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ی
مبان رشیع واسباب اثبات حکم مجازات سنگسار
دردین اسالم قتل انسان ازبزر ر
گتین جنایت محسوب میگردد  ،اما عیل الرغم آن دربخش های ازروایا ت ی
دین
ی
ر
مجوزشیع کسب مینماید ر
ر ری
مشوط براینکه کلیه اسباب وادله
استثنائ
یخت خون مسلمان فقط درسه مورد
اثبات عمل بمثایه جنایت حدود تحقق یابد واین موارد عبارتند از :زنا بعد ازاحصان ،ارتداد بعد ازاسالم وقتل
ناحق.
ی
ی
که درین خامه  ،مجازات رجم یا سنگسار ،دالیل اثبات وچگونگ کاربرد این مجازات دروضعیت کنوئ جامعه
ر
ر
حقوق مدون بطورمؤجزمورد
حقوق مدرن وسیستم
ما وعدم سازگاری ویا تقابل اینگونه مجازات را با نظام
بحث وکنکاش قرارمیدهیم.
ی
ر
ی
جزاء رجم زدن یا سنگسارازمجازات حد شیع است که درصورت اثبات باالی مرتکبت زنا (زائ ومزنیه) بعد
ر
درحالن حکم شده میتواند که زن  ،محصنه ومرد محصن بوده
ازفیصله دادگاه رشیع تطبیق میگردد وفقط
وقبأل ازدواج کرده باشند.
ی
درتاری خ مجازات وسنت اسالیم شدید ترین نوع مجازات بعد ازارتداد همانا مجازات امتش جنیس خارج
ازچهارچو ب ازدواج وبخصوص تماس جنیس مردان وزنان متاهل دانسته میشود اما ازآنجائیکه این نوع
ی
چندائ نداشته ودرقالب یک
مجازات درقران مجید بمثابه اصیل ترین وبارزترین منبع حقوق اسالم  ،رصاحت
ر
ر
آیه تجیل نیافته است پیوسته اختالف نظرهای را بمثابه یگ ازمباحث مهم حقوق وشیع درقبال داشته است.
اما عیل الرغم نظریات وتئوری های مختلف ومتضاد آنچکه بمثابه نقطه انسجام فکری واتفاق نظردرمیان فقها
 ،محقیقن ومحدثان حقوق اسالیم اهمیت کسب میناید همانا باورواعتقاد جمیع محقیقان اسالیم ی
مبن برنزول
ووجود آیه ی
قرآئ ی
پیامتاسالم (ص) درزمان
پیامتاسالم است که به استناد برآن
مبن برحکم رجم ویا سنگسار به
ر
ر
حیاتش چند حکم سنگسار ی
مبن برمحکومیت زنا کاران را صادرنموده است  ،هکذا محدثان بدین باورند که آیه
ر
قران مجید که متضمن اجرای مجازات سنگسارباالی مر ی
معاشت جنیس خارج ازچارچوب نکاح بود ،
تکبت
دردوران خالفت ی
ی
درحت تدوین قرآن مکتوب نگردید واما حکم آن هرگزنسخ نگردیده است ،
حضت عثمان
چنانچه نزول ر
آیائ ازقبیل آیه ای درسوره نساء که حاوی حکم زندان برای مزنیه (زن متاهل) است تا که درزندان
بمتد ی
ونتتجویزصد یرصب شالق برای زن ومرد مجرد مصداق روشن حکم مجازات رجم بمثابه یک نص رشیع
دردین اسالم است .
ی
پست  ،موازی به سطح رشد وانکشاف شی ع جوامع
بدییه است که مجازات حدود وقصاص درسده های
ی
اسالیم و ایجاد ساختارهای مدرن قانون گذاری درین کشورها وبویژه درخصوص آمتش جنیس غتمجاز ،رنگ
ی
وطرفدارچندائ ندارد اما درعده ازکشورهای اسالیم ازمجازات حد رشیع کماکان بمثابه اصل عمده
باخته است
ی
ی
ر
ر
درنظام جزائ پتوی نموده وموجودیت مجازات شیع درقالب حد وقصاص را نماد بارزی ازمتان مشوعیت
یک حاکمیت ی
دین یم پندارد ،ویل آنچکه مایه نگر یائ جدی درزمینه مجازات حد رشیع دربرابرمرتکبان جرایم

جنیس در ی
مذهن
برخ کشورهای اسالیم وبخصوص درساحات تحت حاکمیت گروهای افرایط ورادیکال
ر
پنداشته میشود  ،همانا کاربرد غتمجازو بدون ادله اثبات مجازات حد وبویژه درزمینه جرم زنا است  ،که نه به
گستش جرایم ی
هدف حراست ازجامعه از ر
مناق اخالق مورد تطبیق قرارگرفته بل درراستای استحکام سیطره
ر
توتالیت ی
مذهن
دین ویا برای ایجاد رعب ووحشت مردم بخاطراطاعت بدون چون چرای شورشیان
وحاکمیت
ر
ی
ابرئ گناهان
درجاهای صورت میگتد که چنت جنگجویان درآنجا تسلط نظایم داشته وازینگونه مجازات دربر ر
تحت لوا وپوشش دین به قصد استمرارحضورظالمانه وغت ی
انسائ شان بهره میگتند .بگونه مثال بمنظوراثبات
ی
زنا ر
وقاض را ملزم
وشایط حد (سنگسار) موجودیت دالیل ذیل حتیم پنداشته شده که دین حکم میکند
برعایت آن میداند:
الف -ر
اعتاف بجرم
ب -موجودیت چهارگواه یا شاهد عاقل  ،بالغ وصادق
ی
اعتاف بجرم  :ر
الف – ر
اعتاف عبارت است ازاظهارحقیقت توسط زائ ومزنیه که بدون اکراه ،تخویف وتهدید
درچهارمجلس ویا چهارباردرحضوردادگاه عادل صورت میگتد  .فلهذا هرگاه مجرم درسه مجلس ویا سه مرتبه
بجرم خویش ر
اعتاف ودرمرتبه چهارم انکارنماید که فعل ی
آمتش جنیس را انجام نداده است  ،حامله بوده ویا
به اجبارمرتکب عمل شده است  ،جزای حد رشیع بطورمطلق ی
منتف میشود واحتمال تعزیرآن وجود دارد.هکذا
توبه نمودن وابرازندامت ازعمل مورد دیگری است که میتواند راه را برای اسقاط مجازات رجم فراهم نماید.
ب -شهادت چهارشاهد عاقل و بالغ که بدون تهدید  ،فشاروتخویف به اراده آزاد درمجلس قضا چنان ادای
آمتش مشاهده کرده اند ،لذا هرگاه ر
درحت ی
ی
اعتاف رصی ح وجود نداشته
شهادت نماید که ز یائ ومزنیه را دقیقن
دیگرشایط حد رشیع ی
ر
منتف
وشاهدین ازادای شهادت حتا یکفردآن انضاف ورزد ویا چهارشاهد حضورنیابد
میگردد.
ی
ر
پنهائ داشته وحضورچهارشاهد درچنتی
فلهذا با توجه به اینکه جرایم جنیس وبخصوص جرم زنا کرکتنهایت
یک عملکرد ی
ی
ر
مخف مجرمانه مقدوروعمیل نبوده است لذا اثبات جرم آمتش جنیس با درنظرداشت شوط فوق
به ندرت قابل اثبات بوده وبا ایجاد شبه حد زنا ساقط میگردد  .هکذا گذشته تار ی
یخ مجازات حد جرم زنا
درتاری خ مجازات اسالیم بوضوح بیانگراین حقیقت است که مجازات حد زنا با توجه به محرمیت وسختگتی
های نصوص ی
دین درزمینه  ،هرگزبه پیمانه وسیع جنبه عمیل کسب نه نموده واین امرموجب آن گردیده است
نتبه جرم انگاری جرایم ی
ر
حقوق مدرن درجهان ،کشورهای اسالیم ی
ناق اخالق وبخصوص جرم
تا درپرتونظام
ی
ی
آمتش جنیس درنظام جزائ شان مبادرت ورزیده ومجازات تعزیری را تدوین نماید وبدین گونه زمینه های الزم
واجتناب ناپذیربمنظور اسقاط جزای حد زنا به پیمانه وسیع فراهم گردید .چنانچه این موضوع درمواد ()۴۲۵
و( )۴۲۷قانون جزاء کشور رصاحت دارد.
ر
پست بییشتین ی
ی
متان تطبیق رئ رویه وبدون دالیل اثبات مجازات
بایست اذعان داشت که افغانستان درسالهای
ر
بنیادگرمذهن ومخالفان مسلح دولت درمناطق تحت کنتول
حد را درجرم زنا شاهد بوده که توسط گروه های
ر
یعن ر
این نتوها بدون ادله اثبات ی
اعتاف آزادانه وعاری ازعنف واکراه متهم وشهادت شهود  ،فقط
ی
ی
ی
دوشته
تیلفوئ
برئ گناهان عمیل گردیده است مثأل تماس
درمحورتفکرافراطیت دین وقرائت کاذب ازدین ر
جوان با یک مرد ،فرار ی ی
ازمتل به قصد ازدواج  ،متهم شدن زن غتمحصنه یا مجرد به زنا  ،مواردی است که
حکم رجم دران ی
ی
چنت قضایا به قتل افراد منتیه گردیده است که نه تنها درتناقض آشکاربا
منتف است واما
ر
ی
دین ی
حقوق مدرن قرارداشته بل بمثابه یک جنایت هولناک با دساتتونصوص ی
همخوائ ندارد.
نت
ارزشهای
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