب غال

 اختالف است.  ینیقطي یسیاختالف در حال محمّد بن ع

م بن هاشم از یابراه یعنيک واسطه يد و آن احتمال حذف در سند وجود دار یگرياشکال د

در  ینقل کرده، ول یسیواسطه از محمّد بن عیم بیبن ابراه یث علين حديرا در ايسند است. ز

ِکتاُب ، 3، ج1111، ینیکل) م بن هاشم نقل نموده استیات متعدّد به واسطه پدرش ابراهيروا

م بن یوثاقت ابراه لی(، گرچه به دلَما ُهو َلم ُتَزد و َلم ُتنَقص يِت َعَلَوضِع الّزکا يالّزکوِة باُب العّلِه ِف

 د. يآیش نمیث پيدر اعتبار حد ین لحاظ خلليهاشم از ا

 ات خود را بهيروا یگردد ویب، مشخص ميخۀ تهذیدر مش یخ طوسیقۀ شيبا نگاه به طر

ل یاسماع: گرددیم یونس منتهيه ت، به واسطۀ سه نفر بيکند که در نهایونس نقل ميق از يچند طر

سه نفر،  ني. از اینیقطيد یبن عب یسی( و محمّد بن عیصالح السّند) یبن مرار، صالح بن السند

(. وجود اختالف در مورد محمّد بن 03، ص11، ج1113، يیخو) مجهول است یصالح بن سند

 ز که در سطور فوق ذکر شد. ین یسیع

را محّمد بن حسن ياند ثقه است؛ زگفته یبرخ: ف استل بن مرار هم اختالیدر مورد اسماع

ح دانسته است، مگر یالرّحمان را قابل اعتماد و صحونس بن عبديات يد کتب و روایبن الول

ان و گريات دين داللت دارد که روايدر آن، منفرد باشد و ا یسیکه محمّد بن ع یات و کتبيروا

قدما  حیمعتقد بود تصح يیت اهلل خويآامّا  ماد است؛مذکور( مورد اعت) ل بن مراریاز جمله اسماع

ناد ل در اسیبه جهت بودن اسماع ید نه داللت بر وثاقت دارد و نه بر حسن، ولیمانند ابن الول

 يیاهلل خوتيدگاه آيکه در د یکن اشکالی(؛ ل13، ص1همان، ج) م، ثقه استیبن ابراه یر علیتفس

ود به ر موجیدر صحّت انتساب تفس ید جدّيرد است، تردل بن مرار وایدر مورد ثقه بودن اسماع

 (. 131، ص 3همان، ج) است یم قمیبن ابراه یعل

ت سعد، يخۀ استبصار، روایرا در مشيز ،است یخ طوسیگر وقوع انقطاع در سند شيامّا نکتۀ د

، 1311، یطوس) ل بن مرار آمدهیم بن هاشم از اسماعیم به واسطۀ ابراهیبن ابراه یو عل یریحم

ل یتوانستند از اسماعین سه نفر بدون واسطه نميمعتقد است ا يیاهلل خوتي( و آ330، ص1ج
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ن یز در استبصار به همین ی(. در مورد صالح بن سند10، ص1ج، 1113، يیخو) ث کنندينقل حد

اند بالواسطه از صالح توانستهین سه نفر نميا یعني(؛ 330، ص1، ج1311، یطوس) صورت است

 ث اخذ نموده باشند.ي، حدیبن سند

ل بن عمري عن امساعيبن ابراهيم عن ابيه عن ابن ايب يعل»با سند  یاتيروا ینیعالوه بر آن، کل

ر هم از سند یعمیابن أب یعني یگريد ینقل کرده که احتمال ساقط شدن راو« مرار عن يونس

 یم بن هاشم، خللیبراهر و ایعمی(. گرچه وثاقت ابن اب511، ص 1، ج1115، ینیکل) وجود دارد

ت مشخص شدن موارد اسقاط در اسناد اخبار آحاد یکن اهمیکند؛ لیجاد نميت ايدر اعتبار روا

ک سند يتواند اعتبار یکه م یدهد که امکان وقوع خطا در سند وجود دارد ـ امریبه ما نشان م

 دگرگون سازد. یت را به کلّيو به تبع آن، اعتبار روا

( و در 230، ص23، ج1113، یمجلس) ینیت کليسند روا ،«العقول ةمرآ» در یعلّامۀ مجلس 

، 13، ج1110، یمجلس) ح دانسته استیرا صح یطوس الطائفه، خیت شيسند روا ،«اریاالخ مالذ»

و مجهول  یسیده، با وجود اختالف در وثاقت محّمد بن عيچنانکه مالحظه گردامّا  (.11ص

ند ح داشتن سیل بن مرار، صحینان در مورد اسماعیاطم ق قابلیو عدم توث یبودن صالح سند

، امکان یياهلل خوتيدگاه آيتواند قابل قبول باشد؛ ضمن آنکه بر اساس دیت فوق چندان نميروا

ل یو اسماع یان طبقۀ او از صالح بن سندير روايم بن هاشم و ساین ابراهیک واسطه بيحذف 

 ز به طور جدّ وجود دارد.یبن مرار ن

و  یقیت به هشام بن سالم جواليت صدوق در هر طبقه به واسطۀ چند نفر، در نهايواسند ر

ان تا هشام بن سالم ضمن آنکه در يرسد. در مورد اعتبار و وثاقت راویمان بن خالد میسپس سل

 ینجاش یاز سو یقیه و ثقه هستند. هشام بن سالم جوالیاز اعالم امام یهر طبقه متعدّدند همگ

داند که علم حالل و یم ید او را از کسانیخ مفی( و ش131، ص1121، ینجاش) هف شدیثقه توص

، 21، ج1113، يیخو) ستیذمّ و طعن در آنها ن یبرا یگردد که راهیحرام و احکام از آنها اخذ م

 یز سو، ا«قاِرئًا َفقيهًا وجيهًا»ز با عبارت یع( ن) بالواسطه از امام یمان بن خالد راوی(. سل321ص

به همراه امّا  ع( بود؛) و صادقع( )ان امام باقرياو از روا: ديگویستوده شده و در ادامه م ینجاش

 یع( اظهار ناراحت) صادق حضرت، یام کرد و انگشتش در جنگ قطع شد و هنگام مرگ وید قيز

(. به هر حال، 133، ص1121، ینجاش) سفارش نمود یکرد و اصحاب را نسبت به فرزندان و

 گردد.یجه میت صدوق نتيح بودن سند روایها صحگفته نياز مجموع ا
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 ه رجم یرامون آیه پیامام یعلما یهادگاهید -4

ز یز هستند و نیاز آنها معتبر ن یمختلف که برخ یۀ موسوم به رجم با سندهايت آينقل روا

ت يروا یک سو، و محتوايب از يه و تهذی، فقیکاف یعنيعه یش یاصل يینقل آن در سه کتاب روا

 نيا ردّ ايرش يعه را در پذیگر، دانشمندان شيد یاز قرآن است از سو یاهيکه متضمّن حذف آ

 م نموده است. یت به سه گروه تقسيروا

گردند. یم میاند که خود به دو دسته تقسرفتهيت را پذيگروه نخست، آن کسان هستند که روا

 331م. ) خ صدوقیاند؛ شمل نمودهرفته و به مدلول آن عيت را پذيدستۀ اّول به صراحت، روا

را در  یاتيکند روایذکر م« هیفقمن ال يحضره ال» کتاب که در مقدمۀن دسته است و چنانيق( از ا

د و ن خویرا ب هان فتوا داده  و آنمضمونشا و بهنموده  هاحکم به صحّت آننقل نموده اين کتاب 

رفته و يت را پذيز رواین یخ طوسیش(. 3، ص1، ج1111ه، يابن بابو) داندیخود حجت م یخدا

/ 2، ص3، ج1351و  13، ص1تا، جی، بیطوس) ده استيگرد ةبر اساس آن معتقد به نسخ التالو

 (، ابن شهر آشوب5، ص1، ج1332، یراز) ی(. ابوالفتوح راز513و  511، صص3، ج1303و 

، یقم یدمشه) یقم یرزا رضا مشهدی( و م151، ص2، ج1330، یابن شهر آشوب مازندران)

ه نقل ب توجّهان هم با يدگاه اخباريدارند. د یخ طوسیمشابه ش یدگاهيز دی( ن115، ص2، ج1121

واضح  ن کتبيات ايآنها در برابر روا یریگعه و موضعیش یاصل يیت در سه کتاب رواين روايا

 داند؛یت صدوق را ناظر به نسخ تالوت نميگرچه مدلول رواق(  1101م. ) اوّل یاست. مجلس

 ی(. مجلس11، ص11، ج1313، یمجلس) ندارد یديت ترديروااين رش يدر پذ ،به هر حالامّا 

، 1113 ،یمجلس) داندیم« َنْسُخ التِّالَوِة ُدوَن اْلُحْکِم»ت را ناظر به ين روايز ایق( ن 1111م. ) دوّم

ۀ رجم و يت آيق( هم در مورد روا 510م. ) ی(. طبرس11، ص13، ج1110و  230، ص23ج

 ندکیذکر م« لیق»غۀ مجهول یدگاه مترتّب بر آن در وقوع نسخ تالوت در قرآن، آن را به صيد

 یدگاه طبرسيد ديیانگر تأیهم ب «نیمنهج الصادق»( و سخن صاحب 333، ص1، ج1115، یطبرس)

 (.203، ص1، ج1303، یکاشان) است

رش يآنان داللت بر پذعبارات اّما  اند،ت اشاره نکردهين روايدستۀ دوّم گرچه بصراحت به ا

افت يه به جز مورد مذکور یدر منابع امام یگريت ديچ روایۀ نسخ تالوت دارد. از آنجا که هينظر

رش يه ملتزم و همراه با پذیرش نسخ تالوت در اماميشود که ناظر به نسخ تالوت باشد، پذینم

از  ین گروه، دستۀ بزرگياباشد. یه میز نزد امامین یسند معتبر یت است که به نظر داراين روايا

در  ،ن دسته عمدتاًيدگاه ايرد. دیگیر را دربرمین تا دوران اخان و متأخّراه از متقّدمیان امامیاصول
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ات قرآن بدون طهارت يدر باب طهارت در مورد عدم جواز مسّ مصحف و مسّ آ یکتب فقه

ّلامه ا نه؟ عيگردد یم ميز شامل حکم تحریکه تالوت آن نسخ شده ن یاتيا مسّ آيذکر شده که آ

تا، ی، بیحلّ) الفقهاء ةتذکر( و 153، ص2، ج1113، یحلّ) المطلب یمنتهق( در  023م. ) یحلّ

، محمّد بن یحلّ) ضاح الفوائدياق(، در  001م. ) شان، محمّد بن حسني( و فرزند ا11، ص1ج

، 1، ج«الف»تای، بیعامل یمکّ) ق( در دروس 033م. ) د اوّلی(، شه13، ص1، ج1330حسن، 

 ق( در جامع المقاصد 111م. ) ی(، محقّق کرک15، ص1، ج«ب»تای، بیعامل یمکّ) انی( و ب53ص

ن بن يالدّني، زیعامل) ق( در روض الجنان 135م. ) ید ثانی( شه201، ص1، ج1113، یکرک)

تا، ی، بینجف) ق( در جواهر الکالم 1233م. ) خ حسنی(، ش113-115، صص1، ج1331، یعل

به نام محمود بن جعفر  یاز شاگردان و یکيق( ـ به نقل  1231م. ) یخ انصاری(، ش311، ص2ج

خ ی( و ش210تا، صیمحمود بن جعفر، ب) ق االصول ـيصاحب قوامع الفضول عن وجوه حقا

 اند.ن دستهي( از ا13، ص1تا، جیکاشف الغطاء، ب) جعفر کاشف الغطاء در

خ یش) ق( 113م. ) دیخ مفیتوان از شین گروه هستند، مين که در زمرة ایگروه سوم از متقّدم

د یدگاه سيق( نام برد. از د 133م. ) یالهدعلم ید مرتضی( و س112-111تا، صصید، بیمف

ه را بياست؛ ز یر قطعیاست غ یکه تالوت آن نسخ شده و حکم آن باق یاهيوجود آ یمرتض

قرن چهاردهم به  ی(. در ط131، ص1تا، جی، بید مرتضیس) صورت خبر واحد نقل شده است

دگاه يد نياد، غلبۀ ايده است و به احتمال زيه بدل گردیان امامیدگاه به نظر غالب در مين ديبعد، ا

ف قرآن يده به تحریع در برابر اتهام عقیان تشیدر جهت دفاع از ک یمعاصر امام یشۀ علمايدر اند

ان یق( در ب 1233م. ) یث نورالخطاب محدّ ف کتاب فصلیاست که بخصوص، پس از تأل

ت صورت یّابژه از جانب وهّين خصوص و بويه در ایسابقه بر امامیف قرآن و هجوم بيتحر

 در کتاب(.  ی، موارد فراوان1121، یقفار) گرفت

، 1105و  101، ص1، ج1111) هی(، محمّد جواد مغن23-21، صص1تا، جیب) یعلّامه بالغ

(، 323، ص3، ج1113) ینیخم یمصطف دی(، س13، ص2ج، 1121) (، محمّدرضا مظّفر112ص

 دی(، س235، ص1111) يی(، ابوالقاسم خو121و  110، صص12، ج1312) يیعلّامه طباطبا

(، 551، ص1303) یعسکر ی(، مرتض215، ص1123) میو محّمدباقر حک یگانيرضا گلپامحمّد

(، جعفر 105، ص2، ج1111) اهللن فضلیحس(، محمّد230، ص2، ج1113) معرفت یهادمحمّد

، 1113) یکوران ی(، عل303، ص2، ج1113) یرازی(، ناصر مکارم ش310تا، صیب) یعامل یمرتض

( طرفدار 125، ص3، ج1333) یآمل ی( و جواد35، ص22، ج1122) نی(، حسن األم111ص

 دگاه هستند. ين ديا
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قدمۀ در م یباشد. و یشعران ۀد تنها مورد استثنا عّلامير، شایه در عصر اخیان عالمان امامیدر م

ت وقوع مصداق آن را ثاباّما  داند؛یرا ممکن مة وقوع نسخ التالو «نیالصادق منهج»ر یخود بر تفس

ن عبارت يسد که اينویزند و میۀ رجم را مثال مين مورد هم عبارت موسوم به آيداند و در اینم

ر، ین تفسیاز هم یگريد یدر جا ی(. و10، ص1، ج1303، یشعران) ات قرآن ندارديبه آ یشباهت

ف قرآن را يبا قول به تحر ةدگاه نسخ التالويرش دين پذیدر مورد ارتباط ب يیاهلل خوتيدگاه آيد

د و ر داده باشییکالم فرد را تغ یگرياست که د يیف در جايکند و معتقد است که تحریردّ م

 دشویف محسوب نمير دهد تحرییا تغياد کند ياز کالم خود را کم و ز یاگر خود فرد، بخش

 (.203، ص1همان، ج)

شود؛ یمسلمانان اجماع دارند که وقوع نسخ به خبر واحد ثابت نممعتقد است  يیاهلل خوتيآ

است که عادت بر رواج آن در  یرا آن از امور مهمّيشود. زیکه قرآن بودن به آن ثابت نمهمچنان

 ۀ رجم از قرآن است؛يعمر معتقد بود آ: سدينویه، مدر ادام یوان مردم و انتشار خبر آن است. یم

اصرار نمودند که  یاها عدّهبعداّما  آن را نقل کرد؛ یرفتند. چون فقط ويمسلمانان از او نپذامّا 

 (.235، ص1111، يیخو) است یاز قرآن بوده که تالوت آن نسخ شده و حکم آن باق یاهيآ

شمارد؛ یح میات را ناصحين رواياه نسخ تالوت ادگيان بطالن دیضمن ب یعامل یجعفر مرتض

از صحابه و به خصوص اهتمام  یبرخ یص( از سو) امبریرا با وجود کتابت قرآن در زمان پيز

، یات نازل شده قرآن با عنوان کاتبان وحيجهت نوشتن آ ین افرادییص( در خصوص تع) امبریپ

ۀ رجم از يهمانند آ یاتيماندن آ یها امکان جانهیمسلمانان در س یو حفظ قرآن توسط برخ

 د بن ثابت آنين جهت زیمصحف وجود نداشت و تنها عمر به قرآن بودن آن معتقد بود. به هم

بارات ن عيبه قرآن بودن ا یعمر هم اعتقاد یات حتّين رواياز ا یبرخ یرا ننوشت، بلکه بر مبنا

بر  و عدم رقّت یرمرد زانیپ رمرد ویحکم سنگسار بر پ ینداشت؛ بلکه به جهت حراست از اجرا

گر در يخواست حکم رجم را به همراه شهادت خود و چند تن دیمسلمانان، م یآنها از سو

د مراد عمر به نزول حکم رجم، نزول به يشا: سدينویدر ادامه م یسد. ويه مصحف بنویحاش

سد، ينویآخر مدر  یاز قرآن باشد. و یاهين که آياست نه ا یشرع یص( به عنوان حکم) امبریپ

تن آن ات، عمر بر نوشيبود، قابل نوشتن در مصحف نبود، که بنا بر روا ةه منسوخ التالوياگر آ

 (.310تا، صی، بیعامل یجعفر مرتض) اصرار کند
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 یخالصه و بررس -1

 سنّتۀ رجم در منابع اهل يات ناظر به نزول آيد، رواين نوشتار مالحظه گرديچنانکه در ا

ع( ) ه هم به دو شکل از امام صادقیطرق متعدّد و معتبر هستند و در منابع اماماسناد و  یدارا

را در مدلول  ید وجود مشکالتيآیات به دست ميآنچه در مورد مجموع رواامّا  اند.دهينقل گرد

 کند.یات ثابت مين روايا

کتب هستند و در اّمهات  یمعتبر یسندها یگرچه دارا سنّتات از طرق اهل ين رواي( ا1

 ،وک سيها از تين روايرا ايتناقض هستند؛ ز یاز لحاظ متن داراامّا  اند،دهيآنها نقل گرد یثيحد

ن بن سهل ب ةمأمایبن کعب، خالۀ أب یح به شهادت حداقل چند نفر از صحابه مانند ابيتصر

ن ر آانگیب ديگر، يیاز سواّما  کند.یۀ رجم ميره به قرآن بودن آیف و عمر بن خطاب و غیحن

به  رفت وين عبارت را نپذيبودن ا یاز مسلمانان گفتۀ عمر بن خطاب در قرآن یاست که کس

 ر بن صلتیت حاکم از کثي، رواهمچنینن علّت، عمر از نوشتن آن در قرآن صرف نظر کرد. یهم

جهت،  نیه نداشت و به هميبه نوشتن آن آ یليص( تما) امبرین آن است که از همان ابتدا پیّمب

ب بن کع یّاز اب یگريت ديآن را ننوشتند. در مقابل، حاکم روا یر کاتبان وحياً عمر و ساظاهر

ها ات، نوشته شده بوده و تا مدّتير آين عبارت در سورة احزاب به همراه سايکند که اینقل م

 یۀ قرآنيشود آیم ادّعاکه  یات در اصل عبارتين روايتر آنکه اشده است. از همه مهمیخوانده م

ن مسلمانان به عدم یکه در ب ین با وجود اهتماميدارند و ا یۀ رجم با هم اختالف جدّيبود، آ

 ندارد. یات قرآن است سازگاريآ ینقل به معنا

ر هم ناظر یاز کث یشابوریت حاکم نيح دارد و روايبه آن تصر یعامل ی( چنانکه جعفر مرتض2

مورد عمل  ـ رزنیرمرد و پیپـ خه یشخ و یه در مورد سنگسار کردن شيبه آن است، حکم آ

دارند و اگر ن ین تفاوتيريرزن از لحاظ حکم سنگسار با سایرمرد و پیست؛ بلکه پیمسلمانان ن

ن حکم را در صورت یز همیکه جوانان نشوند همچنانیاحصان(، سنگسار م) همسر داشته باشند

هم  یست و کسیدن آنها نمعتقد به سنگسار کر یاحصان دارند و اگر بدون همسر باشند، کس

اند آن را از شواهد رفتهيات را پذين روايکه ا یده، بلکه همۀ کسانين حکم نگرديمنکر نسخ ا

خه هم بر محصن و محصنه یخ و شیاند. در مورد اطالق شحکم دانسته یوقوع نسخ تالوت و بقا

 ز هست.یست و برخالف علم لغت نیدر دست ن یلیچ دلیه

ه ن اشاره دارند کيه ندارند؛ بلکه به ايبه نسخ تالوت آ یحيام تصرچکدیات هين رواي( ا3

ه ندارند و اعتقاد ب یحيه تصرياند و به سرنوشت آن آشدهیخوانده م یۀ قرآنيبه عنوان آ ،قبالً

ه آن را یمعاصر امام یاز علما یبرخل، ین دلیبه هم ل.یاست بدون دل يیتالوت آن مدّعانسخ 
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در منابع  اتين روايرش ايتوان گفت پذی، منيبنابرااند. ته و رد کردهف قرآن دانسيمستلزم تحر

ف در يتر، مستلزم وقوع تحراز قرآن و به عبارت واضح یاتي، مستلزم نسخ تالوت آسّنتاهل 

 .ناقالن باشد از یاز اشتباه برخ یتواند ناشیه میت در منابع امامين روايقرآن است و وجود ا

 یریگجهینت

از قرآن در مورد حکم سنگسار  یاهيناظر به نزول آ سنّتدر منابع اهل  یچندات يروا -1

 وجّهتخه وجود دارد که بعدها تالوت و کتابت آن در قرآن حذف شده است. با یخ و شیکردن ش

 ات وين روايبه ا سنّتشتر عالمان اهل ی، بسّنتات و تعدّد طرق در منابع اهل يبه تعدّد روا

 اند.دهيدگر ةۀ نسخ التالوياند و بر اساس آن، معتقد به نظرستهيثبت نگرد ميمدلول آنها با د

ز نقل یب نيه و تهذی، فقیکاف یعنيه یامام یثيات در منابع معتبر حدين روايدو مورد از ا -2

و  اتين روايز ایه نین امامیشینظران پاز صاحب یتوجّهقابل  تعدادن جهت یو به هم دهيگرد

ات يروا نيرش ايه نسبت به پذیامام یاز علما یگرياند. در مقابل، بخش دفتهريمدلول آنها را پذ

ه وجود دارد، از نظر یات در منابع امامين روايکه در سند ا یراداتيدارند. عالوه بر ا ینگرش منف

رش آنها را ناممکن يات، پذين روايتر در مدلول ایعه، وجود مشکالت جدّ ین دسته از عالمان شيا

 : ن موارد اشاره داشتيتوان به ایه از جمله آنها مسازد کیم

است و با خبر آحاد قابل  یل قطعیبر دل یات قرآن همچون اثبات آنها مبتنيالف( نسخ آ

 ست.یرش نيپذ

 گر متناقض هستند.يکديات از لحاظ متن با ين روايب( ا

 ود است.نقل شده و اضطراب در آنها مشه یمتفاوت یهارجم، به صورت يیمدعا ۀيآج( 

ا ين به داشت توجّهرزن به طور مطلق ـ بدون یرمرد و پیسنگسار کردن پ یعنيه يد( حکم آ

 قابل اجراست یست، بلکه حکم سنگسار در مورد افرادینداشتن همسر ـ مورد عمل مسلمانان ن

 ر باشند و چه جوان.یهمسر ـ باشند؛ چه پ یکه محصن ـ دارا

به نسخ شدن تالوت آن ندارند؛ بلکه  یحيۀ رجم تصريات موسوم به آيک از رواي چیههـ( 

 یز بر مبنایه نیاز عالمان امام یمطرح شده و برخ سنّتبعدها توسط صاحبنظران اهل  اّدعان يا

 اند.رفتهيآن زمان، آن را پذ یدگاه در جامعه علمين ديگسترش ا

 یعنيدلول آنها ات و مين روايرش ايجه گرفت که پذین نتیتوان چنیها ماز مجموع آورده

 د.ينمایار دشوار میذکر شده، بس یبا وجود اشکاالت جدّ  ةۀ نسخ التالوينظر
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