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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  :تـتـبع، نگارش و نوشـته  از

 » سعيد افغانی  –سعيد ی «وداکـتر صالح الدين  » سعيد افغانی –سعيدی  « اميـن الــدين داکتر الـحـاج 
  ٢٠١٨ فبروری ١٨

  

  راه ھای اثبات اتھام حـد زنـا

١ 

 

ھای حدودی وتطبيق آن در تياط کامل جزاخاطر احه امر به اين است که  بقبل از ھمه بايد گفت که در شرع اسالمی 

طورقطعی ويقـنـی  ه گردد كه وقوع اين جريمه ب  میءشود  وتنھا وقتی حد زنا اجرا صورت  وجود شبھه ساقط می

زد مرجع رسمی حاکميت اسالمی به ثبوت رسيده باشد و در چوکات ھدايات دقيق اسالمی به آن ھم ن بدون شبھه و

   .رددگن شده از طرف حاکميت اسالمی تطبيق يصورت تعي

گواه مرد عادل و مسلمان   شرع اسالمی يکی از راه ھای اثبات  اساسی اين جريمه و تخلف را شھادت چھار شاھد وًاءبن

قاضی حاکميت اسالمی  ضروری دانسته وحتی شھادت  زنان و مردان فاسق را در مورد حد را به طور مقرر در نزد 

  .نمايد را رد می دھد وآن زنا مورد پذيرش قرار نمی

 :  که ستھمچنان  شرعيت اسالمی در مورد شاھدان شرايط خاصی را وضع نموده ا

طور دقيق ه عمل جنسی زنا  و ارتكاب زنا را بطور  روشن، محسوس و يقينی ه انه مسلمان  بايد بتمام شھود  چھارگ

بديھی است كه .  بينند مشاھده كرده باشند ھمانگونه كه ميلۀ چوب سرمه  را  در سرمه دان و طناب را در چاه آب می

چنين ديدن شاھد و چنين شھادت و چنين اثبات  در عمل  چيزی اگرمحال و ناممکن پنداشته نشود حد اقل بسيارسخت 

  .است

زن  در مقابل چشم چھار نفر  يک مرد و: شود که   از دنيا چنين  ھمبستری زن با مرد  يافت میه ایوشـگ درکدام اصال

  مسلمان دست به عمل  زنا بزند ؟

حتی مطابق قوانين اين کشور ھا ھم  مرتکب  اين   نمی افتد ویی که زنا جرم پنداشته نمی شود چنين اتفاقئحتی در دنيا

  .  دھند رد قرار میگمورد پيرا، ر عامه عمل در نزد انظا

که در مورد  شاھدان  حد زنا وجود دارد که چھار نفر مسلمان غير فاسق، نبايد به قصد کشف زنا رفته  یديگرۀ  نقط

  .باشند

  :شرع مقدس اسالمی در مورد  اصول حد شاھدان می افزايد که اگر
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اين جريمه بدھند و نفر چھارم  خالف  شھادت چھار نفر باشد، و وقوع ه آن  شھادت  ب جمله  چھار نفر سه نفرشاھد  از

 ء مجموع چھار نفر شاھد  اجراۀشھادت  خويش منصرف گردد، بايد حد قذف دربار كه يكی از اين چھار نفر از يا اين

   .گردد

 آن در ۀالشبھكه شريعت اسالمی  برای اثبات اين جرم و تخلف  مقرركرده است كه اثبات قطعی و ب اينست احتياطی

اين عقوبت بيشتر به تھديد و ترساندن و اعالم خطر، وقايه و  تربيه  يا بسياردشواراست عمل در مواردی ممکن  نيست 

ًماند تا به تحـقق و اجرای آن  می َ َ.  

كان علت دشواری و عدم امه  اگر اجرای حد زنا ب وجود خواھد آمد کهه در ذھن بسياری از خوانندگان چنين سؤالی ب

ًپس چرا دين مقدس اسالم اساسا اين حد  جزا را  مقرر، معين و اعالم  .  می گرددءندرت اقامه و اجراه ثبوت آن، ب

  داشته است؟ 

م بسيارخطرناك و زشت و عامل فساد و تباھی  شريعت  اسالمی  زنا را يك جر جواب واضح صريح ومنطقی است که

کار می بندند، تا بشر و ه   تمام جد و جھد وتمام راه ھا و وسايل  را بًءدارد، بنا بشريت وجوامع بشری محسوب می

  .   خطرناک ضد بشری نجات دھدۀجوامع بشری را از اين مفسد

لذا برای عدم ارتكاب آن پيش از وقوع،  ھزاران پيشبينی كرده است،  كه درنظرگرفتن اين عقوبت يكنوع منع و زجر 

ترين   جنسی اگر سختۀخصوص غريزه انگيزه ھا و عوامل زيادی،  باست نسبت به اين جريمه و جرمی كه 

  . سخت ترين آنھا استۀغرايزبشری نباشد از جمل

ترين عقوبت را نيز داشته  ترين غريزه  چنانچه در مسير انحراف قرار گيرد، سخت بنابراين شايسته است كه سخت

  .ِباشد تا از شدت و حدت  آن بكاھد 

  

  :زنا راه ھای اثبات حد

  :راه ھای اثبات  زنا در شرع اسالمی به دو امر تحقق می يابد

  )خاطر تذکيه ه ب( اقرار : اول 

  شھادت شھود : دوم

  

  :یئت جزاآاقـرار و بخش از تدابير اجرا 

ّخبر دادن از حقى ثابت : در اصطالح فقه؛ عبارت است از اقرار در لغت به معنای اعتراف کردن و اثبات چيزی است و

ّخود يا نفى حقى از ذمبر ضرر    . ديگرى براى خودۀّ

اقرار شخص عليه خودش ھم دارای شرايطی است که از آنجمله   می توان به عقل و بلوغ و توضيح کامل در با آنھم 

 یتوجه بايد کرد که در تطبيق حد زنا، صرف اقرار شخص کفايت نمی کند و شرط.  مورد حقيقت آميزش تأکيد داشت

طور مفصل صورت ه ين بابت وضع نموده اند ھمين است که اقرار شخص مثل شھادت دادن شھود برا که علماء در ا

ً  صد سال قبل  تأکيد کرده عمال١۴اقرار مانند سند درقوانين استنطاق امروزی جھان نيز به ھمين منوال که اسالم . گيرد

  .  يردگوع جرم  بايد تحقيق صورت عامل  و عمق قضايای وقدر مورد يزه، گکرد که بعد از اقرار ان صورت می

 شرط است که اقرار شخص، چھار مرتبه آنھم در )رحمه هللا عليمھا ()حنفی وحنبلی ( در فقه امام ابو حنيفه  وامام حنبل

  .چھار مجلس مختلفه بايد صورت گيرد
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اضی شرعی مورد قبول اقرار يکبار شخص را بر عمل زنا نزد ق) رحمه هللا عليھما(اگرچه امام مالک  وامام شافعی

  .دھد قرار می

از سوی قاضی يا حاکم شرع شرايط خاصی وضع شده ) برای تذکيه(ست که در مورد پذيرش اقرار شخص قابل توجه ا

به اصطالح آن را رد می کند و بر قاضی  ال قرار دھد وؤدر ھر مرتبه اقرار، قاضی بايد اين اقرار را زير س: است که

  :که به شخصی  اقرارکننده بگويد قين کند؛ مثل اينمستحب است که به او تل

شايد تو آميزش به شبھه کرده ای، يا شايد او را بوسيده ای، يا او را لمس کرده ای و از اين قبيل، اما اگر شخص  اقرار 

رد پذيرش کننده در ھر چھار مجلس اقراريه ، چگونگی انجام عمل زنا را با تمامی جزئيات آن  اقرار کند، اقرار او مو

قرار می گيرد و اين اقرار با شرايط بيان شده باعث ثبوت حکم سنگسار بر او می شود، اما اگرشخص  اقرارکننده قبل 

 مورد غوربيشتر قرار ألهاز اجرای حد يا در وسط اجرای حد از اقرار خود بر گردد، رجوع او مورد قبول بوده، مس

  .رفته و حتی رھا می شودگ

  

  :دفعات اقرار

و به اصطالح بھترين دليل برای اثبات حد زنا در » سيد االدله«اقرار و اعتراف  ، که در فوق متذکر شديم  انطوریھم

  .باشد  شرع می

در حديثی از ابن . را در حد زنا پذيرفت» غامديه«و » ماعز«که پيامبر صلی هللا عليه وسلم اعتراف  واقرار  طوری

  :عباس رضی هللا عنه روايت است 

: ما عز  بن مالک النبی صلی هللا عليه وسلم قال له، لعلک قبلت أو غمزت أونظرت، قال ال يا رسول هللا، قال  لما أتی«

  ).۶٨٢۴(بخاری .(  »فعند ذلک أمر برجمه:  اليکنی   قال-أنکتھا؟ 

ای يا لمس يا نگاه و را بوسيدهشايد ا: وقتی ماعز بن مالک نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمد، پيامبر به او گفت« : يعنی

ای، به کنايه آيا با او جماع کرده: فرمود) با لفظ صريح(نه ای رسول هللا ، پيامبر صلی هللا عليه وسلم : ای، گفتکرده

  .»در اين ھنگام پيامبر دستور به رجم او داد: گويد) ابن عباس. (نگفت

  :ور شديم در بين فقھا اختالف استآکه در فوق ياد  وریكه موجب ثبوت حد زنا می شود، ط در مورد دفعات اقرار

  . اند برای لزوم حد يک بار اعتراف و اقرار به زنا کافی استد و طبری وابوثور گفتهوامام شافعی، امام مالک و داو

ة ھذا، فإن اغد يا أنيس علی امرأ«: اندکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم گفتکردهچون ابوھريره و زيد بن خالد روايت

کرد و انيس او را رجم نمود آن زن اعتراف .»کنکرد او را رجماگرآن زن به ارتکاب زنا اعتراف« . »اعترفت فارجمھا

  .و از تعداد دفعات اعتراف سختی نگفت

  :بدين نظر است که )  رح(اما امام صاحب ابوحنيفه 

 ، اين فتوا وحکم امام عملی گرددجداگانه اعتراف و اقرار اقرار  بايد چھار مرتبه ، آنھم در چھار مجلس  متفرق و 

يد د مجالس چھارگانه ومتفرق مؤباشد ولی در مور احمد وامام  اسحاق نيز میئيد امام صاحب  أحنيفه مورد تبوصاحب ا

  .باشند مجلس واحده می

  

  :پيشيمانی بعد از اقرار

پشيمانی بعد از اقرار در   حاکم وقاضی  صورت گرفت ، شرعی در حد زنا نزدکه اقرار با دقت وشرايط خاص زمانی

  .گردد  برابر قاضی واصدار  موجب سقوط حد نمی
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  :ولی علمای شافعی و حنفی و احمد  می فرمايند

« :  پشيمان شدن و برگشت از اقرار موجب سقوط حد است  چون  امام احمد و امام ترمذی از ابوھريره روايت كرده اند

 ازكنار مردی  کهشود و احساس الم و دردكرد فراركرد تا اين سوی او پرتاب میه شدت به سنگ بماعز وقتی ديدكه 

كه  كه استخوان فك شتر در دست داشت و او را با آن استخوان زد و مردم نيز شروع كردند به زدن او تا اين گذشت

؟ !ھال تركتموه«: صلی هللا عليه و سلم گفتامبر مرد،  اين واقعه را برای پيامبر صلی هللا عليه و سلم بازگوكردند پي

 و از جھات مختلف اين روايت از ابوھريره  ترمذی آن را حديث حسن دانسته است) (؟!چرا او را بحال خود نگذاشتيد(

  . نقل شده است

وی چون سنگ بر «كه  ود و نسائی از طريق جابر روايت كرده اندكه چيزی شبيه بدانكه در ضمن آن آمده استوابودا

راگشتند ن  م، قوم منیرا پيش پيامبر صلی هللا عليه و سلم برگردانيد،  براستن ای قوم م: گفت باريدن گرفت فرياد زد و

كه   و ما از او دست برنداشتيم تا اين را نميكشدن را فريب دادند و به من خبردادندكه پيامبر صلی هللا عليه و سلم من و م

  . او راكشتيم

؟ !فھال تركتموه وجئتمونی به« : جرا را برايش بازگوكرديم گفتلی هللا عليه و سلم برگشتيم و اين ماچون نزد پيامبر ص

   .)؟!پس چرا او را رھا نكرديد و او را پيش من نياورديد( 

  :فرمايد می) رح(  ولی امام مالک 

 نباشد روايت مشھور آنست که  درکار ایشود و اگر شبھه علت شبھه باشد پذيرفته میه مالک گويد اگر پشيمان شدن ب

  .شود شود و روايت دوم آنست پذيرفته نمی پذيرفته می

  

  :اقرار مرد به زنا وانکار زن از زنا 

 ء معينی اقرارکرد و زن منکر شد و آن را انکار نمود، تنھا برآن مرد حد اجرانھرگاه مردی به ارتکاب زنا با ز

که مردی نزد پيامبر صلی هللا عليه «اند کردهد از سھل بن سعد روايتواوشود و آن زن حدی ندارد زيرا احمد و ابودمی

دنبال آن زن فرستاد ه که او را نام برد، مرتکب زنا شده است پيامبر صلی هللا عليه وسلم ببا فالن زن : گفت وسلم آمد و

حال خود ه آن مرد را حد زد وآن زن را بآن زن منکرشد لذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم . کردالؤو او را خواند و ازاو س

  .»گذاشت

که مالک کرده است و مراد حد قذف به زن نيست ھمانگونه که شخص خود اعتراف بدان حد زنائی است،مراد ازاين حد

  .اندگفتهو شافعی 

  :گفته اند) رحمه هللا عليھما( اوزاعی و ابوحنيفه 

گردد نه حد   میء آن مرد اجراۀشود لذا تنھا حد قذف دربار يجاد شبھه می اگر مردی اقرار به زناكرد و زن منكر شد ا

ِ درين صورت به فھم  دقيق ھمان اصل فقھی که اقرار حجت قاصره است و منحصر به مقر می،زنا باشد، در نظر  ُ

زھادويه ومحمد و ا .كند ی ھم اعتراض شده است كه انكار زن اقرارآن مرد را باطل نمیأاما بر اين ر.  رفته شده استگ

  .شود چنين مردی ھم حد زنا و ھم حد قذف تنفيذ  میه روايتی ازامام شافعی آمده است كه به ب

 بكربن ليث نزد پيامبر صلی هللا عليه و سلم آمد و ۀمردی ازقبيل«از ابن عباس روايت كرده اند كه د و نسائی وابوداو

و ازدواج نكرده بود پيامبر صلی هللا عليه و سلم يكصد ضربه شالق اقرار كرد كه با زنی چھار بار زنا كرده است چون ا

آنوقت . گويد ای رسول هللا  او دروغ می: آن زن گفت. به او زد سپس ازاو خواست كه شاھدان عليه آن زن احضاركند

  . به وی زدءپيامبر صلی هللا عليه و سلم ھشتاد ضربه نيز برای  افترا
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به و منزلت زن و مرد را بسيار ان  چون اتھام به زنا دارای  اثر بسيار بدی است و مرتثبوت حد زنا با شھادت  شاھد 

سازد که اين حالت برای خودشان و خانوادھای شان و  كرامت و شرافت آنھا را سخت متضرر می آورد و ين میئپا

 يرزمان تا حال،  به بار میين در تمام سيستم ھای حقوقی جھان از دگھای سندانشان عار و ننگ مانند تمام جزافرزن

  .  وردآ

سيستم  حقوقی اسالم  در اثبات اين جريمه و جنايت بسيار سختگيری كرده است که  به گونه  ھا و روش ھای بسيار 

و ھميشگی  بر  پاكدامنان يرند که اتھام، ننگ ابدی گی را در پيش ئدقيق و روش ھای بس مھم تالش شده تا روش ھا

سيستم .   حد قذف در پھلوی ساير تدابير به ھمين منظور نيز استًدقيقا. زندر کسی اتھامی بی سند ن  و کسی بشدهبسته ن

که به گزاف، به ھر علتی که باشد ويا برای كوچكترين دشمنی و كينه ای  باشد  حقوقی اسالمی تالش دارد که ھركسی

  . مانع شود

  ادامه دارد

 

 
 


