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مقدمه
واژه طائفــه حــدود پانــزده بــار 1در قــرآن اســتعمال شــده کــه شــاید مهمتریــن آنهــا در آیــه دوم از
ســوره نــور باشــد:
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الؤ ِمننی>؛ <هر کدام از مرد و زن زناکار را صد تازیانه بزنید و نباید رأفت (و محبت
کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود اگر به خدا و روز جزا
ایمان دارید! و باید گروهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند>.
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موضــوع ایــن آیــه ،اجــرای حــد بــر زنــاکار و زنادهنــده اســت کــه در بخــش پایانــی آیــه یکــی
از شــروط و لــوازم اجــرای حــد حضــور و مشــاهدۀ طائف ـهای از مؤمنــان ،تعییــن شــده اســت؛ 3از
آنجــا کــه در آیــه ،فعــل «یشــهد» بــا «الم» امــر همــراه بــوده ،میتــوان صراحــت در وجــوب و لــزوم
را از آن برداشــت نمــود؛ پیرامــون وجــوب و یــا اســتحباب حضــور شــاهدان در صحنــه اجــرای
حــد ،اختالفاتــی وجــود دارد کــه از ماموریــت ایــن نگاشــته خــارج اســت 4 .بههرحــال ایــن ســؤال
مطــرح میشــود کــه آیــا اتیــان بــه ایــن امــر ،وجوبــی اســت یــا اســتحبابی و بــا حضــور چنــد شــاهد
مومــن ،محقــق خواهــد شــد؟ اهمیــت ایــن معنــا ازآنجهــت اســت کــه میتوانــد در فتــوای فقهــی
و احــکام حقوقــی تاثیــر مســتقیم داشــته باشــد؛ ایــن نوشــتار بــرای نخســتین بــار در چهــار گســترۀ
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 .1آل عمران 96 ،و 72و 154؛ النساء 81 ،و 102و 113؛ االعراف 87؛ التوبه  66و  83و 122؛ النور2 ،؛ القصص،
4؛ االحزاب ،13 ،الصف14 ،؛ المزمل.20 ،
 .2ترجمه آیات از ترجمه قرآن مجید آیت اهلل مکارم شیرازی است.
ّ
 .3شیخ طوسی از این آیه دو شرط و ویژگی دیگر را هم برداشت که شاهدان باید از «خیار الناس» باشند و حدی
بر گردن شاهد نباشد؛ ر.ک :النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،ص.701
 .4شیخ مفید ،ابنادريس ،محقق حلی در كتاب مختصر النافع و برخی دیگر از باب عمل به ظاهر قرآن ،قول
به وجوب را اختيار كردهاند و استدالل اصولیشان این است که اصل در صيغه «افعل» و امر ،وجوب است؛ البته
عدهای نیز حکم به استحباب کردهاند؛ مانند شیخ طوسی و محقق حلی در شرایع که اصل جاری در این موضوع
را عدم وجوب دانسته و امر را حمل بر استحباب کردهاند؛ چون در برخی موارد ،صیغه امر داللت بر استحباب
میکند .نظریه استحباب -که مطابق با فتوای بیشتر اهلسنت است -مورد انتقاد شهید ثانی قرار گرفته است؛
وی به عملکرد امیر المؤمنان؟ع؟ در فراخوان مردم برای اجرای رجم تمسک کرده و حکمت اجرای حدود را
نیز با وجوب شهادت سازگار میداند .ر.ک :المقنعه ،ص780؛ سرائر ،ج ،3ص453؛ مختصر النافع ،ص217؛
الكافى فى الفقه ،ص406؛ الوسيله ،ص412؛ النهايه فی مجرد الفقه و الفتاوی ،ص701؛ المبسوط ،ج ،8ص8؛
الخالف ،ج ،5ص374؛ شرایع االسالم ،ج ،4ص144؛ مسالک االفهام الی آیات االحکام ،ج ،4ص196؛ عیون
اخبار الرضا؟ع؟ ،ج ،2ص97؛ علل الشرایع ،ج ،2ص544؛ مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم ،ج،14
ص.387

لغــت ،تفســیر ،فقــه و حدیــث بــه دنبــال کشــف مــراد واقعــی از ایــن لفــظ اســت؛ بیشــک ا گــر معنــای
روایــی روشــنی بــرای یــک عنــوان قرآنــی وجــود داشــته باشــد ،میتوانــد بــر نظــرات عالمــان علــوم
مختلــف مقــدم بــوده و چــه بســا در آنهــا نیــز تاثیــر بگــذارد؛ در ایــن تحقیــق پــس از گــردآوری
نظــرات دانشــمندان لغــت ،تفســیر و فقــه فریقیــن ،روایاتــی کــه بــه تعییــن تعــداد افــراد مشــمول واژه
طائفــه پرداختهانــد ،اعتبارســنجی و بررســی میگــردد.
الف) بررسی معنای لغوی ،تفسیری و فقهی
جســتجو در منابــع لغــوی ،تفســیری و فقهــی نشــاندهنده شــدت اختالفنظــر در تعییــن کمیــت
افــراد مشــمول طائفــه اســت؛ از نظــر لغویــان «طائفــه» از مــاده «طــوف» بــه معنــای احاطــه و
دربرگیرنــده ،مشــتق شــده و بــه معنــای بخــش یــا قطعــهای از یــک چیــز اســت؛ 1برخــی ماننــد
ابنفــارس تصریــح کردهانــد وضــع لغــوی ایــن واژه داللتــی بــر عــدد معیــن نــدارد؛ 2البتــه برخــی از
لغویهــا بــا تمســک بــه نمونههایــی از اســتعمال ایــن واژه ،قــول مفســران ،راویــان و یــا تمســک بــه
مجــاز ،کمینــهای را مشــخص کردهانــد.
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ابوجعفــر طبــری ( 311ق) در تفســیر خــود دربــاره معنــای ایــن واژه چنــد قــول را گــزارش میکنــد؛
شــامل دو نفــر میشــود و یــا قــول زهــری کــه ســه نفــر و بیشــتر را طائفــه میگوینــد؛ طبــری در ادامــه،
یشــود.
قــول اول را قویتــر میدانــد؛ 4بنابرایــن در نظــر ا و طائفــه بــریــک نفــر هــم اطــاق م 
شــیخ طوســی نیــز در «تبیــان» دربــاره طائفــه ،ابتــدا قــول دیگــران را نقــل میکنــد و در انتهــا نظــر
«ابوجعفــر» را دال بــر کافــی بــودن شــهادت یــک نفــر مطــرح کــرده اســت.
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شــیخ طوســی در آثــار فقهــی خــود پیرامــون ایــن موضــوع دو نظــر دارد؛ در کتــاب نهایــه بــرای
اطــاق طائفــه ،دس ـتکم یــک نفــر را کافــی میدانــد؛ 6امــا در کتــاب خــاف از ایــن نظــر برگشــته و
 .1ر.ک :کتاب العین ،ج ،7ص458؛ مفردات ،ص532؛ المحیط فی اللغه ،ج ،9ص.225
 .2ر.ک :معجم مقاییس اللغه ،ج ،3ص.432
 .3ر.ک :کتاب العین ،ج ،7ص458؛ مفردات ،ص532؛ المحیط فی اللغه ،ج ،9ص.225
 .4ر.ک :تفسیر طبری ،ج ،18ص.91
 .5ر.ک :ج ،7ص .406درباره اینکه منظور شیخ طوسی از «ابوجعفر» در کتاب تبیان امام باقر؟ع؟ است یا ابوجعفر
طبری ،اختالفاتی وجود دارد؛ محقق ارجمند آقای حسینیان قمی در مقالهای انتقادی که در شماره  34مجله
علوم حدیث منتشر کرده ،معتقد است منظور شیخ از ابوجعفر ،امام باقر؟ع؟ است و بهصورت تفصیلی به بررسی
موارد آن پرداخته است؛ البته با تغییر نظر شیخ در کتاب خالف ،کمی بعید است که شیخ طوسی این روایت خاص
حضرت را در اختیار داشته ،اما بر اساس آن فتوا نداده باشد؛ دربخش دوم نوشتار حاضر ،روایات مربوط به این
موضوع بررسی خواهند شد.
 .6ص.701

واژهپژوهی «طائفه» با نگاهی به آیه حد زنا

ماننــد قــول مجاهــد کــه از یــک نفــر تــا هــزار نفــر را طائفــه گوینــد؛ یــا قــول عطــاء کــه طائفــه دسـتکم
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حضــور حداقــل ده شــاهد را بــرای اجــرای حــد زنــا الزم دانســته اســت؛ ازآنجاکــه کتــاب خــاف بــا
رویکــرد فقــه مقــارن نوشــته شــده ،شــاید نقــل ســخنان فقیهــان غیــر امامــی ،علــت ایــن تغییــر نظــر
را روش ـنتر کنــد؛ خــود شــیخ ایــن نظــرات را ایــن چنیــن گــزارش کــرده اســت:

ّ
ّ
و أقل ذلك عشرة و به قال احلسن البصری و قال ابن عباس أقله واحد و روى
ً
ذلك أیضا أصحابنا و قال عكرمة اثنان و قال الزهری ثالثة و قال الشافعی أربعة؛

کمترین آن [طائفه] ده نفر است و این نظر حسن بصری است و ابنعباس گفته
کمترین آن یک نفر است و این را همچنین اصحاب ما روایت کردهاند و عکرمه
گفته دو نفر و زهری گفته سه نفر و شافعی گفته چهار نفر.

1

یشــود
بــر ایــن اســاس تعــداد یــک ،دو ،ســه و چهــار شــاهد در فتــاوای فقهــی عامــه مشــاهده م 
کــه نظــر شــیخ دال بــر لــزوم حضــور ده نفــر میتوانــد جامــع ایــن نظــرات باشــد؛ شــیخ در تائیــد نظــر
خــود میگویــد دلیــل مــا احتیــاط اســت چــون هنگامیکــه ده نفــر حاضــر باشــند ،کمتــر از آن را نیــز
شــامل میشــود.

2

بنابرایــن ،احتیــاط و جمــع میــان نظــرات ،شــیخ را از فتــوای لــزوم حضــور یــک نفــر در کتــاب
نهایــه بــه ده نفــر در کتــاب خــاف رســانده اســت؛ فاضــل مقــداد ( 826ق) نظــرات مختلــف را بــا
مقــداری تفــاوت ایــن چنیــن گــزارش میکنــد:
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ّ
و اختلف یف الطائفة فعن الباقر؟ع؟ أقلها واحد و به قال جماهد و إبراهمی و قال
عكرمة اثنان و قتادة و الزهری ثالثة و ابن عباس أربعة ّ
ألن هبذا العدد یثبت هذا
ّ
احلد و هو قر یب لكن قول الباقر؟ع؟ أقوى و یؤ یده ّأن الفرقة مجع و أقله ثالثة
و الطائفة بعضها فیكون واحدا؛ و در [مراد از] طائفه اختالف شده است ،پس از
امام باقر؟ع؟ نقل شده که کمترین آن [طائفه] یک نفر است و همین را مجاهد

و ابراهیم اشتر گفتهاند و عکرمه گفته دو نفر و قتاده و زهری سه نفر و ابنعباس
چهار نفر چون با همین تعداد این حد [زنا] ثابت میشود و این قول قریب است اما
قول امام باقر؟ع؟ قویتر است و با این معنا تایید میشود که فرقه جمع است و
کمینه آن سه نفر است و پس [چون] طائفه بخشی از فرقه است میشود [همان]
یک نفر.

3

در ایــن گــزارش قــول بــه یــک نفــر را بــه روایــت امــام باقــر؟ع؟ ،فتــوای مجاهــد و ابراهیــم
 .1الخالف ،ج ،5ص.375
 .2ر.ک :همان.
 .3کنز العرفان فی فقه القرآن ،ج ،2ص.342

ً
اشــتر نســبت داده کــه ظاهــرا خلــط بیــن ابوجعفــر طبــری و امــام باقــر؟ع؟ بــه اینجــا نیــز منتقــل
شــده اســت؛ تفــاوت دیگــر انتســاب قــول چهــار نفــر بــه ابنعبــاس اســت کــه در گــزارش شــیخ
طوســی ،ابنعبــاس یــک نفــر را هــم کافــی میدانســت؛ 1بــا اینکــه فاضــل مقــداد قــول ابنعبــاس
را پســندیده ،امــا نظــر اول را کــه منتســب بــه امــام باقــر؟ع؟ میدانــد بــا یــک بحــث لغــوی و عرفــی
تقویــت کــرده اســت؛ فاضــل ،طائفــه را جزئــی از فرقــه میدانــد و چــون فرقــه جمــع و کمتریــن جمــع
ســه نفــر اســت؛ پــس طائفــه میتوانــد بــر کمتــر از ســه نفــر یــا همــان یــک نفــر هــم اطــاق شــود.
ابنادریــس وضــع واژه طائفــه را خالــی از عــدد میدانــد و فهــم عرفــی را در آن مــاک قــرار
میدهــد؛ تعــداد ده نفــری را کــه شــیخ طوســی در کتــاب خــاف ادعــا کــرده بــود ،بــدون دلیــل
دانســته و روایــت امیــر مؤمنــان؟ع؟ را نیــز بــه خاطــر خبــر واحــدبــودن ،نمیپذیــرد؛ برایناســاس،
نظــر خــود ،مبنیبــر ســه نفــر را قــوی و متکــی بــر عــرف ،فهــم عــرب و موافــق بــا احتیــاط میدانــد؛

2

کاظمــی نویســنده کتــاب مســالک االفهــام نیــز در بررســی آیــات االحــکام همیــن نظــر ابنادریــس را
اختیــار کــرده اســت.

3

بــا مــاک ادعــای بــدون دلیــل کــه ابنادریــس دربــاره نظــر شــیخ طوســی در «الخــاف» بیــان
استحســان دانســت.
دیگــر فقیهــان ماننــد صاحــب شــرایع ،عالمــه حلــی و شــهید ثانــی نظــر اول شــیخ طوســی ،یعنــی
َّ
مؤیــد بــه نظــرات اصحــاب
کافــی بــودن همــان یــک نفــر را پذیرفتهانــد؛ شــهید ثانــی ایــن نظــر را
لغــت میدانــد و از آنجــا کــه طائفــه قطع ـهاى از چیــزى اســت ،بــر یــک نفــر هــم صــدق میکنــد و
بیــش از آن نیــز بــا اصالــة البرائــه از اضافــه مــردود اســت؛ همچنیــن روایــت امیــر المؤمنــان؟ع؟ 4را
نیــز تائیدکننــده ایــن نظــر میدانــد.

5

ابنشــهر آشــوب واژه طائفــه را از الفــاظ جمعــی میدانــد کــه از آن اراده واحــدشــده و بــه آیــه

واژهپژوهی «طائفه» با نگاهی به آیه حد زنا

میکنــد میتــوان آرای دیگــر ،ماننــد چهــار شــاهد ابنعبــاس یــا شــافعی را نیــز بــدون دلیــل و

مــورد بحــث مثــال میزنــد؛ 6البتــه در جــای دیگــر ایــن احتمــال را نیــز مطــرح میکنــد کــه لفــظ
 .1بررسی منابع ،گزارش شیخ طوسی را تقویت میکند؛ ر.ک :المحلى ،ج ،11ص264؛ المغني (ابن قدامة) ،ج،10
ّ
ص137؛ الجامع ألحكام القرآن ،ج ،12ص166؛ البته برخی منابع مانند الكشاف ،ج ،3ص 210نیز قول فاضل
مقداد را تصدیق میکنند.
 .2ر.ک :السرائر ،ج ،3ص.453
 .3ر.ک :مسالک االفهام الی آیات االحکام ،ج ،4ص. 196
 .4ر.ک :تهذیب االحکام ،ج ،10ص.150
 .5ر.ک :مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم ،ج ،14ص.388
 .6ر.ک :متشابه القرآن و مختلفه ،ج ،2ص.271
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طائفــه بــرای جمــع اســت امــا اراده تثنیــه از آن شــده باشــد؛ ازایــن رو حضــور دو شــاهد نیــز کافــی
اســت و نیــاز بــه ســه نفــر نیســت.

1

یشــود اصــل واژه
براســاسآنچه از نظــرات متفــاوت اهللغــت ،تفســیر و فقــه برداشــت م 
طائفــه گویــای هیــچ عــددی نیســت؛ امــا برخــی عالمــان براســاس اســتناد بــه دالیــل یــا بــدون
اســتناد ،کمینــهای از یــک نفــر تــا هــزار نفــر را بــرای آن تعییــن کردهانــد.
ب) بررسی معنای روایی
پــس از بررســی و ارائــه نظــرات اهللغــت ،مفســران و فقیهــان فریقیــن دربــاره ایــن واژه ،میتــوان
معنــای طائفــه را در روایــات اهلبیــت؟مهع؟ بررســی کــرد؛ اهمیــت کالم معصــوم؟ع؟ بهاینخاطــر
اســت کــه ایشــان از فصیحــان و بلیغــان روزگار خویــش بودنــد و متناســب بــا فهــم مــردم ســخن
گفتــه و مــردم نیــز کالمشــان را فهمیــده و براســاسآن عمــل میکردنــد؛ شــیخ صــدوق دراینبــاره
معتقــد اســت ،روایــات ،وجــوه و معنایــی مختلــف دارنــد و امامــان؟مهع؟ آ گاهتریــن مــردم نســبت بــه
ایــن معانــی هســتند.

2

پیشتــر گذشــت کــه شــیخ طوســی نظــر منســوب بــه ابوجعفــر را در تفســیر تبیــان آورده اســت؛

3

طبرســی نیــز ایــن مطلــب را از قــول امــام باقــر؟ع؟ در تفســیرش گــزارش کــرده؛ 4امــا چنیــن روایتــی
در منابــع متقــدم حدیثــی شــیعه وجــود نــدارد؛ در قــرن دهــم روایتــی بــا ایــن عبــارت در کتــاب
ْ

َ َ َ َّ

َ

ْ

ْ

ْ

َ
«عــن ال َب ِاقــر؟ع؟ أ َّن أقــل ّالط ِائ َفـ ِـة َ
اضـ َـر ِة ِلل َحـ ّ ِـد ِهــی ال َو ِاحــد».
ال ِ
عوالــی نقــل شــدهِ :
ِ

5

پــس از آن ،مؤلفانــی کــه بیشــتر تمایــل اخبــاری داشــتند ایــن روایــت و شــبیه آن 6را در

کتابهایشــان گــزارش کردنــد؛ 7البتــه بیشــتر نویســندگان شــیعه ،حتــی اخباریهــا نیــز ایــن
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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روایــت را بــا احتیــاط و بــا انتســاب بــه طبرســی و یــا کتــاب عوالــی نقــل کردهانــد و شــاید ایــن رفتــار،
بهنوعــی تشــکیک در صــدور آن بــوده باشــد؛ بههرحــال نمیتــوان صــدور و اعتبــار ایــن روایــت را
تصدیــق نمــود؛ روایــت دیگــری پیرامــون ایــن آیــه از امــام باقــر؟ع؟ گــزارش شــده اســت:

َ
َْ َ ْ ْ َْ َ َُ ُ ُ
َ
ایة َأب ْ َ
َ
َ
ذابما یقول َض ْر َ ُب َما
ال ُار ِود َع ْن أ ِب َج ْعف ٍر؟ع؟ ِف قو ِل ِه :و لیشهد ع
و ِف ِر و ِ ِ
ْ
َ
َ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َّ
َ
الن ُاس ِإذا ُج ِل ُدوا؛ و در روایت ابیالجارود از امام
طائفة ِمن الؤ ِم ِننی جیمع ل م
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
باقر؟ع؟ که درباره گفته خداوند َ«و لیشهد ع َ ُ
ذابما» میفرمایند :آن دو [زنا کننده

 .1ر.ک :متشابه القرآن و مختلفه ،ج ،2ص.273
 .2ر.ک :من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.203
 .3ر.ک :ج ،7ص.406
 .4ر.ک :مجمع البیان ،ج ،7ص.124
.5ر.ک :ج ،2ص.153
ّ ّ
.6ر.ک :تفسیر الصافی ،ج ،3ص 416عنه ان اقلها رجل واحدٌ.
 .7ر.ک :نور الثقلین ،ج ،3ص571؛ تفسیر کنز الدقائق ،ج ،9ص244؛ البرهان فی تفسير القرآن ،ج ،4ص.46

و زنا دهنده] را طائفهای از مومنان میزنند در حالی که زمان اجرای حد مردم جمع
میشوند.

1

ایــن روایــت تنهــا در تفســیر قمــی و پــس از آن نیــز فقــط ســید هاشــم بحرانــی در تفســیر البرهــان
بــا انتســاب بــه علیبنابراهیــم گــزارش شــده اســت؛ مشــکالتی ماننــد ســند ،منبــع و محتــوای
مخال��ف دیگ��ر روای��ات میتوان��د ســبب ایــن نــدرت در گــزارش باشــد؛ در واقــع محدثــان ،فقیهــان و
مفســران بــه ایــن روایــت توجــه نکــرده و در چرخــه انتقــال و پاالیــش احادیــث ،حــذف شــده اســت.
روایــات دیگــری در منابــع معتبــر حدیثــی وجــود دارنــد کــه میتــوان بــرای تعییــن تعــداد
شــاهدان اجــرای حــد از آنهــا بهــره بــرد؛ نخســتین روایــت در منابــع شــیعیان اســماعیلی گــزارش
شــده اســت:

َ َ
َ َّ ُ َ َ
َ
َ ْ ْ
َ َ
طائ َف ٌة ِم َن ْ ُ
یش َه ْد َع َ ُ
ال ْؤ ِم ِن َنی قال
اهَّلل و ل
ذابما ِ
ع ْن ع ِل؟ع؟ أنه قالِ :ف ق ْو ِل ِ
َ
َ َُ
ْ ْ
َ
ّالط ِائفة ِم ْن َو ِاح ٍد ِإل َعش َر ٍة؛ از علی؟ع؟ است که درباره قول خداوند َ«و لیش َه ْد
َع َ
2
ذاب ُهما طا ِئ َف ٌة ِم َن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ین» فرمودند :طائفه یک تا  10نفر است.

ایــن روایــت را قاضــی نعمــان در کتــاب دعائــم االســام گــزارش کــرده و کمینــه شــاهدان را یــک
مشــاهده نمــود:

َ
َ َ َ َ َ
َ
َأ ْخ َب َر َنا َع ْب ُ
اهَّلل أ ْخ َب َر َنا ُ َم َّم ٌد َح َّد َثن ُم َ
وس قال َح ّدث َنا أ ِب َع ْن أ ِب ِیه َع ْن َج ّ ِد ِه
د
ِ
ِ
َ
َ
َْ ََ َ
َ
ُ َ
َ
َ
َ
ال وَ
ْ
ْ
َج ْعف ِر ْب ِن َم ّم ٍد َع ْن أ ِب ِیه َع ْن َج ّ ِد ِه عن ع ِل ب ِن أ ِب طا ِل ٍب؟ع؟ ِف قو ِل ِه تع 
َ
َ ٌ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ
ْ ْ
َ َ َ 3
یش َه ْد َع َ ُ
نی قال ّالط ِائفة ِم ْن َو ِاح ٍد ِإل عشر ٍة.
طائفة ِمن الؤ ِم ِن 
ل
ذابما ِ

ایــن روایــت نیــز هماننــد روایــت کتــاب دعائــم یــک تــا ده نفــر را بهعنــوان شــاهدان اجــرای حــد
زنــا کافــی دانســته و ســند خــود را بــه امیرمومنــان؟ع؟ رســانده اســت؛ شــاید بتــوان ایــن دو متــن
را یــک روایــت دانســت بــا ایــن تفــاوت کــه روایــت دوم ســند را کامــل گــزارش کــرده؛ امــا قاضــی

واژهپژوهی «طائفه» با نگاهی به آیه حد زنا

تــا ده نفــر معرفــی کــرده اســت؛ همچنیــن شــبیه بــه ایــن محتــوا را میتــوان در کتــاب جعفریــات

نعمــان براســاسشــیوه خــود در کتــاب دعائــم ســند را حــذف و فقــط نــام امیرمومنــان؟ع؟ را آورده
اســت؛ روایــت دیگــری کــه بیشــتر مــورد تمســک فقیهــان بــوده روایــت کتــاب تهذیــب اســت:

َ
َ
َ
َ ُْ َ ُ َ
َ
یاث ْب ِن ِإ ْب َر ِاه َمی َع ْن َج ْعف ٍر َع ْن أ ِب ِیه ع َع ْن أ ِم ِیر
عنه ع ْن َم ّم ِد ْب ِن ْحیىی ع ْن ِغ ِ
َ ٌ َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ُ
َْ ََ َ َ ْ ْ
یش َه ْد َع َ ُ
ُْ
نی قال ّالط ِائفة
طائفة ِمن الؤ ِم ِن 
ال ْؤ ِم ِن َنی؟ع؟ ِ ...ف قو ِل ِه تعال و ل
ذابما ِ
َو ِاح ٌد ...

4

.1ر.ک :تفسیر القمی ،ج ،2ص.95
 .2دعائم االسالم ،ج ،2ص.451
 .3الجعفریات ،ص.133
 .4تهذیب االحکام ،ج ،10ص.150
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شــیخ طوســی کــه ایــن روایــت را نقــل میکنــد در برخــی کتابهــای فقهــی خــود ،بــه مفــاد آن
فتــوا داده و حضــور یــک نفــر را کافــی دانســته اســت؛ 1آنچــه در دســترس فقیهــان پــس از شــیخ قــرار
داشــته همیــن روایــت اســت چرا کــه شــهرت شــیخ و کتــاب تهذیــب بهمراتــب باالتــر از کتابهــای
ب «التنزیــل
«دعائــم االســام» و «جعفریــات» اســت؛ محــدث نــوری نیــز ایــن مفــاد را بــه نقــل از کتــا 
و التحریــف» اینگونــه گــزارش میکنــد:
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طائفة
ال ِف قو ِل ِه عز و ج 
اهَّلل؟ع؟ ق 
ل و لیشهد عذابما ِ
ع ْن أ ِب َب ِص ٍیر ع ْن أ ِب عب ِد ِ
ْ
َ َ
ال ْؤ ِم ِن َنی َق َال ْ ُ
ِم َن ْ ُ
ال ْؤ ِم ُن ال َو ِاح ُد ْجی ِز ُئ ِإذا ش ِهد؛ احمدبنمحمدبنسیار در کتاب
التنزیل و التحریف از عیسیبنابیحمزه از ابیبصیر از امام صادق؟ع؟ درباره قول
َ ْ ْ
طائ َف ٌة ِم َن ْ ُ
یش َه ْد َع َ ُ
ال ْؤ ِم ِن َنی> میفرمایند زمانی که یک مومن
خداوند <و ل
ذابما ِ
حاضر باشد کفایت میکند.

2

عبــارت بــه کاررفتــه در ایــن حدیــث صراحــت بیشــتری دارد و حضــور یــک مومــن را بــرای
شــهادت کافــی دانســته اســت.
براســاسآنچه در ایــن روایــات گذشــت ،میتــوان بــا جمــع قرینههــا ،مفــاد همــه ایــن روایــات
را بــه امیرمومنــان؟ع؟ نســبت داد کــه در برخــی اســناد تصریــح شــده بــود؛ نکتــه مهمــی کــه در
اینجــا میتوانــد محــور بحــث قــرار گیــرد اینکــه تعــداد ایــن روایــات نشــان از تواتــر معنایــی یــا
دســتکم اســتفاضه معنایــی ایــن روایــت در منابــع مختلــف حدیثــی دارد؛ مفــادی کــه هــم در
سال سوم ،شماره  ،12پاییز 1396
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منابــع شــمال افریقــا و هــم در بغــداد کــه در دوره خــود ،قطــب علمــی جهــان تشــیع بــوده در کتــاب
«تهذیــب االحــکام» گــزارش شــده اســت.
برایناســاس میتــوان تصریــح معصــوم؟ع؟ بــر کافــی بــودن یــک شــاهد بــرای اجــرای حــد زنــا
را بــر معانــی دیگــری کــه یــا مســتند بــر روایــات ضعیــف و یــا از راه قیــاس و استحســان بــه دســت
آمــده بــود ،مقــدم دانســت؛ بــا ایــن فــرض کــه بیــن ایــن معنــای روایــی و معانــی دیگــر تعارضــی بــه
وجــود آمــده اســت و معنایــی را کــه روایــت بــه آن تصریــح کــرده اســت بر معانــی دیگر ترجیــح دارد؛

3

از آنجــا کــه منابــع لغــت نیــز تصریحــی بــرای تعییــن تعــداد افــراد مشــمول واژه طائفــه نداشــتند
بیشــک فهــم و مــراد معصــوم؟ع؟ از ایــن واژه بــر تمــام برداش ـتها و معانــی «وارد» اســت.

 .1ر.ک :النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،ص.701
 .2مستدرک الوسائل ،ج ،18ص.75
 .3ر.ک« :تعارض معنای روایی با لغت» ،علوم و معارف قرآن و حدیث ،شماره  ،8ص.11

نتیجهگیری
واژه طائفــه از واژگان پرکاربــرد در متــون دینــی اســت؛ اهمیــت مــراد اصلــی از ایــن کلمــه و
تعیینکننــده بــودن در برخــی احــکام شــرعی ،نظــرات مختلــف درون مذهبــی و بــرون مذهبــی
را پیرامــون ایــن لفــظ بــه وجــود آورده اســت؛ نقطــه اصلــی اختــاف در اســتعمال قرآنــی ایــن واژه
بــرای حضــور شــاهدانی در اجــرای حــد زناســت؛ درحالیکــه برخــی از اهــل لغــت ،اصــل ایــن کلمــه
را خالــی از عــدد دانســتهاند برخــی از مفســران ،لغویــان و فقیهــان کمین ـهای را بــرای آن تعییــن
کردهانــد؛ یــک نفــر ،دو نفــر ،ســه نفــر ،چهــار نفــر و حتــی ده نفــر نیــز بهعنــوان کمینــۀ افــراد مشــمول
طائفــه مشــخص شــدهاند؛ مســتند ایــن نظــرات متفــاوت اســت ،برخــی بــه روایــات ،قیــاس بــا
احــکام شــرعی دیگــر ،استحســان یــا فهــم عرفــی تمســک کردهانــد؛ وجــود اســتفاضه روایــی و
تعییــن کمینــۀ یــک نفــر بــرای طائفــه میتوانــد بــر تمامــی نظــرات ورود داشــته باشــد و دیگــر نیــازی
بــه تــاش بــرای توجیهــات مختلــف نباشــد.

واژهپژوهی «طائفه» با نگاهی به آیه حد زنا
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