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 ؛))پس به بندگانم مژده ده

هستند كسانى  می كنند، آنان آنان كه سخن را مى شنوند و از بهترينش پيروى 
 همان خردمندانند.((آنان و ، كه خدا هدايتشان كرده

 سوره زمر

 

ی نلالار   ی پيشين اين نشريه در بخش كتاب، گفتاری به رشلتله در شماره
درآمد، كه گويا به ديده ی برخی از دوستان، به ويلژه دوسلتلداران خلانلدان 
آسمانی پيامبر بزرگوار اسالم گران آمده؛ و رنجشی در پندار آنان پديدار گشتله 
است. از آنجا كه ما هرگز در پی آن نبوده و نيستيم كه گردی از گفتار و كلردار 
خويش بر دل دوستان بنشانيم، بنده برآن شدم تا در مقام مدير مسلئلول ايلن 
نشريه به اقتضای وظيفه خويش درمورد انتقادات وارده، به توضيحلاتلی دلنلد 

 بپردازم.

-علَّلملی” رسانه ای است با زمينه  “ استصحاب” دنانکه نيك می دانيد نشريه 
و در مقياس دانشجويی؛رسالت رسانه)در هر زمينه ای كله بلاشلد(،  “ تخصصی

آگاهی بخشی بدون پيشداوری، دست اندازی و دستبرد در آبشخورهايی اسلت 
پردازد؛ آرمان ما نيز جز آن نبوده است كه بله  كه از آنها به واگويی داده ها می

واكاوی، بازخوانی، بازشناسی و بررسی انديشه های كمتر شنلاخلتله شلده در 
زمينه های مختَّف من جمَّه حجاب، به شيوه ی عَّمی و دانشااهی پرداخلتله 
باشيم و آنچه در شماره پيشين آمده است، آرای نويسنده بوده و عبلارات نليلز 
عينا از كتاب ياد شده بازگو شده؛ ازين رو به هيچ عنوان نشان دهنده ی تأييلد 

 ما نبوده و نيست.

حال بازگرديم به قرآن و آيات فوق الذكر؛ كه بشارت ها به ده می دهد و اميلد 
آوريم و  رستااری به كه. ما)نشريه استصحاب( بنا بر هويت خويش، سخن ها می

نظرها ياد می كنيم، آن هم از نوع عَّمی آن؛ تا به سهم خويش مهيلا سلازيلم 
بستری برای تضارب آرا، برخورد انديشه ها و شنيدن سخن ها؛ تا باشد قول هلا 
را بشنويم و از بهترين آن تبعيت كنيم تا در نهايت مشمول بشارت قرآن كريلم 

 قرار گيريم؛ إن شاء اهلل.

ماند كه درا مطالبی كه در شماره قبل از آن  اكنون، جای اين پرسش خالی می
سخن رانديم و صد البته تأييد و يا ردی برآن ننااشتيم، بر برخی دوستان جان، 
اساتيد مهذب و دانشجويان معزز سخت و گران آمده است، آنچنانکه ذره ای از 

داوری های خود بر اين مجموعه نکاستند و هلردله كله از  قضاوت ها و پيش
 شد نثار ما استصحابيون كردند. انديشه بر زبان جاری می

دانيم كه در اين ايام مسعود و خجسته پساپلس زادروز  در آخر، برخود الزم می
بانوی ايمان، شهامت، شجاعت و ايستادگی را گرامی بداريم؛ بزرگ بانويی كه در 

ی زهد و كثرت معرفت به دريافت لقب شريف سيده النساءالعالمليلن از  نتيجه
ای كه در هناام تبليليلن حل ،  لَّعالمين مفتخر شد؛ بانوی عفيفه جانب رحمه

سخنوری راستين بود؛ به راستی اگر نبود سخنان غرايش در مسجد پليلاملبلر 
ی نخست درباره توقيف فدک كله بلا  عَّيه و احتجاجاتش با خَّيفه  صَّوات اهلل

راند و نيلز ديلالر   شجاعت و شهامتی ستودنی آنها را بر زبان خجسته ا  می
سخنانی كه از آن نفس زكيه بر جای مانده است، آيا املروز شليلعليلان ملی 

 توانستند مذهب تشيع را مذهب ح  و شجاعت و شهادت بدانند؟

 

 الَّهم حشرنا بمحمد و آل محمد)ع(.. .

   

 
 
 

مسئَّه حجاب و پوشش بانوان كه اين روزها بار ديار بحث داغ 
جامعه ماست، از دو منظر قابل بررسی است. نخست از جلهلت 
اينکه حجاب به عنوان يك فعل ايمانی و به عنوان آنچه شلارع 

 به آن می نارد آيا وجوب دارد يا استحباب يا... 
مقام دوم و مورد اشاره ما در اين مقال، مربوط به جرم انلالاری 
اين تکَّيف است)پيش فرض در اينجا اين است كه حجاب سر و 
گردن بانوان از سمت شارع واجب اعالم شده(. از ايلن ملنلظلر 
بررسی می شود كه آيا ميتوان بی حجابی را به عنوان يك گنلاه 
شرعی مورد تعقيب كيفری قرار داد يا خير؟ اساسا گناه شرعلی 
بايستی ده ويژگی هايی داشته باشد كه قانوناذار بلتلوانلد در 

 دهاردوب قانون مجازات اسالمی آن را جرم انااری نمايد.
نظر به اينکه در هيچ يك از آيات و روايات مجازات دنيلوی ای 

برای بی حجابی وجود ندارد و 
تقريبا در طول تاريخ حکوملت 
پيامبر و اميرالمومنين هيچ زن 
بی حجابی مجازات نشده پلس 
نميتوان بلرای ملجلازات بلی 
حجابی در ميان حدود شرعلی 

ای يافت.زيرا حدود متکی  نمونه
بر آيات و روايات است كه بلی 

 حجابی فاقد اين وجه است.
اما از آنجا كه بخشی گسلتلرده 
در قانون مجازات اسالمی تحت 

عنوان تعزيرات وجود دارد كه هر آنچه كه در شلرع بلرای آن 
مجازات تعيين نشده يا در آن زمان مبتال به نبوده ذيلل ايلن 
عنوان قابل مجازات است. البته تعزير هم دهاردوب و قاعده ای 

 دارد كه در ادامه به آن می پردازيم.
قانون تعزيرات جرم  ۸۳۶در تبصره ماده  ۲۷بی حجابی در سال 

زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابلر و انلظلار «انااری شد:
عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنلجلاه 

 .»هزار تا پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد
به نظر می آيد كه اين ماده مؤثَر از اين فتلوای حضلرت املام 

هر كسی كه واجبی را ترک يا حرامی را مرتکلب «خمينی است:
شود امام )ع( يا نائبش می تواند او را تعزير كند به شرط اينکله 
آن امر از كبائر باشد. تعزير كمتر از حدّ است و مقلدار آن بله 

، كتلاب ۷۲۲ص  ۷)تحريرالوسيَّه، ج  »دست حاكم شرع است.
 الحدود، فروع حد القذف، الخامس(

ليکن نکته مهم و قابل بحث در اين سخن حضرت امام هلملان 
شرطی است كه ذكر كرده يعنی اينکه گناهی قابل تعزير اسلت 

 كه از گناهان كبيره بوده باشد.
توضيح اينکه حضرت امام در شرح و توضيح گناه قابل تلعلزيلر 

هر معصيتی كه عذاب آتش جهنم يا عقلاب بلر آن «آورده اند:
داده وعده شده باشد، يا با آن به شدت تمام برخورد شده باشد، 
يا همانند يا بزرگتر از برخی گناهان كبيره معرفی شده باشد، يا 
عقل بر كبيره بودن آن حکم كند، يا در ارتکاز متشرعه دنليلن 

 »باشد، يا نصی بر كبيره بودن آن وارد شده باشد.
-۷۲۲، ص ۱تحريرالوسيَّه، القول فی شرائط إمام الجماعه، ج (

۷۲۷) 
بلی ” آن گاه ايشان دهل و پنج گناه كبيره را مثال می زنند كه 

در ميان آنها ديده نمی شود. حتی مرحوم دستلیليلب “  حجابی
هم كه كتاب نفيس و مفصَّی در مورد گناهان كبيره دارد بلی 

 حجابی را جزو اين دسته از گناهان ندانسته!
پس به نظر می رسد تلبلصلره 

قانون تعزيلرات بلا  ۸۳۶ماده 
فتوای بنيانالذار جلملهلوری 

 اسالمی همخوانی ندارد.
مسئَّه ديار در اين بلاره ايلن 
است كه اصلوال در جلواملع 
توسعه يافته قانوناذار تا حلد 
توان سعی دارد كه جرم زدايی 
را در قانون نويسی در پليلش 
گيرد و به بيان ديار به جلای 
تعدد و تشلديلد رفلتلارهلای 

كوشد به جای پر كردن  مجرمانه يك گام به عقب برگشته و می
زندان ها، قبل از وقوع جرم مجرم را از ارتکاب به آن ملنلصلرف 
كرده و با آموز  و انجام فعاليت های فرهنای و تاثيرگذاری در 
فرهنگ و رفتار اجتماعی در امر پيش گيری جرم تال  كند تلا 
آنکه رفتارهای افراد جامعه را يکی پس از دياری جرم انلالاری 

 كند.
االشعار در انجام ملاملوريلت  به نظر می آيد كه تبصره ماده فوق

خود )يعنی بهبود وضع حجاب در بانوان( به توفيقی نرسيلده و 
 ده بسا كه عکس آنچه توقع ميرفته ثمر داده و به قول موالنا

 از قضا سركنجبين صفرا فزود...
توقع آن است كه امروز مسئولين امر از فضای جرم انلالاری و 
نااه مجرمانه به شهروندان فاصَّه گرفته و آنچه در اين سلاللهلا 
گذشته را از منظر عقل و منط  باذرانند تا بهترين تصميم هلا 

 در اين مورد اتخاذ شود.

گاری گناه  رجم ان

 t.me/anjoman_feghh       (                                                              شماره پنجم                                                    ۱۲/۲۹۱۳۹۳۱دوشنبه )

 رس مقاهل سخن مدیر مسئول

 حسين رهجو



 
 

يادآوری: در سَّسَّه مقاالت پيشين در باب ارتداد پلس از ملطلرح 
ساختن مقدمه  و  بيان معنا، انواع و همچنين مصادي  طرح شده در 
قرآن و بررسی آنان؛ به رد مستندات قرآنی مورد ادعا در پرداختليلم. 
در پايان نيز مختصرا ارتداد در احاديث را بررسی و مجازات ارتداد در 
حقوق جزای ايران را بيان نموديم. در بخش سوم و پايانی نيز ابلتلدا 

 صفت رحمانيت در اسالم را بررسی ميکنيم.
دين اسالم دين مهربانی و پيامبر اسالم نيز رحمه لَّعالمين هستند و 
بارها تاكيد داشته اند كه انجام و به پايان رسانلدن ملکلارم اخلالق، 

سوره ی آل علملران  ۱۲1هدف بعثت نبوی است. خداوند در آيه 
خطاب به پيامبر می فرمايند: به سبب رحمت خداوند است كه تو بلا 
مردم مهربان هستی و اگر سخت خو بودی، ملردم از اطلراف تلو 

 پراكنده می شدند. 
به تبع اسالم رحمانی، در دنيلای 
كنونی نيز كه بيش از هر مسئَّله 
ای به حقوق بشر اهتلملام ملی 
ورزند ، نکته طالئلی در جلذب 
مردمان برداشلت هلای انسلان 
دوستانه از دين علزيلز اسلت . 
متاسفانه دولت خلود خلوانلده 
داعش نلملونله ای از اسلالم 
دروغين، عصبانی و با تلفلسليلر 
های ناصحيح از شريعت است كه 
باعث دفع حداكثری از دين ملی 
شود و در اين وادی ما نيز اگر در 
احکام مان بازناری ای انلجلام 
ندهيم؛ عمال تفاوتی با تنلدروهلا 
نداريم. به بيانی ديالر زنلدگلی 
كردن در دنيای نوين مسلتلَّلزم 

 مهربانی و منط  است.
مسئَّه ديار باب التوبه است. در آيات قرآن به وفور به كَّلمله تلوبله 
برخورد می كنيم كه به عَّت تعدد آيات فقط به ذكر يك مورد بسنده 

سوره آل عمران به كافران نويد داده است كه توبله  ۶1می كنيم: آيه 
كنند و به اصالح در آيند، زيرا خداوند آمرزيده و مهربان است. حلال 
اين سئوال پيش می آيد كه اگر مجازات مرتد، قتل باشد؛ پس نقلش 

 فرصت توبه ای كه خداوند به كفار داده اند، ده می شود؟
از ديدگاه اسالم تمامی موجودات زنده اعم از انسان و حيوانات دارای 
ح  زندگی اند. انسان بعنوان اشرف مخَّوقات دارای شرافت، كراملت 

می فلرملايلنلد:  ۲7و عزت ويژه ای است. خداوند در سوره اسراء آيه 
همانا ما بنی آدم را كرامت داديم و . . . پس عزت و آزادی از جلانلب 
خداوند عزوجل صادر شده و هيچ احد الناسی ح  دستبرد بله ايلن 

 ح  را ندارد خواه حاكم باشد خواه قاضی. 
اميرالمومنين عَّی )ع(؛ الاوی شيعيان جهان می فرمايند: انسان هلا 
دو دسته اند يا برادر دينی تو هستند يا در خَّقت بلا هلم بلرابلر و 
برادريد. حضرت در اين حديث اشاره دارند به كرامت و احترامی كله 

مردمان جوامع اسالمی بايد در مقابَّه با ديار مردمان اديلان ديلالر 
رعايت كنند. نکته مهمی كه در تمامی اوقات معصومين به آن توجله 
داشته اند اين است كه با كافران و اهل كتاب براساس حقوق و سنلت 
دينی خودشان رفتار می كردند. اين نوع انعطاف پلذيلری در صلدر 
اسالم  بی شك نشان از پويايی دين در آن برهه تاريخی داشته اسلت 

 كه متاسفانه هم اكنون شاهد آن نيستيم. 
رفع توهم : حال اگر در اين ميان شخصی، انسانی را بکشد و مرتکلب 
قتل شود، بحث متفاوتی دارد و تقريبا اكثر عقالی جهان اتفاق نلظلر 

 دارند كه ح  فرد مرتکب قتل، گرفتن نفس اوست.
قرآن كريم بعنوان دست اول و معتبرترين منبع ما در صدور احلکلام، 

سوره حجرات می فرمايند: ای كسانی كه ايمان آورده ايد،  ۱۷در آيه 
از گمان فراوان بپرهيزيد، زيرا پاره ای از گمان ها در حد گناه است و 
در كارهای پنهانی يکديار جست و جو نکنيد. و اما ربط اين آيه بله 
موضوع بحث ما از آنجاست كه اگر از داليل ذكر شده در رد مجلازات 
دنيوی ارتداد هم دشم بپوشيم؛ 
مشخصا در بسياری از موارد كه 
آقايان قاضی و فقيه حکم ارتداد 
و قتل می دهند، با تلهلديلد و 
شکنجه و بازجوئی های فلراوان 
به اين نتيجه می رسند كه فلرد 
مورد نظر از دايره ديلن خلارج 
شده و اين در حالی است كه آن 
متهم در انزار عمومی رفتاری از 
خود بروز نداده كه ما مطملئلن 
شويم كه از اسالم برگشته است. 
به نظر می رسد منشاء بسيلاری 
از مشکالت ما ريشه در تجسس 
در امور مردم دارد و متاسلفلانله 
عده ای نان خود را دركافر شدن 

 دياران می بينند.
بسياری از كسانی كه در ساليان اخيرحکم ارتداد دريافت كلرده انلد، 
صرفا در حال تحقي  بوده و يا با تفقه و بسيار انديشيدن بله ديلالر 
اديان روی آورده اند. همه بايد اين نکته را درک كنيم كه قبلوالنلدن 
ح  روشن، اكراه نمی طَّبد. دين اسالم آنچنلان قلوی، شلاداب و 
سرزنده است كه با خارج شدن ده ها يا صد ها نفر نيز تضعيف نلملی 
شود و كسانی كه اين مسئَّه را مطرح می كنند كه اگر مرتلديلن را 
اعدام نکنيم، دين آسيب می بيند، حقا كه دين را خوب نشناخته اند. 
عده ای هم از آنجا مجازات اعدام برای ارتداد را توجيه می كنند كله 
ارتداد را نوعی براندازی می دانند و با اين ادله كه در تماملی نلظلام 
های سياسی اقدام برای براندازی جرم است، فرد مرتد را مستلوجلب 
اعدام می دانند و مسئَّه ای كه در اينجا مسکوت می ماند اين اسلت 
كه براندازی در دايره مفسد فی االرض است و به موضوع ارتلداد كله 

 صرفا از دين برگشتن است ارتباطی ندارد. 
در آخر ذكر اين نکته خالی از لطف نيست كه اگر به اشتباه ببخشيلم 

 بهتر از آن است كه به خطا مجازات كنيم.

 (            ۳اخالق و ارتداد )
 

 دعاوی طاری چیست؟
 

 دعاوی طاری عبارتند از:
 دعوای ورود ثالث
 دعوای جَّب ثالث
 دعوای متقابل
 دعوای اضافی

به استثناء دعوای ورود ثالث كه تا قبل ختم دادرسی در ملراحلل  -۱
بدوی و تجديدنظر قابل طرح است، باقی موارد فقط تا پايان جلَّلسله 

 اول دادرسی قابل طرح می باشند.
هرگاه شخص ثالث در دعوای مطروحه برای خود مستقالً حلقلی  -۷

قائل باشد )دعوای ورود ثالث اصَّی( يا خود را در مح  شدن يکی از 
تواند تا وقتی ختلم  نفع بداند )دعوای ورود ثالث تبعی( می طرفين ذی

دادرسی اعالم نشده وارد دعوا شود، كه در هر صورت مستَّزم تقديلم 
 باشد. دادخواست می

 باشد. دادرسی ممکن نمی ورود شخص ثالث در مرحَّه اعاده -۳
استرداد دادخواست، ابطال دادخواست، ردّ دعوا و زوال دعلوای  -۷

 اصَّی هيچ اثری بر دعاوی طاری ندارد.
بلاشلد، و  دعوا ممکن ملی ثالث فقط از سوی اصحاب شخص جَّب -۲

بايستی تا پايان جَّسه اول دادرسی اظهار شود؛ و ظرف سه روز پلس 
از ارائه جهات و داليل، با ارائه دادخواست، جَّب شلخلص ثلاللث را 

 درخواست نمايند.
طاری نيست؛ اما اگر  صالحيت محَّی، مانع رسيدگی به دعوای عدم -۸

ذاتی نداشته باشد، پرونده به مرجع صالح ارسال ملی  دادگاه صالحيت
شود؛ و اگر رسيدگی به دعوای اصَّی، منوط به روشن شدن نتليلجله 

 شود. دعوای طاری باشد، دعوای اصَّی تا اتخاذ تصميم متوقّف می
 دعوای متقابل درصورتی پذيرفته و رسيدگی می شود كه: -۲

 الف( دعوای اصَّی و متقابل ناشی از يك منشا باشند.
 باشد. ب( بين دو دعوا ارتباط كامل وجود داشته

 باشد. طرح دعوای متقابل، عَّيه خواهان دعوای متقابل، مجاز نمی -۶
طرح دعوای متقابل در مرحَّه بدوی ممکن می بلاشلد؛ و طلرح  -1

 دعوای متقابل در مرحَّه تجديدنظر و واخواهی مجاز نيست.
شود؛ بلنلابلرايلن  دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می -۱7

دعاوی تهاتر، صَّح، فسخ و ردّخواسته و... كه دفاع از دعلوای اصلَّلی 
 می باشد، دعوای متقابل محسوب نمی شوند.

 آموزه اهی حقوقی

  
دان و پژوهشار و  (، حقوق۱۳۷۷محمد راسخ )زاده 

استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشلالاه 
شهيد بهشتی و عضو پژوهشااه عَّمی ابلن سليلنلا 

عنوان پژوهشار نلملونله  به ۱۳۶1است. او در سال 
دانشااه شهيد بهشتی شناخته شد. همچنين كتلاب 

های حقوقی اسالمی با ترجمه وی برنده  تاريخ تئوری
 شد. ۱۳۶۲جايزه كتاب فصل در سال 

او كه تحصيالت حوزوی نيز دارد، با پرداخلتلن بله 
فَّسفه حقوق، حقوق عمومی و مباحث نظری حقوق، 
تاثيری مهم بر رشته حقوق در ايران گذاشته و آثلار 
مهم و ماندگاری در ادبيات حقوقی ايران تلالليلف و 

توان ترجلمله  است. از جمَّه اين آثار می ترجمه كرده
كتاب تاريخ مختصر تئوری حقوقی در غرب را نلام 

 برد.
محمد راسخ حدود ده سال در مدارس عَّميه و جَّسات حوزوی در تهران تا مقطع سطح دروس عَّلوم 
اسالمی ادامه داد. سپس در رشته حقوق و اقتصاد و فَّسفه حقوق در دانشالاه للنلدن تلا ملقلطلع 

 كارشناسی ارشد ادامه داد و دكترای خود را در رشته حقوق و فَّسفه از دانشااه منچستر گرفت.
اكنون اسلتلاد  عضو هيأت عَّمی دانشکده حقوق دانشااه شهيد بهشتی شد و هم ۱۳۲۲راسخ در سال 

عنلوان  راسخ به ۱۳۶1سينا است. در سال  گروه حقوق عمومی اين دانشااه و عضو پژوهشااه عَّمی ابن
های حقوقی اسالملی  پژوهشار نمونه دانشااه شهيد بهشتی شناخته شد. همچنين كتاب تاريخ تئوری

 شد. ۱۳۶۲نوشته وائل بن حالق با ترجمه وی برنده جايزه كتاب فصل در سال 

 

كتبی كه درباره زندگانی حضلرت بهترین يکی از 

زنلدگلانلی «زهرا به رشته ناار  درآمده كتاب 

اثر استاد شادروان سليلد  »فاطمه ی زهرا )س(

جعفر شهيدی است.مرحوم شهيدی درين كتلاب 

با شيلوه ای دقليل  بله واكلاوی و وارسلی 

اسناد،روايات و احاديث وارده دربلاره حضلرت 

فاطمه پرداخته سپس با انديشه ای  نلاقلدانله و 

تاريخی به تبيين مطالب خود پرداخته اسلت.از 

نقاط قوت اين اثر ديرگی نويسنده كلتلاب بلر 

مباحث تاريخ اسالم و حديث و نيز عَّلم رجلال 

است كه وثاقتی تام بدان بلخلشليلده اسلت.در 

دختر پيیلملبلر «بخشی ازين كتاب آمده است: 

نميتوانست در برابر اين اجتهادها و يلا بلهلتلر 

باوييم نوآوريها  آرام بنشيند.بايد مسَّملانلان را 

ازين سنت شکنی ها بر حذر ميکرد...روانه مسجد شد.نوشته اند دون به مسجد ميرفت راه رفتن او بلر 

راه رفتن پيیمبر ميماند.ابوبکر با گروهی از مهاجران و انصار در مسجد نشسته بودند...دختر پليلیلملبلر 

نخست ناله ای كرد كه مجَّس به لرزه افتاد و حاضران گريستند.سپس لختی خامو  ماند و سلخلنلان 

 ۷۷ص »خود را آغاز كرد.اين سخنرانی تاريخی شيوا،بَّيغ،گَّه آميز،ترساننده و آتشين است.

 رسول کریمی بهرام بکتاشی

 کتاب           چهره


