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   سخن ناشر

  

 يكه موجود زنده بدون آموزش از ابتدا ي هستندمهارت ها و معلومات اين غرايز،. شونديزاده م زيبا غرا واناتيح

كه در  ييايدر يالكپشت ها ،ستين يو آموختن  يو اكتساب زديخياز سرشت برم زيغرا. تولد با خود همراه دارد

 .كننديحركت م ايدر يخود به خود به سو، شياز لحظه زا ند،يآ يم ايكنار ساحل بدن

بقا الزم بوده  ياست كه برا يزيغر يجانوران رفتارها يرفتارها گريشناخت دشمن ود ،يجنگ طلب ،يساز النه

  .است

نه از تماس  و برندينه از كُشتن لذت م .شانيبقا يااست بر ياست و ضمانت يزيدر آنها غر دنيكُشتن و در 

 .بجز تنازع بقا دارند يهدف يجنس

به قدرت تفكر خود را  پا به عرصه وجود گذاشت و  نيكه انسان خردمند و نو شيسال پ ٥٠،٠٠٠حدود  از

ندارد و مهارت  يا زهيغر  چي، انسان هگريد واناتيمتوجه شد كه برخالف ح، افتيو جانوران  واناتياز ح زيمتما

متفاوت در  جينتا متفاوت، يدر مكان ها  لفمخت يرو آموزش ها  نياز ا .رديو فرا گ اموزديب ديرا با اتيها و تجرب

 ،ستندين كسانيمتفاوت  ميانسانها تحت تعال يول دارد، كساني ي زيغرا ايگربه در تمام نقاط دن كي. بر داشت

 .بعهده دارند ينقش مهم يانسان تيشخص يريدر شكل گ طيآموزش و مح

 ييبه ارزش ها  ميتعال نيا هيو اخالق، انسان ها در سا تيو ترب ميمذاهب و نقش آنان در تعل شيدايزمان پ از

 يتنها فطرت ها شانيموخته هاآ كه ضد ارزش بود و دندينام تيكردند و آن را سمبل انسان دايپ  يدسترس

 دهيبنام وجدان وجود ندارد و آنچه كه در انسان وجدان نام يزيچ وانيح در. داديرا در آنان پرورش م يوانيح

 يديو پل يو زشت كنديم هيرا توج مذهب اعمال خالف لهيبوسدر ارتكاب جرائم . است باز دارنده يو عامل شوديم

 ليتبد  كويخداپسندانه و ن يبه اعمال ،است و نا پسند حيكه در عرف قب يواعمال گذارديعمل را سر پوش م

اهللا  ليسب يبه جهاد ف ليبنام خدا باشد تبد يا دهيو كشتن اگر بخاطر موجود موهوم و ناد يدزد. رددگيم

 .خورديمجازات به نام او رقم م نيقوان نيتر رحمانهيو ب نيتر عيو شن گردديم



ات مجاز ،برده شده است ها از آن نام نيدر تمام د بايكه تقر يضد بشر يمجازات ها  نيتر رحمانهيازب يكي

 .دينما يانسان  است از او سلب م يرا كه از حقوق ذات يكه حق زندگ باشد يسنگسار م

را خواسته  عيمجازات شن نيا ،دانند يم اخالق نيو معلم نيزم يخدا در رو ندگانيكه خود را نما يامبرانيپ

سنگسار  زين نانيا ،كردنديم يبت ها  انسانها را قربان يخشنود  يو مانند كاهنان معابد كه برا دانند يخداوند م

. زدند يم اتيجنا نيتر فيدست به كث موهوم يخدا يخشنود يدادند و مومنان برا يرا خواسته خداوند جلوه م

 يرا برا يراه و روش زندگ نيتر يو انسان نيو بهتر نياسالم  كه كامل تر  امبريآمده است كه محمد پ اتيروا در

  .خواندندينماز م تيو بعد از سنگسار بر م فرمودنديگسار شركت مدر سن ،به ارمغان آورده است نيمسلم

 شهينشده واز عا يدر قرآن از آن ذكر يول ،از سنگسار نام برده شده ليكُتب به اصطالح مقدس تورات و انج در

 .بز خورده شد لهينوشته شده بوده ،بوس روسيپاپ يكاغذ  يسنگسار كه بر رو اتياست كه آ يسخن

و فقط انسان است  شوديمرتكب آن نم يوانيح چيكه ه يانسان ريو غ عياست فج يانسان عمل كيكردن  سنگسار

 .و شقاوت سقوط كند  يجه از پستدر نيبه ا توانديكه م

موضوع  نياست كه به ا ياز معدود كُتب  يسنگسار نوشته محقق و اسالم شناس توانا ساسان قره داغ كتاب

كه رد  يمجازات. است قرار داده يمورد بررس ينيو د يخيمختلف تار يايرا از زوا تكارانهيجنا دهيپد نيپرداخته و ا

  .تيبشر خياست بر تار يكه  لكه ننگ افتيتوان  يم ياسالم ثيو احاد  ليو توراتو انجيآن را در قانون حموراب

  

  آواي بوف

   



  مقدمه 

  

يا آ) سنگسار(ه اين اعمال دلخراش و با توجه ب اسالم توحشدين ساختگي و سراسر   سال از١٤٠٠گذشت   با

حتي  شان، رفتارشان با مخالفان عقيده كه فراد ا  اين اچطور ميتوان ب هست ؟)  مسلمان(اميدي به اين وحشيان 

  است ؟ و ساختگي ن و اسالم اشتباهآكه قر مناظره كرد وفهماند ،حيوان پسندانه نيست

يزي از غير انساني هش يافته است ؛ اما كم بودن آن چكا توجهي قابل حدود سنگسار تااجراي حكم امروزه  

از جمله داليل  .قابل قبول ارائه بدهند االبته عده اي با مغلطه و سفسطه سعي دارند اين عمل ر !بودنش نميكاهد

  :آنها براي نشان ندادن چهره وحشيانه اين عمل بدين شرح است 

  !زني كه به همسر خود خيانت ميكند اليق مرگ است 

  !ي سنگسار صحيح نيست ؟ويم ميگهباز رفتاري با تو كند ين نگر همسرت چا

  !كه از يك خيانتكار فاحشه دفاع ميكني هستي   خيانتكاريك حتما خودت هم 

  !است كه بعد از محكوم كردن سنگسار ميشنويم  سفسطه و توهين هايي ،اين مغلطه

به طرف ) شود كه به صورت گروهي انجام مي(سنگسار يك نوع مجازات مرگ است كه از طريق پرتاب سنگ 

. كنند تلقي مي» عملي وحشيانه و سبعانه«المللي اعدام از طريق سنگسار را  جامعه بين. گيرد مجرم صورت مي

در كتب تاريخي به رواج سنگسار به عنوان مجازات در يونان . مجازات سنگسار داراي پيشينه تاريخي بلندي است

در منابع اديان ابراهيمي همچون يهوديت، مسيحيت و اسالم نيز به مجازات سنگسار . تباستان اشاراتي شده اس

  .اشاراتي شده است

   



  

  

  

  

  تاريخچه سنگسار

  :دوران كهن 

اند  شده  بشر ساخته  ترين قوانيني كه بوسيله قديمي. سنگسار، شديدترين شكل مجازات دوران باستان بوده است

ي پادشـاهي اوروكاگينا  سـاله ١٠ي سـوم سـومر در طول دوران  ي سلسـله دورهبر روي الواح سـومري مربوط به 

)Urukagina (پيش از ميالد  ٢٤٠٠قدمت اين الواح به . اند النهرين، كشف شده در شهر الگاش در بين) يعني

ي  رجمهترين سومرشناسان متن اين قوانين را آورده كه ت كرامر يكي از بزرگ. رسد مي) سال پيش ٤٤٠٠حدود 

كسي را كه دزدي كرده و زني را كه با دو مرد «: قسمتي از آن كه به مجازات سنگسار اشاره دارد، چنين است

ها بر روي آن حك شده سنگسار  هايي كه نيت شيطاني آن ها را بايد با سنگ آن. زناشويي كرده بايد سنگسار كرد

، گفته است بايد ]كلمات روي لوح ناخوانا هستندآن [گفته  زني را كه به مردي چيزي را كه نبايد مي. كرد

آجري كه گناه و جرم آن زن بر روي آن حك شده . هايش خرد شوند دهانش را با آجر پخته كوبيد تا دندان

  ».است

بوده كه پيش از آن  رفتاري آني   شده سنگي هم حتماً بيان و تنظيم شده روي لوح  بدون شك، اين قانون نوشته

جرم زنا و خيانت در قوانين حمورابي در بابل، به غرق  ي مجازات زن به درباره.  شده است انجام ميدر ميان مردم 

از  .اند پس از قوانين قبلي تدوين شدهسال  ٣٠٠اين قوانين . كردن زن اشاره شده و موضوع سنگسار نيامده است

شود كه به قتل  ماني كه متوجه مي، ز)Oedipus(اديپ : سنگسار در اساطير يونان باستان نيز سخن رفته است

هاي تاريخي نيز به اجراي  از اين گذشته، گزارش. خواهد محكوم به سنگسار شود پدرش دست يازيده است، مي

را در ) Lycidas(كه هرودوت داستان سنگسار ليسيداس  چنان. دهند حكم سنگسار در يونان باستان گواهي مي

اش، در جلد نهم، كه در  هرودوت، در اثر تاريخي: نويسد كوال مي مارين جان. دارد جلد نهم تاريخ خود بيان مي

مردي كه «نمايد،  يي به نمايندة آتن در سالميس چنين مي سده پنجم ميالدي نگارش شده است، اشاره



سازشي كه از سوي خشايار اول،  نمايد كه آنان بايد به ، به همشهريانش پيشنهاد مي»شود ليسيداس ناميده مي

وسيله آناني كه در داخل و يا خارج شورا  ليسيداس، به. پارس كه با آنان در جنگ بود، موافقت نشان دهند شاه

كه با دشمن در چارچوب اين پيشنهاد سر سازش دارد، سنگسار  گمان اين شدت عصباني و ناراحت بودند، به به

كه چيزي به مردان  بودند، بدون اينهيجان آمده   زنان آتن در حالي كه بر مساله سنگسار ليسيداس به. شد

بگويند، هر كدام همسايگان خود را تشويق نمودند تا به دور خانة ليسيداس گرد آمده، زن و فرزندان او را نيز 

  .سنگسار كنند

  .وناني انيبه خدا نيبا محارم، كفر و توه يهمبستر: در يونان باستان سنگسار براي دو مورد اجرا مي شده 

   



  دين زرتشت سنگسار در 

ترين متون حقوقي و فقهي زرتشتي است، چنين  كه يكي از مهم» صد در نثر«ي  و ششم از رساله  در باب چهل

بربايد ] ي دين زرتشتي كمربند مقدس و نشانه[اينكه چون مردم، چهارده ساله باشند كُشتي «: نوشته شده

چه در دين ما ! اند هم اندر حساب بايد گرفتن دهاند كه آن نه ماه كه در شكم مادر بو چه دستوران گفته. بستن

بر مرد و زن فريزوانست، و به روزگار پيشين اگر كسي پانزده ساله تمام شدي . كاري بهتر از كُشتي داشتن نيست

ي دانشمند  همين گفتار در ترجمه. »و كشتي نداشتي او را به سنگسار كردندي كه نان و آب بر وي حرام است

  :كه چنين آمده) E. W. West(ت اوستاشناس، وِس

  

The forty-sixth subject is this, that, when people become fourteen years of age, it 
is necessary to tie on the sacred thread-girdle [kusti], because the high-priests 
have said that it is likewise necessary to take into account those nine months that 

they have been in the womb of the mother. 

For in our religion there is no duty better than wearing the sacred thread-girdle , 
and it is incumbent on man and woman. And, in former days, if any one should 
have become completely fifteen years of age, and should not have worn the 
sacred thread-girdle, they would have done for him by stoning, as bread and 

water are forbidden ('haram) for him  

  

سنگسار زنان زناكار، در زمان فرمانروايي كورش كبير بر بابل، امري رايج بود كه اسناد و الواح حقوقي دربار 

هرچند بايد توجه داشت كه سنگسار زنان در بابل، امري نبود كه . كنند هخامنشيان اين مسئله را تأييد مي

ويل . قلمرو حكومتش قانون سنگسار اجرا شود كبير آن را به وجود آورده باشد، بلكه وي اجازه داد تا در كورش

گناهاني مانند خيانت به شاه، . كند كه در عصر هخامنشيان مجازات سنگسار رايج بود دورانت نيز تأييد مي

ادبي به خاندان  سوزاندن يا دفن كردن مردگان، تجاوز به حريم كاخ شاهي، نزديك شدن به كنيزكان شاه، بي

كردند كه زهر بنوشد يا او را به چهار  در اين گونه حاالت، گناهكار را ناچار مي. شتكيفر مرگ دا... سلطنتي و

كردند يا  كردند يا جز سر، تمام بدن او را در خاك مي آويختند، يا سنگسارش مي كشيدند يا به دار مي ميخ مي

  .هايي ديگر كوفتند و مجازاتي سرش را ميان دو سنگ بزرگ مي



دهد در عصر ساسانيان نيز مجازات سنگسار عليه مجرمين  به اجرا در  كه نشان مي منابع بسياري وجود دارد

رخ ) به جرم ارتداد از دين زرتشتي و تبليغ براي مسيحيت(از جمله مواردي متعدد از سنگسار مسيحيان . آمد مي

همچنين . دندي مسيحى را مصلوب كرده، سپس سنگسار نمو براي نمونه در زمان يزدگرد دوم، دو راهبه. داد

اش، دستور داد تا يك ايراني به نام بندويه را به جرم ناسزا گفتن به پادشاه،  خسرو پرويز در زمان پادشاهي

كردند  شدند و عليه حكومت ساساني، اقدام مي بنابر اسناد تاريخي، شاهزادگاني كه ياغي مي. سنگسار كردند

گذشته از اين بنابر قوانين حكومتي عصر ساساني .شد ه ميشدند و بعضاً اعضاي بدنش بريد مصلوب يا سنگسار مي

بدين صورت كه . ، مجازات نگاه كردن به زنان مردم نيز بسيار خشونت بار بود)كه برگرفته از فقه زرتشتي بود(

  :كه در شاهنامه آمده است كه انوشيروان گفت چنان. كردند مي) در چاه(مجرمين را تيرباران و يا زنده به گور 

  

  ي كو كند بر زن كس نگاه        چو خصمش بيايد بدرگاه شــاهكس

  نيابــد به جز چـاه و دار بلنــد       كه با دار تيرسـت و با چــاه بند

  

ماجرا از . گران را سنگسار نمودند در تراژدي مهبود نيز شاهد هستيم كه انوشيروان دستور داد تا خائنين و فتنه

يكي ديگر از درباريان انوشيروان شخصي به نام آذرونداد . ، وزيري به نام مهبود داشتاين قرار بود كه انوشيروان

كرده،   لذا به همراهي يك يهودي تصميم گرفت تا توطئه. ورزيد بود، كه به جايگاه و مقام مهبود حسادت مي

ه؛ پادشاه نيز دستور از همين روي انوشيروان را نسبت به مهبود بدگمان كرد. مهبود را از مقامش به زير كشند

ايام گذشت، تا اينكه انوشيروان دريافت كه . عام نمودند اش قتل داد تا مهبود را به همراه تمامي اعضاي خانواده

ي خود پشيمان شد، پس دستور داد تا آذرونداد و مرد يهودي را  گناه بود، بدين سبب از رفتار ستمگرانه مهبود بي

بر پژوهشگران روشن است كه انوشيروان، دادگرترين پادشاه . را سنگسار نمودندبه دار آويختند و آنگاه آن دو 

كرد و هر آنچه در  ي اهورامزدا كاري نمي ساساني، كسي بود كه به گواهي خود و موبدان، جز به رضايت و خواسته

  .زندگاني به انجام رساند، كردار نيك بود 

. بردند مردم ايران از تماشاي سنگسار مجرمين بسي لذت مي انگيز در مسئله سنگسار اين است كه ي شگفت نكته

را سنگسار نمود، ايرانيان از اين رفتار خرسند و دلشاد گشته؛ » دارا«چنان كه وقتي اسكندر، دو نفر از قاتلين   آن

  :خوانيم در شاهنامه مي! اسكندر را تشويق كردند



  

  سر شاه كش مرد بيــــــدار كـرد                    دو بد خواه را زنده بر دار كرد     

   گرفته يكى سنگ هر يك بچنگ               ز لشكـــر برفتنــــد مردان جنــگ    

  مبادا كسى كو كشد شــــهريار                  سنگســـار  بكردند بر دارشــــان 

  آزاد مـــــــردبــــزارى بران شــاه             چو ديدند ايرانيــان كو چـه كرد  

   بدان سرور شهريار زميـــن            گرفتـــند يك ســـر برو آفـــــرين    

  

   



  يميابراه انياد در سنگسار 

  

  :در اينجا قصد داريم به بررسي سنگسار از نظر اديان ابراهيمي نگاهي بيندازيم 

  ـ سنگسار در تورات ١

ترين راه  جهت دستيابي به نتيجه، مراجعه به عهد عتيق كتاب  براي بررسي سنگسار سريعترين، بهترين و دقيق

  .مقدس يهوديان است كه راهنماي تمام حركات و رفتار آنها نيز ميباشد

  سفر خروج

اين باب مربوط به رفتن موسي به كوه است و تا موقعيكه او در كوه است هيچ انسان و يا حيواني حق   ١٩باب 

  .وگرنه مجازات خواهد شد و مجازات آن نيز سنگسار يا تير باران است نزديك شدن به آن كوه را ندارد

و حدود براي قوم از هر طرف قرار ده و بگو بر حذر باشيد از اينكه بفراز كوه برآئيد يا دامنه آنرا لمس  :  ١٢آيه 

  .  نمائيد زيرا هر كه كوه را لمس كند هر آينه كشته شود

بلكه يا سنگسار شود يا به تير كشته شود خواه بهايم باشد خواه انسان، زنده دست بر آن گذارده نشود  : ١٣آيه  

  . نماند، اما چون كرنا نواخته شود ايشان بكوه برآيند

در اينجا حتي تاكيد ميكند كه انسان يا حيواني كه بايد كشته شود را نبايد لمس كرد بلكه بايد از دور او : تفسير

يد يكي از مسائل سنگسار نيز همين عدم لمس بوده باشد و البته ميتوان تصور شا. را  بوسيله تير يا سنگ كشت

است كه شخص را در چاله اي فرو كرده و سنگ باران كنند تا  زمانيكرد كه چنين مرگي بسيار وحشتناك تر از 

ربات سنگ زيرا وقتي شخص آزاد است دائما از سنگ فرار ميكند و بعد از مدتي طوالني كه بر اثر ض. كشته شود

  .خسته و زخمي و رنجور شد كشته ميشود

  سفر خروج 

  .در اين باب از مجازاتها و از جمله مجازات مرگ براي اعمال مختلف صحبت ميشود  : ٢١باب 

  .هركه انساني را بزند و او بميرد هر آينه كشته شود : ١٢آيه 



  . وهركه پدر يا مادر خود را زند هر آينه كشته شود  :١٥آيه  

با توجه به كليت . با مراجعه به ترجمه هاي انگليسي و سوئدي مقصود از زدن همان كتك زدن ميباشد: يح توض

  . متن كتاب مشخص ميشود كه اين كشتن ها بوسيله سنگسار صورت ميگيرد

وداغ بعوض  : ٢٥آيه .  و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دست و پا بعوض پا  : ٢٤آيه 

  زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه داغ و 

  مجازات سنگسار براي گاو

  ٢١باب 

و هرگاه گاوي بشاخ خود مردي يا زني را بزند كه او بميرد گاو را البته سنگسار كنند و گوشتش را  : ٢٨آيه 

  . نخورند و صاحب گاو بيگناه باشد

گاه نداشت و او مردي يا زني را كشت گاو وليكن اگر گاو شاخ زن ميبود و صاحبش آگاه بود و آن را ن :  ٢٩آيه  

  .را سنگسار كنند و صاحبش را نيز بقتل رسانند 

  .اگر گاوي غالمي يا كنيزي را بزند سي مثقال نقره بصاحب او داده شود و گاو سنگسار شود  : ٣٢آيه 

كه درسي باشد براي كه شخص خطا كار مجازات يا تنبيه بشود بل قانون مجازات نه تنها براي اين است:   توضيح 

حال در . خواهند شد) حتي مرگ( سايرين تا بدانند چنانچه آنها نيز همان خطا را مرتكب شوند شامل مجازات 

ظاهراً گاوها را جمع . مورد گاو و اينكه با مجازات يك گاو چگونه ساير گاو ها متنبه خواهند شد امر عجيبي است

كمدي بنظر ميرسد ولي . بزنيد و بكشيد بدين شكل سنگسار ميشويدكرده توضيح ميداند كه اگركسي را با شاخ 

اما اگر مقصود اينست كه بااين  .واقعيت و آيه اي است از كتاب مقدس يهوديان كه بايد برمبناي آن رفتار كنند

 عمل صاحب گاو جريمه بشود زيرا يك گاو را از دست ميدهد بايد ديد گناه گاو بيجاره چيست كه بايد با شيوه

را ) در اينجا گاوها( سنگسار بميرد و گوشتش هم خورده نشود؛  و البته باز هم نبايد موضوع متنبه شدن سايرين 

  . فراموش كرد 

آيا بهتر نيست انسان ها به جاي سنگسار كردن و زجر دادن گاو آن حيوان به قصابي برده و از گوشت حيوان 

يست شاخ هاي گاو با ببريم تا باعث مرگ كسي نشود ؟ آيا بستن مانند تمام جانداران استفاده شود ؟آيا بهتر ن

  بهتر از سنگسار كردن و دور انداختن گوشت حيوان نيست ؟) هر چند از روي غريزه ( گاو مقصر 



  چند حكم مرگ از سفر خروج 

  ٢٢باب 

ات آورده در اين باب از قوانين مجازات صحبت ميشود ولي چون صحبت بر سر حكم اعدام است تنها آن آي

  .ميشود

  زن جادوگر را زنده مگذار   : ١٨آيه 

  .  هركه با حيواني مقاربت كند هر آينه كشته شود : ١٩آيه  

  .هركه براي خداي غير از يهوه و بس قرباني گذراند البته هالك شود : ٢٠آيه 

تن مشخص ميشود كش در اين آيات از كشته شدن نامبرده شده كه با توجه به تفاسيري آورده شده،: ـ توضيح 

با توجه به آيات فوق بنظر ميرسد رسم كشتن زن باصطالح جادوگر در دوران . اين افراد با سنگسار بوده است

نكته ديگر اينكه حتي قرباني كردن براي خدائي غير از . انگيزاسيون بوسيله يهوديان وارد مسيحيت شده باشد 

  .دارد) سنگسار(يهوه حكم مرگ 

   ١٥باب 

و كسانيكه  : ٣٣آيه . وچون بني اسرائيل در صحرا بودند كسي را يافتند كه روز سبت هيزم جمع ميكرد : ٣٢آيه 

  . او را يافتند كه هيزم جمع ميكرد او را نزد موسي وهارون و تمامي جماعت آوردند

  .و او  را در حبس نگاه داشتند زيرا كه اعالم نشده بود كه با وي چه بايد كرد : ٣٤آيه  

و خداوند به موسي گفت اين شخص البته كشته شود تمامي جماعت او را بيرون از لشگرگاه با سنگها  : ٣٥ آيه 

  .سنگسار كنند

پس تمامي جماعت او را بيرون از لشگرگاه آورده او را سنگسار كردند و بمرد چنانكه خداوند به موسي  : ٣٦آيه  

  . امر كرده بود

زمين دار يا گله دار يا تاجر و يا صاحب صنعتي در حد تمدن و پيشرفت  گذشته مردم يا يدر زمانها :توضيح 

اين . خود بودند؛ فقير ترين انسانها كسي بود كه نه زمين داشت نه گله اي و نه صاحب صنعت و مالي بود

و بوته  فقيرترين و بي چيزترين آدم ها تنها اتكا يا ممر درآمدشان آن بود كه از صبح  زود تا شام به صحرا بروند



ي را رفقي فرد حال وقتي چنين. هاي خشك را جمع آوري كرده براي فروش بياورند تا لقمه ناني داشته باشند

بدستور يهوه سنگسار ) شنبه( چنين وضعي تنها به جهت كار در روز سبت اكه درآمد اندكش روزانه ميباشد ب

و خشني عده زيادي از اين دين روي گردان  مي توان بسادگي پي برد كه در نتيجه چنين قوانين سخت ،ميكنند

  . شده و مسيحيت را پايه گذاري كردند

  صحيفه يوشع

  ٧باب

و يوشع و تمامي بني اسرائيل با وي عخان پسر زارح و نقره و ردا و شمش طال و پسرانش و دخترانش  : ٢٤آيه 

  . ا را بوادي عخور بردندوگاوانش و حمارانش و گوسفندانش و خيمه اش و تمامي مايملكش را گرفته آنه

و يوشع گفت براي چه ما را مضطرب ساختي خداوند امروز ترا مضطرب خواهد ساخت پس تمامي  : ٢٥آيه 

و توده بزرگ از   ٢٦آيه .  اسرائيل او را سنگسار كردند و آنها را سوزانيدند و ايشانرا به سنگ ها سنگسار كردند

ست و خداوند از شدت غضب خود برگشت بنابراين اسم آن مكان تا سنگ ها براو برپا داشتند كه تا بامروز ه

  .ناميده شده است "وادي عخمور "امروز 

وحشيانه ه يوشع جانشين موسي براي تصرف سرزمين فلسطين به آنجا حمله ميكند و مردم آنجا را ب: توضيح 

. است كجاي تاريخ سابقه نداشته بطوريكه درهيچ بهمراه تمامي حيوانات بالاستثنا بقتل ميرساند؛ ترين وجهي

را بگردن ) بهانه شكست( اما در يكي از آنها شكست ميخورد و در اين رابطه گناه . بعد شهرها را به آتش ميكشد

مياندازند زيرا اين شخص مقداري طال و نقره  و پارچه را از  "عخان بن كرمي ابن زبدي بن زارح"شخصي بنام 

حاليكه آنها را بايد به معبد ميدادند كه در اساس زير سلطه هارون برادر موسي بود غنائم براي خود برميدارد در 

گاو، گوسفند، ( در نتيجه اين شخص بهمراه تمامي خانواده اش و حتي حيواناتش . و به جيب آنها ريخته ميشد

  . و خيمه و اثاثيه منزل سنگسار ميشود) االغ 

  ١٢كتاب اول پادشاهان  باب 

  .درگيريهاي  بني اسرائيل برهبري يوشع با اقوام و حكومتهاي آن سرزمين هاست موضوع اين باب

را كه سردار باج گيران بود فرستاد و تمامي اسرائيل او را سنگسار كردند كه  "ادورام "و رحبعام پادشاه،    ١٨آيه 

  . كردمرد و رحبعام پادشاه  تعجيل نموده بر عرابه خود سوار شد و به اورشليم فرار 



  ٢١باب 

شهادت  "نابوت "و دو نفر از بني بليعال در آمده پيش وي نشستند و آن مردان بليعال بحضور قوم بر :١٣آيه 

برخدا و پادشاه كفر گفته است و او را از شهر بيرون كشيده وي را سنگسار كردند تا   "نابوت "داده گفتند كه 

 .بمرد

 . نابوت سنگسار شده و مرده است و نزد ايزابل فرستاده گفتند كه :١٤آيه 

 "گفت برخيز و تاكستان  "آخآب "و چون ايزابل شنيد كه نابوت سنگسار شده و مرده است ايزابل به  : ١٥آيه  

  .را كه او نخواست آنرا بتو به نقره بدهد متصرف شو زيرا كه نابوت زنده نيست بلكه مرده است "نابوت يزرعيلي

معلوم  ١٢باب  ١٨همچنين از آيه . يا پادشاه كفر ميگفت مجازات سنگسار داشت كسيكه به خدا و: توضيح 

  .ميشود كه در آنزمان اورشليم در اختيار يهوديان نبوده است

  ١٠كتاب دوم تواريخ ايام باب 

را كه رئيس باجگيران بود فرستاد و بني اسرائيل او را سنگسار كردند  "هدورام "پس رحبعام پادشاه  : ١٨آيه 

  .ه مرد و رحبعام پادشاه تعجيل نموده برعرابه خود سوار شد و به اورشليم فرار كردك

  ٢٤باب 

پس روح خدا زكريا ابن يهوياداع  كاهن را ملبس ساخت و او باالي قوم ايستاده بايشان گفت خدا  : ٢٠آيه 

چونكه خداوند را ترك نموده  چنين ميفرمايد، شما چرا از اوامر يهوه تجاوز مينمائيد پس كامياب نخواهيد شد،

 .ايد او شما را ترك نموده است

 .و ايشان بر او توطئه نموده او را بحكم پادشاه در صحن خانه خدا سنگسار كردند  : ٢١آيه  

پس يوآش پادشاه احساني را كه پدرش يهوياداع بوي نموده بود بياد نياورد بلكه پسرش را بقتل    :٢٢ آيه  

  .يمرد گفت خداوندا اين را ببينيد و باز خواست نمائيدرسانيد و چون او م

نفوذ زيادي داشت   "يوآش "كاهني بود كه در زمان پادشاهي بنام   "يهوياداع "داستان چنين است كه :توضيح 

اما بزودي پس از مرگ او مردم دوباره به بت پرستي روي ميآورند تا اينكه روح خدا براي . و در خدمت يهوه بود

را ميفرستد تا مردم را از بت پرستي برحذر كند ولي پادشاه خدمات پدر اين   "زكريا ابن يهوياداع "آنها ارشاد 



اين نيز نشان ميدهد كه قرنها پس از موسي يهوديان . شخص را فراموش ميكند و دستور سنگسار زكريا را ميدهد

يهوياداع ميمرد دوباره به بت پرستي باز  باز گرايش به بت پرستي داشتند و بمجرد اينكه كاهني قدرتمند بنام

  .ميگردند و حتي پسر او را سنگسار ميكنند

  : ١٤تا  ١٠، از ٢٠تورات، كتاب الويان  

اگر مردي با زن پدر خود همبستر . اگر فردي با همسر شخص ديگر زنا كند، مرد و زن هردو بايد كشته شوند 

د و زن بايد كشته شوند، و خونشان به گردن خودشان شود به پدر خود بي احترامي كرده است، پس آن مر

اگر مردي با عروس خود همبستر شود، بايد هردو كشته بشوند، زيرا زنا كرده اند، و خونشان به گردن . ميباشد

خودشان ميباشد، اگر دو مرد با هم نزديكي كنند بايد كشته شوند، و خونشان به گردن خودشان ميباشد، اگر 

با مادر آن نزديكي كند، گناه بزرگي كرده است و هر سه بايد زنده زنده سوزانده شوند تا اين لكه مردي با زني و 

  .ننگ از دامن شما پاك شود

  : ٢٧تا  ٢٢، از ٢٢تورات تثنيه  

به اين . اگر مردي در حال ارتكاب زنا با زن شوهرداري ديده شود، هم آن مرد و هم آن زن بايد كشته شوند 

اگر دختري كه نامزد شده است، در داخل ديوارهاي شهر توسط . از اسرائيل پاك خواهد شدترتيب، شرارت 

دختر را بخاطر . مردي اغوا گردد، بايد هم دختر و هم مرد را از دروازه شهر بيرون برده، سنگسار كنند تا بميرند

چنين . بي حرمت كرده استاينك فرياد نزده و كمك نخواسته است و مرد را بجهت اينكه نامزد مرد ديگري را 

شرارتي بايد از ميان پاك شود اما اگر چنين عملي خارج از شهر اتفاق بيافتد تنها مرد بايد كشته شود، چون 

اين مثل آن است كه كسي بر شخصي حمله ور شده او . دختر گناهي كه مستحق مرگ باشد مرتكب نشده است

  .ز شهر بوده كسي به كمكش نرفته است تا اورا نجات دهدرا بكشد، زيرا دختر فرياد زده و چون در خارج ا

همانطور كه از تورات نقل قول شد ؛ در تورات بطور مشخص دستور داده شده است كه زناكار را بايد سنگسار 

  ! كرد 

م او البته ميان قوانين يهود با اسالم اندكي تفاوت وجود دارد، به زناكار يكبار اخطار داده ميشود و در مرتبه دو 

در تورات سنگسار تنها براي زنا در نظر گرفته نشده است بلكه تورات در مورد كفر .  مستحق سنگسار شدن است

 .ورزيدن، دين ديگري را انتخاب كردن، به خدا فحش دادن، جادوگري كردن نيز دستور به سنگسار ميدهد

يهوديان حدود دو هزار . و كشتهمچنين آمده است كه موسي شخصي را بخاطر توهين به خدا سنگسار كرد 



سال است كه هيچ كس را سنگسار نكرده اند، و از اين دستور تورات سرپيچي كرده اند، و دليل اين سرپيچي 

اسرائيل سرزمين يهوديان در دو هزار سال پيش توسط رومي ها مورد تجاوز قرار گرفت و : بسيار جالب است 

  . بود نابود شد) Sanhedrin(س يهوديها و مجل دستگاه مذهبي آنها كه شامل دادگاه

از آن روز تا به اين روز يهوديان موفق نشده اند دادگاه شرعي تشكيل بدهند، زيرا گويا براي تشكيل چنين  

خاخامهاي دانش آموخته دارند، تا بتوانند در مورد جان انسانها ) هفتاد و يك(دادگاهي نياز به تعداد مشخصي 

  . تصميم بگيرند

ز يهوديان معتقدند تا زمان ظهور عيسي مسيح چنين دستگاه قضايي شكل نخواهد گرفت و تا آن زمان برخي ا

  . يهوديان نه كسي را سنگسار خواهند كرد و نه از روي قوانين ديني خود در مورد جان انسانها تصميم ميگيرند

ران اين بود كه يهوديان كسي را هرگز اتفاق نخواهد افتاد نبايد نگ) ظهور مسيح(از آنجا كه چنين اتفاقي  

  .سنگسار كنند

بته اين بسيار خوشايند است كه يهوديان به هر بهانه و دليلي از عمل به دستورات ديني خود كه بسيار ال 

اما مسلمانان دستورات يهودي را كه خود يهوديان آنها  .خود داري ميكنند است،وحشيانه و زشت و ضد انساني 

ي كه در عهد عتيق در باره سنگسار يتا اينجا آن تعداد آيه ها. ميكنند اجراشور و اشتياق  را پياده نميكنند با

با توجه به اينكه در اين دسته كتب باصطالح مقدس چنانچه دستوري يا حرفي حتي يكبار  .آمده بود ذكر شد

ستور يهوه و با اجراي د  پس زمانيكه در اين خصوص چندين و چند آيه آنهم بدباش د الزم االجرا ميآمده باش

  .موسي آمده است پس سنگسار يكي از اصول اساسي و اجتناب ناپذير يهوديت گرديد

   



  :ـ سنگسار در مسيحيت  ٢

و به   گفته ميشود كه عيسي مسيح پيامبر صلح بوده و سنگسار را منسوخ كرد و آنرا ممنوع ساخت            

  !لبته ادعاي دوم درست است اما عيسي سنگسار را منسوخ نكرد همين دليل در مسيحيت سنگسار وجود ندارد، ا

  ٢١انجيل متي باب 

  .اما دهقانان غالمش را گرفته بعضي را زدند و بعضي را كشتند و بعضي را سنگسار نمودند : ٣٥آيه 

را در اينجا عيسي دارد مثلي ميآورد كه شخصي باغ خود را به دهقاناني ميسپارد و بعد كه غالمش : توضيح 

  .ميفرستد تا ميوه ها را بياورد او را سنگسار ميكنند

  ٨انجيل يوحنا باب 

و بامدادان باز به هيكل آمد و چون جميع قوم نزد او آمدند نشسته   ٢كوه زيتون رفت  آيه ه اما عيسي ب:  ١آيه 

بود پيش او آوردند و او را كه ناگاه كاتبان و فريسيان زني را كه در زنا گرفته شده   ٣را تعليم ميداد  آيه  ايشان

 تو موسي در تورا  ٥بدو گفتند اي استاد اين زن در عين عمل زنا گرفته شده  آيه   ٤در ميان برپا داشته  آيه 

و اينرا از روي امتحان بدو گفتند تا   ٦بما حكم كرده است كه چنين زنان سنگسار شوند اما تو چه ميگوئي  آيه 

و چون در سئوال   ٧عيسي سر بزير افكنده به انگشت خود بر روي زمين مينوشت  آيه  ادعائي بر او پيدا كنند اما

و باز سر   ٨كردن الحاح مينمودند راست شده بديشان گفت هر كه از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد  آيه 

شروع كرده تا بآخر پس چون شنيدند از ضمير خود ملزم شده از مشايخ   ٩بزير افكنده برزمين مينوشت  آيه 

پس عيسي چون راست   ١٠يك يك بيرون رفتند و عيسي تنها باقي ماند با آن زن كه در ميان ايستاده بود  آيه 

شد و غير از آن زن كسي را نديد بدو گفت اي زن آن مدعيان تو كجا شدند آيا هيچكس بر تو فتوي نداد  آيه 

  م بر تو فتوي نميدهم برو و ديگر گناه مكن  عيسي گفت من ه  ١٢گفت هيچكس اي آقا  آيه   ١١

( هرچند كتبي مانند عهد عتيق و عهد جديد بيشتر افسانه ها و داستانهاي مردمان آن منطقه : توضيح 

كه بعنوان كتاب مقدس براي يي ميباشند و بايد به شكل ديگري بررسي بشوند ليكن از آنجا) خاورميانه كنوني

مان شيوه و روش خود ه در مواردي ميبايست به، اعمال و رفتار قرار گرفته اند شقگروه وسيعي از مردمان سرم

مورد در مسيحيت  مختصر از تناقضي كه در اين  مين دليل يك بررسي بسياره آنها با اين نكته برخورد كرد به

  : توجه كتيدآيه هاي زير ها به شود براي نشان دادن اين تناقض وجود دارد انجام مي



  ٥باب  انجيل متي

  يا صحف انبياء را باطل سازم بلكه تا تمام كنم  تگمان مبريد كه آمده ام تا تورا  ١٧آيه 

هرگز زايل نخواهد شد تا  تزيرا هر آينه بشما ميگويم تا آسمان و زمين زايل نشود همزه يا نقطه از تورا  ١٨آيه  

  همه واقع شود  

اينجا يك . ي و انگليسي در يكي دو كلمه تفاوتهائي داردقبالً بايد توضيح داد، ترجمه پارسي با متن سوئد

اگر مسيح ميگويد حتي يك حرف از عهد عتيق قابل تغيير : دوگانگي بصورتي كامال واضح خود را نشان ميدهد

نيست پس ميبايست حكم سنگسار را تائيد ميكرد؛ اما آنرا صريحاً تائيد  و يا نفي نكرد؛ در حاليكه بايد دقيقا 

باره ساير ه سنگ اول را بيندازد ميتواند درآيا اينكه هركس گناه نكرد .ري ميكرد تا تكليف روشن شودموضع گي

هر ه احكام اعدام نيز صادق باشد؟ يعني اينكه ميتوان به اينصورت برداشت كرد كه اعدام يا كشتن اشخاص ب

اينكه فقط در مورد سنگسار چنين حال گناهي نكرده باشند و ياه صورت بايد توسط كساني صورت بگيرد كه تا ب

است؟  و يا اينكه كالً حكم اعدام نبايد صادر بشود؟ در اينصورت چرا مسيحيان انواع ديگري از اعدام را اجرا كرده 

اما چرا خود  زنده زنده در آتش ميسوزاندند؟) مخصوصا زنان را( و ميكنند؟ چرا بعضي ها را به اتهام جادوگر

  :اين مورد تنها دو صورت را ميتوان در نظر گرفت در مسيح سنگ نيانداخت؟

مسيح با سنگسار مخالف بوده؛ در نتيجه حكمي از تورات را نفي كرده است و اين مخالف  آياتي است كه  - ١

( يك توضيح اينكه در موارد ديگري نيز دستورات مسيح . ميگويد حتي يك حرف از عهد عتيق را نفي نميكند

  .در تقابل كامل قرار دارند كه در اينجا به بررسي كامل آن پرداخته نميشود با عهد عتيق) عهد جديد

پس چنانچه مسيح بعنوان خدا . نيز گناهكار بوده است و بهمين دليل سنگ نيانداخته بود) مسيح( خود او  - ٢

انتظار پاكي و در نتيجه نميتواند از مردمان  ،يا پسر خدا شخص پاك و بيگناهي نبوده بلكه جزو گناهكاران بوده

تفاسيري بيشتر كه ميتواند بر اين  همچنين .وقتي خدا چنين باشد از بنده انتظاري نيست .بيگناهي داشته باشد

  .نكته اضافه كرد

كه مسيح به اين ترتيب سنگسار را تائيد كرده ولي خود  ست ا نتيجه دومي كه از اين قسمت بدست ميآيد اين

حال يك نكته ديگر؛ اگر اين زن دوباره همين گناه را مرتكب  .انداخته استنيز بدليل گناهكار بودن سنگي ني

كتاب  .كه در مورد همين يك حكم ديده ميشود ص بارزي استيميشد آنگاه چه حكمي صادر ميشد؟ اينها نقا

در نوشته ديگري در يك مقايسه از زاويه اي ديگر . عهد عتيق در اين خصوص بسيار ضعيف و قابل نقد است



ن عهد عتيق، عهد جديد و قرآن از يك طرف و كتاب اوستا از طرفي ديگر به نكاتي جديد پرداخته و ضمن ميا

نشان دادن ضعف هاي هر كدام از اينها نشان داده خواهد شد كه كدام يك در كدام نكات از سايرين برتر است و 

ص سنگسار و در كل احكام اعدام و نتيجه اين بحث تا اينجا چنين است كه انجيل در خصو. كدام ضعيف تر است

حتي پائين تر دستوري دقيق و مشخص نداده و در يك سردرگمي از لحاظ قوانين بسر ميبرد در نتيجه تفاسيري 

 به. كه ميتوان از اين كتاب توسط طرفدارنش در نقاط مختلف صورت بگيرد بسيار بيشتر از يهوديت و اسالم است

ولي ) حتي زنده زنده در آتش سوزاندن( مجازاتهاي مرگ را اعمال كردند  مين دليل است كه مسيحيان انواعه

در خصوص سنگسار دچار ترديد شدند و براي فرار از بحث و جدلي كه در اين باره ميتوانست براه بيفتد از روش 

اينكه  براي .است در كنار مسيحيت متزلزل، يهوديت بصراحت سنگسار را تائيد كرده. هاي ديگر استفاده كردند

بحث كمي كامل تر بشود بايد يك نكته ديگر را نيز اضافه كرد اينكه در عهد جديد با مسئله زنا بطور بسيار 

شديدي  برخورد شده و تاكيد ميشود چنانچه زني را طالق بدهند و يا كسي با زن مطلقه ازدواج كند زنا كرده 

  .ندارد مين دليل است كه در ميان كاتوليك ها طالق وجوده به .است

  ٥انجيل متي باب 

ليكن من بشما ميگويم هر كس بزني نظر   ٢٨شنيده ايد كه باولين گفته شده است زنا مكن  آيه   ٢٧آيه 

پس اگر چشم راستت ترا بلغزاند قلعش كن و از   ٢٩دم در دل خود با او زنا كرده است  آيه  شهوت اندازد همان

آيه .  وي از اعضايت تباه گردد از آنكه تمام بدنت در جهنم افكنده شودخود دور انداز زيرا  ترا بهتر آنست كه عض

و اگر دست راستت بلغزاند قطعش كن و از خود دور انداز زيرا  ترا مفيدتر آنست كه عضوي از اعضاي تو   ٣٠

ق و گفته شده است هر كه از زن خود مفارقت جويد طال  ٣١آيه   .نابود شود از آنكه كل جسدت افكنده شود

ليكن من بشما ميگويم هر كس بغير علت زنا زن خود را از خود جدا كند باعث زنا كردن   ٣٢نامه بدو بدهد  آيه 

  .او ميباشد و هركه زن مطلقه را نكاح كند زنا كرده است

. اين آيات نشان ميدهد كه تا چقدر عيسي و عهد جديد با زنا سرمخالفت دارند و حتي طالق را نيز زنا ميدانند

در ميان يهوديان طالق بوده ولي . نابراين بررسي مسئله سنگسار از بررسي مجموعه اين قوانين جدا نيستب

اما در آوردن چشم در حاليكه تنها يك . عيسي آن را نفي ميكند و با اينكار بار ديگر عهد عتيق را نفي ميكند

دستوراتي است كه به رهبران كليسا اجازه ...  باشد، يا قطع دست و نگاه كرده و آن يك نگاه برابر با زنا مي

  .اعمال كند ،ميدهد كه چنين اعمالي را بر كسانيكه چنين بكنند

    ٥كتاب اعمال رسوالن  باب 



پس سردار سپاه با خادمان رفته ايشانرا آوردند ليكن نه بزور كه از قوم ترسيدند كه مبادا ايشان را   ٢٦آيه 

  . سنگسار كنند

كه در زندان بودند ولي توسط فرشته آزاد ميشوند وزمانيكه در هيكل براي  از رسوالن است اين داستانِ تعدادي

سنگسار كنند حركتي  آيند ولي از ترس اينكه مردم آنها را مردم موعظه ميكنند رئيس كهنه با همراهان مي

  .خشن نكردند

    ٧باب 

 "سوُلس  "ي خود را نزد پايهاي جواني كه و از شهر بيرون كشيده سنگسارش كردند و شاهدان جامه ها  ٥٨آيه 

وچون استيفان را سنگسار ميكردند او دعا نموده گفت اي عيسي خداوند روح مرا   ٥٩آيه .  نام داشت گذاردند

   .ينها مگير؛ اين را گفت و خوابيدپس زانو زده به آواز بلند ندا در داد كه خداوندا اين گناه را بر ا  ٦٠بپذير  آيه 

    ١٤باب 

اما يهوديان از انطاكيه و ايقونيه آمده مردم را با خود متحد ساختند و پولس را سنگسار كرده از شهر   ١٩آيه 

  بيرون كشيدند و پنداشتند كه مرده است

  ١١رساله دوم پولس به قرناتيان  باب 

دند يك دفعه سنگسار سه مرتبه مرا چوب ز  ٢٥مرتبه از چهل يك كم تازيانه خوردم  آيه  ٥از يهوديان   ٢٤آيه 

  شدم سه كرت شكسته كشتي شدم شبانه روزي در دريا بسر بردم  

  داستان خود را تعريف ميكند )  Paulus ( در اينجا پولس: توضيح 

  ١١رساله به عبرانيان باب 

  و ديگران از استهزا  و تازيانه ها بلكه از بندها و زندان آزموده شدند  : ٣٦آيه 

يدند و با اره  دوپاره گشتند؛ تجربه كرده شدند و بشمشير مقتول گشتند؛ در پوستهاي سنگسار گرد : ٣٧آيه 

  .گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذليل آواره شدند 

  



  ١٢باب 

زيرا كه متحمل آن قدغن نتوانستند شد كه اگر حيواني نيز كوه را لمس كند سنگسار يا به نيزه زده   ٢٠آيه 

  شود 

  .داستان كوه رفتن موسي استاين همان : توضيح 

پاسخ به اين پرسشها ميتواند اين باشد كه عيسي مسيح يا به اندازه كافي آزادمرد و انسان دوست و با جسارت  

در مسيحيت سنگسار وجود ندارد و اين براي مسلمانان . كه با پيروان خود شوخي داشته استنبوده است و يا اين

د دارد اما در مسيحيت وجود است كه در يهوديت و اسالم سنگسار وجوبايد بسيار مضحك باشد، كه چگونه 

د به ؟ همچنين در مسيحيت گوشت خوك خوردن آزاد است اما در اسالم و يهوديت نيست، آيا خداونندارد

؟ چطور ممكن است خدا نظري در مورد حكمي داشته باشد و بعداً نظرش عوض مسيحيان زنگ تفريح داده است

  !؟به نظر اوليه خود برگردددوباره  شود و

  

   



  :ـ سنگسار در اسالم  ٣

اسالم  .مي باشد "رجم "در قرآن آمده كه سنگسار كلمه اي پارسي بر گرفته از سنگ ميباشد، معادل عربي آن 

ي مربوط به يهوديان يآنها نيز داستانها و بار نام برده شده است  ٤گرايان مي گويند كه از سنگسار در قرآن تنها 

يعني نه دستور قرآن است و نه  .رآن نيست و از محمد نيز صادر نشدوجه در ق دستور سنگسار به هيچ. است

پس مشكل از اسالم  .سنتي از جانب محمد چون در قرآن به طور دقيق نامي از رجم يا سنگسار برده نشده است

سار با توجه به تورات داده به سنگ "دستور"اما  قرآن همچون ديگر دستوراتش غير مستقيم ! و قرآن نيست 

بايد اين موضوع را در نظر داشت كه بسياري از قوانين اسالم مانند  غسل و تعداد ركعات نماز در قرآن  .است

  . نيست و مسلمانان فقط با استناد به سنت پيامبر به آنها عمل مي كنند 

  :دهيم ارائه ميحال بررسي مختصري از رجم در اسالم  

  :ر اسالم سابقه سنگسار د 

شيوخ مسلمان . است)  حد رجم(م رايج است،  يكي از مسائلي كه به عنوان فتواي مشهور بين فقهاي اسال 

) رجم(زنا كردند بايد آنان را به صورت سنگسار نمودن ) محصن و محصنه(معتقدند كه اگر مرد يا زن همسردار 

  .شود كلمه رجم استفاده مي) ق اطال(شته شوند و اين از يعني آنقدر به آنان سنگ بزنند كه تا ك! تا بميرند  ،بزنند

  : بررسي مختصر در احاديث 

آنكه پيامبر اكرم و مؤمنين به مدينه هجرت كردند، اتفاق افتاد كه يك زن و  ـ  درسيره ميخوانيم كه پس از  ١

اي تا احكام  دعا ميكني آمدهيهودان به نزد پيامبر رفتند و گفتند تو كه ا. مرد از يهودان مدينه مرتكب زنا شدند

بيت «ي زن و مرد زناكار چيست؟ پيامبر اكرم به  تورات را اجرا كني، اكنون بيان كن كه حكم تورات درباره

رفت و از خاخامها خواست كه تورات را بياورند و حكم زناكار را برايش ) ي ديني يهودان مدرسه(» المدراس

كم تورات آنست كه زن و مرد زناكار را بايد وارونه بر خري سوار كنند و ولي هركدام از خاخامها گفت ح. بخوانند

وقتي پيامبر به آنها سوگند داد كه تورات را بياورند و حكم . با روي سياه در شهر بگردانند تا عبرت ديگران شوند

حكم زناكار در تورات  :زناكار را بخوانند، خاخام جواني به نام عبداهللا ابن صوريا تورات را آورد و خواند و گفت

ترين كس به اجراي حكم تورات هستم كه حكم خدا  من شايسته: پيامبر اكرم گفت. آنست كه سنگسار شود

/  ٤: تفسير طبري.  ٢٠٧ -٢٠٦/  ٢: سيره ابن هشام. [است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناكار را سنگسار كردند

٥٧٥ -٥٧٢[  



رسيد و ) ص(ده است ؛ كه شخصي بنام ماعز بن مالك خدمت پيامبرـ  روايتي در كتب شيعه و سني نقل ش ٢

پيامبر  .ماعز از طرف ديگر آمد و دوباره اقرار كرد .نبى مكرم اسالم صورت از او برتافتند. ام  من زنا كرده: گفت

اهللا من زنا  يا رسول: سپس براى بار سوم رو به پيامبر كرد و گفت. دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نكردند

آيا بيمارى يا جنونى بر : پيامبر مكرم اسالم از مردم پرسيدند. تر از عذاب آخرت است ام، عذاب دنيا آسان كرده

با تمام شدن . نه، ماعز براى بار چهارم بر زناى خويش اقرار كرد: در جواب گفتند ؟اين شخص مستولى نيست

بعد از . اى حفر كرده و شروع به سنگسار كردند صحاب حفرها. چهار اقرار، حضرت حكم رجم او را صادر كردند

برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار كرد كه زبير با استخوان شترى به او زد و او را دست بسته براى 

بعد از فرار از حفره چرا رهايش : ايشان فرمودند. قضيه را به پيامبر مكرم اسالم خبر دادند. سنگسار برگردانيد

  .اگر گناه خويش را پنهان ميداشت و توبه ميكرد، براى او بهتر بود: نكرديد؟ سپس فرمودند

  .٧٢، ص١٠، ج) ٢٨به نقل از حقوق زنداني وموارد زندان در اسالم، ص(مصنف ابن ابي شيبه،   

، دار الكتب ٥، ح ١٨٥، ص ٧كليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج  -ج ٣٦٦، ص٥شيخ طوسي، الخالف، ج 

  تهران ٬ ١٣٦٥تهران  ٬إلسالميه ا

  

ـ  روايت شده است كه پيامبر همان طور كه ماعز را با اقرارش سنگسار كردند، اين حكم را در مورد دو زن از  ٣

  !قبيله هاي بني غامد و جهينه نيز با اقرارشان اجرا نمودند 

  هـ ق ١٤٠٥، قم، ، انتشارات سيدالشهداء٤٤١، ص٣حسائي، ابن ابي جمهور، عوالي اللئالي، ج 

  

ـ اميرالمؤمنين درباره زنى كه زنا كرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنهانى به قتل رسانده بود، به  ٤

  . صد ضربه شالق حكم نموده و سپس او را سنگسار كردند

  ٦٥، ص٢٨حر عاملى، وسائل الشيعه، ج

غامد آمد و  ي بني پيامبر نشسته بودم؛ يك زن از قبيلهعبداهللا ابن بريده از پدرش روايت كرده كه من نزد «ـ  ٥

روز ديگر باز . ات برگرد خانه به: او گفت پيامبر به. ام و ازتو ميخواهم كه تطهيرم كني يا نبي اهللا من زنا كرده: گفت

: او گفت بر بهپيام. ام و ميخواهم كه تطهيرم كني يا رسول اهللا من زنا كرده: زنا اعتراف كرده گفت آمد و نزد او به



شايد . يا نبي اهللا مرا تطهير كن: زنا اعتراف كرده گفت چون روز ديگر شد باز هم آمد و نزد او به. ات برگرد خانه به

. ام خدا سوگند كه من حامله به. سر كني سر كردي مرا دست به ميخواهي همانگونه كه ماعز ابن مالك را دست به

يا نبي اهللا : چون زاييد پسربچه را درآغوش گرفته آمد و گفت. ات را بزايي بچه او گفت برگرد تا وقتي كه پيامبر به

چون اورا از شير برگرفت پسربچه را در حالي كه . او شير بده تا اورا از شير برگيري برو به: گفت. ام آنك زاييده

پس پيامبر آن پسربچه را . ام تهيا نبي اهللا آنك اورا از شير گرف: نزد پيامبر برد و گفت ناني دردست داشت به پاره

مردم  يكي از مسلمانان سپرد و دستور داد تا گودالي براي زن كندند و اورا تا سينه در گودال ايستاندند، و به به

  . »دستور داد تا اورا سنگسار كردند

  ٣٧٤/  ٣: منتظم ابن الجوزي

  :اند چنين نوشته» بريده«ـ درحديث ديگري از روايت  ٦ 

برگرد و از اهللا ! تورا چه شده است: گفت. يا رسول اهللا مرا تطهير كن: نزد پيامبر آمد و گفت مالك بهماعز ابن «

تورا : پيامبر گفت. يا رسول اهللا مرا تطهير كن: او رفت و باز برگشت و گفت. آمرزش بطلب و به درگاهش توبه كن

يا رسول اهللا : باز رفت و باز برگشت و گفت. »درگاهش توبه كن برگرد و از اهللا آمرزش بطلب و به! چه شده است

بار كه آمد و همان حرف را تكرار كرد، پيامبر  چهارمين. او گفت ي قبل به باز هم پيامبر مثل دفعه. مرا تطهير كن

او پاسخ دادند كه ديوانگي  به. آيا ديوانگي دارد؟: پيامبر پرسيد. براي زنا: گفت. براي چه تورا تطهير كنم؟: گفت

رسول اهللا . آيا خمر ننوشيده است؟ مردي برخاست و دهانش را بوييد، و بوي خمر ازاو نَشَميد: پرسيد. ردندا

  .»پس فرمود اورا سنگسار كردند. آري: اي؟ گفت آيا زنا كرده: گفت

  ]١٦٩٥حديث : صحيح مسلم[ 

ا كرده و محصنه بود روز ـ و نيز روايت شده است اميرالمؤمنين عليه السالم، سراقه را به جهت آن كه زن ٧

تازيانه زدم او را به كتاب اهللا و رجم كردم او را به : پنجشنبه صد تازيانه زد و روز جمعه سنگسار فرمود و گفت

  . رسول اهللا صلّى اهللا عليه و آله سنت

  ٢١،ص٨صحيح البخاري، بخاري،  دارالفكر للطباعه و النشر و التوزيع، ، ج

   



  :قرآن و سنگسار 

  

  : قرآن  يآورجمع   

كتاب،  كيبه صورت  ، قرآن رابن ثابت ديز ياز صحابه به رهبر يسوم، تحت نظارت جمع ي فهيخل عثمان،

به   ٬جلد بود  ٦ابن داوود  ياز آن كه طبق گفته اب ييها و نسخه آوري نمودجمع  "مصحف عثمان"موسوم به 

قرائت  اساسبر يقرآن فعل. ديارسال گرد ين حكومت اسالماتحت فرم مكه، دمشق، كوفه و بصره و بخش هاي

  .است  دهيچاپ گرد يالديدر قرن هشتم م يحفص از عاصم كوف يكوف

 يمحمدهاد اهللا تيقرآن آ خيو تار اريقرآن از محمود رام خيقرآن از تئودور نولدكه و تار خيتار: مانند  يكتب

  .آن هستند  يجمع آور يقرآن و چگونگ خياز تار نمونه هايي معرفت 

اول  فهالبته در زمان خلي .شوند يكيداد قرائات قرآن  شنهاديپ انياز قار يكي »فهيحذ«سوم  فهيدر زمان خل 

بن عاص و  ديسع ر،يزب نيبن ثابت، عبداهللا ب ديز:  يعني ياصل ياز قرآن توسط چهار قار يقسمت) ابوبكر(

به طور  يهجر ٢٥اما در سال . بود  مدهآو بصورت پراكنده به نگارش در  يشيعبدالرحمن بن حارث  به زبان قر

به   ".جوشان انداخته شدند يها گيداخل د اسوزانده شدند ي كتب قرآن " گريكامل به نگارش در آمد و د

از هر نوع نقطه در  يته يزبان عرب ديهمانطور كه آگاه! اند  دهينام» حراق المصاحف«عثمان را  ليدل نيهم

بر اساس مصحف   يمصحف فعل بيو ترت» درست ايبه اشتباه «كتاب  نيا ياه تمام نقطه گذاري و نوشتار بود

اگر ! كتب بوده باشد كه نابود شده اند  نيداخل ا يكه مطالب ستيعيطب! گذارده شده است  "بن كعب ياُب"

  ! بود ؟ يبه قرآن سوز يازيدر متن قرآن نبود چه ن يتفاوت

  »٦٠ هيسوره اسرا آ« اورميم يمثال

إِلَّا فتْنَةً لِّلنَّاسِ والشَّجرَةَ الْملْعونَةَ فى الْقُرْءانِ  نَكيالَّتى أَر اينَا لَك إِنَّ ربك أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَا الرُّءوإِذْ قُلْ

  راً يكَبِ ناًيإِلَّا طُغْ دهميزِيونُخَوفُهم فَما 

  ترجمه



و آن  ميرا كه نشانت داد ىيايهمانا پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤ: ميگفت آنگاه كه به تو) ادآوريبه (و 

) هشدار ما(ولى  م،يده مى ميو ما مردم را ب. ميمردم قرار نداد شيشده در قرآن را، جز براى آزما نيدرخت نفر

   .ديافزا  بر آنان نمى زىيو سركشى بزرگ، چ انيجز طغ

ن اشاره آقر گريكجاي د چيدر هر حال، در ه. نه، درخت ملعون ترجمه شده استترجمه فوالدوند شجره ملعو در

كه شـجـره مـلـعـونـه در  شوديبه وضوح گفته م هيآ نيكه در ا يدر حال. شجره ملعونه نشده است  ناي به اي

  .ن ذكـر شـده اسـتآقـر

  

  

د و بطور مستقيم به سنگسار اشاره اي با مفهوم سنگسار كردن انسانها ديده نميشو) رجم(ر قرآن كلمه سنگسار د

در قرآن نشده است، اما برخالف آنچه اسالمگرايان امروزه مبني بر تحريف شدن تورات و انجيل ميگويند، قرآن 

خود را در واقع تصديق كننده كتب قبلي و ادامه راه آنها ميداند و همچنين به وضوح ميگويد كه حكم خدا در 

در (صاص را از احكام تورات خوانده و بعد از تصديق آن، ميگويد هركس به آنچه خدا است و در ادامه ق "تورات"

نازل كرده است عمل نكند، از ستمكاران است ؛ بنابر اين ميتوان گفت قرآن ) تورات در مورد قصاص و اعدام حد

است نيز همانند نيز چون احكام تورات را، احكام خدا خوانده است، مهر تاييد بر سنگسار كه حكمي توراتي 

قصاص زده است و اين منطقي است اگر مسلماني در كنار قصاص از اين آيه استفاده كرده و استدالل كند كه در 

زيرا در تورات به وضوح ! تورات سنگسار آمده است پس بايد بدان نيز عمل كرد و اين حكم الهي را نيز پياده كرد 

  . به سنگسار اشاره شده است

امال منطقي و معتبر است اگر از اين مبحث نتيجه گرفت كه قرآن بطور غير مستقيم و بواسطه اين استدالل ك 

   .كند تورات، سنگسار را تاييد و القا مي

  :نين وحشيانه اش توسط قرآن بنگريدبه آيات زير در اثبات حقانيت تورات در قرآن و پيروي از قوا 

   ٤٥تا  ٤٣سوره مائده آيات  

ِإنَّا أَنْزَلْنَا ) ٤٣(مونَك و عنْدهم التَّوراةُ فيها حكْم اللَّه ثُم يتَولَّونَ منْ بعد ذلك و ما أُولئك بِالْمؤْمنينَ و كَيف يحكِّ

الرَّب وا ولَّذينَ هادوا للَمونَ الَّذينَ أَسا النَّبِيبِه كُمحي نُور و ديراةَ فيها هتابِ التَّونْ كظُوا مفتُحا اسبِم بارالْأَح ونَ ويان



ثَمناً قَليالً و منْ لَم يحكُم بِما أَنْزَلَ اللَّه   اللَّه و كانُوا علَيه شُهداء فَال تَخْشَوا النَّاس و اخْشَونِ و ال تَشْتَرُوا بِآياتي

 بنا علَيهِم فيها أَنَّ النَّفْس ِبالنَّفْسِ و الْعينَ ِبالْعينِ و الَْأنْف ِبالْأَنْف و الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وو كَتَ) ٤٤(فَأُولئك هم الْكافرُونَ 

( فَأُولئك هم الظَّالمونَ  هالسنَّ بِالسنِّ و الْجرُوح قصاص فَمنْ تَصدقَ بِه فَهو كَفَّارةٌ لَه و منْ لَم يحكُم بِما أَنْزَلَ اللَّ

٤٥(  

٤٣(  

( آن گاه پس از آن ! و چگونه تو را داور قرار مي دهند با آنكه تورات كه حكم خدا در آن است نزد آنهاست 

  . ايمان ندارند) به كتاب خود نيز ( و آنها ) با اينكه حكم تو مطابق كتابشان است ( روي برمي تابند ) داوري 

) از زمان موسي تا زمان عيسي ( ا تورات را فرو فرستاديم كه در آن هدايت و نور بود ، پيامبراني به يقين م) ٤٤

بودند بر طبق آن براي كساني كه يهودي بودند داوري مي كردند ، و نيز علماي رباني ) دين موسي ( كه تسليم 

آن ) بقا و مصونيت ( ه شده بود و بر بدان جهت كه از آنها حفظ كتاب خدا خواست) تورات شناس ( و دانشمندان 

( از مردم نترسيد و از من بترسيد و به وسيله ) اي علماي يهود ( پس ) به آن حكم مي كردند ( گواه بودند ، 

و كساني كه بر طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم نكنند . آيات من بهاي اندكي به دست نياوريد) تحريف 

  . آنهايند كه كافرند

در آن كتاب بر آنها مقرر داشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و  و ما) ٤٥

و زخم ها نيز قصاص دارند ، و كسي كه ) و قصاص مي شوند ( گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است 

( قصاص كردن درگذرد برايش كفّاره  است ، و هر كه از) آن گناه ( به قصاص شدن تن دردهد ، برايش كفّاره 

  .و كساني كه بر طبق آنچه خدا نازل نموده داوري نكنند آنهايند كه ستمكارند. است) گناهان او 

  :چنين بيان ميدارد » زناكار«قرآن درباره زني 

   ١٥سوره نساء آيه  

يهِنَّ أَربعةً منكُم فَإِن شَهِدواْ فَأَمسكُوهنَّ في الْبيوت حتَّى والالَّتي يْأتينَ الْفَاحشَةَ من نِّسآئكُم َفاستَشْهِدواْ علَ 

  .يتَوفَّاهنَّ الْموت أَو يجعلَ اللّه لَهنَّ سبِيالً

و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا مي شوند ، از چهار تن از خودتان بر، ضد آنها شهادت بخواهيد اگر شهادت  

  .تا مرگشان فرا رسد يا خدا راهي پيش پايشان نهد زنان را در خانه محبوس داريددادند 



است، وي اشاره اي به راهي كه خدا پيش پاي زناكار بگذارد نكرده   "عبدالمحمد آيتي"ترجمه ياد شده از  

  .ه اندكرد ،است، اما بسياري از مترجمين قرآن اشاره به حدودي كه بعداً براي زنا در اسالم مشخص شد

  حال مفهوم اين راهي كه قرار است خدا پيش پايشان بگذارد چيست؟ 

منظور حدي است كه در زمان نزول اين آيه هنوز مشخص نبود و بعدها مشخص شد ؛ يعني اين آيه بعدها  

منسوخ شد و ديگر حكم اسالم در مورد زناني كه به فحشا دچار ميشوند اين نيست كه در خانه حبس شوند، 

  !حدودي براي آنها مشخص شد، كه اين حدود را هم ميتوان در قرآن و هم در احاديث يافت بلكه 

  

   



  : شيعه و سني احاديثي اثبات سنگسار توسط

  

  : ٣٢٠٠شماره  ٦٥ترجمه صحيح مسلم جلد دوم صفحه  

وي ميپريد،  وقتي بر پيامبر وحي نازل ميشد وي بسيار برانگيخته ميشد و رنگ از رخسار: عباده بن صامت گفت 

از ) دستور از طرف اهللا را(اين «روزي بر او وحي نازل شد و همين حالت به وي دست داد، بعد از وحي او گفت 

كسي كه توسط عقد . قرار داده است) كساني كه دچار فحشا ميشوند(من بگيريد، اهللا راهي پيش پاي آنان 

نگسار ميشود، و شخصي كه ازدواج نكرده باشد ضربه شالق ميخورد و بعد س ١٠٠اسالمي ازدواج كرده باشد 

  .ضربه شالق ميخورد و براي يك سال از شهر تبعيد ميشود ١٠٠

  !!!مفسرين و فقهاي شيعه نيز در مورد اين آيه به همين نتيجه از طريق ديگري رسيده اند  

  : ٣٧٤صفحه  ٤ترجمه تفسير الميزان جلد 

و الالتى ياتين ((روايت آورده كه در ذيل آيه ) عليه السالم (ادق در تفسير صافى از تفسير عياشى از امام ص« 

  :فرمود)) …الفاحشة 

در تفسير عياشى از امام صادق . اين آيه نسخ شده و منظور از سبيل همان حدودى است كه بايد جارى شود 

  :روايت آورده كه شخصى از آنجناب از اين آيه سؤال كرد حضرتش فرمود) عليه السالم (

ن آيه نسخ شده ، شخص ديگر پرسيد آنروزها كه نسخ نشده بود به چه صورت مورد عمل قرار مى گرفت ؟ اي 

  :فرمود

به اين صورت كه اگر زنى زنا مى داد و چهار نفر عليه او شهادت مى دادند او را در خانه اى حبس مى كردند و   

برخاست نمى كردند، تنها آب و طعامش را با او سخن نمى گفتند و بسخنش گوش نمى دادند و با او نشست و 

برايش مى بردند تا بميرد و يا بعدها خدا راه چاره اى برايش مقرر سازد، كه ساخت و آن اين بود كه اگر بى 

  .شوهر بوده تازيانه اش بزنند و اگر شوهردار بوده سنگسار شود

  ٨١٧شماره  ٨٢كتاب  ٨صحيح بخاري جلد  



، »به اهللا، ما آيه اي در مورد سنگسار در قرآن نمي يابيم«زماني زياد، كسي بگويد من ميترسم كه بعد از گذشت  

و مجازات سنگسار بايد در . و به همين دليل با ترك يك وظيفه كه اهللا آنرا وحي كرده است به گمراهي بروند

كه اگر شاهدان  ، و دچار دخول غير شرعي شود، در صورتي)مرد و زن(مورد هر انساني كه ازدواج كرده باشد 

من اين حديث را «سفيان ادامه داد . الزمه شهادت دهند و يا اينكه حاملگي و يا اعتراف اتفاق بيافتد پياده شود

به راستي كه پيامبر خدا مجازات سنگسار را پياده كرد و ما نيز بعد از او اين «عمر گفت » اينگونه به ياد مي آورم

  .»كار را انجام داديم

  ٨٠٣شماره  ٨٢كتاب  ٨جلد  صحيح بخاري 

من او را طبق سنت «بعد از اينكه علي زني را در يك روز جمعه سنگسار كرد، گفت :  الشعبي نقل كرده است  

  .».رسول اهللا سنگسار كردم

  : ٨١٣شماره  ٨٢كتاب  ٨صحيح بخاري جلد 

  :ابن عباس نقل ميكند 

فقط ) زن را(، پيامبر به او گفت تو احتماال تنها اورا )براي اعتراف كردن(وقتي معز بن مالك پيش پيامبر آمد  

پيامبر با حسن تعبير » !نه اي رسول خدا«او گفت . بوسيده اي، يا به او چشمك زده اي و يا به او نگاه كرده اي

اد پيامبر دستور د) بعد از اعتراف كردن وي(، راوي اضافه كرد، بعد از آن »آيا به او دخول كرده اي؟«به او گفت، 

  .كه او را سنگسار كنند

  : ٤١٩١شماره  ١٧صحيح مسلم كتاب  

، اهللا راهي را براي آنها مقرر كرده »از من فراگيريد«عباده بن صامت نقل كرده است، كه رسول اهللا ميگفت  

وقتي كه مرد مجردي با زن مجردي زنا ميكند بايد آنها را صد ضربه شالق بزنيد و يك سال آنها را حبس . است

  .يد، و وقتي كه مرد متاهلي با زني متاهل زنا ميكند آنها را بايد صد ضربه شالق زد و بعد آنها را سنگسار كردكن

  : ٤٢٠١شماره  ١٧صحيح مسلم كتاب  

آيا چيزي كه در مورد تو به من رسيده است صحيح : ابن عباس گزارش داد كه پيامبر به معز بن مالك گفت 

زنا كرده ) برده دختر(گفته اند كه تو با يك كنيز : به تو گفته اند؟ پيامبر گفتدر مورد من چه : است؟ او گفت



سپس پيامبر او را محكوم كرد و . او گفت آري من اينكار را كرده ام، و چهار بار به اين گناه خود شهادت داد. اي

  ....او سنگسار شد 

  : ١١سطر  ٣٦٠صفحه  ٤تفسير جامع جلد  

كرده گفت سئوال نمودم از حضرت صادق عليه السالم كسيكه با محارم خود زنا كند در كافي از جميل روايت  

  با شمشير گردنش را ميزنند :  چگونه او را اعدام كنند؟ فرمود 

در حديث ديگر از آن حضرت روايت كرده اند كه فرمود شخصي كه عيال نداشت حضور مقدس امير المومنين 

بود امر فرمود اورا بقتل برسانند و بعضي از زناكاران حد آنها اول صد تازيانه آوردند كه با زن پدر خود زنا كرده 

  .است سپس سنگسار است و ايشان مردان پير و زنان پير محصن و محصنه باشند كه زنا كرده اند

ل در فقيه از حضرت باقر عليه السالم روايت كرده فرمود هركه با محارم خود زنا كند با يك شمشير او را بقت 

  .ميرسانند و اگر به آن محرم هم با اين عمل راضي بوده او را نيز بقتل ميرسانند

از ابو بصير روايت كرده گفت سئوال نمودم از حضرت صادق عليه السالم شخصي در يكروز چند مرتبه زنا كرده   

ميزنند و چنانچه با بر او يك حد جاري ميكنند يا چند حد؟ فرمود اگر با يك زن مكرر زنا كرده يك حد بر او 

  .زنان عديده زنا كرده بتعداد آنها بر او حد جاري ميكنند

  :در كافي از سماعه روايت كرده است 

حضرت صادق عليه السالم فرمود هرگاه بخواهند شخصي را رجم كنند اول گودالي بكنند اگر آن زن باشد او را  

د زير جامه در گودال فرو ميبرند سپس حاكم و بعد از او تا وسط گودال فرو برند و چنانچه مرد است تا جايگاه بن

مردم با سنگهاي ريز آنشخص را رجم ميكنند و فرمود بايد از پشت سرش سنگ بزنند و نبايد از پيش رو سنگ و 

  . تازيانه بر جسد او بزنند 

  :در محاسن از ابن خالد روايت كرده است  

ردم خبر بدهيد بمن از زنا كننده كه اورا رجم ميكنند حضور حضرت موسي بن جعفر عليه السالم عرض ك 

زمانيكه از گودال فرار نمايد آيا او را بر ميگردانند فرمود اگر ثبوت زنا با قرار بوده و بعد از زدن چند سنگ بر او 

ار فرار كرده رها ميكنند او را و چنانكه بوسيله شهود ثابت شده با ذلت و خواري او را برميگردانند و سنگس

  ميكنند 



  :ابي بصير از حضرت صادق روايت كرده است  

روزي شخصي حضور امير المومنين عليه السالم شرفياب شده عرض كرد من زنا كرده ام حكم خدا را در مورد  

من اجرا فرموده و مرا پاك كنيد، حضرت باو فرمود آيا تو ديوانه اي؟ عرض كرد خير فرمودند چيزي از قرآن 

ي؟ گفت بلي فرمود از چه قبيله و طايفه ميباشي تا درباره ات تحقيق شود؟ عرض كرد از مردم تالوت نموده ا

مدينه هستم فرمود اكنون برو تا از احوال تو پرسش نمايم امير المومنين عليه السالم از وضع آن مرد تحقيق 

اجراي حد نمود و در فرمود گفتند مردي سالم و عاقل است روز بعد همان شخص بخدمتش رسيد و در خواست 

خواست اجراي حد نمود امير المومنين عليه السالم پرسيدند آيا تو عيال داري؟ عرض كرد بلي فرمود آيا در 

اختيار تو و حضور تو هست يا باو دسترسي نداري؟ عرض كرد در منزلم ميباشد فرمودند اكنون برو تا فكري 

او را برگردانيد و در مرتبه چهارم كه حضور امير المومنين درباره ات بنمايم سومين مرتبه هم كه شرفياب شد 

عليه السالم شرفياب شده تجديد مطلع نمود حضرت اورا بازداشت فرموده و منادي از طرف آن حضرت ندا كرد 

كه براي اجراي يكي از احكام خدا و حد جاري ساختن بطور ناشناس خارج از شهر حاضر شويد و هركس با خود 

ورد صبح زود بعد امير المومنين عليه السالم مرد زنداني را احضار و مقرر فرمودند اول نماز بگذارد سنگهائي بيا

سپس دستور حفر گودالي داده آنشخص را در گودال نشانيده و بمردم چنين فرمودند كه بر اين شخص بايد حد 

اه خداوند محكوم به حد خوردن خدا جاري نموده و سنگسارش كنيد ولي كسي بايد او را سنگ بزند كه در پيشگ

نباشد و اگر كسي خود را مستحق كيفر و حدود ميداند بايد برگردد زيرا كسي كه خود مستوجب و مستحق حد 

است نبايد اقامه حدود كند و مردم برگشتند فقط امير المومنين عليه السالم و حضرت امام حسن عليه السالم 

مرتبه تكبير گفتند بسوي مرد رها كرده و بر اثر ضربات سنگها آن هريك سنگي برداشته و پس از آنكه چهار 

شخص هالك شد آنگاه فرمود بدنش را از گودال خارج نموده بر او نماز گذارده و دفن كردند خدمتش عرض 

  !كردند آيا غسل بر اين شخص الزم نبود فرمودند همين اجراي حد او را پاك نموده و تا روز قيامت پاكيزه است 

  : ١٤سطر  ٢٥٦صفحه  ٣ير شريف الهيجي جلد تفس

روزي نزد عمر بن الخطاب شش نفر را گرفته آوردند كه اينها همه زنا كرده اند عمر حكم كرد كه همه آنها را بر 

يك وجه اقامت حد كنند حضرت امير المومنين عليه الصلوه و السالم كه در آن مجلس حاضر بود بعمر گفت كه 

كه تو گفتي، پس او گفت آنچه بايد، شما در باب اينجماعت بعمل بياريد؛ حضرت يكي  حكم اينها چنين نيست

را گردن زد و دوم را سنگسار نمود و سوم را حد زد و چهارم را نصف حد زد و پنجم را تعزير فرمود و ششم را 

قضيه اي ابوالحسن شش كس را در : سرداد عمر و حضار مجلس همه تعجب نموده متحير شدند عمر گفت

واحده اقامت پنج نوع عقوبت كردي و يكي را سر دادي كه هيچ يك از اين حكمها مشابه بديگري نبود؟ حضرت 



ذمي كسي است از اهل كتاب كه در ميان مسلمانان و در زينهار (فرمود چنين است چون شخصي اول ذمي بود 

به «مه خود بر آمده سزاي او گردن زدن بود كه زنا با زن مسلمه كرده بود و از ذ) و امان مسلمانان زندگي ميكند

ثاني چون محصن بود و با وجود احصان ارتكاب زنا كرده او را رجم فرموديم و ثالث غير » تورات عمل كرد،

محصن بود او را حد زديم و رابع بعد زاني بود او را نصف حد زديم و خامس چون وطي بشبهه كرده بود اورا 

و بايد كه فردا نگيرند ) رهايش كرديم(جنون و از عقل بهره اي نداشت سرش داديم تعزير فرموديم و سادس كه م

  .شما را

  نمونه اي از پيروي امام اول شيعيان از اعدام حد در تورات 

  :شيعه 

فحشا در فقه شيعي عالوه بر لواط ميتواند بر بسياري از . نظر فقه شيعه در مورد فحشا اندكي متفاوت است  

، تماس جنسي )مساحقه(بچه بازي، چه با مرد و چه با زن، همجنسبازي زنان . جنسي اطالق كرد رفتارهاي ديگر

  .با حيوانات از اين جمله هستند

فقه شيعه همچنين مصلح را بعنوان بزرگسال، آزاد، مسلمان و كسي كه داراي شرايط برقراري تماس جنسي  

نوع مجازات در فقه .  تعريف ميكند) فرت به سر نميبردمثال همسر او در زندان نيست و يا در مسا(مشروع است 

شيعي همانند فقه سني است، اما در فقه شيعه ممكن است زناكار غير محصن را نيز در صورتي كه شرايط خاصي 

وجود داشته باشد مثال تماس جنسي بين بستگان نزديك، و يا تجاوز، و يا دخول بين يك مرد نامسلمان و زن 

لواط در فقه شيعي در صورت دخول بايد با مرگ مجازات شود اما حدي وجود ندارد و . كنندمسلمان سنگسار 

  . قاضي بايد در اين مورد خطاكار را تعزير كند

با  توجه به احاديث گفته شده مشخص است كه در اسالم سنگسار فقط در خصوص زنا كاران و همجسگرايان 

  .اجرا مي شود 

  



  درباره سنگسارنظر مسلمين شيعه در ايران 

  

 ،پرسمان دانشجويي كه كليه حقوق آن متعلق به اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها مي باشد

  :در اين باره مي گويد 

  آيا آيه سنگسار در قرآن است و اگر نيست مستندات آن چيست؟

  :درپاسخ اين سوال توجه به چند نكته ضروري است

  سابقه سنگسار) الف

حا  در نزد فقها اصطال. است » حد رجم«م رايج است،  از مسائلي كه به عنوان فتواي مشهور بين فقهاي اساليكي 

زنا كردند بايد آنان را به صورت سنگسار ) محصن و محصنه(گويند كه اگر مرد يا زن همسردار  رجم به آن مي

ق كلمه رجم استفاده  د و اين از اطاليعني آنقدر به آنان سنگ بزنند كه تا كشته شون. بكشند) رجم(نمودن 

از (م كه دو نفر يهودي و نيز شخصي به نام ماعز و زني به غامديه  در روايات آمده است كه پيامبر اسال. شود مي

  .را سنگسار نمود تا مردند) غامد قبيله بني

لذا در . يدي نيست، در اينكه روش رجم يعني سنگسار كردن زناكاران يكي از قواعد اهل كتاب بوده نيز ترد

  :ذيل لغت سنگسار كردن چنين آمده است  قاموس كتاب مقدس كتاب

سنگسار كردن معروف است به طوري كه در ايام قديم براي تنبيه مقصرين معمول بود كه اگر بالفرض اسم برده 

و كسي كه ... و. ن بايد سنگسار كردن باشد؛ چنانكه مذكور است دانست حكم قتل درباره فال شد هركس مي نمي

، ٢٠ويان فصل سفرال. با زن غيري زنا كند، يعني با زن همسايه خود زنا نمايد، البته زاني و زانيه كشته شوند

  .)١٠شماره 

ره گفتني است كه نه تنها اين حكم بلكه در اين با. قرآن مجيد نيامده استاى در  گفته اند كه در مورد رجم آيه

از باب نمونه مسائل راجع به . حتى از ضروريات دين است در قرآن نيامده بسيارى از احكام مسلم شرعى كه

كند كه تك تك احكام شرعى به صورت مبسوط در  البته ضرورتى هم ايجاب نمى. غسل و تعداد ركعات نماز

رهنمون شده و اطاعت از ) ع( قرآن كريم در آيات متعددى ما را به سوى پيامبر و اهل بيت او. قرآن ذكر شود

اطيعوا اهللا و «: از جمله آيه. آنان را بر ما واجب نموده و يا اطاعت از پيامبر را اطاعت از خداوند دانسته است



به همين ). ٨٠/ نساء (، »من يطع الرسول فقد اطاع اهللا«و آيه ) ٥٩/ نساء (، »اطيعوا الرسول و اولى األمر منكم

بر است يكى از منابع استخراج احكام شرعى عالوه بر جهت سنّت كه گفتار پيامبر و اهل بيت معصومين پيام

حكم رجم . شود استفاده مى) ع(رود و بسيارى از احكام شرعى از روايات پيامبر و اهل بيت قرآن به شمار مى

زناكارى كه داراى همسر باشد با تحقق شرايط آن يكى از مسائلى است كه با روايات متعدد از پيامبر و ائمه 

و محل اتفاق جميع فقها است بلكه به حد ضرورت و بداهت بين مسلمانان رسيده . بت شده استثا) ع(معصومين

براى . (انجام گرفته است) ص(و در صدر اسالم به دستور پيامبر. و جاى تأمل و ترديد در اين حكم وجود ندارد

ـ  ٣١٨، ص ٤١ج ش،  ١٣٦٣جواهر الكالم، محمدحسن نجفى، نشر اسالميه، چاپ ششم، : ك.آگاهى بيشتر ر

٣٢١( .  

  

   



  

  داليل و تقابل مسلمين شيعه در مقابل مدافعان حقوق بشر 

  

يكي از بحث هاي مهم و چالش برانگيزي كه امروزه از سوي برخي انديشمندان و به ويژه سازمان هاي به 

فيت اصطالح مدافع حقوق بشر در باب كيفرهاي اسالمي مطرح مي شود مسأله جايگزين شدن مجازات و كي

لف با حقوق بشر و مخا... مجازاتي از قبيل سنگسار كردن، قطع دست و «: مي گويند. اجراي حدود الهي است

  ».تبديل شود... ده و بايد با زندان، جريمه مالي و ونب يعاطفه اي انسان

ه، حقوق و اخالق اين ديدگاه بيشتر متأثر از نظريه امانيستي بوده و اين كه انسان را مدار و محور همه چيز دانست

را بر مبناي مختار بودن كامل انسان معني كرده اند، و معتقدند انسان حقيقي جز آن چه مي خواهد نيست و 

  .هيچ چيزي نمي تواند آزادي او را محدود سازد

اما بر اساس اصل خدا محوري و جهان بيني الهي كه انسان از خودش چيزي ندارد و مالك حقيقي خداوند است 

دهي نظام فردي و اجتماعي آنان، قوانين و مقرراتي نازل ر نظام خلقت و تكامل بشر و سامانبراي تدبيو همو 

  :قسم است ٢قوانين كيفري به طور كلي بر . كرده است كه از جمله آنها قوانين كيفري مي باشد

  : حدود - ١

معناي كيفر و عقوبتي است جمع حد است و حد در لغت عرب به معناي منع است و در اصطالح فقه اسالم به 

اسالمي حق دخل و تصرف در آن كه از جانب شرع تعيين شده و بدون زيادت و كمي جاري مي گردد و حاكم 

، همان گونه كه حدود الهي كفالت و شفاعت پذير ... د، مانند قطع دست دزد و سنگسار كردن زاني محصن و ندار

  .به زندان، فديه و يا جريمه مالي عوض كرد نيست نمي توان ان را مورد معامله قرار داد و

  :تعزيرات - ٢

جمع تعزير است و به معناي نصرت و ياري است، و در اصطالح فقه سياسي اسالم، تعزيرات كيفري است كه 

تعيين آن در اختيار قاضي و حاكم اسالمي است حاكم اسالمي مي تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصيت 

مجازاتي براي تأديب او صادر نمايد، و چنين عقوبتي را تعزير ناميده اند، چون سبب ياري و مجرم و بزهكار، 

و مسلما اجراي . كمك اجتماع از آلودگي به رذايل اخالقي است و نيز وسيله اي تأديب مجرم و تربيت اوست



عه اي بشري نقشي مؤثر حدود الهي داراي بركات و آثار ارزنده اي است كه در تربيت و پرورش انسان ها و جام

حد يقام في االرض ازكي فيها من مطر اربعين ليله و أيامها؛ اقامه يك حد، در روي «: فرمودند) ع(دارد، امام باقر

  ».زمين از باران چهل شبانه روز با بركت تر است

خاص كه در شرايطي » رجم«بنابراين اصل اولي در مورد اجراي حدود الهي عدم تبديل است، اما در خصوص 

اجراي آن موجب وهن اسالم و مسلمين باشد يا چهره خشني از اسالم يا نظام اسالمي نشان دهد برخي از فقها 

آيا «: تبديل يعني اعدام را به نحو ديگري اجازه داده اند، مثال در سؤالي كه از آيت اهللا مكارم شيرازي شده است

معذورات داخلي يا خارجي دارد، مي توان به عنوان ثانوي  هك از موارد اي در عصر ما كه اجراي حد رجم در پاره

  »... آن را به نوع ديگري ازاعدام تبديل كرد؟ 

  ».در فرض مسأله تبديل رجم به نوع ديگري از اعدام مانعي ندارد«: جواب

امر  حد زناي محصنه سنگسار است، ولي در شرايطي كه محذورات مهمي بر اين«: و نيز در جاي ديگر مي فرمايد

مترتب باشد، مي توان اعدام را به نحو ديگري انجام داد و شبيه حكم فرار از حضير، در صورت اقرار در اينجا نيز 

  ».جاري است

اما عده اي ديگر از فقها شيوه و ابزار ياد شده در اعدام را ضروري دانسته و موضوعيت براي آن قائل است و لذا 

  ».ه انواع ديگري تبديل نمودحكم رجم را نمي شود ب«: فرموده اند

» رجم«به نظر مي رسد، نظر اين حضرات روي عنوان اولي است اما بر اساس عنوان ثانوي و در شرايطي كه 

محذوراتي داشته و موجب تبليغات زهرآگين عليه اسالم و مسلمين گردد بعيد نيست قايل به تبديل رجم به 

جديد قانون مجازات در تبصره اين امر پيش بيني شده است بر  چنان چه در اليحه. نحوي ديگري از اعدام شويم

مبناي اين تبصره هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم 

  .شود مي) برحسب مورد(و تأييد رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شالق 

ر اين است كه اوالً اين حد الهي در واقع به ندرت اتفاق مي افتاد و ثانياً اين گزارش هاي تاريخي و روايي نشانگ

اجرا شده با اقرار خود افراد زناكار نزد ايشان اثبات شده است، ) ع(اكثر مواردي كه اين حد خصوصاً در زمان ائمه 

ه اقرار منصرف مي كردند مرتب ٤در حاليكه حتي اين بزرگواران سعي در عدم اثبات اين جرم داشته و افراد را از 

مرتبه اقرار مي نمود كه ديگر  ٤و يا خود را به تغافل مي زدند، مگر خود فرد به علت عذاب وجدان و تطهيرش 

عدم اثبات اين جرائم ) ع(بنابراين در سيره معصومين. در آن زمان وظيفه شرعي حاكم شرع، اجراي حد بود



جرم، به علت مصلحت و حفظ جامعه از رواج فساد و علني شدن اين منافي عفت اولويت داشته، اما پس از اثبات 

  . نوع جرائم، طبق دستور پروردگار بدون هيچ رأفتي حكم حد اجرا شده است

   



  :» زنا كننده«قوانين دادگاه و  قاضي در برابر زانب 

  

تو اينكار را نكرده اي  بر طبق سنت اسالمي قاضي بايد در موضع انكار قرار گيرد، يعني به شخص تلقين كند كه 

. ولي شخص اگر قبول كند كه كرده است و اصرار ورزد در آن صورت است كه قاضي بايد وي را محكوم كند

  !باالتر ذكر شد  كه دراحاديث بسياري وجود دارند كه اين معني از آنها استنباط ميشود 

امتيازي است براي اسالم، زيرا الزمه  نه و كند ميكم وليكن در كل اين شيوه نه از زشتي مجازات سنگسار  

لذا اسالمگراياني كه با بهانه كردن اين ويژگي سعي در توجيه اين عمل  .عدالت قاضي اساساً در بيطرفي او است

قضاوت اسالمي در اين مورد نيست كه مورد اعتراض است در واقع بايد توجه داشته باشند كه روش  دارند،زشت 

رفتار قاضي چيزي را در اين ميان تغيير   .بلكه خود حكم اسالمي پيرامون زنا است كه مورد اعتراض است

، سنگسار، پرتاب كردن شخص از ديوار بلند )سربريدن(قاضي بايد مرد لواطكار را يا به اعدام با شمشير . نميدهد

در صورتيكه دخول انجام نشده باشد و در مورد . ن مجازات كند و در اين ميان اختيار با قاضي استو يا سوزاند

  .مجازات حد يكصد ضربه شالق است) مساحقه(همجنسبازي زنان 

  

   



  :قوانين سنگسار 

  

ني كه در قرآن پيرامون زنا آياتي آمده است كه در يكي از آنها حد زنا مشخص ميشود،  بسياري از اسالمگرايا

اين آيه را مورد خطاب قرار داده و با استناد به آن ادعا ميكنند نه تنها سنگسار  ،شوند دچار اين سفسطه مي

آيه اي كه اين دسته به آن اشاره ميكنند دومين آيه . اسالمي نيست بلكه ضد اسالم و در تضاد با قرآن است

  :سوره نور است 

  : ٢سوره نور آيه  

  

ؤْمنُونَ ِباللَّه والْيومِ اني فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مئَةَ جلْدةٍ وَلا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه إِن كُنتُم تُالزَّانيةُ والزَّ 

  .الْآخِر ولْيشْهد عذَابهما َطائفٌَة منَ الْمؤْمنينَ

صد ضربه بزنيد و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد ، مباد كه در حكم خدا زنان و مردان زناكار را هر يك  

  .نسبت به آن دو دستخوش ترحم گرديد و بايد كه به هنگام شكنجه كردنشان گروهي از مؤمنان حاضر باشند

ديث آمده اين آيه طبق نظر تقريباً تمامي مفسرين قرآن از فرقه هاي مختلف اسالمي با حكم سنسگار كه در احا 

است تضادي ندارد، همانطور كه توضيح داده شد در فقه اسالمي زنا به دو گروه تقسيم ميشود زناي محصنه و 

بنابر اين . زناي غير محصنه، اين آيه در مورد زنان و مردان آزادي است كه آزاد باشند و همچنين مجرد باشند

وحدت مفعوليوجود ندارد، يعني اين دو راجع به يك بين اين آيه و احاديث مربوط به سنگسار از لحاظ منطقي 

  . چيز صحبت نميكنند و نتيجه آنكه در تضاد با يكديگر نيستند

صحبت ميكند در واقع اشاره به زناي محصنه » زنانتان، نساءكم«بطور مشخص چون از  ١٥اما سوره نساء آيه  

  .دارد

و «آن تاكيد شده است نبايد در هنگام تازيانه زدن همانطور كه در قر: از عوامل نشان دهنده خشونت اسالم  

هيچ نوع ترحمي را نشان داد ؛ در احاديث نيز به مسلمانان هشدار داده شده است كه به هيچ عنوان » اعدام حد

نبايد در حدود الهي تخفيف دهند و از روي ترحم از آنها بكاهند و در ضرب حد مسامحه نكنند و از تعطيل 

  .دحدود الهي بترسن



  :مثال به روايت زير توجه كنيد  

عبداهللا :خالد گفت  ٤سطر  ٢٧١صفحه  ٦تفسير گازر جلد :  ميگويد » شيوه شالق زدن«تفسير گازر در مورد   

اين را حد زن برپشت و پايها و اندامهاي ديگر ضربي : عمر را كنيزكي بود زنا كرد اورا بدست من داد و گفت

و ال تاخذكم بهما رافه في دين اهللا؟ گفت بهرحال اورا نشايد كشتن، : ن قوله تعاليخفيف، اورا گفتم فاين انت، ع

مراد آنست كه ضربي زني موجع : سعيد بن المسيب گفت. فرمود قتل نفرمود) شالق زدن(او را خداي تعالي جلد 

حد برهنه زنند، و اگر و حد چنان بايد زدن كه در آن حال ديده باشند، اگر برهنه يافته باشند ) دردناك(و مولم 

با جامه يافته باشند با جامه زنند، و مرد را بر پاي دارند و در حد زدن و زن را بنشانند و بر همه اعضا زنند اال بر 

و اگر شما بخداي ايمان آورده ايد و بروز بازپسين يعني قيامت، نبايد كه شما را در راندن حد )  واژن(روي فرج 

  .باشد كه بسبب آن ترك حد كنيد يا كم از حد بزنيدبر ايشان رقتي و رحمتي 

روز قيامت بعضي از زمامداران را كه يك تازيانه از حد الهي كم كرده اند در :  ٣٥٩صفحه  ١٤تفسير نمونه جلد 

براي رحمت به بندگان تو پروردگار به او : صحنه محشر مي آورند و به او گفته ميشود چرا چنين كردي؟ ميگويد

يا تو نسبت به آنها از من مهربانتر بودي؟ و دستور داده ميشود او را به آتش بيفكنند ديگري را مي آ: ميگويد

تا بندگانت از : چرا چنين كردي؟ در پاسخ ميگويد: آورند كه يك تازيانه بر حد الهي افزوده، به او گفته ميشود

يم تر بودي؟ سپس دستور داده ميشود او تو از من آگاه تر و حك: معصيت تو خود داري كنند خداوند مي فرمايد

  را نيز به آتش بياندازند

  !چرا در قرآن به سنگسار اشاره اي نشده است ؟

پاسخ به اين پرسش نياز به جستجوي بيشتر در احاديث و تاريخ اسالم دارد، برخي از احاديثي كه در كتب اهل 

ن وجود داشت اما بعد از افتادن اتفاقات عجيب و تسنن يافت ميشوند از اين حكايت ميكنند كه آيات رجم در قرآ

  :از جمله ميتوان به حديث زير اشاره كرد . غريبي اين آيات از قرآن حذف شده اند

  :چاپ كراچي  ٣٩سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 

  :چاپ بيروت  ٢٦٩صفحه  ٦مسند امام احمد جلد 

  :از عايشه نقل شده است كه



نازل شده بودند، آنها را بر روي كاغذي نوشته بودند و زير » رضه كبير«و ) گسارسن(وقتي آيات مربوط به رجم   

بعد از وفات پيغمبر، درحالي كه ما مشغول به سوگواري براي پيغمبر بوديم يك بز آن . بالين من قرار داشت

  .قطعه كاغذ را خورد

  .يف و باطل ميدانندتضاد است ضع البته اسالمگرايان اين حديث را به دليل اينكه با قرآن در

در احاديث همچنين ميتوان مطالب ديگري . توسط مسلمين قرآن تحريف نشده استكه ادعايي بس مضحك 

عمر از من : در حاشيه كتاب مسند امام در جلد دوم صفحه دو :مثالً . يافت كه همين مسئله را تاييد ميكنند

  »در سوره احزاب چند آيه وجود دارد؟«پرسيد 

آيه است، و  ٢٨٧بود كه داراي ) بقره(او گفت اين سوره تقريباً به طول سوره ماده گاو . آيه ٧٣يا  ٧٢من گفتم   

  .در آن آيه رجم وجود داشت

را حكايت ميكنند حديثي است كه در همين ) حذف شدن آيه رجم از قرآن(از احاديث ديگري كه همين مطلب 

  .ه اي است كه عمر در آخرين سفر حج خود انجام دادنوشتار از آن صحبت شد، اين حديث برخاسته از خطاب

  ١٠٠٩و در صحيح بخاري جلد دوم صفحه  ٦٥صحيح مسلم جلد نخست صبفه 

: از عبداهللا بن عباس نقل شده است كه عمر در خطابه اي در حالي كه روي منبر رسول اهللا نشسته بود گفت

آيه مربوط به سنگسار زناكار درميان . نيز با او نازل كردبراستي كه اهللا تعالي محمد را با حقيقت فرستاد قرآن را 

پيامبر سنگسار كرد و ما نيز بعد از او سنگسار . آيات وحي شده بود و ما آنرا خوانديم و فهميديم و حفظ كرديم

من بيمناك هستم كه بعد از گذشت زمان شخصي بگويد ما سنگسار را در كتاب خدا نمي يابيم و با كنار . كرديم

همانا سنگسار كردن زناكار در صورتي كه . اشتن يكي از فريضه هاي نازل شده توسط خدا به گمراهي بروندگذ

شاهداني يافت شوند يا زناكار اعتراف كند يا آثار حاملگي در او يافت شود در قرآن يافت ميشود و حق است 

  :نتيجه آنكه 

آيات مربوط به سنگسار در قرآن وجود داشته  در پاسخ به پرسشي كه مطرح شده است ميتوان گفت احتماالً

نسا  ١٥طبق آيه :ممكن بودن و يا غير ممكن بودنِ يافتن زناكار و مجازات او .است و بعداً از آن حذف شده است

برخي از افراد با اشاره به آيه زير در قرآن ادعا ! مرد ميتواند چهار بار شاهد خود شده و زنش را سنگسار كند 

ي اينكه شخصي را به زناي محصنه محكوم كنند بايد حداقل چهار شاهد براي او پيدا كنند و لذا ميكنند، برا

  .تقريباً غير ممكن است كه كسي را بتوان محكوم به سنگسار كرد



  : ٤سوره نور آيه 

مانينَ جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولَئك هم والَّذينَ يرْمونَ الْمحصَنات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلدوهم ثَ

  الْفَاسقُونَ

كساني را كه زنان عفيف را به زنا متهم مي كنند و چهار شاهد نمي آورند ،هشتاد ضربه بزنيد ، و از آن پس 

  .هرگز شهادتشان را نپذيريد كه مردمي فاسقند

كند كه قابل اجرا نيست ؟ اگر جواب آري باشد و به علت سختي حكم  شرايط آن را آيا خدا حكمي را بيان مي 

؟ البته شما مي توانيد در ه نيازي بود تا اين حكم بيان شودبسيار سخت است تا قابل اجرا نباشد ، بايد گفت چ

  .است آيه زير مشاهده كنيد كه خداوند راه هاي بسيار ساده اي براي اثبات حرف مدعي قرار داده 

  : ٩تا  ٦سوره نور آيه 

اتادشَه عبأَر مهدةُ أَحادفَشَه مهاء إِلَّا أَنفُسدشُه مكُن لَّهي لَمو مهاجوونَ أَزرْمينَ ينَ والَّذلَم إِنَّه بِاللَّه 

لصادقينَ؛عنْها الْعذَاب أَنْ تَشْهد أَربع شَهادات ِباللَّه إِنَّه لَمنَ الصادقينَ؛والَْخامسةَ أَنَّ غَضَب اللَّه علَيها إِن كَانَ منَ ا

  .الْكَاذبِينَ؛والْخَامسةَ أَنَّ غَضَب اللَّه علَيها إِن َكانَ منَ الصادقينَ 

ر يك از آنها را چهار بار و كساني كه زنان خود را به زنا متهم مي كنند و شاهدي جز خود ندارند ، شهادت ه

شهادت است به نام خدا كه از راستگويان است؛و بار پنجم بگويد كه خشم خدا بر او باد اگر مرد از راستگويان 

باشد؛و اگر آن زن چهار بار به خدا سوگند خورد كه آن مرد دروغ مي گويد ، حد ازاو برداشته مي شود؛و بار 

  .گر مرد از راستگويان باشدپنجم بگويد كه خشم خدا بر او باد ا

برخي از افراد گمان ميكنند وجود شرايط متعدد براي پياده شدن يك حكم غير انساني و بسيار ظالمانه و 

وحشيانه ميتواند از قباحت و زشتي آن عمل و جرمي كه انجام ميشود بكاهد، درحالي كه هرگز چنين نيست و 

و .   ، از انجام آن حكم و در نتيجه از زشتيِ وجود آن ، نميكاهدحكم ضد انساني . تعداد شرايط براي انجام يك

پس مي توان گفت اين ادعا كه شرايط سنگسار بسيار سخت و . و ضد اخالقيست  آن حكم همچنان ضد انساني 

  . دشواري دارد، پس عملي وحشيانه نيست ، يك مغلظه است 

شده است ؟ مگر اين كتاب به دست محمد و چرا در احاديث آمده است كه برخي قسمت هاي قرآن حذف 

  اصحاب او نوشته نشده است ؟



 :سنگسار در بهائيت 

  

.  را ساخته استعمار ميدانند» بهائيت«در آيين بهائي مجازات سنگسار وجود ندارد،  مسلمانان تندرو اين آيين  

ي كرد كه در كنار اين همه در صورتي كه اين ادعا راست باشد براستي بايد از استعمار جنايتكار سپاسگزار

اختراعات و اكتشافات و توسعه علوم، دست به ساختن ادياني ميزنند كه با جايگزين كردن آنها با اسالم، 

البته براي . مسلمانان و جهانيان را از شر قوانين و مفاهيم بسيار وحشيانه و غير انساني اسالمي نجات دهند

كه چطور نظر خدا بعد از اسالم دوباره تغيير كرده است، و سنگسار را بهائيان نيز باز اين سوال پيش مي آيد 

از آنجا كه بهائيان معتقد نيستند كه دينشان آخرين دين و ! براي بار دوم از احكام خود حذف كرده است

پيامبرشان آخرين پيامبر منتخب خدا بر روي زمين است ، بايد از آنها پرسيد كه آيا خدا در دين بعدي كه 

هر چند بهائيت مضحك ترين قوانين حتي نسبت به ! سال خواهد كرد دوباره سنگسار را تجويز خواهد كرد ؟ار

  آيا در آينده قوانين اديان شبيه قوانين حقوق بشر مي شود ؟ ! باور مسلمين را داراست 

   



  

 سير قانون جزا از وضعيت سنگسار، در امروز و آينده ايران

  

، در ايران اين حكم به خود گنجانده است  ت كه سنگسار را در قوانين جزائيايران يكي از شش كشوري اس

عنوان مجازات و براي افراد متأهلي كه با فرد ديگري غير از همسر خود رابطه جنسي برقرار كنند و اين رابطه با 

مل شده، ين عشهادت چهار شاهدي كه دادگاه آنان را عادل تشخيص دهد يا چهار بار اعتراف فردي كه مرتكب ا

هاي تند و انتقادي از جانب مجامع بين  اجراي اين حكم در ايران همواره با موضع گيري .ثابت شود قابل اجراست

است، از جمله  المللي و حقوق بشر و تالش فعاالن داخلي براي حذف اين مجازات از قوانين جاري روبرو بوده

  .اند نان و حقوق بشر در ايران و ديگر كشورها آغاز كردهكمپين قانون بي سنگسار كه جمعي از فعاالن جنبش ز

همان سواد در آن مناطق پايين است و متسنگسار در ايران عمدتا در مناطقي گزارش شده كه نرخ آموزش و 

و در پي قول شفاهي  ٢٠٠٣از آغاز سال . اند اطالع اي كه در موردشان تشكيل شده بي بعضا از مفهوم پرونده

اي از سوي رئيس قوه قضاييه  هاي اروپايي، صدور احكام سنگسار با بخشنامه ضاييه ايران به مقاممسئوالن قوه ق

چند مورد سنگسار در مشهد و تاكستان  ٢٠٠٧اما مجددا و در سال  .متوقف شد) محمود هاشمي شاهرودي(

  .دانستندمسئوالن قضايي ايران اجراي حكم سنگسار در تاكستان را حاصل اشتباه قاضي . گزارش شد

حكم سنگسار در قانون مجازات اسالمي ايران، به يكي از موضوعات پر سر و صدا در عرصه بين المللي تبديل 

 انواع زنا در اين قانون كه نشأت گرفته از فقه اسالمي است، مجازات هاي اعدام، رجم و شالق براي. شده است

  .  يا سنگسار در نظر گرفته شده است، مجازات رجم محصن و محصنه  مشخص شده و تنها براي زناي

  : قانون مجازات كنوني، حد زنا در دو مورد رجم است ٨٣در ماده 

زناي مرد محصن، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و  - الف

  . هروقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع كند

الغ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن زناي زن محصنه با مرد ب -ب

  .عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد



در اين ماده قانوني مشاهده مي كنيم كه برقراري روابط نامشروع جنسي ميان مرد همسردار با زن نامحرم يا زن 

رم، مجازات سنگسار را در پي دارد و در بقيه موارد زنا، مطابق قانون به مجازات اعدام و يا همسردار با مرد نامح

حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط ": قانون مجازات مي خوانيم  ٨٨مثالً در ماده . شالق حكم شده است

  ".احصان نباشند، صد تازيانه است

 

  



  

 شرايط سنگسار در قانون و شرع

  

هرگاه ": ٦٨هاي اثبات زنا در دادگاه آمده است، طبق ماده   انطور كه در قانون كيفري، درباره راهبطور مثال هم

مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند، محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد، 

وجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا زنا چه موجب حد جلد باشد و چه م": ٧٤و ماده  ".تعزير مي شود

جلسه جداگانه و  ٤مرتبه اقرار فرد زاني در  ٤اين نوع زنا بايد يا با  ".شود سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي

تمامي اين شهود نيز بايد خودشان صحنه  ،٧٧اثبات برسد كه مطابق ماده  شاهد در دادگاه، به ٤يا با شهادت 

را به شخصه مشاهده نموده باشند و با تعريف ديگران يا حدس و گمان، اين شهادت مورد قبول ارتكاب اين جرم 

حتي شرايط سخت تري نيز براي اين شهادت در نظر گرفته شده است و عالوه بر شروط خاص . واقع نخواهد شد

اختالف نداشته  خود اين شهود بايد به لحاظ زمان، مكان و شرح صحنه جرم، ،٧٨شهود، براساس ماده  براي

باشند و در صورت اختالف شهود با يكديگر در موارد ياد شده و عدم اثبات جرم زنا، اين شاهدان به علت دادن 

همچنين يكي . ضربه شالق است، محكوم خواهند شد ٨٠كه  به فرد متهم، به مجازات حد قدفنسبت نارواي زنا 

كه فرد همسردار، داراي مانعي براي برقراري ارتباط  از شروط مهم ديگر در اجراي مجازات سنگسار اين است

 .جنسي با همسرش نباشد كه در صورت وجود مانع، فرد به مجازات رجم محكوم نخواهد شد

   



  

 مجازات سنگسار در قانون مجازات اسالمي جديد 

  

ات اعدام و تازيانه مواد قانوني زناي محصنه حذف شده و تنها دو مجاز به ظاهر ، در واقع در اين قانون مجازات

  :براي انواع ديگر زنا، به شرح زير بيان شده است

  

  :حد زنا در موارد زير اعدام است": اين قانون مي خوانيم ٢٢٥در ماده 

  .زنا با محارم نسبي، كه موجب اعدام زاني و زانيه است - الف

  .زنا با زن پدر، كه موجب اعدام زاني است -ب

  .ن مسلمان، كه موجب اعدام زاني استزناي مرد غير مسلمان با ز -پ

حد زنا در ": نيز بيان مي كند ٢٢٨و ماده ".زناي به عنف يا اكراه از سوي زاني، كه موجب اعدام زاني است -ت

  ".ضربه شالق است ١٠٠مواردي كه مرتكب غيرمحصن باشد، 

  :ها پاسخ گفتاما در اينجا چند سوال مطرح مي شود كه در راستاي فهم دقيق قانون بايد به آن

اكنون كه قانون سخني درباره زناي محصن و محصنه بيان نكرده است، پس آيا اين نوع زنا ديگر جرم تلقي     - ١

  نشده و اصالً مجازاتي نخواهد داشت؟

  اگر هنوز اين نوع زنا جرم محسوب مي شود، پس چه مجازاتي در پي خواهد داشت؟  -٢    - ٢

  

شان مي دهد كه قانون جديد، در مورد مجازات سنگسار، سكوت كرده است و اين دقت نظر در مواد اين قانون ن

سكوت به معني حذف رجم از قانون نيست و حتي دو ماده قانوني با استفاده از لفظ رجم، به صراحت عدم حذف 

مجازات  انكار بعد از اقرار، موجب سقوط": اين قانون مي گويد ١٧٢ماده . مجازات سنگسار را نمايان مي كنند

: آمده است ١٩٨و همچنين در ماده  "...به جز در اقرار به جرمي كه مجازات آن رجم يا اعدام است . نيست



... مگر مواردي كه حد زنا، اعدام يا رجم است . براي اثبات زنا، شهادت دو مرد و چهار زن عادل كافي است"

  .ه مجازات سنگسار از قانون ايران حذف نشده استبنابراين بيان لفظ رجم در اين قانون نشان از آن دارد ك.".

  :اين قانون، حكم آن به شرح ذيل است ٢٢١و  ٢٢٠اما درباره حكم زناي محصن و محصنه طبق مواد 

در مورد حدودي كه در اين قانون ذكر نشده است، طبق اصل يكصد ": قانون مجازات جديد مي گويد ٢٢٠ماده 

  ".عمل مي شودقانون اساسي ) ١٦٧(و شصت و هفتم 

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد ": قانون اساسي بيان مي كند ١٦٧اصل 

   ".و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر كند

 ١٦٧هر گاه رجوع به اصل ": استقانون اساسي نيز آمده  ١٦٧جديد درباره خود اصل . م.ق ٢٢١اما در ماده 

مقام رهبري مي تواند اين امر را به فرد يا افرادي . قانون اساسي الزم شود، مقام قضائي از رهبري استفتاء مي كند

  ".تفويض نمايد

توان گفت جرم زناي محصنه و مجازات سنگسار از قانون كيفري ايران حذف نشده و قانون  بر اين اساس مي

، به مقام رهبري و كساني كه از سوي ايشان تعيين ٢٢١ني محصن و محصنه را طبق ماده مجازات، حكم زا

بنابراين در واقع بعد از تصويب كامل اين قانون، تشخيص مجازات فرد زاني محصن يا . شوند، واگذار نموده است

و تشخيص  محصنه، حذف مجازات سنگسار يا جايگزين شدن مجازات ديگري به جاي آن با مراجعه به فقه

  .رهبري، خواهد بود

توان حكم جايگزيني  آيا در شرايط كنوني مي«سنگسار و اينكه   جمعي از مراجع عظام تقليد،به استفتايي درباره

  .، پاسخ دادند»براي مجازات سنگسار درنظر گرفت

سوي اردبيلي، همداني، علوي گرگاني، مو به گزارش ايسنا، متن سوال و پاسخ آيات عظام مكارم شيرازي، نوري

  .حسيني زنجاني و جعفر سبحاني به اين شرح است

  اهللا العظمي نوري همداني پاسخ آيت

ايم حكم الهي تغييرپذير نيست و كيفيت اجراي آن بستگي به  در فرض سوال، همانطور كه قبالً هم جواب داده

  .نظر حاكم شرع دارد

  اهللا العظمي مكارم شيرازي پاسخ آيت



  .توان جايگزين كرد ايم كه در شرايط فعلي مي ما قبالً نيز گفته

  اهللا العظمي جعفر سبحاني پاسخ آيت

سوال جنابعالي پيشينه ديرينه دارد و ما در كتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم كه اجمال آن اين 

خود ببينند كه مرد پذير نيست، يعني چهارنفر با چشم  ثبوت زناي محصنه شرايطي دارد كه غالباً امكان -١: است

ها اين است كه  هايي براي تخفيف وجود دارد؛ يكي از آن راه راه - ٢. اند بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده

اگر حاكم شرع احساس كرد اجراي حكم به اين شيوه مشكالتي  -٣. اگر از گودال گريخت، تعقيب آن حرام است

  واهللا العالم. دتواند به نحو ديگري اجراي حد كن دارد مي

  اهللا العظمي علوي گرگاني پاسخ آيت

احترامي به آن است و  در صورتي كه حاكم شرع تشخيص دهد كه اجراي اين حكم موجب وهن اسالم و بي

تواند آن را تغيير دهد اما اصل حكم سنگسار در فقه اسالم ثابت است، حتي  موجب ضرر به اصل دين است مي

  .ذكر نشده باشد و اصل اين حكم تغيير ناپذير استاگر به طور صريح در قرآن 

  اهللا العظمي موسوي اردبيلي پاسخ آيت

مجازات رجم قابل تغيير نيست ولي چنان چه اجراي آن بر خالف مصالح اسالم و مسلمين باشد فقيه جامع 

  .تواند حكم به عدم اجراي آن بدهد الشرايط مي

  اهللا العظمي حسيني زنجاني پاسخ آيت

به نظر فقيه جامع الشرايط اجراي حكمي در جامعه به دليل عدم آمادگي فكري عموم مردم موجب  چنانچه

شود، در اين صورت حفظ اسالم اهم است و اجراي حكم بايد تا استحكام  سستي در اعتقاد و اصل اسالم مي

جاري است، گرچه فقهاء  در مورد اين مساله» تدرء الحدود بالشبهات«مضافاً اينكه قاعده . عقايد مسكوت بماند

اند ولي بنا بر تسلم و قبول اين قاعده كه متخذ از عين روايت است شبهه  مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته

اطالق داشته و شامل شبهه حكميه نيز مي شود يعني اجراي حكم در شرايطي كه عدالت اجتماعي به طور كامل 

  واهللا العالم. اكم عدل است كه ما هنوز با آن فاصله زيادي داريمشود محل شبهه است چون اصل ح اجراء نمي

   



  رانيسنگسار در ا

  

. زن و سه مرد بود ٢كه شامل   انجام داد ١٣٥٩ماه سال  ريها را در ت سنگسار حكم نياول ياسالم يجمهور

 ٥ يسنگسار برا ياسپاه پاسداران از اجر يبه نقل از ستاد خبر ١٣٥٩ماه  ريت ١٤در  ياسالم يروزنامه جمهور

  :شرح داده شد نگونهيا ندادگاه كرما ياز اعضا يكيبه نقل از  تيجنا نيا. دهد ينفر در كرمان خبر م

. شد دهيپوشان سهيسرآنها با ك. دنديپوش ديحكم غسل داده شدند و سپس كفن سف ين قبل از اجراايقربان " 

ماموران قرار  اريدر اختبراي اجراي حكم مختلف  يهابه اندازه  ييسنگها. در خاك كردند نهيرا تا س انيقربان

به طول  قهيپانزده دق انيقربان يجيمرگ تدر. سنگ را خود شخصاً پرتاب كرد نيدادگاه انقالب اول سيرئ. گرفت

  . "ديانجام

 كه ٦٢تا سال  ٥٩مجموعا از سال . سنگسار شدند رازينفر در ش ٢ماه  رينفر در كرمان، در ت كيدر مرداد ماه 

تنها براساس  ديرس بيبه تصو ياسالم يو قانون سنگسار توسط مجلس جمهور ياسالم يقانون مجازت ها

  .نفر سنگسار شده اند ١٠ يدولت يمارهاآ

 رانينفر در ا ٧٦تعداد  ٦٨تا سال  يعني ياسالم يجمهور اتيدهه از ح كيتنها پس از  يگزارش امنست براساس

 يبنا به گزارشات دولت. نفر سنگسار شده اند ٢٦تعداد  ١٩٨٨تا مه  هياز ژانوماه  ٤و تنها ظرف . سنگسار شده اند

مرد در ورزشگاه فوتبال بوشهر همزمان با هم سنگسار  ٣زن  و  ١٢شمال در نفر  ١٥روز  كيتنها در  ٦٨در سال 

  .شدند

   



 : خبر ساز هاي سنگسارحكم 

  

. به اعدام توسط سنگسار محكوم شد» زناي محصنه«به جرم  ١٣٨٥در سال  آشتياني سكينه محمدي

هاي بسياري در داخل و خارج از  به اجرا درآيد، اعتراض ١٣٨٩رفت در تير ماه  اين حكم كه گمان مي

محمد جواد . ايران دربر داشته است

الريجاني، دبير ستاد حقوق بشر قوه 

ايران ضمن دفاع از اين حكم، ابراز  قضائيه

در ) سنگسار(مجازات رجم « داشت كه 

قانون اساسي ما وجود دارد اما قضات 

محترم دادگاهها در شرايط بسيار محدود 

  .»اقدام به صدور چنين حكمي مي كنند

هاي جهاني با سنگسار  زمان با افزايش مخالفت هم

ژوئيه به شرحي از پرونده قضائي سكينه آشتياني و تالش دو  ٩آشتياني، روزنامه فيگارو در روز  سكينه محمدي

ش، براي نجات جان مادر ازحكم سنگسار پرداخت و نوشت، فرزندان سكينه در مراجعه به زندان، براي فرزند

  .ساله ديگر نيز در انتظار اجراي حكم سنگسار هستند ١٩و  ٢٥مالقات مادر، متوجه شدند كه دو زن 

سنگسار را آشتياني، عمل  ديلما روسف، رييس جمهور برزيل، در واكنش به حكم سنگسار سكينه محمدي

  .بازگشت به بربريت دانست

. هاي مياني باشند موافق نيستم من با اعمالي درباره زنان كه مربوط به سده. كنم من سنگسار را تاييد نمي "

  ". پوشي نخواهم داشت من در اين موضوع هيچ چشم. ترديدي در اين باره نيست

در حالي پخش شده اين اعترافات : نوشت دي در خصوص اعترافات خانم محم) بي بي سي (  bbcسايت خبري 

است كه اخيرا، روزنامه گاردين، چاپ لندن، به نقل از او گزارش كرده بود كه مقامات قضايي جمهوري اسالمي 

  .در صدد هستند او را به طور مخفيانه و بدون اطالع رساني سنگسار كنند



خصوص در پي حوادث بعد از دي بوده كه ب

ظاهرا اين اعترافات به منظور فراهم كردن زمينه محكوميت متهمان اخذ مي شود هرچند در گذشته، حقوقدانان 

مدافع به دست مي آيد، فاقد ارزش  گفته اند كه چنين اعترافاتي كه به وضوح تحت فشار و بدون حضور وكيل

  .حقوقي است و پخش آنها را به عنوان مدركي در اثبات اتهام، مورد انتقاد و استهزا قرار داده اند

پخش اعترافات متهم يك پرونده جنايي امري كم سابقه است و نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي نگران پي 

  .قاد افكار عمومي در سطح بين المللي از حكومت ايران مي شود

  .شد سنگسار ) ميالدي

  .آمد ايبه دن) يالديم ١٩٥١( يشمس

او . به زنا محكوم و سنگسار شد) يالد

دي بوده كه بهمان سياسي امري عامت "اعترافات"در جمهوري اسالمي، پخش 

  .انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهوري تكرار شده است

ظاهرا اين اعترافات به منظور فراهم كردن زمينه محكوميت متهمان اخذ مي شود هرچند در گذشته، حقوقدانان 

گفته اند كه چنين اعترافاتي كه به وضوح تحت فشار و بدون حضور وكيل

حقوقي است و پخش آنها را به عنوان مدركي در اثبات اتهام، مورد انتقاد و استهزا قرار داده اند

پخش اعترافات متهم يك پرونده جنايي امري كم سابقه است و نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي نگران پي 

قاد افكار عمومي در سطح بين المللي از حكومت ايران مي شودآمدهاي سياسي صدور احكامي است كه باعث انت

ميالدي ١٩٨٦(هجري شمسي  ١٣٦٥كه در سال  ثريا منوچهري

شمس ١٣٣٠در سال  رانيا هيكوهپا ياست كه در روستا ينام زن

الديم ١٩٨٦( يشمس يهجر ١٣٦٥در سال  ينزاع خانوادگ

  .فرزند بود ٧ساله و مادر 

به  يلميو ف. م ايرمان سنگسار ثر هيما او دست

داستان  يفرانسو تبار يرانيا ستيجمع، ژورنال

نقض  يدر راستا. م ايبه نام سنگسار ثر ي

به زبان  يالديم ١٩٩٤در سال  رانيحقوق بشر و سنگسار در ا

به  يلميف يالديم ٢٠٠٨در سال . كند ي

نورسته بر  روسيس يبه كارگردان» م ايسنگسار ثر

  .جمع، ساخته شد صاحب 

در جمهوري اسالمي، پخش 

انتخابات بحث برانگيز دهمين دوره رياست جمهوري تكرار شده است

ظاهرا اين اعترافات به منظور فراهم كردن زمينه محكوميت متهمان اخذ مي شود هرچند در گذشته، حقوقدانان 

گفته اند كه چنين اعترافاتي كه به وضوح تحت فشار و بدون حضور وكيل

حقوقي است و پخش آنها را به عنوان مدركي در اثبات اتهام، مورد انتقاد و استهزا قرار داده اند

  

پخش اعترافات متهم يك پرونده جنايي امري كم سابقه است و نشان مي دهد كه جمهوري اسالمي نگران پي 

آمدهاي سياسي صدور احكامي است كه باعث انت

ثريا منوچهري

نام زن يمنوچهر ايثر

نزاع خانوادگ كي يدر پ يو

ساله و مادر  ٣٥هنگام سنگسار 

  

او دست يزندگ داستان

  .نام است نيهم

  

جمع، ژورنال صاحب دونيفر

يزن را در رمان نيا

حقوق بشر و سنگسار در ا

يمنتشر م يفرانسو

سنگسار ثر«نام  نيهم

 دونياساس رمان فر



 كيبه  يماجرا است كه از زبان زهرا خاله و نيدر مركز ا ايثر يگزند عياز وقا يبازگو كننده بخش لميف داستان

صورت است  نيبد ايخالصه واقعه ثر. اطراف كرمان بازگو شده است يدر گذرش از روستا ينگار فرانسو روزنامه

 هر دو زن را نهيپرداخت هز يياما چون توانا رديبگ يگريزندان بان است قصد دارد زن د كيكه  ايشوهر ثر«: كه

 يتبان كيو در  رديپذ يمرد نم كند يحق و حقوقش را مطالبه م يوقت ايثر. دهد يطالق م شنهاديپ ايندارد به ثر

 يهاشم مرد. فرستند ياز مردان اهل روستا به نام هاشم م يكيبه خانه  يكلفت يرا برا ايده ثر يبا كدخدا و مال

متهم  يرا برا تيموقع ها يژگيو نيا. كند يم يزندگ شياز دست داده و به همراه فرزند ناشنوا رااست كه زنش 

را  ياتهامات ايده به ثر يكدخدا و مال يبا همدست ايشوهر ثر. كند يفراهم م گريبه رابطه با مرد د ايكردن ثر

  ».شود يمنجر م يبه سنگسار شدن و مرگ و تيكه در نها دهند ينسبت م

از حكم سنگسار در  تينشان ندادند و ضمن حما ينش رسمواك ايدر رابطه با واقعه سنگسار ثر رانيا مقامات

  .پرداخته شد »ايسنگسار ثر« لميمحافل و مجالس تنها به نقد ف يبرخ

برگزار  »ايسنگسار ثر« ينقد فقه ؛ييو چرا يستيدر قم تحت عنوان سنگسار، چ يا جلسه ١٣٩٠خرداد ماه  در

جهان  ياز كشورها ياريدر بس لميف نياكران ا در رابطه با ساخت و يينشست محمدرضا كدخدا نيدر ا. شد

مختلف انجام شده،  يها كه در دانشگاه ياست و نظرسنج رگذاريالعاده تأث فوق ياز لحاظ احساس لميف نيا: گفت

بعد از اتفاقات سال  …اند رفتهيپذ ريو از آن تأث دهيرا د نيا انيدرصد از دانشجو ٧٠از  شياست كه ب نيا انگريب

 گانيآن را به صورت را ها تياز سا ياريشد و بس عينازل در كشور توز متيبه صورت گسترده و با ق لميف نيا ٨٨

  ».كاربران قرار دادند اريدر اخت

به  يبه نحو مبسوط »يخيو تار يحكم سنگسار از منظر فقه يبررس«در جلسه تحت عنوان  ينيعابد احمد

با  ديزن شوهردار وجود دارد با ايرجم مرد همسردار كه در باب  ياتيروا يرجم پرداخت و گفت تمام حيتوض

  .شود يآن بررس يو فقه يخيتار ريمطالعه س

ميالدي، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه جمهوري اسالمي ايران، خبر اعدام  ٢٠٠٩ژانويه  ١٣در تاريخ 

عه كشور افغانستان بوده، نفر سوم، كه يك تب. دو شهروند ايراني در شهر مشهد را با حكم سنگسار تائيد كرد

  .توانست خود را از چاله رها كرده و از مرگ نجات يابد

  



مرداد  ٢٠در روز  نيرا در زندان او يوبيا ميالملل خبر سنگسار خانم مر نيسازمان عفو ب -  يوبيا ميمر 

زارش عفو آن گ ركه د كند يم مزيدر روزنامه تهران تا يا گزارش اشاره به مقاله نيا. گزارش كرد ١٣٨٠

 . خوانده شده است رانيا يمورد انتقاد قرار گرفته و دخالت در امور داخل يوبيالملل در مورد خانم ا نيب

  :در گزارش اتهامات دادگاه آمده است 

را به خانه خود دعوت كرد و  ياش، و با مرد مورد عالقه يرابطه پنهان ي، در پ١٣٧٩آذر ماه سال  ١٣شامگاه 

گزارش آنها سپس جسد  نيبنا بر ا. ـ را به قتل رساند همسرشـ  ييطباطبا نيالد اءيض ديس او، يسپس با همكار

  .آتش زدند راآن  ن،يبنز ختنيانتقال دادند و با ر نيورام يابانهايرا به ب

 نيو تذكر عفو ب ١٠٣با استناد به ماده  ينشده ول يوبيخانم ا هيبه مدارك ارائه شده عل يا گزارش اشاره نيدر ا 

و به زندان  شود يدر صورت نجات خود از گودال دوباره به گودال برگردانده نم يوبيخانم ا نكهيالملل در مورد ا

  .مستند بر شهادت شهود نبوده است انمخ نيا تيمحكوم ديآ يبه نظر م نطوريمحكوم خواهد بود، ا

بار قصاص نفس و  كيل عمد به را به اتهام قت" يوبيدادگاه مرد همدست خانم ا مروز،يبه نوشته روزنامه ن

محكوم به سنگسار  يوبيخانم ا  ".را به خاطر رابطه نامشروع به سنگسار محكوم كرد  يوبيا ميخانم مر  نيهمچن

حكم به سنگسار  ليكه پس از تعد ودسال زندان شده ب ١٥پس از 

با برانكار به  ،هديحكم غسل و كفن پوش يپس از اجرا يو. محكوم شد

  .دادگاه سنگسار شد يمنتقل و در حضور قاض نياومحوطه زندان 

  

محبوبه محمدي و عباس حاجي زاده  ١٣٨٥ارديبهشت  ١٧در 

 .در شهر مشهد سنگسار شدند

و شكنجه اعتراف به  ديشود با تهد يكه گفته م يمحبوبه محمد

زاده در  يبه همراه عباس حاج ٨٥ بهشتيزنا كرده بود، در ارد

  .گورستان مشهد سنگسار شد

سرانجام «: تدر صفحة حوادث خود نوشروز پس از اجراي حكم  ١٣هرآرا، يكي از نشريات محلي خراسان، ش

 » .حكم الهي اجرا شد



حكم صادرشده پس از اعتراض . العلوم به اشد مجازات يعني اعدام محكوم شدند متهمان به خواستة مدعي«

جربه اين حكم را پس از بررسي و توجه به زواياي ديوان عالي كشور ارسال شد كه قضات بات ٢٨متهمان به شعبة 

حكم توسط ) در متن خبر تاريخ روز اجراي حكم نيامده است(ماه جاري  صبحگاه ارديبهشت. پرونده تأييد كردند

  ».دم براي هر دو متهم اجرا شد و آنان با حضور مسئوالن اجراي احكام، به مجازات عمل خود رسيدند  اولياي 

  

شعبة  ٨٣١٤٢شود كه مجازات رجم در پروندة شمارة  محكومان در حالي منتشر مي» اعدام«كيد بر اين خبر با تأ

  .صراحت عنوان شده است به ٣١/٦/١٣٨٤ـ١٧٣١٠٤١حقوقي مشهد، دادنامة ـ  دادگاه عمومي ٢٨

شت كه سازمان به ١٧/٢/١٣٨٥، مورخ ٤٧١از سوي ديگر، در جواز دفن محبوبه، به استناد گواهي فوت شمارة 

در جواز دفن . اعالم شده است» قتل قانوني «رضا آن را صادر كرده است، علت نهايي منجر به فوت متوفي 

خونريزي «نيز علت فوت ) ادارة كل پزشكي قانوني استان خراسان(صادرشده از سوي سازمان پزشكي قانوني 

  .عنوان شده است» مغزي و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت

در آن به . اتهامي كه محبوبه م. حقوقي مشهد شاكي خصوصي داشتـ  دادگاه عمومي ٢٨شعبة  ٨٣١٤٢پروندة 

دو فرزند بالغ او از خون پدر گذشتند، اما . دم نياز داشت، معاونت در قتل همسرش محمد بود  گذشت اولياي

 ١٥ه براي اين اتهام به محبوب. مادربزرگ پدري كه سرپرستي دو فرزند خرد او را به عهده گرفته بود رضايت نداد

  .سال زندان محكوم شد

ماه  ٨سال انتظار پيدا نكرد و  ١٥كه با اقرار وي در زندان، به او تفهيم شده بود، نياز به  ،اما اتهام زناي محصنه

 .به اجرا درآمد ١٣٨٥ارديبهشت  ١٧در سحرگاه ) ١٣٨٤شهريور  ٢٨(پس از صدور حكم 

 ياجرا و كند، تاكستان در ايران سنگسار شددر روستاي آقچه  ١٣٨٦تير  ١٥شنبه  ، پنججعفر كياني 

 .روبرو شد يالملل نيو ب يبا اعتراض گسترده داخل يميمكرمه ابراه يآن حكم و صدور حكم سنگسار برا

جرم داشتن رابطه نامشروع با جعفر ه سال ب ازدهي پس از  كه مادر دو فرزند است ، يميمكرمه ابراه

 .اد مي شودآززندان  از يانيك

اش كنده و له شده بود، همچنان زنده بود و  ينيكه گوش و ب يشود جعفر پس از سنگسار در حال يگفته م

كوبد و اورا به  يبزرگ بر سرش م يمانيبلوك س كيبا  فردي كند،  يم ديزنده بودن او را تائ يپزشك قانون يوقت

   .رساند يقتل م



از آن بوده است كه حكم طالق  يدهد كه حاك يرا به مكرمه نشان م يجعفر برگه اماجرا از اين قرار بود كه 

به دفتر  يانيبه استناد همان برگه به همراه جعفر ك زيمكرمه ن .مكرمه از همسر اولش صادر شده است يابيغ

كند و  يم يساله جار ٩٩عقد  غهيجعفر و مكرمه ص نيمبنا، ب مانبره  كند و محضردار هم يازدواج مراجعه م

ازدواج  يعكس دار و قانون يرسم سند

  .دهد  يبه آنها ارائه م

ازدواج، جعفر و مكرمه  نياز ا پس

خود را  يزوج ها زندگ ريهمانند سا

البته، جعفر همسر . كنند يشروع م

داشته است و به طور  زين يگريد

 يم يهمزمان با هر دو همسرش زندگ

  .كرده است

 كيو مكرمه به  جعفر ،يپس از مدت

شوند و  ياسالمشهر دعوت م در يعروس

مكرمه و جعفر  بيترت نيدهد و بد يخبر م سيو به پل نديب يمكرمه، آنها را م ياز اقوام شوهر قبل يكيدر آنجا 

   .رنديگ يقرار م بيمحصنه تحت تعق يشوند و به اتهام زنا يبازداشت م

ه صادر شدرسمي تركشان شناسنامه فرزند مش يبراسالها با هم زندگي كرده بودند و جعفر و مكرمه حال آنكه 

  .بود يشناسنامه رسم يدارا در زمان سنگسار پدرش ساله  ١٤ نيافش و بود

خواستند بدون  يكه م كباري يول درسمي به مرحله اجرا  ياحكام، را ياجرا يمكرر قاض يها يگريسرانجام با پ

 يپس از آن و با اصرار قاض. شود يمانع م نياستان قزو يكل دادگستر سييسر و صدا حكم را اجرا كنند، ر

به دستور  ايبار با مطلع شدن رسانه ها و گو نيا هشود ك يم كيپرونده به مرحله اجرا نزد گرياحكام ، بار د ياجرا

  .كه جعفر را سنگسار كرده اند ديسرانجام خبر رس يشود ول يم يريحكم جلوگ ياز اجرا ياهللا شاهرود تيآ

عفو  ونيسيبا كم زين يارتباطات يدو نفر داشته است و حت نيسنگسار ا يبرا يا ژهياحكام اصرار و ياجرا يقاض

  !است بياز عجا نيشوند و ا شودهدو نفر بخ نيداشته است تا مبادا ا يبخشودگ



اجرا  بيبه آن ترت يانيحكم سنگسار در خصوص جعفر ك نكهيبعد از ا« : مي گويد يميمدافع مكرمه ابراه ليوك

را مطرح  يمواد م،يپرونده گذاشت يو رو مينوشت حهيپرونده را خواستند و ما هم ال يشاهرود ياشد، از دفتر آق

عفو شد و پرونده  شنهاديپ يمجدد رد شد ول يدگيرس يتقاضا. شود يدگيرس "مجددا ميكه تقاضا كرد ميكرد

 يبود مورد بررس نويسيكه پرونده در كم يارسال شد و خوشبختانه در چند ماه يعفو و بخشودگ ونيسيبه كم

شد و مكرمه آزاد  ليتبد يخواستند، در حال حاضر هم خوشبختانه را يحاتيهم از مكرمه توض كباريقرار گرفت، 

 .شد

  

  

   



  سنگسار كودكان

  

 ٢٠٠٤ساله است كه در سال  ١٣ يزديا اليبه نام ژ يكه به سنگسار محكوم شده است، دختر يدختر نيجوانتر

در پي رابطه جنسي غير  . به سنگسار محكوم شد بختيار  با برادرش يرابطه جنس ليكه در شهر بوكان به دل

ار و ساله، ژيال حامله مي شود و پس از زنداني شدن هر دو، ژيال به سنگس ١٥و  ١٣معمول اين دو خواهر و برادر 

حكم  يانتظار اجرا ژيال باردار بود و فرزندش را در زندان كردستان در حاليكه. دبختيار به شالق محكوم مي شو

نوجوان از كابوس  ياليباعث نجات ژ يالملل نيتالش ها و مبارزات ب .كشيد، به دنيا آورد  يصادر شده را م

  .سنگسار شد

 ١٤و در سن  ٢٠٠٨كه در سال  دهيبه نام سع يكه مورد سنگسار قرار گرفته است دختر يدختر نيجوانتر

  .توسط پدرش در زاهدان سنگسار شد يسالگ

نسبت به سرنوشت  يزاهدان و ابراز نگران يانتظام يبه نيرو ي، به دنبال مراجعه زناعتماد نوشته اين روزنامهبه 

منتقل شده و ديگر به خانه بازنگشته،  يساله اش كه توسط پدر بدبين به اجبار از خانه به مكاننامعلوم ١٤دختر 

ها  يشريف در جريان بازجوي محمد .كردنداشت محمد شريف، پدر اين دختر را بازد ،يانتظام يماموران نيرو

پيش متوجه شدم  يمن از چند«: اظهارات تكان دهنده، نحوه قتل سعيده را تشريح كرده و گفته است يط

كه  يكردم با آرامش با موضوع برخورد كنم و با تحقيقات يابتدا سع. دارد يمشكوك يساله ام رفتارها ١٤دختر

 يرفت و وقت يدليل از خانه بيرون م ياو ب. دهد يانجام م يايا چنين كارهدهم بفهمم سعيده چر يانجام م

اين كار نيز  يباالخره تاب نياوردم و با او دعوا كردم ول. داد ينم يگشت توضيح قانع كننده ي يديرهنگام بازم

پس از . تانجام نداده اس يگفت هيچ كار خالف يكرد و م يم يفايده نداشت چون فرزندم مرا متهم به بدبين

خود تصميم  يرابطه دارد و از بيم بر باد رفتن آبرو يبه تدريج به يقين رسيده كه سعيده با مرد يگذشت مدت

در خصوص نحوه انتخاب شيوه سنگسار  يو ».گرفته است كه سعيده را بكشد و خودم را از اين ننگ نجات دهم

 يكردم كه او به سزا يكشتن دخترم انتخاب م يرا برا يبايد شيوه ا«: ساله اش گفته است ١٤قتل دختر  يبرا

همچنين گفته كه چون به  يو ».را سنگسار كنم يكه انجام داده بود برسد و باالخره مصمم شدم و يكار يواقع

از دوستانش به نام غالم نيز محل سنگسار را اطالع داده و  يقادر به انجام سنگسار دخترش نبوده به يك يتنهاي

سنگسار به  يساله حاضر شده و در اجرا ١٤سنگسار دختر  يچند نفر ديگر در محل قرار برانيز به همراه  يو

  .پدر اين دختر كمك كرده است



سنگسار به زور از خانه خارج  يگفته كه دخترش را در روز تعيين شده برا يشريف همچنين در بازجوي محمد

ساله اش، تاكيد كرده  ١٤در متهم به سنگسار دختر پ اين .زاهدان برده است يكرده و به ارتفاعات هلور در حوال

در انتظارش نخواهد بود اما  يدانست عاقبت خوش يدر تمام طول مسير وحشت زده بود و با اينكه م«كه سعيده 

  ».در نظر گرفته ام يو يرا برا يمطمئن نبود كه چه مجازات

زمين انداخته و سنگسار او را  يرش را رودخت يگفته محمد شريف، پس از انتقال دختر به محل مورد نظر و به

سنگسار  يساله در حين اجرا ١٤در عين حال گفته كه سعيده  يو .دوستانش شروع كرده است يبا همكار

كرد جانش را نجات دهد اما پدرش تاكيد كرده  يمرتب جيغ كشيده و با خواهش و التماس تالش م يخانوادگ

جز كشتن او  يچاره ا«ناميده » شرافتمندانه يداشتن زندگ«و » آبرو يافتن دو باره به دست«يآنچه و يكه برا

  ».تنداشته اس

   



  ياسالم يسنگسار در جمهور انيقربان ستيل

  

 يسنگسار مربوط به سالها ياسالم عهيحكم شر انياز قربان يستيسنگسار و اعدام ل هيعل يالملل نيب تهيكم

مورد از  ٢١سنگسار است كه  ييمورد حكم قضا ٦٩ ندهريمنتشر كرده است كه در برگ ٢٠١٠ يتا جوال ١٩٨٠

به  كينزد يبه اجرا ست،يل نيدر ا. است نشدهاجرا  ن،يبا تبرئه متهم ز،يمورد ن ١٥احكام به اجرا در آمده و  نيا

حكم  گريد يقربان ٢٤نام  ،يانيآشت يمحمد نهيسنگسار اشاره شده است و عالوه بر سك يمورد اجرا ١٠٩

 نيتوقف و لغو ا يها برا ها منتشر شده است كه تالش رسانه قياز طر شان يكه اسام خورد يمسنگسار به چشم 

  .احكام ادامه دارد

 يكامل و واقع ستيل هيته«: كه شود يم اداوريفهرست  نياعدام و سنگسار در خصوص انتشار ا هيعل تهيكم

 يبرا ياسالم يجمهور افتهيتالش سازمان و  يسانسور دولت ليبه دل رانيا ياسالم يسنگسار در جمهور انيقربان

  ».است يا دهيچيدشوار و پ اريبس يكردن خبر سنگسارها كار يمخف

شده،  هيته انيآمار است و فهرست قربان نياز ا شتريبه مراتب ب انيقربان ستيشده است كه ل اداوري تهيكم نيا

و چه از  نينجات محكوم يبرا تهيكم نيا يها تيفعال انيچه در جر يسيپل يسانسورها نيتر عالرغم گسترده

 ستيل نياذعان دارد كه ا تهيكم نيا. ستشده ا هيته يو حقوق بشر يخبر يها ها و نهادها و ارگان رسانه قيطر

  .ستين ياسالم يسنگسار در جمهور انيتمام قربان

  رانيسنگسارها در ا تياز وضع يآمار گزارش

 ياست كه اعالم شده آمار واقع يآمار احكام نيا. شده است مورد حكم سنگسار صادر٦٩: احكام صادره تعداد

  .باشد يم نهاياز ا شيصدور احكام سنگسار به مراتب ب

از  شيبه مراتب ب يتعداد واقع. مورد حكم سنگسار اجرا شده است ١٠٩تا  ٩٩: اجرا شده يكل سنگسارها تعداد

  .باشد يارقام م نيا

  نفر ١٥: اند افتهيكه از سنگسار نجات  يافراد تعداد

  نفر ٣: شده و حكم به اجرا آمده ليكه از سنگسار به اعدام تبد ياحكام تعداد



  نفر ٢١: موجود سنگسار شدگان ياسام

شان در رسانه ها اعالم شده  ياست كه اسام ينيشامل محكوم ياسام نيا(كه حكم سنگسار دارند  يافراد ياسام

  )است

  ساله ٣٠ يـ صبا عبدال١

  ساله ٣٨ يدريح نبيـ ز٢

  يسلطان مراد نيـ شاه٣

  يميرح زيـ چنگ٤

  ـ ربابه٥

  ايواالن هيريـ خ٦

  .محكوم شده است اش يينايبردن ب نيبه صورتش و از ب ديسا دنيساله كه به قصاص پاش ٢١ـ اعظم ٧

  ساله كرج ٣٥ـ شهناز ٨

  اصفهان يمحمد النيـ گ٩

  اصفهان ياسكندر يـ غالمعل١٠

  ييبابا يـ كبر١١

  يراسكند رانيـ ا١٢

  ـ معصومه١٣

  ـ هاجر١٤

  مازندران ياحمد يـ نق١٥

  يخمام دينو يـ محمد عل١٦



  هيساله اروم ٣٠) يعباد( يسجاد مهيـ سر١٧

  هياروم يجانفشان يـ بوعل١٨

  و در دادگاه محكوم به سنگسار شده است يهمسرش زندان تيبا شكا يسالگ١٥ساله كه در  ١٩ يـ آذر باقر١٩

  ساله ٢٥قربان زاده  ميـ مر٢٠

  نسب مشهد يـ خانم هاشم٢١

  زندان مشهد. خ. به نام مخفف م يـ زن٢٢

  يانيآشت يمحمد نهيسك -٢٣

  فردوس ب -٢٤

از  شيپ ميحكم سنگسارش دو سال و ن ياشرف كلهر، چهل ساله و مادر چهار فرزند كه اجرا يـ اشرف كلهر٢٥

 يبا رد درخواست عفو از سو ،يعفو وبر  يمبن هييقوه قضا سيينامه ر رغميمتوقف شده بود، عل ،يشاهرود يسو

  .مواجه شده است يعفو و بخشودگ ونيسيكم

  :كه ثبت شده اند عبارتند از يسنگسار شدگان ياسام

  به نام نصرت در قم يزن ١٩٨٦ـ سال ١

محكوم به قصاص در آوردن چشم و سنگسار بود كه قبل  يبمان(در رشت  يفكر يبه نام بمان يزن ١٩٩٢ـ سال ٢

  )كرده و درگذشت يكم با اطالع از حكم خود اقدام به خودكشح ياز اجرا

  يبه نام فاطمه بان يزن ٩٤ـ سال ٣

  كلوت نايبه نام م يزن ٩٤ـ سال ٤

  يبه نام فاطمه دانش در سار يزن ١٩٩٧ـ ـسال ٥

  يدرسار ينيبه نام معصومه ع يزن ١٩٩٧ـ سال ٦

  يفالح در سار هيبه نام مرض يزن ١٩٩٧سال  ـ٧



  يمختار پور، در سار يبه نام عل يمرد ١٩٩٧ـ سال ٨

  يحسن زاده در سار زيبه نام پرو يمرد ١٩٩٧سال  ٩

  يجوانمرد در سار راهللايبه نام خ يمرد ١٩٩٧ـ سال ١٠

محل . شوديكه در گودال سنگسار موفق به فرار شده و تبرئه م يميبه نام خسرو ابراه يمرد ١٩٩٨ـ سال ١١

  جانيحكم اله ياجرا

  تهران يوبيا ميبه نام مر ينز ٢٠٠١ـ سال ١٢

  در كرمان يلياسماع ريام لهيبه نام جم يزن ٢٠٠٢ـ سال ١٣

  زاده، مشهد يبه نام عباس حاج يمرد ٢٠٠٦ـ سال ١٤

  مشهد يبه نام محبوبه محمد يزن ٢٠٠٦ـ سال ١٥

  نيتاكستان قزو يانيبه نام جعفر ك يمرد ٢٠٠٧ـ سال ١٦

  به نام هوشنگ خداده يمرد ٢٠٠٨ـ سال ١٧

  به نام منوچهر خ يمرد٢٠٠٨ـ سال ١٨

هنگام سنگسار از  شوديموفق مد تبار بو يافغان يمحمود كه مرد. ( غ. به نام محمود م يمرد ٢٠٠٨ـ سال ١٩

  )مجروح فرار كند يگودال سنگسار با بدن

 سنگسار ٢٠٠٨ هيفور ٩ خيساله كه توسط پدرش در زاهدان در تار ١٤ دهيبه نام سع يدختر ٢٠٠٨ـ سال ٢٠

  .شد

  آزاد در رشت يبه نام ول يمرد ٢٠٠٩ـ سال ٢١

  :شده و حكم به اجرا آمده است ليكه به اعدام تبد يسنگسار احكام

  يمحمد ميـ رح٣ يـ افسانه رحمان٢ وريـ عبداهللا فر١ يسه نفر به نامها ٢٠٠٩سال  در

  :اند افتهيكه از سنگسار نجات  يافراد



  مايـ س١

  .محصنه تبرئه شد از اتهام زناي – نيورام ن،يورام ، زندان)ييموال يصغر(ـ فاطمه ٢

  .ضربه شالق آزاد شد ٩٩حكم  يپس از اجرا -رازي، زندان عادل آباد، ش)يهمسر نجف اكبر( ياكبر سايـ پر٣

  يزديا اليـ ژ٤

  يماف اليـ ل٥

  .تبرئه و آزاد شد – رازي، زندان ش)ياكبر سايهمسر پر( يـ نجف اكبر٦

  .محصنه تبرئه شد از اتهام زناي – نيورام ن،يورامزندان  ،ييموال يـ صغر٧

  .سال تبرئه و آزاد شد زدهپس از سي –شهر كرج  يينجار، زندان رجا يـ كبر٨

  .عفو و آزاد شد – نيقزو ندر،ي، زندان چوب)سنگسار شد يانيهمسرش جعفرك( يميـ مكرمه ابراه٩

  ه و آزاد شدتبرئ – يشرق جانيزندان جلفا، آذربا لوند،ياسماع هيـ حاج١٠

  .تبرئه و آزاد شد – يغرب جانيآذربا ه،يزندان اروم ،يقربان) ملك(ـ شمامه ١١

  .ضربه شالق آزاد شد ٩٩حكم  يشهر كرج، پس از اجرا ي، زندان رجائ)يريخواهر آذر كب( يريـ زهره كب١٢

  .شالق آزاد شدضربه  ٩٩حكم  يشهر كرج، پس از اجرا ي، زندان رجائ)يريخواهر زهره كب( يريـ آذر كب١٣

  يـ اعظم خنجر١٤

  .شهر كرج، تبرئه و آزاد شد ييزندان رجا ،ييـ زهرا رضا١٥

  .شد لمجازات سنگسار به حبس تبدي –تهران  ن،يزندان او ،يقم اليـ ل١٦

  اعدام و سنگسار هيعل تهيكم: منبع

   



  تحليل مجازات سنگسار از منظر حقوق بشر

  

تر از جان آدمي است كه به خاطر  چه مصلحتي ارزشمند«: شود فته ميبندي حقوق انساني گ گاهي در مقام درجه

  ».شود ، جان دو نفر انسان گرفته مي)حتي اگر گناه باشد(يك رفتار جنسي 

هاي حقوق بشري، اين حكم اسالمي مورد نقد و رد  ها و آموزه در مورد مجازات سنگسار، گاهي با استناد به گزاره

  .شود ه برخي از اين موارد اشاره ميگيرد كه در اينجا ب قرار مي

ممنوعيت . جنسي از نظر كشورهاي متمدن امري حل شده است در اين خصوص، اين ادعا مطرح است كه روابط 

و مجازات زنا، بخصوص زماني كه با رضايت طرفين همراه باشد، بر اساس عقل بشري و حقوق جزاي مدرن غرب، 

آندرو آلتمن، به نقل از يكي از انديشمندان سكوالر غرب . دي استقابل توجيه نيست؛ زيرا برخالف حق آزا

بازي مبتني بر رضايت، كامالً مشروع بوده و مجازات مرتكبان اين عمل، ناروا شمرده  جنس هم«: نويسد مي

بازي، يك حق طبيعي بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است كه حق  جنس شود؛ زيرا حق هم مي

  ».اي متعال در عقايد مذهبي، مقدس و قابل دفاع استپرستش خد

  تفاوت در هدف

هاي رفتاري، براي رسيدن به اهداف متوسط و غايي است كه مكاتب  مقررات قانوني و از جمله برخي ممنوعيت

 طور معقولي با اهداف هاي رفتاري، بايد به مقرّرات و ممنوعيت. اند مختلف حقوقي براي زندگي بشر ترسيم كرده

اگر هدف نهايي، رسيدن . هاي يك جامعه است، منطبق و همسو باشد متوسط و نهايي، كه در حقيقت آينة ارزش

به سعادت و لذت دنيوي، و هدف مقرّرات حقوق نيز حفظ نظم و سعادت اجتماعي باشد، در اين صورت روابط 

اعي، نه تنها اشكالي ندارد كه بر نداشتن با نظم اجتم  نامشروع جنسي توأم با رضايت طرفين، به دليل تعارض

  .شود است، ارزشمند تلقّي مي) لذت دنيوي(اساس اينكه همسو با هدف نهايي 

   



  تحليل فمينيستي مجازات سنگسار

است؛ زيرا از تحليل » سنگسار قانون بي«كار كمپين  مارس آغاز به ٨يكي از دستاوردهاي جنبش زنان ايران از 

هاي حقوقي و عملي باعث  گردد كه تبعيض اجتماعي جامعه ايران روشن مي ساختارهاي سياسي و فرهنگي و

اي عمل  نيز مردساالري از راه قانون، عرف و سنت به گونه. شود تا برخي زنان به شوهران خود خيانت كنند مي

 كند كه زنان در چنبره ازدواج اجباري، زندگي اجباري بدون حق طالق، خشونت خانوادگي شديد، به تن مي

فروشي كشانده شدن از سوي شوهران، فقدان قدرت اقتصادي، عدم دسترسي به عدالت و دفاع مناسب گرفتار 

هاي شديد براي رفتارهاي جنسي خارج از چارچوب ازدواج و  آيند و در نهايت برآيند آنها باعث اجراي مجازات مي

مجازات در واقع مخرج مشترك  گردد؛ اجراي اين به خصوص اجراي مجازات سنگسار براي زنان محصنه مي

لذا در ايران از زمان روي كارآمدن حكومت اسالمي، همواره . باشد هاي تبعيض مردساالري و بنيادگرايي مي نظام

بر سر اجراي حكم سنگسار در جريان ) كار مذهبي حتي محافظه(رو  جدالي پنهان ميان نيروهاي بنيادگرا و ميانه

  .بوده است

كار  توان از كنار آغاز به مارس امسال، نمي ٨مارس سال گذشته تا  ٨جنبش زنان ايران از  در مرور دستاوردهاي

هاي گروهي از فعاالن جنبش زنان در ايران  اين كمپين سازمان دهنده تالش. گذشت» سنگسار قانون بي«كمپين 

عين حال، با آگاهي از اين  آنان در. و فعاالن جنبش فرامليتي زنان براي حذف اين مجازات از قوانين ايران است

المللي حقوق  هاي بين هاي اپوزيسيون نظام جمهوري اسالمي و نيز سازمان واقعيت كه پيش از اين گروه

اند، تالش كردند گفتماني فمينيستي و مستقل حول محور  بشري،مسأله سنگسار در ايران را مطرح نموده

شد زنان محكوم به سنگسار به  قوقي و عملي كه باعث ميهاي ح نشان دادن تبعيض. مجازات سنگسار ايجاد كنند

فروشي بدهند يا حتي با همدستي مردي ديگر، شوهر خود را به قتل  شوهران خود خيانت كنند، تن به تن

كه چگونه مردساالري از راه قانون و عرف  هاي بروز آنها و نيز تشريح اين ها و زمينه برسانند، كالبد شكافي آسيب

چنين در چنبره ازدواج اجباري، زندگي اجباري بدون حق طالق،  كنند كه زنان اين اي عمل مي ونهو سنت به گ

فروشي كشانده شدن به زور شوهر، فقدان قدرت اقتصادي و دسترسي به عدالت و  خشونت خانگي شديد، به تن

هاي  شوند، بخشي از تالش ، به رجم محكوم مي»زانيه«در نهايت، به عنوان . آيند گرفتار مي... دفاع متناسب و

رسد هنوز الزم است اين مسأله از زواياي ديگري هم  با اين همه، به نظر مي. سنگسار بوده است كمپين قانون بي

  .بررسي شود

   



  توهم حذف سنگسار در ايران 

حذف  ناز قانون ايراسنگسار متاسفانه بر اساس شرايط و آراي صادره از طرف حاكمان نظام اسالمي در ايران، 

حذف سنگسار پس از فشار هاي بين المللي حقوق بشري و فعالين در اين زمينه،   ١٣٩١در سال  .ستين يشدن

 نيمجازات چن يمجازات اسالم ديقانون جد در ولي شد،  بيدر مجلس هشتم تصو ياز قانون مجازات اسالم

بلكه در نحوه  حث رجم حذف نشدب يمجازات اسالم ديدر قانون جددر واقع  .بر عهده شرع گذاشته شد يعمل

 .موضوع بود نيمربوط به ا زينگهبان ن ياز اصالحات شورا يكيو   صورت گرفت يراتييآن تغ ياجرا

 راداتياز ا يكي :يك سال بعد، پس از كش و قوس هاي فراوان بين مجلس و شوراي نگهبان ، عنوان شد كه 

در  . كند رييآن تغ يدر قانون باشد و تنها نحوه اجرا ياز لحاظ فقه ديبود كه بحث رجم با نينگهبان ا يشورا

 لهيبلكه به وس ستيسنگ ن قيآن از طر ياست و نحوه اجرا اتيرجم سالب ح يمجازات اسالم ديقانون جد

  .رديگ يصورت م هيقوه قضائ رياست كه با تدب ييها وهيش ريسا اياعدام 

كردن آن با مجازات  نيگزيو جا هيتوسط قوه قضائ محصنه يزنا يحذف مجازات سنگسار برا رغميعلچندي بعد 

  .برگردانده شد ينگهبان به قانون مجازات اسالم يشورا يواژه دوباره از سو ني، ا"اتيسلب ح"

 شنهاديرجم، با پ يدرصورت عدم امكان اجرا. محصنه رجم است هيمحصن و زان يزان يحد زنا برا«: ٢٢٥ي ماده

ثابت شده باشد، موجب اعدام  نهيچه جرم با ب چنان ه،ييقوه قضا سييافقت رو مو يدادگاه صادركننده حكم قطع

قسمت  .»باشد يم كيهر  يبرا قموجب صد ضربه شال صورت، نيا ريمحصنه است و در غ هيمحصن و زان يزان

توأم با  يدر خصوص مجازات زنا ١٣٧٠مصوب يقانون مجازات اسالم ٨٣ي ماده نيگزيماده جا نينخست ا

 :قانون سابق مقرر داشته بود ٨٣ي ماده. ان شده استاحص طيشرا

  مرد محصن زناي – الف  :رجم است ريزنا در موارد ز حد«

  .»...زن محصنه با مرد بالغ  زناي – ب

در اين تغيير ، ظاهرا حكم را تلطيف كرده اند ولي در واقع اين هم از راههاي فرار از فشارهاي مجامع بين المللي 

ه زبان ساده مي توان اين قانون را به اين شكل ساده نويسي كرد كه حكم قاضي همان است كه در واقع ب

سنگسار است ولي در مواردي كه ترس از سرو صداي بين المللي و يا اعتراضات فعالين اجتماعي و مدني بود مي 

  . توان حكم جايگزين را صادر كرد



  !باشد يمبهم م اريدر كل عبارت عدم امكان اجرا بس

محصن و محصنه قرار داده  يمجازات رجم در مورد زنا ياصل را بر اجرا ديقانونگذار در قانون جد بيترت نيبد

 نيدر شكل ا هييقوه قضا سيتواند با موافقت رئ يمبهم م يطيتحت شرا يصادركننده حكم قطع ياست كه قاض

 .دينما جاديبه شرح موارد فوق ا يراتييمجازات تغ

 

 : رييتغ نيدر خصوص ا ديتقل از مراجع معظم يبرخ نظر

 

 ريرپذييتغ يحكم اله ميدر فرض سوال، همانطور كه قبالهم جواب داده ا«:  يهمدان ينور ياهللا العظم تيآ ـ

 ».به نظر حاكم شرع دارد يآن بستگ ياجرا تيفيو ك ستين

 

 ».كرد نيگزيجاتوان  يم يفعل طيكه در شرا ميگفته ا زيما قبالن«:  يرازيمكارم ش ياهللا العظم تيآ ـ

 

 يدارد م يمشكالت وهيش نيحكم به ا ياگر حاكم شرع احساس كرد اجرا«: يجعفر سبحان ياهللا العظم تيآ ـ

 ».واهللا العالم. حد كند ياجرا يگريتواند به نحو د

 

آن برخالف مصالح  يچنانچه اجرا يول ستين رييمجازات رجم قابل تغ«:  يلياردب يموسو ياهللا العظم تيآ  ـ

 ».آن بدهد يتواند حكم به عدم اجرا يم طيجامع الشرا هيباشد فق نيم و مسلماسال

 

حكم موجب وهن  نيا يدهد كه اجرا صيكه حاكم شرع تشخ يدر صورت«:  يگرگان يعلو ياهللا العظم تيآ  ـ

دهد اما اصل حكم  رييتواند آن را تغ ياست م نيبه آن است و موجب ضرر به اصل د ياحترام ياسالم و ب

 ريرناپذييحكم تغ نيدر قرآن ذكر نشده باشد و اصل ا حياگر به طور صر ينگسار در فقه اسالم ثابت است، حتس

 ».است



 

عدم  ليدر جامعه به دل يحكم ياجرا طيجامع الشرا هيچنانچه به نظر فق«: يزنجان ينيحس ياهللا العظم تيـ آ 

صورت حفظ اسالم اهم است و  نيشود، در ا يمدر اعتقاد و اصل اسالم  يعموم مردم موجب سست يفكر يآمادگ

مساله  نيدرباره ا» الحدود بالشبهات تدرء«قاعده  نكهيمضافا ا. مسكوت بماند ديتا استحكام عقا ديحكم با ياجرا

قاعده كه متخذ  نيبنا بر تسلم و قبول ا يگفته اند ول هياست، گرچه فقها مفاد قاعده را در شبهات موضوع يجار

كه  يطيحكم در شرا ياجرا يعنيشود  يم زين هياست شبهه اطالق داشته و شامل شبهه حكم تيروا نياز ع

شود محل شبهه است چون اصل حاكم عدل است كه ما هنوز با آن  يبه طور كامل اجرا نم يعدالت اجتماع

  »واهللا العالم. ميدار ياديفاصله ز

  

بار سنگسار  كيبار اعدام و  كياز صدور حكم  قائمشهر، يدادگستر سيرئ ٢٠١٤در سال با تمام اين تفاسير 

   .خبر داد» محصنه و تجاوز به عنف يزنا«ساله به اتهام  ٣٢مرد  كي يبرا

 يزنا«شهرستان به اتهام  نيزن در ا كيكه  گفت النيدر استان گ اهكليس يدادگستر سيير ٢٠١٥در سال 

  .سال زندان محكوم شده است ٢٥به همسرش، »  معاونت در قتل عمد«به سنگسار و به اتهام » محصنه

  

محصنه در  يمرد به اتهام زنا كيزن و  كي يخبر از صدور حكم اعدام برا يمحل يها رسانه ١٣٩٥بهمن ماه در 

  .منطقه گراب كوهدشت در استان لرستان دادند

  

  

  ...واين ماجرا همچنان ادامه دارد

   



  

  سنگسار در ديگر كشور ها

  

 ١٥مجازات سنگسار هم اكنون به عنوان يك مجازات قانوني حداقل در ي دهد؟ روي مدر دنيا سنگسار هنوز 

  .به اجرا در نيايد حتي اگر در مواردي عمال .يا يك مجازات قانوني به شمارمي آيد ،كشور جهان وجود دارد

ي، سودان، پاكستان، قطر، عربستان سعودي، سومال ،)در يك سوم اياالت اين كشور( در ايران، موريتاني، نيجريه

با اين همه،از بين همه ي اين كشورها فقط در . امارات متحده عربي و يمن، سنگسار يك مجازات قانوني است

ايران، پاكستان و 

سومالي سنگسار 

واقعا انجام مي شود، 

البته در پاكستان 

تمامي موارد 

سنگسار، خارج از 

سامانه ي رسمي 

قضايي روي داده 

  .است

از مجازات سنگسار در قانون ملي خود ) افغانستان، عراق و مالي(ز پنج كشور باقيماندهدر مقايسه، سه كشور ا

در منطقه ي آچه . چشم پوشي نكرده اند ولي احكام و مجازات سنگسار توسط افراد غيردولتي انجام مي شود

آمارهاي  .است اندونزي و مالزي، سنگسار از لحاظ مذهبي ضمانت اجرايي دارد ولي در قوانين ملي ممنوع شده

  .جديد نشان مي دهد اجراي اين مجازات در سه كشور افغانستان، پاكستان و عراق روبه رشد است

  

  

  



  افغانستان

هندوستان نيز صرف زناي جبري را جرم . است در قانون افغانستان چنانچه بيان شد زناي حدي در قانون نيامده

جزاي افغانستان وجود دارد و آن در صورتي است كه زنا  درحاليكه زناي تعزيري در قانون. انگاري كرده است

  .حدي اثبات نشود

دهد دولت در نظر دارد،  نويس قانون جزاي افغانستان دست يافته كه نشان مي هاي از پيش سي به بخش بي بي

  .مجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شالق را بعنوان مجازات وارد قانون جزاي افغانستان كند

و  "شود زنا براساس اقرار يا شهادت شهود در مجلس قضاء ثابت مي"نويس آمده است كه  از اين پيشدربخشي 

كه مرتكب جرم زنا مي گردد از   شخصي "نويس نوشته شده كه اين پيش ١٥درباره مجازات جرم زنا در ماده 

  ":طرف محكمه با صالحيت به مجازات ذيل محكوم مي گردد

اين . باشند) زن شوهر دار(و يا محصنه) مرد زن دار( گ در صورتي كه زاني، محصنسنگسار كردن الي زمان مر"

  ".در صورتيكه زاني، غير محصن و با محصنه باشند) تازيانه(زدن صد دره. ماده قابل غور بيشتر دانسته شد

محصن و  زاني غير محصن و زانيه غير محصنه به صد ضربه دره، و زاني "اين قانون آمده است كه ٣١درماده 

تطبيق "آمده كه  ٣٢و در ماده  ".گردد محكوم مي) سنگسار(زانيه غير محصنه از طرف محكمه ذيصالح به رجم

  ".در محضر عام و در محل معينه صورت ميگيرد) سنگسار(رجم

به تاريخ  ٩٥٠سي رسيده، وزارت عدليه افغانستان در نامه شماره  بي بر اساس اسنادي كه به دست بي

خورشيدي تاكنون قوانين متعدد در  ١٣٥٥از رياست جمهوري افغانستان خواسته است كه از سال  ٢٣/٩/١٣٨٩

هاي اقتصادي، مالي، اجتماعي و فرهنگي وضع و نافذ شده كه موجب تعدد اسناد تقنيني جزائي و  عرصه

  .شده است) كد جزائي واحد(و خواستار تدوين يك قانون واحد . پراكندگي احكام جزائي شده است

به وزارت عدليه افغانستان دستور داده كه كار  ١٤٣٩رئيس جمهور كرزي در پاسخ اين نامه، در حكم شماره 

تدوين و طي مراحل كد جزائي واحد، را به همكاري نهادهاي ذيربط عدلي و حقوقي كشور، متخصصين داخلي و 

  .بين المللي آغاز كند و طرح را يك طرح ملي خوانده است

  عفو بين الملل نگراني سازمان



كميته تحقيق جرايم ومجازات  ":سي گفت بي حوريه مصدق پژوهشگر افغانستان در سازمان عفو بين الملل به بي

ماده جديد را در قانون جزاي افغانستان پيشنهاد كرده  ٢٦دادگستري افغانستان، / شرعي و عرفي وزارت عدليه

  .است) دره(ضربه شالق  ١٠٠كه شامل حدود، قصاص، قطع دست و پا، سنگسار و 

، و ارتداد از دين و مذهب نيز مجازات پيشنهاد )اتهام به زنا(او افزود دراين قانون درباره جرايم مانند، زنا، قذف

  .شده است كه خالف تمام تعهدات بين المللي دولت افغانستان است

برد و شايد يك حركت سياسي  ان ميخانم مصدق در ادامه تاكيد كرد كه اين قانون افغانستان را به دوران طالب

كند كه اين مواد را بگنجاند كه به سياست طالبان  دولت افغانستان كوشش مي ٢٠١٤باشد و با توجه به سال 

  .خواهد به طالبان بگويد كه ما با شما تفاوتي نداريم لبيك بگويد و يا اينكه مي

ب برساند و در پارلمان هم كساني هستند كه به او مدعي شد كه دولت مي خواست در خفا اين مواد را به تصوي

  .خواهد اين موضوع را انكار كند كنند و حاال كه سرو صدا بلند شده مي جزئيات توجه نمي

دهنده و تمام تالشهاي كه نهادهاي حقوق بشري در . خانم مصدق تاكيد كرد كه اين خبر تكان دهنده است

و يك عقب گرد است و افغانستان را دوباره به دوران  "كند ضرب صفر مي"طول سالهاي گذشته انجام داده 

  .برد طالبان مي

  اعضاء كميته تحقيق جرايم و مجازات شرعي و عرفي

  رئيس عمومي انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان. ١

  نماينده دادگاه عالي افغانستان.٢

  دادگستري/ نماينده وزارت عدليه. ٣

  زمان مللهيات كمك سا/ نماينده يوناما. ٤

  نماينده دفتر مبارزه با جرايم و مواد مخدر سازمان ملل. ٥

  معاون انجمن مستقل وكالي مدافع افغانستان.٦

  برخي اعضاي شوراي رهبري و وكالي مدافع متخصص درين زمينه. ٧



 زاده رئيس كميته تحقيق جرايم و مجازات شرعي و عرفي و رئيس عمومي انجمن مستقل وكالي روح اهللا قاري

سي گفت كه رئيس جمهور افغانستان براساس درخواست وزارت  بي مدافع افغانستان درباره اين پيش نويس به بي

عدليه افغانستان فرمان داده بود كه براي ايجاد سهولت در حل مشكالت جزائي كشور در تدوين كد جزائي واحد 

  .اقدام نمايند

للي حضور دارند كه مدت يك سال است فعاليت دارد تا مطابق او افزود كه در اين كميته نهادهاي ملي و بين الم

  .كنوانسيون بين المللي، مجازاتهاي شرع و ساير قوانين اين قانون جزايي و تعزيري را تنظيم كند

، كسي نمي تواند در  مواردي همانند حدود، قصاص و ديات چون در قران و حديث ثابت است":قاري زاده افزود

شود و در كميته صرف اين كلمات و  كند و چيزي كه در قرآن است براساس آن تشريح مي آن تغييراتي ايجاد

هنوز در اين باره تصميمي گرفته . شود و يا خير اصطالحات تشريح شده و اينكه اين تعاريف شامل قانون مي

  .نشده است

نمي تواند در آن تغييرات  ، كسي موارد مانند حدود، قصاص و ديات چون در قرآن و حديث ثابت است:قاري زاده

  ايجاد كند

او گفت كه در قانون موجود براي اينكه اين اصالحات براي دوستان قابل فهم شود تشريح شده و اين كميته و 

فقط شوراي ملي و . كنند، صالحيت اين كار را ندارند ها كه در وزارت عدليه در اين زمينه كار مي ساير كميته

  .باشد يا نباشد) در قانون(مينه صالحيت دارد كه چه چيزي رئيس جمهور كرزي در اين ز

  دادگستري/ ابالغيه وزارت عدليه

دادگستري افغانستان /ها بر اساس متن پيش نويس قانون جزا، وزارت عدليه پس انتشار گزارش شماري از رسانه

  .بيند زاي افغانستان نميبا انتشار ابالغيه اي گفته است وزارت عدليه لزومي به درج حدود شرعي در قانون ج

اخيرا يكي از اعضاي كميته فرعي كه به مطالعه و تحقيق منابع فقهي در  ":در بخشي از اين ابالغيه آمده است

ارتباط به جرايم موظف گرديده بود، ابراز نظر نمود تا جرايم حدود، قصاص و ديت نيز مانند تعزيرات در قانون 

داشت پيشينه قانون جزا كه در آنزمان نيز اين موضوع مطرح بحث بود باين  تنظيم شود مگر وزارت عدليه با نظر

باور است كه براي تطبيق مجازات جرايم حدود شرايط و قيود خاصي در شريعت پيش بيني گرديده است كه با 

 شرايط عمومي جرم و جزا مندرج قانون جزا در مغايرت بوده و تنظيم آن بدون رعايت آنهمه شروط و قيود،

  ".اهداف شريعت را در تعميل مجازات آن برآورده ساخته نميتواند



نويس قانون جزا  با اين همه هنوز مشخص نيست كه مجازات سنگسار، قطع عضو و صد ضربه شالق از متن پيش

  .حذف شده يا كماكان باقي است

. فغانستان بوده استاز ا يا رسانه يها در گزارش ژهيو ي سوژه ،ييصحرا دادگاههاي ريسال اخ سالهاي يط

 نيا. آن ريدر غور و نظا زن كيدر قندوز، اعدام  زن كي ختنيدر پروان، به دار آو بهيمانند اعدام نج يدادگاههاي

نه تنها در مناطق تحت كنترل  رياخ يها سال رد ييصحرا دادگاههاياز آن است كه  يحاك نيچن ها هم گزارش

حكم صد ضربه  يموارد، اجرا نياز ا يكي. صورت گرفته است زيطالبان، بلكه در مناطق تحت كنترل دولت ن

كه فرمانده  ييصحرا ي محكمه ، بود يغزن تيوال يجاغور يدر ولسوال رهيبر صب يمحل انيروحان يشالق از سو

  .در آن حضور داشت زين سيپل

 نياول نيا الملل، نيبراساس گزارش سازمان عفو ب. قندوز سنگسار شدند تيزن و مرد در وال كي، ٢٠١٠در سال 

فعاالن افغان . در افغانستان اتفاق افتاد يگونه رسم گروه به نيا يبود كه پس از سقوط طالبان از سو يسنگسار

 تيدو مورد سنگسار در وال ٢٠٠٥كرده و گفته است، تنها در سال  بيرا تكذ الملل نيسازمان عفو ب ي گفته نيا

 ياتفاق افتاده در افغانستان ارائه نشده است؛ ول ياز سنگسارها يقيحال، آمار دق نيبا ا. بدخشان صورت گرفت

 نيبر اساس ا. است منتشر شدهبه  ييصحرا دادگاههاياز  رياخ يها در سال يا رسانه يها وجود، گزارش نيبا ا

 يدر غزن ي، مادر و دختر٢٠١٠در سال . سنگسار شد» سرپل« تيزن در وال كي، ٢٠١٥در سال ها،  گزارش

سنگسار قرار  ي طالبان در آستانه يرا كه از سو يافغانستان موفق شد تا زن سيپل ٢٠١٣در سال . دير گردسنگسا

  .داشت، نجات دهد

 نيغلم روستايدار در  مردان عمامه. اشاره كرد رخشانهاز مهمترين سنگسارها در افغانستان مي توان به سنگسار 

گودال،  نيدر ا »ينياحكام د« انيخود شان مجر رين و به تعبمردا نيا. حلقه زدند يور گودالد  غور به تيوال

صورت مكرر  دختر كه رخشانه نام داشت، عاجزانه و به. زنده مدفون كردند ي گونه را تا گردن به يا ساله ١٩دختر 

  . ها جان داد بارش سنگ ريبعد در ز ي كرد و لحظه تاكيد مي بودنش را  نمسلما

و » زنا« يها به اتهام ييصحرا ي محكمه كي ياو ط. بود ختهيازدواج از خانه گر يظاهراً در تالش برا رخشانه،

 يسنگسار شدن او از سو. خورد انهيساله همراهش به تعداد صد تاز ٢٣سنگسار شد و پسر » فرار از منزل«

صادر شده  يفرد يسنگسار از سو نيا يوافت شود يگفته م. غور به طالبان نسبت داده شد تيوال يدولت يها مقام

  .رفتيكرد، اما او نپذ يبرادر خود خواستگار يرخشانه را برا نياز ا شياست كه پ

   



  

  پاكستان

  

به عنوان مجازات  سنگسار قياز طر ين عمومكامادر اعدام ،  ١٩٧٩در سال  الحق اءيض ياقدامات اسالم در پي

در سپتامبر ) ش خو اهللا ب دهيفهم(نگسار و حكم س تيمحكوم نياول .شد پاكستان زنا و تجاوز به عنف وارد قانون

  . شد لغو يالملل نيو ب يتحت فشار مل ١٩٨١

  

دارد كه اقرار و چهار شاهد است ولي در قانون پاكستان  در قانون پاكستان نيز دوطريق براي اثبات زنا وجود

يان چهار فرقه اهل سنت ازم. چهار بار اقرار شرط دانسته نشده است بلكه صرف از اقرار سخن به ميان آمده است

ومذهب شيعه، حنفي وحنبلي با مذهب تشيع چهار بار اقرار را الزم ميداند ولي شافعي و مالكي يكبار اقرار را 

  .ين دو مكتب اخير باشدا از اطالق قانون پاكستان استفاده ميشود كه قانون آن برگرفته از يكي از. كافي ميداند

  .ن به دليل همراه داشتن گوشي موبايل، سنگسار شديك زن در يكي از روستاهاي پاكستا

به گزارش عصر ايران به نقل از روزنامه كويتي الوطن، اين زن كه مادر دو فرزند بود به بهانه داشتن موبايل و 

  .، سنگسار شده است"خروج از قوانين اسالمي"

ت بزرگ به شمار مي آيد و خيانتكار اعضاي قبيله اين زن معتقدند كه همراه داشتن گوشي موبايل براي زن، خيان

  .هم مستحق مرگ است

اين زن با حكم قاضي مستقر در اين روستا به سنگسار . عملي شد ٢٠١٣سال سپتامبر  ١١اين سنگسار در روز 

  .محكوم شده بود

از در اين منطقه .منابع آگاه گفته اند به خانواده اين زن اجازه داده نشد در تشييع جنازه او مشاركت كند

پاكستان، تفسيرهاي افراطي و اشتباهي از شريعت و مقررات اسالمي وجود دارد به همين دليل قتل بسياري از 

   .زنان با بهانه هاي مختلف روبه افزايش است



 ليكارال، وك يمصطف .استمقابل ساختمان دادگاه الهوردر نيسنگسار فرزانه پرواز ديگر سنگسارها در پاكستان، 

گفت كه او با ازدواج  سيبه پل م،يفرزانه، محمد عظ پدر .ماهه حامله بوده است كه موكل او سهاعالم كرد  ،يو

  .را برده است اش يخانوادگ يفرزانه مخالف بوده و فرزانه آبرو

نفر از زنان و  هزار كيبه  كيدر پاكستان نزد ١٣٩٢سال در حقوق بشر پاكستان اعالم كرده است كه  ونيسيكم

 ونيسيكم نيا. اند كشته شده شود، يعنوان م» خانواده يزيآبرور« اي »يناموس يب«چه  آن ليدل دختران به

  .قاتالن را محكوم كرده است» از مجازات تيمصون«

  

  طرق

  

از  ي، مقررات خاص٢٠١٤از سال  .در قطر است يقانونگذار ياسالم، منبع اصل عتيقطر، شر يبنا بر قانون اساس

. دهد يم يفريمانند شالق زدن و سنگسار را به عنوان مجازات ك ييها مجازات قطر اجازه اعمال يفريقانون ك

سازمان ملل  ونياقدامات را نقض تعهدات وضع شده توسط كنوانس نيشكنجه ا هيسازمان ملل متحد عل تهيكم

قرار هر چند كه هرگز مورد استفاده  رود، يشمار م به يمجازات قانون كيسنگسار در قطر  . افتيشكنجه  هيعل

  .است ياسالم در قطر قانون عتيمجازات شالق و سنگسار بواسطه شر .است نگرفته

  

  

  سومالي 

  .زن به سنگسار محكوم شده بود كيتجاوز به  لينوجوان به دل كي ٢٠١٤در سال  يدر سومال

ساله  در  ٤٤سنگسار مرد . را به اتهام زنا سنگسار كردند يمرد ياسالمگرا در سومال انينظام شبه ٢٠١٧در سال 

واقع شده كه  يمركز يا روستا در منطقه نيا. صدها نفر صورت گرفت دگانيو در برابر د يرامو عد يروستا

قدرت دارد تا  يكه به اندازه كاف كردادعا  اين گروه .بودوابسته به القاعده  انينظام شبه اريكنترل آن در اخت

  .ردرا در معرض عموم به اجرا گذا عتيشر يمجازات برمبنا



 يقاض«. سنگسار شده است» الشباب« يگروه اسالمگرا يساله و مادر سه فرزند از سو ٣٣ يزن ٢٠١٤در سال 

  .پاك شدن گناهش سنگسار شود يزن به زنا اقرار كرده و آماده بوده برا نيكه ا اين دادگاه گفت» شرع

زن اقرار كرده  نياند ا گفته انيااسالمگر. صورت گرفته است شويجنوب موگاد يلومتريك ١٨٠زن در  نيا سنگسار

  .داشت يزمان با سه مرد ارتباط جنس بود كه هم

 يرنظاميزده الشباب و مردان غ نقاب انينظام زن تا شانه در گودال رفته بود و شبه نياند كه ا گفته ينيع شاهدان

  .احمد اعالم شد هيزن صف نينام ا. به سر و صورت او سنگ پرتاب كردند گريد

  

  نيجريه

مانند سنگسار را  يمداخله كند و صدور احكامها پرونده  اينگونه كوشيده است در يشهدولت فدرال نيجريه هم

مقابل، سياستمداران اياالت عمدتا مسلمان  در .است عنوان كردهآن كشور  يتبعيض آميز و مغاير قانون اساس

كه در  يقوانين اسالم براساس .ار هستندبرخورد ياحكام اسالم ياجرا ينشين نيجريه گفته اند كه از حق قانون

 يزن بدون شوهر به معن يبارداردر اين اياالت مسلمان نشين نيجريه رايج شده است،  ياز ايالت ها يبرخ

  .شود يم يارتكاب به عمل زنا تلق

 نيجريه يك دولت فدرال دارد كه با نگرانى تمام نظاره گر فاصله گرفتن بخش مسلمان نشين در شمال و بخش

  .مسيحى نشين جنوب كشور است

حكم سنگسار يك دادگاه اسالمي محلي در شمال نيجريه عليه تالشهاي فعالين مدنب باعث شد  ٢٠٠٣در سال 

صفيه حسيني، يك قرباني تجاوز جنسي، سرانجام زير فشار بين المللي و فشار دولت مركزي در نيجريه، توسط 

  .دوهمان دادگاه لغو ش

  

  

  

  



  سودان 

  

ضربه شالق است،  ١٠٠فرد مجرد  يحكم زناسودان كشور  ييقانون جنا ١٤٦اساس ماده  بر .ه است صادر شد

   .باشد يفرد متاهل اعدام از طريق سنگسار م ياما حكم زنا

. در سودان متضاد هستندصادره اغلب احكام ، اختيار تام دارند در سودان قضات در صدور راي با توجه به اينكه 

بنا به  ٢٠١٢در سال  .شود ود كشورها در دنيا است كه حكم سنگسار در آن صادر و اجرا ميسودان يكي از معد

محصنه به اعدام  يبه اتهام زنادر سودان سال است  ١٨ ريرود ز يكه گمان م يبان حقوق بشر زن دهيد هيانيب

به  ٢٠١٢ ليآور ٢٢در  از زمان صدور حكم سنگسار نام دارد عبداهللا فيانتصار شراين فرد كه  .محكوم شده است

سه فرزند است، دو  يعبداهللا كه دارا فيانتصار شر. دبو "اُم درمان"در زندان شهر  ماهه اش ٥همراه فرزند 

  . برند يسرم اش به او نزد خانواده گريكودك د

  

  امارات

ش الچير يك گكشور امارات عربي متحده نيز همانند اغلب كشورهاي در حاشيه جنوبي خليج فارس در 

؛ موازين بين المللي حقوق بشر است ساختاري ميان رشد سريع اقتصادي و متقابال عدم توسعه سياسي و نقض

ذاري هاي خارجي و گشدن با افكار عمومي جهاني و جلب سرمايه  گاما به نظر مي رسد كه در جهت هماهن

تيك و رعايت بيشتر هنجارهاي ايدار ، به آرامي نشانه هاي برخي اصالحات دموكراپنيل به شاخص هاي توسعه 

با اين حال مهم ترين انتقاداتي كه در زمينه نقض حقوق بشر . حقوق بشري در اين كشور در حال ظهور است 

محدوديت آزادي  - ٢عدم رعايت حقوق كار ران مهاجر ؛ - ١:عليه دولت امارات تاكنون مطرح بوده عبارتند از 

  .اعدام و ساير مجازات هاي قضايي خشن   -  ٤قاجاق انسان ؛   -  ٣بيان و اجتماعات ؛ 

اه نظام بين المللي حقوق بشر خشن تلقي مي شوند گسار و برخي مجازات هايي كه از نگصدور احكام اعدام ، سن

از جمله در . فعاالن حقوق بشري قرار داده است از نكاتي است كه دولت امارات را در معرض انتقادات مجامع و

الدشي به اتهام گسار يك تبعه بنگاهي در امارت فجيره رأي به مجازات سنگداد ٢٠٠٦وئن ژُر ين موارد دايكي از 

ضربه شالق و يك سال مهاجر نمود و زن مذكور هم به تحمل يكصد  گير خانگزناي محصنه با يك زن كار



و سپس  زندان سار به يك سالگالبته ده روز بعد در مرحله فرجام خواهي ، محكوميت سن. حبس محكوم شد

  .اخراج از كشور كاهش پيدا كرد

با شوهرش كمتر از پنج سال قطع  يهاست اگر ارتباط زن يامارات كه برگرفته از مذهب مالك يدر قانون اساس

است كه به زنا متهم شده است و  يزن يهمسر شرع يشود و كودك برا ياتهام زنا برداشته م يشده باشد از و

حد  ديشود و با يباشد كودك ، ولد الزنا محسوب م شتريو شوهرش از پنج سال بزن  نياگر دوره انقطاع رابطه ب

  .در خصوص زن اجرا شود يشرع

  

  مني

مراسم  ياجازه برگزار يقانون اساس. است نيهمه قوان يكشور و مبنا يرسم نياسالم د يبر اساس قانون اساس

عرب هستند و  ها يمنياكثر . منوع استاسالم م نياست اما خروج از د داده ينيد يها تيرا به اقل ينيآئ

عمدتاً  يكشور مني. دهند يرا شكل م ركشو يقوم يها تيهم اقل ها ييو اروپا ها ييايها، جنوب آس عرب- ييقايآفر

هم در  مني انيهودي  .وجود دارند يديز لهيقب ٤٠٠شمال كشور حدود  يكوهستان يها است و در بخش يا لهيقب

 كصديحدود . مهاجرت كردند ليبه اسرائ ستميها در قرن ب آن شترياشتند اما بد يقابل توجه تيگذشته جمع

بر اساس قوانين اين كشور سنگسار بر طبق قوانين و احكام  .كنند يم يهم در جنوب كشور زندگ تبار يهزار هند

  .اسالمي اجرا مي شود

  

  عربستان

  

نمونه،  ياست برا يراتيتعز يها و قانون يد شرعحدو رندهيكه در بر گ شود ياجرا م يدر عربستان، مجازات اسالم

از مذاهب  يكي يبرگرفته از فقه حنبل يعربستان سعود ينظام حقوق .شود يم دهيچهار انگشت فرد دزد بر

. مجاز به ازدواج با حداكثر چهار زن هستند لياسالم، مردان در صورت تما نيبر اساس احكام د. است ياسالم

بدن  گريقصاص اندام د يموردها و برا يدر بعض نيهمچن. سنگسار است ،يور سعودمحصنه در كش يمجازات زنا

 ينيكتاب د ها ونيليتاكنون م. شوند يكار در مأل عام گردن زده م كشور افراد بزه نيدر ا. شود يم دهيبر زين

  .اند و آتش زده شده فيتوق ينيد يها تياقل



 

  عراق

  دعاء خليل أسود ٢٠٠٧در سال 

ه ب ،كردستان عراق بود يها يديزيرد كه از خانواده جوان كُدعا دختر نو

باتفاق پسر مورد عالقه اش كه ، خود يبا پسر عمو عدم تمايلبه ازدواجعلت 

دختر و پسر از ترس كشته  نيا. كننديخود فرار م يمسلمان بوده از روستا

 .برند يبه منزل معاون فرماندار پناه م“ دعا”دست افراد خانواده ه شدن ب

ها  هيپس از پناهنده شدن آنها به خانه معاون فرماندار توسط همسا يمدت

. شود يدختر نوجوان كرد اطالع داده م“ دعا”آنان به خانواده  يمحل اختفا

در مقابل خانه معاون “ دعا”از محل اختفا، خانواده  يابياطالع  يدر پ

را به آنان  كه دختر نوجوان خواهند ياو م و از كنند يفرماندار اجتماع م

 لياو را تحومبني بر عدم قتل دختر، حاضر مي شود تعهد خانواده دعا  باتنها  معاون فرماندار. دهند ليتحو

بعد خانواده،  ياما ساعات شود يداده م ليوبه آنها تح“ دعا”و  دهنديالتزام م“ دوعا”خانواده . دهدخانواده اش 

  .رسانندياو را سنگسار و لگد كوب كرده و بقتل م قهيمنطقه بش ده در دانيم در او تكاريجنا گانياقوام و همسا

 يدادگاه عال دييقرار دادند و سرانجام با تأ بيسنگسار را تحت تعق نيعراق ، عامالن ا يي، مقامات قضااز آن پس

عشق او به عا بودند كه ها، برادران د يتن از اعدام دو .عا اجرا شدحكم اعدام چهار تن از قاتالن د موصل، اتيجنا

  .دانستند يننگ خانواده خود م هيجوان مسلمان را ما

  

و به بهانه  عهيش يتندروهاحداقل چهارده جوان در بغداد به دست  ٢٠١٢طبق گزارش خبرگزاري ها در سال 

  .طرفداري و پيروي اين جوانان از مد غربي موسوم به ايمو، سنگسار شدند

  

  .به دست دولت اسالمي داعش سنگسار شدموسل  درساله  ٣٠نيز مردي حدودا  ٢٠١٤در سال 

   



  يمادر نيسرزم يسنگ ها

  وريمردان غ مشت، يمادر نيسرزم يها سنگ

  از جنس گور يا چاله، نيزم يرو يا چاله

  نهند يم گاهشيجا انيم در، برند يرا م دخترك

  خرند  يم يخاك بهشت يا تكه، خام خود اليخ به

  فروش  نيزاهد پرست و د يعابد

  و خروش  حرصو  نهياران كهز با

  بد كاره را  يكرد قصه  يم نقل

  حكم خدا   ـ     ،  حكم اوخواند يم حكم

  !صفت طانيش يزن بد كاره  نيا« 

  با مرد مست يشب كيدر  يا لحظه

  ها كرده است  تيمعص

  مرگ او كنون آماده است  حكم

  ديو سرش را بشكن ديبردار سنگ

  ديرا بركَن نيسرزم نيا آفت

  رو شيستون پ نيا و اشم نيا

  ديكن طانشيش رمل 

  ،ديزن شيعاطفه سو يرا پر قدرت و ب سنگ

  »!ديكن خاكش

  خشم و نفرت زاده شد  ،آماده شد تيجمع

  برداشتند كيبه  كيها را  سنگ



  ناموس و عدل افراشتند  پرچم

  حاضران  انيدست از م نياول

  نشان يسو ،را پرتاب كرد سنگ

  ن محكم و زوزه كشا، غلطان غلط

  .شد دهيخون سرخش در هوا پاش     ،شد دهيسرش كوب بر

  ،از دل بزد از هوش رفت يا ناله

  .رفت ،آغوش يتنها به جرم لحظه ا دخترك

  : سرود يم يلب شعر قشنگ ريز

   رود يبر رو لوفرميهمان ن من« 

  من  يآوا يسوسنم      عاشق مم،ينس اسم،ي نرگسم،

  من  يأوام نيعشاق زم قلب

  ديام مرد آمد پدوجودم ن از

  ديبهتر از مادر ند يمرد چيه

  مرز و بوم نيزنم در باور ا من

  چون جغد شوم يبد كاره ا ستمين

  منم  اليآرش منم سودابه ام، ل مادر

  را تو به من تهمت مزن يفروش تن

  بر سرم محكم مزن  ،نيرا با نام د سنگ

  !يبر يزن م كياز آغوش  لذت

  !يخر يآغوش زن را م يا لحظه

  سنگ ها ؟ نيغرش ا انيمنم اندر م نيا



  !فروشان، جاهالن، نامردها  نيد

  منم فانوس تو  نيا ،يزندگ يسخره ها انيم در

  !شدم فانوس تو؟ يكرد ادعا

  ديزن ميسو كيبه  كيها را  سنگ

  ديمنزلگاه خود رو يسرخوش سو بعد

  و خون نبود نياز سنگ و زم دردم

  ستياز جهل و جنون و جاهل دردم

  د؟يكن يم سنگسارم

  كه زنم،  من

  ست؟يمردانگ ست؟ينام تو چ

  ».ستياسم تو شرمندگ غايدر يا

  

  بهاره فرزام خواه:  شعر
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اندر آرام يافتن ": مؤسسه نور، تهران، در فهرست: ـ شاهنامه فردوسي، بر اساس نسخه چاپ مسكو، ناشر  ٩

  ٣٩٩٢١-٣٩٩٢٠، بيت  ١١٠١، ص   "شين روانجهانيان از آيين نو

  ويكي پدياي فارسيـ   ١٠

  ويكي پدياي عربيـ   ١١

  ويكي پدياي انگليسيـ   ١٢

  http://www.baygan.orgـ   ١٣ 

  ir-http://www.dw.com/faـ  ١٤

  encyclopaedia.blogspot.dk/-aryana-http://databaseـ  ١٥

  http://www.adyannet.com/fa/newsـ   ١٦

  /orsemani.irhttp://www.quran.pـ    ١٧

  قانون مجازات اسالمي ـ  ١٨

  ماهنامه اطالعات روز ـ  ١٩

  ، )ره( ينيامام خم ،يحكومت اسالم ـ  ٢٠

  http://www.bbc.com/persianـ  ٢١

  http://www.mohebullah10.blogfa.comـ  ٢٢

  نامة فلسفة حقوق،  ـ جمعي از نويسندگان، درس ٢٣

  .٨٩چشم انداز ايران، شهريور و مهر : اسالمي است؟، درصديقه وسمقي، آيا سنگسار سنتي ـ  ٢٤

  http://hoghough82.blogfa.comـ  ٢٥

  روزنامه عصر ايران  –روزنامه اعتماد  –آرشيو راديو فردا  – ٢٦
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