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 يزیگر سنّت و ییگرا قرآن
  خوارج یفقه يها دگاهید در

  *یاهللا نجف روح   ________________________________________________________________  

  چکیده
 یاسـالم  خیدر فرهنگ و تار رگذاریو تأثمهم  یاز فرق انحراف یکی »خوارج«فرقه 

از  دنیاز جماعت مسلمانان و انزواگزدهد جداشدن  ینشان م یخیاست. شواهد تار
 راثیـ از م شـان یگرفتن ا خوارج به ناقالن اخبار و فاصله ياعتماد یمردمان، سبب ب

مخصوص به خـود   یتیاز عقالنباره  نیدراخوارج شده است.  ناناعامه مسلم ییروا
 اتیبه اجتهاد در فهم آ ز،یگر ساختارشکن و جماعت يا وهیو به ششدند برخوردار 

بـه عمـوم و    شـان یا هیـ خوارج سبب تک يزیگر سنّت و ییگرا قرآن قرآن پرداختند.
. شد اتیمذکور در روا يدهاییها و تق صیتخص يانگار دهیقرآن و ناد اتیاطالق آ
بـه   درمـواردي و  شـتر یعمـل و سـهولت ب   يبـه آزاد  یدر فقه، گاه وهیش نیاعمال ا

ده  لیـ با عرضه و تحلتا است حاضر برآن  قیاست. تحق دهیخشونت انجام مشقت و
 يدر نظـام فکـر   زانـه یگر سـنّت  ییگرا خوارج، از قرآن یفقه يها دگاهینمونه از د

  بردارد.  پرده شانیا

    .دییتق و ، اطالقیفقه لی، دلسنّت ، انکارییگرا خوارج، قرآن :واژگان کلیدي

                                                      
  )rnf1981@yahoo.com( یدانشگاه خوارزم اریاستاد* 
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  مقدمه
 مطـابق آیـد.   مـی  شـمار  بـه  خوارج یکی از فرق مهـم انحرافـی درمیـان مسـلمانان    

از مـاجراي   پـیش هاي تاریخی، خوارج در جنـگ جمـل و در جنـگ صـفین      گزارش
، 4ج ،1378الحدیـد،   ابـی  (ابـن بودنـد   علـی جـزء اصـحاب و یـاران امـام      ،حکمیت

 ،پس از آن، دربـاره عملکـرد سیاسـی آن حضـرت در دوران خالفـت     ولی  ،)132ص
 صف خود را از اجتماع مسلمانان جدا سـاختند. آنـان   تدریج بهاعتراض برخاستند و  به

بـه او توصـیه کـرد بـراي مـدتی       علـی  حضرتدر مشورت با عباس  ابنمعتقد بودند 
او را برکنار سـازد، امـا او چنـین     تدریج بهرا در حکومت شام ابقا کند و سپس  معاویه

قاتالن براین  افزون .)185، ص1417میثم،  (ابننکرد و حوادث ناگوار بعدي اتفاق افتاد 
برخاسـتند و گفتنـد مـا قـاتالن      شـان یاز ا یبودند و گروه یعلدر لشکر امام  عثمان
ناصواب  نیزاصل حکمیت را  ،خوارج .)همانرا قصاص نکرد ( شانیاو ا ولی ،میعثمان

، پس از واقعه حکمیت و علی حضرتکردند و انشعاب ایشان از اصحاب  می قلمداد
در دیـن خـدا    علـی گفتند امـام   می در آن ماجرا رخ داد. آنان ابوموسیخوردن  فریب

 حکمیت گماشـت و اگـر دربـاره امامـت خـویش تردیـد نداشـت، چنـین         مردان را به
داد و بـه   می یعنی طرف محقّ دعوا باید به جنگ با طرف باطل ادامه ؛)همان( کرد نمی

از حق و تردید در عدول  ،دادن به داوري داوران زیرا رضایت ؛شد نمی حکمیت راضی
 شـمار  به بود که فاسق عاص بن عمرودو داور، یکی آنکه  ویژه به ؛حقانیت خویش است

 علی حضرتبود که سابقه بازداشتن مردم از یاري  ابوموسی اشعريآمد و دیگري  می
 ،تـاریخی، در جریـان جنـگ جمـل     هـاي  گزارش اساس  بررا در کارنامه خود داشت. 

، حاکم کوفه بود، کوفیان را از همراهی با امـام  علی حضرتازجانب آنکه با ابوموسی
  ).121، ص3ج تا]، [بیرضی،  داشت (سید میباز

که اعتراض خوارج به اصل حکمیت، توجیه عقالنی نداشـت  روشن است  حال بااین
آنکه محصـول تردیـد در حقانیـت خـویش      نه ،و رجوع به داوران، براي احقاق حق بود

نظـام   تـدریج  بـه با جداسازي صف خود از عموم مسلمانان،  خوارج درهرصورت باشد.
هـاي فکـري عـالم اسـالم،      درمیان جریانپدید آوردند و  نیزعقاید و فقه خاص خود را 
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  .یافتنداي  مشخصات جداگانه
 هاي ن ویژگیتری میان اعتماد به ظواهر قرآن و انکار روایات نبوي، یکی از مهم دراین

 مردم تیاروا ،کردند می ریخوارج مردم را تکف ازآنجاکهند برآن یبرخفکري ایشان است. 
مجمالت قـرآن، ناآگـاه    کننده نبییو احکام ت ينبو سنّت و از رفتندینپذنیز را  امبریاز پ

  .)215، ص1418 ،یوطیماندند (س
را براي احتجاج با خـوارج   عباس بن عبداهللاست که چون نقل شده  علیحضرت از 
قـرآن وجـوه    ؛ زیـرا قرآن محاجـه مکـن   اساس برسفارش کرد با ایشان  يبه و ،فرستاد

گـویی و   مـی  تو رو ازاینرا دارد؛ گوناگون قابلیت حمل بر اقوال  داشته، يمعنایی متعدد
ي از آن نیابنـد  گریـز   با ایشان محاجه کـن تـا   سنّت اساس بر ، بلکهگویند می ایشان هم

  ).136، ص3ج تا]، [بیرضی،  (سید
منقول نبوي نـزد خـوارج،    سنّت اشکال شود که با فرض عدم مقبولیتممکن است 

  محاجه کرد؟ سنّت اساس برتوان با آنان  می چگونه
نبـوي همـراه بـا یـادکرد      سـنّت  ، دعوت خوارج بهقصودپاسخ آنکه محتمل است م

 ؛مصادیقی از آن در موضوع مورد اختالف باشد تا شـاید ایشـان متنبـه و متـذکر گردنـد     
را به اسالم فراخواند و مصادیقی از آیات و روایـات اسـالمی را    کافرانتوان  یم که چنان

آنان بـه حجیـت آیـات و     هرچند ؛بر ایشان خواند و آنان را بدین احتجاج ملزم دانست
  روایات ملتزم نباشند.
تـوان اسـتنباط کـرد کـه در فـرض انحصـار        مـی  علـی امیر مؤمنان از این سفارش 

کـم   یا دسـت یافتند  می برتري عباس، ابن خوارج در مناظره با ،شرعی به قرآن هاي حجت
 ؛آنان مبانی و اصول خود را حسب ظـواهر قـرآن چیـده بودنـد     ؛ زیراشدند نمی مغلوب
  مدد گرفته شود. سنّت الزم بود براي مقهورشدن ایشان در بحث، از اساس برهمین

ـ پ» ازارقه«خوارج به نام  اناتیجر نتری از مهم یکیکه  ازرق بن نافعدیگر  سوياز  روانی
ـ آ يظاهر هاي يرفع ناسازگار یچگونگدرك  يبرا ،ندیآ می شمار به يو  بـه  ،قـرآن  اتی

ـ بر فرض صحت ا .)299، ص12، ج1417 ،يبغداد بی(خطکرد  می مراجعه عباس ابن  نی
فهـم   ؛ زیـرا در فهم قرآن دانسـت  قیرا اهل اجتهاد و تحق پیشواي ازارقهتوان  می ،نسبت
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بـه  ــ   ناصـواب  وهیشـ  بـه  هرچنـد ـ دهد که   می رخ یکسان يها برا يسنخ ناسازگار نیا
  پردازند. می قیاجتهاد و تحق

  نبوي سنّت انکار یخیتار نهیشیپ. 1
 و گرایـی  قـرآن بـه   توان تأثیرگذارترین جریان انحرافی دانست کـه  می خوارج را

این شیوه فکري به ایشان اختصاص نداشـته اسـت.    ولی ،ي روي آوردندگریز سنّت
متعدد تاریخی از وجـود اشخاصـی حکایـت دارد کـه در همـان عهـد        هاي گزارش
 و از احادیـث منقـول نبـوي دوري    کردنـد  و تابعین، بر آیات قرآن تکیه مـی صحابه 

حکایت کرده است که ایشان درباره احادیـث   حصین بن عمراننمونه  ؛ برايجستند می
خـالص کنیـد و    ]احادیـث [ما را از این  :گفتند و مردي در آن میان گفت می سخن

نمـاز   ،نادان! آیا در کتاب خدااي : به او پاسخ داد عمرانکتاب خدا براي ما بیاورید. 
اینهـا   یابی؟ قرآن به می یابی؟ آیا در کتاب خدا، روزه را تفسیرشده می را تفسیرشده

. نقـل  )82، ص2ج، 1422 ،ي(هـرو  کنـد  مـی  رآن را تفسی ،سنّت حکم کرده است و
 :گفت و مردي از اهل کوفـه بـه او گفـت    می از حدیثی سخن جبیر بن سعیداست که 

هـان!   :خشمگین شد و گفـت  سعیدگوید.  می خداي تعالی در کتابش چنین و چنان
شوي. رسـول خـدا بـه قـرآن      می متعرّض بینم که به حدیث رسول خدا می چنین

  .)173ص ،مان(هداناتر از تو بود 
تـن   ] مردي را درحال احرام دیـد کـه لباسـش را بـه    مسعود بن[عبداهللاند  روایت کرده

وجل از کتاب خداي عزّ باره دراین :وي گفت !درآور داشت. به او گفت این را از خود به
آنچه رسول خدا بـه   آتَاکم الرَّسولُ فَخُذوهما  و«آري  :گفت عبداهللاخوانی؟  می بر مناي  آیه

زیـاد روایـت    همانـا از رسـول خـدا    :). آن مرد پاسخ داد7: (حشر» شما داد، برگیرید
  .)89ـ88، ص2ج، 1422هروي، ( کردند
سخن گفتـی و او گفـت ایـن را    » تسنّ«منقول است که چون بر فردي از  ابوقالبهاز 

  .)57صمان، ه(بدان که او گمراه است  ،رها کن و کتاب خدا را بیاور
) گفته است جنگیدن با این افـراد کـه حـدیث رسـول     عیسی بن زبیر بن عبداهللا( حمیدي
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نـزد  بودنـد]   اوردهی[که هنوز اسالم ناز جنگیدن با جماعت ترکان  ،کنند میرد  را خدا
  .)619، ص10، ج1413، ذهبی( استتر  داشتنی من دوست

  خوارج فقهی يآرادر  انهگریز گرایی سنّت قرآنه ده نمون. 2
پـردازیم.   مـی  خوارجی فقه هاي هدگایده نمونه از دبه عرضه و تحلیل مبحث در این 

دو  ،موضوع، چهار نمونه نخست به احکام جزایی، سه نمونه بعد به احکام نکـاح ازنظر 
  به احکام وصیت و ارث و نمونه آخر به احکام جهاد ارتباط دارد. ينمونه بعد

  . انکار وجوب سنگسار زناکار متأهل2ـ1
ـ فَاجلـدوا   یۀُ والزَّانیالزَّان«، خوارج با استناد به آیه قدامه ابن گفته به ئَـۀَ  الَّ واحـد منْهمـا م  ک
و حکـم   انـد  را صد ضربه شـالق شـمرده  زنا براي باکره و غیرباکره حد  ،)2: نور( »جلْدةٍ

تابعـان و عالمـان    ،گوید عموم اهـل علـم از صـحابه    می قدامه ابن اند. رجم را انکار کرده
نظـر   اتفـاق  ــ  اعم از مـرد و زن  ـشهرها پس از ایشان، در وجوب رجم زناکار محصن  

 ،10ج تـا]،  [بـی قدامـه،   ابـن ( شناسـم  نمـی مخـالفی   ،جـز خـوارج  در این مسئله  د ودارن
 زیـ و اصحاب او ن نظام همچونمعتزله  یقول به انکار رجم از برخ باوجوداین ؛)120ص
  .)254، ص7ج ،1973 ،یشده است (شوکان نقل

در اعتبــار اجمــاعی کــه از قبــل شــکل گرفتــه اســت، اخــتالف  ،زهــره ابــن گفتــه بــه
مخالفت خوارج بـا حکـم رجـم زانـی      اساس براین د؛آور نمی شونده، خللی پدید حادث
  ).132، ص1417زهره،  (ابنثر باشد ؤم ،تواند در نقض اجماع نمی محصن

 شیخـو  يرا که بـه زنـا   مالک بن ماعز ،که رسول خدااند  کرده تیموافقان رجم روا
  .)852ـ851، ص1424، نیشابوري معترف گشت، به رجم محکوم کرد (مسلم

ـ  يمنقول است که سوره احزاب با سوره بقره، برابـر » بن کعب یاب«به عالوه، از   یم
  )   255-254،ص7ج،1412ی، رجم بود. (شوکان هیکرد و در آن آ

خطابـه خوانـد :    نیبر منبر رسول خدا نشست و چن يدوم روز فهیاست که خل نقل
و بر او کتاب فرود آورد، پس از جمله آنچه بر او فرود  ختیخدا محمد را به حق برانگ
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و بـه دنبـال آن،    میدیـ و فهم میو درك کـرد  میسنگسار بود، پس آن را خوانـد  هیآمد، آ
ـ  میاز او سنگسار کرد عدب زیرسول خدا، سنگسار کرد و ما ن دارم کـه چـون    می. و مـن ب

 یخـدا ، سنگسـار را نمـ    در کتاب دیگو يا ندهیشود ، گو يبر مردم سپر یطوالن یزمان
واجب که خدا فـرود آورده اسـت، گمـراه گردنـد.      يپس به سبب ترك کردن امر م،یابی

دارد کـه اگـر مـردم     یاظهـار مـ   فهیراستا، خل نی) در ا850 ص،1424 ،يشابورین (مسلم
ـ آ شیعمر به کتاب خدا افزود، بـه دسـت خـو    ندگفت ینم نگاشـتم.   یسنگسـار را مـ   هی

از تـرك شـدن رجـم بـه سـبب       فـه یخل می، بي) به گفته نوو113،ص8ج،1401،ي(بخار
مسأله از کرامـات   نیو ا افتیو موافقان آنان تحقّق » خوارج«آن در قرآن، درباره  افتنین

 1407 ي،نـوو ( دانسـته باشـد.   امبریـ آن را از جانـب پ  يعمر است و احتمال دارد که و
به عمـر،   ییگو شیپ نیکه به فرض صحت نسبت ا داستی)اما هو192-191،ص 11،ج
ـ بـودن مصـحف را   يکرد، چون با عار یتوان آن را کرامت تلقّ ینم از حکـم رجـم،    جی

ـ   نیکرد و ا یمحتمل جلوه م اری، بسندهیمورد انکار واقع شدن آن در آ ـ یب شیسـنخ پ  ین
  .ستیان نیها، خارج از دانش متعارف آدم

قطع  قیطر که کتاب خدا بهاند  کرده هیبر آن تک قول خودخوارج در  ،قدامه ابن گفته به
آن با اعتماد به اخبار آحاد که کذب آنهـا ممکـن اسـت،    کردن  ثابت است و ترك نیقیو 

ابـن  ( اسـت.  درسـت انجامـد کـه نا   مـی  سـنّت  امر بـه نسـخ کتـاب بـا     نیو ا ستیروا ن
  )121،ص10]،جتا ی[ب،قدامه

ـ     ...«خوارج در مقام انکار حکم رجم، به آیـه   گوید می قتیبه ابن نَّ فَـإِنْ أَتَ صـنَ یفَـإِذَا أُح
 انـد.  نیـز استشـهاد جسـته   ) 25: (نساء» ... هِنَّ نصف ما علَى الْمحصنَات منَ الْعذَابِیبِفَاحشَۀٍ فَعلَ

ب کـ درآورده شدند، اگر مرت زوجیتبه حصن و حفاظ کنیزان که  گاه آن این آیه، مطابق
 قتیبـه  ابـن  مقرّر است. ـ شوهردار زنانیا  ـ زنان آزادمى از مجازات یبر آنان ن ،شتندزنا گ

و  انـد  زنـان شـوهردار شـمرده    معناي بهرا در این موضع » الْمحصنَات« ،گوید خوارج می
دارند شما روایت کردید رسول خدا رجم کرد و پیشوایان  می اظهار سنّت خطاب به اهل

پـس   ؛شـدن نـدارد   قابلیـت تقسـیم   ،مجازات رجـم آنکه  حال ،پس از او نیز رجم کردند
نصـف مجـازات زنـان شـوهردار مقـرر شـده اسـت         ،چگونه در آیه براي کنیزان زناکار
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خوارج از اینکه نصف جزاي زنان شوهردار  سان بدین ؟)180ـ179ص تا]، [بیقتیبه،  (ابن
کـه مجـازات زناکـاري زنـان     انـد   براي کنیزان زناکار تعیـین شـده اسـت، نتیجـه گرفتـه     

در مقـام   قتیبـه  ابـن  تواند نصف شود. می زدن است که بلکه شالقیست، ن شوهردار، رجم
 زنـان آزاد  معنـاي  بـه در این موضع » الْمحصنَات« :دارد می پاسخ به احتجاج خوارج بیان

، نـاقض  زنـان آزاد  رسد معناي نمی نظر به ولی ،)180نه زنان شوهردار (همان، ص ،است
 ؛انـد  گوید که به قید ازدواج درآمـده  می زیرا آیه از کنیزانی سخن ؛استدالل خوارج باشد

 زنـان آزاد داراي زوج جلـوه   انـد،  آن زنان آزاد که در تناظر ایشان یـاد شـده  اساس  براین
  نه زنان آزاد فاقد زوج. ،کنند می

گرایـی   قـرآن  آشـکار خـوارج، مصـداق تـام و     ازسـوي انکار حکم رجـم   درمجموع
 وتـر   خـود، خشـن   يخـوارج در همـه آرا   ددهـ  می و این مثال نشانانه است گریز سنّت

ي، خوارج را به ابـراز  گریز سنّت یبلکه گاه ،اند فرق مسلمان نبودهدیگر از  رتریگ سخت
  سوق داده است.تر  فتاوي سهل

  مردان کننده قذف براي قذفحد  . انکار2ـ2
ـ رْمونَ الْمحصنَات ثُم لَـم  ینَ یوالَّذ«آیه  طبق دوهم ثَمـان    ی لـاء فَاجدـۀِ شُـهعبةً یأْتُوا بِأَرلْـدنَ ج« 

 ودهند  نسبت زنا مى )عفاف یا ازدواج(داراي حصنِ ه به زنان کسانى کجزاي  ،)4 :(نور
یعنـی زنـان   » المحصـنات «از  فقط مذکور است. آیهانه یهشتاد تاز ،آورند چهار گواه نمى

دادن زنا یا لواط بـه مـردان داراي حصـن     داراي حصن سخن گفته است و درباره نسبت
 کننـده  قـذف  اجماع بر آن است کـه حکـم   ، عسقالنی حجر ابن گفته به ، ولیساکت است

ـ  ،یحجر عسقالن (ابن زنان محصن است. کننده همان حکم قذف ،مردان محصن ]، تـا  ی[ب
شـده اسـت کـه    پرسـیده  درباره مردي  صادقدر روایات امامیه از امام  )160، ص12ج

دهـی و بـا    مـی  تو عمل قوم لوط را انجـام  :گوید می کند و به او می را قذف يمرد دیگر
 کننـده  قـذف حـد   آمیزي. پاسخ امام آن است که وي باید هشتاد ضـربه کـه   میمردان در

عالوه بر نسبت  ،قذفحد  سان ین؛ بد)208، ص7، ج1367خورد (کلینی، بشالق  ،است
  گیرد. میدربر نیزدادن را  نسبت لواط ،زنادادن
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 شـمار  بـه  که از رهبران نامـدار خـوارج   ـ ازرق بن نافع ،سمعانیگزارش  به دیگر ازسوي
انگاشـت و بـر    مـی  کنندگان زنان محصـن واجـب   براي قذف فقطقذف را حد  ـ آید می

 )274، ص4، ج1408 ،ی(سـمعان  نبـود. قائـل  قذف حد  به ،کنندگان مردان محصن قذف
اکتفا ورزیدن به نص آیه است که در آن از زنـان داراي   ،ناگفته پیداست مستند این قول

خـوارج نیـز    آراي فقهیدر دیگر  گرایی است. این سنخ اطالقمیان آمده  بهحصن سخن 
ي برده، چهل ضـربه  قذف براحد  اند: چگونه خوارج گفته نمونه براي ؛بازتاب یافته است

) اطالق دارد و آزاد و حـرّ را  4: (نور» ... الْمحصنَات رْمونَی نَیوالَّذ«آیه آنکه با ،شالق باشد
 انـد:  خـوارج گفتـه  همچنین  ؟)339، ص4، ج1412از یکدیگر جدا نکرده است (رازي، 

هِنَّ نصف ما علَـى  یفَعلَ ...«در آیه آنکه با ،زنا براي برده، پنجاه ضربه شالق باشدحد  چگونه
بـراي بردگـان زن آمـده     فقـط زنـا  حـد   شدن نصف ،)25: (نساء» ... الْمحصنَات منَ الْعذَابِ

 ،چگونه شـهادت عبـد   اند: گفتهدیگر  درجايخوارج  ؟نه براي بردگان مرد (همان) ،است
 ...«) و 2: (طالق» مکعدلٍ من يوأَشْهِدوا ذَو« همانند در آیات قرآن که درحالی ،مردود باشد

در  یا قید آزادبودن براي شاهد نیامده است (همان) ،)282: (بقره» ممن تَرْضَونَ منَ الشُّهداء
ـ «در آیه  که درحالی ،چگونه امامت غیرقریشی ممنوع باشد اند: گفته يدیگر نمونه هـا  یا أَی

یالَّذنُوا أَطینَ آمو وا اللَّهع وایأَطولَ عالرَّس و نْ یأُولرِ مکالْأَمبودن نیامده  قید قریشی ،)59: (نساء» م
  است (همان)

تقییـدات   انگـاري  ها، تکیه بر اطالق آیات قرآن و نادیده وجه مشترك همه این نمونه
  مطرح شده در فقه عامه مسلمانان است.

  دست سارق در مطلق مالکردن  . قطع2ـ3
 به باالتر قطـع  ناریدست سارق را در ربع د که رسول خدا استشده نقل  شهیعااز 

ـ   قطـع ی اهللا قالت کان رسول شهیعن عا ...« :کرد می  (مسـلم  »فصـاعداً  نـار یربـع د  یالسـارق ف
 شـافعی و  اسحاق، احمد، اوزاعی، دیدگاه طوسیشیخ  گفته به .)846، ص1424 ،نیشابوري

نصـف  همچون  یمتفاوت هاي از نصاب سنّت فقیهان اهلدیگر  ، ولیاستگونه  همیننیز 
درهـم، پـنج درهـم و ده درهـم سـخن       دینار، یک درهم، دو درهم، سـه درهـم، چهـار   
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عقیــده دارد میــزان مــال  طوســیشــیخ  )413ـــ411، ص5، ج1417 ،ی(طوســ انــد. گفتــه
 ؛)411همـان، ص ( سـرقت اعمـال شـود   حد  شده باید ربع دینار به باالتر باشد تا سرقت
مال ؛ اعم از اینکه اند ها، به قطع دست سارق فتوا داده و [دیگر] ظاهري داود دیگر ازسوي
. در ایـن  ندین آن قائـل نیسـت  کمتـر یعنی ایشان حدي براي  ؛زیاد یاشده کم باشد  سرقت
بـراي مـال    نیـز سـت (همـان) و ایشـان    ها دیـدگاه خـوارج نیـز بسـان ظـاهري      ،مسئله

قطـع دسـت نباشـد، قائـل نیسـتند.      سـبب  از آن تـر   میزان و مرزي که پایین ،شده سرقت
بسیار  یاشدن دست سارق در مال اندك  و خوارج را قطع داود، حسن بصريقول  شوکانی
) را مسـتند قـول   38: (مائده »همایدیوالسارِقُ والسارِقَۀُ فَاقْطَعواْ أَ«کند و اطالق آیه  می معرفی
 ،ی(شـوکان  شود. می مقید ،ن اطالق با احادیثگرچه خود عقیده دارد ای ؛شمارد می ایشان
قطع دسـت سـارق در هـر مـالی      ،قول خوارج قرطبی گفته به )300ـ299، ص7، ج1973

، 6، ج1405 ،ی(قرطباست که داراي قیمت باشد و مسـتند ایـن قـول، ظـاهر آیـه اسـت      
 دیـدگاه  ،کننـده  اتکا به اطالق آیه بدون درنظرگرفتن روایـات تقییـد   سان بدین) 161ص

اطالق آیه، بـر هرآنچـه    مطابق ؛ زیرارا پدید آورده استقطع دست سارق در مطلق مال 
  کند، باید مجازات قطع دست اعمال شود. می عنوان سرقت صدق

  دست سارق از شانهکردن  . قطع2ـ4
ـ والسارِقُ والسـارِقَۀُ فَـاقْطَعواْ أَ  ««داند:  قرآن کریم مجازات دزد را قطع دست می  »همایدی

حـد   دسـت در کـردن   محل قطعو خوارج درباره  سنّت عالمان امامیه، اهل .)»38: (مائده
فرق اسالمی فقط امامیه برآن است درمیان سید مرتضی،  گفته به اند. اختالف کرده سرقت

، مانـد  مـی  شود و انگشت شست و کف دسـت او بـاقی   می که چهار انگشت سارق قطع
منقـول اسـت:    نظـر دو  ،ند و از خوارجا قائلهمگی به قطع دست از مچ  سنّت اهل ولی

قـول خـوارج    ، طوسیشیخ  )528، ص1415 ،یمرتض دی(س .قطع از بازو و قطع از شانه
  )438، ص5، ج1417 ،ی(طوس کند. می را قطع دست سارق از شانه معرفی

در لغـت  اند  گفته،  احتجاج کردهقطع دست سارق  هیبه آ، خوارج حزم ابن گفته به
 ،حـزم  (ابن شود. می عنوانی است که بر مابین شانه تا سر انگشتان اطالق» ید« ،عرب
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  )357، ص11]، جتا ی[ب
دیـوار را رنـگ   « ،»صـورتت را بشـوي  «، در جمالتی چون صاحب این قلمعقیده  به

نتیجه گرفت که تمام صورت باید شسته شـود یـا    ،توان با تمسک به اطالق می و...» بزن
درخـت را قطـع   « ،»دستت را بشـوي «چون در جمالتی  ، ولیتمام دیوار باید رنگ شود

شویند یا درخت را از چه  می دست را از کجا ،و... مخاطب باید بنگرد که در عرف» کن
 ،فمیان قسم نخست و قسم اخیر آن است کـه حسـب عـر    تفاوتکنند؟  می محلی قطع

در قسـم اخیـر،    ، ولیدر قسم نخست، عمل به نهایت اطالق، مطلوب و مستحسن است
اگر در عرف زمان و مکان صـدور سـخن،    سان ؛ بدینعرفی استحد  مطلق، منصرف به

آن عمـل  مطـابق  شونده از اطالق مستحسن باشد، مخاطب باید  عمل به حداکثر برداشت
، مخاطـب بـه مراعـات معهـود     هسـت معهود براي عمـل  اي  اما اگر مرز و محدوده ،کند

اطالق مستحسـن   تینها. حالت سوم آن است که در عرف، عمل به باشد ملزم میعرفی 
فرض تبعیت از فرمـان بـا انجـام حـداقل، تحقـق      دراین نیز نباشد؛ي معهود نباشد و حد 

  یابد، گرچه عمل به بیش از آن نیز منعی ندارد. می
هـا   عرب ،طع دست سارق باید نگریست که آیا پیش از نزول آیهدرباره ق اساس براین

بـاره  درایـن کردند یا خیر؟ اگـر احـراز شـود کـه      می ن قطعدست سارق را از محلی معی 
شود و  می اطالق و سکوت قرآن بر معهود ذهنی مخاطبان حمل ،استبوده مسلّم  عرفی

هود، عمل به فرمان قطـع  در فرض فقدان عرف مع، ولی الزامی است ،مراعات آن معهود
یعنی باید مقداري از دست قطع شود کـه در عـرف    ؛گردد می دست با حداقل آن محقق

) 31: (یوسـف  »هنَّیدیقَطَّعنَ أَ برْنَه وکنَه أَیفَلَما رأَ ...«بگویند دست فالنی را قطع کردند. آیه 
خبـر  » قطـع یـد  «با تعبیـر   یوسفحضرت دیدن  هنگامبریدن زنان مصري  که از دست

زبانان زمان نزول قرآن، بر بریدگی  در عرف عرب» قطع ید«دهد که  می نشان ،داده است
گرچه مطابق اطالق آیه سرقت، بیشـتر بریـدن نیـز     ،صادق بوده است نیزمختصر دست 

در  ولـی  ،اکتفا کـرد مسلّم  ها باید به قدر متیقن و مجاز و مشروع است. البته در مجازات
دست حاکم شـرع   ،در فضاي نزول قرآن، باتوجه به اطالق آیهمسلّم  فرض فقدان عرف

حسـب   ،در فرض فقدان عرف معهوددرحقیقت در میزان بریدن دست سارق باز است. 
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و بـر خـالف دیـدگاه خـوارج،      امکان عمل از حداقل تا حداکثر وجود دارد ،آیه اطالق
شمارد که اطالق شـارع را   نمی آن را مستحسنعرف  ؛ زیراعمل به حداکثر الزامی نیست

  بر آن حمل کند.
ست که در مقـام  روشن ا ، ولیفهم آیه بود چگونگیدر توضیح  فقطآنچه گفته شد 

بلکـه بایـد همـه دالیـل      ،توان صرفاً به آیه اکتفـا کـرد   نمی مسئلهتشخیص حکم شرعی 
  چهارگانه را درنظر گرفت.

  خاله او ایعمه با نکاح زن . جواز جمع 2ـ5
ة و أالمـر  ة و عمتها و ال بـین أالمر الیجمع بین« :روایت شده است اسالمگرامی از رسول 

ـ  زن با عمـه ، جمع میان یک نکاحدر  یعنی ؛)128، ص6، ج1401(بخاري، » خالتها  ااو ی
  روا نیست. زن با خاله اویک 

آمدنـد و   زیعبـدالعز  بـن  عمـر که دو مرد از خوارج نـزد  اند  کرده تیحکا دیگر ازسوي
 میتحـر  يگـر یو د یرجم زاننخست ازجمله مسائل،  ؛مسائل را بر او انکار کردند یبرخ

ـ نکـاح   انیجمع م ، 7ج تـا]،  [بـی قدامـه،   (ابـن خالـه او بـود    ایـ زن بـا نکـاح عمـه     کی
در قـرآن احتجـاج    ماحکا نیخوارج به فقدان ا ،یخیگزارش تار نیدر ا .)479ـ478ص

و مسـلمانان پـس از او    آن است که عمل رسول خدا زیعبدالعز بن عمرو پاسخ اند  کرده
  .(همان) ستندیدر قرآن مذکور ن زیاسالم ن گریاز احکام د ياریبوده است و بس گونه این

 دیـ کرد تیـ که شـما روا اند  داشته اظهار سنّت ، خوارج خطاب به اهلبهیقت ابن گفته به
 ایـ همراه عمـه   به ،با زن: خالتها یعمتها و ال عل یالتنکح المرأة عل« :فرمود که رسول خدا

م کبنَـاتُ  و مکاتُم أُمهیکحرِّمت علَ« هیدر آ یتعال يخداآنکه  حال ،»شود یاش ازدواج نم خاله
اتُ وکأَخَوخالـه   ایزن با عمه  انیجمع م ،) موارد حرمت نکاح را برشمرده23: (نساء» ... م

ـ نَ غَیم محصـن کم أَن تَبتَغُواْ بِأَموالکم ما وراء ذَلکأُحلَّ لَ و« :بعد هیاو را ذکر نکرده است و آ رَ ی
حافسشمارد، داللت دارد که نکـاح زن   می را حاللها  برشمرده ي) که ورا24 :(نساء» نَیم

  ).182ـ181ص تا]، [بیقتیبه،  (ابن اش، جزء موارد حالل است خاله ایهمراه عمه  به
او خالـه   ایـ زن با نکاح عمـه   کینکاح  انیجمع معقیده دارد  باره دراین یطوس خیش
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 .)296، ص4، ج1417طوسـی،  دهند ( تیخاله رضا ایعمه آنکه  مشروط به ،است زیجا
 ؛)58، ص7، ج1412نـد (حلّـی،   ا ر عالمـان امامیـه بـر ایـن قـول     بیشت یحلّعالمه  گفته به
توانـد دختـر    نمـی  کـس  چیهـ « :دارد مـی  انیب رانیا یقانون مدن 1049ه ماد اساس ینهمبر

  .»مگر با اجازه زن خود ،ردیدختر خواهرزن خود را بگ ایبرادرزن 
به عدم جـواز   مسئله نیدر ا سنّت اهل هانیفق عیجم دهد که می گزارش یطوس خیش
خوارج درهرحـال بـه جـواز     ولی، ندارد يعمه و خاله اثر تیرضا شانید و نزد اان قائل
 جـواز در این موضـوع،  اصل  ،یطوسشیخ باور  . به)296، ص4، ج1417 ،ی(طوسندا قائل

مـات  محرّ ذکرنساء که پس از سوره  24 هیآهمچنین  .خواهد می لی، دلتیاست و ممنوع
ر یدارد که غ می انیمن بؤخطاب به مردان م هیآ نیا .(همان) جواز است لیدل ،نکاح آمده
راه گـر را از  یزنـان د  ،ه بـا امـوال خـود   کـ شده براى شما حالل است  برشمردهاز موارد 
  د.ینکطلب  ـنه زنا  ـازدواج 

  جز مادر و خواهر . جواز نکاح با خویشان رضاعی به2ـ6
 (مسـلم  »یحرُم من الرّضاعۀ ما یحرُم من الـوالدة « :کرده است نقل از رسول خدا عایشه
حرمـت نکـاح    سببهر قسم خویشاوندي خونی که  یعنی ؛)681ص، 1424، نیشابوري

ـ تعب بـه  حاصل شود، حرمت نکـاح دارد.  نیزشیرخوردن  راهاست، اگر از   1046ه مـاد  ری
  .»است یحرمت نکاح در حکم قرابت نَسب ثیاز ح یقرابت رضاع« :رانیا یقانون مدن

که شما از اند  احتجاج کرده سنّت اهل خطاب به، خوارج بهیقت ابن گفته به دیگر ازسوي
حرمـت اسـت، رابطـه     سـبب اش  یبهرچه رابطه نس :که فرمود دیکرد نقل رسول خدا

ـ آ امـا  ،حرمت خواهد بـود باعث  نیز ی آنرضاع ـ  « هی ـ کأُمهـاتُ  و ... میکحرِّمـت علَ الالَّت یم 
سـبب   بـه  ،را برشـمرده حـرام   هـاي  نکاح ،)23 :(نساء» ... م منَ الرَّضَاعۀِکأَخَواتُ م وکأَرضَعنَ

ـ أُحـلَّ لَ  و« :بعد هیکرده است و آمادر و خواهر رضاعی را حرام  فقط ،شیرخوردن م مـا  ک
اء ذَلرکودیگـر د، داللت دارد کـه  خوان می را حاللها  برشمرده ي) که ورا24 :(نساء» ... م 

  .)182ـ181ص تا]، [بیقتیبه،  ند (ابنا موارد حالل خویشان رضاعی در زمره
ي خـوارج سـبب شـده    گریز سنّت پیشین، مسئلهنیز بسان  مسئلهدر این اساس  براین
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مشروع را گسترش دهنـد و آزادي افـراد در انتخـاب همسـر را      هاي است دایره ازدواج
  افزون گردانند.

  . وقوع تحلیل بدون نزدیکی2ـ7
طـالق   ،)229: بقره(» ح بِإِحسانٍیبِمعرُوف أَو تَسرِ كالطَّالَقُ مرَّتَانِ فَإِمسا«آیه مطابق 

ـ  ردى نگـاه دا نیکـ  هرا بخود د زن یا بایشوهر پس از آن و رجعى دوبار است  ـ ی ه ا ب
ح کفَإِن طَلَّقَها فَالَتَحلُّ لَه من بعـد حتَّـى تَـن   «راستا آیه  او را رها سازد. دراینستگى یشا
ویغَجا زلَفَإِن  رَهع نَاحا فَالَجا أَن یطَلَّقَها إِن ظَنَّا أَن یهِمعیتَرَاجیقاللّه وددا ح230: بقره(» م( 

گـر بـراى او آن زن   ید ،دهدرا طالق  زن ،اگر شوهر براى بار سومکه  دارد می مقرر
 ؛و میان آن دو جـدایی افتـد   ندکازدواج  دومبا شوهرى  زنآنکه  مگر ،ستیحالل ن

 ،یعنی اگر ازدواج با مرد دوم نیز به جدایی انجامید، اشکالی ندارد که شوهر نخست
کـه   یزن« :رانیا یقانون مدن 1057ه ماد ریتعب به با زن سابق خود ازدواج کند. مجدداً

ـ  کیزوجه  یسه مرتبه متوال مگـر   ،شـود  ینفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام م
بـا او،   یکـ یدرآمـده و پـس از وقـوع نزد    يگریمرد د تیبه عقد دائم به زوج نکهیا

  .»فوت، فراق حاصل شده باشد ایفسخ  ایواسطه طالق  به
و شیعه عقیده دارنـد زن بـر شـوهر نخسـت      سنّت عموم فقیهان اهل ،مسئلهدر این 
مسـیب   بـن  سعید ولی ،مگر آنکه شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد ،شود نمی خود حالل

هرگاه نکاح صحیحی انجام شود و قصد از نکـاح   ، معتقد استندانستهنزدیکی را شرط 
صرفاً تحلیل نباشد، اشکالی نیست که در فرض جدایی زوجین، شـوهر نخسـت بـا زن    

نظر قائـل  به این  ،»حتی تنکح زوجاً غیره«ظاهر  خوارج نیز مطابق .خود ازدواج کند سابق
در آیـه بـه لـزوم نزدیکـی تصـریح       یرا؛ ز)472-471، ص8ج تا]، [بیقدامه،  (ابناند  شده
است. البتـه ایـن اسـتدالل درصـورتی صـحیح      آمده  میان بهرف نکاح سخن از ص ،نشده

  نه نزدیکی و آمیزش. ،است که معناي اصلی نکاح همان عقد نکاح باشد
گاه جمهور مسـلمانان روایـت شـده اسـت کـه رسـول       دیددر تأیید  براین افزون

به زنی که مایل بود بدون تحقق نزدیکی با شوهر دوم به ازدواج بـا شـوهر    اسالم



96
 اهللا نجفی روح  

نه! تا آنکـه  : ال حتی تذوقی عسیلته و عسیلتک« :فرمود گونه اینخود بازگردد،  نخست
 .)165، ص6، ج1401(بخـاري،   »او بچشی و او از شیرینی تو بچشـد  تو از شیرینی

ل «نث ؤم ،»ۀعسل«تصغیرشده » ۀعسیل« نووي گفته به سـاسـت و در ایـن موضـع،    » ع
یعنـی لـذت و    ؛)3ــ 2، ص10، ج1407(نـووي،   باشـد  میکنایه از جماع و نزدیکی 

  حالوت این عمل به عسل تشبیه شده است.
ي خوارج در این موضع، سبب شده است دایره اختیار و آزادي گریز سنّتدرمجموع 

  افراد در ازدواج را افزون گردانند.

  نفع وارث به تیوص . جواز2ـ8
 انـد.  ، اخـتالف ورزیـده  وارث نفـع  بـه  تیوصـ و خـوارج در مشـروعیت    سنّت اهل

ـ خَ كم الْموت إِن تَـرَ کم إِذَا حضَرَ أَحدیکتب علَک« هیآ باره دراین ـ ی صیرًا الْو ـداللْواألقْـرَبِ یۀُ لنَ ینِ و
رُوفعاز آنـان   یکـ یه چـون وقـت وفـات    کـ کنـد   مـی  منان مقررؤبر م ،)180: (بقره» بِالْم

ت یوصـ  دهینحو پسـند  شاوندان خود بهیفرارسد، اگر مالى دارند، براى پدر و مادر و خو
انَ لَه ولَد فَإِن لـم  کإِن  كلِّ واحد منْهما السدس مما تَرَکه لیألَبو و ...« هیآدر  دیگر ازسوينند. ک

ـ  نانَ لَه إِخوةٌ فَألُمه السدس مکورِثَه أَبواه فَألُمه الثُّلُثُ فَإِن  ن له ولَد ویک صو عدـ یۀٍ یب ـا أَو   یوصبِه
مع یبا کسرهاي دقیق نیارث والد زانیم ،)11: (نساء» ... نٍیداسـاس  بـر شـده اسـت.    نی 
ت   شـرط آنکـه   بـه  ؛اسـت  كششم ماتر یک ت،یاز پدر و مادر م یکبراى هر ه،یآ نیا میـ

رنـد،  بپـدر و مـادر از او ارث ب   فقطفاقد فرزند باشد و وي اگر  ولی ،فرزند باشد يدارا
برادرانى داشـته باشـد، سـهم    میت  د و اگررَب ه را پدر مىیو بق ستسوم ا یکبراى مادر، 

 هـاي  تیها پس از انجـام وصـ   سهم نیالبته ا د.ابی می لیششم تقل یکسوم به  کیمادر از 
  ون اوست.یو پرداخت دمیت 

حق حقّه فال  عطی کلّ ذيأاهللا قد  ان« :اند روایت کرده اسالمگرامی از رسول  سنّت اهل
پس هیچ وصیتی براي هـیچ وارثـی    ؛خدا حق هر صاحب حقی را عطا کرد :وصیۀ لوارث
  ).656، ص1، ج1410(ابوداود،  »وجود ندارد

شما از رسـول خـدا    :دارند می اظهار سنّت خوارج در احتجاج با اهل ،بهیقت ابن گفته به
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کتـاب   الفخـ  تیروا نیا ولی، ستین یتیبرنده وص ارث يبرا :که فرمود دیکرد تیروا
آن دو  يبـرا  تیوصـ  مشروعیتند و ا جزء وارثان حال همهپدر و مادر در ؛ زیراخداست

  .)181ـ180ص تا]، بی[قتیبه،  تقریر شده است (ابن بقرهسوره  180 هیآ در
ـ بقـره بـه آ  سوره  180 هیآ :دارد می انیدر پاسخ به خوارج ب بـه یقت ابن ارث منسـوخ   هی
پاسـخ  بایـد  آن دو قابل جمع است،  نفع به تیبا وص نیارث والدو اگر گفته شود  است
از  کننـده  کرده است و به دنبال آن بر اطاعت نیرا مع راثیاز م نیبهره والد ،ارث هیآداد 

تـوان   نمی نیبنابرا دهد؛ میف از حدود، وعده عقاب ثواب و بر متخلّ وعدهحدود ارث، 
همچنـین   .)181ص درنظر گرفت (همان، نیوالد يشده برا نییاز حدود تع شتریب یسهم
 ،بقره باشد (همـان) سوره  180 هیتواند ناسخ آ می »لوارث ۀیوص ال« ثیحد اند گفته یبرخ
ـ م تیعمل به وصـ  زیرا ؛ستا یرفتنیپذنا بهیقت ابن استداللرسد  مینظر  بهاما  نـاقض  تی ،

 خبـر  بـراین  افزون اند. را بر ارث مقدم داشته تیارث، وص اتیبلکه آ ،ستیحدود ارث ن
ـ ناسـخ با  ؛ زیـرا نسخ قرآن را ندارد تیصالح ،منقول از پیامبر واحد اعتبـار،  ازنظـر   دی

 ستندیهمراه ن سنّت با قول عالمان اهل مسئله نیدر ا هیامام هانیوزن منسوخ باشد. فق هم
 /597، ص1415مرتضی،  (سیدکنند  می یتلق و صحیح وارث را مشروع نفع بهت یو وص

  ).135، ص4، ج1417طوسی، 

  مقتولمیراث قاتل عمد از . عدم محرومیت 2ـ9
ماجـه،   (ابـن  »القاتـل الیـرث  « :برد نمی قاتل ارثکه اند  کرده نقل از رسول خدا

خالفی نیست کـه قاتـل عمـد از مقتـول      ،طوسیشیخ  گفته به .)883، ص2ج تا]، [بی
اهـل علـم   گویـد   مـی  قدامـه  ابـن ). 28، ص4، ج1417بـرد (طوسـی،    نمی خود ارث

 و مسـیب  بـن  سـعید  ولـی بـرد،   نمی نظر دارند که قاتل عمد از مقتول، هیچ ارثی اتفاق
مطـابق  اسـت.   گونه همینو رأي خوارج نیز اند  شدهقائل به ارث  باره دراین جبیر ابن

 تـا]،  [بـی قدامـه،   شود (ابن می عمومیت آیه ارث شامل قاتل عمد نیز ،استدالل ایشان
در آیه » والدأ«المثل اگر قاتل فرزند مقتول باشد، عموم لفظ  فی؛ یعنی )161، ص7ج
گیـرد.   دربرمـی او را  )11 :(نسـاء  »... نِییرِ مثْلُ حظِّ األُنثَکم للذَّکأَوالَد یم اللّه فیکوصی«
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آنکـه   بـی  ،بردن خویشاوندان سخن رفته است آیات ارث، از ارثدیگر همچنین در 
  خویشاوند مرتکب قتل، استثنا گردد.

  انکافرقتل اطفال . جواز 2ـ10
 ـ  آید می شمار به هاي خوارج ترین شعبه که یکی از مهم  ـ ازارقه ، حزم ابن گفته به

ْ و« اتیبا استدالل به آ إِن تَذَرهم  کارا إِنَّینَ دیافرِکقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَى الْأَرضِ منَ ال
لَّا فَاجِرًا یلَا  و كضلُّوا عبادی به جـواز قتـل اطفـال کـافران      ،)27ـ26: (نوح» فَّاراکلدوا إِ

 از خداونـد  نـوح  ایـن آیـات،  طبـق  ). 156، ص5ج ،2010، حـزم  (ابـن اند  شدهقائل 
اگـر آنـان را بـاقى     ؛ زیرادگذارنباقی ن یافران را بر روى زمکاز  یک چیهخواهد  می

فرزنـدي   و بسیار کفرورزنده،ار کافراد گنهنند و جز ک را گمراه مى شبندگان د،گذار
   آورند. نمی دنیا به

ـ ن گریدر مصادر د، حزم ابن عالوه بر گزارش قـول بـه اباحـه قتـل اطفـال بـه        زی
ـ  ابـن  /274، ص4، ج1408 ،یاست (سمعان داده شدهنسبت  ازرق بن نافع ـ الحد یاب  د،ی

  .)139ـ138، ص4، ج1378
پـس   ؛قتال اعزام کرد يبرا يلشکر امبریپ ن،یکه در روز حن نقل است دیگر ازسوي

شـد.   دهیفرزندان آنان کشـ نبرد پرداختند و قتال با مشرکان به قتل  آن لشکر با مشرکان به
به قتل فرزندان واداشـت؟  را شما  زیچ چه :دیاز آنان پرس ،بازگشتند امبریچون به نزد پ

از فرزنـدان   ریشما غ نیبهتر ایفرمود: آ امبریآنها فقط فرزندان مشرکان بودند. پ :گفتند
جز بر فطـرت   یانسان چیجان محمد در دست اوست، هآنکه  مشرکان است؟ سوگند به

 ،یهقـ ی(ب و سـخن گویـد   گـردد  ایـ که زبانش ازجانـب او گو  یشود تا هنگام نمی متولد
  .)130، ص9ج تا]، [بی

خود خوارج  انیم ،جواز قتل اطفال کافرانباره درآید که  از مصادر تاریخی برمی
 ازرق بـن  نافعبه  ،مسلک یخارج عامر بن ةنجدنقل است که  .بوده است نظر اختالفنیز 

 ،نافعقتل اطفال مخالفان که  جملهاز ؛رده گرفتچند را بر او خُ يو امور نوشتنامه 
از کشتن کودکـان و داللـت    رسول خدا یبه نه باره دراین نجدهانگاشت.  می جایز
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بودن افراد نسبت بـه گناهـان    ) بر نامسئول15: سراءا» (أُخْرَى رالَتَزِر وازِرةٌ وِز و« هیآ
را  اواحتجاج  ،نافع ، ولی)137، ص4، ج1378 د،یالحد یاب (ابن احتجاج کرد گران،ید

خدا بود و به  امبریکه پ نوحسوره نوح، اظهار داشت  اتیو با استدالل به آ رفتینپذ
 فیبه کفر توص ،دمتولد گردنآنکه  ش ازیاو از من و تو داناتر بود، اطفال کافران را پ

ـ  نمی يباشد و تو آن را در قوم ما جار نیچگونه در قوم نوح چن ؛کرده است  ؟یدان
لَئیم خَکفَّارکأَ« :خدا فرمودآنکه  حال لَکرٌ منْ أُو أَم رَاکمئم برِ یۀٌ فب کافران شما از  ایآ: الزُّ

 »)43: (قمـر  ها برائت و امـان اسـت؟   ا شما را در نوشتهی برترند نیشیکافران اقوام پ
  .)139ـ138، ص4ج(همان، 

تقریر کـرد:  گونه  اینتوان  می را جواز قتل اطفال کافرانبراي  نافعاستدالل درمجموع 
ـ با ،نیاورده استاسالم که  يکافرو اطفال کافران، کافرند  اسـاس   ؛ بـراین کشـته شـود   دی

را  اهـل کتـاب   قاعده، حکم قتل کافران نبایـد البته مطابق  کشته شوند. دیاطفال کافران با
  یابند. می امان ،بلکه ایشان با پرداخت جزیه ،دربرگیرد

  نتیجه
 گریز سنّت وگرا  قرآن ، یک نظام فقهیخوارجدهد که  می شواهد تحقیق حاضر نشان

مواردي چون جزاي زناکار  ویژه بهدر کنار یکدیگر ها  بنا کرده بودند. مالحظه همه نمونه
ي خـوارج فراتـر از   گریـز  سـنّت  محصن و دایره شمول محارم رضاعی، داللت دارد کـه 

در  وبـیش  کـم انکار موردي اصالت برخی روایات بوده است که این سنخ نقـد روایـت،   
  شود. می نیز دیدهدیگر مذاهب 

از تـر   خشـن همـه احکـام،    نیسـت کـه   گونه اینیگر در نظام فقهی خوارج، د سوياز
آن و بلکــه اعتمـاد بــه عمــوم و اطــالق آیــات قــر  ،باشــد مســلمان فــرَق دیگــر احکـام 
سـبب شـده اسـت فتـاوي خـوارج نسـبت بـه         ی، گاهکننده روایات تقیید انگاري نادیده

انکار وجوب خوارج در  يآرا باشد. يو داراي آزادي عمل بیشترتر  سهل ،دیگر مذاهب
جواز جمع نکـاح زن بـا   ، مردان کننده قذف يقذف براحد  انکارتأهل، سنگسار زناکار م

نفع  به تیجواز وص، مادر و خواهرجز  به یرضاع شانیخو جواز نکاح با، خاله او ایعمه 
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و گویـا بـر ایـن مـدعا      آشـکار ی زوجین، شواهدي کیبدون نزد لیتحل و صحتوارث 
روایـات، سـبب    انگـاري  اطالق آیات و نادیـده  و نیز اعتماد به عموم یهستند. البته گاه

دسـت  کـردن   طـع ق خوارج شده است کـه تر درمیان  گیرانه و سختتر  بروز فتاوي خشن
ویژگـی شـاخص فقـه     سـان  بدین .آن استروشن و در مطلق مال، نمونه  سارق از شانه

و تقییـدهاي  هـا   تخصـیص  انگـاري  دهیقرآن و ناد اتیعموم و اطالق آخوارج، عمل به 
یـا  این رویکرد به سهولت و آزادي بیشتر بینجامد اعم از اینکه  ؛است اتیروامذکور در 

  شود. به مشقت و خشونت منتهی
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