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  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 شواهد مانع چهارم

  ت و معلالیی که در نهج البالغه با ن  مواههممالاز مشکعرض کردیم یکی از موانع محتوایی اعتبار نهج البالغه و به یک معنا یکی 

به عنوا  شش مورد  ،اندبه مذمت زنا  پرداخته (علمه السالم)ها و خطبه ها حلر ت علی کمت، حهااین است که در برخی از نامه

یعنی نه ینها فقط در  ،شودیمد میمسئله این است که این امور بعلا با برخی نیا ت و روایا ت نمز یااما  بما  شد.شاهد بر این مدعا 

 ؛شودیمدیده  ن  سخنا  ملمو  به نوعینمز  )صلی اهلل علمه و نله و سلم( نهج البالغه بلکه در خود قرن  یا در روایایی از پمامبر

  از همله:

لَمْ یَکُونَا رَهُلَمْنِ فَرَهُلٌ وَامْرَأَیَا ِ مِمََّنْ  فَإِ ْوَاسْتَشْهِدُوا شَهِمدَیْنِ مِنْ رِهَالِکُمْ » :فرمایدبقره خداوند متعال میسوره  282در نیه  .1

دو نفر از مردا  خود را به عنوا  شاهد بگمرید و اگر دو مرد نبودند  ؛«یَرْضَوْ َ مِنَ الشَُّهَدَاءِ أَ ْ یَلِلََّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکَِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

وری ن اطممنا  شما هستند انتخاب کنمد یا اگر یکی انحراف پمدا کرد دیگری به او یادیک مرد و دو ز  از کسانی که مورد رضایت و 

  .شهاد ت یک مرد است شهاد ت دو ز  برابر :فرمایدمی  ت خدای متعالطبق این نیا .کند

داوند خ« الْأُنْثَمَمْنِ حَظَِّ مِثْلُ لذََّکَرِلِ یُوصِمکُمُ اللََّهُ فِی أَوْلَادِکُمْ» بما  شده است نساءسوره  11در باب ارث در نیه  مطلب نظمر هممن .2

سهم زنا  را  ،ارثاینجا نمز در  ،به اندازه سهم دو دختر باشد د که از ارث برای پسر فرزندکنبه شما درباره فرزندانتا  سفارش می

  .سهم مردا  قرار داده استنممی از 

ر نها مشور ت کنمد و هنبا « وخالفوهن شاوروهن» نسبت داده شده که فرمود: )صلی اهلل علمه و نله و سلم( رمباین روایت به پما. 3

  .ننچه گفتند برخالف نظر ننها عمل کنمد

من  تیما رأ قال رسول اللَّه)ص(:: »فرموده است )صلی اهلل علمه و نله و سلم( از قول پمامبر )علمه السالم( امام صادق. در روایتی 4

ضعمف االیما  و ضعمف الدین و ناقص العقلی  رسول خدا فرموده من انسا  ؛1«نَّهلبّ من یوناقصا ت العقول أسلب لذ نیالدّ فا تمضع

نظمر این روایت در کتب و هوامع روایی معتبر دیگر مثل یهذیب و من ال  .را ندیدم که این چنمن بتواند عقل از مردا  عاقل برباید

بما  شده است که  (هم در هوامع روایی شمعه و هم در هوامع روایی اهل سنت)روایایی با هممن ملمو  نمز ذکر شده است، یحلر 
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بعلی شاید  وها از نظر سندی های بحث و گفتگو دارند ها را نقل کنمم و البته که بعلی از ایننیخواهمم یک به یک ادیگر ما نمی

 داشته باشند. این مشکل را کمتر

 خالصه اشکال

همانطور که دیروز هم اشاره کردم  ،البالغه درباره زنا  فرمودند در نهج )علمه السالم( که حلر ت علیوهود دارد رخی مطالب پس ب

است که به انحاء مختلف زنا  در ن   ه چمزی حدود ده مطلبدرباره زنا  فرمود علی )علمه السالم(شاید مجموعه ننچه که حلر ت 

، نقص عقل مثل وهود دارد   مذمت شدند یعنی ده مطلب در مورد زنا  بما  شده است که ینقمص و سرزنش و مذمت زنا  در ن

همجانی  اینکه ،ها مشور ت نکنمد اینکه با ن ،اینکه همشا  زینت حما ت دنما است ،اینکه به دنبال فساد هستند ،ایما  و بهره اقتصادی

هانشا  ضعمف است  ،یوانشا  ضعمف است ،برندو احساسی هستند و خملی با ننها درگمر نشوید که نبرو و اعراض شما را از بمن می

در مورد زنا   با مطالبی ماپس  .مهر یایمد زده است زنیا ت و روایا ت نم این موارد، برخی ازبه  .و موارد دیگری که کم نمست

که نیا اساسا این کلما ت  وهود داردلذا های این شبهه و سوال  اند.زنا  مذمت شدهبعلا به نحو شدید و غلمظ  مواههمم که در ن 

نسبت  )علمه السالم( ها را بدو  یحقمق و بررسی به حلر ت علیاینصادر شده است یا سمد رضی  )علمه السالم( از حلر ت علی

کر ن کلما ت و سخنا  ذییوانمم برای اچه یوهمه و پاسخی می صادر شده است ()علمه السالم داده یا اگر این کلما ت از حلر ت علی

درست است که مسئله ارث یا مسئله شهاد ت را ممکن است همانطور  ،قابل دفاع نمستبه این شکل  زیرا بعلی از اینها قطعا ؟کنمم

  اینها زینت حما ت دنما است اینکه نقصا است و همّ اینها فساد اما مسئله اینکه همّ ،که قرن  هم فرموده برایش یوهمهایی ذکر کنمم

 ریم.یاموری نمست که بتوانمم اینها را بپذ ،عقل دارند یا کم عقلند

 انکار و بررسی آن

ی علها را حلر ت  این گویداست. یعنی کسی ب )علمه السالم( به حلر ت علی ها انکار انتساب این مطالبیرین راهیکی از ساده

 نکهایبا یوهه به  ولیساده یرین راه است  هرچندگفتم ن راه همانطور که ای ،این کلما ت از حلر ت را انکار کندته و صدور نگف

ن  را  سمد رضیدرست است که صحمحی نمست،  مصدر یابی شده است، راه و مصادر و منابع معتبر نقل شده بسماری از اینها در

به عالوه سمد رضی خودش اهتمام داشته در اینکه . بدو  سند و مدرک باشد اما در عمن حال اینطور نمست که واقعا مرسال نقل کرده

ند این شبهه را یقویت کند که این از حلر ت ایواین هم چنمن مطالبی که قهرا برای هر کسی می ،نقل بی پایه و اساسی نباشد، نقلش

ها ینا ،ک طرف هم این مطالب گفته شده استاز ی یعنی از یک طرف ببمند سندی ندارد و ،صادر نشده است )علمه السالم( علی

وهه به لذا با ی .صادر نشده است )علمه السالم( یواند شخص را به این نتمجه برساند که این مطالب از حلر ت علیمی حتخملی را

السالم(  )علمهصدور این سخنا  از حلر ت علی انکار وهود مصادر و منابع این سخنا  و با یوهه به شناختی که از سمد رضی داریم 

  ،پس چه باید کرد؟ باید پاسخی پمدا کنمم ای نمست.راه پسندیده

 بررسی مانع چهارم

 این خملی مهم. اسالم و قرن  و اهل بمت در باب زنا  است ر درهه اول بما  دیدگاه کلیکنمم د خواهمم در این مقام ذکرما میننچه 

در منطق دینی و  السالم ارائه دهمم که اساسا ز علهمم نپمامبر و ائمه معصوممروایا ت  وچوب کلی از قرن  است که ما یک چهار 

یحلمل این نوع متو  و در مرحله سوم به این  یک پاسخ کلی بدهمم دردر مرحله دوم  ؟چه هایگاهی دارد منظومه معارف دینی

  :دنبال خواهمم کرد را پس ما در سه مرحله بحث .موارد به خصوص بپردازیم
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که ما اساسا چهارچوب کلی نظر اسالم را درباره ز  بدانمم  این خملی مهم است .دیدگاه کلی درباره ز  استمرحله اول ارائه  .1

 بمندیشمم.ای باید چارهمطلب دانمم که برای این میگاه ن ن  چهار چوب معلوم شود  یوقت

یعنی یک سری اصول و رئوس کلی که در یحلمل  .بدهمم )علمه السالم( سخنا  حلر ت علییک هواب کلی به این شش مورد از . 2

  .یواند راه گشا باشدچنمن کلمایی می

  در کالم حلر ت علی )علمه السالم(.. بررسی موارد 2

 مرحله اول

السالم و سوم دوم روایایی از اهل بمت علمهم ،هایی از نیا ت در مورد زنا یکی نمونه .کنمدر مرحله اول به سه محور اشاره می

ها به هر حال نشا  اینبرهسته و موفق بودند که وهود های صدر اسالم نمونهطول یاریخ و های یاریخی از زنانی که در گزارش

 .دهد اسالم نسبت به ز  چه دیدگاهی داشته استمی
 آیات

  .استفاده کرد را در باب زنا   یدگاه قرنخطوط کلی د از ن  یوا وهود دارند که می هنی هفت
  آیه اول: زن مایه آرامش

  1«یَتَفَکََّرُو َ لِقَوْمٍ لَآیَا تٍ ذَلِکَ فِی إِ ََّةً وَمِنْ نیَایِهِ أَ ْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاهًا لِتَسْکُنُوا إِلَمْهَا وَهَعَلَ بَمْنَکُمْ مَوَدََّةً وَرَحْمَ»

فرید یا در کنار ننها نرامش بمابمد و بمن نهمسرانی  برای شما خداوند این است که او از هنس خود شما  یهاو نشانهو از نیا ت 

 .هایی است برای کسانی که اهل فکر و یفکر هستندها نشانهشما مود ت و رحمت قرار داد و در این

موهودی که همه اش شر است موهودی که عقرب است یا نقص  که ز  مایه نرامش قرار داده شده چطور ما می یوانمم بگویممبا ن  

  .عقل و ایما  و سستی اراده و نایوانی همه هانبه  دارد مایه نرامش باشد  پس این یک اصل است که ز  مایه نرامش است
 تساوی در فضایل و پاداش با مردان دوم: آیه

 ا همسرش هعفر بن ابی طالب از حبشه بازگشتند او بر زنا  پمامبرممس بده است که وقتی اسماء بنت عمدر یفسمر نور الثقلمن ن 

است یا خمر؟ ننها گفتند  نیا در قرن  چمزی درباره زنا  و اهممت ننها نمده :وارد شد و از ننها پرسمد )صلی اهلل علمه و نله و سلم(

یعنی کانه اعتراضی به  ،و خسار ت هستند سأخدا رسمد و عرض کرد یا رسول اهلل زنها در ی ولاسماء بالفاصله خدمت رس ،خمر

مورد زنا  چمزی نفرموده است، حلر ت پرسمد چرا؟ عرض کرد زیرا درباره  کرد که چرا قرن  در )صلی اهلل علمه و نله و سلم( رمبپما

 برای اینکه معلوم شود ننگاه ،در مورد زنا  چمزی بگوید  ما ندیدیم قرن ،شودها درباره مردا  گفته شده ذکر نمیننها ننچه از خوبی

ا تِ وَالصََّابِرِینَ ادِقَإِ ََّ الْمُسْلِمِمنَ وَالْمُسْلِمَا تِ وَالْمُؤْمِنِمنَ وَالْمُؤْمِنَا تِ وَالْقَانِتِمنَ وَالْقَانِتَا تِ وَالصََّادِقِمنَ وَالصََّ . »او اشتباه کرده این نیه نازل شد

رِینَ اللََّهَ وَالْمُتَصَدَِّقِمنَ وَالْمُتَصَدَِّقَا تِ وَالصََّائِمِمنَ وَالصََّائِمَا تِ وَالْحَافِظِمنَ فُرُوهَهُمْ وَالْحَافِظَا تِ وَالذََّاکِوَالصََّابِرَا تِ وَالْخَاشِعِمنَ وَالْخَاشِعَا تِ 

 ؛2«کَثِمرًا وَالذََّاکِرَا تِ أَعَدََّ اللََّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَهْرًا عَظِممًا

مردا  صادق و  ،مردا  مطمع فرما  خدا و زنا  مطمع فرما  خدا ،منؤمن و زنا  مؤدا  ممر، قطعا مردا  مسلما  و زنا  مسلما 

 مردا زنا  انفاق کننده و مردا  اهل انفاق  ،مردا  خاشع و زنا  خاشع ،مردا  صبور و شکبما و زنا  صبور و شکمبا ،زنا  صادق

                                                 
 .21سوره روم ، نیه  1

 25سوره احزاب، نیه  2



  

028 

 

دانی که بسمار به یاد خدا هستند و زنانی که بسمار خدا را یاد مردا  پاک دامن و زنا  پاک دامن و مر ،و زنا  روزه دار روزه دار

 .أَعَدََّ اللََّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَهْرًا عَظِممًاخداوند برای همه ننها نمرزش و اهر و پاداش عظممی فراهم کرده است، ، کنندمی

من و مردا  ؤزنا  م ،زنا  صبور و مردا  صبور ،استاین نیه در اوصاف متعدد زنا  را پا به پای مردا  و هم پای ننها مطرح کرده 

برای مردا  دارای  :فرمایدمی، در این ههت فرقی بمن ز  و مرد نگذاشته است ،عمده پاداشی است که خداوند قرار داده است ،منؤم

نها امثال ای و نایوانیو اگر مسئله شر و نقصا   .ها و زنا  با این خصوصما ت خداوند اهر و پاداش عظممی قرار داده استاین ویژگی

 .اینچنمن بفرماید سین هنمورد ا ز  بود معنا نداشت که خداوند درمربوط به هنس 
 تساوی در ایمان وعمل صالح با مردان  آیه سوم: 
 1«وَلَا یُظْلَمُو َ نَقِمرًا الْجَنََّةَ یَدْخُلُو َ فَأُولَئِکَ مُؤْمِنٌ وَهُوَوَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصََّالِحَا تِ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَى »فرماید: متعال میخداوند 

به او وارد نخواهد  میداخل بهشت خواهد شد و همچ ظلم و ست ،مومن باشد گرهر کسی عمل صالح انجام دهد چه ز  و چه مرد ا

هر کسی چه مرد و چه ز   .یعنی ریبه مرد و ز  در ایما  و عمل صالح یکسا  است ،من یعمل من الصالحا ت من ذکر او انثی. شد

یوانمم با نقصا  یساوی در ایما  را چطور می گاهن  ،شودمیو همچ ستمی به او ن ةایما  و عمل صالح داشته باشد یدخلو  الجن

یوانند به هم مرد و هم ز  می ،ربطی به هنسمت نداردپس از دید قرن  ریبه ایمانی  ؟ایما  که حلر ت فرموده کنار هم قرار دهمم

  .ایمانی برسند و پاداش بگمرند این ریبه های

هر کس چه مرد و چه  یعنی اینکه عمل صالح و ایما  از ناحمه ،وارد شده است  قرن درنظمر هممن ملمو  در نیا ت دیگری هم 

همه به این ملمو  اشاره ؛ 22 ؛ سوره نحل نیه14 وره غافر  نیهس ؛22نیه  سوره یوبه اهر و پاداش عظممی دارد مثل ز  باشد

  .که البته خودش یک موضوع است و چند نیه کردند

یعالی در قرن  شا  ز  و مرد را  در نیه دوم مالحظه کردید که خداوند یبارک و ،پس در نیه اول خدا ز  را مایه نرامش قرار داد

  .در نیه سوم ریبه ز  و مرد در ایما  و عمل صالح متساوی قرار داده شده است ،در امور بسماری یکسا  دانسته است
 در اجرای تکالیف و اقامه فرائضآیه چهارم: تساوی 

رسول را به عهده  اطاعت خدا و ،ایتاء زکا ت، اقامه نماز ،در نیه چهارم خداوند متعال در واقع مسئولمت امر به معروف و نهی از منکر

و یکالمف یعنی مسئولمت اهرای یکالمف و اقامه فرائض و یکالمف الهی را هم به عهده  اقامه و برپا کرد  فرایض ،گذاشته است مهه

عَنِ الْمُنْکَرِ  نْهَوْ َیَبِالْمَعْرُوفِ وَ أْمُرُو َیَبَعْضٍ  آءُمَوَالْمُؤْمِنُو َ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْلُهُمْ أَوْلِ » فرماید:، خداوند متعال میمردا  گذاشته و هم زنا 

 ؛2«مٌمحَکِ زٌیاللَّهُ إِ َّ اللَّهَ عَزِ رْحَمُهُمُمَاللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلِئِکَ سَ عُو َمطِیُالزَّکَوةَ وَ ؤْیُو َیُالصَّلَوةَ وَ مُو َمقِیُوَ

این یک کار مهمی  ،کنندنکر میامر به معروف و نهی از م ،من یار و یاور همدیگر هستندؤمردا  و زنا  م :فرمایدخداوند متعال می

ند و خداوند به زودی ندهند و اطاعت خدا و رسول ک زکا ت و اقامه نماز کنندیا  این هم به عهده ز  گذاشته شده و هم مرد ،است

  .دهد و اوست که یوانا و حکمم استننها را مورد رحمت خودش قرار می

هایی امر به معروف و نهی از منکر همه وظایف و مسئولمت، (غمر از خواند  نماز است)که  ،اقامه نمازمانند  های به این مهمیمسئولمت

  .است که خداوند هم به عهده زنا  گذاشته و هم مردا 
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 آیه پنجم: تساوی در مشورت 

 .1«نَهُمْمْبَ یأَمْرُهُمْ شُورَ» »فرمایند: ، خداوند متعال میهنگذاشتفرقی بمن ز  و مرد  خداونددر مورد امر به مشور ت 

فرقی  اینجا وقتی بحث مشور ت شده. شودفرماید و اینها کسانی هستند که کارهای ننها به طریق مشور ت در مما  ننها واقع میمی

اساس کارشا   همسلمانا  کسانی هستند ک «نَهُمْمْبَ یأَمْرُهُمْ شُورَ»، نگفتند که با مردا  مشور ت کنمد ،بمن ز  و مرد گذاشته نشده است

 .بر شور و مشور ت استوار است

 سوال:

یعنی  فقط مردا  اینطور هستند؟ موارد   2«قَالُوا إِنََّا لِلََّهِ وَإِنََّا إِلَمْهِ رَاهِعُو َ الََّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِمبَةٌ»د شومثال وقتی گفته می استاد:

 .ولی خصوص مردا  مورد نظر نمستند دهمبسماری داریم که ضممر مذکر ن
  آیه ششم: زنان اسوه 

ضَرَبَ اللََّهُ مَثَلًا لِلََّذِینَ کَفَرُوا امْرَأَ تَ نُوحٍ » :فرمایدمی ،در قرن  به وضوح بعلی از زنا  را به عنوا  اسوه برای مردا  قرار داده است

ضَرَبَ وَ الدََّاخِلِمنَ مَعَ النََّارَ ادْخُلَا وَقِملَ شَمْئًا اللََّهِ مِنَ عَنْهُمَا یُغْنِمَا فَلَمْ فَخَانَتَاهُمَا صَالِحَمْنِ عِبَادِنَا مِنْ عَبْدَیْنِ یَحْتَ کَانَتَا ۖ وَامْرَأَ تَ لُوطٍ 

 وَنَجَِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظََّالِمِمنَ ی مِنْ فِرْعَوْ َ وَعَمَلِهِاللََّهُ مَثَلًا لِلََّذِینَ نمَنُوا امْرَأ َتَ فِرْعَوْ َ إِذْ قَالَتْ رَبَِّ ابْنِ لِی عِنْدَکَ بَمْتًا فِی الْجَنََّةِ وَنَجَِّنِ

  2«کُتُبِهِ وَکَانَتْ مِنَ الْقَانِتِمنَوَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَا َ الََّتِی أَحْصَنَتْ فَرْهَهَا فَنَفَخْنَا فِمهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدََّقَتْ بِکَلِمَا تِ رَبَِّهَا وَ

ای بساز و وقتی که گفت پروردگارا برای من نزد خود ت در بهشت خانه من به همسر فرعو  مثال زده استؤبرای مردا  م خداوند

همچنمن به مریم دختر عمرا  که داما  خود را مصو  نگه  ،من را از فرعو  و کار او خالص کن و از گروه ستمگرا  نجا ت بده

یعنی از  ،ق کرد و از مطمعا  بودرا پروردگارش و کتابش را یصدی او کلما ت خدای خود ،ن  دممدیم داشته و ما از روح خود در

 .کنندکسانی که از فرما  خدا پمروی می

قرن  ذکر شود که یاد بگمرید  یواند به عنوا  نمونه و مثل در ت باشد چطور میمشکال ن اگر واقعا هنس ز  و طبمعت ز  مبتال به 

  ز  به نحوی أدهد که اساسا هایگاه و موقعمت شاین نشا  می  .از ز  فرعو  که چنمن بود یا از دخترعمرا  که ببمنمد چطور بود

ها نبلکه باالیر از ن حند از نظر ایما  در ریبه مردا  قرار بگمرد و عمل صالنیوا، میندیواند برای مردا  هم الگو باشاست که حتی می

راز نش هم طأش ،یواند بپذیرد و در بسماری از امورهای مهم اهتماعی از دید قرن  میز  مسئولمت ،یواند مایه نرامش باشدمی ،برود

   مردا  قرار داده شده است.أش
 آیه هفتم : تساوی در مالک تقوا

با کرامت یرین شما با یقوایرین شما است  اینجا فرقی بمن ز  و مرد نگذاشته  1«إِ ََّ أَکرَمَکُم عِندَ اللََّهِ أَیقاکُم»فرماید: خداوند متعال می

  .مرد باشد و چه در ز  چه در ،و کرامت پمدا کرد  را یقوا قرار داده است معمار نزدیک شد  به خداونداست مالک و 

بلکه  یر از مرد قرار ندادهه و اهممت و موقعمت ز  را نه ینها کمتر و در درهه پایمنابه وضوح هایگکه  نیا ت دیگری نمز وهود دارند

                                                                                                                          «والحمدهلل رب العالممن»                           .نفی نکرده استن  را و  هم فراهم کردهسبت به مردا  را امکا  بریری و رشد او ن
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