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جلوگيری از سنگسار دشوار است ،اما ناممکن نيست!
پيشنھاداتی برای جلوگيری از سنگسار
تعداد زيادی از مفسران قرآن و دانشمندان برجستۀ جھان اسالم ،مانند دکتر "طه جابر العلوانی" ،فارغ دانشگاه االزھر و
زمانی رئيس مرکز جھانی اسالمی" ،سيد محمد جواد غروی" ،يکی از مفسرين مشھور و صاحب نام قرآن ،داکتر
"احمد صبحی منصور" استاد سابق دانشگاه االزھر ،مرحوم "نصر حامد ابوذر" قرآن شناس برجستۀ مصری و،...
طوری که در مقالۀ "سنگسار تحت ھيچ امر ،و به ھيچ عنوان قابل پذيرش نيست" ياد شد ،به اين اعتقاد ھستند که حکم
سنگسار در اسالم جايگاھی ندارد و سنتی است تلموذی و آيت  ۴١و  ۴٢سورۀ مائده نيز در مورد اجرای حکم سنگسار
در مورد يک زن و مرد يھودی بر حسب آنچه در تورات آمده است بوده و ھيچ ربطی با دين اسالم و مسلمانی ندارد؛
ھمينطور آيات ديگر.
تعدادی ھم به اين نظر ھستند که حکم سنگسار تنھا شامل مردان و زنان زناکاری می شود که دارای ھمسر باشند و
برخی ھم ،به خصوص شريعتمداران به اصطالح اصول گرا و متعصب در کشور ما ،به اين اعتقاد ھستند که حکم ُدره
و سنگسار در قرآن موجود است و گذشته از اين ،حکم و اجرای عمل سنگسار يک زن و مرد يھودی به امر پيامبر
اسالم که در آيات  ۴١و  ۴٢سورۀ مائده ذکر شده است ،سنتی شده برای پيروان پيامبر اسالم و پابندی به آنچه در قرآن
آمده است از جملۀ واجبات و آنچه قول و فعل و تقرير پيامبر است ،سنت پيامبر می باشد و ھر خطاکاری خواه زن و
مرد ھمسردار باشد ،يا دختران و پسرانی که ھنوز ازدواج نکرده اند ــ نامزد داشته باشند ،يا نداشته باشند ــ بايد مطابق
قرآن و سنت پيامبر مجازات ،يعنی دره بخورند و سنگسار گردند.
پيچيدن بر سر اين موضوع ،که کدام گروه از دانشمندان و شريعتمداران و قرآن شناسان ،چه قديمی و چه معاصر ،در
چنين بحثی ذيحق ھستند و کدام گروه ذيحق نيستند ،فکر می کنم ھمانگونه که تا امروز با گذشت کم و بيش يک و نيم
ھزار سال اين تفاوت نظر ھا ھيچ نتيجه ای نداده است و ھيچ گروھی نتوانسته گروه ديگری را قناعت بدھد ،اگر صد ھا
بناء ،صرف نظر از اين که حکم سنگسار در قرآن
سال ديگر ھم بگذرد و اين بحث ادامه پيدا کند ،شايد به جائی نرسد؛ ً
وجود دارد يا وجود ندارد يا پيامبر اسالم بر طبق احکام قرآن به اجرای آن امر کرده است يا آنچه کرد امری بود مربوط
به تلموذ و يھوديان ،می خواھم اين نکته را ذکر کنم که چون سنگسار يک عملی است که امروز در اکثريت کشور ھای
اسالمی از اجرای آن خود داری می شود و بايد در کشور ما ھم به ھر شکلی که ممکن است باالخره جلو آن گرفته
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شود ،آيا امکان آن وجود ندارد که امروز متوليان روشنفکر دين ،اھل فقه و آگاھان به احکام دين به ھمراھی برخی از
مراجع و نھاد ھای ھای دولتی و غيردولتی حقوق بشری و حوزه ھای خصوصی انسان محور ديگر ،در اين مورد نيز
با نظر بازتر و از روی مالطفت و مرافقت ،مانند برخورد با دزدان ،به طورمثال ،با آن که حکم بريدن دست دزد به
صراحت کامل در قرآن موجود است ،از تساھل و مدارا و نرمخوئی کار بگيرند؛ يا امری را از داخل قرآن و البه الی
احاديث استنباط کنند که پسران و دختران جوان در آينده بدون اين که به خاطر يک اشتباه ،يک خطا ،يک غفلت و يا
يک طغيان روحی ـ روانی ـ جنسی محکوم به سنگسار گردند ،با تنبيھی نچندان سنگين بخشيده شوند و نه تنھا با يک
تنبيه نرم بخشيده شوند ،که زمينۀ ازدواج شان با ھمديگر نيزمھيا گردد و ھم مطابق به حکم "تورات" حتا جلو طالق
شان ھم تا زنده ھستند گرفته شود؛ يا اقدامات پيشگيرانه و خيرخواھانۀ ديگری در اين راستا به عمل آيد؟؟
قرآن به گونۀ بالصراحة و روشن امر می کند که دست دزد بايد ،به کيفرعملی که انجام داده است ،بريده شودَ"" :و
ﷲِ َو ﱠ
من ﱠ
ﷲُ َ ٌ
السارق َو ﱠ ِ َ
ﱠ ِ ُ
حکيم ".يعنی"" :دست مرد دزد و زن دزد را،
فاقطعوا َ ْ ِ َ ُ
السارقة ُ َ ْ َ ُ
کسبا َنکاالً ِ َ
أيديھما َ ً
جزاء ِبما َ َ
عزيز َ ٌ
به کيفر عملی که انجام داده اند ،به عنوان يک مجازات الھی ،قطع کنيد! و خداوند توانا و حکيم است ".ھرچند در اين
امر ،خالف حکم سنگسار ،ھيچ شبھه و تذبذب و اما و اگری وجود ندارد ،اما طوری که ديده می شود ،عالمان دين در
کشور ما ،ھمچنان مراجع دولتی ،تا جائی که نگارنده در ھفتاد سال عمر خويش شاھد بوده است ،در پی تحقق چنين
امری نبوده اند.
منظور نگارنده اين نيست که در باب دزدان ھم آنچه در قرآن حکم شده است ،بايد عمل شود .نه! واضح است که
نگارنده تنھا و تنھا قصد خير دارد و ھرگز خواھان چنين امری نيست که در خصوص دزدان ھم به سختگيری متوسل
شد ،بلکه قصد اصلی از طرح اين مسأله اين است که وقتی در مورد دزدان چنين تساھل و نرمخوئی و مدارائی از
جانب سردمداران جامعۀ دينی ـ دولتی نشان داده می شود ،چرا در مورد جوانانی که در اثر اشتباه يا در اثر يک غفلت،
و يا در اثر تحريک غرايز جنسی که يک امر طبيعی است و گاھی مقاومت در برابر آن ،به خصوص در ايام نوجوانی
و بلوغ از توان انسان خارج می باشد ،طوری که شريعتمداران ما نيز مانند سائر انسان ھا دوران جوانی را سپری
نموده و بار ھا با چنين فشارھا و تھييج ھا و تجربه ھا روبه رو بوده اند ،دست به کاری می زنند که خالف پاکی و
عصمت و عفاف پنداشته می شود ،چنين نرمخوئی و تساھل و گذشت و بزرگی يا مدارا نشان داده نمی شود؟
تمام مکافاتی که در قرآن برای جرائم گونه گون فردی يا اجتماعی وضع شده است از برای آن است که از حرام و
آلودگی و ناپرھيزگاری و سائر انحرافات اخالقی ـ حقوقی ـ اجتماعی جلوگيری شود.
به استثنای عربستان سعودی ،که قرار شنيدگی حتی زنی را که سگرت می کشد سنگسار می کند و يکی يا دو کشور
ديگر ،در اکثريت قريب به اتفاق جوامع اسالمی برای اصالح جامعه ،امروز بزھکاران را در محاکم عدلی مدنی و
مطابق قوانين ساختۀ دست و ذھن بشرمحکمه می کنند و ديگر از بريدن دست دزد و سنگسار کردن زانی و زانيه و از
اين قبيل مجازات خبری نيست.
علمای دينی و مراجع دولتی اين کشورھا با چه مستمسک ،سند ،وسيله و دست آويزی به چنين اجتھاد ھائی رسيده اند که
ديگر در کشورھای شان نه کسی سنگسار می شود و نه دست و پائی کسی را به نام دزد می برند؟
اگر در اين ھمه کشوراسالمی در جھان تحقق اين امر ممکن است ،چرا در کشور ما تحقق چنين امری نبايد ممکن و
ميسر باشد؟
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بدون شک ،اگر دل رحم و احساس رقيقی در ميان پيشوايان دين و سياست در کشور ما نيز وجود داشته باشد ،اين ھا ھم
می توانند راه ھای گوناگونی را جست و جو کنند که مسأله اصالً به جائی نرسد که دختر يا پسری درعين عنفوان شباب
به چنان سرنوشت دردناک و غم انگيزی مواجه شوند؛ من باب مثال:
الف ـ خانواده ھا بايد دو کار بکنند:
١ـ سعی کنند از طريق زنان سالخورده و سر سفيد دختر ھای جوان و نوجوان شان را به مطالب و عادات سازنده و
الزم آشنا سازند و عواقب رفتار ھای غيراخالقی و مخرب را به صورت کل در چند بحث خانوادگی و به ارتباط
واقعياتی که در محيط ،يا در ده و شھر و کشور رخ می دھد ،توضيح کنند.
اين توضيحات ذھن جوانان را روشن می سازد و سبب می شود که جوانان و نوجوانان در زندگی رفتارھای مثبت و
سودمند را جايگزين رفتار ھای مخرب و مضر کنند و تصاميمی را که در آينده ،قبل يا بعد از ازدواج ،در امور اخالقی
و عفافی و زندگی زناشوئی يا خانوادگی می گيرند توأم با دورانديشی و احتياط باشد.
توان درگير شدن نوجوانان و جوانان با تحريکات غريزی ،که بعضا ً دارای قدرت و فشار باالئی ھستند ،در برخی
موارد کار ساده ای نيست .بنابراين از يکسو سھل گرفتن مقامات دينی ـ دولتی و اوليای جوانان و از سوی ديگر آگاه
ساختن بچه ھا به عواقب گوناگون اين تحريکات و فشارھا را بايد خانواده ھا و آنانی که خود را مسؤول نظم عامه می
دانند ،خيلی جدی بگيرند! در بارۀ اوضاع روحی ـ روانی جوانان در دوران نوجوانی و جوانی به گزارش دکتر"علی
اصغر صادقی" ،يکی از استادان دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ايران ،منتشرۀ روزنامۀ ايران توجه کنيد
که می نويسد" :دوره نوجوانی دورهای بسيار پيچيده ،چالش برانگيز و تأثيرگذار بر دوره ھای بعدی زندگی است .در
پايان اين دوره ،مرحلۀ بحرانی بلوغ شروع میشود که معموالً با تغيير در رفتار ھای اجتماعی ھمراه است که اگر
کنترول نشود می تواند سرنوشت فرد را به مخاطره اندازد ".جلوگيری ھر واقعه ای بھتر است از عالج آن واقعه!!
٢ـ والدين بايد به بچه ھای شان حق بدھند تا در مورد زندگی و آيندۀ خويش ابراز نظر کنند و در صورتی که تصميم به
ازدواج با جوانی را گرفته باشند و بر اين تصميم مصرانه پا بفشارند و خواستگار دختر شان ھم غير از ناداری ،که
تقريباً ھمۀ جوانان در دوران جوانی و در وقت ازدواج به اين مشکل دچار ھستند کدام عيب ديگری نداشته باشد ،به
خواست دختر شان و به درخواست خواستگار وی تمکين کنند و بگذارند آن ھا بدون کدام دشواری و بدون اين که شکر
رنجيی ميان خانوادۀ دختر و دادما شان پيدا شود ،که می تواند در آينده سبب بروز بگو مگو و جنگ و دعوا و کينه و
خصومت ميان دختر و داماد شان گردد ،با ھم ازدواج کنند.
اگر چنين کاری صورت بگيرد ،نه تنھا دختران شان مجبور به فرار نمی شوند ،که گپ به رسوائی و باالخره سنگسار
جگر گوشه ھای شان و يک عمر افسوس و ندامت و "ای کاش" گفتن و به سر و روی زدن ھا ھم نمی رسد.
ب ــ جلب رضايت و توجۀ والدين به خواسته ھای به حق بچه ھای شان ،مخصوصا ً دخترانی که به سن قانونی خود
رسيده اند و می خواھند با مردی مورد دلخواه خود ازدواج کنند ـ اگر خانواه مخالف ازدواج دختر شان با پسر مورد
پسند وی باشد!
در اين کار ازعلمای روشنفکر و آزاده ای که به آزادی خدا داد انسان باور دارند ،و ريش سفيدان محل و سائر اشخاص
مصلح و خيرانديش انتظار می رود که برای انجام يک کار خير و کسب رضای خدا سعی کنند تا خانواده و جامعه مانع
چنين خواست طبيعی و مشروع جوانان نشوند.
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چه بھتر که علمای روشنفکر و روشنگر دينی ھمراه با ريش سفيدان خيرخواه و يکی دو فرد يا مرجع ديگر زمينۀ تحقق
ازدواج جوانانی را که با مشکل و مخالفت خانواده ھای خويش روبه رو ھستند ،از راه رأی زنی سازنده و سودمند با
خود جوانان ،و از راه صحبت با والدين آن ھا و روی و روی داری ،در صورت وجود مشکل ،تسھيل و تسطيح کنند و
از اين طريق فکر فرار و ايجاد رابطۀ غيرمشروع را که می تواند در کشور ما و در شرايط فعلی به سادگی به تنبيھات
مختلف از جمله سنگسار منتھی می گردد ،از سر دختر و پسر بيرون کنند .و ھم انگيزه و زمينۀ پيدائش فرار را با
ترغيب والدين دختر به ازدواج وی با پسر دلخواھش منتفی سازند.
پ ـ مردان را تحت فشار قرار دھند تا به جای فريب دادن ،گمراه کردن و فرار دادن دختران که بيشتر تحت احساسات
عاطفی )چون مردان برای حصول رضايت دختران با ھزار نيرنگ از جمله عذر و زاری و ابراز بيش از حد دوستی و
عشق و نشان دادن باغ ھای سبز و سرخ کار می گيرند و با اين حيله ھا دل نرم و روح پر عاطفه و مھربان زنان را
تسخير می کنند( دست به اين کار و "آن کار" می زنند ،خالف مردان که از روی ھوی و ھوس و خوش گذرانی و
دست يافتن به آميزش جنسی برای اطفای شھوت دست به فريب می زنند ،بکوشند به ھر ترتيبی که شده است محترمانه
و طوری که سزاوار يک انسان مھذب و شريف و جوانمرد است به خواستگاری دختر مورد عالقۀ خود بروند و
رضايت والدين دختر را حاصل نمايند.
متوليان دينی و تيم کاری شان می بايد اين چنين انسان ھا را ،اگر مشکلی بروز کرد ،به کمک سائر بزرگان و اشخاص
متنفذ و صاحب رسوخ و نيکو سرشت ياری کنند و در امر حصول رضايت والدين دختر با ايشان ھمکاری و به آن ھا
کمک نمايند.
يادآوری مجدد اين نکته الزم است که ھدف اصلی دين و دولت اصالح جامعه و پيشگيری از کارھای خالف است ،نه
مجازات و...
ت ـ وقتی پسران ،يا احيانا ً دختران ،در قدم اول پسران ،می خواھند برای حل مشکل شان به متوليان دين و تيم کاری
شان مراجعه کنند ،اين تيم می بايد با مھربانی چنان فضائی را به وجود بياورند که اين پسران يا دختران بدون ترس و
ھراس ،با اطمينان کامل خواسته ھای شان را با آن ھا درميان بگذارند.
متوليان دين با تيم کاری شان ،تا زمانی که والدين دختر را راضی نساخته اند ،برای جلوگيری از بروز فساد و وقوع
کار منافی شرع و جلوگيری ازعواقب ناگوار بعدی آن ،بايد پای شان را از ميانجی گری و آوردن فضای عاری از
تشنج و کشيدگی ،خصومت ،و باالخره کسب رضايت والدين دختر ،پس نکشند.
در صورت سختگيری خانواده يا اقارب دختر ،متوليان دين ھمراه با ھمکاران شان که می شود آن ھا را "گروه امنأ"
ناميد ،بايد دختر را در خانه "امن"ی که برای چنين امری تعيين گرديده است ،و در موقعی که دختر در آن خانه است
تحت مراقبت دولت قرار دارد ،پناه بدھند.
منزل ھر انسانی امين ،شريف ،نيک نام و خيرخواھی را می توان به عنوان پناه گاھی برای چنين منظوری انتخاب
کرد؛ برای اين که نيازی به پول و ھزينۀ اضافی نباشد ،البته بعد از توافق گروه امنأ!
کمک گروه امنأ که مختلطی از يک مجموعۀ چند نفری متشکل از يک نفر شريعتمدار جيد ،يک نفر از فعاالن جامعۀ
مدنی ،يک نفر از کارمندان دولتی و يکی ـ دو ريش سفيد امين و پاک نھاد و خوش قلب و خيرخواه محل می باشند ،می
تواند دو انسان جوان و دارای آرمان را به خواسته ھای شان برساند و از سنگسار شدن نجات بدھد.
ث ـ ايجاد کار و رفع مشکالت اقتصادی ،از بين بردن فقر و فساد ،و باالخره توجه به نيازمندی ھای جوانان ،به
خصوص نيازمندی ھای زنان بيوه و فاميل ھای بی سرپرست ،بيکار ،فقير و کم درآمدی که زنان و دختران شان از
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روی مجبوری و به خاطر رفع جوع و سائر نيازمندی ھای اوليۀ شان بعضا ً تن به خود فروشی می دھند ،يکی از
واجبات غيرقابل اغماض است!!
داشتن کار ،معاش و رشد اقتصاد جوانان باعث می گردد که والدين دختران نسبت به زندگی و آيندۀ دختران شان مطمئن
شده ممانعتی در راه رسيدن دو جوان به ھم ايجاد نکنند .اين کار نيز وظيفۀ دولت است که بايد آن را جدی بگيرد!
ھمچنين رسيدگی به زنان بيوه و اطفال کوچک و نوجوانان؛ چه دختر و چه پسر!
ج ـ قانون تک ھمسری در جامعه وضع شود .اگر در صدر اسالم برای کمک به زنانی که بی شوھر می ماندند ،قانون
گرفتن تا چھار زن وضع شده بود ،چون در اثر جنگ ھا مردان بيشتر کشته می شدند و برخی از زنان بی شوھر می
ماندند ،امروز چنين شرايطی وجود ندارد .گرفتن بيشتر از يک زن ،بخواھيم يا نخواھيم ،اگر زن اين موضوع را به
زبان بياورد يا نياورد ،شخصيت زن را ھم از لحاظ روح زنانۀ وی و ھم از نگاه عرف و جامعه مخدوش می کند.
از جانبی مرد ھر چند بخواھد ميان زنانش عادالنه رفتار کند ،نمی تواند از نگاه خوراک و پوشاک و دارو درمان و
غيره و غيره ،و چه از نگاه تقسيم برابر دوستی و عشق به زن و به بچه ھايش ،ميان زنانش عدالت را بر قرار کند .اين
مسأله در بسياری موارد سبب می شود که زن ،که با آمدن بناغ يا انباق )امباق( به گونه ای خود را تحقير شده احساس
می کند ،و يا مسائل و مطالب ديگر ،در صدد انتقام از شوھرش برآيد و ھر کاری که دلش خواست انجام بدھد.
تاريخ ،به خصوص وقتی انسان زندگی شاھانی را که ده ھا و صد ھا زن داشتند ،مطالعه می کند ،گويای اين حقيقت
است که برخی از زنانی چنين پادشاھانی با خدمتگاران خويش و جنراالن و ...شوھرھای شان رابطه بر قرار نموده اند،
چون شوھران شان نمی توانستند به تعھد ھمسری خويش در ساحات مختلف به درستی عمل کنند .يکی از زنان جالل
الدين اکبر ،امپراتور ھند ،به ھمين دليل به امر شوھرش زنده در بين ديوار دفن شد! و ده ھا نمونه و مثال ديگر...
عالوه بر اين سه يا چھار مورد ديگر وجود دارد که زنان را به انحراف ،فرار از خانۀ شوھر يا قائم کردن رابطۀ
نامشروع با مردان بيگانه مجبور می سازد:
ــ ازدواج اجباری.
ــ ازدواج دختران کم سن ،نوجوان و جوان با مردان پير.
ــ توھين و تحقير و زدن و کندن شوھر و ظلم مادر ،خواھر ،پدر و سائر وابستگان وی.
ــ عياشی ،رفيق بازی ،به خصوص داشتن رفقای فاسق و فاجر و بداخالق ،و زن بارگی شوھر.
زنان البته در سرکوب غرايز جنسی خويش نسبت به مردان قوی تر و بسيار با حيا تر ھستند ،اما ھر چه باشد انتظارات
بديھی طبيعی را نمی شود برای ھميشه و به سادگی از بيخ برکند!
بناء در شرايطی که چنين وضعيتی ،يعنی جنگ و کثرت زن نسبت به مرد ،وجود ندارد ،متوليان دين )مجتھدين( اگر
ً
خواسته باشند ،می توانند به کمک دولت اين قانون را تعديل کنند .چنين امری يکی از اسباب کاھش رابطۀ نامشروع در
کشور ما خواھد شد.
مسألۀ ديگر اين است که اگر جلو عياشی ھای غيراخالقی و ناموسی مردان گرفته شود ،نرخ رابطه ھای نامشروع زنان
نيز ،به مصداق اين ضرب المثل که "صدا از يک دست باال نمی شود" ،خود به خود پائين می آيد!
گذشته از اين جلو طالق زنان را ،خصوصا ً در کشور ما که زنان بعد از طالق با اطفال قد و نيم قد شان به اصطالح
"در ميدان می مانند" و ھيچ عايد و مأوا و ملجائی ندارند و کسی ھم خود را در برابر آن ھا به صورت جدی مسؤول
احساس نمی کند ،بايد گرفته شود .چنين زنانی را بيچارگی و فقر و نياز و شکم گرسنه و اشک و آه و ناله و اسثتغاثۀ
بناء دولت ،به کمک متوليان دين و
اطفال شان در برخی موارد ،مجبور می سازد به کاری که نمی خواھند تن بدھندً .
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وضع قوانين جديد ،بايد از يک طرف جلو طالق ھای جبری ،غيرالزم و بدون موجب شوھران را بگيرد و از طرف
ديگر در صورتی که جلوگيری از طالق به شکلی ممکن نباشد ،بايد زمينۀ کار و معاش و ارتزاق و زندگی چنين زنان
را با اطفال شان فراھم کند.
در مورد طالق بايد مقامات مسؤول زياد حساس باشند ،زيرا مردان از طرق مختلف ،حتا به انواع تھمت ھای ناروا که
اصال ً صحت ندارند ،به گونۀ بسيار حقيرانه و ناجوانمردانه ،متوسل می شوند ــ صرف برای اين که زن را به اصطالح
دست به سر کند!!! در قضاوت ميان زن و مرد ،جامعه بايد از حالت مردساالری خارج و حالت انسان ساالری را به
خود بگيرد!
چ ـ علت بيشتر گمراھی زنان ،اگر موضوع را منصفانه و مسؤوالنه مورد دقت قرار بدھيم ،مردان ھستند .اما تا جائی
که ديده شده است مجازات مردان اصالً و ھيچ گاھی در حد مجازات زنان نبوده است.
در بسياری موارد مردان اصالً مجازات نمی شوند .اين کار سبب می شود که مردان خود را از ھر نگاه مصون و از
جنس برتر و بھتر ،و دارای حقوق بيشتر احساس نموده کماکان به گمراه ساختن و فريب دادن زنان يا دختران و ھرزه
کاری ھای خويش ادامه دھند .يکی از راه ھای کاھشِ با مردان بيگانه رفتن ھا ،يا فرار دخترھا و زنان با پسران و
مردان ،اين است که مردان بيشتر از زنان زير فشار گرفته شوند و مجازات شان نسبت به زنان بيشتر و شديدتر باشد.
اگر مجازات مردان نيز ،حداقل به گونه ای که در قانون قيد شده است ،تطبيق و به منصۀ اجراء گذاشته شود ،خوف
مردان از عواقب فريب زنان و دختران بيشتر و جدی تر می گردد و در نتيجه از سطح و ميزان فرارھا و چنين جرائم
غيراخالقی در جامعۀ ما خود به خود کاسته می شود.
ح ـ فراموش نکنيم که برخی از احکام قرآن ابدی نيستند ،مانند داشتن يا گرفتن چند زن که خود مشروط به اجرای
عدالت و تعداد زن و مرد موجود در جامعه می باشد! بنابراين ميخکوب کردن يک امر يا يک حکم ،و آن را امری
بدون تغيير دانستن ،اعتقاد پسنديده و صحيح نمی باشد .در جھان و طبيعتی که ھمه چيز قرين تغيير است ،چند موضوع
را ابدی پنداشتن نه امر و کار خدائی است و نه تفکر عاقالنه می باشد!
خ ـ موضوع چھار شاھد به صورت اخص جدی گرفته شود .بدون مراعات اين اصل اساسا ً اجرای عمل سنگسار نبايد
صورت گيرد .فرار از خانه اساسا ً معنی ھمبستر شدن را ندارد .در قضيۀ رخشانه ،به طور مثال ،ديده شد که عمل
سنگسار تنھا به بھانۀ فرار از خانه و تھمت عمل زنأ به وقوع پيوست ،درحالی که دليل اصلی سنگسار وی انتظارات
برآورده ناشدۀ صادر کنندۀ حکم سنگسار و دشمنی شخصی وی با خانوادۀ رخشانه بود .اگر قضيۀ چھار شاھد جدی
گرفته شود ،به يقين کار ھيچ انسانی به سنگسار نمی انجامد!!
د ـ درچنين مواردی ،يعنی وقتی کسی خودسرانه ،از روی دشمنی ،به دليل برآورده نشدن انتظاراتش ،يا بدون اين که به
تعداد الزم شاھدان و اظھارات دقيق آن ھا توجه کند ،حکمی صادر نمايد؛ دولت در مقابل صادر کنندگان فتوای سنگسار
کسی نبايد از تسامح و خويش خوری و ...کار بگيرد.
برای جلوگيری از تکرار اين چنين اعمال ،که غير از جنايت ھيچ نامی نمی توان بر آن ھا گذاشت ،دولت بايد شديد
ترين مجازات را تعيين و اعمال کند تا برای ھمه عبرت گردد.
ذ ـ مطبوعات ،به خصوص تلويزيون ھا ،بايد برای روشن ساختن اذھان مردم برنامه ھای آموزشی منظم ،پيوسته و
دائمی بخش کنند تا از يک طرف اوليای خانواده ھا بيشتر به مسؤوليت ھا ،و به عواقب کار ھا و تصاميم خويش در
ارتباط با بچه ھای شان و در زندگی خانوادگی خويش متوجه شوند و از طرف ديگر به اصطالح "چشم و گوش جوانان
باز شود" .و ھم دولت متوجه مکلفيت ھای خويش شده آن ھا را در عمل پياده کند!
afgazad@gmail.com

۶

www.afgazad.com

ر ـ پيشگيری از سنگسار در جامعۀ ما کاری است مشکل ،اما کار ناشدی نيست ــ اگر احساسی باشد و دلی بسوزد و
اشکی از ديده ای فرو بغلتد!
می دانم که رسيدن به اين آرزو ايده آلی بيش نيست ،اما پرواز و رفتن به ماه ھم زمانی ايده آلی بوده است؛ که باالخره
جامۀ عمل پوشيد .به اميدی روزی که ھيچ انسانی به دست انسان ديگری نابود نگردد!
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