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چکیده
در این مقاله در خصوص دیدگاه دین مبین اسالم که همانا قرآن و سنت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السالم می اادید
مجازات ازه رجم مورد اررس قرار م گیرد .همچنین ضمن اررس نظریه مهم ترین فقهای ازرگ دیعه و مطااقت آن اا
مسائل روز ادکاالت که ار این نظریه وجود دارد نقدهای که ار آن مترتب م دود مشکالت اجرای این نوع مجازات
در جامعه اسالم و همچنین نگاه عرف و جامعه جهان نسبت اه آن مورد اررس قرار م گیرد و همچنین علت تشریع
این مجازات اا حکمت آن مورد احث واقع م دود و اینکه آیا این علت یا حکمت در زمان ما موجود است و اینکه آییا
مجازات اصل م تواند جایگزین دادته اادد که آن مجازات جایگزین علت تشریع اصل مجازات را تأمین کند یا خیر؟
کلید واژهها :زنای محصنه ،رجم مجازات خانواده اسالم

 -1دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد نجفآباد-بازپرس دادسرای عمومی و انقالبdavidbarami7@gmail.com

مقدمه
یک از مسائل که در تمام ادیان اله و در تمام اعصار مورد تأکید فراوان قرا گرفته است مسأله حماییت دیین از نهیاد
خانواده است .تمام پیام آوران آسمان مسأله حفظ کیان خانواده را از اولویتهای اصیل خیود قیرار داده و در راسیتای
تحکیم این نهاد تشریع و قانون گذاری کودیده اند .چه اگر نهاد خانواده اه خطر ایافتد و حفظ خانواده حصیار محکیم و
استواری ندادته اادد اه تبع آن جامعه نیز دچار انحطاط دده و نظام امور اشر مختل خواهد دد .از ایین رو ایرای حفیظ
این نهاد اعضاً قوانین و دستورات وضع گردیده است که اه ظاهر سختگیرانه است ول م توانید جنبیه پیشیگیرانه دادیته
اادد .یک از این قوانین مجازات رجم(سنگسار) م اادد که از لحاظ اثبات و نحوه و ضرورت اجرای آن و مجیری ایین
مجازات اختالف جدی مااین متأخرین و نظریهپردازان فقه و حقوق پیی

آمیده اسیت و مخیالفین و میوافقین ایرای

ادعای خود متمسک اه دالیل ددهاند .آنچه که ما در این مجال مورد اررس قرار م دهیم ایین اسیت کیه آییا ایین نیوع
مجازات در دین مبین اسالم مورد تأیید است؟ و آیا قرآن سنت و سیره نبوی و ائمه معصومین علییهم السیالم ایین نیوع
مجازات را م پذیرند؟ و آیا اجرای این مجازات م تواند در زمان ما ارای افرادی که درایط احصیان را دارنید و ایا ایین
وجود اه نهاد خانواده خیانت کرده و مرتکب ازه زنای محصنه م دوند جنبیه پیشیگیرانه دادیته اادید ییا خییر؟ و آییا
مجازات سختگیرانه سنگسار در جهت حفظ کیان خانواده است یا اینکه حکمت وضع این مجازات حفیظ کییان خیانواده
است؟
 .1مجازات رجم در دین اسالم
قبل از پرداختن اه اصل مسأله الزم است در این خصوص مقدمهای ذکر دود که ایرای اصیل احیث و دیناخت موضیوع
م تواند اسیار مفید اادد .دین مبین اسالم مظهر رحمت و عطوفت و مهراان است و همچنین پیامبر ازرگوار اسیالم کیه
پیامبر این دریعت است اه تعبیر قرآن کریم رحمةً للعالمین و دخصیت ا نظیر اخالق تاریخ اشریت است .اخالق توام
اا رأفت و رحمت پیامبر عظیمالشأن اسالم را احدی از مردم چه قبل از وجود مبارک ایشان و چه اعد از ایشان ندادیته و
نخواهد دادت .اه تعبیر قرآن کریم که م فرماید پیامبر ما لَوکُنت فضّیاً للییظ القلیب تقضّیوا حولیک اگیر تیو انسیان
اداخالق اودی مردم از دور تو پراکنده م ددند .آنچه که ااعث دد دین اسالم قوام پیدا کند و مردم فوج فیوج ایه ایین
دین اپیوندند این اخالق سراسر نوران پیامبر اسالم اود و از طرف اناء دین اسالم ار مهراان و عطوفت گذادیته دیده و
آیات رحمت اله در قرآن اسیار ایشتر از آیات عذاب است .اا این توصیف چنین دین و چنین پیامبری اا اوصیاف کیه
ذکر کردیم آیا م تواند حکم اه مجازات اه ظاهر سنگین و لییر اخالقی رجم(سنگسیار) نمایید ییا خییر؟ و آنچیه کیه
مخالفین این مجازات را اه تکافو انداخته و اه دک و حیرت فرو ارده همین مسأله است .آنهیا نمی تواننید مییان ایین دو
مسأله جمع ایجاد اکنند و این مجازات را اا اساس و انیان دین اسالم و آموزههای آن در تضیاد می ایننید .ایرای رودین
ددن این موضوع و حل این تضاد الزم است اررس دود که آیا در دین اسالم حکم اه مجازات سختگیرانه دیگری لییر
از رجم دده است یا خیر؟ و اگر دده است علت آن چه چیزی است؟ ااید در جواب این سیاال گفیت دیین اسیالم در

مواردی مجازاتهای سخت دیگری را نیز تشریع کرده مثل -1 :مجازات محاراه که دارای چهار نوع مجیازات اسیت کیه
قاض اه اختیار یک از آنها را انتخاب م کند که یک از آنها مجازات قطع دست راست و پای چپ است این مجازات
اسیار مجازات سنگین است اگر نگوییم که مجازات مذکور سختتر از رجم و سنگسیار اسیت حیداقل کمتیر از آن هیم
نیست -2 .مجازات ممسک و دیدهاان در متون فقه ارای دخص که دیگری را می گییرد و فیرد دوممی او را ایه قتیل
م رساند و نفر سومم که آنها را دیدهاان م کند که آنها جنایت قتل را انجام ادهند .چشمان دیدهاان اا مییل سیرخ دیده
یا کور م گردد در خصوص این نوع مجازات صاحب جواهر(نجف
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است .مالحظه م دود این نوع مجازات نیز اسیار سختگیرانه است و حت از جهت ددمت ممکین اسیت از رجیم ایاالتر
اادد علت جعل چنین مجازات فقط اخاطر قبح عمل است که ازهکار مرتکب م دود هر چنید ممکین اسیت جنبیهی
پیشگیرانه آن نیز مدم نظر اادد همانگونه که مالحظه دد هر چه عمل قبیحتر اادد مجازات ددیدتر است و این امیر هیی
منافات اا اصل رحمت و رأفت دین ندارد همانگونه که خود خداوند ایا تمیام رحمانییت و رحیمییت کیه دایسیته ذات
اوست اه عذاب الیم وعده م دهد .آیا عذابها و مجازات را که خداوند وعده آن را م دهد و در اسیاری از موارد اسیار
سختتر از مجازات دنیای است دایسته او نم اادد؟ آیا دین اسالم و خداوند متعال در خصوص هر ازه و ییا نافرمیان
خدا کوچک و یا ازرگ ااید یک حکم متعادل دادته اادد؟ آن حکم که عقل ما آن را تأیید م کند و وجدان ما آن را ار
م تااد! آیا مجازات که وجدان اشری ار نم تااد و اا اصول انسان ناسازگار م نماید(اه ظاهر) نباید تشیریع دیود؟ اگیر
اینگونه اود و وضع مجازات استه اه نظر خواه عمیوم و در معیرا افکیار عمیوم قیرار گیرفتن ایود کیه خداونید
نم اایست هی مجازات را جعل کند چرا که هر مجازات م توانست مورد انتقاد ارخ اادد یا اه میذاق ارخی خیو
نیاید کما اینکه جعل مجازات اُخروی نیز اا چال

جدیتری روارو م دد چرا که عذابهای اُخروی و مجازات اخروی

اه مراتب سختگیرانهتر است و هی انسان آن مجازاتها را ار نم تااد و قبول نم کند و هی عقیل سیلیم موافیی ایین
نوع مجازات نیست .لذا اا ردم فرضیه ی تضاد میان رأفت و رحمت دین اسالم و پیامبر ازگوار اسیالم ایا جعیل حکیم ایه
مجازات رجم اه اررس ادله آن م پردازیم:
-1-1رجم در قرآن
آنچه که مشخص است این است که مجازات سنگسار در قرآن کریم اه صراحت ذکر نشده است و آیهای تحیت عنیوان
مجازات رجم که اه وضوح ار تأیید این نوع مجازات اادد وجود ندارد تنها آیهای که در ایین خصیوص میورد اسیتفاده
قرار م گیرد آیه  21سوره مبارکه مائده است که خداوند متعال در این آیه م فرماید« :یا أَیُّهَیا الرسسویولُ ال یَحْزُنْیکَ السیذینَ
یوسارِعوونَ فِ الْکُفْرِ مِنَ السذینَ قالُوا آمَنسا اِأَفْواهِهِمْ وَ لَمْ تُاْمِنْ قُلُواوهومْ وَ مِنَ السذینَ هیادووا سَیمَّاعوونَ لِلْکَیذِبِ سَیمَّاعوونَ لِقَیوْم
آخَرینَ لَمْ یَأْتُوکَ یوحَرِّفُونَ الْکَلِمَ مِنْ اَعْدِ مَواضِ عِهِ یَقُولُونَ إِنْ أُوتیتُمْ هذا فَخُذُوهو وَ إِنْ لَمْ تُاْتَوْهو فَاحْذَرووا وَ مَنْ یورِدِ اللسهو فِتْنَتَهو
فَلَنْ تَمْلِکَ لَهو مِنَ اللسهِ دَیْئاً أُولئِکَ السذینَ لَمْ یورِدِ اللسهو أَنْ یوطَهِّرَ قُلُواَهومْ لَهومْ فِ الدُّنْیا خِزْیٌ وَ لَهومْ فِ الْآخِرَةِ عَیذابٌ عَظییمٌ»؛
ای پیامبر لمگین مبا

از آنان که اا زاان اظهار ایمان کنند و اه دل ایمان ندارند و اه راه کفر دتااند و انیدوهناک مبیا

از آن یهودیان که جاسوس کنند و سخنان دروغ اه آن قوم که از روی تکبر نزد تو نیامدند م رسیانند کلمیات حیی را
اعد از اینکه اه جای خود مقرر گشت تغییر دهند و گویند اگر قیرآن اینگونیه آورده دیده اپذیریید والّیا دوری گزینیید و
هرکس را خداوند اه آزمای

و رسوائ افکند هرگز تو او را از قهر خداوند نتوان رهانید آنهیا کسیان هسیتند کیه خیدا

نخواسته دلهادان را پاک گرداند و آنان را در دنیا ذلت و خواری و در آخیرت عیذاب ایزرگ مهیاسیت .الزم اسیت فهیم
واقع آیات قرآن و دأن نزول آیات مشخص و اررس دود .چرا کیه زمیان اسیتفاده از آییات نیوران قیرآن در جیای
خوددان تام و تمام م دود که معنای کامل آیه قرآن فهمیده دود و مشخص دود که آیه مذکور اه چه جهت نیازل دیده
است .آنچه که در دأن نزول آیه مورد احث وارد دده این است که یک از ادیراف یهیود ایا زن دیوهرداری از ازرگیان
یهود زنا کرد .آنها حکم این مسأله را از پیامبر ازرگوار اسالم پرسیدند و حکم سنگسار نازل دد ول آنها آن را نپذیرفتند
پیامبر فرمود این همان حکم است که در تورات آمده .پیامبر از وجود حکم سنگسار در تورات از اان صیوریا کیه عیالم
آنها اود پرسید او گفت چنین حکم در تورات آمده ول این حکم در خصوص افراد عادی اجیرا می دیود اعید پییامبر
فرمود آن زن و مرد را سنگسار کردند .در اعض از تفاسیر هم اا اندک تفاوت در خصوص دأن نزول آیه دریفه مبن ایر
اینکه چون آن دو نفری که نزد پیامبر آمده اودند از ادراف یهود اودند و در خصوص حکیم تیورات ناراحیت اودنید ایه
همین خاطر نزد پیامبر آمدند و پیامبر ازرگوار اسالم اه ایشان فرمود آیا من حکم کنم دما م پذیرید! که گفتنید آری اعید
پیامبر حکم اه سنگسار ایشان کردند و یهودیان انکار کردند و پیامبر فرمود این همان حکم اسیت کیه در تیورات آمیده
اسییت(.ایهقی
کادان
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-2-1نظرات تحلیلی در خصوص آیه  11سوره مائده
اا توجه اه دأن نزول که در خصوص آیه دریفه آمد دو نظریه در خصوص این موضوع ایان دده است:
الف) اینکه ادراف یهود نزد پیامبر اسالم آمدند که پیامبر گرام اسالم ضمن حلّ مشکل ایشان میان آنها حکم کنید ایه
آنچه که در تورات اوده .این فرضیه از یک لحاظ دچار مشکل است چرا که پذیرفتن ایین فرضییه مسیتلزم آن اسیت کیه
اگوییم که ایشان که ظاهراً از ازرگان دین یهود نیز اودهاند از حکم دین یهود اطالع ندادتهاند که این امر ارخالف ظاهر
است چرا که حکم سنگسار در دین یهود امری قطع اوده همانگونه که در تفاسیر آمده پیامبر اعد از اینکه ایشان حکم را
نپذیرفتند اا عالم که همراه آنها اود گفت مگر این حکم در تورات نیامده که آن عالم پیامبر را تصدیی نمیود ولی آنچیه
این فرضیه را سدیدتر م کند این است که پیامبر عزیز اسالم ارای ایشان اه دین خوددان حکم کرده اادند .ایا توجیه ایه
اینکه نامبردگان یهودی اودند عل القاعده حکم هم که ارای یهودی اادد ااید در آیین خود آنها موجود اادد ایه همیین
خاطر پیامبر اه عالم ایشان فرمود که آیا این حکم در تورات نیست؟ که عالم کالم پیامبر را تأیید کرد.
ب) فرضیه دوم این است که پیامبر ارای حل مشکل ایشان حکم اسالم را ارای آنها ایان کرده اادد کیه در نهاییت وقتی
فهمیدند حکم اسالم هم همان حکم دین خوددان است سخن پیامبر را ارنتافتند چون فکیر می کردنید کیه حکمی کیه

پیامبر ارایشان م کند راحتتر و سهلتر از حکم دین یهود است .کسان که قائیل ایه تشیریع حکیم سنگسیار در اسیالم
هستند اه این نظریه متسمک هستند .اا اررس هر دو نظریه در م یاایم که نظریه اول اا اوضاع و احوال سیازگارتیر و ایا
اصول موافی تر است چرا که ایان کردن حکم دین اسالم ارای لیرمسلمان و الزام لیرمسلمان مبن ار انجام دادن آن کمی
دور از اصول است چرا که هر دخص ملزم اه انجام دادن دستورات و آموزههای دین خود

م اادید و ایین مسیأله در

عرف جوامع نیز پذیرفتن نیست چه از پیامبر که حکیم است و هی قول و یا فعل ایشان ار خالف حکمت نم اادد .لذا
صرف نظر از اینکه حکم دین اسالم در خصوص زنای محصنه چه م اادد حکم پیامبر اسالم نسبت ایه یهودییان حکیم
خود ایشان در تورات اوده و این امر منافات اا حکم اسالم ار وجود یا عدم چنین حکم در این آیین ندارد.
-3-1رجم در سنت پیامبر و ائمه معصومین صلوات اهلل علیهم اجمعین
در خصوص این مسأله که آیا حکم رجم در زمان پیامبر و سنت ایشان وجود دادته و اجیرا دیده ییا خییر؟ و اینکیه آییا
پیامبر مجری حکم مذکور اوده؟ اختالف وجود دارد و منشأ اختالف در این خصوص روایات که وارد دیده می اادید.
چرا که نسبت اه صدور روایات و انتساب اه پیامبر از جهت سند وصول نفیاً و اثباتاً تردید یا تأیید کردهاند .البته آنچه کیه
محرز است این است که لالب روایات صادر دده در این ااب از لحاظ سند قاالیت اتکا ندارند خصوصا روایات کیه از
ااوهریره نقل دده که فردی معلوم الحال اوده که راویان حدیث هی اعتباری اه روایات این دیخص قائیل نیسیتند ولی
اعض از روایات از لیر ااوهریره نقل دده که محل احث است و ما ارای رعایت اختصار یک حدیث که اعتبیار ایشیتری
دارد را ایان م کنیم سپس در خصوص سیره معصومین علیهمالسالم نیز یک روایت از امیرالمامنین نقل م کنیم.
عل اان ااراهیم از محمدان عیس و او از یونس و از اوان و از اا العباس و او از امام صادق علیهالسالم نقل کرد که
فرمود :مردی خدمت پیامبر(ص) رسید و عرا کرد إنّ زَنیتو ثُم جاءالیه الثالِثة فقال یا رَسوول اهللِ إنّ زَنیتو و عَذابو
الدنیا أهوونُ مِنْ عذابِ اآلخرة فَقال رَسولُ اهلل(ص) أاِصاحِبوکم اَعس(یعن اه جونّة) قالوا ال فَاَقَرُّ عل نفسِه الرااعة فَأمَر اه
رسول اهللُ(ص) فَحَفُروا لَه حَفیرَةٌ فلّما اَنْ وَجَد مسم الْحِجارةٌ خَرَجَ یشتّد فَلَقیهو الزُایر فَرَماهو اِساق اعیر فَسَقَط فَعَقَلُه اه
فأدْرَکه الناس فَقَتلوهو فَأخبرُوا النب (ص) اذلک فقال هَلْ ال تَرکتموه ثُم تابَ کان خَیراً له .مردی خدمت رسول خدا رسید
و اه حضرت گفت من زنا کردم مرتبه دوم که خدمت ایشان رسید آن را تکرار کرد و عرا کرد تحمل عذاب دنیا
راحتتر از تحمل عذاب آخرت است پیامبر رواه کس که اا آن مرد اود کرد و گفت آیا دوست دما را ادکال
است؟(یعن دیوانه است) گفت خیر چهارمین اار که اقرار کرد اه زنا حضرت دستور داد ارای

گودال حفر کردند و او

را در آنجا انداختند(سنگها اه طرف او پرتاب دد) همین که سنگها اه او ارخورد کردند از گودال خارج دد و پا اه
فرار گذادت زایر که اا وی ارخورد کرد اا ساق دتری که در دست دادت ار سر او زد و روی زمین افتاد و آنگاه او را
اه اند کشید و مردم در آن وقت رسیدند و او را کشتند زمان که رسول خدا از جریان ااخبر دد فرمود چرا رهای
نکردید؟ پس فرمود اگر پنهان م دادت ارای

اهتر اود(.کلین
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نقد و بررسی روایت
در خصوص حدیث مذکور ایرادی که وارد کردهاند این است این حدیث از لحاظ سند تمام نیست چرا که در خصوص
خبر صحیح درط است که تمام راویان آن ثقه اادند و اگر همه راویان مورد اطمینان نبادند فقها و علما ار اساس آن
حکم را ایان نم کنند زیرا آن را معتبر نم دانند .خصوصاً در خصوص سلسله روات این حدیث از جمله محمداان
عیس فردی ضعیف است که دیخ طوس و دیخ کلین نیز اه ضعف ایشان اداره کردهاند .ول آنچه که مورد سند این
روایت م اایست گفته دود که ااعث تقویت آن م دود این است که روایت مذکور در دو کتاب از اصول اراعه
دیعه(اصول کاف و تهذیب االحکام) نقل ددهاند در جای که دیخ کلین و دیخ طوس حساسیت اسیار ویژهای در نقل
احادیث صحیح دادتهاند این روایت را در این دو کتاب اسیار معتبر ذکر کردهاند .از طرف درست است که اعض از
روات این حدیث همانگونه که توضیح داده دد صعیف است اما در خصوص روایت مورد احث از سلسله روات آن
دخص اه نام عل اان ااراهیم است که مورد و اطمینان و ثقه است که وجود ایشان اه این حدیث اعتبار فزایندهای
اخشیده است از همینرو دیخ کلین و دیخ طوس نسبت اه نقل این حدیث اهتمام ورزیدهاند .خصوصاً دیخ کلین که
روایات مورسله در کاف نقل م کند ول آنچنان روایات که نقل م کند از اعتبار خاص ارخوردار هستند که مورسالت
دیخ کلین را در حکم صحیح م دانند .و امما در خصوص داللت این حدیث ار تشریع مجازات رجم در زمان پیامبر
اسالم این نقد ار حدیث را ذکر کرده اند که که چون پیامبر از درائط زان

چیزی نپرسیده است و درایط احصان زان را

مورد اررس قرار نداده است لذا این روایت نم تواند داللت ار ددت این حکم دادته اادد .در مقام پاسخ اه این نقد
م توان اینگونه ایان دادت که اگرچه در نگاه گذرای اول این نقد وارد است ول آنچه م توان در مقام دفاع ایان کرد
این است که داید درائط زان محرز اوده و درائط احصان فراهم اوده اا این فرا پیامبر حکم اه رجم کرده وگرنه اگر
در لیر از این درائط اود که حکم خاص خود

که صد تازیانه اادد جاری م دد .چرا که پیامبر ارخالف قرآن حکم

نم کند و اینکه این درائط در روایت ذکر دده دلیل ار نبودن درایط و اررس

نشدن آن ندارد چه آنکه مخالف

ادخاص که اا پیامبر هم کالم اودند افرادی اودند که پیامبر اه طور کامل ایشان را م دناخت و در لالب موارد از
کوچکترین ااعاد زندگ همدیگر اطالع دادتهاند چرا که محیط آن زمان اه وسعت نبوده که ادخاص کمتر همدیگر را
اشناسند و چون حضرت دخص را م دناخته و درایط ایشان مسلّم اوده نیاز اه پرسیدن درایط نبوده عل ایِّ حال
داللت روایت نم تواند نسبت اه مقصود ضعیف اادد.
روایت دیگر از امیرالمامنین در خطبه  121نهجالبالله است که امیرالمامنین خطاب اه خوارج م فرماید :دمشیرهایتان
ار دودتان قرار دارد ار سالم و ناسالم فرود م آورید و گناهکار و ا گناه را اا هم مخلوط م کنید و حال آنکه م دانید
پیامبر زناکار همسردار را سنگسار م کرد پس ار جنازها

نماز م خواند و ارث

را اه اهل

م سپرد و زناکار ا

همسر را تازیانه م زد آنگاه قسمت هر دو را از لنیمت م پرداخت و حی دادتند زنان مسلمان را اه همسری اگیرند.
نقد و بررسی روایت

در خصوص روایت مذکور آنچه که م توانیم اگوییم این است که این حدیث از آن جهت که در کتاب دریف
نهج البالله مذکور است که از لحاظ سندی اگر چه اکثر روایات ذکر دده در نهجالبالله روایات مرسله هستند لکن اا
توجه اه متن و محتوای آنها و مضامین ااال و الند کلمات و جملههای موجود در آن که نه تنها دیعیان الکه اهل تسنن و
ازرگان این مذهب از جمله اان اا الحدید معتزل ار صحت صدور آن از جانب امیرالمامنین عل اان اا طالب و ا نظیر
و ا همتا اودن آن اتفاق نظر دارند و خصوصاً در مورد سید رض نه تنها مورد اعتماد دیعه الکه مورد اعتماد اهل تسنن
نیز م اادد که اررس این موضوع خارج از این مقال است و از حوصله احث ایرون م اادد امما از لحاظ داللت هم
روایت مذکور آنچنان رودن و واضح است که لموض در روایات دیگر وجود دادت و ادکاالت و ایرادات که ار آنها
وارد اود در این روایت وارد نیست زیرا حضرت امیرالمامنین علیهالسالم در این خطبه دریفه اه صراحت حکم زنای
محصنه را ذکر کرده و آنرا انتساب اه پیامبر(ص) داده است.
-1-1رجم در لسان فقها
در خصوص حکم اه مجازات رجم در خصوص زان و زانیه محصنه فقهای دیعه اتفاق نظر دارند .یعن هی فقیه از
زمان لیبت صغرا تا اه حال ادعای خالف آنرا نکرده است از فقهای ازرگ و نام م توان اه مرحوم صاحب جواهر
اداره نمود که در این خصوص م گوید :وأمما الرّجم فیجب على الموحصن إذا زنى ابالغة عاقلة أو االغ عاقل اال خالفٍ
أجده فیه ال اإلجماع اقسمیه علیه ال المحک منهما مستفی

أو متواتر کالنصوص(نجف
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اجرای حکم رجم(سنگسار) ار دخص موحصن واجب است زمان که اا زن االغ و عاقل یا اا مرد االغ و عاقل زنا اکند
ا عد ایشان ادعای اجماع اه هر دو قسم (منقول و لیر منقول) کرده است و همچنین هی کس که در این زمینه مخالفت
اکند را سراغ ندارد و نقل این اجماع ار این حکم را در حدم مستفی

و متواتر ایان م کند که مثل نصم م اادد .پرُ

واضح است که صاحب جواهر از نام ترین فقهای تمام اعصار دیعه است و هر مسألهای را ایان م کند که در دیعه هی
مخالف ارای آن پیدا نم کند و نکرده است و آنرا مثل نصم معتبر م داند .اکثر فقهای ازرگ دیعه نیز در خصوص
زنای محصنه مثل نظر صاحب جواهر را دارند که اه خاطر پرهیز از اطاله کالم از ایان آنها معذوریم.
 .2علّت تشریع حکم رجم
در خصوص اینکه علت تشریع مجازات سنگسار چیست؟ مباحث مطرح م دود از جمله اینکه آیا حکم رجم صرفاً یک
حوکم تعبمدی است یعن اینکه دلیل آن ایان نشده یا اینکه مصلحت نیست که ما علت حکم را ادانیم .مثل احکام تعبدی
دیگر که از آن جمله م توان اه نماز و کیفیات نماز اداره نمود که احکام تعبدی صِرف هستند یعن هی کس نم داند
که علت اینکه نماز صبح دو رکعت است چیست .یا اینکه رجم حکم تعبدی نیست و علت آن ذکر دده است مثل حکم
حرمت درب خمر که ایان دده لِأنّه موسکِر اخاطر اینکه موسکر است و انسان را از حالت طبیع خارج م کند .آنچه را

که در خصوص رجم محقّقین ایان کردهاند در خصوص فلسفه تشریع این حوکم ایشتر اه قبح این عمل اداره کردهاند که
تشریع این حکم م تواند جنبه اازدارنگ این ازه(زنای محصنه) را دادته اادد و موجبات حفظ نظام خانواده م دود و
اینکه موجب م دود اختالط میاه در زاد و ولد پی

نیاید و ...اه نظر م رسد تمام این مواردی را که محقّقین ایان

م کنند هی کدام نم تواند علتِ تشریع حکم رَجم اادد و تمام این موارد م تواند قسمت از حکمت تشریع اادد .اه
نظر م رسد این حکم از احکام تعبمدی صرف است لذا کس نم تواند ادعا اکند که چون علتِ حکم رجم مثالً حفظ
کیان خانواده است و این علت در زمان ما اا انجام و اجرای این حکم تأمین نم دود پس چون علت وجود ندارد حکم
هم وجود ندارد .یا کس نم تواند اگوید دما ادعا م کنید علتِ تشریع این حکم حفظ خانواده و جلوگیری از اختالط
میاه و عدم خیانت زوجین اه یکدیگر است که در معصوم و پیامبر هم این علت نم تواند تأمین اشود(اا اجرای حکم
رجم) یا اینکه نم تواند جنبه اازدارندگ دادته اادد پس وجود ندارد .اه ایان دیگر علتِ تشریع این حکم اازدارندگ
آن است .اا این حال که اا اجرای آن هی اازدارندگ حاصل نم دود پس محل تشریع آن مورد تردید اادد .آنگونه که
مشخص است همانگونه که ایان دد تمام موارد حکمت تشریع حکم م تواند اادد ول علت تشریع مشخص نیست یا
الزم و مصلحت نیست که مشخص اادد کما اینکه در مسائل دیگر هم خیل از امورات ما تعبدیِ مح

هستند مثل

دخص که ایمار است و مراجعه م کند اه پزدک فوق تخصص مغز و اعصاب و پزدک در راستای اهبود ایماری
مراجعهکننده نسخهای را ارای ایشان تجویز م کند این دخص ایمار متوجه علت آن نم دود چون یک امر تخصص
است و الزم نیست که دخص علت آن را اداند و آنچه مشخص است این است که پزدک مصلحت ایمار را م خواهد
و در راستای مصلحت و اهبودی دخص ارای ایشان نسخه تنظیم نموده است .احکام تعبدی اله هم اه همین نحو
هستند .خداوندی که فوق تمام مصالح است و از هر دخص یا انسان اهتر مصالح ما را م داند حکم را ارای ما جعل
م کند که انجام دادن آن حکم اه مصلحت ما است و الزم نیست که ما علتِ همه احکام را ادانیم همانگونه که پزدک
در مواردی م گوید مثالً دست یا پا یا اعضای دخص ااید قطع اشود .ظاهر امر این است که قطع کردن دست یا پا یا
اعضا کار لیر انسان است ول کمتر کس اه نظر دخص اعتراا م کند .چرا که م داند کس که این دستور را داده
این دستور نتیجه سال ها تحصیل و کسب علم و تجراه است و اگر این قطع انجام نشود داید حیات دخص اه مخاطره
ایفتد .لذا سنجیدن احکام خداوند اا عقول ناقص اشری خطای واضح و آدکار م اادد .در پایان اا مالحظه جمیع
مواردی که ذکر دد و تمام ادلهای که مورد اررس قرار گرفت م توانیم اگوییم که در تشریع حکم رجم در دین اسالم
تردیدی وجود ندارد چرا که انکار تمام روایات و داللتهای آنها و انکار تمام نظرات فقهای ازرگ اسیار سخت و
ددوار است و دلیل ار ردم آنقدر ااید قوی محکم و مستدل اادد که اتواند در مقاال اجماع فقهای دیعه و تمام روایات و
خصوصاً روایات صحیحه اایستد و این چنین دلیل از طرف مخالفین ایان نشده است و آنچه که ااعث دده ادخاص یا
متفکرین یا صاحب نظران نسبت اه این حکم تردید دادته اادند صرفاً جنبه ظاهری و نوع مجازات ظاهری دخص
محصن است که مجازات ظاهراً لیر انسان است و اینکه خداوند حکم لیر انسان تشریع نم کند که اه تفصیل در این
خصوص ایان مسأله کردیم ول آنچه که در زمان ما ااید مورد مالحظه قرار اگیرد این است که آیا اجرای مجازات رجم

امکانپذیر است؟ جواب این است که اا توجه اه اینکه علتِ حکم رجم ارای ما م شخص نیست و از طرف اقناع جامعه
جهان و حت جامعه اسالم و عرف مردم در خصوص این نوع مجازات کار اسیار ددواری است و از طرف م تواند
اجرای این حکم موجبات وهن دین را فراهم نماید لذا اجرای این حکم اه صالح جامعه اسالم نیست .همانگونه که در
قانون مجازات نیز مجازات جایگزین آن اه درست پی این دده است و این امر منافات اا وجود اصل اول مجازات
محصنه که رجم اادد ندارد.

نتیجهگیری
حکم رجم در قرآن اه عنوان حکم مستقل ایان نشده است لکن اا توجه اه ایان ادله از جمله رویات صحیح که در این
خصوص وارد دده که مورد ارس قرار گرفت و همچنین اجماع قطع فقهای دیعه اصل این حکم از مسلّمات احکام
دیعه است و هی تردیدی ار جعل این حکم از این جهت که ایان کردیم وجود ندارد .از آنجا که علتِ حکم رجم ارای
ما ایان نشده است و رجم حکم تعبدی است ذکر کردن ارخ از حکمتها اه جای صدور حکم و مناقشه کردن در
خصوص آنها نیاز اه دلیل ایمن دارد و اه نظر م رسد اجرای مجازات رجم در زمان ما اا توجه اه قدرت انتقال رسانهای و
عدم درک علت تشریع آن ااعث وهن دین این اسالم است لذا مجازات جایگزین و قانون الزم و ضروری است.
و اخر دعوانا اَنِ الحمداهلل ربالعالمینِ
منابع
 .1قرآن کریم
 .2نهجالبالله
 .6نجف
 .2ایهق

محمدحسن جواهر الکالم  1631ج  22و  21صفحات  21-23-و 618
احمد اان حسین اان عل

سنن  1222ج  8صفحه 223

 .5اخاری محمد صحیح اخاری ج 5صفحه 11
 .3طوس

محمدان حسن مجمع البیان ذیل آیه مورد احث(تفسیر تبیان)  1611ج  6صفحه 525

 .1طوس

محمدان حسن تهذیباالحکام  1635ج 11

 .8فی

کادان

مالمحسن تفسیر صاف

 1611ج 2صفحه 22

 .9حویزی عبدعل اان جمعه نورالثقلین  1638ج  1صفحه 329
 .11کلین

محمد ان یعقوب کاف

ج  1صفحه 185

