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 سيدھاشم سديد

29.01.2011 

 

  مشروعيت سنگسار در اس�م

  

خبر سنگسار صديقه و خيام، دو جوان افغانی، بوسيله طالبان در قندوز برای خيلی از 
انسان ھا، خواه مسلمان و خواه غير مسلمان، بسيار تکان دھنده بود؛ اگر چه چنين 

 . له کشور ما نيستعمل ناانسانی چيزی نوی در برخی از کشور ھای اس�می از جم
اين قلم ضمن اين که اين عمل را شديداً تقبيح و محکوم می کند، می خواھد در مورد 

  چند نکتۀ را ،پيشينۀ حکم سنگسار و اين که چنين حکمی در اس�م وجود دارد يا نه
  .بيان کند

قران وجود می گويند چنين حکمی در از مدافعين توجيه گر دينی که اول اين که خيلی 
ندارد و با اين ابراز نظر می خواھند در واقع از واقعيت دين طفره بروند و دين را به 

بايد اين نکته را در نظر بگيرند که دين  اصط�ح عاری از نقص و خشونت نشان بدھند،
 دينی که ما آن را اس�م می . ناشی نمی شودقران از تنھااس�م يا آموزه ھای دينی 

يکی .  آن است دو جزء داردشارع و شارح  به مثابه پيامبرناميم و محمد بن عبد:
 سنت از لحاظ معنای دينی آن، يعنی آنچه پيامبر بدان امر .قرآن و ديگری سنت پيامبر

پس برای يافتن حقايق دينی نبايد . کرده است يا آنچه پيامبر خود بدان عمل نموده است
ست يابی به وجه اصلی دين ع�وه بر تنھا به قران مراجعه کرد؛ بلکه @زم است برای د

قران، به سنت پيامبر، به رسومی محيطی که پيامبر در آن رشد و نمو کرده،  به تاريخ 
اس�م، بخصوص به تاريخ عرب، به اديان و به فرھنگ ھای قبل از اس�م در منطقه که 

 @زم را تأثيرات خود را بر دين اس�م و بر افکار پيامبر گذاشته است،  دقت و توجه
   .مبذول بداريم

صحبت  مقاله در ادامه ھمين  وجود دارد يا خير، قرآن سنگسار درحکماين که در مورد 
، در اين جا تنھا آنچه پيامبر در اين مورد حکم يا ابراز نظر نموده است. خواھيم کرد

  .توضيح داده می شود
ن مالک نزد پيامبر روايت شده است ـ روايتی مشھور است ـ که شخصی به نام مائز اب

: " پيامبر گفت.  من زنا کرده ام مرا پاک بگردان: يعنی". زنيت طھرنی : " آمده گفت
: مائز گفت. شايد تو عمل زنا انجام ندادی، مقدماتش را انجام دادی: يعنی". لعلک قّبلت 

باز پيامبر که نمی خواست مائز سنگسار شود يا می ". نه، من واقعا زنا انجام دادم" 
لعلک @مست : " خواست مطابق شرع او چھار بار به ارتکاب اين گناه اقرار کند، گفت

بعد از . اين کار چھار بار تکرار شد. ای شايد لمس کردی و زنا نکرده: يعنی". 
حا@ که مائز چھار مرتبه به کاری که :  چھارمين بار، پيامبر رو به مردم نموده گفت

  ."حفره قرار بدھيد و رجم کنيداو را در : " نموده اقرار کرده
علی ھم زمانی که زنی را سنگسار کرد گفت که من او را طبق سنت رسول : سنگسار 

اگر اين روايت الشعبی درست باشد و واقعاً علی چنين حرفی را به زبان آورده . نمودم
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آن زيرا اگر چنين حکمی در قر. باشد، پس چنين حکمی نبايد در قرآن وجود داشته باشد
وجود می داشت، علی پيشتر يا اولتر از اين که به سنت رسول : در اين مورد تمسک 
می جست به ک�م الھی برای تائيد اين کارش اشاره می کرد؛ به آنچه از سنت پيامبر 

  .با@تر و معتبر تر بود
 روايت دوم جواب پيامبر در برابر سؤال يھوديی است که زن و مردی را که مرتکب زنا 

حکايت چنين . شده بودند نزد پيامبر آورد تا پيامبر حکمی در مورد آن ھا صادر کند
است که مرد و زن يھوديی مرتکب زنا شده بودند و از قرار معلوم يھودی ديگری در 

پيامبر، زمانی که مرد يھودی . اين مورد از پيامبر اس�م خواھان رھنمائی شده بود
 پرسيد که در تورات مجازات زنا چيست؟ مرد موضوع را به وی بيان داشت از او

  .به حکم تورات عمل کنيد: پيامبر گفت. کنيم در تورات ما رجم می: يھودی گفت
در جای ديگری در اين باره آمده است که مرد و زنی محصن و محصنه يھودی در خيبر 

 آن چون مرد از جمله متمولين و اشراف قبيله خود بود مردم. مرتکب زنا شده بودند
. قبيله با حيله و نيرنگ می کوشيدند مانع اجرای حکم سنگسار در مورد وی شوند

آنانی که خواھان اجرای حکم بودند به يھوديان مدينه نامه نوشتند تا موضوع را از 
وقتی چند تن از يھوديان مدينه به نمايندگی . پيامبر اس�م استفسار و توضيح بخواھند

 اين باره طالب معلومات شدند، پيامبر بنابر آيۀ که ھمان يھوديان خيبر از پيامبر در
در مورد . ( ساعت جبرئيل از جانب خدا آورد حکم سنگسار آن زن و مرد را صادر کرد

اين سؤال که چرا يھوديان مشکل خويش را به پيشوايان خود عرضه نداشتند و چرا از 
ه چرا در قرآن وجود ندارد، آن ھا در اين خصوص طالب رھنمائی نشدند و اين که اين آي

  ).فع�ً چيزی نمی گوييم
 جلد دوم سيره ابن ھشام در اين خصوص آمده است كه پس از 207 و 206در صفحه 

برخی . آنكه پيامبر به مدينه ھجرت كرد، زن و مرد  يھودی در مدينه مرتكب زنا شدند
ام تورات را که نسخ از يھودان به نزد پيامبر رفته و گفتند كه  تو ادعا داری که احك

 زن و مرد  اگر چنين است پس بگوييد که حکم تورات درباره. نشده اند نيز اجرا می كني
زناكار چيست؟ پيامبر اكرم به مدرسه ديني يھودان رفت و از پيشوايان دين يھود 

تورات را .  خواھش نمود آنچه را که در تورات در مورد زنا گفته شده برايش بخوانند
حكم زناكار در  تورات :  حکمی را که در مورد زنا شده بود خواندند و گفتندآوردند و

ترين كس به اجراي حكم تورات ھستم  من شايسته: پيامبر گفت. آنست كه سنگسار  شود
  . كه حكم خدا است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناكار را  سنگسار كردند

يھوديان حکم پيامبر را در اين مورد  سوره مائده استنباط می شود 43قراری که از آيه 
ُموَنَك :   سوره مائده و ترجمه آن توجه کنيد43به آيه .  عملی نکردند Uَوَكْيَف ُيَحك

ْوَراةُ ِفيَھا ُحْكمُ  Yْوَن ِمن َبْعِد َذلَِك َوَما أُْولَـئَِك بِاْلُمْؤِمنِينَ  َوِعنَدُھُم التYَيَتَول Yُثم ِ:ّ.   
خداست در نزد  در حالی که تورات که حاوی حکم ار می دھند،چگونه تو را داور قر

نقل از (    .از حکم تو رويگردان می شوند و اينان ايمان نياورده اند آنھاست؟ سپس
  ).نوشته آرش

 عزيز اين سؤال پيدا شده باشد که اين حکم در مورد دو نفر يھودی هشايد برای خوانند
اگرچه اين حکم در مورد يھوديان بود، .  استدرست. بوده است، نه در مورد مسلمانان

ولی از آن جائی که اس�م تورات و انجيل را بمثابه کتب دينی قبل از اس�م تصديق 
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نموده است و موسی و عيسی را به عنوان فرستادگان برحق الھی قبول دارد، حتی اگر 
ه حکم در قرآن ھم چنين حکمی وجود نداشته باشد، می توان چنين نتيجه گرفت ک

سنگسار مائز ابن مالک و اشخاص ديگری که در دوران حيات پيامبر يا بعد از آن تا 
امروز محکوم به سنگسار شده اند ھمه ابقای ھمان حکمی است که در تورات وجود 

  !!) سوره مائده آن را تصديق و تائيد می کند43خصوصاً وقتی آيه  (.دارد
 او شايسته ترين کس به اجرای حکم تورات چنانچه خود پيامبر در مورد گفته است که

ناگفته نبايد گذاشت که کتب آسمانی قبل از اس�م با آمدن قران و ظھور دين اس�م . است
به ھيچوجه تماماً باطل و نسخ نشده اند، بلکه برخی از مسايل و مطالبی  را که از نظر 

 ختنه و قصاص، بطور موضوع .اس�م باطل نشده بودند اس�م از آن اديان اقتباس کرد
  .مثال، از جمله ھمين مطالب و مسايل است

اس�م کتب دينی قبل از خود را، به خصوص تورات و زبور و انجيل را مورد تائيد قرار 
، خصوصاً احکامی که پيامبر به  که نسخ نشده اندداده است، پس ھمه احکام اين کتب

  .س�م ھم معتبر و قابل ابقا ھستندآن ھا استناد می کرد، مستقيم يا غيرمستقيم، در ا
طبرسی ھم در تفسير مجمع البيان فی تفسير از شخصی بنام جبانی نقل می کند که 

. بگيريد از من بگيريد از من:  پيامبر در خصوص سنگسار زانی و زانيه گفته است که
گر زنا کنند، به ھر کدام صد ھرگاه دو بکر بايکدي. خداوند راه را برای آن ھا تعيين کرد

ھرگاه دو ثيب با ھم زنا کرد، آنھا را صد ضربه ش�ق بزنيد و . ضربه ش�ق بزنيد
   .سنگسار کنيد

.  جلد دوم صحيح مسلم ھم در ھمين مورد حديثی تقريباً مشابۀ وجود دارد65در صفحه 
  :به حديث مذکور توجه کنيد

زل ميشد وی بسيار برانگيخته ميشد و وقتی بر پيامبر وحی نا: بن صامت گفتعباده 
رخسار وی ميپريد، روزی بر او وحی نازل شد و ھمين حالت به وی دست داد،  رنگ از

از من بگيريد، : راھی پيش پای ) دستور از طرف : را(اين "گفت  بعد از وحی او
 کسی که توسط عقد اس�می. قرار داده است) دچار فحشا ميشوند کسانی که(آنان 

 ميشود، و شخصی کهسنگسار  ضربه ش�ق ميخورد و بعد 100ازدواج کرده باشد 
  . ضربه ش�ق ميخورد و برای يک سال از شھر تبعيد ميشود100ازدواج نکرده باشد 

من اين آيه را که روی برگی . عايشه می کفت آيۀ در مورد سنگسار وجود داشته است
در روزی رحلت پيامبر، زمانی که . شتمنوشته شده بود ھميشه زير بالشت خود می گذا

( ھمه مصروف کار تکفين و تدفين بودند، بزی به اطاق خواب من داخل شده آن برگ 
اين که چگونه اين آيت را بزی می خورد، در صورتی که خداوند . ( را خورد) آن آيه 

  ). خود خويشتن را حافظ قرآن معرفی می کند، خود معمائی است
در آيات . وجود دارد" زنا " ھستند که در قرآن در خصوص مجازات آياتی : دليل دوم

  : سوره نور در اين خصوص بالترتيب چنين آمده است2 سوره النسأ و آيه 16 و 15
و آن که زنا کنند از زنان :   سوره النسأ از تفسير کابلی توجه کنيد15به ترجمه ايه 

س اگر گواھی دادند  پس حبس کنيد شما پس گواه طلبيد بر آن ھـا چھار مرد از شما  پ
آن ھا را در خانه ھا تا عمر ايشان را تمام کند مرگ  يا مقرر کند خدا به آن ھا  کدام 

  .راھی
  .در اين آيه، قرآن به  چند موضوع اشاره دارد
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  )؟. (!ـ  حکم تنھا در مورد زنان است1
  )!چون مردان ھمه ھدايت شده اند ( .ـ  ھدف تنھا ھدايت زنان است2
  .ـ  وجود چھار مسلمان عاقل و بالغ و آزاد به صفت شاھد ضروری است3
  .ـ  در صورت اثبات زنا، حبس زن تا اخير عمر در خانه4
  .ـ  منع صحبت و نشست و برخاست با چنين زنی5
  .ـ  تا اين زمان خداوند حد زانيه را تعين نکرده بود6
  .استـ  حد نھائی زانيه در اين آيه به بعد موکول شده 7

در تقسير کابلی آمده است که اين وعده ـ باکره را صد تازيانه و ثنيه را رجم است ـ  در 
 سوره نور برخ�ف مفسرين تفسير کابلی در مورد 2ولی در آيه . سوره نور عملی شد

 سوره نور و ترجمه آن مبه آيه دو. رجم يا سنگسار ھيچ تذکری به عمل نيامده است
يعنی، زن زنا کننده و ... الزانی فا جلدوا کل واحد منھا مائة جلدالزانيه و : توجه کنيد

به دنبال آيه دو سوره ... مرد زناکننده پس بزنيد ھر يک از اين دو را صدصد دره 
مذکور چندين آياتی در مورد زن و مرد زنا کننده آمده است که در آن ھا ھم، در ھيچ 

  . يک، کلمه رجم ديده نشده است
اه در قران اين مطلب ياد شده باشد يا ياد نشده باشد، سنگسار در اس�م به ھر حال، خو

و آنانی که می گويند عمل سنگسار يک عمل اس�می . مطابق به سنت پيامبر وجود دارد
در اين مورد ھيچ بگو و مگوی وجود ندارد و در . است صد در صد درست می گويند

مگر اين که سنت پيامبر را به مثابه ! دمورد اس�می بودن آن ھيچ ترديدی نمی توان کر
قبول سنت پيامبر به عنوان بخشی از دين، قبول .  بخشی از دين قبول نداشته باشيم

اس�می بودن سنگسار را ـ اگر چنين حکمی در قرآن وجود داشته باشد يا نه ـ  الزامی 
خود بپذيريم دين چيزی نيست که ما بتوانم اوامر آن را برطبق ميل و سليقه . می سازد

  !و يا رد کنيم
آنانی که سنگسار می کنند و می گويند که اين کار يک کار اس�می است از ديد دين قابل 

. خيلی ھا می گويند که اين ھا مسلمان نيستند يا از اس�م آگاھی ندارند.  سرزنش نيستند
مر دين عمل اين ھا به دستور و ا. اين ھا در واقع درست ترين مسلمانان ھستند! نه خير
حال اگر اين کار، يعنی سنگسار بد است، يا طرف قبول ما نيست، بايد اين بدی . می کنند

. يا نقص به خود اعتقاد يا دين بربگردد، نه به آن که آن را به منصه اجرا درمييآورد
اين منطق ضعيف ترين منطق است که شخصی را که مطابق دين عمل می کند و ما ھم 

يم، بخاطر اين که آن عمل به نظر ما غيرانسانی می رسد، مورد پيرو آن دين ھست
م�متی قرار بدھيم و اين کار را به آن شخص نسبت بدھيم و انديشه يا تفکر يا اعتقادی 
را که دليل اجرای چنين عملی شده است از نظر دور بداريم يا در آن مورد به توجيه 

  !گری بپردازيم
طالب نتيجه بی خبری افرادی که طالب را بی خبر من صدور چنين حکمی را در مورد 

يا نتيجه دلسوزی کودکانه برخی افراد نسبت به دين می . از دين می خوانند، می دانم
اين ھا دينی را که يک عمر با آن سر کرده اند، دينی را که خيلی عزيز می دارند،  . دانم

پايه شناخت دقيق و کامل ھر دينی شخصی ئی که بر. متأسفانه ھنوز درست نشناخته اند
چنين چيزی تعقيب کورکورانه راھی است که . نباشد، نمی توانيم آن را دين بخوانيم

  . پدران ما طی کرده اند
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در قرآن کلمه رجم چند باری بکار رفته است، ولی در ھيچ جايی اين کلمه به ارتباط زن 
  . و مرد زناکننده بکار نرفته است
که در قرآن در مورد سنگسار نازل شده است و ھيچ به ترجمه فارسی چند آيتی 

  :ارتباطی به مجازات زانيه و زانی ندارد ـ  از تفسير کابلی ـ توجه کنيد
اين ( اگر بازنيائی ای نوح از ) قسم است ( گفتند :  سوره الشعرأ116ـ  ترجمه آيه 1

 است   ما بس: تفسير اين آيت چنين است. می شوی از سنگساران) ھر آئينه ) ( کار 
را از نصيحت خود معاف کن  اگر از اين روش باز نيامدی ھرآئينه تر سنگسار خواھيم 

  .کرد
  .توجه کنيد که عمل سنگسار به زمان ھای خيلی خيلی دور بر می گردد

قسم ( گفت آيا برگشتۀ تو از معبودان من  ای ابراھيم  :  سوره مريم46ـ  ترجمه آيه 2
.  دور باش از من مدتی دراز) بترس از من(سنگسار کنم و اگر باز نيائی ترا ) است 
معلوم می شود که تو در باره " را شنيده گفت ) ع(پدر تقرير حضرت ابراھيم :  تفسير

معبودان ما بد عقيده شده ئی  از بد اعتقادی و وعظ و نصيحت خود باز آی، ورنه چيز 
وی ـ اگر خير خود را می ھای ديگری را خواھی شنيد بلکه از دست من سنگسار می ش

دور شو نمی خواھم شکل ترا ببينم ـ ) يعنی  تمام عمر(خواھی، از پيش من يک مدتی 
  . "پيش از آن که به تو آزاری رسانم از اينجا برو

ھر آئينه ايشان اگر قدرت يابند بر شما سنگسار :   ـ  ترجمه آيه بيست سوره الکھف3
ين خود و ھرگز رستگار نخواھيد شد  آنوقت کنند شما را يا گردانند شما را در د

  ).اين آيه در مورد اصحاب کھف نازل شده است. (ھيچگاه
ما فال بد گرفتيم بشما   ) ھر آئينه ( گفتند اھل قريه :   سوره يسن18ـ  ترجمه آيه 4

ھر ائينه سنگسار کنيم شما را و البته برسد به شما از ما ) از اين کار(اگر بارنيائيد 
  ).اين حطاب به مردمانی است که مرسلين را تکذيب می کردند.  ( ردناکعذاب د

يکی دو آيۀ ديگری که در قران بازھم در رابطه با سنگسار آمده است در ھمين موارد 
  . ھيچکام در رابطه با سنگسار زانيه و زانی نيست. نازل شده اند

 به صراحت بيان ، در چندين جا و به مناسبت ھای مختلفدر تورات چنين چيزیاما 
  در تورات جزای کسانی که کفر می گويند، يا از امر پدر سرکشی می کنند و .شده است

  .سنگسار تعيين شده است...  زنا با دختری که نامزد داشته باشد و يا 
ھای بودند که سبب مرگ کسی نمی شد؛ نه سنگ " سنگ ريزه " اما اين سنگ ھا 

 در اجرای حکم سنگسار خيام و صديقه بر فرق آنان ھائی سه ـ چھار سيره ئی که طالب
  .حواله کرد

 

 


