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  در احادیث سیرة رسول اهللا گرااي از حاکمیت قانونجلوه
  

 حمفت د هاديدکتر محم

  استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
  
  
  

  :چکیده
از اموري است کـه در سـیرة آن بنیانگـذار تئـوري حکومـت       )ص(گرایی رسول اکرمقانون

روایت مشهوري از طرق خاصه و عامه نقل شده که اشاره به . گر استاسالمی، به روشنی جلوه
اهللا در آن واقعـه،  النبـی دارد و رسـول   مدینۀاي ناموسی در زمان حکومت آن حضرت در واقعه

ام شهروندان جامعۀ اسالمی نسبت به رعایـت قـوانین   گیري فردي، بر التزضمن ممانعت از انتقام
هـا را بـر   فقیهان با قرار دادن این روایت در کنار دو دسته روایت دیگر که آن. اندتأکید ورزیده

محـوري حکومـت نبـوي را    اند که زیبایی قـانون اند، به نظري رسیدهمعنایی جز این حمل کرده
اي در جمـع ایـن   اقشه در این نحوه جمع حدیثی، شـیوه در این مقاله، با من. فروغ نموده استبی

  .اهللا روشن سازدگرایی سیرة رسولروایت پیشنهاد شده که روح قانون
  :هاکلیدواژه

  .فقه سیاسی، قصاص، حد زنا گرایی،سیرة پیامبر، جمع احادیث، قانون 
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تأکیـد  انـا  شود، همر اعظم به نحو چشمگیري مشاهده میآنچه در سیرة سیاسی پیامب
یک از تصمیمات حکومتی آن هیچ. محوري استمداري و ضابطهفراوان ایشان بر قانون
 . خاذ نشده استروابط خارج از قانون اعالم شده اتّ ۀپای بر ،رسول اعظم خداوند

ــانون    ــاهر ق ــاترین مظ ــی از زیب ــاید یک ــداري حاکمش ــه و   م ــرت، بیانی ــت آن حض   ی
ر ابتداي تشکیل حکومت اسالمی در شهر مدینـه،  داز سوي ایشان اي باشد که نامهپیمان

ــ  148، ص2تـا، ج بـی ابن هشام، (.اسالمی منتشر گشت شهرقانون اساسی دولت ۀبه منزل
انصـار، و   باهمزیستی مهاجران شیوة ، تکلیف ۀ محکماین بیانی در )ص(پیامبر اکرم )149

 الزمـۀ آنچـه  ، نامـه پیماندر این . شودمشخص میهودیان در شهر مدینه ی بانیز مسلمانان 
هاي مختلـف،  سرزمینی با ساکنانی از قومیتدار ادارة سامان بخشیدن به دولتی که عهده

قانونی است  ۀبه مثابو  ،در نظر گرفته شده است است، ق گوناگون و ادیان متفاوتیعال
قـدر اسـالم در   بـر دارد و نبـوغ فکـري رهبـر عـالی      که حقوق اساسی اقشار جامعه را در

ایـن   .رسـاند مـی  اثبـات را بـه   هشکیل امت واحد و تنظیم امـور مردمـی مختلـف العقیـد    ت
کـه   اسـت اهللا گـراي رسـول  ة قانونگر سیربه همراه سایر موارد، به روشنی اثباتنامه پیمان

  1.گر خواهد بودکومت اسالمی تا انتهاي زمان جلوهطبعاً در تمامی احکام ح
معصـوم شـیعه ارائـه گردیـده و     ی که از سوي پیشـوایان  هایترین گزارشاز درخشان

روایتی است کـه در ضـمن روایـات     ،کندمداري رسول گرامی اسالم را اثبات میقانون
لکن حکم برآمده از مجموع این  ،خوردبه چشم میمورد استدالل در یک حکم فقهی 

  .مدار سازگار نیستوایات، با این روح قانونر
تـا   ،باشـد ألیف محقّق حلّی، از کتب محوري در فقه شیعه میت شرایع االسالمکتاب 

 آنجا که عالوه بر شروح فراوانی که در طول تاریخ از سوي اعاظم فقیهان بر این کتـاب 
تحـت تـأثیر عبـارات آن     ، بسیاري از تعابیر کتب فقهی دیگر نیز به روشـنی نگاشته شده

چه شوهر، مردي چنان«: فرمایدمی» حدود«در بیان حکمی از احکام  ،محقق حلّی. است
ها را به قتل برسـاند بـدون   آن يتواند هر دواجنبی را در حال زنا با همسر خود بیابد، می

مسـتحقّ   ،خود بیاورد يه اگر نتواند شاهدانی بر ادعاالبت. شده باشد که مرتکب گناهیآن
بـه   شـرایع ایـن فتـوا کـه در کتـاب      )145، ص4ق، ج1408، حلّـی (».قصاص خواهد بود

پـس از   ذکر شده، »است ...و قتل، سنگسار، شالق حدودي که مشتمل بر«عنوان لواحق 
 ،شـیعه  سـایر فقهـاي   ته، تا حـدي کـه  یاف در میان فقیهان امامیه از شهرت فراوانی ،محقّق
  . اندمحقّق را در کتب خویش تکرار کرده عباراتعین 

                                                             
، بهمن 86، مجله معرفت، شماره مداري در سیره نبويقانوننوري، محمد موسی، : ك.براي آشنایی بیشتر، ر. 1

1383.  
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تنها جواز قتل زانی و همسـر را   خود پس از ذکر این حکم، نه رسائلشهید ثانی در 
شـمارد،  هاي بعد نیـز مجـاز مـی   منحصر به هنگام ارتکاب جرم ندانسته و آن را در زمان

 )1259، ص2ق، ج1421(.شـمارد بلکه حتّی محصن بودن را شرطی براي قتل زانی نمـی 
عـدم الخـالف نسـبت بـه ایـن حکـم، آن را        نیز ضمن ادعاي لمعه شرحهمچنان که در 

رده، تفاوتی میان همسر دائم و موقّت، و میان همسر مدخوله و غیر مدخولـه، و  مطلق شم
   )121، ص9ق، ج1410،شهید ثانی.(شودمیان همسر آزاد و کنیز قائل نمی

، قتـل همسـر را مشـروط    تحریر الوسیلهامام خمینی نیز ضمن ذکر اصل این حکم در 
و تقریباً در تمـامی کتـب   ) 491ص، 1ج تا،بی(.داندبه همراهی و همکاري او با زانی می

هاي ذکر شده، معتبر شمرده شـده  یگر نیز همین حکم در همین محدودهفقهی مبسوط د
  .است

 به احقاق حقتواند بدون مراجعه به محکمه، خود  چنین فردي می ،مطابق این حکم
قصـاص در   و پـاي  مورد شکایت در دادگاه قرار گرفتو تنها اگر این عمل او ، بپردازد
، بـه وضـوح بـا    ین حکم فقهـی ا. اقامه کند گردد که شاهدانیگاه ملزَم مید، آنمیان آم

نمایـد، و  ناسازگار می ،گر استتی جلوهاهللا به درسة رسولی که در سیرگرایروح قانون
و دیگـر وجـود دسـتگاهی     ،تواند مجوزي براي هرج و مـرج اجتمـاعی دانسـته شـود    می

هی نخواهد در کنار تضمین عدل و داد، وجیت اجتماعی عریض و طویل براي تأمین امن
  .داشت

اسـت، بـه    محقـق حلّـی   شرایع االسـالم را که شرح مبسوطی بر  جواهر الکالمکتاب 
شیخ محمـد حسـن نجفـی صـاحب جـواهر،       .المعارف فقه شیعه نامید دائرةتوان حق می

داند، و معتقد است که محقق حلّـی  حکم فقهی مورد بحث را مبتنی بر چهار روایت می
) 368، ص41تا، جبینجفی، .(ی را صادر کرده استدر جمع میان این چهار، چنین فتوای

منـد  کـه رفتـار قانون   )ص(حکومتی پیامبر اکـرم  ةسیر با میان این حکم فقهی داوري براي
اره قـرار  این روایات را با دقّت بیشـتر مـورد نظـ    بروز ویژه دارد، الزم است ایشان در آن

  :دهیم
اد        عدةٌمحمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد و « .الف نِ زِیـ لِ بـه نْ سـ ابِنَا عـح نْ أَصـ مـ

ی   )ع(سمعت أَبا عبد اللَّه :جمیعاً عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ قَالَ قُولُ فـی
 ادلٍ أَرجرَأَةًرقْتَلًا امم نْهم ابرٍ فَأَصجبِح تْهرَاماً فَرَما حهلَى نَفْسقَـالَ  ،ع:    ا شَـی هـلَیع سلَـی  ء

  ه مـد رد لٍ أَهـادامٍ عإِلَى إِم تمإِنْ قُد لَّ وج زَّ وع نَ اللَّهیب ا ونَهیا بیمش، 1365، کلینـی (».ف
 )103، ص4ق، ج1413، شیخ صدوق /291، ص7ج
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کــه از زنــى اجنبــى  راجــع بــه مــردي )ع(از امــام صــادق«:  بــن ســنان گویــداهللاعبــد
آن سـنگ   را با سنگى هدف قـرار داده و  درخواست عمل نامشروع کرده بود و زن وي

نیسـت،    چیزى آن زن میان او و خدایش عزّ و جل بر": فرمودکه او را کشته بود، شنیدم 
، 1367غفاري، (»."خون آن مرد را هدر داند ،نزد حاکم عادلى ببرندش داوريه و اگر ب

 )563ـ 562، ص5ج

د    « .ب بـنْ ع نِ عـ سـنُ الْحب دمحم خْتَارِ ونِ الْمب دمحنِ مخْتَارِ بنِ الْمع یمرَاهنُ إِبب یلع
لَوِينِ الْعسنِ الْحب نِ  اللَّه سـنْ أَبِی الْحع یانرْجالْج زِیدنِ ینِ الْفَتْحِ بیعاً عملٍ    )ع(ج جـی ر فـ

نْ    :فَقَالَ ،دخَلَ دار آخَرَ للتَّلَصصِ أَو للْفُجورِ فَقَتَلَه صاحب الدارِ أَ یقْتَلُ بِه أَم لَا أَنَّ مـ لَـماع
ــدأُه فَقَــد ــرِهغَی ارخَــلَ ددشَــی ــهلَیع جِــبلَــا ی و ــهمد ر 10، ج1365، شــیخ طوســی(».ء ،

 )209ص

کسـی وارد   ۀمردي که بـراي دزدي یـا فجـور بـه خانـ      ةدربار ،فتح بن یزید جرجانی
  ا قاتـل بـه جـرم ایـن قتـل قصـاص       کـه آیـ  او را به قتـل برسـاند، و این   خانهشود و صاحب

کس داخل خانه دیگري شود هر«: د که فرمودکننقل میشود یا نه، از امام ابوالحسن می
 ».نیست) در این قتل(خانهخونش مباح است، و عقوبتی متوجه صاحب

عید  « .ج نِ سـى بیحنْ یرٍو عمنِ عنِ بیصنِ الْحنِ النَّضْرِ عب دمنْ أَحیلَ عاعمنِ إِسب یلع
کَتَب إِلَى أَبِی موسى الْأَشْعرِي أَنَّ ابنَ أَبِی الْجسرَینِ وجد  معاوِیۀَعنْ سعید بنِ الْمسیبِ أَنَّ 

ى   :قَالَ ،رجلًا مع امرَأَته فَقَتَلَه و قَد أَشْکَلَ علَی الْقَضَاء فَسلْ لی علیاً عنْ هذَا الْأَمرِ وسـو مأَب
نْ   الْکُوفَۀَلَ علی و اللَّه ما هذَا فی هذه الْبِلَاد یعنی فَلَقیت علیاً قَالَ فَقَا ی فَمـضْرَتذَا بِحلَا ه و

أَنَّ ابنَ أَبِی الْجسرَینِ وجد مع امرَأَته رجلًا فَقَتَلَـه   معاوِیۀُکَتَب إِلَی  :قُلْت ،أَینَ جاءك هذَا
أَشْکَلَ ع قَد ذَاوی هف کفَرَأْی یهف الْقَضَاء هفَقَالَ ،لَی:  اءنِ إِنْ جسو الْحۀٍأَنَا أَبعبونَ   بِأَردشْـهی

هتبِرُم عفإِلَّا د و ا شَهِدلَى م314، ص10ج، همان(».ع( 

سـفیان بـه   بـن ابـى   ۀمعاویبن مسیب روایت کرده است که ] از سعید[یحیى بن سعید 
مردى را بر روى همسر  ،نام ابن ابى الجسرینه همانا شخصى ب« :سى اشعرى نوشتموابو

خود دیده و او را کشته است و حکم آن بـراى قاضـیان شـام مشـکل شـده، تـو از علـى        
پرســید، آن  )ع(موســى از امیـر مؤمنـان  ابو .را سـؤال کـن و بــراى مـن بنـویس    حکـم آن  

 ــ )عـراق (یعنـى کوفـه و اطـراف آن    ـبالد  خدا سوگند این امر در اینه ب :حضرت فرمود
له را از تو ئنبوده است و در بودن من چنین کارى ممکن نیست، پس بگو از کجا این مس

مـن نوشـته اسـت کـه مـردى بنـام ابـن ابـى         ه معاویه چنین ب: موسى گفتاند، ابو خواسته
 ضـیان ین بر روى همسر خویش مردى را یافته و در دم او را کشـته اسـت، و بـر قا   رسجال

من که ابـو  : حضرت فرمود ؟ید حکم آن چیستیحکم آن مشکل شده است، شما بفرما
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هـا چنـین امـرى را    ست که باید قاتل چهار شاهد بیـاورد کـه آن  ا الحسن هستم نظرم این
، 5ش، ج1367غفـاري،  (».مقتـول دهنـد   ياند، و اال او را باید تحویل اولیـا  مشاهده کرده

 )573ـ  572ص

نُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد بنِ عیسى و علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیـه جمیعـاً   محمد ب« .د
  د بـنْ أَبِی عع خْلَدنْ أَبِی مکَانَ عسنِ منِ ابع اطنِ رِبنِ بسنِ الْحب یلنْ عوبٍ عبحنِ منِ ابع

ع(اللَّه( َإِنَّ ...:قَالولِ اللَّهسابِ رحنْ أَصأُنَاساً م)نُ    )ص بـ دع سـ یهِمةَ کَانَ فاد بـا   :فَقَـالُوا  ،ع یـ
انعاً    صـ ا کُنْـتم کرَأَتطْنِ املَى بلًا عجر یهف تدجفَو کنْزِلإِلَى م تبذَه ا تَقُولُ لَوم دعس

ی   )ص(فَخَرَج رسولُ اللَّه :قَالَ ،ه أَضْرِب رقَبتَه بِالسیفبِه قَالَ فَقَالَ سعد کُنْت و اللَّ فـ مه و
فَأَخْبرَه بِالَّذي قَالُوا  :قَالَ ،یا سعد منْ هذَا الَّذي قُلْت أَضْرِب عنُقَه بِالسیف :هذَا الْکَلَامِ فَقَالَ

الَّذینَ قَالَ  الْأَربعۀُعنْد ذَلک یا سعد فَأَینَ الشُّهود  :)ص(اللَّه فَقَالَ رسولُ ،و ما قَالَ سعد قَالَ
لَ     :فَقَالَ سعد ،اللَّه عزَّ و جلَّ فَعـ قَـد ه فَقَـالَ   ،یا رسولَ اللَّه بعد رأْيِ عینی و علْمِ اللَّه فیـه أَنـَّ

ولُ اللَّهساللَّ :)ص(ر لَّ   إِي و جـ زَّ و عـ لَّ إِنَّ اللَّهج زَّ وع لْمِ اللَّهع و کنیأْيِ عر دعب دعا سی ه
کُلِّ شَیلَ لعج قَد     وده ا دونَ الشـُّ لَ مـ عـج اً ودح اللَّه وددى حدنْ تَعلَى ملَ ععج اً ودح ء

 )375، ص7ج، ق1365کلینی، (».لمینَمستُوراً علَى الْمس الْأَربعۀِ

 ]از اصحاب رسـول خـدا  [ گروهى...« :فرمود] ابی مخلد از امام صادق نقل کرده که[
بـه  : کنـى؟ گفـت   اگر کسى را روى شکم زنت دیـدى چـه مـى   : به سعد بن عباده گفتند

این شخص که : رسول اکرم به سعد گفت .زنم خداوند سوگند گردنش را با شمشیر مى
گاه رسـول خـدا   ، آنجریان را تعریف کرد سعد ؟کیست ،زنى با شمشیر گردن او را مى

سعد  .فرموده است قرآن مجیدکه خداوند در  شوندچه میپس شهود چهارگانه  :فرمود
 دانـد کـه او مرتکـب     من با چشم خود آن را دیدم و خداوند هم مـى یا رسول اهللا: گفت

خـدا هـم    ،اى سعد بعد از اینکه با چشم خود دیـدى : رسول خدا فرمود. فساد شده است
داند، اما براى هر چیز حدى و حدودى هست که خداوند معین فرموده آنچـه دور از   مى

 )143ش، ص1374عطاردي، (».نشر آن درست نیست ،چشم چهار شاهد انجام بگیرد

  
  ارزیابی اسناد احادیث

. که با تفکیک داراي دو سند خواهد گشت تحویل در سند است، دچار لروایت او
محمد بنُ «هر دو سند مذکور از صحت برخوردار است، اگرچه سند اول که به صورت 
نَانٍ         نِ سـ بـ ه د اللـَّ بـنْ ع وبٍ عـ بـحنِ م نِ بـ سـنِ الْحع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحمشـخّص   »ی  

گونه تردیدي نبوده و تمامی راویان مذکور در سند در کتب رجـال  گردد دچار هیچمی
منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد  عدةٌ«لکن سند دوم که به صورت  ،باشندداراي تعدیل می
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سـهل بـن   در خصوص  ،گرددمشخّص می »عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ
 ،ه آن است که فقیهان رجالی معاصر شـیعه نکتۀ قابل توج. باشدا نگرانی مواجه میب ادزی

در آن حضور داشته باشد، از حیث وجود ایـن   ادسهل بن زیصحت سند روایاتی را که 
  .شمارندراوي دچار خدشه نمی

. که بـه دو سـند قابـل تفکیـک اسـت      باشدتحویل در سند می م نیز دارايروایت دو
ل ایـن روایـت   ضـعف اول سـند او  . باشندر دو سند این روایت ضعیف میجالب آنکه ه

نِ یزِیـد        «که به صورت  نِ الْفَـتْحِ بـ خْتَـارِ عـنِ الْم بـ د مـحنِ مخْتَارِ بنِ الْمع یمرَاهنُ إِبب یلع
یانرْجن می »الْجگـردد،  در سـند بـازمی   بن محمد بن المختـار  مختاربه وجود  ،گرددمعی

م ضعف دو. ی در کتب رجالی وجود ندارداطالعگونه که در خصوص این شخص هیچ
کـه ابـن غضـائري او را مجهـول      باشـد مـی  ن یزید الجرجـانی ب فتحاین سند در ارتباط با 

از ) 13، ص5ق، ج1364ابن غضائري، .(شمارددانسته، و اسناد به او را غیر قابل قبول می
نامی از این راوي به میان آورده و  ،نیز تنها عالمه حلّی دیگر اصحاب کتب رجال ثمانیه

م ایـن  سـند دو  )247ق، ص1411حلّـی،  .(دکنـ همان قضاوت ابن غضائري را تکرار مـی 
نِ  «روایت نیز که به صورت  نِ الْفَتْحِ بـع لَوِينِ الْعسنِ الْحب اللَّه دبنْ عنِ عسنُ الْحب دمحم

ـ   رْجالْج زِیـدیین مـی   »انفـتح بـن یزیــد   عـالوه بـر ضـعف حاصــل از وجـود      ،گــرددمعـی
نِ « در ضمن آن، به جهت ذکر اسامی الجرجانی سـنُ الْحب دمحالطـائی الـرّازي و   م   د بـع

لَوِينِ الْعسنِ الْحب رجـالی در   ۀگانـ هشـت  هـاي که کتاب؛ چراباشددچار ضعف می »اللَّه
  .از هرگونه اطالعی است الیخ ،خصوص این دو راوي

علی بنِ إِسماعیلَ عنْ أَحمد بنِ النَّضْرِ عنِ الْحصینِ «م، که به صورت سند روایت سو
یبِ  سـنِ الْمب یدعنْ سع یدعنِ سى بیحنْ یرٍو عمنِ عبـه جهـت وجـود دو راوي    اسـت، » ب، 

ی در مـورد  ، هـیچ اطالعـ  رجـالی  گانـۀ هشـت  هـاي در کتـاب . داراي ضعف سـند اسـت  
یحیـى بـن   هـا در خصـوص   طور که در این کتـاب وجود ندارد؛ همان روالحصین بن عم

که توصیفی از وثاقت یا عدم و شغل او، بدون آنبه ذکر نام جد، کنیه، سال وفات  یدسع
ابـن داود،   ؛321ق، ص1381 طوسـی، شیخ .(اشاره شده است ،وثاقت او ارائه شده باشد

منین در ایـن  سـخن امیرالمـؤ   ،عالوه بر آنکه )264ق، ص1411حلّی،  ؛374ق، ص1383
موسی اشعري بیـان گردیـده اسـت کـه بـر ضـعف روایـت خواهـد         روایت، به نقل از ابو

  .افزود
 این اسناد يهر دو. گرددسند روایت چهارم نیز تحویلی بوده و به دو سند تبدیل می

اولین سند این روایت که عبارت . باشندردار میصحت و اعتبار برخو ۀاز درج ،تحویلی
نِ      «است از  بـ ی لـنْ ع وبٍ عـ بـحنِ م نِ ابـى عیسنِ عب دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحم



151 
 

خْلَدنْ أَبِی مکَانَ عسنِ منِ ابع اطنِ رِبنِ بسبا هیچ مشکلی مواجـه نیسـت، در حـالی    »الْح 
نِ  «م روایت یعنی سند دوکه  سـنِ الْحب یلنْ عوبٍ عبحنِ منِ ابع نْ أَبِیهع یمرَاهنُ إِبب یلع

خْلَدنْ أَبِی مکَانَ عسنِ منِ ابع اطنِ رِبپـدر علـی بـن    (از حیث حضور ابراهیم بن هاشم »ب
التحقیق ایـن مناقشـه   اگرچه علی باشد؛اي از فقیهان قابل مناقشه میدر منظر پاره) ابراهیم

  .قابل دفاع است
  

  ارزیابی متون احادیث
ل، سخن از زنی است که مردي به او نظر حـرام داشـته و او را   ۀ اودر روایت صحیح

، مبادرت به این زن در هنگام دفاع از عرض و آبروي خود. مورد تعرّض قرار داده است
چنین زنی  ،مطابق این روایت. نابکار شده استکه منجر به قتل مرد  پرتاب سنگ نموده

و خون او هـدر   استکه این مرد نابکار مهدور الدم ؛ چرامحکوم به قصاص نخواهد بود
  . باشدمی

فجور، بدون اذن صاحب م در مورد فردي است که براي دزدي یا ۀ دوروایت ضعیف
قصاص شمرده شده  خانه بدون کیفرصاحب کشتن او از سوي شده وخانه به خانه وارد 

  . است
اي را در حـال زنـا بـا    از حکم فردي است کـه بیگانـه   ،مۀ سودر روایت ضعیف سخن

 ؛ کـه قضـاوت امیرالمـؤمنین در ایـن مـورد،     رسـاند میرا به قتل و او  یابدمیهمسر خود 
زنـاي مقتـول بـا     ــ که بتواند چهار شاهد بر این ادعاي خودقصاص این فرد است مگر آن

  . به محضر دادگاه بیاورد ـهمسر قاتل
باشـد، داسـتانی را در خصـوص    که صحیحه می مطابق روایت چهارم )ع(امام صادق
وفـق  . فرمایـد نقل مـی ) اکرم، و از بزرگان انصاراز اصحاب باوفاي پیامبر (سعد بن عباده

چنانچه به چشـم خـود زنـاي مـردي را بـا      «: کهان، سعد بن عباده در پاسخ به ایناین داست
این پاسـخ بـا   . گویدسخن از کشتن مرد زناکار می» چه خواهی کرد؟ ،خود ببینی همسر

 يکـه بـراي اجـرا   اي سعد، پس قانون الهی در این«: شود کهاهللا مواجه میاعتراض رسول
 ،سپس پیامبر گرامی اسـالم  »شود؟چه می ،حد زنا باید چهار شاهد عادل شهادت بدهند

خداوند براي هر «: فرمایددر دولت اسالمی را بیان میعام حاکم بر تمامی روابط  ۀضابط
، نیـز  اي قرار داده است، و براي کسی که قـوانین الهـی را زیـر پـا بگـذارد     جرمی جریمه

  » .ده استاي تعیین کرجریمه
  

  گیريو نتیجه ،جمع صحیح میان احادیث
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را نسـبت   )ص(ماجراي مذکور در روایت چهارم به خوبی میزان اهتمام پیـامبر اکـرم  
بـوده و دچـار بحـران و     ومتی، حتــّی بـراي کسـانی کـه بـر حـق      به احترام به قوانین حک

 کـس حـق   هـیچ  ،اهللادر منطق حکمرانی رسـول . دهد، نشان مینداروحی شدهاضطراب 
دست بـه  ...به علم و یقین خود نسبت به ارتکاب سرقت، یا زنا، یا ارتداد، یا ندارد با اتّکا

بایسـتی   ،حـدود شـرعی   يبلکـه جهـت اجـرا    ،حدود الهی بپردازد يراو به اج اقدام زند
دو یـا چهـار شـاهد     ــ پسـند محکمـه  نـۀ بی ۀدعوي در محاکم قانونی، و اقامـ  ۀاقدام به اقام

تنهـا از  و حقّ شخصی خود، یا حقّ عمومی جامعه را  ـ کندعادل، حسب اقتضاي پرونده
 ۀخـود او نیـز گرفتـار محاکمـه و جریمـ      ،صورت در غیر این. دمجاري قانونی مطالبه کن

بـر حـق    ، در خصوص عملی که انجـام داده، اگرچه در عالم واقع ؛قانونی خواهد گشت
  .بوده باشد

نیاز ناسازگاري حکم فقهی مورد اشاره، با این اصل جاري در حاکمیت اسالمی، بی
که یکی از  آن حکم نیز مستند به سه روایت است ،از سوي دیگر. تر استاز توضیح بیش

  .ندا؛ اگرچه دو روایت دیگر ضعیفهباشدها صحیحه میآن
مطابق گزارش صاحب جواهر، محقّق حلّی به عنوان پیشتاز فقه شیعه، و به تبع ایشان 

انـد؛  دهرا صـادر کـر   چنـان حکمـی   ،ه، در جمع میان این چهار روایـت یسایر فقیهان امام
ار روایـت  تري به جمع میـان ایـن چهـ   دقیق توان به گونۀخوبی میه آید بلکن به نظر می

اهللا نیـز  رسول حکومتی ةگراي سیرباالتر، با روح قانون یپرداخت، که عالوه بر دقت فن
  .در تعارض واقع نشود

تر به حکم مطلوب و مطابق مبانی پذیرفته شده، دقیق براي فهم بهتر مسئله، و راهیابی
ام به قتل زانی و زانیـه از سـوي شـوهر، بـدون     جواز اقد«باید ابتدا به تفاوت آشکار میان 

وهر، بـدون حکـم   ط شـ و زانیـه توسـ   کیفر قتـل زانـی  «و میان » مراجعه به دادگاه صالحه
ند اۀ مستقلبه روشنی قابل مشاهده است که این دو، دو مسئل. دتوجه کر» دادگاه صالحه

مطلـب از   بـا تفکیـک ایـن دو   . گردنـد در مـوارد ویـژه بـا یکـدیگر مـرتبط مـی      فقط که 
ن دو، د که حکم مستفاد از روایات فوق در هر یک از ایتوان دیبه وضوح می ،یکدیگر

  . اهللا استرسول ةی مشهود در سیرگرایکامالً منطبق با روح قانون
مجـاز   ،آنچـه در ایـن حـدیث   . باشـد ، اساساً از محلّ بحث اجنبی میروایت آغازین
 تردیدي در جواز. باشدهجوم مرد فاجر می ز خود در برابردفاع زن ا ،شمرده شده است

تـوان جـواز   جود ندارد، لکن از این روایـت نمـی  گرا ودفاع فرد از خود در جامعۀ قانون
  . دقتل فرد زانی توسط شوهر زن را استفاده کر
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لَا «م بر جواز اقدام شوهر به قتل مرد زانی داللت دارد؛ زیرا تعبیر دو ه روایتصد البت
هلَیع جِبی شَی ت بدون حکم دادگـاه ثابـ   ،به روشنی عدم کیفر شوهر را در این اقدام» ء

  . تواند معارض روایت چهارم تلقّی گردداین روایت می. دکنمی
باشد، در حالی کـه روایـت   می» ...کیفر قتل«به وضوح ناظر به حکم  ،مین روایتسو

  .تفاوت آشکاري است و بین این دو حکم است،» ...عدم جواز قتل«چهارم ناظر به 
شـاید بتـوان بیـانگر     ،را جـواهر همچـون   چینش این چهار روایت در کتاب مرجعـی 

، روایـت چهـارم را در   و اي کاش فقیهـان شـیعه   ،ترتیب این چهار در منظر فقها دانست
  .نشاندند تا این تفکیک براي آن بزرگان بهتر نمایانده شودل میمرتبه او

  :سه سؤال مطرح است ،بر این اساس
ز اسـت بـه هـر نحـو     جم مرد فاجري قرار بگیرد، آیا جـای گاه که زنی مورد تهاآن. 1

 به قتل غیر عمدي فاجر گردد؟ ود دفاع کند، اگرچه این دفاع منجرممکن از خ

 .پاسخ این سؤال، مطابق روایت اول مثبت است

 اي با همسـر شـرعی  انهة دردناك مواجه شود که بیگگاه که مردي با این منظرآن. 2
د و مرد و نزبز است خود دست به اقدامی یتواند بکند؟ آیا جاچه می ،ستاو در حال زنا

 زن زناکار را به جزاي این عمل شنیع برساند؟

 ةآن است که خیـر؛ ایـن مـرد اجـاز     ،چهارم ۀپاسخ این سؤال، مطابق روایت صحیح
شـرعی بـه    ۀاو باید با اقامه بینـ . ددام کناق باید از مجاري قانونی انه ندارد واقدام خودسر

، اگر اقدام دوم ۀاگرچه مطابق روایت ضعیف. خویش بپردازد ۀبه غارت رفت ي حقاستیفا
  . عقوبتی نخواهد داشت ،دبه قتل خودسر کر

با تعارض دو روایت مواجهیم که یکـی   پوشیده نیست که در این مسئله، بر اصولیان
قـدرت   ،و ضـعیفه  ون تردیـد صـحیحه مقـدم اسـت    ؛ بـد صحیحه است و دیگري ضعیفه

در نتیجه حکم صحیحه به عنوان حکم اهللا جریـان   .عارضه با صحیحه را نخواهد داشتم
  .است انهخواهد داشت، که همانا عدم جواز اقدام خودسر

اه ادعا کند که ایـن مـرد،   گاه که مردي، زن و مردي را کشته باشد و در دادگآن. 3
ایـن   ها را به جزايآن يبا زن شرعی من مشغول زنا بوده و من هر دو اي است کهبیگانه

 باشد؟چه می ام، حکم قانونیعمل شنیعشان رسانده

بایـد   م آن است که قاتل بر صدق ادعاي خـویش روایت سوپاسخ این سؤال، مطابق 
ه گنـاه مجـرم شـناخت   به جرم قتل دو انسان بـی  ،در غیر این صورت. داقامه کن شرعی ۀبین

  .و محکوم به قصاص خواهد گشت شودمی
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در این حالت نیز، تبرئه شدن او تنها از جرم قتل نفس اسـت، لکـن جـرم اقـدام غیـر      
روایت ، در اهللاکه مطابق سخن رسولباقی است؛ چرامتّکی به حکم دادگاه به جاي خود 

  .شتو کیفري مجزّا خواهد دا شکنی و اقدام خودسر جرمی مستقل است، قانون1چهارم
در تعـارض بـا   م را تنتاجی در صورتی است که ضـعیفۀ سـو  چنین اس ،از سوي دیگر 

یم؛ در غیـر ایـن   را بر جـواز اقـدام خودسـر حمـل نکنـ     و آن  یمهصحیحۀ چهارم قرار ند
همانـا صـحیحۀ    ،که پیـروز اسـت  ر تعارض صحیحۀ چهارم با ضعیفۀ سوم، آند ،صورت

  .چهارم خواهد بود
گـراي حـاکم بـر حکومـت     بـا روح قـانون   حکـم کـامالً  شود که هر سه مشاهده می

روایـت مـورد بحـث     گونـه تنـافی و تعارضـی میـان چهـار     و هیچ اهللا مطابقت داردرسول
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