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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
  سيد ھاشم سديد

٣١/٠١/١١  
  

   سنگسار در اسالمتيمشروع
  

رالهيوسه  ب،ی دو جوان افغانام،ي و خقهي سنگسار صدخبر دوز ب ا، یلي خی طالبان در قن سان ھ سلمان و  از ان خواه م

 ی اسالمی از کشور ھای در برخی نویزي چی عمل ناانسانني تکان دھنده بود؛ اگر چه چناري مسلمان، بسريخواه غ

  .ستياز جمله کشور ما ن

ورد پی کند، می و محکوم محي تقبداً ي عمل را شدني که اني قلم ضمن انيا ه ني حکم سنگسار و اۀنيشي خواھد در م  ک

  . کنداني را به ای نه،  چند نکتايم وجود دارد  در اسالی حکمنيچن

راز نظر مني در قران وجود ندارد و با ای حکمني چنندي گوی که میني گر دهي توجني از مدافعیلي که خني ااول  ی اب

ه اصطالح عارني طفره بروند و دني دتيخواھند در واقع از واقع د، بای را ب شان بدھن  ني ادي از نقص و خشونت ن

ا آن را اسالم مینيد.  شودی نمی تنھا از قران ناشیني دی آموزه ھااي اسالم ني که درندي در نظر بگنکته را ه م  ی ک

سنت . امبري سنت پیگري قرآن و دیکي.  شارع و شارح آن است دو جزء داردامبري و محمد بن عبدهللا به مثابه پمينام

وده استامبري آنچه پايه است  بدان امر کردامبري آنچه پیعني آن، یني دیاز لحاظ معنا دان عمل نم راپس.  خود ب  ی ب

 عالوه بر قران، ني دی به وجه اصلیابي دست ی تنھا به قران مراجعه کرد؛ بلکه الزم است برادي نبایني دقي حقاافتني

عرب،  خيخصوص به تاره  اسالم، بخي در آن رشد و نمو کرده،  به تارامبري که پیطي محی به رسومامبر،يبه سنت پ

 گذاشته است،  امبري اسالم و بر افکار پني خود را بر دراتيثا که تطقه قبل از اسالم در منی و به فرھنگ ھاانيبه اد

  .ميدقت و توجه الزم را مبذول بدار

ا نيدر ا.  کردمي مقاله صحبت خواھني ھمۀ در ادامر،ي خاي که حکم سنگسار در قرآن وجود دارد ني مورد ادر  جا تنھ

  . شودی داده محي ابراز نظر نموده است، توضاي مورد حکم ني در اامبريآنچه پ

 ". ی طھرنتيزن: "  آمده گفتامبري به نام مائز ابن مالک نزد پی مشھور است ـ که شخصیتي شده است ـ رواتيروا

 مقدماتش ،یجام نداد تو عمل زنا انديشا: یعني". لعلک قبّلت : "  گفتامبريپ.  من زنا کرده ام مرا پاک بگردان: یعني

ا ان: " مائز گفت. یرا انجام داد ا زن ه، من واقع امن از پ".  دادمج ه نمامبريب ائز سنگسار شود ی ک  ی ماي خواست م

ردديشا: یعني". لعلک المست : "  گناه اقرار کند، گفتنيخواست مطابق شرع او چھار بار به ارتکاب ا  و ی لمس ک

حاال که مائز چھار :   رو به مردم نموده گفتامبري بار، پنيبعد از چھارم. رار شد کار چھار بار تکنيا. یا زنا نکرده

  ".دي و رجم کندياو را در حفره قرار بدھ: "  که نموده اقرار کردهیمرتبه به کار
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ودمی که زنی ھم زمانیعل ق سنت رسول هللا سنگسار نم ه من او را طب رد گفت ک  تي روانياگر ا.  را سنگسار ک

ان آورده باشد، پس چنی حرفني چنیست باشد و واقعاً عل دریالشعب رآن وجود داشته دي نبای حکمني را به زب  در ق

رآن وجود می حکمني اگر چنرايز. باشد ر از ااي شتري پی داشت، علی در ق ه سنت رسول هللا در اني اولت ه ب  ني ک

ر امبريبه آنچه از سنت پ کرد؛ ی کارش اشاره مني اديئأ تی برای جست به کالم الھیمورد تمسک م ر ت  باالتر و معتب

  .بود

 آورد امبري را که مرتکب زنا شده بودند نزد پی است که زن و مرديیھودي در برابر سؤال امبري دوم جواب پتيروا 

دی حکمامبريتا پ رد و زن ني چنتيحکا.  در مورد آن ھا صادر کن ه م ودي است ک د و از يیھ ا شده بودن  مرتکب زن

ائان اسالم خواھامبري مورد از پني در ایگري دیھودي قرار معلوم ودی رھنم انامبر،يپ.  شده ب رد ی زم ه م ودي ک  یھ

ا رجم :  گفتیھودي مرد ست؟ي که در تورات مجازات زنا چدي داشت از او پرساني بیموضوع را به و ورات م در ت

  .ديبه حکم تورات عمل کن:  گفتامبريپ. ميکن یم

رد و زن بارني در ایگري دی جادر ه م ودي محصن و محصنه یه آمده است ک ري در خیھ دب ا شده بودن .  مرتکب زن

هي خود بود مردم آن قبلهي و اشراف قبنيچون مرد از جمله متمول ا حل هي ب گي و نل انع اجرادندي کوشی مرن  حکم ی م

ان.  شوندیسنگسار در مورد و ه خواھان اجرایآن ه ی ک د ب هي مدانيھودي حکم بودن تن ه نوش ا موضوع را از  نام ند ت

ري خانيھودي یندگي به نمانهي مدانيھودي چند تن از یوقت.  بخواھندحي اسالم استفسار و توضامبريپ  ني در اامبري از پب

رد لي که ھمان ساعت جبرئتیي بنابر آامبريباره طالب معلومات شدند، پ  از جانب خدا آورد حکم سنگسار آن زن و م

تند و چرا از آن انيشواي را به پشي مشکل خوانيھوديسؤال که چرا  نيدر مورد ا. (  کرددررا صا  خود عرضه نداش

  )ميئ گوی نمیزي چرا در قرآن وجود ندارد، فعالً چآيت ني که اني نشدند و ای خصوص طالب رھنمائنيھا در ا

ه پني ابن ھشام در ارهي جلد دوم س٢٠٧ و ٢٠۶ صفحه در ه ي خصوص آمده است كه پس از آنك ه ھجرت يمدامبر ب ن

زد پي از یبرخ. نه مرتكب زنا شدندي در مدیھوديكرد، زن و مرد   ا داريھودان به ن و ادع ه  ت د ك ه و گفتن  یامبر رفت

رد   که حکم تورات دربارهديئ است پس بگونيچناگر . ی كنی اجرا مزيکه احكام تورات را که نسخ نشده اند ن  زن و م

 خواھش نمود آنچه را که در تورات ھودي ني دانيشوايھودان رفت و از پي ینيامبر اكرم به مدرسه ديست؟ پيزناكار چ

م:  را که در مورد زنا شده بود خواندند و گفتندیتورات را آوردند و حکم.   بخوانندشيدر مورد زنا گفته شده برا  حك

ه اجرايتر ستهيمن شا:  گفتامبريپ. زناكار در  تورات آنست كه سنگسار  شود م ین كس ب م  حك ه حك ورات ھستم ك ت

  .خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناكار را  سنگسار كردند

دی مورد عملني را در اامبري حکم پانيھودي شود ی سوره مائده استنباط م۴٣ آيت که از یقرار ه .   نکردن تب  ۴٣ آي

ُمونََك َوِعنَدھُُم التَّْورَ يَف يَوكَ :  ديسوره مائده و ترجمه آن توجه کن ا أُْولَيھَا ُحْكُم ّهللاِ ثُمَّ ياةُ فِ َحكِّ َك َوَم ِد َذلِ ن بَْع  ـئِكَ تََولَّْوَن ِم

  .نَ يبِاْلُمْؤِمنِ 

د، در حالی تو را داور قرار مچگونه ه حاوی دھن ورات ک ه ت و ی ک زد آنھاست؟ سپس از حکم ت  حکم خداست در ن

  ).شنقل از نوشته آر.   ( اورده انديمان نينان اي شوند و ایگردان ميرو

ا راديش ده عزی ب ه اداي سؤال پني ازي خوانن ده باشد ک ر ني ش ورد دو نف م در م ودي حک ورد یھ ه در م وده است، ن  ب

مثابه ه  را بلي که اسالم تورات و انجی از آن جائی بود، ولانيھودي حکم در مورد نياگرچه ا. درست است. مسلمانان

تادگان بیسي و عی نموده است و موسقي قبل از اسالم تصدینيکتب د ول دارد، حتیحق الھه  را به عنوان فرس  ی قب

وان چنی وجود نداشته باشد، می حکمنياگر در قرآن ھم چن ن مالک و جهي نتني ت ائز اب ه حکم سنگسار م  گرفت ک

 ی ھمان حکمی بعد از آن تا امروز محکوم به سنگسار شده اند ھمه ابقااي امبري پاتي که در دوران حیگرياشخاص د
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  )!! کندی مدي و تائقي سوره مائده آن را تصد۴٣ آيت یخصوصاً وقت. ( وجود داردراته در تواست ک

ورات استی کس به اجراني ترستهي در مورد گفته است که او شاامبري خود پچنانچه ه نبا.  حکم ت ه ديناگفت  گذاشت ک

ً وجه چي اسالم به ھني قبل از اسالم با آمدن قران و ظھور دیکتب آسمان د، بلکه برخ تماما شده ان سخ ن  از ی باطل و ن

رداني اسالم از آن ادد  را که از نظر اسالم باطل نشده بودنی و مطالبليمسا ه و قصاص، ب.  اقتباس ک ه موضوع ختن

  . استلي مطالب و مسانيطور مثال، از جمله ھم

ام  قراديئأ را مورد تلي قبل از خود را، به خصوص تورات و زبور و انجیني کتب داسالم ه احک ر داده است، پس ھم

ستقي غاي مي کرد، مستقی به آن ھا استناد مامبري که پی کتب که نسخ نشده اند، خصوصاً احکامنيا م م،يرم  در اسالم ھ

  . ھستندءمعتبر و قابل ابقا

انه  بی از شخصري تفسی فاني مجمع البري ھم در تفسیطبرس ام جب ل مین ه پی نق د ک  در خصوص سنگسار امبري کن

  : گفته استهي و زانیزان

دام گريکديھرگاه دو بکر با.  کردنيي آن ھا تعیخداوند راه را برا.  از منديري از من بگديري  بگ ه ھر ک د، ب ا کنن  زن

  .دي و سنگسار کندي با ھم زنا کرد، آنھا را صد ضربه شالق بزنبيثھرگاه دو . ديصد ضربه شالق بزن

ً ي تقریثي مورد حدني مسلم ھم در ھمحي جلد دوم صح۶۵ صفحه در   :دي مذکور توجه کنثيبه حد.  وجود داردۀ مشاببا

  : بن صامت گفتعباده

ازل ی بر او وحی روزد،يپري می و رنگ از رخسار وشدي مختهي برانگاري بسی وشدي نازل می وحامبري بر پی وقت  ن

ه ونيشد و ھم د از وحی حالت ب  ی هللا راھد،يرياز من بگ) ادستور از طرف هللا ر (نيا ": او گفتی دست داد، بع

رده باشد ی که توسط عقد اسالمیکس. قرار داده است) شوندي مء که دچار فحشایکسان( آنان ی پاشيپ  ١٠٠ ازدواج ک

راخوردي ضربه شالق م١٠٠ که ازدواج نکرده باشد ی و شخصشود،ي و بعد سنگسار مخورديضربه شالق م  ی و ب

  .شودي مدي سال از شھر تبعکي

ود ھمی برگی را که روآيت نيمن ا.  در مورد سنگسار وجود داشته استتیي کفت آی مشهيعا  ري زشهي نوشته شده ب

انامبر،يدر روز رحلت پ.  گذاشتمیبالشت خود م ار تکفی زم ه مصروف ک ه ھم دفني ک زني و ت د، ب ه اطاق ی بودن  ب

 که خداوند ی خورد، در صورتی میز را بتي آني که چگونه انيا. (را خورد) آيتآن (خواب من داخل شده آن برگ 

  .) استی کند، خود معمائی می را حافظ قرآن معرفشتنيخود خو

س١۶ و ١۵ اتيدر آ. وجود دارد" زنا "  ھستند که در قرآن در خصوص مجازات یاتيآ:  دومليدل  آيت و اء سوره الن

  : آمده استني چنبي خصوص بالترتني سوره نور در ا٢

  : دي توجه کنی کابلري از تفساءلنس سوره ا١۵ آيت ترجمه به

د  پس حبس کنی بر آن ھـا چھار مرد از شما  پس اگر گواھدي و آن که زنا کنند از زنان شما پس گواه طلب  آن دي دادن

  .ی مقرر کند خدا به آن ھا  کدام راھاي را تمام کند مرگ  شانيھا را در خانه ھا تا عمر ا

  .اره دارد قرآن به  چند موضوع اش،آيت ني ادر

  )؟. (!ـ  حکم تنھا در مورد زنان است١

  )! شده اندتيچون مردان ھمه ھدا. (  زنان استتيـ  ھدف تنھا ھدا٢

  . استیـ  وجود چھار مسلمان عاقل و بالغ و آزاد به صفت شاھد ضرور٣

  . عمر در خانهريـ  در صورت اثبات زنا، حبس زن تا اخ۴

  .ی زننيـ  منع صحبت و نشست و برخاست با چن۵
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  . نکرده بودنيي را تعهي زمان خداوند حد زاننيـ  تا ا۶

  . به بعد موکول شده استآيت ني در اهي زانیـ  حد نھائ٧

 در یول.  شدی را رجم است ـ  در سوره نور عملهي و ثنانهي وعده ـ باکره را صد تازني آمده است که ای کابلري تقسدر

تبه .  استامدهي به عمل نی تذکرچي سنگسار ھاي در مورد رجم ی کابلري تفسني نور خالف مفسرۀ سور٢ آيت  دوم آي

  :دي نور و ترجمه آن توجه کنۀسور

 دو ني از اکي ھر دي زن زنا کننده و مرد زناکننده پس بزن،یعني...  فا جلدوا کل واحد منھا مائة جلدی و الزانهي الزان

ا یاتي آني دو سوره مذکور چندآيتبه دنبال ... را صدصد دره  ه در آن ھ ده است ک ده آم ا کنن رد زن  در مورد زن و م

  . نشده استدهي کلمه رجم دک،ي چيھم، در ھ

ه سنت پادي اي شده باشد ادي مطلب ني ھر حال، خواه در قران ابه  وجود امبري نشده باشد، سنگسار در اسالم مطابق ب

دي گوی صد درست م است صد دری عمل اسالمکي عمل سنگسار ندي گوی که میو آنان. دارد ورد ھنيدر ا. ن  چي م

ه سنت پنيمگر ا!  توان کردی نمیدي تردچي بودن آن ھی وجود ندارد و در مورد اسالمیئبگو و مگو ه امبري ک  را ب

ول اسالمن،ي از دی به عنوان بخشامبريقبول سنت پ.  مي قبول نداشته باشني از دیمثابه بخش ودن سنگسار را ـ ی قب  ب

ه ـ  الزاماير قرآن وجود داشته باشد  دی حکمنياگر چن وانم اوامر آن را ستي نیزي چنيد.  سازدی می ن ا بت ه م  ک

  !مي رد کناي و ميري خود بپذقهي و سلليبرطبق م

ل سرزنش نني ددي است از دی کار اسالمکي کار ني که اندي گوی کنند و می که سنگسار میآنان ا یليخ.  ستندي قاب  ھ

رنيا! رينه خ.  ندارندی از اسالم آگاھاي ستنديمان ن ھا مسلني که اندي گویم ع درست ت سلمانان ھستندني ھا در واق .  م

د است، یعني کار، ني ارحال اگ.  کنندی عمل مني ھا به دستور و امر دنيا ا ناي سنگسار ب ول م  دي باست،ي طرف قب

ه منني داي نقص به خود اعتقاد اي ی بدنيا ه آن را ب ه آن ک ه ب  في منطق ضعنيا. آورديي درمء اجراۀص بربگردد، ن

ه آن عمل نيخاطر اه  بم،ي ھستني آن دروي کند و ما ھم پی عمل مني را که مطابق دی منطق است که شخصنيتر  ک

 اي تفکر اي شهي و اندمي کار را به آن شخص نسبت بدھني و امي قرار بدھی رسد، مورد مالمتی میرانسانيبه نظر ما غ

  !مي بپردازی گرهي در آن مورد به توجاي مي شده است از نظر دور بداری عملني چنیاجرا لي را که دلیاعتقاد

می خوانند، می مني خبر از دی که طالب را بی افرادی خبری بۀجي را در مورد طالب نتی حکمني صدور چنمن .  دان

 را ینيعمر با آن سر کرده اند، د کي را که یني ھا دنيا.  دانمی مني افراد نسبت به دی کودکانه برخی دلسوزجهي نتاي

شناخی مزي عزیليکه خ وز درست ن فانه ھن دته دارند،  متأس ه برپيی شخصینيھر د.  ان  و کامل قي شناخت دقهآي ک

  . کرده اندی است که پدران ما طی کورکورانه راھبي تعقیزي چنيچن. مي بخوانني آن را دمي توانینباشد، نم

اچي در ھیار رفته است، ولکه  بی قرآن کلمه رجم چند باردر ده بني ایئ ج رد زناکنن اط زن و م ه ارتب ه ب ار ه  کلم ک

  .نرفته است

اطچي که در قرآن در مورد سنگسار نازل شده است و ھیتي چند آی ترجمه فارسبه ه مجازات زانی ارتب  ی و زانهي ب

  :دي ـ توجه کنی کابلريندارد ـ  از تفس

سم است(د گفتن:  سوره الشعرأ١١۶ آيتـ  ترجمه ١ وح از ی ایائياگر بازن) ق ارنيا( ن هيھر آئ) ( ک  از ی شویم) ن

ا را از نص:  استني چنتي آني اريتفس. سنگساران از نني خود معاف کن  اگر از احتيبس است   م دي روش ب  یام

  . کردمي تر سنگسار خواھنهيھرآئ

  . گرددی دور بر میلي خیلي خی که عمل سنگسار به زمان ھادي کنتوجه

  :مي سوره مر۴۶ آيتـ  ترجمه ٢
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از ن) قسم است  (مي ابراھی تو از معبودان من  اۀ برگشتاي گفت آ نم و یائياگر ب را سنگسار ک دور ) بترس از من( ت

  : گفتدهيرا شن) ع (مي حضرت ابراھريپدر تقر:  ريتفس.   درازیباش از من مدت

د عقیمعلوم م" ا ب ادیا شده دهي شود که تو در باره معبودان م د اعتق از آحتي و وعظ و نصی  از ب ه ،ی خود ب  ورن

 من شي از پ،ی خواھی خود را مري ـ اگر خی شوی بلکه از دست من سنگسار مدي شنی را خواھیگري دی ھازيچ

  " . برونجاي رسانم از ای از آن که به تو آزارشي ـ پنمي خواھم شکل ترا ببی نم.دور شو)   تمام عمریعني (ی مدتکي

  : سوره الکھفستي بآيته ـ  ترجم ٣

هي  ھر آئ درت شاني ان ر ق دي اگ ما را ابن د ش ما سنگسار کنن ر ش ما را در داي ب د ش تگار ني گردانن ز رس  خود و ھرگ

  .) در مورد اصحاب کھف نازل شده استآيت نيا. (چگاهي شد  آنوقت ھدينخواھ

  :سني سوره ١٨ آيتـ  ترجمه ۴

ه مي سنگسار کننهيئآھر )  کارنياز ا (ديائيشما   اگر بارنه  بميرفتما فال بد گ) نهيھر آئ (هيگفتند اھل قر  شما را و البت

  .) کردندی مبي را تکذني است که مرسلیطاب به مردمانخ نيا.  (برسد به شما از ما عذاب دردناک

ده است در ھمآ که در قریگري دتي دو آیکي ا سنگسار آم دنين بازھم در رابطه ب ازل شده ان وارد ن اميھ.  م  در چک

  .ستي نی و زانهيرابطه با سنگسار زان

ه صراحت بی جا و به مناسبت ھاني در چندیزي چني در تورات چناما ف، ب ورات جزا.   شده استاني مختل  یدر ت

شاي ند،ي گوی که کفر میکسان در سرک د و ی می از امر پ راي کنن ا دخت ا ب امزد داشته باشد و ی زن ه ن سنگسار ...   ک

  . شده استنييتع

ا" زهيسنگ ر" سنگ ھا ني ااما ه سبب مرگ کسیئھ د ک ائی نمی بودن ه سنگ ھ ار سی شد؛ ن ه یا رهي سه ـ چھ  ک

  . بر فرق آنان حواله کردقهي و صدامي حکم سنگسار خیطالب در اجرا


