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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
 :ارش و نوشـــتـه  ازگتـتـبع، ن
  » سعيد افغانی–سعيد ی «وداکـتر صالح الدين  » سعيد افغانی–سعيدی  «اميـن الــدين داکتر الـحـاج 

  ٢٠١۶ جنوری ٠۶
  

 تازيانه شکل شالق و نوع و
 و جزا ھای ممکن در جوامع و قوانين مختلف  مانند جرم، جنايت و حق تلفی ھا ديدن و پذيرفتن بعضی از واقعيت 

قابل و  ۀ مطالع،  بحثاآيند و در بعضی موارد برای ما حت  ناخوش ء ھایر جزاگجھان از  جمله رجم و اعدام و دي

 بيشتر درين کهداريم نظراتی  ھا ء ازين جزایمواضع موافق و مخالف در مورد بخش از ما از یشنيدن نيست و بخش

    .تبارز می يابدًعرصه خصوصا در مخالف به اعدام 

خواست و آرزوی ھر انسان .   برای ھيچ کس خوشايند و سبب مسرت نيستءديدن و شنيدن جزای اعدام و اجرای جـزا

 ءی از جمله جزائ ھاء ھا از جمله حبس و جزاءشود و ضرورت به تنفيذ جزاالم اين است که عمل جرمی واقع نو فکر س

  .  اين مواضع قابل درک ھم اند. ھای حدودی و تعزيرات و اعدام ھا وجود نداشته باشند

ين راستا قوی و اترحم و شفقت انسانی شان در.  و تعذيب انسان را ديده نمی توانندءن اين جزا ھا  تشدد،  جزاامخالف

ی را مرتکب ئکه که ظلم در حقش شده و مجرم درحق  مظلوم ناروا که حق متضرر و مظلومی کز است درحالیمتمر

ر  مسايل و گ عوامل ديیً دقيقا اين جانب قضيه و بخش،ھم خوردهه شده که به اين ترتيب حق جامعه، تربيه و نظم آن  ب

حال که جرم و تخلف انسانی وجود .  به آن توجه نمی کنندًن اين جزاء ھا يا نمی بينند ويا اصالا اند که  مخالفیعوامل

ی ھم مطرح اند و قوانين پيش بينی شده اند تمرکز ما درين است که مراعات دقيق ئ ھاءدارد و به صورت منطقی جزا

ضمن برآورده شدن  ھا به شکل درست، قانونی و مطابق روحيه و متن اصلی مقنن چنان تطبيق شوند که ءاين جزا

  . شودسبب افراط و تفريط درين موارد ن ،ھدف

نقدر آ ھای حدودی که تازيانه از آن جمله است ءفت که در جزاگ ھای حدودی ربط دارد بايد ءنچه به جزاآ درين مبحث 

 ھای حدودی به وجود شبھه ساقط شده ودرين ءشرايط اثبات دقيق و روشن بيان شده که  در اکثر موارد تطبيق اين  جزا

 نسبت سوء استفاده در ءتمرکز اين جزا. شوند  ساقط  می،باشد  زانی میۀھای حدودی که رجم و تازيان ءصورت جزا

 ھا با درنظر داشت ءواقعيت اين است که اين  جزا.  ھا اندءر تصور مخالفت به اين جزاگعمل صرف بر زنھا دليل دي

 و اساسی  صرف و صرف در حد تھديد،   به صورت عمدهءشرايط اثباب جرم آنقدر پيچيده اند که وجود اين جزا

  برای يک لحظه تصور کنيد که يکی از اساسی ترين طريق اثبات عمل  زنا . مانند تربيت،  انزار و وقايه باقی می

انسان مجرد دشنام دادن به کسی . طوری است که اين عمل را بايد چھار شاھد عادل و غير فاسق مسلمان شھادت بدھد
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 تعريف کنند که مانند چوب سرمه دانی در سرمه ی و شھادت طوری باشد که عمل زنا را به طور.دوشمی ر فاسق گدي

. به اين ترتيب  در عمل اين روش و طريق اثبات يک طريق اثبات در عمل ناممکن است. شود دانی داخل و خارج می

 که ديوانه ھستی چنين اقرار می اينکه  اقرار را به جواب  حتی اقرار مرتکب زنا در صدر اسالم و صحابه با ذکر اين

 .اقرار کننده به جرم زنا را مخاطب و از محل اقرار خارج کرده اند)  ايا ديوانه استی؟–ابک ابق (کنی؟ 

  :ور شديمآکه در فوق ياد  طوری

ار يک وقت چھر  شھادت چھار نفر امری دشوار و نامقدور است، زيرا سخت است که ھمزمان ود ۀوسيله  اثبات زنا ب

 و برای ھمين منطق است که  دانشمند  نفر يافت شوند که شھادت دھند آلت فالن مرد در فرج فالن زن داخل شده باشد

 هللا ةشيخ االسالم ابن تيميه رحم«: يفرمايد  م» الشرح الممتع«  هللا در کتاب ةشھير جھان اسالم شيخ  ابن عثيمين رحم

  :گفته است 

ثابت نشده است، بلکه تنھا از طريق اقرار ثابت شده، ) شاھدان( زنا از طريق شھادت حاله از زمان طلوع اسالم تاب

  ).١۴/٢۵٧(الشرح الممتع . (»سخت است) چھار نفر با بيان اين توصيف(شھادت ) پيدا شدن(زيرا 

م، در اينحالت را در حالت برھنه مشاھده کرده اي) يعنی زن و مرد مجرم(آنھا : اگر کسانی بگويند«: و باز می فرمايد 

شھادت می دھيم که با آن زن چنان شد که مردی با زن خودش می کند، و : چيزی پذيرفته نخواھد شد حتی اگر بگويند

شاھد بوديم که آلت مرد در فرج زن داخل : کفايت نمی کند، بلکه الزمست اينگونه شھادت بدھند) يا سخن(اين شھادت 

) سه نفر( که در عھد خالفت عمر رضی هللا عنه - سخت است، مانند سخن مردی ً اين امر ھم واقعا) وقوع( و  شده بود

آيا تو ديدی که آلت اين مرد داخل فرج زن شده باشد؟ شاھد : از شاھد چھارم پرسيدند(عليه وی شھادت به زنا دادند، 

ر تو بين رانھای ما می خدا سوگند اگه ب) تقوای خدا را داشته باشد و: (گفت) آری، مرد مجرم به شاھد چھارم: گفت

ديدن داخل (و به گمان من اين امر ). شاھد چھارم نيز از شھادت به زنا امتناع نمود! (بودی اين شھادت را نمی دادی

 تصويری ه ھایامکان ندارد، ولی نمی دانم آيا به کمک تجھيزات مدرن و جديد مانند کامر) شدن آلت مرد در فرج زن

د يی  می بينيوئ بايد گفت که با اين تجھيزات نيز ممکن نيست، زيرا آنچه که درکامره ويدًممکن ھست يا خير؟ و ظاھرا

 و لذا  ھمان چيزی است که چشم انسان می بيند، و اگر قرار باشد چشم انسان آن صحنه را نبيند کامره نيز نخواھد ديد

ثابت نشده ) چھار شھادت(ن زنا از طريق شھادت از زمان پيامبر صلی هللا عليه وسلم تاکنو: شيخ االسالم ابن تيميه گفته

 سخت ًاست، و اگر تا آنزمان ثابت نشده باشد، بعيد می دانيم که تا دوران ما نيز ثابت شده باشد، زيرا اين امر واقعا

   ).١۴/٢٧١(» الشرح الممتع«  . »است

يعنی پوشاندن گناه (ت و اين اس) گناه ديگران(شرط چھار شاھد موجب پوشش «: می گويد» الھداية«لف کتاب ؤم

  .»   گناه ضد آن استۀمندوب و مستحب است؛ ولی اشاع) ديگران

من ستر مسلما ستره هللا فی «: پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: و از ابوھريره رضی هللا عنه روايت است که گفت

  .»پوشاند دا عيب او را در دنيا و آخرت میھر کس عيب مسلمانی را بپوشاند، خ«: يعنی).٢۶٩٩(مسلم . »الدنيا و اآلخرة

است، زيرا ھرچه شروط چيزی ) گناه(موجب تحقيق معنای ستر و پوشش ) شرط چھار شھادت(«:  ھمام می گويدو ابن

که شھادت بر دو نفر ثابت  بيشتر باشد وجود آن کمتر خواھد شد، و ھرگاه شھادت بر چھار نفر باشد وجود آن وقتی

  . )۵/٢١۴(» فتح القدير«  . » شدگردد، کمتر خواھد

دھد که شارع  که مسطور ساختن عمل زنا  را مستحب برای شخص متھم به زنا خواند اند، ھمه و ھمه نشان می اين

 محسوس است که ًکامال. رددگشود و نظم و اخالق اسالمی برقرار باشد و عدالت تأمين لفی درجامعه نخواسته حق ت

منظور . کند  احتياط کامل را سفارش میدقت و. له برای تطبيق جزاء به ھر قيمت نداردشارع  کدام عالقـۀخاص و عج
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 از کشور ھای جھان، با دانش و فھم کم از عمق اين مسايل و یکنار بخش وشه وگما از عدم عجله اين است چنانچه  در 

 يعنی در خلوت ديدن  ديدنر در خلوت دگ را با شخص ديی شخصیشود که به مجرد قضايای جرمی وقوانين طوری می

ت مواردی که حقوق متھم ھس. دانند دختر با پسر، مسأله ووقوع عمل زنا را ثابت  دانسته و ايشان را زنا کار می

شده و با وجود شبھات وارده و حق تلفی که رفته نگ جبر و اکراه و ساير مسايل حقوقی در نظر ۀشده مسألمراعات ن

شده و  بيشتر اھداف سياسی و شخصی در خالف به روح رفته نگموجب سقوط تطبيق جزای حدودی است، در نظر 

شود و به اين ترتيب سبب بی عدالتی ھای غير  رفته شده و میگاصلی متن و دستور اسالمی در عمل  در پيش 

  . شوند  میبخشودنی و بدنامی قوانين اسالم

  گيرد علماء نظريات  که در تطبيق حد زنا توسط محمکۀ شرعی مورد استفاده قرار میهشکل تازيان در مورد نوع و

  :متفاوتی را ارائه داشته اندھای يعنی استـنباط  

لکه ُکشتن او نيست، ب) ھل باشدأغير مت(رمحصنه توجه بايد کرد که ھدف تازيانه وشالق در حد زنا غير محصن وغي

که پاک  با وجود اين. ديب و تنبيه او و مھم تر از آن پاک کردن از گناه استأی برای جامعه، ته ئتربيه، عمل وقايھدف 

 در مورد نوع  یناه بيشتر به رابطۀ درونی معبود به خالقش، توبه و قبول توبه اساس است اما درين جاگکردن از 

 متذکر شده اند که ءفقھا.  محدود و ارايه داشته اندًا  استنباط  و دقيقوشکل شالق زنی  روش ھا و نوع مشخص را فقھاء

  .  و لطيف  نرم  والبته نبايد   و نه  بسيار ضخيم بسيار سخت شدت ضربات بايستی متوسط باشد، نه 

ش بغلزير  نبايد دستھايش را آنقدر باال ببرد که   دھد کهجشخصی که مجری حد شالق وتازيانه است بايد دقت الزم بخر

 تازيانه ھمين ۀشالق زن نبايد ضربات با قوت بر بدن مجرم وارد نمايد ، حکم در مورد استفادحين ظاھر شود، يعنی 

يد ، آعمل ه است که با ھمان تازيانه اولی بايد شالق ھا ادامه يابد واز استعمال چوپ وتازيانه ھای تازه بايد جلوگيری ب

که  مجرم لباس  پوستين و چرمی بر تن داشته باشد که بايد  ورد ، الی  در صورتیآون نبايد لباس  مجرم را از بدنش بير

  .ش بيرون کندرا از تن آن

  . فقھاء دراين مورد متفق القول اند که  مجازت تازيانه با چوپ درختی که تاھنوز ميوه نداده باشد، واجب استۀھم

 حد زده شود، و بايد مراقب باشد که شالق ھای تازيانه به صورت ايستادهه  مجرم ب فقھاء بر شخصبر طبق رأی جمھور

  .سر و صورت و عورت مجرم  اصابت نکند

بر تمام اعضای بدنش ضربه وارد می شود تا ھر عضو « :  کيفيت اجرای حد بر زناکار می گويدۀامام ابن قدامه دربار

، و )کوناتی ھا(رد می شود مثل رانھا و سورين  که گوشتدار بدن وائیبدنش سھمی در آن داشته باشد، و بيشتر در جاھا

  .ُبايد مراقب باشد که به نقاط حساس و کشنده مثل سر و صورت و عورت ضربه وارد نشود، چه مرد باشد يا زن

  .»..بر پشت و اطراف آن زده شود : فرمايد   ولی امام صاحب مالک می

و اصحاب رسول هللا  .  کشيدن و بند کردن و برھنه کردن نيستدر دين ما: ابن مسعود گفته «:امام ابن قدامه می افزايد 

و . کشيده و يا بند و يا برھنه کرده باشند) مجرم را(يک از آنان نقل نشده که  صلی هللا عليه وسلم تازيانه زدند اما از ھيچ

ر جامه ای پوستين يا چرمی لباسھای شان  از تن او بيرون آورده نمی شود، بلکه يک يا دو لباس بر تن داشته باشد، و اگ

اگر لباس زمستانی : و امام احمد گفته . ثر نمی شودأرا بيرون آورند؛ زيرا اگر درآورده نشود از شالق مت برتن داشت آن

  .ثر نخواھد شدأاو بيرون آورده نشود مت

برخورد کند، ولی دليل ما قول  به پوست بدن ًبرھنه شود، زيرا امر به تازيانه اقتضاء می کند مستقيما: و امام مالک گفته

را نگفتند، و خدای متعال به برھنه کردن او دستور  يک از صحابه خالف آن که می دانم ھيچ ابن مسعود است، و تاجائی

  .»ندادند، بلکه تنھا به تازيانه زدن دستور دادند، و اگر بر روی لباس ھم تازيانه شود مقصود حاصل می شود
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که می دانم اختالفی بر سر اين نيست، البته  باشد، و تاجائی) شالق( تازيانه ۀوسيله بات بايد بضر«: و باز ادامه می دھد

  ... لباس ضربه زده شودۀ دست و کفش و کنارۀوسيله بر شارب خمر ب: گفتند ) ازاھل علم(جز حد شراب، بعضی ه ب

د و نه کھنه و ازکار افتاده باشد که درد شالق ھم بايد متوسط و ميانه باشد، نه تازه و نو باشد که موجب جراحت شو

ضربات را تقليل دھد، زيرا روايت شده که مردی نزد رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به زنا اعتراف نمود، پيامبر صلی 

انه ای از اين بھتر بياوريد، اين بار تازي: هللا عليه وسلم تازيانه ای طلبيد، برای ايشان تازيانه ای شکسته آوردند، فرمود 

صورت مرسل روايت ه اين را امام مالک از زيد بن اسلم ب.  مابين اين دو بياوريدۀيک تازيان: نو و تازه آوردند، فرمود 

  ...صورت متصل روايت شده استه کرده، و از حضرت ابوھريره ب

 بدون درد باشد، و ھمينطور شدت ضربات بايد ميانه باشد، نه آنقدر شديد باشد که موجب کشتن شود و نه ضعيف و

کدام از حدود  در اجرای ھيچ: فرمايد   ن نباشد که دردی نرساند، امام احمد میئيبازوانش را آنقدر باال نبرد و زياد ھم پا

  .يعنی نه زياده روی کند و نه کم روی . زير بغلش ظاھر شود) دستھا را آنقدر باال برد که(نبايد 

ه زند، و دستھايش را جمع کند تا عورتش ظاھر نشود، اين رأی امام صاحب و اگر مجرم زن بود او را نشسته تازيان

  . ايستاده تازيانه زده شود: ولی امام ابويوسف گفته . ابوحنيفه و امام شافعی و امام مالک است

زن : يحی از حضرت علی کرم هللا وجھه که ميفرمايد ح در اين بابت حديثی صءولی بادرنظرداشت روايات مختلفه  فقھا

» المغنی» « نگھی بدن زن عورت است و نشستن او موجب پوشش بيشتر اوست آرا نشسته بزنيد و مرد را ايستاده، و

)٩/١۴١ - ١۴٢.(  

 ۀ نی وعصا باشد وچنانچه با شاخۀاگربا شالق حد را بزنند بايستی متوسط بين شاخ«: فرمايد امام صاحب نووی می

 و ضربت بايد متوسط باشد و ضارب دست را باالتر از سرخود نبرد درخت بزنند بايد سبک و بين خشک و ترباشد

» فقه السنة«توان در   تفصيل موضوع را می(» طور معتدل باال ببرده ن ھم نيندازد بلکه بازوی خود را بئيودست را پا

  .)مطالعه فرمايد .سيد سابق 

 در   زدن تازيانه: ی در فقه حنفی  بدين نظرآند کهول.   است  حدود شرعی  يکسان ۀ در ھم  زدن  تازيانه چگونگی  نوع و

 و   شديدتر است  در حد شراب  زدن  در حد زنا، از تازيانه  زدن  تازيانه  در حدود شديدتر است  زدن  تازيانه  به تعزير نسبت

  .  شديدتر است) بھتان (  در حد قذف  زدن ، از تازيانه  در حد شراب  زدن تازيانه

   نشسته  حالت  به  و زن  تازيانه  ايستاده  حالت  مرد به :ابل توجه در تطبيق حدشرعی نزد فقھا ھمين است که قۀھمچنان نقط

  .تازيانه زده می شود

با توجه به اين توضيحات که در فوق بدان اشاره نموديم روشن شد که اجرای درست حد بر زانی و يا زانيه موجب 

  ۀندان قوی داشته باشد، زيرا حکمت وفلسفه از اجرای حد تازيانه  صرف جنبچی اگر بدن نکشتن او نخواھد شد، حت

ٍالزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منھما مائة جلدة «: که  می فرمايد  ديب و تنبيه و ديدن آن توسط ديگران است، طوریأت ٍَ ْ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ََّ ُ َّ َُّ ْ ُ

ِوال تأخذکم بھما رأفة فی دين هللا ِ َِّ ِ ٌِ َ ْ َْ َ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ إن کنتم تؤمنون با واليوم اآلخر وليشھد عذابھما طائفة من المؤمنينَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ْ ْ ٌْ َ َ َُ ُ َ َ َ ََ ُ ُ ُْ َ َِ ِ ْ َّ ِ ْ ْ   ).٢ نور ۀسور(» ِ

نسبت به آن دو شما را از ) ّو محبت کاذب(ھر يک از زن و مرد زناکار را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت  «: يعنی

.   »و بايد گروھی از مؤمنان مجازاتشان را مشاھده کنند!  ايمان داريدءانع شود، اگر به هللا و روز جزااجرای حکم الھی م

 پايان 

  

 

 


