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   سخن ناشر

  

 يکه موجود زنده بدون آموزش از ابتدا ی هستندمهارت ها و معلومات این غرایز،. شوندیزاده م زیبا غرا واناتیح

که در  ییایدر يالکپشت ها ،ستین یو آموختن  یو اکتساب زدیخیرشت برماز س زیغرا. تولد با خود همراه دارد

 .کنندیحرکت م ایدر يخود به خود به سو، شیاز لحظه زا ند،یآ یم ایکنار ساحل بدن

بقا الزم بوده  ياست که برا يزیغر يجانوران رفتارها يرفتارها گریشناخت دشمن ود ،یجنگ طلب ،يساز النه

  .است

نه از تماس  و برندینه از کُشتن لذت م .شانیبقا ياست برا یاست و ضمانت يزیدر آنها غر دنیکُشتن و در 

 .بجز تنازع بقا دارند یهدف یجنس

به قدرت تفکر خود را  پا به عرصه وجود گذاشت و  نیکه انسان خردمند و نو شیسال پ 50،000حدود  از

ندارد و مهارت  يا زهیغر  چی، انسان هگرید واناتیحمتوجه شد که برخالف ، افتیو جانوران  واناتیاز ح زیمتما

متفاوت در  جینتا متفاوت، يدر مکان ها  لفمخت يرو آموزش ها  نیاز ا .ردیو فرا گ اموزدیب دیرا با اتیها و تجرب

 ،ستندین کسانیمتفاوت  میانسانها تحت تعال یول دارد، کسانی ي زیغرا ایگربه در تمام نقاط دن کی. بر داشت

 .بعهده دارند ینقش مهم یانسان تیشخص يریدر شکل گ طیش و محآموز

 ییبه ارزش ها  میتعال نیا هیو اخالق، انسان ها در سا تیو ترب میمذاهب و نقش آنان در تعل شیدایزمان پ از

 يتنها فطرت ها شانیموخته هاآ که ضد ارزش بود و دندینام تیکردند و آن را سمبل انسان دایپ  یدسترس

 دهیبنام وجدان وجود ندارد و آنچه که در انسان وجدان نام يزیچ وانیح در. دادیرا در آنان پرورش م یوانیح

 يدیو پل یو زشت کندیم هیرا توج مذهب اعمال خالف لهیبوسدر ارتکاب جرائم . است باز دارنده یو عامل شودیم

 لیتبد  کویخداپسندانه و ن یمالبه اع ،است و نا پسند حیکه در عرف قب یواعمال گذاردیعمل را سر پوش م

اهللا  لیسب یبه جهاد ف لیبنام خدا باشد تبد يا دهیو کشتن اگر بخاطر موجود موهوم و ناد يدزد. گرددیم

 .خوردیمجازات به نام او رقم م نیقوان نیتر رحمانهیو ب نیتر عیو شن گرددیم
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مجازات  ،برده شده است ها از آن نام نیدر تمام د بایکه تقر يضد بشر يمجازات ها  نیتر رحمانهیازب یکی

 .دینما یانسان  است از او سلب م یرا که از حقوق ذات یکه حق زندگ باشد یسنگسار م

را خواسته  عیمجازات شن نیا ،دانند یم اخالق نیو معلم نیزم يخدا در رو ندگانیکه خود را نما یامبرانیپ

سنگسار  زین نانیا ،کردندیم یبت ها  انسانها را قربان يخشنود  يو مانند کاهنان معابد که برا دانند یخداوند م

. زدند یم اتیجنا نیتر فیدست به کث موهوم يخدا يخشنود يدادند و مومنان برا یرا خواسته خداوند جلوه م

 يرا برا یراه و روش زندگ نیتر یو انسان نیو بهتر نیاسالم  که کامل تر  امبریآمده است که محمد پ اتیروا در

  .خواندندینماز م تیو بعد از سنگسار بر م فرمودندیدر سنگسار شرکت م ،به ارمغان آورده است نیمسلم

 شهینشده واز عا يدر قرآن از آن ذکر یول ،از سنگسار نام برده شده لیکُتب به اصطالح مقدس تورات و انج در

 .بز خورده شد لهی،بوسنوشته شده بوده  روسیپاپ يکاغذ  يسنگسار که بر رو اتیاست که آ یسخن

و فقط انسان است  شودیمرتکب آن نم یوانیح چیکه ه یانسان ریو غ عیاست فج یانسان عمل کیکردن  سنگسار

 .و شقاوت سقوط کند  یجه از پستدر نیبه ا تواندیکه م

ع موضو نیاست که به ا یاز معدود کُتب  یسنگسار نوشته محقق و اسالم شناس توانا ساسان قره داغ کتاب

که رد  یمجازات. است قرار داده یمورد بررس ینیو د یخیمختلف تار يایرا از زوا تکارانهیجنا دهیپد نیپرداخته و ا

  .تیبشر خیاست بر تار یکه  لکه ننگ افتیتوان  یم یاسالم ثیو احاد  لیو توراتو انجیآن را در قانون حموراب

  

  آواي بوف
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  مقدمه 

  

یا آ) سنگسار(و با توجه به این اعمال دلخراش  اسالم توحشگی و سراسر دین ساخت  سال از1400گذشت   با

حتی  شان، رفتارشان با مخالفان عقیده که فراد ا  این اچطور میتوان ب هست ؟)  مسلمان(امیدي به این وحشیان 

  است ؟ و ساختگی ن و اسالم اشتباهآکه قر مناظره کرد وفهماند ،حیوان پسندانه نیست

یزي از غیر انسانی کاهش یافته است ؛ اما کم بودن آن چ توجهی قابل حدود سنگسار تاحکم  اجرايامروزه  

از جمله دالیل  .قابل قبول ارائه بدهند االبته عده اي با مغلطه و سفسطه سعی دارند این عمل ر !بودنش نمیکاهد

  :آنها براي نشان ندادن چهره وحشیانه این عمل بدین شرح است 

  !خود خیانت میکند الیق مرگ است  زنی که به همسر

  !ی سنگسار صحیح نیست ؟ویم میگهباز رفتاري با تو کند ین ناگر همسرت چ

  !که از یک خیانتکار فاحشه دفاع میکنی هستی   خیانتکاریک حتما خودت هم 

  !است که بعد از محکوم کردن سنگسار میشنویم  سفسطه و توهین هایی ،این مغلطه

به طرف ) شود که به صورت گروهی انجام می(ات مرگ است که از طریق پرتاب سنگ سنگسار یک نوع مجاز

. کنند تلقی می» عملی وحشیانه و سبعانه«المللی اعدام از طریق سنگسار را  جامعه بین. گیرد مجرم صورت می

ات در یونان در کتب تاریخی به رواج سنگسار به عنوان مجاز. مجازات سنگسار داراي پیشینه تاریخی بلندي است

در منابع ادیان ابراهیمی همچون یهودیت، مسیحیت و اسالم نیز به مجازات سنگسار . باستان اشاراتی شده است

  .اشاراتی شده است
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  تاریخچه سنگسار

  :دوران کهن 

اند  شده  بشر ساخته  ترین قوانینی که بوسیله قدیمی. سنگسار، شدیدترین شکل مجازات دوران باستان بوده است

ي پادشـاهی اوروکاگینا  سـاله 10ي سـوم سـومر در طول دوران  ي سلسـله بر روي الواح سـومري مربوط به دوره

)Urukagina (پیش از میالد  2400قدمت این الواح به . اند النهرین، کشف شده در شهر الگاش در بین) یعنی

ي  اسان متن این قوانین را آورده که ترجمهترین سومرشن کرامر یکی از بزرگ. رسد می) سال پیش 4400حدود 

کسی را که دزدي کرده و زنی را که با دو مرد «: قسمتی از آن که به مجازات سنگسار اشاره دارد، چنین است

ها بر روي آن حک شده سنگسار  هایی که نیت شیطانی آن ها را باید با سنگ آن. زناشویی کرده باید سنگسار کرد

، گفته است باید ]آن کلمات روي لوح ناخوانا هستند[گفته  ردي چیزي را که نباید میزنی را که به م. کرد

آجري که گناه و جرم آن زن بر روي آن حک شده . هایش خرد شوند دهانش را با آجر پخته کوبید تا دندان

  ».است

بوده که پیش از آن  يرفتار آني   شده سنگی هم حتماً بیان و تنظیم شده روي لوح  بدون شک، این قانون نوشته

جرم زنا و خیانت در قوانین حمورابی در بابل، به غرق  ي مجازات زن به درباره.  شده است در میان مردم انجام می

از  .اند پس از قوانین قبلی تدوین شدهسال  300این قوانین . کردن زن اشاره شده و موضوع سنگسار نیامده است

شود که به قتل  ، زمانی که متوجه می)Oedipus(ادیپ : ز سخن رفته استسنگسار در اساطیر یونان باستان نی

هاي تاریخی نیز به اجراي  از این گذشته، گزارش. خواهد محکوم به سنگسار شود پدرش دست یازیده است، می

را در ) Lycidas(که هرودوت داستان سنگسار لیسیداس  چنان. دهند حکم سنگسار در یونان باستان گواهی می

اش، در جلد نهم، که در  هرودوت، در اثر تاریخی: نویسد کوال می جان مارین. دارد د نهم تاریخ خود بیان میجل

مردي که «نماید،  یی به نمایندة آتن در سالمیس چنین می سده پنجم میالدي نگارش شده است، اشاره
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سازشی که از سوي خشایار اول،  هنماید که آنان باید ب ، به همشهریانش پیشنهاد می»شود لیسیداس نامیده می

وسیله آنانی که در داخل و یا خارج شورا  لیسیداس، به. شاه پارس که با آنان در جنگ بود، موافقت نشان دهند

که با دشمن در چارچوب این پیشنهاد سر سازش دارد، سنگسار  گمان این شدت عصبانی و ناراحت بودند، به به

که چیزي به مردان  هیجان آمده بودند، بدون این  له سنگسار لیسیداس بهزنان آتن در حالی که بر مسا. شد

بگویند، هر کدام همسایگان خود را تشویق نمودند تا به دور خانۀ لیسیداس گرد آمده، زن و فرزندان او را نیز 

  .سنگسار کنند

  .ونانی انیبه خدا نیهبا محارم، کفر و تو يهمبستر: در یونان باستان سنگسار براي دو مورد اجرا می شده 
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  سنگسار در دین زرتشت 

ترین متون حقوقی و فقهی زرتشتی است، چنین  که یکی از مهم» صد در نثر«ي  و ششم از رساله  در باب چهل

برباید ] ي دین زرتشتی کمربند مقدس و نشانه[اینکه چون مردم، چهارده ساله باشند کُشتی «: نوشته شده

چه در دین ما ! اند هم اندر حساب باید گرفتن ند که آن نه ماه که در شکم مادر بودها چه دستوران گفته. بستن

بر مرد و زن فریزوانست، و به روزگار پیشین اگر کسی پانزده ساله تمام شدي . کاري بهتر از کُشتی داشتن نیست

ي دانشمند  در ترجمههمین گفتار . »و کشتی نداشتی او را به سنگسار کردندي که نان و آب بر وي حرام است

  :که چنین آمده) E. W. West(اوستاشناس، وِست 

  

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 زناکار، در زمان فرمانروایی کورش کبیر بر بابل، امري رایج بود که اسناد و الواح حقوقی دربار 

هرچند باید توجه داشت که سنگسار زنان در بابل، امري نبود که . کنند هخامنشیان این مسئله را تأیید می

ویل . قلمرو حکومتش قانون سنگسار اجرا شود کبیر آن را به وجود آورده باشد، بلکه وي اجازه داد تا در کورش

گناهانی مانند خیانت به شاه، . کند که در عصر هخامنشیان مجازات سنگسار رایج بود دورانت نیز تأیید می

ادبی به خاندان  سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حریم کاخ شاهی، نزدیک شدن به کنیزکان شاه، بی

کردند که زهر بنوشد یا او را به چهار  در این گونه حاالت، گناهکار را ناچار می. شتکیفر مرگ دا... سلطنتی و

کردند یا  کردند یا جز سر، تمام بدن او را در خاك می آویختند، یا سنگسارش می کشیدند یا به دار می میخ می

  .هایی دیگر کوفتند و مجازاتی سرش را میان دو سنگ بزرگ می
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دهد در عصر ساسانیان نیز مجازات سنگسار علیه مجرمین  به اجرا در  که نشان می منابع بسیاري وجود دارد

رخ ) به جرم ارتداد از دین زرتشتی و تبلیغ براي مسیحیت(از جمله مواردي متعدد از سنگسار مسیحیان . آمد می

همچنین . دندي مسیحى را مصلوب کرده، سپس سنگسار نمو براي نمونه در زمان یزدگرد دوم، دو راهبه. داد

اش، دستور داد تا یک ایرانی به نام بندویه را به جرم ناسزا گفتن به پادشاه،  خسرو پرویز در زمان پادشاهی

کردند  شدند و علیه حکومت ساسانی، اقدام می بنابر اسناد تاریخی، شاهزادگانی که یاغی می. سنگسار کردند

گذشته از این بنابر قوانین حکومتی عصر ساسانی .شد ه میشدند و بعضاً اعضاي بدنش برید مصلوب یا سنگسار می

بدین صورت که . ، مجازات نگاه کردن به زنان مردم نیز بسیار خشونت بار بود)که برگرفته از فقه زرتشتی بود(

  :که در شاهنامه آمده است که انوشیروان گفت چنان. کردند می) در چاه(مجرمین را تیرباران و یا زنده به گور 

  

  ی کو کند بر زن کس نگاه        چو خصمش بیاید بدرگاه شــاهکس

  نیابــد به جز چـاه و دار بلنــد       که با دار تیرسـت و با چــاه بند

  

ماجرا از . گران را سنگسار نمودند در تراژدي مهبود نیز شاهد هستیم که انوشیروان دستور داد تا خائنین و فتنه

یکی دیگر از درباریان انوشیروان شخصی به نام آذرونداد . ، وزیري به نام مهبود داشتاین قرار بود که انوشیروان

کرده،   لذا به همراهی یک یهودي تصمیم گرفت تا توطئه. ورزید بود، که به جایگاه و مقام مهبود حسادت می

ه؛ پادشاه نیز دستور از همین روي انوشیروان را نسبت به مهبود بدگمان کرد. مهبود را از مقامش به زیر کشند

ایام گذشت، تا اینکه انوشیروان دریافت که . عام نمودند اش قتل داد تا مهبود را به همراه تمامی اعضاي خانواده

ي خود پشیمان شد، پس دستور داد تا آذرونداد و مرد یهودي را  گناه بود، بدین سبب از رفتار ستمگرانه مهبود بی

بر پژوهشگران روشن است که انوشیروان، دادگرترین پادشاه . را سنگسار نمودندبه دار آویختند و آنگاه آن دو 

کرد و هر آنچه در  ي اهورامزدا کاري نمی ساسانی، کسی بود که به گواهی خود و موبدان، جز به رضایت و خواسته

  .زندگانی به انجام رساند، کردار نیک بود 

. بردند مردم ایران از تماشاي سنگسار مجرمین بسی لذت می انگیز در مسئله سنگسار این است که ي شگفت نکته

را سنگسار نمود، ایرانیان از این رفتار خرسند و دلشاد گشته؛ » دارا«چنان که وقتی اسکندر، دو نفر از قاتلین   آن

  :خوانیم در شاهنامه می! اسکندر را تشویق کردند
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  سر شاه کش مرد بیــــــدار کـرد                    دو بد خواه را زنده بر دار کرد     

   گرفته یکى سنگ هر یک بچنگ               ز لشکـــر برفتنــــد مردان جنــگ    

  مبادا کسى کو کشد شــــهریار                  سنگســـار  بکردند بر دارشــــان 

  آزاد مـــــــردبــــزارى بران شــاه             چو دیدند ایرانیــان کو چـه کرد  

   بدان سرور شهریار زمیـــن            گرفتـــند یک ســـر برو آفـــــرین    
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  یمیابراه انیاد در سنگسار 

  

  :در اینجا قصد داریم به بررسی سنگسار از نظر ادیان ابراهیمی نگاهی بیندازیم 

  ـ سنگسار در تورات 1

ترین راه  جهت دستیابی به نتیجه، مراجعه به عهد عتیق کتاب  براي بررسی سنگسار سریعترین، بهترین و دقیق

  .مقدس یهودیان است که راهنماي تمام حرکات و رفتار آنها نیز میباشد

  سفر خروج

این باب مربوط به رفتن موسی به کوه است و تا موقعیکه او در کوه است هیچ انسان و یا حیوانی حق   19باب 

  .وگرنه مجازات خواهد شد و مجازات آن نیز سنگسار یا تیر باران است نزدیک شدن به آن کوه را ندارد

و حدود براي قوم از هر طرف قرار ده و بگو بر حذر باشید از اینکه بفراز کوه برآئید یا دامنه آنرا لمس  :  12آیه 

  .  نمائید زیرا هر که کوه را لمس کند هر آینه کشته شود

بلکه یا سنگسار شود یا به تیر کشته شود خواه بهایم باشد خواه انسان، زنده دست بر آن گذارده نشود  : 13آیه  

  . نماند، اما چون کرنا نواخته شود ایشان بکوه برآیند

در اینجا حتی تاکید میکند که انسان یا حیوانی که باید کشته شود را نباید لمس کرد بلکه باید از دور او : تفسیر

ید یکی از مسائل سنگسار نیز همین عدم لمس بوده باشد و البته میتوان تصور شا. را  بوسیله تیر یا سنگ کشت

است که شخص را در چاله اي فرو کرده و سنگ باران کنند تا  زمانیکرد که چنین مرگی بسیار وحشتناك تر از 

ربات سنگ زیرا وقتی شخص آزاد است دائما از سنگ فرار میکند و بعد از مدتی طوالنی که بر اثر ض. کشته شود

  .خسته و زخمی و رنجور شد کشته میشود

  سفر خروج 

  .در این باب از مجازاتها و از جمله مجازات مرگ براي اعمال مختلف صحبت میشود  : 21باب 

  .هرکه انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشته شود : 12آیه 
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  . وهرکه پدر یا مادر خود را زند هر آینه کشته شود  :15آیه  

با توجه به کلیت . با مراجعه به ترجمه هاي انگلیسی و سوئدي مقصود از زدن همان کتک زدن میباشد: یح توض

  . متن کتاب مشخص میشود که این کشتن ها بوسیله سنگسار صورت میگیرد

وداغ بعوض  : 25آیه .  و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دست و پا بعوض پا  : 24آیه 

  زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه داغ و 

  مجازات سنگسار براي گاو

  21باب 

و هرگاه گاوي بشاخ خود مردي یا زنی را بزند که او بمیرد گاو را البته سنگسار کنند و گوشتش را  : 28آیه 

  . نخورند و صاحب گاو بیگناه باشد

گاه نداشت و او مردي یا زنی را کشت گاو ولیکن اگر گاو شاخ زن میبود و صاحبش آگاه بود و آن را ن :  29آیه  

  .را سنگسار کنند و صاحبش را نیز بقتل رسانند 

  .اگر گاوي غالمی یا کنیزي را بزند سی مثقال نقره بصاحب او داده شود و گاو سنگسار شود  : 32آیه 

که درسی باشد براي که شخص خطا کار مجازات یا تنبیه بشود بل قانون مجازات نه تنها براي این است:   توضیح 

حال در . خواهند شد) حتی مرگ( سایرین تا بدانند چنانچه آنها نیز همان خطا را مرتکب شوند شامل مجازات 

ظاهراً گاوها را جمع . مورد گاو و اینکه با مجازات یک گاو چگونه سایر گاو ها متنبه خواهند شد امر عجیبی است

کمدي بنظر میرسد ولی . بزنید و بکشید بدین شکل سنگسار میشویدکرده توضیح میداند که اگرکسی را با شاخ 

اما اگر مقصود اینست که بااین  .واقعیت و آیه اي است از کتاب مقدس یهودیان که باید برمبناي آن رفتار کنند

 عمل صاحب گاو جریمه بشود زیرا یک گاو را از دست میدهد باید دید گناه گاو بیجاره چیست که باید با شیوه

را ) در اینجا گاوها( سنگسار بمیرد و گوشتش هم خورده نشود؛  و البته باز هم نباید موضوع متنبه شدن سایرین 

  . فراموش کرد 

آیا بهتر نیست انسان ها به جاي سنگسار کردن و زجر دادن گاو آن حیوان به قصابی برده و از گوشت حیوان 

یست شاخ هاي گاو با ببریم تا باعث مرگ کسی نشود ؟ آیا بستن مانند تمام جانداران استفاده شود ؟آیا بهتر ن

  بهتر از سنگسار کردن و دور انداختن گوشت حیوان نیست ؟) هر چند از روي غریزه ( گاو مقصر 
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  چند حکم مرگ از سفر خروج 

  22باب 

ات آورده در این باب از قوانین مجازات صحبت میشود ولی چون صحبت بر سر حکم اعدام است تنها آن آی

  .میشود

  زن جادوگر را زنده مگذار   : 18آیه 

  .  هرکه با حیوانی مقاربت کند هر آینه کشته شود : 19آیه  

  .هرکه براي خداي غیر از یهوه و بس قربانی گذراند البته هالك شود : 20آیه 

تن مشخص میشود کش در این آیات از کشته شدن نامبرده شده که با توجه به تفاسیري آورده شده،: ـ توضیح 

با توجه به آیات فوق بنظر میرسد رسم کشتن زن باصطالح جادوگر در دوران . این افراد با سنگسار بوده است

نکته دیگر اینکه حتی قربانی کردن براي خدائی غیر از . انگیزاسیون بوسیله یهودیان وارد مسیحیت شده باشد 

  .دارد) سنگسار(یهوه حکم مرگ 

   15باب 

و کسانیکه  : 33آیه . وچون بنی اسرائیل در صحرا بودند کسی را یافتند که روز سبت هیزم جمع میکرد : 32آیه 

  . او را یافتند که هیزم جمع میکرد او را نزد موسی وهارون و تمامی جماعت آوردند

  .و او  را در حبس نگاه داشتند زیرا که اعالم نشده بود که با وي چه باید کرد : 34آیه  

و خداوند به موسی گفت این شخص البته کشته شود تمامی جماعت او را بیرون از لشگرگاه با سنگها  : 35 آیه 

  .سنگسار کنند

پس تمامی جماعت او را بیرون از لشگرگاه آورده او را سنگسار کردند و بمرد چنانکه خداوند به موسی  : 36آیه  

  . امر کرده بود

زمین دار یا گله دار یا تاجر و یا صاحب صنعتی در حد تمدن و پیشرفت  گذشته مردم یا يدر زمانها :توضیح 

این . خود بودند؛ فقیر ترین انسانها کسی بود که نه زمین داشت نه گله اي و نه صاحب صنعت و مالی بود

و بوته  فقیرترین و بی چیزترین آدم ها تنها اتکا یا ممر درآمدشان آن بود که از صبح  زود تا شام به صحرا بروند
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ي را رفقی فرد حال وقتی چنین. هاي خشک را جمع آوري کرده براي فروش بیاورند تا لقمه نانی داشته باشند

بدستور یهوه سنگسار ) شنبه( چنین وضعی تنها به جهت کار در روز سبت اکه درآمد اندکش روزانه میباشد ب

و خشنی عده زیادي از این دین روي گردان  می توان بسادگی پی برد که در نتیجه چنین قوانین سخت ،میکنند

  . شده و مسیحیت را پایه گذاري کردند

  صحیفه یوشع

  7باب

و یوشع و تمامی بنی اسرائیل با وي عخان پسر زارح و نقره و ردا و شمش طال و پسرانش و دخترانش  : 24آیه 

  . ا را بوادي عخور بردندوگاوانش و حمارانش و گوسفندانش و خیمه اش و تمامی مایملکش را گرفته آنه

و یوشع گفت براي چه ما را مضطرب ساختی خداوند امروز ترا مضطرب خواهد ساخت پس تمامی  : 25آیه 

و توده بزرگ از   26آیه .  اسرائیل او را سنگسار کردند و آنها را سوزانیدند و ایشانرا به سنگ ها سنگسار کردند

ست و خداوند از شدت غضب خود برگشت بنابراین اسم آن مکان تا سنگ ها براو برپا داشتند که تا بامروز ه

  .نامیده شده است "وادي عخمور "امروز 

وحشیانه ه یوشع جانشین موسی براي تصرف سرزمین فلسطین به آنجا حمله میکند و مردم آنجا را ب: توضیح 

. است کجاي تاریخ سابقه نداشته بطوریکه درهیچ بهمراه تمامی حیوانات بالاستثنا بقتل میرساند؛ ترین وجهی

را بگردن ) بهانه شکست( اما در یکی از آنها شکست میخورد و در این رابطه گناه . بعد شهرها را به آتش میکشد

میاندازند زیرا این شخص مقداري طال و نقره  و پارچه را از  "عخان بن کرمی ابن زبدي بن زارح"شخصی بنام 

حالیکه آنها را باید به معبد میدادند که در اساس زیر سلطه هارون برادر موسی بود غنائم براي خود برمیدارد در 

گاو، گوسفند، ( در نتیجه این شخص بهمراه تمامی خانواده اش و حتی حیواناتش . و به جیب آنها ریخته میشد

  . و خیمه و اثاثیه منزل سنگسار میشود) االغ 

  12کتاب اول پادشاهان  باب 

  .درگیریهاي  بنی اسرائیل برهبري یوشع با اقوام و حکومتهاي آن سرزمین هاست موضوع این باب

را که سردار باج گیران بود فرستاد و تمامی اسرائیل او را سنگسار کردند که  "ادورام "و رحبعام پادشاه،    18آیه 

  . کردمرد و رحبعام پادشاه  تعجیل نموده بر عرابه خود سوار شد و به اورشلیم فرار 
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  21باب 

شهادت  "نابوت "و دو نفر از بنی بلیعال در آمده پیش وي نشستند و آن مردان بلیعال بحضور قوم بر :13آیه 

برخدا و پادشاه کفر گفته است و او را از شهر بیرون کشیده وي را سنگسار کردند تا   "نابوت "داده گفتند که 

 .بمرد

 . نابوت سنگسار شده و مرده است و نزد ایزابل فرستاده گفتند که :14آیه 

 "گفت برخیز و تاکستان  "آخآب "و چون ایزابل شنید که نابوت سنگسار شده و مرده است ایزابل به  : 15آیه  

  .را که او نخواست آنرا بتو به نقره بدهد متصرف شو زیرا که نابوت زنده نیست بلکه مرده است "نابوت یزرعیلی

معلوم  12باب  18همچنین از آیه . یا پادشاه کفر میگفت مجازات سنگسار داشت کسیکه به خدا و: توضیح 

  .میشود که در آنزمان اورشلیم در اختیار یهودیان نبوده است

  10کتاب دوم تواریخ ایام باب 

را که رئیس باجگیران بود فرستاد و بنی اسرائیل او را سنگسار کردند  "هدورام "پس رحبعام پادشاه  : 18آیه 

  .ه مرد و رحبعام پادشاه تعجیل نموده برعرابه خود سوار شد و به اورشلیم فرار کردک

  24باب 

پس روح خدا زکریا ابن یهویاداع  کاهن را ملبس ساخت و او باالي قوم ایستاده بایشان گفت خدا  : 20آیه 

چونکه خداوند را ترك نموده  چنین میفرماید، شما چرا از اوامر یهوه تجاوز مینمائید پس کامیاب نخواهید شد،

 .اید او شما را ترك نموده است

 .و ایشان بر او توطئه نموده او را بحکم پادشاه در صحن خانه خدا سنگسار کردند  : 21آیه  

پس یوآش پادشاه احسانی را که پدرش یهویاداع بوي نموده بود بیاد نیاورد بلکه پسرش را بقتل    :22 آیه  

  .یمرد گفت خداوندا این را ببینید و باز خواست نمائیدرسانید و چون او م

نفوذ زیادي داشت   "یوآش "کاهنی بود که در زمان پادشاهی بنام   "یهویاداع "داستان چنین است که :توضیح 

اما بزودي پس از مرگ او مردم دوباره به بت پرستی روي میآورند تا اینکه روح خدا براي . و در خدمت یهوه بود

را میفرستد تا مردم را از بت پرستی برحذر کند ولی پادشاه خدمات پدر این   "زکریا ابن یهویاداع "آنها ارشاد 
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این نیز نشان میدهد که قرنها پس از موسی یهودیان . شخص را فراموش میکند و دستور سنگسار زکریا را میدهد

یهویاداع میمرد دوباره به بت پرستی باز  باز گرایش به بت پرستی داشتند و بمجرد اینکه کاهنی قدرتمند بنام

  .میگردند و حتی پسر او را سنگسار میکنند

  : 14تا  10، از 20تورات، کتاب الویان  

اگر مردي با زن پدر خود همبستر . اگر فردي با همسر شخص دیگر زنا کند، مرد و زن هردو باید کشته شوند 

د و زن باید کشته شوند، و خونشان به گردن خودشان شود به پدر خود بی احترامی کرده است، پس آن مر

اگر مردي با عروس خود همبستر شود، باید هردو کشته بشوند، زیرا زنا کرده اند، و خونشان به گردن . میباشد

خودشان میباشد، اگر دو مرد با هم نزدیکی کنند باید کشته شوند، و خونشان به گردن خودشان میباشد، اگر 

با مادر آن نزدیکی کند، گناه بزرگی کرده است و هر سه باید زنده زنده سوزانده شوند تا این لکه مردي با زنی و 

  .ننگ از دامن شما پاك شود

  : 27تا  22، از 22تورات تثنیه  

به این . اگر مردي در حال ارتکاب زنا با زن شوهرداري دیده شود، هم آن مرد و هم آن زن باید کشته شوند 

اگر دختري که نامزد شده است، در داخل دیوارهاي شهر توسط . از اسرائیل پاك خواهد شدترتیب، شرارت 

دختر را بخاطر . مردي اغوا گردد، باید هم دختر و هم مرد را از دروازه شهر بیرون برده، سنگسار کنند تا بمیرند

چنین . بی حرمت کرده استاینک فریاد نزده و کمک نخواسته است و مرد را بجهت اینکه نامزد مرد دیگري را 

شرارتی باید از میان پاك شود اما اگر چنین عملی خارج از شهر اتفاق بیافتد تنها مرد باید کشته شود، چون 

این مثل آن است که کسی بر شخصی حمله ور شده او . دختر گناهی که مستحق مرگ باشد مرتکب نشده است

  .ز شهر بوده کسی به کمکش نرفته است تا اورا نجات دهدرا بکشد، زیرا دختر فریاد زده و چون در خارج ا

همانطور که از تورات نقل قول شد ؛ در تورات بطور مشخص دستور داده شده است که زناکار را باید سنگسار 

  ! کرد 

م او البته میان قوانین یهود با اسالم اندکی تفاوت وجود دارد، به زناکار یکبار اخطار داده میشود و در مرتبه دو 

در تورات سنگسار تنها براي زنا در نظر گرفته نشده است بلکه تورات در مورد کفر .  مستحق سنگسار شدن است

 .ورزیدن، دین دیگري را انتخاب کردن، به خدا فحش دادن، جادوگري کردن نیز دستور به سنگسار میدهد

یهودیان حدود دو هزار . و کشتهمچنین آمده است که موسی شخصی را بخاطر توهین به خدا سنگسار کرد 
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سال است که هیچ کس را سنگسار نکرده اند، و از این دستور تورات سرپیچی کرده اند، و دلیل این سرپیچی 

اسرائیل سرزمین یهودیان در دو هزار سال پیش توسط رومی ها مورد تجاوز قرار گرفت و : بسیار جالب است 

  . بود نابود شد) Sanhedrin(س یهودیها و مجل دستگاه مذهبی آنها که شامل دادگاه

از آن روز تا به این روز یهودیان موفق نشده اند دادگاه شرعی تشکیل بدهند، زیرا گویا براي تشکیل چنین  

خاخامهاي دانش آموخته دارند، تا بتوانند در مورد جان انسانها ) هفتاد و یک(دادگاهی نیاز به تعداد مشخصی 

  . تصمیم بگیرند

ز یهودیان معتقدند تا زمان ظهور عیسی مسیح چنین دستگاه قضایی شکل نخواهد گرفت و تا آن زمان برخی ا

  . یهودیان نه کسی را سنگسار خواهند کرد و نه از روي قوانین دینی خود در مورد جان انسانها تصمیم میگیرند

ران این بود که یهودیان کسی را هرگز اتفاق نخواهد افتاد نباید نگ) ظهور مسیح(از آنجا که چنین اتفاقی  

  .سنگسار کنند

بته این بسیار خوشایند است که یهودیان به هر بهانه و دلیلی از عمل به دستورات دینی خود که بسیار ال 

اما مسلمانان دستورات یهودي را که خود یهودیان آنها  .خود داري میکنند است،وحشیانه و زشت و ضد انسانی 

ی که در عهد عتیق در باره سنگسار یتا اینجا آن تعداد آیه ها. میکنند اجراشور و اشتیاق  را پیاده نمیکنند با

با توجه به اینکه در این دسته کتب باصطالح مقدس چنانچه دستوري یا حرفی حتی یکبار  .آمده بود ذکر شد

ستور یهوه و با اجراي د  پس زمانیکه در این خصوص چندین و چند آیه آنهم بدباش د الزم االجرا میآمده باش

  .موسی آمده است پس سنگسار یکی از اصول اساسی و اجتناب ناپذیر یهودیت گردید
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  :ـ سنگسار در مسیحیت  2

و به   گفته میشود که عیسی مسیح پیامبر صلح بوده و سنگسار را منسوخ کرد و آنرا ممنوع ساخت            

  !لبته ادعاي دوم درست است اما عیسی سنگسار را منسوخ نکرد همین دلیل در مسیحیت سنگسار وجود ندارد، ا

  21انجیل متی باب 

  .اما دهقانان غالمش را گرفته بعضی را زدند و بعضی را کشتند و بعضی را سنگسار نمودند : 35آیه 

را در اینجا عیسی دارد مثلی میآورد که شخصی باغ خود را به دهقانانی میسپارد و بعد که غالمش : توضیح 

  .میفرستد تا میوه ها را بیاورد او را سنگسار میکنند

  8انجیل یوحنا باب 

و بامدادان باز به هیکل آمد و چون جمیع قوم نزد او آمدند نشسته   2کوه زیتون رفت  آیه ه اما عیسی ب:  1آیه 

بود پیش او آوردند و او را که ناگاه کاتبان و فریسیان زنی را که در زنا گرفته شده   3را تعلیم میداد  آیه  ایشان

 تو موسی در تورا  5بدو گفتند اي استاد این زن در عین عمل زنا گرفته شده  آیه   4در میان برپا داشته  آیه 

و اینرا از روي امتحان بدو گفتند تا   6بما حکم کرده است که چنین زنان سنگسار شوند اما تو چه میگوئی  آیه 

و چون در سئوال   7عیسی سر بزیر افکنده به انگشت خود بر روي زمین مینوشت  آیه  ادعائی بر او پیدا کنند اما

و باز سر   8کردن الحاح مینمودند راست شده بدیشان گفت هر که از شما گناه ندارد اول بر او سنگ اندازد  آیه 

شروع کرده تا بآخر پس چون شنیدند از ضمیر خود ملزم شده از مشایخ   9بزیر افکنده برزمین مینوشت  آیه 

پس عیسی چون راست   10یک یک بیرون رفتند و عیسی تنها باقی ماند با آن زن که در میان ایستاده بود  آیه 

شد و غیر از آن زن کسی را ندید بدو گفت اي زن آن مدعیان تو کجا شدند آیا هیچکس بر تو فتوي نداد  آیه 

  م بر تو فتوي نمیدهم برو و دیگر گناه مکن  عیسی گفت من ه  12گفت هیچکس اي آقا  آیه   11

( هرچند کتبی مانند عهد عتیق و عهد جدید بیشتر افسانه ها و داستانهاي مردمان آن منطقه : توضیح 

که بعنوان کتاب مقدس براي یی میباشند و باید به شکل دیگري بررسی بشوند لیکن از آنجا) خاورمیانه کنونی

مان شیوه و روش خود ه در مواردي میبایست به، اعمال و رفتار قرار گرفته اند شقگروه وسیعی از مردمان سرم

مورد در مسیحیت  مختصر از تناقضی که در این  مین دلیل یک بررسی بسیاره آنها با این نکته برخورد کرد به

  : توجه کتیدآیه هاي زیر ها به شود براي نشان دادن این تناقض وجود دارد انجام می
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  5باب  انجیل متی

  یا صحف انبیاء را باطل سازم بلکه تا تمام کنم  تگمان مبرید که آمده ام تا تورا  17آیه 

هرگز زایل نخواهد شد تا  تزیرا هر آینه بشما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه از تورا  18آیه  

  همه واقع شود  

اینجا یک . ي و انگلیسی در یکی دو کلمه تفاوتهائی داردقبالً باید توضیح داد، ترجمه پارسی با متن سوئد

اگر مسیح میگوید حتی یک حرف از عهد عتیق قابل تغییر : دوگانگی بصورتی کامال واضح خود را نشان میدهد

نیست پس میبایست حکم سنگسار را تائید میکرد؛ اما آنرا صریحاً تائید  و یا نفی نکرد؛ در حالیکه باید دقیقا 

باره سایر ه سنگ اول را بیندازد میتواند درآیا اینکه هرکس گناه نکرد .ري میکرد تا تکلیف روشن شودموضع گی

هر ه احکام اعدام نیز صادق باشد؟ یعنی اینکه میتوان به اینصورت برداشت کرد که اعدام یا کشتن اشخاص ب

اینکه فقط در مورد سنگسار چنین حال گناهی نکرده باشند و یاه صورت باید توسط کسانی صورت بگیرد که تا ب

است؟  و یا اینکه کالً حکم اعدام نباید صادر بشود؟ در اینصورت چرا مسیحیان انواع دیگري از اعدام را اجرا کرده 

اما چرا خود  زنده زنده در آتش میسوزاندند؟) مخصوصا زنان را( و میکنند؟ چرا بعضی ها را به اتهام جادوگر

  :این مورد تنها دو صورت را میتوان در نظر گرفت در مسیح سنگ نیانداخت؟

مسیح با سنگسار مخالف بوده؛ در نتیجه حکمی از تورات را نفی کرده است و این مخالف  آیاتی است که  - 1

( یک توضیح اینکه در موارد دیگري نیز دستورات مسیح . میگوید حتی یک حرف از عهد عتیق را نفی نمیکند

  .در تقابل کامل قرار دارند که در اینجا به بررسی کامل آن پرداخته نمیشود با عهد عتیق) عهد جدید

پس چنانچه مسیح بعنوان خدا . نیز گناهکار بوده است و بهمین دلیل سنگ نیانداخته بود) مسیح( خود او  - 2

انتظار پاکی و در نتیجه نمیتواند از مردمان  ،یا پسر خدا شخص پاك و بیگناهی نبوده بلکه جزو گناهکاران بوده

تفاسیري بیشتر که میتواند بر این  همچنین .وقتی خدا چنین باشد از بنده انتظاري نیست .بیگناهی داشته باشد

  .نکته اضافه کرد

که مسیح به این ترتیب سنگسار را تائید کرده ولی خود  ست ا نتیجه دومی که از این قسمت بدست میآید این

حال یک نکته دیگر؛ اگر این زن دوباره همین گناه را مرتکب  .انداخته استنیز بدلیل گناهکار بودن سنگی نی

کتاب  .که در مورد همین یک حکم دیده میشود ص بارزي استیمیشد آنگاه چه حکمی صادر میشد؟ اینها نقا

در نوشته دیگري در یک مقایسه از زاویه اي دیگر . عهد عتیق در این خصوص بسیار ضعیف و قابل نقد است
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ن عهد عتیق، عهد جدید و قرآن از یک طرف و کتاب اوستا از طرفی دیگر به نکاتی جدید پرداخته و ضمن میا

نشان دادن ضعف هاي هر کدام از اینها نشان داده خواهد شد که کدام یک در کدام نکات از سایرین برتر است و 

ص سنگسار و در کل احکام اعدام و نتیجه این بحث تا اینجا چنین است که انجیل در خصو. کدام ضعیف تر است

حتی پائین تر دستوري دقیق و مشخص نداده و در یک سردرگمی از لحاظ قوانین بسر میبرد در نتیجه تفاسیري 

 به. که میتوان از این کتاب توسط طرفدارنش در نقاط مختلف صورت بگیرد بسیار بیشتر از یهودیت و اسالم است

ولی ) حتی زنده زنده در آتش سوزاندن( مجازاتهاي مرگ را اعمال کردند  مین دلیل است که مسیحیان انواعه

در خصوص سنگسار دچار تردید شدند و براي فرار از بحث و جدلی که در این باره میتوانست براه بیفتد از روش 

اینکه  براي .است در کنار مسیحیت متزلزل، یهودیت بصراحت سنگسار را تائید کرده. هاي دیگر استفاده کردند

بحث کمی کامل تر بشود باید یک نکته دیگر را نیز اضافه کرد اینکه در عهد جدید با مسئله زنا بطور بسیار 

شدیدي  برخورد شده و تاکید میشود چنانچه زنی را طالق بدهند و یا کسی با زن مطلقه ازدواج کند زنا کرده 

  .ندارد مین دلیل است که در میان کاتولیک ها طالق وجوده به .است

  5انجیل متی باب 

لیکن من بشما میگویم هر کس بزنی نظر   28شنیده اید که باولین گفته شده است زنا مکن  آیه   27آیه 

پس اگر چشم راستت ترا بلغزاند قلعش کن و از   29دم در دل خود با او زنا کرده است  آیه  شهوت اندازد همان

آیه .  وي از اعضایت تباه گردد از آنکه تمام بدنت در جهنم افکنده شودخود دور انداز زیرا  ترا بهتر آنست که عض

و اگر دست راستت بلغزاند قطعش کن و از خود دور انداز زیرا  ترا مفیدتر آنست که عضوي از اعضاي تو   30

ق و گفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید طال  31آیه   .نابود شود از آنکه کل جسدت افکنده شود

لیکن من بشما میگویم هر کس بغیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن   32نامه بدو بدهد  آیه 

  .او میباشد و هرکه زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده است

. این آیات نشان میدهد که تا چقدر عیسی و عهد جدید با زنا سرمخالفت دارند و حتی طالق را نیز زنا میدانند

در میان یهودیان طالق بوده ولی . نابراین بررسی مسئله سنگسار از بررسی مجموعه این قوانین جدا نیستب

اما در آوردن چشم در حالیکه تنها یک . عیسی آن را نفی میکند و با اینکار بار دیگر عهد عتیق را نفی میکند

دستوراتی است که به رهبران کلیسا اجازه ...  باشد، یا قطع دست و نگاه کرده و آن یک نگاه برابر با زنا می

  .اعمال کند ،میدهد که چنین اعمالی را بر کسانیکه چنین بکنند

    5کتاب اعمال رسوالن  باب 
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پس سردار سپاه با خادمان رفته ایشانرا آوردند لیکن نه بزور که از قوم ترسیدند که مبادا ایشان را   26آیه 

  . سنگسار کنند

که در زندان بودند ولی توسط فرشته آزاد میشوند وزمانیکه در هیکل براي  از رسوالن است این داستانِ تعدادي

سنگسار کنند حرکتی  آیند ولی از ترس اینکه مردم آنها را مردم موعظه میکنند رئیس کهنه با همراهان می

  .خشن نکردند

    7باب 

 "سولُس  "ي خود را نزد پایهاي جوانی که و از شهر بیرون کشیده سنگسارش کردند و شاهدان جامه ها  58آیه 

وچون استیفان را سنگسار میکردند او دعا نموده گفت اي عیسی خداوند روح مرا   59آیه .  نام داشت گذاردند

   .ینها مگیر؛ این را گفت و خوابیدپس زانو زده به آواز بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را بر ا  60بپذیر  آیه 

    14باب 

اما یهودیان از انطاکیه و ایقونیه آمده مردم را با خود متحد ساختند و پولس را سنگسار کرده از شهر   19آیه 

  بیرون کشیدند و پنداشتند که مرده است

  11رساله دوم پولس به قرناتیان  باب 

دند یک دفعه سنگسار سه مرتبه مرا چوب ز  25مرتبه از چهل یک کم تازیانه خوردم  آیه  5از یهودیان   24آیه 

  شدم سه کرت شکسته کشتی شدم شبانه روزي در دریا بسر بردم  

  داستان خود را تعریف میکند )  Paulus ( در اینجا پولس: توضیح 

  11رساله به عبرانیان باب 

  و دیگران از استهزا  و تازیانه ها بلکه از بندها و زندان آزموده شدند  : 36آیه 

یدند و با اره  دوپاره گشتند؛ تجربه کرده شدند و بشمشیر مقتول گشتند؛ در پوستهاي سنگسار گرد : 37آیه 

  .گوسفندان و بزها محتاج و مظلوم و ذلیل آواره شدند 
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  12باب 

زیرا که متحمل آن قدغن نتوانستند شد که اگر حیوانی نیز کوه را لمس کند سنگسار یا به نیزه زده   20آیه 

  شود 

  .داستان کوه رفتن موسی استاین همان : توضیح 

پاسخ به این پرسشها میتواند این باشد که عیسی مسیح یا به اندازه کافی آزادمرد و انسان دوست و با جسارت  

در مسیحیت سنگسار وجود ندارد و این براي مسلمانان . که با پیروان خود شوخی داشته استنبوده است و یا این

د دارد اما در مسیحیت وجود است که در یهودیت و اسالم سنگسار وجوباید بسیار مضحک باشد، که چگونه 

د به ؟ همچنین در مسیحیت گوشت خوك خوردن آزاد است اما در اسالم و یهودیت نیست، آیا خداونندارد

؟ چطور ممکن است خدا نظري در مورد حکمی داشته باشد و بعداً نظرش عوض مسیحیان زنگ تفریح داده است

  !؟به نظر اولیه خود برگردددوباره  شود و
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  :ـ سنگسار در اسالم  3

اسالم  .می باشد "رجم "در قرآن آمده که سنگسار کلمه اي پارسی بر گرفته از سنگ میباشد، معادل عربی آن 

ی مربوط به یهودیان یآنها نیز داستانها و بار نام برده شده است  4گرایان می گویند که از سنگسار در قرآن تنها 

یعنی نه دستور قرآن است و نه  .رآن نیست و از محمد نیز صادر نشدوجه در ق دستور سنگسار به هیچ. است

پس مشکل از اسالم  .سنتی از جانب محمد چون در قرآن به طور دقیق نامی از رجم یا سنگسار برده نشده است

سار با توجه به تورات داده به سنگ "دستور"اما  قرآن همچون دیگر دستوراتش غیر مستقیم ! و قرآن نیست 

باید این موضوع را در نظر داشت که بسیاري از قوانین اسالم مانند  غسل و تعداد رکعات نماز در قرآن  .است

  . نیست و مسلمانان فقط با استناد به سنت پیامبر به آنها عمل می کنند 

  :دهیم ارائه میحال بررسی مختصري از رجم در اسالم  

  :ر اسالم سابقه سنگسار د 

شیوخ مسلمان . است)  حد رجم(م رایج است،  یکی از مسائلی که به عنوان فتواي مشهور بین فقهاي اسال 

) رجم(زنا کردند باید آنان را به صورت سنگسار نمودن ) محصن و محصنه(معتقدند که اگر مرد یا زن همسردار 

  .شود کلمه رجم استفاده می) ق اطال(شته شوند و این از یعنی آنقدر به آنان سنگ بزنند که تا ک! تا بمیرند  ،بزنند

  : بررسی مختصر در احادیث 

آنکه پیامبر اکرم و مؤمنین به مدینه هجرت کردند، اتفاق افتاد که یک زن و  ـ  درسیره میخوانیم که پس از  1

اي تا احکام  دعا میکنی آمدهیهودان به نزد پیامبر رفتند و گفتند تو که ا. مرد از یهودان مدینه مرتکب زنا شدند

بیت «ي زن و مرد زناکار چیست؟ پیامبر اکرم به  تورات را اجرا کنی، اکنون بیان کن که حکم تورات درباره

رفت و از خاخامها خواست که تورات را بیاورند و حکم زناکار را برایش ) ي دینی یهودان مدرسه(» المدراس

کم تورات آنست که زن و مرد زناکار را باید وارونه بر خري سوار کنند و ولی هرکدام از خاخامها گفت ح. بخوانند

وقتی پیامبر به آنها سوگند داد که تورات را بیاورند و حکم . با روي سیاه در شهر بگردانند تا عبرت دیگران شوند

حکم زناکار در تورات  :زناکار را بخوانند، خاخام جوانی به نام عبداهللا ابن صوریا تورات را آورد و خواند و گفت

ترین کس به اجراي حکم تورات هستم که حکم خدا  من شایسته: پیامبر اکرم گفت. آنست که سنگسار شود

/  4: تفسیر طبري.  207 -206/  2: سیره ابن هشام. [است؛ و دستور داد آن زن و مرد زناکار را سنگسار کردند

572- 575[  
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رسید و ) ص(ده است ؛ که شخصی بنام ماعز بن مالک خدمت پیامبرـ  روایتی در کتب شیعه و سنی نقل ش 2

پیامبر  .ماعز از طرف دیگر آمد و دوباره اقرار کرد .نبى مکرم اسالم صورت از او برتافتند. ام  من زنا کرده: گفت

اهللا من زنا  یا رسول: سپس براى بار سوم رو به پیامبر کرد و گفت. دوباره صورتشان را برگرداندند و اعتنا نکردند

آیا بیمارى یا جنونى بر : پیامبر مکرم اسالم از مردم پرسیدند. تر از عذاب آخرت است ام، عذاب دنیا آسان کرده

با تمام شدن . نه، ماعز براى بار چهارم بر زناى خویش اقرار کرد: در جواب گفتند ؟این شخص مستولى نیست

بعد از . اى حفر کرده و شروع به سنگسار کردند صحاب حفرها. چهار اقرار، حضرت حکم رجم او را صادر کردند

برخورد سنگ، ماعز از حفره خارج شده و فرار کرد که زبیر با استخوان شترى به او زد و او را دست بسته براى 

بعد از فرار از حفره چرا رهایش : ایشان فرمودند. قضیه را به پیامبر مکرم اسالم خبر دادند. سنگسار برگردانید

  .اگر گناه خویش را پنهان میداشت و توبه میکرد، براى او بهتر بود: نکردید؟ سپس فرمودند

  .72، ص10، ج) 28به نقل از حقوق زندانی وموارد زندان در اسالم، ص(مصنف ابن ابی شیبه،   

، دار الکتب 5، ح 185، ص 7کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج  -ج 366، ص5شیخ طوسی، الخالف، ج 

  تهران ٬ 1365تهران  ٬إلسالمیه ا

  

ـ  روایت شده است که پیامبر همان طور که ماعز را با اقرارش سنگسار کردند، این حکم را در مورد دو زن از  3

  !قبیله هاي بنی غامد و جهینه نیز با اقرارشان اجرا نمودند 

  هـ ق 1405، قم، ، انتشارات سیدالشهداء441، ص3حسائی، ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج 

  

ـ امیرالمؤمنین درباره زنى که زنا کرده بود و حامله شده و فرزندش را به طور پنهانى به قتل رسانده بود، به  4

  . صد ضربه شالق حکم نموده و سپس او را سنگسار کردند

  65، ص28حر عاملى، وسائل الشیعه، ج

غامد آمد و  ي بنی پیامبر نشسته بودم؛ یک زن از قبیلهعبداهللا ابن بریده از پدرش روایت کرده که من نزد «ـ  5

روز دیگر باز . ات برگرد خانه به: او گفت پیامبر به. ام و ازتو میخواهم که تطهیرم کنی یا نبی اهللا من زنا کرده: گفت

: او گفت بر بهپیام. ام و میخواهم که تطهیرم کنی یا رسول اهللا من زنا کرده: زنا اعتراف کرده گفت آمد و نزد او به
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شاید . یا نبی اهللا مرا تطهیر کن: زنا اعتراف کرده گفت چون روز دیگر شد باز هم آمد و نزد او به. ات برگرد خانه به

. ام خدا سوگند که من حامله به. سر کنی سر کردي مرا دست به میخواهی همانگونه که ماعز ابن مالک را دست به

یا نبی اهللا : چون زایید پسربچه را درآغوش گرفته آمد و گفت. ات را بزایی بچه او گفت برگرد تا وقتی که پیامبر به

چون اورا از شیر برگرفت پسربچه را در حالی که . او شیر بده تا اورا از شیر برگیري برو به: گفت. ام آنک زاییده

پس پیامبر آن پسربچه را . ام تهیا نبی اهللا آنک اورا از شیر گرف: نزد پیامبر برد و گفت نانی دردست داشت به پاره

مردم  یکی از مسلمانان سپرد و دستور داد تا گودالی براي زن کندند و اورا تا سینه در گودال ایستاندند، و به به

  . »دستور داد تا اورا سنگسار کردند

  374/  3: منتظم ابن الجوزي

  :اند چنین نوشته» بریده«ـ درحدیث دیگري از روایت  6 

برگرد و از اهللا ! تورا چه شده است: گفت. یا رسول اهللا مرا تطهیر کن: نزد پیامبر آمد و گفت مالک بهماعز ابن «

تورا : پیامبر گفت. یا رسول اهللا مرا تطهیر کن: او رفت و باز برگشت و گفت. آمرزش بطلب و به درگاهش توبه کن

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

بار که آمد و همان حرف را تکرار کرد، پیامبر  چهارمین. او گفت ي قبل به باز هم پیامبر مثل دفعه. مرا تطهیر کن

او پاسخ دادند که دیوانگی  به. آیا دیوانگی دارد؟: پیامبر پرسید. براي زنا: گفت. براي چه تورا تطهیر کنم؟: گفت

رسول اهللا . آیا خمر ننوشیده است؟ مردي برخاست و دهانش را بویید، و بوي خمر ازاو نَشَمید: پرسید. ردندا

  .»پس فرمود اورا سنگسار کردند. آري: اي؟ گفت آیا زنا کرده: گفت

  ]1695حدیث : صحیح مسلم[ 

ا کرده و محصنه بود روز ـ و نیز روایت شده است امیرالمؤمنین علیه السالم، سراقه را به جهت آن که زن 7

تازیانه زدم او را به کتاب اهللا و رجم کردم او را به : پنجشنبه صد تازیانه زد و روز جمعه سنگسار فرمود و گفت

  . رسول اهللا صلّى اهللا علیه و آله سنت

  21،ص8صحیح البخاري، بخاري،  دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، ، ج
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  :قرآن و سنگسار 

  

  : قرآن  يآورجمع   

کتاب،  کیبه صورت  ، قرآن رابن ثابت دیز ياز صحابه به رهبر یسوم، تحت نظارت جمع ي فهیخل عثمان،

به   ٬جلد بود  6ابن داوود  یاز آن که طبق گفته اب ییها و نسخه آوري نمودجمع  "مصحف عثمان"موسوم به 

قرائت  اساسبر یقرآن فعل. دیارسال گرد ین حکومت اسالماتحت فرم مکه، دمشق، کوفه و بصره و بخش هاي

  .است  دهیچاپ گرد يالدیدر قرن هشتم م یحفص از عاصم کوف یکوف

 يمحمدهاد اهللا تیقرآن آ خیو تار اریقرآن از محمود رام خیقرآن از تئودور نولدکه و تار خیتار: مانند  یکتب

  .آن هستند  يجمع آور یقرآن و چگونگ خیاز تار نمونه هایی معرفت 

اول  فهالبته در زمان خلی .شوند یکیداد قرائات قرآن  شنهادیپ انیاز قار یکی »فهیحذ«سوم  فهیدر زمان خل 

بن عاص و  دیسع ر،یزب نیبن ثابت، عبداهللا ب دیز:  یعنی یاصل ياز قرآن توسط چهار قار یقسمت) ابوبکر(

به طور  يهجر 25اما در سال . بود  مدهآو بصورت پراکنده به نگارش در  یشیعبدالرحمن بن حارث  به زبان قر

به   ".جوشان انداخته شدند يها گیداخل د اسوزانده شدند ی کتب قرآن " گریکامل به نگارش در آمد و د

از هر نوع نقطه در  یته یزبان عرب دیهمانطور که آگاه! اند  دهینام» حراق المصاحف«عثمان را  لیدل نیهم

بر اساس مصحف   یمصحف فعل بیو ترت» درست ایبه اشتباه «کتاب  نیا ياه تمام نقطه گذاري و نوشتار بود

اگر ! کتب بوده باشد که نابود شده اند  نیداخل ا یکه مطالب ستیعیطب! گذارده شده است  "بن کعب یاُب"

  ! بود ؟ يبه قرآن سوز يازیدر متن قرآن نبود چه ن یتفاوت

  »60 هیسوره اسرا آ« اورمیم یمثال

إِلَّا فتْنَۀً لِّلنَّاسِ والشَّجرَةَ الْملْعونَۀَ فى الْقُرْءانِ  نَکیالَّتى أَر اینَا لَک إِنَّ ربک أَحاطَ بِالنَّاسِ وما جعلْنَا الرُّءوإِذْ قُلْ

  راً یکَبِ ناًیإِلَّا طُغْ دهمیزِیونُخَوفُهم فَما 

  ترجمه
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و آن  میرا که نشانت داد ىیایهمانا پروردگارت بر مردم احاطه دارد و آن رؤ: میگفت آنگاه که به تو) ادآوریبه (و 

) هشدار ما(ولى  م،یده مى میو ما مردم را ب. میمردم قرار نداد شیشده در قرآن را، جز براى آزما نیدرخت نفر

   .دیافزا  بر آنان نمى زىیو سرکشى بزرگ، چ انیجز طغ

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

که شـجـره مـلـعـونـه در  شودیبه وضوح گفته م هیآ نیکه در ا یدر حال. شجره ملعونه نشده است  ناي به ای

  .ن ذکـر شـده اسـتآقـر

  

  

د و بطور مستقیم به سنگسار اشاره اي با مفهوم سنگسار کردن انسانها دیده نمیشو) رجم(ر قرآن کلمه سنگسار د

در قرآن نشده است، اما برخالف آنچه اسالمگرایان امروزه مبنی بر تحریف شدن تورات و انجیل میگویند، قرآن 

خود را در واقع تصدیق کننده کتب قبلی و ادامه راه آنها میداند و همچنین به وضوح میگوید که حکم خدا در 

در (صاص را از احکام تورات خوانده و بعد از تصدیق آن، میگوید هرکس به آنچه خدا است و در ادامه ق "تورات"

نازل کرده است عمل نکند، از ستمکاران است ؛ بنابر این میتوان گفت قرآن ) تورات در مورد قصاص و اعدام حد

است نیز همانند نیز چون احکام تورات را، احکام خدا خوانده است، مهر تایید بر سنگسار که حکمی توراتی 

قصاص زده است و این منطقی است اگر مسلمانی در کنار قصاص از این آیه استفاده کرده و استدالل کند که در 

زیرا در تورات به وضوح ! تورات سنگسار آمده است پس باید بدان نیز عمل کرد و این حکم الهی را نیز پیاده کرد 

  . به سنگسار اشاره شده است

امال منطقی و معتبر است اگر از این مبحث نتیجه گرفت که قرآن بطور غیر مستقیم و بواسطه این استدالل ک 

   .کند تورات، سنگسار را تایید و القا می

  :نین وحشیانه اش توسط قرآن بنگریدبه آیات زیر در اثبات حقانیت تورات در قرآن و پیروي از قوا 

   45تا  43سوره مائده آیات  

إِنَّا أَنْزَلْنَا ) 43(مونَک و عنْدهم التَّوراةُ فیها حکْم اللَّه ثُم یتَولَّونَ منْ بعد ذلک و ما أُولئک بِالْمؤْمنینَ و کَیف یحکِّ

الرَّب وا ولَّذینَ هادوا للَمونَ الَّذینَ أَسا النَّبِیبِه کُمحی نُور و ديراةَ فیها هتابِ التَّونْ کظُوا مفتُحا اسبِم بارالْأَح ونَ ویان
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ثَمناً قَلیالً و منْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّه   اللَّه و کانُوا علَیه شُهداء فَال تَخْشَوا النَّاس و اخْشَونِ و ال تَشْتَرُوا بِآیاتی

 بنا علَیهِم فیها أَنَّ النَّفْس بِالنَّفْسِ و الْعینَ بِالْعینِ و الْأَنْف بِالْأَنْف و الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وو کَتَ) 44(فَأُولئک هم الْکافرُونَ 

( فَأُولئک هم الظَّالمونَ  هالسنَّ بِالسنِّ و الْجرُوح قصاص فَمنْ تَصدقَ بِه فَهو کَفَّارةٌ لَه و منْ لَم یحکُم بِما أَنْزَلَ اللَّ

45(  

43(  

( آن گاه پس از آن ! و چگونه تو را داور قرار می دهند با آنکه تورات که حکم خدا در آن است نزد آنهاست 

  . ایمان ندارند) به کتاب خود نیز ( و آنها ) با اینکه حکم تو مطابق کتابشان است ( روي برمی تابند ) داوري 

) از زمان موسی تا زمان عیسی ( ا تورات را فرو فرستادیم که در آن هدایت و نور بود ، پیامبرانی به یقین م) 44

بودند بر طبق آن براي کسانی که یهودي بودند داوري می کردند ، و نیز علماي ربانی ) دین موسی ( که تسلیم 

آن ) بقا و مصونیت ( ه شده بود و بر بدان جهت که از آنها حفظ کتاب خدا خواست) تورات شناس ( و دانشمندان 

( از مردم نترسید و از من بترسید و به وسیله ) اي علماي یهود ( پس ) به آن حکم می کردند ( گواه بودند ، 

و کسانی که بر طبق آنچه خداوند نازل کرده حکم نکنند . آیات من بهاي اندکی به دست نیاورید) تحریف 

  . آنهایند که کافرند

در آن کتاب بر آنها مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و  و ما) 45

و زخم ها نیز قصاص دارند ، و کسی که ) و قصاص می شوند ( گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است 

( قصاص کردن درگذرد برایش کفّاره  است ، و هر که از) آن گناه ( به قصاص شدن تن دردهد ، برایش کفّاره 

  .و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل نموده داوري نکنند آنهایند که ستمکارند. است) گناهان او 

  :چنین بیان میدارد » زناکار«قرآن درباره زنی 

   15سوره نساء آیه  

یهِنَّ أَربعۀً منکُم فَإِن شَهِدواْ فَأَمسکُوهنَّ فی الْبیوت حتَّى والالَّتی یأْتینَ الْفَاحشَۀَ من نِّسآئکُم فَاستَشْهِدواْ علَ 

  .یتَوفَّاهنَّ الْموت أَو یجعلَ اللّه لَهنَّ سبِیالً

و از زنان شما آنان که مرتکب فحشا می شوند ، از چهار تن از خودتان بر، ضد آنها شهادت بخواهید اگر شهادت  

  .تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی پیش پایشان نهد زنان را در خانه محبوس داریددادند 
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است، وي اشاره اي به راهی که خدا پیش پاي زناکار بگذارد نکرده   "عبدالمحمد آیتی"ترجمه یاد شده از  

  .ه اندکرد ،است، اما بسیاري از مترجمین قرآن اشاره به حدودي که بعداً براي زنا در اسالم مشخص شد

  حال مفهوم این راهی که قرار است خدا پیش پایشان بگذارد چیست؟ 

منظور حدي است که در زمان نزول این آیه هنوز مشخص نبود و بعدها مشخص شد ؛ یعنی این آیه بعدها  

منسوخ شد و دیگر حکم اسالم در مورد زنانی که به فحشا دچار میشوند این نیست که در خانه حبس شوند، 

  !حدودي براي آنها مشخص شد، که این حدود را هم میتوان در قرآن و هم در احادیث یافت بلکه 
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  : شیعه و سنی احادیثی اثبات سنگسار توسط

  

  : 3200شماره  65ترجمه صحیح مسلم جلد دوم صفحه  

وي میپرید،  وقتی بر پیامبر وحی نازل میشد وي بسیار برانگیخته میشد و رنگ از رخسار: عباده بن صامت گفت 

از ) دستور از طرف اهللا را(این «روزي بر او وحی نازل شد و همین حالت به وي دست داد، بعد از وحی او گفت 

کسی که توسط عقد . قرار داده است) کسانی که دچار فحشا میشوند(من بگیرید، اهللا راهی پیش پاي آنان 

نگسار میشود، و شخصی که ازدواج نکرده باشد ضربه شالق میخورد و بعد س 100اسالمی ازدواج کرده باشد 

  .ضربه شالق میخورد و براي یک سال از شهر تبعید میشود 100

  !!!مفسرین و فقهاي شیعه نیز در مورد این آیه به همین نتیجه از طریق دیگري رسیده اند  

  : 374صفحه  4ترجمه تفسیر المیزان جلد 

و الالتى یاتین ((روایت آورده که در ذیل آیه ) علیه السالم (ادق در تفسیر صافى از تفسیر عیاشى از امام ص« 

  :فرمود)) …الفاحشۀ 

در تفسیر عیاشى از امام صادق . این آیه نسخ شده و منظور از سبیل همان حدودى است که باید جارى شود 

  :روایت آورده که شخصى از آنجناب از این آیه سؤال کرد حضرتش فرمود) علیه السالم (

ن آیه نسخ شده ، شخص دیگر پرسید آنروزها که نسخ نشده بود به چه صورت مورد عمل قرار مى گرفت ؟ ای 

  :فرمود

به این صورت که اگر زنى زنا مى داد و چهار نفر علیه او شهادت مى دادند او را در خانه اى حبس مى کردند و   

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

برایش مى بردند تا بمیرد و یا بعدها خدا راه چاره اى برایش مقرر سازد، که ساخت و آن این بود که اگر بى 

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

  817شماره  82کتاب  8صحیح بخاري جلد  
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، »به اهللا، ما آیه اي در مورد سنگسار در قرآن نمی یابیم«زمانی زیاد، کسی بگوید من میترسم که بعد از گذشت  

و مجازات سنگسار باید در . و به همین دلیل با ترك یک وظیفه که اهللا آنرا وحی کرده است به گمراهی بروند

که اگر شاهدان  ، و دچار دخول غیر شرعی شود، در صورتی)مرد و زن(مورد هر انسانی که ازدواج کرده باشد 

من این حدیث را «سفیان ادامه داد . الزمه شهادت دهند و یا اینکه حاملگی و یا اعتراف اتفاق بیافتد پیاده شود

به راستی که پیامبر خدا مجازات سنگسار را پیاده کرد و ما نیز بعد از او این «عمر گفت » اینگونه به یاد می آورم

  .»کار را انجام دادیم

  803شماره  82کتاب  8جلد  صحیح بخاري 

من او را طبق سنت «بعد از اینکه علی زنی را در یک روز جمعه سنگسار کرد، گفت :  الشعبی نقل کرده است  

  .».رسول اهللا سنگسار کردم

  : 813شماره  82کتاب  8صحیح بخاري جلد 

  :ابن عباس نقل میکند 

فقط ) زن را(، پیامبر به او گفت تو احتماال تنها اورا )براي اعتراف کردن(وقتی معز بن مالک پیش پیامبر آمد  

پیامبر با حسن تعبیر » !نه اي رسول خدا«او گفت . بوسیده اي، یا به او چشمک زده اي و یا به او نگاه کرده اي

اد پیامبر دستور د) بعد از اعتراف کردن وي(، راوي اضافه کرد، بعد از آن »آیا به او دخول کرده اي؟«به او گفت، 

  .که او را سنگسار کنند

  : 4191شماره  17صحیح مسلم کتاب  

، اهللا راهی را براي آنها مقرر کرده »از من فراگیرید«عباده بن صامت نقل کرده است، که رسول اهللا میگفت  

وقتی که مرد مجردي با زن مجردي زنا میکند باید آنها را صد ضربه شالق بزنید و یک سال آنها را حبس . است

  .ید، و وقتی که مرد متاهلی با زنی متاهل زنا میکند آنها را باید صد ضربه شالق زد و بعد آنها را سنگسار کردکن

  : 4201شماره  17صحیح مسلم کتاب  

آیا چیزي که در مورد تو به من رسیده است صحیح : ابن عباس گزارش داد که پیامبر به معز بن مالک گفت 

زنا کرده ) برده دختر(گفته اند که تو با یک کنیز : به تو گفته اند؟ پیامبر گفتدر مورد من چه : است؟ او گفت
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سپس پیامبر او را محکوم کرد و . او گفت آري من اینکار را کرده ام، و چهار بار به این گناه خود شهادت داد. اي

  ....او سنگسار شد 

  : 11سطر  360صفحه  4تفسیر جامع جلد  

کرده گفت سئوال نمودم از حضرت صادق علیه السالم کسیکه با محارم خود زنا کند در کافی از جمیل روایت  

  با شمشیر گردنش را میزنند :  چگونه او را اعدام کنند؟ فرمود 

در حدیث دیگر از آن حضرت روایت کرده اند که فرمود شخصی که عیال نداشت حضور مقدس امیر المومنین 

بود امر فرمود اورا بقتل برسانند و بعضی از زناکاران حد آنها اول صد تازیانه آوردند که با زن پدر خود زنا کرده 

  .است سپس سنگسار است و ایشان مردان پیر و زنان پیر محصن و محصنه باشند که زنا کرده اند

ل در فقیه از حضرت باقر علیه السالم روایت کرده فرمود هرکه با محارم خود زنا کند با یک شمشیر او را بقت 

  .میرسانند و اگر به آن محرم هم با این عمل راضی بوده او را نیز بقتل میرسانند

از ابو بصیر روایت کرده گفت سئوال نمودم از حضرت صادق علیه السالم شخصی در یکروز چند مرتبه زنا کرده   

میزنند و چنانچه با بر او یک حد جاري میکنند یا چند حد؟ فرمود اگر با یک زن مکرر زنا کرده یک حد بر او 

  .زنان عدیده زنا کرده بتعداد آنها بر او حد جاري میکنند

  :در کافی از سماعه روایت کرده است 

حضرت صادق علیه السالم فرمود هرگاه بخواهند شخصی را رجم کنند اول گودالی بکنند اگر آن زن باشد او را  

د زیر جامه در گودال فرو میبرند سپس حاکم و بعد از او تا وسط گودال فرو برند و چنانچه مرد است تا جایگاه بن

مردم با سنگهاي ریز آنشخص را رجم میکنند و فرمود باید از پشت سرش سنگ بزنند و نباید از پیش رو سنگ و 

  . تازیانه بر جسد او بزنند 

  :در محاسن از ابن خالد روایت کرده است  

ردم خبر بدهید بمن از زنا کننده که اورا رجم میکنند حضور حضرت موسی بن جعفر علیه السالم عرض ک 

زمانیکه از گودال فرار نماید آیا او را بر میگردانند فرمود اگر ثبوت زنا با قرار بوده و بعد از زدن چند سنگ بر او 

ار فرار کرده رها میکنند او را و چنانکه بوسیله شهود ثابت شده با ذلت و خواري او را برمیگردانند و سنگس

  میکنند 
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  :ابی بصیر از حضرت صادق روایت کرده است  

روزي شخصی حضور امیر المومنین علیه السالم شرفیاب شده عرض کرد من زنا کرده ام حکم خدا را در مورد  

من اجرا فرموده و مرا پاك کنید، حضرت باو فرمود آیا تو دیوانه اي؟ عرض کرد خیر فرمودند چیزي از قرآن 

ي؟ گفت بلی فرمود از چه قبیله و طایفه میباشی تا درباره ات تحقیق شود؟ عرض کرد از مردم تالوت نموده ا

مدینه هستم فرمود اکنون برو تا از احوال تو پرسش نمایم امیر المومنین علیه السالم از وضع آن مرد تحقیق 

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

خواست اجراي حد نمود امیر المومنین علیه السالم پرسیدند آیا تو عیال داري؟ عرض کرد بلی فرمود آیا در 

اختیار تو و حضور تو هست یا باو دسترسی نداري؟ عرض کرد در منزلم میباشد فرمودند اکنون برو تا فکري 

او را برگردانید و در مرتبه چهارم که حضور امیر المومنین درباره ات بنمایم سومین مرتبه هم که شرفیاب شد 

علیه السالم شرفیاب شده تجدید مطلع نمود حضرت اورا بازداشت فرموده و منادي از طرف آن حضرت ندا کرد 

که براي اجراي یکی از احکام خدا و حد جاري ساختن بطور ناشناس خارج از شهر حاضر شوید و هرکس با خود 

ورد صبح زود بعد امیر المومنین علیه السالم مرد زندانی را احضار و مقرر فرمودند اول نماز بگذارد سنگهائی بیا

سپس دستور حفر گودالی داده آنشخص را در گودال نشانیده و بمردم چنین فرمودند که بر این شخص باید حد 

اه خداوند محکوم به حد خوردن خدا جاري نموده و سنگسارش کنید ولی کسی باید او را سنگ بزند که در پیشگ

نباشد و اگر کسی خود را مستحق کیفر و حدود میداند باید برگردد زیرا کسی که خود مستوجب و مستحق حد 

است نباید اقامه حدود کند و مردم برگشتند فقط امیر المومنین علیه السالم و حضرت امام حسن علیه السالم 

مرتبه تکبیر گفتند بسوي مرد رها کرده و بر اثر ضربات سنگها آن هریک سنگی برداشته و پس از آنکه چهار 

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

  !کردند آیا غسل بر این شخص الزم نبود فرمودند همین اجراي حد او را پاك نموده و تا روز قیامت پاکیزه است 

  : 14سطر  256صفحه  3یر شریف الهیجی جلد تفس

روزي نزد عمر بن الخطاب شش نفر را گرفته آوردند که اینها همه زنا کرده اند عمر حکم کرد که همه آنها را بر 

یک وجه اقامت حد کنند حضرت امیر المومنین علیه الصلوه و السالم که در آن مجلس حاضر بود بعمر گفت که 

که تو گفتی، پس او گفت آنچه باید، شما در باب اینجماعت بعمل بیارید؛ حضرت یکی  حکم اینها چنین نیست

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

قضیه اي ابوالحسن شش کس را در : سرداد عمر و حضار مجلس همه تعجب نموده متحیر شدند عمر گفت

واحده اقامت پنج نوع عقوبت کردي و یکی را سر دادي که هیچ یک از این حکمها مشابه بدیگري نبود؟ حضرت 
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ذمی کسی است از اهل کتاب که در میان مسلمانان و در زینهار (فرمود چنین است چون شخصی اول ذمی بود 

به «مه خود بر آمده سزاي او گردن زدن بود که زنا با زن مسلمه کرده بود و از ذ) و امان مسلمانان زندگی میکند

ثانی چون محصن بود و با وجود احصان ارتکاب زنا کرده او را رجم فرمودیم و ثالث غیر » تورات عمل کرد،

محصن بود او را حد زدیم و رابع بعد زانی بود او را نصف حد زدیم و خامس چون وطی بشبهه کرده بود اورا 

و باید که فردا نگیرند ) رهایش کردیم(جنون و از عقل بهره اي نداشت سرش دادیم تعزیر فرمودیم و سادس که م

  .شما را

  نمونه اي از پیروي امام اول شیعیان از اعدام حد در تورات 

  :شیعه 

فحشا در فقه شیعی عالوه بر لواط میتواند بر بسیاري از . نظر فقه شیعه در مورد فحشا اندکی متفاوت است  

، تماس جنسی )مساحقه(بچه بازي، چه با مرد و چه با زن، همجنسبازي زنان . جنسی اطالق کرد رفتارهاي دیگر

  .با حیوانات از این جمله هستند

فقه شیعه همچنین مصلح را بعنوان بزرگسال، آزاد، مسلمان و کسی که داراي شرایط برقراري تماس جنسی  

نوع مجازات در فقه .  تعریف میکند) فرت به سر نمیبردمثال همسر او در زندان نیست و یا در مسا(مشروع است 

شیعی همانند فقه سنی است، اما در فقه شیعه ممکن است زناکار غیر محصن را نیز در صورتی که شرایط خاصی 

وجود داشته باشد مثال تماس جنسی بین بستگان نزدیک، و یا تجاوز، و یا دخول بین یک مرد نامسلمان و زن 

لواط در فقه شیعی در صورت دخول باید با مرگ مجازات شود اما حدي وجود ندارد و . کنندمسلمان سنگسار 

  . قاضی باید در این مورد خطاکار را تعزیر کند

با  توجه به احادیث گفته شده مشخص است که در اسالم سنگسار فقط در خصوص زنا کاران و همجسگرایان 

  .اجرا می شود 
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  درباره سنگسارنظر مسلمین شیعه در ایران 

  

 ،پرسمان دانشجویی که کلیه حقوق آن متعلق به اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها می باشد

  :در این باره می گوید 

  آیا آیه سنگسار در قرآن است و اگر نیست مستندات آن چیست؟

  :درپاسخ این سوال توجه به چند نکته ضروري است

  سابقه سنگسار) الف

حا  در نزد فقها اصطال. است » حد رجم«م رایج است،  از مسائلی که به عنوان فتواي مشهور بین فقهاي اسالیکی 

زنا کردند باید آنان را به صورت سنگسار ) محصن و محصنه(گویند که اگر مرد یا زن همسردار  رجم به آن می

ق کلمه رجم استفاده  د و این از اطالیعنی آنقدر به آنان سنگ بزنند که تا کشته شون. بکشند) رجم(نمودن 

از (م که دو نفر یهودي و نیز شخصی به نام ماعز و زنی به غامدیه  در روایات آمده است که پیامبر اسال. شود می

  .را سنگسار نمود تا مردند) غامد قبیله بنی

لذا در . یدي نیست، در اینکه روش رجم یعنی سنگسار کردن زناکاران یکی از قواعد اهل کتاب بوده نیز ترد

  :ذیل لغت سنگسار کردن چنین آمده است  قاموس کتاب مقدس کتاب

سنگسار کردن معروف است به طوري که در ایام قدیم براي تنبیه مقصرین معمول بود که اگر بالفرض اسم برده 

و کسی که ... و. ن باید سنگسار کردن باشد؛ چنانکه مذکور است دانست حکم قتل درباره فال شد هرکس می نمی

، 20ویان فصل سفرال. با زن غیري زنا کند، یعنی با زن همسایه خود زنا نماید، البته زانی و زانیه کشته شوند

  .)10شماره 

ره گفتنی است که نه تنها این حکم بلکه در این با. قرآن مجید نیامده استاى در  گفته اند که در مورد رجم آیه

از باب نمونه مسائل راجع به . حتى از ضروریات دین است در قرآن نیامده بسیارى از احکام مسلم شرعى که

کند که تک تک احکام شرعى به صورت مبسوط در  البته ضرورتى هم ایجاب نمى. غسل و تعداد رکعات نماز

رهنمون شده و اطاعت از ) ع( قرآن کریم در آیات متعددى ما را به سوى پیامبر و اهل بیت او. قرآن ذکر شود

اطیعوا اهللا و «: از جمله آیه. آنان را بر ما واجب نموده و یا اطاعت از پیامبر را اطاعت از خداوند دانسته است
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به همین ). 80/ نساء (، »من یطع الرسول فقد اطاع اهللا«و آیه ) 59/ نساء (، »اطیعوا الرسول و اولى األمر منکم

بر است یکى از منابع استخراج احکام شرعى عالوه بر جهت سنّت که گفتار پیامبر و اهل بیت معصومین پیام

حکم رجم . شود استفاده مى) ع(رود و بسیارى از احکام شرعى از روایات پیامبر و اهل بیت قرآن به شمار مى

زناکارى که داراى همسر باشد با تحقق شرایط آن یکى از مسائلى است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمه 

و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده . بت شده استثا) ع(معصومین

براى . (انجام گرفته است) ص(و در صدر اسالم به دستور پیامبر. و جاى تأمل و تردید در این حکم وجود ندارد

ـ  318، ص 41ج ش،  1363جواهر الکالم، محمدحسن نجفى، نشر اسالمیه، چاپ ششم، : ك.آگاهى بیشتر ر

321( .  
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  دالیل و تقابل مسلمین شیعه در مقابل مدافعان حقوق بشر 

  

یکی از بحث هاي مهم و چالش برانگیزي که امروزه از سوي برخی اندیشمندان و به ویژه سازمان هاي به 

فیت اصطالح مدافع حقوق بشر در باب کیفرهاي اسالمی مطرح می شود مسأله جایگزین شدن مجازات و کی

لف با حقوق بشر و مخا... مجازاتی از قبیل سنگسار کردن، قطع دست و «: می گویند. اجراي حدود الهی است

  ».تبدیل شود... ده و باید با زندان، جریمه مالی و وب یعاطفه اي انسان

، حقوق و اخالق این دیدگاه بیشتر متأثر از نظریه امانیستی بوده و این که انسان را مدار و محور همه چیز دانسته

را بر مبناي مختار بودن کامل انسان معنی کرده اند، و معتقدند انسان حقیقی جز آن چه می خواهد نیست و 

  .هیچ چیزي نمی تواند آزادي او را محدود سازد

اما بر اساس اصل خدا محوري و جهان بینی الهی که انسان از خودش چیزي ندارد و مالک حقیقی خداوند است 

دهی نظام فردي و اجتماعی آنان، قوانین و مقرراتی نازل ر نظام خلقت و تکامل بشر و سامانراي تدبیو همو ب

  :قسم است 2قوانین کیفري به طور کلی بر . کرده است که از جمله آنها قوانین کیفري می باشد

  : حدود - 1

عناي کیفر و عقوبتی است جمع حد است و حد در لغت عرب به معناي منع است و در اصطالح فقه اسالم به م

اسالمی حق دخل و تصرف در آن که از جانب شرع تعیین شده و بدون زیادت و کمی جاري می گردد و حاکم 

، همان گونه که حدود الهی کفالت و شفاعت پذیر ... د، مانند قطع دست دزد و سنگسار کردن زانی محصن و ندار

  .به زندان، فدیه و یا جریمه مالی عوض کردنیست نمی توان ان را مورد معامله قرار داد و 

  :تعزیرات - 2

جمع تعزیر است و به معناي نصرت و یاري است، و در اصطالح فقه سیاسی اسالم، تعزیرات کیفري است که 

تعیین آن در اختیار قاضی و حاکم اسالمی است حاکم اسالمی می تواند با توجه به اوضاع و احوال و شخصیت 

جازاتی براي تأدیب او صادر نماید، و چنین عقوبتی را تعزیر نامیده اند، چون سبب یاري و مجرم و بزهکار، م

و مسلما اجراي . کمک اجتماع از آلودگی به رذایل اخالقی است و نیز وسیله اي تأدیب مجرم و تربیت اوست
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ه اي بشري نقشی مؤثر حدود الهی داراي برکات و آثار ارزنده اي است که در تربیت و پرورش انسان ها و جامع

حد یقام فی االرض ازکی فیها من مطر اربعین لیله و أیامها؛ اقامه یک حد، در روي «: فرمودند) ع(دارد، امام باقر

  ».زمین از باران چهل شبانه روز با برکت تر است

اص که در شرایطی خ» رجم«بنابراین اصل اولی در مورد اجراي حدود الهی عدم تبدیل است، اما در خصوص 

اجراي آن موجب وهن اسالم و مسلمین باشد یا چهره خشنی از اسالم یا نظام اسالمی نشان دهد برخی از فقها 

آیا «: تبدیل یعنی اعدام را به نحو دیگري اجازه داده اند، مثال در سؤالی که از آیت اهللا مکارم شیرازي شده است

معذورات داخلی یا خارجی دارد، می توان به عنوان ثانوي  که از موارد اي در عصر ما که اجراي حد رجم در پاره

  »... آن را به نوع دیگري ازاعدام تبدیل کرد؟ 

  ».در فرض مسأله تبدیل رجم به نوع دیگري از اعدام مانعی ندارد«: جواب

امر حد زناي محصنه سنگسار است، ولی در شرایطی که محذورات مهمی بر این «: و نیز در جاي دیگر می فرماید

مترتب باشد، می توان اعدام را به نحو دیگري انجام داد و شبیه حکم فرار از حضیر، در صورت اقرار در اینجا نیز 

  ».جاري است

اما عده اي دیگر از فقها شیوه و ابزار یاد شده در اعدام را ضروري دانسته و موضوعیت براي آن قائل است و لذا 

  ».انواع دیگري تبدیل نمود حکم رجم را نمی شود به«: فرموده اند

» رجم«به نظر می رسد، نظر این حضرات روي عنوان اولی است اما بر اساس عنوان ثانوي و در شرایطی که 

محذوراتی داشته و موجب تبلیغات زهرآگین علیه اسالم و مسلمین گردد بعید نیست قایل به تبدیل رجم به 

جدید قانون مجازات در تبصره این امر پیش بینی شده است بر چنان چه در الیحه . نحوي دیگري از اعدام شویم

مبناي این تبصره هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پیشنهاد دادستان مجري حکم 

  .شود می) برحسب مورد(و تأیید رییس قوه قضاییه، رجم تبدیل به قتل یا شالق 

این است که اوالً این حد الهی در واقع به ندرت اتفاق می افتاد و ثانیاً  این گزارش هاي تاریخی و روایی نشانگر

اجرا شده با اقرار خود افراد زناکار نزد ایشان اثبات شده است، ) ع(اکثر مواردي که این حد خصوصاً در زمان ائمه 

اقرار منصرف می کردند  مرتبه 4در حالیکه حتی این بزرگواران سعی در عدم اثبات این جرم داشته و افراد را از 

مرتبه اقرار می نمود که دیگر  4و یا خود را به تغافل می زدند، مگر خود فرد به علت عذاب وجدان و تطهیرش 

عدم اثبات این جرائم ) ع(بنابراین در سیره معصومین. در آن زمان وظیفه شرعی حاکم شرع، اجراي حد بود
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رم، به علت مصلحت و حفظ جامعه از رواج فساد و علنی شدن این منافی عفت اولویت داشته، اما پس از اثبات ج

  . نوع جرائم، طبق دستور پروردگار بدون هیچ رأفتی حکم حد اجرا شده است
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  :» زنا کننده«قوانین دادگاه و  قاضی در برابر زانب 

  

تو اینکار را نکرده اي بر طبق سنت اسالمی قاضی باید در موضع انکار قرار گیرد، یعنی به شخص تلقین کند که  

. ولی شخص اگر قبول کند که کرده است و اصرار ورزد در آن صورت است که قاضی باید وي را محکوم کند

  !باالتر ذکر شد  که دراحادیث بسیاري وجود دارند که این معنی از آنها استنباط میشود 

امتیازي است براي اسالم، زیرا الزمه نه  و کند میکم ولیکن در کل این شیوه نه از زشتی مجازات سنگسار  

لذا اسالمگرایانی که با بهانه کردن این ویژگی سعی در توجیه این عمل  .عدالت قاضی اساساً در بیطرفی او است

در واقع باید توجه داشته باشند که روش قضاوت اسالمی در این مورد نیست که مورد اعتراض است  دارند،زشت 

رفتار قاضی چیزي را در این میان تغییر   .امون زنا است که مورد اعتراض استبلکه خود حکم اسالمی پیر

ر، پرتاب کردن شخص از دیوار بلند ، سنگسا)سربریدن(قاضی باید مرد لواطکار را یا به اعدام با شمشیر . نمیدهد

در صورتیکه دخول انجام نشده باشد و در مورد . و یا سوزاندن مجازات کند و در این میان اختیار با قاضی است

  .مجازات حد یکصد ضربه شالق است) مساحقه(همجنسبازي زنان 
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  :قوانین سنگسار 

  

ها حد زنا مشخص میشود،  بسیاري از اسالمگرایانی که در قرآن پیرامون زنا آیاتی آمده است که در یکی از آن

این آیه را مورد خطاب قرار داده و با استناد به آن ادعا میکنند نه تنها سنگسار  ،شوند دچار این سفسطه می

آیه اي که این دسته به آن اشاره میکنند دومین آیه . اسالمی نیست بلکه ضد اسالم و در تضاد با قرآن است

  :ست سوره نور ا

  : 2سوره نور آیه  

  

لَّه إِن کُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه والْیومِ الزَّانیۀُ والزَّانی فَاجلدوا کُلَّ واحد منْهما مئَۀَ جلْدةٍ ولَا تَأْخُذْکُم بِهِما رأْفَۀٌ فی دینِ ال 

  .مؤْمنینَالْآخرِ ولْیشْهد عذَابهما طَائفَۀٌ منَ الْ

زنان و مردان زناکار را هر یک صد ضربه بزنید و اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید ، مباد که در حکم خدا  

  .نسبت به آن دو دستخوش ترحم گردید و باید که به هنگام شکنجه کردنشان گروهی از مؤمنان حاضر باشند

قه هاي مختلف اسالمی با حکم سنسگار که در احادیث آمده این آیه طبق نظر تقریباً تمامی مفسرین قرآن از فر 

است تضادي ندارد، همانطور که توضیح داده شد در فقه اسالمی زنا به دو گروه تقسیم میشود زناي محصنه و 

بنابر این . زناي غیر محصنه، این آیه در مورد زنان و مردان آزادي است که آزاد باشند و همچنین مجرد باشند

آیه و احادیث مربوط به سنگسار از لحاظ منطقی وحدت مفعولیوجود ندارد، یعنی این دو راجع به یک بین این 

  . چیز صحبت نمیکنند و نتیجه آنکه در تضاد با یکدیگر نیستند

صحبت میکند در واقع اشاره به زناي محصنه » زنانتان، نساءکم«بطور مشخص چون از  15اما سوره نساء آیه  

  .دارد

و «همانطور که در قرآن تاکید شده است نباید در هنگام تازیانه زدن : ل نشان دهنده خشونت اسالم از عوام 

هیچ نوع ترحمی را نشان داد ؛ در احادیث نیز به مسلمانان هشدار داده شده است که به هیچ عنوان » اعدام حد

حد مسامحه نکنند و از تعطیل  نباید در حدود الهی تخفیف دهند و از روي ترحم از آنها بکاهند و در ضرب

  .حدود الهی بترسند



 t.me/AVAYeBUF                                                سنگسار                                         
45 

  :مثال به روایت زیر توجه کنید  

عبداهللا :خالد گفت  4سطر  271صفحه  6تفسیر گازر جلد :  میگوید » شیوه شالق زدن«تفسیر گازر در مورد   

امهاي دیگر ضربی این را حد زن برپشت و پایها و اند: عمر را کنیزکی بود زنا کرد اورا بدست من داد و گفت

و ال تاخذکم بهما رافه فی دین اهللا؟ گفت بهرحال اورا نشاید کشتن، : خفیف، اورا گفتم فاین انت، عن قوله تعالی

مراد آنست که ضربی زنی موجع : سعید بن المسیب گفت. فرمود قتل نفرمود) شالق زدن(او را خداي تعالی جلد 

ر آن حال دیده باشند، اگر برهنه یافته باشند حد برهنه زنند، و اگر و حد چنان باید زدن که د) دردناك(و مولم 

با جامه یافته 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 

ه شما را در راندن حد و اگر شما بخداي ایمان آورده اید و بروز بازپسین یعنی قیامت، نباید ک)  واژن(روي فرج 

  .بر ایشان رقتی و رحمتی باشد که بسبب آن ترك حد کنید یا کم از حد بزنید

روز قیامت بعضی از زمامداران را که یک تازیانه از حد الهی کم کرده اند در :  359صفحه  14تفسیر نمونه جلد 

رحمت به بندگان تو پروردگار به او  براي: صحنه محشر می آورند و به او گفته میشود چرا چنین کردي؟ میگوید

آیا تو نسبت به آنها از من مهربانتر بودي؟ و دستور داده میشود او را به آتش بیفکنند دیگري را می : میگوید

تا بندگانت از : چرا چنین کردي؟ در پاسخ میگوید: آورند که یک تازیانه بر حد الهی افزوده، به او گفته میشود

تو از من آگاه تر و حکیم تر بودي؟ سپس دستور داده میشود او : نند خداوند می فرمایدمعصیت تو خود داري ک

  را نیز به آتش بیاندازند

  !چرا در قرآن به سنگسار اشاره اي نشده است ؟

پاسخ به این پرسش نیاز به جستجوي بیشتر در احادیث و تاریخ اسالم دارد، برخی از احادیثی که در کتب اهل 

شوند از این حکایت میکنند که آیات رجم در قرآن وجود داشت اما بعد از افتادن اتفاقات عجیب و تسنن یافت می

  :از جمله میتوان به حدیث زیر اشاره کرد . غریبی این آیات از قرآن حذف شده اند

  :چاپ کراچی  39سنن ابن ماجه جلد دوم صفحه 

  :چاپ بیروت  269صفحه  6مسند امام احمد جلد 

  :قل شده است کهاز عایشه ن
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نازل شده بودند، آنها را بر روي کاغذي نوشته بودند و زیر » رضه کبیر«و ) سنگسار(وقتی آیات مربوط به رجم   

بعد از وفات پیغمبر، درحالی که ما مشغول به سوگواري براي پیغمبر بودیم یک بز آن . بالین من قرار داشت

  .قطعه کاغذ را خورد

  .تضاد است ضعیف و باطل میدانند دیث را به دلیل اینکه با قرآن درالبته اسالمگرایان این ح

در احادیث همچنین میتوان مطالب دیگري . توسط مسلمین قرآن تحریف نشده استکه ادعایی بس مضحک 

عمر از من : در حاشیه کتاب مسند امام در جلد دوم صفحه دو :مثالً . یافت که همین مسئله را تایید میکنند

  »سوره احزاب چند آیه وجود دارد؟ در«پرسید 

آیه است، و  287بود که داراي ) بقره(او گفت این سوره تقریباً به طول سوره ماده گاو . آیه 73یا  72من گفتم   

  .در آن آیه رجم وجود داشت

را حکایت میکنند حدیثی است که در همین ) حذف شدن آیه رجم از قرآن(از احادیث دیگري که همین مطلب 

  .تار از آن صحبت شد، این حدیث برخاسته از خطابه اي است که عمر در آخرین سفر حج خود انجام دادنوش

  1009و در صحیح بخاري جلد دوم صفحه  65صحیح مسلم جلد نخست صبفه 

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

آیه مربوط به سنگسار زناکار درمیان . اهللا تعالی محمد را با حقیقت فرستاد قرآن را نیز با او نازل کردبراستی که 

پیامبر سنگسار کرد و ما نیز بعد از او سنگسار . آیات وحی شده بود و ما آنرا خواندیم و فهمیدیم و حفظ کردیم

نگسار را در کتاب خدا نمی یابیم و با کنار من بیمناك هستم که بعد از گذشت زمان شخصی بگوید ما س. کردیم

همانا سنگسار کردن زناکار در صورتی که . گذاشتن یکی از فریضه هاي نازل شده توسط خدا به گمراهی بروند

شاهدانی یافت شوند یا زناکار اعتراف کند یا آثار حاملگی در او یافت شود در قرآن یافت میشود و حق است 

  :نتیجه آنکه 

ه پرسشی که مطرح شده است میتوان گفت احتماالً آیات مربوط به سنگسار در قرآن وجود داشته در پاسخ ب

نسا  15طبق آیه :ممکن بودن و یا غیر ممکن بودنِ یافتن زناکار و مجازات او .است و بعداً از آن حذف شده است

ا اشاره به آیه زیر در قرآن ادعا برخی از افراد ب! مرد میتواند چهار بار شاهد خود شده و زنش را سنگسار کند 

میکنند، براي اینکه شخصی را به زناي محصنه محکوم کنند باید حداقل چهار شاهد براي او پیدا کنند و لذا 

  .تقریباً غیر ممکن است که کسی را بتوان محکوم به سنگسار کرد
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  : 4سوره نور آیه 

وا بِأَربعۀِ شُهداء فَاجلدوهم ثَمانینَ جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولَئک هم والَّذینَ یرْمونَ الْمحصنَات ثُم لَم یأْتُ

  الْفَاسقُونَ

کسانی را که زنان عفیف را به زنا متهم می کنند و چهار شاهد نمی آورند ،هشتاد ضربه بزنید ، و از آن پس 

  .د که مردمی فاسقندهرگز شهادتشان را نپذیری

آیا خدا حکمی را بیان می کند که قابل اجرا نیست ؟ اگر جواب آري باشد و به علت سختی حکم  قابل اجرا 

؟ البته شما می توانید در آیه زیر مشاهده کنید که خداوند ه نیازي بود تا این حکم بیان شودنباشد ، باید گفت چ

  .دعی قرار داده است راه هاي بسیار ساده اي براي اثبات حرف م

  : 9تا  6سوره نور آیه 

اتادشَه عبأَر مهدةُ أَحادفَشَه مهاء إِلَّا أَنفُسدشُه مکُن لَّهی لَمو مهاجوونَ أَزرْمینَ ینَ والَّذلَم إِنَّه بِاللَّه 

ن کَانَ منَ الصادقینَ؛عنْها الْعذَاب أَنْ تَشْهد أَربع شَهادات بِاللَّه إِنَّه لَمنَ الصادقینَ؛والْخَامسۀَ أَنَّ غَضَب اللَّه علَیها إِ

  .الْکَاذبِینَ؛والْخَامسۀَ أَنَّ غَضَب اللَّه علَیها إِن کَانَ منَ الصادقینَ 

ارند ، شهادت هر یک از آنها را چهار بار و کسانی که زنان خود را به زنا متهم می کنند و شاهدي جز خود ند

شهادت است به نام خدا که از راستگویان است؛و بار پنجم بگوید که خشم خدا بر او باد اگر مرد از راستگویان 

باشد؛و اگر آن زن چهار بار به خدا سوگند خورد که آن مرد دروغ می گوید ، حد ازاو برداشته می شود؛و بار 

  .دا بر او باد اگر مرد از راستگویان باشدپنجم بگوید که خشم خ

کنند وجود شرایط متعدد براي پیاده شدن یک حکم غیر انسانی و بسیار ظالمانه و  برخی از افراد گمان می

شود بکاهد، درحالی که هرگز چنین نیست و تواند از قباحت و زشتی آن عمل و جرمی که انجام میوحشیانه می

و .   کاهدحکم ضد انسانی ، از انجام آن حکم و در نتیجه از زشتیِ وجود آن ، نمی. کتعداد شرایط براي انجام ی

ط سنگسار بسیار سخت و پس می توان گفت این ادعا که شرای. و ضد اخالقیست  آن حکم همچنان ضد انسانی 

  . ه است ط، پس عملی وحشیانه نیست ، یک مغلاشت دشوار

مت هاي قرآن حذف شده است ؟ مگر این کتاب به دست محمد و چرا در احادیث آمده است که برخی قس

  اصحاب او نوشته نشده است ؟
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 :سنگسار در بهائیت 

  

.  را ساخته استعمار میدانند» بهائیت«در آیین بهائی مجازات سنگسار وجود ندارد،  مسلمانان تندرو این آیین  

نایتکار سپاسگزاري کرد که در کنار این همه در صورتی که این ادعا راست باشد براستی باید از استعمار ج

اختراعات و اکتشافات و توسعه علوم، دست به ساختن ادیانی میزنند که با جایگزین کردن آنها با اسالم، 

البته براي . مسلمانان و جهانیان را از شر قوانین و مفاهیم بسیار وحشیانه و غیر انسانی اسالمی نجات دهند

سوال پیش می آید که چطور نظر خدا بعد از اسالم دوباره تغییر کرده است، و سنگسار را بهائیان نیز باز این 

از آنجا که بهائیان معتقد نیستند که دینشان آخرین دین و ! براي بار دوم از احکام خود حذف کرده است

ر دین بعدي که پیامبرشان آخرین پیامبر منتخب خدا بر روي زمین است ، باید از آنها پرسید که آیا خدا د

هر چند بهائیت مضحک ترین قوانین حتی نسبت به ! ارسال خواهد کرد دوباره سنگسار را تجویز خواهد کرد ؟

  آیا در آینده قوانین ادیان شبیه قوانین حقوق بشر می شود ؟ ! باور مسلمین را داراست 
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 سیر قانون جزا از وضعیت سنگسار، در امروز و آینده ایران

  

، در ایران این حکم به خود گنجانده است  ی از شش کشوري است که سنگسار را در قوانین جزائیایران یک

عنوان مجازات و براي افراد متأهلی که با فرد دیگري غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنند و این رابطه با 

مل شده، فردي که مرتکب این ع شهادت چهار شاهدي که دادگاه آنان را عادل تشخیص دهد یا چهار بار اعتراف

هاي تند و انتقادي از جانب مجامع بین  اجراي این حکم در ایران همواره با موضع گیري .ثابت شود قابل اجراست

است، از جمله  المللی و حقوق بشر و تالش فعاالن داخلی براي حذف این مجازات از قوانین جاري روبرو بوده

  .اند از فعاالن جنبش زنان و حقوق بشر در ایران و دیگر کشورها آغاز کردهکمپین قانون بی سنگسار که جمعی 

همان سواد در آن مناطق پایین است و متسنگسار در ایران عمدتا در مناطقی گزارش شده که نرخ آموزش و 

هی و در پی قول شفا 2003از آغاز سال . اند اطالع اي که در موردشان تشکیل شده بی بعضا از مفهوم پرونده

اي از سوي رئیس قوه قضاییه  هاي اروپایی، صدور احکام سنگسار با بخشنامه مسئوالن قوه قضاییه ایران به مقام

چند مورد سنگسار در مشهد و تاکستان  2007اما مجددا و در سال  .متوقف شد) محمود هاشمی شاهرودي(

  .اصل اشتباه قاضی دانستندمسئوالن قضایی ایران اجراي حکم سنگسار در تاکستان را ح. گزارش شد

حکم سنگسار در قانون مجازات اسالمی ایران، به یکی از موضوعات پر سر و صدا در عرصه بین المللی تبدیل 

 انواع زنا در این قانون که نشأت گرفته از فقه اسالمی است، مجازات هاي اعدام، رجم و شالق براي. شده است

  .  ، مجازات رجم یا سنگسار در نظر گرفته شده استنه محصن و محص مشخص شده و تنها براي زناي

  : قانون مجازات کنونی، حد زنا در دو مورد رجم است 83در ماده 

زناي مرد محصن، یعنی مردي که داراي همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و  - الف

  . هروقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند

ن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که داراي شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن زناي ز -ب

  .عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد
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در این ماده قانونی مشاهده می کنیم که برقراري روابط نامشروع جنسی میان مرد همسردار با زن نامحرم یا زن 

ردار با مرد نامحرم، مجازات سنگسار را در پی دارد و در بقیه موارد زنا، مطابق قانون به مجازات اعدام و یا همس

حد زناي زن یا مردي که واجد شرایط ": قانون مجازات می خوانیم  88مثالً در ماده . شالق حکم شده است

  ".احصان نباشند، صد تازیانه است
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 رعشرایط سنگسار در قانون و ش

  

هرگاه ": 68هاي اثبات زنا در دادگاه آمده است، طبق ماده   بطور مثال همانطور که در قانون کیفري، درباره راه

مرد یا زنی چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند، محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، 

جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل یا  زنا چه موجب حد": 74و ماده  ".تعزیر می شود

جلسه جداگانه و  4مرتبه اقرار فرد زانی در  4این نوع زنا باید یا با  ".شود سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می

 تمامی این شهود نیز باید خودشان صحنه ،77اثبات برسد که مطابق ماده  شاهد در دادگاه، به 4یا با شهادت 

ارتکاب این جرم را به شخصه مشاهده نموده باشند و با تعریف دیگران یا حدس و گمان، این شهادت مورد قبول 

حتی شرایط سخت تري نیز براي این شهادت در نظر گرفته شده است و عالوه بر شروط خاص . واقع نخواهد شد

و شرح صحنه جرم، اختالف نداشته  خود این شهود باید به لحاظ زمان، مکان ،78شهود، براساس ماده  براي

باشند و در صورت اختالف شهود با یکدیگر در موارد یاد شده و عدم اثبات جرم زنا، این شاهدان به علت دادن 

همچنین یکی . ضربه شالق است، محکوم خواهند شد 80که  به فرد متهم، به مجازات حد قدفنسبت نارواي زنا 

ت سنگسار این است که فرد همسردار، داراي مانعی براي برقراري ارتباط از شروط مهم دیگر در اجراي مجازا

 .جنسی با همسرش نباشد که در صورت وجود مانع، فرد به مجازات رجم محکوم نخواهد شد
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 مجازات سنگسار در قانون مجازات اسالمی جدید 

  

ه و تنها دو مجازات اعدام و تازیانه مواد قانونی زناي محصنه حذف شد به ظاهر ، در واقع در این قانون مجازات

  :براي انواع دیگر زنا، به شرح زیر بیان شده است

  

  :حد زنا در موارد زیر اعدام است": این قانون می خوانیم 225در ماده 

  .زنا با محارم نسبی، که موجب اعدام زانی و زانیه است - الف

  .زنا با زن پدر، که موجب اعدام زانی است -ب

  .غیر مسلمان با زن مسلمان، که موجب اعدام زانی است زناي مرد -پ

حد زنا در ": نیز بیان می کند 228و ماده ".زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی، که موجب اعدام زانی است -ت

  ".ضربه شالق است 100مواردي که مرتکب غیرمحصن باشد، 

  :قانون باید به آنها پاسخ گفتاما در اینجا چند سوال مطرح می شود که در راستاي فهم دقیق 

اکنون که قانون سخنی درباره زناي محصن و محصنه بیان نکرده است، پس آیا این نوع زنا دیگر جرم تلقی     - 1

  نشده و اصالً مجازاتی نخواهد داشت؟

  اگر هنوز این نوع زنا جرم محسوب می شود، پس چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟    - 2

  

این قانون نشان می دهد که قانون جدید، در مورد مجازات سنگسار، سکوت کرده است و این  دقت نظر در مواد

سکوت به معنی حذف رجم از قانون نیست و حتی دو ماده قانونی با استفاده از لفظ رجم، به صراحت عدم حذف 

ر، موجب سقوط مجازات انکار بعد از اقرا": این قانون می گوید 172ماده . مجازات سنگسار را نمایان می کنند

: آمده است 198و همچنین در ماده  "...به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا اعدام است . نیست
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... مگر مواردي که حد زنا، اعدام یا رجم است . براي اثبات زنا، شهادت دو مرد و چهار زن عادل کافی است"

  .از آن دارد که مجازات سنگسار از قانون ایران حذف نشده استبنابراین بیان لفظ رجم در این قانون نشان .".

  :این قانون، حکم آن به شرح ذیل است 221و  220اما درباره حکم زناي محصن و محصنه طبق مواد 

در مورد حدودي که در این قانون ذکر نشده است، طبق اصل یکصد ": قانون مجازات جدید می گوید 220ماده 

  ".قانون اساسی عمل می شود) 167(و شصت و هفتم 

قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوي را در قوانین مدونه بیابد ": قانون اساسی بیان می کند 167اصل 

   ".و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر حکم قضیه را صادر کند

 167هر گاه رجوع به اصل ": سی نیز آمده استقانون اسا 167جدید درباره خود اصل . م.ق 221اما در ماده 

مقام رهبري می تواند این امر را به فرد یا افرادي . قانون اساسی الزم شود، مقام قضائی از رهبري استفتاء می کند

  ".تفویض نماید

توان گفت جرم زناي محصنه و مجازات سنگسار از قانون کیفري ایران حذف نشده و قانون  بر این اساس می

، به مقام رهبري و کسانی که از سوي ایشان تعیین 221ازات، حکم زانی محصن و محصنه را طبق ماده مج

بنابراین در واقع بعد از تصویب کامل این قانون، تشخیص مجازات فرد زانی محصن یا . شوند، واگذار نموده است

راجعه به فقه و تشخیص محصنه، حذف مجازات سنگسار یا جایگزین شدن مجازات دیگري به جاي آن با م

  .رهبري، خواهد بود

توان حکم جایگزینی  آیا در شرایط کنونی می«سنگسار و اینکه   جمعی از مراجع عظام تقلید،به استفتایی درباره

  .، پاسخ دادند»براي مجازات سنگسار درنظر گرفت

ي گرگانی، موسوي اردبیلی، همدانی، علو به گزارش ایسنا، متن سوال و پاسخ آیات عظام مکارم شیرازي، نوري

  .حسینی زنجانی و جعفر سبحانی به این شرح است

  اهللا العظمی نوري همدانی پاسخ آیت

ایم حکم الهی تغییرپذیر نیست و کیفیت اجراي آن بستگی به  در فرض سوال، همانطور که قبالً هم جواب داده

  .نظر حاکم شرع دارد

  اهللا العظمی مکارم شیرازي پاسخ آیت
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  .توان جایگزین کرد ایم که در شرایط فعلی می الً نیز گفتهما قب

  اهللا العظمی جعفر سبحانی پاسخ آیت

سوال جنابعالی پیشینه دیرینه دارد و ما در کتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتیم که اجمال آن این 

رنفر با چشم خود ببینند که مرد پذیر نیست، یعنی چها ثبوت زناي محصنه شرایطی دارد که غالباً امکان -1: است

ها این است که  هایی براي تخفیف وجود دارد؛ یکی از آن راه راه - 2. اند بیگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده

اگر حاکم شرع احساس کرد اجراي حکم به این شیوه مشکالتی  -3. اگر از گودال گریخت، تعقیب آن حرام است

  واهللا العالم. اجراي حد کند تواند به نحو دیگري دارد می

  اهللا العظمی علوي گرگانی پاسخ آیت

احترامی به آن است و  در صورتی که حاکم شرع تشخیص دهد که اجراي این حکم موجب وهن اسالم و بی

تواند آن را تغییر دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسالم ثابت است، حتی  موجب ضرر به اصل دین است می

  .ریح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل این حکم تغییر ناپذیر استاگر به طور ص

  اهللا العظمی موسوي اردبیلی پاسخ آیت

مجازات رجم قابل تغییر نیست ولی چنان چه اجراي آن بر خالف مصالح اسالم و مسلمین باشد فقیه جامع 

  .تواند حکم به عدم اجراي آن بدهد الشرایط می

  نجانیاهللا العظمی حسینی ز پاسخ آیت

چنانچه به نظر فقیه جامع الشرایط اجراي حکمی در جامعه به دلیل عدم آمادگی فکري عموم مردم موجب 

شود، در این صورت حفظ اسالم اهم است و اجراي حکم باید تا استحکام  سستی در اعتقاد و اصل اسالم می

رد این مساله جاري است، گرچه فقهاء در مو» تدرء الحدود بالشبهات«مضافاً اینکه قاعده . عقاید مسکوت بماند

اند ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایت است شبهه  مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه گفته

اطالق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز می شود یعنی اجراي حکم در شرایطی که عدالت اجتماعی به طور کامل 

  واهللا العالم. ست چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن فاصله زیادي داریمشود محل شبهه ا اجراء نمی
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  رانیسنگسار در ا

  

. زن و سه مرد بود 2که شامل   انجام داد 1359ماه سال  ریها را در ت سنگسار حکم نیاول یاسالم يجمهور

 5 يسنگسار برا يداران از اجراسپاه پاس يبه نقل از ستاد خبر 1359ماه  ریت 14در  یاسالم يروزنامه جمهور

  :شرح داده شد نگونهیا ندادگاه کرما ياز اعضا یکیبه نقل از  تیجنا نیا. دهد ینفر در کرمان خبر م

. شد دهیپوشان سهیسرآنها با ک. دندیپوش دیحکم غسل داده شدند و سپس کفن سف ين قبل از اجراایقربان " 

ماموران قرار  اریدر اختبراي اجراي حکم مختلف  يبه اندازه ها ییسنگها. در خاك کردند نهیرا تا س انیقربان

به طول  قهیپانزده دق انیقربان یجیمرگ تدر. سنگ را خود شخصاً پرتاب کرد نیدادگاه انقالب اول سیرئ. گرفت

  . "دیانجام

که  62تا سال  59مجموعا از سال . سنگسار شدند رازینفر در ش 2ماه  رینفر در کرمان، در ت کیدر مرداد ماه 

تنها براساس  دیرس بیبه تصو یاسالم يو قانون سنگسار توسط مجلس جمهور یاسالم يقانون مجازت ها

  .نفر سنگسار شده اند 10 یدولت يمارهاآ

 رانینفر در ا 76تعداد  68تا سال  یعنی یاسالم يجمهور اتیدهه از ح کیتنها پس از  یگزارش امنست براساس

 یبنا به گزارشات دولت. نفر سنگسار شده اند 26تعداد  1988تا مه  هیماه از ژانو 4ا ظرف و تنه. سنگسار شده اند

مرد در ورزشگاه فوتبال بوشهر همزمان با هم سنگسار  3زن  و  12شمال در نفر  15روز  کیتنها در  68در سال 

  .شدند
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 : خبر ساز هاي سنگسارحکم 

  

. به اعدام توسط سنگسار محکوم شد» زناي محصنه«به جرم  1385در سال  آشتیانی سکینه محمدي

هاي بسیاري در داخل و خارج از  به اجرا درآید، اعتراض 1389رفت در تیر ماه  این حکم که گمان می

محمد جواد . ایران دربر داشته است

الریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه 

ایران ضمن دفاع از این حکم، ابراز  قضائیه

در ) سنگسار(جم مجازات ر« داشت که 

قانون اساسی ما وجود دارد اما قضات 

محترم دادگاهها در شرایط بسیار محدود 

  .»اقدام به صدور چنین حکمی می کنند

هاي جهانی با سنگسار  زمان با افزایش مخالفت هم

الش دو ژوئیه به شرحی از پرونده قضائی سکینه آشتیانی و ت 9آشتیانی، روزنامه فیگارو در روز  سکینه محمدي

فرزندش، براي نجات جان مادر ازحکم سنگسار پرداخت و نوشت، فرزندان سکینه در مراجعه به زندان، براي 

  .ساله دیگر نیز در انتظار اجراي حکم سنگسار هستند 19و  25مالقات مادر، متوجه شدند که دو زن 

شتیانی، عمل سنگسار را آ دیلما روسف، رییس جمهور برزیل، در واکنش به حکم سنگسار سکینه محمدي

  .بازگشت به بربریت دانست

. هاي میانی باشند موافق نیستم من با اعمالی درباره زنان که مربوط به سده. کنم من سنگسار را تایید نمی "

  ". پوشی نخواهم داشت من در این موضوع هیچ چشم. تردیدي در این باره نیست

در حالی پخش شده این اعترافات : نوشت فات خانم محمدي در خصوص اعترا) بی بی سی (  bbcسایت خبري 

است که اخیرا، روزنامه گاردین، چاپ لندن، به نقل از او گزارش کرده بود که مقامات قضایی جمهوري اسالمی 

  .در صدد هستند او را به طور مخفیانه و بدون اطالع رسانی سنگسار کنند
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خصوص در پی حوادث بعد از یاسی امري عادي بوده که ب

ظاهرا این اعترافات به منظور فراهم کردن زمینه محکومیت متهمان اخذ می شود هرچند در گذشته، حقوقدانان 

ون حضور وکیل مدافع به دست می آید، فاقد ارزش 

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

پخش اعترافات متهم یک پرونده جنایی امري کم سابقه است و نشان می دهد که جمهوري اسالمی نگران پی 

  .که باعث انتقاد افکار عمومی در سطح بین المللی از حکومت ایران می شود

  .شد سنگسار ) میالدي

  .آمد ایبه دن) يالدیم 1951( یشمس

او . به زنا محکوم و سنگسار شد) يالد

                                                سنگسار                                         

یاسی امري عادي بوده که بهمان سمت "اعترافات"در جمهوري اسالمی، پخش 

  .انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوري تکرار شده است

ظاهرا این اعترافات به منظور فراهم کردن زمینه محکومیت متهمان اخذ می شود هرچند در گذشته، حقوقدانان 

ون حضور وکیل مدافع به دست می آید، فاقد ارزش گفته اند که چنین اعترافاتی که به وضوح تحت فشار و بد

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

پخش اعترافات متهم یک پرونده جنایی امري کم سابقه است و نشان می دهد که جمهوري اسالمی نگران پی 

که باعث انتقاد افکار عمومی در سطح بین المللی از حکومت ایران می شود آمدهاي سیاسی صدور احکامی است

میالدي 1986(هجري شمسی  1365که در سال  ثریا منوچهري

شمس 1330در سال  رانیا هیکوهپا ياست که در روستا ینام زن

الدیم 1986( یشمس يهجر 1365در سال  ینزاع خانوادگ

  .فرزند بود 7ساله و مادر 

به  یلمیو ف. م ایرمان سنگسار ثر هیما او دست

داستان  يفرانسو تبار یرانیا ستیجمع، ژورنال

نقض  يدر راستا. م ایام سنگسار ثربه ن ی

به زبان  يالدیم 1994در سال  رانیحقوق بشر و سنگسار در ا

به  یلمیف يالدیم 2008در سال . کند ی

نورسته بر  روسیس یبه کارگردان» م ایسنگسار ثر

  .جمع، ساخته شد صاحب 

سنگسار                                         

در جمهوري اسالمی، پخش 

انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوري تکرار شده است

ظاهرا این اعترافات به منظور فراهم کردن زمینه محکومیت متهمان اخذ می شود هرچند در گذشته، حقوقدانان 

گفته اند که چنین اعترافاتی که به وضوح تحت فشار و بد

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

  

پخش اعترافات متهم یک پرونده جنایی امري کم سابقه است و نشان می دهد که جمهوري اسالمی نگران پی 

آمدهاي سیاسی صدور احکامی است

ثریا منوچهري

نام زن يمنوچهر ایثر

نزاع خانوادگ کی یدر پ يو

ساله و مادر  35هنگام سنگسار 

  

او دست یزندگ داستان

  .نام است نیهم

  

جمع، ژورنال صاحب دونیفر

یزن را در رمان نیا

حقوق بشر و سنگسار در ا

یمنتشر م يفرانسو

سنگسار ثر«نام  نیهم

 دونیاساس رمان فر
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 کیبه  يماجرا است که از زبان زهرا خاله و نیدر مرکز ا ایثر یزندگ عیاز وقا یبازگو کننده بخش لمیف داستان

صورت است  نیبد ایخالصه واقعه ثر. اطراف کرمان بازگو شده است يدر گذرش از روستا ينگار فرانسو روزنامه

هر دو زن را  نهیپرداخت هز ییاما چون توانا ردیبگ يگریزندان بان است قصد دارد زن د کیکه  ایشوهر ثر«: که

 یتبان کیو در  ردیپذ یمرد نم کند یحق و حقوقش را مطالبه م یوقت ایثر. دهد یطالق م شنهادیپ ایندارد به ثر

 يهاشم مرد. فرستند یاز مردان اهل روستا به نام هاشم م یکیبه خانه  یکلفت يرا برا ایده ثر يبا کدخدا و مال

متهم  يرا برا تیموقع ها یژگیو نیا. کند یم یزندگ شیند ناشنوااز دست داده و به همراه فرز رااست که زنش 

را  یاتهامات ایده به ثر يکدخدا و مال یبا همدست ایشوهر ثر. کند یفراهم م گریبه رابطه با مرد د ایکردن ثر

  ».شود یمنجر م يبه سنگسار شدن و مرگ و تیکه در نها دهند ینسبت م

از حکم سنگسار در  تینشان ندادند و ضمن حما یواکنش رسم ایسار ثردر رابطه با واقعه سنگ رانیا مقامات

  .پرداخته شد »ایسنگسار ثر« لمیمحافل و مجالس تنها به نقد ف یبرخ

برگزار  »ایسنگسار ثر« ینقد فقه ؛ییو چرا یستیدر قم تحت عنوان سنگسار، چ يا جلسه 1390خرداد ماه  در

جهان  ياز کشورها ياریدر بس لمیف نیطه با ساخت و اکران ادر راب یینشست محمدرضا کدخدا نیدر ا. شد

مختلف انجام شده،  يها که در دانشگاه یاست و نظرسنج رگذاریالعاده تأث فوق یاز لحاظ احساس لمیف نیا: گفت

 بعد از اتفاقات سال …اند رفتهیپذ ریو از آن تأث دهیرا د نیا انیدرصد از دانشجو 70از  شیاست که ب نیا انگریب

 گانیآن را به صورت را ها تیاز سا ياریشد و بس عینازل در کشور توز متیبه صورت گسترده و با ق لمیف نیا 88

  ».کاربران قرار دادند اریدر اخت

به  یبه نحو مبسوط »یخیو تار یحکم سنگسار از منظر فقه یبررس«در جلسه تحت عنوان  ینیعابد احمد

با  دیزن شوهردار وجود دارد با ایکه در باب رجم مرد همسردار  یاتیروا یرجم پرداخت و گفت تمام حیتوض

  .شود یآن بررس یو فقه یخیتار ریمطالعه س

میالدي، علیرضا جمشیدي سخنگوي قوه قضائیه جمهوري اسالمی ایران، خبر اعدام  2009ژانویه  13در تاریخ 

وم، که یک تبعه کشور افغانستان بوده، نفر س. دو شهروند ایرانی در شهر مشهد را با حکم سنگسار تائید کرد

  .توانست خود را از چاله رها کرده و از مرگ نجات یابد
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مرداد  20در روز  نیرا در زندان او یوبیا میالملل خبر سنگسار خانم مر نیسازمان عفو ب -  یوبیا میمر 

آن گزارش عفو  رکه د دکن یم مزیدر روزنامه تهران تا يا گزارش اشاره به مقاله نیا. گزارش کرد 1380

 . خوانده شده است رانیا یمورد انتقاد قرار گرفته و دخالت در امور داخل یوبیالملل در مورد خانم ا نیب

  :در گزارش اتهامات دادگاه آمده است 

را به خانه خود دعوت کرد و  ياش، و با مرد مورد عالقه یرابطه پنهان ی، در پ1379آذر ماه سال  13شامگاه 

گزارش آنها سپس جسد  نیبنا بر ا. ـ را به قتل رساند همسرشـ  ییطباطبا نیالد اءیض دیاو، س يا همکارسپس ب

  .آتش زدند راآن  ن،یبنز ختنیانتقال دادند و با ر نیورام يابانهایرا به ب

 نیذکر عفو بو ت 103با استناد به ماده  ینشده ول یوبیخانم ا هیبه مدارك ارائه شده عل يا گزارش اشاره نیدر ا 

و به زندان  شود یدر صورت نجات خود از گودال دوباره به گودال برگردانده نم یوبیخانم ا نکهیالملل در مورد ا

  .مستند بر شهادت شهود نبوده است انمخ نیا تیمحکوم دیآ یبه نظر م نطوریمحکوم خواهد بود، ا

بار قصاص نفس و  کیبه اتهام قتل عمد به  را" یوبیدادگاه مرد همدست خانم ا مروز،یبه نوشته روزنامه ن

محکوم به سنگسار  یوبیخانم ا  ".را به خاطر رابطه نامشروع به سنگسار محکوم کرد  یوبیا میخانم مر  نیهمچن

حکم به سنگسار  لیکه پس از تعد ودسال زندان شده ب 15پس از 

با برانکار به  ،هدیحکم غسل و کفن پوش يپس از اجرا يو. محکوم شد

  .دادگاه سنگسار شد یمنتقل و در حضور قاض نیمحوطه زندان او

  

محبوبه محمدي و عباس حاجی زاده  1385اردیبهشت  17در 

 .در شهر مشهد سنگسار شدند

و شکنجه اعتراف به  دیشود با تهد یکه گفته م يمحبوبه محمد

زاده در  یبه همراه عباس حاج 85 بهشتیزنا کرده بود، در ارد

  .سنگسار شدگورستان مشهد 

سرانجام «: تدر صفحۀ حوادث خود نوشروز پس از اجراي حکم  13شهرآرا، یکی از نشریات محلی خراسان، 

 » .حکم الهی اجرا شد
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حکم صادرشده پس از اعتراض . العلوم به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شدند متهمان به خواستۀ مدعی«

که قضات باتجربه این حکم را پس از بررسی و توجه به زوایاي  دیوان عالی کشور ارسال شد 28متهمان به شعبۀ 

حکم توسط ) در متن خبر تاریخ روز اجراي حکم نیامده است(ماه جاري  صبحگاه اردیبهشت. پرونده تأیید کردند

  ».دم براي هر دو متهم اجرا شد و آنان با حضور مسئوالن اجراي احکام، به مجازات عمل خود رسیدند  اولیاي 

  

شعبۀ  83142شود که مجازات رجم در پروندة شمارة  محکومان در حالی منتشر می» اعدام«ین خبر با تأکید بر ا

  .صراحت عنوان شده است به 31/6/1384ـ1731041حقوقی مشهد، دادنامۀ ـ  دادگاه عمومی 28

که سازمان بهشت  17/2/1385، مورخ 471از سوي دیگر، در جواز دفن محبوبه، به استناد گواهی فوت شمارة 

در جواز دفن . اعالم شده است» قتل قانونی «رضا آن را صادر کرده است، علت نهایی منجر به فوت متوفی 

خونریزي «نیز علت فوت ) ادارة کل پزشکی قانونی استان خراسان(صادرشده از سوي سازمان پزشکی قانونی 

  .عنوان شده است» مغزي و عوارض آن در اثر اصابت جسم سخت

در آن به . اتهامی که محبوبه م. حقوقی مشهد شاکی خصوصی داشتـ  دادگاه عمومی 28شعبۀ  83142روندة پ

دو فرزند بالغ او از خون پدر گذشتند، اما . دم نیاز داشت، معاونت در قتل همسرش محمد بود  گذشت اولیاي

 15محبوبه براي این اتهام به . نداد مادربزرگ پدري که سرپرستی دو فرزند خرد او را به عهده گرفته بود رضایت

  .سال زندان محکوم شد

ماه  8سال انتظار پیدا نکرد و  15که با اقرار وي در زندان، به او تفهیم شده بود، نیاز به  ،اما اتهام زناي محصنه

 .به اجرا درآمد 1385اردیبهشت  17در سحرگاه ) 1384شهریور  28(پس از صدور حکم 

 ياجرا و کند، تاکستان در ایران سنگسار شددر روستاي آقچه  1386تیر  15به شن ، پنججعفر کیانی 

 .روبرو شد یالملل نیو ب یبا اعتراض گسترده داخل یمیمکرمه ابراه يآن حکم و صدور حکم سنگسار برا

جرم داشتن رابطه نامشروع با جعفر ه سال ب ازدهی پس از  که مادر دو فرزند است ، یمیمکرمه ابراه

 .آزاد می شودزندان  از یانیک

اش کنده و له شده بود، همچنان زنده بود و  ینیکه گوش و ب یشود جعفر پس از سنگسار در حال یگفته م

کوبد و اورا به  یبزرگ بر سرش م یمانیبلوك س کیبا  فردي کند،  یم دیزنده بودن او را تائ یپزشک قانون یوقت

   .رساند یقتل م
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از آن بوده است که حکم طالق  یدهد که حاک یرا به مکرمه نشان م يجعفر برگه اماجرا از این قرار بود که 

به دفتر  یانیبه استناد همان برگه به همراه جعفر ک زیمکرمه ن .مکرمه از همسر اولش صادر شده است یابیغ

کند و  یم يساله جار 99عقد  غهیجعفر و مکرمه ص نیمبنا، ب مانبره  کند و محضردار هم یازدواج مراجعه م

ازدواج  یعکس دار و قانون یسند رسم

  .دهد  یبه آنها ارائه م

ازدواج، جعفر و مکرمه  نیاز ا پس

خود را  یزوج ها زندگ ریهمانند سا

البته، جعفر همسر . کنند یشروع م

داشته است و به طور  زین يگرید

 یم یهمزمان با هر دو همسرش زندگ

  .کرده است

 کی و مکرمه به جعفر ،یپس از مدت

شوند و  یدر اسالمشهر دعوت م یعروس

مکرمه و جعفر  بیترت نیدهد و بد یخبر م سیو به پل ندیب یمکرمه، آنها را م یاز اقوام شوهر قبل یکیدر آنجا 

   .رندیگ یقرار م بیمحصنه تحت تعق يشوند و به اتهام زنا یبازداشت م

ه صادر شدرسمی فرزند مشترکشان شناسنامه  يرابسالها با هم زندگی کرده بودند و جعفر و مکرمه حال آنکه 

  .بود یشناسنامه رسم يدارا در زمان سنگسار پدرش ساله  14 نیافش و بود

خواستند بدون  یکه م کباری یول درسمی به مرحله اجرا  ياحکام، را ياجرا یمکرر قاض يها يگریسرانجام با پ

 یپس از آن و با اصرار قاض. شود یمانع م نیقزواستان  يکل دادگستر سییسر و صدا حکم را اجرا کنند، ر

به دستور  ایبار با مطلع شدن رسانه ها و گو نیا هشود ک یم کیپرونده به مرحله اجرا نزد گریاحکام ، بار د ياجرا

  .که جعفر را سنگسار کرده اند دیسرانجام خبر رس یشود ول یم يریحکم جلوگ ياز اجرا ياهللا شاهرود تیآ

عفو  ونیسیبا کم زین یارتباطات یدو نفر داشته است و حت نیسنگسار ا يبرا يا ژهیحکام اصرار وا ياجرا یقاض

  !است بیاز عجا نیشوند و ا شودهدو نفر بخ نیداشته است تا مبادا ا یبخشودگ
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اجرا  بیبه آن ترت یانیحکم سنگسار در خصوص جعفر ک نکهیبعد از ا« : می گوید یمیمدافع مکرمه ابراه لیوک

را مطرح  يمواد م،یپرونده گذاشت يو رو مینوشت حهیپرونده را خواستند و ما هم ال يشاهرود ي، از دفتر آقاشد

عفو شد و پرونده  شنهادیپ یمجدد رد شد ول یدگیرس يتقاضا. شود یدگیرس "مجددا میکه تقاضا کرد میکرد

 یبود مورد بررس ونیسیده در کمکه پرون یارسال شد و خوشبختانه در چند ماه یعفو و بخشودگ ونیسیبه کم

شد و مکرمه آزاد  لیتبد يخواستند، در حال حاضر هم خوشبختانه را یحاتیهم از مکرمه توض کباریقرار گرفت، 

 .شد
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  سنگسار کودکان

  

 2004ساله است که در سال  13 يزدیا الیبه نام ژ يکه به سنگسار محکوم شده است، دختر يدختر نیجوانتر

در پی رابطه جنسی غیر  . به سنگسار محکوم شد بختیار  با برادرش یرابطه جنس لیکان به دلکه در شهر بو

ار و ساله، ژیال حامله می شود و پس از زندانی شدن هر دو، ژیال به سنگس 15و  13معمول این دو خواهر و برادر 

حکم  يان در حالیکه انتظار اجراژیال باردار بود و فرزندش را در زندان کردست. دبختیار به شالق محکوم می شو

نوجوان از کابوس  يالیباعث نجات ژ یالملل نیتالش ها و مبارزات ب .کشید، به دنیا آورد  یصادر شده را م

  .سنگسار شد

 14و در سن  2008که در سال  دهیبه نام سع يکه مورد سنگسار قرار گرفته است دختر يدختر نیجوانتر

  .گسار شدتوسط پدرش در زاهدان سن یسالگ

نسبت به سرنوشت  یزاهدان و ابراز نگران یانتظام يبه نیرو ی، به دنبال مراجعه زناعتماد به نوشته این روزنامه

منتقل شده و دیگر به خانه بازنگشته،  یساله اش که توسط پدر بدبین به اجبار از خانه به مکاننامعلوم 14دختر 

ها  یشریف در جریان بازجوی محمد .کردنددختر را بازداشت محمد شریف، پدر این  ،یانتظام يماموران نیرو

پیش متوجه شدم  يمن از چند«: اظهارات تکان دهنده، نحوه قتل سعیده را تشریح کرده و گفته است یط

که  یکردم با آرامش با موضوع برخورد کنم و با تحقیقات یابتدا سع. دارد یمشکوک يساله ام رفتارها 14دختر

 یرفت و وقت یدلیل از خانه بیرون م یاو ب. دهد یانجام م یایهمم سعیده چرا چنین کارهدهم بف یانجام م

این کار نیز  یباالخره تاب نیاوردم و با او دعوا کردم ول. داد ینم یگشت توضیح قانع کننده ی یدیرهنگام بازم

پس از . جام نداده استان یگفت هیچ کار خالف یکرد و م یم یفایده نداشت چون فرزندم مرا متهم به بدبین

خود تصمیم  يرابطه دارد و از بیم بر باد رفتن آبرو يبه تدریج به یقین رسیده که سعیده با مرد یگذشت مدت

در خصوص نحوه انتخاب شیوه سنگسار  يو ».گرفته است که سعیده را بکشد و خودم را از این ننگ نجات دهم

 يکردم که او به سزا یکشتن دخترم انتخاب م يرا برا يوه اباید شی«: ساله اش گفته است 14قتل دختر  يبرا

همچنین گفته که چون به  يو ».را سنگسار کنم يکه انجام داده بود برسد و باالخره مصمم شدم و يکار یواقع

از دوستانش به نام غالم نیز محل سنگسار را اطالع داده و  یقادر به انجام سنگسار دخترش نبوده به یک یتنهای

سنگسار به  يساله حاضر شده و در اجرا 14سنگسار دختر  يیز به همراه چند نفر دیگر در محل قرار بران يو

  .پدر این دختر کمک کرده است
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سنگسار به زور از خانه خارج  يگفته که دخترش را در روز تعیین شده برا یشریف همچنین در بازجوی محمد

ساله اش، تاکید کرده  14پدر متهم به سنگسار دختر  این .ه استزاهدان برد یکرده و به ارتفاعات هلور در حوال

در انتظارش نخواهد بود اما  یدانست عاقبت خوش یدر تمام طول مسیر وحشت زده بود و با اینکه م«که سعیده 

  ».در نظر گرفته ام يو يرا برا یمطمئن نبود که چه مجازات

زمین انداخته و سنگسار او را  يدخترش را رو يد نظر وگفته محمد شریف، پس از انتقال دختر به محل مور به

سنگسار  يساله در حین اجرا 14در عین حال گفته که سعیده  يو .دوستانش شروع کرده است يبا همکار

کرد جانش را نجات دهد اما پدرش تاکید کرده  یمرتب جیغ کشیده و با خواهش و التماس تالش م یخانوادگ

جز کشتن او  يچاره ا«نامیده » شرافتمندانه یداشتن زندگ«و » ن دو باره به آبرویافت دست«يآنچه و يکه برا

  ».تنداشته اس
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  یاسالم يسنگسار در جمهور انیقربان ستیل

  

 يسنگسار مربوط به سالها یاسالم عهیحکم شر انیاز قربان یستیسنگسار و اعدام ل هیعل یالملل نیب تهیکم

مورد از  21سنگسار است که  ییمورد حکم قضا 69 رندهیکه در برگ منتشر کرده است 2010 يتا جوال 1980

به  کینزد يبه اجرا ست،یل نیدر ا. است نشدهاجرا  ن،یبا تبرئه متهم ز،یمورد ن 15احکام به اجرا در آمده و  نیا

حکم  گرید یقربان 24نام  ،یانیآشت يمحمد نهیسنگسار اشاره شده است و عالوه بر سک يمورد اجرا 109

 نیتوقف و لغو ا يها برا ها منتشر شده است که تالش رسانه قیاز طر شان یکه اسام خورد یگسار به چشم مسن

  .احکام ادامه دارد

 یکامل و واقع ستیل هیته«: که شود یم اداوریفهرست  نیاعدام و سنگسار در خصوص انتشار ا هیعل تهیکم

 يبرا یاسالم يجمهور افتهیو تالش سازمان  یسور دولتسان لیبه دل رانیا یاسالم يسنگسار در جمهور انیقربان

  ».است يا دهیچیدشوار و پ اریبس يکردن خبر سنگسارها کار یمخف

شده،  هیته انیآمار است و فهرست قربان نیاز ا شتریبه مراتب ب انیقربان ستیشده است که ل اداوری تهیکم نیا

و چه از  نینجات محکوم يبرا تهیکم نیا يها تیالفع انیچه در جر یسیپل يسانسورها نیتر عالرغم گسترده

 ستیل نیاذعان دارد که ا تهیکم نیا. ستشده ا هیته يو حقوق بشر يخبر يها ها و نهادها و ارگان رسانه قیطر

  .ستین یاسالم يسنگسار در جمهور انیتمام قربان

  رانیسنگسارها در ا تیاز وضع يآمار گزارش

 یاست که اعالم شده آمار واقع یآمار احکام نیا. سنگسار صادر شده است مورد حکم69: احکام صادره تعداد

  .باشد یم نهایاز ا شیصدور احکام سنگسار به مراتب ب

از  شیبه مراتب ب یتعداد واقع. مورد حکم سنگسار اجرا شده است 109تا  99: اجرا شده يکل سنگسارها تعداد

  .باشد یارقام م نیا

  نفر 15: اند افتهینجات  که از سنگسار يافراد تعداد

  نفر 3: شده و حکم به اجرا آمده لیکه از سنگسار به اعدام تبد یاحکام تعداد
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  نفر 21: موجود سنگسار شدگان یاسام

شان در رسانه ها اعالم شده  یاست که اسام ینیشامل محکوم یاسام نیا(که حکم سنگسار دارند  يافراد یاسام

  )است

  ساله 30 یـ صبا عبدال1

  ساله 38 يدریح نبیـ ز2

  يسلطان مراد نیـ شاه3

  یمیرح زیـ چنگ4

  ـ ربابه5

  ایواالن هیریـ خ6

  .محکوم شده است اش یینایبردن ب نیبه صورتش و از ب دیسا دنیساله که به قصاص پاش 21ـ اعظم 7

  ساله کرج 35ـ شهناز 8

  اصفهان يمحمد النیـ گ9

  اصفهان ياسکندر یـ غالمعل10

  ییبابا يـ کبر11

  ياسکندر رانیا ـ12

  ـ معصومه13

  ـ هاجر14

  مازندران ياحمد یـ نق15

  یخمام دینو یـ محمد عل16
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  هیساله اروم 30) يعباد( يسجاد مهیـ سر17

  هیاروم یجانفشان یـ بوعل18

  و در دادگاه محکوم به سنگسار شده است یهمسرش زندان تیبا شکا یسالگ15ساله که در  19 يـ آذر باقر19

  ساله 25زاده قربان  میـ مر20

  نسب مشهد یـ خانم هاشم21

  زندان مشهد. خ. به نام مخفف م یـ زن22

  یانیآشت يمحمد نهیسک -23

  فردوس ب -24

از  شیپ میحکم سنگسارش دو سال و ن ياشرف کلهر، چهل ساله و مادر چهار فرزند که اجرا يـ اشرف کلهر25

 يبا رد درخواست عفو از سو ،يبر عفو و یمبن هییقوه قضا سیینامه ر رغمیمتوقف شده بود، عل ،يشاهرود يسو

  .مواجه شده است یعفو و بخشودگ ونیسیکم

  :که ثبت شده اند عبارتند از یسنگسار شدگان یاسام

  به نام نصرت در قم یزن 1986ـ سال 1

ل محکوم به قصاص در آوردن چشم و سنگسار بود که قب یبمان(در رشت  يفکر یبه نام بمان یزن 1992ـ سال 2

  )کرده و درگذشت یحکم با اطالع از حکم خود اقدام به خودکش ياز اجرا

  یبه نام فاطمه بان یزن 94ـ سال 3

  کلوت نایبه نام م یزن 94ـ سال 4

  يبه نام فاطمه دانش در سار یزن 1997ـ ـسال 5

  يدرسار ینیبه نام معصومه ع یزن 1997ـ سال 6

  يفالح در سار هیبه نام مرض یزن 1997سال  ـ7



 www.AVAYeBUF.com                                                      ساسان قره داغی                   
68 

  يمختار پور، در سار یبه نام عل يمرد 1997ـ سال 8

  يحسن زاده در سار زیبه نام پرو يمرد 1997سال  9

  يجوانمرد در سار راهللایبه نام خ يمرد 1997ـ سال 10

محل . شودیکه در گودال سنگسار موفق به فرار شده و تبرئه م یمیبه نام خسرو ابراه يمرد 1998ـ سال 11

  جانیحکم اله ياجرا

  تهران یوبیا میبه نام مر یزن 2001ـ سال 12

  در کرمان یلیاسماع ریام لهیبه نام جم یزن 2002ـ سال 13

  زاده، مشهد یبه نام عباس حاج يمرد 2006ـ سال 14

  مشهد يبه نام محبوبه محمد یزن 2006ـ سال 15

  نیتاکستان قزو یانیبه نام جعفر ک يمرد 2007ـ سال 16

  وشنگ خدادهبه نام ه يمرد 2008ـ سال 17

  به نام منوچهر خ يمرد2008ـ سال 18

هنگام سنگسار از  شودیموفق مد تبار بو یافغان يمحمود که مرد. ( غ. به نام محمود م يمرد 2008ـ سال 19

  )مجروح فرار کند یگودال سنگسار با بدن

سنگسار  2008 هیفور 9 خیساله که توسط پدرش در زاهدان در تار 14 دهیبه نام سع يدختر 2008ـ سال 20

  .شد

  آزاد در رشت یبه نام ول يمرد 2009ـ سال 21

  :شده و حکم به اجرا آمده است لیکه به اعدام تبد يسنگسار احکام

  يمحمد میـ رح3 یـ افسانه رحمان2 وریـ عبداهللا فر1 يسه نفر به نامها 2009سال  در

  :اند افتهیکه از سنگسار نجات  يافراد
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  مایـ س1

  .محصنه تبرئه شد از اتهام زناي – نیورام ن،ی، زندان ورام)ییالمو يصغر(ـ فاطمه 2

  .ضربه شالق آزاد شد 99حکم  يپس از اجرا -رازی، زندان عادل آباد، ش)يهمسر نجف اکبر( ياکبر سایـ پر3

  يزدیا الیـ ژ4

  یماف الیـ ل5

  .تبرئه و آزاد شد – رازی، زندان ش)ياکبر سایهمسر پر( يـ نجف اکبر6

  .محصنه تبرئه شد از اتهام زناي – نیورام ن،یزندان ورام ،ییالمو يـ صغر7

  .سال تبرئه و آزاد شد زدهپس از سی –شهر کرج  یینجار، زندان رجا يـ کبر8

  .عفو و آزاد شد – نیقزو ندر،ی، زندان چوب)سنگسار شد یانیهمسرش جعفرک( یمیـ مکرمه ابراه9

  تبرئه و آزاد شد – یشرق جانیزندان جلفا، آذربا لوند،یاسماع هیـ حاج10

  .تبرئه و آزاد شد – یغرب جانیآذربا ه،یزندان اروم ،یقربان) ملک(ـ شمامه 11

  .ضربه شالق آزاد شد 99حکم  يشهر کرج، پس از اجرا ی، زندان رجائ)يریخواهر آذر کب( يریـ زهره کب12

  .ضربه شالق آزاد شد 99حکم  يشهر کرج، پس از اجرا ی، زندان رجائ)يریخواهر زهره کب( يریـ آذر کب13

  يـ اعظم خنجر14

  .شهر کرج، تبرئه و آزاد شد ییزندان رجا ،ییـ زهرا رضا15

  .شد لمجازات سنگسار به حبس تبدی –تهران  ن،یزندان او ،یقم الیـ ل16

  اعدام و سنگسار هیعل تهیکم: منبع
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  تحلیل مجازات سنگسار از منظر حقوق بشر

  

تر از جان آدمی است که به خاطر  چه مصلحتی ارزشمند«: شود قوق انسانی گفته میبندي ح گاهی در مقام درجه

  ».شود ، جان دو نفر انسان گرفته می)حتی اگر گناه باشد(یک رفتار جنسی 

هاي حقوق بشري، این حکم اسالمی مورد نقد و رد  ها و آموزه در مورد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزاره

  .شود ه در اینجا به برخی از این موارد اشاره میگیرد ک قرار می

ممنوعیت . جنسی از نظر کشورهاي متمدن امري حل شده است در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط 

و مجازات زنا، بخصوص زمانی که با رضایت طرفین همراه باشد، بر اساس عقل بشري و حقوق جزاي مدرن غرب، 

آندرو آلتمن، به نقل از یکی از اندیشمندان سکوالر غرب . رخالف حق آزادي استقابل توجیه نیست؛ زیرا ب

بازي مبتنی بر رضایت، کامالً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل، ناروا شمرده  جنس هم«: نویسد می

حق  بازي، یک حق طبیعی بشر است و به همان اندازه مقدس و قابل دفاع است که جنس شود؛ زیرا حق هم می

  ».پرستش خداي متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قابل دفاع است

  تفاوت در هدف

هاي رفتاري، براي رسیدن به اهداف متوسط و غایی است که مکاتب  مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت

ولی با اهداف طور معق هاي رفتاري، باید به مقرّرات و ممنوعیت. اند مختلف حقوقی براي زندگی بشر ترسیم کرده

اگر هدف نهایی، رسیدن . هاي یک جامعه است، منطبق و همسو باشد متوسط و نهایی، که در حقیقت آینۀ ارزش

به سعادت و لذت دنیوي، و هدف مقرّرات حقوق نیز حفظ نظم و سعادت اجتماعی باشد، در این صورت روابط 

با نظم اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که بر  نداشتن  نامشروع جنسی توأم با رضایت طرفین، به دلیل تعارض

  .شود است، ارزشمند تلقّی می) لذت دنیوي(اساس اینکه همسو با هدف نهایی 
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  تحلیل فمینیستی مجازات سنگسار

است؛ زیرا از تحلیل » سنگسار قانون بی«کار کمپین  مارس آغاز به 8یکی از دستاوردهاي جنبش زنان ایران از 

هاي حقوقی و عملی باعث  گردد که تبعیض ی و فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران روشن میساختارهاي سیاس

اي عمل  نیز مردساالري از راه قانون، عرف و سنت به گونه. شود تا برخی زنان به شوهران خود خیانت کنند می

شدید، به تن  کند که زنان در چنبره ازدواج اجباري، زندگی اجباري بدون حق طالق، خشونت خانوادگی می

فروشی کشانده شدن از سوي شوهران، فقدان قدرت اقتصادي، عدم دسترسی به عدالت و دفاع مناسب گرفتار 

هاي شدید براي رفتارهاي جنسی خارج از چارچوب ازدواج و  آیند و در نهایت برآیند آنها باعث اجراي مجازات می

د؛ اجراي این مجازات در واقع مخرج مشترك گرد به خصوص اجراي مجازات سنگسار براي زنان محصنه می

لذا در ایران از زمان روي کارآمدن حکومت اسالمی، همواره . باشد هاي تبعیض مردساالري و بنیادگرایی می نظام

بر سر اجراي حکم سنگسار در جریان ) کار مذهبی حتی محافظه(رو  جدالی پنهان میان نیروهاي بنیادگرا و میانه

  .بوده است

کار  توان از کنار آغاز به مارس امسال، نمی 8مارس سال گذشته تا  8ر دستاوردهاي جنبش زنان ایران از در مرو

هاي گروهی از فعاالن جنبش زنان در ایران  این کمپین سازمان دهنده تالش. گذشت» سنگسار قانون بی«کمپین 

آنان در عین حال، با آگاهی از این . استو فعاالن جنبش فراملیتی زنان براي حذف این مجازات از قوانین ایران 

المللی حقوق  هاي بین هاي اپوزیسیون نظام جمهوري اسالمی و نیز سازمان واقعیت که پیش از این گروه

اند، تالش کردند گفتمانی فمینیستی و مستقل حول محور  بشري،مسأله سنگسار در ایران را مطرح نموده

شد زنان محکوم به سنگسار به  هاي حقوقی و عملی که باعث می تبعیض نشان دادن. مجازات سنگسار ایجاد کنند

فروشی بدهند یا حتی با همدستی مردي دیگر، شوهر خود را به قتل  شوهران خود خیانت کنند، تن به تن

ف که چگونه مردساالري از راه قانون و عر هاي بروز آنها و نیز تشریح این ها و زمینه برسانند، کالبد شکافی آسیب

چنین در چنبره ازدواج اجباري، زندگی اجباري بدون حق طالق،  کنند که زنان این اي عمل می و سنت به گونه

فروشی کشانده شدن به زور شوهر، فقدان قدرت اقتصادي و دسترسی به عدالت و  خشونت خانگی شدید، به تن

هاي  شوند، بخشی از تالش رجم محکوم می، به »زانیه«در نهایت، به عنوان . آیند گرفتار می... دفاع متناسب و

رسد هنوز الزم است این مسأله از زوایاي دیگري هم  با این همه، به نظر می. سنگسار بوده است کمپین قانون بی

  .بررسی شود
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  توهم حذف سنگسار در ایران 

حذف  ز قانون ایراناسنگسار متاسفانه بر اساس شرایط و آراي صادره از طرف حاکمان نظام اسالمی در ایران، 

حذف سنگسار پس از فشار هاي بین المللی حقوق بشري و فعالین در این زمینه،   1391در سال  .ستین یشدن

 نیمجازات چن یمجازات اسالم دیقانون جد در ولی شد،  بیدر مجلس هشتم تصو یاز قانون مجازات اسالم

بلکه در نحوه  بحث رجم حذف نشد یزات اسالممجا دیدر قانون جددر واقع  .بر عهده شرع گذاشته شد یعمل

 .موضوع بود نیمربوط به ا زینگهبان ن ياز اصالحات شورا یکیو   صورت گرفت یراتییآن تغ ياجرا

 راداتیاز ا یکی :یک سال بعد، پس از کش و قوس هاي فراوان بین مجلس و شوراي نگهبان ، عنوان شد که 

در  . کند رییآن تغ يدر قانون باشد و تنها نحوه اجرا یاز لحاظ فقه دیبود که بحث رجم با نینگهبان ا يشورا

 لهیبلکه به وس ستیسنگ ن قیآن از طر ياست و نحوه اجرا اتیرجم سالب ح یمجازات اسالم دیقانون جد

  .ردیگ یصورت م هیقوه قضائ ریاست که با تدب ییها وهیش ریسا ایاعدام 

کردن آن با مجازات  نیگزیو جا هیمحصنه توسط قوه قضائ يزنا يحذف مجازات سنگسار برا رغمیعلچندي بعد 

  .برگردانده شد ینگهبان به قانون مجازات اسالم يشورا يواژه دوباره از سو نی، ا"اتیسلب ح"

 شنهادیرجم، با پ يدرصورت عدم امکان اجرا. محصنه رجم است هیمحصن و زان یزان يحد زنا برا«: 225ي ماده

ثابت شده باشد، موجب اعدام  نهیچه جرم با ب چنان ه،ییقوه قضا سییو موافقت ر یکم قطعدادگاه صادرکننده ح

قسمت  .»باشد یم کیهر  يبرا قموجب صد ضربه شال صورت، نیا ریمحصنه است و در غ هیمحصن و زان یزان

با توأم  يدر خصوص مجازات زنا 1370مصوب یقانون مجازات اسالم 83ي ماده نیگزیماده جا نینخست ا

 :قانون سابق مقرر داشته بود 83ي ماده. احصان شده است طیشرا

  مرد محصن زناي – الف  :رجم است ریزنا در موارد ز حد«

  .»...زن محصنه با مرد بالغ  زناي – ب

در این تغییر ، ظاهرا حکم را تلطیف کرده اند ولی در واقع این هم از راههاي فرار از فشارهاي مجامع بین المللی 

که در واقع به زبان ساده می توان این قانون را به این شکل ساده نویسی کرد که حکم قاضی همان است 

سنگسار است ولی در مواردي که ترس از سرو صداي بین المللی و یا اعتراضات فعالین اجتماعی و مدنی بود می 

  . توان حکم جایگزین را صادر کرد
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  !باشد یمبهم م اریدر کل عبارت عدم امکان اجرا بس

محصن و محصنه قرار داده  يمجازات رجم در مورد زنا ياصل را بر اجرا دیقانونگذار در قانون جد بیترت نیبد

 نیدر شکل ا هییقوه قضا سیتواند با موافقت رئ یمبهم م یطیتحت شرا یصادرکننده حکم قطع یاست که قاض

 .دینما جادیبه شرح موارد فوق ا یراتییمجازات تغ

 

 : رییتغ نیدر خصوص ا دیز مراجع معظم تقلا یبرخ نظر

 

 ریرپذییتغ یحکم اله میدر فرض سوال، همانطور که قبالهم جواب داده ا«:  یهمدان ينور یاهللا العظم تیآ ـ

 ».به نظر حاکم شرع دارد یآن بستگ ياجرا تیفیو ک ستین

 

 ».کرد نیگزیتوان جا یم یعلف طیکه در شرا میگفته ا زیما قبالن«:  يرازیمکارم ش یاهللا العظم تیآ ـ

 

 یدارد م یمشکالت وهیش نیحکم به ا ياگر حاکم شرع احساس کرد اجرا«: یجعفر سبحان یاهللا العظم تیآ ـ

 ».واهللا العالم. حد کند ياجرا يگریتواند به نحو د

 

ف مصالح آن برخال يچنانچه اجرا یول ستین رییمجازات رجم قابل تغ«:  یلیاردب يموسو یاهللا العظم تیآ  ـ

 ».آن بدهد يتواند حکم به عدم اجرا یم طیجامع الشرا هیباشد فق نیاسالم و مسلم

 

حکم موجب وهن  نیا يدهد که اجرا صیکه حاکم شرع تشخ یدر صورت«:  یگرگان يعلو یاهللا العظم تیآ  ـ

ما اصل حکم دهد ا رییتواند آن را تغ یاست م نیبه آن است و موجب ضرر به اصل د یاحترام یاسالم و ب

 ریرناپذییحکم تغ نیدر قرآن ذکر نشده باشد و اصل ا حیاگر به طور صر یسنگسار در فقه اسالم ثابت است، حت

 ».است
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عدم  لیدر جامعه به دل یحکم ياجرا طیجامع الشرا هیچنانچه به نظر فق«: یزنجان ینیحس یاهللا العظم تیـ آ 

صورت حفظ اسالم اهم است و  نیشود، در ا یو اصل اسالم مدر اعتقاد  یعموم مردم موجب سست يفکر یآمادگ

مساله  نیدرباره ا» الحدود بالشبهات تدرء«قاعده  نکهیمضافا ا. مسکوت بماند دیتا استحکام عقا دیحکم با ياجرا

قاعده که متخذ  نیبنا بر تسلم و قبول ا یگفته اند ول هیاست، گرچه فقها مفاد قاعده را در شبهات موضوع يجار

که  یطیحکم در شرا ياجرا یعنیشود  یم زین هیاست شبهه اطالق داشته و شامل شبهه حکم تیروا نیاز ع

شود محل شبهه است چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن  یبه طور کامل اجرا نم یعدالت اجتماع

  »واهللا العالم. میدار يادیفاصله ز

  

بار سنگسار  کیبار اعدام و  کیقائمشهر، از صدور حکم  يتردادگس سیرئ 2014در سال با تمام این تفاسیر 

   .خبر داد» محصنه و تجاوز به عنف يزنا«ساله به اتهام  32مرد  کی يبرا

 يزنا«شهرستان به اتهام  نیزن در ا کیکه  گفت النیدر استان گ اهکلیس يدادگستر سییر 2015در سال 

  .سال زندان محکوم شده است 25همسرش، به »  مدمعاونت در قتل ع«به سنگسار و به اتهام » محصنه

  

محصنه در  يمرد به اتهام زنا کیزن و  کی يخبر از صدور حکم اعدام برا یمحل يها رسانه 1395بهمن ماه در 

  .منطقه گراب کوهدشت در استان لرستان دادند

  

  

  ...واین ماجرا همچنان ادامه دارد
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  سنگسار در دیگر کشور ها

  

 15مجازات سنگسار هم اکنون به عنوان یک مجازات قانونی حداقل در روي می دهد؟ ر دنیا دسنگسار هنوز 

  .به اجرا در نیاید حتی اگر در مواردي عمال .یا یک مجازات قانونی به شمارمی آید ،کشور جهان وجود دارد

سعودي، سومالی، سودان، پاکستان، قطر، عربستان  ،)در یک سوم ایاالت این کشور( در ایران، موریتانی، نیجریه

با این همه،از بین همه ي این کشورها فقط در . امارات متحده عربی و یمن، سنگسار یک مجازات قانونی است

ایران، پاکستان و 

سومالی سنگسار 

واقعا انجام می شود، 

البته در پاکستان 

تمامی موارد 

سنگسار، خارج از 

سامانه ي رسمی 

قضایی روي داده 

  .است

از مجازات سنگسار در قانون ملی خود ) افغانستان، عراق و مالی(ه، سه کشور از پنج کشور باقیماندهدر مقایس

در منطقه ي آچه . چشم پوشی نکرده اند ولی احکام و مجازات سنگسار توسط افراد غیردولتی انجام می شود

آمارهاي  .لی ممنوع شده استاندونزي و مالزي، سنگسار از لحاظ مذهبی ضمانت اجرایی دارد ولی در قوانین م

  .جدید نشان می دهد اجراي این مجازات در سه کشور افغانستان، پاکستان و عراق روبه رشد است
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  افغانستان

هندوستان نیز صرف زناي جبري را جرم . است در قانون افغانستان چنانچه بیان شد زناي حدي در قانون نیامده

یري در قانون جزاي افغانستان وجود دارد و آن در صورتی است که زنا درحالیکه زناي تعز. انگاري کرده است

  .حدي اثبات نشود

دهد دولت در نظر دارد،  نویس قانون جزاي افغانستان دست یافته که نشان می هاي از پیش سی به بخش بی بی

  .کندمجازات سنگسار، قطع دست و صد ضربه شالق را بعنوان مجازات وارد قانون جزاي افغانستان 

و  "شود زنا براساس اقرار یا شهادت شهود در مجلس قضاء ثابت می"نویس آمده است که  دربخشی از این پیش

که مرتکب جرم زنا می گردد از   شخصی "نویس نوشته شده که این پیش 15درباره مجازات جرم زنا در ماده 

  ":طرف محکمه با صالحیت به مجازات ذیل محکوم می گردد

این . باشند) زن شوهر دار(و یا محصنه) مرد زن دار( الی زمان مرگ در صورتی که زانی، محصن سنگسار کردن"

  ".در صورتیکه زانی، غیر محصن و با محصنه باشند) تازیانه(زدن صد دره. ماده قابل غور بیشتر دانسته شد

دره، و زانی محصن و  زانی غیر محصن و زانیه غیر محصنه به صد ضربه "این قانون آمده است که 31درماده 

تطبیق "آمده که  32و در ماده  ".گردد محکوم می) سنگسار(زانیه غیر محصنه از طرف محکمه ذیصالح به رجم

  ".در محضر عام و در محل معینه صورت میگیرد) سنگسار(رجم

خ به تاری 950سی رسیده، وزارت عدلیه افغانستان در نامه شماره  بی بر اساس اسنادي که به دست بی

خورشیدي تاکنون قوانین متعدد در  1355از ریاست جمهوري افغانستان خواسته است که از سال  23/9/1389

هاي اقتصادي، مالی، اجتماعی و فرهنگی وضع و نافذ شده که موجب تعدد اسناد تقنینی جزائی و  عرصه

  .شده است) احدکد جزائی و(و خواستار تدوین یک قانون واحد . پراکندگی احکام جزائی شده است

به وزارت عدلیه افغانستان دستور داده که کار  1439رئیس جمهور کرزي در پاسخ این نامه، در حکم شماره 

تدوین و طی مراحل کد جزائی واحد، را به همکاري نهادهاي ذیربط عدلی و حقوقی کشور، متخصصین داخلی و 

  .بین المللی آغاز کند و طرح را یک طرح ملی خوانده است

  گرانی سازمان عفو بین المللن
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کمیته تحقیق جرایم ومجازات  ":سی گفت بی حوریه مصدق پژوهشگر افغانستان در سازمان عفو بین الملل به بی

ماده جدید را در قانون جزاي افغانستان پیشنهاد کرده  26دادگستري افغانستان، / شرعی و عرفی وزارت عدلیه

  .است) دره(ضربه شالق  100سنگسار و که شامل حدود، قصاص، قطع دست و پا، 

، و ارتداد از دین و مذهب نیز مجازات پیشنهاد )اتهام به زنا(او افزود دراین قانون درباره جرایم مانند، زنا، قذف

  .شده است که خالف تمام تعهدات بین المللی دولت افغانستان است

برد و شاید یک حرکت سیاسی  ه دوران طالبان میخانم مصدق در ادامه تاکید کرد که این قانون افغانستان را ب

کند که این مواد را بگنجاند که به سیاست طالبان  دولت افغانستان کوشش می 2014باشد و با توجه به سال 

  .خواهد به طالبان بگوید که ما با شما تفاوتی نداریم لبیک بگوید و یا اینکه می

د را به تصویب برساند و در پارلمان هم کسانی هستند که به او مدعی شد که دولت می خواست در خفا این موا

  .خواهد این موضوع را انکار کند کنند و حاال که سرو صدا بلند شده می جزئیات توجه نمی

دهنده و تمام تالشهاي که نهادهاي حقوق بشري در . خانم مصدق تاکید کرد که این خبر تکان دهنده است

و یک عقب گرد است و افغانستان را دوباره به دوران  "کند ضرب صفر می"طول سالهاي گذشته انجام داده 

  .برد طالبان می

  اعضاء کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی

  رئیس عمومی انجمن مستقل وکالي مدافع افغانستان. 1

  نماینده دادگاه عالی افغانستان.2

  دادگستري/ نماینده وزارت عدلیه. 3

  هیات کمک سازمان ملل /نماینده یوناما. 4

  نماینده دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل. 5

  معاون انجمن مستقل وکالي مدافع افغانستان.6

  برخی اعضاي شوراي رهبري و وکالي مدافع متخصص درین زمینه. 7
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مستقل وکالي  زاده رئیس کمیته تحقیق جرایم و مجازات شرعی و عرفی و رئیس عمومی انجمن روح اهللا قاري

سی گفت که رئیس جمهور افغانستان براساس درخواست وزارت  بی مدافع افغانستان درباره این پیش نویس به بی

عدلیه افغانستان فرمان داده بود که براي ایجاد سهولت در حل مشکالت جزائی کشور در تدوین کد جزائی واحد 

  .اقدام نمایند

لی و بین المللی حضور دارند که مدت یک سال است فعالیت دارد تا مطابق او افزود که در این کمیته نهادهاي م

  .کنوانسیون بین المللی، مجازاتهاي شرع و سایر قوانین این قانون جزایی و تعزیري را تنظیم کند

، کسی نمی تواند در  مواردي همانند حدود، قصاص و دیات چون در قران و حدیث ثابت است":قاري زاده افزود

شود و در کمیته صرف این کلمات و  ییراتی ایجاد کند و چیزي که در قرآن است براساس آن تشریح میآن تغ

هنوز در این باره تصمیمی گرفته . شود و یا خیر اصطالحات تشریح شده و اینکه این تعاریف شامل قانون می

  .نشده است

، کسی نمی تواند در آن تغییرات  بت استموارد مانند حدود، قصاص و دیات چون در قرآن و حدیث ثا:قاري زاده

  ایجاد کند

او گفت که در قانون موجود براي اینکه این اصالحات براي دوستان قابل فهم شود تشریح شده و این کمیته و 

فقط شوراي ملی و . کنند، صالحیت این کار را ندارند ها که در وزارت عدلیه در این زمینه کار می سایر کمیته

  .باشد یا نباشد) در قانون(رزي در این زمینه صالحیت دارد که چه چیزي رئیس جمهور ک

  دادگستري/ ابالغیه وزارت عدلیه

دادگستري افغانستان /ها بر اساس متن پیش نویس قانون جزا، وزارت عدلیه پس انتشار گزارش شماري از رسانه

  .بیند ی در قانون جزاي افغانستان نمیبا انتشار ابالغیه اي گفته است وزارت عدلیه لزومی به درج حدود شرع

اخیرا یکی از اعضاي کمیته فرعی که به مطالعه و تحقیق منابع فقهی در  ":در بخشی از این ابالغیه آمده است

ارتباط به جرایم موظف گردیده بود، ابراز نظر نمود تا جرایم حدود، قصاص و دیت نیز مانند تعزیرات در قانون 

عدلیه با نظر داشت پیشینه قانون جزا که در آنزمان نیز این موضوع مطرح بحث بود باین تنظیم شود مگر وزارت 

باور است که براي تطبیق مجازات جرایم حدود شرایط و قیود خاصی در شریعت پیش بینی گردیده است که با 

شروط و قیود، شرایط عمومی جرم و جزا مندرج قانون جزا در مغایرت بوده و تنظیم آن بدون رعایت آنهمه 

  ".اهداف شریعت را در تعمیل مجازات آن برآورده ساخته نمیتواند
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نویس قانون جزا  با این همه هنوز مشخص نیست که مجازات سنگسار، قطع عضو و صد ضربه شالق از متن پیش

  .حذف شده یا کماکان باقی است

. از افغانستان بوده است يا سانهر يها در گزارش ژهیو ي سوژه ،ییصحرا دادگاههاي ریسال اخ سالهاي یط

 نیا. آن ریدر غور و نظا زن کیدر قندوز، اعدام  زن کی ختنیدر پروان، به دار آو بهیمانند اعدام نج یدادگاههای

نه تنها در مناطق تحت کنترل  ریاخ يها سال رد ییصحرا دادگاههاياز آن است که  یحاک نیچن ها هم گزارش

حکم صد ضربه  يموارد، اجرا نیاز ا یکی. صورت گرفته است زیکنترل دولت نطالبان، بلکه در مناطق تحت 

که فرمانده  ییصحرا ي محکمه ، بود یغزن تیوال يجاغور یدر ولسوال رهیبر صب یمحل انیروحان يشالق از سو

  .در آن حضور داشت زین سیپل

 نیاول نیا الملل، نیازمان عفو ببراساس گزارش س. قندوز سنگسار شدند تیزن و مرد در وال کی، 2010در سال 

فعاالن افغان . در افغانستان اتفاق افتاد یگونه رسم گروه به نیا يبود که پس از سقوط طالبان از سو يسنگسار

 تیدو مورد سنگسار در وال 2005کرده و گفته است، تنها در سال  بیرا تکذ الملل نیسازمان عفو ب ي گفته نیا

 یاتفاق افتاده در افغانستان ارائه نشده است؛ ول ياز سنگسارها یقیحال، آمار دق نیبا ا. بدخشان صورت گرفت

 نیبر اساس ا. است منتشر شده  ییصحرا دادگاههاياز  ریاخ يها در سال يا رسانه ییها وجود، گزارش نیبا ا

 یر غزند ي، مادر و دختر2010در سال . سنگسار شد» سرپل« تیزن در وال کی، 2015در سال ها،  گزارش

سنگسار قرار  ي طالبان در آستانه يرا که از سو یافغانستان موفق شد تا زن سیپل 2013در سال . دیسنگسار گرد

  .داشت، نجات دهد

 نیغلم روستايدار در  مردان عمامه. اشاره کرد رخشانهاز مهمترین سنگسارها در افغانستان می توان به سنگسار 

گودال،  نیدر ا »ینیاحکام د« انیخود شان مجر ریمردان و به تعب نیا. ندحلقه زد یور گودالد  غور به تیوال

صورت مکرر  دختر که رخشانه نام داشت، عاجزانه و به. زنده مدفون کردند ي گونه را تا گردن به يا ساله 19دختر 

  . ها جان داد بارش سنگ ریبعد در ز ي کرد و لحظه تاکید می بودنش را  نمسلما

و » زنا« يها به اتهام ییصحرا ي محکمه کی یاو ط. بود ختهیازدواج از خانه گر يدر تالش برا ظاهراً رخشانه،

 يسنگسار شدن او از سو. خورد انهیساله همراهش به تعداد صد تاز 23سنگسار شد و پسر » فرار از منزل«

صادر شده  يفرد ياز سو سنگسار نیا يوافت شود یگفته م. غور به طالبان نسبت داده شد تیوال یدولت يها مقام

  .رفتیکرد، اما او نپذ يبرادر خود خواستگار يرخشانه را برا نیاز ا شیاست که پ
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  پاکستان

  

به عنوان مجازات  سنگسار قیاز طر ین عمومکامادر اعدام ،  1979در سال  الحق اءیض یاقدامات اسالم در پی

در سپتامبر ) ش خو اهللا ب دهیفهم(و حکم سنگسار  تیوممحک نیاول .شد پاکستان زنا و تجاوز به عنف وارد قانون

  . شد لغو یالملل نیو ب یتحت فشار مل 1981

  

دارد که اقرار و چهار شاهد است ولی در قانون پاکستان  در قانون پاکستان نیز دوطریق براي اثبات زنا وجود

ازمیان چهار فرقه اهل سنت . مده استچهار بار اقرار شرط دانسته نشده است بلکه صرف از اقرار سخن به میان آ

ومذهب شیعه، حنفی وحنبلی با مذهب تشیع چهار بار اقرار را الزم میداند ولی شافعی و مالکی یکبار اقرار را 

  .ین دو مکتب اخیر باشدا از اطالق قانون پاکستان استفاده میشود که قانون آن برگرفته از یکی از. کافی میداند

  .تاهاي پاکستان به دلیل همراه داشتن گوشی موبایل، سنگسار شدیک زن در یکی از روس

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه کویتی الوطن، این زن که مادر دو فرزند بود به بهانه داشتن موبایل و 

  .، سنگسار شده است"خروج از قوانین اسالمی"

راي زن، خیانت بزرگ به شمار می آید و خیانتکار اعضاي قبیله این زن معتقدند که همراه داشتن گوشی موبایل ب

  .هم مستحق مرگ است

این زن با حکم قاضی مستقر در این روستا به سنگسار . عملی شد 2013سال سپتامبر  11این سنگسار در روز 

  .محکوم شده بود

ر این منطقه از د.منابع آگاه گفته اند به خانواده این زن اجازه داده نشد در تشییع جنازه او مشارکت کند

پاکستان، تفسیرهاي افراطی و اشتباهی از شریعت و مقررات اسالمی وجود دارد به همین دلیل قتل بسیاري از 

   .زنان با بهانه هاي مختلف روبه افزایش است
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 لیکارال، وک یمصطف .استمقابل ساختمان دادگاه الهوردر نیسنگسار فرزانه پرواز دیگر سنگسارها در پاکستان، 

گفت که او با ازدواج  سیبه پل م،یفرزانه، محمد عظ پدر .ماهه حامله بوده است اعالم کرد که موکل او سه ،يو

  .را برده است اش یخانوادگ يفرزانه مخالف بوده و فرزانه آبرو

نفر از زنان و  هزار کیبه  کیدر پاکستان نزد 1392سال در حقوق بشر پاکستان اعالم کرده است که  ونیسیکم

 ونیسیکم نیا. اند کشته شده شود، یعنوان م» خانواده يزیآبرور« ای »یناموس یب«چه  آن لیدل ران بهدخت

  .قاتالن را محکوم کرده است» از مجازات تیمصون«

  

  طرق

  

از  ی، مقررات خاص2014از سال  .در قطر است يقانونگذار یاسالم، منبع اصل عتیقطر، شر یبنا بر قانون اساس

. دهد یم يفریمانند شالق زدن و سنگسار را به عنوان مجازات ک ییها اجازه اعمال مجازات قطر يفریقانون ک

سازمان ملل  ونیاقدامات را نقض تعهدات وضع شده توسط کنوانس نیشکنجه ا هیسازمان ملل متحد عل تهیکم

ورد استفاده قرار هر چند که هرگز م رود، یشمار م به یمجازات قانون کیسنگسار در قطر  . افتیشکنجه  هیعل

  .است یاسالم در قطر قانون عتیمجازات شالق و سنگسار بواسطه شر .است نگرفته

  

  

  سومالی 

  .زن به سنگسار محکوم شده بود کیتجاوز به  لینوجوان به دل کی 2014در سال  یدر سومال

ساله  در  44سنگسار مرد . را به اتهام زنا سنگسار کردند يمرد یاسالمگرا در سومال انینظام شبه 2017در سال 

واقع شده که  يمرکز يا روستا در منطقه نیا. صدها نفر صورت گرفت دگانیو در برابر د يرامو عد يروستا

قدرت دارد تا  یکه به اندازه کاف کردادعا  این گروه .بودوابسته به القاعده  انینظام شبه اریکنترل آن در اخت

  .به اجرا گذارد را در معرض عموم عتیشر يمجازات برمبنا
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 یقاض«. سنگسار شده است» الشباب« يگروه اسالمگرا يساله و مادر سه فرزند از سو 33 یزن 2014در سال 

  .پاك شدن گناهش سنگسار شود يزن به زنا اقرار کرده و آماده بوده برا نیکه ا این دادگاه گفت» شرع

زن اقرار کرده  نیاند ا گفته انیاسالمگرا. استصورت گرفته  شویجنوب موگاد يلومتریک 180زن در  نیا سنگسار

  .داشت یزمان با سه مرد ارتباط جنس بود که هم

 یرنظامیزده الشباب و مردان غ نقاب انینظام زن تا شانه در گودال رفته بود و شبه نیاند که ا گفته ینیع شاهدان

  .شداحمد اعالم  هیزن صف نینام ا. به سر و صورت او سنگ پرتاب کردند گرید

  

  نیجریه

مانند سنگسار را  یمداخله کند و صدور احکامها پرونده  اینگونه کوشیده است در یشهدولت فدرال نیجریه هم

مقابل، سیاستمداران ایاالت عمدتا مسلمان  در .است عنوان کردهآن کشور  یتبعیض آمیز و مغایر قانون اساس

که در  یقوانین اسالم براساس .برخوردار هستند یسالماحکام ا ياجرا ینشین نیجریه گفته اند که از حق قانون

 یزن بدون شوهر به معن يبارداردر این ایاالت مسلمان نشین نیجریه رایج شده است،  ياز ایالت ها یبرخ

  ..شود یم یارتکاب به عمل زنا تلق

ر شمال و بخش نیجریه یک دولت فدرال دارد که با نگرانى تمام نظاره گر فاصله گرفتن بخش مسلمان نشین د

  .مسیحى نشین جنوب کشور است

حکم سنگسار یک دادگاه اسالمی محلی در شمال نیجریه علیه باعث شد  یتالشهاي فعالین مدن 2003در سال 

صفیه حسینی، یک قربانی تجاوز جنسی، سرانجام زیر فشار بین المللی و فشار دولت مرکزي در نیجریه، توسط 

  .دوهمان دادگاه لغو ش
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  ان سود

  

فرد  يضربه شالق است، اما حکم زنا 100فرد مجرد  يحکم زناسودان کشور  ییقانون جنا 146اساس ماده  بر

   .باشد یمتاهل اعدام از طریق سنگسار م

. در سودان متضاد هستندصادره اغلب احکام ، اختیار تام دارند در سودان  قضات در صدور راي با توجه به اینکه 

بنا به  2012در سال  .شود ن یکی از معدود کشورها در دنیا است که حکم سنگسار در آن صادر و اجرا میسودا

محصنه به اعدام  يبه اتهام زنادر سودان سال است  18 ریرود ز یکه گمان م یبان حقوق بشر زن دهید هیانیب

به  2012 لیآور 22ر حکم سنگسار در از زمان صدو نام دارد عبداهللا فیانتصار شراین فرد که  .محکوم شده است

سه فرزند است، دو  يعبداهللا که دارا فیانتصار شر. دبو "اُم درمان"در زندان شهر  ماهه اش 5همراه فرزند 

  . برند یسرم اش به او نزد خانواده گریکودك د

  

  امارات

الش چیر یک گر کشور امارات عربی متحده نیز همانند اغلب کشورهاي در حاشیه جنوبی خلیج فارس د

؛ موازین بین المللی حقوق بشر است ساختاري میان رشد سریع اقتصادي و متقابال عدم توسعه سیاسی و نقض

ذاري هاي خارجی و گشدن با افکار عمومی جهانی و جلب سرمایه  گاما به نظر می رسد که در جهت هماهن

الحات دموکراتیک و رعایت بیشتر هنجارهاي ایدار ، به آرامی نشانه هاي برخی اصپنیل به شاخص هاي توسعه 

با این حال مهم ترین انتقاداتی که در زمینه نقض حقوق بشر . حقوق بشري در این کشور در حال ظهور است 

محدودیت آزادي  - 2ران مهاجر ؛گعدم رعایت حقوق کار -1:علیه دولت امارات تاکنون مطرح بوده عبارتند از 

  .اعدام و سایر مجازات هاي قضایی خشن   -  4جاق انسان ؛ قا  -  3بیان و اجتماعات ؛ 

اه نظام بین المللی حقوق بشر خشن تلقی می شوند گسار و برخی مجازات هایی که از نگصدور احکام اعدام ، سن

از جمله در . فعاالن حقوق بشري قرار داده است از نکاتی است که دولت امارات را در معرض انتقادات مجامع و

الدشی به اتهام گسار یک تبعه بنگاهی در امارت فجیره رأي به مجازات سنگداد 2006وئن ژُین موارد در ا یکی از

ضربه شالق و یک سال مهاجر نمود و زن مذکور هم به تحمل یکصد  گیر خانگزناي محصنه با یک زن کار
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زندان و سپس  یک سالسار به گالبته ده روز بعد در مرحله فرجام خواهی ، محکومیت سن. حبس محکوم شد

  .اخراج از کشور کاهش پیدا کرد

با شوهرش کمتر از پنج سال قطع  یهاست اگر ارتباط زن یامارات که برگرفته از مذهب مالک یدر قانون اساس

است که به زنا متهم شده است و  یزن یهمسر شرع يشود و کودك برا یاتهام زنا برداشته م يشده باشد از و

حد  دیشود و با یباشد کودك ، ولد الزنا محسوب م شتریزن و شوهرش از پنج سال ب نیابطه باگر دوره انقطاع ر

  .در خصوص زن اجرا شود یشرع

  

  منی

مراسم  ياجازه برگزار یقانون اساس. است نیهمه قوان يکشور و مبنا یرسم نیاسالم د یبر اساس قانون اساس

عرب هستند و  ها یمنیاکثر . اسالم ممنوع است نید است اما خروج از داده ینید يها تیرا به اقل ینیآئ

عمدتاً  يکشور منی. دهند یرا شکل م رکشو یقوم يها تیهم اقل ها ییو اروپا ها ییایها، جنوب آس عرب- ییقایآفر

هم در  منی انیهودی  .وجود دارند يدیز لهیقب 400شمال کشور حدود  یکوهستان يها است و در بخش يا لهیقب

 کصدیحدود . مهاجرت کردند لیبه اسرائ ستمیها در قرن ب آن شتریداشتند اما ب یقابل توجه تیگذشته جمع

بر اساس قوانین این کشور سنگسار بر طبق قوانین و احکام  .کنند یم یهم در جنوب کشور زندگ تبار يهزار هند

  .اسالمی اجرا می شود

  

  عربستان

  

نمونه،  ياست برا یراتیتعز يها و قانون یحدود شرع رندهیر گکه در ب شود یاجرا م یدر عربستان، مجازات اسالم

از مذاهب  یکی یبرگرفته از فقه حنبل يعربستان سعود ینظام حقوق .شود یم دهیچهار انگشت فرد دزد بر

. مجاز به ازدواج با حداکثر چهار زن هستند لیاسالم، مردان در صورت تما نیبر اساس احکام د. است یاسالم

بدن  گریقصاص اندام د يموردها و برا یدر بعض نیهمچن. سنگسار است ،يمحصنه در کشور سعود يمجازات زنا

 ینیکتاب د ها ونیلیتاکنون م. شوند یکار در مأل عام گردن زده م کشور افراد بزه نیدر ا. شود یم دهیبر زین

  .اند و آتش زده شده فیتوق ینید يها تیاقل
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  عراق

  دعاء خلیل أسود 2007در سال 

ه ب ،کردستان عراق بود يها يدیزیرد که از خانواده دعا دختر نوجوان کُ

باتفاق پسر مورد عالقه اش که ، خود يبا پسر عمو عدم تمایلبه ازدواجعلت 

دختر و پسر از ترس کشته  نیا. کنندیخود فرار م يمسلمان بوده از روستا

. برند یناه مبه منزل معاون فرماندار پ“ دعا”دست افراد خانواده ه شدن ب

ها  هیپس از پناهنده شدن آنها به خانه معاون فرماندار توسط همسا یمدت

. شود یدختر نوجوان کرد اطالع داده م“ دعا”آنان به خانواده  يمحل اختفا

در مقابل خانه معاون “ دعا”از محل اختفا، خانواده  یابیاطالع  یدر پ

دختر نوجوان را به آنان  که خواهند یاو م و از کنند یفرماندار اجتماع م

 لیاو را تحومبنی بر عدم قتل دختر، حاضر می شود تعهد خانواده دعا  باتنها  معاون فرماندار. دهند لیتحو

بعد خانواده،  یاما ساعات شود یداده م لیوبه آنها تح“ دعا”و  دهندیالتزام م“ دوعا”خانواده . دهدخانواده اش 

  .رسانندیاو را سنگسار و لگد کوب کرده و بقتل م قهیده در منطقه بش دانیم در او تکاریجنا گانیاقوام و همسا

 یدادگاه عال دییقرار دادند و سرانجام با تأ بیسنگسار را تحت تعق نیعراق ، عامالن ا یی، مقامات قضااز آن پس

عا بودند که عشق او به ها، برادران د یتن از اعدام دو .عا اجرا شدحکم اعدام چهار تن از قاتالن د موصل، اتیجنا

  .دانستند یننگ خانواده خود م هیجوان مسلمان را ما

  

و به بهانه  عهیش يتندروهاحداقل چهارده جوان در بغداد به دست  2012طبق گزارش خبرگزاري ها در سال 

  .طرفداري و پیروي این جوانان از مد غربی موسوم به ایمو، سنگسار شدند

  

  .به دست دولت اسالمی داعش سنگسار شددر موسل ساله  30ا نیز مردي حدود 2014در سال 
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  يمادر نیسرزم يسنگ ها

  وریمردان غ مشت، يمادر نیسرزم يها سنگ

  از جنس گور يا چاله، نیزم يرو يا چاله

  نهند یم گاهشیجا انیم در، برند یرا م دخترك

  خرند  یم یخاك بهشت يا تکه، خام خود الیخ به

  فروش  نیزاهد پرست و د يعابد

  و خروش  حرصو  نهیهزاران ک با

  بد کاره را  يکرد قصه  یم نقل

  حکم خدا   ـ     ،  حکم اوخواند یم حکم

  !صفت طانیش يزن بد کاره  نیا« 

  با مرد مست یشب کیدر  يا لحظه

  ها کرده است  تیمعص

  مرگ او کنون آماده است  حکم

  دیو سرش را بشکن دیبردار سنگ

  دیکَنرا بر نیسرزم نیا آفت

  رو شیستون پ نیشما و ا نیا

  دیکن طانشیش رمل 

  ،دیزن شیعاطفه سو یرا پر قدرت و ب سنگ

  »!دیکن خاکش

  خشم و نفرت زاده شد  ،آماده شد تیجمع

  برداشتند کیبه  کیها را  سنگ
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  ناموس و عدل افراشتند  پرچم

  حاضران  انیدست از م نیاول

  نشان يسو ،را پرتاب کرد سنگ

  م و زوزه کشان محک، غلطان غلط

  .شد دهیخون سرخش در هوا پاش     ،شد دهیسرش کوب بر

  ،از دل بزد از هوش رفت يا ناله

  .رفت ،آغوش يتنها به جرم لحظه ا دخترك

  : سرود یم یلب شعر قشنگ ریز

   رود يبر رو لوفرمیهمان ن من« 

  من  يآوا یسوسنم      عاشق مم،ینس اسم،ی نرگسم،

   من يأوام نیعشاق زم قلب

  دیوجودم نام مرد آمد پد از

  دیبهتر از مادر ند يمرد چیه

  مرز و بوم نیزنم در باور ا من

  چون جغد شوم يبد کاره ا ستمین

  منم  الیآرش منم سودابه ام، ل مادر

  را تو به من تهمت مزن یفروش تن

  بر سرم محکم مزن  ،نیرا با نام د سنگ

  !يبر یزن م کیاز آغوش  لذت

  !يخر یا مآغوش زن ر يا لحظه

  سنگ ها ؟ نیغرش ا انیمنم اندر م نیا
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  !فروشان، جاهالن، نامردها  نید

  منم فانوس تو  نیا ،یزندگ يسخره ها انیم در

  !شدم فانوس تو؟ يکرد ادعا

  دیزن میسو کیبه  کیها را  سنگ

  دیمنزلگاه خود رو يسرخوش سو بعد

  و خون نبود نیاز سنگ و زم دردم

  ستیلاز جهل و جنون و جاه دردم

  د؟یکن یم سنگسارم

  که زنم،  من

  ست؟یمردانگ ست؟ینام تو چ

  ».ستیاسم تو شرمندگ غایدر يا

  

  بهاره فرزام خواه:  شعر
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