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آيا حکم
سنگسار غير انسانی است ؟
سنگسار يا رجم حدشرعی در مورد زنا محصن )مرد متزوج( ومحصنه )زن متزوجه( است که توسط سنگ
صورت می گيرد.
در مورد طريق اثبات جرم زنا که آن را در مباحث ديگر توضيح کرديم و اين که جزاء در مجموع و بی عدالتی و
حق تلفی و تمرکز به جزاء دادن آن حبس و زندان و جزاء ھای مشابه از جمله اعدام ھا مسايل و مطالب نا خوش
آيند بود ،بحث و تمرکز به آن لذت ندارد و در موارد زياد حالت بدی به انسان دست می دھد مسايل و بحثھائی اند
مستقل و غير قابل انکار .در مورد طريق اثبات جزاء ھای حدودی که از جمله سنگسار باشد ما به تفصل در نوشته
و بحث مستقل پرداختيم و تأکيد داشتيم که فھم دقيق از احکام حدودی از جمله سنگسار اين است که بيشتر مسألۀ
تأديب ،تربيت ،وقايه ،ترساندن و مانع مانند جلوگيری کننده از تخلف و حق تلفی است و طريق اثبات آن نيز آنقدر
دقيق توصيف شده که اثبات آن در عمل چنانچه بار ھا تشريح کرديم ،تقريباً ناممکن است.
اثبات و شھادت چھار شاھد مسلم و عادل و آن ھم چنان که توصيف کنند مانند اين که مطابق حديث پيامبر اسالم
داخل شدن و خارج شدن چوب سرمه از سرمه دانی را توضيح شھادت دھد و شبھه وارد نشود که موجب سقوط
تطبيق حکم حدودی و سنگسار می شود و در نھايت امر در مسايل حق العبدی در جزاء ھای حدودی به عفو و
گذشت تأکيد و توصيه شده اين ھمه و ھمه ابعاد ديگر مسأله را روشن می سازد که نگه داشت نظم معين در جامعه
با تمام تالش از تطبيق جزای حدودی به ھر قيمت می باشد.
اما انچه در کشور ھای مثل افغانستان عمالً به وقوع می پيوندد در عمل مسايل سياسی و خارج از فھم درست اسالم
است تا فھم دقيق ودرست از آن که درين صورت بايد بيشتر تأکيد شود تا اصول و قواعد اسالمی به صورت درست
و مطابق به ھدايت شرع غرای محمدی تطبيق شود تا اين که ما در کل به اصول و اساس روشن اسالمی در مسايل
قوانين جزای کشور شک و ترديد نموده و به اين ترتيب ايمان خويش را مورد سؤال قرار داده و به سؤال مواجه
سازند.
در امر شرعی و مطابق و احکام به نصوص ثابت شک و ترديد کردن مجاز نيست .اما آنچه در عمل واقع می شود
afgazad@gmail.com

١

www.afgazad.com

و به نام دين دھھا تخلف واعمال غير انسانی صورت می گيرد ،بحثی که بايد به تصحيح عملی اين جانب قضايا
پرداخت و عدالت را از تأثير تأثيرات خارجی به دور ساخت و عدالت را کماھوحقه مطابق دساتير بس مھم تطبيق
کرد.
با در نظر داشت اين مقدمـۀ مختصر و با درنظر داشت معلومات ديگر در مباحث مربوط به حد زنان درين جا به
اين متمرکز خواھيم شده که:
آيا حکم رجم وسنگسار حکم غير انسانی است؟
در مورد بايد گفت :دين مقدس اسالم مدافع حقوق زن و مرد ،انسان و حيوان ،زمين و مافيھای مطابق قواعد و
قوانين قبول شده است .دين اسالم مدافع حقوق خانواده است ،اسالم مدافع عفت و پاک دامنی است ،اسالم مدافع
انسانيت است .اگر اسالم برای زنای فرد دارای زن و خانواده مجازات سخت سنگسار را ارائه می کند نشانۀ بی
رحمی اسالم نيست بلکه نشانـۀ عمق توجه اسالم به حفظ کانون خانواده است ،حقوق زن و مرد در خانواده و جامعه
است .يکی از اھداف اساسی ازدواج در اسالم ھمان داشتن اطفال و نسل جديدی از اوالد صالح و بشريت و تالش
اسالم به حفظ نظم و عدالت الزم در جامعۀ اسالمی است.
کانون خانواده ای را تصور کنيد که مرد يا زن با شخصی به جز ھمسر خود رابطۀ جنسی برقرار کند ،اين زندگی
چقدر دوام خواھد اورد؟
زندگی و آيندۀ کودکان در اين خانواده چه خواھد شد؟
کدام مردی رابطۀ جنسی ھمسر خود را با يک فرد ديگر تحمل می کند ؟
با کمی تأمل خواھيد دريافت که زنا و آن ھم زنای فرد متأھل ،چه عواقب وحشتناکی را برای خانواده  ،فرزندان و
جامعه به دنبال دارد .اسالم برای جلوگيری از فروپاشی خانواده ھا ،برای جلوگيری از بی خانمان شدن فرزندان ،
برای جلوگيری از ھوس بازی زنان و مردان حکم سنگسار را ارائه می کند .مسلم است ھدف اصلی اسالم از اين
حکم بازدارندگی آن است .اسالم حکمی را صادر می کند که بازدارنده باشد و مجرم با تصور آن از عمل و جرم
خود منصرف شود.
اسالم برای فردی که با ھوس خود قاتل کانون خانوادۀ خود و يا خانوادۀ ديگران و نابود کنندۀ آيندۀ فرزندان و ھمسر
خود و ترويج فساد و فحشاء و رابطۀ جنسی نامشروع در جامعه است ،بعد از تأئيد و اثبات با پروسيجرھا و
مراعات قواعد اجراآت جزائی دقيق و حساب شده که قبالً تعيين شده ،اتھام اثبات بالشبه داشته باشد ،حکم سنگسار
و مرگ می دھد و آن ھم مرگی سخت ھم چون سنگسار ،که برای ھمگان عبرت و آموزنده باشد.
آيا خانواده ای که يکی از زن و مرد زناکار شوند ،دوام خواھد يافت ؟
آيا شخصی که کانون خانواده برای او ارزشی ندارد ،مستحق مجازات نيست ؟
آيا شخصی که به خانواده و فرزندان خود رحم نمی کند مستحق رحم است؟
آيا کسی که در پيشروی و حضور چھار مسلمان صادق و غير فاسق به نحوی آشکار به عمل زنا می پردازد و زنا
به صورت پيشبينی شده توسط چھار شاھد متصف به اوصاف شرعی در نزد قاضی ثابت می شود ،مستحق مجازات
شديدی چون سنگسار نيست؟
آيا برای فردی که برای تأمين ھوس خود قيد خانواده ،ھمسر و فرزندان خود رامی زند بايد دلسوزی کرد؟
چرا بايد با تعصب ،سطحی نگری و از روی احساسات حکمی از اسالم را حذف يا تغيير دھيم؟
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آيا منظور مسلمان از کراھيت و مخالفت به امر اسالمی است و يا عدم رضايت به عدم تطبيق پيگير و ثبوت
بالشبھۀ جزای حدودی؟ مسلم اين است که نارضايتی مسلمان از دزد گفتن و بار بستن و به ھر قيمت جزای سنگسار
به نسبت غير امر شرعی تحت نام شرعی می باشد .در عمل در مورد اثبات اتھام زنا در شرايط امروز در موارد
زيادی بدون مراعات جزئيات مھم و اساسی اثبات اتھام به تنفيذ امر سنگسار و آن ھم در عمل از جانب مرجع
واضح غير شرعی به صورت غير دقيق صورت گرفته و موجب خطا ھا و اشتباھات نابخشودنی در پيگيری اصول
و قواعد قوانين جزاء و پروسيجرھای اجراآت جزائی مربوط به ثبوت اتھام شده و تخلفات صريح از متن و نص
شرعی صورت می گيرد.
اگر بنابر بر عوامل اخير فوق در مواردی بخشی از مسلمانان امروز از روی تعصب ،دلسوزی و ترحم ،
مصلحت ،آماده نبودن شرايط اجرای احکام خدا ،ترس از سوء استفادۀ دشمنان و ترس از اجرای نامکمل احکام
خدا ،احکام الھی را تغيير ،تعليق يا حذف کنند اين حالت در واقعيت دوری از ُکنه مسأله و عدم مراعات تمام قواعد
و پروسيجر ھا و اجراآت جزائی احکام اسالمی است و ترس از بی عدالتی ھای ممکن که به نام اسالم در واقعيت
دور از روح اصلی اسالم صورت می گيرد .اين حالت نبايد و بجا نخواھد بود تا از نفی اصول و قواعد اصلی
اسالمی برای مسلمان شود واين شايستۀ عقيدۀ سالم اسالمی نيست .ضرورت جدی است تا تخلفات برطرف و روح
اصلی اين متون و احکام الھی درک و به صورت درست دور از سياست بازی ھا و دور از تخلفات به صورت
درست و کماھو تطبيق و مراعات شود .در آن صورت چنان نظم و نظام در جامعه تطبيق خواھد شد که سبب
صالح و فالح دارين و نظم بھتر جامعه و تأمين حقوق انسانھا به صورت عادالنه شود.
حکم سنگسار اگر چه ظاھری خشن و سخت دارد اما در عمق آن عطوفت و مھربانی اسالم درمورد خانواده و
جامعۀ اسالمی را می توان ديد .اگر کمی دقت و تأمل شود ،خواھيد دريافت که اثرات زنای محصنه )زن ومرد
متزوج( بسيار وحشتناک است و بايد حکمی ارائه شود که بازدارنده باشد و چنان وحشت آور باشد که ھيچ کس
جرأت فکر کردن به آن را نداشته باشد .با تحقيق در مورد زنا  ،اثبات آن و حکم سنگسار خواھيد دريافت ھدف
اسالم از اين حکم پيشگيری از وقوع زنا است و اصلی ترين و مھم ترين دليل چنين حکمی بازدارندگی آن است ،
چرا که اسالم به خوبی تأثيرات زنا را بر خانواده و جامعۀ اسالمی می داند و درصدد پيشگيری ،وقايه و تربيه
است.
سنگسار ،حکم وقايه ئی !
چنانچه گفته آمديم با تأمل در شروط ذکر شده برای زنا و اثبات زنا  ،خواھيد دريافت با اين شرايط تعداد بسيار بسيار
کمی ممکن است شامل چنين حکمی شوند و اگر کسی که با چنين شرايطی زنای او اثبات شود  ،يک فاحشه و يک
فرد بی بند و بار و بی قيد است .مسلما ً کسی که ھمسر دارد  ،به ھمسر خود برای برقراری رابطۀ جنسی دسترسی
دارد با اين حال در حضور عده ای از مردم جامعه )چھار مرد عادل و يا سه مرد و دو زن عادل و يا دو مرد و
چھار زن عادل( با شخصی غير از ھمسر خود رابطۀ جنسی برقرار می کند ،برای جامعۀ اسالمی يک آفت واقعی
است و عمل او به نوعی ترويج فحشاء و رابطۀ جنسی نامشروع است و مجازات او بايد عبرت آموز و باز دارنده
باشد و با کمی تأمل خواھيد ديد که مجازاتی ھمچون سنگسار برای چنين افرادی مناسب و برای جامعه نيز باز
دارنده است.
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با کمی دقت در شرايط زنا و اثبات آن و نحوۀ اجرای مجازات آن  ،به روشنی خواھيد دريافت ھدف اسالم با اين
حکم تربيت و تعليم است  ،ھدف اسالم باز دارندگی است نه صرفا ً مجازات.
اسالم شرايط شھادت چھار نفر عادل و يا چھار بار اقرار خود شخص را مالک اثبات قرار می دھد تا يقين کامل
حاصل شود  ،با تأمل در اين شروط در می يابيم اسالم ترجيح می دھد که زنا ھای بسياری در خفا رخ بدھد اما يک
زنا در حضور چند نفر انجام نشود  ،چرا که اين عمل باعث رواج چنين فحشائی در بين مردم می شود و ھدف
اصلی اسالم از چنين احکام سختی  ،جلوگيری از رواج فحشاء است و از اين رو در اسالم زناکاری را که زنای او
توسط شاھدانی مشاھده شود  ،مستحق مجازات می داند.
از نظر اسالم اگر يک زنا که در حضور چھار نفر انجام شود و يا خود شخص به عمل خود اعتراف کند و يا به
بيان ديگر از عمل خود شرم نکند و چھار بار آن را اعتراف کند  ،بايد حکم سنگسار در حضور مردم برای او
اجراء شود چرا که مشاھدۀ عمل زنای او  ،توسط مردم جامعه  ،بازتاب و عواقب وحشتناکی را در جامعۀ اسالمی
بر جا خواھد گذاشت و بايد مجازات در حضور مردم به گونه ای باشد که شديداً بازدارنده باشد.
ھدف اسالم از حکم سخت سنگسار جلوگيری از ترويج فحشاء و رابطۀ جنسی نامشرع است  ،ھدف اسالم جلوگيری
از فروپاشی کانون خانواده است  ،ھدف اسالم جلوگيری از تباه شدن زندگی فرزندان است  ،اسالم حکم به سنگسار
می دھد تا ھيچ مرد و زن متأھلی حتی فکر رابطۀ جنسی نامشروع را به خود راه ندھد و از اين طريق از وقوع
زنای محصنه که عواقب وحشتناکی بر خانواده ھا و جامعه دارد  ،جلوگيری کند.
در اسالم شخصی که عمل زنا را انجام می دھد و زنای او اثبات می شود آن را در خفا مجازات نمی کند  ،حکم
شرع ھمين است تا ھمچو اشخاص در حضور مردم شالق بخورد  ،در حضور مردم سنگسارشود.
چرا که ھدف اسالم مجازات نيست  ،ھدف اسالم تعليم و تربيت و جلوگيری از زنا است.
بنا ًء به صورت کل بايد به عرض برسانيم که حکم سنگسار و مجازات اعدام برای زناکار اگر چه به ظاھر حکم
خشنی است اما در حقيقت نشانۀ عطوفت و مھربانی اسالم در حفظ کانون خانواده ھا  ،ثبات جامعۀ اسالمی  ،تعليم و
تربيت  ،جلوگيری از رواج فحشاء  ،جلوگيری از فروپاشی خانواده ھا  ،نجات زنان و مردان و سرو سامان دادن به
ميل سرکش جنسی است.
و من ﷲ التوفيق
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