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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 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 نوشـته  ازگتـتـبع، ن

  » سعيد افغانی–سعيد ی «ح الدين داکـتر صال و » سعيد افغانی– عيدی س«دين ــن الـاميداکتر اج ـحـال
  ٢٠١۶ جنوری ٢٧

  

 !زنا تشريع حکم دريج در ت
  

صورت ه  برای عمل زنا در شريعت اسالمی  بءتعداد کثيری از مفسرين اسالم بدين باور اند که  تعيين عقوبت وجزا

  .مورد تشريع وتطبيق قرار گرفته است) شراب(تدريجی مانند حکم خمر 

اع و امت اسالمی را برای تغيير وقبول  ًتدريج در تشريع اصل حقوقی اسالمی است که  شارع دردين اسالم اوال اجتم

  . احکام الھی به تدريج آماده کرده است

ً مقابل رزقا ۀکه اول  آن را به مثابه يک نوشيدنی نامطلوب در نقط لی طوریحجمله  موضوع تحريم مشروبات الک از

  :می فرمايد   )۶٧ ت نحل آيۀسور(که در طوری. حسنا مطرح نموده

و ھم از ميوه ھای درخت خرما و انگور که از نوشابه ( »ًاالعناب تتخذون منه سکرا ورزقا و من ثمرات النخيل و «

 .)ھای شيرين و رزق حالل نيکو به دست آرند

که  در صورتی: بر طبق ھمان تدريجی نازل شدن حکم به مسلمانان ھدايت می فرمايد )  نساءۀ سور۴٣ تآي( و سپس در

ای اھل ايمان ھرگز در حال مستی به (» يھا الذين امنو التقربوا الصلوة و انتم سکری يأ«  شما مست ھستيد  نماز نخوانيد

  ».نماز نيائيد تا بدانيد چه می گوئيد و چه می کنيد

 بنده و راز و نياز او با هللا  است و بايد  اين صحبته معلوم است ، زيرا ئ عدم تقرب به نماز در حال مستی ونشۀفلسف

که  واضح است اشخاصی مندی  خاصی صورت  گيرد، و  در نھايت ھوشياری ، دقت واخالص واين راز ونيازصحبت

  .از دست يابی به اين  مرحله دور و بيگانه اند  مست وخمار باشند، از اين اتصال و

نه به صورت کنايه )  بقرهۀ سور٢١٩ تآي(پروردگار با عظمت ما بعد از وضع اين قانون، قدم فراتری برداشته ودر 

يسئلونک عن الخمر و الميسر قل فيھما اثم کبير « : شراب و قمار را مطرح  ومی فرمايد ألۀکه به صورت واضح مسبل

دو کار ، گناه در اين  : می پرسند بگو ای پيغمبر از تو از حکم شراب و قمار( »و منافع للناس و اثمھما اکبر من نفعھما 

  ) گناه آن دو بيش از منفعت آن است و ی ، ولی زيانئبزرگی است و سودھا

 زنا نيز مفسرين به  استنباط مشابه دست يافته و در تغيير عادات غير شرعی مردم قبل از اسالم تدريج در ۀدر مسأل

  . رفته استگرديده و صورت گت تشريع  مراعا

  :مفسرين می افزايند
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)  سورۀ نساء١٦٠ تآيـ( که اين فھم در  طوری: در بدو عقوبت زنا  صرف شامل سرزنش و توبيخ شديد وضع شده بود

  :چنين فومولبندی گرديده است

ْواللذان يأتيانھا منكم فآذوھما ۖ فإن تابا وأصلحا فأع « َْ ََ َ ََ َ ََ َْ َ ََ ِ َ ُ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َرضوا عنھما ۗ َّ ُ ُْ َ كه اقدام به ارتكاب آن عمل  و آن مردان و زنانی(»  ِ

كنند، آنھا را آزار دھيد و اگر براست توبه كنند و اصالح نمايند به جبران گذشته خود بپردازند، از آنھا  زشت می

  .» ...درگذريد

  :مرحلۀ دوم عقوبت زنا 

)  سورۀ نساء١۵ تآي(ن در أقرآن عظيم الش. باشد ر در خانه میکاا  دوم عقوبت درعمل قبيح زنا ھمان حبس زنۀمرحل

  :می فرمايد 

ُوالالتی يأتين الفاحشة من نسائکم فاستشھدوا عليھن أربعة منکم فإن شھدوا فأمسکوھن فی البيوت حتی يتوفاھن الموت « َْ َ ْ ْ َّْ َّ َُّ ُ ُ َُّ َ ََ ََ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ْ َْ ََ َ َ َ َِ ِ َِ َْ ِْ ْ ً ْ ْ َْ َْ ْ

َأو ي ْ ِجعل هللا لھن سبيالَ َ َ ََّ ُ َ ُ َّ   و مراد از آن  است   ناشايست فعل:  فاحشه «شوند  می  فاحشه  مرتکب  شما که  از زنان و کسانی. (»ْ

چھار مرد بر « اگر  طلبيد، پس شاھد»    عادل ازمسلمانان«  خويش  چھار مرد را از جنس بر آنان»    زنا است در اينجا، فعل

 دھد يا   را پايان  عمرشان  مرگ  که  کنيد تا آن ھا محبوس را در خانه) زنان زنا کرده(  دادند، آنان  شھادت»   آنان جرم

  .» مقرر کند راھی خداوند برايشان 

  : فرمايد  میتامام ابن کثير در تفسير اين آي

 را در  خانه حبس می  شھود عادل ثابت می شد اوۀوسيله حکم در ابتدای اسالم اينگونه بود که ھرگاه زنای زنی ب«

رسيد و امکان  ش میکه مرگ به سراغ نمودند، و حق نداشت تا از حبس خانگی الی رسيدن مرگ، خارج گردد، تا اين

، »شوند  می  فاحشه  مرتکب زنان شما که  از  و کسانی« : ُکه می مرد، و برای ھمين فرمود را نداشت تا آن خروج از آن

)   زنان(دادند، آنان اگر شھادت ! عنوان شاھد بر آنھا بطلبيده ھار نفر از مسلمانان را بچ« يعنی مرتکب زنا می شوند، 

پس راھی که » که خداوند، راھی برای آنھا قرار دھد نگاه داريد تا مرگشان فرارسد؛ يا اين) ی خود(را در خانه ھا

  .خداوند برای آنھا قرار داد ناسخ اين حکم است

  شد تا اين  می زندانی) العمر طور مادام به ( کرد، در خانه  زنا می  چون ، زن در آغازاسالم«: تهابن عباس رضی هللا عنه گف

ٍالزانية والزانی فاجلدوا کل واحد منھما مئة جلدة «:  شد  نور نازل  سورهۀ مبارک ت آي که ٍَ ْ َ ََ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِّ َ ََّ ُ َّ َُّ ْ ھر يک ). ( سورۀ نور٢ تآي(» ُ

  ). پس اين حکم با حکم تازيانه يا رجم منسوخ شد.  صد تازيانه بزنيداز زن و مرد زناکار را

ھمچنين از عکرمه و سعيد بن جبير و حسن بصری و عطاء و خراسانی و ابوصالح و قتاده و زيد بن اسلم و ضحاک 

  . منسوخ شده است و بر آن اتفاق ھستتحکم اين آي: روايت شده که گفتند 

  :فرمايد  باده بن صامت روايت کرده میامام احمد، در مسند خود  از ع

َّکان رسول هللا صلی هللا عليه وسلم إذا نزل عليه الوحی أثر عليه کرب لذلک، وتربد وجھه، فأنزل هللا ذات يوم، فلما  « ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ٍَ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َُ ُْ َ َُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ ََّ َّ َُّ ْ ِ َ
َسری عنه قال ََ ُ ُْ َ َخذوا عنی ق: ِّ ِّ َ ُ َّد جعل هللا لھنُ ُ َ ُ َ َ َ ِ سبيال الثيب بالثيب، والبکر بالبکر، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارةْ ِ ٌ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ٍَ َ ُ ُ ُ ُِّ ِّ َِّّ َّ َِّ ْ ْ : يعنی . »ً

وی را فرا می گرفت، روزی ) جسم(ھرگاه بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم وحی نازل می شد سختی و مشقت آن «

 خداوند   که  تحقيق به): را  حکم اين ( بگيريد از من: نحال بيرون آمد، فرمود خداوند بر او وحی نازل کرد و وقتی که از آ

 صد   نگرفته  زن  که  و مردی  شوھر نکرده  که  زنی  زنای مجازات:   که  است  اين  راه آن( مقرر کرد،   راھی  آنان برای

مسلم و . » است سار  و سنگ  صد تازيانه ردهشوھر ک  که  و زنی  گرفته  زن  که  مردی  زنای  و مجازات تازيانه است

را از عباده بن صامت اما از طريق ديگری روايت کردند که در آن پيامبر صلی هللا ) شبيه اين حديث(اصحاب سنن 

ْخذوا عنی قد جعل هللا لھن سبيال البکر بالبکر جلد مائة وتغ «: عليه وسلم فرمودند َ ََ ٍ ِ ُ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ ِْ ِ ِ ُِ ًُ َّ َ ُُ َّ ْ َ ِّ َ ٍريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة ُ ٍَ َِ ُِ ْ َ َِّ َِّّ َِّ ُ َُ ِ
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ُوالرجم ْ َّ    که  زنی  زنای  مقرر کرد، مجازات  راھی  آنان  خداوند برای  که  تحقيق به): را  حکم اين ( بگيريد از من «: يعنی. »َ

شوھر   که  و زنی  گرفته  زن  که  مردی  و مجازات است وتبعيد يک سال   صد تازيانه   نگرفته  زن  که  و مردی شوھر نکرده

تفسير القرآن (پايان کالم ابن کثير از . »اين حديث حسن صحيح است: ترمذی گفته . » است سار  و سنگ کرده صد تازيانه

  ) .٢/٢٣٣) (العظيم 

اين .. اء می شد اين اول مجازات زناکاران بود، که در ابتدای اسالم اجر«:  مذکور می گويدتامام قرطبی در تفسير آي

مردان زناکار ھم از نکاح و ازدواج منع می شدند تا مرگشان فرا می : ابن زيد گفته . را ابن عباس و حسن بصری گفتند

  .»به اتفاق و اجماع منسوخ شده است) زانيه(و حبس .. .رسيد، اين مجازات آنھا بود 

  .  است  نشده  و منسوخ است ی زنا، باق  بر عمل  عادل  چھار شاھد مسلمان ولی حکم شھادت 

َواللذان يأتيانھا منکم فآذوھما فإن تابا «:  مابعد آيۀ فوق نکته ای دارد که ذکر آن مناسب است، در ادامه می فرمايد تآي َ َ ََ ْ ِ َ ََ ُ ُ ْ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ َّ َ
ًوأصلحا فأعرضوا عنھما إن هللا کان توابا رحيما ِ َ ًَ َّ َ َ ََ َ ََّ َّ ِ َ ُ ُْ ِ ْ َ ََ َ   ).١۶نساء (» ْ

 زنا   زشت  عمل  شما مرتکب  و زنان  مردان  از ميان  که  مرد و زنی آن:  يعنی »کنند  زنا می  از شما که  دوکس و آن« :يعنی

 و   حکام  در اينجا متوجه خطاب.   و سرزنش  و توبيخ وبرنجانيدشان؛ با زدن » را آزار دھيد  آنان پس« گردند می

  .  است  اسالمی ۀجامع» االمر اولی«

 مرد زناکار   ـ ھر دو ـ بود و حکم  وی  به  و آزار رساندن  در خانه شـنـساخت  زناکار، زندانی  زن در آغاز، حکم!   آری

   پيش و نيکوکاری »آمدند  صالح  و به«  زنا از فعل » کردند  اگر توبه پس«.   زندان  او بود بدون آزار رساندن

  .»  است پذير مھربان اريد، زيرا خداوند توبه برد  دست آنان«  و آزار تعذيب »از« گرفتند

ی و ئيعنی با زشت رو: و ديگران گفتند ابن عباس رضی هللا عنه و سعيد بن جبير «: امام ابن کثير در تفسير آن گفته

 ۀسيلوه را ب که خداوند آن ھمچنان پابرجا بود تا آن) در اوائل اسالم(سرزنش و زدن با کفش آنھا را آزار دھيد، اين حکم 

َفإن تابا وأصلحا  «... رجم و تازيانه نسخ نمود  ََ ْ َ َ َ ْ ِ و اعمال خود را ) و توبه کردند(يعنی اگر از عمل خود دست برداشتند  »َ

َفأعرضوا عنھما «اصالح نمودند  ُ ُْ َ ِ ْ َ ديگر آنھا را با کالم زشت سرزنش نکنيد، زيرا توبه کننده بر گناه مثل کسی که گناه »  َ

ًإن هللا کان توابا رحيما «نکرده باشد و  ِ َ ً َّ َ َ َ َ َّ َّ ْإذا زنت«: در صحيحين نيز آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود »  ِ َ َ َ ُأمة  ِ َ َ

َأحدکم، فتبين زناھا، فليجلدھا الحد، وال يثرب عليھا َ َ َ َْ ْ َْ ََ َ َ َِّ ُ َ َْ َّ ِ ِْ َ ََ َِ َّ ْ ُ و را اگر کنيزی مرتکب زنا شد و زنايش ثابت شد ا «: يعنی . »َ

يعنی بعد از اجرای حد ديگر او را مورد سرزنش قرار ندھد چرا که حد . »تازيانه بزنيد و از سرزنش او خود داری کنيد

  .»کفاره عملی است که مرتکب شده است

که چھار شاھد به طوری توصيف کنند مانند داخل شدن چوب سرمه دانی در سرمه دانی و  اما اثبات عمل زنا به طوری

رساند که بيشتر تطبيق حد در جزای حدودی مانند يک ترساندن و توبيخ عام است  م وجود شبھه ھمه و ھمه می عدۀمسأل

  . ماند اقی میبًرا آنقدر مغلق ساخته که عمال در مقام ھمان انزار و ترساندن و تربيه  اما اثبات آن

  :ی در عقوبت زنا ئمرحلۀ  نھا 

كه عقوبت زناكاری  و راه را مشخص نمود  ما حکم ودستور نھائی صادربعد از طی مراحل  فوق پروردگار با عظمت

  .) . شالق به صورت مقرر و توصيف شده است،صد دره: (ھل استأكه  اگر مجرد  يعنی غير مت

 شرعی مشروع،  رجم ۀبعد از اثبات بالشبھه به صورت مقرره و حکم محکم)  ازدواج کرده باشد(ھل أوزناکاری که مت

  .   مرگ است و سنگسار تا

زدن شالق  ازار ، توبه ، زندانی شدن در خانه و(فته آمديم تعيين اجرای حد تدريجی در عمل زنا که از گچنانچه 

ت کاری ھا  در امان نگاه دارد دف است تا جوامع را از ھمچو کثافبه اين ھ) وتازيانه ، وجزای مرگ با رجم و سنگسار
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گام بردارد و اين انتقال و ترك عادات فاسد گذشته برای مردم دشوار نباشد و سوی عفت و پاكدامنی ه  بشری  بۀوجامع

  .دچار تنگنا و سختی نگردند 

 حديثی که  از عباده بن صامت روايت گرديده بهاين تعداد از مفسرين که بر تدريج عقوبت حکم زنا استدالل نموده اند 

 والثيب بالثيب جلد مائة ،البكر بالبكر جلد مائة ونفی سنة: سبيال قد جعل هللا لھن ،خذوا عنی«  :نمايند  است استناد می

كه  زنی: خداوند عقوبت وجزای  زنان زناكار را مشخص و معين فرمود: احكام دين خود را ازمن بياموزيد(» والرجم 

  زنای زنی شالق يك سال تبعيد است وجزای ۀازدواج نكرده است با مرديكه ازدواج نكرده است جزای شان يكصد ضرب

  ). شالق و اعدام با سنگساركردن استۀكه ازدواج كرده باشد با مردی كه ازدواج كرده باشد جزای شان يكصد ضرب

البته اين حكم شامل مردان نيز ھست يعنی كيفر زنای مرد ازدواج ناكرده يكصد ضربه شالق و جزای مرد زناكاری كه 

  . سنگسار كردن استازدواج كرده باشد يكصد ضربه شالق و اعدام با 

  ) .بروايت مسلم و ابوداود و ترمذی( 

  ومن هللا التوفيق            

 

 
 


