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. هـاي بـسيار ديـده اسـت حكم سنگسار در ميان حقوق كيفـري اسـالم، هجمـه

و ديگـر مهاجمان، گاه اصل حكم را نشانه گرفته و از ناسازگاري آن با آيات قـرآن

و گاه با اثبات ناپذير خواندن وقوع زنا، اجـراي سنگـسار احكام زنا سخن مي گويند

.دانندرا ناممكن مي

و هـر يـك را بـه شده را به تفصيل عرضه مي نوشتار پيش رو، شبهات ياد دارد

و سنجش مي . گيرد صورت مستقل به نقد

و بررسي شبهات سنگسار، به معناي پذيرش حد رجم الزم به ذكر است كه نقد

و يا موافقت با اجراي آن، از سوي نويسنده نيست بلكه تنها حكايت از سستي ايـن 

. شبهات دارد

 هـا ندات بسياري دارد كه تمام يا بخـش عمـده آن سنگسار، در متون فقهي مست

و در اين ميان، تنها آيه اي، داللت بر حد رجـم دارد، اي كه به باور عده روايي است

ومـا«آيه شريفه  ذَلِـك بعـدِ يتَولَّونَ مِنْ ثُم حكْم اللَّهِ وعِنْدهم التَّوراةُ فِيها ونَككِّمحي فكَيو

»حكْـم اللَّـه« است؛ چه اينكه در نگاه اين گروه مراد از)43/مائده(»ك بِالْمؤْمِنِينأُولَئِ

(همان حد رجم است )2/546؛ جصاص، 3/339؛ طبرسي، 3/530شيخ طوسي،.

و در برابر اين گروه، برخي مستند سازي حد رجم به آيه شريفه را برنمـي تابنـد

.پردازيمميهاآنكنند كه ذيالً به شبهاتي چند مطرح مي

.سنگسار حكم شريعت يهود است: شبهه نخست

و داللت آيه شريفه بر وجود حـد ... محمد بن شربيني، البكري الدمياطي، مناوي

به باور ايشان، آيه شريفه تنها داللت بر وجـود حـد. رجم در اسالم را پذيرا نيستند 

و وجود چنين حدي در شريعت يهو  د، مـستلزم وجـود رجم در شريعت يهود دارد

و بر اساس آيات زير، آنچه بـه عنـوان شـريعت بـراي  آن در شريعت اسالم نيست

:ي پيشين آمده است شريعت مسلمانان نخواهد بودهاامت

ومِنْهاجا« شِرْعةً مِنْكُم جعلْنَا )48/مائده(» لِكُلٍّ

و طريقه روشني قرار داديم« ».ما براي هر كدام از شما، آيين

ــسأَلُ« وال تُ تُمبــس كَ ــا م ــم ولَكُ تبــس كَ ــا ــا م لَه ــت خَلَ ــد ــةٌ قَ أُم ــك ــانُواتِلْ كَ ــا مونَ ع



204 

)134/بقره(»يعملُون

به. آنان امتي بودند كه در گذشتند« و اعمال شما نيز مربوط اعمال آنان، مربوط به خودشان بود

و شما از آنچه آنان مي شدكرده اند، خود شماست؛ ». باز خواست نخواهيد

يعلَمون« ال أَهواء الَّذِينَ تَتَّبِع وال شَرِيعةٍ مِنَ األمرِ فَاتَّبِعها علَى لْنَاكعج 18/جاثيه(»ثُم(

و از هوس« و آيين حقي قرار داديم؛ از آن پيروي كن كساني كه هاي سپس تو را بر شريعت

.»آگاهي ندارند پيروي مكن

ميق :نويسدرطبي در تفسير آية شريفه

: گويدابن عربي مي

برخي از اهل علم گمان دارند كه اين آيه شريفه دليل اسـت بـر اينكـه شـريعت«

ي پيشين، شريعت ما نيست چه اينكه در اين آيـه شـريفه خداونـد بـراي ها امت

ا و و پر واضح است كه پيـامبر و امت او يك شريعت قرار داده است مـت پيامبر

در ايـن اسـت كـه آنچـه او، از يك شريعت خاص بهره مي  و همانا اختالف برند

يـا9پيامبر در حق ما نيز ثابت اسـت از شرايع پيشين خبر داده است آن شرايع

)16/163قرطبي،(» خير؟

نيز در شمار مستندات مخالفان7افزون بر آيات ياد شده، رفتار حضرت عيسي

ه در انجيل آمده است كه گروهـي از مـردم فـردي سنگسار قرار گرفته است، چنانك 

و خواهــان سنگــسار او شــدند حــضرت. زنــا كــار را خــدمت آن حــضرت آورده

و تـا كنـون از ايـشان گنـاهي: در پاسخ ايشان گفت7عيسي آنان كه بـي گناهنـد

را7مـردم وقتـي سـخن حـضرت عيـسي. توانند او را سنگسار كننـد سرنزده، مي 

و حـضرت عيـسي شنيدند از سنگـسار زناكـار را: نيـز فرمـود7 گذشـتند مـن او

)12-4/انجيل يوحنا، باب هشتم،.(بخشم مي

و نظر  نقد

و اعتبار آن  در شريعت اسالم، سه نظريه وجـود ها در باره احكام شرايع پيشين

:دارد

آن. الف و  را در رديـف هـا برخي حكم بـه اعتبـار احكـام شـرايع پيـشين داده

به باور ايـن گـروه، اشـتراك احكـام تنهـا در صـورتي.ندده شريعت اسالم قرار مي
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و اگـر صحيح است كه احكام شريعت پيشين، در شريعت جديد نسخ نشده باشـد

تـوان حكـم نسخ صورت گرفته باشد در اين صورت حكم شـرايع پيـشين را نمـي 

. شريعت اسالم دانست

ب.ب و رنمـي شماري ديگر به صورت مطلق، اعتبار احكام شرايع پيشين را تابنـد

ميهاتمامي آن و كلي منسوخ . شناسند را به صورت موردي

مي.ج :كنندگروه سوم احكام شرايع پيشين را به دو دسته تقسيم

آن.1 و سنت از . ياد شده استهااحكامي كه در قرآن

و تنها در متون ديني گذشـته.2 و ظهور نيافته و سنت بروز احكامي كه در قرآن

آمي . را رهگيري كردهانتوان

از دو دسته ياد شده، تنها دسته نخست آن هـم مـشروط بـه اينكـه در شـريعت

و رفع آن وجود نداشته باشد معتبـر  و دليلي بر نسخ اسالم در شمار واجبات نيامده

. وحجت است

دهد كه مخالفان سنگسار، نظريـه دوم را بـاور بررسي نظريات ياد شده نشان مي

ي كه طرفداران سنگسار، احكـام شـرايع پيـشين را جـزو شـريعت دارند، در صورت 

مياسالم مي و براي اثبات درستي نظريه خويش، به آياتي از قرآن استناد . كننددانند

قَبلِكُم«:آيه نخست سنَنَ الَّذِينَ مِنْ كُمدِيهيو لَكُم )26/نساء(»يرِيد اللَّه لِيبيِّنَ

فَبِهداهم اقْتَدِهِأُولَئِك«:آيه دوم ى اللَّهده )90/انعام(» الَّذِينَ

لَكُم أُس«:آيه سوم كَانَت قَدرَاهِيمفِي إِب حسنَةٌ )4/ممتحنه(»وةٌ

در نظرگاه طرفداران سنگسار، آيات ياد شده ناسازگار با مستندات قرآني نظريـة

:دوم نيست چه اينكه

ج«آيه شريفه. الف ومِنْهاجاعلْنَالِكُلٍّ شِرْعةً تـوان در صورتي مـي)48/مائده(»مِنْكُم

. استناد كرد كه در شمار آيات منسوخ قرار نگرفته باشدهابه آن

خَلَت«آيه.ب قَد أُمةٌ و آيه»...تلْك»مِنْكُم جعلْنَا و»...لِكُلٍّ ناظر به فروع دين است

اهللا«آيه  . ناظر به اصول دين»...ولَئِك الَّذِينَاُ«و آية»...يريد

افزون بر اين، به باور برخي صاحب نظران علم اصـول، جريـان احكـام شـرايع

و سرباز زدن از آن، نياز به دليل دارد : پيشين در شريعت اسالم يك اصل است
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: نويسدمحمد شوكاني در اين باره مي

اح« و لزوم پايبندي به در باره ضرورت كام شرايع پيشين اختالف دارند اهل علم

اما جمهور علما بر اين باورند كه آن احكام، تا آنجا كه نسخ نشده باشـد بـر مـا 

شـوكاني،(».به باور شوكاني نظريـه جمهـور علمـا درسـت اسـت. واجب است 

2/46(

: نويسدمحمد قرطبي در تفسير خويش مي

اين نظريـه مـورد. ماستقصه گاو بني اسرائيل دليل اعتبار شرايع پيشين براي«

و ابن بكير نيـز ها پذيرش گروه  و كرخي قرار گرفته است و فقها يي از اهل كالم

)1/462قرطبي،(».كه در شمار علماي ما قرار دارد اين نظريه را باور دارد

: نويسدابن كثير، مفسر برجسته اهل سنت نيز در اين باره مي

ن والفقهاء إلى أن شرع من قبلنـا شـرع وقد استدل كثير ممن ذهب من االصوليي«

 إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور وكمـا حكـاه الـشيخ،لنا

نص الشافعي وأكثر االصحاب  حيـث كـانه هـذه اآليـ.أبو إسحق االسفرايني عن

: الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع االئمـة وقـال الحـسن البـصري

)2/64ابن كثير،(»هالناس عامعليهم وعلى هي

و فقـه نويـسان، شـماري از احكـام ديگـر بر اين اساس، برخي از تفسير گـران

)2/64ابن كثير، .( كنند شرايع را در شريعت اسالم جاري مي

بنا براين اگرحكمي از احكام شرايع پيشين نسخ شده يا دليلي بر بي اعتباري يـا

الم وجـود دارد آن حكـم در شـمار احكـام ناپسند بودن يك رفتار در شـريعت اسـ 

و آن رفتار نيـز پـسنديده نخواهـد بـود شريعت اسالم قرار نمي  بـراي نمونـه. گيرد

ممدوح بودن مجرد زيستن در ديگر شرايع به معناي ممدوح بـودن آن در شـريعت 

اسالم نيست چه اينكه داليل بسياري بـر پـسنديده بـودن ازدواج در اسـالم وجـود 

)2/491حلي، محقق.(دارد

 ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن: شبهه دوم

و اين كيفر را با آيه شريفه أُحصِنَّ فَإِنْ« خوارج، به رجم زنا كار اعتقاد ندارند فَإِذَا
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حلَى الْمع فَعلَيهِنَّ نِصف ما .دانند ناسازگار مي)25/نساء(»صنَاتِ مِنَ الْعذَابِأَتَينَ بِفَاحِشَةٍ

كنـد،ه نظر ايشان آيه ياد شده حد محصن را دو برابر حد غير محصن يـاد مـيب

بنابر اين اگر حكم زاني محصن رجم باشد حكم غير محصن نيمي از رجم خواهـد 

(بود )3/172شيخ طوسي،!

) 533/شافعي،.(پذيرد شافعي نيز به همين دليل سنگسار را برنمي

ي و آيه شريفه احمد صبحي منصور نيز با استناد به آيه نِساء النَّبِيِّ مـنْ«اد شده  يا

ضَاعيِّنَةٍ يبم مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ضِعفَينِ يأْتِ ذَابا الْعلَه از ناسازگاري سنگسار)30/احزاب(»ف 

. گويدبا آيات قرآن سخن مي

 در نگاه صبحي منصور دو برابر بودن حد زنا در آيه شريفه، بـا كيفـري سـازگار

است كه در خور دو برابر بودن باشد در صورتي كه سنگسار حدي نيست كه بتـوان

تـوان حكـم بـه نيمـي از حـد پـس نمـي. حكم به تنصيف يا دو برابر شدن آن كرد 

و حكم به دو چنداني سنگـسار در مـورد همـسر  سنگسار در مورد غير محصن داد

حد9پيامبر و افـزايش نمود اما اگر حد زاني صد تازيانه باشد اين در خور كاهش

و مي  و يـا بـر است و محـصن را صـد تازيانـه زد توان غير محصن را پنجاه تازيانه

نِساء النَّبِيِّ«اساس آيه  را9 همسر پيامبر»... يا و غيـر محـصن را دويـست تازيانـه

.پنجاه تازيانه زد

رك( و االسالم، : عقوبه الرجم تتناقض مع تشريع القرآن
www.ahl-alquran.com)(

و ارزيابي  سنجش

در قسمت نخـست سنگـسار بـا. شبهه ياد شده از دو قسمت شكل گرفته است

أُحصِنَّ فَإِنْ أَتَينَ بِفَاحِشَةٍ«آيه شريفه  و در قسمت دوم آيه»فَإِذَا  ناسازگار خوانده شده

مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ« نِساء النَّبِيِّ منْ يأْتِ . با سنگسار معرفي شده است ناسازگار»يا

 نقد قسمت نخست

و بررسي است :اين قسمت از شبهه، از چند جهت در خور نقد

به قرينه سياق پيشيني آيه شريفه كه در مورد ازدواج بـا كنيـز اسـت، ايـن. الف
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. قسمت آيه شريفه نيز در مورد عمل منافي عفت كنيزان است

و كـس» احصن«واژة.ب خواننـد كـه در ايـنر صـاد مـي را برخي به ضم همزه

و شـماري ديگـر ايـن واژه را بـه فـتح همـزه  صورت مراد، كنيز متاهل خواهد بود

بـسياري از تفـسير. كنند كه در اين صورت منظور، كنيز مـسلمان اسـت قرائت مي 

؛ طبرسـي، 3/172 شـيخ طوسـي،.(گران قرآن، اين واژه را به فتح همزه خوانده انـد 

) 2/378 قرطبي،؛2/207جصاص،؛3/65

از.ج يستَطِع«در آيه شريفه» المحصنات«به باور تفسير گران قرآن، مراد لَم ومنْ

ـانُكُممأَي لَكَـتم ينْكِح الْمحصنَاتِ الْمؤْمِنَـاتِ فَمِـنْ مـا أَنْ و آيـه)25/نـساء(»مِنْكُم طَوال

يرْمونَ الْمحصنَاتِ والَّ« و)4/ورنـ(» ذِينَ  زنان آزاد هستند، بنابر اين به قرينه اين دو آيه

.در آيه مورد نظر نيـز همـان زنـان آزاد هـستند» المحصنات«سياق آيه مورد بحث،

)3/65؛ طبرسي، 3/172شيخ طوسي،(

از.د عالمه طباطبايي از آن جهت كه تنصيف در رجم امكان پـذير نيـست مـراد

مي» العذاب« و به را شالق مـراد از محـصنات در آيـه: گويـد همين قرينـه مـي داند

(شريفه، زنان آزاد مجرد هستند )4/279طباطبايي،.

آيه شريفه مورد نظر خوارج، تنها بر ميزان حـد عمـل منـافي عفـت كنيـز:نتيجه

و مرتكـب عمـل منـافي. داللت دارد  بنابراين در صورتي كه كنيزان مسلمان باشـند

. اد مجرد را خواهند داشتعفت شوند نصف مجازات زنان آز

: داننـد از سوي ديگر شماري از فقها، آيه شريفه را بيانگر حد كنيز زنا كـار نمـي

مي» فاحشه«نكره بودن واژة كه نشان و»فاحـشه«دهد و تمـامي انـواع ، عـام اسـت

و اختصاص آن به زنا، نياز به دليل خاص دارد اقسام فحشا را در برمي  محقق.(گيرد

م )520/؛ زبده البيان، 13/140جمع الفائده، اردبيلي،

 نقد قسمت دوم

روايــت شــده كــه مــراد از فاحــشه، خــروج بــه ســيف7از امــام صــادق: اول

و عالمه طباطبايي بر اين باور است كه مراد از فاحشه،) 4/186فيض كاشاني،(است

و ديگر گناهان اسـت9اذيت وآزار پيامبر رد) 16/308طباطبـايي،.(، افترا، تهمت

و هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار اين صورت آية شريفه بيانگر حكم زنا نيست
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.دهدو آية شريفه رخ نمي

مي: دوم و عـذاب برخي ديگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قيامت داننـد

(داننددنيوي را مقصود آيه نمي )6/196؛ ابن جوزي، 21/191طبري،.

ف و آيـة شـريفه بر اين اساس اگر مراد از احشه، زنا باشد باز هم ميـان سنگـسار

و آيه شريفه از دو ناسازگاري رخ نمي  نمايد، چه اينكه سنگسار، عذاب دنيوي است

.دهدچنداني عذاب در آخرت خبر مي

 ناسازگاري رجم با ديگر احكام زنا: شبهه سوم

 حرمـت تـزويج در شماري از آيات قرآن از توبه، ايمان، عمل صالح زنـا كـار،

و و زانيه، اخراج ازمنزل : سخن گفته شده است... زاني

عمـال« وعمِـلَ إِال مـنْ تَـاب وآمـنَ مهانًـا لَه الْعذَاب يوم الْقِيامـةِ ويخْلُـد فِيـهِ فضَاعي

)70-69/فرقان(» ...صالِحا

مشْرِكَ« أَو ينْكِح إال زانِيةً ال مشْرِك الزَّانِي أَو إِال زانٍ ينْكِحها ال )3/نور(» ...ةً والزَّانِيةُ

و آيات ياد شده ناسازگاري رخ مي دهد چه اينكه با بر اين اساس، ميان سنگسار

عقوبـه الـرجم(.سنگسار زنا كار، محلي براي احكام ياد شـده بـاقي نخواهـد مانـد 

و االسالم )www.ahl-alquran.com تتناقض مع تشريع القرآن

و ارزيابي  سنجش

»و» الزَّانِي«دو احتمال در مورد : در آية سوم سورة نور وجود دارد»الزَّانِيةَُ

و. الف مراد، آن گروه از زنا كاران هستند كه بـه گنـاه خـويش اعتـراف ندارنـد

. شهودي نيز بر جرم ايشان وجود ندارد

د اين گروه، سنگسار نمي و هيچ گونه كيفر بينند، بنابر اين بايـد يگري نمي شوند

. از ازدواج با زنا كاران پرهيز كنند

مِنْهمـا«به قرينه سياق پيشيني.ب آيه نـاظر بـه،»...الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجلِدوا كُلَّ واحِدٍ

چنـين).15/80طباطبايي،(و حاضر به توبه نيستند زناكاراني است كه شالق خورده 

و زنان غير محصن مي افرادي به قر  و اجماع فقها، تنها مردان باشـند كـه ينه روايات
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. اگر محصن شناخته شوند حد ايشان رجم است نه شالق

و از عمل منافي عفت خويش توبه كنـد افزون بر اين، اگر زنا كار محصن باشد

توبـه زنـا كـار در صـورتي: توان گفت گردد، بنابر اين نمي حد رجم از او ساقط مي 

و تنها حد شالق بر او جاري شده باشد كه اگـر رجـم اس ت كه او رجم نشده باشد

. شده باشد پس از رجم توبه او بي معنا خواهد بود

و آيه ياد شده وجود ندارد .بنابر اين هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار

لَه الْعذَاب يوم«در آيه فضَاعنيز چند نكته در خور توجه است»... ي :

و در نگـاه شـماري از بـازمي» مـن يفعـل ذلـك« بـه» لـه«ضـمير. يك گـردد

شرك در عبادت است، چـه اينكـه از ميـان گناهـان يـاد» ذلك«تفسيرگران، مراد از 

(گرددشده، تنها اين گناه موجب خلود در جهنم مي  بـه خـصوص) 7/508طوسي،.

و عمـل  صـالح، كـه در سـياق با نظرداشت اين نكته كه عناصري چون توبه، ايمـان

و از كـسي كـه  جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرك در عبادت مناسبت دارد

و عمل صالح خواسته مي . شودشرك در عبادت دارد توبه، ايمان

در: شبهه چهارم  قرآن ناسازگاري رجم با حد زنا

وال الزَّانِيةُ والزَّانِي فَاجلِدوا«اي آِيه شريفه در نگاه عده جلْـدةٍ مِنْهمـا مِائَـةَ كُـلَّ واحِـدٍ

عذَابهما طَائِفَةٌ مِـنَ  دشْهلْيو اآلخِرِ كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ والْيومِ إِنْ فِي دِينِ اللَّهِ رأْفَةٌ بِهِما تَأْخُذْكُم

حـد زنـا شـالق حد رجم ناسازگار است چرا كه در آيه شـريفه،)2/نور(» الْمؤْمِنِينَ

و اين حد برخالف رجم، سبب مرگ زنا كار نمي . شوداست

تَحنَـثْ « افزون بر اين، آيه وال بِهِ ضِغْثًا فَاضْرِب دِكخُذْ بِينـشان از آن)44/ص(» و 

كه بـه همـسر خـويش7دارد كه حد زنا، شالق است نه سنگسار، چه اينكه ايوب

و نـامي از بد گمان شده بود قسم ياد كـرد كـه او   را پـس از بهبـودي شـالق بزنـد

و قسم بر رجم او نخورد همچنـين وقتـي ايـوب بـه اشـتباه خـويش. سنگسار نبرد

پـس خداونـد. دانستبرد، تكليف خويش را در برابر قسمي كه خورده بود، نمي پي

و همسرت را با آن به  به او وحي كرد كه به دست خويش دسته چوب نرمي بردار

)23/200طبري،(.ماليمت بزن
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كيفر زنا، حتي زنـاي محـصنه را،7دهد كه ايوب بنابر اين آيه شريفه نشان مي

بِهِخُذْ«و عبارت. دانستشالق مي  ضِغْثًا فَاضْرِب دِك7 از درستي تـصور ايـوب»بِي

.در مورد حد زنا كار حكايت دارد

و بررسي  نقد

و فقها، . زنا كار يا محصن است يا غير محـصن به باور بسياري از تفسيرنويسان

و اگر غير محصن باشد كيفر او شالق است بنابر اين. اگر محصن باشد حد او رجم

آيه شريفه مورد بحـث،. دهدميانِ آيه شريفه با رجم، هيچ گونه ناسازگاري رخ نمي 

كند در صورتي كه رجم، حـد زنـا كـار محـصن حد زنا كار غير محصن را بيان مي 

فاجلدوا كل واحـد منهمـا«: نويسديسنده تفسير گرانسنگ مجمع البيان مي است، نو 

مائه جلده يعني اذا كانا حرين بالغين بكرين غير محصنين فاما اذا كانـا محـصنين او 

)7/219طبرسي،.(»كان احدهما محصنا كان عليه الرجم بالخالف

؛ الناسـخ)15/79عالمـه طباطبـايي،(؛ الميـزان)7/404شيخ طوسي،(تفسير تبيان

؛ نيز در شمار تفاسـيري)333/جصاص،(؛ احكام القرآن)39/سدوسي،(والمنسوخ

. دانند هستند كه آيه شريفه را بيانگر حد زناكار غير محصن مي

9ناسازگاري رجم با سنت پيامبر: شبهه پنجم

سازگار نيست چرا كـه9دهد كه رجم با سنت پيامبر بررسي روايات نشان مي

و بـه آن حضر  ت از اينكه گروهي ماعز اسلمي را پس از فرار از رجم، دستگير كرده

افزون بر ايـن، آن حـضرت پـيش از آغـاز رجـم، بـه. قتل رساندند، اندوهگين شد

و چهـار بـار اعترافات ماعز وقعي نمي  نهاد اما وقتي اصرار بيش از حد ماعز را ديـد

 راه فراري برايش بـاز شـود امـا يي كرد تا شايد ها اعتراف او را شنيد از وي پرسش 

را9ي اسلمي، زناي او را اثبات كـرد پيـامبر ها هنگامي كه پاسخ دسـتور رجـم او

(صادر فرمود و التعزيرات،. )192/فقه الحدود

زن7دهد كه حضرت امير مروري بر روايات ديگر نشان مي حكم به رجـم آن

ين بار خدمت آن حضرت كردند اما هنگامي كه آن زن براي چندم معترف به زنا نمي 
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و بچه: به او فرمود7اعتراف به زنا كرد امام پـس از آنكـه. ات را به دنيـا آور برو

و خواهان رجم خويش شـد7زن بچه خويش را به دنيا آورد، خدمت امام  . رسيد

و بچه: امام فرمود پس از آنكه زن دو سال، فرزند خـود را شـير. ات را شير بده برو

و رجم خويش را خواستار شد داد خدمت امام رسي  را: فرمـود7امـام.د فرزنـدت

و گل بيرون آيد  در اين هنگـام يكـي از حاضـران در مجلـس،. بزرگ كن تا از آب

از7آمادگي خويش را براي بر عهده گرفتن حضانت بچه اعالم داشت لكن امـام 

(او رنجيده خاطر شد ج. )377، حديث16، باب18حر عاملي،

ف و اعتراف به زنا كرد7ردي خدمت امام علي در روايتي ديگر حضرت. رسيد

و قبيله هستي؟ گفت: فرمود : سـئوال كـرد7امـام. از طايفه مزينـه: از كدام طايفه

آن. پس آياتي از قرآن را بخـوان: فرمود7امام. بله: اي؟ آن فرد گفت قرآن خوانده

:ن داري؟ گفـت جنـو: از او پرسـيد7امام. سپس. فرد آياتي از قرآن را قرائت كرد

از. حاال برو، بايد با تو به صـورت خـصوصي صـحبت كـنم: امام فرمود. خير پـس

و اعتراف به زنا كـرد  او7امـام. مدتي آن فرد دوباره خدمت امام رسيد : پرسـيد از

مي: امام فرمود. همسر داري؟ فرد جواب مثبت داد و او همسرت با تو زندگي كنـد؟

پ. بله: گفت و اسخ، امام فردي را بـراي تحقيـق در بـاره آن مـرد پس از اين پرسش

و دانايي آن فرد. فرستاد و خويشان آن مرد در پاسخ فرستاده حضرت، به عقل اقوام

: فرمـود7امام. مدتي بعد براي بار سوم آن مرد اعتراف به زنا كرد. شهادت دادند 

اعتراف بـه زنـاو هنگامي كه براي چهارمين بار آن مرد. بايد درباره تو تحقيق شود

بسيار زشت است فردي كه چنين: پس از تحويل آن فرد به قنبر، فرمود7كرد امام 

توانـست در منـزل آيا او نمي. گناهي كرده است، خويش را در برابر مردم رسوا كند 

به خدا قسم توبه او بهتر از آن است كه من حـد را بـر او جـاري. خويش توبه كند 

(كنم ح 7/188كليني،. ،3(

و سنجش  نقد

در. هيچ يك از اسناد مذكور نشان از مخالفت پيامبر يا امام با حـد رجـم نـدارد

و قصه ماعز از آن جهت كه زنا اثبات نشده بود پيامبر حكم به رجم ماعز نمي دهـد
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حكم بـه9به همين جهت، وقتي ماعز براي چهارمين بار به زنا اعتراف كرد پيامبر

م. رجم او فرمود  يا امتنـاع آن حـضرت از صـدور حكـم9خالفت پيامبر بنابر اين

. رجم، به آن جهت بود كه شرايط اجراي حد زنا فراهم نشده بود

آن7 در ماجراي اعتراف آن زن نيز سرباز زدن امام از حكـم بـه رجـم، نـه از

رجم را به عنوان كيفر زنـا قبـول نـدارد بلكـه از آن جهـت7جهت است كه امام 

اوو زني كه فرزند خود را شير مي است كه رجم زن باردار  دهد سبب مرگ فرزنـد

و خانواده او مي  عالوه بـر ايـن،. شوديا به وجودآمدن مشكالت فراواني براي نوزاد

و در نتيجه سقوط حد زنا اميد داشتند چنانكه در قـصه مـاعز7امام به توبه آن زن

مي9نيز پيامبر  و خواهـان توبـه توبه ماعز را مسقط حد هـال«: او بودنـد دانستند

»تركتموه يتوب فيتوب اهللا عليه

مي:شبهه ششم و به خشونت در جامعه دامن .زند سنگسار، خشونت است

را«: نويسديكي از منتقدان سنگسار در اين باره مي يـك فـرد تـاريخي باسـتاني

و از دوران كودكي تا بلوغ، به طور مستمر  تصور كنيد كه در يك قبيله زندگي كرده

و ديگر مظاهر خشونت بوده است شاهد . جنگ، خونريزي، اجساد قطعه قطعه شده

نگاه چنين فردي به خشونت در مقايسه با يك فرد بـالغ كـه در جوامـع شهرنـشين

و مـشاهده عينـي كنوني زندگي مي  و شايد تا آخر عمر، هيچگاه تجربـه لمـس كند

و زبـان، كـور بريدن سر،. خشونت را نداشته باشد، قطعا متفاوت خواهد بود   بينـي

و و پـا، دار زدن كردن چشم، دوختن دهان، كندن پوست، آتـش زدن، قطـع دسـت

كننـد، ديگر اشكال شديد خشونت، آن گونه كه امروزه در نظر ما هولناك جلوه مـي 

و حـساسيت برانگيـز نبـودههادر زمان  و در نظر اجداد ما وحشتناك . انـدي گذشته

م زندگي در زمينه و عادي شدن آن، منجر بـه كـاهش هاي اجتماعي ملو از خشونت

و در نتيجـه افـزايش شـدت خـشونت خواهـد شـد  از ايـن. سطح حساسيت مردم

 بـه هـا روست كه هنگام آموزش افرادي، كه بنابر الزامات شغلي بايد حـساسيت آن 

خشونت كاهش يابد، از انواع مختلف روشهاي عادي سازي خشونت ماننـد بريـدن

و مـستمر سر حيوانات، مشاه  و هـم چنـين لمـس مجـازي ده اجساد متالشي شده
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ميصحنه .شودهاي خشن استفاده

يكي از داليل ظهور جنبش هاي مبارزه بـا اشـكال مختلـف خـشونت، افـزايش

و همچنين افزايش شدت آن در ذهن افـرادي اسـت كـه بـه خـاطر  حساسيت مردم

و آسيب رساني به ديگران  اي عادي را پديده سبك جديد حيات اجتماعي، خشونت

رواج. چنين مفهومي در رواج بيشتر خشونت كالمي نيز تاثير گذار است. بينند نمي

ي مختلف اجتمـاعي،هاو عادي بودن بسياري از خشونت هاي كالمي در بين گروه 

و در نتيجـه گاهي اوقات به گونه اي است كـه سـطح حـساسيت بـه صـفر رسـيده

.شناسند كالمي را اصال به رسميت نمييهايي، خشونتهااعضاي چنين گروه

با توجه به موارد فوق بايد گفت كه هر چه مظـاهر خـشونت در بافـت جامعـه

و از سـوي  كاهش يابد، از يك سو حساسيت مردم به خشونت طلبي افزايش يافتـه

و عادي شدن مجدد اشكال مختلف آن دشوار مي  مخالفـت مـردم. شـود ديگر رواج

و سنگـسار كـردن افـراد شهرهاي بزرگ ايران به   ويژه تهران با شالق زدن، دار زدن

و همچنين مخالفت با تنبيه بدني دانش آموزان در سال ي اخيـر، كـه ها در مالء عام

ي بين المللي هوادار حقوق بـشر را نيـز بـه همـراه ها حمايت هاي قاطعانه سازمان

از ها داشت، گام  بافـتي مثبتي است كه بي شك حذف مظاهر مختلـف خـشونت

و هم چنين افزايش حساسيت مـردم بـه خـشونت طلبـي را در پـي خواهـد جامعه

).www.vahidthinktank.comوحيدي مطلق،(»داشت

و سنجش  نقد

و جنايت در كشورهايي كه مجرمان را كيفر بر اساس شبهه ياد شده، ميزان جرم

و شديد مي   واقعيـت در صـورتي كـه. دهند بايد بيش از ديگر كشورها باشد سخت

و جنايت در اين دو نوع از كشورها، نتيجـه يـاد شـده را ها و ميزان جرم ي موجود

و اروپا كه مجازات. كندتائيد نمي و خشن كمتـر ها براي نمونه در آمريكا ي سخت

و نامشروع بسيار بيشتر از ديگر كشورها اسـت . وجود دارد ميزان روابط غير قانوني

آ كودكـاني كـه در آمريكـا%25مار سالمت آمريكـا بر اساس آمار رسمي مركز ملي

و در اروپا نيز متولد مي  متولـدين را، كودكـان نامـشروع%30شوند نامشروع هستند
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. دهندمي تشكيل

در مورد تجاوز به عنف نيز وضعيت كشورهايي كه متجاوزان را مجازات شـديد

 2005 در سـال بـراي نمونـه، تنهـا. كنند بهتر از ديگر كشورها نيـستو سخت نمي 

و 94000تعداد  كودك در آمريكا مورد تجـاوز قـرار گرفتنـد كـه اگـر 400000 زن

موارد گزارش نشده به پليس را بر اين تعداد بيافزاييم تعداد اين افراد بسيار بيشتر از

 در شهر ليز كـه يكـي از شـهرهاي بلژيـك بر اين اساس،. رقم ياد شده خواهد بود 

و جنايت هر بيش از ديگر نقاط اروپا است به گونه است، ميزان جرم اي كه در برابر

و در هامبورك آلمان در برابر هر هزار نفر جرم صورت مي 256هزار نفر   184گيرد

.شود جرم انجام مي

و سخت سبب فزوني خـشونت درجامعـه مـي ها اگر مجازات: نتيجه -ي خشن
و جنايت در كـشورهايي كـه زنـا كـ و گردد پس بايد ميزان جرم اران را بـه شـدت

كنند بـيش از ديگـر كـشورهايي باشـد كـه زنـا كـاران را كيفـر سختي مجازات مي 

كنند يا اصالً نسبت به ايشان خـشونت بـه خـرج دهند يا مجازات سنگيني نمي نمي

و ارقام چنين ادعايي را تائيد نمي نمي .كنددهند در صورتي كه آمار

 عدم امكان اثبات زنا: شبهه هفتم

اند كـه ري از مخالفان سنگسار از آن جهت به مخالفت با اين حكم پرداخته شما

مي. به باور ايشان اثبات زنا، ناممكن است : نويسدمثالً دكتر خنجي

و از مهمـات اوليـه: اوالً« در اسالم فوري پيش نيامد ) ماننـد شـرك(تحريم زنا

ك و پس از مدتي به عنوان مجازات، براي هر يـك از زنـا و مـرد نبود ننـده زن

در(يكصد ضربه شالق تعيين شد، آن هم بعد از شـهادت  كـه عالمـه طباطبـايي

در پـاره تفسير الميزان الزمه اين شهادت را رويت كامل دانسته  اي است چنانكه

چهار شاهد عادل كه كاري بسيار دشـوار) از احاديث نيز به اين امر تصريح شده 

در مـال عـام بـه ايـن امـر زشـتو حتي غير ممكن است مگر آنكه مرد  و زني

بپردازند تا رويت كامل تحقق يابد كه در اين صورت موضـوع ازديـدگاه عفـت

و بر هم زدن نظم جامعه مطرح مي .شودعمومي
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در زنا وقتي اثبات مي شود كه چهار شاهد بر زنا وجود داشته باشد وهر چهار نفر

و برخي  و اگر برخي زودتر ديرتر شهادت دهند بـه همـه يك زمان شهادت دهند

و كيفيت واحد آنها حد زده مي  و با شرايط سـه. شود در روايتي آمده اسـت كـه

و از زناي دو نفر سخن گفتند7نفر نزد حضرت امير : حـضرت فرمودنـد. آمدند

مي: نفر چهارم كجاست؟ آن سه نفر گفتند هر سه نفـررا: فرمود7امام. آيداالن

(حد بزنند  و شاهد چهارم، شـهادتاگ) 41/304نجفي،. ر همه شهود حاضر شوند

و اگر همه شهود يا برخي از آنها، فاسق باشند همـه حـد ندهد همه حد مي خورند

مي. خورند مي گويد شهود براي حفظ آبروي ديگـران، همچنين رواياتي داريم كه

(شهادت بر زنا ندهند  و(»)28/194حر عاملي،. خنجـي، بـازخواني حكـم زنـا

و سنتفحشا در  )قرآن

و اعتراف بـه آن را بـسيار دشـوار دكتر احمد صبحي منصور نيز اثبات وقوع زنا

.خواندمي

و شهادت چهار نفـر بـر آن جابري نيز پس از بيان شروط زنا، امكان تحقق آنها

و مي  گويد معهود ايـن را، آن هم به شكلي كه كالميل في المكحله باشد، نمي پذيرد

دت بر زنا، در اين دوره از زمـان، امكـان پـذير نيـست چـه عصر، آن است كه شها 

و اينكه در اين عصر برخالف عصر نـزول، خانـه  و قفـل و ديـوار و ... هـا در دارد

:امكان شهادت بر زنا، به آن صورتي كه در روايات آمده است ممكن نيست

ذكـره، بمعاينهوال شك أن من ينظر من منطلق معهود عصرنا، إلى شرط الشهاد«

إن»همثلَ المِيل في المكْحل«هالزاني داخال في فرج الزاني  هـذا، سيميل إلى القـول

اآلنهذلك ألنه يصدر عن طبيع. غير متيسر   بـاألبوابهدور محصن: العمران القائم

 من منطلق معهود العربهغير أن النظر إلى المسأل. واألقفال، عمارات وطوابق الخ

لقـد كـان العـرب فـي ذلـك.ها من صعوبة المعاين في ذلك الوقت سيخفف كثير

ال أبواب فيها وإنما نوع من   بالثياب فإذا هبـت»هالستر«الوقت يأوون إلى بيوت

 فـيهويذكر المفسرون أن بيوت النبي والـصحاب.هالريح أو رفع باليد زالت الستر

 حاجـة إفـراغ(»هالحاجـ«أضف إلى ذلك أن قـضاء. المدينة كانت من هذا النوع

كانت تتم في الهواء الطلق خارج هذه البيوت، ومن غير المستبعد أن يلجـأ)نالبط
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جـابري الزنـا(.ه بالفرج، بهذه الطريقـه الخاص»هالحاج« إلى قضاءهالزاني والزاني

)و الحجاب... والقذف 

:گويددر مورد ديگري جابري مي

ن« در مورد شروط اثبات زنا يز جاري است، چه آنچه را در باب حد سارق گفتم

در  و در عصر نزول با توجه به اينكه در آن دوره منـازل ديـوار اينكه اثبات زنا

در عصر جديد، امكـان تحقـق  و در جوامع كنوني نداشتند امكان پذير بود اما آيا

و تطبيق الشريعه،(»!شروط زنا وجود دارد؟ و الدوله )176/جابري، الدين

و ارزيابي  سنجش

كشد بلكه نـاظر بـهل سنگسار را به عنوان يك كيفر به چالش نمي اين شبهه، اص

افزون بر اين، شبهه ياد شده تنها در صورتي وارد اسـت كـه. شروط اثبات زنا است 

و زنا  زنا به شهادت شهود اثبات شود اما اگر زنا به اقرار خود زاني اثبات شده باشد

و حكم كار هم محصن باشد در اين صورت اثبات زنا نياز به   شهادت شهود نداشته

. شود جاري مي

 شبهه در نحوه اجراي سنگسار: هشتم

برخي بر اين باورند كه با فرض مطلوبيت حد مرگ براي ايـن جـرم، بايـد ايـن

و آزار مجرم نـشود  مـثال بـا تزريـق. عمل با وسايلي صورت گيرد كه موجب اذيت

ر اين اساس، در باب قصاصب. سم يا صندلي الكتريكي يا گيوتين حكم اجرا گردد 

وو سنگسار نيز گروهي ابزار سنتي قصاص مذكور در روايات را طريق دانـسته انـد

به باور ايـشان ابـزار سـنتي چـون شمـشير. دانندجايگزيني وسايل جديد را روا مي 

و مالك نابودي مجرم است؛ چنانكه برخي روايات، اجراي حد را  موضوعيت ندارد

و لكـن مي به صورت مطلق بيان  و در مورد قتـل بـا شمـشير تأكيـدي ندارنـد كنند

.گروهي ديگر مخالف اين نظريه هستند
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و نقد  سنجش

و وسـيله روايات گوناگون وارده در مساله قـصاص، نـشان مـي دهـد كـه ابـزار

و آنچـه اهميـت دارد ازهـاق روح اسـت امـا در بـاب  قصاص موضـوعيت نـدارد

و نحوه اجراي حكم موضـوعيت سنگسار، مستندات روايي نشان مي  دهد كه كيفيت

را. دارد و رجم بر اين اساس، برخي از فقها مجازات جايگزين رجم را قبول ندارند

از. دانندتنها وسيله مجازات زاني محصن مي  به همين دليل در صـورت فـرار زانـي

ميگودال، حكم مجدد به مرگ او نمي  و اين نشان دهد اگر رجـم موضـوعيت دهند

و بازگرداندن زاني به محل رجم روا بودند . اشت تعقيب

و مĤخذ  منابع

، چاپ اول، دارالفكر، بيروتزاد المسيرابن جوزي؛.1

، دار المعرفه، بيروت،تفسير ابن كثيرابن كثير؛.2

 انجيل يوحنا، باب هشتم.3

و تطبيق الشريعه جابري، محمد عابد؛.4 و الدوله بيـه،، مركز دراسات الوحده العر الدين

 2004بيروت، 

).www.aljabriabed.net(!والحجاب... الزنا والقذف؛------------.5

، دار الكتب العلميه، بيروت؛ احكام القرآنجصاص، احمد.6

قموسائل الشيعهحر العاملي، محمد؛.7 ، آل البيت،

و فحــــشاء در قــــرآن خنجــــي، اميــــر حــــسين؛.8 بــــازخوني حكــــم زنــــا

) (/http://rarsan.web.surftown.se/وسنت

ــنگ؛.9 ــور كرامـــت انـــسان دودانـــي، هوشـ ــر محـ ــان بـ  حقـــوق بنيـــادي آدميـ

)http://rouzaneh.dowdani.net(
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و المنسوخسدوسي؛.10 ، الرساله، بيروتالناسخ

، اختالف الحديثشافعي، محمد؛.11

، عالم الكتبفتح الغديرشوكاني، محمد؛.12

ش1382، طرح نو، تهران حقوق جزاي عموميصانعي، پرويز؛.13

قمالميزانطبايي، محمد حسين؛ طبا.14 ، جامعه مدرسين،

، االعلمي للمطبوعات، بيروتمجمع البيانطبرسي، امين االسالم؛.15

، دار الفكر، بيروتطبريتفسير طبري، ابن جرير؛.16

، دار احياء التراث العربي، بيروتالتبيانطوسي، محمد؛.17

 ي، بيروت، دار احياء التراث العربالجامع الحكام القرآنقرطبي،محمد؛.18

، دار الكتب االسالميه، چاپ سوم، تهراناصول كافيكليني، محمد بن يعقوب؛.19

، مرتضوي، تهرانالبيانمحقق اردبيلي؛ زبده.20

قممجمع الفائدهمحقق اردبيلي؛.21 ، جامعه مدرسين،

، استقالل، تهرانشرائع االسالممحقق حلي؛.22

و راهوحيدي وحيد؛.23 آنفرهنگ خشونت )www.vahidthinktank.com(، هاي نفي


