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تـتـبع ،نگارش و نوشـــتـه از:
الـحـاج داکتر اميـن الــدين » سعيدی – سعيد افغانی «
وداکـتر صالح الدين »سعيد ی – سعيد افغانی «
 ١٨نومبر ٢٠١۵

تطبيق حکم سنگسار
توسط عوام الناس جواز ندارد!
مجازات » سنگسار « يا » رجم « در ميان ملل ،اقوام وشرايع اديان قبل از اسالم رايج ومورد تطبيق قرار می گرفت.
در تورات دست داشته ،بارھا از حد رجم نام برده شده و در مورد دختری که قبل از ازدواج زنا کرده باشد می خوانيم
در خانه پدرش آورده و مردمان شھر او را سنگسار نمايند تا بميرد زيرا در بنی اسرائيل
که ...» :آنگاه دختر را به ِ
قباحت ورزيده ،در خانۀ پدرش زنا کرده ،تا بدين منوال شرارت را از ميان خود دورکن) .کتب عھد عتيق ،چاپ لندن،
صفحه  - .٣٧٣سفر توريه ،مثنی ،فصل بيست و دوم آيت  ٢٢و .(٢١
ھمچنين دربارۀ زنای زن شوھردار و مرد زن دارآمده است» :اگر مردی با زن شوھرداری يافت شود که بخوابد پس
ھر دوی ايشان )مردی که با آن زن خوابيد و آن زن نيز( بميرند بدين منوال شرارت را از بنی اسرائيل دور کن«) کتب
عھد عتيق ،چاپ لندن  -سفر توريه مثنی فصل بيست و دوم آيت .( ٢٣
در دين مقدس اسالم به مثابۀ ادامه دھندۀ با محتوای بھتر و کاملتر احکام الھی و آخرين دين آسمانی نيز اين نوع از
مجازات را ،به عنوان يک حد شرعی ،مسلّم و قطعی است وجود داشته و به طور بھتر ،عادالنه تر و مشخص تر با
ذکر حدود و ثغور کامالً روشنتر آمده است و معين گرديده است .اين جزای حدودی که بيشتر از ھمه وظيفۀ وقايه،
تـنبه و تربيه را پوره می کند نيز برای پاره ای از جرم ھای بسيار سنگين با وجود و حصول يقينی شرايط خاص و
طريق اثبات خاصی در نظر گرفته شده که حکم آن در قرآن عظيم الشأن واحاديث نبوی تصريح شده است.
ھدف ُکلی شريعت اسالمی از اجراء وتطبيق چنين مجازاتی ،اصالح جامعه ،التيام ناھنجاری ھای ناشی از ارتکاب
جرم ،تطھير فرد مجرم و آمرزش گناھی که در اثر ارتکاب اين جرم مرتکب شده است ،اجرای عدالت در اجتماع ،جلو
گيری از انحرافات بزرگ و بنيان شکن و مصونيت بخشيدن به جامعه است.
در سيستم حقوقی اسالم مجازات به مجازات حدودی و تعزيراتی تقسيم شده اند .مجازات حدودی که زنا و رجم از آن
جمله به شمار می روند به صورت بسيار دقيق در نصوص و حدود اسالمی به صورت صريح تعريف و تشريح شده و
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شارع حکم می کند که اين جزای حدودی مانند ساير جزای حدودی با به وجود آمدن ُشبه ساقط شده وقابل تطبيق نمی
باشد )الحدود تسقط بالشبھات -الحديث(
در شرع اسالم مجازات زنای محصنه )زنای زن شوھردار يا مرد ھمسردار( با شرايط خاص ،دقيق و حسابی اثبات
رجم است .عدول و تخطی ازاين شرايط اثبات مجاز نيست .در صورتی که اين شرايط به وجود نيامده مسألۀ گناه و
بنده نزد بنده و ﷲ تعالی باقی می ماند و مستحب بودن کتمان تخلف زنا نيز در کتب شرعی آمده است .مسلم اين است که
منکر حکم رجم يا سنگسار در شرع اسالمی می تواند از اسالم خارج و مرتد پنداشته شود و است .علمای اسالم ـ به
جز گروه منحرف خوارج ـ بر وجوب اجرای حكم سنگسار در صورت اثبات آن به طريق دقيقاً پيشبنی شده فتوا داده
اند .اين حكم در عصر رسالت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم اجراء شده است ،از جمله داستان سنگسار كردن »ماعـز بن
مالك« و »غابدية« نمونۀ عينی اجرای اين ح ّد الھی است.
 از جانب ديگر حکم سنگسار در مورد ھمه افرادی که زنا کرده اند جاری نمی شود  ،طوری که در فوق تذکر داديمفقط در مورد زنای محصنه اجراء می شود .بنابراين اگر نه مرد زناکار و نه زن زناکار ھيچ کدام دارای ھمسر نباشند
حکم سنگسار اجرا نمی گردد ودرين صورت مسألۀ ُدره زدن مطرح است.
چنانچه گفته آمديم نبايد فراموش کرد که شريعت اسالمی در تطببيق حکم سنگسار برای زنا حکم فرموده است ولی
شرايط بی نھايت دقيق و حسابی را برای ثبوت اين جرم در شريعت وضع نموده است ،که اگر کسی به اين شرايط
توجه کند خواھد ديد که جز در موارد بسيار نادر ،قاضی نمی تواند حکم سنگسار را اجراء کند.
به عبارت ديگر شرعيت اسالمی از يک طرف برای ترساندن افرادی که می خواھند به سراغ زنا بروند حکم سنگسار
را قرار داده است ولی از طرف ديگر شرايطی برای اين حکم قرار داده است که به راحتی نمی توان سنگسار را برھر
کسی اجراء کرد.
قاعده  ،قانون وفورمول کلی در تطبيق و جاری ساختن احکام حدود در شرع اسالمی اين است که مسؤوليت تطبيق و
اجرای اين احکام به دوش عوام الناس نيست ،بلکه تطبيق واجرای اين احکام  ،وظيفه ومسؤوليت رئيس جمھور،
پادشاه ،امير المؤمنين ويا ھم نائب ايشان می باشد .در صورتی که در وجود شان ،مشروعيت شان و وجود يک امير در
پھلوی امير ديگر مسألۀ ُشبھه مطرح می شود درين صورت تطبيق حکم جزای حدودی به يقين تطبيق نمی شود .وجود
اميران متعدد و حتی دربين وداخل اين وآن تنظيم ھا اختالف بر سراين مسأله به صورت يقينی ُشبھه است که مطابق
نص حديث پيامبر اسالم ) الحدود تسقط بالشبھات – حدود در صورت به وجود آمدن ُشبھه ساقط می شوند( کامالً و به
صورت واضح مطرح است.
به جز توسط ھمين مقامات کسی ديگری نمی تواند اين احکام را اجراء وتطبيق نمايند :فقھا در اين بابت می فرمايند :
الزنَى َعلَى ْالحُرﱢ إِالﱠ ا ْ
ق ْالفُقَھَا ُء َعلَى أَنﱠهُ الَ يقِي ُم َح ﱠد ﱢ
إل َما ُم أَوْ نَائِبُهُ .الموسوعة الفقھية الکويتية) «٣۴/٢۴:فقھا در اين
»اتﱠفَ َ
مورد متفق الرأی ھستند که حد زنا باالی شخص آزاد به جز از امام يعنی پادشاه  ،رئيس جمھور ويا ھم نائب آن توسط
شخصی ديگر قائم نمی گردد( زيرا در حدسنگسار ابرو وعزت ،و زندگی انسان در نظر است که برای ھر کدام آن
شريعت مقدس اسالم اھميت و ارزش خاصی قايل می باشد .
يکبار ديگر بايد گفت که در صورت عدم موجوديت حکومت اسالمی حکم سنگسار نيز قابل اجراء نيست  .به عبارت
ديگر اجرای حدود تنھا بر عھدۀ امام و جانشين او است؛ چون پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم و خلفای اربعه وحتی بعد از
آنان خلفاء شخصا ً حدود را اجراء میکردند و پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم گاھی در اجرای حدود برای خود جانشين تعيين
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میکرد و میگفت  » :واغد يا أنيس إلی امرأة ھذا فإن اعترفت فارجمھا« »ای انيس فردا نزد زن اين مرد برو ،اگر
اعتراف کرد او را رجم کن«.
بنابر اھميت اين مسأله است که در قانون جزای کشور دولت جمھوری اسالمی افغانستان در موارد قضائی که حکم
اعدام در ميان باشد بايد  ،تأئيد ،اجراء و تطبيق آن بعد از منظوری رئيس جمھور صورت گيرد ،درغير رئيس
جمھور ويا نائب آن که رئيس جمھور مسؤوليت را به وی اعطاء فرموده است ھيچ شخص وھيچ گروپی صالحيت و
حق ندارد که به ھيچ نام و تحت ھيچ اقدام و يا ھم تطبيق شريعت کسی را اعدام و يا ھم سنگسار و رجم نمايند.
اگر از موضع فھم سياسی و فھم دينی در يک بحث نسبتا ً باز و آزاد تر بپردازيم حتی مسألۀ حرکت طالب را ھم مورد
بررسی قرار دھيم ،گفته می توانيم که موجوديت دو امير برای يک سرزمين و حتی در بين خود حركت طالب و وجود
اميران متعدد برای سرزمين معين اسالمی در بين مجاھدين به شمول امير اسماعيل خان و اميرعبد الرب رسول سياف
و امير گلبدين حكمتيار و يا ھم در جانب كابل رئيس جمھور محمد اشرف غنی  ،به صورت قطع شبھۀ ديگری است که
تطبيق حكم حدودی را كه سنگسار از جمله آن است ،ساقط می کند.
بنا ًء ھر حکم سنگسار که توسط ھر گروه و يا مال و يا آخوند در کنار و گوشۀ کشور ما و يا جھان اسالم مورد تطبيق
قرار می گيرد و درآن چنين شبھات و شبھات ديگر باشد و با وجود آن ھم تطبيق می گردد ،به جز از وحشت و بـربريت
چيزی ديگری نبوده و به ھيچ صورت نمی توان آن را حکم وفيصلـۀ اسالمی قلمداد نمود .اجرای ھمچو اعمال از فھم
شريعت غرای محمدی به دور بوده ،وضرر جبران ناپذيری به نام دين مقدس اسالم و مسلمانان می رساند.
اجرای اين اعمال خودسرانه مسلمانان را از نام اسالم وشريعت غرای محمدی متنفر ساخته و مردم را به بغاوت تشويق
و ترغيب می فرمايند .
تطبيق جزا ھای حدودی با وجود شبھات مطابق نص شرعی ساقط می شود .اين عدم اقرار متھم ُشبھه ای است که در
اثبات جرم يک شاھد در مقابل يک شاھد قرار گرفته و تعادل شھود و مستندات درين صورت ھم مطابق قوانين مدرن
جھان امروز و ھم مطابق به شريعت اسالم که شبھه در اثبات تخلف است موضوع سقوط و عدم تطبيق حد شرعی
مطرح می گردد.
اثبات اتھام به شھادت چھار شاھد عاقل  ،بالغ غير فاسق به نحوی که شھادت شاھد عمل جرمی زنا را مانند داخل و
خارج شدن چوب سرمه در سرمه دانی شھادت و توصيف كند عمالً تقريبا ھمچو شھادت مندرج در حديث محمدی
اثبات جرم زنا را ازين طريق شھود ،ناممكن است .وجود زن و مرد در يک محل که دور از انظار مردم که با تأسف
در کشور ھای عقب مانده اکثر احکام زنا حتی به اين حالت ھم صادر می شوند عمل خالف اسالمی و مطابق نصوص
شرعی اثبات جرم نيست و تطبيق آن نيز مجاز نمی باشد .لذا وجود اين جزا عمدتاً انزار ،تھديد و تربيه و وقايه تا
تطبيق آن به ھر قيمت.
نقطۀ ديگر ذی فھم در شرع اسالمی ھمين است که :شخصی که مرتکب زنا می شود مسألۀ خطا و گناھش نزد ﷲ تعالی
و بنده کار داخلی شان که در صورت اثبات مشخص و محدود شده در شرع بيان شده اما بر متھم اين عمل مستحب
است که عيب خودش را بپوشاند و خود توبه کند؛ به دليل فرموده پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم  » :کل أمتی معافی إال
المجاھرين ،وإن من المجاھرة أن يعمل الرجل بالليل عمال ،ثم يصبح و قد ستره ﷲ عليه ،فيقول  :يا فالن عملت البارحة
کذا و کذا و قد بات يستره ربه و يصبح يکشف سترﷲ عليه«
)تمام امتم موردعفو قرار میگيرند مگر کسانی که )گناھی انجام میدھند و آن را( آشکار میکنند ،و از جمله آشکار
کردن گناه اين است که کسی ،شب گناھی را انجام دھد و تا صبح خدا گناھش را پوشيده دارد اما او در روز بگويد :
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فالنی  :ديشب فالن گناه و فالن گناه را انجام دادهام ،در حالی که پروردگارش آن را پوشانده ،ولی او پوششی را که خدا
بر عيب او قرار داده بر میدارد )گناھش را آشکار میکند() .متفق عليه (.
اگر کسی عمل استحبابی نكرد و به خاطر تزكيه اقرار كرد در آن ھم تدقيق بيشتر الزم است ،چنانچه در زمان پيامبر
اسالم شخصی بر جماعت صحابه داخل شده .و اعتراف به زنا كرد اما برايش گفته شد خارج شو ديوانه شده ای؟ » ابك
ابق «...
لذا حكم جزای حدودی درشريعت اسالم بيشتر تربيه و انظار و وقايه است که شديد بودن تدابير مشخص محدود ودقيق
توصيف شده در اثبات اتھام و در صورت عدم تطبيق حکم حدودی مذکور در صورت عدم وجود آن شرايط و شبھه
تطبيق به صورت واضح ساقط است.
وﷲ اعلم بالصواب
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