
  …ي قضاياسنگسار و بقيه
  نادره افشاري 

  
كنند حكم سنگسار در متن قرآن وجود ندارد، و سنگسار از سنت اعراب قبل از اسالم به  هايي كه ادعا مي آن          

قرآن تنها منبع   …كنند كه براي استخراج فروع دين و احكام قصاص ومتن اسالم راه يافته است، ناشيانه فراموش مي 
هاي اين احكام را تشكيل  هاي محمد، خود بخشي اساسي از زمينه ي اسالميون نيست. رفتار، كردار و گفته عه مورد مراج

دهد. به عنوان نمونه حج از همان قوانين جاري اعراِب قبل از اسالم به متن احكام اسالمي راه يافته است. در همين  مي 
دار اسالم ياد كرد. جالب اين كه در تاريخ اسالم براي نخستين  ترين شريعتمتوان از  امام محمد غزالي قشري راستا مي 

االسالمي را يدك كشيد. غزالي معتقد است كه هيچ دليل و منطقي براي انجام مراسم حج  بار غزالي بود كه عنوان حجت 
آوري شود كه حج  آورد. بد نيست ياديابد، آن را به جاي مي يابد، اما چون انجام اين مراسم را يك دستور ديني مي نمي 

يك سنت عرفي اعراب قبل از اسالم است و با اين كه بيشتر منطق  تجاري داشته است تا ديني، اما بازهم به يكي از  
كنم كه روزه نيز يك سنت  احكام اسالمي تبديل شده است.  براي آناني كه ممكن است آگاهي نداشته باشند، تاكيد مي 

ي  ي مسلمانان نيز تا قبل از تغيير جهت، همان قبله برداري شده است. قبله يهودي است و از شعائر يهوديان الگو
يهوديان بود. و اساسا سنت قبله داشتن و رو به سوي محل خاصي عبادت كردن هم از متن رسوم يهوديان به اسالم  

  راه يافته است.  
اند، نيز همين گونه از متن  ازيده اي دست يسنگسار و كشتار كساني كه خارج از ازدواج شرعي، به رابطه           

يهوديت كه مادر قوانين حقوقي و جزايي اسالم است، به متن اسالم راه يافته است. در رابطه با حكم سنگسار نيز هر  
اند، بسنده شده  ي جنسي برقرار كردهي كساني كه خارج از ازدواج شرعي رابطه چند كه در قرآن به آزار و شكنجه 

نه تنها حكم سنگسار را روا دانسته، بلكه خود نيز اين حكم را اجراء كرده است. بر اساس اولين   است، اما خود محمد 
ي نور بايد زن و مرد زناكار را هريك صد ضربه [شالق] زد! بعد هم براي تاكيد بر قساوت بدون ترحم بر  ي سوره آيه

در حكم هللا نسبت به آن دو [دو متهم] دچار   مباداد،  اين افراد تاكيد شده است كه: اگر به هللا و روز قيامت ايمان داري
شويد، و [البته] بايد كه به هنگام شكنجه كردنشان گروهي از مسلمان و مومنان [حتما] حضور داشته باشند.   ترحم
  ي نور)  سوره  ٢ي (آيه

  
شادوران ابوالقاسم پاينده    ها و تمثيالت محمد است و توسطي سخنان قصار، خطبه الفصاحه كه مجموعه در نهج          

بار در رابطه   35جمع آوري و ترجمه شده است، نيز بر اين حكم تاكيد شده است. در اين كتاب از قول محمد دست كم 
ي  هاي سنگيني به ايشان بشارت داده شده است. در بخشي از آخرين خطبه با زنا و زناكاران سخن رفته و مجازات 

  اين چنين بر اجراي حكم سنگسار پافشاري شده است:    زالوداع نيمحمد موسوم به حجه 
ايهاالناس ان هللا قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث وال يجوز لوارث وطيته في اكثر من الثلث و الولد            

    …للفراش و للعاهر الحجر
الوداع محمد، البيان  حجه ز (بخشي ا …نصيب زناكار، سنگ استآيد، و طفل از بستر به وجود مي  …اي مردم          

هللا اكرم (ص) انتشارات جاويدان، چاپ سوم،  ي كلمات قصار حضرت رسول الفصاحه، مجموعه و تبيين نقل از نهج 
  )  ٨٣٠ي ابوالقاسم پاينده، ص  ، تهران، ترجمه ١٣٧٧

  
هاي آغازين پاي  ر سال د  اي كه نزد متشرعين داشت وي باالي فقهي علي منتظري كه به دليل مرتبهشيخ حسين           

هللا خميني مشخص شد، شوخمندانه در دعواي قدرت با  گرفتن حكومت اسالمي به عنوان جانشين بر حق سيد روح 
اي و شيخ علي اكبر هاشمي رفسنجاني دچار زحمت شده، از راس هرم  مثلث شوم سيد احمد خميني، سيد علي خامنه 
كه اخيرا از او در رابطه با توقف ـ و نه لغو ـ حكم سنگسار از سوي   قدرت به پائين پرت شد. او  نيز طي استفتايي 

متشرعين در ايران شده است، بر جاويدان بودن اين حكم پاي فشرد. اين فرد همچنين سنگسار را يك حكم  
يت  اش كه در ساي عمليه اسالمي/قرآني و سنت پيامبر و امامان شيعه شناخته و معرفي كرده است. منتظري در رساله 

  اش در رابطه با سنگسار درج شده است، در رابطه با سنگسار چنين ديدگاهي دارد:  شخصي  اينترنتي 
  

ي  نمايند. (مساله مرد زناكار و محصن را براي سنگسار تا كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودالي دفن مي           
  ي شيخ حسين علي منتظري)  ي عمليه از رساله  ٣١۶٩ي شماره 

  
سيد محمود طالقاني نيز كه يكي از مراجع مسلم تشيع و يكي از ماليان باصطالح مدرن و غيرقشري معاصر            

همراه با مهدي بازرگان و يدهللا سحابي نهضت مذهبي آزادي را تاسيس كرد، در جلد   ١٣۴٠ايران است و در سال  
  كند:چهارم كتاب پرتوي از قرآنش بر همين حكم تاكيد مي 

  
ي ابتدايي [اجراي حكم سنگسار]  [در] خانه نگه داشتن زني كه دچار انحراف شده، تا اصالح شود، مرحله          

است. و بايد پنهان باشد. و اگر [اين اتهام] آشكار و علني اثبات شد، بايد در ديدگاه عمومي (مالء عام) حد تازيانه  
  )١٠٨هارم، سيد محمود طالقاني، ص  لد چ(جلد) يا سنگسار (رجم) اجراء شود. (پرتوي از قرآن، ج



    

  

الزم به تاكيد است كه سيد محمود طالقاني همچنان به عنوان ماليي ميانه رو و متمدن از سوي جريان            
هاي فقهي و جزايي و حقوقي او هم در رابطه با زنان و دگرانديشان و ديگر  شود. تمام حكم مذهبي/ملي عنوان مي 

از سوي جريان قشري مذهبي مجاهدين خلق تاكيد و تائيد شده است. براي نمايش ديدگاه    نيز هاي اسالمي نابرابري 
  ي حمد او نگاه كنيم:  عقب افتاده و ضد انساني پدر طالقاني بد نيست به تفسير سوره 

  
د  ي يهودر روايات مغضوب عليهم تطبيق بر يهود شده، و ضالين بر نصاري. با توجه به وضع روحي و اخالق         

اند؛ زيرا طرز تفكر عمومي يهود، سرپيچي از حق و كمال است. يهود از جهت تربيت  و نصاري، اينان مصداق واضح 
داند و چنين معتقد است كه خدا، خداي يهود و دنيا از  نژادي و غرور ديني، جهان و مردم جهان را مال و ملك خود مي 

هللا سيد محمود  اي يهود است. (پرتوي از قرآن، جلد اول، آيت ان بر آن يهود، و مردم آن بردگان يهود و سراي جاويد
  )  ۴٢طالقاني، ص  

  
و در تفسيري ديگر: (به) راستي، كفر و سرپيچي يهود از اسالم، منشاء پراكندگي و سرگرداني مردم دنيا           

  ) ١۴٠گرديد. (همانجا، ص 
  

هاشان، به چيزي معتقدند كه آن را  ماتيسم موجود در ديدگاه دليل دگ شناسيم كه به متاسفانه ما مسلماناني را مي           
شان اين است كه هر گاه با متن آگاهي  كنند كه آن را هم نمي شناسند. انگار وظيفه شناسند و به چيزي حمله مي نمي 

ر توانستند با  حتا اگ ها برخوردند، دوان دوان با سالح انگ و تهمت و افتراء به ميدان بشتابند ـ وبخشي در اين رابطه 
ها  هاي اين ديدگاه حذف فيزيكي ـ آن صدا و صداهاي همانند را خاموش كنند؛ چرا كه در باور ايشان، آگاهي بر كاستي 

اي باور داشته باشيم كه آن را مي شناسيم و به باوري  اي بر تقديس باورهاي مردم است. بد نيست به عقيده ضربه 
  اسيم!  شنحمله كنيم كه آن را هم مي 
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